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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ ทีจ่ ะศึกษาคุณสมบัตแิ ละอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมของแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า ต่อ
ยิป ซัม สัง เคราะห์ ท่ีมีผ ลต่ อ ค่ า California Bearing Ratio (CBR) เพื่ อ ทดแทนวัส ดุ ง านชัน้ ทางเดิม ที่ม าจาก
ธรรมชาติ โดยกาหนดสัดส่วนตัวอย่างทดสอบแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า ต่อยิปซัมสังเคราะห์ในสัดส่วนผสมร้อยละ
100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 โดยใช้ปริมาณน้ าทีป่ ริมาณความชื่นที่ความหนาแน่ นแห้งสูงสุด
การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการเพื่อหาคุณสมบัติของแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า และยิปซัมสังเคราะห์ เพื่อใช้พิจารณา
ความเหมาะสมในการใช้เป็ นวัสดุ งานชัน้ ทาง ประกอบด้วย การทดสอบหาค่า CBR และการทดสอบหาค่าความ
หนาแน่ นแห้งสูงสุด พบว่า เมื่อแทนที่ด้วยยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณร้อยละ 30 (70:30) ค่าความหนาแน่ นแห้ง
สูงสุด ซึง่ มีคุณสมบัตเิ ทียบเท่าค่า CBR ของวัสดุพน้ื ทางชนิดหินคลุกในงานชัน้ ทาง ผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่า
CBR มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าความหนาแน่ นแห้งสูงสุด และการแทนทีด่ ว้ ยยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณทีส่ ูง
จะส่งผลให้เกิดการพองตัวเพิม่ ขึน้ แต่ยงั มีค่าอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินมาตรฐานของวัสดุถมคันทางในงานชัน้ ทาง
คาสาคัญ: แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า; ยิปซัมสังเคราะห์; การทดสอบซีบอี าร์
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Abstract: This research aims to study the appropriate properties and ratios of reclaimed asphalt
pavement (RAP) to synthetic gypsum or flue gas desulfurization (FGD Gypsum) that affects the
california bearing ratio (CBR) to replace the natural pavement material. Determining the proportion of
test samples RAP per FGD gypsum in mixed proportions 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 and 50:50
using the amount of water at the maximum dry density. The laboratory tests, conducted to determine
engineering properties of RPA and FGD Gypsum used as preliminary factors in pavement material
selection, california bearing ratio test and dry density test. Based on the test results showed that when
replaced with FGD gypsum in the amount of 30 percent (70:30), the maximum california bearing ratio,
equivalent to crushed rock soil aggregate type base. Tests showed that the CBR value relates directly to
the maximum dry density and swelling increased with increasing of FGD gypsum, but stay in the
standard embankment material.
Keywords: Reclaimed asphalt pavement (RAP); Flue gas desulfurization (FGD Gypsum); CBR Testing
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1. บทนา
ถนนเป็ นโครงสร้า งพื้ น ฐานที่ มีค วามส าคัญ ต่ อ
เศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาของประเทศชาติ เป็ น
สิง่ ก่อสร้างที่สามารถช่วยอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ทัง้ ในการคมนาคมขนส่งของคนและสินค้า จากสถิติ
ของกรมทางหลวงปี พ.ศ.2556 ถนนประเภทลาดยาง
มีความยาว 61,134.351 กิโลเมตร และกรมทางหลวง
ชนบท 42,736 กิโลเมตร [1] เมื่อ มีก ารซ่ อมแซมผิว
ทางแอสฟั ลต์ค อนกรีต (Asphalt Concrete) ด้ว ยวิธี
ขูด ไส (Milling) ซึ่ ง จะได้ แ อสฟั ล ต์ ค อนกรีต เก่ า ซึ่ ง
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบมีการขุดรือ้ ผิว
จราจรแอสฟั ลต์คอนกรีตโดยวิธนี ้ี และพบว่า แอสฟั ลต์
คอนกรีตมีปริมาณมาก วัสดุท่ที าการขุดรื้อส่วนใหญ่
มักจะถูกนาไปถมที่หรือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ทงั ้ ที่มี
ส่ ว นผสมห ลั ก เป็ นหิ น ที่ ม าจากธรรมชาติ จาก
การศึก ษางานวิจ ัย พบว่ า มีก ารใช้ ว ัสดุ ผิว ทางที่น า
ก ลั บ ม า ใช้ ให ม่ (Reclaimed Asphalt Pavement:
RAP) หรือ แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า เพื่อลดต้นทุนการ
ก่ อ สร้า งในภาพรวมทดแทนวัส ดุ ต ามธรรมชาติท่ีมี
จานวนลดน้อยลง นามาซึ่งการลดการใช้พลังงานและ
การ ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ โดยพบว่ า
แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า ถูกใช้ในการทาผิวทาง ชัน้ รอง
พื้ น ทาง ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น คื อ การน า
แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าซึ่งเป็ นวัสดุเก่ามาเป็ นส่วนผสม
นั ้น คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรม ทั ง้ ทางกลและทาง
กายภาพย่อมไม่สูงกว่าการใช้วสั ดุใหม่ แต่ยงั สามารถ
ใช้งานได้เนื่องจากผ่านค่ามาตรฐานตามที่หน่ วยงาน
กาหนด อาทิเช่น การศึกษาการพัฒ นากาลังอัดของ
ผิวทางทีผ่ สมแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า และปรับปรุงด้วย

