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การศึกษาประสิทธิภาพต้านการลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต
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บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพให้กับสถานีตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ มีความสําคัญกับผู้ใช้เส้นทางบริเวณสถานี
ตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้เน้นการศึกษาประสิทธิภาพต้านการลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกบน
ผิวจราจรคอนกรีต บริเวณถนนของสถานีตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย บนทางหลวงหมายเลข 346 ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทํา
เครื่องหมายบนผิวทางอีกชนิดหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณสถานีตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ โดยทําการ
ศึกษาถึง 1) ปัจจัยภายใน เช่น ความหนา สี 2) ปัจจัยภายนอก เช่น ระยะเวลา ปริมาณจราจร น้ําหนักรถบรรทุก
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ที่มีผลต่อค่าต้านการลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าต้านการลื่นไถลของ
สีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่า ความสัมพันธ์ของค่าต้านการลื่นไถลกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่าง ๆ พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับค่าต้านการลื่นไถล ได้แก่ ปริมาณจราจรสะสม อายุการใช้งาน ปริมาณน้ําฝน และ
ความหนา
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A Study of Skid Resistance Efficiency of Cold Plastic Pavement Marking on
Concrete Pavement
Aekapat Channarong1*and Kittichai Thanasupsin2
Abstract
Weigh Station efficiency enhancement is highly important to the people who utilize the road
ways around Weigh Station. This research emphasizes on A Study of Skid Resistance Efficiency of Cold
Plastic Pavement Marking on Concrete Road at Sai Noi Weigh Station on the highways No.346 by study
1) internal factors, such as thickness, color 2) external factors, such as, time, traffic value, truck weight
and climate that affect Skid Resistance (BPN) of cold plastic (Anti-Skid Resistance). Road marking paint is
produced for another pavement to increase the safety around weigh station. To be aware of the factors
that affect Skid Resistance of cold plastic on concrete pavement by Analytic Statistic to find Correlation
of Skid Resistance. Found that factors related to skidding were traffic volume, length of service, rainfall
and thickness decreases efficiency of cold plastic.
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1. บทนํา
งานสี จจราจรสํ าหรั บพ่
บ นหรื อทาผิวจราจร
ว
เพื่ อแแบ่ ง
ช่องทางจราจรเครื่องหมมายจราจรและทิศทางการจราจร
นั้ น เป็ นหหนึ่ งในงาน ที่ สํส าคั ญของการรบู รณะบํ ารุ งททาง
ตลอดจนนคุ ณ ภาพและ ประสิ ทธิ ภ าพพของสี สํ า หรั บบทํ า
เครื่องหมมายจราจรบนผิผิวทางให้สามาารถใช้งานได้นนาน
ตามระดัั บ คุ ณ ภาพขอองสี และระดัั บ ทางด้ า นคววาม
ปลอดภัย ได้อย่างสอดคคล้องกับมาตรฐฐานระดับสากลล ใน
การศึกษาานี้จึงเป็นการศึกษาประสิ
ก
ทธิภาพการลื
ภ
่นไถลขของ
สี โคลด์ พลลาสติ กบนผิ วจราจรคอนกรีีต บริ เวณสถถานี
ตรวจสอบบน้ํ าหนั กยานนพาหนะ ซึ่ งเป็ป็ นวั สดุ ที่ ใช้ ในนทํ า
เครื่องหมมายบนผิ วทางอีกชนิ ดที่ใช้ ในการลดอุ
น
บัติเเหตุ
บริเวณจุดดที่มีความเสี่ยงใในการเกิดอุบติัตเิ หตุ เพื่อศึกษษาถึง
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความมหนา ระยะเวลา ปริมาณจราจร
ความกว้างของแถบสี น้้ําหนักบรรทุก เป็นต้น ที่มีผลลต่อ
ประสิ ท ธิ ภาพการลื่ น ไ ถลของสี โ คลดด์ พ ลาสติ ก บนนผิ ว
ะ ผ ลทํ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพขของ
จราจรคออนกรี ต ที่ จ ะมี
เครื่องหมาายจราจรบนผิวทางลดลง
ว
2. วัตถุปประสงค์
2.1 เพืพื่อศึกษาปัจจัยภายใน
ย
เช่น สี ความหนา ที่มมีี ผล
ต่อการลืน่นไถลของสีโคลดด์พลาสติกบนผิผิวจราจรคอนกกรีต
2.2 เพืพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก เช่น ระยะเวลา
ร
ปริมมาณ
จราจร สภภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการลื่นไถลของสีโคคลด์
พลาสติกบบนผิวจราจรคออนกรีต
3. ขอบเขขตของการศึกษา
ก
3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่ต่อประสิทธิภาพพการลื่นไถลขอองสี
โคลด์พลาาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต โดยมีปัจจัยกการ
ศึกษา ได้แแก่ ความหนา ระยะเวลา ปริมาณจราจร แและ
สภาพภูมอิอากาศ
3.2 ชช่วงที่ทํ าการศึศึ กษา เฉพาะถถนนบริเวณสถถานี
ตรวจสอ บน้ํ า หนั ก ไทรรน้ อ ย (ขาเข้ า) บนทางหลลวง
หมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์-บางงเลน ระหว่าง กม.
40+300 - กม.40+000 จ.นนทบุรี แลละสถานีตรวจสสอบ
น้ําหนักลาาดบัวหลวง (ขาเข้
( า) บนทางหลวงหมายเลข
340 ตอนน ตลิ่งชันสุพรรรณ ระหว่าง กมม.26+700 - กม.
26+330 จจ.นนทบุรี
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4. วิธีดําเนินการรวิจยั
4.1 พื้นที่ศึกษา
ษ โดยเลือกใชช้สถานีตรวจสออบน้ําหนัก
ไทรรน้อย (ขาเข้า) บนทางหลวงหหมายเลข 346 ตอน แยก
นพพวงศ์-บางเลน ระหว่าง กม.440+300 - กม.40+000
จ.นนนทบุรี ดังแสสดงในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 แผนที่ตั้ง
โครรงการ เพื่อดําเนินการทําเครืรื่องหมายบนผิผิวทางชนิด
โคลลด์พลาสติก (CCold Plasticc) บนผิวจราจจรคอนกรีต
ถนนนทางเข้าสถาานีตรวจสอบน้น้ํ าหนักไทรน้อย (ขาเข้า)
และบนผิวจราจรคคอนกรีต ทางหหลวงหมายเลขข 346 หน้า
ป ่1
สถานีตรวจสอบน้น้ําหนักไทรน้อย (ขาเข้า) ดังรูปที

