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บทคัดย่อ
โครงกำรก่อสร้ำงยังคงเป็ นโครงกำรทีม่ อี นั ตรำยมำก ปั จจุบนั ในประเทศไทยโครงกำรก่อสร้ำงด้ำน
สำธำรณูปโภคพืน้ ฐำนมีกำรเติบโตสูงขึน้ ทุกวัน โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำนับเป็ นหนึ่งในโครงกำร
ก่อสร้ำงด้ำนสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำนทีร่ ฐั บำลมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กิจกรรมเสีย่ งในงำนก่อ สร้ำง
เป็ นส่วนหนึ่งในโครงกำรก่อสร้ำงที่เป็ นสำเหตุของอันตรำยที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวติ
ดัง นั น้ บทควำมนี้ จึง มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษำกิจ กรรมเสี่ย งที่ส่ง ผลกระทบด้ำ นกำรจรำจรจำก
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำ โดยใช้โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสีส้มเป็ นกรณีศึก ษำ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกรในหน่วยงำนโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสีสม้ จำนวน 10 คน โดยกำร
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงด้วยเทคนิคเดลฟำย จำกนัน้ ใช้หลักสถิตใิ นกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสีย่ ง
และจัดกลุ่มควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ ผลจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ กิจกรรมทีม่ คี วำมเสีย่ งส่งผลกระทบใน
ระดับมำกทีส่ ุด 1 กิจกรรม (Mdn ≥ 5, IR = 0) จำกนัน้ กิจกรรมทีม่ คี วำมเสีย่ งส่งผลกระทบในระดับ
มำก 8 กิจกรรม (4 ≤ Mdn ≤ 4.5, 0 ≤ IR ≤ 1) สุดท้ำยกิจกรรมทีม่ คี วำมเสีย่ งส่งผลกระทบในระดับ
น้อยมีทงั ้ หมด 3 กิจกรรม (Mdn = 3, IR = 0) ซึง่ กิจกรรมเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบด้ำนกำรจรำจรสำคัญ
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ดังกล่ำวสำมำรถนำมำช่วยในกำรวำงแผนงำนหน้ำงำนของงำนก่อสร้ำงเชิงป้ องกัน (PWFP) ใน
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำเพือ่ ให้สอดคล้องกับผูเ้ กีย่ วข้องในอนำคต
คาสาคัญ: เทคนิคเดลฟำย, กำรวิเครำะห์สถิต,ิ กิจกรรมเสีย่ ง, โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำ
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. บทนา
โครงกำรงำนก่อสร้ำงส่วนใหญ่เป็ นที่ทรำบกันว่ำเป็ นโครงกำรที่มคี วำมเสีย่ งและอันตรำยใน
อันดับต้นกว่ำอุตสำหกรรมอื่น [1-2] อุตสำหกรรมก่อสร้ำงนับเป็ นอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนทีส่ ร้ำงให้เกิด
กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณู ปโภคและกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ในประเทศ แต่ลกั ษณะเฉพำะของ
กิจกรรมอันตรำยในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงยังเป็ นสิง่ ที่คำดเดำได้ยำกในบริเวณหน้ ำงำนก่อสร้ำง
เนื่องด้วยธรรมชำติของงำนก่อสร้ำงมีพลวัตและซับซ้อน [3] ในทำงกลับกันกิจกรรมเสีย่ งบริเวณ
หน้ำงำนก่อสร้ำงหมำยรวมถึงกิจกรรมทีอ่ ำนวยควำมสะดวกในงำนก่อสร้ำงด้วยเช่นนัน้ ดังนัน้ กำร
จัดกำรกิจกรรมเสีย่ งบริเวณหน้ำงำนก่อสร้ำงทีแ่ ย่จะส่งผลต่อทัง้ ต้นทุนทำงตรงและทำงอ้อม [4] จึง
จำเป็ นที่ผูจ้ ดั กำรโครงกำรต้องทรำบกิจกรรมเสีย่ งหน้ำงำนก่อสร้ำง โดยเฉพำะโครงกำรก่อสร้ำง
บทความวิจัย
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ขนำดใหญ่ อย่ำงเช่น โครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภครถไฟฟ้ ำในเมืองหลวงกรุงเทพมหำนคร ซึง่ มี
ผู้เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อชีวติ ประจำวันของประชำชนอย่ำงมำก ฉะนัน้ ควำมต้องกำรที่จะ
พัฒนำกำรวิเครำะห์กจิ กรรมเสีย่ งบริเวณหน้ำงำนก่อสร้ำงในโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำอย่ำงเป็ น
ระบบมีควำมสำคัญเพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุ กำรหยุดชะงักของโครงกำรก่อสร้ำงและลดผลกระทบต่อ
กำรจรำจร ซึ่งส่วนใหญ่งำนวิจยั ที่ผ่ำนมำในหลำยประเทศได้ศกึ ษำถึงผลกระทบต่อพื้นที่ทำงำน
