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8.1
บทนํา ....................................................................................................................................................... 8-1
8.2
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง................................................... 8-2
8.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านกษัยการของดินและเสถียรภาพของดิน ....................... 8-2
8.2.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ.......................................................................... 8-2
8.2.3 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเสียง ................................................................................... 8-4
8.2.4 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบความสัน่ สะเทือน....................................................................... 8-6
8.2.5 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้ําผิวดิน ............................................... 8-7
8.2.6 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ํา .............................................. 8-9
8.2.7 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ......................................... .8-10
8.2.8 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ–สังคม .............................................................. 8-12
8.2.9 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการขยะมูลฝอย..................................................... 8-13
8.3
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดําเนินการ.............................................. 8-14
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สารบัญ

สารบัญ (ต่อ-6)
เรื่อง

8.4
8.5

หน้า
8.3.1 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ........................................................................ 8-14
8.3.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเสียง ................................................................................. 8-16
8.3.3 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบความสัน่ สะเทือน..................................................................... 8-17
8.3.4 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้ําผิวดิน ............................................. 8-19
8.3.5 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ํา ............................................ 8-21
8.3.6 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ......................................... .8-22
8.3.7 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ–สังคม .............................................................. 8-23
8.3.8 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการขยะมูลฝอย..................................................... 8-25
แผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน.......................................................................... 8-26
สรุปแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ............................................................................... 8-28

บทที่ 9 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9.1
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ............................................................... 9-1
9.1.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ ................................................. 9-1
9.1.2 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ................................................................................... 9-1
9.1.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) .................................................................... 9-2
9.1.4 การวิเคราะห์ด้านการเงิน .............................................................................................................. 9-2
9.2
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ...................................................................................................... 9-2
9.2.1 วิธีการศึกษา .................................................................................................................................. 9-3
9.2.2 ผลการศึกษา .................................................................................................................................. 9-7
บทที่ 10 การมีส่วนร่วมของประชาชน
10.1 บทนํา ..................................................................................................................................................... 10-1
10.2 วัตถุประสงค์ ............................................................................................................................................... 10-1
10.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................................................................... 10-1
10.4 ขั้นตอนการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน .................................................................................. 10-2
10.5 พื้นที่เป้าหมาย ............................................................................................................................................ 10-5
10.6 กลุ่มเป้าหมายโครงการ ............................................................................................................................... 10-9
10.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน ....................................................................................................................10-12
10.7.1 ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ...........................10-12
10.7.2 ผลการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ........................................................................10-20
10.8 การร้องเรียนและการดําเนินการแก้ไข......................................................................................................10-79
10.9 การประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ .......................................................................................10-85
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สารบัญ

สารบัญ (ต่อ-7)
เรื่อง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก1
ภาคผนวก ก2

หน้า

แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมติคณะกรรมการผูช้ ํานาญการฯ เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน และช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2.1
ภาคผนวก ข2.2
ภาคผนวก ข2.3
ภาคผนวก ข2.4
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข5

การคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม ช่วงสถานีเตาปูน-สถานีรัฐสภา
การคัดเลือกตําแหน่งที่ตั้งศูนย์ซอ่ มบํารุง
การศึกษาทบทวนกรณีศูนย์ซ่อมบํารุง
การศึกษาทางเลือกกรณีสถานีมไหสวรรย์
การศึกษาผลกระทบกรณีเพิ่มสถานียกระดับ 2 สถานี
รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย
รายการคํานวณระบบระบายน้าํ
งานประมาณการจํานวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast)

ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค1.1
ภาคผนวก ค1.2
ภาคผนวก ค1.3
ภาคผนวก ค1.4
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ค3
ภาคผนวก ค3.1
ภาคผนวก ค3.2
ภาคผนวก ค3.3
ภาคผนวก ค3.4

จุดตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ
มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ – สังคม
ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ผู้นําชุมชน
ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม กลุ่มครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม
ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม กลุ่มผู้ที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก ง1
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง3

รายงานการสํารวจด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
รายงานเบื้องต้นผลการขุดตรวจสอบทางโบราณคดี
รายงานสถานีและปล่องระบายอากาศในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
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สารบัญ

สารบัญ (ต่อ-8)
เรื่อง
ภาคผนวก ง4

หน้า
รายงานรายละเอียดการศึกษาเพื่อชี้แจงมติกรมศิลปากร

ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ฉ1
ภาคผนวก ฉ2

รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียของโครงการและการเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มองค์กร
แบบสอบถามความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (Participate Action Research)
ภาคผนวก ฉ3 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
ภาคผนวก ฉ4 การประชุมเพื่อนําเสนอสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2)
ภาคผนวก ฉ5 การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3)
ภาคผนวก ฉ6 การประชุมเพื่อนําเสนอหลักเกณฑ์ในการกําหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
ภาคผนวก ฉ7 การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
ภาคผนวก ฉ8 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในพื้นที่
ภาคผนวก ฉ9 การประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษาแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง (การประชุมกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 3)
ภาคผนวก ฉ10 สรุปประเด็นข้อร้องเรียนคุณคฑาภูมิ เฉลิมชัยอาภา และข้อกฎหมาย/หนังสือประสานงาน
ภาคผนวก ฉ11 การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สารบัญ

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

2.1.2-1

สรุปรายละเอียดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ ............................................... 2-8
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) เดิม และหลังการเปลีย่ นแปลง
ตําแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี จากการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) ............................... 2-44
ตําแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี จากการศึกษาปัจจุบัน .................................................. 2-44
สรุปการใช้พื้นที่ของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตามการออกแบบเดิม ....................................... 2-52
สรุปการใช้พื้นที่ของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตามการออกแบบปัจจุบัน ................................. 2-55
สรุปการใช้พื้นที่ของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ตามการออกแบบเดิม .................................... 2-56
รายละเอียดของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ตามการออกแบบในปัจจุบนั ................................ 2-59
สรุปเปรียบเทียบรายละเอียดการออกแบบเดิมและการออกแบบในปัจจุบัน .................................... 2-60
ของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกและอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สําคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ....................................... 2-61
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

2.3-1
2.3-2
2.4.2-1
2.4.2-2
2.4.3-1
2.4.3-2
2.4.4-1
2.6.1

3.1-1
3.4.2-1
3.4.4-1
3.4.7-1
3.5.1-1
3.5.2-1
3.6.2-1
3.6.5-1
3.6.6-1
3.6.6-2
3.6.6-3
3.6.6-4
3.8.1-1
3.8.4-1
3.9.4-1
3.10-1
3.10-2
3.10-3
3.10-4
3.11.1-1

พื้นที่เขตการปกครองที่แนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตร พาดผ่าน ................. 3-2
สรุปรูปแบบสถานีรถไฟฟ้าของโครงการ ............................................................................................ 3-32
ตําแหน่งอาคารระบายอากาศระหว่างสถานีใต้ดิน (Intervention Shaft: IVS) ............................... 3-49
การเชื่อมต่อการเดินทางของโครงการกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น................................................... 3-79
รายละเอียดอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ........................................................................................ 3-87
รายละเอียดของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ .............................................................................. 3-95
สรุปการใช้ประโยชน์พนื้ ที่ของอาคารทั้งหมดภายในที่จอดรถไฟฟ้า ................................................3-104
ปริมาณการใช้น้ําในอาคารสํานักงาน ...............................................................................................3-115
ปริมาณน้าํ เสียจากอาคารสํานักงาน ................................................................................................3-119
ปริมาณน้าํ เสียทีผ่ ่านการบําบัดแล้วจากอาคารสถานีใต้ดนิ .............................................................3-122
ปริมาณน้าํ ฝนที่ต้องระบายออกในแต่ละอาคารสถานียกระดับ .......................................................3-123
ปริมาณน้าํ เสียที่ต้องระบายออกในแต่ละอาคารสถานียกระดับ ......................................................3-124
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและพื้นที่ที่ต้องใช้ในระหว่างการก่อสร้าง .........................................3-156
ปริมาตรการรองรับดินที่เกิดขึ้นจากการขุดอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินของ รฟม. ..........................3-164
จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบขนส่ง (ITF) ของแต่ละสถานี ..........................3-176
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2566...................................................3-177
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2577 ...................................................3-178
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2587 ...................................................3-179
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2592 ...................................................3-180
ลักษณะและสมรรถนะของขบวนรถไฟฟ้าของโครงการ ..................................................................3-183
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ-1)
ตารางที่

หน้า

3.11.2-1
3.12.1-1
3.12.1-2
3.12.1-3

ความถี่ในการให้บริการ (Headway) และจํานวนขบวนรถไฟ (Fleet Size) ..................................3-194
การประมาณการค่าลงทุนเริ่มต้นของกรณีที่ 1 Distance Fare .....................................................3-199
การประมาณการค่าลงทุนเริ่มต้นของกรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare ............................................3-201
เงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ .......................................................3-203
กรณีที่ 1 Distance Fare
เงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ .......................................................3-204
กรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare
ค่าดําเนินการและค่าบํารุงรักษา (O&M Cost) กรณีที่ 1 Distance Fare......................................3-205
ค่าดําเนินการและค่าบํารุงรักษา (O&M Cost) กรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare ............................3-205
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ กรณีที่ 1 Distance Fare ................................................3-206
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ กรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare .......................................3-207
แผนการดําเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ .........................3-209
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

3.12.1-4
3.12.1-5
3.12.1-6
3.12.2-1
3.12.2-2
3.13.1-1

4.1.2-1
4.1.2-2
4.1.2-3
4.1.2-4
4.1.2-5
4.1.2-6
4.1.3-1
4.1.4-1
4.1.4-2
4.1.4-3
4.1.4-4
4.1.4-5
4.1.4-6
4.1.4-7
4.1.5-1
4.1.5-2

คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินธนบุรี (Thon Buri series : Tb) ............................................................ 4-8
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของชุดดินธนบุรี (Thon Buri series : Tb) ................................... 4-8
คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินบางกอก (Bangkok series : Bk) ........................................................... 4-9
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของชุดดินบางกอก (Bangkok series : Bk) .................................. 4-9
คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินสมุทรสงคราม (Samut Songkhram series : Sso) ............................. 4-9
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของชุดดินสมุทรสงคราม .............................................................. 4-10
(Samut Songkhram series : Sso)
สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ............................................. 4-32
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนของโครงการฯ ............................................ 4-36
วิธีการตรวจวัดมลสารที่สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติยอมรับ .............................. 4-38
สถิติภูมิอากาศสถานีตรวจวัดอากาศบางนา ในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2528 - 2557 ................................ 4-39
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯ.................................................. 4-40
ระยะห่างข้างละ 500 เมตร
แสดงคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศกรุงเทพมหานคร .................. 4-54
ในปี พ.ศ. 2553 – 2557
ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของโครงการฯ .............................. 4-56
สรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ของโครงการ ........................ 4-61
ระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดในกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ............................ 4-62
ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไปของโครงการฯ ........................................................... 4-64
11

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ-2)
ตารางที่

หน้า

4.1.5-3
4.1.6-1

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปของโครงการฯ .......................................................................... 4-68
มาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือนของ DIN 4150.............................................................................. 4-69
สําหรับความสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือน Reiher & Meister Scale ........................................................... 4-69
มาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ............................................................. 4-70
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ณ สถานีตรวจวัดต่างๆ ของโครงการฯ......................................... 4-71
ข้อมูลแหล่งน้ําสายหลักในแนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน จํานวน 7 สถานี ........................................ 4-78
(เก็บตัวอย่างน้าํ และวิเคราะห์คุณภาพน้าํ )
ดัชนีตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้าํ ผิวดิน ................................................................................. 4-78
คุณภาพน้ําในแหล่งน้าํ ผิวดินบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ ............................................... 4-79
ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556
ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามแนวเส้นทางโครงการฯ ...................................................... 4-93
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณแนวเส้นทาง จากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา .......................... 4-98
(พื้นทีบ่ ริเวณซอยศรีเผื่อน และซอยศรีพิชัย)
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณแนวเส้นทาง จากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา ........................4-101
(พื้นทีบ่ ริเวณกรมสรรพาวุธทหารบก)
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีรัฐสภา .............................................................................4-103
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีศรียา่ น ............................................................................4-104
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีวชิรพยาบาล ...................................................................4-104
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ..............................................................4-105
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีบางขุนพรหม ..................................................................4-105
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีผ่านฟ้า ............................................................................4-106
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีสามยอด ..........................................................................4-106
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีสะพานพุทธฯ ..................................................................4-107
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ ....................................................................4-108
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีสําเหร่..............................................................................4-109
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีบางปะแก้ว......................................................................4-110
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีบางปะกอก .....................................................................4-111
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีสะพานพระราม 9...........................................................4-112
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ ..................................................................4-113
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีพระประแดง ...................................................................4-114
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณสถานีครุใน ...............................................................................4-115

4.1.6-2
4.1.6-3
4.1.6-4
4.1.7-1
4.1.7-2
4.1.7-3
4.1.7-4
4.2.1-1
4.2.1-2
4.2.1-3
4.2.1-4
4.2.1-5
4.2.1-6
4.2.1-7
4.2.1-8
4.2.1-9
4.2.1-10
4.2.1-11
4.2.1-12
4.2.1-13
4.2.1-14
4.2.1-15
4.2.1-16
4.2.1-17
4.2.1-18

12

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ-3)
ตารางที่

หน้า

4.2.1-19

รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณแนวเส้นทางพืน้ ที่ยกระดับระหว่างสถานีดาวคะนอง ...............4-116
ถึงที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก .................................................4-117
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะอาคาร 1 ................................4-118
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะอาคาร 2 ................................4-119
รายชื่อพรรณไม้ที่สาํ รวจพบบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า ..........................................................................4-121
ชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของทรัพยากรสัตว์บริเวณพื้นที่โครงการฯ ..................................4-125
ชนิดพันธุ์นกทีส่ ํารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการฯ..........................................................................4-127
ชนิดพันธุ์สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีส่ ํารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ...............................................4-129
ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้าํ สะเทินบกที่สํารวจพบในบริเวณพื้นทีโ่ ครงการฯ ........................................4-130
ชนิดพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานที่สาํ รวจพบในบริเวณพืน้ ที่โครงการฯ ......................................................4-131
ชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของทรัพยากรสัตว์บริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า ..............................4-134
ชนิดพันธุ์นกทีส่ ํารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า ......................................................................4-135
ชนิดพันธุ์สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีส่ ํารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า ...........................................4-137
ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้าํ สะเทินบกที่สํารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า ....................................4-138
ชนิดพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานที่สาํ รวจพบในบริเวณพืน้ ที่จอดรถไฟฟ้า ..................................................4-139
ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้ําบริเวณคลองบางซื่อ ..............................................................4-144
ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนสัตว์ในน้ําบริเวณคลองบางซื่อ ............................................................4-146
ผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดินในน้ําบริเวณคลองบางซื่อ ...................................................................4-146
ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้ําบริเวณคลองขุดเจ้าเมือง .......................................................4-147
ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนสัตว์ในน้ําบริเวณคลองขุดเจ้าเมือง .....................................................4-149
ผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดินในน้ําบริเวณคลองขุดเจ้าเมือง ............................................................4-149
ข้อกําหนดการใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางโครงการฯ...........................................................................4-151
ประเภทที่ดินตามแนวเส้นทางโครงการฯ อาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีบางปะกอก ..................4-154
และสถานีราษฎร์บูรณะ และทีจ่ อดรถไฟฟ้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบริเวณแนวเส้นทาง อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ......................4-160
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ทั้ง 2 อาคาร และที่จอดรถไฟฟ้าโครงการฯ
สภาพปัจจุบนั ของท่อประปาในแนวเส้นทางโครงการฯ...................................................................4-166
ข้อมูลการผลิต – จ่ายน้ํา และพืน้ ที่ให้บริการของการประปานครหลวง .........................................4-166
ข้อมูลการผลิต – จ่ายน้ํา และพืน้ ที่ให้บริการแยกตามสาขาของการประปานครหลวง ..................4-167
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ............................................................................4-168
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขตการไฟฟ้านครหลวง ในปี พ.ศ. 2556 ...............................................4-168
จํานวนหน่วยจําหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามเขตการไฟฟ้านครหลวงในปี พ.ศ. 2556 ..................4-169

4.2.1-20
4.2.1-21
4.2.1-22
4.2.1-23
4.2.1-24
4.2.1-25
4.2.1-26
4.2.1-27
4.2.1-28
4.2.1-29
4.2.1-30
4.2.1-31
4.2.1-32
4.2.1-33
4.2.2-1
4.2.2-2
4.2.2-3
4.2.2-4
4.2.2-5
4.2.2-6
4.3.1-1
4.3.1-2
4.3.1-3
4.3.2-1
4.3.2-2
4.3.2-3
4.3.2-4
4.3.2-5
4.3.2-6
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ-4)
ตารางที่

หน้า

4.3.3-1
4.3.4-1
4.3.4-2
4.3.4-3

สภาพปัจจุบนั ของท่อระบายน้ําทิ้งในแนวเส้นทางโครงการฯ ..........................................................4-175
ข้อมูลทั่วไปถนนสายหลัก ตามแนวเส้นทางโครงการฯ ....................................................................4-178
ตําแหน่งสํารวจข้อมูลปริมาณจราจรบนช่วงกลางถนน....................................................................4-188
ปริมาณการจราจรและสัดส่วนความสามารถในการรองรับของถนน...............................................4-189
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM Peak) ในปี พ.ศ. 2555
ปริมาณขยะมูลฝอยจากสํานักงานเขตต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2556 ...................................4-196
ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้าํ ขนาดใหญ่ จํานวน 5 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร ...............................4-200
จํานวนประชากรในเขตบางซื่อ ........................................................................................................4-202
จํานวนประชากรในเขตพระนคร (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา) ........................................................4-203
สถานศึกษาในเขตพระนครจําแนกตามสังกัด (เฉพาะแขวงในพืน้ ที่ศึกษา) .....................................4-204
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สารบัญ
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ตารางที่

หน้า
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สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ-1)
รูปที่

หน้า
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3.1-1
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แบบแปลนชั้นที่ 2 ของที่จอดรถไฟฟ้า.............................................................................................3-107
ภาพตัดของที่จอดรถไฟฟ้า...............................................................................................................3-108
ทางสัญจรที่จอดรถไฟฟ้า .................................................................................................................3-109
ภาพตัดขวางถนนภายในที่จอดรถไฟฟ้า ..........................................................................................3-109
ภาพตัดขวางอาคารซ่อมบํารุงประจําวัน (Light Maintenance)....................................................3-110
ภาพตัดขวางส่วนงานบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ ................................................................3-111
ภาพตัดขวางส่วนงานที่จอดรถไฟฟ้า................................................................................................3-112
ภาพตัดขวางอาคารล้างขบวนรถไฟฟ้า ............................................................................................3-113
ภาพตัดขวางอาคารเก็บขยะ ............................................................................................................3-113
ภาพตัดขวางสถานีไฟฟ้าย่อย ...........................................................................................................3-114
ภาพตัดขวางสํานักงานรักษาความปลอดภัย ...................................................................................3-115
การจัดการน้ําภายในที่จอดรถไฟฟ้า ................................................................................................3-116
ผังการแบ่งพืน้ ที่ใช้สอยของ Stabling Yard ....................................................................................3-118
ตัวอย่างการล้างขบวนรถไฟฟ้าด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ ...................................................................3-120
ภาพแสดงลักษณะ Indirect Drain .................................................................................................3-121
การระบายน้ําของสถานียกระดับ.....................................................................................................3-123
ภาพตัดขวางอาคารพักขยะของที่จอดรถไฟฟ้า ...............................................................................3-124
การระบายน้ําฝนในแนวดิ่งภายในโครงการ .....................................................................................3-125
การระบายน้ําในแนวนอนภายในโครงการ.......................................................................................3-126
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สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ-6)
รูปที่
3.6.8-3
3.6.8-4
3.6.8-5
3.6.9-1
3.8.1-1
3.8.1-2
3.8.1-3
3.8.1-4
3.8.1-5
3.8.1-6
3.8.1-7
3.8.1-8
3.8.1-9
3.8.1-10
3.8.1-11
3.8.1-12
3.8.2-1
3.8.3-1
3.8.4-1
3.9.1-1
3.9.1-2
3.9.3-1
3.9.3-2
3.9.3-3
3.9.3-4
3.9.3-5
3.9.3-6
3.9.3-7
3.9.3-8

หน้า
แปลนบ่อหน่วงน้าํ ............................................................................................................................3-128
รูปตัดบ่อหน่วงน้ํา ............................................................................................................................3-128
การระบายน้ําจากบ่อหน่วงออกสู่ภายนอกโครงการ .......................................................................3-130
พื้นที่สีเขียวของที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก ...............................3-133
รูปตัดแสดง Omega joint ..............................................................................................................3-143
รูปแสดงการติดตั้ง Omega joint ที่รอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีรถไฟฟ้า ................................3-143
แนวเส้นทางโครงการและแนวโครงการก่อสร้างสะพานเกียกกาย ..................................................3-145
ผังแสดงแนวเส้นทางโครงการช่วงที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสะพาน......................................3-146
ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย
แนวเส้นทางโครงการ (โครงสร้างใต้ดิน) จากสถานีสามยอดถึงสถานีสะพานพุทธ..........................3-147
แนวเส้นทางโครงการช่วงทีล่ อดผ่านแม่น้ําเจ้าพระยา .....................................................................3-148
แผนผังแนวเส้นทางโครงการช่วงที่ลอดผ่านแม่นา้ํ เจ้าพระยา ..........................................................3-149
ขั้นตอนการก่อสร้างสถานีใต้ดินด้วยวิธีขุดและปิดกลับ (Cut and Cover) ....................................3-151
วิธีการก่อสร้างสถานีผ่านฟ้า ............................................................................................................3-153
วิธีการก่อสร้างสถานีสามยอด ..........................................................................................................3-156
ภาพตัดขวางแสดงการก่อสร้างพื้นชัน้ หลังคา ชั้นจําหน่ายตั๋ว และชัน้ อื่นๆ สถานีสามยอด ............3-158
ภาพตัดขวางแสดงอาคารจอดรถ สถานีสามยอด ............................................................................3-158
ตัวอย่างการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ..........................................................................................3-159
โครงสร้างแบบตัวยูบนเข็ม (U-Shape on Pile) สําหรับการก่อสร้าง ............................................3-160
โครงสร้างเปลี่ยนระดับ
แผนภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ...........................................................................................3-167
สถานที่จอดจักรยานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบบใต้ดนิ .....................................................................3-169
สถานที่จอดจักรยานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบบยกระดับ ................................................................3-169
การจัดวาง ITF บนพื้นทีส่ าธารณะ ..................................................................................................3-170
การจัดวาง ITF บนที่ดินเวนคืนสําหรับสร้างสถานีและทางเข้าสถานี ..............................................3-171
การออกแบบ ITF ตามความต้องการที่คาดการณ์ไว้ .......................................................................3-171
แสดงทางเท้าทดแทนบริเวณสถานีดาวคะนอง ................................................................................3-172
แสดงทางเท้าทดแทน ที่จอดส่งผู้โดยสาร และทีจ่ อดจักรยาน บริเวณอาคาร .................................3-173
ทางขึ้น-ลง 1 สถานีดาวคะนอง
แสดงทางเท้าทดแทน ที่จอดส่งผู้โดยสาร และทีจ่ อดจักรยาน บริเวณอาคาร .................................3-173
ทางขึ้น-ลง 2 สถานีดาวคะนอง
ช่องจราจรเสริมบริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ....................................................................3-174
ช่องจราจรเสริมบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 1 .................................................3-174
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สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ-7)
รูปที่

หน้า

3.9.3-9
3.10-1
3.10-2
3.10-3
3.10-4
3.11.1-1
3.11.1-2
3.11.1-3

ช่องจราจรเสริมบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 2 .................................................3-175
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2566 ...................................................3-181
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2577 ...................................................3-181
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2587 ...................................................3-182
ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2592 ...................................................3-182
แนวคิดของชุดควบคุมแบบรวมศูนย์ (Universal Workstation) ...................................................3-184
ตัวอย่างประตูกนั้ ชานชาลาชนิด Full Height.................................................................................3-191
ตัวอย่างประตูกนั้ ชานชาลาชนิด Half Height ................................................................................3-191

4.1.1-1
4.1.2-1
4.1.2-2
4.1.3-1
4.1.3-2
4.1.3-3
4.1.3-4

สภาพภูมิประเทศตามแนวเส้นทางโครงการฯ ..................................................................................... 4-3
ชุดดินที่แนวเส้นทางโครงการฯ พาดผ่าน ............................................................................................ 4-7
รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ ............................................................................................ 4-12
แผนที่ธรณีวิทยาของแนวเส้นทางโครงการฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ............................................ 4-28
แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย (ตุลาคม พ.ศ. 2556) ........................................................... 4-30
รอยเลื่อนมีพลังบริเวณประเทศไทย................................................................................................... 4-31
แผนที่แสดงเขตแผ่นดินไหวของประเทศไทยและชัน้ ความเร่งสูงสุดต่อความเร่ง .............................. 4-34
จากความโน้มถ่วงของโลก (PGA0/G : Peak Ground Acceleration/Acceleration
due to Earth Gravity) ของการไหวสะเทือนบนพืน้ ดินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง 10 %
ในช่วงเวลา 500 ปี
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ และที่จอดรถไฟฟ้า .................. 4-37
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ ................................................................................................... 4-47
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมในรัศมี 500 เมตร
โดยรอบที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ ............................................................................................... 4-52
แหล่งน้ําผิวดินบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ ..................................................................... 4-77
จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําผิวดินในแนวเส้นทางโครงการฯ............................................................... 4-89
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําผิวดินของโครงการฯ .............................................................................. 4-90
สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณแนวเส้นทางโครงการฯ .................................................... 4-96
สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ......................................... 4-97
สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ...................................... 4-97
สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณที่จอดรถไฟฟ้า ................................................................. 4-97
การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน................................................4-143
ของคลองบางซื่อ และคลองขุดเจ้าเมือง

4.1.4-1
4.1.4-2
4.1.4-3
4.1.7-1
4.1.7-2
4.1.7-3
4.2.1-1
4.2.1-2
4.2.1-3
4.2.1-4
4.2.2-1
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สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ-8)
รูปที่
4.3.1-1
4.3.1-2
4.3.1-3
4.3.1-4
4.3.1-5
4.3.1-6
4.3.3-1
4.3.3-2
4.3.3-3
4.3.4-1
4.3.4-2
4.3.4-3
4.3.4-4
4.3.4-5
4.3.4-6
4.3.4-7
4.3.4-8
4.3.4-9
4.3.4-10
4.3.4-11
4.3.4-12
4.3.4-13
4.3.4-14
4.3.4-15
4.3.4-16
4.3.4-17
4.3.4-18
4.3.4-19
4.3.4-21

หน้า
แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินทีไ่ ด้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ..................4-152
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินทีไ่ ด้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ..................4-153
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ ..............4-161
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 500 เมตร โดยรอบอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ............................4-162
ของโครงการฯ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 500 เมตร โดยรอบอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ .........................4-163
ทั้ง 2 อาคาร ของโครงการฯ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 500 เมตร โดยรอบที่จอดรถไฟฟ้า ....................................................4-164
พื้นที่ปิดล้อมป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร .................................................................................4-171
แนวเส้นทางโครงการในพื้นทีป่ ดิ ล้อมป้องกันน้าํ ท่วมกรุงเทพมหานคร ...........................................4-172
การระบายน้ําบริเวณพื้นที่ทจี่ อดรถไฟฟ้า ........................................................................................4-176
บริเวณถนนสามเสน .........................................................................................................................4-179
บริเวณถนนพระสุเมรุ.......................................................................................................................4-179
บริเวณถนนมหาไชย ........................................................................................................................4-179
บริเวณถนนประชาธิปก ...................................................................................................................4-180
บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน...................................................................................................4-180
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ........................................................................................................................4-180
บริเวณแยกเตาปูน ...........................................................................................................................4-183
บริเวณแยกเกียกกาย .......................................................................................................................4-183
บริเวณแยกซังฮี้ ................................................................................................................................4-183
บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์...................................................................................................................4-184
บริเวณแยกบางลําภู .........................................................................................................................4-184
บริเวณแยกป้อมมหากาฬ ................................................................................................................4-184
บริเวณแยกสามยอด ........................................................................................................................4-185
บริเวณสี่แยกบ้านแขก......................................................................................................................4-185
บริเวณแยกตากสิน...........................................................................................................................4-185
บริเวณแยกมไหสวรรย์ .....................................................................................................................4-186
บริเวณแยกดาวคะนอง ....................................................................................................................4-186
บริเวณแยกพระราม 2 .....................................................................................................................4-186
บริเวณแยกราษฎร์พัฒนา ................................................................................................................4-187
บริเวณแยกประชาอุทิศ....................................................................................................................4-187
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สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ-9)
รูปที่
4.3.4-22
4.3.4-23
4.3.4-24
4.4.1-1
4.4.1-2
4.4.1-3
4.4.4-1
4.4.4-2
4.4.4-3
4.4.4-4
4.4.4-5
4.4.4-6

4.4.4-7
4.4.4-8
4.4.4-9
4.4.4-10
4.4.4-11
4.4.4-12

5.3.5-1
5.3.5-2
5.3.5-3
5.3.5-4
5.3.5-5
5.3.5-6

หน้า
บริเวณสามแยกพระประแดง ...........................................................................................................4-187
ปริมาณจราจรบริเวณสํารวจข้อมูล T - 01 ถึง T - 07 ....................................................................4-191
ปริมาณจราจรบริเวณสํารวจข้อมูล T - 08 ถึง T - 16 ....................................................................4-192
แสดงบริเวณในระยะข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ..................................4-215
(สถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา)
แสดงชุมชนต่างๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากบริเวณพื้นที่ศนู ย์ซ่อมบํารุงโครงการฯ ..........................4-216
แสดงชุมชนต่างๆ ในระยะข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ .........................4-217
(สถานีพระประแดง – สถานีครุใน)
แผนที่แสดงสถานที่สาํ คัญและโบราณสถาน บริเวณพืน้ ที่ตั้งสถานีผา่ นฟ้า ......................................4-331
แผนที่แสดงสถานที่สาํ คัญและโบราณสถาน บริเวณพืน้ ที่ตั้งสถานีสามยอด ...................................4-332
แผนที่แสดงหลุมขุดทดสอบ บริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีผา่ นฟ้า จํานวน 7 หลุม .....................4-333
แผนที่แสดงหลุมขุดทดสอบ บริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีสามยอด จํานวน 11 หลุม.................4-333
แสดงการดําเนินงานทางโบราณคดี .................................................................................................4-335
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1.1

ความเป็นมาของโครงการ

จากการที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรติดขัดในถนนหลายสาย เนื่องจากมีการเพิ่มจานวนรถยนต์ใน
ทุกๆ ปี ควบคู่ไ ปกับ การขยายตัวของเมืองและชุ มชน ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รัฐบาลได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือ การใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลของการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก (คจร.) จากการประชุมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการในระยะเวลา 10 ปีแรก
(เปิดบริการภายในปี 2562) จานวน 7 สาย ระยะทางรวม 154 กิโลเมตร (ภาคผนวก ก1) ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ระยะทางรวม 42.8 กิโลเมตร ตามแผนแม่บท โดยแบ่งแผนการดาเนินงาน
ดังนี้
 แผนโครงข่ายเร่งรัดตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ระยะทาง 23.0 กิโลเมตร
 แผนโครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ. 2562 ช่วงบางซื่อ – ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 19.8 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ได้กาหนดให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
- ราษฎร์บูรณะ เป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่เชื่อมโยงฝั่งเหนือ และฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานคร แต่มิได้มีการ
พัฒนาพร้อมกันทั้งเส้นทาง เป็นการปรับเปลี่ยนจากแผนแม่บทของรถไฟฟ้าช่วงต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยมีลาดับความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้
 พ.ศ. 2540 มีการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบเบื้องต้นและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบรายงานฯ โครงการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า - บางซื่อ (สายสีน้าเงินเดิม) ระยะทาง 12 กิโลเมตร และช่วงสามเสน ราษฎร์บูรณะ (สายสีส้มเดิม) ระยะทาง 15 กิโลเมตร (ยกระดับ 6 กิโลเมตร ใต้ดิน 9 กิโลเมตร)
 พ.ศ. 2545 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า – บางซื่อ (สายสีน้าเงินเดิม) และช่วง
สามเสน - ราษฎร์ บู ร ณะ (สายสี ส้ ม เดิ ม ) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2545
 พ.ศ. 2547 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางฯ ไปสู่การปฏิบัติ สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ได้ กาหนดเส้ น ทางโครงการรถไฟฟ้า สายสี ม่ว ง ช่ ว ง
บางซื่อ - สามเสน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และช่วงบางใหญ่ - สะพานพระนั่งเกล้า ระยะทาง 11 กิโลเมตร
 พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2547 ระยะทาง 40 กิโลเมตร (ต่อมามีการขยายจุดเริ่มต้นโครงการไปจนถึงคลองบางไผ่
ทาให้มีระยะทางเป็น 43 กิโลเมตร) โดยเป็น 1 ใน 7 เส้นทางที่ได้รับความเห็นชอบให้เร่งดาเนินการ

1-1

บทที่ 1
บทนา

 พ.ศ. 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2547 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) ดาเนินการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
ระยะทาง 23 กิโ ลเมตร ให้แล้ ว เสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2551 โดยการศึกษาออกแบบได้ เริ่ม ในวั น ที่ 9
มกราคม 2548
 พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2550 มีมติเมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่ วง (ช่วง
บางใหญ่ - ราษฎร์บู รณะ) ช่ ว งบางใหญ่ - สะพานพระนั่ ง เกล้ า และการเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ด
โครงการฯ ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า - บางซื่อ
 พ.ศ. 2553 คณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านคมนาคม ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ความเห็นชอบ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ - สามเสน และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ
 พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
สามเสน – ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2555 เมื่ อ วั น ที่
31 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบรายงานการศึ กษาผลกระทบสิ่ง แวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางซื่อ – สามเสน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ได้รับความเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยครบถ้วน โดยปัจจุบันแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 : ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีคลองบางไผ่และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่
สถานีเตาปูน เรียกโครงการนี้ว่า “สายสีม่วงเหนือ” โดยตามแผนงาน กาหนดเปิดให้บริการในปี พ.ศ.
2559
 ส่วนที่ 2 : ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นการผนวกระหว่างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน กับ ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานี
เตาปูน และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานี ครุใน เรียกโครงการนี้ว่า “สายสีม่วงใต้”อยู่ระหว่างการศึกษา
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรีย มเอกสารประกวดราคา และดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ในระหว่ า งการน าเสนอรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง
ช่ว งบางซื่ อ – สามเสน ต่ อคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ง ชาติ มี เรื่องร้องเรีย นรายงานการวิ เคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนหมู่ บ้ า นเสริ ม สิ น (เป็ น ชุ ม ชนที่ ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งแนวเส้ น ทางจากจุ ด เชื่ อ มต่ อ โครงการ
สถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา) ซึ่ง การรถไฟฟ้ าขนส่ง มวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) รับ ที่จะดาเนินการทบทวน
รายละเอียดและความเหมาะสมในการออกแบบโครงสร้าง เดิมได้เคยศึกษาไว้เป็นแนวเส้นทางเลือกจานวน 5 เส้นทาง
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มาพิ จารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ ง และจัด ให้มี การรับ ฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทารายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบเดิม เพื่อให้ได้แนวเส้นทางที่มี
ความเหมาะสมและส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดต่อไป
ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เริ่มต้นจากจุด
เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ที่บริเวณสถานีเตาปูน เปลี่ยนแนวเส้นทางจากเดิมที่ผ่าน
ชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน ไปวิ่งตามแนวถนน ง.8 (แนวเส้นทางถนนตามประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
2556) แล้วลดระดับเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินบริเวณพื้นที่กรมสรรพาวุธ เบี่ยงเข้าสู่ถนนสามเสนบริเวณคลองบางซื่อ
ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุด
แห่งชาติ คลองบางลาพู เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แยกผ่านฟ้า ถนนราชดาเนินกลาง
เข้า สู่ ถ นนมหาไชย ผ่ า นวั ด ราชนั ด ดารามวรวิ ห าร เข้ า สู่ ถนนจั ก รเพชร ลอดใต้ แม่ น้ าเจ้ า พระยาบริ เวณสะพาน
พระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ วิ่งเข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอด
แยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับ ผ่านแยกจอมทอง แยกถนนประชาอุทิศ ข้าม
ทางด่วนเฉลิมมหานคร เข้าสู่ราษฎร์บูรณะ ข้ามคลองแจงร้อน และมีการต่อแนวเส้นทางจากเดิมสิ้นสุดที่ราษฎร์บูรณะ
ผ่านสามแยกพระประแดงไปสิ้ นสุด แนวเส้ นทางบริเวณครุใน นอกจากนี้ มีการเพิ่มที่ จอดรถไฟฟ้า บริเวณถนน
กาญจนาภิเษก วงแหวนใต้ (ข้างด่านเก็บค่าผ่านทาง บางพลี – สุขสวัสดิ์) ด้านขาเข้าเมือง แสดงดังรูปที่ 1.1-1 มี
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.7 กิโลเมตร โครงสร้างทางยกระดับ 10.0 กิโลเมตร
และโครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8 กิโลเมตร รวมสถานีทั้งสิ้น 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7
สถานี)
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แผนที่แนวเส้นทาง
ระยะทางรวม
23.5 กม.
โครงสร้างใต้ดิน 12.7 กม.
โครงสร้างยกระดับ 10.0 กม.
โครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8 กม.
สถานีใต้ดิน
10 สถานี
สถานียกระดับ
7 สถานี

รูปที่ 1.1-1 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
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1.2

เหตุผลและความจาเป็นของการจัดทารายงานฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) แม้ว่าได้มีการศึกษา
ออกแบบเบื้องต้น และได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาและไม่มีการจัดทารายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ ซึ่งมีประธานรัฐสภาเป็นประธาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติขอความร่วมมือจาก
กระทรวงคมนาคม ให้ช่วยเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ให้เสร็จทันกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ต่อมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการ รฟม. มีมติเห็นชอบในแนวทาง
การดาเนินงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยให้ก่อสร้าง ช่วง
สถานีเตาปูน – รัฐสภาให้เสร็จทันการเปิดใช้ อาคารรัฐสภาหลังใหม่ ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ รฟม.
ดังกล่าว รฟม. จึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP ดาเนินการศึกษาทบทวนรายละเอียด ความเหมาะสม
ออกแบบกรอบรายละเอียดสาหรับโครงสร้างใต้ดิน และออกแบบรายละเอียดสาหรับโครงสร้างยกระดับ จัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาและดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจกรรม
ของรัฐ พ.ศ. 2556
จากการศึกษาทบทวนและออกแบบรายละเอียดตามที่ได้รับมอบหมาย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทาง
โครงการ ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา โดยยกเลิกแนวเส้นทางจากเดิมที่ผ่านชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน เปลี่ยนไปวิ่ง
ตามแนวถนน ง.8 มีการเพิ่มแนวเส้นทางไปตามถนนสุขสวัสดิ์ จานวน 2 สถานี คือ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน
จากเดิมสิ้นสุดที่สถานีราษฎร์บูรณะ และมีการเพิ่มที่จอดรถไฟฟ้าไว้บริเวณถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนใต้ (ข้างด่าน
เก็บค่าผ่านทาง บางพลี – สุขสวัสดิ์) ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดดังกล่าวแล้ว พบว่า อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ ที่มีผลกระทบ
อย่างมี นัยสาคัญ ผู้ ดาเนิน การจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
1.3

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาและจัดทารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อทาการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ โดยพิจารณารายละเอียดโครงการ
เดิม ที่ปรากฏในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว และรายละเอียดโครงการจากการศึกษาออกแบบในปัจจุบัน
2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันตามแนวเส้นทางโครงการฯ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
3) เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
4) เพื่อทบทวนและเสนอมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับรายละเอียดโครงการในปัจจุบัน และจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับถือปฏิบัติในการพัฒนาโครงการต่อไป
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1.4

ขอบเขตการศึกษา

1.4.1 พื้นทีศ่ ึกษา
การศึกษาและจัดทารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะดาเนินการตามแนว
ทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ประเภทโครงการด้านคมนาคม (โครงการคมนาคมทางบก) ที่เสนอโดยกลุ่ม
งานคมนาคม สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธันวาคม 2549 โดยมีขอบเขตพื้นที่ ศึกษาอย่ างน้อยข้างละ 500 เมตร จากกึ่ง กลางแนวสายทางโครงการ สถานี
รถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า รวมถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 ขอบเขตการศึกษาเชิงวิชาการ
ขอบเขตการศึกษาในเชิงวิชาการของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
สภาพภูมิประเทศ
ทรัพยากรดิน
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
อุตุนิยมวิทยา
และคุณภาพอากาศ
ระดับเสียง
ความสั่นสะเทือน
คุณภาพน้าผิวดิน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ
1. นิเวศวิทยาทางบก
2. นิเวศวิทยาทางน้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระบบสาธารณูปโภค
การระบายน้า
และการควบคุมน้าท่วม
การคมนาคม
การจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการน้าเสีย

คุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต
1. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
2. การโยกย้ายและการทดแทน
ทรัพย์สิน
3. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
5. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ

โดยในการศึกษาจะมีการคัดกรองประเด็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้อง สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
โครงการเป็นสาคัญ นอกจากนี้ จะได้นาประเด็นที่ได้รับจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มาประกอบในการศึกษาด้วย

1.5

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

1) ศึ ก ษาและทบทวนรายละเอี ย ดของโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งบางซื่ อ - สามเสน และ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดโครงการและมาตรการเดิม ตามที่
ได้รับความเห็นชอบไว้
2) ศึกษาผลของการออกแบบโครงการปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า
มีรายละเอียดส่วนใดบ้างที่เปลี่ยนแปลง จนอาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญได้
3) ทาการคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ ยวข้องกับลักษณะการพัฒนาโครงการ หรือ เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ เพื่อกาหนดขอบเขตในการศึกษาและประเมินผลกระทบ
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4) ทาการศึกษา รวบรวมข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานใน
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่แนวสายทางโครงการพาดผ่าน และทาการสารวจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะของพื้นที่และเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย
5) ดาเนินการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ ได้มีการคัดกรองประเด็นข้างต้น โดยใช้ข้อมูล
รายละเอียดโครงการเดิมและโครงการปัจจุบันมาเปรียบเทียบ และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ โดยเป็นไปตามหลักวิชาการ
6) ทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ว่า ยังคง
ครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือไม่ พร้อมกับพิจารณาเสนอมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการส่วนที่เพิ่มเติม ที่มีความครอบคลุมผลกระทบทุกด้านที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมาตรการที่
เสนอจะเป็นมาตรการที่ปฏิบัติได้และสามารถช่วยป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6

ส่วนประกอบของรายงาน

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) แบ่งรายงานออกเป็น 10 บท เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและมีความต่อเนื่องกัน ดังนี้
บทที่ 1 บทนา : ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจาเป็นของการจัดทารายงาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการศึกษา และการนาเสนอเนื้อหาของรายงาน
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการเดิม ที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับรายละเอียดโครงการปัจจุบันที่ได้จากการศึกษาทบทวน
และออกแบบ โดยจะพิจารณาครอบคลุมทั้งแนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟ้า และองค์ประกอบอื่นๆ โดยนาเสนอในเชิง
เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ทบทวนผลกระทบในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ : ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการของโครงการปัจจุบันที่ได้จากการศึกษา
ทบทวนและออกแบบ โดยจะพิจารณาครอบคลุมทั้งแนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟ้า และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างครบถ้วน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและนาไปสู่การประเมินผลกระทบต่อไป
บทที่ 4 สภาพแวดล้ อ มปั จ จุ บั น : ประกอบด้ ว ย น าเสนอข้ อ มู ล ผลการศึ ก ษา ทบทวน และส ารวจ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันตามแนวสายทางโครงการ หัวข้อหลักในการศึกษา จะประกอบด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
บทที่ 5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ อันเนื่องจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดาเนินการ
บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : ประกอบด้วย ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตาม
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเหตุที่ผลกระทบที่เกิด
ต่อสุขภาพจะสืบเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดต่อปัจจัยสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
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รายละเอียดในบทที่ 5 การประเมินผลกระทบในบทนี้ จึงเป็นความสืบเนื่องและเป็นการพิจารณาในเชิงบูรณาการของ
ผลการประเมินผลกระทบอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ
บทที่ 7 มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย มาตรการเพื่อการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผลการประเมินในบทที่ 5 และบทที่ 6 ระบุว่า อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ โดยครอบคลุมระยะต่างๆ ของการพัฒนาโครงการ
บทที่ 8 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย นาเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการเพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอ
นาไปปฏิบัติ
บทที่ 9 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย การประเมินมูลค่าการลดลงของก๊าซเรือนกระจก และ
การประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ ด้าน
เศรษฐกิจในการพัฒนาโครงการฯ
บทที่ 10 การมีส่วนร่วมของประชาชน : ประกอบด้วย การนาเสนอขั้นตอน วิธีการและผลที่ได้จากกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนาประเด็นที่เป็นความคิดเห็นหรือ
ความห่วงกังวลเหล่านั้น ไปประกอบการประเมินผลกระทบและร่วมกาหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ภาคผนวก : ประกอบด้วยรายละเอียดประกอบการศึกษา เช่น รายการคานวณ ข้อมูลปฐมภูมจิ ากการสารวจ
ตรวจวัด ข้อมูลและรายละเอียดการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น
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บทที่ 2
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2.1

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ที่ได้มีการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว ดังกล่าวในบทที่ 1 โดยโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2545 วันที่ 17 มกราคม 2545 ต่อมาได้มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และรายงานฯ
ได้ รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการผู้ ชํา นาญการพิจ ารณารายงานการวิ เคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อม ด้ า น
คมนาคม ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกําหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบไว้เมื่อพ.ศ. 2545 และมาตรการที่กําหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในการประชุมครั้ งที่ 4/2553 คราวเดี ยวกันนั้น คณะกรรมการผู้ชํา นาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม ได้มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ - สามเสน ด้วยเช่นกัน และต่อมารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ - สามเสน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2555
สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการผนวกโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
บางซื่อ - สามเสน (ซึ่งเริ่มต้นที่สถานีเตาปูน) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ เป็น
โครงการเดียวกัน และเนื่องจากแนวเส้นทางโครงการไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก จึงระบุชื่อโครงการ
ให้ชัดเจนว่า “โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)” พร้อมกับได้มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการ ทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (จะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป) และเพือ่ ความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการในสภาพปัจจุบัน โดยรูปที่ 2.1-1 แสดงภาพรวมของ
แนวเส้นทางโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม ส่วน รูปที่ 2.1-2 เป็นแนวเส้นทางโครงการหลังการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดครั้งนี้
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แผนที่แนวเส้นทาง
ระยะทางรวม
23.5 กม.
โครงสร้างใต้ดิน 12.7 กม.
โครงสร้างยกระดับ 10.0 กม.
โครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8 กม.
สถานีใต้ดิน
10 สถานี
สถานียกระดับ
7 สถานี

รูปที่ 2.1-2 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ตามการออกแบบในปัจจุบัน
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2.1.1 การปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง
จากรูป ที่ 2.1-2 ข้า งต้ น ที่ แสดงแนวเส้ น ทางโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น – ราษฎร์บู รณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะมีการปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง 2 ช่วง เมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดโครงการเดิม คือ
 การปรับแนวเส้นทางโครงการช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 การปรับเพิ่มแนวเส้นทางช่วงราษฎร์บูรณะถึงวงแหวนกาญจนาภิเษก ระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร
เพื่อต่อเชื่อมแนวเส้นทางโครงการไปยังที่จอดรถไฟฟ้า
1) การปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง ช่วงสถานีเตาปูน - สถานีรัฐสภา
 เหตุผลและความจําเป็น
เนื่องจากในระหว่างการนํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
บางซื่อ – สามเสน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2553 เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ มีเรื่องร้องเรียนกรณีความเดือดร้อนของชุมชน
หมู่บ้านเสริมสิน ซึ่งอยู่ในแนวเส้นทางโครงการช่วงที่มีการเปลี่ยนระดับจากสถานีเตาปูนลงสู่สถานีรัฐสภา (หรือสถานี
เกียกกาย ในรายงานฉบับปี พ.ศ. 2553) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
บางซื่อ - สามเสน จึงได้ระบุว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับที่จะดําเนินการทบทวนรายละเอียดและ
ความเหมาะสมในการออกแบบ ซึ่งเดิมได้เคยมีการศึกษาไว้จํานวน 5 แนวทางเลือก ให้นํามาพิจารณาความเหมาะสม
อีกครั้ง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งด้วย รวมถึงจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวสายทางที่มีความเหมาะสม
และส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
รูป ที่ 2.1.1-1 แสดงแนวเส้น ทางโครงการ ช่ ว งสถานีเตาปู น - สถานี เกีย กกาย ตามรายงานการศึ กษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ - สามเสน และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งแนวเส้นทางโครงการช่วงนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถานี
เตาปูน (สถานียกระดับ) มุ่งลงทิศใต้ เบี่ยงขวา ผ่านซอยศรีเผื่อน ซอยศรีพิชัย หมู่บ้านเสริมสิน หมู่บ้านธนเกียรติ ด้าน
ทิศเหนือ ซอยประดู่ ข้ามคลองบางซื่อ และผ่านพื้นที่ในเขตทหารบริเวณกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน มุ่งเข้าสู่
แยกเกียกกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี เกียกกาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวเส้นทางโครงการได้พาดผ่านพื้นที่ชุมชนรวมถึง
หมู่บ้านเสริมสิน
 การดําเนินการปรับเปลี่ยนของโครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบกับ
ประชาชนน้อยที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทบทวนแนวทางเลือกเดิม และหาแนวทางเลือกเพิ่มเติมที่มีความเป็นไปได้
ทําให้ได้ทางเลือกรวมทั้งสิ้น 10 แนวทางเลือก ผลการคัดเลือกสรุปได้ว่า แนวเส้นทางที่ผ่านตามแนวถนนผังเมือง ง.8
(รูปที่ 2.1.1-2) เป็นเส้นทางที่มีความเหมาะสมทีส่ ุด โดยมีจุดเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน มุ่งลงทิศใต้ ผ่านซอยสะพานขวา
ซอยศรีเผื่อน ซอยศรีพิชัย ซอยประดู่ เลี้ยวขวาและข้ามคลองบางซื่อ เข้าสู่พื้นที่ทหารบริเวณกรมสรรพาวุธทหารบก
และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เข้าสู่แยกเกียกกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรัฐสภา (หรือสถานีเกียกกายเดิม)
แนวเส้นทางนี้ จะใช้แนวถนนผังเมือง ง.8 เป็นหลัก จึงสามารถลดผลกระทบต่อชุมชนได้เป็นอย่างมาก
รายละเอียดแนวทางเลือกทั้ง 10 แนวทาง และการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม แสดงในภาคผนวกที่ ข1
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รูปที่ 2.1.1-1 แนวเส้นทางเดิมช่วงสถานีเตาปูน – เกียกกาย (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.1.1-2 แนวเส้นทางใหม่ ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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2) การปรับเพิ่มแนวเส้นทางช่วงราษฎร์บูรณะถึงวงแหวนกาญจนาภิเษก
 เหตุผล ความจําเป็นและแนวเส้นทางที่ปรับเพิ่มเติม
จากการศึกษารายละเอียดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ พบว่า ได้กําหนด
แผนการเดินรถต่อเนื่องจากต้นทางถึงปลายทางเป็นระบบเดียวกัน และมีการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot) ที่คลอง
บางไผ่ ซึ่งระยะทางจากจุดสิ้นสุดโครงการที่ราษฎร์บูรณะไปยัง ศูนย์ซ่อมบํารุง ซึ่งตั้งอยู่ที่คลองบางไผ่จะค่อนข้างไกล
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้กําหนดให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน และช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ
(โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)) มีศูนย์ซ่อมบํารุงตั้งอยู่ที่บริเวณ
ปลายทางราษฎร์บูรณะ ซึ่งจากผลการศึกษาคัดเลือกสรุปได้ว่า กําหนดตําแหน่งที่ตั้งศูนย์ซ่อมบํารุงไว้ที่บริเวณถนน
วงแหวนกาญจนาภิเษก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดการคัดเลือกที่ตั้งศูนย์ซ่อมบํารุง แสดง
ในภาคผนวก ข2.1) ซึ่งห่างจากสถานีราษฎร์บูรณะออกไปประมาณ 4.4 กิโลเมตร ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่ม
แนวทางวิ่งยกระดับจากสถานีราษฎร์บูรณะ วางตัวตามแนวเกาะกลางของถนนสุขสวัสดิ์ เพื่อเข้าสู่ ศูนย์ซ่อมบํารุง
ดังแสดงในรูปที่ 2.1-2 ข้างต้น ซึ่งเป็นผลให้ระยะทางโดยรวมของเส้นทางโครงการเพิ่มเป็น 23.5 กิโลเมตร
อนึ่ง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ให้พิจารณา
โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทั้งระบบ เพื่อปรับปรุงโครงการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความคุ้ มค่าสูงสุด
โดยเฉพาะการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสาย เช่น อาคารซ่อมบํารุง เป็นต้น ดังนั้น โครงการจึงได้
ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนข้อดี-ข้อเสีย ข้อเท็จจริงและข้อจํากัดต่างๆของการมีศูนย์ซ่อมบํารุงที่บริเวณถนนวงแหวน
กาญจนาภิเษก (รายละเอียดดังภาคผนวก ข2.2) ผลการศึกษาทบทวนสรุปได้ว่า โครงการจะปรับลดขนาดพื้นที่และ
องค์ประกอบของศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot) ดังกล่าวข้างต้น เหลือเป็นเพียงที่จอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) ตาม
เหตุผลและความจําเป็น และจะใช้ศูนย์ซ่อมบํารุงที่คลองบางไผ่ ร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสถานีรถไฟฟ้าของโครงการ
1) การยกเลิกสถานีใต้ดิน 1 สถานี : สถานีมไหสวรรย์
 เหตุผลและความจําเป็น
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จากผลการศึกษาเดิมในปี
2553 มีจํานวนสถานีรวม 16 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 11 สถานี ได้แก่ สถานีเกียกกาย สถานีกรมชลประทาน
สถานีสามเสน สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟ้า สถานีวังบูรพา สถานีสะพานพุทธฯ สถานี
วงเวี ย นใหญ่ สถานี สํา เหร่ และสถานี ม ไหสวรรย์ และเป็ น สถานีย กระดับ 5 สถานี ได้ แก่ สถานี จ อมทอง สถานี
ดาวคะนอง สถานีบางปะกอก สถานีประชาอุทิศ และสถานีราษฎร์บูรณะ ดังแสดงในรูปที่ 2.1-1 ดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาในปัจจุบัน พบว่า บริเวณที่จะเป็นสถานีมไหสวรรย์ ซึ่งเป็นสถานีใต้ดิน นั้น
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทําการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสําหรับรถยนต์ ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ตามที่
ออกแบบเดิมได้ โครงการจึงได้มีการศึกษาทางเลือก ซึ่งมีทั้งหมด 4 ทางเลือก ผลการศึกษาสรุปว่า จําเป็นต้องยกเลิก
สถานีมไหสวรรย์ (รายละเอียดเพิ่มเติม ในภาคผนวก ข2.3)
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

 การดําเนินการปรับเปลี่ยนของโครงการ
ผลจากการยกเลิกสถานีมไหสวรรย์ ทําให้ต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของตําแหน่งที่ตั้ง/ระยะห่างของ
สถานีที่อยู่ใกล้เคียงสถานีมไหสวรรย์ คือ สถานีสําเหร่และสถานี ดาวคะนอง เพื่อให้มีระยะห่างที่ เหมาะสม ที่จ ะ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก ผลการพิจารณาสรุปได้ว่า ต้องทําการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งของสถานีทั้ง
สองดังกล่าวให้เข้าใกล้แยกมไหสวรรย์มากขึ้น รายละเอียดตําแหน่งที่ตั้งสถานีจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
2) การเพิ่มสถานียกระดับ : สถานีพระประแดงและสถานีครุใน
 เหตุผลและความจําเป็น
จากการที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จําเป็นต้องมี ที่
จอดรถไฟฟ้า และจากการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม พบว่า ที่ตั้งที่จอดรถไฟฟ้าจะอยู่ห่างจากสถานีราษฎร์บูรณะ
ลงไปทางใต้ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ เป็นระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการปรับเพิ่มแนวทางวิ่ง
ยกระดับเข้าไปสู่ที่จอดรถไฟฟ้า และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้
พิจารณาเพิ่มสถานียกระดับจํานวน 2 สถานี คือ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน โดยได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น เช่น จํานวนผู้โดยสาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และผลตอบแทนของโครงการ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
การเพิ่มสถานียกระดับทั้ง 2 สถานี คือ สถานีพระประแดงและสถานีครุใน จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 6%
ของจํานวนผู้โดยสารตลอดทั้งเส้นทาง ทั้งนี้ การเพิ่มสถานีอีก 2 สถานีจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชนใน
แนวเส้นทางที่วิ่งเข้าสู่ที่จอดรถไฟฟ้า เป็นการเหนี่ยวนําให้ประชาชนมาใช้ระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณ
การจราจรบนถนนด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสถานี ละประมาณ 700 ล้านบาท แต่ยังมีค่าอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่มากกว่า 1 (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ข2.4)
3) การปรับเปลี่ยนชื่อ ที่ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ ของสถานีรถไฟฟ้า
 เหตุผลและความจําเป็น
เนื่ อ งจากในระหว่ า งการศึก ษาโครงการ ได้ มี โ ครงการสํ า คั ญ เกิด ขึ้ น คื อ การก่อ สร้ า งรั ฐ สภาแห่ง ใหม่
นอกจากนี้ ในการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการเสนอแนะความเหมาะสมของชื่อสถานี เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน หรือไม่เกิดความสับสน ดังนั้น ในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้
นอกเหนือจากการยกเลิกสถานีมไหสวรรย์ เพิ่มสถานีพระประแดงและสถานีครุใน กับมีการปรับตําแหน่งที่ตั้งสถานีให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนชื่อสถานีให้มีความเหมาะสม รายละเอียดดังสรุปใน ตารางที่
2.1.2-1
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ตารางที่ 2.1.2-1 สรุปรายละเอียดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เดิม และหลังการเปลี่ยนแปลง
ที่

ชื่อสถานี

รูปแบบสถานี/โครงสร้างทางวิง่
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ยกระดับ
ยกระดับ
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1

การศึกษาเดิม
สถานีเตาปูน (PP16)
(Interchange Station)

การศึกษาในปัจจุบนั
สถานีเตาปูน

2

สถานีเกียกกาย (PP17)

เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีรัฐสภา”

ใต้ดิน

ใต้ดิน

3

สถานีกรมชลประทาน (PP18)

เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีศรีย่าน”

ใต้ดิน

ใต้ดิน

4

สถานีสามเสน (PP19)

เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีวชิรพยาบาล”

ใต้ดิน

ใต้ดิน

5

สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)

สถานีหอสมุดแห่งชาติ

ใต้ดิน

ใต้ดิน

ที่ตั้งสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณสามแยก
ไม่เปลี่ยนแปลง
เตาปูน

ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน
ระหว่างโรงเรียนโยธิ น
บู ร ณะ และ ม.พั น 4
รอ.
ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน
ด้านหน้ากรมชลประทาน
ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน
คร่อ มแยกซัง ฮี้ ช่ว ง
ถนนสามเสน ตั ด กั บ
ถนนราชวิถี

สถานี ร่ ว มกั บ รถไฟฟ้ า สาย
สีน้ําเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
และรถไฟฟ้า สายสี ม่ว ง ช่ว ง
บางใหญ่ - บางซื่อ
มี ก า ร ข ยั บ ไ ป ท า ง ทิ ศ เปลี่ ย นชื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ จาก ที่ตั้งรัฐสภาแห่งใหม่
ตํ า แหน่ ง เดิ ม ประมาณ
134 เมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ ย นชื่ อ เพื่ อ มิ ใ ห้ ซ้ํ า กั บ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
วางตั ว พาดยาว ตั้ ง แต่
บริเวณหน้ารพ.วชิรพยาบาล
จนถึงแยกซังฮี้ ช่วงถนน
สามเสนตัดกับราชวิถี มี
การขยับไปทางตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ จากตํ า แหน่ ง
เดิมประมาณ 133 เมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน
ด้ า น ห น้ า ห อ ส มุ ด
แห่ ง ชาติ และสมาคม
ศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นสวน
กุหลาบวิทยาลัย

หมายเหตุ

ตารางที่ 2.1.2-1 สรุปรายละเอียดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เดิม และหลังการเปลี่ยนแปลง (ต่อ-1)
ที่
6

7
8
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9

ชื่อสถานี

รูปแบบสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ใต้ดิน
ใต้ดิน

การศึกษาในปัจจุบนั
สถานีบางขุนพรหม

สถานีผ่านฟ้า (PP22)
(Interchange Station)
สถานีวังบูรพา (PP23)
(Interchange Station)

สถานีผ่านฟ้า

ใต้ดิน

ใต้ดิน

เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีสามยอด”

ใต้ดิน

ใต้ดิน

สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า
(PP24)
(Interchange Station)

เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีสะพานพุทธฯ”

ใต้ดิน

ใต้ดิน

หมายเหตุ

เป็ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ รถไฟฟ้ า
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี
เป็ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ รถไฟฟ้ า
สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง –
บางแค

ขยั บ เข้ า ใกล้ สี่ แ ยกบ้ า นแขก
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกใน
ทุกทิศทาง
เป็ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ รถไฟฟ้ า
สายสีทอง ซึ่งเป็น Monorail
ของกรุงเทพมหานคร ที่สถานี
G5

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

การศึกษาเดิม
สถานีบางขุนพรหม (PP21)

ที่ตั้งสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน
เยื้องๆ ซอยสามเสน 6 ใกล้กับแยกถนนสามเสน
ยาวจนถึงซอยสามเสน 5 ตัดกับถนนวิสุทธิกษัตริย์
หน้าวัดเอี่ยมวรนุช มีการ
ขยั บ ไปทางตะวั น ออก
เฉี ย งเหนื อ จากตํ าแหน่ ง
เดิมประมาณ 111 เมตร
ตั้งอยู่กลางถนนพระสุเมรุ ไม่เปลี่ยนแปลง
ใกล้กับแยกผ่านฟ้า
ตั้งอยู่บริเวณแยกสามยอด ตั้งอยู่หน้าสวนรมณีนาถ
ช่วงถนนเจริญกรุง ตัด บริเวณพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
กับถนนมหาไชย
ปลายสถานีจรดแยกสาม
ยอด มีการขยับไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ตํ า แหน่ ง เดิ ม ประมาณ
211 เมตร
ตั้งอยู่บริเวณกลางถนน ตั้ งอยู่ กลางถนนประชาธิ ปก
ประชาธิ ป ก ใกล้ กั บ บริ เ วณสี่ แ ยกบ้ า นแขก
แยกถนนอิ ส รภาพตั ด มี การขยั บไปทางทิ ศ
กับคลองสาน
ตะวั นออกเฉี ย งใต้ จ าก
ตําแหน่งเดิมประมาณ 40
เมตร

ตารางที่ 2.1.2-1 สรุปรายละเอียดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เดิม และหลังการเปลี่ยนแปลง (ต่อ-2)
ที่

ชื่อสถานี

รูปแบบสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ใต้ดิน
ใต้ดิน

การศึกษาในปัจจุบนั
สถานีวงเวียนใหญ่

11 สถานีสําเหร่ (PP26)

สถานีสําเหร่

ใต้ดิน

ใต้ดิน

12 สถานีมไหสวรรย์

ยกเลิกสถานีมไหสวรรย์

ใต้ดิน

-
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การศึกษาเดิม
10 สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)
(Interchange Station)

หมายเหตุ
เป็ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ รถไฟฟ้ า
สายสี แ ดงและรถไฟฟ้ า สาย
สีเขียว

ขยับตําแหน่งที่ตั้งไปจากเดิม
เข้าใกล้แยกมไหสวรรย์ เพื่อ
อํานวยความสะดวก ทดแทน
สถานีมไหสวรรย์ที่ตัดออก

ย ก เ ลิ ก ส ถ า นี เ นื่ อ ง จ า ก
กรุ ง เทพมหานครได้ ทํ า การ
ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยก
มไหสวรรย์ ทําให้ไม่สามารถ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินได้

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ตั้งอยู่กลางถนนสมเด็จ ขยับเข้ามาใกล้วงเวียนใหญ่
พระเจ้าตากสิน ใกล้กับ มากขึ้น มีการขยับไปทาง
คลองบางไส้ไก่ ระหว่าง ทิ ศตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
ซอยสมเด็ จ พระเจ้ า จากตําแหน่งเดิมประมาณ
ตากสิน 2 และ ซอย 4 98 เมตร
ตั้งอยู่กลางถนนสมเด็จ ตั้ ง อยู่ ก ลางถนนสมเด็ จ
พระเจ้าตากสิน ใกล้กับ พระเจ้ า ตากสิ น บริ เ วณ
ซอยสมเด็ จ พระเจ้ า สามแยก ด้ า นหน้ า รพ.
ตากสิน 14/2 ถึง ซอย สมเด็ จพระปิ่นเกล้า (กรม
20
แพทย์ ทหารเรื อ) มี ก าร
ขยั บ ไปทางทิ ศ ตะวั นตก
เฉี ย งใต้ จากตํ าแหน่ งเดิ ม
ประมาณ 297 เมตร
ตั้งอยู่กลางถนนสมเด็จ ไม่มีสถานี
พระเจ้าตากสิน ตรงแยก
ถนนมไหสวรรย์ ตัดกับ
ถนนรัชดาภิเษก

ตารางที่ 2.1.2-1 สรุปรายละเอียดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เดิม และหลังการเปลี่ยนแปลง (ต่อ-3)
ที่

ชื่อสถานี

รูปแบบสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ยกระดับ
ยกระดับ
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การศึกษาในปัจจุบนั
เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีดาวคะนอง”

14

สถานีดาวคะนอง (PP28)

เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีบางปะแก้ว”

ยกระดับ

ยกระดับ

15

สถานีบางปะกอก (PP29)

สถานีบางปะกอก

ยกระดับ

ยกระดับ

16

สถานีประชาอุทิศ (PP30)

เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีสะพานพระราม 9”

ยกระดับ

ยกระดับ

ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 5
กับซอยสุขสวัสดิ์ 9
ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์
ใกล้กับคลองบางปะกอก
จนถึ งซอยสุ ขสวั สดิ์ 32
มีอาคารจอดแล้วจรอยู่
ระหว่ า งซอยสุ ข สวั ส ดิ์
23 และ 25
ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์
ใกล้ ซ อยสุ ข สวั ส ดิ์ 46
จนถึงแยกประชาอุทิศ

หมายเหตุ
เป็นสถานียกระดับสถานีแรก
มีระดับความสูงสันราง น้อย
กว่ า สถานี อื่ นๆ ทํ า ให้ ส ถานี
มีรูป แบบเฉพาะและมี ความ
สู ง ของชั้ น จํ า หน่ า ยตั๋ ว น้ อ ย
กว่าสถานีรูปแบบทั่วไป

ไม่เปลี่ยนแปลง

ตํ า แหน่ ง ของสถานี ข ยั บ อาคารทางขึ้น – ลง เชื่อมต่อ
จากตํา แหน่ ง เดิ ม ไปทาง กับอาคารจอดแล้วจร
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ประมาณ 80 เมตร โดย
สถานี ตั้ ง อ ยู่ ห น้ า ซอ ย
สุขสวัสดิ์ 32
ตํ า แหน่ ง สถานี ข ยั บ ไป
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย ง
เหนื อ จากตํ า แหน่ ง เดิ ม
ประมาณ 168 เมตร โดย
สถานี ตั้ ง อ ยู่ ห น้ า ซอ ย
สุขสวัสดิ์ 44

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

13

การศึกษาเดิม
สถานีจอมทอง (PP27)

ที่ตั้งสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ตั้งอยู่บนถนนสมเด็จ
ไม่เปลี่ยนแปลง
พระเจ้ า ตากสิ น ใกล้
คลองบางสะแก

ตารางที่ 2.1.2-1 สรุปรายละเอียดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เดิม และหลังการเปลี่ยนแปลง (ต่อ-4)
ที่
17

ชื่อสถานี
การศึกษาเดิม
สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)

การศึกษาในปัจจุบนั
สถานีราษฎร์บูรณะ

รูปแบบสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ยกระดับ
ยกระดับ

18

-

สถานีพระประแดง (PP32)

-

ยกระดับ

19*

-

สถานีครุใน (PP33)

-

ยกระดับ

ที่ตั้งสถานี
การศึกษาเดิม
การศึกษาในปัจจุบนั
ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ ตํ า แหน่ ง สถานี ข ยั บ ไป
บริเวณคลองแจงร้อน ทางตะวั นตกเฉี ย งเหนื อ
ห่ า งจากตํ า แหน่ ง เดิ ม
ประมาณ 85 เมตร
ตั้ ง อยู่ บ นถนนสุ ข สวั ส ดิ์
ใกล้สามแยกพระประแดง
ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์
ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 70

หมายเหตุ
อาคารทางขึ้น – ลง เชื่อมต่อ
กับอาคารจอดแล้วจร

เป็นสถานียกระดับที่เพิ่มเติม
จากสถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีปลายทางของโครงการ
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หมายเหตุ * รวมทั้งสิ้น 17 สถานี โดยไม่นับรวมสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วม (Interchange Station) และยกเลิกสถานีมไหสวรรย์
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2.2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้า
จากข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าที่สรุปในตารางที่ 2.1.2-1 ข้างต้น สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) สถานีเกียกกาย (PP17)

จากผลการศึกษาเดิ ม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้า สายสี ม่วง ช่ว งบางซื่อ – สามเสน ใช้ ชื่อ สถานี
เกียกกาย ตําแหน่งของสถานี ตั้งอยู่บริเวณแยกเกียกกาย ในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 2
ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-1) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน ใกล้กับพื้นที่กองพันทหารม้าที่ 4
รักษาพระองค์ (ม.พัน 4 พล.1 รอ.)
สําหรับการศึกษาปัจจุบัน ได้มีการปรับตําแหน่งที่ตั้งของสถานีออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนน
สามเสน เป็นระยะประมาณ 134 เมตร และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถานีรัฐสภา เพื่อให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง ของ
รัฐสภาแห่งใหม่ ทั้งนี้ ได้ออกแบบเพิ่มทางขึ้น - ลง จํานวน 2 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-2) ได้แก่
(1) ทางขึ้น – ลง หมายเลข 1 บริเวณพื้นที่กองพันช่าง พล.ม. 2 รอ.
(2) ทางขึน้ - ลง หมายเลข 3 บริเวณเขตพื้นที่รัฐสภาแห่งใหม่
ทั้งนี้ จากการปรับตําแหน่งและสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนไปจากเดิม จึงต้องมีการปรับมาตรการเดิมที่ระบุ
ว่า โรงเรียนโยธินบูรณะและวัดโบสถ์สามเสน เป็นบริเวณการก่อสร้างที่ต้องทําการควบคุมเป็นพิเศษ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันตําแหน่งที่ตั้งโรงเรียนโยธินบูรณะได้เป็นสถานที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ และองค์ประกอบโครงการอยู่ห่างจาก
วัดโบสถ์สามเสนประมาณ 216 เมตร สถานที่ทั้ง 2 แห่ง ในการกําหนดมาตรการในปัจจุบันนี้จึงไม่จัดเป็นพื้นที่ที่ต้อง
ทําการควบคุมพิเศษ
2) สถานีกรมชลประทาน (PP18)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน ใช้ชื่อสถานีว่า
สถานีกรมชลประทาน ตําแหน่งของสถานีตั้งอยู่บริเวณกรมชลประทาน ในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทางขึ้น - ลง
จํานวน 3 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-3) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยูบ่ ริเวณหน้ากรมชลประทาน
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยูบ่ ริเวณหน้ากรมชลประทาน
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยู่ใกล้ซอยสามเสน 20 และธนาคารกสิกรไทย
สําหรับการศึกษาปัจจุบัน ตําแหน่งสถานีอยู่บริเวณเดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีศรีย่าน เพื่อมิให้ซ้ํากับชื่อ
สถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ทั้งนี้ มีการออกแบบสถานีให้มีความกว้างตามแนวเขตทางของถนนสามเสน
ทําให้สถานีมีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม และมีทางขึ้น - ลง เพิ่มจากเดิมจํานวน 1 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-4) ได้แก่
- ทางขึ้น - ลง หมายเลข 2 บริเวณปั๊มน้ํามัน (เดิม)
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รูปที่ 2.2-1 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีเกียกกาย ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-2 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีรัฐสภา (สถานีเกียกกายเดิม) ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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รูปที่ 2.2-3 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีกรมชลประทาน ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-4 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีศรีย่าน (สถานีกรมชลประทานเดิม) ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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3) สถานีสามเสน (PP19)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน ตําแหน่งของสถานี
ตั้งอยู่บริเวณแยกซังฮี้ ในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-5) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสนใกล้กับแยกซังฮี้
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสนใกล้กับถนนสังคโลก
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนสามเสนใกล้กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสนใกล้กับ Printing House Secretary
General Premier
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการปรับตําแหน่งสถานีออกไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน
สามเสน เป็นระยะประมาณ 133 เมตร และมีการปรับตําแหน่งใหม่ของทางขึ้น - ลงทั้ง 3 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-6) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสนใกล้กับแยกซังฮี้ ปัจจุบันยังคงตั้งอยู่
บริเวณเดิม แต่มีการปรับลักษณะมาเป็นทางขึ้น - ลงหมายเลข 3 บริเวณพื้นที่สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน ใกล้กับถนนสังคโลก ปรับตําแหน่ง
ใหม่มายังบริเวณทางขึ้น - ลงหมายเลข 4 บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมตั้งอยูบ่ ริเวณถนนสามเสน ปรับตําแหน่งใหม่มายังทางขึ้น – ลง
หมายเลข 1 บริเวณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน ใกล้กับ Printing House
Secretary-General Premier ปรับตําแหน่งใหม่มายังทางขึ้น - ลงหมายเลข 2 บริเวณพื้นที่สํานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนชื่อสถานีใหม่ เป็น สถานีวชิรพยาบาล และปรับลดจํานวนปล่องระบายอากาศ
จากเดิมจํานวน 4 ตําแหน่ง ลดลงเหลือจํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ บริเวณทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 และบริเวณใกล้กับ
ทางขึ้น - ลง หมายเลข 3
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-5 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีสามเสน ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-6 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีวชิรพยาบาล (สถานีสามเสนเดิม) ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

4) สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติ โดยในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 2 ตําแหน่ง (รูปที่
2.2-7) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณท่าวาสุกรี
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณซอยสามเสน 12 พื้นที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการออกแบบเพิ่มทางขึ้น - ลง อีก 2 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-8) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลงหมายเลข 1 บริเวณสวนมูลนิธิรัฐบุรุษ
(2) ทางขึน้ - ลง หมายเลข 3 บริเวณสวนหน้าหอสมุดแห่งชาติ
5) สถานีบางขุนพรหม (PP21)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งที่ตั้ง
ของสถานีอยู่ระหว่าง ซอยสามเสน 5 และซอยสามเสน 6 จากการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 2
ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-9) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน ซอย 3
(2) ทางขึน้ - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน ซอย 8
ส่วนการศึกษาปัจจุบัน ได้มีการปรับตําแหน่งสถานีออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสามเสน
เป็นระยะประมาณ 111 เมตร และมีการปรับย้ายตําแหน่งทางขึ้น - ลง ไปยังบริเวณตําแหน่งใหม่ อีกทั้งเพิ่มจํานวน
ทางขึ้น - ลง จํานวน 2 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-10) ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดเอี่ยมวรนุช ใกล้สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์
ตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 2 ตั้งอยูบ่ ริเวณปั๊ม ปตท. ตรงข้ามวัดสามพระยา
ตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 3 ตั้งอยูบ่ ริเวณโรงพิมพ์ศรีหงส์
ตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 4 ตั้งอยูบ่ ริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-7 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-8 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-9 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีบางขุนพรหม ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-10 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีบางขุนพรหม ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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6) สถานีผ่านฟ้า (PP22)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยูก่ ลางถนนพระสุเมรุ ใกล้กับแยกผ่านฟ้า เยื้องธนาคารกรุงเทพ โดยในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทาง
ขึ้น - ลง จํานวน 3 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-11) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ
สํ า หรับ การศึ กษาในปั จ จุ บั น ตํ า แหน่ ง สถานี ยั ง คงตั้ ง อยู่ ที่ เดิ ม แต่ มี การปรับ ย้ า ยตํ า แหน่ ง ทางขึ้ น - ลง
Entrance A, Entrance B และ Entrance C ไปยังตําแหน่งใหม่ อีกทั้งเพิ่มจํานวนทางขึ้น - ลง อีก 1 ตําแหน่ง (รูปที่
2.2-12) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ มีการปรับย้ายไปทางทิศใต้ ตามแนว
ถนนพระสุเมรุ โดยปรับย้ายไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 3 บริเวณอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ติดกับ
อาคารเทเวศร์ประกันภัย และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ ย้ายไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง
หมายเลข 4 บริเวณหน้าบ้านพักอาศัยที่ติดกับบริเวณ Entrance B เดิม
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ ย้ายไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง
หมายเลข 2 บริเวณที่จอดรถหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้า
ลีลาศ ถนนราชดําเนินกลาง
(4) เพิ่มตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 บริเวณตึกแถว 2 ชั้น ใกล้กับกลุ่มงานตกแต่ง สํานักงานก่อสร้าง
และบูรณะ สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-11 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีผ่านฟ้า ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-12 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีผ่านฟ้า ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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7) สถานีวังบูรพา (PP23)
สถานี วั ง บู ร พาของโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งสามเสน - ราษฎร์ บู ร ณะ จากผลการศึ ก ษาเดิ ม
(ปี พ.ศ. 2533) เป็นสถานีที่มีการออกแบบร่วมกับสถานีวังบูรพาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง –
บางแค ซึ่งการออกแบบเดิม ตําแหน่งของสถานีวังบูรพาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตั้งอยู่บริเวณแยกสามยอด
และมีการออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-13) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาไชย ใช้ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน
ช่วงหัวลําโพง - บางแค
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาไชย ใกล้โรงแรมมิราม่า
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาไชย
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance E ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาไชย ตรงข้ามทางขึ้น - ลง Entrance D
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีสามยอด และได้มีการปรับตําแหน่งสถานีออกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนมหาไชย เป็นระยะประมาณ 211 เมตร และปรับย้ายตําแหน่งทางขึ้น - ลง
Entrance B Entrance C, Entrance D และ Entrance E ไปตําแหน่งใหม่ (รูปที่ 2.2-14) สรุปได้ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนมหาไชยใกล้โรงแรมมิราม่า ปรับย้ายตําแหน่ง
ไปเป็ น ทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 บริ เวณตึ กแถว 2 ชั้ น เป็ น ที่ ดิ น ของสํ า นั กงานทรัพ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ ติดกับถนนหลวง
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนมหาไชย ปรับย้ายตําแหน่งไปทางทิศเหนือ
ตามถนนมหาไชย บริ เ วณทางขึ้ น - ลง หมายเลข 2 ตั้ ง อยู่ ใ นที่ ดิ น ของสํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ เป็นอาคารพาณิชย์และโรงแรมบูรพา
(3) ทางขึ้น - ลง ตํ า แหน่ ง Entrance E เดิ ม ตั้ ง อยู่ บ ริเ วณถนนมหาไชย ปรั บ ย้ า ยตํ า แหน่ ง ไปเป็ น
ทางขึ้น - ลง หมายเลข 3 บริเวณที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตึกแถว 3 ชั้น
(4) ทางขึ้น – ลง ตํ า แหน่ ง Entrance B เดิ ม ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณถนนมหาไชย ปรับ ย้ า ยตํ า แหน่ ง ไปเป็ น
ทางขึ้น - ลง หมายเลข 4 ตั้งอยู่บริเวณโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หน้าสวนรมณีนาถ
ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มพื้นที่ใช้งานบางส่วนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีที่จอดรถใต้ดิน
1 ชั้น ซึ่งสามารถจอดรถได้จํานวน 53 คัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาศูนย์การเรียนรู้ฯ
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รูปที่ 2.2-13 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีวังบูรพา ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-14 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีสามยอด (สถานีวังบูรพาเดิม) ตามผลการศึกษาในปัจจุบนั
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8) สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า (PP24)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนประชาธิปก ใกล้กับถนนอิสรภาพ (บริเวณสี่แยกบ้านแขก) ในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบ
ทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-15) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณซอยริ้วสืบศิริ
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนประชาธิปก
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนประชาธิปก
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยูใ่ กล้กับธนาคารกสิกรไทย
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการปรับย้ายตําแหน่งสถานีออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนน
ประชาธิปก ใกล้สี่แยกบ้านแขก เป็นระยะประมาณ 40 เมตร เพื่ออํานวยความสะดวกในทุกทิศทาง และมีการปรับย้าย
ตําแหน่ง ทางขึ้น - ลง Entrance A, Entrance B และ Entrance D ไปตําแหน่งใหม่ (รูปที่ 2.2-16) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่บริเวณซอยริ้วสืบศิริ ปรับย้ายตําแหน่งออกไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชาธิปก โดยปรับย้ายไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 3 บริเวณ
อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ใกล้กับสี่แยกบ้านแขก
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยูบ่ ริเวณถนนประชาธิปก ปรับย้ายตําแหน่งออกไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ไปยั ง ตํ า แหน่ ง ทางขึ้ น - ลง หมายเลข 4 บริ เ วณอาคารพาณิ ช ย์ ติ ด กั บ บริ เ วณ
Entrance B เดิม
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ยังคงตําแหน่งเดิม ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาธิป ก ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 บริเวณบ้านพักอาศัย ติดกับสะพานลอยข้ามถนน
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนประชาธิปก ปรับย้ายตําแหน่งไปยังตําแหน่ง
ทางขึ้น - ลง หมายเลข 2 บริเวณอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัย ใกล้กับสี่แยกบ้านแขกและคลองวัดน้อยเก่า
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-15 ที่ตั้งสถานีสะพานพุทธฯ ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-16 ที่ตั้งสถานีสะพานพุทธฯ ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

9) สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิ น 2 และ 4 ใกล้กับคลองบางไส้ไก่
โดยในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-17) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยูใ่ กล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 2
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยู่ติดกับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการปรับตําแหน่งสถานีออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นระยะประมาณ 98 เมตร ติดกับวงเวียนใหญ่ และปรับย้ายตําแหน่งทางขึ้น - ลง ทั้ง 4
ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-18) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ปรับย้ายไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 3
บริเวณใกล้กับคลองบางไส้ไก่
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 2 ย้ายไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 4 บริเวณ
อาคารพาณิชย์ติดกับซอยอินทรพิทักษ์
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิม ตั้งอยู่ติดกับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 ปรับย้ายตําแหน่งไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลงหมายเลข 1
บริเวณอาคารพาณิชย์ตลาดวงเวียนใหญ่ ติดกับห้างสรรพสินค้าเมอรี่คิงส์
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 ปรับย้ายตําแหน่งไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น – ลงหมายเลข 2
บริเวณอาคารพาณิชย์ติดกับตลาด ใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-17 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีวงเวียนใหญ่ ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-18 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีวงเวียนใหญ่ ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

10) สถานีสาเหร่ (PP26)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/2 และ 20 ในการศึกษาเดิมได้มี
การออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-19) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 20
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยูร่ ะหว่างซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/2 และ 16
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงธน 1 ติดกับซอยสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน 15
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยู่ติดซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการปรับตําแหน่งสถานีออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน เป็นระยะประมาณ 297 เมตรและมีการปรับย้ายตําแหน่งทางขึ้น - ลง ทั้ง 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-20)
ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 20 ย้ายไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลงหมายเลข 3 บริเวณลาน
จอดรถด้านหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยู่ระหว่างซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/2 และ 16 ย้ายไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลงหมายเลข 4
บริเวณอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ฝั่งตรงข้ามกับตลาดสําเหร่
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงธน 1 ย้ายไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ตามถนนแนวสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 บริเวณตึกแถวใกล้
กับตลาดสําเหร่ และซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 ย้ายไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนสมเด็จพระเจ้า ตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลงหมายเลข 2 บริเวณบ้าน
สวนสุขจิต ตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-19 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีสาเหร่ ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-20 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีสาเหร่ ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

11) สถานีมไหสวรรย์
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตรงแยกถนนมไหสวรรย์ตัดกับถนนรัชดาภิเษก โดยในการศึกษาเดิมได้มี
การออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-21) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่ใกล้กับแยกมไหสวรรย์
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่ใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 32
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูต่ ิดกับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยูต่ ิดกับแยกมไหสวรรย์
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้ยกเลิกสถานีมไหสวรรย์ เนื่องจาก กรุงเทพมหานครได้ทําการก่อสร้างอุโมงค์
ทางลอดแยกมไหสวรรย์ ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างได้

รูปที่ 2.2-21 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีมไหสวรรย์ ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)
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12) สถานีจอมทอง (PP27)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39 และ 41 โดยในการศึกษาเดิมได้
มีการออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 3 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-22) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่ใกล้ถนนจอมทอง
(2) ทางขึน้ - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยูใ่ กล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1
(3) ทางขึน้ - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูต่ ิดกับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีดาวคะนอง เพื่อให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง โดย
ตําแหน่งสถานีอยู่บริเวณเดิมและมีการลดจํานวนทางขึ้น - ลง ของสถานีจอมทองเดิมเหลือเพียง 2 ตําแหน่ง และปรับ
ย้ายตําแหน่งทางขึ้น - ลงทั้ง 2 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-23) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่ใกล้ถนนจอมทอง ได้ยกเลิกทางขึ้น – ลงนี้
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 ย้ายไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 2 บริเวณ
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ใกล้กับคลองบางสะแก
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมตั้งอยู่ติดกับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39 ย้ายไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 บริเวณ
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ใกล้กับคลองบางสะแก
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2-22 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีจอมทอง ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-23 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีดาวคะนอง (สถานีจอมทองเดิม) ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน

2-33

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

13) สถานีดาวคะนอง (PP28)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 5 และซอยสุขสวัสดิ์ 9 ในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทาง
ขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-24) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 5
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 9
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้กับธนาคารกสิกรไทย
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยูใ่ กล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 12
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีบางปะแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง
ทั้งนี้ ตําแหน่งสถานีขยับเลื่อนมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ และมีการปรับลดความยาวสถานีและปรับย้ายตําแหน่ง
ทางขึ้น – ลงทั้ง 4 ตําแหน่ง ไปยังตําแหน่งใหม่ (รูปที่ 2.2-25) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 5 ย้ายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 1 หน้าซอยสุขสวัสดิ์ 5 บริเวณลานจอดรถ
ของบริษัท คอมพิวเตอร์ เลเบิ้ล เวิลด์ไวด์ จํากัด
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยู่ใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 9 ย้ายไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 2 บริเวณอาคารพาณิชย์ 1 ชั้น ใกล้กับ
ซอยสุขสวัสดิ์ 7
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ตรงข้ามกับ Entrance B ย้ายไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนสุขสวัสดิ์ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลงหมายเลข 3 บริเวณตึกแถว 4
ชั้น หน้าซอยสุขสวัสดิ์ 14 ใกล้ธนาคารกรุงเทพ
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 12 ย้ายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามถนนสุขสวัสดิ์ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง หมายเลข 4 บริเวณลานจอดรถโรงเรียนสิริอักษรธนบุรี
ติดกับซอยสุขสวัสดิ์ 12
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รูปที่ 2.2-24 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีดาวคะนอง ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-25 ตาแหน่งที่ตงั้ สถานีบางปะแก้ว (สถานีดาวคะนองเดิม) ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน
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14) สถานีบางปะกอก (PP29)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่งของ
สถานีตั้งอยู่ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ระหว่างคลองบางปะกอก และซอยสุขสวัสดิ์ 32 โดยในการศึกษาเดิมได้มีการ
ออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง และมีอาคารจอดแล้วจรอยู่ใกล้บริเวณทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B
(รูปที่ 2.2-26) ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้กับคลองบางปะกอก
ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยูต่ รงข้ามซอยสุขสวัสดิ์ 32
ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูใ่ กล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 32
ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยูต่ รงข้าม Entrance A ใกล้กับคลองบางปะกอก

สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้ขยับตําแหน่งสถานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ เพื่อ
เชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก และลดจํานวนทางขึ้น – ลง เหลือ 2 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-27) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้ กับคลองบางปะกอก ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ยกเลิกทางขึ้น – ลง ดังกล่าว
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยู่ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์ 32 ปรับย้ายตําแหน่งไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น – ลง หมายเลข 1 บริเวณพื้นที่ว่าง
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมตั้งอยู่ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 32 ปรับย้ายตําแหน่งไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น – ลง หมายเลข 2 บริเวณพื้นที่ว่าง ใกล้กับธนาคารไทย
พาณิชย์
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่ตรงข้าม Entrance A ใกล้กับคลองบางปะกอก
การศึกษาครั้งนี้ ได้ยกเลิกทางขึ้น - ลง ดังกล่าว
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รูปที่ 2.2-26 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีบางปะกอก ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-27 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีบางปะกอก ตามผลการศึกษาปัจจุบัน
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15) สถานีประชาอุทิศ (PP30)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่ง
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้กับแยกประชาอุทิศ และบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 46 ในการศึกษาเดิมได้มีการ
ออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-28) ได้แก่
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 29
(2) ทางขึน้ - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 31/1
(3) ทางขึน้ - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูบ่ ริเวณใกล้กับแยกประชาอุทิศ (ถนนประชาอุทิศเชื่อมต่อกับ
ถนนสุขสวัสดิ์)
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยู่บริเวณใกล้ธนาคารกรุงเทพ
สําหรับการศึกษาในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีสะพานพระราม 9 เพื่อให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง
โดยมีการปรับตําแหน่งสถานีออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ เป็นระยะประมาณ 168 เมตร
และปรับย้ายตําแหน่งทางขึ้น - ลง ทั้ง 4 ตําแหน่ง ไปยังตําแหน่งใหม่ (รูปที่ 2.2-29) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่บริเวณใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 29 ปรับย้ายตําแหน่งไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีระยะห่างจากตําแหน่งเดิมประมาณ 80 เมตร ไปยังตําแหน่งทางขึ้น – ลง
ที่ 1 บริเวณพื้นที่ว่าง ใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 29
(2) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B เดิมตั้งอยู่บริเวณใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 31/1 ปรับย้ายตําแหน่งไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง ที่ 2 บริเวณอาคารพาณิชย์ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 31
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C เดิมตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแยกประชาอุทิศ (ถนนประชาอุทิศเชื่อมต่อ
กับถนนสุขสวัสดิ์) ปรับย้ายตําแหน่งที่ตั้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง ที่ 3
บริเวณอาคารพาณิชย์ ติดกับธนาคารกรุงเทพ ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 46
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่บริเวณใกล้ธนาคารกรุงเทพ ปรับย้ายตําแหน่งไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง ที่ 4 บริเวณพื้นที่ว่างติดกับซอยสุขสวัสดิ์ 44
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รูปที่ 2.2-28 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีประชาอุทิศ ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-29 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีสะพานพระราม 9 (สถานีประชาอุทิศเดิม) ตามผลการศึกษาปัจจุบัน
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16) สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)
จากผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ตําแหน่ง
สถานีตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณคลองแจงร้อน ในการศึกษาเดิมได้มีการออกแบบทางขึ้น - ลงไว้ 4 ตําแหน่ง
และมีอาคารจอดแล้วจร 2 อาคาร คือ บริเวณตําแหน่งทางขึ้น - ลง Entrance A และ Entrance D (รูปที่ 2.2-30)
ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A ตั้งอยู่บริเวณใกล้คลองแจงร้อน
ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance B ตั้งอยู่บริเวณใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 35
ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยูบ่ ริเวณตรงข้ามกับ Entrance B
ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D ตั้งอยูบ่ ริเวณตรงข้ามกับ Entrance A

การศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการปรับตําแหน่งสถานีออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์
เพื่อเชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ 1 และ 2 เป็นระยะประมาณ 85 เมตร และปรับลดจํานวนตําแหน่ง
ทางขึ้น - ลงเหลือเพียง 2 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-31) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance A เดิมตั้งอยู่บริเวณใกล้คลองแจงร้อน ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ปรับย้าย
ตําแหน่งที่ตั้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลง ที่ 1 บริเวณพื้นที่ว่างของ
โรงงานอุตสาหกรรมติดกับคลองแจงร้อน
(2) ทางขึ้น - ลง ตํา แหน่ง Entrance B ตั้ง อยู่บ ริเวณใกล้ กับซอยสุขสวั สดิ์ 35 ในการศึกษาครั้ง นี้
ได้ยกเลิกทางขึ้น - ลงดังกล่าว
(3) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance C ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับ Entrance B ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้
ยกเลิกทางขึ้น - ลงดังกล่าว
(4) ทางขึ้น - ลง ตําแหน่ง Entrance D เดิมตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม Entrance A ได้ปรับย้ายตําแหน่งที่ตั้งไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย ไปยังตําแหน่งทางขึ้น - ลงที่ 2 บริเวณพื้นที่ว่างใกล้กับคลองแจงร้อน
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รูปที่ 2.2-30 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีราษฎร์บูรณะ ตามผลการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)

รูปที่ 2.2-31 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีราษฎร์บูรณะ ตามผลการศึกษาปัจจุบัน
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17) สถานีพระประแดง (PP32)
สถานีพระประแดง เป็นสถานีเพิ่มเติมจากการศึกษาเดิม โดยสืบเนื่องมาจากการที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จําเป็นต้องมีการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการอีกแห่งหนึ่ง
เนื่องจากที่จอดรถไฟฟ้าที่คลองบางไผ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ไม่สามารถรองรับขบวน
รถที่มีเพิ่มขึ้นในอนาคตของโครงการนี้ได้ และผลการคัดเลือกตําแหน่งที่ตั้ง ที่จอดรถไฟฟ้าที่เหมาะสมพบว่าจะอยู่ห่าง
จากสถานีราษฎร์บูรณะ (ซึ่งเป็นสถานีปลายทางในการออกแบบเดิม) ประมาณ 4.4 กิโลเมตร จึงจําเป็นต้องวางระบบ
รางจากสถานี ราษฎร์บู รณะไปยัง ที่ จอดรถไฟฟ้า ดัง นั้ น เพื่ อให้เกิด ประโยชน์ กับประชาชนที่ อยู่ในแนวเส้น ทาง
โครงการจึงออกแบบเพิ่มสถานีในจุดที่เหมาะสม ได้แก่ สถานีพระประแดงและสถานีครุใน
สถานีพ ระประแดงตั้ง อยู่บริเวณถนนสุขสวัส ดิ์ตัดกับ ถนนนครเขื่อนขันธ์ อยู่ห่างจากสถานีราษฎร์บูรณะ
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร และมีการออกแบบตําแหน่งทางขึ้น - ลงของสถานีจํานวน 4 ตําแหน่ง (รูปที่ 2.2-32) ดังนี้
(1) ทางขึ้น - ลง ที่ 1 บริเวณอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ใกล้กับถนนนครเขื่อนขันธ์
(2) ทางขึ้น - ลง ที่ 2 บริเวณอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ตรงข้ามกับทางขึ้น - ลง ที่ 3
(3) ทางขึ้น - ลง ที่ 3 บริเวณด้านหน้าโรงงานลัคกี้เท็ค (ไทย) จํากัด (มหาชน)
(4) ทางขึ้น - ลง ที่ 4 บริเวณพื้นที่โล่งพระประแดงอาเขต ตรงข้ามกับทางขึ้น - ลง ที่ 1

รูปที่ 2.2-32 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีพระประแดง
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18) สถานีครุใน (PP33)
สถานี ค รุ ใ น เป็ น สถานี เ พิ่ ม เติ ม จากการศึ ก ษาเดิ ม ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยเป็ น สถานี สุ ด ท้ า ย
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้กับ
ซอยสุขสวัสดิ์ 70 ห่างจากสถานีพระประแดง ประมาณ 1.9 กิโลเมตร และออกแบบทางขึ้น - ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง
(รูปที่ 2.2-33) ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ทางขึ้น - ลง ที่ 1
ทางขึ้น - ลง ที่ 2
ทางขึ้น - ลง ที่ 3
ทางขึ้น - ลง ที่ 4

บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท อุตสาหกรรมแอร์เคมีไทย จํากัด
บริเวณศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
บริเวณพื้นที่ว่างใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 70
บริเวณปั๊มซัสโก้ติดกับคลองเจ๊กทิม

รูปที่ 2.2-33 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีครุใน
2.3

การเปลี่ยนแปลงจานวนและตาแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี
(Intervention Shaft : IVS)

จากผลการศึกษาเดิมในปี พ.ศ. 2553 ได้ออกแบบตําแหน่งปล่ องระบายอากาศระหว่างสถานี (IVS) จํานวน
10 แห่ง ดังตารางที่ 2.3-1 และ รูปที่ 2.3-1 สําหรับการศึกษาปัจจุบัน ได้พิจารณาปรับลดจํานวนปล่องระบายอากาศ
ที่ออกแบบไว้เดิมลงเหลือ 6 ตําแหน่ง และเพิ่มปล่องระบายอากาศในพื้นที่ใหม่ 3 ตําแหน่ง (5 ปล่อง) ดังตารางที่
2.3-2 และ รูปที่ 2.3-2 โดย IVS-10 ในตารางที่ 2.3-1 ได้ยกเลิกไปเนื่องจากไม่มีการก่อสร้างสถานีมไหสวรรย์ ทั้งนี้
การปรับตําแหน่ง/ปรับลดจํานวนปล่องระบายอากาศ ไม่มีผลกระทบต่อฟังก์ชั่นการทํางานของระบบระบายอากาศ
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ตารางที่ 2.3-1 ตาแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี จากการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553)
ตาแหน่ง IVS กรณี เริ่มสถานีเตาปูน
ระหว่างสถานี - สถานี
CH 00+000
IVS-01
CH 02+269
สถานีเกียกกาย - สถานีกรมชลประทาน
IVS-02
CH 03+459
สถานีกรมชลประทาน - สถานีสามเสน
IVS-03
CH 05+259
สถานีหอสมุดแห่งชาติ - สถานีบางขุนพรหม
IVS-04
CH 06+209
สถานีบางขุนพรหม - สถานีผ่านฟ้า
IVS-05
CH 07+534
สถานีผ่านฟ้า – สถานีวังบูรพา
IVS-06
CH 08+859
สถานีวังบูรพา – สถานีสะพานพุทธฯ
IVS-07
CH 09+409
สถานีวังบูรพา – สถานีสะพานพุทธฯ
IVS-08
CH 10+359
สถานีสะพานพุทธฯ – สถานีวงเวียนใหญ่
IVS-09
CH 11+584
สถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีสําเหร่
IVS-10
CH 12+584
สถานีสําเหร่ – สถานีมไหสวรรย์
ที่มา : แบบ Final Preliminary Design Drawings Book 1 of 4 Alignment April 2006 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ลาดับ

ตารางที่ 2.3-2 ตาแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี จากการศึกษาปัจจุบัน
ลาดับ

กรณี เริ่มสถานีเตาปูน
(CH 00+000)

VS-01
IVS-01

CH 1+190
CH 02+547

IVS-02
IVS-03
IVS-04
IVS-05
IVS-06
VS-02 SB
VS-02 NB
VS-03 SB
VS-03 NB

CH 06+486
CH 07+655
CH 09+113
CH 09+715
CH 11+841
CH 13+414
CH 13+462
CH 13+780
CH 13+762

ระหว่างสถานี - สถานี
สถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา
สถานีรัฐสภา - สถานีศรีย่าน

ที่ตั้ง

พื้นทีก่ รมสรรพาวุธ ทหารบก
ข้างคลองบางกระบือ
ตรงข้าม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
สถานีบางขุนพรหม - สถานีผ่านฟ้า
ข้างวัดบวรนิเวศวิหาร (13 ห้าง)
สถานีผ่านฟ้า - สถานีสามยอด
ฝั่งตรงข้าม วัดเทพธิดารามวรวิหาร
สถานีสามยอด - สถานีสะพานพุทธ (ฝั่งพระนคร) บริเวณสวนหย่อมสะพานพุทธฯ ฝั่งพระนคร
สถานีสามยอด - สถานีสะพานพุทธ (ฝั่งธนบุรี) สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ์ กทม. ฝัง่ ธนบุรี
สถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีสําเหร่
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9/3
สถานีสําเหร่ – สถานีดาวคะนอง
แยกมไหสวรรย์ ฝั่งทางเดินรถทิศใต้
สถานีสําเหร่ – สถานีดาวคะนอง
แยกมไหสวรรย์ ฝั่งทางเดินรถทิศเหนือ
สถานีสําเหร่ – สถานีดาวคะนอง
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33
สถานีสําเหร่ – สถานีดาวคะนอง
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 36
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ตาแหน่ง IVS-06
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ตาแหน่ง IVS-08
รูปที่ 2.3-1 ตาแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี จากการศึกษาเดิม (ปี พ.ศ. 2553) (ต่อ-3)

ตาแหน่ง IVS-07
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รูปที่ 2.3-2 ตาแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี จากการศึกษาปัจจุบัน
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2.4

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride)

2.4.1 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาคารจอดแล้วจร
ผลการศึกษาโครงการเดิมฯของ BMTD เมื่อปี พ.ศ. 2553 อาคารจอดแล้วจร ถูกกําหนดที่ตั้งไว้ 2 แห่ง คือ
 อาคารจอดแล้วจรใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางปะกอก บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 23 และซอยสุขสวัสดิ์ 25 อยู่ห่าง
จากสถานีบางปะกอกประมาณ 50 เมตร เป็นอาคารจอดรถจํานวน 1 อาคาร
 อาคารจอดแล้วจรใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ บริเวณใกล้กับคลองแจงร้อน โดยอยู่ห่างจากสถานี
ราษฎร์บูรณะประมาณ 50 เมตร มีจํานวน 2 อาคาร ทั้ง 2 ฝั่งของถนนสุขสวัสดิ์
โดยจากการศึกษาและทบทวนโครงการของ BMTP ในปัจจุบัน ตําแหน่งที่ตั้งของอาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่ง
ยังคงตั้งที่ตําแหน่งเดิม (รูปที่ 2.4.1-1) โดยอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งรายละเอียดโครงการเดิมและหลังการ
เปลี่ยนแปลง มีดังนี้

แนวเส้นทางใต้ดิน
แนวเส้นทางยกระดับ
ตาแหน่งสถานี
ที่จอดรถไฟฟ้า
อาคารจอดแล้วจร

รูปที่ 2.4.1-1 ตาแหน่งที่ตั้งอาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่งของโครงการ
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2.4.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
1) รายละเอียดการศึกษาเดิม ปี พ.ศ. 2553
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก อยู่ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 23 กับซอยสุขสวัสดิ์ 25 ถูกออกแบบเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น อยู่ห่างจากสถานีบางปะกอก ประมาณ 50 เมตร โดยเชื่อมต่อ Sky Walk จากทางสถานี
เพื่อเข้าสู่ตัวอาคาร (รูปที่ 2.4.2-1) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.4.2-1
ตารางที่ 2.4.2-1 สรุปการใช้พนื้ ที่ของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตามการออกแบบเดิม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด

หน่วย
ไร่
ตารางเมตร
ชั้น
ตารางเมตร
คัน
คัน
คัน

พื้นทีท่ ี่ดินที่ตอ้ งเวนคืน
พื้นทีอ่ าคารต่อชั้น
จํานวนชั้น
พื้นทีอ่ าคารโดยรวม
จอดรถยนต์ได้ชั้นละ
จอดรถยนต์รวมได้
ความต้องการที่จอดรถจากการคาดการณ์

รูปที่ 2.4.2-1 แผนผังบริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก จากการศึกษาเดิม
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44,853
6
29,118
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2) รายละเอียดการศึกษาในปัจจุบัน
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ แ ละรายละเอี ย ดโครงการเดิ ม พบว่ า แนวเขตที่ ดิ น ที่ จ ะต้ อ งเวนคื น บางส่ ว น
ไม่สอดคล้องกับแนวโฉนดในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในการออกแบบเดิม มิได้ออกแบบสะพานกลับรถไว้ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น
ในการอํานวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร ในการทบทวนและออกแบบปัจจุบัน จึงมีการนําข้อจํากัดต่างๆ
มาศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งแนวทางในการเลือกที่ดินที่เวนคืนมี 2 ทางเลือกดังรูปที่ 2.4.2-2
เมื่อทําการปรับแนวที่ดินเวนคืนลงตามโฉนดและใช้ที่ดินที่เวนคืนในการทําทางขึ้น – ลงของสถานีรถไฟฟ้า
บางปะกอก รวมถึงมีสะพานกลับรถ จะทําให้รูปแบบอาคารจอดแล้วจรที่มีความเหมาะสม เป็นดังรูปที่ 2.4.2-3

รูปที่ 2.4.2-2 แนวทางเลือกในการเวนคืนที่ดินของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
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รูปที่ 2.4.2-3 ผังพื้นที่อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตามการออกแบบในปัจจุบัน
จากการนําข้อจํากัดมาปรับปรุงและพัฒนาใหม่ โดยออกแบบอาคารจอดแล้วจรให้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
ประมาณ 50 เมตรเท่าเดิม มีพื้นที่รวม 8.5 ไร่ ประกอบด้วย 2 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 6.7 ไร่ สําหรับก่อสร้าง
อาคารจอดรถขนาดความสูง 10 ชั้น 1 อาคาร และ แปลงที่ 2 มีพื้นที่ 1.8 ไร่ สําหรับก่อสร้างอาคารเพื่อการกลับรถ
(ดังรูปที่ 2.4.2-4) เชื่อมต่อกันด้วยสะพานกลับรถที่บริเวณชั้น 3 ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องกลับรถบนผิวจราจร

รูปที่ 2.4.2-4 ตาแหน่งและขนาดของพื้นที่อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

อาคารจอดแล้ ว จรบางปะกอก ตามการออกแบบในปั จ จุ บั น มี พื้ น ที่ อ าคารรวม 66,000 ตารางเมตร
มีที่จอดรถรวม 1,762 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 2.4.2-2 โดยทัศนียภาพของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตามการ
ออกแบบในปัจจุบันแสดงในรูปที่ 2.4.2-5
ตารางที่ 2.4.2-2 สรุปการใช้พนื้ ที่ของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตามการออกแบบปัจจุบัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายละเอียด
พื้นที่ดินสําหรับอาคารที่ 1
พื้นที่ดินสําหรับอาคารที่ 2
จํานวนชั้นของอาคาร
พื้นทีอ่ าคารโดยรวม
จํานวนที่จอดรถยนต์
จํานวนที่จอดรถผูพ้ ิการ
จํานวนที่จอดรถเจ้าหน้าที่
จํานวนที่จอดรถชัว่ คราว
จํานวนที่จอดรถจักรยานยนต์
จํานวนที่จอดรถจักรยาน
จํานวนที่จอดรถสาธารณะ (Taxi)
ที่จอดรถโดยสารประจําทาง
รวมจานวนที่จอดรถทั้งหมด

หน่วย
ไร่
ไร่
ชั้น
ตารางเมตร
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

รูปที่ 2.4.2-5 ทัศนียภาพ อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก

2-55

พื้นที่อาคาร
6.7
1.8
10
66,000
1,644
13
6
6
65
22
5
1
1,762

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

2.4.3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
1) รายละเอียดโครงการเดิม ปี พ.ศ. 2553
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะออกแบบเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
ราษฎร์บูรณะประมาณ 50 เมตร โดยมีการสร้าง Sky Walk เชื่อมระหว่างสถานีกับตัวอาคารแสดงดัง รูปที่ 2.4.3-1
รายละเอียดการใช้พื้นที่ของอาคาร สรุปดังตารางที่ 2.4.3-1 ดังนี้
ตารางที่ 2.4.3-1 สรุปการใช้พื้นที่ของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ตามการออกแบบเดิม
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียด
พื้นทีท่ ี่ดินที่ตอ้ งเวนคืน
พื้นทีอ่ าคารต่อชั้น
จํานวนชั้น
พื้นทีอ่ าคารโดยรวม
จอดรถยนต์ได้ชั้นละ

หน่วย
ไร่
ตารางเมตร
ชั้น
ตารางเมตร
คัน

อาคาร 1
3.9
3,765
6
22,590
133

อาคาร 2
5
5,243
6
31,458
180

1

2

รูปที่ 2.4.3-1 แผนผังอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ 1 และ 2 ตามการออกแบบเดิม
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

2) รายละเอียดการศึกษาในปัจจุบัน
จากการทบทวนและตรวจสอบพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะทั้ง 2 อาคาร พบว่า
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคารที่ 1 สภาพในปัจจุบันอยู่ติดกับคลองแจงร้อน พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นพื้นที่
ว่างและมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนอาคารที่ 2 สภาพในปัจจุบันอยู่ติดกับคลองแจงร้อนเช่นกัน
พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นพื้นที่ว่าง แต่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ของอาคารพาณิชย์ที่กําลังก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่
2.4.3-2

รูปที่ 2.4.3-2 สภาพการใช้ที่ดนิ บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ

นอกจากนี้ จากการทบทวนการออกแบบพบว่า แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน บางส่วนไม่สอดคล้องกับโฉนดที่ดิน
ในปัจจุบัน อีกทั้งไม่มีสะพานกลับรถเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารคล้ายกับกรณีอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการ ดังผังในรูปที่ 2.4.3-3 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังสรุปในตารางที่
2.4.3-2 โดยมีทัศนียภาพดังแสดงในรูปที่ 2.4.3-4
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.4.3-3 บริเวณที่ตั้งและขนาดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ตามการออกแบบในปัจจุบัน

รูปที่ 2.4.3-4 ทัศนียภาพของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ตามการออกแบบในปัจจุบัน
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.3-2 รายละเอียดของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ตามการออกแบบในปัจจุบัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายละเอียด
พื้นทีท่ ี่ดินที่ตอ้ งเวนคืน
จํานวนแปลงที่ดิน
จํานวนชั้นของอาคาร
พื้นทีอ่ าคารโดยรวม
จํานวนที่จอดรถยนต์
จํานวนที่จอดรถผูพ้ ิการ
จํานวนที่จอดรถเจ้าหน้าที่
จํานวนที่จอดรถชัว่ คราว
จํานวนที่จอดรถจักรยานยนต์
จํานวนที่จอดรถจักรยาน
จํานวนที่จอดรถสาธารณะ (Taxi)
ที่จอดรถโดยสารประจําทาง
รวมจานวนที่จอดรถแต่ละอาคาร
รวมจานวนที่จอดรถทั้งหมด

หน่วย
ไร่
แปลง
ชั้น
ตารางเมตร
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

อาคาร 1
3.5
11
10
27,000
508
6
11
2
26
16
5
574

อาคาร 2
4.1
3
10
30,000
853
11
9
1
45
20
1
940
1,514

2.4.4 สรุปเปรียบเทียบการออกแบบอาคารจอดแล้วจรในการศึกษาเดิมและการศึกษาในปัจจุบัน
ตารางที่ 2.4.4-1 เป็นสรุปเปรียบเทียบการออกแบบอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก และ อาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ ตามการออกแบบเดิม (ปี พ.ศ. 2553) และการปรับเปลี่ยนตามการออกแบบในปัจจุบัน เพื่อแก้ไข
ข้อจํากัดเดิมและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมของการออกแบบในปัจจุบันจะกล่าวในบทที่ 3
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บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.4-1 สรุปเปรียบเทียบรายละเอียดการออกแบบเดิมและการออกแบบในปัจจุบนั
ของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกและอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
ช่วงเวลาในการศึกษาโครงการ
พ.ศ.2553
ในปัจจุบัน

รายละเอียด
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
 พื้นที่เวนคืนที่ดิน
 พื้นทีอ
่ าคารโดยรวม
 จํานวนชั้น
 จอดรถโดยรวม
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
อาคาร ที่ 1
 พื้นที่เวนคืนที่ดิน
 พื้นทีอ
่ าคารโดยรวม
 จํานวนชั้น
 จอดรถโดยรวม
อาคารที่ 2
 พื้นที่เวนคืนที่ดิน
 พื้นทีอ
่ าคารโดยรวม
 จํานวนชั้น
 จอดรถโดยรวม
 จอดได้ทั้งหมดรวม 2 อาคาร
หมายเหตุ *เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานกลับรถ

2.5

(ไร่)
(ตารางเมตร)
(ชั้น)
(คัน)

4.8
29,118
6
1,038

6.7 ไร่ + 1.8* ไร่
66,000
10
1,762

(ไร่)
(ตารางเมตร)
(ชั้น)
(คัน)

3.9
22,590
6
798

3.5
27,000
10
574

(ไร่)
(ตารางเมตร)
(ชั้น)
(คัน)
(คัน)

5
31,458
6
1,080
1,878

4.1
30,000
10
940
1,514

การเพิ่มที่จอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard)

2.5.1 เหตุผลและความจาเป็นของที่จอดรถไฟฟ้า
จากผลการศึกษาทบทวนสรุปได้ว่ า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่ วง ช่ว งเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) สามารถใช้ศูนย์ซ่อมบํารุงที่คลองบางไผ่ได้ แต่ที่จอดรถไฟฟ้าที่คลองบางไผ่ จะสามารถรองรับขบวนรถ
ของโครงการได้ถึงเพียงปีที่ 13 ของการเปิดให้บริการ ประกอบกับเหตุผลด้านการให้บริการที่สะดวกและปลอดภัย มี
ระยะเวลาสําหรับการซ่อมบํารุงทางที่มากขึ้น ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีที่จอดรถไฟฟ้าที่ปลายทางของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงใต้ นี้ รายละเอียดจะกล่าวในบทที่ 3
2.6

สรุปรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง

จากรายละเอียดที่เสนอในหัวข้อ 2.1-2.5 ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง ได้ดัง
ตารางที่ 2.6-1 โดยรายละเอียดโครงการหลังการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการศึกษาทบทวนครั้งนี้ จะนําเสนอ
ใน “บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ” เพื่อให้เห็นภาพของการออกแบบเพื่อการพัฒนาโครงการในปัจจุบันต่อไป
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ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

1. ระยะทาง (กิโลเมตร)
และรูปแบบโครงสร้าง

 ช่ ว งบางซื่ อ - สามเสน ระยะทาง 5.0 กิ โ ลเมตร เป็ น
โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 0.8 กิโลเมตร และ โครงสร้างทาง
วิ่งใต้ดิน 4.2 กิโลเมตร
 ช่วงสามเสน - ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร เป็น
โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 9.0 กิโลเมตร และเป็นโครงสร้าง
ยกระดับ 6.0 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 20.0 กิโลเมตร

โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว งช่ ว งเตาปู น – ราษฎร์ บู ร ณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ
(Transition) 0.8 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน
12.7 กิ โ ลเมตร และเป็ น โครงสร้ า งทางยกระดั บ 10.0
กิโลเมตร
ระยะทางรวมประมาณ 23.5 กิโลเมตร
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2. จํานวนสถานี

โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ว ง ช่ว งเตาปู น – ราษฎร์บู ร ณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีจุดเริ่มต้นที่สถานีเตาปูนเช่นเดิม
แต่มีจํานวนสถานีรวมทั้งหมด 17 สถานี ประกอบด้วย

 สถานีใต้ดิน 10 สถานี คือ
1) สถานีรัฐสภา (สถานีเกียกกาย เดิม)
2) สถานีศรีย่าน (สถานีกรมชลประทาน เดิม)
3) สถานีวชิรพยาบาล (สถานีสามเสน เดิม)
4) สถานีหอสมุดแห่งชาติ
5) สถานีบางขุนพรหม

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รวมเส้นทางทั้ง 2 ช่วง คือ บางซื่อ - สามเสน และ สามเสน ราษฎร์บูรณะ มีสถานีรวม 16 สถานี เริ่มต้นที่สถานีเตาปูน
ซึ่งเป็นสถานีร่วม (Interchange Station) กับโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสี น้ํ าเงิ น ช่ วงบางซื่อ – ท่ า พระ และรถไฟฟ้ า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ประกอบด้วย
 สถานีใต้ดิน 11 สถานี คือ
1) สถานีเกียกกาย
2) สถานีกรมชลประทาน
3) สถานีสามเสน
4) สถานีหอสมุดแห่งชาติ
5) สถานีบางขุนพรหม

หมายเหตุ
รวมการเรี ย กชื่ อ โครงการทั้ ง 2 ช่ ว ง ที่ มี ค วาม
ต่อเนื่องกันให้เป็นโครงการเดียวกัน และระบุที่ตั้งให้
ชัดเจนขึ้น
ได้เปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางจากสถานีเตาปูนไปยัง
สถานี รั ฐ สภา จากเดิ ม ผ่ า นหมู่ บ้ า นเสริ ม สิ น
เปลี่ ย นเป็ น ผ่ า นแนวเส้ น ทางผั ง เมื อ ง ง.8 แทน
โดยเป็ นผลมาจากมติ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ ที่ใ ห้ พิจารณาทางเลื อ กเพิ่ มเติ ม สํ าหรั บ
แนวเส้ น ทางหลั ก โดยรวมไม่ เ ปลี่ ย นแปลงจาก
โครงการเดิม แต่ในโครงการนี้ได้เพิ่มระยะทางอีก
4.4 กิโลเมตร เพื่อเชื่ อมต่อไปที่ จอดรถไฟฟ้า โดย
แนวเส้นทางวางตัว ตามแนวถนนสุขสวั สดิ์ ดังนั้ น
ระยะทางรวมของโครงการจะเป็น 23.5 กิโลเมตร
 เปลี่ยนชื่อสถานีให้มีความเหมาะสมกับที่ตั้ง และ
ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับโครงการอื่น

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-1)
รายละเอียด
3. จํานวนสถานี
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รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
6) สถานีผ่านฟ้า
7) สถานีวังบูรพา
8) สถานีสะพานพุทธ
9) สถานีวงเวียนใหญ่
10) สถานีสําเหร่
11) สถานีมไหสวรรย์
 สถานียกระดับ 5 สถานี คือ
1) สถานีจอมทอง
2) สถานีดาวคะนอง
3) สถานีบางปะกอก
4) สถานีประชาอุทิศ
5) สถานีราษฎร์บูรณะ

3. ที่ ตั้ ง และทางขึ้ น - ลง 4.1 สถานีเกียกกาย (PP17)
สถานี
- ตั้งอยู่บริเวณแยกเกียกกาย
- มีทางขึ้น - ลง 2 แห่ง

 สถานียกระดับ 7 สถานี คือ
1) สถานีดาวคะนอง (สถานีจอมทอง เดิม)
2) สถานีบางปะแก้ว (สถานีดาวคะนอง เดิม)
3) สถานีบางปะกอก
4) สถานีสะพานพระราม 9 (สถานีประชาอุทิศ เดิม)
5) สถานีราษฎร์บูรณะ
6) สถานีพระประแดง
7) สถานีครุใน
4.1 สถานีรัฐสภา (PP17)
- ขยับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสามเสน
เป็นระยะ 134 เมตร
- เพิ่มทางขึ้น - ลงอีก 2 แห่ง รวมมีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.2 สถานีศรีย่าน (PP18)
- ตําแหน่งสถานีตั้งอยู่บริเวณเดิม
- เพิ่มทางขึ้น - ลงอีก 1 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง

หมายเหตุ
 ยกเลิ ก สถานี ม ไหสวรรย์ ซึ่ ง เป็ น สถานี ใ ต้ ดิ น
เนื่ อ งจ ากปั จ จุ บั น ใน บริ เ ว ณดั ง กล่ าวทา ง
กรุ ง เทพมหานครได้ ทํ า การก่ อสร้ า งอุ โ มงค์ ท าง
ลอดสําหรับรถยนต์

 เพิ่มสถานียกระดับ 2 สถานี คือ สถานีพระประแดง
และสถานีครุใน ในแนวเส้นทางที่วิ่งไปที่จอด
รถไฟฟ้า

- เปลี่ยนชื่อสถานีให้สอดคล้องที่ตั้งรัฐสภาแห่งใหม่
- เพิ่ม ทางขึ้ น – ลง เพื่อ รองรั บ การบริก ารแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับอาคารดังกล่าวรวมถึงความปลอดภัย
ในการอพยพผู้โดยสารออก หากเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เปลี่ ย นชื่ อ สถานีไ ม่ใ ห้ ซ้ํา กั บสถานี ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู
- เพิ่มทางขึ้น – ลง เพื่อการให้บริการรวมถึงความ
ปลอดภัยในการอพยพผู้โดยสารออก หากเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภายในสถานี

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

4.2 สถานีกรมชลประทาน (PP18)
- ตั้งอยู่บริเวณกรมชลประทาน
- มีทางขึ้น - ลง 3 แห่ง

6)
7)
8)
9)
10)

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด (สถานีวังบูรพา เดิม)
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-2)
รายละเอียด
4. ที่ตั้งและทางขึ้น - ลง
สถานี (ต่อ)

รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
4.3 สถานีสามเสน (PP19)
- ตั้งอยู่บริเวณแยกซังฮี้
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
- มีปล่องระบายอากาศของสถานี 4 แห่ง
4.4 สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)
- ตั้งอยู่บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติ
- มีทางขึ้น - ลง 2 แห่ง
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4.5 สถานีบางขุนพรหม (PP21)
- ตั้งอยู่ระหว่างซอยสามเสน 5 และซอยสามเสน 6
- มีทางขึ้น - ลง 2 แห่ง

4.6 สถานีผ่านฟ้า (PP22)
- ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนพระสุเมรุ ใกล้แยกผ่านฟ้า
- มีทางขึ้น - ลง 3 แห่ง

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
หมายเหตุ
4.3 สถานีวชิรพยาบาล (PP19)
- เปลี่ยนชื่อสถานีให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่ตั้ง
- ปรั บตํา แหน่ งสถานี ไปทางทิศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
ตามแนวถนนสามเสน เป็นระยะ 133 เมตร
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่งเท่าเดิม
- มีปล่องระบายอากาศของสถานี 2 แห่ง
4.4 สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)
- ตําแหน่งสถานีตั้งอยู่บริเวณเดิม
- เพิ่มทางขึ้น – ลง เพื่อการให้บริการรวมถึงความ
- เพิ่มทางขึ้น - ลง อีก 2 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง
ปลอดภัยในการอพยพผู้โดยสารออก หากเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภายในสถานี
2.5 สถานีบางขุนพรหม (PP21)
- ปรั บตํา แหน่ งสถานี ไปทางทิศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ - ปรับตําแหน่งสถานี เพื่อความเหมาะสม
เป็นระยะ 111 เมตร
- เพิ่มทางขึ้น – ลง เพื่อการให้บริการรวมถึงความ
- เพิ่มทางขึ้น - ลงอีก 2 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง
ปลอดภัยในการอพยพผู้โดยสารออก หากเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภายในสถานี
4.6 สถานีผ่านฟ้า (PP22)
- ตําแหน่งที่ตั้งสถานียังคงอยู่ที่เดิม
- เพิ่มทางขึ้น – ลง เพื่อการให้บริการรวมถึงความ
- เพิ่มทางขึ้น - ลงอีก 1 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง
ปลอดภัยในการอพยพผู้โดยสารออก หากเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภายในสถานี
บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-3)
รายละเอียด
4. ที่ตั้งและทางขึ้น - ลง
สถานี (ต่อ)

รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
4.7 สถานีวังบูรพา (PP23)
- ตั้งอยู่บริเวณแยกสามยอด
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
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หมายเหตุ
- เปลี่ยนชื่อสถานีให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง
- ปรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง และทางขึ้ น - ลง เพื่ อ ความ
เหมาะสม
- เพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ใต้ดินและพื้นทีอ่ เนกประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการบริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ กระทรวงยุติธรรม
- ปรับตําแหน่งสถานีให้ขยับเข้าใกล้สี่แยกบ้านแขก
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในทุ ก ทิ ศ ทางในการ
ให้บริการ
- ปรั บ ตํ า แหน่ ง สถานี แ ละทางขึ้ น – ลง เข้ า ใกล้
วงเวียนใหญ่มากขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกได้
ทุกทิศทางในการให้บริการ
- ปรับตําแหน่งสถานีและทางขึ้น – ลง ขยับเข้าใกล้
แยกมไหสวรรย์มากขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการให้บริการ
ยกเลิ ก สถานี ม ไหสวรรย์ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
กรุงเทพมหานคร ได้ทําการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
แยกมไหสวรรย์ ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างสถานีได้

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
4.7 สถานีสามยอด (PP23)
- ปรั บที่ตั้ ง สถานี ไปทางทิ ศ ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตาม
แนวถนนมหาไชย เป็นระยะ 211 เมตร
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
- มีพื้นที่จอดรถใต้ดิน 1 แห่ง จอดได้ 53 คัน
- มีพื้นที่เอนกประสงค์
4.8 สถานีสะพานพุทธฯ (PP24)
4.8 สถานีสะพานพุทธฯ (PP24)
- ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาธิปกใกล้กับถนนอิสรภาพ
- ปรับตําแหน่งสถานีไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวถนนประชาธิปก เป็นระยะ 40 เมตร
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.9 สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)
4.9 สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)
- ตั้งอยู่บริเ วณถนนสมเด็จพระจ้า ตากสิน ระหว่างซอย
- ปรับย้ายตําแหน่งสถานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน 2 และ 4
ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นระยะ 98 เมตร
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.10 สถานีสําเหร่ (PP26)
4.10 สถานีสําเหร่ (PP26)
- ตั้งอยู่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างซอย
- ปรับตําแหน่งสถานีไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ตาม
สมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/2 และ 20
แนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นระยะ 297 เมตร
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
สถานีมไหสวรรย์
- ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
บริเวณทางแยกมไหสวรรย์

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-4)
รายละเอียด
4. ที่ตั้งและทางขึ้น - ลง
สถานี (ต่อ)
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รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
4.11 สถานีจอมทอง (PP27)
- ตั้งอยู่กลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างซอย
สมเด็จพระเจ้าตากสิน 39 และ 41
- มีทางขึ้น - ลง 3 แห่ง
4.12 สถานีดาวคะนอง (PP28)
- อยูบ่ ริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 5 และ 9
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.13 สถานีบางปะกอก (PP29)
- ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ระหว่างคลองบางปะกอก
และซอยสุขสวัสดิ์ 32
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.14 สถานีประชาอุทิศ (PP30)
- ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้ กับแยกประชาอุทิศ
เยื้องกับถนนประชาอุทิศ ซอยสุขสวัสดิ์ 46
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.15 สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)
- ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณคลองแจงร้อน

หมายเหตุ
- เปลี่ยนชื่อสถานีให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง
- ปรับทางขึ้น – ลง ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้
พื้นที่

4.12 สถานีบางปะแก้ว (PP28)
- ตําแหน่งสถานีตั้งอยู่บริเวณเดิม
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.13 สถานีบางปะกอก (PP29)
- ตําแหน่งสถานีตั้งอยู่บริเวณเดิม
- มีทางขึ้น - ลง 2 แห่ง

- เปลี่ยนชื่อสถานีให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง
- ปรับทางขึ้น – ลง ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้
พื้นที่
- ปรับทางขึ้น – ลง เพื่อความเหมาะสมและเชื่อมต่อ
กับอาคารจอดแล้วจร

4.14 สถานีสะพานพระราม 9 (PP30)
- เปลี่ยนชื่อสถานีให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง
- ปรั บ ตํ า แหน่ ง สถานี ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ - ปรับตําแหน่งสถานีและทางขึ้น – ลง เพื่อความ
ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ เป็นระยะ 168 เมตร
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการใช้พื้นที่
- มีทางขึ้น - ลง 2 แห่ง
4.15 สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)
- ปรับตําแหน่งสถานีราษฎร์บูรณะ ไปทางทิศตะวันตก - ปรับตําแหน่งสถานีและทางขึ้น – ลง เพื่อความ
เฉียงเหนือ ตามถนนสุขสวัสดิ์ เป็นระยะ 85 เมตร
เหมาะสม และรองรับการเชื่อมต่อกับอาคารจอด
- มีทางขึ้น - ลง 2 แห่ง
แล้วจรทัง้ ฝั่งทางเดินรถขาเข้าและขาออก

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
4.11 สถานีดาวคะนอง (PP27)
- ตําแหน่งสถานีตั้งอยู่บริเวณเดิม
- มีทางขึ้น - ลง 2 แห่ง

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-5)
รายละเอียด
4. ที่ ตั้ ง และทางขึ้ น - ลง
สถานี (ต่อ)

รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
-
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หมายเหตุ
- เนื่องจากต้องมีการก่อสร้างระบบรางจากสถานี
ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นสถานีปลายทางเดิม เพื่อไป
ยังที่จอดรถไฟฟ้า ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 4.4
กิโลเมตร จึงพิจารณาเพิ่มสถานีในจุดที่เหมาะสม
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
- เนื่องจากต้องมีการก่อสร้างระบบรางจากสถานี
ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นสถานีปลายทางเดิม เพื่อไป
ยังที่จอดรถไฟฟ้า ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 4.4
กิโลเมตร จึงพิจารณาเพิ่มสถานีในจุดที่เหมาะสม
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ปรับลดจํานวนเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่
ข้างเคียง โดยไม่มีผลด้านการใช้งาน
เพิ่ม Ventilation Shaft หลังจากทางเปลี่ยนระดับ
จากสถานีเตาปูน ลงสู่สถานีรัฐสภา
IVS เดิม แต่มีการปรับตําแหน่งตาม Chainage ใหม่
ยกเลิ ก เนื่ องจากเมื่อ ทบทวนความเหมาะสมของ
ตําแหน่งที่ตั้งแล้ว พบว่าอยู่ใกล้กับโรงเรียน วัดและ
เขตพระราชฐาน ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหว ทั้งนี้ ไม่มีผล
ด้านความพอเพียงของฟังก์ชั่นการทํางาน โดยระยะ
ระหว่างสถานีช่วงนี้คือ 942 เมตร

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
4.16 สถานีพระประแดง (PP32)
- เพิ่มสถานีพระประแดงจากการศึกษาเดิม โดยสถานี
ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ตัดกับถนนนครเขื่อนขันธ์
ห่างจากสถานีราษฎร์บูรณะ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
4.17 สถานีครุใน (PP33)
- เพิ่มสถานีครุใน จากการศึกษาเดิม โดยสถานีตั้งอยู่
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้ กับซอยสุขสวัสดิ์ 70 ห่าง
จากสถานีพระประแดง ประมาณ 1.9 กิโลเมตร
- มีทางขึ้น - ลง 4 แห่ง
5. การเปลี่ยนแปลงจํานวน มีปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี (Intervention Shaft : มีปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี (Intervention Shaft :
แ ล ะ ตํ า แ ห น่ ง ป ล่ อ ง IVS รวมจํานวน 10 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
IVS) 6 แห่ง และปล่องระบายอากาศ (Ventilation Shaft :
ระบายอากาศ
VS) 3 แห่ง รวมเป็น 9 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
VS-01 (CH 01+190)
ระหว่างสถานีเตาปูน - สถานีรัฐสภา
IVS-01 (CH 02+269)
IVS-01 (CH 02+547)
ระหว่างสถานีเกียกกาย - สถานีกรมชลประทาน
ระหว่างสถานีรัฐสภา - สถานีศรีย่าน
IVS-02 (CH 03+459)
ระหว่างสถานีกรมชลประทาน - สถานีสามเสน

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-6)
รายละเอียด
5. การเปลี่ยนแปลงจํานวน
และตําแหน่งปล่อง
ระบายอากาศ

รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
IVS-03 (CH 05+259)
ระหว่างสถานีหอสมุดแห่งชาติ - สถานีบางขุนพรหม

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
-
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IVS-04 (CH 06+209)
ระหว่างสถานีบางขุนพรหม - สถานีผ่านฟ้า
IVS-05 (CH 07+534)
ระหว่างสถานีผ่านฟ้า - สถานีวังบูรพา

IVS-02 (CH 06+486)
ระหว่างสถานีบางขุนพรหม - สถานีผ่านฟ้า
IVS-03 (CH 07+655)
ระหว่างสถานีผ่านฟ้า - สถานีสามยอด

IVS-06 (CH 08+859)
ระหว่างสถานีวังบูรพา - สถานีสะพานพุทธฯ

IVS-04 (CH 09+113)
ระหว่างสถานีสามยอด - สถานีสะพานพุทธฯ
(ฝั่งพระนคร)
IVS-05 (CH 09+715)
ระหว่างสถานีสามยอด - สถานีสะพานพุทธฯ
(ฝั่งธนบุรี)
-

IVS-07 (CH 09+409)
ระหว่างสถานีวังบูรพา - สถานีสะพานพุทธฯ
IVS-08 (CH 10+359)
ระหว่างสถานีสะพานพุทธ - สถานีวงเวียนใหญ่

IVS-06 (CH 11+841)
ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีสําเหร่
-

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

IVS-09 (CH 11+584)
ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีสําเหร่
IVS-10 (CH 12+584)
ระหว่างสถานีสําเหร่ - สถานีมไหสวรรย์

หมายเหตุ
ยกเลิก เนื่องจากระยะระหว่างสถานีช่วงนี้คือ 953
เมตร ไม่ มี ผ ลด้ า นความพอเพี ย งของฟั ง ก์ ชั่ น การ
ทํางาน
คงไว้ แต่ปรับตําแหน่งที่ตั้งตาม Chainage ใหม่
และเรียงลําดับตามจํานวนปล่องในการศึกษาครั้งนี้
คงไว้ แต่ปรับตําแหน่งที่ตั้งตาม Chainage ใหม่
และเรียงลําดับตามจํานวนปล่องในการศึกษาครั้งนี้
และปรั บ ชื่ อ สถานี ใ ห้ เ หมาะสม ไม่ ซ้ํ า ซ้ อ นกั บ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน
คงไว้ แต่ปรับตําแหน่งที่ตั้งตาม Chainage ใหม่
และเรียงลําดับตามจํานวนปล่องในการศึกษาครั้งนี้
และปรับชื่อสถานีให้เหมาะสม
คงไว้ แต่ปรับตําแหน่งที่ตั้งตาม Chainage ใหม่
และเรียงลําดับตามจํานวนปล่องในการศึกษาครั้งนี้
และปรับชื่อสถานีให้เหมาะสม
ยกเลิก เนื่องจากระยะระหว่างสถานีช่วงนี้คือ 918
เมตร ไม่ มี ผ ลด้ า นความพอเพี ย งของฟั ง ก์ ชั่ นการ
ทํางาน
คงไว้ แต่ปรับตําแหน่งที่ตั้งตาม Chainage ใหม่
และเรียงลําดับตามจํานวนปล่องในการศึกษาครั้งนี้
มีการยกเลิกสถานีมไหสวรรย์

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-7)
รายละเอียด
5. การเปลี่ยนแปลงจํานวน
และตําแหน่งปล่อง
ระบายอากาศ
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6. การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอาคารจอด
แล้วจร (Park and
Ride)

รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
-

รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
VS-02 (SB) (13+414) ฝั่งทางเดินรถขาออก
VS-02 (NB) (13+462) ฝั่งทางเดินรถขาเข้า
บริเวณระหว่างโครงสร้างใต้ดิน (สถานีสําเหร่) กับโครงสร้าง
ทางเปลี่ยนระดับ (Transition) ขึ้นสู่สถานียกระดับ คือ
สถานีดาวคะนอง
VS-03 (SB) (13+780)
VS-03 (NB) (13+762)
บริเวณแนวปลายของโครงสร้างทางเปลี่ยนระดับ (Transition)
ขึ้นสู่สถานีดาวคะนอง

บทที่ 2
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ
เนื่องจากบริเวณแยกมไหสวรรย์ ได้มีการก่อสร้าง
อุโมงค์ทางลอดสําหรับรถยนต์ ของกรุงเทพมหานคร
จึงจําเป็นต้องก่อสร้างปล่องระบายอากาศทั้ง 2 ฝั่ง
เพราะไม่สามารที่จะเชื่อมอุโมงค์ (Tunnel) ทั้ง 2
ถึงกันได้
เนื่องจากบริเวณแยกมไหสวรรย์ ได้มีการก่อสร้าง
อุโมงค์ทางลอดสําหรับรถยนต์ ของกรุงเทพมหานคร
จึงจําเป็นต้องก่อสร้างปล่องระบายอากาศทั้ง 2 ฝั่ง
เพราะไม่สามารที่จะเชื่อมอุโมงค์ (Tunnel) ทั้ง 2
ถึงกันได้
มีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง คือ
มีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่งเช่นเดิม คือ
จํานวนและตําแหน่งที่ตั้งไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดรูปแบบและองค์ประกอบให้
 อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก
 อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก
เหมาะสมกั บ สภาพปั จ จุ บั น โดยเฉพาะเพื่ อ ลด
 อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ
 อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ
ผลกระทบด้านการจราจร
รายละเอียดดังนี้
แต่ปรับปรุงการออกแบบ รายละเอียดดังนี้
1) อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก
1) อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก
- ตําแหน่งที่ตั้งไม่เปลี่ยนแปลง
อยู่ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 23 กับซอยสุขสวัสดิ์ 25 เป็ น
ตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง เดิ ม แต่ ต้ อ งปรั บ เพิ่ ม พื้ น ที่ เ พื่ อ ทํ า การ - เพิ่มพื้นที่เพื่อสร้างอาคารกลับรถ
อาคารคอนกรีต ห่างจากสถานีบางปะกอกประมาณ 50
ก่อสร้างอาคารกลับรถ เพื่อมิให้รถที่มาใช้บริการต้อง - มีการปรับแนวเขตผังโครงการให้สอดคล้องแนว
เมตร เชื่อมต่อโดย Sky Walk จากสถานีเข้าสู่อาคาร
กลับรถในผิวการจราจรปัจจุบัน
เขตในโฉนดที่ดินในปัจจุบัน
- พื้นที่เวนคืน 4.8 ไร่
- พื้นที่เวนคืนรวม 6.7+1.8 ไร่
- ออกแบบให้สามารถรองรับจํานวนรถได้มากขึ้น
- จํานวนชั้นของอาคารจอดรถ 6 ชั้น
- จํานวนชั้นของอาคารจอดรถ 10 ชั้น
- จอดรถยนต์ได้รวม 1,038 คัน
- จอดรถได้รวม 1,762 คัน

ตารางที่ 2.6-1 สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ต่อ-8)
รายละเอียด
6. การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอาคารจอด
แล้วจร (Park and
Ride)
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รายละเอียดเดิม (ปี พ.ศ.2553)
รายละเอียดที่ขอเปลีย่ นแปลง
2) อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ
2) อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ
ประกอบด้ ว ย 2 อาคาร ทั้ ง 2 ฟากของถนนสุ ข สวั ส ดิ์
ตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง เดิ ม ประกอบด้ ว ย 2 อาคาร ต้ อ ง
ใกล้คลองแจงร้อน ห่างสถานีราษฎร์บูรณะประมาณ 50
ออกแบบก่อสร้างสะพานกลับรถเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการ
เมตร เชื่อมต่อโดย Sky Walk จากสถานีเข้าสู่อาคาร
กลับรถบนผิวจราจรปัจจุบัน
- พื้นที่เวนคืน 3.9+5 ไร่
- พื้นที่เวนคืน 3.5+4.1 ไร่
- จํานวนชั้นของอาคารจอดรถ 6 ชั้น
- จํานวนชัน้ ของอาคารจอดรถ 10 ชั้น
- จอดรถยนต์ได้รวม 1,840 คัน
- จอดรถได้รวม 1,514 คัน
7. การเพิ่มที่จอดรถไฟฟ้า
- เสนอให้มีพื้นที่จอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) ที่บริเวณ ออกแบบก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้าบนพื้นที่ประมาณ 50 ไร่
(Stabling Yard)
จุดสิ้นสุดโครงการที่ราษฎร์บูรณะ
บริ เ วณวงแหวนกาญจนาภิ เ ษก ใกล้ ด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
พิ เ ศษบางพลี - สุ ข สวั ส ดิ์ ห่ า งจากสถานี ป ลายทาง เดิ ม
(ราษฎร์บูรณะ) ประมาณ 4.4 กิโลเมตร

หมายเหตุ
- ตําแหน่งที่ตั้งไม่เปลี่ยนแปลง
- เพิ่มพื้นที่เพื่อสร้างอาคารกลับรถ
- มีการปรับแนวเขตผังโครงการให้สอดคล้องแนว
เขตในโฉนดที่ดินในปัจจุบัน
- ออกแบบให้สามารถรองรับจํานวนรถได้มากขึ้น

จากการศึ ก ษาทบทวนพบว่ า ที่ จ อดรถไฟฟ้ า ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่คลองบางไผ่ ไม่สามารถ
รองรับขบวนรถของโครงการในอนาคต หลังปีที่ 13
ของการเปิดให้บริการได้ นอกจากนี้ ระยะทางจาก
สถานีปลายทาง (ราษฎร์บูรณะ) ไปยังคลองบางไผ่จะ
มากกว่า 40 กิโลเมตร ทําให้ไม่สะดวกในการเดินรถ
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บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ
3.1

ลักษณะและที่ตั้งโครงการ

โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง ที่มีรูปแบบโครงสร้างทั้งที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินและโครงสร้างทางยกระดับ รวมถึงมีโครงสร้างเปลี่ยนระดับ
(Transition) รวมอยู่ด้วย แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นที่สถานีเตาปูน (สถานีร่วมกับ โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน
ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ) สถานีเตาปูนเป็นสถานียกระดับ ตั้งอยู่บริเวณ
แยกเตาปูน แนวเส้นทางพาดผ่านลงมาทางใต้ โดยลดระดับทางวิ่งลงเป็นเส้นทางใต้ดิน (ช่วง Transition) เพื่อมุ่งหน้าไป
ยั ง สถานี รัฐ สภา ทั้ ง นี้ ช่ ว งสถานี เตาปู น ถึง สถานี รัฐ สภาเป็ น แนวที่ ซ้ อนทั บ กับ แนวถนนสาย ง.8 ของผั ง เมื องรวม
กรุงเทพมหานคร ถัดจากสถานีรัฐสภา แนวเส้นทางโครงการจะวางตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสามเสน
ผ่ า นโรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ส โมสร โรงเรีย นราชิ นี บ น กรมชลประทาน โรงพยาบาล วชิ รพยาบาล (บริเวณแยกซั ง ฮี้ )
หอสมุดแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศวิหาร ผ่านหอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แยกผ่านฟูา ถนนราชดําเนินกลาง มุ่งสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดา สวนรมณีนาถ เข้าเชื่อม
กับสถานีสามยอดของโครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค บริเวณแยกสามยอด ผ่านตลาดสามยอด
ตรงเข้าสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าฯ เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก
ลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลอดแยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ถนน
สุขสวัสดิ์ จากนั้นเปลี่ยนเป็นทางยกระดับ (Transition) แล้ววางตัวตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกถนนจอมทอง
แยกถนนประชาอุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร แยกถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ผ่านแยกถนนนครเขื่อนขันธ์ พื้นที่
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปสิ้นสุดที่ที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) บริเวณถนนวงแหวนกาญจนา
ภิเษก ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร มีสถานีจํานวน 17 สถานี เป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานี (ไม่นับรวมสถานีเตาปูน) และ
สถานียกระดับ 7 สถานี ดังรูปที่ 2.1-2 แต่ละสถานีมีระยะห่างระหว่าง 0.8 – 2.0 กิโลเมตร รายละเอียดจะกล่าวถึง
ต่อไป
ทั้งนี้ แนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตร พาดผ่านพื้นที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร
(ประชิดกับแนวเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย และเขตเขตสัมพัน ธวงศ์ ) เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง และเขต
ราษฎร์บูรณะ ของกรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แสดงดังตารางที่ 3.1-1 และรูปที่
3.1-1
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ตารางที่ 3.1-1 พื้นทีเ่ ขตการปกครองที่แนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตร พาดผ่าน
จังหวัด

เขต/อาเภอ
บางซื่อ
ดุสิต

พระนคร

ปูอมปราบศัตรูพ่าย
(แนวเส้นทางประชิดแนวเขตฯ)
กรุงเทพมหานคร
สัมพันธวงศ์
(แนวเส้นทางประชิดแนวเขตฯ)
คลองสาน

ธนบุรี

จอมทอง
ราษฎร์บูรณะ
สมุทรปราการ

พระประแดง
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แขวง/ตาบล
บางซื่อ
วชิรพยาบาล
ดุสิต
นครไชยศรี
วังบูรพาภิรมย์
สําราญราษฎร์
วัดราชบพิธ
เสาชิงช้า
วัดบวรนิเวศ
ตลาดยอด
ชนะสงคราม
บ้านพานถม
วัดสามพระยา
บางขุนพรหม
บ้านบาตร
วัดโสมนัส
ปูอมปราบศัตรูพ่าย
วัดเทพศิรินทร์
จักรวรรดิ
สัมพันธวงศ์
บางลําภูลา่ ง
คลองต้นไทร
คลองสาน
สมเด็จเจ้าพระยา
วัดกัลยาณ์
วัดหิรัญรูจี
บางยี่เรือ
ดาวคะนอง
สําเหร่
บุคคโล
บางมด
จอมทอง
บางค้อ
บางปะกอก
ราษฎร์บูรณะ
บางพึ่ง
บางครุ
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รูปที่ 3.1-1 แผนที่แสดงเขตการปกครองที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน
และพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตร
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3.2

องค์ประกอบของโครงการ

องค์ ป ระกอบของโครงการรถไฟฟู า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น – ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก)
ประกอบด้วย โครงสร้างทางวิ่ง สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา พร้อมด้วยระบบควบคุมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สรุปในเบื้องต้นได้ดังนี้ (แนวเส้นทางและที่ตั้งสถานี ดังแสดงในรูปที่ 3.2-1)
1) โครงสร้างทางวิ่งตามแนวเส้นทางโครงการ ประกอบด้วย

2)

3)
4)
5)
6)

1.1) โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ (Transition) 2 ช่วง คือ ช่วงเปลี่ยนระดับระยะแรก มีจุดเริ่มต้น
จากสถานีเตาปูน ลดระดับลงใต้ดินเข้าสู่สถานีรัฐสภา มีระยะทาง 0.4 กิโลเมตร และช่วงเปลี่ยน
ระดับระยะที่สอง เป็นทางเปลี่ยนระดับจากโครงสร้างใต้ดิน จากสถานีสําเหร่ สู่โครงสร้างทาง
ยกระดับที่สถานีดาวคะนอง ระยะทาง 0.4 กิโลเมตร รวมระยะทางโครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8
กิโลเมตร
1.2) โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน เริ่มถัดจากโครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ ที่มุ่งเข้าสู่สถานีรัฐสภา จนถึง
โครงสร้างเปลี่ยนระดับเพื่อยกระดับขึ้นสู่สถานีดาวคะนอง ระยะทาง 12.7 กิโลเมตร
1.3) โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ เริ่มจากสถานีดาวคะนอง จนสิ้นสุดแนวเส้นทางโครงการที่สถานีครุใน
และที่จอดรถไฟฟูา ระยะทาง 10 กิโลเมตร
สถานีรถไฟฟูา มีจํานวนรวม 17 สถานี ประกอบด้วย สถานีใต้ดิน 10 สถานี ได้แก่ สถานีรัฐสภา สถานี
ศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟูา สถานี สามยอด
สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสําเหร่ และมีสถานียกระดับ 7 สถานี ได้แก่ สถานี
ดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 สถานีราษฎร์บูรณะ สถานี
พระประแดง และสถานีครุใน
อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง 3 อาคาร ได้แก่ บริเวณสถานีบางปะกอก 1 อาคาร และสถานีราษฎร์บูรณะ
2 อาคาร คือ อาคาร 1 และ อาคาร 2
ที่จอดรถไฟฟูา ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก ห่างจากสถานีครุในประมาณ 1 กิโลเมตร
ระบบควบคุม ระบบความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ เช่น ที่จอดรถโดยสาร
ประจําทาง รถตู้ ที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ที่จอดรถจักรยานยนต์ และที่จอดจักรยาน เป็นต้น
สถานีไฟฟูาย่อย มีจํานวน 2 แห่ง คือ บริเวณข้างแนวเส้นทาง ในเขตพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารบก
ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และบริเวณที่จอดรถไฟฟูา ถนนสุขสวัสดิ์ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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แผนที่แนวเส้นทาง
ระยะทางรวม
23.5 กม.
โครงสร้างใต้ดิน 12.7 กม.
โครงสร้างยกระดับ 10.0 กม.
โครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8 กม.
สถานีใต้ดิน
10 สถานี
สถานียกระดับ
7 สถานี

รูปที่ 3.2-1 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
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3.3

รูปแบบโครงสร้างของโครงการ

3.3.1 รูปแบบโครงสร้างทางวิ่ง
รูปแบบโครงสร้างทางวิ่งของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
จะประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่ง 5 แบบ คือ โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ (Transition Structure) โครงสร้างทางวิ่ง
ใต้ดิน (Underground Structure) และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ (Elevated Structure) รางหลีก (Pocket Track)
และประแจสับราง (Scissor Crossover) มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1.1 โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ (Transition Structure)
โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ (Transition Structure) จะเป็นตัวเชื่อมเพื่อเปลี่ยนระดับจากทางยกระดับ
ลาดลงสู่โครงสร้างใต้ดิน หรือจากใต้ดินขึ้นสู่ทางยกระดับ จึงประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน
และส่วนที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับของโครงการจะมี 2 ช่วง รวมระยะทางทั้งหมด 0.8 กิโลเมตร ดังนี้
1) ช่วงเริ่มต้นโครงการ เป็นการเปลี่ยนระดับจากสถานียกระดับลงสู่โครงสร้างใต้ดิน ตั้งแต่ CH 0+755
ถึง CH 1+104 ดังรูปที่ 3.3.1-1 โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน มุ่งลงทิศใต้ วิ่งตามแนวถนนผังเมือง ง.8
ผ่านซอยสะพานขวา ซอยศรีเผื่อน ซอยศรีพิชัย ซอยประดู่ เลี้ยวขวา ข้ามคลองบางซื่อ ลดระดับโครงสร้างที่บริเวณ
กรมสรรพาวุธทหารบก และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เข้าสู่ สี่แยกเกียกกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรัฐสภา
เป็นระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร ดังรูปที่ 3.3.1-2

CH 0+755

CH 1+104

ช่วง CH 0+755 ถึง CH 1+104

รูปที่ 3.3.1-1 รูปแบบโครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับจากโครงสร้างยกระดับสู่โครงสร้างใต้ดนิ
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รูปที่ 3.3.1-2 ทัศนียภาพของโครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับบริเวณกรมสรรพาวุธทหารบก

2) ช่วงที่สอง เป็นช่วงการเปลี่ยนระดับ จากโครงสร้างใต้ดินที่สถานีสําเหร่ ขึ้นสู่โครงสร้างยกระดับ
สถานีดาวคะนอง ตั้งแต่ CH 13+886 ถึง CH 14+295 ระยะทาง 0.4 กิโลเมตร ดังรูปที่ 3.3.1-3
CH 13+886

CH 14+295

ช่วง CH 13+886 ถึง CH 14+295

รูปที่ 3.3.1-3 รูปแบบโครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับจากโครงสร้างใต้ดินสู่โครงสร้างยกระดับ
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3.3.1.2 โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน (Underground Structure)
โครงสร้างทางวิ่งใต้ดินของโครงการ จะเป็นอุโมงค์ (Tunnel) มีรูปร่างเป็นวงแหวนที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงในประมาณ 5.7 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.3 เมตร ดังรูปที่ 3.3.1-4 วัสดุที่ใช้เป็นคอนกรีต
อาจมีการเชื่อมต่อบางส่วนด้วยเหล็กบริเวณที่เป็นปล่อง (Shaft) ที่ใช้ในการระบายอากาศในอุโมงค์ แนวเส้นทางของ
อุโมงค์มีทั้งที่วางตัวขนานกันไป (ขนานด้านข้าง) และบางช่วงจะมีรูปแบบเป็นอุโมงค์ซ้อนกัน กล่าวได้ว่าอุโมงค์รถไฟฟูา
ใต้ดิน จะมีรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งและการวางองค์ประกอบแบ่งได้เป็น 2 แบบหลักๆ คือ
1) โครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว (Single Track Bored Tunnel)
ลักษณะโครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว ดังรูปที่ 3.3.1-5 มีระยะระหว่างทางวิ่งในช่วงระหว่างสถานีเท่ากับ 12.6
เมตร ส่วนระยะระหว่างทางวิ่งที่ สถานีจะห่าง 16.1 - 16.5 เมตร แต่ในพื้นที่ที่ความกว้างไม่เพียงพอ จะลดระยะห่าง
ระหว่างอุโมงค์ลง เป็นระยะทางสั้นๆ โดยสถานีใต้ดินที่ใช้โครงสร้างแบบทางวิง่ เดี่ยว มีจํานวน 6 สถานี คือ สถานีรัฐสภา
สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีสามยอด สถานีสะพานพุทธ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสําเหร่

รูปที่ 3.3.1-4 รูปแบบอุโมงค์ของโครงการ

3-8

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

รูปที่ 3.3.1-5 รูปแบบโครงสร้างทางวิ่งเดี่ยว (Single Track Bored Tunnel)
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2) โครงสร้างทางวิ่งแบบอุโมงค์ซ้อน (Stacked Tunnel)
รูปแบบโครงสร้างทางวิ่งแบบอุโมงค์ซ้อน โดยจะใช้รูปแบบนี้ในพื้นที่ถนนแคบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงแนวอุโมงค์
ลอดใต้อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยสถานีใต้ดินที่ใช้โครงสร้างทางวิ่งแบบอุโมงค์ซ้อน มี 4 สถานี คือ สถานีศรีย่าน
สถานีวชิรพยาบาล สถานีบางขุนพรหม และสถานีผ่านฟูา ดังรูปที่ 3.3.1-6

รูปที่ 3.3.1-6 โครงสร้างทางวิ่งแบบอุโมงค์ซ้อน (Stacked Tunnel)
ทั้งนี้ การออกแบบโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะมีทั้ง 2 รูปแบบ ตามความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันของพื้นที่โครงการ โดยแนวอุโมงค์
ใต้ดินนี้จะอยู่ใต้ผิวดินในระยะ 9 - 40 เมตร ดังรูปที่ 3.3.1-7
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Ending of transition
CH 1+104

สถานีรัฐสภา

รูปที่ 3.3.1-7 แนวโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโครงการ
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สถานีศรีย่าน

สถานีวชิรพยาบาล

สถานีหอสมุดแห่งชาติ

รูปที่ 3.3.1-7 แนวโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโครงการ (ต่อ-1)
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สถานีบางขุนพรหม

สถานีผ่านฟ้า

รูปที่ 3.3.1-7 แนวโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโครงการ (ต่อ-2)
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สถานีสามยอด

แม่น้าเจ้าพระยา

สถานีสะพานพุทธ

รูปที่ 3.3.1-7 แนวโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโครงการ (ต่อ-3)
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สถานีวงเวียนใหญ่

สถานีสาเหร่

รูปที่ 3.3.1-7 แนวโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโครงการ (ต่อ-4)
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Beginning of transition
CH 13+886

รูปที่ 3.3.1-7 แนวโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโครงการ (ต่อ-5)
3.3.1.3 โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ (Elevated Structure)
โครงสร้างทางวิ่งยกระดับของโครงการ จะใช้ทางวิ่งแบบสะพานช่วงต่อเนื่อง (Continuous Span)
ซึ่งมีข้อดีกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ คือ สามารถรับแรงในแนวราบได้ดี ตัวโครงสร้างจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
โครงสร้า งส่ ว นบน (Superstructure) เป็ น โครงสร้า งคานหลั กที่ รองรับ ระบบรางโดยตรง และโครงสร้า งส่ ว นล่ า ง
(Substructure) ซึ่งเป็นส่วนโครงสร้างที่นับตั้งแต่คานขวางที่รองรับรางรถไฟฟูาลงไปถึงเสาและฐานราก ซึ่งโครงสร้าง
ทางวิ่งยกระดับของโครงการจะมี 2 แบบ คือ แบบที่รองรับระบบรางคู่ (Double Track) และ แบบที่รองรับรางเดี่ยว
(Single Track) ทั้ง 2 แบบ มีช่วงความยาวระหว่างเสา (Span Length) วัดจากกึ่งกลางเสาต้นหนึ่งไปยังเสาต้นข้างเคียง
ประมาณ 28 – 40 เมตร
1) โครงสร้างทางวิ่งยกระดับแบบรองรับระบบรางคู่ (Double Track)
จะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังรูปที่ 3.3.1-8 ได้แก่ โครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่าง โดยรูปแบบ
โครงสร้างส่วนบนจะเป็นคานหล่อสําเร็จจากโรงงาน (Precast Segmental Box Girder) ออกแบบเป็นคานคอนกรีต
อัดแรงแบบคานช่วงเดียว (Simply Support) และนํามาติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง มีความกว้างประมาณ 8.4 เมตร ความ
ลึกของคานรูปกล่องเท่ากับ 2.10 เมตร ใช้รองรับระบบรถไฟฟูา 2 ราง วางห่างกัน 3.8 เมตร จากจุดกึ่งกลางราง
ส่ ว นโครงสร้า งส่ ว นล่ า งที่ นั บ ตั้ ง แต่ คานขวางที่ รองรั บ รางรถไฟฟู า ลงไปถึ ง เสาและฐานราก มี โ ครงสร้า งตั ว คาน
เป็น คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคานคอนกรีตอัดแรง เสา/ตอม่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงไม่ เกิน 14.5 เมตร
กว้าง 1.8 เมตร และยาว 3.2 เมตร สําหรับคานขวาง มีความสูงตั้งแต่ปลายเสาถึง Box Girder 2.54 เมตร ยาว 10.7
เมตร ความหนา 2.5 เมตร
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โครงสร้างส่วนบน

โครงสร้างส่วนบน

โครงสร้างส่วนล่าง

โครงสร้างส่วนล่าง

รูปที่ 3.3.1-8 โครงสร้างทางวิ่งยกระดับแบบรองรับระบบรางคู่ (Double Track) ของโครงการ
2) โครงสร้างทางวิ่งยกระดับแบบรองรับรางเดี่ยว (Single Track)
จะประกอบด้วย 2 ส่วน เช่นกัน ดังรูปที่ 3.3.1-9 ได้แก่ โครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่าง โดย
รูปแบบโครงสร้างส่วนบนจะเป็นคานหล่อสําเร็จจากโรงงาน (Precast Segmental Box Girder) และนํามาติดตั้งใน
พื้นที่ก่อสร้าง มีความกว้างประมาณ 5 เมตร ใช้รองรับระบบรถไฟฟูา 1 ราง ส่วนโครงสร้างส่วนล่างที่นับตั้งแต่คานขวาง
ที่รองรับรางรถไฟฟูาลงไปถึงเสาและฐานราก มีโครงสร้างตัวคานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคานคอนกรีตอัดแรง
เสา/ตอม่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงประมาณ 14.5 - 20.0 เมตร กว้าง 2.5 เมตร และยาว 3.7 เมตร

3-17

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ จากการที่สภาพดินในเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการเป็นดินอ่อนและมีการทรุดตัวค่อนข้างสูง
เมื่อรับน้ําหนักบรรทุก จึงได้พิจารณาแนวทางเลือกและเปรียบเทียบรูปแบบฐานรากชนิดต่างๆ ดังนี้
- เสาเข็มตอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร
- เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 – 1.2 เมตร
- เสาเข็มเดี่ยวขนาดใหญ่ โดยใช้เสาเข็มหนึ่งต้นต่อหนึ่งฐานราก
จากการเปรียบเทียบและพิจารณาฐานรากในรูปแบบต่างๆ สรุปได้ว่า การออกแบบโดยใช้เสาเข็มเดี่ ยว
ขนาดใหญ่มีความเหมาะสม จึงพิจารณาใช้เสาเข็มเดี่ยว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 - 2.0 เมตร ซึ่งการใช้เสาเข็มเดี่ยว
จะช่วยลดขนาดฐานรากให้มีขนาดเล็กลง สามารถก่อสร้างบนพื้นที่เกาะกลางถนน ลดผลกระทบต่อพื้นผิวการจราจร
ขณะก่อสร้างและช่วยลดปัญหาการทรุดตัวแตกต่างระหว่างฐานรากกับถนน นอกจากนี้ ยังใช้จํานวนเสาเข็มต่อฐานราก
น้อย ราคาก่อสร้างไม่สูงมาก และวิธีก่อสร้างเป็นที่คุ้นเคย

โครงสร้างส่วนบน

โครงสร้างส่วนบน

โครงสร้างส่วนล่าง

โครงสร้างส่วนล่าง

รูปที่ 3.3.1-9 โครงสร้างทางวิ่งยกระดับแบบรองรับรางเดี่ยว (Single Track) ของโครงการ
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3.3.1.4 รางหลีก (Pocket Track)
Pocket Track สําหรับโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
เป็นรางที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 1 ราง โดยอยู่ระหว่างรางหลักทั้งสอง สามารถนํารถจากทั้งสองทิศทางเข้าจอดใน Pocket
Track ได้ ใช้สําหรับในกรณีที่ต้องการนํารถออกจากระบบไปพักไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางในเส้นทาง ซึ่งจะ
ทําให้ประสิทธิภาพการให้บริการลดลงและรอการส่งเข้าตรวจสอบที่ศูนย์ซ่อมบํารุงต่อไป กรณีที่จําเป็นต้องนํารถเข้าจอด
ที่ Pocket Track เช่น รถเสีย เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว Pocket Track ยังสามารถใช้เป็นจุดกลับรถและสับเปลี่ยน
เส้นทางของขบวนรถอีกด้วย เนื่องจากมีปะแจสับราง (Crossovers) ติดตั้งอยู่ด้วย ซึ่งในโครงการนี้ ได้ออกแบบให้มี
Pocket Track บริเวณระหว่างสถานีบางปะกอกกับสถานีสะพานพระราม 9 รองรับการจอดรถ จํานวน 1 ขบวน
ดังรูปที่ 3.3.1-10
โดยหลักการ การกําหนดตําแหน่งประแจสับราง (Crossovers) และ Pocket Track จะคํานึงถึงแผนการ
เดินรถสํารอง (Degrade Mode Operation) และความสามารถในการรองรับผู้โดยสารกรณีที่เ กิดขัดข้อง โดยให้มีการ
เดินรถเป็นวงสั้นๆ (Short Loop) ระหว่างประแจสับราง (Crossovers) แต่ละชุด จึงกําหนดตําแหน่ง Pocket Track
บนทางยกระดับ
3.3.1.5 ประแจสับราง (Scissor Crossover)
โครงการได้ออกแบบตําแหน่งการวาง Scissor Crossover ดังแสดงในรูปที่ 3.3.1-11 โดยเฉพาะเส้นทาง
ใต้ดินตั้งแต่ เตาปูน – สถานีสามยอด ยังคงให้มี Scissor Crossover ระหว่างเส้นทางหนึ่งจุด เพื่อใช้ในกรณีลดระดับ
การให้บริการและกรณีฉุกเฉินซึ่งอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางของเส้นทาง ซึ่งหากมีรถเสียกีดขวางเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง
ก็สามารถใช้เส้นทางที่เหลือเดินรถแบบสองทิศทาง (Bidirectional Running หรือเรียกว่า Shuttle Service) ในช่วง
ระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตรทั้งสองทิศทาง ซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่ไกลเกินไป หากมีการเดินรถแบบสองทิศทางที่มี
ระยะไกลกว่านี้ จะส่งผลกระทบต่อความถี่ของขบวนรถที่ต้องใช้เวลาที่มากเกินไป ส่งผลให้ผู้โดยสารต้องรอรถนาน
เกิดผู้โดยสารตกค้างและล้นสถานีได้
การวางตําแหน่งของ Scissor Crossover ของโครงการฯตลอดเส้นทาง แสดงดังรูปที่ 3.3.1-12 โดยจะ
มีระยะห่างเฉลี่ยโดยประมาณ 4 กิโลเมตร
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รูปที่ 3.3.1-10 ตาแหน่ง Pocket Track ระหว่างสถานีบางปะกอกกับสถานีสะพานพระราม 9
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37

38
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Sam Yod
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Phan Fa

Sri Yan

Tao Poon

Kilometers
35

Bang Khun Phrom

34

National Library

33

Vajira Phayaban

32

Parliament House

31

A

Purple Line (N)

A

46

Sam Re

47

48

A

B

B

Kilometers

52

53

54

55
Legend

Khru Nai

51

Phra Pradaeng

B

Rat Burana

50

50

49

Pracha Uthit

Kilometers
45

Bang Pakok

44

Bang Pakaew

43

Dao Khanong

42

Wong Wian Yai

A

41

Memorial Bridge

40

Stacked Platform

Tunnel Section

Island Platform

Tunnel Section

Side Platform
B

DE

Stabling Yard
T
PO

รูปที่ 3.3.1-11 แสดง Purple Line Track Layout

รูปที่ 3.3.1-12 แสดงระยะโดยประมาณของการจัดวางจุดสับเปลี่ยนเส้นทาง-จุดกลับรถ
(Scissor Crossover) มีระยะโดยห่างประมาณ 3 - 6 กิโลเมตร
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สําหรับการเดินรถของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
จะมีรูปแบบการเดินรถกรณีลดระดับการให้บริการ (Degraded Mode) ทั้งหมด 10 รูปแบบ ดังรูปที่ 3.3.1-13 และ
รูปที่ 3.3.1-14 มีรายละเอียดดังนี้
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X
รูปที่ 3.3.1-13 แสดงการให้บริการเดินรถกรณีเส้นทางแต่ละช่วงเกิดขัดข้อง
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Scenario A1: Tao Pun to National Library Blocked
Shuttle Service
Between
Station
Tao Pun

Station
National Library

Distance
(km)
5.0

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
8.4
18.9

Distance
(km)
17.6

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
28.19
60.3

Short Loop Service
Between
Station
National Library

Station
KhruNai

Scenario A2: National Library to Sam Yod Blocked
Short Loop Service 1
Between
Station
Tao Pun

Distance
(km)
5.0

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
8.4
20.9

Station
Sam Yod

Distance
(km)
3.2

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
5.8
13.6

Station
KhruNai

Distance
(km)
14.4

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
22.3
48.7

Station
National Library

Shuttle Service
Between
Station
National Library

Short Loop Service 2
Between
Station
Sam Yod

Scenario A3: Sam Yod to Wong Wian Yai Blocked
Short Loop Service 1
Between
Station
Sam Yod

Distance
(km)
8.2

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
14.2
31.5

Station
Wong Wian Yai

Distance
(km)
3.0

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
4.5
11.1

Distance
(km)
11.4

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
17.8
38.6

Station
Tao Pun

Shuttle Service
Between
Station
Sam Yod

Short Loop Service 2
Between
Station
Wong Wian Yai

Station
KhruNai
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Scenario A4: Wong Wian Yai to Bang Pakok Blocked
Short Loop Service 1
Between
Station
Tao Pun

Station
Wong Wian Yai

Distance
(km)
11.2

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
18.8
40.6

Distance
(km)
6.0

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
9.1
20.3

Distance
(km)
5.4

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
8.6
20.2

Distance
(km)
17.2

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
28.0
59.0

Distance
(km)
5.4

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
8.6
19.2

Shuttle Service
Between
Station
Wong Wian Yai

Station
Bang Pakok

Short Loop Service 2
Between
Station
Bang Pakok

Station
KhruNai

Scenario A5: Bang Pakok to KhruNai Blocked
Short Loop Service 1
Between
Station
Tao Pun

Station
Bang Pakok

Shuttle Service
Between
Station
Bang Pakok

Station
KhruNai

Scenario B1: Tao Pun to Sam Yod Blocked (No Scissor Crossover at National Library

รูปที่ 3.3.1-14 แสดงการให้บริการเดินรถกรณีเส้นทางช่วงสถานีเตาปูน และสถานีสามยอดเกิดขัดข้อง
(กรณีไม่มี Scissor Crossover ที่สถานีหอสมุดแห่งชาติ)
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Shuttle Service
Between
Station
Tao Pun

Station
Sam Yod

Distance
(km)
8.2

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
14.2
30.5

Station
KhruNai

Distance
(km)
14.4

Run Time (mins)
One Way
Round Trip
22.3
48.7

Short Loop Service
Between
Station
Sam Yod

3.3.2 รูปแบบโครงสร้างสถานี
จากการที่โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีทั้งโครงสร้าง
ใต้ดินและโครงสร้างยกระดับ ดังนั้น จึงมีรูปแบบสถานีทั้งทีเ่ ป็นสถานีใต้ดินและสถานียกระดับ ทั้งนี้ ไม่ว่าสถานีรถไฟฟูา
จะเป็นสถานีใต้ดินหรือสถานียกระดับก็ตาม จะมีองค์ประกอบหลักคล้ายๆ กัน คือ พื้นที่ชั้นจําหน่ายตั๋ว (Concourse)
และชั้นชานชาลา (Platform) ซึ่งเป็นชั้นที่รถไฟฟูาจะเข้าจอดเทียบ รายละเอียดมีดังนี้
3.3.2.1 โครงสร้างสถานีใต้ดิน
จากรูปที่ 3.3.2-1 แสดงผังโดยทั่วไปของสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะวางตัวอยู่ใต้แนวถนน
สาธารณะ โดยรูปแบบสถานีใต้ดินนั้น จะต้องมีการออกแบบปล่องระบายอากาศไว้ที่สถานีจํานวน 2 ปล่อง เพื่อการ
ระบายอากาศภายในสถานี และออกแบบทางขึ้น - ลง ไว้ 2 - 4 แห่ง เพื่อให้บริการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในการ
อพยพผู้โดยสารออก หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานี

รูปที่ 3.3.2-1 ผังการออกแบบสถานีใต้ดินโดยทั่วไป
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สําหรับรูปแบบโครงสร้างสถานีใต้ดิน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ โครงสร้างสถานีแบบชานชาลากลาง (Central
Platform) แบบชานชาลาข้าง (Side Platform) และ แบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform) สรุปได้ดังนี้
1) โครงสร้างสถานีแบบชานชาลากลาง (Central Platform)
โครงสร้างชานชาลากลาง โดยทั่วไปมีความกว้างประมาณ 24.5 เมตร ยาวประมาณ 250 – 260 เมตร
จะมี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นหลังคา (Roof) ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) และชั้นชานชาลา (Platform)
 ชั้นหลังคา (Roof) จะมีความลึกต่ํากว่าระดับถนน (Existing Road) ประมาณ 3 เมตร
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) เป็นชั้นที่ถัดลงมาจากชั้นหลังคาสถานี ชั้นนี้มีความลึก
ประมาณ 6.6 เมตร
 ชั้นชานชาลา (Platform) เป็นชั้นที่ถัดลงจากชั้น Concourse ชั้นนี้มีความลึกประมาณ 5.5 เมตร
โดยชานชาลาของผู้โดยสารจะอยู่ตรงกลางระหว่างอุโมงค์รถไฟทั้ง 2 ข้าง

รูปที่ 3.3.2-2 รูปแบบโครงสร้างสถานีชานชาลากลาง (Central Platform)

3-26

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

2) โครงสร้างสถานีรูปแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform)
โครงสร้างชานชาลาซ้อน โดยทั่วไปมีความกว้างประมาณ 18.9 เมตร ยาวประมาณ 225 เมตร จะมี 4 ชั้น
ดังรูปที่ 3.3.2-3 ได้แก่ ชั้นหลังคา (Roof) ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) ชั้นชานชาลาบน (Upper Platform)
และชั้นชานชาลาล่าง (Lower Platform)
 ชั้นหลังคา (Roof) จะมีความลึกต่ํากว่าระดับถนน (Existing Road) ประมาณ 3 เมตร
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) เป็นชั้นที่ถัดลงมาจากชั้นหลังคาสถานี ชั้นนี้มีความลึก
ประมาณ 6.6 เมตร
 ชั้นชานชาลาบน (Upper Platform) เป็นชั้นที่ถัดลงจากชั้น Concourse ชั้นนี้มีความลึกประมาณ
5.6 เมตร
 ชั้นชานชาลาล่าง (Lower Platform) เป็นชั้นที่ถัดลงจากชั้น Upper Platform ชั้นนี้มีความลึก
ประมาณ 7.9 เมตร

รูปที่ 3.3.2-3 รูปแบบโครงสร้างสถานีชานชาลาซ้อน (Stacked Platform)
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3) โครงสร้างสถานีรูปแบบชานชาลาข้าง (Side Platform)
โครงสร้างชานชาลาซ้อน โดยทั่วไปมีความกว้างประมาณ 25.6 เมตร ยาวประมาณ 225 เมตร มี 3 ชั้น
ดังรูปที่ 3.3.2-4 ได้แก่ ชั้นหลังคา (Roof) ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) และชั้นชานชาลา (Platform)
 ชั้นหลังคา (Roof) จะมีความลึกต่ํากว่าระดับถนน (Existing Road) ประมาณ 3 เมตร
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) เป็นชั้นที่ถัดลงมาจากชั้นหลังคาสถานี ชั้นนี้มีความลึก
ประมาณ 5.6 เมตร
 ชั้นชานชาลา (Platform) เป็นชั้นที่ถัดลงจากชั้น Concourse ชั้นนี้มีความลึกประมาณ 5.6 เมตร
โดยชานชาลาของผู้โดยสารจะอยู่ทางด้านข้างของรถไฟฟูา และขบวนรถไฟฟูาจะเข้าจอดเทียบในช่วง
กลาง โดยแยกเป็นขาเข้า (North Bound) และขาออก (South Bound)

รูปที่ 3.3.2-4 รูปแบบโครงสร้างสถานีชานชาลาข้าง (Side Platform)
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3.3.2.2 โครงสร้างสถานียกระดับ
โครงสร้างสถานียกระดับ จะประกอบด้วยตัวสถานีที่วางอยู่บนเสา โดยในโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ใช้สถานียกระดับแบบเสาเดี่ยวเป็นรูปแบบหลัก ดังรูปที่ 3.3.2-5
โดยมีโครงสร้างเสาและรากฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่ รูปแบบสถานีที่ตั้งอยู่บนเสาเดี่ยวจัดเป็นรูปแบบ
ที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามารถวางเสาและฐานรากไว้บนเกาะกลางถนนได้ ช่วยลดผลกระทบของการทรุดตัวที่แตกต่าง
กันระหว่างถนนกับฐานรากให้มีน้อยที่สุด รายละเอียดมีดังนี้
1) เสาของสถานี
ตัวเสาจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดความกว้างและความยาวเท่ากัน ด้านละ 2.7 เมตร ความสูง
ของเสาตั้งแต่ระดับถนนถึงขอบคานด้านล่าง 8.2 เมตร และ จากขอบคานด้านบนถึงคานรองรับ Box Girder สูง 3.0
เมตร ดังรูปที่ 3.3.2-5 สถานียกระดับหนึ่งสถานี จะมีจํานวนเสาเดี่ยว 6 ต้น แต่ละต้นมีระยะห่างกัน 30 เมตร

รูปที่ 3.3.2-5 รูปแบบโครงสร้างเสาเดี่ยวของสถานี
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2) ตัวสถานียกระดับ
ตัวสถานีประกอบด้วยชั้นจําหน่ายตั๋ว (Concourse) ชั้นชานชาลา (Platform) และหลังคา (Roof)
แสดงดังรูปที่ 3.3.2-6 และรูปที่ 3.3.2-7 ทั้งนี้ โดยทั่วไปมีระดับสันรางในช่วงสถานีอยู่ที่ + 14.0 เมตร
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) มีความสูงประมาณ 9.3 เมตร
 ชั้นชานชาลา (Platform) เป็นชานชาลาข้าง (Side Platform) มีความสูงประมาณ 16.3 เมตร
ตัวชานชาลายาวประมาณ 150 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วง ความยาวช่วงละ 30 เมตร แนวเส้นทางในช่วง
ชานชาลาจะเป็นทางตรง ไม่มีความลาดชันตลอดความยาวสถานี
 ชั้นหลังคา (Roof) มีความสูงประมาณ 22.3 เมตร

รูปที่ 3.3.2-6 รูปแบบหน้าตัด (Cross Section) โครงสร้างของสถานียกระดับ

รูปที่ 3.3.2-7 รูปแบบด้านข้าง (Longitudinal Section) ของโครงสร้างสถานียกระดับ
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การที่สถานีรถไฟฟูาแบบยกระดับมีชานชาลาเป็นแบบชานชาลาด้านข้าง (Side Platform) ก็เพื่อความ
สะดวกในการเดินรถ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนทางขึ้น – ลง เพื่อเปลี่ยนถ่ายระดับและหาตําแหน่งบันไดที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบน้อยที่สุด ทั้งนี้ รูปแบบสถานีชานชาลาด้านข้าง ถูกใช้เป็น
แบบมาตรฐานของสถานียกระดับด้วยเหตุผล ดังนี้
 ไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางราง เมื่อเข้าหรือออกสถานี
 น้ําหนักหลักซึ่งมาจากโครงสร้างรับราง (Viaduct) และตัวรถไฟฟูา ถ่ายน้ําหนักตรงไปยังโครงสร้าง
เสาเดี่ยวที่ส่วนมากจะอยู่ที่กึ่งกลางถนน
 ในกรณีฉุกเฉิน ทางหนีไฟของผู้โดยสารกระจายตัวได้ง่ายกว่า เนื่องจากชานชาลาแยกกัน
3.4

สถานีรถไฟฟ้า

3.4.1 องค์ประกอบและแนวคิดในการออกแบบสถานีรถไฟฟ้า
โดยทั่วไปสถานีรถไฟฟูาจะมีองค์ป ระกอบหลักคือ บั นได/บัน ไดเลื่อนและทางขึ้น - ลงสถานี รวมถึง ลิฟ ต์
จากนั้นจะเป็นชั้นชานพักผู้โดยสารและบริเวณจําหน่ายตั๋ว (Concourse) บริเวณชานชาลา (Platform) กับมีพื้นที่
สําหรับพนักงานและพื้นที่ติดตั้งห้องเครื่องควบคุมต่างๆ รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบความ
ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งการออกแบบสถานีรถไฟฟูา ได้มีข้อพิจารณาหลักๆ ดังนี้
1) ออกแบบให้มีการเวนคืนที่ดินน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
2) ออกแบบตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น NFPA 130, HCM 2000 Standard และ
BS เป็นต้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้โดยสาร
3) ออกแบบให้มีพื้นที่รองรับปริมาณผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ โดยความจุของสถานี ความกว้างของชาน
ชาลา และความกว้างของบันได มาจากการคาดการณ์จํานวนผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2592
4) การเข้ า – ออกขบวนรถไฟฟู า โดยไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง โดยจะวางตํ า แหน่ ง ทางขึ้ น - ลง ตามแนวดิ่ ง
ให้สามารถกระจายตัวของผู้โดยสารไปยังชั้นโถงรับผู้โดยสารและชานชาลาได้อย่างสมดุล
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก มีบันไดและบันไดเลื่อน รวมถึงลิฟต์
สําหรับผู้โดยสารใช้ในการขึ้น-ลงระหว่างชั้นได้อย่างเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว
6) ออกแบบให้พื้ น ที่ ภ ายในสถานี เป็ น พื้ น ที่ เปิ ด โล่ ง มุ ม มองต่ า งๆชั ด เจน มี ปู า ยแนะนํ า ทางต่ า งๆ ตาม
มาตรฐาน ผู้โดยสารสามารถเห็นจุดหมายและทิศทางได้ง่าย รวมถึงพนักงานสามารถตรวจสอบ อํานวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยได้ง่าย
7) มีระบบไฟฟูาแสงสว่างและระบบระบายอากาศที่เพียงพอ
8) ออกแบบให้ผู้โดยสารมีความสะดวกและปลอดภัยในการเปลี่ยน/เชื่อมต่อรูปแบบการเดินทาง หรือการ
เชื่อมต่อกับอาคาร รวมถึงพื้นที่สําคัญที่อยู่ใกล้เคียง
9) การออกแบบระบบระบายน้ํา การปูองกันน้ําท่วม โดยทั่วไปมักจะพิจารณาที่คาบการเกิดซ้ํา 100 ปี หรือ
มีโอกาสเกิดขึ้น 1% แต่เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ลุ่มมีโอกาสน้ําท่วมได้มาก
จึงใช้ค่าการเกิดซ้ําในคาบ 200 ปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 0.5% เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการเกิดน้ําท่วมในอนาคต ดังนั้น จึงกําหนดค่าระดับความสูงของพื้นอาคาร โดยจะต้องมีค่าระดับ
ความสูงที่ระดับน้ําท่วมสูงสุด ในรอบ 200 ปี ผนวกกับความสูงปลอดภัยอีก 1 เมตร หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของค่าระดับน้ําทะเล 2.60 + 1 เท่ากับ 3.60 เมตร
นอกจากนี้ ควรออกแบบให้กลมกลืนกับอาคารและพื้นที่ ไม่เกิดการบดบัง โดยเฉพาะบริเวณสถานที่สําคัญๆ
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3.4.2 รูปแบบสถานีรถไฟฟ้า
โดยทั่วไปรูปแบบของสถานีรถไฟฟูาใต้ดินและสถานีรถไฟฟูายกระดับ จะมี 3 รูปแบบตามแบบของชานชาลา
ได้แก่
 สถานีแบบชานชาลากลาง (Island หรือ Central Platform) ลักษณะเป็น สถานีที่มีชานชาลา
(Platform) เดียว ขนาบด้วยรางรถไฟ 2 ข้าง มีโถงผู้โดยสารอยู่ชั้นบนกรณีเป็นสถานีใต้ดิน และจะอยู่ชั้นล่างในกรณีเป็น
สถานียกระดับ
 สถานีแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform) ลักษณะเป็นสถานีที่มีชานชาลา 2 ชั้น ได้แก่ ชานชาลา
ชั้นบน (Upper Platform) และชานชาลาชั้นล่าง (Lower Platform)
 สถานีแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) ลักษณะเป็นสถานีที่มีชานชาลา 2 ข้างขนาบรางรถไฟฟูาที่อยู่
ตรงกลาง มีโถงผู้โดยสารอยู่ชั้นบนในกรณีเป็นสถานีใต้ดิน และจะอยู่ชั้นล่างในกรณีเป็นสถานียกระดับ
ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.2-1
ตารางที่ 3.4.2-1 สรุปรูปแบบสถานีรถไฟฟ้าของโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สถานี
รัฐสภา (PP17)
ศรีย่าน (PP18)
วชิรพยาบาล (PP19)
หอสมุดแห่งชาติ (PP20)
บางขุนพรหม (PP21)
ผ่านฟูา (PP22)
สามยอด (PP23)
สะพานพุทธฯ (PP24)
วงเวียนใหญ่ (PP25)

ระดับ
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน

รูปแบบชานชาลาสถานี
Central
Stacked
Stacked
Side
Stacked
Stacked
Central
Central
Central

10
11
12
13
14
15
16
17

สําเหร่ (PP26)
ดาวคะนอง (PP27)
บางปะแก้ว (PP28)
บางปะกอก (PP29)
สะพานพระราม 9 (PP30)
ราษฎร์บูรณะ (PP31)
พระประแดง (PP32)
ครุใน (PP33)

สถานีใต้ดิน
สถานียกระดับ
สถานียกระดับ
สถานียกระดับ
สถานียกระดับ
สถานียกระดับ
สถานียกระดับ
สถานียกระดับ

Central
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
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3.4.2.1 รูปแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
รูปแบบสถานีรถไฟฟูาใต้ดินของโครงการ มี 3 รูปแบบ ซึ่งได้ออกแบบตามความเหมาะสมและข้อจํากัด
ของพื้นที่ ได้แก่ สถานีแบบชานชาลากลาง สถานีแบบชานชาลาซ้อน และ สถานีแบบชานชาลาข้าง
1) สถานีแบบชานลากลาง (Central Platform)
สถานีชานชาลากลางของโครงการ มี 5 สถานี ได้แก่ สถานีรัฐสภา สถานี สามยอด สถานีสะพานพุทธ
สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสําเหร่
รูปแบบชานชาลากลาง ดังแสดงเป็นผังในรูปที่ 3.4.2-1 โดยมีชานชาลาวางตัวอยู่ตรงกลาง รถไฟฟูา
สามารถเข้าจอดเทียบทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา โดยแยกเป็นขาเข้า (Northbound) กับขาออก (Southbound)
มีขนาดสถานีกว้างประมาณ 22.2 เมตร ยาวประมาณ 250 - 260 เมตร
ผังแสดงองค์ประกอบของรูปแบบชานชาลากลาง (Central Platform) ดังรูปที่ 3.4.2-2 โดยจะมี 2 ชั้น
ได้แก่
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่อง พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สําหรับ
ผู้มีบัตรโดยสาร
 ชั้นชานชาลา (Platform) ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่อง และพื้นที่ชานชาลา
สําหรับทัศนียภาพของสถานีแบบชานชาลากลาง ดังรูปที่ 3.4.2-3

รูปที่ 3.4.2-1 ภาพตัดรูปแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแบบชานชาลากลาง (Central Platform)
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รูปที่ 3.4.2-2 รูปแบบสถานีที่มีชานชาลากลาง (Central Platform)

รูปที่ 3.4.2-3 ตัวอย่างทัศนียภาพของสถานีใต้ดินรูปแบบชานชาลากลาง
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2) สถานีแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform)
สถานีแบบชานชาลาซ้อนของโครงการ มีจํานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีศรีย่าน สถานี วชิรพยาบาล สถานี
บางขุนพรหม และสถานีผ่านฟูา
รูปแบบชานชาลาซ้อน เป็นลักษณะชานชาลาที่ใช้ในกรณีที่มีทางสาธารณะแคบ มีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ปัญหาเรื่องการเวนคืน ซึ่งสามารถแสดงเป็นผังอย่างง่ายได้ดัง รูปที่ 3.3.2-3 ดังกล่าวไว้ข้างต้น โดยจะแยกการเดินรถ
เป็นคนละระดับ
ผังแสดงองค์ประกอบของรูปแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform) ดังรูปที่ 3.4.2-5 โดยจะมี 4 ชั้น
ได้แก่
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่อง พื้นที่สาธารณะ และ พื้นที่สําหรับ
ผู้มีบัตรโดยสาร
 ชั้นชานชาลาบน (Upper Platform) ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่อง และพื้นที่ชานชาลา
 ชั้นห้องเครื่อง ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่องสถานี และพื้นที่สัญจร
 ชั้นชานชาลาล่าง (Lower Platform) ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่อง และพื้นที่ชานชาลา

รูปที่ 3.4.2-4 ภาพตัดรูปแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform)
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รูปที่ 3.4.2-5 รูปแบบสถานีทมี่ ีชานชาลาซ้อน (Stacked Platform)
3) สถานีแบบชานชาลาข้าง (Side Platform)
สถานีแบบชานชาลาข้างของโครงการ มีจํานวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีหอสมุดแห่งชาติ
รูปแบบชานชาลาข้าง ดังแสดงเป็นผังในรูปที่ 3.4.2-6 โดยมีชานชาลาวางตัวอยู่ทางด้านข้าง รถไฟฟูา
จะเข้าจอดเทียบในช่วงกลาง โดยแยกเป็นขาเข้า (Northbound) กับขาออก (Southbound) ได้เช่นกัน มีขนาดสถานี
กว้าง 25.6 เมตร ยาว 225 เมตร สถานีแบบชานชาลาข้างของโครงการ มี 1 สถานี ได้แก่ สถานีหอสมุดแห่งชาติ
ผังแสดงองค์ประกอบของรูปแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) ดังรูปที่ 3.4.2-7 โดยจะมี 2 ชั้น ได้แก่
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่อง พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สําหรับ
ผู้มีบัตรโดยสาร
 ชั้นชานชาลา (Platform) ประกอบด้วย พื้นที่ห้องเครื่อง และพื้นที่ชานชาลา
สําหรับทัศนียภาพของสถานีแบบชานชาลาข้าง ดังรูปที่ 3.4.2-8
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รูปที่ 3.4.2-6 ภาพตัดรูปแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแบบชานชาลาข้าง (Side Platform)

รูปที่ 3.4.2-7 รูปแบบสถานีที่มีชานชาลาข้าง (Side Platform)
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รูปที่ 3.4.2-8 ทัศนียภาพของสถานีใต้ดินรูปแบบชานชาลาข้าง (Side Platform)
ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นชานชาลารูปแบบใด บริเวณชานชาลาจะมีประตูปิดกั้นเพื่อปูองกันผู้โดยสาร
ตกลงไปบนรางรถไฟฟูา โดยประตู ชานชาลาจะเปิดเมื่อขบวนรถเข้าเทียบชานชาลาเรียบร้อยแล้ว พร้อมๆ กับการเปิด
ประตูของรถไฟฟูา เพื่อให้ผู้โดยสารออกจากรถไฟฟูาและรับผู้โดยสารเข้า ซึ่งบริเวณของผู้โดยสารทั้งหมดจะอยู่ในระบบ
ปรับอากาศ
3.4.2.2 รูปแบบสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ
สําหรับรูปแบบสถานีรถไฟฟูายกระดับของโครงการ มีเพียง 1 รูปแบบ ได้แก่ สถานี ชานชาลาข้าง (Side
Platform) รูปแบบสถานีนี้มีขนาดกว้างประมาณ 25 เมตร และยาวประมาณ 153 เมตร ดังรูปที่ 3.4.2-9
รูปแบบสถานีแบบชานชาลาข้าง ดังรูปที่ 3.4.2-10 โดยจะมีอยู่ 2 ชั้น ได้แก่
 ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร (Concourse) ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนจําหน่ายบัตรโดยสาร และลิฟต์สําหรับ
คนชราและผู้พิการ ดังรูปที่ 3.4.2-11 และรูปที่ 3.4.2-12
 ชั้นชานชาลา (Platform) ประกอบด้วยพื้นที่ชานชาลาสําหรับผู้โดยสาร ดังรูปที่ 3.4.2-13 และรูปที่
3.4.2-14
ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ห้องรองรับกิจกรรมอเนกประสงค์ คือ ห้อง Multi Purpose ไว้ที่อาคาร
ทางขึ้น – ลง ของสถานียกระดับที่ชั้นระดับดิน เกือบทุกสถานี เท่าที่จะสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ ดังรูปที่ 3.4.2-15 เพื่อ
รองรับกิจกรรมอันจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
เป็นสําคัญ นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละแห่ง
สําหรับทัศนียภาพของสถานียกระดับแบบชานชาลาข้าง ดังรูปที่ 3.4.2-16
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รูปที่ 3.4.2-9 แปลนระดับพื้นดิน

รูปที่ 3.4.2-10 ภาพตัดของสถานียกระดับแบบชานชาลาข้าง (Side Platform)
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รูปที่ 3.4.2-11 แปลนชั้นจาหน่ายบัตรโดยสาร

รูปที่ 3.4.2-12 ทัศนียภาพของชั้นจาหน่ายบัตรโดยสาร
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รูปที่ 3.4.2-13 แปลนชั้นชานชาลา

รูปที่ 3.4.2-14 ทัศนียภาพของชั้นชานชาลา
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รูปที่ 3.4.2-15 แบบแปลนชั้น 1 อาคารทางขึ้น – ลง รูปแบบมาตรฐานของสถานียกระดับ

รูปที่ 3.4.2-16 ทัศนียภาพของสถานียกระดับ
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3.4.3 การออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้ มีการออกแบบจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานี เพื่อรองรับผู้พิการให้สามารถเข้าใช้บริการโดยสารรถไฟฟูาได้โดยสะดวก คือ
บริเวณอาคารทางขึ้น – ลง ของสถานี โดยรูปแบบทั่วไปของแต่ละสถานีจะมีทางขึ้น - ลง 4 อาคาร ซึ่งทางขึ้น - ลง 2
อาคารที่อยู่ตรงกันข้ามของถนน จะมีการจัดเตรียมลิฟต์และทางลาด เพื่อรองรับผู้พิการให้สามารถขึ้นหรือลงไปยังชั้น
จําหน่ายตั๋วโดยสารได้ ดังรูปที่ 3.4.3-1 และรูปที่ 3.4.3-2 และเมื่อผู้พิการซื้อตั๋วโดยสารแล้ว จะเปลี่ยนไปใช้ลิฟ ต์
ภายในชั้นจําหน่ายตั๋วโดยสาร ดังรูปที่ 3.4.3-3 และรูปที่ 3.4.3-4 เพื่อไปยังชั้นชานชาลาต่อไป ดังรูปที่ 3.4.3-5 และ
รูปที่ 3.4.3-6 ทั้งนี้ การวางตําแหน่งของลิฟต์และทางลาดผู้พิการอยู่อาคารทางขึ้ น – ลง ฝั่งตรงกันข้ามกัน ผู้พิการ
สามารถใช้เป็นทางข้ามถนนแทนสะพานลอยได้

รูปที่ 3.4.3-1 แปลนระดับพื้นดิน สถานียกระดับ
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รูปที่ 3.4.3-2 แปลนระดับพื้นดิน สถานีใต้ดิน

รูปที่ 3.4.3-3 แปลนชั้นจาหน่ายบัตรโดยสาร สถานียกระดับ
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แปลนชั้นจำหน่ำยตั๋วโดยสำร

รูปที่ 3.4.3-4 แปลนชั้นจาหน่ายบัตรโดยสาร สถานีใต้ดิน

แปลนชั้นชำนชำลำ

รูปที่ 3.4.3-5 แปลนชั้นชานชาลา สถานียกระดับ

แปลนชั้นชำนชำลำ

รูปที่ 3.4.3-6 แปลนชั้นชานชาลา สถานีใต้ดิน
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3.4.4 ระบบระบายอากาศของสถานีและอุโมงค์ใต้ดิน
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีรูปแบบโครงสร้างทั้งที่เป็น
แบบใต้ดินและยกระดับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใด จะต้องมีการจัดระบบระบายอากาศให้เพียงพอ โดยเฉพาะโครงสร้าง
ใต้ดินที่จะต้องมีการระบายอากาศทั้งจากตัวอุโมงค์ทางวิ่งและตัวสถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.4.4.1 ระบบระบายอากาศของสถานีใต้ดิน
สถานีรถไฟฟูา ใต้ ดิน ทั่ว ไปจะมี โครงสร้า งเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ ยม กว้ างประมาณ 22 - 23 เมตร ยาว
ประมาณ 250 - 260 เมตร ประกอบด้วยชั้นต่างๆ นับจากผิวดินลงไปคือ ชั้นหลังคา (Roof) ชั้นจําหน่ายตั๋วและชานพัก
ผู้โดยสาร (Concourse) ชั้นชานชาลา (Platform) รวมถึงอาจมีชั้นอื่นๆ ตามความจําเป็น ซึ่งจําเป็นต้องมีระบบระบาย
อากาศและระบบปรับอากาศ โดยระบบระบายอากาศของรถไฟฟูาใต้ดินจะแบ่งพิจารณาเป็นกรณีต่างๆ คือ
1) กรณีใช้งานปกติ
ส่วนพื้นที่บริการทั้งหมดของสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน จะเป็นระบบปรับอากาศ เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกสบาย
ที่บริเวณชานชาลาจะมีประตูกั้นระหว่างพื้นที่ชานชาลากับทางวิ่งของรถไฟฟูา เรียกว่า Screen Door
2) กรณีรถไฟฟูาวิ่งเข้ามาจอดที่สถานี
การวิ่งของรถไฟฟูาในอุโมงค์จะก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของอากาศที่อยู่ภายในอุโมงค์ และเมื่อรถไฟฟูา
เคลื่อนตัวเข้ามาจอดที่สถานี จะก่อให้เกิดแรงอัดภายในอุโมงค์ ซึ่งเรียกว่า Bullet Action มีผลให้เกิดกระแสลมผ่าน
ทางอุโมงค์ จึงจําเป็นต้องออกแบบให้แต่ละสถานีมีปล่องระบายอากาศ (Vent Building: VB) เพื่อระบายอากาศที่ถูกอัด
นั้นออกสู่บรรยากาศด้านบน และเมื่อรถไฟฟูาเคลื่อนตัวออกจากสถานี จะมีการดึงอากาศจากบรรยากาศด้านบนเข้าไป
แทนที่ โดยปล่องระบายอากาศนี้ ปกติจะติดตั้งที่บริเวณหัวและท้ายสถานี มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร
3) กรณีเกิดอุบัติภัย ไฟไหม้ หรือมีควัน
ในกรณีที่เกิดอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ มีก๊าซหรือควัน เกิดขึ้นที่รถไฟฟูาภายในอุโมงค์ ประตูกั้นชานชาลา
(Screen Door) จะเปิด อุปกรณ์พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) จะทํางานโดยดูดอากาศเสีย/ควัน ส่งผ่านออกไปทาง
ปล่องระบายอากาศ (Vent Shaft) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศบนพื้นดินต่อไป
4) ระบบระบายอากาศของรถไฟฟูา
โดยปกติการทํางานของระบบรถไฟฟูาจะมีความร้อนเกิดขึ้น ซึ่งจะระบายออกทางด้านล่างของตัวรถ
โดยบริเวณใต้ชานชาลาจะมีช่องเปิด พร้อมมีระบบวัดความร้อนและระบบลมดูด ซึ่งเมื่อรถไฟฟูามาจอดที่สถานี ระบบ
พัดลมดูดจะดูดอากาศร้อนบริเวณใต้รถไฟฟูาออก เพื่อลดอุณหภูมิบริเวณสถานี
3.4.4.2 การระบายอากาศบริเวณอุโมงค์
อุโมงค์รถไฟฟูาใต้ดินของโครงการเป็นอุโมงค์แบบรางเดียว (Single Track) มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
5.70 เมตร เชื่อมต่อระหว่ างสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง โดยในกรณีที่ระยะห่างระหว่างสถานี จะมีอาคารระบาย
อากาศระหว่างสถานีและทางอพยพกรณีฉุกเฉิน (Intervention Shaft: IVS) ลักษณะโครงสร้างของปล่องระบายอากาศ
จะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ใต้ดิน คร่อมอยู่ระหว่างอุโมงค์ใต้ถนนและต่อเชื่อมขึ้นมาถึงผิวดิน มีทางออกอยู่ในพื้นที่
ด้านข้าง และมีการยกระดับพื้นขึ้น เพื่อปูองกันน้ําท่วม โดยรูปแบบของปล่องระบายอากาศจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ติดตั้ง
3-46

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

บนพื้นที่ประมาณ 300 - 400 ตารางเมตร อาคารมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงชั้นดาดฟูาประมาณ 8 - 10 เมตร ตัว
อาคารต่อเชื่อมโดยตรงกับอุโมงค์ ประกอบด้วยบันไดที่สามารถเดินขึ้นไปสู่ชั้นพื้นดิน มีระบบพัดลมดูดอากาศที่สามารถ
ทํางานได้ทั้งการดันอากาศและดูดอากาศ (Push and Pull) ได้ทั้ง 2 ทิศทาง ดังรูปที่ 3.4.4-1 ถึงรูปที่ 3.4.4-4
องค์ประกอบที่สําคัญของปล่องระบายอากาศ มีดังนี้
1) ทางอพยพจากภายในอุโมงค์ ประกอบด้วย ทางอพยพและบันไดอพยพ เพื่อนําคนออกสู่ภายนอกสถานี
รถไฟฟูา
2) ลิฟต์ ที่สามารถขนย้ายเตียงผู้ปุวยได้
3) ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ประกอบด้วย ปล่องอากาศ และพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่
4) ห้องเครื่องงานระบบต่างๆ
กรณี ที่ รถไฟฟู า ใต้ ดิ น เกิด เสี ย กลางทาง หรือเกิด เหตุ ใดๆ เช่ น ไฟไหม้ / มี ควั น ต้ องจอดอยู่ ในอุโ มงค์
พนักงานควบคุมรถจะแจ้งเหตุไปยังศูนย์ควบคุมและแจ้งวิธีการและทิศทางการอพยพผู้โดยสารไปยังที่ที่ปลอดภัย
โดยออกจากรถไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุดหรือออกทางอาคารระบายอากาศระหว่างสถานี (IVS) ดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี
ขณะเดียวกันจะมีการควบคุมสั่งการเพื่อระบายอากาศภายในอุโมงค์ โดยพิจารณาสั่งให้พัดลมระบายอากาศ (ซึ่งมี 2 ชุด
ที่สถานีใต้ดินและที่ IVS) ทํางานในลักษณะ Push and Pull ทั้งนี้ จุดที่อยูใ่ กล้จุดเกิดเหตุที่สุด จะให้พัดลมทําหน้าที่ดูด
อากาศออก (Exhaust) ส่วนพัดลมที่อยู่ไกลออกมาจะทําหน้าที่ดันอากาศ (Push)

รูปที่ 3.4.4-1 ผังปล่องระบายอากาศในระดับอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
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รูปที่ 3.4.4-2 ผังปล่องระบายอากาศและทางอพยพในระดับใต้ดิน

รูปที่ 3.4.4-3 รูปตัดปล่องระบายอากาศและทางอพยพ แบบอุโมงค์คู่
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รูป 3.4.4-4 รูปตัดปล่องระบายอากาศและทางอพยพ แบบอุโมงค์ซ้อน
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีรูปแบบโครงสร้าง
ทางวิ่งใต้ดิน ระยะทาง 12.7 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดิน จํานวน 10 สถานี (ตําแหน่งที่ตั้งสถานี จะกล่าวในหัวข้อต่อไป)
ได้ออกแบบให้มีอาคารระบายอากาศและทางอพยพฉุกเฉิน (IVS) จํานวน 6 แห่ง และปล่องระบายอากาศ (VS) 3 แห่ง
ดังตารางที่ 3.4.4-1 และรูปที่ 3.4.4-5
ตารางที่ 3.4.4-1 ตาแหน่งอาคารระบายอากาศระหว่างสถานีใต้ดิน (Intervention Shaft: IVS)
ลาดับ

กรณี เริ่มสถานีเตาปูน
(CH 00+000)

VS-01
IVS-01

CH 1+200
CH 02+547

สถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา
สถานีรัฐสภา - สถานีศรีย่าน

IVS-02
IVS-03
IVS-04
IVS-05
IVS-06
VS-02 NB
VS-02 SB
VS-03

CH 06+490
CH 07+655
CH 09+104
CH 09+608
CH 11+890
CH 13+259
CH 13+419
CH 13+895

สถานีบางขุนพรหม - สถานีผ่านฟูา
สถานีผ่านฟูา - สถานีสามยอด
สถานีสามยอด - สถานีสะพานพุทธ (ฝั่งพระนคร)
สถานีสามยอด - สถานีสะพานพุทธ (ฝั่งธนบุรี)
สถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีสําเหร่
สถานีสําเหร่ – สถานีดาวคะนอง
สถานีสําเหร่ – สถานีดาวคะนอง
สถานีสําเหร่ – สถานีดาวคะนอง

ระหว่างสถานี - สถานี
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ที่ตั้ง
พื้นทีก่ รมสรรพาวุธ ทหารบก
ข้างคลองบางกระบือ ตรงข้าม
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
ข้างวัดบวรนิเวศวิหาร (13 ห้าง)
ฝั่งตรงข้าม วัดเทพธิดารามวรวิหาร
บริเวณสวนหย่อมสะพานพุทธฯ ฝั่งพระนคร
สวนปุาเฉลิมพระเกียรติ์ กทม. ฝั่งธนบุรี
ตรงข้ามซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9/3
ติดกับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 30
แยกมไหสวรรย์ ฝั่งทางเดินรถทิศใต้
เกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

รูปที่ 3.4.4-5 ตาแหน่งปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี จากการศึกษาปัจจุบัน
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3.4.5 สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
โครงการรถไฟฟูาเป็นโครงการที่ใช้พลังงานไฟฟูาเป็นปริมาณสูง อยู่ในเกณฑ์ของการไฟฟูานครหลวง ที่จําเป็น
จะต้องให้โครงการรับไฟฟูาที่ระดับแรงดันสูง (ระดับแรงดัน 69 kV ขึ้นไป) ผ่านสถานีไฟฟูาย่อยของโครงการ เพื่อแปลง
เป็นระดับแรงดันลงมาที่ 24 kV และเพื่อส่งกระแสไฟฟูาจ่ายในโครงการทั้งหมด หลังจากนั้นโครงการจะแปลงระดับ
แรงดันจาก 24 kV เป็น 400 V เพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบการใช้งานตามอาคารสถานี ที่จอดรถไฟฟูา สําหรับจ่ายให้แก่ระบบ
ไฟฟูาแสงสว่าง ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบปั๊มน้ํา เป็นต้น และแปลงระดับแรงดันจาก 24 kV เป็น 750 V DC สําหรับ
การขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟูา โดยภาพตัวอย่างสถานีฟูาย่อย ดังรูปที่ 3.4.5-1
สถานีไฟฟูาย่อยสําหรับโครงการ จะจัดเตรียมไว้ 2 แห่ง เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพสําหรับการจ่ายไฟฟูาให้กับ
ขบวนรถไฟฟูาและสถานีบริการผู้โดยสาร ประกอบไปด้วย
 สถานีไฟฟูาย่อยแห่งที่ 1 อยู่บริเวณข้างแนวเส้นทาง ในเขตพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 สถานีไฟฟูาย่อยแห่งที่ 2 อยู่ในบริเวณที่จอดรถไฟฟูา ถนนสุขสวัสดิ์ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ขนาดอาคารและองค์ประกอบหลักของสถานีไฟฟูาย่อย ประกอบด้วย









ขนาดอาคารโดยประมาณ 10 x 65 x 15 เมตร
หม้อแปลงไฟฟูา 69kV/24kV. AC
ห้องสวิทซ์เกียร์แรงดัน 69 kV. AC
ห้องสวิทซ์เกียร์แรงดัน 24kV. AC
อุปกรณ์กรองฮาร์โมนิคส์
อุปกรณ์จ่ายไฟสํารอง 110 V. DC
ห้องควบคุม
ระบบน้ําดับเพลิง

สําหรับสถานีไฟฟูาย่อยแห่งที่ 2 นี้จะมีอาคารห้องเครื่องกําเนิดไฟฟูา และหม้อแปลงไฟฟูาตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง สําหรับจ่ายแรงดันขนาด 24 kV เข้าสู่ระบบในกรณีที่ไฟฟูาจากการไฟฟูานครหลวงเกิดขัดข้อง อาคารสําหรับ
ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟูาจะมีขนาดประมาณ 15 x 60 x 6 เมตร และพื้นที่ส่วนเก็บน้ํามันดีเซลสําหรับเป็นเชื้อเพลิงขนาด
ประมาณ 12 x 13 เมตร ดังรูปที่ 3.4.5-2 โดยอาคารนี้จะทําระบบผนังซับเสียงเพื่อลดเสียงจากเครื่องกําเนิดไฟฟูาที่จะ
กระจายออกไปด้านนอกให้ได้ตามมาตรฐานกําหนด
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รูปที่ 3.4.5-1 ภาพตัวอย่างสถานีไฟฟ้าย่อย

รูปที่ 3.4.5-2 ภาพตัวอย่างอาคารห้องเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและพื้นที่เก็บน้ามันดีเซลภายในทีจ่ อดรถไฟฟ้า
3.4.6 ตาแหน่งสถานีรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีสถานีรวม 17 สถานี
เป็นสถานีใต้ดิ น 10 สถานี ได้แก่ สถานรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานี วชิ รพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานี
บางขุนพรหม สถานีผ่านฟูา สถานีสามยอด สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสําเหร่ มีสถานียกระดับ
7 สถานี ได้แก่ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีพระประแดง และสถานีครุใน โดยมีรายละเอียดของแต่ละสถานี ดังนี้
3.4.6.1 สถานีรัฐสภา (PP17)
สถานีรัฐสภาเป็นสถานีใต้ดิน ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน ระหว่าง โรงเรียนโยธินบูรณะ (เดิม) และกองพัน
ทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ (ม.พัน 4 พล. 1 รอ.) (CH 1+986) ดังรูปที่ 3.4.6-1 และรูปที่ 3.4.6-2 มีระยะห่างจาก
สถานีเตาปูน 1,986 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูาประมาณ 17 เมตร ตัวสถานีมีความยาว 442 เมตร
และมีรูปแบบเป็นชานชาลากลาง (Central Platform) มีทางขึ้น - ลง 4 จุด คือ
 ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณเขตพื้นที่ของ พล.ม. 2 รอ.
 ทางขึน้ – ลงที่ 2 : บริเวณเขตพื้นที่ของ ม.พัน 4 พล. 1 รอ.
 ทางขึน้ – ลงที่ 3 และ 4 : บริเวณเชื่อมต่อเข้ากับเขตพื้นที่รัฐสภาแห่งใหม่
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รูปที่ 3.4-6-1 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีรัฐสภา (CH 1+986)

รูปที่ 3.4-6-2 ภาพตัดขวางของสถานีรัฐสภา (CH 1+986)
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3.4.6.2 สถานีศรีย่าน (PP18)
สถานีศรีย่านเป็นสถานีใต้ดิน ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน บริเวณด้านหน้ากรมชลประทาน ห่างจากสถานี
รัฐสภา 1,194 เมตร (CH 3+180) ตัวสถานีมีความยาว 278 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูาประมาณ
32 เมตร ถูกออกแบบให้เป็นชานชาลาซ้อน (Stacked Platform) เพื่อลดพื้นที่การเวนคืน เนื่องจากในบริเวณพื้นที่นี้
ค่อนข้างแคบ ดังรูปที่ 3.4.6-3 และรูปที่ 3.4.6-4 โดยมีทางขึ้น - ลง 4 จุดคือ





ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่ระหว่างธนาคารกสิกรไทย กับปั๊มน้ํามันเอสโซ่
ทางขึ้น – ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่ปั๊มน้ํามันเดิม
ทางขึ้น – ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่การไฟฟูานครหลวง เขตสามเสน
ทางขึ้น – ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่อาคาร 2 ชั้น ข้างกรมชลประทาน

3.4.6.3 สถานีวชิรพยาบาล (PP19)
สถานีสามเสน เป็นสถานีใต้ดิน มีชานชาลาแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform) ตั้งอยู่กลางถนน
สามเสน บริเวณทางแยกถนนสามเสนตัดกับถนนราชวิถี ห่างจากสถานีศรีย่าน 931 เมตร (CH 4+111) มีความยาว
สถานี 284 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูาประมาณ 33 เมตร ตําแหน่งที่ตั้งสถานี ดัง รูปที่ 3.4.7-5
และรูปที่ 3.4.7-6 โดยมีทางขึ้น – ลง 4 แห่ง คือ





ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณเขตพื้นที่ของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ทางขึ้น – ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ทางขึ้น – ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ทางขึ้น – ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่สวนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

3.4.6.4 สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)
สถานีหอสมุดแห่งชาติ เป็นสถานีใต้ดิน ตั้งอยู่กลางถนนสามเสน ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ ห่างจาก
สถานีวชิรพยาบาล 837 เมตร (CH 4+948) ความยาวสถานี 305 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูา 23
เมตร มีรูปแบบสถานีเป็นชานชาลาข้าง (Side Platform) ตําแหน่งที่ตั้งดังรูปที่ 3.4.6-7 และรูปที่ 3.4.6-8 โดยมีทาง
ขึ้น - ลง 4 แห่ง คือ





ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
ทางขึ้น - ลงที่ 2 : บริเวณซอยสามเสน 12 พื้นที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางขึ้น - ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตึกแถว 3 ชั้น
ทางขึ้น - ลงที่ 4 : บริเวณสวนหน้าหอสมุดแห่งชาติ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณท่าวาสุกรีเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และหอสมุดแห่งชาติจัดเป็น
อาคารอนุรักษ์ และเป็นสถานที่เก็บเอกสารสําคัญของชาติ การออกแบบและก่อสร้างสถานีบริเวณนี้ จึงต้องนําความเห็น
ของกรมศิลปากรไปประกอบการพิจารณาด้วย (รายละเอียดในภาคผนวก ง4)
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รูปที่ 3.4.6-3 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีศรีย่าน (CH 3+180)

รูปที่ 3.4.6-4 ภาพตัดขวางของสถานีศรีย่าน (CH 3+180)
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รูปที่ 3.4.6-5 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีวชิรพยาบาล (CH 4+111)

รูปที่ 3.4.6-6 ภาพตัดขวางของสถานีวชิรพยาบาล (CH 4+111)
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รูปที่ 3.4.6-7 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีหอสมุดแห่งชาติ (CH 4+948)

รูปที่ 3.4.6-8 ภาพตัดขวางของสถานีหอสมุดแห่งชาติ (CH 4+948)
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3.4.6.5 สถานีบางขุนพรหม (PP21)
สถานี บ างขุนพรหม เป็ น สถานีใต้ ดิน ตั้ง อยู่กลางถนนสามเสน ใกล้กับ แยกถนนสามเสนตัด กับถนน
วิสุทธิกษัตริย์ บริเวณหน้าวัดสามพระยา ระหว่างซอยสามเสน 6 และซอยสามเสน 5 ห่างจากสถานีหอสมุดแห่งชาติ
924 เมตร (CH 5+872) ความยาวสถานี 232 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูาประมาณ 32 เมตร
มีรูปแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform) ตําแหน่งที่ตั้งสถานีบางขุนพรหม ดัง รูปที่ 3.4.6-9 และรูปที่ 3.4.6-10
โดยที่สถานีบางขุนพรหมนี้ มีทางขึ้น - ลง 4 จุด คือ





ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่หน้าวัดเอี่ยมวรนุช ใกล้สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์
ทางขึ้น – ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่ปั๊ม ปตท. ตรงข้ามวัดสามพระยา
ทางขึ้น – ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่โรงพิมพ์ศรีหงส์
ทางขึ้น – ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์

3.4.6.6 สถานีผ่านฟ้า (PP22)
สถานีผ่านฟูา เป็นสถานีใต้ดิน ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณกลางถนนพระสุเมรุ ใกล้กับ
ถนนราชดําเนินนอก แยกผ่านฟูา ใกล้กับธนาคารกรุงเทพ ห่างจากสถานีบางขุนพรหม 1,243 เมตร (CH 7+115)
มีความยาวสถานี 260 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูาประมาณ 34 เมตร และเป็นสถานีที่เชื่อมกับ
สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ของโครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี พื้นที่ถนนบริเวณนี้ค่อนข้างแคบ
ตัวสถานีผ่านฟูานี้ จึงถูกออกแบบชานชาลาเป็นแบบซ้อน (Stacked Platform) เพื่อลดผลกระทบจากการเวนคืน
ตําแหน่งที่ตั้งของสถานี ดังรูปที่ 3.4.6-11 และรูปที่ 3.4.6-12 โดยมีทางขึ้น – ลง จํานวน 4 ตําแหน่ง และปล่องระบาย
อากาศ จํานวน 2 ตําแหน่ง คือ
 ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณที่ดินเอกชน เป็นตึกแถว 2 ชั้น 7 คูหา ใกล้กับกลุ่มงานตกแต่ง สํานักงาน
ก่อสร้างและบูรณะ สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
 ทางขึ้น – ลงที่ 2 : บริเวณที่จอดรถของหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และธนาคารกรุงเทพฯ บริเวณ
เชิงสะพานผ่านฟูาลีลาศ ถนนราชดําเนินกลาง
 ทางขึ้น – ลงที่ 3 : บริเวณที่ดินเอกชน เป็นตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหา ติดกับอาคารเทเวศร์ประกันภัย
 ทางขึ้น – ลงที่ 4 : บริเวณบ้านพักอาศัยในที่ดินเอกชน
เนื่องจากสถานีผ่านฟูาตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก จึงต้องมีการออกแบบโดยใช้องค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคารเดิม มาประกอบการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิม ดัง รูปที่ 3.4.6-13
นอกจากนี้ ในการออกแบบและก่ อ สร้ า ง จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประกอบกับมีการตรวจพบหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณที่จะทําการก่อสร้างสถานี
จึงจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากรด้วย รายละเอียดการประสานและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า รวมถึงกรมศิลปากร มีรายละเอียดใน
ภาคผนวก ง3 และ ภาคผนวก ง4
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รูปที่ 3.4.6-9 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีบางขุนพรหม (CH 5+872)

รูปที่ 3.4.6-10 ภาพตัดขวางของสถานีบางขุนพรหม (CH 5+872)
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รูปที่ 3.4.6-11 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีผ่านฟ้า (CH 7+115)

รูปที่ 3.4.6-12 ภาพตัดขวางของสถานีผ่านฟ้า (CH 7+115)
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รูปที่ 3.4.6-13 การออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทางขึ้น – ลง 1 ของสถานีผ่านฟ้า
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3.4.6.7 สถานีสามยอด (PP23)
สถานีสามยอด เป็นสถานีใต้ดิน ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณกลางถนนมหาไชย ใกล้กับ
บริเวณทางแยกสามยอด ห่างจากสถานีผ่านฟูา 1,033 เมตร ตัวสถานีมีความยาว 340 เมตร (CH 8+148) ความลึกจาก
ระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูาประมาณ 23 เมตร และเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย
(Blue Line) ช่วงหัวลําโพง – บางแค มีรูปแบบชานชาลาเป็นแบบชานชาลากลาง (Central Platform) ตําแหน่งที่ตั้ง
ของบริเวณสถานีดังรูปที่ 3.4.6-14 และรูปที่ 3.4.6-15 โดยมีทางขึ้น - ลง 4 จุด คือ
 ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตึกแถว 2 ชั้น 6 คูหา
ติดกับถนนหลวง
 ทางขึ้น – ลงที่ 2 : บริเวณที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นอาคารพาณิชย์และ
โรงแรมบูรพา
 ทางขึ้น – ลงที่ 3 : บริเวณที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตึกแถว 3 ชั้น 4 คูหา
จํานวน 2 อาคาร
 ทางขึ้น – ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม หน้าสวนรมณีนาถ
เนื่องจากสถานีสามยอดตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก จึงต้องมีการออกแบบโดยใช้องค์ประกอบ
ทางสถาปัต ยกรรมของอาคารเดิม มาประกอบการออกแบบให้กลมกลื นกับสภาพแวดล้อมเดิม ดั งรูปที่ 3.4.6-16
นอกจากนี้ ในการวางผังสถานี มีพื้นที่บางส่วนของสถานีอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ กระทรวงยุติธรรม โดยเป็น
บริเวณที่อยู่ใต้อาคารโบราณสถาน 3 หลัง ริมถนนมหาไชย การออกแบบและก่อสร้างจึงต้องมีการปูองกันผลกระทบต่อ
โบราณสถาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เช่นเดียวกับสถานี
ผ่านฟูา ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความเห็นของกระทรวงยุติธรรมด้วย (รายละเอียดในภาคผนวก ง3)
3.4.6.8 สถานีสะพานพุทธฯ (PP24)
สถานี ส ะพานพุ ท ธฯ เป็ น สถานี ใต้ ดิ น เป็ น สถานี แรกนั บ จากเมื่ อแนวเส้ น ทางรถไฟฟู า ลอดใต้ แ ม่ น้ํ า
เจ้าพระยา มายังฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกบ้านแขก เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง 4 ทิศทาง โดยสถานีอยู่ห่าง
จากสถานีสามยอด 2,049 เมตร (CH 10+197) ความยาวสถานี 259 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูา
ประมาณ 23 เมตร มีชานชาลาแบบชานชาลากลาง (Central Platform) เป็นสถานีที่เชื่อมกับโครงการรถไฟสายสี ทอง
(Goal Line) ตําแหน่งที่ตั้งของสถานีแสดงดังรูปที่ 3.4.6-17 และรูปที่ 3.4.6-18 โดยมีทางขึ้น - ลง 4 จุด คือ





ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัยติดกับสะพานลอยข้ามถนน
ทางขึ้น – ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ใกล้มุมแยกบ้านแขกและคลองวัดน้อยเก่า
ทางขึ้น – ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ใกล้กับสี่แยกบ้านแขก
ทางขึ้น – ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย
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รูปที่ 3.4.6-14 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีสามยอด (CH 8+148)

รูปที่ 3.4.6-15 ภาพตัดขวางของสถานีสามยอด (CH 8+148)
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รูปที่ 3.4.6-16 การออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทางขึ้น – ลง 1 ของสถานีสามยอด
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รูปที่ 3.4.6-17 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีสะพานพุทธฯ (CH 10+197)

รูปที่ 3.4.6-18 ภาพตัดขวางของสถานีสะพานพุทธฯ (CH 10+197)
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3.4.6.9 สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)
สถานีวงเวียนใหญ่ เป็นสถานีใต้ดิน ตั้งอยู่ใกล้กับวงเวียนใหญ่/อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช
เยื้องกับถนนเจริญรัถ ห่างจากสถานีสะพานพุทธฯ 954 เมตร (CH 11+152) ความยาวสถานี 360 เมตร ความลึกจาก
ระดับถนนถึงสันรางรถไฟฟูา ประมาณ 24 เมตร ชานชาลาเป็นชานชาลากลาง (Central Platform) เป็นสถานีที่เชื่อม
กับโครงการรถไฟสายสีแดงเข้ม (Red Line) และโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียวอ่อน (Green Line) ตําแหน่งที่ตั้งของ
สถานี แสดงดังรูปที่ 3.4.6-19 และรูปที่ 3.4.6-20 โดยมีทางขึ้น - ลง 4 จุด คือ





ทางขึ้น – ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ตลาดวงเวียนใหญ่ติดกับห้างสรรพสินค้าเมอรี่คิงส์
ทางขึ้น – ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ติดกับตลาด ใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5
ทางขึ้น – ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามทางขึ้น - ลงที่ 2 ติดกับคลองบางไส้ไก่
ทางขึ้น – ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ติดกับซอยอินทรพิทักษ์

3.4.6.10 สถานีสาเหร่ (PP26)
สถานีสําเหร่ เป็นสถานีใต้ดิน อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (กรมแพทย์ทหารเรือ) ห่าง
จากสถานีวงเวียนใหญ่ 1,509 เมตร (CH 12+660) ความยาวสถานี 325 เมตร ความลึกจากระดับถนนถึงสันราง
รถไฟฟูาประมาณ 18 เมตร มีชานชาลาเป็นแบบชานชาลากลาง (Central Platform) ตําแหน่งที่ตั้งของสถานีแสดงดัง
รูปที่ 3.4.6-21 และรูปที่ 3.4.6-22 โดยสถานีสําเหร่ จะเป็นสถานีแบบใต้ดินสถานีสุดท้ายของแนวเส้นทางโครงการ
ก่อนจะมีการเปลี่ยนระดับขึ้นเป็นสถานียกระดับต่อไป โดยสถานีนี้มีทางขึ้น - ลง 4 จุด คือ





ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่ตึกแถวใกล้กับตลาดสําเหร่ และซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19
ทางขึ้น - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่บ้านสวนสุขจิต ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ทางขึ้น - ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ทางขึ้น - ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่ตึกแถว อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ฝั่งตรงข้ามกับตลาดสําเหร่

3.4.6.11 สถานีดาวคะนอง (PP27)
สถานีดาวคะนอง เป็นสถานียกระดับสถานีแรกของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 46
เยื้องกับถนนจอมทอง ห่างจากสถานีสําเหร่ 1,859 เมตร (CH 14+519) ลักษณะของชานชาลาเป็นแบบชานชาลาข้าง
(Side Platform) ความสูงจากระดับพื้นถึงหลังคาสถานี 16.69 เมตร ตําแหน่งที่ตั้งของสถานี แสดงดัง รูปที่ 3.4.6-23
และรูปที่ 3.4.6-24 โดยมีทางขึ้น - ลง 2 จุด คือ
 ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ใกล้กับคลองบางสะแก
 ทางขึน้ - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ใกล้กับคลองบางสะแก
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รูปที่ 3.4.6-19 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีวงเวียนใหญ่ (CH 11+152)

รูปที่ 3.4.6-20 ภาพตัดขวางของสถานีวงเวียนใหญ่ (CH 11+152)
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รูปที่ 3.4.6-21 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีสาเหร่ (CH 12+660)

รูปที่ 3.4.6-22 ภาพตัดขวางของสถานีสาเหร่ (CH 12+660)
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รูปที่ 3.4.6-23 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีดาวคะนอง (CH 14+519)

รูปที่ 3.4.6-24 ภาพตัดขวางของสถานีดาวคะนอง (CH 14+519)
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3.4.6.12 สถานีบางปะแก้ว (PP28)
สถานีบางปะแก้ว เป็นสถานียกระดับต่อจากสถานี ดาวคะนอง ตั้งอยู่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 5, 7 และ 9
ตลอดแนวยาวของถนนสุขสวัสดิ์ ห่างจากสถานีดาวคะนอง 979 เมตร (CH 15+498) มีชานชาลาเป็นแบบชานชาลาข้าง
(Side Platform) ความสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาสถานี 25.23 เมตร ตําแหน่งที่ตั้งของสถานีดังรูปที่ 3.4.6-25 และ
รูปที่ 3.4.6-26 โดยที่สถานีนี้มีทางขึ้น - ลง 4 จุด คือ





ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณหน้าซอยสุขสวัสดิ์ 5 ลานจอดรถของบริษัท คอมพิวเตอร์ เลเบิ้ล เวิลด์ไวด์ จํากัด
ทางขึ้น - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ 1 ชั้น ใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 7
ทางขึ้น - ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่ตึกแถว 4 ชั้น หน้าซอยสุขสวัสดิ์ 14 ใกล้ธนาคารกรุงเทพ
ทางขึ้น - ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่ลานจอดรถโรงเรียนสิริอักษรธนบุรี (ปัจจุบันปิดทําการแล้ว) ติดกับซอย
สุขสวัสดิ์ 12

3.4.6.13 สถานีบางปะกอก (PP29)
สถานีบางปะกอกเป็นสถานียกระดับ ตั้งอยู่บริเวณระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 23 กับ 25 และซอยสุขสวัสดิ์ 32
ห่างจากสถานีบางปะแก้ว 1,733 เมตร (CH 17+231) มีชานชาลาเป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) มีความสูง
จากระดับพื้นดินถึงหลังคาสถานี 24.67 เมตร โดยสถานีบางปะกอกนี้ มีการเชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
ตําแหน่งที่ตั้งของสถานีบางปะกอก แสดงดังรูปที่ 3.4.6-27 และรูปที่ 3.4.6-28 โดยที่สถานีนี้มีทาง ขึ้น - ลง 2 จุด คือ
 ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณพื้นทีว่ ่าง ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 23 กับ 25
 ทางขึน้ - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่ว่างติดกับซอยสุขสวัสดิ์ 32 ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์
3.4.6.14 สถานีสะพานพระราม 9 (PP30)
สถานีสะพานพระราม 9 เป็นสถานีแบบยกระดับ ห่างจากสถานีบางปะกอก 947 เมตร (CH 18+177)
ลักษณะของชานชาลาเป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาสถานี 24.40 เมตร
ตําแหน่งที่ตั้งของสถานีแสดงดังรูปที่ 3.4.6-29 และรูปที่ 3.4.6-30 โดยสถานีสะพานพระราม 9 มีทางขึ้น – ลง 4 แห่ง
คือ





ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่ว่างใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 29
ทางขึ้น - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 31
ทางขึ้น - ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ ติดกับธนาคารกรุงเทพ ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 46
ทางขึ้น - ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่ว่าง ติดกับซอยสุขสวัสดิ์ 44
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รูปที่ 3.4.6-25 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีบางปะแก้ว (CH 15+498)

รูปที่ 3.4.6-26 ภาพตัดขวางของสถานีบางปะแก้ว (CH 15+498)
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รูปที่ 3.4.6-27 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีบางปะกอก (CH 17+231)

รูปที่ 3.4.6-28 ภาพตัดขวางของสถานีบางปะกอก (CH 17+231)
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รูปที่ 3.4.6-29 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีสะพานพระราม 9 (CH 18+177)

รูปที่ 3.4.6-30 ภาพตัดขวางของสถานีสะพานพระราม 9 (CH 18+177)
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3.4.6.15 สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)
สถานีราษฎร์บูรณะ เป็นสถานียกระดับ ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ คร่อมอยู่บนคลองแจงร้อน ห่างจากสถานี
สะพานพระราม 9 เป็นระยะ 919 เมตร (CH 19+096) ชานชาลาเป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) มีความสูง
จากระดับพื้นดินถึงหลังคาสถานี 24.20 เมตร โดยสถานีราษฎร์บูรณะนี้เชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ 1
และ 2 ตําแหน่งที่ตั้งของสถานี ดังรูปที่ 3.4.6-31 และรูปที่ 3.4.6-32 โดยสถานีราษฎร์บูรณะ มีทางขึ้น – ลง 2 แห่ง
คือ
 ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่ว่าง และพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ติดกับคลองแจงร้อน
 ทางขึน้ - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่ว่าง ใกล้กับคลองแจงร้อน ฝั่งตรงข้ามทางขึ้น – ลงที่ 1
3.4.6.16 สถานีพระประแดง (PP32)
สถานีพระประแดง เป็นสถานีเพิ่มเติมจากโครงการเดิม ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ตัดกับถนนนครเขื่อนขันธ์
ห่างจากสถานีราษฎร์บูรณะ 1,642 เมตร (CH 20+738) เป็นสถานียกระดับ มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาสถานี
22.27 เมตร ชานชาลาเป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) สถานีกว้าง 25.2 เมตร ยาว 162 เมตร ตําแหน่งที่ตั้ง
ของสถานีพระประแดงและรูปแบบสถานี ดังรูปที่ 3.4.6-33 และรูปที่ 3.4.6-34 โดยมีทาง ขึ้น – ลง 4 แห่ง คือ





ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ใกล้กับถนนนครเขื่อนขันธ์
ทางขึ้น - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ตรงข้ามกับทางขึ้น – ลง ที่ 3
ทางขึ้น - ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่ด้านหน้าโรงงานลัคกี้เท็ค (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ทางขึ้น - ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่โล่งพระประแดงอาเขต ตรงข้ามกับทางขึ้น – ลง ที่ 1

3.4.6.17 สถานีครุใน (PP33)
สถานีครุใน เป็นสถานีเพิ่มเติมจากโครงการเดิม ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 70 ห่างจาก
สถานีพระประแดง 1,901 เมตร (CH 22+639) เป็นสถานียกระดับ ความสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาสถานี 22.27
เมตร ชานชาลาเป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) กว้าง 25.2 เมตร ยาว 162 เมตร ตําแหน่งที่ตั้งของสถานีครุใน
ดังรูปที่ 3.4.6-35 และภาพตัดขวางเช่นเดียวกับรูปที่ 3.4.6-34 โดยสถานีครุใน มีทางขึ้น – ลงอยู่ 4 แห่ง คือ





ทางขึ้น - ลงที่ 1 : บริเวณพื้นที่โล่งของบริษัท อุตสาหกรรมแอร์เคมีไทย จํากัด
ทางขึ้น - ลงที่ 2 : บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
ทางขึ้น - ลงที่ 3 : บริเวณพื้นที่โล่งใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 70
ทางขึ้น - ลงที่ 4 : บริเวณพื้นที่ปั๊มซัสโก้ติดกับคลองเจ็กทิม

ทั้งนี้ สถานีครุใน เป็นสถานีปลายทางของโครงการ ที่จะมีระบบรางเพื่อส่งรถไฟฟูาไปยัง ที่จอดรถไฟฟูา
(Stabling Yard) ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีออกไปประมาณ 858 เมตร
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รูปที่ 3.4.6-31 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีราษฎร์บูรณะ (CH 19+096)

รูปที่ 3.4.6-32 ภาพตัดขวางของสถานีราษฎร์บูรณะ (CH 19+096)
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รูปที่ 3.4.6-33 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานีพระประแดง (CH 20+738)

รูปที่ 3.4.6-34 ภาพตัดขวางของสถานีพระประแดง (CH 20+738)
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รูปที่ 3.4.6-35 ตาแหน่งที่ตั้งสถานีครุใน (CH 22+639)
3.4.7 การเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายอื่นๆ
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มี การเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟฟูาสายอื่นๆ รวม 5 บริเวณ ดังรูปที่ 3.4.7-1 และตารางที่ 3.4.7-1 ประกอบด้วย
1) สถานีเตาปูน เป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน) และเชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน (ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ)
2) สถานีผ่านฟูา เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม (ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี)
3) สถานีสามยอด เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน (ช่วงหัวลําโพง - บางแค)
4) สถานีสะพานพุทธ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีทอง
5) สถานีวงเวียนใหญ่ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาชานเมือง สายสีแดงเข้ม (ช่วงหัวลําโพง - มหาชัย) และ
รถไฟฟูาสายสีเขียวอ่อน (ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า)
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รูปที่ 3.4.7-1 แสดงสถานีที่มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ
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ตารางที่ 3.4.7-1 การเชื่อมต่อการเดินทางของโครงการกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น
ลาดับ
1

สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง
สถานีเตาปูน

2

สถานีผ่านฟูา

3

สถานีสามยอด

4

สถานีสะพานพุทธฯ

5

สถานีวงเวียนใหญ่

การเชือ่ มต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น
ระยะทาง
รถไฟฟูาสายสีม่วงเหนือ (ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน)
(เป็นสถานีร่วม)
รถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน (ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) ที่สถานีเตาปูน เนื่องจากทั้งสอง
ระยะทางเดินในสถานี
โครงการมีโครงสร้างสถานีที่ใช้ร่วมกัน สามารถเดินเชื่อมกันได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
ประมาณ 50 เมตร
ออกจากสถานี จากชั้นชานชาลาสายสีม่วง เดินลงมาได้โดยตรงที่ชั้นชานชาลา
ของสายสีน้ําเงิน
รถไฟฟูาสายสีส้ม (ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี)
ระยะทางเดินในสถานี
ที่ ส ถานี อ นุ ส าวรี ย์ ป ระชาธิ ป ไตย เนื่ อ งจากทั้ ง สองสถานี มี โ ครงสร้ า งสถานี ที่
ประมาณ 50 เมตร
เชื่ อ มต่ อ กั น สามารถเดิ น เชื่ อ มกั น ได้ โ ดยตรงโดยไม่ ต้ อ งออกจากสถานี
จากทางออก 3 ของสายสีม่วง ไปยังทางออก 1 ของสายสีส้ม
รถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน (ช่วงหัวลําโพง – บางแค) ที่สถานีสามยอด เนื่องจากทั้งสอง
ระยะทางเดินในสถานี
สถานีมีโครงสร้างสถานีที่เชื่อมต่อกัน สามารถเดินเชื่อมกันได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
ประมาณ 150 เมตร
ออกจากสถานี จากชั้น Multi Purpose สถานีสามยอดของสายสีม่วง ต่อเชื่อมที่
ชั้นชานชาลาบนสถานีสามยอดของสายสีน้ําเงิน
รถไฟฟูาสายสี ทอง (ซึ่ง เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Monorail) ของ ระยะทางเดินในการเชื่อมต่อ
กรุงเทพมหานคร) ที่สถานี G 5
ประมาณ 300 เมตร
รถไฟฟูาชานเมือง สายสีแดงเข้ม
ระยะทางประมาณ
120 เมตร

รถไฟฟูาสายสีเขียวอ่อน (ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ – บางหว้า)
ที่สถานีวงเวียนใหญ่
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ระยะทางประมาณ
270 เมตร

สิ่งอานวยความสะดวก
-

ทางเดินใต้ดินมีระบบปรับอากาศ

ทางเดินในสถานีมีระบบปรับอากาศ

ทา งเ ดิ น ที่ มี ห ลั ง คา คลุ ม ใน พื้ น ที่ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร
เสนอให้มีทางเดินที่มีหลังคาคลุม โดยต้องมี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานครและการ
รถไฟแห่งประเทศไทย
ทางเดิ น ใต้ ดิ น ผ่ า นพื้ น ที่ กิ จ กรรมของ
กรุงเทพมหานคร มีระบบปรับอากาศ

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

3.4.7.1 บริเวณสถานีเตาปูน
สถานีเตาปูน เป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงเหนือ (ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน) และเชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน (ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) เนื่องจากทั้งสองโครงการมีโครงสร้างสถานีที่ใช้ร่วมกัน สามารถ
เดินเชื่อมกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจากสถานี จากชั้นชานชาลาสายสีม่วง เดินลงมาได้โดยตรงที่ชั้นชานชาลาของ
สายสีน้ําเงิน ระยะทางเดินภายในสถานีประมาณ 50 เมตร ดังรูปที่ 3.4.7-2 ถึงรูปที่ 3.4.7-3

รูปที่ 3.4.7-2 แนวเส้นทางโครงการที่เปลี่ยนระดับ (Transition) จากสถานีเตาปูนลงสู่สถานีรัฐสภา

รูปที่ 3.4.7-3 ลักษณะการเชือ่ มต่อของรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินที่สถานีเตาปูน
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3.4.7.2 บริเวณสถานีผ่านฟ้า
สถานีผ่านฟูา ตั้งอยู่ใต้ถนนพระสุเมรุ ก่อนถึงถนนราชดําเนิน กลาง บริเวณหน้าร้านอาหารนิวออร์ลีนส์
มีการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม (ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี) ที่สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองสถานีมี
โครงสร้างสถานีที่เชื่อมต่อกัน สามารถเดินถึงกันได้โดยตรงไม่ต้องออกจากตัวสถานี โดยจากทางเข้า - ออก 3 ของสาย
สีม่วง เชื่อมไปยังทางเข้า - ออก 1 ของสายสีส้ม ผ่านทางเดินใต้ดินที่มีระบบปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 50 เมตร
ดังรูปที่ 3.4.7-4 และรูปที่ 3.4.7-5

รูปที่ 3.4.7-4 ผังแสดงการเชื่อมต่อระหว่างสถานีผ่านฟ้าและสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ป ถานบา น

รูปที่ 3.4.7-5 ภาพตัดขวางแสดงการเชื่อมต่อระหว่างสถานีผ่านฟ้าและสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
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3.4.7.3 บริเวณสถานีสามยอด
สถานีสามยอด ตั้งอยู่ใต้ถนนมหาไชย ด้านหน้าสวนรมณีนาถ ใกล้แยกสามยอด เชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน (ช่วงหัวลําโพง - บางแค) ที่สถานีสามยอด เนื่องจากทั้งสองสถานีมีโครงสร้างสถานีที่เชื่อมต่อกัน
สามารถเดินจากชั้น Multi Purpose ของสถานีสามยอดของสายสีม่วง ต่อเชื่อมไปยังชั้นชานชาลาบนสถานีสามยอด
ของสายสีน้ําเงิน โดยไม่ต้องออกจากสถานี ระยะทางเดินในสถานีประมาณ 150 เมตร มีระบบปรับอากาศ ดังรูปที่
3.4.7-6 และรูปที่ 3.4.7-7

รูปที่ 3.4.7-6 ผังแสดงการเชื่อมต่อระหว่างสถานีสามยอดสายสีม่วง และสถานีสามยอดสายสีน้าเงิน

รูปที่ 3.4.7-7 ภาพตัดขวางแสดงการเชื่อมต่อระหว่างสถานีสามยอดสายสีม่วง และสถานีสามยอดสายสีน้าเงิน
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3.4.7.4 บริเวณสถานีสะพานพุทธฯ
สถานีสะพานพุทธฯ ตั้งอยู่ใต้ถนนประชาธิปก ใกล้สี่แยกบ้านแขก เชื่อมต่อกับรถไฟฟูาสายสีทอง ซึ่งเป็น
ระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Monorail) ของกรุงเทพมหานคร ที่สถานี G5 การเชื่อมต่อจะไม่สามารถเชื่อมกันได้
โดยตรง ผู้ใช้บริการต้องเดินออกจากสถานีสะพานพุทธฯของสายสีม่วงในระดับพื้นดิน เดินไปตามทางเดินที่มีหลังคาคลุม
ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ดังรูปที่ 3.4.7-8 และรูปที่ 3.4.7-9

รูปที่ 3.4.7-8 แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง

รูปที่ 3.4.7-9 การเชื่อมต่อระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง
ที่สถานีสะพานพุทธฯ
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3.4.7.5 บริเวณสถานีวงเวียนใหญ่
สถานีวงเวียนใหญ่ ตั้งอยู่ใต้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เชื่อมต่อกับรถไฟฟูาชานเมืองสายสีแดงเข้ม และ
สถานีวงเวียนใหญ่ สายสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร ดังรูปที่ 3.4.7-10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟูาชานเมือง สายสีแดงเข้ม
สถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการ มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟูาสายสีแดงเข้ม ระยะทางเดินประมาณ 120 เมตร
ในการเชื่ อมต่อเสนอให้มี ท างเดินที่ มี หลังคาคลุม โดยความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยงานเจ้ าของพื้น ที่ที่เกี่ยวข้อง เช่ น
กรุงเทพมหานครและการรถไฟแห่งประเทศไทย

2. การเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟูาวงเวียนใหญ่ สายสีเขียวอ่อน (ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ – บางหว้า)
การเชื่ อมต่ อกั บรถไฟฟู าสายสี เขี ย วอ่ อน (BTS) สถานี ร ถไฟฟู า วงเวี ย นใหญ่ ของกรุ ง เทพมหานคร
ระยะทางเดินประมาณ 270 เมตร เป็นทางเดินใต้ดินผ่านพื้นที่กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร มีระบบปรับอากาศ

รูปที่ 3.4.7-10 ผังแสดงการเชื่อมต่อระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการกับสถานีวงเวียนใหญ่
สายสีแดงเข้ม และสถานีวงเวียนใหญ่ สายสีเขียวอ่อน
ทั้งนี้ ในด้านกายภาพ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อการเดิน ทางได้อย่างสะดวกโดยการเดินเท้า นอกจากนี้
โครงการได้มีแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการเชื่อมต่อการเดินทาง
กับรถไฟฟูาสายอื่น มีรายละเอียดดังนี้





ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ผู้โดยสารได้รับทราบถึงการเชื่อมต่อกับรถไฟฟูาสายอื่น
มีเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในสถานี เช่น แผนที่ ปูายประกาศต่างๆ เป็นต้น
มีการใช้ระบบปูาย (Signage) ต่างๆ เพื่อบอกทางไปยังสถานีที่เชื่อมต่อ
มีการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์ ทางเลื่อน ทางเดินที่มีหลังคาคลุม ฯลฯ แล้วแต่
ความจําเป็นของแต่ละสถานี ในทิศทางที่นําไปยังสถานีที่เชื่อมต่อ
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โดยทั่วไป การบริหารจัดการการเดินรถช่วงเวลาปกติ จะเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ให้การเดินรถที่ได้
จัดเตรียมไว้ ได้แก่ การใช้ปูายประกาศแนะนํา เสียงประกาศ เจ้าหน้ าที่สถานีคอยแนะนําการใช้บริการ ซึ่งในช่วงเวลา
เดินรถปกตินี้ ขบวนรถที่นํามาให้บริการจะเพียงพอต่อจํานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ เช่น ในชั่วโมงเร่งด่วน เป็นต้น ซึ่ง
จะไม่เกิดการแออัดของผู้โดยสารในสถานี สําหรับในกรณีที่จําเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้มีการพิจารณาการควบคุม
ปริมาณคนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่แล้ว โดยออกแบบให้มีการแบ่งพื้นที่ความปลอดภัย (Compartment) ซึ่งจะมีประตูที่
จะเปิดหรือปิดเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินได้
ส่วนกรณีที่ขบวนรถสําหรับให้บริการอาจเกิดความล่าช้า อาจด้วยสาเหตุ เช่น ระบบรถไฟฟูาหรือขบวนรถเกิด
การขัดข้อง จะทําให้จํานวนผู้โดยสารเกิดสะสมและเพิ่มจํานวนมากขึ้นหรือผู้โดยสารอาจจะล้นสถานีได้ ความแออัดของ
ผู้โดยสารจะทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารต้องมายืนรอรถไฟและเบียดเสียด
กันเป็นเวลานานๆ นั้น บางครั้งจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น ซึ่งจะมีแนวทางการบริหารจั ดการผู้โดยสารตาม
ขั้นตอนดังนี้
1) ประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับขบวนรถไฟเกิดความล่าช้า
2) นายสถานีติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการเดินรถโดยแจ้งสถานะเหตุการณ์ของสถานี เพื่อปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว้
3) นายสถานีจะบริหารจัดการภายในสถานี โดยเริ่มจากควบคุมทางเข้า – ออก ของสถานี และบริหาร
จัดการทิศทางการเคลื่อนตัวผู้โดยสาร
4) ปิดเครื่องขายบัตรโดยสารกรณีที่จําเป็น
5) ปิดบันไดเลื่อนหรือลิฟต์กรณีที่จําเป็น
6) พนักงานของสถานีประจําตามจุดต่างๆ ของชั้นจําหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อแนะนําผู้โดยสาร
7) ให้ผู้โดยสารทยอยเข้าไปที่ชั้นชานชาลาโดยจํากัดจํานวน
8) ในกรณีที่เกิดล่าช้าของขบวนรถเป็นเวลานานหรือหยุดการเดินรถชั่วขณะ อาจจะจําเป็นต้องปิดสถานีเป็น
เวลาชั่วคราว จนกว่าระบบรถไฟจะกลับมาใช้ได้อย่างปกติ
3.5

อาคารจอดแล้วจร

โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง
ได้แก่ บริเวณสถานีบางปะกอก และบริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ ดังรูปที่ 3.4.8-1
3.5.1 อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตั้งอยู่บริเวณสถานีบางปะกอก มี พื้นที่ 8.5 ไร่ ประกอบด้วย 2 แปลง ได้แก่
แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 6.7 ไร่ สําหรับก่อสร้างอาคารจอดรถขนาดความสูง 10 ชั้น 1 อาคาร และ แปลงที่ 2 มีขนาดพื้นที่
1.8 ไร่ สําหรับก่อสร้างอาคารเพื่อการกลับรถ ดัง รูปที่ 3.5.1-1 และรูปที่ 3.5.1-2 เชื่อมต่อกันด้วยสะพานกลับรถที่
บริเวณชั้น 3 ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องกลับรถบนผิวจราจร
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รูปที่ 3.5.1-1 ตาแหน่งและขนาดของพื้นที่อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก

รูปที่ 3.5.1-2 ผังขนาดของพื้นที่อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
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อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก มีพื้นที่รวม 66,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถรวม 1,762 คัน รายละเอียด
ดังตารางที่ 3.5.1-1 และรูปที่ 3.5.1-3 ถึงรูปที่ 3.5.1-8 และได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้ และ
ออกแบบภูมิทัศน์ประกอบโครงการ (ดังรูปที่ 3.5.1-9) โดยเลือกใช้พันธุ์ไม้ไทยที่ไม่มีพิษและไม่มีกลิ่นรุนแรง ร่วมกับไม้
ยืนต้นชนิดอื่น ดังนี้
-

ต้นมะฮอกกานี ทนสภาพอากาศ ใบไม้ร่วงน้อย
ต้นโพธิ์ทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นก้านเหลือง ใบไม้ร่วงน้อย มีดอกสวยงาม
ต้นปาล์มน้ําพุ เป็นไม้ประดับประเภทโตเร็ว
ต้นปาล์มแวกซ์ (ผอม) ทนสภาพอากาศได้ดี
ตารางที่ 3.5.1-1 รายละเอียดอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายละเอียด
พื้นที่ดินสําหรับอาคารที่ 1
พื้นที่ดินสําหรับอาคารที่ 2
จํานวนชั้นของอาคาร
พื้นที่อาคารโดยรวม
จํานวนที่จอดรถยนต์
จํานวนที่จอดรถผู้พิการ
จํานวนที่จอดรถเจ้าหน้าที่
จํานวนที่จอดรถชั่วคราว
จํานวนที่จอดรถจักรยานยนต์
จํานวนที่จอดรถจักรยาน
จํานวนที่จอดรถสาธารณะ (Taxi)
ที่จอดรถโดยสารประจําทาง
รวมจานวนที่จอดรถทั้งหมด

หน่วย
ไร่
ไร่
ชั้น
ตารางเมตร
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
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พื้นที่อาคาร
6.7
1.8
10
66,000
1,644
13
6
6
65
22
5
1
1,762
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อาคา จอดแล้วจ บา ปะกอก อาคา ท่ 1
แปลนชั้นท่ 1

รูปที่ 3.5.1-3 แปลนชั้นที่ 1 อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก

รูปที่ 3.5.1-4 แปลนชั้นที่ 3 อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก
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รูปที่ 3.5.1-5 แปลนชั้นที่ 5 - 10 ของอาคารจอดแล้วจร บางปะกอก

รูปที่ 3.5.1-6 ทัศนียภาพ อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก
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รูปที่ 3.5.1-7 ภาพตัดยาวอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
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รูปที่ 3.5.1-8 ภาพตัดขวางอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก

3-91

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

รูปที่ 3.5.1-9 พื้นที่สีเขียวของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
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รูปที่ 3.5.1-9 พื้นที่สีเขียวของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก (ต่อ)
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3.5.2 อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ มีขนาดที่ดิน 7.6 ไร่ ประกอบด้วย 2 แปลง
ดังรูปที่ 3.5.2-1 และรูปที่ 3.5.2-2 ได้แก่ แปลงที่ก่อสร้างอาคารที่ 1 มีขนาดที่ดิน 3.5 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ
ความสูง 10 ชั้น พื้นที่อาคารรวม 27,000 ตารางเมตร สามารถจอดได้ 574 คัน และ แปลงที่ก่อสร้างอาคารที่ 2 มีขนาด
ที่ดิน 4.1 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถความสูง 10 ชั้น พื้นที่อาคารรวม 30,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถได้ 940
คัน รวม 2 อาคาร สามารถจอดรถได้ 1,514 คัน โดยในการออกแบบแต่ละชั้นของอาคารจะมี โครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน
ยกเว้นชั้นที่ 3 ของอาคาร ที่มีส่วนที่เชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจร อาคารที่ 2 ส่วนสะพานกลับรถถูกออกแบบให้มีการ
เชื่อมต่อกับทั้ง 2 อาคาร

รูปที่ 3.5.2-1 บริเวณที่ตั้งและขนาดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ

รูปที่ 3.5.2-2 ผังบริเวณที่ตั้งอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
3-94

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.5.2-1 แบบแปลนแต่ละชั้นของ
อาคารแสดงในรูปที่ 3.5.2-3 ถึงรูปที่ 3.5.2-6 ส่วนทัศนียภาพของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ดังรูปที่ 3.5.2-7
ภาพตัดขวาง ดังรูปที่ 3.5.2-8 ถึงรูปที่ 3.5.2-9 และได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้และออกแบบภูมิทัศน์
ประกอบโครงการ (ดังรูปที่ 3.5.2-10 ถึงรูปที่ 3.5.2-11) โดยเลือกใช้พันธุ์ไม้ไทยที่ไม่มีพิษและไม่มีกลิ่นรุนแรง ร่วมกับ
ไม้ยืนต้นชนิดอื่น ดังนี้
-

ต้นมะฮอกกานี ทนสภาพอากาศ ใบไม้ร่วงน้อย
ต้นโพธิ์ทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นก้านเหลือง ใบไม้ร่วงน้อย มีดอกสวยงาม
ต้นปาล์มน้ําพุ เป็นไม้ประดับประเภทโตเร็ว
ต้นปาล์มแวกซ์ (ผอม) ทนสภาพอากาศได้ดี
ตารางที่ 3.5.2-1 รายละเอียดของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายละเอียด
พื้นทีท่ ี่ดินที่ตอ้ งเวนคืน
จํานวนแปลงที่ดิน
จํานวนชั้นของอาคาร
พื้นทีอ่ าคารโดยรวม
จํานวนที่จอดรถยนต์
จํานวนที่จอดรถผูพ้ ิการ
จํานวนที่จอดรถเจ้าหน้าที่
จํานวนที่จอดรถชัว่ คราว
จํานวนที่จอดรถจักรยานยนต์
จํานวนที่จอดรถจักรยาน
จํานวนที่จอดรถสาธารณะ (Taxi)
ที่จอดรถโดยสารประจําทาง
รวมจานวนที่จอดรถแต่ละอาคาร
รวมจานวนที่จอดรถทั้งหมด

หน่วย
ไร่
แปลง
ชั้น
ตารางเมตร
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
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3.5
11
10
27,000
508
6
11
2
26
16
5
574

อาคาร 2
4.1
3
10
30,000
853
11
9
1
45
20
1
940
1,514
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อาคา จอดแล้วจ าษฎ บ์ ู ณะ อาคา ท่ 2
แปลนชั้นท่ 1

อาคา จอดแล้วจ าษฎ บ์ ู ณะ อาคา ท่ 1
แปลนชั้นท่ 1

รูปที่ 3.5.2-3 แปลนชั้นที่ 1 ของอาคาร 1 และอาคาร 2

รูปที่ 3.5.2-4 แปลนชั้นที่ 2 ของอาคาร 1 และอาคาร 2
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รูปที่ 3.5.2-5 แปลนชั้นที่ 3 ของอาคาร 1 และอาคาร 2

รูปที่ 3.5.2-6 แปลนชั้นที่ 4 - 10 ของอาคาร 1 และอาคาร 2
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รูปที่ 3.5.2-7 ทัศนียภาพของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
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รูปที่ 3.5.2-8 ภาพตัดขวางอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 1
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รูปที่ 3.5.2-9 ภาพตัดขวางอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 2
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รูปที่ 3.5.2-10 พื้นที่สีเขียวของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 1
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รูปที่ 3.5.2-11 พื้นที่สีเขียวของอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 2
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3.6

ที่จอดรถไฟฟ้า

3.6.1 ที่ตั้งและขนาดพื้นทีท่ ี่จอดรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะมีที่จอดรถไฟฟูา 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก ใกล้กับด่านเก็บค่าผ่านทางบางพลี - สุขสวัสดิ์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
อยู่ ในพื้น ที่ตํ า บลบางครุ อําเภอพระประแดง จั งหวั ดสมุท รปราการ ห่างจากสถานี ครุใน 858 เมตร มีขนาดพื้ น ที่
ประมาณ 50 ไร่ สภาพพื้นที่มีทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่ปรับถมแล้ว อาคารและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไรก็ตาม พื้นที่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีสภาพเป็นบ่อน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 3.6.1-1 โดยมีพื้นที่ติดต่อโดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างที่มีพรรณไม้ และหญ้าขึ้นปกคลุม พื้นที่บ่อน้ํา บางส่วนเป็นบ้านเรือน ถัด
ขึ้นไปมีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ทิศใต้
ติดกับทางพิเศษ สายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ช่วงก่อนเข้า ด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยทางทิศใต้นี้มี
มัสยิด 1 แห่ง คือ มัสยิดอิมามอาลี (หรือ อาลี-อีหม่าม)
ทิศตะวันออก ติดกับทางพิเศษ สายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ช่วงด่านเก็บค่าผ่านทางก่อนเข้าเชื่อมกับถนนสุขสวัสดิ์
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ว่างที่มีพรรณไม้และหญ้าขึ้นปกคลุม ถัดออกไปเป็นอาคารบ้านเรือน

รูปที่ 3.6.1-1 ที่จอดรถไฟฟ้า บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก
3.6.2 รูปแบบที่จอดรถไฟฟ้า
การออกแบบที่จอดรถไฟฟูาของโครงการ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50 ไร่ ผู้ออกแบบได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น
2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่ ม อาคารบน Platform มี อ าคารเล็ กใหญ่ ร วมกัน 3 หลั ง บนพื้ น ที่ ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
ประกอบด้วยส่วนอาคารจอดรถไฟฟูา อาคารล้างรถไฟฟูา และอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ ซึ่งอยู่บน
Platform ยกระดับ 2 ชั้น ที่ชั้นล่างเป็นส่วนของอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ พื้นที่จอดรถ พื้นที่งานซ่อม
บํารุงอาคารและพื้นที่บ่อหน่วงน้ํา ระดับ Platform ชั้นบนมีความสูง 6.50 เมตรจากระดับถนน โดยอาคารที่อยู่ชั้นบนนี้
เป็นกลุ่มอาคารซ่อมบํารุงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมพื้นที่ Track Work และถนนภายใน (Service Road) ที่อยู่บน Platform
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2. กลุ่มอาคารสํานักงานบริหารและอาคารสนับสนุนต่างๆ ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ที่ปลูกสร้างอยู่ด้าน
ปลายสุดของพื้นที่ Platform ประกอบด้วยส่วนงานหลักๆ จํานวน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานบริหารและศูนย์ควบคุมการ
เดินรถ (Operation Control Center and Administration Building : OCC & ADM) ที่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร
ส่วน Dormitory & Driver Office ที่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร และส่วนงานสนับสนุนงานซ่อมบํารุงที่บริเวณชั้น 2 ของ
อาคาร ดังรูปที่ 3.6.2-1 ถึง รูปที่ 3.6.2-4 ซึ่งในการออกแบบ ได้มีข้อกําหนดและหลักการพื้นฐาน ดังนี้
 งานซ่อมบํารุงแบบเบา จะสามารถรองรับการจอดรถและการซ่อมบํารุง แบบเบา (Light Maintenance)
ของระบบได้
 ที่จอดรถไฟฟูา ออกแบบให้รองรับจํานวนขบวนรถในปีที่สูงที่สุด การขยายในอนาคตจะต้องไม่กระทบต่อ
การให้บริการเดินรถ
 ที่จอดรถไฟฟูา ออกแบบให้มีทางเข้า - ออกทางวิ่งหลักได้สองเส้นทาง โดยสามารถทําให้การจราจร การ
เคลื่อนขบวนรถระหว่างที่จอดรถไฟฟูากับเส้นทางวิ่งหลัก เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องโดยไม่เกิด
การหยุดรอ
 หากมีกรณีที่ประแจสับหลีกตัวใดตัวหนึ่งใช้งานไม่ได้ จะไม่กระทบการเคลื่อนขบวนรถระหว่างที่จอด
รถไฟฟูากับทางวิ่งหลัก
 ที่จอดรถไฟฟูา ถูกออกแบบให้ดําเนินการด้านงานบริหารและซ่อมบํารุงได้ภายใต้ผู้เดินรถรายเดียว
โดยที่ จ อดรถไฟฟู า แห่ ง นี้ ประกอบด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ส่ ว นงานซ่ อ มบํ า รุ ง แบบเบา (Light
Maintenance) ส่วนบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center and Administration
Building : OCC & ADM) ส่วนอาคารที่จอดขบวนรถไฟฟูา (Stabling Yard Building) อาคารพักขยะ (Garbage
Store) สถานีไฟฟูาย่อย (Bulk Substation) และโรงล้างขบวนรถไฟฟูา (Train Washing Plant) ซึ่งรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบที่สําคัญ จะอธิบายในลําดับต่อไป โดยสามารถสรุปรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอาคาร
ทั้งหมดภายในที่จอดรถไฟฟูา ดังตารางที่ 3.6.2-1 ดังนี้
ตารางที่ 3.6.2-1 สรุปการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอาคารทั้งหมดภายในที่จอดรถไฟฟ้า
อาคาร
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Stabling Area
Light Maintenance
Platform Maintenance Area
Garbage Storage Building
Train Washing Plant
Substation
Occ & Administration & Dormitory Office
Back-Up Control Center (PTR) Area
Guard House 1 & 2
รวม
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ขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ (ตารางเมตร)
14,500
2,500
2,000
80
600
2,700
5,000
880
60
28,320
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รูปที่ 3.6.2-1 แผนผังและองค์ประกอบของที่จอดรถไฟฟ้า
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รูปที่ 3.6.2-2 แบบแปลนชั้นที่ 1 ของที่จอดรถไฟฟ้า
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รูปที่ 3.6.2-3 แบบแปลนชั้นที่ 2 ของที่จอดรถไฟฟ้า
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รูปที่ 3.6.2-4 ภาพตัดของที่จอดรถไฟฟ้า
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3.6.3 การจัดการจราจรภายในพื้นทีท่ ี่จอดรถไฟฟ้า
พื้นที่ที่จอดรถไฟฟูาของโครงการ ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ วางตัวประชิดเลียบไปตามทางพิเศษและถนนที่
เชื่อมกับถนนสุขสวัสดิ์ การสัญจรเข้า – ออก สามารถเข้า – ออกได้ 2 ทาง คือ ทางเข้าจากถนนสุขสวัสดิ์และถนน
คู่ขนานทางพิเศษ ส่วนถนนภายในที่จอดรถไฟฟูามีการออกแบบ Service Road ขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร รอบพื้นที่
ที่จอดรถไฟฟูา นอกจากนี้ ยังออกแบบถนนสัญจรสําหรับประชาชน ขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร บริเวณรอบพื้นที่ที่
จอดรถไฟฟูาด้านนอกรั้ว (แถบสีเหลือง) ดังรูปที่ 3.6.3-1 และรูปที่ 3.6.3-2

รูปที่ 3.6.3-1 ทางสัญจรที่จอดรถไฟฟ้า

รูปที่ 3.6.3-2 ภาพตัดขวางถนนภายในที่จอดรถไฟฟ้า
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3.6.4 แผนผังและองค์ประกอบของทีจ่ อดรถไฟฟ้า
3.6.4.1 ส่วนงานซ่อมบารุงประจาวัน (Light Maintenance)
ส่วนงานซ่อมบํารุงประจําวัน (Light Maintenance) เป็นส่วนงานรองรับการซ่อมบํารุงตู้รถโดยสาร
มีทางของรถไฟฟูา จํานวน 1 Track พื้นที่ขนาดกว้างประมาณ 14 เมตร ยาวประมาณ 160 เมตร ความสูงประมาณ 10
เมตร ดังรูปที่ 3.6.4-1

Light Maintenance
รูปที่ 3.6.4-1 ภาพตัดขวางส่วนงานซ่อมบารุงประจาวัน (Light Maintenance)
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3.6.4.2 ส่วนงานบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center and Administration)
ส่ ว นงานบริ ห ารและศู น ย์ ค วบคุ ม การเดิ น รถภายในที่ จ อดรถไฟฟู า จะอยู่ ใ กล้ กั บ ส่ ว นงาน Light
Maintenance มีพื้นที่ขนาดกว้างประมาณ 32 เมตร ยาวประมาณ 72 เมตร สูง 2 ชั้น (14 เมตร) ห้องต่างๆในส่วนงาน
บริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ ประกอบด้วยห้องควบคุมส่วนกลาง (Central Control Room) SIG/COM/SCADA
Equipment Room, ห้อง NMMC, OCC Network, Maintenance Office Room, Maintenance Storage Room,
Train Crew Supervisor’s Room, Staff Lounge Room, Living Room, Security & Rescue Observatory
Office, IMR, SSS + LV Room, TSS Room, Security Office, ห้อง N2 or FM200 Room, ห้องรับประทานอาหาร
(Canteen Room), ส่วนหอพักพนักงานชาย – หญิง (Dormitory Room), ห้องเก็บข้อมูลศูนย์ควบคุมสํารอง (Backup Control Center Room), Traction Substation Room, ห้องเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องสูบน้ํา (Chiller and
Pump Room) , ห้องหม้อแปลงไฟฟูา (Transformer Room) เป็นต้น โดยมีภาพตัดขวางดังรูปที่ 3.6.4-2

รูปที่ 3.6.4-2 ภาพตัดขวางส่วนงานบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ
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3.6.4.3 ส่วนงานที่จอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard)
ส่วนงานที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) เป็นพื้นที่รองรับการจอดตู้รถไฟฟูาโดยสาร ตําแหน่ง ส่วนงานที่
จอดรถไฟฟูา จะอยู่ติดกับอาคารซ่อมบํารุง ประจําวัน โดยมีภาพตัดขวางส่วนงานที่จอดรถไฟฟูาแสดงในรูปที่ 3.6.4-3
มีพื้นที่ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาวประมาณ 290 เมตร ภายในอาคารมีรางจอดขบวนรถ (Stabling Track) จํานวน 9 ราง
ในเบื้องต้นกําหนดให้สามารถจอดขบวนรถขนาดความยาว 4 ตู้ต่อขบวนได้รางละ 3 ขบวน รวมจอดขบวนรถได้ 27
ขบวน หรือ 6 ตู้ต่อขบวน ได้รางละ 2 ขบวน รวมเป็นจอดขบวนรถได้ 18 ขบวน ส่วนงานที่จอดรถไฟฟูา จะใช้เป็นที่ใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 เป็นพื้นที่จอดขบวนรถขณะไม่ใช้งาน หรือเมื่ออยู่ในขั้นตอนบํารุงรักษา
 ใช้เป็นที่ตรวจสอบประจําวัน (Daily Inspection) และทําความสะอาดภายในตัวรถ
 ใช้เป็นที่ล้างทําความสะอาดขบวนรถไฟฟูาทั้งภายในและภายนอกเป็นครั้งคราว ด้วยตัวพนักงาน

รูปที่ 3.6.4-3 ภาพตัดขวางส่วนงานที่จอดรถไฟฟ้า
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3.6.4.4 อาคารล้างขบวนรถไฟฟ้า (Train Wash Plant)
อาคารล้างรถไฟฟูา เป็นอาคารติดตั้งเครื่องล้างอัตโนมัติ และมีส่วนห้องควบคุม กว้าง 10 เมตร ยาว 56
เมตร เมื่อขบวนรถไฟฟูาผ่านช่องล้าง เครื่องล้างจะทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะไปจอดที่อาคาร
จอดรถไฟฟูา โดยมีภาพตัดขวางดังรูปที่ 3.6.4-4

รูปที่ 3.6.4-4 ภาพตัดขวางอาคารล้างขบวนรถไฟฟ้า
3.6.4.5 อาคารเก็บขยะ (Garbage Storage)
อาคารเก็บขยะของที่จอดรถไฟฟูา มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 16.50 เมตร เป็นที่เก็บพักขยะจากการ
ทําความสะอาดภายในตู้รถไฟฟูาและสํานักงาน รวมถึงเศษฝุุนจากถนนและทางเดินเท้า เศษต่างๆจากโรงซ่อมบํารุง และ
ของเสียจากถังบําบัดน้ําเสีย โดยจะถูกนําไปเก็บไว้ในอาคารเก็บขยะชั่วคราว เพื่อเตรียมให้รถเก็บขยะของเทศบาลเมือง
ลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มารับไปดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ อาคารเก็บพักขยะ ได้มีการออกแบบ
วางตําแหน่งให้รถเก็บขยะสามารถเข้าถึงได้สะดวก ง่ายต่อการเก็บขน โดยมีภาพตัดขวางของอาคาร ดังรูปที่ 3.6.4-5

รูปที่ 3.6.4-5 ภาพตัดขวางอาคารเก็บขยะ
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3.6.4.6 สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
สถานีไฟฟูาย่อย ตั้งอยู่ในบริเวณที่จอดรถไฟฟูา ถนนสุขสวัสดิ์ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก อําเภอพระ
ประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป็ น อาคารโรงไฟฟู า ย่ อยของโครงการ ควบคุม การจ่ า ยกระแสไฟฟู า ที่ ใช้ ใ นการ
ดําเนินการทั้งหมด ตัวอาคารเน้นการปูองกันความชื้นและความร้อน อีกทั้งยังมีอาคารห้องเครื่องกําเนิดไฟฟูา และหม้อ
แปลงไฟฟูาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สําหรับจ่ายแรงดันขนาด 24 kV เข้าสู่ระบบในกรณีที่ไฟฟูาจากการไฟฟูานครหลวง
เกิดขัดข้อง และพื้นที่ส่วนเก็บน้ํามันดีเซลสําหรับเป็นเชื้อเพลิง โดยตัวอาคารจะทําระบบผนังซับเสียงเพื่อลดเสียงจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟูาที่จะกระจายออกไปด้านนอกให้ได้ตามมาตรฐานกําหนด โดยมีภาพตัดขวางสถานีไฟฟูาย่อยแสดงใน
รูปที่ 3.6.4-6 องค์ประกอบหลักของสถานีไฟฟูาย่อยของโครงการ ประกอบด้วย
-

หม้อแปลงไฟฟูา 69/24 kV AC
ห้องสวิทซ์เกียร์แรงดัน 69 kV. AC
ห้องสวิทซ์เกียร์แรงดัน 24kV. AC
อุปกรณ์กรองฮาร์โมนิคส์
อุปกรณ์จ่ายไฟสํารอง 110 V. DC
ห้องควบคุม
ระบบน้ําดับเพลิง

รูปที่ 3.6.4-6 ภาพตัดขวางสถานีไฟฟ้าย่อย

3-114

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

3.6.4.7 สานักงานรักษาความปลอดภัย (Guard House)
ตั้งอยู่บริเวณทางเข้า – ออก ของที่จอดรถไฟฟูา เป็นอาคารที่ทําการตรวจสอบความปลอดภัยของที่
จอดรถไฟฟูาในเบื้องต้นสําหรับผู้มาติดต่อ โดยมีภาพตัดขวางดังรูปที่ 3.6.4-7

รูปที่ 3.6.4-7 ภาพตัดขวางสานักงานรักษาความปลอดภัย
3.6.5 การจัดการน้า
การใช้น้ําของที่จอดรถไฟฟูา ดังรูปที่ 3.6.5-1 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
3.6.5.1 น้าใช้ในอาคารสานักงาน
เป็นน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในที่จอดรถไฟฟูา แหล่งน้ําใช้จะมาจาก
ระบบประปา โดยรับน้ําทางท่อขนาด 150 มิลลิเมตร ผ่านมิเตอร์ เข้ามาเก็บสํารองไว้ในถังเก็บน้ําใต้ดินของโครงการ
ก่อนจะจ่ายไปยังอาคารต่างๆ ภายในที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ําในอาคารสํานักงาน 28.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รายละเอียดดังตารางที่ 3.6.5-1 ดังนี้
ตารางที่ 3.6.5-1 ปริมาณการใช้น้าในอาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน
ส่วนหอพักพนักงาน
ส่วนพื้นทีโ่ รงอาหาร
ส่วนงานบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ
ปูอมยาม
พื้นที่ลานจอดรถ
รวม
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ปริมาณการใช้น้า (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
16.20
7.43
3.51
0.27
0.70
28.11
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ถังเก็บน้ําใต้ดิน

ติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด 100 ม.ม.

รูปที่ 3.6.5-1 การจัดการน้าภายในที่จอดรถไฟฟ้า

3-116

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

1) ส่วนหอพักพนักงาน (Dormitory Room) มีปริมาณการใช้น้ําทั้งหมด 16.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจาก
จํานวนพนักงาน 81 คน ประเมิน อัตราการใช้ น้ําที่ 200 ลิ ตร/คน/วัน (อ้า งอิง ตามแนวทางการจัดทํ ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.
2548)
2) ส่วนพื้นที่โรงอาหาร (Canteen) มีปริมาณการใช้น้ําทั้งหมด 7.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากจํานวน
พนักงานทั้งหมด 165 คน ประเมินอัตราการใช้น้ําที่ 45 ลิตร/คน/วัน (อ้างอิงโครงการอบรมและสอบวิศวกรงานระบบ
รุ่นที่ 3 วิศวกรสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบําบัดน้ําเสีย โดย ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์)
3) ส่วนงานบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC & Administration Office) มีปริมาณการใช้น้ํา
ทั้งหมด 3.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดจากจํานวนพนักงาน 78 คน ประเมินอัตราการใช้น้ําที่ 45 ลิตร/คน/วัน (อ้างอิง
โครงการอบรมและสอบวิศวกรงานระบบ รุ่น ที่ 3 วิศวกรสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบําบัดน้ําเสีย โดย ดร.
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์)
4) ปูอมยาม (Guard House) มีปริมาณการใช้น้ําทั้งหมด 0.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดจากจํานวน
พนักงาน 6 คน ประเมินอัตราการใช้น้ําที่ 45 ลิตร/คน/วัน (อ้างอิงโครงการอบรมและสอบวิ ศวกรงานระบบ รุ่นที่ 3
วิศวกรสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบําบัดน้ําเสีย โดย ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์)
5) พื้นที่ลานจอดรถ มีปริมาณการใช้น้ําทั้งหมด 0.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจํานวนรถ 139 คัน
ประเมินอัตราการใช้น้ําที่ 5 ลิตร/คัน/วัน)
3.6.5.2 น้าใช้ในส่วนที่ล้างขบวนรถไฟฟ้า
เป็นน้ําใช้เพื่อการล้างขบวนรถไฟฟูาในที่จอดรถไฟฟูา มีปริมาณการใช้น้ําในการล้างขบวนรถไฟฟูา
ทั้งหมด 28.22 ลูกบาศก์เมตร/วั น โดยคิดจากจํานวนขบวนรถไฟฟู า 27 ขบวน ประเมิ นอัต ราการใช้น้ํ าที่ 1.045
ลูกบาศก์เมตร/ขบวน/วัน (อ้างอิงจากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย พ.ศ. 2543 ได้ระบุ
อัตราการใช้น้ําในการล้างรถไว้ที่ 1.045 ลูกบาศก์เมตร/ขบวน/วัน)
3.6.6 น้าเสียและการจัดการ
น้ําเสีย/น้ําทิ้งที่เกิดในบริเวณที่จอดขบวนรถไฟฟูา จะประกอบด้วย น้ําฝน น้ําเสียจากอาคารสํานักงาน และน้ํา
เสียจากการล้างขบวนรถไฟฟูา ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณและการจัดการ ดังนี้
3.6.6.1 การจัดการ/การระบายน้าฝน
ก่อนการพัฒนาโครงการ พื้นที่โครงการเดิมเป็นพื้นที่ลุ่มและบ่อน้ําเป็นส่วนใหญ่ การพัฒนาโครงการ
จะทําให้พื้นที่ถูกปกคลุมด้วยส่วนที่เป็นหลังคา พื้นคอนกรีต ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว ดังแสดงในรูปที่ 3.6.6-1 ใน
กรณีที่ฝนตก น้ํ าฝนจากส่วนที่ เป็นหลังคาและโครงสร้างผิ วทางคอนกรีต จะถูกรวบรวมจากรางน้ําลงสู่ท่อ/รางใน
แนวนอน ที่มีการระบายน้ําโดยวิธีธรรมชาติลงสู่บ่อหน่วงน้ําภายในพื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3.6.6-1 ผังการแบ่งพื้นที่ใช้สอยของ Stabling Yard
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จากการคํานวณปริมาณน้ําฝนส่วนเกินพบว่า อัตราการเกิดน้ําฝนไหลนอง (Runoff) ก่อนมีโครงการ
จะมีปริมาณ 1,279.8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 21.33 ลูกบาศก์เมตร/นาที การพัฒนาโครงการจะทําให้มีอัตราการ
เกิดน้ําฝนไหลนองเพิ่มขึ้น จําเป็นต้องมีบ่อชะลอน้ําและควบคุมอัตราการระบายออกไม่ให้มากกว่าอัตราการระบายก่อน
มีการพัฒ นาโครงการ ซึ่งจากการคํา นวณบ่อชะลอน้ํา จะต้องมีขนาดรองรับไม่น้อยกว่า 3,109.38 ลูกบาศก์เมตร
(รายการคํานวณในภาคผนวก ข3) โครงการจึงกําหนดให้มีบ่อหน่วงน้ํา/ชะลอน้ํา ขนาดพื้นที่ 4,559 ตารางเมตร ภายใน
พื้นที่โครงการ มีระดับความสูงของบ่อเพื่อหน่วงน้ําฝนส่วนเกินประมาณ 0.68 เมตร รองรับเฉพาะน้ําฝน ก่อนที่จะปั๊ม
ระบายผ่านท่อลอดถนนด้านทิศตะวันออกที่ติดกับพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลงสู่คลองระบายน้ําสาธารณะ
ต่อไป
3.6.6.2 น้าเสียจากอาคารสานักงาน
น้ําเสียจากอาคารสํานักงานภายในที่จอดรถไฟฟูา เกิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จอด
ขบวนรถไฟฟูา มีจํานวนประมาณ 165 คน/วัน ทําให้มีน้ําเสียเกิดขึ้น 17.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการเกิดน้ําเสีย
ที่ 70 ลิตร/คน/วัน สําหรับสํานักงานและส่วนห้องพักผ่อนใช้อัตรา 150 ลิตร/คน/วัน อ้างอิงตามอัตราการใช้น้ําของที่
พักชั่วคราว ที่เสนอโดย ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537 การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่มที่ 2
โดยประเมินว่า น้ําใช้ทั้งหมดจะกลายเป็นน้าํ เสีย) (ตารางที่ 3.6.6-1) น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบําบัดด้วยระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ แบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ก่อนระบายน้ําที่ผ่านการบําบั ดแล้วไปยัง
บ่อพัก มีการตรวจคุณภาพก่อนปั๊มระบายผ่านท่อลอดใต้ถนน ที่ติดกับพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลงสู่
คลองระบายน้ําสาธารณะต่อไป
ตารางที่ 3.6.6-1 ปริมาณน้าเสียจากอาคารสานักงาน
จานวนต่อกะ
รวม 3 กะ
(คน)
(คน)
Train Crew Supervisor
1
3
Security*
2
6
Dorm Room for Male and Female Staff**
27
81
Maintenance Office
8
24
Maintenance Storage room
3
9
SIG/COM/SCADA Equipment
2
6
Central Control Room
12
36
รวม
55
165
หมายเหตุ : * ไม่นํามาคิดรวม โดยจะติดตั้ง Onsite Treatment ขนาดรองรับ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน
** เป็นห้องพักผ่อนสําหรับพนักงานที่รอเข้ากะดึกหรือออกกะดึก
ส่วนปฏิบัติงาน
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ปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)
0.21
0.42*
12.15
1.68
0.63
0.42
2.52
17.61
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3.6.6.3 น้าเสียจากการล้างขบวนรถไฟฟ้า
ในการล้างขบวนรถไฟฟูา จะมีหลักการเช่นเดียวกับระบบรถไฟฟูาที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน คือ เป็น
ระบบอัตโนมัติ โดยขบวนรถไฟฟูาจะเคลื่อนตัวช้าๆ ผ่านเข้าไปยังโรงล้างรถ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระบบล้างรถยนต์
อัตโนมัติที่ใช้กันในปัจจุบัน ระบบจะสามารถฉีดน้ํา/น้ํายาล้าง พร้อมกับมีแปรง (Brush) ที่มีรูปร่างเหมาะสมทําความ
สะอาดได้ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนและด้านหลัง ดังตัวอย่างในรูปที่ 3.6.6-2 ก่อนจะฉีดล้างด้วยน้ําสะอาดและเปุา
ลมให้แห้ง ทั้งนี้ จากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย พ.ศ. 2543 ได้ระบุอัตราการใช้น้ําในการ
ล้างรถไว้ที่ 1.045 ลูกบาศก์เมตร/ขบวน/วัน ซึ่งในกรณีของโครงการ จะมีขบวนรถไฟฟูาสูงสุด 52 ขบวน/วัน ในปี พ.ศ.
2592 ซึ่งจะทําให้มีน้ําเสียเกิดขึ้น 52 ขบวน x 1.045 ลูกบาศก์เมตร = 54.34 หรือประมาณ 55 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ทั้งนี้ จากการที่เป็นขบวนรถไฟฟูาใต้ดินและบนทางยกระดับ น้ําเสียที่เกิดขึ้นจึงมีความสกปรกไม่มาก
โดยจะปนเปื้อนด้วยตะกอนแขวนลอยและมีน้ํายาล้างประเภทแชมพูล้างรถ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ล้างขบวนรถไฟฟูา
ส่วนใหญ่จึงมีระบบปรับปรุงและนําน้ํากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ เป็นระบบหมุ นเวียน ซึ่งจากข้อมูลของผู้ผลิตอุปกรณ์ล้าง
ขบวนรถไฟฟูาระบุว่า สามารถรีไซเคิลน้ํากลับมาใช้ได้ถึง 85% ดังนั้น จะมีน้ําเสียที่ต้องบําบัดและระบายออกเพียง
8.25 - 11 ลูกบาศก์เมตร/วัน (หากประเมินว่าสามารถรีไซเคิลน้ําได้ 80 - 85% ดังกล่าว) โดยน้ําเสียส่วนนี้จะถูกส่งไปยัง
ถังตกตะกอนและดักไขมันขั้นต้น จากนั้นจึงระบายลงถังเกรอะและเติมอากาศโดยระบบจะมีความสามารถรองรับน้ําเสีย
ได้ไม่น้อยกว่า 11 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกระบายไปยังบ่อตรวจสภาพ ก่อนปั๊มออกสู่ท่อ
ระบายน้ําและคลองระบายน้ําสาธารณะต่อไป

รูปที่ 3.6.6-2 ตัวอย่างการล้างขบวนรถไฟฟ้าด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ
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3.6.6.4 สถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดินของโครงการ ซึ่งมี 10 สถานี ได้มีการออกแบบทางขึ้น – ลง ที่สูงกว่าระดับถนนประมาณ
1 เมตร พร้อมกับมี Flood Board ปูองกันกรณีที่ระดับน้ําสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตที่สร้างไว้ ส่วนภายในบริเวณสถานี
ท่อระบายน้ําจากบ่อสูบระบายน้ําใต้ดินจะระบายลงสู่บ่อพักภายในพื้นที่สถานี ในลักษณะ Indirect Drain ดังรูปที่
3.6.6-3 โดยระดับท่อสูบน้ําจะเดินถึงระดับ +103.5 MSL ซึ่งเป็นค่าระดับน้ําท่วมสูงสุด ก่อนปล่อยลงสู่บ่อพัก
สํ า หรับ น้ํ า เสี ย ที่ เกิด ขึ้น จากพนั ก งานที่ ป ฏิบั ติ ง านประจํ า โดยทั่ ว ไปจะมี ส ถานี ล ะไม่ เกิน 25 คน
สามารถประเมินปริมาณน้ําเสียได้ดังตารางที่ 3.6.6-2 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปริมาณไม่มาก น้ําเสียที่เกิดขึ้น จะถูกบําบัดด้วย
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic Anaerobic & Aerobic Filter) โดยน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้วจะถูกระบายสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป

รูปที่ 3.6.6-3 ภาพแสดงลักษณะ Indirect Drain
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ตารางที่ 3.6.6-2 ปริมาณน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วจากอาคารสถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สถานีรัฐสภา
สถานีศรีย่าน
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางขุนพรหม
สถานีผ่านฟูา
สถานีสามยอด
สถานีสะพานพุทธ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่

จานวน
พนักงาน (คน)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ปริมาณน้าเสีย*
(ลบ.ม./วัน)
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

การจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ

หมายเหตุ : * ใช้ค่าปริมาณน้ําเสียสําหรับอาคารสํานักงานที่ 70 ลิตร/คน/วัน (อ้างอิงจาก ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2539 การบําบัดน้ําเสีย)

3.6.6.5 สถานียกระดับและอาคารจอดแล้วจร
ในส่วนของสถานียกระดับ จะมีน้ําทิ้งที่ต้องระบายออก 2 ส่วน คือ น้ําฝนที่ตกลงบนหลังคาอาคาร
สถานี และน้ําเสียที่เกิดจากพนักงานที่ปฏิบัติงาน
น้ําฝนที่ตกลงบนหลังคาอาคารสถานีรถไฟฟูาจะถูกระบายผ่านรางและท่อ ลงมาสู่บ่อพักน้ํา โดยจาก
บ่อพักจะมีท่อระบายน้ํา คสล. เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ําสาธารณะ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.6-4 (ซึ่งจะมีการติดตั้งประตู
ควบคุมน้ํา) ทั้งนี้ อาคารสถานีรถไฟฟูายกระดับของโครงการ ส่วนใหญ่วางตัวขนานกับถนนปัจจุบัน คือ ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน และถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งมีผิวจราจรเป็นคอนกรีต/แอสฟัลติกคอนกรีต ดังนั้น ปริมาณน้ําฝนที่เกิดก่อนและ
หลังมีโครงการ จึงไม่แตกต่างกันมากนัก สามารถประเมินปริมาณน้ําฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 3.6.6-3
สํา หรับ น้ํ าเสี ย ที่เกิดจากการชํา ระล้า ง/การใช้ ห้องน้ํ า ห้องส้ว มของพนักงาน จะมี ป ริมาณไม่ ม าก
เนื่องจากแต่ละสถานีจะมีพนักงานปฏิบัติงานรวมไม่เกิน 25 คน/วัน ส่วนที่อาคารจอดแล้วจร ได้พิจารณาปริมาณน้ําเสีย
ที่อาจเกิดจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของอาคารด้วย เช่น ที่จอดรถ ซึ่งสามารถประเมินปริมาณน้ําเสียได้ดังตารางที่ 3.6.6-4
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รูปที่ 3.6.6-4 การระบายน้าของสถานียกระดับ
ตารางที่ 3..6.6-3 ปริมาณน้าฝนที่ต้องระบายออกในแต่ละอาคารสถานียกระดับ
สถานียกระดับ
1. สถานีดาวคะนอง
2. สถานีบางปะแก้ว
3. สถานีบางปะกอก
3.1 อาคารจอดแล้วจร
บางปะกอก
4. สถานีสะพานพระราม 9
5. สถานีราษฎร์บูรณะ
5.1 อาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ 1
5.2 อาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ 2
6. สถานีพระประแดง
7. สถานีครุใน

ปริมาณน้าฝน
(ลบ.ม./วินาที)
0.092
0.092
0.092
0.212

การจัดการ
ระบายผ่านท่อคสล.ลงสูท่ ่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อคสล.ลงสูท่ ่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อคสล.ลงสูท่ ่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อต่อลงสู่บ่อดักขยะและระบบหน่วงน้ํา ก่อนเชื่อมลง
ท่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อคสล.ลงสูท่ ่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อคสล.ลงสูท่ ่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อต่อลงสู่บ่อดักขยะและระบบหน่วงน้ํา ก่อนเชื่อมลง
ท่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อต่อลงสู่บ่อดักขยะและระบบหน่วงน้ํา ก่อนเชื่อมลง
ท่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อคสล.ลงสูท่ ่อระบายน้ําสาธารณะ
ระบายผ่านท่อคสล.ลงสูท่ ่อระบายน้ําสาธารณะ

0.092
0.092
0.090
0.102
0.092
0.092
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ตารางที่ 3.6.6-4 ปริมาณน้าเสียที่ต้องระบายออกในแต่ละอาคารสถานียกระดับ
สถานียกระดับ
1. สถานีดาวคะนอง
2. สถานีบางปะแก้ว
3. สถานีบางปะกอก
3.1) อาคารจอดแล้วจร
บางปะกอก
4. สถานีสะพานพระราม 9
5. สถานีราษฎร์บูรณะ
5.1) อาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ อาคาร 1
5.2) อาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ อาคาร 2
6. สถานีพระประแดง
7. สถานีครุใน

จานวนพนักงาน
(คน)
25
25
25
เจ้าหน้าที่
+ พื้นที่ใช้สอย
25
25
เจ้าหน้าที่
+
พื้นที่ใช้สอย

ปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)
1.75
1.75
1.75
21.30

25
25

1.75
1.75

1.75
1.75
23.81

การจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
แบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
แบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter)

8.27
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ

3.6.7 การจัดการขยะมูลฝอย
บริเวณที่จอดรถไฟฟูา มีจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประมาณ 165 คน ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 168
กิโ ลกรัมต่ อวั น (คํา นวณจากอัต ราการเกิด ขยะมูล ฝอย 1.02 กิโ ลกรัม/คน/วัน และความหนาแน่ นของขยะ 0.33
กิโลกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2536) ทั้งนี้ แต่ละบริเวณจะมีการจัดถังขยะมูลฝอยไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งโครงการได้
จัดให้มที ี่พักขยะรวม 1 แห่ง ขนาด 4 เมตร  16 เมตร ดังรูปที่ 3.6.7-1 ซึ่งเทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ จะรวบรวมและนําไปกําจัดต่อไป

รูปที่ 3.6.7-1 ภาพตัดขวางอาคารพักขยะของที่จอดรถไฟฟ้า
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3.6.8 ระบบระบายน้า
ระบบระบายน้ํา แบ่งออกเป็น 2 แนว ดังนี้

1. การระบายน้ําฝนในแนวดิ่ง (Rain Pipe)
เป็นท่อระบายน้ําฝนจากส่วนหลังคาและโครงสร้างผิวทางคอนกรีต โดยจะรวบรวมน้ําฝนจากรางน้ํา
ชายคา (Eave Gutter) ลงท่อน้ําฝนในแนวดิ่งและรวบรวมผ่านท่อแนวนอน เพื่อระบายน้ําฝนลงสู่ราง และท่อระบายน้ํา
ภายในโครงการ ดังรูปที่ 3.6.8-1

2. การระบายน้ําในแนวนอน
เป็นระบบระบายน้ําแบบแยก (Separated System) อยู่ที่ระดับชั้นล่าง โดยมีรางระบายน้ําหรือท่อ
ระบายน้ําแยกกันระหว่างน้ําฝนในแนวนอนระดับบนที่ สูงกว่า ลงสู่ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ํา
รับน้ําฝนจากผิวถนน รวบรวมน้ําฝนให้ไหลโดยวิธีธรรมชาติลงสู่บ่อหน่วงน้ํา ดังรูปที่ 3.6.8-2

รูปที่ 3.6.8-1 การระบายน้าฝนในแนวดิ่งภายในโครงการ
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ท่อระบายน้าฝน RCP.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 m.
บ่อหน่วงน้า

ท่อระบายน้าฝน RCP.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 m.

ท่อระบายน้าฝน RCP.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 m.
ท่อระบายน้าฝน RCP.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 m.
ท่อระบายน้าฝน RCP.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 m.

