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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความลึกเฉลี่ยกับค่าการต้านความฝืดและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าการต้านความฝืดของผิวทาง
พละวุฒิ อรุโณทัย1* และ สุพรชัย อุทัยนฤมล2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค่าความสัมพันธ์และสร้างสมการความสัมพันธ์ของผลการทดสอบค่าความ
ลึกของผิวหน้าของผิวจราจรและค่าความฝืด 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร และสร้างสมการ
พยากรณ์การเสื่อมสภาพความฝืดของผิวจราจร เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือการหาค่าความลึกผิวหน้าของผิวจราจรจาก
การทดสอบด้วย Sand Patch และการทดสอบค่าความฝืดของผิวจราจรจากเครื่องมือ Skid (ASFT T – 10) โดยได้
ตรวจสอบ ผิวทางที่ใช้ AC 60-70 และ ผิว Para Slurry Seal ที่ อายุ 1-3 ปี นอกจากนี้ได้นําข้อมูลจากกรมทางหลวง
ได้แก่ ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายปี, อายุผิวจราจร (ปี), เปอร์เซ็นรถบรรทุก, จํานวนรถบรรทุกในช่องจราจรซ้ายและปริมาณ
รถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง มาพิจารณาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1) สมการความสัมพันธ์ของ
การทดสอบค่าความลึกของผิวหน้าของผิวจราจรจากการทดสอบด้วย Sand Patch และค่าความฝืดของผิวจราจรจาก
เครื่องมือ Skid (ASFT T – 10) ของผิวทางชนิด AC 60-70 คือ y = 0.1415x - 0.3414 และ ผิวทางชนิด Para Slurry
Seal คือ y = 0.3816x + 0.2473 และ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจรได้แก่ ปริมาณจราจร, อายุผิว
จราจร (ปี) จํานวนรถบรรทุกในช่องจราจรซ้ายและปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง สมการการเสื่อมสภาพความฝืดของ
ผิวจราจรของผิวทางชนิด (AC 60-70) y = 0.320 – 1.946x10-8xAADTx365xปี และ ผิวทางชนิด Para Slurry Seal คือ
y = 0.604 – 0.1201 x10-8 x AADTx365xปี
คําสําคัญ: ความฝืดของผิวจราจร, ค่าความลึกผิวจราจร, สมการถดถอย, พยากรณ์
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The Study of Relationship between the Mean Depth Value and
Friction Resistance and Factor Influencing the Skid Resistance
1*

2

Palawut Arunothai and Suponchai Utainarumol

Abstract
This research aims to study 1) Relationship and construct the correlation equations of texture
depth and Skid resistance 2) Factors influencing road surface roughness. The equation for deterioration
of traffic surface friction was formulated. The tool used in this study to determine the texture depth of
the traffic surface are the Sand Patch tools and the Skid (ASFT T - 10) surface skid resistance test. The
investigation was performed on AC 60-70 asphaltic concrete pavement and Para Slurry Seal with 1-3
years lifetime. Data from the Department of Highways including traffic volume, age of road surface
(years), percent of heavy truck, number of trucks in the left lane, volume of trucks throughout the road
surface were also analysed by software. The results of this research are as follows: 1) The correlation
between texture depth and Skid resistance of AC 60-70 surface is y = 0.1415x - 0.3414 and Para Slurry
Seal is y = 0.3816x + 0.2473 and 2) Factors influencing road surface roughness are traffic volume, lifetime
of road surface (years), number of trucks in the left lane and volume of trucks throughout the road
surface. Equation of motion deterioration of the pavement type (AC 60-70) is y = 0.320 – 1.946*10-8
*AADT*365*year and Para Slurry Seal is y = 0.604 – 0.1201*10-8*AADT*365*year.
Keywords: Skid Resistance, Depth of Road Surface Accessibility, Regression Model, Forecasting
Received: August 31, 2017
Revised: September 25, 2020
Accepted: November 6, 2020

_______________________________________
1

Master Degree Student, School of Transportation Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
2
Associate Professor, School of Transportation Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok
* Corresponding Author Tel. +669 4789 7935 e-mail: palawut.a@gmail.com

_21-0060(001-172).indd 75

29/1/2564 BE 13:07

76

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 3 September – December, 2020