ก่อสร้ำง (Construction Work Zone) จำกกำรก่อสร้ำงถนนหรือปรับปรุงถนน แต่พบว่ำน้อยมำกทีม่ ี
งำนวิจยั ที่จะศึกษำผลกระทบต่อกำรจรำจรในเมืองจำกเขตงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำใต้ดิน (Metro
Construction Work Zones) กล่ ำ วคือ [5] ในเมือ งเดลี ประเทศอิน เดีย ซึ่ง ก ำลัง มีก ำรก่ อ สร้ำ ง
รถไฟฟ้ ำ ใต้ดิน จ ำนวนมำกเพื่อ พัฒ นำกำรขนส่ง มวลชนขนำดใหญ่ ใ นเมือ ง แต่ จ ำกกำรศึก ษำ
ค่ำพำรำมิเตอร์จำกกำรจรำจรในช่วงเวลำดังกล่ำว พบว่ำปริมำณรถส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ควำมเร็วได้กลับ
เป็ นรถมอเตอร์ไซด์ 2 ล้อเท่ำนัน้ กำรเคลื่อนตัวของปริมำณรถจะมำกทีส่ ุดในช่วงเวลำเช้ำและเย็น
ผลกระทบจำกเขตก่อสร้ำงต่อกำรใช้ควำมเร็วรถ พบว่ำจะเพิม่ ขึน้ 40% เมื่อออกจำกเขตก่อสร้ำง
และผลกระทบจำกเขตก่อสร้ำงต่อควำมจุของถนนลดจนเป็ นคอขวด อีกทัง้ กำรใช้เวลำสัญจรใน
เมืองมำกขึน้ กำรใช้น้ ำมันมำกขึน้ กำรรอคอยในกำรทำธุรกิจหรือธุรกรรมในเมืองยำวนำนมำกขึน้
จำนวนอุบตั ิเหตุเพิม่ ขึ้น และยังไม่สำมำรถประเมินควำมสูญเสียเชิงเศรษฐศำสตร์ท่นี ับไม่ถ้วน
เนื่องจำกขำดกำรจัดตำรำงงำนโซนอย่ำงเป็ นระบบ (Systematic Work Zone Scheduling) และ
เทคนิคกำรจัดกำรจรำจร (Traffic Management Techniques) อีกหนึ่งงำนวิจยั [6] จำกเมืองมุมไบ
ประเทศอินเดีย ได้มกี ำรศึกษำลักษณะของกำรจรำจรภำยใต้ภำวะทีม่ เี ขตงำนก่ อสร้ำงรถไฟฟ้ ำใต้
ดินและไม่มเี ขตงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ ซึ่งพบว่ำควำมเร็วในกำรไหลลดลงและควำมจุต่อเลน
ถนนลดลง 10% ซึ่งเห็นได้ชดั ว่ำเขตงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ และกิจกรรมจำกงำนก่อสร้ำงมี
ผลกระทบต่อลักษณะของกำรจรำจร
ในประเทศฟิ นแลนด์ [7] มีกำรศึกษำถึงผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ ต่อกำรใช้
ชีวติ ประจำวันของประชำกรในเมือง ซึง่ ในงำนวิจยั นี้ได้แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือควำมซับซ้อนภำยใน
(Internal Complexity) พบว่ำจำนวนผู้เกี่ยวข้องในกำรออกแบบและก่อสร้ำง ควำมต้องกำรจำก
หลำยฝ่ ำย ควำมสัมพันธ์ในกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงประสบกำรณ์ของผูเ้ กี่ยวข้องมีควำมซับซ้อน
และสำคัญเป็ นอย่ำงมำกที่ต้องให้ควำมสำคัญรวมในกำรจัดกำรและกำรวำงแผน ลักษณะที่ 2 คือ
เป็ นควำมซับซ้อนภำยนอก (External Complexities) มีสำเหตุมำจำกธรรมชำติและลักษณะเฉพำะ
ของแต่ละสถำนทีห่ รือบริเวณทีต่ งั ้ โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำ หมำยควำมว่ำ โดยธรรมชำติทต่ี งั ้ ของ
โครงกำรก่อสร้ำงใด บริเวณใกล้เคียงนัน้ จะส่งผลต่อโครงกำรก่อสร้ำงนัน้ และถูกส่งผลจำกโครงกำร
ก่อสร้ำงนัน้ เช่นกัน ดังนัน้ ในกรณี โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ เช่นกัน ทัง้ ขณะงำนกำลังดำเนิน
อยู่หรือถูกหยุดชะงักเนื่องจำกสภำพแวดล้อมรอบโครงกำรเช่นกัน และในทำงเดียวกันเขตงำน
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ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำจะส่งผลต่อกำรสัญจร เช่น ข้อจำกัดเรื่องเวลำ หรือกำรจรำจรทีต่ ดิ ขัด รวมถึงวิถี
ชีวติ ของผูค้ นในบริเวณนัน้ ด้วยเช่นกัน
โครงกำรรถไฟฟ้ ำมหำนครสำยสีส้มเป็ นหนึ่งในโครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟฟ้ ำในระบบ
รถไฟฟ้ ำมหำนคร ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในกรุงเทพมหำนครและ
ปริม ณฑล โดยกำรรถไฟฟ้ ำขนส่ง มวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) เป็ น ระบบรถไฟฟ้ ำที่มีทงั ้
โครงสร้ำงใต้ดนิ และยกระดับ ได้แบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็ น 2 ส่วน คือเส้นทำงตะวันตกช่วงบำง
ขุนนนท์-ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย และเส้นทำงตะวันออกช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศ
ไทย-บำงกะปิ -มีนบุรี [8] ซึ่งกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสีส้มนัน้ เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สำมำรถส่งผล
กระทบต่อผู้พกั อำศัยหรือผู้ท่อี ยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงกำรก่อสร้ำงได้ เนื่องจำกพื้น ที่ในเขต
