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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาวัสดุฉาบผิวทางจากวัสดุผวิ ทางทีน่ ํากลับมาใช้ใหม่ (Reclaimed
Asphalt Pavement: RAP) พบว่า RAP มีขนาดคละประเภท Dense Graded มีขนาดใหญ่กว่าหิน
ฝุ่ นหลายเท่า ทําให้เมื่อเพิม่ ขนาดของ RAP มากขึน้ เกินกว่าร้อยละ 40 ส่งผลให้ค่าขนาดคละไม่
ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน จากนัน้ ออกแบบสัด ส่ว นของ RAP และหิน ฝุ่ น คือ 0:100, 10:90, 20:80,
30:70 และ 40:60 สําหรับทํา Para Slurry Seal ชนิดที่ 3 พบว่า มีค่า Mix Time ระหว่าง 144-158 s
ค่ า Set Time ระหว่ า ง 6-15 s ค่ า Cure Time ระหว่ า ง 47-93 s ค่ า Track Abrasion ระหว่ า ง
126.67-174.37 gm/m2 ค่า Field Stability ระหว่าง 982.17-1,512.09 kg และ ค่า Skid Resistance
ระหว่าง 67.9-72.2 จากผลการทดลองทัง้ หมดสรุปว่า เราสามารถใช้ RAP เป็ นส่วนผสมในการทํา
Slurry Seal ได้โดยสามารถใส่ในปริมาณมากสุด คือ ไม่เกินร้อยละ 20 ถึงแม้วา่ คุณสมบัตโิ ดยรวม
จะไม่ได้ดเี ยีย่ มมากเนื่องจากเป็ นการใช้วสั ดุเก่า แต่กผ็ ่านมาตรฐานการใช้งานสามารถนํ าไปใช้ใน
งานฉาบผิวถนนได้ และเป็ นการนําวัสดุมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อกี ด้วย
คําสําคัญ: พาราสเลอรีซ่ ลี , วัสดุผวิ ทางทีน่ ํากลับมาใช้ใหม่, ความเสียดทาน
ABSTRACT
Objective of this research is development of slurry seal with Reclaimed Asphalt Pavement
(RAP). There found out that, RAP is dense graded, and its size is larger than crushed dust
many times. So, when the proportion of RAP is higher than 40 percent then aggregate size
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is not pass standard. Proportion and RAP and crushed dust is designed to 4 groups such
as 0:100, 10:90, 20:80, 30:70 and 40:60 for Para Slurry Type 3. We found out that Mix Time
are 144-158 s, Set Time are 6-15 s, Cure Time are 47-93 s, Track Abrasion are 126.67-174.37
gm/m2, Field Stability are 982.17-1,512.09 kg and Skid Resistance are 67.0-72.2. We can
conclude that RAP is the possible material to mix with crushed dust for Slurry Seal. The
maximum of RAP is 20 percent of aggregate. Engineering properties are not excellent
because of we use recycled material but they pass standard of Slurry Seal, and it is full
recycled material.
KEYWORDS: Para Slurry Seal, Reclaimed Asphalt Pavement, Friction
1. บทนํา
ประเทศไทยดํ า เนิ น การตามปฏิ ญ ญาขององค์ ก ารสหประชาชาติ โดยประกาศให้ ปี
พ.ศ. 2554-2563 เป็ นทศวรรษแห่งการปฏิบตั กิ ารเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action
for Road Safety) โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดอัตราการเสียผูช้ วี ติ ให้ต่ํากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน [1] และยังพบว่าการบาดเจ็บทางถนนยังคงเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากร
ในช่วงอายุ 15-29 ปี ของโลกและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ผลการรายงานของ
องค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2558 ยังพบว่า อัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย มี
จํานวนสูงถึง 36.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน หรือคิดเป็ นอันดับสองของโลก [2] อุบตั เิ หตุจราจร
เป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ กับผูใ้ ช้ยานพาหนะและผูใ้ ช้ถนนประเภทอื่นบนถนนซึ่งอาจจะมีทรัพย์สนิ
เสียหายหรือมีการบาดเจ็บและการเสียชีวติ เกิดขึน้ อุบตั เิ หตุเกิด 3 ปั จจัย ได้แก่ ความผิดพลาดของ
คน (เกี่ย วข้อ งประมาณร้อ ยละ 95 ของการชน) ความบกพร่ อ งของถนนและสภาพแวดล้อ ม
(เกีย่ วข้องประมาณร้อยละ 28 ของการชน) และความบกพร่องของยานพาหนะ (เกีย่ วข้องประมาณ
ร้อยละ 8 ของการชน) ทัง้ 3 ปั จจัยมักจะรวมกันเป็ นเหตุการณ์ ลูกโซ่ (Chain of Events) นํ าไปสู่
อุบตั ิเหตุตวั อย่าง เช่น คนขับขี่ล้า ฝนตก และสภาพข้างทางที่อนั ตรายสาเหตุเหล่านี้รวมกันจะ
นํ าไปสู่อุบตั เิ หตุได้ [3] ซึ่งการแก้ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุทส่ี ามารถดําเนินการได้เร็วทีส่ ุด คือ การแก้ไข
ข้อบกพร่องของวัตถุ อันได้แก่ ถนนและสภาพแวดล้อม และยานพาหนะ ส่วนปั จจัยทีแ่ ก้ไขได้ยาก
