งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการ
ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
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รฟม. "เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน"
ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความเปนมาของโครงการ
โครงขายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง เปนระบบขนสงมวลชนระบบรองตามแนวถนนลาดพราวและ
ถนนศรีนครินทร เพือ่ รองรับพืน้ ทีช่ มุ ชนหนาแนนและรองรับการเดินทางเขาสูศ นู ยกลางเมืองจากบริเวณถนนลาดพราวทีเ่ ปนแหลงพาณิชยกรรม
ซึ่งหากสามารถตอขยายโครงขายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง จากบริเวณแยกรัชดา – ลาดพราว ไปถึง
แยกรัชโยธินได จะเปนการเพิม่ ชองทางการเชือ่ มตอการเดินทางโดยอำนวยความสะดวกใหกบั ผูโ ดยสารทีต่ อ งการเดินทาง เขาสูถ นนพหลโยธิน
และถนนพญาไทมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น สวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเปนการ
เพิ่มศักยภาพโครงขายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง ในการรองรับการเชื่อมตอการเดินทางของผูโดยสารให
สามารถเขาสูระบบขนสงมวลชนสายหลัก 4 สาย ไดแก โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
โครงการรถไฟฟาสายสีสม และโครงการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่มศักยภาพ
การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ ใหสามารถเขาถึงโครงขายรถไฟฟาและเดินทางภายในพื้นที่ของกรุงเทพฯ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงการเดินทางบนถนนรัชดาภิเษกของประชาชนที่อาศัยอยูอยางหนาแนนและหนวยงาน
ตางๆ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศาลอาญา สถาบันพัฒนาขาราชการตุลาการ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอุทธรณ ศาลแพง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปนตน ดวย
ในงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 สวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน)
ไดกำหนดใหมกี ารจัดทำรายงานการเวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยในประกาศไดกำหนดใหโครงการระบบขนสงมวลชนที่ใชรางทุกขนาด
ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในขั้นอนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ ดวยเหตุนี้ สวนตอขยาย โครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง
แยกรัชโยธิน) จึงเขาขายประเภทโครงการที่ตองจัดทำรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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รถไฟฟาสายสีเหลืองฯ เปนระบบรถไฟฟารางเดี่ยว (Straddle Monorail)

ที่มีสมรรถนะสูง สามารถขนสงผูโดยสารได 25,000 – 30,000 คน/ชม./ทิศทาง ดวยความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. ซึ่งมีการออกแบบทางวิ่ง
และสถานีใหสอดคลองกับระบบรถไฟฟา โดยมีลักษณะโครงสรางยกระดับตลอดแนวเสนทาง และมีการวางตอมอบริเวณเกาะกลางถนน
อาคารสถานียกระดับ มีระดับทางวิ่งสูง 15 เมตร โดยใชพื้นที่นอยกวาระบบรถไฟฟาความจุสูงที่มีในปจจุบัน

วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อศึกษาและออกแบบสวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน)
สำหรับรองรับพืน้ ทีช่ มุ ชนหนาแนนและแหลงพาณิชยดา นตะวันออกของกรุงเทพฯ ตามแนวถนนลาดพราว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน
และถนนพญาไท และเพิ่มความสะดวกใหกับผูโดยสารโดยรองรับการเชื่อมตอการเดินทางจากระบบขนสงมวลชนระบบรองเขาสู
ระบบขนสงมวลชนสายหลัก ไดแก โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว โครงการรถไฟฟาสายสีสม
และโครงการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)
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ส ถ า นี

Station

สถานีรถไฟฟากอสรางตามมาตรฐานความปลอดภัย (NFPA 130) ในเรือ่ งความปลอดภัยของชีวติ และทรัพยสนิ โดยมีสง่ิ อำนวย
ความสะดวกสำหรับผูโดยสาร ประกอบดวย
ชั้นพื้นดินระดับทางเทาสาธารณะ
มีทางขึ้น-ลง พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก ไดแก ลิฟต บันไดเลื่อน และทางลาดเชื่อมตอลิฟต
ชั้นที่ 1 เปนชั้นจำหนายบัตรโดยสาร (Concourse)
ลักษณะแบบเปดโลง ชั้นนี้ประกอบดวยที่จำหนายบัตรโดยสาร พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก ไดแก ลิฟต บันไดเลื่อน
โทรศัพทสาธารณะ หองน้ำ และเครื่องจำหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติ
ชั้นที่ 2 เปนชานชาลา (Platform)
สำหรับจอดรถไฟฟารับ-สง ผูโดยสาร มีประตูอัตโนมัติกั้นที่ชานชาลาสูงประมาณ 1.50 เมตร (Half Height Platform Screen
Door) เพื่อปองกันผูโดยสารพลัดตกลงรางรถไฟฟา ปลายชานชาลาทั้งสองดานมีบันไดสำหรับผูโดยสารขึ้น-ลง บันไดเลื่อน และบันได
สำหรับหนีภัยในกรณีฉุกเฉิน พรอมลิฟตสำหรับผูพิการ โดยสถานีปลายทางจะออกแบบเปนชานชาลาแบบขาง (Side Platform)
เพื่อประหยัดพื้นที่สถานีและสะดวกในการใชงาน เพื่อการโดยสารทั้งขาไปและขากลับ
การเชื่อมตอโครงขายรถไฟฟาระหวางสถานีรถไฟฟา (Skywalk)
โครงการไดจัดใหมีทางเดินเชื่อมโยงเพื่อการสัญจรสำหรับผูโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูโดยสารที่ตองการเดิมเชื่อมตอ
ระหวางสถานีจากรถไฟฟาสายสีเหลืองไปยังรถไฟฟาสายสีเขียวบริเวณแยกรัชโยธิน
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พื้นที่ศึกษาของโครงการ
แนวเสนทางสวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน)
มีจุดเริ่มตนเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) ซึ่งอยูใกลกับอาคารจอดแลวจร
(Park & Ride) สถานีลาดพราว ของโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยโครงสรางรางจะอยูเหนือแนวเกาะกลางของ
ถนนรัชดาภิเษก ตอเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกรัชโยธิน และมีสถานีรับสงผูโดยสาร 2 สถานี ไดแก สถานี YLEX-01 และ
สถานีปลายทาง YLEX-02 รวมถึงมีทางเดินเชื่อมตอกับสถานีของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (Skywalk) รวมระยะทางประมาณ
2.6 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยูหางจากศูนยกลางแนวเสนทางขางละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 แขวง ไดแก แขวงจอมพล
แขวงจันทรเกษม แขวงจตุจักร และแขวงลาดยาว ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
การรวบรวมขอมูลและ
สำรวจภาคสนาม
ขอมูลเบื้องตน
รายงานการศึกษาที่เกี่ยวของ
รายละเอียดโครงการเบื้องตน
ขอมูลพื้นฐานสภาพแวดลอม
(ขอมูลทุติยภูมิ)
ขอกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอมูลโดยละเอียด
รายละเอียดโครงการ
แนวคิดการออกแบบ
ผลการศึกษาโครงการดานตางๆ
ผลการสำรวจและตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
การคัดกรองประเด็นดานสิ่งแวดลอม
การกำหนดขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
การกำหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
การจัดทำรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวมของประชาชน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมการแนะนำขอมูลโครงการ
แกหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1
15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การสำรวจแบบสอบถาม
ดานเศรษฐกิจสังคมและ
ความคิดเห็นของประชาชน
การประชุมกลุมยอย
การสัมภาษณเชิงลึก
การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2

การจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ประเด็นการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการจะพิจารณาจากรายละเอียดโครงการรวมกับขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไดครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน เพื่อคัดเลือกประเด็นการศึกษาที่มีความสำคัญและอาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องตนพบวา โครงการมีประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่จะตองนำไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน 19 ปจจัย ดังนี้
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ (6)
สภาพภมิมปิ ระเทศ
สภาพภู
ทรัพยากรดิน
ธรณีวิทยาและแผนดินไหว
อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ
เสียง
ความสั่นสะเทือน

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางชีวภาพ (1)
นิเวศวิทยาทางบก

คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย (6)
การใชน้ำเพื่อการอุปโภค
และบริโภค
การคมนาคมขนสง
สาธารณูปโภค
การระบายน้ำและ
การควบคุมน้ำทวม
สันทนาการ
การใชประโยชนที่ดิน

คุณคาตอคุณภาพชีวิต
(6)
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การโยกยายและการเวนคืน
สาธารณสุข อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ความสำคัญเฉพาะตอชุมชน
ผูใชทาง
สุนทรียภาพและการทองเที่ยว
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กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการซึ่งประชาชน
หรือผูมีสวนไดเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทาง
เลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกันจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ ดังนั้นผูมีสวนไดเสียจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มแรก เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู-เรียนรูรวมกัน รวมทั้งเปน
การนำเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชนไปพิจารณาปรับปรุงการศึกษาใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย
โดยโครงการนี้จะดำเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
โครงการตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
ใหครอบคลุมทุกกลุมผูมีสวนไดเสีย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
กิจกรรมการแนะนำขอมูลโครงการแกผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
กิจกรรมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (จัดทำในชวงกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)
กิจกรรมการประชุมหารือเพื่อลดผลกระทบและใหขอเสนอแนะตอมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
แผนการจัดการสิ่งแวดลอม (กลุมยอย)
กิจกรรมการสัมภาษณเชิงลึก
กิจกรรมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2 (จัดทำชวงการจัดทำรางรายงานการวิเิ คราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)
ทั้งนี้ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวลจากประชาชนที่มีตอโครงการ จะไดนำไปพิจารณาประกอบการออกแบบและ
กำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ เพื่อใหโครงการนี้เปนความรวมมือของภาครัฐและภาคประชาชนอยางแทจริง

ประโยชนของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมตอโครงการรถไฟฟาเสนทางตางๆ ในพื้นที่
2. อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เขาสูใจกลางเมือง
3. เพิม่ เติมพื้นที่ใหบริการแกหนวยงาน องคกร ชุมชนในพื้นที่ ตามแนวถนนรัชดาภิเษก
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ระยะเวลาศึกษาและออกแบบ
สวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน) มีระยะเวลาใน
การศึกษาและออกแบบ 6 เดือน (ไมรวมระยะเวลาพิจารณารายงาน EIA โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นับตั้งแตวันที่เริ่มตนปฏิบัติตามสัญญาลงวันที่ 15 กันยายน 2560)
ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงานโครงการ
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

การคาดการณปริมาณผูโดยสาร
วางแผนการเดินรถ
การศึกษาดานเศรษฐกิจการเงินและจัดทำขอมูล
สำหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การสำรวจและการกำหนดแนวเสนทาง
งานออกแบบรายละเอียดโครงการ
การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ

ติดตอและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
เจาของโครงการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0 2716 4000 โทรสาร 0 2716 4019
กลุมบริษัทที่ปรึกษา

Project Consultant (PC) for
(Lat Phrao - Samrong Section)

งานจางที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant : PC)
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง
นายศราวุธ เกียรติพาณิชย วิศวกรประสานงาน
โทรศัพท 0 2636 7510
อีเมล ylex.mrta@gmail.com

Ã¿Á. àÃÒÂ¡ÃÐ´ÑºªÕÇÔμàÁ×Í§

รฟม. "เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน"
Call Center 0 2716 4044

www.mrta.co.th, www.mrta-yellowlineextension.com

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

