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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อหาอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของบ่ารองรับรอยต่อคอนกรีต
พืน้ สะพานทีเ่ หมาะสมสาหรับป้ องกันการชารุดเนื่องจากน้ าหนักล้อรถบรรทุก โดยในงานวิจยั นี้จะทาการทดสอบ
บ่ารองรับรอยต่อพื้นสะพานที่มีอตั ราส่วนความกว้างต่อความลึก (Aspect Ratio) ของบ่าที่แตกต่างกันจานวน
6 รูปแบบ การทดสอบจะจาลองแรงกระทาจากล้อรถบรรทุกและแรงเบรคกระทากับรอยต่อ ผลการทดสอบพบว่า
กาลังรับน้ าหนักสูงสุดของบ่ารองรับรอยต่อขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความกว้างต่อความลึก (Aspect Ratio) ของบ่า
รองรับรอยต่อ หากสัดส่วนดังกล่ าวมีค่ามากกว่า 1 เช่น 1.33 1.5 และ 2 บ่ารองรับนัน้ จะมีความสามารถในการ
รับน้ าหนักบรรทุกได้สูงกว่าบ่ารองรับรอยต่อนี้มสี ดั ส่วนความกว้างต่อความลึก (Aspect Ratio) เท่ากับ 1 ดังนัน้
เพื่อป้ องกันการวิบตั ิของบ่ารองรับรอยต่อ ในการก่อสร้างบ่ารองรับรอยต่อพื้นสะพานควรมีกาหนดให้สดั ส่วน
ความกว้างต่อความลึกต่าสุดเท่ากับ 1.33 ผลการทดสอบพฤติกรรมการวิบตั ขิ องบ่ารองรับรอยต่อนี้ สามารถนาไป
พัฒนาแนวทางมาตรฐานการออกแบบให้คงทนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดปริมาณของความเสียหาย
บริเวณบ่ารองรับรอยต่อทีเ่ กิดจากการรับน้าหนักบรรทุกได้
คาสาคัญ: น้าหนักล้อรถบรรทุก; บ่ารองรับรอยต่อพืน้ สะพาน; สัดส่วนความกว้างต่อความลึก
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Abstract: The main objective of this study is to investigate the appropriate ratio between width and
depth of a concrete bridge deck joint shoulder for preventing damage from truck loadings. The study has
been carried out by performing a static load test on six different patterns of concrete bridge deck joint
shoulders. The test joint shoulders possess different widths and depths or aspect ratios. The specimens
were tested statically under a combination of simulated wheel and braking loads. The test results
revealed that the ultimate load-carrying capacity of the joint shoulders mainly depended on the aspect
ratio of the joint shoulder. The maximum load-carrying capacity was obtained when the aspect ratio was
greater than one such as 1.33, 1.5 and 2. However, when the aspect ratio was equal to one the
maximum load-carrying capacity was much lower compared to their counterparts. To prevent joint
shoulder damage, in practice, the minimum aspect ratio of 1.33 is recommended for bridge deck joint
shoulder construction. The results from this study could be further used to improve the design standard
for more durable bridge deck joint shoulder construction. Subsequently, the damage to the shoulder
from truck loading could be significantly reduced.
Keywords: Truck loadings; Joint shoulder; Aspect ratio
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1. บทนา
บ่ารองรับรอยต่อพื้นสะพานเป็ นส่วนประกอบของ
รอยต่ อพื้นสะพานที่มีความสาคัญ ที่ท าให้รอยต่อพื้น
สะพานสามารถรองรับการยืดและหดตัวของสะพานได้
ตามที่ อ อกแบบ นอกจากนั ้น ยังช่ ว ยปรับ ระดับ และ
เสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพ ให้ กั บ รอยต่ อพื้ นสะพ าน
ตามรายการข้อกาหนดของสานักสารวจและออกแบบ
กรมทางหลวง [1] พบว่าบ่ารองรับรอยต่อพืน้ สะพานใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็ นคอนกรีตหล่อในทีช่ นิดไม่หด
ตั ว (Non-shrink Concrete) ซึ่ งเป็ น วั ส ดุ ที่ มี ค วาม
แข็งแรงสูงทาหน้าทีย่ ดึ รอยต่อพื้นสะพานให้เข้ากับพื้น
สะพานคอนกรีต แต่ภายหลังการใช้งานเป็ นระยะเวลา
หนึ่ ง บ่ ารองรับ รอยต่ อ พื้ น สะพานมัก เกิ ด การช ารุ ด
ดังแสดงในรูปที่ 1
การช ารุ ด ของบ่ า รองรั บ รอยต่ อ ท าให้ สู ญ เสี ย
งบประมาณในการบ ารุ งรักษา นอกจากนี้ การช ารุ ด
บริเวณบ่ ารองรับรอยต่อพื้นสะพานยังก่อให้เกิดความ
ไม่ราบเรียบในการขับขี่ ส่งผลให้บ่ ารองรับรอยต่อพื้น
สะพานกลายเป็ นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุบนสะพาน
[3-6]
เพื่อให้ บ่ ารองรับ รอยต่ อมีความคงทน บ่ ารองรับ
รอยต่ อควรมีการออกแบบตามหลัก วิศวกรรมอย่ าง
ถู กต้ อง [7-11] และถ้ าหากมีความเสียหายควรมีการ
ซ่อมแซมหรือเปลีย่ นออกด้วยวิธที เ่ี หมาะสม [12]
ถึงแม้บ่ารองรับรอยต่อจะออกแบบได้อย่างถูกต้อง
บ่ารองรับรอยต่อยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก
แรงกระแทกจากรถบรรทุ กในการแก้ปั ญหาการชารุด
ของบ่ารองรับรอยต่ อพื้นสะพาน Orton และคณะ [13]
ได้ศึก ษาถึ งสาเหตุ ของความเสียหายของบ่ ารองรับ
รอยต่อและพบว่าการชารุดเกิดจากการรับแรงกระทา