รูปที่ 3.6.8-2 การระบายน้าในแนวนอนภายในโครงการ
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3.6.8.1 การจัดการและการควบคุมการระบายน้า
เนื่ องจากพื้น ที่ โครงการเดิ ม เป็ น พื้ นที่ ลุ่ ม และบ่อน้ํ า ประมาณ 50% ส่ ว นที่เหลือเป็ นพื้ น ที่ถมดิ น
มีโรงงานและบ้านเรือนประชาชน ซึ่งจะถูกเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มอาคารบนระดับดินและกลุ่มอาคารบน Platform พร้อม
พื้นที่สีเขียวและถนน ทําให้พื้นดินที่ตั้งโครงการมีสิ่งปกคลุมดินมากขึ้น ค่า C จึงเพิ่มขึ้น ทําให้อัตราการไหลของน้ําฝน
ออกนอกโครงการมีมากกว่าสภาพเดิม การคํานวณปริมาณการไหลสูงสุดที่เกิดขึ้นสามารถคํานวณได้โดยวิธี Rational
Method ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการออกแบบระบบระบายน้ําในเขตเมือง มีรายละเอียด ดังนี้
Q

=

C x I x A / (103)

Q

=

อัตราการไหลของน้ําผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

C

=

สัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําผิวดิน (เป็นค่าคงที่)

I

=

ความเข้มของฝน (มิลลิเมตร/ชั่วโมง)

A

=

พื้นที่การระบายน้ํา (ตารางเมตร)

1. ปริมาณน้าฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ
ก่อนพัฒนาโครงการ
- เป็นพื้นที่รกร้างมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมทั่วไป
- ค่าสัมประสิทธ์การไหลของน้ําฝน (C ก่อนพัฒนา) = 0.33
- อัตราการระบายน้ําฝน
= 21.33 ลูกบาศก์เมตร/นาที
=

0.355 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

หลังพัฒนาโครงการ
- เป็นที่ตั้งกลุ่มอาคารบน Platform พร้อมพื้นที่สีเขียวและถนน
- ค่าสัมประสิทธ์การไหลของน้ําฝน (C หลังพัฒนา) = 0.72
- อัตราการระบายน้ําฝน
= 20 ลูกบาศก์เมตร/นาที
=

0.33 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

2. ขนาดของบ่อหน่วงน้า
โครงการได้ กําหนดบ่อหน่วงน้ํา ไว้จํ านวน 1 บ่ อ โดยมีปริมาตรบ่อหน่ วงน้ําที่ต้องการ เท่ากับ
3,109.38 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้

1) บ่อหน่วงน้ํา ตั้งอยู่บริเวณกลางโครงการด้านบน ดังรูปที่ 3.6.8-3 และรูปที่ 3.6.8-4
ขนาดพื้นที่
ระดับกักเก็บ
ปริมาตรกักเก็บ

=
=
=
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ดังนั้น บ่อหน่วงน้ําของพื้นที่โครงการสามารถรองรับน้ําฝนส่วนเกินที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้อย่าง
เพียงพอ ซึ่งรายละเอียดการคํานวณแสดงดังภาคผนวก ข3

รูปที่ 3.6.8-3 แปลนบ่อหน่วงน้า

รูปที่ 3.6.8-4 รูปตัดบ่อหน่วงน้า
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3.6.8.2 การจัดการการระบายน้า
จากการสํารวจบริเวณพื้นที่โครงการพบทางระบายน้ําและลําคลองสาธารณะดังนี้

1. บริเวณทิศใต้ เป็นท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก
ของการทางพิเศษรับน้ําฝนจากบริเวณผิวทางของการทางพิเศษระบายลงสู่คลองครุจาก
2. บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
เมตร เชื่อมต่อไปยังคลองครุใน เป็นคลองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ลึกประมาณ 2.60 เมตร และ
มีความลึกระดับน้ํา ประมาณ 1.80 เมตร

3. จัดการระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการ ดังนี้
 น้ําฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่รางและท่อระบายน้ําโดยรอบพื้นที่โครงการเข้า
บ่อหน่วงน้ํา ก่อนระบายลงสู่ ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาธารณะ และเชื่อมต่อไปยัง
คลองครุจาก และคลองครุใน ดังรูปที่ 3.6.8-5
 เนื่องจากระดับน้ําของบ่อหน่วงน้ํา อยู่ต่ํากว่าท่อระบายน้ําภายนอกโครงการ ทางโครงการได้ทํา
การออกแบบควบคุมการระบายน้ําออกจากบ่อหน่วงน้ําโดยใช้วิธี สูบออก โดยใช้บ่อสูบน้ําสองชุด
แต่ละบ่อสูบใช้เครื่องสูบน้ําสองเครื่อง ต่อกับ ท่อระบายน้ํา HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
0.20 เมตร สองท่อ โดยบ่อสูบที่ 1 มีอัตราการระบาย 0.15 ลูกบาศก์เมตร/วินาที บ่อสูบที่ 2 มี
อัตราการระบาย 0.175 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมอัตราการระบายเท่ากับ 0.325 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ําก่อนพัฒนา
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รูปที่ 3.6.8-5 การระบายน้าจากบ่อหน่วงออกสู่ภายนอกโครงการ
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3.6.9 พื้นที่สีเขียวและการจัดภูมิสถาปัตย์ของที่จอดรถไฟฟ้า
โครงการวางแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ โดยการพัฒนาทาง
กายภาพและภูมิทัศน์ ให้มีความสอดคล้องในการวางผังพื้นที่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ การเว้น
ที่ว่างเพื่อการใช้งานภายนอกอาคารและบรรยากาศมุมมองทัศนียภาพ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ประเด็นต่างๆ
มีดังนี้

1. การบริหารจัดการพื้นที่
ความสะดวกในการบริหารจัดการดูแลรักษาทําได้ง่าย ลดการใช้น้ําเพื่อรดน้ําต้นไม้ เลือกพรรณไม้ที่คงทน
ความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและซ่อมบํารุง เช่น การใช้บล็อกปลูกหญ้า การทําพื้ นผิวแข็งมีช่องปลูกต้นไม้
การดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลได้อย่างทั่วถึง

2. การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ว่าง
ในพื้นที่สาธารณะส่วนกลางของที่จอดรถไฟฟูา ในบริเวณด้านหน้าอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร ได้จัด
พื้นที่ให้มีภูมิทัศน์ที่มีความสะดวกในการดูแลและเป็นที่ที่เชื่อมโยงกับที่ว่างและบรรยากาศโดยรอบ มีความสําคัญในการ
สร้างสภาพแวดล้อม คือ

1)
2)
3)
4)
5)

เป็นการสร้างพื้นที่ภูมิทัศน์ที่รื่นรมย์สวยงาม
เป็นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ดูแลรักษา บริหารจัดการอาคาร
ใช้เป็นแนวกันชนกับพื้นที่ภายนอกโครงการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในอาคารและนอกอาคาร
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการสัญจร และจอดรถ ซ่อมบํารุงอาคาร

3. การพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่
การสร้างทัศนียภาพและมุมมองที่ดี สร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่ด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สร้างบรรยากาศ
ที่มีความสุนทรียภาพ บดบังภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม

4. การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ช่วยลดความร้อนในพื้นที่ ลดฝุุนละออง สร้างสุนทรียภาพ และเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่มีจินตนาภาพที่ดี
ลดการสะท้อนของแสง
แนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสานักงานบริหารและอาคารสนับสนุนต่างๆ
บริเวณพื้นที่กลุ่ม อาคารสํานักงานบริหารและอาคารสนับสนุนต่างๆ เป็นพื้นที่การวางผังบริเวณแบบ
แนวแกนระบบฉาก โดยมีอาคารสํานักงานบริหารเป็นอาคารหลักของพื้นที่ทั้งหมด อาคารสํานักงานบริหารอยู่บริเวณที่
ปลูกสร้างอยู่ด้านปลายสุดของพื้นที่ Platform การพัฒนาภูมิทัศน์จะเน้นการดูแลรักษาง่าย และตกแต่งภูมิทัศน์ที่
สวยงามในบริเวณพื้นที่สาธารณะรอบอาคารสํานักงาน
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1. แนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์กลุ่มอาคารจอดรถไฟฟูา
ได้วางระยะเว้นว่างของพื้นที่โดยรอบ ให้เป็นพื้นที่แนวกันชนในด้านที่ติดต่อกับชุมชน ด้วยกลุ่มต้นไม้ใหญ่
ที่บดบังมุมมองจากภายนอก สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นแก่บริเวณและเป็นฉากหลังให้กับมุมมองในพื้นที่ ในการใช้พรรณไม้
ใช้พรรณไม้ที่มีความคงทน และมีทรงพุ่มที่มีความสูงบดบังมุมมองและไม่มีการผลัดใบมากนัก ดูแลรักษาง่ายโดยใช้
พรรณไม้ขนาดต่างลักษณะของพื้นที่

2. แนวความคิดด้านการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณอาคารสํานักงาน
ภูมิทัศน์อาคารสํานักงาน สร้างลานพื้นแข็งที่มีสีสันด้านหน้าอาคาร มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ลักษณะ
โปร่งเพื่อลดทานความใหญ่ของอาคาร และสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นด้วยต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในบริเวณรอบอาคารที่
สามารถปลูกในบริเวณริมถนนและริมรั้วโครงการที่ว่างรอบอาคาร การใช้ไม้พุ่มไม้คลุมดินที่ตัดแต่งง่ายและคงทน สร้าง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่พื้นที่ พื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้พื้นที่มากนักทําเป็นพื้นผิ วหินเกล็ด และปูบล็อกปลูกหญ้า
เพื่อให้มีความสะดวกในการดูแลพื้นที่โดยไม่รู้สึกแข็งจนเกินไป

3. การใช้พันธุ์ไม้
บริเวณที่จอดรถไฟฟูาของโครงการ เลือกใช้พันธุ์ไม้ไทยที่ไม่มีพิษและไม่มีกลิ่นรุนแรง ร่วมกับไม้ยืนต้น
ชนิดอื่น (รูปที่ 3.6.9-1) ดังนี้
-

ต้นมะฮอกกานี ทนสภาพอากาศ ใบไม้ร่วงน้อย
ต้นโพธิ์ทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
ต้นก้านเหลือง ใบไม้ร่วงน้อย มีดอกสวยงาม
ต้นลําดวน เป็นไม้ท้องถิ่น ใบไม่ร่วง ทนทาน
ต้นปาล์มน้ําพุ เป็นไม้ประดับประเภทโตเร็ว
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รูปที่ 3.6.9-1 พื้นที่สีเขียวของที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก
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รูปที่ 3.6.9-1 พื้นที่สีเขียวของที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก (ต่อ-1)
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รูปที่ 3.6.9-1 พื้นที่สีเขียวของที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก (ต่อ-2)
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3.7

การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

3.7.1 การรักษาความปลอดภัย

1. ระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์
ตลอดแนวเส้นทางโครงการใต้ดิ น เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเข้าสถานีรัฐสภา ตามทิศทางการเดินรถไฟฟูาสู่ทาง
ทิศใต้กรุงเทพ ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยา จนกระทั่งผ่านสถานีสําเหร่ ก่อนขึ้นสู่โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ เพื่อสิ้นสุด
โครงการใต้ดิน รวมระยะทางทางวิ่งรถไฟฟูาช่วงอุโมงค์และสถานีเกือบ 13 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 10 แห่ง
ปล่อง และปล่องระหว่างสถานีรวมกัน 9 แห่ง (รวมจํานวน 11 ปล่อง) เพื่อให้ปฏิบัติการเดินรถไฟฟูาช่วงโครงสร้างใต้ดิน
มีสภาพแวดล้อม ความดัน อุณหภูมิ การเคลื่อนที่มวลอากาศอย่างมีทิศทาง จะจัดให้มีการติดตั้งระบบระบายอากาศใน
อุโมงค์ ประกอบด้วย ห้องเครื่องระบายอากาศอุโมงค์ที่ปลายสถานี ระบบระบายอากาศรางที่ชั้นชานชาลา ทั้ง 2 ฝั่ง
แต่ละสถานีจะมีปล่องตามสถานี เพื่อระบายอากาศออก 1 ทิศทางสําหรับระบบระบายอากาศรางแบบเชิงกลและนํา
อากาศเข้า ระบายอากาศออกได้ 2 ทิศทาง ตามการเคลื่อนที่ของรถไฟฟูา ส่วนปล่องและปล่องระหว่างสถานี จะมีระบบ
ระบายอากาศจากอุโมงค์
ระบบระบายอากาศอุโมงค์นี้ จะมีพัดลมระบายอากาศขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่มีความสามารถ
นําอากาศเข้าและออกได้ 2 ทิศทาง และ พัดลมระบายอากาศรางขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะมีความสามารถ
ระบายอากาศออกได้ 1 ทิศทางเท่านั้น มีจํานวนรวม 8 ชุด และอุปกรณ์อื่นประกอบ จะติดตั้งภายในโครงสร้างแต่ละ
แห่งของสถานี และจะมีพัดลมระบายอากาศอุโมงค์ ที่มีขนาดรวมทั้งขีดความสามารถเดียวกันหรือเทียบเท่า จํานวน 2
ชุด ติดตั้งภายในปล่องแต่ละสถานี และปล่องระหว่างสถานี
ความสามารถระบบพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ทั้งหมดตลอดแนวเส้นทางดังกล่าวจะประกอบรวมกัน
เป็นระบบระบายอากาศอุโมงค์ ที่มีการทํางานสัมพันธ์กันตลอดแนวเส้นทาง ครอบคลุมไม่น้อยกว่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1) Normal Mode จะระบายอากาศเข้า และออก 2 ทิศทาง ตามทิศทางการเดินรถไฟฟูา (Piston
Effect) เข้าและออกจากสถานี และ ระบายอากาศราง 1 ทิศทางแบบเชิงกล
2) Congested Mode เมื่ อรถไฟฟู า จอดรอระหว่ า งสถานี ด้ ว ยเหตุ ติ ด ขั ด บางประการ ระหว่ า ง
ปฏิบัติการเดินรถไฟฟูา ระบบระบายอากาศรางและระบบระบายอากาศอุโมงค์ จะมีการทํางานพร้อมกัน ให้เป็นไปตาม
การควบคุมจากทางไกล ให้มีความสอดคล้องกัน ตามเหตุการณ์และตําแหน่งที่เกิดเหตุในช่วงใดๆตามแนวเส้นทาง เพื่อ
รักษาสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ เป็นต้น ให้เอื้ออํานวยต่อการทํางานของระบบ ให้สามารถทํางานได้อย่างปกติ
3) Emergency Mode เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ระหว่างสถานี หรือ ทางวิ่งช่วงสถานี ระบบพัด
ลมตามแนวเส้นทาง จะถูกควบคุมทางไกลให้พัดลมและระบบที่เกี่ยวช้องมีการทํางานให้เป็นไปตามเหตุการณ์ และ
ตําแหน่งที่เกิดเหตุตลอดแนวเส้นทางที่ได้กล่าวไว้ จะมี Aerodynamic ตามทิศทางของลมและความเร็วที่กําหนดไว้
ภายใต้การควบคุมตามเหตุการณ์ เพื่อให้มีความปลอดภัย

2. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า
ระบบรักษาความปลอดภัยในตัวรถไฟฟูาจะประกอบด้วย กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในตัวรถไฟฟูาและจอ
แสดงภาพติดตั้งไว้ในห้องพนักงานขับ (Driver Cab) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญบางส่วนดังต่อไปนี้
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- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถไฟฟูาทุกคัน ครอบคลุมพื้นที่รวมถึงทางเดินเชื่อมระหว่างคัน
- ติดตั้งจอแสดงภาพในห้องพนักงานขับ (Driver Cab) พร้อมชุดควบคุม เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านจอแสดงภาพได้ทุกกล้อง
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพบนขบวนรถไฟฟูา โดยมีความสามารถรองรับการบันทึกภาพได้ 18 ชั่วโมงต่อวัน
เป็นเวลาอย่างน้อย 31 วัน
- ระบบกล้องโทรทั ศน์ว งจรปิ ดบนรถไฟฟู าจะทํา งานสัม พั นธ์ กับ ระบบแจ้ ง เหตุผู้ โ ดยสาร (Passenger
Alarm System) โดยเมื่อผู้โดยสารกดแจ้งเหตุจากจุดแจ้งเหตุภายในตัวรถไฟฟูา กล้องวงจรปิด ตัวที่
สามารถให้ภาพที่ ชัดเจนที่สุดของพื้นที่ดังกล่าวจะแสดงภาพขึ้นบนจอภาพให้พนักงานขับรถเห็นภาพ
ในทันทีและบันทึกภาพ.”เหตุการณ์” นั้นไว้
- ภาพ “เหตุการณ์ ” ที่บันทึกไว้อย่างน้อย 15 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเหตุ จะอยู่ในสภาพห้ามลบ
(Overwrite Protected) เพื่อให้สามารถนํามาประเมินเหตุการณ์ได้ในอนาคต

3. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานีรถไฟฟ้า
ระบบรักษาความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟูาจะประกอบด้วย กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ทั่วพื้นที่ของสถานี
เพื่อคอยตรวจสอบความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยมีจอแสดงภาพติดตั้ง ไว้ในห้องควบคุมสถานี
และศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญบางส่วนดังต่อไปนี้
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกทางเข้าออก ชั้นจําหน่ายตั๋ว ชั้นชานชาลา บันได ทางเดิน ลิฟต์ เส้นทางหนีภัย
ห้องจําหน่ายตั๋ว ที่จอดรถ เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
- ติดตั้งจอแสดงภาพในห้องควบคุมประจําสถานี พร้อมชุดควบคุม เพื่อให้พนักงานสามารถดูภาพจากกล้อง
วงจรปิดผ่านจอแสดงภาพได้ทุกกล้อง
- ติดตั้งจอแสดงภาพในศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ พร้อมชุดควบคุม เพื่อให้พนักงานสามารถดูภาพจาก
กล้องวงจรปิดผ่านจอแสดงภาพได้ทุกกล้อง
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพในสถานี โดยมีความสามารถรองรับการบันทึกภาพ เป็นเวลาอย่างน้อย 31 วัน

4. ระบบรักษาความปลอดภัยในที่จอดรถไฟฟ้า
ระบบรักษาความปลอดภัยในที่จอดรถไฟฟูาจะประกอบด้วย กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ทั่วพื้นที่ของที่จอด
รถไฟฟูา เพื่อคอยตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณที่ จอดรถไฟฟูา และอาคารต่า งๆ โดยมีจ อแสดงภาพติดตั้ง ไว้ใน
ห้องควบคุมเฉพาะและศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญบางส่วนดังต่อไปนี้
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทุกทางเข้าออกของอาคารต่างๆ ภายในที่จอดรถไฟฟูา พื้นที่ทํางานที่สําคัญๆ
เช่น ห้องศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ อาคารเก็บรถไฟฟูา พื้นที่ซ่อมบํารุงเบา เป็นต้น
- ติดตั้งจอแสดงภาพในห้องควบคุมเฉพาะ พร้อมชุดควบคุม เพื่อให้พนักงานสามารถดูภาพจากกล้องวงจร
ปิด ผ่านจอแสดงภาพได้ทุกกล้อง
- ติดตั้งจอแสดงภาพในศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ พร้อมชุดควบคุมเพื่อให้พนักงานสามารถดูภาพจาก
กล้องวงจรปิดผ่านจอแสดงภาพได้ทุกกล้อง
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพในสถานี โดยมีความสามารถรองรับการบันทึกภาพ เป็นเวลาอย่างน้อย 31 วัน
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3.7.2 ระบบป้องกันและตรวจจับอัคคีภัย
มาตรฐานการออกแบบ (Reference Standard)
1) NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 2013 Edition
2) NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe and Hose systems, 2010 Edition
3) NFPA 16 Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray
System, 2011 Edition
4) NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, 2013 Edition
5) NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Main and Their
Appurtenances, 2013 Edition
6) NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code, 2013 Edition
7) NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, 2012 Edition.
8) มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

1. ระบบป้องกันและตรวจจับอัคคีภัยภายในสถานีรถไฟฟ้า
1) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้รับการออกแบบให้มีระบบตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ทั้งแบบด้วยมือ

และแบบอัตโนมัติชนิด Addressable เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาตําแหน่งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะติดตั้งให้ครอบคลุม
ทุกพื้นและจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ชนิดแบบใช้เสียงและแสง นอกจากนี้ ยังติดตั้ง Fire Man
Telephone Jack สําหรับให้พนักงานดับเพลิงใช้ติดต่อสื่อสารภายในสถานี ส่วนภายในอุโมงค์จะติดตั้งระบบตรวจจับ
เหตุเพลิงไหม้ชนิด Linear Heat เพื่อตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ภายในอุโมงค์
- ระบบดับเพลิง ภายในสถานีจะมีระบบสายฉีดน้ําดับเพลิง (ชนิด Class 3) และถังดับเพลิงชนิดมือถือ

ในทุกพื้นที่ของสถานี และติดตั้ง Wet Pipe Sprinkler ในพื้นที่ทุกห้องยกเว้นบางห้องที่ไม่สามารถใช้ Sprinkler ได้ เช่น
ห้องไฟฟูาจําพวกห้องหม้อแปลงหรือห้องเครื่อง จะใช้ระบบดับเพลิง Nitrogen แทน ส่วนห้อง SOR. ที่มีความสําคัญสูง
จะติดตั้งเป็นระบบ Sprinkler แบบ Double Interlock Pre-action System ส่วนในพื้นที่บันไดเลื่อนจะเป็นระบบ
Sprinkler แบบท่อแห้ง (Dry Pipe) ส่วนในพื้นที่อุโมงค์จะติดตั้งหัวจ่ายน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) พร้อมตู้เก็บสายฉีด
น้ําดับเพลิงทุกๆ ระยะ 60 เมตร ตลอดแนวอุโมงค์

2) สถานีรถไฟฟ้ายกระดับ
- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ออกแบบให้มีระบบตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ ทั้งแบบด้วยมือและ

แบบอัตโนมัติชนิด Addressable เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาตําแหน่งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะติดตั้งให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่และจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ชนิดใช้เสียงและแสง นอกจากนี้ ยังติดตั้ง Fire Man
Telephone Jack สําหรับให้พนักงานดับเพลิงใช้ติดต่อสื่อสารภายในสถานี
- ระบบดับเพลิง ภายในสถานีจะมีระบบสายฉีดน้ําดับเพลิง (ชนิด Class 3) และถังดับเพลิงชนิดมือถือ

ในทุกพื้นที่ของสถานี และติดตั้ง Wet Pipe Sprinkler ในพื้นที่ทุกห้องยกเว้นบางห้องที่ไม่สามารถใช้ Sprinkler ได้ เช่น
ห้องไฟฟูาจําพวกห้องหม้อแปลงหรือห้องเครื่อง จะใช้ระบบดับเพลิง Nitrogen แทน ส่วนห้อง SOR. ที่มีความสําคัญสูง
จะติดตั้งเป็นระบบ Sprinkler แบบ Double Interlock Pre-action System ส่วนในพื้นที่บันไดเลื่อนจะเป็นระบบ
Sprinkler แบบท่อแห้ง (Dry Pipe)
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2. ระบบป้องกันและตรวจจับอัคคีภัยภายในอาคารจอดแล้วจร
- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ออกแบบให้มีระบบตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ ทั้งแบบด้วยมือและแบบ

อัตโนมัติ แบบ Addressable เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาตําแหน่งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะติดตั้งในทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่
ส่วนจอดรถ และจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ชนิดใช้เสียงและแสง นอกจากนี้ ยังติดตั้ง Fire Man
Telephone Jack สําหรับให้พนักงานดับเพลิงใช้ติดต่อสื่อสารภายในสถานี
- ระบบดับเพลิง ภายในอาคารจะมีระบบ Wet-pipe Sprinkler และระบบ Fire Hose (ชนิด Class 3)

ส่วนถังดับเพลิงชนิดมือถือจะติดตั้งในส่ วนที่เป็นห้องของอาคารเท่านั้น สําหรับพื้นที่จัดเก็บวัตถุอันตรายและพื้นที่เก็บ
ถังน้ํามันสําหรับรถซ่อมรางจะติดตั้งระบบ Foam - Water Sprinkler ส่วนพื้นที่ห้องไฟฟูา เช่น OCC ห้องหม้อแปลง
จะติดตั้งระบบดับเพลิงแบบ Clean Agent ชนิด Nitrogen Gas

3. ระบบป้องกันและตรวจจับอัคคีภัยสาหรับที่จอดรถไฟฟ้า
- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ออกแบบให้มีระบบตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ ทั้งแบบด้วยมือและแบบ

อัตโนมัติแบบ Addressable เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาตําแหน่งเหตุเพลิงไหม้ และจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แจ้ง
เตือนเหตุเพลิงไหม้แบบใช้เสียงและแสง นอกจากนี้ ยังติดตั้ง Fire Man Telephone Jack สําหรับให้พนักงานดับเพลิง
ใช้ติดต่อสื่อสารภายในสถานี
- ระบบดับเพลิง ภายนอกอาคารจะมีหัวจ่ายน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) ติดตั้งอยู่พร้อมกับตู้เก็บสายฉีด

น้ําดับเพลิง ภายในอาคารทุกอาคารจะติดตั้งระบบ Wet - Pipe Sprinkler ระบบ Fire Hose (ชนิด Class 3) และถัง
ดับเพลิงชนิดมือถือ
3.7.3 แผนฉุกเฉิน

1. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน และแนวทางการ
ปฏิบัติและการแก้ไขเหตุฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อม ได้แก่ การจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน การ
จัดตั้งทีมงานเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับความช่วยเหลือ การฝึกอบรม และ
การฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉิน ได้แก่
-

ช่วยเหลือผู้โดยสารจากอันตราย
ค้นหาแหล่งพื้นที่อันตราย
ตรวจสอบลักษณะและคาดการณ์ผล
ขนย้ายผู้โดยสารออกจากพื้นที่อันตราย
รายงานเหตุร้ายและขอความช่วยเหลือ
ปูองกันมิให้เหตุร้ายคุกคาม
กําหนดมาตรการกู้ภัยและช่วยเหลือ
ปูองกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากพื้นที่
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2. เหตุฉุกเฉินบริเวณสถานี
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณสถานีรถไฟฟูาจะมีการควบคุมพื้นที่และทําการอพยพผู้โดยสาร พนักงานผู้ขาย
ของในร้านต่างๆ ของพื้นที่พาณิชย์ของสถานี และผู้คนในพื้นที่ของสถานีทั้งหมด รวมทั้งที่จอดรถและพื้นที่หมุนเวียน
จราจร จะได้รับแจ้งประกาศให้ทราบถึงการอพยพออกจากบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อความที่ประกาศนั้นเป็นข้อความที่
บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยผู้ประกาศมืออาชีพที่มีเสียงและลักษณะการประกาศที่สงบ เนื่องจากข้อความที่ประกาศไปอย่าง
ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นได้ ซึ่งการเกิดสภาพความตื่นตระหนกเป็นสิ่งที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ ดัง นั้น ขั้นตอนปฏิบัติในการทํางานและการซ้อมปฏิบัติต่างๆ จะต้องเน้นย้ําถึง
ความสําคัญในการคงความสงบสุขไว้ในขณะที่ออกเสียงประกาศนี้ นอกจากนั้น ยังมีระบบเสียงประกาศในระดับที่สาม
ได้แก่ การใช้เครื่องโทรโข่ง (Loud Hailers) แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่ และสามารถขยายเสียงของพนักงานผู้ถือเครื่อง
เพื่อใช้งานโดยพนักงานที่ต้องจัดการกับความคับคั่งของฝูงชนในบางพื้นที่ เช่น บริเวณพื้นที่จอดของบันไดเลื่อน หรือ
บริเวณทางเข้า – ออกสถานี เป็นต้น รวมถึงยัง เป็นอุปกรณ์สําคัญที่จะช่วยพนักงานในกรณีที่จําเป็นต้องอพยพคน
ทั้งหมดออกจากสถานี โดยพนักงานจะเดินประกาศผ่านพื้นที่สถานีทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคนเหลืออยู่ในสถานี
จากนั้ น ศู น ย์ ควบคุม กลางการเดิ น รถจะทํ า หน้ า ที่ ติ ด ต่ อเรีย กหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ย วข้องให้เข้ า ไปที่ ส ถานี เพื่ อ
ดําเนินการต่อไป
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะมีการใช้รหัส (Codes) เพื่อใช้สั่งงานพนักงานประจําสถานีที่เดินตรวจความ
สงบเรียบร้อยของพื้น ที่ โดยไม่ให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ โดยสาร เช่น ข้อความประกาศที่กล่าวว่า “พนักงานประจํา
สถานี กรุณาตรวจค้นพื้นที่สถานี เพื่อหาวัตถุระเบิดที่มีการแจ้งขู่ไว้ ” จะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างมากในฝูงชน
ในขณะที่การประกาศแจ้งให้พนักงานตอบสนองต่อ “รหัส 8” จะสามารถทําได้โดยไม่มีผลใดๆต่อฝูงชน
พนักงานประจําสถานี รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานซ่อมบํารุงสถานี จะปฏิบัติหน้าที่
ตามขั้นตอนปฏิบัติในกรณีเหตุฉุกเฉิน (Emergency Procedures) ซึ่งกําหนดไว้ในคู่มือขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับ
เหตุการณ์ต่างๆ (Incident Management Procedures Manual) สําหรับการควบคุมพื้นที่สถานีและอพยพผู้โดยสาร
และหากมีความจําเป็นต้องปิดสถานี ผู้ควบคุมการจราจร (Traffic Controller) จะประสานงานกับพนักงานขับรถไฟฟูา
ทุกคน เพื่อยกเลิกการหยุดจอดขบวนรถไฟฟูาที่สถานีดังกล่ าว นอกจากนั้น ผู้ควบคุมการจราจรจะขอความเห็นชอบ
จากหัวหน้าผู้ควบคุม (Chief Controller) ในการหยุดให้บริการเดินรถที่สถานีดังกล่าวชั่วคราว และจะมีประกาศแจ้งให้
ผู้โดยสารและสาธารณชนทราบถึงการหยุดให้บริการเดินรถชั่วคราว ผ่านทางระบบเสียงประกาศที่สถานี และระบบเสียง
ประกาศขบวนรถไฟฟูา

3. สภาวะที่มีผู้โดยสารจานวนมาก
เมื่อสถานีรถไฟฟูามีคนสะสมจํานวนมาก อันเนื่ องมาจากมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น หรือจากความล่าช้าของ
ขบวนรถไฟฟูาก็ตาม จําเป็นต้องมีการใช้มาตรการควบคุมฝูงชน เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการสะสมคับคั่งของคนมากขึ้น
จนถึงจุดที่ไม่ปลอดภัย
การควบคุมฝูงชนจํานวนมาก (Crown Control) สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยในขั้นแรกของ
การควบคุมคือ การชะลออัตราการเข้าสู่พื้นที่ชําระเงินค่าโดยสารแล้ว (Paid Area) ของผู้โดยสาร ซึ่งสามารถทําได้โดย
เลือกปิดเครื่องจ่ายตั๋วอัตโนมัติ และประตูอัตโนมัติบางส่วน โดยควบคุมสั่งการจากคอมพิวเตอร์ประจําสถานีของระบบ
จัดเก็บรายได้อัตโนมัติ (AFC Station Computer) หากยังไม่สามารถควบคุมได้ ในขั้นถัดไปก็จะมีการส่งพนักงาน
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ผู้ปฏิบัติงานประจําสถานีไปยังทางเข้า – ออกของสถานี พร้อมปูายประกาศแจ้งปิดสถานีชั่วคราวเพื่อกันไม่ให้คนเข้ามา
ในสถานีเพิ่มขึ้นอีก ส่วนในพื้นที่ที่มีคนคับคั่งมากแล้ว อาจจําเป็นต้องหยุดบันไดเลื่อ นทั้งหมดที่จะส่งคนเข้าไปในพื้นที่
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก โดยการบังคับสั่งการบันไดเลื่อนในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องพิจารณาออกแบบจัดเตรียมไว้ตั้งแต่แรก
ทั้งนี้ ในขั้นการดําเนินงาน การใช้ระบบเสียงประกาศจะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งในการควบคุมดูแลให้ฝูงชนที่
คับคั่งรับทราบข้อมูล และคงอยู่ในความสงบ

4. เหตุไฟไหม้บนขบวนรถไฟฟ้า
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ไ ฟไหม้ บ นรถไฟฟู า พนั ก งานขั บ รถจะพยายามขั บ เคลื่ อ นขบวนรถไฟฟู า ไปจอด
ที่ชานชาลาของสถานี เพื่ออพยพผู้โดยสารลงที่สถานี แต่ถ้าไม่สามารถทําได้ก็จําเป็นต้องอพยพผู้โดยสารลงจากขบวน
รถไฟฟูาให้เร็วที่สุด โดยพนักงานขับรถจะรายงานเหตุให้ผู้ควบคุมการจราจร (Traffic Controller) ทราบทันทีเพื่อเริ่ม
ดําเนินการอพยพฉุกเฉิน ซึ่งในการอพยพฝูงชนโดยไม่มีการควบคุมภายใต้สถานการณ์ที่เป็นภัยต่อชีวิตโดยตัวของมันเอง
ก็เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดอันตรายอยู่แล้ว จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้
ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ควบคุม (Chief Controller) จะเป็นผู้แจ้งเรียกพนักงานดับเพลิงไปที่จุดเกิดเหตุ เพื่อกู้ภัย
ที่เกิดขึ้น และหัวหน้าผู้ควบคุม จะประสานพนักงานขับรถไฟฟูาในเรื่องการอพยพผู้โดยสารลงจากขบวนรถไฟฟูา ซึ่ง
พนักงานขับรถไฟฟูาจะพยายามควบคุมการอพยพให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ โดยการแจ้งประกาศผ่านระบบ
เสียงประกาศบนรถไฟฟูาให้ผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจะเป็นผู้ออกคําสั่งให้ผู้โดยสาร
อพยพลงจากขบวนรถไฟฟูาไปสู่พื้นที่ทางเดินที่ปลอดภัยบนโครงสร้างทางวิ่งและอพยพต่อไปยังชานชาลาฝั่งที่ได้กําหนด
ตกลงไว้ ของสถานี ที่ เป็ น ปลายทางในการอพยพ จากนั้ น ผู้ ควบคุ ม การจราจรจะเป็ น ผู้ ติ ด ต่ อนายสถานี (Station
Controller) ของสถานีที่ผู้โดยสารอพยพไป เพื่อให้นายสถานีดําเนินการให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการอพยพต่อไป

5. การอพยพผู้โดยสารลงจากขบวนรถไฟฟ้า
การอพยพผู้โดยสารลงจากขบวนรถไฟฟูา จะไม่ทําในขบวนรถไฟฟูา ที่อยู่ระหว่างสองสถานี ยกเว้นใน
กรณีที่ฉุกเฉินมากจริงๆ หรือในกรณีที่สูญเสียกําลังไฟฟูาเพื่อการขับเคลื่อนจนไม่สามารถขยับขบวนรถได้ และการอพยพ
ผู้โดยสารลงจากขบวนรถไฟฟูาในขณะที่ขบวนรถไฟฟูาอยู่ระหว่างสถานีสองสถานี จะทําได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมการจราจร (Traffic Controller) แล้วเท่านั้น และเมื่อใดก็ต ามที่มีความจําเป็นต้องอพยพ
ผู้โดยสารลงจากขบวนรถไฟฟูา จะต้องควบคุมการอพยพจากขบวนรถไฟฟูาให้เป็นไปอย่างสงบ
โดยผู้ควบคุมการจราจรจะต้องตกลงกับพนักงานขับรถไฟฟูา และนายสถานี ของสถานีที่ผู้โดยสารจะ
อพยพไป ให้เข้าใจตรงกันว่าจะอพยพผู้โดยสารไปที่สถานีใด ผู้ควบคุมการจราจร จะประสานงานกับผู้ควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟูา (Power Controller) ให้ตัดกระแสไฟฟูาสําหรับขับเคลื่อนรถไฟฟูาในเส้นทางช่วงที่ขบวนรถไฟฟูาจอดอยู่
จากนั้นผู้ควบคุมการจราจรจะแจ้งนายสถานีให้ทราบว่าผู้โดยสารจะอพยพไปที่ใด เพื่อให้นายสถานีส่งพนักงานประจํา
สถานีไปที่ขบวนรถไฟฟูา เพื่อทําหน้าที่นําทางและควบคุมการอพยพผู้โดยสารกลับมาที่สถานีที่ตกลงกันไว้อย่างสงบ
เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดที่อพยพจากขบวนรถไฟฟูาพ้นออกไปจากเส้นทางรางแล้ว ผู้ควบคุมการจราจรจะแจ้งนายสถานีให้
ส่งพนักงานกลับไปในเส้ นทางช่วงที่มีปัญหาเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าเส้นทางช่วงดังกล่าวปลอดจากผู้โดยสารแล้วจริงๆ
และเส้นทางรางไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ โดยเมื่อเส้นทางช่วงดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าปลอดจากคนและสิ่ งกีดขวางแล้ว
ผู้ควบคุมการจราจรจะอนุญาตให้ฝุายซ่อมบํารุง หรือพนักงานหน่วยกู้ภั ยฉุกเฉิน เดินทางเข้าไปที่ขบวนรถเพื่อเริ่ม
ดําเนินการแก้ไขปัญหา หรืออาจส่งขบวนรถไฟฟูาอีกขบวนหนึ่งเข้าไปช่วยดึง หรือดัน ขบวนรถที่มีปัญหากลับสู่ ที่จอด
รถไฟฟูาต่อไป
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3.8

การก่อสร้างโครงการ

จากการที่โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีจุดเริ่มต้นที่
สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานียกระดับ แล้วเปลี่ยนระดับลงสู่โครงสร้างใต้ดิน เข้าสู่สถานีรัฐสภา จากนั้นจะวิ่งตามเส้นทาง
ใต้ดินตลอด ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาจนถึงสถานีสําเหร่ จึงเปลี่ยนระดับขึ้นสู่ผิวดินและยกระดับเข้า สู่สถานีดาวคะนอง
แล้ววิ่งบนโครงสร้างยกระดับจนถึงสถานีครุใน ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ
โครงสร้าง ซึ่งแบ่งได้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ และการก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยน
ระดับ
นอกจากนี้ แนวเส้นทางโครงการบางส่วนอยู่ในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีกฎระเบียบและข้อห้ามบาง
ประการ ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นรวมถึงพื้นที่ที่มีข้อจํากัดต่างๆ ทําให้ต้องมีการกําหนดวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อจํากัดของพื้นที่ด้วย รายละเอียดมีดังนี้
3.8.1 การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
3.8.1.1 การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
การขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟูาของโครงการ ซึ่งมีสภาพของชั้นดินหลายประเภท จึงได้พิจารณาเลือกใช้
หัวขุดเจาะอุโมงค์ประเภทสมดุลแรงดันดิน (Earth Pressure Balance Shield: EPB) ซึ่งเป็นหัวขุดเจาะที่เหมาะสําหรับ
การขุดเจาะในทุกสภาพของชั้นดินในกรุงเทพฯ โดยเทคนิคการขุดเจาะอุโมงค์ นั้นไม่จําเป็นต้องมีการใช้พื้นที่ถนน
ไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าดินตามแนวอุโมงค์ การขุดเจาะอุโมงค์ ด้วยวิธี Earth Pressure Balance (EPB) นี้ ลักษณะของ
หัวขุดเป็นหัวขุดแบบปิดหน้า เพื่อกันการพังทลายของหน้าดิน ดินที่เกิดจากการขุดจะอยู่ใน Soil Chamber จากนั้นดิน
จะถูกดูดผ่าน Screw Conveyor ซึ่งทางออกของ Screw Conveyor มีประตูปิด - เปิดด้วยระบบไฮดรอลิก ความเร็ว
ของการขนถ่ายดินขึ้นอยู่กับแรงดันดินใน Soil Chamber กล่าวคือ ถ้าสภาพดินดีจะไม่มีแรงดันดิน ถ้าสภาพดินเหลว
จะทะลักเข้ามาใน Soil Chamber ทําให้เกิดแรงดัน ซึ่งแรงดันนี้จะไปกําหนดความเร็วรอบของ Screw Conveyor ให้
ช้าลง เพื่อต้านดินให้ทะลักเข้ามาน้อยลง หรือปิด Slide Gate ถ้าสภาพดินเหลวและสามารถทะลักผ่าน Screw
Conveyor ได้
ส่วนอุโมงค์ใต้ดิน (Tunnel) ในโครงการ เป็นอุโมงค์รูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.70 เมตร
หนา 0.30 เมตร ทําให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.30 เมตร สําหรับรองรับทางวิ่งรางเดียวของรถไฟฟูา ปกติอุโมงค์
จะอยู่ในชั้นดินเหนียวลึกจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร ตัวอุโมงค์จะประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนสําเร็จรูปของคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Segment) จํานวน 6 ถึง 8 ชิ้นในแต่ละวง โดยแต่ละวงมีความกว้างประมาณ 1.20 เมตร มีการยึดกัน
ระหว่างชิ้นต่อชิ้นของชิ้นส่วนอุโมงค์ (Segment) ในวงเดียวกัน และยึดระหว่างวงต่อวงที่อยู่ติดกันด้วยสลักเกลี ยว
(Steel Bolt)
นอกจากนั้น ทางโครงการจะใช้ Omega joint ซึ่งประกอบด้วยแผ่นยางกันน้ําที่มีความยื ดหยุ่นสูง
และมีแผ่นเหล็กพร้อมน็ อตที่ยึดแผ่นยางให้ด้านหนึ่งติดกับโครงสร้างสถานี ส่วนอีกด้านจะยึดติดกับอุโมงค์ และเพื่อ
ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผ่นยางจากกิจกรรมอื่นๆภายในอุโมงค์ จึงมีแผ่นเหล็กปิดทับแผ่นยาง โดยแผ่น
ยางนี้จะอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟูา แสดงรูปตัด Omega joint ในรูปที่ 3.8.1-1 หากมีการ
ทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างอุโมงค์กับสถานี แผ่นยางจะยืดตัว ในขณะเดียวกันแผ่นยางจะปูองกันน้ําไม่ให้ซึมหรือไหล
เข้ามาภายในสถานีได้ แสดงรูปการติดตั้ง Omega joint ที่รอยต่ออุโมงค์กับสถานีรถไฟฟูาในรูปที่ 3.8.1-2
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แผ่นยางกันน้ํา
ddyoohe
แผ่นยาง
แผ่นเหล็ก
เหล็ก Ø 28 mm.

รูปที่ 3.8.1-1 รูปตัดแสดง Omega joint

Omega joint

รูปที่ 3.8.1-2 รูปแสดงการติดตั้ง Omega joint ที่รอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีรถไฟฟ้า
โดยปกติผู้เดินรถ จะจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของอุโมงค์และสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน รวมทั้งระบบราง
เป็นประจํา ซึ่งหากมีการทรุดตัวระหว่างอุโมงค์กับโครงสร้าง ผู้เดินรถจะทราบก่อน (เพราะจะมีน้ําซึมเข้าภายในอุโมงค์
หรือสถานี) แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเช่นนี้ โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีการสํารวจร่วมกันระหว่าง
รฟม. (MRTA) ที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างงาน
โยธาส่วนใต้ดินสัญญาที่ 2 (ช่วงสนามไชย - ท่าพระ) และบริษัทผู้ออกแบบของสัญญาที่ 2 (บริษัท AECOM) โครงการ
รถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน พบว่า เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 ปี มีการทรุดตัวที่แตกต่างระหว่างสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน (สถานี
สามย่าน) และอุโมงค์ทางวิ่งของรถไฟฟูาประมาณ 1 มิลลิเมตร เท่านั้น โดยมีมาตรฐานอยู่ที่ 20 มิลลิเมตร และอ้างอิง
ตามมาตรฐาน Eurocode 7 – Part 1 (1997) (article 2.46 – par.7) (ที่มา : Report on Tunnel - Station
Interface Omega Joint Inspection at Samyan Station of Blue Line Initial System. (reference 13-OR-EN0390 dated 22 February 2012))
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สําหรับขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน สรุปได้ดังนี้
1) ก่อสร้าง Launching Shaft สําหรับเป็นบ่อก่อสร้าง เพื่อให้หัวเจาะอุโมงค์เคลื่อนที่ออกไปยังดิน
ภายนอก ในโครงการนี้จะใช้สถานีใต้ดินเป็นบ่อก่อสร้าง ทั้งบ่อดัน (Launching Shaft) และบ่อรับ (Arrival Shaft)
2) นําหัวเจาะอุโมงค์ (Tunnel Boring Machine : TBM) ลงไปติดตั้งที่พื้นล่างของบ่อดัน พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์สําหรับงานอุโมงค์
3) สกัดผนังทางออกของบ่อดัน (Soft Eye) แล้วขับเคลื่อนหัวเจาะอุโมงค์ (TBM) ไปสู่ดินภายนอก เมื่อ
ปลายของหัวเจาะอุโมงค์ผ่านผนังบ่อก่อสร้าง ก็จะประกอบชิ้นส่วนสําเร็จรูป (Segment) ให้เป็นรูปอุโมงค์วงกลม แล้ว
ขับเคลื่อนหัวเจาะอุโมงค์ไปข้า งหน้าพร้อมประกอบชิ้นส่วนอุโมงค์วงต่อไป โดยระหว่างที่หัวเจาะอุโมงค์เคลื่อนที่ไป
ข้ า งหน้ า หั ว ด้ า นหน้ า จะหมุ น ไปรอบวงเพื่ อ กั ด ดิ น ให้ เ ป็ น ก้ อ นเล็ ก ๆ แล้ ว ดึ ง ดิ น เข้ า มาภายในท่ อ เกลี ย ว ( Screw
Conveyor) เข้ามาสู่สายพานลําเลียงดิน และส่งต่อไปยังรถรับดิน (Muck Skip) เพื่อขนดินไปทิ้งภายนอก
ทั้งนี้ การประกอบอุโมงค์แล้ วเสร็จแต่ละวง จะฉีดน้ําปู นสู่ภายนอกผนังอุโมงค์ เพื่ ออุดช่องว่างที่
เกิดขึ้น (Void) ระหว่างผนังภายนอกอุโมงค์กับดิน
4) ดําเนินการติดตั้งระบบต่างๆ ภายในอุโมงค์ รวมถึงระบบความปลอดภัย
อนึ่ง จากการที่กรุงเทพมหานคร มีโครงการสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเ วณแยกเกียกกาย หรือที่
เรียกสั้นๆว่า สะพานเกียกกาย ตามแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2555 - 2574) ของ
กระทรวงคมนาคม โดยสะพานเกียกกายอยู่ในระยะแรกของแผน คือ พ.ศ. 2555 – 2564 ส่วนโครงการรถไฟฟูาสาย
สีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) อยู่ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
การพัฒนาโครงการทั้งสองอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน และมีแนวเส้นทางที่เกี่ยวข้องกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.8.1-3 และรูปที่
3.8.1-4
โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
มีช่วงที่ตัดผ่านถนนโครงข่ายของสะพานเกียกกาย คือ ถนนทหาร โดยที่จุดนี้แนวเส้นทางของรถไฟฟูาเป็นโครงสร้างใต้ดนิ
มีโครงสร้างเป็นอุโมงค์คู่ที่ระดับความลึกประมาณ 20 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีฐานรากของสะพานเกียกกาย 3 ฐาน
โดยแนวอุโมงค์ของรถไฟฟูาจะวิ่งขนาบ 2 ด้านของฐานราก ซึ่งในกรณีที่ทําการก่อสร้างสะพานก่อน ก็จะไม่มีผลกระทบ
กับการขุดเจาะอุโมงค์ แต่ในกรณีที่ทําการก่อสร้าง/เจาะอุโมงค์รถไฟฟูาก่อน การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) จะทํ า การก่ อ สร้ า งฐานรากให้ กั บ กรุ ง เทพมหานครตามแบบที่ กํ า หนด โดยก่ อ นจะเริ่ ม งานก่ อ สร้ า ง ให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างอุโมงค์ประสานกับกรุงเทพมหานครที่รับผิด ชอบโครงการสะพานเกียกกาย เพื่อนําแบบไปใช้ก่อสร้าง
ฐานรากสะพานทั้ง 3 ฐาน
สําหรับการก่อสร้างอุโมงค์แนวเส้นทางช่วงที่ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยา จากช่วงสถานีสามยอด มายัง
สถานีสะพานพุทธฯ ดังแสดงในรูปที่ 3.8.1-5 ถึงรูปที่ 3.8.1-7 นั้น แม่น้ําเจ้าพระยาช่วงนี้กว้างประมาณ 200 เมตร
แนวอุโมงค์ของโครงการจะวางตัวอยู่ลึกลงไปจากผิวพื้น (Ground) ประมาณ 28 - 34 เมตร และจะอยู่ต่ํากว่าท้องน้ํา
ส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ 10 เมตร แนวเส้นทางในช่วงนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างทางวิ่ง โดยในการขุดเจาะอุโมงค์ช่วงที่ลอด
ใต้แม่น้ําเจ้าพระยา จะเป็นการเดินหัวเจาะจากฝั่งพระนครที่ต่อเนื่องจากสถานีสามยอด ไปยังสถานีสะพานพุทธฯซึ่งอยู่
ฝั่งธนบุรี ในลักษณะเช่นเดียวกับการขุดเจาะอุโมงค์ในช่วงอื่นๆ ของแนวเส้นทางโครงการ รวมถึงอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ํา
เจ้าพระยาของโครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง - บางแค ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ทั้งนี้ ในการก่อสร้างจะมีการกําหนดมาตรการปูองกันดินทรุดและน้ํารั่วซึมก่อนเข้าสู่ช่วงลอดใต้แม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยจะให้มีการหยุดเพื่อตรวจสอบสภาพหัวตัด (TBM Cutter) และทบทวนการทรุดตัวของดินที่เกิดขึ้นและ
ความดันที่หน้าอุโมงค์ เพื่อจะได้ปรับค่า Parameter ให้เหมาะสมและลดการรบกวนดินข้างบน ส่วนการปูองกันน้ําซึม
เข้าอุโมงค์ โดยปกติแล้วหัวเจาะ TBM จะมีการ Backfill Grouting ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างอุโมงค์และดินที่ถูกขุดออก
ซึ่งจะถูกเติมด้วย Grout ในทันทีที่ TBM เคลื่อนตัวออก โดยมีการ Monitor ปริมาตร อัตราการสูบ Grout และแรงดัน
ของ Backfilling ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการ Grouting และใช้
Sealing Material พิเศษ เช่น Sika Hydrotite ที่บริเวณ Joint เพิ่มเติมด้วย

รูปที่ 3.8.1-3 แนวเส้นทางโครงการและแนวโครงการก่อสร้างสะพานเกียกกาย
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3.8.1.2 การก่อสร้างสถานีใต้ดิน
สถานีใต้ดิน มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีขนาดความกว้างภายนอกประมาณ 23 เมตร ยาวประมาณ
200 - 250 เมตร ลึกประมาณ 17 - 33 เมตร ผนังในแนวดิ่งทั้งหมดก่อสร้างด้วย Diaphragm Wall ส่วนพื้นฐาน พื้น
รองรับชานชาลา ชั้นขายตั๋ว และชั้นหลังคา ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อในที่ โครงสร้างที่สัมผัสดินส่วนใหญ่
คือ ผนัง Diaphragm Wall ซึ่งจะอยู่ลึกประมาณ 25 เมตร จากพื้นดิน ผนังนี้จะก่อสร้างโดยรอบของรูปกล่องสถานี
ใต้ดิน ซึ่งเมื่อก่อสร้างผนังแล้วเสร็จ จะขุดดินแล้วติดตั้งค้ํายันชั่วคราว จนถึงชั้นดินล่างสุด จึงจะเทคอนกรีตพื้นล่าง
(Base Slab) ทั้งนี้ การก่อสร้างสถานีใต้ดินจะมี 2 วิธี คือ การก่อสร้างแบบขุดและปิดกลับ (Cut and Cover) และการ
ก่อสร้างแบบ Pipe Roof รายละเอียดมีดังนี้
1. การก่อสร้างแบบขุดและปิดกลับ (Cut and Cover)
ในการก่อสร้างสถานีใต้ดิน สําหรับสถานีรัฐสภาซึ่งเป็นสถานีใต้ดินสถานีแรกของแนวเส้นทางโครงการ
ตัวสถานีจะเป็นแบบชานชาลากลาง (Central Platform) ส่วนสถานีศรีย่านจะเป็นแบบชานชาลาด้านข้างและซ้อนกัน
(Stacked Side Platform) โดยการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาทั้ง 2 สถานีจะใช้วิธีขุดและปิดกลับ (Cut and Cover)
ทั้งหมด ดังรูปที่ 3.8.1-8 ขั้นตอนการก่อสร้าง มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การทําผนังกันดิน (Diaphragm Wall) จะทําการขุดผนังกันดิน ขุดดินที่ระดับผิวดินโดยรถ
แบคโฮ (Backhoe) และขนดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างโดยรถบรรทุก เพื่อที่สามารถจะติดตั้งคานรองรับในชั้นที่ 1 จากนั้น
ทําการขุดลงไปอีกชั้นเพื่อการวางคานรองรับ
ขั้นที่ 2 การขุดลงไปอีกชั้นเพื่อทําชั้นหลังคาของสถานี ในการขุดดินจะขุดเปิดดินเป็นช่วงๆ จะไม่ทํา
การขุดเปิดหน้าดินทั้งหมด หลังจากที่มีการเทพื้นคอนกรีตเต็มพื้นที่ด้านล่างแล้วเสร็จ ก็จะมีการปิดช่องเปิดในชั้นต่างๆ
ให้เรียบร้อย และเมื่อปิดช่องเปิดที่ชั้นหลังคาเสร็จแล้ว ต้องมีการติดตั้งวัสดุกันน้ํา (Waterproof) ในส่วนหลังคาทั้งหมด
จากนั้นจะทําการถมกลับและบดอัด โดยที่การถมกลับแต่ละชั้นจะใช้วัสดุ คุณสมบัติ วิธีการปฏิบัติ การทดสอบ และ
อื่นๆ เพื่อสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยหลังจากนั้นจะมีการย้ายสาธารณูปโภคไปในที่จัดเตรียมไว้ ซึ่ง
จะต้องผ่านความเห็นชอบในหน่วยงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคนั้นๆ
2. การก่อสร้างแบบ Pipe Roof
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545
มีมติให้พิจารณาเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ จากแบบขุดเปิดหน้าดินเต็มพื้นที่
(Open Cut) เป็นแบบขุดเปิดหน้าดินเฉพาะส่วนทางขึ้น - ลง และดําเนินการก่อสร้างจากชั้นใต้ดินขึ้นมา พร้อมทั้งส่งผล
การพิจารณาเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงาน
ในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าพิจารณาต่อไป
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 9 เมื่ อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 มี
ความเห็นสรุปได้ว่า โครงการต้องเสนอวิธีการก่อสร้างที่จะลดผลกระทบโดยเฉพาะในประเด็นอาคารโบราณสถานและ
หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งจากผลการประสานงานกับกรมศิลปากร โครงการจึงได้มีการขุดตรวจสอบทางโบราณคดี
บริเวณพื้นที่กํา หนดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างสถานีผ่านฟูาและสถานี สามยอด ซึ่ง อยู่ในกรุงรัต นโกสิน ทร์ เพื่อใช้ป ระกอบ
การศึกษา ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง ที่จะเป็นการปูองกันผลกระทบด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รายงาน
ผลการขุดตรวจสอบทางโบราณคดีแสดงในภาคผนวก ง2
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รูปที่ 3.8.1-8 ขั้นตอนการก่อสร้างสถานีใต้ดินด้วยวิธีขุดและปิดกลับ (Cut and Cover)
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การก่อสร้างแบบ Pipe Roof จะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะทางเข้า – ออกพื้นที่ก่อสร้างสถานีเท่านั้น
จึงเป็นการลดการเปิดพื้นที่ ลดการรบกวนผิวจราจรปัจจุบัน รวมถึงอาคารโดยเฉพาะอาคารเก่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ที่ตั้งสถานีรถไฟฟูา ทั้งนี้ โครงการมีสถานีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 2 สถานี คือ สถานีผ่านฟูาและสถานี
สามยอด ซึ่งจะใช้วิธีปูองกันผลกระทบโดยการใช้ผนังกั้นใต้ดินที่เป็นคอนกรีต (Diaphragm Wall) ด้วยวิธีการก่อสร้าง
แบบ Pipe Roof ดังนี้

1) วิธีการก่อสร้างอาคารทางขึ้น – ลงและทางเดินเข้า – ออก สถานีรถไฟฟ้า
ขั้นที่ 1 : ในขั้นตอนแรกจะทําการก่อสร้างกําแพงผนังพืด (Diaphragm Wall หรือ D – Wall) สําหรับ
อาคารทางขึ้น - ลง และทางเดินเข้า – ออกสถานีรถไฟฟูาตามวิธีการก่อสร้างทั่วๆ ไป ซึ่งแต่ละแห่งจะใช้เวลาประมาณ
6 เดือน โดยจะรบกวนถนนไม่มาก เช่น อาจปิด 1 ช่องจราจรบางช่วงเวลา แต่ปิดเพียง 1 - 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถเปิด
เส้นทางให้ประชาชนใช้ถนนได้ตามปกติ
ขั้นที่ 2 : เนื่องจากบริเวณที่เป็นอาคารทางขึ้น – ลงจะอยู่ริมถนน ดังนั้นเมื่อก่อสร้าง D - Wall แล้วเสร็จ
จะสามารถขุดเปิดหน้าดินได้ จากนั้นจะก่อสร้างพื้นแต่ละชั้นจากพื้นชั้นบนลงไปสู่พื้นด้านล่าง
ขั้นที่ 3 : ในส่วนที่เป็นทางเดินเข้า – ออกสถานีรถไฟฟูานั้น จะก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิดหน้าดินเช่นเดียวกัน
โดยต้องปิดกันช่องจราจร ครั้งละ 1 ช่องในช่วงเวลากลางคืน แต่ในช่วงกลางวันจะวางแผ่นพื้นให้รถยนต์สามารถสัญจร
บนถนนได้ตามปกติ (การก่อสร้างในส่วนนี้ จะทําเฉพาะในเวลากลางคืน) สําหรับส่วนที่เป็นทางเดิน จะรบกวนผิวจราจร
ในแต่ละช่องทางเพียงประมาณ 2 เดือน

2) วิธีการก่อสร้างสถานีผ่านฟ้า
สถานีผ่านฟูา มีรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างสถานี ดังรูปที่ 3.8.1-9 ดังนี้
ขั้นที่ 1 : ก่อสร้าง D - Wall ด้านซ้ายทาง (D - Wall แนวที่ 1) โดยต้องปิดถนนด้านซ้ายทางจํานวน 2
ช่องจราจร เป็นเวลา 8 เดือน
ขั้นที่ 2 : เมื่อสร้าง D - Wall ด้านซ้ายทางแล้วเสร็จ ให้ก่อสร้าง D - Wall ที่อยู่ปลายสุดของสถานี (ด้าน
จุดเริ่มต้นของสถานีและด้านปลายสุดของสถานี) โดยก่อสร้างเฉพาะในบริเวณที่มีการปิดถนนเท่านั้น
ขั้นที่ 3 : เปิดช่องจราจรด้านซ้ายทาง แล้วปิดถนนด้านขวาทางจํานวน 2 ช่องจราจร เป็นเวลา 8 เดือน
เพื่อที่จะก่อสร้าง D - Wall ด้านขวาทาง (D - Wall แนวที่ 2 และแนวที่ 3)
ขั้นที่ 4 : ก่อสร้าง D - Wall ที่อยู่ปลายสุดของสถานี โดยก่อสร้างเฉพาะในบริเวณที่มีการปิดถนนเท่านั้น
ขั้นที่ 5 : เปิดถนนพระสุเมรุ ให้รถยนต์วิ่งทั้ง 4 ช่องจราจรตามปกติ
ขั้นที่ 6 : ทําการก่อสร้างระบบ Pipe Roof ใต้ถนนพระสุเมรุ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 24 เดือน
ขั้นที่ 7 : ก่อสร้างพื้นชั้นต่างๆ ของสถานี และก่อสร้างหรือติดตั้งงานสถาปัตยกรรม ไฟฟูา - เครื่องกล
ภายในตัวอาคารสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน โดยจะไม่มีการขุดเปิด บนผิวจราจร
ขั้นที่ 8 : ก่อสร้าง D - Wall สําหรับทางขึ้น – ลง แต่ละแห่งจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จะรบกวนถนน
พระสุเมรุไม่มาก เช่น อาจปิด 1 ช่องจราจรบางช่วงเวลาแต่ปดิ เพียง 1 - 2 สัปดาห์ก็จะสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชน
ใช้ถนนได้
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การก่อสร้าง D-Wall แนวที่ 1

การก่อสร้าง D-Wall แนวที่ 2 และ3

การทํา Pipe Roof ใต้ถนนจาก D-Wall แนวที่ 2 ไปยัง D-Wall แนวที่ 1

รูปที่ 3.8.1-9 วิธีการก่อสร้างสถานีผ่านฟ้า
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3) วิธีการก่อสร้างสถานีสามยอด
สถานีสามยอด มีรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างสถานี ดังรูปที่ 3.8.1-10 ถึงรูปที่ 3.8.1-12 ดังนี้
ขั้นที่ 1 : ก่อสร้างแนว D - wall ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารจอดรถ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม
โดยเริ่มจาก D - wall บริเวณทางขึ้น – ลง ของอาคาร ระยะทางที่ก่อสร้างในขั้นตอนนี้ประมาณ 25 เมตร ใช้เวลา 1
เดือน ในการก่อสร้างขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องปิดถนนมหาไชย แต่จะกระทบกับการใช้พื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม เป็นพื้นที่
กว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร
ขั้นที่ 2 : สร้างแนว D - wall ของอาคารที่จอดรถ ต่อจากขั้นที่ 1 ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของแนวกําแพง แต่
เพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้งานของกระทรวงยุติธรรมมาก ในขั้นตอนนี้จึงก่อสร้างเป็นระยะทางเพียง 65 เมตร ซึ่งจะใช้
เวลาในการก่อสร้าง D - wall ประมาณ 2 เดือน ในระหว่างที่ทําการก่อสร้าง D - wall ในบริเวณนี้ จะมีการก่อสร้าง
เสาเข็มเจาะเพื่อรองรับอาคารจอดรถไปพร้อมๆ กัน เพียงแต่จํานวนเสาเข็มเจาะจะมีเพียง 6 ต้นเท่านั้น
ขั้นที่ 3 : สร้าง D - wall ของอาคารที่จอดรถส่วนที่อยู่ด้านหลังแนวกําแพงทั้งหมด โดยที่กระทรวง
ยุติธรรมยังสามารถดําเนินงานในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ได้ ระยะทางของ D - wall ที่ก่อสร้างประมาณ 70 เมตร ใช้เวลาในการ
ก่อสร้าง D - wall ประมาณ 3 เดือน เนื่องจากการทํางานจะอยู่ใกล้ปูอมหมายเลข 2 ที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวกําแพง
และอยู่ใกล้อาคารที่ศูนย์การเรียนรู้จะก่อสร้างใหม่ ในระหว่างที่ทําการก่อสร้าง D - wall ในบริเวณนี้ จะมีการก่อสร้าง
เสาเข็มเจาะเพื่อรองรับอาคารจอดรถไปพร้อมๆ กัน เพียงแต่จํานวนเสาเข็มเจาะจะมีเพียง 6 ต้นเท่านั้น
ขั้นที่ 4 : สร้างแนว D - wall ของอาคารที่จอดรถส่วนที่เหลือทั้งหมด และมี D - wall ของสถานี
รถไฟฟูาใต้ดิน ส่วนที่อยู่ด้านหลังของอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 1 โดยในระหว่างการก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรมยังสามารถ
ดําเนินงานในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ได้ แต่อาจจะต้องเดินทางอ้อมบริเวณที่ใช้ก่อสร้างบ้างเล็กน้อย ระยะทางของ D - wall ที่
ก่อสร้างประมาณ 70 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง D - wall ประมาณ 3 เดือน ในระหว่างที่ทําการก่อสร้าง D - wall
ในบริเวณนี้ จะมีการก่อสร้างเสาเข็มเจาะเพื่อรองรับอาคารจอดรถไปพร้อมๆ กัน เพียงแต่จํานวนเสาเข็มเจาะจะมีเพียง
6 ต้นเท่านั้น
ขั้นที่ 5 : สร้างแนว D - wall ของสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน ช่วงที่อยู่ด้านหลังของอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 2
ในระหว่างการก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรมยังสามารถดําเนินงานในพื้นที่สว่ นอื่นๆได้และสามารถเดินไปยังอาคารหลังที่ 1
หรืออาคารสํานักงานที่จะสร้างใหม่ได้ โดยระยะทางของ D – wall ที่ก่อสร้างประมาณ 60 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง
D - wall ประมาณ 3 เดือน ในระหว่างที่ทําการก่อสร้าง D - wall ในบริเวณนี้ จะมีการก่อสร้างเสาเข็มเจาะเพื่อรองรับ
อาคารจอดรถไปพร้อมๆ กัน เพียงแต่จํานวนเสาเข็มเจาะจะมีเพียง 5 ต้นเท่านั้น
ขั้นที่ 6 : ก่อสร้างแนว D - wall ในขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็น D - wall ของสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน ช่วงที่อยู่
ด้านหลังของอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 3 ระยะทางของ D - wall ที่ก่อสร้างประมาณ 35 เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง D - wall
ประมาณ 1 เดือน
ขั้นที่ 7 : ในขั้นตอนที่ 7 จะก่อสร้างแนว D-wall เป็นระยะทางประมาณ 40 เมตร ตามแนวเส้นสีแดง ซึ่ง
จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สําหรับพื้นที่ที่ผู้รับจ้างจําเป็นต้องใช้ในระหว่างการสร้าง D - wall จะอยู่ด้านข้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์หลังที่ 4 แต่การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมยังสามารถทําได้ใกล้เคียงกับสภาพปกติ
ขั้นที่ 8 : ในขั้นตอนที่ 8 จะก่อสร้างแนว D - wall เป็นระยะทางประมาณ 20 เมตร ซึ่งจะใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน สําหรับพื้นที่ที่ผู้รับจ้างจําเป็นต้องใช้ในระหว่างการสร้าง D - wall จะอยู่ริมถนนมหาไชย (แต่ยังไม่มี
การปิดช่องจราจร)
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ขั้นที่ 9 : การก่อสร้าง D - wall ในขั้นตอนที่ 9 ต้องปิดถนนมหาไชยด้านที่อยู่ชิดอาคารพิพิธภัณฑ์
จํานวน 2 ช่องจราจร เป็นระยะเวลาประมาณ 7 เดือน ระยะทางของ D - wall ที่ก่อสร้างในขั้นตอนนี้ประมาณ 100
เมตร โดยในการก่อสร้างจะกระทบกับการใช้พื้นที่ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์บ้าง แต่การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยัง
สามารถทําได้ และสามารถเปิดพื้นที่ด้านหน้าได้เป็นช่วงๆ ตามที่กระทรวงยุติธรรมต้องการ
ขั้นที่ 10 : การก่อสร้างแนว D - wall ในขั้นตอนที่ 10 จะต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 9 ซึ่งต้องมีการปิดถนน
มหาไชยด้านที่อยู่ชิดอาคารพิพิธภัณฑ์ จํานวน 2 ช่องจราจร เป็นระยะทางสั้นๆ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ระยะทางของ D - wall ที่ก่อสร้างในขั้นตอนนี้ประมาณ 15 เมตร การก่อสร้างในขั้นตอนนี้จะกระทบกับการใช้พื้นที่
ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์เล็กน้อย
ขั้นที่ 11 : ในขั้นตอนที่ 11 จะเริ่มก่อสร้าง D - wall ด้านซ้ายทางของเส้นทางรถไฟฟูา โดยต้องปิดถนน
มหาไชยจํานวน 2 ช่องจราจร เป็นเวลา 8 เดือน
ขั้นที่ 12 : ในระหว่างที่ก่อสร้างแนว D - wall ด้านซ้ายทาง ให้ก่อสร้าง D – wall ที่อยู่ปลายสุดของ
สถานี (ด้านจุดเริ่มต้นของสถานี) โดยก่อสร้างเฉพาะในบริเวณที่มีการปิดถนนเท่านั้น เมื่อก่อสร้าง D - wall ของสถานี
แล้วเสร็จทั้งหมด ให้เปิดใช้ถนนมหาไชยตามปกติ
ขั้นที่ 13 : ก่อนที่จะสร้างพื้นชั้นต่างๆ ของอาคารสถานีรถไฟฟูา ต้องทําการก่อสร้างระบบ Pipe Roof
ใต้อาคารพิพิธภัณฑ์และใต้ถนนมหาไชยก่อน โดยใช้พื้นที่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นทางขึ้น - ลงของอุปกรณ์การก่อสร้าง
และขนดินออกจากอาคารสถานี
ขั้นที่ 14 : เมื่อทําระบบ Pipe Roof แล้วเสร็จ จะเริ่มทําการก่อสร้างพื้นชั้นหลังคาของอาคารสถานีก่อน
โดยจะไม่มีการขุดเปิดหน้าดินบนผิวจราจร เพราะสามารถขนดินออกโดยผ่านช่องเปิดที่เตรียมไว้ในพื้นที่ของกระทรวง
ยุติธรรม
ขั้นที่ 15 : เมื่อก่อสร้างชั้นหลัง คา (Roof Slab) แล้วเสร็จ จะก่อสร้างพื้นชั้น อเนกประสงค์
(Multipurpose Level) ชั้นจําหน่ายตั๋ว (Concourse Level) และพื้นชั้นล่างสุดของสถานี (Base Slab) ตามลําดับ
และก่อสร้างหรือติดตั้งงานอื่นๆ ของสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน เช่น งานระบบไฟฟูา - เครื่องกล ก่อสร้างบันได ติดตั้งบันได
เลื่อน เป็นต้น
ขั้นที่ 16 : การก่อสร้าง D - wall สําหรับอาคารทางขึ้น – ลง แต่ละแห่งจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
และจะรบกวนถนนเฉพาะแนว D - wall ที่อยู่ริมถนนเท่านั้น ซึ่งจะรบกวนไม่มาก เช่น อาจปิด 1 ช่องจราจรบาง
ช่วงเวลา แต่ปิดเพียง 1 - 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้ถนนได้ ตามปกติ สําหรับ D - wall แนว
อื่นๆ จะไม่อยู่ใกล้ถนน ทําให้สามารถก่อสร้างได้โดยไม่กระทบกับการจราจร
ขั้นที่ 17 : เมื่อก่อสร้าง D - wall ของอาคารทางขึ้น – ลง แล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถก่อสร้างพื้นชั้น
ต่างๆ ของอาคารทางขึ้น – ลงได้โดยวิธีการขุดเปิดหน้าดิน ซึ่งจะสร้างจากพื้นชั้นบนลงไปสู่พื้นด้านล่าง
ขั้นที่ 18 : สําหรับอาคารจอดรถที่อยู่ติดกับอาคารสถานี จะก่อสร้างโดยวิธีขุดเปิดหน้าดิน เนื่องจาก
บริเวณนี้ไม่อยู่ใต้ถนนมหาไชย ประกอบกับในขั้นตอนการก่อสร้างที่ 12 และขั้นตอนที่ 13 ได้มีการขุดเปิดหน้าดิน
ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่อาคารจอดรถ เพื่อใช้ ก่อสร้างอาคารสถานีแล้ว ดัง นั้น จึงสามารถสร้างส่วนอื่นๆ ของ
อาคารจอดรถต่อไปได้โดยง่าย ซึ่งในการก่อสร้างอาคารจอดรถจะเริ่มขึ้นหลังจากการก่อสร้างโครงสร้างหลักของสถานี
ส่วนใหญ่ใกล้จะแล้วเสร็จ โดยจะเริ่มจากการเทคอนกรีตพื้นชั้นล่างสุดของอาคาร ซึ่งชั้นนี้ของอาคารจอดรถจะสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อกับอาคารสถานีได้ จากนั้นจะเทคอนกรีตพื้นชั้นจอดรถ ซึ่งมี 2 ระดับ ก่อนที่จะเทคอนกรีตพื้นหลังคา
และทางลาดสําหรับใช้เป็นทางขึ้น - ลง ของรถยนต์ จากนั้นจะถมทรายเหนือหลังคาอาคารจอดรถ พร้อมบดอัด ก่อน
ปรับปรุงพื้นที่ระดับถนนพร้อมจัดทําภูมิสถาปัตยกรรมของบริเวณนี้ให้เป็นไปตามที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด
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ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีและพื้นที่ที่ต้องใช้ในระหว่างการก่อสร้าง ดังตารางที่ 3.8.1-1
ตารางที่ 3.8.1-1 ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและพื้นที่ทตี่ อ้ งใช้ในระหว่างการก่อสร้าง
ขั้นที่

ระยะเวลาก่อสร้าง
(เดือน)

พื้นที่ที่กระทบกับกระทรวงยุติธรรม
(เมตร  เมตร)

หมายเหตุ

1

1

2  25

-

2

2

7  65

-

3

3

7  70

-

4

3

10  70

-

5

3

10  60

-

6

1

15  35

-

7

1

8  40

-

8

1

6  20

-

9

7

2  200

-

10

1

2  15

11

8

-

12

20

13

6

12  250
10  60

ต้องปิดถนนมหาไชยด้านซ้ายทางของ
สถานีใต้ดิน จํานวน 2 ช่องจราจร
-

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 1

-

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 2

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 3

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 4

รูปที่ 3.8.1-10 วิธีการก่อสร้างสถานีสามยอด
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การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 5

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 6

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 7

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 8

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 9

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 10

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 11

การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 12
การก่อสร้าง D-Wall ขั้นที่ 13

รูปที่ 3.8.1-10 วิธีการก่อสร้าง
สถานีสามยอด (ต่อ)
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Pipe Roof

ชั้นหลังคา (Roof Slab)
พื้นที่ชั้นเอนกประสงค์
(Multipurpose Level)
ชั้นจาหน่ายตั๋ว
(Concourse Level)
พื้นชั้นล่างสุดของสถานี
(Base Slab)

รูปที่ 3.8.1-11 ภาพตัดขวางแสดงการก่อสร้างพื้นชั้นหลังคา ชั้นจาหน่ายตั๋ว และชั้นอื่นๆ สถานีสามยอด

รูปที่ 3.8.1-12 ภาพตัดขวางแสดงอาคารจอดรถ สถานีสามยอด
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3.8.2 การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
โครงสร้ า งทางวิ่ ง ยกระดั บ ของโครงการ เป็ น ทางวิ่ ง แบบสะพานช่ ว งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Span)
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) เป็นโครงสร้างคานหลักที่รองรับระบบราง
โดยตรง ลักษณะเป็นคานรูปกล่องหล่อสําเร็จ (Precast Segment Box Girder) นํามาประกอบยึดติดเข้าด้วยกัน และ
2) โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) ซึ่งเป็นส่วนโครงสร้างที่นับตั้งแต่คานขวางที่รองรับรางรถไฟฟูาลงไปถึงเสาและ
ฐานราก
การก่อสร้างโดยทั่วไปจะเริ่มจากการสร้างเข็มฐานรากและตอม่อก่อน ซึ่งเข็มที่ใช้ในโครงการเป็น เสาเข็มเดี่ยว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 - 2.00 เมตร เสา/ตอม่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงไม่เกิน 14.50 เมตร กว้าง
1.80 เมตร และยาว 3.20 เมตร สําหรับคานขวางมีความสูงตั้งแต่ปลายเสาถึง Box Girder 2.54 เมตร ยาว 10.70
เมตร ความหนา 2.50 เมตร โดยการก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่างเป็นการก่อสร้างแบบหล่อในที่
เมื่อก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่างแล้วเสร็จ จึงนําโครงสร้างส่วนบนที่ เป็นชิ้นคานรูปกล่องหล่อสําเร็จจากโรงงาน
(Precast Segmental Box Girder) ซึ่งออกแบบเป็นคานคอนกรีตอัดแรงแบบคานช่วงเดียว (Simply Support) มี
ความกว้างประมาณ 8.4 เมตร ความลึกของคานรูปกล่องเท่ากับ 2.10 เมตร สามารถรองรับระบบรถไฟฟูา 2 ราง ที่วาง
ห่างกัน 3.8 เมตรจากจุดกึ่งกลาง ชิ้นคานจะถูกขนส่งจากโรงงานมาทางรถบรรทุก วางพักไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
นํามาประกอบในที่ การประกอบทําโดยใช้เครนยกชิ้นส่วนของคาน (Segment) วางบนเหล็กถัก (Truss) จากนั้น
ประกอบชิ้นส่วนคานเข้าด้วยกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 3.8.2-1

1

2

3

4

รูปที่ 3.8.2-1 ตัวอย่างการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
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3.8.3 การก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยนระดับ
โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับจะเป็นแบบตัวยูบนเข็ม (U-Shape on Pile) ดังรูปที่ 3.8.3-1 โดยมีทั้งส่วนที่อยู่
เหนือพื้นดินและส่วนที่อยู่ใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินหรือยกระดับ จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบวางโครงสร้าง (Place
Method) โดยออกแบบเป็นโครงสร้างสําเร็จรูปเพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างในเขตเมือง ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างค่อนข้าง
จํากัด สําหรับการก่อสร้างส่วนที่อยู่ใต้ดินจะใช้วิธีขุดเปิดหน้าดินและปิดกลับ (Cut and Cover)

รูปที่ 3.8.3-1 โครงสร้างแบบตัวยูบนเข็ม (U-Shape on Pile) สาหรับการก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยนระดับ
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3.8.4 แนวทางในการจัดการและมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้าง
การเตรียมการและแนวทางในการจัดการ รวมถึงมาตรการในการปูองกัน แก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้าง
มีรายละเอียด ดังนี้
3.8.4.1 การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้าง
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ประกอบด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ทางวิ่งยกระดับ สถานี อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา โดยมาตรการใน
การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างที่สําคัญ คือ กําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกําหนด
แนวทางด้านความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง และนํามาตรการด้านความปลอดภัยมาบังคับใช้ในงานก่อสร้าง
รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ การกําหนดแนวทางและแผนงานการฝึกอบรมคนงาน/พนักงานของโครงการ เป็นต้ น
นอกจากนั้น โครงการยัง ได้กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย สําหรับการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน การก่อสร้า ง
โครงสร้างยกระดับ และการก่อสร้างอาคาร โดยแบ่งได้ดังนี้
1) ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
ในการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ได้แก่ การขุดเจาะอุโมงค์และติดตั้งองค์ประกอบ รวมถึงการก่อสร้าง
สถานี โครงการจะอ้างอิงมาตรฐาน Underground Construction (Tunneling) ที่เสนอโดย OSHA (Occupational
Safety & Health Administration) รายละเอียด ดังนี้
1.1) มาตรการด้านการฝึกอบรม
คนงานก่อสร้างที่จะเข้ าปฏิบัติงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้
ความตระหนัก ในประเด็นต่อไปนี้ โดยอบรมก่อนเข้าทํางานในอุโมงค์และต้องอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็นประจํา
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (หมวด 12 งานอุโมงค์)
-

ระบบระบายอากาศ
แสงสว่าง
การสื่อสาร
การควบคุมน้ําท่วม/การระบายน้ํา
การใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
การปฏิบัติกรณีฉุกเฉินรวมถึงแผนการอพยพ
การตรวจนับจํานวนคนงาน (Check-in/Check-out Procedure)
การปูองกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักร

1.2) มาตรการด้านการสื่อสาร
- คนงานต้องมีอุปกรณ์สื่อสารประจําตัว และต้องเปิดอุปกรณ์ให้ทํางานตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ
สื่อสารกับหัวหน้างานและคนงานอื่นได้ เมื่อมีเหตุจําเป็น
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- ก่อนเริ่มเข้าทํางานในแต่ละวัน จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสารว่าสามารถใช้
งานได้ดี มีพลังงานสํารองเพียงพอตลอดการทํางานในช่วงนั้นๆ
- ตรวจสอบพื้นที่ทํางานว่า สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากเป็นบริเวณอับ
สัญญาณ จะต้องมีมาตรการอื่นทดแทน เช่น การใช้สัญญาณเสียง การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย
1.3) มาตรการกํากับดูแลพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย
- การตรวจนับจํานวนคนงาน (Check-in/Check-out Procedure) จะต้องมีบันทึกและตรวจสอบชื่อ
และจํานวนคนงานที่เข้า - ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทํางาน
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝูาระวังอยู่ในบริเวณพื้นที่หน้างานด้านบน (Aboveground Site) เพื่อทํา
หน้าที่ประสานการช่วยเหลือ ในกรณีที่เกิดเหตุกับคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงสร้างใต้ดิน
- มีการจัดการทางเข้า - ออก ให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา โดยไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางใดๆ
- มีปูาย/สัญลักษณ์บอกทิศทางอย่างชัดเจน เพื่อนําไปสู่ทางออกที่ปลอดภัย โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินที่
คนงานอาจเกิดความตื่นตกใจจะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
- มีเจ้าหน้าที่/วิศวกรความปลอดภัยทําการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกวัน รวมถึง
อาจมีการเพิ่มความถี่การตรวจระหว่างช่วงเวลาการทํางานด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัย
- มีการจัดการเพื่อปูองกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย เช่น
 การกําหนดและจํากัดการกองเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ ให้มีเท่าที่จําเป็นและอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
และควรห่างจากทางเข้า - ออกพื้นที่ปฏิบัติงานมากกว่า 30 เมตร
 การกําหนดใช้ระบบใบอนุญาตทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work Permit)
 การห้ามนําสารที่ระเหยได้และติดไฟได้เข้าสูพ่ ื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีที่จําเป็นให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติงานของ Hot Work Permit
 การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง
 การจัดหาเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ก่อสร้างหรือใกล้พื้นที่
ก่อสร้างมากที่สุด
- มีการจัดการระบบระบายอากาศตามมาตรฐานที่กําหนด
2) ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับและงานการก่อสร้างอาคาร
ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับและงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งรวมถึงอาคารจอดแล้วจร
และอาคารที่จอดรถไฟฟูานั้น มีมาตรการที่สําคัญดังนี้
2.1) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเพื่อความปลอดภัยของตัว
คนงานเองและความปลอดภัยของผู้ที่ผ่านไปมาใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างด้วย โดยหมวดที่สําคัญ ได้แก่ บททั่วไป เขต
ก่อสร้าง งานไฟฟูาและการปูองกันอัคคีภัย งานเจาะและงานขุด งานก่อสร้างที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด หมวดค้ํายัน
หมวดเกี่ยวกับเครื่องจักรและปั้นจั่น ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราว เชือก/ลวดสลิงและรอก หมวด
ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูง หมวดการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็น
หรือตกหล่นของวัสดุ รวมถึงหมวดการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
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2.2) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการทํางานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องใช้เครน ดังนี้
- ทําการอบรมพนักงาน ช่างเทคนิคและคนงานที่ทํางานการติดตั้งน้ําหนักชิ้นส่วนคานคอนกรีต ให้
เข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้อง และขีดจํากัดของอุปกรณ์
- มีการตรวจสอบ Launching Truss ทุกตัว ก่อนเริ่มการทํางาน เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
- จัดให้มีวิศวกรหรือช่างเทคนิค ให้มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการทํางานอย่างเข้มงวด หากพบการ
ทํา งานผิ ดขั้น ตอนหรือลั ดขั้นตอน ให้ถือว่า พนักงานหรือคนงานจงใจกระทํ าผิ ดเพื่อให้เกิด ความ
เสียหาย ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงและต้องมีการลงโทษ
- ในกรณีที่เกิดความขัดข้องของเครื่องจักรอุปกรณ์ระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องหยุดการดําเนินงานทันที
และแจ้งวิศวกรควบคุมให้ทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว
- กั้นพื้นที่ ไม่อนุญาตให้คนทํางานอยู่บริเวณเสาตัวแรกของการยกอุปกรณ์ และ กั้นพื้นที่ไม่ให้รถผ่าน
ไป - มาระหว่างการยกแท่นเหล็ก/อุปกรณ์
3.8.4.2 การจัดการดินที่เกิดจากการขุดอุโมงค์
การขุดเจาะอุโมงค์ในโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ใช้เทคนิคการขุดเจาะแบบสมดุลแรงดันดิน (Earth Pressure Balance : EPB) โดยมีการเดินหัวตัดดินไปข้างหน้า ดินที่
ถูกตัดจะถูกรวบรวมใน Soil Chamber และจะถูกดูดผ่านตัวขนถ่ายที่มีลักษณะเป็น Screw Conveyor และสายพาน
ลําเลียง เพื่อขนส่งดินไปยังจุดนําดินขึ้นสู่พื้นดินด้านบน ทั้งนี้ จุดที่นําดินขึ้นจะเป็นจุดที่นําหัวเจาะอุโมงค์ลง
ดินที่เกิดจากการขุด จะถูกรวบรวมไว้ในบ่อ/บริเวณที่จัดไว้ ซึ่งจะมีขนาดเพียงพอสําหรับรองรับดินที่เกิด
จากการทํางานขุดเจาะอุโมงค์ในแต่ละวัน ซึ่งหากเทียบเคียงกับการขุดเจาะอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน
กําหนดขุดเจาะได้วันละประมาณ 15 เมตร โดยหัวเจาะดินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.30 เมตร ดังนั้น จึงคิดเป็น
ปริมาณดินประมาณ 468 ลูกบาศก์เมตร โดยจะมีการกําหนดในสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ให้ดําเนินการ
บริหารจัดการดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ โดยนําดินไปบริหารจัดการให้เหมาะสม และขนส่งไปปรับถมในพื้นที่ที่
กําหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้ว การขนส่งจะดําเนินการในเวลา
กลางคืนหรือวันหยุดที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของพื้นที่ เพื่อมิให้กระทบกับการจราจรบนถนนสาธารณะทั่วไป นอกจากนี้
จะมีการกําหนดมาตรการเพื่อปูองกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การปิดคลุมกระบะบรรทุก การดูแลทํา
ความสะอาดบริเวณขนถ่ายและล้อรถบรรทุก เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการประเมินปริมาณดินที่จะเกิดจากการขุดอุโมงค์ในโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน –
ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งมีแนวเส้นทางที่เป็นโครงสร้างใต้ดิน ระยะทาง 12.7 กิโลเมตร จะมีปริมาณ
ดินขุดรวม 1,861,803 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถประเมินปริมาณดินขุดได้ ดังนี้
1) ดินจากการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อก่อสร้างทางวิ่ง
- พื้นที่หน้าตัดอุโมงค์คิดจากขนาดหัวเจาะ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 เมตร
- ระยะความยาวอุโมงค์ เมื่อหักลบส่วนที่เป็นสถานีใต้ดิน ซึ่งมี 10 สถานี ความยาวรวม 3,085 เมตร
จะเป็นความยาวอุโมงค์ เท่ากับ 12.7 – 3.085 = 9.615 กิโลเมตร
- ประเมินปริมาณดินขุดจาก  (d2/4) L เมื่อ d คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวเจาะ และ L เป็น
ระยะทางของอุโมงค์โครงสร้างทางวิ่ง
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ดังนั้น ปริมาณดินขุดต่อ 1 อุโมงค์ เท่ากับ
3.1416 x (6.32/4) x 9.6 x 1,000
รวม 2 อุโมงค์ คิดเป็นดินขุด
299,256.24 x 2

=

299,256.24

ลูกบาศก์เมตร

=


598,512.48
598,513

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

2) ดินจากการขุดเจาะสถานีใต้ดิน
2.1) สถานีแบบชานชาลาซ้อน (Stacked Platform) จํานวน 4 สถานี
ความกว้างสถานี 16 เมตร ความยาว 247 เมตร ความลึก (สูง) 28.07 เมตร
ดังนั้น คิดเป็นปริมาณดินขุดต่อสถานี
16 x 28.07 x 247
รวม 4 สถานี คิดเป็น
110,932.64 x 4

=

26.45 x 17.1 x 302
รวม 6 สถานี คิดเป็น 136,593.09 x 6

=
=


110,932.64

ลูกบาศก์เมตร

= 443,730.56 ลูกบาศก์เมตร
 443,731
ลูกบาศก์เมตร
2.2) สถานีแบบชานชาลากลางและชานชาลาข้าง (Central Platform & Side Platform) จํานวน 6 สถานี
ความกว้างสถานี 26.45 เมตร ความยาว 302 เมตร ความลึก (สูง) 17.1 เมตร
ดังนั้น คิดเป็นปริมาณดินขุดต่อสถานี

3) รวมปริมาณดินขุด 598,513 + 443,731 + 819,559 =

136,593.09
819,558.54
819,559

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

1,861,803

ลูกบาศก์เมตร

สําหรับพื้นที่ของการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่สามารถรองรับดินที่เกิดจากการก่อสร้าง
โครงการได้ แสดงดังตารางที่ 3.8.4-1
ตารางที่ 3.8.4-1 ปริมาตรการรองรับดินที่เกิดขึ้นจากการขุดอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินของรฟม.
สถานที่/แปลงที่
1. ศูนย์ซ่อมบํารุงหลัก รฟม.
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
แปลงที่ 3
แปลงที่ 4
2. ศูนย์ซ่อมบํารุงฯ สายสีม่วงเหนือ
3. ศูนย์ซ่อมบํารุงฯ สายสีชมพู
4. ที่จอดรถไฟฟูา สายสีม่วงใต้

เนื้อที่
(ไร่)
29
12
7
33
รวม
60
22
41
รวมทั้งหมด
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ตารางเมตร

ลึก/สูง
(เมตร)

ปริมาตร
(ลูกบาศก์เมตร)

46,400
19,200
11,200
52,800

5
5
3
3

96,000
35,200
65,600

7
6
7

232,000
96,000
33,600
158,400
520,000
672,000
211,200
459,200
1,862,400
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3.8.4.3 การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินเพื่อการระงับเหตุ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ได้อนุมัติในหลักการ มาตรการปูองกันและควบคุม
อุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ ซึ่งกําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดําเนินการ ดังนี้
- เสนอรายละเอียดของ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง” ตามมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนของการยื่นข้อเสนอ
- เมื่อได้รับการคัดเลือก ต้องจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอย่างละเอียดและชัดเจน
สอดคล้ อ งกั บ ระบบการจั ด การความปลอดภัย ในการทํ า งานก่ อสร้า ง ยื่ น ต่ อเจ้ า ของโครงการก่ อ น
ดําเนินการก่อสร้าง
- ในขั้นตอนการก่อสร้างจะมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือเจ้าของโครงการ ควบคุม/กํากับและตรวจสอบให้ถือ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดนั้น
ทั้งนี้ การวางแผนฉุกเฉินที่มีรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติเพื่อการระงับเหตุนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
“ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง” เนื่องจากแผนฯ จะต้องถูกกําหนดให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ทํางาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นนี้จึงยังไม่มีรายละเอียดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
โครงการกําหนดกรอบขั้นต่ําขององค์ประกอบในแผนฉุกเฉินที่ผู้รับเหมาจะต้องจัดทํา ดังนี้
1) ระบุลักษณะของเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น : สภาพการณ์หรือลักษณะอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
การก่อสร้างของผู้รับเหมา
2) ระบุวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อแจ้งให้คนงานหรือผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้น
3) การกําหนดองค์กรในภาวะฉุกเฉิน และหน้าที่ของบุคลากรในแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ทราบลําดับการสั่งงาน/
บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบส่วนต่างๆ เช่น ส่วนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การนําส่งโรงพยาบาล การอพยพ การประสานขอ
ความช่วยเหลือจากภายนอก การควบคุมดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น
4) การกําหนดวิธีการสื่อสารและศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อปูองกันความสับสนและการให้ข้อมูล
5) การปฏิบัติในการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เช่น วิธีการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์
ฉุกเฉินถูกแก้ไข และสภาพพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับเข้าทํางาน
6) การสอบสวนหลั ง เกิดเหตุ เพื่ อให้ ได้ ข้อมู ลที่ ถูกต้ อง ได้หลั กฐานที่ เพี ยงพอ นํา มาพิ จารณาปรับ ปรุง
แผนการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินให้ครอบคลุมเพื่อปูองกันการเกิดซ้ํา
7) การฝึกซ้อมแผนฯ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการทํางาน เช่น การพัง
ถล่มของโครงสร้าง การตก/หล่นของชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ การเกิดไฟไหม้หรือระเบิดในพื้นที่ก่อสร้างอันเนื่องจาก
วัสดุ/สารเคมีที่ใช้ในงานก่อสร้าง การเกิดน้ําท่วมพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งแผนฉุกเฉินจะต้องมีความครอบคลุมกรณี
ต่างๆ ดังกล่าว
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3.8.4.4 การประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง
โครงการกําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีการประกันภัยต่อความเสียหายทั้งต่อร่างกาย ชีวิต
ทรัพย์สิน ของบุคคลที่ 3 หรือสาธารณชน ที่ได้รับอันตราย/ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้
เพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนั้น จะได้รับการคุ้มครองและบรรเทา
3.8.4.5 การดาเนินการกรณีมีการร้องเรียน
โครงการได้จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 3.8.4-1 แผนภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ซึ่งมีช่องทางสําหรับการร้องเรียน ดังนี้
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2716-4044 ในวันและเวลาราชการ
- ทางจดหมาย ส่ ง ไปที่ การรถไฟฟู า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย เลขที่ 175 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
- E-mail ที่ pr@mrta.co.th
- www.mrta.co.th เมนูแสดงความคิดเห็น
โดยมีขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย หรือ ทางโทรศัพท์ จดหมาย/หนังสือ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ รวมถึง สื่ออื่นๆ ที่จัดไว้
2) การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีแบบฟอร์มคําร้องเรียน เพื่อการลงรายละเอียด
ชื่อ-สกุล/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ กรณีที่ร้องเรียน และความต้องการของผู้ร้องเรียน เป็นต้น
3) ทําการวิเคราะห์และจับประเด็นเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งกลับผู้
ร้องเรียนในเบื้องต้น โดยกําหนดดําเนินการภายใน 1 วัน
4) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการแก้ไข ทั้งกรณีหน่วยงานภายในของการรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานผู้รับเหมา หรือที่ปรึกษาโครงการ โดยมีการรายงานผลการดําเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นทางการ ไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 5 วัน (รวมวันหยุด)
5) การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะวิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียน/แนวทางการแก้ไขและปูองกัน
การเกิดซ้ํา จัดทํารายงานสรุปรายเดือนเพื่อนําเสนอผู้ว่าการฯ ต่อไป
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3.9

สิ่งอานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อของโครงการ (Intermodal Transfer Facilities : ITF)

3.9.1 การศึกษาอุปสงค์การเชื่อมต่อการเดินทาง
การคาดการณ์อุปสงค์การเชื่อมต่อการเดินทางของแต่ละรูปแบบในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟูา นับเป็นข้อมูลที่
สําคัญที่ต้องใช้ในการออกแบบ ซึ่งรูปแบบการเดินทาง ได้แก่ การเดินเท้า รถโดยสาร รถแท็กซี่และรถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์และวิธีการเดินทางอื่นๆ หลักการออกแบบของแต่ละรูปแบบการเดินทาง มีดังนี้
 การเดินเท้า : การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินเท้า จะขึ้นอยู่กับระดับการให้บริการ
(Level of Service) อ้างอิงตามคู่มือ Highway Capacity Manual (HCM) ค.ศ. 2000 และฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 2010
 รถโดยสาร : จํานวนช่องจอดรับส่งและช่องจอดรอสําหรับรถโดยสาร คํานวณโดยใช้จํานวนผู้เดินทางเข้าถึง
และออกจากสถานี โดยใช้บริการของรถโดยสารประจําทาง ซึ่งคาดการณ์จากแบบจําลองการเดินทาง
 รถแท็กซี่และรถยนต์ส่วนบุคคล : การวิเคราะห์หาจํานวนช่องจอดรับส่งและช่องจอดรอสําหรับรถแท็กซี่
และรถยนต์ส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้โดยสารที่คาดการณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วนที่เดินทางมาใช้บริการสถานีรถไฟฟูา
โดยเดินทางจากรถแท็กซี่และรถยนต์ส่วนบุคคล
 รถจักรยานยนต์และวิธีการเดินทางอื่นๆ : สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟูา
โดยรถจักรยานยนต์และรูปแบบการเดินทางวิธีอื่นๆ ออกแบบโดยใช้ข้อมูลการคาดการณ์การเดินทาง และสําหรับการ
เดินทางโดยเรือถูกออกแบบเพื่อดึงดูดให้ผู้เดินทางทางน้ําเข้ามาใช้ระบบขนส่งมวลชนรางมากขึ้น ซึ่งใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วินรถจักรยานยนต์ใกล้สถานีในพื้นที่ศึกษา และตลอดจนอุปสงค์การเชื่อมต่อโดยเรือ ตามสถิติจํานวนผู้โดยสารเรือด่วน
ของกรมเจ้าท่า
 ที่จอดรถและอาคารจอดแล้วจร : จํานวนที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ ยานพาหนะสําหรับผู้พิการ
เป็นข้อมูลในการออกแบบที่จอดรถและอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ห้องน้ํา ลิฟต์
ช่องบันได ฯลฯ โดยใช้ข้อมูลการคาดการณ์ที่ได้จากแบบจําลองการเดินทาง มาวิเคราะห์หาจํานวนที่จอดรถและอาคาร
จอดแล้วจร
 จักรยาน : จุดจอดจักรยานได้จัดเตรียมไว้ด้านหน้าอาคารทางขึ้นลงของสถานี บริเวณทางเท้า เท่าที่เป็นไป
ได้ ต ามสภาพพื้น ที่ ดัง รูปที่ 3.9.1-1 และ รูป ที่ 3.9.1-2 ส่ว นสถานีบ างปะกอกและสถานี ราษฎร์บู รณะ ที่ จ อด
รถจักรยานถูกจัดเตรียมไว้ในอาคารจอดแล้วจรแล้ว ส่วนสถานีบางปะแก้วและสถานีสะพานพระราม 9 มีทางเท้า
ค่อนข้างแคบ จึงไม่มีส่วนจอดรถจักรยาน ณ สถานีนี้
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ที่จอดรถจักรยาน

รูปที่ 3.9.1-1 สถานที่จอดจักรยานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบบใต้ดิน

รูปที่ 3.9.1-2 สถานที่จอดจักรยานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบบยกระดับ
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3.9.2 วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิเคราะห์อุปสงค์ของ ITF จะใช้หลักการกําหนดประเภทกลุ่มสถานี (Station Group
Categories) โดยสถานีจะถูกจัดประเภทกลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและทําเลที่ตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้
 G1 : สถานีเปลี่ยนถ่าย เป็นสถานีที่ผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายระหว่างรถไฟฟูา 2 สาย
 G2 : สถานีในพื้นที่หนาแน่นสูง เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง หรืออยู่ในพื้นที่
ศูนย์กลางธุรกิจ
 G3 : สถานีในพื้นที่หนาแน่นปานกลาง เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง
หรืออยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย หรืออยู่ในพื้นที่ธุรกิจหนาแน่นปานกลาง
 G4 : สถานีในพื้นที่ชานเมือง เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมืองซึ่งมีที่ดินเพียงพอสําหรับพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวก ITF ขนาดใหญ่ เช่น อาคารจอดแล้วจร เป็นต้น
3.9.3 การจัดวาง ITF ในพื้นที่สถานี
ทางโครงการได้กําหนดรูปแบบการจัดวาง ITF ไว้ 3 รูปแบบดังนี้
1) การจัดวาง ITF บนพื้นที่สาธารณะ : ในกรณีที่มีทางเท้า ผิวทาง และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ อย่างเพียงพอ
การออกแบบอาจใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดวาง ITF ได้ ซึ่งจะช่วยลดความจําเป็นในการเวนคืนที่ดิน ดังรูปที่ 3.9.3-1
2) การจัดวาง ITF บนที่ดินที่เวนคืน สําหรับสร้างสถานีและทางเข้า : ในกรณีมีที่ดินเปล่าที่เหลือ ดังรูปที่
3.9.3-2
3) การออกแบบ ITF ตามความต้องการที่คาดการณ์ไว้ : ในกรณีที่ที่ดินบริเวณสถานีราคาไม่สูงมากนัก และ
มีการเวนคืนที่ดินอย่างเพียงพอสําหรับก่อสร้าง ITF ที่จะรองรับอุปสงค์การเดินทางที่ได้คาดการณ์ไว้ ดังรูปที่ 3.9.3-3

รูปที่ 3.9.3-1 การจัดวาง ITF บนพื้นที่สาธารณะ
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ทางเข้าจอดรถ

รูปที่ 3.9.3-2 การจัดวาง ITF บนที่ดินเวนคืนสาหรับสร้างสถานีและทางเข้าสถานี

ทางเข้าจอดรถ

รูปที่ 3.9.3-3 การออกแบบ ITF ตามความต้องการที่คาดการณ์ไว้
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โดยภาพรวมของการพัฒนาโครงการ การเพิ่มจํานวนช่องจราจรเสริมและทางเท้าทดแทนบริเวณด้านหน้า
ทางเข้า – ออกสถานีรถไฟฟูา จะเป็นการเพิ่มขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและนอกขอบเขตการเวนคืน แม้ว่าการเพิ่มช่อง
จราจรเสริมและทางเท้าทดแทนจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟูาและผู้ใช้ทางทั่วไป แต่พื้นที่ตามแนวเส้นทาง
โดยเฉพาะช่วงสถานีใต้ดิน ล้วนอยู่ในบริเวณที่จัดหาพื้นที่ดําเนินการได้ค่อนข้างยาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยรอบสถานี
ดังนั้น โครงการจึงได้พิจารณาจัดให้มีช่องจราจรเสริมและทางเท้าทดแทนในบริเวณที่พื้นที่เอื้ออํานวย ซึ่ง
สามารถดําเนินการได้ 10 สถานี ได้แก่ สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีสําเหร่ สถานีดาวคะนอง สถานี
บางปะแก้ว สถานี บางปะกอก สถานีส ะพานพระราม 9 สถานี ราษฎร์บูรณะ สถานีพ ระประแดง และสถานี ครุใน
ตัวอย่างดังรูปที่ 3.9.3-4 ถึงรูปที่ 3.9.3-6 โดยในส่วนของสถานีอื่นๆ โครงการจะใช้มาตรการด้านการคมนาคมเพื่อช่วย
บรรเทาผลกระทบลง ได้แก่ การประสานงานกับตํารวจจราจรที่รับผิดชอบพื้นที่ที่แนวเส้นทางโครงการตั้งอยู่ เพื่อการจัด
ระเบียบและอํานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสถานีรถไฟฟูา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน และสําหรับ
อาคารจอดแล้วจร ทั้ง 3 แห่ง ได้ออกแบบให้มีทางเท้าทดแทน จากทางเท้าเดิมทุกอาคาร ดัง รูปที่ 3.9.3-7 ถึงรูปที่
3.9.3-9

รูปที่ 3.9.3-4 แสดงทางเท้าทดแทนบริเวณสถานีดาวคะนอง
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รูปที่ 3.9.3-5 แสดงทางเท้าทดแทน ที่จอดส่งผูโ้ ดยสาร และที่จอดจักรยาน
บริเวณอาคารทางขึ้น – ลง 1 สถานีดาวคะนอง

รูปที่ 3.9.3-6 แสดงทางเท้าทดแทน ที่จอดส่งผูโ้ ดยสาร และที่จอดจักรยาน
บริเวณอาคารทางขึ้น – ลง 2 สถานีดาวคะนอง
3-173

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

รูปที่ 3.9.3-7 ช่องจราจรเสริมบริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก

รูปที่ 3.9.3-8 ช่องจราจรเสริมบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 1
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รูปที่ 3.9.3-9 ช่องจราจรเสริมบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 2
3.9.4 การเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนอื่น
จากการประเมินของที่ปรึกษา พบว่า ทั้งโครงการสามารถจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเชื่อมระบบขนส่ง
(ITF) ทั้งหมด 651 คัน ประกอบด้วย ที่จอดรถโดยสารประจําทาง (Bus) 36 คัน รถตู้ (Van) 23 คัน รถยนต์ (Car
Drop-off) 78 คัน จักรยานยนต์ (Hired Motorcycle) 107 คัน และที่จอดรถจักรยาน 407 คัน กระจายอยู่ในพื้นที่
สถานีต่างๆ ดังตารางที่ 3.9.4-1
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ตารางที่ 3.9.4-1 จานวนสิ่งอานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบขนส่ง (ITF) ของแต่ละสถานี
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สถานี

Station
Group

สถานีรัฐสภา (PP17)
สถานีศรีย่าน (PP18)
สถานีวชิรพยาบาล (PP19)
สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)
สถานีบางขุนพรหม (PP21)
สถานีผ่านฟูา (PP22)
สถานีสามยอด (PP23)
สถานสะพานพุทธ (PP24)
สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)
สถานีสําเหร่ (PP26)
สถานีดาวคะนอง (PP27)
สถานีบางปะแก้ว (PP28)
สถานีบางปะกอก (PP29)
สถานีสะพานพระราม 9 (PP30)
สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)
สถานีพระประแดง (PP32)
สถานีครุใน (PP33)
รวม
ที่มา : ที่ปรึกษากลุ่ม BMTP (กรกฎาคม 2557)

3.10

G3
G3
G1
G3
G3
G1
G1
G3
G2
G3
G3
G3
G3
G3
G4
G4
G4

รถโดยสาร
ประจาทาง
(Bus)

รถตู้
(Van)

2
2
2
2
1
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
36

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
23

ที่จอดรถยนต์
ชั่วคราว
(Car
Drop-off)
3
3
2
2
2
4
4
4
6
4
6
6
6
6
6
6
8
78

ที่จอด
รถจักรยานยนต์
(Hired
Motorcycle)
8
5
5
5
5
5
8
5
10
5
5
5
5
10
5
8
8
107

ที่จอด
รถจักรยาน

37
35
28
28
20
36
35
34
31
15
22
50
18
18
407

รวม
(คัน)

14
48
45
38
37
34
51
47
55
43
30
16
36
20
64
36
37
651

การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร

โครงการรถไฟฟูา สายสี ม่ว ง ช่ว งเตาปูน - ราษฎร์บู รณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้คาดการณ์ ปริมาณ
ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ (Ridership Forecast) โดยจํานวนผู้โดยสารรถไฟฟูาสายสีม่วงในปีพ.ศ. 2566, พ.ศ. 2577,
พ.ศ. 2587 และปี พ.ศ. 2592 จะมีผลรวมเท่ากับ 849,346, 1,115,244, 1,374,561 และ 1,512,018 คน-เที่ยว/วัน
ตามลําดับ ซึ่งจํานวนผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถไฟฟูาสูงสุดในช่วงเร่งด่วนเช้า จะอยู่ที่สถานีสะพานพุทธในทุกกรณี โดย
ในปี พ.ศ. 2566, พ.ศ. 2577, พ.ศ. 2587 และปี พ.ศ. 2592 มีจํานวนเท่ากับ 31,129, 29,960, 36,948 และ 40,643
คน-เที่ยว/วัน ตามลําดับ ดัง ตารางที่ 3.10-1 ถึงตารางที่ 3.10-4 และรูปที่ 3.10-1 ถึงรูปที่ 3.10-4 ดังนั้น การ
คํานวณจํานวนรถจึงใช้จํานวนผู้โดยสารของสถานี สะพานพุทธฯนํามาใช้เป็นตั วเลขตั้ งต้นในการคํา นวณ สําหรับ
หลักการในการคํานวณ Ridership Forecast ดังภาคผนวก ข5
ทั้งนี้ ในการออกแบบโครงการ รถไฟฟูา 1 ขบวน จะมี 4 ตู้โดยสาร แต่ละตู้จะมีผู้โดยสารนั่ง 42 คน รวมเป็น
ผู้โดยสารนั่งทั้งหมด 168 คน/ขบวน ส่วนผู้โดยสารยืน หากคิดที่ 6 คน/ตารางเมตร จะมีผู้โดยสารยืน 984 คน รวมเป็น
ผู้โดยสารทั้งหมด 1,152 คน/ขบวน ดังนั้น ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าจึงต้องการรถไฟฟูา (ขนาด 4 ตู้โดยสาร) 20.8 ขบวนใน
ปี พ.ศ. 2566 และเพิ่มเป็น 31.91 ขบวน ในปี พ.ศ. 2592 ซึ่งเมื่อนํามาคํานวณความถี่ใ นการให้บริการ (Headways)
พบว่า จะต้องมีขบวนรถให้บริการทุก 2.88 นาที ในปี พ.ศ. 2566 และทุก 1.88 นาที ในปี พ.ศ. 2592 ซึ่งอยู่ในขอบข่าย
ที่สามารถให้บริการได้ โดยจากการศึกษาความเหมาะสมฯพบว่าสามารถรองรับการเดินรถได้จนถึงความถี่ของขบวนรถที่
90 วินาที) ทําให้ไม่จําเป็นต้องปรับเพิ่มความยาวขบวนเป็นขนาด 6 ตู้โดยสาร
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พ.ศ. 2566
กรณีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง (ไม่คิดค่าเข้าระบบระหว่
างรถไฟฟ้
า รฟม.)ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ตารางที
่ 3.10-1
ตลอดทั้งวัน
แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน
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Boarding
18,319
4,268
3,152
6,694
6,589
10,086
4,291
7,500
2,654
7,452
1,411
4,860
30,326
6,112
10,966
16,481
15,750
51,014
3,681
10,286
5,577
12,777
10,010
64,883
67,363
6,280
20,296
1,740
4,759
3,132
1,683
2,043
1,857
1,258
0
425,551

Alighting
0
845
793
669
975
1,142
1,262
1,314
423
2,033
68
624
11,485
1,674
2,236
3,751
40,181
31,663
5,757
11,662
5,546
9,334
6,745
16,130
43,045
24,310
54,189
16,460
27,292
18,112
8,152
10,556
22,144
14,315
30,662
425,551

Line Load
18,319
21,741
24,100
30,124
35,738
44,683
47,712
53,899
56,130
61,549
62,892
67,128
85,968
90,406
99,136
111,866
87,436
106,787
104,711
103,336
103,367
106,809
110,074
158,827
183,145
165,114
131,221
116,501
93,969
78,988
72,519
64,006
43,719
30,662
0

เร่งด่วนเช้า
ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย

Boarding
0
852
768
572
956
1,161
1,261
1,323
424
2,021
93
714
12,061
1,667
2,323
3,803
40,692
30,082
5,564
11,249
3,497
8,501
5,864
18,910
43,254
20,180
53,587
15,150
27,716
20,758
8,452
10,278
23,812
15,763
30,485
423,796

Alighting
18,336
4,299
2,842
6,766
6,755
11,008
4,294
7,561
2,740
4,594
1,317
4,253
26,826
6,291
13,944
16,662
13,026
50,636
3,623
9,689
8,920
11,708
10,713
62,111
66,270
7,554
23,192
2,013
4,288
3,518
2,032
3,036
1,985
993
0
423,796

Line Load
0
18,336
21,783
23,856
30,051
35,850
45,697
48,730
54,967
57,283
59,856
61,080
64,619
79,384
84,008
95,629
108,489
80,823
101,377
99,436
97,876
103,299
106,505
111,354
154,555
177,571
164,944
134,549
121,412
97,984
80,745
74,325
67,083
45,255
30,485

แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน
Boarding
2,596
457
490
1,070
1,112
2,038
720
1,236
414
1,034
141
772
5,438
885
1,749
2,371
1,813
6,618
652
1,429
536
597
810
7,545
3,600
690
1,621
231
740
628
261
245
332
195
0
51,066

Alighting
0
177
86
74
81
104
127
148
60
386
13
84
1,536
228
333
483
6,311
4,842
1,016
1,549
900
1,854
1,099
2,174
7,590
2,088
6,159
1,158
1,478
934
477
862
1,785
1,325
3,545
51,066

Line Load
2,596
2,877
3,280
4,277
5,308
7,241
7,835
8,923
9,277
9,924
10,053
10,741
14,643
15,300
16,715
18,604
14,105
15,881
15,517
15,397
15,033
13,776
13,487
18,858
14,868
13,469
8,932
8,005
7,267
6,961
6,745
6,128
4,675
3,545
0

ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย
Boarding
0
86
136
104
183
194
192
172
48
185
8
66
1,271
180
257
436
2,797
2,585
266
1,150
282
306
381
2,243
2,809
2,589
8,529
2,675
5,485
5,124
2,301
2,398
4,309
2,400
3,924
56,072

Alighting
1,789
675
213
607
366
541
267
481
220
404
122
335
2,310
545
1,540
1,327
1,149
4,366
517
1,083
1,394
2,432
1,610
9,202
13,970
1,411
5,027
350
547
334
289
230
309
108
0
56,072

Line Load
0
1,789
2,378
2,456
2,959
3,142
3,489
3,564
3,873
4,045
4,265
4,378
4,647
5,687
6,052
7,336
8,226
6,577
8,359
8,609
8,542
9,654
11,781
13,010
19,968
31,129
29,952
26,450
24,125
19,187
14,396
12,384
10,215
6,216
3,924

ผลรวม
Boarding
18,319
5,120
3,920
7,265
7,546
11,247
5,552
8,824
3,078
9,474
1,504
5,574
42,387
7,779
13,289
20,284
56,443
81,096
9,245
21,535
9,074
21,278
15,874
83,793
110,618
26,460
73,883
16,890
32,475
23,890
10,135
12,321
25,669
17,020
30,485
849,346

Alighting
18,336
5,144
3,635
7,435
7,730
12,150
5,555
8,874
3,163
6,627
1,384
4,878
38,312
7,965
16,181
20,413
53,207
82,299
9,381
21,351
14,466
21,042
17,458
78,241
109,315
31,864
77,381
18,473
31,579
21,631
10,184
13,593
24,129
15,308
30,662
849,346

สถานี
Boarding
18,319
5,120
3,920
7,265
7,546
11,247
5,552
8,824
3,078
9,474
1,504
5,574
3,138
7,779
13,289
20,284
2,584
13,042
9,245
21,535
9,074
21,278
15,874
23,212
31,306
26,460
7,469
16,890
32,475
23,890
10,135
12,321
25,669
17,020
30,485
481,877

Alighting
18,336
5,144
3,635
7,435
7,730
12,150
5,555
8,874
3,163
6,627
1,384
4,878
2,447
7,965
16,181
20,413
1,893
12,778
9,381
21,351
14,466
21,042
17,458
32,562
19,875
31,864
7,210
18,473
31,579
21,631
10,184
13,593
24,129
15,308
30,662
487,356

เปลี่ยนถ่ายระบบ
Boarding

Alighting

39,249

35,865

53,859
68,054

51,314
69,521

60,581
79,312

45,679
89,440

66,414

70,171

367,469

361,990

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

สถานี
สามแยกบางกรวย-ไทรน้อย
สามแยกวัดปลาดุก
คลองบางไผ่
ตลาดบางใหญ่
สามแยกบางใหญ่
บางพลู
บางรักใหญ่
ท่าอิฐ
ไทรม้า
พระนั่งเกล้า
แยกนนทบุรี
ศรีพรสวรรค์
ศูนย์ราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ติวานนท์
วงศ์สว่าง
บางซ่อน
เตาปูน
รัฐสภา
ศรีย่าน
วชิรพยาบาล
หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม
ผ่านฟ้า
สามยอด
สะพานพุทธฯ
วงเวียนใหญ่
สาเหร่
ดาวคะนอง
บางปะแก้ว
บางปะกอก
สะพานพระราม 9
ราษฎร์บรู ณะ
พระประแดง
ครุใน

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2577
กรณีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง (ไม่คิดค่าเข้าระบบระหว่างรถไฟฟ้
า รฟม.)
ตารางที
่ 3.10

-2 ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2577

ตลอดทั้งวัน
แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน

3-178

Boarding
27,434
6,642
4,446
7,007
9,310
18,802
7,343
12,898
4,212
9,648
1,712
5,628
41,735
7,563
13,789
20,557
8,148
62,818
5,977
18,952
46,704
14,857
11,159
55,092
55,315
8,907
45,237
2,711
4,653
3,538
2,224
3,067
3,815
1,726
0
553,624

Alighting
0
1,084
1,133
1,053
1,252
1,712
2,139
2,411
797
2,526
76
648
15,278
1,800
2,477
3,938
55,794
44,302
7,088
10,124
22,443
22,449
15,172
23,025
44,140
20,594
69,319
20,552
14,786
15,083
9,202
15,094
35,709
22,883
47,543
553,624

Line Load
27,434
32,992
36,306
42,259
50,317
67,407
72,611
83,098
86,513
93,636
95,271
100,252
126,708
132,471
143,783
160,401
112,755
131,271
130,160
138,988
163,249
155,657
151,644
183,711
194,886
183,200
159,118
141,277
131,144
119,598
112,621
100,593
68,699
47,542
0

Boarding
0
1,072
1,079
822
1,229
1,723
2,158
2,390
752
2,543
113
645
16,076
1,831
2,793
4,103
57,784
41,698
7,012
10,462
21,029
20,789
12,696
25,696
47,978
17,306
65,419
19,111
18,878
20,031
11,315
15,750
37,510
25,200
46,624
561,619

Alighting
27,531
6,627
4,139
7,597
9,627
19,738
7,363
12,932
4,218
5,593
1,507
5,064
39,950
7,359
17,844
20,762
4,812
66,312
5,380
18,510
47,617
13,078
10,854
57,602
54,540
10,331
52,316
2,965
4,295
3,593
2,972
3,338
3,959
1,297
0
561,620

Line Load
0
27,530
33,085
36,145
42,920
51,317
69,332
74,536
85,078
88,545
91,595
92,988
97,407
121,280
126,809
141,859
158,519
105,546
130,160
128,528
136,576
163,164
155,453
153,610
185,516
192,078
185,103
172,000
155,854
141,271
124,833
116,491
104,079
70,528
46,624

แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน
Boarding
3,816
635
638
1,035
1,503
3,317
1,071
1,841
540
1,195
157
785
6,588
970
1,980
2,756
979
7,585
840
2,399
5,966
710
843
6,845
3,426
1,023
4,578
368
708
686
387
388
687
262
0
67,503

Alighting
0
228
131
116
110
174
265
315
130
454
14
92
1,811
269
390
509
7,802
6,001
1,121
1,344
2,883
3,814
2,055
3,195
7,030
2,065
7,857
1,686
1,038
943
703
1,655
3,357
2,314
5,632
67,503

Line Load
3,816
4,223
4,730
5,648
7,041
10,184
10,990
12,516
12,927
13,667
13,810
14,504
19,280
19,982
21,572
23,819
16,996
18,580
18,300
19,355
22,437
19,333
18,121
21,770
18,166
17,123
13,844
12,526
12,195
11,938
11,621
10,355
7,684
5,632
0

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP

ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย
Boarding
0
107
184
150
231
275
275
269
75
262
11
74
2,131
176
268
486
4,260
3,972
368
762
2,109
1,053
844
2,643
3,112
2,089
8,985
3,003
3,524
3,991
2,863
3,184
6,118
3,560
5,714
67,129

Alighting
2,783
1,120
362
674
590
1,097
631
1,110
450
549
146
438
3,184
696
2,153
1,754
416
4,471
694
2,027
5,223
2,612
1,591
7,921
11,364
1,524
8,884
464
441
352
370
317
569
151
0
67,129

Line Load
0
2,783
3,795
3,972
4,496
4,855
5,677
6,033
6,875
7,249
7,537
7,672
8,036
9,089
9,609
11,495
12,763
8,919
9,419
9,745
11,010
14,124
15,683
16,431
21,708
29,960
29,394
29,293
26,754
23,672
20,033
17,540
14,673
9,123
5,714

ผลรวม
Boarding
27,434
7,714
5,526
7,829
10,539
20,526
9,501
15,288
4,964
12,191
1,825
6,273
57,811
9,394
16,582
24,659
65,932
104,516
12,988
29,414
67,733
35,646
23,855
80,789
103,294
26,213
110,657
21,822
23,531
23,568
13,539
18,816
41,325
26,927
46,624
1,115,243

Alighting
27,531
7,710
5,272
8,650
10,878
21,450
9,502
15,343
5,016
8,119
1,583
5,712
55,228
9,159
20,321
24,701
60,606
110,614
12,468
28,634
70,060
35,527
26,026
80,627
98,680
30,924
121,635
23,517
19,081
18,677
12,174
18,432
39,668
24,180
47,543
1,115,244

สถานี
Boarding
27,434
7,714
5,526
7,829
10,539
20,526
9,501
15,288
4,964
12,191
1,825
6,273
3,257
9,394
16,582
24,659
4,325
17,781
12,988
29,414
10,365
35,646
23,855
25,522
40,024
26,213
8,131
21,822
23,531
23,568
13,539
18,816
41,325
26,927
46,624
633,917

Alighting
27,531
7,710
5,272
8,650
10,878
21,450
9,502
15,343
5,016
8,119
1,583
5,712
2,704
9,159
20,321
24,701
3,123
17,032
12,468
28,634
15,102
35,527
26,026
28,824
26,691
30,924
8,788
23,517
19,081
18,677
12,174
18,432
39,668
24,180
47,543
620,056

เปลี่ยนถ่ายระบบ
Boarding

Alighting

54,555

52,524

61,607
86,735

57,483
93,582

57,369

54,958

55,267
63,270

51,804
71,990

102,525

112,847

481,326

495,188

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

สถานี
สามแยกบางกรวย-ไทรน้อย
สามแยกวัดปลาดุก
คลองบางไผ่
ตลาดบางใหญ่
สามแยกบางใหญ่
บางพลู
บางรักใหญ่
ท่าอิฐ
ไทรม้า
พระนั่งเกล้า
แยกนนทบุรี
ศรีพรสวรรค์
ศูนย์ราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ติวานนท์
วงศ์สว่าง
บางซ่อน
เตาปูน
รัฐสภา
ศรีย่าน
วชิรพยาบาล
หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม
ผ่านฟ้า
สามยอด
สะพานพุทธฯ
วงเวียนใหญ่
สาเหร่
ดาวคะนอง
บางปะแก้ว
บางปะกอก
สะพานพระราม 9
ราษฎร์บรู ณะ
พระประแดง
ครุใน

เร่งด่วนเช้า
ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย

พ.ศ. 2587
ตารางที
่ 3.10
3 ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง
กรณีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง (ไม่คิดค่าเข้าระบบระหว่
างรถไฟฟ้
า รฟม.)

-

ตลอดทั้งวัน
แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน

พ.ศ. 2587

เร่งด่วนเช้า
ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย

แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน

ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย

ผลรวม

สถานี

เปลี่ยนถ่ายระบบ

3-179

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Boarding

Alighting

สามแยกบางกรวย-ไทรน้อย

36,583

0

36,583

0

37,118

0

5,223

0

5,223

0

3,750

0

36,583

37,118

36,583

37,118

สามแยกวัดปลาดุก

8,860

1,428

44,015

1,434

8,838

37,118

812

300

5,736

140

1,533

3,750

10,294

10,266

10,294

10,266

คลองบางไผ่

5,820

1,563

48,272

1,429

5,408

44,522

829

169

6,395

242

506

5,143

7,249

6,972

7,249

6,972

ตลาดบางใหญ่

8,930

1,487

55,715

1,087

9,814

48,502

1,307

163

7,539

197

900

5,406

10,017

11,300

10,017

11,300

สามแยกบางใหญ่

11,648

1,621

65,742

1,608

12,139

57,229

1,857

146

9,251

298

805

6,109

13,256

13,760

13,256

13,760

บางพลู

24,966

2,268

88,440

2,264

26,759

67,760

4,406

234

13,423

362

1,613

6,615

27,230

29,027

27,230

29,027

บางรักใหญ่

9,119

2,795

94,764

2,830

9,155

92,255

1,246

356

14,313

350

862

7,866

11,949

11,951

11,949

11,951

ท่าอิฐ

16,435

3,215

107,984

3,186

16,472

98,580

2,195

424

16,083

353

1,538

8,378

19,621

19,687

19,621

19,687

ไทรม้า

5,476

1,109

112,352

1,038

5,389

111,866

656

182

16,557

100

625

9,563

6,515

6,497

6,515

6,497

พระนั่งเกล้า
แยกนนทบุรี
ศรีพรสวรรค์
ศูนย์ราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ติวานนท์
วงศ์สว่าง
บางซ่อน
เตาปูน
รัฐสภา
ศรีย่าน
วชิรพยาบาล
หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม
ผ่านฟ้า
สามยอด
สะพานพุทธฯ

11,361
2,045
6,462
51,213
8,582
15,838
24,091
9,461
82,786
7,388
22,748
56,921
17,247
12,481
65,774
65,228
10,673

3,019
91
767
20,191
2,156
3,028
4,314
68,267
56,437
8,747
12,532
27,718
27,908
18,718
28,046
53,399
25,564

120,694
122,648
128,342
159,364
165,790
178,600
198,377
139,571
165,919
164,561
174,777
203,980
193,319
187,082
224,810
236,639
221,748

3,067
138
761
21,374
2,243
3,351
4,539
72,158
53,705
8,602
13,076
25,573
26,420
15,903
31,773
57,387
21,865

6,517
1,822
5,846
50,401
8,549
20,885
24,340
5,774
88,219
6,434
22,118
57,894
15,193
12,271
67,689
64,995
11,774

116,217
119,667
121,351
126,436
155,463
161,769
179,303
199,105
132,720
167,235
165,067
174,109
206,431
195,204
191,571
227,488
235,096

1,345
186
862
7,687
1,122
2,266
3,132
1,192
9,637
1,051
2,837
7,358
854
961
8,556
4,486
1,306

536
16
106
2,269
304
464
571
9,406
7,253
1,316
1,650
3,474
4,618
2,553
3,792
8,549
2,615

17,366
17,536
18,292
23,710
24,529
26,330
28,892
20,677
23,061
22,796
23,982
27,865
24,101
22,510
27,273
23,210
21,901

323
15
92
2,937
211
315
542
5,438
5,262
473
931
2,569
1,330
1,014
3,268
3,764
2,787

669
166
516
3,963
826
2,633
2,095
502
5,753
788
2,399
6,275
3,088
1,907
9,517
14,247
1,810

10,088
10,434
10,585
11,008
12,034
12,649
14,968
16,521
11,585
12,076
12,391
13,859
17,565
19,323
20,216
26,465
36,948

14,427
2,184
7,223
72,587
10,825
19,189
28,630
81,619
136,491
15,990
35,824
82,494
43,666
28,384
97,547
122,615
32,538

9,536
1,913
6,613
70,592
10,706
23,913
28,654
74,041
144,656
15,182
34,649
85,612
43,101
30,988
95,735
118,394
37,338

14,427
2,184
7,223
3,843
10,825
19,189
28,630
5,342
20,430
15,990
35,824
12,486
43,666
28,384
30,704
46,521
32,538

9,536
1,913
6,613
3,195
10,706
23,913
28,654
3,731
20,164
15,182
34,649
18,227
43,101
30,988
33,350
31,030
37,338

วงเวียนใหญ่

55,226

80,052

196,922

77,400

62,650

225,005

6,034

9,635

18,300

10,976

10,732

35,971

132,626

142,702

9,990

10,830

สาเหร่

3,358

25,203

175,076

23,196

3,794

210,255

489

2,163

16,627

3,693

593

35,727

26,553

28,997

26,553

28,997

ดาวคะนอง

6,243

18,957

162,363

23,547

5,847

190,853

1,005

1,335

16,297

4,694

544

32,627

29,790

24,803

29,790

24,803

บางปะแก้ว

4,522

18,560

148,324

24,492

4,606

173,152

921

1,260

15,958

4,976

440

28,478

29,014

23,166

29,014

23,166

บางปะกอก

2,954

12,115

139,162

14,297

3,760

153,266

551

1,033

15,475

3,626

438

23,942

17,250

15,876

17,250

15,876
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3,831

19,425

123,569

19,846

4,095

142,730

558

2,128

13,905

4,023

396

20,754

23,677

23,520

23,677

23,520

ราษฎร์บรู ณะ

5,165

44,638

84,096

46,380

5,099

126,979

873

4,456

10,322

7,368

673

17,127

51,545

49,737

51,545

49,737

พระประแดง

1,930

27,681

58,344

30,109

1,532

85,698

301

3,075

7,549

4,008

173

10,432

32,038

29,214

32,038

29,214

ครุใน

0

58,344

0

57,122

0

57,122

0

7,549

0

6,596

0

6,596

57,122

58,344

57,122

58,344

681,364

681,364

693,197

693,197

84,101

84,101

83,275

83,275

1,374,561

1,374,561

777,898

763,357

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP

Boarding

Alighting

68,744

67,397

76,277
116,061

70,310
124,493

70,008

67,385

66,843
76,094

62,385
87,364

122,637

131,872

596,663

611,205

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

สถานี

พ.ศ. 2592
กรณีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง (ไม่คิดค่าเข้าระบบระหว่
างรถไฟฟ้
า รฟม.)ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ตารางที
่ 3.10-4
ตลอดทั้งวัน
แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน

พ.ศ. 2592

เร่งด่วนเช้า
ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย

แยกบางกรวย-ไทรน้อย - ครุใน

ครุใน-แยกบางกรวย-ไทรน้อย

ผลรวม

สถานี

เปลี่ยนถ่ายระบบ

3-180

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Line Load

Boarding

Alighting

Boarding

Alighting

สามแยกบางกรวย-ไทรน้อย

40,241

0

40,241

0

40,830

0

5,745

0

5,745

0

4,125

0

40,241

40,830

40,241

40,830

สามแยกวัดปลาดุก

9,746

1,571

48,416

1,577

9,721

40,830

893

330

6,309

154

1,686

4,125

11,323

11,293

11,323

11,293

คลองบางไผ่

6,402

1,720

53,099

1,571

5,949

48,975

912

186

7,035

266

556

5,657

7,974

7,669

7,974

7,669

ตลาดบางใหญ่

9,823

1,635

61,287

1,195

10,795

53,352

1,438

179

8,293

216

989

5,947

11,019

12,430

11,019

12,430

สามแยกบางใหญ่

12,813

1,783

72,316

1,769

13,352

62,952

2,043

160

10,176

328

885

6,720

14,581

15,136

14,581

15,136

บางพลู

27,463

2,495

97,284

2,490

29,435

74,536

4,847

258

14,766

398

1,774

7,277

29,953

31,930

29,953

31,930

บางรักใหญ่

10,031

3,075

104,240

3,113

10,071

101,480

1,370

392

15,744

385

948

8,653

13,144

13,146

13,144

13,146

ท่าอิฐ

18,079

3,536

118,783

3,505

18,119

108,438

2,414

467

17,691

389

1,692

9,216

21,583

21,655

21,583

21,655

ไทรม้า

6,024

1,219

123,587

1,142

5,928

123,053

722

200

18,213

111

688

10,519

7,166

7,147

7,166

7,147

พระนั่งเกล้า
แยกนนทบุรี
ศรีพรสวรรค์
ศูนย์ราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ติวานนท์
วงศ์สว่าง
บางซ่อน
เตาปูน
รัฐสภา
ศรีย่าน
วชิรพยาบาล
หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม
ผ่านฟ้า
สามยอด
สะพานพุทธฯ

12,497
2,250
7,108
56,334
9,440
17,422
26,500
10,407
91,065
8,127
25,022
62,614
18,971
13,729
72,352
71,751
11,740

3,321
100
844
22,210
2,372
3,331
4,745
75,094
62,081
9,622
13,785
30,490
30,699
20,589
30,851
58,739
28,121

132,763
134,913
141,176
175,300
182,369
196,460
218,215
153,528
182,511
181,017
192,254
224,378
212,651
205,790
247,291
260,303
243,923

3,373
152
837
23,512
2,467
3,686
4,993
79,374
59,075
9,462
14,384
28,130
29,062
17,493
34,950
63,125
24,051

7,169
2,005
6,430
55,441
9,404
22,974
26,774
6,351
97,041
7,078
24,329
63,684
16,712
13,498
74,458
71,495
12,951

127,838
131,634
133,486
139,079
171,009
177,946
197,234
219,015
145,992
183,958
181,574
191,520
227,074
214,724
210,728
250,236
258,606

1,479
205
948
8,456
1,235
2,493
3,445
1,311
10,600
1,156
3,120
8,093
939
1,057
9,411
4,934
1,437

590
18
117
2,495
334
511
628
10,347
7,978
1,448
1,815
3,822
5,080
2,808
4,171
9,404
2,877

19,102
19,290
20,121
26,081
26,982
28,964
31,781
22,745
25,367
25,075
26,380
30,652
26,511
24,761
30,001
25,531
24,091

355
16
102
3,230
232
346
597
5,981
5,788
521
1,024
2,826
1,463
1,115
3,595
4,140
3,066

736
182
568
4,359
908
2,897
2,305
552
6,328
867
2,639
6,903
3,397
2,098
10,469
15,672
1,991

11,097
11,477
11,643
12,109
13,238
13,914
16,464
18,173
12,744
13,284
13,630
15,245
19,321
21,255
22,238
29,112
40,643

15,870
2,402
7,945
79,845
11,907
21,108
31,493
89,781
150,140
17,589
39,406
90,743
48,033
31,222
107,302
134,876
35,791

10,490
2,105
7,274
77,651
11,776
26,304
31,519
81,446
159,122
16,700
38,114
94,173
47,411
34,087
105,309
130,234
41,072

15,870
2,402
7,945
4,227
11,907
21,108
31,493
5,876
22,473
17,589
39,406
13,735
48,033
31,222
33,775
51,173
35,791

10,490
2,105
7,274
3,514
11,776
26,304
31,519
4,104
22,180
16,700
38,114
20,050
47,411
34,087
36,686
34,133
41,072

วงเวียนใหญ่

60,749

88,057

216,614

85,140

68,915

247,506

6,638

10,598

20,130

12,074

11,805

39,568

145,889

156,972

10,989

11,913

สาเหร่

3,693

27,724

192,584

25,515

4,173

231,280

538

2,379

18,289

4,062

653

39,300

29,208

31,897

29,208

31,897

ดาวคะนอง

6,867

20,853

178,599

25,902

6,431

209,938

1,106

1,469

17,926

5,163

598

35,890

32,769

27,284

32,769

27,284

บางปะแก้ว

4,974

20,416

163,157

26,941

5,067

190,468

1,014

1,386

17,554

5,474

484

31,325

31,916

25,483

31,916

25,483

บางปะกอก

3,249

13,327

153,079

15,726

4,136

168,593

606

1,137

17,023

3,989

482

26,336

18,975

17,463

18,975

17,463
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4,215

21,367

135,926

21,830

4,505

157,003

614

2,341

15,295

4,425

435

22,829

26,045

25,872

26,045

25,872

ราษฎร์บรู ณะ

5,681

49,102

92,505

51,018

5,609

139,677

961

4,901

11,355

8,105

740

18,839

56,699

54,711

56,699

54,711

พระประแดง

2,122

30,450

64,178

33,120

1,686

94,268

331

3,382

8,304

4,409

190

11,475

35,242

32,135

35,242

32,135

ครุใน

0

64,179

0

62,834

0

62,834

0

8,304

0

7,256

0

7,256

62,834

64,179

62,834

64,179

749,500

749,501

762,517

762,517

92,512

92,512

91,602

91,602

1,512,017

1,512,018

855,688

839,692

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP

Boarding

Alighting

75,618

74,136

83,905
127,667

77,341
136,942

77,009

74,123

73,527
83,703

68,623
96,100

134,900

145,059

656,330

672,325

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

สถานี

300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
า แ กบา ก ว -…
า แ กวัดปลาดก
คลอ บา ผ
ตลาดบา
า แ กบา
บา ลู
บา ัก
ทาอ
ท ้า
ะนั่ กล้า
แ กนนทบ
ว ค์
ูน ์ าชกา
ก ะท ว าธา ณ
ตวานนท์
ว ์ วา
บา อน
ตาปูน
ั า
าน
วช าบาล
อ ดแ ชาต
บา น
ผ าน า
า อด
ะ าน ทธ
ว ว น
า
ดาวคะนอ
บา ปะแก้ว
บา ปะกอก
ะ าน ะ า 9
าษฎ ์บู ณะ
ะป ะแด
ค น

300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

า แ กบา ก ว -…
า แ กวัดปลาดก
คลอ บา ผ
ตลาดบา
า แ กบา
บา ลู
บา ัก
ทาอ
ท ้า
ะนั่ กล้า
แ กนนทบ
ว ค์
ูน ์ าชกา
ก ะท ว าธา ณ
ตวานนท์
ว ์ วา
บา อน
ตาปูน
ั า
าน
วช าบาล
อ ดแ ชาต
บา น
ผ าน า
า อด
ะ าน ทธ
ว วน
า
ดาวคะนอ
บา ปะแก้ว
บา ปะกอก
ะ าน ะ า 9
าษฎ ์บู ณะ
ะป ะแด
ค น

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

แ กบา ก ว - ท น้อ - ค น
ค น-แ กบา ก ว - ท น้อ

รูปที่ 3.10-1 ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2566
แ กบา ก ว - ท น้อ - ค น

ค น-แ กบา ก ว - ท น้อ

รูปที่ 3.10-2 ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2577

3-181

300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
า แ กบา ก ว -…
า แ กวัดปลาดก
คลอ บา ผ
ตลาดบา
า แ กบา
บา ลู
บา ัก
ทาอ
ท ้า
ะนั่ กล้า
แ กนนทบ
ว ค์
ูน ์ าชกา
ก ะท ว าธา ณ
ตวานนท์
ว ์ วา
บา อน
ตาปูน
ั า
าน
วช าบาล
อ ดแ ชาต
บา น
ผ าน า
า อด
ะ าน ทธ
ว ว น
า
ดาวคะนอ
บา ปะแก้ว
บา ปะกอก
ะ าน ะ า 9
าษฎ ์บู ณะ
ะป ะแด
ค น

300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

า แ กบา ก ว -…
า แ กวัดปลาดก
คลอ บา ผ
ตลาดบา
า แ กบา
บา ลู
บา ัก
ทาอ
ท ้า
ะนั่ กล้า
แ กนนทบ
ว ค์
ูน ์ าชกา
ก ะท ว าธา ณ
ตวานนท์
ว ์ วา
บา อน
ตาปูน
ั า
าน
วช าบาล
อ ดแ ชาต
บา น
ผ าน า
า อด
ะ าน ทธ
ว วน
า
ดาวคะนอ
บา ปะแก้ว
บา ปะกอก
ะ าน ะ า 9
าษฎ ์บู ณะ
ะป ะแด
ค น

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

แ กบา ก ว - ท น้อ - ค น
ค น-แ กบา ก ว - ท น้อ

รูปที่ 3.10-3 ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2587
แ กบา ก ว - ท น้อ - ค น
ค น-แ กบา ก ว - ท น้อ

รูปที่ 3.10-4 ผลคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง พ.ศ. 2592

3-182

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

3.11

ระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ

3.11.1 ระบบรถไฟฟ้า (M&E Work System)
3.11.1.1 ขบวนรถไฟฟ้า
เนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่สถานี
เตาปูน ดังนั้น ขบวนรถไฟฟูา จะต้องมีโครงสร้างทางกายภาพที่สอดคล้องกับข้อกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคของ
โครงการรถไฟฟูา สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดยมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากข้อกําหนด
ดังกล่าว ลักษณะของขบวนรถไฟฟูาของโครงการ จึงมีลักษณะดังตารางที่ 3.11.1-1
ตารางที่ 3.11.1-1 ลักษณะและสมรรถนะของขบวนรถไฟฟ้าของโครงการ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

องค์ประกอบ/รายการ
ความยาวตู้รถไฟรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ความกว้างภายนอก
ระดับความสูงเหนือสันราง (สูงสุด)
ความกว้างประตู
ระยะห่างระหว่างราง
จํานวนที่นั่งต่อตู้ขบวน อย่างน้อย
จํานวนผู้โดยสารยืน
- ระดับปกติ
- ระดับสูงสุด
- ระดับเต็มพิกัด
น้ําหนักลงเพลาสูงสุด
ความเร็วสูงสุด
อัตราเร่งเฉลี่ย (0 – 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
อัตราการเบรก (80 – 0 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
อัตราการเบรกฉุกเฉิน

ค่าที่กาหนด
20,000 – 22,500 มิลลิเมตร
2,900 – 3,200 มิลลิเมตร
3,900 มิลลิเมตร
1,400 มิลลิเมตร
1,435 มิลลิเมตร
40 ที่นั่ง
5 คน/ตารางเมตร
6 คน/ตารางเมตร
7 คน/ตารางเมตร
17 ตัน
80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
0.6 เมตร/วินาที2
1.0 เมตร/วินาที2
1.3 เมตร/วินาที2

3.11.1.2 อุปกรณ์ควบคุมรถไฟฟ้า (Railway Control Facilities)
1) หลักการทํางานทั่วไป
การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการเดินรถหลักทั้งหมดของโครงการ จะมาจากห้องควบคุมกลาง
(Central Control Room: CCR) แห่งเดียว ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (Operation Control Center: OCC)
ในพื้นที่ที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard)
โดยในอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (OCC) จะประกอบด้วยห้องควบคุมกลาง (CCR) ห้องบริหารจัดการ
เหตุการณ์ (Incident Management Room-IMR) ห้องหัวหน้าพนักงานเดินรถ (TCS) และห้องอื่นๆ ที่เพียงพอสําหรับ
การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร
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วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ควบคุมกลาง (OCC) คือ การควบคุมและตรวจสอบการเดินรถทั้งหมดทั้งใน
แนวเส้นทางและในที่จอดรถไฟฟูา ฐานข้อมูล ข้อบกพร่องของทุกระบบ การจัดการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด และ
ประสานงานการซ่อมบํารุงในช่วงชั่วโมงของการซ่อมบํารุง
ศูนย์ควบคุมกลางการซ่อมบํารุง (DCC) จะตั้งอยู่ในอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (OCC) เพื่อมองภาพโดยรวม
ของการเดินรถทั้งหมดของรถไฟฟูาบนรางในที่จอดรถไฟฟูา
ห้องควบคุมสํารอง (Backup Control Facilities) ตั้งอยู่ในอาคารใกล้เคียงกับอาคารศูนย์ควบคุมกลาง
(OCC) ในที่จอดรถไฟฟูา และจะใช้เป็นห้องควบคุมสํารอง (BCC) ด้วย ห้องต่างๆ เหล่านี้จะอยู่ในอาคารที่แยกออกจาก
อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (OCC) โดยอยู่ภายในพื้นที่ที่จอดรถไฟฟูา
การควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนที่ของรถไฟฟูาทั้งหมด ทั้งบนเส้นทางหลัก ในที่จอดรถไฟฟูา และใน
ทุกๆ สถานีจากห้องควบคุมสํารอง (BCC) จะต้องมีความสามารถเช่นเดียวกับการควบคุมจากศูนย์ควบคุมกลาง (OCC)
2) หลักการออกแบบห้องควบคุม
หลักการออกแบบห้องควบคุมของโครงการรถไฟฟูา สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) จะใช้หลักการออกแบบให้เป็นชุดควบคุมแบบรวมศูนย์ (Universal Workstation) ดังรูปที่ 3.11.1-1

รูปที่ 3.11.1-1 แนวคิดของชุดควบคุมแบบรวมศูนย์ (Universal Workstation)
หลักการทั่วไปสําหรับชุดควบคุมแบบรวมศูนย์ (Universal Workstation) จะมีชุดมาตรฐานของหน่วย
แสดง (VDU) ช่วยให้การกําหนดค่าของการควบคุมระบบย่อยและตรวจสอบข้อมูลที่จะแสดงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ฟังก์ชั่นการ
ทํางานและระดับสิทธิ์การเข้าถึงของการควบคุม
การทํางานของแต่ละชุดควบคุมแบบรวมศูนย์ (Universal Workstation) จะกําหนดตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานและจะมีผู้ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยกลาง
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ชุดควบคุมรวมศูนย์ (Universal Workstation) จะสามารถ log in โดยระบบบัตร Smart Card หรือวิธี
Biometric ได้
ระบบสามารถที่จะเลือกตั้งค่าภาษาได้ตามต้องการ (เช่น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) และสามารถจดจํา
และตั้งรูปแบบหน้าจอของเจ้าของได้ตามที่ต้องการ
ระบบย่อยหลักซึ่งรวมอยู่ใน Universal Workstation ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้
 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม สําหรับบนเส้นทางหลักและในที่จอดรถไฟฟูา
 ระบบสื่อสาร (รวมไปถึง ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียงประกาศ (Public Address)
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Surveillance System (CCTV)) ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้โดยสาร (Passenger Information Systems) ระบบนาฬิกาหลัก (Master Clock) และระบบ
เครือข่ายสายส่งข้อมูล (Data Transmission Network))
 ระบบ SCADA (สําหรับติดตามและควบคุมหน้าที่การทํางานของระบบจ่ายไฟฟูา)
 ระบบบริหารจัดการอาคารและสถานี รวมระบบ Trackside Intrusion Detection และ ระบบ
Access Control (ระบบเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับ SCADA ด้วย)
 ระบบบันทึกข้อมูลและรายงานสิ่งผิดปกติของระบบรถไฟฟูา (Railway Systems Event and Fault
Reporting)
 ระบบบริหารจัดการซ่อมบํารุง (การออกใบสั่งงานและติดตามการซ่อมแซม)
3.11.1.3 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถ (Signaling and Train Control)
1) ข้อกําหนดการทํางาน
ข้อกําหนดการเดินรถโดยรวม และรูปแบบการเดินรถแบบปกติบนเส้นทางสายหลัก ระบบอาณัติสัญญาณ
จะพิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 การปู องกัน ขบวนรถแบบอัต โนมั ติ จ ากการชนปะทะกับ ขบวนรถอื่น หรือ ชนกั บ อุป กรณ์ หยุ ด รถ
ปลายทาง
 การปูองกันขบวนรถแบบอัตโนมัติไม่ให้ผ่านเข้าไปยังปะแจสับเปลี่ยนทิศทางการเดินรถ ขณะที่ปะแจ
ยังสับล็อคไม่สมบูรณ์
 การปูองกันขบวนรถแบบอัตโนมัติไม่ให้ออกเกินกว่าแนวขอบเขตเส้นทางของระบบรถไฟฟูา
 การปูองกันขบวนรถแบบอัตโนมัติไม่ให้ใช้ความเร็วเกินขีดจํากัดที่ปลอดภัย
 ระบบอัตโนมัติช่วยพนักงานควบคุมรถ ตามแนวทางปฏิบัติของการให้บริ การการเดินรถด้วยการ
ควบคุมจากศูนย์ควบคุมการเดินรถกลาง
 บันทึกสถิติการเดินรถแบบอัตโนมัติ
 สามารถแทรกแซงการควบคุมด้วยคนจากชุดการควบคุมการเดินรถกลาง
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2) ข้อพิจารณาการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณ
การออกแบบระบบอาณัติสัญญาณทั้งหมดจะเป็นดังต่อไปนี้
 ใช้เทคโนโลยีอิเลคโทรนิค Solid State/เครื่องประมวลผล Computer Based
 ถ้าเป็นไปได้ ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทํางานตลอดเวลา ไว้ภายใน
ห้องเครื่องในสถานี โดยมีเพียงอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทํางานตลอดเวลา (Passive Equipment) ติดตั้งไว้ใน
แนวเส้นทาง
 ลดการติดตั้งสายไฟในแนวเส้นทางเท่าที่จะสามารถจะทําได้ โดยใช้โครงข่ายสื่อสารหลักร่วมกันให้
มากที่สุด
 คํ า นึ ง ถึ ง ความเข้ า กั น ได้ ข องสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟู า กั บ ตั ว รถไฟ ระบบจ่ า ย ไฟฟู า สํ า หรั บ รถและ
ระบบสื่อสารอื่นๆ
 ใช้สถาปัตยกรรมที่หลากหลายและออกแบบให้ระบบมีการเผื่อสํารอง (Redundant) ด้วยการ
ออกแบบให้ใช้ชิ้นส่วนย่อยๆ ประกอบกัน (Modular Design) เพื่อให้แน่ใจว่ามีความพร้อมใช้งานสูง
 สามารถขยายระบบได้ในอนาคตโดยไม่กีดขวางการเดินรถปกติ สามารถรองรับการเดินรถสายสีม่วง
ส่วนใต้จนถึงความถี่ของขบวนรถที่ 90 วินาที
 เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร (Passenger Information System)
 ช่วยพนักงานควบคุมรถให้คงรักษาการให้บริการได้ตามปกติ
 ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมที่ประจําอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถกลาง (OCC) เพื่อควบคุมการเดินรถและ
รักษาตารางเวลาการเดินรถ
3) ระบบย่อยของระบบอาณัติสัญญาณ จะประกอบด้วย
 เครือข่ายระบบควบคุมดูแลการเดินรถแบบอัตโนมัติ (ATS) ระบบนี้เป็นหัวใจหลักในการเชื่อมต่อ
สถานีทํางานทั่วไปที่ OCC (OCC Universal Workstations) กับอุปกรณ์ในแนวเส้นทาง
 Radio Block Centre (RBC) : ระบบนี้รวมถึงชุด Interlocking (CBI) และอุปกรณ์ควบคุม ATP
เพื่อการกําหนดให้มีความปลอดภัยเมื่อเดินรถ
 Radio Transmission Network (RTN) : ทําหน้าที่ส่งคําสั่งอนุญาตในการเคลื่อนที่ของตัวรถให้แก่รถ
ผ่านตัวรับส่งและเครือข่ายไร้สาย
 Object Controller Network (OCN) : ทําหน้าที่ส่งคําสั่งการทํางานจากชุด Interlocking ไปยัง
อุปกรณ์ในแนวเส้นทาง
 อุปกรณ์ในแนวเส้นทาง : ประกอบด้วยอุปกรณ์สับเปลี่ยนเส้นทาง (Point Machines), สัญญาณแสดง
ตําแหนงปะแจ (Point Locked Indicators) Balises, Loops และเสาอากาศระบบวิทยุ
4) ระบบอาณัติสัญญาณในที่จอดรถไฟฟูา จะประกอบด้วย
 ระบบปู องกัน รถแบบอัตโนมัติ จ ากการใช้ความเร็ว เกิน ขีดจํ า กัด (ความเร็ว สู งสุ ด กํา หนดไว้ที่ 25
กิโลเมตร/ชั่วโมง)
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 ระบบแสดงสัญญาณแบบอัตโนมัติแก่พนักงานขับรถว่ามีความปลอดภัยเมื่อจะข้ามประแจและสถานที่
อื่นๆ ที่รถไฟจะเคลื่อนไปในที่จอดรถไฟฟูา
 ระบบแสดงสัญญาณแบบอัตโนมัติแก่พนักงานขับรถเมื่อต้องการเอารถออกจากที่จอดรถไฟฟูาเพื่อวิ่ง
ให้บริการตามตารางการเดินรถ
 มีระบบควบคุมด้วยมือที่สามารถทดแทนการทํางานแบบอัตโนมัติ
5) ความต้องการด้านความปลอดภัย
ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถจะถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยระดับ 4 (SIL4) สําหรับระบบ
ที่เกีย่ วกับวิกฤติความปลอดภัยทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ระบบ ATP ระบบ Interlocking และอย่างน้อยให้มีความปลอดภัย
ระดับ 2 (SIL2) สําหรับระบบที่ไม่เกี่ยวกับวิกฤติความปลอดภัย เช่น ระบบ ATS, ATO
การออกแบบระบบอาณัติสัญญาณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้าน
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น CENELEC หรือมาตรฐานความปลอดภัยที่เทียบเท่า ดังต่อไปนี้
 EN50126 (“Railway Applications – The specificiation and demonsration of reliability,
availability, maintainability and safety”)
 EN50128 (“Railway Applications - Communications, signalling and processing systems
- Software for railway control and protection systems”)
 EN50129 (“Railway Applications - Communications, signalling and processing systems
- Safety related electronic systems for signalling”)
3.11.1.4 ระบบสื่อสาร
ระบบสื่อสารสําหรับการควบคุมรถไฟฟูานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมาก และเป็นเรื่องที่สําคัญจําเป็นในการให้
ความมั่นใจกับการทํางานระบบต่างๆ ในโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
ข้อกําหนดที่เป็นหัวใจหลักของการข่ายงานระบบสื่อสารในโครงการ คือ การทําให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ
และเทคนิคที่มีปะสิทธิภาพ
ระบบสื่อสารของโครงการนี้จะประกอบด้วยระบบต่างๆดังนี้





ระบบการส่งข้อมูลดิจิตอล (Digital Transmission System, DTS)
ระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Radio System, DRS)
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (IP PBX, TEL)
ระบบแจ้งข้อมูลผู้โดยสาร (Passenger Information System, PIS) ซึ่งประกอบด้วย
- ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address, PA)
- ระบบหน้าจอแจ้งข้อมูลสําหรับผู้โดยสาร (Passenger Information Display, PID)
- ระบบให้ข้อมูลชนิดโต้ตอบได้ (Interactive Information Points, IIP).
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดดิจิตอล (Digital Surveillance System, CCTV)
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ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในรถไฟฟูา (Trainborne Surveillance, CCTV)
ระบบนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock System, MCS)
ระบบเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูงไร้สาย (Broadband Wireless Data System, BBWS)
ระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Video Broadcasting System, VBS)
ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Controlled Access Security System, CASS)
ระบบ Office Administration System (OAS)
ระบบเครื่องตรวจจับโลหะ (Walk-Through Metal Detector System, WMDS)

3.11.1.5 ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Supply System)
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟูา จะถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้รองรับกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟูาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดของโครงการฯ ทั้งที่อาคารสถานี อาคารระบบระบายอากาศ (Intervention Shaft) ตลอดแนวเส้นทางและ
ภายในอาคารที่จอดรถไฟฟูา มีเพียงพื้นที่ค้าขายและอาคารจอดรถยนต์ ที่จะรั บพลังงานไฟฟูา มาจากแหล่งจ่ายที่แยก
เป็นอิสระแต่ก็ยังต้องมีการควบคุมกํากับดูแลจากศูนย์ควบคุมการเดินรถกลาง ซึ่งระบบจ่ายพลังงานไฟฟูา จะครอบคลุม
ถึงระบบจ่ายพลังงานไฟฟูาให้กับระบบขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟูาด้วย
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟูาจะต้องเป็นระบบที่มีเสถียรภาพสําหรับการจ่ายไฟฟูาให้กับขบวนรถ อาคาร
สถานีและส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถทําได้โดยการจัดเตรียมขนาดและจํานวน ของสาย
ปูอนพลังงานไฟฟูาจากการไฟฟูานครหลวง ที่เพียงพอต่อการให้สายปูอนแหล่งเดียวยังคงสามารถจ่ายพลังงานไฟฟูา
ให้กับโครงการฯได้ทั้งหมด แม้ว่าสายปูอนอีกแหล่งหนึ่งจะไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟูาได้ตามปกติ
พลังงานไฟฟูาสําหรับโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
จะรับมาจากการไฟฟูานครหลวง (กฟน.) โดยมีสถานีรับพลังงานไฟฟูา หรือ สถานีไฟฟูาย่อย (Bulk Substation) 2 แห่ง
สําหรับปูอนกระแสไฟฟูาให้กับโครงการฯ สถานีไฟฟูาย่อยทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย

 สถานีไฟฟูาย่อยบริเวณ ใกล้กับสถานีเตาปูน (ขนาดแรงดัน 69/24 kV)
 สถานีไฟฟูาย่อยบริเวณ ที่จอดรถไฟฟูาฯ บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก (ขนาดแรงดัน 69/24 kV)
ในกรณีฉุกเฉิน ที่สถานีไฟฟูาย่อยหนึ่งไม่สามารถทําการจ่ายกระแสไฟฟูาได้ตามปกติ สถานีไฟฟูาย่อยอีก
แห่งหนึ่งก็จะสามารถทําการจ่ายกระแสไฟฟูาทดแทนได้
พลังงานไฟฟูาจะถูกส่งไปยังอาคารสถานีผู้โดยสารต่างๆ ภายในโครงการ รวมถึงอาคารที่จอดรถไฟฟูา
โดยผ่านโครงข่ายสายไฟฟูา แบบ 3 เฟส แรงดันขนาด 24 kV AC ตามแนวรางวิ่งในทางวิ่งใต้ดินและทางวิ่งยกระดับ
เพื่อลดปัญหาจากแรงดันตกในสายส่งกําลังไฟฟูา
การส่ ง จ่ า ยพลั ง งานไฟฟู า จะมี เ สถี ย รภาพและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ โดยการแยกวงจรจ่ า ย
กระแสไฟฟูาระดับแรงดันปานกลาง (Medium Voltage) ดังกล่าว ให้มีลักษณะเป็นวงแหวน และแบ่งออกเป็น 2 วงจร
โดยวงจรหนึ่งจ่ายพลังงานไฟฟูาให้กับสถานีจ่ายพลังงานไฟฟูาสําหรับ ระบบขับเคลื่อนขบวนรถฯ (TPS) ในสถานีที่
กําหนดตามการออกแบบ ในรูปแบบวงแหวนปิด และอีกวงจรหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบวงแหวนเปิด สําหรับจ่าย
พลังงานไฟฟูาให้กับสถานีจ่ายพลังงานไฟฟูาสําหรับระบบประกอบอาคารสถานีฯ (SSS) และอาคารระบบระบายอากาศ
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ซึ่งตั้งอยู่ตลอดทางวิ่ง ยกเว้นการจ่ายพลังงานไฟฟูาให้กับอาคารในที่จอดรถไฟฟูา ที่วงจรไฟฟูาขนาดแรงดัน 24 kV AC
สําหรับสถานีจ่ายพลังงานไฟฟูาสําหรับระบบขับเคลื่อนขบวนรถ (TPS) และสถานีจ่ายพลังงานไฟฟูาสําหรับระบบ
ประกอบอาคารของศูนย์ซ่อมฯ (DSS) ที่เป็นวงจรรวมกันในวงแหวนเดียวกัน
1) องค์ประกอบของระบบจ่ายพลังงานไฟฟูา
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟูากําลัง สําหรับโครงการ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ และการออกแบบระบบย่อย
ต่างๆ รวมกันดังนี้
















HV Switchgear,
Power Transformer,
MV Switchgear,
Cabling Network,
Ring Main Unit (RMU),
Rectifier Transformer,
Rectifier,
750V DC Switchgear,
Conductor Rail (3rd Rail)
Station Service Transformer,
Uninterrupted Power Supply (UPS),
Emergency Generator,
Earthing and Bonding,
Stray Current Monitoring, Short Circuiting, Voltage Limiting Device,
Local and Remote Control, Relay Protection Facilities, SCADA Interfacing

3.11.1.6 ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA)
ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA) จะถูกออกแบบ เพื่อการควบคุมและตรวจสอบติดตามระบบ
จ่ายไฟฟูาจากศูนย์ควบคุมกลาง (OCC) ภายใต้สภาวะปกติ สภาวะลดระดับการให้บริการ สภาวะฉุกเฉิน โดยระบบจ่าย
ไฟฟูามีดังนี้







ระบบไฟฟูาแรงดันสูง
ระบบไฟฟูาแรงดันปานกลาง
ระบบไฟฟูาแรงดันต่ํา
ระบบไฟฟูากระแสตรงสําหรับการขับเคลื่อน (รวมถึงการจัดแบ่งวงจร)
เครื่องกําเนิดไฟฟูาฉุกเฉิน
เครื่องจ่ายไฟฟูาสํารองต่อเนื่อง
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 ระบบอัดประจุไฟฟูาแบตเตอรี่
ระบบ SCADA ยังจะต้องตรวจสอบติดตามอย่างน้อยในบางส่วนของระบบดังต่อไปนี้





ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถ
ระบบสื่อสาร
ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
ประตูกั้นชานชาลา

ระบบสนับสนุนอื่นๆ ภายในแต่ละสถานี อาคาร และที่จอดรถไฟฟูา จะถูกควบคุมและ/หรือตรวจสอบ
ติดตามภายในด้วยระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ (BMS) ระบบนี้จะถูกเชื่อมต่อผ่านระบบ SCADA เพื่อแจ้งเตือน
ระดับความผิดพลาดในขั้นเฝูาระวังสูงและสถานการณ์การทํางานของระบบต่างๆ ไปยังศูนย์ควบคุมกลาง (OCC) ระบบ
สนับสนุนอื่นๆ ภายในสถานีมีดังนี้










ระบบระบายอากาศของอุโมงค์
แสงสว่างฉุกเฉินในอุโมงค์
ปูายแสดงทิศทางฉุกเฉินของสถานีและอุโมงค์
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย แสงสว่างในสถานี
ลิฟต์
บันไดเลื่อน
ระบบเครื่องสูบน้ํา ระบบประปาและน้ําทิ้ง (สถานีและอุโมงค์)
ระบบตรวจจับการบุกรุกแนวเส้นทาง

ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟูาและระบบจ่ายไฟฟูาสําหรับขับเคลื่อนรถไฟฟูา โดยปกติจะถูกควบคุมการ
ทํางานจากชุดควบคุมผ่านระบบ SCADA ในตําแหน่งระบบควบคุมการจ่ายไฟฟูาสําหรับการขับเคลื่อน (TPC) ที่ติดตั้งใน
OCC ในกรณีระบบเกิดขัดข้องล้มเหลว ระบบ SCADA สํารองที่ติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมสํารอง (Backup Control
Room) จะทําหน้าที่ควบคุมและตรวจติดตามการทํางานของระบบทั้งหมดแทน
ระบบจะมีความมั่นคงปลอดภัยสูง มีเสถียรภาพน่าเชื่อถือ ตอบสนองการทํางานสั่งการได้รวดเร็วเพียงพอ
และทําการบํารุงรักษาได้ง่าย ระบบจะรวมเข้าด้วยกันดังนี้







Dedicated HMI Maintenance Terminals
Head-end Servers and Data Bases
Remote Terminal Units (RTU)
Remote Input / Output (I/O) Units
Data Communications Between All of the Above
Marshalling Cabinets
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3.11.1.7 ประตูกั้นชานชาลา (PSD)
1) ข้อกําหนดการทํางาน
ประตูกั้นชานชาลาจะถูกติดตั้งตลอดแนวความยาวชานชาลาทั้งสองด้านของแต่ละสถานี ในสถานีใต้ดิน
ที่มีระบบปรับอากาศ ประตูกั้นชานชาลาต้องเป็นแบบที่มีความสูงจนถึงผนังเหนือประตู (Full Height PSD) ดังรูปที่
3.11.1-2 เพื่อปูองกันการรั่วไหลของอากาศระหว่างชานชาลากับรางด้านนอก สําหรับสถานียกระดับ ซึ่งไม่มีระบบ
ปรับอากาศ ประตูกั้นชานชาลาเป็นชนิดที่มีความสูงประมาณ 1.5 เมตร (Half Height PSD) ดังรูปที่ 3.11.1-3 สําหรับ
กั้นระหว่างชานชาลากับราง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร พื้นที่อย่างน้อย 80% ของประตูกั้นชานชาลาเป็นกระจก

ที่มา : โครงการรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลหรือสายสีน้ําเงิน สถานีลุมพินี

รูปที่ 3.11.1-2 ตัวอย่างประตูกั้นชานชาลาชนิด Full Height

ที่มา : รถไฟฟูาสายสีเขียวเข้ม สถานีศาลาแดง

รูปที่ 3.11.1-3 ตัวอย่างประตูกั้นชานชาลาชนิด Half Height
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2) ข้อพิจารณาด้านเทคนิค
ระบบ PSD/PEB ต้องประกอบด้วย






ประตูบานเลื่อนคู่แบบอัตโนมัติติดตั้งตําแหน่งตรงกับประตูของรถไฟฟูา พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ประตูทางออกฉุกเฉิน (EED) ติดตั้งระหว่างประตูเลื่อน
ประตูที่ปลายสุดทางเดิน (EWD)
ผนังยึดติดตายตามความจําเป็น
ชุดควบคุมประตูและระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย

3) ความต้องการด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยสําหรับการออกแบบระบบ PSD นั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณ
เชื่อมต่อระหว่างขอบชานชาลากับรางยังคงมีความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะรายการดังต่อไปนี้ ที่จําเป็นต้องได้ รับ
ความสนใจและกําหนดลงในรายการ Proof of Safety ในการออกแบบของผู้ผลิต














การขัดข้องของขั้นตอนการเปิดประตู
การขัดข้องของขั้นตอนการปิดประตู
การจัดเตรียมการอพยพฉุกเฉิน
การตรวจจับวัตถุและอุปสรรค
การตรวจจับที่ประตูทางออกฉุกเฉิน
การตรวจจับที่ประตูสุดปลายทางเดิน
การบังคับปิดประตู
ความสามารถในการทนต่อแรงดันจากฝูงชนและแรงดัน Piston Effect จากรถไฟฟูา
การปูองกันประตูหนีบมือ
การปูองกันติดค้างของผู้โดยสารระหว่าง PSD กับรถไฟฟูา
คู่มือการปฏิบติงาน
การเดินรถแบบสองทิศทาง
ปุุมเปิดฉุกเฉินแบบทุบกระจก

3.11.1.8 ระบบจัดเก็บตั๋วโดยสารอัตโนมัติ
ระบบจัดเก็บตั๋วอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection : AFC) จะต้องเป็นระบบปิดที่ทํางานโดย
อัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ภายในสถานีและอุปกรณ์ที่ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง โดยระบบ
AFC ของโครงการนี้จะรวมถึงอุปกรณ์เก็บค่าบริการของที่จอดและจรด้วย
ตั๋วโดยสารของระบบ AFC ของโครงการจะออกแบบให้เป็นเหรียญอัจฉริยะไร้สัมผัส (CST) สําหรับตั๋ว
โดยสารสําหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และเป็นบัตรอัจฉริยะไร้สัมผัส (Contactless Smart Card: CSC) สําหรับบัตร
เติมเงินและบัตรส่งเสริมการขายต่างๆ
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ระบบ AFC จะออกแบบให้รองรับกับโครงสร้างค่าโดยสารที่หลากหลายบนช่วงการดําเนินงานในแต่ละ
ช่วงได้ และรวมถึงต้องรองรับการต่อขยายโครงการในอนาคต
อุปกรณ์ระบบ AFC ของสถานีประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 อุปกรณ์ในแต่ละสถานี
- ประตูอัตโนมัติ (AG) สําหรับการตรวจสอบบัตรโดยสารเพื่อควบคุมการเข้า - ออกของผู้โดยสาร
-

-

ระหว่างพื้นที่ที่ชําระค่าโดยสารแล้วและพื้นที่ที่ยังไม่ได้ชําระค่าโดยสาร
เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (TIM/TVM) สําหรับการจําหน่ายบัตรโดยสารเที่ยวเดียว
จุดจําหน่ายตั๋ว (POST) สําหรับการให้บริการประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร เช่น การ
ตรวจสอบสถานะบัตร การปรับปรุงข้อมูลบัตร การจําหน่ายบัตร การเติมเงิน/มูลค่า การเปลี่ยน
บัตร และการคืนบัตร เป็นต้น
เครื่องเติมเงินอัตโนมัติ (AVM) สําหรับให้บริการผู้โดยสารในการเติมเงินหรือเที่ยวโดยสารในบัตร
เติมเงินหรือบัตรเติมเที่ยว
ระบบคอมพิวเตอร์สถานี สําหรับการควบคุมดูแลการทํางานของอุปกรณ์ AFC ในสถานีทั้งหมด

 อุปกรณ์ในอาคารจอดแล้วจร
- เครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ
- ช่องเก็บค่าบริการ (POST) หรืออุปกรณ์ควบคุมที่ช่องเก็บค่าบริการ (LC) เพื่อให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ เช่น ตรวจสอบสถานะบัตรจอดรถ เติมเงินในบัตรจอดรถ และบันทึกข้อมูลการเก็บ
ค่าบริการ เป็นต้น และยังทําหน้าที่ในการควบคุมเครื่องกั้นอัตโนมัติด้วย
- อุปกรณ์ตรวจจับรถเข้า-ออก (VDL) ใช้ตรวจจับรถที่วิ่งผ่านช่องทางขาเข้าและขาออก
- สัญญาณแสดงสถานะช่องทาง (LS) ใช้บอกสถานะช่องทางว่าปิดหรือเปิด
- หน้าจอแสดงข้อมูล (DDU) สําหรับแสดงข้อมูล เช่น อัตราค่าจอดรถ ค่าจํานวนเงินที่ชําระ และ
มูลค่าคงเหลือ เป็นต้น
3.11.2 แผนการเดินรถ (Train Operation Plan)
3.11.2.1 หลักการออกแบบการเดินรถ
หลักการต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบการเดินรถของโครงการ อยู่บนปัจจัยหลักๆ 3 ปัจจัยในด้านอุปสงค์
และอุปทาน ได้แก่:
 จํานวนผู้โดยสาร ที่ใช้บริการในช่วงระหว่างการให้บริการตามที่กําหนด ในรอบ 24 ชั่วโมง
 ขนาด และจํานวนขบวนรถไฟฟูา ที่จะใช้ในการกําหนดความถี่ขบวนรถไฟฟูาสําหรับให้บริการในการ
ขนผู้โดยสารในจํานวนที่ต้องการสอดคล้องกับระดับความสะดวกสบายตามที่กําหนดไว้
 เทคโนโลยี ที่ จ ะใช้ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเดิ น รถด้ ว ยจํ า นวนขบวนรถไฟที่ จ ะใช้ ในการขนส่ ง จํ า นวน
ผู้โดยสารที่กําหนด ได้อย่างปลอดภัย
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3.11.2.2 ขนาดขบวนรถไฟ (Train Capacity)
ขบวนรถไฟแบบ 4 ตู้ต่อขบวน ที่กําหนดวางแผนไว้ (ประกอบด้วย 1 ตู้ที่มีมอเตอร์กําลังและห้องขับ + 2
ตู้เปล่าที่ไม่มีห้องขับ + 1 ตู้ที่มีมอเตอร์กําลังและห้องขับ) จะมีความจุในการบรรทุกผู้โดยสาร ดังต่อไปนี้:
 ที่นั่งสําหรับผู้โดยสาร 168 ที่
 ทีส่ ําหรับผู้โดยสารยืน 984 คน ที่สภาพความหนาแน่นของผู้โดยสารยืน 6 คนต่อตารางเมตร
 รวมเป็นความจุในการบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด 1,152 คน ต่อขบวน
3.11.2.3 ความถี่ในการให้บริการ (Headway) และจานวนขบวนรถไฟ (Fleet Size)
โครงการได้กําหนดความถี่ในการให้บริการ (Headways) และจํานวนขบวนรถไฟฟูาที่ต้องใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ในช่วง 20 ปี (ค.ศ. 2019 - 2039) ดังตารางที่ 3.11.2-1
ตารางที่ 3.11.2-1 ความถี่ในการให้บริการ (Headway) และจานวนขบวนรถไฟ (Fleet Size)
Year
Demand
Train Capacity
Number of Trains
Required per Hour
Round Trip Time
Headway
Number of Trains
Spare Trains
Total Trains

2019
26,534
1152
23.03

2024
27,919
1152
24.24

2029
29,311
1152
25.44

2034
30,696
1152
26.65

2039
34,884
1152
30.28

68.3 min
2.53
27
3
30

68.3 min
2.44
28
3
31

68.3 min
2.35
29
3
32

68.3 min
2.20
31
4
35

68.3 min
1.95
35
4
39

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study Review Report) กุมภาพันธ์ 2556 โดยกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา BMTP

นอกจากนี้ ยังต้องมีแผนงานและการออกแบบที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ข้อกําหนดในการออกแบบแผนการเดินรถ
ข้อกําหนดด้านการเดินรถ (Operational Requirements) องค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่










ความยั่งยืน (Sustainability)
การประกันระบบ (System Assurance (RAMS))
ข้อกําหนดคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service Requirements)
การยศาสตร์ (Ergonomics) และปัจจัยต่างๆ ด้านบุคคล (Human Factors)
ความปลอดภัยจากไฟและต่อชีวิต (Fire and Life Safety)
การรักษาความปลอดภัย (Security)
การเข้าถึง (Access)
ความสะดวกสบาย (Comfort)
อายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ (Design Life)
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 สุนทรียศาสตร์และความสวยงาม (Aesthetics)
 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Compatibility)
2) แผนการจัดการด้านบุคลากร
แผนการจัดการด้านบุคลากร (Staffing and Management Plan) ใช้เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการ
(Guideline) ให้แก่ผู้ให้บริการเดินรถ (Operator) ของโครงการ มีข้อกําหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้
 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 ปรัชญาในการฝึกอบรมพนักงาน (Training Philosophy)
 จํานวนพนักงาน (Personnel Numbers)
3) แผนควบคุมการเดินรถ
แผนควบคุมการเดินรถ (Operations Control Plan) ใช้เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการ (Guideline)
โดยมีข้อกําหนดความต้องการต่างๆ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ระดับของการควบคุม (Levels of Control หรือ Control Hierarchy)
 สถานี/จอควบคุม ชุดควบคุมแบบรวมศูนย์ (Universal Workstations) ซึ่งเป็นส่วนของการเชื่อม
ประสานกันระหว่างคน ผู้เป็นผู้ควบคุม กับอุปกรณ์เครื่องจักร (Human Machine Interface)
 ศูนย์ควบคุมการเดินรถกลาง (Operations Control Centre : OCC)
 ศูนย์รายงานความบกพร่อง (Fault Reporting Centre : FRC)
 ห้องบริหารจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Room : IMR)
 ห้องปฏิบัติการประจําสถานี (Station Operations Rooms)
4) แผนการเดินรถปกติ
หลักใหญ่ๆ ที่อยู่เบื้องหลังการกําหนดให้การเดินรถในสภาวะปกติของโครงการมีความยืดหยุ่น นั้นมาจาก
การออกแบบผังงานระบบราง กล่าวคือ
 สามารถเดินรถได้ที่ความถีต่ ่างๆ บนแต่ละช่วงของแนวเส้นทาง ตามจํานวนความต้องการการเดินทาง
ในแต่ละช่วงของเส้นทางนั้นๆ
 สามารถตอบสนองกับความต้องการในการเดินทาง ในช่วงที่มีการจัดงาน หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 สามารถจอดพักขบวนรถไฟฟูาที่สถานีปลายทาง และสถานีกลางทางได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เดินรถปกติ
5) แผนการเดินรถในรูปแบบลดระดับการทํางาน
หัวใจหลักในการกําหนดการเดินรถในรูปแบบที่ลดระดับการทํางานลง (Degraded Operations Plan)
ที่หนุนหลังการออกแบบแผนผังระบบรางของโครงการ ได้แก่
 ออกแบบให้มี Crossovers และ Pocket Tracks
 ออกแบบระบบอาณัติสัญญาณให้สามารถเดินรถขาไป – ขากลับบนรางเดียวกันได้อย่างปลอดภัย
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6) แผนการเดินรถในกรณีฉุกเฉิน
แผนการเดินรถในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Operations Plan หรือ EOP) ประกอบด้วย 4 แนว
ทางการดําเนินการหลักดังนี้
 การเตรีย มความพร้อมรองรับ กับเหตุ การณ์ ต่ า งๆ (Incident Preparedness) โดยใช้ ระบบ
(Systems) และการวางแผน (Plans) ต่า งๆ เพื่อระบุ (Identify) ตรวจจับ (Detect) ปูองกัน
(Prevent) และฝึกซ้อม (Train) สําหรับสถานการณ์ (Situations) ต่างๆ
 การตอบสนองต่ อเหตุการณ์ (Incident Response) โดยใช้การวางแผน (Plans) ขั้น ตอน
(Procedures) และกระบวนการ (Processes) ต่ างๆ ที่ ส ามารถใช้ เพื่ อติด ตามการตอบสนองต่ อ
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์
 การบริหารจัดการเหตุการณ์ (Incident Management) โดยมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่
สามารถใช้ในการจัดการและกอบกู้ (Recovery) สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ได้
 การสืบสวนเหตุการณ์ (Incident Investigation) โดยมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่สามารถใช้
ในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
7) แผนความปลอดภัยในการเดินรถ
แผนความปลอดภัยในการเดินรถ (Operations Safety Plan) ที่จัดทําขึ้นจะเป็นเสมือนแนวทาง
ดําเนินการ (Guideline) โดยมีการอธิบายถึงประเด็นหลักต่างๆ ต่อไปนี้






นโยบายด้านความปลอดภัย (Safety Policy)
องค์กรบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management Organization)
ความปลอดภัยในการเดินรถ (Operations Safety)
การบริหารจัดการภัยอันตรายต่างๆ (Safety Hazard Management)
เอกสารบันทึกประวัติเหตุการณ์ ข้อกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8) แผนการรักษาความปลอดภัยในการเดินรถ
แผนการรักษาความปลอดภัยในการเดินรถ (Operations Security Plan) ใช้เพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินการในด้านการเตรียมพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Preparedness) โดยรวมถึงประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้





นโยบายการรักษาความปลอดภัย (Security Policy)
หลักการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย (Principles of Security Management)
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัย (Security Risk Management)
แผนปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยของระบบ (System Security Program)

9) แผนการซ่อมบํารุง
แผนการซ่ อมบํา รุง (Maintenance Plan) ใช้ เพื่ อเป็ นแนวทางการดํ า เนิ นการ ซึ่ง มีป ระเด็น ต่า งๆ
ดังต่อไปนี้ :
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ปรัชญาแนวคิดการซ่อมบํารุง (Maintenance Philosophy)
การควบคุมและรับรองคุณภาพ (Quality Assurance And Control)
กลยุทธ์และแนวคิดการซ่อมบํารุง (Maintenance Concept & Strategy)
การวางแผนและบริหารจัดการการซ่อมบํารุง (Maintenance Management and Planning)
ศูนย์รายงานข้อผิดพลาด (Fault Reporting Centre)
ระบบบริหารจัดการการซ่อมบํารุง (Maintenance Management System)
การบริหารจัดการอะไหล่สํารองและวัสดุสิ้นเปลือง (Material Management-Spare Parts and
Consumables)
 ความปลอดภัยในการซ่อมบํารุง (Maintenance Safety)
 การทํางานกับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Work on Safety Critical Equipment)
3.11.3 แผนการเดินรถในที่จอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard Operation Plan)
แผนการเดินรถในที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard Operations Plan) เป็นแผนที่สนับสนุนแผนการเดินรถ
ปกติ (Normal Operations Plan) แผนการเดินรถในรูปแบบที่ลดระดับการทํางาน (Degraded Operations Plan)
และแผนการเดินรถในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Operations Plan) โดยในแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย แนวคิดการ
ควบคุมการดําเนินงานที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard Control Philosophy) รายละเอียดและขั้นตอนในการปล่อย
และนําเก็บขบวนรถไฟ สําหรับการให้บริการในแต่ละวัน รวมถึงการนําขบวนรถไฟฟูาไปจอดเก็บ (Stabling) ล้างทํา
ความสะอาด (Washing) บํารุงรักษา (Maintenance) และซ่อมแซม (Repair)
3.12

มูลค่าการลงทุนของโครงการและการประมาณราคา

3.12.1 ค่าลงทุนเริ่มต้น
3.12.1.1 ค่าเตรียมการก่อสร้าง
1) ค่าชดเชยที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน
เนื่องจากในขณะที่ดําเนินการศึกษาอยู่นี้ ยังมิได้สรุปรูปแบบจนถึงขั้นที่จะประเมินพื้นที่ที่จะถูกเวนคืนได้
ที่ปรึกษาจึงได้ใช้ราคาค่าเวนคืนที่ดินตามประมาณการของแผนแม่บท M-MAP (อ้างอิง 5: สนข. 2553)
2) ค่าที่ปรึกษาโครงการ

 ด้านการบริหารโครงการ
 ด้านการควบคุมการก่อสร้าง
 ด้านการรับรองโดยวิศวกรอิสระ
3.12.1.2 ค่าก่อสร้างงานโยธาและงานระบบราง
1) งานก่อสร้างทั่วไป

 งานจัดเตรียมการก่อสร้าง สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ
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บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

 งานออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบรายละเอียดสําหรับโครงการใต้ดินและระบบราง
 งานรื้อย้ายปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ระบายน้ํา ถนน และสภาพภูมิทัศน์
 งานจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานเบี่ยงการจราจร งานด้านความปลอดภัยและการปูองกัน
อุบัติเหตุ งานระบบสัญญาณการจราจร และอื่นๆ

 งานจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม งานปูองกัน และลดผลกระทบด้ า นอากาศ เสี ย ง ความสั่ น สะเทื อ น
คุณภาพน้ํา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชุมชน
2) งานโยธาส่วนใต้ดิน

 งานอุโมงค์ทางวิ่ง
 งานสถานี
 งานลิฟต์และบันไดเลื่อน
3) งานโยธาส่วนระดับดินและยกระดับ

 งานอุโมงค์ทางวิ่ง
 งานสถานี
 งานลิฟต์และบันไดเลื่อน
4) งานระบบรถไฟฟูา











ระบบอาณัติสัญญาณ
ระบบสื่อสาร
ศูนย์ควบคุมการเดินรถ
ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
ระบบประตูกั้นชานชาลา
ระบบและอุปกรณ์ภายในที่จอดรถไฟฟูา
ระบบ SCADA
ระบบจ่ายกําลังไฟฟูาขับเคลื่อน
ขบวนรถไฟฟูา

การประมาณค่าลงทุน เริ่ม ต้น ของโครงการ แบ่ งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณี ที่ 1 คิดตามระยะทาง
(Distance Fare) และ กรณีที่ 2 คิดราคา 20 บาทตลอดสาย (20 Baht Flat Fare) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
กรณีที่ 1 คิดตามระยะทาง มีค่าการลงทุนเริ่มต้น 121,563,687,000 บาท ดังตารางที่ 3.12.1-1
กรณีที่ 2 คิดราคา 20 บาทตลอดสาย ค่าการลงทุนเริ่มต้น 122,567,318,000 บาทดังตารางที่ 3.12.1-2
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บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 3.12.1-1 การประมาณการค่าลงทุนเริ่มต้นของกรณีที่ 1 Distance Fare
Route Tao Pun - Rat Burana
Item

Description

A
1
1.1
1.2
1.3

Preconstruction work
Land Acquisition&Compensation
Land Acquisition
Compensation for existing buildings
Surveying for existing buildings

2
2.1
2.2
2.3

Consultation fee
Project Management Fee
Construction Supervision Fee(Civil Work)
M&E Supervision Fee(Except Rolling Stock)

Underground
13.009

Elevated
10.612

Unit

Quantity

Ls.
Ls.
Ls.

Total
23.621

1
1
1

Unit
Km

Unit Rate

Amount

(x1,000 Baht)

(x1,000 Baht)

16,091,614
678,586
32,000

Sub-total of item A1
%
%
%

1.5%
2.5%
2.5%

96,367,772
73,469,124
11,723,258

Sub-total of item A2
B
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Total of item A
Civil works and Track Works
General Work
Preliminaries and General works
Utilities Relocation
Traffic management
EIA Management
Service Road (ง8)
Compensation Construction
- Explosive Ordnance Disposal Royal Thai Army
- 4th Tank Battalion Royal Guard
- Thai Journalists Association ???
- Cabinet Publishing and Gazzette Office
- The Crown Property Bureau (Sam Yod Park) ???
- Ministry of Justice
- Somdech Phra Pinklao Hospital

Sub-total of item B1
2
At Grade and Elevated Portions
2.1
Running Track
2.1.1
Elevated
2.2
Stations
2.2.1
Elevated Station (7 Sta)
- Sta 11 Elevated (Chom Thong : PP 27)
- Sta 12 Elevated (Dao Kanong : PP 28)
- Sta 13 Elevated ( Bang Pakok: PP 29)
- Sta 14 Elevated ( Pracha Uthit : PP 30)
- Sta 15 Elevated (Rat Burana : PP 31)
- Sta 16 Elevated (Phra Pra Daeng : PP 32)
- Sta 17 Elevated (Khru Nai : PP 33)
2.3
Lift & Escalators (At Grade and Elevated Stations 6 Sta)
- Lift
- Escalators
Sub-total of item B2
3
Depot and Buildings
3.1
Depot
- Track Platform and Workshop
- Admin & OCC Building
- Civil Part
3.2
Park&Ride
- Bangpakok
- Rat Burana 1
- Rat Burana 2
3.3
Intermodal Transfer Facilities
Sub-total of item B3
4
Underground Portion
4.1
Detailed Design for Underground Portion
4.2
Running Track
1) Twin Bored Tunnel
2) Cut&Cover Tunnel
3) Transition Structures (2 Places)

Remark

16,091,614
678,586
32,000
16,802,200

13.8%

1,445,517
1,836,728
293,081
3,575,326
20,377,526

2.9%
16.8%

%
Km.
Km.
%
Ls.

8.1%
23.6
23.6
0.5%
1

62,428,084
153,786
18,824
62,428,084
260,000

5,056,675
3,632,571
444,653
312,140
260,000

Ls.
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.

1
1
1
1
1
1
1

1,000,000
28,000
11,000
54,000
35,000
150,000
57,000

1,000,000
28,000
11,000
54,000
35,000
150,000
57,000
11,041,040

9.1%

2,878,480
427,331
620,320
537,610
634,105
523,826
668,567
668,567
71,263
437,869
7,467,938

6.1%

m.

Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
No.
No.

8,300
6,200
9,000
7,800
9,200
7,600
9,700
9,700
28
64

347
69
69
69
69
69
69
69
2,545
6,842

Sqm.
Sqm.
Ls

100,000
35,000
1

13
18
250,000

1,336,755
629,835
250,000

Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sta.

66,000
27,000
30,000
17

14
14
14
12,230

924,000
378,000
420,000
207,917
4,146,507

%

5%

45,365,505

2,268,275

m.
m.
m.

10,400
3,350
896

900
2,642
731

9,356,800
8,849,653
655,721

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP
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3.4%

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 3.12.1-1 การประมาณการค่าลงทุนเริ่มต้นของกรณีที่ 1 Distance Fare (ต่อ)
Route Tao Pun - Rat Burana
Description

Item
4.3

4.4

4.5
4.6
4.6.1
4.6.2

Stations
Underground Station (11 Sta)
- Sta 01 Underground (Parliament : PP 17)
- Sta 02 Underground (Sri Yan : PP 18)
- Sta 03 Underground (Sam Sen : PP 19)
- Sta 04 Underground (National Libraly : PP 20)
- Sta 05 Underground (Bang Khunprom : PP 21)
- Sta 06 Underground (Phan Fah : PP 22)
- Sta 07 Underground (Wang Burapha : PP 23)
- Sta 08 Underground (Memorial Bridge : PP 24)
- Sta 09 Underground (Wong Wian Yai : PP 25)
- Sta 10 Underground (Sam Re : PP 26)
Lift & Escalators (Underground Station 10 Sta)
- Lift
- Escalators
Intervention Building
TVS
TVS + Trackway in station
TVS in IVS

Underground
13.009

Elevated
10.612

Unit

Quantity

Total
23.621

Unit
Km

Unit Rate

Amount

(x1,000 Baht)

(x1,000 Baht)

Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.

17,000
18,500
17,900
18,800
17,900
13,600
22,100
16,000
19,000
15,300

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

1,952,820
2,125,127
2,056,204
2,159,589
2,056,204
1,562,256
2,538,665
1,837,948
2,182,563
1,757,538

No.
No.
No.

37
210
11

2,545
9,736
154,845

94,147
2,044,476
1,703,296

No.
No.

10
11

177,800
59,500

1,778,000
654,500

Sub-total of item B4
5
5.1
5.2
5.3

Track work
Detailed Design for Track Work
Mainline Double Tracks
Depot and Non Revenue Tracks

C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Total of item B
M & E and Rolling Stock
Mechanical & Electrical Works
Pre construction Cost
Signalling
Communications
Railway Control Facilities
Automated fare collection
Platform screen door
Depot-workshop equipment
SCADA
Power Supply

Ls
Ls
Ls

1
1
1

131,682
2,536,437
511,740

Sub-total of item B5

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

1
1
1
1
1
1
1
1
1

730,443
2,027,817
1,353,238
735,970
1,212,151
991,320
817,438
401,883
3,452,999

Sub-total of item C1
2
2.1

Rolling Stock
Rolling Stock 750 volt DC
4-Car, 38 Trains(Included Spare Trains)

Car

1

11,175,390

Sub-total of item C2

D
1
2

47,633,780

39.2%

131,682
2,536,437
511,740
3,179,859
73,469,124

2.6%
60.4%

730,443
2,027,817
1,353,238
735,970
1,212,151
991,320
817,438
401,883
3,452,999
11,723,258

9.6%

11,175,390
11,175,390
22,898,648
116,745,298

Total of item C
Initial Cost Estimate (Total A+B+C)
Contingencies
For Civil works (B)
For M & E and Rolling Stock (C)

%
%

5%
5%

73,469,124
22,898,648

Sub-total of item D
Total of item A+B+C+D
Grand Total
Note :1) All cost figures are in thousand of Baht with VAT 7% inclusive
2) All cost of Land Acquisition&Compensation are in Preliminary Cost stage
3) Unit market price in year 2015
4) TOE = Train Onboard Equipment
5) OCC = Operation Control Center
6) Sta. =Station.
7) Land Acquisition and Compensation for existing buildings in year 2559

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP
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Remark

9.2%
18.8%
96.0%

3,673,456
1,144,932
4,818,389
121,563,687
121,563,687

4.0%
100.0%
100.0%

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 3.12.1-2 การประมาณการค่าลงทุนเริ่มต้นของกรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare
Route Tao Pun - Rat Burana
Item

Underground
13.009

Elevated
10.612

Unit

Quantity

Description

A
1
1.1
1.2
1.3

Preconstruction work
Land Acquisition&Compensation
Land Acquisition
Compensation for existing buildings
Surveying for existing buildings

2
2.1
2.2
2.3

Consultation fee
Project Management Fee
Construction Supervision Fee(Civil Work)
M&E Supervision Fee(Except Rolling Stock)

Ls.
Ls.
Ls.

1
1
1

Total
23.621

Unit
Km

Unit Rate

Amount

(x1,000 Baht)

(x1,000 Baht)

16,091,614
678,586
32,000

Sub-total of item A1
%
%
%

Sub-total of item A2
Total of item A
B
Civil works and Track Works
1
General Work
1.1
Preliminaries and General works
1.2
Utilities Relocation
1.3
Traffic management
1.4
EIA Management
1.5
Service Road (ง8)
Compensation Construction
- Explosive Ordnance Disposal Royal Thai Army
- 4th Tank Battalion Royal Guard
- Thai Journalists Association ???
- Cabinet Publishing and Gazzette Office
- The Crown Property Bureau (Sam Yod Park) ???
- Ministry of Justice
- Somdech Phra Pinklao Hospital
Sub-total of item B1
2
At Grade and Elevated Portions
2.1
Running Track
2.1.1
Elevated
2.2
Stations
2.2.1
Elevated Station (7 Sta)
- Sta 11 Elevated (Chom Thong : PP 27)
- Sta 12 Elevated (Dao Kanong : PP 28)
- Sta 13 Elevated ( Bang Pakok: PP 29)
- Sta 14 Elevated ( Pracha Uthit : PP 30)
- Sta 15 Elevated (Rat Burana : PP 31)
- Sta 16 Elevated (Phra Pra Daeng : PP 32)
- Sta 17 Elevated (Khru Nai : PP 33)
2.3
Lift & Escalators (At Grade and Elevated Stations 6 Sta)
- Lift
- Escalators
Sub-total of item B2
3
Depot and Buildings
3.1
Depot
- Track Platform and Workshop
- Admin & OCC Building
- Civil Part
3.2
Park&Ride
- Bangpakok
- Rat Burana 1
- Rat Burana 2
3.3
Intermodal Transfer Facilities
Sub-total of item B3
4
Underground Portion
4.1
Detailed Design for Underground Portion
4.2
Running Track
1) Twin Bored Tunnel
2) Cut&Cover Tunnel
3) Transition Structures (2 Places)

%
Km.
Km.
%
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.
Ls.

1.5%
2.5%
2.5%

8.1%
23.6
23.6
0.5%
1
1
1
1
1
1
1
1

97,308,770
73,469,124
11,781,989

13.7%

1,459,632
1,836,728
294,550
3,590,909
20,393,109

2.9%
16.6%

62,428,084
153,786
18,824
62,428,084
260,000

5,056,675
3,632,571
444,653
312,140
260,000

1,000,000
28,000
11,000
54,000
35,000
150,000
57,000

1,000,000
28,000
11,000
54,000
35,000
150,000
57,000
11,041,040

8,300

347

2,878,480

Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.

6,200
9,000
7,800
9,200
7,600
9,700
9,700

69
69
69
69
69
69
69

427,331
620,320
537,610
634,105
523,826
668,567
668,567

28
64

2,545
6,842

71,263
437,869
7,467,938

Sqm.
Sqm.
Ls

100,000
35,000
1

13
18
250,000

1,336,755
629,835
250,000

Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sta.

66,000
27,000
30,000
17

14
14
14
12,230

924,000
378,000
420,000
207,917
4,146,507

%
m.
m.
m.

5%
10,400
3,350
896

45,365,505
900
2,642
731

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP
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16,091,614
678,586
32,000
16,802,200

m.

No.
No.

Remark

2,268,275
9,356,800
8,849,653
655,721

9.0%

6.1%

3.4%

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 3.12.1-2 การประมาณการค่าลงทุนเริ่มต้นของกรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare (ต่อ)
Route Tao Pun - Rat Burana
Item
4.3

4.4

4.5
4.6
4.6.1
4.6.2

Underground
13.009

Elevated
10.612

Unit

Quantity

Description
Stations
Underground Station (11 Sta)
- Sta 01 Underground (Parliament : PP 17)
- Sta 02 Underground (Sri Yan : PP 18)
- Sta 03 Underground (Sam Sen : PP 19)
- Sta 04 Underground (National Libraly : PP 20)
- Sta 05 Underground (Bang Khunprom : PP 21)
- Sta 06 Underground (Phan Fah : PP 22)
- Sta 07 Underground (Wang Burapha : PP 23)
- Sta 08 Underground (Memorial Bridge : PP 24)
- Sta 09 Underground (Wong Wian Yai : PP 25)
- Sta 10 Underground (Sam Re : PP 26)

Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.
Sqm.

Lift & Escalators (Underground Station 10 Sta)
- Lift
- Escalators
Intervention Building
TVS
TVS + Trackway in station
TVS in IVS

Total
23.621

Unit
Km

Unit Rate

Amount

(x1,000 Baht)

(x1,000 Baht)

17,000
18,500
17,900
18,800
17,900
13,600
22,100
16,000
19,000
15,300

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

1,952,820
2,125,127
2,056,204
2,159,589
2,056,204
1,562,256
2,538,665
1,837,948
2,182,563
1,757,538

No.
No.
No.

37
210
11

2,545
9,736
154,845

94,147
2,044,476
1,703,296

No.
No.

10
11

177,800
59,500

1,778,000
654,500

Sub-total of item B4
5
5.1
5.2
5.3

C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

D
1
2

Track work
Detailed Design for Track Work
Mainline Double Tracks
Depot and Non Revenue Tracks

Ls
Ls
Ls

Sub-total of item B5
Total of item B
M & E and Rolling Stock
Mechanical & Electrical Works
Pre construction Cost
Signalling
Communications
Railway Control Facilities
Automated fare collection
Platform screen door
Depot-workshop equipment
SCADA(Full OCC set 1 unit, DCC+PTR room full set 1 unit)
Power Supply(BSS 1 unit,TSS 9 unit,Station Service 29 unit)
Sub-total of item C1
Rolling Stock
Rolling Stock 750 volt DC
4-Car, 41 Trains(Included Spare Trains)
Sub-total of item C2
Total of item C
Initial Cost Estimate (Total A+B+C)
Contingencies
For Civil works (B)
For M & E and Rolling Stock (C)

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Ls

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

131,682
2,536,437
511,740

730,443
2,076,214
1,363,571
735,970
1,212,151
991,320
817,438
401,883
3,452,999

12,057,657

5%
5%

73,469,124
23,839,646

Sub-total of item D
Total of item A+B+C+D
Grand Total
Note :1) All cost figures are in thousand of Baht with VAT 7% inclusive
2) All cost of Land Acquisition&Compensation are in Preliminary Cost stage
3) Unit market price in year 2015
4) TOE = Train Onboard Equipment
5) OCC = Operation Control Center
6) Sta. =Station.
7) Land Acquisition and Compensation for existing buildings in year 2559

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP

3-202

47,633,780

38.9%

131,682
2,536,437
511,740
3,179,859
73,469,124

2.6%
59.9%

730,443
2,076,214
1,363,571
735,970
1,212,151
991,320
817,438
401,883
3,452,999
11,781,989

9.6%

12,057,657
12,057,657
23,839,646
117,701,880

%
%

Remark

9.8%
19.5%
96.0%

3,673,456
1,191,982
4,865,439
122,567,318
122,567,318

4.0%
100.0%
100.0%
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3.12.1.3 เงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

 การประมาณการลงทุน จําเป็นต้องลงทุนจัดซื้อขบวนรถไฟฟูาเพิ่มเมื่อมีจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งได้
วางแผนที่จะซื้อรถเพิ่มทุกๆ 5 ปี โดยในปีที่ 31 จะทําการเปลี่ยนรถขบวนเดิมทั้งหมดที่ซื้อเมื่อตอน
เริ่มเดินรถ

 ประมาณการหลังปีที่ 15 ของโครงการ มีการซ่อมใหญ่สําหรับขบวนรถไฟฟูาที่ซื้อมาในระยะแรก ซึ่ง
จะมีค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 33 ของราคาซื้อเดิม และสําหรับขบวนรถไฟฟูาที่จัดซื้อเพิ่มเติม
หลังจากนี้ก็จะต้องมีการซ่อมใหญ่ด้วยเช่นกัน

 สําหรับอุปกรณ์ด้านระบบรถไฟฟูา การวิเคราะห์นี้กําหนดอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี โดยจะต้องมี
การลงทุนเพิ่มจัดหาอุปกรณ์ใหม่เพื่อขยายการบริการและเปลี่ยนทดแทน

 ประมาณการค่าลงทุนเพิ่มหลังการใช้งาน 15 ปี ประกอบด้วยค่าลงทุนในระบบงานต่อไปนี้ คือ
ระบบสื่อสาร ระบบ OCC ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ อุปกรณ์ ที่จอดรถไฟฟูา ระบบ SCADA
และระบบอาคารบริการของสถานีต่างๆ
การประมาณค่าเงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ของโครงการ ตั้งแต่ปีเปิด
ให้บริการ ปีที่ 6 ถึง ปีที่ 36 แบ่งออกเป็น 2 กรณี เช่นกัน ได้แก่ กรณีที่ 1 คิดตามระยะทาง (Distance Fare) และกรณี
ที่ 2 คิดราคา 20 บาทตลอดสาย (20 Baht Flat Fare) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
กรณีที่ 1 คิดตามระยะทาง มีเงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 89,245 บาท
ดังตารางที่ 3.12.1-3
กรณีที่ 2 คิดราคา 20 บาทตลอดสาย มีเงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
90,963 บาท ดังตารางที่ 3.12.1-4
ตารางที่ 3.12.1-3 เงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
กรณีที่ 1 Distance Fare
@Year

6

16

21

26

31

36

2027

2037

2042

2047

2052

2057

Total
Year (A.D.)
Additional rollingstock

389

Refurbishment of rollingstock

-

498

2,256

4,315

128

2,552
-

Replacement of Rollingstock

164

4,084

9,779

744

5,353

30,318

-

30,318

Replacement of M&E equipment

-

14,345

-

-

29,451

-

43,796

Total Add on Capital Cost

389

19,159

2,384

2,552

59,933

4,828

89,245

Note: costs were inflated per escalation price index

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP
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ตารางที่ 3.12.1-4 เงินลงทุนเพิ่มเพื่อขยายการให้บริการและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
กรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare
@Year

16

21

26

31

36

2037

2042

2047

2052

2057

Total
Year (A.D.)
Additional rollingstock
Refurbishment of rollingstock

498
4,656

1,692

3,190

722

3,675

9,777

-

-

164

558

5,379

Replacement of Rollingstock

31,762

-

31,762

Replacement of M&E equipment

14,447

-

-

29,598

-

44,045

Total Add on Capital Cost

19,602

1,692

3,190

62,246

4,233

90,963

Note: costs were inflated per escalation price index

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP

3.12.1.4 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการการเดินรถและซ่อมบารุง (OM & M Costs)
ตามการศึกษาของ ADB TA 4676-THA, July 2006 (Integrating Mass Rapid Transit in Bangkok
(Resource Report) ได้กําหนดวิธีคิด OM & M Cost เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้ :
ค่าดําเนินการและค่าบํารุงรักษาของโครงการ ได้จากการประมาณการใช้พลังงานไฟฟูา ค่าการพนักงาน
และอื่น ๆ ที่ ป รึ กษาใช้ ค่า ใช้ จ่ า ยต่ อหน่ ว ยตามแบบจํ า ลองการคํา นวณค่า ดํ า เนิ น การและบํ า รุ ง รักษาของ MRT
Assessment Standardization
การประมาณค่าใช้จ่ายด้านการจัดการเดินรถและซ่อมบํารุง (OM & M Costs) ของโครงการ ตั้งแต่ปีเปิด
ให้บริการ ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 40 แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 คิดตามระยะทาง (Distance Fare ) และ กรณีที่ 2
คิดราคา 20 บาทตลอดสาย (20 Baht Flat Fare) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
กรณีที่ 1 คิดตามระยะทาง ด้านการจัดการเดินรถและซ่อมบํารุง (OM & M Costs) ทั้งหมด 73,801
ล้านบาท ดังตารางที่ 3.12.1-5
กรณีที่ 2 คิดราคา 20 บาทตลอดสาย ด้านการจัดการเดินรถและซ่อมบํารุง (OM & M Costs) ทั้งหมด
76,294 ล้านบาท ดังตารางที่ 3.12.1-6
3.12.2 สรุปมูลค่าการลงทุนของโครงการ
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) วิเคราะห์การลงทุน ของ
โครงการโดยแบ่ง 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 คิดตามระยะทาง (Distance Fare) และกรณีที่ 2 คิดราคา 20 บาทตลอดสาย
(20 Baht Flat Fare) ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า
กรณีที่ 1 คิดตามระยะทาง มีมูลค่าการลงทุนโครงการทั้งหมด 114,959.6 ล้านบาท และผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับ 9.5 % ดังตารางที่ 3.12.2-1
กรณีที่ 2 คิดราคา 20 บาทตลอดสาย มีมูลค่าการลงทุนโครงการทั้งหมด 115,646.0 ล้านบาท และ
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับ 13.02 % ดังตารางที่ 3.12.2-2
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ตารางที่ 3.12.1-5 ค่าดาเนินการและค่าบารุงรักษา (O&M Cost) กรณีที่ 1 Distance Fare
Distribution of O&M cost
unit;million Baht otherwise indicated
Escalation cost index at 2.5% per year
Escalation cost accumulate
Train-hours (m hrs/year)
Elevated and at-grade (EL&G)
Coefficient values
Cost 1
Underground (UG)
Coefficient values
Cost 2
Car-hours (m hrs/year)
Coefficient values
Cost 3
Car-km
(m km/year)
Coefficient values
Cost 4
Peak cars (traincars)
Coefficient values
Cost 5
Station (stations)
Elevated and at-grade (EL&G)
Coefficient values
Cost 6
Underground (UG)
Coefficient values
Cost 7
Line Length (km)
Coefficient values
Cost 8
Total O&M

2006

Y1

Y5

Y10

Y15

Y20

Y25

Y30

Y35

Y40

value

2022

2026

2031

2036

2041

2046

2051

2056

2061

1.000

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.000

1.104

1.249

1.413

1.599

1.809

2.046

2.315

2.620

1,100

1,400

1,300

0.065

0.065

0.057

0.060

0.067

0.074

0.082

0.089

0.064

1,633

1,802

2,039

2,307

2,611

2,954

3,342

3,781

4,278

107

118

115

139

176

220

273

335

272

0.103

0.103

0.089

0.094

0.106

0.116

0.128

0.139

0.099

2,078

2,294

2,596

2,937

3,322

3,759

4,253

4,812

5,444

213

235

230

276

351

438

544

668

542

0.672

0.672

0.581

0.616

0.692

0.763

0.838

0.909

0.978

1,930

2,130

2,410

2,727

3,085

3,491

3,949

4,468

5,055

1,297

1,431

1,400

1,681

2,134

2,663

3,310

4,063

4,944

23.6

23.6

20.4

21.7

24.3

26.8

29.5

32.0

34.4

59

66

74

84

95

107

122

137

156

1,402

1,548

1,514

1,818

2,308

2,880

3,580

4,394

5,347

144

144

124

132

148

164

180

196

210

5.2

5.7

6.5

7.3

8.3

9.4

10.6

12.0

13.6

748

826

805

969

1,229

1,541

1,914

2,358

2,858

40

3.5 m

11 m

29 m

0.1 m

7

7

7

7

7

7

7

7

7

16.3

18.0

20.4

23.1

26.1

29.5

33.4

37.8

42.8

114.3

126.2

142.8

161.5

182.7

206.7

233.9

264.7

299.4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

43.1

47.5

53.8

60.8

68.8

77.9

88.1

99.7

112.8

430.5

475.2

537.6

608.3

688.2

778.7

881.0

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

0.15

0.16

0.19

0.21

0.24

0.27

0.30

0.34

0.39

3.37

3.72

4.21

4.76

5.39

6.10

6.90

7.80

8.83

3,596

4,763

4,749

5,657

7,075

8,733

10,743

13,087

15,398

996.8 1,127.7

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP

ตารางที่ 3.12.1-6 ค่าดาเนินการและค่าบารุงรักษา (O&M Cost) กรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare
Distribution of O&M cost
unit;million Baht otherwise indicated
Escalation cost index at 2.5% per year
Escalation cost accumulate
Train-hours (m hrs/year)
Elevated and at-grade (EL&G)
Coefficient values
Cost 1
Underground (UG)
Coefficient values
Cost 2
Car-hours (m hrs/year)
Coefficient values
Cost 3
Car-km
(m km/year)
Coefficient values
Cost 4
Peak cars (traincars)
Coefficient values
Cost 5
Station (stations)
Elevated and at-grade (EL&G)
Coefficient values
Cost 6
Underground (UG)
Coefficient values
Cost 7
Line Length (km)
Coefficient values
Cost 8
Total O&M

2006

Y1

Y5

Y10

Y15

Y20

Y25

Y30

Y35

Y40

value

2022

2026

2031

2036

2041

2046

2051

2056

2061

1.000

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.000

1.104

1.249

1.413

1.599

1.809

2.046

2.315

2.620

1,100

1,400

1,300

40

3.5 m

11 m

29 m

0.1 m

0.071

0.071

0.060

0.065

0.071

0.076

0.085

0.060

0.065

1,633

1,802

2,039

2,307

2,611

2,954

3,342

3,781

4,278

116

128

122

151

185

225

285

227

280

0.111

0.111

0.094

0.103

0.111

0.119

0.133

0.094

0.103

2,078

2,294

2,596

2,937

3,322

3,759

4,253

4,812

5,444

231

255

244

301

369

449

567

453

558

0.727

0.727

0.616

0.672

0.727

0.783

0.874

0.925

1.008

1,930

2,130

2,410

2,727

3,085

3,491

3,949

4,468

5,055

1,404

1,549

1,486

1,832

2,244

2,732

3,451

4,131

5,095

25.6

25.6

21.7

23.6

25.6

27.5

30.7

32.5

35.4

59

66

74

84

95

107

122

137

156

1,518

1,676

1,607

1,981

2,427

2,955

3,732

4,468

5,510

156

156

132

144

156

168

188

198

216

5.2

5.7

6.5

7.3

8.3

9.4

10.6

12.0

13.6

811

895

857

1,057

1,296

1,579

1,999

2,382

2,940

7

7

7

7

7

7

7

7

7

16.3

18.0

20.4

23.1

26.1

29.5

33.4

37.8

42.8

114.3

126.2

142.8

161.5

182.7

206.7

233.9

264.7

299.4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

43.1

47.5

53.8

60.8

68.8

77.9

88.1

99.7

112.8

430.5

475.2

537.6

608.3

688.2

778.7

881.0

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

0.15

0.16

0.19

0.21

0.24

0.27

0.30

0.34

0.39

3.37

3.72

4.21

4.76

5.39

6.10

6.90

7.80

8.83

3,856

5,107

5,000

6,097

7,397

8,932

11,155

12,931

15,819

996.8 1,127.7

ที่มา : รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ (กันยายน 2558) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP
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ตารางที่ 3.12.2-1 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ กรณีที่ 1 Distance Fare
ราคาทางเศรษฐศาสตร์
ค่าจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ ดิน
ค่าที่ ปรึกษา
ค่างานโยธา
ค่างาน M&E
ค่าขบวนรถ
รวมเงินลงทุนทั้ งสิ้ น

16,770.2
3,470.7
72,392.6
11,446.1
10,879.9
114,959.6

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

Discount Rate
8.00%
12.00%
12.75%

NPV(ล้ านบาท)
78,170.82
7,406.43
0.00

B/C Ratio
1.66
1.08
1.00

EIRR

12.75%

หน่วย : ล้ านบาท
ค่าใช้จา่ ย
พ.ศ.

ปีที่ กอ่ สร้าง

2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลประโยชน์

ค่าเวนคืน และค่าก่อ สร้าง

ค่าลงทุนเพิ่ มเติม

7,569.0
30,655.2
24,477.0
21,108.0
21,108.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ค่าดาเนินการ
และบารุงรักษา
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

รวมค่าใช้จา่ ย

ค่าเสื่ อ มราคา

VOC Saving

7,569.0
30,655.2
24,477.0
21,108.0
21,108.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

VOT Saving Envi Saving
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

รวมผลประโยชน์

ผลประโยชน์สุ ทธิ

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-7,569.0
-30,655.2
-24,477.0
-21,108.0
-21,108.0

10,042.3

0.0

0.0

10,042.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-10,042.3

2565

1

0.0

0.0

3,360.8

3,360.8

0.0

6,565.9

9,177.9

3,266.1

19,009.9

15,649.1

2566

2

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

6,612.2

9,666.1

3,240.5

19,518.8

15,485.8

2567

3

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

6,656.8

10,179.9

3,211.9

20,048.6

16,015.6

2568

4

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

6,699.5

10,720.6

3,180.3

20,600.4

16,567.4

2569

5

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

6,740.2

11,289.6

3,145.5

21,175.4

17,142.4

2570

6

0.0

321.6

3,553.7

3,875.3

0.0

6,778.9

11,888.4

3,107.3

21,774.7

17,899.4

2571

7

0.0

0.0

3,553.7

3,553.7

0.0

6,815.4

12,518.5

3,065.7

22,399.6

18,845.9

2572

8

0.0

0.0

3,553.7

3,553.7

0.0

6,849.4

13,181.5

3,020.5

23,051.5

19,497.8

2573

9

0.0

0.0

3,553.7

3,553.7

0.0

6,881.0

13,879.2

2,971.6

23,731.8

20,178.2

2574

10

0.0

0.0

3,553.7

3,553.7

0.0

6,910.0

14,613.3

2,918.8

24,442.1

20,888.4

2575

11

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

6,936.2

15,385.6

2,861.9

25,183.7

21,441.9

2576

12

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

7,115.9

16,384.0

2,975.2

26,475.1

22,733.3

2577

13

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

7,300.4

17,444.8

3,092.0

27,837.2

24,095.4

2578

14

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

7,489.6

18,571.7

3,212.5

29,273.8

25,532.0

2579

15

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

7,683.7

19,768.9

3,336.8

30,789.3

27,047.5

2580

16

0.0

12,363.3

4,136.0

16,499.3

0.0

7,882.9

21,040.4

3,464.9

32,388.2

15,888.9

2581

17

0.0

0.0

4,136.0

4,136.0

0.0

8,087.2

22,390.9

3,597.1

34,075.2

29,939.2

2582

18

0.0

0.0

4,136.0

4,136.0

0.0

8,296.8

23,825.1

3,733.4

35,855.3

31,719.3

2583

19

0.0

0.0

4,136.0

4,136.0

0.0

8,511.8

25,348.1

3,874.0

37,733.9

33,597.9

2584

20

0.0

0.0

4,136.0

4,136.0

0.0

8,732.4

26,965.3

4,018.9

39,716.6

35,580.6

2585

21

0.0

1,359.8

4,512.2

5,872.0

0.0

8,958.7

28,682.3

4,168.3

41,809.3

35,937.3

2586

22

0.0

0.0

4,512.2

4,512.2

0.0

9,320.7

29,841.0

4,251.6

43,413.3

38,901.1

2587

23

0.0

0.0

4,512.2

4,512.2

0.0

9,697.2

31,046.6

4,336.7

45,080.5

40,568.3

2588

24

0.0

0.0

4,512.2

4,512.2

0.0

10,089.0

32,300.9

4,423.4

46,813.3

42,301.0

2589

25

0.0

0.0

4,512.2

4,512.2

0.0

10,496.6

33,605.9

4,511.9

48,614.3

44,102.1

2590

26

0.0

1,286.5

4,906.4

6,192.9

0.0

10,920.6

34,963.5

4,602.1

50,486.3

44,293.4

2591

27

0.0

0.0

4,906.4

4,906.4

0.0

11,361.8

36,376.1

4,694.1

52,432.0

47,525.6

2592

28

0.0

0.0

4,906.4

4,906.4

0.0

11,820.9

37,845.7

4,788.0

54,454.5

49,548.1

2593

29

0.0

0.0

4,906.4

4,906.4

0.0

12,298.4

39,374.6

4,883.8

56,556.8

51,650.4

2594

30

0.0

0.0

4,906.4

4,906.4

50,168.6

12,795.3

40,965.4

4,981.5

108,910.7

104,004.3

114,959.6

15,331.2

123,743.3

254,034.1

50,168.6

253,305.3

669,242.0

110,936.2

1,083,652.1

829,618.0
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ตารางที่ 3.12.2-2 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ กรณีที่ 2 : 20 Baht Flat Fare
ราคาทางเศรษฐศาสตร์
ค่าจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ ดิน
ค่าที่ ปรึกษา
ค่างานโยธา
ค่างาน M&E
ค่าขบวนรถ
รวมเงินลงทุนทั้ งสิ้ น

16,770.2
3,385.9
72,095.9
11,561.8
11,832.3
115,646.0

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

Discount Rate
8.00%
12.00%
16.37%

NPV(ล้ านบาท)
144,930.81
45,469.06
0.00

B/C Ratio
2.19
1.47
1.00

EIRR

16.37%

หน่วย : ล้ านบาท
ค่าใช้จา่ ย

ผลประโยชน์

ค่าเวนคืน และค่าก่อ สร้าง

ค่าลงทุนเพิ่ มเติม

2559
2560
2561
2562
2563

7,569.0
30,795.9
24,711.5
21,342.5
21,342.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ค่าดาเนินการ
และบารุงรักษา
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2564

9,884.6

0.0

พ.ศ.

ปีที่ กอ่ สร้าง

รวมค่าใช้จา่ ย

ค่าเสื่ อ มราคา

VOC Saving

VOT Saving Envi Saving

รวมผลประโยชน์

ผลประโยชน์สุ ทธิ

7,569.0
30,795.9
24,711.5
21,342.5
21,342.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-7,569.0
-30,795.9
-24,711.5
-21,342.5
-21,342.5

0.0

9,884.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-9,884.6

2565

1

0.0

0.0

3,603.4

3,603.4

0.0

10,863.1

11,861.1

6,871.3

29,595.5

25,992.0

2566

2

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,747.6

12,472.3

6,695.3

29,915.2

25,591.1

2567

3

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,619.5

13,114.8

6,507.4

30,241.7

25,917.6

2568

4

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,478.4

13,790.1

6,307.0

30,575.5

26,251.4

2569

5

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,323.6

14,499.9

6,093.7

30,917.2

26,593.1

2570

6

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

10,154.5

15,245.9

5,867.0

31,267.4

27,525.6

2571

7

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

9,970.6

16,030.0

5,626.4

31,627.0

27,885.1

2572

8

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

9,771.2

16,854.0

5,371.3

31,996.5

28,254.7

2573

9

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

9,555.5

17,720.1

5,101.3

32,376.9

28,635.1

2574

10

0.0

0.0

3,741.8

3,741.8

0.0

9,323.1

18,630.3

4,815.7

32,769.1

29,027.3

2575

11

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

9,073.1

19,586.8

4,514.0

33,173.9

29,141.0

2576

12

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

9,254.4

20,774.6

4,619.5

34,648.5

30,615.5

2577

13

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

9,438.9

22,033.0

4,727.4

36,199.4

32,166.4

2578

14

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

9,626.8

23,366.3

4,837.8

37,830.9

33,797.9

2579

15

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

0.0

9,817.9

24,778.7

4,950.8

39,547.5

35,514.5

2580

16

0.0

12,648.9

4,324.1

16,973.0

0.0

10,012.5

26,275.0

5,066.5

41,354.0

24,381.0

2581

17

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,210.4

27,860.1

5,184.8

43,255.3

38,931.2

2582

18

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,411.8

29,539.1

5,305.9

45,256.8

40,932.7

2583

19

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,616.7

31,317.6

5,429.8

47,364.0

43,039.9

2584

20

0.0

0.0

4,324.1

4,324.1

0.0

10,825.1

33,201.3

5,556.6

49,583.0

45,258.8

2585

21

0.0

964.9

4,615.3

5,580.1

0.0

11,037.2

35,196.4

5,686.3

51,919.8

46,339.7

2586

22

0.0

0.0

4,615.3

4,615.3

0.0

11,483.1

36,618.3

5,800.0

53,901.4

49,286.1

2587

23

0.0

0.0

4,615.3

4,615.3

0.0

11,947.0

38,097.7

5,916.0

55,960.7

51,345.4

2588

24

0.0

0.0

4,615.3

4,615.3

0.0

12,429.7

39,636.8

6,034.3

58,100.8

53,485.5

2589

25

0.0

0.0

4,615.3

4,615.3

0.0

12,931.8

41,238.1

6,155.0

60,325.0

55,709.7

2590

26

0.0

1,608.1

5,094.5

6,702.7

0.0

13,454.3

42,904.2

6,278.1

62,636.5

55,933.9

2591

27

0.0

0.0

5,094.5

5,094.5

0.0

13,997.8

44,637.5

6,403.7

65,039.0

59,944.5

2592

28

0.0

0.0

5,094.5

5,094.5

0.0

14,563.3

46,440.8

6,531.7

67,535.9

62,441.4

2593

29

0.0

0.0

5,094.5

5,094.5

0.0

15,151.7

48,317.1

6,662.4

70,131.1

65,036.6

2594

30

0.0

0.0

5,094.5

5,094.5

50,154.4

15,763.8

50,269.1

6,795.6

122,982.9

117,888.4

115,646.0

15,221.9

129,943.3

260,811.2

50,154.4

333,854.4

832,307.1

171,712.5

1,388,028.3

1,127,217.1
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3.13

แผนการดาเนินงาน

3.13.1 แผนการดาเนินงานโดยภาพรวม
การดําเนินงานโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งรวมถึง
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น อาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา ได้กําหนดแผนดําเนินการของโครงการโดยภาพรวม
กล่าวคือ โครงการฯ จะมีการทบทวนและออกแบบรายละเอียด ช่ว งเดือนตุลาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2558 จากนั้น
จะจัดทํารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
รถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (Environmental Impact Assessment :
EIA) โดยหลังจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรับทราบแล้ว จะเป็นกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมา แล้ว จึงเริ่มก่อสร้างโครงการ
โดยการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 60 เดือน (5 ปี) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการได้ในปลายปีพ.ศ. 2562 และ
เปิดดําเนินการ ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2568 ดังตารางที่ 3.13.1-1
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ตารางที่ 3.13.1-1 แผนการดาเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปี พ.ศ.
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

การจัดจ้างที่ปรึกษา
FS, EIA, Detailed Design
ขออนุมัติจาก ครม.
ประกวดราคา/จัดจ้างฯ
ก่อสร้างโยธา/ติดตั้งระบบ
ทดลองเดินรถ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน –ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะดาเนินการศึกษาในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการเพื่อให้
ทราบถึงสภาพในปัจจุบันของทรัพยากรต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ซึ่งรายละเอียดการศึกษาจะครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต
4.1

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
1) บทนา
แนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ โดยตัดผ่านพื้นที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 เขต ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเทศบาลเมืองลัดหลวง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการก่อสร้างต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อสภาพภูมิประเทศ จึงทาการศึกษา
สภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูงต่าของพื้นที่ และลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ โดยรวบรวมจากกรมแผนที่ทหาร โดยใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000
ระวาง 5036 I 5036 II 5036 III และ ระวาง 5136 IV
2.2) สารวจภาคสนามตลอดแนวเส้นทางพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะ
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ เช่น พื้นที่ลุ่มต่าและพื้นที่ดินอ่อน เป็นต้น
3) ผลการศึกษา


แนวเส้นทางโครงการ

แนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตปูอมปราบ
ศัตรูพ่าย เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุของกรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมือง
ลั ดหลวง อ าเภอพระประแดง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ สภาพภู มิ ประเทศส่ วนใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม พื้ น ที่ มี ความสู ง จาก
ระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร ดังรูปที่ 4.1.1-1 ทั้งนี้ แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นที่
สถานีเตาปูน (สถานีร่วมกับรถไฟฟูาสายสีน้าเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ)
สถานีเตาปูนเป็นสถานียกระดับ ตั้งอยู่บริเวณแยกเตาปูน แนวเส้นทางพาดผ่านลงมาทางใต้ โดยลดระดับ ทางวิ่งลงเป็น
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เส้นทางใต้ดิน (ช่วง Transition) เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีรัฐสภา ซึ่งอยู่บริเวณโรงเรียนโยธินบูรณะ (เดิม) ทั้งนี้ ช่วงสถานี
เตาปูนถึงสถานีรัฐสภาเป็นแนวที่ซ้อนทับกับแนวถนนสาย ง.8 ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ถัดจากสถานีรัฐสภา
แนวเส้นทางโครงการจะวางตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสามเสน ผ่านโรงเรียนวัดจันทร์สโมสร โรงเรียนราชินีบน
กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (บริเวณแยกซังฮี้) หอสมุดแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านคลอง
บางลาพูเลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผ่านหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แยกผ่านฟูา
ถนนราชดาเนินกลาง มุ่งสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร สวนรมณีนาถ เข้าเชื่อมกับสถานี สามยอดของ
โครงการรถไฟฟูาสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง – บางแค บริเวณแยกสามยอด ผ่านตลาดสามยอด ตรงเข้าสู่ถนนจักรเพชร
ลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าฯ เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าสู่
ถนนสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น ผ่ า นโรงพยาบาลสมเด็ จพระปิ่ นเกล้ า ลอดแยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ ถนนสุ ขสวั สดิ์ จากนั้ น
เปลี่ยนเป็นทางยกระดับ (ช่วง Transition) แล้ววางตัวตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกถนนจอมทอง แยกถนนประชา
อุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร แยกถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ผ่านแยกถนนนครเขื่อนขันธ์ พื้นที่อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ไปสิ้นสุด ที่จอดรถไฟฟูา บริเวณถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร
ประกอบด้วย 17 สถานี แบ่งเป็น สถานีใต้ดิน 10 สถานี ได้แก่สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานี
หอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟูา สถานีสามยอด สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานี
สาเหร่ จากนั้นเป็นสถานียกระดับ 7 สถานี ได้แก่ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพาน
พระราม 9 สถานีราษฎร์บูรณะ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการฯ โดย
ส่วนใหญ่เป็น ที่พักอาศัยประเภทหนาแน่นมาก และหนาแน่นปานกลาง ตามลาดับ มีการพัฒนาพื้นที่บ้านเรือนเป็น
อาคารพาณิชย์ ร้านค้า และโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีสถาบันราชการ สถานศึกษา พาณิชยกรรม สถาบันศาสนา พื้ นที่
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และพื้นที่รกร้าง เป็นต้น


สถานีรถไฟฟ้าของโครงการฯ

1. สถานี รัฐสภา ตั้ งอยู่ ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุงเทพมหานคร สภาพภู มิ ประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณ
สถานีรัฐสภา เป็นพื้นที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะ พื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กองพันซ่อมบารุง กรมสนับสนุน
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย กองพลทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ โรงเรียนโยธินบูรณะ วัดใหม่ทองเสน และบ้านเรือนที่พัก
อาศัย เป็นต้น
2. สถานีศรีย่าน ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิต กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณสถานี
ศรีย่าน เป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน อาคารพาณิชย์ และปั๊มน้ามันร้าง พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย โรงเรียนราชินีบน
โรงพยาบาลการไฟฟูานครหลวง อาคารพาณิชย์ เป็นต้น
3. สถานีวชิรพยาบาล ตั้งอยู่ในแขวงวชิรพยาบาล และแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร
สภาพพื้นที่บริเวณสถานีวชิรพยาบาล เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สถานี ตารวจนครบาลสามเสน และสมาคมนั กข่าว นักหนั งสื อพิม พ์แห่ง ประเทศไทย พื้ น ที่ใกล้ เคียงประกอบด้ ว ย
โรงเรียนวัดราชผาติการาม มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา วัดประสาทบุญญาวาส อาคารประเภทที่อยู่อาศัย และ
พาณิชย์ เป็นต้น
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รูปที่ 4.1.1-1 สภาพภูมิประเทศตามแนวเส้นทางโครงการฯ
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4. สถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งอยู่ในแขวงวชิรพยาบาล และแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร
สภาพพื้นที่บริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ เป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หอสมุด
แห่ ง ชาติ และท่ า วาสุ ก รี ส านั ก พระราชวั ง พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งประกอบด้ ว ย ส านั ก โบราณคดี โรงเรี ย นพระดาบส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ อาคารพาณิชย์ เป็นต้น
5. สถานี บ างขุ น พรหม ตั้ ง อยู่ ใ นแขวงวั ด สามพระยา และแขวงบ้ า นพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7
ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณสถานีบางขุนพรหม เป็นพื้นที่ของอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย วัดเอี่ยมวรนุช วัดสามพระยาวรวิหาร โรงเรียนวัดใหม่อมตรส วังบางขุนพรหม
อาคารพาณิชย์ เป็นต้น
6. สถานีผ่านฟ้า ตั้งอยู่ในแขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณสถานี
ผ่านฟูา เป็นพื้นที่ของอาคารพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัย พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราช
นั ด ดารามวรวิ ห าร โรงเรี ย นวั ด บวรนิ เ วศ โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา หอศิ ล ป์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ ฯ วั ด สระเกศ
ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) อาคารพาณิชย์ เป็นต้น
7. สถานี ส ามยอด ตั้ ง อยู่ ใ นแขวงส าราญราษฎร์ และแขวงวั ง บู ร พาภิ ร มย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7
ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณสถานีสามยอด เป็นพื้นที่ของอาคารพาณิชย์ โรงแรมมิราม่า และสวนรมณีนาถ พื้นที่
ใกล้เคียงประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ศาลา
เฉลิมกรุง อาคารพาณิชย์ เป็นต้น
8. สถานีสะพานพุทธฯ ตั้งอยู่ในแขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
ประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณสถานีสะพานพุทธฯ เป็นพื้นที่ของอาคารพาณิชย์ และอาคารที่พัก
อาศั ย พื้ น ที่ ใกล้ เคีย งประกอบด้ ว ย วั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ หาร วั ด พิ ช ยญาติ การามวรวิ หาร โรงเรีย นศึกษานารี
สถานพยาบาลนันอา คริสตจักรแสงสว่าง เป็นต้น
9. สถานีวงเวียนใหญ่ ตั้งอยู่ในแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงคลองสาน และแขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
ประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณสถานี วงเวียนใหญ่ เป็นพื้นที่ของอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย วัดหิรัญรูจีวรวิหาร โรงเรียนสหนิยมวิทยา คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ธนบุรี เป็นต้น
10. สถานีส าเหร่ ตั้ง อยู่ ในแขวงบุ คคโล และแขวงสาเหร่ เขตธนบุรี กรุง เทพมหานคร สภาพ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพ
พื้นที่บริเวณสถานีสาเหร่ เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารพาณิชย์ และอาคารที่พักอาศัย พื้นที่
ใกล้เคียงประกอบด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงเรียนวัดกระจับพินิช วัดสันติธรรมาราม รวมถึงโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นต้น
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11. สถานีดาวคะนอง ตั้งอยู่ในแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณ
สถานีดาวคะนอง เป็นพื้นที่อาคารพาณิชย์ พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย โรงเรียนธนบุรีศึกษาโรงเรียนวัดมงคลวราราม
วัดมงคลวราราม เป็นต้น
12. สถานีบางปะแก้ว ตั้งอยู่ในแขวงจอมทอง เขตจอมทอง แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร
สภาพพื้นที่บริเวณสถานีบางปะแก้ว เป็นพื้นที่ของบริษัท คอมพิวเตอร์ เอเบิ้ล เวิ ลด์ไวด์ จากัด โรงเรียนสิริอักษรธนบุรี
(ปัจจุบันปิดตัวแล้ว) อาคารพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัย ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา วัด
นาคนิมิตร บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม เป็นต้น
13. สถานีบางปะกอก ตั้ง อยู่ในแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุง เทพมหานคร สภาพ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพ
พื้น ที่บ ริเวณสถานีบ างปะกอก เป็น พื้น ที่ของพื้ นที่ ว่า งของเอกชน พื้ นที่ ใกล้ เคียงประกอบด้ วยปั๊ม น้ ามั นคาลเท็ กซ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 วัดบางปะกอก โรงเรียนวัดบางปะกอก อาคารพาณิชย์ และ
อาคารที่พักอาศัย เป็นต้น
14. สถานีสะพานพระราม 9 ตั้งอยู่ในแขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร
สภาพพื้น ที่บริเวณสถานี สะพานพระราม 9 เป็ นพื้น ที่ของพื้ นที่ว่ างของเอกชน และอาคารพาณิช ย์ พื้ นที่ใกล้เคีย ง
ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์สกายเพ็ท วัดสารอด โรงเรียนวัดสารอด โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ อาคารพาณิชย์ และ
อาคารที่พักอาศัย เป็นต้น
15. สถานีราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ในแขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สภาพ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7 ถึง + 1.0 เมตร สภาพ
พื้นที่บริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ เป็นพื้นที่ของพื้นที่ว่างของเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย
โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสน โรงเรียนวัดสน สมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้าแห่งประเทศไทย หมู่บ้าน เป็นต้น
16. สถานีพระประแดง ตั้งอยู่ในตาบลบางพึ่ง เทศบาลเมืองลัดหลวง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น พื้น ที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่บริ เวณสถานีพระประแดง เป็นพื้นที่ของ
พระประแดงอาเขต และอาคารพาณิชย์ พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย คริสตจักรเอเมน โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา
อาคารพาณิชย์ และอาคารที่พักอาศัย เป็นต้น
17. สถานี ค รุ ใ น ตั้ ง อยู่ ในต าบลบางครุ เทศบาลเมื อ งลั ด หลวง อ าเภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่บริเวณสถานีครุใน เป็นพื้นที่ของบริษัทอุตสาหกรรม
แอร์เคมีไทย จากัด บริษัท ศตวรรษพลาสติก จากัด และพื้นที่ว่างของเอกชน พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย วัดครุใน
โรงเรียนวัดครุใน อาคารพาณิชย์ และอาคารที่พักอาศัย เป็นต้น
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อาคารจอดแล้วจร

อาคารจอดแล้วจร บริเวณสถานีบางปะกอก และบริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ
ของกรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ - 0.7
ถึง + 1.0 เมตร สภาพพื้นที่บริเวณสถานีบางปะกอก เป็นพื้นที่ว่างของเอกชน พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย ปั๊มน้ามันคาล
เท็กซ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 วัดบางปะกอก โรงเรียนวัดบางปะกอก อาคารพาณิชย์ และ
อาคารที่พักอาศัย เป็นต้น ส่วนสภาพพื้นที่ปัจจุบันของบริเวณอาคารจอดแล้วจร บริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ เป็นพื้นที่
ของพื้นที่ว่างของเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย โรงเรียนเมตตาวิทยา วัดสน โรงเรียนวัดสน
สมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้าแห่งประเทศไทย หมู่บ้าน เป็นต้น


ที่จอดรถไฟฟ้า

พื้นที่จอดรถไฟฟูา ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก ติดกับด่านเก็บค่าผ่านทางบางพลี - สุขสวัสดิ์
ของถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนสุขสวัสดิ์ ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน โดยพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ปัจจุบันพื้นที่ ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูามีทั้งส่วนที่เป็นที่ดินที่ปรับถมแล้ว
พร้อมบ้านเรือน อาคารโรงงานอุตสาหกรรมร้าง และพื้นที่บ่อน้า
4.1.2 ทรัพยากรดิน
1) บทนา
การพัฒ นาโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ อทรัพ ยากรดิน และการชะล้ า งพัง ทลายของดิน ใน
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ในปัจจุบัน บริเวณตามแนวเส้นทาง
โครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของดินและการชะล้าง
พังทลายของดิน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ได้แก่ ชนิดของดิน ชุดดิน ลักษณะของดิน
ในพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จากกรมพัฒนาที่ดิน
2.2) รวบรวมข้อมูลจากการเจาะสารวจดิน เพื่อศึกษาการเรียงลาดับชั้นดินตามแนวเส้นทาง เพื่อการ
ออกแบบโครงการ จากทีมงานด้านวิศวกรรมของโครงการ
3) ผลการศึกษา
ก) สภาพทรัพยากรดิน
จากการวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ พบว่าแนวเส้นทางโครงการฯ วางตัวอยู่บนชุดดินธนบุรี (Thon Buri
series : Tb) ชุดดินบางกอก (Bangkok series : Bk) และชุดดินสมุทรสงคราม (Samut Songkhram series : Sso)
ซึ่งลักษณะของแต่ละชุดดิน ดังรูปที่ 4.1.2-1 และมีรายละเอียดดังนี้
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รูปที่ 4.1.2-1 ชุดดินที่แนวเส้นทางโครงการฯ พาดผ่าน
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- ชุดดินธนบุรี (Thon Buri series : Tb) ลักษณะโดยทั่วไป เกิดจากตะกอนน้าทะเลและน้า
กร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ราบน้าทะเลท่วมถึง มีความลาดชัน 0 - 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึก มีการยกร่องเพื่อระบายน้า
และปูองกันน้าท่วม น้าซึมผ่านได้ช้า การไหลบ่าของน้าบนผิวดินเร็วถึงร่ องน้า เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอด ดินบนมีสี
น้าตาลหรือสีน้าตาลเข้ม ดินล่างมีสีน้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีน้าตาลแก่และแดงปนเหลือง
ตลอดหน้าตัดดิน จะพบดินเลนสีเทาปนเขียว ในดินล่างกว่า 150 เซนติเมตรลงไป จะพบรอยถูไถในดินล่าง อาจพบก้อน
เหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่าง ส่วนคุณสมบัติทางเคมีที่สาคัญของชุดดิน คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีอนิ ทรียวัตถุ
ต่า ดินชั้นบนมีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 5.0 - 7.5 ดินชั้นล่างมีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 6.5 - 8.5 ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางทั้งชั้นดินบนและชั้นดินล่าง ดังตารางที่ 4.1.2-1 ในด้านความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของชุดดิน
ไม่เหมาะสมในการนาไปเป็นวัสดุหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด และวัสดุถมถนนหรือดินคันทาง ดังตารางที่ 4.1.2-2
- ชุดดินบางกอก (Bangkok series : Bk) ลักษณะโดยทั่วไป : เกิดจากตะกอนน้าทะเลและน้า
กร่อยพามาทับถม อยู่บนที่ราบน้าทะเลท่วมถึง มีความลาดชัน 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าเลว
น้าซึมผ่านได้ช้า การไหลบ่าของน้าบนผิวดินช้า เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอด หน้าดินเป็นสีดา มักพบจุดประสีน้าตาล ดิน
ล่างมีสีเทาเข้มหรือสีเทาปนน้าตาล และในระดับความลึก 1 - 1.5 เมตร จะพบดินเลนสีน้าเงินที่มีปริมาณกามะถันต่า
มีเปลือกหอยปะปนอยู่ ส่วนคุณสมบัติทางเคมีที่สาคัญของชุดดินนี้ คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีอินทรียวัตถุต่า ดินชั้น
บนมีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 5.5 - 7.0 ดินชั้นล่างมีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 6.0 - 8.0 และความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางทั้ ง ชั้ น ดิน บนและชั้ น ดิ น ล่ างดั ง ตารางที่ 4.1.2-3 ส าหรับ ความเหมาะสมทางด้ า นวิ ศวกรรมของชุ ด ดิ น
ไม่เหมาะสมในการนาไปเป็นวัสดุหน้าดินแหล่งทรายและกรวด และวัสดุถมถนนหรือดินคันทาง ดัง ตารางที่ 4.1.2-4
ตารางที่ 4.1.2-1 คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินธนบุรี (Thon Buri series : Tb)
ชั้นดิน

อินทรียวัตถุ

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
cation (CEC)

ดินบน
ดินล่าง

ต่า
ต่า

สูง
สูง

% ของ Base
Saturation (B.S.)
ปานกลาง
ปานกลาง

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น
ประโยชน์
(Avai. P)
ต่า
ปานกลาง

โพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์
(Avai. K)

pH

ความอุดม
สมบูรณ์

สูง
สูง

5.0 - 7.5
6.5 - 8.5

ปานกลาง
ปานกลาง

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 4.1.2-2 ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของชุดดินธนบุรี (Thon Buri series : Tb)
ชนิดของการใช้ที่ดินทางด้านวิศวกรรม
วัสดุหน้าดิน
แหล่งทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง

ระดับความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
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เนื้อดินเป็นดินเหนียว
ดินกลุ่ม CH
รับน้าหนักยานพาหนะได้ต่า
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ตารางที่ 4.1.2-3 คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินบางกอก (Bangkok series : Bk)
ชั้นดิน

อินทรียวัตถุ

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
cation (CEC)

ดินบน
ดินล่าง

ต่า
ต่า

สูง
สูง

% ของ Base
Saturation (B.S.)
ปานกลาง
สูง

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น
ประโยชน์
(Avai. P)
ต่า
ปานกลาง

โพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์
(Avai. K)

pH

ความอุดม
สมบูรณ์

สูง
สูง

5.5 - 7.0
6.0 - 8.0

ปานกลาง
ปานกลาง

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 4.1.2-4 ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของชุดดินบางกอก (Bangkok series : Bk)
ชนิดของการใช้ที่ดินทางด้านวิศวกรรม
วัสดุหน้าดิน
แหล่งทรายและกรวด

ระดับความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง

ไม่เหมาะสม

ข้อจากัดที่สาคัญ
เนื้อดินเป็นดินเหนียว
ดินกลุ่ม CH
รับน้าหนักยานพาหนะได้ต่า
และการระบายน้าเลว

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

- ชุดดินสมุทรสงคราม (Samut Songkhram series : Sso) มีลักษณะโดยทั่วไป :
เกิดจากตะกอนน้าทะเลและน้ากร่อยพามาทับถม อยู่บนที่ราบน้าทะเลท่วมถึง มีความลาดชัน 0 - 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึก
มีการยกร่อง เพื่อระบายน้าและปูองกันน้าท่วม น้าซึมผ่านได้ช้า การไหลบ่าของน้าบนผิวดินเร็วถึงร่องน้า เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวตลอด สีน้าตาลหรือสีน้าตาลเข้มในดินบน และสีน้าตาลปนเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอกในดินล่าง มีจุดประสีเทา
ในดินบนและสีน้าตาล หรือสีน้าตาลปนเขียวมะกอกในดินล่าง ในช่วงความลึกระหว่าง 50 - 120 เซนติเมตร จะพบดิน
เลนสีเทาปนเขียว มีค่า n-values ต่าและมีเกลือสูงปานกลางส่วนคุณสมบัติทางเคมีที่สาคัญของชุดดินนี้ ดินชั้นบนและ
ดินชั้นล่าง มีอินทรียวัตถุปานกลาง ดินชั้นบนมีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 5.0 - 8.0 ดินชั้นล่างมีค่าความเป็นกรด - ด่าง
(pH) 8.0 - 8.5 และความอุดมสมบูรณ์สูงทั้งชั้นดินบนและชั้นดินล่าง ดัง ตารางที่ 4.1.2-5 สาหรับความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรมของชุดดิน ไม่เหมาะสมในการนาไปเป็นวัสดุหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด และวัสดุถมถนนหรือ ดิน
คันทาง ดังตารางที่ 4.1.2-6
ตารางที่ 4.1.2-5 คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินสมุทรสงคราม (Samut Songkhram series : Sso)
ชั้นดิน

อินทรียวัตถุ

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
cation (CEC)

ดินบน
ดินล่าง

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สูง

% ของ Base
Saturation (B.S.)
สูง
สูง

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน
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ฟอสฟอรัส
ที่เป็น
ประโยชน์
(Avai. P)
สูง
สูง

โพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์
(Avai. K)

pH

ความอุดม
สมบูรณ์

สูง
สูง

5.0 - 8.0
8.0 - 8.5

สูง
สูง

บทที่ 4
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ตารางที่ 4.1.2-6 ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของชุดดินสมุทรสงคราม
(Samut Songkhram series : Sso)
ชนิดของการใช้ที่ดินทางด้านวิศวกรรม
วัสดุหน้าดิน
แหล่งทรายและกรวด

ระดับความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง

ไม่เหมาะสม

ข้อจากัดที่สาคัญ
เนื้อดินเป็นดินเหนียว ปริมาณเกลือในดินสูง
ดินกลุ่ม CH
รับน้าหนักยานพาหนะได้ต่า
และการระบายน้าเลว

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ข) การจัดเรียงลาดับชั้นดิน (Subsurface Stratigraphy)
จากข้อมูลการเจาะสารวจดิน โดยทีมงานด้านวิศวกรรมของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.
2556 – มกราคม พ.ศ. 2557 จานวน 82 หลุม ดังรูปที่ 4.1.2-2 พบว่า แนวเส้นทางช่วง CH 1+500 ถึง CH 13+500
ชั้นบนสุดเป็นดินถม (Fill material) หนาประมาณ 2 - 3 เมตร ลักษณะเป็นดินเหนียวและทรายหลวม ถัดมาเป็นชั้นดิน
เหนียวอ่อนมากถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง (Very soft to medium stiff clay) มีความหนาประมาณ 11 - 14 เมตร
มีสีเทาถึงเทาเข้ม มีความเป็นพลาสติกสูง ชั้นถัดมาเป็นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นแรก (First stiff to hard clay)
มีความหนา 12 - 18 เมตร มีสีน้าตาล มีความเป็นพลาสติกต่าถึงสูง ชั้นถัดมาเป็นชั้นทรายหนาแน่ นปานกลางถึงแน่น
มากที่สุดชั้นแรก (First medium dense to very dense sand) มีความหนา 10 - 20 เมตร สีเทาถึงสีน้าตาล เป็นชั้น
ทรายละเอียด (0.125 - 0.250 มิลลิเมตร) และขนาดทรายปานกลาง (0.25 - 0.50 มิลลิเมตร) ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียว
แข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นที่สอง (Second stiff to hard clay) มีความหนา 3 - 6 เมตร สีน้าตาล และสีเทา มีความเป็น
พลาสติกต่า และดินชั้นสุดท้ายเป็นดินทรายหนาแน่นมากถึงหนาแน่นมากที่สุดชั้นที่สอง (Second medium dense to
very dense sand) อยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 40 - 45 เมตร สีน้าตาลและสีเทา เป็นทรายขนาดปานกลางถึง
ละเอียด
ช่วง CH 13+500 ถึง CH 19+000 ชั้นบนสุดเป็นดินถม (Fill material) ความหนาประมาณ 2 - 4
เมตร ลักษณะเป็นดินเหนียวและทรายหลวม ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนมากถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง (Very soft to
medium stiff clay) มีความหนาประมาณ 10 - 15 เมตร มีสีเทาถึงเทาเข้ม มีความเป็นพลาสติกสูง ชั้นถัดมาเป็นดิน
เหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นแรก (First stiff to hard clay) มีความหนาประมาณ 10 - 14 เมตร มีสีเทาและสีน้าตาล
มีความเป็นพลาสติกต่าถึงสูง ชั้นถัดมาเป็นชั้นทรายหนาแน่นปานกลางถึงแน่นมากที่สุดชั้นแรก (First medium dense
to very dense sand) มีความหนา 15 – 20 เมตร สีเทาถึงสีน้าตาล เป็นชั้นทรายละเอียด (0.125 - 0.250 มิลลิเมตร)
และขนาดทรายปานกลาง (0.25 - 0.50 มิลลิเมตร) ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นที่สอง (Second stiff
to hard clay) มีความหนา 10 - 15 เมตร สีน้าตาลและสีเทา มีความเป็นพลาสติกต่า และดินชั้นสุดท้ายเป็นดินทราย
หนาแน่นมากถึงหนาแน่นมากที่สุดชั้นที่สอง (Second medium dense to very dense sand) อยู่ระดับความลึก
ประมาณ 55 - 60 เมตร สีน้าตาลและสีน้าตาลอมเทา เป็นทรายขนาดปานกลางถึงละเอียด
และช่วง CH 19+000 ถึง CH 23+400 ชั้นบนสุดเป็นดินถม (Fill material) มีความหนาประมาณ
2.5 – 3.5 เมตร ลักษณะเป็นดินเหนียวและทรายหลวม ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนมากถึง ดินเหนียวแข็งปานกลาง
(Very soft to medium stiff clay) มีความหนา 7.5 – 14.5 เมตร มีสีเทาถึงเทาเข้ม มีความเป็นพลาสติกสูง ชั้นถัดมาเป็น
ดินเหนียวแข็งปานกลางถึงแข็งมากที่สุดชั้นแรก (First stiff to hard clay) มีความหนา 3 - 15 เมตร มีสีเทาและสี
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น้าตาล มีความเป็นพลาสติกต่าถึงสูง ชั้นถัดมาเป็นชั้นทรายหนาแน่นปานกลางถึงแน่นมากที่สุดชั้นแรก (First medium
dense to very dense sand) มีความหนา 2.5 – 24 เมตรสีเทาถึงสีน้าตาล เป็นชั้นทรายละเอียด (0.125 - 0.250
มิลลิเมตร) และขนาดทรายปานกลาง (0.25 - 0.50 มิลลิเมตร) ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นที่สอง
(Second stiff to hard clay) มีความหนา 1 - 12 เมตร สีน้าตาลและสีเทา มีความเป็นพลาสติกต่า และดินชั้นสุดท้าย
เป็นดินทรายหนาแน่นมากถึงหนาแน่นมากที่สุดชั้นที่สอง (Second medium dense to very dense sand) มีความ
หนาประมาณ 4 – 13.5 เมตร สีน้าตาลและสีน้าตาลอมเทา เป็นทรายขนาดปานกลางถึงละเอียด
ส่วนอาคารจอดแล้ว จรบางปะกอก CH 17+250 ถึง CH 17+280 ชั้ น บนสุด เป็น ดิน ถม
(Fill material) มีความหนาประมาณ 2.5 เมตร ลักษณะเป็นดินเหนียวและทรายหลวม ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวอ่อน
มากถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง (Very soft to medium stiff clay) มีความหนา 12 เมตร มีสีเทาถึงเทาเข้ม มีความ
เป็นพลาสติกสูง ชั้นถัดมาเป็นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นแรก (First stiff to hard clay) มีความหนา 3.5 - 12
เมตร มีสีเทาและสีน้าตาล มีความเป็นพลาสติกต่าถึงสูง ชั้นถัดมาเป็นชั้นทรายหนาแน่นปานกลางถึงแน่นมากที่สุดชั้น
แรก (First medium dense to very dense sand) มีความหนา 13.5 เมตร สีเทาถึงสีน้าตาล เป็นชั้นทรายละเอียด
(0.125 - 0.250 มิลลิเมตร) และขนาดทรายปานกลาง (0.25 - 0.50 มิลลิเมตร) และดินชั้นสุดท้ายเป็นชั้นดินเหนียวแข็ง
ถึงแข็งมากที่สุดชั้นที่สอง (Second stiff to hard clay) มีความหนา 22.5 – 30.0 เมตร สีน้าตาลและสีเทา มีความเป็น
พลาสติกต่า
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ CH 19+055 ถึง CH 19+130 ชั้นบนสุดเป็นดินถม (Fill
material) มีความหนาประมาณ 2.5 - 4 เมตร ลักษณะเป็นดินเหนียวและทรายหลวม ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนมาก
ถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง (Very soft to medium stiff clay) มีความหนา 10.5 – 14.5 เมตร มีสีเทาถึงเทาเข้ม มี
ความเป็นพลาสติกสูง ชั้นถัดมาเป็นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นแรก (First stiff to hard clay) มีความหนา 10.5
เมตร มีสีเทาและสีน้าตาล มีความเป็นพลาสติกต่าถึงสูง ชั้นถัดมาเป็นชั้นทรายหนาแน่นปานกลางถึงแน่นมากที่สุดชั้น
แรก (First medium dense to very dense sand) มีความหนา 15.0 – 16.5 เมตร สีเทาถึงสีน้าตาล เป็นชั้นทราย
ละเอียด (0.125 - 0.250 มิลลิเมตร) และขนาดทรายปานกลาง (0.25 - 0.50 มิลลิเมตร) ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวแข็งถึง
แข็งมากที่สุดชั้นที่สอง (Second stiff to hard clay) มีความหนา 11.5 เมตร สีน้าตาลและสีเทา มีความเป็นพลาสติก
ต่า และดินชั้นสุดท้ายเป็นดินทรายหนาแน่นมากถึงหนาแน่นมากที่สุดชั้นที่สอง (Second medium dense to very
dense sand) มีความหนาประมาณ 12.45 เมตร สีน้าตาลและสีน้าตาลอมเทา เป็นทรายขนาดปานกลางถึงละเอียด
ส่วนที่จอดรถไฟฟูา ชั้นบนสุดเป็นดินถม (Fill material) มีความหนาประมาณ 2 – 2.5 เมตร
ลักษณะเป็นดินเหนียวและทรายหลวม ถัดมาเป็นชั้นดินเหนีย วอ่อนมากถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง (Very soft to
medium stiff clay) หนา 13.5 – 14.5 เมตร มีสีเทาถึงเทาเข้ม มีความเป็นพลาสติกสูง ชั้นถัดมาเป็นดินเหนียวแข็งถึง
แข็งมากที่สุดชั้นแรก (First stiff to hard clay) มีความหนา 10.5 – 16.5 เมตรมีสีเทาและสีน้าตาล มีความเป็ น
พลาสติกต่าถึงสูง ชั้นถัดมาเป็นชั้นทรายหนาแน่นปานกลางถึงแน่นมากที่สุดชั้นแรก (First medium dense to very
dense sand) มีความหนา 12.0 – 17.5 เมตร สีเทาถึงสีน้าตาล เป็นชั้นทรายละเอียด (0.125 - 0.250 มิลลิเมตร) และ
ขนาดทรายปานกลาง (0.25 - 0.50 มิลลิเมตร) ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นที่สอง (Second stiff to
hard clay) มีความหนา 3 - 10.5 เมตร สีน้าตาลและสีเทา มีความเป็นพลาสติกต่า และดินชั้นสุดท้ายเป็นดินทราย
หนาแน่นมากถึงหนาแน่นมากที่สุดชั้นที่สอง (Second medium dense to very dense sand) มีความหนาประมาณ
13.45 – 21.95 เมตร สีน้าตาลและสีน้าตาลอมเทา เป็นทรายขนาดปานกลางถึงละเอียด
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-1)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-2)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-3)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-4)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-5)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-6)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-7)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-8)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-9)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-10)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-11)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-12)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-13)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 4.1.2-2 รูปตัดชั้นดินของแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-14)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

4.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
1) บทนา
แนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริเวณที่ อาจ
ได้ รับ ผลกระทบต่ อการเกิด แผ่ นดิ น ไหว ดัง นั้ น ในการพั ฒ นาโครงการจึง มี การศึกษาและประเมิ น ผลกระทบด้ า น
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับลั กษณะทางธรณีวิทยา ได้แก่ รอยแตก รอยเลื่อน คุณสมบัติทางธรณี
ข้อมูลทางธรณีเทคนิค ตลอดจนสถิติการเกิดแผ่นดินไหว โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทรัพยากร
ธรณี เป็นต้น
3) ผลการศึกษา
(ก) สภาพธรณีวิทยา
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า แนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรปราการ มีลักษณะทางธรณีวิทยา ชุดหินที่เรียกว่า Qmc (รูปที่ 4.1.3-1) เป็นหินในยุค Quaternary
มีลักษณะเป็นตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้าขึ้น - น้าลง ดินเหนียว ทรายแปูงและทรายละเอียด ของที่ราบลุ่ม
น้าขึ้นถึง ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มน้าขังปุาชายเลน และชวากทะเล
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

N

Starting of The Project

End of The Project

0

Source : Bureau of Geological Survey,Department of Mineral Resources (1999)

20

30

40 KM..

scale 1: 1,000,000

Symbol
Qmc

10

Coastal tide-dominated deposits; clay, silt, and fine sand of tidal flat, marsh,
Mangrove swamp and estuary

ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, พ.ศ. 2542

แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งฯ

รูปที่ 4.1.3-1 แผนที่ธรณีวิทยาของแนวเส้นทางโครงการฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

(ข) แผ่นดินไหว
แนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ซึ่งมีระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 5 เมอร์คัลลี่ จากแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย (กองธรณี
เทคนิค กรมทรัพยากรธรณี ตุลาคม พ.ศ. 2556) ซึ่งความรุนแรงอยู่ในระดับค่อนข้างแรงทาให้คนที่นอนหลับตกใจตื่น (รูป
ที่ 4.1.3-2)
 แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว
- แหล่ ง กาเนิ ด แผ่ น ดิ น ไหวส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ บ ริเวณขอบของแผ่ น เปลื อกโลก ในกรณี ของ
ประเทศไทย แนวแผ่นดินไหวที่สาคัญและอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ แนวในมหาสมุทรอินเดีย สุมาตรา และพม่า เป็นต้น
- แนวรอยเลื่อนต่างๆ ของประเทศไทย : แนวรอยเลื่อนต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณที่
ยังมีแรงเคลื่อนไหวตลอดเวลา (Active) แนวรอยเลื่อนเหล่านี้วางตัวอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันตก ของ
ประเทศไทยและตะวันออกของประเทศพม่าต่อกับทะเลอันดามัน ซึ่งรอยเลื่อนใหญ่ของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ ได้แก่ 1) กลุ่มรอยเลื่อนวางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ - ตะวันตก
เฉียงใต้ 2) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ และ 3) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศ
เหนือ – ใต้ รอยเลื่อนทั้ ง 3 กลุ่ ม ครอบคลุม พื้น ที่ 22 จังหวั ด ของประเทศไทย ดัง รูปที่ 4.1.3-3 สาหรับพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร รอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่อยู่ใกล้ที่สุดได้แก่ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีระยะห่าง
จากโครงการฯ 110 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้ มีความยาวกว่า 250 กิโลเมตร อยู่ในลาน้าแควน้อยตลอดสาย จนถึงรอย
เลื่อนสะแกงของประเทศพม่า
 การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ รู้ สึ ก ได้ ใ นประเทศไทยและกรุ ง เทพมหานคร ของ
กรมทรัพยากรธรณี พบว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่ทาให้เกิดความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 2557 จานวน 31 ครั้ง ดัง ตารางที่ 4.1.3-1 ในจานวนนี้ แผ่นดินไหวเกิดรุนแรงที่สุดในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
เวลา 07.55 น. จุดศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะสุมาตรา ความรุนแรงขนาด 9.0 ริกเตอร์ บริเวณที่รู้สึกสั่นไหว ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ ที่มีความสูงของยอดคลื่น 10 เมตร
พัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต
จังหวั ดตรัง และจั งหวัด สตูล มีผู้ เสีย ชีวิตทั้ งคนไทยและต่างชาติ มากกว่า 5,395 คน สูญหายมากกว่ า 2,000 คน
บาดเจ็บประมาณ 8,000 คน อาคารบ้านเรือน โรงแรม ที่พัก ได้รับความเสียหาย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทยได้รับ
ผลกระทบมากกว่า 475,000 ไร่
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

= แนวเส้นทางโครงการฯ

ที่มา : กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี, ตุลาคม 2556

รูปที่ 4.1.3-2 แผนทีภ่ ัยพิบัตแิ ผ่นดินไหวประเทศไทย (ตุลาคม พ.ศ. 2556)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

= แนวเส้นทางโครงการฯ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, มีนาคม 2555

รูปที่ 4.1.3-3 รอยเลื่อนมีพลังบริเวณประเทศไทย
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.3-1 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
ลาดับ

วัน เดือน ปี (พ.ศ.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

14 กุมภาพันธ์ 2510
17 กุมภาพันธ์ 2518
15 เมษายน 2526
22 เมษายน 2526
6 สิงหาคม 2531
6 พฤศจิกายน 2531
15 พฤศจิกายน 2533
5 มกราคม 2534
1 เมษายน. 2534
12 มิถุนายน 2534
15 มิถุนายน 2535
12 กรกฎาคม 2538
22 มกราคม 2546
22 กันยายน 2546
26 ธันวาคม 2547
19 พฤษภาคม 2548
16 พฤษภาคม 2550
23 มิถุนายน 2550
12 กันยายน 2550
13 กันยายน 2550
20 กุมภาพันธ์ 2551
12 พฤษภาคม 2551
21 สิงหาคม 2551
22 กันยายน 2551
30 กันยายน 2552
7 เมษายน 2553
4 กุมภาพันธ์ 2554
24 มีนาคม 2554
11 พฤศจิกายน 2555
2 กรกฎาคม 2556

เวลา
(น.)
08.36
10.38
16.23
10.21
07.38
20.30
09.34
21.57
10.53
10.05
09.48
04.47
10.00
01.16
07.55
08.55
15.57
15.17
18.10
10.35
15.05
13.27
19.24
20.30
17.16
05.15
20.54
20.55
08.12
14.37

31

5 พฤษภาคม 2557

18.08

ศูนย์กลาง
อันดามัน
พม่า - ไทย
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พม่า - อินเดีย
พม่า - จีน
เกาะสุมาตราตอนเหนือ
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
อันดามัน
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
หมู่เกาะสุมาตรา
ประเทศพม่า
หมู่เกาะสุมาตรา
หมู่เกาะสุมาตรา
พรมแดนลาว – พม่า
ประเทศพม่า
ตอนใต้เกาะสุมาตรา
ตอนใต้เกาะสุมาตรา
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา
มณฑลเสฉวน, ประเทศจีน
พรมแดนพม่า - จีน
ชายฝั่งตอนใต้ของพม่า
ตอนกลางเกาะสุมาตรา
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา
พรมแดนพม่า - อินเดีย
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

ขนาด
(ริกเตอร์)
5.6
5.6
5.5
5.2
6.8
6.1
6.1
6.2
6.5
5.0
5.7
7.2
7.0
6.7
9.0
6.8
6.1
5.5
8.4
7.1
7.5
7.8
5.7
5.2
7.6
7.6
6.8
6.8
6.6
6.0

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี
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6.3

บริเวณทีร่ ู้สึกสั่นไหว
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวติ ในพม่า
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือตอนบนและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
ภาคใต้และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร
ภาคใต้ตอนล่างและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงรายและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูเก็ตและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานครและประเทศจีน
อาคารสูงในกรุงเทพมหานครและประเทศจีน
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพมหานคร

บทที่ 4
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 การคานวณระดับความรุนแรงของความไหวสะเทือนที่รู้สึกได้
เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความไหวสะเทือนที่รู้สึกได้ ณ ตาแหน่งใดๆ จาก
ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 - 2557 จานวน 31
ครั้ง ดังตารางที่ 4.1.3-1 โดยใช้สมการ Cornell ดังนี้
เมื่อ

I

=

8 + 1.5M – 2.5 In (d2 + z2)1/2

I

=

ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ ณ ตาแหน่งใดๆ ตามมาตราเมอร์
คัลลีดัดแปร (Modified Mercalli Scale, MM – Scale)

M

=

ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ณ ตาแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวตาม
มาตราริกเตอร์ (Richter Scale)

In

=

ค่า log ฐาน e

d

=

ระยะทางระหว่างพื้นที่โครงการฯ กับตาแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีหน่วย
เป็นกิโลเมตร

z

=

ความลึกของจุดที่เกิดแผ่นดินไหว (Focus) มีหน่วยเป็นกิโลเมตร

จากการศึกษาแผ่นดินไหว พบว่า เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
เวลา 07.55 น. จุดศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะสุมาตรา ความรุนแรงขนาด 9.0 ริกเตอร์ มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการฯ
ประมาณ 1,260 กิโลเมตร มีขนาดความรุนแรงของความไหวสะเทือนที่รู้สึกได้ในพื้นที่โครงการฯ อยู่ในระดับ IV (3.75)
ตามมาตราเมอร์คัลลีดัดแปร ซึ่งหมายความว่า แผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทยและภูมิภาคโดยรอบ ไม่ได้
ทาให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร เพียงแต่รู้สึกถึงความไหวสะเทือนบ้างเมื่ออยู่บนอาคารสูง
เมื่อพิจารณาความเร่งสูงสุดของความไหวสะเทือนของพื้นดินจากการเกิดแผ่นดินไหวในอดีต
พบว่า มีความเร่งสูงสุดของพื้นดิน เท่ากับ 0.031 ของความเร่งของความโน้มถ่วงของโลก โดยสอดคล้องกับแผนที่เขต
แผ่นดินไหวของประเทศไทยและชั้นความเร่งสูงสุดต่อความเร่งจากความโน้มถ่วงของโลก (PGA0/G : Peak Ground
Acceleration/Acceleration due to Earth Gravity) ของการไหวสะเทือนบนพื้นดินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง 10 %
ในช่วงเวลา 500 ปี โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ. 2538) แสดงดังรูปที่ 4.1.3-4 พบว่า แนวเส้นทางโครงการฯ
มีค่าความเร่งสูงสุดของความไหวสะเทือนเกิดขึ้นได้เพียง 0.050 – 0.100 ของความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลก (g) และจะมี
โอกาสเกิดค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดินประมาณ 0.075 ของความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลก (g) แต่เนื่องจากสภาพชั้นดิน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นชั้นดินอ่อนปิดทับ จึงจาเป็นต้องเพิ่มค่าความเร่งของความไหวสะเทือนของ
พื้นดินอีก 1.5 เท่าดังนั้น การออกแบบก่อสร้างสถานีรถไฟฟูา โครงสร้างทางยกระดับ อาคารจอดแล้วจร และที่จอด
รถไฟฟูาของโครงการฯ ควรมีการออกแบบสิ่งก่อสร้างรองรับแรงแผ่นดินไหว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กรมทรัพยากรธรณี โดยใช้แรงต้านแผ่นดินไหวที่มีความเร่งของความไหวสะเทือนไม่เกิน 0.100 ของความเร่งจากแรง
โน้มถ่วงโลก (g)
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พื้นที่โครงการ

ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ. 2538)

รูปที่ 4.1.3-4 แผนที่แสดงเขตแผ่นดินไหวของประเทศไทยและชั้นความเร่งสูงสุดต่อความเร่ง จากความโน้มถ่วง
ของโลก (PGA0/G : Peak Ground Acceleration/Acceleration due to Earth Gravity)
ของการไหวสะเทือนบนพื้นดินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง 10 % ในช่วงเวลา 500 ปี
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4.1.4 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
1) บทนา
การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญปัจจัยหนึ่งต่อการพัฒนา
โครงการ เนื่ อ งจากบริ เ วณใกล้ เ คี ย งแนวเส้ น ทางโครงการมี พื้ น ที่ อ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Sensitive
Receptor) จึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ปริมาณฝุุนละอองที่อาจเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้าง และปริมาณมลสารทางอากาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะในบริเวณ
โครงการ
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2528 - 2557 จากสถานีตรวจอากาศบางนา ซึ่ง
เป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด
2.2) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านคุณภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ ณ แหล่งรับผลกระทบ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการจากหน่วยงานและรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวั ด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้ง
โครงการปี พ.ศ. 2553 – 2557 ของกรมควบคุมมลพิษ มี 4 สถานี ดังนี้


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี



ที่ทาการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ



สถานีไฟฟูาย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี



สถานีโรงไฟฟูาพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

2.3) เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางของโครงการฯ 1 ครั้ง
เพื่อเป็ นตั วแทนความเข้มข้นของมลสาร ณ แหล่ งรับมลสาร (Receptor) โดยเก็บตั วอย่า งจุ ดละ 5 วั นต่ อเนื่อง
ครอบคลุมวั นท าการและวัน หยุด ในการกาหนดจุ ดตรวจวัด ได้พิจ ารณาบริเวณที่เป็น พื้ นที่ อ่อนไหวต่ อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน และชุมชน ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ ดังตาราง
ที่ 4.1.4-1 และรูปที่ 4.1.4-1 สรุปจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ซึ่งมลสารที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุุนละอองรวม
(TSP) ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งการตรวจวัดมลสารดังกล่าว
ใช้วิธีที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยอมรับ ดังตารางที่ 4.1.4-2
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ตารางที่ 4.1.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนของโครงการฯ
สถานีตรวจวัด/
ตาแหน่งทีต่ ั้ง
เก็บตัวอย่าง
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
ลาดับ

1

ชุมชนซอย 3

บริเวณถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย ทางเข้า ซอย 3

2

ชุมชนซอยวัดประดู-่
ธรรมาธิปัตย์

ที่ทาการชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

3
4
5

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า
สุขสวัสดิ์ ซอย 5
โรงพยาบาลนวมินทร์ 2
(ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล
ประชาพัฒน์) รายงานฉบับนี้
ใช้ - นวมินทร์ 2

ระหว่างซอยตากสิน 22 และซอยตากสิน 24
ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 12
ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 36 และซอยสุขสวัสดิ์ 38
ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยสุขสวัสดิ์ 37
ติดกับทางขึ้น - ลง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
บริเวณสามแยกพระประแดง
ติดกับศูนย์ควบคุมการจราจร

6

ชุมชนบางพึ่ง

7

สามแยกพระประแดง

8

วัดครุใน

ซอยสุขสวัสดิ์ 70

9

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณทางเข้าที่จอดรถไฟฟูา

10

มัสยิดอิมามอาลี
(หรือ อาลี – อิหม่าม)

บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก ใกล้กับด่านเก็บ
ค่าผ่านทางบางพลี – สุขสวัสดิ์
(ด้านหลังที่จอดรถไฟฟูา)

11

ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12

ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 7

ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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หมายเหตุ
ใกล้ที่ตั้งของช่วง Transition (ระยะห่าง 90 เมตร)
ใช้เป็นตัวแทนของชุมชน
ใกล้ ที่ ตั้ ง ของช่ ว ง Transition (ระยะห่ า ง 150
เมตร) ใช้ เ ป็ นตั ว แทนของชุ ม ชนและหน่ ว ยงาน
ทหาร
ใกล้ ที่ ตั้ ง ของสถานี ส าเหร่ เป็ น ตั ว แทนคุ ณ ภาพ
อากาศของชุมชนและสถานพยาบาล
เป็นตัวแทนคุณภาพอากาศในพื้นทีช่ ุมชน
ใกล้สถานีบางปะกอกใช้เป็นตัวแทนของชุมชนและ
สถานพยาบาล
ใกล้สถานีพระประแดงใช้เป็นตัวแทนของชุมชน
ใกล้ที่ตั้งของสถานีพระประแดง (ติดสถานี)
ใช้เป็นตัวแทนของชุมชน
ใกล้ที่ตั้งของสถานีครุใน (ระยะห่าง 280 เมตร) ใช้
เป็นตัวแทนของชุมชน และศาสนสถาน
ใกล้ที่ตั้งของที่จอดรถไฟฟูา (ติดแนวเส้นทาง)
ใช้เป็นตัวแทนของชุมชน และสถานพยาบาล
ใกล้ที่ตั้งของที่จอดรถไฟฟูา (ระยะห่าง 10 เมตร)
ใช้ เ ป็ นตั ว แทนในพื้ นที่ ชุ ม ชน ศาสนสถาน และ
สถานศึกษา
ใกล้ที่ตั้งของที่จอดรถไฟฟูา (ระยะห่าง 100 เมตร)
ใช้เป็นตัวแทนของชุมชน

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
A1 : ชุมชนซอย 3
A2 : ชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
A

A

A3 : รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5

A6 : ชุมชนบางพึ่ง

A

A5 : รพ. นวมินทร์ 2

A7 : สามแยกพระประแดง

A
A
A8 : วัดครุใน

A9 : รพ. บางปะกอก 3

A
A
A10 : มัสยิดอาลี – อิหม่าม

A

A
A1

แนวเส้นทางใต้ดิน
แนวเส้นทางยกระดับ
ตาแหน่งสถานี
ที่จอดรถไฟฟ้า
อาคารจอดแล้วจร
เชื่อมต่อกับโครงการอื่น

ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

รูปที่ 4.1.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ และที่จอดรถไฟฟ้า
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-2 วิธีการตรวจวัดมลสารที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติยอมรับ
มลพิษ
ระยะเวลาตรวจวัด
วิธีวิเคราะห์
ฝุุนละอองรวม (TSP)
24 ชั่วโมง
Gravimetric Method1/
ฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM-10)
24 ชั่วโมง
Gravimetric Method1/
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
1 ชั่วโมง
Non-dispersive Infrared1/
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อ ง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 1
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

4) ผลการศึกษา
(ก) อุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2528 - 2557 จากสถานีตรวจอากาศบางนา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1.4-3 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
 ฤดูกาล
แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (เดือ นพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) ฤดูหนาว (เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์) และฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม)
 อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 28.8 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 33.3
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด มีค่าเท่ากับ 25.3 องศาเซลเซียส
 ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย มีค่า เท่ากับ 73.7 เปอร์เซ็นต์ โดยความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด มีค่า
เท่ากับ 87.6 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่าสุด มีค่าเท่ากับ 57.0 เปอร์เซ็นต์
 ความเร็วและทิศทางลม
ลมหลักพัดมาจาก 3 ทิศทาง คือ ลมพัดมาจากทางทิศ ใต้ ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
และลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย เท่ากับ 2.1 น็อต
(ข) พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Sensitive Area)
การพิ จ ารณาพื้ น ที่ อ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ตามแนวเส้ น ทางโครงการฯ
ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง และรอบที่จอดรถไฟฟูาในรัศมี 500 เมตร เช่น สถานศึกษา
ศาสนสถาน และสถานพยาบาล เป็ นต้น ดังแสดงในตารางที่ 4.1.4-4 รูปที่ 4.1.4-2 และ รูปที่ 4.1.4-3 รวมจานวน
223 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษา 99 แห่ง รองลงมาศาสนสถาน 70 แห่ง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ 20 แห่ง
สถานพยาบาล 18 แห่ง และสถานที่ราชการ 16 แห่ง
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-3 สถิติภูมิอากาศสถานีตรวจวัดอากาศบางนา ในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2528 – 2557
CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 1985-2014
Index : 48453 (Station : BANG NA AGROMET)
Latitude : 13.40.00 N Longitude : 100.37.00 E
Elevation above MSL : 3.0 Meters
Elements

Pressure (hPa)

Temperature
(Celcius)
Dew Point
Temp.(Celcius)

Mean
Mean Daily
Range
Ext. Max.
Ext. Min.
Mean Max.
Ext. Max.
Mean Min.
Ext. Min.
Mean

N-Year JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC Annual
9
1012.30 1010.70 1009.90 1008.60 1007.00 1006.20 1006.60 1006.90 1007.60 1009.40 1010.50 1011.60 1008.94
9
9
8
9
9
9
9
9

4.60

4.60

4.70

4.70

4.30

3.70

3.60

3.80

4.40

4.60

4.50

4.50

4.33

1022.61 1020.66 1019.28 1014.73 1013.20 1011.43 1012.08 1012.46 1013.53 1016.25 1018.55 1018.62 1022.61
1004.44 1003.55 1003.34 1001.60 1000.53 998.48 998.85 999.71 999.85 1001.82 1002.68 1003.10 998.48
32.0
33.2
34.1
35.3
34.7
34.0
33.2
33.3
33.1
32.7
32.7
31.8
33.3
35.3
36.4
38.8
39.4
38.8
37.7
36.7
37.2
36.5
35.8
35.7
35.4
39.4
22.2
24.8
26.2
27.0
26.8
26.5
26.1
25.9
25.9
25.3
24.7
22.8
25.3
14.8
16.3
18.0
23.0
23.6
23.1
23.4
23.3
22.4
22.4
18.0
16.3
14.8
26.8
28.5
29.6
30.5
30.2
29.7
29.1
29.0
28.7
28.5
28.4
27.1
28.8

Mean

9

19.8

22.8

23.8

24.8

25.0

24.8

24.4

24.4

24.4

24.1

22.0

19.9

23.3

Mean
Mean Max.
Mean Min.
Ext. Min.
Mean
07.00LST

9
9
9
9
9
8

67
84
49
31
9.3
8.1

73
88
54
21
9.6
8.6

72
87
55
24
9.7
9.2

73
87
55
32
9.7
9.4

75
88
59
40
9.6
9.4

76
89
61
47
9.6
9.5

77
90
62
50
9.6
9.4

77
90
62
48
9.5
9.3

79
92
63
48
9.3
9.2

78
91
62
43
9.3
8.8

70
84
54
33
9.6
9.1

66
82
50
36
9.5
8.6

73.7
87.6
57.0
21.0
9.5
9.0

Cloud Amount
(1-10)

Mean

9

5.2

5.8

6.2

6.8

7.6

7.9

8.3

8.2

8.2

7.6

6.0

5.1

6.9

Wind (Knots)

Prev. Wind
Mean
Max.

9
9
9

NE
1.6
10.0

S
2.4
10.0

S
3.0
14.0

S
2.6
20.0

S
2.3
15.0

S, SW
2.4
12.0

SW
2.3
12.0

SW
2.2
13.0

SW
1.8
22.0

NE
1.4
9.0

NE
1.8
11.0

NE
1.9
10.0

2.1
22.0

Pan Evaporation
(mm.)

Mean

9

134.3

133.3

170.9

174.8

169.7

153.5

150.4

142.0

132.9

126.5

130.1

134.0

1752.4

Total
Num. of Days

30
30

14.7
2.3

20.9
2.6

43.3
4.3

95.5
7.0

210.6
16.1

174.1
17.1

169.9
18.2

224.5
20.5

343.5
21.9

251.7
17.6

51.0
5.5

9.1
1.5

1,609.0
134.6

Daily Max.

30

74.4

110.6

185.9

102.4

198.1

128.4

97.2

85.3

133.7

148.4

103.1

57.5

198.1

Fog
Haze
Hail

9
9
9
9
9

0.6
8.7
0.0
0.8
0.0

0.0
3.9
0.0
1.0
0.0

0.0
3.9
0.0
2.2
0.0

0.0
1.3
0.0
7.8
0.0

0.0
0.0
0.0
12.9
0.0

0.0
0.0
0.0
11.8
0.0

0.0
0.0
0.0
10.4
0.0

0.0
0.1
0.0
12.8
0.0

0.0
0.3
0.1
14.3
0.0

0.0
2.2
0.0
12.1
0.0

0.0
3.3
0.0
3.1
0.0

0.0
6.6
0.0
0.1
0.0

0.6
30.3
0.1
89.3
0.0

Relative Humidity
(%)
Visibility (Km.)