1. บทนํา
การคมมนาคมทางบกกหรือทางถนน เป็นเส้นทางหหลัก
ของประเเทศไทย หนึ่ งในสาเหตุ
ใ
ของการเกิ ดอุ บั ติ เเหตุ
เนื่ องมาจจากสาเหตุ สภาาพพื้ นผิ วถนนนที่ ลื่ น หรื อสภภาพ
พื้นผิวถนนนที่มีค่าความฝืดของผิ
ด วจราจร (Skid Resistannce)
ต่ํา กรมทาางหลวงมีภารกิกิจหลักในการดํดําเนินการก่อสสร้าง
บํารุงรั กษษา ตรวจสอบ และปรั บปรุงถนนซึ
ง
่ ง ได้ มีกการ
สํารวจแลละประเมินสภาาพทางเป็นประะจํางานวิจัยนี้เเป็น
การศึกษาาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความมฝืดของผิวจราาจร
เป็ น การหหาความสั ม พั นธ์
น ร ะหว่ า งค่าความฝื
า
ด ของงผิ ว
จราจรกับบปัจจัยที่มีอิทธิพลในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวขข้อง
และจากงาานวิจัยอื่น ๆ ที่ผ่านมาได้มีการกล่
า าวว่าค่าคววาม
ลึกของผิววจราจรย่อมส่งผลต่
ง อค่าความมฝืดของผิวจราาจร
ด้วยและกการวิเคราะห์ค่าความสั
า
มพันธ์ของผลการทดส
ข
สอบ
ค่าความลึึกของผิวหน้าของผิ
ข วจราจรจาากการทดสอบดด้วย
Sand PPatch และค่าความฝืดของผิวจราจรที่ได้จจาก
เครื่องมือ Skid (ASFT T – 10) นั้น เพื่อสามารถสสร้าง
ว บค่าความฝืดดผิว
สมการควาามสัมพันธ์ระหหว่างความลึกผิวกั
เพื่อเป็นกการเปรี ยบเทียบเครื
ย ่องมือทดดสอบที่ มีลักษษณะ
แตกต่ างกักั นหลายด้ าน เช่ น ลักษณะการทดสอบ กการ
ทดสอบแบบบเคลื่อนที่ และการทดสอบ
แ
บแบบจุด เพื่อเเป็น
การสอบเทีทียบเครื่องมือ และเป็นการนําเทคนิคการหาาค่า
ความฝืดโดดยการใช้อุปกรรณ์เครื่องมือทดดสอบราคาต่ําออย่าง
Sand Paatch มาใช้หาคค่าความฝืดได้โดย
โ ไม่จําเป็นตต้อง
อาศัยเครื่อองมือ Skid (AASFT T – 10) ซึ่งมีราคาค่อนข้าง
สูงได้ งานนวิจัยนี้จึงได้มุ่งเน้
ง นการศึกษาาปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลที่สส่งผลต่อค่าควาามฝืดของผิวจรราจร [1]
2. วัตถุปประสงค์ของกาารวิจัย
2.1 เพืพื่อศึกษาวิเคราะะห์ความสัมพันธ์ธและสร้างสมกการ
ความสัมพันธ์ของผลการรทดสอบค่าควาามลึกของผิวหน้น้า
ของผิวจราาจรจากการทดดสอบด้วย Sand Patch [2] แและ
ค่าความฝืดดของผิวจราจรจจากเครื่องมือ Skid (ASFT T – 10)
[3]
2.2 เพืพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของงผิว
จราจร แลละสร้างสมการรพยากรณ์การรเสื่อมสภาพคววาม
ฝืดของผิววจราจร
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3. วิธีดําเนินการรวิจัย
3.1 ศึกษาเออกสาร และงานนวิจัยที่เกี่ยวข้องกั
อ บ
คุณลั
ณ กษณะของกาารเข้าถึงเพือ่ ใช้ใในการกํ
น าหนดวัตถุ
ต ประสงค์
และขอบเขตของกการวิจยั
3.2 ทําการททดสอบภาคสนนามจากแปลงททดสอบด้วย
เครืรื่องมือทดสอบได้จากเครื่องมืมือทดสอบทั้ง 2 ประเภท
ดังนีน้
า
กของผิผิวจราจร (MTDD) จากการ
3.2.1 ค่าความลึ
ทดดสอบด้วยเครือ่ งมือ Sand Pattch [2]

