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เครื่องต้นแบบจําลองการเปลี่ยนความฝื ดของผิวจราจรและระยะร่องล้อเนื่ องจาก
อิ ทธิ พลของจํานวนรอบวิ่ ง
ั น์ 2 วรัช ก้องกิจกุล3 อาทิตย์ อุดมชัย4 สมัย โชติสกุล5 และ
สุขสันติ ์ หอพิบลู สุข1* อวิรุทธิ ์ ชินกุลกิจนิวฒ
สิทธิชยั ศิรพิ นั ธ์6
บทคัดย่อ
งานวิจยั ทีผ่ ่านมาแสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุมคี วามสัมพันธ์กบั ความฝื ดของผิวจราจร ดังนัน้ การกําหนด
และคงความฝื ดของผิวจราจรที่เหมาะสมจึง เป็ น ป จั จัย สําคัญในมาตรการป้ องปรามการเกิด อุบตั ิเหตุ งานวิจ ัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงความฝื ดของผิวจราจรและระยะร่องล้อจากอิทธิพลของ
จํานวนรอบวิง่ (ปริมาณจราจร) ชุดทดสอบถูกออกแบบให้มคี วามยืดหยุ่นเพื่อการดัดแปลงต่อในอนาคต การกําหนด
นํ้าหนักทดสอบ จํานวนรอบวิง่ สามารถทําได้โดยผ่านซอฟท์แวร์ควบคุม ผลทดสอบกับแผ่นตัวอย่างผิวทางแอสฟสั ต์
พบว่าการเกิดร่องล้อและการลดลงของความฝืดจะมีค่าสูงในช่วง 1000 รอบการทดสอบ หลังจากนัน้ การเกิดร่องล้อและ
การลดลงของความฝืดจะมีอตั ราลดลง
คําสําคัญ: ความฝืด ร่องล้อ เครื่องต้นแบบ ผิวทาง
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A Prototype Machine for Measuring Pavement Skid Resistance and Rutting
Under Various Cycles of Wheel Track
Suksun Horpibulsuk1* Avirut Chinkulkijniwat2 Warat Kongkitkul3 Artit Udomchai4 Smai Chotisakul5 and
Sitthichai Siriphun6
Abstract
Literature reported that number of accidents was directly related to pavement skid resistance. Hence, a
key element to enhance road safety is to maintain skid resistance of pavement. Due to no available machine
to measure pavement skid resistance under cycles of wheel track, a prototype machine for measuring
pavement skid resistance and rutting under various simulated cycles of wheel track was developed This
prototype machine is flexible for future modification; i.e., various factors relating to traffic load such as wheel
track cycle, and wheel track load can be adjusted using a software. Results of cyclic skid and rutting tests on
an asphaltic pavement specimen show that rutting and rapid deterioration in pavement skid resistance are
found at first 1000 cycles of wheel track. The rate of deterioration decreases with increasing wheel track
cycle.
Keywords: skid resistance, rutting, prototype, pavement
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1. บทนํา
ปญั หาอุบตั ิเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยซึ่งอยู่ใน
พื้นที่เขตมรสุม มักเกิดจากการลดลงของความต้านทาน
การลื่นไถลของผิวทางในช่วงฤดูฝน อุ บตั ิเหตุ ด ังกล่ าว
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทั ้ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ ส ิ น ของ
ประชาชน Seiler [1] ได้ทาํ การศึกษาอิทธิพลของความฝื ด
ผิว จราจร ต่ อ อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร พบว่ า จํ า นวนการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ มีค่าลดลงเมื่อค่าความฝื ดผิวจราจรมีค่าสูงขึ้น
และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุแนวโน้มคงที่เมื่อค่าความฝื ด
ผิวจราจรมีค่าสูงกว่า 0.45 ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Al-Mansour [2] ซึง่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เกิดอุบ ัติเหตุ กับความฝื ดของผิวจราจร ทัง้ สภาพถนน
แห้งและเปี ยก บนสายทางจราจรหลัก และสรุปว่าอัตรา
การเกิดอุบตั เิ หตุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความฝื ดผิวจราจร
เมื่อความฝื ดผิวจราจรมีค่าสูงกว่า 0.45 ดังนัน้ การลด
อุบตั ิเหตุ แนวทางหนึ่งคือการเพิ่มความต้านทานการลื่น
ไถล (ความเสียดทาน) ให้กบั ผิวถนนและการเพิ่มความ
คงทนของความเสียดทาน ซึ่งจะช่วยลดระยะเบรคและ
ช่วยควบคุมการลื่นไถลของรถยนต์
ขวัญเรือน แย้มทะเล และลัดดา ตันวานิชกุล [3] อ้าง
ถึงงานวิจยั ของ ประเสริฐ บุญธรักษา และชาโณ พยงค์ศรี
[4] และกล่าวว่าปจั จัยที่มผี ลต่อค่าความฝื ดแบ่งเป็ น 4
ปจั จัยดังนี้ 1) คุณลักษณะของผิวทาง ได้แก่ ความหยาบ
