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บทคดัย่อ 
โครงกำรก่อสรำ้งยงัคงเป็นโครงกำรทีม่อีนัตรำยมำก ปัจจุบนัในประเทศไทยโครงกำรก่อสรำ้งดำ้น
สำธำรณูปโภคพืน้ฐำนมกีำรเตบิโตสงูขึน้ทุกวนั โครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำนับเป็นหนึ่งในโครงกำร
ก่อสรำ้งดำ้นสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนทีร่ฐับำลมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง กจิกรรมเสีย่งในงำนก่อสรำ้ง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรก่อสรำ้งที่เป็นสำเหตุของอนัตรำยที่ก่อให้เกดิกำรบำดเจ็บและเสยีชวีติ 
ดังนัน้บทควำมนี้จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำกิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรจรำจรจำก
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ โดยใช้โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีส้มเป็นกรณีศึกษำ และเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจำกบุคลำกรในหน่วยงำนโครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำสำยสสีม้จ ำนวน 10 คน โดยกำร
สมัภำษณ์แบบมโีครงสรำ้งดว้ยเทคนิคเดลฟำย จำกนัน้ใชห้ลกัสถติใินกำรวเิครำะหร์ะดบัควำมเสีย่ง 
และจดักลุ่มควำมเสีย่งทีส่ ำคญั ผลจำกกำรวเิครำะห์พบว่ำ กจิกรรมทีม่คีวำมเสีย่งส่งผลกระทบใน
ระดบัมำกทีสุ่ด 1 กจิกรรม (Mdn ≥ 5, IR = 0) จำกนัน้กจิกรรมทีม่คีวำมเสีย่งสง่ผลกระทบในระดบั
มำก 8 กจิกรรม (4 ≤ Mdn ≤ 4.5, 0 ≤ IR ≤ 1) สุดทำ้ยกจิกรรมทีม่คีวำมเสีย่งส่งผลกระทบในระดบั
น้อยมทีัง้หมด 3 กจิกรรม (Mdn = 3, IR = 0) ซึง่กจิกรรมเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบดำ้นกำรจรำจรส ำคญั
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ดงักล่ำวสำมำรถน ำมำช่วยในกำรวำงแผนงำนหน้ำงำนของงำนก่อสรำ้งเชงิป้องกนั (PWFP) ใน
โครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้กีย่วขอ้งในอนำคต  
ค าส าคญั: เทคนิคเดลฟำย, กำรวเิครำะหส์ถติ,ิ กจิกรรมเสีย่ง, โครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำ 
 

ABSTRACT 
The construction projects remain one of the most hazardous projects. Nowadays, in Thailand, 
public infrastructure projects are growing every day. The Mass Rapid Transit system project 
is one of the public infrastructure projects that the government has continuously developed. 
Risk activities in construction work are part of a construction project that is causing harm to 
occupational injuries and fatalities. Thus, this research aims to identify and analysis the risk 
activities which affect the traffic during construction of Metropolitan Rapid Transit project 
using the Metropolitan Rapid Transit Orange Line project as the case study. The data was 
collected by structural interviews with Del-Phi technique from all 10 personnel of the 
Metropolitan Rapid Transit Orange Line. After that, the data was analyzed for risk level and 
its category by Statistical methods. The findings of case study showed that there was only 
one activity which had the highest level of risk (Mdn ≥ 5, IR = 0).  Moreover, there were 
eight activities which had a high level of risk (4 ≤ Mdn ≤ 4.5, 0 ≤ IR ≤ 1). Furthermore, there 
were three activities which had a low level of risk (Mdn = 3, IR = 0 ).  Finally, these risk 
activities can be used for preventive workface planning (PWFP) in the MRT construction 
project for the personnel in the future. 
KEYWORDS: Del-Phi Technique, Statistical method, Risk Activity, Metropolitan Rapid Transit 
 
