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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม วั ส ดุ ผ สมเพิ่ ม เข้ า ไปในแอสฟั ล ต์
คอนกรี ต คื อ น้ ำ ยางพาราธรรมชาติ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ข องแอสฟั ล ต์
คอนกรีต การใช้ย างพาราธรรมชาติ ช่วยส่งเสริม การใช้ วัต ถุ ดิ บ ยางพารา
ธรรมชาติภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นแนวทางเพิ่มการใช้ยางพาราตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยทั่วไปคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติสามารถช่วย
ปรับปรุงให้ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรง
เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ยั ง ทำให้ อ ายุ ก ารใช้ ง านนานขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ป ริ ม าณ
แอสฟั ลต์ ซี เมนต์ ในส่วนผสมน้ อยลง งานวิจัย นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 60/70 เป็นวัสดุ
เชื่อมประสานที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ โดยใช้สัดส่วน
ยางพาราที่แตกต่างกันซึ่งมีการเติมยางพาราธรรมชาติร้อยละ 3, 5, 7, 9
และ 11 โดยน้ำหนัก ทดสอบหาค่าเพนิเทรชัน จุดอ่อนตัว จุดวาบไฟและจุด
ติดไฟ และการยืดดึง ผลการทดสอบพบว่าเมื่อปริมาณน้ำยางธรรมชาติใน
ส่วนผสมเพิ่มขึ้น ค่าเพนิเทรชันมีแนวโน้มลดลง อุณหภูมิจุดอ่อนตัวเพิ่มขึ้น
อุณหภูมจิ ุดวาบไฟและจุดติดไฟน้อยลง และค่าการดึงยืดลดลง
คำสำคัญ: แอสฟัลต์ซีเมนต์, น้ำยางพาราธรรมชาติ

Abstract
This research present engineering properties of asphaltic
concrete improved with natural rubber, natural rubber latex to
improve the properties of asphalt concrete. The use of natural
rubber latex helps to promote the use of natural rubber raw
materials in the country, which is a way to increase the use of
para rubber according to the government's policy. In general,
natural rubber latex properties can help improve asphalt
concrete pavement flexibility and strength. It also increases the
service life and uses less asphalt cement in the mixture. The

objective of this research was to study the engineering behavior
of asphalt cement AC 60/70 to improved binder material with
natural rubber latex. The different proportions of natural rubber
were used with the addition of 3, 5, 7, 9 and 11 percent natural
rubber by weight. The penetration test, softening point test,
flash point and ignition point test and Ductility test were
determined. The results showed that when the amount of
natural rubber latex in the mixture increased will make the
penetration lower. The value of the softening point increases,
less warp point and ignition point and ductility decreases.
Keywords: Asphalt cement, Natural rubber latex

1. คำนำ
ถนนเป็นส่วนสำคัญในการขนส่งทางบกและเป็นปัจจัยของการพัฒนา
ประเทศถนนจึง จำเป็ น ที่ จะต้ อ งมีค วามสามารถเพี ยงพอที่ จะรองรับ การ
ขยายตัวของเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และการขยายพื้นที่ของเขต
เมื อ งโดยถนนในประเทศไทยมี ค วามยาวรวมทั้ ง สิ้ น 67,547 กิ โลเมตร
มากกว่ า ร้ อ ยละ 90 เป็ น ถนนลาดยาง [1] ในการใช้ ง านถนนนั้ น ย่ อ ม
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายตาม
อายุ การใช้งาน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งการซ่อมแซมปรับปรุงถนนนอกจาก
จะต้องการงบประมาณ ในการดำเนินการที่สูงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการ
คมนาคมอีกด้วย เป็นเหตุให้เกิดการชะลอตัวของการพัฒนา และกระทบถึง
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน ดังนั้นในมุมมองของการพัฒนาวัสดุและระบบ
การขนส่งอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหาทางเลือกอื่นเพื่อลดสัดส่วน
การใช้วัสดุบิทูเมนที่กำลังจะหมดลงซึ่งเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบที่
นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของแอสฟัลต์คอนกรีต ในงานวิจัยที่ผ่านมาของ
กรมทางหลวงชนบทได้มีการนำน้ำยางพาราเข้ามาเป็นวัสดุผสมเพิ่มเพื่อลด
อั ต ราส่ ว นการใช้ วั ส ดุ บิ ทู เมนในอั ต ราส่ ว นที่ เหมาะสมและเพิ่ ม กำลั ง รั บ
น้ำหนักของ ถนนทำให้ได้แอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการ
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นำมาใช้ในงานปูผิวถนน [2], [3] สำหรับงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติแอสฟัลต์
ที่ผสมนำยางพาราแนะนำให้ใช้ที่ร้อยละ 5 [4]
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของ
แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ที่มีส่วนผสมของพาราแอสฟัลต์ที่ป รับ ปรุง
คุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ ร้อยละ 3, 5, 7, 9 และ 11 ตามลำดับ
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปริม าณยางพาราที่ เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ค่ า เพนิ เทรชั น ค่ า
จุดอ่อนตัว ค่าจุดวาปไฟและจุดติดไฟ และค่าการยืดดึงโดยเปรียบเทียบกับ
แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 และข้อกำหนดของกรมทางหลวง โดยผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำยางพาราธรรมชาติที่หาได้ ทั่วไปและมีราคาต่ำมาใช้
ผสมกับแอสฟัลต์เพื่อลดการใช้แอสฟัลต์ สำหรับงานทาง การนำยางพารา
ธรรมชาติมาเป็นสารผสมเพิ่มให้กับวัสดุแอสฟัลต์ สำหรับใช้ในงานทางช่วย
เพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ จะเป็นการกระตุ้นราคาน้ำ
ยางพาราธรรมชาติทางอ้อม

