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1 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองตามแนวถนน
ลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ เพื่อรองรับการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง จากบริเวณถนนลาดพร้าวที่เป็น
แหล่งพาณิชยกรรม ซึ่งหากสามารถต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง จากบริเวณ
แยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปถึงแยกรัชโยธินได้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเช่ือมต่อการเดินทาง เข้าสู่ถนน
ลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก และถนนพหลโยธินมากยิ่งข้ึน 

ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) 
จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง ซึ่งรองรับการเช่ือมต่อการ
เดินทางของผู้โดยสารให้สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้าถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าและการเดินทางภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งข้ึน รวมถึงการเดินทางบนถนนรัชดาภิเษกที่ มีประชาชนอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส านักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญา 
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอุทธรณ์ ศาลแพ่ง ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น 

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง 
(แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) ได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภทและขนาด 
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 
พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยในประกาศได้ก าหนดให้
โครงการระบบขนสง่มวลชนที่ใช้รางทกุขนาดต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ในข้ันอนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ ด้วยเหตุนี้ ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง  
(แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
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2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทนุ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง 
(แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) ส าหรับเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และ
แหล่งพาณิชย์ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก และถนนพหลโยธิน  
โดยรองรับการเช่ือมต่อการเดินทางจากระบบขนส่งมวลชนระบบรอง เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก ได้แก่ 
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(Airport Rail Link) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

3 พื้นที่ศกึษาของโครงการ 

แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นโดยเช่ือมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 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 

4 รายละเอียดโครงการ 

4.1 รูปแบบและแนวเส้นทางโครงการ 

ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) 
เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง ประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่มีสมรรถนะสูง สามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ 25,000-30,000 คน/ช่ัวโมง/ทิศทาง ด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ซึ่งมีการ
ออกแบบทางว่ิงและสถานี ให้สอดคล้องกับระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง 
สายหลัก โดยมีลักษณะโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง เพื่อเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง สายหลัก ที่สถานีรัชดา กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
(อยู่ระหว่างก่อสร้าง) 
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รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 
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จากผลการศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทางส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  
ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง (แยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) จะมีจุดเริ่มต้นเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสี เหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง บริเวณสถานีรัชดา (YL-01) ซึ่ งอยู่ ใกล้กับอาคารจอดแล้วจร  
(Park & Ride) สถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยแนวเส้นทางโครงการจะว่ิงไป
ตามแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษก มีสถานี YLEX-01 อยู่บริเวณหน้าอาคารจอดรถของส านักงานศาล
ยุติธรรม จากนั้นว่ิงไปตามแนวเกาะกลางของถนนรัชดาภิเษกแล้วเบี่ยงแนวเส้นทางออกจากเกาะกลางไปตาม
แนวถนนรัชดาภิเษกทางซ้าย เพื่อหลบอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน ไปตามแนวทางเท้าเข้าสู่สถานี 
YLEX-02 บริเวณ สน.พหลโยธิน และมีทางเดินเช่ือมยกระดับ (Skywalk) ไปยังสถานีพหลโยธิน 24  
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร 

 
รูปท่ี 2 ต าแหน่งสถานี YLEX-02 บริเวณ สน.พหลโยธิน  
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 รูปท่ี 3 แนวเส้นทางโครงการ 
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4.2 โครงสร้างทางว่ิง 

โครงสร้างทางว่ิงรถไฟฟ้าของโครงการ ออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายหลัก 
ซึ่งเป็นระบบการเดินรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) รองรับทางว่ิงของรถไฟฟ้ารางเดี่ยวจ านวน 2 ทิศทาง  
(2 Direction Guideway Beams) มีลักษณะโครงสรา้งทางว่ิงยกระดับตลอดแนวเส้นทางไปตามแนวเกาะกลาง
ของถนนรัชดาภิเษก และบริเวณก่อนถึงแยกรัชโยธิน จะเบี่ยงแนวเส้นทางออกจากเกาะกลางไปทางซ้ายของ
ถนนรัชดาภิเษกไปตามแนวทางเท้า เพื่อหลบอุโมงค์ทางลอดบรเิวณแยกรชัโยธิน ไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
แยกรัชโยธิน มีระดับทางว่ิงสูงประมาณ 15 เมตร ระยะห่างระหว่างรางทั่วไปประมาณ 4.40 เมตร  

4.3 สถานีรถไฟฟ้า 

สถานีรถไฟฟ้าของโครงการเป็นสถานียกระดับ (Elevated) เป็นสถานีแบบเปิดโล่ง (Open Station) 
ก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย (NFPA 101 และ NFPA 130) ในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสาร  ประกอบด้วย 2 สถานี ได้แก่ สถานี YLEX-01  
(รูปท่ี 4) ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารจอดรถของส านักงานศาลยุติธรรม และสถานี YLEX-02 (รูปท่ี 5) ตั้งอยู่
บริเวณ สน.พหลโยธิน โดยรูปแบบสถานีมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  
รูปท่ี 4 รูปแบบสถานี YLEX-01 

