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บทคัดย่อ
ถนนคอนกรีตสามารถรองรับปริมาณจราจรได้สงู และมีอายุการใช้งานยาวนาน อย่างไรก็ตาม ถนน
คอนกรีตมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่ อนข้างสูง ดังนัน้ การออกแบบจึงต้องมีความละเอีย ดและ
ถูกต้อง แต่ เ นื่ องจากวิธีการออกแบบถนนคอนกรีตพัฒ นาขึ้น มาเป็ น เวลานาน ดังนั น้ วิธีการ
ออกแบบจึงใช้การอ่านค่าจากกราฟการออกแบบในการคานวณ ซึ่งการนาค่าประมาณจากกราฟ
การออกแบบไปใช้ในการคานวณอาจมีความผิดพลาดได้ การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โปรแกรมสาหรับออกแบบผิวทางคอนกรีตด้วยภาษาไพทอน โดยพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วย
กราฟฟิ กทาให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยงั ใช้การหาค่าจากสมการแทนการอ่านค่าจากกราฟ
การออกแบบทาให้ได้ผลการคานวณที่แม่น ยากว่า ผลการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการประมาณค่าจากกราฟการออกแบบ พบว่าผลการวิเคราะห์เที่ยวที่
ยอมให้เนื่องจากความล้ามีค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เท่ากับ 3.62 ส่วนการ
วิเคราะห์การสึกกร่อนมีค่าเท่ากับ 1.24 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการออกแบบด้วยโปรแกรมจะ
ให้ผลการวิเคราะห์ทแ่ี ม่นยากว่าการประมาณค่าจากกราฟการออกแบบ
คาสาคัญ: ผิวทางคอนกรีต, การออกแบบผิวทาง, การออกแบบถนน
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ABSTRACT
Concrete pavement can carry high traffic volume and provides long service life. Concrete
pavement is costly to construct, therefore designing must be precise and accurate. However,
the concrete pavement design method has been developed for a long time. Therefore, the
design charts were employed in the calculations. For the reason, the approximated value
from the design chart was used in the calculation, which may have errors. The purpose of
this research is to develop a program for designing concrete pavement using the PYTHON
language. The user interfaces were developed to accommodate the user with a graphic
interface. Moreover, the program solves the equation for the result, instead of design chart
reading, which provides more accurate calculation results. The result of comparing the result
of the program against the result of the design chart indicated that the mean percentage
absolute error (MAPE) of allowable repeat load of fatigue analysis is 3.62 while the allowable
repeat load of erosion analysis gathers the value 1.24. The developed program provides
more accurate calculation results than the approximated value from the design chart.
KEYWORDS: Concrete pavement, Pavement design, Road design
1. บทนา
ในปั จจุบนั มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนื่องจากมีความแข็งแรง
และรองรับปริมาณจราจรได้มาก ทัง้ นี้การพัฒนาวิธีการออกแบบถนนคอนกรีตถูกพัฒนาขึ้นใน
ราวทศวรรษที่ 70 โดยในช่วงเวลาที่พฒ
ั นาวิธีการออกแบบขึ้น คอมพิวเตอร์ในสมัยนัน้ ยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทัง้ การใช้งานยังมีความยุ่งยากและยังไม่แพร่หลาย ดังนัน้ เพื่อทาให้
การออกแบบทาได้ง่ายขึน้ ผูพ้ ฒ
ั นาวิธกี ารออกแบบจึงได้พฒ
ั นากราฟการออกแบบสาหรับอ่านค่า
เพื่อลดเวลาในการคานวณ โดยผู้ออกแบบสามารถอ่านค่าการคานวณได้จากกราฟการออกแบบ
อย่างไรก็ตาม ค่าที่ได้เ ป็ นค่าประมาณซึ่งอาจเกิด การคลาดเคลื่อนได้ และเนื่องจากในปั จ จุ บ ัน
ปริมาณจราจรได้เพิม่ ขึน้ จากเดิมมาก ดังนัน้ การประมาณค่าจากกราฟการออกแบบอาจทาให้ค่าที่
ประมาณคลาดเคลื่อนไปมาก ประกอบกับในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ซง่ึ เป็ นเครื่องมือทีค่ านวณได้อย่าง
แม่ น ย าและมีป ระสิท ธิภ าพสู ง รวมทัง้ ถู ก ใช้ง านอย่ า งแพร่ ห ลาย ดัง นั น้ การพัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผิวทางถนนคอนกรีตจะช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบลงได้
วิ ธี ก ารของ Portland Cement Association (PCA) ได้ เ ริ่ ม ต้ น พัฒ นาและจั ด ท าคู่ มื อ การ
ออกแบบความหนาของถนนในปี ค.ศ.1951 และมีการปรับปรุงเป็ นฉบับปี 1984 ทัง้ นี้วธิ กี าร PCA
เป็ น วิธีการออกแบบความหนาของถนนคอนกรีตซึ่ง มีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีโ ครงสร้า งชัน้ ทาง
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พืน้ ฐานและการทดลองพฤติกรรมของถนนคอนกรีต คู่มอื ฯ PCA (1984) แบ่งขัน้ ตอนการออกแบบ
ความหนาของพื้น ทางคอนกรีต ออกเป็ น 2 กรณี โดยแบ่ งวิธีการวิเ คราะห์เ ป็ น 2 กรณี ได้แ ก่
กรณีท่ี 1 มีข้อมูลน้ าหนักลงเพลา (Axle-load data available) และ กรณีท่ี 2 ไม่มีข้อมูลน้ า หนั ก
ลงเพลา (Axle-load data not available) อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากวิธีก ารถู ก พัฒ นาขึ้น มาเป็ น
เวลานาน โดยในช่วงเวลานัน้ ปริมาณจราจรและน้ าหนักบรรทุกยังไม่สูงเช่นในปั จจุบนั ดังนัน้ การ
น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ส าหรับ ออกแบบถนนจึง ต้ อ งพิจ ารณาให้เ หมาะสมกับ สถาพถนนและสภาพ
การจราจรทีอ่ อกแบบ โดยเฉพาะเมื่อปริมาณจราจรสูงสุดเกิน 5-10 ล้าน ESALs เนื่องจากทาให้ค่า
จานวนเที่ยวสูงเกิน กว่ า กราฟการออกแบบ (Nomograph) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในปั จจุบนั ได้มี
การพัฒ นาวิ ธี ก ารออกแบบสมัย ใหม่ เช่ น วิ ธี ก าร M-E PDG ของ AASHTO ซึ่ ง ใช้ ห ลัก การ
กลศาสตร์-เชิงประสบการณ์ (Mechanistic-Empirical) โดยหลักการนี้จะเกี่ยวข้องกับการคานวณ
เพื่อหาค่าความเค้น ความเครียดและการเสียรูป เพื่อใช้สาหรับประเมินความเสียหายของผิวทาง [1]
ทาให้สามารถออกแบบผิวทางได้หลายรูปแบบ รองรับประเภทวัสดุ ปริมาณจราจร และสภาพ
อากาศทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามามารถคานวณได้อย่าง
สะดวกสบาย แต่ราคาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวมีราคาสูงถึง 8,200 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 250,000 บาทต่อปี สาหรับการใช้งาน 1 ผู้ใช้งาน ด้วยราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข อง
AASHTO ทาให้การจัด หาโปรแกรมส าหรับ น ามาใช้อ อกแบบถนนคอนกรีตส าหรับ หน่ ว ยง าน
ขนาดเล็ก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นไปได้ยาก นอกจากนี้การออกแบบด้วยวิธี
PCA ยังเป็ นวิธกี ารทีก่ รมทางหลวงนาเสนอไว้ในคู่ มอื การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างชัน้ ทาง
ซึ่งจัดทาขึน้ โดยสานักงานวิจยั และพัฒนางานทาง กรมทางหลวง และนาเสนอในคู่มอื การออกเเบบ
โครงสร้างชัน้ ทางถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ในเว็บไซต์ การจัดการความรู้ กรมทางหลวง
http://km.doh.go.th/ ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าวิธี PCA เป็ นวิธีการที่ได้รบั การยอมรับของหน่ วยงาน
ระดับประเทศ
ภาษาไพทอนเป็ นซอฟต์แวร์เสรี (Open source software) ที่รองรับการเขียนโปรแกรมทัง้
โปรแกรมเชิงโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และด้วยคุณสมบัตคิ วามเป็ นซอฟต์แวร์เสรี
ทาให้มกี ารพัฒนาโดยนักพัฒนาจากทัวโลกช่
่
วยกันพัฒนาให้ไพทอนมีความสามารถสูงขึ้น อย่า ง
ต่อเนื่อง ทาให้ในปั จจุบนั มีไลบรารีมาตรฐานจานวนมาก เช่น โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน ไลบรารี
สาหรับคณิตศาสตร์ รวมทัง้ ไลบรารีสาหรับสร้างอินเตอร์เฟส ซึง่ ส่งผลให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่
มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ท่มี คี วามสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน จึงทาให้โปรแกรมที่พฒ
ั นาโดยภาษา
ไพทอนมีความเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้
งานวิจ ัย นี้ มีวตั ถุป ระสงค์ เ พื่อพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เ พื่อใช้ในการออกแบบผิว ทาง
คอนกรี ต ตามวิ ธี ก ารของ Portland Cement Association (PCA) ด้ ว ยภาษาไพทอน 3.8 โดย
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โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นจะช่วยลดเวลาและลดความผิดพลาดในการคานวณออกแบบผิวทางถนน
คอนกรีต
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการออกแบบถนนคอนกรีตด้วยวิ ธี PCA
Portland Cement Association [2] ได้นาเสนอหลักการออกแบบถนนคอนกรีตโดยพัฒนาจาก
ทฤษฎีโครงสร้างชัน้ ทางพืน้ ฐาน ร่วมกับผลการทดลองพฤติกรรมของถนนคอนกรีต โดยปั จจัยหลัก
ที่มีผลต่ อความหนาของถนนคอนกรีต ประกอบด้ว ย กาลังของดิน ฐานราก ความแข็งแรงของ
คอนกรีต และปริมาณและน้ าหนักการจราจร นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
รูปแบบของรอยต่อ ไหล่ทาง และชนิดของชัน้ รองพืน้ ทาง ทัง้ นี้ วิธี Portland Cement Association
(PCA) พิจารณาว่าความเสียหายของถนนคอนกรีตเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) การเกิดความล้า
(Fatigue) เนื่องจากการแอ่นตัวของแผ่นคอนกรีตซึ่งรับแรงกระทาจากน้ าหนักยานพาหนะ และ
2) การเกิดการสึกกร่อน (Erosion) ของชัน้ ดินเดิมหรือชัน้ รองพืน้ ทาง เนื่องจากการเกิดการแอ่นตัว
ซ้ า ไปซ้ า มาของคอนกรี ต บริ เ วณรอยต่ อ หรื อ รอยแตก และได้ พ ัฒ นา Nomograph ส าหรับ
การออกแบบประกอบด้วย Nomograph สาหรับการวิเคราะห์ความล้า (Fatigue) และ Nomograph
สาหรับการวิเคราะห์การสึกกร่อน (Erosion) ดังแสดงในรูปที่ 1

