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การศึกษาประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยภายใน คือ ปริมาณลูกแก้ว ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสะท้อน
แสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปริมาณจราจรสะสม ระยะเวลา และสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต โดยดําเนินการ
เก็บข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงจากเครื่องมือวัดค่าสะท้อนแสงแบบพกพาและวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อพิจารณา
จากความสัมพันธ์ของปัจจัยที่กล่าวมากับประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ซึ่งผลที่ได้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต ได้แก่ ปริมาณจราจรสะสม ปริมาณลูกแก้ว ปริมาณน้ําฝน และ
อายุการใช้งาน
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A Study of Reflective Efficiency of Cold Plastic Pavement Marking on
Concrete Pavement
Pruck Chunwong1* and Kittichai Thanasupsin2
Abstract
This research aims to study 1) Internal factor which is volume of glass affecting the reflective
performance of the cold plastic pavement marking on concrete 2) External factor including traffic
volume, lifetime, weather condition etc. affecting the reflective performance of the cold plastic
pavement marking on concrete. Coefficient reflective data was collected by Retroreflectometer
handheld. Statistical analysis of internal and external factors affecting reflective performance was
conducted. The results show that factors affecting the reflective performance of the cold plastic
concrete pavement marking are traffic volume, volume of glass, rain volume and lifetime.
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1. บทนํา
ปั จจุ บั นการคมนาคมและขนส่ งมี ความสํ าคั ญและ
ความสั มพั นธ์ เกี่ ยวข้ องกั บระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง
สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยสามารถแบ่ งรู ปแบบการ
คมนาคมขนส่งในประเทศไทย คือ การคมนาคมขนส่ง
ทางบก การคมนาคมขนส่ งทางน้ํ า และการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ ซึ่งรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่มีความ
นิยมสูงที่สุด เพราะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ทั้งด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางได้เป็นอย่างดี
โดยประเทศไทยมีการก่อสร้างถนนเป็นจํานวนมากเพื่อ
รองรับและตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทาง
โดยทั่วไปในการออกแบบและการก่อสร้างถนนจะเน้นไป
ที่ความคงทนแข็งแรง ตามมาตรฐานและข้อกําหนดอย่าง
ครบถ้วน ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยจะเป็นประเด็น
รองลงมา ซึ่งยังรวมถึงมาตรฐานการทดสอบคุณภาพงาน
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือช่วงเปิดใช้บริการที่ไม่ดีพอ
จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็มีจํานวนอุบัติเหตุ
ไม่น้อยที่มาจากสาเหตุของเครื่องหมายจราจร หรืออุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัย เช่น ป้ายจราจรหลักกันโค้ง งาน
เส้นจราจร เป็นต้น ที่ไม่อยู่ในสภาพที่ให้ บริการได้อย่าง
ปลอดภัย โดยงานเครื่องหมายจราจรบนพื้นนั้นมีความ
สําคัญไม่น้อยไปกว่างานเครื่องหมายจราจร หรืออุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยอื่น ๆ
งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นในประเทศไทยประกอบ
ด้ วยวั สดุ ที่ ใช้ คื อ สี ทาหรื อพ่ น วั สดุ เทอร์ โมพลาสติ ก
แผ่นเทปสําเร็จรูป ปุ่มติดผิวจราจร และวัสดุฝังในผิวจราจร
สําหรับแบ่งช่องการจราจรและทิศทางการจราจรนั้นนิยม
ใช้ คื อ วั สดุ สี เทอร์ โมพลาสติ ก แต่ ยั งมี ข้ อด้ อยในเรื่ อง
ระยะเวลาการทํางาน โดยขั้นตอนทําสีเทอร์โมพลาสติก
บนผิวถนนที่เปิดใช้อยู่อาจจะต้องมีการปิดการ จราจร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการได้ ซึ่งปัจจุบันจึงมีทางเลือก
เพิ่มเติมคือ สีโคลด์พลาสติก (Cold Plastic) ที่สามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็วและสามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่
สั้นกว่าสีเทอร์โมพลาสติก ส่วนด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสีตีเส้นจราจรที่สามารถสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ
จากไฟรถยนต์ในเวลาค่ําคืน (Retro Reflectivity) ซึ่ง
พบว่ายังไม่สามารถคงระดับของการให้บริการ (Service
Ability) ได้ตลอดระยะเวลาและแปรผันตามระดับคุณภาพ