หมายเหตุ : เปน็รูปแบบแนวความคิดเบื้องต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง หมายเหตุ : เปน็รูปแบบแนวความคิดเบื้องต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง 

หมายเหตุ : เปน็รูปแบบแนวความคิดเบื้องต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง 
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รูปท่ี 5 รูปแบบสถานี YLEX-02 

 

• ชั้นท่ี 1 ชั้นพ้ืนดินระดับทางเท้าสาธารณะ (Ground Floor Level) มีทางข้ึน-ลง พร้อม 
สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเช่ือมต่อลิฟต์ส าหรับผู้พิการ 

• ชั้นท่ี 2 ชั้นจ าหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse Level) ลักษณะแบบเปิดโล่ง ประกอบด้วย  
ห้องจ าหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องจ าหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ และเครื่องเก็บบัตรโดยสารอัตโนมัติ พร้อม 
สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ และบันไดเลื่อน (ดังรูปท่ี 6) 

หมายเหตุ : เป็นรูปแบบแนวความคิดเบ้ืองต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง 

หมายเหตุ : เปน็รูปแบบแนวความคิดเบื้องต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง หมายเหตุ : เปน็รูปแบบแนวความคิดเบื้องต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง 
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รูปท่ี 6 ทัศนียภาพภายในอาคารสถานีชั้นจ าหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse Level) 

• ชั้นที่ 3 ชั้นชานชาลา (Platform Level) ส าหรับจอดรถไฟฟ้ารับ-ส่ง ผู้โดยสาร มีประตูอัตโนมัติ
กั้นที่ชานชาลาสูงประมาณ 1.50 เมตร (Half Height Platform Screen Door) เพื่อป้องกันผู้โดยสารพลัดตก
ลงรางรถไฟฟ้า ปลายชานชาลาทั้งสองด้านมีบันไดส าหรับผู้โดยสารข้ึน-ลง บันไดเลื่อน ลิฟต์ส าหรับผู้พิการ 
และบันไดส าหรับหนีภัยในกรณีฉุกเฉิน โดยจะออกแบบเป็นชานชาลาแบบข้าง (Side Platform) เพื่อประหยัด
พื้นที่สถานีและสะดวกในการใช้งาน ส าหรับการโดยสารทั้งขาไปและขากลับ (ดังรูปท่ี 7) 

 

รูปท่ี 7 ภาพทัศนียภาพภายในอาคารสถานีชั้นชานชาลา (Platform Level) 

 

 

  

หมายเหตุ : เป็นรูปแบบแนวความคิดเบ้ืองต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง 

หมายเหตุ : เป็นรูปแบบแนวความคิดเบ้ืองต้น อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงภายหลัง 
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4.4 การเชือ่มต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า 

โครงการจัดให้มีทางเดินเช่ือมยกระดับ (Skywalk) บริเวณสถานี YLEX-02 เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเช่ือมต่อการเดินทางไปยังโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สถานีพหลโยธิน 24  
(ดังรูปท่ี 8) 

 
รูปท่ี 8 แนวทางเดินเชื่อมยกระดับ (Skywalk) ระหว่างสถานี 
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5 การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

5.1 ขอบเขตและขั้นตอนการศกึษา 

 

5.2 ประเดน็การศึกษาด้านสิ่งแวดลอ้ม 
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้พิจารณาจากรายละเอียดโครงการร่วมกับข้อมูล 

ทุติยภูมิที่รวบรวมได้ และข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจในภาคสนาม ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง  
4 ด้าน เพื่อคัดเลือกประเด็นการศึกษาที่มีความส าคัญและอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งจาก
การพิจารณาพบว่า โครงการมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่จะต้องน าไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ านวน  
17 ปัจจัย ดังนี้ 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทีน่ าไปศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน 17 ปัจจัย 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (6) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ (1) 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ (5) 

คุณค่าต่อ 
คุณภาพชีวิต(5) 

1. สภาพภูมปิระเทศ 
2. ทรัพยากรดิน 
3. ธรณีวิทยาและ

แผ่นดินไหว 
4. คุณภาพอากาศ 
5. ระดับเสียง 
6. ความสั่นสะเทือน 

1. นิเวศวิทยาทางบก 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2. การคมนาคมขนสง่ 
3. ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 
4. การระบายน้ าและการ

ควบคุมน้ าท่วม 
5. การจัดการกาก 

ของเสยี 

1. สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม 
2. การโยกย้ายและเวนคืน 
3. การสาธารณสุข 

และสุขภาพ 
4. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภยั 
5. ทัศนียภาพ  