รูปที่ 1 แผนทีตั่ ง้ โครงการ สถถานีตรวจสอบบน้ําหนัก
อ (ขาเข้า) ทาางหลวงหมายเลข 346
ไทรน้อย
4.2 สมมติฐานและข้
า
อกําหนนด ในการศึกษานี
ษ ้
ผู้ศึศึกษาจะทําการรศึกษาโดยมีสมมมุติฐานที่ว่าด้้วยปัจจัยที่
มีผลต่
ผ อการลื่นไถลสีโคลด์พลาสสติกบนผิวจราจจรคอนกรีต
ขอองถนนทางเข้าสถานีตรวจสออบน้ําหนักและะทางหลวง
หมมายเลข 346 ว่าเป็
า นอย่างไรบ้า้ ง ทั้งในระยะเเริ่มต้นและ
ระยยะเปิดใช้บริการ
า โดยมีข้อกําหหนดในการศึกษาดั
ษ งนี้
4.2.1 ทํทาการศึกษาปประสิทธิภาพกการลื่นไถล
ของสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจจรคอนกรีต ตั้งแต่เริ่มเปิด
บริการจนถึงอายุการใช้
ก งาน 4 เดืดือนเท่านั้น
4.2.2 สีโคลด์พลาสติกกสําหรับทําเครืรื่องหมาย
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตาม มอกก. 2611บนนผิวทางที่ใช้ตอ้ งมีคณ
2556 เท่านั้น [1]
ก
4.3 ขั้นตอนการวิจัย ในกาารวิจัยนี้เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการลืลื่นไถลของสีโคลลด์พลาสติกบนนผิวจราจร
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คอนกรี ต ผู้ ศึ ก ษาได้ กํ าหนดแปลงทดสอบเพื่ อศึ ก ษา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ อประสิทธิ ภาพการลื่ นไถลของสี
โคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต โดยทําการเก็บ
ข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ในภาคสนาม อาทิเช่น ความหนา
ระยะเวลา ปริมาณจราจรสะสม ปริมาณรถบรรทุก ซึ่ง
การทดลองบนแปลงทดสอบจะใช้พื้นที่บนถนนทางเข้า
ของสถานีตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย (ขาเข้า) และ ถนน
ทางหลวงหมายเลข 346 (หน้าสถานีฯ) มาวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ลื่นไถลสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต ต่อไป
4.4 แปลงทดสอบ ในการดําเนินการทําเครื่องหมาย
บนผิวทางที่แปลงทดสอบมีขั้นตอนวิธีการ และปัจจัย
หลาย ๆ อย่างที่ต้องทําการควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามรายละเอียดและข้อกําหนดการจัดทําเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทางอย่างถูกต้อง โดยในการออกแบบการ
ทดลองที่แปลงทดสอบได้คํานึงถึง 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
ประสิทธิภาพและข้อจํากัด ประสิทธิภาพ คือ การเลือก
ศึกษาเฉพาะตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการลื่นไถล
ของสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีตมากที่สุดและ
ข้อจํากัดคือข้อจํากัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ทําการทดลองบนถนนสาธารณะจะต้องไม่รบกวนระบบ
คมนาคมขนส่งของพื้นที่และต้องไม่ทําการทดลองซึ่งคาด
ว่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งสามารถ