Rainfall (mm)

Phenomena
(Days)

Thunder Storm

Squall

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯระยะห่างข้างละ 500 เมตร
ที่
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ชื่อสถานี/ชื่อหน่วยงาน

ระยะห่าง (เมตร)
ซ้ายทาง
ขวาทาง

15)
2
1)

สถานีรัฐสภา (15 แห่ง)
โรงเรียนรัตนวิทยา บางซื่อ
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บางซื่อ)
โรงเรียนซินไตท้ง
วัดธรรมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
โรงเรียนช่างอากาศบารุง
โรงเรียนสรรพาวุธบารุง
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
สื่อสารสงเคราะห์
โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
วัดใหม่ทองเสน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 38
(จี๊ด ทองคา บาเพ็ญ)
วัดแก้วฟูาจุฬามณี
สถานีศรีย่าน (12 แห่ง)
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร

2)
3)
4)

วัดจันทรสโมสร
โรงเรียนกันตะบุตร
โรงเรียนราชินีบน

190
-

5)
6)
7)

160

8)
9)
10)

มัสยิดนุรุ้ลอิสลาม
โรงเรียนพาณิชยการสามเสน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลพาณิชยการ
ศรีย่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา อาชีวศิลป์
โรงพยาบาลการไฟฟูานครหลวง
วัดโบสถ์สามเสน

11)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

12)

วัดประสาทบุญญาวาส

11)
12)
13)
14)

สถานศึกษา

ประเภทหน่วยงาน
สถานพยาบาล

ศาสนสถาน











-


-


-





-

330
350
470
380
450
450
475
-

50
45

370

-

220

460
470
-

-

190

-

350

-

-



ติดแนว
เส้นทาง
90
ติดแนว
เส้นทาง
120
-



-

-




-


-




-


-


-


-





-

-

-

-



-

ติดแนว
เส้นทาง
ติดแนว
เส้นทาง
-

290
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯระยะห่างข้างละ 500 เมตร
(ต่อ-1)
ระยะห่าง (เมตร)
ซ้ายทาง
ขวาทาง

สถานศึกษา

ประเภทหน่วยงาน
สถานพยาบาล

ศาสนสถาน

-



-












-


-

-

-







-


-



-

-





-

-

260



-

-

340
320
50
ติดแนว
เส้นทาง
30





-


-

-

-



ที่

ชื่อสถานี/ชื่อหน่วยงาน

3
1)

สถานีวชิรพยาบาล (14 แห่ง)
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
วัดราชผาติการามวรวิหาร
โรงเรียนวัดราชผาติการาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์
รัตนามาลี เนอสเซอรี่
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

220
60
-

13)
14)
4
1)
2)
3)

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (คอนเซ็ปชัญ)
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
สถานีหอสมุดแห่งชาติ (13 แห่ง)
วัดราชาธิวาสวรวิหาร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
โรงเรียนประถมสาธิต
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนมัธยมสาธิต
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนประถมสาธิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนราชวินิต
มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระ
ดาบส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตโชติเวช
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ เทเวศร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
วัดนรนาถสุนทริการาม

-

ติดสถานี
รถไฟฟูา
330
370
450
230
200
90
20
170
ติดแนว
เส้นทาง
370
230

-

190
190

40

-

140

-

360
320
ติดสถานี
รถไฟฟูา
-

-

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

-

-

-
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯระยะห่างข้างละ 500 เมตร
(ต่อ-2)
ที่

ชื่อสถานี/ชื่อหน่วยงาน

5
1)
2)
3)
4)

สถานีบางขุนพรหม (9 แห่ง)
โรงเรียนสตรีวรนาถ
โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
วัดอินทรวิหาร
วัดเอี่ยมวรนุช

5)
6)
7)
8)
9)
6
1)
2)

วัดใหม่อมตรส
โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
วัดสามพระยาวรวิหาร
วัดสังเวชวิศยาราม
โรงเรียนวัดสังเวช
สถานีผ่านฟ้า (17 แห่ง)
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

3)

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

มัสยิดบ้านตึกดิน
วัดตรีทศเทพวรวิหาร
โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 (ประชาธิปไตย)
โรงเรียนสตรีวิทยา
วัดปรินายกวรวิหาร
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
โรงเรียนสตรีจุลนาค
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
โรงเรียนวัดสระเกศ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร

16)
17)

โรงเรียนวัดราชนัดดา
วัดเทพธิดารามวรวิหาร

ระยะห่าง (เมตร)
ซ้ายทาง
ขวาทาง
230
90
130
ติดสถานี
รถไฟฟูา
150
140
-

สถานศึกษา

ประเภทหน่วยงาน
สถานพยาบาล

ศาสนสถาน



-

-




40
170
150




-




-

270
ติดแนว
เส้นทาง
ติดแนว
เส้นทาง
230
180
ติดแนว
เส้นทาง
140
ติดแนว
เส้นทาง

-

-






-

-







-


-








-

-



-

240
230
210
140
120
440
370
120
430
-
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯระยะห่างข้างละ 500 เมตร
(ต่อ-3)
ที่

ชื่อสถานี/ชื่อหน่วยงาน

7
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สถานีสามยอด (20 แห่ง)
วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
โรงเรียนวัดสุทัศน์
โรงเรียนราชบพิธ
วัดดิสานุการาม
โรงเรียนวัดดิสานุการาม
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
วัดพระพิเรนทร์
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
วัดทิพยวารีวิหาร
วัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
วัดซิกข์ (วัดคุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
8
1)
2)
3)
4)
5)
6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพาะช่าง
วัดราชบุรณราชวรวิหาร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
สถานีสะพานพุทธ (24 แห่ง)
วัดซางตาครู้ส
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26
(เจ้าคุณพระประยุรวงศ์)
มัสยิดกูวดิลอิสลาม (ตึกแดง)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ระยะห่าง (เมตร)
ซ้ายทาง
ขวาทาง
430
430

260
250
450
-

-

170

200
230
280
360

150
440
-

สถานศึกษา

ประเภทหน่วยงาน
สถานพยาบาล

ศาสนสถาน






-



-




-

-








-

-

-

ติดแนว
เส้นทาง

-

280

230
230
70

90
220
ติดแนว
เส้นทาง



-

-






-

390
290
250

-

170



-




-

200

ติดแนว
เส้นทาง

-

-




-

-
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯระยะห่างข้างละ 500 เมตร
(ต่อ-4)
ที่

ชื่อสถานี/ชื่อหน่วยงาน

7)

โรงเรียนส่งเสริมพุทธศาสนา

8)
9)
10)
11)
12)
13)

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา
โรงเรียนแสงอรุณ
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรี
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา
โรงเรียนศึกษานารี

14)
15)
16)
17)
18)
19)

วัดอนงคารามวรวิหาร
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
วัดบุปผารามวรวิหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานพยาบาลนันอา

20)
21)
22)

2)
3)
4)
10
1)

คริสตจักรแสงสว่าง
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
โรงเรียนสหบารุงวิทยา
มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ)
สถานีวงเวียนใหญ่ (4 แห่ง)
โรงเรียนไทย - ซิกส์นานาชาติ
กรุงเทพมหานคร
วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ธนบุรี
โรงเรียนสหนิยมวิทยา
สถานีสาเหร่ (8 แห่ง)
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

2)
3)
4)

โรงเรียนวัดกระจับพินิช
วัดกระจับพินิช
วัดสุทธาราม

23)
24)
9
1)

ระยะห่าง (เมตร)
ซ้ายทาง
ขวาทาง
ติดแนว
เส้นทาง
210
260
450
370
390
ติดแนว
เส้นทาง
160
60
190
360
340
ติดสถานี
รถไฟฟูา
90
170
-

360

-

300
280

ติดแนว
เส้นทาง
390
-

260
240

ติดแนว
เส้นทาง
500

290
360
-
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สถานศึกษา


ประเภทหน่วยงาน
สถานพยาบาล
-

ศาสนสถาน
-








-

-



-






-




-


-


-

-





-

-



-



-

-



-


-

-




บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯระยะห่างข้างละ 500 เมตร
(ต่อ-5)
ที่

ชื่อสถานี/ชื่อหน่วยงาน

5)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

6)
7)
8)
11
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
13
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

วัดราชวรินทร์
วัดสันติธรรมาราม
วัดสุทธาวาส
สถานีดาวคะนอง (7 แห่ง)
โรงเรียนวัดบุคคโล
วัดบุคคโล
วัดกลางดาวคนอง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 (บุคคโล)
โรงเรียนธนบุรีศึกษา
วัดมงคลวราราม
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
สถานีบางปะแก้ว (8 แห่ง)
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
วัดนาคนิมิตร
โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา
คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่
โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
วัดเกียรติประดิษฐ์
วัดโพธิ์แก้ว
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
สถานีบางปะกอก (12 แห่ง)
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนวัดบางปะกอก
วัดบางปะกอก
โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58
(ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม)
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลประชาพัฒน์

8)

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

9)

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

ระยะห่าง (เมตร)
ซ้ายทาง
ขวาทาง
ติดสถานี
รถไฟฟูา
420
180
410

สถานศึกษา
-

ประเภทหน่วยงาน
สถานพยาบาล


ศาสนสถาน
-

-

-





450
500
500
410
-

130
230
200






-




-

220
470
80
160
-

270
280
180
110






-





-

240
160
400
-

190

-

90




-




-

70

ติดแนว
เส้นทาง
ติดแนว
เส้นทาง
-

-




-

-



-

-



-

160
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.4-4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการฯระยะห่างข้างละ 500 เมตร
(ต่อ-6)
ที่

ชื่อสถานี/ชื่อหน่วยงาน

10)
11)
12)
14
1)
2)
3)
4)
5)
15
1)
2)
3)
16
1)
2)
17
1)
2)
3)
4)

โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา
วัดประเสริฐสุทธาวาส
โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
สถานีสะพานพระราม 9 (5 แห่ง)
โรงเรียนวัดสารอด
วัดสารอด
วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์
สถานีราษฎร์บูรณะ (3 แห่ง)
โรงเรียนเมตตาวิทยา
โรงเรียนวัดสน
วัดสน
สถานีพระประแดง (2 แห่ง)
วัดรวก
คริสตจักรเอเมน
สถานีครุใน (5 แห่ง)
วัดครุใน
โรงเรียนวัดครุใน
วัดครุนอก
คริสตจักรพระประแดง

5)

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

18
1)

ที่จอดรถไฟฟ้า (4 แห่ง)
โรงพยาบาลบางปะกอก 3

2)
3)
4)

โรงเรียนรุ่งปัญญาวิทย์
โรงเรียนสันติดรุณ
มัสยิดอิมามอาลี

ระยะห่าง (เมตร)
ซ้ายทาง
ขวาทาง
350
470
500
-

สถานศึกษา



ประเภทหน่วยงาน
สถานพยาบาล
-

ศาสนสถาน

-

30
-

150
280
430
360






-


-

340
380

120
-



-

-



450
-

370

-

-




490
ติดแนว
เส้นทาง
ติดแนว
เส้นทาง

150
170
-


-





-

-



-

-



-



-

-



-

ติดแนว
เส้นทาง
170

510
370
-
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.1.4-2 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมในระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.1.4-2 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมในระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-1)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.1.4-2 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมในระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-2)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.1.4-2 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมในระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-3)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.1.4-2 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมในระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (ต่อ-4)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.1.4-3 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อมในรัศมี 500 เมตร โดยรอบที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

(ค) คุณภาพอากาศ
จากการทบทวนข้อมูลทุ ติยภูมิ สามารถสรุปผลการตรวจวั ดคุณภาพอากาศจากสถานีต รวจวั ด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 – 2557 จากกรมควบคุมมลพิษดังตารางที่ 4.1.4-5
พบว่า
1) สถานีตรวจวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงเวลา 5 ปี ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดดังกล่าว มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มี
ค่าระหว่าง 0.20 - 0.83 ส่วนในล้านส่วน ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.83 ส่วนในล้านส่วน เมื่อนาผลที่ได้จากการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 พบว่า มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้ ให้ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 30 ส่วนใน
ล้านส่วน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน ส่วนความเข้มข้นของฝุุนละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.052 - 0.072 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความ
เข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.07 – 0.09 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121
ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้ ให้ฝุน
ละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2) สถานีตรวจวัดที่ทาการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ในช่วงเวลา 5 ปี มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง มี ค่า ระหว่ า ง 0.25 - 0.40 ส่ ว นในล้ า นส่ ว น ความเข้ม ข้น ของก๊า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.40 ส่วนในล้านส่วน ส่วนความเข้มข้นของฝุุน
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่า ระหว่าง 0.024 - 0.042 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเข้มข้นของฝุุน
ละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.07 – 0.10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
3) สถานีไฟฟูาย่อยธนบุรี ในช่วงเวลา 5 ปี ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.90 - 1.10 ส่วนในล้านส่วน ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.90 - 1.10 ส่วนในล้านส่วน ส่วนความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าระหว่าง
0.022 - 0.031 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุนุ ละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.08 – 0.11 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
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4) สถานีโรงไฟฟูาพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเวลา 5 ปี มีปริมาณความเข้มข้นของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.50 - 0.61 ส่วนในล้านส่วน ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.60 ส่วนในล้านส่วน ส่วนความเข้มข้นของฝุุน
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าระหว่าง 0.040 - 0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุุนละอองรวมเฉลี่ย 24
ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 – 0.08 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ในปี พ.ศ. 2552 – 2555 ไม่มีการตรวจวัด) ซึ่งมลพิษ
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
ตารางที่ 4.1.4-5 แสดงคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศกรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2553 – 2557
สถานีตรวจวัด

ปีที่
ตรวจวัด

CO (1 ชม.)
ส่วนในล้าน
ส่วน
0.30
0.30
0.20
0.64
0.83
0.30
0.30
0.40
0.32
0.25
1.10
1.10
0.90
0.90
0.92
0.50
0.50
0.50
0.61
0.54
301/

CO (8 ชม.)
ส่วนในล้าน
ส่วน
0.30
0.30
0.20
0.64
0.83
0.30
0.30
0.40
0.32
0.25
1.10
1.10
0.90
0.90
0.92
0.50
0.50
0.50
0.60
0.54
9.01/

PM-10 (24 ชม.)
มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
0.059
0.072
0.062
0.053
0.052
0.024
0.027
0.041
0.042
0.039
0.031
0.026
0.025
0.022
0.024
0.040
0.046
0.046
0.048
0.055
0.122/

TSP (24 ชม.)
มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
0.07
0.08
0.08
0.09
0.09
0.08
0.07
0.08
0.08
0.10
0.08
0.11
0.09
0.09
0.11
#
#
#
0.05
0.08
0.332/

2553
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
2555
เจ้าพระยา เขตธนบุรี
2556
2557
2553
2554
ที่ทาการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ
2555
เขตราษฎร์บูรณะ
2556
2557
2553
2554
สถานีไฟฟูาย่อยธนบุรีเขตธนบุรี
2555
2556
2557
2553
2554
โรงไฟฟูาพระนครใต้
2555
2556
2557
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
หมายเหตุ: # ไม่มีการตรวจวัด
1/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปข้อ 2 (1)
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ข้อ 2 (2) และ (3)
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
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(ง) การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 มีนาคม พ.ศ.
2556 วันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และช่วงวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งในการกาหนด
จุดตรวจวัด ที่ปรึกษาได้พิจารณาบริเวณที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล
ศาสนสถาน และชุมชน ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางที่ตั้งโครงการ จานวน 11 สถานี แสดงในรูปที่ 4.1.4-1 โดยมีตัว
แปรในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วย ฝุุนละอองรวม (TSP) ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป แสดงดังตารางที่
4.1.4-6 มีรายละเอียดดังนี้
- สถานี ต รวจวั ด A1
: ชุ ม ชนซอย 3 จุ ด ตรวจวั ด ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณถนนริ ม คลองประปา
ฝั่งซ้ายทางเข้าชุมชนซอย 3 ซึ่งบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก จากผล
การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ พบว่ า ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของฝุุ น ละอองรวม (TSP) เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง
มีค่าระหว่าง 0.076 - 0.106 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.088 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.039 - 0.069 มิลลิกรัม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร และมี ค่ า เฉลี่ ย 5 วั น เท่ า กั บ 0.054 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลู ก บาศก์เ มตร ส่ วนความเข้ มข้นของก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.75 - 2.79 ส่วนในล้านส่วนและมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 2.07
ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.92 – 1.36 ส่วนใน
ล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.14 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่
กาหนดไว้
- สถานี ต รวจวั ด A2 : ชุ น ชนซอยวั ด ประดู่ ธ รรมาธิ ปั ต ย์ จุ ด ตรวจวั ด ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ
ลานกิจกรรมที่ทาการชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ซึ่งบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น และบริเวณ
ลานกิจกกรรมมีการออกกาลังทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.จากผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.091 - 0.129 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.112 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.053 - 0.071 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน
เท่ากับ 0.060 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในเวลา 1
ชั่วโมงที่สูงสุดในแต่ละวัน มีค่าระหว่าง 1.24 - 1.54 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.45 ส่วนในล้านส่วน
และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.90 – 1.11 ส่วนในล้านส่วน และมี
ค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.99 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 4.1.4-6 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของโครงการฯ

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

A1 : ชุมชนซอย 3

A2 : ชุมชนซอย
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

A3 : โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า

A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5

A5 : โรงพยาบาล
นวมินทร์ 2

มาตรฐาน

1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
5 - 6 พ.ย. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
5 - 6 พ.ย. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน

ฝุ่นละอองรวม
(TSP)
(mg/m3)
0.076
0.081
0.097
0.082
0.106
0.088
0.091
0.101
0.129
0.126
0.114
0.112
0.205
0.169
0.176
0.132
0.189
0.174
0.150
0.131
0.156
0.165
0.147
0.15
0.073
0.083
0.057
0.066
0.090
0.074
0.3301/
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ดัชนีคุณภาพอากาศ
ฝุ่นละอองขนาด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)
ไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10)
เฉลีย่ 1 ชั่วโมง
เฉลีย่ 8 ชั่วโมง
3
(mg/m )
0.039
2.01
1.21
0.046
2.79
1.36
0.060
1.75
0.92
0.056
1.90
1.01
0.069
1.90
1.22
0.054
2.07
1.14
0.053
1.48
1.11
0.060
1.45
0.94
0.071
1.54
1.00
0.055
1.54
0.98
0.058
1.24
0.90
0.060
1.45
0.99
0.077
5.30
4.25
0.056
4.60
3.55
0.064
3.00
2.66
0.067
3.50
2.54
0.083
3.70
3.05
0.069
4.02
3.21
0.076
2.70
1.60
0.060
2.90
1.39
0.046
2.60
1.59
0.057
3.10
1.55
0.064
3.10
1.66
0.061
2.88
1.56
0.032
1.60
1.06
0.040
2.70
1.33
0.029
1.60
1.15
0.035
1.60
1.08
0.045
1.40
1.04
0.036
1.78
1.13
1/
2/
0.120
30
92/
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ตารางที่ 4.1.4-6 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของโครงการฯ (ต่อ-1)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
A6 : ชุมชนบางพึ่ง
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
A7 : สามแยก
พระประแดง
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
A8 : วัดครุใน
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
A9 : โรงพยาบาล
บางปะกอก 3
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
A10 : มัสยิดอิมามอาลี
(หรือ อาลี – อิหม่าม)
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
มาตรฐาน

ฝุ่นละอองรวม
(TSP)
(mg/m3)
0.083
0.076
0.067
0.076
0.101
0.081
0.194
0.185
0.189
0.187
0.160
0.183
0.156
0.135
0.133
0.129
0.139
0.138
0.085
0.093
0.091
0.084
0.096
0.090
0.151
0.146
0.138
0.127
0.149
0.142
0.3301/
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ดัชนีคุณภาพอากาศ
ฝุ่นละอองขนาด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)
ไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10)
เฉลีย่ 1 ชั่วโมง
เฉลีย่ 8 ชั่วโมง
3
(mg/m )
0.056
1.70
1.20
0.043
1.50
1.15
0.037
1.80
1.15
0.047
1.90
0.81
0.060
1.80
1.40
0.049
1.74
1.14
0.098
2.51
1.76
0.090
2.90
1.71
0.094
1.92
1.60
0.091
3.42
1.62
0.084
2.11
1.29
0.091
2.57
1.60
0.078
1.82
1.16
0.064
1.35
0.99
0.058
1.62
1.01
0.050
1.51
0.85
0.061
1.06
0.79
0.062
1.47
0.96
0.055
1.84
1.18
0.053
1.05
0.79
0.063
2.11
1.25
0.068
1.26
0.84
0.064
1.26
0.69
0.061
1.50
0.95
0.069
1.74
1.09
0.062
0.92
0.84
0.056
1.44
1.10
0.054
0.87
0.63
0.065
0.74
0.66
0.061
1.14
0.86
1/
2/
0.120
30
92/
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ตารางที่ 4.1.4-6 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของโครงการฯ (ต่อ-2)
ดัชนีคุณภาพอากาศ
ฝุ่นละอองขนาด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)
ฝุ่นละอองรวม
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด
ไม่เกิน 10 ไมครอน
(TSP)
(PM-10)
เฉลีย่ 1 ชั่วโมง
เฉลีย่ 8 ชั่วโมง
(mg/m3)
3
(mg/m )
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
0.101
0.063
1.25
0.64
1 - 2 พ.ย. 56
0.082
0.052
1.17
0.86
2 - 3 พ.ย. 56
0.139
0.078
1.50
1.17
A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน
หมู่ 12
3 - 4 พ.ย. 56
0.105
0.064
1.22
0.66
4 - 5 พ.ย. 56
0.104
0.062
1.23
0.74
ค่าเฉลีย่ 5 วัน
0.106
0.064
1.27
0.81
1/
1/
2/
มาตรฐาน
0.330
0.120
30
92/
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 2 (2)และ (3)
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 2(1)
mg/m3 หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ppm หน่วย ส่วนในล้านส่วน
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 2556

- สถานีตรวจวัด A3 : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณสามแยก
กรมแพทย์ท หารเรือ (โรงพยาบาลสมเด็ จพระปิ่นเกล้า) บนทางเท้าใกล้ศูนย์ควบคุมจราจรสถานีตารวจบุคคโล
บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย 1 - 3 ชั้น จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า
ความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.132 - 0.205 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมี
ค่าเฉลี่ย 5 วัน 0.174 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่า
ระหว่าง 0.056 - 0.083 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.069 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 3.00 - 5.30 ส่วนในล้านส่วน และ
มีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 4.02 ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
มีค่าระหว่าง 2.54 – 4.25 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 3.21 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5 จุดตรวจวัดตั้งอยู่บนทางเท้าบริเวณหน้าซอย
สุขสวัสดิ์ ซอย 5 ตรงข้ามโรงเรียนสิริอักษรธนบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นที่ จอดรถแล้ว) บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็น
อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย 1 - 3 ชั้น จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.131 - 0.165 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.150 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าระหว่าง 0.046 - 0.076
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.061 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 2.60 - 3.10 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ
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2.88 ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.39 - 1.66
ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.56 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A5 : โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 จุดตรวจวัดตั้งอยู่บนทางเท้าบริเวณหน้าซอย
สุขสวัสดิ์ 36 และด้านหน้าบริษัท เซ็กกี่ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จากัด ซึ่งมีการผลิตเหล็ก บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคาร
พาณิชย์ และที่อยู่อาศัย จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP)
เฉลี่ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่า ระหว่า ง 0.057 - 0.090 มิล ลิ กรัมต่ อลูกบาศก์เมตร และมี ค่า เฉลี่ ย 5 วั น เท่ า กับ 0.074
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่า 0.029 - 0.045
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.036 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.40 - 2.70 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ
1.78 ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.04 – 1.33
ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.13 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A6 : ชุมชนบางพึ่ง จุดตรวจวัดตั้งอยู่บนทางเท้าใกล้ที่ตั้งของร้านซ่อมรถ และ
พื้นที่รกร้าง บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า
ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.067 - 0.101 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
มีค่าเฉลี่ย 5 วัน 0.081 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มี
ค่าระหว่าง 0.037 - 0.060 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.049 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.50 - 1.90 ส่วนในล้านส่วน และ
มีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.74 ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มี
ค่าระหว่าง 0.81 - 1.40 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.14 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A7 : สามแยกพระประแดง จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณสามแยกพระประแดง
บนทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม ใกล้ศูนย์ควบคุมการจราจร และลานจอดรถ
พระประแดงอาเขต บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ ตลาดพระประแดงอาเขต และที่อยู่อาศัย 3 - 4 ชั้น
จากการผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า
ระหว่าง 0.160 - 0.194 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.183 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่า 0.084 - 0.098 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมี
ค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.091 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.92 - 3.42 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 2.57 ส่วนในล้านส่วน และความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.29 - 1.76 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย
5 วัน เท่ากับ 1.60 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A8 : วัดครุใน จุดตรวจวัดตั้งอยู่ภายในวัดครุใน บริเวณโดยรอบเป็นโรงเรียน
วัดครุใน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย 1 - 3 ชั้น ตลาดครุใน และสถานประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก จากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.129 - 0.156
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มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.138 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าระหว่าง 0.050 - 0.078 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมี
ค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.062 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.06 - 1.82 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.47 ส่วนในล้านส่วน และความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.79 - 1.16 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย
5 วัน เท่ากับ 0.96 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A9 : โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณติดถนนทางเข้า ที่
จอดรถไฟฟูา ซึ่งอยู่ตรงข้ามด้านหลังของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย อาคาร
พาณิชย์ 1 - 3 ชั้น และโรงงานร้าง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละออง
รวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.084 - 0.096 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ
0.090 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มี
ค่าระหว่าง 0.053 - 0.068 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.061 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 1.05 - 2.11 ส่วนในล้านส่วน และ
มีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.50 ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มี
ค่าระหว่าง 0.69 – 1.25 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.95 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A10 : มัสยิดอิมามอาลี (หรือบางทีเรียกว่า อาลี – อิหม่าม) จุดตรวจวัดตั้งอยู่
ภายในบริเวณมัสยิด ซึ่งติดกับพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา และโรงเรียนสันติดรุณ บริเวณโดยรอบเป็นอยู่อาศัย
โรงเรียน และพื้นที่รกร้าง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.127 - 0.151 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.142
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่า 0.054 - 0.069
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.061 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.74 - 1.74 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ
1.14 ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.63 – 1.10
ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.86 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งอยู่บริเวณ
ริมถนนภายในชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12 ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่
อาศัย พื้นที่ชุ่มน้า และสถานประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณความ
เข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.082 - 0.139 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมี
ค่าเฉลี่ย 5 วัน 0.106 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.052 - 0.078 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.064
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 1.17 - 1.50
ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 1.27 ส่วนในล้านส่วน และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.64 – 1.17 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ย 5 วัน เท่ากับ 0.81 ส่วนในล้านส่วน
ซึ่งมลพิษดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้
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สรุปผลที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวน 11 สถานี สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1.4-7 รายละเอียดดังนี้
เมื่อพิจารณาตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน 11 สถานี พบว่า ปริมาณความ
เข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนดทุกสถานี คือ ไม่เกิน 0.33
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 2(3) ปริมาณความเข้มข้นฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนดทุกสถานี คือ ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 2(2) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดทุกสถานี คือ ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 2(1) และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลี่ ย 8 ชั่ ว โมง มี ค่า อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกาหนดทุ กสถานี คือ ไม่ เกิ น 9 ส่ วนในล้ า นส่ วน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 2 (1)
สาหรับผังบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 4.1.4-1) และผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แสดงในภาคผนวก ค1 และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงในภาคผนวก ค2
ตารางที่ 4.1.4-7 สรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ของโครงการ
ดัขนีคุณภาพอากาศ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
สถานีตรวจวัด
ช่วงวันที่ตรวจวัด
(CO) (ppm)
เฉลี่ย
เฉลี่ย
1 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
A1 : ชุมชนซอย 3
1 - 6 พ.ย. 56
0.076 - 0.106
0.039 - 0.069
1.75 – 2.79
0.92 – 1.36
A2 : ชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
1 - 6 พ.ย. 56
0.091 - 0.129
0.053 - 0.071
1.24 - 1.54
0.90 – 1.11
A3 : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
21 - 26 มี.ค. 56
0.132 - 0.205
0.056 - 0.083
3.00 - 5.30
2.54 – 4.25
A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5
21 - 26 มี.ค. 56
0.131 - 0.165
0.046 - 0.076
2.60 - 3.10
1.39 – 1.66
A5 : โรงพยาบาลนวมินทร์ 2
21 - 26 มี.ค. 56
0.057 - 0.090
0.029 - 0.045
1.40 - 2.70
1.04 – 1.33
A6 : ชุมชนบางพึ่ง
21 - 26 มี.ค. 56
0.067 - 0.101
0.037 - 0.060
1.50 - 1.90
0.81 - 1.40
A7 : สามแยกพระประแดง
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
0.160 - 0.194
0.084 - 0.098
1.92 - 3.42
1.29 - 1.76
A8 : วัดครุใน
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
0.129 - 0.156
0.050 - 0.078
1.06 - 1.82
0.79 - 1.16
A9 : โรงพยาบาลบางปะกอก 3
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
0.084 - 0.096
0.053 - 0.068
1.05 - 2.11
0.69 – 1.25
A10 : มัสยิดอิมามอาลี (อาลี – อิหม่าม) 31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
0.127 - 0.151
0.054 - 0.069
0.74 - 1.74
0.63 – 1.10
A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
0.082 - 0.139
0.052 - 0.078
1.17 - 1.50
0.64 – 1.17
1/
1/
2/
ค่ามาตรฐาน
0.330
0.120
30
92/
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ข้อ 2 (2) และ (3)
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อ 2(1)
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 2556 และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
ฝุ่นละอองรวม
(TSP)
(mg/m3)
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4.1.5 เสียง
1) บทนา
การพั ฒ นาโครงการฯ อาจก่อให้ เกิด การรบกวนต่ อชุ ม ชนในเส้ น ทางโครงการและพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง
โดยเฉพาะระดับเสียงที่อาจเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างและระดับเสียงจากยานพาหนะบริเวณโครงการ ดังนั้น จึงจาเป็น
ที่ต้องมีการศึกษาตรวจวัดระดับเสียงในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดาเนินโครงการ เพื่อกาหนดแผนการปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบด้านเสียง
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมและทบทวนข้อมูล ทุ ติย ภูมิระดับ เสีย งตามแนวเส้ นทางของโครงการฯ และบริเวณ
ใกล้เคียงจากเอกสารต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลระดับเสียงในกรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้เคียง
ที่ตั้งโครงการ ปี พ.ศ. 2552 – 2556 ของกรมควบคุมมลพิษ มี 1 สถานี คือ สถานีไฟฟูาย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์
เขตธนบุรี
2.2) ตรวจวัดระดับเสียงเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยตรวจวั ดค่า Leq 1 hr, Leq 24 hr, Ldn , L90
และ Lmax บริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม จานวน 11 จุด จุดละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการ
และวันหยุด สถานีตรวจวัดระดับเสียง เป็นบริเวณเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
2.3) วิ เ คราะห์ค่ า ระดั บ เสี ย งในปั จ จุ บั น ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด และเปรีย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐาน
ที่กาหนด
3) ผลการศึกษา
3.1) ระดับเสียง
จากข้อมูลระดับเสียงในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่ตั้งโครงการที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ โดยมี
เพียงสถานีเดียว คือ สถานีไฟฟูาย่อยธนบุรี ซึ่งใกล้กับวงเวียนใหญ่ ผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1.5-1 พบว่า
ที่สถานีไฟฟูาย่อยธนบุรี เขตธนบุรี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 โดยมีการตรวจวัดทั้งหมด
1,766 วัน มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 65.8 - 74.9 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่า เกินมาตรฐาน 70
เดซิเบลเอ จานวน 828 วัน คิดเป็น 46.9 %
ตารางที่ 4.1.5-1 ระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดในกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (dBA)
จานวนวัน
ต่าสุด
สูงสุด
วันตรวจ
วัน>70
2552
65.8
74.6
357
208
2553
68.2
74.9
364
89
สถานีไฟฟูาย่อยธนบุรี เขตธนบุรี
2554
67.9
71.5
319
68
2555
67.8
74.5
365
121
2556
69.5
73.9
361
342
1/
ค่ามาตรฐาน
70
1/
หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
สถานีตรวจวัด

ปีที่ตรวจวัด
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3.2) การตรวจวัดระดับเสียง
โครงการได้ดาเนินการตรวจวัดระดับเสียง ในบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา
ของโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
และระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จานวน 11 สถานี ซึ่งเป็นตาแหน่งสถานีเดียวกันกับจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 4.1.4-1 โดยตรวจวัดเป็นค่า Leq 1 hr, Leq 24 hr, Ldn, L90 และ Lmax บริเวณ
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ จุดละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุด ผลการตรวจวัด ระดับเสียงทั่วไป
ณ จุดตรวจวัดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 4.1.5-2 มีรายละเอียดดังนี้
- สถานีตรวจวัด A1 : ชุมชนซอย 3 จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณริมถนนทางเข้าชุมชนซอย 3
ซึ่งบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก จากผลการตรวจวัดระดับเสียง
พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ระหว่าง 55.9 - 65.2 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
อยูร่ ะหว่าง 86.1 - 101.3 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้
คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115
เดซิเบลเอ ส่วนค่าระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) อยู่ระหว่าง60.1 - 71.8 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) อยู่ระหว่าง 45.6 – 53.5 เดซิเบลเอ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ค่า ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ไว้ในประเทศไทย
- สถานีตรวจวัด A2 : ชุนชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณลาน
กิจกรรมที่ทาการชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ซึ่งบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เ ป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น และบริเวณ
ลานกิจกรรมมีการออกกาลังทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.จากผลการตรวจวัดระดับเสียง
พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ระหว่าง 51.2 - 59.0 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
อยู่ระหว่าง 84.2 - 94.3 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้ ส่วนค่าระดับ
เสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) อยู่ระหว่าง 56.6 - 60.5 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)
อยู่ระหว่าง 46.5 – 47.8 เดซิเบลเอ
- สถานีตรวจวัด A3 : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณสามแยก
กรมแพทย์ทหารเรือ (โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า) บนทางเท้า ใกล้ศูนย์ควบคุมจราจรสถานีตารวจบุคคโล
บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย 1 - 3 ชั้น และบริเวณด้านหลังจุดตรวจวัดเป็นที่อยู่อาศัย
มีกาแพงรอบบ้าน จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ระหว่าง
74.5 - 75.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากบริเวณจุด
ตรวจวัดตั้งอยู่ริมถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่มีปริมาณยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
สัญจรตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ค่าระดับเสี่ยงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ระหว่าง 102.5 - 106.2 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับเสียงที่กาหนดไว้ ส่วนระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) อยู่ระหว่าง 79.7 - 81.7 เดซิเบลเอ และมีค่า
ระดับ เสี ยงเปอร์เซ็น ต์ ไทล์ที่ 90 (L90) อยู่ ระหว่า ง 65.6 – 67.1 เดซิ เบลเอ ซึ่ ง ปัจ จุบั นทั้ ง 2 ค่า ยั งไม่มี เกณฑ์
มาตรฐานกาหนดไว้ในประเทศไทย
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ตารางที่ 4.1.5-2 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการฯ
ดัชนีระดับเสียง หน่วย เดซิเบลเอ
ระดับเสียงเฉลี่ย
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด
ระดับเสียงสูงสุด
24 ชั่วโมง
กลางวัน – กลางคืน เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
(Lmax)
(Leq 24 hr)
(Ldn)
(L90)
1 - 2 พ.ย. 56
65.2
101.3
71.8
53.5
2 - 3 พ.ย. 56
55.9
87.6
60.1
45.6
3 - 4 พ.ย. 56
56.1
88.7
61.6
46.5
A1 : ชุมชนซอย 3
4 - 5 พ.ย. 56
56.2
86.1
61.2
47.4
5 - 6 พ.ย. 56
56.5
88.7
62.4
47.4
ค่าต่าสุด-สูงสุด
55.9-65.2
86.1-101.3
60.1-71.8
45.6-53.5
1 - 2 พ.ย. 56
54.9
90.3
59.4
47.4
2 - 3 พ.ย. 56
52.8
94.3
56.6
46.5
A2 : ชุมชนซอย
3 - 4 พ.ย. 56
51.7
84.2
57.1
47.0
วัดประดู่4 - 5 พ.ย. 56
59.0
85.7
60.5
47.8
ธรรมาธิปัตย์
5 - 6 พ.ย. 56
51.2
84.9
57.0
47.1
ค่าต่าสุด-สูงสุด
51.2-59.0
84.2-94.3
56.6-60.5
46.5-47.8
21 - 22 มี.ค. 56
75.1*
102.9
80.6
67.1
22 - 23 มี.ค. 56
75.1*
102.7
80.7
66.5
A3 : โรงพยาบาล
23 - 24 มี.ค. 56
75.5*
106.2
81.7
65.8
สมเด็จ
24 - 25 มี.ค. 56
74.5*
102.5
79.7
65.6
พระปิ่นเกล้า
25 - 26 มี.ค. 56
75.3*
105.3
80.6
66.0
ค่าต่าสุด-สูงสุด
74.5-75.5
102.5-106.2
79.7-81.7
65.6-67.1
21 - 22 มี.ค. 56
77.9*
109.4
83.6
72.2
22 - 23 มี.ค. 56
77.9*
103.6
83.8
72.1
23 - 24 มี.ค. 56
78.3*
104.7
84.5
72.0
A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5
24 - 25 มี.ค. 56
77.8*
110.3
83.3
71.7
25 - 26 มี.ค. 56
78.0*
104.9
83.6
72.2
ค่าต่าสุด-สูงสุด
77.8-78.3
103.6-110.3
83.3-84.5
71.7-72.2
21 - 22 มี.ค. 56
78.1*
102.8
83.9
71.7
22 - 23 มี.ค. 56
78.1*
105.7
83.9
71.7
23 - 24 มี.ค. 56
77.5*
109.9
83.2
71.1
A5 : โรงพยาบาล
นวมินทร์ 2
24 - 25 มี.ค. 56
77.4*
100.6
83.2
71.1
25 - 26 มี.ค. 56
79.5*
112.0
85.4
72.6
ค่าต่าสุด-สูงสุด
77.4-79.5
100.6-112.0
83.2-85.4
71.1-72.6
1/
1/
มาตรฐาน
70.0
115.0
1/
หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสีย งโดยทั่วไป
ข้อ 2 (1) และ (2)
* = เกินค่ามาตรฐาน
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 2556 และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
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ตารางที่ 4.1.5-2 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการฯ (ต่อ-1)
ดัชนีระดับเสียง หน่วย เดซิเบลเอ
ระดับเสียงเฉลี่ย
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด
ระดับเสียงสูงสุด
24 ชั่วโมง
กลางวัน – กลางคืน เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
(Lmax)
(Leq 24 hr)
(Ldn)
(L90)
21 - 22 มี.ค. 56
73.6*
101.4
80.2
66.9
22 - 23 มี.ค. 56
74.6*
102.7
80.7
68.2
23 - 24 มี.ค. 56
74.5*
104.4
80.6
67.9
A6 : ชุมชนบางพึ่ง
24 - 25 มี.ค. 56
74.5*
101.3
80.2
67.9
25 - 26 มี.ค. 56
74.8*
103.3
81.1
67.9
ค่าต่าสุด-สูงสุด
73.6-74.8
101.3-104.4
80.2-81.1
66.9-68.2
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
66.9
93.7
72.8
61.8
1 - 2 พ.ย. 56
67.0
93.0
72.8
61.5
2 - 3 พ.ย. 56
67.2
97.1
73.2
61.9
A7 : สามแยก
พระประแดง
3 - 4 พ.ย. 56
67.2
94.9
73.1
62.2
4 - 5 พ.ย. 56
67.1
94.0
72.7
61.8
ค่าต่าสุด-สูงสุด
66.9-67.2
93.0-97.1
72.7-73.2
61.5-62.2
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
57.1
94.7
60.8
47.2
1 - 2 พ.ย. 56
55.8
92.6
59.8
51.0
2 - 3 พ.ย. 56
59.4
97.1
65.9
56.7
A8 : วัดครุใน
3 - 4 พ.ย. 56
56.3
97.4
61.6
52.4
4 - 5 พ.ย. 56
56.2
92.1
62.9
52.0
ค่าต่าสุด-สูงสุด
55.8-59.4
92.1-97.4
59.8-65.9
47.2-56.7
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
60.2
88.7
64.7
56.5
1 - 2 พ.ย. 56
60.7
89.7
65.2
56.7
2 - 3 พ.ย. 56
60.6
92.9
65.3
56.2
A9 : โรงพยาบาล
บางปะกอก 3
3 - 4 พ.ย. 56
60.1
86.6
64.9
55.7
4 - 5 พ.ย. 56
60.9
89.1
65.5
57.4
ค่าต่าสุด-สูงสุด
60.1-60.9
86.6-92.9
64.7-65.5
55.7-57.4
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
55.8
76.3
61.2
51.5
1 - 2 พ.ย. 56
55.7
88.1
61.2
51.3
2 - 3 พ.ย. 56
54.2
83.4
59.5
49.9
A10 : มัสยิดอิมามอาลี
(อาลี – อิหม่าม)
3 - 4 พ.ย. 56
54.8
90.3
60.8
50.6
4 - 5 พ.ย. 56
54.7
78.3
60.6
50.6
ค่าต่าสุด-สูงสุด
54.2-55.8
76.3-90.3
59.5-61.2
49.9-51.5
1/
1/
มาตรฐาน
70.0
115.0
1/
หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
* = เกินค่ามาตรฐาน
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 2556 และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
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ตารางที่ 4.1.5-2 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการฯ (ต่อ-2)
ดัชนีระดับเสียง หน่วย เดซิเบลเอ
ระดับเสียงเฉลี่ย
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด
ระดับเสียงสูงสุด
24 ชั่วโมง
กลางวัน – กลางคืน เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
(Lmax)
(Leq 24 hr)
(Ldn)
(L90)
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
58.0
99.4
62.6
53.5
1 - 2 พ.ย. 56
60.1
91.9
63.4
53.7
2 - 3 พ.ย. 56
58.5
93.2
64.2
53.2
A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน
หมู่ 12
3 - 4 พ.ย. 56
58.1
91.0
62.9
54.0
4 - 5 พ.ย. 56
58.2
96.9
63.7
52.9
ค่าต่าสุด-สูงสุด
58.0-60.1
91.0-99.4
62.6-64.2
52.9-54.0
1/
1/
มาตรฐาน
70.0
115.0
1/
หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 2556

- สถานีตรวจวัด A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5 จุดตรวจวั ดตั้งอยู่บนทางเท้ า บริเวณหน้าซอย
สุขสวัสดิ์ ซอย 5 ตรงข้ามโรงเรียนสิริอักษรธนบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นที่จอดรถแล้ว) บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคาร
พาณิชย์ ที่อยู่อาศัย 1 - 3 ชั้น และบริเวณด้านหลังจุดตรวจวัดเป็นบริษัท คอมพิวเตอร์ เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จากัด ซึ่งมี
การผลิตเสื้อผ้าส่งออก จากผลการตรวจวัดระดับสียง พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ระหว่าง
77.8 - 78.3 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากบริเวณจุด
ตรวจวัดตั้งอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ ที่มีปริมาณยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญจรตลอดทั้งวัน
ส่งผลให้ค่าระดับเสี่ยงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
อยู่ระหว่าง 103.6 - 110.3 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้ ส่วนค่ า
ระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) อยู่ระหว่าง 83.3 - 84.5 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
(L90) อยู่ระหว่าง 71.7 – 72.2 เดซิเบลเอ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ค่า ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกาหนดไว้ในประเทศไทย
- สถานีตรวจวัด A5 : โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 จุดตรวจวัดตั้งอยู่บนทางเท้า บริเวณหน้าซอยสุข
สวัสดิ์ 36 บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และบริษัท เซ็กกี่ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จากัด ซึ่งมีการผลิต
เหล็ก จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระหว่าง 77.4 - 79.5 เดซิ
เบลเอ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากบริเวณจุดตรวจวัดตั้งอยู่ริม
ถนนสุขสวัสดิ์ ที่มีปริมาณยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญจรตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ค่าระดับ
เสี่ยงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ระหว่าง
100.6 - 112.0 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนด ส่วนค่าระดับเสียงกลางวัน
- กลางคืน (Ldn) อยูร่ ะหว่าง 83.2 - 85.4 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) อยู่ระหว่าง 71.1
– 72.6 เดซิเบลเอ โดยปัจจุบันทั้ง 2 ค่า ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกาหนดไว้ในประเทศไทย
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- สถานีตรวจวัด A6 : ชุมชนบางพึ่ง จุดตรวจวัดตั้งอยู่บนทางเท้า ใกล้ที่ตั้งของร้านซ่อมรถ และ
พื้นที่รกร้าง บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า มีค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ระหว่าง 73.6 - 74.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เนื่องจากบริเวณจุดตรวจวัดตั้งอยู่ริม ถนนสุขสวัสดิ์ ที่มีปริมาณยานพาหนะต่างๆ เช่น
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญจรตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนดไว้ ค่าระดั บเสียงสูง สุด (Lmax) อยู่ระหว่ าง 101.3 - 104.4 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้ ส่วนค่าระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) มีค่า 80.2 - 81.1 เดซิเบลเอ และมีค่า
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) อยู่ระหว่าง 66.9 – 68.2 เดซิเบลเอ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ค่า ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดไว้ในประเทศไทย
- สถานีตรวจวัด A7 : สามแยกพระประแดง จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณสามแยกพระประแดง บน
ทางเท้ า ถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ซึ่ ง เป็ น ถนนสายหลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการคมนาคม ใกล้ ศู น ย์ ค วบคุ ม การจราจร และลานจอดรถ
พระประแดงอาเขต บริ เ วณโดยรอบส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อาคารพาณิ ช ย์ ตลาดพระประแดงอาเขต และที่ อ ยู่ อ าศั ย
3 - 4 ชั้น จากผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระหว่าง 66.9 - 67.2 เดซิเบลเอ ค่า
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ระหว่าง 93.0 - 97.1 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่
กาหนดไว้ ส่วนค่าระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) อยู่ระหว่าง 72.7 - 73.2 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) อยู่ระหว่าง 61.5 – 62.2 เดซิเบลเอ
- สถานีตรวจวัด A8 : วัดครุใน จุดตรวจวัดตั้งอยู่ภายในวัดครุใน บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็น
อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย 1 - 3 ชั้น ตลาดครุใน และสถานประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก จากผลการตรวจวัดระดับ
เสียง พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ระหว่าง 55.8 - 59.4 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุด
(Lmax) อยู่ระหว่าง 92.1 - 97.4 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้ ส่วนค่า
ระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน อยู่ระหว่าง 59.8 - 65.9 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) อยู่
ระหว่าง 47.2 – 56.7 เดซิเบลเอ
- สถานีตรวจวัด A9 : โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณติดถนนทางเข้าพื้นที่
จอดรถไฟฟูา ซึ่งอยู่ตรงข้ามด้านหลังของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย อาคาร
พาณิชย์ 1 - 3 ชั้น และโรงงานร้าง จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
อยู่ระหว่าง 60.1 - 60.9 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ระหว่าง 88.6 – 92.9 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียง
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้ ส่วนค่าระดับเสียงกลางวัน – กลางคืน (Ldn) อยู่ระหว่าง 64.7 65.5 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) อยู่ระหว่าง 55.7 – 57.4 เดซิเบลเอ
- สถานีตรวจวัด A10 : มัสยิดอิมามอาลี (หรือ อาลี – อิหม่าม) จุดตรวจวัดตั้งอยู่ภายในบริเวณ
มัสยิด ซึ่งติดกับพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา และโรงเรียนสันติดรุณ บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย โรงเรียนและพื้นที่รก
ร้าง จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 54.2 - 55.8 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) อยู่ระหว่าง 76.3 - 90.3 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้
ส่วนค่าระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (Ldn) อยู่ระหว่าง 59.5 - 61.2 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
90 (L90) อยู่ระหว่าง 49.9 – 51.5 เดซิเบลเอ
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- สถานีตรวจวัด A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12 จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณริมถนนภายในชุมชน
รักษ์ครุใน หมู่ 12 ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ชุ่มน้า และ
สถานประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก จากผลการตรวจวั ด พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่
ระหว่าง 58.0 - 60.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ระหว่าง 91.0 - 99.4 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับเสียงที่กาหนดไว้ ส่วนค่าระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน อยู่ระหว่าง 62.6 -64.2 เดซิเบลเอ และมีค่า
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90(L90) อยู่ระหว่าง 52.9 – 54.0 เดซิเบลเอ
จากผลการตรวจวัดระดับเสียง ในบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาของโครงการฯ ใน
ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และระหว่างวันที่ 1 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จานวน 11 สถานี พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กาหนด ยกเว้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (A3) สุขสวัสดิ์ ซอย 5 (A4) โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 (A5) และชุมชน
บางพึ่ง (A6) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 73.6 – 79.5 เดซิเบลเอ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ ประมาณ 4 – 10
เดซิเบลเอ เนื่องจากบริเวณจุดตรวจวัดตั้งอยู่ริมถนน ที่มีปริมาณยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
สัญจรตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ค่าระดับเสี่ยงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ สาหรับ
ค่าระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนดทุกสถานี โดยมีค่าอยู่ในช่วง 76.3 – 112.0 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่เกิน
ค่ามาตรฐานที่ 115 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ข้อ 2 (1) และ (2) สาหรับค่าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวัน – กลางคืน มีค่าระหว่าง
56.6 – 85.4 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าระหว่าง 45.6 – 75.1 เดซิเบลเอ ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกาหนดไว้ในประเทศไทย ดังตารางที่ 4.1.5-3
สาหรับ ผลการตรวจวั ด คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้อมแสดงในภาคผนวก ค1 และมาตรฐานคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแสดงในภาคผนวก ค2
ตารางที่ 4.1.5-3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปของโครงการฯ
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)
Leq(24 hr)
Lmax
Ldn
L90
A1 : ชุมชนซอย 3
1 - 6 พ.ย. 56
55.9 - 65.2
86.1 - 101.3
60.1 - 71.8
45.6 - 53.5
A2 : ชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
1 - 6 พ.ย. 56
51.2 - 59.0
84.2 - 94.3
56.6 - 60.5
46.5 - 47.8
A3 : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
21 - 26 มี.ค. 56
74.5* - 75.5*
102.5 - 106.2
79.7 - 81.7
65.6 - 67.1
A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5
21 - 26 มี.ค. 56
77.8* - 78.3*
103.6 - 110.3
83.3 - 84.5
71.7 – 72.2
A5 : โรงพยาบาลนวมินทร์ 2
21 - 26 มี.ค. 56
77.4* - 79.5*
100.6 - 112.0 83.2 - 85.4
71.7 - 72.6
A6 : ชุมชนบางพึ่ง
21 - 26 มี.ค. 56
73.6* - 74.8*
101.3 - 104.4
80.2 - 81.1
66.9 - 68.2
A7 : สามแยกพระประแดง
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
66.9 - 67.2
93.0 - 97.1
72.7 - 73.2
61.5 - 62.2
A8 : วัดครุใน
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
55.8 - 59.4
92.1 - 97.4
59.8 - 65.9
47.2 - 56.7
A9 : โรงพยาบาลบางปะกอก 3
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
60.1 - 60.9
88.6 – 92.9
64.7 - 65.5
55.7 - 57.4
A10 : มัสยิดอิมามอาลี (อาลี – อิหม่าม)
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
54.2 - 55.8
76.3 - 90.3
59.5 - 61.2
49.9 - 51.5
A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 56
58.0 - 60.1
91.0 - 99.4
62.6 - 64.2
52.9 - 54.0
1/
ค่ามาตรฐาน
70
115
1/
หมายเหตุ :
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ข้อ 2 (1) และ (2)
* = เกินค่ามาตรฐาน
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 2556 และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
สถานีตรวจวัด

ช่วงวันที่ตรวจวัด
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4.1.6 ความสั่นสะเทือน
1) บทนา
การศึกษาผลกระทบด้ า นความสั่ นสะเทื อนเป็ น การศึกษาที่มี ความส าคัญ อีก ประเด็น หนึ่ ง เนื่ องจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและการดาเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ โดยเฉพาะความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้าง และยานพาหนะที่ใช้ในโครงการ
ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลความสั่น สะเทือนในปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ รวมทั้งเสนอแผนการปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับต่าที่สุด
2) วิธีการศึกษา
2.1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยตรวจวั ดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่
อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม จานวน 11 จุด จุดละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุด สถานีตรวจวัด
เป็นบริเวณเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและสถานีตรวจวัดระดับเสียง
2.2) วิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนจากผลการตรวจวัด และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กาหนด เช่น
มาตรฐาน DIN 4150 (ตารางที่ 4.1.6-1) มาตรฐาน Reichter & Meiser (ตารางที่ 4.1.6-2) และมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (ตารางที่ 4.1.6-3)
ตารางที่ 4.1.6-1 มาตรฐานระดับความสั่นสะเทือนของ DIN 4150
สาหรับความสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (มิลลิเมตร/วินาที)
2
5
10
50
ที่มา : DIN 4150

ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาคารเก่าแก่
เริ่มทาลายโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง
เกิดความเสียหายต่อกาแพง

ตารางที่ 4.1.6-2 มาตรฐานระดับความสั่นสะเทือน Reiher & Meister Scale
ระดับความสั่นสะเทือน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ระดับที่ 6

ความเร็วอนุภาคสูงสุด
(มิลลิเมตร/วินาที)
0.00 - 0.15
0.15 - 0.30
2
2.5
5
10 - 15

ที่มา : Reiher & Meister Scale
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ผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์
ไม่สามารถรับรู้ได้
รู้สึกได้เพียงเล็กน้อย
สามารถรับรู้ได้โดยง่าย
มีความรู้สึกราคาญ
รู้สึกไม่สบายและถูกรบกวน
รู้สึกเจ็บปวด
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ตารางที่ 4.1.6-3 มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)

3) ผลการศึกษา

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาของ
โครงการฯ ในระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ
ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จานวน 11 สถานี สถานีละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุด
โดยสถานีตรวจวัด เป็นบริเวณเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและสถานีตรวจวัด ระดับเสียง ดังรูปที่ 4.1.4-1
ส่วนผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนแสดงดังตารางที่ 4.1.6-4 มีรายละเอียดดังนี้

4-70

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.1.6-4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ณ สถานีตรวจวัดต่างๆ ของโครงการฯ
สถานีที่ตรวจวัด

A1 : ชุมชน ซอย 3

A2 : ชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

A3 : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5

A5 : โรงพยาบาลนวมินทร์ 2

A6 : ชุมชนบางพึ่ง

วันที่ตรวจวัด

เวลาที่ตรวจวัด

1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
5 - 6 พ.ย. 56
1 - 2 พ.ย. 56
2 - 3 พ.ย. 56
3 - 4 พ.ย. 56
4 - 5 พ.ย. 56
5 - 6 พ.ย. 56
21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56
21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56
21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56
21 - 22 มี.ค. 56
22 - 23 มี.ค. 56
23 - 24 มี.ค. 56
24 - 25 มี.ค. 56
25 - 26 มี.ค. 56

15.00 - 16.00
18.00 - 19.00
15.00 - 16.00
07.00 - 08.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
07.00 - 08.00
09.00 - 10.00
12.00 - 13.00
07.00 - 08.00
05.00 - 06.00
08.00 - 09.00
15.00 - 16.00
06.00 - 07.00
06.00 - 07.00
04.00 - 05.00
03.00 - 04.00
00.00 - 01.00
03.00 - 04.00
00.00 - 01.00
00.00 - 01.00
03.00 - 04.00
04.00 - 05.00
04.00 - 05.00
06.00 - 07.00
03.00 - 04.00
03.00 - 04.00
06.00 - 07.00
05.00 - 06.00
04.00 - 05.00
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Velocity*
(mm./sec.)
1.83 (Vert)
1.38 (Long)
2.44 (Vert)
1.95 (Long)
1.03 (Long)
1.21 (Vert)
3.11 (Long)
1.14 (Long)
1.79 (Tran)
1.70 (Tran)
3.71 (Vert)
4.05 (Vert)
5.11 (Vert)
4.49 (Vert)
4.86 (Vert)
2.97 (Vert)
2.13 (Vert)
2.14 (Vert)
2.22 (Vert)
1.71 (Vert)
4.87 (Long)
5.84 (Vert)
4.11 (Vert)
5.27 (Vert)
3.80 (Vert)
2.32 (Vert)
1.73 (Vert)
3.91 (Vert)
1.83 (Vert)
2.02 (Vert)

Frequency
(Hz)
47
23
21
> 100
> 100
> 100
43
73
30
9.7
15.0
13.0
24.0
12.0
9.7
3.2
3.6
3.7
3.5
3.5
85.0
> 100
> 100
> 100
> 100
3.5
3.2
3.2
3.6
3.5

ค่า
มาตรฐาน**
14.25
8.25
7.75
20.00
20.00
20.00
13.25
17.30
10.00
5.00
6.25
5.75
8.50
5.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
18.50
20.00
20.00
20.00
20.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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ตารางที่ 4.1.6-4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ณ สถานีตรวจวัดต่างๆ ของโครงการฯ (ต่อ)
สถานีที่ตรวจวัด

A7 : สามแยกพระประแดง

A8 : วัดครุใน

A9 : โรงพยาบาลบางปะกอก 3

A10 : มัสยิดอิมามอาลี (อาลี – อิหม่าม)

A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12

วันที่ตรวจวัด

เวลาที่ตรวจวัด

31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 – 2 พ.ย. 56
2 – 3 พ.ย. 56
3 – 4 พ.ย. 56
4 – 5 พ.ย. 56
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 – 2 พ.ย. 56
2 – 3 พ.ย. 56
3 – 4 พ.ย. 56
4 – 5 พ.ย. 56
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 – 2 พ.ย. 56
2 – 3 พ.ย. 56
3 – 4 พ.ย. 56
4 – 5 พ.ย. 56
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 – 2 พ.ย. 56
2 – 3 พ.ย. 56
3 – 4 พ.ย. 56
4 – 5 พ.ย. 56
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 56
1 – 2 พ.ย. 56
2 – 3 พ.ย. 56
3 – 4 พ.ย. 56
4 – 5 พ.ย. 56

09.00 - 10.00
08.00 - 09.00
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
16.00 - 17.00
06.00 - 07.00
13.00 - 14.00
10.00 - 11.00
06.00 - 07.00
10.00 - 11.00
05.00 - 06.00
15.00 - 16.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
11.00 - 12.00
16.00 - 17.00
09.00 - 10.00
16.00 - 17.00
18.00 - 19.00
06.00 - 07.00
18.00 - 19.00
07.00 - 08.00

Velocity*
(mm./sec.)
1.65 (Vert)
1.27 (Vert)
1.78 (Long)
1.90 (Long)
1.65 (Vert)
1.65(Vert)
1.78 (Vert)
1.02 (Vert)
1.27 (Vert)
1.27 (Vert)
2.65 (Vert)
1.19 (Vert)
1.06 (Vert)
0.62 (Vert)
2.16 (Vert)
1.40 (Vert)
1.14 (Long)
1.27 (Vert)
1.78 (Vert)
1.02 (Vert)
0.38 (Vert)
0.32 (Vert)
0.64 (Vert)
0.40 (Vert)
1.02 (Vert)

Frequency
ค่า
มาตรฐาน**
(Hz)
4.2
5.00
5.7
5.00
47
14.25
57
15.70
6.8
5.00
39
12.25
34
11.00
45
13.75
54
15.40
4.0
5.00
16
6.50
30
10.00
39
12.25
4.4
5.00
> 100
20.00
32
10.50
> 100
20.00
47
14.25
39
12.25
34
11.00
5.0
5.00
9.0
5.00
43
13.25
4.1
5.00
39
12.25

หมายเหตุ : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)
**
= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปูองกันผลกระทบต่ออาคาร (สาหรับอาคารประเภทที่ 2 ที่จุด ตรวจวัด ของฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ในช่วง
ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด)
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช เทคโนโลยี จากัด, 2556 และ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
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- สถานีตรวจวัด A1 : ชุมชน ซอย 3 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมง มีค่า 1.03 - 2.44
มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 21 - > 100 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจากรถยนต์แล่นผ่าน
บริเวณถนนเลียบคลองประปา เมื่อนาค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 2.44 มิลลิเมตร/วินาที ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานฯพบว่า
บริเวณชุมชนซอย 3 ระดับความสั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบต่ออาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด
ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter & Meiser ระดับความสั่นสะเทือน 2.44 มิลลิเมตร/
วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกราคาญ (Annoying) และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A2 : ชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด รายชั่วโมง
มีค่าอยู่ระหว่าง 1.14 - 3.11 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 9.7 - > 100 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความ
สั่นสะเทือนเกิดจากรถยนต์แล่นผ่านบริเวณลานกิจกรรมที่ทาการชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เมื่อนาค่าสูงสุดที่
ตรวจวัดได้ 3.11 มิลลิเมตร/วินาที ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบต่อ
อาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสิ่ งปลูกสร้า งแต่ อย่ างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุ ษย์ ตามมาตรฐานของ
Reichter & Meiser ระดับความสั่นสะเทือน 3.11 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกราคาญ (Annoying) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทย จะพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่
กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A3 : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมง มี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 3.71 - 5.11 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 9.7 - 24 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือน
เกิ ด จากรถยนต์ แ ล่ น บนถนนสุ ขสวั ส ดิ์ ผ่ า นบริเ วณด้ า นหน้ า ปู อ มต ารวจจราจรบุ ค คโล เมื่ อ น าค่ า ที่ ต รวจวั ด ได้ ไ ป
เปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่า บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ า ช่วงเวลา 15.00 - 16.00 น. ของวันที่ 23
มี น าคม พ.ศ. 2556 ที่ ต รวจวั ด ได้ ร ะดั บ ความสั่ น สะเทื อ น 5.11 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที จะส่ ง ผลต่ อ โครงสร้ า งทาง
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนัง และเพดานแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน ทราย น้า และใยต่างๆ) ในกรณีผนัง /
เพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รับความเสียหายเล็กน้อย ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter
& Meiser ระดั บความสั่ นสะเทื อน 5.11 มิลลิ เมตร/วิ นาที จะทาให้ประชาชนรู้สึ กไม่สบายและถูกรบกวนได้
(Unpleasure or Disturbing) ส่วนช่วงวันและเวลาอื่นๆ ของการตรวจวัด ได้ค่าระดับ ความสั่นสะเทือนที่ต่ากว่า 5.00
มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งระดับนี้จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้างอาคารบ้านเรือน แต่ประชาชนอาจจะรู้สึกราคาญ (Annoying)
ตามมาตรฐานของ Reichter & Meiser และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทย จะพบว่า
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A4 : สุขสวัสดิ์ ซอย 5 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง
1.71 - 2.97 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ ระหว่าง 3.2 - 3.7 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจาก
รถยนต์แล่นบนถนนสุขสวัสดิ์ผ่านบริเวณด้านหน้า บริษัท คอมพิวเตอร์ เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จากัด เมื่อนาค่าสูงสุด ที่
ตรวจวัดได้ 2.97 มิลลิเมตร/วินาที ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่าบริเวณชุมชนสุขสวัสดิ์ ซอย 5 ระดับความ
สั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบต่ออาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของ
มนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter & Meiser ระดับความสั่นสะเทือน 2.97 มิลลิเมตร/วิ นาที จะทาให้ประชาชนรู้สึก
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ราคาญ (Annoying) และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทย จะพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A5 : โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมง มีค่าอยู่
ระหว่าง 3.80 - 5.84 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 85 - > 100 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือน
เกิดจากรถยนต์แล่นบนถนนสุขสวัสดิ์ผ่านบริเวณด้านหน้าบริษัท เซ็กกี่เอ็นจิเนียริ่ง จากัด เมื่อนาค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ไป
เปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่า บริเวณโรงพยาบาลนวมินทร์ 2 ช่วงเวลา 03.00 - 04.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2556 ที่ตรวจวัดได้ระดับความสั่นสะเทือน 5.84 มิลลิเมตร/วินาที (ความถี่ มากกว่า 100 เฮิร์ตซ์) จะไม่ส่งผล
กระทบต่อบ้านพักอาศัยและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter &
Meiser ระดับความสั่นสะเทือน 5.84 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายและถูกรบกวนได้ (Unpleasure
or Disturbing) และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทย จะพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A6 : ชุมชนบางพึ่ง พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมง มีค่า 1.73 - 3.91
มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ ระหว่าง 3.2 - 3.6 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจากรถยนต์แล่นบน
ถนนสุขสวัสดิ์ผ่านบริเวณด้านหน้าชุมชนบางพึ่ง เมื่อนาค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 3.91 มิลลิเมตร/วินาที ไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานฯ พบว่า บริเวณชุมชนบางพึ่ง ระดับความสั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบต่ออาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสิ่งปลูก
สร้างแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter & Meiser ระดับความสั่นสะเทือน
3.91 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกราคาญ (Annoying) และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือน
ของประเทศไทย จะพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A7 : สามแยกพระประแดง พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมงมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.27 - 1.90 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 4.2 - 57 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิด
จากรถยนต์แล่นบนถนนสุขสวัสดิ์ผ่านบริเวณด้านหน้า ศูนย์ควบคุมการจราจรสามแยกพระประแดง เมื่อนาค่าสูงสุดที่
ตรวจวัดได้ 1.90 มิลลิเมตร/วินาที ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่า บริเวณสามแยกพระประแดง ระดับความ
สั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบต่ออาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของ
มนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter & Meiser ระดับความสั่นสะเทือน 1.90 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกได้
เพียงเล็กน้อย (Just Perceptible) และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทย พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A8 : วัดครุใน พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุ ดรายชั่วโมง มีค่า 1.02 - 1.78
มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 4.0 - 54 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิดจากรถยนต์แล่นบนถนน
สุขสวัสดิ์ ซอย 70 แยก 3 ผ่านบริเวณวัดครุใน เมื่อนาค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 1.78 มิลลิเมตร/วินาที ไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานฯ พบว่า บริเวณวัดครุใน ระดับความสั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบต่ออาคารบ้านพั กอาศัยและอาคารสิ่งปลูก
สร้างแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter & Meiser ระดับความสั่นสะเทือน
1.78 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย (Just Perceptible) และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนของประเทศไทย พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่กาหนด
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- สถานีตรวจวัด A9 : โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมง มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.62 - 2.65 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 4.4 - > 100 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือน
เกิดจากรถยนต์ แล่ นผ่ านบริเวณด้ านหน้ า ถนนเลี ยบทางด่ วนบางพลี – สุ ขสวั สดิ์ เมื่ อน าค่าสู งสุ ดที่ ต รวจวั ด ได้ 2.65
มิลลิเมตร/วินาที ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่า บริเวณโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ระดับความสั่นสะเทือนไม่มี
ผลกระทบต่ออาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ตามมาตรฐาน
ของ Reichter & Meiser ระดับความสั่นสะเทือน 2.65 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึก ราคาญ (Annoying)
และเมื่ อเปรีย บเที ย บกับ มาตรฐานความสั่ น สะเทื อนของประเทศไทย จะพบว่ า มี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานความ
สั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A10 : มัสยิดอิมามอาลี (หรือ อาลี – อิหม่าม) พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุ ด
รายชั่วโมงมีค่าอยู่ระหว่าง 1.02 - 1.78 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 32 - > 100 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิด
ความสั่ น สะเทื อนเกิด จากรถยนต์ แ ล่ น ผ่ า นบริเวณมั ส ยิ ด เมื่ อ น าค่า สู ง สุ ด ที่ ต รวจวั ด ได้ 1.78 มิ ล ลิ เมตร/วิ น าที ไ ป
เปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่า บริเวณมัสยิดอิมามอาลี ระดับความสั่นสะเทือน ไม่มีผลกระทบต่ออาคารบ้านพัก
อาศัยและอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ ตามมาตรฐานของ Reichter & Meiser
ระดับความสั่นสะเทือน 1.78 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย (Just Perceptible) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทย จะพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่
กาหนดไว้
- สถานีตรวจวัด A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรายชั่วโมง มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.32 - 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่มีค่าอยู่ระหว่าง 4.1 - 43 เฮิรตซ์ โดยแหล่งกาเนิดความสั่นสะเทือนเกิด
จากรถยนต์ แล่ น ผ่ า นบนถนนสุ ขสวั ส ดิ์ ซอย 70 แยก 7 เมื่ อน าค่า สู ง สุ ด ที่ ต รวจวั ด ได้ 1.02 มิ ล ลิ เมตร/วิ น าที ไป
เปรียบเทียบกับมาตรฐานฯ พบว่า บริเวณชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12 ระดับความสั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบต่ออาคาร
บ้านพักอาศัยและอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ตามมาตรฐานของ Reichter &
Meiser ระดับความสั่นสะเทือน 1.02 มิลลิเมตร/วินาที จะทาให้ประชาชนรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย (Just Perceptible)
และเมื่ อเปรีย บเที ย บกับ มาตรฐานความสั่ น สะเทื อนของประเทศไทย จะพบว่ า มี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานความ
สั่นสะเทือนที่กาหนดไว้
สาหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงในภาคผนวก ค1 และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แสดงในภาคผนวก ค2
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4.1.7 คุณภาพน้าผิวดิน
1) บทนา
โครงการฯ มีรูปแบบของสถานีทั้งแบบยกระดับและใต้ดิน กิจกรรมการก่อสร้างและดาเนินโครงการอาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าผิวดินในแหล่งน้าผิวดินที่แนวเส้นของโครงการพาดผ่าน โดยเฉพาะแนวเส้นทางโครงการช่วง
สถานียกระดับ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพน้าผิวดิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้า ตลอดจนกาหนดแนวทางปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบต่อไป
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านคุณภาพน้าในแหล่งน้าสายหลักที่แนวเส้นทางของโครงการผ่าน รวม 21
แห่ง ดังรูปที่ 4.1.7-1 ได้แก่ คลองบางซื่อ คลองบางกระบือ คลองสามเสน คลองท่าวาสุกรี คลองผดุงกรุงเกษม คลอง
รอบกรุง คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพิธ แม่น้าเจ้าพระยา คลองสมเด็จเจ้าพระยา คลองบางไส้ไก่
คลองสาเหร่ คลองบางน้าชน คลองบางสะแก คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก้ว คลองบางปะกอก คลองราษฎร์บูรณะ
คลองแจงร้อน คลองบางพึ่ง และคลองขุดเจ้าเมือง และคลองใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่
คลองประปา คลองมหานาค คลองวัดน้อยเก่า คลองสะพานเหลือง และคลองต้นโศก จากหน่วยงานและรายงาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.2) เก็บตัวอย่างน้าและวิเคราะห์คุณภาพน้าในแหล่งน้าสายหลักที่แนวเส้นทางโครงการผ่าน จานวน 7
สถานี ได้แก่ คลองบางซื่อ คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก้ว คลองบางปะกอก คลองราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน
และคลองขุดเจ้าเมือง ดังตารางที่ 4.1.7-1 โดยทาการเก็บตัวอย่างน้าและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้าตามวิธีที่สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) ยอมรับ และตามวิธีที่เสนอไว้ใน Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (2005) ดังตารางที่ 4.1.7-2
3) ผลการศึกษา
(ก) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากการรวบรวมข้อมูล จากสานักการระบายน้า พบว่า มีข้อมูลแหล่งน้าผิวดินที่แนวเส้นทางของ
โครงการฯผ่าน จานวน 15 แห่ง ได้แก่ คลองบางซื่อ คลองสามเสน คลองผดุงกรุงเกษม คลองรอบกรุง แม่น้าเจ้าพระยา
คลองสมเด็จเจ้าพระยา คลองบางไส้ไก่ คลองสาเหร่ คลองบางน้าชน คลองบางสะแก คลองดาวคะนอง คลองบาง
ปะแก้ว คลองบางปะกอก คลองราษฎร์บูรณะ และคลองแจงร้อน ซึ่งผลตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินของแหล่งน้าต่างๆ
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2556 แสดงดังตารางที่ 4.1.7-3 และรูปที่ 4.1.7-1 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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รูปที่ 4.1.7-1 แหล่งน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ
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ตารางที่ 4.1.7-1 ข้อมูลแหล่งน้าสายหลักในแนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน จานวน 7 สถานี
(เก็บตัวอย่างน้า และวิเคราะห์คุณภาพน้า)
สถานีตรวจวัด

การใช้ประโยชน์

W1 : คลองบางซื่อ

เหตุผลในการคัดเลือก

การคมนาคมและการระบายน้า

เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และ
สถาบันทหาร
การคมนาคมและการระบายน้า เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลาง
และย่านพาณิชยกรรม
การคมนาคมและการระบายน้า เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
และย่านพาณิชยกรรม
การคมนาคมและการระบายน้า เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
และย่านพาณิชยกรรม
การคมนาคมและการระบายน้า เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
และย่านพาณิชยกรรม
การคมนาคมและการระบายน้า เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
การคมนาคมและการระบายน้า เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก และย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

W2 : คลองดาวคะนอง
W3 : คลองบางปะแก้ว
W4 : คลองบางปะกอก
W5 : คลองราษฎร์บูรณะ
W6 : คลองแจงร้อน
W7 : คลองขุดเจ้าเมือง
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

ตารางที่ 4.1.7-2 ดัชนีตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน
ดัชนีคุณภาพน้า
ปริมาณออกซิเจนละลาย
(Dissolved Oxygen : DO)
บีโอดี
(Biochemical Oxygen Demand : BOD)
โคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)
ปริมาณแบคทีเรียชนิดฟีคัลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria)
ปริมาณไนเตรท (Nitrate)
ปริมาณตะกั่ว (Pb)
น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
ปริมาณฟอสเฟต (Phosphate)
ปริมาณของแข็งละลาย
(Total Dissolved Solids : TDS)
ปริมาณสารแขวนลอย
(Total Suspended Solids: SS)
หมายเหตุ :

1/

หน่วย
mg/l

วิธีวิเคราะห์
Membrane Electrode Method

mg/l

5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method

MPN/100 ml

Most Probable Number Method

MPN/100 ml

Most Probable Number Method

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Brucine Method
Atomic Absorption Spectrophotometry Method
Partition Gravimetric Method
Ascorbic Acid Colorimetric Method
Dried at 103-105°C

mg/l

Dried at 103-105°C

วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้าตามที่ระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ,
21st Edition, 2005
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ตารางที่ 4.1.7-3 คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556
ลาดับ

ชื่อคลอง

1
2

คลองบางซื่อ
คลองสามเสน

3

4

4-79
5

6

7

สะพานพิบูลย์สงคราม
ปตร. สามเสน
วัดโบสถ์
คลองผดุงกรุง สถานีสูบน้ากรุงเกษม
เกษม
สถานีรถไฟกรุงเทพ
ตลาดเทวราช
ปตร. เทเวศร์
คลองรอบกรุง สะพานผ่านฟูา
หลังตลาดนานา
ปตร. บางลาภู
ปตร. โอ่งอ่าง
สะพานดารงสถิต
สะพานสมมตอมรมารค
แม่น้า
สะพานพระพุทธยอดฟูา
เจ้าพระยา
พระประแดง
สะพานกรุงเทพ
คลองสมเด็จ สะพานท่าดินแดง
เจ้าพระยา
หน้าโรงพยาบาลสมเด็จ
เจ้าพระยา
คลองบางไส้ไก่ ถนนเจริญนคร
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
คลองสาเหร่
ถนนเจริญนคร

DO (mg/l)
1.7
1.2
1.0
1.6
1.1
2.3
2.4
0.6
2.0
2.0
2.5
0.9
0.4
1.6
3.1

ปี พ.ศ. 2552
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
8.0
43,300,000
8.2
26,000,000
7.9
31,500,000
8.1
7,090,000
8.6
20,100,000
5.3
22,600,000
4.8
397,000
11.4
30,200,000
9.4
5,960,000
7.3
2,770,000
4.7
1,450,000
12.1
6,890,000
13.4
40,000,000
4.8
560,000
10.4
690,000

DO (mg/l)
1.3
1.4
1.4
0.7
0.8
2.8
3.1
0.5
2.4
2.6
2.6
0.3
0.4
1.9
2.6
2.2
1.6

ปี พ.ศ. 2553
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
9.1
463,000,000
10.1
468,000,000
9.5
297,000,000
10.0
901,000,000
12.4
1,210,000,000
5.7
71,100,000
3.8
112,000
12.5
530,000,000
8.5
220,000,000
8.1
65,500,000
5.2
68,100,000
10.6
1,210,000,000
10.9
1,260,000,000
5.0
2,200,000
4.3
220,000
5.1
1,600,000
9.7
1,420,000

DO (mg/l)
2.0
1.8
1.7
1.1
0.8
1.9
1.9
0.6
2.5
2.4
2.4
1.0
0.7
2.5
2.5
2.4
1.9

ปี พ.ศ. 2554
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
8.1
312,000,000
7.7
356,000,000
8.1
635,000,000
10.8
1,470,000,000
11.8
1,360,000,000
8.0
211,000,000
8.8
670,000,000
8.8
1,790,000,000
7.8
1,390,000,000
4.3
226,000,000
3.7
1,790,000
10.8
748,000,000
12.4
1,490,000,000
3.6
760,000
3.6
300,000
4.2
1,600,000
8.4
3,780,000

2.9

8.0

890,000

1.6

7.2

1,610,000

2.3

8.1

5,340,000

1.2
1.4
1.4

18.0
18.0
16.1

98,400,000
41,400,000
102,000,000

1.2
1.2
1.5

10.2
10.8
10.6

2,200,000
2,010,000
1,810,000

1.7
2.2
2.3

8.9
9.4
9.1

2,060,000
1,320,000
3,270,000
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สถานที่เก็บน้า

ตารางที่ 4.1.7-3 คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ต่อ-1)
ลาดับ
9

10
11

12
4-80

13
14
15

ชื่อคลอง
คลองบางน้าชน

สถานที่เก็บน้า

ถนนเจริญนคร
ถนนสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน
คลองบางสะแก
ถนนเทอดไท
ถนนเทอดไท ซอย 33
คลองดาวคะนอง
ถนนเจริญนคร
ถนนสมเด็จพระเจ้าตาก
สิน
คลองบางปะแก้ว
ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
คลองบางปะกอก ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
คลองราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
คลองแจงร้อน
ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
แหล่งน้าประเภทที่ 4
ค่ามาตรฐาน
แหล่งน้าประเภทที่ 5

DO (mg/l)
2.0

ปี พ.ศ. 2552
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
9.3
1,230,000

DO (mg/l)
1.8

ปี พ.ศ. 2553
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
9.3
1,810,000

DO (mg/l)
2.3

ปี พ.ศ. 2554
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
8.6
1,620,000

2.0

7.2

1,430,000

2.1

8.6

1,810,000

2.5

7.4

773,000

2.4
2.0
3.2

6.3
9.2
5.6

1,460,000
2,390,000
38,300

3.0
2.7
3.4

8.2
7.9
6.9

1,210,000
1,020,000
114,000

2.4
3.1
3.1

7.5
7.5
6.6

181,000
481,000
53,300

3.2

4.8

69,200

3.3

7.4

237,000

3.0

6.5

259,000

2.7
2.4
1.4
1.7
2.2
2.3
1.5
2.0
≥ 2.0
-

6.2
5.8
7.2
6.5
5.2
5.4
7.9
7.5
≤ 4.0
-

438,000
605,000
10,900,000
6,180,000
1,030,000
1,020,000
12,300,000
1,240,000
-

2.7
3.1
2.4
2.4
2.5
2.7
2.5
2.5
≥ 2.0
-

8.1
7.5
9.5
8.9
8.2
8.2
8.5
8.5
≤ 4.0
-

1,050,000
433,000
1,420,000
1,420,000
1,310,000
1,000,000
1,020,000
1,020,000
-

3.0
3.0
2.3
2.3
2.7
2.2
2.8
2.4
≥ 2.0
-

6.3
5.9
8.0
8.5
5.7
6.4
5.4
5.4
≤ 4.0
-

206,000
244,000
308,000
269,000
206,000
246,000
250,000
483,000
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ตารางที่ 4.1.7-3 คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ต่อ-2)
ลาดับ

ชื่อคลอง

3

คลองผดุงกรุงเกษม

4

คลองรอบกรุง

5

แม่น้าเจ้าพระยา

6

คลองสมเด็จเจ้าพระยา

7

คลองบางไส้ไก่

8

คลองสาเหร่

สะพานพิบูลย์สงคราม
ปตร. สามเสน
วัดโบสถ์
สถานีสูบน้ากรุงเกษม
สถานีรถไฟกรุงเทพ
ตลาดเทวราช
ปตร. เทเวศร์
สะพานผ่านฟูา
หลังตลาดนานา
ปตร. บางลาภู
ปตร. โอ่งอ่าง
สะพานดารงสถิต
สะพานสมมตอมรมารค
สะพานพระพุทธยอดฟูา
พระประแดง
สะพานกรุงเทพ
สะพานท่าดินแดง
หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ถนนเจริญนคร
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ถนนเจริญนคร

DO (mg/l)
1.4
1.4
0.8
0.5
0.5
1.1
2.9
0.6
2.7
2.9
2.6
0.7
0.5
2.6
2.3
2.2
3.0
3.0
2.2
2.5
3.1

ปี พ.ศ. 2555
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
10.4
204,000,000,000
9.8
6,590,000,000
12.2
221,000,000,000
15.9
56,100,000,000
14.3
606,000,000,000
9.6
64,700,000,000
3.5
17,800,000
7.6
116,000,000,000
7.7
26,000,000,000
6.8
223,000,000
3.3
40,400,000
14.6
245,000,000,000
13.5
336,000,000,000
3.0
65,000
3.5
40,000
4.0
200,000
7.4
1,020,000
7.1
1,220,000
8.8
2,010,000
9.1
1,810,000
7.2
1,020,000

DO (mg/l)
1.3
1.3
1.2
1.7
1.1
2.0
2.6
0.8
2.5
2.2
1.5
0.3
0.1
1.97
2.43
2.03
2.2
2.3
1.6
1.6
2.0

ปี พ.ศ. 2556
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
9.6
202,000,000,000
7.0
6,190,000,000
8.0
220,000,000,000
7.6
33,200,000,000
8.6
399,000,000,000
6.3
39,100,000,000
3.3
18,100,000
7.6
120,000,000,000
6.3
24,000,000,000
7.8
5,300,000,000
7.0
2,810,000,000
13.9
241,000,000,000
12.6
330,000,000,000
3.25
1,200,000
3.10
190,000
3.31
630,000
8.3
1,220,000
7.3
1,420,000
9.4
2,200,000
10.2
2,400,000
7.9
1,420,000

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

คลองบางซื่อ
คลองสามเสน

4-81

1
2

สถานที่เก็บน้า

ตารางที่ 4.1.7-3 คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการฯ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ต่อ-3)
ลาดับ

ชื่อคลอง

4-82

9

คลองบางน้าชน

10

คลองบางสะแก

11

คลองดาวคะนอง

12

คลองบางปะแก้ว

13

คลองบางปะกอก

14

คลองราษฎร์บูรณะ

15

คลองแจงร้อน
ค่ามาตรฐาน

สถานที่เก็บน้า
ถนนเจริญนคร
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ถนนเทอดไท
ถนนเทอดไท ซอย 33
ถนนเจริญนคร
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนราษฎร์บูรณะ
ถนนสุขสวัสดิ์
แหล่งน้าประเภทที่ 41/
แหล่งน้าประเภทที่ 52/

DO (mg/l)
2.9
2.9
2.7
2.7
3.4
2.9
3.4
3.3
2.0
2.1
2.7
2.7
2.5
2.5
≥ 2.0
-

ปี พ.ศ. 2555
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
6.9
433,000
6.5
433,000
7.7
433,000
7.6
1,020,000
5.3
40,000
6.9
237,000
6.3
237,000
6.7
237,000
7.8
1,420,000
7.9
1,220,000
6.8
827,000
6.8
1,020,000
6.8
827,000
6.0
630,000
≤ 4.0
-

DO (mg/l)
2.7
2.9
3.2
2.7
3.2
4.0
3.8
3.6
1.7
2.0
2.9
3.3
2.4
2.4
≥ 2.0
-

ปี พ.ศ. 2556
BOD (mg/l) TCB (MPN/100 ml.)
7.8
630,000
7.8
433,000
6.9
433,000
7.4
827,000
6.5
370,000
6.7
340,000
6.9
433,000
7.2
438,000
9.1
1,420,000
8.8
1,220,000
6.7
1,020,000
6.5
1,220,000
7.2
1,220,000
7.4
1,420,000
≤ 4.0
-
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หมายเหตุ : - = ไม่มีการตรวจวัด
1/
= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใน
แหล่งน้าผิวดินข้อ 6 (แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่ การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม)
2/
= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใน
แหล่งน้าผิวดินข้อ 7 (แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่ การคมนาคม)
ที่มา : สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร, 2552 – 2556
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- คลองบางซื่อ : เป็นคลองที่รองรับน้าทิ้งจากชุมชนตลอดสองฝั่งแนวคลอง มีอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่
ค่อนข้างหนาแน่ น โดยจุด เก็บ ตัวอย่ างน้ าที่ใกล้เคียงกับแนวเส้น ทางโครงการฯ คือ บริเวณสะพานพิบูล ย์สงคราม
มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.3 – 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง
8.0 – 10.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 43,300,000 –
204,000,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพน้าในคลองบางซื่ออยู่ในแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2537 ซึ่ง แหล่ง น้านี้ส ามารถใช้ ประโยชน์ เพื่ อเป็น แหล่ งรับน้ าทิ้ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ น
ประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- คลองสามเสน : เป็นคลองที่รองรับน้าที่ผ่านจากการบาบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้าดินแดง โดย
จะปล่อยลงบริเวณบึงมักกะสัน ผ่านลงคลองสามเสนไปลงแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ใกล้เคียงกับแนว
เส้นทางโครงการ 2 แห่ง คือ 1) บริเวณประตูระบายน้าสามเสน (ปตร.สามเสน) มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)
ระหว่าง 1.2 – 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 7.0 – 10.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 26,000,000 – 6,590,000,000 เอ็มพีเอ็น/100
มิลลิลิตร และ 2) บริเวณวัดโบสถ์ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 0.8 – 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ความต้องการออกซิเจน (BOD) ระหว่าง 7.9 – 12.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria) ระหว่าง 31,500,000 - 221,000,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดทั้ง 2 แห่ง พบว่า
คุณภาพน้าในคลองสามเสนจัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้า
นี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- คลองผดุงกรุงเกษม : เป็นคลองโบราณสถานขึ้นทะเบี ยน ปัจจุบันใช้ในการระบายน้าตลอดสองฝั่ง
แนวคลอง มีตลาดตั้งอยู่ค่อนข้างหนาแน่น โดยมีจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ใกล้เคียงกับแนวเส้นทางโครงการ ได้แก่ 1)
บริเวณสถานีสูบน้ากรุงเกษม มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 0.5 – 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรก
ในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 7.6 - 15.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่าง 7,090,000 - 56,100,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 2) บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ มีค่าปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) ระหว่าง 0.5 – 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 8.6 – 14.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 20,100,000 - 606,000,000,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร 3) บริเวณตลาดเทวราช มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.1 – 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 5.3 - 9.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria) ระหว่าง 22,600,000 - 64,700,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 4) บริเวณประตูระบายน้าเทเวศร์
(ปตร.เทเวศน์) มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.9 – 3.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี
(BOD) ระหว่าง 3.3 – 8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง
112,000 – 670,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลตรวจวัดทั้ง 4 แห่งพบว่า คุณภาพน้าในคลองผดุงกรุงเกษม
จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
4-83
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- คลองรอบกรุง : เป็นคลองโบราณสถานขึ้นทะเบียน มีจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ใกล้เคียงกับแนวเส้นทาง
โครงการ 6 แห่ง คือ 1) บริเวณสะพานผ่านฟูา มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 0.5 - 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 7.6 – 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (Total
Coliform Bacteria) ระหว่าง 30,200,000 - 120,000,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 2) บริเวณหลังตลาดนานา
มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.0 - 2.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง
6.3 – 9.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 5,960,000 26,000,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 3) บริเวณประตูระบายน้าบางลาภู (ปตร.บางลาภู) มีค่าปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) ระหว่าง 2.0 - 2.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 4.3 – 8.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 2,770,000 – 5,300,000,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร 4) บริเวณประตูระบายน้าโอ่งอ่าง (ปตร.โอ่งอ่าง) มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.5 – 2.6
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 3.3 - 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 1,450,000 – 2,810,000,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 5) บริเวณสะพานดารง
สถิต มี ค่า ปริมาณออกซิ เจนละลาย(DO) ระหว่าง 0.3 – 1.0 มิล ลิกรั มต่ อลิ ตร ค่าความสกปรกในรูปบี โอดี (BOD)
ระหว่าง 10.6 – 14.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง
6,890,000 - 245,000,000,000 เอ็มพีเอ็น /100 มิลลิลิตร และ 6) บริเวณสะพานสมมตอมรมารค มีค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 0.1 – 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 10.9 – 13.5
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 40,000,000 -336,000,000,000
เอ็มพีเอ็น/ 100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดทั้ง 6 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองผดุงกรุงเกษม จัดอยู่ในแหล่งน้าผิว
ดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้ง
จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- แม่น้าเจ้าพระยา : มีจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ใกล้เคียงกับแนวเส้นทางโครงการ 3 แห่ง คือ 1) บริเวณ
สะพานพุทธยอดฟูา มีค่าออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.6 - 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)
ระหว่าง 3.0 – 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 65,000 – 2,200,000
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 2) บริเวณพระประแดง มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.3 - 2.6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 3.1 – 4.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total
Coliform Bacteria) ระหว่าง 40,000 – 300,000 เอ็มพีเอ็น /100 มิลลิลิตร และ 3) บริเวณสะพานกรุงเทพ มีค่า
ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.03 – 2.40 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง
3.31 - 5.10 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 200,000 – 1,600,000
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดทั้ง 3 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในแม่น้าเจ้าพระยา ทั้ง 3 แห่ง ส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น จุดเก็บน้าสะพานพระพุทธยอดฟูา มีค่า ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) เกินค่ามาตรฐาน
ในปีพ.ศ. 2552 – 2553 และปี พ.ศ. 2556 มีค่าระหว่าง 1.60 – 1.97 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความสกปรกในรูปบีโอดี
(BOD) เกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ. 2551 – 2553 ระหว่าง 4.2 – 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จุดเก็บน้าพระประแดง มีค่า
ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) เกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 4.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และจุดเก็บน้าสะพาน
กรุงเทพ มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) เกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ. 2553 – 2554 ระหว่าง 4.2 – 5.1 มิลลิกรัม
ต่ อ ลิ ต ร ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ เรื่ อ ง ก าหนดประเภทของแหล่ ง น้ าในแม่ น้ าเจ้ า พระยาของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.
2537 โดยทั้ง 3 แห่ง อยู่ในช่วงแม่น้าเจ้าพระยาตั้งแต่องค์พระสมุทรเจดีย์ อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่กิโ ลเมตรที่ 7 จากปากแม่น้ าขึ้น ไปทางตอนเหนือจนถึงศาลากลางจัง หวั ด นนทบุ รี อาเภอเมื อง จั ง หวั ดนนทบุ รี
ที่กิโลเมตรที่ 62 จากปากแม่น้าให้เป็นช่วงที่ 1 ซึ่งจัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 4 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าใน
แหล่งน้าผิวดิน โดยแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน และใช้เพื่อการอุตสาหกรรมได้ ซึ่งได้กาหนดให้ค่าปริมาณออกซิเจน
ละลาย ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และกาหนดให้ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกินกว่า
4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- คลองสมเด็จเจ้าพระยา : เป็นคลองระบายน้า มีจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ ใกล้เคียงกับแนวเส้นทาง
โครงการจานวน 2 แห่ง คือ 1) บริเวณสะพานท่าดินแดง มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.6 - 3.1
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 7.4 – 10.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 690,000 –3,780,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 2) บริเวณหน้า
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.6 - 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรก
ในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 7.1 – 8.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่าง 890,000 – 5,340,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลอง
สมเด็จเจ้าพระยา จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถ
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- คลองบางไส้ไก่ : เป็นคลองที่ใช้ในการระบายน้า มีบ้านเรือน อาคารตั้งอยู่ตลอดแนวฝั่งทั้งสองของ
คลอง โดยมีจุดเก็บตัวอย่างน้าที่ใกล้เคียงกับแนวเส้นทางโครงการ 2 แห่ง คือ 1) บริเวณถนนเจริญนคร มีค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.2 - 2.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 8.8 – 18.0
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 2,010,000 – 98,400,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร และ 2) บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.2 - 2.5
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 9.1 – 18.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 1,320,000 – 41,400,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัด
ทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองบางไส้ไก่ จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่ง
น้าผิวดิน ซึง่ แหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพื่อการคมนาคม
- คลองสาเหร่ : เป็นคลองที่ใช้ระบายน้า และรองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีบ้านเรือน อาคาร ตั้งอยู่
ตลอดแนวริมสองฝั่งคลอง มีจุดเก็บตัวอย่างน้าซึ่งใกล้เคียงกั บแนวเส้นทางโครงการ คือ บริเวณถนนเจริญนคร มีค่า
ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.4 - 3.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 7.2 – 16.1
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 1,020,000 – 102,000,000 เอ็มพีเอ็น/100
มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้า พบว่า คุณภาพน้าในคลองสาเหร่ จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
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- คลองบางน้าชน : เป็นคลองที่ใช้ระบายน้า และรองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีบ้านเรือน อาคาร ตั้งอยู่
ตลอดแนวริมสองฝั่งคลอง มีจุดเก็บตัวอย่างน้าซึ่งใกล้เคียงกับแนวเส้นทางโครงการ คือ 1) บริเวณถนนเจริญนคร มีค่า
ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.8 - 2.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 6.9– 9.3
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 433,000 – 1,810,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร และ 2) บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.0 - 2.9
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 6.5 – 8.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 433,000 – 1,810,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้า
ทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองบางน้าชน จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การคมนาคม
- คลองบางสะแก : เป็นคลองระบายน้าและรองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีบ้านเรือน อาคาร ตั้งอยู่
ตลอดแนวริมสองฝั่งคลอง มีจุดเก็บตัวอย่างน้าซึ่งใกล้เคียงกับแนวเส้นทางโครงการ จานวน 2 แห่ง คือ 1) บริเวณถนน
เทอดไท (สะพานเทศบาล 11) มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.4 – 3.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรก
ในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 6.3 – 8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่าง 181,000 – 1,460,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 2) บริเวณถนนเทอดไท ซอย 33 มีค่าปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) ระหว่าง 2.0 – 3.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 7.4 – 9.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 481,000 –2,390,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จาก
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองบางสะแก จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- คลองดาวคะนอง : เป็นคลองระบายน้า และรองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีบ้านเรือน อาคาร ตั้งอยู่
ตลอดแนวริมสองฝั่งคลอง มีจุดเก็บตัวอย่างน้าซึ่งใกล้เคียงกับแนวเส้นทางโครงการ จานวน 2 แห่ง คือ 1) บริเวณถนน
เจริญนคร มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 3.1 - 3.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)
ระหว่าง 5.3 – 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 38,300 – 370,000
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 2 ) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.9 – 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 4.8 - 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 69,200 – 340,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทั้ง
2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองดาวคะนอง จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การคมนาคม
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- คลองบางปะแก้ว : เป็นคลองที่รองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีการเก็บตัวอย่างน้า 2 แห่ง คือ 1)
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.7 - 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกใน
รูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 6.2 – 8.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่าง 206,000 – 1,050,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 2) บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย
(DO) ระหว่าง 2.4 – 3.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 5.8 – 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 237,000 – 605,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผล
การตรวจวัดคุณภาพน้าทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองบางปะแก้ว จัดอยู่ในแหล่งน้า ผิวดินประเภทที่ 5 ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- คลองบางปะกอก : เป็นคลองธรรมชาติที่รองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีการเก็บตัวอย่าง 2 แห่ง คือ 1)
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 1.4 – 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกใน
รูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 7.2 – 9.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่าง 308,000 – 10,900,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 2) บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย
(DO) ระหว่าง 1.7 – 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 6.5 – 8.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 269,000 – 6,180,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จาก
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองบางปะกอก จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- คลองราษฎร์บูรณะ : เป็นคลองธรรมชาติที่รองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีการเก็บตัวอย่าง 2 แห่ง คือ
1) บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง 2.2 – 2.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรก
ในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 5.2 – 8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่าง 206,000 – 1,310,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 2) บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย
(DO) ระหว่าง 2.2 – 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ระหว่าง 5.4 – 8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 246,000 – 1,220,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จาก
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองราษฎร์บูรณะ จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- คลองแจงร้อน : เป็นคลองธรรมชาติที่รองรับน้าทิ้งจากชุมชน โดยมีการเก็บตัวอย่าง 2 แห่ง คือ
1) บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 1.5 – 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี
(BOD) ระหว่าง 5.4 – 8.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง
250,000 – 12,300,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 2) ถนนสุขสวัสดิ์ มีค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ระหว่าง
2.0 – 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 5.4 – 8.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่าง 483,000 – 1,420,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร จากผลการตรวจวัด
คุณภาพน้าทั้ง 2 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าในคลองแจงร้อน จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดิน ประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ
เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
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(ข) การสารวจภาคสนาม
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าและวิเคราะห์คุณภาพน้าในแหล่งน้าสายหลักในแนวเส้นทาง
โครงการฯ พาดผ่าน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จานวน 7 สถานี ได้แก่
คลองบางซื่อ คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก้ว คลองบางปะกอก คลองราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน คลองขุดเจ้าเมือง
ดังรูปที่ 4.1.7-2 และ 4.1.7-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้า แสดงในตารางที่ 4.1.7-4 สามารถสรุปได้ดังนี้
- สถานี W1 : คลองบางซื่อ พบว่า มีค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) เท่ากับ 7.10 ปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) เท่ากับ 8.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปบีโอดี เท่ากับ 13.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 160,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม เท่ากับ 3,200
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณไนเตรท เท่ากับ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร น้ามันและไขมัน น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟต เท่ากับ 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็ง
ละลาย 330 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ 26 มิ ลลิกรัมต่อลิตร โดยน้าในคลองบางซื่อ มีลักษณะใส
มีตะกอนเล็กน้อย จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าพบว่า คุณภาพน้าในคลองบางซื่อ จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
คมนาคม
- สถานี W2 : คลองดาวคะนอง พบว่า มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.50 ปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) เท่ากับ 2.65 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปบีโอดี เท่ากับ 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 240,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 22,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร ปริมาณไนเตรท เท่ากับ 0.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว น้อยกว่า 0.0001 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ามัน
และไขมัน น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟต เท่ากับ 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งละลาย 740
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแขวนลอย 34 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้าในคลองดาวคะนอง มีลักษณะใส มีสีเหลืองอ่อน
มีตะกอนจานวนมาก ไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้า พบว่า คุณภาพน้าในคลองดาวคะนอง จัดอยู่ใน
แหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่ง
รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- สถานี W3 : คลองบางปะแก้ ว มี ค่าความเป็น กรด - ด่า ง (pH) เท่า กับ 7.52 ปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) เท่ากับ 3.94 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูป บีโอดี เท่ากับ 12.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 160,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 92,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร ปริมาณไนเตรท น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว 0.1124 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ามันและไขมัน
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟต 0.48 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งละลาย เท่ากับ 530 มิลลิกรัมต่อลิตร
และปริมาณสารแขวนลอย 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้าในคลองบางปะแก้ว มีลักษณะใส มีสีเหลืองอ่อน มีตะกอน
จานวนมาก ไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้า พบว่า คุณภาพน้าในคลองบางปะแก้ว จัดอยู่ในแหล่งน้าผิว
ดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้ง
จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
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สถานี W1 : คลองบางซื่อ

W1

สถานี W2 : คลองดาวคะนอง

สถานี W3 : คลองบางปะแก้ว

สถานี W6 : คลองแจงร้อน
สถานี W4 : คลองบางปะกอก

W2

สถานี W7 : คลองขุดเจ้าเมือง
W3
W4
W5

W6

สถานี W5 : คลองราษฎร์บูรณะ
W7

แนวเส้นทางใต้ดิน
แนวเส้นทางยกระดับ
ตาแหน่งสถานี
ที่จอดรถไฟฟ้า
อาคารจอดแล้วจร
เชื่อมต่อกับโครงการอื่น

รูปที่ 4.1.7-2 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินในแนวเส้นทางโครงการฯ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานี W1 : คลองบางซื่อ

สถานี W2 : คลองดาวคะนอง

สถานี W3 : คลองบางปะแก้ว
รูปที่ 4.1.7-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินของโครงการฯ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานี W4 : คลองบางปะกอก

สถานี W5 : คลองราษฎร์บูรณะ

สถานี W6 : คลองแจงร้อน
รูปที่ 4.1.7-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินของโครงการฯ (ต่อ-1)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานี W7 : คลองขุดเจ้าเมือง
รูปที่ 4.1.7-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินของโครงการฯ (ต่อ-2)
- สถานี W4 : คลองบางปะกอก มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 7.63 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)
เท่ากับ 2.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปบีโอดี 13.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
เท่ากับ 240,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 130,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร
ปริมาณไนเตรท น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว น้อยกว่า 0.0001 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ามั นและไขมัน
เท่ากับ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟต 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งละลาย เท่ากับ 440 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้าในคลองบางปะกอก มีลักษณะใส มีสีเหลืองอ่อน มีตะกอน
จานวนมาก ไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าพบว่า คุณภาพน้าในคลองบางปะกอกจัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- สถานี W5 : คลองราษฎร์บูรณะ พบว่า มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.66 ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (DO) เท่ากับ 2.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปบีโอดี เท่ากับ 7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 11,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม เท่ากับ
1,400 เอ็มพีเอ็น /100 มิลลิลิตร ปริมาณไนเตรท เท่ากับ 0.64 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว น้อยกว่า 0.0001
มิลลิกรัมต่อลิตร น้ามันและไขมัน เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟต เท่ากับ 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ของแข็งละลาย เท่ากับ 760 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้าในคลอง
ราษฎร์บูรณะ มีลักษณะใส มีสีเหลืองอ่อน มีตะกอนจานวนมาก ไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้า พบว่า
คุณภาพน้าในคลองราษฎร์บูรณะ จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่ง
แหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
คมนาคม
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ตารางที่ 4.1.7-4 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้าตามแนวเส้นทางโครงการฯ

สถานีตรวจวัด

กรด ด่าง
(pH)
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ปริมาณ
ออกซิเจน
ละลาย
(DO)
(mg/l)
8.22
2.65
3.94
2.18
2.34
0.35
8.48
≥ 2.0
-

ความ
สกปรก
ในรูป BOD
(BOD)
(mg/l)
13.0
14.0
12.0
13.0
7.8
22.0
5.0
≤4.0
-

โคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform
Bacteria)
(MPN/100 ml)

ดัชนีคุณภาพน้า
ปริมาณแบคทีเรีย
ปริมาณ
ชนิดฟีคัลโคลิฟอร์ม
ไนเตรท
(Fecal Coliform
(Nitrate)
Bacteria)
(mg/l)
(MPN/100 ml)
3,200
0.013
22,000
0.53
92,000
<0.1
130,000
<0.1
1,400
0.64
28,000
<0.1
240
0.002
≤5.0
-

ปริมาณ
ตะกั่ว
(Pb)
(mg/l)

น้ามันและ
ปริมาณ
ไขมัน
ฟอสเฟต
(Oil &
(Phosphate)
Grease)
(mg/l)
(mg/l)
< 5.0
0.012
<0.5
0.17
0.5
0.48
5.0
0.17
1.0
0.20
0.5
1.10
< 5.0
0.212
-

ปริมาณ
ของแข็ง
ละลาย
(TDS)
(mg/l)
330
740
530
440
760
620
210
-

ปริมาณสาร
แขวนลอย
(SS)
(mg/l)

W1 : คลองบางซื่อ
7.10
160,000
< 0.02
26
W2 : คลองดาวคะนอง
7.50
240,000
<0.0001
34
W3 : คลองบางปะแก้ว
7.52
160,000
0.1124
20
W4 : คลองบางปะกอก
7.63
240,000
<0.0001
20
W5 : คลองราษฎร์บูรณะ
7.66
11,000
<0.0001
20
W6 : คลองแจงร้อน
7.50
160,000
<0.0001
20
W7 : คลองขุดเจ้าเมือง
7.10
9,200
< 0.02
20
1/
ประเภทที่ 4
5.0 - 9.0
≤0.05
มาตรฐาน*
2/
ประเภทที่ 5
หมายเหตุ : - = ไม่มีการตรวจวัด
1/
= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
ข้อ 6 (แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่ อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)
2/
= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
ข้อ 7 (แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช เทคโนโลยี จากัด, 2556 และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานี W6 : คลองแจงร้อน พบว่า มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.50 ปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) เท่ากับ 0.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปบีโอดี เท่ากับ 22.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 160,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม 28,000 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร ปริมาณไนเตรท น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว น้อยกว่า 0.0001 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ามัน
และไขมัน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟต 1.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งละลาย เท่ากับ 620 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และปริมาณสารแขวนลอย 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้าในคลองแจงร้อน มีลักษณะใส มีสีเหลืองอ่อน มีตะกอน
จานวนมาก ไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้า พบว่า คุ ณภาพน้าในคลองแจงร้อน จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- สถานี W7 : คลองขุด เจ้าเมือง มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.10 ปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) เท่ากับ 8.48 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปบีโอดี เท่ากับ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม 240 เอ็มพีเอ็น /
100 มิลลิลิตร ปริมาณไนเตรท เท่ากับ 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ามัน
และไขมัน น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟต 0.212 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งละลาย เท่ากับ 210
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสารแขวนลอย 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้าในคลองขุดเจ้าเมือง มีลักษณะใส มีตะกอน
เล็กน้อย จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้า พบว่า คุณภาพน้าในคลองขุดเจ้าเมือง จัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 5
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแหล่งน้านี้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากกิจก รรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
4.2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

4.2.1 นิเวศวิทยาทางบก
กิจกรรมการก่อสร้างและดาเนินโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางบก ได้แก่ ทรัพยากรต้นไม้ และ
ทรัพยากรสัตว์ ในบริเวณที่แนวเส้นทางโครงการฯ ผ่าน บริเวณที่ตั้งของสถานี อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของนิเวศวิทยาทางบก เพื่อทาการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สภาพนิเวศวิทยาทางบก อันเนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ รวมถึง กาหนดมาตรการปูองกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมสาหรับโครงการต่อไป
4.2.1.1 ต้นไม้บริเวณแนวเส้นทางโครงการฯ
1) บทนา
โครงการฯ มีรูปแบบของสถานีทั้งแบบใต้ดินและแบบยกระดับ กิจกรรมการก่อสร้างและดาเนินโครงการ
อาจส่งผลกระทบต่อต้นไม้บริเวณแนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน โดยเฉพาะแนวเส้นทางโครงการช่วงสถานียกระดับ
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของต้นไม้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินสภาพปัจจุบันด้านสังคมพืช
ตลอดจนกาหนดแนวทางปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบต่อไป
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

2) วิธีการศึกษา
2.1) การสารวจข้อมูลภาคสนาม
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในแนวถนนและพื้นที่ชุมชน ดังนั้น ในการศึกษาจึงทาการสารวจสภาพสังคมพืช
ที่พบในบริเวณที่จะทาการก่อสร้าง ได้แก่ แนวเส้นทางรถไฟฟูา สถานี อาคารจอดแล้วจร ที่จอดรถไฟฟูา และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยศึกษาชนิดของต้นไม้ที่พบ ความโตและความสูงเฉลี่ยตามบริเวณแนวถนนที่มีการปลูกต้นไม้ทั้งสองข้างทาง
รวมทั้งเกาะกลางถนน ส่วนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสภาพเป็นอาคารพาณิชย์ สานักงาน และแหล่งชุมชน ศึกษาชนิดต้นไม้
ที่พบในแต่ละพื้นที่ โดยจัดทาเป็นตารางแสดงรายชื่อพันธุ์ไม้ (Species List)
2.2) การประเมินสถานภาพ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเมินสถานภาพสังคมพืช ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการดาเนินโครงการ ทั้งในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ โดยพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการ
รวมทั้งเสนอแนะมาตรการปูองกันแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
3) ผลการศึกษา
โครงการได้สารวจสภาพสังคมพืช ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน
สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟูา สถานี สามยอด สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีสาเหร่ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 สถานี
ราษฎร์บูรณะ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน บริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก บริเวณอาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะอาคาร 1 บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะอาคาร 2 และพื้นที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งสภาพทั่วไปของพื้นที่
และพรรณไม้บริเวณแต่ละแห่งที่ทาการสารวจ แสดงดังรูปที่ 4.2.1-1 ถึง 4.2.1-4 สามารถสรุปได้ดังนี้
- แนวเส้นทางจากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา (พื้นที่บริเวณซอยศรีเผื่อนและซอยศรีพิชัย) :
ไม่ปรากฏสภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคาร
สานักงานและที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้
ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 - 64
เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 9.6 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ปีบ (Millingtonia
hortensis) ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) สัตบรรณ (Alstonia scholaris) และโมกซ้อน (Wrightia religiosa) เป็นต้น
แสดงในตารางที่ 4.2.1-1
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปภาพที่ 4.2.1-1 สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณแนวเส้นทางโครงการฯ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปภาพที่ 4.2.1-2 สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก

รูปภาพที่ 4.2.1-3 สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ

รูปภาพที่ 4.2.1-4 สภาพทั่วไปของพื้นที่และพรรณไม้บริเวณที่จอดรถไฟฟ้า
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-1 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณแนวเส้นทาง จากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา
(พื้นที่บริเวณซอยศรีเผื่อน และซอยศรีพิชัย)
ลาดับ

ชื่อสามัญ

1

มะม่วง

2
3

น้อยหน่า
อโศกอินเดีย

4

วาสนา

5
6
7
8

ตีนเป็ดน้า
สัตบรรณ
โมกบ้าน, โมกซ้อน
ลั่นทม

9

สนฉัตร

10

มะเฟือง

11
12
13

ชมพูพันธ์ทิพย์
ปีบ
เหลืองปรีดียาธร

14

มะละกอ

15
16

หูกระจง
หูกวาง

17

มะยม

18

สัก

19
20
21
22

ขี้เหล็ก
มะขาม
ราชพฤกษ์
หางนกยูงฝรั่ง

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
ANACARDIACEAE
Mangifera indica Linn.
ANNONACEAE
Annona squamosa L.
Polyalthia longifolia Benth Hook.f. var. Pandurata
AGAVACEAE
Dracaena fragrans (L.) Ker GawI.
APOCYNACEAE
Cerbera odollam Gaertn.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
Plumeria rubra L.
ARAUCARIACEAE
Araucaria cookii R.Br. (Salisb.) Franco
AVERRHOACEAE
Averrhoa carambola Linn.
BIGNONIACEAE
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
Millingtonia hortensis Linn.f.
Tabebuia argentea Britt.
CARICACEAE
Carica papaya L.
COMBRETACEAE
Terminalia ivorensis A. Chev.
Terminalia catappa L.
EUPHORBIACEAE
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LAMAICEAE
Tectona grandis Linn. f.
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
Cassia siamea Lamk.
Tamarindus indica L.
Cassia fistula L.
Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf
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สถานภาพไม้หวงห้าม*
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-1 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณแนวเส้นทาง จากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา
(พื้นที่บริเวณซอยศรีเผื่อน และซอยศรีพิชัย) (ต่อ-1)
ลาดับ
23

ชื่อสามัญ

24
25

กระถินยักษ์,
กระถินบ้าน
จามจุรี
ชะอม

26

มะขามเทศ

27
28

แคบ้าน
ประดู่บ้าน

29

อินทนิลน้า

30

จาปี

31

ชบา

32

มะฮอกกานีใบใหญ่

33
34
35

ขนุน
ไทรย้อยใบแหลม
โพศรีมหาโพ

36

มะรุม

37

กล้วยน้าว้า

38
39
40
41

ชมพู่
ชมพู่มะเหมี่ยว
ฝรั่ง
หว้า

42

แสงจันทร์

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis (Lace)
I.C.Nielsen
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
Sesbania grandiflora Desv
Pterocarpus indicus Willd.
LYTHRACEAE
Lagerstroemia speciosa Pers.
MAGNOLIACEAE
Michelia alba DC
MALVACEAE
Hibiscus rosa-sinensis L.
MELIACEAE
Swietenia macrophylla King.
MORACEAE
Artocarpus heterophyllus Lamk
Ficus benjamina L.
Ficus religiosa Linn
MORINGACEAE
Moringa oleifera Lam.
MUSACEAE
Musa sapientum L.
MYRTACEAE
Psidium guajava L.
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry
Psidium guajava Linn.
Syzygium cumini (L.) Skeels
NYCTAGIMACEAE
Pisonia grandis R. Br.
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สถานภาพไม้หวงห้าม*
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-1 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณแนวเส้นทาง จากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา
(พื้นที่บริเวณซอยศรีเผื่อน และซอยศรีพิชัย) (ต่อ-2)
ลาดับ
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

PALMAE
ปาล์มขวด
Roystonea regia (H.B.K.) Cook
มะพร้าว
Cocos nucifera L.
หมากเขียว
Ptychosperma acarthurii H. Wendl.
PUNICACEAE
ทับทิม
Punica granatum Linn.
RUBIACEAE
พุดซ้อน
Gardenia jasminoides J.Ellis
ยอบ้าน
Morinda citrifolia L.
RUTACEAE
แก้ว
Murraya paniculata (Linn.) Jack
มะกรูด
Citrus hystrix DC.
SAPOTACEAE
พิกุล
Mimusops elengi Linn.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

4-100

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- แนวเส้นทางจากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา (พื้นที่บริเวณกรมสรรพาวุธทหารบก) : ไม่ปรากฏ
สภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของพื้นที่ราชการ จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้ง
ต้นไม้และไม้ประดับที่อยู่ในบริเวณที่เป็นอาคารสานักงาน โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 100 เซนติเมตร ความสูง
เฉลี่ย 11 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) สัตบรรณ
(Alstonia scholaris) สัก (Tectona grandis) และมะฮอกกานีใบใหญ่ (Swietenia macrophylla) เป็นต้น แสดงใน
ตารางที่ 4.2.1-2
ตารางที่ 4.2.1-2 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณแนวเส้นทาง จากสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา
(พื้นที่บริเวณกรมสรรพาวุธทหารบก)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

ANACARDIACEAE
มะม่วง
Mangifera indica Linn.
APOCYNACEAE
สัตบรรณ
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
AVERRHOACEAE
มะเฟือง
Averrhoa carambola Linn.
BIGNONIACEAE
ชมพูพันธ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
LAMAICEAE
สัก
Tectona grandis Linn. f.
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
มะขาม
Tamarindus indica L.
ราชพฤกษ์
Cassia fistula L.
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
จามจุรี
Samanea saman (Jacq.) Merr.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
LYTHRACEAE
อินทนิลน้า
Lagerstroemia speciosa Pers.
MAGNOLIACEAE
จาปี
Michelia alba DC
MELIACEAE
มะฮอกกานีใบใหญ่
Swietenia macrophylla King.
PALMAE
หมากเขียว
Ptychosperma acarthurii H. Wendl.
ปาล์มขวด
Roystonea regia (H.B.K.) Cook
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานีรัฐสภา : ไม่ปรากฏสภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยสถานศึกษาและสถานที่ราชการ จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่
เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคาร โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 155 เซนติเมตร มี
ความสูงเฉลี่ย 9.6 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ เช่น ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) อโศกอินเดีย (Polyalthia
longifolia) แสดงในตารางที่ 4.2.1-3
- สถานีศรีย่าน : ไม่ปรากฏสภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้งต้นไม้ที่
อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 51 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 5.8 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ วาสนา (Dracaena
fragrans) ชมพู พัน ธ์ทิพ ย์ (Tabebuia rosea) ขนุ น (Artocarpus heterophyllus) ไทรย้อยใบแหลม (Ficus
benjamina) และประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) แสดงในตารางที่ 4.2.1-4
- สถานีวชิรพยาบาล : ไม่ปรากฏสภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้งต้นไม้ที่
อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 100 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 7.7 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์
(Tabebuia rosea) นนทรี (Peltophorum pterocarpum) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) โพศรีมหาโพ (Ficus
religiosa) หางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia) และอินทนิลน้า (Lagerstroemia speciosa) แสดงในตารางที่ 4.2.1-5
- สถานีหอสมุดแห่งชาติ : สภาพพื้นที่ มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากการปลูกเป็นสวนหย่อมบริเวณ
ด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ โดยเป็นการเลือกชนิดพันธุ์พืชที่ปลูก ผสมทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิม และพันธุ์ไม้ต่างถิ่น
บางส่วน สภาพโดยทั่วไปมีความร่มรื่น มีการจัดกลุ่มพรรณไม้ที่นามาปลูก ส่วนบริเวณด้านนอกรั้วของสานักงานหอสมุด
แห่งชาตินั้น เป็นสภาพของชุมชนเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้
ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้งต้นไม้ที่ อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคาร
พาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 - 73 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 9.7 เมตร ชนิด
ไม้ที่สารวจพบ เช่น ยางนา (Dipterocarpus alatus) อโศกอินเดีย (Polyalthia longifolia) หางนกยูงฝรั่ง (Delonix
regia) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) สาละลังกา (Couroupita guianensis) เป็นต้น แสดงในตารางที่ 4.2.1-6
- สถานีบางขุนพรหม : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่นเนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงานและที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 - 77
เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 10.2 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ คือ ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ดังตารางที่ 4.2.1-7
- สถานีผ่านฟ้า : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้งต้นไม้ที่
อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ป ระดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 34 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 6.3 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ ชมพูพันธ์ทิพย์
(Tabebuia rosea) ปีบ (Millingtonia hortensis) ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) และมะขามเทศ (Pithecellobium
dulce) แสดงในตารางที่ 4.2.1-8
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-3 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีรัฐสภา
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ANACARDIACEAE
1

มะม่วง

2

อโศกอินเดีย

3

สัตบรรณ

4

ชมพูพันธ์ทิพย์

5

หูกวาง

6

มะยม

7

สัก

8

นนทรี

9
10

กระถินยักษ์,
กระถินบ้าน
จามจุรี

11

ประดู่บ้าน

12
13
14
15

ข่อย
ไทรย้อยใบแหลม
โพศรีมหาโพ
มะเดื่ออุทุมพร

16

แสงจันทร์

17
18
19

Mangifera indica Linn.

ExT

ANNONACEAE
Polyalthia longifolia Benth Hook.f. var. Pandurata
APOCYNACEAE
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
BIGNONIACEAE
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
COMBRETACEAE
Terminalia catappa L.
EUPHORBIACEAE
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LAMAICEAE
Tectona grandis Linn. f.
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
Peltophorum pterocarpum (DC.) Back. ex Heyne
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Samanea saman (Jacq.) Merr.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
Pterocarpus indicus Willd.
MORACEAE
Streblus asper Lour.
Ficus benjamina L.
Ficus religiosa Linn
Ficus racemosa L.
NYCTAGIMACEAE
Pisonia grandis R. Br.
PALMAE
Roystonea regia (H.B.K.) Cook
Cocos nucifera L.
Ptychosperma acarthurii H. Wendl.

ปาล์มขวด
มะพร้าว
หมากเขียว
SAPOTACEAE
20
พิกุล
Mimusops elengi Linn.
TILIACEAE
21
ตะขบฝรั่ง
Muntingia calabura L.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-4 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีศรีย่าน
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

AGAVACEAE
วาสนา
Dracaena fragrans (L.) Ker GawI.
BIGNONIACEAE
ชมพูพันธ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
MORACEAE
ขนุน
Artocarpus heterophyllus Lamk
ไทรย้อยใบแหลม
Ficus benjamina L.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

S

-

-

ExT

-

-



-

-

-

T
ExT
T

ตารางที่ 4.2.1-5 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีวชิรพยาบาล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

BIGNONIACEAE
ชมพูพันธ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
นนทรี
Peltophorum pterocarpum (DC.) Back. ex Heyne
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
หางนกยูงฝรั่ง
Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf
MORACEAE
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
LYTHRACEAE
อินทนิลน้า
Lagerstroemia speciosa Pers.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ExT

-

-

T



T
T


-

-

T

-

-

T



-

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-6 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

ANNONACEAE
อโศกอินเดีย
Polyalthia longifolia Benth Hook.f. var. Pandurata
APOCYNACEAE
ลั่นทม
Plumeria rubra L.
DIPTEROCARPACEAE
ยางนา
Dipterocarpus alatus Roxb.
LECYTHIDACEAE
สาละลังกา
Couroupita guianensis Aubl.
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
โสกน้า
Saraca indica L.
โสกเขา
Saraca declinata (Jack) Miq.
หางนกยูงฝรั่ง
Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
LYTHRACEAE
ตะแบกนา
Lagerstroemia floribunda Jack
OCHNACEAE
มิกกี้เม้าส์
Ochna kirkii Oliv.
TILIACEAE
Schoutenia glomerata ssp. Peregrina (Craib)
รวงผึ้ง
Roekm.& Hartono
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

T

-

-

S

-

-

T



-

T

-

-

T
T
T

-

-

T



-

T



-

S

-

-

T



-

ตารางที่ 4.2.1-7 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีบางขุนพรหม
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
1
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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วิสัย
T

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข


-

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-8 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีผ่านฟ้า
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

BIGNONIACEAE
ชมพูพันธ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
ปีบ
Millingtonia hortensis Linn.f.
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
ราชพฤกษ์
Cassia fistula L.
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
มะขามเทศ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

วิสัย
ExT
T
T
ExT

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข
-

-



-

-

-

- สถานีสามยอด : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน รวมทั้งต้นไม้ที่
อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 - 200 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 8.7 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ เช่น โพศรีมหาโพ (Ficus
religiosa) ปีบ (Millingtonia hortensis) ดาวเรือง (Tagetes erecta)และชบา (Hibiscus rosa-sinensis) เป็นต้น
แสดงในตารางที่ 4.2.1-9
ตารางที่ 4.2.1-9 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีสามยอด
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ASTERACEAE
1
2
3
4
5
6

ดาวเรือง

Tagetes erecta L

BIGNONIACEAE
ปีบ
Millingtonia hortensis Linn.f.
BORAGINCEAE
ชาดัด, ชาฮกเกี้ยน
Carmona retusa (Vahl) Masam.
MALVACEAE
ชบา
Hibiscus rosa-sinensis L.
MORACEAE
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
ROSACEAE
กุหลาบ
Rosa hybrids L.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานีสะพานพุทธฯ : พื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 - 40 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 5.9 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ
ได้แก่ ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) อินทนิลบก (Lagerstroemia
macrocarpa) การเวก (Artabotrys hexapetalus) และแก้ว (Murraya paniculata) แสดงในตารางที่ 4.2.1-10
ตารางที่ 4.2.1-10 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีสะพานพุทธฯ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

ANNONACEAE
การเวก
Artabotrys hexapetalus (Linn.f.) Bhandari
น้อยหน่า
Annona squamosa L.
APOCYNACEAE
โมกบ้าน, โมกซ้อน
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
ARACEAE
พลูด่าง
Epipremnum aureum (Lind. & Andre ) Bunting
EUPHORBIACEAE
โปูยเซียน
Euphorbia milli Desmoul
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
LYTHRACEAE
ตะแบกนา
Lagerstroemia floribunda Jack
อินทนิลบก
Lagerstroemia macrocarpa Wall.
RUBIACEAE
เข็มแดง
Ixora lobbii King & Gamble
RUTACEAE
แก้ว
Murraya paniculata (Linn.) Jack
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

C
ExST

-

-

ST/T

-

-

C

-

-

S

-

-

T



-

T
T




-

S

-

-

S/ST

-

-

- สถานีวงเวียนใหญ่ : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 - 41 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 5.8 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ
ได้แก่ กระดังงา (Cananga odorata) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ปาล์มขวด (Roystonea regia) พลูด่าง
(Epipremnum aureum) และแก้ว (Murraya paniculata) แสดงในตารางที่ 4.2.1-11
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-11 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

ANNONACEAE
กระดังงา
Cananga odorata (Lamk.) Hook.f. et Th.
น้อยหน่า
Annona squamosa L.
APOCYNACEAE
ลั่นทม
Plumeria rubra L.
ARACEAE
พลูด่าง
Epipremnum aureum (Lind. & Andre ) Bunting
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
MUSACEAE
กล้วยบัวสีชมพู
Musa ornata Roxb.
PALMAE
ปาล์มขวด
Roystonea regia (H.B.K.) Cook
RUTACEAE
แก้ว
Murraya paniculata (Linn.) Jack
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

วิสัย
C
ExST

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

-

-

S

-

-

C

-

-

T



-

H

-

-

P

-

-

S/ST

-

-

- สถานีสาเหร่ : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่ นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 - 40 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 3.8 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ
ได้แก่ ลั่นทม (Plumeria rubra) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina) จามจุรี
(Samanea saman) และมะขาม (Tamarindus indica) แสดงในตารางที่ 4.2.1-12
- สถานีด าวคะนอง : สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปไม่ มี สั ง คมพื ช เนื่ องจากเป็ น สภาพของชุ ม ชนเมื อ ง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-12 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีสาเหร่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

ANNONACEAE
อโศกอินเดีย
Polyalthia longifolia Benth Hook.f. var. Pandurata
APOCYNACEAE
โมกบ้าน, โมกซ้อน
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
ลั่นทม
Plumeria rubra L.
EUPHORBIACEAE
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LAMAICEAE
ผาเสี้ยน
Vitex canescens Kurz
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
มะขาม
Tamarindus indica L.
หางนกยูงฝรั่ง
Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
จามจุรี
Samanea saman (Jacq.) Merr.
MORACEAE
ไทรย้อยใบแหลม
Ficus benjamina L.
สาเก, ขนุนสาปะลอ Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
NYCTAGINACEAE
เฟื่องฟูา
Bougainvillea hybrida
แสงจันทร์
Pisonia grandis R. Br.
PALMAE
เต่าร้าง
Caryota mitis Lour.
ปาล์มขวด
Roystonea regia (H.B.K.) Cook
มะพร้าว
Cocos nucifera L.
หมากเขียว
Ptychosperma acarthurii H. Wendl.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

T

-

-

ST/T
S

-

-

ST

-

-

T



-

T
T

-

-

T



-

T

-

-

T
T
T

-

-

ST
T

-

-

P
P
P
P

-

-

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานีบางปะแก้ว : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชน
เมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะ
กลางของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย ไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย และบริเวณที่จะมีการก่อสร้างทางขึ้น – ลงสถานี โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 - 44
เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 4.6 เมตร ซึ่งชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea) ประดู่บ้าน
(Pterocarpus indicus) และหางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia) แสดงในตารางที่ 4.2.1-13
ตารางที่ 4.2.1-13 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีบางปะแก้ว
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ANACARDIACEAE
1

มะม่วง

Mangifera indica Linn.

ExT



-

S

-

-

ExT

-

-

S

-

-

T

-

-

T

-

-

T



-

T



-

ExT



-

APOCYNACEAE
2
3
4
5
6
7
8
9

ลั่นทม

Plumeria rubra L.

BIGNONIACEAE
ชมพูพันธ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
BORAGINACEAE
ชาฮกเกี้ยน
Carmona retusa (Vahl) Masam.
LECYTHIDACEAE
สาละลังกา
Couroupita guianensis Aubl.
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
หางนกยูงฝรั่ง
Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
LYTHRACEAE
ตะแบกนา
Lagerstroemia floribunda Jack
MORACEAE
ขนุน
Artocarpus heterophyllus Lamk
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานีบางปะกอก : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย ส่วนพื้นที่อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก มีลักษณะเป็นพื้นที่ปลูกไผ่ มีพรรณไม้ดั้ งเดิมขึ้นกระจาย
ในพื้นที่ มีความหนาแน่นต่าและมีบ้านเรือนที่พักอาศัย ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 - 37 เซนติเมตร ความสูง
เฉลี่ย 5 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus)
สนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda) และกระถินยักษ์ (Leucaena
leucocephala) แสดงในตารางที่ 4.2.1-14
ตารางที่ 4.2.1-14 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีบางปะกอก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

APOCYNACEAE
พญาสัตบรรณ
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
โมก
Wrightia pubescens R.Br.
BORAGINACEAE
ชาฮกเกี้ยน
Carmona retusa (Vahl) Masam.
CASUARIMACEAE
สนประดิพัทธ์
Casuarina junghuhniana Miq.
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
กระถินยักษ์
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
ชะอม
Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis (Lace)
I.C.Nielsen
มะขามเทศ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
LYTHRACEAE
ตะแบกนา
Lagerstroemia floribunda Jack
MORACEAE
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
MORINGACEAE
มะรุม
Moringa oleifera Lam.
POACEAE
ไผ่บง
Bambusa nutans Wall.
RHAMNACEAE
พุทรา
Zizyiphus mauritiana Lamk.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ทีม่ า : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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วิสัย
ExT
S/T

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข


-

T

-

-

T

-

-

S



-

-

-

T



-

T



-

T

-

-

S/T

-

-

B

-

-

T

-

-

S

ExT

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานีสะพานพระราม 9 : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชน
เมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะ
กลางของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์
อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย พบ พรรณไม้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางขึ้น - ลงของสถานี โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
19 - 121 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 8 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ มะม่วง (Mangifera indica) ประดู่บ้าน
(Pterocarpus indicus) มะยม (Phyllanthus acidus) จามจุรี (Samanea saman) และสาโรง (Sterculia
foetida) แสดงในตารางที่ 4.2.1-15
ตารางที่ 4.2.1-15 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีสะพานพระราม 9
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ANACARDIACEAE
1

มะม่วง

Mangifera indica Linn.

ExT



-

S

-

-

S

-

-

ExT

-

-

ST

-

-

T

-

-

T



-



-

-

-

APOCYNACEAE
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลั่นทม

Plumeria rubra L.

BORAGINACEAE
ชาฮกเกี้ยน
Carmona retusa (Vahl) Masam.
COMBRETACEAE
หูกระจง
Terminalia ivorensis A. Chev.
EUPHORBIACEAE
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
จามจุรี
Samanea saman (Jacq.) Merr.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
MORACEAE
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
ขนุน
Artocarpus heterophyllus Lamk
STERCULIACEAE
สาโรง
Sterculia foetida L.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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T
ExT
T

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานีราษฎร์บูรณะ : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่นเนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 30 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 4.4 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ
ได้แก่ มะม่วง (Mangifera indica) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ชมพูพันธ์ทิพย์ (Tabebuia rosea) หูกวาง
(Terminalia catappa) และชาฮกเกี้ยน (Carmona retusa) แสดงในตารางที่ 4.2.1-16
ตารางที่ 4.2.1-16 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

APOCYNACEAE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จันทน์ผา
ลิ้นมันกร

Dracaena loureiri Gagnep.
Sansevieria trifasciata Prain
ANACARDIACEAE
มะม่วง
Mangifera indica Linn.
APOCYNACEAE
ชวนชม
Adenium obesum (Fosk.) Roem. & Schult.
ARECACEAE
มะพร้าว
Cocos nucifera
BIGNONIACEAE
ชมพูพันธ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
BOMBACACEAE
นุ่น
Ceiba pentandra (L.)Gaertn.
BORAGINACEAE
ชาฮกเกี้ยน
Carmona retusa (Vahl) Masam.
COMBRETACEAE
หูกวาง
Terminalia catappa L.
GRAMINEAE - POACEAE
ไผ่สีสุก
Bambusa blumeana Schult.f
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
MORACEAE
ไทรย้อยใบแหลม
Ficus benjamina L.
ขนุน
Artocarpus heterophyllus Lamk
PUNICACEAE
ทับทิม
Punica granatum L.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานีพระประแดง : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 - 17 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ
ได้แก่ มะยม (Phyllanthus acidus) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)
หูกวาง (Terminalia catappa) และโพศรีมหาโพ (Ficus religiosa) แสดงในตารางที่ 4.2.1-17
ตารางที่ 4.2.1-17 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีพระประแดง
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ARECACEAE
1

มะพร้าว

Cocos nucifera
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COMBRETACEAE
2
3
4
5
6

หูกวาง

Terminalia catappa L.

EUPHORBIACEAE
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
MORACEAE
ไทรย้อยใบแหลม
Ficus benjamina L.
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

- สถานีครุใน : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลาง
ของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 50 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 6.9 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ
ได้แก่ มะยม (Phyllanthus acidus) ปีบ (Millingtonia hortensis) ไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina) หูกวาง
(Terminalia catappa) และโพศรีมหาโพ (Ficus religiosa) แสดงในตารางที่ 4.2.1-18
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-18 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณสถานีครุใน
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ARECACEAE
1

มะพร้าว

Cocos nucifera

BIGNONIACEAE
2
แคแสด
Spathodea campanulata P.Beauv.
3
ปีบ
Millingtonia hortensis L.f.
COMBRETACEAE
4
หูกวาง
Terminalia catappa L.
EUPHORBIACEAE
5
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
6
พฤกษ์
Albizia lebbek (L.) Benth.
MORACEAE
7
ไทรย้อยใบแหลม
Ficus benjamina L.
8
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
9
มะเดื่ออุทุมพร
Ficus racemosa L.
ARECACEAE
10
ปาล์มขวด
Roystonea regia (H.B.K.) Cook
11
หมากเขียว
Ptychosperma acarthurii H. Wendl.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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- แนวเส้นทางพื้นที่ยกระดับระหว่างสถานีดาวคะนองถึงที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ : สภาพพื้นที่
โดยทั่วไปไม่มีสังคมพืชหนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และ
ที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลางของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พัก
อาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
15 - 30 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 6.5 เมตร ชนิดไม้ที่สารวจพบ ได้แก่ ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) อินทนิลบก
(Lagerstroemia macrocarpa) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda) ชมพูพันธ์ทิพย์ (Tabebuia rosea) เป็น
ต้น แสดงในตารางที่ 4.2.1-19
- อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก : เป็นพื้นที่รกร้าง ไม่ปรากฏสภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืชหนาแน่ น
เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียงต้นไม้ที่
ปลูกตามสองข้างถนนและเกาะกลางของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่นามาปลูก
ตกแต่ ง ตามอาคารพาณิ ช ย์ อาคารบ้ า นเรือ นที่ พั กอาศัย ซึ่ ง ชนิ ด ไม้ ที่ ส ารวจพบไม่ ต่ ากว่ า 13 ชนิ ด เช่ น กระถิ น
(Leucaena leucocephala) ชะอม (Acacia pennata) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ไผ่ไร่ (Gigantochloa
albociliata) โพศรีมหาโพ (Ficus religiosa) มะรุม (Moringa oleifera) เป็นต้น แสดงในตารางที่ 4.2.1-20

4-115

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-19 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณแนวเส้นทางพื้นที่ยกระดับระหว่างสถานีดาวคะนอง
ถึงที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการฯ
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

APOCYNACEAE
1

ลั่นทม

Plumeria rubra L.

BIGNONIACEAE
2
แคแสด
Spathodea campanulata P.Beauv.
BORAGINACEAE
3
ชาฮกเกี้ยน
Carmona retusa (Vahl) Masam.
COMBRETACEAE
4
หูกระจง
Terminalia ivorensis A. Chev.
DIPTEROCARPACEAE
5
ตะเคียนทอง
Hopea odorata Roxb.
EBENACEAE
6
ตะโกนา
Diospyros rhodcalyx Kurz
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
7
จามจุรี
Samanea saman (Jacq.) Merr.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
8
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
LYTHRACEAE
9
ตะแบกนา
Lagerstroemia floribunda Jack
10
อินทนิลบก
Lagerstroemia macrocarpa var macrocarpa
MELIACEAE
11
มะฮอกกานีใบใหญ่ Swietenia macrophylla King.
MORACEAE
12
ข่อย
Streblus asper Lour.
13
ไทรย้อยใบทู่
Ficus microcarpa
14
ไทรย้อยใบแหลม
Ficus benjamina L.
PALMAE
15
ปาล์มหางจิ้งจอก
Wodyetia bifurcata A.K. Irvine
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-20 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

APOCYNACEAE
1
โมกมัน
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
COMBRETACEAE
2
หูกวาง
Terminalia catappa L.
EUPHORBIACEAE
3
ชาข่อย
Acalypha siamensis Oliv.ex Gage
4
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
5
มะขาม
Tamarindus indica L.
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
6
กระถิน
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
7
ชะอม
Acacia pennata (L.) Willd.
8
มะขามเทศ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
9
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
MORACEAE
10
โพศรีมหาโพ
Ficus religiosa Linn
MORINGACEAE
11
มะรุม
Moringa oleifera Lam.
POACEAE
12
ไผ่ไร่
Streblus asper Lour.
RHAMNACEAE
13
พุทรา
Zizyiphus mauritiana Lamk.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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วิสัย
S/T

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 1 : เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่ปรากฏสภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืช
หนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียง
ต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนนและเกาะกลางของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่
นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย พบชนิดไม้เพียง 5 ชนิด ได้แก่ กระถิน (Leucaena
leucocephala) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) มะขาม (Tamarindus indica) มะยม (Phyllanthus acidus)
และโมก (Wrightia religiosa) แสดงในตารางที่ 4.2.1-21
ตารางที่ 4.2.1-21 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 1
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

APOCYNACEAE
โมก
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
EUPHORBIACEAE
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE
มะขาม
Tamarindus indica L.
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
กระถิน
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข
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- อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 2 : เป็นพื้นที่รกร้าง ไม่ปรากฏสภาพพื้นที่ที่มีสังคมพืช
หนาแน่น เนื่องจากเป็นสภาพของชุมชนเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย จึงพบเพียง
ต้นไม้ที่ปลูกตามสองข้างถนน และเกาะกลางของถนน รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัย และไม้ประดับที่
นามาปลูกตกแต่งตามอาคารพาณิชย์ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยรวมพบชนิดไม้ไม่ต่ากว่า 18 ชนิด เช่น กระถิน
(Leucaena leucocephala) ไทร (Ficus sp.) นุ่น (Ceiba pentandra) มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L. f.)
สัตบรรณ (Alstonia scholaris) เป็นต้น แสดงในตารางที่ 4.2.1-22
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-22 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 2
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ANNONACEAE
1

น้อยหน่า

Annona squamosa L.

APOCYNACEAE
2
โมก
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
3
ลั่นทม
Plumeria rubra L.
4
สัตบรรณ
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
AVICENNIACEAE
5
แสมขาว
Avicennia alba Blume
BIGNONIACEAE
6
ชมพูพันธ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
BOMBACACEAE
7
นุ่น
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
EUPHORBIACEAE
8
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
GRAMINEAE
9
ไผ่ปุา
Bambusa bambos (L.) Voss
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
10
กระถิน
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
11
ประดู่บ้าน
Pterocarpus indicus Willd.
MORACEAE
12
ขนุน
Artocarpus heterophyllus Lamk
13
ไทรย้อยใบแหลม
Ficus benjamina L.
14
มะเดื่อปล้อง
Ficus hispida L.f..
NYCTAGINACEAE
15
เฟื่องฟูา
Bougainvillea hybrida
PALMAE
16
มะพร้าว
Cocos nucifera L.
RUTACEAE
17
แก้ว
Murraya paniculata (Linn.) Jack
SONNERATIACEAE
18
ลาพู
Sonneratia caseolaris (L.) Engl.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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- ที่จอดรถไฟฟ้า : บริเวณที่จอดรถไฟฟูา ได้สุ่มสารวจพืชพรรณตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2
ประเภท คือ พื้นที่รกร้าง บริเวณบ่อปลาและพื้นที่ชุ่มน้า ผลการสารวจ แสดงในตารางที่ 4.2.1-23 พบว่า พบพรรณไม้
ไม่น้อยกว่า 44 ชนิด ใน 23 วงศ์ ชนิดไม้เด่นที่เป็นไม้ยืนต้น คือ กระถินยักษ์ (Leucaene leucocephala (Lam.) de
Wit) รองลงมา คือ มะขามเทศ (Acacia auriculaeformis A.Cunn.ex Benth.) ส่วนพรรณไม้ขนาดเล็กที่เป็นไม้พุ่ม
และไม่ล้มลุกที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่นนั้น พบว่า บางส่วนที่ยังคงมีน้าขัง ชนิดไม้เด่นที่พบ คือ ธูปฤาษี (Typha
angustifolia L.) ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีน้าขัง พบว่า ชนิดไม้เด่นที่ขึ้นทดแทนพื้นที่เดิม คือ โสน (Sesbania javanica Miq.)
ชนิดที่พบรองลงมา คือ หญ้าขน (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf) ชนิดอื่นๆ ที่พบ เช่น แมงลักปุา (Hyptis
suaveolens (L.) Poit.) ไมยราบ (Mimosa pudica L.) ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigraLinn.) ลูกใต้ใบ
(Phyllanthus amarus Schum.&Thonn.) สะเดา (Azadirachta indica var. siamensis Valeton) ผักบุ้ง
(Ipomoea aquatica Forsk.) หิ่งเม่น (Crotalaria pallid Aiton.) แพงพวย (Ludwigia adscendens (L.) H. Hara)
ถั่วผี (Macroptilium lathyroides (L.) Urb.) ถั่วอมันดา (Stylosanthes hamata (L.) Taub.) โทงเทง (Physalis
minima Linn.) เป็นต้น โดยมีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ดังนี้
1) พื้นที่รกร้าง พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบโดยรอบพื้นที่ศึกษา เป็นพื้นที่ที่ปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างและยังไม่มี
การเข้าทาประโยชน์ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีน้าท่วมขัง มีวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นระบบนิเวศที่เกิดใหม่
ยังไม่มีเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงทดแทนชนิดพันธุ์พืช และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันขึ้นกับกิจกรรมของ
มนุษย์ ชนิดพืชเด่นที่พบ คือ ธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก และไม้พุ่มอื่นๆ ที่พบ เช่น หญ้าขน
(Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf) ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra Linn.) ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus
Schum.&Thonn.) หิ่งเม่น (Crotalaria pallidaAiton.) ถั่วผี (Macroptilium lathyroides (L.) Urb.) ผักบุ้ง
(Ipomoea aquatica Forsk.) โสนหางไก่ (Aeschynomene indica L.) โสน (Sesbania javanica Miq.) แพงพวย
(Ludwigia adscendens (L.) H. Hara) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นแทรกกระจายในพื้นที่
ได้แก่ มะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) กระถินยักษ์ (Leucaene leucocephala (Lam.) de
Wit) และกระถินณรงค์ (Acacia auriculaeformis Benth.)
2) บริเวณบ่อปลาและพื้นที่ชุ่มน้า เป็นระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับกิจกรรม
ของมนุษย์ พื้นที่ทั้งสองมีลักษณะคล้ายกัน คือ มีแหล่งน้าขัง แต่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุมตามบริเวณของขอบคันดิน ส่วน
ใหญ่เป็ นวัชพืช โดยเฉพาะพื ชจาพวกหญ้า เช่น หญ้าขน (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf) หญ้าเจ้า ชู้
(Chrysopogon aciculata (Retz.) Trin.) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) P.Beauv.) หญ้ารังนก
(Chloris barbata Sw.) กกสามเหลี่ยมเล็ก (Cyperus imbricatus Retz.) และยังพบไม้ชนิดอื่นๆ ขึ้นปะปน เช่น
ก้างปลา (Bridelia affinis Craib) ชิงช้าชาลี (Tinospora baenzigeri Forman) น้านมราชสีห์ (Euphobia hirta L.)
ผักโขมหิน (Boerhavia diffusa L.) ผักตบชวา (Eichornia crassipes (Mart.) Solms) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica
Forsk.) เป็นต้น
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ตารางที่ 4.2.1-23 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

วิสัย

สถานภาพไม้หวงห้าม*
ประเภท ก ประเภท ข

ARACEAE
1

จอก

2

ดอกรัก

3

ชมพูพันธ์ทิพย์

4

ผักบุ้ง

5
6
7

ก้างปลา
น้านมราชสีห์
ลูกใต้ใบ

8
9
10
11
12

ต้นอ้อ
หญ้าขน
หญ้ารังนก
กกสามเหลี่ยมเล็ก
หญ้าปากควาย

13

แมงลักปุา

14
15
16

โสนน้อย
หางนกยูงฝรั่ง
ชุมเห็ดเทศ

17
18
19
20
21

กระถินณรงค์
มะขามเทศ
กระถินยักษ์,
กระถินบ้าน
ไมยราบยักษ์
ไมยราบ

22
23
24
25
26

โสนหางไก่
หิ่งเม่น
ถั่วผี
โสน
ถั่วอมันดา

Pistia stratiotes L.
ASCLEPIADACEAE
Calotropis gigantea (Linn.)R.Br.
BIGNONIACEAE
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
CONVOLVULACEAE
Ipomoea aquatica Forsk.
EUPHORBIACEAE
Bridelia affinis Craib
Euphobia hirta L.
Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.
GRAMINEAE
Arundo donax Linn.
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf
Chloris barbata Sw.
Cyperus imbricatus Retz.
Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.
LABIATAE
Hyptis suaveolens (L.) Poit.
LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene
Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf
Senna alata (L.) Roxb.
LEGUMINOSAE - MINOSOIDEAE
Acacia auriculaeformis Benth.
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Mimosa pigra Linn.
Mimosa pudica L.
LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
Aeschynomene indica L.
Crotalaria pallida Aiton.
Macroptilium lathyroides (L.) Urb.
Sesbania javanica Miq.
Stylosanthes hamata (L.) Taub.
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ตารางที่ 4.2.1-23 รายชื่อพรรณไม้ที่สารวจพบบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อสามัญ

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์

MALVACEAE
27
ครอบจักรวาล
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet
28
หญ้าขัดใบยาว
Sida acuta Brum f.
MELIACEAE
29
สะเดา
Azadirachta indica var. siamensis Valeton
MENISPERMACEAE
30
ชิงช้าชาลี
Tinospora baenzigeri Forman
MORACEAE
31
มะเดื่อปล้อง
Ficus hispida L. f.
32
ไทรย้อยใบทู่
Ficus microcarpa
33
โพธิ์
Ficus reliqiosa Linn
MUSACEAE
34
กล้วย
Musa sp.
MYRTACEAE
35
หว้า
Syzygium cumini (L.) Skeels
NYCTAGINACEAE
36
ผักโขมหิน
Boerhavia diffusa L.
ONAGRACEAE
37
แพงพวยน้า
Ludwigia adscendens (L.) H. Hara
PASSIFLORACEAE
38
กะทกรก
Passiflora foetida L.
PONTEDERIACEAE
39
ผักตบชวา
Eichornia crassipes (Mart.) Solms
RHAMNACEAE
40
พุทรา
Zizipus mauritiana Lam.
SOLANACEAE
41
โทงเทง
Physalis minima Linn.
TYPHACEA
42
ธูปฤาษี
Typha angustifolia L.
หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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4.2.1.2 ทรัพยากรสัตว์
1) บทนา
โครงการฯ มีรูปแบบของสถานีทั้งแบบใต้ดิน และยกระดับ กิจกรรมการก่อสร้างและดาเนินโครงการ
อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์บริเวณแนวเส้นของโครงการ โดยเฉพาะแนวเส้นทางโครงการช่วงสถานียกระดับ
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบที่
อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ ตลอดจนกาหนดแนวทางปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบต่อไป
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมและค้นคว้าเอกสาร (literature review) โดยอ้างอิงข้อมูลการศึกษาทรัพยากรสัตว์
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่ได้มีการศึกษาไว้
2.2) ทาการศึกษาทรัพยากรสัตว์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาฉบับแก้ไข พ.ศ.
2546 (เพิ่มเติมทรัพยากรสัตว์ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้) โดยศึกษาทรัพยากรสัตว์ 4 กลุ่ม คือ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ซึ่งศึกษาชนิด ความชุกชุม และสถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรสัตว์ ใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาวิเคราะห์สถานภาพ ความสาคัญและสภาพปัญหาของทรัพยากรสัตว์
มาประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ ทรัพยากรสัตว์ เพื่อกาหนดมาตรการปูองกัน แก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ โดย
กาหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่โครงการฯ บริเวณก่อสร้างสถานี อาคารจอดแล้วจร ที่จอดรถไฟฟูา
และพื้นที่ใกล้เคียง
2.3) เก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์ภาคสนาม ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยาสัตว์มีการปรับตัว และมีการเคลื่อนที่
ตลอดเวลา ดังนั้น ในการศึกษาจึงต้องใช้เทคนิคและวิธีการศึกษาหลายวิธีประกอบกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ดังนี้ คือ

 การสารวจทางตรง (Direct Count) การเดินสารวจทรัพยากรสัตว์ในแต่ละพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรสัตว์จากการพบเห็นตัวสัตว์โดยตรง หรือการจาแนกโดยพิจารณาจากร่องรอยและหลักฐานต่างๆ เช่น
รอยเท้า กองมูล ขน รอยกัดกินใบไม้ เสียงร้อง รัง แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นต้น

 การสารวจทางอ้อม (Indirect Count) โดยการสอบถาม (Inquiry) จากชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่
ซึ่งอาศัยหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นั้น โดยข้อ มูลที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการสารวจภาคสนาม รวมทั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการล่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบ

 ศึกษาจากแหล่งอาหารและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์ โดยสังเกตและบันทึกชนิดของ
พืชที่ทรัพยากรสัตว์ใช้เป็นอาหารที่พบในถิ่นที่อยู่อาศัยต่างๆ และทาการวิเคราะห์ชนิดพืชอาหารของทรัพยากรสัตว์ โดย
ใช้ข้อมูลการสารวจทรัพยากรต้นไม้

 ศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหลบภัยของทรัพยากรสัตว์ โดยสังเกตจากการสารวจภาคสนาม
เช่น โพรง รู เป็นต้น
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2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล

 ความหลากชนิด (Species diversity) การวิเคราะห์ชนิดของทรัพยากรสัตว์จาแนกตามกลุ่ม โดย
จัดทาเป็นบัญชีรายชื่อทรัพยากรสัตว์ตามเอกสารที่อ้างอิงไว้ในภาคเอกสารอ้างอิง

 ความชุกชุม (Abundance) เป็นการวิเคราะห์ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์แต่ละชนิด โดย
ดัดแปลงสูตรในการคานวณของ Pettingill (1970) ดังนี้
ร้อยละของความชุกชุม

=

จานวนครั้งที่พบสัตว์ x 100
จานวนครั้งที่สารวจ

โดยกาหนดระดับความชุกชุมได้ออกเป็น 3 ระดับ
ร้อยละของความชุกชุม 0 - 33 จัดเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมน้อย
34 - 66 จัดเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมปานกลาง
67 - 100 จัดเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมมาก

 สถานภาพของทรัพ ยากรสัต ว์ อ้า งอิงสถานภาพตามที่ กาหนดโดยพระราชบัญ ญัติ ส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 การกาหนดโดย Humphrey และ Bain (1990) การกาหนดโดยสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) และการกาหนดโดย International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN)

 ถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์ (Habitat) วิเคราะห์แยกสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์
อย่างจาเพาะเจาะจงในพื้นที่ศึกษาถึงสภาพและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัย
2.5) ประเมินสถานภาพและผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ และวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการต่อทรัพยากรสัตว์
2.6) เสนอแนะมาตรการปูองกันแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์
3) ผลการศึกษา
 บริเวณแนวเส้นทางและสถานี
ทางโครงการได้ทาการสารวจทรัพยากรสัตว์ ชนิดต่างๆ ในพื้นที่ บริเวณแนวเส้นทาง และสถานี
โครงการฯ โดยดาเนินการสารวจระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยผลการสารวจทรัพยากรสัตว์
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ความหลากชนิดของทรัพยากรสัตว์
จากการศึ กษาภาคสนาม พบทรั พ ยากรสั ตว์ ทั้ งหมด 28 ชนิ ด แสดงดั งตารางที่ 4.2.1-24 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

4-124

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-24 ชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของทรัพยากรสัตว์บริเวณพื้นที่โครงการฯ
รายการ

จานวนชนิด
สัตว์เลี้ยง
สัตว์สะเทินน้า
ลูกด้วยนม
สะเทินบก

นก

สัตว์เลื้อยคลาน

ความหลากชนิด
- อันดับ (Order)
3
1
1
1
- วงศ์ (Family)
13
2
2
3
- ชนิด (Species)
18
3
2
5
ความชุกชุม
- ชุกชุมมาก (Very Common)
17
2
1
2
- ชุกชุมปานกลาง (Common)
1
1
1
3
- ชุกชุมน้อย (Uncommon)
สถานภาพตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535
- คุ้มครอง
15
1
- นอกประเภท
3
3
2
4
สถานภาพตามสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540)
- NE
18
3
1
- NT
- DD
- LC
1
5
สถานภาพตาม IUCN (2008)
- LC
18
3
2
-5
หมายเหตุ : 1. ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์
UC = ชุกชุมน้อย (Uncommon) C = ชุกชุมปานกลาง (Common) VC = ชุกชุมมาก (Very Common)
2. สถานภาพของทรัพยากรสัตว์
IUCN (2008): LC = Least Concern
LR/nt = Lower risk / near threatened
LR/lc = Lower Risk / least concern
- = ไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ
สผ. (2540):
NT = Near Threatened (ใกล้คุกคาม)
DD = Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอ)
= ไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ
พรบ. (2535): ค
= ทรัพยากรสัตว์คุ้มครอง
ค* = ทรัพยากรคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
= ไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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 นก : สารวจโดยตรงโดยใช้กล้องส่องทางไกล และสารวจทางอ้อมจากรายงานที่ได้มีการศึกษาใน
พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนกเป็น ทรัพยากรสัตว์ที่สารวจพบมากที่สุด เนื่องจากพบเห็นตัวได้ง่าย และมีจานวนมาก โดยสารวจ
พบทั้งหมด 18 ชนิด 13 วงศ์ 3 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-25

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : สารวจโดยตรงและโดยใช้วิธีการสารวจทางอ้อม พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3
ชนิด 2 วงศ์ 1 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-26

 สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก : สารวจโดยตรงและโดยใช้วิธีการสารวจทางอ้อม พบสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบกทั้งสิ้น 2 ชนิด 2 วงศ์ 1 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1--27

 สัตว์เลื้อยคลาน : สารวจโดยตรงและโดยใช้วิธีการสารวจทางอ้อม พบสัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด 3
วงศ์ 1 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-28
2. ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์
การวิเคราะห์หาความชุกชุม (Abundance) โดยอาศัยสูตรของ Pettingill โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.2.1-24 ข้างต้น อธิบายได้ดังนี้
 นก : พบนกที่มีความชุกชุมมาก 17 ชนิด เช่น อีกา (Corvus macrorhyncho) นกนางแอ่นบ้าน
(Hirundo rustica) นกแอ่นตาล (Geopelia striata) และนกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) เป็นต้น และ
พบนกที่มีความชุกชุมปานกลาง 1 ชนิด คือ นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความชุกชุมมาก 2 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี
(Callosciurus finlaysonii) และหนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) และพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความชุกชุมปานกลาง
1 ชนิด คือ หนูท่อ (Rattus norvegicus)
 สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก : พบสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่มีความชุกชุมมาก 1 ชนิด คือ อึ่งอ่าง
บ้าน (Kaloula pulchra) และพบสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่มีความชุกชุมปานกลาง 1 ชนิดคือ คางคกบ้าน (Bufo
melanostictus)
 สัตว์เลื้อยคลาน : พบสัตว์เลื้อยคลานที่มีความชุกชุมมาก 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางแบน
(Cosymbotus platyurus) และตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) และพบสัตว์เลื้อยคลานที่มีความชุกชุมปานกลาง 3 ชนิด
ได้แก่ จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus) และจิ้งเหลนบ้าน (Mabuya
multifasciata)
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ตารางที่ 4.2.1-25 ชนิดพันธุ์นกที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพ
IUCN สผ. พ.ร.บ.

1. Order Cuculiformes
1.1 Family Cuculidae
1 นกกาเหว่า

Asian Koel

Eudynamys scolopacea (Linnaeus) 1758.

Very Common

LC

NE

ค

2 นกกระปูดใหญ่

Greater Coucal

Centopus sinensis (Stephens) 1815.

Very Common

LC

NE

ค

3 นกพิราบปุา
4 นกเขาใหญ่
5 นกเขาชวา

Rock Pigeon
Spotted Dove
Zebra Dove

Columba livia Gmelin, 1789.
Streptopelia chinensis (Scopoli) 1786.
Geopelia striata (Linnaeus) 1766.

Very Common
Very Common
Very Common

LC
LC
LC

NE
NE
NE

-

6 อีกา

Large - billed Crow

Corvus macrorhynchos Wagler, 1827.

Very Common

LC

NE

ค

7 นกแอ่นพง

Ashy Woodswallow

Artamus fuscus Vieillot, 1817.

Very Common

LC

NE

ค

8 นกอีแพรดแถบอกดา

Pied Fantail

Rhipidura javanica (Sparrman) 1788.

Very Common

LC

NE

ค

9 นกกางเขนบ้าน

Oriental Magpie Robin

Copsychus saularis (Linnaeus) 1758.

Very Common

LC

NE

ค

Asian Pied Myna
Common Myna
White-vented Myna

Turnus contra Linnaeus, 1758.
Cridotheres tristis (Linnaeus) 1766.
Acridotheres cinereus Blyth, 1842

Very Common
Very Common
Very Common

LC
LC
LC

NE
NE
NE

ค
ค
ค

1.2 Family Centropodidae
2. Order Columbiformes
Family Columbidae
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3. Order Passeriformes
3.1 Family Corvidae
3.2 Family Artamidae
3.3 Family Rhipiduridae
3.4 Family Muscicapidae

10 นกเอี้ยงด่าง
11 นกเอีย้ งสาลิกา
12 นกเอีย้ งหงอน

บทที่ 4
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3.5 Family Sturnidae

ตารางที่ 4.2.1-25 ชนิดพันธุ์นกที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพ
IUCN สผ. พ.ร.บ.

3.6 Family Hirundinidae
13 นกนางแอ่นบ้าน

Barn Swallow

Hirundo rustica Linnaeus, 1758.

Very Common

LC

NE

ค

14 นกปรอดสวน

Streak - eared Bulbul

Pycnonotus blanfordi Jerdon, 1862.

Very Common

LC

NE

ค

15 นกกระจิบธรรมดา

Common Tailorbird

Orthotomus sutorius (Pennant) 1769.

Common

LC

NE

ค

16 นกกินปลีอกเหลือง

Olive - backed Sunbird

Nectarinia jugularis (Linnaeus) 1766.

Very Common

LC

NE

ค

17 นกกระจอกใหญ่
House Sparrow
Passer domesticus
Very Common
LC
NE
18 นกกระจอกบ้าน
Eurasian Tree Sparrow
Passer montanus (Linnaeus) 1758.
Very Common
LC
NE
หมายเหตุ ; สถานภาพ : 1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7) ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife : ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

ค
ค

3,7 Family Pycnonotidae
3.8 Family Megaluriidae
3.9 Family Nectariniidae
3.10 Family Passeridae
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ตารางที่ 4.2.1-26 ชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

1 กระรอกหลากสี

Variable Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพ
IUCN
สผ. พ.ร.บ.

1. Order Rodentia
1.1 Family Sciuridae
Callosciurus finlaysonii (Horsfield) 1823

Very Common

LC

NE

-

2 หนูหริ่งบ้าน *
House mouse
Mus musculus Linnaeus, 1758
Very Common
LC
NE
3 หนูท่อ *
House rat
Rattus norvegicus (Berkenhout) 1769
Common
LC
NE
หมายเหตุ ; สถานภาพ : 1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7) ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife : ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
4. * = จากการสอบถามและตรวจเอกสาร
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

-

1.2 Family Muridae
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ตารางที่ 4.2.1-27 ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพ
IUCN
สผ. พ.ร.บ.
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1. Order Anura
1.1 Family Bufonidae
1 คางคกบ้าน
Black - spiny Toad
Bufo melanostictus Schneider 1799
Common
LC
LC
1.2 Family Microhylidae
2 อึ่งอ่างบ้าน
Banded Bullfrog
Kaloula pulchra Gray 1831
Very Common
LC
NE
หมายเหตุ ; สถานภาพ : 1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7) ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife : ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

-
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ตารางที่ 4.2.1-28 ชนิดพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพ
IUCN สผ. พ.ร.บ

1. Order SQUAMATA
1.1 Family GEKKONIDAE
1 จิ้งจกหางหนาม
2 จิง้ จกหางแบน
3 ตุก๊ แกบ้าน

Spiny-tailed House Gecko
Common Frilly Gecko
Tokay Gecko

Hemidactylus frenatus Dumeril & Bibron 1836
Cosymbotus platyurus (Scghneider) 1792
Gekko gecko (Linnaeus) 1758

Common
Very Common
Very Common

-

LC
LC
LC

-

4 กิ้งก่าสวน

Blue Crested Lizard

Calotes mystaceus Dumeril & Bibron 1837

Common

-

LC

ค

5 จิ้งเหลนบ้าน
Common Sun Skink
Mabuya multifasciata (Kuhl) 1820
Common
LC
หมายเหตุ ; สถานภาพ : 1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7) ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife : ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

-

1.2 Family AGAMIDAE
1.3 Family SCINCIDAE
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3. สถานภาพของทรัพยากรสัตว์
การศึกษาสถานภาพของทรัพยากรสัตว์ อาศัยการจาแนกสถานภาพของนกตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 15 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2535 การจาแนกสถานภาพของนก ตามสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) และ
การจาแนกของ IUCN (2008) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2.1-24 ข้างต้น อธิบายได้ดังนี้

 นก : การจาแนกสถานภาพของนก ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535
พบว่า เป็นทรัพยากรสัตว์คุ้มครองจานวน 15 ชนิด เช่น นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) อีกา (Corvus
macrorhyncho) นกแอ่นบ้าน (Apus affinis) นกกาปูดใหญ่ (Centopus sinensis) นกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura
javanica) เป็นต้น และทรัพยากรสัตว์นอกประเภทจานวน 3 ชนิด ได้แก่ นกพิราบปุา (Columba livia) นกเขาใหญ่
(Streptopelia chinensis) และนกเขาชวา (Geopelia striata) การจาแนกสถานภาพของนกตามสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (2540) พบว่ า ทั้ งหมด 18 ชนิ ด เป็นสั ตว์ปุ าที่ไ ม่ไ ด้รับ การประเมิ น
สถานภาพ (Not Evaluated : NE) และจากการจาแนกของ IUCN (2008) พบว่า ทั้งหมดเป็นสัตว์มีความเสี่ยงต่าต่อ
การสูญพันธุ์ (Least Concern : LC) 18 ชนิด
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : การจาแนกสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 พบว่า ทั้ง 3 ชนิด เป็นทรัพยากรสัตว์นอกประเภท ส่วนการจาแนกสถานภาพตาม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) พบว่า ทั้งหมดเป็นทรัพยากรสัตว์ที่ไม่ได้รับการ
กาหนดสถานภาพ (Not Evaluated : NE) และจากการจาแนกของ IUCN (2008) พบว่า ทั้งหมดเป็นสัตว์มีความเสี่ยง
ต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
 สั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก : การจ าแนกสถานภาพของสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 พบว่า ทั้ง 2 ชนิดเป็นทรัพยากรสัตว์นอกประเภท ส่วนการ
จาแนกสถานภาพของสัตว์ตามสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) พบว่า เป็น
ทรัพยากรสัตว์ที่ไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ (Not Evaluated : NE) 1 ชนิด คือ อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)
และมีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC) 1 ชนิด คือ คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) และจากการจาแนกของ
IUCN (2008) พบว่า ทั้ง 2 ชนิด เป็นสัตว์มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
 สัตว์เลื้อยคลาน : การจาแนกสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลาน ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 พบว่า เป็นทรัพยากรสัตว์คุ้มครองจานวน 1 ชนิด คือ กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)
และที่เหลืออีก 4 ชนิด เป็นทรัพยากรสัตว์นอกประเภท ส่วนการจาแนกสถานภาพตามสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) พบว่า ทั้ง 5 ชนิด เป็นทรัพยากรสัตว์มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern :
LC) และจากการจาแนกของ IUCN (2008) พบว่า ทั้ง 5 ชนิด เป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับการประเมิน
4. ถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพอจาแนกถิ่นที่อยู่อาศัยทรัพยากรสัตว์ได้ คือ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ใน
ชุมชน ซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน พบทรัพยากรสัตว์ชนิดพันธุ์ที่สามารถพบได้โดยทั่วไป ได้แก่
สัตว์จาพวกนก เช่น นกนางแอ่นบ้าน นกกระจิบ อีกา และนกเอี้ยง เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้ว ยนม เช่น หนูท่อ หนูหริ่ง
บ้าน หนูท้องขาว และกระรอกหลากสี เป็นต้น และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจกหางแบน และตุ๊กแกบ้าน เป็นต้น
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5. สภาพปัญหาของทรัพยากรสัตว์
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินโครงการเป็นแนวถนนเดิม เชื่อมต่อเส้นทางตั้งแต่ สถานีเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
สภาพปัญหาต่อทรัพยากรสัตว์ คือ ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพราะสภาพภูมิประเทศโดยรอบเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินเป็นชุมชนและเมืองอย่างถาวร ทรัพยากรสัตว์ที่พบเป็นทรัพยากรสัตว์ขนาดเล็กสามารถปรับตัวได้ดี และสามารถ
อาศัยอยู่กับชุมชนได้ดี ส่วนสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยกับชุมชน ต้องอพยพไปที่อื่น ดังนั้น สัตว์ที่พบจึงเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่กับชุมชน
เป็นส่วนใหญ่
 พื้นที่จอดรถไฟฟ้า
ทางโครงการได้ทาการสารวจทรัพยากรสัตว์ชนิดต่างๆ ในพื้นที่บริเวณจอดรถไฟฟูาโดยดาเนินการ
สารวจระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผลการสารวจทรัพยากรสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความหลากชนิดของทรัพยากรสัตว์
จากการศึกษาภาคสนาม พบทรัพยากรสัตว์ทั้งหมด 66 ชนิด มีความหลากหลายกว่าบริเวณเส้นทาง
รถไฟฟูา ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.2.1-29 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 นก : สารวจโดยตรงโดยใช้กล้องส่องทางไกล และสารวจทางอ้อมจากรายงานที่ได้มีการศึกษาใน
พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนกเป็น ทรัพยากรสัตว์ที่สารวจพบมากที่สุด เนื่องจากพบเห็นตัวได้ง่าย และมีจานวนมาก โดยสารวจ
พบทั้งหมด 36 ชนิด 21 วงศ์ 7 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-30

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : สารวจโดยตรงและโดยใช้วิธีการสารวจทางอ้อม พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6
ชนิด 4 วงศ์ 3 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-31

 สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก : สารวจโดยตรงและโดยใช้วิธีการสารวจทางอ้อม พบสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบกทั้งสิ้น 10 ชนิด 5 วงศ์ 1 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-32

 สัตว์เลื้อยคลาน : สารวจโดยตรงและโดยใช้วิธีการสารวจทางอ้อม พบสัตว์เลื้อยคลาน 14 ชนิด 8
วงศ์ 1 อันดับ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-33
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ตารางที่ 4.2.1-29 ชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของทรัพยากรสัตว์บริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า
รายการ

จานวนชนิด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วย สัตว์สะเทินน้า
นม
สะเทินบก

นก

สัตว์เลื้อยคลาน

ความหลากชนิด
- อันดับ (Order)
7
3
1
1
- วงศ์ (Family)
21
4
5
8
- ชนิด (Species)
36
6
10
14
ความชุกชุม
- ชุกชุมมาก (very common)
15
2
1
- ชุกชุมปานกลาง (common)
3
2
3
3
- ชุกชุมน้อย (uncommon)
สถานภาพตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535
- คุ้มครอง
15
2
- นอกประเภท
3
4
4
1
สถานภาพตามสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540)
- NE
18
4
- LC
4
3
สถานภาพตาม IUCN (2008)
- LC
18
4
4
1
-2
หมายเหตุ : 1. ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์
UC = ชุกชุมน้อย (Uncommon) C = ชุกชุมปานกลาง (Common) VC = ชุกชุมมาก (Very Common)
2. สถานภาพของทรัพยากรสัตว์
IUCN
LC = Least concern, LR/nt = Lower risk / near threatened
LR/lc = Lower risk / least concern, - = ไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพสผ. (2540)
NE = Not evaluate, - = ไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ พรบ. (2535)
ค = ทรัพยากรสัตว์คุ้มครอง, ค* = ทรัพยากรสัตว์คุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
- = ไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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ตารางที่ 4.2.1-30 ชนิดพันธุ์นกที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพการอนุรักษ์
IUCN สผ. พ.ร.บ

1. Order Apodiformes
Family Apodidae
1 นกแอ่นตาล

Asian Palm Swift

Cypsiurus balasinensis (Gray) 1829.

Very Common

LC

NE

ค

2
3
4
5

Rock Pigeon
Spotted Dove
Zebra Dove
Red Collared Dove

Columba livia Gmelin, 1789.
Streptopelia chinensis (Scopoli) 1786.
Geopelia striata (Linnaeus) 1766.
Streptopelia tranquebarica (Hermann) 1804.

Very Common
Very Common
Very Common
Very Common

LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE

ค

6 นกยางเปีย

Little Egret

Egretta garzetta (Linnaeus) 1758.

Very Common

LC

NE

ค

7 นกปากห่าง

Asian Openbill

Anastomus oscitans

Very Common

LC

NE

ค

8 นกอีแพรดแถบอกดา

Pied Fantail

Rhipidura javanica (Sparrman) 1788.

Very Common

LC

NE

ค

9 นกกางเขนบ้าน

Oriental Magpie Robin

Copsychus saularis (Linnaeus) 1758.

Very Common

LC

NE

ค

Common Myna

Acridotheres tristis (Linnaeus) 1766.

Very Common

LC

NE

ค

2. Order Columbiformes
Family Columbidae
นกพิราบปุา
นกเขาใหญ่
นกเขาชวา
นกเขาไฟ
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3. Order Ciconiiformes
3.1 Family Ardeidae
3.2 Family Ciconiidae
4. Order Passeriformes
4.1 Family Corvidae
4.2 Family Muscicapidae

10 นกเอี้ยงสาลิกา

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

4.3 Family Sturnidae

ตารางที่ 4.2.1-30 ชนิดพันธุ์นกที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรไฟฟ้า (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพการอนุรักษ์
IUCN สผ. พ.ร.บ
LC
NE
ค
LC
NE
ค

11 นกเอี้ยงหงอน
12 นกกิ้งโครงคอดา

White-vented Myna
Black-collared Myna

Acridotheres cinereus Blyth, 1842
Sturnus nigricollis (Paykull) 1807.

Very Common
Common

13 นกปรอดหน้านวล
14 นกปรอดสวน

Yellow - vented Bulbul
Streak - eared Bulbul

Pycnonotus goiavier (Scopoli) 1786.
Pycnonotus blanfordi Jerdon, 1862.

Common
Very Common

LC
LC

NE
NE

ค
ค

15 นกกระจิบธรรมดา

Common Tailorbird

Orthotomus sutorius (Pennant) 1769.

Common

LC

NE

ค

16 นกกระจอกบ้าน

Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus (Linnaeus) 1758.

Very Common

LC

NE

ค

17 นกกระติ๊ดขี้หมู

Scaly - breasted Munia

Lonchura punctulata (Linnaeus) 1758.

Very Common

LC

NE

ค

18 นกนางแอ่นบ้าน
Barn Swallow
Hirundo rustica Linnaeus, 1758.
Very Common
LC
NE
หมายเหตุ; สถานภาพ :1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7) ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife: ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

ค

4.4 Family Pycnonotidae

4.5 Family Sylviidae
4.6 Family Passeridae
4-136

4.7 Family Estrildidae
4.8 Family Hirundinidae

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-31 ชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพการอนุรักษ์
IUCN สผ. พ.ร.บ

1. Order Rodentia
1.1 Family Muridae
1 หนูหริ่งบ้าน
2 หนูท้องขาว
3 หนูท่อ

House Mouse
House Rat
House rat

Mus musculus Linnaeus, 1758
Rattus rattus Linnaeus, 1758
Rattus norvegicus (Berkenhout) 1769

Very Common
Common
Very Common

LC
LC
LC

NE
NE
NE

-

4 กระรอกหลากสี
Variable Squirrel
Callosciurus finlaysonii (Horsfield) 1823
Common
LC
หมายเหตุ; สถานภาพ :1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3)ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7 )ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife: ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

NE

-

1.2 Family Sciuridae

4-137

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-32 ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพการอนุรักษ์
IUCN สผ. พ.ร.บ

1. Order Anura
1.1 Family Ranidae
1 เขียดจะนา*

Pointed-tongued Floating
Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829)
Frog

2 คางคกบ้าน

Black-spectacled Toad

3 อึ่งอ่างบ้าน*

Malaysian Narrowmouth
Kaloula pulchra Gray 1831
Toad

Common

LC

LC

-

Very Common

LC

LC

-

Common

LC

LC

-

4 ปาดบ้าน*
White-lipped Tree Frog
Polypedates leucomystax (Gravenhorst) 1829
Common
LC
หมายเหตุ; สถานภาพ :1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7) ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife : ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
4. * = จากการสอบถามและตรวจ
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

LC

-

1.2 Family Bufonidae
Bufo melanostictus Schneider 1799

1.3 Family Microhylidae

4-138

1.4 Family Rhacophoridae

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.1-33 ชนิดพันธุส์ ัตว์เลื้อยคลานที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟ้า
ลาดับที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

สถานภาพการอนุรักษ์
IUCN
สผ.
พ.ร.บ

1. Order Squamata
1.1 Family Agamidae
1 กิ้งก่ารั้ว

Red - headed Lizard

Calotes versicolor (Daudin) 1802

Common

-

LC

ค

2 จิ้งเหลนบ้าน

Common Sun Skink

Mabuya multifasciata (Kuhl) 1820

Common

-

LC

-

LC

ค

1.2 Family Scincidae
1.3 Family Varanidae

4-139

3 เหี้ย
Water monitor
Varanus salvator (Laurenti) 1768
Common
LC
หมายเหตุ; สถานภาพ :1. การประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สารวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540)
1) สัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct : EX)
2) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild : EW)
3) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE)
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
7) ใกล้คุกคาม (Near threatened : NT)
8) มีความเสี่ยงน้อย (Least Concern : LC)
9) ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated : NE)
2. การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
1) สัตว์ปุาคุม้ ครอง (Protected Wildlife : ค) 2) สัตว์ปุานอกประเภท (Non-Protected Wildlife : - )
3. การกาหนดโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
1) มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC)
2) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT)
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
5) ไม่ได้รับการประเมิน (-)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

2. ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์
การวิเคราะห์หาความชุกชุม (Abundance) โดยอาศัยสูตรของ Pettingill โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.2.1-29 มีรายละเอียดดังนี้
 นก : พบนกที่มีความชุกชุมมาก 15 ชนิด เช่น นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasinensis) นกพิราบ
ปุา (Columba livia) นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกปากห่า ง
(Anastomus oscitans) เป็นต้น และพบนกที่มีความชุกชุมปานกลาง 3 ชนิด ได้แก่ นกกิ้งโครงคอดา (Sturnus
nigricollis) นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier) และนกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความชุกชุม มาก 2 ชนิด ได้แก่หนูหริ่งบ้าน
(Mus musculus) และหนูท่อ (Rattus norvegicus) พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชุกชุมปานกลาง 2 ชนิด ได้แก่ หนู
ท้องขาว (Rattus rattus) และกระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii)
 สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก : มีสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่มีความชุกชุมมาก 1 ชนิด ได้แก่ คางคก
บ้าน (Bufo melanostictus) และพบสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่มีความชุกชุมปานกลาง 3 ชนิด ได้แก่ เขียดจะนา
(Occidozyga lima) อึ่งอ่างบ้าน (Malaysian Narrowmouth) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax)
 สัตว์เลื้อยคลาน : พบสัตว์เลื้อยคลานที่มีความชุกชุมปานกลาง 3 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่ารั้ว (Calotes
versicolor) จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata) และเหี้ย (Varanus salvator)
3. สถานภาพของทรัพยากรสัตว์
การศึกษาสถานภาพของทรัพยากรสัตว์ อาศัยการจาแนกสถานภาพของนก ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 การจาแนกสถานภาพของนกตามสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2540) และการจาแนกของ IUCN (2008) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2.1-29 ได้แก่
 นก : การจาแนกสถานภาพของนกตามสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2540) พบว่าทั้งหมดเป็นทรัพยากรสัตว์ที่ไม่ได้รับการประเมินสถานภาพ (Not Evaluated : NE) 18 ชนิด
เช่น นกแอ่นตาล (Cypsiuru balasinensis) นกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo
rustica) นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) นกพิราบปุา
(Columba livia) นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) นกเขาชวา (Geopelia striata) เป็นต้น ส่วนการจาแนก
สถานภาพของนก ตามพระราชชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 พบว่า เป็นทรัพยากรสัตว์คุ้มครองจานวน
15 ชนิด เช่น นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasinensis) นกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) นกนางแอ่นบ้าน
(Hirundo rustica) นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) เป็นต้น
และสัตว์ปุานอกประเภทจานวน 3 ชนิด ได้แก่ นกพิราบปุา (Columba livia) นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis)
และนกเขาชวา (Geopelia striata) และจากการจาแนกของ IUCN (2008) พบว่า ทั้งหมดเป็นสัตว์มีความเสี่ยงต่าต่อ
การสูญพันธุ์ (Least Concern : LC) 18 ชนิด เช่น นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasinensis) นกอีแพรดแถบอกดา
(Rhipidura javanica) นกนางแอ่นบ้าน (Hirund rustica) นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) นกกระติ๊ดขี้หมู
(Lonchura punctulata) นกพิราบปุา (Columba livia) นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) นกเขาชวา
(Geopelia striata) เป็นต้น
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 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : การจาแนกสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) พบว่า ทั้งหมดเป็นทรัพยากรสัตว์ที่ไม่ได้รับการประเมินสถานภาพ
(Not Evaluated : NE) 4 ชนิด ได้แก่ หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) หนูท้องขาว (Rattus rattus) หนูท่อ (Rattus
norvegicus) และกระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) ส่วนการจาแนกสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 พบว่าทั้งหมดเป็นทรัพยากรสัตว์นอกประเภทจานวน 4 ชนิด
ได้แก่ หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) หนูท้องขาว (Rattus rattus) หนูท่อ (Rattus norvegicus) และกระรอกหลากสี
(Callosciurus finlaysonii) จากการจาแนกของ IUCN (2008) พบว่าทั้งหมดเป็นสัตว์มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์
(Least Concern : LC) 4 ชนิด ได้แก่ หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) หนูท้องขาว (Rattus rattus) หนูท่อ (Rattus
norvegicus) และกระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii)

 สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก : การจาแนกสถานภาพของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกตามสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) พบว่า เป็นสัตว์มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ ( Least
Concern : LC) 4 ชนิด ได้แก่ เขียดจะนา (Occidozyga lima) คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) อึ่งอ่างบ้าน
(Kaloula pulchra) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) ส่วนการจาแนกสถานภาพของสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 พบว่า ทั้งหมดเป็นทรัพยากรสัตว์นอกประเภท 4
ชนิด ได้แก่ เขียดจะนา (Occidozyga lima) คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)
และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) และจากการจาแนกของ IUCN (2008) พบว่า ทั้งหมดเป็นสัตว์มีความ
เสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC) 4 ชนิด ได้แก่ เขียดจะนา (Occidozyga lima) คางคกบ้าน (Bufo
melanostictus) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax)

 สัตว์เลื้อยคลาน : การจาแนกสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลาน ตามสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) พบว่า ทั้งหมดเป็นสัตว์มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern :
LC) 3 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor) จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata) และเหี้ย (Varanus
salvator) ส่วนการจาแนกสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535
พบว่า เป็นทรัพยากรสัตว์คุ้มครองจานวน 2 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor) และเหี้ย (Varanus salvator)
และสัตว์ปุานอกประเภทจานวน 1 ชนิด ได้แก่ จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata) และจากการจาแนกของ
IUCN (2008) พบว่า เป็นสัตว์มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern : LC) 1 ชนิด ได้แก่ เหี้ย (Varanus
salvator) และเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับการประเมิน 2 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor) และจิ้งเหลนบ้าน
(Mabuya multifasciata)
4. ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของทรัพยากรสัตว์

 พื้นที่ป่าชายเลนเก่าและป่าละเมาะ : ถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทนี้ มีลักษณะที่เป็นปุาชายเลนเก่าและ
ปุาละเมาะ ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อทรัพยากรสัตว์หลายชนิด เนื่องจากมีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เป็นประโยชน์
ต่อสัตว์โดยเป็นที่หลบภัย สร้างรัง เลี้ยงลูกอ่อนรวมถึงการอยู่อาศัยประจาของทรัพยากรสัตว์ที่มีคุณค่าหลายชนิด

 ถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณหนอง บึงและลาห้วย : บริเวณพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่ที่มี บึงน้าขนาดเล็ก
และมีหนองน้า พื้นที่ชุ่มน้ากระจายอยู่ทั่วๆ ไปในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังสามารถสารวจพบสัตว์สะเทิ นน้าสะเทินบก อาศัย
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อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้น ถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณหนองบึง และลาห้วยจึงมีความเหมาะสมต่อการเข้ามาใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์

 ถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ในชุมชน : บริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน พบทรัพยากรสัตว์
ชนิดพันธุ์ที่สามารถพบได้โดยทั่วไป
5. สภาพปัญหาของทรัพยากรสัตว์
เนื่องจากพื้น ที่ ที่ จอดรถไฟฟู า เป็น พื้น ที่ชุ่ มน้ า มีหนองน้ าขนาดปานกลางอยู่ ในพื้น ที่ และมี พื้น ที่
โดยรอบเป็นพื้นที่ชุ่มน้า มีน้าขังในพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อปลา มีสภาพปุาล ะเมาะ
และมีพรรณไม้ปุาชายเลนกระจายครอบคลุมพื้นที่โดยทั่วไป โดยมีสภาพไม่สมบูรณ์ และขาดการบารุงรักษาพื้นที่สภาพ
พรรณไม้โดยทั่วไปเสื่อมโทรม สภาพปัญหาต่อทรัพยากรสัตว์ คือ ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพราะสภาพภูมิประเทศ
โดยรอบเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นชุมชน บ่อตกปลา และเมืองอย่างถาวร ทรัพยากรสัตว์ที่พบเป็นทรัพยากรสัตว์ขนาด
เล็กสามารถปรับตัวได้ดีและสามารถอาศัยอยู่กับชุมชนได้ดี ส่วนสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยกับชุมชน ต้องอพยพไปที่อื่น ดังนั้น
สัตว์ที่พบจึงเป็นสัตวที่อาศัยอยู่กับชุมชนเป็นส่วนใหญ่
4.2.2 นิเวศวิทยาทางน้า
1) บทนา
กิจกรรมการก่อสร้างและดาเนินโครงการอาจส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้า ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ในบริเวณที่แนวเส้นทางโครงการผ่านแหล่งน้าผิวดิน ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษา
สภาพแวดล้อมปัจจุบันของนิเวศวิทยาทางน้า เพื่อทาการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพนิเวศทางน้า อัน
เนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒ นาโครงการ รวมถึงจั ดหามาตรการปูองกันและติด ตามตรวจสอบที่เหมาะสมส าหรับ
โครงการต่อไป
2) วิธีการศึกษา
2.1) สารวจภาคสนาม โดยทาการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ของ
แหล่งน้าผิวดิน ได้แก่ คลองบางซื่อ และคลองขุดเจ้าเมือง
2.2) ทาการวิเคราะห์ชนิด ปริมาณ และค่าดัชนีความหลากหลาย ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์
และสัตว์หน้าดิน หลังจากที่ทาการวิเคราะห์ในแต่ละแหล่งน้าแล้ว นาผลที่ได้มาคานวณความหลากหลายทางชีวภาพ
(Species Diversity Index) จากสมการของ Shannon – Wiener Index (Shannon และ Wiener, 1963) ดังนี้

เมื่อ
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ดัชนีความหลากหลาย
จานวนสิ่งมีชีวิตรวม
จานวนสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม (I = กลุ่มที่ 1, 2 …S)
จานวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พบในการสารวจ

log

จากค่าดัชนีความหลากหลายที่คานวณได้ จะนามาเปรียบเทียบกับดัชนีทางชีวภาพของ Wilhm
and Dorris (ค.ศ. 1968) ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้
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H<1
=
1≤H≤3 =
H>3
=

แหล่งน้าไม่เหมาะสมสาหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
แหล่งน้านั้น มีคุณสมบัติที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้
แหล่งน้านั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิต

3) ผลการศึกษา
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ต อนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ของคลองบางซื่อ
และคลองขุดเจ้าเมือง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ดังรูปที่ 4.2.2-1 ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่
4.2.2-1 ถึง 4.2.2-3 และสามารถสรุปผลการวิคราะห์นิเวศวิทยาทางน้าได้ดังนี้
คลองบางซื่อ : แพลงก์ตอนพืชสารวจพบ จานวน 52 ชนิด ชนิดที่มีปริมาณมากที่สุด ได้แก่ Cyclotella
sp. จานวน 16,125,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร รองลงมา ได้แก่ Chlamydomonas sp. จานวน 7,500,000 เซลล์/
ลูกบาศก์เมตร อันดับ 3 ได้แก่ Oscillatoria sp. และ Lepocinclis ovum มีปริมาณเท่ากัน จานวน 2,625,000 เซลล์/
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดที่สารวจพบในคลองบางซื่อ เท่ากับ 39,716,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร
และมีค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช เท่ากับ 2.24 สามารถสรุปได้ว่า แหล่งน้านั้นมีคุณสมบัติที่สิ่งมีชีวิตจะ
อาศัยอยู่ได้
แพลงก์ตอนสัตว์สารวจพบ จานวน 3 ชนิด ได้แก่ Vorticella sp. จานวน 15,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร
Unidentified ciliate จานวน 6,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร Copepodid larvae จานวน 3,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณแพลงก์ตอนสั ตว์ ที่ส ารวจพบในคลองบางซื่อทั้ง หมด 24,000 เซลล์ / ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดั ชนี ความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ เท่ากับ 0.9 สามารถสรุปได้ว่า แหล่งน้าไม่เหมาะสมสาหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
สัตว์หน้าดินสารวจพบ จานวน 2 ชนิด ได้แก่ Pomacea insularus จานวน 133 ตัว/ตารางเมตร และ
Chironomus sp. จานวน 44 ตัว/ตารางเมตร ปริมาณสัตว์หน้าดินที่สารวจพบในคลองบางซื่อทั้งหมด 177 ตัว/ตาราง
เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน เท่ากับ 0.56 สามารถสรุปได้ว่า แหล่งน้าไม่เหมาะสมสาหรับการ
อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

รูปที่ 4.2.2-1 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน
ของคลองบางซื่อ และคลองขุดเจ้าเมือง
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ตารางที่ 4.2.2-1 ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้าบริเวณคลองบางซื่อ
ชนิดของแพลงก์ตอนพืข

ปริมาณ (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)

1. Division Cyanophyta
Class Cyanophyceae
Merismopedia minima
Merismopedia sp.
Microcystis aeruginosa
Oscillatoria sp.
Spirulina platensis
2. Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae
Actinastrum raphidioides
Ankistrodesmus falcatus
Chlamydomonas sp.
Closterium acerosum
Closterium setaceum
Closterium sp.
Closteriopsis sp.
Cosmarium sp.
Crucigenia sp.
Eudorina elegans
Kirchneriella lunaris
Micractinium pusillum
Monoraphidium caribeum
Monoraphidium irregulare
Oocystis sp.
Pandorina morum
Pediastrum duplex
Pediastrum simplex
Pediastrum tetras
Pediastrum sp.
Scenedesmus acuminatus
Scenedesmus acutiformis
Scenedesmus quadricuada
Scenedesmus protuberans

60,000
60,000
30,000
2,625,000
656,000

30,000
330,000
7,500,000
30,000
30,000
210,000
1,350,000
30,000
30,000
240,000
30,000
60,000
300,000
600,000
30,000
120,000
90,000
30,000
30,000
30,000
240,000
150,000
150,000
120,000
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ตารางที่ 4.2.2-1 ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้าบริเวณคลองบางซื่อ (ต่อ)
ชนิดของแพลงก์ตอนพืข
2. Division Chlorophyta (ต่อ)
Class Chlorophyceae
Selenastrum sp.
Tetrastrum sp.
Class Euglenophyceae
Euglena acus
Euglena oxyuris
Euglena spp.
Lepocinclis fusiformis
Lepocinclis ovum
Phacus hamatus
Phacus helikoides
Phacus longicuada
Strombomonas maxima
Strombomonas sp.
Trachelomonas crebea
Trachelomona hispida
Trachelomonas volvocina
Trachelomonas sp.
3. Division Chromophyta
Class Bacillariophyceae
Aulacoseira granulata
Cyclotella sp.
Navicula sp.
Nitzschia spp.
Surirella spp.
Class Dinophyceae
Peridinium spp
จานวนชนิดแพลงก์ตอนพืช
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
หมายเหตุ : วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา : บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
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ปริมาณ (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)

150,000
150,000
270,000
120,000
750,000
150,000
2,625,000
30,000
60,000
60,000
30,000
30,000
300,000
30,000
750,000
30,000

180,000
16,125,000
1,125,000
1,500,000
30,000
30,000
52
39,716,000
2.24

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.2-2 ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนสัตว์ในน้าบริเวณคลองบางซื่อ
ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์

ปริมาณ (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)

1. Phylum Ciliophora
Vorticella sp.
Unidentified ciliate
2. Phylum Arthropoda
Class Maxillopoda
Subclass Copepoda
Copepodid larvae

15,000
6,000

จานวนชนิดแพลงก์ตอนสัตว์
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์
หมายเหตุ : วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา : บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556

3,000
3
24,000
0.9

ตารางที่ 4.2.2-3 ผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดินในน้าบริเวณคลองบางซื่อ
ชนิดสัตว์หน้าดิน

ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร)

1. Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Diptera
Family Chironomidae
Chironomus sp.
2. Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Order Mesogastropoda
Family Ampullariidae
Pomacea insularus

44

จานวนชนิดสัตว์หน้าดิน
ปริมาณสัตว์หน้าดิน
ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
หมายเหตุ : วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา : บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
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133
2
177
0.56

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

คลองขุด เจ้ า เมื อ ง : แพลงก์ต อนพื ช ส ารวจพบจ านวน 36 ชนิ ด ชนิ ด ที่ มี ป ริม าณมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
Cyclotella sp. จานวน 4,875,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร รองลงมา ได้แก่ Oscillatoria sp จานวน 2,250,000 เซลล์/
ลูกบาศก์เมตร อันดับ 3 ได้แก่ Nitzschia spp. จานวน 1,875,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ทั้งหมดที่สารวจพบในคลองขุดเจ้าเมือง เท่ากับ 15,450,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืช เท่ากับ 2.33 สามารถสรุปได้ว่า แหล่งน้านั้นมีคุณสมบัติที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ (ตารางที่ 4.2.2-4)
แพลงก์ตอนสัตว์สารวจพบ 3 ชนิด ได้แก่ Actinophrys sol, Filinia longiseta และ Unidentified
nematode จานวนชนิดละ 30,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ที่สารวจพบในคลองขุดเจ้าเมือง
ทั้งหมด 90,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัช นีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ เท่ากับ 1.09 สามารถสรุป
ได้ว่า แหล่งน้านั้นมีคุณสมบัติที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ (ตารางที่ 4.2.2-5)
สัตว์หน้าดินสารวจพบเพียง 1 ชนิด ได้แก่ Chironomus sp.จานวน 178 ตัว/ตารางเมตร มีค่าดัชนีความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดิน เท่ากับ 0.00 (ตารางที่ 4.2.2-6)
ตารางที่ 4.2.2-4 ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้าบริเวณคลองขุดเจ้าเมือง
ชนิดของแพลงก์ตอนพืข

ปริมาณ (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)

1. Division Cyanophyta
Class Cyanophyceae
Anabaena sp.
Merismopedia minima
Oscillatoria sp.
2. Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae
Ankistrodesmus falcatus
Closteriopsis sp.
Crucigenia sp.
Dictyosphaerium pulchellum
Eudorina elegans
Monoraphidium irregulare
Oocystis sp.
Pandorina morum
Pediastrum tetras
Scenedesmus acuminatus
Scenedesmus acutiformis
Scenedesmus quadricuada
Staurastrum sp.

60,000
60,000
2,250,000

570,000
150,000
30,000
1,125,000
120,000
1,125,000
30,000
30,000
30,000
210,000
30,000
60,000
30,000

4-147

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.2-4 ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้าบริเวณคลองขุดเจ้าเมือง (ต่อ)
ชนิดของแพลงก์ตอนพืข

ปริมาณ (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)

2. Division Chlorophyta (ต่อ)
Class Euglenophyceae
Euglena acus
Euglena oxyuris
Euglena spp.
Lepocinclis ovum
Phacus longicuada
Phacus pleuronectes
Phacus tortus
Phacus sp.
Class Euglenophyceae
Strombomonas australis
Strombomonas praeliaris
Strombomonas triquetra
Trachelomonas crebea
Trachelomona hispida
Trachelomonas volvocina
Trachelomonas sp.
3. Division Chromophyta
Class Bacillariophyceae
Aulacoseira granulata
Cyclotella sp.
Navicula sp.
Nitzschia spp.
Class Dinophyceae
Peridinium spp.
จานวนชนิดแพลงก์ตอนพืช
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
หมายเหตุ : วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา : บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
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90,000
60,000
210,000
60,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
60,000
30,000
30,000
30,000
150,000
180,000

1,500,000
4,875,000
90,000
1,875,000
150,000
36
15,450,000
2.33

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.2.2-5 ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนสัตว์ในน้าบริเวณคลองขุดเจ้าเมือง
ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์
1. Phylum Sarcomastigophora
Actinophrys sol
2. Phylum Rotifera
Filinia longiseta
3. Phylum Nematoda
Unidentified nematode
จานวนชนิดแพลงก์ตอนสัตว์
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์
หมายเหตุ : วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา : บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556

ปริมาณ (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)
30,000
30,000
30,000
3
90,000
1.09

ตารางที่ 4.2.2-6 ผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดินในน้าบริเวณคลองขุดเจ้าเมือง
ชนิดสัตว์หน้าดิน

ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร)

1. Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Diptera
Family Chironomidae
Chironomus sp.
จานวนชนิดสัตว์หน้าดิน
ปริมาณสัตว์หน้าดิน
ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
หมายเหตุ : วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา : บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด, 2556
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178
1
178
0.00

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

4.3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

4.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) บทนา
จุดเริ่มต้นโครงการตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ คือ สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟูาสายสีน้าเงิน
ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และจุดสิ้นสุดโครงการที่ที่จอดรถไฟฟูา บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก (ติดกับด่านเก็บค่าผ่านทาง
บางพลี – สุขสวัสดิ์) อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันพื้นที่ในแนวเส้นทางโครงการ มีรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองและย่านเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงการอาจนามาสู่การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่บางส่วนที่แนวโครงการพาดผ่าน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องทาการศึกษาสารวจสภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ และนาเสนอมาตรการปูองกันและลดผลกระทบ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสม
2) วิธีการศึกษา
การศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ และที่จอดรถไฟฟูา โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
2.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเอกสารและแผนที่ต่างๆ ได้แก่ ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556 และแผนที่เขตในกรุงเทพมหานคร
ของสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
2.2) สารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โดยรอบ
2.3)

กาหนดประเภทและขอบเขตการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ในแผนที่แนวเส้นทางโครงการ

2.4)

สารวจภาคสนามเพื่อให้ทราบถึงสภาพการใช้ที่ดินและขอบเขตการใช้ที่ดิน

3) ผลการศึกษา
(ก) ข้อกาหนดตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และผังเมืองรวมสมุทรปราการ
แนวเส้นทางโครงการฯผ่านพื้นที่ เขตบางซื่ อ เขตดุสิ ต เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่า ย เขตสั ม
พันธวงศ์ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพิจารณาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2556 และผังเมืองรวมสมุทรปราการ ปี
พ.ศ. 2556 โดยสามารถสรุปดังตารางที่ 4.3.1-1 (รูปที่ 4.3.1-1 และรูปที่ 4.3.1-2)
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ตารางที่ 4.3.1-1 ข้อกาหนดการใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางโครงการฯ
ข้อกาหนด

ประเภทที่ดิน

วัตถุประสงค์
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บทที่ 4
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ที่ดินประเภท ย. 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชน ชานเมือง เขต
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ได้แก่ ย. 6 และ อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
ย. 7
ที่ดินประเภท ย. 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของ
ระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภท ย. 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและดารงรักษาทัศนียภาพ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้าตาล) ได้แก่ ย. 8 และ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ย. 9
ที่ดินประเภท ย. 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ซึ่งอยู่ในเขตการบริการของระบบขนส่ง
มวลชน
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ที่ดินประเภท พ. 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พานิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกกิจ
ปี พ.ศ. 2556
การค้า การบริการและนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป
พาณิชยกรรม (สีแดง) ได้แก่ พ. 3 และ พ. 4
ที่ดินประเภท พ. 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า
การบริการ และนันทนาการในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดิน ประเภท ศ. 1 มีวัต ถุประสงค์เพื่อ การอนุรักษ์และส่ง เสริมเอกลักษณ์ศิล ปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) ได้แก่ ศ. 1 และ ศ. 2
ที่ดินประเภท ศ. 2 มีวัต ถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริม เอกลักษณ์ศิล ปวัฒนธรรมของชาติ และส่ง เสริม กิจกรรมด้าน
พาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ส ถ า บั น ร า ช ก า ร ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ ที่ดินประเภท ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดาเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
สาธารณูปการ (สีน้าเงิน) ได้แก่ ส.
หรือสาธารณประโยชน์
พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) ที่ดินประเภท พ. 2 มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมรองของจังหวัด เพื่อส่งเสริมและกระจายความเป็น
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ
ได้แก่ พ. 2
ศูนย์ธุรกิจ การค้า และบริการ ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานบริเวณชานเมือง
ปี พ.ศ. 2556
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ได้แก่ อ. 1
ที่ดินประเภท อ. 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่มา : ข้อกาหนดตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 และข้อกาหนดตามผังเมืองรวมสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556

รูปที่ 4.3.1-1 แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินทีไ่ ด้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
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สรุปประเภทที่ดินตามแนวเส้นทางโครงการฯ อาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีบางปะกอกและสถานี
ราษฏร์บูรณะ และที่จอดรถไฟฟูา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3.1-2 (รูปที่ 4.3.1-1 และ รูปที่ 4.3.1-2)
ตารางที่ 4.3.1-2 ประเภทที่ดนิ ตามแนวเส้นทางโครงการฯ อาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีบางปะกอก
และสถานีราษฏร์บูรณะ และทีจ่ อดรถไฟฟ้า
บริเวณ
ที่ตั้ง
แนวเส้ น ทา ง ตลอดแนวเส้นทางตั้งอยู่ใต้ถนน
โ ค ร ง ก า ร สามเสน ถนนพระสุ เ มรุ ถนน
รถไฟฟูา
มหาไชย ถนนจั ก รเพชร ถนน
ประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ น และตั้ ง อยู่ บ นถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนน
สุขสวัสดิ์

ข้อกาหนด

ประเภทที่ดิน
ที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง
(สีส้ม) ประเภท ย. 6
ที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง
(สีส้ม) ประเภท ย. 7
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีน้าตาล) ประเภท ย. 8

จาแนกเป็น
ย. 6 – 43 และ ย. 6 -45
ย. 7 – 19, ย. 7 – 23, ย. 7 – 24, ย.
7 – 26, และ ย. 7 - 27
ย. 8 – 6, ย. 8 – 9, ย. 8 – 10,
ย. 8 – 11, ย. 8 – 16, ย. 8 – 17,
ย. 8 - 22 และ ย. 8 - 23
ย. 9 - 3

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(สีน้าตาล) ประเภท ย. 9
พาณิชยกรรม (สีแดง) ประเภท พ. 3 – 6, พ. 3 – 8, พ. 3 – 14,
พ. 3
พ. 3 – 37, พ. 3 – 39, พ. 3 -40
ผังเมืองรวม
และ พ. 3 – 42
กรุงเทพมหานคร
พาณิชยกรรม (สีแดง) ประเภท พ. 4 -4 และ พ. 4 - 5
ปี พ.ศ. 2556
พ. 4
อนุ รัก ษ์เ พื่อ ส่ง เสริ มเอกลัก ษณ์ ศ. 1 – 2, ศ. 1 – 5 และ ศ. 1 - 6
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาล
อ่อน) ประเภท ศ. 1
อนุ รัก ษ์เ พื่อ ส่ง เสริ มเอกลัก ษณ์ ศ. 2
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาล
อ่อน) ประเภท ศ. 2
สถาบันราชการ การ
ส. – 26, ส. – 28, ส. – 33 และ
สาธารณูปโภคและ
ส. – 35
สาธารณูปการ (สีน้าเงิน)
ประเภท ส.
พาณิ ช ยกรรม และที่ อ ยู่ อ าศั ย พ. 2 - 1
หนาแน่นมาก (สีแดง) ประเภท
ผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ. 2
ปี พ.ศ. 2556 อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
อ. 1 - 4
(สีม่วง) ประเภท อ. 1
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ตารางที่ 4.3.1-2 ประเภทที่ดนิ ตามแนวเส้นทางโครงการฯ อาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีบางปะกอก
และสถานีราษฏร์บูรณะ และทีจ่ อดรถไฟฟ้า (ต่อ)
บริเวณ
ที่ตั้ง
อาคารจอดแล้วจร อยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ อาคารจอด
บริเวณสถานี
แล้วจรทั้ง 2 อาคาร (2 ฝั่งถนน)
บางปะกอก
เชื่อมกับสถานีบางปะกอก

ข้อกาหนด
ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556

อาคารจอดแล้วจร
บริเวณสถานี
ราษฎร์บูรณะ
ที่จอดรถไฟฟูา

ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
ผังเมืองรวม
สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2556

อยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ อาคารจอด
แล้วจรทั้ง 2 อาคาร (2 ฝั่ง ถนน)
เชื่อมกับสถานีราษฎร์บูรณะ
บริ เวณวงแหวนกาญจนาภิเ ษก
ติดกับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
บางพลี - สุขสวัสดิ์ ของถนน
วงแหวนกาญจนาภิ เ ษกตั ด กั บ
ถนนสุขสวัสดิ์

ประเภทที่ดิน
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(สีส้ม) ประเภท ย. 7
พาณิชยกรรม (สีแดง) ประเภท
พ. 3
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(สีส้ม) ประเภท ย. 6

จาแนกเป็น
ย. 7 – 24 และ ย. 7 - 27
พ. 3 – 42
ย. 6 – 43 และ ย. 6 -45

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) อ. 1 - 4
ประเภท อ. 1

(ข) สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน
การพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันโดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่
ประมาณ 490.74 ไร่ เท่ากันทุกสถานี แต่ละสถานีมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันออกไป อาจเป็นกิจกรรม
หลักประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นส่วนใหญ่หรืออาจเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพและ
แนวโน้มในการพัฒนาต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม นอกจากสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นอยู่
แล้ว ยังขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบ โตของพื้นที่ทั้งอัตราการเจริญเติบโตของประชากรและทางเศรษฐกิจโดยรอบหรือใน
เขตนั้นๆ ด้วย อีกทั้งต้องเป็นไปตามข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2556 และผังเมืองรวมสมุทรปราการปี พ.ศ. 2556 ที่ได้มีการประกาศใช้บังคับ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของแต่ละสถานีมีดังนี้
- สถานีรัฐสภา
สถานีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันโดยรอบ
สถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ 304.75 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 62.10 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ประเภทตัวเมืองและย่าน
การค้า 154.82 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 31.55 ส่วนที่เหลือ คือ ถนนและแม่น้า ลาคลอง จานวน 16.58 ไร่ และ 14.60
ไร่ หรือประมาณร้อยละ 3.38 และ 2.97 ตามลาดับ
- สถานีศรีย่าน
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณย่านการค้า การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันโดยรอบสถานี ในระยะห่างข้างละ
500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้าเป็นหลักเพียงประเภทเดียว 427.98 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 87.21
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด ที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแม่น้า ลาคลอง ถนน สถานที่
ราชการและสถาบันต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 6.50, 4.74, 1.04 และ 0.49 ตามลาดับ
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- สถานีวชิรพยาบาล
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน โดยรอบสถานี
ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อเป็น ตัวเมืองและย่านการค้า 278.94 ไร่
หรือประมาณร้อยละ 56.84 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 174.33 ไร่ หรือร้อยละ 35.52 ส่วนที่เหลือเป็นถนนและแม่น้าลาคลอง
ประมาณร้อยละ 6.39 และ 1.25 ตามลาดับ
- สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน โดยรอบ
สถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อเป็นตัวเมืองและย่านการค้า 314.21 ไร่
หรือประมาณร้อยละ 64.03 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ จานวน 157.88 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 32.17 ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทั้งหมด นอกนั้นเป็นใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแม่น้า ลาคลอง และถนน ประมาณร้อยละ 2.15 และ 1.65 ตามลาดับ
- สถานีบางขุนพรหม
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยขน์ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้าเป็นส่วนใหญ่ โดย
ปัจจุบันโดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า
365.89 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 74.56 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 64.65 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 13.17 ของการใช้ประโยชน์
ที่ดินทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นแม่น้า ลาคลอง และถนน ประมาณร้อยละ 8.36 และ 3.91 ตามลาดับ
- สถานีผ่านฟูา
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยขน์ที่ดินแบบผสม โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันโดยรอบ
สถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 324.74 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 74.56 ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและสถาบัน
ต่างๆ 104.70 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 21.33 ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนนและแม่น้า ลาคลอง
ประมาณร้อยละ 10.37 และ 8.42 ตามลาดับ
- สถานีสามยอด
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทย่านการค้าเป็นหลัก โดยมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบันโดยรอบสถานี ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 342.29 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 69.75 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 88.78 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 36.18 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานี
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแม่น้า ลาคลอง ประมาณร้อย
ละ 11.97, 4.02 และ 2.17 ตามลาดับ
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- สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทย่านการค้าเป็นหลัก โดยมีการใช้ประโยชน์
ที่ดิ นปั จจุ บัน โดยรอบสถานี ใ นระยะห่างข้า งละ 500 เมตร เป็ นประเภทตัว เมื องและย่ านการค้า 392.38 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 80.58 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 46.19 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 9.41 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด
ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน และแม่น้า ลาคลอง ประมาณร้อยละ 9.46 และ 0.56 ตามลาดับ
- สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้าเป็นหลัก โดยมีการใช้
ประโยชน์ที่ดิ นปัจจุบันโดยรอบสถานี ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็น ตัวเมืองและย่านการค้า 422.77 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 86.15 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ถนน 54.77 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 11.16 ของการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน รอบสถานีทั้ ง หมด ส่ว นที่ เหลื อเป็ นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ประมาณ ร้อยละ 1.86 และ
0.83 ตามลาดับ
- สถานีสาเหร่
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้าเป็นหลัก โดยมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันโดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 355.12 ไร่
หรือประมาณ ร้อยละ 72.36 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 107.35 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 21.88 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานี
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน และแม่น้า ลาคลอง ประมาณร้อยละ 4.93 และ 0.83
ตามลาดับ
- สถานีดาวคะนอง
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักปัจจุบัน
โดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 408.33 ไร่ หรือประมาณร้อยละ
83.20 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน 33.51 ไร่
หรือประมาณร้อยละ 6.38 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทแม่น้า ลาคลอง และสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ประมาณร้อยละ 4.58 และ 1.53 ตามลาดับ
- สถานีบางปะแก้ว
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักปัจจุบัน
โดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 401.69 ไร่ หรือประมาณร้อยละ
81.85 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน 60.61 ไร่
หรือประมาณร้อยละ 12.35 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ แม่น้า ลาคลอง และอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 2.89, 1.71 และ 1.19
ตามลาดับ
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- สถานีบางปะกอก
สถานีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักปัจจุบัน
โดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 385.87 ไร่ หรือประมาณร้อยละ
78.63 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานี รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและ
สถาบันต่างๆ 42.14 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 8.59 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินโรงงานอุตสาหกรรม และถนน ประมาณร้อยละ 6.75 และ 6.03 ตามลาดับ
- สถานีสะพานพระราม 9
สถานีตั้งอยู่บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักปัจจุบันโดยรอบ
สถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 356.29 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 72.60 ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานี รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน 54.11 ไร่ หรือประมาณ ร้อย
ละ 11.02 ของการใช้ประโยชน์ที่ ดินโดยรอบสถานี ทั้งหมด ส่ วนที่เหลื อเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิ นประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ และแม่น้า ลาคลอง ประมาณร้อยละ 8.19, 6.84 และ 1.34 ตามลาดับ
- สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีตั้งอยู่บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมโดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลั กปัจจุบันโดยรอบ
สถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 391.94 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 79.87 ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน 46.65 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 9.5 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม้ละเมาะ และสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ประมาณร้อยละ 6.93, 1.99 และ 0.94 ตามลาดับ
- สถานีพระประแดง
สถานีพระประแดงตั้งอยู่บริเวณที่มีการใช้ประโยขน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลักปัจจุบันโดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทหมู่บ้าน 175.93 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35.85
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้า
125.81 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 25.63 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ทุ่งหญ้า ถนน และไม้ละเมาะ ประมาณร้อยละ 17.01, 9.65, 6.94 และ
4.90 ตามลาดับ
- สถานีครุใน
สถานีครุในตั้งอยู่ในบริเวณที่มี การใช้ประโยขน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
ปัจจุบันโดยรอบสถานีในระยะห่างข้างละ 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 220.33 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 44.90 ของการใช้ ป ระโยชน์ที่ดิ นโดยรอบสถานีทั้ งหมด รองลงมา ได้แก่การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 173.91 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35.44 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ละเมาะ ถนน ทุ่งหญ้า แม่น้า ลาคลอง สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ และหมู่บ้าน
ประมาณร้อยละ 10.98, 3.55, 2.45, 1.39, 1.11, 0.18 และ 0.15 ตามลาดับ
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สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ตามแนวเส้นทางโครงการฯ รวมระยะทาง 23.6 กิโลเมตร ใน
ระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง การใช้ประโยชน์ของที่ดินในปัจจุบันของอาคารจอดแล้วจรบางปะ
กอก อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ทั้ง 2 อาคาร และที่จอดรถไฟฟูา โดยรอบในรัศมี 500 เมตร ดังตารางที 4.3.1-3
และรูปที่ 4.3.1-3 ถึงรูปที่ 4.3.1-6 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- แนวเส้นทางโครงการ
แนวเส้นทางโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินหลักปัจจุบันโดยรอบแนวเส้นทางในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง เป็นประเภทหมู่บ้าน
10,106.25 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 40.73 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบแนวเส้นทางทั้งหมด รองลงมาในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 9,843.75 ไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 39.67
และส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม ถนน และ
แม่น้า ลาคลอง ประมาณร้อยละ 7.71, 4.71, 3.80 และ 2.09 ตามลาดับ
- อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลักปัจจุบันโดยรอบอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกในรัศมี 500 เมตรเป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า
562.50 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 78.95 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกทั้งหมด ส่วนที่
เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ถนน และสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ประมาณร้อย
ละ 11.40, 5.26 และ 4.39 ตามลาดับ
- อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ทั้ง 2 อาคาร
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ทั้ง 2 อาคาร ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักปัจจุบันโดยรอบอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะในรัศมี 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมือง
และย่านการค้า 581.25 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 82.30 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทถนน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการและสถาบัน
ต่างๆ กับปุาละเมาะ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ประมาณร้อยละ 7.96, 5.31 และ 1.77 ตามลาดับ
- ที่จอดรถไฟฟูา
ที่จอดรถไฟฟูา ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลักปัจจุบันโดยรอบสถานีในรัศมี 500 เมตร เป็นประเภทตัวเมืองและย่านการค้า 425 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 42.77
ของการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น โดยรอบที่ จ อดรถไฟฟู า ทั้ ง หมด รองลงมา ได้ แก่ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 206.25 ไร่ ถนน 200 ไร่ ไม้ละเมาะ 106.25 ไร่ และแม่น้า ลาคลอง 56.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.75,
10.69 และ 5.66 ชองการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่จอดรถไฟฟูาทั้งหมดตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3.1-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบริเวณแนวเส้นทาง อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ทั้ง 2 อาคาร และที่จอดรถไฟฟ้าโครงการฯ
ลาดับ
ที่
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทการใช้ที่ดิน

ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้า
ที่ดินประเภทหมู่บ้าน
ที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ที่ดินประเภทสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่ดินประเภทแม่น้า ลาคลอง
ที่ดินประเภทถนน
ที่ดินประเภททุ่งหญ้า
ที่ดินประเภทไม้ละเมาะ
รวม
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า
ตร.กม.
15.75
16.17
1.87
3.06
0.09
0.83
1.51
0.42
39.70

ไร่
9,843.75
10,106.25
1,168.75
1,912.50
56.25
518.75
943.75
262.50
24,812.50

ร้อยละ
39.67
40.73
4.71
7.71
0.23
2.09
3.80
1.06
100.00

อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
ทั้ง 2 อาคาร
ตร.กม.
ไร่
ร้อยละ
0.90
562.50 78.95
0.13
81.25
11.40
0.05
31.25
4.39
0.06
37.50
5.26
1.14
712.50 100.00

อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
ทั้ง 2 อาคาร
ตร.กม.
ไร่
ร้อยละ
0.93
581.25
82.30
0.06
37.50
5.31
0.02
12.50
1.77
0.01
6.25
0.88
0.09
56.25
7.96
0.02
12.50
1.77
1.13
706.25 100.00

ที่จอดรถไฟฟ้า
ตร.กม.
0.68
0.33
0.09
0.32
0.17
1.59

ไร่
425
206.25
56.25
200
106.25
993.75

ร้อยละ
42.77
20.75
5.66
20.13
10.69
100.00
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รูปที่ 4.3.1-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ
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รูปที่ 4.3.1-4 การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 500 เมตร โดยรอบอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ของโครงการฯ
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รูปที่ 4.3.1-5 การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 500 เมตร โดยรอบอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ทั้ง 2 อาคาร ของโครงการฯ
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รูปที่ 4.3.1-6 การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 500 เมตร โดยรอบที่จอดรถไฟฟ้า
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4.3.2 ระบบสาธารณูปโภค
1) บทนา
โครงการฯ มีแนวเส้นทางโครงการที่ตัดผ่านระบบสาธารณูปโภคทั้งที่เป็นระบบบริการระดับใต้ดิน ได้แก่
ระบบไฟฟูา ระบบประปา โทรศัพท์ ระบบระบายน้า เป็นต้น สาหรับระบบบริการระดับบนดิน ได้แก่ ปูายรถประจาทาง
ตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ อยู่ใกล้แนวเขตทาง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดระดับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงการ จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบสาธารณูปโภค
ในบริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการและบริ เ วณพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง เพื่ อ น ามาประเมิ น ผลกระทบต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบ
สาธารณูปโภคในประเด็นต่างๆ และจัดทามาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงการให้อยู่ใน
ระดับต่าที่สุดและสามารถควบคุมได้
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่แนวเส้นทางของโครงการตัดผ่าน
รวมถึ ง แผนการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบ ได้ แ ก่ การไฟฟู า นครหลวง การประปานครหลวง
กรุงเทพมหานคร บริษัท กสท. คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เป็นต้น
2.2) สารวจภาคสนามเพื่อให้ทราบสภาพ และที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ที่ตั้งของโครงการ
และบริเวณใกล้เคียง
3) ผลการศึกษา
ระบบประปา
ระบบประปา มีท่อประปาฝัง อยู่ส องข้างทาง แนวเส้ นทางโครงการอยู่ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ โดยผลการสารวจภาคสนาม ดังตารางที่ 4.3.2-1 ซึ่งการประปานครหลวงเป็นผู้ให้บริการ โดยใช้น้าดิบ
จากสองแหล่งในการผลิตน้าประปา คือ แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าแม่กลอง มีโรงงานผลิตน้าหลัก 4 แห่ง คื อ
โรงงานผลิตน้าบางเขน มหาสวัสดิ์ สามเสน และธนบุรี รวมกาลังการผลิต 5.92 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้า
ผลิตจ่าย ประมาณ 1,804.5 ลูกบาศก์เมตร จานวนผู้ใช้น้ากว่า 2.1 ล้านราย ปริมาณน้าจาหน่าย ประมาณ 1,361 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของปริมาณน้าที่ผลิตได้ รวมพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง 2,555.5
ตารางกิโลเมตร ดังตารางที่ 4.3.2-2
แนวเส้นทางโครงการฯ จะผ่านแนวท่อประปาของการประปานครหลวง ประกอบด้วยท่อน้าหลักส่วนใหญ่
จะวางใต้ผิวทางกลางถนน และแนวท่อส่งน้าไปยังผู้ใช้น้าตามบ้านเรือนและอาคารต่างๆจะวางกระจายทั่วบริเวณใต้ทางเท้า
ในการเปลี่ยนแปลงโครงการมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อท่อน้าหลักบางส่วนที่วางในแนวถนนและท่อส่งน้าในบริเวณ
ที่มีการก่อสร้างสถานี อาคารจอดแล้วจร และที่ตั้งของการก่อสร้างถนนสายใหม่ ซึ่งท่อน้าที่อยู่ใต้แนวถนน อาจจะ
เชื่อมต่ออยู่กับท่อร่วมและท่อน้าอื่นๆ จะต้องดาเนินการย้ายไปยังสถานที่ที่เหมาะสมบริเวณใต้ทางเท้าที่สถานีและประตู

4-165

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.3.2-1 สภาพปัจจุบันของท่อประปาในแนวเส้นทางโครงการฯ
สถานี
1. สถานีรัฐสภา

ตาแหน่ง CH
1+974.471

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3+158.730
4+101.106
4+924.891
5+877.875
7+120.355
8+164.508
10+220.445
11+138.767
12+636.167
14+517.787
15+499.393
17+232.671
18+179.444

สถานีศรีย่าน
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางขุนพรหม
สถานีผ่านฟูา
สถานีสามยอด
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสาเหร่
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9

15. สถานีราษฎร์บูรณะ
16. สถานีพระประแดง
17. สถานีครุใน
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

19+098.401
20+740.878
22+641.076

ชนิด และ ขนาดท่อ
AC Dia.200 mm.
AC Dia.300 mm.
ST Dia.400 mm.
PVC Dia.300 mm.
AC Dia.200 mm.
CI Dia.800 mm.
CI Dia.600 mm.
CI Dia.800 mm.
PVC Dia.700 mm.
ST Dia.700 mm.
ST Dia.700 mm.
ST Dia.1000 mm.
PVC Dia.300 mm.
ST Dia.1000 mm.
ST Dia.1000 mm.
ST Dia.1000 mm.

ตารางที่ 4.3.2-2 ข้อมูลการผลิต – จ่ายน้า และพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง
รายการ
1. ปริมาณน้าผลิตจ่าย
2. ปริมาณน้าจาหน่าย
3. เปอร์เซ็นต์น้าจาหน่าย
4. จานวนผู้ใช้น้า
5. พื้นที่ให้บริการ

หน่วย
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ร้อยละ
ราย
ตารางกิโลเมตร

ปีงบประมาณ 2556
1,804.5
1,361
75.42
2,113,674
2,555.5

ที่มา : รายงานประจาปีการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2556

จากสถิติการผลิต – จ่ายน้า และพื้นที่ให้บริการแยกตามสาขาของการประปานครหลวงในปี พ.ศ. 2556
แสดงดังตารางที่ 4.3.2-3 พบว่า สานักงานประปาสาขาแม้นศรี มีปริมาณน้าผลิตจ่าย 112.094 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้าจาหน่าย 91.956 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต เท่ากับ 20.138 ล้านลูกบาศก์เมตร
จานวนผู้ใช้น้า 70,048 ราย และพื้นที่ให้บริการ 34.58 ตารางกิโลเมตร
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สานักงานประปาสาขาประชาชื่ น มีป ริมาณน้ าผลิต เท่ ากับ 65.794 ล้ า นลู กบาศก์เมตร ปริม าณน้ า
จาหน่าย เท่ากับ 52.752 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต เท่ากับ 13.042 ล้านลูกบาศก์เมตร จานวนผู้ใช้
น้า 93,983 ราย และพื้นที่ให้บริการ 58.120 ตารางกิโลเมตร
สานักงานประปาสาขาตากสิน มีปริมาณน้าผลิตจ่าย เท่ากับ 123.391 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้า
จาหน่าย เท่ากับ 82.238 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต เท่ากับ 41.153 ล้านลูกบาศก์เมตร จานวน
ผู้ใช้น้า 145,404 ราย และพื้นที่ให้บริการ 95.023 ตารางกิโลเมตร
สานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ มีปริมาณน้าผลิตจ่าย เท่ากับ 103.998 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้า
จาหน่าย เท่ากับ 67.470 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต เท่ากับ 36.528 ล้านลูกบาศก์เมตร จานวน
ผู้ใช้น้า 116,975 ราย และพื้นที่ให้บริการ 143.063 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 4.3.2-3 ข้อมูลการผลิต – จ่ายน้า และพื้นที่ให้บริการแยกตามสาขาของการประปานครหลวง
สานักงาน
ประปาสาขา

รายการ

1. ปริมาณน้าผลิตจ่าย
2. ปริมาณน้าจาหน่าย
แม้นศรี
3. ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต
4. จานวนผู้ใช้น้า
5. พื้นที่ให้บริการ
1. ปริมาณน้าผลิตจ่าย
2. ปริมาณน้าจาหน่าย
ประชาชื่น
3. ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต
4. จานวนผู้ใช้น้า
5. พื้นที่ให้บริการ
1. ปริมาณน้าผลิตจ่าย
2. ปริมาณน้าจาหน่าย
ตากสิน
3. ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต
4. จานวนผู้ใช้น้า
5. พื้นที่ให้บริการ
1. ปริมาณน้าผลิตจ่าย
2. ปริมาณน้าจาหน่าย
สุขสวัสดิ์
3. ปริมาณน้าเหลือจากการผลิต
4. จานวนผู้ใช้น้า
5. พื้นที่ให้บริการ
ที่มา : รายงานประจาปีการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2556
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หน่วย

ปี พ.ศ. 2556

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ราย
ตารางกิโลเมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ราย
ตารางกิโลเมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ราย
ตารางกิโลเมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ราย
ตารางกิโลเมตร

112.094
91.956
20.138
70,048
34.580
65.794
52.752
13.042
93,983
58.120
123.391
82.238
41.153
145,404
95.023
103.998
67.470
36.528
116,975
143.063
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ระบบไฟฟ้า
การไฟฟูานครหลวงเป็นผู้ให้บริการไฟฟูาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ โดยแนว
เส้นทางโครงการจะพาดผ่านแนวเสาไฟฟูาของการไฟฟูานครหลวง ประกอบด้ วย เสาไฟสาหรับสายไฟฟูาแรงสู ง
เสาไฟฟูาสาหรับสายไฟฟูากระจายไปยังผู้ใช้ตามบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ซึ่งมีทั้งสายเคเบิ้ลแบบใต้ดินและบนดิน ใน
การเปลี่ยนแปลงโครงการมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสายไฟฟูาที่อยู่ใต้ดินบนถนนและสายเคเบิ้ลอากาศ ในบริเวณที่
มีการก่อสร้างสถานี อาคารจอดแล้วจร และที่ตั้งของการก่อสร้างถนนสายใหม่ ซึ่งเสาไฟฟูาแรงสูงจะได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง จะดาเนินการย้ายลงมาอยู่ใต้ดินบริเวณแนวถนน ส่วนเสาไฟฟูาแรงต่าที่ใช้สาหรับกระจายไปยังผู้ใช้
ตามบ้านเรือนและอาคารต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างสถานีจึงดาเนินการย้ายไปยังสถานที่ที่เหมาะสมเช่นกัน
จากสถิติผู้ใช้ไฟฟูา (ราย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟูาในปี พ.ศ. 2556 ของการไฟฟูานครหลวง (ตารางที่
4.3.2-4) พบว่า สถิติผู้ใช้ไฟฟูาจานวนทั้งสิ้น 3,295,382 ราย
ตารางที่ 4.3.2-4 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
ปี
2556

กิจกรรม กิจกรรมขนาด กิจกรรม
บ้านอยู่อาศัย
ขนาดเล็ก
กลาง
ขนาดใหญ่
2,755,418 490,029

21,511

2,130

กิจกรรม
ส่วนราชการ สูบน้าเพื่อ ไฟฟ้า
เฉพาะ
และองค์กร การเกษตร ชั่วคราว
อย่าง
2,775

316

-

23,203

รวม
3,295,382

ที่มา : สถิติจานวนผู้ใช้ไฟฟูาแยกตามประเภท การไฟฟูานครหลวง, 2556

จากสถิติจานวนผู้ใช้ไฟฟูาแยกตามเขตการไฟฟูานครหลวง ในปี พ.ศ.2556 (ตารางที่ 4.3.2-5) พบว่า
การไฟฟูานครหลวงเขตสามเสน มีจานวนผู้ใช้ไฟฟูา 214,169 ราย การไฟฟูานครหลวงเขตวัดเลียบ มีจานวนผู้ใช้ไฟฟูา
76,504 ราย การไฟฟูานครหลวงเขตยานาวา มีจานวนผู้ใช้ไฟฟูา 140,406 ราย การไฟฟูานครหลวงเขตบางขุนเทียน
มีจานวนผู้ใช้ไฟฟูา 211,043 ราย และการไฟฟูานครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ มีจานวนผู้ใช้ไฟฟูา 217,108 ราย
ตารางที่ 4.3.2-5 จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขตการไฟฟ้านครหลวง ในปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ.
2556

สามเสน
214,169

วัดเลียบ
76,504

การไฟฟ้านครหลวงเขต
ยานนาวา
บางขุนเทียน
140,406
211,043

ราษฎร์บูรณะ
217,108

ที่มา : สถิติจานวนผู้ใช้ไฟฟูาแยกตามเขตการไฟฟูานครหลวง การไฟฟูานครหลวง, 2556

จากสถิติจานวนหน่วยจาหน่ายแยกตามเขตการไฟฟูานครหลวงในปี พ.ศ. 2556 (ตารางที่ 4.3.2-6)
พบว่า การไฟฟูานครหลวงเขตสามเสน มีจานวนหน่วยจาหน่าย เท่ากับ 3,481.55 ล้านหน่วย การไฟฟูานครหลวงเขต
วัดเลียบ มีจานวนหน่วยจาหน่าย เท่ากับ 1,117.55 ล้านหน่วย การไฟฟูานครหลวงเขตยานาวา มีจานวนหน่วยจาหน่าย
เท่ากับ 1,854.79 ล้านหน่วย การไฟฟูานครหลวงเขตบางขุนเทียน มีจานวนหน่วยจาหน่าย 2,437.60 ล้านหน่วย และ
การไฟฟูานครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ มีจานวนหน่วยจาหน่าย เท่ากับ 3,946.55 ล้านหน่วย
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ตารางที่ 4.3.2-6 จานวนหน่วยจาหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามเขตการไฟฟ้านครหลวงในปี พ.ศ. 2556
การไฟฟ้านครหลวงเขต
สามเสน
วัดเลียบ
ยานนาวา
บางขุนเทียน
2556
3,481.55
1,117.55
1,854.79
2,437.60
ที่มา : สถิติจานวนหน่วยจาหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามการไฟฟูานครหลวงเขต การไฟฟูานครหลวง
ปี พ.ศ.

ราษฎร์บูรณะ
3,946.55

โทรศัพท์
นอกเหนือจากระบบไฟฟูาและระบบประปาที่กล่าวมาข้างต้น แนวเส้นทางของโครงการยังผ่านแนว
สายโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร บริษัท กสท. คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ซึ่ง
สาธารณูปโภคเหล่านี้ ประกอบด้วย สายโทรคมนาคม และสายเคเบิลใยแก้วนาแสง เป็นต้น และมีการติดตั้งเป็นสาย
เคเบิ้ลใต้ดินและบนดิน โดยสายเคเบิ้ลโทรคมนาคมใต้ดินจะถูกวางในแนวถนน ในการเปลี่ยนแปลงโครงการมีแนวโน้มที่
จะส่งผลกระทบต่อสายโทรคมนาคมใต้ที่ดินที่วางอยู่ในแนวถนนและตามแนวกลางของถนน และสายเคเบิ้ลโทรคมนาคม
อากาศที่พื้นที่ก่อสร้างของสถานี อาคารจอดแล้วจร และที่ตั้งของการก่อสร้างถนนสายใหม่ ซึ่งสายโทรคมนาคมใต้ดิน
จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงสร้างของสถานี จะดาเนินการย้ายสายโทรคมนาคมไปวางอยู่ใต้ทางเท้าของที่ตั้ง
สถานี จะย้ายไปในทิศทางเดียวกันกับสายไฟฟูาแรงดันต่า
4.3.3 การระบายน้าและการควบคุมน้าท่วม
1) บทนา
โครงการฯ อาจมีบางกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการระบายน้าของ
ที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการระบายน้าและการ
ปูองกันน้าท่วมในปัจจุบัน เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อการระบายน้าในพื้นที่
โดยรอบโครงการ และจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับต่าที่สุด และสามารถควบคุมได้
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสภาพปัจจุบันและแผนการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับการระบายน้าของพื้นที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร และสานักงานเขต
ต่างๆ ที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ
2.2)

สารวจภาคสนามเพื่อให้ทราบสภาพการระบายน้ าในปัจ จุบัน บริเวณพื้นที่ โครงการและพื้น ที่

ใกล้เคียง
3) ผลการศึกษา
(ก) ข้อมูลทุติยภูมิ
แนวเส้นทางโครงการที่เป็นโครงสร้างใต้ดินวางตัวอยู่ใต้ถนนทหาร ถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนน
มหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระจ้าตากสิน ส่วนที่เป็นโครงสร้างยกระดับจะอยู่บนกึ่งกลาง
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนสุขสวัสดิ์ แนวเส้นทางดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขต
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ปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ ของกรุงเทพมหานคร
และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่ม
ตอนปลายของแม่น้าเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ย ประมาณ 0.00 ถึง + 1.50 เมตร เหนือระดับน้าทะเล
ปานกลาง (ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่ น้าเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือ มีระดั บสูง + 1.50 (ม.รทก.) ส่วนพื้นที่
ตอนกลางด้านตะวันออกและด้านใต้ มีระดับต่า 0.00 ถึง + 0.50 (ม.รทก.) บางพื้นที่ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลาง
ซึ่งการระบายน้าออกจากพื้นที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทาได้ยาก
และมีประสิทธิภาพต่า เนื่องจากระดับพื้นดินมีระดับต่ากว่าระดับน้าควบคุมในคลองและในแม่น้าเจ้าพระยา การระบาย
น้าออกจากพื้นที่ต้องทาเป็นวิธีการสูบน้าไปตามคลองต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครมีขีดจากัด ไม่
สามารถขยายความกว้างของคลองได้ กรุงเทพมหานครจึงดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมโดยใช้ระบบพื้นที่
ปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวปูองกันน้าท่วมล้อมรอบพื้นที่ เพื่อปูองกันน้าจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ส่วน
ภายในพื้นที่ปิดล้อมจะก่อสร้างระบบระบายน้า เพื่อระบายน้าท่วมขังเนื่องจากฝนตก ให้ระบายสู่แม่น้าเจ้าพระยา
จากแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม กรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ. 2556 ของสานัก
การระบายน้า ได้ดาเนินการปูองกันน้าท่วมและระบายน้า ดังนี้
1) ระบบปูองกันน้าท่วม โดยก่อสร้างคันปูองกันน้าท่วม
ทางกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างคันปูองกันน้าท่วมปิดล้อมพื้นที่ เพื่อปูองกันปัญหาน้าท่วมจากน้า
หลากจากแม่น้าเจ้าพระยา และน้าบ่าจากทุ่ง ดังนี้
- คันปูองกันน้าท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้าพระราชดาริ) (รูปที่ 4.3.3-1)
ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างแนวปูองกันน้าท่วม ยาวประมาณ 72
กิโลเมตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อปูองกันน้าไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชน
ด้านใน โดยแนวคันปูองกันเริ่มตั้งแต่ ถนนพหลโยธิน บริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวา
สายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนน
รามคาแหง ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.
2528 สามารถปูองกันน้าไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ระดับความสูง + 3.00 ม.รทก.
- คันปูองกันน้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์
ปี พ.ศ. 2538 ทางกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างแนวปูองกันน้าท่วมถาวรริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ยาวประมาณ 75.80 กิโลเมตร เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม เนื่องจาก
น้าหลากและน้าทะเลหนุนสูง ซึ่งสามารถปูองกันน้าในแม่น้าเจ้าพระยาได้ที่ระดับความสูง + 2.50 ถึง +3.00 ม.รทก.
จากรูปที่ 4.3.3-2 แนวเส้นทางโครงการฯ อยู่ในพื้นที่ปิดล้อมด้านตะวั นออกของแม่น้าเจ้าพระยา
ภายในคันกั้นน้าพระราชดาริ และอยู่ในพื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี)
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2) ระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังเนื่องจากน้าฝน
การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ปิดล้อม ทางกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า เพื่อเร่งระบายน้าท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยขีดความสามารถของระบบ
ระบายน้าสามารถรองรับปริมาณน้าฝนได้ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ประกอบด้วยระบบระบายน้าต่างๆ ดังนี้
- คู คลอง จานวนทั้ง สิ้น 1,682 คลอง ความยาวรวมประมาณ 2,600 กิโลเมตร มีการขุดลอก
เปิดทางน้าไหล เก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เป็นประจาทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้าในคลอง เมื่อ
มีฝนตก
- ท่อระบายน้า ความยาวประมาณ 6,400 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นถนนสายหลัก1,640 กิโลเมตร ใน
ตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,760 กิโลเมตร ทางกรุงเทพมหานครดาเนินการล้างทาความสะอาดท่อระบายน้าเป็นประจา
ทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสูค่ ลองระบายน้าได้เร็วยิ่งขึน้
- สถานีสูบน้า ประตูระบายน้า บ่อสูบน้า เพื่อระบายน้าท่วมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ ออกสู่แม่น้า
เจ้าพระยา ประกอบด้วย สถานีสูบน้า 158 แห่ง ประตูระบายน้า 214 แห่ง บ่อสูบน้า 180 แห่ง มีขีดความสามารถใน
การระบายน้าได้ 1,638 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แบ่งเป็นฝั่งพระนคร 1,099 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งธนบุรี 539 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ส่วนสถานีสูบน้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา มีขีดความสามารถในการระบายน้าลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาได้
1,032 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แบ่งเป็นฝั่งพระนคร 695 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และฝั่งธนบุรี 337 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- อุโมงค์ระบายน้าขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า เพื่อระบายน้าจากพื้นที่
น้าท่วมขังให้ระบายลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาโดยตรง จานวน 10 แห่ง ความยาว 48.30 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพระบายน้า
รวม 335.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
 สถานีสูบน้าและอุโมงค์ระบายน้าซอยสุขุมวิท 26 สามารถระบายน้าได้ 4 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง ในถนนสุขุมวิทระหว่างซอย 22 – 28, ในซอยสุขุมวิท 26 และบริเวณใกล้เคียง
 ระบบผันน้าคลองเปรมประชากร สามารถระบายน้า 30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อุโมงค์มีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาว 1.88 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่ตอนบนของ
กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ บางเขน และดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
3.50 ตารางกิโลเมตร
 ระบบระบายน้าพื้นที่เขตพญาไท สามารถระบายน้า 4.50 ลูกบาศก์เมตร/วิ นาที อุโมงค์มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.40 เมตร ยาว 679 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร
ยาว 1.90 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่เขตพญาไท ในถนนพหลโยธิน ช่วงจากซอย
พหลโยธิน 5 – 11 และในถนนพระราม 6 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.00 ตารางกิโลเมตร
 สถานีสูบน้าและอุโมงค์ระบายน้าซอยสุขุมวิท 36 สามารถระบายน้า 6.0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.32 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
ถนนสุขุมวิท และบริเวณซอยสุขุมวิท 36
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 สถานีสูบน้าและอุโมงค์ระบายน้าซอยสุขุมวิท 42 สามารถระบายน้า 6.0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
ถนนสุขุมวิท และบริเวณซอยสุขุมวิท 42
 อุโมงค์ระบายน้าบึงมักกะสันลงสู่ แม่น้าเจ้าพระยา สามารถระบายน้า 45.0 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.60 เมตร ยาว 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมเขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26
ตารางกิโลเมตร
 อุโมงค์ยักษ์พระราม 9 – รามคาแหง, อุโมงค์ระบายน้าคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว ลง
สู่แม่น้าเจ้าพระยา สามารถระบายน้า 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5.0 เมตร ยาว 5.11 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ
บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว
 อุโมงค์ยักษ์รัชดาภิเษก – สุทธิสาร เป็นอุโมงค์ระบายน้าใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว
ถึง แม่ น้ าเจ้ า พระยา เริ่ ม จากบริเ วณถนนรั ช ดาภิ เ ษก ลอดใต้ ค ลองบางซื่ อ ไปออกแม่ น้ า
เจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาว 6.40 กิโลเมตร
มีสถานีสูบน้าบริเวณตอนปลายอุโมงค์ กาลังสูบน้า 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ครอบคลุมพื้นที่
56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง
บางซื่อ และดุสิต
 อุโมงค์ยักษ์สวนหลวง ร.9 เป็นอุโมงค์ระบายน้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา เริ่ม
จากบริเวณบึงรับหนองบอน ลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข ซอยสุขุมวิท
101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณบริษัท ไม้อัดไทย จากัด อุโมงค์มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาว 9.40 กิโลเมตร มีสถานีสูบน้าตอนปลายอุโมงค์ กาลังสูบ 60
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ครอบคลุมพื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ เขตบางนา
เขตพระโขนงและเขตสวนหลวง
 อุโมงค์ยักษ์ดอนเมือง เป็นอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้า
เจ้าพระยา เริ่มจากคลองบางบัว ลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก
ถนนวงศ์สว่าง ออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 อุ โมงค์มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5.70 เมตร ยาว 13.50 กิโลเมตร มีสถานีสูบน้าตอนปลายอุโมงค์ กาลังสูบ 60
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ครอบคลุมพื้นที่ 109 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สาย
ไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร
สาหรับบริเวณพื้นที่ แนวเส้นทางของโครงการฯ มีจุดอ่อนพื้นที่น้าท่วม ได้แก่ เขตบางซื่ อ ช่วงถนน
ประชาราษฎร์สาย 2 ช่วงแยกเตาปูน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ บริเวณสถานีเตาปูนของรถไฟฟูาสายสีม่วงเหนือ
ส่วนในเขตดุสิต ได้แก่ ถนนสามเสน ช่วงหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ (เดิม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรัฐสภา โดยพื้นที่จุดอ่อน
น้าท่วมเหล่านี้ ทางกรุงเทพมหานคร ได้มีการแก้ไขน้าท่วมโดยใช้การปิดล้อมพื้นที่ และทาประตูระบายน้า บ่อสูบน้า
ติดตั้งเครื่องสูบน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าให้เร็วขึ้นทาให้ปัญหาน้าท่วมลดน้อยลง
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(ข) การสารวจภาคสนาม
แนวเส้นทางโครงการฯ
ระบบระบายน้ า มี ท่ อ ระบายน้ าทิ้ ง ฝั ง อยู่ ส องข้ า งทางตามแนวเส้ น ทางโครงการฯ อยู่ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยผลการสารวจภาคสนาม ดังตารางที่ 4.3.3-1
ตารางที่ 4.3.3-1 สภาพปัจจุบันของท่อระบายน้าทิ้งในแนวเส้นทางโครงการฯ
สถานี
สถานีรัฐสภา

ตาแหน่ง CH
1+974.471

สถานีศรีย่าน
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางขุนพรหม
สถานีผ่านฟูา

3+158.730
4+101.106
4+924.891
5+877.875
7+120.355

สถานีสามยอด
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสาเหร่
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีพระประแดง
สถานีครุใน
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

ชนิด และ ขนาดท่อ
AC Dia.0.40 m.
AC Dia.0.80 m.
AC Dia.1.20 m.
AC Dia.1.00 m.
AC Dia.0.60 m.
AC Dia.0.60 m.
AC Dia.0.60 m.
AC Dia.0.30 m.
AC Dia.0.40 m.
AC Dia.0.40 m.
AC Dia.0.60 m.
AC Dia.1.20 m.
AC Dia.1.20 m.
AC Dia.1.20 m.
AC Dia.1.20 m.
-

8+164.508
10+220.445
11+138.767
12+636.167
14+517.787
15+499.393
17+232.671
18+179.444
19+098.401
20+740.878
22+641.076

ระดับความลึก (เมตร)
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
ประมาณ 1.50 เมตร
-

ที่จอดรถไฟฟ้า
สาหรับที่ตั้งที่จอดรถไฟฟูาของโครงการบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนใต้ สภาพพื้นที่ปัจจุบัน
ของที่จอดรถไฟฟูา ประกอบด้วยส่วนของพื้นที่ถมดิ นแล้ว พร้อมบ้านเรือน โรงงาน และพื้นที่ลุ่มน้าขัง บ่อกก บ่อปลา
เป็นต้น ซึ่งการออกแบบระบบระบายน้าของที่จอดรถไฟฟูา จะให้น้าฝนในพื้นที่จอดรถไฟฟูาไหลลงสู่บอ่ ที่มีอยู่เดิมใช้เป็น
บ่อหน่วงน้าของโครงการ แล้วทาร่องระบายน้าออกจากพื้นที่ตามลารางสาธารณะที่มีอยู่ น้าจากลารางสาธารณะจะไหล
ลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา ดังรูปที่ 4.3.3-3
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4.3.4 การคมนาคม
1) บทนา
โครงการฯ มีจานวนสถานีทั้งหมด 17 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานี มีระยะทาง 12.7 กิโลเมตร
และเป็นสถานียกระดับ 7 สถานี มีระยะทาง 10.0 กิโลเมตร และโครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8 กิโลเมตร รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขต
คลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ ของกรุงเทพมหานคร และอาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ การเปลี่ยนแปลงโครงการ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการคมนาคมขนส่งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการสารวจศึกษาสภาพโครงข่ายการคมนาคมตลอดแนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงใน
ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะการคมนาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ โครงการ และท าการประเมิ น ผลกระทบเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงการต่อระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ เพื่อเสนอมาตรการลด
ผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมต่อไป
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ข้อมูลปริมาณการจราจร ระบบการ
ให้บริการ การคมนาคมขนส่งทางบกและทางน้า สาหรับผู้สัญจรไปมา และผู้ขับขี่ยานพาหนะในบริเวณพื้นที่ตลอด
เส้นแนวโครงการและพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน
2.2) รวบรวม/วิเคราะห์แผนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในอนาคตที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
โครงการ โดยเฉพาะระบบการขนส่งด้วยรางของหน่วยงานต่างๆ
2.3) สารวจภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์ และศึกษาวิเคราะห์ระบบและเครือข่ายการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ
2.4)

คาดการณ์ปริมาณการจราจรในชั่วโมงสูงสุดในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อเปิดใช้เส้นทาง

3) ผลการศึกษา
โครงการฯ มีระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร แนวเส้นทางของโครงการฯ ตัดผ่านถนนสายหลัก ได้แก่ ถนน
สามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนสุขสวัสดิ์ ดัง ตารางที่
4.3.4-1 และรูปที่ 4.3.4-1 ถึง 4.3.4-6
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ตารางที่ 4.3.4-1 ข้อมูลทั่วไปถนนสายหลัก ตามแนวเส้นทางโครงการฯ
ชื่อถนน
1. ถนนสามเสน (เกียกกาย – ศรีย่าน)
2. ถนนสามเสน (ศรีย่าน – ซังฮี้)
3. ถนนสามเสน
(สามเสน – หอสมุดแห่งชาติ)
4. ถนนพระสุเมรุ
(สามเสน – ปูอมมหากาฬ)
5. ถนนมหาไชย (ผ่านฟูา – สามยอด)
6. ถนนมหาไชย
(สามยอด – สะพานพระปกเกล้า)
7. ถนนประชาธิปก
(สะพานพระปกเกล้า - วงเวียนใหญ่)
8. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
(วงเวียนใหญ่ – แยกตากสิน)
9. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
(แยกตากสิน – แยกมไหสวรรย์)
10. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
(แยกมไหสวรรย์ – แยกดาวคะนอง))
11. ถนนสุขสวัสดิ์
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

จานวนช่อง
จราจร
4
4

ทิศทางการจราจร

เกาะกลาง

ทางเท้า

2 ทิศทาง (2 NB + 2 SB)
2 ทิศทาง (1 NB + 3 SB)

ไม่มี
ไม่มี

มี
มี

4+1

2 ทิศทาง (1 NB + 4 SB)

ไม่มี

มี

4

2 ทิศทาง (2 NB + 2 SB)

ไม่มี

มี

4+1
(ช่องจักรยาน)

2 ทิศทาง
(2 + 1 (ช่องจักรยาน) NB + 2 SB)

ไม่มี

มี

6

1 ทิศทาง

ไม่มี

มี

10 + 2
(ช่องจักรยาน)
8+2
(ช่องจักรยาน)

2 ทิศทาง (5 + 1 (ช่องจักรยาน) NB +
5 + 1 (ช่องจักรยาน) SB)
2 ทิศทาง (4 + 1 (ช่องจักรยาน) NB +
4 + 1 (ช่องจักรยาน) SB)

มี

มี

มี

มี

8

2 ทิศทาง (4 NB + 4 SB)

มี

มี

8

2 ทิศทาง (4 NB + 4 SB)

มี

มี

8

2 ทิศทาง (4 NB + 4 SB)

มี

มี
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รูปที่ 4.3.4-1 บริเวณถนนสามเสน

รูปที่ 4.3.4-2 บริเวณถนนพระสุเมรุ

รูปที่ 4.3.4-3 บริเวณถนนมหาไชย
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รูปที่ 4.3.4-4 บริเวณถนนประชาธิปก

รูปที่ 4.3.4-5 บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

รูปที่ 4.3.4-6 บริเวณถนนสุขสวัสดิ์
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สาหรับทางแยกต่างๆ แยกที่สาคัญ ได้แก่ แยกเตาปูน แยกเกียกกาย แยกซังฮี้ แยกสี่เสาเทเวศร์ แยก
บางลาภู แยกปูอมมหากาฬ แยกสามยอด สี่แยกบ้านแขก แยกตากสิน แยกมไหสวรรย์ แยกดาวคะนอง แยกพระราม 2
แยกราษฎร์พัฒนา แยกประชาอุทิศ และสามแยกพระประแดง ซึ่งแยกต่างๆ เหล่านี้มีสภาพทางกายภาพในปัจจุบัน ดังนี้
(รูปที่ 4.3.4-7 ถึง 4.3.4-21)
- แยกเตาปูน เป็นทางแยกสามทิศทาง ที่เกิดจากการบรรจบกันของถนนประชาราษฎร์สาย 2 กับถนน
กรุงเทพ – นนทบุรี ถนนประชาราษฎร์สาย 2 เป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจรและขากลับ 2
ช่องจราจร) ส่วนถนนกรุงเทพ – นนทบุรี เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 6 ช่องจราจร (ขาไป 3 ช่องจราจร และขากลับ 3
ช่องจราจร)
- แยกเกียกกาย เป็นทางแยกสี่ทิศทาง ที่บรรจบกันของถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนทหาร ถนนสามเสน
และถนนประชาราษฎร์สาย 1 โดยถนนทหารเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2
ช่องจราจร) ส่วนถนนสามเสนเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
สาหรับถนนประชาราษฎร์สาย 1 เป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
- แยกซังฮี้ เป็นทางแยกสี่ทิศทาง ที่เกิดจากการตัดกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนนราชวิถี และถนนสาม
เสน โดยถนนราชวิถีเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 3 ช่องจราจร และขากลับ 1 ช่องจราจร) ส่วนถนน
สามเสนเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 3 ช่องจราจร และขากลับ 1 ช่องจราจร)
- แยกสี่เสาเทเวศร์ เป็นทางแยกสี่ทิศทาง เกิดจากการตัดกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนนศรีอยุธยา
และถนนสามเสน โดยถนนศรีอยุธยาเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่องจราจร และขากลับ 4 ช่อง
จราจร) ส่วนถนนสามเสนเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 3 ช่องจราจร และขากลับ 1 ช่องจราจร)
- แยกบางลาภู เป็นทางแยกสี่ทิศทาง เกิดจากการตัดกันของถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนสามเสน ถนน
พระสุเมรุ และถนนจักรพงษ์ โดยถนนสามเสนเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 3 ช่องจราจร และขากลับ
1 ช่องจราจร) ถนนพระสุเมรุเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
และถนนจักรพงษ์เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (เดินรถทางเดียว ขาไป 4 ช่องจราจร)
- แยกปูอมมหากาฬ เป็นทางแยกสี่ทิศทาง เกิดจากการตัดกันของถนน 3 สายคือ ถนนราชดาเนินกลาง
ถนนมหาไชย และถนนพระสุเมรุ โดยถนนราชดาเนินกลางเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 12 ช่องจราจร (ขาไป 6 ช่องจราจร
และขากลับ 6 ช่องจราจร) ส่วนถนนมหาไชยเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2
ช่องจราจร) และถนนพระสุเมรุเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
- แยกสามยอด เป็นทางแยกสี่ทิศทาง เกิดจากการตัดกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนนมหาไชย และถนน
เจริญกรุง โดยถนนมหาไชยเป็นถนนคอนกรีตขนาด 5 ช่องจราจร (เดินรถทางเดียว ขาไป 5 ช่องจราจร) ถนนเจริญกรุง
เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (เดินรถทางเดียว ขาไป 4 ช่องจราจร)
- สี่แยกบ้านแขก เป็นทางแยกสี่ทิศทาง เกิดจากการตัดกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนนประชาธิปก และ
ถนนอิสรภาพ โดยถนนประชาธิปกเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 10 ช่องจราจร (ขาไป 5 ช่องจราจร และขากลับ 5 ช่อง
จราจร) และถนนอิสรภาพเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
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- แยกตากสิน เป็นทางแยกสี่ทิศทาง เกิดจากการบรรจบกันของถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน ถนนกรุงธนบุรี และถนนราชพฤกษ์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4
ช่องจราจรและขากลับ 4 ช่องจราจร) ถนนกรุงธนบุรี เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 9 ช่องจราจร (ขาไป 6 ช่องจราจร และ
ขากลับ 3 ช่องจราจร) และถนนราชพฤกษ์ เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 7 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่องจราจร และขากลับ 3
ช่องจราจร)
- แยกมไหสวรรย์ เป็นทางแยกสี่ทิศทาง เกิดจากการบรรจบกันของถนน 3 สายคือ ถนนสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน ถนนรัชดาภิเษกและถนนมไหสวรรย์ โดยถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขา
ไป 4 ช่องจราจร และขากลับ 4 ช่องจราจร) ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่อง
จราจร และขากลับ 4 ช่องจราจร) และถนนมไหสวรรย์ เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่องจราจร
และขากลับ 4 ช่องจราจร)
- แยกดาวคะนอง เป็นทางแยกสามทิศทาง เกิดจากการบรรจบกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสินและถนนจอมทอง โดยถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่อง
จราจร และขากลับ 4 ช่องจราจร) ส่วนถนนจอมทอง เป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และ
ขากลับ 2 ช่องจราจร)
- แยกพระราม 2 เป็นทางแยกสามทิศทาง เกิดจากการบรรจบกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนนสุขสวัสดิ์
และถนนพระราม 2 โดยถนนสุขสวัสดิ์เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่อง
จราจร) และถนนพระราม 2 เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
- แยกราษฎร์พัฒนา เป็นทางแยกสามทิศทางที่เกิดจากการบรรจบกันของถนน 2 สาย คือ ถนนสุขสวัสดิ์
และถนนราษฎร์พัฒนา โดยถนนสุขสวัสดิ์เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่องจราจร และขากลับ 4
ช่องจราจร) ถนนราษฎร์พัฒนา เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
- แยกประชาอุทิศ เป็นทางแยกสามทิศทาง เกิดจากการบรรจบกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนนสุขสวัสดิ์
และถนนประชาอุทิศ โดยถนนสุขสวัสดิ์เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่องจราจร และขากลับ 4 ช่อง
จราจร) ถนนประชาอุทิศ เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ขาไป 2 ช่องจราจร และขากลับ 2 ช่องจราจร)
- สามแยกพระประแดง เป็นทางแยกสามทิศทาง เกิดจากการบรรจบกันของถนน 2 สาย ได้แก่ ถนน
สุขสวัสดิ์และถนนนครเขื่อนขันธ์ โดยถนนสุขสวัสดิ์เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 8 ช่องจราจร (ขาไป 4 ช่องจราจร และขา
กลับ 4 ช่องจราจร) และถนนนครเขื่อนขันธ์ เป็นถนนคอนกรีต ขนาด 6 ช่องจราจร (ขาไป 3 ช่องจราจร และขากลับ 3
ช่องจราจร)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.3.4-7 บริเวณแยกเตาปูน

รูปที่ 4.3.4-8 บริเวณแยกเกียกกาย

รูปที่ 4.3.4-9 บริเวณแยกซังฮี้
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.3.4-10 บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์

รูปที่ 4.3.4-11 บริเวณแยกบางลาภู

รูปที่ 4.3.4-12 บริเวณแยกป้อมมหากาฬ
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.3.4-13 บริเวณแยกสามยอด

รูปที่ 4.3.4-14 บริเวณสี่แยกบ้านแขก

รูปที่ 4.3.4-15 บริเวณแยกตากสิน
4-185

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.3.4-16 บริเวณแยกมไหสวรรย์

รูปที่ 4.3.4-17 บริเวณแยกดาวคะนอง

รูปที่ 4.3.4-18 บริเวณแยกพระราม 2
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.3.4-19 บริเวณแยกราษฎร์พัฒนา

รูปที่ 4.3.4-20 บริเวณแยกประชาอุทิศ

รูปที่ 4.3.4-21 บริเวณสามแยกพระประแดง
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สาหรับปริมาณการจราจบนถนนโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทางที่ปรึกษาได้ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยได้ดาเนินการสารวจข้อมูลปริมาณ
จราจรบนช่วงกลางถนน (Mid Block Count) โดยพิจารณาถึงประเภทของยานพาหนะ เพื่อหาปริมาณจราจรปัจจุบัน
บนโครงข่ายถนนตามแนวเส้นทางรถไฟฟูาฯ รวมทั้งสิ้น 16 ตาแหน่ง ดังตารางที่ 4.3.4-2 ดังนี้
ตารางที่ 4.3.4-2 ตาแหน่งสารวจข้อมูลปริมาณจราจรบนช่วงกลางถนน
ตาแหน่งที่
บริเวณ
T - 01
ถนนสามเสน (บริเวณแยกเกียกกาย – แยกศรีย่าน)
T - 02
ถนนสามเสน (บริเวณแยกศรีย่าน – แยกซังฮี้)
T - 03
ถนนสามเสน (บริเวณแยกซังฮี้ – แยกสี่เสาเทเวศร์)
T - 04
ถนนสามเสน (บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ – แยกบางลาภู)
T - 05
ถนนพระสุเมรุ (บริเวณแยกบางลาภู – แยกปูอมมหากาฬ)
T - 06
ถนนมหาไชย (บริเวณแยกปูอมมหากาฬ – แยกสามยอด)
T - 07
ถนนประชาธิปก (บริเวณแยกสามยอด – สี่แยกบ้านแขก)
T - 08
ถนนประชาธิปก (บริเวณสี่แยกบ้านแขก – วงเวียนใหญ่)
T - 09
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณวงเวียนใหญ่ – แยกตากสิน)
T - 10
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณแยกตากสิน – แยกมไหสวรรย์)
T - 11
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณแยกมไหสวรรย์ – แยกดาวคะนอง)
T - 12
ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกดาวคะนอง – แยกพระราม 2)
T - 13
ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกพระราม 2 – แยกราษฎร์พัฒนา)
T - 14
ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกราษฎร์พัฒนา – แยกประชาอุทิศ)
T - 15
ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกประชาอุทิศ – วงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์)
T - 16
ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณวงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์ – สามแยกพระประแดง)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

จากผลการสารวจปริมาณจราจรบนช่วงกลางถนน จานวน 16 แห่ง สามารถสรุปปริมาณจราจร และ
สภาพการจราจรของถนนแต่ละแห่ง ดังตารางที่ 4.3.4-3 และรูปที่ 4.3.4-23 ถึง 4.3.4-24 ดังนี้
- ถนนสามเสน (บริเวณแยกเกียกกาย – แยกศรีย่าน) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM
Peak) อยู่ระหว่าง 1,139 - 1,490 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสามเสน (ไปแยก
เกียกกาย) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.76 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ C นั่นคือ มีสภาพการจราจร
คล่องตัวพอใช้ และบริเวณถนนสามเสน (ไปแยกศรีย่าน) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.99 มีระดับการบริการจราจรของ
ถนนอยู่ในระดับ E นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดมาก
- ถนนสามเสน (บริเวณแยกศรีย่าน – แยกซังฮี้) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM
Peak) มีค่ระหว่าง 376 - 2,099 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสามเสน (ไปแยกศรีย่าน)
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.50 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ A นั่นคือ มีสภาพการจราจรคล่องตัวดีมาก
และบริเวณถนนสามเสน (ไปแยกซังฮี้) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.93 ระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ E นั่น
คือ มีสภาพการจราจรติดขัดมาก
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ตารางที่ 4.3.4-3 ปริมาณการจราจรและสัดส่วนความสามารถในการรองรับของถนน ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM Peak) ในปี พ.ศ. 2555
ช่วงถนน

ทิศทาง

จานวนช่องจราจร
ทิศทางที่ 1 ทิศทางที่ 2
2
2

กาหนดค่ารองรับ
ทิศทางที่ 1 ทิศทางที่ 2
1,500
1,500
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ทิศทางที่ 1
ไปแยกเกียกกาย

ทิศทางที่ 2
ไปแยกศรีย่าน

ไปแยกศรีย่าน

ไปแยกซังฮี้

1

3

750

2,250

ไปแยกซังฮี้

ไปแยก
สี่เสาเทเวศร์
ไปแยกบางลาภู

1

4

750

3,000

1

3

750

2,250

ไปแยก
ปูอมมหากาฬ

2

2

1,500

1,500

ไปแยก
ปูอมมหากาฬ

ไปแยก
สามยอด

2

7. ถนนประชาธิปก
(บริเวณแยกสามยอด –สี่แยกบ้านแขก)

ไปแยก
สามยอด

ไปสี่แยก
บ้านแขก

6

8. ถนนประชาธิปก
(บริเวณสี่แยกบ้านแขก – วงเวียนใหญ่)
9. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
(บริเวณวงเวียนใหญ่ – แยกตากสิน)

ไปสี่แยก
บ้านแขก
ไปวงเวียนใหญ่

ไปวงเวียนใหญ่

6

6

4,800

4,800

ไปแยกตากสิน

5

5

4,000

4,000

1. ถนนสามเสน
(บริเวณแยกเกียกกาย – แยกศรีย่าน)
2. ถนนสามเสน
(บริเวณแยกศรีย่าน – แยกซังฮี้)
3. ถนนสามเสน
(บริเวณแยกซังฮี้ – แยกสี่เสาเทเวศร์)
4. ถนนสามเสน
(บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ – แยกบางลาภู)
5. ถนนพระสุเมรุ
(บริเวณแยกบางลาภู – แยกปูอมมหากาฬ)
6. ถนนมหาไชย
(บริเวณแยกปูอมมหากาฬ –แยกสามยอด)

ไปแยก
สี่เสาเทเวศร์
ไปแยกบางลาภู

2
6

1,500
4,800

1,500
4,800

ทิศทางที่ 1

ทิศทางที่ 2

ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio

1,139
0.76
376
0.50
336
0.45
276
0.37
354

1,490
0.99
2,099
0.93
2,607
0.87
2,238
0.99
785

0.24
970

0.52
1,470

0.65
6,064

0.98
3,036

1.26
4,603
0.96
4,398
1.10

0.63
3,198
0.67
3,313
0.83
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

การจราจร

ตารางที่ 4.3.4-3 ปริมาณการจราจรและสัดส่วนความสามารถในการรองรับของถนน ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM Peak) ในปี พ.ศ. 2555 (ต่อ)
ช่วงถนน

ทิศทาง
ทิศทางที่ 1
ไปแยกตากสิน

10. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
(บริเวณแยกตากสิน – แยกมไหสวรรย์)
11. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ไปแยก
(บริเวณแยกมไหสวรรย์ – แยกดาวคะนอง)
มไหสวรรย์
12. ถนนสุขสวัสดิ์
ไปแยก
(บริเวณแยกดาวคะนอง – แยกพระราม 2)
ดาวคะนอง
13. ถนนสุขสวัสดิ์
ไปแยกพระราม 2
(บริเวณแยกพระราม 2 – แยกราษฎร์พัฒนา)
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14. ถนนสุขสวัสดิ์
(บริเวณแยกราษฎร์พัฒนา –
แยกประชาอุทิศ)
15. ถนนสุขสวัสดิ์
(บริเวณแยกประชาอุทิศ –
วงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์)
16. ถนนสุขสวัสดิ์
(บริเวณวงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์
– สามแยกพระประแดง)
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

ไปแยก
ราษฎร์พัฒนา

ทิศทางที่ 2
ไปแยก
มไหสวรรย์
ไปแยก
ดาวคะนอง
ไปแยกพระราม 2

จานวนช่องจราจร
ทิศทางที่ 1 ทิศทางที่ 2
4
4

กาหนดค่ารองรับ
ทิศทางที่ 1 ทิศทางที่ 2
3,200
3,200

4

4

3,200

3,200

4

4

3,200

3,200

ไปแยก
ราษฎร์พัฒนา

4

4

3,200

3,200

ไปแยก
ประชาอุทิศ

4

ไปแยก
ประชาอุทิศ

ไปวงแหวน
สุขสวัสดิ์

4

ไปวงแหวน
สุขสวัสดิ์

ไปสามแยก
พระประแดง

4

4

4

4

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

การจราจร

ทิศทางที่ 1

ทิศทางที่ 2

ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio
ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
V/C Ratio

3,055
0.95
5,323
1.66
3,513
1.10

2,665
0.83
3,578
1.12
2,653
0.83

ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)

2,403

3,451

V/C Ratio

0.75

1.08

ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)

2,797

2,998

V/C Ratio

0.87

0.94

ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)

3,361

3,981

V/C Ratio

1.05

1.24

ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)

3,260

3,105

V/C Ratio

1.02

0.97
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1,139 (0.76)
376 (0.50)

T - 02

336 (0.45)
4-191

276 (0.37)

T - 03
T - 04

T - 05

354 (0.24)
970 (0.65)
6,064 (1.26)

T - 01

T - 06
T - 07

1,490 (0.99)

2,099 (0.93)
2,607 (0.87)

2,238 (0.99)
785 (0.52
1,470 (0.98)
3,036 (0.63)
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รูปที่ 4.3.4-23 ปริมาณจราจรบริเวณสารวจข้อมูล T - 01 ถึง T - 07

= แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงฯ (ใต้ดิน)
= ตาแหน่งสถานี
= ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
และ V/C Raio (x.xx)
= ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
และ V/C Raio (x.xx)

T - 08

4,603 (0.96)

T - 09

4,398 (1.10)

T - 10

3,055 (0.95)

5,323 (1.66)

3,313 (0.83)

2,665 (0.83)
3,578 (1.12)

T - 11

4-192

3,513 (1.10)

3,198 (0.67)

2,653 (0.83)

T - 12
2,403 (0.75)

3,451 (1.08)

T - 13

2,797 (0.87)

T - 14

3,361 (1.05)

2,998 (0.94)

T - 15
T - 16

3,981 (1.24)
3,105 (0.97)

3,260 (1.02)
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รูปที่ 4.3.4-24 ปริมาณจราจรบริเวณสารวจข้อมูล T - 08 ถึง T - 16

= แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงฯ (ใต้ดิน)
= แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงฯ (ยกระดับ)
= ตาแหน่งสถานี
= ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
และ V/C Raio (x.xx)
= ปริมาณจราจร (PCU/ชม.)
และ V/C Raio (x.xx)
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- ถนนสามเสน (บริเวณแยกซังฮี้ – แยกสี่เสาเทเวศร์) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM
Peak) มีค่าอยู่ระหว่าง 336 - 2,607 พีซีย/ู ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสามเสน (ไปแยกซังฮี้)
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.45 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ A นั่นคือ มีสภาพการจราจรคล่องตัวดีมาก
และบริเวณถนนสามเสน (ไปแยกสี่เสาเทเวศร์) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.87 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ใน
ระดับ D นั่นคือ มีสภาพการจราจรเริ่มติดขัด
- ถนนสามเสน (บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ – แยกบางลาภู) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
(AM Peak) มีค่าอยู่ระหว่าง 276 - 2,238 พีซีย/ู ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสามเสน (ไปแยก
สี่เสาเทเวศร์) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.37 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ A นั่นคือ มีสภาพการจราจร
คล่องตัวดีมาก และบริเวณถนนสามเสน (ไปแยกบางลาภู) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.99 มีระดับการบริการจราจรของ
ถนนอยู่ในระดับ E นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดมาก
- ถนนพระสุเมรุ (บริเวณแยกบางลาภู – แยกปูอมมหากาฬ) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้า (AM Peak) มีค่าอยู่ระหว่าง 354 - 785 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนพระสุเมรุ (ไป
แยกบางลาภู) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.24 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ A นั่นคือ มีสภาพการจราจร
คล่องตัวดีมาก และบริเวณถนนพระสุเมรุ (ไปแยกปูอมมหากาฬ) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.52 มีระดับการบริการ
จราจรของถนนอยู่ในระดับ A นั่นคือ มีสภาพการจราจรคล่องตัวดีมาก
- ถนนมหาไชย (บริเวณแยกปูอมมหากาฬ – แยกสามยอด) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
(AM Peak) มีค่าอยู่ระหว่าง 970 – 1,470 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนมหาไชย (ไปแยก
ปูอมมหากาฬ) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.65 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ B นั่นคือ มีสภาพการจราจร
คล่องตัวดี และบริเวณถนนมหาไชย (ไปแยกสามยอด) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.98 มีระดับการบริการจราจรของถนน
อยู่ในระดับ E นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดมาก
- ถนนประชาธิปก (บริเวณแยกสามยอด – สี่แยกบ้านแขก) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
(AM Peak) มีค่าอยู่ระหว่าง 3,036 – 6,064 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนประชาธิปก
(ไปแยกสามยอด) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.26 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ F นั่นคือ มีสภาพ
การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง และบริเวณถนนประชาธิปก (ไปสี่แยกบ้านแขก) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.63 มีระดับ
การบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ B นั่นคือ มีสภาพการจราจรคล่องตัวดี
- ถนนประชาธิปก (บริเวณสี่แยกบ้านแขก – วงเวียนใหญ่) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
(AM Peak) มีค่าอยู่ระหว่าง 3,198 – 4,603 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนประชาธิปก
(ไปสี่แยกบ้านแขก) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.96 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ E คือ มีสภาพ
การจราจรติดขัดมาก และบริเวณถนนประชาธิปก (ไปวงเวียนใหญ่) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.67 มีระดับการบริการ
จราจรของถนนอยู่ในระดับ B นั่นคือ มีสภาพการจราจรคล่องตัวดี
- ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณวงเวียนใหญ่ – แยกตากสิน) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า (AM Peak) อยู่ระหว่าง 3,313 – 4,398 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน (ไปวงเวียนใหญ่) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.10 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ F นั่นคือ
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มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง และบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ไปแยกตากสิน) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ
0.83 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ D นั่นคือ มีสภาพการจราจรเริ่มติดขัด
- ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณแยกตากสิน – แยกมไหสวรรย์) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า (AM Peak) อยู่ระหว่าง 2,665 – 3,055 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน (ไปแยกตากสิน) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.95 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ E นั่นคือ
มีสภาพการจราจรติดขัดมาก และบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ไปแยกมไหสวรรย์) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.83
มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ D นั่นคือ มีสภาพการจราจรเริ่มติดขัด
- ถนนสมเด็จ พระเจ้าตากสิน (บริเวณแยกมไหสวรรย์ – แยกดาวคะนอง) ปริมาณจราจรสูง สุดใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM Peak) อยู่ระหว่าง 3,578 – 5,323 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณ
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ไปแยกมไหสวรรย์) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.66 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ใน
ระดับ F นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง และบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ไปแยกดาวคะนอง) มีค่า
V/C Ratio เท่ากับ 1.12 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ F นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
- ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกดาวคะนอง – แยกพระราม 2) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
(AM Peak) อยู่ระหว่าง 2,653 – 3,513 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไปแยก
ดาวคะนอง) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.10 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ F นั่นคือ มีสภาพการจราจร
ติดขัดอย่างรุนแรง และบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไปแยกพระราม 2) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.83 มีระดับการบริการ
จราจรของถนนอยู่ในระดับ D นั่นคือ มีสภาพการจราจรเริ่มติดขัด
- ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกพระราม 2 – แยกราษฎร์พัฒนา) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้า (AM Peak) อยู่ระหว่าง 2,403 – 3,451 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไป
แยกพระราม 2) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.75 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ C นั่นคือ มีสภาพ
การจราจรคล่องตัวพอใช้ และบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไปแยกราษฎร์พัฒนา) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.08 มีระดับการ
บริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ F นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
- ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกราษฎร์พัฒนา – แยกประชาอุทิศ) ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้า (AM Peak) อยู่ระหว่าง 2,797 – 2,998 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไป
แยกราษฎร์พัฒนา) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.87 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ D นั่นคือ มีสภาพ
การจราจรเริ่มติดขัด และบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไปแยกประชาอุทิศ) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.94 มีระดับการบริการ
จราจรของถนนอยู่ในระดับ E นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดมาก
- ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณแยกประชาอุทิศ – วงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์ ) ปริมาณจราจรสูงสุดใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM Peak) อยู่ระหว่าง 3,361 – 3,981 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า บริเวณ
ถนนสุขสวัสดิ์ (ไปแยกประชาอุทิศ) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.05 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ F นั่น
คือ มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง และบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไปวงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์) มีค่า V/C
Ratio เท่ากับ 1.24 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ F นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
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- ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณวงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์ – สามแยกพระประแดง) ปริมาณจราจร
สูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM Peak) อยู่ระหว่าง 3,105 – 3,260 พีซียู/ชั่วโมง เมื่อนาไปหาค่า V/C Ratio พบว่า
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไปวงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.02 มีระดับการบริการจราจร
ของถนนอยู่ในระดับ F นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง และบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ไปสามแยกพระประแดง)
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.97 มีระดับการบริการจราจรของถนนอยู่ในระดับ E นั่นคือ มีสภาพการจราจรติดขัดมาก
4.3.5 การจัดการขยะมูลฝอย
1) บทนา
การดาเนินโครงการ อาจก่อให้เกิดขยะมูลฝอย กากของเสีย ทั้งในระยะการก่อสร้างและเปิดดาเนินการ
ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกัน แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงจาเป็นต้องมี
การศึ กษาสภาพปั จ จุบั นของการจั ดการขยะมูล ฝอย ในบริเวณที่ตั้ งโครงการและบริเวณพื้ นที่ ใกล้ เคียง เพื่อนามา
ประเมินผลกระทบต่อการจัดการขยะมูลฝอยในประเด็นต่างๆ และจัดทามาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงการให้อยู่ในระดับต่าที่สุดและสามารถควบคุมได้ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ที่แนวเส้นทางของโครงการตัดผ่าน รวมถึง
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักงานเขตต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2556
3) ผลการศึกษา
ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามเขตต่างๆที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน พบว่า ในปี พ.ศ.
2556 เขตที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันมากที่สุด คือ เขตจอมทอง มีปริมาณเฉลี่ย 201.57 ตัน/วัน และเขตที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยต่อวันน้อยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ์ มีปริมาณเฉลี่ย 58.42 ตัน/วัน ดังตารางที่ 4.3.5-1 ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ปริมาณขยะมูลฝอย ใน 10 เขต ที่มีแนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน มีแนวโน้มขยะอยู่
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในระหว่าง 5 ปี นี้
โดยสรุปข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวเส้นทางโครงการฯ ได้ดังนี้
1. สานักงานเขตดุสิต เป็นที่ตั้งของสถานีรัฐสภา ศรีย่าน วชิรพยาบาล และหอสมุดแห่งชาติ รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ 10.66 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 172 ตันต่อวัน และปริมาณขยะ
มูลฝอยอันตรายประมาณ 200 กิโลกรัมต่อวัน มีจานวนพนักงานเก็บขน 246 คน และพนักงานขับรถ 48 คน โดย
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ความจุ 1 ตัน จานวน 1 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 5 ตัน จานวน 25 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 2 ตัน จานวน 5 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 1.5 ตัน จานวน 1 คัน
- รถบรรทุกเทท้าย ความจุ 5 ตัน จานวน 3 คัน
- รถบรรทุก ความจุ 3 ตัน จานวน 1 คัน
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ตารางที่ 4.3.5-1 ปริมาณขยะมูลฝอยจากสานักงานเขตต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556
ปี พ.ศ. 2552
เขต

ปริมาณมูลฝอย
(ตัน)

เฉลี่ย
(ตัน/วัน)

ปี พ.ศ. 2553
ปริมาณมูลฝอย
(ตัน)

เฉลี่ย
(ตัน/วัน)

ปี พ.ศ. 2554
ปริมาณมูลฝอย
(ตัน)
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บางซื่อ
59,326.47
162.54
58,106.57
159.20
ดุสิต
61,954.20
169.74
62,244.26
170.53
พระนคร
71,387.72
195.58
69,166.29
189.50
ปูอมปราบศัตรูพ่าย
31,949.55
87.53
32,203.77
88.23
สัมพันธวงศ์
21,819.81
59.78
21,238.74
58.19
คลองสาน
44,980.67
123.23
43,931.65
120.36
ธนบุรี
62,052.81
170.01
60,352.95
165.35
จอมทอง
70,353.89
192.75
69,367.27
190.05
ราษฎร์บูรณะ
43,095.40
118.07
42,815.74
117.30
ทุ่งครุ
41,419.10
113.48
41,655.16
114.12
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร , 2552 - 2556

58,375.13
64,875.50
69,971.85
32,345.55
21,425.18
44,845.67
59,339.16
70,297.58
43,427.77
42,426.80

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2556

เฉลี่ย
(ตัน/วัน)

ปริมาณมูลฝอย
(ตัน)

เฉลี่ย
(ตัน/วัน)

ปริมาณมูลฝอย
(ตัน)

เฉลี่ย
(ตัน/วัน)

159.93
177.74
191.70
88.62
58.70
122.86
162.57
192.60
118.98
116.24

60,239.44
66,280.12
70,252.06
32,973.08
21,959.45
46,047.63
59,997.65
71,079.63
43,070.24
43,483.13

164.59
181.09
191.95
90.09
60.00
125.81
163.93
194.21
117.68
118.81

57,483.17
64,255.42
71,844.40
32,474.08
21,322.25
45,999.16
59,261.47
73,572.67
42,008.46
44,914.01

157.49
176.04
196.83
88.97
58.42
126.03
162.36
201.57
115.09
123.05
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ซึ่งมีการส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยสายไหมและสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม โดย
วิธีการฝังกลบ มีจานวนเที่ยวในการขนส่งไปกาจัด 44 เที่ยว/วัน (ข้อมูลจากสานักงานเขตดุสิต, 2558)
2. สานักงานเขตพระนคร เป็นที่ตั้งของสถานีบางขุนพรหม ผ่านฟูา และสามยอด รับผิดชอบในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ 26.254 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 198 ตันต่อวัน และปริมาณขยะมูล
ฝอยอัน ตรายประมาณ 30 กิโลกรัมต่ อวัน มี จานวนพนั กงานเก็บ ขน 286 คน และพนักงานขับ รถ 68 คน โดย
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 5 ตัน จานวน 31 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 2 ตัน จานวน 4 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 1.5 ตัน จานวน 2 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 5 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ความจุ 1 ตัน จานวน 2 คัน
ซึ่งมีการกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ (ข้อมูลจากสานักงานเขตพระนคร, 2558)
3. สานักงานเขตธนบุรี เป็นที่ตั้งของสถานีสะพานพุทธฯ วงเวียนใหญ่ สาเหร่ และดาวคะนอง รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 165 ตันต่อวัน และปริมาณขยะมูล
ฝอยอันตราย 44 กิโลกรัมต่อวัน มีจานวนพนักงานเก็บขน 249 คน และพนักงานขับรถ 66 คน โดยยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขยะ ขนาด 5 ตัน ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 20 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขยะ ขนาด 2 ตัน ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จานวน 9 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ขนาด 1.5 ตัน ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 4 ตัน ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน จานวน 3 คัน
- รถบรรทุกเทท้าย จานวน 4 คัน
ซึ่งมีการส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดที่โรงงานกาจัดมูลฝอยหนองแขม โดยวิธีการฝังกลบ มีจานวนเที่ยวในการ
ขนส่งไปกาจัด 1 เที่ยว/วัน (ข้อมูลจากสานักงานเขตธนบุรี, 2558)
4. สานักงานเขตคลองสาน เป็นที่ตั้งของสถานีสะพานพุทธฯ และวงเวียนใหญ่ รับผิดชอบในการจัดเก็บ
ขยะมู ลฝอยในพื้นที่ 6.87 ตารางกิโ ลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 131 ตันต่ อวั น และปริม าณขยะมู ลฝอย
อันตรายประมาณ 23 กิโลกรัมต่อวัน มีจานวนพนักงานเก็บขน 180 คน และพนักงานขับรถ 47 คน โดยยานพาหนะที่
ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 5 ตัน จานวน 20 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 2 ตัน จานวน 9 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 2.5 ตัน จานวน 2 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ความจุ 1.5 ตัน จานวน 2 คัน
ซึ่งมีการส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการฝังกลบ (ข้อมูลจาก
สานักงานเขตคลองสาน, 2558)
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5. สานักงานเขตจอมทอง เป็นที่ตั้งของสถานีบางปะแก้ว รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
26.254 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 142 ตันต่อวัน และปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย 119 กิโลกรัม
ต่อวัน มีจานวนพนักงานเก็บขน 199 คน และพนักงานขับรถ 51 คน ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย แบ่งเป็น
5 ประเภท ได้แก่
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 5 ตัน จานวน 20 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ความจุ 2 ตัน จานวน 9 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 2.5 ตัน จานวน 2 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ความจุ 1.5 ตัน จานวน 2 คัน
ซึ่งมีการส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดที่โรงงานกาจัดมูลฝอยหนองแขมโดยวิธีการฝังกลบ มีจานวนเที่ยวในการ
ขนส่งไปกาจัด 62 เที่ยว/วัน (ข้อมูลจากสานักงานเขตจอมทอง, 2558)
6. สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นที่ตั้งของสถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 และสถานีราษฎร์
บูรณะ อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ อาคาร 1 และอาคาร 2 รับผิดชอบในการจัดเก็บ
ขยะมู ลฝอยในพื้นที่ 15.7 ตารางกิโ ลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 120 ตันต่ อวัน และปริม าณขยะมู ลฝอย
อันตราย ประมาณ 21 กิโลกรัมต่อวัน มีจานวนพนักงานเก็บขน 123 คน และพนักงานขับรถ 40 คน โดยยานพาหนะที่
ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดท้าย ความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 11 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดท้าย ความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร จานวน 7 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 คัน
- รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คัน
- รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คัน
ซึ่งมีการส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดที่โรงงานกาจัดมูลฝอยหนองแขม โดยวิธีการฝังกลบ มีจานวนเที่ยวในการ
ขนส่งไปกาจัด 44 เที่ยว/วัน (ข้อมูลจากสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ, 2558)
4.3.6 การจัดการน้าเสีย
1) บทนา
การดาเนินโครงการ อาจก่อให้เกิดน้าเสีย ทั้งในระยะการก่อสร้างและเมื่อเปิดดาเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็น
การปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงจาเป็นต้องมีการศึกษา
สภาพปัจจุบันของการจัดการน้าเสียในบริเวณที่ตั้งโครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนามาประเมินผลกระทบต่อ
การจัดการน้าเสียในประเด็นต่างๆ และจัดทามาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการให้อยู่ในระดับต่าที่สุดและสามารถควบคุมได้ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการจัดการน้าเสีย ในพื้นที่ที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน รวมถึงแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักงานจัดการคุณภาพน้า สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร
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3) ผลการศึกษา
แนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 เขต ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร
เขตสัมพันธวงศ์ เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ และ
เทศบาลเมืองลัดหลวง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า การจัดการ
น้าเสียของกรุงเทพมหานคร จะจัดการโดยโรงควบคุมคุณภาพน้าขนาดใหญ่ จานวน 8 แห่ง ซึ่งที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทาง
โครงการฯ มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ทุ่งครุ ดินแดง และบางซื่อ ดัง ตารางที่
4.3.6-1
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ตารางที่ 4.3.6-1 ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้าขนาดใหญ่ จานวน 5 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร
โรงควบคุมคุณภาพน้า

ที่ตั้ง
(พื้นที่ก่อสร้าง)

1. โรงควบคุมคุณภาพน้า ปากคลองผดุงกรุงเกษม
สี่พระยา
ถนนสี่พระยา เขตบางรัก
(1 ไร่ 3 งาน)
2. โรงควบคุมคุณภาพน้า ตลาดบ้านพานถม
รัตนโกสินทร์
เขตพระนคร (4 ไร่)
3. โรงควบคุมคุณภาพน้า ซอยประชาอุทิศ 90
ทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ (9 ไร่)
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4. โรงควบคุมคุณภาพน้า ใกล้กับศาลาว่าการ
ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 2
เขตดินแดง (17 ไร่)

5. โรงควบคุมคุณภาพน้า สวนวชิรเบญจทัศ
บางซื่อ
เขตจตุจกั ร (12 ไร่)

พื้นที่บริการ
(ตารางกิโลเมตร)
2.7
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
สัมพันธวงศ์ และบางรัก
4.1
เขตพระนคร
42
เขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
และจอมทองบางส่วน
37
เขตดุสิต พญาไท ดินแดง
ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร
ปูอมปราบศัตรูพ่าย
และสัมพันธวงศ์
30
พื้นที่บางส่วนของเขต
จตุจักร ดุสิต และพญาไท

ขนาดบาบัด
(ลูกบาศก์
เมตร/วัน)

ระบบบาบัดน้าเสีย

30,000

Contact Stabilization
Activated Sludge

40,000

Two – Stage
Activated Sludge
Vertical Loop
Reactor Activated
Sludge
Activated Sludge
with Nutrients
Removal

65,000

350,000

120,000
(ฤดูแล้ง)
300,000
(ฤดูฝน)

จุดปล่อย
น้าทิ้ง
แม่น้าเจ้าพระยา

-

264

95

16

คลองบางลาภู

4

214

204

26

คลองบางจาก

7

934

448

63

บึงมักกะสัน และ
คลองสามเสน

*

*

*

*

คลองบางเขน
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หมายเหตุ : * = ไม่มีการรวบรวมข้อมูล
ที่มา : รายงานประจาปี สานักงานจัดการคุณภาพน้า สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร , 2556

Activated Sludge in
Underground

ระบบรวบรวมน้าเสีย
สถานีสูบน้า บ่อพักน้าเสีย บ่อดักน้าเสีย ความยาวท่อ
(แห่ง)
(บ่อ)
(บ่อ)
(กม.)
1
48
29
2.3
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4.4

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ – สังคม
1) บทนา
การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อประชาชนที่อยู่ตามแนวเส้นทาง
ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ – สังคมในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างและความสัมพันธ์ทาง
สังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ประเมินการรับรู้โครงการและปฏิกิริยาของครัวเรือน ชุมชน และสถานประกอบการ
รวมถึงพื้นที่อ่อนไหว ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดาเนินการ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการในการปูองกันและติดตามตรวจสอบต่อไป
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโครงสร้างประชากร ครัวเรือน และข้อมูลทั่วไปจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่ และเทศบาลเมืองลัดหลวง
2.2) สารวจภาคสนามด้ า นเศรษฐกิจ -สั ง คม โดยใช้ แบบสัม ภาษณ์กับ ประชากร/กลุ่ ม เปูา หมายที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบในเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
3) ผลการศึกษา
3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
แนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ โดยตัดผ่านพื้นที่
ศึกษาทั้งหมด 10 เขต และ 1 ตาบลได้แก่ เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ ของกรุงเทพมหานคร และตาบลบางพึ่ ง
เทศบาลเมืองลัดหลวง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เขตบางซื่อ
เขตบางซื่อเดิมเป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร คือ อาเภอบางซื่อ จั ดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2437 ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงจัดรูปแบบการปกครองใหม่ตามแบบตะวันตก โดยจัดการ
ปกครองส่วนกลางขึ้นเป็นกระทรวงต่างๆ และยกฐานะกรมพระนครบาลเป็นกระทรวงนครบาล ทาหน้าที่ปกครอง
พื้นที่มณฑลกรุงเทพมหานคร ต่อมาในช่วงปลายรัชกาล ได้แบ่งการปกครองออกเป็นอาเภอชั้นใน 8 อาเภอ และ
อาเภอชั้นนอก 8 อาเภอ อาเภอบางซื่อเป็นอาเภอหนึ่งในเขตการปกครองอาเภอชั้นนอก มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น
เจ้าหน้าที่พนักงานปกครอง เหมือนอาเภอในหัวเมืองของกระทรวงมหาดไทย มีตาบลในเขตการปกครองรวม 14
ตาบล ต่อมาในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2458 จึงได้มีการประกาศกาหนดเขตการปกครองกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่
(ที่มา : http://www.bangkok.go.th/bangsue/page/sub/1862/ประวัติความเป็นมาของสานักงานเขต)
เขตบางซื่อ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สภาพ
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้า
เจ้าพระยา หรือฝั่งพระนคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ได้แก่ แขวงวงศ์สว่าง และแขวงบางซื่อ (บริเวณที่ใช้
เป็นจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟูาสายสีน้าเงินกับโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ) เขตบางซื่อ
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่างๆ ดังนี้
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ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอเมืองนนทบุรี (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตจตุจักรมีคลองประปา ทางรถไฟสายใต้ และทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้น
แบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตดุสิตมีคลองประปา คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตบางพลัดและอาเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางแม่น้า
เจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
ในส่วนของประชากรและครัวเรือนของแขวงบางซื่อซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษา แสดงได้ดังตารางที่ 4.4.1-1
ตารางที่ 4.4.1-1 จานวนประชากรในแขวงบางซื่อ
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
42,600
46,011
บางซื่อ
2555
41,475
44,999
2556
40,865
44,273
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554–2556
แขวง

ปี พ.ศ.

รวม
(คน)
88,611
86,474
85,138

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
29,105
30,309
31,414

2. เขตพระนคร
เขตพระนคร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา มีพื้นที่ประมาณ 5.536 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอิทธิพล
ของการขึ้น– ลงของน้าทะเลหนุน โดยมีคลองที่สาคัญได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษมคลองรอบกรุง (คลองบางลาพูและ
คลองโอ่งอ่างรวมกัน) คลองคูเมืองเดิม คลองราชบพิธ และคลองหลอดราชนัดดา (สานักงานเขตพระนคร, พ.ศ.
2556) เขตพระนครมีอาณาบริเวณติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
จรดคลองผดุงกรุงเกษม ติดต่อกับเขตดุสิต
ทิศตะวันออก จรดคลองโอ่งอ่าง ติดต่อกับเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์
ทิศตะวันตก จรดแม่น้าเจ้าพระยา ติดต่อกับเขตบางกอกน้อย
ทิศใต้
จรดแม่น้าเจ้าพระยา ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตคลองสาน
โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-2
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ตารางที่ 4.4.1-2 จานวนประชากรในเขตพระนคร (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
6,367
6,057
วังบูรพาภิรมย์
2555
6,401
6,005
2556
6,311
5,924
2554
1,688
2,079
วัดราชบพิธ
2555
1,635
2,007
2556
1,606
1,978
2554
1,866
1,858
สาราญราษฎร์
2555
1,874
1,835
2556
1,860
1,800
2554
1,258
1,422
เสาชิงช้า
2555
1,224
1,395
2556
1,192
1,349
2554
2,598
3,413
บวรนิเวศ
2555
2,535
3,346
2556
2,454
3,240
2554
1,321
1,662
ตลาดยอด
2555
1,302
1,634
2556
1,271
1,576
2554
1,070
1,163
ชนะสงคราม
2555
1,052
1,127
2556
1,028
1,113
2554
3,435
4,432
บ้านพานถม
2555
3,366
4,396
2556
3,262
4,275
2554
2,749
2,680
บางขุนพรหม
2555
2,653
2,586
2556
2,591
2,548
2554
1,510
1,727
วัดสามพระยา
2555
1,506
1,705
2556
1,485
1,668
ที่มา :กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554–2556
แขวง

ปี พ.ศ.
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รวม
(คน)
12,424
12,406
12,235
3,767
3,642
3,584
3,724
3,709
3,660
2,680
2,619
2,541
6,011
5,881
5,694
2,983
2,936
2,847
2,233
2,179
2,141
7,867
7,762
7,537
5,429
5,239
5,139
3,237
3,211
3,153

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
4,570
4,572
5,344
980
981
982
1,135
1,135
1,135
709
708
707
1,640
1,634
1,637
1,225
1,225
1,225
822
825
825
2,025
2,028
2,030
2,101
2,103
2,104
969
970
972
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ข้อมูลสถานศึกษาในเขตพระนคร แบ่งตามแขวงและในสังกัดต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาในแต่ละแขวงของ
เขตพระนคร (เฉพาะแขวงที่ศึกษา) รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง สามารถสรุป ได้ดังตารางที่ 4.4.1-3
ตารางที่ 4.4.1-3 สถานศึกษาในเขตพระนครจาแนกตามสังกัด (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
แขวง

สังกัดกรุงเทพมหานคร
วังบูรพาภิรมย์
1
วัดราชบพิธ
1
สาราญราษฎร์
เสาชิงช้า
1
บวรนิเวศ
1
ตลาดยอด
ชนะสงคราม
บ้านพานถม
2
บางขุนพรหม
2
วัดสามพระยา
รวม
8
ที่มา : สานักงานเขตพระนคร พ.ศ.2556

จานวนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ (แห่ง)
สังกัดกรมสามัญศึกษา
สังกัดภาคเอกชน
1
1
1
2
1
1
2
1
6
4

สังกัดอืน่ ๆ
2
1
1
4

3. เขตดุสิต
เขตดุ สิ ต ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ บ ริ เวณที่ ราบลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 10.7 ตารางกิ โ ลเมตร
โดยในปี พ.ศ. 2481 อาเภอบางซื่อซึ่งเป็นอาเภอชั้นนอกทางทิศเหนือ ได้ถูกยุบลงเป็นตาบลมาขึ้นกับอาเภอดุสิต และ
เนื่องจากทางอาเภอมีจานวนประชากรและพื้นที่กว้างขวางมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกตาบลสามเสนใน ตาบล
มักกะสัน ตาบลทุ่งพญาไท ตาบลถนนเพชรบุรี และตาบลถนนพญาไท ไปรวมกับพื้นที่บางส่วนของอาเภอบางกะปิ
เพื่อจัดตั้งเป็นอาเภอพญาไทในปีพ.ศ. 2509 ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เป็นนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอาเภอและตาบล
อาเภอดุสิตจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเขตดุสิตนั้น มีหน่วยการปกครองย่อย 5
แขวงคือ แขวงดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค และแขวงถนนนครไชยศรี (ที่มา :
http://www.bangkok.go.th/dusit/page/sub/649/ข้อมูลทั่วไปของเขต)
โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-4
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ตารางที่ 4.4.1-4 จานวนประชากรในเขตดุสติ (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
5,596
7,178
วชิรพยาบาล
2555
5,520
7,099
2556
5,411
6,974
2554
9,334
6,992
ดุสิต
2555
9,279
6,954
2556
9,105
6,849
2554
33,272
27,508
ถนนนครไชยศรี
2555
33,759
26,931
2556
33,801
26,607
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
แขวง

ปี พ.ศ.

รวม
(คน)
12,774
12,619
12,385
16,326
16,233
15,954
60,780
60,690
60,408

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
3,050
3,057
3,058
3,595
3,580
3,619
20,221
20,506
20,523

ข้อมูลสถานศึกษาในเขตดุสิต แบ่งตามแขวงและในสังกัดต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาในแต่ละแขวงของเขต
ดุสิต (เฉพาะแขวงที่ศึกษา) มีรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง สามารถสรุป ได้ดังตารางที่ 4.4.1-5
ตารางที่ 4.4.1-5 สถานศึกษาในเขตดุสติ จาแนกตามสังกัด (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
เขต

สังกัดกรุงเทพมหานคร
วชิรพยาบาล
ดุสิต
นครชัยศรี
รวม
ที่มา : สานักงานเขตดุสิต พ.ศ. 2556

จานวนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ (แห่ง)
สังกัดกรมสามัญศึกษา
สังกัดเอกชน
1
2
2
1
1
1
4
4

สังกัดอืน่ ๆ
1
1

4. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ในปีพ.ศ. 2483 มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตตาบลและอาเภอในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ตาบล
มหานาคและตลาดนางเลิ้งถูกยุบรวมเข้ากับตาบลวัดโสมนัส ตาบลบ้านบาตรถูกยุบไปรวมกับตาบลวัดเทพศิรินทร์และ
ปูอมปราบศัตรูพ่าย ตาบลโรงเลี้ยงเด็กและสวนมะลิถูกยุบรวมเข้ากับตาบลวัดเทพศิรินทร์ และตาบลวรจักรถูกยุบ
รวมเข้ากับตาบลปูอมปราบศัตรูพ่าย จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองในจังหวัด
พระนครใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490 ครั้งนี้กาหนดให้อาเภอปูอมปราบศัตรูพ่ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5
แขวง คือ แขวงปูอมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตรและแขวงวัดโสมนัส
ต่อมามีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรีในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่อาเภอปูอมปราบศัตรูพ่ายได้ย้ายที่ว่าการจากถนนหลานหลวงไปตั้งอยู่ที่
ถนนศุภมิตร ตาบลวัดโสมนัส (ที่ตั้งปัจจุบัน) และในปีถัดมา (พ.ศ. 2515) ก็มีประกาศคณะปฏิวัติเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารเมืองหลวงใหม่อีกครั้งจากนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทน
อาเภอและตาบลอาเภอปูอมปราบศัตรูพ่ายจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตปูอมปราบศัตรูพ่ายนับแต่นั้น (ที่มา
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: https://th.wikipedia.org/wiki/เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย) เขตปูอมปราบศัตรูพ่ายตั้งอยู่ทางตะวันตกของฝั่งพระนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 1.931 ตารางกิโลเมตร มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตปทุมวัน มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์ มีถนนพระรามที่ 4 และถนนเจริญกรุงเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพระนคร มีคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) และถนนราชดาเนินนอกเป็ นเส้น
แบ่งเขต
โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-6
ตารางที่ 4.4.1-6 จานวนประชากรในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
8,408
8,884
ปูอมปราบ
2555
8,216
8,663
2556
8,068
8,540
2554
3,981
4,054
วัดเทพศิรินทร์
2555
3,909
3,968
2556
3,878
3,911
2554
3,998
4,102
บ้านบาตร
2555
3,887
4,002
2556
3,798
3,901
2554
3,851
4,039
วัดโสมนัส
2555
3,806
3,976
2556
3,728
3,905
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
แขวง

ปี พ.ศ.

รวม
(คน)
17,292
16,879
16,608
8,035
7,877
7,789
8,100
7,889
7,699
7,890
7,782
7,633

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
6,489
6,509
6,438
2,741
2,740
2,751
2,611
2,617
2,616
2,216
2,218
2,217

ข้อมูลสถานศึกษาในเขตปูอมปราบศัตรูพ่ายแบ่งตามแขวงและสังกัดต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาในแต่ละแขวง
ของเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย(เฉพาะแขวงที่ศึกษา) รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง สามารถสรุป ได้ดังตารางที่ 4.4.1-7
ตารางที่ 4.4.1-7 สถานศึกษาในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจาแนกตามสังกัด (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
แขวง

สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปูอมปราบ
1
วัดเทพศิรินทร์
1
บ้านบาตร
1
วัดโสมนัส
รวม
3
ที่มา : สานักงานเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย, พ.ศ. 2556

จานวนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ(แห่ง)
สังกัดกรมสามัญศึกษา
สังกัดภาคเอกชน
2
1
1
2
1
3
5
3
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5. เขตสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตที่เล็กที่สุดของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางมีพื้นที่ทั้งหมด
1.416 ตารางกิโลเมตรสภาพพื้นที่ประกอบไปด้วยแหล่งการค้าหนาแน่นและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่างๆ ดังนี้ (ที่มา :
http://www.bangkok.go.th/samphanthawong)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย มีถนนเจริญกรุงและถนนพระรามที่ 4 เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางรัก มีคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยา เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพระนคร มีคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) เป็นเส้นแบ่งเขต
โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-8
ตารางที่ 4.4.1-8 จานวนประชากรในเขตสัมพันธวงศ์ (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
4,224
4,319
จักรวรรดิ
2555
4,157
4,203
2556
4,102
4,135
2554
5,280
5,611
สัมพันธวงศ์
2555
5,131
5,477
2556
5,028
5,333
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
แขวง

ปี พ.ศ.

รวม
(คน)
8,543
8,360
8,237
10,891
10,608
10,361

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
5,018
5,021
5,020
4,493
4,497
4,478

ข้อมูลสถานศึกษาในเขตสัมพันธวงศ์แบ่งตามแขวงและสังกัดต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาในแต่ละแขวงของ
เขตสัมพันธวงศ์(เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา) รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง สามารถสรุป ได้ดังตารางที่ 4.4.1-9
ตารางที่ 4.4.1-9 สถานศึกษาในเขตสัมพันธวงศ์ (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
แขวง

สังกัดกรุงเทพมหานคร
จักวรรดิ
1
สัมพันธวงศ์
2
รวม
3
ที่มา : สานักงานเขตสัมพันธวงศ์, พ.ศ. 2556

จานวนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ (แห่ง)
สังกัดกรมสามัญศึกษา
สังกัดภาคเอกชน
1
1
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6. เขตคลองสาน
เขตคลองสานเดิ มมีฐานะเป็นอาเภอบางลาพูล่าง อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดธนบุรี และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “อาเภอบุปผาราม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่ออาเภอ
บุปผารามเป็น “อาเภอคลองสาน” ในปี พ.ศ.2459 เนื่องจากขณะนั้นที่ตั้งอาเภออยู่ที่วัดทองนพคุณในเขตตาบลคลอง
สาน ต่ อ มาในปี พ .ศ. 2481 ได้ มี ป ระกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ยุ บ รวมอ าเภอและยุ บ อ าเภอลงเป็ น กิ่ ง อ าเภอ
โดยอาเภอคลองสานได้ถูกลดฐานะเป็นกิ่งอาเภอคลองสาน ขึ้นกับอาเภอบางยี่เรือ และเนื่องจากกิ่งอาเภอคลองสาน
มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2500 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็น “อาเภอคลองสาน” ขึ้นอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ.
2514 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรี เข้าเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และมี
ฐานะเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2515 แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอาเภอและตาบล อาเภอคลองสานจึง
เปลี่ยนฐานะเป็น “เขตคลองสาน” กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง คือ แขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงบางลาภูล่าง และแขวงต้นไทร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานี
รถไฟฟู า มี พื้ น ที่ จ านวน 6.051 ตารางกิ โ ลเมตร มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ พื้ น ที่ ก ารปกครองอื่ น ดั ง นี้ (ที่ ม า :
http://www.bangkok.go.th/khlongsarn/page/sub/4801/ประวัติความเป็นมา)
ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตพระนคร และเขตสัมพันธ์วงศ์มีแนวกึ่งกลางของแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้น
แบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางรัก และเขตสาทร มีแนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตบางคอแหลม มีแนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตธนบุรีมีคลองบางไส้ไก่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น และถนนประชาธิปก
เป็นเส้นแบ่งเขต
โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-10
ตารางที่ 4.4.1-10 จานวนประชากรในเขตคลองสาน (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
7,363
8,150
สมเด็จเจ้าพระยา
2555
7,175
7,964
2556
7,014
7,794
2554
7,341
8,076
คลองสาน
2555
7,313
7,993
2556
7,319
8,056
2554
12,601
14,390
บางลาภูลา่ ง
2555
12,371
14,139
2556
12,218
14,024
2554
9,028
10,522
คลองต้นไทร
2555
8,973
10,425
2556
8,937
10,403
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
แขวง

ปี พ.ศ.
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รวม
(คน)
15,513
15,139
14,808
15,417
15,306
15,375
26,991
26,510
26,242
19,550
19,398
19,340

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
5,055
5,054
5,060
5,679
5,680
5,715
11,953
11,950
12,555
12,440
13,040
13,165
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7. เขตธนบุรี
เขตธนบุรี เดิมชื่อว่า “อาเภอราชคฤห์” เป็นอาเภอชั้นในขึ้นตรงกับกรมนครบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัด
ราชคฤห์ ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่ออาเภอราชคฤห์เป็น “อาเภอบางยี่เรือ” โดยในวันที่ 17
เมษายน พ.ศ.2482 ได้มีราชกฤษฎีกา เปลี่ยนนามอาเภอบางยี่เรือเป็ น “อาเภอธนบุรี” และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ.2510 ได้ย้ายที่ทาการมาอยู่ภายในบริเวณวัดเวฬุราชิน ตาบลบางยี่เรือ จนถึงปัจจุบัน เขตธนบุรี เป็นเขตชั้นใน
ของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 8.566 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี (ที่มา : http://www.bangkok.go.th/thonburi/page/sub/1080/ประวัติและ
ข้อมูลทั่วไปของเขตธนบุรี) แบ่งการปกครองออกเป็น 7 แขวง คือ แขวงวัด กัลยาณ์แขวงหิรัญรูจีแขวงบางยี่เรือแขวง
ตลาดพลูแขวงบุคคโล แขวงสาเหร่ และแขวงดาวคะนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานี
รถไฟฟูา โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

จรดคลองบางกอกใหญ่ ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ และติดแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้าม
คือเขตพระนคร
ทิศตะวันออก จรดคลองบางไส้ไก่ และถนนประชาธิปก ติดต่อกับเขตคลองสาน
ทิศตะวันตก จรดคลองบางสะแก คลองวัดใหม่ยายนุ้ย คลองบางหลวง ติดต่อกับเขตจอมทอง และ
เขตภาษีเจริญ
ทิศใต้
จรดคลองดาวคะนอง และแม่น้าเจ้าพระยา ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ
โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-11
ตารางที่ 4.4.1-11 จานวนประชากรในเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
แขวง

ปี พ.ศ.

2554
วัดกัลยาณ์
2555
2556
2554
หิรัญรูจี
2555
2556
2554
บางยี่เรือ
2555
2556
2554
ดาวคะนอง
2555
2556
2554
สาเหร่
2555
2556
2554
บุคคโล
2555
2556
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556

จานวน (คน)
ชาย
4,964
4,853
4,735
6,392
6,311
6,221
11,754
11,514
11,296
8,991
8,878
8,761
8,151
8,017
7,874
8,541
8,432
8,296

4-209

หญิง
5,555
5,439
5,377
7,165
7,130
7,038
12,612
12,337
12,137
9,914
9,777
9,650
9,141
8,992
8,826
9,737
9,679
9,453

รวม
(คน)
10,519
10,292
10,112
13,557
13,441
13,259
24,366
23,851
23,433
18,905
18,655
18,411
17,292
17,009
16,700
18,278
18,111
17,749

จานวนบ้าน (หลังคา
เรือน)
2,683
2,692
2,746
3,947
3,954
3,959
7,537
7,551
7,567
8,795
8,799
9,430
7,304
7,719
8,606
9,074
9,087
9,089
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ข้อมูลสถานศึกษาในเขตธนบุรีแบ่งตามแขวงและสังกัดต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาในแต่ละแขวงของเขตธนบุรี
(เฉพาะแขวงที่ศึกษา) รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง สามารถสรุป ได้ดังตารางที่ 4.4.1-12
ตารางที่ 4.4.1-12 สถานศึกษาในเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ (แห่ง)
สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัดภาคเอกชน
วัดกัลยาณ์
2
2
7
หิรัญรูจี
2
1
บางยี่เรือ
3
1
7
ดาวคะนอง
2
สาเหร่
2
บุคคโล
1
1
5
รวม
12
4
20
ที่มา : สานักงานเขตธนบุรี, พ.ศ. 2556
แขวง

สังกัดอืน่ ๆ
1
2
3

8. เขตจอมทอง
เขตจอมทองเดิมเป็นพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี ซึ่ง ใน
บริเวณนี้ต่อมามีชุมชนหนาแน่นและมีความเจริญขึ้น เนื่องจากเป็นที่ตั้งที่ว่าการอาเภอ มีทั้งคลอง ถนน และเส้นทาง
รถไฟตัดผ่าน ทางเทศบาลจึงได้จัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีขึ้นในปี พ.ศ.2479 โดยให้ตาบลบางค้ออยู่ในพื้นที่ด้วย และตั้ง
สุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตาบลบางขุนเทียนและตาบลบางมดในปีพ.ศ.2508 ซึ่ง “ตาบล
จอมทอง”ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2513 โดยโอนพื้นที่ 11 หมู่บ้านทางตอนเหนือของตาบลบางมด
ออกมา ต่อมาได้ มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจัง หวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการเรียกชื่อตาบลและอาเภอแบบเดิม ตาบลจอมทองจึงได้รับการเปลี่ยนฐานะ
เป็น “แขวงจอมทอง” และอยู่ในเขตการปกครองของสานักงานเขตบางขุนเทียน จนกระทั่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ.2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง “เขตจอมทอง” ขึ้นโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 แขวง
ได้แก่ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด และแขวงจอมทอง (ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/เขต
จอมทอง) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีสถานีรถไฟฟูาและแนวเส้นทางรถไฟฟูาตัดผ่านพื้นที่ของเขต โดยเขตจอมทอง มีพื้นที่
26.265 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองอื่น ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขตธนบุรี คลองบางประทุน คลองตาฉ่า คลองรางบัว คลอง
สวนหลวงใต้ คลองบางหว้า คลองวัดโคนอน คลองตาม่วง คลองวัดนางชี คลองด่าน
คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 และคลองแยก บางสะแก 13 เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองบางสะแก คลองดาวคะนอง และถนน
สุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน มีคลองบางปะแก้ว คลอง
ยายจาปี คลองกอไผ่ขวด ลารางสาธารณะ คลองบางมด คลองตาสุก และคลองบัว เป็น
เส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ มีคลองวัด คลองสนามชัย
คลองวัดสิงห์ และคลองบางระแนะ เป็นเส้นแบ่งเขต
4-210
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โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-13
ตารางที่ 4.4.1-13 จานวนประชากรในเขตจอมทอง (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
17,708
19,157
บางค้อ
2555
17,454
18,952
2556
17,261
18,686
2554
20,928
23,083
บางมด
2555
21,301
23,355
2556
21,514
23,666
2554
18,329
19,622
จอมทอง
2555
18,154
19,401
2556
17,969
19,163
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
แขวง

ปี พ.ศ.