1.  บทน า 

โครงกำรงำนก่อสรำ้งส่วนใหญ่เป็นที่ทรำบกนัว่ำเป็นโครงกำรที่มคีวำมเสีย่งและอนัตรำยใน
อนัดบัตน้กวำ่อุตสำหกรรมอื่น [1-2] อุตสำหกรรมก่อสรำ้งนบัเป็นอุตสำหกรรมพืน้ฐำนทีส่รำ้งใหเ้กดิ
กำรพฒันำด้ำนสำธำรณูปโภคและกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจในประเทศ  แต่ลกัษณะเฉพำะของ
กิจกรรมอนัตรำยในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงยงัเป็นสิง่ที่คำดเดำได้ยำกในบรเิวณหน้ำงำนก่อสร้ำง 
เนื่องด้วยธรรมชำตขิองงำนก่อสรำ้งมพีลวตัและซบัซ้อน [3] ในทำงกลบักนักจิกรรมเสีย่งบรเิวณ
หน้ำงำนก่อสรำ้งหมำยรวมถงึกจิกรรมทีอ่ ำนวยควำมสะดวกในงำนก่อสรำ้งดว้ยเช่นนัน้ ดงันัน้กำร
จดักำรกจิกรรมเสีย่งบรเิวณหน้ำงำนก่อสรำ้งทีแ่ย่จะส่งผลต่อทัง้ตน้ทุนทำงตรงและทำงออ้ม [4] จงึ
จ ำเป็นที่ผูจ้ดักำรโครงกำรต้องทรำบกจิกรรมเสีย่งหน้ำงำนก่อสรำ้ง โดยเฉพำะโครงกำรก่อสรำ้ง
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ขนำดใหญ่ อย่ำงเช่น โครงกำรก่อสรำ้งสำธำรณูปโภครถไฟฟ้ำในเมอืงหลวงกรุงเทพมหำนคร ซึง่มี
ผู้เกี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบต่อชวีติประจ ำวนัของประชำชนอย่ำงมำก ฉะนัน้ควำมต้องกำรที่จะ
พฒันำกำรวเิครำะห์กจิกรรมเสีย่งบรเิวณหน้ำงำนก่อสรำ้งในโครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำอย่ำงเป็น
ระบบมคีวำมส ำคญัเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ กำรหยุดชะงกัของโครงกำรก่อสรำ้งและลดผลกระทบต่อ
กำรจรำจร ซึ่งส่วนใหญ่งำนวจิยัที่ผ่ำนมำในหลำยประเทศได้ศกึษำถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท ำงำน
ก่อสรำ้ง (Construction Work Zone) จำกกำรก่อสรำ้งถนนหรอืปรบัปรุงถนน แต่พบวำ่น้อยมำกทีม่ี
งำนวิจยัที่จะศึกษำผลกระทบต่อกำรจรำจรในเมืองจำกเขตงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำใต้ดิน (Metro 
Construction Work Zones) กล่ำวคือ [5] ในเมืองเดลี ประเทศอินเดียซึ่งก ำลังมีกำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ำใต้ดินจ ำนวนมำกเพื่อพฒันำกำรขนส่งมวลชนขนำดใหญ่ ในเมือง แต่จำกกำรศึกษำ
ค่ำพำรำมเิตอรจ์ำกกำรจรำจรในช่วงเวลำดงักล่ำว พบว่ำปรมิำณรถส่วนใหญ่ทีใ่ชค้วำมเรว็ได้กลบั
เป็นรถมอเตอรไ์ซด ์2 ลอ้เท่ำนัน้ กำรเคลื่อนตวัของปรมิำณรถจะมำกทีสุ่ดในช่วงเวลำเชำ้และเยน็ 
ผลกระทบจำกเขตก่อสรำ้งต่อกำรใชค้วำมเรว็รถ พบว่ำจะเพิม่ขึน้ 40% เมื่อออกจำกเขตก่อสร้ำง 
และผลกระทบจำกเขตก่อสร้ำงต่อควำมจุของถนนลดจนเป็นคอขวด อกีทัง้กำรใช้เวลำสญัจรใน
เมอืงมำกขึน้ กำรใชน้ ้ำมนัมำกขึน้  กำรรอคอยในกำรท ำธุรกจิหรอืธุรกรรมในเมอืงยำวนำนมำกขึน้ 
จ ำนวนอุบตัิเหตุเพิม่ขึ้น และยงัไม่สำมำรถประเมนิควำมสูญเสยีเชงิเศรษฐศำสตร์ที่นับไม่ถ้วน 
เนื่องจำกขำดกำรจดัตำรำงงำนโซนอย่ำงเป็นระบบ (Systematic Work Zone Scheduling) และ
เทคนิคกำรจดักำรจรำจร (Traffic Management Techniques) อกีหนึ่งงำนวจิยั [6] จำกเมอืงมุมไบ 
ประเทศอนิเดยี ไดม้กีำรศกึษำลกัษณะของกำรจรำจรภำยใต้ภำวะทีม่เีขตงำนก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำใต้
ดนิและไม่มเีขตงำนก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำใต้ดนิ ซึ่งพบว่ำควำมเรว็ในกำรไหลลดลงและควำมจุต่อเลน
ถนนลดลง 10% ซึ่งเห็นได้ชดัว่ำเขตงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำใต้ดนิและกิจกรรมจำกงำนก่อสร้ำงมี
ผลกระทบต่อลกัษณะของกำรจรำจร  

ในประเทศฟินแลนด์ [7] มกีำรศกึษำถึงผลกระทบจำกกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำใต้ดนิต่อกำรใช้
ชวีติประจ ำวนัของประชำกรในเมอืง ซึง่ในงำนวจิยันี้ไดแ้บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอืควำมซบัซอ้นภำยใน 
(Internal Complexity) พบว่ำจ ำนวนผู้เกี่ยวข้องในกำรออกแบบและก่อสร้ำง ควำมต้องกำรจำก
หลำยฝ่ำย ควำมสมัพนัธ์ในกำรเปลี่ยนแปลง รวมถงึประสบกำรณ์ของผูเ้กี่ยวขอ้งมคีวำมซบัซ้อน
และส ำคญัเป็นอย่ำงมำกที่ต้องใหค้วำมส ำคญัรวมในกำรจดักำรและกำรวำงแผน ลกัษณะที ่2 คอื
เป็นควำมซบัซอ้นภำยนอก (External Complexities) มสีำเหตุมำจำกธรรมชำตแิละลกัษณะเฉพำะ
ของแต่ละสถำนทีห่รอืบรเิวณทีต่ัง้โครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำ หมำยควำมว่ำ โดยธรรมชำตทิีต่ ัง้ของ
โครงกำรก่อสรำ้งใด บรเิวณใกลเ้คยีงนัน้จะสง่ผลต่อโครงกำรก่อสรำ้งนัน้และถูกสง่ผลจำกโครงกำร
ก่อสรำ้งนัน้เช่นกนั ดงันัน้ในกรณีโครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำใตด้นิเช่นกนั ทัง้ขณะงำนก ำลงัด ำเนิน
อยู่หรอืถูกหยุดชะงกัเนื่องจำกสภำพแวดล้อมรอบโครงกำรเช่นกนั และในทำงเดยีวกนัเขตงำน
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ก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำจะส่งผลต่อกำรสญัจร เช่น ขอ้จ ำกดัเรื่องเวลำ หรอืกำรจรำจรทีต่ดิขดั รวมถงึวถิี
ชวีติของผูค้นในบรเิวณนัน้ดว้ยเชน่กนั  

โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยสสี้มเป็นหนึ่งในโครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟฟ้ำในระบบ
รถไฟฟ้ำมหำนคร ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงกำรระบบขนสง่มวลชนทำงรำงในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล โดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นระบบรถไฟฟ้ำที่มีทัง้
โครงสรำ้งใตด้นิ และยกระดบั ไดแ้บ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน คอืเสน้ทำงตะวนัตกช่วงบำง
ขุนนนท์-ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย และเสน้ทำงตะวนัออกช่วงศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศ
ไทย-บำงกะปิ-มนีบุร ี[8] ซึ่งกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสสี้มนัน้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำมำรถส่งผล
กระทบต่อผู้พกัอำศยัหรอืผู้ที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกบัโครงกำรก่อสร้ำงได้ เนื่องจำกพื้นที่ในเขต 
บำงกะปิเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัและชุมชนทีป่ระชำชนอำศยัอยู่หนำแน่นจงึสง่ผลต่อกำรคมนำคม นอกจำกนี้
ในกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ช่วงบำงกะปิจะตอ้งมกีำรขุดดนิเพื่อท ำสถำนีและทำงขึน้ลงทีร่ะดบั
ควำมลกึ 40-60 เมตรจำกระดบัผวิถนน เพื่อท ำอุโมงค์รถไฟตวัสถำนีทำงขึน้ลงและอำคำรระบำย
อำกำศ จงึยิง่สง่ผลต่อใหพ้ืน้ทีก่ำรจรำจรรอบงำนก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำดงักล่ำว 

จำกงำนวิจัยที่กล่ำวมำและปัญหำที่เกิดขึ้นกับกำรจรำจรรอบบริเวณโครงกำรรถไฟฟ้ำ 
มหำนครสำยสสีม้และโครงกำรรถไฟฟ้ำอื่นในประเทศไทย จงึเกดิควำมมุง่หมำยของกำรท ำงำนวจิยั
ฉบบันี้ เพือ่ศกึษำกจิกรรมเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรในกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ โดยจะ
ท ำใหท้รำบถงึกจิกรรมของปัญหำทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ทีจ่ะน ำไปช่วยในกำร
วำงแผนงำนจดักำรจรำจรในระหว่ำงก่อสร้ำง เพื่อลดปัญหำและแก้ไขเพื่อที่ไม่ให้ก่อให้เกิดข้อ
รอ้งเรยีนทีจ่ะส่งผลต่อกำรหยุดชะงกัในกำรก่อสรำ้งโครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำทีก่ ำลงัจะก่อสรำ้งใน
อนำคตต่อไป 

 
2.  วิธีการศึกษาและการวิเคราะหข์้อมลู 
2.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยัคอื วธิเีทคนิคเดลฟำย (Delphi Technique) ซึง่เป็นเทคนิคกำรวจิยัที่
ไดร้บักำรยอมรบั เนื่องจำกสำมำรถใหข้อ้มูลทีแ่ม่นย ำเกี่ยวกบัสิง่ทีย่งัคลุมเครอื ไม่มคีวำมชดัเจน 
เพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจไดเ้ป็นอย่ำงด ีโดยกำรอำศยัประสบกำรณ์ ควำมรูจ้ำกผูเ้ชีย่วชำญหรอื
ผูท้รงคุณวุฒใินสำขำทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งจะหลกีเลีย่งกำรนัดหมำยกลุ่มผูเ้ชีย่วชำญใหม้ำเผชญิหน้ำกนั
เพื่อแสดงควำมคดิเหน็ จงึท ำให้ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ของตนได้อย่ำง
เต็มที่และเป็นอิสระไม่ถูกครอบง ำด้วยควำมคิดเห็นของผู้อื่น ทัง้นี้กระบวนกำรควำมคิดเห็นที่
มำกกว่ำหนึ่งรอบจะช่วยใหข้อ้มลูยอ้นกลบัไปยงัผูเ้ชีย่วชำญเพื่อใหม้โีอกำสใคร่ครวญถงึควำมเหน็
ของของตน อนัจะน ำมำซึง่ขอ้มลูทีน่่ำเชือ่ถอืจงึสำมำรถน ำไปสูก่ำรตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง [9-11] 
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2.1.1 การทดสอบความตรงตามวตัถปุระสงคข์องเครื่องมือ (Content Validity Test) 
กำรหำค่ำควำมตรงตำมวตัถุประสงค์ หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC) 

ของผูเ้ชีย่วชำญ เริม่ตน้จำกกำรใหผู้เ้ชีย่วชำญตรวจสอบแบบสอบถำมหรอืกจิกรรมทีม่คีวำมเสีย่งที่
จะส่งผลกระทบด้ำนกำรจรำจรจำกโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีส้มตะวนัออก (สถำนีศูนย์
วฒันธรรมถึงสถำนีหวัหมำก) เพื่อให้ทรำบถึงกิจกรรมเสี่ยงที่มีผลกระทบด้ำนกำรจรำจรจำก
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม เพื่อหำแนวทำงเสนอแนะในกำรบรรเทำผลกระทบด้ำน
กำรจรำจรของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ ขัน้ตอนนี้ผูว้จิยัจะเขำ้สมัภำษณ์ผูเ้ชีย่วชำญเพื่อเป็นกำร
คดักรอง โดยผ่ำนข้อควำมหรอืข้อค ำถำมที่คำดว่ำจะได้รบัเลือกเป็นเกณฑ์ตดัสนิใจระหว่ำงข้อ
ค ำถำมกบัวตัถุประสงคใ์นงำนนี้ [12] 

+1 = ขอ้ค ำถำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 0 = ขอ้ค ำถำมไมช่ดัเจนวำ่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รอืไม่ 
-1 = ขอ้ค ำถำมไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ซึ่งหลงัจำกที่ผู้เชี่ยวชำญได้ตอบค ำถำมตำมรูปแบบของ IOC แล้วค่ำทัง้หมดจะถูกน ำมำ

