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รัสเซียเร่งพัฒนาทางด่วน
รัฐบาลรัสเซียประกาศจัดงบประมาณเพื่อเร่งพัฒนาโครงข่ายทางด่วน จนถึงปี 2573 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นว่าต้องรีบทาอย่างเฉียบพลัน เพราะ
ปัจจุบันทั้งประเทศมีทางด่วนเพียง 5,000 กม. เทียบกับพื้นที่ประเทศที่กว้างใหญ่มากแล้วมีน้อยมาก นับจากปี 2552 ถึงปี 2558 มีทางด่วนเพิ่มขึ้น
เพียง 600 กม. ปัญหาใหญ่คือทางด่วนเดิมนั้นมิได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบไม่เป็นโครงข่ายต่อเนื่องกัน โดยมากเป็นทางเชื่อมเข้าท่าเรือทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือและด้านใต้ของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาครั้งนี้จะขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยใช้แบบอย่างจากจีน ด้วยเห็นว่านับจากที่จีนพัฒนา
ทางด่วนเมื่อปี 2543 ทาให้เศรษฐกิจจีนเติมโตมาก GDP เพิม่ ขึ้นปีละ 7% ตามแผนพัฒนาของรัสเซีย จะเริ่มปี 2563 - 2573 โดยเชื่อมโยงทางด่วนกับ
ท่าเรือตะวันออก ซึ่งเป็นทางด่วนในภูมิภาค โวลก้า และ ยูราล (Volga-Ural) และต่อเนื่องไปถึงไซบีเรีย โดยยึดหลักการ เมืองที่มปี ระชากรมากกว่า
หนึ่งล้านคนต้องเชื่อมถึงทางด่วนด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด โดยทางด่วนนี้จะมีลักษณะเป็นทางเลี่ยงหรืออ้อมเมือง เพราะเมืองที่ประชากรมากการจราจรย่อม
หนาแน่นไปด้วย ดังนั้นทางด่วนจะช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านการขนส่งของเมืองไปในตัว โครงการนีจ้ ะพัฒนาทางด่วนให้มีถึง 20,000 กม ด้วยงบประมาณ
ราว 7 ล้านล้านรูเบิลหรือ 103,000 ล้านดอลลาร์ โดยได้จากรัฐบาลกลางและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน จากการสารวจพบว่าการขาดแคลนระบบ
ทางด่วนนี้ทาให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยไปถึงร้อยละ 2 – 3 และทางหลวงต่างๆมีรถเกินขีดความสามารถในการระบาย การมีทางด่วนช่วยให้การ
ขนส่งรอบๆ มอสโควที่มรี ะบรรทุกมากคล่องตัวขึ้น ความเร็วในการเดินทางเพิ่มขึ้นเท่าตัว อุบัตเิ หตุรถชนกันและคนเสียชีวิตทั้งประเทศลดลงได้กว่าครึ่ง
แต่หลายคนยังไม่แน่ใจในเรื่องงบประมาณเพื่อโครงการนี้ เพราะวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ อาจต้องเลื่อนออกไปอีก ดังนั้นการออกแบบและ
กาหนดโครงการจึงมีความสาคัญมากที่จะดึงให้เอกชนสนใจมาร่วมลงทุน โดยเฉพาะอัตราค่าผ่านทางหรือการสนับสนุนของรัฐที่จัดเก็บจากการใช้ทางหลวง
อื่นๆ มาชดเชยให้ผลู้ งทุน
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ทางสัมปทานในไทย
กรมทางหลวงมีโครงการพัฒนาทางสัมปทาน สาย กระทู้ – ป่าตอง
ในจังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม เป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 ช่อง
จราจร จุดเริ่มต้นที่ ถนนพระเมตตา ต.ป่าตอง เป็นทางยกระดับไปจนถึง
เขานาคเกิด เป็นระยะทาง 0.90 กม ต่อด้วยอุโมงค์ลอดภูเขายาว 1.85 กม
และเป็นทางยกระดับอีก 1.23 กมไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่บรรจบทางหลวง
หมายเลข 4029 ต.กะทู้ รวมมูลค่าทั้งโครงการประมาณ 13,917 ล้านบาท
เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ราว 5,680 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง ราว 8,237 ล้านบาท
โดยใช้ระบบ Public private Partnership, PPP. การร่วมทุนระหว่าง
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ภาครัฐกับเอกชน โดยให้แต่ละภาคส่วนรับผิดชอบในด้านที่ตนเองถนัด อาทิ
ภาคเอกชนด้านออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการ ส่วนภาครัฐ
หาแหล่งเงินกู้ที่มีเงื่อนไขดอกเบี้ยต่า ระยะปลอดหนี้ยาว และการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการนีเ้ พื่อหวังช่วยลดความคับคั่งของการจราจรและ
การเกิดอุบัตเิ หตุทสี่ ถิตสิ ูงมาก ด้วยการก่อสร้างเป็นทางยกระดับ และเจาะ
อุโมงค์ เพื่อให้แนวทางไม่ลาดชันและไม่มีโค้งอันตราย