_21-0060(001-172).indd 66

ของสีแต่ละชนิด รวมถึงระดับทางด้านความปลอดภัยได้
อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดยมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายใน เช่น ขนาดของลูกแก้ว ปริมาณของ
ลูกแก้ว (กรัม/ตารางเมตร) เป็นต้น และปัจจัยภายนอก
เช่น เวลา ปริมาณจราจร ความกว้างของช่องจราจร น้ําหนัก
บรรทุก เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงเป็นการ ศึกษา
ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับของสีตีเส้น
โคลด์พลาสติกบนผิวจราจรแบบคอนกรีต เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร
ชนิดโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรแบบคอนกรีตกับปัจจัย
ต่าง ๆ [1] และ [2]
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน คือ ปริมาณลูกแก้วต่อ
ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบน
ผิวจราจรแบบคอนกรีต
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ ระยะเวลา
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณจราจรสะสม เป็นต้น ต่อ
ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบน
ผิวจราจรแบบคอนกรีต
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษา
ในการศึกษาถึงประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของงาน
สีตีเส้นจราจร วัสดุโคลด์พลาสติก ผู้ศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าจะใช้ถนนของกรมทางหลวงเป็นแหล่งทดสอบ โดย
เลือกใช้ถนนทางเข้า-ออกด่านชั่งน้ําหนักของสํานักงานด่าน
ชั่งน้ําหนักกรมทางหลวง คือ สถานีด่านชั่งน้ําหนักไทร
น้อย นนทบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1 แสดงแผนที่ตั้งโครงการ
โดยผู้ศึกษาได้ประสานงานในขั้นต้นกับผู้มีอํานาจรับผิดชอบ
และพิจารณาโครงการศึกษานี้แล้ว
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รูปที่ 1 แผนที่ตงั้ โครงการ ถนนหมายเลข 346 สถานี
ตรวจสอบน้ําหนักไทรน้อย นนทบุรี (ขาเข้า)
3.2 สมมติฐานและข้อกําหนด
จากการทบทวนงานวิจยั ของกรมทางหลวง [1] พบว่า
มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ทาํ ให้สีตีเส้นจราจรเสื่อมสภาพลง
ทั้งประเภทของวัสดุทใี่ ช้ตเี ส้นจราจร ประเภทผิวจราจร
ปริมาณจราจรสะสม ปริมาณรถบรรทุกหนักสะสมระยะ
เวลา ตําแหน่งของสีตเี ส้นจราจร และมีปจั จัยหนึ่งที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของสีตเี ส้นจราจรมาก
นั่นก็คือ ปริมาณลูกแก้วในเนื้อสีและทีใ่ ช้โรยทับหน้า
รวมถึงลักษณะขนาดและการจมตัวของลูกแก้ว โดยใน
การศึกษานี้ผู้ศึกษาจะทําการศึกษาโดยมีสมมุตฐิ านที่วา่
ปริมาณลูกแก้วที่โรยบนสีตีเส้นจราจรที่ต่างกัน จะก่อ ให้
เกิดประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของสีตเี ส้นจราจรที่
แตกต่างกันอย่างไร ทัง้ ในระยะเริ่มต้นและระยะเปิดใช้
บริการ โดยมีขอ้ กําหนดในการศึกษาดังนี้
3.2.1 ทําการศึกษาประสิทธิภาพการสะท้อนแสง
ของสีตีเส้นจราจรประเภทวัสดุโคลด์พลาสติกที่ตีบนผิว
จราจรคอนกรีต ตั้งแต่เริ่มเปิดบริการจนถึงอายุการใช้งาน
4 เดือน เท่านั้น
3.2.2 วั ส ดุ โ คลด์ พ ลาสติ ก ที่ ใ ช้ มี คุ ณ สมบั ติ
เป็นไปตาม มอก. 2611-2556 เท่านั้น [3]
3.2.3 เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณผู้ศึกษา
จึงใช้ลูกแก้วประเภทที่ 2 เท่านั้น เพราะเป็นที่นิยมใช้
สําหรับโรยผิวหน้าวัสดุทําเครื่องหมายบนผิวทางมากที่สุด
โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. 543-2550 เท่านั้น [4]
3.3 ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้การเก็บข้อมูลภาคสนาม และเก็บข้อมูล
ตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพสะท้อนแสง ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาวิเคราะห์หาความ สัมพันธ์
ค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจรของแต่ละพื้นที่ได้