รูปที่ 1 เครื่องมือ SSand Patch
3.2.2 ค่าความฝืด (f หหรือ μ) จากเคครือ่ งมือ
Skid (ASFT T-10) [3]
ก
ว ยรถสํารวจและเครื่องมือ
โดยทําการทดสอบด้
ทดดสอบ Skid (ASFT T-10) และการทดสสอบด้วยชุด
ทดดสอบ Sand Patch ทดสอบทุกกระยะประมาณ
ณ 200 เมตร
จํานวนอย่
น างน้อย 1 ตําแหน่ง (ตํตําแหน่งละ 3 จุจด) บริเวณ
ร่องล้อซ้ายของแต่ละสายทาง ใในตําแหน่งเดียวกั
ย น ทั้ง 2
เครืรื่องมือ โดยการรกําหนดชุดข้ออมูลดังนี้
1) ชนิดของผิ
ด วทาง
- ผิวทางชนิ
ว
ดเกรดด Asphalt Concrete
(ACC 60-70)
- ผิวทางชนิ
ว
ด Paraa Slurry Seal
2) อายุผิผวิ ทาง
- อาายุผิวทางไม่เกิน 1 ปี (2558))
- อาายุผิวทางตั้งแตต่ 1-2 ปี (25577)
- อาายุผิวทางตั้งแตต่ 2-3 ปี (25566)
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รูปปที่ 2 เครื่องมืมือ Skid (ASFTT T – 10)
3.3 ศึกษาและวิเครราะห์ความสัมพัพนธ์ของค่าความ
ลึ กและค่ าความฝื ดที่ ได้ด จากการทดสสอบเครื่ องมื ออทั้ ง
2 ประเภทท ซึ่งได้ทําการสํสํารวจข้อมูลค่าความฝืดภาคสนนาม
จากแปลงงทดสอบ โดยครอบคลุมกลุ่มของ แต่ละชชนิด
ผิวจราจร ดังนี้
33.3.1 ผิวทางเกกรด Asphalt Concrete
C
(ACC
60-70)
33.3.2 ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
กการทดสอบจะะเลือกช่องจราาจรซ้ายเนื่องจจาก
ด้วยช่องจจราจรซ้ายมีปริมาณการจราาจรของรถบรรรทุก
หนักมากกว่าช่องจราจรอื่น และตามมปกติรถส่วนใใหญ่
จะขับชิดเเลนซ้ายมากกว่า ดังนั้นการทดดสอบจะเลือกชช่อง
ง าการวิ เคราาะห์
จราจรซ้ าายเป็ นแปลงทดสอบ แล้วจึงทํ
ข้อมูลของงผิวจราจรทั้ง 2 ชนิด โดยขอบบเขตการวิเคราาะห์
สมการคววามสัมพันธ์ระหว่
ะ างค่าความมลึกของผิวจราาจร
(MTD) จากการทดสอบบ Sand Patchh และค่าความมฝืด
(f หรือ μ)) จากเครื่องมือ Skid (ASFT T-10)
T [4]
3.4 เเก็บรวมรวบข้ อมูลค่าความฝืฝืดการเข้าสํ ารรวจ
และรวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้องโดยใช้ถนนลาดยางในคว
น
วาม
รับผิดชอบบของกรมทางงหลวง และปรระสานขอข้อมู ลที่
จําเป็น ซึ่งงมีประเภทผิวจราจรหลั
จ
กที่ใช้งานอยู่ในปัจจุ บัน
มี 2 ชนิด คือผิวทางก่อสร้
อ างใหม่หรือการบู
อ รณะผิวททาง
เกรด ACC 60-70 แลละผิวทางบํารุงรั
ง กษา ชนิด PPara
Slurry Seeal แล้วนําข้อมูลทั้งหมดทีไ่ ด้มา
ม เข้าประมวลลผล
และเพื่อสสร้างสมการพยยากรณ์การเสื่อมสภาพความ
อ
มฝืด
ของผิวจราาจร เพื่อคาดการณ์การใช้ของงถนนจากค่าคววาม
ฝืดผิวจราจร [1]
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3.5 ศึกษาวิเคราะห์
ค ความสัมมพันธ์ระหว่างปัปัจจัยต่าง ๆ
ที่ มีมี อิ ท ธิ พ ลกั บค่คา ความฝื ด ขอองผิ ว จราจรโดยมุ่ ง เน้ น
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลที่ส่งผผลต่อค่าความฝืดื โดยการ
ใช้เครื
เ ่องมือทดสออบ Skid (ASFFT – 10) เป็นตัตวที่ใช้เก็บ
ข้อมู
อ ลความฝืดขอองแต่ละชนิดผิววทาง เพื่อวิเครราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อค่าาความฝืดโดยกการศึกษานี้
แ งการศึกษาอออกเป็น 2 กลุลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นการ
ได้แบ่
ศึกษาเกี
ก ่ยวกับข้อมู
อ ล กลุ่มคุณลักั ษณะสภาพผิวทาง ส่วน
กลุลุ่มที่ 2 กลุ่มแรงที่กระทําต่อสสภาพผิวจราจร ซึ่งจะถูก
นํามาศึกษาประกกอบในเรื่องกา รทําวิจัยโดยราายละเอียด
ของตัวแปรต่าง ๆ จะกล่าวถึงตัววแปรที่สําคัญได้ดังนี้
3.5.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มมลักษณะสภาพพผิวจราจร
ประกอบด้วยตัวแปร
แ ดังนี้
1) ผิวทางเกรด Asphalt Conccrete (AC
60--70)
2)
2 ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
S
3.5.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มแรรงกระทําต่อสภภาพผิว
จราาจรประกอบด้วยตั
ว วแปร ดังนี้
1) ปัจจัยด้านจจราจร คือ ปริมาณ
ม
จราจรเฉลี่ยรายปีปี (AADT)
2)
2 ปัจจัยด้านเวเวลา คือ อายุผิผวิ ทาง
3)
3 ปัจจัยด้านปปริมาณจราจรตตลอดอายุ
ผิวทางคือ AADTT x 365วัน x จจํานวนปี
4)
4 ปัจจัยด้านจํจํานวนรถบรรททุก คือ
(1) เปอร์เซ็ นต์สดั ส่วนจํานวน
น
รถบบรรทุก คือ % HEAVYVEH
(2) ปริมาณณรถบรรทุกช่องจจราจรซ้าย
(3) ปริมาณณรถบรรทุกตลออดอายุ
ผิวทาง
3.6 สร้างสมมการพยากรณ์ การเสื่อมสภาพความฝืด
ผิวจราจรเพื่อคาดการณ์การใช้ช้งานของผิวจรราจรนั้น ๆ
การศึกษานี้ได้แบ่บงการศึกษาอออกเป็น 2 กลุม่ โดยกลุ่ม
ที่ 1 เป็นการศึกษาเกี
ษ ่ยวกับข้อมู ล กลุ่มคุณลักษณะสภาพ
ษ
ผิวทาง ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มแแรงที่กระทําต่อสภาพผิว
จราาจรและตัวแปรรอีกประเภทคืออตัวแปรเชิงปริริมาณ เป็น
ตัวแปรที่ สามารถถวัดค่ าได้ ในทีที่ นี้ คื อ ปั จจั ยด้ านจราจร
จ ยด้านเวลาปัจจัยด้านจราจจรตลอดอายุผวทางปั
ิว จจัย
ปัจจั
ด้านจํานวนรถบรรรทุกโดยรายลละเอียดของตัวแปรต่าง ๆ
จะกล่าวถึงตัวแปรรที่สําคัญได้ดังนนี้
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(f)

