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1 ความเปนมา 

โครงขายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง เปนระบบขนสงมวลชนระบบรอง

ตามแนวถนนลาดพราวและถนนศรีนครินทร เพ่ือรองรับพ้ืนท่ีชุมชนหนาแนนและรองรับการเดินทางเขาสู

ศูนยกลางเมืองจากบริเวณถนนลาดพราวท่ีเปนแหลงพาณิชยกรรมซ่ึงหากสามารถตอขยายโครงขายของ

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง จากบริเวณแยกรัชดา – ลาดพราว ไปถึงแยกรัชโยธินได 

จะเปนการเพ่ิมชองทางการเชื่อมตอการเดินทางโดยอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสารท่ีตองการเดินทางเขาสู

ถนนพหลโยธินและถนนพญาไทมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น สวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว 

ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเปนการเพ่ิมศักยภาพโครงขายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง 

ในการรองรับการเชื่อมตอการเดินทางของผูโดยสารใหสามารถเขาสูระบบขนสงมวลชนสายหลัก 4 สาย ไดแก 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวโครงการรถไฟฟาสายสีสม และ

โครงการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) อีกท้ัง ยังสามารถเพ่ิมศักยภาพ 

การเดินทางของประชาชนในพ้ืนท่ีฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ ใหสามารถเขาถึงโครงขายรถไฟฟาและเดินทาง

ภายในพ้ืนท่ีของกรุงเทพฯไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งข้ึน รวมถึงการเดินทางบนถนนรัชดาภิเษก

ของประชาชนท่ีอาศัยอยูอยางหนาแนนและหนวยงานตางๆ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศาลอาญา 

สถาบันพัฒนาขาราชการตุลาการ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอุทธรณ ศาลแพง สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เปนตน ดวย 

ในงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติ

การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 สวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง  

ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน) ไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงาน 

การเวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่องกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ฉบับลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 โดยในประกาศไดกําหนดใหโครงการระบบขนสงมวลชนท่ีใชรางทุกขนาดตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในข้ันอนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ดวยเหตุนี้ สวนตอขยาย โครงการ

รถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเขาขายประเภท

โครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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2 วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือศึกษาและออกแบบสวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง  
(แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน) สําหรับรองรับพ้ืนท่ีชุมชนหนาแนนและแหลงพาณิชยดานตะวันออก
ของกรุงเทพฯ ตามแนวถนนลาดพราว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธินและถนนพญาไท และเพ่ิมความสะดวก
ใหกับผูโดยสารโดยรองรับการเชื่อมตอการเดินทางจากระบบขนสงมวลชนระบบรองเขาสูระบบขนสงมวลชน
สายหลัก ไดแก โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว โครงการรถไฟฟา
สายสีสมและโครงการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 

3 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

การดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการจะครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ี

ในรัศมีหางจากก่ึงกลางแนวเสนทางขางละ 500 เมตร ตามแนวเสนทางสวนตอขยาย โครงการรถไฟฟาสาย 

สีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา – ลาดพราว ถึง แยกรัชโยธิน) มีจุดเริ่มตนเชื่อมตอกับโครงการ

รถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) ซ่ึงอยูใกลกับอาคารจอดแลวจร 

(Park & Ride) สถานีลาดพราว ของโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยโครงสรางรางจะอยู

เหนือแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษก ตอเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกรัชโยธิน และมีสถานี

รับสงผูโดยสาร 2 สถานี ไดแก สถานี YLEX-01 และสถานีปลายทาง YLEX-02 รวมถึงมีทางเดินเชื่อมตอกับ

สถานีของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (Skywalk) รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร มีขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา

อยูหางจากศูนยกลางแนวเสนทางขางละ 500 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 แขวง ไดแก แขวงจอมพล  

แขวงจันทรเกษม แขวงจตุจักร และแขวงลาดยาว ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางท่ี 1 และ 

รูปท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  พ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการแยกตามเขตการปกครอง 

จังหวัด เขต แขวง 

กรุงเทพมหานคร จตุจักร 1) จตุจักร  

  2) จันทรเกษม  

  3) จอมพล 

  4) ลาดยาว 

รวม 1 จังหวัด รวม 1 เขต รวม 4 แขวง 
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รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการจําแนกตามขอบเขตการปกครอง 
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4 การดําเนินงานตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ในการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน ไดเริ่มจากการระบุและจําแนกกลุมเปาหมายของการ 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนของโครงการฯ ออกเปน 7 กลุมหลัก โดยพิจารณาจากผูมีสวนไดเสียจาก 

การดําเนินโครงการท้ังทางตรงและทางออม ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 ไดแก 

1) ผูรับผลกระทบ 2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 3) หนวยงาน 

ท่ีทําหนาท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 4) หนวยงานราชการในระดับตางๆ  

5) องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน 7) ประชาชน

ท่ัวไป  

รฟม. รวมกับกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ไดจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการและขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ในวันศุกรท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมจันทรจรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมรับฟงขอมูล แสดงความคิดเห็น และรวมปรึกษาหารืออยางท่ัวถึง

และกวางขวาง ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 

4.1 วัตถุประสงคการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1 

(1) เพ่ือเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค

ในการพัฒนาโครงการ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ระยะเวลาการศึกษาโครงการ พ้ืนท่ีศึกษา และ

ขอบเขตการศึกษาของโครงการ ดานสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชน ให

กลุมเปาหมายไดรับทราบ 

(2) เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีมีตอแนวทางการศึกษาของโครงการ เพ่ือนําไปใชประกอบ

การศึกษาใหมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4.2 ส่ือและเอกสารประชาสัมพันธในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

การสื่อสารประชาสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญในการสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินงาน

โครงการฯ ใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียและสาธารณชนไดรับทราบ ดังนั้น จึงไดดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อ

สาธารณะ โดยอาศัยสื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล และสาระสําคัญของโครงการฯ ไปสูกลุม 

ผูมีสวนไดเสียสาธารณชนผานสื่อในรูปแบบตางๆ ท้ังสื่อโทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ต เพ่ือสรางการรับรูใน 

วงกวางและครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียมากท่ีสุด  
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 

นอกจากนี้ โครงการฯ ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ในรูปแบบสื่อท่ีใหความรู ความเขาใจ และใหขอมูล

ขาวสารความกาวหนาของโครงการฯ ผานรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ อาทิ โปสเตอรประชาสัมพันธ  

ปายประชาสัมพันธ เอกสารประกอบการประชุม และสื่อวีดิทัศน เปนตน รวมท้ังจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธ

โครงการฯ เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีมีความถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงายไปยังกลุมผูมีสวนไดเสีย รวมถึง

สาธารณชนใหรับทราบขอมูลโครงการฯ ไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหการประชาสัมพันธเกิดประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน รายละเอียดดังรูปท่ี 2  

 

  
สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ชุมชนพหลโยธิน 24 

การติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร (ภาพบางสวน) 

 

  
สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ชุมชนพหลโยธิน 24 

ตัวอยางการปดโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ ขนาด A3 (รูปบางสวน) 

รูปท่ี 2 การประชาสัมพันธในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี  1 
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งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
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เว็บไซตประชาสัมพันธโครงการฯ   

www.mrta-yellowlineextension.com 

ประชาสัมพันธผานเว็บไซตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

รหัสโครงการ P601127001 

(www.publicconsultation.opm.go.th) 

  
ภาพบรรยากาศการลงพ้ืนท่ีเพ่ือแจกเอกสารเชิญประชุม (ภาพบางสวน) 

รูปท่ี 2 การประชาสัมพันธในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี  1 (ตอ) 

4.3 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

4.3.1 ข้ันตอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันศุกรท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 

08.30-12.00 น. ณ หองประชุมจันทรจรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ใชระยะเวลาดําเนินการตามข้ันตอนประมาณ 

4 ชั่วโมง ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุม และชมนิทรรศการ  

09.00-09.15 น. พิธีเปดการประชุม   

  กลาวรายงาน โดย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

  กลาวเปด โดย นายสาโรจน ต.สุวรรณ ผูชวยผูวาการ รฟม. 
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 
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09.15-09.30 น. รับชมวีดิทัศนแนะนําโครงการ  

09.30-10.30 น. การนําเสนอขอมูลโครงการ 

09.30-10.31       ความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงคการศึกษา  

โดย ดร. อัครพล ตั้งไพศาลกุล วิศวกรโครงการ 

• รายละเอียดโครงการ 

โดย นายศราวุธ เกียรติพาณิชย วิศวกรโครงการ 

• รางขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ  

โดย นางศุภรัตน โชติสกุลรัตน ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม 

• การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธโครงการ  

โดย นายภัทร เทภาสิต ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

• แผนงานการศึกษาโครงการ  

โดย นายศราวุธ เกียรติพาณิชย วิศวกรโครงการ 

10.30-11.50 น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม 

• โดย นางศุภรัตน โชติสกุลรัตน ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม 

11.50-12.00 น. สรุปประเด็นการประชุม  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

4.3.2 ผูเขารวมประชุม 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) และกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ไดดําเนินการจัดประชุมรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 จํานวน 1 เวที ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันศุกรท่ี 

15 ธันวาคม พ.ศ.2560 ผูเขารวมประชุมรวมท้ังสิ้น 222 ราย จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดเสีย 7 กลุม (แนว

ทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ของ สผ., พ.ศ. 2549)  ไดดังตารางท่ี 2 และบรรยายกาศการประชุมดังรูปท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 สรุปจํานวนผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

ลําดับ กลุมผูมีสวนไดเสียตามแนวทางของ สผ. จํานวน (ราย) 

1. 
ผูท่ีอาจไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีโครงการ  

 (ครัวเรือน /หนวยงาน/ สถานประกอบการ รานคา/ พ้ืนท่ีออนไหว) 
61 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 75 

2.1 เจาของโครงการฯ (เจาหนาท่ี รฟม.) 57 

2.2 นิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (บริษัทท่ีปรึกษา) 18 

3. หนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม -1/ 

4. หนวยงานราชการระดับตางๆ 51 

5. องคกรพัฒนาเอกชน องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม  นักวิชาการ 1 

6. ส่ือมวลชน 15 

7. ประชาชนท่ัวไป 19 

รวม 222 

หมายเหตุ:  1/ผูแทนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจในชวงเวลาดังกลาว 

 

 

  
บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศการชมบอรดนิทรรศการ 

  
กลาวรายงานโดย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

กลาวเปดโดย นายสาโรจน ต.สุวรรณ  

ผูชวยผูวาการ รฟม. 