รวม
(คน)
36,865
36,406
35,947
44,011
44,656
45,180
37,951
37,555
37,132

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
12,502
12,620
13,622
18,931
19,508
19,943
14,394
14,514
14,613

ข้อมู ล สถานศึกษาในเขตจอมทองแสดงดั ง ตารางที่ 4.4.1-14 แบ่ ง ตามแขวงและสั ง กัด ต่ า งๆ ซึ่ ง
สถานศึกษาในแต่ละแขวงของเขตจอมทอง (เฉพาะแขวงที่ศึกษา) รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.4.1-14 สถานศึกษาในเขตจอมทอง (เฉพาะแขวงในพื้นที่ศึกษา)
จานวนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ(แห่ง)
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัดภาคเอกชน
บางค้อ
3
2
4
บางมด
4
2
2
จอมทอง
1
1
รวม
8
4
7
ที่มา : สานักงานเขตจอมทอง, พ.ศ. 2556
แขวง

สังกัดอืน่ ๆ
-

9. เขตราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณทางทิศใต้ของ
กรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีพื้นที่ 15.70 ตารางกิโลเมตร จัดอยู่ในกลุ่มเขต
กรุงธนเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี แบ่ง
การปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงบางปะกอก และแขวงราษฎร์บูรณะ และมีชุมชนที่ได้รับการจัดตั้ง ตาม
ระเบี ย บกรุ ง เทพมหานครว่ า ด้ ว ยกรรมการชุ ม ชนในเขตราษฎร์ บู ร ณะ มี ทั้ ง หมด 27 ชุ ม ชน (ที่ ม า :
http://www.bangkok.go.th/ratburana) โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตบางคอแหลม เขตธนบุรี และติดเขตยานนาวา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจอมทอง
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตทุ่งครุ
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โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-15
ตารางที่ 4.4.1-15 จานวนประชากรในเขตราษฎร์บูรณะ
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
25,404
26,918
บางปะกอก
2555
25,101
26,599
2556
24,902
26,493
2554
16,885
18,634
ราษฎร์บูรณะ
2555
16,562
18,381
2556
16,308
18,122
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
แขวง

ปี พ.ศ.

รวม
(คน)
52,322
51,700
51,395
35,519
34,943
34,430

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
22,397
20,391
20,628
13,063
11,277
13,231

ข้อมูลสถานศึกษาในเขตราษฎร์บูรณะ แสดงดังตารางที่ 4.4.1-16 แบ่งตามแขวงและสังกัดต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 25 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.4.1-16 สถานศึกษาในเขตราษฎร์บูรณะ
จานวนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ(แห่ง)
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดกรมสามัญศึกษา
สังกัดภาคเอกชน
บางปะกอก
3
1
8
ราษฎร์บูรณะ
3
2
8
รวม
6
3
16
ที่มา : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ, พ.ศ. 2556
แขวง

สังกัดอืน่ ๆ
-

10. เขตทุ่งครุ
เขตทุ่ ง ครุ เป็ น เขตจั ด ตั้ ง ใหม่ ต ามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อวั น ที่ 14 ตุ ล าคม พ.ศ. 2540
เนื่องจากสภาพพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการคมนาคม
อย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดการกระจายตัวของประชากรและสาธารณูปโภคเข้าไปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์ใน
การปกครองและการให้บริการภาครัฐเกิดความสะดวกแก่ประชาชน กรุงเทพมหานครจึงแบ่งแขวงบางมด และแขวง
ทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นเขตการปกครองตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อตามพื้นที่ว่า “เขตทุ่งครุ” โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 26.84
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงบางมด และแขวงทุ่งครุ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
(ที่มา: เอกสารข้อมูลท้องถิ่น สานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร, 2556)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจอมทอง และเขตบางขุนเทียน
โดยมีจานวนประชากรและครัวเรือนในแขวงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.4.1-17
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ตารางที่ 4.4.1-17 จานวนประชากรในเขตทุ่งครุ
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
2554
24,501
27,586
บางมด
2555
24,730
27,869
2556
25,097
28,254
2554
30,073
33,663
ทุ่งครุ
2555
30,179
33,745
2556
30,360
33,951
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
แขวง

ปี พ.ศ.

รวม
(คน)
52,087
52,599
53,351
63,736
63,924
64,311

จานวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
23,674
24,609
24,204
22,538
23,404
22,926

11. เทศบาลเมืองลัดหลวง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองลัดหลวง จัดตั้งขึ้นโดยการยกฐานะจากสุขาภิบาลพระประแดงเป็นเทศบาลตาบลลัดหลวง
ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา มี ผ ลบั งคับ ใช้เมื่ อวัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2537 ต่ อมาได้ มี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตาบลลัดหลวง เป็นเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน
พ.ศ.2545 มีพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 15.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตาบล ได้แ ก่
ตาบลบางครุ ตาบลบางพึ่ง และตาบลบางจาก โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
บางส่วนติดแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่ ประมาณ 500 โรงงาน
(ที่มา : www.ladluang.go.th) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคะนอง เทศบาลเมืองพระประแดง และเทศบาล
เมืองปูุเจ้าสมิงพราย อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์ อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 4.4.1-18 จานวนประชากรในเทศบาลเมืองลัดหลวง (เฉพาะตาบลในพื้นที่ศึกษา)
เทศบาลเมืองลัดหลวง (ตาบล)

เพศ

ปี พ.ศ.

ชาย
2554
12,226
บางพึ่ง
2555
12,145
2556
12,063
2554
13,094
บางครุ
2555
13,082
2556
12,935
2554
11,080
บางจาก
2555
11,034
2556
10,937
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2554-2556
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หญิง
13,415
13,361
13,298
13,965
14,003
13,905
11,341
11,278
11,159

รวม
25,641
25,506
25,361
27,059
27,085
26,840
22,421
22,312
22,096

จานวนบ้าน
(หลังคา)
12,902
12,963
12,982
12,268
12,327
12,355
10,085
10,124
10,158
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3.2) การสารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม
การสารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม ดาเนินการโดยใช้แบบสอบถามกับประชากรกลุ่มเปูาหมายใน
เขตพื้นที่ศึกษาโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้
(1)

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

จากรายละเอียดโครงการที่กล่าวในบทที่ 2 และ บทที่ 3 จะเห็นได้ว่า แนวเส้นทางโครงการ
รถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสามเสน-ราษฎร์บูรณะ ได้รับมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 และช่วงต้นทาง คือ ช่วงบางซื่อ -สามเสน ได้รับมติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อ 31 ตุลาคม 2555
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ การปรับแนวตั้งแต่
สถานีเตาปูน (จุดเริ่มต้นโครงการ) ซึ่งเป็นสถานียกระดับของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ จากนั้น
ลดระดับลงสู่ทางวิ่งใต้ดินเข้าสู่ที่ตั้งสถานีรัฐสภา ตามแนวถนน ง8 ของกรุงเทพมหานคร ช่วงนี้เป็นแนวเส้นทางใหม่ที่
ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน การปรับแนวใหม่จึงทาให้เกิดผู้รับผลกระทบกลุ่ม
ใหม่ โครงการจึงมีการศึกษาด้านเศรษฐกิจ -สังคมของกลุ่มครัวเรือนตามแนวถนน ง8 เป็นกลุ่มเฉพาะ (ดัง รูปที่
4.4.1-1) แยกออกจากครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาตามแนวเส้นทางเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญส่วนที่ 2 คือ การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) การศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม จึงกาหนดครัวเรือนโดยรอบที่จอดรถไฟฟูา เป็นพื้นที่ศึกษาแยกออกมาอีกพื้นที่หนึ่ง (ดังรูปที่
4.4.1-2) และผลจากการปรับเปลี่ยนที่ตั้งที่จอดรถไฟฟูา ทาให้มีการออกแบบสถานีรถไฟฟูาให้บริการในช่วงทางวิ่ง
จากสถานีราษฎร์บูรณะ (สถานีสุดท้ายในโครงการเดิม) เพื่อเข้าไปยังที่จอดรถไฟฟูา การศึกษาด้านเศรษฐกิจ -สังคม
ของโครงการ จึงพิจารณาพื้นที่ตามแนวทางวิ่งและสถานีรถไฟฟูาที่เ พิ่มเติม (ดังรูปที่ 4.4.1-3) ควบคู่ไปกับการศึกษา
ในพื้นที่โดยรอบที่จอดรถไฟฟูาด้วย
(2)

การจาแนกกลุ่มประชากรเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

(2.1) กลุ่มผู้นาชุมชน ประกอบด้วยผู้นาชุมชนในพื้นที่ศึกษา คือ ผู้นาชุมชนในช่วงการเปลี่ยนระดับ
จากสถานีเตาปูนไปสถานีรัฐสภา ตามแนวถนน ง.8 ผู้นาชุมชนในแนวเส้นทางโครงการเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว และช่วงสถานีพระประแดง – สถานีครุในรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา
(2.2) กลุ่มครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม คือ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จาก
การพัฒนาโครงการ จาแนกออกเป็น 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ตามแนวถนน ง8 พื้นที่ตามแนวเส้นทางเดิม พื้นที่ตามแนว
สถานีพระประแดง-สถานีครุใน และพื้นที่รอบที่จอดรถไฟฟูา (ศูนย์ซ่อมบารุงตามการออกแบบเดิม)
(2.3) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล ตามแนวเส้นทางโครงการ
ทั้งส่วนที่เป็นสถานีใต้ดิน และส่วนที่เป็นทาง/สถานียกระดับ
(2.4) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน คือ กลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ที่ดิน ทรัพย์สิน และต้องมี
การอพยพโยกย้าย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยตรงจากการดาเนินโครงการ
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รูปที่ 4.4.1-1 แสดงบริเวณในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (สถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา)
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รูปที่ 4.4.1-2 แสดงชุมชนต่างๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากบริเวณพื้นที่ศูนย์ซ่อมบารุงโครงการฯ
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รูปที่ 4.4.1-3 แสดงชุมชนต่างๆ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (สถานีพระประแดง – สถานีครุใน)
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(3)

วิธีการศึกษาสารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ทาการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรเปูาหมาย ดังนี้

 ผู้นาชุมชน: จะทาการสัมภาษณ์ผู้นาที่อยู่ในชุมชน อาทิเช่น ประธานชุมชน รองประธานชุมชน
เป็นต้น หากไม่พบบุคคลดังกล่าวจะทาการสัมภาษณ์ คณะกรรมการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน
 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม: จะทาการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนเป็นลาดับแรก หรือหาก
ขณะเข้าทาการสัมภาษณ์ ไม่พบหัวหน้าครัวเรือน จะสัมภาษณ์คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน โดยจะมีการระบุสถานภาพ
ของผู้ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจน
 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง: จะทาการสัมภาษณ์เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นลาดับแรก แต่หาก
ไม่พบเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่สามารถตอบคาถามได้ จะสัมภาษณ์ตัวแทน เช่น คู่สมรส บิดา มารดา
แล้วแต่กรณี โดยต้องพิจารณาแล้วว่า บุคคลนั้นๆ สามารถถ่ายทอดข้อมูลไปยังเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้และอยู่ในสถานะที่
ทราบข้อมูลของครัวเรือนผู้รับผลกระทบโดยตรง โดยจะระบุสถานภาพไว้ในแบบสอบถามอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
สาหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกเวนคืนนี้ โครงการได้ใช้วิธีการในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การให้ข้อมู ล รายละเอีย ดโครงการ พื้ น ที่ ถูกเวนคืน พร้อมกับ มี การรับ ฟั ง ความคิด เห็น และชี้ แจงอย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่ ง
รายละเอียดจะกล่าวต่อไป
 พื้นที่อ่อนไหว: จะทาการสัมภาษณ์บุคคลที่มีอานาจ/สถานภาพสูงสุดของสถานที่ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้
 ศาสนสถาน : จะทาการสัมภาษณ์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส โต๊ะอิหม่าม หากไม่พบบุคคล
ดังกล่าว จะทาการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้สภาพแวดล้อมปัจจุบนั ของศาสนสถานเป็นอย่างดี และ
สามารถให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้
 สถานศึกษา : จะทาการสัมภาษณ์ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หากไม่พบบุคคลดังกล่าว จะ
ทาการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และสามารถให้
ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้
 สถานพยาบาล : จะทาการสัมภาษณ์ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หากไม่พบบุคคลดังกล่าว
จะทาการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของสถานพยาบาลเป็นอย่างดี และ
สามารถให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้
(3.1) การกาหนดขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง
สาหรับกลุ่มประชากรเปูาหมายที่เป็นผู้ นาชุมชน พื้นที่อ่อนไหว จะทาการสัมภาษณ์ผู้ที่มีสถานะ
ตามที่ กล่าวข้างต้น จึ งมีประชากรตัว อย่าง อย่ างน้อยแห่งละ 1 ตัว อย่า ง ส่ วนกลุ่ มประชากรเปูา หมายที่เป็ นผู้รับ
ผลกระทบโดยตรง โครงการกาหนดจะทาการสัมภาษณ์ให้ครบทุกราย (100%) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่
สาคัญจากการพัฒนาโครงการ
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กรณีกลุ่มประชากรเปูาหมายที่เป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม จะกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามหลักการทางสถิติ โดยใช้สูตรการคานวณจานวนตัวอย่างของ Taro Yamane (1973:725, Yamane, Taro.
Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Ed. Tokyo Harper International Edition, 1973) ใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% คือ
n =
เมื่อ

n
N
e

2

= จานวนตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา
= จานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา
= ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ 95% หรือค่าความคลาดเคลื่อน 0.05

จากการที่โครงการประกอบด้วยแนวเส้นทางวิ่งของรถไฟฟูา (รวมสถานี) และที่จอดรถไฟฟูา จึงมี
กรอบพื้นที่ศึกษาที่ต่างกัน คือ ส่วนที่เป็นแนวเส้นทางโครงการ พื้นที่ศึกษาจะอยู่ในบริเวณระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ โดยคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและดาเนินโครงการฯ ส่วน
การศึกษากลุ่มประชากร/ครัวเรือนที่อยู่รอบพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ได้กาหนดพื้นที่ศึกษาในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร
จากที่ตั้งที่จอดรถไฟฟูา เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าพื้นที่โครงการส่วนนี้มีความกว้างขวางและมีกิจกรรมที่ต่างออกไปจาก
เส้นทางที่มีกิจกรรมเฉพาะการเดินรถไฟฟูา
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เปูาหมาย และได้ผลการศึกษาที่เป็นตัวแทนของพื้นที่นั้น
อย่างชัดเจน โครงการจึงได้แบ่งพื้นที่ศึกษาและแยกการคานวณขนาดตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
 ครัวเรือนในช่วงแนวถนน ง8 ซึ่งเป็นแนวที่มีการเปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาออกแบบปัจจุบัน
 ครัวเรือนตามแนวเส้นทางเดิม ที่เคยได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว
 ครัวเรือนช่วงสถานีพระประแดง ถึง สถานีครุใน ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาเพิ่มเติม
 ครัวเรือนโดยรอบที่จอดรถไฟฟูา
โดยกลุ่ม ตัว อย่ างและจ านวนตัว อย่ างบริเวณพื้ นที่ ศึกษาตามที่ ได้ จาแนกไว้ แสดงดัง ตารางที่
4.4.1-19 ถึง ตารางที่ 4.4.1-23 สรุปจานวนตัวอย่างที่ทาการสารวจดังนี้





ครัวเรือนในช่วงแนวถนน ง8 จานวน 392 ตัวอย่าง
ครัวเรือนตามแนวเส้นทางเดิม ที่เคยได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จานวน 475 ตัวอย่าง
ครัวเรือนช่วงสถานีพระประแดง ถึง สถานีครุใน จานวน 440 ตัวอย่าง
ครัวเรือนโดยรอบที่จอดรถไฟฟูา จานวน 417 ตัวอย่าง
สาหรับการสุ่มประชากรตัวอย่าง กาหนดดังนี้
 ผู้น าชุ มชน ครัว เรือนที่ไ ด้ รับ ผลกระทบโดยตรง และพื้ นที่ อ่อนไหว : ท าการสุ่ มตั วอย่า งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผู้ดารงตาแหน่งผู้นาชุมชน หัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม : ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
โดยทาการเก็บตัวอย่างจากครัวเรือนในพื้นที่ที่กาหนด จนได้จานวนครบตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ในการศึกษาได้แบ่งพื้นที่
เปูาหมายให้เป็นพื้นที่ย่อยๆเพื่อให้มีการกระจายตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ศึกษาอย่างทั่วถึง
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ตารางที่ 4.4.1-19 จานวนตัวอย่างเพื่อสารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม สาหรับครัวเรือนที่อยู่ในระยะห่างข้างละ 100 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ
ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา (แนวถนน ง8)
เขตการปกครอง

ตาบล/แขวง

เขตบางซื่อ
เขตดุสิต

บางซื่อ
นครไชยศรี

พื้นที่เขต
(ตร.กม.)
(1)

พื้นที่ในรัศมีศึกษา
(ตร.กม.)
(2)

จานวนครัวเรือน
(3)

5.762
5.272

0.198634
0.308551

32,147
20,783
52,930

รวม
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษาปี พ.ศ. 2558

ครัวเรือนในรัศมีศึกษา
(ครัวเรือน)
(4)
= (2) * (3) / (1)
1,108.2
1,216.3
2,324.5

ครัวเรือนในรัศมีศึกษา
ปัดเป็นจานวนเต็ม
(ครัวเรือน)
1,109
1,217
2,326

ค่าถ่วงน้าหนัก

60 %

ครัวเรือนจาก
การคานวณ
ด้วย Taro

ครัวเรือนที่เก็บ
มาจริง
(ครัวเรือน)

111.4
122.3
233.7

112
123
235
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ตารางที่ 4.4.1-20 จานวนตัวอย่างเพื่อสารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม สาหรับครัวเรือนที่อยู่ในระยะห่างข้างละ มากกว่า 100 เมตร-500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ
ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา (แนวถนน ง8)
เขตการปกครอง

ตาบล/แขวง

พื้นที่เขต(ตร.กม.)
(1)

เขตบางซื่อ
เขตดุสิต

บางซื่อ
นครไชยศรี

5.762
5.272

พื้นที่ในรัศมีศึกษา
(ตร.กม.)
(2)
1.262051
1.508959

รวม

จานวนครัวเรือน
(3)
32,147
20,783
52,930

ครัวเรือนในรัศมีศึกษา
(ครัวเรือน)
(4)
= (2) * (3) / (1)
7,041.1
5,948.5
12,989.60

รวมทั้งหมด

ครัวเรือนในรัศมีศึกษา
ปัดเป็น
จานวนเต็ม
(ครัวเรือน)
7,042
5,949
12,991
15,317

ค่าถ่วงน้าหนัก

40 %

ครัวเรือนจาก
การคานวณ
ด้วย Taro
84.5
71.39
155.8
389.5

ครัวเรือนที่เก็บ
มาจริง
(ครัวเรือน)
85
72
157
392

ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษาปี พ.ศ. 2558
บทที่ 4
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ตารางที่ 4.4.1-21 จานวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อมและผู้นาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (สถานีรัฐสภา – สถานีราษฎร์บูรณะ)
จานวนตัวอย่าง*
จานวนตัวอย่าง**
(ครัวเรือน)
(ผู้นาชุมชน)
1
สถานีรัฐสภา
27
2
สถานีศรีย่าน
27
3
สถานีวชิรพยาบาล
27
4
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
27
5
สถานีบางขุนพรหม
27
6
สถานีผ่านฟูา
27
7
สถานีสามยอด
27
8
สถานีสะพานพุทธฯ
27
32
9
สถานีวงเวียนใหญ่
27
10
สถานีสาเหร่
27
11
สถานีดาวคะนอง
27
12
สถานีบางปะแก้ว
27
13
สถานีบางปะกอก
27
14
สถานีสะพานพระราม 9
27
15
สถานีราษฎร์บูรณะ
27
16
ตาบลบางพึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
70
รวม 16 แห่ง
475
32
หมายเหตุ : * เป็นการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนบริเวณสถานีรถไฟฟูาในแนวเส้นทางที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ -สามเสน และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ช่วง
สามเสน – ราษฎร์บูรณะ ตามหนังสือที่ ทส 1009.4/2248 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 สอดคล้องตามหลักการคานวณ
ลาดับ

บริเวณพื้นที่โครงการฯ/สถานีรถไฟฟ้าฯ

ของ Taro Yamane โดยกาหนดประชากรมากกว่ า 100,000 หรือ  ที่ความคลาดเคลื่อน 5% จะได้จานวนตัวอย่าง
400 จากนั้นจึงเฉลี่ยตามรายสถานี 15 สถานี (400 15 = 26.67 หรือ บริเวณสถานีละ 27 ตัวอย่าง
** ข้อมูลผู้นาชุมชน แสดงในภาคผนวก ค3.1
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ตารางที่ 4.4.1-22 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ (สถานีพระประแดง – สถานีครุใน)
เขตการปกครอง

ตาบล/แขวง

หมู่

บางครุ
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เทศบาลเมือง
ลัดหลวง อาเภอ
พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
บางพึ่ง

เขตทุง่ ครุ
รวม

0.228
0.295
0.211
0.291
0.400
0.252
0.218
0.258
0.637
0.136
0.319
0.177
0.193
0.800
0.286
17.690
22.391

พื้นที่ในรัศมี
ศึกษา
(ตร.กม.)
(2)
0.105
0.120
0.211
0.105
0.017
0.178
0.139
0.007
0.523
0.018
0.300
0.035
0.119
0.639
0.129
0.251
2.896

ครัวเรือน
ทั้งหมู่
(ครัวเรือน)
(3)
292
151
244
362
1,318
946
630
305
1,205
571
992
556
852
3,780
944
23,404
36,552

ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษาปี พ.ศ. 2556
หมายเหตุ : * ผลการคานวณที่ได้ขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 10 จะทาการเก็บตัวอย่างรวมให้ได้ 10 ตัวอย่าง
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ครัวเรือนในรัศมีศึกษา
(ครัวเรือน)
(4)
= (2) * (3) / (1)
134.473
61.423
244.000
130.618
56.015
668.206
401.697
8.275
989.348
75.573
932.915
109.943
525.326
3,019.275
425.790
332.074
8,114.951

ครัวเรือนในรัศมี
ศึกษา
ปัดเป็น
จานวนเต็ม
(ครัวเรือน)
135
62
244
131
57
669
402
9
990
76
933
110
526
3,020
426
333
8,123

ครัวเรือนจาก
การคานวณ
ด้วย Taro
(ครัวเรือน)
6.348
2.915
11.474
6.160
2.680
31.461
18.904
0.423
46.556
3.574
43.876
5.172
24.736
142.021
20.033
15.659
382.000

ครัวเรือนจาก
การคานวณด้วย
Taro ปัดเป็น
จานวนเต็ม
(ครัวเรือน)*
7 (10)
3 (10)
12
7 (10)
3 (10)
32
19
1 (10)
47
4 (10)
44
6 (10)
25
143
21
16
429

ครัวเรือนที่
เก็บมาจริง

(ครัวเรือน)
10
10
12
10
10
40
21
10
47
10
44
10
26
143
21
16
440

บทที่ 4
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หมู่ 1 ปากคลองลัดหลวง
หมู่ 2 บางระกาพัฒนา
หมู่ 5 คลองขุดเจ้าเมือง
หมู่ 9 คนรัก
หมู่ 10 สามัคคีพัฒนา
หมู่ 11 ครุในพัฒนา
หมู่ 14 รักบางครุ
หมู่ 15 แสงเทียน
หมู่ 4 บางพึ่ง
หมู่ 13 ซอยนายอาเภอ
หมู่ 14 สามแยกพระประแดง
หมู่ 15 สวนหลวง
หมู่ 16 พัฒนา
หมู่ 18 บ้านปากลัด
หมู่ 19 บางพึ่ง
ทุ่งครุ

พื้นที่ทั้ง
หมู่บ้าน
(ตร.กม.)
(1)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.1-23 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม ที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1 กิโลเมตร จากบริเวณพื้นที่ศูนย์ซ่อมบารุง

เขตการปกครอง
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เทศบาลเมือง
ลัดหลวง อาเภอ
พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

ตาบล/แขวง

บางครุ

บางจาก
เขตทุง่ ครุ

หมู่ 2 บางระกาพัฒนา
หมู่ 3 จั่นมณี
หมู่ 4 ปากคลองครุ
หมู่ 5 คลองขุดเจ้าเมือง
หมู่ 6 ร่วมพัฒนา
หมู่ 7 ครุนอก
หมู่ 8 พัฒนา
หมู่ 9 คนรัก
หมู่ 10 สามัคคีพัฒนา
หมู่ 11 ครุในพัฒนา
หมู่ 12 รักษ์ครุใน
หมู่ 13 คนครุนอก
หมู่ 14 รักบางครุ
หมู่ 1 ขุนศรีพัฒนา
หมู่ 3 นิมิตพัฒนา
บางมด

0.295
1.032
0.300
0.211
0.156
0.143
1.911
0.291
0.400
0.252
0.210
0.230
0.218
0.392
0.516
17.690
24.247

พื้นที่ในรัศมี
ศึกษา
(ตร.กม.)
(2)
0.077
1.032
0.300
0.080
0.156
0.143
1.064
0.291
0.400
0.252
0.210
0.207
0.155
0.244
0.148
0.466
5.225

ครัวเรือน
ทั้งหมู่
(ครัวเรือน)
(3)
151
685
155
244
1,367
664
3,656
362
1,318
946
1,058
506
630
245
1,341
23,404
36,732

ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษาปี พ.ศ. 2556
หมายเหตุ : * ผลการคานวณที่ได้ขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 10 จะทาการเก็บตัวอย่างรวมให้ได้ 10 ตัวอย่าง
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ครัวเรือนในรัศมีศึกษา
(ครัวเรือน)
(4)
= (2) * (3) / (1)
39.413
685.000
155.000
92.512
1,367.000
664.000
2,035.575
362.000
1,318.000
946.000
1,058.000
455.400
447.935
152.500
384.627
616.521
10,779.48

ครัวเรือนในรัศมี
ศึกษา ปัดเป็น
จานวนเต็ม

ครัวเรือนจาก
การคานวณ
ด้วย Taro

(ครัวเรือน)
40
686
155
93
1,367
664
2,036
362
1,318
946
1,058
456
448
153
385
617
10,784

(ครัวเรือน)
1.431
24.554
5.548
3.328
48.930
23.767
72.876
12.957
47.176
33.860
37.869
16.321
16.035
5.476
13.780
22.084
386.000

ครัวเรือนจาก
การคานวณด้วย
Taro ปัดเป็น
จานวนเต็ม
(ครัวเรือน)*
2(10)
25
6(10)
4(10)
49
24
73
13
48
34
38
17
17
6(10)
14
23
415

ครัวเรือนที่
เก็บมาจริง

(ครัวเรือน)
10
25
10
10
50
24
74
13
48
34
38
17
17
10
14
23
417

บทที่ 4
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รวม

หมู่

พื้นที่ทั้ง
หมู่บ้าน
(ตร.กม.)
(1)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

(3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาด้านเศรษฐกิจ - สังคมได้ใช้แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ จึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 แบบ
สาหรับกลุ่มเปูาหมาย 4 กลุ่มดังกล่าวแล้ว คือ ผู้นาชุมชน ครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม ครัวเรือนผู้รับผลกระทบ
โดยตรง และพื้นที่อ่อนไหว รายละเอียด ดังนี้
 แบบสอบถามเศรษฐกิจ-สังคม กลุ่มผู้นาชุมชน มีเนื้อหาของการสารวจประกอบด้วย 8 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลเศรษฐกิจของชุมชน
สุขภาพอนามัยของสมาชิกในครัวเรือน
ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในชุมชน
การเดินทางของสมาชิกในครัวเรือน
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่
การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ

 แบบสอบถามเศรษฐกิจ-สังคม กลุ่มครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม มีเนื้อหาของการสารวจ
ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
สุขภาพอนามัยของสมาชิกในครัวเรือน
ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในชุมชน
การเดินทางของสมาชิกในครัวเรือน
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่
การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ

 แบบสอบถามเศรษฐกิจ - สังคม กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน มีเนื้อหาของ
การสารวจประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
ความคิดเห็นในประเด็นผลกระทบที่สาคัญต่อการเวนคืน
ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในชุมชน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
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 แบบสอบถามเศรษฐกิจ – สังคม กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว มีเนื้อหาของการสารวจประกอบด้วย 4
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลสภาพหน่วยงาน
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
ความคิดเห็นต่อโครงการ การรับทราบข้อมูล และความเชื่อมั่นต่อโครงการฯ

อนึ่ง จากการที่แบ่ งการศึกษาเป็นพื้นที่ย่อยดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ง ช่วงเวลาที่ศึกษาอาจไม่พร้อมกัน
ตลอดแนวเส้นทาง เนื่องจากมีการปรับปรุงออกแบบให้สอดคล้องกับความเห็นของหน่วยงาน มีการคัดเลือกรูปแบบที่
จะเป็นผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่ยังคงต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริการและความ
ปลอดภัยของระบบขนส่งมวลชน ข้อมูลที่สอบถามในกลุ่มตัวอย่าง จึงอาจมีทั้งในส่วนที่เหมือนกันและที่แตกต่างกัน
ไปบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ และจะทาให้ได้รับข้อมูลที่เป็นของพื้นที่ย่อยนั้นอย่างแท้จริง
(3.3) การเก็บข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
 อบรมพนักงานสัมภาษณ์ โดยดาเนินการก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่/แต่ละครั้งที่สารวจ
คณะผู้ศึกษาได้ดาเนินการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เปูาหมายการ
สัมภาษณ์ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ตลอดจนข้อพึงระวัง และอื่นๆ
ที่จาเป็น ให้กับพนักงานสัมภาษณ์
 งานสารวจ/งานภาคสนาม คณะสารวจภาคสนามจะใช้ผู้สัมภาษณ์ประมาณ 10 คน/ชุดสารวจ
และมีหัวหน้าคณะ 2 คน/ชุดสารวจ โดยหัวหน้าคณะจะกากับพนักงานสัมภาษณ์ออกไปเก็บข้อมูล โดยได้ดาเนินการ
เป็นช่วงๆ ขึ้นกับพื้นที่ ได้แก่ ในช่วงวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 - 26 เมษายน 2558 วันที่ 18 มกราคม
- 28 กุมภาพันธ์ 2560 และในกรณีที่ไม่สามารถพบกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด ก็จะมีการลงพื้นที่มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้
ได้ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
(3.4) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมสาคัญในขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การตรวจแบบสอบถาม
การลงรหัสข้อมูล ส่วนการปูอนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
สถิติพรรณนา ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) จากนั้นจึงนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางเพื่ออธิบายผลการสารวจ
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(4)

ผลการศึกษาสารวจภาคสนาม

(4.1) ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ – สังคม กลุ่มผู้นาชุมชน (รายละเอียดในภาคผนวก ค3.1)
(4.1.1) กลุ่มผู้นาชุมชน ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา ตามแนวถนนสาย ง8 บริเวณพื้นที่ศึกษา
ของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ทาการสัมภาษณ์ผู้นา
ชุมชน 19 ชุมชน รวมจานวน 67 ราย โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้นาชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.8 และเพศหญิง ร้อยละ 49.2 ส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 50 - 59 ปี ร้อยละ 41.8 การนับถือศาสนาของผู้นาชุมชน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ด้านระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับประถมศึกษา คิด เป็นร้อยละ 29.8 และร้อยละ 25.4
ตามลาดับ สาหรับการประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.9
รองลงมา คือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.4 มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ
20.9
การอาศัยในชุมชน พบว่า เป็นคนในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 71.6 และย้ายมาจากที่อื่น เช่น มาจาก
เขตอื่นๆ ในกรุงเทพฯ (เขตปทุมวัน เขตบางกอกน้อย) และมาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี
เป็นต้น ร้อยละ 28.4 โดยระยะเวลาในการอาศัยในชุมชน ร้อยละ 28.4 อาศัยอยู่ 21 - 30 ปี นอกจากนี้ ยังมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 79.1 เป็นประธานกลุ่มอื่นๆ เช่น กองทุนแม่ ของแผ่นดิน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน
พื้นที่ 13 และบทบาทต่อชุมชน สังคม ในฐานะสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารหมู่บ้าน ร้อยละ 43.7 และสมาชิก
กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานพื้นที่ 13 เป็นต้น ร้อยละ 19.7
 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ระยะเวลาในการก่อตั้งชุมชน ร้อยละ 29.9 อยู่ในช่วง 10 - 29 ปี และร้อยละ 16.4 อยู่ในช่วง 30 - 49 ปี
โดยมีจานวนครัวเรือนในชุมชน น้อยกว่า 99 หลังคาเรือน ร้อยละ 31.3 รองลงมา คือ มีจานวนครัวเรือน 100 - 199
หลังคาเรือน ร้อยละ 20.9 และมีจานวนประชากรในชุมชนน้อยกว่า 499 คน ร้อยละ 29.8 ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่
ย้ายมาจากต่างจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ร้อยละ 35.8
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 55.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับปานกลาง การนับถือศาสนาภายในชุมชนต่างๆ ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ โดยจะมีการเข้าไปประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ณ วัด/โบสถ์ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ร้อยละ 91.0 อาชีพหลักของคนในชุมชนมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่
พนักงานบริษัทเอกชน บ้านเช่า ซักรีด/ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น ร้อยละ 34.3 ด้านข้อมูลของภาวะการว่างงานในชุมชน
ร้อยละ 71.6 มีปัญหาภาวะว่างงาน ในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ร้อยละ 29.9 ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน
และร้อยละ 70.1 มี ปัญ หาเกิด ขึ้น โดยปั ญ หาที่ เกิดขึ้น ภายในชุ ม ชน คือ ปัญ หายาเสพติ ด คิด เป็น ร้อยละ 25.7
รองลงมาคือ ปัญหาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 18.1
การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน ร้อยละ 40.0 เข้ารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 และโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลบางโพ
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แหล่งน้าสาธารณะภายในชุมชน ร้อยละ 10.4 คือ แม่น้าเจ้าพระยา และคลองประปา ซึ่งร้อยละ 50.7
ไม่มีการระบุขอ้ มูลของแหล่งน้าสาธารณะ ด้านการกาจัดน้าเสียของคนในชุมชน ร้อยละ 71.6 ระบายลงท่อ ด้านการ
จัดการขยะ ร้อยละ 79.1 ไม่มีปัญหาด้านการจัดการ และร้อยละ 20.9 มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ มีความเข้าใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.7 ซึ่งความคิดเห็น
ต่อโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ร้อยละ 1.4 คิดว่าไม่มีประโยชน์ และร้อยละ 98.6
คิดว่า มีประโยชน์ ได้แก่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางสะดวก และการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งใหม่
ภายหลังมีโครงการ ร้อยละ 22.6 และเป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะมีการขยายตัวในอนาคต ร้อยละ 20.7
เป็ น ต้ น ส่ ว นผลกระทบด้ า นบวกต่ อชุ ม ชน ร้อยละ 44.8 คิด ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบ และร้อยละ 55.2 มี ผ ลกระทบ
ประโยชน์ของผลกระทบด้านบวก คือ ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ร้อยละ
35.2 สาหรับผลกระทบด้านลบ ร้อยละ 29.9 ไม่มีผลกระทบ และร้อยละ 70.1 มีผลกระทบ ซึ่งผลกระทบที่เกิดจาก
ฝุุนละอองในอากาศ ร้อยละ 49.0 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดจากน้าเสีย ร้อยละ 53.2 อยู่ในระดับปาน
กลาง ผลกระทบที่เกิดจากเสียงดัง ร้อยละ 46.8 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อวิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ ร้อยละ
53.2 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย ร้อยละ 61.7 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดจาก
อุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 46.8 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอนามัย/สุขภาพจิต ร้อยละ
59.5 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 55.4 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อการ
บดบังทัศนียภาพ ร้อยละ 59.6 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบจากน้าท่วมขัง ร้อยละ 57.4 อยู่ในระดับปานกลาง
และผลกระทบอื่นๆ ได้แก่ เสียพื้นที่ถนน การจราจรติดขัด เป็นต้น ร้อยละ 91.4 อยู่ในระดับมาก
สาหรับผลกระทบด้านบวกต่อครัวเรือน ร้อยละ 68.7 ไม่มีผลกระทบ และร้อยละ 31.3 มีผลกระทบ
ประโยชน์ของผลกระทบด้านบวก ร้อยละ 52.4 ทาให้การประกอบอาชีพของครอบครัวดีขึ้น สาหรับผลกระทบด้านลบ
ร้อยละ 74.6 ไม่มีผลกระทบ และร้อยละ 25.4 มีผลกระทบ ซึ่ งเหตุผล คือ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
ของครอบครัว ร้อยละ 35.3 นอกจากนี้ ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ร้อยละ 76.1 คิดว่า มีผลดีมากกว่า
ผลเสีย โดยก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และการเดินทางสะดวกมากขึ้น เป็นต้น ส่วนความคิด
เห็นที่ว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี มีร้อยละ 23.9 โดยให้เหตุผลว่า เสียพื้นที่ของถนน เกิดการจราจรที่ติดขัด เป็นต้น
สาหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในชุมชนให้
ทั่วถึง และควรควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ
(4.1.2) ผู้นาชุมชนตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงสถานีรัฐสภา– สถานีราษฎร์บูรณะ (ซึ่งเป็นแนว
เส้นทางที่เคยได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว) จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน เพื่อขอ
ทราบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ รวม 32 ตัวอย่าง จาก 29 ชุมชน (รายละเอียดในภาคผนวก ค3.1)สรุปผลได้ดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้นาชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 59.4 เป็นเพศชาย ที่เหลือร้อยละ 40.6 เป็นเพศหญิง โดยร้อย
ละ 71.9 มีอายุมากกว่า 50 ปี รองลงมา คือ ร้อยละ 15.6 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี และร้อยละ 12.5 มีอายุระหว่าง
31 – 40 ปี ตามลาดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 28 คน (ร้อยละ 87.5) มีสถานภาพเป็นประธานชุมชน/ผู้นาชุมชน
ส่วนที่เหลือ 3 คน (ร้อยละ 9.4) เป็นคณะกรรมการชุมชน และ 1 คนเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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สาหรับระดับการศึกษา พบว่า ผู้นาชุมชนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 25.0 ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาตรี ร้อยละ 18.7
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนที่เหลือจบการศึกษาระดับปวช./ปวส. ร้อยละ 12.5 จานวนสมาชิกในที่ทางานหรือที่ อยู่ใน
ปัจจุบัน ผู้นาชุมชนระบุว่า ร้อยละ 46.9 มีจานวนสมาชิก 3-5 คน รองลงมา คือ ร้อยละ 28.1 มีจานวนสมาชิกไม่เกิน
2 คน และร้อยละ 12.5 ระบุว่ามีจานวนสมาชิก 6-10 คน และมากกว่า 10 คน ในสัดส่วนที่เท่ากัน
ด้านภูมิลาเนานั้น พบว่า ผู้นาชุมชนร้อยละ 75.0 เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิด โดยผู้นาชุมชน ร้อยละ 66.7
อาศัยอยู่เป็นระยะเวลาระหว่าง 41 - 60 ปี ส่วนร้อยละ 16.7 อาศัยอยู่เป็นระยะเวลาระหว่าง 21 - 40 ปีและอาศัย
อยู่เป็นระยะเวลามากกว่า 60 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากัน ผู้นาชุมชนร้อยละ 25.0 เป็นคนนอกพื้นที่ ซึ่งสาเหตุที่ย้ายมา
ร้อยละ 75.0 ระบุว่าย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ
ผู้นาชุมชนร้อยละ 25.0 ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาคือ ร้อยละ 21.9 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/เอกชนและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 15.6 ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ส่วนลักษณะของอาคาร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.1 เป็นบ้านเดี่ยว ชั้นเดียวหรือสองชั้น
 ข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในชุมชน
จากการศึกษา พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.5 มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลาง ให้ความช่วยเหลือกันพอสมควร และร้อยละ 37.5 เป็นลักษณะความสัมพันธ์ดี เหมือนเครือญาติ
จากการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน พบว่า มีชุมชนที่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชนร้อยละ 53.1
ส่วนร้อยละ 46.9 ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชน ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ลักษณะสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน รองลงมา คือ กองทุนชุมชน และการฝึกวิชาชีพ ตามลาดับ วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชน เพื่อเป็นกองทุนของชุมชน
สาหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการของรัฐและเอกชนในระยะที่ผ่านมานั้น พบว่า ผู้นาชุมชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.5 ไม่มีกิจ กรรมดังกล่าว และร้อยละ 37.5 มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่
การวิจัยศูนย์สร้างอาชีพชุมชน เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งเข้าร่วมกับหน่วยงาน
คือ องค์การบริหารส่วนตาบล/สานักงานเทศบาล/สานักงานเขต และเมื่อถามถึงการมีบทบาทในชุมชน ผู้นาชุมชน
ทั้งหมดระบุว่ามีบทบาทในชุมชน โดยร้อยละ 87.5 ระบุว่าผู้นาชุมชนเป็นที่ยอมรับและนับถือของสมาชิกในชุมชน
 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
จากการศึกษา พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ คือ ผลกระทบด้านควัน
หรือฝุุนละออง ร้อยละ 84.4 รองลงมา คือ ร้อยละ 81.2 มีผลกระทบด้านเสียงรบกวน และร้อยละ 28.1 มีผลกระทบ
ด้านน้าเสีย โดยผลกระทบทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอาคาร บ้านเรือน
 ข้อมูลการรับทราบข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น
จากการศึกษา พบว่า ผู้นาชุมชนทั้งหมดรับทราบว่าจะมีการพัฒนาโครงการฯ โดยส่วนใหญ่รับทราบ
จากโทรทัศน์ ร้อยละ 68.7 รองลงมา คือ รับทราบจากเพื่อนบ้านหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และทราบจาก
หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 9.4 ตามลาดับ เมื่อถามถึงการใช้บริการของระบบรถไฟฟูา ได้แก่ BTS และ MRT ผู้นาชุมชน
ร้อยละ 40.6 และร้อยละ 21.9 เคยใช้บริการ ตามลาดับ
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ส าหรับ ความคิด เห็น ที่ มี ต่ อโครงการฯ พบว่ า ผู้ น าชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 75.0 ให้ ความเห็ น ว่ า
โครงการฯ นี้ จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในเรื่องประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น
ร้อยละ 58.8 และส่งเสริม เศรษฐกิจให้ดี ขึ้น/ยกระดับชี วิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ร้อยละ 14.7 และคิดว่าจะเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้นาชุมชนทัง้ หมดเห็นด้วยกับโครงการฯเพราะจะทาให้มีการพัฒนาชุมชน สร้างความเจริญ
ให้กับชุมชนและประเทศ ลดปัญหาการจราจรติดขัด ประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว
และมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น เมื่อสอบถามถึงผลกระทบ ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่คิดว่า จะเกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด ร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ คิดว่าจะเกิดปัญหาเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ 16.3
และปัญหาฝุุนละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ 13.8 ตามลาดับ
ปัจจัยที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการก่อสร้างของโครงการฯ พบว่า ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
65.6 คิดว่า ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 71.4
รองลงมา คือ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการก่อสร้างหรือการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ใกล้เขตพระราชฐาน
ร้อยละ 19.1 และความไม่พ อใจของคนในชุ มชนผู้ไ ด้ รับ ผลกระทบจากการก่อสร้างหรือถูกเวนคืน ที่ ดิน ซึ่ง อาจ
ก่อให้เกิดการชุมนุมได้ ร้อยละ 9.5
สาหรับข้อห่วงกังวล พบว่า ผู้นาชุมชนห่วงกังวลในช่วงของการก่อสร้าง เรื่อง ปัญหาฝุุ นละอองจากการ
ก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ 40.6 รองลงมา คือปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 34.4 และปัญหาเสียงดังรบกวน
จากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ 15.6 ตามลาดับ โดยผู้นาชุมชนทั้งหมดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โดย
วิธีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงในพื้นที่ ร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ แจ้งผ่านผู้นาชุมชน (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.) ร้อย
ละ 15.6 และจัดประชุม/สัมมนา วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 9.4 ตามลาดับ
ด้านข้อเสนอแนะต่อโครงการ ผู้นาชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่า ทางโครงการฯ ควรใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างที่สั้นและรวดเร็วที่สุด ร้อยละ 27.6 รองลงมา คือ ให้ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ร้อยละ 24.1 และออกมาตรการดูแลผลกระทบที่เป็น มาตรฐานและใช้ไ ด้จ ริง และมีป ระสิท ธิภาพ ร้อยละ 17.2
ตามลาดับ
(4.1.3) ผู้นาชุ มชนตามแนวเส้ นทางโครงการ ช่ วงสถานีพระประแดง – สถานีครุใ นและที่ จ อด
รถไฟฟ้า โดยในการศึกษา ได้สอบถามความคิดเห็นของประธานชุมชน รองประธานชุมชน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งหมด 39 ตัวอย่าง จากจานวนชุมชนในพื้นที่ศึกษา 26 ชุมชน ผลการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ (รายละเอียด
ในภาคผนวก ค3.1)
ผู้นาชุมชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 69.2 มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 71.8
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92.3 โดยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 33.3 รองลงมา
คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 28.2 และประถมศึกษา ร้อยละ 23.1 ตามลาดับ
ด้ า นการประกอบอาชี พ ผู้ น าชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ค้า ขาย/ธุ ร กิจ ส่ ว นตั ว ร้อ ยละ 61.6
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.8 และพนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน ร้อยละ 10.3 ตามลาดับ อาชีพเสริม
ได้แก่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป รายได้รวมของครอบครัวอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท/เดือน ร้อยละ
28.2 ซึ่งสถานทางการเงินมีเพียงพอและเหลือเก็บ ร้อยละ 76.9
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เมื่อสอบถามถึงอาชีพหลักของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 64.1
รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.8 และพนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน และไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 7.7
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 71.8 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 28.2 มีอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง
ร้อยละ 54.6 อื่นๆ ร้อยละ 27.3 และค้าขาย ร้อยละ 18.2 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.3
จากการศึกษา พบว่า ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน คือ โรคไข้เลือดออก โดย
จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การรักษา ตลอดจนให้ความรู้ต่างๆ ด้านความเพียงพอต่อการบริการด้านสาธารณสุข
ผู้นาชุมชน ร้อยละ 48.7 ระบุว่ามีความเพียงพอ
ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มีความสัมพันธ์เหมื อนเครือญาติ ร้อยละ 41.0 ที่เห็นว่าให้ความ
ช่วยเหลือกันพอสมควร มีร้อยละ 38.5 และช่วยเหลือกันตาม โอกาส ร้อยละ 20.5 สาหรับการจัดตั้งกลุ่มองค์กร ผู้นา
ชุมชนเกือบทั้งหมด คือร้อยละ 97.4 ระบุว่ามีกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น
สาหรับวิธีการรับข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะรับรู้จากผู้นาชุมชน ร้อยละ 34.9 รองลงมา
คือ หอกระจายเสียงหรือเสียงตามสาย ร้อยละ 32.6 และปูายติดประกาศประจาชุมชน ร้อยละ 22.1 ตามลาดับ โดย
ผู้นาชุมชนทั้งหมดให้ความเห็นว่า การรับรู้ข่าวสารที่ดีที่สุด คือ การรับรู้จากผู้นาชุมชนร้อยละ 76.9
ด้านปัญหาในชุมชน ผู้นาชุมชนร้อยละ 76.9 ตอบว่ามีปัญหาด้านสังคม ส่วนใหญ่คือ ปัญหายาเสพติด
ร้อยละ 63.0 สาหรับการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้นาชุมชนร้อยละ 76.9 ตอบว่ามี
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ชุมชนได้รับผลกระทบจากน้าเสีย ร้อยละ 53.6 โดย
แหล่งที่มาของน้าเสียมาจากสถานประกอบการ ร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ ปัญหาควัน/ฝุุนละอองร้อยละ 30.8 โดย
แหล่งที่มาของควัน/ฝุุนละอองมาจากสถานประกอบการ ร้อยละ 75.0 ส่วนที่เหลือมีปัญหาขยะมูลฝอย และเสียงดัง
ร้อยละ 17.6 และร้อยละ 15.4 ตามลาดับ โดยแหล่งที่มาของขยะมูลฝอยคือมาจากสถานประกอบการ ร้อยละ 42.9
และแหล่งที่มาของเสียงดังมาจากสถานประกอบการและการจราจร ร้อยละ 50.0 ในสัดส่วนที่เท่ากัน
ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่รับทราบว่า จะมีการพัฒนาโครงการฯ ร้อยละ 89.7 โดยรับทราบจากเพื่อนบ้าน
หรือญาติ ร้อยละ 59.5 และเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 21.6 ซึ่งผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า โครงการฯนี้ จะ
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 82.1 และคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ร้อยละ 89.8 ซึ่งมีความจาเป็นที่จะมี
โครงการฯนี้ ร้อยละ 48.7 เมื่อสอบถามถึงผลดีผลเสีย ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่คิดว่าจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วง
การก่อสร้าง ร้อยละ 38.6 รองลงมา คือ คิดว่าจะเกิดปัญหาเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ
26.3 และปัญหาฝุุน ละอองจากการก่อสร้าง ร้อยละ 22.8 ตามลาดับ ส่ วนผลดีนั้น ผู้นาชุม ชุนส่วนใหญ่ คิดว่ า
โครงการฯนี้ จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทาง ร้อยละ 33.7 รองลงมา คือ จะช่วยลดปริมาณ
การจราจรของรถบนถนน ร้อยละ 27.0 และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ร้อยละ 23.6 ตามลาดับ
สาหรับข้อห่วงกังวลบริเวณแนวเส้นทางของโครงการฯ ผู้นาชุมชนห่วงกังวลในช่วงของการก่อสร้าง เรื่อง
ปัญหาการจราจรที่ติดขัด และปัญหาเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนในระยะเปิดดาเนินการนั้น ผู้นาชุมชน
กังวล เรื่อง ปัญหาเสียงดังรบกวนที่อาจจะเกิดจากการเดินรถไฟฟูา ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้นาชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่า
ทางโครงการฯ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนควรส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชนเมื่อโครงการฯมีการเปิดให้บริการ
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ด้านข้อห่วงกังวลต่อบริเวณที่จะก่อสร้างศูนย์ซ่อมบารุงของโครงการฯ ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่กังวลในเรื่อง
ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนที่ อ าจจะเกิด จากการก่อ สร้ า ง และรวมถึ ง ศูน ย์ ซ่ อ มบ ารุง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด ใช้ ง าน ส าหรั บ
ข้อเสนอแนะกรณีบริเวณศูนย์ซ่อมบารุงของโครงการฯ ผู้นาชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่า ทางโครงการฯควรมีการจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และชัดเจน
(4.2) ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ – สังคม กลุ่มครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค3.2)
(4.2.1) ครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา (แนวตามถนนสาย ง8)
พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ในระยะห่างข้างละ 500 เมตรจากแนวกึ่งกลางเส้นทาง โดยทาการสัมภาษณ์
ทั้งสิ้น 392 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็นพื้นที่ศึกษาระยะห่างข้างละ 100 เมตร จานวน 235 ตัวอย่าง และพื้นที่ศึกษา
ระยะห่างข้างละ มากกว่า 100 เมตร - 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ จานวน 157 ตัวอย่าง (ดังผลการ
คานวณในตารางที่ 4.4.1-19 และ ตารางที่ 4.4.1-20 ข้างต้น) สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
 พื้นที่ศึกษาระยะห่างข้างละ 100 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีสัดส่วนของเพศหญิงร้อยละ 53.6 และเพศชาย ร้อยละ 46.4 ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมาอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 22.6 สาหรับระดับ
การศึกษา จบระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็น ร้อยละ 25.1 และร้อยละ 24.3
ตามลาดับ
ครัวเรือนที่ทาการศึกษาร้อยละ 54.9 มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน ซึ่งอยู่ในวัยทางาน ช่วงอายุ
15-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.7 สาหรับการนับถือศาสนาของครัวเรือนทั้งหมดที่ทาการสัมภาษณ์ นับถือศาสนาพุทธ
ในส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่ ย้ายมาจากที่อื่น คิดเป็นร้อยละ 66.4 โดยมีคนอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด
ร้อยละ 33.6 ซึ่งกลุ่มของประชากรที่ย้ายมาจากที่อื่น ได้แก่ มาจากต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจากพื้นที่อื่นภายในเขตกรุงเทพมหานครเอง และไม่ระบุสถานที่ย้ายถิ่นฐาน คิดเป็นร้อย
ละ 83.3 ร้อยละ 12.2 และร้อยละ 4.5 ตามลาดับ ซึ่งระยะเวลาในการอยู่ อาศัยในชุมชน ร้อยละ 43.8 อยู่ในชุมชน
30 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ ร้อยละ 22.1 อยู่ในชุมชน 10-19 ปี
การสารวจความคิดเห็นเรื่องการย้ายถิ่นฐานกับกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน พบว่า มีผู้ที่คิดที่จะย้าย ร้อยละ
16.5 และไม่คิดจะย้าย ร้อยละ 83.5 อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่คิดทั้ง 2 ประเด็นรวมกันจานวน 8 ครัวเรือน ซึ่งให้เหตุผลว่า
ถ้าไม่มีโครงการเกิดขึ้น ก็จะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไป และถ้ามีโครงการเกิดขึ้นจริง มีการถูกเวนคืนในที่ของครัวเรือนนั้นๆ ก็
อาจจะต้องย้าย สาหรับการให้เหตุผลของครัวเรือนที่ไม่คิดจะย้าย ร้อยละ 55.2 คือมีหลักฐานที่ มั่นคงแล้ว และ
เหตุผลของครัวเรือนที่คิดจะย้าย ร้อยละ 52.5 คืออื่นๆ อาทิเช่น การได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินจากการ
พัฒนาโครงการ ย้ายถิ่นฐานเพราะความแออัดของชุมชน และอยากกลับไปอยู่ที่ภูมิลาเนา

4-231

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
การประกอบอาชี พ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ค้ า ขาย/ประกอบธุ รกิ จ ส่ ว นตั ว คิด เป็ น ร้อ ยละ 36.6
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.4 และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน
คิดเป็นร้อยละ 15.3 โดยร้อยละ 28.1 มีรายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งร้อยละ 66.4 มีภาวะการเงินที่
เพียงพอและเหลือเก็บ
ด้านการถือครองที่ดินสาหรับอยู่อาศัย ร้อยละ 48.9 เป็นของตนเอง และที่ดินสาหรับประกอบอาชีพ
ร้อยละ 50.6 เป็นของญาติพี่น้อง และเปิดให้เช่าบริษัท สาหรับจานวนที่ดินในการถือครองส่วนใหญ่จะมีที่ดินต่ากว่า
100 ตารางวา และ 100 - 399 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 77.1 และร้อยละ 22.1 ตามลาดับ ส่วนการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน ร้อยละ 67.7 เพื่ออยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว
ชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 57.4 มีชีวิตความเป็นอยู่
เหมือนเดิม และสาหรับปี ถัดไป ร้อยละ 46.8 คาดว่าจะยังคงเดิม โดยมีร้อยละ 42.1 คาดว่าชีวิตในปีหน้าจะดีขึ้น
สาหรับทุนในการประกอบอาชีพ ใช้ทุนของตนเอง และอื่นๆ (ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ ) คิดเป็นร้อยละ 56.2
และร้อยละ 36.6 ตามลาดับ รวมทั้งการเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์ กรต่างๆ ร้อยละ 41.2 เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
และร้อยละ 23.5 เป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ
 ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณูปโภค
จากการส ารวจข้อมู ล ของครัว เรือนด้ า นความเพีย งพอของสาธารณู ป โภคพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
เพียงพอต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน ดังตัวเลขร้อยละในวงเล็บที่ ระบุว่ามีความเพียงพอ ได้แก่ ไฟฟูา (ร้อยละ
97.9) น้าประปา (ร้อยละ 98.3) โทรศัพท์สาธารณะในชุมชน (ร้อยละ 96.2) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 93.2) รถ
โดยสารสาธารณะในการเดินทางเข้าถึงชุมชน (ร้อยละ 82.1) เส้นทางรถไฟ (ร้อยละ 74.0) และระบบขนส่งมวลชน
เช่น รถไฟฟูา (ร้อยละ 72.8)
 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของครัวเรือน
ปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 51.9 ไม่มีปัญหา และร้อยละ 48.1 มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งจะปุวยด้วยโรค
ทางเดินหายใจ และโรคระบบไหลเวียนโลหิต คิดเป็นร้อยละ 24.8 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ด้านการรักษาพยาบาล ร้อยละ
65.1 จะเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลตารวจ และโรงพยาบาลศิริราช โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข คือ การเข้ารับ
บริการตามสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการบริการที่ดี และได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี และร้อยละ 16.2 จะเข้ารับ
การบริการด้านสาธารณสุขที่คลินิกใกล้บ้าน
 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับรู้ข่าวสารและแหล่งข้อมูล
รูปแบบการรับทราบข้อมูลข่าวสารและวิธีการใหม่ๆ ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 74.9
ของครัวเรือนรับรู้ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือ อื่นๆ เช่น รับรู้ข่าวผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ร้อยละ 7.7 เมื่อมีปัญหา ร้อยละ 84.2 จะมีการปรึกษากับครอบครัวและญาติพี่น้อง นอกจากนี้ ร้อยละ 82.1 มีความ
ยินดีเข้าร่วมการประชุม และกิจกรรมโครงการของรัฐและเอกชน
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 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 51.1 มีความเข้าใจเรื่องโครงการในระดับปานกลาง และร้อยละ 33.6 มี
ความเข้าใจในระดับน้อย ความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ของโครงการ พบว่า ร้อยละ 91.5 โครงการมีประโยชน์ จากแบบ
สารวจที่มีการเรียงลาดับ ประโยชน์ของโครงการ (1 ถึง 5 จาก 7 ข้อคาถาม) พบว่า การให้คะแนนประโยชน์ของ
โครงการ เมื่อสรุปตามลาดับการเลือก (ไม่เรียงร้อยละ) แสดงได้ดังนี้
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 5

เป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะมีการขยายตัวในอนาคต (ร้อยละ 25.5)
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางสะดวก และการพัฒนาการท่องเที่ยว (ร้อยละ 19.1)
ทาให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่างๆในบริเวณพื้นที่โครงการมากขึ้น (ร้อยละ 21.1)
เป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุของการใช้รถใช้ถนน (ร้อยละ 14.7)
ทาให้เกิด การพั ฒนาและเกิดการลงทุ น ในภาคธุ รกิจการค้า และอุตสาหกรรมมากขึ้น
(ร้อยละ 19.6)

ผลกระทบของโครงการที่มีต่อชุมชนในด้านบวก พบว่า ร้อยละ 37.5 ไม่มีผลกระทบและร้อยละ 61.7
มีผลกระทบ ผลกระทบด้านบวก คือ ทาให้ธุรกิจการค้าในชุมชนเกิดการขยายตัวมากขึ้น และทาให้เกิดการจ้างงานใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.0 และร้อยละ 26.2 ตามลาดับ สาหรับผลกระทบด้านลบ ร้อยละ 46.4 ไม่มี
ผลกระทบ และร้อยละ 52.8 มีผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดฝุุนละออง ร้อยละ 47.6 อยู่ในระดับปานกลาง
ผลกระทบที่เกิดจากน้าเสีย ร้อยละ 39.5 อยู่ในระดับน้อย ผลกระทบที่เกิด จากเสียงดัง ร้อยละ 40.3 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ ร้อยละ 40.3 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย
ร้อยละ 37.1 อยู่ในระดับน้อย ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ร้อยละ 39.5 อยู่ในระดับปานกลาง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย/สุขภาพจิต ร้อยละ 32.5 อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ร้อยละ 33.9 อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ผลกระทบต่อทัศนียภาพ ร้อยละ 32.3 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่
เกิดจากน้าท่วมขัง ร้อยละ 40.3 อยู่ในระดับน้อย และผลกระทบอื่นๆ ซึ่งไม่มีการระบุ ร้อยละ 82.3
ผลกระทบของโครงการที่มีต่อครัวเรือนในด้านบวกร้อยละ 46.4 ไม่มีผลกระทบ และร้อยละ 53.2 มี
ผลกระทบ ซึ่งผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ทาให้รายได้ของครอบครัวดีขึ้น และการประกอบอาชีพของครอบครัวดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 28.0 และร้อยละ 27.2 ตามลาดับ สาหรับผลกระทบด้านลบ ร้อยละ 27.2 ไม่มีผลกระทบ และร้อยละ
72.8 มีผลกระทบ ซึ่งผลกระทบด้านลบของโครงการ ได้แก่ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของครอบครัว
และอื่นๆ เช่น การจราจรติ ดขัด คิดเป็นร้อยละ 17.5 และร้อยละ 11.7 ตามล าดับ และมีผู้ที่ไ ม่ระบุ เหตุผ ลของ
ผลกระทบด้านลบถึงร้อยละ 59.7
ด้านความวิตกกังวลต่อโครงการในระยะก่อสร้าง พบว่า ไม่มีความวิตกกังวล ร้อยละ 38.7 และมีความ
วิตกกังวล ร้อยละ 61.3 ซึ่งอยู่ในระดับความวิตกกังวลเล็กน้อย ร้อยละ 43.7 สาหรับความวิตกกังวลต่อโครงการใน
ระยะดาเนินการ พบว่า ร้อยละ 19.6 ไม่มีความวิตกกังวล และร้อยละ 80.4 มีความวิตกกังวล ซึ่งอยู่ในระดับความ
วิตกกังวลเล็กน้อย ร้อยละ 40.7 และไม่ระบุระดับความวิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ 33.9 นอกจากนี้ ความคิดเห็นต่อ
การก่อสร้างโครงการ ร้อยละ 79.2 คิดว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การค้าขายดีขึ้ น
การคมนาคม การเดินทางสะดวกมากขึ้น และมีทางเลือกสาหรับการเดินทางมากขึ้น เป็นต้น รวมถึงความคิดเห็นของ
การมีผลเสียมากกว่าผลดี ร้อยละ 19.2 โดยมีเหตุผลว่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย เกิดความราคาญ เสียงดัง
และฝุุนละออง ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวัน
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สาหรับข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการและไม่เห็นด้วยกับโครงการ สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่เห็นด้วยกับโครงการ ได้แก่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรมีการทาประชาพิจารณ์กับคนใน
ชุมชน แจ้งให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ในระยะก่อสร้างโครงการและระยะเปิดดาเนินโครงการ ควร
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีๆ ควรมีการก่อสร้างให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้มีการเปิดใช้บริการให้เร็วขึ้น เพื่อความสะดวกสบายใน
การเดินทาง และเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทาง เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ
ส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ ได้แก่ ถ้ามีโครงการเกิ ดขึ้นจะทาให้เกิดผลกระทบต่อวินมอเตอร์ไซค์
เสียลูกค้า และเสียรายได้ในการดารงชีวิต
 พื้นที่ศึกษาระยะห่างข้างละ มากกว่า 100 เมตร - 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ (ตาม
แนวถนน ง8) มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.7 และเพศชาย ร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 26.8 สาหรับระดับการศึกษา จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 29.3 และร้อยละ 20.4 ตามลาดับ
ครัวเรือนที่ทาการศึกษา ร้อยละ 43.9 มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน ซึ่งอยู่ในวัยทางาน ช่วงอายุ
15-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.0 สาหรับการนับถือศาสนาของตัวอย่างครัวเรือน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้ คนที่
อาศัยอยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่ย้ายมาจากที่อื่น คิดเป็นร้อยละ 54.8 โดยมีคนที่อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 45.2 ซึ่ง
กลุ่มของคนที่ย้ายมาจากที่อื่น ได้แก่ มาจากต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่มาจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และไม่ระบุสถานที่ย้ายถิ่นฐาน คิดเป็นร้อยละ 77.9 ร้อยละ 17.4 และร้ อยละ 4.7
ตามลาดับ ซึ่งระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน ร้อยละ 40.8 อยู่ในชุมชน 30 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ ร้อยละ 23.6
อยู่ในชุมชน 10-19 ปี
การสารวจความคิดเห็นเรื่องการย้ายถิ่นฐานกับกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน พบว่า มีผู้ที่คิดที่จะย้าย ร้อยละ
13.2 และไม่คิดจะย้าย ร้อยละ 86.8 และยังพบว่า มีผู้ที่คิดทั้ง 2 ประเด็นรวมกันจานวน 10 ครัวเรือน ซึ่งให้เหตุผลว่า
ถ้าไม่มีโครงการเกิดขึ้น ก็จะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไป และถ้ามีโครงการเกิดขึ้นจริงมีการถูกเวนคืนในที่ของครัวเรือนนั้นๆ ก็
อาจจะต้องย้าย สาหรับการให้เหตุผลของครัวเรือนที่ไม่ คิดจะย้าย ร้อยละ 53.1 คือมีหลักฐานที่มั่นคงแล้ว และ
เหตุผลของครัวเรือนที่คิดจะย้าย ร้อยละ 45.5 คือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ และอื่นๆ คืออยากกลับไปอยู่ที่ภูมิลาเนา
 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
การประกอบอาชี พ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ค้ า ขาย/ประกอบธุ รกิ จ ส่ ว นตั ว คิด เป็ น ร้อ ยละ 38.9
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.6 และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน
คิดเป็นร้อยละ 16.6 โดยร้อยละ 32.5 มีรายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งร้อยละ 66.2 มีภาวะการเงินที่
เพียงพอและเหลือเก็บ
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การถือครองที่ดินสาหรับการอยู่อาศัย ร้อยละ 42.0 เป็นของตนเอง ส่วนที่ดินสาหรับประกอบอาชีพ
ร้อยละ 61.8 เป็นของญาติพี่น้อง สาหรับจานวนที่ดินในการถือครองส่วนใหญ่จะมีที่ดินต่ากว่า 100 ตารางวา และ
100 - 399 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 79.0 และร้อยละ 20.4 ตามลาดับ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน ร้อยละ 58.0
เพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
ชีวิตความเป็ นอยู่ของครัวเรือนในปัจ จุบันเมื่อเที ยบกับปีที่ผ่านมี ร้อยละ 58.0 มีชีวิต ความเป็นอยู่
เหมือนเดิม และสาหรับปีถัดไป ร้อยละ 51.0 คาดว่าชีวิตจะดีขึ้น และร้อยละ 37.0 คาดว่าจะยังคงเดิม สาหรับทุนใน
การประกอบอาชีพ ใช้ทุนของตนเอง และอื่นๆ (ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 47.9 และร้อยละ 41.1
ตามลาดับ ส่วนการเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรต่างๆ ร้อยละ 38.5 เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ และร้อยละ 19.2 เป็น
สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ และกลุ่มอื่นๆ (ไม่ระบุ)
 ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณูปโภค
จากการส ารวจข้อมู ล ของครัว เรือนด้ า นความเพีย งพอของสาธารณู ป โภคพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
เพียงพอต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน ดังตัวเลขร้อยละในวงเล็บที่ระบุว่ามีความเพียงพอ ได้แก่ ไฟฟูา (ร้อยละ
96.8) น้าประปา (ร้อยละ 95.5) โทรศัพท์สาธารณะในชุมชน (ร้อยละ 88.5) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 85.4) รถ
โดยสารสาธารณะในการเดินทางเข้าถึงชุมชน (ร้อยละ 63.7) เส้นทางรถไฟ (ร้อยละ 42.7) และระบบขนส่งมวลชน
เช่น รถไฟฟูา (ร้อยละ 43.3)
 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของครัวเรือน
ปัญหาในด้านสุขภาพ ร้อยละ 51.5 ไม่มีปัญหา และร้อยละ 48.5 มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ปุวยด้วยโรคระบบไหลเวียนโลหิต ร้อยละ 27.5 และโรคหวัด ร้อยละ 21.6 ด้านการรักษาพยาบาล ร้อยละ 63.1 จะ
เข้ารับการบริการด้า นสาธารณสุข ที่โ รงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบ ดี
โรงพยาบาลตารวจ และโรงพยาบาลศิริราช โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข คือ การเข้ารับ
บริการตามสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการบริการที่ดี และได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี และร้อยละ 22.3 จะเข้ารับ
การบริการด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลเอกชน
 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับรู้ข่าวสารและแหล่งข้อมูล
รูปแบบการรับทราบข้อมูลข่าวสารและวิธีการใหม่ๆ ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 77.1
รับรู้ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือ หอกระจายข่าว ร้อยละ 8.3 ส่วนเมื่อมีปัญหา ร้อยละ
70.7 จะมีการปรึกษากับครอบครัวและญาติพี่น้อง นอกจากนี้ ร้อยละ 87.9 มีความยินดีเข้าร่วมการประชุมและ
กิจกรรมโครงการของรัฐและเอกชน
 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
ครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 51.6 มีความเข้าใจเรื่องโครงการระดับปานกลาง และร้อยละ
28.7 มีความเข้าในระดับน้อย ความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ของโครงการ พบว่า ร้อยละ 86.6 โครงการมีประโยชน์
จากแบบสารวจที่มีการเรียงลาดับการมีประโยชน์ของโครงการ (1 ถึง 5 จาก 7 ข้อคาถาม) พบว่า ก ารให้คะแนน
ประโยชน์ของโครงการ เมื่อสรุปตามลาดับการเลือก (ไม่เรียงตามร้อยละ) มีดังนี้
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ลาดับที่ 1 เป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะมีการขยายตัวในอนาคต (ร้อยละ 28.9)
ลาดับที่ 2 ทาให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการมากขึ้น (ร้อยละ 22.4)
ลาดับที่ 3 ทาให้เกิด การพั ฒนาและเกิดการลงทุ น ในภาคธุ รกิจการค้า และอุตสาหกรรมมากขึ้น
(ร้อยละ 17.5)
ลาดับที่ 4 เป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุของการใช้รถใช้ถนน (ร้อยละ 12.6)
ลาดับที่ 5 ทาให้เกิดการขยายตัวการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ (ร้อยละ 18.6)
ด้านผลกระทบของโครงการที่มีต่อชุมชนในด้านบวก ร้อยละ 31.8 ตอบว่าไม่มีผลกระทบ และร้อยละ
67.6 มีผลกระทบ ผลกระทบด้านบวก คือ ทาให้รายได้ของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และทาให้เกิดการจ้างงานใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7 และร้อยละ 30.3 ตามลาดับ สาหรับผลกระทบด้ านลบ ร้อยละ 51.0 ไม่มี
ผลกระทบ และร้อยละ 47.7 มีผลกระทบ เป็นผลกระทบจากฝุุนละอองในอากาศ ร้อยละ 53.3 อยู่ในระดับปานกลาง
ผลกระทบที่เกิดจากน้าเสียร้อยละ 45.3 อยู่ในระดับน้อย ผลกระทบ จากเสียงดัง ร้อยละ 48.0 อยู่ในระดับปานกลาง
ผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ ร้อยละ 38.6 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย ร้อยละ
38.7 อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ร้อยละ 49.3 อยู่ในระดับปานกลาง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย/สุขภาพจิต ร้อยละ 36.0 อยู่ในระดับน้อย ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ร้ อยละ
41.3 อยู่ในระดับน้อย ผลกระทบต่อทัศนียภาพ ร้อยละ 34.7 อยู่ในระดับน้อย ผลกระทบที่เกิดจากน้าท่วมขัง ร้อยละ
46.7 อยู่ในระดับน้อย และผลกระทบอื่นๆ ซึ่งไม่มีการระบุ ร้อยละ 74.7
ผลกระทบของโครงการที่มีต่อครัวเรือนในด้านบวก ร้อยละ 47.1 ไม่มีผลกระทบ และร้อยละ 52.9 มี
ผลกระทบ ซึ่งผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ทาให้รายได้ของครอบครัวดีขึ้น และ การประกอบอาชีพของครอบครัวดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 34.9 และร้อยละ 31.3 ตามลาดับ สาหรับผลกระทบด้านลบ ร้อยละ 82.8 ไม่มีผลกระทบ และร้อยละ
17.2 มีผลกระทบ ซึ่งผลกระทบด้านลบของโครงการ ได้แก่ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของครอบครัว
และอื่นๆ เช่น การจราจรติดขัด คิดเป็นร้อยละ 29.7 และร้อยละ 25.9 ตามลาดับ
ความวิตกกังวลในระยะก่อสร้าง พบว่า ไม่มีความวิตกกังวล ร้อยละ 70.1 และมีความวิตกกังวล ร้อยละ
29.9 ซึ่งอยู่ในระดับความวิตกกังวลเล็กน้อย ร้อยละ 89.4 สาหรับความวิตกกังวลในระยะดาเนินการโครงการ พบว่า
ร้อยละ 90.5 ไม่มีความวิตกกังวล และร้อยละ 9.5 มีความวิตกกังวล ซึ่งอยู่ในระดับความวิตกกังวลปานกลางทั้งหมด
นอกจากนี้ ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ร้อยละ 91.7 คิดว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย ก่อให้เกิดพัฒน าในด้าน
เศรษฐกิจ การค้าขายดีขึ้น การคมนาคม การเดินทางสะดวกขึ้น และมีทางเลือกสาหรับการเดินทางมากขึ้น เป็นต้น
ส่วนความคิดเห็นของการมีผลเสียมากกว่าผลดี มีจานวนร้อยละ 8.3 โดยมีเหตุผลว่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่
อาศัย เกิดความราคาญ เสียงดัง และฝุุนละออง ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวัน
สาหรับข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ทั้งที่เห็นด้วยกับโครงการ และไม่เห็นด้วยกับโครงการ สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่เห็นด้วยกับโครงการ ได้แก่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรมีการทาประชาพิจารณ์กับคนใน
ชุมชน แจ้งให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลอย่ างทั่วถึง ในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดาเนินโครงการ ควรจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ดีๆ ควรมีการก่อสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้มีการเปิดใช้บริการให้เร็วขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการ
เดินทาง และเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทาง เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง
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สาหรับผู้ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการ มีเหตุผลได้แก่ การก่อสร้างส่งผลเสียต่อคนในชุมชน ทาให้
การเดินทางลาบากมากขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาฝุุน ควัน เสียงดัง และการจราจรที่ติดขัดมากขึ้น
(4.2.2) ครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม แนวเส้นทางโครงการ ช่วงสถานีรัฐสภา– สถานีราษฎร์บูรณะ
จานวน 475 ตัวอย่าง สามารถสรุปประเด็นผลการศึกษาได้ดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.2 และเพศหญิง ร้อยละ 48.8 ซึ่งมี
อายุมากกว่า 50 ปี และมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 34.7 และ 34.5 ส่วนร้อยละ
23.4 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
สาหรับระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 28.4 จบระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ ร้อย
ละ 20.8 จบปริญญาตรี และจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ
ร้อยละ 18.9 และ 17.9 ตามลาดับ จานวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีจานวน 3-5 คน ร้อยละ 68.6
ด้านภูมิลาเนานั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 78.1 เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิด โดยในที่นี้กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 52.6 อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา ระหว่าง 41 - 60 ปี รองลงมาคือ ร้อยละ 33.4 อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา ระหว่าง
21 - 40 ปี และ ร้อยละ 10.5 อาศัยอยู่เป็นระยะเวลามากกว่า 60 ปี ส่วนร้อยละ 21.9 ที่เป็นคนนอกพื้นที่ ส่วนใหญ่
ย้ายมาจากจังหวัดอื่น สาเหตุที่ย้ายมา ร้อยละ 86.5 ย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ
จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.8 ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมา คือ ร้อยละ 17.7
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 16.4 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
 ข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในชุมชน
จากการศึกษา พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ร้อยละ 50.5 มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง ให้ความช่วยเหลือกันพอสมควร และร้อยละ 46.5 เป็นลักษณะความสัมพันธ์ดี เหมือนเครือญาติ
ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชน ร้อยละ 94.1 และ
มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชน ร้อยละ 5.9 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะสหกรณ์ออมทรัพย์ รองลงมา คือ
กลุ่มผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อสร้างความสามัคคี ฝึกอาชีพอิสระให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็น
กองทุนของชุมชน เป็นต้น
สาหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการของรัฐและเอกชนในระยะที่ผ่านมานั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 91.6 ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว และร้อยละ 8.4 มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ งานวันเด็ก
แห่งชาติ รองลงมา คือ งานวันลอยกระทง เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่ วยงานคือ องค์การบริหารส่วนตาบล/
สานักงานเทศบาล/สานักงานเขต
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ระบุว่าไม่มีบทบาทใดๆ ในชุมชน
และสาหรับการเป็นที่ยอมรับและนับถือของสมาชิกในชุมชน พบว่า ร้อยละ 35.2 ตนและครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และ
นับถือของสมาชิกในชุมชน รองลงมา ร้อยละ 34.1 ตนและครอบครัวเป็นที่ยอมรับและนับถือของสมาชิกในชุมชนใน
ระดับปานกลาง และร้อยละ 30.7 ไม่แน่ใจ
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 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ คือ ด้านเสียงรบกวน ร้อยละ 49.1
รองลงมา ร้อยละ 46.1 ได้รับผลกระทบด้านควันหรือฝุุนละออง และร้อยละ 20.2 ได้รับผลกระทบด้านน้าเสีย โดย
ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการจราจร
 การรับทราบข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชน
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.6 รับทราบมาก่อนแล้วว่าจะมีโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง
โดยรับทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ/เอกสาร รฟม. ร้อยละ 35.0 รองลงมา คือ เพื่อนบ้าน/ญาติ ร้อยละ 24.4 และ
โทรทัศน์ ร้อยละ 23.9 ตามลาดับ เมื่อถามถึงการใช้บริการของระบบรถไฟฟูา ได้แก่ BTS และ MRT พบว่า เคยใช้
บริการร้อยละ 63.2 และ ร้อยละ 38.5 ตามลาดับ
สาหรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.5 คิดว่า โครงการฯนี้จะส่งผลทาให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นในเรื่องประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยให้เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 54.1 รองลงมา คือ ช่วยลด
ปัญหาการจราจรติดขัด/ลดมลพิษในอากาศ ร้อยละ 20.4 และส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น/ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้
ดีขึ้น ร้อยละ 17.6 ตามลาดับ ส่วนร้อยละ 18.1 มีความเป็นอยู่เท่าเดิม และร้อยละ 16.4 ยังไม่แน่ใจว่าโครงการฯนี้
จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร และเมื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ
94.7 คิดว่า โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมในเรื่องประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยให้เดินทางสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น ร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 29.8 และเห็นว่ามีทางเลือกในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.5 ส่วนร้อยละ 3.2 คิดว่าการพัฒนาโครงการฯ จะไม่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ ร้อยละ 91.6 โดยให้เหตุผลว่าประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ช่วยให้เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ ลดปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 24.4 และ
มีทางเลือกในการเดินทางเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 12.9 ตามลาดับ ส่วนผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.8 คิดว่า จะเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงก่อสร้าง รองลงมา คือ เกิดปัญหาเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ
19.6 และเกิดปัญหาฝุุนละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ 17.4 ตามลาดับ
ด้านปัจจัยที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการก่อสร้างของโครงการฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 53.3 คิดว่าไม่มีปัญหาใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างโครงการฯ และร้อยละ 46.7 คิดว่าชุมชนมีปัญหา
ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่ ปัญหาการจราจรติ ดขัด ร้อยละ 42.2 รองลงมา คือ ความไม่
พอใจของคนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างหรือถูกเวนคืนที่ดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชุมนุมได้ ร้อยละ
36.2 และปัญหาการควบคุมมลพิษหรือฝุุนละอองที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้าง ร้อยละ 14.2 สาหรับความต้องการให้
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษในช่วงก่อสร้างโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.3 คิดว่า ให้ควบคุมดูแลปัญหาการจราจร
ติดขัด รองลงมา คือ ร้อยละ 23.4 ให้ควบคุมดูแลปัญหาฝุุนละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ และร้อยละ 15.6
ให้ควบคุมดูแลปัญหาเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ
สาหรับความต้องการทราบข้อมูลของโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.2 ต้องการทราบข้อมูล และ
วิธีการรับข้อมูลที่สะดวกมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 28.8 รองลงมา คือ การจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงในพื้นที่
ร้อยละ 24.4 และจัดประชุม/สัมมนา ร้อยละ 17.5
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ในประเด็นข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56.8 ให้ข้อเสนอแนะว่า ทางโครงการฯควรใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการก่อสร้างที่สั้นและรวดเร็วที่สุด ร้อยละ 28.1 รองลงมา คือ จัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร หรือ
จัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 17.9 และดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรีย บร้อย ร้อยละ 11.7
ตามลาดับ
(4.2.3) ครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม แนวเส้นทางโครงการ ช่วงสถานีพระประแดง – สถานีครุใน
จานวน 440 ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.6 และเพศหญิง ร้อยละ 50.4 ซึ่งร้อยละ 28.6 มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี รองลงมา คือร้อยละ 24.3 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และ ร้อยละ 24.1 มีอายุมากกว่า 50 ปี
ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.1 รองลงมา ร้อยละ 7.5 นับถือศาสนาอิสลาม
ส่วนระดับการศึกษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.1 จบระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ ร้อยละ 20.0
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และร้อยละ 18.4 จบระดับปริญญาตรี ตามลาดับ
สาหรับภูมิลาเนานั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.5 เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิด รองลงมา คือ ร้อยละ 47.5
เป็นคนนอกพื้นที่ โดยย้ายมาจากจังหวัดอื่น ร้อยละ 15.8 ย้ายมาจากพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครและร้อยละ 7.2 ย้าย
มาจากพื้นที่อื่นของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.4 ได้ย้ายมาอยู่ 1 - 10 ปี รองลงมา คือ ร้อยละ
24.9 ย้ายมาอยู่ 11 – 20 ปี สาเหตุส่วนใหญ่ที่ย้ายมา ร้อยละ 67.5 ย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ร้อยละ
17.2 ย้ายตามครอบครัว และร้อยละ 10.1 ย้ายมาแต่งงานกับคนในพื้นที่ ตามลาดับ
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.4 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รองลงมา คือ
ร้อยละ 33.2 เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน และร้อยละ 12.3 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 90.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม รองลงมา คือ ร้อยละ 7.5 ทาการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และจากการสัมภาษณ์ถึง
รายได้รวมของครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.9 มีรายได้รวมของครัวเรือน 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน
รองลงมาคือ ร้อยละ 22.1 มีรายได้ประมาณ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 17.1 มีรายได้ประมาณ
30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน โดยร้อยละ 71.4 มีรายได้เพียงพอและเหลือเก็บ รองลงมา คือ ร้อยละ 20.7
เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ ตามลาดับ
 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จากการสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.7 ไม่มีโรคประจาตัว รองลงมา คือ ร้อยละ
27.3 มีโรคประจาตัว โดยร้อยละ 27.8 เป็นโรคเบาหวาน รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 เป็นโรคระบบไหลเวียนเลือด
และร้อยละ 16.1 เป็นโรคทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ กับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วน
ในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ร้อยละ 61.4 ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 38.6 มี
ปัญหาสุขภาพ โดยพบว่าร้อยละ 41.1 มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตา หู ฟัน รองลงมาคือ ร้อยละ 24.5 ปุวยเป็นโรคหวัด
และร้อยละ 10.8 มีปัญหาโรคทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้ ด้านการใช้บริการสถานพยาบาลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 48.4 ใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน รองลงมา คือ ร้อยละ 29.6 ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ และร้อยละ 13.2
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ใช้บริการในคลินิก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.9 คิดว่า สาธารณสุขในชุมชนเพียงพอ และร้อยละ 7.1 คิดว่า
ยังไม่เพียงพอ
 ข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในชุมชน
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ร้อยละ 52.7 ช่วยเหลือกันตามโอกาส
รองลงมา คือ ร้อยละ 30.2 ให้ความช่วยเหลือกันพอสมควร และร้อยละ 10.7 ไม่มีความสัมพันธ์กัน สาหรับการจัดตั้ง
กลุ่มหรือองค์กร พบว่า ส่วนใหญ่ในชุมชน ร้อยละ 88.4 ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร โดยมีกลุ่มองค์กรเพียงบางส่วน
ร้อยละ 11.6 ซึ่งร้อยละ 47.5 จะเป็นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ รองลงมา คือ ร้อยละ 30.5 ชมรมเพื่อการออกกาลังกาย
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.7 ไม่ร่วมทากิจกรรมใดๆกับชุมชน
รองลงมา คือ ร้อยละ 29.3 ร่วมทากิจกรรมตามความสนใจเป็นครั้งคราว โดยวิธีการรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชน
พบว่า ร้อยละ 27.5 รับข้อมูลจากเพื่อนบ้าน รองลงมา คือ ร้อยละ 21.4 จากปูายติดประกาศประจาชุมชน และร้อย
ละ 21.1 จากผู้นาชุมชน ซึ่งวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุด คือ ปูายติดประกาศประจาชุมชน ร้อยละ 33.4
รองลงมา คือ ผู้นาชุมชน ร้อยละ 24.8 และการประกาศจากรถยนต์ ร้อยละ 23.9 ตามลาดับ
 ข้อมูลการเดินทาง
จากการสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกในครอบครัวจะเดินทางมากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ประมาณ 2 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 25.9 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.6
เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทางาน รองลงมา คือ ร้อยละ 33.6 เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปผ่อนคลาย สาหรับวิธีการ
ที่ใช้ในการเดินทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.1 ใช้รถยนต์ส่วนตัว รองลงมา คือ ร้อยละ 21.4 ใช้รถโดยสาร
ประจาทาง และร้อยละ 18.4 ใช้รถรับจ้าง
โดยช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เดินทางออกจากบ้าน คือ 06.00 – 07.00 น. ร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ ก่อน
เวลา 06.00 น. ร้อยละ 23.9 ส่วนเวลาเดินทางกลับ ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับในช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. ร้อยละ
38.4 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 19.00 – 20.00 น. ร้อยละ 24.3 ซึ่งร้อยละ 54.8 ใช้เส้นทางในการเดินทางเฉพาะเขต
พื้นที่อาศัย รองลงมา คือ ร้อยละ 35.5 เดินทางเข้าเมือง โดยระยะทางในการเดินทางส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.4 อยู่
ในช่วง 1 - 50 กิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที ร้อยละ 77.9 ส่วนปัญหาด้านการเดินทาง พบว่า
ร้อยละ 50.2 มีปัญหาด้านการเดินทาง โดยในกลุ่มผู้ที่ตอบว่ามีปัญหานั้น ร้อยละ 69.5 มีปัญหาการจราจรติดขัด
เนื่องจากปริมาณรถหนาแน่น รองลงมา คือ ร้อยละ 11.2 มีปัญหารถโดยสารประจาทาง/รถรับจ้าง/รถแท็กซี่ ไม่
เพียงพอ ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ร้อยละ 44.8 คิดว่าควรจัดระเบียบช่องทางการจราจร ส่วนร้อยละ 27.9 คิดว่า
เพิ่มช่องทางพิเศษสาหรับรถโดยสารสาธารณะ และร้อยละ 20.9 คิดว่าควรสร้างรถขนส่งมวลชนสาธารณะความเร็วสูง
 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 53.2 มีปัญหาในชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาโจร
ขโมย (ลักเล็กขโมยน้อย) ร้อยละ 41.8 รองลงมา ร้อยละ 32.3 คือ ปัญหายาเสพติด และร้อยละ 16.2 คือ ปัญหา
ทะเลาะวิวาท ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ร้อยละ 63.4 กล่าวว่า ชุมชนในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และร้อยละ 36.6 กล่าวว่า มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 59.9 เปลี่ยนแปลงไปในด้าน
บวก เช่น การเดินทางสะดวกมากขึ้น
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ส่วนปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบส่ วนใหญ่ คือ ผลกระทบด้านควันหรือฝุุนละออง ร้อยละ 47.7
ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 89.1 รองลงมา คือ ร้อยละ 41.6 มีผลกระทบด้านเสียงดัง ระดับความ
รุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 25.2 มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับน้อย
โดยผลกระทบส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจราจร
 การรับทราบข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชน
จากการสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.3 รับทราบมาก่อนแล้วว่าจะมีโครงการรถไฟฟูาสาย
สีม่วง โดยรับทราบจากเพื่อนบ้านหรือญาติมากที่สุด ร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ รับทราบจากเอกสารประชาสัมพันธ์
ร้อยละ 28.9 และเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 11.3 ตามลาดับ
สาหรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 77.3 คิดว่าโครงการฯนี้ จะส่งผลทาให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น รองลงมา คือ ร้อยละ 11.6 ยังไม่แน่ใจว่าโครงการฯนี้ จะส่งผลต่อคุณภาพชี วิตอย่างไร และเมื่อ
สอบถามถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.8 คิดว่า โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวม
และร้อยละ 50.9 คิดว่า โครงการฯนี้มีความจาเป็น โดยคิดว่า โครงการนี้จาเป็นกับลูกหลานในอนาคต สาหรับผลดีที่
จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีโครงการฯ คือ ร้อยละ 26.0 เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง รองลงมา คือ ร้อยละ 22.2
เพิ่มความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทาง และร้อยละ 15.8 ทาให้เศรษฐกิจบริเวณการก่อสร้างดีขึ้น ส่วน
ผลเสีย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.9 คิดว่า จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดช่วงก่อสร้าง รองลงมา คือ เกิดปัญหาฝุุน
ละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ 18.7 และเกิดปัญหาเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ
ร้อยละ 15.6 ตามลาดับ
(4.2.4) ครัวเรือนผู้รับผลกระทบทางอ้อม บริเวณก่อสร้างศูนย์ซ่อมบารุง พื้นที่ศึกษาอยู่ในรัศมี 1
กิโลเมตรจากที่ตั้งศูนย์ซ่อมบารุง (ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของศูนย์ซ่อมบารุงเป็นที่จอดรถไฟฟูา) โดย
ทาการสัมภาษณ์ 417 ตัวอย่าง สามารถสรุปประเด็นจากการศึกษาได้ดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 54.9 เป็นเพศหญิง และ ร้อยละ 45.1 เป็นเพศชาย โดยร้ อยละ 32.1 มี
อายุมากกว่า 50 ปี รองลงมา ร้อยละ 29.0 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี และร้อยละ 22.3 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 96.2 รองลงมาคือ ร้อยละ 3.6 นับถือศาสนาอิสลาม
สาหรับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.5 จบระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ ร้อยละ 15.6
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และร้อยละ 14.2 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ตามลาดับ
ด้านภูมิลาเนานั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.9 เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิด ส่วนที่เหลือร้อยละ 45.1 เป็น
คนนอกพื้ น ที่ โดยในกลุ่ ม นี้ มี ร้ อ ยละ 68.1 ย้ า ยมาจากจั ง หวั ด อื่ น ร้ อ ยละ 19.2 ย้ า ยมาจากพื้ น ที่ อื่ น ใน
กรุงเทพมหานคร และร้อยละ 12.8 ย้ายมาจากพื้นที่อื่นของภาคกลาง ตามลาดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.5 ย้าย
เข้ามาอยู่ 1 - 10 ปี รองลงมา คือ ร้อยละ 25.0 ย้ายมาอยู่ 11 – 20 ปี สาเหตุที่ย้ายมา ร้อยละ 69.7 ย้ ายมาเพื่อ
ประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ร้อยละ 13.8 ย้ายตามครอบครัว และร้อยละ 13.3 ย้ายมาแต่งงานกับคนในพื้นที่
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 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.6 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือพนักงานโรงงาน รองลงมา ร้อยละ 36.9
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 10.8 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.3 ไม่มี
อาชีพเสริม และจากการสัมภาษณ์ถึงรายได้รวมของครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.5 มีรายได้รวมของ
ครัวเรือน 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ร้อยละ 22.8 มีรายได้ประมาณ 15,001 – 20,000 บาทต่อ
เดือน โดยร้อยละ 60.2 มีรายได้เพียงพอและเหลือเก็บ รองลงมา คือ ร้อยละ 23.5 ไม่เพียงพอ
 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จากการสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.7 ไม่มีโรคประจาตัว รองลงมา คือ ร้อยละ 40.3 มีโรค
ประจาตัว โดยร้อยละ 27.3 เป็นโรคโรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคื อ ร้อยละ 26.2 เป็นโรคเบาหวาน ส่วน
ในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 52.5 ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ รองลงมา คือ ร้อยละ 47.5
มีปัญหาสุขภาพ โดยร้อยละ 33.0 ปุวยเป็นโรคหวัด รองลงมา คือ ร้อยละ 24.5 ปุวยเป็นโรคระบบไหลเวียนเลือด
และร้อยละ 16.5 มีปัญหาโรคทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ สาหรับการใช้บริการสถานพยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 48.7 ใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน รองลงมา คือ ร้อยละ 36.7 ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.6 คิดว่า สาธารณสุขในชุมชนเพียงพอ และร้อยละ 20.4 คิดว่าไม่เพียงพอ
 ข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในชุมชน
จากการศึกษา พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ร้อยละ 41.7 ช่วยเหลือกันตามโอกาส
รองลงมา คือ ร้อยละ 33.8 ให้ความช่วยเหลือกันพอสมควร และร้อยละ 15.1 มีความสัมพันธ์เหมือนเครือญาติ
สาหรับการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร พบว่า ส่วนใหญ่ในชุมชน ร้อยละ 71.9 ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร โดยมีกลุ่ม
องค์กรเพียงบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ซึ่งร้อยละ 43.4 จะเป็นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ รองลงมา คือ ร้อยละ 29.5
เป็นชมรมเพื่อการออกกาลังกาย
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.8 ไม่ร่วมทากิจกรรมใดๆกับชุมชน รองลงมา คือ ร้อย
ละ 22.5 ร่วมทากิจกรรมตามความสนใจเป็นครั้งคราว สาหรับวิธีการรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชน พบว่า ร้อยละ
27.4 รับข้อมูลจากเพื่อนบ้าน รองลงมา คือ ร้อยละ 24.9 จากผู้นาชุมชน และร้อยละ 20.9 จากปูายติดประกาศ
ประจาชุมชน โดยวิธีการรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชนที่ดีที่สุดคือ ปูายติดประกาศของชุมชน ร้อยละ 38.4
รองลงมาคือ จากผู้นาชุมชน ร้อยละ 29.0 และการประกาศจากรถยนต์ ร้อยละ 17.0 ตามลาดับ
 ข้อมูลการเดินทาง
ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกในครอบครัวจะเดิ นทางมากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 57.3 รองลงมา คือ
ประมาณ 2 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 22.1 โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.9 เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทางาน
รองลงมา คือ ร้อยละ 33.8 เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปผ่อนคลาย สาหรับวิธีการที่ใช้ในการเดินทาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 41.7 ใช้รถยนต์ส่วนตัว รองลงมา คือ ร้อยละ 29.3 ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว และร้อยละ 16.6 ใช้
รถรับจ้าง
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โดยช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เดินทางออกจากบ้าน คือ 06.00 – 07.00 น. ร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ ก่อน
เวลา 06.00 น. ร้อยละ 20.2 ส่วนเวลาเดินทางกลับ จะเดินทางกลับในช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. ร้อยละ 34.1
รองลงมา คือ ก่อนเวลา 17.00 น. ร้อยละ 30.0 ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.2 ใช้เส้นทางในการเดินทางเฉพาะเขตพื้นที่
อาศัย รองลงมา คือ ร้อยละ 25.2 เดินทางเข้าเมือง โดยระยะทางที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.7 อยู่ ในช่วง
1 - 50 กิโลเมตร หรือในระยะเวลาน้อยกว่า 60 นาที ร้อยละ 86.6 ส่วนปัญหาด้านการเดินทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 50.4 มีปัญหาด้านการเดินทาง โดยร้อยละ 64.3 มีปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากปริมาณรถหนาแน่น
รองลงมา คือ ร้อยละ 16.6 มีปัญหาช่องทางจราจรไม่เพี ยงพอ ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ร้อยละ 42.4 คิดว่า ควรจัด
ระเบียบช่องทางการจราจร ส่วนร้อยละ 32.8 คิดว่า เพิ่มช่องทางพิเศษสาหรับรถโดยสารสาธารณะ และร้อยละ 20.5
ให้สร้างรถขนส่งมวลชนสาธารณะความเร็วสูง ตามลาดับ
 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์พบว่า ร้อยละ 55.4 มีปัญหาในชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาโจรขโมย (ลักเล็ก
ขโมยน้อย) ร้อยละ 37.6 รองลงมา ร้อยละ 36.5 คือ ปัญหายาเสพติด และร้อยละ 15.5 คือ ปัญหาทะเลาะวิวาท
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ร้อยละ 54.2 กล่าวว่า ชุมชนในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนร้อย
ละ 45.8 กล่าวว่า มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.9 กล่าวว่าเปลี่ยนแปลงไปในด้านบวก
ในส่วนปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบ คือ ผลกระทบด้านเสียง ร้อยละ 36.7 ระดับความรุนแรงอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 โดยมีแหล่งมาจากการจราจร ร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ ร้อยละ 34.8 ได้รับ
ผลกระทบจากควันหรือฝุุนละออง ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 48.3 โดยมีแหล่งที่มาจาก
การจราจร ร้อยละ 78.6 และร้อยละ 34.5 ได้รับผลกระทบด้านน้าเสีย ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 38.9 โดยส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากบ้านเรือน ร้อยละ 79.7
 การรับทราบข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชน
จากการสอบถามพบว่า กลุ่มตัว อย่างร้อยละ 65.2 รับทราบมาก่อนแล้วว่าจะมีศูนย์ซ่อมบารุงของ
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง โดยรับทราบจากเพื่อนบ้านหรือญาติมากที่สุด ร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ รับทราบจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 18.4 และเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 14.8 ตามลาดับ
สาหรับความคิดเห็นต่อโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.9 คิดว่า โครงการฯนี้ จะส่งผลทาให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น รองลงมา คือ ร้อยละ 22.8 ยังไม่แน่ใจว่าโครงการฯนี้ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร และเมื่อสอบถามถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.5 คิดว่า โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับ
ส่วนรวม ส่วนร้อยละ 39.6 คิดว่า โครงการฯนี้ ไม่มีความจาเป็น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่าง คิดว่า โครงการฯ
นี้ ไม่ส่งผลโดยตรงกับประชาชน สาหรับผลดีที่คิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีโครงการฯนี้ ร้อยละ 38.3 คิดว่าทาให้
เศรษฐกิจบริเวณการก่อสร้างดีขึ้น รองลงมา คือ ร้อยละ 32.9 เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และร้อยละ 25.1
จะทาให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลเสีย กลุ่มตัวอย่างคิดว่า จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดช่วงก่อสร้าง
ร้อยละ 17.2 รองลงมา เกิดปัญหาฝุุนละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ ร้อยละ 13.4 และเกิดปัญหาขยะมูล
ฝอยหรือเศษวัสดุ ทรายตกหล่นบนถนน ร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
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(4.3) ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ - สังคม กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
การศึกษาด้า นเศรษฐกิจ -สังคมของพื้ นที่อ่อนไหว ได้ ดาเนินการโดยใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ โดยพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในระยะ 500 เมตร ตลอดแนวเส้นทางโครงการมีจานวน 181 แห่ง ประกอบด้วย
ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานบริการด้านสาธารณสุข/โรงพยาบาล ซึ่งกรณีที่เป็น ศาสนสถาน จะทาการสัมภาษณ์
เจ้ า อาวาส รองเจ้ า อาวาส โต๊ ะ อิ ห ม่ า ม หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายแทน ส่ ว นสถานศึ ก ษา จะท าการสั ม ภาษณ์
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และกรณีสถานพยาบาล จะทาการสัมภาษณ์ ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ เนื่องจากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟูาที่เป็นทางวิ่งใต้ดิน กับ พื้นที่อ่อนไหวที่
อยู่ในแนวเส้นทางที่เป็นทางวิ่งยกระดับ จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน ในการศึกษาจึงได้แยกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
ออกเป็น 2 กลุ่มให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นผลการศึกษาได้ดังนี้ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค3.3)
(4.3.1) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (จานวน 136 แห่ง) ได้แก่ ศาสนสถาน
สถานศึกษา และสถานพยาบาล แสดงดังภาคผนวก ค3.3
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เช่น ผู้อานวยการ เจ้าอาวาส หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เป็น หลัก โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 60.9 มีอายุอยู่ในช่วง 56-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.8 นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 86.5 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 45.1 และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อ่อนไหวมากสุด 65 ปี น้อยสุด 2 เดือน และระยะเวลาเฉลี่ย 16.1 ปี
 ข้อมูลหน่วยงาน
กรณีศาสนสถาน : จานวนผู้ที่อยู่อาศัยในศาสนสถาน มากสุด จานวน 800 รูป (คน) น้อยสุด จานวน 1
รูป (คน) และเฉลี่ยจานวน 62 รูป (คน) และจานวนผู้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ มากสุด จานวน 1,000 คนต่อวัน น้อยสุด
จานวน 10 คนต่อวัน และเฉลี่ยจานวน 187 คนต่อวัน
กรณีสถานศึกษา : สถานศึกษาเปิดสอนในระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.7 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลาดับ จานวนเจ้าหน้าที่/บุคลากร
มากสุด จานวน 2,099 คน น้อยสุด จานวน 9 คน และเฉลี่ยจานวน 158 คน และจานวนนักเรียน/นักศึกษา มากสุด
จานวน 25,000 คน น้อยสุด จานวน 30 คน และเฉลี่ยจานวน 1,732 คน
กรณีสถานพยาบาล : สถานพยาบาลมีจานวนเจ้าหน้าที่/บุคลากร มากสุด จานวน 2,000 คน น้อยสุด
จานวน 40 คน และเฉลี่ยจานวน 327 คน มีจานวนเตียง มากสุด จานวน 500 เตียง น้อยสุด จานวน 30 เตียง และ
เฉลี่ย 203 เตียง จานวนผู้ใช้บริการ มากสุด จานวน 4,000 คนต่อวัน น้อยสุด จานวน 60 คนต่อวัน และเฉลี่ย 900
คนต่อวัน และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 37.5
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 ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
เมื่อสอบถามถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณหน่วยงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 53.4 คิดว่า
เหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนอีกร้อยละ 46.6 คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยในจานวนนี้ ร้อยละ 56.3 คิดว่า
มีการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก เช่น มีการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้ดีขึ้น มีการสร้างอาคารใหม่ การสัญจรสะดวกขึ้น
และการคมนาคมดี ขึ้ น ยาเสพติ ด น้ อ ยลง มี ก ารจั ด ระเบี ย บทางเท้ า การพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย และชุ ม ชนมี ค วาม
สะดวกสบายขึ้น เป็นต้น สาหรับบางส่วนที่คิดว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านลบ ร้อยละ 43.7 ระบุว่าทาให้รถติดมากขึ้น
โดยเฉพาะช่วงเวลาเด็กนักเรียนเลิกเรียน ปัญหาภายในชุมชน ประชากรเพิ่มขึ้น เป็นต้น สาหรับความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมโดยรอบหน่วยงาน/องค์กร ส่วนใหญ่คิดว่าสภาพแวดล้อมน่าพอใจ คิดเป็นร้อยละ 59.4
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนราคาญจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้
- การคมนาคม
ร้อยละ 58.6
- ฝุุนควัน/ฝุุนละออง/เขม่า
ร้อยละ 33.1
- เสียงดัง
ร้อยละ 31.6
- ขยะมูลฝอย/กากของเสีย
ร้อยละ 14.3
- น้าเสีย
ร้อยละ 17.3
- กลิ่นเหม็น
ร้อยละ 17.3
- น้าท่วมขัง
ร้อยละ 12.8
- ความสั่นสะเทือน
ร้อยละ 10.5
- ทัศนียภาพ
ร้อยละ 9.8
- อื่นๆ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน สุขภาพ
ร้อยละ 1.5
สาหรับปัญหาทางด้านสังคม ร้อยละ 52.6 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ระบุว่า ไม่มีปัญหาทางด้านสังคม
ส่วนที่มีปัญหาทางด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 47.4 เช่น ปัญหาโจรขโมย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมา คือ
ปัญหายาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 32.8 และปัญหาทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามลาดับ ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณหน่วยงาน ร้อยละ 97.7 คิดว่าบริเวณโดยรอบหน่วยงานมีความปลอดภัยทางด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีบางส่วนที่คิดว่าไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 20.3 ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าไม่ปลอดภัยในระดับเล็กน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 51.9 โดยระบุว่า สาเหตุมาจากปัญหาโจรขโมย ช่วงเวลากลางคืนมีคนพลุกพล่าน ขาดการดูแลจากเจ้าหน้าที่
เป็นต้น
 ความคิดเห็นต่อโครงการ การรับทราบข้อมูล และความเชื่อมั่นต่อโครงการฯ
ด้านการรับทราบโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 69.9 เคยรับทราบโครงการมาก่อน โดยรับทราบมา
จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคือ เพื่อนบ้าน/สมาชิกใน
ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 11.9 และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
ด้ า นประโยชน์ ของโครงการ ผู้ ใ ห้สั ม ภาษณ์ ไ ด้ แสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ ประโยชน์ ของโครงการ
สามารถสรุปได้ดังนี้
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- การเดินทางสะดวก และเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
การท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งใหม่ ภายหลังมีโครงการ
- เป็นการลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล
- ทาให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่างๆ ในบริเวณตามแนว
เส้นทางโครงการมากขึ้น
- ทาให้เกิดการขยายตัวการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่
- ทาให้มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
- ประโยชน์อื่นๆของโครงการ เช่น
มีความสะดวกสบายในการเดินทางมาสถานพยาบาล

ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 90.2
ร้อยละ 90.2
ร้อยละ 85.7
ร้อยละ 0.8

ด้านผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการ ดังนี้
 ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง โดยระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังต่อไปนี้
- การจราจรหนาแน่นขึ้น/ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินทาง
- ความสั่นสะเทือน
- ควัน/ฝุุนละออง/เขม่า
- เสียงดังรบกวน
- วิถีชีวิต/ความเป็นอยู่
- สุขภาพอนามัย/สุขภาพจิต
- ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
- น้าเสีย (แหล่งน้าใกล้เคียง อาจมีการปนเปื้อน)
- ขยะมูลฝอย
- น้าท่วมขัง
- การบดบังทัศนียภาพ
- ด้านอื่นๆ เช่นความปลอดภัย


ร้อยละ 72.2
ร้อยละ 64.0
ร้อยละ 63.9
ร้อยละ 63.2
ร้อยละ 53.4
ร้อยละ 52.6
ร้อยละ 47.4
ร้อยละ 47.3
ร้อยละ 45.1
ร้อยละ 40.6
ร้อยละ 39.8
ร้อยละ 0.8

ผลกระทบระยะเปิดดาเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
-

เสียงดังจากการวิ่งของขบวนรถไฟฟูา
ความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของขบวนรถไฟฟูา
ผลกระทบด้านทัศนียภาพจากการมีโครงการ
ด้านอื่นๆ เช่นอาจปิดทางเข้า-ออกโรงเรียน
การจราจรติดขัด เป็นต้น
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ด้านความวิตกกังวลต่อโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 60.2 ไม่มีความวิตกกังวลต่อการดาเนินโครงการ
สาหรับผู้ที่มีความวิตกกังวล มีร้อยละ 39.8 โดยมีข้อห่วงกังวล ดังนี้
1. การจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้าง
2. อาจเกิดดินทรุดระหว่างการก่อสร้าง บริเวณที่มีการเจาะอุโมงค์
3. ตอนก่อสร้าง (มลพิษ) มลพิษทางเสียง อากาศและฝุุนละออง
4. อาจมีการย้ายสถานที่เรียนของนักเรียน ครู และบุคลากร
5. ระหว่างก่อสร้าง อาจไม่มีความสะดวกในการใช้ระบบสาธารณูปโภค
นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมต่อโครงการ ดังต่อไปนี้
1. เป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนมากขึ้น
2. ทาให้เดินทางมาทางานสะดวกมากขึ้น
3. การคมนาคมสะดวกขึ้น ควรมีพนื้ ที่เฉพาะของพระภิกษุ สามเณร เพราะค่อนข้างลาบาก
เมื่อเดินทางร่วมกับฆราวาส
4. ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
5. ให้ก่อสร้างเสร็จเร็วที่สุด จะได้ไม่มีผลกระทบกับการจราจร ให้กระทบต่อประชาชนน้อยทีส่ ุด
6. โครงการควรมีการวางแผนการจัดการที่ดี ทาการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน มีปาู ยประกาศ
ระยะเวลาก่อสร้างให้ชัดเจน
7. ปลูกต้นไม้ให้มีธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
8. ให้ปรับราคาค่ารถไฟให้ถูกลง
(4.3.2) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้ายกระดับ (จานวน 45 แห่ง) แสดงดังภาคผนวก ค3.3
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ส ถานภาพเป็ น ผู้ บ ริหารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน เช่ น ผู้ อานวยการ เจ้ า อาวาส
โต๊ะอิหม่าม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหลัก โดยเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.8 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 22.7 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 86.4 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่อ่อนไหวมากสุด 58 ปี น้อยสุด 8 เดือน และระยะเวลาเฉลี่ย 15 ปี
 ข้อมูลหน่วยงาน
กรณีศาสนสถาน : จานวนผู้ที่อยู่อาศัยในศาสนสถานมากสุด จานวน 68 รูป (คน) น้อยสุด จานวน 2
รูป (คน) และเฉลี่ยจานวน 21 รูป (คน) จานวนผู้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจมากสุด 1,000 คนต่อวัน น้อยสุด 15 คนต่อวัน
เฉลี่ยจานวน 156 คนต่อวัน
กรณีสถานศึกษา : สถานศึกษาเปิดสอนในระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 และอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20.0 จานวนเจ้าหน้าที/่ บุคลากรมากสุด จานวน
200 คน น้อยสุด จานวน 15 คน เฉลี่ย 54 คน และจานวนนักเรียน/นักศึกษามากสุด จานวน 3,300 คน น้อยสุด
จานวน 108 คน เฉลี่ยจานวน 776 คน
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กรณีสถานพยาบาล : สถานพยาบาลมีจานวนเจ้าหน้าที่/บุคลากรมากสุด จานวน 524 คน น้อยสุด
จานวน 41 คน เฉลี่ย 258 คน มีจานวนเตียงมากสุด 200 เตียง น้อยสุด จานวนศูนย์เตียง (ไม่มีเตียง) และเฉลี่ย 92
เตียง จานวนผู้ใช้บริการมากสุด 1,200 คนต่อวัน น้อยสุด จานวน 30 คนต่อวัน และจานวนเฉลี่ย 549 คนต่อวัน และ
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.4
 ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
เมื่อสอบถามถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณหน่วยงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ที่ตอบว่าเหมือนเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 45.5 และมีการเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 54.5 โดยในจานวนนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านบวก เช่น การสัญจรสะดวกขึ้นและการคมนาคมดีขึ้น ชุมชนมีความสะดวกสบายขึ้น มีการสร้าง
อาคารใหม่ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 50.0 สาหรับบางส่วนที่คิดว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านลบ ระบุว่า ซ่อมถนนบ่อย
ปริมาณรถติดมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษเพิ่มขึ้น ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 50.0 สาหรับความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมโดยรอบหน่วยงาน/องค์กร คิดว่าสภาพแวดล้อมน่าพอใจ คิดเป็นร้อยละ 40.9
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนราคาญจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้
- การคมนาคม
ร้อยละ 56.8
- ฝุุนควัน/ฝุุนละออง/เขม่า
ร้อยละ 40.9
- น้าเสีย
ร้อยละ 25.0
- กลิ่นเหม็น
ร้อยละ 25.0
- ขยะมูลฝอย/กากของเสีย
ร้อยละ 22.7
- เสียงดัง
ร้อยละ 20.5
- ความสั่นสะเทือน
ร้อยละ 15.9
- น้าท่วมขัง
ร้อยละ 6.8
- ทัศนียภาพ
ร้อยละ 6.8
- อื่นๆได้แก่น้าเค็ม
ร้อยละ 4.5
ในประเด็นปัญหาสังคม ร้อยละ 45.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดว่า ไม่มีปัญหาทางด้านสังคม ส่วนที่
คิดว่า มีปัญหาทางด้านสังคม มีร้อยละ 54.5 ได้แก่ ปัญหาโจรขโมย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ
ปัญหายาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 28.1 และปัญหาทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 18.7 ตามลาดับ และด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณหน่วยงาน ร้อยละ 77.3 คิดว่าบริเวณโดยรอบหน่วยงานมีความปลอดภัย มี
บางส่ วนที่คิดว่ าไม่ ปลอดภัย คิดเป็น ร้อยละ 22.7 ซึ่ง คิดว่ าไม่ป ลอดภัยในระดับ ปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 50.0
เนื่องจากโจรขึ้นบ่อย เป็นแหล่งมั่วสุมการพนันและยาเสพติด และมืด มีคนเดินผ่านนอกเวลาราชการ
 ความคิดเห็นต่อโครงการ การรับทราบข้อมูล และความเชื่อมั่นในโครงการฯ
การรับทราบโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 77.3 เคยรับทราบโครงการมาก่อน โดยรับทราบมาจาก
สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ เพื่อนบ้าน/สมาชิกใน
ครอบครัว และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.1 เท่ากัน ตามลาดับ
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ด้ า นประโยชน์ ของโครงการ ผู้ ใ ห้สั ม ภาษณ์ ไ ด้ แสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ ประโยชน์ ของโครงการ
สามารถสรุปได้ดังนี้
- เป็นการลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล
- การเดินทางสะดวก และเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
การท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งใหม่ ภายหลังมีโครงการ
- ทาให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่างๆ ในบริเวณตามแนว
เส้นทางโครงการมากขึ้น
- ทาให้เกิดการขยายตัวการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่
- ทาให้มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 90.9
ร้อยละ 88.6

ส่วนผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ ดังนี้
ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า จะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้


- การจราจรหนาแน่นขึ้น/ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินทาง
- เสียงดังรบกวน
- ควัน/ฝุนุ ละออง/เขม่า
- ความสั่นสะเทือน
- วิถีชีวิต/ความเป็นอยู่
- สุขภาพอนามัย/สุขภาพจิต
- น้าเสีย (แหล่งน้าใกล้เคียง อาจมีการปนเปื้อน)
- ขยะมูลฝอย
- ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
- การบดบังทัศนียภาพ
- น้าท่วมขัง
- ด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย


ร้อยละ 93.2
ร้อยละ 56.8
ร้อยละ 59.1
ร้อยละ 54.6
ร้อยละ 47.7
ร้อยละ 43.2
ร้อยละ 43.2
ร้อยละ 43.2
ร้อยละ 36.4
ร้อยละ 36.4
ร้อยละ 36.4
ร้อยละ 2.3

ผลกระทบระยะเปิดดาเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
-

เสียงดังจากการวิ่งของขบวนรถไฟฟูา
ความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของขบวนรถไฟฟูา
ผลกระทบด้านทัศนียภาพจากการมีโครงการ
ด้านอื่นๆ เช่น การจราจรติดขัด
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ด้านความวิตกกังวลต่อโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 47.7 ไม่มีความวิตกกังวลต่อการดาเนินโครงการ
ส่วนผู้ที่มีความวิตกกังวล ร้อยละ 52.3 มีข้อห่วงกังวล ดังนี้
1. การจราจรติดขัดช่วงก่อสร้าง
2. การเดินทางในการมาทางาน หรือมาเรียนของนักเรียน มีความล่าช้า และเสี่ยงอันตรายจาก
เครื่องจักรขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ การจราจรติดขัดเพราะต้องใช้ทางเลี่ยง
3. การโยกย้ายเวนคืนที่ดิน ที่ทากิน
4. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การคอร์รัปชั่น
5. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางอากาศ เสียง และฝุุนละอองในช่วงก่อสร้าง
6. โจร อาชญากรรม มาตรการรักษาความปลอดภัย
7. ยังไม่ได้ประโยชน์
นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมต่อโครงการ ดังต่อไปนี้
1. เป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนมากขึ้น
2. อยากให้เสร็จตามแผน ควรทาในเวลาอันรวดเร็ว จะได้กระทบกับประชาชนน้อย หากล่าช้าจะมี
ปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดมาก เดินทางลาบาก
3. อาจทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแม่ค้าริมถนนเปลี่ยนแปลงไป คนซื้อของน้อยลง
4. ให้ก่อสร้างแยกมไหสวรรย์ให้เสร็จก่อน จึงสร้างรถไฟฟูาทีหลัง ประสานงานกับจราจรจัดการ
จราจรให้ดี เพราะรถติดแยกบางปะกอก แยกมไหสวรรย์ กม.9 ถนนประชาอุทิศ
5. สร้างให้แล้วเสร็จภายในสามปีครึ่ง จบโครงการ ส่วนที่เป็นถนนในการก่อสร้างประมาณสองปี
เพื่อคืนพื้นที่การจราจรให้กับผู้ใช้ทาง
6. ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การปิดจราจรใช้เวลาให้น้อยที่สุด และควรเหลือช่อง
จราจรอย่างน้อย 2 ช่องจราจร
7. โครงการควรมีการวางแผนการจัดการที่ดี มีปูายประกาศระยะเวลาก่อสร้างให้ชัดเจน
8. มาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการด้านฝุุนละออง
9. ให้ประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทั่วถึง และมีปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
10. ควรมีการติดตั้งปูายเตือนช่วงมีการก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ควรติด
ไฟให้แสงสว่างยามค่าคืนในช่วงที่มีการก่อสร้าง
11. ควรดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานี เช่น การก่อการร้าย การฆ่าตัวตาย เป็นต้น
12. ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางวัด โรงเรียน
13. การชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
14. ปลูกต้นไม้ให้มีธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
15. ให้ปรับราคาค่ารถไฟให้ถูกลง ศึกษาระบบในต่างประเทศมากขึ้น
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(4.4)ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ – สังคม กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน
สาหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ผู้ที่ถูกเวนคืนพื้นที่เพื่อการพัฒนาโครงการ ซึ่งใน
การศึกษาได้จาแนกออกเป็นช่วงต่างๆ ตามแนวเส้นทางโครงการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ประกอบด้วย
1) ช่ ว งสถานี เตาปู น -สถานี รั ฐ สภา (แนวถนนง.8) เป็ น ช่ ว งจากจุ ด เริ่ ม ต้ น โครงการจากสถานี
ยกระดับเตาปูน ที่ลดระดับลงสู่สถานีรัฐสภา
2) ช่วงสถานีรัฐสภา-สถานีราษฎร์บูรณะ ประกอบด้วยพื้นที่เวนคืนเพื่อการก่อสร้างทางขึ้น-ลง
รถไฟฟูา ทั้งสถานีใต้ดินและสถานียกระดับ อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดแล้วจร
บางปะกอก และอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
3) ช่วงสถานีพระประแดง-สถานีครุใน ประกอบด้วยพื้นที่เวนคืนเพื่อการก่อสร้างทางขึ้น –ลงของ
สถานีรถไฟฟูายกระดับ 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในช่วงระหว่างแนวเส้นทางที่ต่อจากสถานีราษฎร์บูรณะ
ไปยังที่จอดรถไฟฟูา
4) ที่จอดรถไฟฟูา ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่ประมาณ 50 ไร่
5) ปล่องระบายอากาศสาหรับช่วงที่เป็นรถไฟฟูาใต้ดิน
ทั้งนี้ ในการศึกษาฯ จาเป็นต้องดาเนินการให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่ถูกเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งในทางปฏิบัติต้องใช้หลายวิธี ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูา หมายดั งกล่า ว รวมถึงการใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วย ดังกล่าวในตอนต้น มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1) การเข้าพบปะ จะใช้กั บผู้รับผลกระทบโดยตรงที่เป็นหน่วยงาน องค์กร/เอกชน เป็นหลัก เป็น
การเข้าพบพูดคุยกับเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการออกแบบที่เป็นผลให้มี
การเวนคืนที่ดินนั้นๆ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยการเชิญกลุ่มครัวเรือนที่ต้องถูกเวนคืนมาร่วมประชุม เพื่อรับฟัง
รายละเอียดการออกแบบ แผนผังแปลงที่ดิน ที่จะถูกเวนคืน พร้อมกับมีการหารือ ชี้แจงข้อ
ซักถามของผู้ที่จะถูกเวนคืน โดยการประชุมในแต่ละครั้ง จะมีแบบสอบถามเป็นการสารวจความ
คิดเห็นด้วย
3) การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม โดยจะมีพนักงานสัมภาษณ์เข้าพบผู้ที่จะถูกเวนคืน ณ ที่อยู่อาศัย
ของผู้ถูกเวนคืนโดยตรง ซึ่งดาเนินการหลังจากได้ข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางเลือกแล้ว เช่น ช่วงสถานี
เตาปูน-สถานีรัฐสภา (ช่วงถนน ง.8) รวมถึงโครงการช่วงอื่นๆที่ได้สรุปผลการคัดเลือกแล้ว
4) กรณีที่ไม่สามารถพบผู้ถูกเวนคืนจากการเข้าสัมภาษณ์ในข้อ 3) โครงการจะทาการส่งจดหมาย
และแบบสอบถามไปยังชื่อ -ที่อยู่ตามข้อมูลที่ได้รับจากฝุายการออกแบบ พร้อมแนบซองที่ติด
แสตมป์และจ่าหน้าซองกลับมายังที่ปรึกษา เพื่อคาดหวังว่า ผู้ถูกเวนคืนจะตอบกลับ
อย่ า งไรก็ ต าม ในทางปฏิ บั ติ พ บว่ า ยั ง มี ผู้ ถู ก เวนคื น ที่ ท างโครงการไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู้ ถื อ
กรรมสิทธิ์โดยวิธีใดๆที่กล่าวข้างต้นได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอ เช่น มีเพียงเลขที่ดิน แปลงที่
จะถูกเวนคืน แต่ไม่ปรากฏชื่อและ/หรือที่อยู่ผู้ครอบครอง โครงการจึง ได้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
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- ดาเนินการติดประกาศรายละเอียด ชื่อเจ้าของ ผัง/ข้อมูลแปลงที่ดิน ณ สานักงานเขตและ
สานักงานที่ดินที่แปลงที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อเป็นช่องทางในการตามหาเจ้าของกรรมสิทธิ์
- ทาหนังสือถึงสานักงานที่ดิน เพื่อขอคัดโฉนด เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
- นาข้อมูลชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้ ไปขอคัดรายการทะเบียนราษฎร์ โดยทาหนังสือขอ
อนุเคราะห์ไปยังสานักบริการที่ 1 สานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
- นารายชื่อและข้อมูลที่ได้จากสานักบริหารการทะเบียน มาพิจารณาวิธีการในการติดต่อ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การส่งจดหมายลงทะเบียนถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์
ผลการดาเนินการ ในการติดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกเวนคืน เพื่อการให้ข้อมูล การชี้แจง
การรับทราบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือนผู้ถูกเวนคืน เป็นต้น สามารถสรุปได้ดัง ตารางที่
4.4.1-24 อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
จากการออกแบบในปัจจุบันพบว่า มีจานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงคิดเป็นจานวนแปลงที่ดิน 331
แปลง ในจานวนนี้ มีทั้งที่เป็นที่ดินของหน่วยงาน เอกชน และประชาชน ซึ่งโครงการได้ใช้การจัดประชุมกลุ่มย่อยเป็น
หลัก โดยเฉพาะผู้ถูกเวนคืนที่เป็นกลุ่มครัวเรือน นอกจากนั้น จะมี การเข้าพบปะหารือผู้ถูกเวนคืนที่เป็นหน่วยงาน/
เอกชน รวมถึงครัวเรือนที่ประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มหรือขอหารือแนวทางการปรับแบบ
ทั้ง นี้ ในส่ วนครัวเรือนผู้รับผลกระทบโดยตรง ยั ง ได้ มีการสั มภาษณ์ด้ ว ยแบบสอบถาม เพื่ อเป็ นการ
รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติประกอบการพิจารณาผลกระทบ แต่ ด้วยเหตุที่ไม่สามารถพบและสัมภาษณ์ได้ครบทุกราย
ประกอบกับการส่งจดหมายพร้อมแบบสอบถามนั้น ผู้รับฯบางรายมิได้ตอบกลับ หรือ บางรายตอบกลับไม่ครบถ้วน
ในที่นี้ จึงทาการประมวลผลแบบสอบถามกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน เฉพาะแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์ รวม 50 ราย (บางรายมีที่ดินมากกว่า 1 แปลง) สรุปผลได้ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค3.4)
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชาย ร้อยละ 46.0 และเพศหญิง ร้อยละ 54.0 โดยมีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ
50.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 26.0 สถานภาพในครัวเรือนเป็นเจ้าบ้าน/หัวหน้าครัวเรือน จานวน 39
ราย คิดเป็นร้อยละ 78.0 เป็นคู่สมรส 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.0) บุตร/ธิดา 2 ราย (ร้อยละ 4.0) ส่วนที่เหลือ 8 ราย
เป็นญาติ/ผู้อาศัย แต่อยู่ในครัวเรือนที่สัมภาษณ์มากกว่า 10 ปี – มากกว่า 30 ปี ระดับการศึกษาจบระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 44.0 รองลงมา คือระดับประถมศึกษา ร้อยละ 16.0 จานวนสมาชิกในครัวเรือน ประมาณ 4-6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.0 การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.0
ด้านภูมิลาเนา เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่กาเนิด และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 50.0 เท่ากัน ส่วนใหญ่ย้ายมา
จากพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60.0 ส่วนที่เหลือมาจากจังหวัดอื่น ร้อยละ 40.0 ซึ่งส่วนใหญ่ระยะเวลาที่อยู่
อาศัยตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ร้อยละ 72.0 ความคิดเห็นเรื่องการย้ายถิ่นฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้าย
ร้อยละ 86.0
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ตารางที่ 4.4.1-24 สรุปผลการดาเนินงานการเก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
การดาเนินการ
บริเวณพื้นทีศ่ ึกษา
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1. ช่วงสถานีเตาปูน –
สถานีรัฐสภา (ช่วงถนนง.8)
2. ช่วงสถานีรัฐสภา สถานีราษฎร์บูรณะ
3. ช่วงสถานีพระประแดง สถานีครุใน
4. สถานที่จอดรถไฟฟูา
5. บริเวณปล่องระบายอากาศ

หมายเหตุ :

จานวนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง
(แปลง)

สัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถาม
เศรษฐกิจ - สังคม

วิธีการอื่นๆ

สัมภาษณ์โดยตรง

ส่งจดหมายพร้อม
แบบสัมภาษณ์

เข้าร่วมประชุม
กลุ่มย่อย*

เข้าพบปะ

86

28

30 (ซ้า 1)

84 (ซ้า 55)

-

สัมภาษณ์ดว้ ย
แบบสารวจ
ความคิดเห็น
-

ติดประกาศข้อมูล
เวนคืนพื้นที่
โครงการ
-

138

24

3

43 (ซ้า 26)

35

50

9

17

-

-

15 (ซ้า 9)

-

11

-

76

9

4 (ซ้า 2)

58

4 (ซ้า 4)

-

7

14

-

-

8

5

-

1

หมายเหตุ

ครบตามจานวน
ครบตามจานวน
โดยติดประกาศ 9 ราย
ครบตามจานวน
ครบตามจานวน
โดยติดประกาศ 7 ราย
ครบตามจานวน
โดยติดประกาศ 1 ราย

4-253

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รวม
331
61
37 (ซ้า 3)
208 (ซ้า 90 )
44 (ซ้า 4)
61
17
*ซ้ากับการดาเนินการอื่นๆ อันเนื่องจากการที่โครงการใช้หลายวิธี ในการติดต่อกับผู้ถูกเวนคืน เพื่อการให้ข้อมูล/รับทราบความคิดเห็น เมื่อทาการรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานและจาแนกผลการ
ดาเนินงานโดยละเอียดพบว่า ผู้รับผลกระทบโดยตรงบางรายมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลโครงการมากกว่า 1 ช่องทาง (วิธี) โดยมีชื่อ ซ้า ปรากฏอยู่ในการดาเนินงานวิธีต่างๆที่ได้จาแนกไว้ และเพื่อเป็นการ
บันทึกรายละเอียดการดาเนินงาน จึงได้หมายเหตุไว้ว่า มีผู้รับผลกระทบโดยตรงกี่ราย ที่มีชื่อ ซ้า (รายละเอียดใน ภาคผนวก ค3.4)
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 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
การประกอบอาชีพของครัวเรือน พบว่า ประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 40.0
รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.0 รายได้โดยรวมมากกว่า
40,001 บาท/เดือน ร้อยละ 42.0 โดยภาวะทางการเงินเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 46.0 ที่เหลือมีเพียงพอและ
เหลือเก็บ ร้อยละ 38.0 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 16.0
ลักษณะการถือครองที่ดินที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่เป็นของตนเอง ร้อยละ 78.0 โดยจานวนที่ดิ นที่มีส่วน
ใหญ่ต่ากว่า 100 ตารางวา ร้อยละ 64.0 สาหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ร้อยละ 56.0
และใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ร้อยละ 30.0
เมื่อสอบถามความเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ว่าเหมือนเดิม ร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ ดีขึ้น ร้อยละ 36.0 และแย่ลง ร้อยละ 10.0 ตามลาดับ เมื่อถามว่าคาดว่า
ความเป็นอยู่ในปีหน้าจะเป็นอย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า คาดว่าเหมือนเดิม ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ดีขึ้น
ร้อยละ 34.0 และแย่ลง ร้อยละ 14.0 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้กู้ยืม ร้อยละ 70.0 และส่วนที่เหลือมีการ
กู้ยืม ร้อยละ 30.0 ส่วนใหญ่กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 73.3
สาหรับการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร โดยส่วนใหญ่ไ ม่มีกลุ่ม/องค์กร ร้อยละ 78.0 ส่ วนที่เหลือมีกลุ่ม /
องค์กร ร้อยละ 22.0 โดยเป็นสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ กลุ่มฌาปนกิจ ร้อยละ 27.3
 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ต้องถูกเวนคืนพื้นที่ประกอบอาชีพ/พื้นที่อยู่อาศัย
ด้านอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีปัญหาในการประกอบอาชีพ ร้อยละ
56.0 โดยให้เหตุผลของปัญหาในการประกอบอาชีพ ได้แก่ กังวลเรื่องทางเข้า - ออก ขาดรายได้จากบ้านเช่า ที่อยู่ใหม่ไม่
สะดวกต่อการเดินทาง ความปลอดภัย รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง อาจต้องเปลี่ยนการประกอบอาชีพ เดินทาง
ไปทางานไม่สะดวก ย้ายที่อยู่ใหม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย เป็นต้น ส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ ร้อยละ
44.0
ประเด็นความกังวลใจเกี่ยวกับเงินค่าชดเชย โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีความกังวลใจ ร้อย
ละ 86.0 ได้แก่ ค่าชดเชยที่ได้อาจไม่คุ้มกับการหาที่อยู่ใหม่ ราคาบ้านและที่ดินแห่งใหม่แพง ไม่อยากให้มีการเวนคืน
เป็นต้น ส่วนที่เหลือไม่มีความกังวลใจ ร้อยละ 14.0
ความต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ช่วยเหลือมากที่สุด คือเรื่องการตอบแทนเป็นเงินค่าที่สูญเสียที่ดินทา
กินในบางส่วน ในราคาที่เหมาะสม เพื่อไปจัดสรรซื้อที่ดินแปลงใหม่ ร้อยละ 51.9 รองลงมาคือ จัดหาที่ดินใหม่แทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืน ร้อยละ 28.6 และส่วนที่เหลือ เรื่องอื่นๆ ร้อยละ 19.5 ได้แก่ ไม่อยากให้สร้างในที่ดินตนเอง ให้เวนคืน
ที่ดินทั้งแปลงเพราะส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ ให้ระบุพื้นที่ที่จะถูกเวนคืนให้ชัดเจน เป็นต้น
ด้านความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน ที่ได้รับผลกระทบ หากโครงการดาเนินการก่อสร้าง โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าไม่สะดวกเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยถูกตัดขาด หรือพื้นที่อยู่อาศัยลดลง ร้อยละ 28.8 รองลงมา คือ
ไม่มีความสะดวกในการไปหาที่ดินแห่งใหม่ เนื่องจากไม่คุ้นสถานที่ ร้อยละ 26.5 นอกจากนี้ ไม่สะดวกเรื่องพื้นที่อยู่
อาศัย/ทากินแห่งใหม่ ไม่เหมาะสมต่อการสัญจร/การประกอบอาชีพ และที่ดินประกอบอาชีพลดลง โดยส่งผลต่อรายได้
อาจต้องลดลง ร้อยละ 23.5 และร้อยละ 21.2 ตามลาดับ
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 ความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันดี ร้อยละ
70.0 โดยส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือกันดี ร้อยละ 76.0 เมื่อสอบถามถึงการแบ่งแยกความสัมพันธ์ทางสังคมออกจาก
กันด้วยสภาพพื้นที่โครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าไม่มีปัญหาการแบ่งแยกความสัมพันธ์ทางสังคม ร้อยละ 58.0
และมีปัญหาการแบ่งแยกความสัมพันธ์ทางสังคม ร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.9
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
ด้านความคิดเห็นของผู้ถูกเวนคืนเกี่ยวกับการปูองกัน แก้ไข ลดผลกระทบ
- มาตรการเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 1 ปี การโยกย้าย และ
หรือเวนคืนที่ดินเพื่อลดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ มีความเหมาะสม ร้อยละ 52.0 ส่วนที่เหลือระบุว่า
ไม่มีความเหมาะสม ร้อยละ 48.0 โดยให้เหตุผลว่า ไม่ทราบระยะเวลาในการก่อสร้างที่ชัดเจน ขอเวลาในการโยกย้าย
อย่างน้อย 2 ปี มีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก ควรมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ ไม่อยากให้มีการเวนคืน
- มาตรการเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเวนคืนที่ดินแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง มี
ความเหมาะสม ร้อยละ 54.0 ส่วนที่เหลือระบุว่าไม่มีความเหมาะสม ร้อยละ 46.0 โดยให้เหตุผลว่าไม่ชี้แจงรายละเอียด
ที่ชัดเจน ไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนของหน่วยงานราชการ ไม่อยากให้มีการเวนคืน
- มาตรการเรื่องผู้แทนจากท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณากาหนด
ราคาที่ดินอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสม ร้อยละ 42.0 ส่วนที่เหลือระบุ ว่าไม่มีความเหมาะสม ร้อยละ 58.0 โดยให้
เหตุผลว่า บริเวณที่อยู่อาศัยไม่มีผู้นาชุมชน ยังไม่มีหน่วยงานหรือผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ไม่อยากให้มี
การเวนคืน
- มาตรการเรื่องการคิดค่าชดเชยที่ดินโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ มีความเหมาะสม ร้อยละ 26.0
และส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีความเหมาะสม ร้อยละ 74.0 โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีการกาหนดราคาที่ชัดเจน อยากให้ราคา
ชดเชยในราคาตลาด วัสดุก่อสร้างในปัจจุบันมีราคาแพง มีค่าขนย้ายให้ด้วยหรือไม่ ไม่อยากให้มีการเวนคืน ราคาค่าเสีย
โอกาส
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- กังวลเรื่องค่าเวนคืน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชย ค่าชดเชยด้านความเสียหาย ขั้นตอน
การเวนคืนที่ชัดเจน
- ควรจะชดเชยให้มากกว่าราคาที่ประเมิน ควรมีค่าขนย้ายของ ค่าแรงงานขนย้าย ค่ารถขนย้าย ค่า
สูญเสียโอกาสในการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจ
- ยินดีให้ความร่วมมือ พร้อมจะสนับสนุนโครงการ ถ้าชดเชยในทุกเรื่องให้เป็นที่น่าพอใจ ให้ค่าชดเชยที่
พอจะสามารถลงทุนต่อได้
- โครงการดี แต่ถูกเวนคืนที่บา้ นจึงไม่เห็นด้วย ไม่มีที่ดินอยู่อาศัย
- อยากให้ทาใต้ดิน เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ ฝุุนควัน เสียงดังจากการก่อสร้าง
- อยากให้มีการย้ายสถานีออกไปยังที่อื่น หากมีการก่อสร้างจะทาให้เกิดการจราจรติดขัดมากขึ้น
- ให้ข่าวสารมาตรการปูองกันฯ ผูท้ ี่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
- ให้ชี้แจงข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์
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4.4.2 การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน
1) บทนา
การพัฒนาโครงการฯ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่อาศัยในแนวพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรับผลกระทบทางด้านการสูญเสียทรัพย์สินและที่ดิน เนื่องจากการโยกย้ายเวนคืน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมเป็นธรรม โครงการจึงกาหนดให้มีการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินที่เสี ยหายแก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการพัฒนาโครงการ จึงจาเป็นต้องทาการศึกษาและจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและที่ดินที่อยู่ใน
แนวเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินเงื่อนไขต่างๆ และงบประมาณเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ที่ดิน
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และจัดหามาตรการลดผลกระทบเนื่องจากการโยกย้ายและ
เวนคืนที่มีความเหมาะสม เพื่อให้การดาเนินโครงการส่งผลกระทบในระดับต่าที่สุด
2) วิธีการศึกษา
2.1)

รวบรวมข้อมูลด้านการประเมินค่าทดแทนที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

2.2) ตรวจสอบข้อมูลจานวน ชนิด และสภาพของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนที่ดินและทรัพย์สินของ
ราษฎรที่อยู่ในแนวเส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเสียหายเนื่องจากโครงการ
3) ผลการศึกษา
โครงการฯ ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่ งใต้ดิน ประมาณ 12.7 กิโลเมตร ทางวิ่ง
ยกระดับ ประมาณ 10.0 กิโลเมตร และโครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8 กิโลเมตร รวมสถานีทั้งสิ้น 17 สถานีประกอบด้วย
สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี จากการพัฒนาโครงการเพื่อก่อสร้างแนวเส้นทางสถานี อาคารจอด
แล้วจร ปล่องระบายอากาศ และที่จอดรถไฟฟูา ทาให้ทางโครงการมีความจาเป็นต้องเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด 480 แปลง
และลิดรอนสิทธิ์ 74 แปลง ดังตารางที่ 4.4.2-1 และ 4.4.2-2
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ตารางที่ 4.4.2-1 สรุปการเวนคืนของโครงการฯ
สถานี / อื่นๆ

จานวน
แปลงทีด่ ิน

พื้นที่
(ตร.วา)

ง.8
190
4,645.00
รัฐสภา
5
427.41
IVS 01
1
76.75
ศรีย่าน
4
708.75
วชิรพยาบาล
6
477.50
หอสมุดแห่งชาติ
3
366.25
บางขุนพรหม
11
389.75
IVS 02
1
160.25
ผ่านฟูา
12
743.00
IVS 03
2
102.00
สามยอด
4
477.50
IVS 04
1
100.00
IVS 05
1
100.00
สะพานพุทธฯ
6
538.75
วงเวียนใหญ่
21
382.50
IVS 06
1
99.25
สาเหร่
8
836.25
VS 02-s
4
71.75
VS 02-n
1
89.75
VS 03-s
7
108.50
VS 03-n
1
102.50
ดาวคะนอง
7
226.71
บางปะแก้ว
13
432.27
บางปะกอก
8
3,531.42
สะพานพระราม 9
5
414.21
ราษฎร์บูรณะ
13
3,041.51
พระประแดง
14
399.43
ครุใน
4
380.32
ที่จอดรถไฟฟูา
126
40,000.00
รวม
480
59,429.28
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

พ.ศ. 2558
ราคาต่อ ตร.วา
65,000
180,000
200,000
200,000
200,000
210,000
210,000
210,000
250,000
300,000
350,000
200,000
130,000
130,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
65,000
65,000
25,000
-

ราคา (บาท)
301,925,000
76,933,800
15,350,000
141,750,000
95,500,000
76,912,500
81,847,500
33,652,500
185,750,000
30,600,000
167,125,000
20,000,000
13,000,000
70,037,500
57,375,000
14,887,500
125,437,500
10,762,500
13,462,500
16,275,000
15,375,000
34,006,500
43,227,000
353,142,000
41,421,000
304,151,000
25,962,950
24,720,800
1,000,000,000
3,390,590,050
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สัดส่วน
เพิ่ม
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
6.00
6.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
30.00
30.00
30.00
30.00
25.00
25.00
12.00
18.55

พ.ศ. 2559
ราคาต่อ ตร.วา
72,800
201,600
224,000
224,000
224,000
235,200
235,200
235,200
280,000
336,000
392,000
224,000
137,800
137,800
187,500
187,500
187,500
187,500
187,500
187,500
187,500
187,500
130,000
130,000
130,000
130,000
81,250
81,250
28,000
-

ราคา (บาท)
338,156,000
86,165,856
17,192,000
158,760,000
106,960,000
86,142,000
91,669,200
37,690,800
208,040,000
34,272,000
187,180,000
22,400,000
13,780,000
74,239,750
71,718,750
18,609,375
156,796,875
13,453,125
16,828,125
20,343,750
19,218,750
42,508,125
56,195,100
459,084,600
53,847,300
395,396,300
32,453,687.50
30,901,000
1,120,000,000
3,970,002,468.50
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ตารางที่ 4.4.2-2 สรุปการลิดรอนสิทธิ์ของโครงการฯ
สถานี/อื่นๆ

จานวน
แปลงทีด่ ิน

พื้นที่
(ตร.วา)

โค้งเกียกกาย
3
390.75
โค้งบางลาพู
45
802.50
สถานีสามยอด
1
1,287.50
สวนสาธารณะ
9
3,031.75
พระนคร
สวนสาธารณะธนบุรี
16
548.25
รวม
74
6,060.75
ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

พ.ศ. 2558
ราคาต่อ ตร.วา
220,000
220,000
350,000

ราคา (บาท)
34,386,000
70,620,000
360,500,000

130,000
130,000
-

สัดส่วน
เพิ่ม

พ.ศ. 2559

12.00
12.00
12.00

ราคาต่อ ตร.วา
246,400
246,400
392,000

ราคา (บาท)
38,512,320
79,094,400
403,760,000

157,651,000

6.00

137,800

167,110,060

28,509,000
651,666,000

6.00
-

137,800
-

30,219,540
718,696,320

4.4.3 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) บทนา
การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สภาพสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่แนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดาเนินการ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาครอบคลุมประเด็นดังกล่าวเพื่อศึกษาสภาพสาธารณสุขพื้นที่
ใกล้เคียงโครงการ และสถิติการประสบอันตรายหรือการเจ็บปุวย เนื่องจากการทางานและอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการ และจัดหามาตรการปูองกันและติดตามตรวจสอบอย่างเหมาะสมต่อไป
2) วิธีการศึกษา
2.1) รวบรวมข้ อมู ล ทุ ติ ย ภูมิ ที่ เกี่ย วข้อง อาทิ ความสามารถในการให้ บ ริการทางสาธารณสุ ข ของ
หน่วยงาน ข้อมูลลักษณะการเจ็บปุวยของประชาชนในท้องถิ่น โดยรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในพื้นที่ และสานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
2.2) รวบรวมสถิติการประสบอันตรายหรือการเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน และอุบัติเหตุจราจรทาง
บกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ผลการศึกษา
เขตบางซื่อ : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บางซื่อ) และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 19 (วงศ์สว่าง) โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางโพ สถานีตารวจ 2 แห่ง คือ สถานีตารวจ
นครบาลบางโพ และสถานีตารวจนครบาลเตาปูน และมีสถานีดับเพลิง 2 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงบางโพ และสถานี
ดับเพลิงบางซ่อน
เขตดุสิต : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (สโมสรวัฒนธรรมหญิง) และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (จี๊ด – ทองคา บาเพ็ญ) โรงพยาบาลรัฐบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (827
เตียง) และโรงพยาบาลการไฟฟูานครหลวง (80 เตียง) สถานีตารวจ 2 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลสามเสน และ
สถานีตารวจนครบาลดุสิต และมีสถานีดับเพลิง 2 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงสามเสน และสถานีดับเพลิงดุสิต
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เขตพระนคร : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (สะพานมอญ) และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 (ประชาธิปไตย) สถานีตารวจ 4 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตารวจ
นครบาลนางเลิ้ง สถานีตารวจนครบาลพระราชวัง และสถานีตารวจนครบาลสาราญราษฎร์
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 (บมจ.ธนาคาร
นครหลวงไทย) โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลยศเส และโรงพยาบาลอังคทะวนิช
โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง (412 เตียง) มีสถานีตารวจ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตารวจนครบาล
พลับพลาไชย เขต 1 สถานีตารวจนครบาลพลับพลาไชย เขต 2 สถานีตารวจนครบาลสาราญราษฎร์ และสถานีตารวจ
นครบาลนางเลิ้ง และมีสถานีดับเพลิง 2 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงสวนมะลิ และสถานีดับเพลิงภูเขาทอง
เขตสัมพันธวงศ์ : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 (ไมตรีวานิช) สถานี
ตารวจ 1 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลจักรวรรดิ
เขตคลองสาน : มี ศู น ย์ บ ริก ารสาธารณสุ ข 1 แห่ ง คื อ ศูน ย์ บ ริก ารสาธารณสุ ข 28 (กรุ ง ธนบุ รี )
โรงพยาบาลรัฐบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลตากสิน (430 เตียง) โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จ เจ้ าพระยา) สถานี ต ารวจ 2 แห่ง คือ สถานี ต ารวจนครบาลสมเด็ จ เจ้ า พระยา และสถานีต ารวจนครบาล
ปากคลองสาน และมีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงปากคลองสาน
เขตธนบุรี : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 (เจ้าคุณพระประยุรวงศ์)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 (จันทร์ ฉิมไพบูลย์) และศูนย์บริการสาธารณสุข 36 (บุคคโล) โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คือ
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (โรงพยาบาลกรุงธน 1 เดิม) โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
(416 เตียง) สถานีตารวจ 4 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ สถานีตารวจนครบาลสาเหร่ สถานีตารวจนครบาล
บุปผาราม และสถานีตารวจนครบาลบุคคโล และมีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง คือสถานีดับเพลิงธนบุรี
เขตจอมทอง : มี ศูนย์ บ ริก ารสาธารณสุข 1 แห่ง คือ ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ข 29 (ช่ ว ง นุ ช เนตร)
มีโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลบางมด 1 มีสถานี
ตารวจ 1 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลบางมด และสถานีดับเพลิง 1 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงดาวคะนอง
เขตราษฎร์บูรณะ : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 (ราษฎร์บูรณะ) และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 (ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม) โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (เดิมเป็นโรงพยาบาลกรุงธน 2) โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ และโรงพยาบาลประชาพัฒน์ (เดิมเป็น
โรงพยาบาลนวมินทร์ 2) มีสถานีตารวจ 2 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ และสถานีตารวจนครบาล
บางคอแหลม
เขตทุ่งครุ : มีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 (ทัศน์เอี่ยม) และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 59 (ทุ่งครุ) สถานีตารวจ 1 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลทุ่งครุ และสถานีดับเพลิง 1 แห่ง คือ สถานี
ดับเพลิงทุ่งครุ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : โครงการฯ อยู่ในพื้นที่ของตาบลบางพึ่ง ตาบลบางครุ และ
ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จั ง หวัด สมุ ท รปราการ มี ส ถานบริการด้ า นสาธารณสุ ข จ านวน 6 แห่ง ได้ แ ก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บางครุ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางจาก มีสถานีตารวจ 2
แห่ง คือ สถานีตารวจภูธรอาเภอพระประแดง และสถานีตารวจภูธรตาบลสาโรงใต้
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โดยสามารถสรุปรายละเอียดของสาธารณสุขในพืน้ ที่ ดังตารางที่ 4.4.3-1
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุการปุวยจากโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 4.4.3-2 ถึง 4.4.3-4)
ตารางที่ 4.4.3-1 สรุปรายชื่อสถานบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ
พื้นที่เขต/อาเภอ

1. เขตบางซื่อ

2. เขตดุสิต

3. เขตพระนคร

สถานบริการทางสาธารณสุข
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
(บางซื่อ)
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 19
(วงศ์สว่าง)
3. โรงพยาบาลบางโพ
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6
(สโมสรวัฒนธรรมหญิง)
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 38
(จี๊ด - ทองคา บาเพ็ญ)
3. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
4. โรงพยาบาลการไฟฟูา
นครหลวง
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(สะพานมอญ)
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9
(ประชาธิปไตย)
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 20
(บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย)
2. โรงพยาบาลหัวเฉียว

4. เขตปูอมปราบ
ศัตรูพ่าย

3. โรงพยาบาลยศเส
4. โรงพยาบาลอังคทะวนิช
5. โรงพยาบาลกลาง

5. เขต
สัมพันธวงศ์

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 13
(ไมตรีวานิช)

ระยะห่างจากแนวเส้นทาง
โครงการ (เมตร)
เลขที่ 596 ถนนเตชะวาณิช
สถานพยาบาลประเภทที่
470 เมตร
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 675 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ
สถานพยาบาลประเภทที่
2,400 เมตร
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ
สถานพยาบาลประเภทที่
800 เมตร
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 426 ถนนพิษณุโลก
สถานพยาบาลประเภทที่
1,350 เมตร
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 72 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร
สถานพยาบาลประเภทที่
190 เมตร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
สถานพยาบาลประเภทที่
ติดกับสถานีรถไฟฟูา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 809/1 ถนนสามเสน
สถานพยาบาลประเภทที่
260 เมตร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 3 - 5 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา สถานพยาบาลประเภทที่
700 เมตร
ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 257/1 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์
สถานพยาบาลประเภทที่
210 เมตร
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 29/1 ซอยเฉลิมเขต 2
สถานพยาบาลประเภทที่
1,000 เมตร
ถนนพลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร์ เขต
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
เลขที่ 665 ถนนบารุงเมือง
สถานพยาบาลประเภทที่
1,200 เมตร
แขวงคลองมหานาค เขตปูอมปราบศัตรู
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
พ่าย กรุงเทพฯ
เลขที่ 196/17 - 21 ซอยยศเส 2
สถานพยาบาลประเภทที่
1,250 เมตร
ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ถนนสันติภาพ แขวงปูอมปราบศัตรูพ่าย
สถานพยาบาลประเภทที่
1,200 เมตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ สถานพยาบาลประเภทที่
650 เมตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 527 ซอยอาเนี้ยเก็ง ถนนทรงวาด
สถานพยาบาลประเภทที่
570 เมตร
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ที่ตั้ง
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ตารางที่ 4.4.3-1 สรุปรายชื่อสถานบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ (ต่อ-1)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานบริการทางสาธารณสุข
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 28
(กรุงธนบุรี)
2. โรงพยาบาลตากสิน

6. เขตคลองสาน

7. เขตธนบุรี

3. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
(สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา)
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 26
(เจ้าคุณพระประยุรวงศ์)
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 27
(จันทร์ ฉิมไพบูลย์)
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 36
(บุคคโล)
4. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

8. เขตจอมทอง

5. โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
(ช่วง นุชเนตร)
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชั่นแนล
3. โรงพยาบาลบางมด 1
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 39
(ราษฎร์บูรณะ)
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 58
(ล้อม – พิมเสน ฟักอุดม)
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 1

9. เขต
ราษฎร์บูรณะ
4. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
5. โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

6. โรงพยาบาลประชาพัฒน์

ระยะห่างจากแนวเส้นทาง
โครงการ (เมตร)
เลขที่ 124/16 ถนนกรุงธนบุรี
สถานพยาบาลประเภทที่
1,040 เมตร
แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
สถานพยาบาลประเภทที่
1,300 เมตร
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
สถานพยาบาลประเภทที่
1,050 เมตร
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ที่ตั้ง

ประเภท

ถนนสายเทศบาลสาย 1
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เลขที่ 359 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เลขที่ 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8
ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เลขที่ 504 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ริมถนนวุฒากาศ 49 แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
เลขที่ 362 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
เลขที่ 59/7 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
เลขที่ 46 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ
เลขที่ 1/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 30
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
เลขที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
เลขที่ 272 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
เลขที่ 377 ถนนราษฎร์พัฒนา
(สุขสวัสดิ์ 27) แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
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สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

170 เมตร
1,060 เมตร
410 เมตร

ติดกับแนวรถไฟฟูา
ติดกับสถานีรถไฟฟูา
1,750 เมตร
1,150 เมตร
3,400 เมตร
750 เมตร

สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

90 เมตร

สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

70 เมตร

สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

ติดกับแนวรถไฟฟูา

สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

ติดกับแนวรถไฟฟูา

160 เมตร

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-1 สรุปรายชื่อสถานบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ (ต่อ-2)
พื้นที่เขต/อาเภอ

10. เขตทุ่งครุ

สถานบริการทางสาธารณสุข
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 54
(ทัศน์เอี่ยม)
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
(ทุ่งครุ)
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบางพึ่ง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบางจาก
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบางครุ

11. อาเภอ
พระประแดง

4. ศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลบางจาก
5. โรงพยาบาลบางปะกอก 3

6. โรงพยาบาลบางจาก

ที่ตั้ง
เลขที่ 410 หมู่ 2 ถนนพุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
เลขที่ 46 ซอยประชาอุทิศ 90
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ
เลขที่ 188/2 หมู่ที่ 5
ถนนพระราชวิรยิ าภรณ์ ตาบลบางพึ่ง
อาเภอพระประแดง สมุทรปราการ
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองขุนศรี
ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก
อาเภอพระประแดง สมุทรปราการ
เลขที่ 176 หมู่ที่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์
ตาบลบางครุ อาเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 78
ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก
อาเภอพระประแดง สมุทรปราการ
เลขที่ 27/14 หมู่ที่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์
ตาบลบางครุ อาเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
เลขที่ 35/3 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 78
ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก
อาเภอพระประแดง สมุทรปราการ

ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา
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ระยะห่างจากแนวเส้นทาง
โครงการ (เมตร)
สถานพยาบาลประเภทที่
3,130 เมตร
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
สถานพยาบาลประเภทที่
4,000 เมตร
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
ประเภท

สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

1,000 เมตร

สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

1,000 เมตร

สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

120 เมตร

สถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

3,100 เมตร

สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

ติดกับแนวรถไฟฟูา

สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน

3,100 เมตร

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-2 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของโรงพยาบาลต่างๆ ปี พ.ศ. 2553
โรงพยาบาล (รพ.)
ลาดับ

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

1
2

โรคติดเชื้อและปรสิต
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
โรคหูและปุุมกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด
และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า
16,447
8,414

การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทาให้ปุวยหรือตาย
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ตากสิน

ราษฎร์บูรณะ

กลาง

วชิรพยาบาล

31,648
8,698

-

8,617
1,889

33,041
31,284

3,101

5,612

-

909

6,393

82,870
4,197
12,223
41,023
8,122
76,751
58,398
45,111
15,726
80,918
26,229

71,033
24,689
6,833
22,055
10,498
74,116
46,780
40,610
10,717
53,272
26,983

-

11,321
1,250
3,085
11,614
4,167
13,254
21,783
18,315
8,904
17,483
9,229

96,975
18,559
16,603
34,864
11,725
109,089
72,353
65,294
20,359
76,097
49,667

4,608

17,075

-

2,093

7,717

1,303

1,214

-

197

1,878

1,775

2,527

-

200

2,918

13,440

26,985

-

10,132

32,495

93
1,292
5,937

306
4,723
18,380

-

197
2,795
10,667

307
6,336
15,912

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-3 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของโรงพยาบาลต่างๆ ปี พ.ศ. 2554
โรงพยาบาล (รพ.)
ลาดับ

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า

ตากสิน

ราษฎร์บูรณะ

กลาง

วชิรพยาบาล

1
2

โรคติดเชื้อและปรสิต
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
โรคหูและปุุมกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด
และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

15,846
8,706

28,853
8,397

-

9,251
2,197

31,952
45,485

3,491

4,766

-

1,065

9,810

77,534
3,284
10,693
41,502
6,970
69,566
55,584
44,087
16,816
63,709
25,401

87,025
22,069
7,514
22,744
10,416
103,280
47,580
42,232
15,447
56,695
32,085

-

11,922
1,275
3,238
12,634
4,292
14,071
21,195
18,570
9,802
18,316
8,787

125,707
20,979
22,424
38,483
13,213
145,399
81,104
77,307
21,973
115,081
59,961

3,365

16,740

-

2,313

9,173

1,186

690

-

225

2,004

2,797

2,480

-

219

3,600

12,963

26,483

-

10,837

39,598

การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทาให้ปุวยหรือตาย

60
1,277
6,173

351
4,978
18,119

-

192
2,755
10,443

92
3,509
5,954

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-4 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของโรงพยาบาลต่างๆ ปี พ.ศ. 2555
โรงพยาบาล (รพ.)
ลาดับ

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า

ตากสิน

ราษฎร์บูรณะ

กลาง

วชิรพยาบาล

1
2

โรคติดเชื้อและปรสิต
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
โรคหูและปุุมกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด
และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

15,625
8,567

29,145
10,551

21,183
4,362

9,398
2,203

28,761
58,375

4,223

7,263

1,675

1,254

11,757

89,178
3,994
10,682
46,167
8,284
73,393
53,552
47,227
18,015
63,102
27,668

94,539
22,421
8,866
23,848
9,167
108,948
43,547
42,115
17,704
51,250
36,969

35,807
3,707
10,233
8,533
4,686
33,428
56,268
17,481
12,708
30,287
24,243

12,926
1,407
3,511
13,365
4,404
15,278
22,452
18,628
9,530
18,962
9,257

133,734
21,179
22,460
41,185
13,046
152,720
73,741
74,298
22,020
106,784
59,443

3,713

15,006

2,567

2,231

8,558

1,047

1,674

12

176

1,872

1,651

2,015

123

239

3,600

13,723

23,701

15,601

11,534

39,817

การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทาให้ปุวยหรือตาย

52
1,294
6,096

208
5,358
18,573

18,268
16,536
76,890

145
2,856
10,427

125
4,574
10,705

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า : มีจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จานวน 1,371 คน
ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 1,015 คน ลูกจ้างประจา 238 คน และพนักงานราชการ 118 คน มีจานวนเตียงผูป้ วุ ย
416 เตียง จากข้อมูลสถิติสาเหตุการเจ็บปุวยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า
สาเหตุการปุวย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรกของ ปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ 1. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
2. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 4. โรคระบบหายใจ และ 5. โรคระบบ
ย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ส่วนในปี พ.ศ. 2554 และ 2555 สาเหตุการปุวย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. โรค
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม 2. โรคระบบไหลเวียนเลือด 3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม 4. โรคระบบหายใจ และ 5. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรงพยาบาลตากสิน : มีจานวนบุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จานวน 1,738 คน มีจานวนเตียงผู้ปุวย
430 เตียง จากข้อมูลสถิติสาเหตุการเจ็บปุวยของโรงพยาบาลตากสิน ในปี พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
พบว่า สาเหตุการปุวย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตาบอลิซึม 3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 4. โรคระบบหายใจ และ 5. โรคระบบย่อย
อาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ : จากข้อมูลสถิติสาเหตุการเจ็บปุวยของโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ในปี พ.ศ.
2555 พบว่า สาเหตุการปุวย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย 2. โรค
ระบบหายใจ 3. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม 4. โรคระบบไหลเวียนเลือด และ 5. โรคระบบ
กล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
โรงพยาบาลกลาง : มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 799 คน ประกอบด้วย แพทย์ 86 คน ทันตแพทย์ 7 คน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 8 คน พยาบาลวิชาชีพ 439 คน พยาบาลเทคนิค 82 คน เภสัชกร 14 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 20
คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 คน นักเทคนิคการแพทย์ 13 คน นักรังสีการแพทย์ 7 คน นักกายภาพบาบัด 8 คน
และตาแหน่งอื่นๆ 112 คน มีจานวนเตียง 412 เตียง จากข้อมูลสถิติสาเหตุการเจ็บปุวยของโรงพยาบาลกลาง ในปี พ.ศ.
2553 และ พ.ศ. 2554 พบว่า สาเหตุการปุวย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. โรคระบบหายใจ 2. โรคระบบย่อย
อาหาร รวมโรคในช่องปาก 3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริ ม 4. โรคระบบไหลเวียนเลือด และ 5.
โรคตารวมส่วนประกอบของตา ส่วนในปี พ.ศ. 2555 สาเหตุการปุวย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. โรคระบบหายใจ
2. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 4. โรคตารวมส่วนประกอบของตา
และ 5. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
โรงพยาบาลวชิ รพยาบาล : มี จ านวนบุ คลากร ของคณะแพทยศาสตร์ ว ชิ รพยาบาล 2,675 คน
ประกอบด้วย ข้าราชการ 38 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 782 คน ลูกจ้างประจา 1,855 คน มีเตียงผู้ปุวย จานวน 827
เตียง ประกอบด้วยเตียงสามัญ 623 เตียง และเตียงพิเศษ จานวน 204 เตียง จากข้อมูลสถิติสาเหตุการเจ็บปุวยของ
โรงพยาบาลวชิรพยาบาลในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 พบว่า สาเหตุการปุวย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. โรค
ระบบไหลเวียนเลือด 2. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม 3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม 4. โรคระบบหายใจ และ 5. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ส่วนในปี พ.ศ. 2555 สาเหตุการปุวย
(กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม 3.
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และ 5. โรคระบบหายใจ
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สาหรับ ข้อมู ล การเจ็บ ปุ ว ยของประชาชน ของศูน ย์ บ ริการสาธารณสุ ขต่ า งๆ จ านวน 17 แห่ง ได้ แ ก่
ศูนย์ บริการสาธารณสุ ข 1 (สะพานมอญ) ศูน ย์บริการสาธารณสุ ข 3 (บางซื่ อ) ศูน ย์บริการสาธารณสุ ข 6 (สโมสร
วัฒนธรรมหญิง) ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 (ประชาธิปไตย) ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 (ไมตรีวานิช) ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 19 (วงศ์สว่าง) ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 (บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย) ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 (เจ้า
คุณพระประยูรวงศ์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 (จันทร์ ฉิมไพบูลย์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 (กรุงธนบุรี) ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 29 (ช่วง นุชเนตร) ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 (บุคคโล) ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (จี๊ด - ทองคา บาเพ็ญ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 (ราษฎร์บูรณะ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 (ทัศน์เอี่ยม) ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 (ล้อม พิมเสน ฟักอุดม) และศูนย์บริการสาธารณสุข 59 (ทุ่งครุ) สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 4.4.3-5 ถึง 4.4.3-7)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (สะพานมอญ) : มีจานวนบุคลากร 17 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน
พยาบาล 10 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 3 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (สะพานมอญ) ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า กลุ่ม
โรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบ
หายใจ และโรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บางซื่อ) : มีจานวนบุคลากร 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ 3 คน พยาบาล 18
คน เภสัชกร 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ 5 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 8 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก จาแนกตามกลุ่ม
โรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บางซื่อ) ในปี พ.ศ. 2553 - 2554 พบว่า กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่
โรคระบบหายใจ, โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคเกี่ยวกับต่อม
ไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึ ม และโรคอาการแสดงและสิ่ง ผิ ดปกติที่ พบได้จ ากการตรวจทางคลิ นิ กและทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ ส่วนปีพ.ศ. 2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ,
โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่ นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย, โรคภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม, โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (สโมสรวัฒนธรรมหญิง) : มีจานวนบุคลากร 12 คน ประกอบด้วย พยาบาล
8 คน เภสัชกร 2 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 2 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (สโมสรวัฒนธรรมหญิง) ในปี พ.ศ. 2553 - 2554 พบว่า กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรค
ระบบไหลเวียนเลือด, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม ,โรคระบบหายใจ, โรคมาจากสาเหตุจาก
ภายนอกอื่น ๆ ที่ท าให้ปุ วยหรือตาย และโรคอาการแสดงและสิ่ งผิ ดปกติ ที่พ บได้จ ากการตรวจทางคลิ นิกและทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ ส่วนปี พ.ศ. 2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียน
เลือด, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, โรคระบบหายใจ และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครง
ร่าง และเนื้อยึดเสริม

4-267

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-5 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ปี พ.ศ. 2553
ลาดับ

สาเหตุการป่วย
(กลุ่มโรค)

ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
ศบส.
1
434

ศบส.
3
555

ศบส.
6
215

ศบส.
9
-

ศบส.
13
347

ศบส.
19
512

ศบส.
20
192

ศบส.
26
2

ศบส.
27
356

ศบส.
28
395

-

11

23

-

14

26

45

-

143

-

76

78

50

508

93

32

67

8

289

199

1,370

1,542

2,131

2,903

2,492

3,907

1,044

1,446

6,425

1,431

77

389

57

173

305

139

247

24

214

-

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

2

5

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ
ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตาบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

6

โรคระบบประสาท

38

169

38

31

38

240

1

181

1429

-

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

235

513

170

315

395

343

176

150

882

129

8

โรคหูและปุุมกกหู

49

144

53

233

81

147

53

62

213

42

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

2,573

1,669

2,499

10,395

7,893

7,598

860

2,979

13,186

1,075

10

โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การ
คลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารก
ที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7
วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจน
ผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ
ที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนก
โรคในกลุ่มอื่นได้
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ
ที่ทาให้ปุวยหรือตาย

1,220

5,131

1,807

4,936

3,372

4,591

1,942

2,087

7,539

1,273

414

735

188

2,640

496

848

187

542

1,456

127

403

914

385

908

727

940

221

513

920

225

387

1,160

594

2,983

838

1,233

475

387

3,082

253

231

259

40

200

193

246

112

166

489

108

-

-

2

-

18

11

-

-

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

2,388

1,444

625

-

3,988

118

444

362

2,511

4,053

400

-

10
47

3
101

81
77

56
129

-

-

31
2,834

148

761

3,069

1,312

6

2,581

271

1,752

268

898

-

3
4

11
12
13
14
15

16

17

18
19
20
21
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-5 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
ลาดับ

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

ศบส.
29
1,500

ศบส.
36
222

ศบส.
38
161

ศบส.
39
828

ศบส.
54
379

ศบส.
58
369

ศบส.
59
231

235

3

9

25

28

5

5

394

19

30

60

330

4

43

19,295

4,904

2,479

5,738

3,181

2,688

2,491

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

2

4

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม

5

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

258

47

47

497

69

103

206

6

โรคระบบประสาท

398

4

32

146

283

247

409

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

1,308

176

313

557

906

264

381

8

โรคหูและปุุมกกหู

148

39

93

189

101

103

82

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

15,264

4,920

8,781

7,361

10,117

3,904

3,269

10

โรคระบบหายใจ

8,354

1,709

-

6,941

4,219

5,504

5011

11

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

4,707

342

3,885

1,139

1,062

699

877

12

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

1,395

234

596

1,140

1,112

719

748

13

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

3,237

462

490

1,934

3,030

765

920

14

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลัง
คลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่น
ได้

2,053

104

639

425

174

285

200

75

-

121

88

29

101

48

11

-

3

6

29

-

-

21

1

-

4

-

-

-

1,780

1,120

-

2,925

3,251

2,670

5,497

1

-

-

20

19

39

3

3

15
16
17
18
19

การเป็นพิษและผลที่ตามมา

20

อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา

1,048

26

263

6

29

174

150

21

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทาให้ปวุ ยหรือตาย

737

57

4,737

2,227

2,477

2,258

2,571

ที่มา : กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สานักอนามัย
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-6 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ปี พ.ศ. 2554
ลาดับ

สาเหตุการป่วย
(กลุ่มโรค)

ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
ศบส.
1
442

ศบส.
3
568

ศบส.
6
165

ศบส.
9
-

ศบส.
13
164

ศบส.
19
418

ศบส.
20
183

ศบส.
26
38

ศบส.
27
301

ศบส.
28
159

3

41

83

-

19

10

6,948

-

92

-

113

104

136

239

88

36

48

17

191

171

1,699

13,228

3,527

3,296

2,863

2,007

1,369

1,160

6,149

1,097

250

174

93

193

213

101

11

136

237

-

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

2

5

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ
ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตาบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

6

โรคระบบประสาท

33

157

67

31

23

278

31

174

1,316

-

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

183

454

389

245

518

294

219

174

852

98

8

โรคหูและปุุมกกหู

68

156

111

77

106

100

51

113

218

32

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

3,339

1,381

4,779

12,565

10,204

5,433

1,302

24

12,784

965

10

โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การ
คลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารก
ที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7
วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจน
ผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ
ที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนก
โรคในกลุ่มอื่นได้
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ
ที่ทาให้ปุวยหรือตาย

1,310

5,035

2,179

4,618

3,627

3,336

2,065

3,140

-

894

461

735

454

1,001

626

1,091

189

1,485

7,298

67

251

881

540

576

853

890

235

382

1,212

128

448

1,106

815

2,077

1,116

1,068

535

334

850

168

180

193

143

138

187

209

117

368

2,840

86

-

-

23

2

18

14

-

118

440

-

-

-

-

-

-

-

14

-

45

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

1,811

1,501

1,291

-

4,928

114

864

362

2,654

810

340

13

3
76

67

36
72

23
259

6

-

23
2722

18
1

1,080

2,214

1,210

-

3,252

157

1,687

268

766

1,746

3
4

11
12
13
14
15

16

17

18
19
20
21

4-270

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.3-6 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ปี พ.ศ. 2554 (ต่อ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
ลาดับ

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

ศบส.
29
980

ศบส.
36
183

ศบส.
38
231

ศบส.
39
637

ศบส.
54
239

ศบส.
58
181

ศบส.
59
196

234

-

2

30

-

8

1

346

-

3

54

457

17

32

19,855

3,824

3,691

6,600

4,100

2,820

2,746

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

2

4

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม

5

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

302

4

52

4,783

85

90

56

6

โรคระบบประสาท

320

2

26

217

318

254

631

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

1,204

108

284

464

932

266

398

8

โรคหูและปุุมกกหู

214

30

65

141

95

114

95

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

14,975

6,226

8,890

7,723

11,599

4,452

3,541

10

โรคระบบหายใจ

7,776

1,337

3,642

5,999

4,071

4,307

4,190

11

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

4,559

218

504

832

1,446

1051

924

12

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

1,258

196

470

887

1,087

519

865

13

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

3,428

377

602

1,513

2,362

587

1,072

14

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลัง
คลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่น
ได้

1,889

82

103

401

396

175

218

57

-

-

40

39

112

50

2

1

-

-

2

9

-

19

-

-

142

-

-

-

1,572

802

-

1,764

2,541

2,977

5,008

-

-

-

100

12

20

12

3

15
16
17
18
19

การเป็นพิษและผลที่ตามมา

20

อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา

987

2

227

246

8

423

109

21

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทาให้ปวุ ยหรือตาย

602

64

4,197

1,721

311

1,640

2,605
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ตารางที่ 4.4.3-7 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ปี พ.ศ. 2555
ลาดับ

สาเหตุการป่วย
(กลุ่มโรค)

ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
ศบส.
1
91

ศบส.
3
574

ศบส.
6
247

ศบส.
9
-

ศบส.
13
136

ศบส.
19
383

ศบส.
20
179

ศบส.
26
97

ศบส.
27
143

ศบส.
28
335

15

16

62

-

12

22

71

-

87

1

52

96

131

380

69

42

48

38

231

79

1,655

1,457

3,055

2,793

2,330

2,510

1,418

952

5,888

1,571

88

2,192

163

164

70

87

5

27

381

16

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

2

5

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ
ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตาบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

6

โรคระบบประสาท

34

163

156

27

21

320

55

140

1326

2

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

79

417

353

258

354

316

209

93

791

83

8

โรคหูและปุุมกกหู

31

126

81

193

94

101

63

23

186

33

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

2,659

1,525

6,536

9,844

8,286

6,797

2,032

2,569

13,081

1,409

10

โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การ
คลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารก
ที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7
วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจน
ผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ
ที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนก
โรคในกลุ่มอื่นได้
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ
ที่ทาให้ปุวยหรือตาย

819

4,818

1,827

4,678

2,909

3,691

2,093

1,135

7,111

816

86

755

454

1,610

329

1,039

255

226

1,447

118

161

888

460

915

640

1,076

280

288

1,241

137

160

1,127

1,153

2,050

911

1,611

594

409

3,599

148

7

207

194

140

158

168

225

115

432

43

-

-

30

-

-

7

12

-

60

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

1,646

1,356

2,182

-

3,875

137

975

274

3,023

810

392

27

44
35

49

30
67

16
299

50
24

6

19
1,546

18
1

2,656

2,270

183

-

2,698

13

1,228

127

1,292

1,746

3
4

11
12
13
14
15

16

17

18
19
20
21
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ตารางที่ 4.4.3-7 ข้อมูลสถิติสาเหตุการป่วย ของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ปี พ.ศ. 2555 (ต่อ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
ลาดับ

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

ศบส.
29
695

ศบส.
36
274

ศบส.
38
165

ศบส.
39
524

ศบส.
54
278

ศบส.
58
124

ศบส.
59
137

170

-

4

17

14

1

4

307

-

31

94

581

2

6

16,583

2,958

4,019

8,061

10,816

2,263

3,264

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

2

4

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม

5

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

246

1

65

442

71

107

43

6

โรคระบบประสาท

279

-

19

236

147

214

584

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

880

68

315

568

790

263

299

8

โรคหูและปุุมกกหู

240

18

113

113

91

105

147

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

12,718

5,431

9,810

5,025

6,259

3,233

4,091

10

โรคระบบหายใจ

5,609

720

2,929

4,986

3,470

3,848

3,695

11

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

3,607

1,952

576

1,195

1,368

767

972

12

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

919

127

433

1,285

855

572

710

13

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

2,480

241

669

2,450

2,386

806

1,362

14

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลัง
คลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่น
ได้

976

1

169

607

124

136

196

22

-

0

61

25

7

39

3

-

0

1

-

1

-

13

-

-

1

-

1

-

1,013

843

-

2,866

2,539

1,827

4,366

2

-

-

1

12

3

12

3

15
16
17
18
19

การเป็นพิษและผลที่ตามมา

20

อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา

866

2

128

598

889

87

40

21

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย

609

11

3,623

3,835

2,919

2,901

2,661

ที่มา : กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สานักอนามัย
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 (ประชาธิปไตย) : มีจานวนบุคลากร 29 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2 คน
พยาบาล 12 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 5 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 8 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 9 (ประชาธิปไตย) ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า กลุ่ม
โรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 (ไมตรีวานิช) : มีจานวนบุคลากร 15 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน
พยาบาล 8 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 3 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 13 (ไมตรีวานิช) ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า กลุ่ม
โรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, โรคระบบหายใจ, โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้
ปุวยหรือตาย และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 (วงศ์สว่าง) : มีจานวนบุคลากร 28 คน ประกอบด้วย แพทย์ 3 คนพยาบาล
14 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 4 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 5 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก จาแนกตาม
กลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 19 (วงศ์สว่าง) ในปี พ.ศ. 2553 และ 2555 พบว่ากลุ่มโรค 5 อันดับ
แรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม , โรคระบบ
กล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม และโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ส่วนในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มโรค 5 อันดับ
แรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม , โรคระบบ
ย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 (บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย) : มีจานวนบุคลากร 15 คน ประกอบด้วย
แพทย์ 1 คน พยาบาล 9 คน เภสัชกร 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 3 คน จากข้อมูลจานวน
ผู้ปุวยนอก จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 20 (บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย) ในปี พ.ศ.
2553 พบว่า กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ, โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย,
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม , โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่ าง
และเนื้อยึดเสริม ส่วนในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ เนื้องอก (รวมมะเร็ง), โรคระบบหายใจ, โรคมาจาก
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม และโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด และในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรค
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม , โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย และโรค
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่น ได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 (เจ้าคุณพระประยูรวงศ์) : มีจานวนบุคลากร 19 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1
คน พยาบาล 13 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 2 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 26 (เจ้ าคุณพระประยูรวงศ์) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า
กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอ
ลิซึม, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ส่วนปี พ.ศ. 2554 กลุ่มโรค 5
อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตาบอลิซึม, โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ และโรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
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ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และในปี พ.ศ.2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง
และเนื้อยึดเสริม และโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 (จันทร์ ฉิมไพบูลย์) : มีจานวนบุคลากร 19 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน
พยาบาล 11 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 4 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 27 (จันทร์ ฉิมไพบูลย์) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า กลุ่มโรค
5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม ,
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม และอุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา ส่วนปี พ.ศ. 2554 กลุ่ม
โรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ และอุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา และในปี พ.ศ.
2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตาบอลิซึม, โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม และโรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 (กรุงธนบุรี) : มีจานวนบุคลากร 27 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2 คน
พยาบาล 15 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 7 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 28 (กรุงธนบุรี) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า กลุ่มโรค 5
อันดับแรก ได้แก่ โรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
จาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม , โรคระบบหายใจ, โรคระบบไหลเวียน
เลือด และโรคติดเชื้อและปรสิต ส่วนในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
ได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบั ติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ , โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่ อ
โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ และโรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความ
ผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน และในปีพ.ศ. 2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้
ปุวยหรือตาย, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ และโรค
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วง นุชเนตร) : มีจานวนบุคลากร 34 คน ประกอบด้วย แพทย์ 3 คน
พยาบาล 14 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 4 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 11 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วง นุชเนตร) ในปี พ.ศ. 2553 – 2555 พบว่า กลุ่ม
โรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ
, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 (บุคคโล) : มีจานวนบุคลากร 15 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 8
คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 3 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก จาแนกตามกลุ่ม
โรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 36 (บุคคโล) ในปีพ.ศ. 2553 – 2554 พบว่า กลุ่มโรค 5 อันดับแรก
ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบหายใจ, โรคอาการแสดง
และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และโรค
ระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม ส่วนปี พ.ศ. 2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียน
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เลือด, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคอาการแสดง
และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และโรค
ระบบหายใจ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (จี๊ด – ทองคา บาเพ็ญ) : มีจานวนบุคลากร 15 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2
คน พยาบาล 9 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 1 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (จี๊ด – ทองคา บาเพ็ญ) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า กลุ่ม
โรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย, โรคระบบ
ย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม และโรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ส่วนปี พ.ศ. 2554 - 2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตาบอลิซึม, โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย, โรคระบบหายใจ และโรคระบบกล้ามเนื้อ
รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 (ราษฎร์บูรณะ) : มีจานวนบุคลากร 18 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน
พยาบาล 11 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 3 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุ ข 39 (ราษฎร์บูรณะ) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า กลุ่มโรค 5
อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม , โรค
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
และโรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย ส่วนในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรค
ระบบไหลเวียนเลือด, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบหายใจ, โรคภาวะแปรปรวนทางจิต
และพฤติกรรม และโรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
จาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และในปี พ.ศ.2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตา
บอลิซึม, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย, โรคระบบหายใจ และโรค
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 (ทัศน์เอี่ยม) : มีจานวนบุคลากร 16 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน
พยาบาล 11 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 1 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 54 (ทัศน์เอี่ยม) ในปีพ.ศ. 2553 - 2554 พบว่า กลุ่ม
โรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบหายใจ
, โรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่ม
อื่นได้ และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม ส่วนในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรค
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคมาจากสาเหตุจาก
ภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย และโรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 (ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม) : มีจานวนบุคลากร 15 คน ประกอบด้วย แพทย์
1 คน พยาบาล 10 คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 1 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก
จาแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 (ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม) ในปี พ.ศ. 2553 – 2555
พบว่า กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคมาจากสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่
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ทาให้ปุวยหรือตาย, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมและโรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จาก
การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 (ทุ่งครุ) : มีจานวนบุคลากร 26 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 16
คน เภสัชกร 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 6 คน จากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอก จาแนกตามกลุ่ม
โรค (21 กลุ่มโรค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 59 (ทุ่งครุ) ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า กลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่
โรคอาการแสดงและสิ่งผิดปกติ ที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่ม
อื่นได้, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบหายใจ, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม และโรคมาจาก
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย
จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจากการทางาน จาแนกตามความรุนแรงและประเภทกิจการ ใน
ปี พ.ศ. 2555 ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บปุ วย
จากการทางาน ดังนี้ (ตารางที่ 4.4.3-8)
- ผู้ตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน รวม
ทั้งสิ้น 275 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 2 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่ วน 4 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 71 ราย และหยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 198 ราย
- ช่างก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างและงานที่เกี่ยวข้อง ประสบอันตรายหรือเจ็บ ปุวย เนื่องจากการ
ทางาน รวมทั้งสิ้น 3,674 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 26 ราย ทุพพลภาพ 2 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 36 ราย หยุดงาน
เกิน 3 วัน 887 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2,723 ราย
- ช่างตกแต่งอาคารสิ่งปลูกสร้างและงานที่เกี่ยวข้อง ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน
รวมทั้งสิ้น 1,008 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 10 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 8 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 298 ราย และหยุด
งานไม่เกิน 3 วัน 692 ราย
- ช่างทาสีและผู้ทาความสะอาดอาคารสิ่งปลูกสร้า ง และงานที่เกี่ยวข้อง ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
เนื่องจากการทางาน รวมทั้งสิ้น 624 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 7 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 2 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน
161 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 454 ราย
- ช่างทาแบบหล่อโลหะ ช่างเชื่อม ช่างโลหะแผ่น ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน
รวมทั้งสิ้น 3,476 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 7 ราย ทุพพลภาพ 1 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 47 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน
770 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2,651 ราย
- ช่างเหล็ก ช่างทาเครื่องมือ ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน รวมทั้งสิ้น 4,546 ราย
แบ่งเป็น เสียชีวิต 9 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 62 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 1,140 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
3,335 ราย
- ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน รวม
ทั้งสิ้น 11,260 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 33 ราย ทุพพลภาพ 2 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 156 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน
2,792 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 8,277 ราย
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- ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจาก
การทางาน รวมทั้งสิ้น 5,482 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 43 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 55 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 1,361
ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 4,023 ราย
- ผู้ขับเคลื่อนหัวรถจักร และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน
รวมทั้งสิ้น 18 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 2 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 6 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 10 ราย
- ผู้ขับเคลื่อนยานยนต์ประเภทต่างๆ ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน รวมทั้งสิ้น
3,441 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 146 ราย ทุพพลภาพ 3 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 45 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 1,362
ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 1,885 ราย
- แรงงานเหมืองแร่และก่อสร้าง ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน รวมทั้งสิ้น 5,297
ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 42 ราย ทุพพลภาพ 1 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 39 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 1,453 ราย และ
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 3,762 ราย
- แรงงานขนส่ง ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน รวมทั้งสิ้น 1,035 ราย แบ่งเป็น
เสียชีวิต 22 ราย ทุพพลภาพ 1 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 16 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 374 ราย และหยุดงานไม่เกิน
3 วัน 622 ราย
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ตารางที่ 4.4.3-8 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ปี พ.ศ. 2555
ตาแหน่งหน้าที่

เสียชีวติ

ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
- ผู้ตรวจสอบด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัย
2
ผู้ปฏิบตั ิงานในงานก่อสร้าง
- ช่างก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
26
งานที่เกี่ยวข้องกัน
- ช่างตกแต่งอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
10
งานที่เกี่ยวข้องกัน
- ช่างทาสี และผู้ทาความสะอาดอาคาร
7
สิ่งปลูกสร้างและงานที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านโลหะ เครื่องจักรและ
งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ช่างทาแบบหล่อโลหะ ช่างเชื่อม
7
ช่างโลหะแผ่น ช่างโครงสร้างโลหะ
- ช่างเหล็ก ช่างทาเครื่องมือ
- ช่างเครื่องและช่างปรับแต่ง
9
เครื่องจักรกล
33
- ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
43
ผู้ควบคุมการขับเคลื่อนยานยนต์และ
เครื่องจักที่เคลื่อนที่ได้
- ผู้ขับเคลื่อนหัวรถจักรและผูป้ ฏิบัติงาน
2
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ขับเคลื่อนยานยนต์ประเภทต่างๆ
146
แรงงานเหมืองแร่ ก่อสร้าง และการ
ขนส่ง
- แรงงานเหมืองแร่ และก่อสร้าง
42
- แรงงานขนส่ง
22
ที่มา : สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม

ทุพพลภาพ

ความรุนแรง
สูญเสีย
หยุดงานเกิน
อวัยวะ
3 วัน
บางส่วน

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน

รวม
(ราย)

-

4

71

198

275

2

36

887

2,723

3,674

-

8

298

692

1,008

-

2

161

454

624

1

47

770

2,651

3,476

2

62
156

1,140
2,792

3,335
8,277

4,546
11,260

-

55

1,361

4,023

5,482

-

-

6

10

18

3

45

1,362

1,885

3,441

1
1

39
16

1,453
374

3,762
622

5,297
1,035
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อุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
จากสถิติจานวนอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555 ของกองบังคับการตารวจจราจร
(ตารางที่ 4.4.3-9) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีจานวนอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 32,385 ครั้ง ได้รับ
บาดเจ็บ 13,757 ราย เสียชีวิต 356 ราย เป็นมูลค่าทรัพย์สินเสียหาย 347,540,952 บาท เดือนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ได้แก่ เดือนธันวาคม จานวน 3,124 ครั้ง และเดือนที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด ได้แก่ เดือนเมษายน จานวน 2,401 ครั้ง
การเกิดอุบัติเหตุจราจรในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถยนต์นั่ง
จานวน 20,637 ราย รองลงมา ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จานวน 16,052 ราย ส่วนยานพาหนะประเภทอื่นๆ แสดงใน
ตารางที่ 4.4.3-10
ตารางที่ 4.4.3-9 จานวนอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายเดือน ปี พ.ศ. 2555
เดือน

จานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

2,625
2,623
2,780
2,401
2,550
2,560
2,768
2,709
2,583
2,799
2,863
3,124
32,385

1,249
1,212
1,251
1,042
1,033
1,059
1,159
1,144
1,084
1,094
1,214
1,216
13,757

27
14
43
33
19
28
30
25
25
28
31
53
356

ที่มา : กองบังคับการตารวจจราจร สานักงานตารวจแห่งชาติ
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มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย
(บาท)
25,691,481
26,027,162
30,290,718
28,145,541
25,620,306
34,029,532
34,955,079
25,021,140
31,839,100
27,035,691
27,687,110
31,198,092
347,540,952

ตารางที่ 4.4.3-10 จานวนอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภทยานพาหนะ ปี พ.ศ. 2555
ประเภท
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ม.ค.
ก.พ.
1. คนเดินเท้า
117
94
2. รถจักรยาน
17
11
3. รถสามล้อ
6
6
4. รถจักรยานยนต์
1,254
1,399
5. รถสามล้อเครื่อง
17
31
6. รถยนต์นั่ง
1,695
1,667
7. รถโดยสารขนาดเล็ก (ตู้)
79
67
8. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
461
478
9. รถโดยสารขนาดใหญ่
90
70
10. รถบรรทุก 6 ล้อ
66
69
11. รถบรรทุก 10 ล้อ หรือมากกว่า
37
54
12. รถอีแต๋น
13. รถแท็กซี่
430
379
14. อื่นๆ
60
90
รวม
4,329
4,415
ที่มา : กองบังคับการตารวจจราจร สานักงานตารวจแห่งชาติ

เดือน
มี.ค.
76
14
1
1,405
42
1,845
88
518
85
96
57
428
82
4,737

เม.ย.
75
12
2
1,151
25
1,650
68
459
68
60
36
359
58
4,023

พ.ค.
74
23
2
1,277
31
1,691
85
427
96
54
51
416
63
4,290

มิ.ย.
82
10
3
1,287
37
1,585
81
432
79
71
47
379
93
4,186

ก.ค.
74
6
6
1,434
29
1,808
70
443
82
84
67
405
65
4,573

ส.ค.
87
11
8
1,326
33
1,739
97
450
97
68
41
362
91
4,410

ก.ย.
84
18
3
1,227
22
1,694
87
451
88
57
37
385
64
4,217

ต.ค.
95
20
6
1,312
18
1,665
71
413
87
64
56
367
55
4,229

พ.ย.
86
12
6
1,455
22
1,799
77
448
84
51
51
446
79
4,616

ธ.ค.
79
19
2
1,525
27
1,799
91
443
75
77
40
3
436
99
4,715

รวมแต่ละ
ประเภท
1,023
173
51
16,052
334
20,637
961
5,423
1,001
817
574
3
4,792
899
52,740
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4.4.4 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
1) บทนา
จากการพิจารณาแนวเส้นทางโครงการ รวมทั้งตาแหน่งที่ตั้งสถานี พบเป็นแนวเส้นทางที่ลอดผ่านพื้นที่
เขตอนุ รั ก ษ์ เ มื อ ง (เขตเกาะกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ชั้ น นอก) กั บ อยู่ ใ กล้ เ คี ย งเขตที่ ตั้ ง โบราณสถานอย่ า งหนาแน่ น
(โบราณสถาน ย่านประวัติศาสตร์ อาคาร/สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดแนว
เส้นทางใต้ดินตั้งแต่สถานีศรีย่านถึงสถานีวงเวียนใหญ่ อาทิเช่น ถนนสามเสน แนวกาแพงเมืองเก่า ปูอม ฯลฯ ถือเป็น
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม มีคุณค่าสาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรมทั้งระดับชาติและท้องถิ่น
การดาเนิน กิจกรรมของโครงการฯ ทั้งระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ (เปิดให้บริการ) จึงอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อโบราณสถานเหล่านั้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องทบทวน สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ โบราณสถาน รวมทั้งเสนอแนวทาง
มาตรการปูองกันและลดผลกระทบ กับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีอย่างเหมาะสม
2) วิธีการศึกษา
2.1) ศึกษาทบทวนข้อมูลเอกสาร รวบรวมรายชื่อ โบราณสถาน ภายในพื้นที่ศึกษา จากรายงาน
เอกสารของหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง อาทิ ส านั กโบราณคดี กรมศิล ปากร กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ บทความและเอกสารวิชาการต่างๆ รวมทั้งการทบทวนเอกสารรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ที่เกี่ยวข้อง
2.2) ศึกษาข้อมูลจากแผนที่ทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึ กษาข้อมูล
ตาแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตและสภาพโบราณสถาน ภายในพื้นที่ระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการฯ
2.3) ดาเนินงานสารวจภาคสนาม – สารวจ และบันทึกระบุตาแหน่งพิกัดโบราณสถาน โดยอุปกรณ์
ส ารวจระยะไกลด้ ว ยดาวเที ย มระบบพิ กัด ฉาก UTMWGS84 การบั น ทึ กสภาพปั จ จุ บั น และสภาพแวดล้ อ ม
โบราณสถานด้วยภาพถ่ายและการจดบันทึก
2.4) การจั ดท าแผนที่แสดงต าแหน่ งที่ ตั้ง โบราณสถาน รวมทั้ งเรีย บเรีย งผลการศึกษาเบื้ องต้ น
ครอบคลุมผลการสารวจ การประเมินผล การวางมาตรการเพื่อปูองกันและลดผลกระทบ กับการออกมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
2.5) ศึกษาตรวจสอบหลักฐานตาแหน่ง รูปแบบ ลักษณะการก่อสร้าง และโครงสร้างทางวิศวกรรม
ของแนวกาแพงเมืองและปู อม รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ในระดับ ใต้ ดิน สาหรับประกอบการศึกษา
ออกแบบ และการก่อสร้างสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด
3) ผลการศึกษา
(ก) การสารวจรวบรวมข้อมูล
จากการรวบรวมรายชื่อโบราณสถาน ภายในพื้นที่ศึกษาจากรายงานเอกสารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในขอบเขตพื้นที่ระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางรถไฟฟูาฯ พบแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน
อาคารอนุรักษ์ และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่โครงการฯ จานวน 188 แห่ง ดังตารางที่ 4.4.4-1
รายละเอียดรายงานการสารวจด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี แสดงในภาคผนวก ง1
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ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการฯ

สถานี

เตาปูน –
รัฐสภา

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
(1526302N 664689E)

แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

สถานที่สาคัญ

วัดแก้วฟูาจุฬามณี
(1526053N 664146E)

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

ตึกแถวหน้ากรมชลประทาน
(1524690N 663535E)

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

โรงเรียนพณิชยการสามเสน
(1524686N 663774E)

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

วัดจันทรสโมสร
(1525174N 663733E)

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

รัฐสภา –
ศรีย่าน

รายละเอียดเบื้องต้น
- สมัยรัชกาลที่2 - 3
- วัด ประดู่ฯ สร้างราวปี พ.ศ. 2365 ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาปี พ.ศ. 2375
- “วัดแก้วฟูาบน” มีประวัติการสร้าง
ปี พ.ศ. 2300 สมั ย ปลายอยุ ธ ยา ได้ รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2310

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

1) อุโบสถ
สร้างราวปีพ.ศ. 2482

470 เมตร
(ด้านขวา)

1) อุโบสถ
2) ศาลาการเปรียญ
3) หอระฆัง
4) กุฏิสงฆ์
1) กลุ่มอาคารก่ออิฐถือปูน
สูงสองชัน้ หลังคาทรงจั่ว

350 เมตร
(ด้านขวา)

1) อาคารก่ออิฐถือปูน
สูงสองชัน้ หลังคาปั้นหยา
สถาปัตยกรรมตะวันตก
1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) หอระฆัง
4) กุฏิสงฆ์

ติดกับสถานี
ศรีย่าน
(ด้านขวา)
160 เมตร
(ด้านขวา)

90 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
- ตึกแถวเก่า หน้ากรมชลประทาน
(โรงสีกิมเซ่งหลีเก่า)
- สมัยรัชกาลที่ 5 – 6
- บ้านพักพระยาสมบัติบริหาร (เอื้อ ศุภมิตร)
- ปัจจุบันทางโรงเรียนพณิชยการสามเสน
ใช้เป็นอาคารสานักงาน
- สมัยรัชกาลที่ 3
- “วัด สโมสรสุวรรณ์ธาราม” มีป ระวัติการ
สร้างราวปี พ.ศ. 2386 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2505 สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย

ขอบเขต/ลักษณะ

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-1)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

อาคารเก่า
กรมชลประทาน
(1524779N 663538E)

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

ตึกแถวหน้ากรม
ชลประทาน
(1524690N 663535E)
ศรีย่าน – โรงเรียนพณิชยการ
วชิรพยาบาล สามเสน
(1524686N 663774E)

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

รัฐสภา –
ศรีย่าน
(ต่อ)

-
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ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 2
- สร้างปี พ.ศ. 2365 โดยพระอุดม (ถึก) เพื่ อ
อุทิศส่วนกุศลให้บิดา “ทอง” และ มารดา “เสน”
- ภ า ย ใ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย เ ส น า ส น ะ
(โบราณสถาน) 5 หลั ง คื ออุ โ บสถ วิ ห าร
เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง หอไตร และหอระฆัง
- สมัยรัชกาลที 7 - 8
- กรมชลประทาน เดิ ม ชื่ อ “กรมทดน้ า”
แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 7 ราว ปี พ.ศ. 2470
ได้เปลี่ยนชื่อพร้ อมย้ ายที่ ท าการมาบริเวณ
กรมชลประทาน (สามเสน) โดยขอซื้อที่ดิน
โรงสีกิมเซ่ งหลี (ที่ เกิ ดไฟไหม้ พ.ศ. 2469)
เป็นที่ทาการปัจจุบัน
- สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
- ตึกแถวเก่า หน้ากรมชลประทาน
(โรงสีกิมเซ่งหลีเก่า)
- สมัยรัชกาลที่ 5 – 6
- บ้านพักพระยาสมบัติบริหาร
(เอื้อ ศุภมิตร)
- ปัจจุบันทางโรงเรียนพณิชยการสามเสน
ใช้เป็นอาคารสานักงาน

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17ง วันที่
17 มีนาคม 2542 พื้นที่ 4 ไร่ 1
งาน 31 ตารางวา
1) กลุ่ ม อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สถาปัตยกรรมตะวันตก หลังคา
เรียบ จานวน 4 หลัง

220 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่มอาคารก่ออิฐถือปูน
สูงสองชัน้ หลังคาทรงจั่ว

ติดกับสถานี
ศรีย่าน
(ด้านขวา)
160 เมตร
(ด้านขวา)

1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสองชัน้
หลังคาปั้นหยา สถาปัตยกรรม
ตะวันตก

40 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วัดใหม่ทองเสน
(1525483N 664503E)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-2)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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วังสวนปาริจฉัตก์
(1524066N 663597E)

แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

ตึกแถวเชิงสะพานโสภณ
(1524312N 663321E)

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

- สมัยรัชกาลที่ 5
- วังที่ประทับพระเจ้าลูกเธอ 2 พระองค์ คือ
พระองค์ เ จ้ า หญิ ง อรประพั น ธ์ ร าไพและ
พระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภารวมทั้งเจ้า
จอมมารดาอ่อน
- สมัยรัชกาลที่5 - 8
- ตึกแถวเก่า บริเวณเชิงสะพานโสภณ หรือ
สะพานกิมเซ่งหลี (ฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา)
- สมัยรัชกาลที่ 6
- บ้ า นพั ก ศาสตราจารย์ อุ ป การคุ ณ พลตรี
พระยาดารงแพทยาคุณ (นพ. ชื่น พุทธิแพทย์)
- นายแพทย์ผู้ ถ วายการรัก ษาการประชวร
รัชกาลที่ 6
- สมัยรัชกาลที่ 5
- วังที่ประทับของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ดิ ล กนพรั ฐ กรมหมื่ น สรรควิ สั ย นรบดี
พระโอรสในรัชกาลที่ 5
- ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสานักทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ มีการไฟฟูานครหลวง
เป็นผู้เช่า

1 ) ต า ห นั ก ไ ม้ สู ง ส อ ง ชั้ น
สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง

280 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูง ชั้น ครึ่ง หลั ง คาทรงปั้ น หยา
มุงด้วยกระเบื้องว่าว
1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น
สถาปัตยกรรมตะวันตก (คล้าย
กับพระตาหนักชาลีมงคลอาสน์
พระราชวังสนามจันทร์)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
50 เมตร
(ด้านขวา)

1) ต าหนั ก ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น สู ง
สองชั้ น สถาปั ต ยกรรมแบบ
ต ะ วั น ต ก มุ ง ห ลั ง ค า ด้ ว ย
กระเบื้องว่าว

240 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

เรือนพลตรีพระยาดารง
ศรีย่าน –
แพทยาคุณ (สานักงาน
วชิรพยาบาล
ศูนย์ดาเนินการเกี่ยวกับผู้
(ต่อ)
อพยพ)
(1524552N 663413E)
วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์
กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี
(การไฟฟูานครหลวง
สาขาสามเสน)
(1524588N 663174E)

-

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-3)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
สะพานโสภณ
(สะพานกิมเซ่งหลี)
(1524258N 663311E)

ที่ตั้ง
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
สถานที่สาคัญ
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พระอุโบสถวัดโบสถ์
ศรีย่าน –
สามเสน
วชิรพยาบาล
(1524129N 663342E)
(ต่อ)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ



-

-

วังกรมหมื่นทิวากรวงศ์
ประวัติ
(1524076N 662851E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 5
- หรื อ “สะพานกิ มเซ่ งหลี ” เดิ มเป็ นสะพาน
โครงเหล็ กน าเข้าจากอังกฤษ โดยเจ้าสัวกิ ม
เซ่งหลี ต่อมาหลั งสงครามมหาเอเชียบูรพา
เปลี่ ย นเป็ น สะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ใช้ชื่อตามนามสกุล “โสภโณดร” ของเจ้าสัว
กิมเซ่งหลี
- วัดโบสถ์สามเสน มีประวัติการสร้างตั้งแต่
สมัยอยุธยาปลาย
- ภ า ย ใ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย เ ส น า ส น ะ
(โบราณสถาน) คือ พระอุโบสถ พระเจดีย์
เสมา กุฏิสงฆ์ (ในกาแพงแก้ว) และกาแพง
แก้ว )
- รัชกาลที่ 5
- วั ง ที่ ป ระทั บ ของกรมหมื่ น ทิ ว ากรวงศ์
ประวัติ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4
- ปัจจุบัน ถูกใช้ เป็น อาคารส านักงานมูล นิ ธิ
เอกชนพัฒนาภูมิภาค

1) สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก
ได้ รั บ การบู ร ณะ เมื่ อ ปี พ.ศ.
2529

อยู่บนแนว
เส้นทาง

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 100 ตอน 36 วั น ที่ 15
มีนาคม 2526 พื้นที่ 2 งาน 63
ตารางวา
1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น
หลั ง คาทรงจั่ ว สถาปั ต ยกรรม
ตะวันตก

60 เมตร
(ด้านซ้าย)

350 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-4)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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วังศุโขทัย
(1524241N 663091E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

วัดประสาทบุญญาวาส
ศรีย่าน –
(1524297N 662930E)
วชิรพยาบาล
(ต่อ)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

อาคารวชิรานุสรณ์
(วชิรพยาบาล)
(1524009N 663109E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 6
- วั ง ศุ โ ขทั ย หรื อ “วั ง ศุ โ ขไท” สร้ า งโดย
สมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ
พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น นี พั น ปี ห ล ว ง เ พื่ อ
พระราชทานเป็น ของขวัญ ในการอภิ เษก
สมรสของรั ช กาลที่ 7 ครั้ ง ที่ ด ารงพระ
อิ ส ริ ย ยศ เจ้ า ฟู า ประชาธิ ป กศั ก ดิ เ ดชน์
กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา
- สมัยรัชกาลที่ 3
- เดิมเรียก “วัดคลองสามเสน” สร้างปี พ.ศ.
2376 – 2379 ชาวบ้า นเรียก “วัด ขวิด ”
หรือ “วัดมะขวิด”
- เสนาสนะภายในวัดส่วนใหญ่สร้างหลังเกิด
เหตุไฟไหม้ใหญ่ปี พ.ศ. 2497
- สมัยรัชกาลที่ 5
- เดิ ม เป็ น บ้ า นพระ สรรพการหิ รั ญ กิ จ
(เชย สรรพการ)
- วชิรพยาบาล ตั้งสมัยรัชกาลที่ 6 บนพื้นที่
(บ้าน) “ปาร์กสามเสน” หรือ “หิมพานต์ปาร์ก”
สวนสาธารณะแห่งแรกของไทย

1) หมู่พระตาหนัก (ตาหนักใหญ่
ต าหนั ก ไม้ และต าหนั ก น้ า)
รู ปแบบภายนอกสถาปั ตยกรรม
ตะวันตก ตกแต่งด้วยศิลปะไทย

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

1) อุโบสถและกาแพงแก้วสร้าง
ปี พ.ศ. 2498
2) เจดีย์ 1 องค์ (สันนิษฐานว่า
เป็นเจดีย์เก่าร่วมสมัยการสร้าง
วัดครั้งแรก)

290 เมตร
(ด้านขวา)

1) อาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง)
อาคารก่ออิฐ ถือปูน สูง สามชั้ น
หลังคาทรงปั้นหยา และมะนิลา
สถาปัตยกรรมตะวันตก
2) แนวกาแพงอิฐ

90 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-5)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

อาคารอนุรักษ์

ตึกแถวถนนสามเสน
11 – 13
(1523548N 662971 E)
วชิรพยาบาล วังสวนกุหลาบ
– หอสมุด (1522895N 663175E)
แห่งชาติ
อาคารพระที่นั่งนงคราญ
สโมสรและวังสวนสุนันทา
(1523471N 663092E)

แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

-



-

แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ



-

-

ตึกแถวบริเวณทางเข้าบ้าน
พระยาประเสริฐศุภกิจ
(1523773N 663071E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

- พ.ศ. 2497 - 2505
- ชุม สายโทรศั พท์ ส ามเสนเปิ ด ให้ บ ริ การปี
พ.ศ. 2480
- ปี พ . ศ . 2 4 9 7 มี ก า ร ส ถ า ป น า
องค์ ก ารโทรศั พ ท์ แ ห่ ง ประเทศไทยขึ้ น
(ปัจจุบันคือบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน))
- สมัยรัชกาลที่6 - 8
- ตึ ก แถวเก่ า ตลอดแนวถนนสามเสน
(ฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา)
- วังที่ประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟูา กรมหลวง
นครราชสี ม าพระโอรสในรั ช กาลที่ 5
ภายในเขตพระราชวังดุสิต
- กลุ่มพระตาหนักที่ประทับของพระธิดาใน
รั ช กาลที่ 5 รวมทั้ ง เขต “สวนสุ นั น ทา”
อุทยานภายในเขตพระราชวังดุสิต
- ปัจจุบันเป็นเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั น ทากั บ ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และ
วิทยาลัยการปกครอง
- สมัยรัชกาลที่6 - 8
- ชุด ตึ ก แถวเก่ า ริ ม ถนนสามเสน(ระหว่ า ง
ถนนสุโขทัยและถนนราชวิถี)

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

1) ตึก/ อาคารสานักงานบริเวณ ติดกับสถานี
มุ ม สี่ แ ยกซั ง ฮี้ ส ถาปั ต ยกรรม สามเสน
สมัยใหม่
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูง ชั้ น ครึ่ ง และสองชั้ น หลั ง คา
ทรงปั้นหยา
1) ตาหนักก่ออิฐ ถือปูน สูงสอง
ชั้น สถาปัตยกรรมตะวันตก

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
410 เมตร
(ด้านซ้าย)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน 60 เมตร
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม (ด้านซ้าย)
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 116 ตอนพิเศษ 17ง วั นที่
17 มีนาคม 2542 พื้นที่ 121 ไร่
3 งาน 90 ตารางวา
1) กลุ่ม อาคารก่ออิฐ ถือปูน สูง ติดกับสถานี
สองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา
สามเสน
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตึก TOT แยกซังฮี้
(1523737N 663095 E)

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-6)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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ตึกมาร์ตินเดอตูรส์
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
(1523487N 662924E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สถานที่สาคัญ

ท่าวาสุกรี
(1523258N 662455E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ



-

-

วชิรพยาบาล บ้านเจ้าพระยามหิธร
– หอสมุด (Peace Corp.)
แห่งชาติ (1523804N 662764E)
(ต่อ)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

บ้านพระยาประเสริฐ
ศุภกิจ
(1523812N 663043E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 6
- ตึกมาร์ตินเดอตูรส์ หรือ “ตึกแดง” อาคาร
เรียนหลังแรกของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สร้างปี พ.ศ. 2463
- ท่าวาสุกรีเป็นท่าเทียบเรือพระที่นั่งในเขต
พระราชวังดุสิต สาหรับการเสด็จพระราช
ดาเนินทางชลมารค ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2452
- เรื อนบ้ านเจ้ าพระยามหิ ธร (ลออ ไกรฤกษ์ )
เป็น เรือนพระราชทานในสมัยรัช กาลที่ 6
(ราวปี พ.ศ. 2465)
- ปัจจุบันเป็นอาคารสานักงานของหน่วยงาน
สั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก าในประเทศไทย
(Peace Corps Thailand)
- สมัยรัชกาลที่ 6
- บ้านพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์)
ข้าราชการสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 ถูกใช้เป็น
สถานที่ พ บ ป ะหรื อ สมาคมช นชั้ น น า
“ดุสิตสโมสร” ปี พ.ศ. 2484
- ปัจจุบันเป็นพื้นที่นิติบุคคล “ดุสิตอเวนิว

1) อาคารก่ออิ ฐ ถือปูน สูง สาม
ชั้ น สถาปั ต ยกรรมตะวั น ตก
(สั ญ ลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย นเซนต์
คาเบรียล)
1) พระตาหนั กไม้ ริม แม่ น้ า
เจ้าพระยา

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
30 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

1) อาคารก่ ออิ ฐถื อปู น สู งสองชั้ น
ค รึ่ ง ห ลั ง ค า ท ร ง ปั้ น ห ย า
สถาปัตยกรรมตะวันตก

300 เมตร
(ด้านขวา)

1 ) อาคารก่ ออิ ฐถื อปู น สู ง
สองชั้ น สถาปั ต ยกรรมอิ ต าลี
ออกแบบโดยมาริโอ ตามานโญ่
สถาปนิ ก ผู้ ออกแบบพระที่ นั่ ง
อนันตสมาคม

30 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-7)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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วัดคอนเซ็ปชัญ
(โบสถ์เขมร)
(1523571N 662537E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์
(โบสถ์ญวน)
(1523650N 662769E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ



-

-

วชิรพยาบาล
– หอสมุด
แห่งชาติ
(ต่อ)
วัดราชผาติการามวรวิหาร
(วัดส้มเกลี้ยง)
(1523907N 662734E)
วัดราชาธิวาสวิหาร
(1523401N 662504E)

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

ขอบเขต/ลักษณะ

- วั ด คอนเซ็ ป ชั ญ เป็ น วั ด ในคริ ส ต์ ศ าสนา
นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก สร้ า งสมั ย อยุ ธ ยา
(พ.ศ. 2217) โดยสังฆราชหลุยส์ ลาโน
- สมั ย รั ช กาลที่ 1 มี ก ารอพยพเข้ า มาของ
คริ ส ตั ง โปรตุเ กสและเขมร จึง เรี ยก “วั ด
(โบสถ์) เขมร”
- สมัยรัชกาลที่ 4
- วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์ หรือ “โบสถ์ญวน”
สร้างปี พ.ศ. 2380 – 2388 ภายใต้การน า
ของสังฆราชปัลเลอกัวส์ เป็นโบสถ์ประจา
ชุมชนคริสตังชาวญวนที่ลี้ภัยสงครามจาก
ประเทศอันนาม (เวียดนาม) ในสมัยรัชกาลที่ 3
- สมัยรัชกาลที่ 3
- เดิ ม เป็ น วั ด โบราณชื่ อ “วั ด ส้ ม เกลี้ ย ง”
รัช กาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ ให้ บูรณะพร้อ ม
พระราชทานนามวัดใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2379
- เดิมชื่อ “วัดสมอราย” เชื่อว่าเป็นวัดโบราณ
ตั้งแต่สมัยลพบุรี แต่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
ตั้งวัดใหม่ สมัยรัชกาลที่ 1
- ส มั ย รั ช ก า ล ที่ 4 โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ ใ ห้
บูรณปฏิสัง ขรณ์ใหญ่ พร้อมพระราชทาน
นามดังปัจจุบัน

1) โบสถ์ ก่ออิฐถือปูน สร้างราว
ปี พ.ศ. 2481 (การสร้างวัดใหม่
แทนวัดเก่า (วัดน้อยเดิม))

370 เมตร
(ด้านขวา)

1 ) โ บ ส ถ์ ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สถาปั ต ยกรรมตะวั น ตก แบบ
นี โ อโกธิ ค สร้ า งเสร็ จ ปี พ.ศ.
2410

230 เมตร
(ด้านขวา)

1) อุโบสถ สถาปัตยกรรมจีน มี
ภาพจิ ต รกรรมประดั บ เพดาน
ภายในอุโบสถ

370 เมตร
(ด้านขวา)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 66 ตอ น 64 วั นที่ 2 2
พฤศจิกายน 2492

190 เมตร
(ด้านขวา)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-8)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

4-291

ศาลเจ้าแม่ทับทิม สามเสน
(1523907N 662612E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

สะพานกรุงธน
(1524026N 662422E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

วชิรพยาบาล
– หอสมุด สานักงานตรวจบัญชี
แห่งชาติ กองทัพบก
(ต่อ)
(1523910N 662846E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ



-

-

หอสมุดแห่งชาติ
(1523108N 662733E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

รายละเอียดเบื้องต้น

1) ศาลเจ้า
2) ซุ้มประตู

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
450 เมตร
(ด้านขวา)

1) สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก 500 เมตร
โครงเหล็ก สูงกว่าระดับน้าทะเล (ด้านขวา)
ปานกลางประมาณ 7.50 เมตร
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน 240 เมตร
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม (ด้านขวา)
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 53ง วันที่
10 พฤษภาคม 2547 พื้นที่ 8 ไร่
1 งาน 32 ตารางวา
1) อาคารคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก ติดกับสถานี
สูงห้าชั้น ทรงไทยประยุกต์
หอสมุด
แห่งชาติ
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สมัยรัชกาลที่ 3
- “ศาลเจ้าจุ้ยบ่วยเหนี่ยว (เจ้าแม่ช ายน้า)”
เป็นศาลเจ้าของคนจีนไหหลา (ไหหนา)
- ศ า ล เ จ้ า แ ม่ ทั บ ทิ ม เ ชิ ง ส ะ พ า น ซั ง ฮี้
สันนิษฐานการสร้างราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 24 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 25
- พ.ศ. 2497 - 2501
- สะพานข้ า มแม่ น้ าเจ้ า พระยา บริ เ วณ
ถนนราชวิถี
- สมัยรัชกาลที่ 5
- บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลพ (นพ ไกรฤกษ์)
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ต ะ วั น ต ก แ บ บ อิ ง ลิ ช
คลาสสิค
- ปัจจุบันใช้เป็นอาคารสานักงานตรวจสอบ
ภายในกองทัพบก
- พ.ศ. 2508 – 2509
- หอสมุ ด แห่ ง ชาติ มี ป ระวั ติ ก ารจั ด ตั้ ง มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2448 ก่อนย้ายมาตั้งบริเวณ
ท่ า ว่ า สุ ก รี (ที่ ตั้ ง ปั จ จุ บั น ) พร้ อ มเปิ ด
ให้บริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2509

ขอบเขต/ลักษณะ

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-9)

สถานี

4-292

หอสมุด
แห่งชาติ –
บางขุน
พรหม

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


คลองผดุงกรุงเกษม

กรุงเทพฯ

บ้านอัมพวัน
(ที่ทาการคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย)
(1522830N 662854E)
เรือนท้าววรคณานันท์
(สมาคมชาวจันทบุรีฯ)
(1522768N 662918E)

แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

-

แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

รายละเอียดเบื้องต้น
- คลองขุ ด สมั ย รั ช กาลที่ 4 เพื่ อ ขยาย
ขอบเขตพระนครและใช้ เ ป็ น ปราการ
ปูองกันเมืองชั้นนอก
- ความยาวจากบริเวณวัดเทวราชกุญชรถึง
ท่าสี่พระยา

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และ
ด้านขวา)



-

-

220 เมตร
(ด้านซ้าย)



-

-

-



-

-

250 เมตร
(ด้านซ้าย)

330 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

- ตลอดแนวคลอง
- กรมศิ ล ปากรประกาศขึ้ น
ทะเบียนเป็น โบราณสถาน
แห่ ง ชาติ ต ามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93
ตอนที่ 68 วันที่ 29 เมษายน
2519
พ.ศ. 2497 - 2505
1 ) อ า ค า ร ไ ม้ สู ง ส อ ง ชั้ น
เรือ นเก่ า (อาคารบ้ านอั ม พวั น ) ที่ ท าการ สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง
คณะกรรมการโอลิมปิค แห่ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรือนพักท้าววรคณานันท์ ข้าราชการฝุายใน 1) อาคารไม้ สั ก สู ง สองชั้ น
สมั ย รั ช กาลที่ 6 ต่ อ มาเป็ น เรื อ นหลวง หลังคา ทรงปั้น หยา มุงหลังคา
อาจสรศิลป์ (ประพันธ์ ธนพุทธิ)
ด้วยกระเบื้องว่าว
ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นความดู แ ลของส านั ก งาน
ทรัพ ย์สิ น ส่ว นพระมหากษั ต ริ ย์ มี ส มาคม
ชาวจันทบุรีฯ เป็นผู้เช่า
วังที่ประทับของสมเด็จฯเจ้าฟูา กรมหลวง 1) ต าหนั กก่ ออิ ฐถื อปู น สู งสอง
ลพบุรีราเมศวร์ พระโอรสในรัชกาลที่ 5
ชั้น สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบ
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ท าการของส านั ก งาน อาณานิคม ด้านในตาหนักชั้นล่าง
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตกแต่ ง แบบตะวั น ตก ชั้ น บน
ตกแต่งแบบจีน

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

-

-

วังลดาวัลย์
(วังสมเด็จฯ เจ้าฟูากรม
หลวงลพบุรีราเมศวร์)
(1522573N 662896E)

ขอบเขต/ลักษณะ

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-10)

สถานี

4-293

หอสมุด
แห่งชาติ –
บางขุน
พรหม (ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สะพานเทเวศรนฤมิตร
(1522778N 662576E)

แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-



-

วัดอินทรวิหาร
(1522493N 662498E)

แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

สะพานวิศุกรรมนฤมาน
(1522408N 662899E)

แขวงพระนคร
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-



-

-

วังเทวะเวสม์
(1522760N 662155E)

-

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยอยุธยา
- เดิมชื่อ “วัดสมอแครง” วัดโบราณก่อนสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ได้รั บการบู รณปฏิสั งขรณ์ ใ น
สมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 4
- ภายในประกอบด้วยเสนาสนะ (โบราณสถาน)
คือ อุโบสถเดิม (มณฑป) และอุโบสถหลังปัจจุบัน
- หนึ่งในห้าสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามคลอง
ผดุงกรุงเกษม รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้
กรมโยธาธิการสร้างและพระราชทานนาม
- วั ด โบราณสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย ต่ อ มา
ส มั ย รั ช ก า ล ที่ 1 เ จ้ า อิ น ท ว ง ศ์ ไ ด้
บูร ณปฏิ สัง ขรณ์ ก่อ นได้ รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2321

ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ ก า ศ ขึ้ น
ทะเบี ย นเป็ น โบ ราณสถาน
แห่ ง ชาติ ต ามประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่ม 66 ตอน 64
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492

340 เมตร
(ด้านขวา)

1) สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก
บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2518

190 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) รูปหล่อหลวงพ่อโต
2) เจดีย์ทรงระฆัง
3) เจดีย์ทรงปรางค์
4) หอระฆัง
5) อุโบสถ
- หนึ่งในห้าสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 1) สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก
รั ช กาลที่ 5 โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งและ บูรณะปี พ.ศ. 2510
พระราชทานนามอย่างไพเราะคล้องจอง
- รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชทาน กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
สมเด็ จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์ ว โรปการ เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
- ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของธนาคาร เล่ ม 104 ตอน 18 วั น ที่ 1
แห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2530

130 เมตร
(ด้านซ้าย)

470 เมตร
(ด้านซ้าย)
270 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
(1523030N 662364E)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-11)

สถานี

4-294

หอสมุด
แห่งชาติ –
บางขุน
พรหม (ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


วังพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
(วังเทเวศร์)
(1522922N 662250E)

แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

วังบางขุนพรหม
(ธนาคารแห่งประเทศไทย)
(1522599N 662168E)

แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



วัดนรนารถสุนทริการาม
(1522768N 662481E)

แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

รายละเอียดเบื้องต้น

-

- รั ช กาลที่ 5 โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งและ
พระราชทานกรมพระจันทบุรีนฤนาถ รวม
พื้นที่ตลอดจนแม่น้าเจ้าพระยา (ท่าเทเวศร์)
- ปั จ จุ บั น เป็ น เขตที่ ดิ น ของเอกชน กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และตระกูลอนิรุธเทวา

-

-



-

- รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทาน
สมเด็จฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
- ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- โบราณสถานประกอบด้ ว ยต าหนั ก ใหญ่
ตาหนักสมเด็จ ศาลาวงกลม รั้วกับซุ้มประตู
และหอถังน้า
- เดิม ชื่อ “วัด เทพยพลี ” หรือ “วัด ฉิม พลี ”
สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5
โปรดเกล้ า ฯให้ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ พร้ อ ม
พระราชทานนามปัจจุบัน

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

1) ตาหนัก พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ 330 เมตร
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
(ด้านขวา)
2) ต าหนั ก พระวรวงศ์ เ ธอ
กรมหมื่นจันทบุรีสิงหนาถ
3 ) ต าหนั กหม่ อมเจ้ าขจรจบ
กิติยากร
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน ติดกับสถานี
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม บางขุนพรหม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา (ด้านขวา)
เล่ม 118 ตอนพิเศษ 113ง วันที่
14 พฤศจิกายน 2544 พื้นที่ 34
ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
30 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) เจดีย์ทรงระฆัง
4) ซุ้มพระ
5) ศาลาการเปรียญ
6) สานักงาน
7) กุฏิเจ้าอาวาส

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-12)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

4-295

กรุงเทพฯ

-

ซุ้มประตูวังถนนพระสุเมรุ
(1522046N 661794E)

แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

ตึกแถวริมถนนพระสุเมรุ
ช่วงปลาย
(ใกล้ร้านบ้านผ่านฟูา)
(1521495N 662606E)
ตึกแถวริมถนนพระอาทิตย์
– ถนนพระสุเมรุ
(1522074N 661712E)

แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา

-

ขอบเขต/ลักษณะ

คลองขุด เชื่อมระหว่างคลองบางลาภูและ - ตลอดแนวคลอง
คลองโอ่งอ่าง สมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อใช้เป็น - กรมศิ ลปากรประกาศขึ้ น
คูเมืองชั้นนอก
ทะเบี ยนเป็ น โบราณสถาน
- ความยาวจากปูอมพระสุเ มรุ ถึง วั ด บพิต ร
แห่งชาติตามประกาศในราช
พิมุข
กิจจานุเบกษาเล่ม 93 ตอนที่
68 วันที่ 29 เมษายน 2519
ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ ก า ศ ขึ้ น
- สมัยรัชกาลที่ 1
- ซุ้ม ประตูวั ง เขตพระราชวั ง เดิ ม ของกรม ทะเบี ย นเป็ น โบ ราณสถาน
แห่ ง ชาติ ต ามประกาศในราช
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
- ลักษณะเป็น ซุ้ม ประตูก่ออิฐถือปูน สภาพ กิจจานุเ บกษา เล่ม 115 ตอน
พิเศษ 83ง วัน ที่ 21 กัน ยายน
ค่อนข้างชารุด
2541 พื้นที่ 42 ตารางวา
- สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
1) กลุ่ ม อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
- กลุ่ม ตึกแถวเก่า ริม ถนนพระสุเมรุ (ด้าน สู ง ส อ ง ชั้ น ห ลั ง คา ท ร ง จั่ ว
ทิ ศ ตะวั น ออกหรื อ ด้ า นขวามื อ ของถนน) มุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าว
ก่อนถึงบริเวณถนนราชดาเนิน
- สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
- กลุ่มตึกแถวเก่า ริมถนนพระอาทิตย์ - ถนน สูงสองชั้น หลังคาทรงจั่ว
พระสุ เ มรุ (ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกหรื อ ด้ า น
ขวามือของถนน)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และ
ด้านขวา)
210 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และ
ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

คลองรอบกรุง

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-13)
สถานี
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บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


วังกรมหมื่นสถิตธารงสวัสดิ์
(บ้านเจ้าพระยา)
(1522072N 661615E)

แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ปูอมพระสุเมรุ
(1522127N 661680E)

แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



วัดชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร
(1521761N 661676E)

แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

เดิ ม เป็ น เรื อ นของเสนาบดี ใ นฝุ า ยกรม
พระราชวังบวรฯ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมา
กรมพระราชวัง บวรวิชัย ชาญทรงซื้ อและ
มอบให้กรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
- ปั จ จุ บั น เป็ น อาคารส านั ก งานของเครื อ
ผู้จัดการและเอเอสทีวี
- ปูอ มปราการปูอ งกั น เมือ งพระนคร สมั ย
รั ช กาลที่ 1 (ปั จ จุ บั น คงเหลื อ เพี ย งปู อ ม
พระสุเมรุและปูอมมหากาฬ)
- ปูอมก่ออิฐถือปูน ฐานแปดเหลี่ยมสูง 2 ชั้น

-

-

1) ต าหนั ก ก่ ออิฐถือปู น สู งสอง
ชั้น สถาปัตยกรรมตะวันตก

380 เมตร
(ด้านขวา)

-

-

310 เมตร
(ด้านขวา)

-

-

ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ ก า ศ ขึ้ น
ทะเบี ย นเป็ น โบ ราณสถาน
แห่ ง ชาติ ต ามประกาศในราช
กิจจานุเ บกษา เล่ม 118 ตอน
พิ เ ศษ 29ง วั น ที่ 26 มี น าคม
2544 พื้ น ที่ 8 ไร่ 1 งาน 78
ตารางวา
- สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ ก า ศ ขึ้ น
- เดิมชื่อ “วัดกลางนา” สันนิษฐานว่าสร้าง ทะเบี ย นเป็ น โบราณสถาน
ก่ อ นตั้ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แต่ ไ ด้ รั บ การ แห่ ง ชาติ ต ามประกาศในราช
ปฏิสังขรณ์ตั้งวัดใหม่สมัยรัชกาลที่ 1
กิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 66 ตอน
- เสนาสนะส าคั ญ ได้ แ ก่ อุ โ บสถ เจดี ย์ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492
ศาลาราย หอไตร กุฏิ ส งฆ์ เกย ที่ ส รงน้ า
และบ่อน้า

270 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-14)
สถานี
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บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

อาคารเลขที่ 102/1
บ้านพระอาทิตย์
(1521987N 661612E)

แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ตึกแถวมุมถนนสามเสน –
ถนนจักรพงศ์
(1521902N 661986E)
ตึกแถวมุมถนนสามเสน –
ถนนพระสุเมรุ
(1521928N 662001E)
ตึกแถวริมถนนตะนาว
(ช่วงที่ 1)
(1521665N 662058E)

แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

รายละเอียดเบื้องต้น
-

เดิ ม เป็ น บ้ า นเจ้ า พระยาวรพงษ์ พิ พั ฒ น์
เสนาบดีกระทรวงวัง ในสมัยรัชกาลที่ 7
- ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น
สถาปัตยกรรมตะวันตก

350 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
190 เมตร
(ด้านขวา)

-

-

อาคารอนุรักษ์

-

-

-

อาคารอนุรักษ์

-



-

-

-

-



-

-

200 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 106 ตอน 27 วั น ที่ 16
กุ ม ภาพั น ธ์ 2536 พื้ น ที่ (หลั ง
เพิกถอน) 89 งาน
สมัยรัชกาลที่ 5 -8
1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
กลุ่ม ตึก แถวเก่ า บริเ วณมุ ม ถนนจั กรพงศ์ สูงสองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา
ต่อกับถนนพระสุเมรุ
สมัยรัชกาลที่ 5 -8
1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
กลุ่ ม ตึ ก แถวเก่ า บริเ วณมุ ม ถนนสามเสน สูงสองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา
ต่อกับถนนพระสุเมรุ
กลุ่ ม ตึ ก แถวริ ม ถนนตะนาว ช่ ว งที่ 1 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
บริ เ วณบางล าภู (จากวั ด บวรนิ เ วศราช เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
วรวิ ห ารถึ ง ซอยราชด าเนิ น กลางเหนื อ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
สร้างสมัยรัชกาลที่ 5
เล่ม 117 ตอนพิเศษ 104ง วันที่
กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น สู ง สองชั้ น 9 ตุล าคม 2543 พื้น ที่ 3 ไร่ 3
มุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าว
งาน 49 ตารางวา
สมัยรัชกาลที่ 6 -8
1) ตึกวรพรต อาคารก่ออิฐถือปูน
กลุ่มตึกแถวเก่าริมถนนตานี
สูงสองชั้น สร้างปี พ.ศ. 2475
2) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สู ง สองชั้ น หลั ง คาทรงจั่ ว มุ ง
ด้วยกระเบื้องว่าว

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

-

ตึกแถวริมถนนตานี
และอาคารวรพรต
(1521755N 661900E)

ขอบเขต/ลักษณะ

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-15)

สถานี
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บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

บ้านไม้ในตรอกมะยม
(1521512N 661955E)

แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

สะพานนรรัตนสถาน
(1521978N 662024E)

แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

อาคารเลขที่ 208
(บ้านทัดทรง)
(1521494N 661996E)

แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

กาแพงเมืองหน้าโรงเรียน
บวรนิเวศ
(1521682N 662345E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

- เรื อ นไม้ ทรงขนมปั ง ขิ ง สร้ า งในสมั ย
รัชกาลที่ 5 – 6 พัฒนาการจากเรือนยุโรป
แบบเรือนปั้น หยา นิยมสร้างในกลุ่ม บ้า น
ข้าราชการ คหบดี
- เดิ ม เป็ น สะพานโครงเหล็ ก โค้ ง ด้ า นบน
ในสมัย รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้สร้างเป็น
สะพานโครงเหล็ก พร้อมพระราชทานนาม
- พ.ศ. 2484 รั ฐ บาลไทยได้ ส ร้ า งใหม่ เ ป็ น
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กดังปัจจุบัน
- รัชกาลที่ 6
- อาคารเก่า ตั้งอยู่ระหว่างถนนข้าวสารและ
ซอยราชดาเนินกลางเหนือ
- อาคารก่ อ อิ ฐ ฉาบปู น สู ง สองชั้ น สร้ า งปี
พ.ศ. 2465 สถาปั ต ยกรรมตะวั น ตก
(ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี)
- สมัยรัชกาลที่ 1–2 รัชกาลที่ 5 และพ.ศ. 2524
- ประตูและแนวกาแพงเมื องสมัยรัชกาลที่ 1
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการรื้อถอนแนว
กาแพงและปรับปรุงส่วนยอดประตู ก่อน
จะพังทลายในภายหลัง
- พ.ศ. 2524 กรมศิล ปากรบูร ณปฏิสัง ขรณ์
ตามภาพถ่ายเดิม (สมัยรัชกาลที่ 5

1) เรื อ นไม้ ทรงขนมปั ง ขิ ง
หลังคาทรงปั้นหยา สูงสองชั้น

370 เมตร
(ด้านขวา)

1) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

อยู่บนแนว
เส้นทาง

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 38ง วันที่
20 พฤษภาคม 2541 พื้ น ที่ 1
งาน 16 ตารางวา
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม 97 ตอน 25 วั น ที่ 19
กุ มภาพั นธ์ 2523 พื้ นที่ 2 งาน
95 ตารางวา

350 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-16)
สถานี

4-299

บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

ที่ตั้ง

ตึกแถวข้างวัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร
(1521576N 662409E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ตึกแถวชั้นเดียวริมถนน
ดินสอ –ถนนพระสุเมรุ

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

ตึกแถวถนนพระสุเมรุ
หน้าบริษัทกระจกไทย
อาซาฮี จากัด
(1521540N 662541E)
ตึกแถวในซอยบ้านพานถม
ถนนพระสุเมรุ
(1521941N 662336E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

ตึกแถวแฝด
(ร้านอาหารบ้านผ่านฟูา)
(1521363N 662654E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

-

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

- สมัยรัชกาลที่ 6 – 8
- กลุ่มตึกแถวเก่าฝั่งตรงข้ามของวัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร (ด้านทิศเหนือหรือด้านขวามือ
ของถนนพระสุเมรุ
- สมัยรัชกาลที่ 4 - 5
- กลุ่ ม ตึ ก แถวเก่ า ริ ม ถนนดิ น สอ ถึ ง ถนน
พระสุ เ มรุ ปลู ก สร้ า งในสมั ย รั ช กาลที่ 4
บริเวณเขตที่ดินวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
- สมัยรัชกาลที่ 5 - 8
- กลุ่มตึกแถวเก่า ริมถนนพระสุเมรุ (ด้านทิศ
ตะวั น ตกหรื อ ด้ า นซ้ า ยมื อ ของถนน)
ด้านหน้าของบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จากัด
- สมัยรัชกาลที่ 5 - 8
- กลุ่ม ตึ กแถวเก่า ภายในซอยบ้ านพานถม
(ซอยเครื่ อ งถม) สั น นิ ษ ฐานว่ า มี ก ารตั้ ง
ชุมชนตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์

1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
ขนาดสู งสองชั้ น หลั งคาทรงจั่ ว
มุงหลังคากระเบื้องว่าว

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

1) กลุ่ ม อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สู ง ชั้ น เดี ย ว หลั ง คาทรงจั่ ว
มุงหลังคากระเบื้องว่าว

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูงสองชั้น หลังคาทรงจั่ว

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูงสองชั้น หลังคาทรงจั่ว
2) กลุ่ ม อาคารไม้ สู ง สองชั้ น
หลัง คาทรงปั้น หยา มุงหลัง คา
กระเบื้องว่าว
- พ.ศ. 2486 - 2489
1) ตึ ก แถวแฝด ขนาดกว้ า ง 5
- กลุ่ม ตึกแถวแฝด ริม ถนนพระสุเมรุ (ด้าน ห้ อ ง ( ห้ อ ง ก ล า ง ท า เ ป็ น
ทิศตะวันตกหรือด้านซ้ายมือของถนน)
ทางเข้าออก) สูงสองชั้น
- ปัจจุบันใช้เป็นร้านอาหารบ้านผ่านฟูาและ
ร้านค้า

210 เมตร
(ด้านซ้าย)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

โบราณสถาน /(พิกัด)

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-17)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช
(1521580N 662483E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

บ้านดารากร
(1521463N 662570E)

4-300

บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

บ้านไม้ริมถนนดินสอ –
ถนนราชดาเนินกลาง
(ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา)
(1521411N 662405E)
บ้านวรรณโกวิท
(1521521N 662239E)

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
อาคารอนุรักษ์

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช อาคารเก่า ริม 1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูง 2 ชั้น
ถนนพระสุเมรุ (ด้านทิศตะวันตกหรือด้าน ขนาดกว้าง 7 ห้อง สถาปัตยกรรม
ซ้ายมือของถนน
ตะวันตกแบบบารอค
- บ้านดารากร ริ ม ถนนพระสุเ มรุ (ด้า นทิ ศ
ตะวันตกหรือด้านซ้ายมือของถนน)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
220 เมตร
(ด้านขวา)

-



-

-



-

- สมัยรัชกาลที่ 5 - 7
- บ้านไม้ริมถนนดินสอ – ถนนราชดาเนินกลาง

1) เรื อนไม้ ทรงมะนิ ลา หลั งคา
ท ร ง ปั ้น ห ย า ม ุง ห ล ัง ค า
กระเบื้องว่าว

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

1) อาคารก่ อ อิฐ ถื อ ปูน สูง สอง
ชั้ น สถาปั ต ยกรรมตะวั น ตก
หลั ง คาทรงปั้น หยา มุง หลั ง คา
กระเบื้องว่าว

210 เมตร
(ด้านขวา)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

- สมัยรัชกาลที่ 5 - 6
- เดิม เป็น บ้านพระยานรราชจ านง สร้ างปี
พ.ศ. 2453 ต่อมาตกเป็นของรองอามาตย์โท
หลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท)
- ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นความครอบ ครองของ
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- บ้ า นผ่ า นฟู า สั น นิ ษ ฐานการสร้ า งสมั ย
รัชกาลที่ 5
- เดิมถูกใช้เป็นร้านอาหารและแกเลอรี งาน
ศิล ปะ “บ้ านบางกอกแกเลอรี ” ปัจ จุบั น
ชื่ อ “สยามเฮาส์ ” เป็ น ร้ า นอาหารและ
สถานที่รับจัดงานแต่งงาน

1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น
สถาปั ต ยกรรมเรื อ นมะนิ ล า
หลั ง คาทรงปั้น หยา มุง หลั ง คา
กระเบื้ อ งว่ า ว เดิ ม ใช้ ท างเข้ า ออกด้านหลัง (ด้านที่ติดกับแนว
คลอง)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ร้านอาหาร ณ บางกอก
(บ้านผ่านฟูาเดิม)
(1521399N 662678E)

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-18)

สถานี

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

4-301

ที่ตั้ง

ร้านอาหารนิวออร์ลีนส์
(1521393N 662604E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
(1521731N 662192E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
(1521322N 662382E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

อาคารมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย
(1521783N 662220E)

แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

-

บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 5 – 7
1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น
- อาคารเก่ า ริ ม ถนนพระสุ เ มรุ (ด้ า นทิ ศ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ต ะ วั น ต ก
ตะวันตกหรือด้านซ้ายมือของถนน)
หลั ง คาทรงปั้ น หยา มุ ง ด้ ว ย
กระเบื้องว่าว
- สมัยรัชกาลที่ 3
ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ ก า ศ ขึ้ น
- สร้ า งขึ้ น ราวปี พ.ศ. 2367 – 2375 โดย ทะเบี ย นเป็ น โบ ราณสถาน
สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ แห่ ง ชาติ ตามประกาศในราช
ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ผนวกรวมกับวัดรังษี กิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 66 ตอน
สุทธาวาส
64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492
- เสนาสนะ (โบราณสถาน) ประกอบด้ ว ย พื้นที่ 6 ไร่ 30 ตารางวา
อุโบสถ เจดีย์ วิหารพระศาสดา ตาหนักปั้นหยา
ตึกมานุษยนาคมานพ ศาลาท่าน้าฯลฯ
- พ.ศ. 2483
1) อนุ ส าวรี ย์ ค อนกรี ต เสริ ม
- สร้างในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เหล็ ก ออกแบบและสร้ างโดย
เพื่ อร าลึ กถึ งการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง สื่อสัญลักษณ์เกี่ ยวข้องกับคณะ
พ.ศ. 2475 ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ราษฎร์ หรือคณะเปลี่ยนแปลง
ศิลป์ พีระศรี
การปกครอง
- สมัยรัชกาลที่ 5
1) อาคารมหามกุฎราชวิทยาลัย
- อาคารเรี ย นเดิ ม ของโรงเรี ย นบวรนิ เ วศ 2) โรงพิมพ์เก่า
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2455

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
40 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

270 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

โบราณสถาน /(พิกัด)

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-19)

สถานี

4-302

บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

ขอบเขต/ลักษณะ

-

- รัช กาลที่ 5 โปรดเกล้ าฯ ให้ ซื้ อที่ ดิ น และ
ย้ายโรงเรียนทหารบก มาจากวังสราญรมย์
ยังสถานที่ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2452 ก่อน
ยุบรวมกับโรงเรียนเทคนิคทหารบก จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ
ปี พ.ศ. 2491

- มี ป ระวั ติ ก ารสร้ า งตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2403
สมั ย รั ช กาลที่ 4 แต่ ส ร้ า งแล้ ว เสร็ จ สมั ย
รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2410
- เสนาสนะ (โบราณสถาน) ภายใน
ประกอบด้วยวิหาร เจดีย์ย่อมุมไม้สิบ สอง
และปรางค์ย่อมุมไม้สิบสอง
- สมัยรัชกาลที่ 1
- เดิ ม ชื่ อ “วั ด พรหมสุ ริ น ทร” ตามนาม
“พระพรหมสุรินทร์” เจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนีย์) ผู้สร้าง รัชกาลที่ 3 โปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามปัจจุบัน
- เสนาสนะ (โบราณสถาน) ภายใน
ประกอบด้ วย อุ โบสถ หอระฆั ง ศาลา
การเปรียญ และกุฏิสงฆ์

1) อาคารกองบัญชาการฯ
2) ตึกสรรพาวุธ
3) อาคารกองบั ง คั บ การส่ ว น
การศึกษา
4) อาคารกองกฎหมายและ
สังคมศาสตร์
5) อาคารกองอักษรศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 113 ตอนพิเศษ 50ง วันที่
18 ธันวาคม 2539 พื้นที่ 3 งาน
30 ตารางวา
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2492

โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
(กองบัญชาการกองทัพบก)
(1521902N 662916E)

แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

วัดตรีทศเทพ
(1521928N 662459E)

แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

วัดปรินายกวรวิหาร
(1521488N 662807E)

แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
470 เมตร
(ด้านซ้าย)

240 เมตร
(ด้านซ้าย)

140 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-20)

สถานี

4-303

บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

วัดใหม่อมตรส
(1522209N 662342E)

แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

วัดเอี่ยมวรนุช
(1522406N 662298E)

แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

ตึกแถวสองข้างถนนสามเสน
(ถนนท่าเกษม – คลอง
รอบกรุง)
(1522204N 662152E)
วัดสังเวชวิศยาราม
(1522178N 661887E)

แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยธนบุรี
- เดิ ม เรีย ก “วัด วรามะตาราม” และ “วั ด
อามาตยรส” ชาวบ้านนิยมเรียก “วัดบาง
ขุนพรหม” ส่วนชื่อปัจจุบันถูกเปลี่ยนเมื่อปี
พ.ศ. 2460
- สมัยรัชกาลที่ 1
- เดิมชื่อ “วัดใหม่ท้องคุ้ง” สร้างปี พ.ศ. 2327
ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดปลัดนุช”
- รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
ใหม่ดังปัจจุบัน
- สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
- กลุ่มตึกแถวเก่า ตลอดสองข้างถนนสามเสน
ตั้งแต่ถนนท่าเกษม (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) ถึงคลองรอบกรุง
- เดิ มชื่ อ “วัดสามจีน ” หรื อ “วัดบางล าภู ”
เป็นวัดที่สร้างก่อนกรุงรัตนโกสินทร์
- รัชกาลที่ 3 - 4 โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์
ส่วนชื่อวัดปัจจุบัน รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้

1) เจดีย์ทรงระฆัง
2) หอระฆัง
3) รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
150 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) อุโบสถ
ติดกับสถานี
2) วิหาร
บางขุนพรหม
3) หอระฆัง
(ด้านซ้าย)
4) ศาลาการเปรียญ
5) กุฏิสงฆ์
1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสอง ติดกับแนว
ชั้น หลังคาทรงจั่วและปั้นหยา
เส้นทาง
(ด้านขวา)
170 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) ปรางค์ใหญ่
4) หอระฆัง
5) หอไตร

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-21)

สถานี

4-304

บางขุน
พรหม –
ผ่านฟูา
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

ขอบเขต/ลักษณะ

-

- เดิมชื่อ “วัดสัก” หรือ “วัดบางขุ นพรหม”
ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
- สมัยรัชกาลที่ 3 พระยาราชสุภาวดี พระยา
ราชนิ กุ ล และพระยาเทพวรชุ น ร่ ว ม
บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ถ วายแด่ รั ช กาลที่ 3
พระองค์ โ ปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนาม
“วัดสามพระยา”
- สมัยรัชกาลที่ 6
- บางส่ ว นเป็ น บ้ า นเดิ ม ของมหาเสวกตรี
พระยาอมเรศ์ สมบั ติ (ต่ วน ศุ ขวณิ ช) และ
บางส่วนของบ้านพระยาบริรักษ์ราชา
- ปั จจุ บั น เป็ นของกรุ ง เทพมหานคร ใช้ เป็ น
สานักงานเขตพระนคร
- สมัยรัชกาลที่ 6
- เดิ ม เป็ น บ้ า นพระยานรนารถภั ก ดี (เอม
ณ มหาไชย)
- พ.ศ. 2475 จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นช่ า งพิ ม พ์ วั ด
สั ง เวชและเปลี่ ย นเป็ น โรงพิ ม พ์ คุ รุ ส ภา ปี
พ.ศ. 2493
- ปัจจุบันกาลังปรับปรุงเป็น “พิพิธบางลาภู

1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) เจดีย์มอญ
4) เจดีย์ทรงระฆัง
5) กาแพงแก้ว
6) หอระฆัง
7) อาคารเรียน
8) กุฏิวรรธโนทัย
1 ) อ า ค า ร ส า นั ก ง า น เ ข ต
พระนคร อาคารตึ ก สามชั้ น
โครงสร้ างคอนกรีต เสริม เหล็ ก
สถาปัตยกรรมตะวันตก
2) เรื อ นไม้ อาคารไม้ ส องชั้ น
หลังคาทรงปั้นหยา
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 118 ตอนพิเศษ 33ง วันที่
9 เมษายน 2544 พื้นที่ 1 ไร่ 1
งาน 23 ตารางวา

วัดสามพระยา
(1522345N 662063E)

แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

สานักงานเขตพระนคร
(1522237N 662034E)

แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา
(โรงเรียนช่างพิมพ์
วัดสังเวช)
(1522078N 661771E)

แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
40 เมตร
(ด้านขวา)

100 เมตร
(ด้านขวา)

250 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-22)

สถานี

4-305

ผ่านฟูา–
สามยอด

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

คลองมหานาค

กรุงเทพฯ

-

ตึกแถวถนนบารุงเมือง
(สะพานช้าง –
แยกมหาไชย)
(1520822N 662593E)

เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

ตึกแถวริมถนน
ราชดาเนินกลาง
(1521474N 661814E)

เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

อาคารสถานที่ราชการ
สองข้างถนนราชดาเนินนอก

เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

รายละเอียดเบื้องต้น

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

ตลอดแนวคลอง

120 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูง สองชั้น หลั ง คาทรงปั้ น หยา
(เดิม ) มุง หลัง คาด้วยกระเบื้อ ง
หางมนแบบไทย

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

1) กลุ่ ม อาคาร สู ง สามชั้ น
บริ เ วณมุ ม อาคารก่ อ โค้ ง ครึ่ ง
วงกลม สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
(สถาปัตยกรรมคณะราษฎร์)
1) กลุ่มอาคาร สถานที่ราชการ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ บ บ ไ ท ย
ประยุกต์

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สมัยรัชกาลที่ 1
- คลองขุด สาหรับให้ประชาชนเล่นเพลง และ
สักวาในฤดูน้าหลาก
- คลองอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13
มิถุนายน 2510
- ความยาวจากคลองรอบกรุงถึงคลองผดุงกรุง
เกษม
- ชุด ตึกแถวเก่า ตามถนนบ ารุง เมือง (สมัย
รั ช กาลที่ 4) เดิ ม เป็ น ตึ ก แถวจี น แบบ
สิงคโปร์ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ
ให้ มี ก ารขยายถนน มี ก ารรื้ อ ตึ ก แถวแล้ ว
สร้างใหม่
- ถนนราชด าเนิ น สร้ า งราวปี พ.ศ. 2442
สมัย รัช กาลที่ 5 ต่อ มาราวปี พ.ศ. 2480
มีการขยายถนนพร้อมสร้ างอาคารตลอด
แนวสองข้างทางถนน
- พ.ศ. 2495 -2500
- อาคารสถานที่ราชการริมถนนราชดาเนินนอก
ตั้ ง แต่ ส ะพานผ่ า นฟู า ลี ล าศถึ ง สะพาน
มั ฆ วานรั ง สรรค์ สร้ า งตามนโยบายรั ฐ
ชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ขอบเขต/ลักษณะ

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-23)

สถานี

4-306

ผ่านฟูา–
สามยอด
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

อาคารศรีจันทร์สามยอด
(บริษัท จเร จากัด)
(1520237N 662502E)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร
(1520629N 662314E)

แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

เรือนจาพิเศษกรุงเทพฯ
(1520419N 662541E)

แขวงสาราญราษฎร์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

- อาคารเก่า บริเวณหัวมุมถนนเจริญกรุง –
ถนนมหาไชย สั น นิ ษ ฐานว่ า สร้ า งสมั ย
รั ช กาลที่ 4 เป็ น ห้ า งขายยาหมอเหล็ ง
(เหล็ง ศรีจันทร์)
- ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของบริษัท
จเร จากัด
- ส ร้ า ง ส มั ย รั ช ก า ล ที่ 1 ไ ด้ รั บ ก า ร
บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ใ หญ่ สมั ย รั ช กาลที่ 5
ถือเป็นวัดประจารัชกาลที่ 8
- เสนาสนะ (โบราณสถาน) ประกอบด้ ว ย
อุโ บสถ วิ หาร ระเบี ยงซุ้ม ประตู ศาลโถง
กาแพงแก้ว ศาลาราย ฯลฯ
- รั ช กาลที่ 5 โปรดเกล้ า ฯ ให้ ตั้ ง “กอง
มหั น ตโทษ” ปี พ.ศ. 2433 ภายหลั ง
เปลี่ ยนเป็ น เรือ นจ าพิเ ศษกรุ ง เทพฯ และ
เลิกใช้งานเปลี่ยนเป็นสวนรมณีนาถปัจจุบัน
- โบราณสถานประกอบด้วยซุ้มประตู อาคาร
ริมถนนมหาไชย 3 หลัง และอาคารแดน 4

1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสามชั้น
ชั้ น บ น เ ป็ น ด า ด ฟู า ป ร ะ ดั บ
ตกแต่งลายปูนปั้น

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2492

260 เมตร
(ด้านขวา)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 104 ตอน 18 วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2530 พื้นที่ 5ไร่ 40
ตารางวา

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-24)

สถานี

4-307

ผ่านฟูา–
สามยอด
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

วัดเทพธิดารามวรวิหาร
(1520952N 662617E)

แขวงสาราญราษฎร์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

สะพานระพีพัฒนภาค
(1520478N 662655E)

แขวงสาราญราษฎร์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

สะพานสมมตอมรมารค
(1520828N 662733E)

แขวงสาราญราษฎร์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-



-

-

ขอบเขต/ลักษณะ

- เดิมชื่อ “วัดพระยาไกรสวนหลวง” รัชกาลที่ 3
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา ปี พ.ศ. 2379
- เ ส น า ส น ะ ( โ บ ร า ณ ส ถ า น ) ส า คั ญ
ประกอบด้ ว ยอุ โ บสถ วิ ห าร วิ ห ารน้ อ ย
เจดี ย์ ร าย ศาลาการเปรี ย ญ อั ฐิ เ จดี ย์
พระปรางค์ ทิ ศ ศาลารายก าแพงแก้ ว
ซุ้มประตู หมู่กุฏิ ฯลฯ
- สะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง รัชกาลที่ 5 โปรด
เกล้ าฯ พระราชทานนามเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ
แก่ ส มเด็ จ ฯ พระองค์ เ จ้ า ระพี พั ฒ นศั ก ดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
- สะพานข้ามคลองรอบกรุง เดิมเป็นสะพาน
เหล็กเลื่อน “สะพานเหล็กประตูผี”
- รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สร้างสะพานใหม่
พร้อมพระราชทานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมตอมรพันธ์
- ตึกแถวเก่า สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลัง
พระองค์โปรดเกล้าฯให้ขยายถนนบารุงเมือง
- ลักษณะกลุ่ม อาคาร ก่ออิฐ ถือปูน สูง สาม
ชั้น รูปทรงโค้งตามมุมถนนจานวน 14 ห้อง

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 94 ตอน 126 วั น ที่ 13
ธันวาคม 2520 พื้นที่ 15 ไร่ 20
ตารางวา

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

1) สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก
ราวสะพานโค้ง สะพานจากการ
บูรณะใหม่ ปี พ.ศ. 2505

70 เมตร
(ด้านซ้าย)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็ น โบราณสถานแห่ ง ชาติ ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
115 ตอนพิ เศษ 83ง วั น ที่ 21
กันยายน 2541 พื้นที่ 99 ตารางวา
ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ ก า ศ ขึ้ น
ทะเบี ย นเป็ น โบ ราณสถาน
แห่งชาติตามราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 122 ตอนพิเศษ 126ง วันที่
7 พฤศจิ ก ายน 2548 พื้ น ที่ 2
งาน21 ตารางวา

70 เมตร
(ด้านซ้าย)

400 เมตร
(ด้านขวา)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตึกแถวบริเวณลานเสาชิงช้า แขวงเสาชิงช้า
โค้งถนนบารุงเมือง
เขตพระนคร
(1520796N 662255E)
กรุงเทพฯ

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-25)

สถานี

4-308

ผ่านฟูา–
สามยอด
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

เทวสถาน
(โบสถ์พราหมณ์)
(1520849N 662253E)

แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

บ้านหมอหวาน
(1520745N 662169E)

แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
ปูอมมหากาฬและปราการ แขวงเสาชิงช้า
(1521176N 662774E)
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ลานพลับพลา
มหาเจษฎาบดินทร์
(1521199N 662665E)

แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

โบสถ์พราหมณ์ สร้างขึ้นปีพ.ศ. 2327 สมัย
รั ช กาลที่ 1 เพื่ อ ประดิ ษ ฐานเทวรู ป ทาง
ศาสนาพราหมณ์
- โบราณสถานประกอบด้วยสถานพระอิศวร
สถานพระพิฆเนศ และสถานพระนารายณ์

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2492 พื้นที่ 1 ไร่ 1
งาน 92 ตารางวา
1) อาคารก่ออิ ฐ ถือ ปูน สู ง สอง
ชั้น สถาปัตยกรรมตะวันตก ยุค
อาณานิคม
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2492
1) ลานพลับพลาที่ประทับ
2) พระบ รมราช านุ ส าวรี ย์
รัชกาลที่ 3

-

-

- สมัยรัชกาลที่ 5
- บ้านหมอหวาน บ้ านนายหวาน รอดม่ว ง
แพทย์แผนโบราณไทย (พ.ศ. 2411 – 2488)
- ปู อ มมหากาฬ หนึ่ ง ในสองปู อ ม ปู อ งกั น
พระนครสมั ย รั ช กาลที่ 1 ซึ่ ง คงเหลื อ
ปัจจุบัน
- ปู อ ม ผั ง ทรงแปดเหลี่ ย ม สู ง ประมาณ
5 เมตร และกาแพงเมือง
- ลานพลับพลาฯ สร้างปี พ.ศ. 2532 แทนที่
ศาลาเฉลิ ม ไทยเดิ ม ตั้ ง ชื่ อ ตามพระนาม
รัชกาลที่ 3 ครั้งดารงตาแหน่งพระเจ้าลูก
ยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์

-



-



-

-

-

-

สถานที่สาคัญ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
410 เมตร
(ด้านขวา)

470 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

80 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-26)
สถานี

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

4-309

ที่ตั้ง

วัดราชนัดดารามวรวิหาร
(1521116N 662649E)

แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

สะพานผ่านฟูาลีลาศ
(1521290N 662777E)

แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

เสาชิงช้า
(1520784N 662316E)

แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

สะพานนริศดารัส
(1521108N 663202E)

แขวงคลองมหานาค
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

-



-

ผ่านฟูา–
สามยอด
(ต่อ)

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- วัดราชนัดดาราม เริ่มสร้างสมัยรัชกาลที่ 3
แต่สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมี
เจ้าพระยายมราช (บุนนาค) ดูแลการก่อสร้าง
- เสนาสนะ (โบราณสถาน) ประกอบด้ ว ย
อุ โ บสถ วิ ห าร ศาลาการเปรี ย ญ โลหะ
ปราสาท กาแพงแก้ว ศาลาราย กุฏิสงฆ์ ฯลฯ
- สะพานข้ามคลองรอบกรุง (คลองบางลาภู)
เดิมเป็นสะพานโครงเหล็ก สมัยรัชกาลที่ 5
โปรดเกล้ าฯ ให้ ส ร้ างใหม่ และได้ รับ การ
บูรณะเรื่อยมาดังปัจจุบัน
- สะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หัว – ปลาย
สะพานประดับเสาหินอ่อน
- เสาชิงช้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ปี พ.ศ.
2327 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
พรา ห มณ์ ( พิ ธี โ ล้ ชิ ง ช้ า ) แ ละ มี ก า ร
บูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาถึงปัจจุบัน
- สะพานข้ า มคลองมหานาค รั ช กาลที่ 5
โปรดเกล้าฯให้สร้าง และพระราชทานนาม
เ พื่ อ เ ป็ น เ กี ย ร ติ แ ก่ ส ม เ ด็ จ ฯ เ จ้ า ฟู า
กรมพระนริศรานุวัตติวงศ์

ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ ก า ศ ขึ้ น
ทะเบี ย นเป็ น โบ ราณสถาน
แห่ ง ชาติ ต ามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอน 64
วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2492
พื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 92 ตอน 61 วั น ที่ 18
มี น าคม 2518 พื้ น ที่ 1 ไร่ 55
ตารางวา
1) เสาไม้ ใ หญ่ คู่ ขนาดสู ง 22
เมตร บริเวณยอดประดับ แผ่ น
ไม้ลายฉลุ ส่วนฐานรูปทรงกลม

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

1) สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก
ร า ว ส ะ พ า น เ รี ย บ บู ร ณ ะ
(สร้างใหม่) เมื่อปี พ.ศ. 2513

460 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

330 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

โบราณสถาน /(พิกัด)

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-27)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
กรมโยธาธิการ
(อาคารหลังเก่า)
(1521268N 662861E)

4-310

ตึกแถวกลุ่มถนนบริพัตร
(1520790N 662786E)
ผ่านฟูา–
สามยอด
(ต่อ)

ที่ตั้ง
แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ
ตึกแถวในซอยบรมบรรพต แขวงบ้านบาตร
(1521098N 663013E)
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ
วังบ้านดอกไม้
แขวงบ้านบาตร
(วังกรมพระกาแพงเพ็ชร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
อัครโยธิน)
กรุงเทพฯ
(1520516N 662757E)

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-

-



-

-



-



-

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 6
- เดิ ม เป็ น ห้ อ งสู ท “ยอนแซมซั น ” ราวปี
พ.ศ. 2476 เปลี่ยนเป็นที่ทาการกรมโยธา
เทศบาล (กรมโยธาธิการ)
- ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ พระปกเกล้าฯ
- อาคาร สามชั้ น หั ก โค้ ง ตามมุ ม ถนน
สถาปัตยกรรมตะวันตก
- สมัยรัชกาลที่ 6
- ตึ ก แถวเก่ า ริ ม ถนนบริ พั ต ร (ด้ า นทิ ศ
ตะวันออกของคลองรอบกรุง)
- พ.ศ. 2490 – 2510
- ตึกแถวเก่า ในซอยบรมบรรพต

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 112 ตอน 59 วั น ที่ 25
กรกฎาคม 2538 พื้น ที่ 2 ไร่ 2
งาน 94.14 ตารางวา

130 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อา คาร สู งสอ งชั้ น
(บริ เ วณห้ อ งมุ ม สู ง สามชั้ น )
หลังคาทรงจั่วและหลังคาเรียบ
1) กลุ่มอาคาร สูงสองชั้น มีครีบ
บังแดด หลังคาเรียบ

110 เมตร
(ด้านซ้าย)

- สมัยรัชกาลที่ 5
- ที่ ป ระทั บ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระ
กาแพงเพ็ชรอัครโยธิน
- ปัจจุบันเป็นอาคารสานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
- อาคาร ก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น หลังคาทรง
ปั้น หยา มุ ง กระเบื้ องว่ าว สถาปัต ยกรรม
ตะวันตก

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 122 ตอนพิเศษ 126ง วันที่
7 พฤศจิกายน 2548 พื้นที่ 3 ไร่
65 ตารางวา

150 เมตร
(ด้านซ้าย)

250 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-28)

สถานี

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(1521013N 662903E)

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

สะพานมหาดไทยอุทิศ
(1521192N 662848E)

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ



-

-

สานักงานประปา
สาขาแม้นศรี
(1520779N 663085E)

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ



-

-

ผ่านฟูา–
สามยอด
(ต่อ)

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- วัดสมัยอยุธยา ชื่อ “วัดสะแก” รัชกาลที่ 1
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามปัจจุบัน
- เ ส น า ส น ะ ( โ บ ร า ณ ส ถ า น ) ส า คั ญ
ประกอบด้ วย อุ โ บสถ ระเบี ย งคต วิ ห าร
วิหารคด บรมบรรพรต พระตาหนักรัชกาล
ที่ 1 ฯลฯ
- สะพานข้ามคลองมหานาคไปยังวัดสระเกศ
สร้ า งตามพระราชด าริ ข องรั ช กาลที่ 5
เสร็จปี พ.ศ. 2457 ชาวบ้านเรียก “สะพาน
ร้องไห้”
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางสะพาน
ประดับลายปูนปั้นนูนต่า ฝีมือช่างอิตาลี
- สมัยรัชกาลที่ 6
- อาคารที่ทาการประปานครหลวงแห่งแรก
ประกอบด้วย (1) อาคารสานักงานฯ หรือ
ตึ ก โ ด ม ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น สู ง ส อ ง ชั้ น
สถาปั ต ยกรรมตะวั น ตก (2) ถั ง ประปา
(3) ห้องปั้มน้า และ (4) ห้องพักเจ้าหน้าที่
- ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นความครอบ ครองของ
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร์

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2492

120 เมตร
(ด้านซ้าย)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 92 ตอน 61 วั น ที่ 18
มีนาคม 2518 พื้นที่ 2 งาน 60
ตารางวา
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 119 ตอนพิเศษ 131ง วันที่
28 ธัน วาคม 2545 พื้นที่ 5 ไร่
28 ตารางวา

100 เมตร
(ด้านซ้าย)

360 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-29)

สถานี

ผ่านฟูา–
สามยอด
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

วัดดิสานุการาม
(1520468N 663125E)

แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี (อนุบาลจุลนาค/
สตรีจุลนาค)
(1521379N 663072E)

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-
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-



-

ตึกแถวเชิงสะพานพระพุทธฯ แขวงวังบูรพาภิรมย์
ริมถนนจักรเพชร
เขตพระนคร
(1522408N 662899E)
กรุงเทพฯ

-



-

สามยอด – ตึกแถวเชิงสะพานพระพุทธฯ แขวงวังบูรพาภิรมย์
สะพานพุทธ ฝั่งพระนคร
เขตพระนคร
ฯ
(1519613N 661909E)
กรุงเทพฯ

-



-

-



-

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

- สมัยรัชกาลที่ 3
- สร้างราวปี พ.ศ. 2350 เดิมชื่อ “วัดจางวาง
ดิ ษฐ์ ” ตามนามผู้ สร้ าง ส่ วนนามปั จจุ บั น
รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
- สมัยรัชกาลที่ 5
- พ.ศ. 2442 พระยาศรีภูริปรีชา สร้างให้เป็น
เรือนหอของนายสนั่น เทพหัสดิน (พระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี) ในเขตหน้าบ้านพระยา
ศรีภูริปรีชา
- สมัยรัชกาลที่ 6
- ตึ ก แ ถ ว เ ก่ า เ ชิ ง ส ะ พ า น พ ร ะ พุ ท ธ ฯ
ริม ถนนจั กรเพชร ด้ า นที่ ใ กล้กั บ สะพาน
บ้านหม้อ
- สมัยรัชกาลที่ 6
- ตึกแถวเก่า เชิงสะพานพระพุทธฯ ฝั่งพระนคร
(ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ตึ ก แถวฝั่ ง ด้ า นริ ม ถนน
จักรเพชร)
- สมัยรัชกาลที่ 5
- ตึกแถวเก่า ริมถนนเจริญกรุง บริเวณแยก
สามยอด (ถนนเจริญกรุงตัดกับถนนมหาไชย)

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) หอระฆัง

430 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปูน สู ง สอง
ชั้ น หลั ง คาทรงปั้ น หยา มุ ง
กระเบื้ อ งว่ า ว สถาปั ต ยกรรม
ตะวันตก

370 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สู ง สองชั้ น บริ เ วณมุ ม เป็ น มุ ข
สู ง สามชั้ น หลั งคาทรงปั้ น หยา
มุงหลังคากระเบื้องว่าว
1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูงสองชั้น บริเวณมุมเป็นมุขสูง
สามชั้ น หลั ง คาทรงปั้ น หยา
มุงหลังคากระเบื้องว่าว
1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูงสองชั้น หลังคาทรงจั่ว

280 เมตร
(ด้านขวา)

220 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตึกแถวถนนเจริญกรุง
ช่วงแยกสามยอด
(1520239N 662441E)

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-30)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
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ตึกแถวบางส่วนริมถนน
อัษฎางค์,ตึกแถวบางส่วน
ริมถนนพระพิทักษ์ และ
ตึกแถวบางส่วนริมถนน
บ้านหม้อ
(1519946N 661820E)
ตึกแถวริมถนนจักรเพชร
ซอยสะพานหัน
สามยอด – (1519922N 662633E)
สะพานพุทธฯ ตึกที่ทาการไปรษณีย์
(ต่อ)
โทรเลข
(1519472N 662154E)

โรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมกรุง
(1520246N 662166E)

ที่ตั้ง
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

-



-

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

480 เมตร
(ด้านขวา)

160 เมตร
(ด้านซ้าย)
50 เมตร
(ด้านซ้าย)

300 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- ตึกแถวเก่า ก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น จานวน กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
106 คูหา (ห้อง) สันนิษฐานการสร้าง สมัย เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
รัชกาลที่ 5 - 6
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 118 ตอนพิเศษ 29ง วันที่
26 มีนาคม 2544 พื้นที่ 11 ไร่
34 ตารางวา
- สมัยรัชกาลที่ 5 - 6
1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
- ตึกแถวเก่า ริมถนนจักรเพชร ภายในซอย สูงสองชั้น หลังคาทรงจั่ว
สะพานหัน
- อาคารกรมไปรษณีย์ โ ทรเลข รัช กาลที่ 5 1) อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง ขึ้น ปี พ.ศ. 2426 โดย สี่ เ ห ลี่ ย ม สู ง ส า ม ชั้ น
ยึ ด เอาบ้ า นพระปรี ช ากลกาล (ส าอางค สถาปั ต ยกรรมตะวั น ตก แบบ
อ ามาตยกุ ล ) ภายหลั ง พระปรี ช ากลกาล โกธิค
ต้องโทษประหาร
- เนื่องในงานฉลอง 150 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 1) อาคารโรงภาพยนตร์ รู ปห้ า
รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงมหรสพ เหลี่ ย ม สู ง สองชั้ น รู ป แบ บ
บริเวณแยกถนนเจริญกรุงและถนนตรีเพชร สถาปัตยกรรมสากลร่วมสมัย
พระราชทานนาม “ศาลาเฉลิม กรุง ” โดย
สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2476

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-31)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (ตึกยาว)
(1519844N 662033E)

ที่ตั้ง
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-

รายละเอียดเบื้องต้น
-

-
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สามยอด –
สะพานพุทธฯ
(ต่อ)

วัดทิพย์วารีวิหาร
(1520167N 662035E)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

-

วัดราชบูรณะวรวิหาร

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

-

-

โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ ตั้ ง ในเขตวั ง ถนน
จักรเพชรเดิม รัช กาลที่ 5 ได้ซื้อที่ ดิน และ
สร้างตึกแถวกับตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบขึ้น
โบราณสถาน (อาคารเรี ย น) คงเหลือ คื อ
“ตึกยาว” อาคารก่ออิฐ ถือปูน สูง สองชั้น
สถาปัตยกรรมตะวันตก
เดิม เป็ น วั ด ญวนชื่อ “วั ด กั ม โล่ว ยี่ ” สร้า ง
สมัยธนบุรี ต่อมาเป็นวัดร้าง และได้รับการ
ฟื้นฟูตั้งวัดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็น
วัดพุทธศาสนานิกายมหายาน (วัดจีน)
เดิ ม ชื่ อ “วั ด เลี ย บ” มี ป ระวั ติ ก ารสร้ า ง
ตั้ง แต่ ส มั ย อยุ ธยา ต่ อ มาสมัย รั ช กาลที่ 1
โปรดเกล้ า ฯ ให้ มี ก ารบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์
พร้อมพระราชทานนามวัดดังปัจจุบัน
เสนาสนะ (โบราณสถาน) ภายใน
ประกอบด้วยอุโบสถ พระปรางค์ และโลหะ
ปราสาท

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 104 ตอน 18 วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2530 พื้นที่ 3 ไร่ 1
งาน 6 ตารางวา
1) อุโบสถ สถาปัตยกรรมแบบ
ศาลเจ้าจีน
2) วิหารพระโพธิสัตว์

220 เมตร
(ด้านขวา)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2522 พื้นที่ 32 ไร่
1 งาน 99 ตารางวา

90 เมตร
(ด้านขวา)

440 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-32)

สถานี
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สามยอด –
สะพานพุทธฯ
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

ศาลเจ้าบ้านหม้อ
(1519951N 661926E)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

ศาลเจ้าแม่ทับทิม
(1519835N 662318E)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

สะพานดารงสถิตย์
(1520235N 662600E)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

- ไม่ ป ราก ฏ ห ลั กฐ า น กา ร ส ร้ าง แ น่ ชั ด
สัน นิ ษ ฐานว่ า เดิม เป็ น ศาลเจ้ า ของชุ ม ชน
ชาวจีน ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านหม้อในสมัย
รัชกาลที่ 1
- เ มื่ อ พ. ศ . 2 5 0 0 ศ า ล เ จ้ า ไ ด้ รั บ ก า ร
บูรณปฏิสังขรณ์ หลังความเสียหายจากภัย
สงครามมหาเอเชียบูรพา
- สมัยรัชกาลที่ 6
- ศาลเจ้ าแม่ ทั บทิ ม มี ประวั ติ การตั้งขึ้ นเป็ น
ศาลเจ้ า ราวปี พ.ศ. 2460 ต่ อ มาราวปี
พ.ศ. 2495 – 2497 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์
หลังเสียหายจากสงคราม
- ศาลเจ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สถาปัตยกรรม
จีน อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย
- เป็ น สะพานโครงเหล็ กข้ า มคลองโอ่ง อ่ า ง
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมารัชกาลที่ 5 โปรด
เกล้าฯ ให้ส ร้างเป็น สะพานโครงเหล็กยก
เลื่อนได้
- รั ช กาลที่ 7 โปรดเกล้ า ฯ ให้ บู ร ณะเป็ น
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กดังปัจจุบัน

1) ศาลเจ้า ก่ออิฐถือปูน สามหลัง
เรียงต่อกัน สถาปัตยกรรมจีน

430 เมตร
(ด้านขวา)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 105 ตอน 188 วั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2531 พื้นที่ 1 งาน
27 ตารางวา

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็ น โบราณสถานแห่ งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 92 ตอน 61 วั น ที่ 18
มีนาคม 2518 พื้นที่ 1 งาน 65
ตารางวา

70 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-33)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

สะพานภานุพันธ์
(1520011N 662525E)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ



-

-

สามยอด – สานักงานเกษตร
แขวงวังบูรพาภิรมย์
สะพานพุทธฯ กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
(ต่อ)
(บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์, กรุงเทพฯ
ศาลรัฐธรรมนูญ)
(1519723N 662284E)



-

-



-

-
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สะพานพระพุทธยอดฟูา
(สะพานปฐมบรมราชา
นุสรณ์)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ขอบเขต/ลักษณะ

- สร้างขึ้นครั้งสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 150 1) สะพานเหล็กยาว 229.8 เมตร
ปี สมั ย รั ช กาลที่ 7 วางศิ ล าฤกษ์ ปี พ.ศ. กว้าง 16.7 เมตร ท้ องสะพานสูง
2472 เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2475
7.5 เมตรเหนือ ระดั บ น้ าทะเล
ปานกลาง
- สมัยรัชกาลที่ 4 - 5
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
- สะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง (คลองรอบกรุง) เป็ นโบราณสถานแห่ งชาติ ต าม
บริเวณวัง บูรพาเดิม เดิม เป็น สะพานโครง ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เหล็ ก แต่ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะเป็ น สะพาน เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17ง วันที่
คอนกรีตเสริมเหล็กดังปัจจุบัน
17 มีนาคม 2542 พื้นที่ 1 งาน
35 ตารางวา
- สมัยรัชกาลที่ 5
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
- บ้ า นเดิ ม ของเจ้ า พระยารั ต นาธิ เ บศร์ เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
(พุ่ม ศรีไชยศรียันต์)
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
- หลั ง ปี พ.ศ. 2542 ใช้ เ ป็ น ที่ ท าการศาล เล่ ม 105 ตอน 188 วั น ที่ 16
รัฐธรรมนูญ
พฤศจิกายน 2531 พื้น ที่ 2 ไร่
- อาคารก่ออิฐถือปูน ผังรูป สี่เหลี่ยมผืน ผ้า 76.6 ตารางวา
สูงสามชั้น สถาปัตยกรรมตะวันตก
- สร้ า งขึ้ น ในครั้ ง สมโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
150 ปี สมัยรัชกาลที่ 7 โดยศาสตราจารย์ เป็ นโบราณสถานแห่ งชาติ ต าม
ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบ
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
- พระบรมราชานุสาวรีย์หล่อส าริด บริเวณ เล่ ม 105 ตอน 188 วั น ที่ 16
โดยรอบปรับเป็นลานพื้นที่สาธารณะ
พฤศจิกายน 2531 พื้นที่ 4 ไร่ 3
งาน 18 ตารางวา

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
80 เมตร
(ด้านขวา)

60 เมตร
(ด้านซ้าย)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

140 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
(พระปฐมบรมราชานุสรณ์)
(1519560N 661978E)

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-34)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
อาคารตลาดบ้านหม้อ
(1520074N 661910E)
อาคารที่ทาการ การไฟฟูา
วัดราชบูรณะ
(1519855N 662194E)
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อาคารสถาบันราชมงคล
สามยอด – วิทยาเขตเพาะช่าง
สะพานพุทธฯ (1519972N 662049E)
(ต่อ)

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-

-



-

แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 5 - 6
- ตึ ก แถวเก่ า บริ เ วณมุ ม ถนนบ้ า นหม้ อ
(ตลาดบ้านหม้อ)
- เดิมเป็นอาคารที่ทาการไฟฟูา บริษัท ไฟฟูา
สยาม จากัด ของนายอ็อก เวสเตนโฮลส์
ชาวเดนมาร์ค สมัยรัชกาลที่ 5
- ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ การไฟฟูา
นครหลวง
- พ.ศ. 2489
- โรงเรียนเพาะช่าง เดิมเป็นกองแกะช่างไม้
ตั้ง แต่ส มั ยรั ช กาลที่ 5 ก่อ นจั ด ตั้ ง ขึ้น เป็ น
“โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ”
- รั ชกาลที่ 6 โปรดเกล้ าฯ พระราชทานนาม
“โรงเรียนเพาะช่าง”
- สมัยรัชกาลที่ 6
- ตึ ก แถวเก่ า ด้ า นหลั ง (ด้ า นทิ ศ ใต้ ข องวั ด
สุทัศนเทพวราราม)

1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สู ง สามชั้ น ชั้ น บนเป็ น ดาดฟู า
ประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้น
1)
อาคารก่ ออิ ฐถื อปู น ผั ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูงสามชั้น หลังคา
เรี ยบ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม
ตะวันตก

480 เมตร
(ด้านขวา)

1) อาคารอานวยการ (ตึกกลาง)
อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ด้ า นหน้ า
ประดับเสาหกต้น ออกแบบโดย
ศาสตราจารย์ ป ระกิ ต บัว บุศ ย์
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

290 เมตร
(ด้านขวา)

1) กลุ่ ม อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูงสองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา

250 เมตร
(ด้านขวา)

-

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

อาคารริมถนนมหาไชย (ด้านทิศตะวันออก 1) อาคารก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น ติดกับสถานี
หรือด้านขวามือของถนน) ตรงข้ามเรือนจา สั น นิ ษ ฐานว่ า บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ สามยอด
พิเศษกรุงเทพฯ
จากโครงสร้างตึกแถวเก่า
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตึกแถวด้านหลัง
วัดสุทัศนเทพวราราม –
คลองหลอดวัดราชบพิธ
(1520399N 662252E)
ตึกแถวตรงข้ามเรือนจา
(บูรณะเป็นอาคารหลังเดียว)
(1520421 N 662581E)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-35)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

ขอบเขต/ลักษณะ

-

- อาคารเก่า รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
สร้างในปลายสมัยรัชกาลที่ 5
- ปั จ จุ บั น ส า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษั ต ริ ย์ ให้ ส านั ก พิ ม พ์ ซิ ง เสี ย น
เยอะเปูา เช่าใช้งาน

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 104 ตอน 143 วันที่ 28
กรกฎาคม 2530 พื้นที่ 1 ไร่ 87
ตารางวา
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็ นโบราณสถานแห่ งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 104 ตอน 143 วันที่ 28
กรกฎาคม 2530 พื้น ที่ 5 ไร่ 2
งาน 9 ตารางวา
1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูง สองชั้น หลั ง คาทรงปั้ น หยา
มี แ น ว สั น กั น ไ ฟ มุ ง ห ลั ง ค า
กระเบื้องว่าว
1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) เจดีย์

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

ตึก S.E.C.
(1520105N 662799E)

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ



-

-

- อาคารเก่า รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
สร้างปลายสมัยรัชกาลที่ 5
- ปั จ จุ บั น ส า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัต ริย์ ให้ ธนาคารไทยพาณิช ย์
สาขาเฉลิมนคร เช่าใช้งาน

ตึกแถวริมถนนวรจักร
(1520045N 662722E)

แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

-



-

- สมัยรัชกาลที่ 5 -6
- ตึกแถวเก่า ริมถนนวรจักร

วัดพระพิเรนทร์
(วัดขาเขมการาม,
วัดขาโคราช)
(1520333N 662875E)

แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

-



-

- พ.ศ. 2490 – 2510
- วัด โบราณ สร้างสมัยปลายอยุธยา ต่อมา
ในรั ช กาลที่ 3 พระพิ เ รนทรเทพ (ข า ณ
ราชสีมา) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้น
- รัช กาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัด
ปัจจุบัน

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
270 เมตร
(ด้านซ้าย)

310 เมตร
(ด้านซ้าย)

240 เมตร
(ด้านซ้าย)

200 เมตร
(ด้านซ้าย)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตึก S.A.B.
(1520123N 662784E)
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สามยอด –
สะพานพุทธฯ
(ต่อ)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-36)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
ตึกแถวถนนอนุวงศ์
(1519511N 662636E)
ตึกแถวบริเวณจักรวรรดิ
(1519903N 662665E)

ที่ตั้ง
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-

-



-
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สามยอด – ตึกแถวบริเวณท่าน้า
สะพานพุทธฯ ราชวงศ์
(ต่อ)
(1519400N 662673E)

แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ

-



-

วัดจักรวรรดิราชาวาส
วรวิหาร (วัดสามปลืม้ )
(1519730N 662609E)

แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ



-

-

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

- สมัยรัชกาลที่ 5 - 6
- ตึ ก แถวเก่ า ถนนอนุ ว ง ศ์ (จากถน น
จักรวรรดิ์ถึงถนนราชวงศ์)
- สมัยรัชกาลที่ 5 - 6
- ตึกแถวเก่า ริมถนนจักรวรรดิ (ตัดจากถนน
เยาวราช ถึงริมแม่น้าเจ้าพระยา)

1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูงสองและสามชั้น

430 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
สูง สองชั้น หลั ง คาทรงปั้ น หยา
พร้อมสัน กัน ไฟ มุง หลัง คาด้วย
กระเบื้องว่าว
1) อาคารก่ อ อิฐ ถื อ ปูน สูง สอง
ชั้น แต่งซุ้มหน้าต่างรูปโค้งกลม
หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้อง
ว่าว
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 104 ตอน 143 วั น ที่ 28
กรกฎาคม 2530 พื้น ที่ 4 ไร่ 2
งาน

230 เมตร
(ด้านซ้าย)

- ถนนราชวงศ์ ตั ด ขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 5
ตลอดถนนระหว่างท่าน้าราชวงศ์ถึงบริเวณ
ถนนเจริญกรุง เป็นย่านค้าขาย มีการสร้าง
ตึกแถวเก่าตลอดแนวเส้นทาง
- เดิมชื่อ “วัดนางปลื้ม” และ “วัดสามปลื้ม”
เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา บูรณปฏิสังขรณ์
ในสมัยรัชกาลที่ 3
- โบราณสถานประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร
กลาง วิหารนาค มณฑปพระพุทธบาท และ
พระปรางค์

500 เมตร
(ด้านซ้าย)

230 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-37)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
วัดบพิตรพิมุข
(1519672N 662405E)

ที่ตั้ง
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
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มัสยิดเซฟี (ตึกขาว)

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-



-

แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-



-

แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-



-

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- เดิ ม ชื่ อ “วั ด ตี น เลน” หรื อ “วั ดเชิ งเลน”
รั ช กาลที่ 1 โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มโภชและ
พระราชทานนามวัดดังปัจจุบัน
- เสนาสนะ (โบราณสถานสาคัญ) ประกอบด้วย
อุโบสถ วิหาร เจดีย์ทรงระฆัง เจดีย์ทรงเครื่อง
หอระฆัง เก๋งจีน พลับพลาไม้ และซุ้มประตู
- เดิมชื่อ “วัดตึก” สร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 3
โดยเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
เพื่อเป็นอนุส รณ์หลัง มีชัยชนะศึกสงคราม
ในเวียดนามและกัมพูชา
- สมัยรัชกาลที่ 4
- สร้างราวปีพ.ศ. 2400 – 2404 โดยเสมียน
อาลี (ต้ น ตระกู ล “นานา” และ “วงศ์
อารยะ”) ในเขตพื้ น ที่ ค ลั ง สิ น ค้ า สมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ เป็น อาคาร
ก่ออิฐแดง เลยเรียกว่า “ตึกแดง”
- สมัยรัชกาลที่ 5
- สร้างราวปี พ.ศ. 2453 เป็น มัส ยิด ประจา
ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ชี อ ะห์ กลุ่ ม พ่ อ ค้ า จากรั ฐ
คุชราชในอินเดีย โดยซื้อที่ดินจากพระยารัต
นบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 118 ตอนพิเศษ 113ง วันที่
14 พฤศจิกายน 2544 พื้นที่ 9
ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา
1) เจดีย์
2) ปรางค์
3) หอพระไตรปิฎก

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
70 เมตร
(ด้านซ้าย)

280 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) มัสยิด “ตึกแดง”
2) ศาลาท่าน้า
3) หอกระจายเสียง
4) ซุ้มประตู

200 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) มัสยิดก่ออิฐถือปูน สูงสองชั้น
(อาคารโถง) สถาปัตยกรรมแบบ
มุสลิมผสมตะวันตก

500 เมตร
(ด้านซ้าย)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

-

วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) แขวงสัมพันธวงศ์
(1519981N 662784E)
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
สามยอด –
สะพานพุทธฯ มัสยิดกูวติลอิสลาม
(ต่อ)
(ตึกแดง)
(1519211N 662107E)

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-38)
สถานี
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สามยอด –
สะพานพุทธฯ
(ต่อ)

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

วัดอนงคาราม
(1518831N 661955E)

แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราฯ
(1519102N 662169E)

แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-



-

วงเวียนเล็ก
(1518867N 661776E)

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-

-

สถานที่สาคัญ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 3
- เดิมชื่อ “วัดน้อยขาแถม” โดยท่านผู้หญิงน้อย
ในสมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาพิ ชั ย ญาติ
(ทัต บุนนาค)
- รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯพระราชทานนามใหม่
- โบราณสถานภายในประกอบด้วย อุโบสถ
วิหาร มณฑป หอระฆัง และโรงเรียนปรีดี
- เดิมเป็นบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราช
โกษาธิ บ ดี (แพ บุ น นาค) อธิ บ ดี ก รม
พระคลังสินค้า สมัยรัชกาลที่ 5
- รั ช กาลที่ 9 ทรงมี ก ระแสพระราชด าริ
ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณสถานแห่ง ชาติต าม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 94 ตอน 75 วั น ที่ 1 6
สิงหาคม 2520

160 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) วิชาคาร
2) ทิมบริวาร
3) อาคารพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง
4) เรือนจาลอง
5) ศาลาแปดเหลี่ยม
6) ศูนย์ศิลปะศรีพิพัฒน์
7) ปานะศาลา
- สมัยรัชกาลที่ 7
1) ตลาด (พระ) วงเวียนเล็ก
- ภายหลั ง สะพานพระพุ ท ธยอดฟู า เปิ ด ส่ ว นพื้ นที่ แย กว งเ วี ย นเ ล็ ก
ให้บริการ ปี พ.ศ. 2477 บริเวณดังกล่าวเป็น ปั จ จุ บั น มี ก ารสร้ า งหอนาฬิ ก า
ที่สาหรับต่อรถโดยสารที่สาคัญ ต่อมามีการ ขึ้น เพื่ อ รื้ อ ฟื้ น ความส าคั ญ ของ
สร้างวงเวียนขึ้นเป็นจุดรอรถโดยสาร
ย่านเดิม
- ปัจจุบัน ไม่เหลือสภาพเดิม คงเหลือแต่ความ
เป็นตลาด (พระ) ย่านวงเวียนเล็กปัจจุบัน

230 เมตร
(ด้านซ้าย)

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-39)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-

อาคารเก่า
หน้าวัดพิชัยญาติการาม
(1518787N 661761E)

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-

-

อาคารอนุรักษ์

สามยอด –
สะพานพุทธฯ
บ้านพระยาประกิจ
(ต่อ)
กรจักร
(อนุบาลวรรณบูลย์ศึกษา)
(1519130N 661538E)

แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

-



-

บ้านเลขที่ 130
บ้านวินด์เซอร์
(1519453N 661473E)

แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

-



-

ขอบเขต/ลักษณะ

- เดิ ม เป็ น วั ด ร้ า ง ต่ อ มามี ก ารตั้ ง วั ด ใหม่
รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
“ วั ด พระญาติ ก าราม” ส่ ว นชื่ อ ปั จ จุ บั น
รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯพระราชทานนามให้
- โบราณสถานภายในประกอบด้วยอุโ บสถ
เจดีย์ ปรางค์ และศาลาราย
- สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
- ตึกแถวเก่าริมคลองวัดน้อย (ถนนประชาธิปก)
และคลองสมเด็จเจ้าพระยา (ถนนสมเด็จ
เจ้ า พระยา) รอบวั ด พิ ชั ย ญาติ ก าราม ถึ ง
บริเวณวัดอนงคาราม
- สมัยรัชกาลที่ 5
- เดิม เป็ น บ้านพระยาประกิจ กรจักร (แช่ ม
บุนนาค) ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของ
ส านั กงานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์
โดยให้ โ รงเรี ย นอนุ บ าลวรรณบู ล ย์ ศึ ก ษา
เช่าเปิดทาการ
- เป็นบ้านไม้เก่า ที่รื้อย้ายจากภายนอก
มาตั้งภายในเขตคาทอลิกมิสซัง (ของโบสถ์
ซางตาครู ส ) เดิ ม มี ส องหลั ง เป็ น บ้า นปู น
และบ้านไม้ แต่ปัจจุบันคงเหลือแต่บ้านไม้
สภาพชารุด

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2492

60 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) กลุ่ ม อาคารไม้ สู ง สองชั้ น
หลั ง คาทรงปั้น หยา มุง หลั ง คา
ด้วยกระเบื้องว่าว

40 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) อาคารไม้ สั ก สู ง สองชั้ น
หลั ง คาทรงจั่ ว และปั้ น หยา
สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง

260 เมตร
(ด้านขวา)

1) บ้ า นไม้ สู ง สองชั้ น หลั ง คา
ทรงปั้นหยา สถาปัตยกรรมแบบ
เรือนมะนิลา

500 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วัดพิชัยญาติการาม
วรวิหาร
(1518749N 661856E)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-40)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
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วัดซางตาครูส (กุฎีจีน)
(1519380N 661518E)

แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

วัดบุปผาราม
(1519010N 661355E)

แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ



-

-

วัดประยุรวงศาวาส
วรวิหาร
(1519128N 661720E)

แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ



-

-

สามยอด –
สะพานพุทธฯ
(ต่อ)

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยรัชกาลที่ 6
- สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2312 เดิมเป็นโบสถ์ไม้
ต่อมาราวปีพ.ศ. 2378 บาทหลวงปัลเลอกัว
ได้สร้างโบสถ์ใหม่แล้วเสร็จ คล้ายศาลเจ้า
จีน เลยนิยมเรียกว่า วัดกุฎีจีน
- ส่วนโบสถ์หลังปัจจุบัน สร้างปี พ.ศ. 2456
- เดิม ชื่อ “วัด ดอกไม้ ” สั น นิษ ฐานว่า สร้า ง
สมั ย อยุ ธ ยา ใน ส มั ย รั ช ก า ลที่ 3 ไ ด้
บูรณปฏิสั ง ขรณ์ใ หญ่ ก่อ นเปลี่ย นเป็ น วั ด
ธรรมยุติกนิกาย ในสมัยรัชกาลที่ 4
- เ ส น า ส น ะ ( โ บ ร า ณ ส ถ า น ) ส า คั ญ
ประกอบด้ ว ย อุ โ บสถ วิ ห าร เจดี ย์ และ
ศาลาการเปรียญ
- สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2371 โดยเจ้าพระยา
บรมมหาประยู ร วงศ์ เพื่ อ ถวายเป็ น
พระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3
- เสนาสนะ (โบราณสถาน) ส าคั ญ ภายใน
ประกอบด้วยอุโ บสถ วิหาร เจดีย์ ปรางค์
เขามอ และศาลาพรินทร์ปริยัติธรรมศาลา

1) โบสถ์ซางตาครูส เป็นอาคาร
ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น สู ง ชั้ น เ ดี ย ว
สถาปัตยกรรมอิตาลี
2) บ้านบาทหลวง
3) ศาลาท่าน้า

390 เมตร
(ด้านขวา)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 94 ตอน 75 วั น ที่ 1 6
สิงหาคม 2520

360 เมตร
(ด้านขวา)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 66 ตอน 64 วั น ที่ 2 2
พฤศจิกายน 2492

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-41)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระเจ้ากรุงธนบุรี –
วงเวียนใหญ่
(1517952N 661463E)
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สามยอด –
มัสยิดนูรู้ลมูบ่ ิน
สะพานพุทธฯ
บ้านสมเด็จ
(ต่อ)
(1518403N 661222E)
วัดหิรัญรูจี
(1518209 N 661170E)

คลองบางลาภูล่าง

แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-

แขวงวัดหิรัญรูจี
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ
แขวงวัดหิรัญรูจี
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

-

-

สถานที่สาคัญ

-



-

กรุงเทพฯ

-



-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขต/ลักษณะ

- พ.ศ. 2497
- สร้างขึ้นสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ปั้น
เพื่อนามาประดิษฐานบริเวณวงเวียนใหญ่
(จุดบรรจบระหว่ างถนนประชาธิปก ถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนลาดหญ้า และ
ถนนอินทรพิทักษ์)
- หรื อ “มัส ยิ ด บ้ านสมเด็ จ ” มั ส ยิด ประจ า
ชุมชนมุส ลิมซุหนี่ เชื้อสายมลายู (ปัตตานี
ไทรบุรี) ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
- เดิมเรียก“วัดน้อย”และ“วัดน้อยบางไส้ไก่”
สันนิษฐานการสร้างสมัยธนบุรี
- พ ร ะ ย า สี ห ร า ช เ ด โ ช เ ป็ น น า ย ก อ ง
บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด พร้ อ มกั บ ถวายเป็ น
พระอารามหลวงในรั ช กาลที่ 4 ปี พ.ศ.
2379
- คลองอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วัน ที่
13 มิถุนายน 2510
- ความยาวจากปากคลองบางล าพูล่ าง ถึ ง
คลองบางไส้ไก่

1) พระบ รมราช านุ ส าวรี ย์
พระเจ้ากรุงธนบุรี
2) วงเวีย นใหญ่ ลานคอนกรี ต
เสริมเหล็ก รูปวงกลม (ซ้อนกัน
3 ชั้น)

อยู่บนแนว
เส้นทาง

1) มัสยิด
2) กุโบร์

280 เมตร
(ด้านขวา)

1) อุโบสถ
2) เจดีย์

260 เมตร
(ด้านขวา)

1) ตลอดแนวคลอง
2) ขนาดยาวประมาณ 2.0
กิโลเมตร

320 เมตร
(ด้านซ้าย)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วงเวียนใหญ่
– สาเหร่

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-42)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

ขอบเขต/ลักษณะ

- คลองอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐ มนตรี วัน ที่
13 มิถุนายน 2510
- ความยาวจากคลองบางกอกใหญ่ถึงแม่น้า
เจ้าพระยา
- คลองอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วัน ที่
13 มิถุนายน 2510

1) ตลอดแนวคลอง
2) ขนาดยาวประมาณ 3.0
กิโลเมตร
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คลองบางไส้ไก่

กรุงเทพฯ

คลองสาเหร่

กรุงเทพฯ

-

-

คลองอนุรักษ์

ศาลเจ้าแม่อาเหนียว
(1517472N 661441E)

แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-

-

สถานที่สาคัญ

-

วัดสุทธาราม
(1516474N 661570E)

แขวงบางลาภูล่าง
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

-



-

-

วงเวียนใหญ่
– สาเหร่
(ต่อ)

-

รายละเอียดเบื้องต้น

แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

-



-

-

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
1) ตลอดแนวคลอง
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
สมัยรัชกาลที่ 6 - 8
1) ศาลเจ้ า สถาปั ต ยกรรมจี น 140 เมตร
ไม่มีประวัติการสร้างแน่ชัด จากคาบอกเล่า (ปูายศาลเจ้า“ศาลเจ้าแม่อาเหนียว (ด้านซ้าย)
ทราบว่าเป็นศาลเจ้าเก่า สมัยรัตนโกสินทร์ อาเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี”
แต่ได้รับบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาดังปัจจุบัน ราว พ.ศ. 2459 – 2481 อ้างอิง
ประวัติเขตคลองสาน)
สมัยรัชกาลที่ 4
1) อุโบสถ
500 เมตร
เดิมชื่อ“วัดสุธาราม”สร้างราวปี พ.ศ. 2411 2) ศาลาการเปรียญ
(ด้านซ้าย)
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2509 พระมหาโพธิ์ว งศาจารย์ เจ้ า
คณะจังหวัดธนบุรี ได้เปลี่ยนชื่อดังปัจจุบัน
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2367 รัชกาลที่ 3 เดิม 1) อุโบสถ
360 เมตร
เรี ย ก “วั ด ใหม่ ก ลางคลอง” ต่ อ มาราวปี 2) กุฏิเจ้าอาวาส
(ด้านขวา)
พ.ศ. 2467 คุ ณ หลวงพิ นิ จ วิ เ ทศน์ ภั ณ ฑ์ 3) กุฏิสงฆ์
กับคุณนายกระจับ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ จึง
เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ดังปัจจุบัน

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วัดกระจับพินิจ
(1516738N 660661E)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-43)

สถานี
วงเวียนใหญ่
– สาเหร่
(ต่อ)
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สาเหร่–
ดาวคะนอง

โบราณสถาน /(พิกัด)

ที่ตั้ง

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ

แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

สถานที่สาคัญ

คลองบางสะแก

กรุงเทพฯ

-



-

วัดดาวคนอง
(1514678 N 660949E)

แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

-



-

วัดกลางดาวคะนอง
(1514710 N 660971E)

แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

-



-

วัดบุคคโล

แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ



-

-

ขอบเขต/ลักษณะ

- สมัยอยุธยา
- สร้างราวปีพ.ศ.2310 เดิมเรียก“วัดสาเหร่”
ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าปี พ.ศ.
2325
- คลองอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐ มนตรี วัน ที่
13 มิถุนายน 2510
- ความยาวจากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลอง
ดาวคะนอง
- ไม่ทราบประวัติการสร้างแน่ชัด สันนิษฐาน
การสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวปี พ.ศ.
2310 ได้รับพระราชทานวิสุง คามสีมา ปี
พ.ศ. 2325
- เดิ ม เรี ย ก “วั ด กลาง” สร้ า งราวปี พ.ศ.
2420 ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า
ปี พ.ศ. 2425 สมัยรัชกาลที่ 5

1) เสนาสนะภายในวั ด ได้ รั บ
การสร้างภายหลัง (หลังปี พ.ศ.
2500)

420 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) ตลอดแนวคลอง
2) ขนาดยาวประมาณ 3.5
กิโลเมตร

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
500 เมตร
(ด้านซ้าย)

1) อุโบสถ
2) ศาลาการเปรียญ
3) กุฏิสงฆ์

1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) ศาลาการเปรียญ
4) เจดีย์
- สมัยธนบุรี
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
- สร้ า งปี พ.ศ. 2323 ได้ รั บ พระราชทาน เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
วิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2420
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
- เ ส น า ส น ะ ( โ บ ร า ณ ส ถ า น ) ส า คั ญ เล่ม 113 ตอนพิเศษ 3ง วันที่ 9
ประกอบด้วยอุโบสถและวิหาร
กุม ภาพั น ธ์ 2539 พื้ น ที่ 2 ไร่
1 งาน 43 ตารางวา

500 เมตร
(ด้านขวา)

500 เมตร
(ด้านซ้าย)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วัดราชวรินทร์
(1516304N 661305E)

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

รายละเอียดเบื้องต้น

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-44)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
คลองดาวคะนอง

ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
คลองอนุรักษ์

รายละเอียดเบื้องต้น
-

ดาวคะนอง –
บางปะแก้ว วัดมงคลวราราม
(1514475N 659994E)
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วัดโพธิ์แก้ว
(1513165N 660923E)

บางปะแก้ว
วัดเกียรติประดิษฐ์
– บางปะกอก
(1513564N 661016E)

แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ

-

-

สถานที่สาคัญ

-

แขวงบางมด
เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ

-



-

-

แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ

-

-

สถานที่สาคัญ

-

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

1) ตลอดแนวคลอง

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
1) เสนาสนะภายในวั ด มงคล 230 เมตร
วราราม บูรณะหรือสร้างขึ้นใหม่ (ด้านขวา)
ภายหลัง
1) อุโบสถ
2) กุฏิสงฆ์
3) ศาลาการเปรียญ

180 เมตร
(ด้านขวา)

1) เสนาสนะภายในวัดได้รับการ
บูรณะหรือสร้างขึ้นใหม่ภายหลัง

160 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

คลองอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วัน ที่
13 มิถุนายน 2510
ความยาวจากปากคลองดาวคะนอง
บรรจบคลองบางขุนเทียน
สมัยรัชกาลที่ 4
เดิมเรียก “วัดมะเกลือ” หรือ “วัดลับแล”
สร้างราวปี พ.ศ. 2410 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2460
สมัยรัชกาลที่ 5
เดิ ม ชื่ อ “วั ด สร้ อ ยฟู า ศรั ท ธาธรรม ”
มีประวัติการสร้างราวปี พ.ศ. 2349 ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดกลางบางปะแก้ว” และ
เปลี่ย นเป็น ชื่อ ปัจ จุบั น เพื่อ เป็ น เกีย รติ แ ก่
ตาโพธิ์กับยายแก้ว ผู้สร้าง
สมัยรัชกาลที่ 5
เดิมเรียก“วัดใหม่ยายคง”ตามชื่อผู้มอบที่นา
สร้างวัด มีป ระวัติการสร้างปี พ.ศ. 2430
ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า ปี พ.ศ.
2435 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดใหม่อรุณ
เกี ย รติ ” และ “วั ด เกี ย รติ ป ระดิ ษ ฐ์ ”
ตามลาดับ

ขอบเขต/ลักษณะ

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-45)

สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

บางปะแก้ว วัดบางปะกอก
– บางปะกอก (1513222N 661837E)
(ต่อ)
วัดประเสริฐสุทธาวาส
(1512860N 662606E)
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บางปะกอก
– สะพาน
พระราม 9

ที่ตั้ง
แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ
แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน


สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
-



-

-

รายละเอียดเบื้องต้น
- วั ด ร้ า งสมั ย อยุ ธ ยา ได้ รั บ การปฏิ สั ง ขรณ์
ตั้งวัดใหม่และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ในสมัยรัชกาลที่ 5
- ไม่ป รากฏหลักฐานการสร้างแน่ชัด ได้รับ
การบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่ สมัยรัช กาลที่ 3
ราวปี พ.ศ. 2381
- ( โ บ ร า ณ ส ถ า น ) เ ส น า ส น ะ ที่ ส า คั ญ
ประกอบด้วยอุโบสถและวิหาร

วัดสารอด
(1511900N 662544E)

แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ

-



-

- สร้างในสมัยอยุธยา ปี พ.ศ. 2300 ได้รับ
พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าปี พ.ศ. 2376
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดสน
ราษฎร์บูรณะ
(1512055N 663714E)
– พระ
ประแดง

แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ

-



-

- สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 ราวปี พ.ศ. 2400
เดิมเรียกว่า “วัดต้นสน” เพราะภายในวัด
มีต้ น สนจ านวนมาก ต่อ มาจึ ง เรี ยกกร่ อ น
เป็นวัดสนในที่สุด

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน

1) อุโบสถ
2) เจดีย์

400 เมตร
(ด้านซ้าย)

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตาม
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ ม 112 ตอน 59ง วั น ที่ 25
กรกฎาคม 2538 พื้นที่ 1 ไร่ 38
ตารางวา
1) อุโบสถ
2) วิหาร
3) หอสวดมนต์
4) หอระฆัง
1) อุโบสถ
2) ศาลาการเปรียญ
3) ศาลา
4) ศาลาศิษย์ศิละนิวาส

470 เมตร
(ด้านซ้าย)

280 เมตร
(ด้านขวา)

380 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.4-1 ทะเบียนโบราณสถาน ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการฯ (ต่อ-46)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
คลองแจงร้อน

ราษฎร์บูรณะ วัดรวก
(1511454N 664461E)
–
พระประแดง
(ต่อ)
คลองบางพึ่ง
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พระประแดง - คลองขุดเจ้าเมือง
ครุใน
วัดครุนอก
(1508166N 665864E)
ครุใน ที่จอดรถไฟฟูา วัดครุใน
(1508367N 664912E)

ที่ตั้ง
จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทโบราณสถาน
เตรียมประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
-

สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
คลองอนุรักษ์

ตาบลบางพึ่ง
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

-

-

สถานที่สาคัญ

จังหวัดสมุทรปราการ

-

-

คลองอนุรักษ์

จังหวัดสมุทรปราการ

-

-

คลองอนุรักษ์

ตาบลบางครุ
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

-

-

สถานที่สาคัญ

ตาบลบางครุ
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

-

-

สถานที่สาคัญ

- วัดรวกมีประวัติการสร้างราว พ.ศ. 2300
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.
2320 ส่วนอาคารเสนาสนะต่างๆ ภายใน
วัดสร้างขึ้นในสมัยปัจจุบัน

- วัดครุนอก มีประวัติการสร้าง พ.ศ. 2395
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2504
อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดสร้างขึ้น
หลัง พ.ศ. 2509
- วั ด ครุ ใ น มี ป ระวั ติ ก ารสร้ า ง พ.ศ. 2436
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2501
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดสร้างขึ้น
หลัง พ.ศ. 2503

ขอบเขต/ลักษณะ

ระยะห่าง
(ม.) – ด้าน
ติดกับแนว
เส้นทาง
480 เมตร
(ด้านซ้าย)

ติดกับแนว
เส้นทาง
ติดกับแนว
เส้นทาง
460 เมตร
(ด้านขวา)

160 เมตร
(ด้านขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูล/สารวจของที่ปรึกษา

รายละเอียดเบื้องต้น

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

(ข) การขุดค้นทางโบราณคดี
เนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการ มีช่วงที่ลอดผ่านพื้นที่ภายในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ตามแนว
ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย และถนนจักรเพชร และมีการกาหนดพื้นที่ก่อสร้างสถานีภายในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์
จานวน 2 สถานี คือ สถานีผ่านฟูา บริเวณปลายถนนพระสุเมรุ ดังรูปที่ 4.4.4-1 และสถานีสามยอด บริเวณปลายถนน
มหาไชยตัดกับถนนเจริญกรุง ดังรูปที่ 4.4.4-2 ซึ่งจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้น พบว่า บริเวณ
พื้นที่ตามแนวถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย และถนนจักรเพชร รวมถึงพื้นที่ที่กาหนดทาการก่อสร้างทั้งสองสถานี เป็น
ตาแหน่งที่ตั้งของหลักฐานโบราณสถานระดับชั้นใต้ดินที่สาคัญ คือ แนวกาแพงเมือง ประตู และปูอมตามแนวกาแพง
ทางโครงการจึงได้มีการสารวจภาคสนามตามมติเห็นชอบจากกรมศิลปากร โดยการขุดตรวจสอบแนวกาแพงเมือง
จานวนทั้งสิ้น 18 หลุม ประกอบด้วย บริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีผ่านฟูา จานวน 7 หลุม ดังรูปที่ 4.4.4-3 และ
บริเวณที่จะก่อสร้างสถานีสามยอด จานวน 11 หลุม ดังรูปที่ 4.4.4-4 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 – เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558 และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังภาคผนวก ง1 และ ง2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) วิธีการดาเนินงาน
1.1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสภาพพื้นที่ก่อนการดาเนินงาน (Researching)
 ศึก ษาข้อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ บ ริเ วณพื้ น ที่ ด าเนิ น งาน จากเอกสารประวั ติ ศ าสตร์
รายงานการศึกษาทางโบราณคดี โดยใช้แหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ
หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สานักศิลปากร กรมศิลปากร ฯลฯ
 ศึกษาสภาพพื้นที่ในอดีตจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายเก่า และแผน
ที่โบราณ
1.2) การสารวจ วางผังหลุมขุดค้นทางโบราณคดี และสารวจสภาพพื้นที่ก่อนการดาเนินงาน
(Planning and Surveying)
 การกาหนดระดับอ้างอิงสมมติทางโบราณคดี ในการขุดตรวจทางโบราณคดีจาเป็นต้องมีการ
กาหนดระดับอ้างอิงสมมติ เพื่อใช้เป็นระดับมาตรฐานในการวัดความสูงต่าของพื้นที่ รวมถึง
วัดตาแหน่งของโบราณวัตถุในระดับต่างๆ ในการดาเนินงานภาคสนามครั้งนี้ได้ใช้ระดับ
สมมติที่อ้างอิงจากระดับพื้นผิวของหลุมขุดค้น (Centimeter from Surface : CM.S) ซึ่ง
เท่ า กับ ระดั บอ้างอิงสมมติ (cm.dt.) ที่ ก าหนดให้ เป็ นพื้ นผิ วของทางเท้ าเท่ ากับ 0 cm.dt.
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการโบราณคดีและปูองกันความสับสน ใน
การศึกษา/รายงาน จะใช้ค่าระดับอ้างอิงสมมติ (cm.dt.)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1. ตึกแถวริมถนนพระสุเมรุช่วงปลาย สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 – 6
(ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน)
2. ร้านอาหารนิวออร์ลีนส์ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 - 6 (ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน)
3. บ้านผ่านฟูา (ร้านอาหาร ณ บางกอก) ปัจจุบันคือ สยามเฮาส์ มีอายุประมาณ
150 ปีมาแล้ว (ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน)
4. ปูอมมหากาฬ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนในปี
พ.ศ. 2492

รูปที่ 4.4.4-1 แผนที่แสดงสถานที่สาคัญและโบราณสถาน บริเวณพื้นที่ตั้งสถานีผ่านฟ้า
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานีสามยอด (PP23)

1. เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ในปี พ.ศ. 2536 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ซื้อที่ดินตาบลตรอกคา สร้างคุก
เรียกว่า “กองมหันตโทษ”
2. อาคารศรีจันทร์สามยอด (หัวมุมถนนเจริญกรุง - บารุงเมือง) สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 (ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน)

รูปที่ 4.4.4-2 แผนที่แสดงสถานที่สาคัญและโบราณสถาน บริเวณพื้นที่ตั้งสถานีสามยอด
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 4.4.4-3 แผนที่แสดงหลุมขุดทดสอบ บริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีผ่านฟ้า จานวน 7 หลุม

รูปที่ 4.4.4-4 แผนที่แสดงหลุมขุดทดสอบ บริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีสามยอด จานวน 11 หลุม
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1.3) การดาเนินงานขุดค้นและขุดตรวจทางโบราณคดี (Archaeological Excavation) มีขั้นตอน
ในการดาเนินงาน แสดงดังรูปที่ 4.4.4-5 ดังนี้
 เปิ ด ผิ ว หน้ า ดิ น ที่ เ ป็ น ทางเท้ า และถนนด้ ว ยเครื่ อ งมื อ หนั ก แล้ ว จึ ง ใช้ แ รงงานคนที่ มี
ประสบการณ์การดาเนินงานทางโบราณคดีในการขุดตรวจ
 ทาการขุดตรวจทางโบราณคดี โดยใช้เทคนิคการขุดลอกตามระดับสมมติ (Arbitrary Level)
ผสมกับการขุดลอกตามระดับชั้นดินธรรมชาติ หรือการขุดลอกตามชั้นดินหรือชั้นหลักฐาน
(Natural Level) เพื่อตามร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในแนวนอน พร้อมทั้งใช้วิธี
ในการขุดในแนวดิ่งเมื่อต้องการตรวจสอบหลักฐานและชั้นดิน (Test Pit : TP) ในระดับลึก
ในบางหลุมขุดค้น มีการขุดค้นไปจนถึงระดับสิ้นสุดชั้นวัฒนธรรม (Sterile) หรือชั้นดินซึ่งไม่
พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือประเภท จอบ เสียม และเกรียง ในการขุด
ตรวจ
 การขุด ค้น ทางโบราณคดี มี การบั นทึ กโดยการจดบั นทึ ก ถ่า ยภาพ และทาแผนผั งอย่า ง
ละเอียดในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ชั้นดินกับโบราณวัตถุที่พบ
 การแยกชั้นทับถมทางโบราณคดีของดิน (Soil Profile Description) เพื่อนาผลที่ได้มาใช้ใน
การวิ เคราะห์ร่ว มกับหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และข้อมูล ทางเอกสาร ตาม
กระบวนการวิจัยทางโบราณคดี และมีการเก็บตัวอย่างดิน (Soil Sampling) เพื่อนาดินไป
วิ เ คราะห์ โ ดยละเอี ย ดในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ามหลั กปฐพี วิ ท ยา เพื่ อดู
องค์ประกอบของดินและใช้ในการวิเคราะห์ชั้นวัฒนธรรมในสมัยโบราณ
 การทารังวัดและเขียนแบบ (Measuring & Shop Drawing)
1.4) การจัดจาแนกประเภทโบราณวัตถุ (Artifact Classification )
1.5) การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานผลการศึกษา (Analysis and Reporting)
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รูปที่ 4.4.4-5 แสดงการดาเนินงานทางโบราณคดี
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2) สรุปผลการศึกษาทางโบราณคดี
2.1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์
ผลจากการศึกษาข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีผ่านฟูาและ
สถานีสามยอด พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา และมีการใช้พื้นที่ต่อเนื่องเรื่อยมาโดยไม่ขาดช่วง
จวบจนถึงสมัยปัจจุบัน โดยมีลาดับดังต่อไปนี้
 สมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 21 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 24)
จากการดาเนินการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนี้ ไม่พบโบราณวัตถุหรือหลักฐานที่เก่าไปกว่า
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ หรือเมืองบางกอก แต่เดิมได้มีการใช้งานและ
มีความสาคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และชื่อเมืองบางกอกยังปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จ
พระไชยราชาธิราช (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21) ต่อมาในช่วงสมัยพระมหาจักรพรรดิ เมืองบางกอกยังมีฐานะเป็นเมือง
หน้าด่านอีกด้วย ดังปรากฏในบั นทึกของพ่อค้าชาวฮอลันดา ที่เข้ามาติดต่อค้าขายสร้างสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา
เมื่อ พ.ศ. 2160 – 2161 กล่าวว่า “จากปากน้าเข้าไป 5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยกาแพงมีชื่อว่า บางกอก ณ
ที่นี้เป็นที่ตั้งของด่านภาษีแห่งแรก เรียกว่า ขนอนบางกอก (Canen Bangkok)” จากนั้น ต่อมาเมื่อถึงในช่วงรัชสมัยของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พุทธศตวรรษที่ 22 – 23) ได้มีการสร้างปูอมปราการขึ้นทั้งสองฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยา
มีชื่อว่า ปูอมเมืองบางกอก หรือปูอมวิไชยเยนทร์ เหตุเพราะเป็นเส้นทางหลักสาคัญในการออกสู่ทะเลของกรุงศรีอยุธยา
 สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 – พุทธศตวรรษที่ 25)
- สมัยรัชกาลที่ 1 - 3 (พ.ศ. 2325 - 2394)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างแนวกาแพงและปูอม
ปราการพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2326 โดยก่อด้วยการใช้อิฐที่รื้อมาจากสิ่งก่อสร้างในพระนครศรี อยุธยา ซึ่งลักษณะของ
แนวกาแพงระยะแรกนั้นเป็นไม้ระเนียดปัก ภายหลังต่อมาจึงได้ก่อสร้างเป็นอิฐโดยรอบพระนคร
- สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา (พ.ศ. 2394 – ถึงปัจจุบัน)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้างรางระบายน้าขึ้นที่ริมสองข้าง
ถนนตามอย่างในประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มต้นจากพระราชหัตถเลขา เมื่อปี พ.ศ. 2441 ต่อมาเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2466
กรมสุขาภิบาลได้ว่าจ้างนายช่างชาวฝรั่งเศส คือ นายเดอ ลา โรเตียร์ เข้ามาศึกษาสารวจพื้นที่ดาเนินการวางระบบ
สาธารณสุข การจัดการถ่ายเทน้าเสียภายในเมืองของประชาชนขณะนั้น จากการดาเนินงานได้มีการบันทึกถึงลักษณะ
ถนนและรางน้าที่พบจากการสารวจ ซึ่งสรุปได้ว่าส่วนของรางน้าที่ใช้งานอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นเป็นร่องก่อด้วยอิฐสูง
อยู่สองข้างของถนน มีความลึกแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ร่องก่อด้วยอิฐนี้บางแห่งก็ฉาบปูน บางแห่งเป็นอิฐเปลือย บาง
ร่องเปิดโล่ง และบางร่องปิดด้านบนด้วยอิฐ
ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว ที่ในระยะเวลาดังกล่าว ถนนทางสัญจร
จะปูด้วยพื้นอิฐ รวมถึงได้มีการดาเนินกิจการรถรางโดยชาวต่างชาติ ซึ่งเริ่มดาเนินกิจการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2431 โดยมี
เส้นทางการวิ่งรถรางเริ่มตั้งแต่ บางคอแหลม ผ่านถนนตกและมาตามถนนเจริญกรุง สิ้นสุดปลายทางที่ศาลหลักเมือง
กรุงเทพ จากนั้นได้ขยายเส้นทางวิ่งตามแนวกาแพงรอบเมือง เริ่มต้นจากบางลาพูไปตามถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดราช
นัดดารามวรวิหาร สามยอด และสุดทางที่ถนนพระอาทิตย์ ต่อมากิจการรถรางได้ตกมาอยู่ในการดูแลของรัฐบาลเมื่อปี
พ.ศ. 2493 และได้เลิกดาเนินกิจการไปเมื่อปี พ.ศ. 2511
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2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่โบราณร่วมกับโปรแกรม Arc GIS
การใช้ข้อมูลแผนที่โบราณร่วมกับโปรแกรม Arc GIS ทาให้ทราบตาแหน่งของปูอมปราการ
บนพื้นที่ขุดตรวจทางโบราณคดี แสดงดังรูปที่ 4.4.4-6 กล่าวคือ ประกอบด้วย ปูอมหมูทลวง เป็นปูอมที่มีลักษณะเป็น
หกเหลี่ยม ปรากฏหลักฐานบนแผนที่โบราณทั้ง 2 ระวาง คือ แผนที่โบราณ 2450 (ไม่ทราบปีที่ทาการสารวจ) และแผน
ที่โบราณ 2475 (สารวจปี 2469) แสดงว่า ปูอมนี้ถูกรื้อถอนภายหลังปี 2469 แต่ไม่ทราบช่วงเวลาที่รื้อถอนที่แน่ชัด ตรงกับ
ตาแหน่งหลุมขุดตรวจสถานีสามยอดที่ 10 และ 11

รูปที่ 4.4.4-6 แสดงพื้นที่ของสถานีผ่านฟ้าและสามยอด จากแผนที่โบราณ แสดงให้เห็นแนวกาแพงเมืองและป้อม
ปราการที่ยังคงปรากฏอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 5 จนในสมัยรัชกาลที่ 7 กาแพงเมืองบางส่วน
และป้อมเสือทะยานถูกรื้อลงบางส่วน
ปูอมเสือทะยาน เป็นปูอมที่มีลักษณะห้าเหลี่ยม ปรากฏหลักฐานบนแผนทีโ่ บราณ คือ แผนที่
โบราณ 2450 (ไม่ทราบปีที่สารวจ) แต่ไม่ปรากฏบนแผนที่โบราณ 2475 (สารวจปี 2469) แสดงว่าปูอมนี้ถูกรื้อถอน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2450 – 2469 ตรงกับตาแหน่งหลุมขุดตรวจสถานีสามยอดที่ 8 และ 9
ส่วนปูอมมหาปราบ เป็นปูอมที่มีลักษณะหกเหลี่ยม ปรากฏหลักฐานบนแผนที่โบราณทั้ง 2
ระวาง คือ แผนที่โบราณ 2450 (ไม่ทราบปีที่สารวจ) และแผนที่โบราณ 2475 (สารวจปี 2469) ไม่ทราบช่วงเวลาที่รื้อ
ถอนที่แน่ชัด ตรงกับตาแหน่งหลุมขุดตรวจสถานีผ่านฟูาที่ 1 และ 2
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ทั้งนี้ รูปแบบของปูอมหกเหลี่ยมอาจศึกษาจากภาพถ่ายเก่าปูอมมหาไชย หรือปูอมพระสุเมรุ
แสดงดังรูปที่ 4.4.4-7 และรูปที่ 4.4.4-8 และปูอมมหากาฬที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คือ เป็นปูอมปราการก่ออิฐถือปูน
มีความสูง 3 ชั้น ชั้นบนเป็นหอรบสูง มีเครื่องบนเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง เพื่อใช้ในการสังเกตข้าศึก

รูปที่ 4.4.4-7 ป้อมมหาไชยในอดีต สันนิษฐานว่า ตรงกับตาแหน่งธนาคารไทยทนุ ถนนมหาไชย

รูปที่ 4.4.4-8 ป้อมพระสุเมรุ เป็นป้อมปราการที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน
2.3) การศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
 หลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 1 - 3 (พ.ศ. 2325 - 2394) : ปูอมปราการและกาแพงเมือง
การศึกษาแผนที่ โ บราณ และเอกสารประวั ติ ศาสตร์เหตุ การณ์ ช่ ว งต้ น กรุง รัต นโกสิ น ทร์
สอดคล้องกับหลักฐานและร่องรอยโบราณสถานที่พบจากการขุดค้นครั้งนี้ ได้ แก่ พบฐานรากปูอมมหาปราบ ที่พบจาก
หลุมขุดตรวจ TP.1 - TP.2 ของพื้นที่ก่อสร้างสถานีผ่านฟูา แสดงดัง รูปที่ 4.4.4-9 ซึ่งจากการตรวจสอบฐานรากนี้
มีเทคนิคการก่อสร้างรูปแบบ Load Bearing กล่าวคือ เป็นฐานรากที่รับน้าหนักจากตัวอาคารแล้วกระจายน้าหนักไปยัง
อิฐฐานรากทุกก้อนเท่าๆ กัน ซึ่งรูปแบบฐานรากเช่นนี้ พบภายในหลุมขุดค้น TP.10 – TP.11 ในพื้นที่ก่อสร้างสถานี
สามยอด แสดงดังรูปที่ 4.4.4-10 ซึ่งเป็นตาแหน่งของปูอมหมูทลวง เทคนิคการก่อสร้างฐานรากรูปแบบนี้ยังใช้ในการ
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ก่อสร้างปูอมในสมัยหลังๆ ต่อมาอีก เช่น ฐานรากปูอมปูองปัจจามิตร ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ส่วนความลึกของฐานรากที่ตรวจสอบได้จากการดาเนินงานที่ปูอมมหาปราบมีความลึกรวมทั้งสิ้น 270 cm.dt.
ซึ่งมีความลึกใกล้เคียงกับปูอมมหากาฬที่ได้ดาเนินการขุดค้น เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยกรมศิลปากร ฐานรากของปูอม
มหากาฬมีความลึกสิ้นสุดที่ระดับ 290 cm.dt. ซึ่งปูอมทั้งสองนี้เป็นปูอมที่สร้างขึ้นพร้อมกันในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
หรือราวพุทธศตวรรษที่ 24
สาหรับกาแพงเมืองที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 พบหลักฐานในหลุมขุดตรวจฝั่งทิศตะวันออก
ของถนนทั้งในพื้นที่ของสถานีผ่านฟูา หลุมที่ TP. 4, TP.5 และ TP.7 ดังรูปที่ 4.4.4-11 และพื้นที่ของสถานีสามยอด
หลุมที่ TP.1 - TP.3 และ TP.6 ซึ่งรับกับการศึกษาแผนที่โบราณที่มีแนวกาแพงเมืองและปูอมปราการอยู่ทางฝั่ง
ตะวันออกของถนนพระสุเมรุและถนนมหาไชย ซึ่งแนวกาแพงที่พบส่วนใหญ่จะมีขนาดความกว้าง 1.30 เมตร พบที่
ความลึกจากผิวดิน ตั้งแต่ละดับ 40 – 65 cm.dt. โดยหลักฐานแนวกาแพงเมืองที่พบในแต่ละหลุมขุดตรวจมีขนาดอิฐ
และรูปแบบการก่อเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่สภาพหลักฐานแตกต่างกันบ้างตามการรบกวนของกิจกรรมในปัจจุบัน
ส่ ว นหลั ก ฐานประเภทโบราณวั ต ถุ ที่ พ บ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ฐานประเภท
โบราณสถาน ได้แก่ โบราณวัตถุประเภทเศษเครื่องถ้วยจีน ที่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องถ้วยจีนที่ผลิตจากแหล่งเตาเต๋อฮั่ว ใน
มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – พุทธศตวรรษที่ 25
 หลักฐานสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา (พ.ศ. 2394 – ถึงปัจจุบัน) : รางระบายน้า ถนน รถราง
จากการดาเนินงานทางโบราณคดีพื้นที่สถานีผ่านฟูา หลุมขุดตรวจ TP. 4, TP.5 และ TP.7
และสถานีสามยอด หลุมขุดตรวจ TP.1 - TP.3 และ TP.6 แสดงดังรูปที่ 4.4.4-11 พบหลักฐานประเภท แนวอิฐก่อเป็น
ท่อหรือรางระบายน้า ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเมื่อพิจารณาจากตาแหน่งของโบราณ
สถานที่พบร่วมกับเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้ว พบว่า แนวอิฐนี้น่าจะเป็นรางระบายน้าที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นริมสองข้างถนนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 เป็นต้นมา โดยเป็นร่องก่อด้วยอิฐสูงอยู่สอง
ข้างของถนน มีความลึกแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ร่องก่อด้วยอิฐนี้บางแห่งก็ฉาบปูน บางแห่งเป็นอิฐเปลือย บางร่องเปิด
โล่ง และบางร่องปิดด้านบนด้วยอิฐ
นอกจากนั้นในการขุดค้นยังพบไม้หมอนรถราง รางเหล็กของรถรางในพื้นที่ของสถานีผ่านฟูา
หลุมขุดตรวจ TP.5 และ 7 และสถานีสามยอด หลุมขุดตรวจ TP.6, TP.8 และ TP.9 แสดงดังรูปที่ 4.4.4-12 รวมถึง
แนวถนนและพื้นทางเดินอิฐ ในพื้นที่สถานีผ่านฟูา TP.1 และ TP.3 - TP.5 และสถานีสามยอด หลุมขุดตรวจ TP.3 และ
TP.6 ซึ่งสอดคล้องกับช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ในระยะเวลาดังกล่าวถนนทางสัญจรจะปูพื้น
ด้วยอิฐ รวมถึงได้มีการดาเนินกิจการรถรางโดยชาวต่างชาติ ซึ่งเริ่มดาเนินกิจการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2431 ต่อมากิจการ
รถรางได้ตกมาอยู่ในการดูแลของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2493 และได้เลิกดาเนินกิจการไปเมื่อปี พ.ศ. 2511
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ฐานรากปูอมมหาปราบ : แผนผังหลังการขุดตรวจทางโบราณคดี ภายในหลุมขุดตรวจบริเวณสถานีผ่านฟูา TP.1 – TP.2 พื้นที่กลุ่มงาน
ตกแต่ง มีความลึกรวมทั้งสิ้น 270 cm.dt.

