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บทคัดยอ 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) 

เปนการศึกษาบนถนนโครงขายในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของถนนผิวจราจรลาดยางท่ีมีอายุการใชงาน

ต้ังแตปท่ี 1 ถึง ปท่ี 5 ปละ 5 สายทาง เพื่อนำขอมูลมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนา 

ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ ทำใหทราบใหถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนา มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงลดลงในแตละป และแตละสายทางจะไมเทากัน โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนจะมีตัวแปรท่ีทำ

คาสะทอนแสงเปลี่ยนแปลงลดลง มาจากปริมาณการจรและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง โดยมี

ความสัมพันธกัน สายทางท่ีมีปริมาณการจราจรมากและความหนานอย คาสะทองแสงของเคร่ืองหมายจราจรบนผิว

ทางมีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงลดลงมาก สำหรับคาความหนาของเคร่ืองหมายจราจรผิวทาง (เสนจราจร) สายทางท่ีมี 

ปริมาณการจราจรมาก แนวโนมอัตราการเปลี่ยนแปลงของความหนา จะลดลงมากตามไปดวย  

 

คำสำคัญ : คาสะทอนแสง, เครื่องหมายจราจร 

 
Abstract 

The study of the changes in reflectivity Value and the thickness of road surface 
markings studies the road that are within the responsibility of the Department of Rural Roads 
Kanchanaburi The objective is to study the changes in reflectivity value and thickness of the 
roads that are paved with asphalt within the Last 1 to 5 years, looking at 5 routes per year of 
use, in order of compare the changes in reflectivity value and thickness The results of this 
study will demonstrate that the rate of change in reflectivity value and thickness declines each 
year. And each route is not equal where by the rate of change in reflectivity value will have 
variables that reduce the reflectivity value, such as traffic volume and density of road marking 
on the pavement surface both of which are related. Road with high traffic volume and low 
thickness have the tendencies to have declined rates of change. The reflected light of the 
traffic on the surface of in reflectivity value of road surface markings the stomach is likely to 
decline. For the thickness of road surface marking routes that have high volumes of traffic 
tend to have reduced rates of change in thickness accordingly 

 
Key word : Reflective value, Traffic sign 
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บทนำ 

เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) เปนปจจัยท่ีสำคัญอยางหนึ่งท่ีจะสงผลใหผูใชเสนทางสัญจร ไป – มา 

บนทางลาดยางหรือคอนกรีตไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหถนนสามารถรับปริมาณการสัญจร ไป – มา ไดอยาง

สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการขับข่ีท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งการทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิว

ทางจะทำดวยวัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงลงบน ผิวทางโดยวิธีพน (Spray) อัดรีด (Extrude) หรือวิธีปาดลาด 

(Screed) ในระยะแรกๆ ของการทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) อาจมองเห็นไดชัดท้ังเวลากลางวัน

และกลางคืน หากระยะเวลาผานไปการสะทอนแสงของเสนจราจรอาจลดลงตามระยะเวลาการใชงานจากสาเหตุ

ตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืน การเสียดสีระหวางลอรถกับเสนจราจรทำให

เกิดการหลุดรอนของสีเสนจราจรหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพของสีเสนจราจรเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคาสะทอน

แสงของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางจะมีผลตอการมองเห็นทิศทางการสัญจรไป – มา ลดลงตามไปดวย ซึ่งการ

มองเห็นนี้เปนปญหาอีกอยางหนึ่งท่ีทำใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน กอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน

มูลคามหาศาลในแตละป 

 ในปจจุบันการตีเสนจราจรใหมจะกำหนดโดยใชอายุการใชงานเปนตัวกำหนดเพื่อตีเสนจราจรใหมโดย          

ไมทราบคาการสะทอนแสงของเสนจราจร ซึ่งหากมีขอมูลคาสะทอนแสงของเสนจราจรใน แตละป อาจใชเปนขอมูล

ในการกำหนดวาควรมีการตีเสนจราจรใหมเมื่อใด เพื่อเปนการอำนวย ความสะดวกและปลอดภัยใหกับผูใชเสนทาง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) 