แบบกระแทกจากการรับน้ าหนักล้อรถบรรทุกที่สญ
ั จร
ไปมาส่งผลให้บ่ารองรับรอยต่อเกิดความล้าและเสียหาย
ในที่สุ ด และได้ เสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หาโดยการ
ปรับปรุ งแบบรอยต่ อให้ ออกแบบรอยต่ อให้ลดระดับ
ความเค้นที่ถ่ายลงบ่าจะช่วยป้ องกันความเสียหายจาก
ความล้าได้
เนื่องจากบ่ารองรับรอยต่อทีท่ าจากคอนกรีตหล่อใน
ที่ชนิดไม่หดตัว (Non-shrink Concrete) เป็ นบ่ารองรับ
ที่มีความแข็งแรงสูง ดังนั น้ ผลของแรงกระแทกบนบ่ า
รองรับรอยต่อจึงทาให้บ่ารองรับรอยต่อเกิดความล้าและ
แตกร้าวได้ง่าย ดังนั น้ Carroll และ Juneau [2] ได้ท า
การทดลองน าคอนกรี ต ชนิ ด ยื ด หยุ่ น (Elastomeric
concrete) ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงกว่า คอนกรีตหล่อในที่
ชนิดไม่หดตัว (Non-shrink Concrete) มาใช้รบั พลังงาน
จากแรงกระแทกของน้ าหนักล้อรถบรรทุก เพื่อป้ องกัน
การแตกร้าวของบ่ ารองรับ รอยต่ อ และนอกจากนั ้น
ยัง ศึ ก ษาถึ งผลของสัด ส่ ว นความกว้ างต่ อ ความลึ ก
(Aspect ratio) ของบ่ ารองรับรอยต่อ ต่อผลของการรับ
น้ าหนั กบรรทุ ก ผลการทดสอบพบว่ า คอนกรีตชนิ ด
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ยืดหยุ่น (Elastomeric Concrete) ยังมีความยืดหยุ่นไม่
สูงพอที่จะป้ องกันการแตกร้าวได้ทงั ้ หมด เพียงแต่ช่วย
ลดการแตกร้าวลงได้ ผลการศึกษาสัดส่วนความกว้าง
ต่อความลึก (Aspect ratio) ของบ่ารองรับรอยต่อพบว่า
บ่ ารองรับรอยต่ อที่มีสัดส่ วนดังกล่ าวมากกว่ า 1 เช่ น
1.25 และ 1.75 หรือ มีความกว้างมากกว่ าความลึกมี
แนวโน้มทีจ่ ะรับกาลังได้ดเี มื่อเทียบกับบ่ารองรับรอยต่อ
ที่มีสัดส่ วนดังกล่ าวเท่ ากับ 1 ดังนั ้นจากผลงานวิจ ัย
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การใช้ ค อนกรี ต ชนิ ด ยื ด หยุ่ น
(Elastomeric Concrete) และสัดส่วนบ่ารองรับรอยต่อที่
ดีสามารถยืดอายุการใช้งานของบ่ารองรับรอยต่อได้ แต่
อย่างไรก็ตามคอนกรีตชนิดยืดหยุ่นเป็ นวัสดุทม่ี รี าคาสูง
มาก การนามาแก้ปัญหาการชารุดของบ่ารองรับรอยต่อ
พืน้ สะพานจึงเป็ นวิธที ไ่ี ม่คมุ้ ค่า
การเปลี่ย นชนิด วัส ดุใ นการก่อ สร้า งบ่า รองรับ
รอยต่อ ให้ม คี วามคงทนต่อ ความล้า มากขึ้น โดยใช้
คอนกรีต กาลังสูงผสมกับ หิน บนอัดเม็ด ละเอีย ดและ
เส้น ใย ซึ ่ง พ ฒ
ั น าโด ย Busel แ ละ Krotau [14]
คอนกรีต ที่พ ฒ
ั นาขึ้น เมื่อ นาไปใช้ง านจะมีกาลัง สูง
กว่า 100 MPa แบบจาลองทางคณิต ศาสตร์ไ ด้ถ ูก
พัฒ นาขึ้น และน ามาวิเ คราะห์ค วามสามารถของ
บ่า รองรับ รอยต่อ และรอยต่อ รองรับ การขยายตัว
ผลการวิเคราะห์พ บว่า วัสดุด งั กล่า วสามารถลดการ
เสีย รูป ขณะรับ น้ า หนัก รถบรรทุก ได้ด ี แต่อ ย่า งไรก็
ตามผลการวิเ คราะห์ด งั กล่า วไม่ไ ด้ค านึง ถึง แรง
ก ร ะ ท า แ บ บ ก ร ะ แ ท ก ร ว ม ผ ล ข อ ง ค ว า ม ล ้า
น อกจ าก นั น้ ย งั ไม่ม ีก ารท ดสอบ เพื ่อ ป ระเม ิน
ประสิท ธิภ าพ ในการรับ น้ า ห นัก ของบ่า รองรับ
รอยต่อโดยใช้วสั ดุท่ไี ด้พฒ
ั นาขึ้นรวมถึงการปรับแก้