รูปท่ี 3 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 
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นําเสนอรายละเอียดโครงการ 

รางขอบเขตการศึกษา และการมีสวนรวมของประชาชน 

ผูเขารวมการประชุม รวมใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

 และซักถามวิทยากร 

  
วิทยากรตอบชี้แจงขอซักถาม บรรยากาศในการประชุม 

รูปท่ี 3 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 (ตอ) 

 

4.3.3 ผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1) ความคิดเห็นจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

ภายหลังจากการนําเสนอรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และแนวทางการ 

มีสวนรวมของประชาชนแลวเสร็จ ซ่ึงผูเขารวมประชุมไดนําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวลตอ

โครงการฯ โดยสามารถสรุปประเด็นคําถาม ขอหวงกังวล และคําชี้แจงในท่ีประชุม ดังตารางท่ี 3 
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 
ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวล จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งท่ี 1 

ประเด็น คําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําช้ีแจง 

1. รายละเอียดโครงการ • ขอใหออกแบบทางเทาใหมีขนาดความกวาง

และระดับทางลาดเอียงท่ีเหมาะสมตอรถเข็น

คนพิการและเด็กเล็ก 

• การกอสรางของโครงการ อาจทําใหทางเทา 

มีขนาดลดลง แตยั งอยู ในขอกําหนดของ

กรุงเทพมหานคร กําหนดใหทางเทาใหมีพ้ืนท่ี

อยางนอยสุด 1.50 เมตร อาจมีเสาตอมอ/

บันได/ลิฟต กีดขวางในบางจุด แตผูศึกษาจะ

พิจารณาใหรถเข็นคนพิการและเ ด็ก เ ล็ก

สามารถผานไดโดยสะดวก  

 • บริ เวณพ้ืนท่ี สน.พหลโยธิน หากมีพ้ืนท่ี

เพียงพอ ควรกอสรางเปนอาคารท่ีจอดรถ

เพ่ิมเติม 

• การรถไฟแหงประเทศไทย เปนเจาของพ้ืนท่ี

บริเวณ สน.พหลโยธิน ซ่ึงตองไดรับอนุญาต

กอนใชสถานท่ี ซ่ึงตามแนวทางเลือกสถานี

ปลายทางจะครอมลานจอดรถของ  สน.

พหลโยธินอยูแลว ซ่ึงอาจไมเพียงพอตอการ

สรางอาคารท่ีจอดรถเพ่ิมเติม ตองพิจารณาใน

รายละเอียดเพ่ิมเติมตอไป 

 • เสนอใหทําโครงการรถโดยสารชัตเตอร บัส 

ใหบริการฟรี ต้ังแต สน.พหลโยธิน ผานซอย

เสือใหญ รถไฟฟา สายนํ้าเงิน ผานศาลา

อาญา และกลับเขาสู สน.พหลโยธิน เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร 

• รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ท้ังน้ีหาก

มีสถานีรถไฟฟาบริเวณหนาศาลอาญาหรือหนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะอํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชนท่ีอยูระหวางแยก

รัชดา-ลาดพราว และแยกรัชโยธินได โดยไม

จําเปนตองใชรถโดยสารชัตเตอร บัสใหบริการ 

 • ขอ ใ ห มี ก า ร ออก แบบ ท่ี เ อื้ อ ต อ ก า ร ใ ช

ประโยชนของผูสูงอาย ุ

• โครงการจะออกแบบการใชงานในพ้ืนท่ีตางๆ 

ใหเปนไปหลัการอารยสถาปตย (Universal 

Design เพ่ือออกแบบใหกับคนทุกกลุม ท้ัง

ผูสูงอายุ คนปกติ ผูพิการ เพ่ือไมใหมีอุปสรรค 

(Barrier-free) ในการใชงาน  โดยทุกสถานีจะมี 

บันได เ ล่ือน ลิฟต  ท้ั ง  2 ฝ งถนนเ พ่ือเอื้ อ

ประโยชนตอผูสูงอายุและผูพิการ 

 • เสนอแนะใหมีการสงเสริมใหตลอดระยะทาง 

2.6 กิโลเมตร เปนการเดินทางดวยการเดิน

เทา เสนทางจักรยานออกกําลังกาย หรือเปน

ระบบขนสง shuttle bus  ขนสงแทนการ

กอสรางรถไฟฟา 

• รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาว 
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 
ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวล จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งท่ี 1 

ประเด็น คําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําช้ีแจง 

 • ควรพิจารณาเรื่องการเช่ือมตอระบบขนสง

สาธารณะอื่น เพ่ืออํานวยความสะดวกตอผูใช

ประโยชน 

• รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาว 

 • ชวงตอจากสถานีรัชโยธิน สามารถเชื่อมตอไป

ยังรถไฟฟาสายสีแดง หรือสายสีมวง ได

หรือไม 

• การออกแบบของโครงการน้ี ส้ินสุดบริเวณแยก

รัชโยธินเพ่ือเช่ือมตอกับรถไฟฟาสายสีเขียว 

โดยมีทางเดินเชื่อม (Skywalk)  