ปูนซีเมนต์เปรียบเทียบกับการพัฒนากาลังอัดของหิน
คลุ ก โดยเปรีย บเที ย บทั ้ง ในด้ า นต้ น ทุ น และด้ า น
วิ ศ วกรรมและการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของแอสฟั ลต์
คอนกรีตเก่า ผลการวิจยั พบว่า แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า
มีข นาดคละสอดคล้อ งตามข้อ ก าหนดของกรมทาง
หลวง ปริ ม าณน้ าที่ เ หมาะสมของวัส ดุ แ อสฟั ลต์
คอนกรีต เก่ า มี ค่ า ต่ า กว่ า หิ น คลุ ก เพี ย ง 0.95 เท่ า
สาหรับพลังงานการบดอัดแบบมาตรฐานและสูงกว่า
มาตรฐาน [2] และการนาแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า มาใช้
ทดแทนแอสฟั ลต์คอนกรีตใหม่ ซึ่งผลที่ได้ก็สามารถ
ทดแทนได้เป็ นอย่างดี โดยศึกษาวิธกี ารนาแอสฟั ลต์
คอนกรีต เก่าผสมกับ น้ า มัน ดีเซลและยาง AC 60/70
โดยทาการทดสอบค่าเสถียรภาพค่าการไหล และค่า
ความหนาแน่นทีเ่ หมาะสมในแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่ากับ
น้ามันดีเซลตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง [3]
หรืองานวิจยั ด้านคอนกรีต มีการใช้แอสฟั ลต์คอนกรีต
เก่ า แท นที่ ม วลรวม ห ย าบ ผ สม ค อนก รี ต โดย ที่
เปรียบเทียบกับคอนกรีตทัวไป
่ ซึ่งผลกาลังรับแรงอัด
ประลัยของคอนกรีตที่ผสมแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าจะมี
ค่ า ต่ ากว่ า คอนกรี ต ทั ว่ ไปแต่ ย ั ง คงอยู่ ใ น เกณ ฑ์
มาตรฐาน และจากผลการทดสอบพฤติกรรมการวิบตั ิ
ของตัวอย่างคอนกรีตทีผ่ สมแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าจะมี
ลักษณะการวิบตั ทิ เ่ี หนียวกว่าคอนกรีตทัวไป
่ [4] และ
การนาแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าที่ขุ ดรื้อซึ่งมีหินเก่าเป็ น
มวลรวมหยาบจานวนมาก และมีขนาดทีเ่ ป็ นมวลรวม
ละเอียดค่อนข้างน้อยนากลับมาใช้ประโยชน์ เป็ นวัสดุ
ด้า นวิศ วกรรมงานทางอีก ครัง้ นั น้ ต้อ งมีก ารใช้ ว ัสดุ
แทรกผสมทดแทนมวลรวมละเอี ย ดในปริม าณที่
เหมาะสมด้วย
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จากข้อมูลดังกล่าวจึงเล็งเห็นวัสดุทดแทนมวลรวม
ละเอียด จากวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้ าที่ใช้พ ลังงานถ่านหิน จากโรงไฟฟ้ าใน
ประเทศไทย นั น้ ก็คือ ยิป ซัม สังเคราะห์ห รือเอฟจีดี
ยิป ซัม (Flue Gas Desulfurization ; FGD Gypsum)
ซึ่ง ยิป ซัม สัง เคราะห์ ท่ีไ ด้ นั ้น เกิด จากกระบวนการ
ก าจั ด ก๊ า ซ ซั ล เฟ อร์ ไ ดออกไซ ด์ (SO2) ส าห รั บ
อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากถ่านหินลิกไนต์
จะใช้วิธีผ่านก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงไปในน้ าปูน
ขาว โดยที่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จ ะเกิด ปฏิกิริย า
ออกซิเดชันกลาย
่
เป็ นซัลเฟต (SO42-) จากนัน้ จะท า
ปฏิกริ ยิ ากับ CaCO3 กลายเป็ นยิปซัม ดังสมการที่ 1