รูปที่ 4.4.4-9 แสดงหลักฐานทางโบราณคดีของสถานีผ่านฟ้า (PP22) ในหลุมขุดตรวจ TP.1 และ TP.2
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

แปลน TP.10, TP.11 สามยอด (ทางเท้า)

รูปตัด TP.10, TP.11 สามยอด (ทางเท้า)

ฐานรากปูอมหมูทลวง : แผนผังหลังการขุดตรวจทางโบราณคดี ภายในหลุมขุดตรวจบริเวณสถานีสามยอด TP10 – TP.11 ที่ระดับความ
ลึก 90 cm.dt. ยังไม่พบขอบเขตของความลึกสุด

รูปที่ 4.4.4-10 แสดงหลักฐานทางโบราณคดีของสถานีสามยอด (PP23) ในหลุมขุดตรวจ TP.10 และ TP.11
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

แนวกาแพงเมืองและรถราง : แผนผังหลังการขุดตรวจทางโบราณคดี ภายในหลุมขุดตรวจบริเวณสถานีผ่านฟูา TP.4, 5, 7

รูปที่ 4.4.4-11 แสดงหลักฐานทางโบราณคดีของสถานีผ่านฟ้า (PP22) ในหลุมขุดตรวจ TP.4, TP.5 และ TP.7
4-342

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สามยอด

สามยอด

สามยอด
สามยอด

สามยอด

สามยอด

แนวกาแพงเมืองและรางรถราง : แผนผังหลังการขุดตรวจทางโบราณคดี ภายในหลุมขุดตรวจบริเวณสถานีสามยอด TP.6, 8, 9

รูปที่ 4.4.4-12 แสดงหลักฐานทางโบราณคดีของสถานีสามยอด (PP23) ในหลุมขุดตรวจ TP.6, TP.8 และ TP.9
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

4.4.5 การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
1) บทนา
โครงการมีลักษณะเป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานี คือ สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานี
หอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟูา สถานี สามยอด สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานี
สาเหร่ มีสถานียกระดับ 7 สถานี คือ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน ประกอบกับมีแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการพัฒนา
โครงการอาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพตลอดแนวเส้นทางโครงการ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ความสาคัญของแหล่งทัศนียภาพ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสาคัญตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพื่อประเมินระดับผลกระทบ
ของโครงการต่อแหล่งทัศนียภาพนั้นๆ และจัดหามาตรการปูองกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และอยู่ใน
ระดับต่าสุดที่สามารถควบคุมได้
2) วิธีการศึกษา
2.1) ศึกษาสภาพความงดงาม ภูมิทัศน์ แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ปัจจุบันใน
พื้นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบในระยะห่างข้างละ 500 เมตร โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายงาน
และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่ต่างๆ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการสารวจภาคสนาม
2.2) จัดท าแผนที่แสดงที่ ตั้ง และบั นทึ กข้อมู ลรายละเอีย ดเกี่ย วกับแหล่ งท่ องเที่ ยวและธรรมชาติ ที่
สวยงามตลอดแนวเส้นทางโครงการ
3) ผลการศึกษา
แนวเส้นทางโครงการฯ พาดผ่านพื้นที่ของเขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
เขตสัมพันธวงศ์ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ ของกรุงเทพมหานคร และอาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นชุมชนเมือง โดยมีอาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน
สถานศึกษา สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน และศาสนสถานต่างๆ ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง มี
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ดังตารางที่ 4.4.5-1
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ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1. วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

ที่ตั้ง

ประวัติความเป็นมา

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

ถนนประชาราษฎร์สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เกียกกาย ถนนทหาร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2365 ได้รับพระราชทานวิสงุ คามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2375 สังกัดคณะสงฆ์ 460 เมตร (ไปทางขวา)
มหานิกาย สิ่งสาคัญในวัด คือ พระประธานในพระอุโบสถ และพระพุทธรูปบนหอสวดมนต์

2. พิพิธภัณฑ์เด็กเกียกกาย

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เกียกกาย ถนนทหาร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

200 เมตร (ไปทางขวา)

3. พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

กองวิทยาการกรมสรรพาวุธ
ทหารบก ถนนทหาร
สะพานแดง
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

1. เขตบางซื่อ
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดุสิต
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2. เขตดุสิต

บริเวณนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งขององค์การทอผ้าได้ถูกยุบไปเมื่อปี พ.ศ. 2541 จึงได้มีการจัดสร้าง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดุสิตขึ้นมาในรูปของเรือนไม้
ชั้นเดียวตามแบบทีน่ ิยมกันในสมัยเมื่อร้อยปีก่อน แบ่งการแสดงเป็นห้องๆ ห้องแรกเป็นห้อง
แสดงความเป็นมาของเขตดุสิต มีการจัดบรรยากาศในอดีต และแสดงภาพสถานที่สาคัญใน
เขตดุสิต ห้องที่สองเป็นการจัดแสดงเรื่องราวของการแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 - 7 ในชุด
ของเจ้าจอมและพระสนม และเรื่องราวบุคคลสาคัญที่มีผลงานเด่นในเขตดุสติ เช่น พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น และห้องสุดท้ายเป็นห้องภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชุมชน
เดิมเป็นที่ตั้งของอาคารโรงงานทอผ้าทหารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
ภายในอาคารมีการจัดกิจกรรมออกเป็นภาคทั้งหมด 8 ส่วน คือ 1. ภาคเทคโนโลยี
2. ภาควิทยาศาสตร์ 3. ภาคธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ภาคกีฬาและนันทนาการ
5. ภาควัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 6. ภาคชีวิตของเรา 7. ภาคกิจกรรมสาหรับเด็ก
และ 8. ภาคนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ย วกับทหาร โดยในแต่ละภาคมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
มากมาย อาทิ กิจกรรมห้องดนตรีน้อย กิจกรรมนักโบราณคดีน้อย เป็นต้น
ภายในเป็นคลังอาคารรุ่นเก่าขนาดใหญ่ มีอายุไม่ต่ากว่า 70 ปี จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ใน
อดีตของกองทัพบก เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของอาวุธแต่ละช่วงเวลา
ทั้งปืนใหญ่ ปืนเล็ก ดาบ กระบี่ ตลอดจนเครื่องจักร และเครื่องใช้ในอดีตของหน่วย

200 เมตร (ไปทางขวา)

ติดกับแนวรถไฟฟูา
(ไปทางขวา)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-1)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง
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4. พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ถนนราชสีมา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

5. หอสมุดแห่งชาติ

ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

6. วัดโบสถ์สามเสน

ถนนสามเสน แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

7. วัดราชผาติการามวรวิหาร

ถนนราชวิถี
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

2. เขตดุสิต (ต่อ)

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ สร้างขึ้น เพื่อส่ง เสริมวิช าชีพหนัง สือพิมพ์ เป็นศูน ย์กลางเรียนรู้ 350 เมตร (ไปทางซ้าย)
แหล่งศึกษาค้นคว้าตลอดจนเป็นสถานที่รวบรวมเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ
ที่ มี คุ ณค่ า ในวงการหนัง สื อพิ ม พ์ ไทย ตั้ ง แต่อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยจั ด แสดงด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ทันสมัย
แต่เดิมริเริ่มตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวังมีชื่อว่า “หอสมุดวชิรญาณ” ต่อมาได้ขยับขยายมา ติดกับแนวรถไฟฟูา
สร้างขึ้นบริเวณท่าวาสุกรี ในปี พ.ศ. 2509 เป็นอาคารใหญ่สูง 4 ชั้น ในปัจจุบันได้ขยายการ (ไปทางขวา)
บริหารค้นคว้าออกไปมาก ประกอบด้วย หอพระสมุดวชิรญาณใช้เป็ นสถานที่เก็บศิลาจารึก
และตู้พระธรรม ห้องสมุดดนตรี ทูลกระหม่อมบริพัตร ห้องหนังสือภาษาโบราณศูนย์นราธิป
เพื่อการวิจัย ทางสัง คมศาสตร์ ห้องโสตทั ศนวัส ดุ สุน ทราภรณ์ นอกจากนี้ ยัง มีบ ริการ
ภาพยนตร์สารคดี และจัดอภิปรายที่ห้องประชุมหอสมุดฯ และนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้น
เป็นประจา
ตั้งอยู่ริมคลองสามเสน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อุโบสถเป็นศิลปะ ติดกับแนวรถไฟฟูา
สมัยอยุธยาแบบฐานโค้งสาเภา มีพระพุทธรูปในอุโบสถชื่อหลวงพ่อสุขเกษม สร้างขึ้นตั้งแต่ (ไปทางซ้าย)
สมัยอยุธยา สิ่งสาคัญในวัด คือ ภายในอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย
มีความวิจิตรงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
เดิมเป็นวัดร้างโบราณ ชื่อว่า “วัดส้มเกลี้ยง” รัชกาลที่ 3 โปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่น 370 เมตร (ไปทางขวา)
เกล้าฯ เมื่อครั้งดารงพระยศเป็นเจ้าฟูากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ สร้างวัดใหม่เป็นการผาติกรรม
แทนวัดส้มเกลี้ยง และได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชผาติการาม” ต่อมาได้ขึ้นทะเบียน
เป็น “พระอารามหลวง” และมีการบูรณะเพิ่มเติมอีกในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่ 5
ประวัติความเป็นมา

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-2)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

ประวัติความเป็นมา

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
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8. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ถนนศรีอยุธยา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

9. วัดใหม่ทองเสน

ถนนทหาร แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10. วัดประสาทบุญญาวาส

ถนนสุโขทัย
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2376 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2379 เดิมมีชื่อวัดว่า
“วัดคลองสามแสน” เพราะอยู่ใกล้คลองสามแสน (ปัจจุบันเรียกว่า คลองสามเสน)

11. วัดคอนเซ็ปชัญ

ถนนสามเสน ซอยมิตตคาม
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1674 เนื่องจากชาวโปรตุเกสได้รับราชการทั้ง ฝุายทหารและ 370 เมตร (ไปทางขวา)
พลเรือน ครั้งนั้น มีศึกสงครามบ่อย โดยชาวโปรตุเกสได้ทาการรบ ทาให้ได้รับความชอบ
หลายครั้งหลายคราว ซึ่งในที่สุดสมเด็จพระนารายณ์โปรดปรานมาก จึงทรงพระราชทานให้
ชาวโปรตุเกสที่นิยมนับถือลัทธิคริสตัง ตั้งวัดเพื่อบาเพ็ญลัทธิกรรมได้โดยสะดวกใจ สิ่งสาคัญ
ในวัด คือ รูปสลักพระรูปพระแม่เจ้าพระนางมหามารีอา พระรูปสลักนี้มีขนาดสูงประมาณ
100 เมตร แกะสลักด้วยฝีมือประณีตบรรจง และลงรักปิดทองสวยงามหาที่ติมิได้

2. เขตดุสิต (ต่อ)

เดิม เป็น วัด โบราณชื่อว่า “วัด สมอแครง” สมเด็จกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิง หนาค 340 เมตร (ไปทางขวา)
ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อจากนั้น กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ (ต้นสกุลกุญชร ณ อยุธยา) ซึ่งเป็น
พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 ทรงบูรณะและอุปถัม ภ์ เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์เจ้า
สิงหนาทราชดุรงฤทธิ์พระโอรสทรงอุปถัมภ์ต่อมา หลังจากนั้น เจ้านายผู้สืบสายสกุลกุญชร
ได้ให้ความอุปถัมภ์ จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 ทรงรับเป็นพระอารามหลวง และพระราชทาน
นามใหม่ว่า “วัดเทวราชกุญชร”
สร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2365 ผู้สร้างวัดใหม่ทองเสน คือ พระธรรมอุดม 220 เมตร (ไปทางซ้าย)
ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ มีผู้คนนับถือมากและเป็นพระคู่เทศน์ปุจฉาวิสัจฉนากับเจ้าพระคุณ
สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรัง สี สิ่งที่ สาคัญในวัด คือ พระปุาเลไลย์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ใน
มณฑลด้านหน้า เป็น พระพุท ธรูปสร้างด้วยปูน ขาวผสมทรายและน้าอ้อย ลงรักปิด ทอง
ความสูง 9 เมตร จาลองแบบมาจากพระปุาเลไลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
290 เมตร (ไปทางขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-3)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

12. วัดราชาธิวาสวิหาร

ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

1. วัดอินทรวิหาร

ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2. วัดนรนาถสุนทริการาม

ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2. เขตดุสิต (ต่อ)
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3. เขตพระนคร

ประวัติความเป็นมา

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1820 เดิมมีชื่อว่า “วัดสมอราย” ได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 230 เมตร (ไปทางขวา)
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ท รงปฏิสังขรณ์ใหม่ แล้ว
พระราชทานนามใหม่ว่ า “วัด ราชาธิ วาสวิห าร” เป็น วัด แรกที่ ถื อก าเนิ ด คณะสงฆ์
ธรรมยุตินิกาย สิ่งสาคัญในวัด คือ พระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด
เป็นวัดที่มีมาก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่า “วัดบางขุนพรหมนอก” ในสมัยรัชกาลที่ 1 130 เมตร (ไปทางซ้าย)
ได้มีการบูรณะครั้งสาคัญซึ่งทาให้ได้ชื่อว่า “วัดอินทาราม” ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอินทรวิหาร” ด้วยทรงเห็นว่า ชื่อไปพ้องกับวัด
อินทาราม (วัดบางยี่เรือใต้) ทางฝั่งธนบุรี ส่วนชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดอินทร์
วัดอินทร์บางขุนพรหม หรือวัดหลวงพ่อโต สิ่งสาคัญในวัด คือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปาง
อุ้มบาตรสูง 16 วา กว้าง 5 วา 2 ศอก และบ่อน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
เดิมมีชื่อว่า “วัดเทพยพลี” บางคนเรียกเพี้ยนไปเป็น วัดฉิมพลี สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้น 30 เมตร (ไปทางขวา)
ระหว่างปลายรัชกาลที่ 2 ถึงก่อน พ.ศ. 2394 ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง
ผดุงกรุง เกษม และคลองนี้ได้ตัดผ่านพื้น ที่ของวัดเทพยพลีด้วย ต่อมาสมัยต้นรัช กาลที่ 5
พระยาโชฎีกราชเศรษฐี กับคุณหญิงสุ่น (ภรรยา) ได้มีจิตศรัทธาสละทรัพย์ทาการปฏิสังขรณ์
วัด แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างวัดขึ้นใหม่ เพราะได้สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลา
การเปรียญ พระเจดีย์และกุฏิสงฆ์ใหม่ทั้งหมด ครั้นปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยก็ได้น้อมเกล้าฯ
ถวายแด่รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงและได้ทรงแปลงให้เป็น
วัดฝุายธรรมยุตินิกาย พระราชทานามวัดใหม่ว่า “วัดนรนาถสุนทริการาม” ตั้งแต่ พ.ศ.
2418 เป็นต้นมา

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-4)
พื้นที่เขต/อาเภอ
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3. เขตพระนคร
(ต่อ)

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

3. วัดเอี่ยมวรนุช

ถนนสามเสน
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

4. วัดใหม่อมตรส

ซอยสามเสน 8 ถนนสามเสน
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

5. วัดสามพระยาวรวิหาร

ซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

6. วัดสังเวชวิศยาราม

ถนนลาพู ซอยสามเสน 1
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา

ติดกับสถานีรถไฟฟูา
(ไปทางซ้าย)

150 เมตร (ไปทางซ้าย)

ติดกับสถานีรถไฟฟูา
(ไปทางขวา)

170 เมตร (ไปทางขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วัดนี้เป็นวัดที่สร้างก่อนวัดบางขุนพรหมเมื่อปี พ.ศ. 2442 สิ่งที่สาคัญในวัด คือ พระอุโบสถ
โดยที่ด้านหน้าพระอุโบสถนั้น จะประดิษฐาน “พระอีบาง” ส่วนภายในพระอุโบสถ ก็มี
พระประธานประดิษฐานอยู่ มีพระอัครสาวกซ้ายขวา และด้านหน้าประดิษฐาน “หลวงพ่อ
สารพัดช่าง” เป็นองค์รองประธาน และวิหารหลวงปูุทวด ซึ่งภายในประดิษฐาน “หลวงปูุ
ทวดเหยียบน้าทะเลจืด” อันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
สร้างในสมัยปลายรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรีประมาณ พ.ศ. 2321 ไม่ปรากฏนามและ
ประวัติผู้สร้าง เดิมมีชื่อว่า “วัดวรามะตาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วัดอมฤตยรส” จากที่
ได้พบหลักฐานในใบตราตั้งเจ้าอาวาส พระอธิการเทศเป็นสมภาร ลงวันที่ 15 สิงหาคม ร.ศ.
120 ตรงกับ พ.ศ. 2444 และได้นามใหม่อีกเป็น “วัดใหม่อมตรส” ซึ่งได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2321
เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีชื่อว่า วัดสักบ้างหรือวัดขุนพรหมบ้าง สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะมาโดยลาดับ
ครั้นต่อมา ในรัชกาลที่ 3 ได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ประกอบด้วย พระยาราชภักดี พระยา
เทพอรชุนและพระยาราชวรานุกูล รวมสามคนพี่น้องได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จจึงได้
ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นวัดหลวงในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดสามพระยา”
เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อว่า วัดสามจีนเหนือ
ต่อมา เรียกชื่อ วัดบางลาพู (ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดบางลาพูบน) เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 1
ทรงรับเอาวัดโบราณหลายวัดในพระราชูปถัมภ์ หนึ่งในนั้น คือ วัดบางลาพู พระองค์ทรง
สร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้ให้สง่างาม มีเสนาสนะมั่นคงถาวร เพื่อพระราชทาน
ให้เป็นสถานที่อยู่ของพระสนมชาวเขมรที่มีจิตเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา จนถึงรัชกาล
ที่ 4 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยนชื่อจากวัดบางลาพู เป็น “วัดสังเวชวิศยาราม”

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-5)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
7. วัดตรีทศเทพวิหาร
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3. เขตพระนคร
(ต่อ)

ที่ตั้ง
ถนนประชาธิปไตย
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

8. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ถนนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

9. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 สันนิษฐานกันว่า วัดนี้สร้างก่อน พ.ศ. 2405 อันเป็นปีเดียวกับผู้
ริเริ่มสร้างวัดนี้ได้สิ้นพระชนม์ลง เจ้านายองค์นี้ คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น
วิษณุนาถนิภาธร ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศได้ดาเนินการ
สร้างต่อ สร้างไปได้แค่เพียงกาหนดเขตของวัดทาฐานรากอุโบสถ และพระเจดีย์เท่านั้น ก็
สิ้นพระชนม์ และรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าให้ พระยาราชสงคราม ดาเนินการต่อจนแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2410 และทรงพระราชทานชื่อว่า “วัดตรีทศเทพวรวิหาร”
เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง เดิมเรียกว่า “วัดกลางนา”
ซึ่งสันนิษฐานกันว่า วัดนี้คงตั้งอยู่กลางทุ่งนา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดที่ตั้งอยู่
ใกล้พระบรมมหาราชวัง ตลอดจนโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปู ต่อมา
ในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัด ตองปู แล้วถวาย
เป็นพระอารามหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม” เพื่อเป็น
อนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง
สิ่งสาคัญในวัด คือ พระประธานในพระอุโบสถ โดยชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อปูุ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้มีพระราชดาริ
โปรดให้สร้างขึ้น แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน เดิมที่มีชื่อว่า “วัดใหม่” โดยมี
การสร้างด้วยศิลปะไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสาคัญอยู่ 2 องค์ คือ พระ
ประธาน อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน เพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก และใต้ฐานพุทธบัล ลังก์พระพุท ธชินสีห์ พระประธานใน
พระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
240 เมตร (ไปทางซ้าย)

270 เมตร (ไปทางขวา)

ติดกับแนวรถไฟฟูา
(ไปทางขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-6)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง
ถนนปรินายก
เชิงสะพานผ่านฟูาลีลาศ
ถนนราชดาเนินนอก
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

11. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

12. วัดเทพธิดารามวรวิหาร

ถนนมหาไชย
แขวงสาราญราษฎร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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10. วัดปรินายกวรวิหาร

3. เขตพระนคร
(ต่อ)

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมสุรินทร์” ตามชื่อของผู้สร้างวัดและผู้สร้าง
วัดนั้นก็ คือ เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อประมาณ พ.ศ. 2352 – 2354
วัดพรหมสุรินทร์จึงคงสร้างในระยะเวลาระหว่าง 3 ปีนี้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงมี
พระราชศรัทธาพระราชทานบรมราชานุเคราะห์วัดของเจ้าพระยาบดินทร์เดชา คนโปรดของ
พระองค์ท่านและพระราชทานนามวัดว่า “วัดปรินายก” สิ่งที่สาคัญในวัด คือ พระประธาน
ในพระอุโบสถชื่อว่า “พระสุรภีพุทธพิมพ์ ” เป็นพระรูปปางมารวิชัย ในศิลปะสมัยสุโขทัย
ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 1.60 เมตร หล่อด้วยสาริด ลงรัก ปิดทอง
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2389 ทรงสร้างบนสวนผลไม้เก่า เนื้อที่ประมาณ 25
ไร่ เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิง
โสมนัสวัฒนาวดี (ซึ่งภายหลังเป็นพระมเหสีในรัชกาลที่ 4) โดยทั้งสองพระองค์เสด็จวางศิลา
ฤกษ์เมื่อ พ.ศ. 2389 สิ่งสาคัญในวัด คือ โลหะปราสาท นับเป็นโลหะปราสาท แห่งที่ 3 ของ
โลก โดยสร้างเป็นปราสาทสูง 3 ชั้น มียอดทั้งหมด 37 ยอด ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ชั้น
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2379 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า
หญิงวิลาสพระปิยราชธิดา และสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2382 และรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานนามว่า “วัดเทพธิดาราม” สิ่งสาคัญในวัด คือพระปรางค์ทิศทั้งสี่ เป็นฝีมือ
ช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 บุษบกที่รองรับพระประธานภายในโบสถ์ที่ประดิษฐ์อย่างสวยงาม
และที่ผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์แบบอย่างในรัชกาลที่ 3
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นวัดซิกข์แห่งแรกของประเทศไทย และ
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่ประกอบพิธีมงคลสมรสต่อหน้าพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์
ซาฮิบ โดยเป็นอาคารรูปทรงศิลปะแบบอินเดียสีขาว มียอดโดมสีทองอร่าม ภายในอาคาร
ถูกแบ่งออกเป็น 6 ชั้น ส่วนสาคัญที่น่าสนใจ คือ ชั้น 4 ที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ใช้สาหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
140 เมตร (ไปทางซ้าย)

ติดกับแนวรถไฟฟูา
(ไปทางขวา)

ติดกับแนวรถไฟฟูา
(ไปทางขวา)

ติดกับแนวรถไฟฟูา
(ไปทางขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

13. วัดซิกข์ หรือคุรุดวาราศีคุรุสิงห์ ถนนจักรเพชร
สภา
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-7)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง
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14. วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร

ถนนบารุงเมือง
แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

15. สวนรมณีนาถ

ถนนมหาไชย
แขวงสาราญราษฎร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

3. เขตพระนคร
(ต่อ)

ประวัติความเป็นมา

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัด 260 เมตร (ไปทางขวา)
มหาสุทธาวาส” โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษ ฐานพระศรีศากยมุนี
(พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย จึงเรียกกันว่า วัดพระโต วัด
พระใหญ่ หรือวัด เสาชิง ช้าบ้าง จนกระทั่ง ในรัช กาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อและทรง
จาหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้ว
เสร็จ การก่อสร้างมาเสร็จบริบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2390 และพระราชทานนาม
ว่า“วัดสุทัศนเทพวราราม” สิ่งที่สาคัญในวัด คือ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญ พระบรม
ราชสรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีเมื่อ พ.ศ.
2493 และพระอุโบสถ จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายใน
พระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
แต่เดิมเคยเป็นคุกเก่ามาก่อน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่า ที่ต้อง ติดกับแนวรถไฟฟูา
ขัง จองจ าผู้ก ระท าผิด ต้องควบคู่ไ ปกับ ศาลสถิต ยุติธ รรม โดยดู รูป แบบเรือนจาที่ ป ระเทศ (ไปทางขวา)
สิงคโปร์ ชื่อว่า “Brixton” อันเป็นเรือนจาระดับความมั่นคงสูงสุดมาใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
สามารถย้ายนักโทษเข้าไปอยู่ได้เมื่อ พ.ศ. 2434 และได้รับการขนานนามว่า “คุกกองมหันต์
โทษ” หรือเรียกกันว่า “คุกใหม่” และได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายใช้ชื่อว่า “เรือนจา
พิเศษกรุงเทพมหานคร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ปรับปรุงพื้นที่
เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นสวนสาธารณะและเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2535 ได้รับ
พระราชทานนามว่า “รมณีนาถ”

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-8)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
16. ดิโอลด์สยามพลาซ่า

17. วัดราชบูรณวรวิหาร
3. เขตพระนคร
(ต่อ)

ที่ตั้ง
แยกพาหุรัด ด้านถนนพาหุรัด
ตัดกับถนนบูรพา ตลอดแนว
จนถึงถนนตีทอง
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟูา
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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18. พระบรมราชานุสาวรีย์
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟูา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา แขวงวังบูรพาภิรมย์
จุฬาโลก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เดิมเป็นที่ตั้งของตลาดมิ่งเมือง ซึ่งเป็นแหล่งจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป และร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
จนกระทั่งบริษัท สยามพาณิชย์พัฒนาอุตสาหกรรม จากัด เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ โดยสร้าง
อาคาร 4 ชั้น ขึ้นใหม่ ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณของย่านนั้น โดยเปิดเมื่อวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2536 โดยปัจจุบันเปิดให้เช่าพื้นที่ เพื่อจาหน่ายอาทิ เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟูา
ขนมไทย เป็นต้น
เป็นวัดเก่าแก่ เดิมมีชื่อว่า “วัดเสียบ” วัดนี้เป็นวัดหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า
ในราชธานีจะต้องมีวัด สาคัญประจา 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัด ราชบู รณะ และวัดราช
ประดิษฐ์ โดยพระสัมพันธวงศ์ เธอเจ้าฟูากรมหลวงเทพหริรักษ์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรง
บูรณปฏิสังขรณ์วัดเลียบเสร็จแล้ว รัชกาลที่ 1 ก็ทรงพระราชทานนามว่า “วัดราชบูรณะ”
สิ่งสาคัญในวัด คือพระปรางค์องค์เดิม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 โดย
รัช กาลที่ 7 ทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างถาวรวัตถุเป็น อนุส รณ์พระปฐมกษัต ริย์แห่งกรุง
รัตนโกสิน ทร์ จึงทรงปรารภพระราชประสงค์นี้กับคณะรัฐ บาล และได้มีมติต กลงสร้าง
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก เพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ
ของพระองค์ และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาในคราวเดียวกัน โดยรัชกาลที่ 7
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475
เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดสะแก” รัช กาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสระเกศ” ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้างพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง ทรง
กาหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐ านย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่ส าเร็จในรัช กาล เมื่อถึงสมัย
รัชกาลที่ 4 จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจนถึง
ปัจจุบันนี้

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
250 เมตร (ไปทางขวา)

90 เมตร (ไปทางขวา)

150 เมตร (ไปทางขวา)

120 เมตร (ไปทางซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

4. เขตปูอมปราบ
ศัตรูพ่าย

ถนนจักรพรรดิพงษ์
แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-9)
พื้นที่เขต/อาเภอ

4. เขตปูอมปราบ
ศัตรูพ่าย (ต่อ)

สถานที่ท่องเที่ยว
2. วัดดิสานุการาม

ถนนวรจักร
แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

3. วัดพระพิเรนทร์

ถนนวรจักร
แขวงบ้านบาตร
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

1. วัดชัยชนะสงคราม

ถนนจักรวรรดิ
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

2. วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
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5. เขตสัมพันธวงศ์

ที่ตั้ง

ประวัติความเป็นมา

430 เมตร (ไปทางซ้าย)

200 เมตร (ไปทางซ้าย)

280 เมตร (ไปทางซ้าย)

70 เมตร (ไปทางซ้าย)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 2350 เดิมมีชื่อว่า “วัดจางวางดิษฐ์” เพราะ
ผู้สร้างมีนามว่า “นายดิษฐ์” ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมมหาดเล็ก มีตาแหน่งเป็น
“จางวาง” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดพระราชทานนามใหม่เป็น “วัดดิสานุการาม” และ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2397 สิ่งที่สาคัญในวัด คือ พระประธาน
ในอุโบสถ แบบปางมารวิชัย และฝาผนังจิตรกรรม เรื่อง ทศชาติเทพชุมนุมภาพพุทธประวัติ
ตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ และตอนผจญมาร
สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราว พ.ศ. 2300 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ.
2379 ทรงโปรดให้พระพิเรนทรเทพ มาบูรณปฏิสังขรณ์วัด เจ้าศรัทธาจึงตั้งนามวัดว่า “วัด
ขาเขมการาม” ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2411 ทรงเปลี่ยนนามวัดใหม่ให้ว่า “วัดขา
โคราช” ใช้มาถึง พ.ศ. 2430 จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระพิเรนทร์” ตามชื่อ
บรรดาศักดิ์ของเจ้าศรัทธาผู้บูรณปฏิสังขรณ์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.
2430 สิ่งสาคัญในวัด คือ ในพระอุโบสถ มีพระประธานปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 2 เมตร
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมมีชื่อว่า “วัดตึก” สร้างขึ้นในบริเวณบ้านและที่ดินของ
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภายหลังจากการเดินทางไปรบชนะญวนและเขมร
กลับมา ได้มีจิตศรัทธายกที่ดินและบ้านถวายวัด ตั้งชื่อว่า “วัดชัยชนะสงคราม” เพื่อเป็น
อนุส รณ์แ ห่ง การมีชัยชนะสงคราม สิ่ง ที่ ส าคัญในวัด คื อ พระพุ ท ธชัยสิ ง หมุ นิน ทรธรรม
บดินทร์โลกนาถเทวนรชาติอภิปูชนีย์ อยู่ในพระอุโบสถ
เดิมเป็นวัดราษฎร์นามว่า “วัด เชิงเลน” เป็น วัด โบราณ สัน นิษฐานว่ามีม าแต่ส มัยกรุง
ศรีอยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ประมาณปี พ.ศ. 2328 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟูา
กรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทรงสถาปนาใหม่หมดทั้ง
พระอาราม และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงแก่รัชกาลที่ 1 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า “วัดบพิตรพิมุข” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข สิ่งที่สาคัญในวัด คือ พระอุโบสถ ลักษณะ
เป็นอาคารทรงไทย ชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-10)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

3. วัดจักรวรรดิราชาวาส
วรมหาวิหาร

ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

1. วัดอนงคารามวรวิหาร

ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

2. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

5. เขตสัมพันธวงศ์
(ต่อ)
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6. เขตคลองสาน

ประวัติความเป็นมา

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

เดิมเป็นวัดราษฎร์นามว่า “วัดนางปลื้ม” สร้างในสมัยอยุธยา ต่อมาเรียกว่า “วัดสามปลื้ม” 230 เมตร (ไปทางซ้าย)
เจ้ า พระยาบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) ได้ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ขึ้ น ใหม่ ทั้ ง พระอาราม
ประมาณปี พ.ศ. 2362 และได้ถวายรัชกาลที่ 3 ทรงรับ ไว้เป็นพระอารามหลวง และ
พระราชทานนามว่า “วัดจักรวรรดิราชาวาส” เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2368 ภายในวัดมีศาล
และรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชาอยู่ด้วย สิ่งที่สาคัญในวัด คือ พระอุโบสถมีหลังคาแบบจีน
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมในสมัยนั้น ผนังภายในพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สวยงาม
เดิมมีชื่อเรียกหลายชื่อว่า วัดใหม่บ้าง วัดน้อยบ้าง วัดท่านผู้หญิงน้อยบ้าง ในครั้งหลังสุด 160 เมตร (ไปทางซ้าย)
เรียกว่า “วัดน้อยขาแถม”เนื่องจากวัดนี้สร้างขึ้นโดยท่านผู้หญิงน้อย ภริยาสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยอุทิศที่สวนกาแฟของท่านสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.
2393 เพื่อให้คู่กับวัดพิชยญาติการาม ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ
บุนนาค) ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของท่านผู้หญิงน้อยเป็นผู้สร้างส่วนต่างๆ ให้เพิ่มเติม จน
แล้วเสร็จ และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามวัดใหม่ขึ้นว่า “วัดอนงคาราม” เพื่อ
เป็นเกียรติแก่ท่านผู้หญิงน้อย สิ่งที่สาคัญภายในวัด คือ พระแก้วขาว โดยจะเปิดให้บุคคล
ทั่วไปเข้าชมปีละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้นปีใหม่และวันเข้าพรรษา
เดิม เป็น วัด ร้าง ไม่มีพระภิกษุส ามเณรจาพรรษา และไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด 60 เมตร (ไปทางซ้าย)
ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2372 – 2375 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ได้
ดาเนินการปรับปรุงสถาปนาขึ้น แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงแก่รัชกาลที่ 3
โดยพระองค์พระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดพระยา
ญาติ” ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” สิ่งที่สาคัญ
ในวัด คือ พระอุโบสถ สร้างเป็นศิลปะแบบจีน ด้านในมีพระประธานปางมารวิชัย นามว่า
“หลวงพ่อสมปรารถนา”

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-11)
พื้นที่เขต/อาเภอ

6. เขตคลองสาน
(ต่อ)

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

4-356

3. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

4. มัสยิดกูวดิลอิสลาม หรือตึกแดง

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ถนนประชาธิปก
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

2. โบสถ์ซางตาครู้ส

ซอยกุฎีจีน
ถนนเทศบาลสาย 1
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

7. เขตธนบุรี

ประวัติความเป็นมา
จัดสร้างขึ้นตามพระราชดาริของรัชกาลที่ 9 เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่า รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนย่านนี้ พร้อมกับพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้
เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย
ที่ดินจานวน 4 ไร่ แก่รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของ
ที่ดิน สิ่งที่สาคัญ คือ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาใกล้เชิงสะพานพุทธฯ ซึ่งแต่เดิมตึกแดง คือ สานักงานพระคลังสินค้า
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ซึ่งท่านได้บริจาคเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ให้กับมุสลิม
ในชุมชนนี้ เนื่องจากมุส ลิม ที่ตั้ง ถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ไม่มีมัส ยิด ส าหรับ ปฏิบัติศาสนกิจ
ต้องเดินทางไปที่มัสยิดบ้านสมเด็จ ซึ่งหนทางสมัยนั้นเต็มไปด้วยปุาสะแก มัสยิดนี้จึงเริ่ม
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2402
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2371 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้อุทิศ
สวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น ครั้นถึง ปี พ.ศ. 2375 ได้ถวายเป็น พระอารามหลวง ในสมัย
รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาส” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดรั้วเหล็ก”
สิ่งที่สาคัญในวัด คือ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาค เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย เป็น
วิหาร 5 ห้อง
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 โดยบาทหลวงกูเลียล โมกันดาครู้ส ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรม
ชั้นเดียวแบบอิตาลียุคนีโอคลาสสิคผสมเรอเนอซองค์ ลักษณะเด่น คือ หอคอยยอดโดม
ประดับด้วยไม้กางเขนบนเรือนยอด และถือเป็นศาสนสถานที่สาคัญที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีน
เก่าแก่ ริมแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี และกรุงเทพฯ มายาวนาน

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
230 เมตร (ไปทางซ้าย)

200 เมตร (ไปทางซ้าย)

ติดกับแนวรถไฟฟูา
(ไปทางขวา)

390 เมตร (ไปทางขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-12)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

4-357

3. วัดบุปผารามวรวิหาร

ถนนเทศบาลสาย 1
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

4. วงเวียนใหญ่ หรือ
พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

5. วัดหิรัญรูจีวรวิหาร

ถนนอินทรพิทักษ์
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

6. วัดกระจับพินิจ

ถนนสายสัมพันธ์ แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

7. เขตธนบุรี (ต่อ)

ประวัติความเป็นมา

360 เมตร (ไปทางขวา)

ติดกับแนวรถไฟฟูา

260 เมตร (ไปทางขวา)

360 เมตร (ไปทางขวา)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

เดิมเป็นวัดโบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า “วัดดอกไม้” ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่า ใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาเป็นวัดร้าง ในเวลาต่อมาสมัยรัชกลาที่ 3 ท่านผู้หญิงจันทร์
ภริยาเอกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุน นาค) ได้ท าการปฏิสัง ขรณ์
เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน และในสมัยปลายรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2391 สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ทาการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยการบูรณะครั้งนี้ รัชกาลที่ 4
ทรงช่วยในการบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดบุปผาราม” สิ่งที่
สาคัญในวัด คือ หลวงพ่อบุป ผา พระประธานในพระวิหารเป็น พระพุทธรูป ปางมารวิชัย
แบบพระพุทธชินราช
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกแบบและควบคุมการหล่อ
โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินผู้ปั้น คือ นายแสวง สงฆ์มั่งมี ต่อมาในวันที่ 28 ธ.ค.
พ.ศ. 2497 จึงมีรัฐพิธีเปิดเป็นทางการ โดยรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดาเนินทรงวางพวง
มาลา ถวายราชสักการะ
เดิมเรียกว่า “วัดน้อย” สร้างในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2321 โดยเจ้าขรัวเงิน
พระชนกของกรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 2 ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 4 พระยาอนุชิตได้ทาการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี
พ.ศ. 2397 โดยรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามว่า “วัดหิรัญรูจี” และโปรดให้หล่อ
พระพุทธรูปด้วยเงินทั้งองค์ ปางมารวิชัย ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 2367 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมมีนาม
ว่า “วัดใหม่กลางคลอง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 คุณหลวงพินิจวิเทศภัณฑ์ กับคุณนาย
กระจับ ได้มาขอบูรณะซ่อมแซมอาคารเสนาสนะต่างๆ จนเป็นหลักฐานมั่นคงแล้วขนานนาม
วัดใหม่เป็น “วัดกระจับพินิช” ตามนามของผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดและได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2370 สิ่งที่สาคัญในวัด คือ พระประธานหน้าตักกว้าง 21 เมตรเศษ
สมัยสุโขทัย

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-13)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

8. วัดราชวรินทร์

ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

9. วัดสุทธาวาส

ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

10. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี

ชั้น 3 โรงเรียนสอน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

7. เขตธนบุรี (ต่อ)

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)

เดิมมีนามว่า “วัดโคก” สร้างขึ้นเมื่อประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาหรือต้นกรุงธนบุรี ต่อมา 180 เมตร (ไปทางซ้าย)
วัดขาดผู้ทานุบารุงจึงได้กลายเป็นวัดร้างเป็นเวลานาน ครั้นถึงปี พ.ศ. 2495 เจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม ได้อนุมัติให้ฟื้นฟูวัดโคกขึ้นใหม่ ต่อมาได้
เปลี่ยนนามเป็น “วัดสันติธรรมาราม” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาทั้งหลัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 สิ่งที่สาคัญในวัด คือ
พระพุทธรูปหลวงพ่อขาว
สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2260 สมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง 420 เมตร (ไปทางซ้าย)
เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดสาเหร่” เพราะตั้งอยู่ติดกับคลองน้าสาเหร่ และมีต้นสาเหร่อยู่เป็น
จานวนมากในบริเวณนั้น ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดราช
วรินทร์” สันนิษฐานจากนามวัดแล้วเข้าใจว่า วัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างเพิ่มเติม
โดยผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ในตาแหน่งพระยาราชวรินทร์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2270
สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2333 ผู้สร้างวัดชื่อ สุต เป็นทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสิน 410 เมตร (ไปทางขวา)
มหาราช นายสุตได้ชักชวนญาติพี่น้อง และชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้น และเรียกว่า “วัด
ใหม่ตาสุต” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสุทธาวาส” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2455
โดยพิพิธภัณฑ์เปิดทาการวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. จัดแสดงต่างๆ ติดกับแนวรถไฟฟูา
เช่น ข้อมูลเบื้องต้นเขตธนบุรี วิถีชาวสวนดั้งเดิมของชาวธนบุรี ศิลปวัฒนธรรม และของดี (ไปทางขวา)
เขตธนบุรี เป็นต้น

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 27
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ
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7. วัดสันติธรรมาราม

ประวัติความเป็นมา

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-14)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง
ซอยมัสยิด ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

1. วัดมงคลวราราม

ซอยจอมทอง 2 ถนนจอมทอง
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ

2. วัดนาคนิมติ ร

ซอยสุขสวัสดิ์ 8 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ

3. วัดโพธิ์แก้ว

ถนนพระราม 2
ซอยวัดโพธิ์แก้ว แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

7. เขตธนบุรี (ต่อ)
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8. เขตจอมทอง

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 เริ่มมีการก่อสร้างอาคารมัสยิดขึ้น จนถึงปี พ.ศ. 2457 การ
ก่อสร้างอาคารถาวรของมัสยิดบ้านสมเด็จก็เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาการก่อสร้างทั้งหมด 7 ปี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ท่านอิหม่ามและคณะกรรมการ มีมติให้รื้ออาคารส่วนหน้าที่ชารุด
มากออก แล้วสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อการออกแบบเรียบร้อย ได้มีการ
วางศิลาฤกษ์ราวกลางปี พ.ศ. 2498 ใช้เวลาประมาณ 2 ปี งานโครงสร้างจึงเสร็จราวกลางปี
พ.ศ. 2500 แรกเริ่ม เดิมทีมัสยิดนี้มีหลายชื่อ แต่พี่น้องมุส ลิม บ้านสมเด็จพอใจจะใช้ชื่อ
“สุเหร่าบ้านสมเด็จ” เมื่อมัสยิดเสร็จสมบูรณ์ ท่านอาจารย์อะหมัดซีฮาบุดดีน บินซอและห์
(ครูสวัสดิ์) ได้กรุณาตั้งชื่อให้ว่า “มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน”
สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นคน
สร้างขึ้นมา เดิมมีชื่อว่า “วัดมะเกลือ” เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นปุาต้นมะเกลือ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น “วัดมงคลวราราม” และวัดแห่งนี้เคยได้ชื่อว่า เป็น
วัดลับแล เพราะพื้นที่วัดตั้งอยู่ในที่ลับ ไม่สะดวกในการสัญจร
สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2405 โดยตระกูล “สุขประมูล” เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านส่วนใหญ่
จะเรียกสั้นๆ ว่า “วัดนาค” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2410 สิ่งที่
สาคัญในวัด คือ พระพุทธรูปคู่วัดนาคนิมิตร โดยค้นพบประมาณปี พ.ศ. 2400 ชาวบ้านได้
พบพระพุทธรูปเป็นเนื้อปูนปั้น จึงได้อัญเชิญประดิษฐาน เพื่อเป็นที่สักการะของชาวบ้ าน
ในละแวกนั้น จนถึงปัจจุบัน มีนามว่า “หลวงพ่อหิน”
เดิมมีชื่อว่า “วัดโพธิ์แก้วสร้อยฟูาศรัทธาธรรม” โดยที่ตาโพธิ์ ยายแก้ว ได้ยกที่ดินถวายให้
เป็นที่สร้างวัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2349 ต่อมาได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดกลาง
บางปะแก้ว” คงเป็นเพราะวัดตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนบางปะแก้ว ครั้นต่อมาก็ได้เปลี่ยนนาม
ใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น “วัดโพธิ์แก้ว” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเกียรติอนุสรณ์แก่ สองตายายที่บริจาค
ที่ดินให้วัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 สิ่งที่สาคัญใน
วัด คือ พระพุทธรูปคู่วัดนามว่า “หลวงพ่อโพธิ์นิมิต” สร้างด้วยไม้แก่นจันทร์ปางสมาธิ

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
280 เมตร (ไปทางขวา)

230 เมตร (ไปทางขวา)

280 เมตร (ไปทางขวา)

180 เมตร (ไปทางขวา)
บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

11. มัสยิดนูรุ้ลมูบ่ ีน (บ้านสมเด็จ)

ประวัติความเป็นมา

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-15)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1. วัดเกียรติประดิษฐ์

2. วัดบางปะกอก
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9. เขตราษฎร์บูรณะ 3. วัดประเสริฐสุทธาวาส

4. วัดสารอด

ที่ตั้ง

ประวัติความเป็นมา

ซอยสุขสวัสดิ์ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2430 เดิมเรียกนามตามนามผู้อุทิศที่ดินให้ว่า “วัดใหม่ยายคง” ต่อมา
แขวงบางปะกอก
เปลี่ยนเป็น “วัดใหม่อรุณเกียรติ” และเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็น “วัดเกียรติประดิษฐ์” วัดนี้
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2435 สิ่งสาคัญในวัด คือ พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ นามว่า “หลวงพ่อใหญ่”
ซอยสุขสวัสดิ์ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ เดิมเป็นวัดโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง
แขวงบางปะกอก
อยู่ระยะหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2325 จึงมีผู้คนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณวัดเป็นจานวนมาก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ชาวบ้านก็ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดเสร็จแล้ว ก็ได้ ขนามนามว่า “วัดบางปะกอก” เนื่องจาก
ตั้งอยู่ริมคลองบางปะกอก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2327 สิ่งที่สาคัญใน
วัด คือ “หลวงปูุพริ้ง” เป็นที่เคารพบูชาของชาวราษฎร์บูรณะ
ซอยสุขสวัสดิ์ 27
เป็นวัดโบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นศิลปะแบบจีนโดยแท้ ต่อมาในสมัย
ถนนราษฎร์พัฒนา
รัชกาลที่ 3 ชาวจีนที่ค้าขายในบริเวณนั้น ได้นาเงินนั้นมาบูรณปฏิสังขรณ์วัด จากนั้นจึง
แขวงบางปะกอก
ทูลเกล้าฯ ถวายวัดตามจารึกในพระอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. 2381 สันนิษฐานว่า ชาวจีนผู้นั้น
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
น่าจะเป็นพระประเสริฐวานิช สิ่งที่สาคัญในวัด คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเรื่อง
สามก๊ก เขียนรอบผนัง 4 ด้าน โดยฝีมือช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ซอยวัดสารอด ถนนสุขสวัสดิ์
สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธ ยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2300 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง
แขวงราษฎร์บูรณะ
ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2457 ได้มีผู้ใจบุญ ต้นสกุล “กาญจนกุญชร” ทาการบูรณปฏิสังขรณ์
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
เสนาสนะต่ างๆ และต่ อมาทางวั ด ได้จั ด หาซื้ อที่ ดิน เพิ่ ม เติ ม อี ก และได้รั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2376 สิ่งสาคัญในวัด คือ พระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
นามว่า “หลวงพ่อรอด”

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
160 เมตร (ไปทางซ้าย)

400 เมตร (ไปทางซ้าย)

470 เมตร (ไปทางซ้าย)

280 เมตร (ไปทางขวา)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 4.4.5-1 รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการฯ (ต่อ-16)
พื้นที่เขต/อาเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
5. วัดสน

9. เขตราษฎร์บูรณะ
(ต่อ)
6. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
เขตราษฎร์บูรณะ
1. วัดรวก
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2. วัดครุใน
10. อาเภอ
พระประแดง

ที่มา : จากการสารวจของที่ปรึกษา

ประวัติความเป็นมา

ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถนนสุขสวัสดิ์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 แต่เดิมนั้น บริเวณตั้งวัดนี้มีต้นสนเป็นจานวนมาก
แขวงราษฎร์บูรณะ
จึงได้ขนานนามว่า “วัดต้นสน” ต่อมาชาวบ้านมักเรียกสั้นๆ ว่า “วัดสน” และได้ใช้เป็นนาม
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
วัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว แต่ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าได้รับ
เมื่อใด คงอยู่ในราว พ.ศ. 2415 สิ่งสาคัญในวัด คือ เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงปูุโม้” ซึ่ง
เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวราษฎร์บูรณะรู้จักดี
ซอยสุขสวัสดิ์ 27 ถนนราษฎร์- ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ได้จัดแสดงวัตถุและชุดนิทรรศการที่แสดงถึง
พัฒนา แขวงบางปะกอก
เอกลักษณ์ของพื้นที่ในบริเวณนี้อย่างครบถ้วน นับตั้งแต่หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึง
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ความเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่อดีต วิถีชีวิตดั้งเดิม และสถานที่สาคัญในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ
ถนนพระราชวิริยาภรณ์
สมัยก่อนพื้นที่ตั้งวัดมีต้นไผ่รวกขึ้นหนาแน่น ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วัดรวก” โดยถูก
ตาบลบางพึ่ง
ปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน แต่สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอานาจ และมาบูรณะ
อาเภอพระประแดง
ขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2300 ในยุคที่ชาวมอญอพยพ เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนครเขื่อนขันธ์
จังหวัดสมุทรปราการ
ได้มีบางส่วนมาอยู่บริเวณวัดรวก และได้ทานุบารุง รวมถึงสร้างเสาหงส์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์
ด้วย และวัดรวกยังมีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคล พระปิดตาและเหรียญหลวงพ่อสาย
ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11
สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2436 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ได้รับพระราชทาน
ตาบลบางครุ
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2501 ในด้านการศึกษา ทางวัดสนับสนุนให้
อาเภอพระประแดง
พระภิกษุได้ศึกษาเล่าเรียน โดยสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นหนึ่งหลัง สิ่งสาคัญในวัด คือ มี
จังหวัดสมุทรปราการ
พระพุทธรูป 2 องค์ จาลองแบบพระพุทธโสธร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2486 หน้าตักกว้าง 1 เมตร
สูง 1.25 เมตร และสร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 อีกองค์หนึ่ง ขนาดหน้าตักกว้าง 1.75 เมตร สูง 2
เมตร และมีพระพุทธบาทจาลองอีกด้วย
ซอยสุขสวัสดิ์ 47
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2359 โดยมีพระยาไม่ปรากฏนามท่านหนึ่งเป็นผู้ถวายที่ดินและดาเนินการ
ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7
สร้างวัดได้ขนานนามว่า “วัดครุนอก” เพราะวัดตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ตรงปากคลอง
ตาบางครุ อาเภอพระประแดง บางครุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ภายในวัดมีวิหาร
จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศรีอาน และพระพุทธหลวงพ่อโต

ระยะห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ (เมตร)
380 เมตร (ไปทางซ้าย)

500 เมตร (ไปทางซ้าย)

450 เมตร (ไปทางซ้าย)

150 เมตร (ไปทางขวา)

490 เมตร (ไปทางซ้าย)

บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3. วัดครุนอก

ที่ตั้ง
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บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1

บทนา

การพัฒนาโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึ่งการศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ดาเนินการตามกรอบแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภท
โครงการด้านคมนาคม ที่กาหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2549
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการซึ่ง
ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งดาเนินการครอบคลุมทรัพยากร
สิ่ง แวดล้ อมทั้ ง 4 ด้า น ได้แก่ ทรัพยากรสิ่ง แวดล้ อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่ง แวดล้ อมทางชีว ภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
5.2

เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบ

5.2.1 การกาหนดขนาดและทิศทางของผลกระทบ
การประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมจะพิ จารณาทั้ง ในระยะก่อสร้า งและระยะด าเนิ นการของโครงการ ซึ่ ง
พิจารณาผลกระทบโดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเส้นทางภายในระยะรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง
โครงการ
สาหรับ การพิจ ารณาขนาดของผลกระทบ มี เกณฑ์ที่ น ามาใช้ พิ จารณากาหนดขนาดของผลกระทบ ได้ แ ก่
ค่ามาตรฐานของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ขอบเขตพื้นที่/ระยะทางที่ได้รับผลกระทบ การฟื้นคืนสภาพเดิมของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการเกิดผลกระทบ และการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งจาแนกขนาดของ
ผลกระทบ ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
 ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีนัยสาคัญ : กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งการเจ็บปุวยและการเสียชีวิต
 ผลกระทบระดับต่า : กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่ากว่าค่ามาตรฐานของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่กาหนด และสามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้เองในทั นที
ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นในพื้นทีบ่ างส่วนของแนวเส้นทางโครงการ ระยะเวลาในการเกิดผลกระทบค่อนข้าง
สั้น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยการเจ็บปุวยจานวนน้อย
 ผลกระทบระดั บ ปานกลาง : กิ จ กรรมหรื อ ผลจากการพั ฒ นาโครงการก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่ากว่าค่ามาตรฐานของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่กาหนด แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้น
คืนสภาพเดิม ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบกระจายครอบคลุมตามพื้นที่ในบริเวณเขตทางหรือ
บริเวณใกล้เคียงในรัศมีจากัด แต่อยู่ในวงจากัดเฉพาะในแนวเส้นทางโครงการเท่านั้น ผลกระทบเกิดขึ้นในหลายๆ ช่วง
ของแนวเส้นทางโครงการ ระยะเวลาในการเกิดผลกระทบค่อนข้างนาน แต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวร รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยการเจ็บปุวยจานวนมาก
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 ผลกระทบระดับสูง : กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพ ยากรสิ่ ง แวดล้ อมสู ง กว่ า ค่า มาตรฐานของทรัพ ยากรสิ่ ง แวดล้ อมที่ กาหนด หรือท าให้เกิด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมได้ ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมี
ขอบเขตของผลกระทบกระจายออกเป็นวงกว้างครอบคลุมมากกว่าพื้นที่ในบริเวณเขตทาง ผลกระทบเกิดขึ้นตลอดแนว
เส้นทางโครงการ ระยะเวลาในการเกิดผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน และเกิดขึ้นอย่างถาวร รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในระดับอันตรายถึงชีวิต
ในการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบจะพิจารณาจากเกณฑ์ทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น
ร่วมกันแล้ว จะพิจารณาการระบุทิศทางของผลกระทบโดยจาแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ผลกระทบทางบวก หมายถึง กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลดีหรือได้ประโยชน์ต่อ
สภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
2) ผลกระทบทางลบ หมายถึง กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลเสียหรือเสียประโยชน์ต่อ
สภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
5.2.2 กิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่นามาประกอบในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการดาเนินโครงการ โดยประเมินผล
กระทบในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาโครงการมีหลายกิจกรรมที่อาจเป็นแหล่งกาเนิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ทั้งกิจกรรมในระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ (ตารางที่ 5.2.2-1)
ตารางที่ 5.2.2-1 สรุปรายละเอียดลักษณะการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่นามาพิจารณา
ประกอบในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม

รายละเอียด

1. ระยะก่อนก่อสร้าง
1.1 การเตรียมพื้นที่ก่อนก่อสร้าง 1.1.1 การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/
สาธารณูปโภค/สิ่งกีด
ขวาง
1.2 การเตรียมพื้นที่แคมป์
1.2.1 การก่อสร้างสานักงาน
คนงานก่อสร้าง
ควบคุมงาน (Site
Office)/บ้านพักคนงาน
(Camp Site)
1.2.2 การขนส่งเครื่องจักร/
อุปกรณ์การก่อสร้างและ
วัสดุก่อสร้าง
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- ด าเนิ น การรื้ อ ย้ า ยสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและสิ่ ง กี ด ขวาง ที่ อ ยู่ ใ น
บริ เวณเขตทาง เช่น บ้ า นเรือ น อาคารพาณิช ย์ เป็น ต้ น
รวมทั้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ
- ดาเนินการก่อสร้างสานัก งานควบคุมงาน (Site Office)
เพื่อดาเนินการก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้ง
ก่อสร้างบ้านพักคนงาน (Camp Site)
- ดาเนินการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง และวัสดุ
ก่ อ สร้ า ง เข้ า สู่ พื้ น ที่ ส าหรั บ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งโครงการ
โดยเครื่องจัก รที่มีขนาดใหญ่จะอาศัยรถพ่วงในการขนส่ง
ส่วนวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปจะใช้รถบรรทุกในการขนส่ง
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ตารางที่ 5.2.2-1 สรุปรายละเอียดลักษณะการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่นามาพิจารณา
ประกอบในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม
2. ระยะก่อสร้าง
2.1 งานเตรียมพื้นที่

2.2 งานดิน
2.3 งานขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง
2.4 งานโครงสร้างยกระดับ

2.5 งานโครงสร้างใต้ดิน
2.6 งานระบบระบายน้า
2.7 การจัดระบบสาธารณูปโภค
สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัย

3. ระยะดาเนินการ
3.1 การดาเนินการและ
บารุงรักษา

รายละเอียด

2.1.1 การตัดฟันต้นไม้/การนา
ไม้ออกจากพื้นที่
2.1.2 งานก่อสร้างทางชั่วคราว/
ทางเบี่ยงจราจรชั่วคราว

2.1.3 งานก่อสร้างทางระบายน้า
ชั่วคราว
2.2.1 งานขุดดิน/ถมดิน
2.3.1 งานขนย้ายวัสดุที่เหลือ
ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
2.4.1 งานก่อสร้างฐานรากและ
เข็มเจาะ/เสาเข็มตอก
2.4.2 การก่อสร้างตอม่อ
2.4.3 งานเชื่อมต่อโครงสร้าง
ยกระดับ
2.5.1 งานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
2.5.2 งานก่อสร้างสถานีใต้ดิน
2.6.1 งานก่อสร้างระบบระบายน้า
2.7.1 งานระบบไฟฟูาแสงสว่าง
2.7.2 งานระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง
2.7.3 การจั ด การขยะมู ล ฝอย/
น้ าเสี ย บริ เวณส านั กงาน
ควบคุ มงาน/ บ้ า น พั ก
คนงานก่อสร้าง
3.1.1 งานบารุงรักษาปกติ

- ดาเนินการตัดฟันต้นไม้ ที่ขวางแนวการก่อสร้าง และการนา
ไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
- เตรี ย มแนวเพื่ อท าทางเบี่ย งการจราจรชั่ว คราว บริ เ วณ
พื้นที่ก่อสร้าง
- เปิ ด พื้ น ที่ ส ร้ า งทางเบี่ ย งจราจรชั่ ว คราวตามแนวทางที่
กาหนดไว้ เป็นช่วงสั้นๆ เฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้าง
- ก่ อ สร้ า งทางระบายน้ าชั่ ว คราวเพื่ อ ระบายน้ าจากพื้ น ที่
ก่อสร้างเข้าสู่ระบบระบายน้าสาธารณะ คู คลอง
- ดาเนินการขุดดิน ถมดิน และบดอัดให้แน่น เพื่อให้ผิวหน้า
เรียบเสมอกัน
- ดาเนินการขนย้ายดินส่วนเกินจากการขุดและถมหน้าดิน
และวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
- การก่อสร้างฐานรากโดยการเจาะเสาเข็มหรือตอกเสาเข็ม
เพื่อเป็นฐานของโครงสร้างยกระดับ
- การสร้างตอม่อเพื่อยึดฐานเสาโครงสร้าง
- ดาเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ โดยการนาคาน
หรือโครงสร้างยกระดับสาเร็จรูปวางลงบนตอม่อ
- การขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟูา
- การขุดดินเพื่อสร้างรูปกล่องสถานีใต้ดิน
- การก่อสร้างท่อระบายน้าเพื่อรองรับการระบายน้าได้อย่าง
เพียงพอ
- ติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ
- ติดตั้ งระบบการจั ดการน้าเสี ยและระบบดับเพลิงในอาคาร
ต่างๆ ของโครงการ
- มีขยะมู ลฝอยและน้ าเสีย ที่ เกิ ดจากพนัก งานและคนงาน
ก่อสร้างบริเวณสานักงานควบคุมงาน และบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง

- การบ ารุ ง รั ก ษาเป็ น ประจ า เพื่ อ ให้ ร ะบบต่ า ง ๆ ขอ ง
โครงการอยู่ ในสภาพใช้ งานได้ดี เช่น การซ่อมบารุงระบบ
สาธารณูปโภค ระบบไฟฟูาแสงสว่าง เป็นต้น
- การบารุงรักษาตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อเป็นการต่ออายุ
ให้ระบบต่างๆ ของโครงการอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานขึ้น
- การบ ารุง ปรั บปรุ ง หรื อเพิ่ ม เติม สิ่ ง อ านวยความสะดวก
และการซ่อมบารุงระบบที่เกิดความเสียหายขึ้นโดยฉับพลัน
เช่น การเกิดวาตภัย ทาให้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ล้ม
ลงมาปิดกั้น เป็นต้น

3.1.2 งานบารุงรักษาตาม
กาหนดเวลา
3.1.3 งานบารุงรักษาพิเศษ/
งานบูรณะ/งานซ่อม
ฉุกเฉิน

5-3

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาหรับรายละเอียดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีดังนี้
5.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

5.3.1 สภาพภูมิประเทศ
(ก) ระยะก่อสร้าง
 แนวเส้นทางโครงการและสถานีรถไฟฟูา
แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาของโครงการมีทั้งลักษณะที่เป็น โครงสร้างทางยกระดับและโครงสร้าง
ใต้ดิน โดยแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาของโครงการที่เป็นทางยกระดับบริเวณสถานีเตาปูน (จุดเริ่มต้นโครงการ) และ
จะลดระดับลงใต้ดินสู่สถานีรัฐสภา และจะเป็นทางเปลี่ยนระดับจากโครงสร้างใต้ดินขึ้นสู่ โครงสร้างทางยกระดับที่สถานี
ดาวคะนองถึงจุดสิ้นสุดโครงการ โดยมีโครงสร้างเป็นรางเดินรถวางตัวอยู่บนเสาตอม่อบริเวณเกาะกลางถนน ซึ่งอาจทา
ให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่า สาหรับแนวเส้นทางโครงการและสถานีที่เป็น
โครงสร้างใต้ดินบริเวณตั้งแต่สถานีรัฐสภาถึงสถานีสาเหร่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่มีการก่อสร้างใต้ดิน โดยจะมีการขุดเปิดหน้าดินเฉพาะบางบริเวณเท่านั้น ซึ่งผลกระทบจะลดลงได้ด้วยการออกแบบที่
เหมาะสม
 อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจร ตั้งอยูบ่ ริเวณสถานีบางปะกอกและบริเวณสถานีราษฎร์บรู ณะ โดยอยู่ในเขตราษฎร์
บูรณะ ของกรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรบริเวณทางขึ้นลงที่
1 ของสถานีบางปะกอก และอาคารจอดแล้วจรบริเวณทางขึ้นลงที่ 1 และ 2 ของสถานีราษฎร์บูรณะ จะมีการปรับถมดิน
ให้ระดับของพื้นให้สูงจากพื้นถนน ประมาณ 1.5 เมตร ซึ่งการปรับถมดินอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ แต่จะ
มีการก่อสร้างอาคารจอดรถและปรับภูมิทัศน์ ทาให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่า
 ที่จอดรถไฟฟูา
พื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ตั้งอยู่บริเวณใกล้ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่
ลุ่มต่า ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบมีทั้งส่วนที่เป็นที่ดินที่ปรับถมแล้ว มีบ้านเรือนและอาคารโรงงานอุตสาหกรรมร้าง และพื้นที่
หนองน้า ซึ่งการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูาจะมีการปรับถมดินให้มีระดับสูงกว่าพื้นดินเดิมประมาณ 1.5 เมตร จากการที่
พื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่มต่าและจะมีอาคารเกิดขึ้น พร้อมการปรับภูมิทัศน์ ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศจึงอยูใ่ นระดับต่า
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการของโครงการ ไม่มีกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด
5.3.2 ทรัพยากรดิน/กษัยการของดินและเสถียรภาพของดิน
การพัฒนาโครงการจะมีการก่อสร้างแนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร ที่จอดรถไฟฟูา จากผลการ
เจาะสารวจดิน พบว่า ลักษณะชั้นดินชั้นบนสุดเป็นดินถม ลักษณะเป็นดินเหนียวและทรายหลวม ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียว
อ่อนมากถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง ชั้นถัดมาเป็นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุดชั้นแรก ชั้นถัดมาเป็นชั้นทรายหนาแน่น
ปานกลางถึงแน่นมากที่สุดชั้นแรก ถัดมาเป็นชั้นดินเหนียวแข็งถึงแข็งมากที่สุด ชั้นที่สอง และดินชั้นสุดท้ายเป็นดินทราย
หนาแน่นมากถึงหนาแน่นมากที่สุดชั้นที่สอง
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(ก) ระยะก่อสร้าง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีข้อจากัดเกี่ยวกับดินอ่อน การก่อสร้างต้องมีการเสริมฐานรากให้มีความ
มั่นคง มีเสถียรภาพต่อการรับน้าหนักและปลอดภัยต่อโครงสร้าง ส่วนการก่อสร้างอุโมงค์จะดาเนินการก่อสร้างผนังกันดิน
ก่อน แล้วจึงเป็นงานขุดอุโมงค์ ซึ่งโครงสร้างผนังกันดินจะเป็นตัวปูองกันการพังทลายของดินระหว่างการก่อสร้าง สาหรับ
ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินจะเป็นการชะล้างของน้าฝนที่ตกลงบนพื้นที่และการไหลบ่า ส่วนผลกระทบ
จากการทรุดตัวของดินจะมีการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามการทรุดตัวของดินและการเคลื่อนตัวของผนัง
โดยการใช้อุปกรณ์วัดความเอียงและปิโซมิเตอร์ (เพื่อตรวจติดตามค่าระดับน้าใต้ดิน) ติดตั้งรอบๆ พื้นที่ทาการขุดดิน
โดยสรุปผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้ดังนี้
 แนวเส้นทางโครงการ
แนวเส้นทางโครงสร้างระดับใต้ดินจะมีการขุดอุโมงค์ ซึ่งระดับความลึกของอุโมงค์ประมาณ 25 เมตร
จากระดับผิวดิน การขุดอุโมงค์เริ่มตั้งแต่ บริเวณสถานีรัฐสภา จนถึงช่วงการเปลี่ยนระดับจากโครงสร้างใต้ดินที่สถานี
สาเหร่ ระยะทางรวมประมาณ 13.5 กิโ ลเมตร โครงสร้า งของอุโมงค์ใต้ ดิ น อยู่ ตั้ ง แต่ ชั้ น ดิน เหนีย วอ่อนมากถึง แข็ง
ปานกลาง (Very Soft to Medium Stiff Clay) จนถึงชั้นดินทรายหนาแน่นมากถึงมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างจะ
ใช้เทคนิคการขุดเจาะอุโมงค์ที่ปูองกันการพังทลายของหน้าดิน โดยจะก่อสร้างผนังกันดินก่อน แล้วจึงเป็นงานขุดอุโมงค์
ซึ่งการทรุดตัวของถนนตามแนวที่มีการก่อสร้างอุโมงค์นั้น จากการประเมินพบว่าค่าการทรุดตัวของผิว ถนนในระหว่าง
การขุดเจาะจะมีค่าไม่เกิน 8 ถึง 10 มิลลิเมตร (ค่านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตทางของ รฟม. ที่มีการเวนคืนหรือ
รอนสิทธิ์แล้ว) และค่าการทรุด ตัวจะลดลงเหลือเพียง 5 มิลลิเมตร เมื่ออยู่ห่างจากเขตทางออกไปอีกประมาณ 5 - 10
เมตร อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการเปิดหน้าดินและการขุดดินก่อสร้างอุโมงค์อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการชะล้างของ
ดินและการทรุดตัวของดิน โดยผลกระทบอยู่ในระดับต่า
แนวเส้นทางโครงสร้างยกระดับของโครงการ จะเริ่มตั้งแต่ สถานีเตาปูน (CH 0+000) ถึงช่วงทางวิ่ง
เปลี่ยนระดับ (Transition) บริเวณพื้นที่ทหาร (CH 0+755) และช่วงทางวิ่งเปลี่ยนระดับ (Transition) ขึ้นสู่พื้นดิน (CH
13+886) ไปจนถึงที่จอดรถไฟฟูา รวมเป็นระยะทาง 10.0 กิโลเมตร ผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่สาคัญ ได้แก่ การชะ
ล้างพังทลายของดินจากน้าฝนที่ตกลงบนพื้นที่และการไหลบ่า แต่จะส่งผลให้เกิดการชะล้างของดินในระดับต่าเนื่องจาก
ดาเนินการอยู่บนเกาะกลางถนน ฐานรากของทางยกระดับส่วนใหญ่จะกว้างประมาณ 2.50 เมตร ซึ่งความกว้างของฐาน
รากจะมีขนาดเล็กกว่าเกาะกลางถนน (เมื่อทาการปรับปรุงถนนใต้สถานีแล้วเสร็จ ก่อนการเปิดเดินรถไฟฟูา)
 สถานีรถไฟฟูา
สถานีรถไฟฟูาใต้ดินมีจานวน 10 สถานี มีระดับความลึกจากผิวดินประมาณ 25 เมตร ซึ่งกิจกรรมใน
การก่อสร้างอาจจะเกิดผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดินและการทรุดตัวของดิน แต่การก่อสร้างจะมีการเปิดหน้า
ดิน การขุดดิน เฉพาะบริเวณของสถานีและทางขึ้นลง เมื่อก่อสร้างหลังคาของสถานีรถไฟฟูาแล้วเสร็จ จะมีการบดอัด
ทรายคันทาง และโครงสร้างชั้นทางของถนน แล้วก่อสร้างพื้นผิวจราจรเหนือหลังคาสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน โดยไม่มีพื้นที่
เปิดโล่งที่จะทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ ผลกระทบอยูใ่ นระดับต่า
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สถานีรถไฟฟูายกระดับมีจานวน 7 สถานี กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่
การก่อสร้างฐานรากเสาเข็ม การขุดดิน เฉพาะบริเวณของสถานีและทางขึ้นลง ซึ่งฐานรากของอาคารสถานี จะมีขนาด
ประมาณ 3 เมตร (ด้านกว้าง) x 4 เมตร (ด้านตามยาวของถนน) ซึ่งความกว้างของฐานรากจะมีขนาดเล็กกว่าเกาะกลาง
ของถนน (เมื่อทาการปรับปรุงถนนใต้สถานีแล้วเสร็จ ก่อนการเปิดเดินรถไฟฟูา) แต่หากมีความจาเป็นที่ฐานรากของ
สถานีรถไฟฟูาจะกว้างกว่าเกาะกลางถนน โครงการจะออกแบบให้ระดับของฐานรากของสถานีรถไฟฟูาอยู่ต่ากว่าระดับ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งจากโครงการอื่นๆ เช่น โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว (แบริ่ง - สมุทรปราการ) พบว่า
การกดระดับฐานรากให้ลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร จะทาให้ถนนที่อยู่เหนือฐานรากนั้นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมี
การซ่อมบารุงรักษาผิวจราจรเหมือนปกติ โดยไม่มีผลกระทบที่สาคัญด้านเสถียรภาพของดิน ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับต่า

 อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจรของโครงการมีจานวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานีบางปะกอก และบริเวณสถานี
ราษฎร์บูรณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 10 ชั้น ไม่มีชั้นใต้ดิน ในการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร จะต้องมีการ
เปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานราก อาจจะมีการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้าผิวดิน ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ คลอง
บางปะกอก ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีบางปะกอก และคลองแจงร้อน ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีราษฎร์บูรณะ นอกจากนี้ กิจกรรม
ของงานฐานรากของอาคารจอดแล้วจร ได้ทาการเจาะสารวจดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ โดยได้ออกแบบใช้
เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร เจาะลึกให้ปลายเสาเข็ม อยู่บนชั้นทรายแน่นชั้นที่ 2 (Second Sand
Layer) ตามข้อมูลการเจาะสารวจดิน โดยอยู่ที่ระดับลึกประมาณ 40 - 50 เมตร ระดับฐานรากจะลึกลงไปในผิวดิน
ประมาณ 1.5 เมตร และมีความหนาประมาณ 2.0 เมตร ซึ่งงานขุดดินเพื่อทาฐานรากแต่ละหลุมจะลึกไม่เกิน 4.0 เมตร
โดยความลึกของการขุดดินระดับนี้สามารถทาการปูองกันได้ โดยการขุดแบบ Slope หรือ การใช้ Sheet Pile ในการ
ปูองกันดิน โดยไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่อาคาร ซึ่ง จะทาให้ผลกระทบต่อการ
ชะล้างพังทลายของดินและการทรุดตัวอยู่ในระดับต่า
 ที่จอดรถไฟฟูา
การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ได้มีการเจาะสารวจดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ โดยได้ออกแบบ
ใช้เสาเข็มตอกรูปตัวไอ ตอกให้ปลายเสาเข็มอยู่บนชั้นทรายแน่นชั้นที่ 1 (First Sand Layer) ลักษณะเดียวกับโครงการ
รถไฟฟูาสายสีม่วงเหนือ (ช่วงบางซื่อ - บางใหญ่) ซึ่งจากการเจาะสารวจดิน พบว่าอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 20 - 28
เมตร ซึ่งผลจากการทรุดตัวของอาคารจะมีน้อย และสามารถออกแบบเสาเข็มให้ได้กาลังรับแรงตามที่ต้องการได้ สาหรับ
กิจกรรมการเปิดหน้าดินเพื่อสร้างฐานรากของอาคาร อาจจะมีการชะล้างพังทลายของดินลงสู่ ลารางสาธารณะที่ตั้งอยู่
ใกล้เคียง แต่สามารถกาหนดวิธีการและมาตรการในการจัดการได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดพื้นที่เพื่อก่อสร้างที่จอด
รถไฟฟูาจะค่อนข้างครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆของโครงการ ดังนั้น ผลกระทบจึง
อยู่ในระดับปานกลาง
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะเปิดดาเนินการ ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการชะล้างหน้าดิน หลังจากการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ โดยบริเวณรอบสถานีรถไฟฟูายกระดับ อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา พื้นที่ส่วนหนึ่งจะมีการปูลาด
พื้นผิวด้วยคอนกรีต เช่น ส่วนที่เป็นถนน ทางเดิน ส่วนพื้นที่ว่างจะมีการจัดภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียว
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยปูองกันการชะล้างหน้าดิน
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5.3.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
(ก) ระยะก่อสร้าง
พื้นที่โครงการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ กรมทรัพยากรธรณีจัดว่า มีระดับความรุนแรง
ของแผ่นดินไหวระดับ V ตามมาตราเมอร์คัลลี่ ซึ่งอยู่ในระดับ ที่ทาให้คนที่นอนหลับตกใจตื่น แต่จากข้อมูลในบทที่ 4
จะเห็นว่าแผ่น ดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไม่ได้ทาให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมถึงพื้นที่ปริมณฑล เพียงแต่รู้สึกถึงความไหวสะเทือน
แนวเส้นทางโครงการ ประกอบด้วย โครงสร้างยกระดับ โครงสร้างใต้ดิน และโครงสร้างเปลี่ยนระดับ
(Transition) ในขั้นตอนการออกแบบได้มีการพิจารณาการปูองกัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากแผ่นดินไหว โดยใช้
หลักการทางวิศวกรรม ดังนั้น การก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างยกระดับ มีขั้นตอนที่มั่นใจได้ว่ามี ความมั่นคง ความ
แข็งแรงเพียงพอ ที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว
สาหรับอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) และที่จอดรถไฟฟูา ในการออกแบบอาคาร ฐานราก
โครงสร้างของอาคาร ได้มีการพิจารณาการปูองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวโดยใช้หลักการทางวิศวกรรม
ในทานองเดีย วกับ การออกแบบก่อสร้า งอุโ มงค์และโครงสร้างยกระดับ ดั ง นั้น จึง ไม่ไ ด้รับ ผลกระทบจากการเกิด
แผ่นดินไหว
ผลกระทบจากโครงการต่อสภาพทางธรณีวิทยานั้น จากการที่โครงสร้างใต้ดินของระบบรถไฟฟูาจะอยู่ใน
ระดับชั้นดินที่ความลึกประมาณ 25 เมตรจากผิวดิน จึงไม่มีผลต่อสภาพทางธรณีวิทยาของชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปแต่อย่างใด
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ ตัวโครงสร้างยกระดับ โครงสร้างใต้ดิน อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูาจะมีการ
ออกแบบให้มีความแข็งแรง ปูองกัน การสั่นไหวเนื่องจากแผ่นดิ นไหว อีกทั้งลักษณะโครงการมิใช่ เป็นอาคารสูง จึ ง
ประเมินว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว ในประเด็นที่จะเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง ส่วนผู้ที่อยู่
ในอาคารอาจรับรู้ถึงความสั่นไหวได้บ้างตามข้อมูลคาดการณ์ของกรมทรัพยากรธรณี
5.3.4 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
จากพื้นฐานของการศึกษาด้านมลพิษ ทางอากาศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเข้มข้นของมลสารต่างๆ มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ แหล่ งกาเนิดสารมลพิษทางอากาศ (Emission Source) อากาศหรือบรรยากาศ
(Atmosphere) หรืออุตุนิยมวิทยา (Meteorology) และสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบของผู้รับผลกระทบ (Receptor)
ซึ่งอากาศหรือบรรยากาศเป็นส่วนรองรับสารมลพิษทางอากาศที่ถูกระบายออกจากแหล่งกาเนิด และเป็นตัวกลางให้ส าร
มลพิ ษ ทางอากาศแพร่กระจายออกไปสู่ ผู้ รับ ผลกระทบ โดยมี ปั จ จั ย ทางอุตุ นิ ย มวิ ท ยา ได้ แก่ อุณ หภูมิ ของอากาศ
ความเร็ว และทิศทางลม หรือสภาพอากาศทั่วไป ณ เวลานั้นๆ เช่น การเกิดฝนที่จะช่วยทาให้มลสารเจือจางลง เป็นต้น
ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนสาคัญในการแพร่กระจายของสารมลพิษในอากาศ
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(ก) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมในระยะก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระดับพื้นที่รอบๆ การก่อสร้าง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ มลพิษทางอากาศประเภทฝุุนละออง ได้แก่ ฝุุนละอองขนาดใหญ่ (TSP) และฝุุนละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และมลพิษทางอากาศในรูปของก๊าซต่างๆ การประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ
เตรียมพื้นที่และระยะก่อสร้างอาคาร โครงสร้างของรถไฟฟูา การก่อสร้างสถานีต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการกระจายสู่พื้นที่
ข้างเคียงและชุมชน การก่อสร้างจะมีการกันเขตพื้นที่การก่อสร้างที่ชัดเจน ใช้วิธีการก่อสร้างแบบวางโครงสร้าง (Place
Method) โดยจะออกแบบเป็นโครงสร้างสาเร็จรูปโดยยกมาวางบนโครงสร้างที่จัดเตรียมไว้แล้ว กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
การฟุูงกระจายของฝุุนและมลพิษทางอากาศคือการเปิดหน้าดิน การระบายอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและ
ยานพาหนะสาหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้าออกในพื้นที่ก่อสร้าง
1) ผลกระทบของฝุ่นละอองจากการเตรียมพื้นที่

 ฝุุนละอองรวม (TSP)
ผลกระทบหลักจากการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ โดยทั่วไปจะเกิดจากฝุุนละอองและก๊าซที่ระบายจาก
เครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเตรียมหน้าดิน ปรับพื้นที่ และยานพาหนะสาหรั บขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้าออกใน
พื้นที่ก่อสร้าง ผลกระทบสาคัญที่พิจารณา คือ ผลกระทบจากฝุุนละออง ซึ่งเกิดจากการเตรียมพื้นที่ การเปิดหน้าดิน
การเคลื่อนย้ายและกองดิน/หิน วัสดุงาน การถม บดอัด และปรับระดับหน้าดิน ดังกล่าว
จากรายงานของ US.EPA เรื่อง Compilations of Emission Factor, AP-42, 1995 ระบุว่า การ
ระบายฝุุนละอองจากพื้นที่ก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน รวมทั้งสภาพ
ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ความเร็วลม และทิศทางลม รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง ความเข้มข้นของฝุุนละอองใน
อากาศจะแปรตามปริมาณฝุุนจากแหล่งกาเนิด และส่วนประกอบของดิน ที่มีอนุภาคขนาดเล็ก แต่ จะแปรผกผันกับ
ความชื้นในดิน โดย US.EPA ได้ให้ค่า Emission Factor ที่เคยมีการตรวจวัดในพื้นที่ก่อสร้างเท่ากับ 2.69 เมกะกรัม
(Mg)/hectare/เดือนที่มีกิจกรรม หรือคิดเป็น 1.2 ตัน/เอเคอร์ของพื้นที่ก่อสร้าง/เดือนของกิจกรรมการก่อสร้าง โดยระบุ
ถึงลักษณะของกิจกรรมการก่อสร้างที่มีลักษณะ (1) เป็นกิจกรรมในลักษณะปานกลาง คือไม่มีการเร่งการก่อสร้างหนัก
ตลอด 24 ชั่วโมง (2) สภาพองค์ประกอบของดินในพื้นที่ก่อสร้างเป็นดินเหนียวที่มีระดับปานกลาง และ (3) สภาพ
อากาศที่มีความชื้นไม่มาก ระดับแห้งปานกลาง โดยระบุว่าฝุุนละอองที่พิจารณาเป็นฝุุนละอองรวม (TSP) อย่างไรก็ตาม
ในการประเมินปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กจึงเลือกสัดส่วนที่ตรวจวัดได้ในพื้นที่จริง ในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 26 มีนาคม
2556 และระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งพบว่า ฝุุนขนาดเล็กในรูป PM-10 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ
29 – 80 ของฝุุนรวม มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 51 ดังนั้น การประเมินค่าความเข้มข้นของฝุุน PM-10 จะใช้ค่าสัดส่วนเฉลี่ยทีไ่ ด้
จากการตรวจวัดมาคานวณ (ร้อยละ 51)
ในการก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมการก่อสร้างแปรเปลี่ยนไปในแต่ละวันตามขั้นตอนการก่อสร้าง
เช่น การวางฐานราก การถม บดอัด เป็นต้น นอกจากนี้ ทิศทางและความเร็วลม ความชื้นก็เปลี่ยนไปในแต่ละวัน การ
ประเมินผลกระทบจากฝุุนละอองในเชิงปริมาณจึงมีโอกาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้มาก ทั้งนี้ ในการศึกษาได้ใช้
สมมติฐานของ Box Model ที่กาหนดให้กระแสลมประมาณ 10 เมตร/วินาที พัดผ่าน (หากลมมีความเร็วต่ากว่านี้ฝุนจะ
ไม่ค่อยหลุดจากผิวดินหรือกองวัสดุ) และใช้ข้อมูลความสูงของการผสมกับบรรยากาศ (Mixing Height) ที่ 50 เมตร จาก
ระดั บพื้ นดิ น ซึ่ งเป็น ระดั บของเพดานความสูงของอากาศนับ จากพื้ น ดิน ที่ม ลพิ ษจะถูกปิด กั้นการแพร่กระจายด้ว ย
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อุณหภูมิผกผัน (Inversion Layer) เป็นค่าที่ต่ามากเท่าที่เคยมีการตรวจวัดในประเทศไทย โดยลักษณะการปิดกั้นแบบนี้
มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่ สมมติฐานนี้เป็นการคานวณในสภาพเลวร้าย ผลการคานวณแสดง
ได้ดังนี้

H

L

u

…………………………………………………….. (1)
เมื่อ

C
q
L
u
H
b

=
=
=
=
=
=

ค่าความเข้มข้นของฝุุน (กรัม/ลูกบาศก์เมตร)
อัตราการปล่อยฝุุน (กรัม/ตารางเมตร/วินาที)
ความกว้างของพื้นที่ด้านยาว ที่ต้องการประเมิน (เมตร)
ความเร็วลม (เมตร/วินาที) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา
ความสูงผสมระหว่างอากาศกับมลพิษจากแหล่งกาเนิด (เมตร)
ค่าความเข้มข้นปัจจุบัน (กรัม/ลูกบาศก์เมตร) ในแต่ละพื้นที่ที่มีการตรวจวัด

จากอัตราการเกิดฝุุนละอองของ US.EPA (1995) ระบุว่า การเกิดฝุุนจากกิจกรรมการก่อสร้างจากการ
เปิดหน้าดิน มีค่าการระบาย 1.2 ตัน/เอเคอร์/เดือน คิดเป็นอัตราการระบาย ได้เท่ากับ 1.14 X 10-4 กรัม/ตารางเมตร/
วินาที
พื้นที่การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างมีความยาวของพื้นที่มากที่สุด ประมาณ 150 เมตร (L) ดังนั้น ค่าความเข้มข้นของ
ฝุุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง (เพิ่มขึ้นจากเดิม b = 0) นาค่าต่างๆ ไปคานวณตามสมการข้างต้น
C = 0.0342 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ความเข้มข้นของฝุุนละอองในกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจากการเปิดหน้าดินมีค่า 34 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ในการพิจารณาผลกระทบจากการก่อสร้างได้พิจารณาร่วมกั บปริมาณความเข้มข้น ของฝุุนละอองรวม
(TSP) จากการตรวจวัดสูงสุดในสภาพปัจจุบัน แล้วนามาเทียบกับมาตรฐานฝุุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ
(330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จากการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม พบว่า ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยจากการ
ตรวจวัด 5 วัน สูงสุดที่ตรวจวัดได้ที่บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีค่าเท่ากับ 205 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่อรวมค่าความเข้มข้นของฝุุนละอองจากการคาดการณ์โดยสมการที่ 1 จะทาให้ความเข้มข้นสูงสุดของฝุุนละอองมีค่า
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 239 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของค่ามาตรฐาน
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พื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร
พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรมีความยาวประมาณ 135 เมตร (L) ดังนั้น ความเข้มข้นของฝุุน
ละอองที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง (ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม b = 0) นาค่าต่างๆ ไปคานวณตามสมการข้างต้น
C = 0.0308 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ความเข้มข้นของฝุุนละอองในกิจกรรมก่อสร้างโครงการมีค่าเท่ากับ 0.0308 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ
เท่ากับ 31 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในการพิจารณาผลกระทบจากการก่อสร้างได้พิจารณาร่วมกับปริมาณความ
เข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) จากการตรวจวัดสูงสุดในสภาพปัจจุบัน แล้วนามาเทียบกับมาตรฐานฝุุนละอองรวม
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จากการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม พบว่า
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยจากการตรวจวัด 5 วัน สูงสุดที่ตรวจวัดได้ที่บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีค่าเท่ากับ 205
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 4.1.4-8) เมื่อรวมค่าความเข้มข้นของฝุุนละอองจากการคาดการณ์โดยสมการที่ 1
จะทาให้ความเข้มข้นสูงสุดของฝุุนละอองมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 236 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของค่า
มาตรฐาน
พื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า
พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างมีความยาวของพื้นที่มากที่สุด ประมาณ 1,000 เมตร กาหนดให้มีการเปิดหน้าดิน
ประมาณ วันละ 5 ไร่ มีช่วงที่กว้างที่สุด 165 เมตร (L) ดังนั้น ความเข้มข้นของฝุุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง
(เพิ่มขึ้นจากเดิม b = 0) นาค่าต่างๆ ไปคานวณตามสมการข้างต้น
C = 0.0376 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ความเข้มข้นของฝุุนละอองในกิจกรรมก่อสร้างโครงการจากการเปิดหน้าดินมีค่า 38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร เมื่อพิจารณาร่วมกับปริมาณความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) จากการตรวจวัดสูงสุดในสภาพปัจจุบัน
ซึ่งพบว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ยจากการตรวจวั ด 5 วัน สูงสุดที่ตรวจวัดได้ที่บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีค่า
เท่ากับ 205 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมค่าความเข้มข้นของฝุุนละอองจากการคาดการณ์โดยสมการที่ 1 จะทาให้
ความเข้มข้นสูงสุดของฝุุนละอองมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 243 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74 ของค่ามาตรฐาน
จุดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ มัสยิดอิมามอาลี (หรือบางทีเรียกว่าอาลี – อิหม่าม) เนื่องจากอยู่ใกล้
พื้นที่ก่อสร้างมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการฟุูงกระจายของฝุุนจากกิจกรรมก่อสร้างจะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความเร็วลมค่อนข้างอ่อนและมีลมสงบมาก จะเกิดระยะเวลาสั้น และสามารถกาหนดมาตรการ
พื้นฐานเพื่อการปูองกันผลกระทบได้ ดังนั้น ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างที่เกิดจากการฟุูงกระจายของฝุุน
TSP ว่าจะอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง โดยขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ที่เปิดและความเข้มงวดในมาตรการลดผลกระทบ

 ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ผลกระทบจากฝุุนละออง จะเกิดจากการเตรียมพื้นที่ การเคลื่อนย้ายและกองดิน/หิน วัสดุงานการถม
บดอัด และปรับระดับหน้าดิน ในการศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาอัตราการระบายฝุุนละอองจากกิจกรรมดังกล่าวจาก
เอกสารของ US.EPA เรื่อง Compilations of Emission Factor, AP-42, 1995 ดังกล่าวข้างต้น โดยกรณีที่ต้องการจะ
ประเมินอัตราการระบายฝุุนขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) US.EPA อธิบายว่าสามารถนาค่า Emission Factor
ของฝุุนละอองรวม (TSP) มาใช้ในการประเมินได้ โดยถือว่าเป็นการประเมินในเชิงอนุรักษ์ซึ่งจะมีค่าในการประเมินอัตรา
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การระบายของ PM-10 ในระดับสูง (Conservatively High Estimates) ซึ่งกาหนดให้ค่าอัตราการระบายฝุุน TSP มีค่า
เท่ากับฝุุน PM-10 อย่างไรก็ตาม จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555 ของกรมควบคุมมลพิษ ได้ทา
การรายงานคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ณ สถานีตรวจวัดที่ทาการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ พบว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุุน TSP ในปี 2555 มีค่าสูงสุด เท่ากับ 150 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุุน PM-10 มีค่าเท่ากับ 108.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นสัดส่วน TSP: PM-10 เท่ากับ 1: 0.72 และจากผลการตรวจวัด TSP และ PM-10 ในสภาพปัจจุบันบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จานวน 11 สถานี ซึ่งมีการตรวจวัด 2 ช่วง คือ มีนาคม และตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 พบว่า
ค่า PM-10 ที่ตรวจวัดได้สูงสุด คือ สถานีสามแยกพระประแดง ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 พบว่ามีค่า PM-10
เท่ากับ 98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สัดส่วน TSP : PM-10 ของผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในช่วง ร้อยละ 29 - 80 โดย
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 51 ซึ่งมีค่าสัดส่วนที่น้อยกว่าของกรมควบคุมมลพิษ ดังนั้น การคาดการณ์ค่าความเข้มข้นของ PM-10
ในบรรยากาศจะพิจารณาใช้สัดส่วน TSP : PM-10 ที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็น Factor ใน
การคานวณค่าความเข้มเข้นของ PM-10 โดยใช้ผลจากการคาดการณ์ TSP ที่ได้ทาการคานวณไว้มาคูณกับสัดส่วนของ
PM-10 จากการตรวจวัด ดังรายละเอียดการคานวณต่อไปนี้
จากค่าสัดส่วน TSP : PM10 ที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเท่ากับ 1 : 0.51
ดังนั้น ค่าความเข้มข้นของ PM-10 ในบรรยากาศจะมีค่าดังตารางที่ 5.3.4-1
ตารางที่ 5.3.4-1 ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ
พื้นที่ก่อสร้าง
สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร
ที่จอดรถไฟฟูา

TSP (มค.ก./ลบ.ม.)
จากการก่อสร้าง
ค่าความเข้มข้นรวม
34.2
239
30.8
236
37.6
243

PM-10 (มค.ก./ลบ.ม.)
จากการก่อสร้าง
ค่าความเข้มข้นรวม
17.44
115.44
15.71
113.71
19.18
117.18

2) ผลกระทบจากเครื่องจักรในการก่อสร้าง
เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่คาดว่าจะมีการนามาใช้ในการก่อสร้างหลักๆ ได้แก่ รถเครน รถขนส่งคอนกรีต
Ready-mix รถขุดดิน รถบรรทุกวัสดุ 10 ล้อ รถ Trailer Launcher และ รถ Hiab (รถเครนชนิดพับเก็บได้) โดยรถที่ใช้
ปรับพื้นที่ซึ่งจะเป็นแหล่งกาเนิดหลัก ได้แก่ Track-laying Loader นอกจากนี้ ยังมีรถเครน รถ Trailer Launcher และ
รถขุดดิน (Excavator) พื้นที่ก่อสร้างจะมีการกาหนดให้ระยะห่างจากเขตสถานีประมาณ 1.5-3.0 เมตร มลพิษทาง
อากาศที่ เกิ ด ในช่ ว งก่ อสร้ า งโครงการ ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิด จากก๊า ซที่ เ กิด จากท่ อ ไอเสี ย ของรถขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อสร้า งและ
เครื่องจักรกลต่างๆปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ฝุุนละออง (TSP) และ PM-10
จากท่อไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงาน จากเอกสาร “Compilation of Air Pollutant Emission Factors”
3rd Edition (1997) โดย US.EPA. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการระบายสารมลพิษ ทางอากาศจากเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ดังแสดงในตารางที่ 5.3.4-2
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ตารางที่ 5.3.4-2 Emission Factors (กรัม/ชั่วโมง) ของเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ทางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สาหรับงานก่อสร้าง
อัตราการระบายแต่ละชนิดของมลสาร (กรัม/ชั่วโมง)
ชนิดของเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์
CO
NOx (as NO2)
TSP
Track-laying Tractor
175
665
62.3
Wheeled Tractor
973
451
40.9
Wheeled Dozer
335
2290
158
Scraper
660
2820
210
Motor Grader
97.7
478
39
Wheeled Loader
251
1090
82.5
Track-laying Loader
72.5
265
34.4
Off-Highway Truck
610
3460
206
Roller
83.5
474
30.5
Miscellaneous
188
1030
64.7
rd
ที่มา : ดัดแปลงจาก US.EPA 1977, “Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 3 Edition

ในการก่อสร้างบนพื้นที่หนึ่งๆ ได้พิจารณาในกรณีเลวร้าย (Worst case) โดยกาหนดให้เครื่องจักรทั้งหมด
ทางานพร้อมกัน มีการระบายไอเสียออกมาจากเครื่องยนต์ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดในการประเมินผล
กระทบดังนี้
ลักษณะการระบายสารมลพิษ ทางอากาศจากเครื่องจักรในการก่อสร้าง ไม่สามารถเจาะจงพื้นที่ที่แน่ชัดได้
เนื่ องจากเครื่องจักรส่ วนใหญ่ จะเคลื่อนที่ หรือถูกเคลื่ อนย้ ายไปในบริเวณต่ างๆ ของพื้ น ที่ก่อสร้า งโครงการ ดัง นั้ น
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สมมติฐานของ Box Model ในการคาดการณ์ ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจาก
เครื่องจักรในการก่อสร้างโครงการซึ่งจะมีลักษณะเป็นแหล่งกาเนิดแบบพื้นที่ (Area Source) โดยพิจารณาดัชนีคุณภาพ
อากาศ ได้แก่ CO, NO2 (NOx), ฝุุน TSP และ PM-10 โดยเครื่องจักรหลักที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง คือ รถเครน
รถขนส่งคอนกรีต (Ready-mix) และรถขุดดิน (Excavator) โดยใช้ข้อมูลความสูงของการผสมกับบรรยากาศ (Mixing
Height) ที่ 50 เมตร จากระดับพื้นดิน ซึ่งเป็นระดับของเพดานความสูงของอากาศนับจากพื้นดินที่มลพิษจะถูกปิดกั้น
การแพร่กระจายด้วยอุณหภูมิผกผัน (Inversion Layer) เป็นค่าที่ต่ามากเท่าที่เคยมีการตรวจวัดในประเทศไทย ทั้งนี้
ลักษณะการปิดกั้นแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่ สมมติฐานนี้เป็นการคานวณในสภาพ
เลวร้าย การคานวณใช้สมการ Box Model ดังนี้

เมื่อ

C =

Q
DWM

C
Q
D
W
M

ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
อัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ (มิลลิกรัม/วินาที)
ระยะด้านกว้างที่ตั้งฉากกับทิศทางลม (เมตร)
ความเร็วลม (เมตร/วินาที)
Mixing Height (เมตร)

=
=
=
=
=
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กาหนดให้กิจกรรมในการก่อสร้างดาเนินการสูงสุดไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง อัตราการระบายสารมลพิษทาง
อากาศจากเครื่องจักรหน่วยเป็น มิลลิกรัม/วินาที แสดงในตารางที่ 5.3.4-3
ตารางที่ 5.3.4-3 Emission Factors (มิลลิกรัม/วินาที) ของเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ทางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สาหรับงานก่อสร้าง
อัตราการระบายแต่ละชนิดของมลสาร (มิลลิกรัม/วินาที)
ชนิดของเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์
CO
NOx (as NO2)
TSP
Track-laying Tractor
48.6
184.7
17.3
Wheeled Tractor
270.3
125.3
11.4
Wheeled Dozer
93.1
636.1
43.9
Scraper
183.3
783.3
58.3
Motor Grader
27.1
132.8
10.8
Wheeled Loader
69.7
302.8
22.9
Track-laying Loader
20.1
73.6
9.6
Off-Highway Truck
169.4
961.1
57.2
Roller
23.2
131.7
8.5
Miscellaneous
52.2
286.1
18.0
rd
ที่มา : ดัดแปลงจาก US.EPA 1997, “Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 3 Edition

โดยในการประเมินจะคิดอัตราการระบายของเครื่องจักร ดังนี้
- รถเครน เทียบเคียงอัตราการระบายของ Wheeled Tractor
- รถ Trailer Launcher เทียบเคียงอัตราการระบายของ Wheeled Tractor
- รถขุดดิน (Excavator) เทียบเคียงอัตราการระบายของ Track-laying Tractor
สาหรับพื้นที่ก่อสร้างมีความกว้างในแนวตั้งฉากกับทิศ ทางลมประมาณ 60 เมตร (D) ความเร็วลม 1.0 เมตร/
วินาที (W) และ Mixing Height 50 เมตร (M) โดยแสดงรายละเอียดการคานวณดังนี้

 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
Q

=

(270.3 + 270.3 + 48.6) = 589.2 มิลลิกรัม/วินาที

C

=

589.2 มิลลิกรัม/วินาที
(60 เมตร) x (1 เมตร/วินาที) x (50 เมตร)

C

=

0.1964 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศที่เกิดจากเครื่องจักรในระยะ
ก่อสร้างมีค่าเท่ากับ 0.1964 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด 3.4 ส่วนในล้านส่วน (3.89 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ณ บริเวณสามแยกพระประแดง จะมีค่าเท่ากับ 4.086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
11.95 ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานของ CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ดังนั้น
ผลกระทบจากเครื่องจักรในระยะก่อสร้างจะส่งผลต่อความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในระดับต่า
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 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
Q

=

(125.3 + 125.3 + 184.7) = 435.3 มิลลิกรัม/วินาที

C

=

435.3 มิลลิกรัม/วินาที
(60 เมตร) x (1 เมตร/วินาที) x (50 เมตร)

C

=

0.1451 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศที่เกิดจากเครื่องจักรในระยะ
ก่อสร้างมีค่าเท่ากับ 0.1451 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับค่าตรวจวัดสูงสุดจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษ
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ ก่อสร้างที่สุด (ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี
2558 มีค่าสูงสุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 86 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) หรือ 0.162 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ
50.6 ของค่ามาตรฐาน) จะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.307 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95.97 ของค่ามาตรฐาน
(ค่ามาตรฐานของ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 0.320 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โดยเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่
เครื่องจักรกาลังทางานเท่านั้น

 ฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Q
C
C

=
=

(11.4+11.4+17.3) = 40.1 มิลลิกรัม/วินาที) x (10/24)
โดยก่อสร้างสูงสุด 10 ชั่วโมง/วัน
16.71 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(60 เมตร) x (1 เมตร/วินาที) x (50 เมตร)

=

0.0056 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศที่เกิดจากเครื่องจักรในระยะก่อสร้างมีค่า
เท่ากับ 0.0056 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด (0.194 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณสามแยก
พระประแดง) จะมีค่าเท่ากับ 0.1996 หรือ 0.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60.48 ของค่ามาตรฐาน
(ค่ามาตรฐานของ TSP เฉลี่ ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งผลกระทบจะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงเครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น โดยฝุุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดจากการทางานของเครื่องจักรในระยะ
ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว จะเป็นผลกระทบในระดับต่า
 ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
พิจารณาจากสัดส่วนของ PM-10 ต่อ TSP ที่ 1 : 0.51 เมื่อคานวณระดับความเข้มข้นของฝุุน PM-10 จาก
อุปกรณ์ก่อสร้าง คิดเป็น 0.51 X 0.0056 มีค่าเท่ากับ 0.0029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ เท่ากับ 2.9 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร หากรวมกับผลการตรวจวัดสูงสุดในปัจจุบัน (0.098 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะมีค่าเท่ากับ 0.1009
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 84.08 ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานของ PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่
เกิน 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ ฝุุนละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวจะมีปริมาณไม่มาก
แต่ค่าฝุุนละอองที่ตรวจพบในปัจจุบันมีค่าค่อนข้างสูง ทาให้ผลรวมมีค่าสูงตามไปด้วย
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(ข) ระยะดาเนินการ
เมื่อโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เปิดดาเนินการ จะมี
การวิ่งของขบวนรถไฟฟูาจากสถานีเตาปูนไปยังสถานีครุใน และจากสถานีครุในไปยังสถานีเตาปูน การวิ่งของรถไฟฟูา
จะใช้ไฟฟูาเป็นตัวขับเคลื่อนขบวนรถ ดังนั้น ประเมินว่าไม่ได้ก่อมลพิษทางอากาศต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาได้พิจารณาผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศที่ อาจเกิดจากแหล่งกาเนิดอื่นๆ
ได้แก่ การระบายมลสารจากรถที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่อาคารจอดแล้วจร มลพิษทางอากาศบริเวณใต้โครงสร้างของ
สถานียกระดับ และระบบระบายอากาศของสถานีและอุโมงค์ใต้ดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การระบายมลสารจากรถที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่อาคารจอดแล้วจร
รถยนต์ ที่ เข้า มาใช้บ ริการบริเวณพื้ น ที่อาคารจอดแล้ ว จรของโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้ า น
คุณภาพอากาศที่มีแหล่งกาเนิดมาจากการระบายไอเสียจากการเผาไหม้ ของเครื่องยนต์ ดังนั้น จึงศึกษาการระบายสาร
มลพิษอากาศดังกล่าว โดยพิจารณาจานวนรถที่เข้ามาใช้บริการและอัตราการระบายสารมลพิษอากาศจากเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง สาหรับบริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกและอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ได้มีการออกแบบจานวนที่
จอดรถ ดังแสดงในตารางที่ 5.3.4-4
ตารางที่ 5.3.4-4 จานวนที่จอดรถประเภทต่างๆ ของอาคารจอดแล้วจรของโครงการ
ประเภทยานพาหนะ
จอดรถยนต์
จอดรถผู้พิการ
จอดรถเจ้าหน้าที่
จอดรถส่งของ
จอดรถจักรยานยนต์
จอดรถ Taxi
จอดรถประจาทาง
รวม

จานวนที่จอดรถของอาคารจอดแล้วจรแต่ละแห่ง (คัน)
อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจร
บางปะกอก
ราษฎร์บูรณะ
1,696
1,459
16
16
4
8
2
74
30
6
1
1
2
1,799
1,516

เมื่อนาจานวนยานพาหนะของแต่ละอาคารจอดแล้วจร ไปคานวณหาอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
เช่น HC, CO และ NOx ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามอัตราการเกิดมลพิษจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนา
ระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ดังตารางที่ 5.3.4-5 ถึง ตารางที่ 5.3.4-7 โดยใช้สมมุติฐานว่ายานพาหนะแต่ละประเภทสามารถขับขี่
บนถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯรอบนอก ด้วยความเร็วเฉลี่ย 37.88 กิโลเมตร/ชั่วโมง (จากข้อมูลสถิติจราจรปี
พ.ศ. 2555 ของสานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร) ในการคานวณจึงกาหนดใช้ความเร็วเฉลี่ยที่ 40 กิโลเมตร/
ชั่วโมง โดยใช้สมการดังต่อไปนี้
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Q

=

PCU x S x e

Q =
PCU =
S
=

e

ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น (กรัม/ชั่วโมง)
ปริมาณการจราจร (คัน/ชั่วโมง)
ระยะทางที่ยานพาหนะวิ่งเข้า -ออกอาคารจอดแล้วจร (กิโลเมตร) โดยกาหนดให้ระยะ
ทางเข้า - ออกของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก 120 เมตร และอาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะมีระยะ 67 เมตร
อัตราการระบายมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร) ที่ความเร็วเฉลี่ย 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

=

ตารางที่ 5.3.4-5 อัตราการปล่อยมลพิษของจักรยานยนต์ที่ระดับความเร็วต่างๆ
2009-2011

Motorcycle – (Gasohol 91)
Formula (EF=aV )
Average Traffic Speed V (km/h)
Pollutant
a
b
10
20
30
40
50
60
70
HC (g/km)
0.734
-0.406 0.288 0.217 0.184 0.164 0.150 0.139 0.131
CO (g/km)
3.109
-0.021 2.963 2.920 2.895 2.878 2.864 2.853 2.844
NOx(g/km)
0.049
0.357 0.111 0.142 0.165 0.182 0.197 0.211 0.223
CO2(g/km)
61.034 -0.178 40.51 35.81 33.32 31.65 30.42 29.45 28.65
Fuel (km/l)
38.376 0.133 52.11 57.14 60.31 62.66 64.54 66.13 67.50
HC (g/km)
0.734
-0.406 0.288 0.217 0.184 0.164 0.150 0.139 0.131
ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2555)
b

80
0.124
2.836
0.234
27.98
68.70
0.124

90
0.118
2.829
0.244
27.40
69.79
0.118

ตารางที่ 5.3.4-6 อัตราการปล่อยมลพิษของรถโดยสารประจาทาง ที่ระดับความเร็วต่างๆ
Euro I(Pre-2000)

Heavy-Duty Vehicles (Bus) – (Diesel)
Formula (EF=aV )
Average Traffic Speed V (km/h)
Pollutant
a
b
10
20
30
40
50
60
70
80
HC (g/km)
5.481 -0.515 1.674 1.172 0.951 0.820 0.731 0.665 0.615 0.574
CO (g/km)
9.247 -0.379 3.864 2.971 2.548 2.285 2.099 1.959 1.848 1.757
NOx(g/km)
26.166 -0.479 8.684 6.231 5.131 4.470 4.017 3.681 3.419 3.207
CO2(g/km)
1583.2 -0.420 601.92 449.89 379.44 336.26 306.17 283.60 265.82 251.33
PM-10 (g/km) 0.5728 0.0518 0.645 0.669 0.683 0.693 0.701 0.708 0.714 0.719
Fuel (km/l)
1.648 0.420 4.331 5.794 6.868 7.750 8.511 9.187 9.801 10.366
ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2555)
b
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ตารางที่ 5.3.4-7 อัตราการปล่อยมลพิษของรถยนต์ที่ระดับความเร็วต่างๆ
Euro III
(2005-2011)

Gasoline Vehicles (Passenger Car)–(Gasohol 91)

Formula (EF=aVb)
Average Traffic Speed V (km/h)
Pollutant
a
b
10
20
30
40
50
60
70
HC (g/km)
0.032 -0.269 0.0173 0.0143 0.0129 0.0119 0.0122 0.0107 0.0102
CO (g/km)
0.606 -0.253 0.3383 0.2839 0.2562 0.2382 0.2252 0.2150 0.2068
NOx(g/km)
0.028 -0.149 0.0197 0.0177 0.0167 0.0160 0.0155 0.0150 0.0147
CO2(g/km)
634.60 -0.407 248.60 187.49 158.97 141.40 129.13 119.89 112.60
Fuel (km/l)
3.781 0.404
9.58
12.67 14.92 16.76 18.34 19.74 21.00
ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2555)

80
0.0099
0.1999
0.0144
106.65
22.17

90
0.0096
0.1940
0.0142
101.65
23.25

จากการคานวณพบว่า อัตราการระบายมลพิษจากยานพาหนะของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกจะปล่อย
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 4.188 กรัมต่อชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 75.143 กรัม/ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) 6.501 กรัม/ชั่วโมง ส่วนอาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีราษฎร์บูรณะ ปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
1.610 กรัม/ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 29.520 กรัม/ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 2.539 กรัม/
ชั่วโมง ดังตารางที่ 5.3.4-8 และตารางที่ 5.3.4-9
ตารางที่ 5.3.4-8 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น บริเวณอาคารจอดแล้วจรสถานีบางปะกอก
ประเภทยานพาหนะ

ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น (กรัม/ชัว่ โมง)
HC
CO
2.422
48.478
0.006
0.114
0.197
0.548
1.456
25.557
0.009
0.172
0.098
0.274
4.188
75.143

จานวนที่จอด

จอดรถยนต์
1,696
จอดรถผู้พิการ
16
จอดรถเจ้าหน้าที่
4
จอดรถส่งของ
2
จอดรถจักรยานยนต์
74
จอดรถ Taxi
6
จอดรถประจาทาง
1
รวม
1,799
หมายเหตุ : คานวณที่อัตราความเร็วเฉลี่ย 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
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ตารางที่ 5.3.4-9 ประเมินมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
ประเภทยานพาหนะ

ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น (กรัม/ชัว่ โมง)
HC
CO
1.163
23.285
0.006
0.128
0.330
5.785
0.0008
0.016
0.110
0.306
1.610
29.520

จานวนที่จอด

จอดรถยนต์
1,459
จอดรถผู้พิการ
16
จอดรถเจ้าหน้าที่
8
จอดรถส่งของ
จอดรถจักรยานยนต์
30
จอดรถ Taxi
1
จอดรถประจาทาง
2
รวม
1,516
หมายเหตุ : คานวณที่อัตราความเร็วเฉลี่ย 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

NOx
1.564
0.009
0.366
0.001
0.599
2.539

นาปริมาณมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นไปคานวณหาค่าความเข้มข้นในบรรยากาศโดยใช้สมการ
C

=

Q/dWM

C
Q
d

=
=
=

W
M

=
=

ความเข้มข้นมลพิษที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/วินาที)
ความกว้างของพื้นที่ (ระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม) (เมตร) ถนนสุขสวัสดิ์ ขาเข้าเมือง
มี 4 ช่องจราจรและขาออกเมือง มี 4 ช่องจราจร ดังนั้น กาหนดให้ d = 12 เมตร
ความเร็วลม (เมตร/วินาที) กาหนด 10 เมตร/วินาที
Mixing Height ความสูงที่อากาศลอยตัว (เมตร) กาหนดให้ 50 เมตร

ผลการประเมินมลพิษทางอากาศบริเวณอาคารจอดแล้วจร ดังตารางที่ 5.3.4-10
ตารางที่ 5.3.4-10 ประเมินมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น บริเวณอาคารจอดแล้วจรแต่ละแห่ง
อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก
อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ
มาตรฐานคุณภาพอากาศ

ปริมาณความเข้มข้นมลพิษทีเ่ กิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
HC
CO
NOx
-4
-3
1.938 x10
3.479 x10
3.009 x10-4
7.453 x10-5
1.367 x10-3
1.175 x10-4
34.2
0.32

จากผลการคานวณมลพิษทางอากาศที่ อาจเกิดขึ้น บริเวณอาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่ง พบว่าปริมาณ
มลพิษที่จะเพิ่มขึ้นบนถนนสุขสวัสดิ์นั้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดย
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.003 - 0.01 % เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมงที่กาหนดไว้ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เพิ่มขึ้นเพียง
0.04- 0.09 % เมื่อเทียบกับมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงที่กาหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ในระยะดาเนินการของโครงการ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากอาคารจอดแล้วจรจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพอากาศในระดับต่า
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2) มลพิษทางอากาศบริเวณใต้โครงสร้างของสถานียกระดับ
ในระยะดาเนินการ กิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่ การเดินรถขนส่งผู้โดยสารของรถไฟฟูา ซึ่งพลังงานที่
ใช้ในการขับเคลื่ อน คือ พลังงานไฟฟูา ไม่มีการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ชนิดอื่น ดังนั้น
ในระยะดาเนินการจะไม่มีแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศโดยตรงจากโครงการ อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะโครงสร้างของ
สถานียกระดับของโครงการซึ่งมีทั้งหมด 7 สถานี มีโครงสร้างอยู่เหนือถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์
อาจทาให้การระบายมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะที่วิ่งผ่านไป-มาใต้สถานีเกิดขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ที่ปรึกษาได้ศึกษาการแพร่กระจายของสารมลพิษ ทางอากาศ ที่มีแหล่งกาเนิดจากการจราจรบนถนน
ด้านล่างโครงสร้างของสถานีรถไฟฟูายกระดับของโครงการโดยใช้แบบจาลองฯ CALINE 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
CALRoads Software เพื่อคาดการณ์ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศที่ถูกระบายจากยานพาหนะชนิดต่างๆ
(เป็นแบบจาลองฯที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และสมมติฐานในการประเมิน จะกาหนดให้ยานพาหนะแต่ละประเภท
แต่ละคันมีการระบายสารมลพิษทางอากาศ (Emission Factor) ด้วยค่าคงที่
(1) ข้อมูลแหล่งกาเนิดที่ใช้ในการประเมิน
ข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศจากการดาเนินโครงการ อาจพิจารณาจากรายงานการสารวจปริมาณ
จราจรของโครงการ โดยใช้ข้อมูลปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนสูงสุด ที่มีการสารวจบริเวณใกล้เคียงแนวถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์ ช่วงที่เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟูายกระดับทั้ง 7 สถานี อย่างไรก็ตาม ในที่นี้จะประเมิน
ในกรณีเลวร้าย (Worst Case) คือ พิจารณาเต็มความจุของถนน โดยจากการศึกษา Highway Capacity Manual
สาหรับกรณีถนนในเมืองที่รถวิ่งได้ไม่ติดขัด คือ ความเร็วระหว่าง Class II ถึง III (55-65 กิโลเมตร/ชั่วโมง) สาหรับถนน
4 เลน (ด้านหนึ่งของถนนสุขสวัสดิ์) จะมีปริมาณการจราจร 2,580–2,620 คัน/ชั่วโมง แต่เนื่องจากเลนซ้ายสุดมักมี
รถจอดหรือรอเลี้ยวเข้าออกซอย การใช้งานเต็มที่จึงอาจเป็นไปไม่ได้ จึงปรับลดลงมาให้เหลือ 2,400 คันต่อชั่วโมงต่อ
ทิศทาง หรือ 4,800 คัน/ชั่วโมงต่อสองทิศทาง ค่า 4,800 คัน/ชั่วโมงนี้จะถูกนาไปใช้ในการประเมินผลกระทบต่อไป
สาหรับข้อมูลสัดส่วนปริมาณจราจรและยานพาหนะประเภทต่างๆ ใช้ข้อมูลของกรมทางหลวง (สรุป
ปริมาณจราจรเฉลี่ยบนทางหลวงในเส้นทางสายกรุงเทพปริมณฑล ปี พ.ศ. 2557, กรมทางหลวง) โดยพิจารณาประเภท
ยานพาหนะที่ใช้ทางดังกล่าว ได้แก่ รถยนต์นั่ง (ไม่เกิน 7 คน) รถยนต์นั่ง (เกิน 7 คน) รถโดยสารขนาดเล็ก (Light Bus)
รถโดยสารขนาดกลาง (Medium Bus) รถโดยสารขนาดใหญ่ (Heavy Bus) รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ (Light Truck)
รถบรรทุกขนาด 2 เพลา 6 ล้อ (Medium Truck) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อ (Heavy Truck) รถบรรทุกพ่วง (Trailer)
รถบรรทุกกึ่งพ่วง (Semi-Trailer) สามล้อเครื่องและจักรยานยนต์ ปริมาณการจราจรของโครงการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายชั่วโมงสูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 5.3.4-11 และตารางที่ 5.3.4-12
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ตารางที่ 5.3.4-11 สัดส่วนยานพาหนะแต่ละประเภทบริเวณถนนด้านล่าง
สถานีรถไฟฟ้ายกระดับของโครงการฯ
ประเภทยานพาหนะ
PCE Factor
สัดส่วน (ร้อยละ)**
1. รถยนต์นั่ง (ไม่เกิน 7 คน)
1
27.76
2. รถยนต์นั่ง (เกิน 7 คน)
1
11.82
3. รถโดยสารขนาดเล็ก (Light Bus)
1.5
3.22
4. รถโดยสารขนาดกลาง (Medium Bus)
2
2.23
5. รถโดยสารขนาดใหญ่ (Heavy Bus)
2
0.79
6. รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ (Light Truck)
1
17.58
7. รถบรรทุกขนาด 2 เพลา 6 ล้อ (Medium Truck)
2
2.03
8. รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อ (Heavy Truck)
2.5
1.61
9. รถบรรทุกพ่วง (Trailer)
2.5
0.62
10. รถบรรทุกกึ่งพ่วง (Semi-Trailer)
2.5
0.17
11. สามล้อเครื่องและจักรยานยนต์
0.25
32.17
รวม
100
หมายเหตุ: **ข้อมูลสัดส่วนประเภทยานพาหนะ ได้จากข้อมูลสรุปปริมาณจราจรเฉลี่ยบนทางหลวงในกรุงเทพ
และปริมณฑล, สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2557

ตารางที่ 5.3.4-12 ปริมาณจราจรบนถนนด้านล่างสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ
ณ ช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-08.00 น.)
ช่วงของข้อมูลสารวจปริมาณ
ปริมาณจราจร (คัน/ชั่วโมงเร่งด่วน)
จราจร
สถานีดาวคะนอง
TMC-01
4,800
สถานีบางปะแก้ว
TMC-01
4,800
สถานีบางปะกอก
TMC-01
4,800
สถานีสะพานพระราม 9
TMC-01
4,800
สถานีราษฎร์บูรณะ
TMC-01
4,800
สถานีพระประแดง
TMC-01
4,800
สถานีครุใน
TMC-01
4,800
ที่มา : จากการคาดการณ์ปริมาณการจราจรของโครงการจาก Final Traffic Management Plan Report,
Purple Line Project
ช่วงสถานี

(1.1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา : ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ต้องนาเข้าในแบบจาลองฯ ประกอบด้วย
 ความเร็วลม (Wind Speed) การศึกษาครั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระยะยาว ของสถานี
ตรวจอากาศบางนา คาบ 7 ปี (พ.ศ.2548-2555) โดยใช้ความเร็วลมต่าสุด มีค่า 0.7 เมตร/วินาที
 สภาพคงตัวของบรรยากาศ (Stability Class) โดยชั้นสภาพความคงตัวของบรรยากาศ ประกอบด้วย
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Stability Class

A = ไม่คงตัวอย่างยิ่งยวด (Extremely Unstable)
B = ไม่คงตัวปานกลาง (Moderately Unstable)
C = ไม่คงตัวเล็กน้อย (Slightly Unstable)
D = ปานกลาง (Neutral)
E = คงตัวเล็กน้อย (Slightly Stable)
F = คงตัวปานกลาง (Moderately Stable)

สาหรับการศึกษาครั้งนี้ สมมติกรณีที่มีสภาพความคงตัวของบรรยากาศเป็นแบบเสถียร (Stable) หรือ
Class F ซึ่งเป็นกรณีเลวร้ายที่ทาให้สารมลพิษทางอากาศมีการกระจายตัวไม่ดี
 ทิศทางลม (Wind Direction) แบบจาลองจะทาการคานวณและคัดเลือกทิศทางลม ที่มีผลกับการ
แพร่กระจายของมลสารที่มีผลกระทบต่อแหล่งรับมลสาร (Receptor) ที่อยู่ตามแนวถนน และทาการคานวณค่าความ
เข้มข้นของมลสารที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดหรืออยู่ในสภาพกรณีที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario)
 แหล่งรับมลสาร (Receptor) ได้พิจารณาแหล่งรับมลสาร ที่อาจได้รับมลสารที่เกิดจากถนน โดยการ
พิจารณาความเข้มข้นของมลสารที่ระยะต่างๆจากขอบทาง
 แหล่งกาเนิดมลสาร : แหล่งกาเนิดมลสารมาจากยานพาหนะที่ขับเคลื่อนบนถนน ปริมาณการระบาย
มลสารขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของยานพาหนะ มลสารหลักที่ถูกปล่อยออกมา ได้แก่ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (HC)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ฝุุนละอองรวม (TSP) และฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM-10) ซึ่งข้อมูลการปล่อยมลสารที่นิยมนามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลของ US.EPA ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ที่
ไม่มีการควบคุมการปล่อยมลพิษ จนถึงยุคที่มี อุปกรณ์ในการควบคุมสารมลพิษต่างๆ ตามเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เทคโนโลยีการกลั่นน้ามันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้น้ามันต่างๆ มีคุณภาพดีขึ้น เช่น
น้ ามั น ไร้ ส ารตะกั่ว รวมทั้ ง การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง สะอาด เช่ น ก๊ า ซธรรมชาติ เป็ น ต้ น แต่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ น ข้ อ มู ล ของ
ยานพาหนะที่ ใช้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ น ส่ ว นใหญ่ อย่ า งไรก็ต าม การน าข้อมู ล ดั ง กล่ า วมาใช้ อาจทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปกว่าความเป็นจริงมาก ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าอายุการใช้งานรถของประเทศไทยมีความ
แตกต่างไปจากของสหรัฐอเมริกามาก มีการใช้งานที่ยาวกว่า และมีการใช้รถมือสองกันมาก ดังนั้น การศึกษานี้จึง
พิจารณาข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุด โดยการนาข้อมูลที่มีการศึกษาถึงอัตราการระบายสารมลพิษของ
ยานพาหนะในประเทศไทยที่มีการศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2543 โดยกรมควบคุมมลพิษ มาประกอบการคานวณอัตราการ
ระบายสารมลพิษในแต่ละประเภทของยานพาหนะกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าการระบายมลสารจากยานพาหนะประเภท
ต่างๆในหน่วย กรัม/คัน/กิโลเมตร ดังแสดงในตารางที่ 5.3.4-13
ตารางที่ 5.3.4-13 อัตราการระบายมลสารในแต่ละชนิดยานพาหนะ
อัตราการระบายมลสาร (กรัม/คัน/กิโลเมตร)
HC
CO
NOx
(TSP)1/
(PM10)1/
รถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน
1.535
5.745
1.460
0.005
0.06
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
0.984
2.177
4.116
0.398
0.248
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
3.074
11.887
28.478
1.855
0.309
หมายเหตุ: : 1/ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area, กันยายน 2541
2/ จากรายงาน Emission Factor (On-Road) 2002, “Air Quality Analysis Guidance Handbook”, South Coast
AQMD (Air Quality Management District)
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ รายงานฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2543
ชนิดยานพาหนะ
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การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตใช้ข้อมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายชั่วโมง อัตราการระบาย
มลสารที่ใช้ นามาจากข้อมูลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ โดยแบ่งยานพาหนะเป็น 3 กลุ่ ม คือ รถยนต์เครื่องยนต์
เบนซิน รถเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และรถเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ จากข้อมูลประเภทของรถในตารางที่ 5.3.4-13
นามาจาแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 รถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน ได้แก่ รถยนต์นั่ง (ไม่เกิน 7 คน) รถยนต์นั่ง (เกิน 7 คน) สามล้อเครื่องและ

จักรยานยนต์
 รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก (Light Bus) และรถบรรทุกขนาดเล็ก
(Light Truck)
 รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ได้แก่ รถโดยสารขนาดกลาง (Medium Bus) รถโดยสารขนาดใหญ่
(Heavy Bus) รถบรรทุกขนาด 2 เพลา 6 ล้อ (Medium Truck) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อ (Heavy
Truck) รถบรรทุกพ่วง (Trailer) และรถบรรทุกกึ่งพ่วง (Semi-Trailer)
ในการคาดการณ์ค่าระดับความเข้มข้นของมลสาร ได้พิจารณาในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) โดย
แบบจาลองทาการคัดเลือกค่าความเข้มข้นสูงสุดที่เกิดจากทิศทางลมที่มีผลให้เกิดค่าความเข้ มข้นสูงสุด ณ จุดอ้างอิงของ
แหล่งรับมลสาร (Receptor) เมื่อนาสัดส่วนของยานพาหนะแต่ละประเภท และอัตราการระบายมลสารของรถแต่ละ
ประเภทมาคานวณหาอัตราการระบายมลสารแต่ละชนิดต่อคันต่อไมล์ เพื่อนาเข้าข้อมูลในแบบจาลอง จะได้ค่าอัตราการ
ระบายมลสารดังแสดงในตารางที่ 5.3.4-14
ตารางที่ 5.3.4-14 อัตราการระบายมลสาร
อัตราการระบายของยานพาหนะ
(กรัม/คัน/ไมล์)
2.47
8.79
6.48
0.36
0.19

มลพิษ
HC
CO
NOx
TSP
PM-10

(1.2) แหล่งรับผลกระทบ
แหล่งรับผลกระทบ (Sensitive Receptor) พิจารณาที่ระยะห่างต่างๆจากขอบทาง
(2) ผลการคาดการณ์
การประเมินผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศที่เกิดจากปริมาณยานพาหนะที่ใช้ถนนด้านล่างสถานี
รถไฟฟูายกระดับของโครงการ พิจารณาค่าความเข้มข้นของมลพิษอากาศ ที่ระยะห่างต่างๆ จากขอบทาง ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.3.4-15 ถึงตารางที่ 5.3.4-19 สามารถสรุปได้ดังนี้
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 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟูายกระดับของโครงการ ในกรณี
ที่ เลวร้า ยที่ สุ ด ที่ ระยะห่า ง 5 เมตรจากขอบทาง มี ค่า ความเข้ ม ข้น เฉลี่ ย 3 ชั่ ว โมง เท่ า กับ 0.10 ส่ ว นในล้ า นส่ ว น
แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดค่ามาตรฐานไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ การศึกษาผลกระทบจากก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนได้พิจารณาค่ามาตรฐานของต่างประเทศ ได้แก่ ค่ามาตรฐาน Ambient Air Quality Standards ของ Air
Pollution Control District of Jefferson County, Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกาหนดค่ามาตรฐาน
ไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศในรู ปของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC : Total Hydrocarbon) ต้องมีค่าเฉลี่ย 3 ชั่วโมง
(ช่วงระหว่าง 6.00 น - 9.00 น.) ไม่เกิน 0.24 ส่วนในล้านส่วน (160 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ดัง ตารางที่ 5.3.4-15
ซึ่งค่าความเข้มข้นจากแบบจาลองฯ มีค่าต่ากว่าค่ามาตรฐานดังกล่าว
ตารางที่ 5.3.4-15 ระดับความเข้มข้นของ HC เฉลี่ย 3 ชั่วโมง ที่ระยะห่างต่างๆ
จากแนวถนนด้านล่างสถานีรถไฟฟ้ายกระดับในระยะดาเนินการ
หน่วย : ส่วนในล้านส่วน.

ถนนด้านล่างสถานี
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีพระประแดง
สถานีครุใน

ระยะห่างจากขอบทาง (เมตร)
5
10
20
50
100
200
300
400
500
1/
ค่ามาตรฐาน

ค่าจากแบบจาลองฯ
0.10
0.09
0.07
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.24

หมายเหตุ : 1/ ค่ามาตรฐาน HC เฉลี่ย 3 ชั่วโมงในบรรยากาศ ของ Air Pollution Control District of Jefferson County, Kentucky
ประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดค่ามาตรฐานเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.24 ppm (160 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟูายกระดับของโครงการ
รวมกับค่าการตรวจวัดสูงสุดปัจจุบัน พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ระยะห่าง
5 เมตร จากขอบทาง มีค่าความเข้มข้นรวมกับค่าตรวจวัดสูงสุดอยู่ในช่วง 3.6 - 5.2 ส่วนในล้านส่วน ดังตารางที่ 5.3.4-16
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 – 17.3 ของค่ามาตรฐาน ซึ่งกาหนดไว้ที่ 30 ส่วนในล้านส่วน (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง)
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟูายกระดับของโครงการ
รวมกับค่าการตรวจวัดสูงสุดปัจจุบัน พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ที่ระยะห่าง 5 เมตร จากขอบทาง มีค่าความเข้มข้น
จากแบบจาลองฯ รวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.156 ส่วนในล้านส่วน ดังตารางที่ 5.3.4-17 หรือคิดเป็นร้อยละ
91.76 ของค่ามาตรฐาน ซึ่งกาหนดไว้ที่ 0.17 ส่วนในล้านส่วน (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง)
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ตารางที่ 5.3.4-16 ระดับความเข้มข้นของ CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่ระยะห่างต่างๆ
จากแนวถนนด้านล่างสถานีรถไฟฟ้ายกระดับในระยะดาเนินการ
หน่วย : ส่วนในล้านส่วน.

ค่าสูงสุดจาก
ค่าจากแบบจาลองฯ รวมกับ
การตรวจวัด*
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัด
3.4
5.2
สถานีดาวคะนอง
3.4
5.0
สถานีบางปะแก้ว
3.4
4.6
สถานีบางปะกอก
3.4
4.3
สถานีสะพานพระราม 9
3.4
4.1
สถานีราษฎร์บูรณะ
3.4
4.0
สถานีพระประแดง
3.4
3.9
สถานีครุใน
3.4
3.8
3.4
3.6
1/
ค่ามาตรฐาน
30.0
หมายเหตุ : * ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัดของสถานีดาวคะนอง ถึงสถานีครุใน ใช้ข้อมูลค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ตรวจวัดได้บริเวณ
สามแยกพระประแดง เท่ากับ 3.4 ppm
1/
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)
ถนนด้านล่างสถานี

ระยะห่างจาก
ขอบทาง (เมตร)
5
10
20
50
100
200
300
400
500

ค่าจาก
แบบจาลองฯ
1.8
1.6
1.2
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4

ตารางที่ 5.3.4-17 ระดับความเข้มข้นของ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่ระยะห่างต่างๆ
จากแนวถนนด้านล่างสถานีรถไฟฟ้ายกระดับในระยะดาเนินการ
หน่วย : ส่วนในล้านส่วน

ถนนด้านล่างสถานี
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีพระประแดง
สถานีครุใน

ระยะห่างจาก
ขอบทาง (เมตร)

ค่าจาก
แบบจาลองฯ

ค่าสูงสุดจาก
การตรวจวัด*

ค่าจากแบบจาลองฯ รวมกับ
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัด

5
10
20
50
100
200
300
400
500

0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.020
0.010
0.010

0.086
0.086
0.086
0.086
0.086
0.086
0.086
0.086
0.086

0.156
0.146
0.136
0.126
0.116
0.106
0.106
0.096
0.096

ค่ามาตรฐาน1/
0.170
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลค่าความเข้มข้นสูงสุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ปีพ.ศ.
2558 เท่ากับ 0.086 ppm
1/
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)
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 ฝุุนละอองรวม (TSP)
ความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟูายกระดับของโครงการ ที่ระยะห่าง
5 เมตร จากขอบทาง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมีค่าความเข้มข้นจากแบบจาลองฯ รวมกับค่าการตรวจวัดสูงสุดปัจจุบัน
พบว่า มีค่าเท่ากับ 275.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดัง ตารางที่ 5.3.4-18 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.4 ของค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งกาหนดไว้ที่ 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
 ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟูายกระดับของ
โครงการ ที่ระยะห่าง 5 เมตรจากขอบทาง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด มีความเข้มข้นเท่ากับ 42.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งมีค่าต่ากว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) แต่เมื่อรวมกับค่าการ
ตรวจวัดสูงสุดปัจจุบัน ทาให้มีค่าความเข้มข้นที่ระยะห่าง 5 เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 140.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดัง
ตารางที่ 5.3.4-19 ซึ่งมีค่าสูงเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งกาหนดไว้ที่ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ส่วนในระยะที่มากกว่า 50 เมตร จะมีค่าเท่ากับ 115.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าต่ากว่าค่า
มาตรฐานกาหนด
ตารางที่ 5.3.4-18 ระดับความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ระยะห่างต่างๆ
จากแนวถนนด้านล่างสถานีรถไฟฟ้ายกระดับในระยะดาเนินการ
หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ค่าสูงสุดจาก
ค่าจากแบบจาลองฯ รวมกับ
การตรวจวัด*
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัด
194
275.1
สถานีดาวคะนอง
194
263.4
สถานีบางปะแก้ว
194
245.6
สถานีบางปะกอก
194
227.7
สถานีสะพานพระราม 9
194
218.4
สถานีราษฎร์บูรณะ
194
211.8
สถานีพระประแดง
194
208.4
สถานีครุใน
194
206.1
194
204.6
1/
ค่ามาตรฐาน
330
หมายเหตุ : * ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัดของสถานีดาวคะนอง ถึงสถานีครุใน ใช้ข้อมูลค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ตรวจวัดได้บริเวณ
สามแยกพระประแดง เท่ากับ 194 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
1/
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
ถนนด้านล่างสถานี

ระยะห่างจาก
ขอบทาง (เมตร)
5
10
20
50
100
200
300
400
500

ค่าจาก
แบบจาลองฯ
81.1
69.4
51.6
33.7
24.4
17.8
14.4
12.1
10.6
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ตารางที่ 5.3.4-19 ระดับความเข้มข้นของ PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ระยะห่างต่างๆ
จากแนวถนนด้านล่างสถานีรถไฟฟ้ายกระดับในระยะดาเนินการ
หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ถนนด้านล่างสถานี
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีพระประแดง
สถานีครุใน

ระยะห่างจาก
ขอบทาง (เมตร)
5
10
20
50
100
200
300
400
500

ค่ามาตรฐาน1/

ค่าจาก
แบบจาลองฯ
42.9
36.6
27.2
17.8
12.9
9.4
7.6
6.4
5.6

ค่าสูงสุดจาก
การตรวจวัด*
98
98
98
98
98
98
98
98
98
120

ค่าจากแบบจาลองฯ รวมกับ
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัด
140.9
134.6
125.2
115.8
110.9
107.4
105.6
104.4
103.6

หมายเหตุ : * ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัดของสถานีดาวคะนอง ถึงสถานีครุใน ใช้ข้อมูลค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ตรวจวัดได้บริเวณ สาม
แยกพระประแดง เท่ากับ 98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
1/
ค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จากการคาดการณ์ ผ ลกระทบทางด้ า นคุณ ภาพอากาศในระยะดาเนิน การของโครงการ บริเวณถนน
ด้า นล่า งสถานี รถไฟฟู า ยกระดับ พบว่ า ความเข้ม ข้น ของสารมลพิ ษ ทางอากาศในบรรยากาศที่ มี แหล่ ง กาเนิด จาก
ยานพาหนะที่วิ่งบนถนน รวมกับค่าความเข้มข้นสูงสุดจากการตรวจวัด ส่วนใหญ่มีค่า ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกดัชนีชี้วัด
ยกเว้นค่าความเข้มข้นของฝุุน PM-10 ที่ระยะห่างน้อยกว่า 50 เมตร มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ เนื่องจากค่าความเข้มข้นสูงสุดจากการตรวจวัด ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีค่าสูง กล่าวคือ ค่าความเข้มข้น
สูงสุดของฝุุน PM-10 จากการคาดการณ์โดยใช้แบบจาลอง CALINE4 ที่ระยะห่าง 5 เมตรจากแนวถนนมีค่าเท่ากับ 42.9
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) แต่เมื่อรวมกับค่าการตรวจวัดในปัจจุบัน ที่ 98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ซึ่งเป็นฝุุนละอองที่มาจากยานพาหนะที่สัญจรอยู่ในปัจจุบันรวมกับแหล่งอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง การอุตสาหกรรม
เป็นต้น) ทาให้มีค่าความเข้มข้นสูงเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
อนึ่ง โดยภาพรวมแล้ว โครงการรถไฟฟูาจะช่วยลดการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ซึ่งเป็ นการลดมลสาร
ทางอากาศได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการร่วมดูแลสภาพแวดล้อม โครงการจึงกาหนดติดตั้งระบบสเปรย์น้า
ซึ่งจะเป็นการฉีดละอองน้าขนาดเล็กเพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุนละอองใต้สถานีที่เกิดจากการสัญจรของยานพาหนะ
โดยพิจารณาติดตั้งใต้สถานียกระดับทั้ง 7 สถานี
3) ระบบระบายอากาศของสถานีและอุโมงค์ใต้ดิน
ในระยะดาเนินการ โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
มีรูปแบบโครงสร้างทั้งที่เป็นแบบใต้ดินและยกระดับ ซึ่งจะต้องมีการจัด ระบบระบายอากาศให้เพียงพอ โดยเฉพาะ
โครงสร้างใต้ดินที่จะต้องมีการระบายอากาศทั้งจากตัวอุโมงค์ทางวิ่งและตัวสถานี ผ่านออกสู่บรรยากาศภายนอกทาง
โครงสร้างปล่องระบายอากาศรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม
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ในสภาวะการดาเนินการปกติของรถไฟฟูา ระบบระบายอากาศของทางวิ่งและสถานีใต้ดิน จะทาหน้าที่ใน
การถ่ายเทอากาศภายในบริเวณสถานี ซึ่งใช้ระบบปรับอากาศสาหรับผู้โดยสารภายในพื้นที่สถานี นอกจากนั้นในขณะที่
รถไฟฟูากาลังวิ่งภายในอุโมงค์ทางวิ่ง จะก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของอากาศที่อยู่ภายในอุโมงค์และเมื่อรถไฟฟูาเคลื่อนตัว
เข้ามาจอดที่สถานีจะก่อให้เกิดแรงอัดภายในอุโมงค์ มีผลให้เกิดกระแสลมผ่านทางอุโมงค์ จึงต้องออกแบบให้สถานีใต้ดิน
แต่ละสถานีมีปล่องระบายอากาศ (Vent Building: VB) เพื่อระบายอากาศที่ถูกอัดดังกล่าวออกสู่บรรยากาศด้านบน
และเมื่อรถไฟฟูาเคลื่อนตัวออกจาสถานีก็จะเกิดการดึงอากาศจากบรรยากาศด้านบนเข้าไปแทนที่
นอกจากนี้ ระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์และสถานีใต้ดินยังมีหน้าที่ในการระบายความร้อนออกจาก
ด้านล่างของตัวรถไฟฟูา โดยมีระบบวัดความร้อนและระบบลมดูดอากาศร้อนบริเวณใต้รถไฟฟูาออก เพื่อลดอุณหภูมิ
ภายในสถานี
จากการพิจารณาข้อมูลของระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์ทางวิ่ งและสถานีใต้ดินของโครงการ พบว่า
อากาศที่ถูกระบายออกจากปล่องระบายอากาศ (VB) ไม่ได้มีการปนเปื้อนสารมลพิษอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณที่ตั้งของปล่องระบายในแต่ละช่วงของแนวเส้นทางโครงการ เนื่องจากอากาศที่ถูกระบาย
ออกมาส่วนใหญ่เป็นอากาศที่ถูกไหลเวียนจากระบบปรับอากาศภายในสถานีรถไฟฟูาใต้ดินและความร้อนบางส่วนจากตัว
รถไฟฟูา แต่ความร้อนดังกล่าวจะถูกผสมและเจือจางกับอากาศเย็นภายในสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน ทาให้อากาศที่ระบาย
ออกทางอาคารปล่องระบายด้านบนเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิไม่สูง ดังนั้น จึงประเมินว่าอากาศที่ถูกระบายออกทางปล่อง
ระบายอากาศ (VB) ที่มีอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟูาของโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศใน
บริเวณดังกล่าว
5.3.5 เสียง
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางด้า นเสี ยงต่อพื้นที่ โดยรอบตามแนวเส้นทางของโครงการ ทั้งในระยะการก่อสร้า งและระยะด าเนิ น
โครงการ ดังนั้น จึงต้องทาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากโครงการที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการได้รับผลกระทบ (Noise Sensitive Area) ตามแนวเส้นทางของโครงการ ตั้งแต่สถานีเตาปูนถึงที่จอดรถไฟฟูา
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)
จากการตรวจวัดระดับเสียงในปัจจุบันบริเวณที่เป็นตัวแทนของพื้นที่อ่อนไหวด้านเสียงตามแนวเส้นทางโครงการ
ดังแสดงในตารางที่ 5.3.5-1 ซึ่งผลจากการตรวจวัดพบว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดทุกสถานีที่ตรวจวัด ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กาหนดค่าระดับเสียงสูงสุด ไว้ไม่เกิน 115
เดซิเบลเอ แต่เมื่อเทียบกับค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ จานวน 4 สถานี
ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชุมชนบริเวณสุขสวัสดิ์ซอย 5 โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (โรงพยาบาลนวมินทร์ 2)
บริเวณชุมชนบางพึ่ง อันเนื่องมาจากเสียงของปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมากในบริเวณดังกล่าว
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ตารางที่ 5.3.5-1 ค่าระดับเสียงในปัจจุบันที่ตรวจวัดได้จากตาแหน่งพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านเสียง ตามแนวเส้นทาง
สถานีที่ตรวจวัด
A1 : ชุมชนบริเวณซอย 3
A2 : ชุมชนซอยวัดประดู่ธรรมาธิปตั ย์
A3 : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
A4 : ชุมชนบริเวณ สุขสวัสดิ์ ซอย 5
A5 : โรงพยาบาลประชาพัฒน์
A6 : บริเวณชุมชนบางพึ่ง
A7 : สามแยกพระประแดง
A8 : วัดครุใน
A9 : โรงพยาบาลบางปะกอก 3
A10 : มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อิหม่าม)
A11 : ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12
มาตรฐาน

Leq (24 hr)
55.9-65.2
51.2-59.0
74.5-75.5
77.8-78.3
77.4-79.5
73.6-74.8
66.9-67.2
55.8-59.4
60.1-60.9
54.2-55.8
58.0-60.1
70

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
Lmax
86.1-101.3
84.2-94.3
102.5-106.2
103.6-110.3
100.6-112.0
101.3-104.4
93.0-97.1
92.1-97.4
86.6-92.9
76.3-90.3
91.0-99.4
-

Ldn
60.1-71.8
56.6-60.5
79.7-81.7
83.3-84.5
83.2-85.4
80.2-81.1
72.7-73.2
59.8-65.9
64.7-65.5
59.5-61.2
62.6-64.2
115

ซึ่งผลจากการตรวจวัด ระดับเสียงในปั จจุบันจะนาไปใช้ประกอบการประเมิ นผลกระทบทางด้านเสียงของ
โครงการ รายละเอียดการพิจารณามีดังนี้
1) ระยะก่อสร้าง
1.1)

การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมในระยะก่อสร้าง

เสียงที่เกิดขึ้นจากงานการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟูานั้น ส่วนใหญ่ เกิดจากเสียงของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง การขุดเจาะพื้นดินเพื่อทาเสาเข็มและฐานราก เสียงที่
เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เกิดขึ้นได้ทั้งในกิจกรรมการก่อสร้างสถานียกระดับและใต้ดิน (กิจกรรมการเปิดหน้าดิน)
การก่อสร้างแนวเส้นทางบนโครงสร้างยกระดับ และการก่อสร้างช่วงทางเปลี่ยนระดับ (Transition) สาหรับการก่อสร้าง
ส่วนที่อยู่ใต้ดิน เช่น อุโมงค์ทางวิ่งใต้ดิน จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเสียงเนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างอยู่ใต้
ระดับพื้นดิน ซึ่งจะไม่ไปรบกวนบุคคลภายนอก นอกจากบริเวณที่เป็นปล่อง (Shaft) เพื่อนาหัวเจาะขึ้นหรือลงไปใช้ใน
อุโมงค์ ดังนั้น ผลกระทบหลักทางด้านเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจากการก่อสร้างบนพื้นดิน งานก่อสร้างอาคารบนดิน
โครงสร้างทางยกระดับและสถานียกระดับของรถไฟฟูา และส่วนที่เป็นการก่อสร้างที่ต้องเปิดหน้าดินของสถานีใต้ดิน
สาหรับ ผลกระทบด้า นเสียงในช่วงการก่อสร้างโครงการ ตามตาแหน่งต่างๆตามแนวเส้ นทางของ
โครงการ พิจารณาได้ดังนี้
 แนวเส้นทางโครงการ
แนวเส้นทางของโครงการประกอบด้วยแนวเส้นทางที่อยู่ใต้ดินและยกระดับ โดยมีสถานีใต้ดินจานวน
10 สถานี และสถานียกระดับจานวน 7 สถานี มีช่วงเปลี่ยนระดับ (Transition Section) จานวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณ
ระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีรัฐสภา และบริเวณระหว่างสถานีสาเหร่กับสถานีดาวคะนอง ผลกระทบทางด้านเสียงที่มี
ต่อพื้นที่ต่างๆ ตามแนวเส้นทางของโครงการ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
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 ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีรัฐสภา
การศึกษาผลกระทบสถานียกระดับเตาปูนจะพิจารณาตั้งแต่ทางยกระดับที่ออกจากสถานีเตาปูน โดยมี
ระดับความสูงของสันรางที่ออกจากสถานี 24.4 เมตรจากผิวดิน และ 22.9 เมตรจากผิวถนน สถานีจะตั้งอยู่บนถนน
ประชาราษฎร์ สาย 2 พื้นที่โดยรอบเป็นอาคารพาณิชย์ 2 - 3 ชั้น และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
จากนั้นแนวเส้นทางจะเริ่มลดระดับลงไปพร้อมทั้งเลี้ยวโค้งเข้าสู่แนวถนนสาย ง.8 ซึ่งเป็นถนนสายใหม่ที่จะก่อสร้างตาม
แนวผังเมืองของกรุงเทพมหานคร บริเวณนี้ยังคงเป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ที่ประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า จากนั้นจะลดระดับลงสู่โครงสร้างของช่วงเปลี่ยนระดับ (Transition Section) เพื่อลงสู่ระดับใต้ดิน
ที่ค วามลึก 19.0 เมตรใต้ ผิ วดิ น จากนั้น จะเลี้ย วโค้งที่ ใต้ดิ น เพื่ อเข้าสู่ สถานีรัฐสภาที่ อยู่ ใต้ดิ น ในบริเวณช่ วงต้ นของ
Transition จะเป็นพื้นที่พักอาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์และพื้นที่ว่างเปล่า จากนั้นเมื่อเส้นทางข้ามคลองบางซื่อไปแล้ว
จะอยู่ในพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนชั้นประถม โรงเรียนสรรพาวุธ อาคารฝึกยิงปืน อาคาร
และบ้านพักทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตรต่างๆ โดยมีพื้นที่ที่อาจเกิดผลกระทบทางด้านเสียงดังต่อไปนี้
- ช่วงยกระดับจากสถานีเตาปูน
แนวเส้นทางจะอยู่สูงจากระดับพื้นดินมาก โดยมีระดับสันรางที่ออกจากสถานีที่ความสูง 24.4 เมตร
จากผิวดิน และ 22.9 เมตรจากผิวถนน ทาให้เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างไปกระทบกับประชาชนโดยรอบไม่มาก นัก
แต่เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างด้านล่าง ของโครงสร้างที่รับแนวเส้นทางรถไฟฟูายกระดับ ตลอดจนการก่อสร้างฐานราก
ของโครงสร้าง รวมทั้งเสียงที่เกิดจากการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์เข้าออกในบริเวณนี้ จะก่อให้เกิด ผลกระทบด้านเสียง
ต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่ได้
- บริเวณช่วง Transition Section (ลงสู่สถานีรัฐสภา)
ช่วงการเปลี่ยนระดับ (Transition Section) เป็นช่วงที่รถไฟฟูาที่ออกจากสถานีเตาปูน ลดระดับลงสู่
ใต้ดินเพื่อเข้าสู่สถานีรัฐสภา (ที่อยู่ใต้ดิน) รูปแบบการก่อสร้างจะทาเป็นโครงสร้างรูปกล่องยาว การก่อสร้างเป็นแบบเปิด
หน้าดิน (Open Cut) มีความยาวประมาณ 450 เมตร โดยการก่อสร้างบางส่วนจะดาเนินการที่ระดับผิวดินและยกระดับ
อีกส่วนหนึ่งจะทาการก่อสร้างที่ระดับใต้ดินด้วยการเปิดหน้าดินเพื่อติดตั้งแบบและเทคอนกรีต ดังนั้น การก่อสร้างนี้จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่มาก โดยเฉพาะการก่อสร้างที่ระดับพื้นดิน ทั้งจากการทางานของเครื่องจักรที่ใช้ใน
การก่อสร้าง การทาเข็มเจาะ (Bore Pile) การก่อสร้างกาแพงพืด (Diaphragm Wall) การขุดเปิดหน้าดิน การติดตั้ง
แบบและเทคอนกรีต และการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างและดินขุด เข้า ออกพื้นที่ แต่ในส่วน ของการ
ก่อสร้างใต้ระดับพื้นดินลงไปนั้น เสียงที่เกิดขึ้นจะถูกบดบังโดยขอบของบ่อที่ขุดไว้ ทาให้ ไม่มีผลกระทบด้านเสียงมากนัก
แนวทางของ Transition Section ช่วงนี้ยังผ่านไปในบริเวณพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน
ชั้นประถม โรงเรียนทหารสรรพาวุธ และบ้านพักของนายทหารชั้นสัญญาบัตรและทหารชั้นประทวน
 ช่วงสถานีรัฐสภา – สถานีสาเหร่
ช่วงแนวเส้นทางโครงการตั้งแต่สถานีรัฐสภา – สถานีสาเหร่ เป็นช่วงที่วิ่งอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน โดยมีสถานี
ใต้ดินในช่วงนี้ 10 สถานี ต่อเชื่อมกันด้วยอุโมงค์ใต้ดิน การก่อสร้างอุโมงค์ดาเนินการโดยใช้เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel
Boring Machine – TBM) ด้วยวิธีการแรงดันดินสมดุล (Earth Pressure Balance Technique) ทาให้เสียงที่อาจ
เกิดขึ้นไม่มารบกวนประชาชนบนพื้นดิน แต่สาหรับการก่อสร้างสถานีจะใช้วิธีการเปิดหน้าดิน (Open Cut) เพื่อก่อสร้าง
อาคารของสถานีใต้ดินก่อนที่จะถมดินกลับไปเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อบริเวณโดยรอบ
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 ช่วง สถานีสาเหร่ – สถานีดาวคะนอง
เส้นทางรถไฟฟูาในช่วงนี้จะเป็นช่วงการเปลี่ยนระดับ จากทางใต้ดินขึ้นสู่ทางยกระดับโดยวิ่งในอุโมงค์
ออกจากสถานี ใต้ ดิ น ที่ ส าเหร่ ซึ่ ง มี ระดั บ สั น ราง 18.0 เมตร ลึ กจากผิ ว ดิ น ด้ า นบน จากนั้ น จะเริ่ม ยกระดั บ ขึ้น ไปสู่
Transition Section เพื่อขึ้นสู่แนวเส้นทางยกระดับเข้าสู่สถานีดาวคะนอง ที่เป็นสถานียกระดับต่อไป โดยมีความสูง
สันรางที่สถานีดาวคะนองประมาณ 10.0 เมตร จากพื้นดินด้านล่าง ตาแหน่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียงต่อพื้นที่
โดยรอบในช่วงนี้ ได้แก่ ช่วงเปลี่ยนระดับ (Transition Section) จากการวิ่งใต้ดินในอุโมงค์ไปสู่การวิ่งบนทางวิ่งที่อยู่บน
โครงสร้างยกระดับ (Viaduct Structure) ตัว Transition Section จะเป็นโครงสร้างรูปกล่อง โดยส่วนที่อยู่ใต้ระดับดิน
จะเป็นกล่องปิดและส่วนที่อยู่บนระดับผิวดินจะเปิดเพดานส่วนบนออก จากนั้นจะเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างยกระดับ
เต็มรูปต่อไป การก่อสร้างโครงสร้างTransition นี้ จะทาการก่อสร้างแบบเปิดหน้าดิน (Open Cut) โดยมีความยาว
ประมาณ 450 เมตร ผลกระทบด้านเสียงจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง Diaphragm Wall สาหรับกันดินโดยรอบ การขุด
เปิดหน้าดินและการขนส่งเคลื่อนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การก่อสร้างโครงสร้าง Transition ด้วยการติดตั้งแบบ
และเทคอนกรีต ซึ่งการก่อสร้างจะเกิดขึ้นทั้งในระดับผิวดิน บางส่วนสูงกว่าระดับพื้นดินเล็กน้อยและบางส่ วนอยู่ใต้ระดับ
ผิวดิน โดยที่ Transition จะอยู่กลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งจะทาให้เกิด ผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนโดยรอบ
ส่วนการก่อสร้างใต้ระดับพื้นดิน เสียงจากการก่อสร้างจะถูกกั้นโดยขอบบ่อที่ขุดไว้ ทาให้ไม่รบกวนพื้นที่โดยรอบมากนัก
 ช่วงสถานีดาวคะนอง – สถานีครุใน
เส้นทางรถไฟฟูาในช่วงนี้จะเป็นเส้นทางยกระดับ (Elevated) โดยแนวเส้นทางจะอยู่บนเกาะกลาง
ของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อเนื่องมายังถนนสุขสวัสดิ์ โดยมีสถานีดาวคะนองเป็นสถานียกระดับสถานีแรกของฝั่ง
ธนบุรี และจะวิ่งยกระดับต่อไปจนถึงสถานีปลายทางที่สถานีครุใน ก่อนเข้าสู่ที่จอดรถไฟฟูาที่บริเวณถนนวงแหวน
กาญจนาภิเษก
ทางยกระดับของรถไฟฟูา (Elevated or Viaduct Track) จะทาการก่อสร้างอยู่บนเกาะกลางของ
ถนนโดยการใช้คานกล่องหล่อสาเร็จรูป (Pre-Cast Box Girder) วางบนเสา (Column) มีระยะห่างระหว่างเสา
(Column Spacing) ประมาณ 35 เมตร ตัวเสาจะก่อสร้างในแบบติดตั้งแบบ (Steel Form) แล้วเทคอนกรีต โดยถ่าย
น้าหนักลงสู่ฐานราก (Footing) และเสาเข็มเจาะ (Bore Pile) ต่อไป จากนั้นจะทาการวางรางในแบบรางเชื่อมต่อ
(Jointed Rail) บน Box Girder พร้อมทั้งติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) กาแพงกันตก (Parapet)
รวมทั้งติดตั้งกาแพงกันเสียง (Noise Barrier) ในช่วงที่ผ่านพื้นที่อ่อนไหวต่อเสียง (Noise Sensitive Area) หากบริเวณ
ดังกล่าวได้รับระดับเสียงจากการดาเนินโครงการที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน
ผลกระทบด้านเสียงของการก่อสร้างทางยกระดับ ส่วนใหญ่มาจากการก่อสร้ างในส่วนของเข็มเจาะ
และฐานราก ตลอดจนการก่อสร้างเสาและการวาง Box Girder แต่เนื่องจากตาแหน่งของเสาแต่ละต้นห่างกันมาก
พอควร และการก่อสร้างก็ทาไปทีละช่วงไม่พร้อมกัน อีกทั้งถนนในช่วงนี้มีความกว้างถึง 8 เลน พร้อมเกาะกลาง โดยมี
เขตทาง (Right of Way) ประมาณ 40 เมตร ทาให้ผลกระทบของเสียงที่มีต่อประชาชนโดยรอบไม่มากนัก
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 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีรถไฟฟูาใต้ดินมี 10 สถานี โดยอยู่ฝั่งพระนคร 7 สถานี และอยู่ในฝั่งธนบุรี 3 สถานี การก่อสร้าง
สถานีใต้ดินต้องทาการก่อสร้างในรูปแบบเปิดหน้าดิน หรือ Open Cut (ยกเว้นสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด ที่ถูก
กาหนดให้ทาการก่อสร้างแบบเปิดหน้าดินเฉพาะทางขึ้น -ลง หรือ Pipe Roof Method) โดยการทากาแพงพืด
(Diaphragm Wall) ตามขอบเขตของตัวอาคารสถานีใต้ดิน เพื่อเป็นกาแพงกันดินหรือเป็นส่วนของกาแพงอาคารสถานี
จากนั้นขุดเปิดหน้าดินลงไปจนถึงระดับที่จะก่อสร้าง แล้วทาการก่อสร้างอาคารสถานีใต้ดิน เมื่อเสร็จแล้วทาการกลบและ
บดอัดดินให้เหมือนเดิม การก่อสร้างในลักษณะนี้ ผลกระทบด้านเสียงจะเกิดขึ้นมากในช่วงการก่อสร้าง Diaphragm
Wall การเปิดหน้าดิน และการทาเข็มเจาะ ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ในการขุดเจาะดินสาหรับเข็มเจาะและ
การทา Diaphragm Wall และการเทคอนกรีต เสียงจากการทางานของเครื่องจักรและรถตักดินในการเปิดหน้าดินและ
ขุดดินออก รวมทั้งเสียงจากรถบรรทุกขนส่งดิน และการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อเปิดหน้าดิน
ถึงระดับความลึกที่ต้องการ จะก่อสร้างอาคารใต้ดิน เสียงของการก่อสร้างในช่วงนี้จะถูกบดบังจากความสูงของขอบบ่อที่
เปิดไว้ ทาให้เสียงที่เกิดขึ้นไม่ไปรบกวนประชาชนโดยรอบพื้นที่ หลังจากก่อสร้างอาคารใต้ระดับพื้นดินแล้วเสร็จจะทา
การกลบดินให้เหมือนเดิม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักร อุปกรณ์และรถตักดิน รวมทั้งรถขนดินและ
รถบดอัดดิน ที่ทางานและเข้าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
 สถานีรถไฟฟ้ายกระดับ
ในช่วงเส้นทางยกระดับ มีสถานียกระดับทั้งสิ้น 7 สถานี โดยสถานีจะก่อสร้างอยู่บนเกาะกลางของ
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์ ความสูงของสันรางที่สถานี 10.0 - 17.1 เมตรจากพื้นดิน และมีความยาว
ของสถานีประมาณ 270 เมตร ลักษณะของสถานีเป็นแบบ Three Levels Elevated Station โดยมีชั้น Ground
Level (Concourse Building) Ticket Level และ Platform Level ตามลาดับ การก่อสร้างสถานีจะทาการก่อสร้าง
กลางถนน โดยมีเสา (Column) รับน้าหนักของตัวสถานีตั้งอยู่บนเกาะกลางถนน และถ่ายน้าหนักไปสูเ่ สาเข็มเจาะ (Bore
Pile) และฐานราก (Footing) ที่อยู่ใต้ระดับดิน บนหัวเสาจะวางคานขวาง (Pre-Cast Cross Beam) จากนั้นจะวางแผ่น
พื้นสาเร็จรูป (Pre-Cast Slab) สาหรับตัวสถานีในแต่ละระดับต่อไป
เนื่องจากตัวสถานียกระดับตั้งอยู่สูงจากพื้นดินมาก ทาให้เสียงจากการก่อสร้างสถานีส่วนบนไม่รบกวน
ต่อประชาชนด้านล่างมากนัก แต่สาหรับประชาชนที่อาศัยหรือทางานอยู่ตามอาคารพาณิชย์ริมถนน ที่ระดับชั้นที่ 3 - 5
นั้นจะได้รับเสียงเหล่านี้ อีกทั้งการก่อสร้างเข็มเจาะ (Bore Pile) และฐานราก (Footing) รวมทั้งการก่อสร้างเสา คาน
และแผ่นพื้น ซึ่งอยู่ที่ระดับพื้นดินและสูงจากระดับพื้นดินไม่มากนัก จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่โดยรอบ
บริเวณก่อสร้างอย่างมาก ถึงแม้ถนนในช่วงนี้จะมีความกว้างถึง 8 เลนพร้อมเกาะกลาง โดยมีเขตทางประมาณ 40 เมตร
แต่ในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาเป็นการก่อสร้างในพื้นที่ยาวต่อเนื่องกันประมาณ 270 เมตร จึงส่งผลกระทบทางด้านเสียง
พอสมควร
 อาคารจอดแล้วจร
ในโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงใต้ จะมีการสร้างอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) สาหรับให้ความ
สะดวกแก่ผู้ที่มาโดยสารรถไฟฟูา ให้สามารถขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่อาคารจอดรถ จากนั้นต่อรถไฟฟูาเพื่อเดินทางไป
ยังที่ทางานที่อยู่ภายในตัวเมืองได้โดยสะดวก ซึ่งจะมีผลทาให้ปริมาณรถยนต์ในพื้นที่ชั้นในของตัวเมืองลดน้อยลง ส่งผลดี
ต่อสภาพการจราจรในตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศชาติด้วย
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อาคารจอดแล้วจรของโครงการ กาหนดให้ก่อสร้าง 2 ตาแหน่ง คือที่สถานีบางปะกอก และที่สถานี
ราษฎร์บูรณะ โดยที่สถานีบางปะกอกมีอาคารจอดแล้วจรจานวน 1 อาคาร สูง 10 ชั้น สามารถจอดรถได้ 1,799 คัน
สาหรับที่สถานีราษฎร์บูรณะ จะมีอาคารจอดแล้วจรจานวน 2 อาคาร อยู่ 2 ฝั่งของถนนสุขสวัสดิ์ โดยมีถนนยกระดับ
เชื่อมต่อทั้ง 2 อาคาร แต่ละอาคารมีความสูง 10 ชั้น จอดรถได้รวมทั้งหมด 1,516 คัน การก่อสร้างอาคารจะเป็นการ
ก่อสร้างแบบ Multi-Stories Parking Building โดยก่อสร้างฐานรากเข็มเจาะ (Bore-Pile Footing) จากนั้นจะทาการ
ก่อสร้างระบบเสาและคาน (Column and Beam) เพื่อรับการวางแผ่นพื้นสาเร็จรูป (Pre-Cast Slab) ในแต่ละชั้นของ
อาคารต่อไป ผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างอาคารจะเกิดจากขั้นตอนการก่อสร้างเข็มเจาะและฐานราก การติดตั้ง
แบบและการเทคอนกรีต การวางแผ่นพื้น รวมทั้งเสียงที่เกิดจากรถบรรทุกในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และวัสดุ
ก่อสร้างเพื่อที่เข้าออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เสียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในขณะทาการก่อสร้างในระดับพื้นดิน
และใกล้เคียงกับระดับพื้นดิน ที่มีแหล่งกาเนิดเสียงอยู่ใกล้กับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนการก่อสร้างใน
ชั้ น ของอาคารที่ อยู่ ในระดั บ สู ง ขึ้ น ไปนั้ น เสี ย งที่ เกิด ขึ้ น จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนโดยรอบมากนั ก เนื่ อ งจาก
แหล่งกาเนิดเสียงอยู่ห่างออกไปมาก
 ที่จอดรถไฟฟ้า
บริเวณที่ตั้งของที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) ของรถไฟฟูาสายสีม่วงใต้นี้ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับ
ด่านเก็บค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ทางออกสุขสวัสดิ์ของถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก พื้นที่โดยรอบ
ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่กระจัดกระจาย บ่อปลา พื้นที่ว่างเปล่า โรงงานเก่า โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และ
มัสยิดอิมามอาลี (อาลี – อิหม่าม) ที่จอดรถไฟฟูานี้มีพื้นที่ขนาดประมาณ 50 ไร่ โดยบริเวณระดับพื้นดินจะสร้างเป็นบ่อ
เก็บกักและหน่วงน้า (Detention Pond) สาหรับการปูองกันน้าท่วม พื้นที่ใช้งานจะกาหนดให้อยู่สูงกว่าระดับผิวดิน
ประมาณ 1.50 เมตร โดยทาเป็นลานและอาคารที่จอดรถไฟฟูา การก่อสร้างจะเป็นรูปแบบของการทาเข็มเจาะ (Bore
Pile) หัวเสาเข็ม (Pile Cap) และฐานราก (Footing) จากนั้นก่อสร้างคานคอดินและระบบเสาและคาน (Column and
Beam) เพื่อวางแผ่นพื้นสาเร็จรูป(Pre-Cast Slab) สาหรับพื้นในแต่ละชั้น
ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา จะมาจากการก่อสร้างเข็มเจาะ (Bore Pile)
และฐานราก (Footing) รวมทั้งการก่อสร้างระบบคานคอดิน เสา และคาน การวางแผ่นพื้น และเสียงที่เกิดจากการเข้า
ออกของรถบรรทุกเพื่อขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง แต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีขนาดใหญ่
และบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นบ่อปลา พื้นที่ ว่างเปล่าและโรงงานเก่า ระดับเสียงจึงส่งผลกระทบต่อผู้ ที่อยู่โดยรอบ
ไม่มากนัก แต่มีบางพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ที่จอดรถไฟฟูา ที่ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ที่อยู่
ทางปลายด้านเหนือของที่จอดรถไฟฟูาใกล้กับทางเลี้ยวของรถไฟฟูาที่แยกออกจากแนวถนนสุขสวัสดิ์
เนื่องจากลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจะผันแปรไปตามกิจกรรมและการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรใน
การทางาน และการกระทบกันของวัสดุต่างๆ รวมทั้งเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กที่ใช้สาหรับปิดหลุมบนถนน
และเสียงที่เกิดจากรถที่วิ่งผ่านแผ่นเหล็กดังกล่าว อุปกรณ์และเครื่องจักรสาคัญที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียง ได้แก่ อุปกรณ์ที่
ใช้ ในการขุดเจาะส าหรับ ทาเข็ม เจาะ อุปกรณ์ ตอกเสาเข็ม เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องปั่น ไฟ
(Electric Generator) หอยกของ (Crane) และเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) เป็นต้น นอกจากนี้ แหล่งกาเนิด
เสียงอาจมาจากกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเสียงจากการจราจรของถนนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะมีส่วนเพิ่ม
ระดับเสียงโดยรวมให้มากขึ้นด้วย
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1.2)

การประเมินผลกระทบทางเสียงระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง

สาหรับการนาผลการประเมินเพื่อมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงของประเทศไทย ได้มีการ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ในการประเมินผลกระทบด้าน
เสียงของโครงการในระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะพิจารณากิจกรรมในการก่อสร้างโดยแบ่งตามลักษณะของกิจกรรม
การก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรม สาหรับค่าระดับสียงที่ใช้
ในการประเมินจะใช้ค่าระดับเสียงเครื่องจักรในการก่อสร้างที่แสดงไว้ใน Construction Noise Handbook ของ
Federal Highway Administration ซึ่งมีค่าแสดง Acoustic Usage Factor (ดังแสดงในตารางที่ 5.3.5-2) ประกอบ
กับการพิจารณาจากกิจกรรมของงานก่อสร้างแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้ในการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้าง
(1)

กิจกรรมงานก่อสร้าง

ผลกระทบด้านเสียงของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่ การก่อสร้างทางยกระดับ
และช่วงการเปลี่ยนระดับ เพราะเป็นงานที่ใช้เครื่องจักร โดยการก่อสร้างที่จะมีเสียงดังและมีผลกระทบต่อประชาชน
มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะโครงการ
ช่วงการเปลี่ยนระดับ
(Transition Section)

การก่อสร้างทางยกระดับ
บนเกาะกลางของถนน
สถานีรถไฟฟ้ายกระดับ

อาคารจอดแล้วจร

ที่จอดรถไฟฟ้า

สถานที่
1. ช่วงที่รถไฟฟูาที่ออกจากสถานีเตาปูน ลดระดับ
ลงสู่ใต้ดินเพื่อเข้าสู่สถานีรัฐสภา (ที่อยู่ใต้ดิน)
2. ช่ ว งการเปลี่ ย นระดั บ จากทางใต้ ดิ นขึ้ นสู่ ท าง
ยกระดับที่สาเหร่
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์

แหล่งกาเนิดเสียง
การทาเข็มเจาะ (Bore Pile) การก่อสร้างกาแพงพืด
(Diaphragm Wall) การขุดเปิดหน้าดิน การติดตั้ง
แบบและเทคอนกรี ต และการขนส่ ง เครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างและดินขุด เข้าออกพื้นที่
การทาเข็มเจาะและฐานราก ตลอดจนการก่อสร้าง
เสาและการวาง Box Girder
ในช่วงเส้นทางยกระดับ มีสถานียกระดับทั้งสิ้น 7 การก่อสร้างเข็มเจาะ (Bore Pile) และฐานราก
สถานี โดยสถานีจะก่อสร้างอยู่บนเกาะกลางของ (Footing) รวมทั้งการก่อสร้างเสา คาน และแผ่น
ถนนสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น และถนนสุ ข สวั ส ดิ์ พื้น ซึ่งอยู่ที่ระดับพื้นดินและสูงจากระดับพื้นดิน
มีความยาวของสถานีประมาณ 270 เมตร
2 ต าแหน่ ง คื อ ที่ ส ถานี บ างปะกอก และที่ สถานี การก่อสร้างเข็มเจาะและฐานราก การติดตั้งแบบ
ราษฎร์บูรณะ โดยที่สถานีบางปะกอกมีอาคารจอด และการเทคอนกรีต การวางแผ่นพื้น รวมทั้งเสียงที่
แล้วจรจานวน 1 อาคาร สูง 10 ชั้น สาหรับที่สถานี เกิ ด จากรถบรรทุ ก ในการขนส่ ง เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ
ราษฎร์ บู ร ณะ จะมี อ าคารจอดแล้ ว จรจ านวน 2 อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างเพื่อเข้าออกจากบริเวณ
อาคาร อยู่ 2 ฝั่ ง ของถนนสุ ข สวั ส ดิ์ โดยมี ถ นน พื้นที่ก่อสร้าง
ยกระดั บ เชื่ อ มต่ อ ทั้ ง 2 อาคาร แต่ ล ะอาคารมี
ความสูง 10 ชั้น
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับด่านเก็บค่าผ่านทางของการ การก่อสร้างเข็มเจาะ (Bore Pile) และฐานราก
ทางพิ เศษแห่ ง ประเทศไทย ที่ ท างออกสุ ขสวั ส ดิ์ (Footing) รวมทั้งการก่อสร้างระบบคานคอดิน เสา
ของถนนวงแหวนกาญจนาภิ เษก พื้ นที่ โ ดยรอบมี และคาน การวางแผ่นพื้น และเสียงที่เกิดจากการ
บ้านเรือ นที่อยู่อ าศัยอยู่ บ้าง มีพื้ นที่ลุ่มต่ ามีน้าขั ง เข้ า ออกของรถบรรทุ ก เพื่ อ ขนส่ ง เครื่ อ งจั ก ร
บ่ อ กกและบ่ อ ปลา พื้ น ที่ ว่ า งเปล่ า โรงงานเก่ า อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และมัสยิด อิมามอาลี
(หรือมัสยิดอาลี – อิหม่าม)
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(2)

งานเตรียมพื้นที่ งานทั่วไป

เครื่องจักรที่คาดว่าจะใช้ในทุกสถานที่ก่อสร้าง (General Construction) เพื่อเตรียมพื้นที่ จะ
ประกอบด้วยรถบูลโดเซอร์ เครื่องจักรสาหรับการขุด รวมถึงรถเกรดและรถบรรทุก โดยมีค่าระดับเสียงและ Acoustical
Usage Factor ดังแสดงในตารางที่ 5.3.5-2 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้
1. รถบูลโดเซอร์ (Bulldozer) คือ รถแทรกเตอร์ที่ติดอุปกรณ์ประกอบขึ้นตรงส่วนหน้าหรือตอนหลัง
เพื่อใช้ประโยชน์ในงานล้มต้นไม้ การซ่อมถนน รื้อถอนทั่วไป เสียงที่ 50 ฟุตหรือ 15 เมตร จะดัง 82
เดซิเบล Usage Factor 40 %
2. เครื่องจักรกลสาหรับการขุด (Excavating Equipment) เช่น แบ็คโฮ (Backhoes) เป็นเครื่องจักรกล
ที่ใช้กันมากในการขุด เสียงที่ 50 ฟุตหรือ 15 เมตร ดัง 78 เดซิเบล Usage Factor 40 %
3. รถเกรด (Grader) เสียงที่ 50 ฟุตหรือ 15 เมตร ดัง 85 เดซิเบล Usage Factor 40 %
4. รถบรรทุก (Dump Truck) เสียงที่ 50 ฟุตหรือ 15 เมตร ดัง 76 เดซิเบล Usage Factor 40 %
ตารางที่ 5.3.5-2 แสดงระดับเสียงของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของ FHWA
เครือ่ งจักร/อุปกรณ์

1. Auger Drill Rig
2. Backhoe
3. Chain Saw
4. Crane
5. Dozer
6. Drill Rig Truck
7. Drum Mixer
8. Dump Truck
9. Excavator
10. Front End Loader
11. Grader
12. Impact Pile driver
13. Jackhammer
14. Pickup Truck
15. Pneumatic tool
16. Tractor
17. Vacuum Excavator (Vac-Truck)
18. Vibratory Pile Driver

(%)
Acoustical
Usage
Factor

ค่าระดับเสียงที่ระยะ 15 เมตร
แสดงไว้ในลักษณะเฉพาะ
Spec. 721.560 Lmax
@ 50 feet (dBA, slow)

20
40
20
16
40
20
50
40
40
40
40
20
20
40
50
40
40
20

85
80
85
85
85
84
80
84
85
80
85
95
85
75
85
84
85
95

ค่าระดับเสียงสูงสุดที่ระยะ 15
เมตร ที่ตรวจวัดได้จริง
(Actual Measured Lmax
@ 50 feet (dBA, slow))
(Samples Averaged)
84
78
84
81
82
79
80
76
81
79
N/A
101
89
75
85
N/A
85
101

ที่มา: ดัดแปลงโดยแสดงเครื่องจักรบางรายการจาก FHWA Highway Construction Noise Handbook , August 2006
(http://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm)
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ในระหว่างทางานก่อสร้างอาจก่อให้เกิดเสียงดังต่อเนื่อง และหากมีเครื่องจักรหลายเครื่องทางานพร้อม
กันจะทาให้ระดับเสียงสูงขึ้น ในการประเมินผลกระทบด้านเสียง จึงสมมติให้มีรถดังกล่าวทางานในจุดใกล้เคียงกัน 5 คัน
การใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างนั้นในทางปฏิบัตินั้นเครื่องจักรไม่ได้มีการทางานตลอดเวลา จึงไม่ได้ให้เสียงดังสูงสุด
ตลอดเวลา ดังนั้น ในการประเมินจึงได้พิจารณาค่าของ Acoustical Usage Factor (%) เพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งาน
จริง โดยการใช้ค่า Acoustical Usage Factor (%) นั้นได้ใช้ค่าที่แสดงไว้สาหรับกิจกรรมก่อสร้างทางที่แสดงไว้ใน
รายงาน Construction Noise Handbook 9.0 Construction Equipment Noise Levels and Ranges ของ
Federal Highway Administration ซึ่งมีค่า Usage Factor ให้ไว้เป็นแนวทางในการพิจารณา ดังแสดงใน ตารางที่
5.3.5-2 ดังกล่าว
ในการคานวณหาค่าระดับเสียงจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามระยะทางที่ห่างออกไป สามารถคานวณโดยใช้
สมการ Noise Decay Formula ซึ่งเป็นสมการการกระจายพลังงานที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์
L2

=

L1 + 20 log (r1/r2) ………………………………………………. (1)

เมื่อ L1
L2
r1
r2

=
=
=
=

ระดับเสียงที่ระยะทาง r1 จากแหล่งกาเนิด, เดซิเบลเอ
ระดับเสียงที่ระยะทาง r2 จากแหล่งกาเนิด, เดซิเบลเอ
ระยะทางจากแหล่งกาเนิดที่ระดับความดังเสียงอ้างอิง ในที่นี้อา้ งอิงที่ 15 เมตรหรือ 50 ฟุต
ระยะทางจากแหล่งกาเนิดถึงตาแหน่งผู้รับเสียง คือ ระยะทางที่ต้องการทราบระดับเสียง,
เมตร

ในการประเมินเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวหรือต่อชุมชน ที่ระยะทาง
ต่างๆและในกรณีใช้ Acoustical Usage Factor มีการคานวณดังสมการต่อไปนี้
Lp2 =
เมื่อ Lp1
Lp2
D
%UF

Lp1+20log (15/D) +10log(%UF/100) ....……………………….. (2)

=
=
=
=

ระดับเสียงที่ระยะห่าง 15 เมตรจากแหล่งกาเนิด หน่วยเป็น เดซิเบลเอ
ระดับเสียงที่ระยะห่าง D เมตรจากแหล่งกาเนิด หน่วยเป็น เดซิเบลเอ
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง (เมตร)
Acoustic Usage Factor ,%

ในการคานวณค่าระดับเสียงจากอุปกรณ์แต่ละชนิด จะใช้สมการที่ (2) ในการคานวณ หากในกิจกรรมแต่
ละขั้นตอนมีการใช้เครื่องจักรมากกว่า 1 ชนิด จะนาค่าระดับเสียงแต่ละชนิดมารวมกันโดยใช้สมการรวมค่าระดับเสี ยง
ดังแสดงในสมการ ที่ (3)
Lp รวม =
เมื่อ Lp รวม
Lp1
Lp2
Lpn

=
=
=
=

10log (10Lp1/10 + 10Lp2/10 .........+ 10Lpn/10 ) ................. (3)
ระดับเสียงรวมจากเครื่องจักรอุปกรณ์แต่ละชนิด
ระดับเสียงจากเครื่องจักรชนิดที่ 1
ระดับเสียงจากเครื่องจักรชนิดที่ 2
ระดับเสียงจากเครื่องจักรชนิดที่ n
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เมื่อได้ค่าระดับเสียงรวมจากเครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง จะนามาคานวณระดับเสียงจากกิจกรรมที่
เกิดขึ้น 8 ชั่วโมง ให้เป็น 24 ชั่วโมง (Leq24) โดยใช้สมการที่ (4)
Leq 24 =

Lp + 10 log (8/24) =

Lp - 4.77 ...........………………………….. (4)

ผลการคานวณสรุปได้ดังตารางที่ 5.3.5-3
ตารางที่ 5.3.5-3 แสดงเสียงจากเครื่องจักรจานวน 5 เครื่อง ขณะใช้งานเตรียมพื้นที่ที่ระยะทางต่างๆ
ชนิดของเครือ่ งจักร
ในการก่อสร้าง

เสียงที่ Usage
ระยะ 15 Factor
เมตร
(%)
82
40

1. รถบูลโดเซอร์
(Bulldozer)
2. รถแบ็คโฮ
78
40
(Backhoes)
3. รถเกรด
85
40
(Grader)
4. รถบรรทุก
76
40
(Dump Truck)
5. รถบรรทุก
76
40
(Dump Truck)
ค่าระดับเสียงรวมของเครื่องจักรทุกชนิด
ค่าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง
(ระยะเวลาทางาน 8 ชั่วโมง)

15 ม.

ค่าระดับเสียงที่ระยะทางจากแหล่งกาเนิดเสียง ( เดซิเบลเอ)
30 ม.
60 ม.
120 ม. 240 ม. 480 ม. 980 ม.

78.02

72.02

66.02

60.02

54.02

48.02

42.02

74.02

68.02

62.02

56.02

50.02

44.02

38.02

81.02

75.02

69.02

63.02

57.02

51.02

45.02

72.02

66.02

60.02

54.02

48.02

42.02

36.02

72.02

66.02

60.02

54.02

48.02

42.02

36.02

83.92
79.15

77.92
73.15

71.92
67.15

65.92
61.15

59.92
55.15

53.92.
49.15

47.92
43.15

ผลการคานวณแสดงในตารางที่ 5.3.5-3 พบว่าหากมีการทางานวันละ 8 ชั่วโมง ที่ระยะห่างจากจุดที่มีการ
เตรียมพื้นที่ออกไปประมาณ 45 เมตรขึ้นไป ระดับเสียงจะไม่เกินค่า 70 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
(3)

ระดับเสียงจากเสาเข็มเจาะ

เสียงจากการเจาะเสาเข็มขนาดใหญ่ (Large - diameter Bored Piling) หากอ้างอิงตามเอกสารของ
A Practical Guide for the Reduction of Noise from Construction Works (Environmental Protection
Department, Hong Kong, 1989) เสียงจากเสาเข็มเจาะมีค่าประมาณ 82 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 15 เมตร ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.3.5-4 ในเอกสารของ FHWA Construction Noise Handbook เสียงขุดเจาะเพื่อลงเสาเข็ม (Auger Drill
Rig) เสียงจากการขุดเจาะที่ระยะ 15 เมตร มีค่า 84 เดซิเบลเอ (ตารางที่ 5.3.5-2) ดังนั้น ในกรณีเลวร้ายจะใช้ค่าของ
FHWA Construction Noise Handbook ซึ่งใช้ค่าเสียงจากการทาเสาเข็มเจาะที่ระยะ 15 เมตรจะมีค่า 84 เดซิเบลเอ
และค่าระดับเสียงจากการทาเสาเข็มแบบเจาะที่ระยะทางต่างๆ เมื่อคานวณโดยใช้สมการ Noise Decay Formula
(สมการที่ 1) ผลการคานวณแสดงในตารางที่ 5.3.5-5
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ตารางที่ 5.3.5-4 แสดงค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างเสาเข็มประเภทต่างๆของฮ่องกง

ที่มา : A Practical Guide for the Reduction of Noise from Construction Works
(Environmental Protection Department, Hong Kong, 1989)
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ตารางที่ 5.3.5-5 สรุประดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเสาเข็มเจาะ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

ค่าระดับเสียงที่
Acoustic
ระยะ 15 เมตร Usage Factor
(%)

งานเจาะเสาเข็ม
84
20
ใช้เครื่องเจาะ 1 ชุด Auger Drill
Rig (เสียงขุดเจาะเพื่อลงเสาเข็ม)
ระดับเสียงกิจกรรมจากเจาะเสาเข็ม
ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อทางาน 8 ชั่วโมง

ที่ระยะ
15
เมตร
77

77
72.2

ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
เมื่อใช้ Acoustic Usage Factor
ที่ระยะ
ที่ระยะ
ที่ระยะ
30
60
120
เมตร
เมตร
เมตร
71
65
59

71
66.2

65
60.2

59
54.2

ที่ระยะ
240
เมตร
53

53
48.2

ผลการคานวณแสดงในตารางที่ 5.3.5-5 พบว่าหากมีการทางานวันละ 8 ชั่วโมง ที่ระยะห่างจากจุดที่
มีการเจาะเสาเข็มออกไปประมาณ 20 เมตรขึ้นไประดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะไม่เกินค่า 70 เดซิเบลเอซึ่งเป็นค่า
มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
(4)

การก่อสร้างสะพานและงานโครงสร้าง

 ระดับเสียงจากเครื่องจักรอุปกรณ์ประเภทรถ
งานก่อสร้างสะพานและงานโครงสร้างมีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถ
แบคโฮ และรถเครน โดยมีค่าระดับเสียงแสดงในตารางที่ 5.3.5-6
ตารางที่ 5.3.5-6 ระดับเสียงทีเ่ กิดขึ้นจากกิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและงานโครงสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

ค่าระดับเสียง
จากอุปกรณ์ที่
ระยะ 15เมตร

Acoustic
Usage
Factor,%

1. รถบรรทุก
2. รถแบคโฮ
3. รถเครน

76
40
78
40
81
20
รวมค่าระดับเสียงจากกิจกรรม
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อทางาน 8 ชั่วโมง

ที่ระยะ
15
เมตร
72
74
74
78.2
73.4

ค่าระดับเสียง ( เดซิเบลเอ)
เมื่อใช้ Acoustic Usage Factor
ที่ระยะ
ที่ระยะ
ที่ระยะ
30
60
120
เมตร
เมตร
เมตร
66
60
54
68
62
56
68
62
56
72.2
66.2
60.2
67.4
61.4
55.4

ที่ระยะ
240
เมตร
48
50
50
54.2
49.4

ผลการคานวณแสดงในตารางที่ 5.3.5-6 พบว่าหากมีการทางาน 8 ชั่วโมง ที่ระยะห่างจากจุดทีม่ ี
ก่อสร้างสะพานและงานโครงสร้างออกไปประมาณ 22 เมตรขึ้นไป ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงจะไม่เกินค่า 70 เดซิเบลเอ
ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานระดับเสียงทัว่ ไป
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ผลการคาดการณ์ระดับเสียงในช่วงต่างๆของการก่อสร้าง จะนามาใช้เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับ
เสียงทั่วไปที่ 70 เดซิเบลเอ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยทาเป็นรายสถานที่
(5) ผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อพื้นที่อ่อนไหว
ผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากผลกระทบจะไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่
70 เดซิเบลเอใน 24 ชั่วโมง ที่ระยะห่างมากกว่า 45 เมตร ดังนั้น จึงพิจารณาเฉพาะผู้รับเสียงที่อ่อนไหวในระยะ 100
เมตรจากกึ่งกลางแนวทางโครงการ โดยแสดงในตารางที่ 5.3.5-7
จากผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง พบว่ากิจกรรมการก่อสร้างกลางถนนที่มี
การจราจรคับคั่ง ซึ่งมีเสียงจากการจราจรอยู่แล้ว และเสียงจากการก่อสร้างใน 24 ชั่วโมงที่ตาแหน่งผู้รับเสียงริมถนน
สูงสุดประมาณ 79 เดซิเบลเอ หากมีเครื่องจักรทางานพร้อมกันประมาณ 5 เครื่อง โดยเฉพาะในช่วงเตรียมพื้นที่ จึง
กาหนดให้การก่อสร้างทุกแบบที่กล่าวมาต้องมีรั้วกันเสียง ซึ่งสามารถลดระดับเสียงที่ผู้รับได้ประมาณ 10 เดซิเบลเอ ทา
ให้ระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
นอกจากนี้ การขนส่งวัสดุที่มีขนาดใหญ่เข้าออกจากพื้นที่ อาจก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะตาม
การทางานของรถบรรทุกและเครื่องจักร ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นอย่ างต่อเนื่อง จึงคาดว่าก่อ ให้เกิดความราคาญ ดังนั้น จึงได้
กาหนดมาตรการปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบ เช่น ประสานงานกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อกาหนดช่วงเวลา
การทางานที่มีเสียงดังไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน ส่วนการขนส่งวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งทาในเวลากลางคืน
ต้องจากัดความเร็วและระมัดระวังในการวางและติดตั้ง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังจะใช้เวลาเพียง
ช่วงหนึ่งเท่านั้น

5-39

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.3.5-7 ผลการประเมินค่าระดับเสียงในระยะก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว
พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา
รัศมี 100 เมตร จากบริเวณก่อสร้างเส้นทางโครงการ
ลักษณะพื้นที่
ระยะห่างจาก
พื้นที่อ่อนไหวด้าน
พื้นที่การก่อสร้าง
สิ่งแวดล้อม
(เมตร)
โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
80
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
ริมถนนสุขสวัสดิ์
15

ธนบุรีคลินิกเวชกรรม

การปรับพื้นที่

การเจาะเสาเข็ม

เดซิเบลเอ 24 ชม.

เดซิเบลเอ 24 ชม.

การก่อสร้างสะพาน
และงานโครงสร้าง
เดซิเบลเอ 24 ชม.

57
72
(62) เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
72
(62) เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)

58
73
(63 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
73
(63 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)

64
79
(69 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
79
(69 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)

ริมถนนสุขสวัสดิ์

15

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58
(ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม
คลินิกบางปะกอก
(บางปะกอกคลีนิคเวชการ)

ในซอยแยกจาก
ถนนสุขสวัสดิ์
ริมถนนสุขสวัสดิ์

90

โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ห่ า งด้ า นซ้ า ย 70
เมตร ในซอย มี
อาคารริมถนนสุข สวัสดิ์สูง 4 ชั้นบัง
ริมถนนสุขสวัสดิ์

70

ริมถนนสุขสวัสดิ์

15

ห่างด้านขวา 100
เมตร
ห่างด้านซ้าย 30
เมตร ในซอย 33 มี
อาคาร 4-5 ชั้น บัง
จากด้านถนน
สุขสวัสดิ์
ด้านเหนือของที่
จอดรถไฟฟูา
ทางเลี้ยวจากถนน
สุขสวัสดิ์

100

79
(69 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
79
(69 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
63

30

จากการดูที่ตั้ง คาดว่าไม่มีผลกระทบที่สาคัญ เพราะมีอาคารบัง

15

79
(69 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)

โรงพยาบาลนวมินทร์ 2
(ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล
ประชาพัฒน์)
โรงพยาบาลกรุงธน 2
(ปั จ จุ บั น เป็ น โรงพยาบาล
สุขสวัสดิ์)
โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์
ศึกษา
โรงเรียนปัญญาศักดิ์

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

จากการดูที่ตั้ง ไม่น่ามีผลกระทบที่สาคัญ เพราะมีอาคารบัง

15

79
72
73
(69 เมื่อมีกาแพง
(62) เมื่อมีกาแพง
(63 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
กันเสียง)
กันเสียง)
จากการดูที่ตั้ง ไม่น่ามีผลกระทบที่สาคัญ เพราะมีอาคารบัง

15
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72
(62) เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
72
(62) เมือ่ มีกาแพง
กันเสียง)
56

72
(62) เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)

73
(63 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
73
(63 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
57

73
(63 เมื่อมีกาแพง
กันเสียง)
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2) ระยะดาเนินการ
2.1) การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมในระยะดาเนินการ
ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นในระยะดาเนินการ ส่วนใหญ่เกิดจากการเดินรถของขบวนรถไฟฟูาที่วิ่ง
บนราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นทางยกระดับ เสียงที่เกิดขึ้นสามารถเดินทางไปได้ไกล เสียงยังเกิดขึ้นจากการเข้า
ออกของยานพาหนะในบริเวณอาคารจอดแล้วจร รวมทั้งเสียงของรถยนต์ประเภทต่างๆ ที่วิ่งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟูายกระดับ
และเสียงสะท้อนหรือเสียงก้องที่เกิดขึ้นใต้สถานียกระดับ โดยการพิจารณาผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 เสียงจากตัวรถไฟฟ้า
เสี ย งจากตั ว รถไฟฟู า ระหว่ า งที่ วิ่ ง อยู่ บ นทางวิ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด จากการวิ่ ง ของขบวนรถบนราง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นทางวิ่งยกระดับ เนื่องจากเสียงที่เกิดขึ้นสามารถเดินทางไปได้ ไกลจากแนวทางวิ่งที่เป็น
แหล่งกาเนิดเสียง แต่ในกรณีของรถไฟฟูาที่วิ่งอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินนั้น เสียงจะถูกเก็บกักไว้ในอุโมงค์ ไม่ไปรบกวนประชาชน
ภายนอก ดังนั้น เสียงจากตัวรถไฟฟูาที่สาคัญที่สุด คือ เสียงที่เกิดระหว่างที่วิ่งอยู่บนทางวิ่งยกระดับ โดยเสียงจากตัว
รถไฟฟูาจะประกอบด้วย
- เสียงจากเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนรถไฟฟูาเป็นมอเตอร์ไฟฟูาที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟูาที่ส่งผ่านรางที่สาม
(Third Rail) และกระแสไฟฟูานี้จะออกไปสู่รางปกติข้างใต้ที่รองรับน้าหนักของรถไฟฟูา โดยที่รางของรถไฟฟูาจะถูก
เชื่ อมต่อกันหมด (Jointed Rail) เพื่ อท าให้กระแสไฟฟูา ที่ปู อนเข้า สู่ม อเตอร์สามารถเชื่อมต่อกัน ได้ ครบวงจร
เสียงเครื่องยนต์จากมอเตอร์นี้จะมีระดับเสียงที่ดังขึ้ นในระหว่างการเร่งเครื่อง (Acceleration) ในช่วงที่ออกจากสถานี
เสียงเครื่องยนต์ในระหว่างการวิ่งปกติ (Cruising) จะมีระดับปานกลาง และเสียงที่เบาที่สุดอยู่ในช่วงการเบาเครื่องเพื่อ
ชะลอ (Deceleration) และหยุดรถตอนเข้าสู่สถานี เนื่องจากเสียงที่เกิดขึ้นจากการทางานของเครื่องยนต์นี้จะกระทบ
ต่อผู้โดยสารที่ชานชาลาตอนที่รถไฟฟูาวิ่งเข้าและออกจากสถานี แต่ในโครงการจะมีการติดตั้งกาแพงและประตูกัน
ผู้โดยสาร (Screen Wall and Screen Door) ที่ขอบชานชาลา ทาให้ไม่เกิดเสียงรบกวนต่อผู้โดยสารที่สถานี มากนัก
อีกทั้งการใช้กาแพงกันตก (Parapet) ความสูง 1.40 เมตร ติดตั้งบนขอบทางวิ่งยกระดับทั้ง 2 ฝั่ง ก็จะช่วยกันเสียงใน
ส่วนนี้ของรถไฟฟูาในช่วงยกระดับไม่ให้ไปรบกวนพื้นที่โดยรอบแนวเส้นทาง
- เสียงจากเบรก
เสียงจากเบรกของรถไฟฟูาจะเกิดขึ้นขณะที่ทาการเบรกเพื่อชะลอความเร็วของขบวนรถขณะเข้าสู่
สถานี หรือชะลอความเร็วขณะเข้าโค้งของทางวิ่ง การบารุงรักษาระบบเบรกของขบวนรถไฟฟูาให้อยู่ในสภาพที่ดี จะทา
ให้เสียงเบรกมีน้อยมาก จนไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
- เสียงจาก Aerodynamic ของการวิ่งของขบวนรถไฟฟูา
เสียงจาก Aerodynamic ของการวิ่งของขบวนรถไฟฟูาเป็นเสียงที่เกิดจากการปั่นปุวนของอากาศ
โดยรอบขบวนรถไฟฟูาในระหว่างที่วิ่งผ่านอากาศ เสียงจาก Aerodynamic จะมีระดับเสียงที่สูงขึ้นเมื่อความเร็วของ
รถไฟฟูามากขึ้น แต่เนื่องจากรถไฟฟูาจะทาความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยมีความเร็วเฉลี่ยที่ประมาณ
45 - 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตลอดจนด้านหน้าของหัวขบวนมีลักษณะโค้งมน ไม่เป็นเหลี่ยมและหน้าต่างและประตูรถ
เป็นกระจกที่ปิดสนิท อีกทั้งต่อเชื่อมกันเป็นขบวนยาว จึงไม่ก่อให้เกิดเสียงทางด้าน Aerodynamic มากนัก
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 เสียงจากล้อและราง
เสียงจากล้อและรางของรถไฟฟูาจะประกอบด้วย ดังนี้
- เสียงจากความขรุขระของราง
เนื่องจากรถไฟฟูาของโครงการเป็นระบบ Heavy Rail โดยเป็นระบบรถไฟฟูาขนาดใหญ่ที่ใช้ล้อ
เหล็กวิ่งไปบนรางเหล็ก ซึ่งจะทาให้เกิดเสียงดังจากการสัมผัสกันของล้อและรางในระหว่างการวิ่งตลอดเวลา ในการวิ่งใน
แนวทางตรง (Straight Section) ของรถไฟฟูา เสียงที่เกิดขึ้นจะมาจากการที่ล้อเหล็กของรถไฟฟูาวิ่งไปบนรางเหล็ก ถ้า
หากรางที่รองรับเหล่านั้นมีความขรุขระที่เกิดจากสนิมเป็นรอยขรุขระขนาดเล็ก หรือจากการสึกหรอจากการเบรกของ
รถไฟฟูาในบางช่วงบางตาแหน่งทาให้ผิวรางสึกไม่เท่ากัน จะทาให้เกิดเสียงจากการกระแทกของล้อ และรางในระหว่างที่
รถไฟฟูาวิ่งไปบนผิวของรางเหล่านั้น
เสียงที่เกิดจากผิวรางที่ขรุขระและไม่เรียบของรางรถไฟฟูานี้ สามารถแก้ไขได้โดยการขัดผิวราง
(Rail Surface Grinding) ด้วยเครื่องขัดผิวราง ซึ่งจะทาให้ผิวรางเรียบและไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
- เสียงจากความสึกหรอที่ไม่เท่ากันของผิวล้อ
ล้อรถไฟฟูาที่ขรุขระหรือมีผิวบางตาแหน่งที่สึกหรอไม่เท่ากัน เกิดขึ้นจากการเกิดสนิมเป็นจุดเล็กๆ
ตามผิวล้อ หรือเกิดขึ้นจากการเบรกรถอย่างรวดเร็วในบางครั้งที่ทาให้เกิดการล็อคล้อ จนทาให้ผิวของล้อรถบางจุดเกิด
การสึกหรอมากกว่าปกติ ตาแหน่งที่สึกหรอเหล่านี้รวมทั้งความขรุขระอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนจาก
การกระแทกของล้อรถและรางในระหว่างการวิ่ง การแก้ไขนี้สามารถทาได้ด้วยการทาการกลึงผิวล้อ (Wheel Surface
Lathing) ด้วยเครื่องกลึงล้อ เพื่อให้ผิวล้อเรียบเสมอกันหมด ก็จะไม่ทาให้เกิดเสียงรบกวนนี้ขึ้น
- เสียงจากทางโค้งของเส้นทาง
ในบริเวณทางโค้งของเส้นทางรถไฟฟูา จะเกิดเสียงดังรบกวนอันเนื่องมาจากการเสียดสีของปีกล้อ
รถไฟฟูากับขอบรางด้านใน ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นรางนาทาง (Guided Rail) เพื่อนาพาตัวรถให้วิ่งไปตามทางโค้งโดยไม่หลุด
จากราง เสียงเสียดสีจะมีระดับเสียงที่ดังมากขึ้นเมื่อทางโค้งนั้นมีรัศมีโค้งที่แคบลง และเสียงดังนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็ว
ของรถไฟฟูาที่เข้าโค้งเพิ่มขึ้นด้วย ดังตารางที่ 5.3.5-8 แสดงระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นจากการวิ่งของรถไฟฟูาบนทางโค้ง
ตารางที่ 5.3.5-8 ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นจากการวิ่งบนทางโค้งของรถไฟฟ้า
Curve Radius
Correction Value, dB(A)
< 300 m
+8
300 - 500 m
+3
> 500 m
0
ที่มา : Final EIA Report of Blue Line Mass Rapid Transit on Bangsue-Tapra Section, MRTA, 2008.
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2.2)

การประเมินผลกระทบในระยะดาเนินการโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์

การประเมินผลกระทบเรื่องเสียงจากการดาเนินการจะเริ่มจากช่วงสถานีดาวคะนอง ถึงสถานีครุใน
โดยเส้นทางรถไฟฟูาในช่วงนี้จะเป็นทางยกระดับ (Viaduct or Elevated) ไปจนถึงสถานีปลายทางที่สถานีครุใน ก่อน
เข้าสู่ที่จอดรถไฟฟูาที่บริเวณวงแหวนรอบนอก รายละเอียดการประเมิน มีดังนี้
(1) การคานวณระดับเสียงจากรถไฟฟ้า
(1.1) ค่าระดับเสียงอ้างอิง
ในการประเมินระดับเสียงจากรถไฟฟูา โดยการคานวณ จะใช้ค่า SEL จากตารางที่ 5.3.5-9 และ
ตารางที่ 5.3.5-10 Transit Noise and Vibration Impact Assessment, Federal Transit Administration, May
2006 และใช้ใน Noise Model Based on Federal Transit Administration General Transit Noise Assessment
Developed for Chicago Create Project Copyright 2006 มาใช้คานวณเสียงตามแนวเส้นทาง โดยมีข้อกาหนดที่ใช้
ในการประเมินแหล่งกาเนิดระดับเสียงรถไฟฟูา ดังนี้
 จานวนรถในขบวนซึ่งเป็ นรถไฟฟูาแบบ 4 ตู้ ประกอบด้วยตู้รถไฟฟูา ไม่มีระบบขับเคลื่ อน มี ห้องขับ
เรียกว่า TC - Car หรือ Trailer Car จานวนสองตู้อยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังขบวน และตู้รถไฟฟูาแบบมี
ระบบขับเคลื่อนแต่ไม่มีห้องขับเรียกว่า M - Car หรือ Motor Car จานวนสองตู้อยู่ตรงกลางขบวน (ข้อมูล
รถดั ง กล่ า วจาก https://www.bts.co.th/library/system-cmodel.html) โดยไม่ มี หั ว รถจั ก รแยก
ต่างหาก ดังนั้น เสียงที่เป็นเสียงจาก Locomotive จะพิจารณาเทียบเคียงจากแหล่งกาเนิดที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนรถไฟฟูา ในที่นี้คือ M-car หรือ Motor Car ที่มีแหล่งกาเนิดเสียงคือ มอเตอร์ในการขับเคลื่อน
 ค่า SEL ของตัว Locomotive (หรือมอเตอร์ ในกรณีของโครงการ) ใช้ 90 dBA เป็นค่า Worst Case
เนื่องจากไม่มีค่าระดับเสียงของมอเตอร์ไฟฟูาสาหรับรถไฟฟูาที่จะสามารถใช้อ้างอิ ง ส่วนที่เป็นตู้รถไฟฟูา
ใช้ 82 เดซิเบลเอ/คัน ที่ระยะห่าง 15 เมตร ความเร็ว 50 ไมล์/ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 5.3.5-9 และ
เป็นค่าเดียวกับค่า Ref SEL ที่ใช้ใน Noise Model Based on Federal Transit Administration
General Transit Noise Assessment Developed for Chicago Create Project Copyright 2006,
HMMH Inc ดังตารางที่ 5.3.5-10
อนึ่ง จากข้อกาหนดการออกแบบใน MRTA’s Requirements ระบุว่า “For a train travelling at
speeds up to maximum speed when operating in any level of acceleration or
deceleration, including friction braking, with all systems operating and the doors closed,
the noise level measured at a point 25m from centre line of track and 1.5 m above rail
level shall not exceed 80 dBA.” ซึ่งค่าระดับเสียงไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 25 เมตรดังกล่าว จะ
มีค่าประมาณ 82.2 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 15 เมตร ใกล้เคียงกับค่า SEL ที่ระบุในตารางที่ 5.3.5-9 และ
ตารางที่ 5.3.5-10
 การเดินรถไฟฟ้า ในเวลากลางวัน ช่วงเวลาน้อยที่สุดระหว่างขบวนรถไม่เกิน 5 นาที (มีรถวิ่ง 24 เที่ยว
ไป - กลับต่อชั่วโมง) ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความยาวขบวนรถไฟรวมตู้ขับเคลื่อนรวม 4 ตู้ รวม
ประมาณ 84 เมตร
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 การเดินรถไฟฟ้า ในเวลากลางคืน ช่วงเวลาน้อยที่สุดระหว่างขบวนรถไม่เกิน 10 นาที (มีรถวิ่ง 12 เที่ยว
ไป - กลับต่อชั่วโมง)
ตารางที่ 5.3.5-9 แสดงค่า SEL ของ Rail Transit ของ Transit Noise and Vibration Impact Assessment,
Federal Transit Administration, May 2006
Source/Type
Locomotive
Commuter Rail,
At - Grade

Diesel Multiple
Unit (DMU)
Horns
Cars

Reference Conditions
Diesel – electric, 3000 hp, throttle 5
Electric
Diesel – powered, 1200 hp

Reference SEL*
(SELref), dBA
92
90
85

Within 1/4 mile of grade crossing
110
Ballast, welded rail
82
Rail Transit
At – grade, ballast, welded rail
82
Transit Whistles / warning devices
Within 1/8 mile of grade crossing
93
Steel wheel
Aerial, concrete, welded rail
80
AGT
Rubber Tire
Aerial, concrete, guideway
78
Monorail
Aerial straddle beam
82
Maglev
Aerial, open guideway
72
ที่มา : Rail Transit ของ Transit Noise and Vibration Impact Assessment, Federal Transit Administration, May 2006
* Reference SEL’s at 50 feet from track and 50 mph

ตารางที่ 5.3.5-10 ค่า Ref SEL ใน Noise Model Based on Federal Transit Administration
General Transit Noise Assessment
REFERENCE DATA ใน Noise Model Based on Federal Transit Administration General Transit Noise Assessment
Num
3
4

Desc
Commuter Rail Cars
RRT/LRT

Ref SEL

Dist Term

82
82

15
15

Term 1
Desc
speed (mph)
speed (mph)

Denom
50
50

ที่มา : Noise Model Based on Federal Transit Administration General Transit Noise Assessment

ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟูาบนโครงสร้างทางยกระดับ จะต้อง
พิจารณาเสียงที่เกิดจากรถไฟฟูาทั้งรางใกล้และรางไกล ดังแสดงในรูปที่ 5.3.5-1 เนื่องจากเป็นผลกระทบที่เกิดร่วมกัน
เพื่อทดสอบความถูกต้องของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ จึงได้ ทาการประเมินด้วยการคานวณด้วยมือ เปรียบเทียบกับ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ Noise Model Based on Federal Transit Administration General Transit Noise
Assessment Developed for Chicago Create Project Copyright 2006, HMMH Inc ที่จะใช้ ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 5.3.5-1 แสดงโครงสร้างของทางยกระดับของรางรถไฟฟ้า
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(1.2) การคานวณระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟ้า
กรณี M-Car สูตร

Leq
SEL ref
S
V
Vd

=
=
=
=
=

SEL ref + 10log (Nlocos) +10log (S/50) + 10 log (V) - 35.6
90 เดซิเบลเอ โดยในทีน่ ี้ ถือว่ามีตัว Locomotive 1 ชุด/ขบวน
ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ 50 ไมล์/ชั่วโมง
จานวนขบวนรถเที่ยวไปและกลับ/ชั่วโมง แบ่งเป็น
จานวนเที่ยวในเวลากลางวัน คือ 24 เที่ยว/ชั่วโมง
จานวนขบวนรถที่ใช้รางใกล้ 12 เที่ยว/ชั่วโมง
จานวนขบวนรถที่ใช้รางไกล 12 เที่ยว/ชั่วโมง
คานวณเสียงจากรางใกล้ มาทีผ่ รู้ ับที่ห่างราง 15 เมตรหรือ 50 ฟุต (ระยะ ref)
Leq =
90 +10log (1) + 10log (50/50) + 10 log (12) - 35.6
=
90 + 0.0 - 0.0 + 10.8 - 35.6 = 65.2 เดซิเบลเอ
ค่าระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง ทีร่ างใกล้ ระยะ 15 เมตร จากรางรถไฟ มีค่า 65.2 เดซิเบลเอ

ค่าระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง จากรางไกล ที่ห่างออกไปเป็นระยะ 19.4 เมตร จะมีค่า 64.1 เดซิเบลเอ
จากสูตรการคานวณเทียบระดับเสียงตามระยะทาง
Lp2
= Lp1 - 10log (d2/d1)
= 65.2 - 10log (19.4/15) = 64.1 เดซิเบลเอ
สรุป ค่ารวมระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง ของ M-Car จากรางทั้งใกล้และไกล เป็น 65.2 + 64.1 = 67.7 เดซิเบลเอ
กรณี TC-Car สูตร
Leq
SEL ref
S
V
ซึ่งหมายความว่า

=
=
=
=

SEL ref + 10log (Ncar) + 20log (S/50) + 10 log (V) - 35.6
82 เดซิเบลเอ
ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ 50 ไมล์/ชั่วโมง
(จานวนขบวนรถเที่ยวไปและกลับ/ชั่วโมง = 24 เที่ยว/ชั่วโมง)
จานวนขบวนรถที่ใช้รางใกล้ 12 เที่ยว/ชั่วโมง
จานวนขบวนรถที่ใช้รางไกล 12 เที่ยว/ชั่วโมง
N
=
4 ตู้โดยสาร
คานวณเสียงจากรางใกล้ มาทีผ่ รู้ ับที่ห่างราง 15 เมตรหรือ 50 ฟุต (ระยะ ref)
Leq =
82 +10log (4) + 20log (50/50) + 10 log (12) - 35.6
=
82 + 6.02 - 0.0 + 10.8 - 35.6 = 63.2 เดซิเบลเอ

ค่าระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง ทีร่ างใกล้ ระยะ 15 เมตร จากรางรถไฟ มีค่า 63.2 เดซิเบลเอ
ค่าระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง จากรางไกล ที่ห่างออกไปเป็นระยะ 19.4 เมตร จะมีค่า 62.1 เดซิเบลเอ
จากสูตรการคานวณเทียบระดับเสียงตามระยะทาง
Lp2

=
=

Lp1 - 10log (d2/d1)
63.2 - 10log (19.4/15) = 62.1 เดซิเบลเอ

สรุป ค่ารวมระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง ของ TC-Car จากรางทั้งใกล้และไกล เป็น 63.2 + 62.1 = 65.7 เดซิเบลเอ
เมื่อรวมเสียงจากทั้ง M-Car และ TC-Car ในเวลากลางวัน จะเป็น 67.7 + 65.7 = 69.8 เดซิเบลเอ
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(1.3) การคานวณระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟ้าในเวลากลางคืน
ทาการคานวณเสียงจากการเดินรถในเวลากลางคืนโดยใช้สมการข้างต้น โดยในช่วงเวลากลางคืนจะมีรถ
ให้บริการทั้งเที่ยวไปและกลับรวม 12 เที่ยว/ชั่วโมง (รางใกล้ 6 เที่ยว/ชั่วโมง และ รางไกล 6 เที่ยว/ชั่วโมง)
สรุป ค่ารวมระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง ของ M-Car จากรางทั้งใกล้และไกล เป็น 62.2 + 61.1 = 64.7 เดซิเบลเอ
สรุป ค่าเฉลี่ยระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง ของ TC-Car จากรางทั้งใกล้และไกล เป็น 60.2. + 59.0 = 62.7 เดซิเบลเอ
เมื่อรวมเสียงจากทั้ง M-Car และ TC-Car ในเวลากลางคืน จะเป็น 64.7 + 62.7 = 66.8 เดซิเบลเอ
(1.4) การคานวณระดับเสียงเฉลี่ยจากการเดินรถไฟฟ้าในเวลา 24 ชั่วโมง
ผลการคานวณค่าระดับเสียงต่อชั่วโมงจากการเดินรถไฟฟูาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ได้สรุปไว้ใน
ตารางที่ 5.3.5-11 ในการคานวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากการเดินรถไฟฟูาเพื่อใช้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยระดับเสียงจากรถไฟฟูา ทั้งจากรางไกลและรางใกล้ แสดงในสมการ
คานวณได้ดังนี้
Leq 24 = 10 log 1/24 [ (15x 106.98) + (4x 106.68) + (5x 104.6) ] = 68.3 เดซิเบลเอ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายการข้อกาหนดการออกแบบที่กาหนดให้รถไฟฟูาของโครงการมีค่าระดับเสียงไม่
เกิน 80 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 25 เมตร (ประมาณ 82 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 15 เมตร) จะทาให้ค่า Leq 24 ลดลงเหลือเพียง
64.2 เดซิเบลเอ ดังนั้น จากการประเมินพบว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากการเดินรถไฟฟูา มีค่าไม่เกินมาตรฐาน
ที่ 70 เดซิเบลเอ แต่หากเป็นช่วงทางโค้ง จะต้องเพิ่มค่าอีก +3 หรือ +8 เดซิเบลเอ (อ้างอิงจากตารางที่ 5.3.5-8
ข้างต้น) ทาให้เสียงจากรถไฟฟูาดังเพิ่มขึ้นจนอาจเกิน 70 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 15 เมตรได้
ตารางที่ 5.3.5-11 สรุปจานวนขบวนรถไฟฟ้าและระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาใน 24 ชั่วโมง

1.

จานวนเที่ยวรถ
ทั้งไปและกลับ
ต่อชัว่ โมง
24 เที่ยว/ชั่วโมง

2.

12 เที่ยว/ชั่วโมง

ที่

ช่วงเวลา
การเดินรถ

จานวนชั่วโมง
ที่มีการเดินรถ

6.00-21.00
ช่วงกลางวัน

15 ชั่วโมง

5.00-6.00 และ
21.00-24.00
ช่วงกลางคืน

4 ชั่วโมง

ระดับเสียง Leq 1 ชัว่ โมง (เดซิเบลเอ)
จากรถไฟฟ้า
จากรถไฟฟ้า
จากรถไฟฟ้าทั้ง
รางใกล้
รางไกล
รางใกล้และรางไกล
M-Car
65.2
64.1
67.7
TC-Car
63.2
62.1
65.7
M-Car
62.2
61.1
64.7
TC-Car

60.2
59.0
62.7
3.
ไม่มีการเดินรถ
24.00-5.00
5 ชั่วโมง
ไม่มีเสียงจากการเดินรถ มีค่าระดับเสียงพื้นฐานที่ 46 เดซิเบลเอ
สรุป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เมื่อคิดกรณีมีเสียงจากระบบขับเคลื่อนที่เทียบเคียงเป็น Locomotive) จะเป็น 68.3 เดซิเบลเอ
แต่ในกรณีที่โครงการถือปฏิบัติตามรายการข้อกาหนดการออกแบบ ค่าระดับเสียงรวมจะเท่ากับกรณี TC-Car คือ 64.2 เดซิเบลเอ
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จากผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดจากรถไฟฟูาเพียงอย่างเดียวโดยใช้ การคานวณด้วยมือข้างต้น
พบว่า ที่ระยะ 15 เมตรจากราง มีระดับเสียงเฉลี่ยต่ากว่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป คือ ไม่เกิน 70.0 เดซิเบลเอ ดังแสดง
ในตารางที่ 5.3.5-11 ส่วนค่าจากการใช้แบบจาลอง Noise Model Based on Federal Transit Administration
General Transit Noise Assessment Developed for Chicago Create Project Copyright 2006, HMMH Inc
ซึ่งแบบจาลองโดยปกติจะให้ผลเป็นค่าระดับเสียงที่ไม่มีทศนิยม ได้ Leq กลางวัน 67 เดซิเบลเอ กลางคืน 64 เดซิเบลเอ
ต่างกันกับการคานวณด้วยมือไม่มากนัก ดังนั้น ในการแสดงผลระดับเสียงจากรถไฟฟูาของโครงการที่ระยะต่างๆ จาก
รางในตารางที่ 5.3.5-12 จะใช้ผลจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก
อนึ่ง สาหรับแนวเส้นทางรถไฟฟูาที่มีการจราจรหนาแน่น มีระดับเสียง Background ที่สูงอยู่แล้ว
ค่าระดับเสียงจากรถไฟฟูาที่ห่างกันมากเช่นนี้จะไม่บวกเข้าไปกับระดับเสียงเดิมอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนในช่วงที่เป็น
กลางคืน ผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรบนถนนจะลดลงบ้าง แต่การเดินรถไฟฟูาก็ลดจานวนลงเช่นกัน ทาให้ระดับ
เสียงจากการจราจรบนถนนมีค่ามากกว่ารถไฟฟูา ซึ่งค่าระดับเสียงจากรถไฟฟูาจะไม่เพิ่มระดับเสียงอย่างมีนัยสาคัญ ใน
ทุกตาแหน่งของผู้รับเสียง
ตารางที่ 5.3.5-12 ระดับเสียงจากรถไฟฟ้าของโครงการที่ระยะต่างๆ จากรางที่ใกล้ที่สุด ทีร่ ะดับเดียวกับราง
ระยะทางจากรถไฟฟ้าไป
ยังผู้ได้รับเสียง (เมตร)

เสียงจากรถไฟฟ้า
ช่วงเวลากลางวัน*

ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
เสียงจากการจราจร
เสียงจากรถไฟฟ้า
บนถนน*
ช่วงเวลากลางคืน*
ในชั่วโมงเร่งด่วน

รวมเสียงจากรถไฟฟ้า
กับการจราจรบนถนน
ในชั่วโมงเร่งด่วน

กรณีทางตรงปกติ
15 (ตรงกับบาทวิถีดา้ นล่าง)
67
64
77
30
62
59
76
50
59
56
74
70
57
54
72
90
55
52
71
กรณีทางโค้งมาก รัศมีโค้ง <300 เมตร
15 (ตรงกับบาทวิถีดา้ นล่าง)
75
72
77
30
70
67
76
50
67
64
74
70
65
62
72
90
63
60
71
ที่มา : * จากการคาดการณ์โดยแบบจาลอง ซึ่งแบบจาลองโดยปกติจะให้ผลเป็นค่าระดับเสียงที่ปัดเศษแล้ว (ไม่มีทศนิยม)

77
76
74
72
71
79
77
75
73
72

(1.5) การคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหว
จากหลักการในการพิจารณาดังกล่าว นามาทาการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงที่เกิดในระยะ
ดาเนินการต่อพื้นที่อ่อนไหวตามแนวเส้นทางโครงการที่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดัง
ตารางที่ 5.3.5-13
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ตารางที่ 5.3.5-13 การคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหว
สถานี

ดาวคะนอง

บางปะแก้ว

บางปะกอก

สถานที่อ่อนไหว
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36
(บุคคโล)
โรงเรียนธนบุรีศึกษา
วัดมงคลวราราม
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
(3 - 5 ชั้น)
วัดนาคนิมิตร (1 - 2 ชั้น)
โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา (4 ชั้น)
คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่ (4 ชั้น)
โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
(1 - 3 ชั้น)
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
ธนบุรีคลินิกเวชกรรม
วัดเกียรติประดิษฐ์
วัดโพธิแ์ ก้ว
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนวัดบางปะกอก
วัดบางปะกอก
โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
ศู นย์ บริ การสาธารณสุ ข 58
(ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม)
คลินิกบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
สูง 6 ชั้น
โรงพยาบาลนวมินทร์ 2
(ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล
ประชาพัฒน์) สูง 5 ชั้น
โรงพยาบาลกรุงธน 2
(ปัจจุบันเป็น โรงพยาบาล
สุขสวัสดิ์) สูง 5 ชั้น
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
สูง 5 ชั้น
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา
วัดประเสริฐสุทธาวาส
โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

ระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการ
(เมตร)***
ด้านขวา

ด้านซ้าย

ระดับเสียง
ชั่วโมงเร่งด่วน
(เดซิเบลเอ)*

-

410

60

ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้า
อย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)
45

130
230
200
270

-

69
67
68
67

53
49
49
56

69
67
68
67

280
-

220
470
80

67
67
59
71

56
58
52
64

67
68
60
72

ติดแนวเส้นทาง
ติดแนวเส้นทาง
180
110
190
90

160
240
160
400
-

78
78
68
68
69
67
68
66
68
70

67
67
52
51
54
48
51
46
51
55

78
78
68
68
69
67
68
66
68
70

-

ติดแนวเส้นทาง
70

78
72

67
57

78
72

ติดแนวเส้นทาง

-

78

67

78

ติดแนวเส้นทาง

-

78

67

78

-

160

68

52

68

-

350
470
500

66
65
65

47
45
45

66
65
65
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ตารางที่ 5.3.5-13 การคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหว (ต่อ)
สถานี

สถานที่อ่อนไหว

โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์
ศึกษา
โรงเรียนวัดสารอด (5 ชั้น)
สะพานพระราม
วัดสารอด (ส่วนใหญ่ 1 - 2 ชั้น)
9
วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
โรงเรียนปัญญาศักดิ์ (5 ชั้น)
โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์
ราษฎร์บูรณะ โรงเรียนเมตตาวิทยา
โรงเรียนวัดสน
วัดสน
วัดรวก
พระประแดง
คริสตจักรเอเมน
วัดครุใน
ครุใน

ที่จอดรถไฟฟูา

หมายเหตุ : *
**
***

ระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการ
(เมตร)***
ด้านขวา

ด้านซ้าย

ระดับเสียง
ชั่วโมงเร่งด่วน
(เดซิเบลเอ)*

100

-

70

ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้า
อย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)
55

150
280
430
360
120
370
150

30
340
380
450
-

69
67
65
74
66
70
66
66
65
66
68

52
48
46
62
47
56
50
50
48
46
52

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)
70
69
67
65
74
66
70
66
66
65
66
68

โรงเรียนวัดครุใน
170
68
51
68
วัดครุนอก
490
65
45
65
คริสตจักรพระประแดง
ติดแนวเส้นทาง
78
67
78
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ติดแนวเส้นทาง
61**
67
68
สูง 6 ชั้น
โรงเรียนรุ่งปัญญาวิทย์
510
66
46
66
โรงเรียนสันติดรุณ
370
67
48
67
มัสยิดอิมามอาลี
170
55**
54
58
(อาลี – อิหม่าม)
ระดับเสียงที่มีอยู่จากการจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งได้จากการประเมินโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ Community Noise
Model โดยใช้ปริมาณการจราจรเต็ม Road Capacity
ใช้ผลการตรวจวัดเสียงของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และมัสยิดอิมาม (อาลี-อิหม่าม)
วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556
ติดแนวโครงการ คาว่าติดแนวเส้นทาง คือ อยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ ห่างจากรางรถไฟฟูาประมาณ 15 เมตร
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(2) การติดตั้งกาแพงกันเสียง
เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อประชาชนและในพื้นที่โดยรอบตามแนวเส้นทาง
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็น ทางโค้ง จึงควรพิจารณาติดตั้งกาแพงกันเสียง (Noise Barrier) โดยมีรายละเอียดการ
พิจารณาดังนี้
(2.1) หลักการและเหตุผลในการติดตั้งกาแพงกันเสียง
หลักการติดตั้งกาแพงกันเสียงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว มีดังนี้
 พื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับระดับเสียงจากโครงการเกินกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง
คือ เกินกว่า 70 เดซิเบลเอ จะต้องมีการติดตั้งกาแพงกันเสียง
 หากระดับเสียงเดิมมีค่าเกินมาตรฐานอยู่แล้ว การมีโครงการจะต้องไม่ทาให้ระดับเสียงเพิ่มขึ้นจน
สามารถรับรู้ได้ โดยการติดตั้งกาแพงกันเสียง
นอกจากนี้ บริเวณทางวิ่งเปลี่ยนระดับ (Transition) 2 แห่ง คือ ระหว่างสถานีเตาปูนที่ลดระดับลงสู่
สถานีรัฐสภา และ ระหว่างสถานีสาเหร่ที่เริ่มยกระดับขึ้นสู่สถานีดาวคะนอง การเดินรถไฟฟูาในช่วงเปลี่ยนระดับจะ
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนอันเนื่องมาจากการเร่งเครื่องขณะขึ้นทางลาด และการเบรกของรถไฟฟูาในช่วงลงทางลาด ดังนั้น
โครงการจึงพิจารณาติดตั้งกาแพงกันเสียงในช่วงทางวิ่งเปลี่ยนระดับด้วย
(2.2) การออกแบบและการประเมินประสิทธิภาพของกาแพงกันเสียง
การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของกาแพงกันเสียง ตามที่ FHWA Highway Noise Barrier
Design Handbook Final Report, February 2000 Federal Highway Administration, FHWA –EP–00005DOT–VNTSC–FHWA–00-01 ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานของราชการ ประเทศสหรัฐ อเมริ กา ก าหนด คือ ประเมิ น โดย
คานวณการลดเสียงจากการหักเหของเสียงเนื่องจากกาแพง โดยเสียงจากการจราจรจะไปที่ยอดกาแพงและหักเหลงมาที่
ผู้รับเสียงหลังกาแพง ดังรูปที่ 5.3.5-2 และในการคานวณประสิทธิภาพ จะต้องหา Path Length Difference ดังรูปที่
5.3.5-3

รูปที่ 5.3.5-2 แสดงเสียงจากแหล่งกาเนิดไปที่ยอดกาแพงและหักเหลงมาที่ผู้รับเสียงหลังกาแพง
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รูปที่ 5.3.5-3 แสดงการคานวณประสิทธิภาพ (Path Length Difference)
จากค่า Fresnel number ที่ได้ นาไปหาค่าการลดเสียงที่ผู้รับ อันเนื่องมาจากกาแพงกันเสียงได้ดัง รูป
ที่ 5.3.5-4 และรูปหน้าตัดรางรถไฟฟูาจากโครงการ ดังรูปที่ 5.3.5-5

รูปที่ 5.3.5-4 แสดงการหาค่าการลดเสียงของกาแพงจากค่า Fresnel Number จาก FHWA
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รูปที่ 5.3.5-5 รูปหน้าตัดรางรถไฟฟ้าจากโครงการ

ในการประเมินประสิทธิภาพกาแพงกันเสียง ใช้หลักการ แบบ Fresnel การคานวณหาค่าการลดเสียง
จากกาแพง (ดังรูปที่ 5.3.5-6) หาได้จากค่า Fresnel number (N) ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีหน่วยดังสมการที่ (1)
N

=

2

...........................(1)

N

=

Fresnel number (dimensionless)

D

=

A + B – d, can be calculated from the figure below (m or ft)

𝜆

=

wavelength of the sound (m or ft)

𝜆

เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 5.3.5-7 หากกาแพงกันเสียงมีความสูงเพียงเท่าระดับที่ผู้รับเสียงมองเห็น
แหล่งกาเนิดเสียงพอดี ระยะทางจากแหล่งกาเนิดเสียงถึงความสูงของกาแพง (A) และระยะทางจากความสูงของกาแพง
ถึงผู้รับเสียงสูง (B) จะรวมกันแล้วเท่ากับ เส้น d และจะคานวณ Fresnel number ได้ ค่า 0 ซึ่งหากดูการลดเสียงจาก
รูปที่ 5.3.5-6 จะลดได้ 6.5 เดซิเบล (Stationary Source) หากกาแพงมีความสูงมากกว่านี้ เสียงจะต้องเดินทางไปที่ยอด
ของกาแพง แล้วจึง หักเหลงมาที่ผู้รับเสียง ในกรณีเช่นนี้ ระยะทาง A + B จะมากกว่าระยะทาง เส้น d และจะคานวณ
Fresnel number ได้เป็นค่าบวก ซึ่งจะมีผลในการลดเสียงเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การที่แหล่งกาเนิดหรือผู้รับเสียงอยู่ใกล้
กาแพงมากขึ้น ก็เพิ่มประสิทธิภาพการลดเสียงเช่นกัน เพราะเสียงต้องหักเหมากขึ้น ดังตัวอย่างการคานวณประสิทธิภาพ
ในการลดเสียงของกาแพง ดังนี้ (ใช้ข้อมูลระยะทางจริงของโครงการ)
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รูปที่ 5.3.5-6 แสดงการหาค่าการลดเสียงของกาแพงจากค่า Fresnel number ซึ่งละเอียดขึ้น
(สาหรับรถไฟฟูาใช้เส้น Moving Vehicle Source)
ที่มา : จาก http://www.engineeringtoolbox.com/outdoor-sound-partial-barriers-d_65.html

D

รูปที่ 5.3.5-7 หลักการพิจารณาประสิทธิภาพของกาแพงกันเสียง
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การประเมินประสิทธิภาพของกาแพงกันเสียงจากรถไฟฟูา จากค่าระดับเสียงจากรถไฟฟูาที่แสดงใน
ตารางที่ 5.3.5-11 จะเห็นว่าระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากรถไฟฟูาทั้งรางใกล้และรางไกลที่ระยะ 15 เมตร มีค่า 66.7
หรือ 67 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่าเสียงที่ใช้ในการประเมินผลกระทบจากรถไฟฟูา โดยในการประเมินค่าประสิทธิภาพการลด
เสียงจากกาแพงกันเสียงสูง 2 เมตร ซึ่งติดตั้งบน Parapet เดิมนั้น ได้แยกการประเมินประสิทธิภาพการลดเสียงจาก
กาแพงจากรางใกล้และรางไกล และสามารถนาค่าดังกล่าวมาประเมินประสิทธิภาพการลดเสียงเฉลี่ยทั้งจากรางใกล้และ
ไกลได้ ผลการคานวณประสิทธิภาพการลดเสียงจากกาแพงกันเสียงในกรณีต่างๆ จากตัวอย่างที่ 1-5 มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 :
เสียงจากรถไฟฟูามาจากระดับพื้นรางอันที่ใกล้ที่สุด ระยะกึ่งกลางรางห่างกาแพงกันเสียง 2.3 เมตร
และผู้รับเสียงอยู่อีกด้านของกาแพง ห่างออกไปจากกาแพง 15 เมตร และ กาแพงสูง 1.4 เมตรจากขอบ parapet เดิมซึ่ง
สูง 1.4 เมตร (ความสูงรวม 2.8 เมตร)
ผลการคานวณ
คานวณโดยใช้หลักการทางเรขาคณิต A = 3.25 เมตร B = 15.06 เมตร d = 17.33 เมตร
D = 0.98 เมตร, 𝜆 = wavelength of the sound (0.692 m at 500 Hz)
หากคานวณ Fresnel number = 2

𝝀

จะได้ 2 x 0.98/0.692 = 2.83

จากกราฟจะลดเสียงได้ประมาณ 12 เดซิเบล
ตัวอย่างที่ 2 :
เสียงจากรถไฟฟูามาจากระดับพื้นรางอันที่ไกลที่สุด ห่างกาแพงกันเสียง 6.1 เมตร และผู้รับเสียงอยู่อีก
ด้านของกาแพง ห่างออกไปจากกาแพง 15 เมตร และ กาแพงสูง 1.4 เมตรจากขอบ parapet เดิม
ผลการคานวณ
คานวณโดยใช้หลักการทางเรขาคณิต A = 6.52 เมตร B = 15.06 เมตร d = 21.12 เมตร
D = 0.46 เมตร, 𝝀 = wavelength of the sound (0.692 m at 500 Hz, 25ºC)
หากคานวณ Fresnel number = 2

𝝀

จะได้ 2 x 0.46/0.692 = 1.33

จากกราฟจะลดเสียงได้ประมาณ 10 เดซิเบล
จากตัวอย่างการคานวณจะเห็นว่า หากกาแพงอยู่ใกล้แหล่งกาเนิดเสียงมาก ประสิทธิภาพในการลด
เสียงจะดีกว่าในกรณีที่กาแพงอยู่ไกลกว่า (ในตัวอย่างที่ 1 ราง ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดเสียง ห่างกาแพงกันเสียง 2.3 เมตร จะ
ลดเสียงได้ 12 เดซิ เบลเอ แต่ในตัว อย่างที่ 2 รางห่างจากกาแพงกันเสียง 6.1 เมตร จะลดเสียงได้ 10 เดซิเบลเอ ที่
ระยะทางผู้รับเสียง 15 เมตรเท่ากัน)
ตัวอย่างที่ 3 :
เสี ย งจากรถไฟฟู า มาจากระดั บ พื้ น ราง ห่า งก าแพงกัน เสี ย ง 6.1 เมตร และผู้ รับ เสี ย ง คื อ ชั้ น 6
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 อยู่อีกด้านของกาแพง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับรางประมาณ 6 เมตร ห่างออกไปจากกาแพง 70 เมตร
และกาแพงสูง 1.4 เมตรจากขอบ parapet เดิม
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ผลการคานวณ
คานวณโดยใช้หลักการทางเรขาคณิต A = 6.52 เมตร B = 70.07 เมตร d = 76.30 เมตร
D = 0.29 เมตร, 𝝀 = wavelength of the sound (0.692 m at 500 Hz, 25ºC)
หากคานวณ Fresnel number = 2

จะได้ 2 x 0.29/0.692 = 0.88

𝝀

จากกราฟจะลดเสียงได้ประมาณ 9 เดซิเบล
ตัวอย่างที่ 4 :
เสียงจากรถไฟฟู า มาจากระดับพื้ นราง ห่างกาแพงกันเสียง 6.1 เมตร และผู้รับเสี ยงอยู่อีกด้านของ
กาแพง โดยอยู่ต่ากว่าระดับรางประมาณ 6 เมตร ห่างออกไปจากกาแพง 70 เมตรและกาแพงสูง 1.4 เมตรจากขอบ
parapet เดิม
ผลการคานวณ
คานวณโดยใช้หลักการทางเรขาคณิต A = 6.52 เมตร B = 70.55 เมตร d = 76.34 เมตร
D = 0.73 เมตร, 𝝀 = wavelength of the sound (0.692 m at 500 Hz, 25ºC)
หากคานวณ Fresnel number = 2

𝝀

จะได้ 2 x 0.73/0.692 = 2.11

จากกราฟจะลดเสียงได้ประมาณ 12 เดซิเบล
ตัวอย่างที่ 5 :
ผู้รับเสียงอยู่ไกลและต่ากว่าระดับราง เช่น อาคาร 2 ชั้น เสียงมาจากระดับพื้นรางอันที่ใกล้ที่สุด ห่าง
กาแพงกันเสียง 2.3 เมตร และผู้รับเสียงอยู่อีกด้านของกาแพง ห่างออกไปจากกาแพง 200 เมตร ต่ากว่าระดับราง 6
เมตร กาแพงสูง 1.4 เมตรจากขอบ parapet เดิม
ผลการคานวณ
คานวณโดยใช้หลักการทางเรขาคณิต A = 3.25 เมตร B = 200.19 เมตร d = 202.39 เมตร
D = 1.05 เมตร, 𝝀 = wavelength of the sound (0.692 m at 500 Hz, 25ºC)
หากคานวณ Fresnel number = 2

𝝀

จะได้ 2 x 1.05/0.692 = 3.03

จากกราฟจะลดเสียงได้ประมาณ 13 เดซิเบล
จากตัวอย่างที่ 3 และ ตัวอย่างที่ 4 จะเห็นได้ว่า หากผู้รับเสียงอยู่สูงกว่าระดับราง ประสิทธิภาพของ
กาแพงกันเสียง จะน้อยกว่า กรณีที่ผู้รับเสียงอยู่ต่ากว่าระดับราง แม้จะมีระยะห่างจากรางเท่ากัน ส่วนในตัวอย่างที่ 5 แสดง
ให้เห็นว่า ผู้รับเสียงที่อยู่ต่ากว่าระดับราง และยิ่งอยู่ห่างออกไป การกันเสียงของกาแพงก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ สามารถสรุปประสิทธิภาพของกาแพงกันเสียงในการลดเสียงในแต่ละกรณี ดัง ตารางที่ 5.3.5-14
อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.3.5-14 ค่าระดับเสียงที่ลดลงเมื่อมีกาแพงกันเสียงที่ระยะทางและความสูงต่างๆ
ที่

แหล่งกาเนิดเสียง

ตาแหน่งผู้รับผลกระทบ

ค่าระดับเสียงที่ลดลงเมื่อมีกาแพงกันเสียง
สูง 2 เมตร จาก Parapet เดิม
(เดซิเบลเอ)

1.

เสียงจากรางใกล้ โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ต าแหน่ ง ผู้ รั บ ผลกระทบอยู่ ใ นระดั บ
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็นระยะประมาณ เดียวกับความสูงของรางยกระดับ (ความสูง
2.3 เมตร (ตัวอย่างที่ 1)
ประมาณชั้นที่ 4 - 5 ของอาคาร) และห่าง
จากกาแพงกันเสียงเป็นระยะ 15 เมตร

12

2.

เสียงจากรางไกล โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ต าแหน่ ง ผู้ รั บ ผลกระทบอยู่ ใ นระดั บ
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็นระยะประมาณ เดียวกับความสูงของรางยกระดับ (ความสูง
6.1 เมตร (ตัวอย่างที่ 2)
ประมาณชั้นที่ 4 - 5 ของอาคาร) และห่าง
จากกาแพงกันเสียงเป็นระยะ 15 เมตร

10

กรณีที่ 1 (จากข้อ 1 และ 2) ประสิทธิภาพเฉลี่ยจากรางใกล้และรางไกล

11

3.

เสียงจากรางใกล้ โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ผู้ รั บ ผล กระท บอ ยู่ สู งก ว่ า ระ ดั บ รา ง
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็นระยะประมาณ ประมาณ 6 เมตร (ความสูงประมาณชั้นที่
2.3 เมตร
6 ของอาคาร) และห่างจากกาแพงกันเสียง
70 เมตร

12

4.

เสียงจากรางไกล โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ผู้ รั บ ผล กระท บอ ยู่ สู งก ว่ า ระ ดั บ รา ง
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็นระยะประมาณ ประมาณ 6 เมตร (ความสูงประมาณชั้นที่
6.1 เมตร (ตัวอย่างที่ 3)
6 ของอาคาร) และห่างจากกาแพงกันเสียง
70 เมตร

9

กรณีที่ 2 (จากข้อ 3 และ 4) ประสิทธิภาพเฉลี่ยจากรางใกล้และรางไกล

10

5.