2. วัสดุและวิธีการ
2.1 วัสดุ
2.2.1 แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 (AC60/70)
งานวิ จั ย นี้ ท ำในประเทศไทย ทำให้ แ อสฟั ล ต์ ซี เ มนต์ ชนิ ด
AC60/70 หาได้ง่ายและมีใช้กันทั่วไปจึงได้นำ AC60/70 มาพัฒนาต่อ
ซึ่งโดยทั่วไปมีสีน้ำตาลปนดำเป็นสารกึ่งของแข็งและของเหลว มีความ
เหนียว สถานะเป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อน ก่อนจะนำมาใช้ต้อง
ผ่านความร้อนก่อน [5]
2.2.2 น้ำยางธรรมชาติ (NR)
น้ำยางพาราที่ใช้เป็นส่วนผสมเพิ่มในงานวิจัยนี้เป็นน้ำยางพารา
เข้มข้นที่จะนำมาจากตัวแทนของยางพาราทั่วไปที่หาได้ในประเทศไทย
2.2 วิธีการเตรียมตัวอย่าง
การเตรียมตัวอย่างเป็ นการผสมแอสฟั ลต์ซี เมนต์ กับ น้ ำยางพารา ซึ่ ง
อัตราส่วนผสมที่ใช้เป็นไปตามตารางที่ 1 และมีขั้นตอนในการผสมดังต่อไปนี้
2.2.1. ชั่ งน้ ำหนั ก แอสฟั ล ต์ ซี เมนต์ และน้ ำยางพาราโดยใช้ อัต ราส่ วน
ตามที่ได้ออกแบบไว้ลงในหม้อผสม โดยชั่งน้ำหนักเตรียมไว้ก่อนนำลงผสม
2.2.2. นำแอสฟั ล ต์ AC60/70 มาให้ ค วามร้อ นที่ อุ ณ หภู มิ 90 องศา
เซลเซียส เมื่อแอสฟัลต์เริ่มหลอมละลายกลายเป็ นของเหลวแล้วจึงนำน้ำ
ยางพารามาผสมโดยค่อยๆเติมลงไปที่ละนิดแล้วค่อยๆกวนส่วนผสมให้เข้า
กันเพื่อลดการเกิดฟองอากาศ
2.2.3. เมื่อทำการผสมวัสดุจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นำวัสดุตัวอย่างพัก
ไว้ให้เย็นตัวลง เพื่อจะนำไปใช้ในการทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆต่อไป
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ตารางที่ 1 ประเภทอัตราส่วนผสมของวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภท
AC60/70
ACNR3
ACNR5
ACNR7
ACNR9
ACNR11

