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อิ ทธิ พลของปริ มาณผิ วทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิ มต่อกําลังอัดของ
วัสดุชนั ้ พืน้ ทางที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์
อาทิตย์ อินทรา1 สุขสันติ ์ หอพิบลู สุข2* รัฐพล สมนา3 และ เชิดศักดิ ์ สุขศิรพิ ฒ
ั นพงศ์4

บทคัดย่อ

วิธกี ารหมุนเวียนวัสดุชนั ้ พืน้ ทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement recycling) เป็ นวิธกี ารซ่อมแซมถนนทีช่ าํ รุดทีใ่ ช้กนั
อย่างแพร่หลายในประเทศไทยในปจั จุบนั ขัน้ ตอนการก่อสร้างเริม่ ต้นด้วยการขุดไส (Mill) ผิวทางเดิมบางส่วนทิ้ง
ผิวทางเดิมนี้จดั เป็ นวัสดุคดั ทิง้ ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้และมีปริมาณมาก บทความนี้ศกึ ษาอิทธิพลของปริมาณ
ผิว ทางแอสฟ ลั ต์ ติก คอนกรีต ปริม าณปูน ซีเ มนต์ และอายุบ่ม ต่ อกํ า ลังอัด ของหินคลุ ก ผสมผิว ทางแอสฟลั ต์ติก
คอนกรีตและปูนซีเมนต์ ผลการศึกษาพบว่าหน่ วยนํ้ าหนักแห้งสูงสุดของวัสดุผสมระหว่างหินคลุก (CR) และแอสฟลั ต์ตกิ
คอนกรีต (AC) มีค่าลดลงตามการเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนการแทนทีด่ ว้ ยแอสฟลั ต์ตกิ คอนกรีต เมื่อบดอัดด้วยพลังงานที่
เท่ากัน (พลังงานการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน) ทัง้ นี้เนื่องจากยางในแอสฟลั ต์ตกิ คอนกรีตมีคุณสมบัตกิ ารดูดซับ
พลังงานการบดอัดสูงกว่าหินคลุก กําลังอัดทีอ่ ายุบ่ม 7 และ 28 วัน มีค่าลดลงอย่างมาก ตามการเพิม่ ขึน้ ของ AC (การ
ลดลงของอัตราส่วน CR:AC) การลดลงของกําลังอัดตามการเพิม่ ขึน้ ของ AC แสดงได้ดว้ ยสมการเชิงเส้นตรง การลดลง
ของกําลังอัดอาจเนื่องจากผิวของแอสฟลั ต์ติกคอนกรีตมีความลื่นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผิวของหินคลุก กําลัง
ต้านทานแรงเฉือนที่จุดสัมผัสระหว่างอนุ ภาคของหินคลุกและ AC จึงมีค่าตํ่า วัสดุผสมที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ตงั ้ แต่
ร้อยละ 5 ขึน้ ไป ทุกอัตราส่วน CR:AC ผ่านตามเกณฑ์ขอ้ กําหนดของกรมทางหลวง วัสดุผสมทีน่ ํามาวิจยั สามารถทีจ่ ะ
นํามาเป็ นวัสดุทางเลือกในการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเพื่อเป็ นประโยชน์ในแง่ของวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์
คําสําคัญ: แอสฟลั ต์ตกิ คอนกรีต, หินคลุก, กําลังอัด, การรีไซเคิลผิวทาง
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Influence of Reclaim Asphalt Concrete Pavement on Compressive Strength
of Cement-Stabilized Material
Artit Intra1 Suksun Horpibulsuk2* Rattapon Somna3 and Cherdsak Suksiripattanapong4
Abstract
The pavement recycling, which has been widely used in Thailand, is generally used to restore damaged
pavement. The process of construction begins with the milling of damaged pavement. This damaged
pavement materials are considered as waste with a large quantity. This article aims to illustrate the influence
of asphaltic concrete volume, cement content and curing time on compressive strength of cement stabilized
crushed rock and waste asphalt concrete. Results show that the maximum dry unit weight of the mixed
material between crushed rock (CR) and asphalt concrete (AC) decreases with an increase in AC
replacement for the same compaction energy (modified Proctor test). It is because the rubber in AC absorbs
more compaction energy than the CR. The compressive strengths at 7 and 28 days of curing decrease
significantly with the increase in AC replacement. The decrease in strength may be because the surface of
AC is more slippery than the surface of CR. Consequently, the shear strength at the contact points between
the particles of CR and AC becomes low. The compressive strength versus AC replacement relationship is
approximately linear. The mixed material which used cement contents higher than 5% for all CR:AC ratios is
greater than the recommendation by the Department of Highways, Thailand. This mixed material stabilized
with cement is beneficial from both engineering and economic viewpoints.
Keywords: Asphalt concrete, Crushed rock, Compressive strength, Pavement Recycling
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1. บทนํา
ความเสีย หายของถนนมัก เกิด เนื่ อ งจากการรับ
นํ้าหนักของยวดยาน การเสือ่ มสภาพของวัสดุเอง และ
การเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ เช่น การหลุดร่อนการ
เกิดร่องล้อและรอยแตกแบบต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1