สรุ ป จํ า นวนตั ว แปรที่ เ หมาะสมในการศึ ก ษาที่ แ ปลง
ทดสอบได้ดังนี้
4.4.1 สถานีตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย (ขาเข้า)
4.4.2 ตําแหน่ง (ถนนทางเข้าสถานีและถนน
ทางหลวงหมายเลข 346)
4.4.3 มี 20 ตัวอย่าง (สําหรับหาค่าการลืน่ ไถล
ของเครื่องหมายบนผิวทาง)
4.4.4 มี 1 ประเภทผิวทาง (ชนิดคอนกรีต)
4.4.5 มี 1 ประเภทสี (สีโคลด์พลาสติก)
4.4.6 มี 2 สี (แดงและขาว)
4.4.7 มี 3 ระดับความหนา (ระดับ 1
(2 มิลลิเมตร) ระดับ 2 (3 มิลลิเมตร) และระดับ 3
(4 มิลลิเมตร))
4.4.8 มี 1 รูปแบบ (เส้นทึบตามขวาง)
4.4.9 มี 8 ระดับอายุการใช้งาน โดยทําการ
เก็บข้อมูลทุก ๆ 15 วัน และ 30 วัน ของทุกเดือน เป็น
เวลาประมาณ 4 เดือน
ในการออกแบบแปลงทดสอบนั้น ผู้ศึกษาได้ทํา
การปรับปรุงรูปแบบแปลงทดสอบของกรมทางหลวง [2]
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของความหนาและค่าการลื่นไถลของสีโคลด์
พลาสติก โดยได้กําหนดแปลงทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2
และรูปที่ 3

รูปที่ 2 แบบขยายเส้นจราจรตามขวางสีแดถนนทางเข้าสถานีตรวจสอบน้ําหนัก
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รูปที่ 3 แบบขยายเส้นจราจรตามขวางสีขาวถนนทางหลวงหมายเลข 346
4.5 ในการเก็บข้อมูลค่าการลื่นไถลโดยใช้ British
Pendulum Tester (BPT) มาตรฐานการทดสอบ ASTM
E 303 [3] เป็นเครื่องมือทดสอบทีใ่ ช้หลักการวัดแรงเสียด
ทานด้วยการเหวี่ยงแท่นยางสัมผัสพื้นผิวทดสอบ สามารถ
ใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
กรมทางหลวงใช้งานในปัจจุบัน โดยผลการทดสอบแสดง
เป็นค่า BPN (British Pendulum Number)
4.6 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษานี้
ผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจใน
สนาม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
ความหนา ระยะเวลา ปริ มาณจราจรสะสม ปริ มาณ
รถบรรทุ กหนั กสะสม และ สภาพภู มิ อากาศ เป็ นต้ น
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติก
บนผิวจราจรคอนกรีตของสถานีตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย
(ขาเข้า) ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านสถิติต่าง ๆ
5. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลื่นไถล
ของสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต ผู้ศึกษาได้ทํา
การแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น
5.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา
5.1.1 ลักษณะทางกายภาพของถนนการศึกษา
นี้ ผู้ ศึ กษาได้ เลื อกใช้ สถานี ตรวจสอบน้ํ าหนั กไทรน้ อย
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(ขาเข้า) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์ บางเลน ระหว่าง กม.40+300 - กม.40+000 จ.นนทบุรี
ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นพื้นที่ศึกษาโดย
เป็นถนนทางหลวงหมายเลข 346 ซึ่งเป็นผิวทางชนิด
คอนกรีตโดยเลือกใช้ ช่องจราจรซ้าย จํานวน 1 ช่องจราจร
มีขนาดช่องจราจร กว้าง 3.50 เมตร และถนนทางเข้า
สถานีฯ ซึ่งเป็นผิวทางชนิดคอนกรีต มีช่องจราจร 1 ช่อง
จราจร กว้าง 3.50 ม. ดังแสดงในรูปที่ 4 สภาพพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 4 สภาพพื้นที่ศึกษา
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55.1.2 แปลงทดสอบ การศึกษานี้ผู้ศึกษษาได้
พิจารณาถึถึงลักษณะทางกกายภาพของถนนน อันจะก่อให้ห้เกิด
ความสะดดวก ปลอดภัย ในการดําเนินการจั
น ดทําแปปลง
ทดสอบและการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละช่
ะ วงเวลา รวมมถึง
งบประมาาณที่ จํากั ด จึ งทํ
ง าให้ผู้ ศึกษาาได้ เลือกทําแปปลง
ทดสอบที่บบริเวณสถานีตรวจสอบน้
ร
ําหนัักไทรน้อย (ขาเเข้า)
บนทางหลลวงหมายเลข 346
3 ตอน แยกกนพวงศ์ - บางเลน
ระหว่าง กกม.40+300 - กม.40+000 จ.นนทบุ
จ
รี ของกกรม
ทางหลวง ซึ่งแบ่งเป็นผิวทางคอนกรี
ว
ตเพื่อใช้ในการททาสี
โ พลาสติก (Anti SSkid
เคลือบผิววจราจรชนิดสีโคลด์
Resistancce) ดังแสดงในรูรูปที่ 5 แสดงกาารทําแปลงทดสออบ