แอสฟัลต์ซีเมนต์

น้ำยางพารา

100
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89
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หมายเหตุ: หน่วยน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ, ACNR คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำยางพารา
อัตราส่วนโดยน้ำหนักแอสฟัลต์ AC60/70 คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์

2.3 วิธีการทดสอบ
2.3.1 การทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุบิทูเมน ตามมาตรฐาน ASTM D
5-94 เพื่อทดสอบความแข็งของวัสดุแอสฟัลต์ที่อยู่ในสภาพกึ่งของแข็ง และ
สภาพแข็ง
2.3.2 การทดสอบจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมน โดยใช้เครื่องวงแหวนกับ
ลูกปืน ตามมาตรฐาน ASTM D 36-86 เพื่อหาจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมน
ในช่วง 30-157 องศาเซลเซียส โดยใช้เครื่องวงแหวนและลูกปื นแช่ใ นน้ำ
กลั่น
2.3.3 การทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ โดยถ้วยเปิดคลีฟแลนด์ ตาม
มาตรฐาน ASTM D 92-90 เพื่อหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟสำหรับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่างๆ ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้ถ้วยเปิดคลีฟแลนด์
2.3.4 การทดสอบความยืดดึงของวัสดุบิทูเมน ตามมาตรฐาน ASTM D
113-86 เพื่อหาความยืดดึงของแอสฟัลต์ซีเมนต์ ที่อุณหภูมิปกติ 25 องศา
เซลเซียส โดยอัตราเร็ว 5 เซนติเมตรต่อนาที

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
3.1 การทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุบิทูเมน
การทดสอบความแข็งของวัสดุแอสฟัลต์ที่ อยู่ในสภาพกึ่งของแข็ง และ
สภาพแข็ง ค่าเพนิเทรชันที่สูงกว่าบ่งบอกถึงความข้นเหลวที่อ่อนกว่าและ
เป็นการแบ่งเกรดของแอสฟัลต์ซีเมนต์ จากรูปที่ 1 ผลการทดสอบเพนิเทร
ชัน พบว่าเมื่อปริมาณยางพารามากขึ้นร้อยละ 3, 5, 7, 9 และ 11 จะทำให้
ค่าเพนิเทรชันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเท่ากับ 53, 60, 63, 70 และ 79
มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับแอสฟัลต์ที่ไม่ผสมยางพาราซึ่งมีค่า 52
มิลลิเมตร ซึ่งยังอยู่ในข้อกำหนดที่ ทล.ก. 409/2556 ของกรมทางหลวงที่
กำหนดให้ ค่ า เพนิ เทรชั้ น อยู่ ร ะหว่ า ง 50-70 มิ ล ลิ เมตร ยกเว้ น ปริ ม าณ
ยางพาราที่ร้อยละ 11 มีค่าเพรนิเทรชันเกินกว่ามาตรฐานกรมทางหลวง
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และร้อยละ 11 ค่าอุณหภูมิของจุดวาปไฟมีค่าลดลง โดยมีค่าเท่ากับ 330
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และ 325 องศาเซลเซี ยส ตามลำดับ ซึ่งมีค่ าน้อยกว่าแอสฟัลต์ที่ไม่ผสม
ยางพารา (AC60/70) ที่มีค่าจุดวาปไฟสูงที่สุดเท่ากับ 345 องศาเซลเซียส
ข้อกำหนดของกรมทางลวง (ทล.ก. 409/2556) กำหนดให้ค่าจุดวาบไฟไม่

40

น้อยกว่า 220 องศาเซลเซียส
จุดวาปไฟ

400

20
0
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ประเภท

รูปที่ 1 ผลการทดสอบเพนิเทรชัน

3.2 การทดสอบจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมน
วัสดุบิทูเมนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะค่อยๆอ่อนตัวและมีความหนืดลดลง

จุดวาปไฟและจุดติดไฟ (°C)

เพนิเทรชัน (0.1มม.)