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) 

3. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 

(เสนจราจร) แตละป 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร)           

บนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ขนาด 2 ชองการจราจร ผิวจราจร ลาดยางในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 

(เสนจราจร) ท่ีมีอายุการใชงานต้ังแต ปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 ปละ 5 สายทาง 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) 

2. ใชเปนขอมูลในการกำหนดระยะเวลาในการตีเสนจราจรใหม 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงของเสนจราจรคาจำลองการมองเห็นในเวลากลางวัน ซึ่งจะ

วัดคาสะทอนแสงจากแหลงกำเนิดแสงทุกทิศทาง (diffuse illumination : Qd30) โดยเคร่ืองวัดการสะทอนแสง 

(retroreflectometer) 2.29 องศา และมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน EN 1436 หรือ ASTM E 2302 

2. การวัดคาจำลองการมองเห็นในเวลากลางคืน (night visilbility retroreflectivity) ซึ่งจะวัดคาการ

สะทอนแสงแบบยอนกลับ (retroreflectivity : RL30 หรือ Rl 15) ของการวัดท่ีระยะ 30 เมตร วัดมุมแสง 1.05 องศา 

มุมแสงตกกระทบ 88.76 องศา และมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน EN 1436 และ ASTM E 1710 หรือ ใชเคร่ืองวัด

การสะทอนแสง (retroreflectometer) ท่ีมี geometry ของการวัดระยะท่ี 15 เมตร มุมวัดแสง 15 องศา และมุมแสง

ตกกระทบ 86.5 องศา 

3. ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความหนาเสนจราจรโดยเคร่ืองวัดคาความหนา 

 โดยการวัดคาสะทอนแสงและความหนาเสนจราจรบนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 

ขนาด 2 ชองการจราจร ผิวจราจร ลาดยาง ท่ีมีอายุการใชงาน ดังนี้ 

1. ปท่ี 1 จำนวน  5 สายทาง 

2. ปท่ี 2 จำนวน  5 สายทาง 

3. ปท่ี 3 จำนวน  5 สายทาง 

4. ปท่ี 4 จำนวน  5 สายทาง 

5. ปท่ี 5 จำนวน  5 สายทาง 

ข้ันตอนดำเนินการวิจัย 

รวบรวมขอมูล 

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรีมีถนนโครงขายในความรับผิดชอบ 87 สายทางระยะทาง 

1,587.36 กิโลเมตร แบงเปนผิวจราจรลาดยาง 1,085.340 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.660 กิโลเมตร 

ผิวจราจรลูกรัง 493.360 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนที่โครงขายสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 
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การคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา 

1. ทางหลวงชนบทท่ีมีอายุการใชงาน 1 ป กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ.2553 มีจำนวนท้ังสิ้น 9 สายทาง

ระยะทาง 17.500 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงแผนที่ถนนโครงขายที่ทำการศึกษาปที่ 1 

 

1.1 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบานหนองไกเหลือง (กม.ท่ี 3+200-4+800) ตำบลหนองประดู 

อำเภอเลาขวัญ 

1.2 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบานหนองโพธ์ิ (4+825-5+925) ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ 

1.3 ทางหลวงชนบท กจ. 4004 ตอนบานรางสาลี่ (กม.ท่ี 5+000-7+000) ตำบลรางสาลี่ อำเภอทามวง 

1.4 ทางหลวงชนบท กจ. 4066 ตอนบานสำรอง (กม.ท่ี7+7007+900) ตำบลสำรอง อำเภอทามวง 

1.5 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบาเขาปูคง (กม.ท่ี3+000-5+000) ตำบลกลอนโด อำเภอ

ดานมะขามเต้ีย 

เหตุผลท่ีคณะผูวิจัยไดคัดเลือกสายทางจำนวน 5 สายทางจากท้ังหมด 9 สายทางเนื่องจากเปนเสนทาง            

มีระยะทางมากพอท่ีจะทำการเก็บขอมูล และเปนผิวจราจรลาดยางเพื่อใหสอดคลองกับขอบเขตการศึกษาท่ีไดระบุ