_21-0060(001-172).indd 67

ซึ่งการทดลองบนแปลงทดสอบจะใช้พื้นที่ลดลง เหมาะสม
กับงบประมาณและเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัด แต่เนื่องจาก
โครงการศึกษามีความประสงค์ต้องการหาอัตราการเสื่อม
สภาพภายในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งน้อยกว่าอายุการใช้
งานจริงของสีตีเส้นจราจรที่ทําจากวัสดุโคลด์พลาสติกซึ่ง
มีอายุรับประกัน 12 เดือน ดังนั้นการทดลองที่แปลง
ทดสอบ จึงต้องออกแบบให้มีลักษณะเชิงเร่ง กล่าวคือ
เร่งการเสื่อมสภาพของสีตีเส้นจราจรให้เห็นผลภายใน
เวลา 4 เดือน ซึ่งสามารถทําได้โดยออกแบบแปลงทดสอบ
ให้มีเส้นจราจรที่ขวางแนวการเดินรถ ซึ่งจะทําให้รถทุก
คันวิ่งทับเส้นจราจรดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่เก็บได้จะถูกนํา
มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ค่าการสะท้อน
แสงต่อไป
3.4 แปลงทดสอบ
ในการดําเนินการตีเส้นจราจรที่แปลงทดสอบ มีขั้นตอน
วิธีการ และปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ต้องทําการควบคุมและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียด และข้อกําหนดการจัดทํา
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางอย่างถูกต้อง โดยในการ
ออกแบบการทดลองที่แปลงทดสอบได้คํานึงถึง 2 ปัจจัย
หลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพและข้อจํากัดประสิทธิภาพ คือ
การเลือกศึกษาเฉพาะตัวแปรที่งานวิจัยผ่าน ๆ มาสนับสนุน
ว่ามีผลต่อการเสื่อมสภาพมากที่สุด และ ข้อจํากัดของ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทําการทดลองบนถนน
สาธารณะจะต้องไม่รบกวนระบบคมนาคมขนส่งของพื้นที่
และต้ องไม่ ทํ าการทดลองซึ่ งคาดว่ าจะส่ งผลต่ อความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสามารถสรุปจํานวนตัวแปร
ที่เหมาะสมในการศึกษาที่แปลงทดสอบได้ดังนี้
3.4.1 1 สถานี คือ สถานีตรวจสอบน้ําหนัก
ไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี
3.4.2 1 รูปแบบ (แบบเส้นทึบตามขวาง แบบ
rumble strips)
3.4.3 1 ประเภทผิวทาง (คอนกรีต)
3.4.4 1 ประเภทสี (วัสดุโคลด์พลาสติก)
3.4.5 2 สี (ขาวและแดง)
3.4.6 3 ปริมาณลูกแก้ว (ระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3 (กรัม/ตารางเมตร))
3.4.7 2 ตําแหน่ง (ถนนหลักและถนนหลักสถานี)
3.4.8 8 ระดับอายุการใช้งาน โดยทําการเก็บ
ข้อมูลทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 4 เดือน
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รูปที่ 2 รูปแบบแสดงตําแหน่งของตัวอย่างการทดสอบวัสดุโคลด์พลาสติก
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ในการออกแบบแปลงทดสอบนั้น ผู้ศึกษาได้ทําการ
ปรับปรุงรูปแบบแปลงทดสอบ มาประยุกต์ใช้โดยคํานึง
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเสื่อมประสิทธิภาพ การ
สะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ได้แปลงทดสอบดังแสดง
ในรูปที่ 2 และข้อกําหนดขั้นต้น โดยผู้ศึกษาได้กําหนดให้
ค่าการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ (Retro Reflectivity,
RL30) เริ่มต้นไม่น้อยกว่า 200 mcd.lx-1.m-2 เป็นตัวแทน
ของค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการ
สะท้อนแสงแบบย้อนกลับ จะได้จํานวนตัวอย่างที่ต้อง
ทําการทดสอบไม่น้อยกว่า 14 และ 15 ตัวอย่าง ที่ความ
เชื่ อมั่ น 90% และ 95% ตามลํ าดั บ จึ งจะเป็ นไปตาม
หลักการทางสถิติ สําหรับการศึกษานี้จะกําหนดตัวอย่าง
ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 18 ตัวอย่าง เพื่อให้
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ก ารกระจายตั ว แบบปกติ (Normal
Distribution)
3.5 การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการตีเส้นจราจร