คัดแยกประเภทร
ด
รถที่จะเข้าชั่งนน้ําหนักที่สถานีฯ พร้อม
บันทึ
น กด้วยระบบ CCTV ตลอด 224 ชั่วโมง จากกการสํารวจ
ปริมาณจราจรทั้ง 4 เดือน ตั้งแแต่เดือน กุมภาาพันธ์ พ.ศ.
2560 ถึงเดือน พฤฤษภาคม 25600 ได้ผล ดังแสดดงในรูปที่ 6
พบบว่าถนนทางหลลวงหมายเลข 3346 มีปริมาณจจราจรเฉลีย่
12,352 คัน/วัน เป็ป็นรถบรรทุกหนนัก (%HV.) ปรระมาณ 7%
แลละถนนทางเข้าสถานี
า
ฯ มีปริ มาณจราจรเฉฉลี่ ย 1,428
คัน/วั
น น เป็นรถบรรรทุกหนัก (%
%HV.) ประมาาณ 100%
สัดส่
ด วนปริมาณจรราจร ถนนทางหหลวง 346 : ถนน ทางเข้า
ของสถานีฯ เป็น 0.90
0 : 0.10 ในกการพิจารณาปริมาณจราจร
ม
อ
่อมสภาาพของเส้นจราจจร ผู้ศึกษา
ทีส่่สงผลกระทบต่อการเสื
ได้พิพจารณา เส้นจราจรชนิ
น
ดสีโโคลด์พลาสติกสีขาว (Anti
Skiid Resistance)) แบบตามขวางง (Rumble Strips) ขนาด
0.220x3.00 ม. บนถนนทางหลว
บ
วง 346 มีปริมาณจราจร
ม
เฉลีลี่ยประมาณ 12,352 คัน/วัน แและเส้นจราจรชชนิดสีโคลด์
พลลาสติกสีแดง (AAnti Skid Reesistance) แบบบตามขวาง
(Ruumble Strips) ขนาด 2.00xx3.00 ม. บนถนนทางเข้า
สถานีฯ มีปริมาณ
ณจราจรเฉลี่ยปรระมาณ 1,428 คัน/วัน

รูปที่ 5 กาารทําแปลงทดสสอบ
5.2 สสภาพการจราจรที่แปลงทดสออบ ในการศึกษษา
สภาพการรจราจรที่แปลงงทดสอบผู้ศึกษาได้
ษ ทําการสํารรวจ
ปริมาณจรราจรและน้ําหนักบรรทุกของงรถแต่ละประเเภท
เพื่อให้ทรราบถึงพฤติกรรรมการจราจรของพื้นที่ศึกษาโโดย
ได้ผลดังต่อไปนี้
55.2.1 ปริมาณจจราจรที่แปลงททดสอบ ผู้ศึกษษาได้
ทําการสําารวจปริมาณจจราจรด้วยระบบบการนับรถแและ
แยกประเภทรถของสถาานีตรวจสอบน้าหนั
ํา กไทรน้อย ซึ่ง
แยกเป็นระบบ Image Processing
P
ที่ใช้ในการตรวจสสอบ
รถบรรทุกกที่วิ่งฝ่าด่าน และระบบ
แ
Classsified ที่ใช้ในการ
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รูปที่ 6 ปริมาณจราจรรที่แปลงทดสออบ
5.2.2 ค่คาการลื่นไถล (BPN) เริ่มต้นของสี
ข โคลด์
พลลาสติก (Anti Skid Resistancce) บนผิวจราจจรคอนกรีต
ทีระดั
่ร บความหนาาต่าง ๆ ในการรศึกษานี้ผู้ศึกษาได้
ษ ทําการ
ตีเส้สนจราจรชนิดสีโคลด์พลาสติกบบนผิวจราจรแบบบคอนกรีต
(Annti Skid Resisstance) ที่ถนนนทางหลักกับถนนทางเข้า
สถานีฯ ทั้งหมด 2 จุด ประกอบบด้วย ถนนทางหลัก 1 จุด
เส้นจราจรสี
น
ขาว ตามขวาง (Ruumble Stripps) ขนาด
0.220x3.00 เมตร จํานวน 3 จุด จุดละ 6 เส้น โดยมี
โ อัตรา
ความหนา 2 – 4 มิลลิเมตร สําหหรับเส้นจราจรสีขาว ส่วน
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ถนนทางเข้าสถานีฯ 1 จุด เป็นเส้นจราจรสีแดง ตามขวาง
(Rumble Strips) ขนาด 0.20x3.00 เมตร จํานวน 3 จุด
จุดละ 6 เส้น โดยมีอัตราความหนา 2 – 4 มิลลิเมตร
แล้วทําการวัด ค่าการลื่นไถลกับความหนา แล้วนํามาหา
ค่าเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าการลื่นไถลและค่าความหนาเริ่มต้นของ
เส้นจราจรชนิดสีโคลด์พลาสติก (Anti Skid
Resistance) บนผิวทางคอนกรีตในแต่ละ
ตําแหน่ง
ลําดับ

ตําแหน่ง

1

RA1

2

RB1

3

RC1

4

RA2

5

RB2

6

RC2

7

RA3

8

RB3

9

RC3

10

WA1

11

WB1

12

WC1

13

WA2

14

WB2

15

WC2

16

WA3

17

WB3

18

WC3
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ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางเข้า
สถานีฯ
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346
ถนนทางหลวง
346