สัญญาณไฟจราจรชัว่ คราว
Hollco บริษัทผลิตอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ในอังกฤษ ได้
ผลิตสัญญาณไฟจราจรชั่วคราว The RadioConnect 2 เพื่อใช้ที่
หน้างานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายไปได้สะดวกทุกที่ โดยใช้ไฟฟ้าจาก
แบตเตอร์รี่ ที่สามารถใช้งานได้นานกว่า 18 วัน ต่อการประจุไฟฟ้า
หนึ่งครั้ง ทาให้ประหยัดเวลาในการดูแลรักษา และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการจราจรมาก อุปกรณ์นี้ใช้เทคนิค AutuGreen ที่ส่งคลื่น
เรด้ า ออกไปตรวจจั บ สั ญ ญาณและข้ อ มู ล การจราจรเพื่ อ น ามา
ประมวลผลและปรับจังหวะสัญญาณไฟให้เปิดไฟเขียวและแดง
ตามกระแสจราจร เพื่อมิให้ต้องรอคิวนาน เหมาะกับทางหลวง
ที่การจราจรแปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัน
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วิวฒ
ั นาการยางแอสฟัลต์
ทางหลวงมี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม เชื่อมเข้าสู่พนื้ ที่ห่างไกลและ
เร่งพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความสาคัญมากต่อการ
พัฒนาประเทศ ทัว่ โลกมีทางหลวงราว 16.3 ล้าน
กม. แบ่งเป็นในยุโรป 5.5 ล้านกม. 4.5 ล้านกม.
ในสหรัฐอเมริกาและ 3.2 ล้านกม. ในจีน ทุก
ประเทศมุ่งพัฒนาทางหลวงตามความจาเป็นและ
ต้องการ โดยพุ่งเป้าไปที่แนวทางหลวงใหม่ หรือ
การดูแลบารุงรักษาทางที่มีอยู่ และถนนทั่วโลก
ราวร้อยละ 85 เป็นผิวทางลาดยาง เพราะความ
สะดวกและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม และยาง
แอสฟัลต์ที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ามั น
นั้น เป็นวัสดุที่ยั่งยืนสามารถนากลับมาใช้งาน
ใหม่ได้อีกด้วย จากการติดตามพฤติกรรมของ
ถนนลาดยางภายหลั ง ใช้ ง านไประยะหนึ่ ง
เนื่องจากแอสฟัลต์เป็นวัสดุที่เหนียวหนืดดังนั้น
การแปรรู ป การเกิ ด รอยแตกร้ า วเนื่ อ งจาก
อุณหภูมหิ รือความล้าจากการใช้งานมานานของ
ผิวทางย่อมเกิดขึ้นได้ และคุณสมบัติของยาง
แอสฟั ล ต์ นั้ น อาจแตกต่ า งกั น ได้ เ นื่ อ งจาก
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องค์ ป ระกอบของน้ ามั น ดิ บ ที่ น ามากลั่ น และ
กระบวนการกลั่นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้าน
ความหนืด อายุการใช้งาน หลายสิบปีที่ผ่านมา
การกลั่ น น้ ามั น มุ่ ง กลั่ น เอาน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
คุ ณ ภาพออกมาจ าหน่ า ยซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
คุ ณ ภาพและองค์ ป ระกอบของยางแอสฟั ล ต์
ทาให้คุณภาพลดลง พลอยทาให้อายุของผิวทาง
ลาดยางสั้นลงด้วย นอกจากนี้ กฎระเบียบใหม่
ด้านการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการเดินเรือ ที่จะให้ใช้
เชือ้ เพลิงทีม่ ปี ริมาณซัลเฟอร์จากเดิมไม่เกิน 3.5 %
ลดลงมาเป็นไม่เกิน 0.5% เพื่อลดกาซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา ที่จะเริ่มใช้ มกราคม
2563 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการกลั่น
น้ ามั น และพลอยกระทบถึ ง แอสฟั ล ต์ ที่ เ ป็ น
ผลพลอยได้จากการกลั่นทั้ งเรื่อ งคุณภาพและ
ราคา ด้วยเหตุต่างๆนี้ทาให้มีการวิจัยมากขึ้นถึง
องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องแอสฟั ล ต์ ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการใช้งานของถนนผิวทาง
ลาดยาง เพื่ อ หวั ง ให้ ท างหลวงมี อ ายุ ใ ช้ ง าน
ยาวนานขึ้น ค่าบารุงรักษาลดลง งานวิจัยหนึ่งที่

จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นคือ “แอสฟัลต์ทรี่ ักษา

ตัวเองได้ - self-healing (SH)” มีแอสฟัลต์
ที่รักษาตนเองได้ 3 ชนิด คือ nano particles,
induction heating และ rejuvenating
แนวความคิดของแอสฟัลต์รักษาตัวเองได้นั้นคือ
มันสามารถซ่อมแซมรอยแตกร้าวบนผิวทางได้
ด้ ว ยตั ว มั น เอง ดั ง นี้ เพิ่ ม วั ส ดุ เ หนี่ ย วน าพวก
ใยเหล็ก steel fiber เข้าไปในมวลผสมมวลรวม
แอสฟัลต์ เมื่อผิวเกิดรอยแตก โมเลกุลของใย
เหล็กจะถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กบนผิวทาง
ด้วยอุปกรณ์จากทางไกล และใยเหล็กจะร้อน
แล้วถ่ายความร้อนทาให้ยางแอสฟัลต์อ่อนตัวจน
ไหลเยิ้มเข้าไปปิดรอยแตกร้าวได้เอง ด้วยวิธีการ
นี้จะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการ
ดูแลรักษาทางผิวลาดยางลงได้มาก หรือการใช้
iron oxide nanoparticles แทนใยเหล็ก
เช่นกัน นาโนพาติเคิลนี้ก็ถูกเหนี่ยวนาให้เกิด
ความร้อนด้วยสนามแม่เหล็กไปทาให้แอสฟัลต์
อ่อนเยิ้มปิดรอยแตก

หรือในมหาวิทยาลัย น็อกติ้งแฮม นาย Alvaro Garcia ใช้สูตรของ Capheal ด้วยการผสมไมโครแคปซูลของน้ามันดอกทานตะวันเข้าในแอสฟัลต์ เพื่อ
ลดแรงยึดเกาะของความหนืดเพื่อให้มันซ่อมผิวเองได้ เมื่อเกิดรอยแตกร้าว ไมโครแคปซูลแตกตัวออก ผสมกับแอสฟัลต์ ทาให้มันอ่อนตัวแล้วเยิ้มไหลเข้าปิด
รอยแตกก่อนที่มันจะรุกลามมากขึน้

แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี SH ยังมีการใช้งานในวงจากัด ซึ่งยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป

เคยเห็นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานแสดงนวัตกรรม มีโลหะ nano ที่เป็นชิ้นขนาด 2x10 ซม. ที่สามารถคืนรูปเดิมได้
หลังถูกบิด ดัดงอจนเสียรูป ก็ได้แสดงแนวคิดไปว่าน่าจะเอามาทา Guard rail เหล็กกั้นกันชน เพื่อว่าเมื่อถูกรถชนเสียรูปแล้ว มันจะกลับสูส่ ภาพเดิมได้
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การตรวจสอบความแน่นผิวแอสฟัลต์แบบต่อเนื่อง
ความแน่นของผิวทางแอสฟัลต์มีสว่ นสาคัญที่ทาให้มันมีอายุใช้งานได้
ยาวนาน
การตรวจสอบความแน่นนั้นแต่เดิมมาใช้เจาะเก็บตัวอย่างมา
ทดสอบหาผลต่างๆ
ซึ่งใช้เวลาและต้องเจาะเก็บตัวอย่างจากผลงานที่
ก่อสร้างเสร็จ ได้ผลแบบสุ่มเก็บตัวอย่างซึ่งมีผลทดลองน้อยจุด ปัจจุบันมี
การนาเทคนิคของ Ground Penetration Radar, GPR. ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่

ต้องเจาะเก็บตัวอย่างไม่ทาลายผิวที่ก่อสร้างไว้ ตรวจสอบความแน่นของผิว
ทางขณะนั้นๆได้ต่อเนื่องทุกจุดทุกตารางนิ้วด้วยการวัดค่า dielectric profile เครื่องมือ Surface Dielectric Profiler, SDP. เหมือนเครื่องเอ๊กเรย์
GPR ส่งกระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านชั้นผิวทางที่ก่อสร้างไว้และมีตัวรับ
กระแสคลื่นที่สะท้อนกลับขึ้นมา ความแตกต่างของกระแสคลื่นทีผ่ ่านวัสดุ

ต่างกันจะแสดงผลต่างกัน เช่นผ่านช่องว่างอากาศหรือผ่านมวลรวมผสมที่
ได้รับการบดทบแน่นในระดับต่างๆ ถ้าค่า dielectric constant สูงแสดงว่า
ช่องว่างอากาศน้อย หรือมวลรวมมีความแน่นมาก ซึ่งทาให้ทราบความแน่น
ของผิวทางที่ผ่านการบดทับได้ต่อเนื่อง เครื่องมือ SDP นี้ ใช้ติดตั้งกับรถบด
ทับ หรือรถยนต์ที่วิ่งตรวจสภาพความแน่น จากการทดลองใช้งานมาหลาย

โครงการของกรมการขนส่งรัฐมิเนสโซต้า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทางการมีการ
จัดทาสถิตผิ ลการทดสอบโดยดูจากการกระจายของค่าความหนาแน่น
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าความเบี่ยงเบนตามหลักการทางสถิตดิ ้วย พบว่าอยู่ในขั้นที่
พอใจ ซึ่งค่าความหนาแน่นที่วัดได้นั้นแปรเปลี่ยนตามความเร็วของรถบดทับ
อุณหภูมมิ วลรวมขณะบดทับซึ่งจาเป็นต้องการปรับด้วยการใช้ซอฟแวร์
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intelligent Construction, IC เพื่อให้การบดทับมีประสิทธิภาพสูงสุด
เครื่องมือ SDP ที่ใช้งานนั้น ต้องทาการปรับเทียบค่าก่อน (calibrate) โดย
เทียบค่า Dieletric density กับค่าควาหนาแน่นจริงของตัวอย่างทีเ่ จาะเก็บ
มาทดสอบเทียบด้วย การบดทับตรงรอยต่อตามยาว พบว่ามีช่องว่างอากาศ
มากกว่าพื้นที่ผิวทั่วไป แสดงว่าการบดทับตรงรอยต่อให้ประสิทธิ์ภาพไม่เท่า
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พื้นที่ผิวทั่วๆไป ดังนั้น ต้องระวังมาก โดยเฉพาะอุณหภูมิขณะบดทับรอยต่อ
และมีเงื่อนไขว่าช่องว่างอากาศตรงรอยต่อต้องไม่มากกว่า 1.3 เท่าของ
ค่ า เฉลี่ ย ของพื้ น ที่ ทั่ ว ไป เช่ น ช่ อ งว่ า งอากาศเฉลี่ ย พื้ น ที่ ทั่ ว ไป 6.6%
ตรงรอยต่อเฉลี่ย 8.5% ดังนั้น 8.5 / 6.6 = 1.28 ไม่เกิน 1.3

