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ปทีี่ 18 ฉบบัที ่2 เดอืน มนีาคม - เมษายน 2562 

รัฐบาลรัสเซียประกาศจดังบประมาณเพื่อเร่งพัฒนาโครงข่ายทางด่วน จนถึงปี 2573 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นว่าต้องรีบท าอย่างเฉยีบพลัน เพราะ

ปัจจุบันท้ังประเทศมีทางด่วนเพียง 5,000 กม. เทียบกับพ้ืนท่ีประเทศท่ีกว้างใหญ่มากแล้วมีน้อยมาก นับจากปี 2552 ถึงปี 2558 มีทางด่วนเพิ่มขึ้น 

เพียง 600 กม. ปัญหาใหญ่คือทางด่วนเดิมนั้นมไิด้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบไม่เป็นโครงข่ายต่อเนื่องกัน โดยมากเป็นทางเชื่อมเข้าท่าเรือทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือและด้านใต้ของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาครั้งนี้จะขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยใช้แบบอย่างจากจีน ด้วยเห็นว่านับจากท่ีจีนพัฒนา 

ทางด่วนเมื่อปี 2543 ท าให้เศรษฐกิจจีนเติมโตมาก GDP เพิม่ขึ้นปีละ 7% ตามแผนพัฒนาของรสัเซีย จะเริ่มป ี 2563 - 2573 โดยเช่ือมโยงทางด่วนกบั

ท่าเรือตะวันออก ซึ่งเป็นทางด่วนในภูมิภาค โวลก้า และ ยูราล (Volga-Ural) และต่อเนื่องไปถึงไซบีเรีย โดยยึดหลักการ เมืองที่มปีระชากรมากกว่า 

หนึ่งล้านคนต้องเชื่อมถึงทางด่วนดว้ยระยะทางที่สั้นที่สุด โดยทางด่วนนี้จะมีลักษณะเป็นทางเลี่ยงหรืออ้อมเมือง เพราะเมืองที่ประชากรมากการจราจรย่อม

หนาแน่นไปด้วย ดังนั้นทางด่วนจะช่วยเพิ่มประสิทธ์ิภาพด้านการขนส่งของเมืองไปในตัว โครงการนีจ้ะพัฒนาทางด่วนให้มีถึง 20,000 กม ด้วยงบประมาณ

ราว 7 ล้านล้านรูเบลิหรือ 103,000 ล้านดอลลาร์ โดยได้จากรัฐบาลกลางและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน จากการส ารวจพบว่าการขาดแคลนระบบ 

ทางด่วนนี้ท าให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยไปถึงร้อยละ 2 – 3 และทางหลวงต่างๆมรีถเกินขีดความสามารถในการระบาย การมทีางด่วนช่วยให้การ

ขนส่งรอบๆ มอสโควที่มรีะบรรทกุมากคล่องตัวข้ึน ความเร็วในการเดินทางเพิ่มขึ้นเท่าตัว อุบัตเิหตรุถชนกันและคนเสียชีวิตทั้งประเทศลดลงได้กว่าครึ่ง  

แต่หลายคนยังไม่แน่ใจในเรื่องงบประมาณเพื่อโครงการนี้ เพราะวกิฤติเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ อาจต้องเลื่อนออกไปอีก ดงันั้นการออกแบบและ

ก าหนดโครงการจึงมีความส าคญัมากท่ีจะดึงให้เอกชนสนใจมาร่วมลงทุน โดยเฉพาะอตัราค่าผ่านทางหรือการสนับสนุนของรัฐที่จัดเก็บจากการใช้ทางหลวง

อื่นๆ มาชดเชยให้ผูล้งทุน 

รสัเซียเรง่พฒันาทางด่วน 



 

2  

กรมทางหลวงมีโครงการพัฒนาทางสัมปทาน สาย กระทู้ – ป่าตอง  

ในจังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม เป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 ช่อง

จราจร จุดเริ่มต้นที่ ถนนพระเมตตา ต.ป่าตอง เป็นทางยกระดบัไปจนถึง 

เขานาคเกิด เป็นระยะทาง 0.90 กม ต่อด้วยอุโมงคล์อดภเูขายาว 1.85 กม 

และเป็นทางยกระดับอีก 1.23 กมไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่บรรจบทางหลวง