แบบจ าลองให้ม คี วามถูก ต้อ งแม่น ย าจากผลการ
ทดสอบด้วย ในทางปฏิบ ตั ิก ารใช้ค อนกรีต กาลัง สูง
ในการทาบ่ารองรับรอยต่อ จาเป็ นต้องใช้ความรู้ และ
ความเชี่ย วชาญในการผสม ซึ่ง การนาวัสดุด งั กล่า ว
ไปใช้จ ริง อาจจะยัง มีข อ้ จ ากัด และยัง ไม่ส ามารถ
นาไปใช้ได้ง่ายในทางปฏิบตั ิ
เพื่อ ให้ง านวิจ ยั นี ้ส ามารถน าไปใช้ง านในทาง
ปฏิบตั ิติได้จริง วัสดุที่ใช้จงึ เน้นวัสดุที่ใช้กนั อยู่อย่าง
แพร่ห ลายในการทาบ่า รองรับ รอยต่อ คือ คอนกรีต
หล่อ ในที ่ช นิด ไม่ห ดตัว (Non-shrink Concrete)
และจากการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า สัดส่วนความกว้าง
ต่อ ความลึก (Aspect Ratio) มีผ ลต่อ ประสิท ธิภ าพ
ในการรับ แรงของบ่า รองรับ รอยต่อ [2] ดัง นั น้ ใน
งานวิจยั นี้จะทาการหาอัตราส่วนของความกว้างต่อ
ความลึก (Aspect Ratio) ที ่เ หมาะสมด้ว ยวิธ กี าร
ทดสอบบ่ารองรับ รอยต่อ พื้นสะพานที่ มีอ ตั ราส่ว น
ดัง กล่า วและขนาดของบ่า ที ่แ ตกต่า งกัน จ านวน
6 รูปแบบ ซึ่งจะครอบคลุมกับลักษณะของบ่ารองรับ
รอยต่อ ที่ม คี วามเป็ น ไปได้ใ นงานก่อ สร้า งสาหรับ
ประเทศไทยในปั จ จุบ นั โดยรายละเอีย ดของบ่า
รองรับ รอยต่อ พื ้น สะพ านจะอธิบ ายในวิธ กี าร
ดาเนินงานวิจยั การทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสม
จะท าให้ส ามารถแนะน าขนาดที่เ หมาะสมของบ่า
รองรับ รอยต่อที่สามารถนาไปใช้ในการก่อ สร้างจริง
ซึ่ง จะท าช่ว ยลดค่า ใช้จ่า ยในการซ่อ มแซมและยืด
ระยะเวลาของโครงสร้า งสะพานที่อ ยู่ใ ต้บ ่า รองรับ
รอยต่อไม่ให้ถูกกระแทกจนแตกร้าวได้ในอนาคตได้
โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัสดุและวิธกี ารก่อสร้างมากนัก
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2. วิ ธีการดาเนิ นการวิจยั
2.1 การออกแบบขนาดของบ่ารองรับรอยต่ อที่ ใช้
ในการทดลอง
ในการออกแบบขนาดของบ่ารองรับรอยต่อทีใ่ ช้ใน
การทดสอบจะเลือกมาจากช่วงของค่าอัตราส่วนของ
ความกว้างต่อความลึก (Aspect Ratio) ตัง้ แต่ 1 ถึง 2
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม กั บ ขนาดของบ่ า รองรับ รอยต่ อ
ที่มีค วามเป็ นไปได้ ส าหรับ งานก่ อ สร้า งในปั จ จุ บ ัน
ขนาดที่ใ ช้ ในการทดลองจะมีท ัง้ สิ้น 6 รูป แบบ คือ
บ่ า รองรับ รอยต่ อ ที่มีข นาดความกว้า งต่ อ ความลึก
เท่ ากับ 100x100(B1), 150x100(B2), 200x100(B3),
150x150(B4), 200x150(B5) และ 200x200(B6) ซึ่ ง
ขนาดของการออกแบบบ่ารองรับรอยต่อในการทดลอง
นี้ จ ะครอบคลุ ม กับ แนวทางการออกแบบบ่ า รองรับ
รอยต่อพืน้ สะพานของกรมทางหลวง ซึ่งมีสดั ส่วนของ
ความกว้างต่อความลึกอยู่ในช่วง 1.1 จนถึง 1.3 ขนาด
ของบ่ารองรับต่อต่อทัง้ หมดได้แสดงในตารางที่ 1