ไวใน ขอ1.3 ของบทท่ี 1  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลคาสะทอนแสงและความหนาเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) ท่ีมีอายุ

การใช งานในปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 มีขอมูลดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงคาสะทอนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจร ปที่ 1 

 

ลำดับ 

 

ช่ือสายทาง 

คาเฉลี่ยของการสะทอนแสง 

mcd.Lx-1.m-2 
คาเฉลี่ยความหนา (มม.) 

pcu ซายทาง กลางทาง ขวาทาง ซายทาง กลาง

ทาง 

ขวา

ทาง 

สีขาว สีเหลือง สีขาว สีขาว สีเหลือง สีขาว 

1 
กจ.4052 

ตอนบานหนองไกเหลือง 
339.13 191.29 266.50 2.31 2.24 2.57 2376 

2 
กจ.4052 

ตอนบานหนองโพธ์ิ 
261.07 199.80 313.73 1.85 1.92 1.82 2376 

3 
กจ.4004 

ตอนบานรางสาลี่ 
136.15 46.30 40.74 1.52 1.76 1.57 2049 

4 
กจ.4066 

ตอนบานสำรอง 
448.37 90.59 95.06 2.60 2.85 2.62 1763 

5 
กจ.4067 

ตอนบานเขาปูคง 
203.00 62.11 172.07 2.63 1.86 2.82 3618 

คาเฉลี่ย 277.54 118.02 177.62 2.18 2.13 2.28 2,436.40 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาสะทอนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจร ปที่ 2 

ลำดับ ช่ือสายทาง 

คาเฉลี่ยของการสะทอนแสง  

mcd.Lx-1.m-2 
คาเฉลี่ยความหนา (มม.) 

pcu ซายทาง กลางทาง ขวาทาง ซายทาง กลาง

ทาง 

ขวาทาง 

สีขาว สีเหลือง สีขาว สีขาว สีเหลือง สีขาว 

1 
กจ.5061 ตอนบาน 

หนองหญาปลอง 
42.70 43.90 43.33 2.12 2.12 1.75 2669 

2 
กจ.5061 

ตอนบานพยอมงาม 
62.37 33.23 52.00 1.10 2.23 0.77 2669 

3 
กจ.6040 

ตอนบานวังกระแจะ 
128.47 67.83 197.97 1.67 1.92 1.52 4585 

4 
กจ.5059 

ตอนบานพุหวา 
248.00 40.77 223.90 3.15 2.67 3.10 785 

5 
กจ.4044 

ตอนบานดงตาอินทร 
67.63 182.03 105.37 0.73 0.88 1.12 1675 

คาเฉลี่ย 96.31 37.15 103.44 1.61 1.79 1.43 2,141.60 
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ตารางที่ 3 แสดงคาสะทอนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจร ปที่ 3 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาสะทอนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจร ปที่ 4 

ลำดับ ช่ือสายทาง 

คาเฉลี่ยของการสะทอนแสง 

mcd.Lx-1.m-2 
คาเฉลี่ยความหนา (มม.) 

 

 

pcu ซายทาง กลางทาง ขวาทาง ซาย

ทาง 

กลาง

ทาง 

ขวาทาง 

สีขาว สีเหลือง สีขาว สีขาว สีเหลือง สีขาว 

1 กจ.4022 

ตอนบานหนอประดู 

52.57 31.10 48.50 0.64 0.23 0.65 812 

 

2 สายบานพุประดู 25.89 16.19 31.44 0.52 0.27 0.66 601 

3 กจ. 4050 

ตอนบานหนองแกใน 

53.00 69.10 43.00 0.76 0.87 0.85 2049 

 

4 กจ. 4011 

ตอนบานศรีสุขเจริญ 

29.13 26.30 31.63 0.80 0.68 0.73 1142 

 

5 กจ. 4023 

ตอนบานทุงนาคราช 

43.19 20.42 33.88 1.58 1.03 1.38 3618 

 