บำงกะปิ เป็ นทีอ่ ยูอ่ ำศัยและชุมชนทีป่ ระชำชนอำศัยอยู่หนำแน่นจึงส่งผลต่อกำรคมนำคม นอกจำกนี้
ในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสีสม้ ช่วงบำงกะปิ จะต้องมีกำรขุดดินเพื่อทำสถำนีและทำงขึน้ ลงทีร่ ะดับ
ควำมลึก 40-60 เมตรจำกระดับผิวถนน เพื่อทำอุโมงค์รถไฟตัวสถำนีทำงขึน้ ลงและอำคำรระบำย
อำกำศ จึงยิง่ ส่งผลต่อให้พน้ื ทีก่ ำรจรำจรรอบงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำดังกล่ำว
จำกงำนวิจ ัย ที่ก ล่ ำ วมำและปั ญ หำที่เ กิด ขึ้น กับ กำรจรำจรรอบบริเ วณโครงกำรรถไฟฟ้ ำ
มหำนครสำยสีสม้ และโครงกำรรถไฟฟ้ ำอื่นในประเทศไทย จึงเกิดควำมมุง่ หมำยของกำรทำงำนวิจยั
ฉบับนี้ เพือ่ ศึกษำกิจกรรมเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรจรำจรในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสีสม้ โดยจะ
ทำให้ทรำบถึงกิจกรรมของปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ทจ่ี ะนำไปช่วยในกำร
วำงแผนงำนจัดกำรจรำจรในระหว่ำงก่อสร้ำง เพื่อลดปั ญหำและแก้ไขเพื่อที่ไม่ให้ก่อให้เกิดข้อ
ร้องเรียนทีจ่ ะส่งผลต่อกำรหยุดชะงักในกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำ ทีก่ ำลังจะก่อสร้ำงใน
อนำคตต่อไป
2. วิ ธีการศึกษาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
2.1 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ วิธเี ทคนิคเดลฟำย (Delphi Technique) ซึง่ เป็ นเทคนิคกำรวิจยั ที่
ได้รบั กำรยอมรับ เนื่องจำกสำมำรถให้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นยำเกี่ยวกับสิง่ ทีย่ งั คลุมเครือ ไม่มคี วำมชัดเจน
เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้เป็ นอย่ำงดี โดยกำรอำศัยประสบกำรณ์ ควำมรูจ้ ำกผูเ้ ชีย่ วชำญหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสำขำทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งจะหลีกเลีย่ งกำรนัดหมำยกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชำญให้มำเผชิญหน้ำกัน
เพื่อแสดงควำมคิดเห็น จึงทำให้ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของตนได้อย่ำง
เต็มที่และเป็ นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ทัง้ นี้กระบวนกำรควำมคิดเห็น ที่
มำกกว่ำหนึ่งรอบจะช่วยให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยังผูเ้ ชีย่ วชำญเพื่อให้มโี อกำสใคร่ครวญถึงควำมเห็น
ของของตน อันจะนำมำซึง่ ข้อมูลทีน่ ่ำเชือ่ ถือจึงสำมำรถนำไปสูก่ ำรตัดสินใจทีถ่ ูกต้อง [9-11]
บทความวิจัย
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2.1.1 การทดสอบความตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ (Content Validity Test)
กำรหำค่ ำ ควำมตรงตำมวัตถุ ประสงค์ หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC)
ของผูเ้ ชีย่ วชำญ เริม่ ต้นจำกกำรให้ผเู้ ชีย่ วชำญตรวจสอบแบบสอบถำมหรือกิจกรรมทีม่ คี วำมเสีย่ งที่
จะส่ง ผลกระทบด้ำ นกำรจรำจรจำกโครงกำรก่ อ สร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสีส้ม ตะวัน ออก (สถำนี ศูน ย์
วัฒ นธรรมถึง สถำนี ห วั หมำก) เพื่อ ให้ท รำบถึง กิจ กรรมเสี่ย งที่มีผ ลกระทบด้ำนกำรจรำจรจำก
โครงกำรก่ อ สร้ำ งรถไฟฟ้ ำ สำยสีส้ม เพื่อ หำแนวทำงเสนอแนะในกำรบรรเทำผลกระทบด้ำ น
กำรจรำจรของโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีสม้ ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั จะเข้ำสัมภำษณ์ผเู้ ชีย่ วชำญเพื่อเป็ นกำร
คัดกรอง โดยผ่ำนข้อควำมหรือข้อคำถำมที่คำดว่ำจะได้รบั เลือกเป็ นเกณฑ์ตดั สินใจระหว่ำงข้อ
คำถำมกับวัตถุประสงค์ในงำนนี้ [12]
+1 = ข้อคำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 = ข้อคำถำมไม่ชดั เจนว่ำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
-1 = ข้อคำถำมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ซึ่งหลังจำกที่ผู้เชี่ยวชำญได้ตอบคำถำมตำมรูปแบบของ IOC แล้วค่ำทัง้ หมดจะถูกนำมำ
ประเมินตรวจสอบด้วยสมกำรหำดัชนีควำมสอดคล้องของ Rovineli and Hambleton’s Formula
ดังสมกำร (1)
n