และการท่องเทีย่ว 

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของ

ประชำชน ครั้งที่ 2 

8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

กำรจัดท ำรำ่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5.3 สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ท าการประเมินผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ โดยไดเ้สนอรายละเอียด
การประเมินผลกระทบให้ชัดเจน รวมทั้งระบุระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ  
จ าแนกเป็นผลกระทบหลกัและผลกระทบรอง ทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ ต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาถึงระยะเวลาในการเกิดผลกระทบ พื้นที่ที่จะได้รับ
ผลกระทบ เพื่อให้ทราบลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ โดยใช้เครื่องมือและเหตุผลทางด้านวิชาการที่
เป็นที่ยอมรับในการคาดคะเนและประมวลผล ซึ่งในบางประเด็นอาจต้องใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Model) ในการท านายผล เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเหล่าน้ัน
และก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการใน
การประเมินความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมนอกจากนี้ หากมีบางประเด็นที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่ามี
ผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะท าการเสนอมาตรการชดเชยความเสียหายที่
เกิดข้ึน และในขณะเดียวกันหากพบว่ามีประเด็นสิ่งแวดล้อมบางประเด็นไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดข้ึน แต่
หากสามารถเสนอแนวทางการปรับปรงุเพื่อสง่เสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้ก็จะ
น าเสนอแนวทางและมาตรการดังกล่าวต่อไป  

สรุปผลกระทบที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง  
(แยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) ไดด้ังนี ้
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
1. คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง 

- คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเน่ืองจาก
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากพื้นที่
ก่อสร้าง และไอเสียจากเคร่ืองจักรและ
ยานพาหนะที่ ใช้ ในการขนส่ งวัสดุ
อุปกรณ์ 

ระยะก่อสร้าง 
- มีการติดตั้งร้ัวทึบความสูงอย่างน้อย 2 เมตร 

ล้างพื้ นผิวจราจร การปิดคลุมกองวัสดุ 
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร และการ
จ ากัดความเร็วของยานพาหนะในพื้ นที่
ก่อสร้าง 

 ระยะด าเนินการ  
- ไม่มีผลกระทบ เน่ืองจากการเดินระบบ

รถไฟฟ้าไม่มีการสันดาปภายในจาก
เคร่ืองยนต์ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ  

ระยะด าเนินการ  
- จัดระบบการจราจรบนถนนเดิมบริเวณใต้

โครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้าให้เกิด
ความคล่องตัว/ลดความคับคั่งของสภาพ
การจราจร 

2. ระดับเสียง ระยะก่อสร้าง 
- เสียงดังจากอุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรกล ที่

ใช้ในการก่อสร้าง  

ระยะก่อสร้าง 
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 

หากจ า เป็ นต้ อ งด า เนินการ ต้ อ งมีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างสม่ าเสมอ 
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
 ระยะด าเนินการ  

- เสียงจากการเดินรถไฟฟ้าโมโนเรล ซ่ึง
โครงการเป็นล้อยาง จึงมีผลกระทบด้าน
เสียงค่อนข้างต่ า  

ระยะด าเนินการ  
- ตรวจสอบ ดูแลและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า 

โดยเฉพาะล้อและรางรถไฟฟ้า อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและไม่มีปัญหา
ด้านเสียงดังรบกวน 

3. ความสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้าง 
- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง เช่น 

การเจาะ เส า เข็ ม  กา รขนส่ งวัส ดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ และการใช้งาน
อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ 

ระยะก่อสร้าง 
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความ

สั่นสะเทือนต่อเน่ือง หากจ าเป็นจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และจ ากัดความเร็ว
ของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้าง/ชุมชน 

 ระยะด าเนินการ 
- ระดับความสั่นสะเทือนจากการเดิน

รถไฟฟ้าซ่ึงเป็นล้อยาง อาจก่อให้เกิด
ความสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้เล็กน้อย 

ระยะด าเนินการ 
- ตรวจสอบ  ความสมบู รณ์ แข็ งแรงของ

โครงสร้าง และล้อยางของรถไฟฟ้าอย่าง
เคร่งครัด 

4.  การระบายน้ า
และการควบคุม
น้ าท่วม 

ระยะก่อสร้าง 
- แนวเส้นทางไม่กีดขวางแหล่งน้ า แต่

อาจมีผลกระทบจากเศษวัสดุก่อสร้างที่
กีดขวางการระบายน้ า ซ่ึงมีส่วนท าให้
เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ 

ระยะก่อสร้าง 
- ตรวจสอบและจัดเก็บวัสดุที่ร่วงหล่นบนพื้นผวิ

จราจรออกให้หมดทุกวัน หลีกเลี่ยงการวาง
กองวัสดุในพื้นที่กีดขวางการไหลของน้ า 

 ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีผลกระทบ เน่ืองจากพื้นผิวของ