ละเอียด ความขรุขระ ร่องล้อ 2) คุณลักษณะของล้อยาง
ได้แก่ ชนิดของยาง ดอกยาง ลมยาง 3) คุณลักษณะการ
ใช้รถ ได้แก่ ความเร็ว อาการล้อลื่น นํ้าหนักรถ ชนิดของ
รถยนต์ และ 4) สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ สภาพเปี ยก
สิง่ เปรอะเปื้ อน อุณหภูม ิ ฤดูกาล ความฝื ดของผิวจราจร
(Skid resistance) คือความเสียดทานระหว่างยางละผิว
จราจรในสภาวะเปี ยก Mayer [5] พบว่าความฝื ดของผิว
จราจรจะมีค่าลดลงตามความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างยางกับ
ผิวจราจร (Slip speed) ทีเ่ พิม่ ขึน้
ในปี 1992 มีการทดสอบในเบลเยี่ยม และสเปน เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างผิวจราจร (texture) กับความฝื ด
ของผิ ว จราจร พบว่ า ความฝื ด ของผิ ว จราจรมี ค วาม
สัมพันธ์เชิงเส้นกับการวัดค่าพืน้ ผิวจราจรระดับ macro [6]
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความฝื ดของผิวจราจรมี
การศึกษาครัง้ แรกโดย Zube et al. [7] โดยพบการลดลง
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ของความฝื ดผิวจราจรอย่ างมากในช่วง 100 วันแรก
หลัง จากการเปิ ด ใช้ เ ส้ น ทางจราจร ในปี ค.ศ. 1972
Szatkowski et al. [8] พบความสัมพันธ์ระหว่างความ
หนาแน่ นของปริมาณจราจร กับคุณลักษณะการลื่นไถล
ของผิวจราจรแบบเปี ยก และสรุปปจั จัย 3 ประการทีม่ ผี ล
ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความฝื ด ของผิ ว จราจร ไก้ แ ก่ 1)
microtexture ได้แก่ ส่วนประกอบของมวลรวม และค่า
ต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวม 2) macrotexture
ได้แก่ การระบายนํ้ า และการสลายตัวของพลังงาน 3)
สภาพจราจร และปจั จัยอื่น ๆ ได้แก่ ความหนาแน่ นของ
ปริมาณจราจร อุณหภูมิ สภาพของเส้นทางจราจร เป็ นต้น
ในงานวิจยั เดียวกันนี้ยงั พบว่าความฝืดของผิวจราจรมีการ
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ปี และ
หลังจากนัน้ ความฝื ดของผิวจราจรจะมีค่าค่อนข้างคงที่
ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวได้อธิบายสาเหตุ ท่คี วามฝื ดของผิว
จราจรมีค่ าคงที่ไ ว้ว่ า เกิด จาก อิทธิพลของป จั จัยสอง
ประการกล่าวคือ การขัดสีระหว่างผิวจราจร และล้อทําให้
ผิวจราจรเสียคุณสมบัติระดับ microtexture ไป แต่ขณะ
เดียวการสึกกร่อนของ macrotexture เนื่องจากสภาพ
ภูมอิ ากาศและปจั จัยอื่นๆ จะก่อเกิดการผุพงั ในมวลรวมที่
พื้ น ผิ ว จราจร ซึ่ ง เป็ นการฟื้ นฟู คุ ณสมบั ติ ร ะดั บ
microtexture จึงทําให้ความฝื ดของผิวจราจรมีค่าคงที่
เมื่อพิจารณาถึงระดับการขัดสี และยังพบว่ารถทีม่ นี ้ําหนัก
บรรทุกมากจะก่อให้เกิดการขัดสีมากตามไปด้วย
แม้ว่ าจะมีงานวิจ ัยที่คํ านึ งถึงป จั จัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความฝืดและความคงทนต่อการเปลีย่ นแปลงความฝื ดของ
ผิวจราจร แต่กลับพบว่ายังไม่มรี ายงานหรือบทความวิจยั
ทีเ่ สนอวิธกี ารออกแบบผิวจราจรทีม่ คี วามฝื ดและสามารถ
รักษาระดับความฝื ดของผิวจราจรภายใต้สภาพป จั จัย
แวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะยังไม่มกี ารพัฒนาชุด
ทดสอบทีส่ ามารถจําลองการเปลีย่ นแปลงความฝื ดของผิว
จราจรภายใต้ปจั จัยควบคุมต่าง ๆ ได้ งานวิจยั นี้นําเสนอ
การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงความฝื ด
และร่องล้อของผิวจราจรชนิดต่างๆ เนื่องจากอิทธิพลของ
จํ า นวนรอบวิ่ ง อัน จะนํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาแนวทางการ
ออกแบบผิวทางจราจรทีม่ คี วามต้านทานการลื่นไถลและมี
ความคงทนสูงต่อไปในอนาคต
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2. กลไกของเครื่องต้นแบบทดสอบผิ วทางต้านการ
ลื่นไถล
เครื่องต้ นแบบทดสอบผิวทางต้ านการลื่นไถลเป็ น
เครื่องที่ใช้ในการศึกษาการลดลงของค่าความต้านทาน
การเลื่อนไถลของผิวทางที่เกิดขึน้ จากการใช้งาน เครื่อง
ทดสอบจะทํ า งานโดยการจํ า ลองแรงกระทํ า จากล้ อ
รถบรรทุกมาตรฐานขนาด 18 kips ซึง่ จะก่อให้เกิดแรงดัน
ทีผ่ วิ ทาง 707 kPa โดยให้แรงดังกล่าวกระทําซํ้าไปซํ้ามา
จํานวนหลายรอบเพื่อจําลองการใช้งานตามปริมาณจราจร
ทีไ่ ด้ออกแบบไว้จริง ระหว่างการจําลองดังกล่าว เครื่อง
ทดสอบสามารถที่จ ะทดสอบการเลื่อนไถลระหว่ างล้อ
จําลองกับแผ่นตัวอย่างผิวทางทดสอบ จึงทําให้สามารถที่
จะวัดการลดลงของค่าความต้านทานการลื่นไถลและร่อง
ล้อตามจํานวนรอบวิง่ ทีก่ าํ หนด