ก) การวิเคราะห์ความล้า

ข) การวิเคราะห์การสึกกร่อน

รูปที่ 1 Nomograph สาหรับการวิ เคราะห์ด้วยวิ ธี PCA [2]
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ทัง้ นี้สาหรับวิธี PCA ค่าที่แสดงใน Nomograph และตารางการออกแบบไม่ได้ให้ความหนา
ของผลลัพธ์โดยตรง แต่เป็ นพารามิเตอร์ระดับกลาง เช่น อัตราส่วนความเค้นปั จจัยการสึกกร่อน
และการเกิดซ้าที่ยอมให้ โดยผู้ออกแบบต้องคานวณความเสียหายทัง้ หมดสาหรับการวิเคราะห์
ความล้าและการสึกกร่อน [3]
เมื่อพิจารณา Nomograph สาหรับการวิเคราะห์ความล้า (Fatigue) จะพบว่าจานวนเที่ยวที่
ยอมให้เป็ นค่าทีอ่ ยู่ในสเกลล็อคกาลิทม่ึ ซึ่งเมื่อค่าของจานวนเทีย่ วสูงสุด ทีย่ อมให้มากขีน้ ระยะห่าง
ระหว่างค่าบนกราฟจะลดลง โดยเฉพาะช่วง 106 เที่ยว – 107 เที่ยว การประมาณค่าจากกราฟ
ไม่สามารถประมาณค่าได้ละเอียดกว่าช่วงละ 106 เทีย่ วได้ และเมื่อพิจารณา Nomograph สาหรับ
การวิเคราะห์ความสึกกร่อน (Erosion) จะพบว่ามีลกั ษณะเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะช่วง 107 เทีย่ ว –
108 เที่ยว การประมาณค่าจากกราฟไม่สามารถประมาณค่าได้ละเอียดกว่าช่วงละ 107 เที่ยวได้
ทัง้ นี้การประมาณค่าจากกราฟดังกล่าวนี้เป็ นค่าสาคัญในการนาไปใช้ในการออกแบบความหนาของ
ผิวทางถนนคอนกรีต การประมาณค่าทีม่ คี วามละเอียดน้อยจะส่งผลต่อการคานวณ นอกจากนี้ใน
ปั จ จุ บ ัน ปริม าณจราจรและน้ า หนั ก บรรทุ ก ส าหรับ ใช้ใ นการออกแบบเพิ่ม ขึ้น อย่ า งมาก ดัง นั น้
ค่าประมาณจึงอยู่ในช่วงปริมาณจราจรสูง ซึง่ มีโอกาสในการประมาณค่าได้ไม่ตรงกับค่าจริง
2.1.1 การวิ เคราะห์การเกิ ดความล้า (Fatigue)
การวิเคราะห์การเกิดความล้าในผิวจราจรคอนกรีตของวิธี Portland Cement Association
(PCA) พิจารณาผลเนื่องจากน้ าหนักของยานพาหนะ 2 ประเภท ได้แก่ รถบรรทุกเพลาเดีย่ ว และ
รถบรรทุกเพลาคู่ ในรูปของค่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนผิวจราจรคอนกรีตทีค่ วามหนาต่าง ๆ ทีว่ างบน
ชัน้ รองพืน้ ทางทีม่ คี ุณสมบัติต่างกัน โดย Nomograph สาหรับการวิเคราะห์ความล้า ของ Portland
Cement Association (PCA) พัฒนาจากชุดสมการในการหาวิเคราะห์ความล้า [4] โดยค่าความเค้น
หาได้จากสมการที่ (1)
 eq =