ผังเมือง (มยผ.2101-57 ถึง มยผ.2109-57) เนื่องจาก
เพื่อรองรับให้หน่ วยงานราชการส่วนท้องถิ่นนาไปใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลายทางด้านวิศวกรรมจึงจาเป็ น
ทีจ่ ะต้องใช้มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. วัสดุ การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ
2.1 วัสดุ
วั ส ดุ ผิ ว ท างที่ น ากลั บ ม าใช้ ใ ห ม่ (Reclaimed
Asphalt Pavement: RAP) หรือ แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า
ได้มาจากสานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรขี นั ธ์)
กรมทางหลวง ได้ทาการบูรณะบารุงรักษาทางหลวงให้
อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน และท าการบู รณะทางโดยวิธี
การหมุ นเวียนวัสดุช นั ้ ทางเดิมมาใช้ใหม่ (Pavement
In-Place Recycling) ซึ่ ง ในการออกแบบต้ อ งขู ด ไส
(Milling) ผิ ว แอสฟั ลต์ ค อนกรีต บน (Wearing) หนา
5 ซ.ม. ออกก่อนทีจ่ ะดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป ทาให้
วัสดุแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าทีข่ ดู ไสออกมามีปริมาณเก็บ
กองไว้จ านวนมาก โดยยัง ไม่ ได้ น าไปใช้ ป ระโยชน์
เท่าที่ควร ดังรูปที่ 1 และในส่วนยิปซัมสังเคราะห์ ได้
จากเกิ ด จากการสั ง เคราะห์ ข องก๊ า ซไอเสี ย จาก
กระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช้น้ า
หินปูนเป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นทาปฎิกิรยิ ากับก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์และก๊ าซออกซิเจนที่ได้จากโรงไฟฟ้ าแม่
เมาะ อ าเภอแม่ เมาะจังหวัด ล าปาง ดังรู ป ที่ 2 และ
องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องยิ ป ซั ม สั ง เคราะห์ ท่ี ใ ช้
ดังตารางที่ 1 พบว่ามีป ริมาณสารประกอบก ามะถัน
(ร้อยละ 47.15) และแคลเซียม (ร้อยละ 28.49) น้ าหนัก
สูญหายหลังการเผา (ร้อยละ 21.28) และไม่จดั เป็ นวัสดุ
ประสานปอซโซลาน [6] แต่สามารถประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมวัสดุงานชัน้ พืน้ ทางได้ [7]

SO2 + CaCO3 → CaSO3 · ½ H2O + CO2 + O2


CaSO4 ·2H2O (Gypsum)

(1)