หมายเลข 4029 ต.กะทู้ รวมมลูค่าทั้งโครงการประมาณ 13,917 ล้านบาท 

เป็นค่าจัดกรรมสิทธ์ิราว 5,680 ลา้นบาท ค่าก่อสร้าง ราว 8,237 ล้านบาท 

โดยใช้ระบบ Public private Partnership, PPP. การร่วมทุนระหว่าง

ภาครัฐกับเอกชน โดยให้แต่ละภาคส่วนรับผิดชอบในด้านที่ตนเองถนัด อาทิ 

ภาคเอกชนด้านออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจดัการ ส่วนภาครัฐ 

หาแหล่งเงินกู้ที่มีเงื่อนไขดอกเบี้ยต่ า ระยะปลอดหนี้ยาว และการจัด

กรรมสิทธ์ิที่ดิน โครงการนีเ้พื่อหวังช่วยลดความคับคั่งของการจราจรและ

การเกิดอุบัตเิหตุทีส่ถิตสิูงมาก ดว้ยการก่อสรา้งเป็นทางยกระดับ และเจาะ

อุโมงค์ เพื่อให้แนวทางไม่ลาดชันและไม่มีโค้งอันตราย  

ทางสมัปทานในไทย 
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สญัญาณไฟจราจรชัว่คราว 

Hollco บริษัทผลติอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ในอังกฤษ ได้

ผลิตสัญญาณไฟจราจรช่ัวคราว The RadioConnect 2 เพื่อใช้ที่

หน้างานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายไปได้สะดวกทุกท่ี โดยใช้ไฟฟ้าจาก

แบตเตอรร์ี่ ที่สามารถใช้งานได้นานกว่า 18 วัน ต่อการประจุไฟฟ้า

หนึ่งครั้ง ท าให้ประหยดัเวลาในการดูแลรักษา และไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการจราจรมาก อุปกรณ์นี้ใช้เทคนิค AutuGreen ที่ส่งคลื่น

เรด้าออกไปตรวจจับสัญญาณและข้อมูลการจราจรเพื่อน ามา

ประมวลผลและปรับจังหวะสัญญาณไฟให้เปิดไฟเขียวและแดง

ตามกระแสจราจร เพื่อมิให้ต้องรอคิวนาน เหมาะกับทางหลวง 

ที่การจราจรแปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัน  
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วิวฒันาการยางแอสฟัลต ์

ทางหลวงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม เชื่อมเข้าสู่พืน้ท่ีห่างไกลและ

เร่งพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความส าคัญมากต่อการ

พัฒนาประเทศ ทัว่โลกมทีางหลวงราว 16.3 ลา้น 

กม. แบ่งเป็นในยุโรป 5.5 ล้านกม. 4.5 ล้านกม. 