6M e
f1 * f 2 * f3 * f 4
h2

(1)

โดยที่ 𝑒𝑞 หมายถึง ค่าความเค้น
h
หมายถึง ความหนาของแผ่นคอนกรีต
Me หมายถึง โมเมนต์ทเ่ี กิดขึน้ ในผิวคอนกรีต
f1 – f4 หมายถึง ค่าแฟกเตอร์
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ค่าโมเมนต์ทเ่ี กิดขึน้ ในผิวคอนกรีต (Me) แยกพิจารณาออกเป็ น 2 กรณีคอื 1) ผิวคอนกรีตมี
ไหล่ทาง และ 2) ผิวจราจรคอนกรีตไม่มไี หล่ทาง โดยค่าโมเมนต์ ท่เี กิดขึ้นสาหรับรถบรรทุกเพลา
เดีย่ ว และเพลาคู่หาได้จากสมการที่ (2) ถึงสมการที่ (5)
กรณี เพลาเดีย่ ว/ไม่มไี หล่ทาง
M e =−1600 + 2525* log ( l ) + 24.42* l + 0.204* l 2

(2)

กรณี เพลาคู่/ไม่มไี หล่ทาง
M e = 3029 − 2966.8* log ( l ) + 133.69* l − 0.0632* l 2

(3)

กรณี เพลาเดีย่ ว/มีไหล่ทาง
M e = (−970.4 + 1202.6* log (l ) + ((53.587* l )) * (0.8742 + 0.01088* k 0.447 ))

(4)

กรณี เพลาคู่/มีไหล่ทาง
M e = 2005.4 − 980.9* log ( l ) + 99.008* l ) * ( 0.8742 + 0.01088* k 0.447 )

(5)

โดยที่ l หมายถึง radius of relative stiffness of the slab-subgrade system
k หมายถึง modulus of subgrade reaction
สาหรับสัมประสิทธิ ์ f1 เป็ นค่าแฟกเตอร์สาหรับน้ าหนักเพลาและพื้นที่สมั ผัสของล้อ f2 เป็ น
ค่าแฟกเตอร์สาหรับไหล่ทาง f3 เป็ นค่าแฟกเตอร์สาหรับผลของรถบรรทุกต่อขอบของถนน และ f4
เป็ นแฟกเตอร์สาหรับความแปรผันของกาลังของคอนกรีต โดยค่าสัมประสิทธิดั์ งกล่าวหาได้จาก
สมการที่ (6) ถึงสมการที่ (9)
กรณีเพลาเดีย่ ว
f1 =

( 24 / SAL )

0.06

* ( SAL /18)

(6)

f1 =

( 48 / TAL )

0.06

* (TAL / 36)

(7)

กรณีเพลาคู่
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กรณีไม่มไี หล่ทาง
f 2 = 0.892 + h / 85.71 – h2 / 3000 f 2 = 1

(8)

และ f 4 = 1/ 1.235* (1 − CV )

(9)

กรณีมไี หล่ทาง
f3 = 0.894

โดยที่ SAL หมายถึง น้าหนักรถบรรทุกเพลาเดีย่ วทีพ่ จิ ารณา
TAL หมายถึง น้าหนักรถบรรทุกเพลาคู่ทพ่ี จิ ารณา
H หมายถึง ความหนาของแผ่นคอนกรีต
CV หมายถึง สัมประสิทธิของความแปรผั
์
น
การพิจารณาจานวนเทีย่ วสูงสุดทีย่ อมให้สาหรับรถบรรทุกทีน่ ้ าหนักใด ๆ (Nf) พิจารณาจาก
ค่ า ความเค้ น ที่เ กิด ขึ้ น บนผิว จราจรคอนกรีต โดยพิจ ารณาระดับ ความเค้ น เป็ น 3 ระดับ คือ
1) ค่ า ความเค้ น มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.55 2) ค่ า ความเค้ น อยู่ ร ะหว่ า ง 0.45 ถึ ง 0.55 และ
3) ค่าความเค้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 แสดงว่าจานวนเทีย่ วไม่จากัดซึง่ หมายความว่าความเค้น
ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ทาให้เกิดความล้า ทัง้ นี้จานวนเทีย่ วสูงสุดที่ยอมให้หาได้จากสมการที่ (10) ถึงสมการ
ที่ (12)
สาหรับกรณี eq / Sc  0.55
log ( N f ) =11.737 – 12.077 * ( eq / Sc )

(10)

สาหรับกรณี 0.45  eq / Sc  0.55


4.2577
Nf =
  eq / Sc − 0.4325 



สาหรับกรณี

(11)

eq / Sc ≤ 0.45
N f = Unlimited
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2.1.2 การวิ เคราะห์การเกิ ดการสึกกร่อน (Erosion)
การวิ เ คราะห์ ก ารเกิ ด การสึ ก กร่ อ นในผิ ว จราจรคอนกรี ต ของวิ ธี Portland Cement
Association (PCA) พิจารณาความเสียหายเนื่องจากการอัดทะลัก การสึกกร่อนของชัน้ ฐานราก
และการเสียหายของรอยต่อ โดยการวิเคราะห์พจิ ารณาในกรณีการโก่งทีส่ ่งผลต่อการสึกกร่อนคือ
กรณีทล่ี อ้ รถอยู่ตรงรอยต่อใกล้กบั มุมของแผ่นคอนกรีต ทัง้ นี้จะพิจารณาผลทีเ่ กิดกับแผ่นคอนกรีต
ในกรณี ถ นนมีไ หล่ ท างคอนกรีต และถนนที่ไ ม่ มีไ หล่ ท างคอนกรีต โดย Nomograph ส าหรับ
การวิเคราะห์การเกิดการสึกกร่อนของ Portland Cement Association (PCA) พัฒนาจากชุดสมการ
ในการวิเคราะห์ความสึกกร่อน [4] โดยการโก่งสามารถหาได้จากสมการที่ (13)
 eq =

pc
f5 * f 6 * f 7
k

(13)