ทีส่ ุด คือ คน [4] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสําคัญการแก้ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุ ด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของถนน ซึ่งสามารถแก้ไขได้คล่องตัวกว่าการแก้ไขปั ญหาเรื่องคน โดยให้ความสําคัญการแก้ไข
ปั ญหาถนนมีความเสียดทาน (Friction) ไม่เพียงพอ อันส่งผลให้ยานพาหนะไม่สามารถควบคุม
ทิศทางนําไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุได้
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การเพิม่ แรงเสียดทานของผิวทางสามารถทําได้โดยการฉาบผิวทางเพื่อลดช่องว่างระหว่างผิว
ทางและยางรถ เพราะขณะทีย่ านพาหนะแล่นผ่านไปปริมาณช่องว่างนี้ถา้ มีมากเกินไปทําให้ผวิ ทาง
มีพน้ื ทีส่ มั ผัสกับยางรถน้อยแต่ถา้ มีน้อยเกินไปจะทาให้น้ํ าทีค่ นเป็
ั ่ นฟิ ลม์ อยู่ระหว่างผิวทางและยาง
รถหนีออกไม่ทนั โดยเฉพาะถ้ารถใช้ความเร็วสูงมากอาจเกิดพฤติกรรมเหมือนเล่นสกีน้ํ า (Skiing)
อาจทําให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
การดูแลบํารุงรักษาผิวทางให้ความฝื ดสูง เป็ นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าความฝื ดของผิวทางจะ
ช่วยให้ผใู้ ช้ทางหยุดรถได้ทนั โดยเฉพาะในโค้งทางราบ ทางลาดเขา และทางเข้าสู่ทางแยกผิวทาง
เมื่อถูกใช้งานเป็ นระยะเวลานานแล้วผิวทางจะถูกขัดสีจนความฝื ดลดลง เป็ นอีกสาเหตุทผ่ี ขู้ บั ขีไ่ ม่
สามารถหยุดยานพาหนะได้ทนั ท่วงที จากการศึกษาข้อมูลอุบตั เิ หตุ พบว่า สาเหตุการเสียชีวติ บน
โค้งราบทีเ่ กีย่ วข้องกับความฝื ดของผิวทางทีต่ ่ํา ประมาณร้อยละ 25 การแก้ปัญหาความฝื ดของผิว
ทางที่ลดลง ทําได้โดยการเพิม่ ความฝื ดของผิวทางให้สูงขึ้น (High Friction Surface Treatment)
ด้วยการใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นหินแข็ง มีคา่ การต้านทานการสึกหรอสูง
สําหรับการฉาบผิวถนนในปั จจุบนั มีการนํ ายางพารามาเป็ นส่วนหนึ่งของการฉาบผิวถนน
เรียกว่า Para Slurry Seal โดยมีอตั ราส่วนของนํ้ ายางพาราทีใ่ ช้ 3.5% ของพาราแอสฟั ลต์อมิ ลั ชัน
ซึ่ง เป็ น การช่ ว ยเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ ยิ่ง กว่า นี้ ใ นปั จ จุ บ ัน ทัว่ โลกให้ค วามสํา คัญ กับ
สิง่ แวดล้อมซึง่ มีการสนับสนุ นนโยบาย 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle ซึง่ สําหรับวัสดุเกือบ
ทุ ก ประเภทในงานก่ อ สร้า งถนนก็เ ช่นเดีย วกัน มีก ารนํ า วัส ดุ ผ ิว ทางกลับ มาใช้ใ หม่ (Reclaimed
Asphalt Pavement: RAP) ทีเ่ รียกว่า Recycling Pavement โดยกรมทางหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของวัสดุผวิ ทางเดิม (RAP) ทีส่ ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ วัสดุผวิ ทางทีน่ ํากลับมาใช้ใหม่
จะถูกนํามาใช้โดยผสมเพือ่ ทําผิวทางใหม่ แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มกี ารนําวัสดุดงั กล่าวมาใช้รว่ มกับการ
ทํา Slurry Seal
จากศัก ยภาพของวัส ดุ ผ ิว ทางที่นํ า กลับ มาใช้ใ หม่ (Reclaimed Asphalt Pavement: RAP)
ความสําคัญของยางพาราในส่วนผสมของวัสดุผวิ ทาง และวิธกี ารแก้ปัญหาการลื่นไถลของผิวทาง
ด้ว ยการทํา Para Slurry Seal ที่ม ีต้น ทุ น ตํ่า ผู้ว ิจ ยั จึง ศึก ษาคุ ณ สมบัติว สั ดุ จ าก RAP เพื่อ นํ า มา
พัฒนาเป็ นสเลอรีซ่ ลี
2. ทบทวนวรรณกรรม
ในหัวข้อนี้ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง ได้แก่ ความเสียดทาน พาราสเลอรี่ซีล (Para
Slurry Seal) และงานวิจยั เกีย่ วข้อง
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2.1 ความเสียดทาน
Boontharaksa and Payongsri [5] กล่าวว่า ความเสียดทานของผิวทาง คือ แรงที่ต้านการ
เคลื่อนไหวระหว่างยางของรถยนต์กบั ผิวทาง แรงต้านนี้จะเกิดขึน้ เมือ่ ยางรถยนต์ไถลไปตามพืน้ ผิว
ของถนน แรงเสีย ดทานที่เ กิด ขึ้น ประกอบด้ว ยสององค์ป ระกอบ คือ แรงที่เ กิด จากการยึด ติด
(Adhesion) และแรงที่เ กิด จากการเปลี่ย นแปลงรู ป ร่ า ง (Hysteresis) แรงที่เ กิด จากการยึด ติด
(Adhesion) เป็ นผลมาจากเกิดพันธะระหว่างผิวทางและยางรถบริเวณที่มกี ารกดทับ เนื่องจากผิว
ถนนที่ไม่เรียบ ทําให้เกิดแรงต้านการเคลื่อนที่ของล้อรถ แรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
(Hysteresis) เป็ นผลมาจากการสูญเสียพลังงานของยางรถเมื่อยางรถเสียรูปขณะขับผ่านผิวทางที่
หยาบ เนื่องจากเกิดแรงเสียดทานสู่ยางรถ ทัง้ สององค์ประกอบของแรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะเนื้อ (Texture) ของผิวทาง
Rubber Element