AADT = ปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายปีต่อวัน
อายุผิวจราจร = อายุผิวจราจรที่เปิดการใช้งาน
AADTx365xปี = ปริมาณการจราจรตลอดอายุผิวทาง
%HEAVYVEH = เปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก
ปริมาณรถบรรทุกช่องจราจรซ้าย=จํานวนรถบรรทุก
เฉลี่ยต่อวันที่วิ่งในช่องจราจรซ้าย
ปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง = จํานวนรถบรรทุก
ที่วิ่งตลอดอายุที่เปิดใช้

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลของความสัมพันธ์และสมการความสัมพันธ์
ของการทดสอบค่าความลึกของผิวหน้าของผิวจราจรจาก
การทดสอบด้วย Sand Patch และค่าความฝืดของผิว
จราจรจากเครื่องมือ Skid (ASFT T – 10) ของเครื่องมือ
ทดสอบทั้ง 2 ประเภทนี้โดยวิเคราะห์ความถดถอย
(Simple Linear Regression Analysis) ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ความถดถอย จะประกอบไปด้วย [5]
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y = 0.1415x + 0.3414
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R2 = 0.0154
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AC 60-70
เชงิ เสน้ (AC 60-70)

MTD(mm)

รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า MTD และค่า (f) ของ ผิวทางชนิด AC 60-70

(f)

สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า MTD จาก Sand
Patch และค่า (f) จาก Skid (ASFT T-10) ของผิวทาง
ชนิด AC 60-70
y = 0.1415x + 0.3414
(1)