 • เสนอแนะใหออกแบบสถานีปลายทางใหอยู

ฝงเมเจอรรัชโยธิน หรืออาคาร SCB เพ่ือ

รองรับปริมาณผูโดยสารไดมากกวา 

• รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาว

เพ่ือประกอบการพิจารณาออกแบบตอไป 

 • การตอขยายเพ่ิมเติมในระยะ 2.6 กิโลเมตร 

ควรพิจารณาเพ่ิมเติมหลังจากการกอสราง

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองแลวเสร็จ 

เพราะจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

• ปจจุบันโครงการน้ี อยูในชวงการศึกษาความ

เหมาะสมและการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

ซ่ึงตองเสนอหนวยงานพิจารณาตามขั้นตอน

ก อนก า ร ดํ า เ นิ นก า รก อ ส ร า ง  ดั ง น้ั นจึ ง

จําเปนตองดําเนินการศึกษาลวงหนา เพ่ือให

การดําเนินการอยูในชวงเวลาใกลเคียงกับ

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - 

สําโรง 

 • เสนอแนะใหออกแบบโครงการสายสีเหลือง

ไปตัดกับสถานีรถไฟฟาสายสีแดงบริเวณ

สถานีวัดเสมียนนารี  หรือออกแบบเปน

ทางเดินเช่ือม หรือระบบขนสงอื่นๆ แทน 

เพ่ือเพ่ิมจุดตัดและทางเชื่อมตอ 

• การออกแบบของโครงการน้ี ส้ินสุดบริเวณแยก

รัชโยธินเพ่ือเช่ือมตอกับรถไฟฟาสายสีเขียว 

โ ดย มีทา ง เ ดิน เ ช่ื อม  (Skywalk) ส วนก า ร

เช่ือมตอกับสายสีแดง สีมวง จะตองยกความสูง

สถานีปลายทางท่ีรัชโยธินมากกวาปกติเพ่ือขาม

ทางว่ิงรถไฟฟาสายสีเขียว จะทําใหระดับทางว่ิง

สถานีปลายทางสูงมากกวา 20 เมตร (ระดับ

ทางว่ิงสถานีปกติอยูท่ีประมาณ 15 เมตร) ซ่ึง

จะทําใหโครงสรางเสาตอมอและฐานรากใหญ

ขึ้นมาก มีผลกระทบตอพ้ืนท่ีทางเทา ถนน

ดานลาง ทัศนียภาพ และราคาคากอสราง

โครงการ จึงเปนไปไดยากในทางวิศวกรรม 

2 . ข อ บ เ ข ต ก า ร ศึ ก ษ า

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
• เสนอใหลอมยายตนไมท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

แทนการตัดท้ิง 

• ในขอบเขตการ ศึกษาได มีการ ศึกษาดาน

นิเวศวิทยาทางบก ซ่ึงจะมีสํารวจตนไมใน

บริเวณเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษก ซ่ึงจะ
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ประชาชน ครั้งท่ี 1 

ประเด็น คําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําช้ีแจง 

ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ โดย

จะมีการติดหมายเลขเพ่ือทําสัญลักษณ กอนทํา

การลอมยายตนไม และศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพดวย สวนตนโพธ์ิ

บริเวณทางโคงของถนนรัชดาภิเษก จะมีการ

พิจารณาอีกครั้ง หากไมสามารถลอมยายได ก็

จะ ดํา เ นินการออกแบบด าน วิศวกรรม ท่ี

เหมาะสมสําหรับบริเวณดังกลาว 

 • หวงกังวลเรื่องผลกระทบดานฝุนละออง และ

ความส่ันสะเทือน เน่ืองจากบานอยูหางจาก

เขตพ้ืนท่ีกอสรางประมาณ 150 เมตร 

• ในชวงกอสรางมีโอกาสไดรับเรื่องผลกระทบ

เรื่อง ฝุน เ สียง  และความส่ันสะเทือน แต

โครงการไดมีมาตรการในการลดผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้น เชน การฉีดพรมนํ้า เพ่ือลดการฟุง

กระจายของฝุนชวงเปดหนาดิน หรือมีกําแพง

กันเสียงช่ัวคราวชวงเจาะเสาเข็ม  ซ่ึงเปน

มาตรการดูแลในชวงกอสราง รวมท้ังมีการ

กําหนดมาตรการปอกันและแกไขผลกระทบ

ในชวงเปดดําเนินการดวย 

 • เสนอแนะใหมีการตรวจสอบอาคารท่ีมีอายุ

เกาแก ท่ีอาจไดรับผลกระทบเรื่องความ

ส่ันสะเทือนจากการกอสรางของโครงการ 

• รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาว 

 • ห วงกั ง วล เ รื่ อ งความแออัดของการใช

ประ โยชน ร ะบบขนส ง สาธารณะ  เช น 

รถมอเตอรไซดรับจาง 

• รับไปพิจารณาในเรื่องของตําแหนงและการ

ออกแบบสถานีขึ้นลง ซ่ึงจะไมกอใหเกิดความ

แออัดของรถขนสงสาธารณะท่ีจะมารอรับ

ผูโดยสาร 

 • เสนอแนะใหปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะโดยรอบ

สถานีดวย 

• ในการออกแบบโครงการ จะมีการพิจารณาการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรม ให มีรูปแบบ

สอดคลองกับทัศนียภาพในปจจุบัน 

 • เสนอแนะใหมีการพิจารณาเรื่องความแออัดท่ี

อาจเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยดวย เน่ืองจากมี

ผูใชเสนทางลัดผานมหาวิทยาลัย และมีการ

ใชพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ือจอดรถ 

• ในขอบเขตการศึกษาไดมีการศึกษาในเรื่องการ

คมนาคมขนสงไวแลว และจะพิจารณาเพ่ิมเติม

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ่ึง

อยูใกลกับสถานีรถไฟฟา 
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ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวล จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งท่ี 1 