โดยที่ eq หมายถึง ค่าการโก่งตัวของแผ่นคอนกรีต
Pc หมายถึง แรงดันทีผ่ วิ รอยต่อของแผ่นคอนกรีตและฐานรองรับ
k หมายถึง modulus of subgrade reaction
f5 – f7 หมายถึง ค่าแฟกเตอร์
การวิ เ คราะห์ ห าแรงดั น ที่ ผิ ว รอยต่ อ ของแผ่ น คอนกรี ต และฐานรองรับ (Pc) ได้ แ บ่ ง
การวิเคราะห์ออกเป็ น 8 กรณี โดยพิจารณาจากการมีไหล่ทางหรือไม่มไี หล่ทาง และการมีเสริม
เหล็กเดือยที่รอยต่อหรือไม่มกี ารเสริมเหล็กเดือยที่รอยต่อ สาหรับการวิเคราะห์หาแรงดันสาหรับ
รถบรรทุกเพลาเดีย่ ว และเพลาคู่หาได้จากสมการที่ (14) ถึงสมการที่ (21)
กรณี เพลาเดีย่ ว / ไม่มไี หล่ทางคอนกรีต / ไม่มเี หล็กเดือย

(

Pc = 1.571 + ( 46.127 / l ) + 4372.7 / l 2

)

− 22886 / l 3

)

+ 22989 / l 3

)

− 5245.8 / l 3

(

)

(14)

(

)

(15)

(

)

(16)

กรณี เพลาคู่ / ไม่มไี หล่ทางคอนกรีต / ไม่มเี หล็กเดือย

(

Pc = 1.847 + ( 213.68 / l ) − 1260.8 / l 2

กรณี เพลาเดีย่ ว / มีไหล่ทางคอนกรีต / ไม่มเี หล็กเดือย
Pc = 0.578 +

( 65.108 / l )

(

+ 1130.6 / l 2
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กรณี เพลาคู่ / มีไหล่ทางคอนกรีต / ไม่มเี หล็กเดือย

(

Pc = 1.47 + (102.2 / l ) − 1072 / l 2

)

(

+ 14451/ l 3

)

(17)

กรณี เพลาเดีย่ ว / ไม่มไี หล่ทางคอนกรีต / มีเหล็กเดือย

(

Pc = − 0.319 + (128.85 / l ) + 1105.8 / l 2

)

+ 3269.1/ l 3

)

− 180 / l 3

(

)

(18)

กรณี เพลาคู่ / ไม่มไี หล่ทางคอนกรีต / มีเหล็กเดือย
Pc = 1.258 + ( 97.491/ l

)

(

+ 1484.1/ l 2

(

)

(19)

)

(20)

กรณี เพลาเดีย่ ว / มีไหล่ทางคอนกรีต / มีเหล็กเดือย

(

Pc = 0.018 + ( 72.99 / l ) + 323.1/ l 2

)

(

+ 1620 / l 3

กรณี เพลาคู่ / มีไหล่ทางคอนกรีต / มีเหล็กเดือย

(

Pc = 0.0345 + (146.25 / l ) − 2385.6 / l 2

)

(

+ 23848 / l 3

)

(21)

สาหรับสัมประสิทธิ ์ f5 เป็ นค่าแฟกเตอร์สาหรับ น้ าหนักเพลา f6 เป็ นค่าแฟกเตอร์ส าหรับ
แผ่นคอนกรีตทีไ่ ม่มเี หล็กเดือยทีร่ อยต่อ f7 เป็ นค่าแฟกเตอร์สาหรับกรณีทล่ี อ้ รถอยู่ตรงรอยต่อใกล้
กับมุมของแผ่นคอนกรีต โดยค่าสัมประสิทธิดั์ งกล่าวหาได้จากสมการที่ (22) ถึงสมการที่ (28)
กรณี เพลาเดีย่ ว
f5 = SAL / 18

(22)

f5 = TAL / 36

(23)

กรณี เพลาคู่
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กรณี ไม่มเี หล็กเดือย / ไม่มไี หล่ทางคอนกรีต
f 6 = 0.95

(24)

กรณี ไม่มเี หล็กเดือย / มีไหล่ทางคอนกรีต
k 

f 6 = 1.001 −  0.26363 −

3034.5 


2

(25)

กรณีมเี หล็กเดือย
f6 = 1

(26)

f 7 = 0.896

(27)

f7 = 1

(28)

กรณีไม่มไี หล่ทาง

กรณีมไี หล่ทาง

การพิจ ารณาจานวนเที่ยวสูงสุดที่ย อมให้ส าหรับรถบรรทุ กที่น้ า หนักใด ๆ พิจ ารณาจาก
ค่ากาลังทีท่ าให้เกิดการโก่งตัว P ค่าแฟกเตอร์ และค่าแฟกเตอร์ C1 และแฟกเตอร์ C2 ซึ่งสามารถ
หาได้จากสมการที่ (29) ถึงสมการที่ (32)
P = 268.7(

Pc2
pc )
h  k 0.73

หรือ P = 268.7(

4
 k
C1 =1 − 
* 
 2000 h 

 eq2 k1.27
h

(29)

)

2

(30)

โดยที่ C2 = 0.06 สาหรับกรณีไม่มไี หล่ทาง และ C2 = 0.94 สาหรับกรณีมไี หล่ทาง
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กรณี C1 * P  9
logNe = 14.524 – 6.777* ( C1 * P – 9 )

0.103

(31)

กรณี C1 * P  9
N e = Unlimited

(32)

2.2 ค่าพารามิ เตอร์สาหรับวิ เคราะห์ด้วยวิ ธี PCA
2.2.1 คุณสมบัติของวัสดุ
พารามิเตอร์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคอนกรีตสาหรับการวิเคราะห์ตามวิธี PCA ใช้ค่ากาลัง
รับ แรงดัด (Flexural Strength) ที่อ ายุ 28 วัน คอนกรีต อย่ า งไรก็ต าม กรมทางหลวงเสนอว่ า
ในทางปฏิบ ัติจ ะควบคุ ม คุ ณ สมบัติค อนกรีต ที่ค่ า ก าลัง รับ แรงอัด (Compressive Strength) ซึ่ง
ทดสอบได้สะดวกกว่า [5] โดยความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดและค่ากาลังรับแรงดัดเป็ นไป
ตามสมการที่ (33)
f f = 0.75 f c

โดยที่

(33)

= กาลังรับแรงดัดของคอนกรีตที่ 28 วัน
f c = กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน
การพิจารณาเลือกใช้ค่า modulus of subgrade reaction (k) ของการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ในประเทศไทย ประกอบด้ว ย ชัน้ รองพื้น ทางเหนื อชัน้ Subgrade การกาหนดค่ า modulus of
subgrade reaction (k) ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ผลกระทบของชัน้ รองพื้น ทางที่เ พิ่ม ขึ้น ด้ ว ย โดยค่ า ที่ใ ช้
ออกแบบจะต้องเป็ นค่ารวมของทัง้ สองชัน้ [2] ดังแสดงในตารางที่ 1

บทความวิจยั
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ตารางที่ 1 ค่า k ที่เพิ่ มขึ้นเมื่อมีชนั ้ รองพื้นทางอยู่เหนื อดิ น Subgrade [2]
ค่า k ของ
Subgrade
(pci)
50
100
200
300