เมื่อ y คือ ค่าความฝืดของผิวจราจร (f) จาก Skid
(ASFT T-10)
x คือ ค่าความหยาบเฉลี่ยของผิวจราจร (MTD
(mm.)) จาก Sand Patch
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รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า MTD และค่า (f) ของ ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
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สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า MTD จาก Sand
Patch และค่า (f) จาก Skid (ASFT T-10) ของผิวทาง
ชนิด Para Slurry Seal
y = 0.3816x + 0.2473
(2)
เมื่อ y คือ ค่าความฝืดของผิวจราจร (f) จาก Skid
(ASFT T-10)
x คือ ค่าความหยาบเฉลี่ยของผิวจราจร (MTD
(mm.)) จากSand Patch
4.2 ผลของการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความ
ฝื ดของผิ วจราจร และการสร้ างสมการพยากรณ์ การ
เสื่อมสภาพความฝืดของผิวจราจร
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจรทั้ง 2 ชนิด
คือผิวทางเกรด AC 60-70 และผิวทางชนิด Para Slurry
Seal จากการศึกษาปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายปีต่อวัน
(AADT) พบว่ามีนัยสําคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจรเนื่องจากปริมาณ
การจราจรเฉลี่ยรายปีต่อวัน (AADT) มาก แสดงว่ามีการ
รองรับปริมาณการจราจรใช้งานมากตามอายุการใช้งาน
ของผิวจราจรนั้น ก็จะส่งผลให้มีค่าความฝืดลดลงตาม
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายปีต่อวัน (AADT) ที่เพิ่มขึ้น
ส่วนจากการศึกษาอายุผิวจราจร (ปี) พบว่ามีนัยสําคัญใน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร
เนื่องจากอายุผิวจราจร (ปี) มาก ก็จะส่งผลให้มีค่าความ
ฝืดลดลงตามปริมาณการจราจรใช้งานมากตามอายุการใช้
งานของผิวจราจรนั้น ส่วนจากการศึกษาปริมาณการจราจร
ตลอดอายุผิวทาง (AADTx365xปี) พบว่ามีนัยสําคัญใน
การวิ เคราะห์ ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อค่ าความฝื ดของผิ ว
จราจร เนื่ องจากปริ มาณการจราจรตลอดอายุ ผิ วทาง
(AADTx365xปี) มาก ก็จะมีการรองรับปริมาณการจราจร
การใช้งานมากตามปริมาณอายุการใช้งานของผิวจราจร
นั้นก็ จะส่ งผลให้มี ค่าความฝืดผิวจราจรน้ อยลงไปด้วย
ส่วนจากการศึกษาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก
(% HEAVYVEH) พบว่าไม่มีนัยสําคัญในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร เนื่องจาก
เปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก (% HEAVYVEH) ยัง
ขึ้นอยู่กับจํานวนปริมาณการจราจรทั้งหมดซึ่งเปอร์เซ็นต์
สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก (% HEAVYVEH) น้อยกว่าแต่
มีปริมาณการจราจรที่มากกว่าก็อาจส่งผลให้มีจํานวน
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รถบรรทุกหนักมากกว่าได้ อีกนัยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สัดส่วน
จํานวนรถบรรทุก (% HEAVYVEH) มากกว่าแต่มีปริมาณ
การจราจรที่น้อยกว่าก็อาจส่งผลให้มีจํานวนรถบรรทุก
หนักน้อยกว่าได้ และเปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก
มาก (% HEAVYVEH) แต่อายุการใช้งานผิวจราจรน้อยก็
จะมีค่าความฝืดมาก เมือเทียบกับ เปอร์เซ็นต์สัดส่วน
จํานวนรถบรรทุก (% HEAVYVEH) น้อยแต่มีอายุการใช้
งานผิวจราจรมากก็จะส่งผลให้มีค่าความฝืดน้อยลงด้วย
ส่ วนจากการศึ กษาปริ มาณรถบรรทุ กช่ องจราจรซ้ าย
พบว่ามีนัยสําคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่า
ความฝืดของผิวจราจร เนื่องจากปริมาณรถบรรทุกช่อง
จราจรซ้ายมาก ก็จะมีการรองรับปริมาณการจราจรการ
ใช้งานมากตามปริมาณอายุการใช้งานของ ผิวจราจรนั้นก็
จะส่งผลให้มีค่าความฝืดผิวจราจรน้อยลง ส่วนจากการ
ศึกษาปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทางพบว่ามีนัยสําคัญ
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิว
จราจร เนื่องจากปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทางมาก
ก็จะมีการรองรับปริมาณการจราจรการใช้งานมากตาม
ปริมาณอายุการใช้งานของผิวจราจรนั้นก็จะส่งผลให้มีค่า
ความฝืดน้อยลงไปด้วย
4.2.2 ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจรโดยใช้ข้อมูล
ที่ผ่านการตัดค่าสุดต่าง (Outlier) ออก ของผิวทางชนิด
(AC 60-70) ต่อไปนี้
จากการสํารวจและประเมินสภาพความฝืดของ
ผิวจราจรชนิด AC 60-70 กับปัจจัยที่มีอิทธิพล โดยใช้
ข้อมูลที่ผ่านการตัดค่าสุดต่าง (Outlier) ออก โดยการใช้
โปรแกรมวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ผ่ า นเครื่ อ งมื อ Explore
ประกอบกับ Z-score ในการตัดข้อมูล ซึ่งเครื่องมือ
Explore จะแสดงตําแหน่งของค่าที่ผิดปกติผ่านแผนภูมิ
แท่ง ดังรูปที่ 5 และเครื่องมือ Z-score จะแสดงให้เห็น
ถึงค่าเฉลี่ยที่อาจมีมากหรือน้อยไปอย่างผิดปกติของข้อมูล
โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะมีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติ และค่า Z-score จะมีค่าอยู่ประมาณไม่เกิน 2 หาก
ข้อมูลใดมีค่า Z-score เกินกว่านี้แสดงว่าเป็นค่าผิดปกติ
ซึ่งภายหลังจากการตัดข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Explore
และ Z-score มีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนข้อมูลทั้ง
ก่อนและหลังการตัดค่าสุดต่าง ดังในตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 [5]
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รูปที่ 5 ตัวอย่างแผนภูมิแสดงถึงค่าสุดต่าง (Outlier) ผิวทางชนิด AC 60-70 ที่พบในชุดข้อมูล
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนข้อมูลก่อนและหลังการ
ตัดค่าสุดต่าง (Outlier) ผิวทางชนิด AC 60-70
ชนิดผิว
AC (60-70)

