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วรรณพงศ  คลองแคลว : การศึกษาความสัมพันธของกําลังรับแรงอัดกับอายุวัสดุที่ใชใน
การบูรณะทางผิวทางแอสฟลต  โดยวิธี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLE (A 
COMPRESSION TEST OF RESTORED MATERIALS FROM THE PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLE) อาจารยที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
  
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธกําลังรับแรงอัดกับอายุบมของวัสดุทางเดิมที่ใชในงานบูรณะ

ทางผิวทางแอสฟลต โดยวัสดุทางเดิมประกอบดวยผิวทาง Asphalt concrete และพื้นทางหินคลุก
ผสมรวมกันแลวนําวัสดุทางเดิมผสมกับปูนซีเมนตปอรตแลนดใหไดอัตราสวนที่สามารถทําให
ปรับปรุงคุณภาพวัสดุพื้นทางเดิมใหมีกําลังรับแรงอัดไดไมนอยกวา 24.5 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร ในอายุบมที่ 7 วันตามมาตรฐานกําหนด ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดใชวัสดุทางเดิมจาก 4 สาย
ทาง ในการศึกษาหาความสัมพันธกําลังรับแรงอัดกับอายุบมที่ 24,72,120,168 และ216 ช่ัวโมงใน
หองปฏิบัติการ  เพื่อนําผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดตามอายุบมของแผนการทดลองมา
เปรียบเทียบและวิเคราะหกับขอกําหนดตามมาตรฐานการหมุนเวียนวัสดุช้ันทางเดิมกลับมาใชงาน
ใหม  

จากผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของตัวอยางทั้ง 4 สายทาง ในหองปฏิบัติการ จะได
สมการกําลังอัดเฉลี่ย y = 0.087x+21.07 และคา R2= 0.533 ซ่ึงพยากรณไดวากําลังรับแรงอัดที่อายุ
บม 168 ช่ัวโมง มีคาเปน1.23 เทาของกําลังรับแรงอัดที่อายุบม 72 ช่ัวโมง และสมการกําลังอัดต่ํา
ที่สุด y = 0.040x+16.03 มีคา R2 = 0.960  อัตราสวนเทากับ 1.20 เทา ผลการศึกษานี้ไดคาพยากรณ
กําลังรับแรงอัด เพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาการบูรณะทางผิวทางแอสฟลต ในการบริหาร
จัดการงานสนามในโอกาสตอไป 
 

 

 

 

 

 
สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    ลายมือช่ือนักศึกษา    
ปการศึกษา  2553    ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา   



ข 

WANNAPONG KHLONGKHLAEO : A COMPRESSION TEST OF 

RESTORED MATERIALS FROM THE PAVEMENT IN-PLACE RECYCLE. 

THESIS ADVISER: ASST. PROF. VACHARAPOOM  BENJAORAN, Ph.D. 

  

The research studies the relationships of compressive strength with ages of  

recycling pavement materials. The restored materials consist of asphalt-concrete 

pavement and base – course aggregate. These restored materials are then mixed with 

Portland cement using a suitable ratio to improve the compressive strength of the 

original base-course aggregate.  The acceptable strength standard is not less than 24.5 

kg./cm.2  at the curing age of 7 days. This research conducted a test that use the 

restored materials from 4 different highways. The compression test of these restored 

materials way conducted at the curing ages of 24, 72, 120, 168 and 216 hours in 

laboratory. The test results were compared and analyzed with the highway standard of 

the pavement in- place recycling. 

  The test results indicate the relationship equation of the average compressive 

strength as y = 0.087x+21.07 and R2 = 0.533. This provided the ratio of compressive 

strength at 168 hours to 72 hours of ages as 1.23. The relationship equation of the 

lowest compressive strength is y = 0.040x+16.03 and R2 = 0.960 and the ratio of 

compressive strength at 168 hours to 72 hours of ages is 1.20. The finding from this 

research can be use for forecasting the compressive strength of the restored pavement 

materials at the early age of 168 hours using the strength at the age of 72 hours .This 

can reduce the waiting time for the strength test in the field and expedite the 

renovation of the highway.  
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