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1 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง
ตามแนวถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ เพื่อรองรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และรองรับการเดินทางเข้าสู่
ศูนย์กลางเมือง จากบริเวณถนนลาดพร้าวที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ซึ่งหากสามารถต่อขยายโครงข่ายของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง จากบริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปถึงแยกรัชโยธินได้ 
จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเช่ือมต่อการเดินทาง โดยอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้า
สู่ถนนพหลโยธินและถนนพญาไทมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว  
ถึงแยกรัชโยธิน) จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง  
ในการรองรับการเช่ือมต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 4 สาย ได้แก่ 
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และ
โครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) อีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพ 
การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้าถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าและ
เดินทางภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยย่ิงข้ึน รวมถึงการเดินทางบน
ถนนรัชดาภิเษกของประชาชนที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ศาลอาญา สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอุทธรณ์ ศาลแพ่ง  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น ด้วย 

ในงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง
ลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน) ได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับ 
ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยใน
ประกาศได้ก าหนดให้โครงการระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางทุกขนาด ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในข้ันอนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ด้วยเหตุนี้ ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  
ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน) จึงเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อศึกษาและออกแบบสว่นต่อขยาย โครงการรถไฟฟา้สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา – 
ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน) ส าหรับรองรับพื้นที่ ชุมชนหนาแน่น และแหล่งพาณิชย์ด้านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน และถนนพญาไท และเพิ่มความ
สะดวกให้กับผู้โดยสารโดยรองรับการเช่ือมต่อการเดินทางจากระบบขนส่งมวลชนระบบรอง เข้าสู่ระบบขนส่ง
มวลชนสายหลัก ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 

 

3 พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นโดยจะเช่ือมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง 
บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณแยกรัชโยธิน รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร  
มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ห่างจากศูนย์กลางแนวเส้นทางออกไปข้างละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 แขวง 
ได้แก่ แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงจตุจักร และแขวงลาดยาว ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 
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4 รายละเอียดโครงการ 

4.1 รูปแบบและแนวเส้นทางโครงการ 

ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา-ลาดพร้าว  
ถึงแยกรัชโยธิน) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่มีสมรรถนะสูง มีลักษณะโครงสร้าง
ยกระดับตลอดแนวเส้นทาง เพื่อเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีรัชดากับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (อยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนต่อขยายฯ) สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 25,000-30,000 
คนต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง ด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีความถ่ีในการเดินรถต่ าที่สุดประมาณ  
2 นาที โครงการจะมีสถานีรับส่งผู้โดยสาร 2 สถานี ได้แก่ สถานี YLEX-01 และสถานีปลายทาง YLEX-02  
รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-
ส าโรง บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) สถานีลาดพร้าว ของ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยโครงสร้างรางจะอยู่เหนือแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษก 
ต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกรัชโยธิน 

 

4.2 แนวทางเลือกของโครงการ 

4.2.1 แนวทางเลือกท่ี 1 ต าแหน่งสถานีปลายทาง YLEX-02  จะอยู่บริเวณพ้ืนท่ี สน.พหลโยธิน 

แนวเส้นทางโครงการเบี่ยงออกจากเกาะกลางตามแนวถนนรัชดาภิเษกไปทางซ้าย เข้าสู่พื้นที่   
สน.พหลโยธิน โดยต าแหน่งตอม่อของแนวทางว่ิงและสถานีจะหลบอาคารช้ันเดียวของ สน.พหลโยธิน และวาง
ไปตามลานจอดรถภายในพื้นที่ สน.พหลโยธิน (รูปท่ี 2) ซึ่งจะต้องขอใช้พื้นที่ สน.พหลโยธิน โดยพื้นที่ดังกล่าว
เป็นเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งโครงการต้องประชุมหารือกับ รฟท.ว่าจะเป็นการขอเช่า
พื้นที่หรือเป็นการเวนคืนต่อไป และมีการเช่ือมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้า (Skywalk 
Connection) ระหว่างสถานีปลายทาง YLEX-02 ไปยังสถานีพหลโยธิน 24 (N10) ของโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีเขียว ความยาวประมาณ 350 เมตร 
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รูปท่ี 2 ต าแหน่งสถานีปลายทางแนวทางเลือกท่ี 1 บริเวณ สน.พหลโยธิน  

 