เปิ ดใช้ได้เร็วขึน้ ) การซ่อมแซมด้วยวิธนี ้ีจะเริม่ ต้นด้วย
การออกแบบส่วนประกอบของดินซีเมนต์ (ขนาดคละ
ของวัส ดุ ปริม าณซี เ มนต์ และระยะเวลาบ่ ม ) และ
ทดสอบกํา ลัง อัด ในห้อ งปฏิบ ัติก ารรวมทัง้ สุ่ม ตัด ก้อ น
ตัวอย่าง(Core sampling) ของถนนทีบ่ ดอัดแล้วไปหา
กํา ลัง อัด รายละเอีย ดเพิ่ม เติม สามารถอ้า งอิง ได้จ าก
มาตรฐานกรมทางหลวงทีท่ ล.-ม.213/2543 [1]

รูปที่  ความเสียหายของถนนทีต่ อ้ งทําการซ่อมแซม
เทคนิ ค การซ่ อ มบํ า รุ ง ถนนที่ชํ า รุ ด ของกรมทาง
หลวงแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการก่อสร้างและบูรณะทาง คือการนํ าวัสดุโครงสร้าง
ทางเดิมมาหมุนเวียนเพื่อใช้งานใหม่
(Pavement
Recycling) เทคนิคนี้เป็ นการใช้ประโยชน์จากวัสดุอย่าง
คุ้ม ค่า และประหยัด งบประมาณในการซ่ อ มแซมถนน
การหมุนเวียนวัสดุชนั ้ ทางเดิมมาใช้งานใหม่ทาํ ได้สองวิธี
ได้แก่การนํ าวัสดุผวิ ทางเดิมไปผสมใหม่ท่โี รงงานผลิต
(In-Plant Recycling) และการหมุนเวียนวัสดุในที่ (InPlace Recycling) ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบคือสามารถรือ้ ถอน
วัส ดุ ช ัน้ ทาง และทํ า การปรับ ปรุ ง /ผสมใหม่ ใ นพื้น ที่
ก่อสร้างได้ทนั ที ทําให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
วัสดุ นอกจากการใช้วสั ดุโครงสร้างถนนเดิมแล้ว การ
ซ่อมถนนด้วยวิธกี ารหมุนเวียนวัสดุชนั ้ ทางเดิมมาใช้งาน
ใหม่ยงั อาจผสมเพิม่ วัสดุเม็ดหยาบ หินคลุกและทราย
แล้วเติมวัสดุผสมเพิม่ (Additive) เช่น
ปูนซีเมนต์
ั
ปูนขาว และแอสฟลต์ เป็ นต้น เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการ
หมุนเวียนวัสดุแบบในที่แ สดงในรูป ที่ 2 ผิวทางเดิม ที่
ได้รบั การปรับปรุง (เติม Aggregate และปูนซีเมนต์) จะ
ถู ก เกลี่ ย และบดอัด ทัน ที เพื่อ ให้ ไ ด้ ค วามแน่ น ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง ข้อดีของการหมุนเวียนวัสดุชนั ้
ทางเดิมมาใช้งานใหม่นอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังสามารถลดการจราจรทีต่ ดิ ขัดขณะซ่อมบํารุง (ถนน
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รูปที่ 2 ลักษณะทัวไปของเครื
่
่องจักรในงาน Pavement
Recycling [2]
ในทางปฏิ บ ั ติ การซ่ อ มแซมถนนด้ ว ยวิ ธี ก าร
หมุนเวียนวัสดุชนั ้ ทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement
recycling) ต้องมีการขูดไส (Mill) ผิวทางเดิมบางส่วนทิง้
เพือ่ ปรับระดับ ผิวทางใหม่ (หลังการซ่อมบํารุง) จึงเป็ น
วัสดุผสมระหว่างหินคลุก ผิวทางเดิม และปูนซีเมนต์
ในขณะที่ งานวิจ ัย ในอดีต ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
กําลังอัดของถนนที่ได้รบั การซ่อมแซมด้วยเทคนิคการ
หมุนเวียนวัสดุชนั ้ ทางเดิมมาใช้งานใหม่เป็ นการศึกษา
ตั ว อย่ า งหิ น คลุ ก ผสมปู น ซี เ มนต์ [2-4] งานวิ จ ั ย นี้
จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณผิ ว ทาง
แอสฟ ลั ติก คอนกรีต เดิม ต่ อ คุ ณ สมบัติก ารบดอัด การ
พัฒนากําลังอัดของหินคลุกผสมปูนซีเมนต์บด ซึ่งเป็ น
สภาพที่คล้ายกับถนนดินซีเมนต์ท่ซี ่อมแซมโดยวิธกี าร
หมุ น เวีย นวัส ดุ ช ัน้ ทางเดิ ม มาใช้ ง านใหม่ นอกจาก
อิทธิพ ลของปริม าณผิว ทางแอสฟ ลั ต์ติก คอนกรีต เดิม
แล้ว ปริมาณปูนซีเมนต์และระยะบ่มก็เป็ นตัวแปรหลัก
ทีพ่ จิ ารณาในบทความนี้ดว้ ย
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100
Upper and Lower boundary
Crushed rock(A)
Asphaltic Concrete(B)
Mixing(A:B=20:80)
Mixing(A:B=40:60)
Mixing(A:B=60:40)
Mixing(A:B=80:20)

80

Percent finer

2. ตัวอย่างและวิ ธีการดําเนิ นงาน
ผูว้ จิ ยั ได้นําตัวอย่างหินคลุก (CR) มาผสมเข้ากับ
ผิวทางเดิม (AC) ในอัตราส่วนการแทนทีห่ นิ คุลกเท่ากับ
ร้อยละ 20, 40, 60 และ 80 AC ได้จากโครงการซ่อมแซม
ถนนด้วยการหมุนเวียนวัสดุ ช นั ้ ทางเดิมมาใช้งานใหม่
(Pavement Recycling) ของถนนสาย 2285 ตอนแยกทาง
หลวงหมายเลข 207 (ประทาย) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 2226 (ชุมพวง) AC มีสเี ทาดําและมีปริมาณ
ดินเม็ดหยาบมากกว่าร้อยละ 90 และไม่มสี ภาพความเป็ น
พลาสติก ผิว ทางแอสฟ ลั ต์ ติก คอนกรีต เดิม เป็ น ชนิ ด
AC60-70 ซึง่ มีคุณสมบัตดิ งั ตารางที่ 1 หินคลุกมาจาก
หมวดการทางชุมพวง มีสเี ทานํ้ าตาล ปริมาณดินเม็ด
หยาบเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 90 และไม่ ม ี ส ภาพความเป็ น
พลาสติก คุณสมบัตขิ องหินคลุกแสดงดังตารางที่ 2 วัสดุ
ทัง้ สองเมื่อจําแนกดินตามระบบเอกภาพ (USCS) จัดเป็ น
กรวดทีม่ ขี นาดคละกันดี (GW) ดังรูปที่ 3

60
40

20

0
100

10

1

0.1

Particlc diameter(mm)