5.2.3 การเสื่อมสภาพของสีโคลด์พลาสติก
(Anti Skid Resistance) บนผิวจราจรคอนกรีต ในการ
ศึกษานี้ผู้ศึกษาได้จัดทําแปลงทดสอบตามตําแหน่งของ
เส้นจราจรและระดับความหนาของเส้นจราจร ดังแสดง
ในตารางที่ 2 แสดงจํานวนตัวอย่างที่แปลงทดสอบแล้ว
ทํ า การเก็ บข้ อมู ลค่ า การลื่ นไถลและความหนาทุ ก ๆ
0.5 - 1 เดือน เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน รวม 8 ครั้ง
แล้ ว นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ต ามตํ า แหน่ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนตัวอย่างที่แปลงทดสอบ

กลุ่ม

สี

ค่าการ
ลื่นไถล

ค่าความ
หนา

1

แดง

93

2.31

1

แดง

93

2.51

1

แดง

97

1.85

เฉลี่ย

94

2.22

2

แดง

95

2.91

2

แดง

95

3.75

4

2

แดง

93

2.75

5

เฉลี่ย

94

3.14

3

แดง

93

4.38

3

เฉลี่ย

92

3.54

3

ขาว

93

3.68

เฉลี่ย

93

3.87

1

ขาว

92

2.24

1

ขาว

96

2.45

1

ขาว

94

2.43

เฉลี่ย

94

2.37

2

ขาว

96

3.65

2

ขาว

94

3.27

2

ขาว

84

3.19

เฉลี่ย

91

3.37

3

ขาว

94

4.07

3

ขาว

84

3.83

3

ขาว

82

3.87

เฉลี่ย

87

3.92

สัญลักษณ์
1
2
3

6

ระยะห่าง จํานวน
(เมตร) (ตัวอย่าง)
RUMBLE STRIPS สีแดงโรย
5.00
18
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 1
RUMBLE STRIPS สีแดงโรย
5.00
18
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 2
RUMBLE STRIPS สีแดงโรย
5.00
18
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 3
RUMBLE STRIPS สีขาวโรย
0.50
18
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 1
RUMBLE STRIPS สีขาวโรย
0.50
18
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 2
RUMBLE STRIPS สีขาวโรย
0.50
18
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 3
รวม (จํานวนตัวอย่าง 1 - 6)
108
รายละเอียด

5.2.4 การเสื่ อมสภาพของสี โคลด์ พลาสติ ก
(Anti Skid Resistance) ของค่าการลื่นไถล (BPN) ที่
ระดับความหนาต่าง ๆ ของสีโคลด์พลาสติก (Anti Skid
Sistance) บนผิวจราจรคอนกรีต จากข้อมูลที่ได้จากการ
วัดค่าการลื่นไถล (BPN) ในแปลงทดสอบทั้งเส้นจราจร
ตามขวาง 0.20x3.00 ม. สีขาวและเส้นจราจรตามขวาง
2.00x3.00 ม. สีแดง สามารถสรุปตามตําแหน่งได้ดังนี้
1) เส้ น จราจรชนิ ด สี โ คลด์ พ ลาสติ ก
(Anti Skid Resistance) สีขาว จากการเก็บข้อมูลใน
สนามที่ผ่านมา ผู้ศึกษาได้นําค่าเฉลี่ยของค่าการลื่นไถล
(BPN) อายุการใช้งานของเส้นจราจร และปริมาณจราจร
สะสม ที่ได้จากการหาพื้นที่ใต้กราฟของปริมาณจราจร
(คัน/วัน) กับอายุการใช้งาน (วัน) ของเส้นจราจรชนิด
โคลด์พลาสติกสีขาว ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 7
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ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าการลื่นไถล (BPN)
อายุการใช้งานและปริ
า
มาณ
ณจราจรสะสม เส้น
จราจรชนิดสีโคลด์
โ พลาสติก (Anti Skid
Resistance)) สีขาว
ครั้งที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ออายุการ ปริมาณ
ณรถสะสม
ใใช้งาน
(พันคัคน/วัน)
0
0
15
1
179
30
3
377
45
5
575
60
7
773
75
9
972
90
1,149
105
1,327
120
1,505

BW
W1

BW2

BW
W3

899
866
799
666
655
699
666
622
477

91
88
76
69
70
69
66
62
48

888
885
779
770
772
773
669
665
449

เมื่อ ระดับ BW1 คือ เส้นจราจรตตามขวาง
0.20x3.000 ม. สีขาว หนาโดยประมาณ 2 มิลลิเมตร
ระดับ BW2 คือ เส้นจราจรตตามขวาง
0.20x3.000 ม. สีขาว หนาโดยประมาณ 3 มิลลิเมตร
ระดับ BW3 คือ เส้นจราจรตตามขวาง
0.20x3.000 ม. สีขาว หนาโดยประมาณ 4 มิลลิเมตร

2)
2 เส้ น จราจรรชนิ ด โคลด์ พลาสติ
ล ก
เส้นจราจรตามขว
น
วาง 2.00x3.000 ม. สีแดง จากการเก็บ
ข้อมู
อ ลในสนามทีผ่่ผานมาดังตาราางที่ 4 และรูปที่ 8
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าางค่าการลื่นไถถล (BPN)
อายุการใช้งาน และะปริมาณจราจรรสะสม
ของเส้ส้นจราจรชนิดสี โคลด์พลาสติก
(Anti Skid Resista nce) สีแดง
0