ในสหรัฐอเมริกาและ 3.2 ล้านกม. ในจีน ทุก

ประเทศมุ่งพัฒนาทางหลวงตามความจ าเป็นและ

ต้องการ โดยพุ่งเป้าไปท่ีแนวทางหลวงใหม่ หรือ

การดูแลบ ารุงรักษาทางที่มีอยู่ และถนนท่ัวโลก

ราวร้อยละ 85 เป็นผิวทางลาดยาง เพราะความ

สะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยาง

แอสฟัลต์ที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ ามัน

นั้น เป็นวัสดุที่ยั่งยืนสามารถน ากลับมาใช้งาน

ใหม่ได้อีกด้วย จากการติดตามพฤติกรรมของ

ถนนลาดยางภายหลังใช้งานไประยะหนึ่ง  

เนื่องจากแอสฟัลตเ์ป็นวัสดุที่เหนียวหนืดดังนั้น

การแปรรูป การเกิดรอยแตกร้าวเนื่องจาก

อุณหภูมหิรือความล้าจากการใช้งานมานานของ

ผิวทางย่อมเกิดขึ้นได้ และคุณสมบัติของยาง

แอสฟัลต์นั้นอาจแตกต่างกันได้เนื่องจาก

องค์ประกอบของน้ ามันดิบที่น ามากลั่นและ

กระบวนการกลั่นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้าน

ความหนืด อายุการใช้งาน หลายสิบปีท่ีผ่านมา

การกลั่นน้ ามันมุ่ งกลั่นเอาน้ ามันเ ช้ือเพลิ ง

คุณภาพออกมาจ าหน่ายซึ่งมีผลกระทบต่อ

คุณภาพและองค์ประกอบของยางแอสฟัลต์   

ท าให้คุณภาพลดลง พลอยท าให้อายุของผิวทาง 

ลาดยางสั้นลงด้วย นอกจากน้ี กฎระเบียบใหม่

ด้านการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการเดินเรอื ที่จะให้ใช้

เช้ือเพลงิทีม่ปีรมิาณซลัเฟอรจ์ากเดมิไมเ่กนิ 3.5 % 

ลดลงมาเป็นไม่เกิน 0.5% เพ่ือลดกาซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา ที่จะเริ่มใช้ มกราคม 

2563 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการกลั่น

น้ ามัน และพลอยกระทบถึงแอสฟัลต์ที่เป็น 

ผลพลอยได้จากการกลั่นทั้งเรื่องคุณภาพและ

ราคา ด้วยเหตตุ่างๆนี้ท าให้มีการวิจัยมากข้ึนถึง

องค์ประกอบทางเคมีของแอสฟัลต์ที่จะมี

ผลกระทบต่อคณุภาพการใช้งานของถนนผิวทาง

ลาดยาง เพื่อหวังให้ทางหลวงมีอายุใช้งาน

ยาวนานข้ึน ค่าบ ารุงรักษาลดลง งานวิจัยหนึ่งท่ี

จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นคือ “แอสฟลัตท์ีร่ักษา

ตวัเองได ้- self-healing (SH)” มีแอสฟลัต์

ที่รักษาตนเองได้ 3 ชนิด คือ nano particles, 

induction heating และ rejuvenating 

แนวความคิดของแอสฟัลต์รักษาตวัเองได้นั้นคือ 

มันสามารถซ่อมแซมรอยแตกร้าวบนผิวทางได้

ด้วยตัวมันเอง ดังนี้  เพิ่มวัสดุเหนี่ยวน าพวก  

ใยเหล็ก steel fiber เข้าไปในมวลผสมมวลรวม

แอสฟัลต์ เมื่อผิวเกิดรอยแตก โมเลกุลของใย

เหล็กจะถูกกระตุ้นด้วยสนามแมเ่หล็กบนผิวทาง

ด้วยอุปกรณจ์ากทางไกล และใยเหล็กจะร้อน

แล้วถ่ายความร้อนท าให้ยางแอสฟลัต์อ่อนตัวจน

ไหลเยิ้มเข้าไปปดิรอยแตกร้าวได้เอง ด้วยวิธีการ

นี้จะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการ

ดูแลรักษาทางผิวลาดยางลงได้มาก หรือการใช้ 

iron oxide nanoparticles แทนใยเหล็ก 

เช่นกัน นาโนพาติเคลินี้ก็ถูกเหนี่ยวน าให้เกิด

ความร้อนด้วยสนามแม่เหล็กไปท าให้แอสฟัลต์

อ่อนเยิ้มปิดรอยแตก 
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หรือในมหาวิทยาลัย น็อกติ้งแฮม นาย Alvaro Garcia ใช้สูตรของ Capheal ด้วยการผสมไมโครแคปซูลของน้ ามันดอกทานตะวันเข้าในแอสฟัลต์ เพื่อ

ลดแรงยดึเกาะของความหนืดเพื่อให้มันซ่อมผิวเองได้ เมื่อเกิดรอยแตกร้าว ไมโครแคปซลูแตกตัวออก ผสมกบัแอสฟัลต์ ท าให้มันอ่อนตวัแล้วเยิ้มไหลเข้าปิด

รอยแตกก่อนท่ีมันจะรุกลามมากขึน้ 

แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี SH ยังมีการใช้งานในวงจ ากัด ซึ่งยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป   