IOC =

R
i =1

i

n

(1)

n

โดยที่

R
i =1

n

i

= จำนวนคะแนนจำกผูเ้ ชีย่ วชำญ

n = จำนวนผูเ้ ชีย่ วชำญ
ผูเ้ ชีย่ วชำญ 3 ท่ำน ทีจ่ ะทำกำรทดสอบควำมตรงตำมวัตถุประสงค์ของเครือ่ งมือ ประกอบไป
ด้ว ย (1) ผู้จ ัด กำรโครงกำร ระดับ Station Manager (2) ผู้เ ชี่ย วชำญที่มีป ระสบกำรณ์ ท ำงด้ำน
วิศวกรรมโยธำ ระดับ Supervisor และ (3) ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ ทำงด้ำนวิศวกรรมกำร
วำงแผนงำนจรำจรระดับ Senior
2.1.2 การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability Test)
เป็ น กำรน ำกิจ กรรมเสี่ย งเบื้อ งต้น ที่ไ ด้จ ำกกำรวิเ ครำะห์ค วำมตรงตำมวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ป
สอบถำมใช้ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ ำ งที่ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ ำ ง เพื่อ ดูค วำมเป็ น ไปได้แ ละน ำมำหำค่ ำ ควำม
น่ ำเชื่อถือ (Reliability) โดยกำรคำนวณหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำครอนบำค (Cronbach’s Alpha
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Coefficient) จะได้ค่ำควำมน่ำเชือ่ ถือของแบบสอบถำมแล้วจึงนำแบบสอบถำมไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่ำงทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญกลุ่มเดิมกับกำรถำมในรอบที่ 1 [13]
2.1.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
เป็ นกำรนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำสถิติพ้นื ฐำนในรอบที่ 2 และ 3 เพื่อหำค่ำ
กลำงของควำมเป็ นตัวแทนข้อมูลด้วยกำรหำค่ำมัธยฐำน (Median : Mdn) และค่ำพิสยั ระหว่ำง
ควอไทล์ (interquartile range: IR) แล้วทำกำรระบุว่ำคะแนนควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒหิ รือ
ผูเ้ ชีย่ วชำญท่ำนนัน้ ลงไปในแต่ละข้อคำถำม [14-16]
2.2 วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผู้วิจ ัย คัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ ำ งแบบเฉพำะเจำะจงในมุ ม มองของผู้ร ับ เหมำเท่ ำ นั น้ [17,18]
โดยรอบที่ 1 เริม่ จำกกำรใช้แบบสอบถำมกับผู้เชี่ยวชำญของโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีสม้ จำนวน
3 คน ทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำ ทีม่ ปี ระสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เพื่อหำกิจกรรมเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อกำรจรำจรบริเวณหน้ำงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสีสม้ ตำมรูปแบบ
ของ IOC จำกนัน้ นำกิจกรรมเสี่ยงที่ได้กลับไปสอบถำมผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 10 คนที่มี
ควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำทีม่ ปี ระสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เพื่อ
นำมำหำค่ำควำมน่ำเชือ่ ถือ โดยกำรคำนวณหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำครอนบำค
จำกนัน้ รอบที่ 2 ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถำมชนิดปลำยปิ ดแบบประเมินค่ำมำตรำส่วน 5 ระดับ
จ ำนวน 10 ฉบับ จำกจ ำนวนผู้เ ชี่ย วชำญ 10 คนที่มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถและประสบกำรณ์
กำรก่ อ สร้ ำ งรถไฟฟ้ ำที่มีป ระสบกำรณ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 5 ปี โดยให้ ผู้ เ ชี่ย วชำญลงน้ ำ หนั ก ของ
ควำมคิดเห็นในแต่ละข้อคำถำม หลังจำกนัน้ ผูว้ จิ ยั จะติดต่อกับผูเ้ ชีย่ วชำญทุกคนเพื่อติดตำมผลและ
เก็บแบบสอบถำมกลับคืน รวมเวลำไม่เกิน 2 สัปดำห์ โดยผูว้ จิ ยั นำคำตอบแต่ละข้อของผูเ้ ชีย่ วชำญ
แต่ละคนในรอบนี้มำหำค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสยั ระหว่ำงควอไทล์ เพือ่ นำผลทีไ่ ด้ไปพิจำรณำเพือ่ ใช้ใน
เก็บข้อมูลรอบที่ 3
ในรอบที่ 3 ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถำมชนิดปลำยปิ ดแบบประเมินค่ำมำตรำส่วน 5 ระดับ จำนวน
10 ฉบับ จำกผลตอบแบบสอบถำมของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชำญในรอบที่ 2 ทำงผูว้ จิ ยั จะได้แสดงตำแหน่ ง
ของคำตอบเป็ นรำยบุคคลให้ผเู้ ชีย่ วชำญในรอบที่ 3 ได้เห็นทัง้ หมดเพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชำญได้ลงน้ ำหนัก
ของควำมคิดเห็นในแต่ละข้อคำถำมเพื่อยืนยัน หลังจำกนัน้ ผูว้ จิ ยั จะติดต่อกลับผูเ้ ชีย่ วชำญทุกคน
เพือ่ ติดตำมผล รวมระยะเวลำไม่เกิน 2 สัปดำห์เช่นกัน
ข้อมูลที่ได้จำกกำรสอบถำมจะนำมำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติเพื่อหำค่ำกลำงของควำมเป็ น
ตัวแทนข้อมูลจำกค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสยั ระหว่ำงควอไทล์ โดยทำกำรระบุคะแนนควำมคิดเห็นของ
บทความวิจัย
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ผูเ้ ชีย่ วชำญท่ำนนัน้ ลงไปในแต่ละข้อคำถำม ด้วยกำรคำนวณหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงควอไทล์ท่ี 3
กับ ควอไทล์ ท่ี 1 พบว่ ำ ถ้ ำ ค่ ำ IR ที่ค ำนวณได้มีค่ ำ น้ อ ยกว่ ำ หรือ เท่ ำ กับ 1.50 หมำยควำมว่ ำ
ควำมคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชำญทีม่ ตี ่อข้อคำถำมนัน้ มีควำมสอดคล้องกัน แต่ถ้ำค่ำ IR ทีค่ ำนวณได้มี
ค่ำมำกกว่ำ 1.50 หมำยควำมว่ำผูเ้ ชีย่ วชำญมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันในข้อคำถำมนัน้
3. ผลการศึกษา
จำกกำรดำเนิน กำรวิจ ยั พบว่ำ กิจ กรรมเสี่ย งที่ส่ง ผลกระทบต่อ กำรจรำจรในกำรก่อ สร้ำ ง
รถไฟฟ้ ำสำยสีส้ม ผู้วิจยั สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 ผลการวิ เ คราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิ ดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญในรอบที่ 1
จำกกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล แบบสอบถำมปลำยเปิ ด และกำรสัม ภำษณ์ ผู ้เ ชี่ย วชำญที่ต อบ
แบบสอบถำมในรอบที่ 1 จำนวน 3 ท่ำ น เกี่ย วกับ กิจ กรรมที่ส ่ง ผลกระทบต่อ กำรจรำจร
จำกกำรก่อ สร้ำ งรถไฟฟ้ ำ สำยสีส ้ม โดยสำมำรถสรุป กิจ กรรมที่ส่ง ผลกระทบได้ท ัง้ หมด 19
กิจกรรม ดังที่ได้แสดงไว้ในตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 กิ จกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 1
ข้อ
กิ จกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการจราจร
1 งำนรือ้ ย้ำยสำธำรณูปโภค (Utility Relocation) : A1
2 งำนขยำยพืน้ ผิวจรำจร (Widening road surface) : A2
3 งำนทำสะพำนลอยชัวครำว
่
(Construction temporary pedestrian bridge) : A3
4 งำนรือ้ ฟุตบำททำงเท้ำ (Demolish footpath) : A4
5 งำนรือ้ สะพำนทำงยกระดับรำมคำแหง
(Remove Flyover Bridge) : A5
6 งำนก่อสร้ำงกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall Construction) : A6
7 งำนก่อสร้ำงเสำเข็ม (Barrette Construction) : A7
8 งำนปรับปรุงคุณภำพดิน (Ground Improvement) : A8
9 งำนโครงสร้ำงเหล็กชัวครำว
่
(Temporary steel bracing and decking) : A9
10 งำนขุดดินภำยในสถำนี (Excavation Station) : A10
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