เทคโนโลยี Recycling ในญี่ป่ นุ
ในญี่ปุ่น งานซ่อมผิวทางลาดยางตั้งแต่ช่วงปี 2510 มีการนาวัสดุใช้แล้วมาใช้ใหม่ (Recycling) โดยมีมาตรฐาน และการออกแบบวิธีใหม่ อยู่ภายใน
หลักเกณฑ์ของ Marshall Stability Test และมีการใช้ recycling ในโครงการก่อสร้างทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 99.5 ในปี 2555 และสัดส่วนของ
ผิวทางเก่า Reclaimed Asphalt Pavement, RAP. ที่นากลับมาใช้ใหม่นั้นมีสดั ส่วนผสมเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 60 ของมวลรวมใหม่ และเพื่อสนับสนุนการ
ใช้วัสดุเก่า ทางญี่ปุ่นได้ทาคู่มือ Manual of Pavement Recycling ขึ้นเมื่อปี 2547 ที่มีวิธีการออกแบบส่วนผสมด้วย และได้มีการพัฒนาให้เพิ่มสัดส่วน
ของ RAP มากขึ้นเรื่อย ๆ จากราว 15% เป็น 75% ของมวลรวมใหม่ ตามรูปที่ 1

ปัจจุบันในญี่ปุ่นมีโรงผสมมวลรวมแอสฟัลต์ราว 1,000 โรง และร้อยละ 90 ใช้ผสมวัสดุเก่าได้ด้วย มีทั้งแบบ Batch type และ Continuous type
โดยส่วนมากเป็น Batch type และมีระบบให้ความร้อนหินมวลรวม 3 แบบคือ 1. Drum dryer 2. Parallel heating และ 3. Indirect heating โดย
แบบ Parallel heating มีใช้กันมากที่สุดราวร้อยละ 70 ของทั้งหมด และใช้ RAP ในสัดส่วนผสมมากถึง 30 – 60 % แต่แบบ Drum dryer มีประสิทธิ์
ภาพในการทางานดีที่สดุ เพราะสามามารถใช้ RAP ในการผสมมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป แต่ก็มีโรงงานแบบนี้อยู่เพียงร้อยละ 10 ของโรงงานทั้งหมด และ
ใช้กันเฉพาะในนครโตเกียว
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ในการออกแบบส่วนผสม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. เก็บตัวอย่างวัสดุผิวทางเก่ามาทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติด้วยวิธี extraction test เพื่อตรวจดูวา่ จะนากลับมาใช้งานได้อีกหรือไม่ เช่น
ส่วนคละมวลรวม Gradation นั้นขาดหินขนาดใดหรือไม่เพียงใด ยางแอสฟัลต์เก่านั้นยังมีค่า penetration ตามข้อกาหนดหรือไม่เพียงใด
2. พิจารณาปริมาณวัสดุมวลรวมและยางแอสฟัลต์ใหม่ทตี่ ้องมาเพิ่มในการผสม โดยพิจารณาถึงปริมาณหินขนาดที่ขาดอยู่เพื่อให้ส่วนคละได้ตาม
กาหนด และยางแอสฟัลต์มีคณ
ุ ภาพและปริมาณ (optimum asphalt content) ที่ต้องใช้ตามหลักการของ Marshall Stability test
3. การออกแบบส่วนผสมใช้วิธี Marshall Stability test เพื่อหาปริมาณยางแอสฟัลต์ทเี่ หมาะสม (optimum asphalt content)
ในการทดสอบคุณสมบัติมวลรวมที่มีวัสดุเก่าผสมนี้ ต้องทดสอบขนาดและส่วนคละของมวลหิน ค่า Penetration ของยางแอสฟัลต์ หรือ Indirect
Tensile Coefficient โดยปัจจุบันนี้ มาตรฐานกาหนดให้ค่า Penetration ไม่น้อยกว่า 20 และค่า Indirect Tensile Coefficient ต้องเท่ากับหรือน้อย
กว่า 1.7 Mpa โดยที่ค่านี้ทดลองโดยใช้ตัวอย่างที่ทาจาก RAP 100% มาบดทับให้แน่นแล้วทดสอบตามวิธี Indirect Tensile test ที่อุณหภูมิ 20 องศาซี
กดน้าหนักด้วยความเร็ว 50 มมต่อนาที โดย