ยิปซัมคงเหลือประมาณกว่า 2 ล้านตันต่อปี ยังไม่เป็ น
ที่ นิ ย มน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางวิ ศ วกรรมอย่ า ง
แพร่ห ลาย [5] เพื่อ เป็ น การประหยัด งบประมาณใน
การจัด หาวัสดุ ใหม่ การใช้ป ระโยชน์ จ ากแอสฟั ล ต์
คอนกรีต เก่ า และยิป ซัม สัง เคราะห์ จะช่ ว ยลดการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยแก้ปัญหาด้านมลพิษ
ต่อสิง่ แวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้กบั วัสดุเหลือใช้โ ดย
การนากลับมาใช้ประโยชน์เป็ นวัสดุงานชัน้ ทาง ดังนัน้
งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นทีจ่ ะศึกษาคุณสมบัติของแอสฟั ลต์
คอนกรีต เก่ า และยิป ซัมสังเคราะห์ เพื่อทดแทนวัสดุ
งานชัน้ ทางเดิมที่มาจากธรรมชาติ โดยทาการศึกษา
อัตราส่วนที่เหมาะสมของแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า และ
ยิ ป ซั ม สั ง เคราะห์ ท่ี มี ผ ลต่ อ ค่ า California Bearing
Ratio (CBR) และการพองตัวของวัสดุ เพื่อจัดจาแนก
กับวัสดุงานชัน้ ทางตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและ
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รูปที่ 1 แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า

รูปที่ 2 ยิปซัมสังเคราะห์

2.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีรายละเอีย ดขัน้ ตอนการเตรีย ม
ตัวอย่าง โดยการนาแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าไปร่อนเพื่อ
คัดแยกขนาดผ่านตะแกรงมาตรฐานเพื่อเป็ นวัสดุมวล
รวม โดยคัดเลือกใช้มวลรวมที่ผ่านตะแกรง 3/4" ใน
อัตราส่วนทีต่ ามออกแบบ นามาผสมกันโดยใช้ปริมาณ
ยิปซัมสังเคราะห์ผสมร้อยละ 0,10 , 20, 30, 40 และ
50 โดยน้ าหนัก ซึ่งมีขนั ้ ตอนการเตรียมวัสดุและการ
ผสมตัว อย่ าง ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยสัญ ลักษณ์
แสดง ชื่อเรียกตัวอย่างดังนี้ RAP หมายถึง แอสฟั ลต์
คอนกรีต เก่ า และ FGD หมายถึง ยิป ซัม สังเคราะห์
โดยการทดสอบจะประกอบไปด้วยการหาขนาดคละ
ของแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าโดยวิธกี ารร่อนผ่านตะแกรง
ม า ต ร ฐ า น (Grain Size-Determination of Sieve
Analysis) ตามมาตรฐาน มยผ. 2208-57 การทดสอบ
ค ว าม แ น่ น แ บ บ สู งก ว่ าม าต รฐาน (Modifified
Compaction Test) ตามมาตรฐาน มยผ. 2202-57
และการท ด สอบ California Bearing Ratio: CBR
แบบแช่น้ า (Soaked) โดยมาตรฐาน มยผ. 2203-57
ตามลาดับ

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของยิปซัมสังเคราะห์
Chemical Composition
Amount (%)
Magnesium Oxide (MgO)
0.69
Aluminium Oxide (Al2O3)
0.63
Silicon Dioxide (SiO2)
1.46
Sulfur Trioxide (SO3)
47.15
Potassium Oxide (K2O)
0.08
Calcium Oxide (CaO)
28.49
Iron (III) Oxide (Fe2O3)
0.29
Loss on Ignition (LOI)
21.28
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ตารางที่ 2 ชื่อเรียกและสัดส่วนผสมตัวอย่าง
สัดส่วนผสมตัวอย่าง
ชื่อส่วนผสม
RAP (%)
FGD (%)
RAP100
100
0
RAP90 : FGD10
90
10
RAP80 : FGD20
80
20
RAP70 : FGD30
70
30
RAP60 : FGD40
60
40
RAP50 : FGD50
50
50
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3. ผลการวิ จยั และอภิปรายผลการวิ จยั
3.1 ผลการทดสอบทางกายภาพและขนาดคละ
ผลการวิ เคราะห์ ท างกายภาพ ขนาดคละ ของ
แอสฟั ลต์ คอนกรีตเก่ า และยิป ซัมสังเคราะห์ พบว่ า
แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า มีค่าความถ่วงจาเพาะของมวล
รวมอิม่ ตัวผิวแห้งเท่ากับ 2.42 และค่าร้อยละของการดูด
ซึมเท่ากับ 0.39 โดยความถ่วงจาเพาะต่ ากว่าหินใหม่
จากโรงโม่ มีค่ าความถ่ วงจาเพาะเท่ ากับ 2.60 และค่ า
ร้ อ ยของการดู ด ซึ ม เท่ า กั บ 0.74 ค่ า โมดู ลั ส ความ
ละเอียด (Fineness Modulus; F.M.) เท่ ากับ 3.61 และ
ร้อยละที่ผ่านขนาดตะแกรง10 มิลลิเมตร หรือ 3/8” อยู่
ในช่วงน้ าหนักร้อยละ 40-75 พบว่า ขนาดของแอสฟั ลต์
คอนกรีตเก่ามีลกั ษณะการกระจายตัวของอนุ ภาคมวล
รวมค่อนข้างหยาบจัดอยู่ในมาตรฐานวัสดุพ้ืนทางหิน
คลุ ก ชนิ ด ข. ดั ง แสดงในรู ป ที่ 3 ในส่ ว นค่ า ความ
ถ่วงจาเพาะของยิปซัมสังเคราะห์ เท่ากับ 2.58 และเมื่อ
นาข้อมูลขนาดอนุ ภาคของยิปซัมสังเคราะห์ ท่ีมาจาก
W. H. Zimmer Station of Duke Energy (Ohio) กั บ
ยิ ป ซั ม ธรรมชาติ จ าก The Kwest Group (Ohio) ใน
แหล่ ง พื้ น ที่ เดี ย วกั น มาลองเปรี ย บเที ย บค่ า ความ
แตกต่างของขนาดอนุ ภาค พบว่า ยิปซัมสังเคราะห์ส่วน
ใหญ่ มีขนาดเล็ก และเสถียรกว่ายิปซัมจากธรรมชาติ
โดยมากกว่ า ร้อยละ 95 ของขนาดอนุ ภ าคในยิป ซั ม
สังเคราะห์มขี นาดเล็กกว่า 150 ไมโครเมตร ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 [8]