วัสดุหลักที่ใช้ในการตีเส้นจราจร ประกอบด้วย วัสดุ
โคลด์พลาสติก ลูกแก้ว วัสดุรองพื้นและวัสดุอื่น ๆ ที่จะ
ใช้สําหรับงานวิจัยนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกรม
ทางหลวงและ/หรือผู้ผลิต โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานของวัสดุนั้น ๆ
3.5.1 การเตรี ย มผิ ว ที่ จ ะทํ า การตี เ ส้ น หรื อ
เครื่องหมายจราจรต้องสะอาดและแห้ง ต้องไม่ทําบนผิวที่
สกปรก มีฝุ่นจับหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด และต้องไม่ลง
ทับไปบนวัสดุจราจรเดิมที่ชํารุด วัสดุรองพื้นดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับวัสดุโคลด์พลาสติกและผิวจราจรที่จะทํางาน
รวมทั้งปริมาณที่จะต้องใช้ต้องเหมาะสม
3.5.2 ขนาด ลักษณะของเครื่องหมายจราจร
บนผิวทางให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางตามที่กรมทางหลวงกําหนด [1]
3.5.3 การทํ า งานต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ ง
จั กรกลและอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ตามลั กษณะของวั สดุ ที่ ใช้
ทํางานตามข้อกําหนดคุณสมบัติวัสดุ ปริมาณของวัสดุ
ต้องอยู่ในกรอบขอบข่ายที่ผู้ผลิตได้กําหนดไว้ [3]
3.5.4 วัสดุโคลด์พลาสติกเมื่อลงบนผิวทางแล้ว
ให้โรยลูกแก้ว (Glass Beads) ทับหน้าบนผิววัสดุโคลด์
พลาสติ กในขณะที่ยั งไม่ แข็ งตั ว โดยต่อเนื่ อง หรือโรย
ลูกแก้วบนผิวสีจราจรในขณะที่ยังไม่แห้งตัวจากเครื่อง
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โรยลูกแก้วโดยต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้
ทันทีในอัตราการโรยลูกแก้ว [4]
3.5.5 การวัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
สําหรับการศึกษานี้ จะให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกรม
ทางหลวงชนบท โดยทําการวัดค่าการสะท้อนแสงแบบ
ย้อนกลับ (Retroreflectivity, RL30) ซึ่งเป็นการจําลอง
สภาพการมองเห็นในเวลากลางคืน และทําการวัดค่าการ
สะท้อนแสงจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทาง (Diffusion,
Qd30) ซึ่ ง เป็ น การจํ า ลองสภาพการมองเห็ น ในเวลา
กลางวัน โดยทําการวัดทั้งค่าเริ่มต้น และที่อายุการใช้งาน
ทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษาถึง
การสะท้ อนแสงของเส้ นจราจรที่ ตํ าแหน่ งต่ าง ๆ ว่ ามี
ความแนวโน้มเป็นอย่างไร
3.5.6 การสํารวจปริมาณจราจร สําหรับการ
ศึกษานี้ จะใช้กล้องวีดีโอ (VDO) บันทึกสภาพการจราจร
เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปหาปริ ม าณจราจรต่ อ วั น (ADT.)
พฤติ กรรมการจราจรบริ เวณพื้ นที่ ศึ กษา และปริ มาณ
รถบรรทุกหนักที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญต่อการ
เสื่อมสภาพของเส้นจราจร
3.6 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจในสนาม เพื่อหาความสั มพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตาม คือ สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และตัวแปร
อิ ส ระ ได้ แ ก่ ปริ ม าณลู ก แก้ ว ปริ ม าณจราจรสะสม
ตํ า แหน่ ง การเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ํ า ฝน และอายุ ก าร
ใช้งาน เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านสถิติต่าง ๆ
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลศึกษาปัจจัยภายในต่อประสิทธิภาพการ
สะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรแบบ
คอนกรีต
จากการเก็บข้อมูลค่าการสะท้อนแสงเริ่มต้นของเส้น
สี โคลด์ พลาสติ กบนผิ วจราจรคอนกรี ตที่ อั ตราการโรย
ลูกแก้วต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าการสะท้อนแสงเริม่ ต้นของเส้นสีโคลด์
พลาสติก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สี