4.2.2 แนวทางเลือกท่ี 2 ต าแหน่งสถานีปลายทาง YLEX-02  จะอยู่บริเวณซอยพหลโยธิน 28 

แนวเส้นทางโครงการเบี่ยงออกจากเกาะกลางตามแนวถนนรัชดาภิเษกไปทางขวา เข้าสู่พื้นที่ชุมชนข้าง
ซอยพหลโยธิน 28 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอู่ซ่อมรถ และร้านขายวัสดุก่อสร้าง (รูปท่ี 3) ระยะห่างจากแยก 
รัชโยธินประมาณ 200 เมตร และมีการเช่ือมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้า (Skywalk 
Connection) ระหว่างสถานีปลายทาง YLEX-02 ไปยังสถานีรัชโยธิน (N11) ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ความยาว
ประมาณ 330 เมตร  

  

รูปท่ี 3 ต าแหน่งสถานีปลายทางแนวทางเลือกท่ี 2 บริเวณซอยพหลโยธิน 28 
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รูปท่ี 4 แนวทางเลือกของโครงการ  
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4.3 โครงสร้างทางว่ิง 

โครงการเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะโครงสร้างยกระดับตลอด 
แนวเส้นทางอยู่เหนือแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษก ต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกรัชโยธิน  
มีการออกแบบทางว่ิงและสถานี ให้สอดคล้องกับระบบการเดินรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) อาคารสถานี
ยกระดับ มีระดับทางว่ิงสูง 15 เมตร โดยจะใช้พื้นที่น้อยกว่าระบบรถไฟฟ้าความจุสูงที่มีปัจจุบัน  วางตอม่อ 
บริเวณเกาะกลางถนน โดยมีรูปแบบโครงสรา้งเสา 2 แบบ ได้แก่ รูปแบบเสาเดี่ยว รองรับคานทางว่ิง 2 ทิศทาง 
ส าหรับกรณีที่สามารถวางเสาที่เกาะกลางถนนได้ และรูปแบบเสาคู่ ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถใช้แบบเสาเดี่ยว
บนเกาะกลางถนนได้ เช่น บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้แยกรัชโยธิน ที่เป็นแนวเส้นทางโค้ง  

 

4.4 สถานี  

สถานีรถไฟฟ้าเป็นสถานีแบบเปิดโล่ง (Open Station) มีความยาวประมาณ 100 เมตร ชานชาลายาว
ประมาณ 90 เมตร กว้างประมาณ 7.9 เมตร ก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย (NFPA 130) ในเรื่องความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสาร มีรายละเอียดดังนี้  

 ชั้นท่ี 1 เป็นชั้นพ้ืนดินระดับทางเท้าสาธารณะ มีทางข้ึน-ลง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ 
ลิฟต ์บันไดเลื่อน และทางลาดเช่ือมต่อลิฟต์ ส าหรับคนพิการ 

 ชั้นท่ี 2 เป็นชั้นจ าหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) ลักษณะแบบเปิดโล่ง และสามารถใช้เป็น
สะพานลอยคนข้าม ช้ันนี้ประกอบด้วยที่จ าหน่ายบัตรโดยสาร พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์  
บันไดเลื่อน โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ า และเครื่องจ าหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ 

 ชั้นท่ี 3 เป็นชานชาลา (Platform) ส าหรับจอดรถไฟฟ้ารับ-ส่ง ผู้โดยสาร มีประตูอัตโนมัติกั้นที่
ชานชาลาสูงประมาณ 1.50 เมตร (Half Height Platform Screen Door) เพื่อป้องกันผู้โดยสารพลัดตกลง
รางรถไฟฟ้า ปลายชานชาลาทั้งสองด้านมีบันไดส าหรับผู้โดยสารข้ึน-ลง บันไดเลื่อน และบันไดส าหรับหนีภัยใน
กรณีฉุกเฉิน พร้อมลิฟต์ส าหรับผู้พิการ โดยจะออกแบบเปน็ชานชาลาแบบข้าง (Side Platform) เพื่อประหยดั
พื้นที่สถานีและสะดวกในการใช้งาน ส าหรับการโดยสารทั้งขาไปและขากลับ 

 การเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้า (Skywalk) การเช่ือมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้า
ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า (Skywalk) โครงการได้จัดให้มีทางเดินเช่ือมโยงเพื่อการสัญจรส าหรับผู้โดยสาร  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดิมเช่ือมต่อระหว่างสถานีจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปยัง
รถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณแยกรัชโยธิน 
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รูปท่ี 5 รูปแบบสถานีรถไฟฟ้า 

 