อายุการ
ใช้งาน
0

ปริมาณรถสะสสม
(พันคัน/วัน)
0

1

15

2

BR1

BR2
B

BR3

94

94

93

19

91

89

91

30

43

68

69

71

3

45

66

62

62

59

4

60

83

61

62

65

5

75

100

61

61

66

6

90

120

59

60

63

7

105

141

56

58

61

8

120

160

47

55

63

ครรั้งที่

เมื่อ ระดับ BR1 คือ เส้น จราจรตามขวาาง
2.000x3.00 ม. สีแดง
แ หนาโดยปประมาณ 2 มิลลิ
ล เมตร
ระดับ BR2 คือ เส้น จราจรตามขวาาง
2.000x3.00 ม. สีแดง
แ หนาโดยปประมาณ 3 มิลลิ
ล เมตร
ระดับ BR3 คือ เส้น จราจรตามขวาาง
2.000x3.00 ม. สีแดง
แ หนาโดยปประมาณ 4 มิลลิ
ล เมตร

รูปที่ 7 คววามสัมพันธ์ระหว่
ะ างค่าการลืนไถล
่
(BPN) กกับ
ปปริมาณจราจรสสะสมและอายุการใช้
ก งานเส้น
จราจรตามขวางง 0.20x3.00 ม.
ม สีขาว
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ตารางที่ 5 ความมสัมพันธ์ระหว่าางปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า
การลืลื่นไถล (BPN)

5.3 ผผลการวิเคราะะห์ทางสถิติที่ส่งผลต่อค่าการรลื่น
ไถลของสีโโคลด์พลาสติกบนผิ
ก วจราจรคคอนกรีต จากกการ
วิเคราะห์ททางสถิติ โดยวิธีี Linear Reggression [4] เเพื่อ
หาค่าความมสัมพันธ์ (Corrrelations) การรพยากรณ์ (Moodel
Summaryy) และสัมประะสิทธิ์การถดถออย (Coefficiennts)
ของค่าการรลื่นไถล (BPN)) กับปัจจัยที่สงผล
่ง ได้แก่ ปริมมาณ
จราจรสะะสม (ADT), อายุ การใช้ งานน (DAYS), ปริ มมาณ
น้ํ าฝน (RAAIN), ค่ าความมหนา (THICKKNESS), ตํ าแหหน่ ง
(POSITIOON), สี (COLORR) และ กลุ่ม (GGROUP) ดังตาาราง
ที่ 5 ถึงตาารางที่ 7
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RAIN

ADT

DAYS

GROUP

POSITION

COLOR

THICKNESS

0.326 1..000 -0.194 -0.1333 -0.034 -0.299 -00.045 0.033

POSITION

-0.057 -0.133 0.008 1.0000 0.010 0.016 -00.005 -0.002

GROUP

-0.051 -0.034 0.862 0.0100 1.000 0.688 -00.564 0.005

DAYS

-0.070 -0.194 1.000 0.0088 0.862 0.794 -00.647 0.004

-0.340 -0.299 0.794 0.0166 0.688 1.000 -00.513 -0.027

ADT

รูปที่ 8 คววามสัมพันธ์ระหหว่างค่าการลืนไถล
่น (BPN) กับ
ปริริมาณจราจรสะะสมและอายุการใช้งานเส้น
จราจรตามขวางง 2.00x3.00 ม.
ม สีแดง

1.000 0..326 -0.070 -0.0577 -0.051 -0.340 -00.456 -0.119

-0.456 -0.045 -0.647 -0.0055 -0.564 -0.513 1.000
1
-0.084

RAIN

Pearson Correlation

COLOR THICKNESS

BPN

BPN

Correelations

-0.119 0..033 0.004 -0.0022 0.005 -0.027 -00.084 1.000

ย จจัยที่
จากตารางที่ 5 สามารถอธิบบายรายละเอียดปั
ส่งผลได้ดังนี้ ควาามหนา มีค่าสัมมประสิทธิ์สหพัพันธ์เท่ากับ
ป ทธิ์สหพันนธ์เท่ากับ -0.0770 ตําแหน่ง
0.3326 สี มีค่าสัมประสิ
มี ค่ค า สั ม ประสิ ทธิ์ ส หพั น ธ์ เ ท่ าากั บ -0.057 กลุ
ก ่ ม มี ค่ า
สัมประสิ
ม ทธิ์สหพัันธ์เท่ากับ -0.0051 อายุการใชช้งาน มีค่า
สัมประสิ
ม ทธิ์สหพันธ์
น เท่ากับ -0.3340 ปริมาณจรราจรสะสม
มีค่คาสัมประสิทธิสหพั
์ส นธ์เท่ากับ -0.456 ปริมาณน้
า ําฝน มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหพั
ห นธ์เท่ากับ -0
-0.119 ซึ่งพบวว่า ปริมาณ
จราาจรสะสม มีคาสั
่า มประสิทธิ์สหหพันธ์มากที่สดุ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2563