Indirect tensile strength, ITS

= 2P/dh

N/sq.mm

Indirect tensile strength ratio, ITSR. = ITS wet/ITS dry

%

Indirect Tensile Coefficient = Indirect tensile strength / amount of displacement
โดยที่ P = แรงหรือน้าหนักที่กดจนตัวอย่างปริแตก

N

d = เส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนตัวอย่าง

mm

h = ความหนาของก้อนตัวอย่างด้านที่ถูกกด

mm

amount of displacement คือค่าที่อ่านจาก dial gauge นับแต่เริ่มกดจนเริม่ ปริแตก

Indirect Tensile Test เป็นการทดสอบหาค่าต้านแรงบีบตัวอย่างทดลองให้แตกปริ ที่ใช้ในการออกแบบวัสดุมวลรวมแบบ recycling โดยเตรียม
ตัวอย่าง 2 ชุด ๆ ละ 3 อัน เพื่อนามาทดสอบหาค่า Indirect tensile strength กรณีแห้ง และแช่เปียกน้า แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละชุด มาเปรียบหาค่า
เรโช โดยที่ผ่านมา การใช้วัสดุใช้แล้วในญี่ปุ่น โดยทั่ว ๆ ไปมีสดั ส่วนราวร้อยละ 50 แต่ในนครโตเกียว มีการใช้ในสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70 และส่วนมากมัก
นาไปใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง base course และมีการนาวัสดุเหลือใช้พวกตะกรันเหล็ก steel slag คอนกรีตเก่าหรือแก้วเก่ามาบดย่อยมาใช้เป็นพื้นทางด้วย
เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ขจัดขยะวัสดุพวกนี้

การหาสัดส่วนของ RAP กับมวลรวมผสมใหม่
คุณสมบัติของ RAP ที่จะนามาใช้ต้องเป็นไปตาม Table 1. คือ มีส่วนผสมของยางแอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 3.8% และคุณสมบัติของยางแอสฟัลต์นตี้ ้องมี
ค่า Penetration มากกว่า 20 (1/10mm) และค่า Indirect Tensile Coefficient น้อยกว่า 1.7 MPa/mm ส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรง 75 um ต้องน้อย
กว่า 5%
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ในการออกแบบมวลรวมใหม่ที่มี RAP ผสมอยู่ด้วยนั้น วัสดุมวล
รวมใหม่ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ตาม Table 2. คือค่า Penetration ของ
ยางแอสฟัลต์ 40/60 (1/10mm) และค่า Indirect Tensile Coefficient ระหว่าง 0.60 -0.90 MPa/mm. ส่วนในประเทศที่อากาศ
หนาว ค่า penetration ควรเพิม่ ขึ้นเป็น 60/80 และค่า Indirect
Tensile Coefficient ระหว่าง 0.40 -0.60 ดังนั้นการออกแบบ
ส่วนผสมต้องทดลองผสมด้วยสัดส่วนต่างๆจนกว่าจะได้มวลผสมใหม่
ที่มีค่าตามกาหนดข้างต้น และการปรับปรุงคุณภาพยางแอสฟัลต์
เพื่อให้มีค่า penetration หรือ ค่าindirect tensile coefficient ได้
ตามข้อกาหนด ก็ด้วยการเพิ่มหรือใส่ยางแอสฟัลต์ใหม่เข้าไป ตาม
การทดสอบต่อไปนี้

รูป Fig 3. ได้จาก ทามวลรวมผสมด้วยยางแอสฟัลต์ใหม่ทเี่ พิ่ม
เข้าไปตามเปอร์เซนต์โดยน้าหนักของ RAP 0, 7, และ 14% ได้ค่า
penetration ตามแสดง เมื่อต้องการ penetration 50 ก็ตัดกราฟ
ได้ค่าเปอร์เซนต์ยางใหม่ที่ต้องใช้ 9% โดยน้าหนักของ RAP ที่ใช้