คาเฉลี่ย 40.76 32.62 37.69 0.86 0.62 0.85 1,644.40 

 

ลำดับ ช่ือสายทาง 

คาเฉลี่ยของการสะทอนแสง  

mcd.Lx-1.m-2 
คาเฉลี่ยความหนา (มม.) 

pcu ซายทาง กลางทาง ขวาทาง ซายทาง กลาง

ทาง 

ขวาทาง 

สีขาว สีเหลือง สีขาว สีขาว สีเหลือง สีขาว 

1 
กจ. 5072 

ตอนบานบอหวา 
33.23 19.67 30.57 0.60 0.47 0.71 326 

2 
กจ.3001 

ตอนบานนาพระยา 
98.30 66.27 64.47 1.38 0.45 0.50 3103 

3 
กจ.3036 

ตอนบานดอนเจดีย 
51.00 58.37 51.00 0.93 0.76 0.93 810 

4 
กจ.4022 

ตอนบานหวยน้ำโจน 
47.80 31.67 42.17 0.95 0.56 1.03 812 

5 
ทางเขาวัดสวน 

ปาหลวงตามหาบัว 
30.44 31.52 37.19 0.88 0.49 0.88 429 

คาเฉลี่ย 52.15 41.50 45.08 0.95 0.55 0.81 1,096.00 
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ตารางที่ 5 แสดงคาสะทอนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจร ปที่ 5 

 

จากการศึกษาในปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 ทำใหทราบการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเสนจราจร 

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเห็นสมควรใหดำเนินการตีเสนจราจรใหม เมื่อใชงานไปแลว 2 ปเนื่องจากคาสะทอนแสง

เมื่อปท่ี 3 ต่ำกวาคาสะทอนแสง เมื่อหมดระยะเวลาประกันผลงานในปท่ี 2 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง (เสนจราจร) 

ในคร้ังนี้ มีขอจำกัดในดานขอมูลยอนหลังเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทไดทำการเก็บขอมูลคาสะทอนแสงและความ

หนาของเสนจราจรเมื่อประมาณ 2 ป ท่ีผานมา ทำใหการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังทำไดเพียงถึงปท่ี 2 เทานั้น

ต้ังแตปท่ี 3 – 5 ไดเปรียบเทียบกับขอกำหนดของกรมทางหลวงชนบทในงานทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางดวย

วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง 

 

เอกสารอางอิง 

[1] กรมทางหลวง: คูมือเคร่ืองหมายควบคุมการจราจร ภาค 2 เคร่ืองหมายจราจร (MARKINGS) ฉบับป พ.ศ. 2533 

[2] กรมทางหลวงชนบท : งานทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิงทางดวยวัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง (Refective 

themopLaetic Road Marking Materal) 

[3]กรมทางหลวงชนบท:แบบมาตรฐานงานทางสำหรับงานกอสรางทางหลวงชนบท 

ลำดับ ช่ือสายทาง 

คาเฉลี่ยของการสะทอนแสง  

mcd.Lx-1.m-2 

คาเฉลี่ยความหนา (มม.) 

pcu ซายทาง กลางทาง ขวาทาง ซายทาง กลาง

ทาง 

ขวาทาง 

สีขาว สีเหลือง สีขาว สีขาว สีเหลือง สีขาว 

1 
กจ. 5072 

ตอนบานบอหวา 
33.23 19.67 30.57 0.60 0.47 0.71 326 

2 
กจ.3001 

ตอนบานนาพระยา 
98.30 66.27 64.47 1.38 0.45 0.50 3103 

3 
กจ.3036 

ตอนบานดอนเจดีย 
51.00 58.37 51.00 0.93 0.76 0.93 810 

4 
กจ.4022 

ตอนบานหวยน้ำโจน 
47.80 31.67 42.17 0.95 0.56 1.03 812 

5 
ทางเขาวัดสวน 

ปาหลวงตามหาบัว 
30.44 31.52 37.19 0.88 0.49 0.88 429 

คาเฉลี่ย 52.15 41.50 45.08 0.95 0.55 0.81 1,096.00 
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