0.837

0.839

0.2079

0.6553

0.7009

0.7044

Change Statistics

2
a

3
b

4
c

d

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.837 ซึ่งพบว่า โมเดล
1 มีปัจจัย 1 ตัว คือ ปริมาณจราจรสะสม ที่สามารถ
พยากรณ์ค่าการลื่นไถลได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
R เท่ากับ 0.456 มากที่สุด
ตารางที่ 7 สัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
ค่าการลื่นไถล (BPN)

0.2068

0.6543

0.6996

0.7026

Unstandardized

Estimate

Model

12.3164

0.2079

8.1307

0.4474

7.5795

0.0456

7.5413

0.0034

179.307

885.232

103.810

7.913

1

1

1

1

683

682

681

680

Coefficients
B
76.882

0.660

ADT

-0.012

0.001

2 (Constant)

87.963

0.573

ADT

-0.022

0.001

Sig.

116.492

-

-0.456 -13.391 1.77x10-36
153.469

-

-0.856 -32.681 1.07x10-141

-0.00024 0.00001 -0.779 -29.753 2.44x10-125

3 (Constant)

89.564

0.557

ADT

-0.023

0.001

DAYS

t

Std. Error Beta

1 (Constant)

DAYS

a

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model
R Square R

0.810

Square

0.456

Std. Error of the Adjusted R

1

Siq. F Change df2 df1 F Change R Square Change

Model Summary

f

ตารางที่ 6 การพยากรณ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการ
ลื่นไถล (BPN)

160.818

-

-0.885 -35.992 1.04x10-159

-0.00025 0.00001 -0.800 -32.642 2.08x10-141
-0.215 -10.189 8.70x10-23

RAIN

-0.151

0.015

4 (Constant)

