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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาผลกระทบทางด้ า นจราจรเนื่ อ งจากรถขนส่ ง ปู น ซี เ มนต์ บ ริ เ วณด้ า นหน้ า
โครงการก่อสร้างในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของปริมาณ
การจราจร ระดับการให้บริ การของถนนโครงข่าย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านจราจรเนื่อ งจาก
การจัดการระบบการขนส่งปูนซีเมนต์ และระดับการจัดการของแต่ละโครงการ โดยแบ่งการสารวจ
ข้อมูล ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การส ารวจปริม าณจราจรที่เ ปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากการขนส่ ง
ปูนซีเมนต์ 2) การสารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับการจัดการระบบการขนส่ งปูนซีเมนต์ในโครงการ
ก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนาไปวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านจราจรเนื่องจากการ
จัดการระบบขนส่งปูนซีเมนต์ของโครงการก่อสร้างในพื้นที่นั้น ๆ และเพื่อหาร้อยละอัตราส่วนของ
ปริมาณการจราจรที่เปลี่ยนแปลงตามระดับการจัดการด้านการขนส่งปูนซีเมนต์
จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละของอัตราส่วนของปริมาณการจราจร (v/c) ที่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากรถขนส่งปูนซีเมนต์แปรผกผันกับระดับการจัดการของโครงการก่อสร้าง เมื่อระดับการจัดการ
ด้านระบบการขนส่งปูนซีเมนต์อยู่ในระดับการจัดการที่ ดีมากที่สุด จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนของ
ปริมาณการจราจร (v/c) ประมาณร้อยละ 4 แต่เมื่อระดับการจัดการด้านระบบการขนส่งปูนซีเมนต์
อยู่ในระดับการจัดการที่น้อยมากที่สุด จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนของปริมาณการจราจร (v/c)
ประมาณร้อยละ 78
คาสาคัญ : ผลกระทบด้านการจราจร, การขนส่งปูนซีเมนต์, การจัดการ
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ABSTRACT
The study of traffic impacts due to cement truck in front of the construction
site in Mueang District, Chiangmai. The objectives of the study were to study the
volume capacity ratio (v/c), level of service (LOS), factors affecting traffic due to cement
truck and the management level of each construction site by classifying survey data
into 2 categories: 1) surveying traffic volume changes due to cement truck 2) surveying
opinions on the management of cement truck systems in construction sites by using a
questionnaire. To analyze the factors affecting traffic due to the management of the
cement truck transportation system of each construction sites and to find the
percentage of volume capacity ratio ( v/ c) changes according to the level of cement
transportation management.
In the experiment, it was found that the percentage of v/ c that changed due
to the cement truck was inversely proportional to management level of the
construction sites. When the management level of the cement transportation system
is at the best management level will affect v/c to about 4 percent, but when the level
of management of the cement transportation system is at the lowest management
level will affect the v/c to about 78 percent.
Keywords: Impact Traffic, Transportation of Cement, Management

