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การศึกษาประสิทธิภาพต้านการลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพให้กับสถานีตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ มีความสําคัญกับผู้ใช้เส้นทางบริเวณสถานี

ตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยน้ีเน้นการศึกษาประสิทธิภาพต้านการลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกบน
ผิวจราจรคอนกรีต บริเวณถนนของสถานีตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย บนทางหลวงหมายเลข 346 ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทํา
เครื่องหมายบนผิวทางอีกชนิดหน่ึงในการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณสถานีตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ โดยทําการ 
ศึกษาถึง  1) ปัจจัยภายใน เช่น ความหนา สี  2) ปัจจัยภายนอก เช่น ระยะเวลา ปริมาณจราจร น้ําหนักรถบรรทุก  
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ที่มีผลต่อค่าต้านการลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าต้านการลื่นไถลของ 
สีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่า ความสัมพันธ์ของค่าต้านการล่ืนไถลกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่าง ๆ พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับค่าต้านการล่ืนไถล 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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คอนกรีต ผู้ศึกษาได้กําหนดแปลงทดสอบเพ่ือศึกษา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการล่ืนไถลของสี
โคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต โดยทําการเก็บ
ข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ในภาคสนาม อาทิเช่น ความหนา 
ระยะเวลา ปริมาณจราจรสะสม ปริมาณรถบรรทุก ซึ่ง
การทดลองบนแปลงทดสอบจะใช้พื้นที่บนถนนทางเข้า
ของสถานีตรวจสอบนํ้าหนักไทรน้อย (ขาเข้า) และ ถนน
ทางหลวงหมายเลข 346 (หน้าสถานีฯ) มาวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ล่ืนไถลสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต ต่อไป 
    4.4  แปลงทดสอบ ในการดําเนินการทําเครื่องหมาย
บนผิวทางที่แปลงทดสอบมีขั้นตอนวิธีการ และปัจจัย
หลาย ๆ อย่างที่ต้องทําการควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามรายละเอียดและข้อกําหนดการจัดทําเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทางอย่างถูกต้อง โดยในการออกแบบการ
ทดลองที่แปลงทดสอบได้คํานึงถึง 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ประสิทธิภาพและข้อจํากัด ประสิทธิภาพ คือ การเลือก
ศึกษาเฉพาะตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการล่ืนไถล
ของสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีตมากที่สุดและ
ข้อจํากัดคือข้อจํากัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ทําการทดลองบนถนนสาธารณะจะต้องไม่รบกวนระบบ
คมนาคมขนส่งของพื้นที่และต้องไม่ทําการทดลองซึ่งคาด
ว่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งสามารถ

สรุปจํานวนตัวแปรที่ เหมาะสมในการศึกษาที่แปลง
ทดสอบได้ดังนี้ 

4.4.1  สถานีตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย (ขาเข้า)  
4.4.2  ตําแหน่ง (ถนนทางเข้าสถานีและถนน 

ทางหลวงหมายเลข 346)  
4.4.3  มี 20 ตัวอย่าง (สําหรบัหาค่าการล่ืนไถล 

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 ระดบัความหนา (ระดับ 1  

(2 มิลลิเมตร) ระดับ 2 (3 มิลลิเมตร) และระดบั 3  
(4 มิลลิเมตร))  

4.4.8  มี 1 รูปแบบ (เส้นทึบตามขวาง)  
4.4.9  มี 8 ระดับอายุการใชง้าน โดยทําการ 

เก็บข้อมูลทุก ๆ 15 วัน และ 30 วัน ของทุกเดือน เป็น
เวลาประมาณ 4 เดือน 

ในการออกแบบแปลงทดสอบน้ัน ผู้ศึกษาได้ทํา
การปรับปรุงรูปแบบแปลงทดสอบของกรมทางหลวง [2] 
มาประยุกต์ใช้ โดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของความหนาและค่าการล่ืนไถลของสีโคลด์
พลาสติก โดยได้กําหนดแปลงทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2 
และรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แบบขยายเส้นจราจรตามขวางสีแดถนนทางเข้าสถานตีรวจสอบนํ้าหนัก 
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รูปที่ 3 แบบขยายเส้นจราจรตามขวางสขีาวถนนทางหลวงหมายเลข 346