เคยเห็นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย ในงานแสดงนวัตกรรม มีโลหะ nano ที่เป็นช้ินขนาด 2x10 ซม.  ที่สามารถคืนรูปเดิมได ้

หลังถูกบิด ดัดงอจนเสียรูป ก็ได้แสดงแนวคิดไปว่าน่าจะเอามาท า Guard rail เหล็กกั้นกันชน เพื่อว่าเมื่อถูกรถชนเสยีรูปแล้ว มันจะกลับสูส่ภาพเดิมได้  
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การตรวจสอบความแน่นผิวแอสฟัลตแ์บบต่อเน่ือง  

ความแน่นของผิวทางแอสฟัลตม์ีสว่นส าคัญที่ท าให้มันมีอายุใช้งานได้

ยาวนาน การตรวจสอบความแน่นนั้นแต่เดมิมาใช้เจาะเก็บตัวอย่างมา

ทดสอบหาผลตา่งๆ ซึ่งใช้เวลาและต้องเจาะเก็บตัวอย่างจากผลงานท่ี

ก่อสร้างเสร็จ ไดผ้ลแบบสุ่มเก็บตวัอย่างซึ่งมีผลทดลองน้อยจุด ปัจจุบันมี

การน าเทคนิคของ Ground Penetration Radar, GPR. ซึ่งเป็นวิธีท่ีไม่

ต้องเจาะเก็บตัวอย่างไม่ท าลายผิวที่ก่อสร้างไว้ ตรวจสอบความแน่นของผิว

ทางขณะนั้นๆได้ต่อเนื่องทุกจุดทุกตารางนิ้วด้วยการวัดค่า dielectric pro-

file เครื่องมือ Surface Dielectric Profiler, SDP. เหมือนเครื่องเอ๊กเรย ์

GPR ส่งกระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านช้ันผิวทางที่ก่อสร้างไว้และมีตัวรับ

กระแสคลื่นที่สะท้อนกลับขึ้นมา ความแตกต่างของกระแสคลื่นทีผ่่านวัสดุ

ต่างกันจะแสดงผลต่างกัน เช่นผ่านช่องว่างอากาศหรือผ่านมวลรวมผสมที่

ได้รับการบดทบแน่นในระดับต่างๆ ถ้าค่า dielectric constant สงูแสดงว่า

ช่องว่างอากาศน้อย หรือมวลรวมมีความแน่นมาก ซึ่งท าให้ทราบความแน่น

ของผิวทางที่ผ่านการบดทับได้ต่อเนื่อง เครื่องมือ SDP นี้ ใช้ติดตั้งกับรถบด

ทับ หรือรถยนต์ที่วิ่งตรวจสภาพความแน่น จากการทดลองใช้งานมาหลาย

โครงการของกรมการขนส่งรัฐมิเนสโซตา้ ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ ทางการมีการ

จัดท าสถิตผิลการทดสอบโดยดูจากการกระจายของค่าความหนาแนน่ 

ค่าเฉลี่ยสูงสดุ ค่าความเบี่ยงเบนตามหลักการทางสถิตดิ้วย พบว่าอยู่ในข้ันท่ี

พอใจ ซึ่งค่าความหนาแน่นท่ีวัดได้นั้นแปรเปลี่ยนตามความเร็วของรถบดทับ 

อุณหภูมมิวลรวมขณะบดทับซึ่งจ าเป็นต้องการปรับด้วยการใช้ซอฟแวร์ 
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intelligent Construction, IC เพื่อให้การบดทับมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เครื่องมือ SDP ที่ใช้งานนั้น ต้องท าการปรับเทียบค่าก่อน (calibrate) โดย