ประเมนิตรวจสอบด้วยสมกำรหำดชันีควำมสอดคล้องของ Rovineli and Hambleton’s Formula 
ดงัสมกำร (1)  
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 n  = จ ำนวนผูเ้ชีย่วชำญ 
ผูเ้ชีย่วชำญ 3 ท่ำน ทีจ่ะท ำกำรทดสอบควำมตรงตำมวตัถุประสงคข์องเครือ่งมอื ประกอบไป

ด้วย (1) ผู้จัดกำรโครงกำร ระดับ Station Manager (2) ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิศวกรรมโยธำ ระดบั Supervisor และ (3) ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิศวกรรมกำร
วำงแผนงำนจรำจรระดบั Senior 

 
2.1.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ (Reliability Test) 

เป็นกำรน ำกิจกรรมเสี่ยงเบื้องต้นที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมตรงตำมวตัถุประสงค์ ไป
สอบถำมใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อดูควำมเป็นไปได้และน ำมำหำค่ำควำม
น่ำเชื่อถือ (Reliability) โดยกำรค ำนวณหำค่ำสมัประสทิธิแ์อลฟำครอนบำค (Cronbach’s Alpha 
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Coefficient) จะไดค้่ำควำมน่ำเชือ่ถอืของแบบสอบถำมแลว้จงึน ำแบบสอบถำมไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่ม
ตวัอยำ่งทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชำญกลุ่มเดมิกบักำรถำมในรอบที ่1 [13] 

 
2.1.3 การวิเคราะหข์้อมลู (Data Analysis) 

เป็นกำรน ำขอ้มูลที่ได้มำวเิครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำสถิติพื้นฐำนในรอบที่ 2 และ 3 เพื่อหำค่ำ
กลำงของควำมเป็นตวัแทนข้อมูลด้วยกำรหำค่ำมธัยฐำน (Median : Mdn) และค่ำพสิยัระหว่ำง 
ควอไทล์ (interquartile range: IR) แล้วท ำกำรระบุว่ำคะแนนควำมคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒหิรอื
ผูเ้ชีย่วชำญท่ำนนัน้ลงไปในแต่ละขอ้ค ำถำม [14-16] 

 
2.2 วิธีการด าเนินการวิจยั 

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจงในมุมมองของผู้ร ับเหมำเท่ำนัน้  [17,18] 
โดยรอบที่ 1 เริม่จำกกำรใช้แบบสอบถำมกบัผู้เชี่ยวชำญของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ จ ำนวน 
3 คน ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำทีม่ปีระสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เพื่อหำกจิกรรมเสีย่งทีม่ผีลต่อกำรจรำจรบรเิวณหน้ำงำนก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ตำมรปูแบบ
ของ IOC จำกนัน้น ำกิจกรรมเสี่ยงที่ได้กลบัไปสอบถำมผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 10 คนที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำทีม่ปีระสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เพื่อ
น ำมำหำคำ่ควำมน่ำเชือ่ถอื โดยกำรค ำนวณหำคำ่สมัประสทิธิแ์อลฟำครอนบำค  

จำกนัน้รอบที่ 2 ผู้วิจยัส่งแบบสอบถำมชนิดปลำยปิดแบบประเมนิค่ำมำตรำส่วน 5 ระดบั 
จ ำนวน 10 ฉบับ จำกจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 10 คนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์  
กำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำที่มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยให้ผู้เชี่ยวชำญลงน ้ ำหนักของ 
ควำมคดิเหน็ในแต่ละขอ้ค ำถำม หลงัจำกนัน้ผูว้จิยัจะตดิต่อกบัผูเ้ชีย่วชำญทุกคนเพื่อตดิตำมผลและ
เกบ็แบบสอบถำมกลบัคนื รวมเวลำไม่เกนิ 2 สปัดำห ์โดยผูว้จิยัน ำค ำตอบแต่ละขอ้ของผูเ้ชีย่วชำญ
แต่ละคนในรอบนี้มำหำคำ่มธัยฐำนและคำ่พสิยัระหว่ำงควอไทล ์เพือ่น ำผลทีไ่ดไ้ปพจิำรณำเพือ่ใชใ้น
เกบ็ขอ้มลูรอบที ่3 

ในรอบที ่3 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถำมชนิดปลำยปิดแบบประเมนิค่ำมำตรำส่วน 5 ระดบั จ ำนวน 
10 ฉบบั จำกผลตอบแบบสอบถำมของกลุ่มผูเ้ชีย่วชำญในรอบที ่2 ทำงผูว้จิยัจะได้แสดงต ำแหน่ง
ของค ำตอบเป็นรำยบุคคลใหผู้เ้ชีย่วชำญในรอบที ่3 ไดเ้หน็ทัง้หมดเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชำญไดล้งน ้ำหนัก
ของควำมคดิเหน็ในแต่ละขอ้ค ำถำมเพื่อยนืยนั หลงัจำกนัน้ผูว้จิยัจะตดิต่อกลบัผูเ้ชีย่วชำญทุกคน
เพือ่ตดิตำมผล รวมระยะเวลำไมเ่กนิ 2 สปัดำหเ์ชน่กนั 