2.2 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
การทดสอบจะทาการทดสอบบ่า รองรับ รอยต่อ
พื้น สะพาน โดยจะท าการก่อ สร้า งแท่น คอนกรีต ที่
เป็ นตัวแทนของพื้นสะพาน ดังแสดงในรูปที่ 2 และ
ทาการทดสอบบ่ารองรับภายใต้แรงกระทาเทียบเท่า
น้ า หนัก ล้อ รถบรรทุก ในห้อ งปฏิบ ตั ิก าร โดยแท่น
คอนกรีต ที่ท ดสอบนี้ม ขี นาด กว้า ง 1.5 เมตร ยาว
2.0 เมตร และหนา 0.25 เมตร เพื ่อ จ าลองพื ้น
สะพ าน ซึ ่ง ม รี ายละเอีย ดการเสริม เห ล็ก และ
ค่า ก าลัง รับ แรงอัด ออกแบบคอนกรีต เป็ น ไปตาม
แบบมาตรฐานการก่อ สร้า ง ของสานัก สารวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวง [1] โดยที่ปลายด้านบนข้าง
หนึ ่ง ของแท่น คอนกรีต ในทิศ ทางตามแนวกว้า ง
จะท าการเว้น ช่อ งคอนกรีต (Concrete Blackout)
ตลอดแนวความยาวของแท่น คอนกรีต ไว้เพื่อ หล่อ
บ ่า รอ ง ร บั รอ ย ต ่อ พื ้น ส ะพ าน ภ า ย ห ล งั จ าก ที่
แท่น คอนกรีต แข็ง ตัว โดยมีค วามกว้า งและความ
หนาของช่อ งคอนกรีต ขนาดต่า ง ๆ โดยกาหนดให้
ความกว้างจะต้อ งมากกว่าความลึก สาหรับ การเว้น
ช่อ งบ่า คอนกรีต เสมอ และในการหล่อ บ่า รองรับ
รอยต่อ พื ้น สะพาน จะท าการเทปิ ด ช่อ งคอนกรีต
ที ่เ ว้น ไว้ด ้ว ย คอนกรีต ห ล่อ ในที ่ช นิด ไม่ห ดต วั
(Non-shrink Concrete) โ ด ย จ ะ ห ล่อ บ ่า ร อ ง ร บั
รอยต่อ รวมขนาดช่อ งคอนกรีต จานวน 6 รูป แบบ
คุณ สมบัต ิด ้า นกาลัง รับ แรงอัด ของคอนกรีต ที่ใช้ใ น
การทดสอบของคอนกรีตพื้น สะพาน และบ่ารองรับ
รอยต่อมีค่าเท่ากับ 189.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
และ 313.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ

ตารางที่ 1 ขนาดของบ่ารองรับรอยต่อทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบการรับน้าหนักล้อรถบรรทุก
Test
Width
Height
Aspect
Specimens (mm)
(mm)
Ratio
B1
100
100
1.0
B2
150
100
1.5
B3
200
100
2.0
1.0
B4
150
150
1.3
B5
200
150
1.0
B6
200
200
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(a)

(b)
รูปที่ 2 (a) รายละเอียดการเสริมเหล็กบ่ารองรับรอยต่อและ (b) การก่อสร้างแท่นคอนกรีตและบ่ารองรับรอยต่อ
2.3 ขัน้ ตอนการทดสอบ
การทดสอบรอยต่ อ พื้ น สะพานแบบจะกระท า
ภายใต้ โครงเหล็ก ทดสอบดังแสดงในรูป ที่ 3 พร้อ ม
ติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ต รวจวัด แรง และบัน ทึก ค่ า เพื่ อ หา
ความสัม พัน ธ์ระหว่างแรงกดและการเสีย รูป ของบ่ า
รอยต่อ โดยเริม่ จากการติดตัง้ แผ่นพื้นสะพานเข้ากับ
โครงเหล็ก ที่มีค วามชัน 4:1 ดังแสดงในรูป ที่ 4 เพื่อ
จาลองการรับน้ าหนักและแรงเบรคจากล้อรถบรรทุก
ติดตัง้ เกจวัดแรง (Load Cell) คานเหล็กกระจายแรง

และกระบอกไฮดรอลิค เข้ากับ โครงทดสอบ ท าการ
ทาสี ข าวที่ ตั ว อย่ า งทดสอบเพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถ
สังเกตเห็น รอยแตกร้าวได้ช ัด เจนขึ้น แล้วจึงเริ่ม ท า
การทดสอบในรูป แบบของการควบคุ ม แรง (Force
Controlled Test Scheme) โดยจะทาการให้แรงทีละ
น้ อ ย โดยเพิ่ ม แรงกระท าครัง้ ละ 5 ตั น โดยแต่ ล ะ
ขัน้ ตอนทีเ่ พิม่ แรง จะทาสังเกตพฤติกรรมของแผ่นพืน้
และบันทึกข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัด ก่อนทีจ่ ะเพิม่
แรงในขัน้ ตอนต่ อ ไป ท าการทดสอบไปจนกว่ า บ่ า
รองรับรอยต่อจะไม่สามารถรับแรงกระทาได้
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รูปที่ 3 โครงเหล็กสาหรับทาการทดลอง

รูปที่ 4 การติดตัง้ แผ่นพืน้ สะพานบนพืน้ เอียง
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3. ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
3.1 พฤติ กรรมการวิ บตั ิ ของตัวอย่างทดสอบ
การทดสอบจะทาการเพิ่มน้ าหนักบรรทุกแล้วทา
การจดบันทึกค่า จนกว่าบ่ารองรับรอยต่อพื้นสะพาน
เกิดการวิบตั แิ ละไม่สามารถรับน้ าหนักได้ โดยรูปแบบ
การวิบตั ขิ องบ่ารองรับรอยต่อแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ
คือ บ่ า รองรับ รอยต่ อ หลุ ด ออก ดัง แสดงในรูป ที่ 5
บ่ารองรับรอยต่อแตกร้าว และพื้นรองรับบ่าแตกร้าว
ดังแสดงในรูปที่ 6
จากการทดสอบพบว่า ในทุกตัวอย่างทดสอบจะมี
การแตกร้า วของบ่ า รองรับ รอยต่ อ ในช่ ว งแรก แต่
หลังจากการเพิม่ น้ าหนักบรรทุก รูปแบบการวิบตั ขิ อง
บ่ารองรับ รอยต่อจะแตกต่ างกัน ไป โดยรูปแบบการ
วิบ ัติข องบ่ า รอยต่ อ B1 B4 B5 และ B6 จะพบวิบ ัติ
แบบบ่ า หลุ ด ออกร่วมกับ การแตกของพื้น รองรับ บ่ า
รอยต่อ แต่บ่ารองรับ รอยต่อ B2 และ B3 จะพบการ
แตกร้า วของพื้น รองรับ บ่ า รอยต่ อ เท่ า นั น้ โดยที่บ่ า
รองรับไม่มกี ารหลุดออกจากพืน้ รูปแบบการวิบตั ิและ
แรงกระทาสูงสุด ได้สรุปไว้ในตารางที่ 2