รูปที่ 1 แผนภาพของระบบควบคุมของเครื่องต้นแบบ
ทดสอบผิวทางต้านการลื่นไถล
กลไกการทดสอบของเครื่องมือทดสอบระยะร่องล้อ
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนแขนกด
ล้อทดสอบ ทําหน้าที่ประคองล้อทดสอบ และสร้างแรง
กดระหว่ า งล้อ กับ ฐานเลื่อ น เครื่อ งทดสอบต้น แบบที่
พัฒ นาขึ้น ใช้แ ม่ แ รงขับ ด้ว ยไฟฟ้ าทดแทนการใช้ตุ้ ม
นํ้ า หนัก เพื่อ ความสะดวกต่ อ การควบคุ ม การทดสอบ
และส่วนที่ 2 คือส่วนของฐานเลื่อนทดสอบล้อ (sliding
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plate) เป็ นส่วนที่ใช้เลื่อนแผ่นผิวทดสอบ เพื่อจําลอง
การสัมผัสระหว่างล้อกับผิวทาง โดยฐานเลื่อนจะทํางาน
ร่ ว มกับ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ฐานเลื่ อ นจะเลื่อ นอยู่ ใ นราง
ประคองเชิงเส้น (linear slide) ดังแสดงในรูปที่ 1
3. เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ผลการวัดอ่านได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดระยะระหว่าง
ล้อกับฐานเลื่อน และรอบในการหมุนของมอเตอร์ท่ขี บั
ฐานเลื่อน ในขณะทีม่ อเตอร์ตน้ กําลังถูกควบคุมด้วยระบบ
ควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) ดังแสดงในรูป 2
ทําให้ความเร็วรอบและแรงฐานเลื่อนที่กระทํากับล้อมี
ค่ า คงที่ต ลอดการทดสอบ แม้ก ระทัง่ มีแ รงมากระทํ า
เพิม่ ขึน้ ก็ตาม ในขณะทีไ่ ม่มกี ารห้ามล้อ ค่าทีว่ ดั ได้กจ็ ะ
เป็ นระยะระหว่างล้อกับฐานเลื่อนทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามรอบ
การหมุนของมอเตอร์ แต่ในขณะห้ามล้อจะมีการอ่านค่า
แรงบิด (Torque) ทีเ่ กิดกับล้อ ระบบโดยรวมประกอบ
ด้วยการอ่านค่า การควบคุม และแสดงผล ซึง่ มีอุปกรณ์
สําหรับตรวจวัดค่าต่าง ๆ ดังนี้
1) อุปกรณ์ตรวจวัดวัดระยะ เป็ นตัววัดระยะร่องล้อ
ขณะมีก ารสัม ผัส ระหว่ า งล้ อ กับ ฐานเลื่อ น อุ ป กรณ์
ตรวจวัดระยะทีใ่ ช้ในการทดสอบมีความแม่นยําสูง ซึ่ง
สามารถวัดการเป็ นเปลี่ยนแปลงในย่านความละเอียด
อย่างน้อย 50 ไมโครเมตร
2) โหลดเซลล์ ทําหน้ าที่วดั แรงกดในกรณีท่มี ีการ
ทดสอบโดยการห้ามล้อ ค่าแรงบิด (Torque) ที่เกิดขึน้
เมื่อมีการห้ามล้อ สามารถหาได้จาก แรงบิด = แรงที่
โหลดเซลล์อ่านได้ (F) x ระยะความยาวแขนยึด (length
of lever, L) ค่าแรงบิดจะถูกคํานวณในส่วนภาคควบคุม
แล้วจะแสดงค่าบนจอแสดงผล
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รูปที่ 2 แผนภาพของระบบควบคุมของเครื่องต้นแบบทดสอบผิวทางต้านการลื่นไถล
3) อุปกรณ์วดั รอบ การวัดรอบการหมุนของมอเตอร์
ทีใ่ ช้เป็ นต้นกําลังขับฐานเลื่อน มีลกั ษณะการอ่านค่าดัง
แสดงในรูปที่ 3 การตรวจวัดจะใช้อุปกรณ์ตรวจรูแ้ บบ
ตรวจจับโลหะ (Proximity sensor) และตําแหน่ งทีว่ ดั จะ
วัดเฉพาะจุดอ้างอิง (index) ค่าที่อ่านมาได้จะผ่านตัว
ควบคุมหลักเพื่อนําไปเทียบกับเวลา ค่าทีว่ ดั จะแสดงใน
หน่ วยของ รอบต่อนาที (RPM) ค่าความเร็วรอบไม่ได้
แสดงบนจอภาพเพียงแต่อย่างเดียว แต่ยงั นําไปเป็ นตัว
พิจารณาในส่วนควบคุมการทํางานของมอเตอร์