รูป Fig 4. ได้จาก ทามวลรวมผสมด้วยยางแอสฟัลต์ใหม่ที่เพิ่มเข้าไป
ตามเปอร์เซนต์โดยน้าหนักของ RAP ที่ 0, 7, 16 และ 24 % แล้วนา
ตัวอย่างมาทดสอบหาค่า Indirect Tensile Coefficient plot เป็นกราฟ
เมื่อต้องการค่า IDTC. ระหว่าง 0.6 – 0.9 ตามข้อกาหนด ก็จะได้ปริมาณ
ยางแอสฟัลต์ใหม่ที่ต้องเพิ่มเข้าไปเป็นเปอร์เซนต์ของมวล RAP เช่นใช้
ค่า IDTC 0.75 ค่าเปอร์เซนต์ยางคือ 0.9 % โดยน้าหนักของมวล RAP.

การจะปรับปรุงให้ค่า penetration ของยางแอสฟัลต์มวลรวมใหม่ได้ค่าตามข้อกาหนด ให้ใช้กราฟรูปที่ 3 เพื่อกาหนดค่า penetration ทีต่ ้ อ งการ
ลากมาหาค่ า สารผสมเพิ่ ม หรื อ ยางใหม่ ที่ ต้ อ งเพิ่ ม เข้ า ไปตามน้าหนักมวลรวมใหม่ เช่นกันเพื่อให้ได้ค่า Indirect Tensile Coefficient ก็ให้ใช้กราฟรูป
ที่ 4. ลากจากค่าที่ต้องการไปหา ลากมาหาค่าสารผสมเพิ่มหรือยางใหม่ที่ต้องเพิ่มเข้าไปตามน้าหนักมวลรวมใหม่ จากนั้นก็นาไปทาการผสมและทดสอบ
ตาม Marshall Stability Test เพื่อหาปริมาณแอสฟัลต์ที่เหมาะสมที่สุด optimum asphalt content
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คุณสมบัติของยางแอสฟัลต์ใหม่ทจี่ ะเพิ่มเข้าไปในมวลรวมนั้นเป็นไปตาม
Table 3. และโดยทั่วๆไปนั้นสัดส่วนยางแอสฟัลต์ที่เพิ่มเข้าไปนั้นอยู่ระหว่าง
5- 10 % โดยน้าหนักของ RAP. หรือ 0.25 -0.3% ของมวลรวมใหม่

ปัญหาที่นา RAP มาใช้ซ้าหลายๆครั้งนั้นมีผลกระทบต่อมวลรวมใหม่อย่างไรเพียงใดนั้น มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ในชั้นนี้พบว่าถ้าแอสฟัลต์เดิม
ที่ใช้มีพาราฟินมากนั้นจะทาให้มวลรวมผสมค่อนข้างแข็งและกรอบ ส่วนคุณสมบัติและผลกระทบอย่างอื่นๆนั้น ยังอยู่ระหว่างการทดสอบต่อไป.

หมายเหตุ: ในการ recycling ชั้นผิวทาง หรือ พื้นทางผสมแอสฟัลต์ ที่ใช้แอสฟัลต์ผสมนั้น จะทดสอบค่าความแข็งแรงด้วยค่า indirect tensile
strength or coefficient น่าจะเพราะความเสียหายชั้นผิวทางหรือชั้นพื้นทางผสมแอสฟัลต์นั้นเกิดจาก tensile crack ที่ด้านใต้ผิวทาง