86.423

1.246

a. Predictors: (Constant), ADT

ADT

-0.023

0.001

b. Predictors: (Constant), ADT, DAYS

DAYS

c. Predictors: (Constant), ADT, DAYS, RAIN

RAIN

-0.151

0.015

-0.215 -10.236 5.74x10-23

d. Predictors: (Constant), ADT, DAYS, RAIN, THICKNESS

THICKNESS

0.987

0.351

0.063

1.77x10-36 2.44x10-125 8.70x10-23

0.0051

69.340

-

-0.868 -34.430 3.73x10-151

-0.00024 0.00001 -0.772 -29.366 4.78x10-123
2.813

0.00505

a. Dependent Variable: BPN

จากตารางที่ 6 สามารถอธิบายรายละเอียด Model
ได้ดังนี้ โมเดล 1 มีปัจจัย 1 ตัวคือ ปริมาณการจราจร
สะสม ที่ สามารถพยากรณ์ ค่ าการลื่ นไถลได้ โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.456 โมเดล 2 มีปัจจัย
2 ตัว คือ ปริมาณจราจรสะสม และอายุการใช้งานที่
สามารถพยากรณ์ค่าการลื่นไถลได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.810 โมเดล 3 มีปัจจัย 3 ตัวคือ
ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งานและปริมาณน้ําฝนที่
สามารถพยากรณ์ค่าการลื่นไถลได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.837 โมเดล 4 มีปัจจัย 4 ตัวคือ
ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งาน, ปริมาณน้ําฝนและ
ความหนา ที่สามารถพยากรณ์ค่าการลื่นไถลได้ โดยมีค่า
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จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายรายละเอียดสัมประสิทธิ์
การถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการลื่นไถล ได้ดังนี้
โมเดล 1 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ ปริมาณจราจร
สะสม เท่ากับ -0.012 ค่าคงที่เท่ากับ 76.882 มีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ
0.001 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ -0.456 มีค่าสถิติที เท่ากับ -13.391 มีค่าความ
น่าจะเป็น เท่ากับ 1.77x10-36 โมเดล 2 มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของ ปริมาณจราจรสะสมและอายุการใช้งาน
เท่ากับ -0.022 และ -0.00024 ค่าคงที่เท่ากับ 87.963 มี
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย
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ปริมาณจราจรสะสมและอายุการใช้งาน เท่ากับ 0.001
และ 0.00001 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐานปริมาณจราจรสะสมและอายุการใช้งาน เท่ากับ
-0.856 และ -0.779 มีค่าสถิติที ปริมาณจราจรสะสมและ
อายุการใช้งานเท่ากับ -32.681 และ -29.753 มีค่าความ
น่าจะเป็น ปริมาณจราจรสะสมและอายุการใช้งานเท่ากับ
1.07x10-141 และ 2.44x10-125 โมเดล 3 มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของ ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งานและ
ปริมาณน้ําฝนเท่ากับ -0.023, -0.00025 และ -0.151
ค่าคงที่เท่ากับ 89.564 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของสัมประสิทธิ์การถดถอย ปริมาณจราจรสะสม, อายุ
การใช้งานและปริมาณน้ําฝนเท่ากับ 0.001, 0.00001
และ 0.015 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน ปริ ม าณจราจรสะสม,อายุ ก ารใช้ ง านและ
ปริมาณน้ําฝนเท่ากับ -0.885, -0.800 และ -0.215 มี
ค่ า สถิ ติ ที ปริ ม าณจราจรสะสม, อายุ ก ารใช้ ง านและ
ปริมาณน้ําฝนเท่ากับ -35.992, -32.642 และ -10.189
มีค่าความน่าจะเป็น ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งาน
และปริมาณน้ําฝนเท่ากับ 1.04x10-159, 2.08x10-141 และ
8.7x10-23 โมเดล 4 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งาน,ปริมาณน้ําฝนและ
ความหนาเท่ากับ -0.023, -0.00024, -0.151 และ 0.987
ค่าคงที่เท่ากับ 86.423 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของสัมประสิทธิ์การถดถอย ปริมาณจราจรสะสม, อายุ
การใช้งาน, ปริมาณน้ําฝนและความหนาเท่ากับ 0.001,
0.00001, 0.015 และ 0.351 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรู ป คะแนนปริ ม าณจราจรสะสม, อายุ ก ารใช้ ง าน,
ปริมาณน้ําฝนและความหนาเท่ากับ -0.886, -0.772, 0.215 และ 0.063 มีค่าสถิติทีปริมาณจราจรสะสม, อายุ
การใช้งาน,ปริมาณน้ําฝนและความหนาเท่ากับ-34.430,
-29.366, 10.236 และ 2.813 มีค่าความน่าจะเป็นปริมาณ
จราจรสะสม, อายุการใช้งาน, ปริมาณน้ําฝนและความ
หนาเท่ากับ 3.73x10-151, 4.78x10-123, 5.74x10-23 และ
0.005
6. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับค่าต้านการลื่นไถลเริ่มต้นของ
สีโคลด์พลาสติก (Anti Skid Resistance) กับระดับความ
หนาต่าง ๆ พบว่าค่าการลื่นไถลเริม่ ต้นของสีขาวส่วนใหญ่
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 87 – 94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มอก.
2611-2556 เท่านั้น [1] ที่กําหนดไว้ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 55 ส่วนค่าการลื่นไถลเริ่มต้นของสีแดง ส่วนใหญ่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 93 – 94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มอก.
2611-2556 เท่านั้น [1] ที่กําหนดไว้ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ ากั บ 55 และยั งสามารถทําให้ การเปิ ดให้ บริ การได้
อย่างรวดเร็ว และเมื่อเปิดใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่งค่า
การลื่นไถลลดลงแต่เมื่อทําความสะอาดเส้นจราจรชนิด
สีโคลด์พลาสติก แล้วดําเนินการทดสอบหาค่าการลื่นไถล
ซึ่งได้ค่าที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยโครงการศึกษา
ค่าความเสียดทานของผิวทางที่มีผลต่อความปลอดภัย
ทางถนน กรณีศึกษา : ผลกระทบของน้ําเมือกปลาบน
ถนนพระราม 2 จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร Kanitpong [5]
ได้กล่าวว่าการทําความสะอาดผิวทางสามารถช่วยกําจัด
คราบน้ําเมือกปลาที่เคลือบสะสมอยู่บนผิวทางและเพิ่ม
ค่าความเสียดทานได้ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการทํา
ความสะอาด และจากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการลื่นไถล พบว่า
6.1 ปัจจัยภายใน โดยวิธี Linear Regression พบว่า
โมเดลที่ 4 ซึ่ งมี ตั วแปรที่ มี ค่ าความสั มพั นธ์ กั บค่ าการ
ลื่นไถล ได้แก่ ความหนา
6.2 ปัจจัยภายนอก เมื่อวิเคราะห์ทางวิธีสถิติ โดยวิธี
Linear Regression พบว่า โมเดลที่ 4 ซึ่งมีตัวแปรที่มีค่า
ความสัมพันธ์กับค่าการลื่นไถล ได้แก่ ปริมาณจราจร
สะสม, อายุการใช้งานและปริมาณน้ําฝน
7. ข้อเสนอแนะครั้งนี้และครั้งต่อไป
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการลื่นไถล คือ
ปริมาณจราจรสะสม ที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเส้นสี
จราจรโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต เพื่อให้การ
ดําเนินงานตีเส้นจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง จะต้องประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งผู้ศึกษาจะขอให้คําแนะนํา
หรือข้อเสนอแนะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวดังนี้
1) วัสดุที่นํามาใช้นั้นมีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
2) วิธีการตีเส้นจราจรจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้
ความชํานาญ เกี่ยวกับวิธีการตีเส้นจราจร และปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด
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3) เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการตีเส้นจราจรต้องมี
เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการควบคุ มคุ ณภาพของเส้ น
จราจรอย่างเพียงพอ
4) การบํารุงรักษา การควบคุมงานตีเส้นจราจรจะ
ต้องมีกระบวนการบํารุงรักษาผิวจราจรให้สะอาดอยู่เสมอ
เพื่ อ ป้ อ งกั น สิ่ ง สกปรกมาปิ ด ทั บ เส้ น จราจร ทํ า ให้
ประสิ ทธิ ภาพของสี โคลด์ พลาสติ ก ต่ํ าลงเร็ วกว่ าเวลา
อันควรได้
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