IOC
1.00
1.00
1.00

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0.66
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

1.00
1.00
0.33
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 1 กิ จกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 1 (ต่อ)
ข้อ
กิ จกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการจราจร
11 งำนทำโครงสร้ำง Waler and strut
(Construct Strut and Waler Down to Base Slab) : A11
12 งำนตัดหัวกำแพงกันดินให้ได้ระดับ (D-Wall Cut Off ) : A12
13 งำนป้ องกันน้ำท่วมและงำนถมดินกลับ
(Waterproof and Back Fill Material) : A13
14 งำนคืนผิวจรำจรฝั ง่ ขำเข้ำและขำออก
(Road Surface In Bound & Out Bound) : A14
15 งำนคืนสภำพสำธำรณูปโภคสูส่ ภำพเดิม
(Utility Reinstatement) : A15
16 งำนสถำปั ตยกรรมตกแต่งภำยในสถำนี (Finish Work) : A16
17 ติดตัง้ งำนระบบไฟฟ้ ำ ประปำ (Building Service) : A17
18 งำนก่อสร้ำงหลังคำสถำนี (Roof Slab) : A18
19 งำนคืนพืน้ ผิวเกำะกลำงจรำจร
(Reinstate Road Surface Middle Part) : A19

IOC
0.00

สรุปผล
ใช้ไม่ได้

0.00
0.33

ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

0.00
0.00
0.00
1.00

ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้

3.1.1 ผลการทดสอบความตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ (Content Validity Test)
ข้อมูลทัง้ 19 กิจกรรมที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 ผู้วิจยั ได้ให้ผู้เชี่ยวชำญจำนวน
3 ท่ำนตรวจสอบแบบสอบถำมกำรวิจยั จำกกำรหำค่ำ IOC ผลของกำรทดสอบ มีผลกำรประเมินว่ำ
ข้อ มูล ที่เ ป็ น กิจ กรรมเสี่ย งที่ส่ง ผลต่ อ กำรจรำจรทัง้ หมด 12 กิจ กรรม โดยดูจ ำกค่ ำ ดัช นี ค วำม
สอดคล้อง IOC ทีม่ คี ่ำอยู่ระหว่ำง 0.50-1.00 ส่วนอีก 7 กิจกรรม ไม่สำมำรถนำไปใช้ได้เนื่องจำกมี
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องต่ำกว่ำ 0.50 ดังตำรำงที่ 1
3.1.2 ผลการทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability Test)
ก่อนที่จะทำกำรเก็บข้อมูลจริงผู้ศกึ ษำได้ทำกำรทดสอบควำมน่ ำเชื่อถือของแบบสอบถำม
โดยได้ทำกำรแจกแบบสอบถำมจำนวน 10 ชุด ให้กบั กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง โดยนำมำ
ทดสอบควำมน่ ำ เชื่อ ถือ ของแบบสอบถำมด้ว ยโปรแกรมส ำเร็จ รู ป ทำง สถิติ พบว่ ำ กำรหำค่ ำ
สัมประสิทธิ์ควำมน่ำเชือ่ มันหรื
่ อค่ำแอลฟำ ผลกำรทดสอบได้คำ่ สัมประสิทธิ์ควำมน่ำเชือ่ มันที
่ ่ 0.922
ซึง่ มำกกว่ำ 0.70 แสดงว่ำชุดแบบสอบถำมนี้มคี วำมน่ำเชือ่ ถือ
บทความวิจัย
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3.2 ผลการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามความคิ ด เห็น ของผู้เ ชี่ ย วชาญในรอบที่ 2
และ 3
จำกรูปที่ 1 ผู้วจิ ยั ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำด้วยค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสยั
ระหว่ำงควอไทล์ พบว่ำ งำนก่อสร้ำงกำแพงกันดิน มีค่ำมัธยฐำนสูงสุด (Mdn = 5) แต่มีค่ำพิสยั
ระหว่ำงควอไทล์ต่ำสุด (IR=1) จึงเป็ นกิจกรรมทีผ่ เู้ ชีย่ วชำญเห็นสอดคล้องว่ำเป็ นกิจกรรมเสีย่ งทีจ่ ะ
ส่ง ผลกระทบต่ อ กำรจรำจรมำกสุด ในทำงกลับ กัน งำนท ำสะพำนลอยชัวครำว
่
งำนรื้อ ฟุ ตบำท
ทำงเท้ำ และงำนขุดดินภำยในสถำนี พบว่ำ ค่ำมัธยฐำนต่ ำสุด (Mdn = 3) แต่มคี ่ำพิสยั ระหว่ำง
ควอไทล์มำก (IR=1.25)