(a)
(b)
รูปที่ 5 บ่ารองรับรอยต่อพืน้ สะพานก่อนและ
หลังทาการทดสอบ

รูปที่ 6 การวิบตั ขิ องบ่ารองรับรอยต่อ
ภายหลังการทดสอบ

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการวิบตั ขิ องตัวอย่างทดสอบ
Test Specimens
Maximum Load (Ton)
B1
38
B2
52
B3
52
B4
33
B5
50
B6
42

Failure Pattern
บ่าหลุดออกและพืน้ รองรับบ่าแตกร้าว
พืน้ รองรับบ่าแตกร้าว
พืน้ รองรับบ่าแตกร้าว
บ่าหลุดออกและพืน้ รองรับบ่าแตกร้าว
บ่าหลุดออกและพืน้ รองรับบ่าแตกร้าว
บ่าหลุดออกและพืน้ รองรับบ่าแตกร้าว
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3.2 การเปรียบเทียบความสามารถของบ่ารองรับ
รอยต่อในการรับแรงกระทา
ผลการทดสอบก าลัง รับ น้ า หนั ก ของบ่ า รองรับ
รอยต่อพื้นสะพานทัง้ 6 รูปแบบ ได้สรุปไว้ในตารางที่
3 จากตารางดังกล่าวพบว่า บ่ารองรับรอยต่อทีม่ กี าลัง
รับน้าหนักค่อนข้างสูง (มากกว่า 50 ตัน) คือบ่ารองรับ
รอยต่ อ B2 B3 และ B5 ซึ่งมีสัด ส่ ว นความกว้า งต่ อ
ความลึ ก (Aspect ratio) เท่ า กั บ 1.5 2 และ 1.33
ตามลาดับ ส่วนบ่ ารองรับรอยต่ อ B1 B4 และ B6 มี
สัดส่วนความกว้างต่อความลึกเท่ากับ 1 สามารถรับ
แรงกระทาสูงสุดได้เท่ากับ 38 ตัน 33 ตัน และ 42 ตัน
ตามล าดับ โดยผลการทดสอบยัง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
กาลังรับแรงไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ขนาดของบ่ารองรับรอยต่อ
อย่างมีนัยสาคัญ
จากผลการทดสอบสามารถสรุป ได้ว่า บ่ารองรับ
รอยต่อที่มอี ตั ราส่วนความกว้างต่อความลึก (Aspect
Ratio) ที่ ม ากกว่ า 1 เช่ น 1.33 1.5 และ 2 จะมี
ความสามารถในการรับ น้ า หนั ก บรรทุ ก ได้ สู ง กว่ า
บ่ ารองรับ รอยต่ อนี้ มีสัดส่ วนความกว้างต่ อความลึก
(Aspect Ratio) เท่ า กับ 1:1 ดัง นั น้ เพื่ อ ป้ อ งกัน การ
วิบตั ขิ องบ่ารองรับรอยต่อ บ่ารองรับรอยต่อพืน้ สะพาน
ควรมีอตั ราส่วนดังกล่าวมากกว่า 1 โดย จากผลการ
ทดสอบสามารถน าไปเป็ นข้ อ แนะน าส าหรับ การ
ก่ อ สร้า งบ่ า รองรับ สะพานได้ โดยการก่ อ สร้า งควร
กาหนดให้สดั ส่วนความกว้างต่อความลึกต่าสุดที่ควร
ใช้คอื 1.33
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาสูงสุด (Ultimate
Load) และ สัด ส่ วนของความกว้างต่ อ ความลึก ของ
บ่ารองรับรอยต่อ (Aspect Ratio) ได้แ สดงในรูปที่ 7
จากรูปพบว่า กาลัง รับ แรงของบ่ า รองรับ รอยต่ อ มี