ประเด็น คําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล คําช้ีแจง 

 • ควรมีการศึกษาเรื่องการระบายนํ้า และการ

ปองกันนํ้าทวมดวย 

• ในขอบเขตการศึกษาไดมีการศึกษาในเรื่องการ

ระบายนํ้าและการปองกันนํ้าทวมไวแลว 

4. ดานการมีสวนรวมของ

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ก า ร

ประชาสัมพันธ 

• เสนอแนะใหมีการจัดประชุมครอบคลุมท้ัง  

3 แขวง และใหประชาชนไดมีสวนรวมดวย 

• รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดย

โครงการมีแผนจะลงพ้ืนท่ีจัดประชุมกลุมยอย

แยกตามแขวง และชุมชน โดยจะประสานงาน

ผานผูนําชุมชนตอไป 

 • การประชุมรับฟงความคิดเห็นกับหมูบานท่ี

ไมไดถูกจัดต้ังเปนชุมชน เชน อาคารพาณิชย

บริเวณดานขางหมูบานรุงเจริญ และซอย

เฉ ลิม สุข เ น่ืองจาก เปน พ้ืน ท่ี ท่ี ไม ได ขึ้ น

ทะเบียนเปนชุมชนกับแขวง และอาจตกหลน

ได 

• รับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยจะ

ประสานงานเรื่องพ้ืนท่ีการจัดประชุมกลุมยอย

และกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีตอไป 

5.  ข อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• บริเวณเสนทางรัชดาท่ีตัดกับเสนทางบริเวณ

ลาดพราว ซอย 23 ในโครงการรถไฟฟาสาย 

สีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) จะมีการ

เวนคืนพ้ืนท่ีหรือไม และเวนคืนขนาดเทาไหร 

• บริเวณลาดพราว ซอย 23 เปนพ้ืนท่ีศึกษาของ

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-

สําโรง โครงการจะประสานงานและรวบรวม

ขอมูลเพ่ือแจงกลับโดยตรงอีกครั้ง 

 

 

2) ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลหลังการประชุมฯ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม 

ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. 2556 สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยก

รัชโยธิน) มีผูตอบแบบประเมินจํานวนท้ังหมด 138 ราย จากกลุมเปาหมายท่ีรวมประชุม 147 ราย (ไมนับรวม

เจาของโครงการและบริษัทท่ีปรึกษา) คิดเปนรอยละ 93.8 ของผูเขารวมประชุม  

โดยผูตอบแบบประเมินเปนผูแทนจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ สํานักงานเขต จํานวน 54 ราย 

(รอยละ 39.1) จากประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลเคียง จํานวน 52 ราย (รอยละ 37.7) สื่อมวลชน/หนวยงาน
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 
เอกชน/สถานศึกษาจํานวน 24 ราย (รอยละ 17.4) ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา

จํานวน 8 ราย รองลงมาคือ ผูแทน (รอยละ 5.8) และ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 และ รูปท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินโดยจําแนกตามประเภทของการประชุมรับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1  

ประเภทของผูเขารวมประชุม จํานวน  (ราย) รอยละ 

1. ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ สํานักงานเขต 54 39.1 

2. ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา 8 5.8 

3. ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลเคียง 52 37.7 

4. อ่ืนๆ (สื่อมวลชน/หนวยงานเอกชน/สถานศึกษา) 24 17.4 

รวม 138 100.0 

 

 

รูปท่ี 4 จํานวนผูตอบแบบประเมินจําแนกตามประเภทของผูเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

            ของประชาชนครั้งท่ี 1  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอรางขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของ

โครงการฯ 

ความคิดเห็นตอรางขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ  

ซ่ึงผูตอบแบบประเมินใหความเห็นวา มีความครอบคลุมเพียงพอ จํานวน 120 ราย (รอยละ 87.0) 

รายละเอียดดังรูปท่ี 5  

ผูแทนจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ สํานักงานเขต 

จํานวน 54 ราย (รอยละ 39.1)

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลเคียง

จํานวน 52 ราย (รอยละ 37.7)

อ่ืนๆ (สื่อมวลชน/หนวยงานเอกชน/สถานศึกษา)

จํานวน 24 ราย (รอยละ 17.4)

ผูนําชุมชน หมูบาน หรือกลุมองคกรตางๆ 

ในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 8 ราย (รอยละ 5.8)
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 

 

รูปท่ี 5 จํานวนความคิดเห็นตอรางขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

ของโครงการฯ 

ท้ังนี้ ในสวนของขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ 

ท่ีผูตอบแบบประเมินตองการใหเพ่ิมเติมรายละเอียดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

- ดานการจราจร 

- ดานการใชประโยชนบริเวณทางเทา 

- ดานการระบายน้ําและการควบคุมน้ําทวม 

- ดานสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- ดานความสั่นสะเทือน 

สวนท่ี 3 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการฯ 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ จํานวน 86 ราย (รอยละ 62.3 ) เคยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ 

กอนท่ีจะมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 รายละเอียดดังรูปท่ี 6 

มีความครอบคลุมพอเพียง จํานวน 

120 ราย (รอยละ 87.0)

ยังไมมีความครบถวนเพียงพอ 

จํานวน 18 ราย (รอยละ 13.0)
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งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 

 

รูปท่ี 6 จํานวนผูรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการฯ กอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ 

ประชาชนครั้งท่ี 1  

สวนท่ี 4 ความคิดเห็น ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีมีตอโครงการฯ 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการฯ ซ่ึงผูตอบแบบประเมินสวนใหญ 130 ราย (รอยละ 94.2)  

ใหความเห็นวา เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ รายละเอียดดังรูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 7 จํานวนความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาโครงการ  

 

ความคิดเห็นตอรูปแบบการออกแบบเพ่ือพัฒนางานของโครงการ ซ่ึงผูตอบแบบประเมินสวนใหญให

ความเห็นวา การออกแบบของโครงการมีความเหมาะสม รายละเอียดดังตารางท่ี 5 

เคยทราบมากอน จํานวน 86 ราย 

(รอยละ 62.3)