Adhesion
Component

Speed Direction
Hysteresis
Component

รูปที่ 1 แผนผังกลไกการยึดเกาะ (Adhesion) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Hysteresis)
ของแรงเสียดทานระหว่างผิวทางและยางรถ
ความเสียดทานของถนนขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยหลักทีส่ าํ คัญ 4 ปั จจัย ดังนี้
1) คุ ณ ลัก ษณะของพื้น ผิว ทาง (Pavement Characteristics) ได้ แ ก่ ความหยาบละเอีย ด
(Texture) ความขรุขระ (Roughness) ร่องล้อ (Rutting) โดย ถนนทีม่ คี วามหยาบสูง จะทําให้ผวิ ทาง
มีความเสียดทานมากขึน้ ส่วนถนนทีม่ ผี วิ ทางละเอียด ความเสียดทานจะตํ่า
2) คุณลักษณะของล้อยาง (Tire Characteristics) เนื้อยางแข็งจะมีความทนทานต่อการสึกหรอ
มากกว่าล้อยางที่ถูกออกแบบให้มเี นื้อยางอ่อน ในขณะเดียวกันเนื้อยางที่อ่อนจะช่วยให้ล้อรถมี
ความเสียดทานได้ ดีกว่าล้อยางทีม่ เี นื้อยางแข็ง แต่หากในสภาพผิวถนนทีเ่ ปี ยกและใช้ความเร็วสูง
เนื้อยางแข็งจะมีความเสียดทานทีด่ กี ว่า
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3) คุณลักษณะของการใช้รถ (Vehicle Operational Characteristics) ได้แก่ ความเร็ว (Speed)
อาการล้อลื่น (Tire Slip) นํ้ าหนักรถ (Axle Load) และชนิดของรถ (Type of Vehicle) ความเร็วที่
เพิม่ ขึน้ จะทําให้ประสิทธิภาพการรีดนํ้ าบนถนนเปี ยกลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเบรคลดลง
เช่นกัน สําหรับอาการล้อลื่นเกิดจากภาวะอุปกรณ์หา้ มล้อได้ลอ็ คล้อรถให้หยุดนิ่งแล้วลื่นไถลไปบน
พืน้ ถนน โดยปั ญหาล้อลื่นถูกแก้ไขได้โดยระบบ ABS (Anti - Lock Brake System) ซึ่งเป็ นระบบที่
ถูกออกแบบเพือ่ ช่วยสร้างสมดุลความเร็วของล้อและรถในขณะเบรก ช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดการลื่น
ไถล ประเด็น สุดท้าย คือ นํ้ าหนักรถและชนิ ดของรถนัน้ พบว่า รถที่มนี ้ํ าหนักบรรทุกมากเป็ น
รถบรรทุกจะมีประสิทธิภาพด้านความเสียดทานระหว่างล้อรถและผิวทางตํ่ากว่ายานพาหนะที่ม ี
นํ้าหนักน้อยกว่าเป็ นรถยนต์ เนื่องจากผลของแรงเฉื่อย
4) สภาพแวดล้อมอื่น ๆ (Environmental Factors) ได้แก่ สภาพเปี ยก (Wetness) สิง่ เปรอะ
เปื้ อน (Contamination) อุ ณ หภู ม ิ (Temperature) ฤดู ก าล (Seasonal variation) ถนนที่ม ีส ภาพ
เปี ยกหรือมีสงิ่ เปรอะเปื้ อน เช่น โคลนนํ้ามันบนผิวถนนจะลดประสิทธิภาพความเสียดทาน อุณหภูม ิ
ของถนนทีส่ ูงขึน้ จะทาให้ลอ้ ยางสูญเสียสภาพง่าย ทาให้ค่าความเสียดทานลดลงได้รวมถึงฤดูแห้ง
แล้งทีย่ าวนานส่งผล ให้เกิดฝุ่ นผงขนาดเล็กปกคลุมผิวถนนทําให้เกิดความเสียดทานลดลงในขณะที่
เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก นํ้ าจะทําการชะล้างฝุ่ นตะกอนขนาดเล็กออกไปจากผิว ถนนส่งผลทําให้
ความเสียดทานเพิม่ มากขึน้
2.2 พาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)
Department of Highways [6] ได้กําหนดมาตรฐานผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซลี (Para Slurry
Seal) ซึ่งเป็ นวิธกี ารฉาบผิวทางชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนผสมอันประกอบด้วย Elastomeric Modified
Asphalt Emulsion ซึ่งใช้ยางธรรมชาติ (Natural Latex) เป็ นวัสดุผสมเพิม่ ใน Asphalt Emulsion
มวลรวม (Aggregate) วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) และสารผสมเพิม่ (Additive) ซึ่งจะเป็ นการ
ยืดอายุการใช้งานของถนนให้ยนื ยาวออกไป ป้ องกันการซึมผ่านของนํ้ า เพิม่ ความคงทนของผิว
ทางให้สงู ขึน้ และลักษณะของผิวทางไม่ลน่ื
วัสดุทใ่ี ช้ทาํ ผิวทางแบบพาราสเลอรีซ่ ลี ประกอบไปด้วย
1) แอสฟั ลต์ (Asphalt) จะต้องเป็ นแบบ Polymer Modified Asphalt Emulsion ประเภท CSS-1
หรือ CSS-1h ที่ผสมกับยางธรรมชาติ ซึ่งเมื่อทดสอบคุณภาพแล้วต้องผ่านตามข้อกําหนดของ
ทล.-ก-405 “Specification for Elastomerie Modified Asphalt Emulsion”
2) สารผสมเพิม่ (Additive) เป็ นสารผสมเพิม่ สําหรับใช้ทําให้แอสฟั ลต์อมิ ลั ชันแตกตั
่
วเร็วขึน้
หรือช้าลง หรือใช้เพือ่ ให้แอสฟั ลต์อมิ ลั ชันเคลื
่ อบมวลรวมได้ดยี งิ่ ขึน้
3) นํ้า (Water) นํ้าทีใ่ ช้ตอ้ งสะอาดปราศจากสิง่ เจือปนทีจ่ ะก่อให้เกิดผลเสียต่อพาราสเลอรีซ่ ลี
4) มวลรวม (Aggregate) ต้องเป็ นหินโม่ซง่ึ แข็งคงทน สะอาด
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5) วัส ดุ ผ สมแทรก (Mineral Filler) วัส ดุ ผ สมแทรกที่ใ ช้ เ ป็ นประเภทซี เ มนต์ (Celica of
Portland Cement) ปูนขาว ฯลฯ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของมวลรวม ต้องใช้ในปริมาณน้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะ
จําเป็ นซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ก็เพื่อความสะดวกในการทํางาน (Workability) หรือขนาดคละ
(Gradation) ในการออกแบบอัตราส่วนผสมของงานพาราสเลอรี่ซีลยังคงใช้วธิ ขี อง The Asphalt
Institute Manual Series No-19 โดยวิธหี าค่า C.K.E. และตามมาตรฐาน ASTM D 3910 “Standard
Practice for Design Testing and Construction of Slurry Seal หรือ อาจจะใช้ ม าตรฐานและวิธี
ทดลองของ International Slurry Seal Association (ISSA) ก็ได้
2.3 งานวิ จยั เกี่ยวข้อง
Praneetpongrung [7] ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการเกิดอุบตั เิ หตุก่อนและหลังการติดตัง้ Red
Anti Skid Material ด้วยวัสดุ Cold Plastic พบว่า ทําให้ลดการเกิดอุบตั เิ หตุได้เล็กน้อย
Kasemsee [8] พบว่า แอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าสามารถนํ ามาใช้ทดแทนแอสฟั ลต์คอนกรีตใหม่
ได้เป็ นอย่างดี โดยศึกษาวิธกี ารนําแอสฟั ลต์คอนกรีตเก่าผสมกับนํ้ามันดีเซลและยาง AC 60/70 โดย
ทําการทดสอบค่าเสถียรภาพ ค่าการไหล และค่าความหนาแน่ นที่เหมาะสมในแอสฟั ลต์คอนกรีต
เก่ากับนํ้ ามันดีเซลตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง พบว่า การนํ าวัสดุแอสฟั ลต์คอนกรีตใน
ผิวทางเก่าทีผ่ สมนํ้ ามันดีเซลทีป่ ริมาณ 1.75 L เป็ นการบ่มทีท่ ําให้ได้ค่าเสถียรภาพสูงทีส่ ุดเท่ากับ
