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  1 

รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.131 เถ้าลอยในงานทาง  

วพ.132 การประเมินสถานภาพโครงสร้างทางโดย Dynamic Cone Penetration 
Instrument (DCP) 

วพ.133 [1. Country Report of Thailand for Executive's Seminar on Public Works 
Research and Development 
 2. Public Infrastructure Projects in Thailand and Technical Problems] 

วพ.134 [1. Research Associated with Foundation Improvement for Road 
Construction on Soft Bangkok Clay 
 2. Slope Erosion Control in Granitic Soil Slope] 

วพ.135 Research on Pavement Materials, Flexible Pavement Analysis and 
Design 

วพ.136 อิลาสติคพารามิเตอร์ของดินลูกรังซีเมนต์ โดยวิธีอินไดเรคเทนไซล 

วพ.137 อิทธิพลของวิธีผสมและเวลาบ่มต่อดินซีเมนต์ 

วพ.138 การวิจัยเพื่อหาคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของผิวโลหะ เพื่อน ามาใช้ในเชิง
วิศวกรรมงานทาง 

วพ.139 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสาร STABILIZER ท่ีเหมาะสมกับผิวโลหะ เพื่อน ามาใช้ในเชิง
วิศวกรรมงานทาง 

วพ.140 การประมาณค่าคุณสมบัติเกี่ยวกับแรงดึงของดินลูกรังซีเมนต์   

วพ.141 Dowel Stress Analysis in Concrete Pavement   

วพ.142 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทรุดตัวของคันทางทดลอง บนถนนพระรามท่ี 2   
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.143 การคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางทดลองบนถนนพระรามท่ี 2 โดยวิธีกราฟฟิค
ของ ASAOKA   

วพ.144 การวิเคราะห์เสถียรภาพของถนนพระรามท่ี 2 (ธนบุรี – ปากท่อ ตอน 1 c) 

วพ.145 การวิเคราะห์ความเค้นอันเนื่องมาจากรถบรรทุกหนักที่เกิดบริเวณเหล็กเดือยในถนน
คอนกรีต   

วพ.146 พฤติภาพเสื่อมสภาพของถนนลาดยางบางสายของกรมทางหลวง   

วพ.147 การศึกษาผลของการใช้สาร Superplasticizer ในคอนกรีต   

วพ.148 โปรแกรม Dowel  

วพ.149 การวิเคราะห์ก าแพงกันดินแบบประหยัดโดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ 

วพ.150 สมอยึดในทรายบดอัดแน่น   

วพ.151 การวิเคราะห์ก าแพงกันดินแบบประหยัดโดยวิธีค านวณท่ัวไป   

วพ.152 การศึกษาการจมของเม็ดหินผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์และชิพซึล เพื่อปรับปรุง
การออกแบบอัตราการลาดยาง   

วพ.153 แผนภูมิแก้ไขค่าแอ่นตัวเนื่องจากอุณหภูมิของถนน   

วพ.154 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวโดยใช้สารเคมีชนิดแลกเปลี่ยนประจุอิออน   

วพ.155 การปรับปรุงการคิดค่าปริมาณงานและค่าบ ารุงปกติของผิวทางแอสฟัลท์และ
คอนกรีต   

วพ.156 ค่าบ ารุงปกติต่อหน่วยตามลักษณะงาน   

วพ.157 การวิเคราะห์เสถียรภาพคันทางบนถนนสายคลองด่าน – บางบ่อ  

วพ.158 อุณหภูมิมาตรฐานของถนนของกรมทางหลวง   

วพ.159 การพัฒนา "หน่วยงานบ ารุงทาง” ปัจจัยท่ีใช้ก าหนดขนาดขององค์กรบ ารุงทาง   
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.160 พฤติกรรมการทรุดตัวของถนนพระรามท่ี 2   

วพ.161 เรื่องใยสังเคราะห์   

วพ.162 Evaluation of Asphalt Concrete Properties for Analytical Pavement 
Design in Thailand   

วพ.163 การศึกษาคุณสมบัติด้าน Bond Strength ของ Latex Bonding Agents ด้วยวิธี 
Slant Shear   

วพ.165 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมด้วยหินแกรนิต และคอนกรีตที่ผสมด้วยหิน
อ่อน  