ขอ้มูลที่ได้จำกกำรสอบถำมจะน ำมำวเิครำะห์ข้อมูลทำงสถิติเพื่อหำค่ำกลำงของควำมเป็น
ตวัแทนขอ้มลูจำกค่ำมธัยฐำนและค่ำพสิยัระหว่ำงควอไทล ์โดยท ำกำรระบุคะแนนควำมคดิเหน็ของ
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ผูเ้ชีย่วชำญท่ำนนัน้ลงไปในแต่ละขอ้ค ำถำม ดว้ยกำรค ำนวณหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงควอไทลท์ี ่3 
กับควอไทล์ที่ 1 พบว่ำถ้ำค่ำ IR ที่ค ำนวณได้มีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1.50 หมำยควำมว่ำ 
ควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญทีม่ตี่อขอ้ค ำถำมนัน้มคีวำมสอดคลอ้งกนั แต่ถ้ำค่ำ IR ทีค่ ำนวณไดม้ี
คำ่มำกกวำ่ 1.50 หมำยควำมว่ำผูเ้ชีย่วชำญมคีวำมคดิเหน็แตกต่ำงกนัในขอ้ค ำถำมนัน้ 

 
3. ผลการศึกษา 

จำกกำรด ำเนินกำรวิจยัพบว่ำกิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรในกำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ำสำยสสี้ม ผู้วิจยัสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจยัได้ดงันี้  

 
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 1 

จำกกำรวิเครำะห์ข ้อมูลแบบสอบถำมปลำยเปิดและกำรสมัภำษณ์ผู ้เชี่ยวชำญที่ตอบ
แบบสอบถำมในรอบที่ 1 จ ำนวน 3 ท่ำน เกี่ยวกบัก ิจกรรมที่ส ่งผลกระทบต่อกำรจรำจร  
จำกกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสสี้ม โดยสำมำรถสรุปกิจกรรมที่ส่งผลกระทบได้ทัง้หมด  19 
กิจกรรม ดงัที่ได้แสดงไว้ในตำรำงที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 กิจกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 

ข้อ กิจกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการจราจร IOC สรปุผล 
1 งำนรือ้ยำ้ยสำธำรณูปโภค (Utility Relocation) : A1  1.00 ใชไ้ด ้
2 งำนขยำยพืน้ผวิจรำจร (Widening road surface) : A2 1.00 ใชไ้ด ้
3 งำนท ำสะพำนลอยชัว่ครำว  

(Construction temporary pedestrian bridge) : A3  
1.00 ใชไ้ด ้

4 งำนรือ้ฟุตบำททำงเทำ้ (Demolish footpath) : A4 0.66 ใชไ้ด ้
5 งำนรือ้สะพำนทำงยกระดบัรำมค ำแหง  

(Remove Flyover Bridge) : A5 
1.00 ใชไ้ด ้

6 งำนก่อสรำ้งก ำแพงกนัดนิ (Diaphragm Wall Construction) : A6 1.00 ใชไ้ด ้
7 งำนก่อสรำ้งเสำเขม็ (Barrette Construction) : A7 1.00 ใชไ้ด ้
8 งำนปรบัปรุงคุณภำพดนิ (Ground Improvement) : A8 0.33 ใชไ้มไ่ด ้
9 งำนโครงสรำ้งเหลก็ชัว่ครำว  

(Temporary steel bracing and decking) : A9 
1.00 ใชไ้ด ้

10 งำนขดุดนิภำยในสถำนี (Excavation Station) : A10 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการจราจร IOC สรปุผล 
11 งำนท ำโครงสรำ้ง Waler and strut  

(Construct Strut and Waler Down to Base Slab) : A11 
0.00 ใชไ้มไ่ด ้

12 งำนตดัหวัก ำแพงกนัดนิใหไ้ดร้ะดบั (D-Wall Cut Off ) : A12 0.00 ใชไ้มไ่ด ้
13 งำนป้องกนัน ้ำท่วมและงำนถมดนิกลบั  

(Waterproof and Back Fill Material) : A13 
0.33 ใชไ้มไ่ด ้

14 งำนคนืผวิจรำจรฝัง่ขำเขำ้และขำออก  
(Road Surface In Bound & Out Bound) : A14 

1.00 ใชไ้ด ้

15 งำนคนืสภำพสำธำรณูปโภคสูส่ภำพเดมิ  
(Utility Reinstatement) : A15 

1.00 ใชไ้ด ้

16 งำนสถำปัตยกรรมตกแต่งภำยในสถำนี (Finish Work) : A16 0.00 ใชไ้มไ่ด ้
17 ตดิตัง้งำนระบบไฟฟ้ำ ประปำ (Building Service) : A17 0.00 ใชไ้มไ่ด ้
18 งำนก่อสรำ้งหลงัคำสถำนี (Roof Slab) : A18 0.00 ใชไ้มไ่ด ้
19 งำนคนืพืน้ผวิเกำะกลำงจรำจร  

(Reinstate Road Surface Middle Part) : A19 
1.00 ใชไ้ด ้

 
3.1.1 ผลการทดสอบความตรงตามวตัถปุระสงคข์องเครื่องมือ (Content Validity Test) 

ข้อมูลทัง้ 19 กิจกรรมที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 ผู้วิจยัได้ให้ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 
3 ท่ำนตรวจสอบแบบสอบถำมกำรวจิยัจำกกำรหำค่ำ IOC ผลของกำรทดสอบ มผีลกำรประเมนิว่ำ 
ข้อมูลที่เป็นกิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อกำรจรำจรทัง้หมด 12 กิจกรรม โดยดูจำกค่ำดัชนีควำม
สอดคลอ้ง IOC ทีม่คี่ำอยู่ระหว่ำง 0.50-1.00 ส่วนอกี 7 กจิกรรม ไม่สำมำรถน ำไปใชไ้ดเ้นื่องจำกมี
คำ่ดชันีควำมสอดคลอ้งต ่ำกว่ำ 0.50 ดงัตำรำงที ่1 

 
3.1.2 ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ (Reliability Test) 