เทียบค่า Dieletric density กับค่าควาหนาแน่นจริงของตัวอย่างทีเ่จาะเก็บ

มาทดสอบเทยีบด้วย การบดทับตรงรอยต่อตามยาว พบว่ามีช่องว่างอากาศ

มากกว่าพ้ืนท่ีผิวท่ัวไป แสดงว่าการบดทับตรงรอยต่อให้ประสิทธ์ิภาพไม่เท่า

พื้นที่ผิวท่ัวๆไป ดังนั้น ต้องระวังมาก โดยเฉพาะอุณหภูมิขณะบดทับรอยต่อ 

และมเีงื่อนไขว่าช่องว่างอากาศตรงรอยต่อต้องไมม่ากกว่า 1.3 เท่าของ

ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป เช่นช่องว่างอากาศเฉลี่ยพื้นที่ทั่วไป 6.6%   

ตรงรอยต่อเฉลี่ย 8.5% ดังนั้น 8.5 / 6.6 = 1.28 ไม่เกิน 1.3  
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เทคโนโลยี Recycling ในญ่ีปุ่ น 

ในญี่ปุ่น งานซ่อมผิวทางลาดยางตั้งแต่ช่วงปี 2510 มีการน าวัสดุใช้แล้วมาใช้ใหม่ (Recycling) โดยมีมาตรฐาน และการออกแบบวธิีใหม่ อยู่ภายใน

หลักเกณฑ์ของ Marshall Stability Test และมีการใช้ recycling ในโครงการก่อสร้างทางต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนถึงร้อยละ 99.5 ในปี 2555 และสดัส่วนของ

ผิวทางเก่า Reclaimed Asphalt Pavement, RAP. ที่น ากลับมาใช้ใหม่นั้นมีสดัส่วนผสมเพิ่มมากข้ึนถึงร้อยละ 60 ของมวลรวมใหม่ และเพื่อสนับสนุนการ

ใช้วัสดุเก่า ทางญี่ปุ่นได้ท าคู่มือ Manual of Pavement Recycling ขึ้นเมื่อปี 2547 ที่มีวิธีการออกแบบส่วนผสมด้วย และไดม้ีการพฒันาให้เพิ่มสัดส่วน

ของ RAP มากขึ้นเรื่อย ๆ จากราว 15% เป็น 75% ของมวลรวมใหม่ ตามรูปที่ 1 

ปัจจุบันในญี่ปุ่นมีโรงผสมมวลรวมแอสฟัลตร์าว 1,000 โรง และร้อยละ 90 ใช้ผสมวัสดุเก่าไดด้้วย มทีั้งแบบ Batch type และ Continuous type 

โดยส่วนมากเป็น Batch type  และมรีะบบให้ความร้อนหินมวลรวม 3 แบบคือ 1. Drum dryer 2. Parallel heating และ 3. Indirect heating โดย

แบบ Parallel heating มีใช้กันมากท่ีสุดราวร้อยละ 70 ของทั้งหมด และใช้ RAP ในสัดส่วนผสมมากถึง 30 – 60 % แต่แบบ Drum dryer มีประสิทธ์ิ

ภาพในการท างานดีที่สดุ เพราะสามามารถใช้ RAP ในการผสมมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป แต่ก็มีโรงงานแบบนี้อยู่เพียงร้อยละ 10 ของโรงงานท้ังหมด และ

ใช้กันเฉพาะในนครโตเกยีว 
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ในการออกแบบส่วนผสม ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ  

1. เก็บตัวอย่างวัสดผุิวทางเก่ามาทดสอบคณุภาพและคณุสมบัติด้วยวิธี extraction test เพื่อตรวจดูวา่จะน ากลับมาใช้งานได้อีกหรือไม่ เช่น

ส่วนคละมวลรวม Gradation นั้นขาดหินขนาดใดหรือไมเ่พียงใด ยางแอสฟัลต์เก่านั้นยังมีค่า penetration ตามข้อก าหนดหรือไม่เพียงใด 

2. พิจารณาปริมาณวัสดมุวลรวมและยางแอสฟลัต์ใหม่ทีต่้องมาเพิ่มในการผสม โดยพิจารณาถึงปรมิาณหินขนาดที่ขาดอยู่เพื่อให้ส่วนคละได้ตาม

ก าหนด และยางแอสฟัลต์มีคณุภาพและปรมิาณ (optimum asphalt content) ที่ต้องใช้ตามหลักการของ Marshall Stability test 