วพ.166 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของยางแอสฟัลต์และวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ท่ีปรับปรุงคุณภาพด้วยสารโพลิเมอร์   

วพ.167 การวิเคราะห์หาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของวัสดุงานทางโดยวิธี Indirect 
Tensile Test เพื่อใช้ออกแบบโครงสร้างถนนเชิงวิเคราะห์  

วพ.168 Performance-Based Asphalt Binder Specifications for Use in Seal Coats   

วพ.169 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างถนนลาดยางท่ีมีดินซีเมนต์ปลอดรอย
แตกเป็นพื้นทางกับถนนลาดยางท่ีมีหินคลุกเป็นพื้นทางและวัสดุมวลรวมเป็นรองพื้น
ทาง   

วพ.170 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับอีลาสติคโมดูลัสของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตจาก
การทดสอบด้วย Falling Weight Deflectometer (FWD)   

วพ.171 ความต้านทานการรื่นไถลของงานซ่อมบ ารุงแบบ Thin Bonded Patching   

วพ.172 การศึกษาคุณสมบัติของ Cellular Concrete เพื่อใช้เป็นวัสดุมวลรวมเบา  

วพ.173 การทรุดตัวของคันทางท่ีปรับปรุงคุณภาพดินด้วยแผ่นใยสังเคราะห์กรองน้ า   

วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน   
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.175 การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางเสริมเสริมชานทางบนดินอ่อน  

วพ.176 การวิเคราะห์โครงสร้างถนนลาดยางท่ีมีพื้นทางเป็น Soil-Cement และรองพื้นทาง
เป็นวัสดุมวลรวมภายใต้น้ าหนักรถบรรทุกปรกติถึงหนักมาก  

วพ.177 การศึกษาก าลังของผิวทางของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าปรับปรุงด้วยคุณภาพซีเมนต์  

วพ.178 ก าลังรับแรงอัดและก าลังแบกทานของดินทรายผสมซีเมนต์  

วพ.179 คุณสมบัติความเค้นความเครียดของวัสดุปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ภายใต้การ
ทดสอบก าลังรับแรงอัดแนวดิ่ง   

วพ.180 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง DCP กับ Unsoaked CBR ของดินและวัสดุมวลรวมใน 
ห้องปฏิบัติการ 

วพ.181 การวิเคราะห์ก าแพงกันดินแบบคานยื่นโดยวิธีค านวณท่ัวไป   

วพ.182 COMPARATIVE ANALYSIS OF STRAINS AND DISPLACEMENTS BETWEEN 
CRUSHED ROCK BASE AND SOIL-CEMENT BASE ASPHALT PAVEMENT 

วพ.183 การหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบจ าลอง Cam Clay พารามิเตอร์กับค่า Plasticity 
Index ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ   

วพ.184 การศึกษาเปรียบเทียบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการออกแบบส่วนผสม
ด้วยวิธี มาร์แชล และ วิธีซูเปอร์เพฟระดับ 1   

วพ.185 การคาดคะเนเสถียรภาพของคันทางบนดินอ่อนระหว่างการก่อสร้างโดยข้อมูลการ
ทรุดตัวในแนวดิ่งและการเคลื่อนตัวในแนวราบ   

วพ.186 การศึกษาผลกระทบจากการกระจายตัวรวมของวัสดุมวลรวมท่ีมีต่อคุณสมบัติของ
วัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 

วพ.187 การศึกษาอิทธิพลของรีไซเคิลโพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ าท่ีมีผลต่อแอสฟัลต์
ซีเมนต์เกรด 60/70 และแอสฟัลต์คอนกรีต 

 



    
 

  5 

รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.188 ก าลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 

วพ.189 การประมาณค่า STRUCTURAL NUMBER ส าหรับผิวทางยืดหยุ่น โดยวิธีการ
ทดสอบแบบไม่ท าลาย 

วพ.190 คุณสมบัติก าลังรับแรงเฉือนของดินแกรนิตคงสภาพในภาคเหนือของประเทศไทย 
โดยการทดสอบ IOWA BORE-HOLE SHEAR 

วพ.191 คุณสมบัติการคืบตัวของดินแกรนิตคงสภาพในภาคเหนือของประเทศไทย โดยการ
ทดสอบ IOWA BORE-HOLE CREEP 