อัตราโรย
ลูกแก้ว
(ก./ตร.ม.)
353
400
457
353
400
457
353
400
457
403
353
400
457
403

สีขาว
สีขาว
สีขาว
เฉลี่ย
สีแดง
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยการการ
สะท้อนแสง
เริ่มต้น
(mcd./m.2/lx.)
QD30
RL30
197
254
204
273
211
282
189
248
201
269
206
271
189
251
195
259
201
277
199
265
108
214
110
227
118
231
112
224

ตารางที่ 2 สรุปค่าการสะท้อนแสงเริ่มต้นของเส้นสี
โคลด์พลาสติกที่อัตราการโรยลูกแก้วต่าง ๆ

สี

อัตราการ ค่าเริ่มต้นเฉลี่ย
โรยลูกแก้ว
สูงสุด
(ก./ตร.ม) (mcd./m.2/lx.)

RL30

QD30

อัตราการโรยลูกแก้ว
ที่ให้ค่าเริ่มต้นเฉลี่ย
สูงสุด
(ก./ตร.ม)
สูงสุด
ผ่าน
เกณฑ์
RL30 QD30 RL30 QD30

สีขาว

353-457

265

199 457 457 353 353

สีแดง

353-457

224

112 457 457 457
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จากค่าการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ (RL30) ส่วนใหญ่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 250-300 mcd./m.2/lx. ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ตรวจรั บงานของกรมทางหลวงที่กํ าหนดไว้ เป็ น
200 mcd./m.2/lx. โดยค่าที่แตกต่างอาจจะเกิดจากการ
เรียงตัว หรือการจมตัวของลูกแก้วที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
เส้นจราจรที่มีอัตราการโรยลูกแก้วทับหน้าที่น้อยกว่า แต่
ลูกแก้วมีการกระจายตัวและมีการจมตัวที่เหมาะสม ก็อาจ
จะทําให้ค่าการสะท้อนแสงเริ่ มต้นมี ค่าที่สู งได้ ในทาง
กลับกันเส้นจราจรที่มีอัตราการโรยลูกแก้วทับมาก แต่
ลูกแก้วไม่ได้มีการกระจายตัวและจมตัวที่เหมาะสมก็อาจ
จะทํ าให้ ค่ าการสะท้ อนแสงเริ่มต้ นมีค่ าที่ ต่ําได้ เช่ นกั น
ทั้ ง นี้ ก ารกระจายตั ว ของลู ก แก้ ว อาจมี ปั จ จั ย อื่ น มา
เกี่ยวข้องนอกเหนือจากอัตราการโรยลูกแก้ว เช่น กระแส
ลม ความสู งของการโรยลู กแก้ ว อุ ณหภู มิ ของสี โคลด์
พลาสติกขณะตี เส้ นจราจร เป็นต้น เพราะฉะนั้ นการ
ปฏิบัติงานในสนามควรมีเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสง
ไว้คอยตรวจสอบคุณภาพของเส้นจราจรอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการเริ่มงานใหม่ในแต่ละวันต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพของงานก่อนการเริ่มงานเสมอ
4.2 ผลการศึกษาปัจจัยต่อประสิทธิภาพการสะท้อน
แสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรแบบคอนกรีต
จากการเก็บข้อมูลในสนาม ผู้ศึกษาได้นําค่าเฉลี่ยของ
ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ (RL30) และ
ค่ า การสะท้ อ นแสงจากแหล่ ง กํ า เนิ ด แสงทุ ก ทิ ศ ทาง
(Diffusion, Qd30) ปริมาณจราจร (คัน/วัน) อายุการใช้
งาน (วั น) ของเส้ นจราจรจราจรตามขวาง (Rumble
Strips) ปริมาณน้ําฝน (มม.) จากการเก็บข้อมูลในสนาม
หลังจากนั้นก็นําไปเขียนเป็นแผนภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 3
และรูปที่ 4