ก่อนที่จะท ำกำรเก็บขอ้มูลจรงิผู้ศกึษำได้ท ำกำรทดสอบควำมน่ำเชื่อถอืของแบบสอบถำม 
โดยได้ท ำกำรแจกแบบสอบถำมจ ำนวน 10 ชุด ใหก้บักลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำง โดยน ำมำ
ทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำมด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ พบว่ำกำรหำค่ำ
สมัประสทิธิค์วำมน่ำเชือ่มัน่หรอืคำ่แอลฟำ ผลกำรทดสอบไดค้ำ่สมัประสทิธิค์วำมน่ำเชือ่มัน่ที ่0.922 
ซึง่มำกกว่ำ 0.70 แสดงวำ่ชุดแบบสอบถำมนี้มคีวำมน่ำเชือ่ถอื 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
และ 3 
จำกรูปที่ 1 ผู้วจิยัใช้กำรวเิครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชงิพรรณนำด้วยค่ำมธัยฐำนและค่ำพสิยั

ระหว่ำงควอไทล์ พบว่ำ งำนก่อสร้ำงก ำแพงกนัดินมีค่ำมธัยฐำนสูงสุด (Mdn = 5) แต่มีค่ำพสิยั
ระหว่ำงควอไทลต์ ่ำสุด (IR=1) จงึเป็นกจิกรรมทีผู่เ้ชีย่วชำญเหน็สอดคลอ้งว่ำเป็นกจิกรรมเสีย่งทีจ่ะ
ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกสุด ในทำงกลบักันงำนท ำสะพำนลอยชัว่ครำว งำนรื้อฟุตบำท 
ทำงเท้ำ และงำนขุดดนิภำยในสถำนี พบว่ำ ค่ำมธัยฐำนต ่ำสุด (Mdn = 3) แต่มคี่ำพสิยัระหว่ำง 
ควอไทลม์ำก (IR=1.25) 
  

 
รปูท่ี 1 กิจกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2  

 
ในบำงกิจกรรมของรอบที่ 3 (ดงัรูปที่ 2) มีค่ำลดน้อยลง แต่ก็ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ที่ก ำหนด 

คำ่ IR ≤ 1.50 แสดงใหเ้หน็วำ่ผูเ้ชีย่วชำญมคีวำมคดิเหน็สอดคลอ้งกนั แต่งำนก่อสรำ้งก ำแพงกนัดนิ
ยงัคงมคีำ่มธัยฐำนสงูสดุ (Mdn = 5) และมคีำ่พสิยัระหว่ำงควอไทลต์ ่ำสดุ (IR = 0) จงึเป็นกจิกรรมที่
ผูเ้ชีย่วชำญเหน็สอดคลอ้งว่ำเป็นกจิกรรมเสีย่งทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกทีสุ่ด ในทำงเดยีว 
กันงำนท ำสะพำนลอยชัว่ครำว งำนรื้อฟุตบำททำงเท้ำ  และงำนขุดดินภำยในสถำนี พบว่ำ 
คำ่มธัยฐำนยงัคงต ่ำสดุ (Mdn = 3) จงึยงัคงจดัเป็นกจิกรรมเสีย่งทีส่ง่ผลต่อกำรจรำจรน้อยสดุ 
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รปูท่ี 2 กิจกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 3 

 
4. สรปุผลการวิจยั 

กิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกที่สุด คือ งำนก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน (A6) 
เนื่องจำกพืน้ทีก่ำรท ำงำนของก ำแพงกนัดนิอยู่บนถนนทัง้สองดำ้นท ำใหต้อ้งมกีำรปิดกัน้พืน้ทีถ่นน
เพื่อด ำเนินกำรก่อสรำ้งจงึสง่ผลท ำใหก้ำรจรำจรตดิขดั อกีทัง้กำรเสนอแนวทำงกำรลดผลกระทบต่อ
กองบงัคบักำรต ำรวจนครบำลเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบไม่น้อยกว่ำ 30 วนัใชเ้วลำมำกจงึยิง่
สง่ผลต่อกำรจรำจรเพิม่ขึน้ 

กจิกรรมเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อกำรจรำจรรองจำกงำนก่อสรำ้งก ำแพงกนัดนิ (A5) ไดแ้ก่ งำน
รือ้สะพำนทำงยกระดบัรำมค ำแหงทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกเนื่องจำกมกีำรปิดทำงลงทำงยก 
ระดบัรำมค ำแหงเพื่อด ำเนินกำรปรบัพื้นที่ใหเ้ครื่องจกัรเขำ้มำท ำงำนเปิดหน้ำดนิเพื่อก่อสร้ำงตวั
สถำนีรถไฟฟ้ำ จำกนัน้งำนก่อสรำ้งเสำเขม็ (A7) ทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกถดัไป เนื่องจำกมี
กำรก่อสรำ้งอยู่บนเกำะกลำงระหว่ำงทีถ่นนสญัจรต้องมกีำรปิดกัน้พืน้ที่ตรงกลำงถนนเพื่อด ำเนิน  
กำรก่อสรำ้ง งำนรือ้ยำ้ยสำธำรณูปโภค (A1) แบ่งงำนออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นแรก งำนรือ้ยำ้ยสว่น
ทีอ่ยู่ใตด้นิ เช่น ตอ้งกำรรือ้ยำ้ยท่อน ้ำประปำ ซึง่ตัง้อยู่บนเกำะกลำงถนนสญัจร ส่วนทีส่อง งำนรือ้
ยำ้ยส่วนที่อยู่เหนือพื้นดนิบนฟำกถนนทัง้สองด้ำน เช่น กำรรื้อยำ้ย เสำไฟฟ้ำ และสำยโทรศพัท์ 
และสว่นทีส่ำมคอื สว่นทีอ่ยูร่ะดบัพืน้ดนิ เชน่ กำรรือ้เกำะกลำงถนน สง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำก 
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เนื่องจำกกำรท ำงำนรื้อยำ้ยอยู่บนเกำะกลำง และรมิฟำกถนนทัง้สองดำ้นตลอดแนวของโครงกำร 
ท ำใหต้อ้งมกีำรปิดกัน้พืน้ทีถ่นนเพื่อด ำเนินกำรก่อสรำ้ง งำนขยำยพืน้ผวิจรำจร (A2) ส่งผลกระทบ
ต่อกำรจรำจรมำกเนื่องจำกมกีำรปิดเบีย่งเสน้ทำงเพือ่กัน้พืน้ทีใ่นกำรท ำงำนปรบัปรุงถนนและขยำย
ช่องกำรจรำจรใหก้วำ้งมำกขึน้ เช่น มกีำรตดัตน้ไม ้ รือ้ป้ำยรถประจ ำทำง เพื่อท ำกำรขยำยพืน้ผวิ
จรำจร งำนโครงสรำ้งเหลก็ชัว่ครำว (A9) ทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกเนื่องจำกบรเิวณจุดทีท่ ำ
กำรก่อสรำ้งสถำนีมซีอยเขำ้ออกจ ำนวนมำกในระหว่ำงงำนตดิตัง้โครงเหลก็ตอ้งมกีำรปิดจรำจรหรอื
หยุดกัน้เป็นครัง้ครำวจงึท ำใหเ้กดิจรำจรตดิขดั งำนคนืผวิจรำจรฝัง่ขำเขำ้และขำออก (A14) มกีำร
ท ำงำนปรบัผวิจรำจรใหมท่ัง้ขำเขำ้และขำออกเป็นกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำก งำนคนื
สภำพสำธำรณูปโภคสู่สภำพเดมิ (A15) และงำนคนืพืน้ผวิเกำะกลำงจรำจร (A19) เป็นกจิกรรมที่
สง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกเนื่องมำจำกกำรท ำงำนจ ำเป็นตอ้งเปิดแนวสำธำรณูปโภคทัง้ 2 ขำ้ง
ทำงและเกำะกลำงไปตำมเสน้ทำงเพือ่ท ำกำรคนืสภำพเดมิท ำใหแ้นวชอ่งทำงกำรจรำจรลดลง  

งำนท ำสะพำนลอยชัว่ครำว (A3) เป็นกำรตดิตัง้สะพำนลอยทดแทน หลงัจำกทีไ่ดม้กีำรรือ้ยำ้ย
ออกไปเป็นกจิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อย เนื่องจำกกำรท ำงำนในส่วนของงำนติดตัง้
โครงสรำ้งสะพำนลอยชัว่ครำว จดัใหช้่วงเวลำกำรตดิตัง้อยู่ในช่วงเวลำกลำงคนื งำนรือ้ฟุตบำททำง
เท้ำ (A4) เป็นกจิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อยเช่นกนั เนื่องจำกกำรรื้อฟุตบำททำงเท้ำ
เป็นกจิกรรมทีท่ ำแค่บรเิวณทำงเดนิสญัจรของประชำชนแต่เพื่อค ำนึงควำมปลอดภยัของผูท้ีส่ญัจร
บนทำงเดนิเท้ำ จงึท ำให้ต้องมกีำรจดัเบี่ยงจรำจรเพื่อกัน้พื้นที่บนถนนใหม่ ให้เป็นช่องทำงเดนิ
ชัว่ครำว ท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจร สุดท้ำยงำนขุดดินภำยในสถำนี (A10) จัดเป็นเป็น
กจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อย เนื่องจำกกำรท ำงำนขดุดนิสว่นใหญ่เกดิบรเิวณผวิจรำจร
จงึมผีลกระทบแค่ช่วงแรกที่มกีำรกัน้พื้นที่เพื่อให้เครื่องจกัรเขำ้มำท ำงำนเปิดขุดหน้ำดนิด้ำนชัน้
บนสดุ  

 
5. สรปุ 

กำรศกึษำในครัง้นี้มุ่งเน้นทีก่ำรหำและจดัตัง้กจิกรรมเสีย่งในงำนก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำทีส่่งผลกระ
ทบต่อกำรจรำจรดว้ยเทคนิคอยำ่งงำ่ยทำงสถติ ิผูว้จิยัไดน้ ำวธิกีำรคดักรองกจิกรรมเสีย่งดว้ยเทคนิค
เดลฟำยและล ำดับควำมส ำคญัของกิจกรรมเสี่ยง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนฝ่ำยผู้ร ับจ้ำงทรำบและ
ตระหนักถึงกิจกรรมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนประจ ำวนัที่จะส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรตลอดเวลำ   
ส่วนหนึ่งในงำนงำนวจิยัมคีวำมพยำยำมที่จะน ำเสนอและพฒันำกำรจดัหำกจิกรรมเสีย่งจำกกำร
ท ำงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำเพื่อน ำไปสู่กำรบูรณำกำรของข้อมูลและกำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบที่ 
หน้ำงำนก่อสรำ้ง ซึง่พบวำ่ กำรบรูณำกำรของขอ้มลูและกำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบจำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในประเทศไทยยงัขำดอยู่มำก ขอ้จ ำกดัและเงื่อนไขดงักล่ำวควรไดร้บักำรดูแลจำกผูเ้กี่ยวขอ้งที่มี
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อ ำนำจอย่ำงจรงิจงัจงึจะท ำใหก้ำรจดักำรกจิกรรมเสีย่งและกำรจรำจรที่หน้ำงำนก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำ
อยำ่งเป็นระบบบรรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนทีว่ำงไว ้