วพ.192 ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อนโดยใช้ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวม 

วพ.193 คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีคอนกรีตผสมเถ้าลอยลิกไนต์ส าหรับงานคอนกรีตบดอัด 

วพ.194 การก่อสร้างและประเมินความแข็งแรงของผิวถนนคอนกรีตผสมเถ้าลอยลิกไนต์ด้วย
วิธีบดอัด 

วพ.195 คอนกรีตแข็งตัวเร็วส าหรับงานบ ารุงเร่งด่วน 

วพ.196 การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม่ (ตอน2-A/2) 

วพ.197 การวิเคราะห์พฤติกรรมของถนนบนดินอ่อนปรับปรุงคุณภาพด้วย Cement 
Column ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา – ชลบุรี 

วพ.198 การประเมินก าลังประลัยของ TIEBACK ในดินแกรนติคงสภาพ โดยใช้การทดสอบ 
IOWA BORE – HOLE SHEAR 

วพ.199 คุณสมบัติการคืบตัวของดินแกรนิตคงสภาพในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยโดย
การทดสอบ IOWA BORE – HOLE CREEP 

วพ.200 ความสัมพันธ์ทางคณติศาสตร์ท านายก าลังรับแรงอดัท่ี 28 วันของมอร์ต้าผสมฝุน่หินปูน 

วพ.201 การวิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติด้านก าลังของมอร์ต้าและคอนกรีตท่ีผสมด้วยสาร 
POLYMER LATEX 

 



    
 

  6 

รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.202 การวิเคราะห์และวิจัยพฤติกรรมคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กเพื่อน ามาใช้งานถนน
คอนกรีต 

วพ.203 ความสัมพันธ์ระหว่าง FLEXURAL STRENGTH ของแท่งคอนกรีตขนาดมาตรฐาน
และแท่งคอนกรีตขนาดย่อส่วน 

วพ.204 คุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงทางอ้อม (INDIRECT TENSILE STRENGTH)และ
ค่าโมดูลัสคืนตัว (RESILIENT MODULUS) ของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตในประเทศ
ไทย 

วพ.205 การประเมินคุณสมบัติของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยโดยใช้
ข้อก าหนดของซูเปอร์เพฟ 

วพ.206 การประเมินสภาพผิวทางถนนที่มีผิวชนิดปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตโดยใช้
เครื่องมือ FALLING WEIGHT DEFLECTOMETERในประเ ทศไทย 

วพ.207 การวิจัยรอยร้าวบน CANTILEVER DECK ของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

วพ.208 กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบคันทางเสริมก าลังของทางหลวง
หมายเลข 11ตอนล าปาง-ล าพูน ตอน 2 ช่วงกม.30+000 – 40+000 

วพ.209 คุณสมบัติก าลังรับแรงดึงและค่า CBR ของดินเหนียวเสริมเส้นใยไฟเบอร์สั้น 

วพ.210 การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกในการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของผิวหน้าเชิงลาด 

วพ.211 การตรวจวัดการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นคอนกรีตโดยเคร่ืองมือ GPR และ FWD 

วพ.212 คุณลักษณะทางวิศวกรรมของวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้
ยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม 

วพ.213 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่สามารถระบายน้ าได้ 

วพ.214 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการใช้วัสดุโฟม
แอสฟัลต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานในการน าวัสดุชั้นทางเก่ามาใช้ใหม่ในประเทศไทย 

 



    
 

  7 

รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.216 พฤติกรรมผู้ขับขี่ของผู้ใช้ถนน (การเลือกเส้นทาง) กรณีศึกษาช่วงแหลมฉบัง  ชลบุรี 
– ระยอง 

วพ.217 การวิจัยเพื่อจัดระดับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีทางสถิติขั้น
สูง 

วพ.218 การวิจัยเพื่อประเมินก าลังรับน้ าหนักประลัยของเสาเข็มชนิดตอกในสนามจาก 
Hiley’s Formular 