50:50 จากนัน้ นามาทดสอบหาค่าความแน่ นแห้ง แบบ
สู งกว่ ามาตรฐาน ซึ่ งจะได้ ค่ า ปริม าณน้ าที่เหมาะสม
เท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9 แ ล ะ 4.8
ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 และพบว่า ปริมาณความ
ต้องการน้ าที่เหมาะสมจะลดลง เมื่อมีการแทนที่ด้วย
ยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากยิปซัม
สังเคราะห์ ส่ ว นใหญ่ มี ข นาดเล็ ก จึ งเข้ า ไปเติ ม เต็ ม
ช่องว่างระหว่างอนุ ภาคของมวลรวมหยาบในแอสฟั ลต์
คอนกรีตเก่า ทาให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวม
หยาบลดลงเป็ นผลให้ความต้องการปริมาณน้ าเหมาะสม
ลดลงตามไปด้วย

รูปที่ 3 ขนาดคละของแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่า

3.2 ความสัมพันธ์ของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าและ
ยิ ปซัมสังเคราะห์ต่อปริมาณน้าที่เหมาะสม
เมื่ อ แทนที่ ด้ ว ยยิป ซั ม สังเคราะห์ ท่ี เป็ นมวลรวม
ละเอี ย ด (ฝุ่ น) บางส่ วนในแอสฟั ลต์ ค อนกรีต เก่ า ที่
ปริมาณร้อยละ100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ

ตารางที่ 3 ขนาดอนุ ภ าคของยิป ซัม สังเคราะห์ แ ละ
ยิปซัมธรรมชาติ [9]
Particle Size
FGD
Natural
(%)
Gypsum Gypsum
> 250 Microns
0.14
100
150 - 250 Microns
3.2
0
105 - 150 Microns
33
0
74 - 105 Microns
33
0
< 74 Microns
31
0
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รูปที่ 4 ค่าปริมาณน้าทีเ่ หมาะสม