387 kg และได้ค่าการไหลสูงที่สุดเท่ากับ 7 mm และสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างถนนที่ใช้
แอสฟั ลต์คอนกรีตให้มรี าคาถูกลงทีค่ วามหนาของชัน้ พืน้ ทางเท่ากัน
Charoenkij et al. [9] ได้ ป รับ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิน ลู ก รัง ชัน้ รองพื้น ทางโดยการผสมเศษผิว
แอสฟั ลต์ เพื่อให้เป็ นชัน้ รองพื้นทางมีการรับกําลังได้มากขึ้นเปรียบเทียบกับมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท โดยใช้ปริมาณอัตราส่วนเศษผิวแอสฟั ลต์ท่รี ้อยละ 20 30 และ 40 ของนํ้ าหนักดิน
ลูกรังแห้งนํ ามาทดสอบคุณสมบัตทิ างด้านวิศวกรรม มีค่าความชื้นตามธรรมชาติของตัวอย่างดิน
ลูกรังอยู่ระหว่างร้อยละ 8.49-10.16 ของนํ้ าหนักดินจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง
เพื่อ นํ าไปใช้เ ป็ น ดิน ชัน้ รองพื้น ทาง และตัว อย่า งดิน สามารถให้ค่ า ร้อ ยละ C.B.R. มากที่สุด คือ
ตัวอย่างดินลูกรังร้อยละ 100 มีค่าร้อยละ C.B.R. เท่ากับร้อยละ 5.88 และเมื่อทําการเพิม่ ปริมาณ
เศษผิวแอสฟั ลต์ในอัตราส่วนร้อยละ 20 30 และ 40 ค่าร้อยละ C.B.R. ลดลงเท่ากับร้อยละ 1.53
2.56 และ 2.62 ตามลําดับ
Farooq and Mir [10] ศึก ษาการนํ า วัส ดุ ผ ิว ทางแอสฟั ล ต์เ ก่ า มาใช้ใ หม่ (Recycled Asphalt
Pavement; RAP) ในการออกแบบแอสฟั ลต์ผสมอุ่น (Warm Mix Asphalt) ซึง่ เป็ นอุณหภูมกิ ารผสม
ที่ต่ํ า กว่า การผสมแบบปกติ โดยทดสอบ 3 ปั จ จัย คือ ร้อ ยละของ RAP สารผสมเพิ่ม เติม และ
อุณหภูมผิ สมบดอัด พบว่า การใช้สารผสมเพิม่ เติมในกระบวนการผสมอุ่นทีอ่ ุณหภูม ิ 120 oC ของ
แอสฟั ลต์จากวัสดุมวลรวมทีน่ ํากลับมาใช้ใหม่ได้ให้คุณลักษณะต่าง ๆ จากการทดสอบทีด่ เี ทียบเท่า
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ตามเกณฑ์ขอ้ กําหนดของวัสดุแอสฟั ลต์ผสมร้อนปกติแบบทีก่ ําหนด โดยทําการทดสอบคุณสมบัติ
เชิงปริมาตร เสถียรภาพและการไหล การทดสอบความต้านทานแรงดึงแบบอ้อม ความต้านทาน
ความชื้น การนํ า RAP มาใช้ซ้ํานัน้ เป็ นวิธกี ารที่จะช่วยลดปริมาณวัสดุมวลรวมของแอสฟั ลต์และ
ปริมาณแอสฟั ลต์ทใ่ี ช้ในส่วนผสมอันนํามาซึง่ การลดต้นทุนการผลิตโดยรวม จึงนํามาซึง่ การลดการ
ใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Lertcuntapak [11] ได้ศึก ษาการพัฒ นากํ า ลัง อัด ของผิว ทางที่ผ สม RAP และปรับปรุ งด้วย
ปูนซีเมนต์เปรียบเทียบกับการพัฒนากําลังอัดของหินคลุกโดยเปรียบเทียบทัง้ ในด้านต้นทุนและด้าน
วิศวกรรมและการสร้างมูลค่าเพิม่ ของ RAP ผลการวิจยั พบว่า RAP มีขนาดคละสอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของกรมทางหลวง ปริมาณนํ้าทีเ่ หมาะสมของวัสดุผวิ ทางเก่านํ ากลับมาใช้ใหม่ (RAP) มี
ค่าต่ากว่าหินคลุกเพียง 0.95 เท่าสําหรับพลังงานการบดอัดแบบมาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน และ
มีหน่ วยนํ้าหนักแห้งสูงสุดตํ่ากว่าหินคลุกเพียง 0.94 และ 0.90 เท่า สําหรับพลังงานการบดอัดแบบ
มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน เพื่อให้ได้กําลังตามข้อกําหนดของกรมทางหลวง (ไม่น้อยกว่า 24.5 kg/cm2)
RAP มีความต้องการปริมาณปูนซีเมนต์สงู กว่าหินคลุกร้อยละ 52.8 และ 62.2 สําหรับพลังงานการ
บดอัดแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่ามาตรฐาน ตามลําดับ การเพิม่ พลังงานการบดอัดสามารถลด
ปริมาณปูนซีเมนต์ได้ถงึ ร้อยละ 16.7 และ 21.5 สําหรับผิวทางรีไซเคิลและหินคลุกผสมปูนซีเมนต์
ตามลําดับ
Saghafi and Tabatabaee [12] ได้ศกึ ษาใช้ RAP เป็ นส่วนผสมสเลอรี่ซลี ในประเทศอิหร่าน
ซึง่ ใช้อตั ราส่วน RAP มากถึงร้อยละ 87.5 มีค่า Set time 105 นาที ค่า Wet Track Abrasion เฉลีย่
315 g/m2 ค่ า Loaded wheel test เฉลี่ย 473 g/m2 ค่ า BPN เฉลี่ย 101 ลดต้ น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง
โดยรวมร้อยละ 14 แต่มคี ่า Cure Time 8 ชัวโมง
่
ซึ่งโดยปกติจะกําหนดค่า Cure Time ไว้ไม่เกิน
2 ชัว่ โมง จึง แสดงให้เ ห็น ถึง ความน่ า จะเป็ น ที่จ ะใช้ RAP แทนที่ม วลรวมในการทํ า สเลอรี่ซีล
เนื่ อ งจากมีคุ ณ สมบัติท างวิศ วกรรมที่สู ง แต่ ท ว่ า มีค่ า Cure Time ที่น านกว่ า ปกติทํ า ให้ เ ปิ ด
การจราจรได้ลา่ ช้า
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ในประเทศไทยมีการใช้ RAP เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างใน
ภาพรวม ทดแทนวัสดุตามธรรมชาติทม่ี จี ํานวนลดน้อยลง นํ ามาซึ่งการลดการใช้พลังงานและการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ โดยพบว่า RAP ถู ก ใช้ใ นการทํา ผิว ทาง ชัน้ รองพื้น ทาง ซึ่ง มี
ประเด็นทีค่ ล้ายคลึงกันคือการนํา RAP ซึง่ เป็ นวัสดุเก่ามาเป็ นส่วนผสมนัน้ คุณสมบัตทิ างวิศวกรรม
ย่อมไม่สูงกว่าการใช้วสั ดุใหม่ แต่ยงั สามารถใช้งานได้เนื่องจากผ่านค่ามาตรฐานตามทีห่ น่ วยงาน
กําหนด โดยสัดส่วนทีพ่ บคือ ไม่ควรใช้ RAP เกินร้อยละ 20 แต่ในงานวิจยั ต่างประเทศนัน้ สามารถ
ใช้ RAP ได้มากถึงร้อยละ 87.5 มีคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมดี แต่ทว่ามีขอ้ เสียคือ การเปิ ดการจราจร
ที่ล่า ช้า กว่า ปกติ แต่ อ ย่า งไรก็ตามยังไม่มกี ารศึกษาการนํ า RAP มาเป็ น ส่ว นผสมในสเลอรี่ซีล
ภายในประเทศไทย
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3. วิ ธีการดําเนิ นงาน
การออกแบบอัตราส่วนของ RAP ใน Para Slurry Seal ถูกกําหนดให้เป็ นสัดส่วนเปรียบเทียบ
กับจํานวนหินฝุ่ น โดยทดสอบวัสดุตามตามมาตรฐานของกรมทางหลวงได้แก่ 1) Sieve Analysis of
Aggregate ของ RAP 2) การทดสอบความสึกหรอของของหินฝุ่ น 3) การทดสอบ Sand Equivalent
ของหินฝุ่ น 4) การทดลองความคงทน (Soundness) ของหินฝุ่ น 5) การทดสอบค่า Mix Time at
6) การทดสอบค่า Consistency Test 7) การทดสอบค่า Set Time และ Cure Time 8) การทดสอบ
ค่า Wet Track Abrasion 9) การทดสอบค่า Hubbard Field Stability และ 10) การทดสอบความ
ต้านทานการลืน่ ไถลของผิวจราจรโดยเครือ่ งบริตชิ เพนดูลมั ่
วิธกี ารดําเนินงานในการจัดทําการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การเพิ่มแรงเสียดทาน