ซึง่ มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับยางนอกรถยนต์บรรทุกที่
มีจําหน่ ายตามท้องตลาด มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์ล้อ
203.6 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) หน้ากว้างล้อ 100 มิลลิเมตร (4
นิ้ว) ซึง่ ดัดแปลงมาจากมาตรฐานการทดสอบ Hamburg
Wheel Track Test (TEX-242-F) [9] ล้อทดสอบถูก
ออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานและการถอดเมื่อมีการสึกของล้อ

รูปที่ 4 ล้อทดสอบพืน้ ผิว

รูปที่ 3 อุปกรณ์วดั รอบโดย Proximity transducer
4) ล้อ ทดสอบพื้น ผิว ล้อ ทดสอบพื้น ผิว (รูป ที่ 4)
เป็ น ล้อ ที่ใ ช้ใ นการทดสอบหาระยะร่ อ งล้อ และวัด แรง
เสียดทานการเลื่อนไถล วัสดุท่ใี ช้เป็ นอลูมิเนียมเบอร์
6061 ขึน้ รูปชิน้ งานในส่วนของกะทะล้อ ผิวนอกเป็ นยาง
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5) ถาดงานทดสอบ มีความแข็งทนทานต่อการใช้งาน
รั บ แรงอั ด ได้ ดี วั ส ดุ ท่ี ใ ช้ เ ป็ นเหล็ ก ขนาดกว้ า ง 320
มิลลิเมตร ยาว 320 มิลลิเมตร และหนา 10 มิลลิเมตร
โดยดัดแปลงมาจากขนาดล้อมาตรฐานของการทดสอบ
Hamburg Wheel Track Test ขนาดของถาดงานทดสอบ
มีน้ าหนักเหมาะสม กล่ าวคือเมื่อบรรจุช้ินงานทดสอบ
แล้ว ผูท้ ดสอบสามารถยกถาดงานเข้าเครื่องทดสอบได้
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6) กลไกเลื่อนถาดงานทดสอบ (รูปที่ 5) เป็ นกลไก
แบบ slider-crank mechanism ซึง่ ประกอบไปด้วยลิงค์
(link) 4 ชิน้ ได้แก่ 1. ตัวโครงสร้างเครื่องทดสอบ 2.
ตั ว ขับ เคลื่ อ นแบบมอเตอร์ มี เ กี ย ร์ ท ดรอบ ใช้ ไ ฟ
กระแสสลับ 220 โวลล์ แบบ 3 เฟส ซึ่งสามารถใช้ไฟ
220 โวลล์ แบบ 1 เฟสทีใ่ ช้ทวไปได้
ั่
เครื่องทดสอบมีชุด
อินเวอเตอร์ แปรไฟฟ้ าจาก 1 เฟส 220 โวลล์ เป็ น 3
เฟส 220 โวลล์ ความเร็วรอบมอเตอร์สามารถปรับได้
ผ่านทางชุดอินเวอเตอร์น้ี 3. ตัวส่งผ่านการเคลื่อนที่ มี
ลักษณะเป็ นแผ่นจาน ที่ส่งต่อการหมุนมาจากมอเตอร์
ต้ น กํ า ลัง ตั ว ส่ ง ผ่ า นการเคลื่ อ นที่น้ี ถู ก ออกแบบให้
สามารถปรับรัศมีในการหมุนได้ ทําให้ระยะเลื่อนเพิม่ ขึน้
หรือลดลงได้ โดยสามารถปรับระยะในการเลื่อนของถาด
งานได้ตงั ้ แต่ 30 เซนติเมตร จนถึง 50 เซนติเมตร เพื่อ
รองรับการเพิม่ ขนาดของถาดงานสําหรับใช้ทดสอบใน
อนาคต 4. ชุดเลื่อนสไลด์ เป็ นลิงค์ท่ถี ูกส่งถ่ายแรงมา
จากตัวส่งผ่านการเคลื่อนที่ ซึง่ จะทําหน้าทีเ่ ลื่อนถาดงาน
ทดสอบไปมา ตามระยะที่ ถู ก กํ า หนดไว้ โ ดยมี ร าง
ประคอง (linear guide way) บังคับทิศทางในการ
เคลื่อนที่
7) ระบบให้น้ํ า หนั ก กดทับ กับ ล้อ ทดสอบ การให้
นํ้ า หนั ก กดทับ กับ ล้ อ ทดสอบ จะใช้ ม อเตอร์แ กนชัก
(linear actuator, รูปที่ 6) เป็ นอุปกรณ์ให้น้ําหนักกดทับ
แทนมวลถ่ ว งนํ้ า หนั ก แรงกดทับ ล้ อ ทดสอบเท่ า กับ
1500 นิ ว ตั น โดยใช้ ร ะบบการควบคุ ม แรงกดแบบ
อัตโนมัตผิ ่านระบบ Feedback control ซึง่ มีโหลดเซลล์
วัดแรงกดที่ล้อ (รูปที่ 6) เป็ นตัววัดค่าแรงกดปจั จุบนั
เมื่อแรงกดทีอ่ ่านได้ผ่านโหลดเซลล์มคี ่าน้อยกว่า 1500
นิว ตัน ระบบจะสังงานให้
่
มอเตอร์แ กนชักเพิ่ม แรงกด
ในทางตรงกันข้าม หากแรงกดทีอ่ ่านได้มากกว่า 1500
นิวตัน ระบบก็จะสังงานให้
่
มอเตอร์แกนชักผ่อนแรง ด้วย
ระบบนี้ แรงกดที่กระทําที่ลอ้ จึงถูกสามารถควบคุมให้มี
ค่าคงทีท่ ่ี 1500 นิวตัน ตลอดเวลาได้