  4.5  ในการเก็บข้อมูลค่าการล่ืนไถลโดยใช้ British 
Pendulum Tester (BPT) มาตรฐานการทดสอบ ASTM 
E 303 [3] เป็นเครื่องมือทดสอบทีใ่ช้หลักการวัดแรงเสียด
ทานด้วยการเหวี่ยงแท่นยางสัมผัสพื้นผิวทดสอบ สามารถ
ใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
กรมทางหลวงใช้งานในปัจจุบัน โดยผลการทดสอบแสดง
เป็นค่า BPN (British Pendulum Number) 
 4.6  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษานี้ 
ผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจใน
สนาม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
ความหนา ระยะเวลา ปริมาณจราจรสะสม ปริมาณ
รถบรรทุกหนักสะสม และ สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการล่ืนไถลของสีโคลด์พลาสติก
บนผิวจราจรคอนกรีตของสถานีตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย 
(ขาเข้า) ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านสถิติต่าง ๆ 
 
5.  ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการล่ืนไถล
ของสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต ผู้ศึกษาได้ทํา
การแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
  5.1  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 

5.1.1 ลักษณะทางกายภาพของถนนการศึกษา
นี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้สถานีตรวจสอบนํ้าหนักไทรน้อย  

(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 สภาพพ้ืนที่ศึกษา 

 
รูปที่ 4 สภาพพื้นที่ศึกษา 
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ถนนทางเขา้สถานีฯ 1 จุด เป็นเส้นจราจรสีแดง ตามขวาง 
(Rumble Strips) ขนาด 0.20x3.00 เมตร จํานวน 3 จุด 
จุดละ 6 เส้น โดยมีอัตราความหนา  2 – 4  มิลลิเมตร 
แล้วทําการวัด ค่าการล่ืนไถลกับความหนา แล้วนํามาหา
ค่าเฉล่ียได้ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าการล่ืนไถลและค่าความหนาเริ่มต้นของ

เส้นจราจรชนดิสีโคลด์พลาสติก (Anti Skid 
Resistance) บนผิวทางคอนกรตีในแต่ละ
ตําแหนง่ 

 

ลําดับ ตําแหน่ง กลุ่ม ส ี ค่าการ
ลื่นไถล 

ค่าความ
หนา 

1 RA1 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 1 แดง 93 2.31 

2 RB1 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 1 แดง 93 2.51 

3 RC1 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 1 แดง 97 1.85 

 เฉลี่ย 94 2.22 

4 RA2 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 2 แดง 95 2.91 

5 RB2 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 2 แดง 95 3.75 

6 RC2 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 2 แดง 93 2.75 

 เฉลี่ย 94 3.14 

7 RA3 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 3 แดง 93 4.38 

8 RB3 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 3 เฉลี่ย 92 3.54 

9 RC3 ถนนทางเข้า
สถานีฯ 3 ขาว 93 3.68 

 เฉลี่ย 93 3.87 

10 WA1 ถนนทางหลวง 
346 1 ขาว 92 2.24 

11 WB1 ถนนทางหลวง 
346 1 ขาว 96 2.45 

12 WC1 ถนนทางหลวง 
346 1 ขาว 94 2.43 

 เฉลี่ย 94 2.37 

13 WA2 ถนนทางหลวง 
346 2 ขาว 96 3.65 

14 WB2 ถนนทางหลวง 
346 2 ขาว 94 3.27 

15 WC2 ถนนทางหลวง 
346 2 ขาว 84 3.19 

 เฉลี่ย 91 3.37 

16 WA3 ถนนทางหลวง 
346 3 ขาว 94 4.07 

17 WB3 ถนนทางหลวง 
346 3 ขาว 84 3.83 

18 WC3 ถนนทางหลวง 
346 3 ขาว 82 3.87 

  เฉลี่ย 87 3.92 

5.2.3  การเส่ือมสภาพของสีโคลด์พลาสติก  
(Anti Skid Resistance) บนผิวจราจรคอนกรีต ในการ 
ศึกษานี้ผู้ศึกษาได้จัดทําแปลงทดสอบตามตําแหน่งของ
เส้นจราจรและระดับความหนาของเส้นจราจร ดังแสดง
ในตารางที่ 2 แสดงจํานวนตัวอย่างที่แปลงทดสอบแล้ว
ทําการเก็บข้อมูลค่าการล่ืนไถลและความหนาทุก ๆ  
0.5 - 1 เดือน เป็นระยะเวลาประมาณ 4  เดือน รวม 8 ครั้ง 
แล้วนําข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์ตามตําแหน่งโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 2 จํานวนตัวอย่างที่แปลงทดสอบ 

สัญลักษณ์ รายละเอียด ระยะห่าง จํานวน 
(เมตร) (ตัวอย่าง)