ออกแบบอัตราสวนผสม RAP ใน
Para Slurry Seal

วัสดุวิศวกรรมการทาง
วิธีฉาบผิวทาง Para Slurry Seal

การทดสอบวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง

การทดสอบวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง

การทดสอบแรงเสียดทาน
(British Pendulum Skid Tester)

การทดสอบแรงเสียดทานของผิวทาง

สรุปผลการทดสอบ

รูปที่ 2 แผนผังการวิ จยั
วัสดุทใ่ี ช้ในการทดลองครัง้ นี้ ประกอบด้วย 6 วัสดุ ได้แก่
1. วัสดุผวิ ทางทีน่ ํ ากลับมาใช้ใหม่ (Reclaimed Asphalt Pavement: RAP) ได้มาจากงานจ้าง
เหมาทํ า การแก้ ไ ขและป้ องกัน นํ้ า กัด เซาะ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุ ม 0202 ตอน
จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.52+585 - กม.54+215 จังหวัดสงขลา โดยผสม RAP จากทัง้ สองทิศทางๆ
ละร้อยละ 50
2. หิ น ฝุ่ น (Crushed Dust) ได้ ม าจากโรงโม่ ห ิ น ผาทองทุ่ ง สง กม.300+300 ทล.41 ตอน
ทุง่ สง-ร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
4. นํ้าสะอาด
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

191

5. สารผสมเพิม่ Additives 1% สําหรับอิลาสโตเมอริคโมดิฟายด์แอสฟั ลต์อมิ ลั ชันเป็ นสารผสม
เพิม่ และปรุงแต่งในงานฉาบผิวทางสําหรับการซ่อมบํารุงถนน ของบริษทั เรย์โคลแอสฟั ลท์ จํากัด
6. ยางพาราแอสฟั ลต์อมิ ลั ชัน CSS-1h (EMA)

รูปที่ 3 วัสดุผิวทางที่นํากลับมาใช้ใหม่ (RAP)

รูปที่ 4 หิ นฝุ่ น (Crushed Dust)

รูปที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
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รูปที่ 6 นํ้าสะอาด

รูปที่ 7 สารผสมเพิ่ ม 1% (Additive)