จํานวนข้อมูล
ก่อนการตัด
375

จํานวนข้อมูล
หลังการตัด
49

ตารางที่ 2 ค่าข้อมูลของผิวจราจรผิวทางชนิด AC 60-70
ข้อมูล
Mean หน่วย
ค่าความฝืดผิวทางเกรด AC 60-70
0.29 • ปริมาณการจราจร (AADT)
2,090 คัน/วัน
• อายุผิวจราจร
1-3 ปี
• ปริมาณการจราจรตลอดอายุ
1,681,302 คัน
ผิวทาง
• เปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวน
12.53 %
รถบรรทุก (%HEVYVEN)
• ปริมาณรถบรรทุกช่องจราจรซ้าย
258 คัน/วัน
• ปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุ
203,119 คัน
ผิวทาง
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การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืดผิว
จราจรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล ซึ่งในที่นี้ได้นําข้อมูล
ตัวแปรตามคือ ค่าความฝืดของผิวจราจร และตัวแปร
อิสระซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรเชิงกลุ่มคือ ปริมาณการ
จราจรเฉลี่ยรายปีต่อวัน (AADT) อายุผิวจราจร (ปี) ปริมาณ
การจราจรตลอดอายุผิวทาง (AADTx365xปี) เปอร์เซ็นต์
สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก (% HEAVYVEH) ปริมาณ
รถบรรทุกช่องจราจรซ้าย และปริมาณรถบรรทุกตลอด
อายุผิวทาง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อตรวจสอบว่าตัวแปร
ทุกตัวนั้นมีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวทางดังนี้
H0 : ปัจจัยต่าง ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิว
จราจร
H1 : ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิว
จราจร
ในการวิเคราะห์กําหนดระดับนัยสําคัญ (Significant)
= 0.05 โดยกําหนดให้ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มี
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรตาม ได้แก่ ค่าความฝืด (f)
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ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายปี
ต่อวัน (AADT) อายุผิวจราจร (ปี) ปริมาณการจราจร
ตลอดอายุผิวทาง (AADTx365xปี) เปอร์เซ็นต์สัดส่วน
จํานวนรถบรรทุก (%HEAVYVEH) ปริมาณรถบรรทุกช่อง
จราจรซ้าย และปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืด
ของผิวจราจรและปัจจัยที่มีอิทธิพล จํานวน 49 ข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์สร้างสมการพยากรณ์การเสื่อมสภาพความ
ฝืดของผิวจราจร ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของค่าความฝืดที่ได้จากสมการโดยวิธีการทดสอบ
Validate ข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันว่าวิธีวิเคราะห์ให้ผล
การวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยําและยอมรับได้ ซึ่งใน
ตารางที่ 3 Coefficientsa ผิวทางชนิด AC 60-70
Model
1 (Constant)
AADTx365xปี

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.320
.018
-1.946E-008
.000

สมการพยากรณ์การเสื่อมสภาพความฝืดของผิวจราจร
ค่าความฝืดของผิวจราจรชนิด
AC60-70 = 0.320 – 1.946x10-8xAADTx365xปี (3)

4.2.3 ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อค่ าความฝื ดของผิ วจราจรโดยใช้
ข้อมูลที่ผ่านการตัดค่าสุดต่าง (Outlier) ออกของผิวทาง
ชนิด Para Slurry Seal
จากการสํารวจและประเมินสภาพความฝืดของ
ผิวจราจรชนิด Para Slurry Seal กับปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยใช้ข้อมูลที่ผ่านการตัดค่าสุดต่าง (Outlier) ออกโดย
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติผ่านเครื่องมือ Explore
ประกอบกับ Z-score ในการตัดข้อมูล ซึ่งเครื่องมือ
Explore จะแสดงตําแหน่งของค่าที่ผิดปกติผ่านแผนภูมิ
แท่ง ดังรูปที่ 6 และเครื่องมือ Z-score จะแสดงให้เห็น
ถึ ง ค่ าเฉลี่ ยที่ อาจมี มากหรื อน้ อยไปอย่ างผิ ดปกติ ของ
ข้อมูล โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะมีการแจกแจง
เป็นโค้งปกติ และค่า Z-score จะมีค่าอยู่ประมาณไม่เกิน
2 หากข้อมูลใดมีค่า Z-score เกินกว่านี้แสดงว่าเป็นค่า
ผิดปกติ ซึ่งภายหลังจากการตัดข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
Explore และ Z-score มีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวน
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ที่นี้ได้นําข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่าง ๆ เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเสื่อม สภาพ
ความฝืดของผิวจราจรเพื่อเป็นการคาดการณ์การใช้งาน
ของผิวจราจรจากค่าความฝืดของผิวจราจรนั้น ๆ ในที่นี้
ได้ใช้วิธีเลือกตัวแปรโดยวิธี (Stepwise Elimination) เป็น
การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า และนําตัวแปรอิสระออก
โดยในแต่ละ model
สามารถเลือกเข้าได้ครั้งละ
ตัวแปรเดียว หรือการเลือกออกได้ครั้งละตัวแปรเดียว
จนกระทั่งไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดเข้าหรือออกจากสมการ
อีกแล้ว ซึ่งจะคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์
ผลได้รูปแบบมา 1 รูปแบบตามตารางที่ 3 [5]
Standardized Coefficients
Beta
-.287