รูปที่ 5 กลไกแบบ slider- crank mechanism

รูปที่ 6 ระบบให้น้าหนักกดทับกับล้อทดสอบ
4. เครือ่ งมือวัด
1) เครื่องมือวัดค่าแรงบิด (Torque) ขณะมีการห้าม
ล้อค่าแรงบิดวัดได้จากโหลดเซลล์ (รูปที่ 7) เครื่องวัด
ค่าแรงบิดนัน้ เป็ นการประยุกต์ใช้ระบบห้ามล้อแบบจาน
ั๊
หรือดิสก์เบรค (Disk break) และแขนยึดปมเบรคเป็
น
แขนแรงจากจุดหมุนของล้อทดสอบ

รูปที่ 7 ระบบให้น้าหนักกดทับกับล้อทดสอบ
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รูปที่ 8 แผนภาพกระบวนการบันทึกข้อมูล
2) เครื่ อ งมื อ กํ า จั ด สั ญ ญาณรบกวนและขยาย
สัญญาณก่อนการบันทึก เนื่องจากสัญญาณทีใ่ ห้ออกมา
จากการวัดนัน้ จะเป็ นสัญญาณลอจิกตํ่า จําเป็ นต้องใช้
อุปกรณ์ขยายสัญญาณให้เป็ นลอจิกสูง
3) การบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทีไ่ ด้จาก
อุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ เช่น โหลดเซลล์ อุปกรณ์วดั รอบ
อุปกรณ์วดั ระยะ ฯลฯ จะถูกจัดการต่อไปดังแสดงในรูปที่
8 ค่ าของสัญ ญาณจะถู ก ส่ ง มาประมวลผลและจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลจะนํ าเสนอในรูปแบบ
ของกราฟ และเชิง ตั ว เลข ค่ า ที่ ไ ด้ น้ี ถู ก จัด เก็ บ ไว้ ใ น
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถถ่ ายโอนข้อมูลเพื่อนํ าไป
วิเคราะห์ได้
5. การทดสอบและผลการทดสอบ
5.1 การเตรียมแผ่นตัวอย่างผิวทางแอสฟัลต์
การเตรียมแผ่นตัวอย่างผิวทางแอสฟลั ต์จะใช้เครื่อง
Roller Compactor รุ่น CRT-RC2SV (EN 12697-33
Steel roller) โดยเครื่อง Roller Compactor สามารถใช้
ความแตกต่างของแรงดันได้ 4 ระดับ ตามช่วงของแต่ละ
รอบ แรงดันที่ 1 อยู่ในช่วงระหว่าง 0-2.5 บาร์ ส่วนแรงดัน
ที่ 2 แรงดันที่ 3 และ แรงดันที่ 4 อยู่ในช่วงระหว่าง 0-10
บาร์ ปกติแล้วการตัง้ ค่านํ้าหนักจะไล่เรียงระดับแรงดันไป
ตามลําดับ แรงดันที่ 1 ต้องมีจาํ นวนรอบบดอัดอย่างน้อย
2 รอบ ก่ อ นทํ า การเพิ่ ม แรงดัน ที่ 2 แรงดัน ที่ 3 และ
แรงดันที่ 4 จํานวนรอบของแรงดันที่ 2, แรงดันที่ 3 และ
แรงดันที่ 4 สามารถตัง้ ได้ระหว่าง 0 ถึง 100 เริม่ จากการ
คัดสรรและควบคุมคุณสมบัตขิ องมวลรวมหยาบและวัสดุ
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เชื่อมประสาน การทดสอบหาคุ ณสมบัติของแอสฟ สั ต์
คอนกรีต และวิธีการเตรียมแผ่นตัวอย่ างมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) เตรียมมวลรวมตามอัตราส่วนผสมทีอ่ อกแบบ Hot
Bin 1, Hot Bin 2, Hot Bin 3 และ Hot Bin 4