รูปที่ 1 กิ จกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 2
ในบำงกิจ กรรมของรอบที่ 3 (ดัง รูปที่ 2) มีค่ำลดน้ อ ยลง แต่ก็ย งั คงอยู่ในเกณฑ์ท่กี ำหนด
ค่ำ IR ≤ 1.50 แสดงให้เห็นว่ำผูเ้ ชีย่ วชำญมีควำมคิดเห็นสอดคล้องกัน แต่งำนก่อสร้ำงกำแพงกันดิน
ยังคงมีคำ่ มัธยฐำนสูงสุด (Mdn = 5) และมีคำ่ พิสยั ระหว่ำงควอไทล์ต่ำสุด (IR = 0) จึงเป็ นกิจกรรมที่
ผูเ้ ชีย่ วชำญเห็นสอดคล้องว่ำเป็ นกิจกรรมเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกทีส่ ุด ในทำงเดียว
กัน งำนท ำสะพำนลอยชัว่ ครำว งำนรื้อ ฟุ ต บำททำงเท้ำ และงำนขุ ด ดิน ภำยในสถำนี พบว่ ำ
ค่ำมัธยฐำนยังคงต่ำสุด (Mdn = 3) จึงยังคงจัดเป็ นกิจกรรมเสีย่ งทีส่ ง่ ผลต่อกำรจรำจรน้อยสุด
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รูปที่ 2 กิ จกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจราจรจากผูเ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 3
4. สรุปผลการวิ จยั
กิจ กรรมเสี่ย งที่ส่ง ผลกระทบต่ อ กำรจรำจรมำกที่สุ ด คือ งำนก่ อ สร้ำ งก ำแพงกัน ดิน (A6)
เนื่องจำกพืน้ ทีก่ ำรทำงำนของกำแพงกันดินอยู่บนถนนทัง้ สองด้ำนทำให้ตอ้ งมีกำรปิ ดกัน้ พืน้ ทีถ่ นน
เพื่อดำเนินกำรก่อสร้ำงจึงส่งผลทำให้กำรจรำจรติดขัด อีกทัง้ กำรเสนอแนวทำงกำรลดผลกระทบต่อ
กองบังคับกำรตำรวจนครบำลเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบไม่น้ อยกว่ำ 30 วันใช้เวลำมำกจึงยิง่
ส่งผลต่อกำรจรำจรเพิม่ ขึน้
กิจกรรมเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรจรำจรรองจำกงำนก่อสร้ำงกำแพงกันดิน (A5) ได้แก่ งำน
รือ้ สะพำนทำงยกระดับรำมคำแหงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกเนื่องจำกมีกำรปิ ดทำงลงทำงยก
ระดับรำมคำแหงเพื่อดำเนินกำรปรับพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้ำมำทำงำนเปิ ดหน้ำดินเพื่อก่อสร้ำงตัว
สถำนีรถไฟฟ้ ำ จำกนัน้ งำนก่อสร้ำงเสำเข็ม (A7) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกถัดไป เนื่องจำกมี
กำรก่อสร้ำงอยู่บนเกำะกลำงระหว่ำงทีถ่ นนสัญจรต้องมีกำรปิ ดกัน้ พืน้ ที่ตรงกลำงถนนเพื่อดำเนิน
กำรก่อสร้ำง งำนรือ้ ย้ำยสำธำรณูปโภค (A1) แบ่งงำนออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก งำนรือ้ ย้ำยส่วน
ทีอ่ ยู่ใต้ดนิ เช่น ต้องกำรรือ้ ย้ำยท่อน้ ำประปำ ซึง่ ตัง้ อยู่บนเกำะกลำงถนนสัญจร ส่วนทีส่ อง งำนรือ้
ย้ำยส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินบนฟำกถนนทัง้ สองด้ำน เช่น กำรรื้อย้ำย เสำไฟฟ้ ำ และสำยโทรศัพท์
และส่วนทีส่ ำมคือ ส่วนทีอ่ ยูร่ ะดับพืน้ ดิน เช่น กำรรือ้ เกำะกลำงถนน ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรมำก
บทความวิจัย
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เนื่องจำกกำรทำงำนรื้อย้ำยอยู่บนเกำะกลำง และริมฟำกถนนทัง้ สองด้ำนตลอดแนวของโครงกำร
ทำให้ตอ้ งมีกำรปิ ดกัน้ พืน้ ทีถ่ นนเพื่อดำเนินกำรก่อสร้ำง งำนขยำยพืน้ ผิวจรำจร (A2) ส่งผลกระทบ
ต่อกำรจรำจรมำกเนื่องจำกมีกำรปิ ดเบีย่ งเส้นทำงเพือ่ กัน้ พืน้ ทีใ่ นกำรทำงำนปรับปรุงถนนและขยำย