ไมเคยรับทราบมากอน จํานวน 52 ราย 

(รอยละ 37.7)

เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ 

จํานวน 130 ราย (รอยละ 94.2)

ไมเห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ 

จํานวน 5 ราย (รอยละ 3.6)

ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 3 ราย 

(รอยละ 2.2)
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ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินโดยจําแนกตามประเภทของการประชุมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1 

รายละเอียดของโครงการ ความคิดเห็นตอการออกแบบ 

(รอยละ) 

เหตุผล/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1.แนวเสนทางของโครงการ 89.9 10.1 - กังวลวาระยะทางคอนขางสั้น อาจไมคุมคาการลงทุน 

- เปนเสนทางรถไฟฟาท่ีดมีากเพราะชวยลดปริมาณรถท่ี

ออกจากทางลัด ซอยลาดพราว 100  

2.จํานวนสถานี 89.9 10.1 - ควรเพ่ิมสถานีบริเวณซอยรัชดา 36 เพราะมีประชาชน

ใชเขา-ออก จํานวนมาก 

- มีจํานวนสถานีมากเกินไป สงผลใหใชเวลาเดินทางนาน 

3.ท่ีตั้งของสถานี (YLEX01) 90.6 9.4 - ควรมีพ้ืนท่ีเวาเขามาเพ่ือเปนจุดจอดรถรับ-สง และ

ควรอยูหางทางข้ึนลง 15-20 เมตร เพ่ือลดการแออัด 

- อยากใหสถานีตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

จันทรเกษมมากกวาศาลอาญา 

4. แนวทางเลอืกของโครงการ   

- แนวทางเลือกท่ี 1 82.6  - ใชท่ีดินจากหนวยงานโดยไมตองเวนคืนท่ีดินจาก

ประชาชน 

- อยากใหศึกษาเสนทางเพ่ือตอขยายถึงแยกวงศสวาง 

- แนวทางเลือกท่ี 2 10.1 - อาจกระทบตอผูอาศยัและผูประกอบการ 

- ควรทําทางเดินเช่ือมท้ังสถานีรัชโยธินและพหลโยธิน24 

5. พ้ืนท่ีใชสอยภายในสถานี 92.8 7.2 - ควรมีการจดัการใหมีความเพียงพอตอความตองการ

ของผูมาใชบริการและถูกสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานหองนํ้าสาธารณะ และควรจัดใหมีหองนํ้า

บริการทุกสถานี 

 

 

 

 

ความวิตกกังวลตอการศึกษาของโครงการ ซ่ึงผูตอบแบบประเมินใหความเห็นวา ไมวิตกกังวลกับ

การศึกษาโครงการ จํานวน 64 ราย (รอยละ 46.4) รายละเอียดดัง รูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 จํานวนความเห็นเรื่องความวิตกกังวลตอการศึกษาของโครงการ  

ผูเขารวมประชุมไดทําแสดงความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ จากแบบประเมินผลหลังการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 ดัง ตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 สรุปประเด็นความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ จากแบบประเมินผลหลังการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

ประเด็น คําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล 

1.  รายละเอียดโครงการ • ควรปรับคาโดยสารใหเหมาะสมเปนธรรมตอผูลงทุนและผูใชบริการ 

• ควรจะมีสถานีขึ้นลงตรงหนามหาวิทยาลัยจันทรเกษม เพราะจะเปนประโยชนอยางมากตอนิสิต  

และชุมชนซอยเส้ือใหญและชุมชนหลังมหาวิทยาลัย 

• ควรสรางสถานีใหรองรับคนชรา คนพิการ โดยมีบันไดเล่ือน-ลิฟต รวมถึงพ้ืนท่ีทางเดินเทาใหมี

ขนาดความกวางและทางลาดเพียงพอสําหรับรถเข็นดวย และควรทําตัวอักษรเบล สําหรับผู

พิการทางสายตา ในการเลือกซ้ือต๋ัวดวย 

• ควรคํานึงถึงความปลอดภัยดานการกอการราย เพราะอยูในแนวเสนทางผานศาลาอาญา 

• ระยะทางส้ันเพียง 2.6 ก.ม. ไมคุมคากบัการลงทุน และรายไดท่ีไมเพียงพอกับคาต๋ัวโดยสาร 

• การพัฒนาการเช่ือมตอของคมนาคมขนสงระบบรองอื่นๆ เชน รถตู รถแท็กซ่ี มอเตอรไซค

รับจาง รวมถึงจุดจอดรับสงท่ีเหมาะสม 

• ควรทําสวนตอขยายสายสีเหลืองใหครบวงโดยทางดานเหนือตอไปถึงวงศสวางและทางดานใต

ตอจากสําโรงไปยังราษฎรบูรณะ 

• ควรสรางทางเชื่อม N10-N11 ท้ังสองทิศทางเพ่ือการเดินเชื่อมตอท่ีสมบูรณ 

• การกอสรางสวนตอขยายสายสีเหลือง ควรรอใหสายสีเขียวสรางเสร็จเรียบรอยกอน เน่ืองจาก

ปจจุบันแยกรัชโยธินมีการกอสรางการจราจรติดขัดมาก ถากอสรางพรอมกันจะเพ่ิมปญหามาก

ยิ่งขึ้น 

ไมวิตกกังวล จํานวน 64 

ราย (รอยละ 46.4)

วิตกกังวลเล็กนอย จํานวน 

47 ราย (รอยละ 34.1)

วิตกกังวลปานกลาง จํานวน 20 ราย 

(รอยละ 14.5)