เสียงจากรางใกล้ โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ผู้ รั บ ผลก ระท บอยู่ ต่ าก ว่ า ระดั บ รา ง
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็นระยะประมาณ ประมาณ 6 เมตร (ประมาณความสูงของ
2.3 เมตร
อาคาร 2 - 3 ชั้ น ) และห่ า งจากก าแพง
กันเสียง 70 เมตร

13

6

เสียงจากรางไกล โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ผู้ รั บ ผลก ระท บอยู่ ต่ าก ว่ า ระดั บ รา ง
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็นระยะประมาณ ประมาณ 6 เมตร (ประมาณความสูงของ
6.1 เมตร (ตัวอย่างที่ 4 )
อาคาร 2 - 3 ชั้ น ) และห่ า งจากก าแพง
กันเสียง 70 เมตร

12

กรณีที่ 3 (จากข้อ 5 และ 6) ประสิทธิภาพเฉลี่ยจากรางใกล้และรางไกล

12

7

เสียงจากรางใกล้ โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ผู้ รั บ ผลก ระท บอยู่ ต่ าก ว่ า ระดั บ รา ง
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็นระยะประมาณ ประมาณ 6 เมตร (ประมาณความสูงของ
2.3 เมตร (ตัวอย่างที่ 5 )
อาคาร 2 - 3 ชั้ น ) และห่ า งจากก าแพง
กันเสียง 200 เมตร

13

8

เสียงจากรางไกล โดยกึ่งกลางแนวรางอยู่ ผู้ รั บ ผลก ระท บอยู่ ต่ าก ว่ า ระดั บ รา ง
ห่างจากกาแพงกันเสียงเป็น ระยะประมาณ ประมาณ 6 เมตร (ประมาณความสูงของ
6.1 เมตร
อาคาร 2 - 3 ชั้ น ) และห่ า งจากก าแพง
กันเสียง 200 เมตร

11

กรณีที่ 4 (จากข้อ 7 และ 8) ประสิทธิภาพเฉลี่ยจากรางใกล้และรางไกล
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กรณี 1 ผู้รับเสียงอยู่ในระดับเดียวกับความสูงของรางรถไฟฟ้า ห่างจากกาแพง 15 เมตร
ตัวอย่างที่ 1-2 เป็นการแสดงการคานวณประสิทธิภาพการลดเสียงของกาแพงกันเสียงจากรางใกล้
(ตัวอย่างที่ 1 ลดได้ 12 เดซิเบลเอ) และรางไกล (ตัวอย่างที่ 2 ลดเสียงได้ 10 เดซิเบลเอ) เมื่อผู้รับเสียงอยู่ในระดับความ
สูงของราง (ประมาณชั้นที่ 4 - 5 ของอาคาร)
ดังนั้น หากผู้รับเสียงอยู่ในระดับใกล้เคียงความสูงของระดับรางและห่างจากรางเป็นระยะ 15 เมตร
มี 2 กรณี คือ
1) หากไม่มีกาแพงกันเสียง ระดับเสียงที่ได้รับ จากรถไฟฟูา ทั้งจากรางใกล้และรางไกล รวม 24 ขบวน/
ชั่วโมง คือ 66.7 เดซิเบลเอ
2) หากมีกาแพงกันเสียง
- ระดับเสียงที่ได้รับจากรางใกล้ = 64.2 - 12 = 52.2 เดซิเบลเอ
- ระดับเสียงที่ได้รับจากรางไกล = 63.1 – 10 = 53.1 เดซิเบลเอ
ดังนั้น ระดับเสียงเฉลี่ย ที่ได้รับจากทั้งรางใกล้ และรางไกล = 55.7 เดซิเบลเอ
ประสิทธิภาพเฉลี่ยของกาแพงกันเสียงทั้งจากรางใกล้และรางไกล คือ
66.7 - 55.7 = 11 เดซิเบลเอ
ซึ่งประสิทธิภาพของกาแพงกันเสียงเฉลี่ยจากรางไกลจะน้อยกว่าจากรางใกล้ และประสิทธิภาพการลด
เสียงเฉลี่ยของทั้งรางไกลและใกล้ มีค่ามากกว่าจากรางไกลอย่างเดียวประมาณ 1 เดซิเบลเอ
กรณี 2 ผู้รับเสียงอยู่สูงกว่าระดับรางรถไฟฟ้าประมาณ 6 เมตร ห่างจากกาแพง 70 เมตร
จากตารางที่ 5.3.5-9 แสดงให้เห็นว่า ในกรณีที่ผู้รับผลกระทบอยู่สูงกว่าระดับรางของรถไฟ ประมาณ
6 เมตร หรือความสูงประมาณชั้น 6 ของอาคาร ประสิทธิภาพในการลดเสียงจากรางไกลจะต่ากว่าการลดเสียงจากราง
ใกล้ เช่นกัน แต่ประสิทธิภาพเฉลี่ยจากการลดเสียงทั้งรางใกล้และรางไกล มีค่า 10 เดซิเบลเอ
กรณี 3 ผู้รับเสียงอยู่ต่ากว่าระดับรางรถไฟฟ้าประมาณ 6 เมตร ห่างจากกาแพง 70 เมตร
ในกรณีที่ผู้รับผลกระทบอยู่ต่ากว่าระดับรางของรถไฟประมาณ 6 เมตร หรือประมาณชั้นที่ 2 - 3 ของ
อาคาร และห่างจากกาแพง 70 เมตร ประสิทธิ ภาพในการลดเสียงจากรางไกล จะต่ ากว่า การลดเสียงจากรางใกล้
เช่นเดียวกันกับกรณีอื่น แต่ประสิทธิภาพเฉลี่ยจากการลดเสียงทั้งรางใกล้และไกลมีค่าประมาณ 12 เดซิเบลเอ
กรณี 4 ผู้รับเสียงอยู่ต่ากว่าระดับรางรถไฟฟ้าประมาณ 6 เมตร ห่างจากกาแพง 200 เมตร
เมื่อผู้รับเสียงอยู่ในระดับต่ากว่าราง 6 เมตร หรือความสูงประมาณชั้นที่ 2 - 3 ของอาคารเช่นเดียวกัน
กับกรณี 3 แต่มีระยะห่างออกไป 200 เมตร ซึ่งกาแพงกันเสียงลดระดับเสียงจากรางใกล้ได้ 13 เดซิเบลเอ และจากราง
ไกลได้ 11 เดซิเบลเอ โดยมีประสิทธิภาพการลดเสียงเฉลี่ยจากทั้งรางใกล้และไกล 12 เดซิ เบลเอ กรณีนี้เป็นการแสดง
ประสิทธิภาพการลดเสียงสาหรับอาคาร 2 - 3 ชั้น ซึ่งเป็นความสูงของอาคารที่พบมากในระยะที่ห่างจากถนนสุขสวัสดิ์
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(2.3) การคานวณเสียงที่ผ่านผนัง/กาแพงกันเสียง
สาหรับการคานวณเสียงที่ลดลงได้เมื่อผ่านผนังกาแพงกันเสียงนั้น คานวณได้จากค่า Transmission
loss (TL) ของวัสดุที่ใช้ทาผนังหรือกาแพงกันเสียง
เสียงที่ผ่านกาแพง

=

เสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม – ค่า Transmission loss (TL)

ในกรณีของโครงการมีการใช้คอนกรีตผสมใยแก้วในส่วนของกาแพงระดับพื้นและคอนกรีตผสมใยแก้ว
หรืออะคริลิคใสในช่วงยกระดับ จากเอกสาร Guidelines on Design of Noise Barriers ของ Environmental
Protection Department ฮ่องกง ซึ่งแสดงค่า Transmission loss (TL) ของวัสดุต่างๆ ดังตารางที่ 5.3.5-15
ตารางที่ 5.3.5-15 แสดงค่า Transmission loss (TL) ของแผ่นวัสดุที่ใช้ในการลดเสียง
ประเภทวัสดุ

ความหนา
(มิลลิเมตร)
8 - 12
15

ค่า Surface Density
(Kg/m2)
10 - 14
18

Transmission loss (TL)
(dB)
30 - 33
32

1. Polycarbonate
2. Acrylic [Poly–Methyl–Meta–Acrylate
(PMMA)]
3. Concrete Block 200 x 200 x 400 light
200
151
34
weight
4. Dense Concrete
100
244
40
5. Light Concrete
150
244
39
6. Light Concrete
100
161
36
7. Brick
150
288
40
8. Steel, 18 ga
1.27
9.8
25
9. Steel, 20 ga
0.95
7.3
22
10. Steel, 22 ga
0.79
6.1
20
11. Steel, 24 ga
0.64
4.9
18
12. Aluminium Sheet
1.59
4.4
23
13. Aluminium Sheet
3.18
8.8
25
14. Aluminium Sheet
6.35
17.1
27
15. Wood
25
18
21
16. Plywood
13
8.3
20
17. Plywood
25
16.1
23
18. Absorptive panels with Polyester film
50 - 125
20 - 30
30 - 47
backed by metal sheet
ที่มา : http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/noise/guide_ref/design_barriers_content2.html
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ในโครงการใช้แผ่นอะคริลิค ซึ่งมีค่า Sound Transmission Class (STL) เท่ากับ 30 เดซิเบล
(ดังตารางที่ 5.3.5-16 ที่แสดงลักษณะเฉพาะของแผ่นอะคริลิค ซึ่งใช้ทากาแพงกันเสียงสาหรับโครงการ) ค่า STL เป็น
ค่าที่ได้จาก Transmission Loss จาก 16 ความถี่ของเสียง (125 - 4000 Hz) ส่วนเอกสารอ้างอิงของ Environmental
Protection Department ฮ่องกง ระบุค่า Transmission Loss ของแผ่นอะคริลิคหนา 15 มิลลิเมตร ที่ 32 เดซิเบล
ในย่านความถี่ของเสียงจากการจราจร
ตารางที่ 5.3.5-16 ลักษณะเฉพาะของแผ่นอะคริลิค ที่ใช้เป็นกาแพงกันเสียงในโครงการ

ทั้งนี้ ตามหลักการแล้วหากวัสดุที่ใช้ทากาแพงกันเสียงมีค่า Transmission Loss มากกว่า 30 เดซิเบล
ขึ้นไป จะกล่าวได้ว่า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของการกั้ นเสียงที่เกิดจากการหักเหของเสียงเนื่องจากกาแพง ดังการ
คานวณในตัวอย่างที่ 6 ดังนี้
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ตัวอย่างที่ 6 :
สาหรับเสียงจากรถไฟฟูา เสียงมาจากระดับพื้นรางอันที่ใกล้ที่สุด ห่างกาแพงกันเสียง 2.3 เมตร และผู้รับ
เสียงอยู่อีกด้านของกาแพง ห่างออกไปจากกาแพง 15 เมตร และกาแพงสูง 1.4 เมตรจากขอบ parapet เดิม
ผลการคานวณ
คานวณโดยใช้หลักการทางเรขาคณิต A = 3.25 เมตร B = 15.06 เมตร d = 17.33 เมตร
D = 0.98 เมตร, 𝝀 = wavelength of the sound (0.692 m at 500 Hz, 25ºC)
หากคานวณ Fresnel number = 2

𝝀

จะได้ 2 x 0.98/0.692 = 2.83

ซึ่งจากกราฟจะลดเสียงได้ประมาณ 12 เดซิเบล นามาพิจารณาต่อไป ในกรณีที่กาแพงกันเสียงมีค่า
Transmission Loss 30 เดซิเบล โดยหากเสียงที่จะมาถึงผู้รับเสียงดัง 78 เดซิเบลเอ จะทาให้
- เสียงที่หักเหจากกาแพงมา คือ

78 - 12

=

66 เดซิเบลเอ

- เสียงที่ผ่านทะลุกาแพง คือ

78 – 30

=

48 เดซิเบลเอ

รวม ระดับเสียง 66 เดซิเบล + 48 เดซิเบล = 66 เดซิเบลเอ (ใช้สมการรวมเสียง)
(หากคานวณโดยใช้กาแพงคอนกรีตหนา 100 มิลลิเมตร จะรวมได้ 66 เดซิเบลเอ เช่นกัน)
สรุปได้ว่า หากใช้วัสดุแผ่นอะคริลิค หนา 15 มิลลิเมตร (ซึ่งมีค่า Transmission Loss 30 เดซิเบล)
เป็นกาแพงกันเสียงโดยตรง จะไม่มีผลต่อค่าระดับเสียงที่ลดลงที่เกิดจากการหักเหเมื่อมีกาแพงกันเสียง (หากโครงการจะ
ใช้คอนกรีตผสมไฟเบอร์กลาสหรือ GRC เป็นทางเลือกรอง จะต้องกาหนดค่าของ TL ให้มีค่าประมาณเท่ากับ 30 เดซิเบล
เช่นกัน)
(3) การกาหนดมาตรการการติดตั้งกาแพงกันเสียง
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านระดับเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหวตามแนวเส้นทางโครงการที่เป็นโครงสร้าง
ยกระดับ รวมช่วงที่เป็นทางโค้ง แสดงได้ดัง ตารางที่ 5.3.5-17 ซึ่งได้นามากาหนดมาตรการการติดตั้งกาแพงกันเสียง
ในตารางยังได้มีการคาดการณ์ระดับเสียงรวมหลังมีก ารติดตั้งกาแพงกันเสียงแล้ว ซึ่งจากหลักการและการประเมินผล
กระทบดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปข้อมูลการติดตั้งกาแพงกันเสียงในโครงการได้ดังต่อไปนี้
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บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.3.5-17 เปรียบเทียบระดับเสียงจากผลการคาดการณ์ก่อนและหลังจากติดตั้งกาแพงกั้นเสียง
ระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการ
(เมตร)***
สถานี

ดาวคะนอง

บางปะแก้ว

ด้านขวา

ด้านซ้าย

ระดับเสียงชัว่ โมง
เร่งด่วน
(เดซิเบลเอ)*

-

410

60

45

60

130
230
200
270

-

69
67
68
67

53
49
49
56

69
67
68
67

280
-

220
470
80

67
67
59
71

56
58
52
64

67
68
60
72

ติดแนวเส้นทาง
ติดแนวเส้นทาง

-

78
78

67
67

78
78

180
110

160
-

68
68
69

52
51
54

68
68
69

สถานที่อ่อนไหว

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36
(บุคคโล)
โรงเรียนธนบุรีศึกษา
วัดมงคลวราราม
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
(3 - 5 ชั้น)

วัดนาคนิมิตร (1 - 2 ชั้น)
โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา (4 ชั้น)
คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่ (4 ชั้น)
โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
(1 - 3 ชั้น)
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
ธนบุรีคลินิกเวชกรรม
วัดเกียรติประดิษฐ์
วัดโพธิแ์ ก้ว
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
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ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้าอย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)

มาตรการ

-

ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้า
อย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง

ทางโค้ ง มาก ระดั บ เสี ย ง + 8
เดซิ เ บลเอ มี ก าแพงกั น เสี ย ง
ระหว่ า งสถานี ด าวคะนองถึ ง
สถานีบางปะแก้ว (ทางโค้ง)
กม.14 + 903 ถึง 15 + 269
(ทั้ง 2 ฝั่ง รวม 732 เมตร)

ชั้น 1 - 3
ประมาณ 44
ชั้น 4 - 6
ประมาณ 46
44
46
40
52

67

กาแพงกันเสียงระหว่าง
กม.15 + 651 ถึง 15 + 737
(ฝั่งเดียว รวม 86 เมตร)
-

55
55 (ชั้นล่าง)

78
78

67
67
59
71

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.3.5-17 เปรียบเทียบระดับเสียงจากผลการคาดการณ์ก่อนและหลังจากติดตั้งกาแพงกั้นเสียง (ต่อ-1)
ระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการ
(เมตร)***
สถานี

บางปะกอก

ด้านขวา

ด้านซ้าย

ระดับเสียงชัว่ โมง
เร่งด่วน
(เดซิเบลเอ)*

190
90

240
160
400
-

67
68
66
68
70

48
51
46
51
55

67
68
66
68
70

-

ติดแนวเส้นทาง
70

78
72

67
57

78
72

ติดแนวเส้นทาง

-

78

67

78

โรงพยาบาลกรุงธน 2
(ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล
สุขสวัสดิ์) สูง 5 ชั้น

ติดแนวเส้นทาง

-

78

67

78

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
สูง 5 ชั้น

-

160

68

52

68

สถานที่อ่อนไหว

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนวัดบางปะกอก
วัดบางปะกอก
โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
ศู นย์ บริ การสาธารณสุ ข 58
(ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม)
คลินิกบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
สูง 6 ชั้น
โรงพยาบาลนวมินทร์ 2
(ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล
ประชาพัฒน์) สูง 5 ชั้น
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ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้าอย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)

มาตรการ

ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้า
อย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง

-

กาแพงกันเสียงระหว่างหลังสถานี
บางปะกอก (กม.17 + 375 จน
55 (ชั้นล่าง)
เลยสถานีสะพานพระราม 9 ไป
ประมาณ 600 เมตร (กม.18 + 829)
ชั้น 1 - 3
ความยาวรวม 1.324 กิโ ลเมตร ประมาณ 45 - 46
(ทั้ง 2 ฝั่ง รวม 2.648 กิโลเมตร)
ชั้น 4 - 6
(ไม่รวมช่วงสถานีสะพานพระราม 9)
ประมาณ 48
ชั้น 1 - 3
ประมาณ 55
ชั้น 4 - 5
ประมาณ 57
ชั้น 1 - 3
ประมาณ 40
ชั้น 4 - 5
ประมาณ 42

72
78

78

68

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.3.5-17 เปรียบเทียบระดับเสียงจากผลการคาดการณ์ก่อนและหลังจากติดตั้งกาแพงกั้นเสียง (ต่อ-2)
ระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการ
(เมตร)***
สถานี

บางปะกอก
(-ต่อ)

ด้านขวา

ด้านซ้าย

ระดับเสียงชัว่ โมง
เร่งด่วน
(เดซิเบลเอ)*

100

350
470
500
-

66
65
65
70

47
45
45
55

66
65
65
70

150

-

69

52

69

280
430
-

30

67
65
74

48
46
62

67
65
74

โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์

360

-

โรงเรียนเมตตาวิทยา

120

-

66
70

47
56

66
70

-

340
380

66
66

50
50

66
66

สถานที่อ่อนไหว

โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา
วัดประเสริฐสุทธาวาส
โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์
ศึกษา
โรงเรียนวัดสารอด (5 ชั้น)

สะพานพระราม
วัดสารอด (ส่วนใหญ่ 1 - 2 ชั้น)
9
วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
โรงเรียนปัญญาศักดิ์ (5 ชั้น)

ราษฎร์บูรณะ

โรงเรียนวัดสน
วัดสน
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ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้าอย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)

มาตรการ

กาแพงกันเสียงระหว่างหลังสถานี
บางปะกอก (กม.17 + 375 จน
เลยสถานีสะพานพระราม 9 ไป
ประมาณ 600 เมตร (กม. 18 + 829)
ความยาวรวม 1.324 กิโ ลเมตร
(ทั้ง 2 ฝั่ง รวม 2.648 กิโลเมตร)
(ไม่รวมช่วงสถานีสะพานพระราม 9)

เป็ น ทางโค้ ง ระดั บ เสี ย ง + 3
เดซิเบลเอ

ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้า
อย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง
37
35
35
43
ชั้น 1 - 4
ประมาณ 40
ชั้น 5
ประมาณ 42
36
36
ชั้น 1 - 4
ประมาณ 50
ชั้น 5
ประมาณ 52
37

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง
66
65
65
70
69

67
65
74

66

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.3.5-17 เปรียบเทียบระดับเสียงจากผลการคาดการณ์ก่อนและหลังจากติดตั้งกาแพงกั้นเสียง (ต่อ-3)
ระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการ
(เมตร)***
สถานี

ด้านขวา

ด้านซ้าย

ระดับเสียงชัว่ โมง
เร่งด่วน
(เดซิเบลเอ)*

วัดรวก
คริสตจักรเอเมน
วัดครุใน

370
150

450
-

65
66
68

48
46
52

65
66
68

โรงเรียนวัดครุใน
วัดครุนอก
คริสตจักรพระประแดง
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
สูง 6 ชั้น

170
-

490
ติดแนวเส้นทาง
ติดแนวเส้นทาง

68
65
78
61**

51
45
67
67

68
65
78
68

สถานที่อ่อนไหว

พระประแดง

ครุใน

ที่จอดรถไฟฟูา

หมายเหตุ :

ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้าอย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)

มาตรการ

ระดับเสียงรวม
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง

เป็นทางโค้งระดับเสียง +3 เดซิเบลเอ
-

บริ เ วณคริ ส ตจั ก รพระประแดง
57
ติ ด ตั้ ง ในช่ ว ง กม.23+271 ถึ ง
58 - 59
23+347 เป็นระยะทาง 76 เมตร
(ชั้นล่าง 1 - 3
บริเวณโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จะได้ยินเสียงเบา
ฝั่ ง ใกล้ โ รงพยาบาล ติ ด ตั้ ง ช่ ว ง กว่าชัน้ บน 4 - 6)
กม.0+090 ถึง 0+489 ระยะทาง
399 เมตร ฝั่ ง ไกลโรงพยาบาล
ติดตั้งช่วง กม. 0+000 ถึง 0+452
ระยะทาง 452 เมตร รวม 2 ฝั่ ง
เป็นระยะทาง 851 เมตร
-

โรงเรียนรุ่งปัญญาวิทย์
510
66
46
66
โรงเรียนสันติดรุณ
370
67
48
67
มัสยิดอิมามอาลี
170
55**
54
58
ไม่มีเสียงจากการซ่อมบารุง
(อาลี – อิหม่าม)
เพราะเป็นเพียงที่จอดรถไฟฟูา
* ระดับเสียงที่มีอยู่จากการจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งได้จากการประเมินโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ Community Noise Model โดยใช้ปริมาณการจราจรเต็ม Road Capacity
** ใช้ผลการตรวจวัดเสียงของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และมัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อิหม่าม) วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556
*** ติดแนวโครงการ คาว่าติดแนวเส้นทาง คือ อยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ ห่างจากรางรถไฟฟูาประมาณ 15 เมตร
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ระดับเสียงจาก
รถไฟฟ้า
อย่างเดียว
(เดซิเบลเอ)
หลังมีกาแพง

78
63

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(3.1) บริเวณทางเปลี่ยนระดับทางรถไฟฟ้า
- บริเวณ Transition ระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีรัฐสภา ซึ่งจากสถานีเตาปูนที่เป็นสถานียกระดับ
ลาดลงสู่สถานีรัฐสภาที่เป็นสถานีใต้ดิน โดย Section นี้อยู่ในพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารบก ที่ต้องการ การรักษา
ความปลอดภัยและไม่ให้บุคคลภายนอกมองเข้าไปในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นเชิงลาดที่รถไฟฟูาต้องเร่งและชะลอเครื่อง
(Acceleration & Deceleration) ทาให้มีเสียงจากรถไฟฟูามากกว่าปกติ จึงกาหนดให้ติดตั้งกาแพงกันเสียง Type 3
ซึ่งเป็นกาแพงคอนกรีตประเภท Precast Reinforce Concrete Wall ที่มีความสูง 3.00 เมตร จากพื้นทางทั้ง 2 ด้าน
ในช่วง กม. 0 + 525 ถึง กม. 0 + 910 รวมระยะทาง 385 เมตร เป็นความยาวกาแพงกันเสียงรวมทั้งสิ้น 770 เมตร
- บริเวณ Transition ระหว่างสถานีสาเหร่กับสถานีดาวคะนอง ซึ่งเป็นทางลาดจากอุโมงค์ใต้ดินขึ้นสู่
แนวเส้นทางยกระดับที่เข้าสู่สถานีดาวคะนอง ในช่วง Transition ที่เป็นทางลาดนี้จะก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากรถไฟฟูา
มากกว่าปกติอันเนื่องมาจากการเร่งเครื่อง (Acceleration) ของรถไฟฟูาในขณะขึ้นทางลาด จึงกาหนดให้ติดตั้งกาแพง
กันเสียง Type 2 ซึ่งเป็นกาแพงกันเสียงที่ประกอบด้วย Glass Fiber Reinforced Concrete หรือ Transparent
Acrylic Panel สูง 1.40 เมตร ติดตั้งบน Concrete Parapet สูง 1.40 เมตร (มีความสูงรวมเท่ากับ 2.80 เมตร) ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความสวยงามของกาแพงกันเสียงและลด Visual Impact ทาให้ผู้โดยสารและผู้คนในบริเวณนี้สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้ โดยติดตั้งทั้ง 2 ด้าน ช่วงตั้งแต่ กม. 14 + 080 ถึง กม.14 + 380 ระยะทาง 300 เมตร
รวมเป็นความยาวกาแพงกันเสียงทั้งสิ้น 600 เมตร
(3.2) บริเวณทางยกระดับ
กาหนดให้ติดตั้งกาแพงกันเสียง Type 2 ซึ่งเป็นกาแพงกันเสียงที่ประกอบด้วย Glass Fiber
Reinforced Concrete หรือ Transparent Acrylic Panel ความสูง 1.40 เมตร ติดตั้งบนขอบ Parapet ความสูง
1.40 เมตร (ความสูงรวมเป็น 2.80 เมตร) โดยติดตั้งจานวน 5 แห่ง คือ
แห่งที่ 1 : ระหว่างสถานีดาวคะนองถึงสถานีบางปะแก้ว (ทางโค้ง) กม. 14 + 903 ถึง กม. 15 + 269
เหตุผลที่ติดตั้งเพราะเป็นช่วงทางโค้งมาก เสียงจะดังกว่าปกติ +8 เดซิเบลเอ การติดตั้งต้องทาทั้งสองฝั่ง รวม 732 เมตร
หากไม่มีกาแพงกันเสียงจะทาให้ระดับเสียงจากรถไฟฟูาเพียงอย่างเดียวเกิน 70 เดซิเบลเอ ใน 24 ชั่วโมง และรวมกับ
เสียงจากถนนสุขสวัสดิ์ จะทาให้เสียงเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก 1 - 2 เดซิเบลเอ ซึ่งด้วยการที่พื้นที่ดังกล่าวบางบริเวณมี
เสียงดังเกินมาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่สามารถยอมรับได้ และการสร้างกาแพงกันเสียง จะลดระดับเสียงจากโครงการ จนไม่
ทาให้ระดับเสียงรวมกับเสียงจากถนนสุขสวัสดิ์เพิ่มขึ้นในระดับที่คนสามารถรับรู้ได้
แห่งที่ 2 : กาแพงกันเสียง ระหว่าง กม. 15 + 651 ถึง กม. 15 + 737 (ฝั่งเดียว รวม 86 เมตร) เพื่อ
ปูองกันบางปะแก้วคลินิกเวชกรรมและธนบุรีคลินิกเวชกรรม ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ติดแนวเส้นทาง และมีระดับ
เสียงเกินมาตรฐานอยู่แล้ว จึงต้องมีกาแพงกันเสียงเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบเพิ่ม
แห่งที่ 3 : กาแพงกันเสียง ระหว่างถัดจากสถานีบางปะกอก (กม. 17 + 375 จนเลยสถานีสะพาน
พระราม 9 ไปประมาณ 600 เมตร (กม. 18 + 829) ความยาวรวม 1.324 กิโลเมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง รวม 2.648 กิโลเมตร)
(ไม่รวมช่วงสถานีสะพานพระราม 9) เหตุผลที่ กาหนดติดตั้งเพราะเป็นช่วงที่มีอาคารสถานที่อ่อนไหวที่สูง 4 ชั้นขึ้นไป
หลายแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลถึง 4 แห่ง โรงเรียน และมีทั้งสองฝั่ง ในพื้ นที่นี้เป็นทางตรงของรถไฟฟูา ผลการ
ประเมินระดับเสียง พบว่า แม้รถไฟฟูาจะไม่ทาให้ระดับเสียงเฉลี่ยรวมกับเสียงจากถนนสุขสวัสดิ์เพิ่มขึ้นในระดับที่คน
สามารถรับรู้ได้ แต่เสียงจากรถไฟฟูาก็ยังดังเมื่อแล่นผ่านแต่ละขบวน ซึ่งสาหรับโรงพยาบาลและโรงเรียน เสียงใน
ลักษณะนี้จะรบกวนผู้ปุวยและการเรียนการสอน ควรลดผลกระทบให้มากที่สุด
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แห่งที่ 4 : บริเวณคริสตจักรพระประแดง ซึ่งอยู่ติดแนวเส้นทาง ให้ติดตั้งกาแพงกันเสียงเพื่อปูองกัน
เสียงจากรถไฟฟูาไม่ให้ไปรบกวนอาคารคริสตจักรแห่งนี้ เพิ่มขึ้น โดยทาการติดตั้งฝั่งเดียวทางด้านของอาคารคริสตจัก ร
ในช่วงตั้งแต่ กม. 23 + 271 ถึง กม. 23 + 347 รวมระยะทาง 76 เมตร
แห่งที่ 5 : บริเวณโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ซึ่งเป็นสถานพยาบาลอยู่ติดแนวเส้นทาง เพื่อปูองกันเสียง
จากรถไฟฟูาไม่ให้ไปรบกวนโรงพยาบาลแห่งนี้ โดยทาการติดตั้งทั้ง 2 ฝั่ง ด้านฝั่งใกล้โรงพยาบาลติดตั้งในช่ว ง
กม. 0 + 090 ถึง กม. 0 + 489 ระยะทาง 399 เมตร และด้านฝั่งไกลโรงพยาบาล ติดตั้งในช่วงตั้งแต่ กม. 0 + 000 ถึง
กม. 0 + 452 เป็นระยะทาง 452 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 851 เมตร
 เสียงจากอาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจรของโครงการ เป็นอาคารจอดรถหลายชั้น (Multi-Stories Parking Building)
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรถไฟฟูาสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวจากบ้านมาจอดเพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟฟูาเข้าไปในตัวเมืองได้
โดยสะดวก ผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้นบริเวณอาคารจอดแล้วจร ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจากการเข้าออกของ
ยานพาหนะ ที่มาใช้บริการที่จอดรถของอาคาร หรือบริเวณที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารชั่วคราวของอาคารซึ่งจะเป็นบริเวณ
ที่ อ ยู่ ติ ด ต่ อ กั บ ถนนภายนอกและบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ซึ่ ง บริ เ วณจอดรถชั่ ว คราวนี้ จ ะเป็ น บริ เ วณที่ มี ป ริ ม าณจราจร
ค่อนข้างมาก ทาให้เกิดผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรบริเวณนี้มาก แต่สาหรับตัวอาคารด้านในและชั้ นจอดรถยนต์
ในแต่ละชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปนั้น ปริมาณรถยนต์จะเริ่มน้อยลง ซึ่งทาให้ ระดับเสียงน้อยลงตามลาดับ ไม่มีผลต่อประชาชนที่
อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงมากนัก
 เสียงจากที่จอดรถไฟฟ้า
ในระยะดาเนินการ เสียงจะเกิดจากการที่รถไฟฟูาวิ่งเข้ามาสู่ลานจอด การทางานของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ในการซ่อมบารุงเบา การล้างทาความสะอาดขบวนรถ แต่เนื่องจากที่จอดรถไฟฟูามีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง และ
พื้นที่ส่วนใหญ่โดยรอบเป็นพื้นที่ว่างเปล่า บ่อปลา และโรงงานเก่า จึงไม่มีผู้รับผลกระทบที่สาคัญ ยกเว้นบางตาแหน่งที่
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่ บริเวณที่ใกล้กับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณปลายด้านเหนือของที่จอด
รถไฟฟูา ใกล้กับทางเลี้ยวโค้งที่แยกออกจากถนนสุขสวัสดิ์ เข้าสู่ที่จอดรถไฟฟูา และมัสยิด อิมามอาลี (อาลี – อิหม่าม)
ที่อยู่ติดกับปลายด้านทิศใต้ของที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งต้องมีการออกแบบกาแพงกันเสียงเพื่อปูองกันผลกระทบของเสียง
ต่อโรงพยาบาลแห่ง นี้ (โดยด าเนิน การออกแบบและก่อสร้า งในขั้น ตอนการก่อสร้า งของโครงการ เพื่อให้ปู องกัน
ผลกระทบด้านเสียงได้ตั้งแต่เริ่มดาเนินการเดินรถ)
 เสียงจากยานพาหนะ
เสียงที่เกิดในระยะดาเนินการส่วนมากจะเป็นเสียงจากยานพาหนะที่วิ่งบนถนนใต้สถานีรถไฟฟูา ซึ่ง
ระดับเสียงในปัจจุบันจากการจราจร (Background Noise) มีค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่ามาตรฐานระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (70 เดซิเบลเอ) อยู่แล้ว โดยผลการตรวจวัดเสียงที่สถานี ตรวจวัดฝั่งธนบุรี (ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อ
4.1.5) บริเวณสถานีตรวจวัด S4 : ชุมชนบริเวณสุขสวัสดิ์ ซอย 5 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ในช่วง
77.8 - 78.3 เดซิเบลเอ สถานีตรวจวัด S5 : โรงพยาบาลประชาพัฒน์ บริเวณหน้าซอยสุขสวัสดิ์ 36 มีระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ในช่วง 77.4 - 79.5 เดซิเบลเอ ส่วนสถานีตรวจวัด S6 : ชุมชนบางพึ่ง มีระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ในช่วง 73.6 - 74.8 เดซิเบลเอ
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จากการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ Community Noise Model ของมหาวิทยาลัยเซ็นทรัล
ฟลอริดา ซึ่งใช้สมมุติฐานของการจราจรในชั่วโมงเร่งด่ วน 4,800 คัน/ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณการจราจรที่สูงสุดตามการ
ออกแบบถนน (V/C = 1) (ซึ่งตามหลักการจะทาให้มีเสียงดังที่สุด เพราะการจราจรเต็มความจุที่ออกแบบและยังวิ่งด้วย
ความเร็ว หากมีรถมากกว่านี้การจราจรจะติดขัดและเสียงจะเบาลง) ทานายระดับเสียงจากการจราจรบนถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งแบบจาลองจะใช้ข้อมูลระดับเสียงจากยานพาหนะ คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถบรรทุกเล็ก ปิคอัพ รถบรรทุก 3 เพลาขึ้นไป รถบัส โดยค่าระดับเสียงเป็นของ Federal Highway Administration
ของสหรัฐอเมริกา แต่มีการเพิ่มของจักรยานยนต์เข้าไปด้วย จึงเป็นแบบจาลองที่เหมาะสมกับกรณีถนนในเมือง ในการ
ใช้แบบจาลอง จะให้รถใหญ่วิ่งในเลนซ้ายสุดทั้งขาไปและขากลับ และรถจักรยานยนต์วิ่งในเลนซ้ายเช่นกัน ส่วนรถเล็ก
จะวิ่งเลนกลางและขวา โดยมีสัดส่วนของยานพาหนะชนิดต่างๆ ดังตารางที่ 5.3.5-18 และผลการคาดการณ์โดยใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ทานายระดับเสียงจากรถบนถนนที่ระยะต่างๆ จากริมขอบทางชั่วโมงเร่งด่วน ที่การจราจร
4,800 คัน/ชั่วโมง ความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 5.3.5-19 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตามแนวเส้นทางของ
โครงการจะเกิดเสียงจากการจราจรบนถนนที่บาทวิถีประมาณ 77 เดซิเบลเอ ในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งใกล้เคียงกับผลการ
ตรวจวัดในปัจจุบัน
ตารางที่ 5.3.5-18 ข้อมูลสัดส่วนของยานพาหนะชนิดต่างๆที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านเสียง
ด้วยแบบจาลอง
ชนิดรถ
รถยนต์นั่งและปิคอัพ
จักรยานยนต์
รถบรรทุกขนาดกลาง
รถบรรทุกหนัก*
รถบัสหรือประจาทาง
รวม
หมายเหตุ : * หมายถึง รถ 3 เพลาขึ้นไป ไม่จาเป็นต้องเป็นรถบรรทุกเสมอไป
** สัดส่วนรถจากการตั้งสมมติฐานของบริษัทที่ปรึกษา

ร้อยละ ในชั่วโมงเร่งด่วน**
50
30
7
9
4
100

ตารางที่ 5.3.5-19 ระดับเสียงจากยานพาหนะบนถนนในระยะดาเนินการของโครงการ
ระยะทางจากขอบถนนไปยังผู้ได้รบั เสียง
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)ชั่วโมงเร่งด่วน
(เมตร)
สูงสุดที่ V/C =1 (4,800 คัน/ชั่วโมง)
บาทวิถี
ประมาณ 80
10
77.4
20
75.6
30
74.4
40
73.5
50
72.8
75
71.3
100
70.3
200
66.7
ที่มา : จากการคาดการณ์โดยแบบจาลอง โดยรวมระดับเสียงพื้นฐาน 60 เดซิเบลเอ แล้ว
5-68

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการที่สถานีรถไฟฟูายกระดับ จะมีพื้นสถานียกระดับอยู่เหนือถนนด้านล่าง ทาให้ถนนและพื้น
สถานีมีลักษณะเป็นกล่องที่มีถนนเป็นพื้นล่าง พื้นสถานีเป็นเพดานด้านบน และบริเวณอาคารด้านข้างเป็นผนังกล่อง
ด้านข้าง ดังนั้น เสียงที่เกิดขึ้นนอกจากเสียงโดยตรงจากการจราจรของยานพาหนะที่วิ่งผ่านใต้สถานีแล้ว ยังเกิดจาก
เสียงก้องอันเกิดจากการสะท้อนของเสียงกลับไปมาระหว่างผนังด้านต่างๆ ของพื้นที่ลักษณะกล่องดังกล่าว ทาให้เสียงใต้
สถานีรถไฟฟูายกระดับจะมีเสียงที่ดังกว่าถนนในพื้นที่เปิดโล่ งที่มีปริมาณและสภาพการจราจรที่เท่ากัน รายละเอียด
พิจารณาได้ดังนี้
เมื่อมีอาคารสถานีปิดกั้นเสียงด้านบน ผู้รับเสียงริมถนนจะได้รับเสียงตรงจากเครื่อง/ท่อไอเสียรถและ
ล้อรถเหมือนเดิม และได้รับเสียงสะท้อนจากรถไปที่หลังคาแล้วทามุมเท่ากันมาที่ผู้รับเสียง หากวัสดุที่ เสียงจะสะท้อน
สามารถสะท้อนเสียงได้ 100% และระยะทางที่เสียงเดินทางตรงกับสะท้อนไม่ต่างกันมาก ตามทฤษฎีก็จะเท่ากับเสียงดัง
เพิ่มขึ้น 3 เดซิเบลเอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัดผลกระทบใต้สถานีรถไฟฟูา (โดยที่ปรึกษาได้ตรวจวัดที่ใต้สถานี
รถไฟฟูาอ่อนนุชในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 บริเวณนี้เป็นถนน 6 ช่องจราจร การจราจรติดขัด
สลับเคลื่อนที่ได้ ผลการตรวจวัดได้ค่าระดับเสียง 73 - 75 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าพื้นที่ใต้สถานีจะมีระดับเสียงสูงกว่าพื้นที่
นอกสถานีประมาณ 1 - 2 เดซิเบลเอ แสดงว่าเสียงสะท้อนใต้สถานีมีจริง) ดังนั้น หากไม่มีการติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียงใต้
สถานี จะมีระดับเสียงบริเวณริมถนนใต้สถานี บริเวณริมถนนที่บาทวิถี สูงกว่านอกสถานีประมาณ 1 - 3 เดซิเบลเอ คือ
80 เดซิเบลเอ เป็นอย่างสูง สาหรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมเส้นทางใต้สถานีรถไฟฟูา
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้ยินในระยะเวลานานได้
จากรายงานการศึกษาผลกระทบของระดั บเสี ยงบริเวณสถานีรถไฟฟู า โดยกรมส่ งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม บริเวณใต้สถานีรถไฟฟูาศาลาแดงและหมอชิต และที่ระยะห่างจากสถานี 50 เมตร พบว่าค่าระดับเสียงที่ใต้
สถานีมีค่ามากกว่าระดับเสียงนอกสถานี 2 - 4 เดซิเบลเอ เนื่องจากบริเวณใต้สถานีเกิดการสะท้อนของเสียงและทาให้
ระดับเสียงเพิ่มขึ้น
การควบคุมและลดระดับเสียงใต้สถานีรถไฟฟูายกระดับ ทาได้โดยการออกแบบให้ความกว้างของ
สถานียกระดับไม่ให้กว้างจนชิดกับกันสาดของอาคารพาณิชย์ทั้ง 2 ฝั่ง โดยการเปิดช่องว่างระหว่างพื้นของสถานีและกัน
สาดให้มากพอที่เสียงที่เกิดขึ้นจากการจราจรบนถนนด้านล่างสามารถลอดออกไปได้ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดเสียงสะท้อน
บางส่วน ซึ่งโครงการมีการออกแบบความกว้างของสถานีเป็นแบบขั้นบันไดโดยเปิดช่องว่างระหว่างพื้นสถานีกับกันสาด
ของอาคารด้านข้างไว้เป็นระยะห่างระหว่าง 1.50 ถึง 7.00 เมตร ทาให้มีช่องว่างกว้างมากพอที่เสียงจากการจราจร
ด้านล่างสามารถลอดออกไปได้ ทาให้สามารถลดเสียงสะท้อนที่เกิดใต้สถานีได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรติดตั้งวัสดุที่
สามารถดูดซับเสียง (Absorption Material) ที่เพดานใต้สถานีเพื่อลดหรือปูองกันการสะท้อนของเสียงซึ่งสามารถลดค่า
ระดับเสียงได้ 3 เดซิเบลเอ หรือมากกว่า รวมทั้งการปรับปรุงผิวการจราจรให้มีความยืดหยุ่น โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต
เพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการกระแทกและบดของล้อรถบนผิวจราจรหรือถนนได้
สาหรับโครงสร้างใต้สถานี (รูปที่ 5.3.5-8) ซึ่งเป็นช่องระหว่างคานคอนกรีต ในลักษณะเช่นนี้เสียง
ที่มาจากการจราจรจะสามารถสะท้อนจากคานและเพดานลงมาได้ และส่วนหนึ่งจะสะท้อนในช่องระหว่างคานก่อนจะ
ลงมาด้านล่าง ในด้านการประเมินเรื่องเสียง หากไม่มีการดูดซับเสียงเลยเสียงก็จะคงระดับเดิม คือ สะท้ อนกลับมาที่เดิม
ด้วยความดังที่เหมือนมาจากแหล่งกาเนิด คือ +3 เดซิเบลเอ ยกเว้นกรณีที่จะมีทางให้เสียงสะท้อนไปที่อื่น ซึ่งจาก
โครงสร้างที่เป็นแนวตั้งฉากเช่นนี้ เสียงแทบทั้งหมดจะสะท้อนกลับมาที่ถนน โดยแทบไม่มีมุมให้สะท้อนไปด้านข้างเลย
นอกจากที่สะท้อนจากคาน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับผลกระทบที่เสียงดังขึ้น คือ ยานพาหนะที่แล่นผ่านใต้สถานี และผู้ที่อยู่
ใกล้ถนนมาก ซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟูา และบริเวณบาทวิถีเป็นส่วนมาก
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รูปที่ 5.3.5-8 ภาพแสดงโครงสร้างใต้สถานี
ที่มา : http://www.tnamcot.com/wp-content/uploads/image/2015/08/19/1439972417-af519b4173ef73aadbf35eba0a1a0ec6.jpg

จากการสารวจที่มาของเสียงสะท้อนโดยผู้ศึกษาผลกระทบ บริเวณสถานีรถไฟฟูาที่ไม่มีการลดเสียง
สะท้อน ได้แก่ สถานีรถไฟฟูาทองหล่อ สถานีอ่อนนุช และสถานีที่มีการบุช่องว่างบนเพดานด้วยวัสดุแผ่นเรียบเจาะรู ซึ่ง
สามารถดูดซับเสียงได้บ้าง ได้แก่ สถานีบีทีเอสส่วนต่อขยาย คือ สถานีปุณณวิถี และสถานีอุดมสุข พบว่า สถานีที่มีการบุ
ช่องว่างก็ยังมีเสียงสะท้อนอยู่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการบุช่องว่างไม่ได้ทาปกคลุมส่วนคานคอนกรีต จึงยังคงมีเสียง
สะท้อนได้บ้าง ดังนั้น ในโครงการนี้จึงเสนอให้ติดคลุมส่วนที่เป็นคานด้วย ทาให้มองเห็นใต้สถานีเป็นแผ่นเรียบทั้งหมด
จะทาให้สวยงามและไม่มีส่วนคอนกรีตเปลือยที่เสียงจะสะท้อนได้ ทั้งนี้ สถานียกระดับของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งมีจานวน 7 สถานีนั้น ส่วนใหญ่มีระดับความสูง 11.45 - 12.48
เมตร ยกเว้นสถานีดาวคะนอง ที่มีความสูงเพียง 6.25 เมตร เนื่องจากเป็นสถานีแรกที่แนวเส้นทางโครงการเปลี่ยนจาก
ทางวิ่งใต้ดิน เป็นทางยกระดับ โดยเพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบด้านระดับเสียง โครงการจึงพิจารณาติดวัสดุดูดกลืน
เสียงใต้สถานียกระดับทั้ง 7 สถานี โดยใช้วัสดุที่มี Sound Absorption Coefficient (SAC) คือ สัดส่วนของพลังงาน
เสียงที่ถูกดูดซับไปเมื่อชนกระทบเทีย บกับพลังงานเสียงจากแหล่งกาเนิด ค่าการดูดซับเสียง (SAC) ให้เน้นที่ 500 1000 Hz ความถี่เหล่านี้เป็นความถี่เสียงที่มาจากการจราจรเป็นหลักหรือจะใช้ค่า Noise Reduction Coefficient
(NRC) คือ ค่าเฉลี่ยของ SAC ที่ 250, 500, 1,000 และ 2,000 Hz โดย NRC จะต้องมีค่ามากกว่า 0.70 เนื่องจากได้
คานวณแล้วว่า หากเสียงสะท้อนใต้สถานีลดลง 70% จะทาให้ระดับเสียงใต้สถานีเพิ่มขึ้นประมาณ +1 เดซิเบลเอ ซึ่ง
ผู้รับเสียงจะไม่สามารถรับรู้เสียงที่เพิ่มได้ โดยใช้ วัสดุดูดกลืนเสียง เป็นฝูาเพดานอลูมิเนียมแบบดูดซับเสียง (ดังรูปที่
5.3.5-9 และรูปที่ 5.3.5-10) ซึ่ง มีค่า NRC = 0.75 สาหรับ Perforation Pattern B หรือหากใช้ Perforation
Pattern A จะมีค่า NRC = 0.8 เนื่องจากลักษณะฝูาเพดานอลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่มีค่า NRC ตามที่ต้องการ คือ มีค่า
NRC มากกว่า 0.70 รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและการง่ายต่อการซ่อมบารุง
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ที่มา : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของ FAMELINE

รูปที่ 5.3.5-9 ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุดูดซับเสียง
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ที่มา : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของ FAMELINE

รูปที่ 5.3.5-10 Perforation Pattern ของวัสดุดูดกลืนเสียง
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ประสิทธิภาพของวัสดุดูดกลืนเสียงที่ใต้สถานี จะลดการสะท้อนเสียงจากการจราจรไปยังฝั่งบาทวิถีได้
โดยเหลือไม่เกิน + 1.1 เดซิเบลเอ เมื่อรวมกับเสียงจากการจราจรเมื่อไม่มีวัสดุดูดกลืนเสียง (คิดจากพลังงานเสียงที่เหลือ
เพียง 30%) ซึ่งระดับ + 1 เดซิเบลเอ นี้ ผู้รับเสียงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าดังขึ้น
การคานวณมีรายละเอียดดังนี้
เสียงเดิม
77
เดซิเบลเอ
เสียงสะท้อน (หากไม่มีมาตรการ)
77
เดซิเบลเอ
รวมเสียงที่บาทวิถีหากไม่มีมาตรการ (77 เดซิเบลเอ + 77 เดซิเบลเอ ด้วยสมการรวมเสียง
ได้ค่าเป็น
80
เดซิเบลเอ
ดังขึ้น 3 เดซิเบลเอ สามารถรับรู้ได้
หากมีมาตรการติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียงที่เพดาน จะคานวณได้ดังนี้
เสียงเดิม
เสียงสะท้อน ลดลง 70% เหลือ
รวมเสียงเดิม + เสียงสะท้อน
(ดังขึ้น 1.1 เดซิเบลเอ) เป็นค่าสูงสุด

77
71.8
78.1

เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ (คิดจากสมการเสียง)
เดซิเบลเอ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแหล่งกาเนิดเสียงใต้สถานีโดยยืนที่บาทวิถี พบว่า แหล่งกาเนิดเสียง
ที่สาคัญมาจากรถที่วิ่งช่องจราจรนอกสุด คือ รถใหญ่และจักรยานยนต์ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจ คือ ช่องจราจรนอกสุด ส่วนใหญ่
ไม่ได้อยู่ใต้โครงสร้างสถานี และเหตุที่เสียงดังเป็นเพราะจะมีปูายรถโดยสารประจาทางและรถแท็กซี่จอดและเร่งเครื่อง
ออก การจราจรติดขัด ไม่ใช่เสียงสะท้อนจากใต้สถานีรถไฟฟูาแต่เพียงอย่างเดียว
5.3.6 ความสั่นสะเทือน
(ก) ระยะก่อสร้าง
ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้
 การขุดเจาะอุโมงค์สาหรับรถไฟฟูาใต้ดิน
การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินของรถไฟฟูา เป็นการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบหัวเจาะอุโมงค์ หรือ Tunnel
Boring Machine (TBM) ชนิดแรงดันดินสมดุล (Earth Pressure Balance) โดยมีแผ่น Diaphragm ที่ด้านหน้า
หัวเจาะเพื่อควบคุมการไหลเข้าของดินหน้าหัวเจาะอุโมงค์ เพื่อปูองกันการทรุดตัวของพื้นดินโดยรอบ พร้อมทั้งมีการ
Grouting ช่องว่างที่เป็น Clearance ระหว่างตัวอุโมงค์คอนกรีตกับดินโดยรอบโดยการอัดฉีดด้วย Cement Mortar
เพื่อปูองกันการทรุดตัวของดินและปูองกันการรั่วซึมของอุโมงค์ ดังนั้น จึงไม่มีผลต่อการทรุดตัวของพื้นดิ นและอาคาร
โดยรอบแต่อย่างใด ลักษณะการเจาะอุโมงค์ทาการเจาะเป็น 2 อุโมงค์คู่กัน แต่ละอุโมงค์จะรองรับรางรถไฟฟูา 1 ทาง
(One Track Tunnel) โดยแต่ละอุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.30 เมตร ผนังอุโมงค์หนา 0.30 เมตร
ระดับบนสุดของอุโมงค์ตามแนวเส้นทางอยู่ต่ากว่าผิวดินระหว่าง 5.5 - 33.5 เมตร และระดับล่างสุดของอุโมงค์อยู่ต่า
กว่าผิวดิน 11.8 – 39.8 เมตร โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับบนสุดของอุโมงค์ต่ากว่าพื้นดินประมาณ 22 – 25 เมตร
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ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างอุโมงค์จะเกิดจากหัวเจาะ TBM ชนิดแรงดันดินสมดุล
ซึ่งความสั่นสะเทือนจากงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยหัวเจาะ TBM สามารถคานวณได้จากกราฟดัง รูปที่ 5.3.6-1
โดยแสดงการลดลงของ Peak Particle Velocity (PPV) ตามระยะทางจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ ซึ่งจากกราฟ
ดังกล่าวสามารถหาค่าความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของพื้นดินที่เกิดจากหัวเจาะ TBM ได้เท่ากับ 0.5
มิลลิเมตร/วินาทีที่ระยะทาง 10 เมตรจากหัวเจาะ และเท่ากับ 0.17 มิลลิเมตร/วินาที ที่ระยะทาง 20 เมตรจากหัวเจาะ
และน้อยกว่า 0.02 มิลลิเมตร/วินาที ที่ระยะทาง 100 เมตรจากหัวเจาะ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน
ต่ออาคารบ้านเรือนรวมทั้งโบราณสถานต่างๆ ตามแนวรถไฟฟูา เนื่องจากค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าระดับ
ความสั่ น สะเทื อนสู ง สุด ที่ ย อมรับได้ โดยไม่ ก่อให้เกิด ความเสี ยหายทางโครงสร้า งของอาคารตามมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนที่กระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) ที่กาหนดความ
สั่นสะเทือนที่มีผลต่ออาคารโบราณสถานและเกิดความเสียหายทางสถาปัตยกรรมไว้ที่ 3 มิลลิเมตร/วินาที

0.50

0.17

20.00

ที่มา : Construction Vibration, Chales H. Dowding Prentice Hall New Jersey (1966)

รูปที่ 5.3.6-1 ค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ
ส่วนผลของความสั่นสะเทือนที่มีต่อ ความรู้สึกของมนุษย์นั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากรูปที่ 5.3.6-2
ของ Reiher and Meister โดยที่ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดของพื้นดินที่เกิดจากหัวเจาะ TBM เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร/
วินาที ที่ระยะทาง 10 เมตรจากหัวเจาะ จะทาให้คนรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย ส่วนค่า 0.17 มิลลิเมตร/วินาทีที่ระยะทาง 20
เมตรจากหัวเจาะ และน้อยกว่ า 0.02 มิล ลิ เมตร/วิ นาที ที่ระยะทาง 100 เมตรจากหัวเจาะ ไม่ ท าให้คนรู้สึกได้
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เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทาให้เกิดความราคาญในมนุษย์ที่ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที
(Reiher and Meister)
นอกจากนี้ การแผ่กระจายของความสั่นสะเทือนในระดับใต้พื้นดินนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของดินบริเวณ
ดังกล่าว จากผลการเจาะสารวจดินพบว่า สภาพดินตามแนวเส้นทางเป็นดินเหนียว ตั้งแต่ Very Soft Clay, Soft Clay,
Medium Clay จนถึง Hard Clay ซึ่งจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น ความ
สั่นสะเทือนจะลดลงอย่างรวดเร็วที่ระยะไม่ห่างจากแหล่งกาเนิด ซึ่งจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ระดับผิวดิน

ที่มา : Reiher, H. and Meister, F.J., The Effect of Vibration on People, Published in German in
1931, English Translation in Report No. F-TS-616-R.E.H.Q. Air Material Command,
Wright Field, Ohio, 1949.

รูปที่ 5.3.6-2 ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อระดับความสั่นสะเทือน

5-75

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 การก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็ม
(1) เสาเข็มเจาะ
การก่อสร้างโครงการจะใช้เข็มเจาะ (Bore Pile) ซึ่งเป็นการขุดเจาะดินตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเสาเข็มที่ออกแบบไว้โดยการใช้สว่านขนาดใหญ่ (Auger) เจาะดินขึ้นมา พร้อมทั้งใส่ปลอกเหล็ก (Casing) กันดิน
พังทลายในช่วงแรก และใช้สารละลาย Bentonite ใส่ลงไปแทนที่ดินในหลุมเจาะเพื่อกันดินพังทลายในช่วงล่างของเข็ม
จากนั้น จะใส่ เหล็กแนวแกนและเหล็กปลอกเพื่ อปู องกัน การหักเสี ยหายของเข็ม ในตอนรับ น้าหนั ก เสร็จ แล้ วจึ งเท
คอนกรีต ก็จะได้เสาเข็มเจาะที่สามารถรับน้าหนักโครงสร้างด้านบนได้ โดยไม่เกิดการรบกวนต่อเสาเข็มของอาคารหรือ
โครงสร้า งเดิ ม ข้า งเคีย ง พร้อมทั้ ง ไม่ ท าให้เกิด ความเสี ย หายและแตกร้ า วต่ ออาคารอื่น ๆโดยรอบ เนื่ องจากความ
สั่นสะเทือนในการก่อสร้างเข็มเจาะนี้น้อยมาก รวมทั้งไม่เกิดความเสียหายของอาคารข้างเคียงจากแรงดันดินด้านข้าง
ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างเข็มเจาะ (Bore Pile) นั้น จะเกิดขึ้นในช่วงการเจาะดิ นด้วย
ดอกสว่านขนาดใหญ่ (Auger) จนถึงระดับความลึกที่ต้องการ โดยจะเป็นความสั่นสะเทือนของการเดินเครื่องเจาะใน
ระหว่างการเจาะ การใส่และกดปลอกเหล็ก (Casing) เพื่อกันดินพังทลายด้วยเครื่องกดที่มีตัวสั่นสะเทือน (Vibrator)
ซึ่งให้ความสั่นสะเทือนน้อยกว่าการตอกด้วยลูกตุ้มน้าหนัก (Hammer) เช่นในอดีต แต่ถ้าหากทาการก่อสร้างเข็มเจาะ
เป็นจานวนมากพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน อาจก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเกินกว่าค่ามาตรฐาน จึงต้องทาการควบคุมงาน
ก่อสร้างนี้ให้สลับกันไปในแต่ละตาแหน่ง เพื่อลดการสั่นสะเทือนโดยรวมลงและให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
สาหรับค่าความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือนจากการทาเข็มเจาะที่เปลี่ยนแปลงตามระยะทางนั้น
สามารถวิเคราะห์ได้จากรูปที่ 5.3.6-3 โดยแสดงความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่ระยะต่างๆ (Wise, 1981) ซึ่งมีค่า
ความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.70, 0.40, 0.30, 0.15 และ 0.06 มิลลิเมตร/วินาที ที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30
เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร จากตาแหน่งของเข็มเจาะ ตามลาดับ ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนต่างๆ เหล่านี้ไม่มี
ผลกระทบต่อทั้งอาคารโบราณสถานหรือสถาปัตยกรรมต่างๆ ตามค่ามาตรฐานของประเทศไทยที่ 3.0 มิลลิเมตร/วินาที
และไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกราคาญของมนุษย์ ตามค่ามาตรฐานของ Reiher and Meister ที่ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที
(2) เสาเข็มตอกหรือการกดเสาเข็ม
ในการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มในพื้นที่กว้างขวาง ที่ไม่มีข้อจากัดของการอยู่ติดหรือใกล้เคียงกับอาคาร
ข้างเคียง เช่น การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) อาจสามารถใช้เสาเข็มแบบตอกเพื่อลดราคาค่าก่อสร้างได้
การตอกเสาเข็มสามารถทาได้ 2 แบบ คือการตอกด้วยเครื่องตอกที่ใช้เครื่องดีเซลและปั้นจั่นแบบเก่า (Diesel Pile
Driver) และการตอกเสาเข็มแบบใหม่โดยการกดด้วยเครื่อง Vibrator (Vibratory Pile Driver)
ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตอกเข็มด้วยเครื่องดีเซลและปั้นจั่นนั้น สามารถวิเคราะห์ ได้ดังรูปที่
5.3.6-3 ซึ่งเป็นความเร็วอนุภาคเมื่อเทียบกับระยะทาง โดยที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร และ 100
เมตร สามารถหาความเร็วอนุภาคที่เกิดจากความสั่นสะเทือน ได้เท่ากับ 35, 7.5, 6.0, 3.0, และ 1.0 มิลลิเมตร/วินาที
ตามลาดับ ดังนั้น การตอกเข็มด้วยปั้นจั่นในระยะ 50 เมตร จากเครื่องตอก จะเกิดผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน (ตาม
มาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทยที่ 3.0 มิลลิเมตร/วินาที) เพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน
จะต้องให้เครื่องตอกเข็มอยู่ห่างจากอาคารดังกล่าวมากกว่า 50 เมตรขึ้นไป รวมทั้งความสั่นสะเทือนนี้จะก่อให้เกิดความ
ราคาญต่ อประชาชนภายในระยะทาง 70 เมตร จากต าแหน่ งตอกเสาเข็ม (จากระดั บความราคาญของมนุ ษย์ ที่ 2.5
มิลลิเมตร/วินาที ที่กาหนดโดย Reiher and Meister) ดังนั้น เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความราคาญต่อประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียง จะต้องตอกเข็มในพื้นที่ห่างจากที่อยู่อาศัยของประชาชนไม่น้อยกว่า 70 เมตร
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รูปที่ 5.3.6-3 ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่ระยะต่างๆ (Wise, 1981)
สาหรับการกดเสาเข็มด้วย Vibrator สามารถหาความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับ
ระยะทาง โดยที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร, และ 100 เมตร จะมีความเร็วอนุภาคจากความ
สั่นสะเทือน เท่ากับ 17, 3.0, 2.5, 1.5, และ 0.5 มิ ลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ ซึ่งที่ระยะทาง 25 เมตร. จะมีความเร็ว
อนุภาคเท่ากับ 3 มิลลิเมตร/วินาที ที่เป็นค่ามาตรฐานประเทศไทย สาหรับความสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่ออาคาร
โบราณสถาน ดังนั้น การตอกเข็มโดยการกดด้วย Vibrator จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน ถ้าหากตาแหน่ง
การก่อสร้างอยู่ในระยะมากกว่า 25 เมตรจากอาคารดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ความสั่นสะเทือนนี้จะมีผลต่อความ
ราคาญของมนุษย์ที่ระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เมตร (ตามค่าระดับที่ก่อให้เกิดความราคาญที่กาหนดโดย Reiher
and Meister ที่ 2.5 มิ ลลิเมตร/วินาที) ดังนั้น จึงควรทาการกดเสาเข็มที่ระยะทางมากกว่า 30 เมตร ขึ้นไปจาก
บ้านเรือนของผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
 การตอก Sheet Pile หรือการกด Sheet Pile
ในการก่อสร้างบางครั้งต้องทาการตอก Sheet Pile เพื่อปูองกันการพังทลายของดินที่ขุด เป็นการ
ชั่วคราว จนกระทั่งการก่อสร้างใต้ระดับพื้นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะถอน Sheet Pile เหล่านั้นกลับไปใช้งานใหม่อีก
ในอดีต การตอก Sheet Pile จะทาด้วยการตอกด้วยตุ้มน้าหนัก (Hammer) ซึ่งจะเกิดความสั่นสะเทือนมาก ในปัจจุบัน
มีการใช้เครื่องกด Sheet Pile ด้วยเครื่องกดที่มี Vibrator ทาให้ทางานได้รวดเร็วกว่าเดิมและความสั่นสะเทือนก็น้อย
กว่าการตอกด้วย Hammer มาก จนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสั่นสะเทือนต่อผู้อยู่อาศัยและบ้านเรือนโดยรอบนัก
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ในการกด Sheet Pile ด้วย Vibrator สามารถประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนได้
เช่นเดียวกับการกดเสาเข็มด้วย Vibrator ดังรูปที่ 5.3.6-3 สามารถหาความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือน ที่
ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร, และ 100 เมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 17, 3.0, 2.5, 1.5,
และ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ ดังนั้น การตอก Sheet Pile โดยการกดด้วย Vibrator จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
อาคารโบราณสถาน หากตาแหน่งการก่อสร้างมากกว่า 25 เมตร จากอาคารดังกล่าว
 แนวเส้นทางโครงการ
สาหรับแนวเส้นทางโครงการที่เป็นทางวิ่งยกระดับ การก่อสร้างทางวิ่งยกระดับในขั้นตอนแรกจะเป็น
การก่อสร้างฐานรากเสาเข็มเจาะ (Bore-Pile Footing) ตามตาแหน่งเสา (Column) ของทางวิ่งยกระดับ (Elevated
Track or Viaduct Track) จากนั้นทาการก่อสร้างเสาด้วยวิธีการติดตั้งแบบแล้วเทคอนกรีต แล้วจึงทาการวางคานกล่อง
(Box Girder) บนหัวเสา ติดตั้งระบบราง (Rail System) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) กาแพงกันตก
(Parapet) และกาแพงกันเสียง (Noise Barrier) ในตาแหน่งที่ออกแบบไว้ตามลาดับ
ความสั่นสะเทือนระหว่างการก่อสร้างนี้ จะเกิดระหว่างการทาฐานรากเข็มเจาะจากการตอกเข็มพืด
(Sheet Pile) การขุดเจาะเข็มเจาะ (Bore Pile) และการวางแบบเทคอนกรีตฐานราก การก่อสร้างเสารับน้าหนัก
ตลอดจนการวางคานกล่อง (Box Girder) ดังนั้น จะต้องควบคุมวิธีการติดตั้ง Sheet Pile ด้วยการกาหนดให้ใช้เครื่อง
กดด้วยการสั่น (Vibratory Pressing) แทนการตอกด้วยตุ้มน้าหนัก (Hammer) ในแบบเดิม เพื่อลดการสั่นสะเทือนใน
ระดับสูงจากการตอก Sheet Pile รวมทั้งการควบคุมการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างช่วงนี้ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
เพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนและอาคารบ้านเรือนโดยรอบ
ค่าความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือนจากการทาเข็มเจาะ สามารถวิเคราะห์ได้จากรูปที่ 5.3.6-3
ซึ่งแสดงค่าความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่ระยะต่างๆ (Wise, 1981) โดยมีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.70 , 0.40,
0.30, 0.15 และ 0.06 มิลลิเมตร/วินาที ที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร จากจุดทา
เข็มเจาะ ตามลาดับ ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนต่างๆเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบต่ออาคารโบราณสถานหรือสถาปัตยกรรมต่างๆ
ตามมาตรฐานของประเทศไทยที่ 3.0 มิ ลลิเมตร/วินาที และไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกราคาญของมนุ ษย์ ตามค่า
มาตรฐานของ Reiher and Meister ที่ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที ทั้งนี้ การก่อสร้างฐานรากเข็มเจาะและเสารับน้าหนัก
ทางวิ่งรถไฟฟูา อยู่เป็นจุดๆกลางถนน ซึ่ง มีระยะห่างกันพอสมควร อีกทั้งถนนสุขสวัสดิ์ในช่วงทางวิ่งยกระดับ มีความ
กว้างมาก คือเป็นถนน 8 ช่องจราจรพร้อมเกาะกลาง โดยมีเขตทาง 50 เมตร ทาให้ความสั่นสะเทือนในระยะดังกล่าวมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างด้วยการกด Sheet Pile ด้วย Vibrator สามารถหาความเร็วอนุภาคของ
ความสั่นสะเทือนจากรูปที่ 5.3.6-3 ที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร จะมีค่า
ความเร็วอนุภาคเท่ากับ 17, 3.0, 2.5, 1.5, และ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ ดังนั้น การตอก Sheet Pile โดยการ
กดด้วย Vibrator จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน (ตามมาตรฐานของประเทศไทยกาหนดไว้ที่ 3 มิ ลลิเมตร/
วินาที สาหรับอาคารโบราณสถาน) ถ้ าหากตาแหน่งการก่อสร้างนั้นมากกว่าระยะทาง 25 เมตรจากอาคารดังกล่าว
รวมทั้งไม่กระทบต่ออาคารพักอาศัยหรือห้องแถว และอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารขนาดใหญ่ที่อยู่นอกเขตทางของ
ถนนสายนี้ (ตามมาตรฐานของประเทศไทยกาหนดไว้ที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที และ 20 มิลลิเมตร/วินาที สาหรับอาคารพัก
อาศัยหรือห้องแถว และอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารขนาดใหญ่ ตามลาดับ)
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อย่างไรก็ตาม ค่าความสั่นสะเทือนอาจจะก่อให้เกิดความราคาญต่อผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในระยะ 30 เมตร
จากจุดที่ก่อสร้าง (ห้องแถวด้านหน้าที่ติดริมทางเท้าของถนน) ที่มีค่าความเร็วอนุภาค 2.5 มิลลิเมตร/วินาที เนื่องจาก
เป็นค่าที่อยู่ที่ขอบล่างของระดับที่ก่อให้เกิดความราคาญของมนุษย์ที่ระดับ 2.5 มิ ลลิเมตร/วินาทีขึ้นไป ที่กาหนดโดย
Reiher and Meister ดังนั้น การทาการกด Sheet Pile ควรที่จะดาเนินการก่อสร้างทีละตาแหน่ง ไม่ควรก่อสร้าง
พร้อมกันหมด และควรต้องทางานในช่วงเวลากลางวัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวให้น้อยที่สุด
 สถานีรถไฟฟูา
สถานีรถไฟฟูาของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงใต้ มี 2 ประเภท คือ สถานีใต้ดิน และสถานียกระดับ
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
- สถานีรถไฟฟูาใต้ดิน
สถานีรถไฟฟูาใต้ดินของโครงการ มีทั้งสิ้น 10 สถานี ตั้งแต่สถานีรัฐสภา วิ่งในอุโมงค์ใต้ดินไปถึงสถานี
สามยอดในฝั่งพระนครเป็นจานวน 7 สถานี จากนั้นรถไฟฟูาจะวิ่งในอุโมงค์ลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรี เพื่อ
เข้าสู่สถานีสะพานพุทธฯ และวิ่งในอุโมงค์ต่อไปจนถึงสถานีสาเหร่ ซึ่งเป็นสถานีใต้ดินสถานีสุดท้ายของฝั่งธนบุรี จานวน
3 สถานี จากนั้นแนวเส้นทางจะค่อยๆ ยกระดับขึ้นไปสู่ทางวิ่งยกระดับต่อไป
การก่อสร้างสถานีใต้ดินมีทั้งการก่อสร้างโดยขุดไม่เปิดหน้าดิน (Pipe Roof) ได้แก่ การก่อสร้างสถานี
ผ่านฟูาและสถานีสามยอด ส่วนสถานีใต้ดินอื่นๆ จะก่อสร้างโดยการเปิดหน้าดิน (Open Cut) เพื่อขุดดินลงไปถึงระดับ
ที่ต้องการ แล้วจึงทาการก่อสร้างอาคารสถานีจนเสร็จ แล้วจึงกลบดินกลับไปเหมือนเดิม ในขั้นตอนการก่อสร้างนี้จะมี
การก่อสร้างกาแพงพืด (Diaphragm Wall) เพื่อทาผนังกันดินหรือเป็นกาแพงของอาคารสถานีใต้ดิน การตอก Sheet
Pile เพื่อทากาแพงกันดินชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างส่วนใต้ดิน การก่อสร้าง Bore Pile และฐานรากของอาคาร
การติดตั้งแบบเพื่อเทคอนกรีตเสาคานและแผ่นพื้น สาหรับอาคารสถานีใต้ดินในแต่ละชั้น แต่เนื่องจากการก่อสร้าง
ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ระดับพื้นดิน ทาให้การสั่นสะเทือนไม่รบกวนพื้นที่โดยรอบมากนัก แต่ในช่วงการทา Diaphragm Wall
การตอก Sheet Pile และการเปิดหน้าดินในตอนแรก ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนเกินกว่าค่ามาตรฐาน
โดยต้องใช้เครื่องกดที่มีตัว Vibrator ทาการกด Sheet Pile แทนการตอกด้วย Hammer เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้อง
ทาการถมกลบดินพร้อมทั้งการบดอัดดินถมให้แน่น ซึ่งต้องควบคุมการทางานของ Bulldozer ตลอดจน Sheep Foot
Roller และ Compacting Roller ที่ใช้ในการถมดินและบดอัดดินให้มีระดับของการสั่นสะเทือนตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากรูปที่ 5.3.6-3 สามารถวิเคราะห์ความเร็วอนุภาคจากการสั่นสะเทือ นของการกด Sheet Pile ที่
ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร ได้เท่ากับ 17, 3.0, 2.5, 1.5, และ 0.5 มิลลิเมตร/
วินาทีตามลาดับ ดังนั้น การตอก Sheet Pile โดยการกดด้วย Vibrator จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน
(ตามมาตรฐานของประเทศไทยกาหนดไว้ ที่ 3 มิลลิเมตร/วินาที สาหรับอาคารโบราณสถาน) ถ้าหากตาแหน่งการ
ก่อสร้างนั้นมากกว่า 25 เมตร จากอาคารดังกล่าว
สาหรับการทางานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น Large Bulldozer นั้น จากรูปที่ 5.3.6-3 สามารถ
หาความเร็วอนุภาคจากการสั่นสะเทือน ที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร ได้เท่ากับ
1.70, 0.40, 0.30, 0.15, และ 0.06 มิลลิเมตร/วินาทีตามลาดับ ดังนั้น ความสั่นสะเทือนนี้จึงอยู่ในระดับรับรู้ได้ (ที่
ระยะทาง 10 เมตร) แต่ไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกราคาญของประชาชน (ตามค่ามาตรฐานของ Reiher and Meister
ที่ 2.5 มิลลิ เมตร/วินาที ) และไม่มี ผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร (ตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกันผลกระทบต่ออาคาร)
5-79

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- สถานีรถไฟฟูายกระดับ
เนื่องจากสถานีเตาปูนนั้นอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงเหนือ จึงไม่มีผลต่อ
โครงการนี้ ดังนั้น สถานีรถไฟฟูายกระดับสถานีแรกของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงใต้นี้ก็คือ สถานี ดาวคะนองในฝั่ง
ธนบุรี จากนั้นจะเป็นสถานียกระดับต่อไปจนถึงสถานีสุดท้ายที่สถานีครุใน ก่อนเข้าสู่ ที่จอดรถไฟฟูา ที่บริเวณถนน
วงแหวนรอบนอกต่อไป โดยมีสถานียกระดับทั้งสิ้น 7 สถานี
การก่อสร้างสถานียกระดับ จะก่อสร้างกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ต่อเนื่องไปถึงถนนสุขสวัสดิ์
ซึ่งมีความกว้างของถนนมาก โดยมีจานวน 8 ช่องจราจรพร้อมเกาะกลาง และมีเขตทางถึง 40 เมตร โดยทาการก่อสร้าง
ฐานรากเข็มเจาะ (Bore Pile Footing) ในเกาะกลางถนน จากนั้นติดตั้งแบบและเทคอนกรีตเสารับน้าหนัก (Column)
วางคานขวาง (Cross Beam) และคานตามยาว (Longitudinal Beam) พร้อมทั้งวางแผ่นพื้นสาหรับรูป (Pre-Cast
Slab) ตามลาดับ สาหรับแต่ละชั้นของตัวสถานีซึ่งจะเป็นสถานีแบบ Three Level Elevated Station อันประกอบด้วย
Ground Level (Concourse Building), Ticket Level และ Platform Level ตามลาดับ
ความสั่นสะเทือนระหว่างการก่อสร้างส่วนใหญ่จะมาจากการทาเข็มเจาะ (Bore Pile) จากเครื่องเจาะ
ดิน (Auger or Caisson Drilling) การติดตั้งปลอกกันดิน (Casing) การตอก Sheet Pile เพื่อกันดินชั่วคราว รวมทั้ง
การติดตั้งแบบและเทคอนกรีตเสา การวางคานขวางและคานตามความยาว รวมทั้งการวางแผ่นพื้น ดังนั้น จะต้อง
ควบคุมการทางานของเครื่องจักรและการก่อสร้างเหล่านี้ไม่ให้ก่อให้เกิดความสั่น สะเทือนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
ให้ใช้เครื่องกด Casing และเครื่องกด Sheet Pile แทนการตอกด้วย Hammer เพื่อลดการสั่นสะเทือนให้น้อยที่สุด
แต่การก่อสร้างด้านล่างที่บริเวณพื้นดินและส่วนที่สูงไม่มากนัก จะมีการสั่นสะเทือนมากพอสมควร จึงต้องควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิดไม่ให้ระดับการสั่นสะเทือนเกินกว่ามาตรฐาน
ความเร็วอนุภาคจากการสั่นสะเทือนของการกด Sheet Pile ที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร,
30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร สามารถหาได้จากรูปที่ 5.3.6-3 ได้เท่ากับ 17, 3.0, 2.5, 1.5, และ 0.5 มิลลิเมตร/
วินาที ตามลาดับ เนื่องจากการก่อสร้างสถานียกระดับจะก่อสร้างบริเวณเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ ที่มีความกว้างของ
ถนน โดยมีเขตทางถึง 40 เมตร จึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่ออาคารโบราณสถานในพื้นที่ (ตามมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ที่ กาหนดไว้ไม่เกิน 3 มิ ลลิเมตร/วินาที ) สาหรับผลกระทบต่ อความรู้สึกของมนุษย์นั้ น ความ
สั่นสะเทือนอาจจะก่อให้เกิดความราคาญได้บ้างต่อผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในระยะ 30 เมตร จากจุดที่ก่อสร้าง (ห้องแถวด้าน
หน้าที่ติดริมทางเท้าของถนน) ที่มีค่าความเร็วอนุภาคที่ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที เนื่องจากเป็นค่าที่อยู่ที่ขอบล่างของระดับ
ที่ก่อให้เกิดความราคาญของมนุษย์ที่ระดับ 2.5 มิลลิเมตร/วินาทีขึ้นไป ที่กาหนดโดย Reiher and Meister ดังนั้น การ
ทาการกด Sheet Pile ควรที่จะดาเนินการก่อสร้างทีละตาแหน่ง ไม่ควรก่อสร้างพร้อมกันหมด และควรต้องทางาน
ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวให้น้อยที่สุด
 อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจรของโครงการจะเป็นประเภทอาคารจอดรถหลายชั้น (Multi-Stories Parking
Building) การก่อสร้างอาคารเหล่านี้จะดาเนินการโดยการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (Bore Pile) และฐานราก (Footing)
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จากนั้นทาการก่อสร้างระบบเสาและคาน (Column and Beam) แล้วทาการวางแผ่นพื้นสาเร็จรูป (Pre-Cast Slab)
สาหรับแต่ละชั้นของอาคารต่อไป
ความสั่นสะเทือนจะมาจากการก่อสร้างที่อยู่ติดกับระดับพื้นดิน ได้แก่ Diaphragm Wall การตอก
Sheet File การก่อสร้างเสาเข็มเจาะและฐานราก ดังนั้น จึงต้องใช้เครื่องกด Sheet Pile แทนการตอกเพื่อลดการ
สั่นสะเทือน และควบคุมการก่อสร้าง Diaphragm Wall เสาเข็มเจาะ และฐานรากไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนเกินกว่า
มาตรฐาน สาหรับส่วนของอาคารที่อยู่สูงในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนั้น ความสั่นสะเทือนที่จะส่งผ่านไปยังอาคารข้างเคียง
จะน้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากนัก
ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง Diaphragm Wall ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการทา Caisson หาได้
จาก รูปที่ 5.3.6-3 ที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร ได้เท่ากับ 1.70, 0.40, 0.30,
0.15, และ 0.06 มิลลิเมตร/วินาทีตามลาดับ ความสั่นสะเทือนนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารใดๆ ในพื้นที่ (ตาม
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กาหนดไว้ที่ 3 มิลลิเมตร/วินาที)
และไม่มีผลกระทบต่อความราคาญของผู้คนในพื้นที่ที่กาหนดโดย Reiher and Meister ที่ระดับ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที
สาหรับการกด Sheet Pile จะมีค่าความสั่นสะเทือนจาก รูปที่ 5.3.6-3 ที่ระยะทาง 10 เมตร, 25
เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร ได้เท่ากับ 17, 3.0, 2.5, 1.5, และ 0.5 มิลลิเมตร/วินาทีตามลาดับ ดังนั้น ที่
ระยะทางน้อยกว่า 25 เมตร จากตาแหน่งก่อสร้าง อาจจะเกิดผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน (ตามมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่ง กาหนดไว้ที่ 3 มิลลิเมตร/วิ นาที) สาหรับ
ผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์ ความสั่นสะเทือนอาจจะก่อให้เกิดความราคาญต่อผู้ที่อยู่อาศัยในระยะ 30 เมตร จาก
พื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากมีค่าความสั่นสะเทือนที่ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งอยู่ที่ขอบล่างของค่าระดับที่ก่อให้เกิดความ
ราคาญของมนุษย์ที่ระดับ 2.5 มิลลิเมตร/วินาทีขึ้นไป ที่กาหนดโดย Reiher and Meister ดังนั้น การทาการกด
Sheet Pile ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร ควรที่จะดาเนินการก่อสร้างทีละตาแหน่ง ไม่ควรก่อสร้างพร้อมกันหมด
สาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในระยะที่มากกว่า 30 เมตร อาจจะไม่ได้รับผลกระทบด้านความราคาญแต่อย่างใด
 ที่จอดรถไฟฟูา
ที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) เป็นอาคารยกพื้นสูงจากพื้นดิน ตัวอาคารจะเป็นอาคารชั้นเดียวที่มี
หลังคาสูง เพื่อให้เกิดการระบายและถ่ายเทอากาศในพื้นที่ใต้อาคารได้ดี ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ก่อสร้างจะเกิดจากการก่อสร้างเข็มเจาะและฐานรากของตัวอาคาร การติดตั้งแบบเพื่อเทคอนกรีตเสาและคาน และการ
ติดตั้งส่วนของหลังคา เนื่องจากพื้นที่ของที่จอดรถไฟฟูามีขนาดที่กว้างใหญ่ การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน
มาก สามารถกาหนดให้ดาเนินการได้ทีละตาแหน่งในพื้นที่จากัดขนาดเล็กเป็นช่วงๆ ไม่ให้ทาทั้งหมดของพื้นที่พร้อมกัน
ซึ่งจะลดการสั่นสะเทือนโดยรวมได้มาก
การตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่นเครื่องดีเซลและลูกตุ้ม ความสั่นสะเทือนที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร,
30 เมตร, 50 เมตร และ 100 เมตร สามารถหาความเร็วอนุภาคที่เกิดจากความสั่นสะเทือน ได้เท่ากับ 35, 7.5, 6.0,
3.0, และ 1.0 มิลลิเมตร/วินาที ดังนั้น การตอกเข็มด้วยปั้นจั่นนั้น ในระยะ 50 เมตร จากเครื่องตอกจะเกิดผลกระทบ
ต่ออาคารโบราณสถาน (ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกาหนดไว้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร/วินาที) และเพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบต่อ
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อาคาร/โบราณสถาน จะต้องให้เครื่องตอกเข็มอยู่ห่างจากอาคารดังกล่าวมากกว่า 50 เมตรขึ้นไป ถ้าหากเปลี่ยนมาเป็น
การกดเสาเข็มด้วยเครื่องกด Vibrator จะทาให้ความสั่นสะเทือนที่ระยะทาง 10 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร
และ 100 เมตร ลดลงเหลือเท่ากับ 17, 3.0, 2.5, 1.5, และ 0.5 มิลลิเมตร/วินาทีตามลาดับ ดังนั้น ที่ระยะทางน้อยกว่า
25 เมตร จากตาแหน่งก่อสร้าง อาจจะเกิดผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน (ตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กาหนดไว้ที่ 3 มิลลิเมตร/วินาที) ) สาหรับผลกระทบต่อความรู้สึกของ
มนุษย์ นั้น ความสั่ นสะเทือนนี้อาจจะก่อให้เกิดความราคาญต่อผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในระยะ 30 เมตรจากจุ ดที่ก่อสร้า ง
เนื่องจากมีค่าความสั่นสะเทือนที่ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งอยู่ที่ขอบล่างของค่าระดับที่ก่อให้เกิดความราคาญของมนุษย์
ที่ระดับ 2.5 มิลลิเมตร/วินาทีขึ้นไป ที่กาหนดโดย Reiher and Meister ดังนั้น การทาการกดเสาเข็มด้วย Vibrator ใน
พื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ควรที่จะดาเนินการก่อสร้างทีละตาแหน่ง ไม่ควรก่อสร้างพร้อมกันหมด สาหรับผู้ที่อยู่ ใน
ระยะมากกว่า 30 เมตร กิจกรรมการก่อสร้างนี้จะไม่ก่อให้เกิดความราคาญแต่อย่างใด
 การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
การขนส่งอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างด้วยรถบรรทุกต่างๆ อาจจะก่อให้เกิดความ
สั่นสะเทือน โดยระดับความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกขึ้นอยู่กับ หลายองค์ประกอบ เช่น น้าหนักรถบรรทุก สภาพของ
ผิวจราจร ลักษณะความขรุขระ ความลาดชันของพื้นที่ ความเร็วรถยนต์ รวมทั้ง ระยะห่างระหว่างแหล่งกาเนิดและ
บริเวณรับผลกระทบ ซึ่งสามารถคานวณหาความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือน จากสมการของ Transport and
Road Research Laboratory ของประเทศอังกฤษ ได้ดังนี้
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ความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือน (มิลลิเมตร/วินาที)
ความขรุขระของผิวถนน (Peak to Peak) (มิลลิเมตร)
ความเร็วสูงสุดของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่าน (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
นาหนักของรถบรรทุก (ตัน)
Ground Factor ตาม ตารางที่ 5.3.6-1
0.75 ถ้าผิวถนนขรุขระ สาหรับกรณีอื่นๆ ให้ค่า p = 1.0
ระยะห่างระหว่างอาคารและขอบถนน (เมตร)
ค่ายกกาลังที่ขึ้นกับระยะทาง ตาม ตารางที่ 5.3.6-1
ตารางที่ 5.3.6-1 ค่า Ground Factor และ Distance Power

ชนิดพื้นผิวถนน
Ground Factor (t)
Soft Clay (ดินเหนียวอ่อน)
3
Sand (ทราย)
1
Gravel (กรวด)
0.2
หมายเหตุ : พื้นผิวถนนชนิดอื่น สามารถแทรกเป็นค่ากลางระหว่างค่าเหล่านี้ได้
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จากสมการดังกล่าว สามารถคานวณหาค่าความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถบรรทุก
ในพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดดังตารางที่ 5.3.6-2

ตารางที่ 5.3.6-2 ความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง
น้าหนักรถบรรทุก
(ตัน)

10

15

20

25

ระยะระหว่างอาคารและขอบถนน
(เมตร)
3
5
10
15
25
3
5
10
15
25
3
5
10
15
25
3
5
10
15
25

ความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
0.47
0.33
0.21
0.16
0.11
0.7
0.5
0.31
0.24
0.17
0.94
0.66
0.42
0.32
0.23
1.17
0.83
0.52
0.40
0.28

จากตารางที่ 5.3.6-2 พบว่าเมื่อรถบรรทุกหนัก 25 ตัน วิ่งห่างจากขอบถนน 3 เมตร จะก่อให้เกิดค่ า
ความเร็วอนุภาคที่มากที่สุด เท่ากับ 1.17 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเป็นระดับที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ (ตามที่กาหนดโดย
Reiher and Meister ที่ช่วง 0.9 – 2.5 มิลลิเมตร/วินาที) แต่ไม่ก่อให้เกิดความราคาญ (ตามที่กาหนดโดย Reiher and
Meister ที่ระดับมากกว่า 2.5 มิลลิเมตร/วินาที) รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท ซึ่งรวมถึง
โบราณสถานต่างๆ (ตามที่กาหนดโดยมาตรฐานฯของประเทศไทย ที่ระดับ 3 มิลลิเมตร/วินาที)
(ข) ระยะดาเนินการ
ความสั่นสะเทือนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการของรถไฟฟูา จะเกิดขึ้นจากการวิ่งของรถไฟฟูา
ตามแนวเส้นทาง รายละเอียดดังนี้
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 การวิ่งของรถไฟฟูา
ในระยะการดาเนินการของรถไฟฟูา ความสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นจากการวิ่งของรถไฟฟูา ซึ่งมีล้อเหล็ก
วิ่งไปบนรางเหล็กของทางวิ่งตามแนวเส้นทาง ถ้าหากรางเหล่านั้นมีความขรุขระของผิวรางที่เกิดจากการสึกหรอทั่วไป
หรือเกิดจากสนิมในช่วงการยกระดับจากน้าฝน จะทาให้ตัวรางไม่เรียบ ขรุขระเป็นลักษณะตามด อีกทั้งเกิดขึ้นจากการ
สึกหรอจากการที่รถไฟฟูาถูกเบรกอย่างรวดเร็วกะทันหันจนล้อรถถูกยึดติด เกิดการเสียดสีระหว่างล้อกับรางจนทาให้
เกิดการสึกหรอของรางและล้อในบางตาแหน่ง ทาให้ผิวรางบางส่วนสึกหรอมากกว่าส่วนอื่น และล้อรถมีตาแหน่งสึกหรอ
ไม่เท่ากัน เมื่อวิ่งต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดการสั่นสะเทือนจากการกระแทกของผิวที่ไม่เรียบเท่ากันเหล่านี้เป็นจังหวะใน
ระหว่างการวิ่ง
ดังนั้น เพื่อปู องกันการสั่ นสะเทือนจากตัวรางที่ไ ม่เรียบจะต้องทาการขัด ผิวราง (Rail Surface
Grinding) ด้วยเครื่องขัดผิวรางตามกาหนดเวลาของการซ่อมบารุงรักษาราง และทาการกลึงล้อรถ (Wheel Lathing)
เพื่อให้ผิวล้อมีความเรียบเท่ากันโดยตลอด อีกทั้งเนื่องจากรางของรถไฟฟูานี้จะเป็นรางที่เชื่อมต่อกันโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อ
เป็นตัวนาไฟฟูาเพื่อรับกระแสไฟฟูา ที่ส่งมาจาก Third Rail ไปสู่ Motor ของรถ และกลับสู่ระบบไฟฟูาโดยทางรางได้
ครบวงจร ซึ่งเป็นข้อดี ทาให้รางเรียบและต่อเชื่อมกันโดยตลอด ไม่มี Gap ที่จะทาให้เกิดการกระแทกของล้อและรางที่
Gap เหล่านั้น ดังเช่นที่เกิดในรางรถไฟทั่วไป ทาให้วิ่งได้เรียบไม่มีความสั่นสะเทือน
นอกจากนี้ มีการใช้แผ่นยางสังเคราะห์ (Neoprene Pad) รองรับใต้ราง โดยอยู่ระหว่างราง (Rail) กับ
ทางวิ่งคอนกรีต โดยทาหน้าที่เป็นตัวกันกระแทกเพื่อรองรับความสั่นสะเทือน (Vibration Cushion) ที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการวิ่งของรถไฟฟูา ทาให้ไม่เกิดผลกระทบจากความสั่ นสะเทือนไปยังตัวอาคารข้างเคียงตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟูา
สาเหตุการเกิดความสั่นสะเทือนยังเกิดขึ้นได้จากความไม่แน่นหนามั่นคงของอุปกรณ์ที่ใช้ยึดเกาะราง
(Fastener) กับทางวิ่ง ทาให้เกิดการสั่นสะเทือนในระหว่างการวิ่งของรถไฟฟูา ดังนั้น จึงต้องทาการตรวจสอบการยึด
เกาะของ Fastener กับรางให้มีความแน่นหนาโดยตลอด
การดาเนินการของโครงการ รถไฟฟูาจะวิ่งทั้งในเส้นทางที่อยู่ใต้ดินในช่วงก่อนสถานีรัฐสภา ที่อยู่ในฝั่ง
พระนครจนกระทั่งก่อนถึงสถานีดาวคะนองในฝั่งธนบุรี จากนั้นจะวิ่งในเส้นทางยกระดับจากสถานีดาวคะนองไปจนถึงที่
จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) ที่บริเวณถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความสั่นสะเทือนของการวิ่งของรถไฟฟูา ได้ดังนี้
(1) การวิ่งบนทางวิ่งที่อยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน
การวิ่งของรถไฟฟูาของโครงการ ที่วิ่งบนทางวิ่งที่อยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน จะมีลักษณะเหมือนกับโครงการ
รถไฟฟูาใต้ดินที่เปิดดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ โครงการรถไฟฟูามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ดังนั้น ระดับความ
สั่ น สะเทื อ นที่ เ กิด ขึ้ น จากการเคลื่ อนที่ ของตั ว รถไฟฟู า ของโครงการนี้ จึ ง เกิด ขึ้น ในลั ก ษณะเดี ย วกัน กับ ระดั บ ความ
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของตัวรถไฟฟูาของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่
เกิดขึ้น การเคลื่อนที่ของตัวรถไฟฟูาของโครงการรถไฟฟูาสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งได้ทาการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการ
เคลื่อนที่ผ่านของขบวนรถ 1 ขบวน ขณะเปลี่ยนระดับระหว่างรางใต้ดินกับรางบนดิน และความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของ
ขบวนรถไฟฟูาที่อยู่บนรางใต้ดิน
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ผลที่ได้จากการตรวจวัดที่บริเวณทางขึ้น-ลงอุโมงค์รถไฟฟูาใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล ที่บริเวณศูนย์ซ่อม
บารุง (Depot) ถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 พบว่าระดับความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟฟูา
ใต้ดินนั้น ส่งผลกระทบต่อระดับผิวดินน้อยมากจนไม่สามารถตรวจวัดได้ (คือ มีค่าน้อยกว่า 0.191 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่ง
เป็นความละเอียดของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้) และผลการตรวจวัดขณะที่รถไฟฟูาเปลี่ยนระดับระหว่างรางใต้ดินกับ
ยกระดับนั้น ได้ทาการตรวจวัดขณะที่รถไฟฟูาเคลื่อนที่ขึ้นและลงอุโมงค์โดยกรณีรถไฟฟูาวิ่งผ่าน 1 ขบวน ได้ผลของการ
ตรวจวัดดังตารางที่ 5.3.6-3
ตารางที่ 5.3.6-3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทางขึ้น-ลงอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRTA)
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
(มิลลิเมตร/วินาที)
1. Transverse
0.191 - 0.318
2. Vertical
0.191 - 0.318
3. Longitudinal
0.127 - 0.318
ผลรวม (มิลลิเมตร/วินาที)
0.270 - 0.413
หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีระดับความถี่ต่ามากไม่สามารถระบุได้
ที่มา :ตรวจวัดโดยบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จากัด, 2548
ทิศทาง

ความถี่
(เฮิร์ต)
28->100
39->100
N/A->100
-

ระยะขจัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
0.000 - 0.001
0.000 - 0.001
0.000 - 0.001
-

จากตารางที่ 5.3.6-3 พบว่า ในการวิ่งของรถไฟฟูาบนทางวิ่งใต้ดิน จะมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
(Peak Particle Velocity: PPV) ของความสั่นสะเทือน ณ จุดตรวจวัดอยู่ระหว่าง 0.270 - 0.413 มิลลิเมตร/วินาที
ที่ทุกๆ ความถี่ของการสั่นสะเทือน ซึ่งค่าเหล่านี้จะมีค่าที่น้อยมากและต่ากว่าระดับที่ทาให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร
โบราณสถาน (ซึ่ ง กาหนดไว้ที่ 3 มิล ลิ เมตร/วิน าที ตามมาตรฐานความสั่น สะเทื อนของประเทศไทยตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกาหนดไว้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร/วินาที ) อีกทั้งไม่มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์ เนื่องจากอยู่ในช่วงที่พอจะสัมผัสได้ (ตามที่กาหนดโดย Reiher, H. and Meister
ที่ระดับ 0.25 - 0.90 มิลลิเมตร/วินาที)
(1) การวิ่งบนทางวิ่งยกระดับ
จากการศึกษาความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟฟูา BTS (ที่ได้อ้างอิงถึงในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , ตุลาคม 2547) ซึ่งมีลักษณะ
ของโครงการที่คล้ายคลึงกัน โดยอยู่บนโครงสร้างยกระดับ และอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ของที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาเหมือนกัน ทาให้สามารถอ้างอิงผลการวัดความสั่นสะเทือนที่บริเวณตอม่อใน 3 กรณี
ดังนี้คือ 1) เมื่อไม่มีรถไฟฟูาวิ่งผ่าน 2) ในขณะที่มีรถไฟฟูาวิ่งผ่าน 1 ขบวน และ 3) ขณะที่มีรถไฟฟูาวิ่งสวนกัน ผลการ
ตรวจวัดที่บริเวณตอม่อและที่ระยะห่างจากตอม่อ 10 เมตร สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
1) ค่าความสั่นสะเทือนที่บริเวณตอม่อ สามารถวัดค่าความเร็วสูงสุดของอนุภาค ในขณะที่ไม่มี
รถไฟฟูาวิ่งผ่าน ขณะที่มีรถไฟฟูาวิ่งผ่าน 1 ขบวน และขณะที่มีรถไฟฟูาวิ่งสวนกัน ได้เท่ากับ 0.826, 0.714, และ 0.333
มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ และมี Amplitude ของความสั่นสะเทือนที่ตอม่อ เท่ากับ 0.00150, 0.00177, และ
0.00107 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ สรุปได้ว่าค่าความสั่นสะเทือนมีค่าที่ต่ามาก โดยมีค่าระหว่าง 0.333-0.826
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มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งคนจะรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย (ตามที่ กาหนดโดย Reiher and Meister) และไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างอาคารใดๆหรือต่อโบราณสถาน (ตามมาตรฐานของประเทศไทย ที่กาหนดไว้ที่ 3 มิลลิเมตร/วินาที)
2) ค่าความสั่นสะเทือนที่บริเวณห่างจากตอม่อ 10 เมตร สามารถวัดค่าความเร็วสูงสุดของอนุภาค
ในขณะที่ไม่มีรถไฟฟูาวิ่งผ่าน ขณะที่มีรถไฟฟูาวิ่งผ่าน 1 ขบวน และขณะที่มีรถไฟฟูาวิ่งสวนกัน ได้เท่ากับ 3.00, 1.80,
และ 1.55 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ และมี Amplitude ของความสั่นสะเทือนที่ห่างจากตอม่อ 10 เมตร เท่ากับ
0.004, 0.002, และ 0.002 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ สรุปได้ว่าค่าความสั่ นสะเทือนมีค่าที่ต่า โดยมีค่าอยู่ระหว่าง
1.55-3.00 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งคนจะรู้สึกได้เพียงเล็กน้อยจนถึงขอบล่างของความราคาญ (ตามที่กาหนดโดย Reiher
and Meister) และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารที่พักอาศัย ห้องแถว อาคารธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งไม่มี
อาคารโบราณสถานในระยะ 10 เมตรจากตอม่อรถไฟฟูา จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบขึ้น (ตามมาตรฐานของประเทศไทย
ซึ่งกาหนดไว้ที่ 3 มิลลิเมตร/วินาที สาหรับอาคารโบราณสถาน, 5 มิลลิเมตร/วินาที สาหรับอาคารที่พักอาศัยและห้อง
แถว, และ 20 มิลลิเมตร/วินาที สาหรับอาคารพาณิชย์ ธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม)
จากค่าความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือนที่บริเวณห่างจากตอม่อ 10 เมตร มีค่ามากกว่าที่วัดได้
จากบริเวณตอม่อ แสดงให้เห็นว่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระยะที่ห่างจากตอม่อนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการวิ่งของ
รถไฟฟูา แต่มาจากการจราจรของรถยนต์ต่างๆ ที่วิ่งบนถนนผ่านพื้นที่นั้น ดังนั้น การดาเนินการเดินรถไฟฟูาของ
โครงการจึ งไม่ มีผ ลกระทบต่ อโครงสร้า งของอาคารต่า งๆ ในพื้น ที่ และทาให้ผู้คนรับ รู้/ รู้สึ ก เพีย งเล็ กน้ อย จนถึง มี
ความรู้สึกราคาญบ้าง ซึ่งเกิดขึ้นจากการจราจรของรถยนต์บนท้องถนนเป็นหลัก
5.3.7 คุณภาพน้าผิวดิน
โครงการรถไฟฟู า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น - ราษฎร์บู รณะ (วงแหวนกาญจนาภิเ ษก) ระยะทางรวม 23.5
กิโลเมตร แบ่งออกเป็นโครงสร้างเปลี่ยนระดับ (Transition) โครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างยกระดับ โดยการก่อสร้าง
โครงสร้างยกระดับ สถานี รถไฟฟูายกระดับ อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้า
ของแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน แนวเส้นทางโครงการที่เป็นโครงสร้างยกระดับ ได้พาดผ่านแหล่งน้า
ผิวดินที่สาคัญ จานวน 8 แห่ง ได้แก่ คลองบางซื่อ คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก้ว คลองบางปะกอก คลองราษฎร์
บูรณะ คลองแจงร้อน คลองบางพึ่ง และคลองขุดเจ้าเมือง และแนวเส้นทางโครงสร้างใต้ดิน ลอดใต้แหล่งน้าผิวดิน ที่
สาคัญ 9 แห่ง ได้แก่ คลองสามเสน คลองผดุงกรุงเกษม คลองรอบกรุง แม่น้าเจ้าพระยา คลองสมเด็จเจ้าพระยา คลอง
บางไส้ไก่ คลองสาเหร่ คลองบางน้าชน และคลองบางสะแก ดังตารางที่ 5.3.7-1
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ตารางที่ 5.3.7-1 ระยะห่างระหว่างแหล่งน้าผิวดินที่สาคัญกับสถานีรถไฟฟ้า
แหล่งน้าผิวดิน
สถานี
ระยะห่างจากสถานี (เมตร)
สถานียกระดับ
1. คลองบางซื่อ1/
รัฐสภา
1,015
2. คลองบางสะแก
ดาวคะนอง
ติดกับแนวคลอง
3. คลองดาวคะนอง
ดาวคะนอง
277
4. คลองบางปะแก้ว
บางปะแก้ว
591
5. คลองบางปะกอก
บางปะกอก
268
6. คลองราษฎร์บูรณะ
สะพานพระราม 9
187
7. คลองแจงร้อน
ราษฎร์บูรณะ
อยู่ใต้สถานี
8. คลองขุดเจ้าเมือง
ครุใน
535
สถานีใต้ดิน
1. คลองสามเสน
สามเสน
230
2. คลองผดุงกรุงเกษม
หอสมุดแห่งชาติ
250
3. คลองรอบกรุง
ผ่านฟูา
20
4. แม่น้าเจ้าพระยา
สะพานพุทธฯ
570
5. คลองสมเด็จเจ้าพระยา
สะพานพุทธฯ
55
6. คลองบางไส้ไก่
วงเวียนใหญ่
ติดกับแนวคลอง
7. คลองสาเหร่
สาเหร่
50
8. คลองบางน้าชน
สาเหร่
520
1/
หมายเหตุ : คลองบางซื่อจะมีการก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยนระดับ (Transition) อยู่ใต้คลอง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าในคลองทั้งหมด 7 แห่ง พบว่า คุณภาพน้าจัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 5 ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน การก่อสร้างแนวเส้นทางยกระดับ สถานีรถไฟฟูายกระดับ ทาง
ขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูาอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพน้าของคลองต่างๆ ดังนี้
(ก) ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้าผิวดินในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณตะกอน และ
การปนเปื้อนของน้าทิ้งจากสานักงานก่อสร้างและที่พักคนงาน
1) แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณตะกอน
กิจกรรมที่จะทาให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ได้แก่ การเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากตอม่อ หรือ การ
กองดินที่ขุดเจาะขึ้นมาเพื่อก่อสร้างฐานตอม่อของโครงสร้างยกระดับและการก่อสร้างทางขึ้น-ลงของสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน
ซึ่งบริเวณที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านคลอง ในระยะก่อสร้างอาจมีการชะล้างของตะกอนดินลงสู่ลาคลองและลาราง
สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดในระยะของการก่อสร้างเท่านั้น และสามารถกาหนดมาตรการเพื่อ
การปูองกัน/แก้ไขได้ จึงประเมินผลกระทบในระดับต่า
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2) อาคารจอดแล้วจร
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณตะกอน
กิจกรรมที่จะทาให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ได้แก่ การเปิดหน้าดิน หรือการกองดินที่ขุดเจาะขึ้นมาเพื่อ
ก่อสร้างฐานราก การปรับถมพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน ซึ่งอาจมีการชะล้างของตะกอนดินลงสู่ลาราง
สาธารณะหรือคลองที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้แก่ คลองบางปะกอกและคลองแจงร้อน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น จะเกิด
ในช่วงแรกของการก่อสร้างเป็นหลัก โดยเมื่อทาการขึ้นโครงสร้างอาคารแล้ว โอกาสเกิดผลกระทบจะน้อยลง อีกทั้งยัง
สามารถกาหนดมาตรการเพื่อการปูองกันและลดผลกระทบได้ ดังนั้น จึงประเมินว่าเป็นผลกระทบในระดับต่า
3) ที่จอดรถไฟฟ้า
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณตะกอน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ได้แก่ การเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานราก หรือการกองดินที่
ขุดเจาะขึ้นมาเพื่อก่อสร้างฐานราก การปรับถมพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้า ส่งผลให้
แหล่งน้าผิวดินมีความขุ่นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันออกของพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ติดกับ
ถนนที่เป็นส่วนของทางพิเศษ ซึ่งทาหน้าที่เป็นคันกันพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนพื้นที่ทางทิศเหนือเป็นพื้นที่ว่างกับบ่อน้า
ของโครงการ อีกทั้งจะมีการกั้ นรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยปูอ งกันมิให้เกิดการชะพาตะกอนออกนอกพื้นที่
ก่อสร้างโครงการได้ด้วย รวมถึงสามารถกาหนดมาตรการอื่นๆ ร่วมด้วย ที่จะช่วยปูองกันการชะพาจากแหล่งกาเนิด
(เช่น จากกองดิน/ทราย) จึงประเมินว่าผลกระทบต่อคุณภาพน้าผิวดินจะเป็นผลกระทบในระดับต่า
 การปนเปื้อนของคราบน้ามัน
การใช้ เครื่องจั กรกลขนาดใหญ่ ในการก่อสร้า ง จ าเป็ น ต้ องมี การบ ารุง รักษาโดยการเปลี่ ย นถ่า ย
น้ามันหล่อลื่น การถอดแยกชิ้นส่วน เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของน้ามันต่างๆ ลงสู่แหล่งน้าที่อยู่ใกล้เคียงได้
ทาให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรม โดยคราบน้ามันจะขัดขวางการละลายของออกซิเจนในแหล่งน้า ประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เป็นผลกระทบที่สามารถกาหนดมาตรการปูองกันได้
4) บ้านพักคนงานและสานักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 การปนเปื้อนของน้าทิ้งจากสานักงานควบคุมการก่อสร้าง
บ้านพักคนงานชั่วคราวและสานักงานควบคุมงานก่อสร้าง จะมีน้าเสียเกิดขึ้น ซึ่งน้าเสียที่เกิดขึ้นมา
จากห้องน้า ห้องส้วม และกิจกรรมการใช้น้าอื่น ๆ หากไม่มีการบาบัดที่เหมาะสมหรือไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการ
ระบายลงสู่แหล่งน้าโดยตรง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้า ซึ่งการกาหนดมาตรการเพื่อการจัดการ เช่น ให้มีการ
รวบรวมน้าเสียและบ าบัดด้ วยถัง บาบั ดสาเร็จรูป ที่ถูกหลักสุ ขาภิบ าล ก่อนระบายลงสู่แหล่ง รองรับ จะเป็นการลด
ผลกระทบที่จะเกิดเนื่องจากโครงการ
(ข) ระยะดาเนินการ
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ในระยะดาเนินการ มีกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การปนเปื้อนน้ามัน ไขมันและสาร
อัน ตราย จากการบารุง รักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ การระบายน้ าทิ้ ง จากอาคารจอดแล้ ว จรและที่ จ อดรถไฟฟู า
ผลกระทบในระยะดาเนินการต่อคุณภาพน้าสรุปได้ดังนี้
1) อาคารจอดแล้วจร
 การปนเปื้อนน้าทิ้งจากอาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจร จะมีเจ้าหน้าที่ประจา ซึ่งน้าเสียส่วนใหญ่เป็นน้าเสียจากห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้าง
มือ และน้าล้างพื้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การออกแบบให้มีการรวบรวมน้าเสียและบาบัดให้ได้ตามมาตรฐานกาหนด
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง รองรับน้า จะเป็นการปูองกันผลกระทบที่อาจมีต่อแหล่งรองรับน้าได้ อีกทั้งน้าเสียที่เกิดขึ้นเป็น
ลักษณะของน้าเสียจากบ้านเรือนทั่วไป ไม่มีสารอันตรายปนเปื้อน จึงไม่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบที่สาคัญ
2) ที่จอดรถไฟฟ้า
 การปนเปื้อนน้ามันและไขมันและสารอันตราย
กิจกรรมในที่จอดรถไฟฟูา จะมีการล้างรถไฟฟูา การบารุงเครื่องจักรเครื่องยนต์ โดยอาจใช้น้ามัน
สารหล่อลื่น ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจจะมีการชะล้างสู่แหล่งน้าได้ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบให้
มีระบบรวบรวมน้าเสียและบาบัดอย่างเหมาะสม จึงประเมินได้ว่าโอกาสที่จะส่ง ผลกระทบต่อคุณภาพน้าและระดับ
ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่า
 การปนเปื้อนน้าทิ้งจากที่จอดรถไฟฟูา
น้าเสียส่วนใหญ่ที่เกิดในพื้นที่จอดรถไฟฟูา เป็นน้าเสียจากห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือและน้าล้างพื้น
เป็นต้น โดยมีแหล่งที่มาจากอาคารสานักงาน ซึ่งจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จอดรถไฟฟูาประมาณ 165
คนต่อวัน มีปริมาณน้าเสียรวม 17.61 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมาจากพื้นที่ส่วนต่างๆดังรายละเอียดในบทที่ 3 เช่น
ส่วนหอพักพนักงาน (ห้องพักผ่อนสาหรับพนักงานที่รอเข้ากะดึกหรือออกกะดึก) โรงอาหาร ส่วนงานบริหารและศูนย์
ควบคุมการเดินรถ น้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบาบัดด้วยระบบบาบัดน้าเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ แบบผิวสัมผัส
(Contact Aeration Biofilter: CAB) ก่อนระบายน้าที่ผ่านการบาบั ดแล้วไปยังบ่อพัก มีการตรวจคุณภาพก่อนปั๊ม
ระบายออกสู่ภายนอก ซึ่งจะเป็นการปูองกัน/ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้
ในส่วนน้าเสียที่เกิดจากการล้างขบวนรถไฟฟูา ซึ่งจะมีปริมาณน้าที่เกิดจากการล้างขบวนรถไฟฟูา
ประมาณวันละ 55 ลูกบาศก์เมตร แต่ในระบบการล้างรถไฟฟู า บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ล้างขบวนรถจะมีระบบปรับปรุง
คุณภาพและนาน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้สูงถึง 85% ทาให้มีน้าเสียที่ต้องบาบัดประมาณวันละ 11
ลูกบาศก์เมตร การบาบัดจะประกอบด้วยการตกตะกอนและการดักไขมัน ก่อนระบายลงถังเกรอะและเติมอากาศ น้าที่
ผ่านการบาบัดแล้วจะระบายลงบ่อตรวจสภาพ ก่อนปั๊มระบายออกสู่ภายนอก
กล่าวโดยสรุปได้ว่า น้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในที่จอดรถไฟฟูา จะเป็นน้าเสียจากการชาระล้างที่
ไม่มีสารอันตรายอันจะเป็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้าเสียที่เกิดขึ้นจะได้รับการบาบัดก่อนระบายออก ทั้งนี้ จะต้อง
มีการดูแลรักษาระบบบาบัดน้าเสียให้สามารถทาการบาบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้
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มั่นใจว่าน้าเสียที่เกิดจากโครงการจะไม่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบต่อคุณภาพน้าในแหล่งน้าที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงบ่อน้าที่
อยู่ภายในพื้นที่โครงการ
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5.4

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

5.4.1 นิเวศวิทยาทางบก
1) การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรต้นไม้
เมื่อพิจารณาที่ตั้งและสภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ช่วงแรกเป็นแนวเส้นทางรถไฟฟูาใต้ดิน และช่วงท้ายของโครงการในบริเวณฝั่งธนบุรี ตั้งแต่
สถานีดาวคะนองถึงสถานีครุใน เป็นโครงสร้างยกระดับ จากการพิจารณากิจกรรมการดาเนินการของโครงการ พบว่าใน
ส่วนที่เป็นโครงสร้างลอดใต้แนวถนน เป็นการดาเนินกิจกรรมการก่อสร้างใต้พื้นดิน มีการเปิดพื้นที่บริเวณสถานีเพื่อสร้าง
ทางขึ้น-ลง ซึ่งอาจต้องมีการตัดต้นไม้ ส่วนของโครงสร้างที่มีการยกข้ามถนน เป็นการสร้างขนานไปกับแนวถนนเดิม ซึ่ง
สภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดาเนินกิจกรรมของโครงการทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดินนั้น ประกอบด้วยอาคารสานักงาน
อาคารพาณิชย์ และอาคารที่พักอาศัยตั้งอยู่ จึงไม่พบบริเวณที่มีสภาพสั งคมพืชหนาแน่น จากการสารวจตลอดแนว
โครงการ พบต้นไม้ริมข้างทางที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่นามาปลูกเพื่ อประดับ
และให้ร่มเงาเท่านั้น นอกจากนั้น เป็นไม้ประดับชนิดต่างๆ ที่ปลูกประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือน และอาคาร
สานักงาน ซึ่งมีจานวนไม่มาก
(ก) ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้าง การดาเนินกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างใต้ดินในช่วงแรก
และโครงสร้างยกระดับในช่วงหลัง บริเวณพื้นที่ผิวถนน ไหล่ทาง จะมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย โดยเฉพาะ
บริเวณก่อสร้างสถานีและบริเวณอาคารจอดแล้วจร จะมีการตัดต้นไม้ออกบ้าง ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อสภาพสังคมพืชที่มี
อยูใ่ นพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงบ้าง โดยเป็นผลกระทบทางด้านลบ อยู่ในระดับต่า
ในส่วนของพรรณไม้ที่พบตลอดแนวสารวจในพื้นที่ศึกษาโครงการ ส่วนที่ เป็นไม้หวงห้าม ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ (ประกาศ ณ วันที่ 21
กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 143 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 )
โดยเฉพาะสัก (Tectona grandis) และยางนา (Dipterocarpus alatus) นั้น ในการออกแบบได้หลีกเลี่ยงมิให้กระทบ
กับพรรณไม้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจาเป็น ให้ทาหนังสือขออนุญาตตัดฟันหรือเคลื่อนย้ายจากกรมปุาไม้ก่อน
ส่วนไม้หวงห้ามประเภท ก ชนิดอื่นๆ เช่น ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) นนทรี (Peltophorum pterocarpum)
พิกุล (Mimusops elengi) เป็นต้น หากขึ้นอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไหล่ทางและเกาะกลางถนน สามารถตัดฟันหรือ
เคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกรมปุาไม้ แต่อาจทาหนังสือแจ้งและขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินนั้นๆ
ในกรณีที่มีต้นไม้ที่ต้องการสงวนรักษาไว้ เช่น ต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นไม้ที่มีอายุยืนเก่าแก่สภาพดี หรือต้นไม้
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต้นไม้ที่มีความสง่างาม ขึ้นอยู่ในตาแหน่งบริเวณก่อสร้างโครงการ แต่สามารถขุดย้าย
ออกได้ ควรขุดล้อมไปปลูกในจุดอื่นที่วางผังไว้แล้ว หรือนาไปพักอนุบาลไว้ในที่ที่กาหนด แล้วนากลับเข้ามาปลูกในที่
เหมาะสมหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีโอกาสรอดและเติบโตมากกว่าปล่อยไว้ในที่เดิม ซึ่งการพิจารณาว่าต้นใดควร
ย้ายหรือไม่ควรนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของต้นไม้ ความทนทานต่อการย้ายของต้นไม้ชนิดนั้นๆ ซึ่ง
จะต้องประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญว่าคุ้มค่าหรือไม่ จะต้องเปรียบเทียบความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในบางกรณี
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การโค่นทิ้งแล้วนาต้นไม้ใหม่ชนิดเดียวกันที่สมบูรณ์และอายุนอ้ ยมาปลูกจะคุ้มค่ากว่า เนื่องจากจะสามารถกาหนดพื้นที่ที่
เหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งต้นไม้จะมีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าต้นไม้ที่เกิดจากการล้อมย้าย
สาหรับต้นไม้ที่อยู่บริเวณข้างเคียงการก่อสร้างโครงการฯ นั้น ควรมี วิธีการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการดาเนินงานที่อาจสร้างความเสียหายต่อต้นไม้ได้ ดังสรุปในตารางที่ 5.4.1-1
ตารางที่ 5.4.1-1 สรุปความเสียหาย กิจกรรมต้นเหตุและกรรมวิธีป้องกันให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
ความเสียหาย
กิ่งและลาต้น

กิจกรรมการก่อสร้าง
ที่เป็นต้นเหตุ
แผลจากเครื่องมือ

กรรมวิธีการป้องกัน/รักษาให้เกิดความเสียหายน้อยทีส่ ุด

ตัดส่วนยอดให้ต่าลง/ตัดกิ่งล่าง
ให้พ้น

ล้อมรั้วกั้นกิ่งล่างและปูองกันลาต้นไว้ก่อน ให้รีบทารายงานด่วนเสนอผู้รับผิดชอบ
ทันทีเพื่อให้รุกขกรทาการรักษาบาบัดอย่างถูกวิธี
ตัดทอนลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็นในการก่ อสร้าง ต้องศึก ษาให้แน่ชัดก่อนว่ า
เครื่องมือหรือเครื่องจัก รกลที่จ ะนามาใช้ในงานก่ อสร้างต้องการความสูงน้อยสุด
เท่าใดเสียก่อนที่ลงมือทาการ การตัดแต่งต้องทาโดยรุกขกรหรือผู้ มีความรู้เท่านั้น
ห้ามใช้คนงานก่อสร้าง

โค่นต้นไม้ในบริเวณก่อสร้าง

ต้องกาหนดกะการไม่ให้ต้นไม้ที่จะโค่นล้มทับบริเวณหรือต้นไม้ที่จะสงวนรักษาไว้

รากเสียหาย
หรือถูกตัด

ถากไถดินบนที่มีอินทรียวัตถุออก ห้ามมิให้มีการถากไถดินบนบริเวณราก ห้ามใช้เครื่องจักรถอนต้นไม้ข้างเคียงออกทั้ง
ราก ควรตัดที่โคนต้น มิฉะนั้นรากของต้นที่สงวนไว้จะได้รับความเสียหาย
เทหิน/กรวด กองบนดินเหนือ
ให้กองหิน/กองกรวดนอกบริเวณราก หากจาเป็นให้ปูพื้นดินด้วยแผ่นพลาสติก ไม้อัด
บริเวณราก
หรือแผ่นใยสังเคราะห์เสียก่อน
ลดระดับผิวดินเดิมจากการขุด
ใช้กาแพงกันดินรักษาระดับด้านโคนต้นไม้ไว้อย่างเดิมและให้ห่างจากโคนต้นไม้มาก
หน้าดินออกเพื่อการเตรียม
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ รากที่ถูกกระทบเสียหายหรือขาด ให้ตัดแต่งด้วยเครื่องมือตัด
subgrade,หรือวางโครงสร้าง
แต่งที่คมเพื่อปูองกันรากคุดผิวดิน ด้านในกาแพงกันดินให้ปรับระดับด้วยมือ ด้าน
นอกอาจใช้เครื่องจักรได้แต่ต้องไม่ให้ล้อรถทับบริเวณระบบราก
ขุดหน้าดินออกเพื่อเตรียม
ใช้วัสดุปูที่ต้องการขุดไม่ลึก เช่น การปูแผ่นคอนกรีตบนทรายหรือเทคอนกรีต
subgrade สาหรับงานปูผิวแข็ง หลีกเลี่ยงบริเวณปูผิวแข็งให้ห่างจากบริเวณต้นไม้ให้มากที่สุด ถ้าเป็นถนนให้วางแนว
ให้พ้นบริเวณราก กาหนดการบดอัดไม่ให้แน่นมาก ติดตั้งระบบท่อให้อากาศ
ขุดเพื่อทาฐานรากกาแพง
ออกแบบฐานรากที่ไม่ต่อเนื่อง เว้นส่วนที่เป็นรากให้มากที่สุด ขุดด้วยมือเมื่อพบราก
สาคัญ หลีกเลี่ยงการทาฐานรากแผ่ที่ต่อเนื่อง ใช้การตอกเข็ม หล่อคานบนหัวเสาเข็ม
ขุดร่องเพื่อฝังสาธารณูปโภค
ตรวจสอบแนวท่อเดิมที่มีอยู่ ออกแบบวางแนวของใหม่ให้เข้ากั นโดยหลีกเลี่ย ง
ท่อระบายน้า
บริเวณรากต้นไม้ที่จะสงวน กาชับผู้รับเหมาให้เข้มงวดขุดร่องด้วยมือเมื่อถึงบริเวณ
ราก ขุดอุโมงค์เมื่อแนวท่อตรงกับรากสาคัญ ขุดร่ องเป็นแนวโค้งหลบรากแทนร่อง
แนวตรง
สภาพไม่เอื้อต่อ ดินบริเวณรากถูกบดอัดแน่น
ล้อมรั้วเพื่อกันไม่ให้มีรถบรรทุก เครื่องจักรกล หรือวัสดุผ่านบนดินบริเวณราก ใน
การเจริญเติบโต
บริเวณที่ต้องบดอัดดิน ควรกาหนดความแน่นไม่เกิน 85% และไม่ออกแบบให้มีการ
เครียด เรื้อรัง
วางของหนั ก บนบริ เ วณราก จั ด ตั้ ง บริ เ วณโกดั ง เก็ บ ของหรื อ บริ เ วณกองของให้
จากการถูกตัด
ห่างไกลจากต้นไม้สงวนให้มากที่สุด ปูองกันบริเวณรากจากการบดอัดแน่นด้วยการ
ลดระบบราก
ใส่เปลือกไม้บดหนา 30-60 เซนติเมตร และใส่ท่อหายใจตรงบริเวณที่เปลือกไม้บด
อัดแน่น
น้ามัน น้ามันเครื่อง สี เคมีหก
ปิดปูายประกาศเตือนบนรั้วโดยชัดเจนไม่ให้เทน้ามันเครื่อง น้ามัน หรือน้ายาล้างสี
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ราดหรือนามาเททิ้งบริเวณราก

ฯลฯ ในกรณี อุบัติเหตุให้ล้างทาความสะอาดให้หมดโดยเร็วที่สุด
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ตารางที่ 5.4.1-1 สรุปความเสียหายกิจกรรมต้นเหตุและกรรมวิธีป้องกันให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด (ต่อ-1)
ความเสียหาย

กิจกรรมการก่อสร้าง
ที่เป็นต้นเหตุ
น้าปูน น้าล้างกระบะผสม
คอนกรีตหรือรถเทส่งคอนกรีต
เทคอนกรีตเหลือทิ้งบริเวณราก
ทาผิวแข็ง ที่น้าและอากาศ
ผ่านไม่ได้
เปลี่ยนทางน้าเดิม ลดระดับน้า
ใต้ดิน ลดระดับผิวดินเดิม

กรรมวิธีการป้องกัน/รักษาให้เกิดความเสียหายน้อยทีส่ ุด
กาหนดที่ล้างเครื่องผสมหรือรถส่งปูนให้เป็นที่แน่นอนไม่ให้ไหลหรือซึมถึงระบบราก
ขุดบ่อเฉพาะและทาทางระบายลงที่รับน้าให้เรียบร้อย

ใช้วัสดุปูพื้นที่อากาศและน้าผ่านได้ เช่น บล็อกตัวหนอนปูบนทราย หากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ให้ใส่ระบบท่อหายใจ
ความชื้นในดิน
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนทางน้าเดิม หากจาเป็นควรให้มีน้าบางส่วนยังคงไหลผ่านโดย
ไม่เพียงพอ
อาจใช้ระบบท่อช่วยใช้ระบบชลประทานช่วยเสริมให้ได้ความชื้นที่หายไปจาก
สภาพแวดล้อม
ดินแฉะมาก
ระดับน้าใต้ดินสูงขึ้นจากเดิม
การถมดินที่ขวางการไหลของน้าธรรมชาติ ต้องมีการวางท่อให้น้าผ่านได้เท่าเดิม ท่อ
เกินไป
ต้องอยู่ในระดับต่าเท่ากับระดับน้าใต้ดินเดิมเพื่อไม่ให้น้าสะสมและเอ่อสูงท่วมระบบ
ราก ศึกษาลักษณะน้าใต้ดินในบริเวณและออกแบบไม่ให้กระทบลักษณะการระบาย
น้าใต้ดินเดิม
ไม่มีการระบายน้าผิวดิน
ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนผิวหน้าดินบริเวณรากจะต้องทาความลาดออกจากโคนต้น
บริเวณราก
และทารางระบายไม่ให้น้าขัง ไม่กาหนดให้โคนต้นเป็นจุดต่า ถ้าต้นไม้อยู่ในบ่อ (Tree
Well) ให้ทาท่อระบายออกไม่ให้น้าขังที่ก้นบ่อ
รดน้าต้นไม้บางชนิดมากไป
ต้นไม้หลายชนิดไม่ชอบน้าและ/หรือมากเท่าสนามหญ้า หรือต้นไม้รากตื้นบางชนิด
เลือกใช้ต้นไม้ที่ไม่ชอบแฉะไว้ด้วยกัน เพื่อให้น้าน้อยหรือไม่ให้ได้
เปิดโล่งมากขึ้น ตัดสางต้นไม้ข้างเคียงจนโล่ง
รักษากลุ่มต้นไม้ข้างเคียงไว้พอควร ในกรณีที่เป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่เป็นกลุ่ม ตัดแต่งเบา
จากเดิม
เตียนตัดแต่งมากเกินไป
บางโดยเฉพาะต้นไม้ทนร่ม ทั้งนี้ ใบไม้ คือ ที่ปรุงอาหารให้ต้นไม้เติบโตและหายจาก
การช็อก
ที่มา : ดัดแปลงจาก Tree City USA Bulletin, No. 20 /American Planning Association and Scenic America.
: เดชา บุญค้า, 2543.

สาหรับในพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ บริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่า และ
บริเวณพื้นที่บ่อปลาและพื้นที่ชุ่มน้า ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการดาเนินงานก่อสร้างบริเวณพื้นที่รกร้างคือ การตัดพืช
พรรณที่ขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เช่น กระถินยักษ์ (Leucaene leucocephala (Lam.) de Wit) และมะขามเทศ (Acacia
auriculaeformis A.Cunn.ex Benth.) นอกจากนี้ ยังมีการตัดพืชล้มลุกและพืชชนิดอื่นอีก 42 ชนิด แต่เนื่องจากระบบ
นิเวศบริเวณโครงการเป็นระบบนิเวศเกิดใหม่ ไม้ยืนต้นที่พบเป็นไม้ที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเติบโตได้
ง่ายในทุกสภาพแวดล้อม เช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ กระถินณรงค์ ชนิดพรรณไม้อื่นที่พบทั้งหมดเป็นพรรณไม้ที่พบได้ทั่วไปและไม่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ไม่คุ้มค่าต่อการนามาแปรรูป ซึ่งมีหลายชนิดที่เป็นวัชพืช เช่น อ้อ ผักบุ้ง ไมยราบ ดังนั้น จึงประเมินว่า
การถางพื้นที่เพื่อการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา เป็นผลกระทบด้านลบต่อพืชในระบบนิเวศในระดับต่า
ส่วนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างในพื้นที่บ่อปลาและพื้นที่ชุ่มน้า คือ การตัด/ย้ายพืช
พรรณที่ขึ้นอยู่ในปัจจุบันที่นามาปลูกเป็นไม้ประดับ คือ ตีนเป็ด (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) และต้นหมาก (Areca
catechu Linn.) โดยพรรณพืชที่พบเป็นไม้ประดับที่นามาปลูก ไม่ใช่พันธุ์ไม้หายาก ต้นไม้บางชนิดมีการปลูกในกระถาง
ขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายไปปลูกที่อื่นได้ ส่วนพื้นที่ที่เป็นบ่อน้า ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นบ่อหน่วงน้าของโครงการ
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มิได้มีการปรับถมหรือปรับถมบางส่วนเท่านั้น อีกทั้งพืชน้าที่พบคือ พวกผักตบชวาและแพงพวยน้า และพวกธูปฤาษี ซึ่ง
เป็นกลุ่มวัชพืช ดังนั้น จึงประเมินว่าการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูาส่งผลกระทบต่อพืชเหล่านี้ในระดับต่าเช่นกัน
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะด าเนิ น การ ไม่ มี กิจ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อต้ น ไม้ โ ดยรอบแต่ อย่ า งใด จึ ง ประเมิ น ได้ ว่ า ไม่ มี
ผลกระทบเกิดขึ้น ในทางกลับกัน พื้นที่โครงการในส่วนที่เป็นอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา จะมีการปลูกต้นไม้ที่
มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีพืชในระบบนิเวศของเมืองเพิ่มขึ้น
2) การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรสัตว์
การดาเนินโครงการอาจเกิดผลกระทบต่อสัตว์ในพื้นที่โครงการได้ เช่น การตัดต้นไม้ การปรับพื้นที่ อาจ
ทาลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสียงดังรบกวน กิจกรรมต่างๆที่ได้กล่าวมาย่อมส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสัตว์ ระดับของผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์อาจอยู่ในระดับต่า ปานกลาง หรื อสูง ขึ้นอยู่กับชนิดและขีด
ความสามารถของสัตว์ต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทิศทางของผลกระทบเป็นไปได้ 3 ทางคือ
(1) ทรัพยากรสัตว์เสียประโยชน์ เพราะได้รับผลกระทบทางลบจากการดาเนิน การโครงการ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร ที่หลบภัย และที่ผสมพันธุ์ถูกทาลาย หรือรบกวนจากการทากิจกรรม
ต่างๆ ในระหว่างที่ดาเนินโครงการ เช่น ปรับพื้นที่จะมีการใช้เครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดเสียงดังรบกวนสัตว์ การตัด
ต้นไม้ในพื้นที่จะเป็นการทาลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของทรัพยากรสัตว์ เช่น สัตว์เลี้ยงลู กด้วยนม สัตว์ที่อาศัยอยู่
ในพื้นดิน ซึ่งสัตว์ในบริเวณนั้นต้องอพยพไปหาพื้นที่อาศัยที่อยู่บริเวณข้างเคียง และจะทาให้เกิดการแย่งอาหาร ทาให้ที่
อยู่อาศัยและแหล่งอาหารไม่พอเพียง สัตว์ที่อ่อนแอกว่าก็จะลดจานวนลง ทาให้ความหลากหลาย ความชุกชุม และ
ความหนาแน่นของประชากรสัตว์ลดลง จากการศึกษาในพื้นที่อาคารจอดแล้วจรและบริเวณที่จะก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา
พบว่าสัตว์ที่ได้รับผลกระทบทางลบ ได้ แก่ กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน จากการสารวจพบว่า
สัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ คือ เหี้ย (Varanus salvator (Laurenti)) ซึ่งในพื้นที่พบว่าเป็นชนิดพันธุ์เด่น ที่เป็นตัวชี้วัด
สภาพแวดล้อม แหล่งน้าลาคลอง รวมทั้งบริเวณปุาริมน้าในเขตเมืองและปากแม่น้า โดยแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่
อาศัย (Habitat) จะลดลงจากการดาเนินโครงการ เนื่องจากจะต้องแผ้วถางต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่เปิดเป็นที่โล่ง ส่วน
ชนิดพันธุ์รองลงมา ได้แก่ งูเขียวปากแหนบ (Ahaetulla nasuta) และจิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus
Dumeril & Bibron) ส่วนกลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ที่ได้รับผลกระทบจากการแผ้วถางต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่เปิด
เป็นที่โล่ง ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไป ไม่พบชนิ ดพันธุ์เด่นที่เป็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อม เช่น คางคกบ้าน (Bufo
melanostictus Schneider) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra Gray) ส่วนกลุ่มสัตว์ชนิดอื่นได้รับผลกระทบในทางลบ
น้อย ส่วนใหญ่มีการปรับตัวได้ดี ทาให้พฤติกรรมการดารงชีวิต การหาอาหาร และการอพยพโยกย้ายเปลี่ ยนแปลงไป
เล็กน้อย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ได้แก่ การสัญจรของยานพาหนะทาให้มีเสียงดังเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(2) ทรัพยากรสัตว์ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร
เพิ่มขึ้นจากการดาเนินโครงการ ทาให้สัตว์ที่ชอบพื้นที่เปิดโล่งและสัตว์ที่ไม่กลัวคนและสามารถปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่ที่มี
เสียงดังได้ เช่น นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) และนกกระจอกบ้าน (Passer
montanus) เป็นต้น อพยพเข้ามาในพื้นที่โครงการ เพื่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆเช่น การหากิน การผสมพันธุ์และการ
สร้างรัง ทาให้สัตว์พวกนี้มีประชากรเพิ่มขึ้น สัตว์ที่ได้รับผลกระทบทางบวกจากการดาเนินกิจกรรมของโครงการ พบว่า
มีสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko (Linnaeus)) เนื่องจากการดาเนิน
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กิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ มีการใช้ไฟแสงสว่างในพื้นที่โครงการตลอดเวลา และมี
อาณาเขตกว้าง ซึ่งเป็นแหล่งรวมกลุ่มของแมลงกลุ่มใหญ่ เป็นแหล่งอาหารที่ดีของตุ๊กแกบ้านได้ ส่วนชนิดพันธุ์อื่นไม่พบ
ลักษณะเด่นที่เป็นตัวชี้วัดความแตกต่างจากการดาเนินกิจกรรมของโครงการได้อย่างชัดเจน
(3) ทรั พ ยากรสั ต ว์ ที่ ป รั บ ตั ว ได้ ทรั พ ยากรสั ต ว์ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเพราะสภาพพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม
เปลี่ ย นแปลงไป แต่ สั ต ว์ ส ามารถปรั บ ตั ว ตามสภาพการเปลี่ ย นแปลงและอาศั ย หรื อ ด ารงชี วิ ต ต่ อ ไปตามปกติ ใ น
สภาพแวดล้อมบริเวณรอบพื้นที่โครงการ ส่วนมากสัตว์กลุ่มนี้มีขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้เร็วและต้องการพื้นที่ในการ
ดารงชีวิตไม่มากนัก เช่น สัตว์จาพวกนก
ผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ในพื้นที่ศึกษาโครงการ จากทรัพยากรสัตว์ที่สารวจ พบว่าส่วนใหญ่สามารถ
ปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและอาศัยหรือดารงชีวิตต่อไปตามปกติในสภาพแวดล้อมบริเวณรอบพื้นที่ โครงการ
เนื่องจากทรัพยากรสัตว์ที่สารวจพบทั้งหมดมีขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้เร็วและต้องการพื้นที่ในการดารงชีวิตไม่มากนัก ซึ่ง
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อสัตว์ในระบบนิเวศได้ดังนี้
(ก) ระยะก่อสร้าง
 แนวเส้นทางโครงการและสถานีรถไฟฟ้า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นการรบกวนสัตว์อันเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การปรับพื้นที่ การขน
ย้ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลา แต่เนื่องจาก
ทรัพยากรสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนที่และปรับตัวได้ รวมทั้งพยายามเคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณ
ที่มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสัตว์ที่สารวจพบเป็นนก 18 ชนิด ทั้งหมดเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์
นอกจากนี้ มีพวกกระรอกหลากสี หนูหริ่งบ้าน หนูท่อ คางคก อึ่งอ่าง รวมถึงจิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่าและจิ้งเหลน ทาให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรสัตว์มีน้อย แต่อาจมีสัตว์บางชนิดที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น
จากเสียงดังรบกวน หรือการล่าสัตว์หรือทาลายชีวิตสัตว์ ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ตลอดแนว
เส้นทางโครงการและสถานีรถไฟฟูาเป็นพื้นที่ในเขตเมือง ที่โดยปกติจะมีทั้งเสียง แสง หรือสิ่งรบกวนอื่นๆอันเกิดจาก
กิจกรรมของชุมชนอยู่แล้ว รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างอาคารที่พบเห็นได้ทั่วไป ดังนั้น จึงประเมินว่า เสียงที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการดาเนินกิจกรรมของโครงการ จะมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรสัตว์ในระดับต่า
 อาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟ้า
ในระยะก่อสร้าง ต้องแผ้วถางต้นไม้และปรับพื้นที่เปิดเป็นที่โล่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์
โดยเฉพาะพวกนกและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกค่อนข้างมาก ซึ่งผลจากการสารวจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา
พบนกทั้งหมด 18 ชนิด ทุกชนิดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่าต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนี้ พบสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์
สะเทือนน้าสะเทินบก เช่นเดียวกับที่สารวจตามแนวเส้นทางโครงการและสถานี ยกเว้น เหี้ย ซึ่งพบในพื้นที่บริเวณที่จะ
ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีสภาพเป็นบ่อน้า/บ่อปลาและพื้นที่ลุ่มริมน้า อย่างไรก็ตาม ตลอดแนว
พื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของบริเวณก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ยังคงมีสภาพเป็นบ่อน้าและพื้นที่ลุ่มริมน้า ทาให้
สัตว์เหล่านี้ สามารถเคลื่อนย้ายไปอาศัยอยู่ได้ จึงประเมินว่าจะไม่เกิดเป็นผลกระทบที่สาคัญ
(ข) ระยะดาเนินการ
 แนวเส้นทางโครงการและสถานีรถไฟฟ้า
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ในระยะดาเนินการ สัตว์สามารถดารงชีวิตอยู่ในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติ รวมทั้งอาจมี
สัตว์บางชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งประเมินว่าจะเป็นสัตว์จาพวกนกที่พบเห็นทั่วไปเป็นส่วนใหญ่
ที่อาจเข้ามาหลบแดด-ฝนหรือพักพิงชั่วคราว ดังนั้น ภายหลังการเปิดดาเนินการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการเดินรถและ
การให้บริการของสถานีรถไฟฟูา จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์

 อาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟ้า
ในระยะดาเนินการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณที่จอดรถไฟฟูาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โดยตรง แม้ว่า
อาจจะเกิดเสียงดังขึ้นได้ในพื้นที่จอดรถไฟฟูา โดยได้ประเมินไว้ในข้างต้นว่า สัตว์ชนิดต่างๆเหล่านั้น สามารถเคลื่อนย้าย
ไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ โดยเฉพาะทางด้านเหนือและตะวันตกของบริเวณที่จอดรถไฟฟูาที่มีสภาพเช่นเดียวกับพื้นที่
โครงการ (ก่อนมีการก่อสร้าง) ในทางกลับกัน ในพื้นที่ของอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา จะมีการปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ว่างที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จาพวกนกได้ จึงประเมิ นได้ว่า การดาเนินโครงการมี
ผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรสัตว์ในระดับต่า
5.4.2 นิเวศวิทยาทางน้า
(ก) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมในการก่อสร้างโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศทางน้า ได้แก่ การขุดดิน การปรับถม
พื้นที่ การก่อสร้างฐานราก/เข็มเจาะ/ตอม่อ การก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานีใต้ดิน ซึ่งมีการเปิดหน้าดิน อาจมีการกัดเซาะ
พังทลายของดินจากการก่อสร้างที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแหล่งน้าผิวดิน เมื่อฝนตกอาจทาให้ตะกอนดินถูกชะลงสู่แหล่งน้า
ส่งผลกระทบต่อนิเวศทางน้าดังนี้
 ผลกระทบจากการปนเปื้อนของตะกอนดินที่เกิดจากการเปิดหน้าดินและการขุดดิน ซึ่งอาจถูกชะล้าง
ลงสู่แหล่งน้า ทาให้มีความขุ่นเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้ปริมาณแสงที่ส่องผ่านลดลง ทาให้ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่
สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงลดลง แต่จากการที่ประเทศไทยมีความเข้มของแสงค่อนข้างมาก อีกทั้งการก่อสร้าง
ที่อาจเกิดเป็นผลกระทบจะเกิดขึ้นในบางบริเวณเท่านั้นและสามารถกาหนดมาตรการในการปูองกัน /ลดผลกระทบได้
จึงประเมินว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่า
สาหรับผลกระทบของตะกอนแขวนลอยต่อแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน คืออาจไปรบกวนระบบ
การหายใจ แม้ว่าแหล่งน้าที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านส่วนใหญ่มีบทบาทในการเป็นคลองระบายน้า น้ามีคุณภาพ
เสื่อมโทรมและมีแพลงก์ตอนสัตว์แ ละสัตว์หน้าดินไม่มากนัก ที่จะถูกกระทบ แต่ก็ควรมีมาตรการในการปูองกันมิให้
ตะกอนดินปนเปื้อนจนเกิดเป็นผลกระทบเพิ่มขึ้น
 ผลกระทบจากการปนเปื้อนน้ามันและไขมันที่ถูกชะล้างปนเปื้อนลงในแหล่งน้า คราบน้ามันที่ลอย
เหนือน้า จะทาให้การละลายออกซิเจนจากอากาศลงสู่แหล่งน้าลดลง การส่องผ่านของแสงอาทิตย์ที่ลงสู่แหล่งน้าลดลง
ซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อการด ารงชี วิ ตของสัต ว์ น้ า นอกจากนี้ คราบน้ ามั น โดยเฉพาะจากเครื่องจั กรกล จะย่ อยสลายตาม
ธรรมชาติได้ช้า ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้าแล้ว ยังอาจเป็นผลกระทบ
โดยตรงต่อสัตว์น้าหากรับสัมผัส แต่จากการที่แหล่งน้าที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทที่สาคัญทาง
นิเวศ จึงประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับปานกลาง
 การลดลงของปริมาณออกซิเจนจากการปล่อยน้าทิ้งลงสู่แหล่งน้าผิวดิน น้าเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณ
บ้านพักคนงานซึ่งน้าเสียเหล่านีม้ ีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก หากไม่มีการบาบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล เมื่อระบายลง
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แหล่งน้าจะเกิดความสกปรกและการย่อยสลายจะทาให้ปริมาณออกซิเจนละลายที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศในน้า
ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบที่สารวจพบอยู่แล้วในสภาพปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดมาตรการเพื่อการปูองกันและ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการ เพื่อมิให้น้าเสียส่วนนี้ เกิดเป็นผลกระทบที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าแหล่งน้าที่แนวเส้นทาง
โครงการพาดผ่านจะมิได้มีความสาคัญทางนิเวศก็ตาม
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ กิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การระบายน้าทิ้งจากการชาระล้าง
การล้างทาความสะอาด จากห้องน้า ห้องส้วมของอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งในส่วนของที่จอดรถไฟฟูาจะ
มีน้าเสียจากการล้างขบวนรถไฟฟูาด้วย ผลกระทบต่อนิเวศทางน้าจากการดาเนินโครงการสรุปได้ดังนี้
 การปนเปื้อนน้ามันและไขมัน จากการบารุงรักษาภายในที่จอดรถไฟฟูา
กิจกรรมในการซ่อมบารุงภายในที่จอดรถไฟฟูาเป็นการซ่อมบารุงเบา (Light Maintenance) แต่ก็
อาจมีน้ามัน สารหล่อลื่น รวมถึงสิ่งสกปรกที่เกิดจากการล้างขบวนรถไฟฟูา ซึ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่จากัดที่กาหนดไว้ ทาให้
สามารถรวบรวมและจัดการได้ โอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของน้ามันและไขมันโดยตรงต่อแหล่งน้าจึง ไม่น่าจะเกิดขึ้น
ประเมินได้ว่าผลกระทบที่จะต่อเนื่องถึงระบบนิเวศในน้าจะอยู่ในระดับต่า
 การปนเปื้อนน้าทิ้งจากอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา
บริเวณอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา จะมีเจ้าหน้าที่ประจา ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เป็นน้าเสียจากห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ และน้าล้างพื้น เป็นต้น ซึ่งน้าเสียที่เกิดขึ้นจะมีระบบการรวบรวมและบาบัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ดังกล่าวในหัวข้อคุณภาพน้า ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดเป็นผลกระทบต่อคุณภาพน้าและต่อเนื่องถึง
นิเวศในน้าจึงเกิดได้น้อย จึงประเมินผลกระทบในระดับต่า
5.5

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

5.5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการมีระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีรถไฟฟูา 17 สถานี เป็นสถานียกระดับ 7 สถานี
และสถานีใต้ดิน 10 สถานี อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง (อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก, อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ)
และที่จอดรถไฟฟูา 1 แห่ง สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีและที่จอดรถไฟฟูา ในระยะรัศมี 500 เมตร แสดง
ในตารางที่ 5.5.1 - 1
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จะประเมินใน 2 ประเด็ น ได้แก่ 1)
ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) พ.ศ.
2556, ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
รายละเอียดของการประเมินผลกระทบของแต่ละประเด็น มีดังนี้
1) ความสอดคล้องการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุง เทพมหานคร ฉบั บที่ 16
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ.2556
โครงการประกอบด้วยสถานีรถไฟฟูารวม 17 สถานี นับแต่จุดเริ่มต้นไปจะเป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานี และ
เป็นสถานียกระดับ 7 สถานี ในจานวนนี้มี 15 สถานี คือตั้งแต่สถานีรัฐสภาไปจนถึงสถานีราษฎร์บูรณะ อยู่ในเขตพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานี ในระยะ 500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ย่านการค้า สถานที่
ราชการ และพื้นที่ถนน เป็นต้น โดยพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการดังกล่าว ได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นพื้นที่
สีน้าเงิน สีน้าตาล สีแดง และสีส้ม ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ.
2556 ดังตารางที่ 5.5.1 - 1 ซึ่งข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งสี น้าเงิน สีน้าตาล สีแดง และสีส้ม ไม่ได้ห้ามการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟูา ที่เป็นโครงการระบบคมนาคมและขนส่งแต่อย่างใด ดังนั้น โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จึงสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
2) ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงฯ ตั้งแต่สถานีราษฎร์บูรณะจนถึงที่จอดรถไฟฟูา ประกอบด้วยสถานียกระดับ
2 สถานี ได้แก่ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน และมีที่จอดรถไฟฟูาบริเวณวงแหวนใต้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีและที่จอดรถไฟฟูา ในรัศมี 500 เมตร
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่ย่านการค้า และพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินของแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา ให้เป็นพื้นที่สีแดง ส่วน
พื้นที่ที่จอดรถไฟฟูาได้กาหนดให้เป็นพื้นที่สีม่วง ดังตารางที่ 5.5.1 - 1 ซึ่งข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งพื้นที่สีแดง
และสีม่วง ไม่ได้ห้ามการก่อสร้างโครงการรถไฟฟูา ที่เป็นโครงการคมนาคมและขนส่งแต่อย่างใด ดังนั้น โครงการ
รถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จึง มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ ดังกล่าวด้วย

5-99

ตารางที่ 5.5.1-1 สภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ ินโดยรอบสถานีและที่จอดรถไฟฟ้า ภายในรัศมี 500 เมตร
สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (%)
สถานีรถไฟฟ้า/
ที่จอดรถไฟฟ้า

พื้นที่กาหนดตาม
ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2556)
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ไม้ผล
ผสม

พื้นที่
เพาะเลี้ยง
ปลา

พื้นที่ลุ่ม

ทุ่งหญ้า

สถานที่
พักผ่อน

ไม้ละเมาะ

-

3.38

2.97

-

-

-

-

-

-

สีน้าเงิน กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท ส2

0.49

-

4.74

6.50

-

-

-

-

-

-

สีแดง กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท พ3

56.84

-

-

6.39

1.25

-

-

-

-

-

-

สีน้าตาล กาหนดใช้
ประโยชน์ที่ดิน ประเภท ย8

32.17

64.03

-

-

1.65

2.15

-

-

-

-

-

-

สีน้าตาล กาหนดใช้
ประโยชน์ที่ดิน ประเภท ย8

5. สถานีบางขุนพรหม

13.17

74.56

-

-

3.91

8.36

-

-

-

-

-

-

สีน้าตาล กาหนดใช้
ประโยชน์ที่ดิน ประเภท ย8

6. สถานีผ่านฟูา

21.33

74.56

-

-

10.37

8.42

-

-

-

-

-

-

สีแดง กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท พ3

7. สถานีสามยอด

36.18

69.75

-

-

11.97

2.17

-

-

-

-

4.02

-

สีแดง กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท พ3

8. สถานีสะพานพุทธฯ

9.41

80.58

-

-

9.46

0.56

-

-

-

-

-

-

สีน้าตาล กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท ย8

9. สถานีวงเวียนใหญ่

0.83

86.15

-

-

11.16

-

-

-

-

-

1.86

-

สีแดง กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท พ4

10. สถานีสาเหร่

21.88

72.36

-

-

4.93

0.83

-

-

-

-

-

-

สีน้าตาล กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท ย8

ย่าน
การค้า

โรงงาน
อุตสาหกรรม

หมู่บ้าน

1. สถานีรัฐสภา

62.10

31.55

-

2. สถานีศรีย่าน

1.04

87.21

3. สถานีวชิรพยาบาล

35.52

4. สถานีหอสมุดแห่งชาติ

บทที่ 5
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ถนน

แม่น้า
ลาคลอง

สถานที่
ราชการ

ตารางที่ 5.5.1-1 สภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ ินโดยรอบสถานีและที่จอดรถไฟฟ้า ภายในรัศมี 500 เมตร (ต่อ)
สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (%)
สถานีรถไฟฟ้า/
ที่จอดรถไฟฟ้า

พื้นที่กาหนดตาม
ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2556)
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ถนน

แม่น้า
ลาคลอง

ไม้ผล
ผสม

พื้นที่
เพาะเลี้ยง
ปลา

พื้นที่ลุ่ม

ทุ่งหญ้า

สถานที่
พักผ่อน

ไม้ละเมาะ

-

6.83

4.58

-

-

-

-

-

-

สีน้าตาล กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท ย8

1.19

-

12.35

1.71

-

-

-

-

-

-

สีแดง กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท พ 3

78.63

6.75

-

6.03

-

-

-

-

-

-

-

สีแดง กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท พ 3

6.84

72.60

8.19

-

11.02

1.34

-

-

-

-

-

-

สีส้ม กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท ย7

15. สถานีราษฎร์บูรณะ

0.94

79.87

6.93

-

9.50

0.77

-

-

-

-

1.99

-

สีส้ม กาหนดใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภท ย5

16. สถานีพระประแดง

-

25.63

17.01

35.85

6.94

-

-

-

-

9.65

-

4.90

สีแดง พ2**

1.11

44.90

35.44

0.15

3.55

1.39

10.80

-

-

2.45

-

0.18

สีแดง พ2**

-

34.54

23.06

8.37

17.49

-

-

4.68

7.42

4.44

-

-

สีม่วง อ**

สถานที่
ราชการ

ย่าน
การค้า

โรงงาน
อุตสาหกรรม

หมู่บ้าน

11. สถานีดาวคะนอง

1.53

83.20

3.86

12. สถานีบางปะแก้ว

2.89

81.85

13. สถานีบางปะกอก

8.59

14. สถานีสะพานพระราม 9

17. สถานีครุใน
18. ที่จอดรถไฟฟูา
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หมายเหตุ :* พื้นที่กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
**การกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ
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(ก) ระยะก่อสร้าง
 แนวเส้นทางโครงการ
- ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดนิ ในพื้นที่เขตทาง
แนวเส้นทางที่เป็นโครงสร้างใต้ดิน จะมีการขุดเจาะอุโมงค์ โดยเริ่มต้นที่ช่วง Transition ในเขตพื้นที่
ทหาร ไปจนถึง Transition ก่อนถึงสถานีดาวคะนองประมาณ 280 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 12.7 กิโลเมตร
ประเมินว่ามีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดินในพื้นที่เขตทาง โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างแนวเส้นทางใน
บริเวณใต้ดิน ส่วนผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ข้างละ 500 เมตรจากแนวเขตทาง จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินเนื่องจากเป็นแนวอุโมงค์ใต้ดินทั้งหมด
แนวเส้นทางที่เป็นโครงสร้างยกระดับ เริ่มต้น สถานีเตาปูน (CH 0+000) ถึงช่วง Transition บริเวณ
พื้นที่ทหาร (CH 0+755) และจากช่วง Transition (CH 13+886) ไปจนถึงที่จอดรถไฟฟูา ระยะทางรวม 10.8 กิโลเมตร
(เป็นโครงสร้างเปลี่ยนระดับ 0.8 กิโลเมตรและโครงสร้างยกระดับ 10.0 กิโลเมตร) การก่อสร้างจะดาเนินการบนพื้นที่ใน
แนวของถนน ง.8 (ช่วง CH 0+844) และนับแต่ Transition ที่ CH 13+886 ไปจนถึงสิ้นสุดสายทาง การก่อสร้างจะ
ดาเนินการบนเกาะกลางของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดิน จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะบริเวณเกาะกลางถนน ส่วนรูปแบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ข้างละ 500 เมตรจาก
เขตทางจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว
 การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
สถานีที่เป็นสถานีใต้ดิน ได้แก่ สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟูา สถานี สามยอด สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสาเหร่ ในการ
ก่อสร้างสถานีใต้ดิน ต้องมีการใช้พื้นผิวจราจรของถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนประชาธิปก และถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน และพื้นบาทวิถีบางส่วน เป็นพื้นที่เขตก่อสร้าง ซึ่งการดาเนินการของโครงการจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างถาวรในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟูาใต้ดินและทางขึ้นลงสถานีดังกล่าว
ส่วนในพื้นที่ข้างละ 500 เมตรจากเขตทางจะไม่มีการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างใดๆของโครงการ
ส่วนสถานียกระดับ ได้แก่ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน ในการก่อสร้างต้องใช้พื้นที่ เกาะกลางของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และพื้นบาทวิถีบางส่วน เป็นเขตพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ที่ดินอย่างถาวรในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟูายกระดับและทางขึ้นลงสถานีดังกล่าวเช่นกัน ส่วนในพื้นที่ข้างละ
500 เมตรจากเขตทาง จะไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
 การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร
การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่ง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างถาวรใน
พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารจอดแล้วจรของโครงการ โดยทั้งพื้นที่อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก (พื้นที่ประมาณ 6.7+1.8
ไร่) และอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ (พื้นที่ประมาณ 3.5+4.1 ไร่) ปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ว่างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม
บางส่วนเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างทั้งหมด โดยมีการจัดภูมิทัศน์โดยมีการปลูกต้นไม้
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินมากนัก
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 การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า
การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างถาวรในพื้นที่ที่ กาหนด
เป็นที่ตั้งที่จอดรถไฟฟูาและอาคารองค์ประกอบอื่นๆของโครงการ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ว่างที่มีต้นไม้
และวัชพืชขึ้นปกคลุม บางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่ม บ่อน้า การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูาและอาคารองค์ประกอบต่างๆ จะทาให้
พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นอาคารปกคลุม และระบบรางสาหรับรถไฟฟูา แต่พื้นที่บางส่วนจะมีการปรับภูมิทัศน์โดยการ
ปลูกต้นไม้ โดยบริเวณที่เป็นที่จอดรถไฟฟูา นี้มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบระดับ
ปานกลาง ส่วนในพื้นที่ข้างเคียง จะไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่จะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน
(ข) ระยะดาเนินการ
 แนวเส้นทางโครงการและสถานีรถไฟฟ้า
ในระยะดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ข้างละ 500 เมตรตามแนวเส้นทาง
โครงการและสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินจากบ้านเรือนเป็นห้างสรรพสินค้า
อาคารพาณิชย์ หรืออาคารสานักงาน และส่งผลให้ที่ดินมีราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริเวณตามแนวเส้นทางโครงการ
และสถานีรถไฟฟูา สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานี
ผ่านฟูา สถานีสามยอด สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสาเหร่ ปัจจุบันเป็นบริเวณที่มี การพัฒนา
เกือบจะเต็มพื้นที่โดยมีความเจริญค่อนข้างมากอยู่แล้ว โดยเป็นร้านค้า อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการ โบราณสถาน
อีกทั้งการพัฒนาจะอยู่ภายใต้ข้อจากัดของผังเมืองรวม ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่อ การใช้ที่ดินมี
ผลกระทบในระดับต่า
ส่วนตามแนวเส้นทางโครงการและสถานีรถไฟฟูายกระดับ ได้แก่ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 และสถานีราษฎร์บูรณะ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว เป็นร้านค้า อาคารพาณิชย์
และสถานที่ราชการ ซึ่งมีความเจริญค่อนข้างมากเช่นกัน โดยมีการพัฒนาเกือบเต็มพื้นที่ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการ
พัฒนาอาจเปลี่ยนแปลงไปได้อันมีผลสืบเนื่องมาจากการมีโครงการ เช่น จากรูปแบบของอาคารพาณิชย์ที่มีความสูงไม่
มาก อาจเปลี่ยนไปเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดใหญ่ที่ขยายขนาดตามแนวสูง ตามวิถีชีวิตและความนิยมของผู้ที่อยู่
อาศัยในเมืองในปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะอยู่ภายใต้ข้อจากัดของผังเมืองรวม ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนาโครงการต่อการใช้ที่ดิน จึงมีผลกระทบในระดับต่าถึงปานกลาง สาหรับบริเวณสถานีพระประแดงและสถานี
ครุ ใ น สภาพปั จ จุ บั น เป็ น บ้ า นเรื อ นอยู่ อ าศั ย อาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น ไปเป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์
คอนโดมิเนียม อาคารสานักงานขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยจากการที่ยังมีพื้นที่ว่างสาหรับการพัฒนาที่อาจจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมากกว่าบริเวณพื้นที่โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงประเมินผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนาโครงการต่อการใช้ที่ดิน มีผลกระทบในระดับปานกลาง
 อาคารจอดแล้วจร
ในระยะดาเนินการ บริเวณพื้นที่อาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่งของโครงการได้เปลี่ยนจากพื้นที่ว่างและ
พื้นที่สิ่งปลูกสร้างเดิม ไปเป็นอาคารเพื่อการจอดรถ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรที่ไม่ขัดกับข้อกาหนดผังเมืองและ
ประเมินว่าจะไม่ชักนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยรอบมากนัก โดยอาจก่อให้เกิดร้านค้าบริเวณที่ประชิดกับ อาคาร
จอดแล้วจรได้บ้าง ส่วนบริเวณโดยรอบที่ห่างออกไป รูปแบบการใช้ที่ดินจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นและความต้องการขยายที่อยู่อาศัยที่อาจเพิ่มขึ้น มิใช่เป็นผลที่เกิดจากการมีอาคารจอดแล้วจร
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 ที่จอดรถไฟฟ้า
บริเวณพื้นที่จอดรถไฟฟูาจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินจากสภาพที่เป็นพื้นที่ว่าง มีต้นไม้และ
วัชพืชขึ้นปกคลุม บางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่ม บ่อน้า กับมีสิ่งปลูกสร้างบางส่วน ไปเป็นอาคารจอดรถไฟฟูา อาคารบริหารและ
ศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารซ่อมบารุงทางรถไฟฟูา และอาคารล้างขบวนรถไฟฟูา เป็นต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถาวร ที่เกิดบนพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ส่วนพื้นที่โดยรอบที่จอดรถไฟฟูา พิจารณาจากข้อเท็จจริงได้ว่าบริเวณด้านทิศเหนือ
ตะวันออกและทิศใต้จะอยู่ประชิดกับถนนและทางพิเศษ ซึ่งเป็นข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม
หรือที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ส่ วนด้านตะวันตกเป็นพื้นที่ว่างที่มีต้นไม้และวัชพืชกับส่วนที่เป็นบ่อน้า ถัดไปเป็นที่อยู่อาศัยที่
พัฒนาเกือบเต็มพื้นที่แล้ว โอกาสการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ประชิด ที่จอดรถไฟฟูาจึงคิดเป็นพื้นที่ไม่มาก อีกทั้งกิจกรรม
ของที่จอดรถไฟฟูามิได้เป็นกิจกรรมที่จะเหนี่ยวนาให้เกิดพื้นที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม แต่ก็มิได้เป็นกิจกรรมที่จะกีด
ขวางการพัฒนา จึงประเมินว่า รูปแบบการใช้ที่ดินบริเวณที่จอดรถไฟฟูาและพื้นที่ใกล้เคียงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาพืน้ ที่โดยรวมเป็นสาคัญ ไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา
กล่าวได้ว่า การดาเนินการของที่จอดรถไฟฟูา ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดินในระดับต่า
5.5.2 ระบบสาธารณูปโภค
(ก) ระยะก่อสร้าง
บริเวณการก่อสร้างโครงการมีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและสาธารณูปโภคบนดิน โดยต้องทาการรื้อย้าย
ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟูา เสาไฟฟูา ระบบโทรศัพท์ ระบบระบายน้า รายละเอียดดังตารางที่ 5.5.2-1 การรื้อย้าย
อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้าประปา การจ่ายกระแสไฟฟูา การใช้โทรศัพท์และการระบายน้า พิจารณาได้ดังนี้
 การก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจรและสถานีรถไฟฟ้า
การก่อสร้างโครงการจะมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคบริเวณที่มีการก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และสถานีรถไฟฟูารวม 17 สถานี ระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญได้แก่ ระบบประปา ซึ่งมีขนาดท่อ
ประปาอยู่ในช่วง 200 - 1,000 มิลลิเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ การประปานครหลวง ระบบไฟฟูา จะมีการรื้อย้าย
สายส่ ง เสาไฟฟู า หม้ อแปลงไฟฟู า หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบคือ การไฟฟู า นครหลวง ระบบโทรศัพ ท์ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และระบบระบายน้า ซึ่งก่อนการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว จะต้องมี
การก่อสร้าง/ติดตั้งชดเชยให้แล้วเสร็จก่อน เมื่อทาการเชื่อมต่อระบบที่สร้างชดเชยกับโครงข่ายปัจจุบันแล้ว จึงจะรื้อ
ย้ายสาธารณูปโภคส่วนที่กีดขวางการก่อสร้างออกไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทาการเชื่อมต่อระบบ
เท่านั้น ซึ่งประเมินว่า การวางแผนงานที่ดีจะทาให้เกิดเป็นผลกระทบในระดับต่าในแต่ละบริเวณ อย่างไรก็ตาม พื้นที่
ก่อสร้างโครงการตลอดระยะทาง 23.5 กิโลเมตรนั้นตั้งอยู่ในเขตเมือง ที่มีระบบสาธารณูปโภคจานวนมาก บางบริเวณมี
หลายระบบร่วมกันในพื้นที่หนึ่งๆ หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ผลกระทบจะเกิดขึ้นตลอดแนวเส้นทาง ในขณะที่การ
จัดการจะแบ่งเป็นเขตพื้นที่ๆได้ จึงประเมินว่าระดับผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า
การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา บริเวณวงแหวนใต้ จะมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคบนดิน บริเวณถนน
คู่ขนานกาญจนาภิเษก ซึ่ งส่งผลกระทบต่ อความไม่สะดวกในขณะที่มีการรื้อย้ายระบบสาธารณูป โภค ทั้ งนี้ พื้น ที่
ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูาเป็นพื้นที่ว่างที่มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ไม่มีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคที่
ต้องทาการรื้อย้ายมากนัก สามารถกาหนดแผนการดาเนินงานที่จะไม่ให้เกิดเป็นผลกระทบที่สาคัญได้ โดยภาพรวม
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่า
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ตารางที่ 5.5.2-1 รายะเอียดระบบสาธารณูปโภคที่ต้องรื้อย้าย บริเวณพื้นที่โครงการ
ตาแหน่ง กม.
1+974.471

3+158.730

4+101.106

4+924.891

บริเวณ
สถานีรัฐสภา

สถานีศรีย่าน

สถานีวชิรพยาบาล

สถานีหอสมุด
แห่งชาติ

ระบบ
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประปา

การประปานครหลวง

ไฟฟูา

การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์

TOT

ระบายน้า

สานักงานระบายน้า

ประปา
ไฟฟูา

การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์

TOT

ระบายน้า
ประปา
ไฟฟูา

สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์

TOT

ระบายน้า
ประปา
ไฟฟูา

สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์
ระบายน้า

TOT
สานักงานระบายน้า
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ขนาดท่อหรือสาย
Dia.200 ม.ม. AC
Dia.300 ม.ม. AC
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
หม้อแปลงไฟฟูา
สายโทรศัพท์
OPTIC -12C
COPPER 50P
Dia.800 ม.ม.
Dia.400 ม.ม.
Dia.400 ม.ม. ST
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
หม้อแปลงไฟฟูา
สายโทรศัพท์
COPPER 50P
Dia.1000 ม.ม.
Dia.300 ม.ม. PVC
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
OPTIC -48C
OPTIC -12C
COPPER 50P
Dia.600 ม.ม.
Dia.200 ม.ม. AC
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
OPTIC -24C
Dia.600 ม.ม.

ความยาว
(เมตร)/จานวน
ที่ต้องรื้อย้าย
200
300
750
50 ต้น
5 ชุด
800
800
800
370
370
300
750
16 ต้น
5 ชุด
600
300
520
600
600
20 ต้น
300
300
300
560
600
300
16 ต้น
300
600
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ตารางที่ 5.5.2-1 รายะเอียดระบบสาธารณูปโภคที่ต้องรื้อย้าย บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ-1)
ตาแหน่ง กม.
5+877.875

บริเวณ
สถานีบางขุนพรหม

7+120.355

สถานีผ่านฟูา

8+164.508
10+220.445

สถานีสามยอด
สถานีสะพานพุทธ

11+138.767
12+636.167
14+517.787

สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสาเหร่
สถานีดาวคะนอง

15+499.393

สถานีบางปะแก้ว

17+232.671

18+179.444

สถานีบางปะกอก

สถานีสะพาน
พระราม 9

ระบบ
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประปา
ไฟฟูา

การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์

TOT

ระบายน้า
โทรศัพท์
ระบายน้า

สานักงานระบายน้า
TOT
สานักงานระบายน้า

ระบายน้า
ประปา
ระบายน้า
ประปา
ประปา
ประปา
ไฟฟูา
โทรศัพท์

สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง
สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง
TOT

ประปา
ไฟฟูา

การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์
ระบายน้า
ประปา
ไฟฟูา

TOT
สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์
ระบายน้า
ประปา

TOT
สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง

ไฟฟูา

การไฟฟูานครหลวง

โทรศัพท์
ระบายน้า

TOT
สานักงานระบายน้า
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ขนาดท่อหรือสาย
Dia.800 ม.ม. CI
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
OPTIC -12C
COPPER 50P
Dia.600 ม.ม.
สายโทรศัพท์
Dia.300 ม.ม.
Dia.400 ม.ม.
Dia.400 ม.ม.
Dia.600 ม.ม. CI
Dia.600 ม.ม.
Dia.800 ม.ม. CI
Dia.700 ม.ม. PVC
Dia.600 ม.ม. PVC
สายส่ง 69kv
OPTIC -24C
OPTIC -48C
COPPER 100P
Dia.700 ม.ม.ST
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
สายโทรศัพท์
Dia.1200 ม.ม.
Dia.700 ม.ม.ST
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
สายโทรศัพท์
Dia.1200 ม.ม.
Dia.1000 ม.ม.ST
Dia.300 ม.ม.PVC
สายส่ง 69kv
เสาไฟฟูา
สายโทรศัพท์
Dia.1200 ม.ม.

ความยาว
(เมตร)/จานวน
ที่ต้องรื้อย้าย
420
500
26 ต้น
300
300
500
400
180
180
180
260
520
245
250
200
200
200
200
400
150
180
6 ต้น
200
300
168
180
6 ต้น
200
340
160
320
120
6 ต้น
320
320
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ตารางที่ 5.5.2-1 รายะเอียดระบบสาธารณูปโภคที่ต้องรื้อย้าย บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ-2)
ตาแหน่ง กม.

บริเวณ

19+098.401

สถานีราษฎร์บูรณะ

20+740.878

สถานีพระประแดง

22+641.076

สถานีครุใน

ระบบ
สาธารณูปโภค
ประปา
ไฟฟูา
โทรศัพท์
ระบายน้า
ประปา
ไฟฟูา
โทรศัพท์
ระบายน้า
ประปา
ไฟฟูา
โทรศัพท์
ระบายน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง
TOT
สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง
TOT
สานักงานระบายน้า
การประปานครหลวง
การไฟฟูานครหลวง
TOT
สานักงานระบายน้า

ขนาดท่อหรือสาย
Dia.1000 ม.ม.ST
สายส่ง 69kv
สายโทรศัพท์
Dia.1200 ม.ม.
Dia.1000 ม.ม.ST
สายส่ง 69kv
สายโทรศัพท์
Dia.1200 ม.ม.
Dia.1000 ม.ม.ST
สายส่ง 69kv
สายโทรศัพท์
Dia.1200 ม.ม.

ความยาว
(เมตร)/จานวน
ที่ต้องรื้อย้าย
160
80
320
320
160
80
320
320
160
80
320
320

(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคของประชาชน ใน
ภาพรวมแต่อย่างใด เนื่องจากได้มีการก่อสร้าง/ติดตั้งชดเชยไว้แล้วตั้งแต่ระยะการก่อสร้าง สาหรับในประเด็นความ
ต้องการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ด้านน้าใช้และพลังงานไฟฟูา จะพิจารณาได้ดังนี้
หากพิจารณาความต้องการน้าใช้จะพบว่า น้าใช้ที่ต้องการสาหรับ แต่ละสถานีจะเป็นเพียงน้าใช้สาหรับ
ห้องน้าห้องส้วมและการชาระล้างทั่วไป ซึ่งมีจานวนไม่มาก ส่วนน้าใช้สาหรับพื้นที่จอดรถไฟฟูา ประเมินไว้ว่า ต้องการ
น้าใช้ในส่วนของสานักงานและอื่นๆรวม 28.11 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้าล้างขบวนรถไฟฟูาอีก 28.22 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน รวม 56.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเป็นปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายน้าของพื้นที่ โดยที่
จอดรถไฟฟูาแม้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ แต่อยู่ในพื้นที่ให้บริการประปาของการประปานครหลวง ซึ่งจาก
ข้อมูลพบว่าสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 143.063 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้าผลิต
เหลือ 36.528 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปีพ.ศ. 2556 จึงประเมินได้ว่า ความต้องการน้าใช้ของที่จอดรถไฟฟูาจะไม่เกิดเป็น
ผลกระทบต่อผู้ใช้น้ารายอื่น
ในด้านของพลังงานไฟฟูาที่ใช้ในการดาเนินการ โครงการจะรับไฟฟูาที่ระดับแรงดันสูง (แรงดัน 69 kV
ขึ้นไป) ผ่านสถานีไฟฟูาย่อยของโครงการ เพื่อแปลงเป็นระดับแรงดัน 24 kV ส่งไปใช้ในโครงการ ซึ่งจะมีการแปลง
แรงดันไฟฟูาลงไปเป็น 400 V เพื่อจ่ายให้ระบบการใช้งานตามอาคารสถานี อาคารที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งจะมีการจ่ายไฟ
ให้กับระบบไฟฟูาแสงสว่าง ลิฟ ต์ บันไดเลื่อน เป็นต้น รวมถึง มีการแปลงระดับแรงดันจาก 24 kV เป็น 750 V DC
สาหรับการขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟูา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไฟฟูาที่ใช้ในโครงการ เป็นระบบไฟฟูาแรงดันสูงที่ ส่งมาจากการ
ไฟฟูานครหลวง ผ่านทางสถานีไฟฟูาย่อยของโครงการที่กาหนดไว้ 2 แห่ง คือ บริเวณกรมสรรพาวุธทหาร ใกล้กับ
จุดเริ่มต้นโครงการ และที่บริเวณที่จอดรถไฟฟูาซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ การที่ระบบไฟฟูาเป็นคนละระบบกับที่จ่าย
ให้กับบ้านเรือน จึงไม่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟูาโดยทั่วไป
5-107

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.5.3 การระบายน้าและการควบคุมน้าท่วม
แนวเส้นทางโครงการที่เป็นโครงสร้างยกระดับจะพาดผ่านแหล่งน้าผิวดินที่สาคัญ จานวน 8 แห่ง ได้แก่ คลอง
บางซื่อ คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก้ว คลองบางปะกอก คลองราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน คลองบางพึ่ง และ
คลองขุดเจ้าเมือง ส่วนแนวเส้นทางโครงสร้างใต้ดินลอดใต้แหล่งน้าผิวดินที่สาคัญ จานวน 9 แห่ง ได้แก่ คลองสามเสน
คลองผดุงกรุงเกษม คลองรอบกรุง แม่น้าเจ้าพระยา คลองสมเด็จเจ้าพระยา คลองบางไส้ไก่ คลองสาเหร่ คลองบางน้าชน
และคลองบางสะแก นอกจากนี้ มีคลองที่อยู่ใกล้บริเวณที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งคลองดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการ
ระบายน้าของพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนในด้านการท่วมขังของน้า เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2556 ได้ระบุพื้นที่จุดอ่อนน้าท่วมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่โครงการคือ พื้นที่เขตบางซื่อ ได้แก่ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ช่วงแยกเตาปูนและเขตพระนคร คือ ถนนสนามไชย
จากซอยเศรษฐการถึงถนนท้ายวัง สาหรับผลกระทบด้านการระบายน้าและการควบคุมน้าท่วมที่อาจเกิดจากการพัฒนา
โครงการ มีดังนี้
(ก) ระยะก่อสร้าง
 แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการระบายน้าของพื้นที่ได้ใน 2 กรณี
คือ การกีดขวางการไหลของน้า กับ การลดประสิทธิภาพการระบายน้าของพื้นที่ ซึ่งการกีดขวางการไหลของน้าจะเกิด
จากการกันพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง การกองเก็บวัสดุชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น โดยจากการที่พื้นที่ก่อสร้างส่วน
ใหญ่วางตัวในแนวถนนหลัก ที่ปกติจะมีระบบระบายน้าวางตัวอยู่ทั้ง 2 ข้างของแนวถนน การมีสิ่งกีดขวางอาจทาให้การ
ระบายช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางการระบายไป อาจเกิดการท่วมขังของน้าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ส่วนผลกระทบกรณีที่ 2 ที่
อาจเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ คือ การที่ตะกอนดินหรือเศษวัสดุจากพื้นที่ก่อสร้าง ถูกชะพาไปอุดตันระบบ
ระบายน้าในพื้นที่ข้างเคียง ทาให้ประสิทธิภาพการระบายน้าของพื้นที่ลดลง จนอาจเกิดปัญหาน้าท่วมขัง ทั้งนี้ ประเมิน
ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการจะเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง เนื่องจากจะมีการเปิดพื้นที่ก่อสร้างรวมถึง
กันแนวเขตก่อสร้างตลอดตามแนวเส้นทางโครงการและเกือบตลอดระยะการก่อสร้างโครงสร้างหลัก อีกทั้ง ประเด็น
ปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม สามารถกาหนด
มาตรการเพื่อการปูองกันผลกระทบในส่วนนี้ได้
 อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอกห่างจากคลองบางปะกอกประมาณ 170 เมตร ส่วนอาคารจอดแล้วจร
บริเวณสถานีราษฎร์บูรณะทั้ง 2 อาคาร ติดกับคลองแจงร้อน ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรในระยะแรก
จะต้องมีการเปิดหน้า ปรับพื้นที่และลงฐานรากอาคาร เป็นช่วงที่หน้าดิน รวมถึงเศษสิ่งวัสดุก่อสร้างอาจถูกชะพาโดยฝน
ซึ่งหากถูกชะพาออกสู่พื้นที่ภายนอก อาจไปกีดขวางการระบายน้าตามธรรมชาติหรือทาให้คลองระบายน้าเกิดการตื้นเขิน
ได้ อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างจะต้ องมีการกั้นรั้วโดยรอบพื้นที่ มีการจัดทารางระบายน้าชั่วคราวเพื่อควบคุมทิศทาง
การระบายน้าในพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงสามารถกาหนดมาตรการในการจัดการพื้นที่ก่อสร้างได้ กิจกรรมการก่อสร้าง
อาคารจอดแล้วจรจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการระบายน้าของพื้นที่
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 ที่จอดรถไฟฟ้า
ตาแหน่งพื้นที่ที่จอดรถไฟฟูาของโครงการ จะตั้งอยู่ติดกับลารางสาธารณะ กับมีบ่อน้าอยู่ภายในพื้นที่
โครงการ ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูาจะมีการปรับการถมพื้นที่บางส่วน และลงฐานรากก่อนขึ้นโครงสร้าง
อาคาร โดยในการก่อสร้างกลุ่มอาคารต่างๆในพื้นที่ ที่จอดรถไฟฟูานี้ จะต้องมีการกั้นรั้วและจัดทาระบบระบายน้า
ชั่วคราวหรือกึ่งถาวรเพื่อควบคุมการระบายน้าในพื้นที่ อีกทั้งการก่อสร้างจะมีการเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน
ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการชะพาหน้าดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างออกสู่พื้นที่ภายนอกจะเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่
เกิดขึ้นเลย ประเมินได้ว่า ในระยะการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูาจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการระบายน้า หรือปัญหา
น้าท่วมแต่อย่างใด
(ข) ระยะดาเนินการ
 แนวเส้นทางและสถานี
แนวเส้นทางและสถานี รถไฟฟูาของโครงการแบ่งเป็นโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างยกระดับ ซึ่งแนว
เส้นทางโครงการที่อยู่ใต้ดิน ส่วนที่เป็นทางเข้า-ออกสถานีได้มีการออกแบบปูองกันการเกิดน้าไหลเข้าสู่สถานีและอุโมงค์
ไว้แล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบหรือก่อให้เกิดเป็นผลกระทบด้านการระบายน้า สาหรับแนวเส้นทางและตัวสถานียกระดับ
พิจารณาได้ว่า พื้นที่รับน้าฝนที่ตกบนโครงสร้างตามแนวเส้นทางโครงการ จะไม่มีผลต่อระบบการระบายน้าของพื้นที่
เนื่องจากมิได้มีการเพิ่มพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญ ส่วนน้าฝนที่ตกลงบนหลังคาอาคารสถานี ได้มีการออกแบบระบบท่อ
ระบายลงสู่แหล่งรองรับที่อยู่ใกล้เคียง การที่ตัวอาคารสถานีวางตัวอยู่บนเกาะกลางของถนนสายหลัก ปิดคลุมถนนสาย
หลัก จึงทาให้ปริมาณน้าฝนไหลนองไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ไม่เกิดเป็นผลกระทบที่สาคัญ
 อาคารจอดแล้วจร
ในระยะดาเนินการ น้าฝนที่ตกลงในพื้นที่อาคารจอดแล้วจรแต่ละแห่ง จะถูกระบายลงสู่แหล่ง รองรับ
บริเวณนั้นๆ ซึ่งแหล่งรองรับน้าสุดท้าย คือ คลองที่อยู่ใกล้เคียงที่ ตั้งอาคาร ทั้งนี้ อาคารจอดแล้วจรบางปะกอกอยู่ห่าง
จากคลองบางปะกอกเพียง 170 เมตร และอาคารจอดแล้วจรที่สถานีราษฎร์บูรณะทั้ง 2 อาคารอยู่ติดกับคลองแจงร้อน
ดังนั้น จึงประเมินว่าน้าฝนจะถูกระบายลงสู่คลองได้ในเวลาอันสั้น ไม่เกิดเป็นปัญหาน้าท่วมขัง
 ที่จอดรถไฟฟ้า
บริเวณพื้นที่ที่จอดรถไฟฟูา มีการออกแบบระบบระบายน้าในโครงการ โดยออกแบบเป็นระบบท่อแยก
(Separated System) และมีการสร้างบ่อหน่วงน้า เพื่อหน่วงน้าไว้ในพื้นที่โครงการในช่วงฝนตก โดยมีการระบายน้า
ออกจากพื้นที่โครงการลงสู่ลารางสาธารณะที่ตั้งอยู่ติดกับที่จอดรถไฟฟูาและน้าจะระบายต่อไปลงคลองที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ในอัตราการไหลของน้าฝนที่ระบายออก ไม่เกินอัตราการไหลของน้าฝนก่อนการพัฒนาโครงการ และออกแบบ
ท่อระบายน้าออกจากพื้นที่โครงการลงสู่ลารางสาธารณะด้วยขนาดท่อ 0.20 เมตร ทั้งนี้ จะให้เฉพาะระบบท่อรวบรวม
น้าฝนเท่านั้นที่จ ะส่งน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้า ซึ่งการออกแบบระบบระบายน้าของโครงการที่เพียงพอและโครงการหมั่น
ตรวจสอบไม่ให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้าของโครงการ และไม่ให้มีการกีดขวางการไหลของน้าบริเวณพื้นที่โดยรอบ
โครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นผลกระทบต่า
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5.5.4 การคมนาคมขนส่ง
(ก) ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน การก่อสร้างแนวเส้นทางและ
สถานีรถไฟฟูายกระดับ อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรดังนี้
1) ผลกระทบจากการกีดขวางการสัญจรไป - มาของประชาชน
 การก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าโครงสร้างใต้ดิน
การก่อสร้างแนวเส้นทางใต้ดิน ใช้เทคนิคการขุดเจาะอุโมงค์ที่ไม่มีการเปิดหน้าดินตามแนวอุโมงค์ จึงไม่
จาเป็นต้องใช้พื้นที่ผิวจราจรของถนน ยกเว้นในช่วงต้นที่ต้องมีการนาหัวขุดเจาะลงสู่พื้นที่ก่อสร้าง กับบริเวณที่จะต้อง
ใช้เป็นช่องทางการลาเลียงดินที่ขุดเจาะออก การเปิดพื้นที่บริเวณนี้ จึงอาจก่อให้เกิด การกีดขวางการสัญจรไป - มาของ
ประชาชนได้ ซึ่งจะต้องกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อเป็นการลดผลกระทบ
สาหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน ส่วนใหญ่จะมีการก่อสร้างแบบขุดและปิดกลับ(Cut and Cover)
ยกเว้นสถานีผ่านฟูา (บริเวณถนนพระสุเมรุ) และสถานีสามยอด (บริเวณถนนมหาไชย) ซึ่งใช้วิธีการก่อสร้างแบบ Pipe
Roof ซึ่งเป็นการขุดแบบเปิดหน้าดินเฉพาะทางขึ้น -ลงของสถานี และจะก่อสร้างจากชั้นใต้ดินขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลด
การเปิดพื้นที่ ลดการรบกวนผิวจราจร อย่างไรก็ตาม จากการที่สภาพของถนนโดยทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะถนนที่อยู่ในแนวเส้นทางโครงการ จะค่อนข้างแคบและมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น กิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการจึงอาจก่อให้เกิดเป็นผลกระทบในระดับปานกลางถึงสูงได้ ซึ่งจะต้องกาหนดมาตรการในการจัดการ
 การก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าโครงสร้างยกระดับ
ในระยะก่อสร้างจะมีรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ในการก่อสร้างแนวเส้นทาง
ยกระดับต้องกั้นพื้นที่เกาะกลางถนนเพื่อการก่อสร้าง ทาให้ถนนมีพื้นที่ผิวจราจรลดลง ก่อให้เกิดการกีดขวางการสัญจร
ไปมาของประชาชน เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง เพิ่มเวลาในการเดินทางมากขึ้น ส่วนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูา
ยกระดับต้องใช้พื้นบาทวิถีบางส่วน ทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อการสัญจรของผู้เดินเท้า จึงประเมินผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง
 การก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ (Transition)
โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับมีทั้งส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินและส่วนที่อยู่ใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินหรือ
ยกระดับ จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบวางโครงสร้าง (Place Method) โดยออกแบบเป็นโครงสร้างสาเร็จรูป สาหรับการ
ก่อสร้างส่วนที่อยู่ใต้ดินจะใช้วิธีขุดเปิดหน้าดินและปิดกลับ (Cut and Cover) ซึ่งในการก่อสร้างอาจจะมีการกีดขวาง
การสัญจรไปมาของประชาชน ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงสร้างทางเปลี่ยนระดับของโครงการจะมี 2 บริเวณ คือ ช่วงที่ลด
ระดับจากสถานีเตาปูนลงสู่สถานีรัฐสภา ซึ่งแนวเส้นทางจะวางตัวตามถนน ง8 ซึ่งเป็นถนนแนวใหม่ การกีดขวางจึงอาจ
เกิดขึ้นไม่มาก ส่วนการก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยนระดับจากใต้ดินขึ้นสู่โครงสร้างยกระดับบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แม้จะเป็นถนนขนาด 8 ช่องจราจร แต่มีการสัญจรสูงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จึงประเมินผลกระทบในด้านการกีดขวาง
การจราจรว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
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 การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร
การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง บริเวณสถานีบางปะกอกและสถานีราษฎร์บูรณะ บริเวณโดยรอบ
พื้นที่อาคารจอดแล้วจร จะมีการกั้นกาแพงสูง ชั่วคราวล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุต่างๆ
โดยรถบรรทุก การจอดรอเพื่อเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างของรถบรรทุก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในการกีดขวางการจราจร
ทาให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวของถนนสุขสวัสดิ์ชะลอตัว ซึ่งการกีดขวางการจราจรจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
เฉพาะในช่วงการขนส่งเป็นสาคัญ โดยส่วนที่เป็นกิจกรรมการก่อสร้างจะอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น จึงประเมินว่า
ผลกระทบด้านการจราจรจะอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรจะอยู่บริเวณเดียวกับการ
ก่อสร้างสถานี ผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณนี้จึงอาจเป็นผลกระทบร่วม ที่จะต้องมีมาตรการในการจัดการอย่างเพียงพอ
 การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า
พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของที่จอดรถไฟฟูา อยู่ติดกับถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก การก่อสร้างจะมีการกั้นกาแพง
ชั่วคราวล้อมรอบพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งการก่อสร้าง จะมีการขนส่งวัสดุต่างๆโดยรถบรรทุก การจอดรอเพื่อเข้า -ออกพื้นที่
ก่อสร้างของรถบรรทุกซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในการกีดขวางการจราจร ทาให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวบนถนน
คู่ขนานกาญจนาภิเษกชะลอตัว ซึ่งการกีดขวางจราจรจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่มีการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ถนน
บางช่วงตอนมีผิวจราจรไม่กว้างมากนัก เนื่องจากไม่ใช่ถนนสายหลัก และการขนส่งวัสดุที่เกี่ยวเนื่องการก่อสร้างจะมี
ค่อนข้างสูงเพราะเป็นการก่อสร้างอาคารและองค์ประกอบโครงการจานวนมาก จึงประเมินผลกระทบด้านการจราจร
ระดับปานกลาง
2) ผลกระทบต่อผิวถนน
ในระยะก่อสร้าง การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการอาจมีการตกหล่นของเศษดิน เศษวัสดุจากรถบรรทุก
และหากรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์มีน้าหนักมาก รวมถึงรถเครนขนาดใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างบริเวณ
โครงสร้างยกระดับและสถานี อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวถนนที่เป็นเส้นทางการขนส่ง ผลกระทบต่อผิวจราจรยัง
อาจเกิดจากการเปิดผิวถนนเพื่อการรื้อย้ายหรือก่อสร้างสาธารณูปโภคทดแทน โดยในขณะที่การดาเนินการยังไม่แล้ ว
เสร็จ ผิวถนนอาจถูกปิดคลุมด้วยวัสดุชั่วคราวเท่านั้น ทาให้ผิวจราจรไม่เรียบ เป็นหลุมบ่อ กระทบต่อการเคลื่อนตัวของ
ยานพาหนะ ซึ่งสามารถกาหนดมาตรการเพื่อการลดผลกระทบได้ จึงประเมินผลกระทบในระดับปานกลาง
3) ผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
กิจกรรมต่างๆในการก่อสร้างโครงการ เช่น การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของรถบรรทุก รถบรรทุกที่วิ่งเข้าออก
พื้นที่ก่อสร้าง การวางวัสดุอุปกรณ์กีดขวางทางสัญจร การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ อาจเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุต่อผู้ที่สัญจรไปมา ซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดเป็นช่วงๆในพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างและส่วนที่เ ป็นสถานีใต้ดิน แต่จะ
เกิดขึ้นตลอดแนวการก่อสร้างโครงสร้างและสถานียกระดับของโครงการ จึงประเมินผลกระทบในระดับปานกลาง
4) ผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากยานพาหนะในการขนส่งของโครงการ
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีจานวนยานพาหนะจากโครงการเพิ่มขึ้นสาหรับการขนส่งวั สดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง และการขนส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ
การจราจรบนถนนโครงข่าย เกิดความไม่คล่องตัวในการสัญจรไปมาของผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งจากการศึกษาสภาพการจราจร
ในถนนโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการพบว่า ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า ปริมาณการจราจรจะหนาแน่นเกือบทุกเส้นทาง
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เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางที่มุ่งสู่สถานที่ราชการ สถานศึกษา และเขตธุรกิจ/พาณิชยกรรม ดังนั้น จึงต้องห้ามการขนส่ง
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งจากแนวทางที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนในปัจ จุบัน การขนส่งวัสดุที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างส่วนใหญ่จะดาเนินการนอกเวลาเร่งด่วนหรือดาเนินการในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีกิจกรรมของ
ประชาชนในแนวเส้นทางนั้นๆ ทั้งนี้ จากการที่กิจกรรมการขนส่งเกิดขึ้นตลอดแนวเส้นทางโครงการ เกิดขึ้นในบาง
ช่วงเวลาแต่ตลอดระยะการก่อสร้ าง และสามารถกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบได้ จึงประเมินว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับปานกลาง
(ข) ระยะดาเนินการ
1) เกิดความคล่องตัวของการจราจรบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้า
เนื่องจากในระยะดาเนินการของโครงการ ประชาชนจะมีทางเลือกในการเดิน ทางเพิ่มขึ้น โดยระบบ
รถไฟฟูาขนส่งมวลชนเป็นระบบที่มีความรวดเร็ว กาหนดเวลาการเดินทางได้อย่างชัดเจน และสามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้จานวนมากในแต่ละขบวน ประชาชนที่อาศัยตามแนวเส้นทางที่รถไฟฟูาผ่านจะสามารถเลือกใช้บริการรถไฟฟูา ช่วย
ให้ปริมาณจราจรบนถนนสามเสน ถนนมหาไชย ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และถนน
โครงข่ายที่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการลดลงหรือเพิ่มจากปัจจุบันไม่มากนัก ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวของการจราจร
ซึ่งเป็นผลกระทบทางบวก อย่างไรก็ตาม บริเวณที่เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟฟูา อาจมีปัญหาด้านการจราจรได้ จากการรับ-ส่ง
ผู้มาใช้บริการรถไฟฟูา ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการรองรับร่วมกับหน่วยงานด้านการจราจรในพื้นที่ เพื่อมิให้เกิดเป็น
ผลกระทบที่สาคัญ
2) ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณอาคารจอดแล้วจร
บริเวณอาคารจอดแล้วจรที่สถานีบางปะกอกและสถานีราษฎร์บูรณะ จะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก
ผู้ใช้บริการรถไฟฟูา อาจทาให้สภาพการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าที่ทุกคนมุ่งหน้าไปทางาน ไปเรียน
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในปัจจุบัน สภาพการจราจรตั้งแต่บริเวณที่ตั้งสถานีพระประแดงขึ้นไปจนถึงสถานีบางปะกอก
มีค่า V/C 0.75 - 1.05 คือ สภาพการจราจรค่อนข้างติดขัด/ติดขัด แต่ประเมินว่า ในระยะดาเนินโครงการ ยานพาหนะ
จานวนนี้ ส่วนหนึ่งจะเข้าไปใช้บริการในอาคารจอดแล้วจร ซึ่งหมายถึงจะช่วยลดค่า V/C ในช่วงถนนที่ถัดออกไปซึ่ง
ปัจจุบันมีค่าค่อนข้างสูงเช่นกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวมจึงไม่ใช่การเพิ่มปริมาณการจราจร แต่อาจจะเป็น
ความหนาแน่นของยานพาหนะที่ เกิดขึ้นบริเวณทางเข้า-ออกของอาคารจอดแล้วจรเท่านั้น จึงประเมินผลกระทบใน
ระดับต่า แต่ต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการให้บริเวณทางเข้า - ออกมีการเคลื่อนตัวที่สะดวก เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
3) ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า
บริเวณที่จอดรถไฟฟูา จะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน อาจทาให้สภาพ
การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่ง ด่วนเช้าและช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ทั้งนี้ ผลกระทบจะเกิดบริเวณทางเข้า - ออก ของ
บริเวณที่จอดรถไฟฟูาเป็นหลัก โดยไม่กระทบถึงถนนสายหลัก มากนัก เนื่องจากประเมินว่า ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่บริเวณ
ที่ตั้งที่จอดรถไฟฟูา ส่วนใหญ่จะอยู่ในทิศทางออกเมือง ในขณะที่การสัญจรของประชาชนในช่วงเร่งด่วนเช้าอยู่ในทิศ
ทางเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม จากการที่ค่า V/C ในปัจจุบันของชั่ว โมงเร่งด่วนทั้งขาเข้าเมืองและขาออกเมือง มีค่า
ค่อนข้างสูง จึงประเมินผลกระทบในระดับปานกลาง และต้องมีการจัดการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการให้เกิด
ความคล่องตัวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ
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5.6

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

5.6.1 สภาพเศรษฐกิจ - สังคม
(ก) ระยะก่อสร้าง
 ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืนจากการพัฒนาโครงการ: ในการพัฒนาโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วง
เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีสถานีรถไฟฟูา จานวน 17 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานี
และสถานียกระดับ 7 สถานี ซึ่งแต่ละสถานีจาเป็นต้องมีการเวนคืนทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อทาทางขึ้น-ลงของตัวสถานี
และปล่องระบายอากาศของสถานีใต้ดิน นอกจากนี้ ต้องมีการเวนคืนที่ดินในการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง
และพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ส่งผลให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาโครงการ
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการศึกษาโครงการ ทางโครงการได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ถูกเวนคืน เพื่อ
ขอรับความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ เจรจาตกลงให้เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝุาย ซึ่งโดยหลักการแล้ว ค่าชดเชยที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆที่ผู้ถูกเวนคืนจะได้รับนั้น จะต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น จะต้องเวนคืนในอัตราที่ไม่น้อยกว่า
ราคาซื้อขายทั่วไป เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถนาเงินค่าชดเชยไปจัดหาที่ดิน สิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทนได้ในระดับที่
ไม่ด้อยกว่าเดิม ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวและมาตรการอื่นๆร่วมด้วย จะทาให้การเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ถูกเวนคืนอย่างมีนัยสาคัญ
 ผลกระทบด้านเสียง ฝุุนละออง และความสั่นสะเทือน : ในระยะก่อสร้างอาจมีกิจกรรมการก่อสร้าง
ก่อให้เกิดปั ญหาด้า นเสี ยง ฝุุน ละออง และความสั่นสะเทือนขึ้นได้ ทาให้ป ระชาชนที่อยู่ติด /ใกล้พื้ นที่ก่อสร้างของ
โครงการได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้มีมาตรการปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านเสียง
อากาศ และความสั่นสะเทือนให้ผู้รับเหมาดาเนินการ ซึ่งจะทาให้ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
 ผลกระทบด้านการจราจร : ในระหว่างมีกิจกรรมก่อสร้าง ผู้สัญจรและผู้ใช้ทางบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการจะไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม มีการ
กาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด และดาเนิน การตามกฎหมาย พร้อมมาตรการปูองกั น แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับเหมาต้องดาเนินการอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาความเดือดร้อนในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันจากการสัญจรไปมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับต่า
 ผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอด
รถไฟฟูา จะมีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วยแบริเออร์ (Barrier) อาจส่งผลให้ร้านค้า ผู้ประกอบการที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง
ค้าขายไม่สะดวก ลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ ที่จะมาซื้อสินค้า ใช้บริการ ยากลาบากขึ้น ทาให้สูญเสียรายได้บ้างในช่วงก่อสร้าง
โครงการ ระดับผลกระทบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ โดยมาตรการที่สาคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ คือ ลดการ
ปิดกั้นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ร่วมกับมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการเดินรถไฟฟูา ประเมินว่าจะส่งผลกระทบด้านบวก ดังนี้
 ช่วยให้ประชาชนเดิ นทางสะดวก รวดเร็วขึ้น การจราจรทางถนนมีความคล่องตัวขึ้น การก่อสร้าง
อาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่ง ส่งเสริมให้มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น
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 ลดความสูญเสียปริมาณเชื้อเพลิง เนื่องจากโครงการรถไฟฟูามีส่วนช่วยให้ประชาชนชะลอการซื้อ
รถยนต์ใหม่ และหันมาใช้บริการรถไฟฟูามากยิ่งขึ้น
 เป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเส้นทางรถไฟฟูา โดยเฉพาะตาแหน่งบริเวณสถานีรถไฟฟูา
จะมีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก เช่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และหมู่บ้าน เป็นต้น
 ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการจราจรที่คล่องตัวขึ้น ทาให้ลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ของรถยนต์ ช่วยลดมลพิษต่างๆได้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลกระทบในด้านลบ การให้บริการเดินรถไฟฟูาอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญกับผู้ที่อยู่ประชิดกับแนวเส้นทางโครงการ/สถานี อันเนื่องจากเสียง ความสั่นสะเทือน โดยผลกระทบจะเกิดขึ้น
ได้ในกรณีที่ระบบขาดการบารุงรักษา ส่วนในบริเวณแนวเส้นทางโครงการที่ระดับเสียงอาจเกินค่ามาตรฐานนั้น ได้มีการ
กาหนดให้ติ ดตั้ ง กาแพงกันเสี ย งปู องกัน ไว้ แล้ ว ผลกระทบด้ า นความเดื อดร้อนราคาญส่ว นใหญ่คาดว่า จะเกิด จาก
การจราจรบนถนนพื้นราบเป็นสาคัญโดยเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงประเมินว่า ผลกระทบด้านความเดือดร้อนราคาญที่อาจ
เกิดจากโครงการจะเป็นผลกระทบในระดับต่า
5.6.2 การโยกย้ายและการเวนคืน
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
การพัฒนาโครงการจาเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขต
ทางของแนวเส้นทางรถไฟฟูาและสถานีร ถไฟฟูา พื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบทางตรงและเป็นผลกระทบถาวรต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว ที่ต้องสูญเสียที่ดินทากิน หรือ
ที่อยู่อาศัย รายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนดังแสดงในตารางที่ 5.6.2-1 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเวนคืน
ในการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถูกเวนคื นที่ดิน สูญเสียที่อยู่อาศัยหรือสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งจะส่งผลกระทบถาวรที่ต้องมีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง หากเป็นการเวนคืนที่อยู่อาศัยก็จะทาให้ต้องหาที่ อยู่อาศัยใหม่
โดยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือน รวมไปถึงการประกอบอาชีพ การเดินทางไปทา
กิจวัตรประจาวัน เช่น การเดินทางไปทางาน การเดินทางไปโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาโครงการจะมีที่ดินที่ต้อง
ถูกเวนคืนประมาณ 99.22 ไร่ และมีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรวม 273 หลัง สรุปได้ดังนี้
การก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา จานวน 17 สถานี ก่อให้เกิดผลกระทบในการเวนคืนที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างทางขึ้น-ลงของสถานี รวมทั้งการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร จานวน 3 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ 1 และอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ 2 ก่อให้เกิดผลกระทบในการเวนคืนที่ดิน โดยมี
พื้นที่เวนคืนประมาณ 18,418.53 ตารางวา (46.05 ไร่) ทั้งนี้ ได้รวมบริเวณแนวเส้นทางที่เป็นแนวเดียวกับถนน ง.8 แล้ว
ซึ่งมีพื้นที่เวนคืน 4,645 ตารางวา (11.61 ไร่)
การก่อสร้างที่ จอดรถไฟฟูา จ านวน 1 แห่ง ก่อให้เกิดผลกระทบในการเวนคืนที่ดินโดยมีพื้นที่เวนคื น
20,259.05 ตารางวา (50.65 ไร่) การก่อสร้างปล่องระบายอากาศระหว่างสถานีและปล่องระบายอากาศในสถานี
ก่อให้เกิดผลกระทบในการเวนคืนที่ดิน โดยมีพื้นที่เวนคืน 1,010.75 ตารางวา (2.53 ไร่)
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ตารางที่ 5.6.2-1 สรุปพื้นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน
ตาแหน่ง
รัฐสภา
IVS01
ศรีย่าน
วชิรพยาบาล
หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม
IVS02
ผ่านฟูา
IVS03
สามยอด
IVS04
IVS05
สะพานพุทธฯ
วงเวียนใหญ่
IVS06
สาเหร่
VS02-s
VS02-n
VS03-s
VS03-n
ดาวคะนอง
บางปะแก้ว
บางปะกอก
สะพานพระราม 9
ราษฎร์บูรณะ
พระประแดง
ครุใน
เส้นทางแนว ง.8
ที่จอดรถไฟฟูา
รวม

พื้นที่ที่ดินที่ถูกเวนคืน
พื้นที่
ตารางวา
ไร่
427.41
1.07
76.75
0.19
708.75
1.77
477.50
1.19
366.25
0.92
389.75
0.97
160.25
0.40
743.00
1.86
102.00
0.26
477.50
1.19
100.00
0.25
100.00
0.25
538.75
1.35
382.50
0.96
99.25
0.25
836.25
2.09
71.75
0.18
89.75
0.22
108.50
0.27
102.50
0.26
226.71
0.57
432.27
1.08
3,531.42
8.83
414.21
1.04
3,041.51
7.60
399.43
1.00
380.32
0.95
4,645.00
11.61
20,259.05
50.65
39,688.33
99.22

สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน
จานวน
หลัง
1
4
7
8
1
8
21
13
16
7
12
6
1
6
10
2
1
2
18
2
107
20
273

การพัฒนาโครงการมีสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ที่จะต้องเวนคืน ทั้งบริเวณแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา
บริเวณอาคารจอดแล้วจร บริเวณการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา บริเวณการก่อสร้างปล่องระบายอากาศระหว่างสถานีและ
ปล่องระบายอากาศในสถานี โดยมีการเวนคืนสิ่งปลูกสร้างจานวน 273 หลัง แบ่งเป็น
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- แนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟูา และอาคารจอดแล้วจร เวนคืนสิ่งปลูกสร้าง 242 หลัง
- การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา เวนคืนสิ่งปลูกสร้างจานวน 20 หลัง
- การก่อสร้างปล่องระบายอากาศระหว่างสถานีและปล่องระบายอากาศในสถานี เวนคืนสิ่ง ปลูกสร้าง
จานวน 11 หลัง
2) การรอนสิทธิ์
เนื่องจากการพัฒนาโครงการในบางบริเวณ มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่โดยไม่จาเป็นต้องมีการเวนคืน แต่
จะเป็นการรอนสิทธิ์ โดยเจ้าของพื้นที่ยังคงสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ แต่ไม่สามารถกระทาการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ ซึ่งได้แก่ บริเวณโค้งเกียกกาย โค้งบางลาพู สถานีสามยอด สวนสาธารณะพระนคร สวนสาธารณะ
ธนบุรี ซึ่งพื้นที่ที่ต้องมีการรอนสิทธิ์ดังแสดงใน ตารางที่ 5.6.2-2
ตารางที่ 5.6.2-2 สรุปพื้นที่ที่ดินที่ถูกรอนสิทธิ์
พื้นที่ที่ดินที่ถูกรอนสิทธิ์
ตารางวา
390.75
ไร่
802.5
0.98
1287.5
2.01
3031.75
3.22
548.25
7.58

ตาแหน่ง
โค้งเกียกกาย
โค้งบางลาพู
สถานีสามยอด
สวนสาธารณะพระนคร
สวนสาธารณะธนบุรี

(ข) ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
หลังจ่ายค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านการโยกย้ายและเวนคืน
5.6.3 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) ระยะก่อสร้าง
 คุณภาพอากาศ : ในระยะก่อสร้าง จะมี การฟุูงกระจายของฝุุนละอองเกิดขึ้นจากการปรับพื้ นที่ จาก
ยานพาหนะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ซึ่งคนงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ จะได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากฝุุนละอองที่เกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองตาของคนงาน อาจมีปัญหาสุขภาพด้านระบบหายใจ
 เสียง : กิจกรรมการก่อสร้างที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียง เช่น การปรับพื้นที่ การเจาะเสาเข็ม การประกอบ
โครงสร้าง โดยจากข้อมูลของ US Transportation 1998 ระบุว่าในระยะ 15 เมตร การเจาะเสาเข็มเกิดเสียงดัง 101
เดซิเบลเอ รถตักดินตีนตะขาบ 87 เดซิเบลเอ รถขุดตัก 85 เดซิเบลเอ รถผสมคอนกรีต 85 เดซิเบลเอ รถบรรทุกเทท้าย
86 เดซิเบลเอ เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยินของคนงานได้ โดยการทางานต่อเนื่องกันไม่เกิน 8
ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้ รับติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ ตามมาตรฐานที่กาหนดในปัจจุบัน กรณีการ
ทางานเกินวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ และนายจ้างจะให้ลูกจ้าง
ทางานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 140 เดซิเบลเอ ไม่ได้
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 ความปลอดภัยในการทางาน : กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
คนงานก่อสร้างของโครงการ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงได้รับอันตรายจากการทางาน เช่น การพลัดตกจากที่สูง การถูกกระแทก
ถูกชน วัสดุหล่นใส่ การขัดข้องของตัวเครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการทางานได้
 ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ : การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของรถบรรทุก เข้า - ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทาให้
ผู้ใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ ส่วนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูายกระดับ การต่อเชื่อมโครงสร้างยกระดับ อาจมี
สิ่งของตกหล่น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานและประชาชนที่สัญจรไปมา
ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถกาหนดมาตรการในการจั ดการได้ ระดับผลกระทบจึงขึ้ นกับ ความ
เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด
(ข) ระยะดาเนินการ
 คุณภาพอากาศ : ผลกระทบหลักที่เกิดในระยะดาเนิ นการของโครงการ จะเป็นผลกระทบจากฝุุนละออง
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า มาใช้บริการในบริเวณอาคารจอดแล้วจร ซึ่งการจัดการจราจร
ให้มีความคล่องตัว ร่วมกับมาตรการอื่นๆ จะช่วยทาให้ผลกระทบนี้อยู่ในระดับต่าเท่านั้น ส่วนคุณภาพอากาศภายใน
พื้นที่ที่จอดรถไฟฟูาและอาคารประกอบ จากการที่มีการออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่ดี คุณภาพอากาศในสถานที่
ทางานก็จะไม่ส่งผลกระทบกับสภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน
 เสียง : ในระยะดาเนินการของโครงการ พนักงานที่ประจาในพื้นที่ส่วนต่างๆของที่จอดรถไฟฟูาและ
อาคารประกอบ มีโอกาสสัมผัสกับเสียงดังจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิ่งเข้า -ออกของรถไฟฟูา ยานพาหนะ การซ่อม
บารุงทั่วไป แต่จะไม่เป็นผลกระทบที่สาคัญเนื่องจากไม่มีกิจกรรมการซ่อมบารุงหนัก
ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อการปูองกันหรือลดผลกระทบลงได้
ทั้งมาตรการในการควบคุมที่แหล่งกาเนิดและมาตรการปูองกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน
5.6.4 การจัดการขยะมูลฝอย
(ก) ระยะก่อสร้าง
ในช่วงของการก่อสร้างจะมีขยะมูลฝอยซึ่งเกิดจากแหล่งกาเนิด 2 แหล่ง ได้แก่
1) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก เศษกระดาษ เศษ
อาหาร เป็ นต้ น โดยคาดว่ า จะมี คนงานก่อสร้า งสูง สุ ดประมาณ 400 คน/วัน โดยคาดการณ์ ป ริม าณขยะที่ เกิด ขึ้น
ประมาณ 408 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.408 ตัน/วัน หรือ 1,236 ลิตร/วัน (คานวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.02
กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ , 2535) ความหนาแน่นของขยะ 0.33 กิโลกรัม/ลิตร(กรมควบคุมมลพิษ , 2536))
ทั้งนี้ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดจากกิจกรรมการพักอาศัยในพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นสาคัญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยจากสานักงานเขตต่างๆ (หัวข้อ 4.3.5 ในบทที่ 4 ของรายงานฯฉบับนี้) ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิด ขึ้น ตั้ ง แต่ 88.97 – 201.57 ตั น /วั น พบว่ า ปริม าณการเกิด ขยะมู ล ฝอยจากการก่อสร้า งโครงการน้ อยมาก
นอกจากนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการในการจัดการและลดปริมาณขยะที่ต้องกาจัดลงได้อีก จึงประเมินผลกระทบของ
ขยะมูลฝอยของโครงการอยู่ในระดับต่า
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2) ขยะมูลฝอยและเศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทเศษวัสดุก่อสร้าง
เช่น เศษไม้ เศษเหล็ก เศษหิน เศษปูน เป็นต้น ซึ่งมีบางส่วนที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือขายให้แก่ผู้ที่
ต้องการรับซื้อ อีกทั้งลักษณะการก่อสร้างโครงการ จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนหล่อสาเร็จมาจากโรงงาน เศษวัสดุจากการตัด
หรือเสียที่ต้องทิ้งจึงน้อยมาก ซึ่งสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกาจัดไปได้อีก
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในอาคารจอดแล้วจร
บางปะกอก อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ มีจานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมประมาณ 120 คน ปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 122 กิโลกรัม/วัน (คานวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.02 กิโลกรัม/คน/วัน และความหนาแน่นของขยะ
0.33 กิโลกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ , 2536)) ทั้งนี้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงจะน้อยกว่าการคาดการณ์
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะปฏิบัติงานในช่วงเวลาทาการ ในขณะที่การคานวณอัตราการเกิดมูลฝอยอ้างอิง
จากกิจกรรมครัวเรือน โดยแต่ละบริเวณจะมีการจัดถังขยะมูลฝอยไว้อย่างเพียงพอ เพื่อส่งให้หน่วยงานในพื้นที่รับไป
กาจัด จากการที่มีปริมาณมูลฝอยไม่มากและเป็นมูลฝอยจากอาคารสานักงานทั่วไปเท่านั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่า
บริเวณที่จอดรถไฟฟูามีจานวนเจ้าหน้าที่ประมาณ 165 คน ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารต่างๆ ประเมินว่าจะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 168 กิโลกรัม/วัน (คานวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.02 กิโลกรัม/คน/วัน และ
ความหนาแน่นของขยะ 0.33 กิโลกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ , 2536) ทั้งนี้ แต่ละบริเวณจะมีการจัดถังขยะมูลฝอย
ไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งโครงการได้จัดให้มีพื้นที่พักขยะรวม 1 แห่ง และเทศบาลเมืองลัดหลวง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จะรวบรวมและนาไปกาจัดต่อไป ทั้งนี้ จากการที่มีพนักงานจานวนมาก ปริมาณขยะมูลฝอยที่คานวณ
ได้จึงมีปริมาณมากเช่นกัน แต่ขยะที่เกิดขึ้นเป็นขยะจากสานักงานและโรงอาหารเป็นส่วนใหญ่ อาจมีขยะอันตรายบ้าง
เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ซึ่งการคัดแยกขยะ จะช่วยลดปริมาณขยะส่วนที่ต้องกาจัด และช่วยให้การจัดการ/กาจัดมี
ประสิทธิภาพ ประเมินว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนขยะที่เกิดจากการซ่อมบารุงซึ่ง เป็นการซ่อม
บารุงเบาหรือซ่อมบารุงทั่วไปนั้น อาจมีทั้งขยะทั่วไปและขยะประเภทของเสี ยอันตราย โครงการจะมีการคัดแยกขยะ
และรวบรวมไว้ในถังขยะแต่ละประเภทเพื่อรอการเก็บขนสาหรับนาไปกาจัดตามหลักวิชาการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ผลกระทบด้านขยะมูลฝอยในส่วนนี้จึงอยู่ในระดับต่า
5.6.5 การจัดการน้าเสีย
(ก) ระยะก่อสร้าง
น้าเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 400 คน/วัน คาดการณ์
ปริม าณน้ าเสียที่ เกิด ขึ้น รวม 80 ลู กบาศก์เมตร/วัน (คานวณจากอัต ราการใช้ น้า 200 ลิ ตร/คน/วัน (แนวทางการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549) และจะมีน้าเสียเกิดขึ้นคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของน้าใช้ หรือคิดเป็น 64
ลูกบาศก์เมตร/วัน น้าเสียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจาวันในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
เหมาะสมใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถกาหนดมาตรการให้มีการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียที่มีความเพียงพอ
รองรับปริมาณน้าเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละบริเวณได้ โดยจะไม่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบที่สาคัญ
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(ข) ระยะดาเนินการ
น้าเสียที่เกิดจากสถานีรถไฟฟูาแต่ละแห่งจะมีจานวนไม่มาก เนื่องจากแต่ละสถานีจะมีจานวนพนักงาน
ประมาณ 25 คนเท่านั้น ประเมินว่ามีน้าเสียเกิดขึ้น 1.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการเกิดน้าเสีย 70 ลิตร/คน/วัน) ซึ่ง
น้าเสียจะถูกบาบัดด้วยระบบบาบัดน้าเสียแบบเกรอะ-กรอง เติมอากาศ ก่อนระบายออก จากการที่มีปริมาณไม่มาก
และเป็นเพียงน้าเสียจากสานักงาน จึงไม่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบที่สาคัญ
น้าเสียที่เกิดบริเวณที่จอดรถไฟฟูา จะประกอบด้วยน้าเสียจากอาคารสานักงาน 17.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(ประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 165 คน) น้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบาบัดด้วยระบบบัดน้าเสียแบบเกรอะ-กรอง เติม
อากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ก่อนระบายน้าที่ผ่านการบาบัดแล้วไปยังบ่อพัก มีการตรวจ
คุณภาพก่อนระบายออกสู่ ภายนอก ในส่ วนน้าเสี ยจากการล้ างขบวนรถไฟฟูา จะมีการใช้ น้าในการล้ างที่ 1.045
ลูกบาศก์เมตร/ขบวน/วัน หรือคิดเป็นประมาณ 55 ลูกบาศก์เมตร/วัน (จานวนขบวนรถสูงสุด 52 ขบวน/วันในปีพ.ศ.
2592) แต่น้าที่เกิดจากการล้างขบวนรถจะสามารถรีไซเคิลได้ 80-85%
จึงมีน้าเสียที่ต้องทาการบาบัดไม่มาก
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่า
5.6.6 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
(ก) ระยะก่อสร้าง
จากการรวบรวมรายชื่อโบราณสถานในพื้นที่ศึกษา ภายในขอบเขตพื้นที่ระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวเส้นทางรถไฟฟูาฯ โดยรวบรวมจากรายงานเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน
อาคารอนุรักษ์ และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ ศึกษาโครงการจานวน 186 แห่ง ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีสรุปได้ดังนี้
1) การทาลายหลักฐานโบราณคดีและโครงสร้างอาคารในระดับใต้ดิน
เนื่องจากการก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานี ตั้งแต่สถานีรัฐสภา – สถานีสาเหร่ เป็นการเดินรถใต้ดิน
ลอดผ่านพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งภายในระดับชั้นใต้ดินยังคงปรากฏหลัก ฐานต่างๆ อาทิเช่น
โบราณวัตถุฐานรากอาคารโบราณ ฯลฯ ในระดับความลึกไม่เกิน 5 เมตร จากระดับผิวดิน แต่เนื่องด้วยการทางานของ
โครงการ ส่วนอุโมงค์เดินรถอยู่ในระดับความลึกประมาณ 25 เมตรจากระดับผิวดิน ทั้งนี้ มีพื้นที่โครงการที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ สถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด ซึ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน ในการออกแบบของโครงการ
ได้กาหนดให้มีการก่อสร้างด้วยวิธีการไม่เปิดหน้าดินบนถนน และสร้างกาแพงผนังพืด (Diaphragm Wall หรือ D Wall)
แล้วจึงดาเนินการก่อสร้างด้วยรูป แบบการทา Pipe Roof ลอดใต้ถนน อย่างไรก็ตาม บริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์มี
โบราณสถานสาคัญตั้งอยู่ ประกอบกับพื้นที่ศึกษาของโครงการมีแหล่งสาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายแห่ง
โดยในขั้นตอนการศึกษาได้มีการขุดสารวจตามหลักวิชาการและวิธีการทางโบราณคดี ทาให้ได้ทราบรายละเอียด
ตาแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานเหล่านั้น จึงสามารถออกแบบเพื่อหลบ เลี่ยง หรือกาหนดมาตรการในการดาเนินการ ที่จะ
ไม่ให้เกิดเป็นผลกระทบต่อโบราณสถานเหล่านั้น ประเมินว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง
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2) ความสั่นสะเทือน
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณแนวพื้นที่โครงการ เช่น บริเวณที่แนวเส้นทางโครงการลอดผ่านสะพานเทเวศร์นฤมิตร บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระเจ้ากรุงธนบุรี และแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ตั้งอยู่ในระยะ 100 เมตร จากกึ่งกลางโครงการ
เช่น วังศุโขทัย วัดโบสถ์สามเสน วัดเอี่ยมวรนุช และตึกแถวข้างวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องจากแหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงมีจานวนมากที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนในระยะ
ก่อสร้าง รวมถึงมีพื้นที่โครงการที่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เ กาะกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ บริเวณสถานี ผ่านฟูาและบริเวณ
สถานีสามยอด ในการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี จึงได้ทาการ
คานวณโดยวิเคราะห์จากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทางานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิ ด
ความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่โดยรอบมากที่สุด ซึ่งได้แก่ การใช้รถบูลโดเซอร์ขนาดใหญ่ (Large Bulldozer) รวมทั้งการทา
เสาเข็มเจาะ (Bored Pile) และการทากาแพงพืด (Diaphragm Wall) ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของการขุดเจาะเคซองน์
(Caisson Drilling) โดยทาการประเมินความสั่นสะเทื อนเป็นค่าความเร็วอนุภาคในหน่วยมิลลิเมตร/วินาที ที่ตาแหน่ง
ต่างๆของโบราณสถานทั้ง 186 แห่งในพื้นที่ศึกษาตามระยะห่างของโบราณสถานเหล่านั้นจากพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณนั้น
โดยอาศัยการวิเคราะห์จากกราฟของความสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องจักรที่ ใช้ในการก่อสร้างต่างๆดังรูปที่ 5.6.6-1
ซึ่งผลของการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือนในระหว่างการก่อสร้างต่อโบราณสถานเหล่านี้ แสดงดังตารางที่ 5.6.6-1
จากผลการประเมินสรุปได้ว่า ที่ระยะห่าง 10 เมตร มีค่าเท่ากับ 1.7 มิลลิเมตร/วินาที ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ออาคารโบราณสถาน (ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของประเทศไทยที่ 3.0 มิลลิเมตร/วินาที)

รูปที่ 5.6.6-1 ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่ระยะต่างๆ (Wise, 1981)
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ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ

ช่วงใต้ดิน
เตาปูน –
รัฐสภา

รัฐสภา –
ศรีย่าน

วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
(1526302N 664689E)
วัดแก้วฟูาจุฬามณี
(1526053N 664146E)
ตึกแถวหน้ากรมชลประทาน
(1524690N 663535E)

-

-

สถานที่สาคัญ

-



-

-

-

อาคารอนุรักษ์

โรงเรียนพณิชยการสามเสน
(1524686N 663774E)
วัดจันทรสโมสร
(1525174N 663733E)
วัดใหม่ทองเสน
(1525483N 664503E)
อาคารเก่ากรมชลประทาน
(1524779N 663538E)
วังสวนปาริจฉัตก์
(1524066N 663597E)
ตึกแถวเชิงสะพานโสภณ
(1524312N 663321E)

-



-

-



-



-

-

-

-

อาคารอนุรักษ์

-



-

-

-

อาคารอนุรักษ์

เรือนพลตรีพระยาดารงแพทยาคุณ

(สานักงานศูนย์ดาเนินการเกี่ยวกับ
ผู้อพยพ)
(1524552N 663413E)
วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์
กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี
(การไฟฟูานครหลวงสาขาสามเสน)
(1524588N 663174E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
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470 เมตร
(ด้านขวา)
350 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับสถานี
ศรีย่าน
(ด้านขวา)
160 เมตร
(ด้านขวา)
90 เมตร
(ด้านขวา)
220 เมตร
(ด้านซ้าย)
40 เมตร
(ด้านขวา)
280 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
50 เมตร
(ด้านขวา)

240 เมตร
(ด้านขวา)

NG

NG

NG

NG

1.70

0.413

0.025

NG

NG

0.016

0.017

NG

0.20

0.053

NG

NG

1.70

0.413

0.250

0.040

0.013

NG

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-1)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

สะพานโสภณ(สะพานกิมเซ่งหลี)
(1524258N 663311E)
พระอุโบสถวัดโบสถ์สามเสน
(1524129N 663342E)
วังกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
(1524076N 662851E)
ศรีย่าน –
วังศุโขทัย
วชิรพยาบาล
(1524241N 663091E)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน
สถานที่สาคัญ


-

-

-



-



-

-

วัดประสาทบุญญาวาส
(1524297N 662930E)
อาคารวชิรานุสรณ์(วชิรพยาบาล)
(1524009N 663109E)
ตึก TOT แยกซังฮี้
(1523737N 663095 E)

-



-

-



-

-

-

อาคารอนุรักษ์

ตึกแถวถนนสามเสน 11 – 13
(1523548N 662971 E)

-

-

อาคารอนุรักษ์

วังสวนกุหลาบ
(1522895N 663175E)
อาคารพระที่นั่งนงคราญสโมสร
และวังสวนสุนันทา
วชิรพยาบาล
(1523471N 663092E)
– หอสมุด
ตึกแถวบริเวณทางเข้าบ้าน
แห่งชาติ
พระยาประเสริฐศุภกิจ
(1523773N 663071E)
ตึกมาร์ตินเดอตูรส์
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
(1523487N 662924E)
ท่าวาสุกรี
(1523258N 662455E)

-



-



-

-

-

-

อาคารอนุรักษ์

-

-

สถานที่สาคัญ



-

-

บ้านเจ้าพระยามหิธร(Peace Corp.)

(1523804N 662764E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
5-122

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
อยู่บนแนว
เส้นทาง
60 เมตร
(ด้านซ้าย)
350 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
290 เมตร
(ด้านขวา)
90 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับสถานี
สามเสน
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
410 เมตร
(ด้านซ้าย)
60 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับสถานี
สามเสน
(ด้านขวา)
30 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
300 เมตร
(ด้านขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
1.70
0.413
0.230

0.030

NG

NG

1.70

0.413

0.011

NG

0.063

0.016

1.70

0.413

1.70

0.413

NG

NG

0.110

0.030

1.70

0.413

0.300

0.080

1.70

0.413

0.010

NG

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-2)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

บ้านพระยาประเสริฐศุภกิจ
(1523812N 663043E)
วัดคอนเซ็ปชัญ (โบสถ์เขมร)
(1523571N 662537E)
วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์
(โบสถ์ญวน)
(1523650N 662769E)
วัดราชผาติการามวรวิหาร
(วัดส้มเกลี้ยง)
วชิรพยาบาล
(1523907N 662734E)
– หอสมุด
วัดราชาธิวาสวิหาร
แห่งชาติ
(1523401N 662504E)
(ต่อ)
ศาลเจ้าแม่ทับทิม สามเสน
(1523907N 662612E)
สะพานกรุงธน
(1524026N 662422E)
สานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก
(1523910N 662846E)
หอสมุดแห่งชาติ
(1523108N 662733E)
คลองผดุงกรุงเกษม

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน

-



-

-



-

-



-



-

-

-



-





-

-

-



-

30 เมตร
(ด้านขวา)
370 เมตร
(ด้านขวา)
230 เมตร
(ด้านขวา)
370 เมตร
(ด้านขวา)

190 เมตร
(ด้านขวา)
450 เมตร
(ด้านขวา)
500 เมตร
(ด้านขวา)
240 เมตร
(ด้านขวา)
อาคารอนุรักษ์ ติดกับสถานี
หอสมุดแห่งชาติ
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
220 เมตร
(ด้านซ้าย)

บ้านอัมพวัน

หอสมุด
แห่งชาติ – (ทีท่ าการคณะกรรมการโอลิมปิค
บางขุนพรหม แห่งประเทศไทย)
(1522830N 662854E)
เรือนท้าววรคณานันท์

(สมาคมชาวจันทบุรีฯ)
(1522768N 662918E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ

5-123

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)

250 เมตร
(ด้านซ้าย)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
0.300
0.080
NG

NG

0.015

NG

NG

NG

0.020

NG

NG

NG

NG

NG

0.014

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

0.017

NG

0.013

NG

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-3)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

วังลดาวัลย์ (วังสมเด็จฯเจ้าฟูา
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์)
(1522573N 662896E)
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
(1523030N 662364E)
สะพานเทเวศรนฤมิตร
(1522778N 662576E)
วัดอินทรวิหาร
(1522493N 662498E)
สะพานวิศุกรรมนฤมาน
หอสมุด
แห่งชาติ – (1522408N 662899E)
บางขุนพรหม วังเทวะเวสม์
(1522760N 662155E)
(ต่อ)
วังพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
(วังเทเวศร์)
(1522922N 662250E)
วังบางขุนพรหม
(ธนาคารแห่งประเทศไทย)
(1522599N 662168E)
วัดนรนารถสุนทริการาม
(1522768N 662481E)
คลองรอบกรุง

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน




-

-

-



-

-



-

-



-



-

-

-



-



-

-

-



-



-

-

ซุ้มประตูวังถนนพระสุเมรุ
(1522046N 661794E)
บางขุนพรหม
ตึกแถวริมถนนพระสุเมรุช่วงปลาย
– ผ่านฟูา
(1521495N 662606E)



-

-

-



-

ตึกแถวริมถนนพระอาทิตย์– ถนน
พระสุเมรุ
(1522074N 661712E)

-



-

หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
5-124

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
330 เมตร
(ด้านซ้าย)
340 เมตร
(ด้านขวา)
190 เมตร
(ด้านซ้าย)
130 เมตร
(ด้านซ้าย)
470 เมตร
(ด้านซ้าย)
270 เมตร
(ด้านขวา)
330 เมตร
(ด้านขวา)

ติดกับสถานี
บางขุนพรหม
(ด้านขวา)
30 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
210 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
NG
NG

NG

NG

0.020

NG

0.035

NG

NG

NG

0.012

NG

NG

NG

1.70

0.413

0.300

0.080

1.70

0.413

NG

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-4)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน


วังกรมหมื่นสถิตธารงสวัสดิ์
(บ้านเจ้าพระยา)
(1522072N 661615E)
ปูอมพระสุเมรุ

(1522127N 661680E)
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

(1521761N 661676E)
อาคารเลขที่ 102/1

บ้านพระอาทิตย์
(1521987N 661612E)
ตึกแถวมุมถนนสามเสน –
อาคารอนุรักษ์
ถนนจักรพงศ์
(1521902N 661986E)
ตึกแถวมุมถนนสามเสน –
อาคารอนุรักษ์
ถนนพระสุเมรุ
บางขุนพรหม (1521928N 662001E)

– ผ่านฟูา ตึกแถวริมถนนตะนาว (ช่วงที่ 1)
(1521665N 662058E)
(ต่อ)
ตึกแถวริมถนนตานี

และอาคารวรพรต
(1521755N 661900E)
บ้านไม้ในตรอกมะยม

(1521512N 661955E)
สะพานนรรัตนสถาน

(1521978N 662024E)
อาคารเลขที่ 208 (บ้านทัดทรง)

(1521494N 661996E)
กาแพงเมืองหน้าโรงเรียน

บวรนิเวศ
(1521682N 662345E)
ตึกแถวข้างวัดบวรนิเวศราช

วรวิหาร
(1521576N 662409E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ

5-125

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
380 เมตร
(ด้านขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
NG
NG

310 เมตร
(ด้านขวา)
270 เมตร
(ด้านขวา)
350 เมตร
(ด้านขวา)

NG

NG

NG

NG

NG

NG

ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
190 เมตร
(ด้านขวา)
200 เมตร
(ด้านขวา)

1.70

0.413

1.70

0.413

NG

NG

NG

NG

370 เมตร
(ด้านขวา)
อยู่บนแนว
เส้นทาง
350 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

NG

NG

1.70

0.413

NG

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-5)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
ตึกแถวชั้นเดียวริมถนนดินสอ –
ถนนพระสุเมรุ
ตึกแถวถนนพระสุเมรุ
หน้า
บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จากัด
(1521540N 662541E)
ตึกแถวในซอยบ้านพานถม
ถนนพระสุเมรุ
(1521941N 662336E)
ตึกแถวแฝด
(ร้านอาหารบ้านผ่านฟูา)
(1521363N 662654E)
บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช
(1521580N 662483E)

บ้านดารากร
บางขุนพรหม
(1521463N 662570E)
– ผ่านฟูา
(ต่อ)
บ้านไม้ริมถนนดินสอ –
ถนนราชดาเนินกลาง
(ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา)
(1521411N 662405E)
บ้านวรรณโกวิท
(1521521N 662239E)
ร้านอาหาร ณ บางกอก
(บ้านผ่านฟูาเดิม)
(1521399N 662678E)
ร้านอาหารนิวออร์ลีนส์
(1521393N 662604E)
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
(1521731N 662192E)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน


-

-

อาคารอนุรักษ์

-



-

-

-

อาคารอนุรักษ์

-

-

อาคารอนุรักษ์

-



-

-



-

-



-

-



-

-



-



-

-

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

(1521322N 662382E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ

5-126

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
210 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
220 เมตร
(ด้านขวา)

210 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
40 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
270 เมตร
(ด้านขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
1.70
0.413

1.70

0.413

0.018

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

1.70

0.413

0.017

NG

0.018

NG

1.70

0.413

0.200

0.053

1.70

0.413

0.012

NG

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-6)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
อาคารมหามกุฎราชวิทยาลัย
(1521783N 662220E)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(กองบัญชาการกองทัพบก)
(1521902N 662916E)
วัดตรีทศเทพ
(1521928N 662459E)
วัดปรินายกวรวิหาร
(1521488N 662807E)
วัดใหม่อมตรส
(1522209N 662342E)
บางขุนพรหม วัดเอี่ยมวรนุช
– ผ่านฟูา (1522406N 662298E)
(ต่อ)
ตึกแถวสองข้างถนนสามเสน
(ถนนท่าเกษม – คลองรอบกรุง)
(1522204N 662152E)
วัดสังเวชวิศยาราม
(1522178N 661887E)
วัดสามพระยา
(1522345N 662063E)
สานักงานเขตพระนคร
(1522237N 662034E)
อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา
(โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช)
(1522078N 661771E)
คลองมหานาค

ผ่านฟูา –
สามยอด

ตึกแถวถนนบารุงเมือง
(สะพานช้าง –แยกมหาไชย)
(1520822N 662593E)
ตึกแถวริมถนนราชดาเนินกลาง
(1521474N 661814E)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน


-



-



-

-



-

-

-



-

-



-

-

-

อาคารอนุรักษ์

-



-

-



-

-



-



-

-

-



-

-



-

-



-

หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
5-127

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
470 เมตร
(ด้านซ้าย)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
NG
0.413

NG

NG

240 เมตร
(ด้านซ้าย)
140 เมตร
(ด้านซ้าย)
150 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับสถานี
บางขุนพรหม
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
170 เมตร
(ด้านขวา)
40 เมตร
(ด้านขวา)
100 เมตร
(ด้านขวา)
250 เมตร
(ด้านขวา)

0.014

NG

0.033

NG

0.030

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

0.023

NG

0.200

0.053

0.055

0.015

NG

NG

120 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

0.040

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-7)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
อาคารสถานที่ราชการสองข้าง
ถนนราชดาเนินนอก
อาคารศรีจันทร์สามยอด
(บริษัท จเร จากัด)
(1520237N 662502E)
วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร
(1520629N 662314E)
เรือนจาพิเศษกรุงเทพฯ
(1520419N 662541E)

ผ่านฟูา –
สามยอด
(ต่อ)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน


-



-



-

-



-

-

วัดเทพธิดารามวรวิหาร
(1520952N 662617E)



-

-

สะพานระพีพัฒนภาค
(1520478N 662655E)
สะพานสมมตอมรมารค
(1520828N 662733E)
ตึกแถวบริเวณลานเสาชิงช้าโค้ง
ถนนบารุงเมือง
(1520796N 662255E)
เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)
(1520849N 662253E)
บ้านหมอหวาน
(1520745N 662169E)
ปูอมมหากาฬและปราการ
(1521176N 662774E)

-



-



-

-



-

-



-

-

-



-



-

-

-

-

สถานที่สาคัญ



-

-

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
(1521199N 662665E)
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
(1521116N 662649E)

หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ

5-128

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
260 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
70 เมตร
(ด้านซ้าย)
70 เมตร
(ด้านซ้าย)
400 เมตร
(ด้านขวา)
410 เมตร
(ด้านขวา)
470 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
80 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
1.70
0.413

1.70

0.413

0.0125

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

0.090

0.023

0.090

0.023

NG

NG

NG

NG

NG

NG

1.70

0.413

0.073

0.020

1.70

0.413

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-8)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
สะพานผ่านฟูาลีลาศ
(1521290N 662777E)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน


เสาชิงช้า

(1520784N 662316E)
สะพานนริศดารัส

(1521108N 663202E)
กรมโยธาธิการ (อาคารหลังเก่า)

(1521268N 662861E)
ตึกแถวกลุ่มถนนบริพัตร

(1520790N 662786E)
ตึกแถวในซอยบรมบรรพต

ผ่านฟูา – (1521098N 663013E)
สามยอด วังบ้านดอกไม้
(วังกรมพระ

(ต่อ)
กาแพงเพ็ชรอัครโยธิน)
(1520516N 662757E)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

(1521013N 662903E)
สะพานมหาดไทยอุทิศ

(1521192N 662848E)
สานักงานประปา สาขาแม้นศรี

(1520779N 663085E)
วัดดิสานุการาม

(1520468N 663125E)
บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

(อนุบาลจุลนาค/ สตรีจุลนาค)
(1521379N 663072E)
ตึกแถวเชิงสะพานพระพุทธฯ

ริมถนนจักรเพชร
สามยอด – (1522408N 662899E)
สะพานพุทธฯ ตึกแถวเชิงสะพานพระพุทธฯ

ฝั่งพระนคร
(1519613N 661909E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ

5-129

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
330 เมตร
(ด้านขวา)
460 เมตร
(ด้านขวา)
130 เมตร
(ด้านซ้าย)
110 เมตร
(ด้านซ้าย)
250 เมตร
(ด้านซ้าย)
150 เมตร
(ด้านซ้าย)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
1.70
0.413

NG

NG

NG

NG

0.035

NG

0.045

NG

0.013

NG

0.030

NG

120 เมตร
(ด้านซ้าย)
100 เมตร
(ด้านซ้าย)
360 เมตร
(ด้านซ้าย)
430 เมตร
(ด้านซ้าย)
370 เมตร
(ด้านซ้าย)

0.040

NG

0.055

0.015

NG

NG

NG

NG

NG

NG

280 เมตร
(ด้านขวา)

NG

NG

220 เมตร
(ด้านขวา)

NG

NG

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-9)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ตึกแถวถนนเจริญกรุงช่วงแยก
สามยอด
(1520239N 662441E)
ตึกแถวบางส่วนริมถนนอัษฎางค์,
ตึกแถวบางส่วนริมถนนพระพิทักษ์
และตึกแถวบางส่วนริมถนนบ้าน
หม้อ
(1519946N 661820E)
ตึกแถวริมถนนจักรเพชร
ซอยสะพานหัน
(1519922N 662633E)
ตึกที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
(1519472N 662154E)
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง
(1520246N 662166E)
สามยอด – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สะพานพุทธฯ (ตึกยาว)
(ต่อ)
(1519844N 662033E)
วัดทิพย์วารีวิหาร
(1520167N 662035E)
วัดราชบูรณะวรวิหาร
ศาลเจ้าบ้านหม้อ
(1519951N 661926E)
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
(1519835N 662318E)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน




-

-

-



-

-



-

-



-



-

-

-



-



-

-

-



-



-

-

สะพานดารงสถิตย์

(1520235N 662600E)
สะพานพระพุทธยอดฟูา

(สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์)
สะพานภานุพันธ์

(1520011N 662525E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ

5-130

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
480 เมตร
(ด้านขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
1.70
0.413

NG

NG

160 เมตร
(ด้านซ้าย)

0.025

NG

50 เมตร
(ด้านซ้าย)
300 เมตร
(ด้านขวา)
220 เมตร
(ด้านขวา)

NG

0.040

0.010

NG

NG

NG

NG

NG

NG

0.016

NG

NG

1.70

0.413

0.090

0.023

NG

0.020

0.110

0.030

440 เมตร
(ด้านขวา)
90 เมตร
(ด้านขวา)
430 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
70 เมตร
(ด้านซ้าย)
80 เมตร
(ด้านขวา)
60 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-10)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน


สานักงานเกษตร
กรุงเทพมหานคร
(บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์,
ศาลรัฐธรรมนูญ)
(1519723N 662284E)
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1

(พระปฐมบรมราชานุสรณ์)
(1519560N 661978E)
อาคารตลาดบ้านหม้อ

(1520074N 661910E)
อาคารที่ทาการ การไฟฟูา

วัดราชบูรณะ
(1519855N 662194E)
อาคารสถาบันราชมงคล

วิทยาเขตเพาะช่าง
(1519972N 662049E)
ตึกแถวด้านหลัง

สามยอด – วัดสุทัศนเทพวราราม –
สะพานพุทธฯ คลองหลอด วัดราชบพิธ
(ต่อ)
(1520399N 662252E)
ตึกแถวตรงข้ามเรือนจา
อาคารอนุรักษ์
(บูรณะเป็นอาคารหลังเดียว)
(1520421 N 662581E)
ตึก S.A.B.

(1520123N 662784E)
ตึก S.E.C.

(1520105N 662799E)
ตึกแถวริมถนนวรจักร

(1520045N 662722E)
วัดพระพิเรนทร์

(วัดขาเขมการาม, วัดขาโคราช)
(1520333N 662875E)
ตึกแถวถนนอนุวงศ์

(1519511N 662636E)
ตึกแถวบริเวณจักรวรรดิ

(1519903N 662665E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
5-131

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
NG
0.413

140 เมตร
(ด้านขวา)

NG

NG

480 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
290 เมตร
(ด้านขวา)

NG

NG

NG

0.413

NG

NG

250 เมตร
(ด้านขวา)

0.013

NG

ติดกับสถานี
สามยอด
(ด้านซ้าย)
270 เมตร
(ด้านซ้าย)
310 เมตร
(ด้านซ้าย)
240 เมตร
(ด้านซ้าย)
200 เมตร
(ด้านซ้าย)

1.70

0.413

0.012

NG

NG

NG

0.014

NG

0.019

NG

NG

NG

0.015

NG

430 เมตร
(ด้านซ้าย)
230 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-11)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)
ตึกแถวบริเวณท่าน้าราชวงศ์
(1519400N 662673E)
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรวิหาร
(วัดสามปลื้ม)
(1519730N 662609E)
วัดบพิตรพิมุข
(1519672N 662405E)
วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
(1519981N 662784E)
มัสยิดกูวติลอิสลาม
(ตึกแดง)
(1519211N 662107E)
มัสยิดเซฟี (ตึกขาว)

วัดอนงคาราม
(1518831N 661955E)
สามยอด –
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สะพานพุทธฯ
สมเด็จพระศรีนครินทราฯ
(ต่อ)
(1519102N 662169E)
วงเวียนเล็ก
(1518867N 661776E)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน



-

-

-



-

-



-

-



-

-



-



-

-

-



-

-

-

สถานที่สาคัญ

วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร

(1518749N 661856E)
อาคารเก่า
อาคารอนุรักษ์
หน้าวัดพิชัยญาติการาม
(1518787N 661761E)
บ้านพระยาประชากิจกรจักร

(อนุบาลวรรณบูลย์ศึกษา)
(1519130N 661538E)
บ้านเลขที่ 130 บ้านวินด์เซอร์

(1519453N 661473E)
วัดซางตาครูส (กุฏีจีน)

(1519380N 661518E)
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
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ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
500 เมตร
(ด้านซ้าย)
230 เมตร
(ด้านซ้าย)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
NG
NG
0.015

NG

NG

0.023

0.0115

NG

NG

NG

NG

NG

0.025

NG

0.015

NG

1.70

0.413

0.110

0.030

0.200

0.053

260 เมตร
(ด้านขวา)

0.0125

NG

500 เมตร
(ด้านขวา)
390 เมตร
(ด้านขวา)

NG

NG

NG

NG

70 เมตร
(ด้านซ้าย)
280 เมตร
(ด้านซ้าย)
200 เมตร
(ด้านซ้าย)
500 เมตร
(ด้านซ้าย)
160 เมตร
(ด้านซ้าย)
230 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย)
60 เมตร
(ด้านซ้าย)
40 เมตร
(ด้านซ้าย)

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-12)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

วัดบุปผาราม
สามยอด – (1519010N 661355E)
สะพานพุทธฯ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
(ต่อ)
(1519128N 661720E)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน



-

-

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระเจ้ากรุงธนบุรี –วงเวียนใหญ่
สะพานพุทธฯ (1517952N 661463E)
–
มัสยิดนูรู้ลมู่บินบ้านสมเด็จ
วงเวียนใหญ่ (1518403N 661222E)
วัดหิรัญรูจี
(1518209 N 661170E)
คลองบางลาภูล่าง

-



-

-

-

สถานที่สาคัญ

-



-

-



-

คลองบางไส้ไก่

-



-

คลองสาเหร่

-

-

คลองอนุรักษ์

ศาลเจ้าแม่อาเหนียว
(1517472N 661441E)
วัดสุทธาราม
(1516474N 661570E)
วัดกระจับพินิจ
(1516738N 660661E)
วัดราชวรินทร์

-

-

สถานที่สาคัญ

-



-

-



-

-

-

สถานที่สาคัญ

วงเวียนใหญ่
– สาเหร่

หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
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ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)
360 เมตร
(ด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านขวา)
อยู่บนแนว
เส้นทาง

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ
NG
NG

280 เมตร
(ด้านขวา)
260 เมตร
(ด้านขวา)
320 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
140 เมตร
(ด้านซ้าย)
500 เมตร
(ด้านซ้าย)
360 เมตร
(ด้านขวา)
420 เมตร
(ด้านซ้าย)

1.70

0.413

1.70

0.413

0.0115

NG

0.0125

NG

NG

NG

1.70

0.413

1.70

0.413

0.033

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6.6-1 ระดับความสั่นสะเทือนต่อโบราณสถานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ-13)
สถานี

โบราณสถาน /(พิกัด)

ประเภทโบราณสถาน สถานที่สาคัญ
อื่นๆ
ขึ้น
เตรียม
ทะเบียน ประกาศ
ขึ้นทะเบียน

ระยะห่าง
(เมตร)
ด้าน
(ซ้าย/ขวา)

ระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะ
ระยะ
ก่อสร้าง ดาเนินการ

ช่วงยกระดับ

สาเหร่ –
ดาวคะนอง

คลองบางสะแก

-



-

วัดดาวคะนอง
(1514678 N 660949E)
วัดกลางดาวคะนอง
(1514710 N 660971E)
วัดบุคคโล

-



-

-



-



-

-

คลองดาวคะนอง

-

-

คลองอนุรักษ์

ดาวคะนอง –
บางปะแก้ว
วัดมงคลวราราม
สถานที่สาคัญ
(1514475N 659994E)
วัดโพธิ์แก้ว

(1513165N 660923E)
บางปะแก้ว – วัดเกียรติประดิษฐ์
สถานที่สาคัญ
บางปะกอก (1513564N 661016E)
วัดบางปะกอก

(1513222N 661837E)
วัดประเสริฐสุทธาวาส

บางปะกอก
(1512860N 662606E)
– สะพาน
วัดสารอด

พระราม 9
(1511900N 662544E)
ราษฎร์บูรณะ วัดสน

–
(1512055N 663714E)
พระประแดง
หมายเหตุ : NG = Negligible (ความเร็วอนุภาค < 0.01 mm/s) หรือ ไม่มีผลกระทบ
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ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
500 เมตร
(ด้านซ้าย)
500 เมตร
(ด้านขวา)
500 เมตร
(ด้านซ้าย)
ติดกับแนว
เส้นทาง
(ด้านซ้าย
และด้านขวา)
230 เมตร
(ด้านขวา)
180 เมตร
(ด้านขวา)
160 เมตร
(ด้านซ้าย)
400 เมตร
(ด้านซ้าย)
470 เมตร
(ด้านซ้าย)
280 เมตร
(ด้านขวา)
380 เมตร
(ด้านซ้าย)

1.70

0.170

NG

NG

NG

NG

NG

NG

1.70

0.170

0.015

NG

NG

NG

0.025

NG

NG

NG

NG

NG

0.0115

NG

NG

NG

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุุนละออง ที่เกิดจากกิจกรรมในการก่อสร้าง จะทาให้แหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีที่ตั้งอยู่ในระยะ 100 เมตรจากโครงการ อาจได้รับผลกระทบจากการมีฝุนเกาะและทาให้วัสดุสกปรก เคลือบ
หมองเสียหาย ซึ่งบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการมีแหล่งสาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่หลายแห่ง แต่
ผลกระทบดังกล่าวสามารถปูองกันหรือลดลงได้ เช่น การลดฝุุนละอองโดยการควบคุมที่แหล่งกาเนิด อีกทั้งการ
ก่อสร้างโครงการในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการก่อสร้างทางขึ้น - ลงของสถานีเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะอยู่ที่ระดับผิวดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โอกาสที่จะกระทบต่ออาคาร/โบราณสถานจึง เกิดขึ้นได้น้อย
จึงประเมินผลกระทบในระดับปานกลาง
(ข) ระยะดาเนินการ
 ความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือนในระยะดาเนินงานของโครงการจะมาจากการเดินรถไฟฟูา ซึ่งในโครงการนี้มีทั้งการ
เดินรถไฟฟูาช่วงใต้ดินและการเดินรถไฟฟูาบนทางยกระดับ จึงได้ทาการวิเคราะห์ผลกระทบของความสั่นสะเทือนของ
การเดินรถไฟฟูาทั้งใต้ดินและบนทางยกระดับ
ในการวิเคราะห์หาค่าความสั่นสะเทือนของการเดินรถไฟฟูาในช่วงที่อยู่ใต้ดินดินนั้นจะใช้ ค่าสูงสุดที่ได้
จากการตรวจวั ดค่าความสั่น สะเทื อนรถไฟฟู า MRTA ที่ ขึ้น ลงอุโมงค์บริเวณพระรามเก้ า เป็ นฐาน แล้ วท าการ
Propagate ตามระยะทางไปยังตาแหน่งของอาคารโบราณสถานในบริเวณนั้นๆ โดยค่าความสั่นสะเทือนที่มีค่าน้อย
กว่า 0.01 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อโบราณสถาน จะให้เป็น NG = Negligible
สาหรับความสั่นสะเทือนของการเดินรถไฟฟูาในช่วงที่วิ่งอยู่ บนทางยกระดับ จะใช้ค่าความสั่นสะเทือน
สูงสุดที่วัดได้จากบริเวณตอม่อของรถไฟฟูา BTS มาใช้เป็นฐานแล้วทาการ Propagate ตามระยะทางไปยังตาแหน่ง
โบราณสถานโดยรอบ โดยค่า ความสั่ นสะเทือนที่มีค่า น้อยกว่ า 0.01 มิลลิ เมตร/วิน าที ซึ่ งไม่มีผ ลกระทบใดๆต่ อ
โบราณสถาน จะให้เป็น NG = Negligible
ค่าความสั่นสะเทือนที่ประเมินได้ในระยะการดาเนินการเดินรถไฟฟูา สาหรับตาแหน่งโบราณสถานต่างๆ
ตามแนวเส้นทางโครงการแสดงดังตารางที่ 5.6.6-1 ข้างต้น ซึ่งสรุปได้ว่า ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเดินรถไฟฟูาทั้งใต้
ดินและบนทางยกระดับของโครงการ ไม่มีผลกระทบต่ออาคารโบราณสถานต่างๆในบริเวณตามแนวเส้นทางของโครงการ
โดยความสั่นสะเทือนจากการเดินรถไฟฟูามีค่าน้อยกว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการจราจรของถนนที่อยู่ใกล้เคียง
5.6.7 การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
บริเวณพื้น ที่ ศึกษาของโครงการมีส ภาพเป็น ชุม ชนเมื อง โดยมีอาคารพาณิช ย์ ห้า งสรรพสิน ค้า หมู่บ้ า น
สถานศึกษา สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถานต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด
มัสยิด โบสถ์ และสวนสาธารณะ เป็นต้น
(ก) ระยะก่อสร้าง
การก่อสร้างแนวเส้นทางยกระดับและสถานีรถไฟฟูา จาเป็นต้องกั้นผิวจราจรข้างละ 1 ช่องจราจรของ
ถนนที่ อยู่ ในแนวเส้ น ทางการก่อสร้า ง ท าให้ ความสะดวกในการเดิ น ทางไปแหล่ ง ท่ องเที่ ย วลดลง อย่ า งไรตาม
นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางเดิมหรือทางเลี่ยงที่เป็นโครงข่ายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ จึงประเมิน ผลกระทบ
ต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของโครงการว่าอยู่ในระดับต่า
5-135

บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาหรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา อาคารปล่องระบายอากาศ อาคาร
จอดแล้วจร และที่ จอดรถไฟฟูา จะมีเครื่องจักร เครื่องยนต์ การกองวัสดุก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก เสาเข็ม ตอม่อ
นั่งร้าน และเครน ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทาให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะ
เกิดเฉพาะในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้จะเป็นที่คุ้นชินแต่ก็
ถือเป็นผลกระทบต่อทัศนียภาพที่จะต้องมีมาตรการในการจัดการ โดยประเมินว่าเป็นผลกระทบในระดับต่า
(ข) ระยะดาเนินการ
 แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า
แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาที่เป็นโครงสร้างใต้ดินจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบดบังทัศนียภาพ
ต่อพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
สาหรับแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูายกระดับ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ แนวเส้นทางรถไฟฟูาจะมีความ
สูงประมาณ 8 เมตร และสถานีรถไฟฟูาจะมีความสูงตั้งแต่พื้นดินจนถึงหลังคาสถานี ประมาณ 19 - 26 เมตร ตั้งอยูบ่ น
เกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อเนื่องถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งมีเขตทางประมาณ 40 - 50 เมตร มีอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ตลอดแนวสองฝั่งถนน แม้การบดบังทัศนียภาพจะเกิดขึ้นได้บ้าง แต่การออกแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการ
จัดภูมิสถาปัตย์ที่ดี จะช่วยให้โครงสร้างอาคารสถานีมีความกลมกลืนกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงได้ จึงประเมินผลกระทบ
ต่อการบดบังทัศนียภาพต่อพื้นที่ใกล้เคียงโครงการในระดับปานกลาง
 อาคารปล่องระบายอากาศ
อาคารปล่องระบายอากาศ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดผลกระทบในการบดบังทัศนียภาพพื้นที่
ใกล้เคียงโครงการ แต่เนื่องจากตัวอาคารปล่องระบายอากาศจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก เมื่อเทียบกับอาคารโดยทั่วไปที่
ตั้งอยูส่ องฝั่งถนนในแนวเส้นทางโครงการ ประกอบกับพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะมีอาคารบ้านเรือนที่เป็นตึกสูงอยู่แล้ว
ผลกระทบต่อการบดบังทัศนียภาพจึงอยู่ในระดับต่า
 อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง คือ อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก และอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
มีความสูงของอาคาร 10 ชั้น แต่ตัวอาคารตั้งอยู่ถัดจากบริเวณริมถนนสายหลัก อีกทั้งสามารถทาการปรับภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามโดยการปลูกต้นไม้ร่วมด้วยได้ ดังพื้นที่ด้านหน้าของอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกและอาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ อาคาร 1 ซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนียภาพที่ดีให้กับบริเวณอาคาร ส่วนอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะอาคาร 2
ตั้งอยู่ลึกเข้าไปทางพื้นที่ด้านหลังของอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีความกลมกลืนกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียง ผลกระทบ
ที่เกิดจากอาคารจอดแล้วจรของโครงการต่อสภาพทัศนียภาพจึงเป็นผลกระทบต่า
 ที่จอดรถไฟฟ้า
ที่จอดรถไฟฟูาเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆตามการใช้ประโยชน์ และมีระดับ
ความสูงต่างๆกัน โดยบางส่วนมีความสูงประมาณ 12 เมตรจากระดับพื้น อย่างไรก็ตาม โครงการได้กาหนดให้มพี ื้นที่สี
เขียว และมีการจัดภูมิสถาปัตย์ บริเวณอาคารบริหาร เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มทัศนียภาพที่ดี หากเปรียบเทียบกับสภาพ
พื้นที่ก่อนมีโครงการจะพบว่า พื้นที่ เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง โดยมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างไม่ เป็นระเบียบ บาง
บริเวณมี ส ภาพเสื่ อมโทรม การมี โ ครงการจึ ง มีส่ ว นช่ ว ยในการปรับ ปรุง ทั ศนี ย ภาพด้ ว ยทางหนึ่ ง ผลกระทบด้ า น
ทัศนียภาพที่เกิดจากที่จอดรถไฟฟูาจึงอยู่ในระดับต่า
5-136

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
6.1

บทนา

ปัจ จุ บั น การพัฒ นาโครงการด้ า นต่ า งๆ นอกเหนื อจากการให้ความส าคัญ กับ การประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการแล้ว การประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่
หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากภาวะทางสุขภาพมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการมีความครอบคลุมถึงผลกระทบทางสุขภาพที่จะมี
ต่อประชาชนและพนักงาน รวมถึงลูกจ้างของโครงการ จึงได้มีการศึกษาในประเด็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
(Health Impact Assessment; HIA) ด้วย โดยทาการประเมินผลกระทบที่มีต่อ "ปัจจัยกาหนดสุขภาพ" (Health
Determinants) ของประชาชนทั่วไป และพิจารณากลั่นกรองปัจจัยกาหนดสุขภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
โครงการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กรกฎาคม 2554)
6.2

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง คนงาน และพนักงาน
ของโครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางบวกและทางลบ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยพิจารณาจากสภาวะ
ทางสุขภาพในปัจจุบันเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสุขภาพอนามัยของกลุ่มเนื่องจากการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการ
2) เพื่อเสนอมาตรการปูองกันและแก้ไ ขผลกระทบทางสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้า ง และระยะ
ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมผลกระทบทางด้านบวกและขจัดหรือลดผลกระทบทางด้านลบให้มากที่สุด พร้อมทั้ง เสนอ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพ
6.3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

1) ทราบถึงสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีทาง
สังคมของประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะนาไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งคุกคามต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยอย่างรอบคอบและรอบด้านมากขึ้น
2) ยกระดั บคุณ ภาพชีวิ ต ของคนงานและพนั กงานของโครงการ รวมทั้ ง ประชาชนที่ อาศัย อยู่ ในบริเวณ
ใกล้เคียง ให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเมื่อมีการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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6.4

ขอบเขตการศึกษา

6.4.1 ขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่
การกาหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ตั้งแนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา ที่จอดรถไฟฟูา และ
อาคารจอดแล้ว จร พื้ นที่ที่ อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน โครงการ ทั้ งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ศึ กษา
ระยะทางระหว่างที่ตั้งโครงการกับพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ เส้นทางหรือทิศทางการแพร่กระจายมลพิษสิ่งแวดล้อม
ปริมาณและศักยภาพของสิ่งคุกคาม ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม แหล่งที่ก่อมลพิษและประเภทของ
มลพิษที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ศึกษา โดยรัศมีของพื้นที่ศึกษากาหนดระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง
โครงการและสถานีรถไฟฟูา และ 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งอาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
จะเห็นว่า ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการและสถานี
รถไฟฟูา และ 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งที่จอดรถไฟฟูา และอาคารจอดแล้วจร จะมีทั้งชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา และ
สถานพยาบาล ตั้งอยู่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
6.4.2 ขอบเขตการศึกษาเชิงเวลา
การกาหนดขอบเขตเชิงเวลาตามระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมของโครงการ และระยะเวลาของผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะ
ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว
6.4.3 ขอบเขตการศึกษาเชิงวิชาการ
ขอบเขตของการศึกษาเชิงวิชาการ จะดาเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทาโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับ
เดือนเมษายน 2556 ร่วมกับแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ซึ่งจัดทาโดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
6.5

นิยามของคาที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และกรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ

6.5.1 นิยามของคาที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
สุขภาพ หมายถึง สภาวะความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม มิได้หมายความ
เพียงแค่การไม่มีโรคหรือความเจ็บปุวยทุพพลภาพเท่านั้น (องค์การอนามัยโลก (WHO), 1948) ส่วนคาจากัดความตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 จะหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ (Health Determinant) หมายถึง ขอบเขตปัจจัยด้านบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ได้แก่ รายได้ สถานะทางสังคม การศึกษา พฤติกรรมทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ทักษะชีวิต การพัฒนาในวัยเด็ก ฯลฯ (National Institute for Health and Clinical Excellence; NIHCE, 2006)
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สิ่งคุกคามทางสุขภาพ หมายถึง สิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย
สิ่งคุกคามทางกายภาพ (แสง เสียง ความร้อน ฝุุนละออง รังสี ความสั่นสะเทือน เป็นต้น) สิ่งคุกคามทางเคมี (โลหะหนัก
สารเคมี สารอิน ทรีย์ ระเหยง่าย เป็ นต้น ) สิ่ง คุกคามทางชี วภาพ (เชื้ อโรค แมลงหรือสัตว์ พาหะน าโรคชนิ ดต่า งๆ)
สิ่ ง คุ ก คามทางจิ ต ใจ (ความเครี ย ด ความวิ ต กกั ง วล ความร าคาญ เป็ น ต้ น ) และสิ่ ง คุ ก คามทางสั ง คม (การขาด
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือชุมชน เป็นต้น)
กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มลพิษสามารถแพร่กระจายไปถึง ซึ่งจะรวมถึงพื้นที่กิจกรรมของ
โครงการและพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยจะต้องคานึงถึงกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี สตรีมีครรภ์ คนชรา และกลุ่มผู้ไวต่อการ
รับสัมผัสเป็นพิเศษ
6.5.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนาต่างๆ โดยพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการดาเนินโครงการพัฒนาและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินการพัฒนาต่างๆ นั้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือให้เกิดน้อยที่สุด สาหรับกรอบ
แนวคิดในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะต้องอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจาก
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การให้บริการสาธารณะและสาธารณสุข แสดงดังรูปที่ 6.5-1 (ที่มา : แนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
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การเปลีย่ นแปลงของ
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยง

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ฝุุน แสง
เสียง ความร้อน รังสี ความสั่นสะเทือน
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ด้านบริการสาธารณะ
และสาธารณสุข

โรคติดต่อ เช่น
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคนาโดยแมลง ได้แก่
มาลาเรีย ไข้เลือดออก
เท้าช้าง เป็นต้น

 สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น โลหะหนัก
สารอินทรีย์
 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น เชื้อโรค
แมลงหรือสัตว์พาหะนาโรคชนิดต่างๆ

 การรวมกลุ่มทางสังคม
 สภาพการมีงานทา
 การจ้างงาน
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 การติดยาเสพติด
 พฤติกรรมสุขภาพ
 จานวนสถานบริการทางการแพทย์
 จานวนบุคลากรทางการแพทย์
 การบรรเทาสาธารณภัย
 การจัดการของเสีย (ขยะ สิ่งปฏิกูล)
 การบริการน้าดื่มน้าใช้
 สุขาภิบาลที่พักอาศัย
 อาชีวอนามัย

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
มลพิษแพร่กระจายไปถึง
พื้นที่เส้นทางการขนส่ง
และพื้นที่กิจกรรม
โครงการ
- กลุ่มเด็ก 0-5 ปี
- หญิงตั้งครรภ์
- ผู้สูงอายุ
- ผู้พิการ
- กลุ่มไวต่อการรับ
สัมผัส
ผู้ที่ปฏิบัติงานโครงการ

โรคไม่ติดต่อ เช่น
- โรคพิษจากโลหะหนัก
- มะเร็ง
- การบาดเจ็บจากการ
ทางาน เช่น การสูญเสีย
การได้ยิน
- อุบัติเหตุ
- การติดยาเสพติด
- ความเครียด วิตกกังวล
- โรคเอดส์
- วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น
- การเข้าถึงระบบการบริการ
สาธารณะและได้รับการ
รักษาพยาบาล
- ความมีจิตอันดีงามและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

รูปที่ 6.5-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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6.6

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีดังนี้

1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เป็นการพิจารณาว่าโครงการต้องทาการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพหรือไม่ รวมถึงระบุสิ่งคุกคาม โดยพิจารณาจากพื้นที่ตั้งโครงการ สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อปัจจัย
กาหนดสุขภาพ
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เป็นการระบุประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อห่วงกังวล
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะทาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การประเมินผลกระทบ (Appraisal) เป็นการคาดการณ์ / ระบุผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทาง
ลบที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยใช้เครื่องมือและผู้ทาการประเมิน ทั้งทางวิทยาศาสตร์ สังคม หรือเศรษฐศาสตร์ในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4) การกาหนดมาตรการปูองกัน และลดผลกระทบ (Mitigation and Recommendation) โดยให้
ความสาคัญกับการปูองกันปัญหาตั้งแต่แรก ทานองว่า "ปูองกันดีกว่ารักษา" การปูองกันจะมุ่งเน้นที่การปูองกันเชิงรุก
และคิดตั้งแต่การออกแบบโครงการ
5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นการเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพประชาชนเป็นระยะๆ เพื่อความมั่นใจว่าการปูองกัน และควบคุม ตลอดจนการลดผลกระทบนั้นได้ผลตามที่
ต้องการ
6.7

การกลั่นกรองโครงการ

การกลั่นกรองโครงการ เป็นขั้นตอนที่ต้องระบุว่าโครงการที่จะดาเนินการนั้น จาเป็นจะต้องทาการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพหรือไม่ โดยจะพิจารณาว่าโครงการหรือกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพมากน้อย
เพียงใด และหากจะต้องดาเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรจะต้องทาการประเมินในระดับใด นอกจากนี้
การกลั่นกรองโครงการจะเป็นการพิจารณาในเบื้องต้นว่ากิจกรรมของโครงการนั้น ก่อให้เกิดสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ที่
อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกาหนดสถานะสุขภาพของประชากรในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้น การกลั่นกรองโครงการ
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อกาหนดกลุ่มเสี่ยงในเบื้องต้น และเพื่อกาหนดกรอบการ
ทางาน สาหรับรายละเอียดในการกลั่นกรองโครงการ (Screening) มีดังนี้
1) กฎหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
โครงการรถไฟฟูา สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดอยู่ในประเภท
โครงการระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางทุกขนาด ที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอใน
ขั้นตอนการขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมษายน 2555 เอกสารท้าย
ประกาศ 3 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (อ้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
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ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553) แต่เพื่อให้การประเมินผลกระทบของโครงการ
ครอบคลุมอย่างรอบด้าน และเพื่อลดข้อห่วงกังวลของชุมชนตามแนวเส้นทางโครงการ จึงได้ทาการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพผนวกไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการวิ เคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนเมษายน 2556 และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นกรอบแนวทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
2) กิ จ กรรมหรือ การด าเนิ น งานของโครงการที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อสุ ข ภาพ และช่ องทางการได้ รั บ
ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง
โครงการฯ
การดาเนินงานของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ จะทาการ
กลั่นกรองเพื่อประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมในแต่ละระยะของโครงการ สาหรับการ
กลั่นกรองจะมีการพิจารณาทบทวนประเด็นการระบุถึงสิ่งคุกคามสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการและผลกระทบต่อ
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ ดังนี้
(1) การพิจารณาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากกิจกรรมโครงการ
การพิจารณาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากกิจกรรมโครงการ จะพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล
ของโครงการ ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์ และข้อมูลปัจจัยกาหนดสถานะสุขภาพ ดังนี้
(1.1) ข้อมูลของโครงการ เช่น ประเภทและขนาดของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ข้อมูลโดยรอบพื้นที่ตั้ง
โครงการและเส้ น ทางการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ โ ครงการ รายละเอี ย ดกิ จ กรรมภายในโครงการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการดาเนินงาน ความต้องการพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการ สารพิษหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการ รายละเอียดระบบ
บาบัดมลพิษ รวมถึงรายละเอียดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม
(1.2) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์ ได้แก่ กลุ่มคนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ
โดยจะพิ จ ารณาจากกลุ่ ม คนที่ อยู่ ในพื้ น ที่ ที่ มี โ อกาสได้ รั บ ผลกระทบ ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ย
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มลสารแพร่กระจายไปถึง (ประชาชนตามแนวเส้นทางโครงการ) และ
กลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การดาเนินกิจกรรมของโครงการ (คนงานก่อสร้าง พนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ) และกลุ่มคนที่อาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา หรือคนที่ไวต่อการได้รับสารพิษ เป็นต้น
(1.3) ข้อมูลปัจจัยกาหนดสถานะสุขภาพ เช่น ผลกระทบจากวิถีการดาเนินชีวิต (การรับประทาน
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ กิจกรรมการออกกาลังกาย การดื่มสุรา/การสูบบุหรี่/การ
เสพยาเสพติด ความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรม ของกลุ่มคนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
โครงการ) ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมของ
โครงการ (ผลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพอากาศ เสี ย งดั ง ความสั่ น สะเทื อ น น้ าเสี ย เป็ น ต้ น )
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ผลกระทบจากสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นเศรษฐกิ จ -สั ง คม ที่ เกิ ด จากการด าเนิ น การของโครงการ
(ผลกระทบต่อโอกาสการจ้างงาน ผลกระทบจากการคมนาคมขนส่ง ผลกระทบจากการเวนคืน
เป็นต้น) ผลกระทบด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (การเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพ ความ
เพียงพอของสถานบริการทางสาธารณสุข) ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย
ไฟฟูาและพลังงาน ระบบโทรคมนาคม การระบายน้าและการปูองกันน้าท่วม การบาบัดน้าเสีย
การใช้น้า ระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย ที่จอดรถ ถนนและทางเข้าออกโครงการ)
(2) ผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดจากการดาเนินงานของโครงการฯ
การสารวจประเด็นทางสุขภาพที่สอดคล้องกับโครงการ ได้มีการใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น
(Screening Tool) ของ The Institute of Public Health in Ireland และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับเดือนเมษายน 2556 และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นเครื่องมือในการคัดกรองเบื้องต้น โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการในบทที่
2 และบทที่ 3 และข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในบทที่ 4 ประกอบการสารวจประเด็น
ทางสุขภาพและคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดจากกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการ ทั้งนี้
เพื่อช่วยบ่งชี้กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบและประเด็นทางด้านสุขภาพ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.7-1
6.8

การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

การกาหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ ได้กาหนดตามปัจจัยกาหนดสุขภาพตาม
กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (อ้างถึง รูปที่ 6.5-1) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ฝุุน แสง เสียง ความร้อน รังสี ความสั่นสะเทือน สิ่งแวดล้อมทางเคมี
เช่น โลหะหนัก สารอินทรีย์ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น เชื้อโรค แมลง หรือสัตว์พาหะนาโรคชนิดต่างๆ ปัจจัยกาหนด
สุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข ได้แก่ จานวนสถานบริการทางการแพทย์ จานวนบุคลากรทางการแพทย์
การบรรเทาสาธารณภัย การจัดการของเสีย (ขยะ สิ่งปฏิกูล) การบริการน้าดื่มน้าใช้ สุขาภิบาลที่พักอาศัย อาชีวอนามัย
และปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านเศรษฐกิจ-สังคม ได้แก่ การรวมกลุ่มทางสังคม สภาพการมีงานทา การจ้างงาน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การติดยาเสพติดและพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาขอบเขตการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพดังกล่าวข้างต้นที่มีศักยภาพต่อสถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้าง พนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนในชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ระยะก่อสร้าง
เนื่องจากโครงการจะต้องทาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ก่อนจะทาการก่อสร้างองค์ประกอบ
ต่างๆ ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 5 ปี จะมีคนงานก่อสร้างซึ่งจะใช้รถรับส่งคนงาน
ก่อสร้าง นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ดังนั้น กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จะประกอบด้วย การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และ
คนงานก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้ สามารถสรุปขอบเขตของการประเมินผลกระทบทาง
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บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

สุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพ ที่มีศักยภาพต่อสถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้าง พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการ และประชาชนในชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ ได้ดังแสดงในตารางที่ 6.8-1
2) ระยะดาเนินการ
เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ การดาเนินงานของโครงการ จะประกอบด้วย การเดินรถไฟฟูาบนโครงสร้าง
ทางวิ่งยกระดับ และโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถโดยสารสาธารณะเพื่อรับ -ส่ง
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา รถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้ามาใช้บริการอาคารจอดแล้วจรเพื่อใช้บริการรถไฟฟูาในการ
เดินทาง การเข้ามาใช้บริการรถไฟฟูาของประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในที่จอดรถไฟฟูา ของโครงการ
อันได้แก่ การจอดรถไฟฟูา การซ่อมบารุงเบา และการล้างรถไฟฟูา จากการดาเนินงานของโครงการดังกล่าว สามารถ
สรุปขอบเขตของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพ ที่มีศักยภาพต่อสถานะสุขภาพของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของโครงการ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 6.8-2
6.9

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จะทาการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารหรือปัจจั ย
คุกคามสุขภาพ (Exposure) ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) และการประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ใน
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ฉบั บ เดื อ นเมษายน พ.ศ.2556 ของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับโครงการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554 โดยอาศัยทั้งข้อมูลปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูมิตามแต่จะเหมาะสมที่จะทาให้การประเมินถูกต้องมากที่สุด โดยเป็นการวิเคราะห์นัยสาคัญของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ ต่อปัจจัยกาหนดสถานะทางสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพ ทั้งในด้านโอกาสการเกิดผลกระทบ
และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งจะนาไปสู่การจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบและการยอมรับได้ของผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละด้านต่อไป
6.9.1 เกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
1) การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) ใช้สาหรับพิจารณาการ
สัมผัสปัจจัยเสี่ยง / สิ่งคุกคามอื่นๆ โดยการใช้วิธี Health Risk Matrix เพื่อหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude)
สาหรับการดาเนินการปูองกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งขนาดความเสี่ยงคานวณได้จาก “โอกาสของการเกิด
(Likelihood of Occurrence) / โอกาสที่จะได้รับสัมผัส (Exposure of Occurrence) (ดังแสดงในตารางที่ 6.9-1 /
ตารางที่ 6.9-2 ) x ความรุนแรงภายหลังการเกิด (Severity of Consequences) (ดังแสดงในตารางที่ 6.9-3)”
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ตารางที่ 6.7-1 สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool)
ระยะก่อสร้าง
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

ผลกระทบจากโครงการ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- การใช้ที่ดิน
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- การเวนคืนที่ดิน



2.
-





การใช้น้า
การใช้ไฟฟูา
การระบายน้าและปูองกันน้าท่วม
การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย
อุบัติเหตุจากการขนส่งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
การตกหล่นของวัสดุก่อสร้างที่ขนส่ง
อุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานก่อสร้าง


-


-

-

หมายเหตุ : 1. มี (+) หมายถึง มีผลกระทบในด้านบวก 2. มี (-) หมายถึง มีผลกระทบในด้านลบ

ประชาชนตามแนวเส้นทาง
ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
ประชาชนบนเส้นทางขนส่ง
ประชาชนบนเส้นทางขนส่ง
ประชาชนบนเส้นทางขนส่ง
คนงานก่อสร้างและ
ประชาชนบนเส้นทางขนส่ง
ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทาง
3. ไม่มี หมายถึง ไม่มีผลกระทบ



-



ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง











-



-



ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทาง

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- การจราจรทางถนนติดขัด
- การจราจรทางถนนคล่องตัว





ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะดาเนินการ
ผลกระทบจากโครงการ
ผู้ได้รับผลกระทบ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี

ตารางที่ 6.7-1 สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool) (ต่อ-1)
ระยะก่อสร้าง

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
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ผลกระทบจากโครงการ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี
3. การกาเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ
- คุณภาพอากาศ
 ฝุุนละออง

 ฝุุนหินทราย

 ออกไซด์ของไนโตรเจน

 คาร์บอนมอนอกไซด์

 ไฮโดรคาร์บอน

 คาร์บอนไดออกไซด์

- ระดับเสียง



- คุณภาพน้า



- ขยะมูลฝอย / กากของเสีย



- การจราจรติดขัด



- อุบัติเหตุจากการจราจร



คนงานก่อสร้าง และประชาชน
ตามแนวก่อสร้างเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
คนงานก่อสร้าง และประชาชน
ตามแนวก่อสร้างเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
คนงานก่อสร้าง และประชาชน
บริเวณแหล่งรองรับน้าทิ้ง
คนงานก่อสร้าง และประชาชน
บริเวณแหล่งรองรับขยะมูลฝอย













ประชาชนตามแนวเส้นทาง
และบนเส้นทางการขนส่ง



พนักงานของโครงการ
ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
ประชาชนตามแนวโครงสร้าง
ทางวิ่งยกระดับ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
ประชาชนตามแนวโครงสร้าง
ทางวิ่งยกระดับ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
ประชาชนบริเวณ
แหล่งรองรับน้าทิ้ง
ประชาชนบริเวณ
แหล่งรองรับขยะมูลฝอย
พนักงานของโครงการ ประชาชน
ที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา ที่จอดรถไฟฟูา
และอาคารจอดแล้วจร

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- ความสั่นสะเทือน

ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะดาเนินการ
ผลกระทบจากโครงการ
ผู้ได้รับผลกระทบ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี

ตารางที่ 6.7-1 สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool) (ต่อ-2)
ระยะก่อสร้าง
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

ผลกระทบจากโครงการ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี

ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะดาเนินการ
ผลกระทบจากโครงการ
ผู้ได้รับผลกระทบ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี

4. การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ
- โรคระบบทางเดินหายใจ



- สมรรถภาพการได้ยินลดลง
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- โรคติดต่อจากพาหะนาโรคต่างๆ



- กลิ่นไม่พึงประสงค์



- ทัศนวิสัยไม่ดี



หมายเหตุ : 1. มี (+) หมายถึง มีผลกระทบในด้านบวก 2. มี (-) หมายถึง มีผลกระทบในด้านลบ

คนงานก่อสร้าง ประชาชนตาม
แนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟูา อาคาร
จอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
ประชาชนบริเวณแหล่ง
รองรับน้าทิ้ง และแหล่ง
รองรับขยะมูลฝอย
คนงานก่อสร้าง ประชาชนตาม
แนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟูา
ที่จอดรถไฟฟูา
และอาคารจอดแล้วจร
และประชาชนบริเวณ
แหล่งรองรับขยะมูลฝอย
3. ไม่มี หมายถึง ไม่มีผลกระทบ







ประชาชนบริเวณ
แหล่งรองรับน้าทิ้ง และ
แหล่งรองรับขยะมูลฝอย



ประชาชนบริเวณแหล่ง
รองรับขยะมูลฝอย





บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- โรคระบบทางเดินอาหาร

คนงานก่อสร้างและประชาชน
ตามแนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และ
ที่จอดรถไฟฟูา

พนักงานของโครงการ ประชาชน
ที่มาใช้บริการ รถไฟฟูา
ประชาชนตาม
แนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา

ตารางที่ 6.7-1 สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool) (ต่อ-3)
ระยะก่อสร้าง
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

ผลกระทบจากโครงการ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี

ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะดาเนินการ
ผลกระทบจากโครงการ
ผู้ได้รับผลกระทบ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี

4. การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ (ต่อ)
- ความเดือดร้อนราคาญ



- ความเครียด วิตกกังวล
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5.
-

หมายเหตุ :

1. มี (+) หมายถึง มีผลกระทบในด้านบวก 2. มี (-) หมายถึง มีผลกระทบในด้านลบ

ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา

3. ไม่มี หมายถึง ไม่มีผลกระทบ












ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

การบาดเจ็บ เสียชีวิต

ทรัพย์สินเสียหาย

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการทางานของท้องถิ่น
การจ้างงาน

การสร้างอาชีพ

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าและ

บริการในชุมชน
- การขยายโอกาสทางธุรกิจ

- รายได้เพิ่มขึ้น


คนงานก่อสร้าง ประชาชนตาม
แนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และ
ที่จอดรถไฟฟูา
ประชาชนบริเวณแหล่งรองรับน้าทิ้ง
และแหล่งรองรับ
ขยะมูลฝอย ประชาชน
บนเส้นทางขนส่ง
ประชาชนตามแนวเส้นทาง
และบนเส้นทางการขนส่ง

ตารางที่ 6.7-1 สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool) (ต่อ-4)
ระยะก่อสร้าง
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

ผลกระทบจากโครงการ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี
6. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน
- การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น

- ความขัดแย้งภายในท้องถิ่น

- การเปลี่ยนแปลงวิถี การดาเนินชีวิต



- ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด
- ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
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- การศึกษา

ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะดาเนินการ
ผลกระทบจากโครงการ
ผู้ได้รับผลกระทบ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี



ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา









-



-



-

3. ไม่มี หมายถึง ไม่มีผลกระทบ



ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป




บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันของคน

ในชุมชน
7. การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสาคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
- พื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน เช่น

โบสถ์ วัด มัสยิด เป็นต้น
- มรดกทางวัฒนธรรม

- การเข้าถึงวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

- แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

หมายเหตุ : 1. มี (+) หมายถึง มีผลกระทบในด้านบวก 2. มี (-) หมายถึง มีผลกระทบในด้านลบ

-

ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
-

ตารางที่ 6.7-1 สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool) (ต่อ-5)
ระยะก่อสร้าง
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

ผลกระทบจากโครงการ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี
7. การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสาคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)
- การเพิ่มพื้นที่สาธารณะของชุมชน
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-

ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา



ประชาชนทั่วไป
ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา





-

ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา
หมายเหตุ : 1. มี (+) หมายถึง มีผลกระทบในด้านบวก 2. มี (-) หมายถึง มีผลกระทบในด้านลบ 3. ไม่มี หมายถึง ไม่มีผลกระทบ

ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา












-







ประชาชนตามแนวเส้นทาง
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

8. การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสาคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
- ประชากรกลุม่ เสี่ยงในชุมชนใกล้เคียง เช่น เด็ก
ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง

ผู้พิการ ผู้มีปัญหาทางจิต ผู้มีรายได้น้อย
ผู้ไร้ที่อยู่ เป็นต้น
9. ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข
- ความพร้อมของข้อมูลด้านสุขภาพ
ก่อนดาเนินการ
- การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลกระทบ
- ขีดความสามารถของการสารวจโรค
- การจัดการให้มีระบบบริการทางการแพทย์
- การเข้าถึงบริการทางการแพทย์
- การเข้าถึงบริการทางสังคมและสวัสดิการต่างๆ
- ความเพียงพอของระบบบริการทางสาธารณสุข

- ความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์




ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะดาเนินการ
ผลกระทบจากโครงการ
ผู้ได้รับผลกระทบ
มี (+)
มี (-)
ไม่มี

ตารางที่ 6.8-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง”
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
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1. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ
- การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
- การฟุูงกระจายของฝุุน ละออง และ
ฝุุ น หิ น ทรายจากการรื้ อ ย้ า ยระบบ
- การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง
สาธารณู ป โภค การปรั บ ถมพื้ น ที่
- การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ก่ อ สร้ า ง การขนส่ ง และกิ จ กรรม
และคนงานก่อสร้าง
การก่อสร้าง
- กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างทาง
วิ่งยกระดับ โครงสร้า งทางวิ่งใต้ดิน - มลพิษจากเครื่องจักรกลก่อสร้าง
ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
สถานี รถไฟฟูา อาคารจอดแล้ว จร
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และที่จอดรถไฟฟูา
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน

- คนงานก่อสร้าง
- พนั ก ง า นที่ ปฏิ บั ติ ง า น ใ น พื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชาชนตามแนวเส้ น ทาง
โครงการ สถานี ร ถไฟฟู า อาคาร
จอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
- ประชาชนตามแนวเส้นทางการขนส่ง
- ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางการขนส่ง
- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว
เส้ น ทางโครงการ สถานี ร ถไฟฟู า
อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
โดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย งที่ ไ วต่ อ การ
รั บสั มผั ส เช่ น เด็ ก ผู้ สู งอายุ สตรี
มีครรภ์ และผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง
- การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
- เสียงดังรบกวนจากการรื้อย้ายระบบ - คนงานก่อสร้าง
สาธารณู ป โภค การปรั บ ถมพื้ น ที่ - พนั ก ง า นที่ ปฏิ บั ติ ง า น ใ น พื้ น ที่
- การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง
ก่ อ สร้ า ง การขนส่ ง และกิ จ กรรม ก่อสร้างโครงการ
- การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
การก่อสร้าง
และคนงานก่อสร้าง
- ประชาชาชนตามแนวเส้นทางโครงการ
สถานี รถไฟฟู า อาคารจอดแล้ วจร
และที่จอดรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
- เกิดการระคายเคืองตา
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความเครียด/วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เ พิ่ ม ภ า ร ะ ข อ ง ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถานบริ ก าร
สาธารณสุขในพื้นที่

ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการได้ยิน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิ ด ความร าคาญ/ความเครี ย ด/
วิตกกังวล

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- ระดับเสียง

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ตารางที่ 6.8-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-1)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
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- ระดับเสียง (ต่อ)

- กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างทาง
วิ่งยกระดับ โครงสร้า งทางวิ่งใต้ดิน
สถานี รถไฟฟูา อาคารจอดแล้ว จร
และที่จอดรถไฟฟูา

- ความสั่นสะเทือน

- การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
- การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง
- การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
และคนงานก่อสร้าง
- กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างทาง
วิ่งยกระดับ โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
-

-

-

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เ พิ่ ม ภ า ร ะ ข อ ง ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถานบริ ก าร
สาธารณสุขในพื้นที่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
- ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
- ทรัพย์สินเสียหาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เ พิ่ ม ภ า ร ะ ข อ ง ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- แรงสั่นสะเทือนจากการใช้
เครื่องจักรกลในการรื้อย้ายระบบ
สาธารณูปโภค
- แรงสั่นสะเทือนจากรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง
- แรงสั่นสะเทือนจากการใช้
เครื่องจักรกลในการปรับถมพื้นที่
ก่อสร้าง
- แรงสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะ
เสาเข็ม หรือกิจกรรมการก่อสร้าง
อื่นๆ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
ประชาชนตามแนวเส้นทางการขนส่ง
ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางการขนส่ง
ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว
เส้ น ทางโครงการ สถานี ร ถไฟฟู า
อาคารจอดแล้ ว จร และที่ จ อด
รถไฟฟูา
คนงานก่อสร้าง
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
ประชาชาชนตามแนวเส้นทาง
โครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคาร
จอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
ประชาชนตามแนวเส้นทางการขนส่ง
ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางการขนส่ง
ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และที่จอด
รถไฟฟูา

ตารางที่ 6.8-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-2)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- คุณภาพน้า

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
- การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ของคนงานก่อสร้าง และพนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
- การใช้น้าเพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง

2. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภค
ของคนงานก่อสร้าง และพนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการ
- กากของเสียจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น
จากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง และพนักงานที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในพื้นที่โครงการ
- ปริมาณกากของเสียเพิ่มขึ้น
จากกิจกรรมการก่อสร้าง

- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชนบริเวณแหล่งรองรับขยะ
มูลฝอย

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค เช่น
ไข้เลือดออก เป็นต้น
- โรคระบบทางเดินอาหาร
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
- ทัศนวิสัยไม่ดี/กลิ่นไม่พึงประสงค์
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค เช่น
ไข้เลือดออก เป็นต้น
- โรคระบบทางเดินอาหาร

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชนบริเวณแหล่งรองรับน้าทิ้ง
จากโครงการ
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สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
- น้าทิ้งจากการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
- น้าทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ

ตารางที่ 6.8-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-3)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

- การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
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- การคมนาคมขนส่ง

- การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
และคนงานก่อสร้าง

-

ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
การจราจรติดขัด
ถนนชารุดเสียหาย
การตกหล่นของวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง
- อุบัติเหตุจากการจราจร

-

ผลกระทบต่อสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- ทัศนวิสัยไม่ดี/กลิ่นไม่พึงประสงค์
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
คนงานก่อสร้าง
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต/
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ทรัพย์สินเสียหาย
ก่อสร้างโครงการ
ประชาชนตามแนวเส้นทางการขนส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางการขนส่ง - เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และทีจ่ อดรถไฟฟูา - เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

ตารางที่ 6.8-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-4)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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- การสาธารณสุข

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
- การเจ็บปุวย / อุบัติเหตุจากการ
ทางาน

- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชาชนตามแนวเส้นทาง
โครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคาร
จอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
- ประชาชนตามแนวเส้นทางการขนส่ง
- ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางการขนส่ง

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต/
ทรัพย์สินเสียหาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- เพิ่มชนิดของโรคติดต่อในชุมชน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความเครียด/วิตกกังวลจาก
โรคติดต่อ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- ลักษณะท่าทางในการปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมการก่อสร้างไม่ถูกต้อง
ตามหลักการยศาสตร์
(Ergonomics)
- การปฏิบัติงานในกิจกรรมการ
ก่อสร้างโดยไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
- การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอันตราย เช่น พื้นที่สูง
พื้นที่อับอากาศ พื้นที่ที่ใช้ความร้อน
สูง เป็นต้น
- การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง - โรคระบบทางเดินหายใจ
และคนงานก่อสร้าง
- อาการระคายเคืองตา
- กิจกรรมการก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศ เช่น วิงเวียน
- การเข้ามาของคนงานก่อสร้าง
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น
- สมรรถภาพการได้ยินเสื่อมลง
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- อุบัติเหตุจากการจราจร
- การเจ็บปุวย อุบัติเหตุจากการทางาน

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
- คนงานก่อสร้าง

ตารางที่ 6.8-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-5)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

- การสาธารณสุข (ต่อ)

3. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านเศรษฐกิจ-สังคม
- การมีงานทาและการสร้างงาน / - ความต้องการแรงงานก่อสร้าง
สร้างอาชีพในท้องถิ่น
- ความต้องการสิ่งอุปโภคและบริโภค
ของคนงานก่อสร้าง
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- การเปลี่ยนแปลงของสินค้าและ
บริการในชุมชน

- การใช้สินค้าและบริการในชุมชน
ของคนงานก่อสร้างที่เข้ามาในพื้นที่

- การขยายโอกาสทางธุรกิจ

- การเข้ามาในพื้นที่ของคนงาน
ก่อสร้างเป็นจานวนมาก และ
ระยะเวลานาน

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
- การเข้ามาของโรคติดต่อจากคนงาน
ก่อสร้างที่เป็นคนต่างพื้นที่

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และทีจ่ อดรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ

- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
- สุขภาพจิตดีเนื่องจากมีงานทางาน
อาคารจอดแล้วจร และทีจ่ อดรถไฟฟูา ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ - ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
เพื่อรองรับความต้องการของคนงาน
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
- วิถีการใช้ชีวิตของประชาชนใน
ก่อสร้างที่เข้ามาในพื้นที่
อาคารจอดแล้วจร และทีจ่ อดรถไฟฟูา
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
- การเปิดร้านค้า เพื่อจาหน่ายสินค้า - ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
ให้ตรงกับความต้องการของคนงาน
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ก่อสร้างที่เข้ามาในพื้นที่
อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
ดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- รายได้จากการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
- การมีงานทาของคนในท้องถิ่น

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ตารางที่ 6.8-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-6)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาสังคม เช่น ความขัดแย้ง
- การเข้ามาของคนงานก่อสร้างจาก
การทะเลาะวิวาท การลักขโมย
ต่างถิ่น
ปัญหาอบายมุข ปัญหายาเสพติด
เป็นต้น
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- การเวนคืนที่ดิน

- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณ
แนวเส้นทางโครงการ สถานี
รถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และ
ที่จอดรถไฟฟูา

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
- อุบัติเหตุจากการทะเลาะวิวาท
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การใช้อบายมุขและสารเสพติด

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และทีจ่ อดรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- ได้รับบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต/
ทรัพย์สินเสียหาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- การอพยพโยกย้ายประชาชนในพื้นที่ - ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
ที่ต้องเวนคืน
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
- ความเครียด/วิตกกังวล
อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่ต้อง - การสูญเสียที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เวนคืน
- วิถีการใช้ชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป

ตารางที่ 6.8-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะดาเนินการ”
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

1. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ
- การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล
- มลพิษจากรถยนต์ ได้แก่
รถยนต์โดยสารสาธารณะเพื่อรับ-ส่ง
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล
และไฮโดรคาร์บอน
ยังอาคารจอดแล้วจร
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- การเดินรถไฟฟูาบนโครงสร้างทางวิ่ง
ยกระดับ
- การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลยัง
อาคารจอดแล้วจร

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
- อาการระคายเคืองตา
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัส
มลพิษจากยานพาหนะที่เข้ามาใน
พื้นที่โครงการ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้
อาเจียน หรือถึงขั้นเสียชีวิต เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความเครียด/วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- เสียงดังรบกวนการสัมผัสระหว่างล้อ - ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
และรางรถไฟฟูา
โครงการสร้างทางวิ่งยกระดับ สถานี - อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
รถไฟฟูา และอาคารจอดแล้วจร
ในการได้ยิน
- เสียงดังรบกวนจากเครื่องยนต์ของ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
รถยนต์ส่วนบุคคล
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
- เสียงดังรบกวนจากการซ่อมบารุง
วิตกกังวล
ขบวนรถไฟฟูา
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
- ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการ
รับสัมผัส เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี
มีครรภ์ และผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- ระดับเสียง

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ตารางที่ 6.8-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-1)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- ระดับเสียง (ต่อ)

- ความสั่นสะเทือน
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สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เ พิ่ ม ภ า ร ะ ข อ ง ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถานบริ ก าร
สาธารณสุขในพื้นที่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- การเดินรถไฟฟูาบนโครงสร้างทาง - แรงสั่นสะเทือนจากการเดินรถไฟฟูา - ประชาชาชนตามแนวเส้นทาง
วิ่งยกระดับ
โครงการ และสถานีรถไฟฟูา
- อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
- ทรัพย์สินเสียหาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ - น้าทิ้งจากการใช้น้าเพื่อการอุปโภค- - ประชาชนบริเวณแหล่งรองรับน้าทิ้ง ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
บริโภคของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ของโครงการ
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค เช่น
พื้นที่โครงการ
ไข้เลือดออก เป็นต้น
- การใช้น้าของประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการรถไฟฟูา
- น้าทิ้งจากประชาชนที่มาใช้บริการ
- โรคระบบทางเดินอาหาร
รถไฟฟูา

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- คุณภาพน้า

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 6.8-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-2)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- คุณภาพน้า (ต่อ)

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
- การใช้น้าเพื่อการล้างรถไฟฟูา
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2. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภค
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการ และประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการรถไฟฟูา

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
- น้าทิ้งจากการทาความสะอาดขบวน
รถไฟฟูา

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

- ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น จากการ - ประชาชนบริเวณแหล่งรองรับขยะ
อุปโภค-บริโภคของพนักงานที่
มูลฝอย
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- ทัศนวิสัยไม่ดี/กลิ่นไม่พึงประสงค์
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค เช่น
ไข้เลือดออก เป็นต้น
- โรคระบบทางเดินอาหาร
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- ทัศนวิสัยไม่ดี/กลิ่นไม่พึงประสงค์
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

ตารางที่ 6.8-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-3)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
การจราจรติดขัด
ถนนชารุดเสียหาย
อุบัติเหตุจากการจราจร

-

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ความปลอดภัยจากการใช้บริการ
รถไฟฟูาของประชาชน
- ลักษณะท่าทางในการทางานของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
- เหตุฉุกเฉินต่างๆ

- การเจ็บปุวย/อุบัติเหตุจากการใช้
บริการรถไฟฟูา
- การเกิดอัคคีภัย
- การหยุดเดินรถไฟฟูาฉุกเฉิน

- ประชาชนที่เข้าใช้บริการรถไฟฟูา
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต/
ทรัพย์สินเสียหาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- ทรัพย์สินเสียหาย
- เกิดความเครียด/วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์โดยสารสาธารณะเพื่อรับ-ส่ง
ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
- การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลยัง
อาคารจอดแล้วจร
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- การคมนาคมขนส่ง

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
- ประชาชนตามเส้นทางบริเวณ
โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ
สถานีรถไฟฟูา และอาคารจอดแล้วจร
- ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางบริเวณ
ใต้โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ

ตารางที่ 6.8-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-4)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- การสาธารณสุข

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
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- การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์โดยสารสาธารณะเพื่อรับ-ส่ง
ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
- การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล
ไปยังอาคารจอดแล้วจร
- การเดินรถไฟฟูา
- การปฏิบัติงานของพนักงานโครงการ
- การเข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา
ของประชาชน

-

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
โรคระบบทางเดินหายใจ
อาการระคายเคืองตา
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศ
สมรรถภาพการได้ยินเสื่อมลง
โรคติดต่อจากพาหะนาโรค
โรคระบบทางเดินอาหาร
อุบัติเหตุจากการจราจร
การเจ็บปุวย/อุบัติเหตุจากการใช้
รถไฟฟูา

-

-

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
ประชาชนตามเส้นทางบริเวณ
โครงสร้างทางยกระดับ สถานี
รถไฟฟูา และอาคารจอดแล้วจร
ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางบริเวณ
ใต้โครงสร้างทางยกระดับ
ประชาชนที่เข้าใช้บริการรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- อาการระคายเคืองตา
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศ เช่น วิงเวียน
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือ
เสียชีวิต เป็นต้น
- สมรรถภาพการได้ยินเสื่อม
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- เพิ่มชนิดของโรคติดต่อในชุมชน
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- ทรัพย์สินเสียหาย
- เกิดความเครียด/วิตกกังวล
จากโรคติดต่อ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

ตารางที่ 6.8-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกาหนดสุขภาพจากกิจกรรมของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-5)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

3. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านเศรษฐกิจ-สังคม
- การเปลี่ยนแปลงของสินค้าและ - การใช้สินค้าและบริการในชุมชน
บริการในชุมชน
ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
รถไฟฟูา
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- การประกอบธุรกิจตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟูา

- การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือ
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี

- การเข้ามาของรถไฟฟูา

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

- การเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ - ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
เพื่อรองรับความต้องการของ
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
- ประเภทสินค้าและบริการในชุมชน
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา
และอาคารจอดแล้วจร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่
เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การค้าขายและบริการ
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ห้องชุด
- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว ตามแนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
พักอาศัย อาคารสานักงาน หรือ
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา
- วิถีการใช้ชวี ิตของประชาชนในชุมชน
แหล่งพาณิชยกรรมต่างๆ
และอาคารจอดแล้วจร
เปลี่ยนแปลงไป
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- ความสะดวกในการเดินทางมา
- ประชาชนทั่วไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่ง
- ความสะดวกสบายในการเดินทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีในพื้นที่
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟูา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- การขยายโอกาสทางธุรกิจ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-1 การกาหนดคะแนนสาหรับโอกาสของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
โอกาสเสีย่ งที่จะเกิดผลกระทบ
(Likelihood)
ระดับผลกระทบ
คะแนน
ต่ามาก
1
ต่า
2
ปานกลาง

3

สูง

4

สูงมาก

5

นิยาม
ไม่พบหลักฐานว่าเคยเกิดขึ้น
ทฤษฎีบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีรายงานว่าเกิดขึ้นในพื้นที่หรือในต่างประเทศ หรือ
มีโอกาสเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศจากการพัฒนาโครงการ
ที่เหมือนกัน หรือมีโอกาสเกิดน้อย เช่น เคยเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี
เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง ในประเทศไทยหรือต่างประเทศจากการพัฒนา
โครงการที่เหมือนกัน หรือมีโอกาสเกิดปานกลาง เช่น เคยเกิดขึ้น 1 ครั้งในช่วง 1-5 ปี
เคยมีเหตุการณ์กาลังเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการที่เหมือนกันและมีการดาเนิน
โครงการในประเทศไทย หรือต่างประเทศ หรือมีโอกาสเกิดสูง เช่น เคยเกิด 1 ครั้งใน 1 ปี

ที่มา : ดั ด แปลงจาก http://www2.doh.gov.ph/ehia.htm
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554

และแนวทางการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ โครงการ

ตารางที่ 6.9-2 การกาหนดคะแนนสาหรับโอกาสของการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ
โอกาสที่จะได้รับสัมผัส
(Exposure)
ระดับการสัมผัส
คะแนน
ต่ามาก
1
ต่า
2
ปานกลาง
3
สูง
4
สูงมาก

5

นิยาม
รับสัมผัสได้เพียงเล็กน้อย
มีการควบคุมการรับสัมผัส และมีมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มีการควบคุมการรับสัมผัส การควบคุมมีมาตรฐาน แต่การควบคุมไม่สามารถรับประกันได้
การควบคุมการรับสัมผัสมีมาตรฐานไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง และเกินระดับมาตรฐานที่
กาหนดเสมอๆ
การรับสัมผัสมากเกินไป และเกือบจะทาให้เกิดการทาลายสุขภาพ พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในโครงการและประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการได้รับสัมผัสอย่างแน่นอน

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www2.doh.gov.ph/ehia.htm
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ตารางที่ 6.9-3 การกาหนดคะแนนสาหรับโอกาสของความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
(Severity of Consequence)
ระดับผลกระทบ
คะแนน
ต่ามาก
1
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2

ปานกลาง

3

สูง

4

สูงมาก

5

ต่อบุคคล
ต่อชุมชน
ต่อทรัพย์สิน
สิ่งก่อเหตุ
ไม่เกิดการบาดเจ็ บหรือเกิ ดการเจ็บปุวย ไม่ มีผลกระทบต่อการ
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน
ไม่มีผลกระทบ
ไม่ใช่สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ
ปฏิ บั ติ งานหรื อกิ จ กรรมต่ า งๆในชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ ไม่ เ ป็ น
ต่อทรัพย์สิน
สาเหตุของการเกิดความพิการ การเจ็บปุวยต่อประชาชนในชุมชน
เกิดการบาดเจ็บค่อนข้างน้อย/เจ็บปุวยค่อนข้างน้อย (บาดเจ็บ
มีผลกระทบต่อชุมชนเล็กน้อย
ทรัพย์สินเสียหาย
ทาให้เกิดโรคเพียงเล็กน้อย สามารถหาย
เล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
เล็กน้อย
เป็นปกติได้ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง อาหาร
หรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน หยุดงาน 2-3 วัน จนกว่า
เป็นพิษ แบคทีเรีย
จะฟื้นฟูสภาพร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวันได้เต็มที่
เกิ ดการบาดเจ็บมากหรือเจ็บปุวยมาก (บาดเจ็บที่ต้องรัก ษา มีผลกระทบ และแก้ไขได้ในระยะสั้น
ทรัพย์สินเสียหาย
ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ ที่
ทางการแพทย์) มีความพิการถาวรบางส่วน หรือมีผลต่อการ
ปานกลางและสามารถ ไม่รุนแรง ปราศจากความพิการ เช่น เสียงดัง
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันของประชาชน
ดาเนินการต่อได้
รบกวน อันตรายจากท่าทางของการทางาน
ในชุมชนในระยะเวลานาน
บาดเจ็บหรือเจ็บปุวยรุนแรง ทาให้เกิดความพิการอย่างถาวร
มีผลกระทบรุนแรงและบริเวณกว้าง ทรัพย์สินเสียหายมาก ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ ที่
หรือเสียชีวิต (กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสมีจานวนน้อย)
หรือหน่วยงานรัฐต้องเข้าแก้ไข
และต้องหยุด
ไม่สามารถฟื้นฟูได้ หรือเสียชีวิตทั้งพนักงาน
ดาเนินการบางส่วน ที่ปฏิบัติงานในโครงการ และประชาชนใน
ชุ ม ชน เช่ น กรดด่ า งในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สารเคมี ที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็ง
บาดเจ็บหรือเจ็บปุวยรุนแรง ทาให้เสียชีวิตจานวนมาก
มีผลกระทบรุนแรงและบริเวณกว้าง ทรัพย์สินเสียหายมาก เป็ น สาเหตุ ท าให้ เ สี ย ชี วิ ต เช่ น สารพิ ษ
(กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสมีจานวนมาก)
หรือหน่วยงานรัฐต้องเข้าแก้ไข โดย
และต้องหยุด
ตัวทาละลาย โลหะหนัก
ต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขนาน
ดาเนินการทั้งหมด

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www2.doh.gov.ph/ehia.htm และ Environmental Health Impact Assessment of Philippines
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สาหรับการจัดลาดับ ความสาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยใช้ Health Risk Assessment
Matrix จะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการได้มาซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ
ซึ่งในการจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพโดย Health Risk Assessment Matrix จะแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่พิจารณาถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ / โอกาสในการรับสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพกับ
ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งตารางดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดลาดับนัยสาคัญของผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดจากโครงการ และนาไปสู่การดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตารางเมตริกซ์แสดงความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment Matrix) ดังแสดงในตารางที่ 6.9-4
ตารางที่ 6.9-4 ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
ระดับ
ระดับความรุนแรง
ผลกระทบ

โอกาสของการเกิดผลกระทบ / โอกาสที่จะได้รับสัมผัสสิ่งคุกคาม
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
1
2
3
4
5

1

ไม่บาดเจ็บ/ไม่เจ็บปุวย

1

2

3

4

5

2

บาดเจ็บค่อนข้างน้อย/
เจ็บปุวยค่อนข้างน้อย

2

4

6

8

10

3

บาดเจ็บมาก/เจ็บปุวยมาก

3

6

9

12

15

4

พิการทั้งหมดถาวร/เสียชีวิต

4

8

12

16

20

5

เสียชีวิตจานวนมาก

5

10

15

20

25

ระดับความสาคัญของความเสีย่ ง
ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www2.doh.gov.ph/ehia.htm

ทั้งนี้ การจัดลาดับความสาคัญหรือระดับนัยสาคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจาก Health
Risk Assessment จะได้รับนัยสาคัญของความเสี่ยง คือ จุดตัดระหว่างแนวตั้งและแนวนอน โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ
(ดังแสดงในตารางที่ 6.9-5)
1) การประเมินความเสี่ยงสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพเชิงปริมาณ จะใช้สาหรับการประเมินการสัมผัสสารมลสารที่เกิดจากการ
ดาเนินงานของโครงการ ทั้งในกรณีสัมผัสสารที่ไม่ก่อมะเร็ง (Non-carcinogen) และสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็ง
(Carcinogen) โดยพิจารณาค่าความเสี่ยงการสัมผัสสารจากการหายใจเอามลสารเข้าสู่ร่างกาย สาหรับมลสารที่เกิดจาก
การด าเนิ น งานของโครงการหรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การด าเนิ น งานของโครงการ และอาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ
ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดจากรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการจอดแล้วจร
ของโครงการ รวมถึงรถยนต์บริเวณใต้โครงสร้างทางยกระดับและสถานีรถไฟฟูา ตลอดแนวเส้นทางของโครงการ ทั้งนี้
มลสารดังกล่าวจัดเป็นสารที่ไม่ก่อมะเร็ง (Non-carcinogen)
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สาหรับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกรณีสัมผัสสารที่ไม่ก่อมะเร็ง (Non-carcinogen) และ
สามารถรับสัมผัสได้โดยการหายใจ ดังนั้น การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงปริมาณจะทาการคานวณหาค่าดัชนี
คุกคามของการสัมผัสมลสาร (Inhalation Hazard Quotient; HQ) ของมลสารรายชนิด (Single Chemical
Exposure) ซึ่ง HQ จะได้มาจากการนาค่าความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์หารด้วยค่าปริมาณสารอ้างอิง (Reference Concentration, Rfc) ซึ่ง Rfc เป็นค่าสาหรับการได้รับ
ผลกระทบเรื้อรัง (Chronic Exposure) และค่าการได้รับสารอย่างต่อเนื่อง (Chronic Daily Intake, CDI) (อ้างอิง
วิธีการศึกษา Air Hot Spot ของ US. Cal. EPA, 2005) ซึ่งมีสูตรคานวณ ดังนี้
ดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร
(Hazard Quotient; HQ)

เมื่อ

CDI

RfC

=

ปริมาณสารพิษเข้าสู่ร่างกาย (CDI)

ปริมาณอ้างอิง (Rfc)

= Chronic Daily Intake จากการหายใจ (Inhalation) ในที่นี้มีค่าเท่ากับค่าความ
เข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดที่คานวณได้จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร)
= Reference Concentration เกิดจากการสัมผัสสารโดยการหายใจ (Inhalation)
รั บ เข้ า สู่ ร่ า งกาย ส าหรั บ สารที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

เนื่องจากมลสารจากโครงการมีมากกว่า 1 ชนิด ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในกรณีที่ได้รับ
มลสารมากกว่า 1 ชนิด ในเวลาเวลาพร้อมๆกัน (Mixed Chemical Exposure) สามารถประเมินได้จากค่าดัชนีคุกคาม
รวม (Hazard Index; HI) โดยการรวมผลของ HQ ของมลสารแต่ละชนิดดังนี้
ดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI)

=

ดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร 1+
ดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร 2 +
ดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร 3 +…
ดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร n

ทั้งนี้ หากพบว่าดัชนีคุกคามรวมมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า สารมลพิษจากโครงการอาจจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการและประชาชนตามแนวเส้นทางโครงการ ที่ได้รับสัมผัสมลสารที่เกิด
จากการดาเนินงานของโครงการ
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ตารางที่ 6.9-5 ระดับของความเสี่ยงและคานิยามจากผลรวมระหว่างโอกาสของการเกิด/
การรับสัมผัสและความรุนแรงของผลที่ตามมา
ระดับความเสีย่ ง

ค่าคะแนนจาก
Risk Matrix

ต่า
ปานกลาง

1-3
4-9

สูง
สูงมาก

10-16
17-25

คานิยาม
ความเสี่ยงเล็กน้อย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้อย่างเร่งด่วน

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www2.doh.gov.ph/ehia.htm

6.9.2 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment)
การประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ โดย Health Risk Matrix ตามปัจจัยกาหนดสุขภาพที่มี
ศักยภาพก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสถานะสุ ขภาพของคนงานก่อสร้า ง พนั กงานที่ ป ฏิบั ติ ง านในพื้ น ที่โ ครงการ และ
ประชาชนในชุมชนบริเวณแนวเส้นทางโครงการ อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา ในระยะก่อสร้างและระยะ
ดาเนินการ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดสิ่งคุกคามทางสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่บริเวณแนว
เส้นทางโครงการ อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา โดยผลกระทบทางสุขภาพเกิดจากสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นจากการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และ
คนงานก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ฝุุนละอองจากการรื้อย้ายฯ การขนส่ง และการก่อสร้าง เสียงดังและ
ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง น้าเสีย กากของเสียจากกิจกรรม
การก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการจราจรและขนส่ง และอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ความเครียด ความ
ห่วงกังวลต่อผลกระทบหรือกิจกรรมของโครงการ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของผลกระทบและความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ
ตามปัจจัยกาหนดสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ ตามเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพดังกล่าวใน
หัวข้อ 6.9.1 ได้ดังนี้
(1) ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม
(1.1) คุณภาพอากาศ
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง การขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่ จ อดรถไฟฟู า อาจส่ ง ผลให้เ กิ ด การฟุู ง กระจายของฝุุ น ละออง และมลพิ ษ จากเครื่อ งจั ก รกลก่ อ สร้า ง เช่ น
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้ โดยในกรณีที่
6-32