2) วัดขนาดแบบบรรจุ ตัวอย่ าง เพื่อคํานวณหา
ปริมาตรของแบบ แล้วนําไปคํานวณปริมาณวัสดุมวลรวม
และปริมาณแอสฟลั ต์ ทีต่ อ้ งใช้
3) แบ่งตัวอย่างหินตามสัดส่วนแต่ละ Bin
4) นําหินทีแ่ บ่งตามสัดส่วนของแต่ละ Bin ไปอบ
5) นําตัวอย่างหินทีอ่ บแล้วมาผสมกับแอสฟลั ต์ดว้ ย
เครื่องผสม ทีอ่ ุณหภูมิ 175 °C เป็ นเวลา 1 นาที จากนัน้
ให้เทวัสดุผสมลงในภาชนะ
6) นําแบบที่ทําการอุ่นไว้มาใส่เหล็กกรอบบน แล้ว
วางบนแท่นเพื่อเตรียมนําวัสดุผสมมาเท
7) นําวัสดุผสมมาเทใส่ในแบบ พร้อมทําการจีแ้ ทงให้
วัสดุผสมมีความแน่ น โดยแทงขอบด้านยาว ด้านละ 15
ครัง้ แทงขอบด้านสัน้ ด้านละ 10 ครัง้ และแทงบริเวณ
กลางแผ่ น อี ก 20 ครัง้ ระหว่ า งนี้ ต้ อ งทํ า การควบคุ ม
อุณหภูมใิ ห้ได้ 150 °C ก่อนเริม่ การบดอัด (รูปที่ 9)
8) เครื่องจะทําการบดทับก้อนตัวอย่างทีค่ วามดันลม
ที่ 1 ความดันลมที่ 2 ความดันลมที่ 3 และ ความดันลมที่
4 ตามจํานวนรอบทีก่ าํ หนด
9) เมื่อครบตามจํานวนรอบทีก่ าํ หนดทัง้ 4 รอบแล้ว
นําตัวอย่างออกจากเครื่อง Roller compactor ทิง้ จนเย็น
แล้วนําแผ่นตัวอย่างแอสฟสั ต์ไปทําการทดสอบต่อไป
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เท่ากับ 707 kPa) ทีว่ งิ่ บนผิวทางทดสอบจํานวน 99 รอบ
(ทิศทางเดียว)

รูปที่ 10 รูปแบบการทดสอบด้วยเครื่องต้นแบบทดสอบ
ผิวทางต้านการลื่นไถล

รูปที่ 9 วัสดุผสมทีน่ ํามาเทใส่ในแบบก่อนการบดอัด
5.2 รูปแบบการทดสอบ
การทดสอบจะจําลองให้ล้อที่มีแรงดันกดทับเท่ากับ
แรงดันจากนํ้าหนักบรรทุกจราจรมาตรฐานกระทํากับแผ่น
ตัว อย่ า งผิ ว ทางทดสอบทัง้ หมดจํ า นวน 10,000 รอบ
สําหรับแผ่ นทดสอบแต่ ละแผ่น ในระหว่ างที่จําลองการ
กระทําจากนํ้ าหนักจราจรนี้ จะคัน่ ด้วยการทดสอบแรง
เสียดทานระหว่างล้อทดสอบกับแผ่นตัวอย่างผิวทางทุกๆ
100 รอบ ดังนัน้ จะมีการทดสอบแรงเสียดทานทัง้ หมด
100 ครัง้ รูปแบบการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 10)
1) ในขณะทีล่ อ้ ไม่เคลื่อนไหว แรงกดทับสู่ลอ้ ทดสอบ
จะเพิ่มขึ้นไปจนถึง ค่ า 1,500 นิ วตัน จากนั น้ ระบบจะ
ควบคุมให้แรงกดทับคงที่
2) มอเตอร์จะเริม่ ทํางานส่งผลให้ลอ้ หมุน เมื่อแผ่นผิว
ทางทดสอบเคลื่อนที่ไปและกลับมาที่เดิม นับจํานวนรอบ
(N) เท่ากับหนึ่ง (N = 1) มอเตอร์จะทํางานไปเรื่อย ๆ
ในขณะที่แ รงกดถู ก ควบคุ ม ให้ อ ยู่ ท่ี 1,500 นิ ว ตัน จะ
กระทังครบ
่
99 (N = 99) ซึง่ เป็ นการจําลองนํ้าหนักล้อ
รถบรรทุกมาตรฐานขนาด 18 kips (แรงดันที่ผวิ สัมผัส