ในการ recycling ชั้นพื้นทางที่ผสมซีเมนต์ จะทดสอบค่าความแข็งแรงด้วย unconfined compressive strength.
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1 ขโมยที่ถกู จับในรัฐเท็กซัสนายหนึ่งพยายามหนีขณะถูกย้ายทีข่ ุมขังไปยังอีก
เมืองหนึ่ง
เขาปลดกุญแจมือออกได้ในรถตารวจแล้วทุบกระจกหน้าต่างแตก
จากนั้นปีนขึ้นไปบนหลังคาขณะที่รถยังวิ่งอยู่ รถคันอื่นๆเห็นเหตุการตื่นเต้นนี้ ไม่
นานก็มีรถตารวจคันอื่นๆตามมา รถคันมีคนร้ายจึงค่อยๆชะลอความเร็วลง เขากระ
โดลงจากหลังคารถแล้ววิ่งหนี แต่ไม้พ้นฝีมือตารวจ ถูกจับได้ในที่สุด เขาบอกตารวจ
ในเวลาต่อมาว่า เขาคิดโดดรถฆ่าตัวตายถ้าตารวจไม่ยอมหยุดรถ หลังถูกจับ เขาถูก
เพิ่มข้อหา หลบหนีการจับกุม ต่อจากความผิดเดิมฐานขโมย เสพยาเสพติดและทา
ผิดกฎหมายจราจร
*** ถ้าเป็นตารวจไทย จะมีข้อหาเพิ่มอีกยาวเหยียด กระทาการอันอาจเป็น
อันตรายต่อผู้อื่น กีดขวางการจราจร ทาลายทรัพย์สินราชการ ทั้งกุญแจมือ กระจก
หน้าต่าง หลังคารถบุบ

2

หนุม่ อังกฤษทีท่ อ่ งเทีย่ วอยูใ่ นดูไบ ก่อเรือ่ งดังด้วยการเช่ารถหรู ลัมโบกีนี่
ฮูราแคน จากบริการเอกชน และอยากลองดูว่ารถรุ่นนี้มันจะแรงและเร็ว
ปานใด จึงขับมันแบบรถแข่งไปตามทางหลวง Sheikh Zayed ที่มีความ
ยาว 555 กม ผ่านกล้องจับความเร็วที่ติดตั้งบนทางสายนี้ไปตลอดทาง
กล้องจับความเร็วได้ 240 กม/ชม ทางการไม่ปลื้มกับความคิดของเขา จึงสั่ง
ปรับเขาหลายกระทงรวมเป็นค่าปรับมากกว่า 46,000 ดอลลาร์ (1,495,000
บาท)
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คนขี่จักรยานในออสเตรเลียต้องพบกับเหตุการณ์น่าตื่นเต้นในซิดนี่
ขณะที่ขี่จักรยานอยู่ในช่องจักรยาน มีจงิ โจ้สองตัววิ่งขนานมาข้างๆ พวกเขา
จึงชะลอความเร็วเพื่อให้จิงโจ้แซงขึ้นหน้าไป แต่มีตวั หนึ่งเกิดตื่นตระหนก
และโดดถีบล้อหน้าของจักรยานคันหนึ่ง คนขี่พยายามประคองไม่ให้รถล้ม
จิงโจ้โดดหนีไปโดยได้รับบาดเจ็บมีแผลเล็กน้อย ต่อมาอีกระยะหนึ่งจิงโจ้อกี
ตัวก็เบียดเข้าตัดหน้าจักรยานคันหน้าสุด แต่ก็หลบเลี่ยงทันไม่เกิดอันตราย
รุนแรง เป็นปกติที่มักเกิดเหตุระหว่างคนขี่จักรยานกับจิงโจ้ในออสเตรเลีย
*** ก็จิงโจ้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ และมันย่อมอยู่มาก่อนนานมาก
แล้ว คนจึงต้องระวังมันให้สิทธิ์มันก่อน

*** ความมันส์ครั้งนี้ ซื้อรถหรูๆได้คันหนึ่งเลยนะ น่าจะเป็นพวก รวยแต่โง่
ไม่งั้นคงไม่มีปัญญาเช่ารถหรูค่าเช่าแพงๆ นิ

หลักสูตรการฝึกอบรม
1. เทคนิคการก่อสร้างและบารุงรักษาสะพาน
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562
Download ใบสมัครได้ที่ http://www.roadassothai.com

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
สานักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326
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Office : 216/11-12 Song Khla 2 Building Bond Street. Maung Thong Thani, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand. Tel : (66) 2984-0836 Fax: (66) 2984-0326