1 RUMBLE STRIPS สีแดงโรย
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 1 

5.00 18 

2 RUMBLE STRIPS สีแดงโรย
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 2 

5.00 18 

3 RUMBLE STRIPS สีแดงโรย
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 3 

5.00 18 

4 RUMBLE STRIPS สีขาวโรย
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 1 

0.50 18 

5 RUMBLE STRIPS สีขาวโรย
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 2 

0.50 18 

6 RUMBLE STRIPS สีขาวโรย
ลูกแก้วทับหน้า ระดับที่ 3 

0.50 18 

รวม (จํานวนตัวอย่าง 1 - 6) 108 
 

5.2.4  การเส่ือมสภาพของสีโคลด์พลาสติก 
(Anti Skid Resistance) ของค่าการล่ืนไถล (BPN) ที่
ระดับความหนาต่าง ๆ ของสีโคลด์พลาสติก (Anti Skid 
Sistance) บนผิวจราจรคอนกรีต จากข้อมูลที่ได้จากการ
วัดค่าการล่ืนไถล (BPN) ในแปลงทดสอบท้ังเส้นจราจร
ตามขวาง 0.20x3.00 ม. สีขาวและเส้นจราจรตามขวาง 
2.00x3.00 ม. สีแดง สามารถสรุปตามตําแหน่งได้ดังนี้ 

1) เส้นจราจรชนิดสีโคลด์พลาสติก 
(Anti Skid Resistance) สีขาว จากการเก็บข้อมูลใน
สนามที่ผ่านมา ผู้ศึกษาได้นําค่าเฉล่ียของค่าการล่ืนไถล 
(BPN)  อายุการใช้งานของเส้นจราจร และปริมาณจราจร
สะสม ที่ได้จากการหาพื้นที่ใต้กราฟของปริมาณจราจร  
(คัน/วัน) กับอายุการใช้งาน (วัน) ของเส้นจราจรชนิด
โคลด์พลาสติกสีขาว ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 7 
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รูปที่ 8 คว
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ตารางท่ี 6 การพยากรณ์กับปจัจัยที่ส่งผลต่อค่าการ 
       ล่ืนไถล (BPN) 

 

  
 จากตารางที่ 6 สามารถอธิบายรายละเอียด Model 
ได้ดังนี้ โมเดล 1 มีปัจจัย 1 ตัวคือ ปริมาณการจราจร
สะสม ที่สามารถพยากรณ์ค่าการล่ืนไถลได้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.456 โมเดล 2 มีปัจจัย 
2 ตัว คือ ปริมาณจราจรสะสม และอายุการใช้งานที่
สามารถพยากรณ์ค่าการล่ืนไถลได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.810 โมเดล 3 มีปัจจัย 3 ตัวคือ 
ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งานและปริมาณน้ําฝนที่
สามารถพยากรณ์ค่าการล่ืนไถลได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.837 โมเดล 4 มีปัจจัย 4 ตัวคือ 
ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งาน, ปริมาณน้ําฝนและ
ความหนา ที่สามารถพยากรณ์ค่าการล่ืนไถลได้ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.837 ซึ่งพบว่า โมเดล 
1 มีปัจจัย 1 ตัว คือ ปริมาณจราจรสะสม ที่สามารถ
พยากรณ์ค่าการล่ืนไถลได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
R เท่ากับ 0.456 มากที่สุด 
ตารางท่ี 7 สัมประสิทธิก์ารถดถอยของปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
    ค่าการล่ืนไถล (BPN) 

 
 
 จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายรายละเอียดสัมประสิทธิ์
การถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการล่ืนไถล ได้ดังนี้ 
โมเดล 1 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ ปริมาณจราจร
สะสม เท่ากับ -0.012 ค่าคงที่เท่ากับ 76.882 มีค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 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
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

1 2 3 4

0.456a 0.810b 0.837c 0.839d

0.2079 0.6553 0.7009 0.7044

0.2068 0.6543 0.6996 0.7026

12.3164 8.1307 7.5795 7.5413

R S
qu

are
 Ch

an
ge

0.2079 0.4474 0.0456 0.0034

F C
ha

ng
e

179.307 885.232 103.810 7.913

df1 1 1 1 1

df2 683 682 681 680

Siq
. F

 Ch
an

ge

1.77x10-36 2.44x10-125 8.70x10-23 0.0051

a. Predictors: (Constant), ADT

b. Predictors: (Constant), ADT, DAYS

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

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

Ch
an

ge
 St
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sti

cs
Mo

de
l

R
R S

qu
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Ad
jus

te
d R

 
Sq

ua
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Std
. E
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Es