0.01

รูปที่ 3 การกระจายตัวของดินผสมทีอ่ ตั ราส่วน CR :
AC ต่าง ๆ

ตารางที่ 1 คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของผิวทางแอสฟลั ต์ตกิ
คอนกรีต
Bulk specific gravitu of mixed aggregate
2.665
Specific gravity of asphalt cement
1.02
Asphalt absorption by wt. of aggregate
0.44 %
AC content by weight of Aggregate
5.5% (±0.3%)

ตารางที่ 2 คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของหินคลุก
Gradation
CBR
Abrasion Test

A
90.4%
20.8%

Water absorption

0.79%

วัสดุผสมระหว่าง CR และ AC ถูกนํามาผสมกับ
ปู น ซี เ มนต์ และบดอั ด แบบสู ง กว่ า มาตรฐานใน
ห้องปฏิบตั กิ าร ตัวอย่างบดอัดจะนํามาทดสอบกําลังอัด
ที่อ ายุ บ่ ม ต่ า ง ๆ ภายใต้ ส ภาวะแช่ น้ํ า และไม่ แ ช่ น้ํ า
แผนการทํางานแสดงดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 แผนการวิจยั ในห้องปฏิบตั งิ าน
3. ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ผล
ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัตพิ น้ื ฐานของวัสดุผสม CR
และ AC บดอัด จะเห็นได้ว่าหน่ วยนํ้ าหนักแห้งสูงสุด
ของวัสดุผสมระหว่าง CR และ AC มีค่าลดลงตามการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราส่ ว นการแทนที่ ด้ ว ยแอสฟ ลั ต์ ติ ก
คอนกรีต (R) ภายใต้พลังงานการบดอัด (แบบสูงกว่า
มาตรฐาน) ที่เท่ากัน ทัง้ นี้ เนื่ องจากยางในแอสฟลั ต์ติก
คอนกรีตมีคุณสมบัตกิ ารดูดซับพลังงานการบดอัดสูงกว่า
หินคลุก วัสดุผสมทีป่ ริมาณ AC มาก จึงดูดซับพลังงาน
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ได้มากกว่า และส่งผลให้หน่ วยนํ้ าหนักแห้งสูงสุดลดลง
ปริมาณความชืน้ เหมาะสม (OMC) ของวัสดุผสมมีค่า
เพิ่ ม ขึ้ น ตามอั ต ราส่ ว นการแทนที่ ด้ ว ยแอสฟ ลั ต์ ติ ก
คอนกรีต ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของหน่ วยนํ้ าหนัก
แห้งสูงสุด ซึง่ สอดคล้องกับผลทดสอบการบดอัดของหิน
คลุก [2]
ตารางที่ 3 ปริมาณความชืน้ เหมาะสมและหน่วยนํ้าหนัก
แห้งสูงสุดของวัสดุผสม (หินคลุก: ผิวAC)

CR: Crushed rock
AC: Asphaltic
Concrete
CR:AC = 20:80
CR:AC = 40:60
CR:AC = 60:40
CR:AC = 80:20