3. การออกแบบส่วนผสมใช้วิธี Marshall Stability test เพื่อหาปรมิาณยางแอสฟัลต์ทีเ่หมาะสม (optimum asphalt content) 

ในการทดสอบคณุสมบัติมวลรวมที่มีวัสดุเก่าผสมนี้  ต้องทดสอบขนาดและส่วนคละของมวลหิน ค่า Penetration ของยางแอสฟัลต์ หรอื Indirect 

Tensile Coefficient โดยปัจจุบันนี้ มาตรฐานก าหนดให้ค่า Penetration ไม่น้อยกว่า 20 และคา่ Indirect Tensile Coefficient ต้องเท่ากับหรือน้อย

กว่า 1.7 Mpa โดยที่ค่านี้ทดลองโดยใช้ตัวอย่างที่ท าจาก RAP 100% มาบดทับให้แน่นแล้วทดสอบตามวิธี Indirect Tensile test ที่อุณหภมูิ 20 องศาซี 

กดน้ าหนักด้วยความเร็ว 50 มมตอ่นาที 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  =   แรงหรือน้ าหนักที่กดจนตัวอย่างปริแตก       N 

                    d  =   เส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนตัวอย่าง            mm 

                    h  =   ความหนาของก้อนตัวอย่างด้านท่ีถูกกด     mm  

                    amount of displacement คือคา่ที่อ่านจาก dial gauge นับแต่เริ่มกดจนเริม่ปริแตก   

Indirect Tensile Test เป็นการทดสอบหาค่าต้านแรงบีบตัวอย่างทดลองให้แตกปริ ท่ีใช้ในการออกแบบวัสดุมวลรวมแบบ recycling  โดยเตรียม

ตัวอย่าง 2 ชุด ๆ ละ 3 อัน เพื่อน ามาทดสอบหาค่า Indirect tensile strength กรณีแห้ง และแช่เปียกน้ า แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละชุด มาเปรียบหาค่า

เรโช โดยที่ผ่านมา การใช้วัสดุใช้แล้วในญี่ปุ่น โดยทั่ว ๆ ไปมีสดัส่วนราวร้อยละ 50 แต่ในนครโตเกียว มีการใช้ในสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70 และส่วนมากมัก

น าไปใช้เป็นวัสดุช้ันพ้ืนทาง base course และมีการน าวสัดเุหลือใช้พวกตะกรันเหล็ก steel slag คอนกรีตเก่าหรือแก้วเก่ามาบดย่อยมาใช้เป็นพื้นทางด้วย 

เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ขจัดขยะวัสดุพวกนี ้

การหาสดัส่วนของ RAP กบัมวลรวมผสมใหม่ 

คุณสมบัติของ RAP ที่จะน ามาใช้ต้องเป็นไปตาม Table 1.  คือ มีส่วนผสมของยางแอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 3.8% และคุณสมบัติของยางแอสฟัลต์นีต้้องมี