5 การศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

5.1 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา 
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5.2 ประเด็นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะพิจารณาจากรายละเอียดโครงการร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ
ที่รวบรวมได้ ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน เพื่อคัดเลือกประเด็นการศึกษาที่มีความส าคัญและ
อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไปท าการศึกษาต่อไป ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องต้น พบว่า 
โครงการมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่จะต้องน าไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ านวน 19 ปัจจัย ดังนี้ 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่จะต้องน าไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน 19 ปัจจัย 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (6) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ (1) 

คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย์ (6) 

คุณค่าต่อ 
คุณภาพชีวิต (6) 

1. สภาพภูมิประเทศ 
2. ทรัพยากรดิน 
3. ธรณีวิทยาและ

แผ่นดินไหว 
4. อุตุนิยมวิทยาและ

คุณภาพอากาศ 
5. เสียง 
6. ความสั่นสะเทือน 

1. นิเวศวิทยาทางบก 
 

1. น้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค 

2. การคมนาคมขนสง่ 
3. สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
4. การระบายน้ าและ 

การควบคุมน้ าท่วม 
5. สันทนาการ 
6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. เศรษฐกจิและสังคม 
2. การโยกย้ายและ 

การเวนคืน 
3. สาธารณสุข อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 
4. ความส าคัญเฉพาะ 

ต่อชุมชน 
5. ผู้ใช้ทาง 
6. สุนทรียภาพและ 

การท่องเที่ยว 
 

5.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการจะท าการประเมินผลกระทบทั้งในระยะก่อสรา้งและระยะด าเนินการ โดยจะเสนอรายละเอียด
การประเมินผลกระทบให้ชัดเจน รวมทั้งระบุระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ 
จ าแนกเป็นผลกระทบหลกั และผลกระทบรอง ทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ ต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาในการเกิดผลกระทบ พื้นที่ที่จะได้รับ
ผลกระทบ เพื่อให้ทราบลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ โดยใช้เครื่องมือและเหตุผลทางด้านวิชาการ 
ที่เป็นที่ยอมรับในการคาดคะเนและประมวลผล ซึ่งในบางประเด็นอาจต้องใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Model) ในการท านายผล เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเหลา่นัน้
และก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการใน
การประเมินความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5.4 การเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการจะท าการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
เพื่อน าเสนอมาตรการและวิธีการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ
และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ และมีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติก าหนด โดยจะระบุรายละเอียดของ
มาตรการที่ชัดเจน พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามมาตรการที่เสนอ  

นอกจากนี้ หากมีบางประเด็นที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่า มีผลกระทบที่จะสร้าง
ความเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะท าการเสนอมาตรการชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน และใน
ขณะเดียวกันหากพบว่า มีประเด็นสิ่งแวดล้อมบางประเด็นไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดข้ึน แต่หากสามารถ
เสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้ ก็จะน าเสนอ
แนวทางและมาตรการดังกล่าวต่อไป  

 

6 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ 

6.1 หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบัรว่มกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ต้ังแต่
เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้รว่มกันการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสยีต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาปรับปรุงแนวคิดและรูปแบบของโครงการในล าดับข้ันตอนต่าง  ๆ ของการด าเนินงานโครงการ 
ให้สอดคล้องต่อความต้องการโดยรวมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย โดยด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2549 
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6.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ 
ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจ โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านสื่อในรูปแบบต่าง  ๆ และกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับรู้
ข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลของการพัฒนาโครงการอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งเข้าใจข้ันตอนการศึกษาและ
ล าดับความส าคัญของการมีส่วนร่วมในโครงการ 

2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการพิจารณา
คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม การวางแผนพัฒนา และการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3. เพื่อจัดให้มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อบุคคลเพื่อให้สามารถ
ส่งผ่านหรือกระจายข้อมูลข่าวสารโครงการ และรับฟังประเด็ นที่เป็นข้อห่วงกังวล ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาทางเลือกโครงการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การยอมรับร่วมกันลดความขัดแย้งในพื้นที่เมื่อมีการพัฒนา
โครงการ 

6.3 พื้นที่เป้าหมาย 

การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ โครงการได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาจากแนวเส้นทางโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโดยจะ
เช่ือมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลอืง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) และสิ้นสุดโครงการ
ที่บริเวณแยกรัชโยธิน รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ห่างจากศูนย์กลางแนว
เส้นทางออกไปข้างละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 แขวง ได้แก่ แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงจตุจักร 
และแขวงลาดยาว ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