วพ.219 รูปแบบจ าลองพฤติกรรมการเลือกเส้นทาง โดย Binary Logit 

วพ.221 พฤติกรรมของถนนบนดินอ่อนในระหว่างการก่อสร้างท่ีปรับปรุงคุณภาพด้วยเสาเข็ม
ดินซีเมนต ์ทางหลวงหมายเลข 3117  คลองด่าน – บางบ่อ 

วพ.222 พฤติกรรมของโครงสร้างถนนบนดินเหนียวอ่อนท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพโดย Soil-
Cement Shallow Stabilization ในระหว่างการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 
3117 (คลองด่าน-บางบ่อ) 

วพ.225 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลังเฉือนของดินในสนามกับค่าCone Resistance ของ
ดินแกรนิตคงสภาพในภาคเหนือของประเทศไทย    

วพ.226 การศึกษาทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างและการพังทลายของหญ้า
แฝกจากโมเดลจ าลอง        

วพ.227 คุณสมบัติด้านการต้านทานความล้าของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีเจาะเก็บจากสนาม 

วพ.228 พฤติกรรมของโครงสร้างถนนบนดินเหนียวอ่อนท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีต่าง 
ๆ ในระหว่างการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3117 (บางบ่อ-คลองด่าน) 

วพ.229 คุณสมบัติของดินซีเมนต์ 

วพ.230 การออกแบบและติดตามพฤติกรรมของ Roller Compacted Concrete 
Pavement 
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.231 การประยุกต์ใช้คันทางมวลเบาเพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวของคันทาง             

วพ.232 โครงการรูปแบบจ าลองพฤติกรรมการเลือกเส้นทางโดย Multinomial Logit(
กรณีศึกษาเส้นทางช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา) 

วพ.233 บทบาทกรมทางหลวงกับการพัฒนาประเทศ โดย Vector Autoregressive Model 
(VAR)  

วพ.234 ความสัมพันธ์ปริมาณอุบัติเหตุในรูปอนุกรมเวลาแบบแยกส่วนประกอบ
(Decomposition Approach)  

วพ.235 การทดสอบคุณสมบัติการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ โดยวิธีการอัดตัวคาย
น้ าแบบอัตราความเครียดคงท่ี 

วพ.236 การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบงานทางบนดินเหนียว
อ่อนกรุงเทพด้วยอุปกรณ์ทดสอบปิโซโคน 

วพ.237 การศึกษาความเหมาะสมของการแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะสี 

วพ.238 ระยะห่างในการขับรถยนต์ตามกันท่ีปลอดภัย 

วพ.239 วิธีการออกแบบส่วนผสมส าหรับวัสดุงานทางท่ีปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ส าหรับวัสดุที่ใช้ในงานทางด้วยซีเมนต์ 

วพ.240 การประเมินการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็มจากผลการทดสอบ CPT 

วพ.241 Simplified Probabilistic Analysis to Prevent Slope Failure of Highway 
Embankment Sitting on Soft Bangkok Clays 

วพ.242 หลักวิศวกรรมงานทางเบื้องต้นส าหรับงานอุโมงค์ถนน 

วพ.243 การทดสอบเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ดดยวิธี Osterberg Load Test ในโครงการ
ก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ 
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.244 การใช้สมอยึดส าหรับก าแพงกันดิน 

วพ.247 การสังเกตพฤติภาพและสภาวะท่ียอมให้ได้ของอาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายอัน
เกิดจากการเคลื่อนตัวของดิน 

วพ.248 การศึกษาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อฐานรากเสาเข็มของสะพานทางหลวง 
เนื่องจากงานขุดและก่อสร้างอุโมงค์บริเวณข้างเคียงในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ 

วพ.249 แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานและรายการละเอียดและข้อก าหนดงานก่อสร้างของ
กรมทางหลวง 

วพ.253 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีบ่งชี้ความเรียบของถนนเม่ือทดสอบในสนามด้วยเครื่อง 
Laser Profiler , Dipstick และ Bump Integrator ในประเทศไทย 

วพ.254 การแก้ไขและป้องกันการทรุดตัวของถนนบริเวณคอสะพานเบื้องต้น (กรณีท่ัวไป) 

วพ.255 การแก้ไขและป้องกันการทรุดตัวของถนนบริเวณคอสะพานเบื้องต้น (กรณีดิน
เหนียวอ่อน) 