_15-0870(001-240).indd 194

3) เมื่อ ครบ 99 รอบ นํ้ า จะถู ก พ่ น ลงไปที่ผิว ของ
แผ่นทดสอบ จนกระทังจํ
่ านวนรอบครบ 100 (N = 100)
4) จากนัน้ ระบบจะลดแรงกดทับลงไปทีค่ ่า 150 นิว
ตันและจะถูกควบคุมให้คงที่ เพื่อทําการทดสอบความ
ฝืด การลดนํ้าหนักกดทับทีล่ อ้ ลงทําเพื่อให้สอดคล้องกับ
กํา ลัง ขับ ของชุ ด มอเตอร์ข บั เคลื่อ น ซึ่ง ไม่ มีผ ลต่ อ ค่ า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานทีจ่ ะวัดได้เนื่องจากแรงเสียด
์
ทานมีค่าแปรผันตรงกับแรงตัง้ ฉากตามหลักกลศาสตร์
5) เมื่อสามารถควบคุมแรงกดทับให้คงทีท่ ่ี 150 นิว
ตันได้แล้ว ระบบจะสังให้
่ มอเตอร์เริม่ เคลื่อนที่ และเมื่อ
มอเตอร์เริม่ เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย ระบบจะสังงานให้
่
เบรกทํางานเพื่อวัดค่าแรงเสียดทานพลศาสตร์ระหว่าง
ล้อทดสอบกับแผ่น ตัวอย่างผิวทางทดสอบ จนกระทัง่
จานวนรอบเท่ากับ 101 (N = 101) ค่าแรงเสียดทาน
พลศาสตร์ สู ง สุ ด ที่ว ัด ได้ ใ นแต่ ล ะรอบจะถู ก นํ า มาใช้
คํานวณค่าความเสียดทานการลื่นไถล (ดังจะได้อธิบาย
ในภายหลัง)
6) เมื่อ ทดสอบแรงเสีย ดทานแล้ว เสร็จ ในรอบนี้
มอเตอร์จะหยุดทํางานส่งผลให้ลอ้ ทดสอบหยุดเคลื่อนที่
จากนัน้ ระบบจะสังงานให้
่
เพิ่มแรงกดทับ ที่ล้อทดสอบ
กลับที่ยงั ค่าที่ 1,500 นิวตัวและควบคุมให้คงที่ แล้วจึง
สังให้
่ มอเตอร์ทาํ งานอีกครัง้ (กลับไปทีข่ นั ้ ตอนที่ 2)
7) การทดสอบจะดําเนินขัน้ ตอนที่ 2 ถึงขัน้ ตอนที่ 6
ซํ้าจนกระทังจํ
่ านวนรอบเท่ากับ 10,000
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5.3 ผลทดสอบกับแผ่นตัวอย่างผิวทาง
แผ่ น ตั ว อย่ า งผิ ว ทางมวลรวมหิ น บะซอลท์ ซึ่ ง
ออกแบบส่วนผสมโดยวิธี Marshall โดยใช้แอสฟ ลั ต์
AC60-70 เป็ นวัสดุเชื่อมประสาน คุณสมบัตทิ างวิศวกรรม
ของแอสฟสั ต์ตกิ คอนกรีตทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องแอสฟสั ติกคอนกรีตทีป่ ริมาณ
แอสฟสั ท์ออกแบบ
คุณสมบัติ (หน่ วย)
ค่า
Asphaltic content (%)
5.4
Marshall air void (%)
4.1
Marshall density (gm./ml.)
2.417
Void in mineral aggregate (%)
15.4
Void filled with bitumen (%)
73
Marshall stability (lbs.)
2390
Marshall flow (1/100”)
12.8
Stability/Flow ratio (lbs./0.01”)
187
Strength index (%)
80.5
Indirect tensile strength [kPa]
377.6
Modulus of resilience [MPa]
598.2