รูปที่ 8 ยางพาราแอสฟัลต์อิมลั ชัน CSS - 1h (EMA)
4. ผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดมาตรฐานการออกแบบพาราสเลอรีซ่ ลี (Para Slurry Seal) คือ ชนิดที่ 3 ตาม
มาตรฐานที่ ทล.-ม 415/2546 เนื่องจากเป็ นชนิดทีม่ ผี วิ หน้าหยาบทีส่ ุด ใช้สาํ หรับฉาบผิวทาง แล้ว
ได้ทาํ การทดสอบวัสดุดงั ต่อไปนี้
4.1 การหาขนาดคละของวัสดุมวลรวม (Sieve Analysis of Aggregate)
ผู้วจิ ยั หาขนาดคละของวัสดุมวลรวมโดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด ได้แก่ ตัวอย่างวัสดุผวิ ทางที่นํา
กลับมาใช้ใหม่ (RAP) จํานวน 2,094.6 gm ร่อนผ่านตะแกรงแบบไม่ลา้ งนํ้ า ดังแสดงตารางที่ 1 และ
ตัวอย่างหินฝุ่ น (Crushed Dust) จํานวน 2,577.5 gm ร่อนผ่านตะแกรงแบบล้างนํ้ า พบว่า ขนาดส่วน
คละของ RAP และหินฝุ่ นอยูใ่ นช่วง Dense Graded คือ มีการกระจายของเม็ดดินเรียงขนาดแน่น
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ตารางที่ 1 การทดสอบขนาดคละของวัสดุมวลรวมโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้างนํ้า
Sieve
size
#3/8
#4
#8
#16
#30
#50
#100
#200

First Trial
Second Trial
Retained Passing Passing Retained Passing
(g)
(g)
(%)
(g)
(g)
1,034.0
100.0
1,060.6
419.9
614.1
59.4
373.2
687.4
324.9
289.2
28.0
320.6
366.8
187.3
101.9
9.9
220.7
146.1
68.9
33.0
3.2
96.3
49.8
19.6
13.4
1.3
29.7
20.1
8.4
5.0
0.5
12.3
7.8
2.0
3.0
0.3
2.5
5.3

Average
%
Passing
Passing
(%)
100.0
100.0
64.8
62.1
34.6
31.3
13.8
11.8
4.7
3.9
1.9
1.6
0.7
0.6
0.5
0.4

เมื่ อ มวลรวมระหว่ า ง RAP และหิ น ฝุ่ นถู ก นํ า มาออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบ
Para Slurry Seal ประเภทที่ 3 พบว่า อัตราส่วนที่ผ่านมาตรฐานคือ 0:100, 10:90, 20:80, 30:70
และ 40:60 ในทางตรงกันข้ามอัตราส่วนทีไ่ ม่ผา่ นมาตรฐานคือ 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10
และ 100:0 เนื่องจาก RAP มีขนาดใหญ่กว่าหินฝุ่ นหลายเท่าทําให้เมือ่ เพิม่ อัตราส่วนของ RAP จึงทํา
ให้คา่ ของขนาดคละไม่ผา่ นเกณฑ์ออกแบบของ Para Slurry Seal ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 9
ตารางที่ 2 ขนาดคละระหว่างวัสดุผิวทางที่นํากลับมาใช้ใหม่ (RAP) : หิ นฝุ่ น (Crushed Dust)
ขนาดตะแกรง
Sieve mm
#3/8
#4
#8
#16
#30
#50
#100
#200

9.500
4.750
2.360
1.180
0.600
0.300
0.150
0.075

Passing
Combine
Design
Crushed
Upper Lower
RAP
0:100 10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 100:0
Dust
limit limit
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62.1 88.5 88.5 85.9 83.3 80.6 78 75.3 72.7 70 67.4 64.7 62.1 90 70
31.3 66.1 66.1 62.6 59.1 55.6 52.1 48.7 45.2 41.7 38.2 34.8 31.3 70 45
11.8 44.2 44.2 41 37.7 34.5 31.2 28 24.8 21.5 18.3 15.1 11.8 50 28
3.9 30.9 30.9 28.2 25.5 22.8 20.1 17.4 14.7 12 9.3 6.6 3.9 34 19
1.6 22.8 22.8 20.7 18.5 16.4 14.3 12.2 10.1 8 5.8 3.7 1.6 25 12
0.6 17.5 17.5 15.8 14.1 12.4 10.7 9 7.4 5.7 4 2.3 0.6 18
7
0.4 14.2 14.2 12.8 11.4 10 8.7 7.3 5.9 4.5 3.2 1.8 0.4 15
5
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ขนาดคละ (RAP : หิ นฝุ่ น)

เปอร์เซ็นต์ผา่ นตะแกรง

100
90

Upper Limit

80

Lower Limit
0:100

70

10:90

60
Upper Limit

50

20:80

40

30:70

30

40:60

20

50:50
Lower Limit

10

60:40

0
0.010

0.100

1.000

ขนาดตะแกรง (มม.)

10.000

70:30
80:20

รูปที่ 9 ขนาดคละระหว่างวัสดุผิวทางที่นํากลับมาใช้ใหม่ (RAP) : หิ นฝุ่ น (Crushed Dust)
4.2 ผลการทดสอบหา Los Angeles Abrasion Test
หินฝุ่ น จํานวน 5,000 gm ถูกนํามาหาค่า Los Angeles Abrasion Test ตาม ทล.-ท.202/2518
พบว่าค่าร้อยละของสึกหรอมีค่า 28.7 ซึ่งไม่มากกว่าร้อยละ 35 แสดงว่า หินฝุ่ นมีคุณสมบัตติ าม
มาตรฐานที่ ทล.-ม 415/2546
4.3 การทดสอบค่า Sand Equivalent ของวัสดุมวลรวม
ผลการทดสอบหาค่า Sand Equivalent ของหินฝุ่ นเพื่อหาค่าสัดส่วนระหว่างฝุ่ น หรือวัสดุ
ประเภทเหมือนดินเหนียวกับวัสดุเม็ดหยาบพวกกรวดหรือทราย พบว่าทัง้ สองตัวอย่างการทดสอบ
ให้คา่ Sand Equivalent ร้อยละ 70.1 ซึง่ มีคา่ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม 415/2546 ทีร่ ะบุคา่
ร้อยละ 60
4.4 ผลการทดสอบหาค่า Soundness
ผูว้ จิ ยั ทําการทดสอบ Soundness เพื่อหาค่าความคงทนของมวลรวมทีถ่ ูกกระทําโดยสภาพ
ดินฟ้ าอากาศ ด้วยใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต จากการทดสอบพบว่ามีคา่ ส่วนทีไ่ ม่ทน (Loss) ร้อย
ละ 2.9 ซึง่ ผ่านเกณฑ์

Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

195

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

4.5 การออกแบบส่วนผสม
ผู้ว ิจ ัย ได้ท ดลองออกแบบส่ว นผสมระหว่า ง 1) หิน ฝุ่ น 2) วัส ดุ ผ ิว ทางที่นํ า กลับ มาใช้ใ หม่
3) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 4) นํ้ าสะอาด 5) สารผสมเพิม่ (Additive) ที่ทําหน้าทีห่ น่ วง
การแตกตัว และ 6) พาราแอสฟั ลต์อมิ ลั ชัน เพื่อออกแบบส่วนผสม Para-milling Slurry Seal โดย
ผูว้ จิ ยั ทําการ Trial and Error หินฝุ่ น ปูน นํ้าสะอาด Additive พาราแอสฟั ลต์อมิ ลั ชัน แล้วคนให้เข้า
กันดูเวลาการแตกตัวไม่น้อยกว่า 120 s โดยวัสดุทงั ้ 6 ชนิด มีความสัมพันธ์กบั เวลาผสมคือ Mix
Time มีความแปรผันตรงกับวัสดุผวิ ทางทีน่ ํากลับมาใช้ใหม่ นํ้าสะอาด สารผสมเพิม่ (Additive) และ
พาราแอสฟั ลต์อมิ ลั ชัน ในขณะทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีความแปรผกผันกับ Mix time
ดังแสดงในตารางที่ 1
หลังจากนัน้ ได้ทําการทดสอบส่วนผสมทีท่ เ่ี หมาะสมทีไ่ ด้แสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 10 แล้ว
นั น้ โดยการทดสอบได้แ ก่ การหาค่ า Consistency Test, Set Time และ Cure Time การหาค่า
Wet Track Abrasion Test การหาค่า Hubbard field Test และการหาความต้านทานการลื่นไถล
ของผิวจราจรโดยเครือ่ งบริตชิ เพนดูลมั ่ ดังแสดงผลการทดสอบในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ออกแบบส่วนผสม Para Slurry Seal ระหว่าง RAP : หิ นฝุ่ น
อัตราส่วน RAP : หินฝุ่ น
0:100

วัสดุ

ร้อยละ

10:90

20:80

30:70

40:60

นํ้าหนัก
นํ้าหนัก
นํ้าหนัก
นํ้าหนัก
นํ้าหนัก
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(g.)
(g.)
(g.)
(g.)
(g.)

หินฝุ่ น

100

400

90

360

80

320

70

280

60

240

RAP

-

-

10

40

20

80

30

120

40

160

ปูน

0.25

1

0.25

1

0.25

1

0.25

1

0.25

1

นํ้า

8

32

8

32

7

28

6

24

8

32

Additive
Para -Asphalt
Emulsion
Mix Time (S)

2

8

2

8

2

8

1.5

6

2

8

11

44

11

44

11

44

11

44

11

44

บทความวิจัย

138

154

146

158

144

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

196

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.9 No.2 May-August 2019

รูปที่ 10 ชิ้ นงาน Para Slurry Seal ที่มีส่วนประกอบของวัสดุผิวทางที่นํากลับมาใช้ใหม่ (RAP)
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดลองส่วนผสมสําหรับการพัฒนา Slurry Seal
การทดสอบ
Set
Cure Wet Track
Field
Skid
Time
Time
Abrasion Stability
Resistance
(min)
(min)
(gm/m2)
(kg)
9
47
174.37 1,512.09
72.2

อัตราส่วน
RAP:
หินฝุ่ น

Mix Time
(s)

Consistency
Flow (mm)