t
17.987
-2.055

Sig.
.000
.045

ข้อมูลทั้งก่อนและหลังการตัดค่าสุดต่าง ดังในตารางที่ 4
และตารางที่ 5 [5]
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืด
ผิวจราจรชนิด Para Slurry Seal กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพล ซึ่งในที่นี้ได้นําข้อมูลตัวแปรตามคือ ค่าความฝืด
ของผิวจราจรชนิด Para Slurry Seal และตัวแปรอิสระ
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรเชิงกลุ่มคือ ปริมาณการจราจร
(AADT) อายุผิวจราจร (ปี) ปริมาณการจราจรตลอดอายุ
ผิวทาง (AADTx365xปี) เปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถ
บรรทุก (%HEAVYVEH) ปริมาณรถบรรทุกช่องจราจรซ้าย
และปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง โดยตั้งสมมติฐาน
เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรทุกตัวนั้นมีอิทธิพลต่อค่าความ
ฝืดของผิวทาง ดังรูปที่ 6
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนข้อมูลก่อนและหลังการ
ตัดค่าสุดต่าง (Outlier) ผิวทางชนิด Para
Slurry Seal
ชนิดผิว
Para Slurry Seal

จํานวนข้อมูล
ก่อนการตัด
78

จํานวนข้อมูล
หลังการตัด
8
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รูปที่ 6 ตัวอย่างแผนภูมิแสดงถึงค่าสุดต่าง (Outlier) ที่พบในชุดข้อมูลผิวทางชนิด Para Slurry Seal
ตารางที่ 5 ค่าข้อมูลของผิวจราจรผิวทางชนิด Para
Slurry Seal
ข้อมูล
ค่าความฝืดผิวทางเกรด Para Slurry Seal
• ปริมาณการจราจร (AADT)
• อายุผิวจราจร
• ปริมาณการจราจรตลอดอายุผิวทาง
• เปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก
(%HEVYVEN)
• ปริมาณรถบรรทุกช่องจราจรซ้าย
• ปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง

Mean
0.41
2,445
1-3
1,533,040
7.26

หน่วย
คัน/วัน
ปี
คัน
%

175
111,203

คัน/วัน
คัน

H0 : ปัจจัยต่าง ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของ
ผิวจราจร
H1 : ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิว
จราจร
ในการวิเคราะห์กําหนดระดับนัยสําคัญ (Significant)
= 0.05 โดยกําหนดให้ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มี
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรตาม ได้แก่ ค่าความฝืด (f)
ตัวแปรอิสระเข้า และนําตัวแปรอิสระออก โดยใน
แต่ละ model สามารถเลือกเข้าได้ครั้งละตัวแปรเดียว
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ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ปริ ม าณการจราจร (AADT)
อายุผิวจราจร (ปี) ปริมาณการจราจรตลอดอายุผิวทาง
(AADTx365xปี) เปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก
(%HEAVYVEH) ปริมาณรถบรรทุกช่องจราจรซ้าย และ
ปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความฝืดของผิวจราจรและปัจจัยที่มีอิทธิพล จํานวน 8
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สร้างสมการพยากรณ์การเสื่อมสภาพ
ความฝืดของผิวจราจรชนิด Para Slurry Seal ซึ่งเป็น
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของค่าความฝืดที่ได้
จากสมการโดยวิธี การทดสอบ Validate ข้อมูล เพื่อเป็น
การยืนยั นว่ าวิธี วิเคราะห์ให้ผลการวิเคราะห์ ที่มีความ
ถูกต้อง แม่นยํา และยอมรับได้ ซึ่งในที่นี้ได้นําข้อมูลจาก
การสํารวจภาคสนามและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่าง ๆ เพื่อ
สร้างสมการพยากรณ์การเสื่อมสภาพความฝืดของผิ ว
จราจรเพื่อเป็นการคาดการณ์การใช้งานของผิวจราจร
จากค่าความฝืดของผิวจราจรนั้น ๆ ในที่นี้ได้ใช้วิธีเลือก
ตัวแปรโดยวิธี Stepwise Elimination เป็นการคัดเลือก
หรือการเลือกออกได้ครั้งละตัวแปรเดียว จนกระทั่งไม่มี
ตัวแปรอิสระตัวใดเข้าหรือออกจากสมการอีกแล้ว ซึ่งจะ
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คั ด เลื อ กเฉพาะตั วแปรที่ สามารถพยากรณ์ ไ ด้ อย่ างมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เท่ านั้ น ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ ผลได้
ตารางที่ 6 Coefficientsa ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
Model
1 (Constant)
AADTx365xปี