AASHTO USCS
A-1-a
A-1-a

GW
GW

OMC
%

dmax
kN/m3

5.4
9.8

23.90
20.20

25
24
23

21
0

20

40

60

Replacement Ratio

80

100

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุด
กับอัตราส่วนต่าง ๆ
9

A-1-a
A-1-a
A-1-a
A-1-a

SW
SW
SW
SW

8.0
7.0
6.3
6.1

21.80
22.07
22.76
23.05

รูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด
ของวัส ดุ ผ สมแปรผัน ตรงตามปริม าณปูน ซีเ มนต์แ ละ
อั ต ราส่ ว น CR:AC และสามารถประมาณได้ ด้ ว ย
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง การเพิม่ ปริมาณปูนซีเมนต์
เพีย งร้อ ยละ 3 เพิ่ม หน่ ว ยนํ้ า หนั ก แห้ง ของดิน บดอัด
โดยการเพิม่ ขึน้ ของหน่ วยนํ้ าหนักแห้งเพิม่ ขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 4 ของหน่ วยนํ้าหนักของวัสดุผสม CR และ AC
ที่ไ ม่ผ สมปูน ซีเ มนต์ แต่ อ ย่า งไรก็ตาม อิท ธิพ ลของ
ปูนซีเมนต์ต่อการเปลี่ยนแปลงหน่ วยนํ้ าหนักแห้งมีไม่
มากนัก เมื่อปริมาณปูนซีเมนต์มคี ่าเกินกว่าร้อยละ 3
ความชันของความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยนํ้ าหนักแห้ง
และอัตราส่วนการแทนที่ (R)
มีค่าประมาณคงที่
สําหรับวัสดุผสมระหว่าง CR และ AC ทัง้ ทีผ่ สมและไม่
ผสมปูนซีเมนต์ สิง่ นี้แสดงว่าอิทธิพลของปูนซีเมนต์ต่อ
การเพิม่ หน่ วยนํ้ าหนักแห้งมีความใกล้เคียงกัน โดยไม่
แปรผันตามอัตราส่วนการแทนที่
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชืน้ เหมาะสม
กับอัตราส่วนต่าง ๆ
การเพิม่ ขึน้ ของหน่ วยนํ้ าหนักแห้งอาจเกิดจากการ
รวมตัวของอนุภาคดินจนมีขนาดใหญ่ขน้ึ (Flocculation)
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนประจุ (Cation Exchange)
และอาจเกิดจากการเพิม่ ขึ้นของความถ่วงจําเพาะของ
วัสดุผสม เนื่องจากปูนซีเมนต์มคี วามถ่วงจําเพาะที่สูง
กว่า CR และ AC การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ความชื้นเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วน
CR:AC และปริ ม าณปู น ซี เ มนต์ แ สดงในรู ป ที่ 6
ปริม าณความชื้นเหมาะสมมีค่าลดลงตามการเพิ่ม ขึ้น
ของอัตราส่วน CR:AC และปริมาณปูนซีเมนต์ การ
ลดลงของปริมาณความชื้นเหมาะสมสอดคล้องกับการ
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สามส่วนผสม ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า ปริมาณ AC เป็ น
ตัวแปรหลักทีม่ ผี ลต่อการลดลงของกําลังอัด สําหรับทุก
อัตราส่วน CR:AC
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เพิม่ ขึน้ ของหน่ วยนํ้าหนักแห้งสูงสุด ซึ่งเป็ นพฤติกรรม
ทัว่ ไปของวัส ดุ บ ดอัด จากความสอดคล้อ งดัง กล่ า ว
ผู้ว ิจ ัย จึง ได้ทํา การสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งหน่ ว ย
นํ้ าหนักแห้งและปริมาณความชื้นเหมาะสมดังแสดงใน
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ดงั กล่าวแสดงได้ดว้ ยสมการโพลิ
โนเมียน สํา หรับ ทุก อัต ราส่ว น CR:AC
ปริม าณ
ปูนซีเมนต์
และอายุบ่ม ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมี
ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท่ี เ สนอโดย
Chinkulkijniwat et al. [5] สําหรับดินบดอัด (ไม่ผสม
ปูนซีเมนต์) หลายชนิด ดังแสดงในรูปที่ 7 เนื่องจาก
อิทธิพลของปูนซีเมนต์ความสัมพันธ์ของดินซีเมนต์บด
อัดจึงอยูเ่ หนือความสัมพันธ์ของดินบดอัด หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า ดินซีเมนต์บดอัดมีหน่ วยนํ้าหนักแห้งสูงกว่า
ดิ น บดอัด ที่ ป ริม าณความชื้ น เหมาะสมเท่ า กัน แต่
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยนํ้าหนักแห้ง
และปริมาณความชืน้ เหมาะสมของวัสดุผสมระหว่าง CR
และ AC (ไม่ผสมปูนซีเมนต์) สามารถประมาณได้
ความสัมพันธ์ทเ่ี สนอโดย Chinkulkijniwat et al. [5]
รูปที่ 8 และ 9 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน CR:AC มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนากําลังอัด ดังจะเห็นได้
ว่ากําลังอัดทีอ่ ายุบ่ม  และ  วัน มีค่าลดลงอย่างมาก
ตามการเพิม่ ขึ้นของ AC (การลดลงของอัตราส่วน
CR:AC) การลดลงของกําลังอัดตามการเพิม่ ขึน้ ของ
AC แสดงได้ด้วยสมการเชิงเส้นตรง เช่นเดียวกับ
ความสัม พัน ธ์ร ะว่างหน่ วยนํ้ า หนัก แห้ง และอัต ราส่ว น
CR:AC การเพิม่ ขึน้ ของ AC มีผลลบต่อการพัฒนา
กําลังอัด แม้ว่าจะมีการผสมเพิม่ ในปริมาณน้อยก็ตาม
การลดลงของกําลังอัดอาจเนื่องจากผิวของแอสฟลั ต์ติ
กคอนกรีตมีความลื่นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผิวของ
หินคลุก กํา ลัง ต้า นทานแรงเฉือ นที่จุ ดสัม ผัส ระหว่า ง
อนุ ภาคของ CR และ AC จึงมีค่าตํ่า ส่งผลให้กําลังอัด
ของตัวอย่างที่ปริมาณปูนซีเมนต์ค่าหนึ่งมีค่าลดลงตาม
ปริมาณ AC ทีเ่ พิม่ ขึน้ (อัตราส่วน CR:AC ทีต่ ่าํ ลง) ที่
ปริมาณอัตราส่วน CR:AC
ค่าหนึ่ ง กําลังอัดของ
ตัวอย่างมีค่าเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณปูนซีเมนต์ เนื่องจาก
ผลิต ภัณ ฑ์ไ ฮเดรชันที
่ ่สูง กว่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
กําลังอัดและอัตราส่วน CR:AC มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงที่
มีค วามชันใกล้เคียงกัน สํา หรับปริมาณปูน ซีเ มนต์ท งั ้