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ได้รับสัมผัสฝุุนละออง อาจทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทาให้เกิดอุปสรรคในการ
คมนาคมขนส่ง กรณีได้รับสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ อาจทาให้เกิดอาการแสบคอ แสบจมูกและแสบตาได้ ถ้าได้รบั
เป็นระยะเวลานานจะเกิดอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ จะมีอาการบวมของเนื้อเยื่อในหลอดลมตอนบน และ
จะลุกลามถึงหลอดลมส่วนลึกในระบบจนถึงมีอาการปวดบวม กรณีได้รับสัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่งผลให้
ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และถ้าได้รับก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ในปริมาณมากอาจทาให้
ร่างกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้ และในกรณีได้รับสัมผัสสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อาจทา
ให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นแรง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการมึนเมาได้
เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพ จากการฟุูง
กระจายของฝุุนละอองและมลพิษจากเครื่องจักรกลก่อสร้าง โดยตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่คนงาน
ก่อสร้าง พนักงานโครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะได้รับสัมผัสฝุุนละอองและมลพิษจาก
เครื่องจักรกลก่อสร้างจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ พบว่า จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจากโครงการมี
การควบคุมการรับสัมผัสโดยการกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ทั้งนี้ หากคนงาน
ก่อสร้าง พนักงานโครงการ หรือประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับสัมผัสฝุุนละออง และสารมลพิษจาก
ไอเสียจากยานพาหนะ แต่ในกรณีที่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ หรือประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ได้รับสัมผัสฝุุนละออง และมลพิษจากเครื่องจักรกลในปริมาณน้อย ก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
เกิดอาการระคายเคืองตา หรือปวดศีรษะเล็กน้อยและอ่อนเพลีย อาจส่งผลกระทบต่อการทางานหรือการดาเนินกิจวัตร
ประจาวันเล็กน้อย แต่หากได้รับสัมผัสในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทาให้ระดับ
ความรุน แรงของผลกระทบจึ ง อยู่ในระดั บสู ง กล่ าวคือ ท าให้เกิด เสีย ชี วิต ซึ่ง อาจจะเกิด ขึ้น ทั้ งกับ คนงานก่อสร้า ง
พนักงานโครงการ หรือประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จึงเป็นผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณกว้าง (4 คะแนน)
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟุูงกระจายของฝุุนละอองและมลพิษจากเครื่องจักรกลก่อสร้าง จึงอยู่ในระดับปานกลาง
(2 x 4 = 8 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อปูองกันไม่ให้ระดับความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับ
ความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(1.2) ระดับเสียง
ระดับเสียงจากการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง
การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา เกิดจากระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง
54-79 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ประมาณ 200 เมตร โดยระดับเสียงสูงสุดจะเกิดจาก
เครื่องเจาะเสาเข็ม (US EPA (1971) and Oregon Department of Transportation Noise Manual (1996))
ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ซึ่งกาหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ หากได้รับระดับเสียงตั้งแต่ 70 เดซิเบล (เอ) ขึ้นไป
ตลอดเวลา จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน และทาให้สมรรถภาพการได้ยินเสื่อมลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
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เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพจากระดับเสียง
จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่คนงานก่อสร้าง พนักงาน
โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะได้รับสัมผัสเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ พบว่า จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจากโครงการมีการควบคุมการรับสัมผัสโดยการกาหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง โดยการกาหนดให้กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่ก่อให้เกิดเสียงดังผิดปกติ
จะดาเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 06:00-20:00 น.เท่านั้น โดยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และ
กาหนดให้คนงานก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ สวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันเสียงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกาหนดให้มีการติดตั้งรั้วทึบล้อมรอบบริเวณที่ก่อสร้าง โดยต้องมีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 2.0 เมตร แต่ในการก่อสร้างช่วง Transition Station จะต้องติดตั้งรั้วทึบล้อมรอบบริเวณที่ก่อสร้าง โดยต้องมี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร และจะต้องควบคุมระดับเสียงจากการทางานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น
จึงทาให้ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในระดับต่า คือ อาจทาให้เกิดการเจ็บปุวยค่อนข้างน้อย
(2 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากระดับเสียงในระยะก่อสร้างของโครงการจึงอยู่ในระดับปานกลาง (2 x 2 =
4 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อปูองกันไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยัง
ระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(1.3) ความสั่นสะเทือน
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ และคนงานก่อสร้าง การขุดเจาะอุโมงค์สาหรับการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน การก่อสร้างฐานรากโดยใช้
เสาเข็ม การก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา อาจก่อให้เกิดความ
สั่นสะเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง พนักงานของโครงการ และประชาชนในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้ โดยระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดจากโครงการเกิดจากการตอกเสาเข็ม โดยมีค่าประมาณ 1.0
มิลลิเมตร/วินาที ที่ระยะ 100 เมตร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารโบราณสถานหรือสถาปัตยกรรมต่างๆ ตามค่ามาตรฐานฯ
ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 3.0 มิลลิเมตร/วินาที และไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกราคาญของมนุษย์ ตามค่ามาตรฐานของ
Reiher & Meister ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที
เมื่อนามาประเมิ นระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพจากความ
สั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่คนงาน
ก่อสร้า ง พนั กงานโครงการ รวมถึง ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้น ที่โครงการ จะได้รับสัม ผัสความสั่น สะเทื อนจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจากโครงการมีการควบคุมการรับสัมผัสโดยการ
กาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน โดยการกาหนดให้ดาเนินกิจกรรมที่อาจเกิดความ
สั่นสะเทือนภายในรั้วทึบสูงอย่างน้อย 2 เมตร และอยู่ห่างสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15 เมตร และไม่
น้อยกว่า 50 เมตร จากแหล่งโบราณสถานหรือสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ นอกจากนี้ รถบรรทุกและเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้
ที่ใช้ในการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้เส้นทางที่มีระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างหรือแหล่งชุมชน และต้องใช้
ความเร็วต่า จึงทาให้เกิดการรบกวนการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชนและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเพียง
เล็กน้อย หากไม่ได้ดาเนินกิจกรรมที่สร้างความสั่นสะเทือน ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ดังนั้น ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนจึงอยู่ในระดับต่า กล่าวคือ อาจทาให้เกิดการเจ็บปุวยค่อนข้างน้อย (2 คะแนน) ดังนั้น
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ผลกระทบต่อสุขภาพจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจึง อยู่ในระดับปานกลาง (2 x 2 = 4
คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อปูองกันไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยัง
ระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(1.4) คุณภาพน้า
แหล่งกาเนิดน้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เกิดจากน้าทิ้งจากการก่อสร้าง
โครงสร้างทางยกระดับ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา รวมถึงน้าทิ้งจากการใช้น้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และพนักงานของโครงการ โดยน้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างจะถูกระบาย
สู่รางระบายน้าของพื้นที่ก่อสร้าง ผ่านบ่อตกตะกอนก่อนจะระบายสู่แหล่งรองรับน้าทิ้ง ส่วนน้าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภค
และการใช้ห้องน้า ห้องส้วม จะถูกระบายลงสู่ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป (Septic Tank) ของห้องน้าห้องส้วมที่ติดตั้งภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะต้องกาหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมให้เพียงพอต่อคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ
สาหรับน้าทิ้ งที่ผ่านการบาบัดโดยถังบาบัดน้าเสีย สาเร็จรูปของโครงการเรียบร้อยแล้ว และมีคุณสมบัติ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง จะถูกระบายสู่ลารางสาธารณะบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยไม่มีการระบายลงบนพื้นที่
ก่อสร้างของโครงการหรือพื้นที่ชุมชนแต่อย่างใด จึงไม่มีน้าเสียท่วมขังภายในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ ชุมชนที่อาจจะเป็น
แหล่งพันธุ์พาหะนาโรค และส่งผลให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น หรือโรคระบบทางเดินอาหารต่อ
คนงานก่อสร้าง พนักงานของโครงการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด
เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพจากน้าทิ้งที่เกิด
จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่คนงานก่อสร้าง พนักงาน
โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะได้รับสัมผัสน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ และการใช้ห้องน้าห้องส้วมของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ พบว่า จะอยู่ในระดับต่ามาก (1 คะแนน)
เนื่องจาก น้าเสียที่เกิดขึ้นบางส่วนจะถูกระบายลงสู่รางระบายน้า บ่อตกตะกอนดิน และแหล่งรองรับน้าทิ้ง ตามลาดับ
บางส่วนจะถูกระบายเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ซึ่งเป็นถังพลาสติกที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินบริเวณที่ตั้งของห้องน้าห้องส้วม
ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ จึงจัดเป็นระบบบาบัดน้าเสียแบบปิด ดังนั้น คนงานก่อสร้าง / พนักงานโครงการจึงมี
โอกาสได้รับสัมผัสน้าทิ้งที่ผา่ นการบาบัดแล้วน้อยมาก นอกจากนี้ ระบบระบายน้าจากพื้นทีก่ ่อสร้างของโครงการ จะเป็น
การระบายน้าจากแหล่งกาเนิดสู่แหล่งรองรับน้าทิ้งโดยตรง จึงทาให้ไม่มีน้าเสียจากโครงการท่วมขังอยู่ภายในพื้นที่
ก่อสร้างของโครงการที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง
พนักงานโครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด ทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
น้าทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและคนงานก่อสร้างของโครงการ จึงอยู่ในระดับต่ามาก กล่าวคือ ไม่ทาให้เกิด
เจ็ บ ปุ ว ย (1 คะแนน) ดั ง นั้ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากน้ าทิ้ ง ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งของโครงการ
จึงอยู่ในระดับต่า (1 x 1 = 1 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
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(2) ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข
(2.1) การกาจัดขยะมูลฝอย
แหล่งกาเนิดของขยะมูลฝอย มาจากกิจกรรมการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค กิจกรรมการ
ก่อสร้าง และการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานยังพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ
ซึ่งจะก่อให้เกิดขยะมู ลฝอย สาหรับ ขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้น บางส่ว นจะนากลับมาใช้ใหม่ หรือขายให้ผู้รับ ซื้อได้ ส่วนที่
ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือไม่สามารถขายได้ โครงการจะกาหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด สาหรับ
รวบรวมขยะ เพื่อรอการนาไปกาจัดภายนอกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจาทุกวันหลังเลิกงาน จึงทาให้ไม่มีกากของเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้างถูกทิ้งเกลื่อนกลาดหรือตกค้างอยู่ในพื้นที่โครงการที่จะทาให้เกิดทัศ นวิสัยที่ไม่ดี หรือมีกลิ่นรบกวน
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค ที่จะส่งผลให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น หรือโรคระบบทางเดิน
อาหาร ต่อคนงานก่อสร้าง พนักงานของโครงการ และประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด
เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากขยะ
มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และการอุปโภคบริโ ภคของคนงานก่อสร้างและพนักงานของ
โครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ รวมถึงประชาชน
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะได้รับสัมผัสขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการอุปโภคบริโภคของคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานของโครงการ จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจากมีการควบคุมการรับสัมผัส โดยกาหนดให้
ผู้รับ เหมาแยกขยะประเภทของเสี ย อัน ตราย และเตรีย มภาชนะรองรับ ขยะมู ล ฝอยขนาดความจุ 200 ลิ ต ร และ
กาหนดให้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อการจัดการและ
เก็บขนขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการ นาไปกาจัดอย่างถูกต้องตามข้อกาหนดของพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการตกค้าง ส่งผลให้ไม่มี
แหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ รวมถึง
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด ทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง และการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ จึงอยู่ในระดับต่ามาก
กล่าวคือ ไม่ทาให้เกิดเจ็บปุวย (1 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการและการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ จึงอยู่ในระดับต่า (2 x 1 = 2
คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(2.1) การคมนาคมขนส่ง
การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง ส่งผลให้ปริมาณจราจรบนโครงข่าย
ถนนบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งสภาพการจราจรในแต่ละถนนที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ยังคงมีสภาพการจราจร
เช่นเดียวกับปัจจุบัน เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
การใช้เส้นทางดังกล่าวอาจทาให้ถนนชารุดเสียหาย หรือเกิดการตกหล่นของวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้
เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรตามมาได้ โครงการจึงได้กาหนดให้มีการติดตั้งปูายสัญลักษณ์และสัญญาณการจราจร เพื่อใช้
เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีง านก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ปูายเตือนลดช่องจราจร ปูายเตือนลดความเร็วก่อนถึงพื้นที่
ก่อสร้าง ปูายควบคุมความเร็ว เป็นต้น ต้องมีศูนย์ประชาสัมพันธ์และประสานงานตารวจจราจร เพื่ออานวยความสะดวก
ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ ประชาชนตาม
แนวเส้นทางการขนส่ง ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางการขนส่ง และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
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เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้างของโครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk
Matrix) พบว่า โอกาสที่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ รวมถึงประชาชนตามเส้นทางขนส่ง ประชาชนที่ร่วมใช้
เส้นทางการขนส่ง และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โ ครงการ จะได้รับอุบัติเหตุจ ากการขนส่ง วั สดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง รวมถึงการจราจรบนถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน)
เนื่องจาก โครงการมีการกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง อย่างไรก็ตาม หากมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจทาให้คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ รวมถึงประชาชนตามเส้นทางขนส่ง ประชาชนที่ร่วมใช้
เส้นทางการขนส่ง หรือประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับบาดเจ็บ อาจถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิตได้ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นในคนกลุ่มน้อยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและบุคคลที่อยู่ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ทาให้ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ หรือคนงานก่อสร้างจึงอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ อาจ
ทาให้เกิดพิการอย่างถาวร / เสียชีวิต แต่กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสมีจานวนน้อย (4 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง จึงอยู่ในระดับปานกลาง
(2 x 4 = 8 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอที่จะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(2.3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง อาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปุวยจากการทางาน
เนื่องจากลักษณะท่าทางในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักการยศาตร์ (Ergonomics) ซึ่งจะทาให้เกิดอาการบาดเจ็บ
ซ้าซากจากการทางาน เช่น ทาให้ปวดและล้าในช่วงเวลาทางาน อาการเป็นๆ หายๆ แต่สามารถหายเป็นปกติได้หาก
ได้รับการรักษาหรือการจัดการอย่างถูกต้อง หรืออาจเกิดจากการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น การปฏิบัติงานในพื้นที่สูง พื้นที่อับอากาศ หรือพื้นที่ที่มีความ
ร้อนสูง เป็นต้น
เมื่ อ น ามาประเมิ น ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งของผลกระทบต่ อสุ ข ภาพจากการ
เจ็บปุวย/อุบัติเหตุจากการทางานของคนงานก่อสร้างของโครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาส
ที่คนงานก่อสร้างจะเจ็บปุวย/ได้รับอุบัติเหตุจากการทางาน พบว่า อยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจาก โครงการมีการ
กาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและเพียงพอกับจานวนคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกาชับให้คนงานต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลาทางาน ประกอบด้วย อุปกรณ์พื้นฐานคือ รองเท้าบู๊ท หมวกนิรภัย เสื้อที่มีแถบสะท้อนแสง
เป็นต้น และอุปกรณ์เฉพาะสาหรับงานประเภทต่างๆ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ / วิศวกรความปลอดภัยทาการตรวจสอบพื้นที่
ก่อสร้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกวัน รวมถึงอาจมีการเพิ่มความถี่การตรวจระหว่างช่วงเวลาการทางานด้วย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าพื้นที่ปฏิบั ติงานมีความปลอดภัย สาหรับ คนงานก่อสร้างที่เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน จะต้องรับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก โดยอบรมก่อนเข้างานในอุโมงค์และต้องอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็น
ประจาไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจทาให้คนงานก่อสร้างเจ็บปุวย/ได้รับบาดเจ็บ
อาจถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิตได้ แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนงานก่อสร้างบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้น ทาให้ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบจากการเจ็บปุวย/อุบัติเหตุจากการทางานอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ อาจทาให้เกิดพิการอย่างถาวร/
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เสียชีวิต แต่กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสมีจานวนน้อย (4 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเจ็บปุวย/
อุบัติเหตุจากการทางาน จึงอยู่ในระดับปานกลาง (2 x 4 = 8 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอที่จะยอมรับได้ แต่ต้อง
มีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(2.4) การสาธารณสุข
การรื้อย้ า ยระบบสาธารณู ป โภค การปรับ ถมพื้ น ที่ก่อสร้า ง การขนส่ ง วั สดุ และอุป กรณ์
ก่อสร้า ง และคนงานก่อสร้า ง รวมถึง กิจ กรรมการก่อสร้า ง อาจก่อให้เกิด การฟุู ง กระจายของฝุุ น ละออง เสี ย งดั ง
ความสั่นสะเทือน น้าเสีย และขยะมูลฝอย จากกิจกรรมการก่อสร้าง และการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และ
พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง พนักงาน
โครงการ ประชาชนตามแนวเส้นทางการขนส่ง ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางการขนส่ง และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ ท าให้ เกิดโรคระบบทางเดิ นหายใจ ท าให้ เกิดอาการระคายเคื องตา ผลกระทบจากการสั ม ผั ส มลพิ ษ จาก
เครื่องจักรกลก่อสร้างและยานพาหนะ หรือทาให้เกิดโรคติดต่อจากพาหะนาโรคต่างๆ รวมถึงโรคติดต่อจากคนงาน
ก่อสร้างนอกพื้นที่ และอาจได้รับบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุจากการจราจร หรือการเจ็บปุวย/อุบัติเหตุ
จากการทางานอีกด้วย ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าวจะต้องได้รับการเยียวยาหรือรักษาพยาบาลเบื้องต้น จากสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทาให้เป็นการเพิ่มภาระให้สถานบริการสาธารณสุข อาจทาให้สถานบริการสาธารณสุข
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
เมื่ อ น ามาประเมิ น ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งของผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ด้านสาธารณสุข โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการ ประชาชน
ตามแนวเส้ น ทางการขนส่ ง ประชาชนที่ ร่ว มใช้ เส้ น ทางการขนส่ ง และประชาชนบริเ วณใกล้ เคีย งพื้ น ที่ โ ครงการ
จะเจ็บปุวย/บาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต จนถึงขั้นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขของพื้นที่
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ต่ า (2 คะแนน) เนื่ อ งจาก โครงการมี การกาหนดมาตรการปู องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบด้ า น
การสาธารณสุขที่ อาจจะส่งผลให้เกิดการเจ็บปุวย/บาดเจ็บ /พิการ/เสียชีวิต โดยการกาหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณา
รับ คนงานก่อสร้า งจากคนในพื้ นที่ เป็น อันดั บ แรก และกาหนดให้มี การควบคุม ผลกระทบจากการฟุูง กระจายของ
ฝุุนละออง มลพิษจากเครื่องจักรกลก่อสร้างและยานพาหนะ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน น้าเสีย ขยะมูลฝอย อุบัติเหตุต่างๆ
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยมีการแยกพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน พร้อมมีปูายเตือน ปูายห้าม เพื่อมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผ่าน สาหรับคนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ ให้จัดเตรียมน้าดื่ม น้าใช้ที่สะอาดให้แก่คนงานในระหว่างปฏิบัติงาน
และให้มีอย่างเพียงพอ ทั่วถึง ส่วนการจัดการน้าเสีย/ขยะมูลฝอย ให้มีการบาบัดน้าเสีย และจัดการขยะมูลฝอย เพื่อ
ปูองกันมิให้เป็นแหล่งเพาะ/แพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ไว้ใน
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ/เจ็บปุวยเล็กน้อย พร้อมทั้งให้มีการ
ประสานกับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถส่งตัวผู้ปุวยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทางานไป
รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว จึงทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ
จะเข้ามาใช้บริการในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บมาก/เจ็บปุวยมาก (3 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสาธารณสุข
จึงอยู่ในระดับปานกลาง (2 x 3 = 6 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอที่จะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
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(3) ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านเศรษฐกิจ-สังคม
(3.1) การมีงานทาและการสร้างงาน / สร้างอาชีพในท้องถิ่น
การก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา โดยในการดาเนินการดังกล่าว จะมีคนงานก่อสร้างและพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยโครงการ
อาจจะมีนโยบายให้ผู้รับเหมาจ้างแรงงานฝีมือหรือแรงงานก่อสร้าง และพนักงานที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์หรือได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีงานทา เกิดการจ้างงานในท้องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อแรงงานบางส่วนในพื้นที่ ทาให้คนในชุมชนมีงานทา
มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปยังกิจการร้านค้าใกล้เคียงพื้นที่ตั้งโครงการ ทาให้มีการจับจ่ายใช้สอย
มากขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมก่อสร้างยังก่อให้เกิดรายได้ต่อร้านค้าหรือบริษัทอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และ
การบริการขนส่งในท้องถิ่น ซึ่งทาให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของท้องถิ่นสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อเนื่องให้รายได้ต่อหัว
ของคนในพื้นที่ดังกล่าวสูงขึ้นด้วย ดังนั้น การดาเนินงานของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน
บริเวณโดยรอบโครงการในด้านบวก เนื่องจากการมีงานทาและการสร้างงานหรือการสร้างอาชีพในท้องถิ่น ทาให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่อง
ให้มีการใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีทางเลือกในการเข้ารับบริการสุขภาพที่ดีกว่าเดิม จึงส่งผลทางบวกต่อ
สุขภาพ
(3.2) การเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการในชุมชน
การก่อสร้างของโครงการฯ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 5 ปี โดยในการ
ดาเนินการดังกล่าว มีความต้องการคนงานในการก่อสร้าง รวมถึงพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้มี
คนเข้ามาในพื้นที่โครงการมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเข้ามาของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ
ดังกล่าว อาจส่งผลให้ประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีการปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าและบริการต่างๆ
ในชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าว เช่น อาจมีการปรับเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รายได้ของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการก็จะ
เพิ่มขึ้นตามมา ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น ดังนั้น การดาเนินงานของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการในด้านบวก เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทาให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้มีการใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีทางเลือกในการเข้ารับบริการ
สุขภาพที่ดีกว่าเดิม จึงส่งผลทางบวกต่อสุขภาพ เช่นกัน
(3.3) การขยายโอกาสทางธุรกิจ
การก่อสร้า งโครงการ จะมี คนงานก่อ สร้า งรวมถึง พนั กงานที่ เข้า มาปฏิบั ติ ง านในพื้ น ที่
ก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเข้ามาของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการดังกล่าว อาจส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพค้าขายและบริการมากขึ้น เพื่อ
รองรับกับความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าว เช่น การค้าขายสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การค้าขายสินค้าก่อสร้าง
เป็นต้น จึงส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการบางกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
เนื่องจากมีจานวนคนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการเข้ามาในพื้นที่เป็นจานวนมาก จะส่งผลต่อเนื่องให้มีการจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทาให้รายได้ของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ก็จะ
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เพิ่มขึ้นตามมา ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น แม้ว่าการดาเนินงานของโครงการ อาจทาให้วิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก เนื่องจาก
ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขายที่เปิดรองรับการเข้ามาของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ
ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้มีการใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นและมีทางเลือกในการเข้ารับ
บริการสุขภาพที่ดีกว่าเดิม จึงส่งผลทางบวกต่อสุขภาพ
(3.4) ปัญหาทางสังคมจากการเข้ามาของคนงานก่อสร้างต่างถิ่น
ในระยะก่อสร้างโครงการ อาจมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ บางส่วน ในกรณีที่ไม่สามารถ
หาแรงงานในท้องถิ่นได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เช่น ปัญหา
การทะเลาะวิวาท ปัญหาการลักขโมย ปัญหาอบายมุขหรือยาเสพติด ปัญหาการพนัน เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่
มักมีสาเหตุสาคัญมาจากพฤติกรรมส่วนบุคคล หรือการเสพของมึนเมาหรือยาเสพติด และมักเป็นความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล ทาให้มีขอบเขตของปัญหาในวงจากัด และเป็นปัญหาเพียงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้
เกิดการบาดเจ็บ / พิการ / เสียชีวิต / ทรัพย์สินเสียหายได้ เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดปัญหา โครงการจึงกาหนดให้รับฟัง
การร้องเรียน และการเสนอความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการฯ และพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว ปูองกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ งระหว่างเจ้าหน้าที่ของโครงการฯกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีการประชาสัมพันธ์
เป็นระยะๆ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานก่อสร้างแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง
รับฟังปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนเพื่อให้งานก่อสร้างรบกวนชาวบ้านน้อยที่สุด
เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหา
ทางสังคมจากการเข้ามาของคนงานก่อสร้างต่างถิ่น โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่จะมีคนงาน
ก่อสร้างต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ และก่อปัญหาสังคมจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื้นที่โครงการ พบว่า อยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการลักขโมย
ปัญหาอบายมุขหรือยาเสพติด เป็นต้น อาจทาให้ประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับบาดเจ็บ อาจถึง
ขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ ทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาทางสังคมจากการเข้ามาของคนงานก่อสร้ าง
ต่างถิ่น จึงอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ทาให้เกิดพิการอย่างถาวร / เสียชีวิต แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะประชาชนในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้น กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสจึงมีจานวนน้อย (4 คะแนน) ดังนั้น
ผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาทางสังคมจากการเข้ามาของคนงานก่อสร้างต่างถิ่นจึง อยู่ในระดับปานกลาง (2 x 4 =
8 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอที่จะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยง
ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(3.5) การเวนคืนที่ดิน
การก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟูา ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่บริเวณแนวเกาะกลาง
ถนนเป็นหลัก ยกเว้น บริเวณสถานีรถไฟฟูาโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้น -ลง ของสถานีรถไฟฟูา จาเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณ
ริมถนนที่แนวเส้นทางพาดผ่าน รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ประชาชน
ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบั น ซึ่งโครงการจาเป็นต้องทาการเวนคืนพื้นที่
ดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีการโยกย้ายเวนคืนที่ดินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เวนคืน ทั้งนี้ โครงการได้มีการสร้างความ
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เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกเวนคืน โดยจัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ รวมถึงประโยชน์จาก
โครงการ ขั้นตอนและวิธีการเวนคืน ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกเวนคืนและจัดให้มีการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูก
เวนคืนอย่างเหมาะสม
เมื่ อ น ามาประเมิ น ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งของผลกระทบต่ อสุ ข ภาพจากการ
ถูกเวนคืนที่ดิน โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่จะต้องมีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างแนวเส้นทาง
โครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา จากโครงการในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
พบว่า หากพื้นที่ของประชาชนอยู่ในบริเวณที่ต้องทาการก่อสร้างโครงการ ก็จาเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน เพื่อนามาใช้
ในการก่อสร้าง ดังนั้น โอกาสที่จะต้องมีการเวนคืนที่ดิน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ จึงอยู่ใน
ระดับสูง (4 คะแนน) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ถูกเวนคืน เนื่องจากจะต้องมีการอพยพ
รื้อย้ ายบ้ า นเรือน สิ่ ง ปลู กสร้า ง หรือสถานที่ ที่ใช้ ป ระกอบธุ รกิจการค้า ท าให้มี ความเครีย ดและวิต กกังวล รวมถึง
ทาให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ถูกเวนคืนค่อนข้างมาก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสภาพจิตใจ
ของผู้ถูกเวนคืน สามารถฟื้นฟูหรือกลับสู่สภาวะปกติ ได้ ดังนั้น ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านจิตใจจากการ
ถูกเวนคืนจึงอยู่ในระดับปานกลาง (3 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากการถูกเวนคืนที่ดินจึง อยู่ในระดับสูง
(4 x 3 = 12 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ โครงการจึงได้กาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านการโยกย้ายเวนคืน โดยการรถไฟฟูาขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) แต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้ น โดยมีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนประชาชนในสภาท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่กาหนดราคาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืน
ได้รับเงินค่าทดแทนได้เร็วยิ่งขึ้น และการเวนคืนและชดเชยที่ดิน ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ต้องทาการจ่ายค่าชดเชย
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และรวดเร็ว ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้าง และ
ต้องปฏิบั ติตามคู่มือการกาหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญ ญัติ ว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริม ทรัพย์ พ.ศ. 2530
อย่างเคร่งครัด
ผลการประเมินผลกระทบต่ อสุขภาพจากการดาเนินงานของโครงการ ในระยะก่อสร้า ง
สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6.9-6
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ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง”
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

6-42

1. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพอากาศ
- การฟุูงกระจายของฝุุน
ละออง
- มลพิษจากเครื่องจักรกล
ก่อสร้าง และยานพาหนะ
ที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และไฮโดรคาร์บอน

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
- เกิดการระคายเคืองตา
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจาก
ก า ร สั ม ผั ส ม ล พิ ษ จ า ก
เครื่ อ งจั ก รกลก่ อ สร้ า งและ
ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง
เช่ น ป วดศี ร ษ ะ คลื่ น ไส้
อาเจีย น หรือถึ งขั้นเสีย ชีวิต
เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความเครียด/วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่

- จัดหาหน้ากากกันฝุุนให้แก่
คนงานที่ ท างานเปิ ด หน้ า
ดิน รื้อถอนอาคาร ขุดเจาะ
และผสมคอนกรีต
- บริ เ วณที่ เ ปิ ด หน้ า ดิ น รื้ อ
ถอน ทาลาย สิ่งปลูกสร้า ง
ก อ ง วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ก่ อ สร้ า ง ขุ ด เจาะ ผสม
คอนกรีต ต้องทารั้วทึบรอบ
บริเวณที่ก่อสร้าง ความสูง
จากพื้นดินต้องไม่น้อยกว่า
2.0 เมตร
- ฉีดพรมน้าอย่างน้อยวันละ
3 ครั้ ง บนพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
เปิ ด หน้ า ดิน กองดิ น กอง
ทราย
- กาหนดความเร็วของรถใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้
เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ปิ ดคลุ มรถที่ ใช้ ข นส่ งวั ส ดุ
ก่อสร้าง ดิน ฯลฯ ด้วยผ้าใบ

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ
ต่า
(2 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
การรับสัมผัสโดยการ
กาหนดมาตรการ
ปูองกันผลกระทบ

สูง
(4 คะแนน)
อาจทาให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร หรือ
เสียชีวิต แต่เกิดขึ้น
กับเฉพาะบางคนหรือ
บางกลุ่ม ดังนั้น
ประชาชนที่ได้รับ
สัมผัสมีจานวนน้อย

ปานกลาง
(8 คะแนน )
พอที่จะยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไป
ยังระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- คนงานก่อสร้าง
- พนั กงานที่ ป ฏิ บั ติ งานใน
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชนตามแนวเส้นทาง
โครงการ สถานี รถไฟฟู า
อาคารจอดแล้ วจร และ
ที่จอดรถไฟฟูา
- ประชาชนตามแนวเส้นทาง
การขนส่ง
- ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทาง
การขนส่ง
- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว
ตามแนวเส้นทางโครงการ
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอด
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
โดยเฉพาะกลุ่ มเสี่ ยงที่ ไว
ต่อการรับสัมผัส เช่น เด็ก
ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และ
ผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-1)
ประเด็นผลกระทบ
1.2 ระดับเสียง

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
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ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
ผลกระทบต่อสุขภาพ
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
ต่า
ต่า
ปานกลาง
คนงานก่อสร้าง
- จั ด ให้ ค นงานที่ ท างานใน
(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(4 คะแนน)
พื้ น ที่ ที่ มี เ สี ย งดั ง เกิ น กว่ า
พนัก งานที่ป ฏิ บั ติง านใน - การสูญเสียการได้ยินและทา
พอที่จะยอมรับได้
ให้ ส มรรถภาพการได้ ยิ น
85 เดซิ เ บ ล เอ สว มใส่ โครงการมีการควบคุม เนื่องจากระดับเสียง
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
แต่ต้องมีมาตรการ
เสื่อมลง
อุปกรณ์ปูองกันหู เช่น Ear การรับสัมผัสโดยการ ทั่วไปและระดับเสียง
ประชาชาชนตามแนว
กาหนดมาตรการ
รบกวนมีค่าเกินค่า
ควบคุมความเสี่ยง
Plugs หรือ Earmuffs
เส้นทางโครงการ สถานี ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
ปูองกันและแก้ไข
มาตรฐาน แต่เนื่องจาก เพื่อปูองกันไม่ให้
รถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร - เกิ ด ควา มร าคา ญ /ควา ม - บริ เ วณที่ ท าการเปิ ด หน้ า
ไม่ได้รับการสัมผัส
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไป
เครียด/วิตกกังวล
ดิ น รื้ อ ถอน ท าลาย สิ่ ง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และที่จอดรถไฟฟูา
อย่างต่อเนื่อง
ยังระดับที่ยอมรับ
ป ลู ก ส ร้ า ง ก อ ง วั ส ดุ
ป ร ะ ช า ช น ต า ม แ น ว ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
ตลอดเวลา จึงทาให้
ไม่ได้
อุ ป ก ร ณ์ ขุ ด เ จ า ะ ผ ส ม
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
เส้นทางการขนส่ง
เกิ
ด
การเจ็
บ
ปุ
ว
ย
คอนกรีต ต้องทารั้วทึบรอบ
สาธารณสุขในพื้นที่
ป ร ะ ช า ช น ที่ ร่ ว ม ใ ช้
ค่อนข้างน้อย
บริเวณที่ก่อสร้าง ความสูง
- ความเพี ย งพอของสถาน
เส้นทางการขนส่ง
จากพื้นดินต้องไม่น้อยกว่า
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
2.0 เมตร
อ่อนไหวตามแนวเส้นทาง
- ต้อ งก าหนดช่ ว งเวลาที่จ ะ
โครงการ สถานีรถไฟฟูา
อนุ ญ าตให้ มี กิ จ กรรมการ
อาคารจอดแล้ว จร และ
ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
ที่จอดรถไฟฟูา
ผิดปกติได้เฉพาะช่ว งเวลา
6.00 น. ถึง 20.00 น และ
ต้องประกาศให้ประชาชนที่
อาศัย อยู่ตามแนวเส้นทาง
ทราบล่วงหน้า.
กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

- เสียงดังรบกวนจากการรื้อย้าย ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค การปรับ ถมพื้นที่ก่อ สร้า ง
การขนส่ ง และกิ จ กรรม การก่อสร้าง

-

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-2)
กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

1.3 ความสั่นสะเทือน

- ความสั่ น สะเทื อ น
จากเครื่ อ งจั ก รและ
ยานพาหนะขนาด
ใหญ่ ที่ใช้ในกิจกรรม
การรื้ อ ย้ า ยระบ บ
สาธารณู ป โภค การ
ใช้เสาเข็ม เป็นต้น

1.4 คุณภาพน้า

- น้ าทิ้ ง จากกิ จ กรรม
การก่อสร้างโครงการ
- น้ าเสี ย จากการใช้ น้ า
เ พื่ อ ก า ร อุ ป โ ภ ค บริ โ ภคของคนงาน
ก่อสร้าง และพนักงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ก่อสร้างของโครงการ

- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชนตามแนวเส้ น ทาง
โครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคาร
จอดแล้วจร ที่จอดรถไฟฟูา
- ประชาชนตามแนวเส้ นทาง
การขนส่ง
- ประชาชนที่ ร่ ว มใช้ เ ส้ น ทาง
การขนส่ง
- ประชาชนในพื้ น ที่ อ่ อ นไหว
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ
สถานี ร ถไฟฟู า อาคารจอด
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ป ระ ชา ชน บ ริ เว ณแ ห ล่ ง
รองรับน้าทิ้งจากโครงการ

ประเด็นผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
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ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ดาเนินกิจกรรมที่อาจเกิด
- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ความสั่ นสะเทื อ นภายใน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
รั้ ว ทึ บ สู ง อย่ า งน้ อ ย 2
เมตร และอยู่ห่ า งสิ่งปลูก
- ทรัพย์สินเสียหาย
สร้างหรืออาคารทั่วไป ไม่
- เกิดความราคาญ
น้อยกว่า 15 เมตร และไม่
- ความเครียด/วิตกกังวล
น้ อ ยกว่ า 50 เมตร จาก
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
แหล่งโบราณสถาน
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
- ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า ง
สาธารณสุขในพื้นที่
ความสั่นสะเทือนสูงเฉพาะ
- ความเพี ย งพอข องสถา น
ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น
บริการสาธารณสุขในพื้นที่

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ
ต่า
ต่า
ปานกลาง
(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(4 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม เนื่องจากระดับความ
พอที่จะยอมรับได้
การรับสัมผัสโดยการ
สั่นสะเทือนจาก
แต่ต้องมีมาตรการ
กาหนดมาตรการ
โครงการเกิดการ
ควบคุมความเสี่ยง
ปูองกันและแก้ไข
รบกวนการดาเนิน
เพื่อปูองกันไม่ให้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชีวิตประจาวันของ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไป
ประชาชน และสร้าง
ยังระดับที่ยอมรับ
ความเสียหายต่อ
ไม่ได้
ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
ต่ามาก
- ติ ด ตั้ ง บ่ อ ห รื อ ร า ง ดั ก
(1
คะแนน)
- โรคติ ด ต่ อ จากพาหะน าโรค
ตะกอน เพื่อลดผลกระทบ
เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
จาก ตะ กอ นแข วนลอ ย น้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูก
ก่อ นปล่อ ยออกสู่แ หล่งน้า ระบายเข้าสูถ่ ังบาบัด
- โรคระบบทางเดินอาหาร
น้าเสียสาเร็จรูป ซึ่ง
และลารางสาธารณะ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
เป็นระบบบาบัดน้าเสีย
- ทั ศ นวิ สั ย ไม่ ดี / กลิ่ น ไม่ พึ ง
แบบปิด
ประสงค์
- เกิ ด คว า มร า คา ญ /คว า ม
เครียด/วิตกกังวล

ต่ามาก
(1 คะแนน)
ไม่มีน้าขังอยู่ในพื้นที่
โครงการที่จะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
นาโรคติดต่อต่างๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ จึงไม่ทาให้
เกิดการเจ็บปุวย

ต่า
(1 คะแนน)
ยอมรับได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-3)
ประเด็นผลกระทบ
1.4 คุณภาพน้า (ต่อ)

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ
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ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม - น้ าเสี ย จากการอุ ป โภค- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
บริ โ ภคจะถู ก ระบายลงสู่
สาธารณสุขในพื้นที่
ถั ง บ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป
(Septic Tank) ของห้องน้า
- ความเพี ย งพอข องสถา น
ห้ อ งส้ ว มที่ ติ ด ตั้ ง ภายใน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
พื้ น ที่ โ ครงการ ไม่ มี ก าร
ตกค้างของน้าเสียที่อาจจะ
เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์พาหะ
น าโรค ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
โรคติ ด ต่ อ ต่ า งๆ หรื อ โรค
ระบบทางเดินอาหาร
ต่า
(2 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
การรับสัมผัสโดยการ
กาหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต่ามาก
(1 คะแนน)
ไม่มีขยะตกค้างอยู่ใน
พื้นที่โครงการที่จะ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
พาหะนาโรคติดต่อ
ต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ จึง
ไม่ทาให้เกิดเจ็บปุวย

ต่า
(2 คะแนน)
ยอมรับได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

2. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข
2.1 การจั ด การขยะ - ข ย ะ มู ล ฝ อ ย จ า ก - คนงานก่อสร้าง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทาการ
มูลฝอย
กิ จ กรรมการรื้ อ ย้ า ย - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - โรคติ ด ต่ อ จากพาหะน าโรค
แยกขยะประเภทของเสี ย
ระบบสาธารณู ป โภค
เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
อั น ต ร า ย แ ล ะ เ ต รี ย ม
ก่อสร้างโครงการ
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร - ป ระ ชา ชนบ ริ เ ว ณแ ห ล่ ง - โรคระบบทางเดินอาหาร
ภ า ชนะ รอ งรั บ มู ล ฝอ ย
ก่อสร้างของโครงการ
ขนาดความจุประมาณ 200
รอ ง รั บ ข ย ะ มู ล ฝอ ย จ า ก ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
ลิตร
- ขยะมู ล ฝอยจากการ
โครงการ
- ทั ศ นวิ สั ย ไม่ ดี / กลิ่ น ไม่ พึ ง
อุ ป โภค-บริ โ ภคของ
ประสงค์
คนงานก่อสร้าง
- เกิ ด ค ว า มร า คา ญ /คว า ม
เครียด/วิตกกังวล

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-4)
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

2.1 การจั ด การขยะ
มูลฝอย (ต่อ)

2.2 การคมนาคมขนส่ง
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-

ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
การจราจรติดขัด
ถนนชารุดเสียหาย
การตกหล่ น ของวั ส ดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง
- อุบัติเหตุจากการจราจร

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม - ประสานกับกรุงเทพมหานคร
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
ส านั ก งานเขตที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สาธารณสุขในพื้นที่
และเทศบาลเมืองลัดหลวง
เพื่อการจั ดการและเก็บขน
- ความเพี ย งพอ ของสถา น
ขยะที่เกิ ดขึ้ นจากโครงการ
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
น าไปก าจั ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามข้อกาหนดของพื้นที่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
ต่า
- ก า ห น ด ใ ห้ ติ ด ตั้ ง ปู า ย
(2 คะแนน)
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละสั ญ ญาณ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
จราจร เพื่ อ เตื อ นผู้ ขั บ ขี่ โครงการมีการควบคุม
ยานพาหนะทราบว่ามีงาน การรับสัมผัสโดยการ
- ทรัพย์สินเสียหาย
กาหนดมาตรการ
ก่อสร้าง ปูายเตือนลดช่อง
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
ปูองกันและแก้ไข
จราจร ปูายเตือนลดความเร็ว
วิตกกังวล
ปู า ย ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
เป็นต้น
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
- ต้อ งมี ศูน ย์ป ระชาสัม พัน ธ์
สาธารณสุขในพื้นที่
และประสานงานต ารวจ
- ความเพี ย งพอ ของสถา น
จราจร เพื่ อ อ านวยความ
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
สะดวกในพื้นที่ก่อสร้าง

สูง
(4 คะแนน)
หากมีอบุ ัติเหตุ
เกิดขึ้น อาจทาให้
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้น
พิการ หรือเสียชีวิตได้
แต่จะเกิดขึ้นกับ
เฉพาะบางคนหรือ
บางกลุ่มเท่านั้น

ปานกลาง
(8 คะแนน)
พอที่จะยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ไปยังระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชนตามแนวเส้ นทาง
การขนส่ง
- ประชาชนที่ ร่ ว มใช้ เ ส้ น ทาง
การขนส่ง
- ประชาชนในพื้ น ที่ อ่ อ นไหว
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ
สถานี ร ถไฟฟู า อาคารจอด
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-5)
ประเด็นผลกระทบ
2.3 อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

- การเจ็บปุวย/อุบัติเหตุ - คนงานก่อสร้าง
จากการทางาน

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
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บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ปู อ งกั น
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
อั นตรา ย ส่ ว นบุ คคลให้
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
เหมาะสมกั บ ลัก ษณะงาน
- ทรัพย์สินเสียหาย
และเพี ย งพอกั บ จ านวน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
คนงานก่อ สร้ า ง พร้อ มทั้ ง
ก าชั บ ให้ ค นงานสวมใส่
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
อุปกรณ์ตลอดเวลาทางาน
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอขอ งสถา น - มี เ จ้ า หน้ า ที่ วิ ศ วกรความ
ปลอดภัยทาการตรวจสอบ
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
พื้นที่ก่อ สร้า งก่อ นเริ่มงาน
ก่อสร้างทุกวัน รวมถึงอาจ
มีการเพิ่มความถี่การตรวจ
ร ะ ห ว่ า ง ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร
ทางานด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วาม
ปลอดภัย
- คนงานก่ อ สร้ า งที่ จ ะเข้ า
ป ฏิ บั ติ ง า น ก่ อ ส ร้ า ง
โครงสร้ า งใต้ ดิ น จะต้ อ ง
ได้รั บ การฝึก อบรมเพื่ อ ให้
เกิดความรู้ ความตระหนัก

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ
ต่า
สูง
ปานกลาง
(2 คะแนน)
(4 คะแนน)
(8 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
หากมีอบุ ัติเหตุ
พอที่จะยอมรับได้
การรับสัมผัสโดยการ เกิดขึ้นอาจทาให้ได้รับ แต่ต้องมีมาตรการ
กาหนดมาตรการ
บาดเจ็บ ถึงขั้นพิการ
ควบคุมความเสี่ยง
ปูองกันและแก้ไข
หรือเสียชีวิตได้ แต่จะ
เพื่อปูองกันไม่ให้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นกับเฉพาะบาง
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
คนหรือบางกลุ่ม
ไปยังระดับที่ยอมรับ
เท่านั้น
ไม่ได้

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-6)
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

2.3 อาชี ว อนามั ย และ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
(ต่อ)

2.4 การสาธารณสุข
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- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
- ประชาชนตามแนวเส้นทาง
โครงการ สถานี ร ถไฟฟู า
อาคารจอดแล้ ว จร และที่
จอดรถไฟฟูา
- ประชาชนตามแนวเส้นทาง
การขนส่ง
- ประชาชนที่ร่ ว มใช้ เ ส้ น ทาง
การขนส่ง
- ประชาชนในพื้ น ที่อ่ อ นไหว
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ
สถานีร ถไฟฟู า อาคารจอด
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา

โดยอบรมก่อ นเข้ า ทางาน
ในอุ โ มงค์ แ ละต้ อ งอบรม
ทบทวนหรื อ เพิ่ ม เติ ม เป็ น
ประจา ไม่น้อยกว่าเดือนละ
1 ครั้ง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- จั ด เตรี ย มน้ าดื่ ม น้ าใช้ ที่
- โรคระบบทางเดินหายใจ
สะอาดให้ แ ก่ ค นงานใน
ระหว่างปฏิบัติงาน และให้
- อาการระคายเคืองตา
มีอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
สัมผัสมลพิษทางอากาศ เช่น - มี ก ารบ าบั ด น้ าเสี ย และ
จั ด การขยะมู ล ฝอย ตาม
วิ ง เ วี ย น ศี ร ษ ะ ค ลื่ น ไ ส้
มาตรการที่กาหนดไว้ เพื่อ
อาเจียน เป็นต้น
ปู อ ง กั น มิ ใ ห้ เ ป็ นแ ห ล่ ง
- สมรรถภาพการได้ยินเสื่อม
เพาะพั น ธุ์ / แพร่ ก ระจาย
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค
เชื้อโรค
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- เพิ่ ม ชนิ ด ของโรคติ ด ต่ อ ใน - มีการกันแยกพื้นที่ก่ อสร้าง
อย่า งชัด เจน พร้ อ มมี ปู า ย
ชุมชน
เตื อ น ปู า ยห้ า ม เพื่ อ มิ ใ ห้
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่าน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิ ด ความเครี ย ด/วิ ต กกั ง วล
จากโรคติดต่อ
- ทรัพย์สินเสียหาย

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ

ต่า
(2 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
การรับสัมผัสโดยการ
กาหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปานกลาง
(3 คะแนน)
ได้รับบาดเจ็บมาก/
เกิดการเจ็บปุวยมาก
ไม่สามารถปฐมพยาบาล
จาเป็นต้องเข้ามา
ทาการรักษาพยาบาล
ในสถานบริการ
สาธารณสุขของพื้นที่

ปานกลาง
(6 คะแนน)
พอที่จะยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไป
ยังระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- โรคระบบทางเดินหายใจ
- อาการระคายเคืองตา
- สมรรถภาพการได้ยิน
เสื่อมลง
- โรคติ ด ต่ อ จากพาหะ
นาโรค
- โ รคระ บ บ ทา งเดิ น
อาหาร
- อุบัติเหตุจากการจราจร
- การเจ็บปุวย/อุบัติเหตุ
จากการทางาน
- การเข้ า มาของโรค
ติ ด ต่ อ จ า ก ค น ง า น
ก่อ สร้า งที่เป็ นคนต่า ง
พื้นที่

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-7)
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

2.4 การสาธารณสุ ข
(ต่อ)
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ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
เบื้องต้น (First Aid) ไว้ใน
สาธารณสุขในพื้นที่
พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง เ พื่ อ ใ ห้
ส า ม า ร ถ ใ ห้ ก า ร รั ก ษ า
- ความ เพี ย งพอขอ งสถา น
พยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
เกิดการบาดเจ็บ เจ็บ ปุว ย /
เล็กน้อย
- มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ส ถ า น พ ย า บ า ล ที่ อ ยู่
ใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
เพื่อให้สามารถส่งตัวผู้ปุวย
หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จาก
การทางาน ไปรับการรักษา
ได้อย่างรวดเร็ว
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- สุขภาพจิตดีเนื่องจากมีงานทา
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ในชุ ม ชนดี ขึ้ น เนื่ อ ง จ า ก
รายได้ที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านบวก

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

3. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านเศรษฐกิจ-สังคม
3.1 การมี ง านท าและ - รายได้จากการค้าขาย - ประชาชนในพื้ น ที่อ่ อ นไหว
การสร้ า งงาน /
สินค้า อุป โภค-บริโ ภค
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ
ส ร้ า ง อ า ชี พ ใ น
เพิ่มขึ้น
สถานีร ถไฟฟู า อาคารจอด
ท้องถิ่น
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
- การมี ง านท าของคน
ในท้องถิ่น

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-8)
ประเด็นผลกระทบ
3.2 การเปลี่ ย นแปลง
ข อ ง สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการในชุมชน
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3.3 การขยายโอกาส
ทางธุรกิจ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

- การเปลี่ย นแปลงของ - ประชาชนในพื้ น ที่อ่ อ นไหว ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
สิ น ค้ า และบริ ก ารใน
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ - ประเภทสินค้าและบริการใน
ชุ ม ชน เพื่ อ รองรั บ
สถานีร ถไฟฟู า อาคารจอด
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
คนงานก่ อ สร้า งที่ เข้ า
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
เพื่อรองรับคนงานก่อสร้าง
มาในพื้นที่
- คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่
เพิ่ ม ขึ้ น จากการค้ า ขายและ
บริการ
- การเข้ามาของคนงาน - ประชาชนในพื้ น ที่อ่ อ นไหว ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
ก่ อ สร้ า งเป็ น จ านวน
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ - วิ ถี ชี วิ ต ขอ งประชา ชนใ น
มาก และระยะเวลา
สถานีร ถไฟฟู า อาคารจอด
ชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงไป เช่ น
นาน
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
มีการเปลี่ยนแปลงอาชี พเป็น
อาชีพค้าขายมากขึ้น
- คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร - คนงานก่อสร้าง
- รั บ ฟั ง การร้ อ งเรี ย น และ
ทะเลาะวิวาท
การเสนอความคิดเห็นจาก
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - ได้รับบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
ส า ธ า ร ณ ช น เ กี่ ย ว กั บ
- ความปลอดภัยในชีวิต
ก่อสร้างของโครงการ
โครงการฯ และพิจ ารณา
และทรัพย์สิน
- ประชาชนในพื้ น ที่ อ่ อ นไหว - เกิดความราคาญ/ความเครียด/
ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
วิตกกังวล
- การใช้ อ บายมุ ข และ
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ
โดยเร็ว
สารเสพติด
สถานี ร ถไฟฟู า อาคารจอด - ทรัพย์สินเสียหาย
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
- การพนัน

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ

ผลกระทบด้านบวก

ผลกระทบด้านบวก

ต่า
(2 คะแนน)
โครงการมีนโยบายให้
ผู้รับเหมาจ้างแรงงาน
ภายในพื้นที่ จะต้อง
ดูแลพฤติกรรมของ
คนงานก่อสร้าง

พิการอย่างถาวร /
เสียชีวิต (4 คะแนน)
หากมีปัญหาต่างๆ
เกิดขึ้นอาจทาให้ได้รับ
บาดเจ็บ ถึงขั้นพิการ
หรือเสียชีวิตได้

ปานกลาง
(8 คะแนน)
พอที่จะยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไป

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

3.4 ปั ญ หาสั ง คม เช่ น
การทะเลาะวิว าท
ก า ร ลั ก ข โ ม ย
ปั ญ ห าอบ ายมุ ข
ปั ญ หายาเสพติ ด
การพนัน เป็นต้น

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-9)
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

3.4 ปัญหาสังคม (ต่อ)

6-51
3.5 การเวนคืนที่ดิน

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ
ยังระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้

ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม - ปู อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด ควา ม
- เพิ่ ม ภาระของสถานบริ ก าร
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในพื้นที่
ของโครงการฯ กับผู้ที่ได้รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ โ ด ย มี ก า ร
- ความเพี ย งพอของสถาน
ประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
- ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
แ ผ น ง า น ก่ อ ส ร้ า ง แ ก่
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ พื้ น ที่
ก่ อ ส ร้ า ง รั บ ฟั ง ปั ญ ห า
รวมทั้ง ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ
จากประชาชนเพื่อ ให้ ง าน
ก่อ สร้า งรบกวนประชาชน
น้อยที่สุด
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ - การรถไฟฟูา ขนส่งมวลชน
สูง
(4 คะแนน)
- เกิดความเครียด / วิตกกังวล
แห่ ง ประเทศไทย (รฟม.)
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เนื่องจากหากมีพื้นที่ที่
กาหนดราคาเบื้องต้น โดยมี มีการใช้ประโยชน์อยู่
ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานเจ้ า ของ ในบริเวณแนวเส้นทาง
โครงการ และหน่ ว ยงาน โครงการ สถานีรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
และทีจ่ อดรถไฟฟูา
ผู้แทนประชาชนในสภา-

ปานกลาง
(3 คะแนน)
อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของ
ประชาชนในพื้นที่ ที่
ถูกเวนคืนค่อนข้างมาก
แต่สามารถฟื้นฟูหรือ
กลับคืนสู่สภาวะปกติ

ปานกลาง
(12 คะแนน)
อยู่ในระดับที่ไม่
สามารถยอมรับได้
โครงการจึงได้
กาหนดมาตรการใน
การชดเชยทรัพย์สิน
จากการถูกเวนคืน

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- การอพยพโยกย้ า ย - ประชาชนในพื้ น ที่ อ่ อ นไหว
ประชาชนในพื้ น ที่ ที่
ตามแนวเส้ น ทางโครงการ
ต้องเวนคืน
สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้ว
จ ร แ ล ะ ที่ จ อ ด ร ถ ไ ฟ ฟู า
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่
ต้องเวนคืน

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะก่อสร้าง” (ต่อ-10)
ประเด็นผลกระทบ
3.5 การเวนคืนที่ดิน

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
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บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
ท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ ท า ห น้ า ที่
- การโยกย้ายที่ดินหรือสิ่งปลูก
ก า ห น ด ร า ค า เ บื้ อ ง ต้ น
สร้าง
เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับเงิน
- วิถีชีวิต / การดารงชีวิตของ
ค่าทดแทนได้เร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนเปลี่ ย นแปลงไป - การเวนคืนและชดเชยที่ดิน
จากการย้ายที่อยู่
ทรั พ ย์ สิ น รวมถึ ง สิ่ ง ปลู ก
สร้ า ง ต้ อ ง ท า ก า ร จ่ า ย
ค่ า ช ด เ ช ย แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการฯ
อย่า งเหมาะสม เป็ นธรรม
และรวดเร็ ว ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ก่อ นเริ่มการก่อ สร้าง และ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การ
กาหนดเงินค่าทดแทนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
พ.ศ.2530 อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญของ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ผลกระทบ
เมื่อระยะเวลาผ่านไป ให้ผู้ถูกเวนคืนตาม
ความเหมาะสม

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

2) ระยะดาเนินการ
การดาเนินงานของโครงการที่อาจก่อให้เกิดสิ่งคุกคามทางสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนบริเวณ
แนวเส้ นทางโครงการ อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟู า จะเกิดขึ้นจากการเดินรถไฟฟูา บนโครงสร้างทางวิ่ ง
ยกระดับ การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ เพื่อรับ-ส่งประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา รวมถึง
การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลยังอาคารจอดแล้วจร การเข้ามาปฏิบัติงานของพนักงานของโครงการ การเข้ามาใช้
บริการรถไฟฟูาของประชาชน ได้แก่ มลพิษจากรถยนต์ เช่น ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน เสี ยงดั งรบกวนจากการสัม ผั สระหว่ า งล้ อและรางรถไฟฟู า เสี ยงดั งจาก
เครื่องยนต์ของรถยนต์ส่วนบุคคล แรงสั่นสะเทือนจากการเดินรถไฟฟูา น้าทิ้งและขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภค
ของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา รวมถึงประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการรถไฟฟูา อุบัติเหตุจากการจราจร/การเจ็บปุวยจากการปฏิบัติงาน ความเครียด ความห่วงกังวลต่อผลกระทบหรือ
กิจกรรมของโครงการ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของผลกระทบและความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบตามปัจจัยกาหนดสุขภาพ
สามารถวิเคราะห์ตามเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพดังกล่าวในหัวข้อ 6.9.1 ดังนี้
(1) ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม
(1.1) คุณภาพอากาศ
เนื่องจากการดาเนินงานของโครงการ จะมีการเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร
สาธารณะเพื่อรับ -ส่งประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา รวมถึงการเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลยังอาคารจอดแล้วจร
ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษจากรถยนต์ เช่น ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึง
ประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรั บสัมผัส เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ปุวยด้วยโรค
เรื้อรังได้ โดยในกรณีที่ได้รับสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ อาจทาให้เกิดอาการแสบคอ แสบจมูกและแสบตาได้
ถ้าได้รับเป็นระยะเวลานานจะเกิดอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ จะมีอาการบวมของเนื้อเยื่อในหลอดลม
ตอนบน และจะลุกลามถึงหลอดลมส่วนลึกในระบบจนถึงมีอาการปวดบวม กรณีได้รับสัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และถ้าได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมาก อาจทา
ให้ร่างกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้ และในกรณีได้รับสัมผัส สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
อาจทาให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นแรง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการมึนเมาได้
เมื่ อน ามาประเมิ น ระดั บ ความส าคัญ ของความเสี่ ย งของผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการ
ฟุูงกระจายมลพิษจากไอเสียจากยานพาหนะ โดยตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่พนักงานที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และ
ที่จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัส เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
สตรีมีครรภ์ และผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง จะได้รับสัมผัสมลพิษจากไอเสียจากยานพาหนะที่เข้ามายังแนวเส้นทางของ
โครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา พบว่า จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจากโครงการ
มีการควบคุมการรับสัมผัส โดยการกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ โดยการกาหนดให้
การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในท้องที่ เพื่อจัดการจราจร
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ให้มี ค วามคล่ องตั ว ลดความคับ คั่ง ของการจราจรในพื้ น ที่ โ ครงการฯ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ใต้ ส ถานี รถไฟฟู า ยกระดั บ
ซึ่งจะเป็นการลดการสะสมมลสารทางอากาศจากยานพาหนะ รวมถึงมีระบบสเปรย์น้าที่ใต้สถานีรถไฟฟูาที่เป็นสถานี
ยกระดับทั้ง 7 แห่ง แต่ในกรณีที่พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางโครงการ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัส เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์
และผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรังได้รับสัมผัสฝุุนละออง และสารมลพิษจากไอเสียจากยานพาหนะในปริมาณน้อย ก็จะก่อให้เกิด
การระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตา หรือปวดศีรษะเล็กน้อยและอ่อนเพลีย อาจส่งผลกระทบต่อ
การทางานหรือการดาเนินกิจวัตรประจาวันเล็กน้อย แต่หากได้รับสัมผัสในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ได้ ท าให้ ร ะดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบจึ ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง กล่ า วคื อ ท าให้ เ กิ ด เสี ย ชี วิ ต
แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มคนที่เข้ามาในบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอด
รถไฟฟูาเท่านั้น จึงเป็นผลกระทบในวงจากัด (กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสมีจานวนน้อย) (4 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสมลสารจากการดาเนินงานของโครงการ จึงอยู่ในระดับปานกลาง (2 x 4 = 8 คะแนน)
กล่าวคือ อยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อปูองกันไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(1.2) ระดับเสียง
เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในระยะการดาเนิ นการของโครงการ ส่ว นใหญ่แล้ วเกิด ขึ้นมาจาก
การเดินรถของขบวนรถไฟฟูาที่วิ่งบนราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ซึ่งอาจส่งผลให้เสียงที่
เกิดขึ้นเหล่านั้นสามารถเดินทางไปได้ไกล นอกจากนี้ เสียงรบกวนยังเกิดขึ้นจากการเข้า -ออกของยานพาหนะต่างๆ ใน
บริเวณอาคารจอดแล้วจร รวมทั้งเสียงของรถยนต์ประเภทต่างๆ ที่วิ่งอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟูา และเสียงสะท้อนหรือ
เสียงก้องที่เกิดขึ้นใต้สถานี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอด
รถไฟฟูา รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ และผลกระทบจากเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ
ซ่อมบารุงเบา และอุปกรณ์ล้างรถไฟฟูา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งผลจากการ
ประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงทั่วไป ที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานของโครงการ และประชาชนในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ระดับเสียงจากรถไฟฟูารวมกับระดับเสียงจากการจราจรบนถนนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน มี
ค่าอยู่ในช่วง 71-79 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่งหากได้รับระดับเสียงตั้งแต่ 70 เดซิเบลเอ
ขึ้นไป ตลอดเวลา จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน และทาให้สมรรถภาพการได้ยินเสื่อมลง (กรมควบคุมมลพิษ,
2553) ดังนั้น หากพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานี
รถไฟฟูา อาคารจอดแล้ว จร และที่จอดรถไฟฟูา รวมถึง ประชาชนบริเวณใกล้เคีย งพื้นที่โ ครงการได้รับสัม ผัสเสีย ง
มากกว่า 70 เดซิเบลเอ ขึ้นไป อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อาจมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน และทาให้สมรรถภาพ
การได้ยินเสื่อมลงได้
เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพจากระดับเสียง
จากการดาเนินงานของโครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
พื้นที่โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
จะได้รับสัมผัสเสียงดังรบกวนจากการเดินรถไฟฟูา การเข้ามาของยานพาหนะ และเครื่องจักรและอุปกรณ์จากการซ่อม
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บารุงเบา พบว่า จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจากโครงการมีการควบคุมการรับสัมผัสโดยการกาหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง ได้แก่ กาหนดให้ต้องทาการดูแลรักษาระบบรถไฟฟูาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ
ปูองกันเสียงดังจากการเสียดทานของรถกับรางรถไฟฟูา รวมถึงกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณ
พื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้โครงสร้างทางยกระดับของโครงการ เนื่องจากโครงการกาหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงที่เกิด
จากการดาเนินงานของโครงการ ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ทาให้ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในระดับต่า กล่าวคือ อาจทาให้เกิดการเจ็บปุวยค่อนข้างน้อย (2 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากระดับเสียงจากการดาเนินงานของโครงการ จึงอยู่ในระดับปานกลาง (2 x 2 = 4 คะแนน) กล่าวคือ อยู่
ในระดับที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อปูองกันไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้
โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(1.3) ความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นจากการวิ่งของรถไฟฟูา โดยเฉพาะบนโครงสร้างทางวิ่งแบบ
ยกระดับ ซึ่งมีล้อเหล็กวิ่งไปบนรางเหล็กของทางวิ่ง ถ้าหากรางเหล่านั้นมีความขรุขระของผิวรางที่เกิดจากการสึกหรอ
ทั่วไปหรือเกิดสนิมจากน้าฝน จะทาให้ตัวรางไม่เรียบ อีกทั้งเกิดขึ้นจากการสึกหรอจากการที่รถไฟฟูาถูกเบรกอย่าง
รวดเร็วกะทันหัน จนล้อรถถูกยึดติด เกิดการเสียดสีระหว่างล้อกับรางจนทาให้เกิดการสึกหรอของรางและล้ อในบาง
ตาแหน่ง ทาให้ผิวรางบางส่วนสึกหรอมากกว่าส่วนอื่น หรือล้อรถมีตาแหน่งสึกหรอไม่เท่ากัน เมื่อวิ่งต่อไปเรื่อยๆ ก็จะ
เกิดการสั่นสะเทือนจากการกระแทกของผิวที่ไม่เรียบเท่ากันเหล่านี้เป็นจังหวะในระหว่างการวิ่ง ซึ่งอาจทาให้พนักงานที่
เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเกิดความราคาญ/ความเครียด/วิตกกังวลได้ หากได้รับ
ความสั่นสะเทือนตลอดเวลา หรือหากระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับสูงอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บได้
เมื่ อ น ามาประเมิ น ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งของผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจาก
ความสั่นสะเทือนจากการดาเนินงานของโครงการ โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่พนักงานที่เข้า
มาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะได้รับสัมผัสความสั่นสะเทือนจากการดาเนินงาน
ของโครงการ พบว่า จะอยู่ในระดั บต่ า (2 คะแนน) เนื่องจากโครงการมีการควบคุมการรับ สัม ผัส โดยการกาหนด
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน และในกรณีที่คาดว่ามีความเสียหายต่ออาคารที่เกิดจากการ
ได้รับข้อร้องเรียน ต้องจัดผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสารวจ ตรวจสอบหาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน ซึ่งในกรณีที่
พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคาร
จอดแล้ ว จร และที่ จ อดรถไฟฟู า รวมถึง ประชาชนบริเวณใกล้ เคีย งพื้ น ที่ โ ครงการได้ รับ ความสั่ น สะเทือนจากการ
ดาเนินงานของโครงการ อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย ไม่รุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ดังนั้น ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความ
สั่นสะเทือนจึงอยู่ในระดับต่า กล่าวคือ อาจทาให้เกิดการเจ็บปุวยค่อนข้างน้อย (2 คะแนน) จึงประเมินได้ว่า ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากความสั่นสะเทือนจากการดาเนินงานของโครงการจะอยู่ในระดับปานกลาง (2 x 2 = 4 คะแนน) กล่าวคือ
อยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อปูองกันไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อไป
6-55

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

(1.4) คุณภาพน้า
แหล่งกาเนิดน้าเสียจากการดาเนินงานของโครงการ เกิดจากน้าทิ้งจากการใช้น้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และน้าเสียจากที่จอดรถไฟฟูา สาหรับน้าเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค-บริโภคจะถูกระบายลงสู่ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
ของห้องน้าห้องส้วมที่ติดตั้งภายในพื้นที่สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งโครงการได้จัดให้มี
ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในแต่ละสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา รวมทั้งมีระบบบาบัดน้าเสีย
ประจาสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูาแต่ละแห่ง ที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อทาการบาบัดน้าเสียให้มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายสู่แหล่งน้าสาธารณะบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยไม่มีการระบายลงบน
พื้นที่ชุมชนแต่อย่างใด จึงไม่มีน้าเสียท่วมขังภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ชุมชนแต่อย่างใด
เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพจากน้าทิ้งที่เกิด
จากการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
รถไฟฟูา รวมถึงน้าทิ้งจากการล้างรถไฟฟูา โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่พนักงานที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่
จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะได้รับสัมผัสน้าเสียที่เกิดจากการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นทีโ่ ครงการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา และน้าเสียจากการล้าง
รถไฟฟูา พบว่า จะอยู่ในระดับต่ามาก (1 คะแนน) เนื่องจากน้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกระบายเข้าสู่ ระบบบัดน้าเสียของ
โครงการ โดยระบบบ าบั ด น้ าเสี ย จากการอุป โภค-บริโ ภคจากพนั กงานบริเ วณสถานี รถไฟฟู า อาคารจอดแล้ ว จร
และที่จอดรถไฟฟูา จะเป็นถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ซึ่งเป็นถังพลาสติกที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินบริเวณที่ตั้งของห้องน้าห้องส้วม
ภายในแต่ละพื้นที่ของโครงการ จึงจัดเป็นระบบบาบัดน้าเสียแบบปิด ก่อนจะระบายสู่แหล่งรองรับน้าทิ้ง โดยไม่มีการ
ปล่อยลงบนพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ชุมชน แต่อย่างใด ส่วนระบบบาบัดน้าเสียบริเวณที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งเป็นระบบบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูปแบบชีวภาพ แบบเติมอากาศผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter; CAB) ซึ่งเป็นระบบบาบัดแบบปิด
เช่นกัน โดยถูกติดตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของที่จอดรถไฟฟูา ก่อนจะระบายลงสู่ลารางสาธารณะบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
ที่จอดรถไฟฟูา โดยไม่มีการปล่อยลงบนพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ชุมชน แต่อย่างใด เช่นกัน ดังนั้น พนักงานที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จึงมีโอกาสได้รับสัมผัสน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดเรียบร้อย
แล้วน้อยมาก นอกจากนี้ ระบบระบายน้าจากพื้นที่โครงการ จะเป็นการระบายน้าจากแหล่งกาเนิดสู่แหล่งรองรับน้าทิ้ง
โดยตรง จึงทาให้ไม่มีน้าเสี ยจากโครงการท่วมขังอยู่ภายในพื้นที่โครงการที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรคติดต่อ
ต่ า งๆ ที่ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพของพนั กงานที่ เข้ า มาปฏิบั ติ ง านในพื้ น ที่ โ ครงการ รวมถึง ประชาชนบริเวณ
แนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ แต่อย่างใด ทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากน้าทิ้งที่เกิดจากการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา จึงอยู่ในระดับต่ามาก กล่าวคือ
ไม่ทาให้เกิดเจ็บปุวย (1 คะแนน) จึงประเมินได้ว่า ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้าทิ้งของโครงการจะอยู่ในระดับต่า (1 x 1
= 1 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
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(2) ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข
(2.1) การกาจัดขยะมูลฝอย
แหล่งกาเนิดของขยะมูลฝอยในระยะดาเนินการของโครงการ เกิดจากการอุปโภค-บริโภค
ของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพืน้ ที่โครงการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา สาหรับการจัดการขยะมูลฝอย
จากการอุปโภค-บริโภค โครงการจะจัดเตรียมภาชนะรองรับให้เพียงพอในแต่ละสถานี อาคารจอดแล้วจร รวมถึงบริเวณ
ที่ จ อดรถไฟฟู า และจั ด เตรี ย มภาชนะรวบรวมขยะเพื่ อ รอการเก็ บ ขนไปก าจั ด ต่ อ ไป จึ ง ท าให้ ไ ม่ มี ข ยะมู ล ฝอย
จากการอุปโภค-บริโภคถูกทิ้งเกลื่อนกลาดหรือตกค้างอยู่ในพื้นที่แนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟูา ที่จะทาให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดี หรือมีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค ที่จะส่งผลให้
เกิดโรคติดต่อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น หรือโรคระบบทางเดินอาหาร ต่อพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการ รวมถึงประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา และ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด
เมื่ อน ามาประเมิน ระดั บ ความส าคัญ ของความเสี่ ยงของผลกระทบต่อสุ ขภาพจากขยะ
มูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานที่เข้ามาปฏิบั ติงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
รถไฟฟูา โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมถึง
ประชาชนบริเวณแนวเส้นทางของโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา และประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะได้รับสัมผัสขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานยังพื้นที่
โครงการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา พบว่า จะอยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจากมีการควบคุมการรับ
สัมผัส โดยกาหนดให้มีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอภายในแต่ละสถานี อาคารจอดแล้วจร รวมถึง
บริเวณที่จอดรถไฟฟูา และจัดเตรียมภาชนะรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขนไปกาจัดโดยกรุงเทพมหานคร และเทศบาล
เมืองลัดหลวง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการต่อไป เพื่อไม่ให้มีการตกค้าง ส่งผลให้ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
นาโรคติดต่อต่างๆ สารอันตรายต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา แต่อย่างใด ทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
การอุปโภค-บริโภคของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา จึงอยู่ใน
ระดับต่ามาก กล่าวคือ ไม่ทาให้เกิดการเจ็บปุวย (1 คะแนน) ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะมูลฝอยจากการ
ดาเนินงานของโครงการจึงอยู่ในระดับต่า (2 x 1 = 2 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(2.2) การคมนาคมขนส่ง
แม้ว่าเมื่อมีการเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนฯ อาจมีผลกระทบทางบวกต่อสภาพการจราจรใน
ภาพรวมบนโครงข่ายถนนเดิม ซึ่งอาจมีความคล่องตัวสูงขึ้น หรือมีปริมาณจราจรติดขัดน้อยลง โดยเฉพาะช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า (7:00-9:00 น.) และเร่งด่วนเย็น (16:00-19:00 น.) เนื่องจากอาจมีประชาชนทั่วไปและผู้ ใช้รถใช้ถนน
บางส่วนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนฯ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร
ได้เป็นจานวนมากต่อครั้ง และใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างสั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนฯ อาจ
ส่งผลให้มีการเข้า-ออกของรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์โดยสาร เพื่อรับ-ส่งประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา รวมถึง
การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลยังอาคารจอดแล้วจร ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการจราจรบริเวณสถานีรถไฟฟูาแต่ละ
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สถานีและอาคารจอดแล้วจรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อพื้นผิวจราจร
บริเวณดังกล่าวเกิดชารุดเสีย หาย และอาจเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว เกิดการบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิตได้
เมื่อนามาประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุ
การคมนาคมขนส่งบริเวณสถานีรถไฟฟูาและอาคารจอดแล้วจร โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาส
ที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานีรถไฟฟูาและอาคารจอดแล้วจร และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูาและ
อาคารจอดแล้วจร จะได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์โดยสารสาธารณะที่เข้ามารับ -ส่งประชาชน
บริเวณสถานี รถไฟฟู า หรือรถยนต์ ส่ วนบุคคลที่ เข้า มายัง อาคารจอดแล้ ว จร พบว่า จะอยู่ ในระดั บต่ า (2 คะแนน)
เนื่องจากโครงการมีการกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง โดยการกาหนดให้มีการ
ประสานงานกับตารวจจราจรในท้องที่ เพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดการจราจรบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟูาให้มี
ความคล่องตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น อย่างไรก็ตาม หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจทาให้พนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานีรถไฟฟูาและอาคารจอดแล้วจร และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูาและอาคารจอดแล้วจร
ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิตได้ ทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากอุบัติเหตุการคมนาคม
ขนส่งบริเวณสถานีรถไฟฟูาและอาคารจอดแล้วจร จึงอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ อาจทาให้เกิดพิการอย่างถาวร/เสียชีวิต
แต่จะเกิดขึ้นกับเฉพาะบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้น ทาให้กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสมีจานวนน้อย (4 คะแนน) ดังนั้น
ผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุการคมนาคมขนส่ง บริเวณสถานีรถไฟฟูาและอาคารจอดแล้วจร จึงอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง (2 x 4 = 8 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุม
ระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(2.3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลกระทบด้ านอาชีวอนามั ยและความปลอดภัย ในระยะดาเนิ นการของโครงการ อาจ
เกิดขึ้นต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา และพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
รถไฟฟูา อาจได้รับอันตรายจากการใช้บริการรถไฟฟูาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทาง
โครงการกาหนดไว้ เช่น เข้าไปในพื้นที่เขตห้ามหรือพื้นที่ที่เป็นอันตราย เป็นต้น ส่วนพนักงานของโครงการ อาจมีโอกาส
เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปุวยจากการทางาน เนื่องจากลักษณะท่าทางในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
(Ergonomics) ซึ่งจะทาให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้าซากจากการทางาน เช่น ทาให้ปวด และล้าในช่วงเวลาทางาน อาการ
เป็นๆ หายๆ แต่สามารถหายเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาหรือการจัดการอย่างถูกต้อง หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่
เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น พื้นที่อับอากาศ หรือพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟูา เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเกิดจากเหตุฉุกเฉิ น
ต่างๆ เช่น การเกิดอัคคีภัยบริเวณแนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร หรือที่จอดรถไฟฟูา เป็นต้น
เมื่ อน ามาประเมิ น ระดั บ ความส าคัญ ของความเสี่ ย งของผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการ
เจ็บปุวย/อุบัติเหตุจากผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า
โอกาสที่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา และพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการจะเจ็บปุวย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจาก
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า อยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจาก โครงการมีการกาหนด
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียมแผนการ
จัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการทดสอบและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ
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ฉุ ก เฉิ น ด้ า นความปลอดภั ย ในกรณี เ ลวร้ า ยต่ า ง ๆ อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ง /ปี เช่ น การเกิ ด อั ค คี ภัย บนสถานี ร ถไฟฟู า /
ชั้นพื้นถนน/ชั้นจาหน่ายตั๋ว/ชั้นชานชาลา การอพยพผู้โดยสารออกจากสถานีรถไฟฟูา/ตัวรถไฟฟูา การหยุดเดินรถไฟฟูา
ฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารระหว่างการอพยพ/กรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟฟูาตกราง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจทาให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา และพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการเจ็บปุวย/
ได้รับบาดเจ็บ อาจถึง ขั้นพิการ หรือเสียชีวิต ได้ ทาให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการเจ็บปุวย/อุบัติเหตุ
จากการทางานอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ อาจทาให้เกิดพิการอย่างถาวร/เสียชีวิต แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับบางคนหรือ
บางกลุ่มเท่านั้น ดังนั้น กลุ่มประชาชนที่ได้รับสัมผัสมีจานวนน้อย (4 คะแนน) ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเจ็บปุวย/
อุบัติเหตุจากผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงอยู่ในระดับปานกลาง (2 x 4 = 8 คะแนน) กล่าวคือ
อยู่ในระดับที่พอที่จะยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
(2.4) การสาธารณสุข
การเดินรถไฟฟูาบนโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ทางวิ่งใต้ดิน การเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคล
และรถโดยสารสาธารณะเพื่อรับ-ส่งประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟูา รวมถึงการเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลยังอาคาร
จอดแล้วจร การเข้ามาปฏิบัติงานของพนักงานของโครงการ การเข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา ของประชาชน อาจก่อให้เกิด
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่อาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประชาชน
ตามแนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา รวมถึงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
รถไฟฟูา ได้แก่ มลพิษจากรถยนต์ เช่น ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และไฮโดรคาร์บ อน เสี ย งดั ง รบกวนจากการสั ม ผั ส ระหว่ า งล้ อ และรางไฟฟู า เสี ย งดั ง จากเครื่องยนต์ ของรถยนต์
ส่วนบุคคล แรงสั่นสะเทือนจากการเดินรถไฟฟูา น้าทิ้งและขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานที่เข้ามา
ปฏิบัติการในพื้นที่โครงการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา น้าทิ้งจากการล้างรถไฟฟูา อุบัติเหตุจากการจราจร
และอุบัติเหตุ/การเจ็บปุวยจากการปฏิบัติงานโดยอาจทาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ทาให้เกิดอาการระคายเคืองตา
ผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษจากไอเสียจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ และอาจได้รับบาดเจ็บ /พิการ/
เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุจากการจราจร หรือการเจ็บปุวย / อุบัติเหตุจากการทางานอีกด้วย ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการเยียวยาหรือรักษาพยาบาลเบื้องต้ นจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทาให้เป็นการเพิ่ม
ภาระให้สถานบริการสาธารณสุข อาจทาให้สถานบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
เมื่ อ น ามาประเมิ น ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งของผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพด้ า น
สาธารณสุข โดยใช้ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) พบว่า โอกาสที่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่โครงการ ประชาชนตาม
แนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา รวมถึงประชาชนที่เข้ามาบริการรถไฟฟูา
จะเจ็บปุวย / บาดเจ็บ / พิการ / เสียชีวิต จนถึงขั้นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขของพื้นที่
พบว่า อยู่ในระดับต่า (2 คะแนน) เนื่องจาก โครงการมีการกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านการ
สาธารณสุขที่อาจจะส่งผลให้เกิดการเจ็บปุวย/บาดเจ็บ /พิการ/เสียชีวิต โดยการกาหนดมาตรการในการควบคุม
ผลกระทบจากสารมลพิษจากไอเสียจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน น้าเสีย ขยะ
มูลฝอย อุบัติเหตุต่างๆ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม หากพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประชาชนตามแนว
เส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา รวมถึงประชาชนที่เข้ามาบริการรถไฟฟูาได้รับ
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บาดเจ็บมาก/เกิดการเจ็บปุวยมาก จนถึงขั้นไม่สามารถปฐมพยาบาลได้ด้วยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก็จาเป็นต้อง
เข้า มาท าการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุ ขของพื้ น ที่ จึ งท าให้ระดั บความรุน แรงของผลกระทบด้ า น
สาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ จะเข้ามาใช้บริการในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บมาก / เจ็บปุวยมาก (3 คะแนน)
ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสาธารณสุขจึง อยู่ในระดับปานกลาง (2 x 3 = 6 คะแนน) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่
พอที่จะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้
โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อไป
(3) ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านเศรษฐกิจ-สังคม
(3.1) การเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการในชุมชน
เมื่อเปิดดาเนินการโครงการ ส่งผลให้มีประชาชนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เพื่อมาใช้บริการ
รถไฟฟูา รวมถึงพนักงานของโครงการซึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเข้ามาของประชาชนและ
พนักงานของโครงการ อาจส่งผลให้ประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีการปรับเปลี่ยนประเภทสินค้า
และบริการต่างๆ ในชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าว เช่น อาจมีการปรับเปลี่ยนสินค้าเป็น
สินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้มีการจับจ่ ายใช้สอยมากขึ้น รายได้ของประชาชนใน
ชุ ม ชนบริเ วณใกล้ เ คีย งพื้ น ที่ โ ครงการก็จ ะเพิ่ ม ขึ้น ตามมา ท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนดี ขึ้น ดั ง นั้ น
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการด าเนิน งานของโครงการในด้ านการเปลี่ ยนแปลงสิ นค้าและบริการในชุม ชน จึ งเป็ น
ผลกระทบทางบวก เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้มีการ
ใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีทางเลือกในการเข้ารับบริการสุขภาพที่ดีกว่าเดิม จึงส่งผลทางบวกต่อสุขภาพ
(3.2) การขยายโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อเปิดดาเนินการโครงการ ส่งผลให้มีประชาชนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เพื่อมาใช้บริการ
รถไฟฟูา รวมถึงพนักงานของโครงการซึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเข้ามาของประชาชนและ
พนักงานของโครงการ อาจส่งผลให้ประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเป็น
อาชีพค้าขายและบริการมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าว เช่น การขายสินค้าอุปโภค-บริโภค
เป็นต้น นอกจากนี้ การเข้ามาของระบบขนส่งมวลชนจะเหนี่ยวนาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ห้องชุดพักอาศัย อาคาร
สานั กงาน หรือแหล่ งพาณิช ยกรรมต่ างๆ ตามมา จึงส่ งผลให้วิ ถีชี วิตของประชาชนในชุม ชนบริเวณใกล้เคียงพื้น ที่
โครงการบางกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เนื่องจากมีจานวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและพนักงานของโครงการ
เข้ามาในพื้นที่เป็นจานวนมาก จะส่งผลต่อเนื่องให้มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ท าให้รายได้ ของประชาชนในชุ ม ชนบริเวณใกล้ เคีย งพื้ น ที่ โ ครงการก็จ ะเพิ่ ม ขึ้น ตามมา ส่ ง ผลให้คุณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในชุมชนดีขึ้น ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากการดาเนินงานของโครงการในด้านการขยายโอกาสทางธุรกิจ
ในชุมชน พบว่า อาจทาให้วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป แต่จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขายที่เปิดรองรับการเข้ามาของประชาชนที่
เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูาและพนักงานของโครงการ ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้มีการใส่ใจใน
การดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีทางเลือกในการเข้ารับบริการสุขภาพที่ดีกว่าเดิม จึงส่งผลทางบวกต่อสุขภาพ
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(3.3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี
เมื่อเปิดการดาเนินงานของโครงการ ส่งผลให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางมายังพื้นที่
ตามแนวเส้นทางพาดผ่านสะดวกมากขึ้น ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งประวัติศาสตร์
โบราณคดีในพื้นที่ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การดาเนินงานของโครงการจึงส่งผลกระทบในทางบวกต่อสภาพจิตใจของ
ประชาชน ทาให้ประชาชนมีความคล่องตัวในการเดินทางพักผ่อนหรือท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในบริเวณแนว
เส้นทางของโครงการ
ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการดาเนินงานของโครงการ ในระยะดาเนินการ
สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6.9-7
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ตารางที่ 6.9-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะดาเนินการ”
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ของผลกระทบ
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สูง
(4 คะแนน)
อาจทาให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร หรือ
เสียชีวิต แต่เกิดขึ้นกับ
เฉพาะบางคนหรือ
บางกลุ่ม ดังนั้น
ประชาชนที่ได้รับ
สัมผัสมีจานวนน้อย

ปานกลาง
(8 คะแนน )
พอที่จะยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้

ต่า
(2 คะแนน)
เนื่องจากกาหนดให้มี
การควบคุมระดับเสียง
ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ไม่เกิน

ปานกลาง
(4 คะแนน)
พอที่จะยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้
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1. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพอากาศ - มลพิ ษ จากรถยนต์ ได้ แ ก่ - พนักงานที่ปฏิบัติงานใน ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่ง
ต่า
(2 คะแนน)
ก๊า ซไนโตรเจนไดออกไซด์
พื้นที่โครงการ
- เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
ประเทศไทย (รฟม.) ต้ อ ง
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ - ประชาชนที่มาใช้บริการ - เกิดการระคายเคืองตา
ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ โครงการมีการควบคุม
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ต ารวจจราจรในท้ อ งที่ เพื่ อ การรับสัมผัสโดยการ
รถไฟฟูา
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจาก
กาหนดมาตรการ
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
จัดการจราจรและอานวยการ
- ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
ก า ร สั ม ผั ส ม ล พิ ษ จ า ก
ปูองกันและแก้ไข
จราจรให้มีความคล่องตัว ลด
อ่ อ น ไ ห ว ต า ม แ น ว
ยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่
ความคับคั่งของการจราจรใน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เส้นทางโครงการ สถานี
โครงการ เช่ น ปวดศี ร ษะ
พื้ น ที่ โ ครงการฯ โดยเฉพาะ
รถไฟฟู า อาคารจอด
คลื่นไส้ อาเจี ยน หรื อถึงขั้ น
พื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟูายกระดับ
แล้ว จร ที่จ อดรถไฟฟู า
เสียชีวิต เป็นต้น
ซึ่งจะเป็นการลดการสะสมมล
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไว ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
สารทางอากาศจากยานพาหนะ
ต่ อ การรั บ สั ม ผั ส เช่ น - เกิดความเครียด / วิตกกังวล
เด็ ก ผู้ สู ง อายุ สตรี มี ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม - มี ร ะบบสเปรย์ น้ าที่ ใ ต้ ส ถานี
รถไฟฟูาที่เป็นสถานียกระดับ
ครรภ์ และผู้ ปุ ว ยด้ ว ย - เพิ่มภาระของสถานบริก าร
ของโครงการ ทั้ง 7 สถานี
โรคเรื้อรัง
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
1.2 ระดับเสียง
ต่า
- เสี ย งดั ง รบกวนจากการ - ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - ต้อ งท าการดู แ ลรั ก ษาระบบ
(2 คะแนน)
สัมผัสระหว่า งล้อ และราง
อ่ อ น ไ ห ว ต า ม แ น ว - การสูญเสียการได้ยินและทา
รถไฟฟู า ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี อ ยู่
โครงการมี
การควบคุม
รถไฟฟูา
เส้นทางโครงการ สถานี
ให้ ส มรรถภาพการได้ ยิ น
เสมอ เพื่อปูองกันเสียงดังจาก
รถไฟฟู า อาคารจอด
เสื่อมลง
การเสี ย ดทานของรถกับ ราง การรับสัมผัสโดยการ
- เสี ย งดั งรบกวนที่เ กิ ด จาก
กาหนดมาตรการ
แ ล้ ว จ ร แ ล ะ ที่ จ อ ด
รถไฟฟูา
เครื่องยนต์ของรถยนต์ส่วน
ปูองกันและแก้ไข
รถไฟฟูา
บุคคล

ตารางที่ 6.9-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-1)
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

1.3 ความสั่นสะเทือน

- แรงสั่ น สะเทื อ นจากการ - ป ร ะ ช า ช น ต า ม แ น ว ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - กรณีที่คาดว่ามีความเสียหาย
เดินรถไฟฟูา
เส้นทางโครงการ สถานี - การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ต่ อ อ า คา รที่ เกิ ดจ า ก ก า ร
รถไฟฟู
า
อาคารจอด
ผลกระทบต่
อ
สุ
ข
ภาพทางจิ
ต
ใจ
ดาเนินการหรือได้รับร้องเรียน
- แรงสั่นสะเทือนจากการใช้
แ ล้ ว จ ร แ ล ะ ที่ จ อ ด - ทรัพย์สินเสียหาย
เรื่องความสั่นสะเทือน ต้องจัด
เครื่อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ น
รถไฟฟูา
ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง ข บ ว น
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเข้ า ไปส ารวจ
ตรวจสอบหาสาเหตุ และหา
รถไฟฟูา
วิตกกังวล
แนวทางแก้ไขโดยด่วน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริก าร
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
- น้าทิ้งจากการใช้น้าเพื่อการ - ประชาชนบริเวณแหล่ง ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - จัดให้มีห้องน้าห้องส้วม พร้อม
อุปโภค-บริโภคของพนักงาน
รองรับน้าทิ้งจากโครงการ - โรคติดต่อจากพาหะนาโรค
ระบบบ าบั ด น้าเสี ย ที่ มีค วาม
ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น พื้ น ที่
เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
เพียงพอไว้ในทุกสถานี อาคาร
โครงการ และประชาชน
จ อ ด แ ล้ ว จ ร แ ล ะ ที่ จ อ ด
- โรคระบบทางเดินอาหาร
ที่มาใช้บริการรถไฟฟูา
รถไฟฟูา เพื่อบาบัดน้าเสียที่

1.3 คุณภาพน้า

ต่ามาก
(1 คะแนน)
น้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูก
ระบายเข้าสูถ่ ังบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูป ซึ่ง

ต่ามาก
(1 คะแนน)
ไม่มีน้าขังอยู่ในพื้นที่
โครงการที่จะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์พาหะ

ต่า
(1 คะแนน)
ยอมรับได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ - ติดตั้งกาแพงกันเสียง บริเวณ
- เกิ ด ความร าคาญ /ความ
ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบ
เครียด / วิตกกังวล
จากโครงการ
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1.2 ระดับเสียง (ต่อ)

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ของผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
70 เดซิเบลเอ)
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ทาให้ความเสี่ยงที่จะ
ไปยังระดับที่
ส่งผลกระทบต่อ
ยอมรับไม่ได้
สมรรถภาพการได้ยิน
อยู่ในระดับต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(4 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม ระดับความสั่นสะเทือน พอที่จะยอมรับได้
การรับสัมผัสโดยการ จากโครงการ รบกวนการ แต่ต้องมีมาตรการ
กาหนดมาตรการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน ควบคุมความเสี่ยง
ปูองกันและแก้ไข
ของประชาชน และ
เพื่อปูองกันไม่ให้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย
ไปยังระดับที่
ไม่รุนแรงถึงขั้น
ยอมรับไม่ได้
บาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิต

ตารางที่ 6.9-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-2)
ประเด็นผลกระทบ
1.4 คุณภาพน้า (ต่อ)

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
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ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- ทั ศ นวิ สั ย ไม่ ดี / กลิ่ น ไม่ พึ ง
ประสงค์
- เกิดความราคาญ/ ความเครียด /
วิตกกังวล
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริก าร
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพียงพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
เกิดขึ้นก่อนระบายออกสู่
ภายนอก และให้มีระบบดัก
ไขมันเพื่อบาบัดน้าเสีย น้ามัน
ที่เกิดขึ้นจากการล้างทาความ
สะอาดหรือซ่อมบารุงอุปกรณ์

ต่า
(2 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
การรับสัมผัสโดยการ
กาหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต่ามาก
(1 คะแนน)
ไม่มีขยะตกค้างอยู่
ในพื้นที่โครงการที่จะ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
พาหะนาโรคติดต่อ
ต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ
จึงไม่ทาให้เกิดเจ็บปุวย

ต่า
(2 คะแนน)
ยอมรับได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

2. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข
2.1 การจัดการ ขยะ - ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น - ประชาชนบริเวณแหล่ง ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - จั ด ตั้ ง ภาชนะรองรั บ ขยะ
มูลฝอย/กาก
จากการอุ ป โภค-บริ โ ภค
รองรับขยะมูลฝอยจาก - โรคติดต่อ จากพาหะนาโรค มูลฝอยให้เพียงพอภายในแต่
เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
ของเสีย
ของพนัก งานที่ป ฏิบั ติ งาน
โครงการ
ละสถานี อาคารจอดแล้ว จร
โรคระบบทางเดิ
น
อาหาร
อยู่ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ และ
และที่ จ อดรถไฟฟู า และ
ผลกระทบต่
อ
สุ
ข
ภาพทางจิ
ต
ใจ
ประชาชนที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
จัดเตรียมภาชนะรวบรวมขยะ
ทั
ศ
นวิ
ส
ั
ย
ไม่
ด
ี
/
กลิ
่
น
ไม่
พ
ึ
ง
รถไฟฟูา
เพื่ อ รอการเก็ บ ขนไปก าจั ด
ประสงค์
โดยกรุ ง เทพมหานคร และ
- เกิดความราคาญ/ความเครียด/
เทศบาลเมืองลัดหลวง อาเภอ
วิตกกังวล
พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง จั ง ห วั ด
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริก าร สมุทรปราการต่อไป
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ของผลกระทบ
เป็นระบบบาบัด
นาโรคติดต่อต่างๆ ที่
น้าเสียแบบปิด
อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ จึงไม่ทาให้
เกิดการเจ็บปุวย

ตารางที่ 6.9-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-3)
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

ประเด็นผลกระทบ
2.2 การคมนาคมขนส่ง
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2.3 อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
การจราจรติดขัด
ถนนชารุดเสียหาย
อุบัติเหตุจากการจราจร

ต่า
(2 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
การรับสัมผัสโดยการ
กาหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สูง
(4 คะแนน)
หากมีอบุ ัติเหตุ
เกิดขึ้นอาจทาให้ได้รับ
บาดเจ็บ ถึงขั้นพิการ
หรือเสียชีวิตได้ แต่จะ
เกิดขึ้นกับเฉพาะบาง
คนหรือบางกลุ่มเท่านั้น

ปานกลาง
(8 คะแนน)
พอที่จะยอมรับได้
แต่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพื่อปูองกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- ประชาชนตาม แนว ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - ประสานงานกับตารวจจราจร
เ ส้ น ท า ง บ ริ เ ว ณ - การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
ใ น ท้ อ ง ที่ เ พื่ อ ข อ ค ว า ม
โครงสร้างทางยกระดับ ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
ช่วยเหลือในการจัดการจราจร
สถานีรถไฟฟูา อาคาร - ทรัพย์สินเสียหาย
บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟูา
จอดแล้วจร และที่จอด - เกิดความราคาญ / ความเครียด
ให้มคี วามคล่องตัว โดยเฉพาะ
รถไฟฟูา
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น
/ วิตกกังวล
- ป ร ะ ชา ช นที่ ร่ ว ม ใ ช้ ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
เ ส้ น ท า ง บ ริ เ ว ณ ใ ต้ - เพิ่มภาระของสถานบริก าร
โครงสร้างทางยกระดับ
สาธารณสุขในพืน้ ที่
- ความเพี ย งพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
- การเจ็ บ ปุ ว ย อุ บั ติ เ หตุ / - ป ร ะ ช า ช น ที่ เ ข้ า ใ ช้ ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - จัดเตรียมแผนการจัดการด้าน
จากการใช้บริการรถไฟฟูา
บริการรถไฟฟูา
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
ความปลอดภัย และอาชีว อนามัยให้เป็นมาตรฐานสากล
- การเกิดอัคคีภัย
- พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
โดยจั ด ให้ มีก ารทดสอบและ
ในโครงการ
- ทรัพย์สินเสียหาย
- ก า ร ห ยุ ด เ ดิ น ร ถ ไ ฟ ฟู า
ซักซ้อมแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
- เกิดความเครียด / วิตกกังวล
ด้ า นความปลอดภั ย ในกรณี
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริก าร เลวร้ า ยต่ า ง ๆ อย่ า งน้ อ ย 1
ครั้ง / ปี
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
-

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ของผลกระทบ
ต่า
สูง
ปานกลาง
(2 คะแนน)
(4 คะแนน)
(8 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
หากมีอบุ ัติเหตุ
พอที่จะยอมรับได้
การรับสัมผัสโดยการ เกิดขึ้นอาจทาให้ได้รับ แต่ต้องมีมาตรการ
กาหนดมาตรการ
บาดเจ็บ ถึงขั้นพิการ ควบคุมความเสี่ยง
ปูองกันและแก้ไข
หรือเสียชีวิตได้ แต่จะ เพื่อปูองกันไม่ให้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นกับเฉพาะบาง ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
คนหรือบางกลุ่มเท่านั้น
ไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้

ตารางที่ 6.9-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-4)
ประเด็นผลกระทบ
2.4 การสาธารณสุข
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สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

- โรคระบบทางเดินหายใจ
- ระคายเคืองตา
- ผลกระทบต่ อ สุข ภาพจาก
ก า ร สั ม ผั ส ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ
- ส ม ร ร ถ ภ า พ ก า ร ไ ด้ ยิ น
เสื่อมลง
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- อุบัติเหตุจากการจราจร
- การเจ็ บ ปุ ว ย อุ บั ติ เ หตุ /
จากการใช้รถไฟฟูา

- พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในพื้นที่โครงการ
- ประชาชนตามเส้นทาง
บริ เ วณโครงสร้า งทาง
ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า นี
รถไฟฟู า อาคารจอด
แ ล้ ว จ ร แ ล ะ ที่ จ อ ด
รถไฟฟูา
- ป ร ะ ช า ช น ที่ ร่ ว ม ใ ช้
เ ส้ น ท า ง บ ริ เ ว ณ ใ ต้
โครงสร้างทางยกระดับ
- ป ร ะ ช า ช น ที่ เ ข้ า ใ ช้
บริการรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ

- กาหนดมาตรการปูองกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ
อ า ก า ศ โ ด ย ก า ร คว บ คุ ม
มลพิษจากไอเสียยานพาหนะ
ที่ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ โ ครงการ
เสี ย งดั ง ความสั่ น สะเทื อ น
น้าเสีย ขยะมูลฝอย กากของ
เสีย อุบัติเหตุต่างๆ ให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้ น ในบ ริ เ ว ณสถ า นี
รถไฟฟูา เพื่อนามาใช้ในการ
ปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการ
เจ็บปุวยเล็กน้อย
- พิ จ า รณา เลื อ ก ใช้ บ ริ ก า ร
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่แนวเส้นทางมากที่สุด
- เพื่อลดภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ของผลกระทบ
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(6 คะแนน)
โครงการมีการควบคุม
ได้รับบาดเจ็บมาก
พอที่จะยอมรับได้
การรับสัมผัสโดยการ เกิดการเจ็บปุวยมาก แต่ต้องมีมาตรการ
กาหนดมาตรการ
ไม่สามารถปฐม
ควบคุมความเสี่ยง
ปูองกันและแก้ไข
พยาบาล จาเป็นต้อง เพื่อปูองกันไม่ให้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เข้ารักษาพยาบาล
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ในสถานบริการ
ไปยังระดับที่
สาธารณสุขของพื้นที่
ยอมรับไม่ได้

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- ระคายเคืองตา
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจาก
การสั มผั สมลพิ ษทางอากาศ
เช่ น วิ งเวี ยนศี รษะ คลื่ นไส้
อาเจียนหรือเสียชีวิต เป็นต้น
- สมรรถภาพการได้ยินเสื่อม
- โรคติดต่อจากพาหะนาโรค
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- เพิ่ ม ชนิ ด ของโรคติ ด ต่ อ ใน
ชุมชน
- การบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิต
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
- เกิดความเครียด / วิตกกังวล
จากโรคติดต่อ
- ทรัพย์สินเสียหาย
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- เพิ่มภาระของสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
- ความเพี ย งพอของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-5)
ประเด็นผลกระทบ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
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ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ของผลกระทบ

-

ผลกระทบด้านบวก

-

ผลกระทบด้านบวก
บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

3. ปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านเศรษฐกิจ-สังคม
3.1 การเปลี่ยนแปลง - การเปลี่ยนแปลงสินค้าและ - ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
ของสิ น ค้ า และ
บริ ก ารเพื่ อ รองรั บ ความ
ตามแนวเส้ น ทางของ - ประเภทสินค้าและบริการใน
บริการในชุมชน
ต้ อ งการของประชาชนที่
โ ค ร ง ก า ร ส ถ า นี
ชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงไปจาก
เข้ามาใช้บริการรถไฟฟูา
รถไฟฟู า อาคารจอด
เดิ ม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แ ล้ ว จ ร แ ล ะ ที่ จ อ ด
ความต้องการของผู้ที่ เข้ามา
รถไฟฟูา
ใช้บริการรถไฟฟูา
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุ ม ชนดี ขึ้ น เนื่ อ งจาก
รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการ
ค้าขายและบริการ
3.2 การขยายโอกาส - ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ มท รั พ ย์ - ประชาชนในพื้นที่ตาม ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
ทางธุรกิจ
ห้ อ งชุ ด พั ก อาศั ย อาคาร
แนวเส้ นทางโครงการ - วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนใน
ส า นั ก ง า น ห รื อ แ ห ล่ ง
สถานีรถไฟฟูา อาคาร
ชุมชนเปลี่ย นแปลงไป เช่ น
พาณิชยกรรมต่างๆ
จอดแล้วจร และที่จอด
มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเป็น
รถไฟฟูา
อาชีพค้าขายมากขึ้น
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุ ม ชนดี ขึ้ น เนื่ อ งจาก
รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการ
ค้าขาย

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตารางที่ 6.9-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินงานของโครงการใน “ระยะดาเนินการ” (ต่อ-6)
ประเด็นผลกระทบ
3.3 การเข้า
ถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือ
แหล่ง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

- ความสะดวกในการเดินทาง - ประชาชนทั่วไป
มายั งแหล่งท่ อ งเที่ย วหรื อ
แ ห ล่ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
โบราณคดี ในพื้ น ที่ ต าม
แนวเส้นทางรถไฟฟูา

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
- ความสะดวกสบายในการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
หรื อ แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดี

มาตรการลดความเสี่ยง/
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

-

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)
โอกาสเสี่ยง/
ความรุนแรง
ระดับนัยสาคัญ
โอกาสสัมผัส
ของผลกระทบ
ของผลกระทบ

ผลกระทบด้านบวก
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บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

6.9.3 ผลประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment)
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารไม่ก่อมะเร็ง (Non-carcinogen) จากการดาเนินงานของ
โครงการ โดยจะทาการประเมินหาดัชนีคุกคาม (Hazard Quotient; HQ) จากการสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างและยานพาหนะต่างๆ ที่เข้ามาในบริเวณแนวเส้นทาง
โครงการ สถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยคานวณ
จากสูตรคานวณ ดังนี้
ดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร
(Hazard Quotient; HQ)

เมื่อ

CDI

RfC

ปริมาณสารพิษเข้าสูร่ ่างกาย (CDI)
ปริมาณอ้างอิง (Rfc)

=

= Chronic Daily Intake จากการหายใจ (Inhalation) ในที่นี้มีค่าเท่ากับค่าความ
เข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดที่คานวณได้จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Box Model)
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
= Reference Concentration เกิดจากการสัมผัสสารโดยการหายใจ (Inhalation)
รั บ เข้ า สู่ ร่ า งกาย ส าหรั บ สารที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ดังนี้
µg/m3

Nitrogen Dioxide (NO2) (1 hr)

=

470

Carbon Monoxide (CO)

=

23,000 µg/m3

ที่มา :

Reference Concentration for Short-Term Inhalation Expose, New Jersey Department of Environmental
Protection, Division of Air Quality, Bureau of Technical Services, Air Quality Evaluation Section (August
2011)

เนื่องจากมลสารจากโครงการมีมากกว่า 1 ชนิด ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในกรณีที่ได้รับมลสาร
มากกว่า 1 ชนิด ในเวลาเวลาพร้อมๆ กัน (Mixed Chemical Exposure) สามารถประเมินได้จากค่าดัชนีคุกคามรวม
(Hazard Index; HI) โดยการรวมผลของ HQ ของมลสารแต่ละชนิดดังนี้
ดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI)

=

HQ ของ NO2 + HQ ของ CO

ทั้งนี้ หากพบว่าดัชนีคุกคามรวมมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า สารมลพิษจากโครงการอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงานทีป่ ฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่โครงการและประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่ได้รับสัมผัสมลสารที่เกิดจาก
การดาเนินงานของโครงการ รายละเอียดผลการประเมินเป็นดังนี้
1) ระยะก่อสร้าง
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่เกิดจากการดาเนินงาน
ของโครงการในระยะก่อสร้างรวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด มีค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
จะมีค่าเท่ากับ 0.307 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 307 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1
ชั่วโมง จะมีค่าเท่ากับ 4.086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 4086 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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เมื่อนามาคานวณหาดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร (HQ) เป็นดังนี้
ดัชนีคุกคามของการสัมผัส NO2
(HQ of NO2)

307 µg/m3
470 µg/m3
0.65

=
=

ดัชนีคุกคามของการสัมผัส CO
(HQ of CO)

4086 µg/m3
23,000 µg/m3

=
=

0.18

เมื่อนามาดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI) จากการสัมผัสมลสารทุกชนิดที่เกิดจากการ
ดาเนินงานของโครงการ มีค่าดังนี้
ดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI)

=
=
=

HQ ของ NO2 + HQ ของ CO
0.65 + 0.18
0.83

จะเห็นว่า ดัชนีคุกคามรวมจากการสัมผัสมลสารที่เกิดในระยะก่อสร้างของโครงการ มีค่าน้อยกว่า 1
ดังนั้น สารมลพิษจากโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการและประชาชน
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่ได้รับสัมผัสมลสารที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด
2) ระยะดาเนินการ
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่เกิดในระยะการ
ดาเนินงานของโครงการ บริเวณสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา มีค่าดังนี้

พื้นที่โครงการ
บริเวณสถานีรถไฟฟูา
ที่ระยะห่าง 5 เมตรจากขอบทาง
บริเวณอาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ

ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
3
3
mg/m
µg/m
mg/m3
µg/m3
0.294
294
5.928
5928
(0.156 ppm)
(5.2 ppm)
3.009 x 10-4
1.175 x 10-4
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เมื่อนามาคานวณหาดัชนีคุกคามของการสัมผัสมลสาร (HQ) เป็นดังนี้
(1) บริเวณสถานีรถไฟฟูาที่ระยะห่าง 5 เมตร
ดัชนีคุกคามของการสัมผัส NO2
(HQ of NO2)

ดัชนีคุกคามของการสัมผัส CO
(HQ of CO)

=

294 µg/m3
470 µg/m3

=

0.63
5928 µg/m3
23,000 µg/m3

=
=

0.26

เมื่อนามาหาดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI) จากการสัมผัสมลสารทุกชนิดที่เกิด ในระยะการ
ดาเนินงานของโครงการ บริเวณสถานีรถไฟฟูา มีค่าดังนี้
ดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI)

=
=
=

HQ ของ NO2 + HQ ของ CO
0.63 + 0.26
0.89

จะเห็นว่า ดัชนีคุกคามรวมจากการสัมผัสมลสารที่เกิด ในระยะการดาเนินงานของโครงการ บริเวณ
สถานีรถไฟฟูา มีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้น สารมลพิษที่เกิดขึ้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
พื้นที่โครงการและประชาชนบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับสัมผัสมลสารที่เกิดในระยะการดาเนินงานของโครงการ แต่อย่างใด
(2) บริเวณอาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
ดัชนีคุกคามของการสัมผัส NO2
(HQ of NO2)

ดัชนีคุกคามของการสัมผัส CO
(HQ of CO)

=

0.3009 µg/m3
470 µg/m3

=

6.4021 x 10-4

=

3.479 µg/m3
23,000 µg/m3

=

1.5126 x 10-4

เมื่อนามาหาดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI) จากการสัมผัสมลสารทุกชนิดที่เกิดจากการ
ดาเนินงานของโครงการ บริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก มีค่าดังนี้
ดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI)
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=
=
=

HQ ของ NO2 + HQ ของ CO
(6.4021 x 10-4) + (1.5126 x 10-4)
7.9147 x 10-4
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จะเห็นว่า ดัชนีคุกคามรวมจากการสัมผัสมลสารที่เกิด ในระยะการดาเนินงานของโครงการ
บริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก มีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้น สารมลพิษ ที่เกิดขึ้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนั กงานที่ ปฏิบั ติ ง านอยู่ในพื้ น ที่ โ ครงการและประชาชนบริเวณใกล้ เคีย ง ที่ ไ ด้รับ สั ม ผั ส มลสารที่ เกิด ในระยะการ
ดาเนินงานของโครงการ แต่อย่างใด
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
ดัชนีคุกคามของการสัมผัส NO2
(HQ of NO2)

ดัชนีคุกคามของการสัมผัส CO
(HQ of CO)

=

0.1175 µg/m3
470 µg/m3

=

2.5 x 10-4

=

1.367 µg/m3
23,000 µg/m3

=

5.9435 x 10-5

เมื่อนามาหาดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI) จากการสัมผัสมลสารทุกชนิดที่เกิด ในระยะ
การดาเนินงานของโครงการ บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ มีค่าดังนี้
ดัชนีคุกคามรวม (Hazard Index; HI)

=
=
=

HQ ของ NO2 + HQ ของ CO
(2.5 x 10-4) + (5.9435 x 10-5)
3.09435 x 10-4

จะเห็นว่า ดัชนีคุกคามรวมจากการสัมผัสมลสารที่เกิด ในระยะการดาเนินงานของโครงการ
บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ มีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้น สารมลพิษจากโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการและประชาชนบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับสัมผัสมลสารที่เกิด ในระยะการ
ดาเนินงานของโครงการ แต่อย่างใด
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บทที่ 7
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน และโครงการรถไฟฟูาสายสีม่ว ง
ช่ว งสามเสน – ราษฎร์บู รณะ ดัง ที่ ไ ด้ กล่ า วไว้ ในบทที่ 2 ของรายงานฯ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ได้ มี การจั ดทํ า รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมไว้และได้รับความเห็นชอบในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ดังสําเนาเอกสารใน
ภาคผนวก ก2 และจากการทบทวนและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เคยมีการศึกษาไว้ ในทาง
ตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ช่วยลดผลกระทบให้น้อยลงจากเดิม เช่น กรณีแนวเส้นทางช่วงทางเปลี่ยนระดับ
ระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีรัฐสภา (หรือสถานีเกียกกาย เดิม) ที่ได้มีการศึกษาปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยเมื่อพิจารณามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบไว้ พบว่าส่วนใหญ่มีความครอบคลุม
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น โครงการจึงได้พิจารณานํามาตรการฯ ที่เคยได้รับความเห็นชอบไว้มาเป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติ พร้อมกับเพิ่มเติมมาตรการให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เพื่อให้
มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

7.1.1 สภาพภูมิประเทศ
(ก) ระยะก่อสร้าง
ไม่มีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง เนื่องจากผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศอยู่ใน
ระดับต่ํา
(ข) ระยะดาเนินการ
ไม่ มี ก ารกํ า หนดมาตรการลดผลกระทบในระยะดํ า เนิ น การ เนื่ อ งจากไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาพ
ภูมิประเทศ
7.1.2 ทรัพยากรดิน/กษัยการของดินและเสถียรภาพของดิน
(ก) ระยะก่อสร้าง
 แนวเส้นทางโครงการ
แนวเส้นทางโครงสร้างใต้ดินจะมีการขุดอุโมงค์ โครงสร้างของอุโมงค์อยู่ตั้งแต่ชั้นดินเหนียวอ่อนมาก ถึง
แข็งปานกลาง จนถึงชั้นดินทรายหนาแน่นมากถึงมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้เทคนิคการขุดเจาะอุโมงค์แบบ
สมดุลแรงดันดิน (Earth Pressure Balance: EPB) ด้วยเครื่องเจาะ (Tunnel Boring Machine : TBM) ซึ่งเป็นระบบที่
มีการปูองกันการทรุดตัวของดิน ส่วนแนวเส้นทางโครงสร้างยกระดับของโครงการ ผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่สําคัญ
ได้แก่ การชะล้างพังทลายของดินจากน้ําฝนที่ตกลงบนพื้นที่และการไหลบ่า ซึ่งในการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการจะมี
การเปิดหน้าดินในการก่อสร้างฐานราก จะส่งผลให้เกิดการชะล้างของดิน
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 สถานีรถไฟฟูา
กิจกรรมการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน อาจจะเกิดผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดินและการ
ทรุดตัวของดิน โดยการก่อสร้างจะมีการเปิดหน้าดิน การขุดดิน เฉพาะบริเวณของสถานีและทางขึ้นลง เมื่อก่อสร้าง
หลังคาของสถานีรถไฟฟูาแล้วเสร็จ จะมีการบดอัดทรายคันทาง และโครงสร้างชั้นทางของถนน แล้วก่อสร้างพื้นผิว
จราจรเหนือหลังคาสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน ส่วนสถานีรถไฟฟูายกระดับ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
จากการก่อสร้างฐานรากเสาเข็ม การขุดดิน เฉพาะบริเวณของสถานีและทางขึ้นลง
 อาคารจอดแล้วจร
การก่อสร้า งอาคารจอดแล้ ว จร จะต้ องมี การเปิ ด หน้ า ดิ น เพื่ อก่อสร้า งฐานราก อาจจะมี การชะล้ า ง
พังทลายของดินลงสู่บริเวณใกล้เคียง
 ที่จอดรถไฟฟูา
การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ผลจากการทรุดตัวของอาคารจะมีน้อย และสามารถออกแบบเสาเข็มให้ได้
กําลังรับแรงตามที่ต้องการได้ ส่วนกิจกรรมการเปิดหน้าดินเพื่อสร้างฐานรากของอาคาร อาจมีการชะล้างพังทลายของดิน
ดังนั้น จึงกําหนดมาตรการ เพื่อเป็นการปูองกัน และแก้ไขผลกระทบ ดังนี้
1) ในการก่อสร้า งกํา แพงกัน ดิ น (ไดอะแฟรมวอลล์ ) การรถไฟฟู า ขนส่ ง มวลชนแห่ง ประเทศไทย ควร
พิจารณาใช้สารโพลิเมอร์แทนเบนโทไนต์ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ในการก่อสร้างสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอดให้มีการปูองกันแนวกําแพงเมืองโดยใช้อุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่น Surface, Building Settlement Marker and Heave Stake,
Inclinometer System, Inclinometer and Magnetic Extensometer, Vibration Wire Piezometer
และ Vibration Wire Strain Gauges Welded on Iron Beam
3) ในการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินหรือปรับหน้าดินต้องอัดชั้นดินให้แน่นและราบเรียบสม่ําเสมอ เพื่อ
ปูองกันการชะล้างหน้าดิน
4) บริเวณก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ให้ทํารางระบายน้ําและบ่อดักตะกอนชั่วคราวเพื่อดักตะกอนจากพื้นที่
ก่อสร้างก่อนที่จะระบายน้ําออกสู่ภายนอก
5) ควบคุมดูแลการกองวัสดุต่างๆให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดการกัดเซาะได้ง่าย
6) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก ต้องจัดให้มีที่กองโดยเฉพาะและต้องปิดล้อมปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่
ปิดล้อมและจะต้องมีรถบรรทุกมารับนําไปทิ้งบริเวณที่จัดไว้ โดยไม่ให้มีการกองหรือเก็บไว้เป็นเวลานาน
7) มาตรการในการจัดการดินที่เกิดจากการขุดอุโมงค์
7.1) จัดให้มีที่เก็บดินชั่วคราวที่เพียงพอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่รุกล้ําออกไปภายนอก
7.2) ให้มีการขนส่งดินออกไปยังพื้นที่ทิ้งดินที่ได้รับอนุญาต ในช่วงเวลากลางคืนหรือนอกเวลาเร่งด่วน
เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร และเป็นไปตามข้อบัญญัติ/กฎระเบียบของพื้นที่นั้นๆ โดยต้อง
กําหนดแผนงานให้มีการขนส่งดินออกไป ให้สอดคล้องกับปริมาณดินที่ขุดได้ในแต่ละวัน ไม่ปล่อยทิ้ง
ค้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลานานโดยไม่จําเป็น
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8) กําหนดในสั ญญาจ้างผู้ รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ให้ดํ าเนินการบริหารจัดการดินที่เกิ ดขึ้นจากการก่อสร้าง
โครงการ โดยนํ าดิ นไปบริการจั ดการให้เหมาะสม และขนส่ งไปปรับถมในพื้ นที่ ที่ กําหนด ซึ่ ง ได้ รับความ
เห็นชอบจากการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้ว หรือนําไปบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความเห็นชอบจากการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือที่ปรึกษาควบคุมงาน
9) มาตรการเฉพาะบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
9.1) ในการก่อสร้างบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องสํารวจระบบฐานรากเดิม
ของอาคาร เช่น ใช้วิธีขุดเป็นหลุมเล็กๆ ด้านนอกของอาคาร ทําการสํารวจด้วยสายตา หรือใช้ระบบ
คลื่นความสั่นสะเทือน เพื่อให้ทราบระดับต่ําจากผิวดินลงไปกี่เมตร เพื่อเป็นการปูองกันหรือเฝูา
ระวังผลกระทบต่อฐานรากเดิมของอาคาร
9.2) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามวิธีการทํางานที่จะไม่ทําให้ ดินเคลื่อนตัว ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้
Sheet Pile ปักรอบล้อมอาคาร หรือการ Grout สารเคมีทําให้ดินบริเวณนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้น
น้ําไม่สามารถผ่านได้ เป็นต้น
(ข) ระยะดาเนินการ
หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณรอบอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา พื้นที่ส่วนหนึ่ งจะมีการ
ปูลาดพื้นผิวด้วยคอนกรีต เช่น ส่วนที่เป็นถนน ทางเดิน ซึ่งจะช่วยปูองกันการชะล้างหน้าดิน แต่ส่วนที่เป็นที่ว่าง โล่ง
อาจเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่บริเวณรอบอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อ
ช่วยปูองกันการชะล้างของดินในส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง
7.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
(ก) ระยะก่อสร้าง
ไม่มีการกําหนดมาตรการ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
(ข) ระยะดาเนินการ
ไม่มีการกําหนดมาตรการ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
7.1.4 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
(ก) ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบหลัก คือ ฝุุนละออง (TSP) และฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ซึ่งจะเกิดจาก
การเตรียมพื้นที่ การเปิดหน้าดิน การเคลื่อนย้ายและกองดิน/หิน วัสดุก่อสร้าง การถม บดอัดและปรับระดับหน้าดิน
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 แนวเส้นทางโครงการ
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการ จะเกิดจากฝุุนละอองรวม (TSP)
ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และก๊าซที่ระบายออกจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้ใน การเตรียมพื้นที่
ปรับพื้นที่ การเปิดหน้าดิน การเคลื่อนย้ายและกองดิน/หิน การขนส่งวัสดุก่อสร้าง

 การก่อสร้างสถานีรถไฟฟูา
ค่าความเข้มข้นของฝุุนละอองรวม (TSP) จากการเปิดหน้าดินมีค่า 34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวม
ค่าความเข้มข้นของฝุุนละอองจากการตรวจวัดในสภาพแวดล้อมพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 239 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่กําหนด (ไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ส่วนฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการมีค่ าเท่ากับ 18
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นสูงสุดจากการตรวจวัดในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 116 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานกําหนด (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

 พื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร
ความเข้มข้นของฝุุนละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างมีค่า 31 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับค่าที่
ได้จากการตรวจวัดในปัจจุบันพบว่ามีค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ 236 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กําหนด (ไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ส่วนฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากกิจกรรมของโครงการมีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 16
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นสูงสุดจากการตรวจวัดในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 122 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 พื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา
ค่าความเข้มข้นของฝุุนละอองในกิจกรรมการก่อสร้างมีค่าเท่ากับ 38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวม
กับค่าสูงสุดที่ได้จากการตรวจวัดในปัจจุบันบริเวณมัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม) พบว่ามีค่าความเข้มข้นรวมสูงสุดที่
189 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กําหนด (ไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ส่วนฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะมีความเข้มข้นเท่ากับ 19 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นสูงสุดจากการตรวจวัดในปัจจุบันบริเวณมัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม) มีค่าเท่ากับ 88
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ดังนั้น จึงกําหนดมาตรการ เพื่อเป็นการปูองกัน และแก้ไขผลกระทบ ดังนี้
1) ต้องผนวกข้อบัญญัติ กทม. เกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุุนละออง
จากการก่อสร้างประเภทต่างๆ ของกรมควบคุมมลพิษ และมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
เรื่องแนวทางลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการคมนาคมขนส่งทางบก บนถนน
ปัจจุบันหรือผ่านชุมชน
2) จัดให้มีสิ่งรองรับวัสดุ ซึ่งอาจตกหล่นจากการดําเนินการก่อสร้าง ที่ระดับเหนือพื้นดิน เพื่อปูองกันการ
ฟุูงกระจายของวัสดุดังกล่าว
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3) ฉีดพรมน้ํา อย่ างน้อยวัน ละ 3 ครั้ง บนพื้น ที่ที่มี การเปิดหน้าดิ น กองดิน กองทราย เพื่อปู องกันการ
ฟุูงกระจายของฝุุน
4) จัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุุนภายในพื้นที่โครงการฯ
5) ต้องทําความสะอาด เศษดิน โคลน ทราย ที่ตกหล่นอยู่ภายนอกรั้วโครงการฯ โดยสม่ําเสมอ เพื่อปูองกัน
การฟุูงกระจายของฝุุน โดยอาจใช้รถล้าง กวาด และดูดฝุุนช่วยในการทําความสะอาด
6) ทําความสะอาดตัวรถ และล้อรถให้ปราศจากเศษดิน โคลน หรือทราย ก่อนนํารถทุกชนิดออกสู่ภายนอก
พื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร
7) กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การเปิดหน้าดิน การรื้อถอนอาคาร การกองวัสดุ การขุดเจาะ และการผสม
คอนกรีต จะต้องกระทําภายในพื้นที่ที่มีรั้วทึบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร กั้นโดยรอบ
8) หากมีการเปิดผิวถนนนอกพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องทําการซ่อมแซมด้วยคอนกรีต หรือแอสฟัลท์ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อปูองกันการฟุูงกระจายของฝุุนจากยวดยานพาหนะที่ผ่านไป–มา
9) สําหรับ การก่อสร้างบนพื้นที่ ถนน จะต้องทําการล้างทํ าความสะอาดถนนในช่วงกลางคืน อย่ างน้อย
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง หรือเมื่อถนนสกปรก
10) ต้องขนย้ายขยะหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่อย่างน้อยทุก 2 วัน
11) ปิดคลุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดิน ฯลฯ ด้วยผ้าใบ เพื่อกันวัสดุตกหล่นและการฟุูงกระจายของฝุุน
12) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
13) กําหนดความเร็วของรถในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง เพื่อลดการฟุูงกระจาย
ของฝุุนละออง
14) สําหรับการก่อสร้างบนทางเท้าในช่วงฤดูฝน จะต้องมีการปูองกันการชะล้างตะกอนดินจากทางเท้า ลงสู่
ร่องระบายน้ํา ซึ่งน้ําบนทางเท้า และถนนจะต้องระบายได้หมดทันทีที่ฝนหยุดตก และต้องเก็บกวาด
ตะกอนที่เหลืออยู่บนถนนให้หมด นอกจากนี้จะต้องจัดทําทางเดินชั่วคราวให้แก่คนเดินเท้า
15) ติ ด ตั้ ง ระบบสเปรย์ น้ํ า ที่ ใต้ ส ถานี ร ถไฟฟู า ที่ เป็ น สถานี ย กระดั บ ของโครงการทั้ ง 7 สถานี คือ สถานี
ดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 สถานีราษฎร์บูรณะ สถานีพระ
ประแดง และสถานีครุใน ซึ่งเป็นการฉีดละอองน้ําขนาดเล็กเพื่อลดฝุุนละอองใต้โครงสร้างสถานี เมื่อ
โครงการเปิดให้บริการ
(ข) ระยะดาเนินการ
กิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารของรถไฟฟูา ซึ่งพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน คือ
พลังงานไฟฟูา จึงไม่มีแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศโดยตรงจากโครงการ อย่างไรก็ตาม อาจมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ดังนี้
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 ระบบระบายอากาศของสถานีและอุโมงค์ใต้ดิน
ในการระบายอากาศภายในอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการนั้น อากาศที่ถูกระบายออกจากปล่อง
ระบายอากาศ (VB) เป็นอากาศที่ถูกไหลเวียนจากระบบปรับอากาศภายในสถานีรถไฟฟูาใต้ดินและความร้อนบางส่วนจาก
ตัวรถไฟฟูา ไม่มีมลสารทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 มลพิษทางอากาศบริเวณใต้โครงสร้างของสถานียกระดับ
สถานียกระดับของโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 7 สถานี มีโครงสร้างอยู่เหนือถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนน
สุ ขสวั สดิ์ อาจทํ าให้การระบายมลพิ ษทางอากาศจากยานพาหนะที่ วิ่ งผ่ านไป – มาใต้ สถานี เกิดขึ้ นได้ ไม่ ดี เท่ าที่ ควร
โดยเฉพาะฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่พบว่าปัจจุบันบางบริเวณมีค่าสูงสุดเกินมาตรฐาน
 การระบายมลสารจากรถที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่อาคารจอดแล้วจร
รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการบริเวณพื้นที่อาคารจอดแล้วจร อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจาก
การระบายไอเสียของเครื่องยนต์ แต่จากการประเมินคาดว่า ปริมาณมลพิษที่จะเกิดขึ้นนั้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปูองกันและลดผลกระทบดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจจราจรในท้ อ งที่ เพื่ อ จั ด การจราจรและอํ า นวยการจราจรให้ มี
ความคล่ องตัว ลดความคับ คั่ง ของการจราจรในพื้นที่ โครงการฯ โดยเฉพาะพื้ นที่ใต้สถานี รถไฟฟู า
ยกระดับ ซึ่งจะเป็นการลดการสะสมมลสารทางอากาศจากยานพาหนะ
2) ประสานกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมบํารุงทางและรักษาความสะอาดบน
ถนนบริเวณใต้แนวเส้นทางโครงการฯ โดยเฉพาะใต้พื้นที่สถานีรถไฟฟูา
3) ดู แลระบบสเปรย์ น้ํ า ที่ ใต้ ส ถานี รถไฟฟู า ที่ เป็ น สถานี ย กระดั บ ของโครงการทั้ ง 7 สถานี คือ สถานี
ดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 สถานีราษฎร์บูรณะ สถานี
พระประแดง และสถานีครุใน ซึ่งเป็นการฉีดละอองน้ําขนาดเล็กเพื่อลดฝุุนละอองใต้โครงสร้างสถานี
7.1.5 ระดับเสียง
(ก) ระยะก่อสร้าง

 แนวเส้นทางโครงการ
การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งใต้ดิน จะไม่มีปัญหาเรื่องผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในการก่อสร้างอยู่ใต้ระดับพื้นดิน จึงไม่รบกวนชุมชน ส่วนการก่อสร้างแนวเส้นทางยกระดับ จะทําการก่อสร้างอยู่บน
เกาะกลางของถนน เสียงรบกวนของการก่อสร้างทางยกระดับ ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมเข็มเจาะและฐานราก ตลอดจน
การก่อสร้างเสาและการวาง Box Girder
การก่อสร้างช่วงทางเปลี่ยนระดับ (Transition Section) จะก่อให้เกิดเสียงรบกวนเฉพาะการก่อสร้างที่
ระดับพื้นดิน จากการทํางานของเครื่องจักร การทําเข็มเจาะ การก่อสร้างกําแพงพืด การเปิดหน้าดิน การติดตั้งแบบและ
เทคอนกรีต การขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง และดินขุด เข้าออกพื้นที่ แต่ในส่วนของการก่อสร้างใต้ระดับ
พื้นดินลงไปนั้น เสียงที่เกิดขึ้นจะถูกบดบังโดยขอบของบ่อที่ขุดไว้
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ทั้งนี้ แนวเส้นทางโครงการช่วงเปลี่ยนระดับและยกระดับ จะเป็นบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะที่เปิด
ให้บริการเดินรถไฟฟูา จึงต้องมีการกําหนดมาตรการ การติดตั้งกําแพงกันเสียงตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง เพื่อเป็นการ
ปูองกัน/ลดผลกระทบ

 การก่อสร้างสถานี
การก่อสร้างสถานีใต้ดินจะใช้วิธีการเปิดหน้าดิน หรือ Open Cut (ยกเว้นสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด)
โดยจะมีการทํากําแพงพืด (Diaphragm Wall) ตามขอบเขตของตัวอาคารสถานีใต้ดินก่อน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดผล
กระทบด้านเสียง ส่วนการก่อสร้างสถานียกระดับ จะต้องมีการลงฐานราก การก่อสร้างเสา คาน รวมถึงตัวสถานี ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่โดยรอบทั้งที่ระดับพื้นดินและผู้ที่อยู่ในอาคารที่ระดับชั้นที่ 3-5 ได้ ตามระยะของ
กิจกรรมการก่อสร้างนั้นๆ

 อาคารจอดแล้วจร
การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร จะเป็นการก่อสร้าง Multi-stories Parking Building มีการก่อสร้างฐาน
รากเข็มเจาะ แล้วก่อสร้างระบบเสาและคาน เพื่อรองรับแผ่นพื้นสําเร็จรูป ซึ่งผลกระทบด้านเสียงจะเกิดจากการก่อสร้าง
ฐานราก เสียงจากรถบรรทุกที่ขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์/วัสดุก่อสร้าง

 ที่จอดรถไฟฟูา
เสีย งที่เกิด จากการก่อสร้างที่ จอดรถไฟฟูา จะมาจากการก่อสร้า งเข็มเจาะและฐานราก รวมทั้ง การ
ก่อสร้า งระบบคานคอดิ น เสาและคาน การวางแผ่ นพื้ น และเสี ย งที่ เกิด จากการเข้าออกของรถบรรทุ กเพื่ อขนส่ ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง โดยมีบางพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ที่ต้องมีการระมัดระวัง
เป็นพิเศษคือ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ซึ่งอยู่ทางปลายด้านเหนือของพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับทางเลี้ยวของรถไฟฟูาที่แยก
ออกจากแนวถนนสุขสวัสดิ์
เพื่อเป็นการปูองกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ต้องกําหนดช่วงเวลาที่จะอนุญาตให้มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังผิดปกติได้เฉพาะช่วงเวลา
6.00 น. ถึง 20.00 น. และต้องมีการประกาศแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางทราบล่วงหน้า
2) กิจกรรมใดๆ ที่ผิดปกติ/ไม่เป็นไปตามกําหนดการซึ่งอาจทําให้เกิดเสียงดังเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
จะต้องแจ้งเป็นระยะๆ ให้กับสาธารณชนทราบล่วงหน้า
3) บริเวณที่ทําการเปิดหน้าดิน รื้อถอน ทําลาย สิ่งปลูกสร้ าง กองวัสดุ อุปกรณ์ขุดเจาะ ผสมคอนกรีต ต้อง
ทํารั้วทึบรอบบริเวณที่ก่อสร้าง ความสูงจากพื้นดินต้องไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร
4) ติดตั้งกําแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Galvanized Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หรือ
แผ่นไฟเบอร์ ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ เพื่อปูองกันผลกระทบ
ต่ อพื้ น ที่ ต่ อ ไปนี้ : บางปะแก้ว คลิ นิ กเวชกรรม ธนบุ รีค ลิ นิ กเวชกรรม บางปะกอกคลี นิ คเวชการ
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3
5) ติดตั้งกําแพงกันเสียงแบบ Precast Upward-Reflection หรือ Prefabricate Absorption บริเวณที่
คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากโครงการดังนี้
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5.1) บริเวณ Transition ระหว่างสถานีเตาปูน กับสถานีรัฐสภา ติดตั้งกําแพงกันเสียงประเภท Precast
Reinforce Concrete Wall Upward-Reflection ที่มี Steel Wire-Mesh Reinforcement
ตั้งแต่พื้นโครงสร้างของทางวิ่ง โดยมีความสูง 3 เมตร ทั้ง 2 ด้าน ในช่วงตั้งแต่ CH 0+525 ถึง CH
0+910 รวมระยะทาง 385 เมตร เป็นความยาวกําแพงกันเสียงทั้งสิ้น 770 เมตร ดังรูปที่ 7.1.5-1
5.2) บริเวณ Transition ระหว่างสถานีสําเหร่ กับสถานีดาวคะนอง ซึ่งเป็นทางลาดจากอุโมงค์ใต้ดินขึ้นสู่
แนวเส้นทางยกระดับที่เข้าสู่สถานีดาวคะนอง ให้ติดตั้งกําแพงกันเสียงประเภท Glass Fiber
Reinforced Concrete หรือ Transparent Acrylic Panel เพื่อให้เกิดความสวยงาม ลด Visual
Impact โดยมีความสูง 1.4 เมตร ทั้ง 2 ด้าน (ติดตั้งเหนือ Concrete Parapet สูง 1.40 เมตร
(ความสูงรวม 2.80 เมตร) ในช่วงตั้งแต่ CH 14+080 ถึง CH 14+380 รวมระยะทาง 300 เมตร
เป็นความยาวกําแพงกันเสียงทั้งสิ้น 600 เมตร ดังรูปที่ 7.1.5-2
5.3) บริเวณทางโค้งสุขสวัสดิ์ ให้ติดตั้งกําแพงกันเสียงประเภท Transparent Acrylic Panel Barrier
เพื่อลดปัญหา Visual Impact และสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั้ง 2 ฝั่งได้ โดยมีความสูง 1.4 เมตร
ทั้ง 2 ด้าน (ติดตั้งเหนือ Typical Parapet Barrier ของ Viaduct Structure ของรถไฟฟูา
ยกระดับ) ในช่วงตั้งแต่ CH 14+903 ถึง CH 15+269 รวมระยะทาง 366 เมตร เป็นความยาว
กําแพงกันเสียงรวม 732 เมตร ดังรูปที่ 7.1.5-2
5.4) บริ เ วณบางปะแก้ ว คลิ นิ ก เวชกรรมและธนบุ รี ค ลิ นิ ก เวชกรรม ติ ด ตั้ ง กํ า แพงกั น เสี ย งประเภท
Transparent Acrylic Panel Barrier เพื่อลดปัญหา Visual Impact และสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพทั้ง 2 ฝั่งได้ โดยมีความสูง 1.4 เมตร ติดตั้งฝั่งเดียว ตั้งแต่ CH 15+651 ถึง CH 15+737
รวมระยะทาง 86 เมตร ดังรูปที่ 7.1.5-3
5.5) บริเวณบางปะกอกคลินิกเวชการ และโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ ติดตั้งกําแพง
กันเสียงประเภท Transparent Acrylic Panel Barrier เพื่อลดปัญหา Visual Impact และ
สามารถมองเห็นทัศนียภาพทั้ง 2 ฝั่งได้ โดยมีความสูง 1.4 เมตร ทั้ง 2 ด้าน (ติดตั้งเหนือ Typical
Parapet Barrier ของ Viaduct Structure ของรถไฟฟูายกระดับ) ตั้งแต่กม.17+375 ถึง กม.
18+829 ความยาวรวม 1.324 กิโลเมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง รวมเป็น 2.648 กิโลเมตร) ดังรูปที่ 7.1.5-4
5.6) บริเวณคริสตจักรพระประแดง ติดตั้งกําแพงกันเสียงประเภท Transparent Acrylic Panel
Barrier เพื่อลดปัญหา Visual Impact และสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั้ง 2 ฝั่งได้ โดยมีความสูง
1.4 เมตร ติดตั้งฝั่งเดียว ในช่วงตั้งแต่ CH 23+271 ถึง CH 23+347 รวมระยะทาง 76 เมตร ดังรูป
ที่ 7.1.5-5
5.7) บริเวณโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ติดตั้งกําแพงกันเสียงประเภท Transparent Acrylic Panel
Barrier เพื่อลดปัญหา Visual Impact และสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั้ง 2 ฝั่งได้ โดยมีความสูง
1.4 เมตร ติดตั้ง 2 ฝั่ง คือ ด้านฝั่งใกล้โรงพยาบาลติดตั้งในช่วงตั้งแต่ กม.0+090 ถึง 0+489 เป็น
ระยะทาง 399 เมตร และด้านฝั่งไกลโรงพยาบาลติดตั้งในช่วงตั้งแต่ กม.0+000 ถึง 0+452 เป็น
ระยะทาง 452 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 851 เมตร ดังรูปที่ 7.1.5-5
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6) ติดวัสดุ ดูดซับเสียงใต้สถานี รถไฟฟูายกระดับทั้ ง 7 สถานี คือ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานี
บางปะกอก สถานี สะพานพระราม 9 สถานี ราษฎร์บู รณะ สถานี พระประแดง และ สถานี ครุใน เพื่อลด
ผลกระทบจากการสะท้อนของเสียงใต้สถานี โดยใช้วัสดุที่มีค่า Noise Reduction Coefficient (NRC)
มากกว่า 0.70
7) โครงสร้างทางยกระดับของรถไฟฟูา ให้ออกแบบกําแพงกันตก (Parapet) สูง 1.40 เมตร จากพื้นรางทั้ง
2 ฝั่งของทางวิ่ง โดยทําเป็นแบบ Upper Reflection หรือ Absorption เพื่อทําหน้าที่ปูองกันเสียงที่เกิด
จากระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรก และจากล้อและรางของรถไฟฟูา นอกเหนือจากการกันตกสําหรับ
พนักงานในการซ่อมบํารุง
8) ยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา จะต้องควบคุมให้ใช้ความเร็วต่ํา
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดเสียงรบกวนจากการขนส่ง
9) การวางระบบโครงข่ายของถนนด้านหน้ าอาคารและภายในตัวอาคารจอดแล้วจร ให้มีการจั ดระบบ
การจราจรและการหมุนเวียนของรถเข้าออกที่ดี รวมทั้งการจัดการทางด้านจราจรของพื้นที่สําหรับจอด
รับส่งคนชั่วคราว จะทําให้การจราจรคล่องตัว ซึ่งจะมีผลให้เสียงของการจราจรในบริเวณดังกล่าวลดลง
และไม่เกิดการรบกวนต่อพื้นที่ใกล้เคียง
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รูปที่ 7.1.5-1 ตาแหน่งที่ตั้งกาแพงกันเสียงบริเวณ Transition ระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีรัฐสภา
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รูปที่ 7.1.5-2 ตาแหน่งที่ตั้งกาแพงกันเสียงบริเวณ Transition ระหว่างสถานีสาเหร่กบั สถานีดาวคะนอง และบริเวณทางโค้งสุขสวัสดิ์
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รูปที่ 7.1.5-3 ตาแหน่งที่ตั้งกาแพงกันเสียงบริเวณบางปะแก้วคลินิกเวชการและธนบุรีคลินิกเวชการ
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รูปที่ 7.1.5-4 ตาแหน่งที่ตั้งกาแพงกันเสียงบริเวณบางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ และโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
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รูปที่ 7.1.5-4 ตาแหน่งที่ตั้งกาแพงกันเสียงบริเวณบางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ และโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (-ต่อ)
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รูปที่ 7.1.5-5 ตาแหน่งที่ตั้งกาแพงกันเสียงบริเวณคริสตจักรพระประแดง และโรงพยาบาลบางปะกอก 3
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(ข) ระยะดาเนินการ
 แนวเส้นทางโครงการ
เสียงจากการเดินรถไฟฟูาบนทางวิ่งยกระดับ จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 67 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 15 เมตร ส่วน
ในช่วงที่เป็นทางโค้ง ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้น 3-8 เดซิเบลเอ โดยได้มีการติดตั้งกําแพงกันเสียงในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่
ขั้นตอนการก่อสร้างแล้ว
 สถานีรถไฟฟูา
สถานีรถไฟฟูายกระดับจะมีพื้นสถานีอยู่เหนือถนนด้านล่าง ทําให้ถนนและพื้นสถานีมีลักษณะเป็นกล่อง
มีถนนเป็นพื้นล่าง พื้นสถานีเป็นเพดานด้านบน และบริเวณอาคารด้านข้างเป็นผนังกล่อง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะจะเกิดการสะท้อนไปมา ทําให้เสียงใต้สถานีรถไฟฟูายกระดับจะมีเสียงที่ดังกว่าถนนในพื้นที่เปิดโล่งที่มี
ปริมาณและสภาพการจราจรที่เท่ากัน ประมาณ 1-3 เดซิเบลเอ โดยโครงการได้กําหนดให้ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานี
เพื่อปูองกันผลกระทบดังกล่าวแล้ว
 อาคารจอดแล้วจร
เสียงที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเสียงจากการเข้าออกของยานพาหนะที่มาใช้บริการที่จอดรถของอาคาร สําหรับ
ตัวอาคารด้านในและชั้นจอดรถยนต์ในแต่ละชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปนั้น ปริมาณรถยนต์จะเริ่มน้อยลง ซึ่งทําให้ระดับเสียง
น้อยลง จนไม่มีผลต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง
 ที่จอดรถไฟฟูา
เนื่องจากที่จอดรถไฟฟูามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง ไม่มีกิจกรรมที่เป็นการซ่อมบํารุงหนัก และพื้นที่ส่วน
ใหญ่โดยรอบเป็นที่ว่างเปล่า บ่อปลา และโรงงานเก่า จึงไม่มีผลกระทบด้านเสียงต่อประชาชน
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปูองกันและลดผลกระทบด้านเสียง จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ต้องทําการดูแลรักษาระบบรถไฟฟูาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อปูองกันเสียงดังจากการเสียดทานของรถ
กับรางรถไฟฟูา
2) รักษาระยะห่างของรางรถไฟฟูาให้มีระยะตามที่ออกแบบ
3) ตรวจสอบซ่อมบํารุงรางรถไฟฟูาอย่างสม่ําเสมอ
7.1.6 ความสั่นสะเทือน
(ก) ระยะก่อสร้าง

 แนวเส้นทางโครงการ
- แนวเส้นทางใต้ดิน
ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างอุโมงค์จะเกิดจากหัวเจาะ TBM ชนิดแรงดันดินสมดุล โดย
ค่า Peak Particle Velocity (PPV) ที่เกิดจากหัวเจาะจะมีค่า 0.5 มิลลิเมตร/วินาทีที่ระยะทาง 10 เมตรจากหัวเจาะ ซึ่ง
จะลดลงตามระยะทางเหลือ 0.17 และ 0.02 มิลลิเมตร/วินาที ที่ระยะ 20 และ 100 เมตรตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่
มีผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนรวมถึงโบราณสถานตามแนวเส้นทางโครงการ ส่วนผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์
ค่าระดับความสั่นสะเทือนที่ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ที่ระยะ 10 เมตรจากหัวเจาะ จะทําให้คนรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย ส่วนที่
ระยะไกลออกไป คนจะไม่สามารถรู้สึกได้
7-16

บทที่ 7
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- แนวเส้นทางยกระดับ
แนวเส้ นทางที่เป็นทางวิ่ง ยกระดั บ ความสั่นสะเทือนจะเกิด จากการทํา ฐานราก การตอกเข็มพื ด
(Sheet Pile) การขุดเจาะเข็มเจาะ (Bore Pile) และการวางแบบเทคอนกรีตฐานราก การก่อสร้างเสารับน้ําหนัก
ตลอดจนการวางคานกล่อง (Box Girder) ค่าความเร็วอนุภาคของความสั่นสะเทือนจากการทําเข็มเจาะ จะไม่มี
ผลกระทบต่อทั้งอาคารโบราณสถานหรือสถาปัตยกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานของ DIN 4150 และมาตรฐานของประเทศ
ไทย และไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกรําคาญของมนุษย์ ตามค่ามาตรฐานของ Reiher and Meister

 สถานีรถไฟฟูา
การก่อสร้างสถานีใต้ดินมีทั้งการก่อสร้างโดยขุดไม่เปิดหน้าดิน (Pipe Roof) ได้แก่ การก่อสร้างสถานีผ่าน
ฟูาและสถานีสามยอด ส่วนสถานีใต้ดินอื่นๆ จะก่อสร้างโดยการเปิดหน้าดิน (Open Cut) ในขั้นตอนการก่อสร้างนี้จะ
มีการก่อสร้างกําแพงพืด (Diaphragm Wall) การตอก Sheet Pile การก่อสร้าง Bored Pile และฐานรากของอาคาร
ซึ่งผลกระทบจากการตอก Sheet Pile โดยการกดด้วย Vibrator จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน ตาม
มาตรฐาน หากตําแหน่งการก่อสร้างห่างจากอาคารมากกว่า 25 เมตร
การก่อสร้างสถานีรถไฟฟูายกระดับ ความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมที่ใช้เข็มเจาะ (Bored Pile) เครื่อง
เจาะดิน (Auger or Caisson Drilling) การติดตั้งปลอกกันดิน (Casing) การตอก Sheet Pile อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสั่นสะเทือน แต่เนื่ องจากการก่อสร้างสถานียกระดับจะดําเนินการบริเวณเกาะกลางถนนที่มีความกว้าง จึงไม่มี
ผลกระทบต่ออาคารโบราณสถานในพื้นที่ศึกษา
ด้านผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์ ความสั่นสะเทือนที่ค่าความเร็วอนุภาค 2.5 มิลลิเมตร/วินาที อาจ
ก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในระยะ 30 เมตร จากจุดที่ก่อสร้างได้บ้าง ส่วนผลกระทบจากการทํางานของ
เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น Large Bulldozer ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับรับรู้ได้ที่ระยะทาง 10 เมตร แต่
ไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกรําคาญของประชาชน ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร

 อาคารจอดแล้วจร
ความสั่นสะเทือนจะมาจากการก่อสร้างที่ระดับพื้นดิน เช่น การลงเสาเข็ม ฐานราก การตอก Sheet Pile
ซึ่งจะใช้การกด Sheet Pile แทนการตอก ผลการประเมินสรุปว่า ที่ระยะทางน้อยกว่า 25 เมตรจากตําแหน่งก่อสร้าง
อาคารที่เป็นประเภทโบราณสถานอาจได้รับผลกระทบ และผู้ที่อยู่ในระยะ 30 เมตรจากพื้นที่ก่อสร้าง จะรู้สึกรําคาญ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีอาคารโบราณสถานในระยะดังกล่าว

 ที่จอดรถไฟฟูา
ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการก่อสร้างเข็มเจาะและฐานรากของตัวอาคาร การติดตั้งแบบเพื่อ
เทคอนกรีตเสาและคาน และการติดตั้งส่วนของหลังคา ส่วนผลกระทบจากการตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่นเครื่องดีเซลและ
ลูกตุ้มนั้น ในระยะ 50 เมตร จากเครื่องตอกจะเกิดผลกระทบต่ออาคารที่เป็นโบราณสถาน อย่ างไรก็ตาม ไม่มีอาคาร
โบราณสถานในระยะดังกล่าวที่จะได้รับผลกระทบ ส่วนผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์ ความสั่นสะเทือนนี้อาจจะ
ก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในระยะ 30 เมตร จากจุดที่ก่อสร้าง
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เพื่อเป็นการปูองกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว จึงได้กําหนดมาตรการในการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาฯ
จะต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
เรื่อง “มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการคมนาคมขนส่งทางบกบนถนนปัจจุบันหรือผ่าน
ชุมชน” มีมาตรการที่เสนอเพิ่มเติมดังนี้
1) ก่อนการก่อสร้างในบริเวณที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน ผู้รับเหมาต้องนําเสนอ
มาตรการปูองกันผลกระทบที่เหมาะสม และแนวทางการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างบริเวณที่มีอาคารโบราณสถานหรือศาสนสถานอยู่ใกล้แนวเส้นทางการ
ก่อสร้าง
2) กิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องมีการตอกเสาเข็ม กดฝังแผ่นกําแพงกันดิน เปิดผิวหน้าดินด้วยเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ รื้อถอนทําลายสิ่งปลูกสร้างเดิม ต้องทําภายในรั้วทึบสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร และอยู่ห่างจาก
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารไม่น้อยกว่า 15 เมตร สําหรับอาคารทั่วไป และไม่ควรน้อยกว่า 50 เมตร สําหรับ
โบราณสถานหรือสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ ในกรณีที่มี ความจําเป็นจะต้องทําการก่อสร้างในระยะห่างที่
น้อยกว่าระยะทางข้างต้น ต้องใช้อุปกรณ์ที่ให้กําเนิดแรงหรือพลังงานน้อยกว่าปกติ เลือกใช้งานอุปกรณ์
ซึ่งทํางานในช่วงความถี่ที่สูงขึ้น หรือเปลี่ยนไปใช้เทคนิคการก่อสร้างที่มีความสั่นสะเทือนต่ํากว่า เช่น ใช้
เสาเข็มแบบเจาะแทนเสาเข็มแบบตอก การก่อสร้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายแก่
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเลี่ยงได้ลําบาก ต้องมีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจริ งที่สิ่งปลูกสร้างนั้น
แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่ยอมให้ตามมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกันผลกระทบต่ออาคาร
3) บริเวณการก่อสร้างที่ต้องทําการควบคุมเป็นพิเศษ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และวังศุโขทัย ในการ
ก่อสร้างใกล้บริเวณหรือตําแหน่งสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ต้องลดขนาดของแรงหรือพลังงานที่ใช้ลง เพื่อลด
ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น หากไม่สามารถทําได้ต้องทําการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจริงที่
สิ่งปลูกสร้างนั้น แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่ยอมให้ตามมาตรฐานก่อน เพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น สําหรับการก่อสร้างในบริเวณใกล้กับบริเวณพระราชวัง กําหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจวัดระดับ
ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องตลอดการดําเนินงานในบริเวณดังกล่าวว่ามีค่าต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กํา หนด
มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปูองกันผลกระทบต่ออาคาร
4) รถบรรทุกและเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ ที่ใช้ในการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้เส้นทางที่มี
ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างหรือแหล่งชุมชน และต้องใช้ความเร็วต่ํา
5) สําหรับมาตรการลดผลกระทบความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อโรงพยาบาลวชิร พยาบาล มี
ดังนี้
5.1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับทางโรงพยาบาลวชิร พยาบาล เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
กําหนดการก่อสร้างในแนวเส้นทางช่วงที่ผ่านสถานที่ดังกล่าว
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5.2) การก่ อ สร้ า งในช่ ว งที่ ใ กล้ กั บ โรงพยาบาลวชิ ร พยาบาล ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งจั ก รกลที่ เ กิ ด
ความสั่นสะเทือนน้อยที่สุด
5.3) ในระหว่างการก่อสร้าง ให้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
6) มีการลดผลกระทบความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างสถานีผ่านฟู า สถานีสามยอด บริเวณพื้นที่
เกาะกรุงรัตนโกสินทร์โดยทําการก่อสร้างด้วยวิธีการไม่เปิดหน้าดินบนถนนและสร้าง D-Wall แล้วจึง
ดําเนินการก่อสร้างรูปแบบการทํา Pipe Roof ลอดใต้ถนน
7) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนมาก สามารถกําหนดตําแหน่งในพื้นที่จํากัดขนาดเล็ ก
เป็นช่วงๆ ไม่ให้ทําทั้งหมดของพื้นที่พร้อมกัน ซึ่งจะลดการสั่นสะเทือนโดยรวมได้
8) กรณีที่ไม่สามารถเลี่ยงหรือลดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้ หรือระดับความสั่นสะเทือนมีค่าที่
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน จะต้องหาวิธีช่วยลดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้ น โดยอาจ
ทําการขุดร่องดิน (Trench) เป็นแนวตัดขวางคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดสู่จุดรับ
สามารถช่วยลดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง
9) การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การตอก และการกระแทก หรือกิจกรรม
ที่สร้างความสั่นสะเทือนสูงต้องทําในช่วงเวลากลางวัน เพราะจะเกิดการรบกวนต่อประชาชน ทั้งนี้ หากมี
ความจําเป็นต้องดําเนินการในช่วงเวลากลางคืน จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
(ข) ระยะดาเนินการ
 อุโมงค์ใต้ดิน
การวิ่งของรถไฟฟูาบนทางวิ่งที่อยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน จะอยู่ที่ระดับลึกจากผิวดินมากและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน จากการศึกษาพบว่าจะมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity :PPV)
น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานฯ อีกทั้งไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์
 ทางวิ่งยกระดับ
การวิ่งของรถไฟฟูาบนทางวิ่งยกระดับ จะมีค่าความสั่นสะเทือนที่ต่ํา โดยที่ระยะห่างจากตอม่อ 10 เมตร
ค่าความสั่นสะเทือนมีค่าในระดับซึ่งคนจะรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารใดๆหรือต่อ
โบราณสถาน
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปูองกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) กรณีที่คาดว่ามีความเสียหายต่ออาคารที่เกิดจากการดําเนินการหรือได้รับร้องเรียนเรื่องความสั่นสะเทือน
ต้องจัดผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสํารวจ ตรวจสอบหาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน
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7.1.7 คุณภาพน้าผิวดิน
(ก) ระยะก่อสร้าง

 แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของตะกอน ซึ่งเกิดจากการ ชะล้าง
หน้าดินจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากตอม่อ การกองดินที่ขุดขึ้นมา และการก่อสร้างทาง
ขึ้น-ลงของสถานีรถไฟฟูาใต้ดิ น ซึ่งบริเวณที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านคลอง รวมถึงบริเวณการก่อสร้างสถานี
รถไฟฟูาที่อยู่ใกล้กับลําคลอง อาจมีการชะล้างของตะกอนดินลงสู่ลําคลองได้

 อาคารจอดแล้วจร
กิจกรรมที่อาจทําให้เกิดการชะล้า งหน้ า ดิน ได้ แก่ การเปิด หน้าดิน เพื่อก่อสร้างฐานราก การกองดิ น
การปรับถมพื้นที่ ซึ่งอาจมีการชะล้างของตะกอนดินลงสู่ลํารางสาธารณะหรือคลองที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง

 ที่จอดรถไฟฟูา
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบคือ การปรับถมพื้นที่ การเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานราก การกองดิน
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ํา นอกจากนี้ อาจมีการปนเปื้อนของคราบน้ํามันจากการใช้
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง ทําให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม อย่างไรก็ตาม บริเวณก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา ไม่มี
แหล่งน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ โดยมีเพียงบ่อกก บ่อปลา ที่เกิดจากการขุดดินออกไปเท่านั้น โดยมีลํารางสาธารณะอยู่
ทางด้านตะวันออกของที่จอดรถไฟฟูา
เพื่อเป็นการปูองกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงกําหนดมาตรการดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการเปิดพื้นที่ริมน้ําพร้อมกันทั้งหมด โดยให้ทยอยเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ทํางานจริงเท่านั้น
เพื่อลดปริมาณการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ําที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ
2) ติด ตั้ง บ่อหรือรางดั กตะกอน เพื่ อลดผลกระทบจากตะกอนแขวนลอย ก่อนที่ จะระบายน้ํา จากพื้ น ที่
ก่อสร้างออกสู่แหล่งน้ํา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่ จอด
รถไฟฟูา
3) ติดตั้งสุ ขาเคลื่ อนที่ในบริเวณสํานักงานก่อสร้างชั่ วคราวและบ้า นพักคนงาน ให้มีจํานวนเพีย งพอกับ
พนักงานและคนงาน
4) ห้ามทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํา
5) ต้องรวบรวมวัตถุอันตราย รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและภาชนะปนเปื้อน โดยมีการ
ควบคุมด้วยวิธีที่เหมาะสม และนําไปกําจัดโดยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
6) จัดกิจกรรมก่อสร้างหนักให้ทําการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง เช่น การปรับสภาพพื้นที่และการขุดดิน เป็นต้น
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(ข) ระยะดาเนินการ
 อาคารจอดแล้วจร
น้ําเสียส่วนใหญ่เป็นน้ําเสียจากห้องน้ํา ห้องส้วม อ่างล้างมือ และน้ําล้างพื้น เป็นต้น โดยมีการออกแบบ
ให้มีการรวบรวมน้ําเสียและบําบัดให้ได้ตามมาตรฐานกําหนดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรองรับ อีกทั้งน้ําเสียที่เกิดขึ้นเป็น
ลักษณะของน้ําเสียจากบ้านเรือนทั่วไป จึงไม่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบที่สําคัญ
 ที่จอดรถไฟฟูา
กิจกรรมในบริเวณที่จอดรถไฟฟูาจะเป็นการซ่อมบํารุงเบา การล้างรถไฟฟูา น้ําเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะ
มาจากการล้างทําความสะอาดรถไฟฟูาและจากกิจกรรมของพนักงาน โดยอาจมีการปนเปื้อนความสกปรกในรูปบีโอดี
น้ํามัน ไขมัน ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจเกิดเป็นผลกระทบกับคุณภาพน้ําได้
เพื่อเป็นการปูองกันและลดผลกระทบดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) จัดให้มีห้องน้ําห้องส้วม พร้อมระบบบําบัดน้ําเสียที่มีความเพียงพอไว้ในทุกสถานี อาคารจอดแล้วจร และ
ที่จอดรถไฟฟูา เพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นก่อนระบายออกสู่ภายนอก และให้มีระบบดักไขมัน/น้ํามัน เพื่อ
บําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างทําความสะอาดหรือซ่อมบํารุงอุปกรณ์
2) ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก อาคาร
จอดแล้วจรราษฎร์บู รณะ และที่จอดรถไฟฟู า อย่ า งสม่ํา เสมอ เพื่ อให้สามารถบํ าบั ดน้ํ าเสี ยได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
7.2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

7.2.1 นิเวศวิทยาทางบก : ทรัพยากรต้นไม้
(ก) ระยะก่อสร้าง

 แนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟูาและอาคารจอดแล้วจร
การก่อสร้างของโครงการฯ โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างสถานี และบริเวณอาคารจอดแล้วจร จะมีการตัด
ต้นไม้ออกบ้าง

 ที่จอดรถไฟฟูา
การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา จะทําการก่อสร้างบนบริเวณพื้นทีร่ กร้าง มีการตัดพืชพรรณที่ขึ้นอยู่ในปัจจุบัน
เนื่องจากระบบนิเวศบริเวณโครงการเป็นระบบนิเ วศเกิดใหม่ ไม้ยืนต้นที่พบเป็นไม้ที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถเติบโตได้ง่ายในทุกสภาพแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปูองกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรต้นไม้ จึงกําหนดมาตรการดังนี้
1) จัดทําบัญชีรายชื่อพรรณไม้ที่ขุดล้อมโดยกําหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ และบริเวณ
ที่นําไปปลูกให้ชัดเจนและเป็นระบบ
2) บริเวณอาคารจอดแล้วจร ให้มีการจัดพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม
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3) บริเวณสถานที่จอดรถไฟฟูาของโครงการ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้และออกแบบภูมิทัศน์
ประกอบโครงการ โดยเลือกพันธุ์ไม้ไทยที่เหมาะสมร่วมกับต้นไม้ชนิดอื่นที่ดูแลง่าย ให้ร่มเงาไม่มีพิษ ไม่มี
กลิ่ น รุน แรง ระบบรากไม่รุกทํ า ลายสิ่ ง ปลู กสร้า ง เช่ น ต้ น โพธิ์ ท ะเล ต้ น มะฮอกกานี ต้ น ก้า นเหลื อง
ต้นลําดวน ต้นปาล์มน้ําพุ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ
4) ปลูกไม้ทดแทนบริเวณเกาะกลางถนนตามแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งได้ถูกรื้อถอน หรือเสียหายจากการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อความร่มรื่นและสวยงาม โดยเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดําเนินการ ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้โดยรอบแต่อย่างใด สําหรับพื้นที่ โครงการใน
ส่วนที่เป็นอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา จะมีการปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียว
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีพืชในระบบนิเวศของเมืองเพิ่มขึ้น
ดังนั้น จึงกําหนดมาตรการเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) บํารุงรักษาทรัพยากรต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามตลอดเวลา
7.2.2 นิเวศวิทยาทางน้า
(ก) ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบต่อนิเวศทางน้ํา ได้แก่ ผลกระทบจากการปนเปื้อนของตะกอนดินที่เกิดจากกิจกรรมการเปิด
หน้าดินและการขุดดิน การปนเปื้อนน้ํามันและไขมันที่ถูกชะล้างลงในแหล่งน้ํา การลดลงของปริมาณออกซิเจน จากการ
ปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําผิวดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําได้ จึงกําหนดมาตรการเพื่อเป็นการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้
1) การกองวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างใกล้แหล่ งน้ํา ทางโครงการฯ ต้องวางมาตรการที่เข้มงวดในการ
ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเสนอมาตรการปูองกันเศษวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง
ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ํา เพื่อปูองกันการตื้นเขินของแหล่งน้ําและกีดขวางการไหลของน้ํา
2) เมื่อมีการก่อสร้างบริเวณที่อยู่เหนือแหล่งน้ําจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และต้องปูองกันไม่ให้มี
ตัวการที่ก่อให้เกิดความขุ่น และคราบน้ํามันไหลลงสู่แหล่งน้ํา
(ข) ระยะดาเนินการ
 สถานีรถไฟฟูา
น้ําเสียที่เกิดจากการใช้ห้องน้ํา ห้องส้วม ของพนักงานโครงการและการชําระล้ างในบริเวณสถานีรถไฟฟูา
จะมีปริมาณไม่มาก มีลักษณะเป็นน้ําเสียทั่วไป จะผ่านการบําบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง
จึงไม่เกิดเป็นผลกระทบหากมีการจัดการที่เหมาะสม
 อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา
บริเวณอาคารจอดแล้วจรและที่จอดรถไฟฟูา จะมีเจ้าหน้าที่ประจํา น้ําเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นน้ําเสีย
จากห้องน้ํา ห้องส้วม อ่างล้างมือ น้ําล้างพื้น และน้ําจากการล้างทําความสะอาดรถไฟฟูา ซึ่งจะมีระบบรวบรวมและ
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บําบัดให้ได้มาตรฐานน้ําทิ้ง ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ําหรือท่อระบายน้ําสาธารณะ ซึ่งการจัดการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิด
เป็นผลกระทบที่สําคัญ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบ จึงกําหนดมาตรการดังนี้ โดยเป็นมาตรการเดียวกับคุณภาพน้ําผิวดิน คือ
1) จัดให้มีห้องน้ําห้องส้วมพร้อมระบบบําบัดน้าํ เสียที่มีความเพียงพอไว้ในทุกสถานี อาคารจอดแล้วจร และ
ที่จอดรถไฟฟูา เพื่อบําบัดน้าํ เสียที่เกิดขึ้นก่อนระบายออกสู่ภายนอก และให้มีระบบดักไขมัน/น้าํ มัน เพื่อ
บําบัดน้าํ เสียที่เกิดขึ้นจากการล้างทําความสะอาดหรือซ่อมบํารุงอุปกรณ์
2) ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก อาคาร
จอดแล้วจรราษฎร์บู รณะ และที่จ อดรถไฟฟู า อย่ า งสม่ํา เสมอ เพื่ อให้สามารถบํ าบั ดน้ํ าเสี ยได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
7.3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

7.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ก) ระยะก่อสร้าง
ไม่มีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
ไม่มีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง
7.3.2 ระบบสาธารณูปโภค

 การก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และสถานีรถไฟฟูา
การก่อสร้างโครงการจะมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคบริเวณที่มีการก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟฟูา
อาคารจอดแล้วจร และสถานีรถไฟฟูา ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟูา ระบบโทรศัพท์ และระบบระบายน้ํา ซึ่งในการ
รื้ อ ย้ า ยระบบสาธารณู ป โภคดั ง กล่ า ว จะไม่ ส่ ง ผลกระทบกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมากนั ก เนื่ อ งจากจะต้ อ งมี ก ารก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคทดแทน ก่อนจะทําการตัดแยกระบบเดิม และเชื่อมต่อระบบใหม่ที่สร้างทดแทนนั้น ผลกระทบจึงเกิดใน
ช่วงเวลา สั้นๆ ในช่วงที่ทําการเชื่อมต่อระบบเป็นสําคัญ

 การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา
การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา จะมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคบนดินบริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในขณะที่มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคทดแทนและการเชื่อมต่อระบบ ซึ่งอาจทําให้
ต้องมีการหยุดให้บริการเป็นครั้งคราวได้
เพื่อเป็นการแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กํากับดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติงานต่างๆ ก่อนเริ่มงาน
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ดังนี้
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1) สํารวจรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เช่น ประเภท ตําแหน่งที่ตั้ง ขนาด หน่วยงานที่เป็น
เจ้าของ และจัดเตรียมแบบสําหรับปฏิบัติการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดวาง
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จะก่อสร้าง/ติดตั้งทดแทน เป็นต้น เพื่อนํามากําหนดแผนงานที่
ชัดเจน
2) ประสานหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคร่วม เช่น ประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ เพื่อการหารือร่วมกันในการ
จัดทําแผนรายละเอียดการก่อสร้างสาธารณูปโภคทดแทน การรื้อย้าย การเชื่ อมต่อ เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ในคราวเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกัน
3) จัดเตรียมแผนการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นําเสนอต่อ รฟม. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองลัดหลวง กรมทางหลวง การประปานครหลวง การไฟฟูา
นครหลวง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือสถานีตํารวจใน
พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบอย่ า งน้ อ ย 30 วั น ก่ อนดํ า เนิ น การรื้ อ ย้ า ยระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) ระยะก่อสร้าง
การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กํากับดูแลให้ผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
1) ประสานงานและวางแผนงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการที่ต้องรื้อย้าย เช่น การประปานครหลวง การไฟฟูานครหลวง บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดเตรียมแผนประชาสัมพั นธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2) ต้องติดตั้งรั้ว หรือ Barrier เพื่อกําหนดเป็นขอบเขตพื้นที่ที่จะทําการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณูปโภคริมทาง/ถนนสาธารณะ และจะต้องประสานกับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการจัดทําทางเบี่ยงหรือทดแทนทางสาธารณะที่เสียไป เพื่อมิให้ความกว้างของ
ทางหรือช่องจราจรลดลง จนเกิดเป็นผลกระทบที่สําคัญ
3) จัดทําทางเข้า-ออกชั่วคราว กรณีทางเข้า-ออก ได้รับผลกระทบจากการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
4) การเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ออกจากพื้นที่รื้อย้าย ให้ดําเนินการในช่วงเวลา
กลางคืนตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00 น. แต่ไม่เกิน 05.00 น. ของวันถัดไป โดยต้องทําการประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศเตือนผ่านสื่อ ในพื้นที่ที่จะทําการรื้อย้าย
5) ยานพาหนะที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจะต้องมีตาข่ายหรือผ้าใบปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด เพื่อปูองกันการร่วงหล่นลงสู่พื้นผิวจราจร รวมทั้งต้องจํากัดความเร็วในการ
ขับขี่ยานพาหนะไปยังสถานที่กองเก็บวัสดุ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
6) หากได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจากประชาชนหรื อ ผู้ ใ ช้ เ ส้ น ทางว่ า งานรื้ อ ย้ า ยระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ หรือการสร้างความเสียหาย ให้ผู้รับเหมาดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน
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7) จั ด ซ่ อมผิ ว จราจร ทางเท้ า ไหล่ ท าง ที่ ชํ า รุด เสี ย หายเนื่ องจากการรื้อ ย้ า ยระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการให้มีสภาพดังเดิมโดยเร็ว หลังการรื้อย้ายหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ
7.3.3 การระบายน้าและการควบคุมน้าท่วม
(ก) ระยะก่อสร้าง

 แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา
กิจกรรมการก่อสร้างอาจจะก่อให้เกิดการกีดขวางการไหลของน้ํา น้ําไหลไม่สะดวก และระบายน้ําไม่ทัน
อาจก่อให้เกิดปัญหาท่วมขังในบางบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงได้ ส่วนในการก่อสร้างสถานีใต้ดินและอุโมงค์ ตัวโครงการอาจ
ได้ รับ ผลกระทบจากการระบายน้ํ า หรือการเกิ ด น้ํ า ท่ ว มได้ เนื่ องจากมี โ ครงสร้ า งต่ํ า กว่ า ระดั บ พื้ น ดิ น และจะเป็ น
ผลกระทบต่อเนื่องถึงระยะดําเนินการด้วย
 อาคารจอดแล้วจร
การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร จะต้องมีการปรับถมพื้นที่ การกองเก็บวัสดุก่อสร้าง และการก่อสร้าง
อาคาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกีดขวางการระบายน้ําเดิม นอกจากนี้ หากมีเศษวัสดุตกหล่น ก็อาจจะก่อให้เกิดการกีด
ขวางการไหลของน้ําในพื้นที่ข้างเคียงได้เช่นกัน

 ที่จอดรถไฟฟูา
พื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา จะตั้งอยู่ติดกับลํารางสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างจะต้องมีการปรับถม
พื้นที่บางส่วนเพื่อก่อสร้างอาคารองค์ประกอบและที่จอดรถไฟฟูา ทําให้รูปแบบการระบายน้ําเปลี่ยนไป และอาจมีการ
ชะล้างของตะกอนตกลงสู่ลํารางสาธารณะ หรือเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น ทําให้น้ําไหลไม่สะดวก การระบายน้ําไม่ทัน
อาจเกิดการท่วมขังได้
เพื่อเป็นการปูองกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) จัดพื้นที่เขตก่อสร้างให้เป็นระเบียบและให้มีการใช้พื้นที่น้อยที่สุด และพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บกองวัสดุหรือ
จุดก่อสร้างต้องไม่กีดขวางต่อการระบายน้ําโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วม
2) ดูแลทําความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระเบียบ
และปู องกัน ไม่ ให้ดิ น ตะกอน และเศษวัส ดุ จ ากการก่อสร้า งไปอุด ช่ องระบายน้ํ า ท่ อระบายน้ํ า และ
ปนเปื้อนลงสู่ลําคลองได้
3) กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างบริเวณทางระบายน้ํา หรือรางน้ําข้างถนน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งแผนการ
ก่อสร้างให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ผู้รับผิดชอบรับทราบก่อนอย่างน้อย 30 วัน
4) จัดทําทางระบายน้ําชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขัง
5) พื้นที่ก่อสร้างต้องจัดทํารั้วทึบ มีร่องน้ําและบ่อพักน้ําภายในพื้นที่ เพื่อรองรับน้ําจากกิจกรรมต่างๆ
6) ห้ามมิ ให้คนงานทิ้งขยะและวั สดุก่อสร้า งต่า งๆ ลงในแหล่ งน้ํา หรือรางระบายน้ํา พื้นที่ก่อสร้าง อย่า ง
เคร่งครัด
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7) กําหนดให้ผู้รับเหมาไม่ทําการปิดกั้นทางระบายน้ําเดิม หากจําเป็นต้องทําการปิดกั้น ทางน้ําเดิม ต้องจัด
ทําทางระบายน้ําชั่วคราวในทุกพื้นที่
8) มาตรการปูองกันน้ําท่วม โดยปกติในกรณีที่เกิดน้ําท่วม บริเวณหลักที่น้ําจะสามารถไหลเข้าสถานีและ
อุโมงค์รถไฟฟูาใต้ดินได้ คือทางขึ้น-ลงสถานี และอาคารระบายอากาศ ในการออกแบบปูองกันน้ําไหลเข้า
สู่สถานีและอุโมงค์ รฟม. ได้ยึดถือสถิติของระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบ 200 ปีเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ
และได้พิจารณาการปูองกันน้ําท่วมเป็น 2 กรณีคือ
8.1) กรณีน้ําท่วมฉับพลัน
ในกรณีนี้ความสูงของระดับน้ําที่ท่วมขึ้นมาโดยทั่วไปจะไม่เกิน 0.5 เมตรจากระดับทางเท้าหรือ
ประมาณ 1.3 เมตร จากระดับน้ําทะเล ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกันน้ําไหลเข้าสู่สถานีและอุโมงค์ จึง
ได้ออกแบบให้ระดั บความสูงของทางขึ้น -ลงสถานี และทางเข้า -ออกของอาคารระบายอากาศ
ให้สูงกว่าโดยเฉลี่ย 1.2 เมตร จากระดับทางเท้าหรือประมาณ 2 เมตร จากระดับน้ําทะเลซึ่งทําให้
น้ําไม่สามารถไหลเข้าไปได้ กรณีเกิดน้ําท่วมในลักษณะนี้การเดินรถสามารถทําได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม
รฟม. ได้มีการกําหนดมาตรการในการติดตามและตรวจสอบระดับน้ําอย่างใกล้ชิดเพื่อปูองกันปัญหา
ที่อาจจะส่งผลต่อการเดินรถได้
8.2) กรณีเกิดอุทกภัย
ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ระดับน้ําท่วมสูงสุดอยู่ที่ระดับ 2.5 เมตรจากระดับน้ําทะเล (สถิติน้ําสูงสุดใน
รอบ 200 ปี) หรือประมาณ 1.7 เมตรจากระดับทางเท้า ซึ่งจะสูงกว่าระดับความสูงของทางขึ้น -ลง
และทางเข้า-ออกอาคารระบายอากาศ ประมาณ 0.5 เมตร เพื่อเป็นการปูองกันน้ําไหลเข้าสถานี
และอุโมงค์ รฟม. จะทําการติดตั้งผนังกันน้ํา (STOP LOG) ซึ่งมีความสูง 1.5 เมตรไว้บนทางขึ้น –
ลงสถานี และทางเข้า – ออกอาคารระบายอากาศอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นระบบปูองกันน้ําท่วมที่ออกแบบ
ไว้ จะสามารถปูองกันน้ําได้สูงกว่าสถิติน้ําสูงสุดในรอบ 200 ปี ถึง 1 เมตร
(ข) ระยะดาเนินการ
 แนวเส้นทางและสถานี
แนวเส้นทางและสถานีของโครงการแบ่งเป็นโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างยกระดับ ซึ่งแนวเส้นทาง
โครงการที่อยู่ใต้ดิน ส่วนที่เป็นทางเข้า-ออกสถานีได้มีการออกแบบปูองกันการเกิดน้ําไหลเข้าสู่สถานีและอุโมงค์ไว้แล้ว
สําหรับแนวเส้นทางและตัวสถานียกระดับ พิจารณาได้ว่า น้ําฝนที่ต กบนโครงสร้างของโครงการและที่ตกลงบนหลังคา
อาคารสถานี ไม่มีผลกระทบที่สําคัญด้านการระบายน้ํา
 อาคารจอดแล้วจร
น้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่อาคารจอดแล้วจรแต่ละแห่ง จะถูกระบายลงสู่แหล่งรองรับบริเวณนั้นๆ ซึ่งแหล่ง
รองรับน้ําสุดท้าย คือ คลองที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งอาคาร โดยอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกอยู่ห่างจากคลองบางปะกอก
เพียง 170 เมตร อาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีราษฎร์บูรณะทั้ง 2 อาคารอยู่ติดกับคลองแจงร้อน ดังนั้น น้ําฝนจะถูก
ระบายลงสู่คลองได้ในเวลาอันสั้น ไม่เกิดเป็นปัญหาน้ําท่วมขัง
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 ที่จอดรถไฟฟูา
การออกแบบระบบระบายน้ําที่ใช้ในโครงการ เป็นระบบท่อแยก (Separated System) และมีการสร้าง
บ่อหน่วงน้ํา โดยมีการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการลงสู่ลํารางสาธารณะที่อยู่ติดกับที่จอดรถไฟฟูา ในอัตราการไหล
ของน้ําฝนที่ระบายออกไม่เกินอัตราการไหลของน้ําฝนก่อนการพัฒนาโครงการ จึงไม่เกิดเป็นผลกระทบด้านการระบาย
น้ําในพื้นที่ข้างเคียง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ฟื้นฟูพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมโดยการดูแลรักษาพื้นที่พักน้ํา
และระบบระบายน้าํ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้มีสภาพดีอย่างสม่ําเสมอ
2) มีการตรวจสอบผนังอุโมงค์และสถานีรถไฟฟูาใต้ดินอย่างสม่าํ เสมอ ซึ่งจะทําให้ทราบปัญหาน้ํารัว่ ซึมได้เร็ว
และสามารถปูองกันได้ทันที
3) มีการเตรียม Flood Board ในการปูองกันน้ําไม่ให้เข้าสถานีเมื่อระดับน้ําสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตที่สร้าง
ไว้โดย Flood Board เป็นแผ่นอลูมิเนียมและมียางกันน้ําที่บริเวณรอยต่อทุกๆรอยต่อ น้ําจึงไม่สามารถ
ซึมผ่าน Flood Board ได้
4) มีประตูนา้ํ ควบคุมในบ่อพักน้ําสุดท้ายก่อนเชื่อมท่อกับท่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อปูองกันน้าํ
จากท่อระบายน้ําสาธารณะไหลย้อนเข้ามายังท่อระบายของอาคารสถานีรถไฟฟูายกระดับ
5) ควบคุมอัตราการระบายน้ําออกจากบริเวณที่จอดรถไฟฟูา (Stabling Yard) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ฝนตก ไม่ให้เกินกว่า อัต ราการระบายน้ํา เดิม ก่อนมีโ ครงการ เพื่ อมิให้เกิดการท่ว มขัง ของน้ํา ในพื้น ที่
ข้างเคียง
6) บํารุงรักษาระบบระบายน้ําของโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ เกิดการอุดตัน เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้
อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการท่วมขังของน้ํา
7.3.4 การคมนาคมขนส่ง
(ก) ระยะก่อสร้าง

 การก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาโครงสร้างใต้ดิน
การก่อสร้างแนวเส้นทางใต้ดิน ใช้เทคนิคการขุดเจาะอุโมงค์ที่ไม่มีการเปิดหน้าดินตามแนวอุโมงค์ ส่วน
การก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาใต้ดินส่วนใหญ่จะมีการก่อสร้างแบบขุดและปิดกลับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการจราจร
โดยตรง (ยกเว้นสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด ซึ่งใช้วิธีการก่อสร้างแบบ Pipe Roof) ซึ่งจะทําให้เป็นการลดการเปิด
พื้นที่ ลดการรบกวนผิวจราจรปัจจุบัน

 การก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูาโครงสร้างยกระดับ
จะมีรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเข้าออกในพื้นที่ก่อสร้าง การก่อสร้างแนวเส้นทางยกระดับต้องกั้น
พื้นที่เกาะกลางถนน ทําให้ถนนมีพื้นผิวจราจรลดลง ก่อให้เกิดการกีดขวางการสัญจร เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
เพิ่มเวลาในการเดินทาง ส่วนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูายกระดับต้องใช้พื้นที่บาทวิถีบางส่วน ทําให้เกิดความไม่สะดวก
ต่อการสัญจรของผู้เดินเท้า
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 การก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับ
โครงสร้างทางวิ่งเปลี่ยนระดับส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินหรือยกระดับ จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบวางโครงสร้าง
โดยออกแบบเป็นโครงสร้างสําเร็จรูป สําหรับการก่อสร้างส่วนที่อยู่ใต้ดิน จะใช้วิธีขุดเปิดหน้าดินและปิดกลับ ซึ่งอาจจะมี
การกีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชน

 การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร
จะมี การขนส่ งวัส ดุต่า งๆ โดยรถบรรทุ ก การจอดรอเพื่ อเข้า -ออกพื้น ที่ก่อสร้า งของรถบรรทุก ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบในการกีดขวางการจราจรได้

 การก่อสร้างที่จอดรถไฟฟูา
จะมี การขนส่ ง วั ส ดุ ต่ า งๆ โดยรถบรรทุ ก การจอดรอเพื่ อเข้า -ออกพื้ น ที่ ก่อสร้า งของรถบรรทุ ก อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในการกีดขวางการจราจร ทําให้การจราจรชะลอตัว
นอกจากนี้ กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผิวถนน การเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากยานพาหนะในการขนส่งของโครงการ โครงการจึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) จัดทําแผนการจัดการจราจรและมาตรการปูองกันและลดผลกระทบของการก่อสร้างต่อการจราจรให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและพื้นที่ ณ ช่วงเวลาการดําเนินการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์แผนการ
ก่อสร้าง ระยะเวลาการดําเนินการ แผนจัดการจราจรให้ประชาชนรับทราบ
2) การจั ด การจราจรและเครื่ อ งหมายจราจรบนพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ปู า ยสั ญ ญาณจราจร
ไฟกระพริบ และแสงสว่าง ให้ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงต้องมีปูายประชาสัมพันธ์ ที่ใช้เตือนล่วงหน้าก่อน
เข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งควรติดตั้งที่ทางแยกก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง
3) ตําแหน่งการติดตั้งปูายสัญลักษณ์และสัญญาณจราจร : ต้องดําเนินการดังนี้
3.1) ที่ระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งปูายเตือนงานก่อสร้าง เพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่
ยานพาหนะให้ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ซึ่งจะทําให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
3.2) ที่ระยะ 500 เมตร ก่อนถึง เขตพื้ นที่ ก่อสร้า ง ติด ตั้ง ปู ายเตื อนงานก่อสร้าง และปู ายเตื อนลด
ช่องจราจร เพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้ทราบว่าข้างหน้ามีการลดช่องจราจรจากปกติ
3.3) ที่ระยะ 150 เมตร ก่อนถึงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งปูายเตือนงานก่อสร้าง ปูายเตือนลดช่องจราจร
และปูายเตือนลดความเร็ว เพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่าข้างหน้ามีการลดช่องจราจร
จากปกติ และขับขี่ด้วยความเร็วที่กําหนด
3.4) ที่ระยะ 100 และ 50 เมตร ก่อนถึงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งปูายเตือนลดความเร็ว ปูายนําทาง
และปูายระวังคนงาน เพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่าควรขับขี่ ด้วยความเร็วที่กําหนด
และระวังคนงานที่กําลังปฏิบัติงาน
3.5) ที่ระยะ 20 เมตร ก่อนถึงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งปูายนําทางจราจร พร้อมทั้งไฟกระพริบ ซึ่งจัด
วางให้ห่างกันดวงละ 3 เมตร ตลอดเขตแนวพื้นที่ก่อสร้าง และกรวย วางไว้ห่างกัน 1 ถึง 2 เมตร
ตลอดแนวลดช่องจราจร
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3.6) แนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งปูายเตือนลดความเร็ว กําแพงคอนกรีต และหลอดไฟฟูา ซึ่งติดตั้งยาว
ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟูา
3.7) ที่ระยะ 20 เมตร ก่อนออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งปูายสิ้นสุดเขตก่อสร้างและกรวย เพื่อให้ผู้
ขับขี่ทราบว่าสิ้นสุดเขตพื้นที่ก่อสร้าง
4) แนวทางการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง : ต้องดําเนินการดังนี้
4.1) การจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จําเป็นต้องมีการติดตั้งแผงกั้น กรวย ถังกลม เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง ปูายจราจร แสงสว่างและไฟกระพริบ สัญญาณธง และปูายจราจรแขวนสูง เพื่อใช้ใน
การเตือน (ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานของสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ กรุงเทพมหานคร)
4.2) การเบี่ยงช่องจราจร และปิดกั้นการจราจรขณะเข้าและออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย และลดความสับสนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องมีการ
จัดให้มีระยะที่สอบเข้าอย่างเพียงพอ ความยาวระหว่าง 40-150 เมตร ขึ้นอยู่กับความเร็วในการ
ขับขี่ เพื่อให้การจราจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวก ไม่ติดขัดและไม่เกิดอุบัติเหตุ
4.3) ต้องจัดให้มีช่องทางการจราจรในถนนหลั กอย่างน้อย 2 ช่องจราจรในแต่ละทิศทางในช่วงพื้นที่
ก่อสร้าง โดยต้องเสนอขออนุมัติจาก รฟม. และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อพิจารณาประสานงาน
ให้มีการปิดการจราจรในช่องจราจรที่ต้องดําเนินงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเท่าที่จําเป็น
4.4) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดทําแผนงานก่อสร้าง เพื่อแสดงการจัดการจราจรบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
เสนอ รฟม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินงานไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องมีการหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํารวจจราจรที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ และหน่วยงานอื่นๆ
4.5) ต้องทําการขุดเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ด้วยวิธีการ
ก่ อ สร้ า งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจราจรน้ อ ยที่ สุ ด และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญแก่
ประชาชนโดยทั่วไป
4.6) ในการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องหาอุปกรณ์แผงกั้น ผ้าใบ หรืออื่นๆ มาปิดกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อไม่ให้เกิดฝุุนละอองจากการก่อสร้าง ไปรบกวนประชาชนที่พักอาศัยและใช้เส้นทางนั้น รวมถึง
ต้องทําความสะอาดล้อรถยนต์ทุกคัน ที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อมิให้ดินโคลนจากพื้นที่ก่อสร้างร่วงหล่นลงบนถนนสาธารณะ ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคต่อการจราจร
4.7) งานติดตั้งคานสะพานส่วนรับราง จําเป็นต้องมีการปิดการจราจร ทั้งนี้ ต้องมีการวางแผนงาน
ก่อสร้างอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถขนส่งวัสดุจากโรงงาน และนํามาติดตั้งให้ครบทุกชิ้นส่วนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการกองเก็บชิ้นส่วนไว้บ ริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สําหรับกรณีที่คานสะพานผ่านทางแยกนั้น
จําเป็นต้องปิดกั้นการจราจรทั้งบริเวณแยกเป็นการชั่วคราว แนะนําให้ทําการติดตั้งเฉพาะเวลา
กลางคืนเท่านั้น โดยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์หลังจากได้รับอนุญาตจาก รฟม. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว
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4.8) ผู้รับเหมาก่ อสร้างต้ องแจ้ง สถานที่ ผ ลิต วิธี การขนส่ ง ขนย้า ยและจั ด กองเก็บ ชิ้น ส่ วนสะพาน
รวมถึงสถานที่ทิ้งเศษวัสดุให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและขอความเห็นชอบก่อนเริ่ม
ดําเนินงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรและก่อความเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชนน้อย
ที่สุด
4.9) ขณะก่อสร้าง ปูายรถประจําทาง และจุดกลับรถ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจําเป็นต้องทําการยกเลิก
ปูายและจุดกลับรถชั่วคราว โดยย้ายไปอยู่บริเวณก่อนหรือใน พื้นที่เตือนล่วงหน้า
4.10) ประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการพิจารณาใช้ตรอก ซอย ที่สามารถใช้เป็นทางลัด ทางเลี่ยง
4.11) ต้องมีศูนย์ประชาสัมพันธ์และประสานงานตํารวจจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในพื้นที่ก่อสร้าง
รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องทางลัดทางเลี่ยง วันและเวลาการปิดถนนในเวลากลางคืน และต้องจัด
ให้มีหัวหน้าศูนย์ที่สามารถตัดสินใจและสั่งการได้อยู่ในพื้นที่
4.12) ดําเนินการคืนผิวจราจรโดยเร็วเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยต้องขออนุมัติจาก รฟม. เพื่อกําหนด
วัน/เวลา และประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ซึ่งควรดําเนินการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5) มีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้ทางเลี่ยงขณะก่อสร้าง เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบ ก่อนถึง
พื้นที่ก่อสร้าง เช่น ถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
และถนนสุขสวัสดิ์
6) การปิดการจราจรเป็นช่วงเวลาและการเพิ่มช่องจราจร (Reversible Lanes) ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น
ในทิศทางที่มีการจราจรมากกว่าในทิศทางตรงกันข้าม และต้องเพิ่มช่องจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนให้สัมพันธ์
กับความต้องการในการเดินทาง โดยต้องประสานและได้รับความเห็นชอบจากตํารวจจราจรในพื้นที่ก่อน
7) การขนส่ ง ดิ น ที่ เกิ ด จากการขุด เจาะอุโ มงค์ ให้ดํ า เนิ น การนอกเวลาเร่ง ด่ ว นหรื อวั น หยุ ด ที่ ไ ม่ ขัด ต่ อ
กฎระเบียบของพื้นที่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการจราจรบนถนนสาธารณะทั่วไป
สําหรับตัวอย่างการติดตั้งปูายเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 7.3.4-1 ถึงรูปที่
7.3.4-3
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รูปที่ 7.3.4-1 ตัวอย่างการจัดการจราจรสาหรับงานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
บริเวณกลางถนน บนถนนหลายช่องจราจร
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รูปที่ 7.3.4-2 ตัวอย่างการจัดการจราจรสาหรับงานก่อสร้างที่มีการขยับช่องจราจร
บริเวณกลางถนน บนถนนหลายช่องจราจร
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รูปที่ 7.3.4-3 ตัวอย่างการจัดการจราจรสาหรับงานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลาง 4 แยก
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(ข) ระยะดาเนินการ
การให้ บ ริ การรถไฟฟู า ของโครงการก่อ ให้เ กิ ด ผลกระทบทางบวกด้ า นการคมนาคม แต่ มี กิ จ กรรม
เกี่ยวเนื่องที่อาจส่งผลกระทบด้านการจราจรได้ คือ
 ผลกระทบต่อความคล่องตัวของการจราจรบริเวณสถานีรถไฟฟูาจากการจอดรอ จอดรับ -ส่ง ผู้มาใช้
บริการรถไฟฟูา
 ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณอาคารจอดแล้วจร อาจทําให้สภาพการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
 ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณที่จอดรถไฟฟูา จากการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานโครงการ ในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้าและช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
เพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ประสานงานกับตํารวจจราจรในท้องที่ เพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดการจราจรบริเวณใกล้กับสถานี
รถไฟฟูาให้มีความคล่องตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น
2) จัดทําทางข้ามจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งของแนวรถไฟฟูายกระดับ
7.4

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

7.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
(ก) ระยะก่อสร้าง
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ ได้มีการปรับการออกแบบเพื่อเป็นการลดผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม เช่น การปรับแนวช่วงทางเปลี่ยนระดับ (Transition) จากสถานีเตาปูนลงสู่สถานีรัฐสภาเพื่อ
ลดผลกระทบต่อชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน มีการคัดเลือกตําแหน่งที่ตั้งที่จอดรถไฟฟูา โดยเลือกพื้นที่รกร้าง มีอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างน้อยที่สุด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะในระยะการ
ก่อสร้าง ยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคมได้ ดังนี้

 ผลกระทบด้านความเดือดร้อนรําคาญและความไม่ปกติสุขในการดําเนินชี วิตประจําวัน อันเนื่องจากฝุุน
ละออง เสียงดัง ความไม่สะดวกในการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง เป็นต้น
 ผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร จะมีการกั้นพื้นที่
ก่อสร้างด้วย Barrier อาจส่งผลให้ร้านค้า ผู้ประกอบการที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง ค้าขายไม่สะดวก ลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้า
ใช้บริการ มีความสะดวกลดลง ทําให้เกิดการสูญเสียรายได้ในช่วงก่อสร้างโครงการ
เพื่อเป็นการปูองกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ในระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สรุปได้ดังนี้
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1.1) ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นวงกว้ า ง โดยการใช้ สื่ อ โทรทั ศ น์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เว็ บ ไซต์ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มเปูาหมายและประชาชนทั่วไป รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ
พัฒนาโครงการ โดยดําเนินการเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ ก่อน
การก่อสร้าง และมีการรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
1.2) ดําเนินการติดประกาศและปูายประชาสัมพันธ์ ที่มีข้อมูลแนวเส้นทางโครงการ ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ รวมถึงช่องทางการติดต่อไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียนของโครงการ
ติดตั้งในบริเวณที่จะมีการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ บริเวณแนวถนน ง8 บริเวณก่อ สร้างอาคาร
สถานี บริเวณก่อสร้างทางขึ้น-ลงของสถานีใต้ดิน บริเวณก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร รวมถึงบริเวณ
ก่อสร้างพื้นที่จอดขบวนรถไฟฟูา โดยดําเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนเริ่มการก่อสร้าง
1.3) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโครงการ โดยมี ที่ ตั้ ง ณ
สํานักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ ทําหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารโครงการที่ถูกต้องและชัดเจน
แก่ผู้สนใจ รับเรื่องราวร้องเรียนและประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไข พร้อมทําการชี้แจง/ตอบ
กลับผู้ร้องเรียน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดระยะการก่อสร้าง
โครงการ
1.4) การรถไฟฟูา ขนส่ง มวลชนแห่ง ประเทศ (รฟม.) จั ด ให้มี กระบวนการรับเรื่องร้องเรีย น โดยมี
ช่องทางสําหรับการร้องเรียน ดังนี้
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รฟม. อาคาร 1 ชั้น 1
 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2716-4044 ในวันและเวลาราชการ
 ทางจดหมาย ส่งไปที่ การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 175 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 E-mail ที่ pr@mrta.co.th
 www.mrta.co.th เมนูแสดงความคิดเห็น
2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการฯ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ภายใต้หลักการ “การมี
ส่วนร่วมของประชาชน”
3) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานก่อสร้างแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง
รับฟังปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนเพื่อให้งานก่อสร้างรบกวนประชาชนน้อยที่สุด
4) มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อคลายความวิตกกังวลจากการที่มีรถไฟฟูาอยู่เหนือ
อาคาร
5) รับ ฟั ง การร้องเรีย น และการเสนอความคิด เห็น จากสาธารณชนเกี่ย วกับ โครงการฯ และพิ จ ารณา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
7-35

บทที่ 7
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6) ปู อ งกั น ไม่ ใ ห้เ กิด ความขัด แย้ ง ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการฯ กับ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ โดยมี ก าร
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ
7) กรณีมีการเวนคืนทรัพย์สิน ให้ทําการจ่ายค่าชดเชย แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ อย่างเหมาะสม
และรวดเร็ว
8) ให้ส ร้า งทางเบี่ ย งเพื่ อ ใช้ ชั่ ว คราวในการก่อสร้า ง อย่ า งปลอดภัย และเพี ย งพอกับ ความต้ องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ เพื่อลดความ
ไม่สะดวกในการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ
9) ให้ดําเนินการก่อสร้างโดยมีการควบคุมเสียง ฝุุนละออง และความสั่นสะเทือนอย่างเคร่ งครัดเพื่อปูองกัน
ปัญหาเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
(ข) ระยะดาเนินการ
ในระยะดําเนินการจะส่งผลกระทบด้านบวก ได้แก่ การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น การจราจรมีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น ลดความสูญเสียปริมาณเชื้อเพลิง กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวเส้นทางรถไฟฟูา โดยเฉพาะตําแหน่ง
บริเวณสถานีรถไฟฟูา จะมีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมผลกระทบทางบวก และปูองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น จึง
กําหนดมาตรการ ดังนี้
1) จั ด ให้มี ระบบความปลอดภัย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้ ง บริเวณสถานี รถไฟฟู า และบริเวณถนน/ทางเดิ น
เข้า – ออกสถานีรถไฟฟูา และอาคารจอดแล้วจร
2) ปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ดังนี้
2.1) ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยจัดการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ทราบเกี่ยวกับการเปิดให้บริการของโครงการ โดย
ดําเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อเริ่มเปิดให้บริการ
2.2) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการที่มีรายละเอียดแนวเส้นทาง สถานี ค่าโดยสาร สิ่งอํานวย
ความสะดวกและการเชื่อมต่อการเดินทาง เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนตามแนว
เส้นทางโครงการ โดยดําเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนแรกของการเปิดให้บริการ
2.3) ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบช่องทางการติดต่อกับโครงการ เพื่อการร้องเรียน การ
เสนอแนะข้อคิดเห็น โดยติดปูายประชาสัมพันธ์แสดงไว้ในบริเวณสถานีทุกแห่ง
2.4) มีขั้นตอนและแนวทางในการดําเนินการเพื่อแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้
3) รฟม. ควรศึกษาและพิจารณาหาแนวทางความเป็นไปได้ในการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามา
ประกอบธุรกิจบริเวณสถานี
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7.4.2 การโยกย้ายและการเวนคืน
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
การพัฒนาโครงการจําเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขต
ทางของแนวเส้นทางรถไฟฟูาและสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางตรง
และเป็นผลกระทบถาวรต่อผู้ที่ถูกเวนคืนดังกล่าวที่ต้องสูญเสียที่ดินทํากินหรือที่อยู่อาศัย จึงต้องมีการกําหนดมาตรการ
เพื่อเป็นการแก้ไขและลดผลกระทบลง ดังนี้
1) การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้น โดยมี
ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนประชาชนในสภาท้องถิ่น
เพื่อทําหน้าที่กําหนดราคาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับเงินค่าทดแทนได้เร็วยิ่งขึ้น
2) การเวนคืนและชดเชยที่ดิน ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ต้องทําการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการฯ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และรวดเร็ว ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้าง และต้องปฏิบัติ
ตามคู่มือการกําหนดเงินค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
อย่างเคร่งครัด
2.1) ค่าชดเชยที่ดิน : ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด
2.2) ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง : แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.2.1) สิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ เช่น บ้าน ตึกแถว อาคารคอนกรีต เป็นต้น กําหนดโดยวิธี
สํารวจประมาณราคาข้อเท็จจริงของสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา ยกเว้น
โรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ทิ้ ง ร้ า งจนทรุ ด โทรม ให้ หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาตามอั ต ราใน
ภาคผนวกท้ายหลักเกณฑ์ของกระทรวงคมนาคม โดยค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง
ค่าดําเนินการ กําไรและภาษี ค่าออกแบบและควบคุมงาน ค่าธรรมเนียมอนุญาตปลูก
สร้างอาคาร ค่าปูองกันอุบัติภัย ค่าขนย้ายของ เครื่องใช้ ค่าทดแทนด้านสาธารณูปโภค
ให้ถือราคาในวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้น มีมติกําหนดค่าทดแทนเป็นเกณฑ์
2.2.2) สิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนได้ เช่น เพิง ไม้ เพิงสังกะสี เป็นต้น กําหนดเป็นค่ารื้อถอน ค่าขน
ย้ายสิ่งของเครื่องใช้และค่าปลูกสร้างใหม่ โดยถือราคาในวันที่กําหนดราคา
2.3) ค่าทดแทนผู้เช่า : แบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้
2.3.1) กรณีการเช่าที่มีหลักฐานเป็นหนังสือและผู้เช่าได้จ่ายค่าหน้าดิน เงินกินเปล่า เงินค่า เช่า
ล่วงหน้า หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันให้กับผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้า กําหนดค่า
ทดแทนให้ตามจํานวนเงินที่ผู้เช่าได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้า ตามส่วนของ
ระยะเวลาการเช่ า ที่ เ หลื อ อยู่ รวมกั บ ค่ า ขนย้ า ยสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ค่ า ทดแทนด้ า น
สาธารณูปโภค
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2.3.2) กรณีการเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร และมีข้อสัญญาว่าอาคารที่ปลูกสร้างตกเป็นของ
เจ้าของที่ดิน กําหนดค่าทดแทนตามสัดส่วนของค่าสิ่งปลูกสร้างในระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ รวมกับค่าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และค่าทดแทนด้านสาธารณูปโภค
2.3.3) กรณีการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน กําหนดค่าเสียหายในส่วนที่ชําระค่าเช่าซื้อ
ไปแล้ว รวมกับค่าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ และค่าทดแทนด้านสาธารณูปโภค
2.3.4) การเช่ากรณีอื่น ถือตามผลต่างระหว่างอัตราเฉลี่ยต่อเดือนของค่าเช่ารายปีที่ประเมินโดย
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน กับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ผู้ เช่ าต้องชํา ระตามสัญญา ตามสัด ส่วนของระยะเวลาการเช่ าที่เหลื ออยู่ ตาม
สัญญา รวมกับค่าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และค่าทดแทนด้านสาธารณูปโภค
2.4) ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.4.1) ประเภทที่ปลูกเพื่อการกสิกรรม กําหนดเป็นค่าต้นพันธุ์ พร้อมค่าใช้จ่ายในการปลูก การ
ดูแลรักษา
2.4.2) ประเภทที่ไม่ได้ปลูกเพื่อการกสิกรรม โดยถือราคาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
ราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
2.5) ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ : พิจารณากําหนดในแต่ละกรณี
ดังนี้
2.5.1) กรณีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ซึ่งได้มาโดยการซื้อขาย และมีการจํานอง
เพื่อนําเงินไปชําระราคาซื้อขาย หากจํานวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ดังกล่าวน้อยกว่าราคาซื้อขาย จะนําส่วนที่น้อยกว่าดังกล่าวมากําหนดเป็นค่ าทดแทน
ความเสียหายของกรณีนี้
2.5.2) กรณี เ ป็ น ผู้ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบการค้ า ขายหรื อ การงานอั น ชอบด้ ว ยกฎหมายใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน จะกําหนดค่าขาดรายได้หรือขาดประโยชน์จากอัตราเฉลี่ย
ของเงินได้สุทธิหรือกําไรสุทธิ ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์
ซึ่งจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
 วันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ส่งมอบสิ่งปลูกสร้าง นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าเวนคืน ใน
กรณีทําสัญญา
 วันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้รื้อถอน ในกรณีวางเงินค่าทดแทน
2.5.3) กรณี เป็ น ผู้ ป ลู กไม้ ยื น ต้ น เพื่ อ การกสิ ก รรม พิ จ ารณาค่า ขาดรายได้ จ ากการจํ า หน่ า ย
ผลผลิต
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3) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการการขนส่งมวลชนตาม
โครงการฯนี้ โดยไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
4) กรณีเป็นการกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ รฟม. จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ตามหลักเกณฑ์และประเภทลักษณะการชดเชยทรัพย์สิน หลังจากมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ ดิ น ในบริ เวณที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น กิจ การขนส่ ง มวลชน ตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วแล้ ว
และ รฟม. ได้เข้าสํารวจข้อเท็จจริง จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกกําหนดลักษณะ
ภาระในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้ง
เพื่อทําหน้าที่กําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยค่าทดแทน
ดังกล่าวได้กําหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดหา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กิ จ การขนส่ ง มวลชน พ.ศ. 2540 ตามข้ อ 3 กํ า หนดเงิ น ค่ า ทดแทนภาระใน
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
5) รฟม. ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานเพื่อการพัฒนา
โครงการ เช่น การสร้างอาคารชดเชยทดแทนอาคารที่ได้รับผลกระทบ การคื นและปรับปรุงพื้นที่เมื่อการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น
6) รฟม.จัดตั้งหน่วยประสานงานให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้ทราบถึงขั้นตอนการทดแทน
ทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิในการขออุทธรณ์ค่าชดเชยอย่างละเอียด โดยมีสื่อ/เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจ เช่น แผนผังแสดงแนวเส้นทางโครงการบริเวณที่ถูกเวนคืน เอกสารข้อกําหนด หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
7) รฟม. หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก รฟม. ดํา เนิน การประชาสัมพัน ธ์ในเชิงลึกถึงกลุ่ มเปูา หมาย ผู้รับ
ผลกระทบโดยตรง โดยการทําจดหมายแจ้งถึงผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะต้องถูกเวนคืนเพื่อการพัฒนา
โครงการ จากนั้น ทําการติดต่อประสานโดยตรงเพื่อสร้างความเข้าใจในระหว่างการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการชดเชยต่อไป
(ค) ระยะดาเนินการ
เนื่องจากการโยกย้ายเวนคืนและการชดเชยจะเกิดขึ้นในระยะก่อนการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง จึงไม่มี
มาตรการสําหรับระยะดําเนินการ
7.4.3 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) ระยะก่อสร้าง

 ผลกระทบจากฝุุนละออง
ในระยะก่อสร้าง จะมีการฟุูงกระจายของฝุุนละอองจากการปรับพื้นที่ จากยานพาหนะขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสภาพทางสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น อาจก่อให้เกิดการระคาย
เคือง อาจมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ และส่งผลกระทบต่อสภาพทางอาชีวอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ
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 ผลกระทบจากเสียงดัง
กิจกรรมการก่อสร้างที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียง เช่น การปรับพื้นที่ การเจาะเสาเข็ม การขึ้นโครงสร้าง ส่งผล
ต่อสภาพทางสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยอาจทําให้รู้สึกเครียด หงุดหงิด รําคาญ ส่วน
คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง การสัมผัสสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีเสียงดัง อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพ
การได้ยินของคนงานได้
 ผลกระทบจากสภาพทางสุขาภิบาล
ผลกระทบจากขยะ น้าํ เสีย ที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ซึ่งหากขาดการจัดการที่ดี จะกระทบต่อสภาพทาง
สาธารณสุขของประชาชนในพืน้ ที่ใกล้เคียง

 ความปลอดภัยในการทํางาน
- ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ประกอบด้วยการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง
และการก่อสร้างสถานีใต้ดิน ซึ่งเป็นการทํางานในพื้นที่จํากัด พื้นที่อับอากาศ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของคนงาน
- ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างของโครงการ ซึ่ง
มีโอกาสเสี่ยงได้รับอันตรายจากการทํางาน เช่น วัสดุหล่นใส่ ถูกกระแทก บาดเจ็บจากของมีคม เป็น
ต้น นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับรวมถึงสถานีรถไฟฟูายกระดับ อาจมีสิ่งของตกหล่น
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อคนงานและประชาชนที่สัญจรไปมา
เพื่อเป็นการปูองกัน แก้ไขผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) จัดหาหน้ากากกันฝุุนให้แก่คนงานที่ทาํ งานเปิดหน้าดิน รื้อถอนอาคาร ขุดเจาะ และผสมคอนกรีต
2) จัดให้คนงานทีท่ ํางานในพื้นที่ทมี่ ีเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบลเอ สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันหู เช่น Ear Plugs
หรือ Earmuffs
3) จัดเตรียมน้ําดื่ม น้าํ ใช้ทสี่ ะอาดให้แก่คนงานในระหว่างปฏิบัติงาน และให้มีอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
4) มีการบําบัดน้ําเสีย และจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการที่กําหนดไว้ เพื่อปูองกันมิให้เป็นแหล่งเพาะ/
แพร่กระจายของเชื้อโรค
5) มีการกันแยกพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน พร้อมมีปูายเตือน ปูายห้าม เพื่อมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่าน
6) กําหนดให้มีการจัด ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่ อกําหนดแนวทางด้ านความปลอดภัย ในการ
ทํางานก่อสร้าง การนํามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมาตรการด้านความปลอดภัยมาบังคับใช้
ในงานก่อสร้า ง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ การกําหนดแนวทางและแผนงานการฝึกอบรมคนงาน/
พนักงานของโครงการ เป็นต้น
7) จัดหาบุคคลที่ 3 (Third Party) ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและ
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แก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม (Environmental
Audit) ในงานก่อสร้างของโครงการ ตลอดระยะการก่อสร้าง
8) ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 มิถุนายน 2543 เรื่องมาตรการปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้างของรัฐ โดยต้องจัดทํารายละเอียด แผนปฏิบัติงาน และแผนฉุกเฉิน ที่สอดคล้องกับลักษณะงาน
และระบบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ยื่นต่อเจ้าของโครงการก่อนการก่อสร้าง พร้อมทั้ง
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด
9) จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและเพียงพอกับจํานวนคนงาน
ก่อสร้าง พร้อมทั้งกําชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ตลอดเวลาทํางาน อย่างน้อยประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน
คือ รองเท้าบู๊ท หมวกนิรภัย เสื้อที่มีแถบสะท้อนแสง เป็นต้น และอุปกรณ์เฉพาะสําหรับงานประเภทต่างๆ
10) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น (First Aid) ไว้ในพืน้ ที่ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ/เจ็บปุวยเล็กน้อย
11) มี ก ารประสานกั บ สถานพยาบาลที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง ตั ว ผู้ ปุ ว ยหรื อ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน ไปรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว
12) กํากับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสัญญาจ้าง
13) มี ม าตรการด้ า นการความปลอดภั ย ในการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งใต้ ดิ น ดั ง นี้ โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐาน
Underground Construction (Tunneling) ที่เสนอแนะโดย OSHA (Occupational Safety &
Health Administration) เป็นอย่างน้อย
13.1) มาตรการด้านการฝึกอบรม
คนงานก่อสร้างที่จะเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความตระหนัก ในประเด็นต่อไปนี้ โดยอบรมก่อนเข้าทํางานในอุโมงค์และต้องอบรม
ทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็นประจําไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (หมวด 12 งานอุโมงค์)
 ระบบระบายอากาศ
 แสงสว่าง
 การสื่อสาร
 การควบคุมน้ําท่วม/การระบายน้ํา
 การใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
 การปฏิบัติกรณีฉุกเฉินรวมถึงแผนการอพยพ
 การตรวจนับจํานวนคนงาน (Check-in/Check-out Procedure)
 การปูองกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด
 การใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักร
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13.2) มาตรการด้านการสื่อสาร
 คนงานต้ องมี อุปกรณ์สื่ อสารประจํา ตัว และต้องเปิ ดอุป กรณ์ ให้ทํ างานตลอดเวลา เพื่ อให้
สามารถสื่อสารกับหัวหน้างานและคนงานอื่นได้ เมื่อมีเหตุจําเป็น
 ก่อนเริ่ม เข้า ทํางานในแต่ละวัน จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สื่ อสารว่ า
สามารถใช้งานได้ดี มีพลังงานสํารองเพียงพอตลอดการทํางานในช่วงนั้นๆ
 ตรวจสอบพื้นที่ทํางานว่า สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างมีประสิท ธิภาพหรือไม่ หากเป็น
บริเวณอับสัญญาณ จะต้องมีมาตรการอื่นทดแทน เช่น การใช้สัญญาณเสียง การตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
13.3) มาตรการกํากับดูแลพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย
 การตรวจนับ จํา นวนคนงาน (Check-in/Check-out Procedure) จะต้องมีบัน ทึกและ

ตรวจสอบชื่อและจํานวนคนงานที่เข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทํางาน
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝูาระวังอยู่ในบริเวณพื้นที่หน้างานด้านบน (Aboveground Site)
เพื่อทําหน้าที่ประสานการช่วยเหลือ ในกรณีที่เกิดเหตุกับคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงสร้างใต้ดิน
 มีการจัดการทางเข้า-ออก ให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา โดยไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางใดๆ
 มีปูาย/สัญลักษณ์บอกทิศทางอย่างชัดเจน เพื่อนําไปสู่ทางออกที่ปลอดภัย โดยเฉพาะกรณี
ฉุกเฉินที่คนงานอาจเกิดความตื่นตกใจจะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 มีเจ้าหน้าที่/วิศวกรความปลอดภัย ทําการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกวัน
รวมถึงอาจมีการเพิ่มความถี่การตรวจระหว่างช่วงเวลาการทํางานด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
 มีการจัดการเพื่อปูองกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย เช่น
- การกํา หนดและจํ า กั ด การกองเก็ บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ไฟได้ ให้ มี เ ท่ า ที่ จํ า เป็ น และอยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่
เหมาะสม และควรห่างจากทางเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงานมากกว่า 30 เมตร
- การกําหนดใช้ระบบใบอนุญาตทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work Permit)
- การห้ามนําสารที่ระเหยได้และติดไฟได้เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีที่จําเป็น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติงานของ Hot Work Permit
- การห้ามสูบบุหรี่ในพืน้ ที่ก่อสร้าง
- การจัดหาเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ก่อสร้างหรือใกล้
พื้นที่ก่อสร้างมากที่สุด
- มีการจัดการระบบระบายอากาศตามมาตรฐานที่กําหนด
 มีการออกแบบเพื่อปูองกันการรั่วซึมของน้ําเข้าสู่ภายในอุโมงค์ โดยชิ้นส่วนผนังอุโมงค์จะมีการ
ติดตั้งวัสดุกันน้ําซึมผ่าน และมีการอัดฉีดวัสดุ Grout โดยรอบผนังอุโมงค์ภายนอกอีกชั้นหนึ่ง
 มีเครื่องสูบน้ําเตรียมพร้อมเพื่อการสูบน้าํ ในกรณีฉุกเฉิน
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14) บริเวณทางขึ้น -ลงที่ 1 ของสถานีศรีย่า น ซึ่ง ตั้งอยู่ห่างจากสถานีบ ริการน้ํามั นประมาณ 60 เมตร มี
มาตรการด้านความปลอดภัย ดังนี้
 การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน กําแพงสถานีได้ถูกออกแบบมีความหนาประมาณ 1.00 เมตร
ซึ่งออกแบบเพื่อปูองกันผลกระทบจากแผ่นดินไหว ไม่น้อยกว่า 5 ริกเตอร์ (เทียบเท่าแรง
ระเบิด TNT 21 กิโลตัน) ตามกฎหมาย ซึ่งสามารถปูองกันแรงระเบิดได้
 การออกแบบโครงสร้างเหนือพื้นดิน ผนังด้านที่ใกล้กับสถานีบริการน้ํามัน จะออกแบบเป็น
กําแพงกันไฟ ส่วนโครงสร้างอื่นๆ เป็นคอนกรีต ซึ่งปูองกันความร้อนจากเปลวไฟได้ดีกว่า
โครงสร้างเหล็ก
 มีการใช้วัสดุเพื่อปูองกันเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน NFPA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่
เป็นสากล มีกําแพงกันไฟความสูง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
15) มาตรการด้านความปลอดภั ยในการก่อสร้างโครงสร้ างยกระดับและงานก่อสร้ างอาคารของโครงการ
กําหนด ดังนี้
15.1) ปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวง กํ าหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจั ดการด้ านความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
มาตรการเพื่อความปลอดภัยของตัวคนงานเองและความปลอดภัยของผู้ที่ผ่านไปมาใกล้เคียงพื้นที่
ก่อสร้างด้วย โดยหมวดที่สําคัญ ได้แก่ บททั่วไป เขตก่อสร้าง งานไฟฟูาและการปูองกันอัคคีภัย
งานเจาะและงานขุด งานก่อสร้างที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด หมวดค้ํายัน หมวดเกี่ยวกับเครื่องจักร
และปั้ น จั่ น ลิ ฟ ต์ ข นส่ ง วั ส ดุ ชั่ ว คราวและลิ ฟ ต์ โ ดยสารชั่ ว คราว เชื อ ก/ลวดสลิ ง และรอก
หมวดทางเดินชั่วคราวยกระดับสูง หมวดการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง
การพังทลายและการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ รวมถึงหมวดการคุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล
15.2) กําหนดมาตรการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทํางานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับโดยเฉพาะกรณีที่ต้องใช้
เครน ดังนี้
 ทําการอบรมพนักงาน ช่างเทคนิคและคนงานที่ทํางานการติดตั้งน้ําหนักชิ้นส่วนคานคอนกรีต
ให้เข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้อง และขีดจํากัดของอุปกรณ์
 มีการตรวจสอบ Launching Truss ทุกตัว ก่อนเริ่มการทํางาน เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี
 จัดให้มีวิศวกรหรือช่างเทคนิค ให้มีห น้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการทํางานอย่างเข้มงวด หากพบ
การทํางานผิดขั้นตอนหรือลัดขั้นตอน ให้ถือว่าพนักงานหรือคนงานจงใจกระทําผิดเพื่อให้เกิด
ความเสียหาย ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงและต้องมีการลงโทษ
 ในกรณี ที่ เ กิ ด ความขั ด ข้ อ งของเครื่อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ร ะหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งหยุ ดการ
ดําเนินงานทันทีและแจ้งวิศวกรควบคุมให้ทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว
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 กั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้คนทํางานอยู่บริเวณเสาตัวแรกของการยกอุปกรณ์และกั้นพื้นที่ไม่ให้รถ
ผ่านไป-มาระหว่างการยกแท่นเหล็ก/อุปกรณ์
16) กําหนดมาตรการด้านการประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้


ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีการประกันภัยต่อความเสียหายทั้งต่อร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน ของ
บุคคลที่ 3 หรือสาธารณชน ที่ได้รับอันตราย/ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนั้น จะได้รับการ
คุ้มครองและบรรเทา

(ข) ระยะดาเนินการ
 ปัจจัยด้านคุณภาพอากาศ
การดําเนินโครงการเป็นการให้บริการรถไฟฟูาขนส่งผู้โดยสาร จึงไม่มีการระบายมลสารทางอากาศที่จะ
กระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรื อประชาชน แต่อาจมีผลกระทบจากกิจกรรมภายนอก ได้แก่ ฝุุนละอองและก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้าใช้บริการในบริเวณอาคารจอดแล้วจร
 ปัจจัยด้านระดับเสียง
การวิ่งของรถไฟฟูาบนระบบราง จะก่อให้เกิดเสียงดังจากการสัมผัสกันของล้อ-ราง โดยเฉพาะช่วงการเข้า
โค้ง การเบรก การออกตัวจากสถานี ซึ่งได้กําหนดมาตรการติดตั้งกําแพงกันเสียงไว้แล้วสําหรับบริเวณที่คาดว่าจะมี
ระดับเสียงดังเกินกว่ามาตรฐาน
 ปัจจัยด้านความปลอดภัย
ระบบรถไฟฟูาเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีความปลอดภัยสูง มีระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อลดความ
ผิดพลาดของคน มีระบบแจ้งเหตุ ระบบเตือน และปูองกัน/ระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน เป็นต้น ที่ได้กําหนดให้มีตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบ โอกาสเกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยมีน้อยมาก
ดังนั้น มาตรการที่จะช่วยปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบ จึงมีดังนี้
1) มีระบบอาณัติสัญญาณและระบบควบคุมรถ (Signaling and Train Control) ให้เดินรถอย่างปลอดภัย
โดยระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟฟูา จะถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยระดับ 4 (SIL4)
สําหรับระบบที่เกี่ยวกับวิกฤติความปลอดภัย
2) มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทั้งกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ เสียง
ประกาศ (Public Address) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบแจ้งข่าวสารแก่ผู้โดยสาร เป็นต้น
3) มีแผนความปลอดภัยในการเดินรถ เพื่อใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดิน รถ การ
บริหารจัดการภัยอันตรายต่างๆ เป็นต้น
4) มีแผนการเดินรถในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมสําหรับสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5) ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างเข้มงวดบริเวณสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและสถานี เช่น การปูองกันการก่อการร้าย หรือ อัคคีภัย เป็นต้น
6) การปูองกันไฟไหม้ กําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection
Association) มีการปูองกันและการระงับเหตุอัคคีภัย คือ
6.1) การปูองกันการเกิดอัคคีภัย : หากมีอัคคีภัยเกิดขึ้นจะอยู่ในวงจํากัด โดยการกําหนดคุณลักษณะ
และคุณสมบัติของวัสดุและรูปแบบของอาคาร เช่น การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟง่ายและไม่มีควัน
เมื่อติดไฟ มีทางหนีไฟที่พอเพียงและไม่ซับซ้อน มีการระบายอากาศและควันไฟออกทางปล่อง
ระบายอากาศ (Ventilation Shaft) และระหว่างสถานี หากตัวสถานีห่างกันเกิน 1 กิโลเมตร ก็จะ
มีปล่องระบายอากาศและทางออกฉุกเฉิน (Intervention Shaft)
6.2) การระงับเหตุอัคคีภัย
6.2.1 การปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานีและอุโมงค์ มีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบฉีด
พ่นน้ํา ระบบท่อและสายฉีดน้ําดับเพลิง ระบบหัวดับเพลิงในอุโมงค์ ระบบดับเพลิงโดยใช้
แก๊ส และถังดับเพลิงแบบมือถือ
6.2.2 ระบบสั ญ ญาณเตื อนอั ค คีภั ย ประกอบด้ ว ย ระบบการฉี ด พ่ น น้ํ า เป็ น ระบบดั บ เพลิ ง
อัตโนมัติ ตู้ดับเพลิง ระบบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงในอุโมงค์ ระบบดับเพลิงโดยใช้แก๊ส (ระบบนี้
คือ FM200 เป็น Non CFC Gas) และถังดับเพลิงชนิดมือถือ ถังดับเพลิงชนิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้องมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างสม่ําเสมอด้วย
7) มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุโมงค์ และระบบราง รวมทั้งมีเครื่องมือในการตรวจการทรุดตัวของอุโมงค์
เพื่อให้แน่ใจว่าการเดินรถจะมีความปลอดภัย
8) มีการกําหนดและประกาศเขตความปลอดภัยบริเวณแนวอุโมงค์ โดยหากมีการก่อสร้าง ขุด เจาะใดๆ ใน
บริเวณดังกล่าว จะต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตจากการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก่อน
7.4.4 การจัดการขยะมูลฝอย
(ก) ระยะก่อสร้าง
ในช่วงการก่อสร้างจะมีขยะมูลฝอยซึ่งเกิดจากแหล่งกําเนิด 2 แหล่ง ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงาน
ก่อสร้าง ซึ่งส่ วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก เศษกระดาษ เป็นต้น ขยะมู ลฝอยและเศษวัสดุที่เกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภท เศษไม้ เศษเหล็ก เศษหิน เศษปูน รวมถึงขยะอันตราย เช่น น้ํามัน
เครื่องใช้แล้ว หลอดไฟเสื่อมสภาพ เป็นต้น ซึ่งหากขาดการจัดการที่ดี จะก่อให้เกิดผลกระทบปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆ เช่น การเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค การก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี จึงกําหนด
มาตรการ ดังนี้
1) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทําการแยกขยะประเภทของเสียอันตราย ที่เกิดจากการซ่อมบํารุงและทํางานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ นําไปจัดเก็บแยกต่างหากจากขยะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดต่อไป
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2) ต้องเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุประมาณ 200 ลิตร ตั้งไว้ในบริเวณพื้ นที่ก่อสร้างและ
บ้านพักคนงาน ให้มีจํานวนเพียงพอที่จะรองรับขยะในแต่ละวัน
3) ประสานกับกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตที่เกี่ยวข้องและเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อการจัดการและ
เก็บขนขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการ นําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามข้อกําหนดของพื้นที่ โดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ใน
พื้นที่ก่อสร้าง สํานักงานและบ้านพักคนงาน เป็นเวลานาน
4) ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้
4.1) ผู้รับเหมา ต้องแยกถังขยะชั่วคราวสําหรับรวบรวมขยะแต่ละประเภทซึ่ง ได้แก่ ดินที่ขุดขึ้นมา ขยะ
ปนเปื้อน เศษวัสดุ และขยะจากบ้านพักคนงาน
4.2) ขยะที่เกิดขึ้นต้องนําไปทิง้ ที่พนื้ ที่ทิ้งขยะจากงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
4.3) ต้องทําการขนขยะและดินออกจากที่รวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างไปยังที่ทิ้งขยะ เฉพาะ
ในช่วงเวลากลางคืน
4.4) หลีกเลี่ยงการทิ้งขยะตามอําเภอใจ โดยใช้ระบบตั๋วคือ ไม่อนุญาตให้ทิ้งขยะได้ตามใจชอบ จะทิง้ ได้
เฉพาะจุดที่อนุญาตให้ทิ้งหรือทิ้งใส่เรือท้องแบน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย ให้ใช้ระบบตั๋ว
มีหมายเลขลําดับ สําหรับพืน้ ทีก่ ่อสร้างแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการควบคุมให้รถขยะขนส่งขยะไปทิ้ง
ตามพื้นทีท่ ี่กําหนด
4.5) ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ ขยะ สารอันตราย ขยะพิเศษ
สุขภาพ อาชีวอนามัยในการจัดการ และกําจัดขยะทีป่ นเปื้อนด้วยวิธีที่มีความปลอดภัยและความ
เหมาะสม
(ข) ระยะดาเนินการ
ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มาจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีรถไฟฟูา อาคารจอดแล้วจร และ
บริเวณที่จอดรถไฟฟูา โดยจะเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ และขยะที่เกิดจากการซ่อมบํารุง ซึ่งจะเป็นการซ่อม
บํารุงเบาและการล้างทําความสะอาดรถไฟฟูาเท่านั้น โดยอาจมีทั้งขยะทั่วไปและขยะประเภทของเสียอันตราย ซึ่ง
จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดเป็นผลกระทบ โดยกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) จัดตั้งภาชนะรองรับขยะมู ลฝอยให้เพียงพอภายในแต่ละสถานี อาคารจอดแล้ วจร รวมถึงบริเวณที่จอด
รถไฟฟูา และจัดเตรียมภาชนะรวบรวมขยะ เพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดโดยกรุงเทพมหานคร และเทศบาล
เมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการต่อไป
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7.4.5 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
(ก) ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง
แนวเส้นทางของโครงสร้างใต้ดินและสถานีใต้ดิน ลอดผ่านพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ซึ่งภายในระดับชั้นใต้ดินอาจมีหลักฐานต่างๆทางโบราณคดี การก่อสร้างจึงอาจกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้หากไม่มีมาตรการปูองกัน
ความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของแหล่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้ โดยอาจเกิดการชํารุด เสียหาย นอกจากนี้ ฝุุนละออง ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
จะทําให้แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ตงั้ อยู่ในรัศมี 100 เมตร จากโครงการ ได้รับผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพ
คือ มีฝุนเกาะและทําให้วัสดุสกปรก เคลือบหมองเสียหาย
สําหรับมาตรการลดผลกระทบด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีดังนี้
1) การกําหนดตําแหน่งของสถานี ต้องอยู่ห่างจากโบราณสถาน หากพบโบราณสถานหรือโบราณวัตถุในขณะ
ก่อสร้าง ต้องแจ้งกับกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาสํารวจ
2) กําหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาการจ้างออกแบบและขุดย้าย ก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาออกแบบโครงสร้างที่อยู่
ใกล้ส ถานที่ สํา คัญ ทางประวั ติศาสตร์/วั ฒนธรรม ให้มีความกลมกลื น และสอดคล้ องกับ บริเวณพื้ น ที่
ใกล้เคียงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
3) ทําการออกแบบปล่องระบายอากาศให้มีจํานวนน้อยและโครงสร้างเล็กที่สุดเท่าที่จําเป็นจริงๆเท่านัน้ และ
ต้องจัดสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณที่ตั้งปล่องฯ ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ปลูก
ต้นไม้เพื่อช่วยปกปิดโครงสร้างของปล่อง เป็นต้น
4) ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ จะต้องนําความเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินการในกรุงรัตนโกสินทร์ไปดําเนินการด้วย
5) แนวเส้นทางช่วงที่ผ่านใกล้โบราณสถาน ให้ก่อสร้างในระดับความลึกมากพอที่จะไม่เกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้างของโบราณสถานโดยเน้นวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมสําหรับแต่ละบริเวณ
6) ดําเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
7) การก่อสร้างในช่วงที่ใกล้กับโบราณสถาน ให้ใช้วิธีการและเครื่องจักรกลที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อย
ที่สุด และระหว่างการก่อสร้าง ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณ โบราณสถานด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าอยู่
ในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อโบราณสถานหรือไม่
8) ตลอดระยะเวลาก่ อ สร้ า ง ให้ มี ก ารเฝู า ระวั ง โดยนั ก โบราณคดี หากพบแหล่ ง โบราณคดี ห รื อ แหล่ ง
ประวัติศาสตร์ ซาก หรือฐานรากโบราณสถาน ในบริเวณที่ดําเนินการก่อสร้าง ทั้งในระดับดินและใต้ดิน
โครงการต้องประสานกรมศิลปากรเพื่อทราบ และดําเนินการขุดสํารวจ เพื่อการจัดเก็บ หลักฐานทาง
โบราณคดี โดยการปรึกษาหารือกับกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด
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9) มาตรการเฉพาะสําหรับสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด
9.1) ก่อนการก่อสร้าง ให้มีการศึกษาตรวจสอบในงานโบราณคดีพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาใต้ดิน
สถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด ซึ่งประกอบด้วย งานค้นคว้าเอกสาร งานขุดค้นทางโบราณคดี
งานวิ เคราะห์หลั กฐานทางโบราณคดี งานดํ า เนิ น มาตรการเพื่ อลดผลกระทบ ซึ่ ง ครอบคลุ ม
กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการหรือทําพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในสถานีผ่าน
ฟูาและสถานีสามยอด
9.2) กรณีฐานปูอมและแนวกําแพงเมือง
 มีการตรวจสภาพความมั่นคงของโบราณสถาน
 มีการออกแบบและเสริม ความมั่ น คงทางวิ ศวกรรมต่ อโบราณสถาน ก่อนการดํ า เนิ น การ
ก่อสร้างใดๆในพื้นที่
 มีการติ ด ตั้ง เครื่องตรวจวั ดระดับ แรงสั่ นสะเทื อนบริเวณโบราณสถาน เพื่ อตรวจวั ดระดั บ
แรงสั่ น สะเทื อ นจากการก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม และไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
โบราณสถาน
9.3) กรณีฐานอาคารอิฐ แนวทางเดินและพื้นถนนโบราณ และแนวเส้นทางรถราง ซึ่งเป็นโบราณสถาน
 กรณีมีการขุดเปิดพื้นที่หน้าดิน จําเป็นต้องมีการดําเนินการขุดค้น – ขุดตรวจทางโบราณคดี
เพื่อศึกษากําหนดประเภทกับขอบเขตหลักฐานที่พบให้แน่ชัด
 กรณีมีการใช้พื้นที่บริเวณที่พบหลักฐาน ต้องมีการวางแผนและออกแบบมาตรการปูองกัน
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโบราณสถานตามแต่กรณี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กรมศิลปากร เช่น
- การบันทึกข้อมูลโดยละเอียดและตรวจสภาพความมั่นคงของหลักฐานโบราณสถาน
- จําแนกและประเมินความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์/โบราณคดี เพื่อพิจารณาวิธีการอนุรักษ์
หลักฐานโบราณสถานในขั้นต้นตามความเหมาะสม
- คัดเลือกวัตถุเพื่อการอนุรักษ์หรือตัดเก็บหลักฐานโบราณสถานเป็นส่วนๆ สําหรับนํามาจัด
แสดงในภายหลัง
- การวางแผน ออกแบบการจั ด แสดงนิท รรศการ หรือการจั ด แสดงหลักฐานตามความ
เหมาะสม
10) จัดแสดงนิทรรศการในสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด โดยจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีที่ขุดค้นได้บริเวณก่อสร้างสถานีนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลและให้บุคคลทั่วไปทราบ
11) ปฏิบัติต ามมติ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัต นโกสิน ทร์และเมืองเก่า โดยพิจ ารณาเปลี่ย น
เทคนิคการก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาในบริเวณกรุงรั ตนโกสินทร์จากแบบขุดเปิดหน้าดินเต็มพื้นที่ (Open
Cut) เป็นแบบขุดเปิดหน้าดินเฉพาะทางขึ้น – ลง และดําเนินงานก่อสร้างจากชัน้ ใต้ดินขึ้นมา (Pipe Roof
Concept) ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2545
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12) มีมาตรการในการปูองกันแนวกําแพงเมือง สําหรับสถานีผ่านฟูาและสถานีสามยอด ดังนี้
12.1) ใช้ Sheet Pile ความลึก 16 เมตร โดยกด Sheet Pile ตามแนวกําแพงเมือง ให้ห่างจากแนว
กําแพงเมืองประมาณ 0.5 เมตร ซึ่ง Sheet Pile จะช่วยปูองกันไม่ให้กําแพงเมืองเคลื่อนที่
12.2) ใช้ Sheet Pile + Jet Grout โดยหากไม่มั่นใจในวิธีที่ 1 ให้ทําการกด Sheet Pile ก่อนแล้วทํา
Jet Grout ปูองกันอีกชั้นหนึ่ง
12.3) ใช้ Cement Column โดยทํา Cement Column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 x 10 เมตร ลึก
ตลอดแนวกําแพง
13) มาตรการเฉพาะ สําหรับสถานีหอสมุดแห่งชาติและสถานีบางขุนพรหม


ให้ทําการขุดตรวจทางโบราณคดีก่อนการก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติและสถานีบางขุนพรหม
โดยในแต่ละสถานี ดําเนินการขุด 3 หลุม แต่ละหลุมมีขนาด 2 เมตร x 25 เมตร x 2 เมตร พร้อม
จัดทํารายงานผลการขุดตรวจแจ้งไปยังกรมศิลปากร เพื่อเป็นการปูองกันผลกระทบต่อหลักฐาน
ทางโบราณคดีใต้ผิวดินที่อาจมีอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

14) มาตรการเฉพาะสําหรับปล่องระบายอากาศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์


ให้ทําการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณก่อสร้างปล่องระบายอากาศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกรุง
รัตนโกสินทร์ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

IVS-02
IVS-03
IVS-04
IVS-05

ช่วงสถานีบางขุนพรหม-สถานีผ่านฟูา
ช่วงสถานีผ่านฟูา-สถานีสามยอด
ช่วงสถานีสามยอด-สถานีสะพานพุทธ (ฝั่งพระนคร)
ช่วงสถานีสามยอด-สถานีสะพานพุทธ (ฝั่งธนบุรี)

โดยมีขนาดของหลุมเจาะ 3 เมตร x 3 เมตร x 3 เมตร
(ข) ระยะดาเนินการ
ผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนจากการเปิดให้บริการเดินรถ คาดว่าแรงสั่นสะเทือนจากการเดินรถ จะมี
น้อยกว่าแรงสั่นสะเทือนจากรถยนต์บนถนน เพราะแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ของรถไฟฟูาในอุโมงค์ใต้ดินจะถูกดูด
ซับโดยราง ขณะที่แรงสั่นสะเทือนจากรถไฟฟูาส่วนที่ยกระดับ จะถูกส่งผ่านไปตามเสาลงสู่ชั้นฐานรากต่อไป ซึ่งจากผล
การประเมินสรุปได้ว่า ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่จะมีต่อโบราณสถานเป็นผลกระทบในระดับต่ํา
อย่างไรก็ตาม เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดเป็นผลกระทบที่สําคัญ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือน ตามที่กําหนดในมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่พบว่า มีระดับความสั่นสะเทือนสูงกว่า 3 มิลลิเมตรต่อวินาที ให้
วิเคราะห์หาสาเหตุและกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
2) หากพบว่ า กิจ กรรมจากการดํ า เนิ น การของโครงการส่ ง ผลกระทบและสร้า งความเสี ย หายต่ อแหล่ ง
โบราณคดีที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางโครงการ ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร ให้เข้า
มาตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข
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7.4.6 การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
(ก) ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา อาคารปล่องระบายอากาศ อาคารจอด
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟูา จะมีเครื่องจักร เครื่องยนต์ การกองวัสดุก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก เสาเข็ม ตอม่อ
นั่งร้าน และเครน ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทําให้เกิด ผลกระทบด้านทัศนียภาพ และเมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ รูปแบบโครงสร้างโครงการและอาคารสถานี อาจเกิดความขัดแย้ง ไม่สอดคล้องหรือกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ เพื่อเป็นการปูองกันและลดผลกระทบ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
ระยะก่อนการก่อสร้าง
1) ให้มีการออกแบบรูปแบบของสถานีรถไฟฟูาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานีรถไฟฟูา
เช่ น ออกแบบโดยการผสมผสานเอกลั กษณ์ ของสถาปั ต ยกรรมให้ส อดคล้องกับ พื้ นที่ ออกแบบโดย
คํานึงถึงผลกระทบทางทัศนียภาพ ในเรื่องของขนาด สัดส่วน สี วัสดุ และมีความงามทางสถาปัตยกรรมที่
เป็นสากล เป็นต้น และผู้รับจ้างก่อสร้างที่จะมาออกแบบรายละเอียดในภายหลัง ต้องทําการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการทํางานออกแบบ
2) เลี่ยงการบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงที่ทําการก่อสร้างใกล้กับศาสนสถานใกล้แนวเส้นทาง
ระยะก่อสร้าง
3) สร้างรั้วทึบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เป็นอาคารจอดแล้วจร และพื้นที่ก่อสร้างที่จอด
รถไฟฟูา
4) ผู้รับเหมาต้องรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้า ง โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งข้อบัญญัติควบคุมการก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองลัดหลวง
(ข) ระยะดาเนินการ
 แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูา
แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟูายกระดับ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจส่งผลกระทบต่อการบดบังทัศนียภาพ
ต่อพื้นที่ใกล้เคียงโครงการได้
 อาคารปล่องระบายอากาศ
อาคารปล่องระบายอากาศ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดผลกระทบในการบดบังทัศนียภาพพื้นที่
ใกล้เคียงโครงการบ้าง ซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่ จะมีอาคารบ้านเรือนที่เป็นตึกสูง จึงไม่เป็นผลกระทบที่สําคัญ
 อาคารจอดแล้วจร
อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง มีความสูงของอาคาร 10 ชั้น จึงก่อให้เกิดผลกระทบในการบดบังทัศนียภาพ
พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
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 ที่จอดรถไฟฟูา
ที่จอดรถไฟฟูาเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆตามการใช้ประโยชน์ และมีระดับ
ความสู ง ต่ า งๆกั น ทั้ ง นี้ ได้ กํ า หนดให้ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและมี ก ารจั ด ภู มิ ส ถาปั ต ย์ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ทั ศ นี ย ภาพที่ ดี หาก
เปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่ก่อนมีโครงการจะพบว่า พื้นที่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างไม่มี
ระเบียบ บางบริเวณมีสภาพเสื่อมโทรม การมีโครงการจึงมีส่วนช่วยในการปรับปรุงทัศนียภาพด้วยทางหนึ่ง
เพื่อเป็นการแก้ไขและลดผลกระทบ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
1) ลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพบริเวณจุดที่รถไฟฟูาเปลี่ยนระดับ โดยเทคนิคทางด้านภูมิทัศน์และการ
ปลูกต้นไม้
2) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวที่อาคารจอดแล้วจรทั้งสองแห่ง คือ อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก และอาคารจอด
แล้วจรราษฎร์บูรณะ รวมถึงที่จอดรถไฟฟูา โดยมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพ
ที่สวยงามตลอดเวลา
7.5

มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ก) ระยะก่อนการก่อสร้าง
1) ก่อนการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความเหมาะสม รวมถึงการลง
พื้น ที่ เพื่ อชี้ แจงผู้ อยู่ บริเวณสายทาง ผู้ ที่คาดว่ า จะได้ รับ ผลกระทบ ผู้ สั ญ จรและประชาชนทั่ ว ไป ให้
รับทราบข้อมูลโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
(ข) ระยะก่อสร้าง
1) จัดให้มีอาคารสํานักงานภาคสนามพร้อมบุคลากร อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องมือโสตทั ศนูปกรณ์ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปูองกั นแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการฯ
2) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
3) ติดตั้งปูายประกาศมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติ (ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
ก่อสร้าง) ในบริเวณสี่แยกหรือบริเวณที่จะสังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และสาธารณชน
ได้รับทราบและช่วยสังเกตการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบของผู้รับเหมา ในปูายประกาศ
ดังกล่าวจะต้องระบุสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการติดต่อแจ้งปัญหา ข่าวสาร แก่การรถไฟฟูาขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาโดยทันท่วงที
4) ติดปูายประกาศ เตือนให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้างและผู้สัญจรผ่านไปมา ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
1 สัปดาห์ ในกรณีที่จะต้องทํากิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
5) ติดปูายขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง
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(ค) ระยะดาเนินการ
ภายหลังการเปิดดําเนินการโครงการฯ ควรมีการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังต่อไปนี้
1) จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจัดทําเอกสารเพื่อใช้ควบคู่ กับ
การประชาสัมพันธ์ด้วย เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ปูายโฆษณา โดยติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน
2) มี กล่ องแสดงความคิ ด เห็น ติ ด ตั้ ง ไว้ ต ามสถานี ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ มาแจ้ ง กั บ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพืน้ ที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ได้รบั ผลกระทบ สอบถามข้อมูลและสํารวจความคิดเห็น
4) เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าปุา และบริจาคในเทศกาลกุศลต่างๆ เป็นต้น
5) จัดให้ผู้นําชุมชน กลุ่มเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ดูงานในโครงการ
7.6

สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจะยึดถือปฏิบัติหลังการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ

จากการศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้ อมที่ ได้รับความเห็น ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการรถไฟฟูาสายสี ม่ว ง
ช่วงบางซื่อ – สามเสนและรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะ
ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ ได้ผนวกโครงการทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกันเป็น โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ดังนั้น มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการรถไฟฟูา
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะต้องยึดถือปฏิบัติ จึงเป็นการผนวกมาตรการฯของ
โครงการทั้งสองและมาตรการที่เพิ่มเติมให้ครอบคลุมรายละเอียดฯ ที่เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง
ตารางสผ.1 ซึ่งได้รวมมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยแล้ว
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บทที่ 8
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.1

บทนา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นการผนวกรวมของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – สามเสน และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสามเสน – ราษฎร์บูรณะเข้า
ด้ว ยกัน โดยโครงการทั้ ง สองได้ รับ ความเห็นชอบในรายงานการวิ เคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมแล้ ว ส าหรับ การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ ได้มีการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
พบว่า มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบไว้ยังคงมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ถือปฏิบัติหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ อย่ า งไรก็ต าม จ าเป็ น ต้ องมี การปรับเพิ่ ม เติ ม บางประการเพื่ อให้ครอบคลุ มรายละเอีย ดโครงการส่ ว นที่
เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ การกาหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) นั้น มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
1) เพื่อให้ การพัฒ นาโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่ วง ช่ว งเตาปู น – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบนี้ จะเป็นประโยชน์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ และสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันต่อเวลาหากพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือมาตรการที่กาหนดยังไม่มีความ
เพียงพอ
2) แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างจะต้องผนวกไว้ในสัญญาจัดจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่วนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะดาเนินการนั้น เจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องนาไป
ปฏิบัติในระหว่างที่ให้บริการเดินรถ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนาไปปฏิบัติ ในบทนี้จึงได้แยกแผนปฏิบัติการออกเป็น
 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ ในระยะก่อสร้าง : เพื่อให้ผู้รับเหมานาไปปฏิบัติในระหว่าง
การก่อสร้างโครงการ
 แผนปฏิบั ติ การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบฯ ในระยะด าเนิ น การ : เพื่ อให้เจ้ า ของโครงการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายนาไปถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาดาเนินการ
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8.2

แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

8.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านกษัยการของดินและเสถียรภาพของดิน
1) หลักการและเหตุผล
ในระหว่างการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดการทรุดตัวของถนน ซึ่งในการก่อสร้างบริเวณแนวเส้นทาง
โครงการต้องให้มีการเฝ้าระวังการทรุดตัวของดิน ดังนั้น จึงได้กาหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว
2) วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบการทรุดตัวของถนนอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการ
3) พื้นที่ดาเนินการ
ตลอดแนวเส้นทางโครงการ
4) วิธีการดาเนินงาน
ติดตามตรวจสอบการทรุดตัวของถนน (Differential Settlement) อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการ
โดยมีข้อกาหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนที่ของดินและโครงสร้างอาคารต่างๆตามแนว
เส้นทางที่ทาการก่อสร้าง มีการกาหนดระยะเวลาที่ต้องตรวจวัด การส่งรายงานการตรวจวัด รวมถึงการพิจารณา
ทบทวนมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการทรุดตัวเกิดขึ้น
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ :

รฟม.จะควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมอย่ า ง
เคร่งครัด โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว

7) งบประมาณ
ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
8.2.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
1) หลักการและเหตุผล
กิจกรรมในระยะการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง เขม่าควันและไอเสียจากการทางานของเครื่องจักร โดย
เกิดจากการปรับพื้นที่ การขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและ
พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง โดยเฉพาะพื้ น ที่ อ่ อ นไหวด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งโครงการ เช่ น สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน
สถานพยาบาล และชุมชนที่มีผู้อาศัยหนาแน่น ทางโครงการฯจึงกาหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศในระยะ
ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างและทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ที่กาหนด โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟ้า อาคาร
จอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการ
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่จะดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง มีจานวน 8 สถานี ได้แก่









สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สถานีที่ 3 หอสมุดแห่งชาติ
สถานีที่ 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
สถานีที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถานีที่ 6 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
สถานีที่ 7 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
สถานีที่ 8 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม)

4) วิธีดาเนินการ
4.1) ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ที่ได้กาหนดไว้ในหัวข้อ 3) โดยมีดัชนี
คุณภาพอากาศ วิธีเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังตารางที่ 8.2.2-1
ตารางที่ 8.2.2-1 ดัชนีคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์
ดัชนี
1. ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP)
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10)
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
5. ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed
& Wind Direction)

วิธีเก็บตัวอย่าง
High Volume Air Sampler
High Volume Air Sampler, Size
Selective
Impinger Absorption
Tedlar Bag
Wind Speed Direction Sensor และ
Datalogger

วิธีวิเคราะห์
Gravimetric Method
Gravimetric Method
Chemiluminescence
Non-Dispersive Infrared Detection
Wind Rose Analysis

4.2) นาผลที่ได้จากการตรวจวัด และการวิเคราะห์ มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4.3) จั ด ท ารายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศ และสรุ ป สภาพปั ญ หา พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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5) ระยะเวลาดาเนินการ
 ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุด
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- จานวนจุดตรวจวัด
- ความถี่ของการตรวจวัด
รวม

=
=
=

67,000
8
6

บาท/สถานี/ครั้ง (5 วันต่อเนื่อง)
สถานี
ครั้ง/ปี

=

3,216,000 บาท/ปี

8.2.3 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเสียง
1) หลักการและเหตุผล
ในการก่อสร้า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น - ราษฎร์ บู รณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก)
มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ การขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งอาจเกิดเสียงดังรบกวนประชาชน
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า ทางโครงการจึงต้องมีแผนการติดตาม
ตรวจสอบระดับเสียง เพื่อให้มีข้อมูล รับทราบสถานการณ์และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและทันท่วงที
2) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งที่ อ าจเกิด จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งของโครงการ และทราบแนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงระดับเสียง ซึ่งอาจกระทบต่อประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง และผู้อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ พื้นที่ก่อสร้าง
สถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร รวมถึงที่จอดรถไฟฟ้า
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่จะดาเนินการตรวจวัดระดับเสียง มีจานวน 8 สถานี ได้แก่






สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สถานีที่ 3 หอสมุดแห่งชาติ
สถานีที่ 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
สถานีที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
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 สถานีที่ 6 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีที่ 7 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 สถานีท่ี 8 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม)
4) วิธีดาเนินการ
4.1) ทาการตรวจวัดระดับเสียงในระยะก่อสร้าง โดยมีดัชนีการตรวจวัด คือ
 ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1hr)
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
 ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
 ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
4.2) น าผลตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งที่ ไ ด้ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานระดั บ เสี ย งทั่ ว ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540
4.3) จั ด ท ารายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบระดั บ เสี ย ง และสรุป สภาพปั ญ หา อุป สรรค พร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
 ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุด
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าตรวจวัดระดับเสียง
- จานวนจุดตรวจวัด
- ความถี่ของการตรวจวัด
รวม

=
=
=

18,000
8
6

บาท/สถานี/ครั้ง (5 วันต่อเนื่อง)
สถานี
ครั้ง/ปี

=

864,000

บาท/ปี
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8.2.4 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน
1) หลักการและเหตุผล
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีการ
ใช้ เ ครื่ องจั ก รอุป กรณ์ ข นาดใหญ่ การขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง อาจเกิ ด ความสั่ น สะเทื อ นต่ อ
โบราณสถาน สถานพยาบาล ศาสนสถาน อาคารบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติด/ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งในส่วน
โครงสร้างทางยกระดับ สถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า ทางโครงการจึงต้องมีแผนการติดตาม
ตรวจสอบระดับ ความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง เพื่อให้มีข้อมูลรับทราบสถานการณ์และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
2) วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือนจากการดาเนินการของโครงการในระยะก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่า
การก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนที่จะกระทบต่อโบราณสถาน ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานศึกษา และ
ผู้อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในระยะการก่อสร้างมีจานวน 10 สถานี ได้แก่











สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สถานีที่ 3 วัดเอี่ยมวรนุช
สถานีที่ 4 วัดบวรนิเวศวรวิหาร
สถานีที่ 5 วัดราชนัดดา
สถานีที่ 6 ป้อมมหากาฬ
สถานีที่ 7 พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
สถานีที่ 8 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
สถานีที่ 9 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
สถานีที่ 10 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

4) วิธีดาเนินการ
4.1) ทาการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ทกี่ าหนด โดยมีค่าดัชนีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ได้แก่
 ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity: PPV)
 ความถี่ (Frequency)
4.2) นาผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน Richter & Meister Scale
(ส าหรับ ผลกระทบต่ อมนุ ษ ย์ ) และมาตรฐานความสั่ น สะเทื อน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.3) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน และสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อม
ข้อเสนอแนะต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
 ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุด
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าตรวจวัดความสั่นสะเทือน
- จานวนจุดตรวจวัด
- ความถี่ของการตรวจวัด
รวม

=
=
=

35,000
10
6

บาท/สถานี/ครั้ง (5 วันต่อเนื่อง)
สถานี
ครั้ง/ปี

=

2,100,000

บาท/ปี

8.2.5 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้าผิวดิน
1) หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น - ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก)
ในระยะก่อสร้าง อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน เช่น การเปิดหน้าดิน การขนย้าย
วัสดุ เศษวัสดุจากการก่อสร้างตกลงสู่ แหล่งน้า เป็นต้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้าในคลองเป็นระยะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในคลอง/ลารางที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้าในคลองและลารางสาธารณะ
3) พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าในคลอง/ลาราง จานวน 9 สถานี ได้แก่






สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
สถานีที่ 2 คลองสามเสน
สถานีที่ 3 คลองบางไส้ไก่
สถานีที่ 4 คลองดาวคะนอง
สถานีที่ 5 คลองบางปะแก้ว
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม






สถานีที่ 6 คลองบางปะกอก
สถานีที่ 7 คลองราษฎร์บูรณะ
สถานีที่ 8 คลองแจงร้อน
สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับที่จอดรถไฟฟ้า

4) วิธีดาเนินการ
4.1) เก็บ ตั ว อย่ า งน้ าในคลองและล ารางสาธารณะ ตามจุ ด ที่ กาหนด โดยมี ดั ช นี คุณ ภาพน้ าและวิ ธี
วิเคราะห์ ดังตารางที่ 8.2.5-1 ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ระบุใน Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, by APHA, AWWA and WEF หรือวิธีมาตรฐานที่
หน่วยงานรับรอง
ตารางที่ 8.2.5-1 ดัชนีคุณภาพน้าและวิธีวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพน้า
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. อุณหภูมิ (Temperature)
3. ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO)
4. ความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD)
5. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids : TSS)
6. น้ามันและไขมัน (Floatable Oil & Grease : FOG)
7. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB)
8. ไนเตรท (Nitrate : NO3-)
9. ฟอสเฟต (OrthoPhosphate : PO43-)
10. ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids :TDS)
11. ค่าการนาไฟฟ้า (Conductivity)

วิธีวิเคราะห์
Electrometric Method (pH Meter)
Thermometer
Membrane Electrode Method
5-Day BOD Test , Membrane Electrode Method
Dried at 103-105๐C
Partition Gravimetric Method
Most Probable Number Method
Brucine Method
Ascorbic Acid Colorimetric Method
Dried at 103-105๐C
Conductivity Meter

4.2) นาผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าที่ได้ เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ตาม
ประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4.3) จั ด ท ารายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพน้ า และสรุป สภาพปั ญ หา อุป สรรค พร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทุกๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7) งบประมาณ
- ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล
- จานวนจุดที่เก็บตัวอย่างน้า
- ความถี่ของการตรวจวัด
รวม

=
=
=

5,000
9
6

บาท/สถานี/ครั้ง
สถานี/ปี
ครั้ง/ปี

=

270,000

บาท/ปี

8.2.6 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้า
1) หลักการและเหตุผล
ในการพั ฒ นาโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น - ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก)
ในระยะก่อสร้าง อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ในคลอง
เช่น จากการเปิดหน้าดิน การขนย้ายวัสดุ เศษวัสดุจากการก่อสร้างตกลงสู่คลอง จึงต้องมีการติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาทางน้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้าในคลอง/ลารางที่อยู่ใกล้เคียงโครงการหรือที่แนวเส้นทางโครงการ
พาดผ่าน
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่จะดาเนินการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้าในคลอง/ลาราง จานวน 9 สถานีได้แก่










สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
สถานีที่ 2 คลองสามเสน
สถานีที่ 3 คลองบางไส้ไก่
สถานีที่ 4 คลองดาวคะนอง
สถานีที่ 5 คลองบางปะแก้ว
สถานีที่ 6 คลองบางปะกอก
สถานีที่ 7 คลองราษฎร์บูรณะ
สถานีที่ 8 คลองแจงร้อน
สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า

4) วิธีดาเนินการ
4.1) เก็บตัวอย่างน้าตามวิธีศึกษานิเวศวิทยาทางน้า ในคลองและลารางสาธารณะ ตามจุดที่กาหนด
นามาวิเคราะห์จาแนกชนิดและตรวจนับปริมาณ โดยมีดัชนีตรวจสอบคือ
 แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
 แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
 สัตว์หน้าดิน (Benthos)
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4.2) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เสนอต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ทุกๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล
- จานวนจุดที่เก็บตัวอย่างน้า
- ความถี่ของการตรวจวัด
รวม

=
=
=

10,000
9
6

บาท/สถานี/ครั้ง
สถานี/ปี
ครั้ง/ปี

=

540,000

บาท/ปี

8.2.7 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง
1) หลักการและเหตุผล
ในระยะก่อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น -ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เษก)
มี กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การคมนาคม เนื่ อ งจากการลดพื้ น ที่ ผิ ว จราจร เพื่ อ กั น พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรในการก่อสร้าง เป็นต้น ส่งผลทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ลดความสะดวกในการ
เดินทางของผู้สัญจรไป – มา ดังนั้น จึงกาหนดแผนการติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อตรวจสอบปริมาณการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง สถานีรถไฟฟ้า อาคารจอด
แล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเร่งด่วนเย็น
2.2) เพื่อตรวจสอบสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในระหว่างการก่อสร้างของโครงการ
2.3) เพื่ อน าข้อมู ลปริม าณจราจร และสถิติ การเกิด อุบั ติ เหตุ บนท้ องถนน มาปรับ แก้ไข มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดจุดสารวจปริมาณจราจรต่อวัน และอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ บริเวณถนนที่เส้นทาง
โครงการตัดผ่าน หรือบริเวณที่ทาการขุดถนนใช้ผิวจราจร รวมจานวน 20 สถานี ดังนี้
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สถานีที่ 1 ถนนทหาร
สถานีที่ 2 ถนนประชาราษฎร์สาย 1
สถานีที่ 3 ถนนสามเสน
สถานีที่ 4 ถนนเขียวไข่กา
สถานีที่ 5 ถนนอานวยสงคราม
สถานีที่ 6 ถนนนครไชยศรี
สถานีที่ 7 ถนนสุโขทัย
สถานีที่ 8 ถนนสังคโลก
สถานีที่ 9 ถนนขาว
สถานีที่ 10 ถนนนครราชสีมา
สถานีที่ 11 ถนนราชวิถี
สถานีที่ 12 ถนนพระสุเมรุ
สถานีที่ 13 ถนนราชดาเนินกลาง
สถานีที่ 14 ถนนมหาไชย
สถานีที่ 15 ถนนจักรเพชร
สถานีที่ 16 ถนนประชาธิปก
สถานีที่ 17 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สถานีที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์
สถานีที่ 19 ถนนประชาอุทิศ
สถานีที่ 20 ทางคู่ขนานของทางพิเศษด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า

4) วิธีดาเนินการ
4.1) บันทึกปริมาณจราจรรายวัน โดยแยกตามประเภทของยานพาหนะ ตามการจาแนกของกรมทางหลวง
คือ
- รถจักรยาน 2 ล้อและ 3 ล้อ (Bicycle & Tricycle : B&T)
- รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง (Motorcycle and Motor tricycle : MC)
- รถยนต์นั่ง (Passenger Car & Taxi : C & T)
- รถโดยสาร 4 ล้อ (Light Bus : LB)
- รถโดยสารตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป (Heavy Bus : HB)
- รถบรรทุก 4 ล้อ (Light Truck : LT)
- รถบรรทุก 6 ล้อ (Medium Truck : MT)
- รถบรรทุก 10 ล้อและรวมถึงรถพ่วง (Heavy Truck : HT)
4.2) บันทึกจานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างโครงการ
4.3) รวบรวมข้อมูลปริมาณจราจรต่อวัน และอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ โดยสรุปเป็นราย
เดือน และจัดทารายงานเสนอต่อ รฟม.
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5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการสารวจและสรุปข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (วันทาการและวันหยุด) ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
7) งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการตรวจติดตามด้านคมนาคมขนส่ง จานวนจุดที่สารวจ 20 สถานี ดาเนินการสารวจและสรุป
ข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 1,512,000 บาท/ปี
8.2.8 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ-สังคม
1) หลักการและเหตุผล
การก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น -ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก)
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน ความสะดวกสบายในการใช้ถนน การประกอบธุรกิจ การค้าขาย
ของประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ดังนั้น จึงมีการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการทบทวนความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ -สังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
2.2) เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจ -สังคม
ของโครงการ รวมถึงประสิทธิภาพของมาตรการนั้นๆ
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในระยะ 500 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และ
ที่จอดรถไฟฟ้า
4) วิธีดาเนินการ
4.1) ทาการสารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ โดยมีจานวนตัวอย่างที่สารวจเป็นไปตามหลักวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
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 ตัวแปรในการติดตามตรวจสอบ ได้แก่
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและความคิดเห็น/ทัศนคติต่อโครงการ
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ
 กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้นาชุมชน
- หัวหน้าครัวเรือน/คู่สมรส
- สถานประกอบการ
- ศาสนสถาน/สถานศึกษา/สถานพยาบาล
- ผู้แทนหน่วยงานราชการ
4.2) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสรุปปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 3 เดือน หลังจากเริ่มก่อสร้างโครงการฯ และสารวจทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
7) งบประมาณ
-

ค่าสารวจประมาณ
ความถี่ของการสารวจ

=
=

250,000
2

บาท/ครั้ง
ครั้ง/ปี

รวม

=

500,000

บาท/ปี

8.2.9 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1) หลักการและเหตุผล
ในระยะก่อสร้า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว งช่ ว งเตาปู น - ราษฎร์บู รณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เษก)
มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานก่อสร้าง บริเวณ Work Site และเศษ
วัสดุของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง จึงต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการขยะมูลฝอย
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบประเภท ปริมาณ และการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดในระยะการก่อสร้างโครงการ
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3) พื้นที่ดาเนินการ
3.1) พื้นที่ก่อสร้าง
3.2) บริเวณสานักงานควบคุมงานก่อสร้าง
3.3) บริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง
4) วิธีดาเนินการ
4.1) บันทึกประเภท ปริมาณ และน้าหนักของมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงปริมาณดินทราย
จากการขุดเจาะอุโมงค์ และวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง หรือรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง
4.2) ประเมินประสิทธิภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย โดยพิจารณาจากการตกค้างของมูลฝอย
เศษวัสดุ ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
4.3) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย และสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค
เสนอต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยทุกๆ สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุม ให้ผู้ รับเหมาก่อสร้า ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
7) งบประมาณ
ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
8.3

แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการ

8.3.1 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
1) หลักการและเหตุผล
ในการด าเนิ น โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว งช่ ว งเตาปู น - ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เ ษก)
แม้จะมีผลดีต่อคุณภาพอากาศ เนื่องจากไม่มีการระบายมลสารทางอากาศใดๆ แต่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อม
จากมลสารทางอากาศ (เช่น ฝุ่นละออง ไอเสีย) จากยานพาหนะที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางในบริเวณสถานี รถไฟฟ้า
อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า โดยเฉพาะหากมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้เคียง เช่น สถานศึกษา
ศาสนสถาน สถานพยาบาล และชุมชนที่มีผู้อาศัยหนาแน่น ทางโครงการฯ จึงกาหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในระยะดาเนินการ
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในระยะดาเนินการ เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ที่กาหนด โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟ้า
อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้าของโครงการ
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่จะดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน 12 สถานี ได้แก่













สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สถานีที่ 3 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
สถานีที่ 4 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
สถานีที่ 5 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม)
สถานีที่ 6 สถานีดาวคะนอง
สถานีที่ 7 สถานีบางปะแก้ว
สถานีที่ 8 สถานีบางปะกอก
สถานีที่ 9 สถานีสะพานพระราม 9
สถานีที่ 10 สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีที่ 11 สถานีพระประแดง
สถานีที่ 12 สถานีครุใน

4) วิธีดาเนินการ
4.1) ทาการตรวจวั ดคุณภาพอากาศบริเวณพื้น ที่ที่ ได้กาหนดไว้ โดยมี ดัช นีคุณ ภาพอากาศ วิธี เก็บ
ตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังตารางที่ 8.3.1-1
ตารางที่ 8.3.1-1 ดัชนีคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดัชนี
ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่รวมมีเทน (NMHC)
ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind
Direction)

วิธีเก็บตัวอย่าง
High Volume Air Sampler
High Volume Air Sampler
Implinger Absorption
Tedlar Bag
Sampling Bag
Wind Speed Direction Sensor
และ Datalogger

วิธีวิเคราะห์
Gravimetric Method
Gravimetric Method, Size Selective
Chemiluminescense
Non-dispersive Infrared
Flame Ionization
Wind Rose Analysis

4.2) นาผลที่ได้จากการตรวจวัด และการวิเคราะห์ มาเปรียบเทีย บกับมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่เกี่ยวข้อง
4.3) จั ด ท ารายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศ และสรุ ป สภาพปั ญ หา พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะต่อ (รฟม.)
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือนตลอดระยะดาเนินการ โดยตรวจวัดครั้งละ 5 วันต่อเนื่องครอบคลุมทั้งวัน
ทาการและวันหยุดราชการ
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- จานวนจุดตรวจวัด
- ความถี่ของการตรวจวัด

=
=
=

76,000
12
2

บาท/สถานี/ครั้ง (5 วันต่อเนื่อง)
สถานี
ครั้ง/ปี

รวม

=

1,824,000

บาท/ปี

8.3.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเสียง
1) หลักการและเหตุผล
การเปิดดาเนินการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
อาจส่งผลให้ระดับเสียงเพิ่มขึ้นจากการเดินรถ จึงต้องมีแผนการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในระยะดาเนินการ
2) วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวัดระดับเสียงจากการดาเนินโครงการ ให้มีข้อมูล รับทราบสถานการณ์และปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น พร้อมกับนาไปปรับปรุงมาตรการ หากพบว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อประชาชน ผู้อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทาง สถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และ ที่จอดรถไฟฟ้าของ
โครงการ
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่จะดาเนินการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 3 สถานี ได้แก่
 สถานีที่ 1 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีที่ 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 สถานีท่ี 3 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม)
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4) วิธีดาเนินการ
4.1) ทาการตรวจวัดระดับเสียงในระยะดาเนินการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด คือ
 ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1hr)
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
 ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
 ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
ทั้งนี้ การตรวจวัด จะดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุดราชการ
4.2) นาผลการตรวจวั ด ระดั บ เสีย งที่ ได้ เปรีย บเที ยบกับ มาตรฐานระดับ เสี ย งทั่ ว ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540
4.3) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง และสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะดาเนินการ โดยตรวจวัดครั้งละ 5 วันต่อเนื่องครอบคลุมทั้งวัน
ทาการและวันหยุดราชการ
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าตรวจวัดระดับเสียง
- จานวนจุดตรวจวัด
- ความถี่ของการตรวจวัด
รวม

=
=
=

18,000
3
2

บาท/สถานี/ครั้ง (5 วันต่อเนื่อง)
สถานี
ครั้ง/ปี

= 108,000 บาท/ปี

8.3.3 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน
1) หลักการและเหตุผล
การเปิดให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
อาจส่งผลให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการเดินรถ จึงต้องมีการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนเพื่อให้แน่ใจว่า การ
ดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโบราณสถาน ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานศึกษา และผู้อยู่ใกล้เคียง
แนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการดาเนินโครงการ เพื่อให้มีข้อมูล รับทราบสถานการณ์และปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่จะดาเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จานวน 8 สถานี ได้แก่









สถานีที่ 1 วัดเอี่ยมวรนุช
สถานีที่ 2 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
สถานีที่ 3 วัดราชนัดดา
สถานีที่ 4 ป้อมมหากาฬ
สถานีที่ 5 พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
สถานีที่ 6 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
สถานีที่ 7 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
สถานีที่ 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

4) วิธีดาเนินการ
4.1) ทาการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ทกี่ าหนด โดยมีค่าดัชนีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ได้แก่
 ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV)
 ความถี่ (Frequency)
4.2) นาผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน Richter & Meister Scale
(ส าหรับ ผลกระทบต่ อมนุ ษ ย์ ) และมาตรฐานความสั่ น สะเทื อน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร
4.3) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน และสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อม
ข้อเสนอแนะต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
5.1) ตรวจวัด 1 ครั้ง ก่อนเปิดให้บริการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับระยะดาเนินการ
5.2) ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) หลังจากเปิดดาเนินการ หากผลการตรวจวัดในช่วง 3 ปีแรกไม่เกิน
มาตรฐาน Richter & Meister Scale (สาหรับผลกระทบต่อมนุษย์) และมาตรฐานความ
สั่น สะเทื อน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ให้ยกเลิกแผนงานการติดตาม
ตรวจสอบด้านความสั่นสะเทือน
5.3) การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุดราชการ
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าตรวจวัดความสั่นสะเทือน
- จานวนจุดตรวจวัด
- ความถี่ของการตรวจวัด

= 35,000
= 8
= 2

บาท/สถานี/ครั้ง (5 วันต่อเนื่อง)
สถานี
ครั้ง/ปี

รวม

= 560,000

บาท/ปี

8.3.4 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้าผิวดิน
1) หลักการและเหตุผล
ในระยะดาเนินการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
จะมีน้าเสียเกิดขึ้นจากพนั กงานเจ้าหน้ าที่หรือผู้ที่ใช้ บริการในอาคารจอดแล้ว จรทั้ง 2 แห่ง คือ อาคารจอดแล้วจร
บางปะกอกและอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ นอกจากนี้ กิจกรรมในที่จอดรถไฟฟ้าก็จะมีน้าเสียเกิดขึ้นเช่นกัน เช่น
น้าเสียจากการล้างรถไฟฟ้า ซึ่งน้าเสียที่เกิดขึ้นจะได้รับการบาบัดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้าที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าในแหล่งน้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในคลอง/ลาราง ในระยะที่โครงการเปิดให้บริการ เพื่อให้ทราบแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าในแหล่งน้าที่อยู่ใกล้เคียง
3) พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าในคลอง/ลาราง จานวน 9 สถานี ได้แก่










สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
สถานีที่ 2 คลองสามเสน
สถานีที่ 3 คลองดาวคะนอง
สถานีที่ 4 คลองบางปะแก้ว
สถานีที่ 5 คลองบางปะกอก
สถานีที่ 6 คลองราษฎร์บูรณะ
สถานีที่ 7 คลองแจงร้อน (ติดอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ)
สถานีที่ 8 คลองขุดเจ้าเมือง
สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับที่จอดรถไฟฟ้า
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4) วิธีดาเนินการ
4.1) เก็บตัวอย่างน้าในคลองและลารางสาธารณะ ตามจุดที่กาหนด โดยวิธีการเก็บตัวอย่าง/วิธี การ
วิเคราะห์ ดาเนินการตามวิธีการมาตรฐานที่ระบุใน Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater by APHA, AWWA and WEF หรือวิธีที่หน่วยงานราชการรับรอง
โดยมีดัชนีคุณภาพน้าและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้า ดังตารางที่ 8.3.4-1
ตารางที่ 8.3.4-1 ดัชนีคุณภาพน้า และวิธีวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพน้า
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. อุณหภูมิ (Temperature)
3. ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO)
4. ความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD)
5. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids : TSS)
6. น้ามันและไขมัน (Floatable Oil & Grease : FOG)
7. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB)
8. ไนเตรท (Nitrate : NO3-)
9. ฟอสเฟต (OrthoPhosphate : PO43-)
10. ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids :TDS)
11. ค่าการนาไฟฟ้า (Conductivity)

วิธีวิเคราะห์
Electrometric Method (pH Meter)
Thermometer
Membrane Electrode Method
5-Day BOD Test , Membrane Electrode Method
Dried at 103-105๐C
Partition Gravimetric Method
Most Probable Number Method
Brucine Method
Ascorbic Acid Colorimetric Method
Dried at 103-105๐C
Conductivity Meter

4.2) นาผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าที่ได้ เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ตาม
ประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
4.3) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า และสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้า ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตลอดระยะดาเนินการ
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยงบประมาณบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล
- จานวนจุดที่เก็บตัวอย่างน้า
- ความถี่ของการตรวจวัด
รวม

=
=
=

5,000
9
2

บาท/สถานี/ครั้ง
สถานี/ปี
ครั้ง/ปี

=

90,000

บาท/ปี
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8.3.5 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้า
1) หลักการและเหตุผล
ในระยะดาเนินการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
จะไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้า แต่เนื่องจากจะมีน้าเสียเกิดขึ้นจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ใช้บริการในอาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่ง คือ อาคารจอดแล้วจรบางปะกอกและอาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ นอกจากนี้ กิจกรรมในที่จอดรถไฟฟ้า ก็จะมีน้าเสียเกิดขึ้นเช่น น้าเสียจากการล้างรถไฟฟ้า ซึ่งน้าเสียที่
เกิดขึ้นจะได้รับการบาบัดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้าที่อยู่ใกล้เคียง โดยในพื้นที่ใกล้เคียงอาคารจอดแล้วจรและที่
จอดรถไฟฟ้า พบมีคลอง/ลารางสาธารณะ ดังนั้น จึงควรมีการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาทางน้า
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพนิเวศวิทยาทางน้าในคลองและลารางสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงอาคารจอดแล้วจร
และที่จอดรถไฟฟ้า เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่โครงการเปิดดาเนินการ
3) พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์สภาพนิเวศวิทยาทางน้าในคลอง/ลาราง จานวน 9 สถานี ได้แก่










สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
สถานีที่ 2 คลองสามเสน
สถานีที่ 3 คลองดาวคะนอง
สถานีที่ 4 คลองบางปะแก้ว
สถานีที่ 5 คลองบางปะกอก
สถานีที่ 6 คลองราษฎร์บูรณะ
สถานีที่ 7 คลองแจงร้อน (ติดอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ)
สถานีที่ 8 คลองขุดเจ้าเมือง
สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับที่จอดรถไฟฟ้า

4) วิธีดาเนินการ
4.1) เก็บตัวอย่างน้าตามวิธีศึกษานิเวศวิทยาทางน้าในคลอง/ลาราง ตามจุดที่กาหนด นามาวิเคราะห์
จาแนกชนิด ปริมาณ และความชุกชุม โดยมีดัชนีตรวจสอบคือ
 แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
 แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
 สัตว์หน้าดิน (Benthos)
4.2) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เสนอต่อ รฟม.
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5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สภาพนิเวศวิทยาทางน้า ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตลอด
ระยะดาเนินการ
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล =
- จานวนจุดที่เก็บตัวอย่างน้า
=
- ความถี่ของการตรวจวัด
=
รวม

=

10,000
9
2

บาท/สถานี/ครั้ง
สถานี/ปี
ครั้ง/ปี

180,000

บาท/ปี

8.3.6 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง
1) หลักการและเหตุผล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่อการคมนาคม อย่างไรก็ตาม การมีโครงการอาจมี
ผลกระทบกับสภาพการจราจรบนถนนโครงข่ายที่เชื่อมต่อการคมนาคม เช่น ปริมาณยานพาหนะบริเวณที่เป็นสถานี
รถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร เป็นต้น ดังนั้น จึงกาหนดแผนการติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม
2) วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบปริมาณการจราจรบนถนนบริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอกและอาคารจอดแล้วจร
ราษฎร์บูรณะ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเร่งด่วนเย็น เพื่อให้ทราบสภาพการจราจร รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ
นามาปรับปรุงการให้บริการหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3) พื้นที่ดาเนินการ
 สถานีที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณอาคารจอดแล้วจรบางปะกอก ทั้งขาเข้าและขาออก
 สถานีที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ ทั้งขาเข้าและขาออก
4) วิธีดาเนินการและดัชนีติดตามตรวจสอบ
4.1) บั น ทึ ก ปริ ม าณจราจรรายวั น บนถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ในจุ ด ที่ ก าหนด โดยแยกตามประเภทของ
ยานพาหนะตามการจาแนกของกรมทางหลวง คือ
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- รถจักรยาน 2 ล้อและ 3 ล้อ (Bicycle & Tricycle : B&T)
- รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง (Motorcycle and Motor tricycle : MC)
- รถยนต์นั่ง (Passenger Car & Taxi : C & T)
- รถโดยสาร 4 ล้อ (Light Bus : LB)
- รถโดยสารตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป (Heavy Bus : HB)
- รถบรรทุก 4 ล้อ (Light Truck : LT)
- รถบรรทุก 6 ล้อ (Medium Truck : MT)
- รถบรรทุก 10 ล้อและรวมถึงรถพ่วง (Heavy Truck : HT)
4.2) บันทึกสถิติชนิดและจานวนยานพาหนะที่เข้ามาใช้บริการอาคารจอดแล้วจร โดยบันทึกเป็นรายวัน
4.3) บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสุขสวัสดิ์ ในช่วงที่ผ่านพื้นที่อาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่ง ของ
โครงการ
4.4) รวบรวมข้อมูลปริม าณจราจร สถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยสรุปเป็นรายเดือน นามา
พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพการให้บริการอาคารจอดแล้วจร และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการในช่วงปีแรกของการเปิดให้บริการ โดยดาเนินการสารวจเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วันต่อเนื่อง
คือ วันอาทิตย์และวันจันทร์ ครอบคลุมช่วงเวลาที่อาคารจอดแล้วจรเปิดให้บริการ
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าสารวจนับปริมาณจราจร
- ความถี่ของการสารวจ

=
=

35,000
12

บาท/ครั้ง
ครั้ง/ปี

รวม

=

420,000

บาท/ปี

8.3.7 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ-สังคม
1) หลักการและเหตุผล
ในระยะดาเนินการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรติดขัด
บนท้ องถนน อาจมีผลดีต่ อการประกอบธุ รกิจค้าขายในบริเวณที่ เป็ นสถานี อย่ างไรก็ตาม การดาเนิน โครงการก็อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญจากเสียง หรือจากความหนาแน่นยานพาหนะบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง หรือ
อื่นๆ ดังนั้น จึงกาหนดให้มีการสารวจความเห็นของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
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2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ -สังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า
3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในระยะ 500 เมตรจากแนวเส้นทางโครงการ สถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า
4) วิธีดาเนินการ
4.1)

ทาการสารวจข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยมีจานวนตัวอย่างที่สารวจเป็นไปตามหลักวิชาการระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 ตัวแปรในการติดตามตรวจสอบ ได้แก่
- การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ -สังคมของครัวเรือน โดยเปรียบเทียบก่อนมีโครงการฯ
และหลังจากที่มีโครงการฯ แล้ว
- การใช้ประโยชน์จากโครงการ และผลกระทบที่เกิดจากโครงการฯ
- ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อโครงการ
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตลอดจนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
 กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้นาชุมชน
- หัวหน้าครัวเรือน/คู่สมรส
- ศาสนสถาน/สถานศึกษา/สถานพยาบาล
- ผู้แทนหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางรถไฟฟ้า
4.2) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ สรุปปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อ รฟม.