วพ.256 การศึกษาพฤติภาพการทรุดตัวของคันทางคอสะพานบนโครงสร้างเสาเข็มไล่ระดับ
ความยาวในพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ดว้ยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

วพ.257 การศึกษาพฤติภาพทางธรณีเทคนิคในระหว่างการก่อสร้างของทางลอดในดินเหนียว
อ่อนกรุงเทพ: ทางลอดท่ีแยกเกษตรศาสตร์ 

วพ.258 การศึกษาพฤติภาพทางธรณีเทคนิคระยะยาวของทางลอดในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ: 
ทางลอดที่แยกอนุสรณ์สถานหลักสี่ 

วพ.259 การศึกษาวิธีการปรับปรุงก าลังต้านทานการแตกร้าวของคอนกรีต The Method to 
Improve Concrete Cracking Resistance 

วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมท่ีไม่เกาะตัว 
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.261 โครงการส ารวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของ
ถนนลาดยางในประเทศไทย 

วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวง
หมายเลข 35 

วพ.263 การศึกษาพฤติกรรมคันทางเสริมแรง 

วพ.264 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย 

วพ.275 คุณสมบัติของดินและหินเบื้องต้นส าหรับวิศวกรรมงานทาง 

วพ.276 การควบคุมงานก่อสร้างและหลักการออกแบบเบื้องต้น: งานฐานรากสะพาน 

วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง 

วพ.278 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งานขุด 

วพ.279 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt 

วพ.280 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Soil Nail 

วพ.281 การศึกษาการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้ายบนทางหลวง 

วพ.282 OPTIMAL WORK ZONE LENGTHS FOR HIGHWAY MAINTENANCE 
PROJECTS 

วพ.283 การออกแบบสัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง 

วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย 

วพ.285 การน าวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อก าหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง 
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.288 รายงานทางวิศวกรรมประกอบ ร่าง คู่มือและข้อก าหนดการขออนุญาตก่อสร้าง
สาธารณูปโภคในเขตทางหลวง 

วพ.289 การส ารวจสภาพความเสียหายของสะพานในพื้นท่ีภาคใต้ 

วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous 
Asphalt และ Stone Mastic Asphalt 

วพ.291 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Warm Mix 
Asphalt 

วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท 
โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 

วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการน ามาใช้เป็นพื้นทาง 

วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบ ารุงทาง 

วพ.296 โครงการวิจัยผิวทางต้านร่องล้อ 

วพ.297 ปัญหาและแนวทางแก้ไขรอยแตกตามยาวและทรุดตัวบริเวณไหล่ทางหลวงในพื้นท่ี
ภาคกลาง 

วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ 
ทางหลวงหมายเลข 11  พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง 

วพ.300 อายุบริการของสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางการจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก 

วพ.301 การส ารวจสะพานของกรมทาง  

วพ.302 การก าหนดค่าเหลื่อมเวลา (Offsets) ของแยกสัญญาณไฟจราจร 

วพ.303 ระบบส ารวจปริมาณการจราจรโดยใช้กล้องวีดีโอและเทคโนโลยีการตรวจจับป้าย
ทะเบียน 
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รายชื่อหนังสือรายงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

เลขที ่
รายงานวิจัย 

ชื่อรายงานวิจัย 

วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมก าลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่อง
ล้อ 

วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การ
ประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง 

วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมิน
ความแข็งแรงของถนนลาดยาง 

วพ.307 การศึกษาประเมินรูปแบบโครงสร้างถนนลาดยางส าหรับรถบรรทุกหนักและปริมาณ
การจราจรสูง 

วพ.308 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร 

วพ.310 ตัวคูณเพิ่มน้ าหนักบรรทุกจรท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบสะพานของไทย เพื่อ
เสริมข้อมูลองค์ความรู้ในโครงการ “ศึกษาพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางหลวง
และสะพาน” 

วพ.311 รายงานสรุปโครงการทดสอบ Warm Mix Asphalt 

วพ.312 อายุการใช้งานของเส้นจราจรประเภทสีจราจรและวัสดุเทอร์โมพลาสติก 

วพ.313 การสะท้อนแสงภายใต้สภาวะพื้นเปียกของเส้นจราจร 
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