CR:AC=20:80

CR:AC=40:60

0% cement
3% cement
5% cement
7% cement

0 % cement
3% cement
5% cement
7% cement

CR:AC=60:40
0%cement
3%cement
5%cement
7%cement

24

CR:AC=80:20
0% cement
3% cement
5% cement
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22
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d = 26.39 -0.542 w
|r|=0.966
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุด
กับปริมาณความชืน้ เหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 8 และ 9 จะเห็นได้วา่ กําลังอัด
ของตัวอย่างทีอ่ ตั ราส่วน CR:AC ต่าง ๆ มีค่าเพิม่ ขึน้ ตาม
อายุบ่ม การพัฒนาของปฏิกริ ยิ าไฮเดรชันกั
่ บอายุบ่มทํา
ให้แรงยึดเกาะระหว่างอนุ ภาคของ CR และ AC เพิม่ มาก
ขึ้น เมื่อนํ า ค่า กํา ลังอัด ของวัสดุ ผ สมระหว่า ง CR และ
AC มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกรมทางหลวงที่
กําหนดค่ากําลังอัดแกนเดียวของชัน้ พืน้ ทางหินคลุกผสม
ปูนซีเมนต์ทอ่ี ายุบ่ม 7 วัน ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2413
กิโ ลปาสคาล วัส ดุ ผ สมที่ใ ช้ป ริม าณปู น ซีเ มนต์ ต ัง้ แต่
ร้อยละ 5 ขึน้ ไป ทุกอัตราส่วนCR:AC ผ่านตามเกณฑ์
ข้อ กํ า หนด แต่ ห ากพิจ ารณาที่ป ริม าณปู น ซีเ มนต์ ต่ํ า
(ร้อยละ 3) อัตราส่วน CR:AC ทีม่ ากกว่า 40:60 ผ่าน
ตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดแกนเดียวต่อ
ตราส่วน CR:AC ทีอ่ ายุบม่ 7 วัน
12000