รูปที่ 5 ค่าความหนาแน่นแห้ง

3.3 ผลการทดสอบการบดอัด
จากการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานของ
แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าและยิปซัมสังเคราะห์ในสัดส่วน
ผสมต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่า เมื่อทาการแทนที่
ยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณร้อยละ 30 จะได้ค่ าความ
หนาแน่ นแห้งสูงสุด หรือหน่ วยน้ าหนักแห้งสูงสุด ซึ่งจะ
มีค วามสัมพัน ธ์ กับ ปริม าณน้ าที่ จุ ด Optimum Water
Content ในรูป ที่ 4 ที่ร้อยละ 5 แต่ เมื่อแทนที่ปริมาณ
ยิปซัมสังเคราะห์มากกว่าร้อยละ 30 (70:30) จะทาให้
ค่าความหนาแน่ นแห้งลดลง เนื่องจากการแทนที่ด้วย
ยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณทีส่ งู ทาให้เนื้อของวัสดุผสม
ถูกแทนที่ด้วยวัสดุ ท่มี ีความละเอียดสูงมากเป็ นผลให้
ความต้องการปริมาณน้ าน้อยลง สัดส่วนผสมจะมีความ
แห้งมาก มีแรงเสียดทานของมวลรวมทีส่ งู เนื่องจากแรง
ดึงผิวทีเ่ กิดจากความชื้นคาพิลลารีเ่ ป็ นผลให้การบดอัด
ทาได้ยาก แต่เมื่อมีปริมาณน้ าทีเ่ หมาะสมน้าจะปลดแรง
คาพิลลารี่ และเป็ นผลให้ แรงเสียดทานลดลงไปด้วย

อนุ ภาคของมวลรวมวัสดุจะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่
ทาให้ได้ความหนาแน่ นแห้งสูงสุด และในทางกลับกัน
เมื่อแทนทีป่ ริมาณยิปซัมสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 30
ความต้ องการปริมาณน้ าจะมีค่ าสูงกว่ าจุ ด Optimum
Water Content จะทาให้ความหนาแน่นแห้งลดลง [10]
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3.4 ผลการทดสอบ CBR และการพองตัว
ผลการทดสอบหาค่ า CBR แบบแช่ น้ า ของ
แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าผสมยิปซัมสังเคราะห์ในสัดส่วน
ผสมร้อยละ 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ
50:50 ดังแสดงในรูปที่ 6 มีค่าเท่ากับร้อยละ 14, 34,
62, 82, 37 และ 36 ตามลาดับ โดยพบว่า การแทนที่
ด้ว ยยิป ซัม สังเคราะห์ ในปริม าณร้อ ยละ 30 (70:30)
ให้ค่ า CBR สูง ที่สุด ซึ่งเป็ น ผลมาจากตัว อย่ า งมี ค่ า
ความหนาแน่ นแห้งสูงสุด ผลทดสอบแสดงให้เห็นว่า
อัต ราส่ ว นหน่ ว ยแรงกดมีค วามสัม พัน ธ์โดยตรงกับ
หน่ ว ยน้ า หนั ก แห้ ง [10] และหากวิเคราะห์ ใ นส่ ว น
ความเป็ นวัสดุประสานของยิปซัมสังเคราะห์ ซึ่งจะมี
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รูปที่ 6 ผลการทดสอบค่า CBR

รูปที่ 7 ค่าการพองตัว

ค่า SO3 และ LOI ที่สูงจึงขาดคุณ สมบัติท างวัสดุยึด
ป ระสาน ในกลุ่ ม วั ส ดุ ป ระสาน ป อซโซ ลาน แ ต่
ขณะเดียวกันมีองค์ประกอบของแคลเซียม (CaO) ที่
สูงเช่นกัน จึงทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าไฮเดรชันขึ
่ น้ ได้ การใช้
ยิปซัมสังเคราะห์ทม่ี แี คลเซียมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบหลัก
เมื่อแคลเซียมละลายน้ าจะทาให้เกิดการแตกตัวเป็ น
แคลเซียมไอออน (Ca2+) อันมีบทบาทช่วยให้อนุ ภาค
เกิดการเกาะกลุ่มกันเป็ น ก้อนที่เสถียรขึ้นโดยเฉพาะ
เนื่องจากยิปซัมสังเคราะห์มปี ระจุไฟฟ้ าทีช่ ่วยป้ องกัน
การกระจายตัวของอนุ ภาคได้ดี [11] จึงส่งผลดีต่อค่า
ความหนาแน่นแห้ง และค่า CBR อีกด้วย แต่หากการ
แทนที่ด้วยยิปซัมสังเคราะห์ ในปริมาณที่สูง จะส่งผล
ให้เกิดการพองตัวเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการแทนที่ดว้ ย
ยิปซัมสังเคราะห์ทม่ี ากขึน้ เนื่องจากยิปซัมสังเคราะห์
มีขนาดของอนุ ภาคมวลรวมที่มคี วามละเอียดมาก จึง
เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ที่มีผ ลต่ อ การเกิด การพองตัว และ
ขยายตัวทีส่ ูง [12] ดังแสดงในรูปที่ 7 และจากผลการ
ทดสอบค่ าการพองตัว มีค่ า มากสุ ด ไม่ เกิน ร้อ ยละ 2