tim
ate

Mo
de

l S
um

ma
ryf

Sta
nd

ard
ize

d 
Co

eff
ici

en
ts

B Std. Error Beta

1 (Constant) 76.882 0.660 116.492 -          

ADT -0.012 0.001 -0.456 -13.391 1.77x10-36

2 (Constant) 87.963 0.573 153.469 -          

ADT -0.022 0.001 -0.856 -32.681 1.07x10-141

DAYS -0.00024 0.00001 -0.779 -29.753 2.44x10-125

3 (Constant) 89.564 0.557 160.818 -          

ADT -0.023 0.001 -0.885 -35.992 1.04x10-159

DAYS -0.00025 0.00001 -0.800 -32.642 2.08x10-141

RAIN -0.151 0.015 -0.215 -10.189 8.70x10-23

4 (Constant) 86.423 1.246 69.340 -          

ADT -0.023 0.001 -0.868 -34.430 3.73x10-151

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

RAIN -0.151 0.015 -0.215 -10.236 5.74x10-23

THICKNESS 0.987 0.351 0.063 2.813 0.00505

a. Dependent Variable: BPN

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients t Sig.
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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 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของสัมประสิทธิ์การถดถอย ปริมาณจราจรสะสม, อายุ
การใช้งานและปริมาณน้ําฝนเท่ากับ 0.001, 0.00001 
และ 0.015 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน ปริมาณจราจรสะสม,อายุการใช้งานและ
ปริมาณน้ําฝนเท่ากับ -0.885, -0.800 และ -0.215 มี
ค่าสถิติที ปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งานและ
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
ความหนาเทา่กบั -0.023, -0.00024, -0.151 และ 0.987 
ค่าคงที่เท่ากับ 86.423 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของสัมประสิทธิ์การถดถอย ปริมาณจราจรสะสม, อายุ
การใช้งาน, ปริมาณนํ้าฝนและความหนาเท่ากับ 0.001, 
0.00001, 0.015 และ 0.351 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรูปคะแนนปริมาณจราจรสะสม, อายุการใช้งาน, 
ปริมาณนํ้าฝนและความหนาเท่ากับ -0.886, -0.772, -
0.215 และ 0.063 มีค่าสถิติทีปริมาณจราจรสะสม, อายุ
การใช้งาน,ปริมาณนํ้าฝนและความหนาเท่ากับ-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 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับค่าต้านการล่ืนไถลเริ่มต้นของ 
สีโคลด์พลาสติก (Anti Skid Resistance) กับระดับความ
หนาต่าง ๆ พบว่าค่าการล่ืนไถลเริม่ตน้ของสีขาวส่วนใหญ่

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  87 – 94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  มอก. 
2611-2556 เท่านั้น [1] ที่กําหนดไว้ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 55 ส่วนค่าการล่ืนไถลเริ่มต้นของสีแดง ส่วนใหญ่
มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง  93 – 94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มอก. 
2611-2556 เท่านั้น [1] ที่กําหนดไว้ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 55 และยังสามารถทําให้การเปิดให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว และเม่ือเปิดใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่งค่า
การล่ืนไถลลดลงแต่เมื่อทําความสะอาดเส้นจราจรชนิด 
สีโคลด์พลาสติก แล้วดําเนินการทดสอบหาค่าการล่ืนไถล 
ซึ่งได้ค่าที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยโครงการศึกษา 
ค่าความเสียดทานของผิวทางที่มีผลต่อความปลอดภัย
ทางถนน กรณีศึกษา : ผลกระทบของน้ําเมือกปลาบน
ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร Kanitpong  [5]  
ได้กล่าวว่าการทําความสะอาดผิวทางสามารถช่วยกําจัด
คราบน้ําเมือกปลาที่เคลือบสะสมอยู่บนผิวทางและเพิ่ม
ค่าความเสียดทานได้ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการทํา
ความสะอาด และจากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการล่ืนไถล พบว่า  

6.1  ปัจจัยภายใน โดยวิธี Linear Regression พบว่า 
โมเดลที่ 4 ซึ่งมีตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กับค่าการ 
ล่ืนไถล ได้แก่ ความหนา 

6.2  ปัจจัยภายนอก เมื่อวิเคราะห์ทางวิธีสถิติ โดยวิธี 
Linear Regression พบว่า โมเดลที่ 4 ซึ่งมีตัวแปรที่มีค่า
ความสัมพันธ์กับค่าการล่ืนไถล ได้แก่ ปริมาณจราจร
สะสม, อายุการใช้งานและปริมาณน้ําฝน 

 
7.  ข้อเสนอแนะคร้ังน้ีและคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการล่ืนไถล คือ 
ปริมาณจราจรสะสม ที่ส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของเส้นสี
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
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของเส้น
จราจรอย่างเพียงพอ 
 4) การบํารุงรักษา การควบคุมงานตีเส้นจราจรจะ 
ต้องมีกระบวนการบํารงุรกัษาผิวจราจรให้สะอาดอยู่เสมอ
เพื่อป้องกันส่ิงสกปรกมาปิดทับเส้นจราจร ทําให้
ประสิทธิภาพของสีโคลด์พลาสติกต่ําลงเร็วกว่าเวลา 
อันควรได้ 
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