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

รวมใหม่ต้องมีคณุสมบัติ ตาม Table 2. คือค่า Penetration ของ

ยางแอสฟัลต์ 40/60 (1/10mm) และค่า Indirect Tensile Coeffi-

cient ระหว่าง 0.60 -0.90 MPa/mm. ส่วนในประเทศที่อากาศ

หนาว ค่า penetration ควรเพิม่ขึ้นเป็น 60/80 และค่า Indirect 

Tensile Coefficient ระหว่าง 0.40 -0.60  ดังนั้นการออกแบบ

ส่วนผสมต้องทดลองผสมด้วยสัดสว่นต่างๆจนกว่าจะไดม้วลผสมใหม่

ที่มีค่าตามก าหนดข้างต้น และการปรับปรุงคุณภาพยางแอสฟลัต์

เพื่อให้มีค่า penetration หรือ คา่indirect tensile coefficient ได้

ตามข้อก าหนด ก็ด้วยการเพิ่มหรือใส่ยางแอสฟัลต์ใหม่เข้าไป ตาม

การทดสอบต่อไปนี ้

รูป Fig 3. ได้จาก ท ามวลรวมผสมด้วยยางแอสฟลัต์ใหม่ทีเ่พิ่ม

เข้าไปตามเปอรเ์ซนตโ์ดยน้ าหนักของ RAP 0, 7, และ 14% ได้ค่า 

penetration ตามแสดง เมื่อต้องการ penetration 50 ก็ตัดกราฟ 

ได้ค่าเปอร์เซนต์ยางใหม่ท่ีต้องใช้ 9% โดยน้ าหนักของ RAP ที่ใช้ 

รูป Fig 4.  ได้จาก ท ามวลรวมผสมด้วยยางแอสฟัลต์ใหม่ที่เพิ่มเข้าไป

ตามเปอรเ์ซนตโ์ดยน้ าหนักของ RAP ที่ 0, 7, 16 และ 24 % แล้วน า

ตัวอย่างมาทดสอบหาค่า Indirect Tensile Coefficient plot เปน็กราฟ 

เมื่อต้องการค่า IDTC. ระหว่าง 0.6 – 0.9 ตามข้อก าหนด ก็จะไดป้ริมาณ

ยางแอสฟัลต์ใหม่ที่ต้องเพิ่มเข้าไปเป็นเปอร์เซนต์ของมวล RAP เช่นใช้ 

ค่า IDTC 0.75 ค่าเปอร์เซนต์ยางคือ 0.9 % โดยน้ าหนักของมวล RAP. 

การจะปรับปรุงให้ค่า penetration ของยางแอสฟัลต์มวลรวมใหมไ่ด้ค่าตามข้อก าหนด ให้ใช้กราฟรปูท่ี 3 เพื่อก าหนดค่า penetration ทีต่้องการ 

ลากมาหาค่าสารผสมเพิ่มหรือยางใหม่ที่ต้องเพิ่มเข้าไปตามน้ าหนักมวลรวมใหม่ เช่นกันเพ่ือให้ได้ค่า Indirect Tensile Coefficient ก็ให้ใช้กราฟรูป

ที่ 4.  ลากจากค่าท่ีต้องการไปหา ลากมาหาค่าสารผสมเพิ่มหรือยางใหม่ท่ีต้องเพิ่มเข้าไปตามน้ าหนกัมวลรวมใหม่ จากนั้นก็น าไปท าการผสมและทดสอบ

ตาม  Marshall Stability Test เพื่อหาปริมาณแอสฟัลต์ที่เหมาะสมท่ีสุด optimum asphalt content 
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คุณสมบัติของยางแอสฟัลต์ใหม่ทีจ่ะเพิ่มเข้าไปในมวลรวมนั้นเป็นไปตาม 

Table 3. และโดยทั่วๆไปน้ันสัดส่วนยางแอสฟัลต์ที่เพิ่มเข้าไปนั้นอยู่ระหว่าง 

5- 10 % โดยน้ าหนักของ RAP. หรือ 0.25 -0.3% ของมวลรวมใหม่ 

ปัญหาท่ีน า RAP มาใช้ซ้ าหลายๆครั้งน้ันมีผลกระทบต่อมวลรวมใหม่อย่างไรเพียงใดนั้น มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ในช้ันน้ีพบว่าถ้าแอสฟัลตเ์ดิม

ที่ใช้มีพาราฟินมากนั้นจะท าให้มวลรวมผสมค่อนข้างแข็งและกรอบ ส่วนคุณสมบตัิและผลกระทบอย่างอื่นๆนั้น ยังอยู่ระหว่างการทดสอบต่อไป. 

หมายเหต:ุ ในการ recycling ช้ันผิวทาง หรือ พื้นทางผสมแอสฟัลต์ ที่ใช้แอสฟัลตผ์สมนั้น จะทดสอบค่าความแข็งแรงด้วยค่า indirect tensile 

strength or coefficient น่าจะเพราะความเสียหายชั้นผิวทางหรือช้ันพ้ืนทางผสมแอสฟัลต์นั้นเกิดจาก tensile crack ที่ด้านใต้ผิวทาง 

ในการ recycling ช้ันพ้ืนทางที่ผสมซีเมนต์ จะทดสอบค่าความแข็งแรงด้วย unconfined compressive strength.  
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ขโมยที่ถกูจับในรัฐเท็กซัสนายหนึ่งพยายามหนีขณะถูกยา้ยทีขุ่มขังไปยังอีก