โครงสร้างทางวิ่งที่วางซ้อนทับบนพื้นที่
ผิวจราจรเดิม จะไม่ท าให้พื้นที่ผิวการ
ระบายน้ าเดิมมีขนาดลดลง 

ระยะด าเนินการ 
-  

5. การคมนาคม
ขนส่ง 

ระยะก่อสร้าง 
- พื้นที่ ก่อสร้างจะใช้บริเวณเกาะกลาง

ของถนนรัชดาภิเษก และจะต้องมีการ
กันพื้นที่ ก่อสร้างเพิ่ม เพื่อใช้ในการ
ติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ส่งผลกระทบ
ต่อการคมนาคมในพื้นที ่

ระยะก่อสร้าง 
- ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร สัญญาณจราจร 

ป้ายทางลัด และไฟส่องสว่าง ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนหรือผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง จัดเตรียมแผนการจราจร และ
จ ากัดความเร็วในการขับขี่ของยานพาหนะ 

 ระยะด าเนินการ 
- ภาพรวมการจราจรบนโครงการข่าย

ถนนเดิมที่ มีรถไฟฟ้าสายสี เหลืองมี
ความคล่องตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้าและเย็น) 
เน่ืองจากผู้ใช้เส้นทางบางส่วนเปลี่ยน
การเดินทางมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถยนต์ 
และใช้เวลาการเดินทางที่แน่นอน 

ระยะด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่ง

มวลชนให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขัด รวมทั้งช่วยลดมลพิษทางอากาศและ
เสียงจากรถยนต์บนท้องถนน 
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6 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพนัธ์โครงการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ 
เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่
เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้ร่วมกัน 

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ เป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนา
โครงการ รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล และมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงแนวคิดและรูปแบบของ
โครงการในล าดับข้ันตอนต่าง ๆ  ของการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการโดยรวมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย โดยด าเนินงานด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548 รวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2549 ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากโครงการ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. หน่วยงานส่วนราชการในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ 
ส่วนท้องถ่ิน  

5. องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถ่ินและ  
ในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ด าเนินการ เป็นต้น 

6. สื่อมวลชน 

7. ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 

ทั้งนี้โครงการตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีภาพรวมการด าเนิน
กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมทกุกลุม่ผูม้ีสว่นได้เสียของโครงการ แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม 
ดังนี ้
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 

1. การแนะน าข้อมูล
โครงการแก่ผู้บริหาร
หน่วยงานและชุมชนท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโครงการ 

วันท่ี 8,16 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 

2. การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  
ครั้งท่ี 1 

กลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 7 กลุ่ม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549  

 

วันท่ี 15 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 

 

3. การประชุมกลุ่มย่อย  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน ประธานและกรรมการชุมชน ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ  

วันท่ี 21 เมษายน 

พ.ศ. 2561 

4. สัมภาษณ์เชิงลึก  กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวแทนของกลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อกิจกรรมของโครงการ 

ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้น าชุมชนในพื้นที่ 

วันท่ี 24 มกราคม  

ถึง 27 เมษายน 

พ.ศ. 2561 

5. การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  
ครั้งท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย 

ทั้ง 7 กลุ่ม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน

กระบวนการ วิ เค ราะห์ ผ ลก ระทบสิ่ งแวดล้ อ ม  

ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549  

วันท่ี 8 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561 
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7 แผนการด าเนนิงาน 

โครงการมีระยะเวลาในการศึกษาและออกแบบ6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  
(ไม่รวมระยะเวลาพิจารณารายงาน EIA โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

▪ การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ปี พ.ศ.2560 

   

 

 

 

 

8 ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

เจ้าของโครงการ 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย  
(Mass Rapid Transit Authority of Thailand) 
เลขที่ 175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์  0 2716 4000  โทรสาร  0 2716 4019 

 

กลุ่มบรษิัททีป่รกึษา 

 

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

 

เริ่มก่อสร้าง 

เปิดให้บริการ 

ปี พ.ศ. 2562 

ภายในปี  พ.ศ. 2564 



Ã¿Á. àÃÒÂ¡ÃÐ´ÑºªÕÇÔμàÁ×Í§
รฟม. "เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน"
รรรรรฟฟฟฟฟมมมมม. "เเเเเปปปปปนนนนนออออองงงงงคคคคคกกกกกรรรรรททททท่ีมมมมมีคคคคควววววาาาาามมมมมเเเเเปปปปปนนนนนเเเเเลลลลลิศศศศศดดดดดาาาาานนนนนรรรรรถถถถถไไไไไฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟาาาาาขขขขขนนนนนสสสสสงงงงงมมมมมวววววลลลลลชชชชชนนนนน
ท่่ีีสามารถยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตปประชาชนและสงเสริิมการพััฒนาเมืืองอยางยัั่่งยืืน""

เจาของโครงการ

กลุมบริษัทท่ีปรึกษา

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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)