0:100

138

12.50

10:90

154

13.25

6

73

165.05

1,341.15

67.9

20:80

146

13.50

8

79

156.28

1,241.43

68.5

30:70

158

15.75

5

91

136.54

1,195.85

69.5

40:60

144

12.25

15

93

126.67

982.17

67.9

4.6 ผลการหาค่า Consistency Test, Set Time และ Cure Time
พบว่าอัตราส่วนวัสดุผวิ ทางทีน่ ํ ากลับมาใช้ใหม่กบั หินฝุ่ นทุกอัตราส่วนทีไ่ ด้ออกแบบไว้นัน้ มี
ค่ า Flow อยู่ร ะหว่ า ง 12.25-15.75 mm ค่ า Set Time มีค่ าอยู่ระหว่าง 5-15 min ค่ า Cure Time อยู่
ระหว่ า ง 47-93 min ซึ่ ง ทั ง้ สามค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบล้ ว นผ่ า นมาตรฐานกรมทางหลวง
ทล.-ม 415/2546 ซึ่งหมายความว่า วัสดุสามารถนํ าไปใช้งานในภาคสนามได้จริง เนื่องจากมีค่า
Consistency Flow ดี มีคา่ Set Time ดีและสามารถเปิ ดการจราจรได้เร็ว เนื่องจากมีคา่ Cure Time
ดี เช่นเดียวกัน (อัตราส่วนละ 2 ตัวอย่าง)
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4.7 ผลการหาค่า Wet Track Abrasion Test
พบว่าค่า Wet Track อยู่ระหว่าง 126.67-174.37 gm/m2 ซึ่งหมายความว่า วัสดุฉาบผิวทาง
อัตราส่วนผสมระหว่างหินฝุ่ นกับวัสดุผวิ ทางทีน่ ํากลับมาใช้ใหม่ มีคา่ การสึกกร่อนน้อย เมือ่ เทียบกับ
มาตรฐานทีก่ าํ หนด ให้มคี า่ การสึกกร่อนสูงถึง 500 gm/m2 (อัตราส่วนละ 2 ตัวอย่าง)
4.8 ผลการทดลองหาค่า Hubbard field Test
พบว่ า อั ต ราส่ ว นผสมระหว่ า งหิ น ฝุ่ นกั บ วั ส ดุ ผ ิ ว ทางที่ นํ ากลั บ มาใช้ ใ หม่ ท่ี ใ ห้ ค่ า
Hubbard Stability สูง สุด คือ 0:100 ตามมาด้ว ย 10:90 และ 20:80 โดยมีอ ัต ราส่ว นผสมระหว่า ง
หินฝุ่ นกับวัสดุผวิ ทางทีน่ ํากลับมาใช้ใหม่ทไ่ี ม่ผ่านมาตรฐานคือ 30:70 และ 40:60 ซึง่ ทีใ่ ช้งานได้คอื
10:90 และ 20:80 หมายความว่าสัดส่วนของหินฝุ่ นกับวัสดุผวิ ทางทีน่ ํ ากลับมาใช้ใหม่ทจ่ี ะนํ าไปใช้
แล้ ว มีค่ า Hubbard Stability ผ่ า นมาตรฐานคือ การใช้ อ ัต ราส่ ว นร้ อ ยละ 20 (อัต ราส่ ว นละ 3
ตัวอย่าง)
4.9 ผลการการทดสอบความต้านทานการลื่นไถลของผิวจราจรโดยเครือ่ งบริ ติชเพนดูลมั ่
พบว่า เราสามารถใช้ก ากแอสฟั ล ต์ไ ด้สูง สุ ด ถึง ร้อ ยละ 10 เท่ า นั น้ ที่จ ะให้ค่ า การต้า นทาน
ความลื่นไถลสูงสุดเฉลี่ยถึง 67.9 ในขณะที่ทําการเพิม่ แอสฟั ลต์มากขึ้นจะทําให้ค่าการต้านทาน
การลื่นไถลลดลงเนื่องจากกากแอสฟั ลต์มยี างเดิมเคลือบอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
ค่า Skid Resistance จากการทดสอบหาค่าความต้านทานการลื่นไถลของผิวจราจรโดยเครื่องบริ
ติ ช เพนดู ล ัม่ จะเห็ น ว่ า ค่ า Skid Resistance ของ Para-Milling Slurry Seal ยัง คงผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานของทัง้ สองประเทศคือประเทศออสเตรเลียและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีค่า Skid
Resistance มากกว่า 45 และ 65 ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่า สามารถนํ าวัสดุดงั กล่าวมาฉาบผิวถนน
เพือ่ เพิม่ ความฝืดของผิวทางได้ (อัตราส่วนละ 3 ตัวอย่าง)
5. สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผู้ว ิจ ยั ได้ศึก ษาคุ ณ สมบัติว สั ดุ ผ ิว ทางที่นํ า กลับ มาใช้ใ หม่ (Reclaimed Asphalt Pavement:
RAP) หรือกากแอสฟั ลต์ (Milling) เพื่อนํ ามาพัฒนาเป็ น Slurry Seal พบว่า RAP มีการกระจายตัว
ของเม็ดดินเรียงขนาดแน่ น มีคุณสมบัตเิ หมาะสมนํ าไปเป็ นส่วนผสมใน Slurry Seal ประเภทที่ 3
แต่เนื่องจากขนาดของ RAP มีขนาดใหญ่กว่าหินฝุ่ นหลายเท่า ทําให้เมือ่ เพิม่ จํานวน RAP เกินกว่า
ร้อยละ 40 ส่งส่งผลให้คา่ ขนาดคละไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบค่า Mix Time พบว่า กลุ่มอัตราส่วนที่ไม่ผสม RAP จะมีค่า Mix Time น้อยที่สุด
แต่เมื่อเพิม่ RAP เข้าไปในส่วนผสมมวลรวมคละ จะทําให้ Mix Time เพิม่ ขึน้ อยู่ระหว่าง 144-158 s
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จากการทดสอบหาค่า Cure Time พบว่ากลุ่มอัตราส่วนที่ไม่ผสม RAP จะมีค่า Cure Time น้ อย
ที่สุด ในขณะที่กลุ่มอัตราส่วนที่ม ี RAP มากที่สุด จะมีค่า Cure Time มากที่สุด แต่ก็ผ่านเกณฑ์
กําหนดที่ 2 hr สําหรับค่า Consistency Flow มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 10-20 mm ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
การทดสอบหาค่า Wet Track พบว่า กลุม่ อัตราส่วนทีไ่ ม่ผสม RAP มีคา่ Wet Track Abrasion
มากที่สุดในขณะที่กลุ่มอัตราส่วนผสม RAP มากที่สุดมีค่า Wet Track น้อยที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนดว่าต้องมีคา่ ไม่มากกว่า 500 gm/m2
การทดสอบหาค่า Hubbard Field Test พบว่า กลุ่มอัตราส่วนที่ไม่ผสม RAP มีค่า Hubbard
Field Stability สูงที่สุด ในขณะที่กลุ่มอัตราส่วนที่ผสม RAP 40 % มีค่า Hubbard Field Stability
น้อยทีส่ ุด ซึ่งกลุ่มอัตราส่วนทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน Hubbard Field Test จึงเหลือเพียง 3 กลุ่ม คือ
0:100, 10:90 และ 20:80 ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานกําหนดค่าว่าไม่เกิน 1,200 kg
การทดสอบค่ า Skid Resistance พบว่า กลุ่ ม อัต ราส่ว นที่ไ ม่ผ สม RAP มีค่ า Skid สูง ที่สุด
ส่วนกลุม่ อัตราส่วนทีผ่ สม RAP มากทีส่ ดุ มีคา่ Skid ตํ่าทีส่ ดุ
จากผลการทดลองทัง้ หมดสรุปว่า RAP เป็ นส่วนผสมในการทํา Slurry Seal ได้โดยสามารถใส่
ในปริมาณมากสุด คือ ไม่เกินร้อยละ 20 ถึงแม้ว่าคุณสมบัตโิ ดยรวมจะไม่ได้ดเี ยีย่ มมาก แต่กผ็ ่าน
มาตรฐานสามารถนําไปใช้งานฉาบผิวถนนเพือ่ เพิม่ ความเสียดทานของผิวทางซึ่งจะช่วยลดปั ญหา
การลืน่ ไถลและเพิม่ ความปลอดภัยทางถนนได้ และเป็ นการนําวัสดุมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อกี ด้วย
ผูว้ จิ ยั เสนอแนะว่า ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมการวิเคราะห์หาความเสียดทานโดยใช้เทคโนโลยี
เลเซอร์ความเร็วสูง เพื่อวิเคราะห์ในภาพรวมของถนนเพิม่ เติม รวมถึงการวิเคราะห์การออกแบบ
ส่วนผสมเพิม่ เติม
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