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะร่องล้อกับจํานวน
รอบทดสอบจากการทดสอบกับแผ่นตัวอย่าง
ผิวทาง
รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะร่องล้อกับ
จํานวนรอบทดสอบ จากการทดสอบกับพบว่าการทรุดตัว
(ระยะร่องล้อ) เพิม่ ขึน้ ตามจานวนรอบทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก
ในช่ วง 1000 รอบแรก และมีอ ัตราการเพิ่มลดลงเมื่อ
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จํานวนรอบเพิ่มขึ้น ขนาดการทรุ ดตัวสุดท้ายที่จํานวน
รอบ 10000 รอบ มีค่าประมาณ 0.8 mm
ค่าความต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance
Value, SRV) สามารถคํานวณได้ดงั สมการที่ 1
SRV=

Fr
×100%
Fn

(1)

เมื่อ Fr คือแรงเสียดทานทีผ่ วิ สัมผัสระหว่างล้อยางกับ
ผิวทาง และ Fn คือแรงกดทับที่ล้อยาง รูปที่ 12 แสดง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความต้ า นทานการลื่ น ไถล
(SRV)กับจํ านวนรอบทดสอบจากการทดสอบกับแผ่ น
ตัวอย่างผิวทาง พบว่าแผ่นตัวอย่างผิวทางมีการสูญเสีย
ค่า SRV ตามจํานวนรอบวิ่ง โดยค่า SRV มีแนวโน้ ม
ลดลงกับจํานวนรอบทดสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อผิว
ทางได้ร ับแรงกระทําจากนํ้ าหนักบรรทุ กจราจร ความ
เสียดทานระหว่างผิวทางกับล้อรถจะมีค่าลดลง แต่ การ
ลดลงของค่า SRV มีค่าไม่มากนัก (ประมาณ 4%) โดย
พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า SRV ในช่วงรอบ
ทดสอบต้น ๆ จะมีค่าสูง และมีอตั ราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงตามจํานวนรอบทดสอบทีเ่ พิม่ ขึน้

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า SRV กับจํานวนรอบ
ทดสอบจากการทดสอบกับแผ่นตัวอย่างผิวทาง
จากรูปที่ 12 พบว่าระยะร่องล้อที่เกิดขึ้นจากการ
จําลองการกระทําของล้อรถบรรทุกเมื่อสิน้ สุดการทดลอง
มีค่าไม่มากนัก ดังนัน้ อิทธิพลของร่องล้อที่อาจมีต่อค่า
ความต้า นทานการลื่นไถลที่ว ัด ได้แ ละพฤติก รรมการ
ลดลงกับจํานวนรอบจึงไม่มนี ยั สําคัญ
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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อจําลองการลดลงของค่า
ความต้านทานการลื่นไถลจากการกระทําของล้อรถใน
ห้อ งปฏิบ ัติก าร ค่ า ความต้า นทานการลื่น ไถลที่ว ัด ได้
(รูปที่ 12) อาจมีความแตกต่ างจากค่า ที่ได้จ ากการ
ทดสอบตามวิธีม าตรฐานอื่น เนื่ อ งจากลัก ษณะการ
ทดสอบทีแ่ ตกต่างกัน
5. สรุปผลการศึกษา
เครื่องต้นแบบวัดการเกิดร่องล้อและวัดความฝื ดตาม
จํา นวนรอบวิ่ง ได้ถู ก พัฒ นาขึ้น โดยดัด แปลงมาจาก
มาตรฐานการทดสอบ Hamburg Wheel Track Test
ชุ ด ทดสอบถู ก ออกแบบให้ ม ี ค วามยื ด หยุ่ น ในการ
ดัด แปลงต่ อ ในอนาคต เช่ น การปรับ ขนาดของถาด
ทดสอบ การกําหนดนํ้าหนักทดสอบ จํานวนรอบวิง่ และ
ความถีใ่ นการวัดร่องล้อ และความฝืดของแผ่นผิวจราจร
สามารถปรับได้ผ่านซอฟท์แวร์ควบคุมทีถ่ ูกออกแบบขึน้
เพื่อควบคุมการทํางานของชุดทดสอบ ผลทดสอบกับ
แผ่นตัวอย่างผิวทางทีใ่ ช้หนิ บะซอลท์เป็ นมวลรวมหยาบ
และใช้แ อสฟ ลั ต์ AC60-70 เป็ น วัส ดุ เ ชื่อ มประสาน
พบว่าการเกิดร่องล้อ และการลดลงของความฝื ดจะมีค่า
สูงในช่วง 1000 รอบการทดสอบ หลังจากนัน้ การเกิด
ร่ อ งล้ อ และการลดลงของความฝื ด จะมี อ ัต ราลดลง
เครื่องต้นแบบนี้มปี ระโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาวิจยั
ในอนาคต และต่ อ การกํ า หนดและการควบคุ ม
คุณสมบัตขิ องวัสดุผวิ ทางทีใ่ ช้สาํ หรับก่อสร้างถนนจริง
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