วิตกกังวลมาก จํานวน 7 ราย 

(รอยละ 5.1)
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 
ตารางท่ี 6 สรุปประเด็นความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ จากแบบประเมินผลหลังการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

ประเด็น คําถาม/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล 

2.  ขอบเขตการศึกษา

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

• กังวลผลกระทบดานเสียง ความส่ันสะเทือนอาจทําใหนักเรียนและนักศึกษารวมถึงอาจารย

ผูสอนโรงเรียนสาธิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เน่ืองจากอยูใกลพ้ืนท่ีโครงการ 

• ควรหลีกเล่ียงผลกระทบกับระบบสาธารณูปโภคท่ีอยูเดิม หรือสรางทางระบบระบายนํ้าตลอด

แนวเสนทาง เพ่ือลดปญหานํ้าทวมถนนดานลาง 

• โครงการตองชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการ ความปลอดภัยขณะกอสราง ไมกระทบตอการ

เปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีกอสราง 

• ในชวงกอสรางทางรถไฟฟาควรมีแผนการจัดการจราจรดวย เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบเหมือนกับ

การกอสรางอุโมงครัชโยธิน ซ่ึงเกิดปญหาการจราจรติดขัดอยางมาก 

• ควรมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานเสียงและฝุนละออง เพ่ือผลกระทบกับประชาชน

นอยท่ีสุด 

• กังวลเรื่องวิวทิวทัศนเปล่ียนแปลงไป ตนไมเกาะกลางและริมทางหายไป และขอใหลอมยาย

ตนไมแทนการตัด 

• กรณีมีเหตุเดือดรอนรําคาญจากประชาชน โครงการควรมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ียั่งยืน 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจประสบปญหาผูใชบริการรถไฟฟานํารถยนตสวนตัวมา

จอดเพ่ือขึ้นรถไฟฟาตอ 

• ขอใหมีไฟสองสวางในทางเดินเทาเพ่ือความปลอดภัย เน่ืองจากมีผูสัญจรตลอด 24 ชั่วโมง 

3. ดานการมีสวนรวมของ

ประชาชนและการ

ประชาสัมพันธ 

• หากประชาชนไดรับผลกระทบหรือไดรับความเดือนรอนควรมีการช้ีแจงหรือระบุผูท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบใหชัดเจน 

• ขอใหมีประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูโดยท่ัวถึง ท้ัง Internet ส่ือตางๆ ปายประชาสัมพันธ 

และควรเพ่ิมเวลาในการประชาสัมพันธลวงหนาใหมากขึ้น 

4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

อื่นๆ 

• ควรมีรานคา หรือตู ATM ของธนาคารตางๆ บนสถานี เพ่ือดึงดูดใหมีผูใชสนใจมากขึ้น ไมเปน

เพียงแคทางผาน 

• รัฐบาลควรสนับสนุนใหปรับปรุงทางเดินเทาดานลางใหสวยงามนาเดิน ว่ิง ขี่จักรยาน มากขึ้น 

• มีรถชัทเทิลบัส (Shuttlebus) เขาสูชุมชนเสือใหญ เพ่ือรับสงผูโดยสารออกสูสถานี ลดการใช

รถยนต 

• คาชดเชยหรือคาทดแทนการเวนคืน ควรมีความเหมาะสมและควรมากกวาราคาซ้ือขายใน

ทองตลาด รวมถึงคาเสียโอกาสดวย 

 

 

สวนท่ี 5 ความพึงพอใจตอการรับฟงความคิดเห็นของโครงการฯ  
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นตางๆ อยูในระดับมากถึงปานกลาง โดยพบวาประเด็นท่ี

ผูเขารวมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 93 ราย (รอยละ 67.4) คือ ประเด็น

ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายและสื่อสารใหผูเขารวมการประชุมเขาใจจํานวน 95 ราย (รอยละ 

68.8) รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสมของสถานท่ีและความสะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรมการ

ประชุมรับฟงความคิดเห็นจํานวน 94 ราย (รอยละ 68.1) และ ประเด็นความพึงพอใจตอภาพรวมของกิจกรรม

ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในวันนี้จํานวน 93 ราย (รอยละ 67.4) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

7 

 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจตอการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของโครงการฯ การประชุมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี  1 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1) ความสามารถของวิทยากรใน

การอธิบายและส่ือสารใหผูเขารวม

การประชุมเขาใจ  

95 68.8 40 29.0 3 2.2 138 100.0 

2) ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ 

รูปแบบ และวิธีการนําเสนอมีความ 

ชัดเจน กระชับ และครอบคลุม

เน้ือหาท่ีสําคัญ 

92 66.7 41 29.7 5 3.6 138 100.0 

3) ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ี

นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ 

83 60.1 43 31.2 12 8.7 138 100.0 

4) ความเหมาะสมของสถานท่ีและ

ความสะดวกในการเดินทางเขารวม

กิจกรรมการประชุมรับฟงความ

คิดเห็น 

94 68.1 39 28.3 5 3.6 138 100.0 

5) ความเหมาะสมของภาพรวม

เอกสารประกอบการประ ชุ ม 

กําหนดการ ไปรษณียบัตร กระดาษ

คําถาม และแบบประเมินผลหลัง

การประชุมฯ  

91 65.9 42 30.5 5 3.6 138 100.0 

6) ความเหมาะสมของโอกาสและ

ระยะเวลาในการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ 

83 60.1 49 35.5 6 4.3 138 100.0 
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจตอการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของโครงการฯ การประชุมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี  1 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7)  ความรู ความเขา ใจของทาน