 
6. ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศกึษำเพื่อจดัตัง้กจิกรรมเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อกำรจรำจรในครัง้นี้  ผูว้จิยัไดร้วบรวม
ขอ้มลูและแนวทำงในกำรจดักำรหน้ำงำนของงำนก่อสรำ้งในกรณีงำนก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำเชงิป้องกนั 
(Preventive Workface Planning: PWFP) จำกผูเ้ชีย่วชำญทัง้ 10 ท่ำน โดยมแีนวทำงในกำรจดักำร
หน้ำงำนเพือ่ลดผลกระทบต่อกำรจรำจรตำมล ำดบัดงันี้  

 
6.1 การประชาสมัพนัธ ์

เพื่อชีแ้จง้กจิกรรมทีก่่อสรำ้งใหป้ระชำชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงรบัทรำบเสมอ เพื่อแจง้เบีย่งกำรจรำจร
เพือ่หลกีเลีย่งเสน้ทำง หรอืประกำศเตอืนผำ่นสือ่ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนั 

 
6.2 การจดัการจราจร 

เพื่อจดักำรจรำจรออกเป็นช่วงเวลำ โดยเฉพำะเวลำเร่งด่วนใหม้กีำรจดัแผนเบีย่งกำรจรำจร 
3 ช่วงเวลำ โดยแบ่งช่วงเวลำเร่งด่วนเช้ำ ช่วงเวลำเร่งด่วนเยน็ และช่วงเวลำปกติ หลกีเลี่ยงกำร
ท ำงำนในเวลำกลำงวนัหรอืในเวลำชัว่โมงเร่งด่วน โดยใหท้ ำงำนในเวลำกลำงคนื รวมถงึหำ้มจอด
รถบรเิวณไหล่ทำงตลอดแนวกำรก่อสรำ้ง 

 
6.3 การติดตัง้ป้ายเตือนและไฟส่องสว่าง 

เพื่อควำมปลอดภยัและลดอุบตัเิหตุของผูใ้ชเ้สน้ทำง ในกรณีมกีำรท ำงำนในเวลำกลำงคนืตอ้ง
จดัป้ำยเตอืน ไฟแสงสว่ำง รัว้ก่อสรำ้ง และอุปกรณ์ทีเ่สน้เบีย่งกำรจรำจรใหเ้พยีงพอและใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำน 

 
6.4 การติดตัง้แผงกัน้  

เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรบักำรท ำงำนรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคหรือรื้อสะพำนทำง
ยกระดบัควรจดัตัง้ร ัว้ทบึขนำดควำมสงูอยำ่งน้อย 2 เมตรบรเิวณพืน้ทีท่ีต่อ้งรือ้ยำ้ย 

 
6.5 การจดัพื้นท่ีท างาน 

เพื่อลดผลกระทบกำรจรำจร กำรจดัพื้นที่ท ำงำนที่หน้ำงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำควรแบ่งกำร
ท ำงำนทลีะดำ้นระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง เพือ่ลดกำรปิดชอ่งจรำจรทัง้หมด 
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6.6 การจดัคนงานและเครื่องจกัร 
เพือ่ใหห้น้ำงำนก่อสรำ้งด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งต่อเนื่องและไมส่ง่ผลกระทบต่อกำรจรำจรเนื่องจำก  

ถ้ำก ำลงัคนและเครื่องจกัรทีห่น้ำงำนไม่พรอ้มและเพยีงพอ นอกจำกงำนก่อสรำ้งจะหยุดชะงกัแลว้ 
กำรจรำจรที่ตำมมำจะได้ร ับผลกระทบเช่นกัน กำรจัดก ำลังคนและเครื่องจักรที่เพียงพอจึงมี
ควำมส ำคญั 
  
6.7 การจดัก าลงัเจ้าหน้าท่ีและต ารวจ 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภยัแก่ผูใ้ช้รถใช ้ทำงผูร้บัจำ้งจ ำเป็นตอ้งประสำนงำน
ตดิต่อเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐัใหจ้ดัก ำลงัคนมำช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในพืน้ทีก่่อสรำ้งตลอดเวลำ  
สุดท้ำยแนวทำงในกำรจดักำรหน้ำงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำเพื่อลดผลกระทบกำรจรำจรที่ได้จำก
ผู้เชี่ยวชำญทัง้ 10 ท่ำนเป็นขอ้เสนอแนะจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจรงิ ซึ่งแนวทำงในกำร
จดักำรหน้ำงำนโดยสรุป เบื้องต้นทำงผู้รบัจ้ำงต้องประชำสมัพนัธ์ก่อนและแจ้งประชำชนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นอนัดบัแรก จำกนัน้กำรจดักำรจรำจรและพื้นที่ท ำงำนจะต้องมแีผนที่น ำเสนอต่อ
เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่เป็นล ำดบั โดยส่วนใหญ่กำรท ำงำนเป็นเวลำกลำงคนื ฉะนัน้กำรตดิตัง้ป้ำยเตอืน
หรอืไฟสอ่งสว่ำงและกำรตดิตัง้แผ่นกัน้มคีวำมจ ำเป็นอย่ำงมำก สว่นกำรจดัก ำลงัคนและเครื่องจกัร
ของผูร้บัจ้ำงเป็นเรื่องภำยในบรษิทั แต่จะต้องมกีำรประสำนงำนกบัเจ้ำหน้ำที่ท้องถิน่ตลอดเวลำ  
ครัง้นี้เป็นกำรศกึษำเฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยหนึ่งในมมุมองผูร้บัจำ้งฝ่ำยเดยีว ดงันัน้งำนวจิยัใน
อนำคตควรศกึษำในมุมมองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุ่มอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในโครงกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำ และ
กำรศกึษำครัง้นี้เป็นศกึษำกจิกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบทำงด้ำนจรำจรเท่ำนัน้ ฉะนัน้งำนวจิยัใน
อนำคตควรศกึษำเพิม่เตมิถงึผลกระทบดำ้นอื่น 
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