100

60
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จากรู ป ที่ 2 ผลการทดสอบจุ ด อ่ อ นตั ว ของวั ส ดุ บิ ทู เมน พบว่ า ปริ ม าณ

380
360

เท่ า กั บ 47 องศาเซลเซี ย ส จากข้ อ กำหนดของกรมทางหลวง ทล.ก.
409/2556 กำหนดให้ ค่ า อุ ณ หภู มิ จุ ด อ่ อ นตั วไม่ น้ อ ยกว่ า 45-55 องศา
เซลเซียสซึ่งผ่านมาตรฐานทุกอัตราส่วนผสม

330

335

370

370
360

340
330

325

320

AC60/70 ACNR3 ACNR5 ACNR7 ACNR9 ACNR11
ประเภท

รูปที่ 3 ผลการทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ

51 องศาเซลเซียส แอสฟัลต์ที่ผสมยางพาราร้อยละ 3 และ 5 มีค่าอุณหภูมิ

ผสมยางพาราร้อยละ 9 และ 11 มีค่าอุณหภูมิจุดอ่อนตัวต่ำที่สุด โดยมีค่า

365

345

340

ลดลง แอสฟัลต์ที่ไม่ผสมยางพารา (AC60/70) มีค่าอุณหภูมิจุดอ่อนตัวที่

ร้อยละ 7 มีค่าอุณ หภูมิจุดอ่อนตัวเท่ากับ 48 องศาเซลเซียส แอสฟัลต์ที่

360

300

ยางพาราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3, 5, 7, 9 และ 11 ค่าอุณ หภูมิจุดอ่อนตัวมีค่า

จุดอ่อนตัวเท่ากับ 50 องศาเซลเซียสเท่ากันและแอสฟัลต์ที่ผสมยางพารา

365

จุดติดไฟ

จุดติดไฟเป็นจุดที่บ่งบอกถึงการให้ความร้อนแอสฟัลต์เมื่อมีเปลวไฟมา
สัมผัสใกล้ๆ จุดที่ลุกไหม้ เรียกว่า จุดติดไฟ จากรูปที่ 3 พบว่าเมื่อปริมาณ
ยางพาราเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 3, 5, 7 และ 9 อุณ หภูมิที่ จุดติดไฟมีค่ าเพิ่มขึ้ น
โดยมี ค่ า เท่ ากั บ 360, 365, 370 และ 370 องศาเซลเซี ย ส ตามลำดั บ
แอสฟัลต์ที่ไม่ผสมยางพารามีจุดติดไฟเท่ากับแอสฟัลต์ที่ผสมยางพาราร้อย
ละ 5 หรือมีอุณหภูมิเท่ากับ 365 องศาเซลเซียส เมื่อผสมยางพาราร้อยละ
11 ค่าอุณหภูมิทจี่ ุดติดไฟมีค่าลดลง โดยมีค่าเท่ากับ 360 องศาเซลเซียส ซึ่ง

60

จุดอ่อนตัว (°C )

สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของปรเมษ หอมหวนและคณะ [6] ที่ พ บว่ า ค่ า
55

50

51

อุณ หภูมิที่จุดติดไฟมีแนวโน้มลดลงเมื่อ ปริมาณร้อยละของยางพารางใน
50

50

48

47

ส่วนผมเพิ่มขึ้น

47

3.4 ผลการทดสอบความยืดดึงของวัสดุบิทูเมน

45

การยืดตัวของแอสฟัลต์แสดงถึงความสามารถที่จะต้านทานการเปลี่ยน
สภาพของวัสดุจากพลาสติกไปเป็นของแข็งที่มีความกระด้าง จากรูปที่ 4

40

พบว่าเมื่อปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3, 5, 7, 9 และ 11 ทำให้ผลการ

AC60/70 ACNR3 ACNR5 ACNR7 ACNR9 ACNR11
ประเภท

ทดสอบการยื ด ตั ว ลดลงที่ 128, 110, 96, 86 และ 79 เซนติ เ มตร

รูปที่ 2 ผลการทดสอบจุดอ่อนตัว

ตามลำดับ ซึ่งแอสฟัลต์ที่ไม่ผสมยางพารามีค่าความยืดดึงมากที่สุด โดยมีค่า

3.3 การทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ

เท่ากับ 150 เซนติเมตร จากเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า

แอสฟั ลต์เมื่อได้รับ อุณ หภูมิ สูงพอจนมี ไอและติดไฟเมื่อ ได้ สัม ผัสกั บ

50 เซนติ เมตร จากผลการทดสอบพบว่าผ่ านเกณฑ์ ม าตรฐานทุ ก อั ต รา

ประกายไฟหรือเปลวไฟ จุดวาปไฟเป็นจุดที่บ่งบอกถึงอุณ หภูมิที่ให้ความ

ส่วนผสม

ร้อ นกั บ แอสฟั ล ต์ ได้ อ ย่ างปลอดภั ย โดยไม่ ลุ ก ติ ด ไฟ จากรูป ที่ 3 ผลการ
ทดสอบจุดวาบไฟ พบว่าเมื่อปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3, 5 และ 7
จะทำให้ค่าจุดวาบไฟมีค่าเพิ่มขึ้นตามโดยมีอุณหภูมิเท่ากับ 330, 335 และ
340 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เมื่อปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 9
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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย

4. ร้อยละของปริมาณน้ำยางพาราเพิ่มขึ้นค่าการยืดดึงมีค่าลดลง ทั้งนี้
ทุกอัตราส่วนผสมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบซึ่งต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 50
เซนติเมตร

ความยืดดึง (cm)

200

150

150

128

110

100

96

86

79

5. ข้ อเสนอแนะ

50
0
AC60/70 ACNR3 ACNR5 ACNR7 ACNR9 ACNR11
ประเภท
รูปที่ 4 ผลการทดสอบความยืดดึง

รู ป ที่ 5 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการยึ ด ดึ ง และร้ อ ยละของปริ ม าณ
ยางพาราพบว่าการเพิ่มร้อยละของปริมาณยางพาราที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า
การยืดดึงลดลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพีระภัทร และคณะ [7] และ
เทอดเกียรติ ไชยลาภ [8]
170

ความยืดดึง (cm)

150

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
และขอขอบคุ ณ ผู้ ร่ ว มทำงานวิ จั ย และอาจารย์ ป ระจำห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิศ วกรรมการทาง สาขาวิศ วกรรมโยธา ที่ได้ให้การสนั บ สนุ นจนกระทั้ ง
งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

[1] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (2558). สถิติคมนาคม เรื่องความยาวถนน.

This study

110
90
70

ควรมี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องน้ ำยางพาราในแต่ ล ะพื้ น ที่ ก่ อ น
นำไปใช้งานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ต่างยี่ห้อหรือแหล่งที่มาของ
น้ำยางพารา

เอกสารอ้างอิง

พีระภัทรและคณะ [7]

130
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เทอดเกียรติ ไชยลาภ [8]

50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ปริมาณยางพารา (ร้อยละ)
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการยึดดึงและร้อยละของปริมาณยางพารา

4. บทสรุป
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมทางวิ ศ วกรรมของแอสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ที่
ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติพบว่า
1. เมื่ อ ปริ ม าณน้ ำ ยางพาราที่ เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า เพนิ เทรชั น เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
ปริมาณร้อยละของน้ำยางพารา แอสฟัลต์ที่ไม่ผสมยางพารามีค่าเพนิเทรชัน
ต่ำกว่าแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำยางพาราธรรมชาติ
2. เมื่อร้อยละของปริมาณน้ำยางพาราที่ผสมเพิ่มขึ้นอุณหภูมิจุดอ่อน
ตัวของแอสฟัลต์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ แอสฟัลต์ที่ไม่ผสม
ยางพารา
3. ปริมาณน้ำยางพาราเพิ่ม ขึ้น ที่ ร้อยละ 7 อุณ หภู มิ จุดวาปไฟของ
แอสฟั ล ต์ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ปริ ม าณยางพาราเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 9 และ 11
อุณ หภูมิจุดวาปไฟมีค่าลดลง ซึ่งน้อยกว่าแอสฟัลต์ที่ไม่ผสมยางพาราทุก
อัตราส่วน ปริมาณน้ำยางพาราที่เพิ่มขึ้นทำให้จุดติดไฟของแอสฟัลต์เพิ่มขึ้น
ตามปริมาณน้ำยางพารา เมื่อปริมาณยางพาราร้อยละ 7 และ 9 มีอุณภูมิ
จุดติดไฟสูงที่สุดและปริมาณน้ำยางพาราที่ร้อยละ 3 และ 11 มีอุณภูมิจุด
ติดไฟต่ำที่สุด

[2] สุ ช าวรรณ ชู ณ รงค์ , วี ร ะเกษตร สวนผกา และ วั ช ริ น ทร์ วิ ท ยกุ ล .
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แอสฟัลต์คอนกรีต. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่
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