ตารางที่ 3 กาลังรับน้าหนักของบ่ารองรับรอยต่อ
H
W
100
150
200
Ultimate Load (Ton)
100
38
150
52
33
200
52
50
42
ความสัมพันธ์กบั สัดส่วนความกว้างต่อความลึก โดย
หากสัดส่วนดังกล่าวมีค่าสูงขึ้นกาลังรับแรงสูงสุดจะมี
ค่ า เพิ่ ม ขึ้น ด้ว ย โดยจากรูป พบว่ า หากสัด ส่ ว นของ
ความความกว้างต่อความลึกค่าเท่ากับ 1 กาลังรับแรง
สูงสุด จะมีค่าน้ อ ย และถ้าหากสัด ส่ว นนี้ มีค่ ามากขึ้น
เช่ น 1.33 ก าลังรับ แรงจะมีค่ าเพิ่มขึ้น และ กาลังรับ
แรงจะเพิม่ ขึ้นสูงสุดเมื่อสัดส่วนดังกล่าวมีค่ามากกว่า
1.5 และ หากเพิ่ม สัด ส่ ว นไปเท่ า กับ 2 ก าลังรับ แรง
สูงสุด มีค่ าเท่ ากับ กรณี ท่ีสดั ส่ วนเท่ ากับ 1.5 ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าขนาดของบ่ารองรับรอยต่อซึ่ง
มีความกว้างหรือความลึกมากเกิ นไปไม่ได้ส่งผลให้
สามารถรับ น าหนั ก บรรทุ กได้เพิ่ม ขึ้น ขนาดของบ่ า
รองรับรอยต่อทีเ่ หมาะสมจึงจะสามารถรับแรงได้สงู สุด
Ultimate Load (Ton)

60

50
y = -30.64x2 + 106x-37.45
R2 = 0.950

40

30

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Aspect Ratio (length : depth)

2.0

2.2

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ Aspect Ratio
ของบ่ารองรับรอยต่อ
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4. สรุปผลการทดลอง
การทดสอบหาอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของ
บ่ารองรับรอยต่อคอนกรีตพืน้ สะพานทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ป้ องกันการชารุดเนื่ องจากน้ าหนั กล้อรถบรรทุ ก โดย
การทดสอบกาลังรับน้ าหนักบรรทุกสูงสุดของบ่ารองรับ
รอยต่อทีม่ ขี นาดต่างกันจานวน 6 ตัวอย่าง โดยน้ าหนัก
ที่กระท าจะจาลองแรงจากล้อรถบรรทุ กและแรงเบรค
ผลการทดสอบพบว่ า ก าลังรับน้ าหนั ก สู งสุ ดของบ่ า
รองรับรอยต่อขึ้นอยู่กบั อัตราส่วนความกว้างต่อความ
ลึก (Aspect ratio) ของบ่ ารองรับรอยต่ อ หากสัดส่ วน
ดั ง กล่ าวมี ค่ าม ากกว่ า 1 เช่ น 1.33 1.5 และ 2
บ่ารองรับนัน้ จะมีความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุก
ได้สูงกว่ า บ่ ารองรับรอยต่อ ที่มีสัดส่ วนความกว้างต่ อ
ความลึ ก (Aspect Ratio) เท่ ากั บ 1:1 ดั ง นั ้ น เพื่ อ
ป้ องกันการวิบตั ขิ องบ่ารองรับรอยต่อ บ่ารองรับรอยต่อ
พืน้ สะพานควรมีอตั ราส่วนดังกล่าวมากกว่า 1 โดย จาก
ผลการทดสอบสามารถนาไปเป็ นข้อแนะนาสาหรับการ
ก่ อ สร้า งบ่ า รองรับ สะพานได้ โดยการก่ อ สร้ างควร
กาหนดให้สดั ส่วนความกว้างต่อความลึกต่าสุดที่ควรใช้
คือ 1.33 การทดสอบพฤติกรรมการวิบตั ิของบ่ารองรับ
รอยต่อนี้ สามารถนาไปสู่การพัฒนาแนวทางมาตรฐาน
การออกแบบให้คงทนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
ลดความเสียหายบริเวณบ่ารองรับรอยต่อทีเ่ กิดจากการ
รับน้าหนักบรรทุกได้
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