-
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300

45.00

71

ปริมาณน้ําฝน (มม.)

40.00
250

RL30 (mcd./m.2/lx.)

35.00
200

30.00

ตัวอย่างที่ 1
RL30(mcd./m.2/lx.)

25.00
150
20.00
100

ตัวอย่างที่ 2
RL30(mcd./m.2/lx.)

15.00
10.00

50

ตัวอย่างที่ 3
RL30(mcd./m.2/lx.)

5.00
-

-

0

ค่า RL30 มาตรฐาน
(mcd./m.2/lx.)

15 30 45 60 75 90 105
อายุการใช้งาน (วัน)

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ค่าการสะท้อนแสงกับอายุการใช้งานของเส้นจราจรตามขวาง
45.00

250

ปริมาณน้ําฝน (มม.)

40.00
200

35.00

QD30 (mcd./m.2/lx.)

30.00

150

ตัวอย่างที่ 1
QD30(mcd./m.2/lx.)

25.00
20.00

100

ตัวอย่างที่ 2
QD30(mcd./m.2/lx.)

15.00
10.00

50

5.00
-

ตัวอย่างที่ 3
QD30(mcd./m.2/lx.)

-

0

177 372 568 764 960 1118 1275
ปริมาณจราจรสะสม (พันคัน)

ค่า QD30 มาตรฐาน
(mcd./m.2/lx.)

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ค่าการสะท้อนแสงกับกับปริมาณจราจรสะสมของเส้นจราจรตามขวาง
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จากการเก็บข้อมูลค่าการสะท้อนแสงเริ่มต้นของ เส้น
สีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรแบบคอนกรีตที่อัตราการ
โรยลูกแก้วต่าง ๆ ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงมีลักษณะการเสื่อมสภาพที่
คล้ ายคลึ ง กั น โดยมี ค่ าเริ่ มต้ นที่ ใ กล้ เคี ยงกั นมาก แต่
หลังจากเปิดใช้บริการจะเห็ นได้ ว่าค่ าการสะท้อนแสง
ลดลงเนื่องจากเส้นจราจรบริเวณนี้มีการขัดสีของล้อรถ

จนเกิดการสูญเสียลูกแก้ว
จากการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิธี Linear
Regression ตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยที่ส่ง
ต่ อ ผลต่ อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ก ารสะท้ อ นแสงของสี โ คลด์
พลาสติกเส้นจราจรบนผิวจราจรคอนกรีต คือ ปริมาณ
ลูกแก้ว อายุการใช้งาน ตําแหน่งการเก็บข้อมูล ปริมาณ
จราจรสะสม และปริมาณน้ําฝน [5]

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
ปัจจัย

RL30
0.439
-0.487
0.016
-0.487
-0.022
0
0
0.405
0
0.373
216
216
216
216

ปริมาณลูกแก้ว
อายุการใช้งาน (DAYS)
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ ตําแหน่งการเก็บข้อมูล
ปริมาณจราจรสะสม(ADT)
ปริมาณน้ําฝน(RAIN)
อายุการใช้งาน (DAYS)
ตําแหน่งการเก็บข้อมูล
ค่าความน่าจะเป็น
ปริมาณจราจรสะสม(ADT)
ปริมาณน้ําฝน(RAIN)
ปริมาณลูกแก้ว
อายุการใช้งาน (DAYS)
จํานวนข้อมูล
ตําแหน่งการเก็บข้อมูล
ปริมาณจราจรสะสม(ADT)
ปริมาณน้ําฝน(RAIN)

ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
สีขาว
สีแดง
QD30
RL30
0.218
0.333
-0.662
-0.674
0.032
0.022
-0.668
-0.691
-0.463
-0.253
0.001
0
0
0
0.318
0.372
0
0
0
0
216
216
216
216
216
216
216
216

QD30
0.299
-0.46
0.069
-0.467
-0.019
0
0
0.158
0
0.392
216
216
216
216

ตารางที่ 4 ค่าการพยากรณ์ของปัจจัยที่สง่ ผลต่อสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
ค่าการพยากรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับแก้ (R2 Adjust)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
a : ปริมาณจราจรสะสม (ADT)
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RL30
0.487a
0.668a
0.691a
0.467a

สีขาว

ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
QD30
0.237
0.446
0.477
0.218

RL30
0.234
0.443
0.475
0.215

สีแดง

QD30
16.36242
9.30927
16.53843
7.78734
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยที่ส่งต่อ
สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ค่าคงที่
ปริมาณจราจร
ค่าคงที่
สีขาว QD30
ปริมาณจราจร
ค่าคงที่
สีแดง RL30
ปริมาณจราจร
ค่าคงที่
สีแดง QD30
ปริมาณจราจร
สีขาว RL30

Unstandardized Coefficients
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย (B) มาตรฐาน (Std. Error)
258.254
2.027
-0.021
0.003
184.492
1.153
-0.019
0.001
202.806
2.084
-0.343
0.025
105.465
0.981
-0.089
0.012

5. สรุปและอภิปรายผลวิจัย
5.1 สรุปผลศึกษาปัจจัยภายในต่อประสิทธิภาพการ
สะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรแบบ
คอนกรีต
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าอัตราการโรยลูกแก้ว
มี ผ ลในเชิ ง บวกต่ อ ค่ า การสะท้ อ นแสงแบบย้ อ นกลั บ
(Retroreflectivity, RL30) และค่าการสะท้อนแสงจาก
แหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทาง (Diffusion, Qd30) นั่นคือเมื่อ
มีปริมาณการโรยลูกแก้วเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ค่าการสะท้อน
แสงเริ่มต้นสูงขึ้น
5.2 สรุปการศึกษาปัจจัยภายนอกต่อประสิทธิภาพ
การสะท้อนแสงของเส้ นสี โคลด์พลาสติ กบนผิวจราจร
แบบคอนกรีต
จะพบว่าจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง
5 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเมื่อ
ศึ ก ษาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ ตั ว อย่ า งพบว่ า
ปริมาณจราจร (ADT) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด และ
สัมพันธ์ในเชิงลบ คือ ปริมาณจราจรยิ่งมากขึ้น จะทําให้
ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ (RL30) และ
ค่าการสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทาง (QD30)
ของเส้ นสีโคลด์ พลาสติกมี ค่าลดลง ส่ วนปั จจัยในด้ าน
ปริมาณลูกแก้ว (GLASSBEADS) อายุการใช้งาน (DAYS)
ตําแหน่งการเก็บข้อมูล (POSITION) และปริมาณน้ําฝน
(RAIN) นั้นส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแต่มี
ค่าน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณจราจร (ADT)
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Standardized Coefficients
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta)
2.027
-0.668
-0.691
-0.467

t

Sig.

127.431
-8.161
160.006
-13.114
97.315
-13.970
107.477
-7.733

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าความสกปรกเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่ออายุเส้นจราจรมากที่สุด และยังพบอีกว่าการ
บํารุงรักษา การทําความสะอาด เส้นจราจรอย่างสม่ําเสมอ
จะสามารถช่วยยืด อายุการใช้งานของเส้นจราจรออก
ไปได้ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจได้ทําการศึกษา
ในประเด็นของดังกล่าวว่าสามารถกระทําได้ด้วยวิธีการ
ใดบ้าง ควรจะกระทําทุก ๆ กี่เดือน และมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนหรือไม่ เป็นต้น
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