6.4 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดผลสัมฤทธ์ินั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องระบุและจ าแนกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่ม ตามแนวทาง
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมทางสงัคมของส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรมมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ได้แก่ 
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1. ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากโครงการ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. หน่วยงานส่วนราชการในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/  
ส่วนท้องถ่ิน  

5. องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถ่ินและใน
ระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ด าเนินการ เป็นต้น 

6. สื่อมวลชน 

7. ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 

6.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะส าหรับไปใช้
ประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม  และการก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมในการพัฒนาโครงการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นการแสดงความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะด าเนินการพัฒนาโครงการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด และแสดงถึง
ความตั้งใจในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
โครงการ 
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6.6 ภาพรวมกิจกรรมการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้  

1) กิจกรรมการแนะน าข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  
2) กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในช่วงก าหนดขอบเขตการศึกษา  
3) การประชุมกลุ่มย่อย/สนทนากลุ่ม  
4) กิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก  
5) กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในช่วงจัดท าร่างมาตรการการศึกษา 

ทั้งนี ้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และทุกข้อห่วงกังวลจากประชาชนที่มีต่อโครงการ จะได้น าไปพิจารณา
ประกอบการออกแบบและก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อให้โครงการนี้เป็นความร่วมมือ
ของภาครัฐและภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

 

กิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย ช่วงเวลา 
1. การแนะน าข้อมูลโครงการ

แก่ผู้บริหารหน่วยงานและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ 

วันที่ 8 และ 16 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 

2. การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  
ครั้งที่ 1 
(Public Meeting 1) 

กลุ่มเป้าหมาย 
ท้ัง 7 กลุ่ม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549  

วันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 

3. การประชุมกลุ่มย่อย/
สนทนากลุ่ม  
(Focus Group) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ กลุ่มผู้น าชุมชน ประธานและ
กรรมการชุมชน ผู้จัดการนิติบุคคล และประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษา
โครงการ  

มกราคม 

พ.ศ. 2561 

4. สัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวแทนของกลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับ

โครงการ ได้แก่ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงต่อกิจกรรมของโครงการ ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแทน

กลุ่มผู้น าทางความคิดหรือผู้น าชุมชนในพื้นท่ี 

มกราคมถึง

กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561 

5. การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  
ครั้งที่ 2  
(Public Meeting 2) 

กลุ่มเป้าหมาย 

ท้ัง 7 กลุ่ม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549  

มีนาคม 

พ.ศ. 2561 



เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
โครงการส่วนตอ่ขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง (แยกรัชดา-ลาดพรา้ว ถึงแยกรัชโยธนิ) 
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7 แผนการศึกษาและออกแบบโครงการ 

โครงการมีระยะเวลาในการศึกษาและออกแบบ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  
(ไม่รวมระยะเวลาพิจารณารายงาน EIA โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

แผนการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ชี้แจง 

คชก. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร         
วางแผนการเดินรถ         

การศึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน          

การส ารวจและการก าหนดแนวเส้นทาง         

งานออกแบบรายละเอียดโครงการ         
การศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม         

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์         

เสนอรายงาน EIA ต่อ สผ.         
หมายเหตุ :  ในช่วงหลังเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เป็นช่วงการพิจารณารายงาน EIA โดยส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ไม่รวมนับในระยะวลาการศึกษาของโครงการ 

8 ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

เจ้าของโครงการ 

 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (Mass Rapid Transit Authority of Thailand) 
เลขที่ 175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท์  0 2716 4000  โทรสาร  0 2716 4019 

กลุ่มบริษัท 
ท่ีปรึกษา 

 
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant : PC)  
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง 
นายศราวุธ เกียรติพาณิชย์  วิศวกรประสานงาน  
โทรศัพท์ 0-2636-7510  อีเมล์ ylex.mrta@gmail.com 

 

1 เดือน 

3 เดือน 

3 เดือน 

4 เดือน 

6 เดือน 

6 เดือน 

6 เดือน 



เจาของโครงการ

กลุมบริษัทท่ีปรึกษา

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท  0-2716-4000   โทรสาร  0-2716-4019การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

Mass Rapid Transit Authority of Thailand

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

Project Consultant (PC) for

(Lat Phrao - Samrong Section)

Ã¿Á. àÃÒÂ¡ÃÐ´ÑºªÕÇÔμàÁ×Í§
รฟม. "เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน"