ค่า k เมื่อมีชนั ้ รองพืน้ ทางดินลูกรัง
Untreated subbase (pci)
4 นิ้ว 6 นิ้ว 9 นิ้ว 12 นิ้ว
65
75
85
110
130
140
160
190
220
230
270
320
320
330
370
430

ค่า k เมื่อมีชนั ้ รองพืน้ ทางดินซีเมนต์
Cement-Treated subbase (pci)
4 นิ้ว 6 นิ้ว 9 นิ้ว 12 นิ้ว
170
230
310
390
280
400
520
640
470
640
830
-

2.2.2 ข้อกาหนดเกี่ยวกับผิวทาง
กรมทางหลวงกาหนดค่า Load Safety Factor เท่ากับ 1.2 สาหรับถนนพิเศษระหว่างเมือง
(Motorway) และทางหลวงหลายช่องจราจรที่ต้องรองรับการจราจรของรถหนักจานวนมากโดย
ไม่มกี ารหยุดชะงัก และต้องการคุณภาพการบริการ (Serviceability) สูงตลอดอายุการใช้งานโดย
เสียค่าบารุงรักษาต่า กาหนดค่า Load Safety Factor เท่ากับ 1.1 สาหรับถนนพิเศษระหว่างเมือง
(Motorway) และทางหลวงสายหลักที่ต้องรองรับปริมาณการจราจรของรถหนักจานวนปานกลาง
และกาหนดค่า Load Safety Factor เท่ากับ 1.0 สาหรับถนนทีต่ อ้ งรองรับปริมาณการจราจรของรถ
หนักจานวนน้อย [5]
3. การดาเนิ นการวิ จยั
3.1 การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม
การออกแบบผิวทางถนนคอนกรีตมีขนั ้ ตอนในการวิเคราะห์ทค่ี ่อนข้างซับซ้อนและใช้ขอ้ มูลทัง้
ด้านจราจร และข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ ดังนัน้ การออกแบบโปรแกรมจึงต้องทาการออกแบบ
โปรแกรมให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถใช้ ง านได้ ง่ า ย รวมทัง้ ควรมีก ารรวบรว มข้อ มู ล ที่จ าเป็ นต้ อ งใช้ ใ น
การออกแบบเพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถเลือกใช้ได้โดยง่าย นอกจากนี้การออกแบบด้วยวิธี Portland
Cement Association (PCA) ใช้วธิ กี ารเลือกหน้าตัดแล้วจึงพิจารณาผลการวิเคราะห์ว่าเหมาะสม
หรือไม่ ดังนัน้ จึงมีลกั ษณะเป็ นการออกแบบแบบลองผิดลองถูก (Trial and error) ซึง่ ในบางครัง้ อาจ
ต้องใช้เวลานาน ดังนัน้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จงึ มีสว่ นสาคัญในการลดเวลาในกระบวนการวนซ้านี้
เพื่อทาให้การออกแบบทาได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
การพัฒนาโปรแกรมส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ใช้การอินเตอร์เฟสแบบกราฟฟิ กโดยผูใ้ ช้งานติดต่อกับ
โปรแกรมผ่านส่ว นที่เป็ นกราฟฟิ กโดยการใช้เมาส์คลิกเพื่อสังงาน
่
แทนการใช้คอมมานด์ไลน์ ซึ่ง
ยุ่งยากและต้องเรียนรูก้ ารใช้งาน [6] การใช้อนิ เตอร์เฟสแบบกราฟฟิ กเป็ นวิธกี ารทีท่ าให้โปรแกรมที่
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พัฒ นาขึ้น ใช้งานได้ง่า ย และภาษาส าหรับ การพัฒ นาโปรแกรมส่ ว นใหญ่ส นั บ สนุ น การพัฒ นา
โปรแกรมที่มีอิน เตอร์เ ฟสแบบกราฟฟิ ก ส าหรับ โปรแกรม Python ซึ่ง เป็ น โปรแกรมประเภท
ซอฟต์แวร์เสรีจึงได้รบั การสนับสนุ นโมดูลสาหรับพัฒนาไว้หลายโมดูลซึ่งแต่ละโมดูลมีลกั ษณะ
การใช้งานและความสามารถที่แตกต่างกัน สาหรับงานวิจยั นี้เลือกใช้ Tkinter ซึ่งเป็ นโมดูลที่ได้
รวบรวมฟั งก์ช ั ่นต่า ง ๆ ให้น ามาใช้ส ร้า งคอมโพเนนต์ได้อย่ า งหลากหลาย [7] รวมทัง้ ไพทอน
เลือกใช้ส าหรับ การพัฒ นากราฟฟิ กบนไพทอนเป็ น หลัก มีการใช้งานกัน แพร่ หลาย ทางานได้
รวดเร็ว โดยส่วนติดต่อผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาส่วน
ติ ดต่อกับผู้ใช้

ศึกษางานวิจยั และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Menu Bar
Input
Output

Tkinter

Start
Material and
Traffic Data

Read Input

Thickness

การพัฒนาส่วนประมวลผล

Expectation
Load
Fatigue
Analysis
Erosion
Analysis

Printer

Fatigue
< 100
Erosion
<Print
100
Result
Stop

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานพัฒนาโปรแกรม
บทความวิจยั
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3.2 การออกแบบการทางานของโปรแกรม
การออกแบบการทางานของโปรแกรมสาหรับออกแบบผิวถนนคอนกรีตตามวิธี PCA (1984)
มี ข ัน้ ตอนดั ง นี้ 1) Use Case Diagram แสดงรายละเอี ย ดการก าหนดฟั งก์ ช ั น่ ของผู้ ใ ช้ ง าน
2) Activity Diagram แสดงรายละเอียดฟั งก์ช ั ่น การทางานของโปรแกรม 3) E-R Diagram แสดง
รายละเอีย ดโครงสร้ า งแสดงความสัม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล 4) Data Dictionary แสดงรายละเอีย ด
พจนานุ ก รมข้ อ มู ล และ 5) User Interface แสดงรายละเอี ย ดส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู้ ใ ช้ ง าน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การวิ เ คราะห์ ร ะบบงาน Use case diagram โดย Actor ได้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ และ use case
ประกอบด้ ว ย (1) การน าเข้ า ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ด้ า นการจราจร ข้ อ มู ล วัส ดุ ข้ อ มู ล ผิ ว ทาง
(2) การคานวณ และ (3) การรายงานผลการคานวณ ดังแสดงในรูปที่ 3
Pavement design
Input Data
Design