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.604
.087
-0.1201E-007 .000

รูปแบบมา 1 รูปแบบตามตารางที่ 6 [5]

Standardized Coefficients
Beta
-.719

ตารางที่ 7 สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า (f) และค่า MTD ของแต่ละชนิดผิวจราจร
สมการความสัมพันธ์
y = 0.1415x + 0.3414
y = 0.3816x + 0.2473

R2
0.0154
0.2603

5.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจรและสร้างสมการ
พยากรณ์การเสื่อมสภาพความฝืดของผิวจราจร
5.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร
1) ปัจจัยที่มีนัยสําคัญในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืด ได้แก่ปริมาณการจราจร
(AADT) อายุผิวจราจร (ปี) ปริมาณรถบรรทุกช่องจราจร
ซ้ายปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง
2) ปัจจัยที่ไม่มีนัยสําคัญในการวิเคราะห์
ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อค่ าความฝื ดของผิ วจราจร ได้ แก่
เปอร์เซ็นต์สัดส่วนจํานวนรถบรรทุก (%HEAVYVEH)
5.2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการพยากรณ์
การเสื่อมสภาพความฝืดของผิวจราจร
จากผลการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างค่าความฝืดของผิวจราจรและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทั้ง 2 ชนิดผิวจราจร โดยสมการที่ได้จากการศึกษานี้ คือ
ตั ว แปรพยากรณ์ ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ ส ามารถ
พยากรณ์ตัวแปรค่าความฝืดของผิวจราจร ได้แก่ ปริมาณ
การจราจรตลอดอายุผิวทาง (AADTx365xปี) ซึ่งสามารถ
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6.960
-2.534

Sig.
.000
.044

5. สรุปผลและอภิปลายผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
(f) จากเครื่องมือ Skid (ASFT T-10) และค่า MTD จาก
ชุดทดสอบ Sand Patch จากแปลงทดสอบ ผลการ
วิเคราะห์ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ตามตารางที่ 7

ค่าความฝืดของผิวจราจรชนิด
Para Slurry Seal = 0.604 – 0.1201 x10-7
xAADTx365xปี
(4)

ชนิดผิว
AC60-70
Para Slurry Seal

t

ชนิดผิว
AC60-70
Para Slurry Seal

หมายเหตุ
y = ค่า (f)
x = ค่า MTD (mm.)

เขียนสมการการเสื่ อมสภาพความฝืดของผิวจราจรได้
ดังสมการต่อไปนี้
สมการพยากรณ์ ก ารเสื่ อ มสภาพความฝื ด ของผิ ว
จราจร
ค่าความฝืดของผิวจราจรชนิด AC60-70 = 0.320
– 1.946 x10-8x AADTx365xปี
ค่าความฝืดของผิวจราจรชนิด Para Slurry Seal =
0.604 – 0.1201 x10-8x AADTx365xปี
จากสมการค่าความฝืด ผิวจราจร ชนิด Para Slurry
Seal มีอัตราการเสื่อมสภาพที่ มากกว่าอัตราการเสื่อม
สภาพของผิวจราจรชนิด AC60-70
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดประกอบด้วย ชนิดผิว
จราจร ปริมาณการจราจร (AADT) ปริมาณการจราจร
ตลอดอายุ ผิ วทาง ปริ ม าณรถบรรทุ กช่ อ งจราจรซ้ า ย
ปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง
6. ข้อเสนอแนะครัง้ นี้และครัง้ ต่อไป
การตรวจสอบสภาพความฝืดของผิวถนนขึ้นอยู่กับ
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบและชนิดผิวทางของถนนประเภท
ต่าง ๆ จากข้อจํากัดด้านเครื่องมืออาจส่งผลให้ค่าความฝืด
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มีความคลาดเคลื่อนสูง ดั้งนั้น ก่อนที่จะเริ่มดําเนินการจริง
ผู้ดําเนินการควรจะศึกษาถึงข้อจํากัดของเครื่องมือเพื่อให้
สามารถเลือกเครื่องมือได้เหมาะสมกับชนิดของผิวทาง
มากที่สุด และให้ค่าความฝืดที่มีความคลาดเคลื่อนน้อย
ที่สุด
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