เกี่ยวกับเน้ือหาการประชุม ราง

ขอบเขตการศึกษาฯ ภายหลังการ

เขารวมการประชุมในวันน้ี 

93 67.4 40 29.0 5 3.6 138 100.0 

8) ความพึงพอใจตอภาพรวมของ

กิจกรรมประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน ในวันน้ี 

93 67.4 40 29 5 3.6 138 100.0 

 

3) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะภายหลังการจัดประชุมฯ 

โครงการฯ ไดจัดชองทางเพ่ือรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการฯ เพ่ิมเติมอีกเปนระยะเวลา 

15 วัน ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 ผานทาง

ไปรษณีย จดหมาย โทรศัพท และจดหมายอิเล็กทรอนิคส ดังนี้ 

(1) ไปรษณียบัตร  

โดยแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในไปรษณียบัตรท่ีแนบไปพรอมกับชุดเอกสาร

การรับฟงความคิดเห็นตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1 และสงกลับมาตามท่ีอยูท่ีได 

ระบุไวแสดงดังรูปท่ี 9 
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 

 

รูปท่ี 9 ไปรษณียบัตรแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะภายหลัง 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1 

(2) จดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

โดยสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมทางจดหมายตามชื่อและท่ีอยู ท่ีระบุในเอกสาร

ประกอบการประชุมโครงการฯ ดังนี้  

นางสาวปรียาภรณ เหมวัตร  

เลขท่ี 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260 

หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดท่ี  ylex.mrta@gmail.com 

(3) โทรศัพท  

ผูสนใจสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมทางโทรศัพทในดานตางๆ 

ของโครงการฯ ดังนี้ 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

เลขท่ี 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

โทรศัพท 0-2716-4000 

โทรสาร 0-2716-4019 

งานจางท่ีปรึกษาโครงการ (Project Consultant : PC) 

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง 

นายศราวุธ เกียรติพาณิชย วิศวกรประสานงาน 

โทรศัพท 0-2636-7510 
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 

1 เดือน 

3 เดือน 

4 เดือน 

3 เดือน 

6 เดือน 

6 เดือน 

6 เดือน 

(4) ผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะภายหลังการจัดประชุมฯ 

มีผูแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนครั้งท่ี 1 ในชวงระหวางวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จํานวน 

3 ราย โดยเปนการแสดงความคิดเห็นผานทางไปรษณียบัตร รายละเอียดดังตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 7 ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากไปรษณียบัตรและจดหมายทางไปรษณีย

ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นตามการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

ประเด็น คําถามและขอเสนอแนะ 

1. รายละเอียดโครงการฯ • ควรจะมีสถานีขึ้นลงตรงหนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพราะมองเห็นความสําคัญของ

นักศึกษา และชุมชนหลังมหาวิทยาลัย  

• อยากใหมีสถานีหนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือความสะดวกในการเดินทางมาทํางาน 

2. ขอบเขตการศึกษา

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

• ควรศึกษาผลกระทบตอการจราจร และสภาพแวดลอมตางๆ ใหละเอียด ใหสงผลกระทบตอ

ประชาชนนอยท่ีสุด 

• กังวลผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการจราจร เน่ืองจากปจจุบันทําอยูแถวถนนรัชดาภิเษก มีปริมาณ

รถจํานวนมาก 

 

5 แผนการศึกษาของโครงการ 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการ

ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – 

สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) แผนการศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 9  

ตารางท่ี 8  ระยะเวลาการศึกษาและจัดทํารายงานของโครงการ 
 

การดําเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ชี้แจง 

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

การคาดการณปริมาณผูโดยสาร         

วางแผนการเดินรถ             

การศึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน          

การสํารวจและการกําหนดแนวเสนทาง         

งานออกแบบรายละเอียดโครงการ         

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม         

การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ         

เสนอรายงาน EIA ตอ สผ.         
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รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (แยกรัชดา-ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน) 
 
หมายเหตุ :  ในชวงเดอืนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 มีการสํารวจเก็บตัวอยางส่ิงแวดลอมในโครงการ และในชวงหลังเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เปนชวงการ

พิจารณารายงาน EIA โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ไมรวมนับในระยะเวลาการศึกษาของโครงการ 

6 ชองทางการติดตอและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

เลขท่ี 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

โทรศัพท 0-2716-4000 โทรสาร 0-2716-4019 

  งานจางท่ีปรึกษาโครงการ (Project Consultant : PC) 

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง 

วิศวกรประสานงาน  นายศราวุธ เกียรติพาณิชย  

โทรศัพท 0-2636-7510 อีเมล ylex.mrta@gmail.com 

ดานประชาสัมพันธ  นางสาวปรียาภรณ เหมวัตร   โทรศัพท 0-2763-2828 ตอ 2826 

 

ติดตามขอมูลโครงการไดท่ี www.mrta-yellowlineextension.com 
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Ã¿Á. àÃÒÂ¡ÃÐ´ÑºªÕÇÔμàÁ×Í§
รฟม. "เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน"
รรรรรฟฟฟฟฟมมมมม. "เเเเเปปปปปนนนนนออออองงงงงคคคคคกกกกกรรรรรททททท่ีมมมมมีคคคคควววววาาาาามมมมมเเเเเปปปปปนนนนนเเเเเลลลลลิศศศศศดดดดดาาาาานนนนนรรรรรถถถถถไไไไไฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟาาาาาขขขขขนนนนนสสสสสงงงงงมมมมมวววววลลลลลชชชชชนนนนน
ท่่ีีสามารถยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตปประชาชนและสงเสริิมการพััฒนาเมืืองอยางยัั่่งยืืน""

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)
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