Output
รูปที่ 3 Use case diagram ของโปรแกรม
2) Activity Diagram แสดงรายละเอียดฟั งก์ช ั ่น การทางานของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 4
โดยเมื่อผูใ้ ช้งานเรียกใช้โปรแกรมสามารถเลือกเมนูได้ 5 เมนูเพื่อทาการป้ อนข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การออกแบบ ได้ แ ก่ (1) Project information (2) Material data (3) Pavement data (4) Traffic
data และ (5) Axle load data โดยข้อมูล จะส่งเข้า สู่ร ะบบเพื่อทาการประมวลผล 3 ส่ว น ได้แ ก่
(1) Expected repetition (2) Fatigue analysis และ (3) Erosion analysis เมื่อประมวลผลเสร็จจะ
สร้าง Calculation report เพื่อแสดงผลการคานวณออกแบบ
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รูปที่ 4 Activity diagram ของโปรแกรม
3) E-R Diagram แสดงรายละเอียดโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ข องข้อมูล ในส่วนต่าง ๆ
ของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 5
4) Data Dictionary แสดงรายละเอียดพจนานุกรมข้อมูล จานวน 10 กลุ่มข้อมูล มีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2
5) การพัฒนาส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
การพัฒนาโปรแกรมในส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (user interface) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
และเนื่องจากการออกแบบถนนคอนกรีตด้วยวิธี PCA มีลกั ษณะเป็ นการออกแบบแบบลองผิด
ลองถูก (Trial and error) ส่งผลให้การใช้งานโปรแกรมจึงต้องมีการป้ อนค่าใหม่หลายครัง้ ดังนัน้
การออกแบบโปรแกรมในส่ ว นติด ต่ อ กับ ผู้ ใ ช้จึง ได้แ บ่ ง ส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู้ ใ ช้ เ ป็ น 2 ลัก ษณะคือ
(1) ส่วนเมนู (Menu) และ (2) ส่วนปุ่มกด (Button) โดยในส่วนของเมนูจะเป็ นส่วนทีเ่ รียกใช้สาหรับ

บทความวิจยั
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การสังงานที
่
ไ่ ม่บ่อยครัง้ มากนัก ในขณะทีส่ ว่ นของปุ่มกดจะเป็ นส่วนทีม่ กี ารใช้งานหลายครัง้ ในขณะ
ทาการวิเคราะห์

รูปที่ 5 E-R Diagram ของโปรแกรม
ตารางที่ 2 รายละเอียดและประเภทของข้อมูลในโมดูล
โมดูล
ชื่อ
project
pro_name
information e_name
d_year
d_date
Traffic
adt
data
p_truck
d_split

ชนิด
string
string
integer
string
integer
float
float

คาอธิบาย
ชื่อโครงการ
ชื่อวิศวกรผูอ้ อกแบบ
อายุการออกแบบ
วันทีอ่ อกแบบ
ปริมาณจราจร
สัดส่วนรถบรรทุก
สัดส่วนการกระจายปริมาณจราจรต่อทิศทาง

Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

43

ตารางที่ 2 รายละเอียดและประเภทของข้อมูลในโมดูล (ต่อ)
โมดูล
ชื่อ
Traffic data l_split
g_rate
Axle load single
data
single_p
tandem
tandem_p
Material base_k
data
mr_value
sb_type
sb_thick
Pavement trail_thick
data
dowel_st
should_st
load_safe
Expected exp_single
repetition exp_tandem
Erosion
relative_stiff
analysis pc
single และ f5
tandem
f6
f7
p
delta
c1
c2
ne
บทความวิจยั

ชนิด
float
float
list
list
list
list
float
float
string
float
float
string
string
float
list
list
float
float
float
float
float
float
float
float
float
list

คาอธิบาย
สัดส่วนการกระจายปริมาณจราจรต่อช่องทาง
อัตราการเพิม่ ของปริมาณจราจร
น้าหนักรถบรรทุกเพลาเดีย่ ว
สัดส่วนรถบรรทุกเพลาเดีย่ วในการจราจร
น้าหนักรถบรรทุกเพลาคู่
สัดส่วนรถบรรทุกเพลาคู่ในการจราจร
โมดูลสั ของชัน้ ดินเดิม
ค่าโมดูลสั แตกร้าวของคอนกรีต
ชนิดวัสดุของชัน้ รองพืน้ ทาง
ความหนาของชัน้ รองพืน้ ทาง
ความหนาผิวทางทีอ่ อกแบบ
สถานะของเหล็กเดือย
สถานะของไหล่ทาง
ค่า Load Safety Factor
จานวนเทีย่ วของรถบรรทุกเพลาเดีย่ วตลอดอายุการออกแบบ
จานวนเทีย่ วของรถบรรทุกเพลาคู่ตลอดอายุการออกแบบ
radius of relative stiffness of the slab-subgrade system
แรงดันทีผ่ วิ รอยต่อของแผ่นคอนกรีตและฐานรองรับ
ค่าแฟกเตอร์สาหรับน้าหนักเพลา
ค่าแฟกเตอร์สาหรับแผ่นคอนกรีตทีไ่ ม่มเี หล็กเดือยทีร่ อยต่อ
ค่าแฟกเตอร์สาหรับกรณีท่ลี ้อรถอยู่ตรงรอยต่อใกล้กบั มุม
ของแผ่นคอนกรีต
ค่ากาลังทีท่ าให้เกิดการโก่งตัว
ค่าการโก่งตัวของแผ่นคอนกรีต
ค่าแฟกเตอร์
ค่าแฟกเตอร์
จานวนเทีย่ วทีย่ อมให้
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ตารางที่ 2 รายละเอียดและประเภทของข้อมูลในโมดูล (ต่อ)
โมดูล
Fatigue
analysis
single และ
tandem

ชื่อ
ชนิด
คาอธิบาย
relative_stiff float radius of relative stiffness of the slab-subgrade
system
me
float ค่าโมเมนต์ทเ่ี กิดขึน้ ในผิวคอนกรีต
f1
float ค่าแฟกเตอร์สาหรับน้าหนักเพลาและพืน้ ทีส่ มั ผัสของล้อ
f2
float ค่าแฟกเตอร์สาหรับไหล่ทาง
f3
float ค่าแฟกเตอร์สาหรับผลของรถบรรทุกต่อขอบของถนน
f4
float แฟกเตอร์สาหรับความแปรผันของกาลังของคอนกรีต
sal
float น้าหนักเพลารถบรรทุกเพลาเดีย่ ว
tal
float น้าหนักเพลารถบรรทุกเพลาคู่
cv
float สัมประสิทธิของความแปรผั
์
น
stress
float ค่าความเค้น
nf
list
จานวนเทีย่ วทีย่ อมให้

3.3 การตรวจสอบโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรม โดยการให้ทาการวิเคราะห์ออกแบบโดยใช้กราฟการออกแบบและ
ทาการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคานวณโดยโปรแกรม ทาการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าเฉลี่ย
เปอร์ เ ซ็น ต์ ข องความคลาดเคลื่อ นสัม บู ร ณ์ (Mean absolute percent error: MAPE) ดัง สมการ
สมการที่ (34)
n