ช่องกำรจรำจรให้กว้ำงมำกขึน้ เช่น มีกำรตัดต้นไม้ รือ้ ป้ ำยรถประจำทำง เพื่อทำกำรขยำยพืน้ ผิว
จรำจร งำนโครงสร้ำงเหล็กชัวครำว
่
(A9) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกเนื่องจำกบริเวณจุดทีท่ ำ
กำรก่อสร้ำงสถำนีมซี อยเข้ำออกจำนวนมำกในระหว่ำงงำนติดตัง้ โครงเหล็กต้องมีกำรปิ ดจรำจรหรือ
หยุดกัน้ เป็ นครัง้ ครำวจึงทำให้เกิดจรำจรติดขัด งำนคืนผิวจรำจรฝั ง่ ขำเข้ำและขำออก (A14) มีกำร
ทำงำนปรับผิวจรำจรใหม่ทงั ้ ขำเข้ำและขำออกเป็ นกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรจรำจรมำก งำนคืน
สภำพสำธำรณูปโภคสู่สภำพเดิม (A15) และงำนคืนพืน้ ผิวเกำะกลำงจรำจร (A19) เป็ นกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรมำกเนื่องมำจำกกำรทำงำนจำเป็ นต้องเปิ ดแนวสำธำรณูปโภคทัง้ 2 ข้ำง
ทำงและเกำะกลำงไปตำมเส้นทำงเพือ่ ทำกำรคืนสภำพเดิมทำให้แนวช่องทำงกำรจรำจรลดลง
งำนทำสะพำนลอยชัวครำว
่
(A3) เป็ นกำรติดตัง้ สะพำนลอยทดแทน หลังจำกทีไ่ ด้มกี ำรรือ้ ย้ำย
ออกไปเป็ นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อย เนื่องจำกกำรทำงำนในส่วนของงำนติดตัง้
โครงสร้ำงสะพำนลอยชัวครำว
่
จัดให้ช่วงเวลำกำรติดตัง้ อยู่ในช่วงเวลำกลำงคืน งำนรือ้ ฟุตบำททำง
เท้ำ (A4) เป็ นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อยเช่นกัน เนื่องจำกกำรรื้อฟุตบำททำงเท้ำ
เป็ นกิจกรรมทีท่ ำแค่บริเวณทำงเดินสัญจรของประชำชนแต่เพื่อคำนึงควำมปลอดภัยของผูท้ ส่ี ญ
ั จร
บนทำงเดินเท้ำ จึงทำให้ต้องมีกำรจัดเบี่ยงจรำจรเพื่อกัน้ พื้นที่บนถนนใหม่ ให้เป็ นช่องทำงเดิน
ชัวครำว
่
ท ำให้ส่ง ผลกระทบต่ อ กำรจรำจร สุ ด ท้ำ ยงำนขุด ดิน ภำยในสถำนี (A10) จัด เป็ น เป็ น
กิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อย เนื่องจำกกำรทำงำนขุดดินส่วนใหญ่ เกิดบริเวณผิวจรำจร
จึงมีผลกระทบแค่ช่วงแรกที่มกี ำรกัน้ พื้นที่เพื่อให้เครื่องจักรเข้ำมำทำงำนเปิ ดขุดหน้ำดินด้ำ นชัน้
บนสุด
5. สรุป
กำรศึกษำในครัง้ นี้มุ่งเน้นทีก่ ำรหำและจัดตัง้ กิจกรรมเสีย่ งในงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำทีส่ ่งผลกระ
ทบต่อกำรจรำจรด้วยเทคนิคอย่ำงง่ำยทำงสถิติ ผูว้ จิ ยั ได้นำวิธกี ำรคัดกรองกิจกรรมเสีย่ งด้วยเทคนิค
เดลฟำยและล ำดับ ควำมส ำคัญ ของกิจ กรรมเสี่ย ง เพื่อ ให้ผู้ป ฏิบ ัติง ำนฝ่ ำยผู้ร ับ จ้ำ งทรำบและ
ตระหนัก ถึง กิจ กรรมเสี่ย งจำกกำรทำงำนประจำวัน ที่จ ะส่ง ผลกระทบต่อ กำรจรำจรตลอดเวลำ
ส่วนหนึ่งในงำนงำนวิจยั มีควำมพยำยำมที่จะนำเสนอและพัฒนำกำรจัดหำกิจกรรมเสีย่ งจำกกำร
ทำงำนก่ อ สร้ำงรถไฟฟ้ ำเพื่อ น ำไปสู่ก ำรบูร ณำกำรของข้อ มูล และกำรจัดกำรอย่ำงเป็ น ระบบที่
หน้ำงำนก่อสร้ำง ซึง่ พบว่ำ กำรบูรณำกำรของข้อมูลและกำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบจำกผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในประเทศไทยยังขำดอยู่มำก ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่ำ วควรได้รบั กำรดูแลจำกผูเ้ กี่ยวข้องที่มี
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