Unsoaked

10000
8000

7%
6000

5%

28 days

3%

4000
0

20

40

60

Replacement ratio

80

100

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดแกนเดียวต่อ
อัตราส่วน CR:AC ทีอ่ ายุบม่ 28 วัน
4. สรุปผลการศึกษา
บทความนี้นําเสนอความเป็ นไปได้ของการนําวัสดุท่ี
เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมการทาง โดยนํ า
ผิวทางแอสฟลั ต์ตกิ คอนกรีตเดิมทีเ่ สียหาย (AC) มาทํา
การผสมกับวัสดุชนั ้ ทางหินคลุก (CR) และปูนซีมนต์
ด้ว ยเทคนิ ค การหมุ น เวีย นวัส ดุ ช นั ้ ทางเดิม มาใช้ใ หม่
ประเด็นสําคัญของงานวิจยั สามารถสรุปได้ดงั นี้
4.1. การเพิม่ ขึน้ AC ใน CR ทําให้หน่ วยนํ้าหนัก
แห้งของดินซีเ มนต์บดอัดลดลงเนื่ องจาก AC มีค วาม
สามารถในการดูดซึม พลังงานสูงกว่า CR
ดังนัน้
พลังงานการบดอัดทีส่ ง่ ผ่านไปยังอนุ ภาคของ CR และ
AR จึงลดลงตามการเพิม่ ของ AC ปริมาณความชื้น
เหมาะสมของดิน ซีเ มนต์ บ ดอัด มีค่ า เพิ่ม ขึ้น ตามการ
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เพิม่ ขึน้ ของหน่ วยนํ้ าหนักแห้งสูงสุด ซึ่งเป็ นพฤติกรรม
เช่นเดียวกับดินบดอัด (ไม่ผสมซีเมนต์)
4.2. เนื่องจากอิทธิพลของปูนซีเมนต์ หน่ วยนํ้ าหนัก
แห้งของดินซีเมนต์บดอัดมีค่าสูงกว่าหน่ วยนํ้ าหนักแห้ง
ของดินบดอัดทีอ่ ตั ราส่วน CR:AC และพลังงานการบดอัด
เดียวกัน ดังจะเห็นได้จากผลเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างหน่ วยนํ้ าหนั กแห้งสูงสุดและปริมาณความชื้น
เหมาะสมของดินซีเมนต์บดอัดและดินบดอัด
4.3. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งกํ า ลังอัด และอัต ราส่ว น
CR:AC แสดงได้ดว้ ยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง สําหรับ
ทุ ก ปริ ม าณปู น ซี เ มนต์ แ ละอายุ บ่ ม ซึ่ ง แสดงว่ า การ
เพิม่ ขึน้ ของ AC มีผลลบต่อการพัฒนากําลังอัด แม้วา่ จะ
มีก ารผสมเพิ่ม ในปริม าณน้ อ ยก็ต าม การลดลงของ
กํา ลัง อัด อาจเนื่ อ งจากผิว ของแอสฟ ลั ต์ติก คอนกรีต มี
ความลื่น สูง มากเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ผิว ของหิน คลุ ก
กําลังต้านทานแรงเฉือนที่จุดสัมผัสระหว่างอนุ ภาคของ
CR และ AC จึงมีคา่ ตํ่า
4.4. วัสดุผสมที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 5
ขึน้ ไป ทุกอัตราส่วน CR:AC ผ่านตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
ของกรมทางหลวง (กํ า ลัง อัด ไม่ น้ อ ยกว่ า 2413 กิโ ล
ปาสคาล ที่อายุบ่ม 7 วัน) แต่ หากพิจารณาที่ป ริม าณ
ปูนซีเมนต์ต่าํ (ร้อยละ 3) อัตราส่วน CR:AC ทีม่ ากกว่า
40:60 ผ่านตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
4.5. วัสดุผสมระหว่าง CR และ AC เมื่อนํ ามา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานกรมทางหลวงสามารถนํ ามา
เป็ นวัสดุทางเลือกในการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเพื่อ
เป็ นประโยชน์ในแง่ของวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณกรมทางหลวง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้การสนับสนุ นทุนการศึกษาและ
วิจ ัย และมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน
สําหรับความอนุ เคราะห์ดา้ นอุปกรณ์และเครือ่ งทดสอบ
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