MAPE =

ei

z
i =1

i

N

(34)

x100

โดยที่ ei = ความแตกต่างของค่าทีไ่ ด้จากการอ่านกราฟและค่าทีไ่ ด้จากโปรแกรม
Zi = ค่าทีไ่ ด้จากโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
N = จานวนข้อมูลทัง้ หมดทีน่ ามาเปรียบเทียบ
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4. ผลการวิ จยั
โปแกรมออกแบบผิว ทางถนนคอนกรีต ตามวิธ กี ารของ PCA โดยใช้ภ าษาไพทอนใน
การพัฒนา โดยใช้ไลบรารี Tkinter ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งผูใ้ ช้งาน
สามารถดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ 1) การป้ อนข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 2) การแสดง
ข้อมูล และ 3) การสร้างรายงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การเพิ่ ม/ลบ ข้อมูล การป้ อนข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
การเพิม่ /ลบ ข้อมูล การป้ อนข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกแบบผิวถนนคอนกรีตด้วยวิธี PCA
มีข อ้ มูล ทีเ่ กี่ย วข้อง 5 ส่ว น ได้แ ก่ 1) ข้อมูล เกี่ย วกับ โครงการ 2) ข้อมูล วัส ดุ 3) ข้อมูล เกี่ย วกับ
ผิวทาง 4) ข้อมูลปริมาณจราจร และ 5) ข้อมูลการกระจายน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุก โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 6 หน้ าจอหลักของโปรแกรม
1) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ ชื่อวิศวกร อายุการออกแบบ และวันทีท่ าการ
คานวณ โดยเลือกใช้ Widgets ชนิด Entry ในการนาเข้าข้อมูล โดยใช้ป่ ุม Project Information
2) ข้อมูล วัส ดุ ได้แ ก่ ค่ า modulus of subgrade reaction (k) ค่ า กาลังรับ แรงดัด (Flexural
Strength) ของคอนกรีต ข้อมูลชนิดและความหนาของชัน้ รองพื้นทาง โดยเลือกใช้ Widgets ชนิด
Entry ในการนาเข้าข้อมูล โดยใช้ป่ ุม Material Data
บทความวิจยั
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3) ข้อมูลเกี่ยวกับผิวทาง ได้แก่ ความหนาของผิวทาง ข้อมูลเหล็กเสริมที่รอยต่อ ไหล่ทาง
และ Load Safety Factor โดยเลือกใช้ Widgets ชนิด Radio button และ Combo box โดยใช้ป่ ุม
Pavement Data
4) ข้อมูลปริมาณจราจร ได้แก่ ปริมาณจราจร (ADT) สัดส่วนรถบรรทุก การกระจายตาม
ทิศทางการจราจร การกระจายตามช่องทางทางจราจร และ อัตราการเพิม่ ของปริมาณจราจร โดย
เลือกใช้ Widgets ชนิด Entry ในการนาเข้าข้อมูล โดยใช้ป่ ุม Traffic Data
5) ข้อมู ล การกระจายน้ า หนั ก บรรทุ ก ของรถบรรทุ ก แบ่ งเป็ น รถบรรทุ ก เพลาเดีย ว และ
รถบรรทุ กเพลาคู่ โดยเลือกใช้ Widgets ชนิ ด Entry ในการน าเข้า ข้อมู ล โดยใช้ป่ ุ ม Axle Load
Distribution
ทัง้ นี้การเพิม่ /ลบ ข้อมูล การป้ อนข้อมูล ผูใ้ ช้ดาเนินการโดยการใช้เมาส์กรอกช่องของข้อมูลซึ่ง
เป็ น Widgets ชนิด Entry เพื่อกรอกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ 5 รายงาน ส่วนการบันทึกข้อมูลการบันทึก
ข้อมูลผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ม Save ในหน้าต่างของข้อมูลแต่ละรายการ ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 การนาเข้าและการบันทึกข้อมูล
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4.2 การแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลผลการคานวณ เป็ นการรายงานผลการคานวณตามวิธกี ารออกแบบผิวทาง
ตามวิธ ี PCA ซึ่งได้แ บ่งผลการวิเ คราะห์ออกเป็ น 3 ส่ว น ได้แ ก่ 1) จานวนเทีย่ วของรถบรรทุก
ประเภทต่า ง ๆ ที ผ่ ่า นโครงการตลอดอายุก ารออกแบบ 2) ผลการวิเ คราะห์ค วามล้า และ
3) ผลการวิเคราะห์ความสึกกร่อน ดังแสดงในรูปที่ 8 และมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 8 การแสดงผลการวิ เคราะห์ของโปรแกรม
การแสดงข้อ มู ล ผู้ ใ ช้ ด าเนิ น การโดยการคลิ๊ก ที่ป่ ุ ม ได้ แ ก่ Expected Repetition Fatigue
Analysis และ Erosion Analysis โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ปุ่ ม Expected Repetition ส าหรับ เรีย กดู ผ ลการวิ เ คราะห์ จ านวนเที่ย วที่ เ กิด ขึ้ น ของ
รถบรรทุ ก ประะเภทต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ไว้ โดยเลื อ กใช้ Widgets ชนิ ด Frame ส าหรับ
การจัดตาแหน่งข้อมูลและตาราง และใช้ Widgets ชนิด Label ในการนาเสนอข้อมูล
บทความวิจยั
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2) ปุ่ ม Fatigue Analysis ส าหรับ เรีย กดูผลการวิเ คราะห์ความล้าที่เ กิดขึ้นของรถประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ค่า equivalent stress และค่า stress ration สาหรับรถประเภทต่าง ๆ ทัง้ ชนิดเพลา
เดีย่ วและเพลาคู่ โดยเลือกใช้ Widgets ชนิด Frame สาหรับการจัดตาแหน่ งข้อมูลและตาราง และ
ใช้ Widgets ชนิด Label ในการนาเสนอข้อมูล
3) ปุ่ ม Erosion Analysis ส าหรับ เรี ย กดู ผ ลการวิ เ คราะห์ ค วามสึก กร่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
รถประเภทต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ค่ า Power และ Erosion Factor โดยเลือ กใช้ Widgets ชนิ ด Frame
สาหรับการจัดตาแหน่งข้อมูลและตาราง และใช้ Widgets ชนิด Label ในการนาเสนอข้อมูล
4.3 การสร้างรายงาน การเรียกดูและแสดงผล และ การบันทึกผล
ผลการคานวณ ได้แก่ จานวนเทีย่ วทีย่ อมให้ ทัง้ ในกรณีการวิเคราะห์ความล้าและการวิเคราะห์
การสึกกร่อน โดยเลือกใช้ Widgets ชนิด Canvas และ ชนิด Frame สาหรับการจัดตาแหน่ งข้อมูล
และตาราง เลือกใช้ Widgets ชนิ ด Scrollbar ส าหรับ เลื่อนหน้ า แสดงผล และใช้ Widgets ชนิด
Label ในการนาเสนอข้อมูล โดยใช้ป่ ุม Calculation Sheet โดยรายงานจะแสดงผลผ่านทางหน้าจอ