เมืองหนึ่ง เขาปลดกุญแจมือออกได้ในรถต ารวจแล้วทุบกระจกหน้าตา่งแตก 

จากนั้นปีนขึ้นไปบนหลังคาขณะที่รถยังวิ่งอยู่ รถคันอื่นๆเห็นเหตุการตื่นเต้นนี้ ไม่

นานก็มีรถต ารวจคันอื่นๆตามมา รถคันมีคนร้ายจึงค่อยๆชะลอความเร็วลง เขากระ

โดลงจากหลังคารถแล้ววิ่งหนี แต่ไม้พ้นฝีมือต ารวจ ถกูจับได้ในที่สุด เขาบอกต ารวจ

ในเวลาต่อมาวา่ เขาคิดโดดรถฆ่าตวัตายถ้าต ารวจไมย่อมหยุดรถ หลังถูกจับ เขาถูก

เพิ่มข้อหา หลบหนกีารจับกุม ตอ่จากความผิดเดิมฐานขโมย เสพยาเสพติดและท า

ผิดกฎหมายจราจร 

*** ถ้าเป็นต ารวจไทย จะมขี้อหาเพิ่มอีกยาวเหยียด กระท าการอันอาจเป็น

อันตรายต่อผู้อื่น กีดขวางการจราจร ท าลายทรัพย์สินราชการ ทั้งกุญแจมือ กระจก

หน้าต่าง หลังคารถบุบ  

1 

หนุม่องักฤษทีท่อ่งเทีย่วอยูใ่นดไูบ กอ่เรือ่งดงัดว้ยการเชา่รถหร ู ลมัโบกนีี ่

ฮูราแคน จากบริการเอกชน และอยากลองดูว่ารถรุ่นนี้มันจะแรงและเร็ว

ปานใด จึงขับมันแบบรถแข่งไปตามทางหลวง Sheikh Zayed ที่มีความ

ยาว 555 กม ผา่นกล้องจับความเร็วที่ติดตั้งบนทางสายนี้ไปตลอดทาง 

กล้องจับความเร็วได้ 240 กม/ชม ทางการไม่ปลื้มกับความคิดของเขา จึงสั่ง

ปรับเขาหลายกระทงรวมเป็นค่าปรับมากกวา่ 46,000 ดอลลาร ์(1,495,000 

บาท) 

*** ความมันส์ครั้งนี้ ซื้อรถหรูๆได้คันหนึ่งเลยนะ น่าจะเป็นพวก รวยแตโ่ง่ 

ไม่งั้นคงไม่มีปัญญาเช่ารถหรูค่าเช่าแพงๆ น ิ
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คนขี่จักรยานในออสเตรเลียต้องพบกับเหตุการณ์น่าตื่นเต้นในซิดนี่ 

ขณะที่ขี่จักรยานอยู่ในช่องจักรยาน มีจงิโจ้สองตัววิ่งขนานมาข้างๆ พวกเขา

จึงชะลอความเร็วเพื่อใหจ้ิงโจ้แซงขึ้นหนา้ไป แต่มีตวัหนึ่งเกิดตื่นตระหนก 

และโดดถีบล้อหนา้ของจกัรยานคันหนึ่ง คนขี่พยายามประคองไม่ให้รถล้ม 

จิงโจ้โดดหนีไปโดยได้รับบาดเจบ็มีแผลเล็กน้อย ตอ่มาอกีระยะหนึ่งจิงโจ้อกี

ตัวก็เบียดเข้าตัดหนา้จกัรยานคันหนา้สดุ แต่ก็หลบเล่ียงทันไม่เกิดอันตราย

รุนแรง เป็นปกติที่มักเกิดเหตุระหวา่งคนขี่จักรยานกับจิงโจ้ในออสเตรเลีย 

*** ก็จิงโจ้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ และมันย่อมอยู่มาก่อนนานมาก

แล้ว คนจึงต้องระวังมันให้สิทธิ์มันก่อน 
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