ทัง้ นี้ตาม มยผ. 2101-67 วัสดุถมคันทางแสดงเกณฑ์
ค่ า การพองตัว ของวัส ดุ ถ มคัน ทางไม่ เกิน ร้อ ยละ 3
แนวโน้มของการพองตัวที่สูงขึ้น จากการแทนที่ด้วย
ยิปซัมสังเคราะห์ แต่ยงั อยู่ในเกณฑ์กาหนดของวัสดุ
ถมคันทางในงานชัน้ พืน้ ทาง
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3.5 การเปรียบเทียบค่า CBR กับวัสดุงานชัน้ ทาง
ตามมาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมือง
จากการทดสอบหาค่า CBR แบบแช่น้ า เพื่อหาค่า
ความสามารถในการรับ น้ า และการพองตัวของวัสดุ
แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าผสมยิปซัมสังเคราะห์ในสัดส่วน
ผสมร้อยละ 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ
50:50 สามารถนามาเปรียบเทียบกับวัสดุงานชัน้ ทาง
ตามมาตรฐาน มยผ. ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยทีก่ าร
แทนที่ด้ ว ยยิป ซั ม สัง เคราะห์ ใ นปริม าณร้อ ยละ 30
(70:30) มีค่าเทียบเท่าค่า CBR ของวัสดุพน้ื ทางชนิด
หินคลุก ซึ่งเป็ นวัสดุงานชัน้ ทางที่มคี ุณภาพทีส่ ุด และ
สัด ส่ วนอื่น ๆ จะอยู่ในกลุ่ ม วัสดุ รองพื้น ทางเป็ น ส่ว น
ใหญ่ ซึง่ ก็สามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบวัสดุงานชัน้ ทางตาม
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. [13]
มาตรฐาน มยผ.
ชื่อส่วนผสม

CBR(%)

RAP100

14 > 8
Swelling
0.08 < 3

วัสดุถมคันทาง
(มยผ. 2101 – 57)
วัสดุคดั เลือก
(มยผ. 2104 – 57)

RA 90 : FGD10

34 > 25
Swelling
62 > 30
Swelling
82 > 80
Swelling
37 > 25
Swelling
36 > 25
Swelling
-

วัสดุรองพืน้ ทาง
(มยผ. 2102 – 57)

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิ จ ั ย ข อข อ บ คุ ณ ค ณ ะวิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์ ที่
สนั บ สนุ น ทุ น วิจ ัย และคณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าช
มงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุ นเครื่องมือและสถานทีจ่ น
ทาให้งานวิจยั นี้สาเร็จ

วัสดุงานชัน้ ทาง

6. เอกสารอ้างอิ ง

4. สรุปผลการวิ จยั
ปริมาณความต้องการน้ าที่เหมาะสมจะลดลง เมื่อ
มีการแทนทีด่ ว้ ยยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณทีม่ ากขึน้
และการแทนทีด่ ว้ ยยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณร้อยละ
30 (70:30) มีค่าความหนาแน่ น แห้งและค่า CBR สูง
ที่สุด มีคุณสมบัติเทียบเท่าค่า CBR ของวัสดุพ้นื ทาง
ชนิดหินคลุกในงานชัน้ ทาง ผลทดสอบแสดงให้เห็นว่า
ค่า CBR มีความสัม พัน ธ์โดยตรงกับ ความหนาแน่ น
แห้ง และการแทนทีด่ ว้ ยยิปซัมสังเคราะห์ในปริมาณที่
สูง จะส่งผลให้เกิด การพองตัวเพิ่ม ขึ้น แต่ยงั มีค่ าไม่
เกินร้อยละ 3 ของวัสดุถมคันทางในงานชัน้ ทาง
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RAP80 : FGD20
RAP70 : FGD30
RAP60 : FGD40
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วัสดุไหล่ทาง
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