รวมทัง้ รายงานที่จ ัด ทาขึ้น สามารถบัน ทึกผลในรูป แบบ pdf ซึ่งพัฒ นาโมดูล การจัด เก็บ โดยใช้
ไลบรารี reportlab และเอกสาร words ซึ่งพัฒนาโมดูลการจัดเก็บโดยใช้ไลบรารี docx ดังแสดงใน
รูปที่ 9 การเรียกดูและแสดงผลการคานวณสามารถใช้โปรแกรมในการเรียกใช้งานไฟล์ pdf เช่น
acrobat reader ได้โดยตรง ส่วนรายงานในรูปแบบเอกสาร words สามารถเรียกใช้งานได้โดยใช้
โปรแกรม ms words หรือ google docs ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 การสร้างรายงานผลการวิ เคราะห์ของโปรแกรม
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4.4 การตรวจสอบการทางานของโปรแกรม
หลังจากการพัฒ นาโปรแกรมเสร็จ สิ้น เรีย บร้อยแล้ว จึงได้ด าเนิ น การทดสอบและปรับแก้
โปรแกรม โดยป้ องกันข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างการออกแบบและการเขียนโปรแกรม โดย
ได้ดาเนินการทดสอบโปรแกรมโดยใช้ค่าทีค่ านวณในเอกสารของ PCA โดยใช้ขอ้ มูลตามตัวอย่าง
ทดสอบการคานวณของโปรแกรม ผลการทดสอบพบว่าผลการคานวณที่แสดงในคู่มือของ PCA
เป็ นการประมาณค่าจากกราฟสาหรับการออกแบบ ดังนัน้ ค่าที่ได้จึงเป็ นค่าประมาณในขณะที่
ค่ า ที่คานวณได้จ ากโปรแกรมเป็ น ค่ า ได้จ ากการแทนค่ า ในสมการต่า ง ๆ โดยค่ า MAPE กรณี
การวิเคราะห์ความล้ามีค่าเท่ากับ 3.62 ส่วนการวิเคราะห์การสึกกร่อนมีค่าเท่ากับ 1.24 ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าการประมาณค่าจากกราฟมีค่าคลาดเคลื่อนไปจากค่าจริง ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 ผลการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากโปรแกรมและคู่มือ PCA
สาหรับโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกแบบผิวทาง
คอนกรีต เช่น โปรแกรม RPD ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จาก AASHTO supplemental guide [8] มีความแตกต่าง
ในหลัก การที่ใ ช้ ใ นการออกแบบ รวมทัง้ วิธีก ารในการพัฒ นาซอร์ ฟ แวร์ โ ดยโปรแกรม RPD
พัฒนาขึน้ โดยใช้การทางานของ Macro ในโปรแกรม MS Excel ดังนัน้ การใช้งานโปรแกรม RPD
ต้องมีโปรแกรม MS Excel ในขณะที่โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นในงานวิจยั นี้เป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้
จากภาษา PYTHON จึงสามารถทางานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมประยุกต์อ่นื สาหรับโปรแกรม
PCA WIN [4] ซึ่งเป็ น โปรแกรมการออกแบบถนนคอนกรีต ที่พ ัฒ นาขึ้น เมื่อปี ค.ศ.2001 ซึ่งใน
ขณะนัน้ ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้อยู่ส่วนใหญ่เป็ น Windows XP หรือรุ่นก่อนหน้านัน้ การ
บทความวิจยั
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ท างานของโปรแกรมจึ ง อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ ม 32 บิ ต ในขณะที่ Windows 10 ท างาน
ในสภาพแวดล้อม 64 บิต นอกจากนี้การแสดงผลของโปแกรม PCA WIN ไม่สามารถสร้างรายงาน
ในรูปแบบ pdf และ เอกสาร words ซึ่งเอกสารทัง้ สองประเภทนี้เป็ นรูปแบบเอกสารทีม่ กี ารใช้งาน
อย่ า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บ ัน ดัง นั น้ โปรแกรมที่พ ัฒ นาขึ้น จึง มีข้อ ได้เ ปรีย บกว่ า PCA WIN ใน
เรื่องของการจัด ทารายงาน โดยผู้ใช้สามารถนารายงานในรู ปเอกสาร words ไปจัดทารายการ
คานวณได้โดยสะดวก
5. สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสาหรับการออกแบบผิวทางคอนกรีตและนาไปทดสอบ
การใช้งาน พบว่าโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถทีจ่ ะทาการออกแบบผิวทางคอนกรีต ตามหลักการ
ของวิธี Portland Cement Association (PCA) โดยโปรแกรมนี้ พ ัฒ นาขึ้น จากภาษาไพทอนซึ่ ง
สามารถสร้า งส่ว นติด ต่ อ กับ ผู้ใ ช้ด้ว ยรูป แบบกราฟฟิ ก ในการป้ อ นข้อ มูล และการแสดงผลของ
โปรแกรมจะมีลกั ษณะเป็ นตารางซึ่งทาให้สะดวกในการใช้งาน และผลการทดสอบโปรแกรมพบว่า
มีประสิทธิภาพในการคานวณผลที่ดีและให้ค่าผลลัพธ์ท่มี ีความแม่นยากว่าการประมาณค่าจาก
กราฟทีใ่ ช้สาหรับออกแบบ
โปรแกรมสาหรับการออกแบบผิวทางคอนกรีต ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อ้างอิงวิธกี ารออกแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น
มาเป็ นเวลานาน ดังนัน้ จึงมีข้อจากัดในการนามาใช้งานสาหรับถนนที่มีปริมาณจราจรสูง เช่น
ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนสายประธาน ซึง่ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ทัง้ นี้หน่วยงาน
ระดับประเทศ เช่น กรมทางหลวงสามารถจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบ ซึ่งมี
ราคาสูงมาใช้งานได้โดยไม่ตดิ ปั ญหาเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ตาม สาหรับถนนคอนกรีตทีร่ องรับ
ปริมาณจราจรไม่สงู มากนัก เช่น ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ การจัดหา
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท่ี มี ร าคาสู ง ถึ ง ปี ละ 250,000 บาท ส าหรั บ การออกแบบถนนใน
ความรับ ผิด ชอบเป็ น ไปได้ย าก ส าหรับ โปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้น เป็ น โปรแกรมต้ น แบบจึง ยัง ไม่
ครอบคลุ ม วิธีการออกแบบที่มีการพัฒ นาขึ้นมาในปั จจุบนั อย่ า งไรก็ตาม ในอนาคตผู้วิจ ัยจะมี
การพัฒนาเพิม่ เติมโมดูลเพื่อเพิม่ ความสามารถในการออกแบบของโปรแกรม เช่น การออกแบบ
ด้วยวิธี AASHTO ปี ค.ศ. 1993 หรือ ปี ค.ศ. 2008 ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีก่ รมทางหลวงระบุไว้ในรายการ
ข้อกาหนดส าหรับ จ้า งที่ป รึกษาในงานออกแบบของกรมทางหลวง หากการด าเนิ น การพัฒนา
เพิม่ เติมวิธกี ารนัน้ ๆ ไม่ตดิ ปั ญหาเรื่องลิขสิทธิ ์
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