49

อำนำจอย่ำงจริงจังจึงจะทำให้กำรจัดกำรกิจกรรมเสีย่ งและกำรจรำจรที่หน้ำงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำ
อย่ำงเป็ นระบบบรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนทีว่ ำงไว้
6. ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำเพื่อจัดตัง้ กิจกรรมเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรจรำจรในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
ข้อมูลและแนวทำงในกำรจัดกำรหน้ำงำนของงำนก่อสร้ำงในกรณีงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำเชิงป้ องกัน
(Preventive Workface Planning: PWFP) จำกผูเ้ ชีย่ วชำญทัง้ 10 ท่ำน โดยมีแนวทำงในกำรจัดกำร
หน้ำงำนเพือ่ ลดผลกระทบต่อกำรจรำจรตำมลำดับดังนี้
6.1 การประชาสัมพันธ์
เพื่อชีแ้ จ้งกิจกรรมทีก่ ่อสร้ำงให้ประชำชนทีอ่ ยู่ใกล้เคียงรับทรำบเสมอ เพื่อแจ้งเบีย่ งกำรจรำจร
เพือ่ หลีกเลีย่ งเส้นทำง หรือประกำศเตือนผ่ำนสือ่ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน
6.2 การจัดการจราจร
เพื่อจัดกำรจรำจรออกเป็ นช่วงเวลำ โดยเฉพำะเวลำเร่งด่วนให้มกี ำรจัดแผนเบีย่ งกำรจรำจร
3 ช่วงเวลำ โดยแบ่ง ช่วงเวลำเร่งด่วนเช้ำ ช่วงเวลำเร่งด่ว นเย็น และช่วงเวลำปกติ หลีกเลี่ยงกำร
ทำงำนในเวลำกลำงวันหรือในเวลำชัวโมงเร่
่
งด่วน โดยให้ทำงำนในเวลำกลำงคืน รวมถึงห้ำมจอด
รถบริเวณไหล่ทำงตลอดแนวกำรก่อสร้ำง
6.3 การติ ดตัง้ ป้ ายเตือนและไฟส่องสว่าง
เพื่อควำมปลอดภัยและลดอุบตั เิ หตุของผูใ้ ช้เส้นทำง ในกรณีมกี ำรทำงำนในเวลำกลำงคืนต้อง
จัดป้ ำยเตือน ไฟแสงสว่ำง รัว้ ก่อสร้ำง และอุปกรณ์ทเ่ี ส้นเบีย่ งกำรจรำจรให้เพียงพอและให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำน
6.4 การติ ดตัง้ แผงกัน้
เพื่อ เตรีย มควำมพร้อ มสำหรับ กำรทำงำนรื้อ ย้ำยระบบสำธำรณู ปโภคหรือ รื้อ สะพำนทำง
ยกระดับควรจัดตัง้ รัว้ ทึบขนำดควำมสูงอย่ำงน้อย 2 เมตรบริเวณพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งรือ้ ย้ำย
6.5 การจัดพื้นที่ทางาน
เพื่อลดผลกระทบกำรจรำจร กำรจัดพื้นที่ทำงำนที่หน้ ำงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำควรแบ่ง กำร
ทำงำนทีละด้ำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำง เพือ่ ลดกำรปิ ดช่องจรำจรทัง้ หมด
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6.6 การจัดคนงานและเครื่องจักร
เพือ่ ให้หน้ำงำนก่อสร้ำงดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรจรำจรเนื่องจำก
ถ้ำกำลังคนและเครื่องจักรทีห่ น้ำงำนไม่พร้อมและเพียงพอ นอกจำกงำนก่อสร้ำงจะหยุดชะงักแล้ว
กำรจรำจรที่ต ำมมำจะได้ร ับ ผลกระทบเช่ น กัน กำรจัด ก ำลัง คนและเครื่อ งจัก รที่เ พีย งพอจึง มี
ควำมสำคัญ
6.7 การจัดกาลังเจ้าหน้ าที่และตารวจ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ ทำงผูร้ บั จ้ำงจำเป็ นต้องประสำนงำน
ติดต่อเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐให้จดั กำลังคนมำช่วยในกำรอำนวยควำมสะดวกในพืน้ ทีก่ ่อสร้ำงตลอดเวลำ
สุ ด ท้ำยแนวทำงในกำรจัดกำรหน้ ำงำนก่ อ สร้ำงรถไฟฟ้ ำเพื่อ ลดผลกระทบกำรจรำจรที่ไ ด้จ ำก
ผู้เชี่ยวชำญทัง้ 10 ท่ำนเป็ นข้อเสนอแนะจำกประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนจริง ซึ่งแนวทำงในกำร
จัด กำรหน้ ำงำนโดยสรุ ป เบื้อ งต้น ทำงผู้ร บั จ้ำงต้อ งประชำสัม พันธ์ก่ อ นและแจ้ง ประชำชนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเป็ นอันดับแรก จำกนัน้ กำรจัดกำรจรำจรและพื้นที่ทำงำนจะต้องมีแผนที่นำเสนอต่อ
เจ้ำหน้ำทีท่ อ้ งถิน่ เป็ นลำดับ โดยส่วนใหญ่กำรทำงำนเป็ นเวลำกลำงคืน ฉะนัน้ กำรติดตัง้ ป้ ำยเตือน
หรือไฟส่องสว่ำงและกำรติดตัง้ แผ่นกัน้ มีควำมจำเป็ นอย่ำงมำก ส่วนกำรจัดกำลังคนและเครื่องจักร
ของผูร้ บั จ้ำงเป็ นเรื่องภำยในบริษทั แต่จะต้องมีกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ท้องถิน่ ตลอดเวลำ
ครัง้ นี้เป็ นกำรศึกษำเฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยหนึ่งในมุมมองผูร้ บั จ้ำงฝ่ ำยเดียว ดังนัน้ งำนวิจยั ใน
อนำคตควรศึกษำในมุมมองผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำ และ
กำรศึกษำครัง้ นี้เป็ นศึกษำกิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบทำงด้ำนจรำจรเท่ำนัน้ ฉะนัน้ งำนวิจยั ใน
อนำคตควรศึกษำเพิม่ เติมถึงผลกระทบด้ำนอื่น
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ ชีย่ วชำญทุกท่ำนจำกโครงกำรรถไฟฟ้ ำมหำนครสำยสีสม้ และกำรรถไฟฟ้ ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยทีใ่ ห้กำรสนับสนุนและกรุณำในกำรให้ขอ้ มูลเป็ นอย่ำงดีมำโดยตลอด
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