5) ระยะเวลาดาเนินการ
สารวจปีละ 2 ครั้ง ในระยะ 3 ปีแรก ที่เปิดดาเนินการของโครงการ
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
- ค่าสารวจประมาณ
- ความถี่ของการสารวจ
รวม

=
=

250,000
2

บาท/ครั้ง
ครั้ง/ปี

=

500,000

บาท/ปี
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8.3.8 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1) หลักการและเหตุผล
ในระยะดาเนินการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
จะมีขยะมูลฝอยจากสถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า ซึ่งได้กาหนดให้มีมาตรการในการจัดการไว้
แล้ว และเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่กาหนดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยในระยะดาเนินโครงการ
3) พื้นที่ดาเนินการ
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)

สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
ที่จอดรถไฟฟ้า

4) วิธีดาเนินการ
4.1) บันทึกประเภทและปริมาณ (ในรูปปริมาตรหรือน้าหนัก) ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่สถานี
รถไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร และที่จอดรถไฟฟ้า โดยบันทึกเป็นรายวัน แล้วสรุปผลเป็นรายเดือน
4.2) ประเมิน ประสิท ธิภาพการจัดการ โดยพิจารณาจากปริมาณขยะตกค้างในพื้ นที่ และปัญหาที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่เกิดจากโครงการ
4.1) จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย และสรุปสภาพ
ปัญหา อุปสรรค เสนอต่อ รฟม.
5) ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอยทุกๆ เดือน
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
หมายเหตุ : รฟม.จะควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
7) งบประมาณ
บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบ
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8.4

แผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1) หลักการและเหตุผล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นระบบขนส่งมวลชน
ทางรางที่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย
รวดเร็ว ผู้โดยสารสามารถทราบเวลาเดินทางล่วงหน้า ประหยัดพลังงาน ช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทาให้คุณภาพ
ชีวิตของพลเมืองดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการอาจส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อผู้ที่อาศัยในบริเวณเขตทางของ
โครงการ ผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโครงการและผู้ที่สัญจรไป-มาตามแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งบางกลุ่มอาจได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ต้องสูญเสียที่ดินและทรัพย์สินเพื่อก่อสร้ างแนวเส้นทาง หรือบางกลุ่มอาจได้รับผลกระทบทางอ้อม
จากระดับเสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความสะดวกสบายในการสัญจรไป–มาลดลงในระยะก่อสร้าง เป็นต้น
เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการกาหนดแผนการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวเส้นทาง ทั้งประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการถูกโยกย้ายเวนคืน และผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่
ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนต้องมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่ อให้ผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบ ได้ แก่ ผู้ ถือ กรรมสิ ท ธิ์ ค รอบครองที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ผู้ ที่ อ าศั ย
บริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบข้อมูล
ข่าวสารจากโครงการ และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2.2) เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับโครงการ
รวมทั้งคลี่คลายปัญหาข้อสงสัยและข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาโครงการ
2.3) เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข ป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) กลุ่มเป้าหมาย
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)

ผู้ถูกเวนคืนและโยกย้าย
ผู้อยู่อาศัย ผู้นาชุมชน บริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ
ประชาชนผู้ใช้ถนนโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับแนวเส้นทางโครงการ
ประชาชนทั่วไป

4) พื้นที่ดาเนินการ
สื่อสาธารณะ บริเวณเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
5) รูปแบบ ระยะเวลาและวิธีดาเนินการ
เนื่องจากกลุ่ มเป้ าหมายมี หลายกลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มผู้ไ ด้รับ ผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน หรือมีการ
โยกย้ายออกจากที่อยู่เดิม กลุ่มผู้ที่มิได้ถูกเวนคืนแต่อยู่ใกล้เคียงซึ่งจะได้รับผลกระทบ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะ
ดาเนินการ ผู้ที่สัญจรไปมาในถนนโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับแนวเส้นทางโครงการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึง ต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม และระยะ
การพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
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5.1) ระยะก่อนก่อสร้าง
(1) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างโดยการใช้สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงการ
โดยดาเนินการเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ ก่อนการก่อสร้าง
(2) จัดตั้งหน่วยประสานงานให้ป ระชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้ทราบถึงขั้นตอนการทดแทน
ทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิในการขออุทธรณ์ค่าชดเชย อย่างละเอียด โดยมีสื่อ/เครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ เช่น แผนผังแสดงแนวเส้นทางโครงการ บริเวณที่ถูกเวนคืน เอกสารข้อกาหนดหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องดาเนินการโดยเร็วหลังจากโครงการได้รับอนุมัติอนุญาต หรือ
อย่างน้อยไม่เกิน 1 เดือน หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการ
(3) ประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับผลกระทบโดยตรง โดยการทาจดหมายแจ้งถึงผู้ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ จะต้องถูกเวนคืนเพื่อการพัฒนาโครงการ จากนั้น ทาการติดต่อประสาน
โดยตรงเพื่อสร้างความเข้าใจในระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนของการชดเชยต่อไป
(4) ติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีข้อมูลแนวเส้นทางโครงการ แผนการพัฒนาโครงการ ข้อมูล
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งในบริเ วณที่จะมีการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ บริเวณแนวถนน ง8 บริเวณ
ก่อสร้างอาคารสถานี บริเวณก่อสร้างทางขึ้น – ลง ของสถานีใต้ดิน บริเวณก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร
รวมถึงบริเวณก่อสร้างพื้นที่จอดขบวนรถไฟฟ้า โดยติดตั้งอย่างน้อย 2 จุด (2 ฝั่งของถนน) ต่อ 1
พื้นที่ และดาเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนเริ่มการก่อสร้าง
(5) จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ที่มีข้อมูลแนวเส้นทางโครงการ ลักษณะโครงการ ตาแหน่ง
ที่ตั้งของสถานีและองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ รวมถึงแผนงานพัฒนาโครงการ เป็นต้น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนตามแนวเส้นทางโครงการ โดยดาเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ก่อนเริ่มการก่อสร้าง
5.2) ระยะก่อสร้าง
(1) ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์
เพื่อให้ประชาชนทั่ วไป ซึ่ง รวมถึงผู้ ที่อาศัยในบริเวณใกล้ เคียง ทราบเกี่ย วกับแผนกา รก่อสร้า ง
โครงการ รวมถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้าง โดยดาเนินการเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
(2) จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยมีที่ตั้ง ณ สานักงาน
ควบคุมการก่อสร้างโครงการ ทาหน้าที่เสนอข้อมูลข่ าวสารโครงการที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้สนใจ
รับเรื่องราวร้องเรียนและประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไข พร้อมทาการชี้แจง/ตอบกลับผู้ร้องเรียน
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ (ดังรูปที่ 8.4-1)
(3) จัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เกี่ยวกับพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
รวมถึงช่องทางการติดต่อไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียนของโครงการ โดยติดตั้ง
ให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณจุดเริ่มต้นของโครงการ บริเวณก่อสร้างอาคารสถานีทุกแห่งและทางขึ้น ลง บริเวณก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร รวมถึงบริเวณก่อสร้างพื้นที่จอดขบวนรถไฟฟ้า โดยติดตั้งไว้
ตลอดระยะการก่อสร้าง
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บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(4) ประสานกับหน่วยงานที่กากับดูแลด้านการจราจรในท้ องที่ที่จะมีการก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์
แจ้งแผนงานการก่อสร้าง และร่วมหารือในการกาหนดวิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้
เส้นทางทราบแผนการจัดการจราจรในแต่ละช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยง
เส้นทาง เป็นการลดความวิตกกังวลและความเดือดร้อนของผู้ใช้ถนนโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
ดาเนินการเป็นระยะ ตลอดช่วงการก่อสร้าง
(5) ผู้รับเหมา รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน และ
ผลการดาเนินการแก้ไข เสนอต่อ รฟม.ทุกเดือน
5.3) ระยะดาเนินการ
เมื่ อ เปิ ด ด าเนิ น การ รฟม.หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการด าเนิ น การเดิ น รถ จั ด ท าแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ทราบเกี่ยวกับการเปิดให้บริการของโครงการ โดยดาเนินการอย่างน้อย 1
ครั้ง เมื่อเริ่มเปิดให้บริการ
(2) จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการที่มีรายละเอียดแนวเส้นทาง สถานี ค่าโดยสาร สิ่งอานวย
ความสะดวกและการเชื่ อมต่ อการเดิ น ทาง เป็ น ต้น เพื่ อประชาสั มพั น ธ์ แก่ประชาชนตามแนว
เส้นทางโครงการ โดยดาเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนแรกของการเปิดให้บริการ
(3) ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบช่องทางการติดต่อกับโครงการ เพื่อการร้องเรียน การ
เสนอแนะข้อคิดเห็น โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงไว้ในบริเวณสถานีทุกแห่ง
(4) มีขั้นตอนและแนวทางในการดาเนินการเพื่อแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียน โดยปัจจุบันมีขั้ นตอนที่
กาหนดไว้ ดังรูป
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ควบคุม
กากับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยเคร่งครัด
6.2) ระยะดาเนินการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุในแผนงานนั้นๆ
7) งบประมาณ
7.1) ระยะก่อนก่อสร้าง
7.2) ระยะก่อสร้าง 3 ปี
7.3) ระยะดาเนินการ (ปีเปิด)
8.5

2,470,000
4,470,000
770,000

บาท
บาท
บาท

สรุปแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์
บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) หลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังตารางที่ 8.5-1
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รูปที่ 8.4-1 แผนภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
แผนการติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศ

ระยะก่อสร้าง
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1.1 ดัชนีตรวจวัด
 ฝุ่นละอองรวม (TSP)
 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่รวมมีเทน (NMHC)
 ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)
1.2 ความถี่และระยะเวลา
1.2 ความถี่และระยะเวลา
 ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะดาเนินการ
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและ
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่องครอบคลุมทั้งวันทาการ
วันหยุด
และวันหยุดราชการ
1.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
1.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
 สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
 สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 สถานีที่ 3 หอสมุดแห่งชาติ
 สถานีที่ 3 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีที่ 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
 สถานีที่ 4 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 สถานีที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 สถานีที่ 5 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม)
 สถานีที่ 6 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีรถไฟฟ้ายกระดับทั้ง 7 สถานี คือ
(1) สถานีดาวคะนอง
 สถานีที่ 7 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
(2) สถานีบางปะแก้ว
 สถานีที่ 8 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อิหม่าม)
(3) สถานีบางปะกอก
(4) สถานีสะพานพระราม 9
(5) สถานีราษฎร์บูรณะ
(6) สถานีพระประแดง
(7) สถานีครุใน

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.1 ดัชนีตรวจวัด
 ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP)
 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)

ระยะดาเนินการ

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-1)
แผนการติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)
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ระยะดาเนินการ

1.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)1/
1.5 งบประมาณ
 3,216,000 บาท/ปี (67,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
2.1 ดัชนีตรวจวัด
 Leq 1 hr
 L90
 Leq 24 hr
 Ldn
 Lmax
2.2 ความถี่และระยะเวลา
 ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและ
วันหยุด
2.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
 สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 สถานีที่ 3 หอสมุดแห่งชาติ
 สถานีที่ 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
 สถานีที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 สถานีที่ 6 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีที่ 7 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 สถานีที่ 8 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม)
2.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)1/
2.5 งบประมาณ
 864,000 บาท/ปี (18,000 บาท/สถานี/ครั้ง)

1.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
1.5 งบประมาณ
 รวม 1,824,000 บาท/ปี (76,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
2.1 ดัชนีตรวจวัด
 Leq 1 hr
 L90
 Leq 24 hr
 Ldn
 Lmax
2.2 ความถี่และระยะเวลา
 ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดาเนินการ
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งวันทาการ
และวันหยุดราชการ
2.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีที่ 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 สถานีที่ 3 มัสยิดอิมามอาลี (อาลี-อีหม่าม)

2.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
2.5 งบประมาณ
 108,000 บาท/ปี (18,000 บาท/สถานี/ครั้ง)

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ระดับเสียง

ระยะก่อสร้าง

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-2)
แผนการติดตามตรวจสอบ
3. ความสั่นสะเทือน

ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

บทที
บทที่ 8่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งมาตรการและแผนปฏิ
ารติดดตามตรวจสอบผลกระทบสิ
ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง่งแวดล้
แวดล้อม และแผนปฏิบบตั ัติกิการติ
แวดล้ออมม

8-30
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3.1 ดัชนีตรวจวัด
3.1 ดัชนีตรวจวัด
 ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV)
 ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity: PPV)
 ความถี่ (Frequency )
 ความถี่ (Frequency )
3.2 ความถี่และระยะเวลา
3.2 ความถี่และระยะเวลา
 ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 ตรวจวัด 1 ครั้ง ก่อนเปิดให้บริการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ
กับระยะดาเนินการ
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและ
วันหยุด
 ปี ล ะ 2 ครั้ ง (ทุ ก 6 เดื อ น) หลั ง จากเปิ ด ด าเนิ น การ หากผลการ
ตรวจวัดในช่วง 3 ปีแรกไม่เกินมาตรฐาน Richter& Meister Scale
(สาหรับผลกระทบต่อมนุษย์) และมาตรฐานความสั่นสะเทือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อ
อาคาร ให้ยกเลิกแผนงานการติดตามตรวจสอบด้านความสั่นสะเทือน
 การตรวจวัดดาเนินการครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและ
วันหยุดราชการ
3.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
3.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 กรมชลประทาน
 สถานีที่ 1 วัดเอี่ยมวรนุช
 สถานีที่ 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 สถานีที่ 2 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 สถานีที่ 3 วัดเอี่ยมวรนุช
 สถานีที่ 3 วัดราชนัดดา
 สถานีที่ 4 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 สถานีที่ 4 ป้อมมหากาฬ
 สถานีที่ 5 วัดราชนัดดา
 สถานีที่ 5 พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
 สถานีที่ 6 ป้อมมหากาฬ
 สถานีที่ 6 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
 สถานีที่ 7 พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
 สถานีที่ 7 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีที่ 8 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
 สถานีที่ 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 สถานีที่ 9 โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 สถานีที่ 10 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-3)
แผนการติดตามตรวจสอบ
3. ความสั่นสะเทือน (ต่อ)
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3.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)1/
3.5 งบประมาณ
 2,100,000 บาท/ปี (35,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
4.1 ดัชนีตรวจวัด
 ความเป็นกรด – ด่าง (pH)
 อุณหภูมิ (Temperature)
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (DO)
 ความสกปรกในรูป บีโอดี (BOD)
 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
 น้ามันและไขมัน (FOG)
 โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB)
 ไนเตรท (NO3-)
 ฟอสเฟต (PO43-)
 ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (TDS)
 ค่าการนาไฟฟ้า (Conductivity)
4.2 ความถี่และระยะเวลา
 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทุกๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
4.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
 สถานีที่ 2 คลองสามเสน
 สถานีที่ 3 คลองบางไส้ไก่
 สถานีที่ 4 คลองดาวคะนอง
 สถานีที่ 5 คลองบางปะแก้ว

ระยะดาเนินการ
3.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
3.5 งบประมาณ
 560,000 บาท/ปี (35,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
4.1 ดัชนีตรวจวัด
 ความเป็นกรด – ด่าง (pH)
 อุณหภูมิ (Temperature)
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (DO)
 ความสกปรกในรูป บีโอดี (BOD)
 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
 น้ามันและไขมัน (FOG)
 โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB)
 ไนเตรท (NO3-)
 ฟอสเฟต (PO43-)
 ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (TDS)
 ค่าการนาไฟฟ้า (Conductivity)
4.2 ความถี่และระยะเวลา
 เก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตลอดระยะดาเนินการ
4.3 สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
 สถานีที่ 2 คลองสามเสน
 สถานีที่ 3 คลองดาวคะนอง
 สถานีที่ 4 คลองบางปะแก้ว
 สถานีที่ 5 คลองบางปะกอก

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. คุณภาพน้าผิวดิน

ระยะก่อสร้าง

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-4)
แผนการติดตามตรวจสอบ
4. คุณภาพน้าผิวดิน (ต่อ)

4.5
5. นิเวศวิทยาทางน้า

5.1
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5.2
5.3

4.4
4.5
5.1

5.2
5.3

ระยะดาเนินการ
 สถานีที่ 6 คลองราษฎร์บูรณะ
 สถานีที่ 7 คลองแจงร้อน (ติดอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ)
 สถานีที่ 8 คลองขุดเจ้าเมือง
 สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับที่จอดรถไฟฟ้า
หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
งบประมาณ
 90,000 บาท/ปี (5,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
ดัชนีตรวจวัด
 แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
 แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
 สัตว์หน้าดิน (Benthos)
ความถี่และระยะเวลา
เก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6เดือน) ตลอดระยะดาเนินการ
สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
 สถานีที่ 2 คลองสามเสน
 สถานีที่ 3 คลองดาวคะนอง
 สถานีที่ 4 คลองบางปะแก้ว
 สถานีที่ 5 คลองบางปะกอก
 สถานีที่ 6 คลองราษฎร์บูรณะ
 สถานีที่ 7 คลองแจงร้อน (ติดอาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ)
 สถานีที่ 8 คลองขุดเจ้าเมือง
 สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับที่จอดรถไฟฟ้า

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.4

ระยะก่อสร้าง
 สถานีที่ 6 คลองบางปะกอก
 สถานีที่ 7 คลองราษฎร์บูรณะ
 สถานีที่ 8 คลองแจงร้อน
 สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับที่จอดรถไฟฟ้า
หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)1/
งบประมาณ
 270,000 บาท/ปี (5,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
ดัชนีตรวจวัด
 แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
 แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
 สัตว์หน้าดิน (Benthos)
ความถี่และระยะเวลา
เก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
สถานีที่ทาการตรวจวัด
 สถานีที่ 1 คลองบางซื่อ
 สถานีที่ 2 คลองสามเสน
 สถานีที่ 3 คลองบางไส้ไก่
 สถานีที่ 4 คลองดาวคะนอง
 สถานีที่ 5 คลองบางปะแก้ว
 สถานีที่ 6 คลองบางปะกอก
 สถานีที่ 7 คลองราษฎร์บูรณะ
 สถานีที่ 8 คลองแจงร้อน
 สถานีที่ 9 ลารางสาธารณะที่ติดกับที่จอดรถไฟฟ้า

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-5)
แผนการติดตามตรวจสอบ
5. นิเวศวิทยาทางน้า (ต่อ)

ระยะดาเนินการ
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5.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
5.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
1/
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
5.5 งบประมาณ
5.5 งบประมาณ
 540,000 บาท/ปี (10,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
 180,000 บาท/ปี (10,000 บาท/สถานี/ครั้ง)
6.1 ดัชนีตรวจวัด
6.1 ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ
 ปริมาณการจราจรต่อวัน
 บันทึกปริมาณจราจรรายวัน บนถนนสุขสวัสดิ์ ในจุดที่กาหนด โดย
แยกตามประเภทของยานพาหนะตามการจาแนกของกรมทางหลวง
 จานวนอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ
โดยดาเนินการรวบรวมปริมาณจราจร ทั้งสถิ ติแ ละสาเหตุก ารเกิด
 บันทึกสถิติชนิดและจานวนยานพาหนะ ที่เข้ามาใช้บริการอาคารจอด
อุบัติเหตุ
แล้วจร โดยบันทึกเป็นรายวัน
 บั น ทึ ก สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิด ขึ้ น บนถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ในช่ ว งที่ ผ่ า นพื้ น ที่
อาคารจอดแล้วจรทั้ง 2 แห่งของโครงการ
 รวบรวมข้อมูลปริมาณจราจร สถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดย
สรุปเป็นรายเดือน นามาพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพการให้บริการ
อาคารจอดแล้วจร และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
6.2 ความถี่และระยะเวลา
6.2 ความถี่และระยะเวลา
ดาเนินการในช่วงปีแรกของการเปิดให้บริการ โดยให้ดาเนินการสารวจเดือนละ
 ดาเนินการสารวจและสรุปข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (วันทาการ
1 ครั้ง ครั้งละ 2 วันต่อเนื่อง คือ วันอาทิตย์และวันจันทร์ ครอบคลุมช่วงเวลา
และวันหยุด) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ที่อาคารจอดแล้วจรเปิดให้บริการ
6.3 พื้นที่เป้าหมาย
6.3 สถานีติดตามตรวจสอบ
บริเวณถนนที่เส้นทางโครงการฯ ตัดผ่าน หรือบริเวณที่ทาการขุดถนนใช้ผิว
 สถานีที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณอาคารจอดแล้วจร บางปะกอก ทั้งขาเข้า
จราจร ได้แก่
และขาออก
 สถานีที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณอาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ ทั้ง
ขาเข้าและขาออก

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6. การคมนาคมขนส่ง

ระยะก่อสร้าง

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-6)
แผนการติดตามตรวจสอบ
6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบตั ิการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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7. เศรษฐกิจ - สังคม

ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
 สถานีที่ 1 ถนนทหาร
 สถานีที่ 12 ถนนพระสุเมรุ
 สถานีที่ 2 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  สถานีที่ 13 ถนนราชดาเนินกลาง
 สถานีที่ 3 ถนนสามเสน
 สถานีที่ 14 ถนนมหาไชย
 สถานีที่ 4 ถนนเขียวไข่กา
 สถานีที่ 15 ถนนจักรเพชร
 สถานีที่ 5 ถนนอานวยสงคราม
 สถานีที่ 16 ถนนประชาธิปก
 สถานีที่ 6 ถนนนครไชยศรี
 สถานีที่ 17 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 สถานีที่ 7 ถนนสุโขทัย
 สถานีที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์
 สถานีที่ 8 ถนนสังคโลก
 สถานีที่ 19 ถนนประชาอุทิศ
 สถานีที่ 9 ถนนขาว
 สถานีที่ 20 ทางคู่ขนานของทาง
พิเศษ ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างที่จอด
 สถานีที่ 10 ถนนนครราชสีมา
รถไฟฟ้า
 สถานีที่ 11 ถนนราชวิถี
6.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
6.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
1/
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
6.5 งบประมาณ
6.5 งบประมาณ
 1,512,000 บาท/ปี
 420,000 บาท/ปี
7.1 ตัวแปร
7.1 ตัวแปร
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
 การเปลี่ ย นแปลงสภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คมของครั ว เรื อ น โดย
เปรียบเทียบก่อนมีโครงการฯ และหลังมีโครงการฯ แล้ว
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง และความคิดเห็น/ทัศนคติ
ต่อโครงการ
 การใช้ประโยชน์จากโครงการฯ และผลกระทบที่เกิดจากโครงการฯ
 ปัญหาที่เกิดจากโครงการฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
 ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อโครงการ
โครงการ
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ตลอดจนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อโครงการฯ
7.2 ความถี่และระยะเวลา
7.2 ความถี่และระยะเวลา
 ภายใน 3 เดือน หลังจากเริ่มก่อสร้างโครงการฯ และสารวจทุกๆ 6
 สารวจปีละ 2 ครั้ง ในระยะ 3 ปีแรก ที่เปิดดาเนินการของโครงการ
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-7)
แผนการติดตามตรวจสอบ
7. เศรษฐกิจ – สังคม (ต่อ)

7.3
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7.5
8. การจัดการขยะมูลฝอย

8.1

ระยะดาเนินการ
7.3 ประชากรเป้าหมาย
 ผู้นาชุมชน
 หัวหน้าครัวเรือน/คู่สมรส
 สถานประกอบการ
 ศาสนสถาน/สถานศึกษา/สถานพยาบาล
 ผู้แทนหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ขนาดตัวอย่าง มีดังนี้
 แต่ละสถานีเป็นไปตามหลักวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
7.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
7.5 งบประมาณ
 500,000 บาท/ปี (250,000 บาท/ครั้ง)
8.1 ดัชนีที่ทาการตรวจสอบ
 บันทึกประเภทและปริมาณ (ในรูปปริมาตรหรือน้าหนัก) ของขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้ นในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดแล้ว จร และที่จอด
รถไฟฟ้า โดยบันทึกเป็นรายวัน แล้วสรุปผลเป็นรายเดือน
 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ โดยพิจารณาจากปริมาณขยะตกค้าง
ในพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียที่เกิดจากโครงการ

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.4

ระยะก่อสร้าง
ประชากรเป้ า หมาย ประกอบด้ว ยผู้ที่ อ ยู่ใ นระยะ 500 เมตร จากพื้น ที่
ก่อสร้างโครงการ ดังนี้
 ผู้นาชุมชน
 หัวหน้าครัวเรือน/คู่สมรส
 สถานประกอบการ
 ศาสนสถาน/สถานศึกษา/สถานพยาบาล
 ผู้แทนหน่วยงานราชการ
ขนาดตัวอย่าง มีดังนี้
 แต่ละสถานีเป็นไปตามหลักวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
หน่วยงานรับผิดชอบ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)1/
งบประมาณ
 500,000 บาท/ปี (250,000 บาท/ครั้ง)
ดัชนีตดิ ตามตรวจสอบ
 บันทึก ประเภท ปริมาณ และน้าหนักของมูลฝอยจากกิจ กรรมการ
ก่อสร้าง รวมถึงปริมาณดินทรายจากการขุดเจาะอุโมงค์ และวัสดุที่
เกิดจากการก่อสร้าง หรือรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง
 ประเมินประสิทธิภาพและปั ญหาเกี่ ยวกับ การจัดการมูลฝอย โดย
พิ จ ารณาจากการตกค้ า งของมู ล ฝอย เศษวั ส ดุ ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการ

ตารางที่ 8.5-1 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
หลังขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ-8)
แผนการติดตามตรวจสอบ
8. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

บทที่ 8
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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8.2 ความถี่และระยะเวลา
8.2 ความถี่และระยะเวลา
 ดาเนินการติดตามตรวจสอบการจั ดการขยะมูลฝอย ทุกๆ สัปดาห์
 ดาเนินการติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย ทุกๆเดือน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
8.3 สถานที่ทาการตรวจสอบ
8.3 สถานที่ทาการตรวจสอบ
 พื้นที่ก่อสร้าง
 สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
 บริเวณสานักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 อาคารจอดแล้วจรบางปะกอก
 บริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง
 อาคารจอดแล้วจรราษฎร์บูรณะ
 ที่จอดรถไฟฟ้า
8.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
8.4 หน่วยงานรับผิดชอบ
1/
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)2/
8.5 งบประมาณ
8.5 งบประมาณ
 ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
 บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบ
1/
หมายเหตุ : รฟม.ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
2/
รฟม.ควบคุมกากับให้บริษัทผู้เดินรถเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้เดินรถเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินงานดังกล่าว

บทที่ 9
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

บทที่ 9
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

บทที่ 9
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าโครงการมีความเหมาะสมที่ดาเนินการต่อไป หลังจากนั้นเป็นเป็นการ
วิเคราะห์มูลค่าของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินโครงการเพื่อให้ทราบว่าโครงการสามารถรับความ
เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.1

ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ด้านการเงิน

ในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 กรณี ตามโครงสร้างค่าโดยสารซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องจานวนผู้โดยสาร ซึ่งทา
ให้รายได้แตกต่างกัน รวมถึงเงินของทุนในระบบรถไฟฟ้าและตัวรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ซึ่งการวิเคราะห์กรณีดังกล่าว
ประกอบด้วย
กรณีที่ 1 : ค่าโดยสารตามระยะทาง ไม่มีคา่ เปลี่ยนเส้นทางระหว่างรถไฟฟ้า รฟม. (Distance Fare)
กรณีที่ 2 : 20 บาท ตลอดเส้นทาง ไม่มีคา่ เปลี่ยนเส้นทาง (20 Baht Flat Fare)
9.1.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ
ระยะเวลาในการวิเคราะห์ 30 ปี โดยใช้ดัชนีในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจ
(EIRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C Ratio) ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ อัตราส่วนลดที่นามาใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนสุทธิทางเศรษฐกิจมีอยู่ ด้วยกัน 2
อัตรา ได้แก่ ร้อยละ 8.0 (สาหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ) และร้อยละ 12.0 (สาหรับการวิเคราะห์กรณี
พื้นฐาน) ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของรัฐบาลไทย ระบุให้ใช้อัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 12 เป็นตัวกาหนดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจของโครงการขนาดใหญ่
9.1.2 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
และผลตอบแทนที่ได้รับด้านต้นทุน ได้แก่ การลงทุนเบื้องต้นในโครงการ มูลค่าที่เหลือของสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการ
ใช้งาน การลงทุนจัดหาสินทรัพย์ใหม่มาแทนที่สินทรัพย์ที่ตัดออกจากบัญชี และค่าใช้จ่าย O&M ด้านผลตอบแทน
รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ การประหยัดเวลาในการเดินทาง การลดลงของจานวนคนใช้รถและ
ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า โครงข่ายรถไฟฟ้าจะเปิดบริการให้ครบทุกเส้นทางได้ภายในปี
พ.ศ. 2572 และเมื่อระบบรถไฟฟ้าสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วให้ถือว่า ผลประโยชน์เหล่านี้สิ้นสุดลง
สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้
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บทที่ 9
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กรณีที่ 1: ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ กรณีค่าโดยสารตามระยะทาง
Discount Rate
8.00%
12.00%
13.62%

NPV (ล้านบาท)
88,421
15,220
0

B/C Ratio
1.78
1.17
1.00

EIRR
13.62%

กรณีที่ 2: ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ กรณีค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย
Discount Rate
8.00%
12.00%
17.52%

NPV (ล้านบาท)
156,862
54,235
0

B/C Ratio
2.35
1.59
1.00

EIRR
17.52%

9.1.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยการพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนลดเป็น 2 อัตรา ได้แก่ อัตราส่วนลด
ร้อยละ 12 และอัตราส่วนลดร้อยละ 8
กรณีที่ 1: กรณีค่าโดยสารตามระยะทาง ค่าผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.08 และ 1.66
ตามลาดับ
กรณีที่ 2: กรณีค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย ค่าผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.47 และ 2.19
ตามลาดับ
นอกจากนี้ โครงการทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพิ่มเติม โดยปรับเปลี่ยนต้นทุนและผลประโยชน์ขึ้นและลง
ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 รวมเป็น 24 กรณี เมื่อมีการปรับเปลี่ยนต้นทุนและผลประโยชน์ จะได้อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (EIRR) ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด (ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 20) สูงกว่า กรณีค่า
โดยสารตามระยะทางมีค่าร้อยละ 9.55 ส่วนกรณีค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย มีค่าร้อยละ 12.63
9.1.4 การวิเคราะห์ด้านการเงิน
ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (FIRR) สามารถสรุปได้ดังนี้
กรณีที่ 1: กรณีค่าโดยสารตามระยะทาง ค่า FIRR ปีที่ 25 และปีที่ 30 มีค่า 1.69% และ 3.23% ตามลาดับ
กรณีที่ 2: กรณีค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย ค่า FIRR ปีที่ 25 และปีที่ 30 มีค่า -42.73% และ -43.23%
ตามลาดับ
9.2

การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ ความคุ้มทางเศรษฐกิจ ของโครงการ และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ในการพิจารณาโครงการในภาพรวม แต่ในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมิได้มีหน่วยวัดเป็นตัวเงิน
ทาให้ไม่สามารถนามารวมกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการได้
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ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นมูลค่า เพื่อที่จะได้สามารถนาไปหักลบกับ
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ซึ่งจะทาให้สามารถทราบถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จะได้จากโครงการ เมื่อเทียบกับ
ผลเสียด้านสิ่งแวดล้อม
โดยในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม ต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนความสาคัญนี้ออกมาในรูปมูลค่า จึงเสมือนเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชน สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการลงทุนนั้นๆ
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ด้านการเงินได้ผนวกมูลค่าเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันแล้ว ซึ่งในบทของการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ
ผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้
9.2.1 วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกลั่นกรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจ าแนกผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ความส าคัญ เพื่ อน าไปประเมิ น มู ล ค่ า ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรอง ดังนี้
 ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะไม่นามาประเมินมูลค่า
 มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับรุนแรงต่า (น้อย) และสามารถประเมินมูลค่า โดยการสังเกต

พฤติกรรม โดยใช้มูลค่าตลาดโดยตรง จะนามาประเมินมูลค่า
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับรุนแรงปานกลางและสูง จะนามาประเมินมูลค่า ยกเว้นในส่วนที่
ประเมินไว้แล้ว ในส่วนที่อยู่นอกพื้นที่ศึกษาผลกระทบ และในส่วนที่อยู่ในต้นทุนโครงการแล้ว
เหตุที่ต้องประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดาเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันหรือลด
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการฯ ไม่สามารถประกันได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพราะบางครั้งอาจเกิด
จากการดาเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การประเมินในส่วนนี้
จะมี ข้อกาหนดว่า ถ้าหากการดาเนิ น การไม่เป็น ไปตามที่กาหนดไว้ ตามแผนลดผลกระทบ จะก่อให้เกิด มูล ค่า ของ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง และโครงการยังมีความเหมาะสมหรือไม่
2) การประเมินมูลค่าผลกระทบ
การประเมินมูลค่าด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นการคานวณมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมูลค่า
ตัวเงิน โดยหลักในการประเมิน ต้องคานึงถึงประเภทของประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ
ประเมิน และวิธีที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้
2.1) การจาแนกประเภทของผลประโยชน์
ผลประโยชน์ ท างสิ่ ง แวดล้ อม สามารถจ าแนกเป็ น กลุ่ ม ตามลั กษณะการใช้ ป ระโยชน์ (ปรับ ปรุง จาก
Bateman, Ion J, et al., 2002) ดังนี้
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(1) มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ (Use Value) คือ การที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
(1.1) มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์โดยตรง (Direct Use Value) คือ มูลค่าที่บุคคลในฐานะ
ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้ที่เกิดขึ้ นจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง
เช่น การใช้เป็นที่พักอาศัย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
(1.2) มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์โดยอ้อม (Indirect Use Value) คือ มูลค่าที่ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่ง และให้ประโยชน์ต่อบุคคล
โดยผ่ า นกระบวนการผลิ ต เช่ น การปลู ก พื ช ซึ่ ง ธาตุ อ าหารในดิ น เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต
นอกเหนือจาก พันธุ์ ยาปราบศัตรูพืช และอื่น ๆ การปรับปรุงที่ดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(2) มูลค่าที่เกิดจากการมิได้ใช้ประโยชน์ (Non - Use Value) คือ มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประโยชน์ต่อบุคคลในรูปของการสร้าง
ความรู้สึกยินดี เมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดีและคงอยู่ โดยที่บุคคล
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งมูลค่าประเภทนี้ อาจ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(2.1) มูลค่าจากการคงอยู่ต่อไป (Existence Value) คือ มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากการที่บุคคลได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อบุคคล
ทราบว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ยังอยู่ในสภาพที่ดี
(2.2) มูลค่าเพื่อลูกหลาน (Bequest Value) คือ มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
บุคคลได้รับประโยชน์ เมื่อ ทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังอยู่ในสภาพที่ดี
เพื่อให้ลูกหลานหรือประชาชนรุ่นหลัง ได้เห็นหรือได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
(3) มูลค่าเผื่อจะใช้ (Option Value) คือ มูลค่าที่สะท้อนความพอใจของบุคคลต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต หรือการที่ประชาชนต้องการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่าดังกล่าวนี้
เป็นมูลค่าที่ผู้ใช้อาจจะใช้ทรัพยากรหรือต้องการใช้จริงในอนาคตมีความเต็มใจที่จะจ่าย เพื่อเป็น
หลักประกันว่าทรัพยากรดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ให้ได้ใช้ในอนาคต
จากที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปองค์ประกอบของมูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์ ได้ดังรูปที่ 9.2.1-1
ซึ่งแสดงการจาแนกประเภทของมูลค่าสิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้
Total Economic Value =

Use Value + Non-Use Value + Option Value

Use Value

=

Direct Use Value + Indirect Use Value

Non-Use Value

=

Existence Value + Bequest Value
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มูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์
Total Economic Value

มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์

มูลค่าที่เกิดจากการมิได้ใช้ประโยชน์

มูลค่าเผื่อจะใช้

(Use Value)

(Non-Use Value)

(Option Value)

มูลค่าที่เกิดจากการ
ใช้ประโยชน์โดยตรง

มูลค่าที่เกิดจากการ
ใช้ประโยชน์ โดยอ้อม

(Direct Use Value)

(Indirect Use Value)

มูลค่าจากการ
คงอยู่ตลอดไป
(Existence Value)

มูลค่าเพื่อลูกหลาน
(Bequest Value)

ที่มา : การศึกษาพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ จัดทาโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2543

รูปที่ 9.2.1-1 การจาแนกประเภทของมูลค่าสิ่งแวดล้อม

2.2)

เทคนิควิธีการประเมิน

เนื่ องจากสิน ค้าและบริการทางสิ่ งแวดล้ อมส่ วนมาก จะไม่ มีการซื้ อขายแลกเปลี่ ย นผ่ า นกลไกตลาด
ตามปกติเหมือนกับสินค้าและบริหารทั่วไป ดังนั้น ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีก าร
ต่างๆ ที่จะสามารถวัดถึงมูลค่า ของสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงได้ขึ้นมา เทคนิควิธีการต่างๆ เหล่านี้ มีความเหมาะสมกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ต่างกันออกไป ประกอบกับแต่ละเทคนิควิธีต่างๆ ใช้ข้อมูลในการประเมินที่อาจจะไม่
เหมือนกัน ข้อมูลที่มีอยู่อาจจะไม่เอื้อต่อการประเมินด้ วยวิธีหนึ่ง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งอาจจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้
น่าเชื่อถือกว่า
การศึกษามูลค่าด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นตัวเงินนั้น แบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
(1.1) การประเมินค่าโดยตรง (Direct Valuation Approaches) เป็นการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมูลค่าตลาดโดยตรง อันประกอบด้วย
 วิธีประเมินจากผลผลิตที่เปลี่ยนแปลง (Changes-in-Productivity Approach) เป็นการ

ประเมินจากผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การก่อสร้างโครงการอาจทาให้ปริมาณสัตว์น้า
ลดลง
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 วิธีประเมินค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost Approach) เป็นการประเมินโดยนาค่า

เสียโอกาสมาประยุกต์ใช้ ว่าหากไม่ทาการก่อสร้างโครงการในบริเวณดังกล่าว สามารถนาไป
ทากิจกรรมอย่างอื่นได้
 วิธีประเมินการสูญเสียรายได้ (Loss-of-Earning Approach) เป็นการประเมินโดยนาการ

สูญเสียรายได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคของประชาชน มาประเมินมูลค่า เช่น
ในขณะที่ดาเนินการก่อสร้างโครงการ อาจเกิดมลภาวะทางอากาศ เนื่องจากฝุ่นละอองมาก
ขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และทาให้ทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกัน ด้านเศรษฐกิจสังคม สามารถประเมินค่าเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลง/เพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมาจากการมีโครงการได้
 การประเมินจากค่าใช้จ่ายในการป้องกัน (Preventive Expenditure Approach) เป็น

ค่าใช้ จ่ายที่ รัฐบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เจ้าของโครงการ เตรีย มเอาไว้จ่า ยเพื่ อ
หลีกเลี่ยง และ/หรือ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น อาทิ บริเวณที่จะ
ทาการก่อสร้างโครงการ อยู่ใกล้จุดที่เป็นแหล่งน้าประปาของชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
รัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าของโครงการ จาเป็นต้องย้ ายจุดที่เป็น
แหล่งน้าดิบให้พ้นเขตก่อสร้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานดังกล่าว จะถูกนามาประเมิน
เป็นมูลค่าของผลกระทบ
 การประเมิ น จากค่ า ใช้ จ่ า ย ในการทดแทนส่ ว นที่ สู ญ เสี ย ไป (Replacement

Cost
Approaches) วิธีการดังกล่าว นิยมใช้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างถาวร และ /หรือ เป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เช่น การก่อสร้างโครงการบนพื้นที่เกษตร หรือทับพื้นที่
บ้านเรือนประชาชน วิธีการประเมินแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

-

วิธีประเมินค่าทดแทนทรัพย์สินโดยตรง (Direct Asset Replacement Cost
Approach) เป็นการประเมินจากค่าชดเชยโดยตรงจากส่ วนที่สูญเสียไป เช่น การ
ชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้กับราษฎรที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตก่อสร้าง

-

วิธีประเมินมูลค่าโยกย้าย (Relocation Cost Approach) เป็นการประเมินจาก
ค่า ใช้ จ่ า ยในการโยกย้ า ยที่ อ ยู่ อ าศั ย และ /หรือ อาคารพาณิ ช ย์ เมื่ อ ต้ องก่ อ สร้ า ง
โครงการบริเวณดังกล่าว

-

วิธีประเมินค่าชดเชยทางอ้อม (Shadow Project Approach) เป็นการประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง โดยการทดแทนด้วยสินค้า หรือบริการที่นามาชดเชย
ส่วนที่สูญเสียออกไป เช่น อากาศที่ร้อนขึ้น ต้องชดเชยด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ การสูญเสียพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ก็ต้องทดแทนด้วย
การปลูกป่า การขาดสิ่งสาธารณูปโภคก็ต้องชดเชยโดยการสร้างระบบสาธารณูปโภค
เพิ่มเติม
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(1.2) การประเมินทางอ้อมจากตลาดตัวแทน (Surrogate Market Approaches) นิยมใช้กับ
ผลกระทบที่ไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรง แบ่งออกเป็น 3 วิธีการ คือ
 วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Value Approach) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
Hedonic Price Technique เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าของสังหาริมทรัพย์ เช่น ราคา
สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของบริเวณที่ไม่มีโครงการกับบริเวณที่มีโครงการ
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถนามากาหนดเป็นมูลค่าของผลกระทบได้
 วิธีประเมินค่าที่ดิน (Land Value Approach) มีลักษณะเช่นเดียวกับ Property Value
Approach แต่จะใช้เฉพาะมูลค่าของที่ดินเพียงอย่างเดียว มาใช้ในการประเมิน
 วิธีประเมินค่าเดินทาง (Travel Cost Approach) นิยมใช้ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว
โดยนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการมาท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวมาประเมิน
(2) การประเมินโดยสารวจความพึงพอใจ
การประเมินค่าที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ หรือวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ สามารถใช้ประเมิน
จากความยินดีที่จ่ายของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งนับว่าเป็นตัวแทนมูลค่าของทรัพยากรหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์
(3) การผนวกผลลั พธ์ ที่ ได้ จ ากการประเมิ นมู ล ค่าทางเศรษฐศาสตร์สิ่ ง แวดล้ อม ในการวิ เคราะห์
โครงการ
การศึกษาในส่วนนี้ เป็นการนาผลการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ไปรวมกับต้นทุนหรือผลประโยชน์ของโครงการ เพื่อคานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value-NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return-IRR) และอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์กับต้นทุน
(Benefit Cost Ratio-B/C) เพื่อทาการวิเคราะห์ความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นการนาต้นทุนและ
ผลประโยชน์ม าเปรีย บเทีย บกัน เพื่อพิ จารณาว่า ค่า นั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ ที่ย อมรับได้ว่ า มี ความเหมาะสมทางด้า น
เศรษฐศาสตร์หรือไม่ ซึ่งจะยอมรับได้ต่อเมื่อมีผลประโยชน์โดยรวม สูงกว่าต้นทุนโดยรวม
9.2.2 ผลการศึกษา
1) การกลั่นกรองผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญ
จากการกลั่นกรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ที่ต้องนามาประเมิ นมูล ค่าผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทั้ งในระยะ
ก่อสร้าง และระยะดาเนินการ ดัง แสดงการกลั่นกรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการประเมินมูลค่า ทั้งระยะก่อสร้าง
และ ระยะดาเนินการ ในตารางที่ 9.2.2-1
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ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

ระดับผลกระทบ

ผลการกลั่นกรอง

ระดับผลกระทบ

ผลการกลั่นกรอง

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ไม่ประเมิน (ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้)

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

 ทรัพยากรดิน/กษัยการของดินและเสถียรภาพของดิน

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ไม่ประเมิน (ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้)

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

ไม่มีผลกระทบ (0)
ผลกระทบระดับต่า (-1)

ไม่ประเมิน
ประเมิน

ไม่มีผลกระทบ (0)
ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

 เสียง

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมิน

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

ไม่มีผลกระทบ (0)
ผลกระทบระดับต่า (-1)

ไม่มีผลกระทบ (0)
ประเมิน

ไม่มีผลกระทบ (0)
ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

ผลกระทบระดับต่า (-1)
ผลกระทบระดับต่า (-1)

ไม่ประเมิน (ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้)
ไม่ประเมิน (ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้)

ไม่มีผลกระทบ (0)
ผลกระทบระดับต่า (-1)

ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
(ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้)

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

ผลกระทบระดับสูง (+3)

ประเมิน

ผลกระทบระดับปานกลาง (-2)

ประเมินไว้แล้วในต้นทุนโครงการ

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

 การระบายน้าและการควบคุมน้าท่วม

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมิน

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

 การคมนาคมขนส่ง

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมิน

ผลกระทบระดับสูง (+3)

ประเมินไว้แล้วในผลประโยชน์โครงการ

 การจัดการมูลฝอย

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมิน

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

1. ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
 สภาพภูมิประเทศ
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 ความสั่นสะเทือน
 คุณภาพน้าผิวดิน
2. ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ
 นิเวศวิทยาทางบก
 นิเวศวิทยาทางน้า
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ระบบสาธารณูปโภค

บทที่ 9
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 9.2.2-1 การกลั่นกรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการประเมินมูลค่า ระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
 เศรษฐกิจและสังคม
 การโยกย้ายเวนคืน
 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 โบราณคดี/ประวัติศาสตร์/ ศาสนสถาน
 การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ

ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

ระดับผลกระทบ

ผลการกลั่นกรอง

ระดับผลกระทบ

ผลการกลั่นกรอง

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมินไว้แล้วในผลกระทบอากาศและเสียง

ผลกระทบระดับปานกลาง (+2)

ประเมินไว้แล้วในผลประโยชน์โครงการ

ผลกระทบมาก (-3)
ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมิน
ประเมิน

ไม่มีผลกระทบ (0)
ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ไม่ประเมิน (ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้)

ไม่มีผลกระทบ (0)

ไม่ประเมิน

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมิน

ผลกระทบระดับต่า (-1)

ประเมิน

หมายเหตุ : ประเด็นในองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับรุนแรงต่า (น้อย) และสามารถประเมินมูลค่าโดยการสังเกตพฤติกรรม โดยใช้มูลค่าตลาดโดยตรง จะนามาประเมิน
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2) การประเมินมูลค่าผลกระทบ
2.1) ระยะก่อสร้าง
(1)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

(1.1) คุณภาพอากาศ
จากการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่า ระยะก่อสร้างโครงการ มีแหล่งกาเนิดมลสารที่
ส าคั ญ คื อ การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น ละอองที่ เ กิด จากการขุด เจาะดิ น บริเวณที่ มี การก่ อสร้ า งสถานี รวมทั้ ง การใช้
ยานพาหนะในการขนส่ง ทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
โดยฝุ่นส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นแขวนลอยในอากาศ ซึ่งจากการประเมินพบว่า ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น มีค่าไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด
การประเมินมูลค่า กาหนดให้ผลกระทบดังกล่าวทาให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ
มีผลเสียคือ จะต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษา และสูญเสียรายได้จากการหยุดงาน ทาให้การประเมินมูลค่า สามารถใช้
วิธีการสังเกตพฤติกรรมโดยตรงผ่านมูลค่าตลาด โดยใช้ต้นทุนที่เกิดจากการเจ็บป่วย (Cost of Illness - COI) เป็นตัว
ประเมิน ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์ มีดังนี้
 ประชาชนมีโ อกาสเป็ นโรคเกี่ยวกับ โรคทางเดิ นหายใจ อัน เนื่ องมาจากการก่อสร้างโครงการ
ประมาณร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
 จานวนประชากรในพื้นที่ ได้รับผลกระทบมีจานวน 2,400 คน
 การรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของผู้ป่วยนอก ใช้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
360.82 บาทต่อครั้ง ณ ราคาปี พ.ศ. 2556 (จากข้อมูลของ www.thaienvimonitor.net พบว่า
โรคระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยนอก ใช้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 275 บาทต่อครั้ง ณ ราคาปี
พ.ศ. 2547)
 ในช่วงก่อสร้างป่วยปีละ 1 ครั้ง
 ไม่สามารถทางานอย่างน้อย 1 วัน โดยมีค่าเสียโอกาสรายได้ เท่ากับค่าแรงขั้นต่า 300 บาท/วัน
(อัตราปีพ.ศ. 2558)
 ประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจากการรักษาพยาบาลโรคระบบทางเดินหายใจ 1.27 ล้านบาท
(1.27 = (2,400 x 0.8 x (360.82 + 300)) / 106)
 จานวนหน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง วันละ 1 ชิ้น (50 ชิ้น 90 บาท) คิดเป็นมูลค่า 1.555 ล้านบาทต่อปี
(1.555 = (2,400 x 12 x 30 x (90/50)) / 106)
 มูลค่าของผลกระทบเท่ากับ 2.825 ล้านบาท (2.825 = 1.27 + 1.555)
(1.2) ระดับความดังเสียง
กิจกรรมการก่อสร้าง มีกิจกรรมการขุดเจาะเป็นแหล่งกาเนิดเสียงชั่วคราวที่สาคัญ รวมทั้งการผสม
คอนกรีต ซึ่งหากช่วงที่มีกิจกรรมรวมกันจะมีระดับเสียงอยู่เหนือพื้นดิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด (มาตรฐานเสียงทั่วไปไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ระดับความดังเสียงดังกล่าวไม่เกิด
ต่อเนื่อง จะเกิดเฉพาะบางช่วงที่มีกิจกรรมพร้อมกันหมด ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ของเวลา ระดับเสียงจึงอาจทาให้เกิด
ความราคาญแก่ชุมชนบ้าง
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การประเมินกาหนดให้ผลกระทบดังกล่าว ทาให้ประชาชนต้องมีการป้องกันตัวเองโดยใช้อุปกรณ์
ป้องกัน ทาให้การประเมินมูลค่าสามารถใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม โดยตรงผ่านมูลค่าตลาดโดยใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกัน (Preventive Expenditure Approach) เป็นตัวประเมิน ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์ดังนี้
 ประชาชนทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear Plug ความดังก่อให้เกิดความราคาญ มี
ระยะเวลา 48 เดือน แต่เป็นช่วงสั้นๆ
 Ear Plug ราคา 25 บาท/คู่
 อายุการใช้งาน 1 เดือน
 มูลค่าของผลกระทบมีค่าเท่ากับ 0.72 ล้านบาทต่อปี (0.72 = (2,400 x 12 x 25) /106)
(1.3) คุณภาพนาผิวดิน
กิจกรรมการก่อสร้าง ทาให้มีสิ่งสกปรกจากกิจกรรมการก่อสร้างลงแหล่งน้าได้
การประเมินกาหนดให้ผลกระทบดังกล่าว ประเมินโดยตรงผ่านมู ลค่าตลาด โดยใช้ ค่าใช้จ่า ย
ป้องกันโดยการขุดลอกคลอง ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์ดังนี้





(2)

ลอกคลองในจุดที่ใกล้กับการก่อสร้าง จานวน 17 แห่ง
ลอกคลอง 10 ครั้ง ช่วงก่อสร้าง
ใช้แรงงานคน ครั้งละ 10 คน เสร็จใน 1 วัน
ค่าแรงขั้นต่าเท่ากับ 300 บาท/วัน (อัตราปีพ.ศ. 2558)
มูลค่าของผลกระทบมีค่าเท่ากับ 0.51 ล้านบาท (0.51 = (17 x 10 x (10 x 300) /106)
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

(2.1) การระบายนาและป้องกันนาท่วม
ในระยะก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างบนผิวดินบางจุดอาจมีการกองวัสดุก่อสร้าง และการเปิดหน้าดิน
ทาให้กีดขวางการระบายน้า ในกรณีที่ฝนตกอาจทาให้ระบายน้าได้ช้าลงแต่ไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่สาหรับกรณีที่อาจ
มีตะกอนจากวัสดุก่อสร้างและดินที่ขุดเจาะไหลลงสู่ท่อระบายน้า ต้องมีการบาบัดเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อท่อระบายน้า
การประเมินกาหนดให้ผลกระทบดังกล่าว ประเมินโดยตรงผ่านมูลค่าตลาด โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ลอกท่อระบายน้า ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์ดังนี้






ลอกท่อระบายน้าในจุดที่มีการกองวัสดุก่อสร้าง และขุดเจาะ
ลอกท่อระบายน้า ทุก 3 เดือน ตลอดระยะการก่อสร้าง
ใช้แรงงานคน ครั้งละ 50 คน เสร็จใน 1 วัน
ค่าแรงขั้นต่าเท่ากับ 300 บาท/วัน (อัตราปีพ.ศ. 2558)
มูลค่าของผลกระทบมีค่าเท่ากับ 0.06 ล้านบาทต่อปี (0.06 = (4 x (50 x 300) /106)
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(2.2) การคมนาคมขนส่ง
ระยะก่อสร้างโครงการ ในส่วนการก่อสร้างแนวเส้นทางใต้ดินใช้การเจาะอุโมงค์ จึงไม่มีผลกระทบ
ในด้านนี้ แต่การก่อสร้างสถานีใต้ดิน และช่วงที่ยกระดับ ต้องมีการปิดช่องการจราจรและเปิดเป็นช่วงๆ รวมทั้งมีการ
ขนส่งเครื่องจักรและวัสดุต่างๆ รวมทั้งชิ้นส่วนสาเร็จรูป ทาให้เกิดการกีดขวางการจราจรได้
การประเมินมูลค่าผลกระทบ ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมโดยตรงผ่านมูลค่าตลาด โดยใช้ค่าเสีย
โอกาสที่เกิดจากการเสียเวลาบนท้องถนนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากรถติด และโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเป็นตัว
ประเมิน ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์มีดังนี้
 ค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการเสียเวลาบนท้องถนนช่วงก่อสร้างต่อปี กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 2 ของ
มูลค่าประหยัดเวลาในการสัญจรบนท้องถนนตลอดโครงการ/ปี ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 355 ล้านบาท
ต่อปี (355 = (532,570/30) x 0.02)
 ค่าใช้จ่ายจากยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นต่อปี กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 2 ของมูลค่าประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการใช้ยานพาหนะตลอดโครงการปี ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ 161 ล้านบาทต่อปี (161 =
(241,255/30) x 0.02)
 รวมมูลค่าของผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง เท่ากับ 516 ล้านบาทต่อปี (516 = 355 + 161)
(2.3) การจัดการมูลฝอย
ในระยะก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของเศษวัสดุก่อสร้างและ
มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยเศษวัสดุก่อสร้างบางส่วนสามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
การประเมินผลกระทบดังกล่าว ประเมินโดยตรงผ่านมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีประเมินโครงการเงา
(Shadow Project Approach) เป็นตัวประเมิน ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์ดังนี้
 จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ปริมาณมูลฝอยที่ต้องกาจัด ประมาณ 280 กิโลกรัม
ต่อวัน (0.28 ตันต่อวัน)
 ค่ากาจัดมูลฝอย 5,000 บาทต่อตัน (เป็นอัตราค่าบริการทั่วไปที่หน่วยงานท้องถิ่นที่มีระบบกาจัด
ขยะกลาง จัดเก็บจากหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียง)
 มูลค่าของผลกระทบมีค่าเท่ากับ 0.462 ล้านบาทต่อปี (0.462 = (5,000 x 0.28 x 330) /106)
โดยคิดที่ 330 วันต่อปี
(3)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

(3.1) การโยกย้ายเวนคืน
ระยะก่อสร้าง ประชาชนร้อยละ 55 คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ในเรื่องของ
การเดินทางที่ไม่สะดวก ซึ่งส่วนนี้ได้ประเมินแล้วในเรื่องการคมนาคมขนส่ง และมีกรณีที่อาจต้องเปลี่ยนงานใหม่เพราะ
ไม่สะดวกในการเดินทางหากต้องอพยพย้ายที่อยู่ใหม่
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ในการประเมินผลกระทบใช้สมมติฐาน ดังนี้
 จากพื้นที่ที่ถูกเวนคืน 241 แปลง ประเมินว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบร้อยละ 55 หรือ 133 ครัวเรือน
ครัวเรือนละ 2 คน ที่ต้องเปลี่ยนงานใหม่ ใช้ระยะเวลาในการหางานใหม่ 3 เดือน
 ค่าแรงขั้นต่าเท่ากับ 300 บาท/วัน (อัตราปีพ.ศ. 2558)
 มูลค่าของผลกระทบมีค่าเท่ากับ 7.18 ล้านบาท (7.18 = (266 x (3 x 30 x 300) /106)
สาหรับผลกระทบด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ที่ต้องโยกย้ายส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเพียง
แห่งเดียว หากต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ จะมีปัญหามาก แม้ในส่วนของค่าที่อยู่อาศัยจะได้รับจากการเวนคืนที่ดินแล้วก็ตาม
ในการประเมินผลกระทบ ใช้สมมติฐาน ดังนี้






จากพื้นที่ที่ถูกเวนคืน 241 แปลง ประเมินว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 241 ครัวเรือน
ใช้เวลาในการหาที่อยู่ใหม่รวมอพยพโยกย้าย 3 เดือน
แต่ละครัวเรือนมีผู้มีรายได้ 2 คน
ค่าเสียโอกาสของรายได้ต่อคน เท่ากับ ค่าแรงขั้นต่าเท่ากับ 300 บาท/วัน (อัตราปีพ.ศ. 2558)
มูลค่าของผลกระทบมีค่าเท่ากับ 13.01 ล้านบาท (13.01 = (241 x 2 x (3 x 30 x 300) /106)

(3.2) สาธารณสุข
การก่อสร้างมีแรงงานจากที่ต่างๆ เข้ามาอยู่ร่วมในชุมชน จึงอาจมีผลต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะ
โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งที่เกิดจากการจัดการของเสีย เช่น น้าเสีย ขยะมูลฝอย แหล่งน้าขัง ที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดการเพาะพันธุ์ของสัตว์นาโรค รวมถึงสาเหตุจากภาวะอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดี
การประเมิน กาหนดให้ผลกระทบดั งกล่าว ท าให้ต้ องเสี ยค่า ใช้ จ่า ยในการรักษา อัน เนื่ องการ
โรคติดต่อและโรคระบบทางเดินอาหาร (ไม่รวมโรคทางเดินหายใจที่ ประเมินแล้วในเรื่องคุณภาพอากาศ) ทาให้สามารถ
ประเมินมูลค่าโดยวิธีสังเกตพฤติกรรมโดยตรงผ่านมูลค่าตลาด โดยใช้ต้นทุนที่เกิดจากการเจ็บป่วย (Cost of IllnessCOI) เป็นตัวประเมิน ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์มีดังนี้
 ประชาชนมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารประมาณร้อยละ 5 ของประชาชนในพื้นที่
ได้รับผลกระทบ
 จานวนประชากรในพื้นที่ได้รับผลกระทบมีจานวน 2,400 คน
 ใช้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสาหรับผู้ป่วยนอกของโรคทั่วไป 200 บาทต่อครั้ง
 ในช่วงก่อสร้างป่วยปีละ 1 ครั้ง
 ไม่สามารถทางานอย่างน้อย 1 วัน โดยมีค่าเสียโอกาสรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่า เท่ากับ 300
บาท/วัน (อัตราปีพ.ศ. 2558)
 มูลค่าของผลกระทบ มีค่าเท่ากับ 0.06 ล้านบาท (0.06 = (2,400 x 0.05 x (200 + 300))/106)
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(3.3) ความงามและทัศนียภาพ
ระยะก่อสร้างโครงการ เกิดผลกระทบเฉพาะในเส้นทางของการก่อสร้างแนวเปลี่ยนระดับเท่านั้น
ระยะทาง ประมาณ 723 เมตร ซึ่งวิธีลดผลกระทบของทัศนียภาพที่อาจทาให้ไม่สวยงามน่ามอง โดยการสร้างรั้วทึบสูง
2 เมตร เพื่อบังภาพการก่อสร้าง
การประเมิ น ผลกระทบสามารถประเมิ น มู ล ค่า โดยการประเมิ น จากค่า ใช้ จ่ า ยในการป้ องกั น
(Preventive Expenditure Approach) ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์ดังนี้
 แนวเส้นทางยกระดับมีความยาวประมาณ 723 เมตร
 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งรั้ว เท่ากับ เมตรละ 1,000 บาท
 มูลค่าของผลกระทบ มีค่าเท่ากับ 0.72 ล้านบาท (0.72 = (723 x 1,000)/106)
สรุปผลการประเมินมูลค่าผลกระทบในระยะก่อสร้าง ดังแสดงมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ
ก่อสร้าง ในตารางที่ 9.2.2-2
ตารางที่ 9.2.2-2 มูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

มูลค่าผลกระทบ (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

หมายเหตุ

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

- สภาพภูมิประเทศ
- ทรัพยากรดิน/กษัยการของดิน
และเสถียรภาพของดิน

- ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
- อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
- เสียง
- คุณภาพน้าผิวดิน

-

-

-

-

ไม่ประเมิน

-

-

-

-

ไม่ประเมิน

-

-

-

-

ไม่ประเมิน

2.825

2.825

2.825

2.825

ทุกปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

0.720

0.720

0.720

0.720

ทุกปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

0.51

-

-

-

ทุกปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

-

-

-

-

ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้

-

-

-

-

ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้

-

-

-

-

ไม่ประเมิน

-

-

-

-

ประเมินไว้แล้วในต้นทุนโครงการ

0.060

0.060

0.060

0.060

ทุกปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

516.360

516.360

516.360

516.360

ทุกปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

0.462

0.462

0.462

0.462

ทุกปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

- นิเวศวิทยาทางบก
- นิเวศวิทยาทางน้า
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ระบบสาธารณูปโภค
- การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
- การคมนาคมขนส่ง
- การจัดการมูลฝอย
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ตารางที่ 9.2.2-2 มูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ปี 2559

มูลค่าผลกระทบ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561

หมายเหตุ

ปี 2562

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
ประเมินไว้แล้วในผลกระทบอากาศและ
เสียง

- เศรษฐกิจและสังคม

-

-

-

-

- การโยกย้ายเวนคืน
 การประกอบอาชีพ
 การจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่
- การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ

-

-

-

-

7.180

-

-

-

ปีแรกของการก่อสร้าง

13.010

-

-

-

ปีแรกของการก่อสร้าง

0.060

0.060

0.060

0.060

ทุกปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

-

-

-

-

ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้

0.720

-

-

-

ปีแรกของการก่อสร้าง

541.907

520.487

520.487

520.487

-

ความปลอดภัย

- โบราณคดี/ประวัติศาสตร์/ศาสน
สถาน

- ความงาม/ทัศนียภาพ
รวม

2.2) ระยะดาเนินการ
(1)

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

(1.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในระยะดาเนินการ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของที่ ดินในระยะยาวแบบค่อยเป็น
ค่อยไป โดยพื้นที่แนวเส้นทางจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่า แต่พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีจะเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว จากการ
ใช้ที่ดินที่ได้รับผลตอบแทนในระดั บต่า เป็นการใช้ที่ดินที่รับผลตอบแทนในระดับสูงกว่า โดยราคาที่ดิน บริเวณที่มีการ
ก่อสร้างสถานี จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว
ในการประเมินมูลค่า ใช้การประเมินทางอ้อมจากตลาดตัวแทน ใช้วิธีประเมินค่าที่ดิน (Land
Value Approach) มีลักษณะเช่นเดียวกับ Property Value Approach ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์
ดังนี้

 ราคาที่ดินบริเวณรอบสถานี เพิ่มขึ้น ดังแสดงราคาที่ดินบริเวณรอบสถานีที่เพิ่มขึ้น ในตารางที่
9.2.2-3
ตารางที่ 9.2.2-3 ราคาที่ดินบริเวณรอบสถานีที่เพิ่มขึน
ชื่อสถานี

เตาปูน

เกียกกาย

ชลประทาน

สามเสน

ราคาที่ดินก่อนมีโครงการเฉลี่ย (บาท/ตารางวา)

60,000

60,000

40,000

60,000

ราคาที่ดินหลังมีโครงการเฉลี่ย (บาท/ตารางวา)

120,000

120,000

80,000

120,000

9-15

บทที่ 9
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ประเมินพื้นที่โดยรอบสถานีระยะ 0.5 กิโลเมตร
 มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 7 ของมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น (ประมาณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ย)
 มูลค่าของผลกระทบ มีค่าเท่ากับ 1,925 ล้านบาท (1,925 = 525 + 525 + 350 + 525) ดังแสดง
มูลค่าของผลกระทบของโครงการในตารางที่ 9.2.2-4
ตารางที่ 9.2.2-4 มูลค่าของผลกระทบของโครงการ
ชื่อสถานี

เตาปูน

เกียกกาย

ชลประทาน

สามเสน

มูลค่าที่ดินก่อนมีโครงการ (ล้านบาท)

7,500

7,500

5,000

7,500

มูลค่าที่ดินหลังมีโครงการ (ล้านบาท)

15,000

15,000

10,000

15,000

มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

7,500

7,500

5,000

7,500

มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

525

525

350

525

(2)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

(2.1) ความงามและทัศนียภาพ
ในระยะดาเนินการ เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะมีโครงสร้างคอนกรีตของรางรถไฟฟ้าที่พาด
ผ่านในช่วงก่อนลงสู่อุโมงค์ ระยะทางประมาณ 723 เมตร ซึ่งอยู่เหนือที่พักอาศัย มีผลทาให้เกิดภาพไม่น่ามอง เพื่อเป็น
การลดผลกระทบ โครงการจึง กาหนดให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มภูมิทัศน์ใต้โครงการ ทาให้ช่วยลดความกระด้างของ
โครงสร้างเสาได้
การประเมิ น ผลกระทบสามารถประเมิ น มู ล ค่า โดยการประเมิ น จากค่า ใช้ จ่ า ยในการป้ องกั น
(Preventive Expenditure Approach) ซึ่งรายละเอียดข้อกาหนดของการวิเคราะห์มีดังนี้





ปลูกต้นไม้เพื่อบังโครงสร้างเสาจานวน ประมาณ 120 ต้น
ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่ายในการปลูก ต้นละ 7,000 บาท (หน้า 8 นิ้ว สูง 6 เมตร)
มูลค่าของผลกระทบ มีค่าเท่ากับ 0.84 ล้านบาท (0.84 = (120 x 7,000)/106)
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุงรักษาปีละ 100,000 บาท

สรุปผลการประเมินมูลค่าผลกระทบในระยะดาเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 9.2.2-5 โดยคิดเป็น
มูลค่ารายปี ดังแสดงในตารางที่ 9.2.2-6
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ตารางที่ 9.2.2-5 มูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดาเนินการ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

มูลค่าผลกระทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

-

ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

-

ไม่ประเมิน
ไม่สามารถประเมินผ่านระบบตลาดได้

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ทรัพยากรดิน/กษัยการของดินและเสถียรภาพของดิน
- ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
- อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
- เสียง
- คุณภาพน้าผิวดิน
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- นิเวศวิทยาทางบก
- นิเวศวิทยาทางน้า
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน

-

ปีแรกที่เริ่มดาเนินการและเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
ปี
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
ประเมินไว้แล้วในผลประโยชน์โครงการ
ไม่ประเมิน

0.84

ประเมินไว้แล้วในผลประโยชน์โครงการ
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
ปีแรกที่เริ่มดาเนินการและปีต่อไปปีละ 0.1 ล้านบาท

1,925

- ระบบสาธารณูปโภค
- การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
- การคมนาคมขนส่ง
- การจัดการมูลฝอย
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
- เศรษฐกิจและสังคม
- การโยกย้ายเวนคืน
- การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- โบราณคดี/ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน
- ความงาม/ทัศนียภาพ
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ตารางที่ 9.2.2-6 มูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดาเนินการเป็นรายปี
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ล้านบาท)
1,925.00
1,963.50
2,002.77
2,042.83
2,083.68
2,125.36
2,167.86
2,211.22
2,255.44
2,300.55
2,346.56
2,393.50
2,441.37
2,490.19
2,540.00
2,590.80
2,642.61
2,695.46
2,749.37
2,804.36
2,860.45
2,917.66
2,976.01
3,035.53
3,096.24
3,158.17
3,221.33
3,285.76
3,351.47
3,418.50
3,486.87

ทัศนียภาพ (ล้านบาท)
0.84
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

9-18

รวม
1,925.84
1,963.60
2,002.87
2,042.93
2,083.78
2,125.46
2,167.96
2,211.32
2,255.54
2,300.65
2,346.66
2,393.60
2,441.47
2,490.29
2,540.10
2,590.90
2,642.71
2,695.56
2,749.47
2,804.46
2,860.55
2,917.76
2,976.11
3,035.63
3,096.34
3,158.27
3,221.43
3,285.86
3,351.57
3,418.60
3,486.97
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3) ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการวิเคราะห์โครงการ
ผลรวมของมูลค่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สรุปดังตารางที่ 9.2.2-7
ตารางที่ 9.2.2-7 มูลค่าของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595

มูลค่าผลกระทบ (ล้านบาท)
ระยะดาเนินการ
1,924.16
1,963.40
2,002.67
2,042.73
2,083.58
2,125.26
2,167.76
2,211.12
2,255.34
2,300.45
2,346.46
2,393.40
2,441.27
2,490.09
2,539.90
2,590.70
2,642.51
2,695.36
2,749.27
2,804.26
2,860.35
2,917.56
2,975.91
3,035.43
3,096.14
3,158.07
3,221.23
3,285.66
3,351.37
3,418.40
3,486.77

ระยะก่อสร้าง
-541.91
-520.49
-520.49
-520.49
-
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน
10.1

บทนา

การดํ า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมใดๆ ก็ ต ามที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชนและประชาชนในท้ อ งถิ่ น
ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อท้องถิ่นก็ตาม ปัจจัยที่สําคัญส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยผลักดันให้โครงการนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ได้แก่ การร่วมรับฟังข้อมูล แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินโครงการดังกล่าวดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง สําหรับการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ การดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีแนวทางและกรอบการดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง องค์กรเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ ได้มีส่วนร่วม
รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ในระหว่างการดําเนินการศึกษาเป็นระยะๆ อย่า งต่อเนื่อง และนํา
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับมาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการศึกษา โดยในการดําเนินการด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จะนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
10.2

วัตถุประสงค์
การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย อันประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มี ส่วนได้เสียจากการ
พัฒนาโครงการ องค์กรภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ให้ได้รับทราบข้อมูลและได้แสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ
2) เพื่อรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบโครงการ แนวทางในการพัฒนาโครงการ
ประเด็นปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการและข้อเสนอแนะต่อแนวทางหรือมาตรการป้องกันหรือลด
ผลกระทบ รวมทั้งวิธีการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
3) เพื่อจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโครงการกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ที่สนใจในการพัฒนาของโครงการ
10.3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

1) สร้างการยอมรับและความเข้าใจอันดีให้กับประชาชน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และภาคส่วนต่างๆตลอดแนว
พื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดความขัดแย้งระหว่างการดําเนินโครงการหรือการนํามาตรการไปปฏิบัติได้
2) ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
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3) ช่วยเพิ่มความครอบคลุมและแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความห่วงกังวลของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคส่วนต่างๆ ในตลอดแนวพื้นที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียง
10.4

ขั้นตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้ให้ความสําคัญต่อการ
ดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการ หรือได้รับ การชี้แจงข้อมูล ใน
กิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับคนในท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการ ในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 10.4-1 โดยเป็น
การจัดประชุมสัมมนา 3 ครั้ง และประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง ประกอบด้วย
 การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 : 30 เมษายน 2556









ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดแนวเส้นทาง ทั้งโครงการ
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 : 7 ธันวาคม 2556
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดแนวเส้นทาง ทั้งโครงการ
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 : 26 ตุลาคม 2557 และ 7 - 8 มีนาคม 2558
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริเวณสถานีที่เพิ่มเติม พื้นที่จอดรถไฟฟ้า พื้นที่ปล่องระบายอากาศ และ
แนวเส้นทาง ง.8
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 : ดําเนินการในช่วงระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2556
แบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อย ตามตําแหน่งที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี (ยกเว้นสถานีใหม่ที่เพิ่มเติมและที่จอด
รถไฟฟ้า)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 : ดําเนินการในช่วงระหว่าง 12 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2556
แบ่งเป็น 9 กลุ่มย่อย ตามตําแหน่งที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี รวมสถานีใหม่ที่เพิ่มเติมคือ พระประแดง
ครุใน และที่จอดรถไฟฟ้า)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 : ดําเนินการในช่วงระหว่าง 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557
แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามประเด็นที่ต้องให้ความชัดเจน คือ
กลุ่มที่ 1 : สถานีผ่านฟ้าและสถานีวังบูรพา
กลุ่มที่ 2 : ผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะแนวเส้นทางตามถนน ง8
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มสถานีปลายทางและที่จอดรถไฟฟ้า

สรุปได้ว่ามีการจัดเวทีการประชุมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งหมด 24 ครั้ง สามารถจําแนก
ผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่มหลักของการประชุมสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง ดังตารางที่ 10.4-2 และภาคผนวก ฉ1 สําหรับการประชุม
กลุ่มย่อยนั้นเป็นการเน้นผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะพื้นที่เฉพาะกลุ่ม เช่น บริเวณที่ตั้งสถานี ปล่องระบายอากาศ เป็นต้น จึง
มิได้จําแนกตาม 7 กลุ่มหลัก
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ตารางที่ 10.4-1 การดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1. การวางแผนการศึกษา
2. แผนงานการประชาสัมพันธ์โครงการ
3. แผนการประชุมเชิงปฏิบัติก ารเพื่อ สํารวจ
ความคิดเห็น
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4. แผนการประชุมเพื่อนําเสนอหลักเกณฑ์ใน
การกําหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่
เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่ม
ย่อย ครั้งที่ 1)
5. แผนการประชุ ม ปฐมนิ เ ทศโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่ 1)

7. แผนการประชุมเพื่อ นํา เสนอสรุป ผลการ
คัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา
ครั้งที่ 2)

9 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2556

30 เมษายน 2556

12 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2556

7 ธันวาคม 2556
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6. แผนการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของ
โครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

2-15 กุมภาพันธ์ 2556

ตารางที่ 10.4-1 การดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
8. แผนการประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรง (การ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3)

9 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
2557

9. แผนการประชุมสรุปผลการศึกษาของ
โครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) บริเวณพื้นที่
สถานีพระประแดง สถานีครุใน และพืน้ ที่
ที่จอดรถไฟฟ้า

26 ตุลาคม 2557
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10. แผนการประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
บริเวณพื้นที่ปล่องระบายอากาศ และแนว
เส้นทาง ง.8
หมายเหตุ:

ตลอดระยะเวลา,

7-8 มีนาคม2558

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ,

สัมมนา,

การประชุมกลุ่มย่อย/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
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ตารางที่ 10.4-2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจาแนกเป็น 7 กลุ่มหลัก
กลุ่มเป้าหมายจาแนกตาม 7 กลุ่มหลัก
1. ผู้รับผลกระทบ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (เจ้าของโครงการ + นิติบุคคลผู้มีสิทธิฯ)
3. หน่วยงานที่ทําหน้าทีพ่ ิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ
5. องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น และในระดับอุดมศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ
6. สื่อมวลชน
7. ประชาชนทั่วไป
รวม
หมายเหตุ: * เป็นผู้แทนหน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจ 12 ราย
** มีสื่อมวลชนเข้าร่วมทําข่าว แต่มิได้ลงทะเบียน
*** แสดงดังภาคผนวก ฉ1

10.5

ประชุมครั้งที่ 1
421

ประชุมครั้งที่ 2
497

ประชุมครั้งที่ 3
137

87

35

28

6

-

-

66

35

18

5

24*

2***

3
2
590

12
603

-**
124
308

พื้นที่เป้าหมาย

การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง
โครงการทั้งสองข้าง โดยเริ่มต้นที่บริเวณสถานีเตาปูน (เขตบางซื่อ) จนสิ้นสุดโครงการที่บริเวณที่จอดรถไฟฟ้า (ตําบล
บางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) โดยสามารถแยกพื้นที่เป้าหมาย ได้ดังนี้
1) แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง สถานีเตาปูน - สถานีราษฎร์บูรณะ อยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ
เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ
เขตทุ่งครุ ของกรุงเทพมหานคร
2) แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง สถานีพระประแดง - สถานีครุใน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองลัดหลวง ตําบลบางพึ่ง ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
3) บริเวณที่จอดรถไฟฟ้า ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตําบลบางครุ ตําบลบางจาก เทศบาลเมืองลัดหลวง ของอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังตารางที่ 10.5-1 และแผนที่แสดง
พื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังรูปที่ 10.5-1
อนึ่ง ในระยะแรกของการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการได้ออกแบบให้มีศูนย์ซ่อมบํารุงที่
บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก ต่อมาได้มีการปรับลดรูปแบบจากศูนย์ซ่อมบํารุง เป็นเพียงที่จอดรถไฟฟ้า ซึ่งจะมีขนาด
พื้นที่เล็กลง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและระยะเปิดดําเนินการลดลง ทําให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลง
เช่นกัน ซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบริเวณที่จอดรถไฟฟ้าแล้ว ทั้งนี้
ในการนําเสนอผลการดําเนินงาน อาจมีการอ้างอิงถึงศูนย์ซ่อมบํารุงตามการออกแบบในขณะนั้น ซึ่งจะหมายถึงที่จอด
รถไฟฟ้าของโครงการ ตามการออกแบบในปัจจุบัน
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.5-1 พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
จังหวัด

เขต/อาเภอ

แขวง/ตาบล

เทศบาล

1. แนวเส้นทางโครงการ ช่วง สถานีเตาปูน - สถานีราษฎร์บูรณะ
บางซื่อ
บางซื่อ
ถนนนครไชยศรี
ดุสิต
วชิรพยาบาล
พระนคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร

สัมพันธวงศ์
คลองสาน
ธนบุรี
จอมทอง

วัดสามพระยา
วัดบวรนิเวศน์
วังบูรพาภิรมย์
บ้านบาตร
วัดโสมนัส
จักรวรรดิ
สัมพันธวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยา
คลองต้นไทร
บุคคโล
บางค้อ
จอมทอง

ราษฎร์บูรณะ

บางปะกอก
ราษฎร์บูรณะ

เขตทุ่งครุ

บางมด

ที่มา: การสํารวจแนวเส้นทางโครงการของบริษัทที่ปรึกษา ปี พ.ศ. 2558
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หมู่ที่

ชื่อบ้าน

สถานีในแนวเส้นทาง
โครงการ
สถานีเตาปูน
สถานีรัฐสภา
สถานีศรีย่าน
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางขุนพรม
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีพระประแดง

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.5-1 พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
จังหวัด

เขต/อาเภอ

แขวง/ตาบล

เทศบาล

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

4
13

บางพึ่ง
ซอยนายอําเภอ
สามแยก
พระประแดง
สวนหลวง
พัฒนา
บ้านปากลัด
บางพึ่ง
ปากคลอง
ลัดหลวง
บางระกําพัฒนา
คลองขุดเจ้าเมือง
คนรัก
สามัคคีพัฒนา
ครุในพัฒนา
รักบางครุ
แสงเทียน

สถานีในแนว
เส้นทางโครงการ

2. แนวเส้นทางโครงการ ช่วง สถานีพระประแดง - สถานีครุใน

14
บางพึ่ง

สมุทรปราการ

เมืองลัดหลวง

พระประแดง

15
16
18
19
2

2
5
บางครุ
เมืองลัดหลวง
9
10
11
14
15
3. บริเวณที่จอดรถไฟฟ้า (หรือ ศูนย์ซอ่ มบารุงตามการออกแบบในระยะแรก)
2
3
4
5
6
7
สมุทรปราการ
พระประแดง
บางครุ
เมืองลัดหลวง
8
9
10
11
12
13
14
ที่มา: การสํารวจแนวเส้นทางโครงการของบริษัทที่ปรึกษา ปี พ.ศ. 2558
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บางระกําพัฒนา
จั่นมณี
ปากคลองครุ
คลองขุดเจ้าเมือง
ร่วมพัฒนา
ครุนอก
พัฒนา
คนรัก
สามัคคีพัฒนา
ครุในพัฒนา
รักษ์ครุใน
คนครุนอก
รักบางครุ

สถานีพระประแดง

สถานีครุใน

ที่จอดรถไฟฟ้า

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปที่ 10.5-1 แผนที่แสดงพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ
ระยะห่าง 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

10.6

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมตัวแทนจากหน่วยงานราชการระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นําชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจโครงการ ทั้งนี้ ได้จําแนกและจัดกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการให้
ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินงาน โดยทําการจําแนกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อมทางสั ง คม ในกระบวนการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ของสํ า นั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยทําการจําแนกออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ (ตารางที่ 10.6-1)
1) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ที่อยู่ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางทั้ง 2 ข้าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขต
ราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองลัดหลวง ตําบลบางพึ่ง ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา ออกแบบ และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัททีป่ รึกษา
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น รวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุข เช่น สํานักงานสาธารณสุขระดับอําเภอ เป็นต้น
5) องค์ ก รเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน สถาบั น การศึ ก ษาภายในท้ อ งถิ่ น และใน
ระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ
6) สื่อมวลชน
7) ประชาชนทั่วไปทีส่ นใจในโครงการ
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ตารางที่ 10.6-1 รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายในการเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ

เขตดุสิต

- กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
- กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1
- สํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
- สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
- สํานักหอสมุดแห่งชาติ
- สภาเขตดุสิต
- สมาคมฯ
- สํานักงานเขตพระนคร
- สภาเขตพระนคร
- สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ศาลรัฐธรรมนูญ
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่ 1
- สํานักงานเขตคลองสาน
- ห้องสมุดเขตคลองสาน

เขตพระนคร

เขตคลองสาน

สถานพยาบาล
- โรงพยาบาลบางโพ

สถานศึกษา
- โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

ศาสนสถาน

- สํานักงานเขตบางซื่อ
- สํานักงานประปา สาขา
ประชาชื่น
- โรงเรียนโยธินบูรณะ
- โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

- วัดจันทรสโมสร

สถานประกอบการ
-

ประชาชนในแนวเส้นทาง
ชุมชนวัดเชิงหวาย
สถานีดับเพลิงบางโพ
ชุมชนบุญเรือน
หมู่บ้านเสริมสิน
หมู่บ้านธนะเกียรติ

- ร้านราชวิถี

-

ร้านขายสีเซ่งหลี บางลําพู
ศูนย์การค้า บ.บวรพงส์ จํากัด
ร้านไท้หลี
บมจ.เทเวศประกันภัย
โรงพิมพ์ศรีหงส์
ร้านซายาร์
ร้าน More Than Coffee
บ.ส.สกุลช่างกรุ๊ป จํากัด
หจก.วิคตอรี่ เวิลด์ วิคกรุ๊ป
พุกเลี่ยมพระ

- ชุมชนวัดสามพระยา
- ชุมชนวัดสังเวช

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- สํานักงานเขตบางซื่อ
- สํานักงานประปา สาขาประชาชื่น
- สถานีดับเพลิงบางโพ
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เขตการปกครอง
เขตบางซื่อ

ตารางที่ 10.6-1 แสดงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายในการเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ (ต่อ)
เขตการปกครอง
เขตธนบุรี

หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- สํานักงานเขตธนบุรี
- สภาเขตธนบุรี
- อ.ป.พ.ร.

เขตจอมทอง

- สํานักงานเขตจอมทอง
- สํานักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์
- สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
- สภาเขตราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ
10-11

อําเภอพระประแดง
หน่วยงานอื่นๆ

สถานพยาบาล
สถานศึกษา
- โรงพยาบาลสมเด็จ
- โรงเรียนแสงทอง
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
เทคโนโลยี
ทหารเรือ

ศาสนสถาน

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา

- เทศบาลเมืองลัดหลวง
-

สภากรุงเทพมหานคร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรมทางหลวงชนบท
การรถไฟแห่งประเทศไทย

- สํานักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร
- สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- การไฟฟ้านครหลวง

สถานประกอบการ
-

- หจก.ไทยสัมฤทธิ์
เอ็นเตอร์ไพรส์
- พรพรรณโลหะกิจ
- หจก.วิริยะบุศย์

ประชาชนในแนวเส้นทาง
ชุมชนวัดกัลยาณ์
ชุมชนประสานมิตร
ชุมชนวัดประดิษฐาราม
ชุมชนหลังไปรษณีย์สําเหร่
ชุมชนบางไส้ไก่
ชุมชนเกื้อวิทยา

- ชุมชนหมู่ 14 บางพึ่ง
- ชุมชนหมู่ 13

- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรมทางหลวง
- สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

10.7

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการ กล่าวคือ ได้มีโอกาสร่วมเสนอความคิดเห็นที่จะทําให้โครงการประสบผลสําเร็จและเกิดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานการมีสว่ นร่วมของประชาชนยังนําไปสู่การกําหนดมาตรการและ
แผนปฏิบัติการเพื่อลดแนวความคิดที่ขัดแย้งต่อการพัฒนาโครงการ ที่อาจจะนําไปสู่การคัดค้านในรูปแบบอื่นที่รุนแรงได้
การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สาํ คัญสําหรับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาให้การ
คมนาคมของประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและรองรับความเจริญเติบโต
ของชุมชนโดยรอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทําให้ชุมชนที่อาศัยในเขตเมืองมีความเจริญเติบโตและพัฒนาไปตาม
แผนพัฒนาเส้นทางและยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พื้นที่แหล่งใหม่ การดําเนินงานโครงการดังกล่าว ได้อาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นต่อรูปแบบก่อสร้าง เพื่อที่จะได้ออกแบบปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การเข้าพบหารือ สัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการประชุมสัมมนา
และการจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้

10.7.1 ผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
การประชาสัม พันธ์และการให้ข้อมู ลข่าวสารแก่ป ระชาชน มีอยู่ 3 ลั กษณะ ที่เป็นการบอกกล่าวชี้ แจงให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมไปถึงสาธารณชนในวงกว้างได้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดทุกขั้นตอนของการศึกษา ประกอบด้วย
1) การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้นําชุมชน มีการประสานงานผ่านทางหน่วยงานราชการ
หน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนผู้นําชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
โดยได้เข้าพบผู้นําชุมชน หน่วยงานราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อแนะนําโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในพื้นที่ศึกษา เป็นการประชาสัมพันธ์อธิบายให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจต่อโครงการ ก่อนจะดําเนินการประชุม
ปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) ในการนี้ ได้ดําเนินการระหว่างวันที่ 4 - 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นหลัก และ
ในระหว่างการศึกษาโครงการ ได้มีการเข้าพบหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แสดงรายละเอียดในตารางที่
10.7.1-1
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ตารางที่ 10.7.1-1 การประชาสัมพันธ์พบปะหารือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น

10-13

สถานที่
1. สํานักงานเขตบางซื่อ

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
นายธัชชัย ลิ้มพิบูลย์
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตบางซื่อ

วันที่ดําเนินการ
วันที่ 4 เมษายน 2556

ภาพถ่ายบรรยากาศ

สรุปประเด็น
ต้ อ งการให้ กํ า หนดมาตรการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ ดี
ปัจจุบันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินและสายสีม่วง
พบว่ามีผลกระทบต่อการจราจร อุบัติเหตุ การระบายน้ํา
จึงต้องการให้โครงการนี้มีมาตรการที่เหมาะสม

2. สํานักงานเขตพระนคร

ตัวแทนผู้อํานวยการ
และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร

วันที่ 5 เมษายน 2556

เห็นด้วยกับโครงการช่วงที่ผ่ านมาเขตพระนครเป็นใต้ดิน
ต้ อ งการให้ มี ม าตรการลดผลกระทบต่ อ การจราจร
เนื่องจากถนนที่แนวเส้นทางผ่านมีการจราจรหนาแน่น

3. สํานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ

นางฉัฐนันท์ อินทรราชา
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตราษฏร์บูรณะ

วันที่ 4 เมษายน 2556

เห็นด้วยกับโครงการซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัดได้ ปัจจุบันถนนสุขสวัสดิ์รถติดมาก แต่ต้องดูแลผู้ถูก
เวนคืนที่ดินให้ได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.1-1 การประชาสัมพันธ์พบปะหารือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (ต่อ-1)
สถานที่
4. สํานักงานเขตจอมทอง
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วันที่ดําเนินการ
วันที่ 5 เมษายน 2556

ภาพถ่ายบรรยากาศ

สรุปประเด็น
แนวเส้นทางผ่านพื้นที่เขตจอมทองเป็นโครงสร้างยกระดับ
ไม่มีผลกระทบมาก แต่ต้องจัดการด้านจราจรให้มีความ
เหมาะสม

5. สํานักงานเขตดุสิต

นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตดุสิต

วันที่ 19 เมษายน 2556

เห็ นว่ า โครงการช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาจราจรได้ ช่ ว งการ
ก่อสร้างต้องมีมาตรการจัดการจราจรให้เหมาะสม

6. เทศบาลเมืองลัดหลวง

นายอรุณกาญจ์ ไม้เกตุ
นายกเทศมนตรี
เมืองลัดหลวง

วันที่ 22 เมษายน 2556

เห็นด้วยกับโครงการ มีประชาชนถูกเวนคืนที่ดินจากการ
สร้าง ต้องการให้ช่วยดูแลและมีการชดเชยอย่างเป็นธรรม

7. สํานักงาน
เขตคลองสาน

นายประยูร ครองยศ
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตคลองสาน

2 พฤษภาคม 2560

เห็ น ด้ ว ยกั บ โครงการ เนื่ อ งจากเป็ น การอํ า นวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในอนาคต นอกจากนี้ ในอนาคตมี
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ท องในเขตคลองสาน ซึ่ ง เป็ น
รถไฟฟ้าที่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทาง
มาใช้ ร ถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว งได้ ส ะดวกขึ้ น และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะทําให้ระบบการขนส่งเป็นไปอย่าง
สะดวก และครอบคลุม

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
นายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตจอมทอง

ตารางที่ 10.7.1-1 การประชาสัมพันธ์พบปะหารือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (ต่อ-2)
วันที่ดําเนินการ
2 พฤษภาคม 2560

9. สํานักงานเขตทุ่งครุ

นายพลเฉลิม ศรมณี
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตทุ่งครุ

2 พฤษภาคม 2560

นายธันวิทย์ ธัญพรจรนนท์
นายสารสิทธิ์ สัมนีติยานุชิต

6 พฤศจิกายน 2556
18 ธันวาคม 2556

ภาพถ่ายบรรยากาศ

10. สํา นั ก การจราจรและ
ขนส่งกรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุม
ในภาคผนวก ฉ11

สรุปประเด็น
เห็นด้วยกับโครงการ แต่ต้องการให้มีการควบคุมในเรื่อง
ของระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ปัจจุบัน
พื้ นที่ เ ขตธนบุ รี มี ก ารก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี น้ํ า เงิ น ซึ่ ง
พบว่า มีผลกระทบเรื่องการระบายน้ํา ควรมีการจัดการ
ระบบระบายน้ํ า ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ปั ญ หาน้ํ า ท่ ว ม และต้ อ งกํ า หนดมาตรการการรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการ โดยมี
การจัดตั้งกองทุนชดเชยค่าเสียหายสํารอง เพื่อบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อนของประชาชนในขั้ นต้ นแก่ ป ระชาชนที่
ได้รับความเสียหาย จากการก่อสร้างโครงการระหว่างรอ
เงิ น ชดเชยจากประกั น ภั ย นอกจากนี้ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ประสานงานระหว่ า งเขตกั บ ผู้ รั บ เหมาก่ อ นดํ า เนิ นการ
ก่อสร้างโครงการ
เห็นด้วยกับโครงการ แต่ต้องการให้มีการทํา Sky Walk
หรือสร้างสถานีเพิ่ม โดยเข้ามาถึงถนนประชาอุทิศ เพื่อรับ
ประชาชนในย่านถนนประชาอุทิศเลียบทางด่วน สําหรับ
ผลกระทบจากโครงการคาดว่าอาจส่งผลกระทบในเรื่อง
การจราจรติ ด ขั ด ในช่ ว งก่ อ สร้ า งในเส้ น ทางขากลั บ
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านโดยใช้ถนน
สุขสวัสดิ์ ผลกระทบด้านอื่นๆ คาดว่ าจะไม่มีผลกระทบ
เนื่องจากพื้นที่เขตทุ่งครุห่างจากแนวพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่ มี ค วามเห็ นเพิ่ ม เติ ม จากผู้ แ ทนสํ า นั ก การจราจรและ
ขนส่ง

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
นายมนัส ประจวบจินดา
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตธนบุรี
และนายศักดิ์ชัย ใสสุข
หัวหน้าฝ่ายโยธา
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สถานที่
8. สํานักงานเขตธนบุรี

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

2) การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อทางเฟสบุ๊ คของโครงการ คื อ (www.facebook.com/southpurpleline)
เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ ได้รับทราบข้อมูลตลอดระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุด
โครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทางเว็บไซต์ แสดงดังรูปที่ 10.7.1-1

รูปที่ 10.7.1-1 แสดงการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทางเว็บไซต์ (www.facebook.com/southpurpleline)
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณพื้นที่ศึกษา
โครงการ (Participate Action Research) เป็นเทคนิคการประชาสัมพันธ์ที่ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ
โดยเน้นที่การปฏิสัมพัน ธ์กับ ผู้ถูกสั มภาษณ์ในลั กษณะเป็น คู่สนทนา ใช้ทักษะการสื่อสาร สร้างการสนทนาอย่างมี
เป้าหมาย โดยจะมีข้อคําถามที่เป็นภาพของประเด็นกว้างๆในการสื่อสารทั้งสองฝ่าย
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ผลการดําเนินงานการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดําเนินการ
ระหว่างวันที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในพื้นที่บริเวณแนวเส้นทางโครงการฯ และบริเวณก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้า
โดยมีผู้ใ ห้ค วามคิด เห็น ทั้ง สิ้น 475 คน แยกเป็น บริเ วณที่จ อดรถไฟฟ้า (ศูน ย์ซ่อ มบํา รุง ตามการออกแบบเดิม )
จํานวน 70 คน และบริเวณที่จะก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ตามแนวเส้นทางโครงการฯ จํานวน 405 คน ประกอบด้วย
ตัว แทนประชาชนบริเวณแนวเส้น ทางโครงการ และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ (ผู้นําที่เป็นทางการและผู้นําที่ไม่เป็น
ทางการ) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณพื้น ที่ศึกษาโครงการ แสดงดังรูป
ที่ 10.7.1-2 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนํามาใช้ พิจารณาประกอบการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดโครงการในตารางที่ 10.7.1-2 นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อ เป็น
ช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ2
สําหรับ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํารวจความคิดเห็น ของ
ประชาชนในบริเวณพื้นที่ ศึกษาโครงการ จํานวนทั้งหมด 475 คน ในจํานวนนี้ เป็นเพศชาย 243 คน คิดเป็นร้อยละ
51.16 และเพศหญิง จํานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับโครงการ 435 คน คิดเป็นร้อยละ 91.58 ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีเพียง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26
โดยให้เหตุผลว่า ถูกเวนคืนและชุมชนในละแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบในช่วงก่อสร้าง และไม่แน่ใจจํานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.16 เนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการ ส่วนใหญ่
เห็นว่าช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งสัดส่วนของความคิดเห็นต่อโครงการ
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10.7.1-3
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รูปที่ 10.7.1-2 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์เพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณพื้นที่ ศึกษาโครงการ
เมื่อวันที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
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ตารางที่ 10.7.1-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณพื้นที่ ศึกษาโครงการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ประเด็นทางด้านวิศวกรรม
การออกแบบก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ควรพิจารณาให้ครอบคลุม
ถึงการออกแบบให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดและได้รับผลกระทบให้
น้อยที่สุด โดยเฉพาะช่วงการก่อสร้างอาจมีปัญหา เช่น การจราจร
เสียงดังจากการขนส่งวัสดุ เป็นต้น
2. ประเด็นทางด้านสิง่ แวดล้อม
เสนอให้มีการตรวจสอบแหล่งโบราณคดีในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ที่ตั้งโครงการโดยละเอียด เนื่องจากยังมีแหล่ งโบราณสถาน และ
แหล่งโบราณคดีแหล่งอื่นๆอีก ที่อาจพบได้ว่าจะมีผลกระทบ
3. ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ต้องการให้ที่ปรึกษาทําการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของรูปแบบการ
ก่อสร้างโครงการฯ ให้ละเอียด

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ของโครงการเป็ น ระยะๆ ให้
ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง ประโยชน์ แ ละผลกระทบที่ จ ะ
เกิดขึ้นจากโครงการ

ข้อชีแ้ จง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ที่ป รึ กษาได้ ชี้ แจงว่า ในการออกแบบจะมี การศึก ษาครอบคลุ ม
ความเหมาะสมในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง จะ
พิจารณารูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สําหรับขั้นตอนการ
ก่ อ สร้ า งจะปฏิ บั ติ ต ามแผน มาตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ข และลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้กําหนดไว้
ที่ปรึกษารับไว้พิจารณาเพื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

การศึกษารูปแบบการก่อสร้างโครงการฯ จะคํานึงถึงจุดคุ้มทุนต่อ
การลงทุนพัฒนาโครงการ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนในชุม ชน
เป็นสําคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่
ที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาดํ า เนินการศึก ษาโครงการ สํ า หรั บ ในระยะอั นใกล้ นี้
ภายหลังการจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการจะจัดให้มีการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจถึงรูปแบบ
การก่ อ สร้ า ง ผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการในแต่ ล ะรู ป แบบ
ก่อสร้าง

รูปที่ 10.7.1-3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ
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10.7.2

ผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการประชุม ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแสดง
ความคิดเห็นในแบบประเมินผล ตลอดจนข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานการมีส่ วนร่วมของประชาชน
เป็นอย่างดี บรรยากาศในการประชุม ทั้งหมดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
10.7.2.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) ดําเนินการเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ฯ และ
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานความเป็นมาของ
โครงการและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมปฐมนิเทศโครงการได้มีการนําเสนอข้อมูลโครงการ
เบื้องต้น ประกอบด้วย
1. ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ และสภาพปัจจุบันของบริเวณพื้นที่ศึกษา
2. ขอบเขตการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน และแนวทางการศึกษา รูปแบบและลักษณะของโครงการ
ในเบื้องต้น
3. การดําเนินงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. แผนการดําเนินงานขั้นต่อไป
ผู้เข้า ร่วมประชุ มทั้ง สิ้น 590 คน ประกอบด้ วย ผู้ แทนหน่วยงานเจ้า ของโครงการ ผู้แทนจากหน่ว ยงาน
ราชการในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่ 8 เขต ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ (ผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ผู้แทนหน่วยงาน
เอกชน/องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ/ร้านค้าใกล้แนวเส้นทาง สื่อมวลชน และ
ประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการแสดงดังรูปที่ 10.7.2-1 โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 10.7.2-1
และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ3
นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวก ฉ3 เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอีกช่องทางหนึ่ง

10-20

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาบอร์ดประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประธานกล่าวเปิดการประชุม

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกุล
ผูช้ ่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กล่าวรายงาน

บริษัทที่ปรึกษานําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการบรรยายรายละเอียดโครงการ
00

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจโดยการสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแสดงความคิดเห็น
ผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็นและชี้แจง

รูปที่ 10.7.2-1 บรรยากาศการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
ประเด็น
ด้านวิศวกรรม

ชื่อสถานีที่มีความสาคัญต่อ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น
สถานีเตาปูน
โครงการมีการแบ่งหมู่บ้านเสริมสินเป็น 2 ส่วน
จาก 174 ยู นิ ต ทํ า ให้ ช าวหมู่ บ้ า นเสริ ม สิ น
ได้รับผลกระทบ จึงไม่ต้องการให้มีการตัดผ่าน
หมู่บ้านเสริมสิน
ขอให้ ใ ช้ รู ป แบบที่ ไ ปบางโพ หรื อ ใต้ ดิ น จาก
เกียกกายไปยังเตาปูน
ขอทราบปริมาณผู้โ ดยสาร และรายละเอีย ด
การศึกษาว่ามีวิธีการศึกษาอย่างไร

สถานีศรีย่าน

ขอให้ศึกษาอย่างจริงจังโดยเห็นว่าแนวเส้นทางสี
ม่วงขนานกับสีน้ําเงิน จึงเห็นว่าไม่มีความจําเป็น

สถานีหอสมุดแห่งชาติ

ต้องการทราบพิกัดที่แน่นอน อยากให้มีการส่ง
เอกสารมาพร้อมกับจดหมายบริเวณท่าวาสุกรี
เนื่องด้วยมีพื้นที่ก ว้างมาก ทําไมไม่ใช้บริเวณ
นั้น
ควรเปลี่ ย นจุ ด ตํ า แหน่ ง สถานี ไ ปอยู่ ห น้ า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ต้ อ งการให้ ยื น ยั น ว่ า ต้ อ งก่ อ สร้ า งสถานี
บางขุนพรหมหรือไม่
ทราบว่ามีก ารทําแผนแม่บทตามหลังผังเมือง
ผู้รับเหมาต้องการลดค่าใช้จ่าย
ทําไมยกเลิกสถานีมไหสวรรย์

สถานีบางขุนพรหม

สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีมไหสวรรย์

สถานีจอมทอง

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ที่ ป รึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งการคั ด เลื อ กแนว
เส้นทางที่เหมาะสม

โครงการต้ อ งการให้ มี ก ารเดิ น รถต่ อ เนื่ อ ง
จากบางใหญ่ถึงพระประแดง ซึ่ง รูปแบบนี้
ไม่สามารถเดินรถต่อเนื่องได้
มี ก ารสํ า รวจด้ ว ยแบบสอบถาม ศึ ก ษา
โครงการระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันและ
อนาคต จากนั้น จะมีก ารใช้แ บบจํา ลองใน
การคาดการณ์
โครงการรถไฟฟ้ า ทั้ ง สายสี ม่ ว งและสายสี
น้ํา เงิน เป็น แผนแม่บ ทระบบขนส่ง มวลชน
ระบบรางในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล
จึงมีความจําเป็นทั้งสองโครงการ
สถานีตั้งอยู่หน้าหอสมุดแห่งชาติ ทางขึ้น-ลง
อยู่ ที่ ท่ า วาสุ ก รี จะมี ร ะยะทางระหว่ า ง
ทางเข้าสถานีกับตัวสถานีไกลมาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้สร้างทางขึ้นลงได้ 1 แห่ง
ต้องสร้าง เนื่องจากหากไม่สร้างในปัจจุบัน
อนาคตไม่สามารถสร้างได้อีก
ที่ปรึกษาจะนําข้อคิดเห็นนี้ไปประสานงาน
กับ รฟม. ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
ติดโครงสร้างทางลอดของกรุงเทพมหานคร
ถ้ า สร้ า งต้ อ งมี ก ารเวนคื น ที่ จํ า นวนมาก
เพื่ อลดผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้น จึง ต้ องยกเลิ ก
สถานีมไหสวรรย์
สถานี จ อมทองน่ า จะชื่ อ สถานี ด าวคะนอง มีการแจ้งให้ รฟม.ได้ทราบแล้วและจะมีการ
มากกว่า เพราะอยู่ในเขตดาวคะนอง อยากให้ เปลี่ยนชื่อสถานีในอนาคต
สลับชื่อสถานีจอมทองกับสถานีดาวคะนอง
ขอให้คํานึงถึงการจัดการจราจร
ช่วงก่อสร้างมีแผนการจัดการจราจรอยู่แล้ว
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ตารางที่ 10.7.2-1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
(ต่อ-1)
ประเด็น
ด้านวิศวกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ชื่อสถานีที่มีความสาคัญต่อ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ความคิดเห็น
สถานีพระประแดง
การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงของโครงการ เป็น อยู่บริเวณด่านเก็บเงินถนนกาญจนาภิเษก
และศูนย์ซ่อมบํารุง
ส่วนต่อขยายจากโครงการเดิม อยากทราบพื้นที่
ที่นําเสนอประมาณ 100 ไร่ และช่วยระบุพิกั ด
และพื้นที่ที่แน่นอน
ต้องการให้ต่อแนวเส้นทางให้ถึงพระสมุทรเจดีย์ ต้องเป็นโครงการในอนาคต หากมีการศึกษา
และพบว่ามีจํานวนผู้โดยสารมาก
สถานีพระประแดง
ควร ให้ ค วาม สํ า คั ญจั ดทํ า เ ป็ น ร าย ง า น โครงการมีการดําเนินการอยู่ โดยเฉพาะส่วน
และศูนย์ซ่อมบํารุง
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม EIA และผลกระทบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก EIA ฉบับเดิม
ด้า นสุ ข ภาพ HIA ที่ มี ความละเอีย ดมากขึ้ น โดยเฉพาะศู น ย์ ซ่ อ มบํ า รุ ง ช่ ว งผ่ า นพื้ น ที่
ต่ อ ก าร ตั ด สิ น ใจข อ ง โ คร ง ก าร เ พื่ อ นํ า ชุมชน
ข้อคิดเห็นไปใช้อย่างจริงจัง โดยมีข้อกังวลที่
จะเห็ น ได้ ชั ด ว่ า ในส่ ว นของศู น ย์ ซ่ อ มบํ า รุ ง
ยัง ไม่ ไ ด้รั บการเห็น ชอบ เนื่ องด้ว ยเป็ นพื้ น ที่
สวนป่า
สถานีเตาปูน
ขอให้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา
การศึ ก ษาออกแบบดํ า เนิ น การตามหลั ก
วิชาการและความเหมาะสมทั้งหมด
สถานีศรีย่าน
ควรจัดประชุมเป็นรายสถานี
เพื่อความรวดเร็วในการรับข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจึงจัดสองสาม
สถานีที่ใกล้กัน มีความเหมาะสมแล้ว
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยแจกแผ่ น พั บ ให้
ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้น
ประชาชนตลอดแนวเส้ น ทางและการ
ติ ด ตามข้ อ มู ล จาก facebook และ
website ได้
สถานีบางขุนพรหม
ควรได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย มี ก ารดํ า เนิ น การอยู่ โดยธนาคารแห่ ง
และประชาชนที่ อยู่ ฝั่ ง ตรงข้ า มธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ให้ใช้พื้นที่สร้างทางขึ้น - ลง
ประเทศไทย
ได้ 1 แห่ง ประชาชนฝั่งตรงข้ามไม่ได้รับ
ผลกระทบ แต่มีก ารให้ข้อมูลของโครงการ
อยู่แล้ว
สถานีบางปะแก้ว
สถานีบางปะแก้วปรับตําแหน่งได้หรือไม่
ที่ ป รึ ก ษาได้ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ในตํ า แหน่ ง
ปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว
สถานีพระประแดง
คั ด ค้ า นการสร้ า งศู น ย์ ซ่ อ มบํ า รุ ง บริ เ วณ รับเพื่อเสนอให้ รฟม.ได้รับทราบ
และศูนย์ซ่อมบํารุง
วงแหวนอุต สาหกรรม พร้อ มนี้ไ ด้ยื่นหนังสื อ
คัดค้าน
ขอให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ดี ก ว่ า นี้ โ ดยส่ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาได้ จั ด ทํ า ป้ า ยเชิ ญ ประชุ ม ติ ด ใน
ไปรษณียบัตรก็ได้
ชุมชนและส่งหนังสือตามรายชื่อที่ได้เคยมี
การลงทะเบียนกลุ่มย่อยและประชุมสัมมนา
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ตารางที่ 10.7.2-1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
(ต่อ-2)
ประเด็น
ด้านการเวนคืน

ชื่อสถานีที่มีความสาคัญต่อ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น
สถานีบางขุนพรหม
การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
หากไม่ ไ ด้ ต้ อ งกลั บ ไปจุ ด เดิ ม หรื อ ไม่ หาก
ประชาชนที่ต้อ งถู ก เวนคื นที่ ใหม่ไม่ ย อมรั บ
จะทําอย่างไร
จะปิ ด กั้ น ถนนบริ เ วณใด จะเวนคื น ที่ ดิ น
ที่ ใ ดบ้ า ง จะเข้ า ครม. เพื่ อ ออกกฤษฎี ก า
เมื่อไร งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไร
สถานีสําเหร่

จะเกิดผลกระทบต่อโรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าหรือไม่

สถานีดาวคะนอง

อยากทราบพื้ น ที่ เ วนคื น และบริ เ วณที่ ป รั บ
ระดับด้วย

สถานีบางปะกอก

อยากทราบตําแหน่งสถานีและพื้นที่เวนคืน
จะมีอาคารจอดรถ จะมีผลต่อเจ้าของที่ดิน
ที่ไม่ได้ทํากิจกรรมใดในพื้นที่ดินมาเป็นเวลา
30 ปี
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ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ต้องกลับจุดเดิม แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้สร้างทางขึ้น - ลงได้ 1 แห่ง

การปิ ดถนนจะมีก ารประกาศให้ ทราบก่อ น
เริ่ ม ก่ อ สร้ า ง ปั จ จุ บั น ยั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการ
ออกแบบรายละเอี ย ดจึ ง ยั ง ไม่ มี ก ารเสนอ
ครม. รวมทั้งงบประมาณโครงการ
ที่ ป รึ ก ษาได้ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า จะเป็นตําแหน่งทางขึ้น ลง โดยจะมี ทั้ ง 4 ด้ า น ทั้ ง นี้ อาจจะส่ ง ผล
กระทบในพื้นที่จะต้องมีการเวนคืนตําแหน่ง
ทางขึ้ น - ลง จึ ง ได้ มี ก ารประสานงานเพื่ อ
ดํ า เนิ น การหารื อ รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ
โรงพยาบาล
พื้นที่เปลี่ยนระดับจากใต้ดินเป็นยกระดับเริ่ม
หน้าบิ๊กซี เนื่องจากสถานี ดาวคะนองมีทาง
ขึ้น -ลง 2 แห่ ง พื้น ที่ เวนคื น ร้า นอาหาร JR
และโรงรับจํานําถึงร้านถ่ายรูป
ที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วว่าพื้นที่ด้านหลังของ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ แ ละที่ ว่ า งฝั่ ง ตรงข้ า ม
จะเป็ น พื้ น ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า ง
อาคารจอดรถ

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

10.7.2.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
ในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ที่ปรึกษาฯได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากโครงการ แผนการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนนําเสนอรูปแบบการก่อสร้าง
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้นํามาประกอบการพิจารณาการ
ออกแบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ผลการประชุมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในครั้งนี้ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 381 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม 590 คน โดยมีผู้ที่ตอบว่าเห็น
ด้วยกับการพัฒนาโครงการ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.87 เนื่องจากทําให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น โครงการ
สามารถเพิ่มและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ รวมถึงสร้างความเจริญต่อประเทศ สําหรับผู้ที่ตอบ
ว่าไม่เห็นด้วย 111 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.13 ให้เหตุผลว่า แนวเส้นทางโครงการส่งผลต่อประชาชน ชุมชน บ้านที่อยู่
อาศัย มีผลกระทบในการย้ายที่อยู่อาศัย ส่วนของศูนย์ซ่อมบํารุงใช้พื้นที่ในการสร้างมากเกินไป ควรพิจารณาพื้นที่อื่นๆ
เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ตลอดจนขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดพื้นที่เวนคืนของแนวเส้นโครงการ
และที่ตอบว่าไม่แน่ใจ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 ให้เหตุผลว่า ควรเพิ่มเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น ควร
ให้สมาชิกมีการซักถามมากกว่านี้ รวมทั้งเอกสารชี้แจงเพื่อความเข้าใจมากขึ้น และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในการให้
ข้อมูล ข่าวสารและรายละเอียดเขตการเวนคืนและระยะเวลาก่อสร้าง ที่เหลืออีก 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 ตอบว่าไม่
แสดงความคิดเห็น เพราะการสร้างต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงควรชี้แจงรายละเอียด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่เวนคืนและมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบ ทําให้
ชุมชนเดือดร้อน รวมถึงผลกระทบทางความสัมพันธ์ทางสังคมกรณีมีการเวนคืนซึ่งจะมีผลต่อไปทําให้ทัศนียภาพโดยรวม
ของชุมชนเสียไป ซึ่งสัดส่วนของความคิดเห็นต่อโครงการ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10.7.2-2

รูปที่ 10.7.2-2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
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10.7.2.3 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
การจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ได้ดําเนินการ
ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี
เปิด การประชุม ฯ และนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกุล ผู้ช่วยผู้ ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่า ว
รายงานความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่
เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ได้มีการนําเสนอข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย
1. ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับของโครงการ พื้นที่ศึกษา
และสภาพแนวเส้นทางโครงการในปัจจุบัน
2. สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ ประกอบด้วย
- การพัฒนาโครงการช่วงที่มีทางเลือกรูปแบบก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
- สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ
3. การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. การดําเนินงานในขั้นต่อไป
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 603 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนสํานักงานเขต 8 เขต ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ (ผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ผู้แทนหน่วยงานเอกชน/
องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ/ร้านค้าใกล้แนวเส้นทาง สื่อมวลชน และประชาชนใน
พื้นที่ศึกษาโครงการ บรรยากาศการจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) แสดงดัง
รูปที่ 10.7.2-3 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนิน
โครงการซึ่งจะนํามาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 10.7.2-2 และ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ4
นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวก ฉ4 เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอีกช่องทางหนึ่ง
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การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาบอร์ดประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประธานกล่าวเปิดการประชุม

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กล่าวรายงานการประชุม

บริษัทที่ปรึกษานําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการบรรยายรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจโดยการสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแสดงความคิดเห็น
ผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็นและชี้แจง

รูปที่ 10.7.2-3 บรรยากาศการจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
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ตารางที่ 10.7.2-2 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมเพื่อนาเสนอสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
บริเวณสถานี
สถานีเตาปูน
สถานีศรีย่าน

สถานีวชิรพยาบาล

สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ต้องการทราบแนวการเวนคืนตามแนวเส้นทางผังเมือง
ง.8
ถนนสามเ สนเ ป็ น อาคาร เก่ าแก่ มี คุ ณค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งควรต้องมีการอนุรักษ์ จึงไม่ควรให้มี
การเวนคืนที่ดินอาคารพาณิชย์ ริมถนน
อาคารทางขึ้ น - ลงที่ 1 ของสถานี ศ รี ย่ า น ไม่ ค วร
เวนคืนอาคารตึกที่ประชาชนใช้อยู่อาศัยและประกอบ
ธุรกิจ ควรขยับไปเป็นธนาคารกสิกรไทยหรือปั๊มน้ํามัน
เอสโซ่ที่อยู่ด้านข้างและบริเวณด้านหลังของธนาคาร
กสิกรไทย มีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ ต้องการให้ที่ปรึกษา
พิจารณาว่าสามารถดําเนินการเป็นอาคารทางขึ้น - ลง
ที่ 1 ของสถานีศรีย่านได้หรือไม่
ต้องการให้พิจารณาตําแหน่งปล่องระบายอากาศให้ มี
ขนาดเล็กลง หรือย้ายตําแหน่งที่ว่าง เพื่อลดผลกระทบ
จากการเวนคืนที่ดิน ซึ่งเป็นที่ของสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งประชาชนได้อาศัยอยู่มานาน
นับ 10 ปี
มีประชาชนบางรายไม่ได้รับข้อมูลจากโครงการ

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
จะมีการจัดประชุมชี้แจงให้ทราบ
การเวนคืนไม่เวนคืนอาคารอนุรักษ์

ตําแหน่งที่กําหนดมีความเหมาะสม

ตําแหน่งปล่องระบายอากาศพิจารณาตําแหน่ง
อีกครั้ง

รายที่เป็นเจ้าของที่ดินจะมีจดหมายแจ้งทุกราย
แต่บางรายที่ ที่อ ยู่อาจไม่ตรงกั บโฉนด และไม่
สามารถติดต่อได้ด้วยวิธีอื่น
ต้องการให้ย้ายตําแหน่งสถานีมาตั้งอยู่ที่บริเวณตลาด บริเวณที่กําหนดมีความเหมาะสม
สําเหร่หรืออาคารร้าง ซึ่งอยู่ถัดไป เพื่อลดปัญหาการ
เวนคืน เพราะตําแหน่งปัจจุบันเป็นย่านพาณิชยกรรม
ระหว่างสถานีสําเหร่ ถึง ดาวคะนองลัก ษณะการวิ่ง เส้ นทางระหว่ างสถานี สํ าเหร่ ถึ ง ดาวคะนอง ที่
ของรถไฟฟ้ า อยู่ ใ ต้ ดิ น หรื อ บนดิ น เพื่ อ เป็ น การให้ สถานีสําเหร่เป็นรูปแบบใต้ดินช่วงอุโมงค์ที่แยก
ประชาชนที่อยู่บริเวณนี้มีการเตรียมตัวในวันข้างหน้า มไหสวรรย์จะวิ่งขนาบข้างอุโมงค์และจะยกตัวขึ้น
จากรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นรถไฟฟ้ายกระดับที่บริเวณ
ด้านหน้าบิ๊กซี ดาวคะนอง เป็นช่วงเปลี่ยนจาก
รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น เป็ น รถไฟฟ้ า ยกระดั บ ซึ่ ง จะมี
โครงสร้ า งพิ เ ศษถั ด จากอุ โ มงค์ จ นถึ ง สถานี
ดาวคะนองจะเป็นโครงสร้างยกระดับ
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ตารางที่ 10.7.2-2 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมเพื่อนาเสนอสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) (ต่อ-1)
บริเวณสถานี
สถานีสําเหร่ (ต่อ)

ข้อซักถามและข้อเสนอ
เนื่องจากบริเวณสถานีสําเหร่ ไปจนถึงดาวคะนอง –
บางปะแก้ว มีการก่อสร้างอุโมงค์ของกรุงเทพมหานคร
อยู่ และมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งสองข้างทาง
เป็ น ระยะเวลานานมาก และเมื่ อ อุ โ มงค์ ข อ ง
กรุงเทพมหานครเสร็จ โครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นจะทํา
ให้ ผู้ ป ระกอบการทั้ ง สองข้ า งทาง เกิ ด ผลกระทบ
ยาวนานยิ่งขึ้น ทาง รฟม. มีก ารชดเชย ช่วยเหลือใน
เรื่องนี้อย่างไร
ต้ อ งการให้ ย้ า ยปล่ อ งระบายอากาศที่ ส ถานี สํ า เหร่
ทั้งสองปล่อ งไปอยู่ฝั่ง ตรงข้ามเพราะเป็น ที่ว่าง และ
เป็นที่ของทรัพย์สินเพื่อลดผลกระทบ ไม่ต้องเวนคืน
ประชาชนที่ประกอบการค้าขายและประกอบธุรกิ จ
จํานวนมาก
ต้องการให้ทบทวนพิจ ารณาอาคารทางขึ้น - ลงที่ 1
หน้าปากซอย 19 ปัจจุบันเป็นทางเข้า - ออกชุมชน
หากอาคารทางขึ้ น – ลงอยู่ บ ริ เ วณนี้ จะทํ า ให้
การจราจรหนาแน่นขึ้น เกิดปัญหาการจราจร จึงอยาก
ให้ขยับตัวอาคารทางขึ้น - ลงออกมาจากปากซอย 19
ให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจร
สถานีสําเหร่ อยากให้พิจารณาขยับขาทางขึ้น - ลงที่ 1
ไปที่ธ นาคารกสิก รไทยไปซอย 17 และบริ เวณหน้ า
ซอย 15 มีที่ว่างเป็นโชว์รูมรถ บริเวณกว้างมาก อีก
ทั้งมีปริมาณรถเข้า - ออกไม่มาก จะทําให้การจราจร
ไม่ติดขัด และมีก ารเวนคืนน้อย เพราะมีเจ้าของคน
เดียว
มี ผู้ ร่ ว มประชุ ม ที่ ถู ก เวนคื น ที่ ดิ น ที่ ม าจากสถานี
สะพานพุทธ สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีสํา เหร่ สถานี
วชิรพยาบาล ไม่ทราบข้อมูลโครงการ
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การชดเชยมี เฉพาะผู้ที่ถู ก เวนคื นที่ดิ นและสิ่ ง
ปลู ก สร้ า งเท่ า นั้ น ส่ ว นการชดเชยผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบนอกจากนี้ ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น พรบ.
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
และ คู่มือการกําหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. 2530 กระทรวง
คมนาคม สิงหาคม 2556
ตําแหน่งปล่องระบายอากาศที่แน่นอนจะแจ้ง
ให้ทราบ

ตําแหน่งปัจจุบันมีความเหมาะสม

ตําแหน่งปัจจุบันมีความเหมาะสม

ที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วว่า ประเด็นการเวนคืน
จะต้ อ งมี ก ารชี้ แ จงข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ค วาม
ชัดเจนเกิดขึ้นนั้น จะดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการประชุมหารือมาตรการป้องกัน
แก้ ไ ข และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยนํ า
ข้ อ คิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วไปทบทวนและหารื อ การ
พิจารณาแนวเส้นทางที่ไปก่อให้เกิดผลกระทบ
การเวนคืน เพื่ อ ให้ โ ครงการมี ความเป็ นไปได้
และมี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด กั บ รฟม. ได้
พิจารณาได้ขั้นต่อไป
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ตารางที่ 10.7.2-2 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมเพื่อนาเสนอสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) (ต่อ-2)
บริเวณสถานี
สถานีมไหสวรรย์
(สถานีนี้ได้ถูกยกเลิก)

สถานีดาวคะนอง

สถานีบางปะแก้ว

สถานีพระประแดง
ศูนย์ซ่อมบํารุง

ข้อซักถามและข้อเสนอ
ต้องการให้มีสถานีมไหสวรรย์เหมื อนเดิม ทั้งนี้ การ
ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 ส.ข. สังคม ได้เสนอให้มีสถานีที่
บริเวณสี่แยกมไหสวรรย์ ต่อมามีการถูกยกเลิกไปและ
ประชาชนได้ ทํ า เรื่ อ งยื่ น หนั ง สื อ ไปที่ รฟม. ขอให้ มี
สถานีนี้กลับมาอีกครั้ง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนบริเวณนั้น เนื่องจากบริเวณนั้นมีชุมชน
จํานวนมาก และระยะห่างจากสํา เหร่และดาวคะนอง
มีระยะทางไกลมาก

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ตามแผนการศึก ษาและการดําเนินโครงการที่
ผ่านมา ได้กําหนดบริเวณอุโมงค์แยกมไหสวรรย์
กับสถานีมไหสวรรย์ ต้องดําเนินการไปพร้อมกัน
แต่เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าล่าช้า ทางกทม.
จึงดําเนินการก่อสร้างอุโมงค์ก่อนโดยไม่ได้มีการ
เตรียมโครงสร้างสถานี ไว้ด้านใต้ของอุโมงค์ จึง
ทําให้รถไฟฟ้าไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างใต้
อุโมงค์ มไหสวรรย์ ได้ เนื่องจากติดเสาเข็ ม แนว
รถไฟฟ้าจึงต้องขนานอยู่ด้านข้างของอุโมงค์ทั้ง
ซ้ายและขวา และถ้ามีสถานีที่บริเวณนี้จะทําให้
เกิดผลกระทบเรื่องการเวนคืนต่อประชาชนสอง
ข้ า งทางเป็ น จํ า นวนมาก ที่ ป รึ ก ษาจึ ง ทํ า การ
แก้ ไขโดยการยกเลิก สถานีนี้ไป แล้ว ย้ายสถานี
สําเหร่ เข้ ามาใกล้ กั บตัวอุโมงค์ที่ แยกมไหสวรรย์
มากที่สุด และเมื่อยกตัวขึ้นผ่านอุโมงค์มีสถานี
ดาวคะนอง ซึ่งออกแบบให้เข้ามาใกล้ที่สุดและ
ปรั บ รู ป แบบให้ เ ตี้ ย ลง เพื่ อ เข้ า มาใกล้ แ ยก
มไหสวรรย์ให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่างๆ
และยั ง มี ก ารจั ด การด้ า นการจราจร เพื่ อ ลด
ผลกระทบด้ า นการจราจรในระหว่ า งการ
ก่อสร้างบริเวณแยกมไหสวรรย์
เห็ นด้ วย เคยได้รั บข้ อเสนอนี้ จ ากการประชุ ม
กลุ่ ม ย่ อ ย และขอให้ ร ะบุ ชื่ อ ที่ เ หมาะสมของ
สถานี มี คํา ถามอยู่ใ นแบบสอบถามเพื่ อ นํา ไป
ประกอบการพิจารณาต่อไป
จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง
ระยะห่างระหว่างสถานีที่เหมาะสมควรมีระยะ
1 กิโลเมตร

พื้นที่ที่ต้องมีก ารเวนคืนที่ชัดเจน และสถานีจอมทอง
ควรเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ดาวคะนอง หรื อ ดาวคะนอง –
จอมทอง และสถานี ดาวคะนอง เปลี่ย นเป็น สถานี
บางปะแก้วเพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้บริการ
ต้ อ งการทราบตํ า แหน่ ง ที่ ต้ อ งเวนคื น ที่ ชั ด เจน และ
สถานี บ างปะแก้ ว รู ป แบบแนวเส้ น ทางมี ก ารคร่ อ ม
สะพานที่จ ะไปพระราม 2 ทําให้ดูอึดอัด ต้องการให้
พิจ ารณาแก้ ไ ขรู ป แบบบริ เ วณจุด นี้ เพื่ อ จะไม่ ทํ า ให้
สุขภาพจิตเสีย
ต้องการให้โครงการดําเนินการต่อไปจนถึงพระสมุทร- ที่ปรึกษาจะนําไปพิจารณาร่วมกับ รฟม.
เจดีย์
ได้มีก ารเปลี่ย นที่ตั้งศูนย์ซ่อมบํารุง ต้องการให้มีก าร ทีป่ รึกษาจะนําไปพิจารณาร่วมกับ รฟม.
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมี
การชดเชยผู้ที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินอย่างเป็นธรรม
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10.7.2.4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น การประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสม
ของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
การประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจง
รายละเอีย ดเกี่ยวกับ สรุป ผลการคัด เลือกที่ เหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง ช่ วงเตาปูน – ราษฎร์บู รณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) การประชุมฯในครั้งนี้ มีผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 310 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม 603 คน โดยผู้ที่
ตอบว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการมี 217 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 เนื่องจากโครงการมีประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการรองรับการจราจรในอนาคตให้มีความสมบูรณ์ขึ้น สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า
ไม่เห็นด้วยมี 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.71 เนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเวนคืน ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย และ
กังวลในอนาคตจะมีนายทุนเข้ามาทําการซื้อขายที่ดินเพื่อทําการก่อสร้างโครงการที่มีความทันสมัยในพื้นที่ดังกล่าว
สําหรับผู้ที่ตอบว่าไม่แน่ใจมี 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 ให้เหตุผลว่าเกรงจะมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินที่ยังไม่แน่ชัด
ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีกําลังจะใช้บริการ และบางช่วงที่ผ่านสถานที่สําคัญ เช่น รัฐสภา วัง อาจมีผลต่อความปลอดภัย
ซึ่งสัดส่วนของความคิดเห็นต่อโครงการรวมถึงผู้ไม่แสดงความคิดเห็นจํานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.32) สามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 10.7.2-4

รูปที่ 10.7.2-4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น การประชุมสรุปผลการคัดเลือกที่เหมาะสมของโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่ 2)
10.7.2.5

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

การจัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ ในพื้นที่สถานีพระประแดง สถานีครุใน และศูนย์ซ่อมบํารุง ปล่องระบายอากาศ และช่วงแนวถนน ง.8 โดยการ
ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ในพื้นที่สถานีพระประแดง สถานีครุใน และศูนย์ซ่อมบํารุง) ได้ดําเนินการในวัน
อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลัดหลวง ชั้น 5 จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม ฯ ทั้งนี้ ในการประชุม
สรุปผลการศึกษา (สัมมนา ครั้งที่ 3) ได้มีการนําเสนอข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย
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ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการและ
พื้นที่ศึกษา
สรุปผลการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ
สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม
สรุปผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม
สรุปผลการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง
สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
สรุปผลด้านการวิเคราะห์โครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 307 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการในระดั บจังหวัด และระดับอําเภอ ผู้แทนหน่ วยงานราชการที่ตั้ง อยู่บริเวณพื้นที่โ ครงการ ผู้แทนหน่ว ยงาน
รัฐวิ สาหกิจ ผู้ แทนสํา นักงานเขต 3 เขต ผู้แทนประชาชนในพื้ นที่ (ผู้ นํา ที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ) ผู้ แทน
หน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ/ร้านค้าใกล้แนวเส้นทาง สื่อมวลชน
และประชาชนในพื้นที่โครงการ
สําหรับการประชุมสรุปผลการศึกษา (ในพื้นที่ได้รับผลกระทบการก่อสร้างปล่องระบายอากาศ) และการ
ประชุมสรุปผลการศึกษา (ในพื้นที่ได้รับผลกระทบช่วงแนวถนน ง.8) ได้ดําเนินการในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 โดยมี
เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการ โดยการประชุมฯได้รับความ
ร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการเป็นอย่างดี โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 146 คน ประกอบด้วย ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ปรึกษา
ผู้ถูกเวนคืน/ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนทั่วไป และสถานประกอบการ
ทั้งนี้ การจัดประชุมสรุปผลการศึกษาฯ แสดงดังรูปที่ 10.7.2-5 ถึงรูปที่ 10.7.2-6 ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากผู้เข้าร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี โดยสามารถ
ประมวลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนจากการประชุม ได้ดัง ตารางที่ 10.7.2-3 และรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ5
นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวก ฉ5 เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอีกช่องทางหนึ่ง
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาบอร์ดประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง
ประธานกล่าวเปิดการประชุม

ผู้แทนจากหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการประชุม

บริษัทที่ปรึกษานําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการบรรยายรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจโดยการสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปที่ 10.7.2-5 บรรยากาศการจัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลัดหลวง ชั้นที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น.
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปที่ 10.7.2-6 บรรยากาศการจัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
ในพื้นที่ได้รับผลกระทบการก่อสร้างปล่องระบายอากาศ และช่วงแนวถนน ง.8
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2558
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-3 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่ 3)
ประเด็น
สถานีพระประแดง
ด้านวิศวกรรม

ด้านการเวนคืน

สถานีครุใน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อซักถามและข้อเสนอ

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ

อยากให้ มี ท างเชื่ อ มขึ้ น - ลง ถนนนครเขื่ อ นขั น ธ์
ประชาชนจะได้สามารถข้ามไปมาได้
อยากให้ทํา ทางขึ้น - ลงให้มีขนาดเล็ ก เท่ ากั บที่ สถานี
รถไฟฟ้าสาทรได้หรือไม่

ทางที่ปรึกษาขอรับไปดําเนินการเพิ่มเติม ว่าจะออกแบบให้มี
ทางขึ้น - ลงเพิ่มได้หรือไม่
ทางขึ้น - ลง สถานีมาตรฐานควรจะมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทั้งบันได บันไดเลื่อน ลิฟต์ เพื่อให้ทุก คนทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ
สามารถใช้งานได้ ทางเท้ากว้างขึ้นเพื่อรองรับการประชาชน
ที่มาใช้บริการ ต้องมีผู้ใช้ทางเท้าเพิ่มมากขึ้น
ทางโครงการไม่ได้เริ่มก่ อสร้างพร้อมกันทั้งโครงการ โดยการ
ก่อสร้าง จะทําการปิดถนนจํานวน 3 ช่องจราจร เริ่มทําทีละ
สถานี เช่น ทําสถานีพระประแดงแล้วเสร็จ จึงจะเริ่มทําสถานี
ครุใน และจะเร่งดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อคืน
ผิวจราจรให้กั บผู้ใช้ ทาง โดยปัญหาไม่ไ ด้มาจากการก่อสร้า ง
แต่ปัญหาที่ทําให้การจราจรติดขัดเกิ ดจากปิดการจราจรเพื่อ
ย้ า ยระบบสาธารณู ป โภคต้ อ งใช้ เ วลา เพราะหากย้ า ยไม่ ไ ด้
ท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากไฟดับ ไม่มีน้ําประปาใช้ เป็นต้น

ทางโครงการฯ ใช้พื้นผิวจราจรประมาณกี่ ช่องจราจร
จะเหลือช่องจราจรให้ประชาชนใช้ถนนได้กี่ช่องจราจร
เพราะสถานการณ์ทุกวันนี้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสภาพ
การจราจรติดขัดมากเนื่องจากถนนเป็นคอขวด รถที่มา
จากสะพานภู มิ พ ล ทางลงมาจากสะพาน สามแยก
ดินแดงลงถนนเหลือ 2 ช่องจราจร ถูกบีบเข้ามาจนทํา
ให้รถติดถึงสามทุ่ม ร้านค้าสองข้างทางไม่สามารถจอด
ซื้อขายของได้ ทางโครงการมีมาตรการเยี ยวยาหรือไม่
มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และการ
นําส่งผู้ป่วยไป รพ. โดยใช้เวลาให้น้อยสุด ควรคํานึงถึง
ผลกระทบเหล่านี้ด้วย
กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทางโครงการ กรณี ที่ ท่ า นได้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งท่ า นสามารถ
รถไฟฟ้ามีมาตรการดูแล และรับผิดชอบอย่างไร
ร้องเรียนกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้โดยตรง
มี ข้ อ กั ง วลในการกํ า หนดราคาเวนคื น ของภาครั ฐ ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน
มีนโยบายซื้อขายตามราคาที่ได้กําหนดเอาไว้ แต่ถ้าเมื่อ
ได้ราคาซื้ อขายตามจริงแล้ว ผู้ที่ถูกเวนคืนจะได้รับเงิน
ก่อนการก่อสร้างกี่เดือน และเสนอแนะเพื่อเตรียมหาที่
อยู่และย้ายกิ จการค้าขายใหม่ต้องมีเวลาให้ประชาชน
เตรี ย มตั ว ย้ า ยออก ขอระยะเวลาในการพู ด คุ ย และ
ระยะเวลาในการขนย้ายของ
ควรมี ม าตรการจั ด การด้ า นจราจร มาตรการด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เช่น มลภาวะทางอากาศ น้ําเสีย
เพื่อให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ถ้ามี
โครงการขนาดใหญ่ ทั้ ง นี้ เห็ น ว่ า มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ประชาชนโดย รวมควรจะทํา
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เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของน้ําเสีย
มี ป ริ ม าณน้ อ ย ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการล้ า งทํ า ความสะอาด
ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น
และมีระบบระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมรองรับน้ําฝน ข้อดี คือถ้า
หมู่ บ้า นไม่ ได้ ออกแบบรางระบายน้ํา บ่ อ น้ํา นี้จ ะช่ ว ยรองรั บ
น้ําฝนทําให้บริเวณรอบๆ โครงการน้ําไม่ท่วม ในส่วนของมลพิษ
ทางอากาศไม่มี แต่จ ะมีผลกระทบเรื่องเสียงจากการวิ่งเข้า ออกของรถไฟฟ้า ทางโครงการจะมีการกั้น buffer zone เพื่อ
ลดผลกระทบจากเสียงและมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบ

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-3 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่ 3) (ต่อ-1)
ประเด็น
สถานีครุใน (ต่อ)
ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ศูนย์ซ่อมบารุง
ด้านวิศวกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการเวนคืน

ปล่องระบายอากาศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านวิศวกรรม

ข้อซักถามและข้อเสนอ

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ

มีข้อวิตกกังวล เนื่องจากพี่น้องที่ขายของริมถนนบริเวณ ทางโครงการจะเข้าไปหารือกับเทศบาลและจัดการประชุมกลุ่ม
สองข้างทางและหาบเร่ แผงลอย ไม่สามารถขายของได้ เล็กๆ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ต่อไป
ในช่วงก่อสร้างรถไฟฟ้าและใช้เวลาค่อนข้างนาน ภาครัฐ
ทําอย่างไรที่จะให้คนเหล่านี้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
มีค่าชดเชยหรือค่าเสียโอกาสทางการค้าขายหรือไม่
จอดรถภายในศูนย์ซ่อมมีค่าจอดรถหรือไม่

สํา หรั บ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า ทางโครงการจะมี ส่ ว นลดให้
โดยท่านนําบัตรจอดรถไปยื่นที่สถานีรถไฟฟ้าจะได้ตราประทับ
ส่วนลดค่าใช้บริการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อขยายและศูนย์ซ่อม ในส่วนของการเริ่ มดําเนินงาน ปี 2558 ยื่นเอกสารต่อ ครม.
บํารุงจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อไหร่
เพื่อขออนุมัติก่อสร้างโครงการ ปี 2559 หางบประมาณในการ
เวนคืน ปี 2560 คาดว่าน่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้าง
สิ่งที่พอใจจาก รฟม. คือการคัดเลือกพื้นที่สร้างศูนย์ซ่อม ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประสานงานกับ
บํารุง ที่ใช้ที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้กระทบต่อประชาชน ชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
น้ อ ยที่ สุ ด ในระหว่ า งนี้ คื อ ช่ ว งศึ ก ษาผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และทางโครงการต้องชี้แจง
ผลกระทบให้กับประชาชนรับทราบ
กรณี ที่ ดิ น ถู ก เวนคื น ครึ่ ง แปลง อี ก ครึ่ ง แปลงเป็ น ที่ ที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วว่า หากเกิดผลกระทบด้านเวนคืนที่ไม่
ตาบอดไม่มีทางเข้า - ออกจะแก้ปัญหาอย่างไร เวนคืน สามารถเวนคื น ได้ ทั้ ง หมดซึ่ ง เหลื อ บางส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถใช้
หมดได้หรือไม่
ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ สามารถเขียนคําร้องเจตนาของตน เพื่อทํา
การซื้อหรือขายต่อผู้รับผิดชอบต่อการประเมินที่ดินการเวนคืน
ของโครงการฯ สําหรับกรณีเป็นที่ตาบอดจะมีการเปิดทางเข้า ออกให้
มีมาตรการป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่นอย่างไร

ในช่ ว งก่ อ สร้ า งต้ อ งกั้ น เขต มี ผ ลกระทบกั บ แนวที่ มี ก ารขุ ด
มีฝุ่นละออง โดย รฟม. จะมีมาตรการป้องกัน อาคารข้างเคียง
มีการตรวจวัดฝุ่น ถ้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถอยู่อาศัยใน
บ้าน/อาคารได้ สามารถตกลงกับทาง รฟม. ได้
ในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาจัดการอย่างไร
มี ผ ลการศึ ก ษากระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบรรจุ ม าตรการที่
ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม โดยมี รฟม. ควบคุมกํากับดูแล
กรณี พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งใกล้ อ าคาร/บ้ า นเรื อ นอายุ เ ก่ า แก่ ผู้รับเหมามีเทคนิคการก่อสร้างที่จะไม่ให้กระทบต่อตัวอาคาร
เกือบ 40 ปี จะทําอย่างไร
บ้านเรือนหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากอาคาร/บ้านเรือน
ได้รับความเสียหายที่เกิดจากโครงการ รฟม. พร้อมรับผิดชอบ
โดยมีการจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งความ
เดือดร้อนแก่ผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่ได้
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ปล่องระบายอากาศ (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม
ทํ า ไมไม่ เ อาปล่ อ งระบายอากาศตั้ ง ในพื้ น ที่ ข อง ที่ปรึกษาเลือกพื้นที่ตามความเหมาะสมด้านเทคนิควิศวกรรม
หน่วยงานราชการ
ความปลอดภัย และคํานึงถึงประชาชนได้รับผลกระทบน้อย
ที่สุด
ระยะเวลาในการก่อสร้างปล่องระบายอากาศ
ระยะเวลาก่ อ สร้ า งปล่ อ งไม่ ส ามารถกํ า หนดได้ ว่ า แล้ ว เสร็ จ
เมื่ อ ไหร่ และจะสร้ า งจุ ด ไหนก่ อ นเพราะมี ป ล่ อ งตลอดแนว
เส้นทาง ในช่วง 1 สถานีใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-2 ปี
แนวถนน ง.8
ด้านวิศวกรรม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้ากําหนดโดยไม่ได้มีการคุย กับทาง ตัวแทนที่ปรึกษาได้เข้าร่วมประชุมประสานงานโครงการกับทาง
กทม. ไม่มีแนว ง.8 จริง สรุปควรหารือหรือ MOU ที่ กทม. อย่างต่อเนื่อง สรุปว่าแนวทางเดินรถยนต์และรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าจะใช้แนว ง.8 ปรึกษา กทม. หรือยัง
เป็ น แนวเดี ย วกั น โดยทาง กทม. จะปรั บ แนวเส้ น ทางให้
สอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ขอให้สรุปแนว ง.8 มีความเป็นไปได้หรือไม่
กทม. มี ก ารขี ด เส้ น คร่ า วๆ จุ ด เริ่ ม ต้ น กั บ จุ ด สิ้ น สุ ด โครงการ
รถไฟฟ้าสอดคลองกับแนว ง.8 ดังนั้น จากการประชุมร่วมกัน
ของสองหน่วยงานสรุปว่าทั้งรถยนต์และรถไฟฟ้าใช้แนวเส้น
เดียวกัน ใครออกแบบก่อนหรือหลังก็ตามแต่ ต้องให้สามารถ
ใช้ด้วยกันทั้งคู่ได้ โดยยึดแนวรถไฟฟ้าเป็นหลักแล้วทาง กทม.
จะปรั บ แนวถนนมาตามแนวรถไฟฟ้ า สภาพแวดล้ อ มไม่
เปลี่ยนไปมาก
ทําไมรถไฟฟ้าไม่วิ่ง ง.7 วิ่งตรงไปบางโพธิ์ตรงกับรัฐสภา ตรงแนว ง.7 มีสายสีน้ําเงินอยู่แล้ว สีม่วงไปทําซ้อนกับสายสี
แล้วเข้าสามเสน ทําไมไม่ใช่สถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสาย น้ําเงิน กรณีนี้ประชาชนจากม่วงเหนือที่จะเดินทางไปยังม่วงใต้
สีน้ําเงิน รัฐบาลบอกมีทางเลือกหลายทางเลือกโดยอาจ ต้องลงรถที่สถานีเตาปูน แล้วเปลี่ยนมาใช้สายสีน้ําเงินมาลงที่
ใช้ขนานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ทําไมที่ปรึกษาไม่เลือก สถานีบางโพธิ์แล้วลงใต้ดินต่อมาใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ทําให้
การเดินทางไม่สะดวก ขาดความต่อเนื่อง
ทําไมไม่เลือกแนวทางที่ 7
ในส่วนของแนวเส้นทางไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแนวไหนย่อมมีผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งสิ้น ถ้าเดินทางในแนว ง.8 จะทําให้การเดินรถได้
ต่อเนื่อง
ปัจ จุ บัน สถานี เตาปูน มี บัน ไดหนี ไ ฟที่ อ ยู่ต รงกลาง ถ้ า บันไดหนีไฟบริเวณสถานีเตาปูน ถ้ารถไฟฟ้ามาต้องทุบ ย้ายวาง
หากทําโครงการนี้จะทําอย่างไรกับทางหนีไฟที่มีอยู่
สองข้างทางบริเวณฟุตบาท
ด้านการเวนคืน
นายเพทาย รัตนกุล
ให้ระยะเวลาจ่ายเงิน ขนของค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หาที่อยู่ ระยะเวลาไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากต้องผ่านมติ ครม. แล้ว
ใหม่ ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ใกล้ ที่ ทํ า งานห่ า งไม่ ถึ ง กิ โ ลเมตร ออกพระราชกฤษฎี ก าเวนคื น โครงการเคยศึ ก ษาออกแบบ
สามารถปรึกษากับหน่วยงานใดได้บ้าง
มาแล้ว 3 ครั้ง รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
อาจเริ่มปลายปี 2559
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อยากเข้ า ใจกระบวนการและทราบว่ า ประชาชนจะ
สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนไหนได้บ้าง เพราะในช่วง
สองปีที่ทราบข่าวว่าจะมีการถูกเวนคืน จะเห็นว่ามีใครก็
ไม่รู้มาแถวบ้าน มาขีดเส้นสีแดงหน้าบ้านไม่พูดคุย กั บ
ชาวบ้านบอกแค่ว่ามาศึก ษา นี้คือหนึ่งในกระบวนการ
ศึกษาหรือเปล่า เพราะไม่รู้จะโดนเวนคืนเมื่อไหร่
โยธิน กิ่งมณี
ผมศึ ก ษาโครงการนี้มานาน ทราบว่า น่าจะถู ก เวนคื น
แน่ๆ อยากแจ้งให้ทราบว่าราคาเวนคืนที่ดินของ กทม.
และ รฟม. ต่างกัน อยากทราบว่าจะถูกประเมินโดยใคร
ก่ อนเริ่มโครงการต้องศึก ษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ผ่านก่อน เสนอ ครม. แผนการดําเนินงานโครงการเสร็จ
สิ้นเมื่อไหร่ ไม่มีข้อมูลไปใช้วางแผนการดําเนินชีวิต

อาจเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ลงสํารวจหาข้อมูลอย่างเดียว ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบคําถามได้

ขอรับเงื่อนไขเพื่อนําเสนอ รฟม.ต่อไป

สายสีม่วงเคยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายครั้งและผ่านมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้า ครม. อนุมัติโครงการ
สามารถสร้างได้เลย แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
สถานี แ ละสภาพแวดล้ อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลง รฟม. เห็ น
ความสําคัญจึงให้ทําการทบทวนศึก ษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดแนวเส้นทาง

ดุจดาว บ้านเลขที่ 1089/90
- จากแผนการดําเนินงาน ขั้นตอน EIA ตามที่กล่าวอ้าง - ครั้งนี้มีการศึกษา EIA ปัจจุบันกําลังดําเนินการอยู่
มีการศึกษามาแล้ว 4 ครั้ง ปัจจุบันมีการศึกษา EIA - EIA ผ่านกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว แต่ ณ วันนี้
อยู่หรือไม่
สิ่งแวดล้อมและแนวเส้นทางเปลี่ยน รฟม.เห็นความสําคัญ
- EIA จะเสร็จเมื่อไหร่ในแผนการดําเนินงานแสดงให้
จึงให้มีการศึกษาทบทวน EIA ใหม่ทั้งหมด
เห็นว่าแล้วเสร็จปี 2557 ปัจจุบันปี 2558 แสดงว่า - จุดเปลี่ย นแนวเส้นทางเดินรถไม่ใช่ เพราะ ง.8 มีผู้ได้รั บ
EIA เสร็จสิ้นแล้ว
ผลกระทบน้อยกว่าหมู่บ้านเสริมสิน แต่เพราะประแจเดินรถ
- เราในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ 25 หลังคาเรือน เป็นผู้ ช่ ว งผ่ า นหมู่ บ้ า นเสริ ม สิ น มี ค วามลาดชั น ไม่ ส ามารถเดิ น
ได้รับผลกระทบในการเวนคืนบ้าน ไม่มีผู้มาสอบว่า รถไฟฟ้าได้ในเรื่องความปลอดภัย
เราได้ รับ ผลกระทบอย่ า งไร คุ ณ มาถามวั นที่ เ ราไป
ทํางาน บ้านปิดหมด EIA คืออะไร ที่ปรึกษาต้องมา
ถามผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย บริ เ วณโครงการที่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ตั้งแต่จัดประชุมครั้งที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้
ไม่ มี ใ ครมาสอบถามเลยว่ า ชาวบ้า นมี ค วามคิ ด เห็ น
อย่างไร ปัญหาของ EIA การศึกษาเพื่อเอาใจเจ้าของ
โครงการโดยไม่ถามถึงผู้ได้รับผลกระทบ 70 กว่าหลัง
อยากได้ความชัดเจนว่า EIA เราได้ถูกสอบถามจริงๆ
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- การเปลี่ยนแนวจากหมู่บ้านเสริมสินมาเป็น แนว ง.8
มีผู้ได้รับผลกระทบน้อยจากเดิม 200 หลั งคาเรือ น
เปลี่ย นเป็น 70 หลังคาเรือน ถ้าดูแผนที่จะพบว่า
ซอยที่ ร ถไฟฟ้ า ผ่ า นเป็ น บ้ า นขนาดใหญ่ ทั้ ง นั้ น แต่
หมู่บ้านเสริมสินเป็นทาวเฮาส์จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทํา ไม
หมู่บ้านเสริมสินจึงโดนผลกระทบหลายหลังคาเรือน
คุณภาพในการศึกษา EIA คืออะไรยังไม่มีใครมาถามเลย รอแนวเส้นทางที่ชัดเจน เพื่อดําเนินการสอบถามด้านเศรษฐกิจ
สังคมแก่ผู้คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อไป วันนี้จึงขอเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ได้รับผลกระทบว่า
จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปสอบถามความคิ ด เห็ น เพื่ อ นํา ไปเขี ย น
มาตรการฯต่อไป
- การศึกษา EIA บอกว่าหลายปี คงเป็นการศึกษาของ - ในแนวเส้นทางใหม่เราต้องลงไปสํารวจสภาพแวดล้อมและ
หมู่บ้านเสริมสิน ในแนวของ ง.8 เพิ่งเปลี่ย นแนว ลงไปสอบถาม พบประประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทุ ก
เส้นทางมาได้ 2 ปี ข้อมูลทุติยภูมิอะไรบ้าง เพื่อนํามา หลังคาเรือน ขอเวลาในการเตรียมทีมเพื่อลงชุมชน
ตัดสินใจเลือกแนวเส้นทาง
- ตอนนี้อยู่ในขั้นกําลังดําเนินการศึกษา การดําเนินงานต่อไป
- แสดงว่าการทํา EIA ของทาง ง.8 ยังไม่ได้ทํา ต่อไป จะลงพื้ น ที่ ไ ปสอบถามความคิ ด เห็ น ชาวบ้ า น ตรวจวั ด
จะดําเนินการอะไร
คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน
ในการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านใดบ้าง
ในการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาจากกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ
เช่น การเวนคืนที่ดิน ในขั้นก่อสร้างจะมีผลกระทบด้านจราจร
เสียง เป็นต้น
แนวทางไม่นิ่งการทํา EIA จะเสียประโยชน์หรือไม่
ไม่ เ สี ย ประโยชน์ ถ้ า มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวเส้ น ทาง ทางที่
ปรึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติม ปัจจุบันยึดการศึกษา EIA ตามแนว
ง.8
ในการนํ า เสนอทุ ก ครั้ ง ขอให้ แ ผนการทํ า งานของ - ตอนนี้สิ่งที่ EIA ดําเนินการไปแล้วคือ เก็ บข้อมูลทุติย ภูมิ
โครงการมาก่ อน และต้องมีก ารปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปั จ จุ บั น ทุ ก ครั้ ง โดยเฉพาะในส่ ว นของระยะเวลา - กํ า หนดการลงพื้ น ที่ เ ร็ ว ที่ สุ ด ภายในช่ ว งเดื อ นมี น าคม
ดําเนินการ ขอให้มีความชัดเจน
ประชาชนที่ได้รับข้อมูลในวันนี้
มั่นใจหรือยังว่าแนวเส้นทาง ง.8 เป็นแนวที่ดีที่สุด ทาง - ง.8 ยังไม่มีความชัดเจนแต่เป็นแนวที่ลากตามนโยบาย การ
กทม. ตอบมาว่าแนว ง.8 ยังไม่มีโครงการและยังไม่ได้
ทําแบบสอบถามอาจจะแบ่งสองกลุ่ม กลุ่มแรกผู้ที่ประชิด
ทําการศึก ษา จะมีก ารเปลี่ย นแนวเส้น ทางอีก หรื อไม่
โครงการ กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ห่างจากแนว
รับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อให้โครงการสําเร็จ เมื่อ
เส้นทางข้างละ 500 เมตร พยายามให้กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
แนวเส้ น ทางไม่ ชั ด เจนการไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น - ในการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นยึดแนว ง.8 ก่อน ถ้าแนว
ประชาชนจะเสียเวลาเปล่า
ง.8 เปลี่ย นเราก็ ต้องมีก ารศึก ษาสิ่งแวดล้ อมใหม่ซึ่งต้อ ง
ยอมรับว่าในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องรับผิดชอบ
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ตารางที่ 10.7.2-3 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่ 3) (ต่อ-5)
ประเด็น
แนวถนน ง.8 (ต่อ)
ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ข้อซักถามและข้อเสนอ

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ

ทํ า ไมต้ อ งเรี ย กประชุ ม ฉุ ก เฉิ น กํ า หนดเลยได้ ห รื อ ไม่ อยากจัดประชุมสื่อสารข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่ประชาชน
ประมาณสัปดาห์ที่เท่าไหร่ เดือนที่เท่าไหร่แจ้งให้ทราบ ให้เร็วทีส่ ุด โดยสื่อสารวันจัดประชุมและสถานที่จัดประชุมผ่าน
เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวมาประชุม
ช่องทางเว็บไซต์ ส่งจดหมายและให้เจ้าหน้าที่เดินแจกหนังสือ
เชิญประชุมเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
การทํ า การมี ส่ ว นร่ ว มควรจั ด สถานที่ ป ระชุ ม ใกล้ กั บ ที่ปรึกษาพยายามหาสถานที่จัดประชุมที่ใกล้ชุมชน เช่น การ
ชุมชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ประชุมครั้งก่อนที่จัดที่วัดประดู่ แต่เนื่องจากเครื่องเสียงได้ยิน
ไม่ชัดเจน ทําให้การสื่อสารอาจสื่อสารไม่ครบถ้วน และสถานที่
อาจไม่สะดวกในการจัดงานรองรับประชาชนจํานวนมากไม่ได้
จึงเปลี่ยนมาใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ควรแจ้ งก่ อ น 15 วั น บอก - จัดประชุมให้ตรงตามแผน แผนมีการปรับเลื่อนตลอดเวลา
สถานที่จัดประชุม บอกวันจัดประชุมแต่ไม่บอกเวลาจัด
มีก ารเลื่อนกิ จ กรรมตลอดเวลา มีหลายๆ จุดมีการเวนคืน
ประชุ ม ว่ า เมื่ อ ไหร่ ควรลงในเว็ บไซต์ ข องสํ า นั ก จํานวนมาก ที่ปรึกษาพยายามให้มีการเวนคืนน้อยที่สุด สรุป
นายกรัฐมนตรี แนว ง.8 สอบทางไปยัง กทม. ได้หนังสือ
รายละเอียดภายในเดือนมีนาคม การเวนคืนมีสองส่วนคือ
ตอบกลับมาว่า แนว ง.8 ยังไม่มีการสํารวจหรือกําหนด
ส่วนของ กทม. และ รฟม.
แนวเส้นทาง ที่บอกว่า กทม.เขตทาง 30 เมตร กทม. 20 - กทม. ยังไม่ได้ตั้งโครงการศึกษาถนน ง.8
เมตร สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบหรือไม่อยากให้ตัวแทน
กทม. และ รฟม. มาร่วมชี้แจงด้วยกัน

10.7.2.6

ผลการวิเคราะห์การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม
เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานีพระประแดง
สถานีครุใน และศูนย์ซ่อมบํารุงบริเวณครุใน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิ เษก) เพื่ อรับ ฟั ง ความคิ ด เห็น และข้อเสนอแนะของผู้ เข้า ร่ว มประชุ ม ซึ่ ง ผลการประชุ ม แสดงให้เห็น ว่ า
ประชาชนที่อาศัยใกล้กับแนวสถานี ศูนย์ซ่อมบํารุง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ โดยให้เหตุผลว่าสถานี
พระประแดงและที่ตั้งศูนย์ซ่อมบํารุงมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีที่ว่างเหมาะแก่ ดําเนินการ แต่มีข้อจํากัดคือ มีแหล่งชุมชน
บางส่วนที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งให้ประโยชน์ในการเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม รวมทั้งรูปแบบ
ก่อสร้างที่ได้ออกแบบมีความเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เหตุผลของผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สอดคล้องกับผล
การจัดประชุมในครั้งที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ต่อความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ดังนี้
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มีผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 133 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมฯ 307 คน โดยที่ตอบว่าเห็นด้วยกับการพัฒนา
โครงการฯ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 โดยให้เหตุผลว่า การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ การเดินทางสะดวก การจราจรไม่ติด ขัด ปลอดภัย ลดการใช้พลัง งาน ลดมลพิษ ประหยั ด
ค่าใช้จ่าย รองลงมามีผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบว่า ไม่แน่ใจต่อโครงการฯ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 เพราะเนื่องจาก
โครงการได้ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชน ได้แก่ รายได้ ที่พักอาศัย ภาวะทางเสียง จราจรติดขัดช่วงเวลาการ
ก่อสร้าง และอุบัติเหตุการขนส่งอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อคนในพื้นที่ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดํา เนินงานของ
คนงานก่อสร้าง และอีก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตอบว่าไม่เห็นด้วยต่อการพัฒนาโครงการ ตามลําดับ ที่เหลือไม่แสดง
ความคิดเห็น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ซึ่งสัดส่วนของความคิดเห็นต่อโครงการ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10.7.2-7
ส่วนการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ ในพื้นที่ได้รับผลกระทบการก่อสร้างปล่องระบายอากาศ
ที่ปรึกษาฯ ได้สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างปล่องระบายอากาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบแบบสอบถาม 8 คนจากผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ว ยกับโครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.0 โดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบโดยตรง
เนื่องจากบ้านติดปล่องระบายอากาศ ร้อยละ 66.67 รองลงมาเห็นว่าประชาชนได้ รับความเดือดร้อน ร้อยละ 33.33
ส่วนผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการ และผู้ที่ไม่แน่ใจ มีสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 20.0
สําหรับการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ ในพื้นที่ได้รับผลกระทบช่วงแนวถนน ง.8 ที่ปรึกษาฯ
ได้สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ การก่อสร้างโครงการบริเวณแนวถนน ง.8 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 52 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม 115 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ
และไม่แน่ใจ โดยมีสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 40.0 (โดยผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการให้เหตุผลว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนส่วนรวม, การคมนาคมดีขึ้น โดยมีสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 50.0) รองลงมาไม่เห็นด้วยกับโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 (โดยให้เหตุผลว่ามีผลกระทบหลายด้านและมีรถไฟฟ้าผ่านหลายสายแล้ว ร้อยละ 100.0)

รูปที่ 10.7.2-7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
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10.7.2.7

การประชุมระดมความคิดเห็นในพื้นที่ : การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ดําเนินการจัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของ
โครงการ ตลอดจนนําเสนอหลักเกณฑ์ในการกําหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 374 คน
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ สถานประกอบการ ประชาชนในแนวเส้นทาง สถานศึกษา
และศาสนสถานในพื้นที่ ผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 1 ตามสภาพการตั้งถิ่นฐานในภูมินิเวศที่ใกล้เคียงกันดังนี้
กลุ่มที่
1

6

พื้นที่
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางขุนพรหม
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด
สถานีรัฐสภา
สถานีศรีย่าน
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่
สถานีเตาปูน

7

สถานีบางขุนพรหม

2
3

4
5

สถานที่
โรงเรียนวัดสารอด

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.30 - 16.00 น.

โรงเรียนวัดบวรนิเวศน์

โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนพระพุทธศาสนา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สํานักงานเขตบางซื่อ
วัดสามพระยา

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.30 - 16.00 น.
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.

การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 แสดงดังรูปที่ 10.7.2-8 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมใน
การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี โดยสามารถประมวลความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ได้ดังตารางที่ 10.7.2-4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 1 แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ6
นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวก ฉ6 เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอีกช่องทางหนึ่ง
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กลุ่มที่
1

พื้นที่
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว

สถานที่
โรงเรียนวัดสารอด

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้ นที่
ระดับท้องถิ่น ผู้นําชุมชน สถาน
ประกอบการ ศาสนสถาน
สถานศึกษา และประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งหมด 77 คน

กลุ่มที่
2

พื้นที่
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ

สถานที่
โรงเรียนวัดราชาธิวาส

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสนสถาน
สถานศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่ ทั้งหมด 27 คน

กลุ่มที่
3

พื้นที่
สถานีบางขุนพรหม
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด

สถานที่
โรงเรียนวัดบวรนิเวศน์

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.30 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสนสถาน
สถานศึกษา และประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งหมด 27 คน

รูปที่ 10.7.2-8 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อนาเสนอหลักเกณฑ์ในการกาหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้น
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ
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กลุ่มที่
4

พื้นที่
สถานีรัฐสภา
สถานีศรีย่าน

สถานที่
โรงเรียนโยธินบูรณะ

วัน เวลา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่
ระดับท้องถิ่น ผู้นําชุมชน สถาน
ประกอบการ ศาสนสถาน
สถานศึ กษา และประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งหมด 10 คน

กลุ่มที่
5

พื้นที่
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่

สถานที่
โรงเรียพระพุทธศาสนา
วัดประยุรวงศาวาส
วรวิหาร

วัน เวลา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.30 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่
ระดับท้องถิ่น ผู้นําชุมชน สถาน
ประกอบการ ศาสนสถาน
สถานศึ กษา และประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งหมด 27 คน

กลุ่มที่
6

พื้นที่
สถานีเตาปูน

สถานที่
สํานักงานเขตบางซื่อ

วัน เวลา
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ ก ษา และ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมด
84 คน

รูปที่ 10.7.2-8 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อนาเสนอหลักเกณฑ์ในการกาหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้น
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (ต่อ-1)
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กลุ่มที่
7

พื้นที่
สถานีบางขุนพรหม

สถานที่
วัดสามพระยา

วัน เวลา
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ กษา และ
ประชาชนในพื้ นที่ ทั้ งหมด
122 คน

รูปที่ 10.7.2-8 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อนาเสนอหลักเกณฑ์ในการกาหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้น
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (ต่อ-2)
ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
บริเวณพื้นที่สถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 สถานีราษฎร์บูรณะ สถานีดาวคะนอง และสถานีบางปะแก้ว
ด้านวิศวกรรม
ต้องการทราบที่ตั้งและขนาดพื้นที่ศูนย์ซ่อม พื้นที่ศูนย์ซ่อมบํารุงมีขนาดประมาณ 100 ไร่
บํารุง
นอกจากศู น ย์ ซ่ อ มบํ า รุ ง บริ เ วณวงแหวน- ก าร ศึ ก ษาข อ ง โ คร ง ก าร ใช้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณ ว ง แ ห ว น
อุตสาหกรรมมีพื้นที่ทางเลือกที่อื่นอีกหรือไม่ อุตสาหกรรม ตามผลการศึกษาที่ได้เคยมีการศึกษาไว้
ด้านการเวนคืน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง แรก ต้ อ งการ
ครั้ ง ที่ 1 คื อ อะไร อยากทราบรายละเอี ย ด ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่แนวเส้นทาง
พื้นที่ที่ถูกเวนคืน เนื่องจากมีความวิตกกังวล รถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว งได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล โครงการตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ในเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัย
ศึก ษาออกแบบรายละเอีย ดโครงการ ส่ วนพื้นที่ ที่มีการ
เวนคืนต้องรอผลการศึกษา
การเวนคื น ให้ กํ า หนดค่ าชดเชยที่ เ หมาะสม จะมีก ารจัดแจ้ง ผู้ถูก เวนคืนที่ดิน ประชุม เพื่อให้ ข้อมูลกั บ
รวมทั้งค่ารื้อถอน ไม่ใช่ในราคาประเมิน บาง ประชาชน โดยผู้นํา/ประธานชุมชนสามารถโทรศัพท์ติดต่อ
รายมีพื้นที่น้อยได้ค่าเวนคืนน้อย ไม่สามารถ ให้ทางที่ปรึกษาลงพื้นที่จัดประชุมให้ข้อมูลโครงการ
ไปหาซื้อที่อยู่ใหม่ได้

10-45

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-1)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีวชิรพยาบาล และสถานีหอสมุดแห่งชาติ (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม
โครงการมีประโยชน์กับส่วนรวมอย่างไร

สถานี ศ รี ย่ า นหน้ า กรมชลประทานตั้ ง อยู่
บริเวณไหนและทางขึ้น - ลง อยู่บริเวณใด

เส้ น ทางโครงการที่ ห น้ า กรมชลประทาน
จะมี ก ารก่ อ สร้ า งทางขึ้ น - ลง ในช่ ว งเวลา
ใดบ้าง

ความกว้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินมีขนาดเท่าไร
ด้านการเวนคืน

โอกาสการก่อสร้างโครงการมีหรือไม่

ที่ดินรอบๆ วัดโบสถ์ มีการเวนคืนหรือไม่

ด้านสิ่งแวดล้อม

ถนนสามเสนจะได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เวนคืนที่ดินตลอดแนวถนนหรือไม่
ถนนสามเสนมีบ้านที่สร้างมานาน อาจได้รับ
ผลกระทบได้
ถนนสามเสนมีโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
มหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่ โดยปกติ ร ถจะติ ด มาก
เกรงว่าจะมีผลกระทบมาก
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ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ
ทําให้สามารถเดินทางได้อย่างทั่วถึง
สถานีตั้ง อยู่ห น้า กรมชลประทาน ส่ว นทางขึ้ น – ลง ใน
เบื้ อ งต้ นตั้ ง อยู่ ในที่ ดิ น กรมชลประทาน 2 จุ ด ส่ว นอี ก 2
แห่ง อยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตําแหน่งที่
เหมาะสม
การก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลากลางวัน ถ้าดําเนินการ
ช่วงกลางคืนจะรบกวนประชาชนที่ติดพื้นที่ก่ อสร้าง แต่
อาจจะมี ก ารขนดิ นโดยใช้ ร ถใหญ่ และช่ วงที่ ก ารจราจร
ไม่หนาแน่น ช่วงกลางวันมีข้อกําหนดห้ามรถขนาดใหญ่เข้า
มาพื้นที่
แนวเส้ น ทางโครงการมี ค วามกว้ า งอุ โ มงค์ ป ระมาณ 20
เมตร
โครงการนี้มีการศึกษา 3 ครั้ง การศึกษาออกแบบครั้งนี้
มี โ อกาสในการสร้ า งสู ง เนื่ อ งจากการสร้ า งรั ฐ สภาใหม่
เพราะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่อํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง
บริเวณใกล้ๆวัดอาจเป็นที่ตั้งปล่องระบายอากาศ ซึ่งจะต้อง
เวนคื น ที่ ดิ น แต่ ต้ อ งรอผลการศึ ก ษาที่ ชั ด เจนถึ ง ทราบ
ตําแหน่งและขนาดพื้นที่ที่เวนคืน
การเวนคืนที่ดินมีเฉพาะพื้นที่ที่เป็นตําแหน่งทางขึ้น – ลง
สถานี และปล่องระบายอากาศ
โครงการมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีการกําหนด
มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่วงการก่อสร้าง มีการจัดการจราจรให้เหมาะสมกับพื้นที่
ซึ่งผู้รับเหมาและ รฟม.ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ แต่เมื่อ
เปิดดําเนินการ การคมนาคมจะสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา อาจจะช่วยลดปัญหารถ
ติดในปัจจุบันได้

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-2)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
บริเวณสถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟ้า และสถานีสามยอด
ด้านวิศวกรรม
การเวนคืน 1 ช่องทางขึ้น – ลงสถานี พื้นที่ มี เ กณฑ์ ที่ ใ ช้ อ อกแบบ โดยยึ ด หลั ก ความปลอดภั ย ของ
เท่าไร
ผู้โดยสาร หากเกิดเหตุไฟไหม้ช่องทางขึ้น - ลง ต้องระบาย
ผู้ โ ดยสารออกจากสถานี ไ ด้ ทั น หลั ง การออกแบ บ
รายละเอียดชัดเจนจะแจ้งขนาดพื้นที่ให้ทราบต่อไป
ทราบได้อย่างไรว่า แต่ละสถานีจ ะมีจํานวน ที่ปรึกษามีผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมาร่วม
ผู้โดยสารมาใช้บริการจํานวนเท่าไหร่
ประเมินและศึกษาจํานวนผู้โดยสารของโครงการ
ควรสร้างช่องทางขึ้น - ลงสถานี ในที่ว่างหรือ ที่ปรึก ษาดําเนินการอยู่แล้ว ปัจจุบันมีการขอใช้พื้นที่ของ
พื้นที่ของหน่วยงานราชการ จะไม่มีผลกระทบ กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาล
ต่อประชาชน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า ธนาคารแห่งประเทศไทย
เสนอให้สร้างทางขึ้น – ลงสถานีบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้พื้นที่ได้
บริเวณที่ว่างใกล้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพราะจะได้อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
และข้ า ราชการ ที่ ทํ า งานธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยด้วย
การมีส่วนร่วมของ
การประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการไม่ ค รอบคลุ ม ที่ ป รึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การแจกจดหมายเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนบางคนไม่ทราบว่า โครงการประชาชนตามแนวเส้นทางโครงการ รวมทั้งส่ ง
มีการจัดประชุม จึง ไม่สามารถมาเข้าร่วมทัน จดหมายข่าวแก่ผู้นําชุมชนและประชาชนตลอดแนวเส้นทาง
ซึ่งบางคนทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน
โครงการ ข้ อ เสนอนี้ ท างที่ ป รึ ก ษาจะรั บ ไปดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป
ฝากทางที่ ป รึ ก ษารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ที่ปรึกษาต้องจัดทํารายงานส่งให้ รฟม.
ประชาชน แล้ ว นํ า ไปเสนอต่ อ หน่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการด้วย
ประชาชนจะทราบข่าวสารของโครงการได้ สามารถติ ด ตามข่ า วสารได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.mrtaอย่างไร
southpurpleline.com หรือ Facebook : รถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
และติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 083-001-8324
ด้านการเวนคืน
ราคาการซื้อขายที่ดินเอาราคามาเฉลี่ย ไม่ได้ ใช้ ร าคาซื้ อ ขายท้ อ งตลาด ตามคู่ มื อ การกํ า หนดเงิ น ค่ า
ห้องแถวติดกั นให้ราคาเวนคืนเดีย วกั นไม่ได้ ทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพ ย์ พ.ศ. 2530 กระทรวง
ซื้ อ ก่ อ นจะซื้ อ ได้ ใ นราคาถู ก ซื้ อ หลั ง ซื้ อ ใน คมนาคม สิงหาคม 2556
ราคาที่แพงกว่ามาก หากให้ราคาเฉลี่ย คนที่
ซื้อหลังเสียเปรียบ
ระยะเวลาที่ จ ะทราบพื้ น ที่ ที่ จ ะถู ก เวนคื น ต้องรอการออกแบบเสร็จในเบื้องต้น
เมื่อไร
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-3)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีบางขุนพรหม สถานีผ่านฟ้า และสถานีสามยอด (ต่อ)
คนที่ถูกเวนคืนที่ดินจะทราบได้อย่างไร
ปัจจุบันสามารถซื้อขายที่ดินบริเวณโครงการ
ได้หรือไม่
ด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วงก่อสร้างโครงการ หากต้องมีการกั้นผ้าใบ
บั ง ร้ า นค้ า ทํ า ให้ ร้ า นค้ า สู ญ เสี ย รายได้
ติด ต่ อ กั น หลายเดื อ น มี ค่ า ชดเชยรายได้ ใ ห้
ทางร้านค้าหรือไม่
ขอให้ มี ก ารชดเชยค่ า เสี ย หายแก่ ร้ า นค้ า
ในช่วงก่อสร้าง
บริเวณสถานีรัฐสภา และสถานีศรีย่าน
ด้านวิศวกรรม
ศูนย์ซ่อมบํารุงมีแห่งเดียวใช่หรือไม่
มูลค่าการก่อสร้างประมาณเท่าไร

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
มีการจัดประชุมสําหรับผู้ที่ถูกเวนคืนโดยชี้แจงรายละเอียด
ให้ทราบ
สามารถทําการซื้อขายที่ดินได้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน
ไม่ มี ก ารชดเชยรายได้ แต่ ก ารกั้ น ผ้ า ใบเพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ่ น
ละอองปลิ ว เข้ า สู่ ร้ า นค้ า และเพื่ อ ป้ อ งกั น สุ ข ภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง
การชดเชยมีเฉพาะการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ซึ่ ง
หากประกอบธุรกิจมีค่าเสียโอกาสให้

มีเพียง 1 แห่ง อยู่บริเวณราษฎร์บูรณะ
ตอนนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนการออกแบบรายละเอี ย ด ราคา
ประเมินคร่าวๆ ประมาณ 40,000 ล้านบาท
โครงการจะเริ่ มก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี 2557 ใช่ ตามแผนของโครงการ จะเริ่มก่ อ สร้างโครงการรถไฟฟ้ า
หรือไม่
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ปี 2557 แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กั บนโยบายของรัฐ และงบประมาณว่ าจะสามารถ
ก่อสร้างได้หรือไม่
ด้านการมีส่วนร่วม
ควรมีการประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญผู้ที่คาดว่า มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเมื่อมีรายละเอียด
ของประชาชน
จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้มาร่วม พื้นที่เวนคืนที่ดิน
ประชุมครั้งต่อไป
บริเวณสถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสาเหร่
ด้านวิศวกรรม
โครงการมี ค วามชั ด เจนหรื อ ยั ง ว่ า จะตั้ ง อยู่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ขอเวลาใน
บริเวณฝั่งธนาคารกรุงเทพ ระยะห่างระหว่าง การออกแบบ เมื่ อ ได้ แ ปลนออกมาชั ด เจนแล้ ว จะมา
ช่องทางขึ้น – ลงสถานี ประมาณเท่าไร
นําเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
ด้านการเวนคืน
เมื่อมีการเวนคืน ทาง รฟม. จะให้ค่าชดเชย ใช้ ร าคาซื้ อ ขายท้ อ งตลาด ตามคู่ มื อ การกํ า หนดเงิ น ค่ า
ในราคายุติธรรมหรือไม่ ราคาตลาดถูก กว่ า ทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 กระทรวง
ราคาที่เจ้าของบ้านซื้อขายจริง
คมนาคม สิงหาคม 2556
นอกจากเวนคืนบริเวณสถานีแล้ว ต้องเวนคืน ต้องเวนคืนเพื่อใช้ที่สําหรับการก่อสร้างด้านละ 1.5 เมตร
ที่สําหรั บจอดรถและที่วางอุ ปกรณ์ก่ อสร้า ง ทั้งสองข้าง แต่การเวนคืนจะเวนคืนพร้อมกันกับการเวนคืน
ด้วยหรือไม่
สถานี ในส่วนที่ทํางานของผู้รับเหมา ผู้รับเหมาจัดหาเอง
อาจจะขอเช่าพื้นที่บริเวณข้างเคีย ง ทาง รฟม. มีขั้นตอน
การทํางานช่ วงก่ อสร้ างโดยจะระบุตํา แหน่ งวางอุป กรณ์
ต่างๆ รวมทั้ง ขั้นตอนการจัด การจราจรระหว่างก่อสร้า ง
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-4)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสาเหร่ (ต่อ)
ด้านการเวนคืน
ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ระบุตําแหน่งสถานี
สะพานพุทธฯ ให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมหาที่อยู่
ใหม่หากถูกเวนคืน
หากเจรจาเรื่องการเวนคืนรายบุคคลจะไม่ได้รับ
ความยุ ติ ร รม ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการโดยมี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการด้วย
ทุก คนจึงจะได้รับค่าชดเชยการเวนคืนอย่างเป็น
ธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
มีความกังวลเรื่องมลภาวะ เช่น ฝุ่นละออง ในช่วง
ก่อสร้าง นอกจากนี้ การก่อสร้างรถไฟฟ้าต้องขุด
เจาะใต้ดิน การสั่นสะเทือนขณะขุดเจาะส่งผลต่อ
บ้าน ทําให้บ้านที่อยู่ใกล้ๆ ร้าวและหากลูกมีสอบ
ช่วงก่ อสร้างเสี ย งดังทํา ให้ไม่มี สมาธิอ่า นหนังสื อ
ทาง รฟม. จะมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
ได้อย่างไร
ด้านการมีส่วนร่วมของ ขอให้ ท างโครงการมี ห มายเลขโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ
ประชาชน
ฉุกเฉิน สามารถร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริเวณสถานีเตาปูน
ด้านวิศวกรรม

รฟม. มีขั้นตอนการสํารวจเพื่อเลือกแนวเส้นทาง
อย่างไร เจ้าหน้าที่จาก รฟม. ให้ข้อมูลว่าได้ทําการ
สํารวจโดยดูจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแล้วขึ้น
เฮลิ ค อปเตอร์ บิ น สํ า รวจเพื่ อ เลื อ กแนวเส้ น ทาง
หลังจากนั้นค่อยจัดทํารายงานย้อนหลัง ถ้าทําการ
สํารวจแบบนี้จริงไม่น่าจะได้ผลลัพธ์ที่แท้จริง
ทําไมโครงการต้องเร่งทําให้ทันรัฐสภาใหม่
ทําไมจึงเลือกแนวเส้นทางที่ 5 ซึ่งเป็นแนวเส้นทาง
ที่ผ่านหมู่บ้านเสริมสิน ผ่านวัดประดู่ ทั้งนี้ชาวบ้าน
ขอเสนอให้พิจารณา 2 แนว ได้แก่
- แนวที่ 1 เตาปูน ผ่านทางถนนประชาราษฎร์
สาย 2 ถึงรัฐสภา
- แนวที่ 2 เตาปูน เดินรถใต้ดิน บางโพ เกียกกาย
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ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
การประชุมครั้งต่อไปจะมีรายละเอียดตําแหน่งสถานี
และพื้นที่ที่ต้องเวนคืน
การเวนคืนที่ดินจะมีการตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
ที่ดิน ซึ่ง มีเจ้าหน้ าที่ของ รฟม. หน่วยงานที่ดิน และ
ท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ

มีการกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติ

มีฝ่ า ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ
รับทราบปัญหาจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเมื่อ
ได้ รั บ เรื่ อ งแล้ ว ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ขทั น ที และจั ด ทํ า ป้ า ย
หมายเลขโทรศัพท์ติดตลอดแนวเส้นทางโครงการ
ในการศึก ษาจะกํ าหนดแนวเส้นทางในภาพถ่ายทาง
อากาศ ประกอบกับการสํารวจภาคสนาม มีแนวทาง
เลือก 8 แนวคัดเลือก โดยกําหนดเป็นเกณฑ์ให้คะแนน
ประกอบการพิ จ ารณาแนวทางเลื อ กที่ เ หมาะสม
ปัจ จุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะ
ประชุมชี้แจงให้ทราบ
ระยะเวลาดําเนินการเป็นเพียงกรอบเวลาตาม TOR
ที่ปรึกษามี 8 แนวทางเลือก

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-5)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีเตาปูน (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม
ประชาชนในหมู่บ้านเสริมสินได้ให้ข้อเสนอไว้ว่า
1. เส้นทางนี้ ตั้งธงแล้วหรือยัง
2. ผ่านหมู่บ้านเสริมสินหรือไม่
3. ออกแบบจริงหรือเปล่า เป็นหมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็ง ขอถามวิธีการสํารวจ สํารวจความ
เหมาะสมกั บ สํ า รวจออกแบบ การสํ า รวจ
มี 4 อย่าง เช่น สํารวจเบื้องต้น สํารวจความ
เหมาะสม (อาคารถู ก เสีย ค่ าซื้ อ ที่ถู ก ) สั้ น
ที่สุดใช่ไหม อาจไม่ได้ประโยชน์สูงสุด
ควรศึ ก ษาด้ า น Marketing ต่ อ ไปคนอาจไม่
ทํางานในที่ทํางาน อาจไม่มีคนขึ้น อาจขาดทุน
ด้านเวนคืน
ประชาชนในหมู่บ้านเสริมสินได้ให้ข้อเสนอไว้ว่า
ลั ก ษณะเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น ประเภทไหน และเก็ บ
ข้อมูลอะไรบ้าง ถ้าจะเข้ามาเก็บข้อมูล ที่ปรึกษา
ควรประสานงานกับประธานชุมชนก่อน
ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่ได้เลือกกําหนด
ว่ามีจุดเริ่มต้นจากเตาปูนมายังรัฐสภา 2 แนว รวมกับ
แนวเดิม 1+4 พิจารณาร่วมกับด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
วิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเดินรถ ด้า นการ
ขนส่ง ด้านชุมชน แนวที่เลื อกสามารถเขยิบได้ ทั้ง นี้
ต้องพบปะกับประชาชนในพื้นที่ 4 - 5 รอบเพื่อหารือ
ร่วมกัน

ที่ป รึ ก ษาได้ มี ก ารศึ ก ษาจํ า นวนผู้ โ ดยสารที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
โครงการ
ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับว่าสถานีไหนที่สามารถเข้าไปสํารวจ
ได้จ ะดําเนินการไปก่ อน สํารวจเพื่อออกแบบ ยังไม่มี
การเวนคื น เพราะขั้ น ตอนการออกแบบยั ง ไม่ เ สร็ จ
หมู่บ้านเสริมสิน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต้องการข้อมูล
ใหม่ทั้งหมดเพื่อมาประกอบการศึกษา
ประชาชนในหมู่บ้านศรีบุญยืน วัฒนาบางซื่อ ได้ การประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบ
ให้ ข้ อ เสนอว่ า มาเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง เพราะคาดว่ า
หมู่ บ้า นได้ รั บผลกระทบแน่ น อน เหตุก ารณ์ ย ก
ป้ า ยร้ อ งเรี ย นไม่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น ถ้ า หากมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง ควรแจ้ง
ข่ า วสารให้ ป ระชาชนทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง ได้ รั บ
ข้อมูลเข้าร่วมประชุมช้า
สื่อประชาสัมพันธ์มีปัญหา และต้องแจ้ง สก. สข. มี ก ารแจ้ ง ผู้ นํ า ชุ ม ชน ส่ ว น สก . สข. มี ก ารเชิ ญ
ด้วย เป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ประชุมสัมมนา
ประชาชนในหมู่ บ้ า นเสริ ม สิ น ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอว่ า จะขอเอกสารจากทาง รฟม. และจัดส่งให้ทางประธาน
ได้ทําเรื่องขอเอกสารจาก รฟม. ถ้าได้เอกสารจาก หมู่บ้านเพื่อดําเนินการต่อไป
รฟม. จะได้พิจารณาให้ทางที่ปรึกษาเข้ามาสํารวจ
ในหมู่บ้านได้ จะได้เกิดความโปร่งใส
ให้พิจ ารณาแนวเส้นทางจากสถานีเกี ย กกายไป แนวเส้นทางนี้เป็นหนึ่งในทางเลือก 8 แนว
สถานีบางโพ เป็นทางใต้ดิน ถนนประชาราษฎร์
สาย 1 จะมีการขยายถนนเป็น 8 เลน หรือจาก
สถานีเกียกกายวิ่งใต้ดินไปยังสถานีเตาปูน ขอให้
ช่วยพิจารณาผลกระทบ
ขอให้ เ ข้ า มาประชุ ม หารื อ กั บ ชาวบ้ า นหมู่ บ้ า น จะประสานงานกับผู้นําชุมชน
เสริมสินวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-6)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีเตาปูน (ต่อ)
ด้านสิ่งแวดล้อม
ประชาชนในหมู่บ้านเสริมสินให้ข้อเสนอว่า ผู้บริหาร
จาก รฟม.ควรจะมาประชุมด้วย การตัดสินใจเชิง
นโยบาย ทางที่ปรึกษาไม่มีอํานาจตัดสินใจ
ถ้ า แนวเส้ น ทางยั ง ผ่ า นหมู่ บ้ า นเสริ ม สิ น ต้ อ งมี
ฟ้ อ งศาลปกครองต่ อ สู้ เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะ
เสริม สินเป็ นหมู่ บ้านเก่ าแก่ ขอให้ผู้ ที่เกี่ ย วข้อ ง
ช่วยพิจารณา
ในการประชุ ม ครั้ ง หน้ า ให้ ท างที่ ป รึ ก ษานํ า
รายละเอียดเส้นทางทั้ง 8 แนวมาเสนอให้ชาวบ้าน
ทราบ โดยเน้ น ความเหมาะสมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่เน้นด้านเศรษฐศาสตร์
บริเวณสถานีบางขุนพรหม
ด้านวิศวกรรม
โครงการได้ ทํ า การศึ ก ษาไปแล้ ว 2 ครั้ ง เมื่ อ ปี
2538 และปี 2548 จนมาเสร็จเมื่อปี 2552 ซึ่ง
ผลจากการศึ ก ษาแนวเส้ น ทางเห็ น ว่ า มี ค วาม
เหมาะสมหรือไม่
ขอทราบเหตุผลการไม่สร้างสถานีอยู่ก ลางสี่แยก
บางขุนพรหม

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
จะเชิญตัวแทน รฟม. มาร่วมประชุมในครั้งต่อไป

รับทราบในข้อคิด เห็นนี้ แต่ก ารศึก ษาแนวทางเลือ ก
โครงการใช้ ข้ อ มู ล ด้ า นวิ ศ วกรรม สิ่ ง แวดล้ อ มและ
เศรษฐศาสตร์มาประกอบการคัดเลือก
ที่ปรึกษาจะเร่งดําเนินการศึกษา ถ้าหากสามารถเข้าไป
เก็บข้อมูลใหม่จากหมู่บ้านเสริมสินได้

สถานี ใ ต้ ดิ น ถนนสามเสนกว้ า งประมาณ 20 เมตร
จึงต้องเลือกว่าตําแหน่งสถานีอยู่ด้านไหน เพื่อให้มีการ
เวนคืนที่ดินด้านใดด้านหนึ่งของถนน ขณะที่การศึกษา
เดิมเวนคืนที่ดินทั้งสองฝั่งถนน
บริเวณสี่แยกเป็นช่วงโค้ง การออกแบบถ้าไม่จําเป็น
จะไม่ทําการสร้างสถานีอยู่บริเวณที่เป็นทางโค้ง เพราะ
1. ระยะห่างระหว่างขอบชานชาลากั บขอบตัวรถจะ
ห่ า งมากขึ้ น ทํ า ให้ มี โ อกาสเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ ม ากขึ้ น
2. บริเวณสี่แยกมีลักษณะเป็นทางโค้งที่แคบ ทําให้เกิด
เสียงในขณะขบวนวิ่ง และเกิดการสึกหรอสูง และต้อง
ใช้ความเร็วต่ํา
มีความเห็นว่าควรย้ายสถานีไปอยู่บริเวณธนาคาร การย้ายสถานีไปอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
นั้น ปัจจุบันระยะห่างระหว่างสถานีหอสมุดแห่งชาติ
ถึ ง สถานี บ างขุ น พรหม ประมาณ 1,019 เมตร
ระยะห่างระหว่างสถานีบางขุนพรหมถึงสถานีผ่านฟ้า
ประมาณ 1,213 เมตร ถ้าย้ายสถานีบางขุนพรหม ไป
อยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยจะทําให้ระยะห่าง
ระหว่างสถานีที่ควรเป็น (1 กิโลเมตร) ห่างเกินไป ทํา
ให้สถานีก ระจุก ตั วอยู่ด้ านเดี ย ว จึ งกํ าหนดตํา แหน่ ง
สถานีบางขุนพรหมมาอยู่จุดนี้ แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะ
กว้าง แคบเพียงใด ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะโดนหลัง
ไหน สถานี อ ยู่ ห่ า งจากกลางแยกบางขุ น พรหม
ประมาณ 15 - 17 เมตร ความยาวสถานี ป ระมาณ
300 เมตร (แคบยาว) ในส่วนขององค์ประกอบหลายๆ
อย่างในการออกแบบสถานีที่ต้องนํามาพิจารณา เช่น
ห้อ งเครื่ อ ง ระบบระบายอากาศ พื้ น ที่จ อดรับ - ส่ ง
ผู้โดยสาร ทําให้ต้องใช้พื้นที่สถานีกว้าง
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-7)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
บริเวณสถานีบางขุนพรหม (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม
ในการกําหนดแนวเส้นทางทําไมไม่ไปสนามหลวง จากแผนแม่บทระบบรางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
ทําไมมาลงที่ถนนสามเสนซึ่งแคบ
ของ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สังกัดกระทรวงคมนาคมได้ศึกษาความเหมาะสมของ
รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ โดยสายสีม่วง ต้องการให้คนได้
สะดวก โดยขนาดของทางขึ้น - ลง ประมาณ 16 x 25
เมตร + ระยะเผื่อในการก่อสร้าง 20 x 30 เมตร ระยะ
300 เมตร ความยาวที่ครอบคลุมในการก่อสร้างสถานี
อยากทราบว่ า ถ้ า หากคาดว่ า ไม่ มี ท างขึ้ น – ลง จากที่ได้มีการสํารวจดูพื้นที่แล้ว ทางที่ปรึกษายังยืนยัน
ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย และการมี ท างโค้ ง ความเหมาะสมของตํ า แหน่ ง สถานี แ ละระยะทาง
ไม่น่าจะมีผลกับทางขึ้น - ลง ของสถานีด้วยเช่นกัน สําหรับความโค้งมีผลต่อตัวสถานีด้วยเช่นกัน
สถานี ห อสมุ ด แห่ ง ชาติ และสถานี บ างขุ น พรหม นโยบายของ รฟม. และรั ฐบาล อยากให้ใ ช้รถขนส่ ง
มี ร ะ ย ะ ทาง ที่ สั้ น มาก ในปร ะ เ ทศฝรั่ ง เ ศส มวลชนมากขึ้ น อยู่ แ ล้ ว พยายามให้ ป ระชาชนใช้
มี ร ะยะห่ า งของสถานี ม ากและทางขึ้ น - ลงเล็ ก รถไฟฟ้ามากที่สุด
ประชาชนใช้รถประจําทางเดินทางต่อได้
ทางขึ้น - ลง มีลิฟต์สําหรับผู้สูงอายุหรือไม่
การออกแบบทางขึ้น - ลง จะมีลิฟต์ให้สําหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ
สถานี บ างขุ น พรหม ไม่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งมี มีการศึกษาด้านนี้อยู่แล้วในการออกแบบรายละเอียด
นอกจากนี้ ประชาชนเป็นห่วงเรื่องดินสไลด์
ขอทราบเหตุผลทําไมไม่มีสถานีอ ยู่บริเวณธนาคาร เป็นไปตามหลักการระยะห่างระหว่างสถานี ซึ่งได้แจ้ง
แห่งประเทศไทย
แล้วในตอนต้น
ทําไมโครงการไม่ไปอยู่ ตรงถนน ที่ขนานกั บถนน จากแผนแม่บทระบบรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
สามเสน ซึ่งจะใกล้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ศึกษาความเหมาะสมของ
รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ
รูปแบบเดิมของสถานีเป็นแบบ Central โดยแบบ ต้องมีการพิจารณารายละเอียดในขั้นตอนการออกแบบ
ใหม่จะเป็นแบบ Stacked Platform น่าจะเวนคืน รายละเอียด
น้อยลง
ขอให้ ทบทวนความจํ า เป็น ในการก่ อสร้ า งสถานี ถ้าหากไม่สร้างสถานีบ างขุนพรหม ในระยะยาวก็ไ ม่
บางขุนพรหม
สามารถสร้างเพิ่มได้ จึงต้องมองถึงอนาคตข้างหน้าด้วย
ด้านการเวนคืน
การเสียภาษีช่วงก่อสร้างจะทําอย่างไร ในเมื่อทํา ต้ อ งเสี ย ภาษี ต ามปกติ การเสี ย ภาษี คิ ด ตามรายได้
การค้าขายไม่ได้
ซึ่งการก่อสร้างกระทบในบางช่วงเท่านั้น จึงยังสามารถ
ค้าขายได้
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ตารางที่ 10.7.2-4 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ต่อ-8)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีบางขุนพรหม (ต่อ)
ด้านการเวนคืน
อยากให้ เ วนคื น ทั้ ง หลั ง ถ้ า เป็ น แปลงใหญ่ ต้ อ ง
เวนคืนทางเข้า - ออก แปลงเล็กต้องเวนคืนทั้งหมด
ถ้าจะต้อ งทํา การเวนคืน ต้องมีก ารแจ้ งแต่ เนิ่น ๆ
และในช่วงก่อสร้าง ร้านค้าอาจทําการค้าขายไม่ได้
จะชดเชยอย่างไร
ความแน่นอนของโครงการ จะถูกเวนคืนเมื่อไร
ด้านการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชน รู้มาไม่นาน จึงเห็นว่า
ของประชาชน
น่าจะมีพื้นที่อื่นและมีทางเลือก ทั้งนี้ ประชาชนมี
สิทธิเลือกหรือไม่

10.7.2.8

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
แจ้งและหารือในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ร้านค้ามีค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ ชดเชยให้ตามประเภท
กิจการ
จะแจ้งให้เจ้าของที่ดินในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้ข้อมูลให้มากที่สุด แนวเส้นทางไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากแนวปัจจุบัน

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น : การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

การประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ที่ปรึกษาได้นําเสนอหลักเกณฑ์ในการกําหนดรูปแบบ
ทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ เข้าไปชี้แจงความจําเป็นของ
โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการและการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชนส่วนใหญ่ใน 7 กลุ่มในพื้นที่ศึกษากลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ได้ให้เหตุผลว่าโครงการฯ มีความ
จําเป็นต่อการเดินทางที่มีความสะดวก ประหยัดเวลา พลังงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และมีประชาชนที่
เข้าร่วมประชุมยัง เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อ
ส่วนรวม และท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการรองรับการจราจรในอนาคตให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ความสะดวกสบาย และ
ความปลอดภัย มีส่ว นน้อยที่อาจจะไม่เห็นด้วย กับ การมี โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่ วง ช่ วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) เนื่องจากตนเองได้รับความเสียหายจากการเวนคืนที่ดิน ด้วยเหตุผล คือ มีที่ดินทํากินน้อย
ที่ดินบางส่วนถูกตัดลดลงไป และยังมีผู้เช่าที่ดินทํากินและอยู่อาศัย ไม่ต้องการย้ายที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับ
ค่าชดเชยที่เป็นธรรม
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โดยแยกในแต่ละ
กลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีรายละเอียด
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง หมด 40 คนจากผู้เข้าร่วมประชุ ม 77 คน โดยตอบว่า เห็นด้วยกั บ
โครงการฯ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 เนื่องจากทําให้การจราจรดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน รองลงมาไม่แน่ใจ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 โดยให้เหตุผลว่าอาจจะทําให้ผู้ที่อยู่บริเวณก่อสร้างเดือดร้อน
และที่เหลือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตอบว่าไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่ต้องการย้ายที่อยู่และกลัวการถูกเวนคืน
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กลุ่มที่
1

พื้นที่
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
สถานีดาวคะนอง
สถานีบางปะแก้ว

สถานที่
โรงเรียนวัดสารอด

ความคิดเห็นต่อโครงการ

22.50%
20.00%

2

สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

3

สถานีบางขุนพรหม
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด
สถานีรัฐสภา
สถานีศรีย่าน

โรงเรียนวัดบวรนิเวศน์

5

สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่

6

สถานีเตาปูน

โรงเรียน
พระพุทธศาสนา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สํานักงานเขตบางซื่อ

4

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ

โรงเรียนโยธินบูรณะ

เห็นด้วย

57.50%

ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ

กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 4 ใน 27 คน ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ ทั้งนี้ สามารถประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8
กลุ่มที่ 3 มีผู้เข้าร่วม 9 ใน 27 คน ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ ทั้งนี้ สามารถประเมินความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมประชุม
ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8
กลุ่มที่ 4 มีผู้เข้าร่วม 7 ใน 10 คน ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ สามารถประเมินความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมประชุม ดัง
แสดงผลในภาคผนวก ฉ8
กลุ่มที่ 5 มีผู้เข้าร่วม 25 ใน 27 คน ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ โดยสามารถประเมินความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมประชุม
ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8
กลุ่มที่ 6 มี ผู้เข้าร่วม 21 ใน 84 คน ที่ไ ด้แสดงความคิดเห็นต่ อ
โครงการ ทั้งนี้ สามารถประเมินความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมประชุม
ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8

สําหรับกลุ่มที่ 7 มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 103 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม 122 คน
โดยตอบว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 43.69 เนื่องจากเห็นว่าสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน
และผู้อยู่อาศัย รองลงมาเห็นด้วยกับโครงการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89 ตอบว่าทําให้การเดินทางสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น และที่เหลือให้เหตุผลว่าไม่แน่ใจ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.62 และไม่แสดงความคิดเห็น 7 คน คิดเป็นร้อยละ
6.80 ตามลําดับ
กลุ่มที่
พื้นที่
7
สถานีบางขุนพรหม

สถานที่
วัดสามพระยา

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ
6.80%
12.62%

ความคิดเห็นต่อโครงการ
36.89%

43.69%

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
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10.7.2.9

การประชุมระดมความคิดเห็นในพื้นที่ : การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ดําเนินการจัดขึ้นรวม 9 ครั้ง ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 1
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของ
โครงการ ตลอดจนหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ าร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการเป็นอย่างดี โดยมี ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 640 คน
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ สถานประกอบการ ประชาชนในแนวเส้นทาง สถานศึกษา
และศาสนสถานในพื้นที่ ผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 2 ตามสภาพการตั้งถิ่นฐานในภูมินิเวศที่ใกล้เคียงกันดังนี้
ลาดับที่
1

ที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้า/องค์ประกอบ
สถานีดาวคะนอง

สถานที่
โรงเรียนวัดมงคลวราราม

2

สถานีบางปะแก้ว

โรงเรียนวัดมงคลวราราม

3

สถานีรัฐสภา
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
อาคารจอดแล้วจร
สถานีบางขุนพรหม

4

5
6
7
8
9

สถานีพระประแดง
สถานีครุใน
ศูนย์ซ่อมบํารุง
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่
สถานีศรีย่าน
สถานีเตาปูน
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด

วัดสามพระยา

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น.

โรงเรียนวัดสารอด

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

วัดสามพระยา

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
เวลา 14.00 - 17.00 น.
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.

เทศบาลเมืองลัดหลวง
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนโยธินบูรณะ

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนวัดราชนัดดา

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 10.7.2-9 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถประมวลความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนจากการประชุม ได้ดังตารางที่ 10.7.2-5 ทั้งนี้ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ7 นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวก ฉ7
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอีกช่องทางหนึ่ง
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มที่
1

พื้นที่
สถานีดาวคะนอง

สถานที่
โรงเรียนวัดมงคลวราราม

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุมชน สถานประกอบการ
ศาสนสถาน สถานศึ ก ษา
และประชาชนในพื้ น ที่
ทั้งหมด 29 คน

กลุ่มที่
2

พื้นที่
สถานีบางปะแก้ว

สถานที่
โรงเรียนวัดมงคลวราราม

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุมชน สถานประกอบการ
ศาสนสถาน สถานศึ ก ษา
และประชาชนในพื้ น ที่
ทั้งหมด 30 คน

กลุ่มที่
3

พื้นที่
สถานีรัฐสภา
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ

สถานที่
วัดสามพระยา

วัน เวลา
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุมชน สถานประกอบการ
ศาสนสถาน สถานศึ ก ษา
และประชาชนในพื้ น ที่
ทั้งหมด 30 คน

รูปที่ 10.7.2-9 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มที่
4

พื้นที่
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
อาคารจอดแล้วจร

สถานที่
โรงเรียนวัดสารอด

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ ก ษา และ
ประชาชนในพื้นที่ รวม 51 คน

กลุ่มที่
5

พื้นที่
สถานีบางขุนพรหม

สถานที่
วัดสามพระยา

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
เวลา 14.00 - 17.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ ก ษา และ
ประชาชนในพื้ นที่ ทั้ ง หมด
98 คน

กลุ่มที่
6

พื้นที่
สถานีพระประแดง
สถานีครุใน
ศูนย์ซ่อมบํารุง

สถานที่
เทศบาลเมืองลัดหลวง

วัน เวลา
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ ก ษา และ
ประชาชนในพื้ นที่ ทั้ ง หมด
251 คน

รูปที่ 10.7.2-9 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ (ต่อ-1)
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มที่
พื้นที่
7
สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่

สถานที่
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ ก ษา และ
ประชาชนในพื้ น ที่ ทั้ ง หมด
30 คน

กลุ่มที่
พื้นที่
8
สถานีศรีย่าน
สถานีเตาปูน

สถานที่
โรงเรียนโยธินบูรณะ

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ ก ษา และ
ประชาชนในพื้ น ที่ ทั้ ง หมด
107 คน

กลุ่มที่
พื้นที่
9
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด

สถานที่
โรงเรียนวัดราชนัดดา

วัน เวลา
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ศาสน
สถาน สถานศึ ก ษา และ
ประชาชนในพื้นที่ 3 คน

รูปที่ 10.7.2-9 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ (ต่อ-2)
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
บริเวณสถานีดาวคะนอง
ด้านวิศวกรรม
อยากให้ทางโครงการฯ พิจ ารณาตัวสถานี ให้เลื่อนสถานี ที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วว่าการก่อสร้างโครงการจะใช้
ไปที่อื่น ที่คาดว่ามีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
รูปแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย การ
สัญจร การเวนคืน แต่ด้วยผลจากการสํารวจศึกษาความ
เหมาะสมสามารถนําไปสู่การพัฒนาด้านการคมนาคม
ต่อไป แต่ทั้งนี้จะนําข้อคิดเห็นไปพิจารณาร่วมกับ รฟม.
ในขั้นตอนต่อไป
อยากทราบบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับจากใต้ดิน เป็นบน สถานี สํ า เหร่ อ ยู่ ต รงโรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า
ดิน
เป็นสถานีใต้ดินสถานีสุดท้าย และจะยกตัวขึ้นตรงแยก
มไหสวรรย์บริเวณห้างบิ๊กซี ดาวคะนอง
ช่วงที่มีการเปลี่ยนระดับจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
ช่วงมไหสวรรย์ – สําเหร่ ไม่มีผลกระทบ เพราะอยู่ใต้ดิน
แต่ จ ะมี ผ ลกระทบช่ ว งกํ า ลั ง จะขึ้ น บนดิ น ทั้ ง นี้ จ ะ
พยายามขึ้นตรงบริเวณเกาะกลางถนน
เสนอให้สถานีดาวคะนองขึ้นบริเวณซอย 46 คิดว่าน่าจะ ไม่สามารถขยับขึ้นได้ เนื่องจากติดคลองบางสะแก โดย
เหมาะสมมากกว่า
คลองบางสะแกเป็นคลองอนุรักษ์ มีกฎหมายห้ามปักเสา
ลงในคลองทั้งหลาย นอกจากนี้ จะต้องมีการเว้นพื้นที่
ห่างจากคลอง 5 เมตร ทั้งนี้ หากถอยสถานีลงมาจะมี
ลักษณะเป็นทางโค้ง และติดคลอง นอกจากนี้ ความสูง
ในการยกตัวขึ้นของรถไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ออกแบบเป็นใต้ดินทั้งหมดได้หรือไม่
การทํ า เป็ น ใต้ ดิ น มี ร าคาแพง และต้ อ งมี ก ารเวนคื น
มากกว่า แต่ รถไฟฟ้ายกระดับจะเวนคื นเฉพาะที่เป็ น
ทางขึ้ น และเป็ น ตั ว สถานี นอกจากนี้ รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น
จะต้องมีระบบความปลอดภัยสูงกว่า เช่น ช่องระบาย
อากาศที่มีขนาดใหญ่ และมีราคาแพง
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้ายสถานีไปอีกฝั่ง
พิจารณาในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด
ด้านการเวนคืน
ปากซอยตากสิน 44 จะถูกเวนคืนหรือไม่
ไม่ถูก เวนคื น โดยบริเวณที่จ ะถู ก เวนคืนคื อ หลั งซอย
ตากสิน 44
สถานี ด าวคะนองทั้ ง สองฝั่ ง ของอาคารพาณิ ช ย์ จะถู ก จะถูกเวนคืนช่วงขาสถานี สถานียาว 50 เมตร
เวนคืนหรือไม่ และสถานียาวเท่าใด
ถ้าผู้ที่ถูกเวนคืนไม่ยอม จะมีปัญหาหรือไม่
ทาง รฟม. จะออก พรฎ. โดยจะได้ผลตอบแทนตามที่
ระบุ หากผู้ ถู ก เวนคื น ไม่ พ อใจมี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ไ ด้
กระทรวงคมนาคมจะตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาขึ้น
โดยจะพิจารณาลักษณะตําแหน่งที่ตั้งของที่ดิน หากเป็น
ผู้เช่าอาคารก็จะมีค่าเสียโอกาสให้
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-1)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีบางปะแก้ว
ด้านวิศวกรรม
ทางขึ้น - ลง ทําเหมือนกับรถไฟฟ้า BTS ได้หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน และถูก เวนคืน
นอกจากนี้ การออกแบบให้ สถานีมี ขนาดใหญ่ เป็น การ
อํานวยต่อการทําธุรกิจด้วยหรือไม่

ตําแหน่งทางขึ้น - ลงที่ 2 มีสะพานอยู่แล้วซึ่งทําให้ดูแออัด
จึงไม่เหมาะสมที่จะทํา และตําแหน่งทางขึ้น - ลง ที่ 2 กับ
3 เยื้องกัน แต่ตําแหน่งที่ 1 กับ 4 ตรงกัน
หากมีการย้ายสถานี โดยขยับขึ้นไปประมาณ 100 เมตร จะ
ได้หรือไม่

ทํ า ไมสถานี ต้ อ งมี ก ารล้ํ า เข้ า ไปในพื้ น ที่ ข องประชาชน
ในขณะที่ BTS ไม่มีการล้ําเส้นเข้าไปในพื้นที่ของประชาชน
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ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ถ้าใช้ริมฟุตบาทจะทําให้เหลือพื้นที่ทางเดินไม่เพียงพอ
ทั้ ง นี้ การที่ ต้ อ งมี ก ารเวนคื น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ได้ มี
กฎเกณฑ์จากกรุงเทพมหานครระบุว่า ถ้ามีการก่อสร้าง
หรือทํากิจ กรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ต้องเหลือทางเท้าอย่าง
น้อย 1.5 เมตร ทั้งนี้ หากทําแล้วเหลือทางเท้าไม่ถึง 1.5
เมตร หรื อ ประชาชนไม่ ส ามารถเดิ น ผ่ า นได้ ถื อ ว่ า ผิ ด
กฎหมาย นอกจากนี้ การที่รูปแบบสถานีมีขนาดใหญ่
เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง
ตําแหน่ งทางขึ้น – ลง จะต้องกางมากที่สุด เพื่อให้รับ
น้ําหนักคนได้มากที่สุด นอกจากนี้ การที่ตําแหน่งของ
ขาที่ 2 กับ 3 เยื้องกันเนื่องจากมีอุปสรรคในหลายๆด้าน
หากจะวางตําแหน่งให้ตรงกัน
หากขยั บ สถานี ขึ้ น ไปจะทํ า ให้ ร ะยะห่ า งของสถานี
ดาวคะนองถึงสถานี บางปะแก้ว ชิดกันมากเกินไป และ
ติดโค้ง นอกจากนี้ สถานี ดาวคะนองอยู่ในระดับ เตี้ ย
ไม่สูงมาก เมื่อมีการยกระดับขึ้นเพื่อให้ได้ระดับจึงมีจุด
โค้งและจุดเปลี่ย นความโค้ง โดยหากถอยสถานีลงมา
จะติดทางโค้งดิ่ง ทําให้สถานีไม่เป็นทางราบ แต่จะเป็น
ลักษณะเอียง ทําให้ไม่สามารถจอดรถไฟฟ้าได้ และหาก
เดิ น หน้ า ขึ้ น ไปจะชนกั บ สะพาน ดั ง นั้ น ตํ า แหน่ ง ที่
ออกแบบจึงมีความเหมาะสมที่สุด
หากพิ จ ารณารถไฟฟ้ า BTS จะเห็ น ว่ า ทางขึ้ น - ลง
สามารถเดินได้ แต่ทางเดินของประชาชนไม่สามารถเดิน
ได้สะดวก ทั้งนี้ ทาง รฟม. ไม่ต้องการให้ผู้ใช้ทางเท้า
ต้องเดินล่วงล้ําเข้าไปในพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยข้างทาง และ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาช่องจราจรแคบเกินไป โดยจะส่งผล
ให้รถแล่นไม่สะดวก จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่ง
การออกแบบเช่ น นี้ เ ป็ น การแก้ ปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น
นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ กทม. ถ้ามีการก่อสร้าง
หรือทํากิจ กรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ต้องเหลือทางเท้าอย่าง
น้อย 1.5 เมตร เพื่อไม่ให้เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ใช้
ทางเท้า จึงต้องมีการเวนคืนที่ดิน โดยจะทําการเวนคืน
ให้น้อยที่สุด

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-2)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีบางปะแก้ว
ด้านวิศวกรรม
ใช้เวลาในการสร้างกี่ปี และอยู่ในงบ 2 ล้านล้านหรือไม่
โครงการจะไปถึง ซอย 1 หรือไม่ และถ้าปิดถนนด้านหน้า
ทั้งหมด จะเดินทางเข้า - ออกอย่างไร
จากรูปที่ 1 ที่ดินแปลงใหญ่สุดมีเนื้อที่กี่เมตร หน้ากว้าง
เท่าใด
เวนคืนจากที่สาธารณะเข้าไปกี่เมตร

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
5 ปี งบไม่ได้อยู่ในงบประมาณ 2 ล้านล้านของรัฐบาล
ไม่มีการปิดทางเข้า - ออก แต่ถ้าปิดจะมีการตกลงกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ประมาณ 15 - 18 เมตร

ที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว พื้นที่สาธารณะจะใช้ที่ดิน จาก
กึ่งกลางเขตทางออกมาประมาณ 27 × 1.5 เมตร
จะทราบว่ามีการเวนคืนที่แน่นอนเมื่อใด และถ้าตึกที่ไม่ จะมีการประกาศ พรฎ.การเวนคืนมาแจ้งเจ้าของที่ดิน
ถูกเวนคืนจะสามารถคุยกับ รฟม. ได้หรือไม่
ระยะเวลา 30 - 40 วัน
รับประกันได้อย่างไรว่า เวนคืนแล้วพื้นที่นั้นจะไม่ไปทําเป็น ทาง รฟม. จะมีการเชิญเจ้าของที่ดินมาร่วมพัฒนาธุรกิจ
การพาณิชย์
กับ รฟม.
ด้านสิ่งแวดล้อม
มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่
มีก ารศึ ก ษาไว้ เดิ ม ศึ ก ษาตั้ง แต่ ช่ ว ง เตาปู น - ราษฎร์
บูรณะ และได้มีการศึกษาเพิ่มเติม
บริเวณสถานีรัฐสภา สถานีวชิรพยาบาล และสถานีหอสมุดแห่งชาติ
ด้านวิศวกรรม
ขอทราบข้อมูลของสถานีศรีย่านเพิ่มเติมว่า มีลักษณะเป็น ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารพู ด คุ ย กั บ ทางกรมชลประทาน ซึ่ ง
อย่างไร
โครงการฯ ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของกรมชลประทาน แต่ยัง
ไม่ ไ ด้ข้ อ สรุ ป โดยจากการพู ดคุ ย กั บ กรมชลประทาน
ได้มีข้อเสนอหลายด้านรวมทั้งถนนสามเสนได้มีการขยาย
เขตทางเป็น 30 เมตร แต่ได้ขยายเลยมาถึงธนาคารแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ น ถึ ง ท า ง แ ย ก ซึ่ ง ไ ด้ คุ ย กั บ ท า ง
กรุงเทพมหานครแล้วว่า จะมี โ ครงการขยายถนนจริ ง
หรือไม่ พบว่าจริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะขยายไปทาง
ไหน โดยจะขยายเพิ่ม 10 เมตร ยังไม่มีรายละเอียดว่า
ขยายฝั่งเดียวหรือ 2 ฝั่ง ซึ่งโครงการนี้จะมีผลกระทบต่อ
การวางสถานีรถไฟฟ้าจึงขออนุญาตรอข้อมูลที่ชัดเจน
ของทางกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครก่อน
อยากทราบว่าสถานีสามเสนจะทําที่จอดรถหรือไม่
ที่จ อดรถของโครงการฯ จะมีที่ส ถานีบ างปะกอกและ
สถานีราษฎร์บูรณะ เนื่องจากจุดประสงค์คือ ไม่ต้องการ
ให้ผู้ที่อยู่นอกเมืองนํารถเข้ามาในเมือง หากทําที่จอดรถ
ในเมืองจะยิ่งมีรถเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น ทําให้มีปัญหา
การจราจรในถนนสามเสนเพิ่มขึ้นด้วย
สถานีทุกสถานีจะมีที่จอดรถหรือไม่
ไม่ มี ที่ จ อดรถทิ้ ง ไว้ จะมี เ พี ย งที่ จ อดสํ า หรั บ รั บ – ส่ ง
แล้วออกจากสถานีไป
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-3)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีรัฐสภา สถานีวชิรพยาบาล และสถานีหอสมุดแห่งชาติ (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม
มาตรฐานรถไฟฟ้านี้สามารถดูได้จากสายบางซื่อได้หรือไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกันไหม ถ้าเหมือนกันสถานีที่อยู่ข้างล่าง
จะใหญ่มากเพราะจะประกอบด้วยขาขึ้น - ลงพื้นที่ผิวถนน
ทางลงไปยังชานชาลา รถไฟฟ้า 1 ตู้ มีความยาวกี่เมตร
จากมาตรฐานรถไฟฟ้ า ทั่ ว ไปที่ ป ระกอบด้ ว ยชั้ น ล่ า งสุ ด
ที่ จํ า หน่ า ยตั๋ ว จะใช้ พื้ น ที่ ม าก จะมี ม าตรฐานความ
กว้างยาวเป็นอย่างไร

ระหว่างก่อสร้าง ประชาชนต้องปฏิบัติตนอย่างไร จะมีการ
เปิดหน้าดินหรือไม่
การปักหมุดคืออะไร เป็นตําแหน่งของสถานีหรือไม่

ถ้ า มี บ้ า นที่ ปั ก เสาเข็ ม ลึ ก ๆ เผื่ อ ไว้ 10 ชั้ น การก่ อ สร้ า ง
โครงการจะมีผลกระทบหรือไม่

การขยายถนนของ กทม. อีก 10 เมตร จะทําตลอดถนน
สามเสนเลยหรือไม่ เริ่มต้นจากที่ใด
จะสามารถติดตามโครงการขยายถนนได้จากที่ใด
โครงการรถไฟฟ้าจะเริ่มในปี 2558 เลยหรือไม่
เวลาก่อสร้าง เจาะอุโมงค์อย่างไร

ด้านการเวนคืน

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 325 ชื่อปรัชญา อริยวัฒนาธร บ้านอยู่
ใกล้ กั บธนาคาร แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ยั ง ไม่ ท ราบ
รายละเอี ย ดว่ า สถานี อ ยู่ ตํ า แหน่ ง ใด จึ ง ต้ อ งการทราบ
รายละเอียดเพื่อเตรียมตัวหากถูกเวนคืน
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ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
รถไฟฟ้ า จะมี ม าตรฐานความยาว 135 - 150 เมตร
ชานชาลาจะมี ค วามยาวไม่ ต่ํ า กว่ า 135 เมตรและ
ห้องเครื่องความยาว 14 - 18 เมตรต่อข้าง
ขึ้ น อยู่ กั บ 2 กรณี คื อ การออกแบบจะขึ้ น อยู่ กั บ
ชานชาลา พื้นที่จําหน่ายตั๋วจะต่อเนื่องมาจากชานชาลา
ด้า นล่ าง ต้ องทํา กํ า แพงกั น ดิน ความหนาอย่า งน้ อย 1
เมตร และสถานีจ ะมีทางลงซึ่งใช้มาตรฐานของ NFPA
เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
จะเปิดหน้าดินเฉพาะตรงสถานี ส่วนช่วงระหว่างสถานี
จะใช้ หั ว เจาะ ซึ่ ง ประชาชนสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ได้
ตามปกติ
การปักหมุดเป็นการสํารวจจากจุดๆ หนึ่งมาอีกจุดหนึ่ง
ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ การสั่ น ไหวของบ้ า นเรื อ น เป็ น เพี ย ง
จุดอ้างอิงพิกัดจุดเท่านั้น
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากไม่ได้วิ่งผ่านบ้านเรือน แต่จะวิ่ง
ตามแนวเส้ น ถนน ทั้ ง นี้ สามารถไปศึ ก ษาได้ จ ากแถว
เยาวราช เนื่องจากกําลังมีการก่อสร้าง จะไม่รู้สึกถึงการ
ก่อสร้าง ถึงหัวเจาะจะใหญ่ แต่จะขุดได้ไม่กี่เมตรต่อวัน
เมื่อ เอาดิ นออกแล้ว ก็ จ ะใส่วั สดุ เข้ าไปทัน ที ซึ่ง จะไม่ มี
ปัญหาดินทรุด
ไม่ ต ลอดเส้ น จะไม่ ข ยายตรงหน้ า วัง ศุ โ ขทั ย จะทํ า ถึ ง
กรมชลประทานเท่านั้น เริ่มจากแยกเกียกกาย
ขึ้นอยู่กั บสํานัก งานโยธาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถ้ามี
การทําประชาพิจารณ์ก็แสดงว่าจะมีโครงการขยายถนน
โครงการเริ่มแน่นอน แต่ไม่ทราบว่าปี 2558 เลยหรือไม่
จะเริ่มจากสถานีใดสถานีหนึ่ง โดยใช้หัวเจาะ เจาะลงไป
ใต้ พื้ น ดิ น แล้ ว ดั น ไปจนถึ ง อี ก สถานี ห นึ่ ง แล้ ว เอาดิ น
ออกมา แล้วเจาะอีกรอบ
สถานี ที่ อ ยู่ ต รงธนาคารแห่ ง ประเทศไทย คื อ สถานี
บางขุนพรหม ซึ่งสถานีจะไม่อยู่ตรงหน้าธนาคารฯ โดย
จะอยู่ตรงแยกวัดเอี่ยมวรนุช แต่จะมีทางขึ้น - ลง 1 ขา
จากการออกแบบสถานีบ้านคุณปรัชญาไม่ถูกเวนคืน แต่
จะได้รับผลกระทบในช่วงก่อสร้าง ซึ่งก่อนก่อสร้างจะมี
การทํ า แผนการจราจรเสนอต่ อ สถานี ตํ า รวจและ
สํานักงานเขต

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-4)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีรัฐสภา สถานีวชิรพยาบาล และสถานีหอสมุดแห่งชาติ (ต่อ)
ด้านการเวนคืน
ตอนเวนคืนจะมีการตัดพื้นที่อย่างไร

เห็นมีโ ครงการโรงไฟฟ้าย่อยที่จ ะเวนคืนรอบๆ ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ไม่ ท ราบว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทาง รฟม.
หรือไม่

ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ถ้า มี ที่ ดิ นที่ ต้ อ งเวนคื น ปกติ จ ะทํา การเวนคื น ทั้ง แปลง
แต่ ห ากต้ อ งการเวนคื น บางส่ ว นและสถานที่ นั้ น ยั ง
สามารถอยู่อาศัยได้ก็จะเวนคืนแค่ส่วนที่ต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาการดําเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว
จะเป็ น กิ จ กรรมในเรื่ อ งขนส่ ง มวลชนเท่ า นั้ น จะไม่ มี
กิ จ กรรมด้ า นไฟฟ้ า หรื อ จ่ า ยไฟฟ้ า เพราะไม่ ส ามารถ
ร่วมกับกิจกรรมของการไฟฟ้าได้เลย
ไม่ได้ แต่ หากอยู่ตรงแนวเส้น ทางหรือ ถูก เวนคืน จะได้
ค่าชดเชย
ไม่ มี ก ารเวนคื น ตรงตลาดเทเวศร์ จ ะมี ก ารก่ อ สร้ า ง
กลางถนน มีแผงเหล็กกั้นเป็นช่วง

หากไม่ได้รับผลกระทบจากสถานี แต่ไม่สามารถขายของได้
ทางโครงการฯ จะชดเชยให้หรือไม่
ตรงเทเวศร์ ห รื อ ตรงราชมงคลฯ จะมี เ วนคื น หรื อ การ
ก่อสร้างหรือไม่ แล้วเวลาก่ อสร้างจะมีแผงเหล็กกั้นกลาง
ถนนหรือไม่
จากข้อมูลในเว็บไซต์บอกไว้ว่าสถานีจ ะอยู่ตรงที่จ อดรถ เดิมสถานีจ ะอยู่ตรงหน้าวัดเอี่ย มวรนุช แต่จ ากการจัด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงว่ายังไม่มีการอัพเดต ประชุมกลุ่มย่อยประชาชนเสนอให้ทําสถานีตรงที่จอดรถ
ข้อมูลในเว็บไซต์ จึงอยากให้ช่วยอัพเดตด้วย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงนํ าข้อมูลไปเสนอต่ อ
ผู้ว่า รฟม. ซึ่งหลายท่านเห็นด้วย จึงได้มีการพูดคุยกับ
ทางธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากทางธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยก็ มี ข้ อ กํ า หนดของคลั ง เก็ บ ว่ า ต้ อ งมี
ระยะห่ า งจากถนนเท่ า ไร จึ ง ไม่ ส ามารถสร้ า งสถานี
ตรงนั้นได้ แต่ได้อนุญาตให้ทําทางขึ้น-ลง ได้ 1 ขา
ถ้าทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะมีการจัดประชุมอีกหรือไม่ ที่ปรึกษาได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงกับประชาชน
ตามแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้กําหนดไว้
หากมีก ารร้า ว ทรุ ด ทางโครงการจะมีม าตรการในการ อันดับแรก ถ้า อาคารอยู่ใกล้พื้นที่ก่ อสร้าง ถ้ามีการ
ชดใช้อย่างไร
ทรุดตัวสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
ที่ดินที่จะทําการก่อสร้างเป็นที่ดินงอก เนื่องจากสมัยก่อน อุ โ มงค์ ลึ ก ประมาณ 20 เมตร ตามแนวเส้ น ทางจะมี
มีก ารลึกเข้ามาของแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนั้น ในช่วง ช่วงหนึ่งที่ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยา จะลึกลงไปอีก 30
ก่อสร้างจะมีมาตรการต่อธรรมชาติเหล่านี้อย่างไร
กว่าเมตรซึ่งดินจะอ่อนแค่ชั้นผิวดิน เสาบ้านทั่วไปลึกไม่
ถึงที่เจาะ แล้วในชั้นดินที่ลึกลงมา 20 เมตร ดินมีการอัด
แน่นเป็นดินแข็ง โดยการสํารวจชั้นดินจะมีการสํารวจลึก
ลงไปถึง 50 - 60 เมตร ตลอดแนวเส้นทางโครงการ
แรงสั่นสะเทือนของการเจาะจะกว้างขนาดไหน
เวลาก่อสร้างจะมีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน หากดิน
ไหลมาก ก็จะใช้วัสดุคล้ายกาวที่ทําให้ดินแข็ง ส่วนรถที่
วิ่งด้านบนก็ จะไม่รู้สึกถึงการก่อสร้างด้านล่าง ดังเช่น
โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก
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ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-5)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีบางปะกอก สถานีสะพานพระราม 9 และสถานีราษฎร์บูรณะ
ด้านวิศวกรรม
สถานีควรสร้างที่ทางแยกประชาอุทิศ เพราะจะได้รับคนได้
มากขึ้น เนื่องจากจุดนั้นมีประชาชนเข้า – ออกจํานวนมาก
ทั้งนี้ ได้ไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
สถานีบางปะกอกตามแผนที่ที่แสดงนี้มีความแน่นอนแล้ว
ใช่หรือไม่
เสาตอม่อมีความยาวกี่เมตร และบริเวณสี่แยกประชาอุทิศ
จะหลี ก เลี่ ย งอย่ า งไร และความสู ง ของทางรถไฟเท่ า ไร
และเวลาในการให้บริการกี่โมง

ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ทางที่ปรึกษาจะนําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
ในรูปของรายงานการศึกษาให้กับ รฟม. ได้รับทราบและ
พิจารณาในขั้นต่อไป
มี ค วามแน่ น อนแล้ ว และท่ า นสามารถติ ด ตามข้ อ มู ล
ข่าวสารและแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ได้ทาง Facebook
ของโครงการ
เสาตอม่อมีความยาว 30 เมตร ส่วนตอม่อที่บริเวณ
สามแยกประชาอุ ทิ ศ จะมี ก ารออกแบบพิ เ ศษให้ มี
ระยะห่างมากขึ้น เพื่อไม่ให้เสาบดบังทัศนวิสัยในการ
ขับขี่ ความสูงของรางรถไฟจากฐานมีความสูง 16 เมตร
เท่ากั บตึก 3 ชั้น และระยะเวลาในการให้บ ริการจะมี
ตั้งแต่ 06.00 - 00.00 น.
ทางที่ปรึ ก ษาจะแจ้งข่ าวสารให้ท่ านทราบใน เว็บ ไซต์
(Facebook) และโครงการอยู่ ใ นแผ่ น พั บ ที่ ไ ด้ รั บ
ตอนลงทะเบียน ในส่วนของการสร้างคร่อมสะพานจะไม่
มีแล้ว มีก ารปรับเปลี่ ย นให้มีก ารเวนคืนน้ อยที่สุดแล้ ว
และจะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ อีก
ไม่มีการเวนคืนในส่วนบริเวณนั้นแล้ว

สถานี บ ริ เ วณซอยสุ ข สวั ส ดิ์ 25 ทราบว่ า จะมี ก ารสร้ า ง
คร่อมสะพาน ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ทั้งนี้ไม่ทราบข่าวสาร
ต่า งๆ ในการประชุม เลย จะติ ด ตามได้ ท างใดบ้ า ง และ
รบกวนให้แจ้งข่าวสารด้วยเพราะไม่มีผู้แจ้ง ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ
ด้านการเวนคืน
สถานีต รงบริ เ วณราษฎร์ บู ร ณะ ตรงส่ ว นทางจอดรถ
ที่สอง ตึกแถวบริเวณนั้นจะไม่มีการเวนคืนใช่หรือไม่
บริเวณสถานีบางขุนพรหม
ด้านการเวนคืน
วัดเอี่ยมวรนุชในส่วนของศาลาการเปรียญต้องถูกรื้อถอน จะมีการรื้อในพื้นที่ที่ได้กํ าหนดไว้ แต่หลักการรื้อนั้น
หรือไม่
จะพิจารณาตัดตัวโครงสร้าง เพื่อให้อาคารที่ถูกรื้อยังอยู่
ได้และจะมีการสร้างอาคารทดแทนให้วัด
การเวนคืนพื้นที่จนอาจทําให้เป็นที่ตาบอด หรือเข้า -ออก พื้นที่บริเวณอาคารทางขึ้น - ลงที่ 3 จะมีการปิดเพื่อการ
ไม่ได้ ในบริเวณอาคารทางขึ้น - ลงที่ 3 อยากทราบว่าจะ ก่ อ สร้ า ง แต่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ด้ า นในสามารถเจรจากั บ
สามารถเข้า - ออก ได้ตามปกติหรือไม่
ผู้รับเหมาในการเปิดทางเข้า - ออกได้ เพราะเป็นเงื่อนไข
ของผู้ รั บ เหมาที่ จ ะต้ อ งเปิ ด ทางเข้ า - ออกชั่ ว คราว
ในขณะก่ อสร้าง และเมื่อก่ อสร้ าง เสร็จ สามารถทํ า
หนังสือขออนุญาตผ่านพื้นที่ของ รฟม. พื้นที่บริเวณนี้ จะ
สามารถเข้า – ออกได้ตามปกติ เพราะเมื่อก่อสร้างเสร็จ
จะเป็นถนนระดับพื้นดินปกติไม่มีการปิดทางเข้า - ออก
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ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-6)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
บริเวณสถานีบางขุนพรหม (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม
ระยะเวลาในการทํ า D-wall และการจั ด การจราจร การทํา D-wall จะใช้หลักการทําทีละช่วง หรือครึ่งหนึ่ง
มีการวางแผนไว้อย่างไร
ของถนน และเปิ ด ให้ ใ ช้ ก ารจราจรอี ก ครึ่ ง หนึ่ ง และ
ทางเข้า - ออก ยังสามารถใช้เข้า - ออกได้เหมือนเดิม
ทั้งหมด โดยอาจใช้ระยะเวลา 8 เดือนต่อด้าน แต่จะปิด
เป็นช่วงๆ เท่านั้น ไม่ได้ปิดยาวทั้งหมด
หากอาคารอยู่ใกล้กับทางขึ้น - ลงสถานี สามารถเดินเข้า - ตามปกติ ทางขึ้น - ลง สถานี จ ะต้อ งมี รั้ วกั้ นเพื่อ ความ
ออก กับทางขึ้น - ลงสถานีได้เลยหรือไม่ และสามารถสร้าง ปลอดภัย การเข้า - ออก จะเข้าได้ตามทางปกติ และไม่
ให้เชื่อมต่อกับอาคารของตนเองได้หรือไม่
สามารถต่อเติมสร้างส่วนใดของอาคารมาเชื่อมต่อกับตัว
อาคารขึ้น - ลงสถานีได้ หากจะมีการก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งใดๆใกล้ กั บ บริ เ วณทางขึ้ น – ลงสถานี
จะต้องแจ้งให้ รฟม. รับทราบก่อนว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่อรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
ด้านสิ่งแวดล้อม ทําไมจึงไม่ใช้พื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะ
จากการเข้าไปประสานงานประชุมกับทางธนาคารแห่ง
เหตุใด
ประเทศไทยได้ข้ อ สรุ ปว่ า ในส่ว นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยมี ส่ ว นเป็ น คลั ง เก็ บ สมบั ติ ข องชาติ และ
จํ า เป็ น ต้ อ งมี ร ะยะความปลอดภั ย ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถ
ก่อสร้างอาคารขึ้น-ลงที่บริเวณนั้นได้
ในการก่อสร้างจะมีผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ติดกันหรือไม่ โครงการจะมี ม าตรการลดผลกระทบในการก่ อ สร้ า ง
นอกจากนี้ หากอาคารได้รับความเสียหายจะมีมาตรการ เพื่ อ ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ใกล้ เ คี ย งน้ อ ยที่ สุ ด
ช่วยเหลืออย่างไร
และในกรณีที่อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายจาก
การก่อสร้าง ทางผู้รับเหมาจะมีบริษัทประกันมาชดเชย
ค่าเสียหายในส่วนนี้ แต่อาคารใกล้เคียงการก่อสร้างจะมี
หน่วยงานเข้าไปสํารวจสภาพอาคารก่ อนการก่อสร้าง
ว่ า มี ส ภาพเป็ น อย่ า งไร และหลั ง การก่ อ สร้ า งมี ค วาม
เสียหายเกิดขึ้นหรือไม่
บริเวณสถานีพระประแดง สถานีครุใน และศูนย์ซ่อมบารุง
ด้านการเวนคืน การเวนคื น บริ เ วณสถานี มี ก ารเวนคื น ทั้ ง แนวความยาว การเวนคืนจะเวนคืนเฉพาะทางขึ้น - ลงของสถานีทั้ง 4
ของสถานี 153 เมตร หรือไม่ หรือเวนคืนเฉพาะบริเวณ ขา ในส่วนของตัวสถานีจะอยู่บนถนน โดยจะไม่มีการ
อาคารทางขึ้น - ลง ทั้ง 4 ขา
เวนคืนบริเวณตัวสถานี
แบบทางขึ้น - ลง กําหนดตายตัวตามที่เสนอหรือไม่ หรือ รูปแบบทางขึ้น – ลงสามารถปรับเปลี่ยนให้มีผลกระทบ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานที่จริง และมีจุดขึ้น น้อยที่สุด ส่วนจุดรับ - ส่ง จะมีอยู่ระหว่างหรือใกล้กับ
- ลงรถ เพื่อขึ้นไปยังสถานีหรือไม่ ถ้ามีจะมีผลกระทบต่อ ทางขึ้น – ลงสถานี เป็นลักษณะของจุดจอดรับ – ส่ง
อาคารใกล้เคียงหรือไม่
ไม่ ส ามารถจอดได้ น าน โดยจะใช้ พื้ น ที่ ข องทางเท้ า
เพื่ อ ให้ ร ถสามารถจอดได้ โดยไม่ มี ผ ลกระทบกั บ
การจราจร และไม่มีผลกระทบต่ออาคารบริเวณนั้น
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ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-7)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีพระประแดง สถานีครุใน และศูนย์ซ่อมบารุง
ด้านการเวนคืน เสนอให้ตัวสถานี บริเวณสุขสวัสดิ์ 70 เลื่อนขยับขึ้นไปทาง
สามแยกพระประแดง เพื่อให้ผู้ที่อาศัยในซอยสุขสวัสดิ์ 70
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการที่สถานี โดยไม่ต้องกลับ
รถอีกรอบเพื่อมาใช้บริการที่สถานีนี้ ซึ่งจะทําให้การจราจร
ติดขัด
ด้านวิศวกรรม
ทําไมศูนย์ซ่อมบํารุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางพลี สุขสวัสดิ์ (กาญจนาภิเษก) รูปแบบไม่มีอาคารจอดรถ

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ตําแหน่งปัจจุบันมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์
ที่เหมาะสมที่ระยะระหว่างสถานีประมาณ 1 กิโลเมตร

เนื่ อ งจากได้ มี ก ารออกแบบที่ จ อดรถไว้ ที่ ส ถา นี
บางปะกอกและสถานีราษฎร์บูรณะ โดยการทําอาคาร
จอดรถที่ 2 สถานีนี้ จะทําให้ประชาชนสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากกว่า การนําอาคารจอด
รถมาไว้ที่ศูนย์ซ่อมบํารุง
ทางขึ้น - ลงสถานี ควรทําแค่ขาบันไดขึ้น - ลง เพื่อไม่ให้ ต้องออกแบบให้ สามารถอพยพผู้โ ดยสารกรณีที่ มีเหตุ
เกิดการเวนคืน และไม่ทําให้ประชาชนคัดค้านโครงการ
ฉุกเฉิน
แนวเส้ น ทางโครงการควรทํ า ต่ อ ไปถึ ง พระสมุ ท รเจดี ย์ การศึกษาในครั้งศึกษาตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
ในการก่อสร้างครั้งนี้ทีเดียว
ส่วนการขยายแนวเส้นทางเป็นการพิจารณาของ รฟม.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของประชาชนในการใช้รถไฟฟ้า ควรมี ปัจจุบันในแนวเส้นทางมีรถโดยสารบริการอยู่แล้ว
รถบัสในการรับ - ส่ง ผู้ที่จ ะเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า
ดีกว่าการสร้างอาคารจอดรถ
ด้านการมีส่วนร่วม ควรเชิ ญ ผู้ ที่ รั บ ผลกระทบจากสถานี พ ระประแดง และ ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
ของประชาชน
สถานีครุใน ให้มาร่วมรับฟังข้อมูล เมื่อได้ตําแหน่งและแบบ
ที่แน่นอน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ และมีการชดเชย
ที่เหมาะสมให้กับผู้ถูกเวนคืน และผู้ได้รับผลกระทบ
บริเวณสถานีเตาปูน และสถานีศรีย่าน
ด้านวิศวกรรม
การออกแบบแนวเส้ น ทางจากสถานี เ ตาปู น ถึ ง รั ฐ สภา แนวทางที่ 9 มี อุ ป สรรคในการเดิ น ทางเชื่ อ มต่ อ กั บ
ที่เป็นลัก ษณะใต้ดินและแนวเส้นทาง รูปแบบที่ 9 ที่วิ่ง รถไฟฟ้าสายอื่นๆ เนื่องจากไม่เกิ ดความสะดวกในการ
ตามแนวถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว ทําไมจึงไม่ถู ก พิจ ารณาเป็น เชื่อมต่อในการเปลี่ยนทิศทางในการเดินทาง ทางเลือก
ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมเพราะคิ ด ว่ า เส้ น ทางเหล่ า นี้ มี ที่ 2 ที่เป็นแนวใต้ดินตลอดก็ ไม่สะดวกในการเชื่อมต่อ
ผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
การเดินทางเช่นเดียวกัน
ข้อมูลที่ศึกษาว่ามีจํานวนประชากรที่จะเดินทางจากเหนือ ที่ปรึกษามีการศึกษาและแบบจําลองทางด้านการจราจร
ลงใต้ มีจํานวนมากจริงหรือไม่ เนื่องจากความเจริญของ ใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสาร
เมืองได้ถูกกระจายออกไปหมดแล้ว
ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถบอก
ได้ว่ามีประชาชนเดินทางจากเหนือและทิศใต้ เข้ามายัง
ตั ว เมื อ งเป็ น ปริ ม าณเท่ า ไร และสามารถแยกได้ ว่ า
เดินทางโดยรถยนต์หรือระบบขนส่งต่างๆ เท่าไร ซึ่งมี
การศึก ษาเป็นรายงานอยู่ทั้งหมด สามารถทําเรื่องขอ
ทาง รฟม.ได้
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ตารางที่ 10.7.2-5 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ต่อ-8)
ประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
บริเวณสถานีเตาปูน และสถานีศรีย่าน (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม
การที่ประชาชนจะเดินทางไปราษฎร์บูรณะนั้น นอกจาก
รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้ว จะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
สายอื่นได้หรือไม่
โครงการนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าแน่นอนใช่หรือไม่ และอยู่ใน
งบประมาณที่มีการจัดวางแล้วหรือไม่

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ตามแผนแม่บทแล้วไม่มี มีแต่สายสีม่วงด้านใต้ที่จะไปถึง
ราษฎร์บูรณะ

ตามแผนแม่บทที่ทาง ครม.อนุมัติ ยังต้องเดินหน้าอยู่
แต่จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศใน
เรื่องของเงินทุน โครงการนี้ไม่ได้อ ยู่ในงบ 2 ล้านล้า น
โดยทางรั ฐ บาล และ รฟม. มี ห น้ า ที่ ห างบเงิ น ทุ น ใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ
ในแนวเส้นทาง ง.8 จะมีการเริ่มต้นทําประชาพิจารณ์ใหม่ จะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ซึ่ ง ใน
ด้วยหรือไม่ และจะใช้ระยะเวลาเท่าไร
ขบวนการจะต้องมีก ารสํา รวจความคิด เห็นและรับฟั ง
ความคิดเห็นเฉพาะในช่วงเส้นทางสาย ง.8 อีกครั้งหนึ่ง
จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 - 5 เดือน
ประชาชนที่ถูกเวนคืนในสาย ง.8 จะทราบได้อย่างไรเมื่อไร ในกรณีที่จะมีการเวนคืนที่ดิน เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
เพราะต้องมีการปรับตัว
จะทราบว่ามีการเวนคืนตรงจุดใดบ้าง ในช่วงของการ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะมีจดหมายไปแจ้งให้ผู้ที่ถูกเวนคืน
ได้รับทราบ ตาม พรบ.การเวนคืนที่ดินจะกําหนดไว้ว่า
ต้องแจ้งให้ผู้ถูกเวนคืนทราบก่อนเป็นเวลา 45 วัน ก่อน
เข้าไปสํารวจพื้นที่
บริเวณสถานีผ่านฟ้า และสถานีสามยอด
ด้านการเวนคืน การแจ้งให้ทราบว่า ถูกเวนคืนแน่นอนสามารถแจ้งให้ทราบ ตามแผนการดําเนินงานของ รฟม. จะเริ่มจัดกรรมสิทธ์
ได้เมื่อไร เนื่องจากอาคารที่ใช้ทําธุรกิจและอาคารที่จะถูก ที่ดินในเดือนสิงหาคม 2557 แต่ก็ขึ้นอยู่ว่า พรฎ. ออกมา
เวนคืน จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวและหาอาคารแห่งใหม่ เมื่อไร ความเป็นจริ งอาจใช้เวลา 2 ถึง 3 ปี ในการออก
พรฎ. สําหรับอาคารที่ใช้ทําธุรกิจที่อาจถูกเวนคืน ทางที่
ปรึกษาขอแนะนําให้มีการเก็บข้อมูลรายได้ของธุรกิจและ
การเสี ย ภาษี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการจ่ า ยค่ า เสี ย
โอกาสทางธุร กิ จ พร้อ มทั้ งหลัก ฐานในเรื่ องของที่ อ ยู่
อาศัยเพื่อประเมินในการเวนคืน
การจ่ายค่าชดเชยการเวนคืนที่ดินใครเป็นผู้ประเมินราคา ทาง รฟม. จะมีการชดเชยในราคาซื้อขายจริง โดยจะมี
เวนคื น และราคาเวนคื น เป็ น ราคาขายจริ ง หรื อ ราคา การตั้งคณะกรรมการในการประเมินที่ดิน โดยจะมีการ
ประเมินที่ดิน โดยขอให้ทาง รฟม. จ่ายค่าชดเชยในราคาที่ สํา รวจราคาซื้ อขายจริง ในพื้ นที่ และหากผู้ ถูก เวนคื น
เหมาะสม
ยังไม่พอใจ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยสามารถเข้าไปดู
ตัวอย่างได้จากเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม
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10.7.2.10 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ที่ปรึกษาได้นํารายละเอียดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เข้าไปชี้แจงนําเสนอผลการสํารวจและออกแบบทาง
วิศวกรรมของรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม และผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
โครงการ เนื่องจากจะทําให้การจราจรมีความคล่องตัว/มีความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างความเจริญให้กับชุมชน มีส่วน
น้อยที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการเวนคืนที่ดิน โดยมีเหตุผลคือมีที่ดินทํากินน้อย
ที่ดินบางส่วนถูกตัดลดลงไป และยังมีผู้เช่าที่ดินทํากินและอยู่อาศัยไม่ต้องการย้ายที่อยู่อาศัย ตลอดการได้รับค่าชดเชยที่
เป็นธรรม และการเกิดผลกระทบกับผู้ที่ทําการค้าขายตามริมถนน
ผลการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โดยแยกในแต่ละกลุ่ม
ที่มีความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สรุปได้ดังนี้
กลุ่มที่
1

พื้นที่
สถานีดาวคะนอง

สถานที่
โรงเรียนวัดมงคลวราราม

2

สถานีบางปะแก้ว

โรงเรียนวัดมงคลวราราม

3

สถานีรัฐสภา
สถานีวชิรพยาบาล
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีราษฎร์บูรณะ
อาคารจอดแล้วจร

4

วัดสามพระยา

โรงเรียนวัดสารอด

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ
กลุ่มที่ 1 มี 21 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม 29 คน ที่ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ สามารถประเมินความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8
กลุ่มที่ 2 มี 23 คนจากผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ที่ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ สามารถประเมินความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8
กลุ่มที่ 3 มี 16 คนจากผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ที่ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ สามารถประเมินความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8
กลุ่มที่ 4 มี 30 คนจากผู้เข้าร่วมประชุม 51 คน ที่ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ สามารถประเมินความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8

สําหรับกลุ่มที่ 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบแบบสอบถาม 43 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม 98 คน โดยที่ตอบ
ว่า เห็น ด้ ว ยกับ การพัฒ นาโครงการฯ มี 19 คน คิดเป็ น ร้อยละ 44.19 โดยให้ ความเห็นว่ า โครงการช่ ว ยลดปั ญ หา
การจราจร และส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านการคมนาคม ขยายความเจริญเข้าสู่พื้นที่ การเดินทางสะดวกขึ้น
รองลงมาตอบว่าไม่แน่ใจ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 ให้เหตุผลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ประชาชน
ได้ รับ ความเดื อดร้อนเรื่องที่ อยู่ อาศัย ค่า โดยสารมี ราคาแพง คนในพื้ น ที่มี น้ อย และไม่ ใช่ ส ถานที่ ท่ องเที่ย วสํ า คั ญ
ตลอดจนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ที่เหลืออีก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 ตอบว่าไม่เห็นด้วย เพราะมีรถ
ประจําทางบริการหลายสายแล่นผ่าน ถนนมีความแคบ อีกทั้งการจราจรติดขัดเป็นบางช่วงเวลา ตลอดจนที่อยู่อาศัย
ได้รับผลกระทบจากโครงการ จึงต้องการให้ทางโครงการฯ พิจารณาปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
การสิ้นเปลืองงบประมาณการลงทุนพัฒนาโครงการ และไม่แสดงความคิดเห็น 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30
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กลุ่มที่
5

พื้นที่
สถานีบางขุนพรหม

สถานที่
วัดสามพระยา

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ

ความคิดเห็นต่อโครงการ

9.30%
30.23%

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น

44.19%
16.28%

กลุ่มที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบแบบสอบถาม 124 คน จากจํานวนผู้เข้าประชุม 251 คน โดยผู้ที่ตอบว่า
เห็นด้วยกับ การพัฒนาโครงการฯ 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.03 เพราะโครงการทําให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว
นําความเจริญเข้าสู่ชุมชนและประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองลงมาไม่เห็นด้วย 25 คน คิดเป็นร้อยละ
20.16 ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการ เพราะผลกระทบถูกเวนคืนที่ดิน/ที่อยู่อาศัย ซึ่งในบริเวณนี้มีการใช้พื้นที่ทําศูนย์ซ่อมบํารุง
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และไม่แสดงความคิดเห็น 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.93 ที่เหลือ 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.88 ตอบว่าไม่แน่ใจ โดยให้เหตุผล คือ ข้อมูลที่ได้รับรู้ ความเข้าใจจากข่าวสาร การนําเสนอความก้าวหน้าของ
โครงการยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ตลอดจนควรพิจาณาผลกระทบด้านจํานวนผู้ใช้รถไฟฟ้าดังกล่าว ในอนาคตอาจไม่
คุ้มค่าในการก่อสร้าง
กลุ่มที่
พื้นที่
6
สถานีพระประแดง
สถานีครุใน
ศูนย์ซ่อมบํารุง

สถานที่
เทศบาลเมืองลัดหลวง

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ
16.93%
8.88%

ความคิดเห็นต่อโครงการ
เห็นด้วย

54.03%
20.16%

ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น

7

สถานีสะพานพุทธฯ
สถานีวงเวียนใหญ่
สถานีสําเหร่

วัดประยุรวงศาวาส
วรวิหาร

กลุ่มที่ 7 มี 16 คนจากจํานวนผู้เข้าประชุม 41 คน ที่ได้แสดงความ
คิด เห็ นต่ อโครงการ สามารถประเมินความคิด เห็ นของผู้เ ข้า ร่ว ม
ประชุม ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8

กลุ่มที่ 8 มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบแบบสอบถาม 70 คนจากผู้เข้าร่วมประชุม 107 คน โดยมีผู้ที่ตอบว่า
เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ให้เหตุผลว่าโครงการฯ สามารถพัฒนาระบบคมนาคม
สาธารณะของประเทศ การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และลดปัญหามลพิษ รองลงมา
ตอบว่าไม่แสดงความคิดเห็น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 และไม่แน่ใจ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เนื่องจากไม่แน่ใจ
ว่าสามารถช่วยลดปัญหาจราจรได้จริงหรือไม่ เพราะด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลถึงความเสียหายทางด้านจิตใจที่ต้อง
คิดวิตกกังวลที่อยู่อาศัยของตนเอง ตลอดจนรายได้ในอนาคต ที่เหลือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับ
โครงการ
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กลุ่มที่
พื้นที่
8
สถานีศรีย่าน
สถานีเตาปูน

สถานที่
โรงเรียนโยธินบูรณะ

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ
18.57%
10.00%
7.14%

ความคิดเห็นต่อโครงการ
เห็นด้วย
64.29%

ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น

9

สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด

10.7.2.11

โรงเรียนวัดราชนัดดา

กลุ่ มที่ 9 มี ผู้ เข้ าร่ ว มประชุม 3 คน ที่ไ ด้แ สดงความคิ ดเห็นต่ อ
โครงการ ทั้งนี้ สามารถประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
ดังแสดงผลในภาคผนวก ฉ8

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ : การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 ดําเนินการจัดขึ้นรวม 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 2
สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของ
โครงการ ตลอดจนการสรุปผลการศึกษาของโครงการ ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการเป็นอย่างดี โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 337 คน ประกอบด้วย ผู้แทน
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ สถานประกอบการ ประชาชนในแนวเส้นทาง สถานศึกษาและศาสนสถานใน
พื้นที่ ผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ตามสภาพ
การตั้งถิ่นฐานในภูมินิเวศที่ใกล้เคียงกันดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

ที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้า/องค์ประกอบ
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด
สถานีเตาปูน (แนวเส้นทาง ง.8)
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีบางปะแก้ว
สถานีราษฎร์บูรณะ
ศูนย์ซ่อมบํารุง

สถานที่
โรงเรียนวัดราชนัดดา
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
โรงเรียนวัดสารอด

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
เวลา 13.30 - 16.00 น.
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
เวลา 09.30 - 12.00 น.

การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 แสดงได้ดังรูปที่ 10.7.2-10 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุม
ในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถประมวลความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ได้ดังตารางที่ 10.7.2-6 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ9
นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวก ฉ9 เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอีกช่องทางหนึ่ง
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กลุ่มที่
1

พื้นที่
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด

สถานที่
โรงเรียนวัดราชนัดดา

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.30 - 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า
ชุมชน สถานประกอบการ
ศาสนสถาน สถานศึ ก ษา
และประชาชนในพื้ น ที่
ทั้งหมด 55 คน

กลุ่มที่
2

พื้นที่
สถานีเตาปูน
(แนวเส้นทาง ง.8)

สถานที่
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
เวลา 13.30 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า
ชุมชน สถานประกอบการ
ศาสนสถาน สถานศึ ก ษา
และประชาชนในพื้ น ที่
ทั้งหมด 140 คน

กลุ่มที่
3

พื้นที่
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีบางปะแก้ว
สถานีราษฎร์บูรณะ
ศูนย์ซ่อมบํารุง

สถานที่
โรงเรียนวัดสารอด

วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
เวลา 09.30 – 12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู้ นํ า
ชุมชน สถานประกอบการ
ศาสนสถาน สถานศึ ก ษา
และประชาชนในพื้ น ที่
ทั้งหมด 111 คน

รูปที่ 10.7.2-10 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 เพื่อนาเสนอผลการศึกษาแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
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ตารางที่ 10.7.2-6 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
ประเด็น
ข้อซักถามและข้อเสนอ
บริเวณสถานีผ่านฟ้า และสถานีสามยอด
ด้านวิศวกรรม ขอทราบทางขึ้ น - ลงสถานี ส ามยอด และ
แผนการก่ อสร้างตําแหน่งหมายเลข 2 และ 3
ตรงสี่แยกสามยอด
สถานีสามยอด ตําแหน่งทางขึ้น - ลงหมายเลข 1
จะมีปล่องระบายอากาศด้วยใช่หรือไม่

สถานี ผ่ า นฟ้ า จะก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ปี 2562
ใช่หรือไม่

สถานี ผ่ า นฟ้ า จะออกแบบแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ ไหร่
ตํา แหน่ งทางขึ้ น - ลง หมายเลข 1 มี โ อกาส
เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ ขนาดเท่าไหร่
ถ้าไม่มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างจากคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อการรักษาโบราณสถาน โครงการจะ
ถูกยกเลิกหรือไม่
สถานีสามยอดจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่
สถานี ผ่ า นฟ้ า ผ่ า นธนาคารกรุ ง เทพ ถึ ง ถนน
พระสุ เ มรุ ผ่ า นพื้ น ที่ ฝ่ า ยตกแต่ ง อาคาร ของ
กรุงเทพมหานครยังจะดําเนินการก่อสร้างหรือไม่
สถานี วังบูรพาใช้ชื่อเดีย วกั บสถานีของรถไฟฟ้า
สีน้ําเงินที่เชื่อมต่อกันใช่หรือไม่
สถานีผ่านฟ้า ทางขึ้น - ลงหมายเลข 3 สิ้นสุดที่
จุดใด
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ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ทําแนวกําแพงหนา 1 - 1.5 เมตร ยาวตลอดแนวทําการ
ก่ อ สร้ า งเป็ น ช่ ว งๆ แต่ ล ะช่ ว งใช้ เ วลาประมาณหนึ่ ง สั ป ดาห์
อาจจะมีการปิดทางเข้า - ออกหน้าบ้านท่านเป็นบางช่วง
ปล่องระบายอากาศ จะอยู่กั บทางขึ้น - ลง ปล่องจะหันหน้า
ออกถนนด้านเดียว ออกแบบเพื่อระบายความดันตอนรถไฟฟ้า
วิ่ ง ระบายอากาศร้ อ น ทางหนี เ วลาเกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น จะรั บ
ข้อคิดเห็น นําไปปรับปรุงปล่อง ไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร
ไปมา แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ถ้าตามแผนเดิมปลายปี 2562 ต้องแล้วเสร็จ แต่ตอนนี้ ทาง
ที่ปรึกษายังออกแบบไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีภาระงานต้องศึกษา
ด้านการตรวจสอบกําแพงเมืองและฐานป้อม รวมถึงหลักฐาน
ทางโบราณคดีอื่นๆ ให้กรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตก่อน และ
ยังต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อได้รายละเอียด
ด้านการออกแบบแล้ว จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี
แนวเส้นทางค่อนข้างแน่นอน ตําแหน่งสถานีค่อนข้างแน่นอน
เพราะถู ก บั ง คั บ ให้ เ ชื่ อ มกั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม ที่ ยั ง ไม่
แน่ น อนคื อ วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง กั บ มติ อ นุ ญ าตจากกรมศิ ล ปากร
ขนาดสถานีประมาณ 22.5 ตารางเมตร ลึก 16 เมตร
ไม่ยกเลิก แต่จะหารือกับกรมศิลปากรก่อนแล้วค่อยออกแบบ
ทางขึ้น - ลงสถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผลการสํารวจกําแพง
โบราณไม่เกิน 3 เดือน
ขึ้นกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการ ขึ้นกับรัฐบาลด้วย
พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเดิมจะก่อสร้าง แต่สํารวจพบป้อม
โบราณ กรมศิ ลปากรจึง ไม่อ นุญ าตให้ก่ อสร้าง ตอนนี้ส ถานี
สุดแค่ตึกแถว
อาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อสถานี เพราะถูกทักท้วง อาจเปลี่ยนชื่อ
เป็นสถานีสามยอด
สิ้ น สุ ด ที่ ตึ ก แถวและร้ า นกาแฟถู ก เวนคื น ด้ ว ย สํ า รวจ
โบราณสถานใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ขนาดของช่องเจาะ
กว้าง 2 x 3 เมตร ถ้าอยู่หน้าบ้านจะสัญจรเข้า – ออกไม่ได้
ใช้เวลานาน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาจไม่ได้รับความสะดวก มีฝุ่น
ละออง เมื่ อสํ ารวจเสร็ จ จะหารื อกั บกรมศิ ลปากร ปรั บแบบ
สถานี ก่ อ น เมื่ อ ได้ ข้ อ สรุ ป แล้ ว จะแจ้ ง ประกาศให้ ป ระชาชน
รับทราบต่อไป

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-6 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 (ต่อ-1)
ประเด็น
ข้อซักถามและข้อเสนอ
บริเวณสถานีผ่านฟ้า และสถานีสามยอด (ต่อ)
ด้านวิศวกรรม มีความเป็นไปได้ในการย้ายสถานีหรือไม่

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ

ไม่ ส ามารถย้ า ยได้ เนื่ อ งจากตํ า แหน่ ง สถานี ปั จ จุ บั น ติ ด โค้ ง
และสถานีของสายสีส้ม
เส้ น ทางรถไฟฟ้ าเปลี่ย นได้ห รื อ ไม่ เห็ น ว่ าวิ่ ง ใต้ เน้ น การทํ า บนถนนมากกว่ า เวลาเกิ ด เหตุ รถพยาบาล
คลองได้
รถดับเพลิงสามารถวิ่งไปให้ก ารช่วยเหลือได้ส ะดวก ลําเลีย ง
ผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลได้ทัน ถ้าทํารถไฟฟ้าวิ่งใต้คลอง ทาง
เทคนิ ค ทํ า ได้ แต่ ก ารก่ อ สร้ า งลํ า บาก ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ไม่ จํ า เป็ น
เนื่องจากต้องเวนคืนพื้นที่ทําถนนให้รถวิ่งเข้าไปช่ วยเหลือผู้ป่วย
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เสี่ยงต่อการที่น้ําไหลเข้าท่วมอุโมงค์
ด้านการเวนคืน อยากทราบรายละเอียดการชดเชยผู้เช่า
มีเกณฑ์การพิจารณารายได้แต่ละเดือน ประเภทของอาคารใช้
งาน ต้องเก็บหลักฐานการเสียภาษี ถ้าไม่มีหลักฐานการเสียภาษี
ทาง รฟม.จะพิ จ าณาแยกกรณี รฟม. มี ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วย สํานั ก งานเขต เจ้าหน้าที่จั ดสรรที่ดิน บริษัท ที่
ปรึ ก ษา กํ า หนดราคาให้พิ จ ารณา ซึ่ง ถ้ า ราคาไม่ เ ป็ น ที่ พ อใจ
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคมอีก ที รายละเอีย ด
อยู่ในคู่มือที่แจกพร้อมเอกสารการจัดประชุม
หากมีข้อจํากัดเวลาเวนคืนที่ดิน จะมีการขยาย
มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการเวนคืน ประมาณ 1 ปี ในการ
ระยะเวลาให้หรือไม่
เวนคื นค่า ชดเชย ระยะเวลา ทางโครงการมีก ารยื ดหยุ่ น แต่
เบื้ อ งต้ น คงปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายก่ อ น การก่ อ สร้ า งตอนไหน
ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล
บริเวณสถานีเตาปูน (แนวเส้นทาง ง.8)
ด้านวิศวกรรม
การเปลี่ยนแนวเส้นทางจากแนวทางเลือกที่ 1 2 แนวทางนี้มี ความเหมาะสมมากที่สุ ดตามเกณฑ์ ก ารคัดเลือ ก
และ 3 แนวศึ ก ษาเดิ ม แล้ ว มาเลื อกผ่ า นแนวนี้ และเทคนิคการเดินรถ
แก้ไขได้จริงหรือ
ทางที่ ป รึ ก ษาของ รฟม. ได้ มี ก ารหารื อ กั บ มีการหารือกับสํานักการโยธาร่วมกันแล้ว
กรุง เทพมหานครแล้ว หรือ ยัง นอกจากนี้ แนว
ถนนมี ก ารข ย าย เพิ่ ม หน่ วยง านไหนเ ป็ น
ผู้รับผิดชอบ เพราะแนวทับซ้อนกัน
ด้านการเวนคืน อยากทราบรายละเอียดในการจ่ายค่าเวนคืน และ มีการแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยชดเชย
เงินชดเชย และหากไม่พอใจสามารถดําเนินการ ตามคู่มือการกําหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรได้บ้าง
พ.ศ.2530 กระทรวงคมนาคม สิงหาคม 2556 กรณีที่ไม่พอใจ
ค่าชดเชยที่ได้รับสามารถร้องอุทธรณ์ที่กระทรวงคมนาคมได้
อยากทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่า บ้านใครโดนเวนคืน เบื้องต้นตามรายชื่อที่ติดประกาศไว้
บ้าง และมีวิธีลดผลกระทบอย่างไรบ้าง
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-6 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 (ต่อ-2)
ประเด็น
ข้อซักถามและข้อเสนอ
บริเวณสถานีเตาปูน (แนวเส้นทาง ง.8) (ต่อ)
ด้านการเวนคืน ควรมี ตั ว แทนจากกรุ ง เทพมหานคร และผู้ ที่
เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ
โครงการ และแนวเวนคืน
อยากทราบความชัดเจนของระยะเวลาในการทํา
โครงการ การสํารวจแนวเวนคืนของเส้น ง.8 ที่
แน่นอน
มาตรการเยียวยาระหว่างคนที่โดนจาก กทม. กับ
รฟม. เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ด้านการมี
อยากให้ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจของ รฟม. มา
ส่วนร่วมของ เข้าร่วมในการประชุมด้วย
ประชาชน
บริเวณศูนย์ซ่อมบารุง
ด้านวิศวกรรม คุณประพัฒน์ จิราวรรณสถิต (เจ้าของโรงงาน)
ไม่เคยถูกเชิญเข้าร่วมประชุม ปี 2556 ได้ทําการ
ก่อสร้างโรงงานมูลค่า 10 ล้านบาท การศึกษาใน
ตอนแรกใช้พื้นที่น้อยโรงงานไม่ถูกเวนคืน แต่ เมื่อ
ทําผลการศึกษา ปี 2557 จึงใช้พื้นที่มากกว่าเดิม
ในขณะที่จอดรถจํานวนเท่าเดิม ต้องการให้ รฟม.
หาเทคโนโลยีก ารก่ อ สร้า งที่ใ ช้พื้น ที่ น้อ ยลง ลด
ขนาดที่ ดิ น ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งที่ จ อดรถได้
หรือไม่
วิศวกรควรออกแบบอาคารที่จอดรถ เลยระยะนี้
ไปอีกหน่อย การจราจรจะได้ไม่มากระจุกตัวตรง
ทางด่วน มีความเห็นว่าตําแหน่งไม่เหมาะสมที่สุด
เนื่องจากยิ่งทําให้การจราจรติดขัด
มีการเปลี่ยนแปลงในโครงการอีกหรือไม่

ด้านการเวนคืน

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
จะได้มีการประสานงานกันอีกครั้ง

ภายในเดือนสิง หาคมจะสามารถสรุป รายชื่อ ผู้ที่ถูก เวนคืนได้
ทั้งหมด เกณฑ์การเวนคืนจะใช้เกณฑ์เดียวกั น โดยถนนกว้าง
30 เมตร และเวนคืนพร้อมกัน
ขึ้นกับข้อตกลงของสองหน่วยงานว่าเวนคืนพร้อมกันหรือไม่
รับในข้อเสนอ

ได้ มี ก ารส่ ง เอกสารให้ ผ่ า นยาม ที่ ป รึ ก ษาออกแบบที่ จ อดรถ
เพื่ อ ให้ มี ร ะบบเชื่ อ มต่ อ คนที่ ม าจอดรถสามารถเดิ น ลงมาใช้
บริการของสถานีรถไฟฟ้าได้ ชั้นล่างจัดให้มีที่จอดรถโดยสาร
ประจํ า ทาง ที่ จ อดรถแท็ ก ซี่ จึ ง ต้ อ งออกแบบที่ จ อดรถให้
เพียงพอต่อจํานวนรถทั้งหมด

โครงการทํ าการศึ ก ษาด้า นความเหมาะสมพบมีทั้ ง ข้ อ ดี แ ละ
ข้อเสีย เวลาศึก ษาเรามีแบบจําลอง ถ้ามีรถไฟฟ้า มีอาคาร
จอดรถ มองภาพรวมการเดิน ทางของคนในกรุงเทพทั้ง หมด
ค่าใช้จ่ายลดลงหรือไม่
ตําแหน่งแนวเส้นทางและสถานีค่อ นข้างจะนิ่ง แต่จะมีในเขต
เกาะกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ช่ ว งสถานี ส ามยอดและสถานี ผ่ า นฟ้ า
อาจมี ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเวนคื น มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
ข้อจํากัดในการก่อสร้างเป็นเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์
ผู้ แ ทนบริ ษั ท ไลท์ เ ฮ้ า ส์ เอเชี ย (ประเทศไทย) ที่ ป รึ ก ษาดํ า เนิ น การออกแบบแล้ ว เสร็ จ ส่ ง แบบให้ กั บ ทาง
จํากัด
รฟม. เสนอต่อรัฐบาล จากนั้นจึงจะออกพระราชกฤษฎีกา แจ้ง
เพิ่ง ซื้อที่ ดิน เมื่อ สามปีที่ แล้ว ถมที่เ พิ่งแล้วเสร็ จ ต่อเจ้าของที่ให้ทราบล่วงหน้า โครงการจะสร้างสําเร็จหรือช้า
เมื่อวานนี้ สําหรับจะก่อสร้างโรงงาน ชื่อเจ้าของ หรือไม่สร้างเลยขึ้นกับรัฐบาล
โฉนดที่ดินยังเป็นชื่อคนเดิม ควรมีการปรับข้อมูล
คนที่จะมาเวนคืนที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
บริษัท เริ่มเวนคืนเมื่อไหร่
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.7.2-6 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 (ต่อ-3)
ประเด็น
ข้อซักถามและข้อเสนอ
บริเวณศูนย์ซ่อมบารุง (ต่อ)
ด้านการเวนคืน นายณรงค์ ก๋งเทมินทร์ (เจ้าของบ่อปลา)
การเวนคื น ควรพิ จ ารณาที่ ว่ า ง ควรไปเลื อ กที่
เจ้าของเลี้ยงหมูป่ามีเจ้าของเพียงคนเดียว เนื้อที่
เกือบ 100 ไร่ ที่ดินปัจจุบันเป็นบ่อเลี้ยงปลา ถ้า
เวนคื น ต้ อ งจ่ า ยค่ า ปลา มี เ ป็ น ล้ า นตั ว ขณะนี้
กิโลกรัมละ 70 บาท ค่าต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง
และต้นไม้อื่นๆ
สาธิต พนมศักดิ์ศรีกุล (อดีตอาจารย์สอนหนังสือ)
ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า งเย็ บ ผ้ า ทํ า
เกษตรกรรม ไม่มีหลัก ฐานเสีย ภาษี มีวิธีก ารคิด
ค่าชดเชยเวนคืนอย่างไร

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
พื้ น ที่ ศู น ย์ บํ า รุ ง ใช้ ที่ ป ระมาณ 100 ไร่ จึ ง มี ทั้ ง ที่ ว่ า งและที่ ใ ช้
ประโยชน์ แต่พื้นที่ที่ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมีความเหมาะสม
ที่สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ส่ วนพื้ น ที่ บ ริ เ วณหมู ป่ า ต้ อ งขยาย
เส้นทางอีก 10 กิโลเมตร

ในกรณีไม่มีหลักฐานเสียภาษี ใช้วิธีการประเมินรายได้แต่ละเดือน
แต่งตั้งคณะกรรมการสํารวจและประเมินรายได้ ตอนนี้พระราช
กฤษฎีกายังไม่ออก พยายามเก็บรวบรวมหลักฐาน ใบเสร็จการ
ซื้อขายที่ดิน ใบเสร็จ ค่าเช่าที่ ถมที่ หรือการก่ อสร้าง หลักฐาน
เหล่ า นี้ จ ะนํ า มาพิ จ ารณาร่ ว มในตอนประเมิ น ค่ า เวนคื น ที่ ดิ น
เตรียมความพร้อมในกรณีมีการเวนคืน จะได้รับผลประโยชน์กลับ
มากที่สุด
นิตยา รณงค์เปลี่ยน
ที่ปรึกษารับไปหารือปัญหานี้กับฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หารือกับ
มี บ้ า นที่ ต้ อ งถู ก เวนคื น อยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ระมาณ 40 ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในขั้นตอนการเวนคืน
ตารางวา ถ้ า จะให้ ย้ า ยไปหาที่ อ ยู่ ใ หม่ ต้ อ งผ่ อ น
บ้านราคาเป็นล้าน ตอนนี้พ่อแม่เกษียณ ตัวเอง
มี เ งิ น เดื อ นแค่ 15,000 บาท ใครจะมาดู แ ล
รับผิดชอบในส่วนนี้
แผนทั้งหมดกําหนดโดย สนข. ใช่หรือไม่ อาคาร แผนแม่ บ ท (M MAP) กํ า หนดโดย สนข. เป็ น ภาพรวมของ
จอดรถที่ราษฎร์บูรณะมีอยู่เดิมใช่หรือไม่ สํารวจ ประเทศ บริษัท TESCO เป็นผู้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
EIA แล้วหรือยัง บริษัทอะไรตรวจวัดด้านคุณภาพ (EIA) โดยให้บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริ ช แอนด์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
จํากัด เป็นผู้ตรวจวัด
อรพรรณ พวงปทุมานนท์
แผนแม่บทรถไฟฟ้ามีทั้งหมด 12 สาย โดยกําหนดแนวเส้นทาง
ที่ จ อดรถมี อ ยู่ ต รงตํ า แหน่ ง พระรามสองแล้ ว และตําแหน่งที่จอดรถเบื้องต้น ซึ่งในแผนเดิมก็มีที่ราษฎร์บูรณะ
ทําไมจึงต้องมีที่ราษฎร์บูรณะอีก ตรงจุดที่จะทํา อยู่แล้ว กําหนดให้ที่จอดรถอยู่ชานเมืองเพื่อไม่ให้ขับรถเข้ามาใน
อาคารจอดรถยังมีไฟแดง ใกล้ทางด่วน 22.30 น. เมือง มีที่จ อดรถสองแห่ง เพราะแห่งเดีย วไม่เพียงพอ อาคารที่
รถติ ด ไฟแดงยาวถึ ง พระประแดง ควรสํ า รวจ จอดรถสร้างสูงไม่เกิน 10 ชั้น ต้องการที่จอดรถประมาณ 3,000
ความคิดเห็นประชาชนก่อน ไม่ใช่ว่าเห็นที่ว่างแล้ว คัน จึงต้องออกแบบสร้างเพิ่มอีกหนึ่งอาคาร
จะมาก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อย ทางที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นว่าจะลงไปเข้าพบผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทราบ การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ อยากทราบ โดยตรง และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊คของโครงการ
มีการเปลี่ยนแผนแนวเส้นทางหรือตําแหน่งสถานี สําหรับแนวเส้นทาง ที่ปรึกษาจะยึดแนวเส้นทางและสถานีตาม
อีกหรือไม่
แผนแม่บทจาก สนข.
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ตารางที่ 10.7.2-6 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 (ต่อ-4)
ประเด็น
ข้อซักถามและข้อเสนอ
บริเวณศูนย์ซ่อมบารุง (ต่อ)
ด้านการมี
อนันต์ ดีมาก (เจ้าของที่บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุง)
ส่วนร่วมของ
เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน คุณถามนาย ก นาย ข
ประชาชน
หรือยังว่าคนเหล่านี้เขาจะยอมโดนเวนคืนหรือไม่
การประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จัดที่ไหน ทําไม
ไม่เรียกเข้าประชุมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
อาศัยอยู่บริเวณตําแหน่งที่จอดรถราษฎร์บูรณะ
เป็นบ้านพักอาศัย 2 หลัง ควรบอกทุกคนก่อน
พวกผมไม่ไ ด้รั บจดหมาย ทราบจากเพื่อ นบ้ า น
โรงงานยัง ไม่ ทราบ ตรงจุด นี้จ ะประชาสัม พัน ธ์
และแก้ ไ ขปั ญ หาตามที่ ป ระชาชนร้ อ งเรี ย นได้
อย่างไร
การประชาสัมพันธ์มีปัญหา จัดประชุมอีกสักรอบ
แล้วชี้แจงผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับทราบ
ขอวันเวลาจัดประชุมที่แน่นอน

10.7.2.12

ข้อชี้แจง/การนาผลไปใช้ดาเนินการ
ครั้งที่ 1 และ 2 จัดประชุมที่โรงเรียนวัดสารอด ตอนนั้น เรายัง
ไม่มีข้อ มูลเจ้า ของที่ ดินที่ถูก เวนคืน แต่ก็ เชิญประชาชนที่อาศั ย
ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ตั้งแต่เตาปูน -ราษฎร์บูรณะมาเข้าร่วม
ประชุม
การส่งเอกสารได้ส่งตามที่อยู่โ ฉนดที่ดิน เมื่อได้มาประชุมครั้งนี้
ครั้งต่อไปจะใช้ที่อยู่ตามที่ได้ลงทะเบียนในวันนี้ และจะดําเนินการ
แจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ก่ อ น 15 วั น นอกจากนี้ จะดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คโครงการอีกทางหนึ่ง

การจัดประชุมเรายังไม่สามารถนัดหมายวันเวลาได้แน่นอน ต้อง
ขอรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลก่อน ในส่วนของโรงงานได้มีการ
ประสานข้ อ มู ล กั บ คุ ณ นิ พ นธ์ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของโรงงานตลอด
หากท่านมี ข้อกั งวลสามารถเสนอความคิ ดเห็นในที่ ประชุมหรื อ
เขียนลงในแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์การประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ : การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 เพื่อนําเสนอผลการศึกษาแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
เหตุผลที่เป็นประเด็นของรูปแบบแนวการก่อสร้างและรูปแบบสถานีแต่ละแห่ง และหลักเกณฑ์การเวนคืน/การชดเชย
ทรัพย์สิน มีผู้เข้า ร่วมประชุมบางส่วนมีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ย วกับแนวทางเลื อกของการก่อสร้างโครงการฯที่
เหมาะสม โดยให้เหตุผลในประเด็นเรื่องความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและการสูญเสียรายได้ในการประกอบ
ธุรกิจ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังได้รับข้อเสนอแนะประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งเรื่อง
รูปแบบและข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการพัฒนาโครงการ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ โดยส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากเห็นว่ามีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าผลกระทบ ทั้งด้านการสร้างความเจริ ญ
ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น และการลดปัญหาเรื่องการจราจร ตลอดจนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านการรองรับ
การคมนาคมขนส่งที่จะมีการขยายตัวในอนาคต อีกทั้งทําให้เกิดการส่งเสริมการเดินทางที่สะดวก และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งใหม่ภายหลังมีโครงการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การแสดงความคิด เห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
โดยแยกในแต่ละกลุ่ม ได้ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 42 คนจากผู้เข้าร่วมประชุม 55 คน มีผู้ที่ตอบว่าเห็นด้วยกับการพัฒนา
โครงการฯ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 โดยให้เหตุผลว่าประหยัดเวลาในการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อโครงการ
แล้วเสร็จทําให้การเดินทางคมนาคมสะดวกสบาย สําหรับผู้ที่ตอบว่า ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ ซึ่งมีจํานวนสัดส่วนที่
เท่ากัน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 อีก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ไม่แสดงความคิดเห็น
กลุ่มที่
1

พื้นที่
สถานีผ่านฟ้า
สถานีสามยอด

สถานที่
โรงเรียนวัดราชนัดดา

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ

กลุ่มที่ 2 มี ผู้ตอบแบบสอบถาม 72 คนจากผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน โดยตอบว่าไม่เห็นด้วยกับ การ
พัฒนาโครงการฯ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีที่อยู่อาศัย เนื่องจากถูกเวนคืน ชุมชนได้รับความ
เดือดร้อน เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพ การทํางาน ในถิ่นฐานเดิม พร้อมทั้งการอยู่อาศัยพักพิงเป็นเวลานาน จึง
เกิดความเคยชินต่อการดํารงชีวิต อีกทั้งพื้นที่อาศัยเป็นที่เช่าและได้มีการปรับปรุงบ้านเรือนที่เช่าเป็นเวลานาน รองลงมา
เห็นด้วยกับโครงการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94 ตอบว่า ช่วยพัฒนาประเทศ ทําให้ชุมชนเจริญ ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด และมีประโยชน์ในการเดินทาง และตอบว่าไม่แน่ใจ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ที่เหลือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ
15.28 ตอบว่าไม่แสดงความคิดเห็น
กลุ่มที่
พื้นที่
2
สถานีเตาปูน
(แนวเส้นทาง ง.8)

สถานที่
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ

กลุ่ ม ที่ 3 ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ สถานี บ างปะกอก สถานี ส ะพานพระราม 9 สถานี ด าวคะนอง
สถานีราษฎร์บูรณะ และศูนย์ซ่อมบํารุง ณ สถานที่จัดประชุม โรงเรียนวัดสารอด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 74 คนจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม 111 คน มีผู้ตอบว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 โดยให้เหตุผลว่า
สร้างความเจริญให้ชุมชนและบ้านเมือง ทําให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น มีประโยชน์กับส่วนรวม รองลงมาตอบว่า
ไม่เห็นด้วยกับโครงการ 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.57 โดยให้เหตุผล คือ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทําให้เดือดร้อนที่อยู่
อาศัยและที่ทํากิน เสียรายได้ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมตอบว่า ไม่แน่ใจ 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.51 และที่ตอบว่าไม่แสดงความคิดเห็นมีเพียง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76 ตามลําดับ
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กลุ่มที่
พื้นที่
3
สถานีบางปะกอก
สถานีสะพานพระราม 9
สถานีดาวคะนอง
สถานีราษฎร์บูรณะ
ศูนย์ซ่อมบํารุง

สถานที่
โรงเรียนวัดสารอด

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการฯ

ความคิดเห็นต่อโครงการ
เห็นด้วย

6.76%
62.16%
13.51%
17.57%

ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น

บทสรุปการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดําเนินการ
ตลอดจนรัฐยังเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินโครงการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับรัฐในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาหรือแก้ไ ข ในอดีตที่ผ่า นมาโครงการต่ างๆ มั กมีผู้คัดค้า นโครงการอยู่บ้าง ซึ่ งมักเป็ นผู้ได้รับ
ผลกระทบทางตรงจากโครงการ ผลการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะลดกระแสคัดค้านลงได้ โดย
อาศัยเวทีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งนี้ หาก
โครงการได้นําข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น หรือลดผลกระทบให้น้อยที่สุ ด ย่อมที่
จะทําให้โครงการนั้นๆ ประสบความสําเร็จในการดําเนินการในขั้นต่างๆ
การศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้ดําเนินการ
งานจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนนําผลการประชุมและข้อคิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไข
รูปแบบการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด ตามขั้นตอนที่ควรจะ
ดําเนินการ ซึ่งผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยมีประชาชนให้ความสนใจและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก (มากกว่าร้อยละ 60/การประชุมในแต่ละครั้ง) การประชุมทั้ง 6 ครั้ง คิดเป็น
จํานวนทั้งสิ้น 2,885 คน สามารถจําแนกออกได้ดังนี้
-

การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จานวน
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590
603
453
374
640
306
2,885

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

10.8

การร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข

ในระหว่างการศึกษาโครงการ ได้มีประชาชนขอสอบถาม/ตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะในเรื่องพื้นที่เวนคืน
นอกจากนี้ มีบางส่วนที่แจ้งร้องเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบ พร้อมกับมีข้อเสนอแนะให้โครงการ ซึ่งทางโครงการได้มี
การดําเนินการชี้แจง การแก้ไข การเข้าหารือ เป็นต้น (แล้วแต่กรณี) รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 10.8-1
ตารางที่ 10.8-1 สรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข
ลาดับ
รายละเอียดการร้องเรียน
1
ผู้ร้องเรียน นางอ้อยทิพย์ วิสิทธวงศ์ ผู้ร้องได้รับผลกระทบ
จากแนวสายทางรถไฟฟ้ า และตํ า แหน่ ง เสาตอม่ อ ของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และอยู่ในแนวถนน
ง.8 ของกรุงเทพมหานคร ผู้ร้องแจ้งว่าไม่ได้รับข้อมูลจากการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาฯ

2

ผู้ร้องเรียน นางสาวปทุม เรืองสวัสดิ์ ได้ขอให้ตรวจสอบแนว
เวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและถนน ง8
โดยได้แนบโฉนดที่ดินมาหลายแปลงเพื่อให้ตรวจสอบ

3

ผู้ร้องเรียน นางนงนาฎ กมลสุวรรณ ขอให้โครงการตรวจสอบ
แนวเวนคืนที่ดินของผู้ร้องว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยได้
แนบโฉนดที่ดินมาหลายแปลงเพื่อให้ตรวจสอบ (ลงบันทึก
ร้องเรียนร่วมกับคุณปทุม เรืองสวัสดิ์)
ผู้ร้องเรียน พันโทสมทัศน์ ตาระกา ขอให้โครงการตรวจสอบ
แนวเวนคืนที่ดินของผู้ร้องว่าได้รับผลกระทบหรือไม่
ผู้ร้องเรีย น นายคฑาภูมิ เฉลิมชัย อาภา กับพวก ขอให้ย้าย
ตําแหน่งอาคารทางขึ้น –ลงที่ 1 สถานีศรีย่านไปยังตําแหน่ง
อื่น ที่ห่างจากปากซอยสามเสน 20 เนื่องจากเห็นว่ามีพื้นที่คับ
แคบและอยู่ใกล้ปั๊มน้ํามัน นอกจากนี้ เห็นว่าการหาที่อยู่ใหม่
จะเป็นการลําบาก

4
5

การดาเนินการแก้ไข
 เนื่องจากแนวเส้นทางโครงการช่วงนี้อยู่ในแนวถนน ง8 ซึ่งมีความ
จําเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ โดยสถานีเตาปูนเป็น
จุดเชื่อมต่อของระบบโครงข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถรื้อย้ายหรือ
เปลี่ยนแนวได้เพราะจะทําให้โครงข่ายโดยรวมไม่สมบูรณ์ จากการ
ออกแบบจึงไม่สามารถปรับตําแหน่งได้
 โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ คุณอ้อยทิพย์และสามี
ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ปฐมนิ เ ทศโครงการ เมื่ อ 30 เมษายน 2556
ต่อมา ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557
สามีคุ ณ อ้ อยทิ พย์ ก็ ไ ด้เ ข้า ร่ วมการประชุ ม หลั งจากนั้ นโครงการ
ติดต่อให้ข้อมูลทางไลน์และทางโทรศัพท์
 ได้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบแล้ ว พบว่ า เลขที่ โ ฉนดเลขที่ 52821,
52820 และ 49898 ตั้งอยู่ในแนวเวนคืนที่ดินของโครงการ ส่วน
แปลงอื่นไม่ได้รับผลกระทบ
 โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
 ได้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบแล้ ว พบว่ า เลขที่ โ ฉนดเลขที่ 52821,
52820 และ 49898 ตั้งอยู่ในแนวเวนคืนที่ดินของโครงการ ส่วน
แปลงอื่นไม่ได้รับผลกระทบ
 โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
 ได้ดําเนิ นการตรวจสอบแล้วพบว่ า ที่ดินไม่ได้ตั้ง อยู่ในแนวเวนคื น
ที่ดินของโครงการ โดยโครงการได้แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ
 เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในการก่อสร้างทางขึ้ นลง 1 ของสถานีศรีย่าน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จึงได้ชี้แจงให้ผู้ร้องรับทราบ และกําหนดมาตรการก่อสร้างที่ป้องกัน
อันตรายจากการที่ตั้งใกล้กับปั๊มน้ํามัน
 เมื่อ วันที่ 30 สิง หาคม 2560 ทางโครงการได้ เข้า พบคุ ณคฑาภู มิ
และคุณภัคพิสิษฐ์ เฉลิมชัยอาภา เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจอีกครั้ง
 เพื่อให้ผู้ร้องมีความมั่นใจในประเด็นที่ทางขึ้น -ลงอยู่ใกล้ปั๊มน้ํามัน
ทางโครงการจึงได้เข้าพบหารือกับกรมธุรกิจพลังงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า “ตามข้อ 12 ของกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ํามัน พ.ศ. 2552 เรื่อง ที่ตั้ง ลัก ษณะ และระยะความปลอดภัย
ภายนอก มิได้กําหนดเรื่องระยะห่างระหว่างสถานที่ตั้งสถานีบริการ
น้ํามันกับอาคารภายนอก ดังนั้น การก่อสร้างทางขึ้น - ลงที่ 1 ของ
สถานีศรีย่าน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ จึงไม่ขัดกับข้อกําหนด
ของกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน พ.ศ. 2552”
รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ10
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ตารางที่ 10.8-1 สรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข (ต่อ-1)
ลาดับ
รายละเอียดการร้องเรียน
6
ผู้ ร้ อ งเรี ย น นางสาวพิ รุ ณ รั ม ภา แพ่ ง สภา และนางสาว
กวินญาณี แพ่งสภา ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ บริเวณ
สถานีศรีย่าน ทางขึ้น – ลงที่ 1 ซึ่งบ้านของผู้ร้องและห้องแถว
อีกจํานวน 4 คูหา จะได้รับผลกระทบ ไม่มีที่อยู่อาศัยและขาด
รายได้ จึงต้องการขอความอนุเคราะห์ให้ย้ายทางขึ้น – ลงไป
ยั ง จุ ด อื่ น ที่ ไ ม่ ก ระทบกั บ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของผู้ ร้ อ ง
พร้อมทั้งให้ ชี้แจงถึงเหตุผลและความจํา เป็นในการเวนคื น
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของผู้ ร้ อ ง ระยะเวลาดํ า เนิ น การ
ผลกระทบ ค่าเวนคืนและค่าทดแทนที่ผู้ร้องและผู้เช่าพึงได้รับ
ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเป็นจุดอื่นได้
7
ผู้ร้ อ งเรี ย น นาวาเอกหญิ ง บรรจง คุ ปตะวาณิ ช นายวรุ ต ม์
และนายอนุชา คุปตะวาณิช และนางอวันตี ชุ่มทอง ต้องการ
ให้พิจารณาย้ายตําแหน่งทางขึ้น – ลง 2 สถานีศรีย่านไปที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน เพื่อจะได้ไม่ก ระทบกับที่ดิน
ของผู้ร้อง
8
ผู้ ร้ อ งเรี ย น สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ขอให้ ต รวจสอบว่ า ที่ ตั้ ง ของ
อาคารและที่ ดิ น ของสภาฯจะถู ก กํ า หนดใช้ เ ป็ น สถานี ข อง
โครงการหรือไม่












9

สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ขอความร่วมมือตรวจสอบแนว
เส้นทางโครงการกับพื้นที่ที่สมาคมจะก่อสร้างอาคารพักอาศัย





10

11

ผู้ร้องเรียน พระครูศรีสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช ซึ่ง
ท่านต้องการให้แก้ไขรูปแบบสถานีบางขุนพรหมใหม่ โดยที่ไม่
ต้องใช้ที่ดินของวัดและที่ดินของประชาชนบริเวณใกล้เคีย ง
เนื่องจากวัดมีพื้นที่น้อย เกรงว่าเมื่อถูกนําไปใช้เพื่อทําสถานี
รถไฟฟ้าแล้ว วัดจะมีเนื้อที่ไม่เพีย งพอสําหรับ การประกอบ
ศาสนกิ จ ของสงฆ์แ ละไม่ส ามารถเอื้ อ อํ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ที่มาทําบุญได้
นางจริย า ศรีหงส์ อาศัย อยู่บ้านเลขที่ 177-181 (สามห้อง
รวมกั น) ริมถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ สถานีบางขุนพรหม โดยให้ตรวจสอบว่าที่ดินของผู้
ร้องโฉนดเลขที่ 4437 เลขที่ ดิน 674 จะถู ก เวนคืน หรื อไม่
และขอให้แจ้ งผลการดําเนิน การไปที่ บ้านเลขที่ 191 ถนน
พิษณุโลก ซ.2 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 จ่าหน้าซองถึงคุณ
นิมิต ศรีสุจริต
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การดาเนินการแก้ไข
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางขึ้น -ลง จึง
ยังคงตําแหน่งทางขึ้น – ลง ในที่ดินของผู้ร้องแต่ได้ทําการปรับลด
ขนาดและเปิดทางเข้าสู่ที่ดินด้านในได้
โครงการได้เข้าพบชี้แจงผู้ร้อง ล่าสุดเมื่อ 29 กรกฎาคม 2560
ผลคือ ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ เพีย งแต่ขอให้เหลือพื้นที่บริเวณ
หน้าบ้าน ให้สามารถเดินเข้าบ้านได้ และได้ขอเข้าไปสํารวจพื้นที่
เบื้องต้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางขึ้น -ลงที่ 2
ของสถานีศรีย่าน จึงยังคงตําแหน่งทางขึ้น – ลง ในที่ดินของผู้ร้อง แต่
ได้ทําการปรับลดขนาดให้เหลือเท่าที่จําเป็นแล้ว
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
จากการตรวจสอบพบว่า อาคารหมายเลข 4/444/1 ตําบลริมถนน
สามเสน ตอนตรงข้ามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ไม่ได้รั บผลกระทบ
ส่วนแปลงที่ดินหมายเลข 1 ตําบลสี่แยกราชวิถี เชิงสะพานบ้านญวน
ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้
เป็นทางขึ้น - ลงที่ 3 ของสถานีวชิรพยาบาล
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
สถาปนิกที่ปรึกษาฯ ได้ประสานงานสอบถามตําแหน่งที่ดินที่ต้องการ
ให้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตําแหน่งดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแนวโครงสร้าง
สถานีและทางขึ้น – ลง ของสถานีหอสมุดแห่งชาติ ส่งผลให้ ไม่ถู ก
เวนคืน
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
ยังคงมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางขึ้น -ลงสถานี
บางขุนพรหม แต่ปัจจุบันโครงการได้ปรับลดการใช้พื้นที่ของวัดลง
โดยใช้เฉพาะที่ส่วนหัวมุมเท่านั้น
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ

เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางขึ้น -ลงใน
บริเวณนี้ จึงยังคงตําแหน่งทางขึ้น – ลง ในที่ดินของผู้ร้องแต่ได้ทํา
การปรับลดขนาดให้เหลือเท่าที่จําเป็นแล้ว นอกจากนี้ ได้เข้าพบ
นายนฤชิต ศรีหงส์ ซึ่งเป็นน้องชายและเป็นเจ้าของร่วม ได้แจ้งว่ามี
การตกลงซื้อขาย แต่เมื่อทราบว่าถูกเวนคืน จึงเลิกการซื้อขายและ
รอการเวนคืนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.8-1 สรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข (ต่อ-2)
ลาดับ
รายละเอียดการร้องเรียน
12 ผู้ร้องเรียน นางสาวอรชา ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
คาซ่านิทรา จํากัด ขอให้ปรับแบบของทางขึ้น - ลง 2 สถานี
บางขุนพรหม เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่ออาคารของ
ผู้ร้อง





13

ผู้ร้อ งเรี ย น นางมาลินี พร้อมเพรี ย งพันธุ์ ขอให้ ย กเว้น การ
เวนคืนที่ดินของผู้ร้องเพื่อใช้ก่อสร้างทางขึ้น – ลง ที่ 3 สถานี
บางขุนพรหม
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ผู้ร้องเรียน นางรําพึง ธนโกเศศ ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการ
เวนคืนที่ดิ นของผู้ร้อ ง โดยไปใช้แปลงอื่ นข้างเคีย งเพื่อการ
ก่ อ สร้ า งทางขึ้ น – ลงที่ 2 สถานี บ างขุ น พรหม เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อที่ดินของผู้ร้อง



15

ผู้ร้ อ งเรี ย น นางปราณี จงกิ ติ วิ ทย์ ผู้ ร้อ งวิต กกั งวลในเรื่ อ ง
ผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างต่อบ้านที่ก่อสร้างมากว่า 50
ปีจะชํารุด ในกรณีที่ไม่ถูกเวนคืน และแจ้งว่า ไม่ได้รับข้อมูล
เป็นลายลักษณ์อักษรด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึง
ขอผลการเวนคืนที่ดินอย่างชัดเจนด้วย
ผู้ร้องเรียน นางเยาวเรศ อัศวรุ่งเรืองกิจ ผู้ร้อง ต้องการทราบว่า
บริเวณทางโค้งจากสถานีบางขุนพรหมเข้าถนนพระสุเมรุ เพื่อ
ผ่านไปยั งสถานี ผ่ านฟ้ า จะมี การรอนสิ ทธิ์ หรื อตั ดเส้ นทางมา
กระทบกับตึกของผู้ร้องหรือไม่ เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่
อาศัยและให้เช่าอาศัย จึงต้องการทราบตําแหน่งเวนคืนที่ชัดเจน
ผู้ ร้ อ งเรี ย น นายจิ ร ายุ ตุ ล ยานนท์ เจ้ า ของโรงแรม Old
Bangkok Inn ขอให้พิจ ารณาการใช้ที่ดินของโรงแรมผู้ร้อง
เพื่อก่อสร้างทางขึ้น – ลง 2 สถานีผ่านฟ้า



ผู้ร้อ งเรีย น นายอั ครพงษ์ ลีล าเศรษฐกุ ล ผู้ ร้อ งต้ องการให้
ตรวจสอบว่า โฉนดที่ ดินเลขที่ 5457 และ 5458 จะได้รั บ
ผลกระทบจากโครงการหรือไม่
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18
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ผู้ร้องเรียน นายวรรณนะ หอกันยา (หจก. โชคอํานวยชัยมา)
ผู้ร้องต้องการทราบว่าที่ดินของผู้ร้องจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการหรื อ ไม่ เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ตรี ย มการณ์ ล่ ว งหน้ า ได้ ทั น
รวมถึงขอทราบแนวทางการเวนคืน
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การดาเนินการแก้ไข
การออกแบบในปัจจุบันได้ปรับแบบทางขึ้น-ลงไปยังที่ดินของ ปตท.
โดยมี น ายวิ นั ย แซ่ ลิ่ ม เช่ า ดํ า เนิ น การกิ จ การปั๊ ม น้ํ า มั น และเป็ น
ผู้จัดการปั๊ม ได้มีการเข้าพบและแจ้งนายวินัยให้ทราบ ซึ่งนายวินัย
ขอไม่ให้เวนคืนทั้งหมด อาจจะเปิดร้านค้าประเภท เซเว่น อิเลเว่น
ถื อ เป็ น สิ้ น สุ ด กระบวนการแก้ ไ ข โดยผู้ รั บ ผลกระทบรายใหม่
รับทราบและไม่ปฏิเสธ
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
โครงการได้ปรับตําแหน่งทางขึ้น – ลงไปยังตําแหน่งอื่นแล้ว ซึ่งยังคง
มี ความเหมาะสม โดยย้ ายมาที่ ที่ ดิ นนางจริ ย า ศรี หงส์ โดยผู้ รั บ
ผลกระทบรายใหม่รับทราบและไม่ปฏิเสธ ดังรายละเอียดในลําดับที่ 11
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
โครงการได้ปรับตําแหน่งทางขึ้น – ลง ไปยังบริเวณอื่นแล้ว ซึ่งพื้นที่
ใหม่ เ ป็ น ที่ ดิ น ของ ปตท. โดยมี น ายวิ นั ย แซ่ ลิ่ ม เช่ า ดํ า เนิ น การ
กิจการปั๊มน้ํามันและเป็นผู้จัดการปั๊ม ได้มีการเข้าพบและแจ้งนาย
วินัยให้ทราบ ซึ่งนายวินัย ขอไม่ให้เวนคืนทั้งหมดอาจจะเปิดร้านค้า
ประเภท เซเว่น อิเลเว่น ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการแก้ไข โดยผู้รับ
ผลกระทบรายใหม่รับทราบและไม่ปฏิเสธ
โครงการได้มีการเข้าพบหารือ ทําความเข้าใจกับผู้ร้อง เนื่องจากผล
การตรวจสอบที่ดินของผู้ร้องอยู่ในแนวที่จะถูกเวนคืน โดยผู้ร้อง
ขอให้จ่ายค่าชดเชยให้ในราคาที่เป็นธรรม

ได้ ต รวจสอบแล้ ว พบว่ า ที่ ดิ น ของผู้ ร้ อ งอยู่ ใ นแนวสายทาง
จําเป็นต้องทําการรอนสิทธิ์ ทั้งนี้ ผู้ร้องยังสามารถอยู่อาศัยและให้
เช่าได้ตามปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
โครงการได้ปรับตําแหน่งก่อสร้างไปใช้ที่ของหอศิลป์ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิ ติ์ทดแทน โดยได้มีการเข้าพบและแจ้งต่อหอศิลป์ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งทางหอศิลป์ฯให้มีการออกแบบที่ไม่บัง
อาคารหอศิลป์ปัจจุบัน และมีพื้นที่เว้นไว้ทางด้านข้างถนนพระสุเมรุ
จากการตรวจสอบที่ดินของผู้ร้องเรียนพบว่า มีที่ดินที่ตั้งอยู่ในแนว
การเวนคืนของโครงการคือ โฉนดเลขที่ 5458 (เลขที่ดิน 233) ซึ่ง
โครงการมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวก่ อสร้างทางขึ้น – ลง
สถานีวงเวียนใหญ่
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า ที่ดินไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวเวนคืน
ที่ดินของโครงการ
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.8-1 สรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข (ต่อ-3)
ลาดับ
รายละเอียดการร้องเรียน
20 ผู้ร้องเรีย น นางสาวณัฐิกา แพรเพ็ชร์ โดยผู้ร้องเป็นเจ้าของ
อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) เลขที่ 280 – 290 ถนนประชาธิปก
กรุงเทพฯ โดยต้องการคัดค้านการก่อสร้างโครงการที่สถานี
สะพานพุทธ เนื่องจากได้รับผลกระทบ
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ผู้ ร้ อ งเรี ย น นายรั ง สิ รั ต สุ ว รรณรั ต ต้ อ งการคั ด ค้ า นการ
ก่ อ สร้ า งโครงการ ที่ ส ถานี ส ะพานพุ ท ธ เนื่ อ งจากได้ รั บ
ผลกระทบ
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ผู้ร้องเรีย น กลุ่มเจ้ าของที่ดินชาวสะพานพุทธ คัดค้ านการ
ก่ อสร้า งสถานี สะพานพุทธ โดยขอให้พิ จ ารณาใช้พื้ นที่ ว่า ง
ใกล้เคียงทดแทน เนื่องจากไม่ต้องการหาที่ทํากิน ที่อยู่อาศัย
ใหม่
ผู้ร้องเรียน นายสันต์ ลิมป์ปิยะชาติ กับพวก ขอคัดค้านการ
ก่อสร้างทางขึ้น - ลง 1 ของสถานีสําเหร่ บริเวณซอยตากสิน
19 เนื่องจากประชาชนมีค วามผู ก พันกั บพื้นที่ ประกอบกั บ
พื้นที่ดังกล่าวคับแคบอยู่แล้วหากมีการก่อสร้างจะทําให้เกิด
อุบัติเหตุได้
ผู้ร้องเรียน นายพงศธร หฤทัยพันธน์ กับพวก ขอให้พิจารณา
การออกแบบทางขึ้น – ลง 1 สถานีสําเหร่ เนื่องจากกระทบ
กับที่ดินของผู้ร้อง
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ผู้ร้องเรีย น นางปองทิพย์ สุนทรศิริบุญมา ได้รับผลกระทบ
จากสถานี ด าวคะนอง จึง ต้ อ งการให้ ท บทวนตํ า แหน่ ง การ
เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ
ผู้ร้องเรีย น นายศักรินทร์ ชีวาวัฒนชัย ต้องการคัดค้านการ
ก่อสร้างโครงการในส่วนของสถานีดาวคะนอง บริเวณปาก
ซอยตากสิน 44 เนื่องจากไม่ต้องการย้ายที่อยู่ไปยังที่แห่งใหม่
และต้องการให้ตรวจสอบการตั้งชื่อสถานี เช่น บริเวณตลาด
ดาวคะนองที่ประชาชนในพื้นที่รู้จักกันดี แต่เจ้าหน้าที่กลับตั้ง
เป็นชื่อสถานีจอมทองและในตลาดบางปะแก้วทางเจ้าหน้าที่
กลับตั้งเป็นชื่อสถานีดาวคะนอง ซึ่งสร้างความสับสนให้กั บ
ประชาชน
ผู้ร้องเรียน นางฤทัย อุชชิน โดยที่ดินของผู้ร้องจะถูกเวนคืน
ประมาณ 387 ตารางวา ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์จํานวน 10
คูหา ที่ดินหลังอาคารพาณิชย์และพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัย
จึงขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการก่อสร้าง ความจําเป็นในการ
วางตําแหน่งสถานี ความจําเป็นที่ต้องเวนคืนที่ดินของผู้ร้อง
ทั้งแปลง รวมถึงขอให้ปรับลดขนาดพื้นที่เวนคืน ใช้พื้นที่เท่าที่
จําเป็นเท่านั้น และมาตรฐานการเยียวยา หากถูกเวนคืน
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การดาเนินการแก้ไข
โครงการมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางขึ้น -ลงของ
สถานีสะพานพุทธ อย่างไรก็ตาม โครงการได้พิจารณาออกแบบลด
ผลกระทบต่อที่ดินของผู้ร้องให้มากที่สุด โดยออกแบบปรับแนวทาง
ขึ้น - ลง จากการวางแนวอาคารในแนวขนานกับถนนประชาธิปก
เป็นการวางอาคารให้วางตามแนวลึกของที่ดิน
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางขึ้น - ลง 2
ของสถานีสะพานพุทธในที่ดินของผู้ร้อง โดยโครงการได้เข้าหารือ
กับผู้ร้องแล้วว่ามีความจําเป็นทางเทคนิคที่ต้องใช้พื้นที่ ดังกล่าว ซึ่ง
ยังไม่พบการร้องเรียนซ้ํา
เนื่องจากยังคงจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างบริเวณทางขึ้น-ลง
สถานีสะพานพุทธ โดยโครงการจะเลือกใช้พื้นที่ที่เหมาะสมและมี
ผลกระทบน้อยที่สุด
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
โครงการได้ปรับการออกแบบโดยลดขนาดทางขึ้น – ลง 1 สถานี
สําเหร่ ทําให้ไม่กระทบกับที่ดินดังกล่าว
โครงการได้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ

พิจารณาลดผลกระทบโดยการปรับใช้พื้นที่ใต้ถนนซอยเพิ่มขึ้น ทํา
ให้ทางขึ้น - ลง 1 ลดผลกระทบในพื้นที่ของผู้ร้องจากที่เคยได้รับ
ผลกระทบ 2 คูหา เหลือเพียง 1 คูหา
โครงการได้แจ้งตอบกลับผู้ร้องเรียนแล้ว
ได้ปรับลดขนาดพื้นที่ของอาคารทางขึ้น – ลง 2 สถานีดาวคะนอง
ทําให้ไม่กระทบกับที่ดินดังกล่าว
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสถานีดาวคะนอง
ในด้า นการออกแบบจึง ยังคงตํา แหน่ งทางขึ้น – ลง ในที่ดิ นของ
ผู้ร้อง ในส่วนของชื่อสถานี ได้ปรับเปลี่ยนชื่อของสถานีให้สอดคล้อง
กับพื้นที่แล้ว โดยสถานีจ อมทอง ใช้ชื่อใหม่เป็นดาวคะนอง และ
สถานี ด าวคะนอง ใช้ ชื่ อ ใหม่ เ ป็ น บางปะแก้ ว ตามที่ ผู้ ร้ อ งให้
ข้อคิดเห็นไว้

โครงการได้พิจารณาปรับลดผลกระทบการใช้ที่ดินผู้ร้องลง โดยใน
การออกแบบ ได้ออกแบบทางขึ้น – ลง ไม่ให้มีผลกระทบต่อตัว
บ้านของผู้ร้อง
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.8-1 สรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข (ต่อ-4)
ลาดับ
รายละเอียดการร้องเรียน
28 ผู้ ร้ อ งเรี ย น นายณรงค์ ศั ก ดิ์ ทองวั ฒ นาวณิ ช กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จํากัด ขอให้
ทบทวนปรั บ แบบทางขึ้ น -ลง ที่ 1 สถานี บ างปะแก้ ว
เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบ
29
30

31

32

ผู้ร้องเรียน นายทวน ผาติหัถกร ได้รับผลกระทบจากทางขึ้น –
ลงที่ 2 สถานีบางปะแก้ว จึงขอให้โครงการลดผลกระทบให้
ผู้ร้องเรี ยน นายศิริชัย จันทะพงษ์ ได้ขอให้พิจารณาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบริเวณทางขึ้น - ลงที่ 1 และ 4 ของสถานีสะพาน
พระราม 9 ให้ มีผลกระทบต่ อชุมชนน้อยที่สุ ด และขอมีส่ วน
ร่วมกั บโครงการเพื่ อการพัฒนาและสนั บสนุนประชาสัมพันธ์
โครงการให้กับชุมชนและประชาชนในบริเวณดังกล่าว
ผู้ร้องเรียน นายประพัฒน์ จิราวรรณสถิต ย์ และนายจิรวัชร์
จิราวรรณสถิต ย์ เจ้าของบริษัท รีเจนท์สตรีท จํากัด ได้รับ
ผลกระทบจากอาคารจอดแล้ ว จร ที่ ส ถานี ร าษฎร์ บู ร ณะ
ต้องการให้ลดผลกระทบ
ผู้ร้องเรียนนายภควัต มงคลรัตนชัย กับพวก ได้รับผลกระทบ
ของโครงการในการหาที่อยู่ใหม่ที่อาจไกลจากที่เดิมและมี
ราคาสูงมาก
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ผู้ร้องเรียน นายธํารงศักดิ์ หวังธํารง ต้องการทราบพื้นที่ที่
จะเวนคื น ที่ ดิ น ของผู้ ร้ อ ง ค่ า เวนคื น และการดํ า เนิ น การ
เวนคืนจะเริ่มเมื่อไร





34

35

ผู้ร้องเรียน นายประสงค์ ธนพรพัฒน์ ร้านทองแสงสุพรรณ ขอ
คัดค้านการก่อสร้างอาคารทางขึ้น – ลง 1 สถานีพระประแดง
โดยร้ านทองของผู้ ร้ องซึ่ งเปิ ดกิ จการมากว่ า 30 ปี จะได้ รั บ
ผลกระทบจํานวน 2 คูหา และที่ดินเปล่าด้านข้างของผู้ร้องส่วน
หนึ่ง รวมทั้งหมด 37 ตารางวา ซึ่งหากถูกเวนคืนที่ดินเพื่อทํา
อาคารทางขึ้ น – ลงจะส่ งผลให้ กิ จการของผู้ ร้ องเรี ยนได้ รั บ
ผลกระทบ ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวและพนักงาน
ผู้ร้องเรียน นางสาวพัทธ์สินี มีสมสาร เสนอให้ปรับตําแหน่ง
ทางขึ้น-ลงไปยังพื้นที่อื่น เนื่องจากหากมีก ารเวนคืนที่ดิน
ของผู้ ร้ อ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การประกอบกิ จ การร้ า น
จําหน่ายรถจักรยานยนต์ของผู้ร้อง ซึ่งขณะนี้ยังมีหนี้สินจาก
การกู้ ยืมเงินจากธนาคาร มาลงทุน โดยเสนอแนะให้ไปใช้
พื้นที่ข้างเคียง
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การดาเนินการแก้ไข
เนื่อ งจากมีค วามจํา เป็ นต้ องใช้พื้ นที่ เพื่ อการก่ อสร้า ง จึ ง ได้มี การ
หารือกับผู้ร้องและปรับลดผลกระทบให้กับบริษัทผู้ร้องในส่วนของ
อาคารโรงงานและทางเข้า – ออก ลดขนาดพื้นที่เวนคืนจาก 660
ตารางเมตร เหลือ 340 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังคงพื้นที่ด้านหน้า
ไว้ให้บริษัทสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตได้
โครงการมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวในการก่อสร้าง
ทางขึ้น - ลง ที่ 2
โครงการมีความจําเป็น ต้องใช้พื้ นที่เพื่อการก่ อสร้างทางขึ้น - ลง
ทั้งนี้ ได้ปรับลดผลกระทบให้เรีย บร้อยแล้ว โดยให้มีพื้นที่สําหรับ
ทางเข้า – ออกด้านหน้าให้ผู้ร้องอีกด้วย
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว โครงการจึงได้เจรจาหา
ข้อยุติกับทางผู้ร้องเรียน โดยปรับรูปแบบอาคาร และพิจารณาลด
ผลกระทบ หลี ก เลี่ ย งการเวนคื น พื้ น ที่ โ รงงานหลั ก ตามความ
ประสงค์แล้ว
โครงการมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง โดยจะมีการจ่าย
ค่าชดเชยที่ดินและค่าทดแทนสิ่งปลูก สร้างที่เป็นไปตามกฎหมาย
กําหนด และอย่างเป็นธรรม
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องเวนคืนพื้นที่บางส่วนของผู้ร้องเพื่อการ
ก่อสร้างสถานที่จ อดรถไฟฟ้า ทั้งนี้ จะได้รับ ค่าเวนคืนอย่างน้อย
เท่ากับที่ได้ซื้อมาตามที่จดทะเบียนซื้อขาย
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ
เนื่อ งจากมีค วามจําเป็น ต้องใช้ตํ าแหน่งอาคารทางขึ้ น - ลง ตาม
ตําแหน่งที่ได้นําเสนอในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ ได้
ปรับลดผลกระทบโดยลดระยะร่น พื้นที่ ก่ อสร้ างด้ านทิ ศตะวันตก
เฉีย งเหนือของอาคารทางขึ้น – ลง ซึ่งเป็นที่ดินเลขที่ 558 ทําให้
อาคารบนที่ดินเลขที่ 558 ไม่ถูกเวนคืนเป็นจํานวน 1 คูหา
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างทางขึ้น-ลง ตาม
ตําแหน่งที่ได้นําเสนอในขั้นตอนการประชุมสัมมนา ทั้งนี้ ได้ปรับลด
ผลกระทบโดยลดระยะร่นพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอาคารทางขึ้น – ลง ซึ่ง เป็นที่ดิน เลขที่ 558 ทําให้ อาคารบน
ที่ดินเลขที่ 558 ไม่ถูกเวนคืนเป็นจํานวน 1 คูหา
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.8-1 สรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข (ต่อ-5)
ลาดับ
รายละเอียดการร้องเรียน
36 ผู้ร้องเรียน นางสาวนุชสรา ว่องอนนท์จินดา ขอคัดค้านการ
เวนคื น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารทางขึ้ น – ลง 1 สถานี พ ระ
ประแดง เนื่องจากได้รับผลกระทบ



37

ผู้ร้องเรียน นางสาวกาญจนา กงทอง ขอคัดค้านการก่อสร้าง
อาคารทางขึ้น – ลง 1 สถานีพระประแดง เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน พื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินตกทอดและ
เป็นแหล่งรายได้ของผู้ร้อง



38

ผู้ ร้ อ งเรี ย น นางสาวกิ ต ติ ย า ศรี น วลจั น ทร์ เจ้ า ของร้ า น
กึกก้องยูนิฟอร์ม ได้ทราบว่าที่ดินของตนซึ่งเปิดกิจการและ
อยู่อาศัย มากว่า 42 ปี จะได้รับผลกระทบจากการใช้เป็ น
ตําแหน่งของทางขึ้น – ลง 1 สถานีพระประแดง จึงขอให้
ทบทวนการออกแบบอาคารทางขึ้น – ลง 1 โดยใช้พื้นที่อื่น
ใกล้เคียง แต่หากไม่ได้ก็พร้อมจะไปเพราะเป็นโครงการที่ทํา
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ผู้ร้องเรียน นายธนัญชัย พลายงาม ขอให้ปรับการออกแบบ
อาคารทางขึ้น – ลงที่ 2 สถานีพระประแดง ในที่ดินของผู้
ร้ อ งจากแนวขนานเป็ น แนวลึ ก เพื่ อ ให้ เ หลื อ พื้ น ที่ ใ นการ
ประกอบกิจการ



ผู้ ร้ อ งเรี ย น นายสั ญ ชั ย จิ ร บวรวิ สุ ท ธิ์ ตํ า แหน่ ง กรรมการ
บริษัทอุตสาหกรรมแอร์เคมีไทย ขอให้ลดการเวนคืนที่ดิน
ของบริษัทผู้ร้อง ในการก่อสร้างทางขึ้น – ลงที่ 1 สถานีครุใน
โดยให้พิจารณาเวนคืนพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะมีความเหมาะสม
กว่ า รวมทั้ ง ขอให้ อ อกแบบโครงการให้ บ ริ ษั ท ของผู้ ร้ อ ง
สามารถใช้พื้นที่คงเหลือสําหรับการพัฒนาในอนาคตด้วย
ผู้ร้ อ งเรี ย น นางชู จิ ตต์ วี ร วรรณ ขอให้ ป รับ การออกแบบ
อาคารทางขึ้น – ลงที่ 2 สถานีครุใน ในที่ดินของผู้ร้องเพื่อให้
มีพื้นที่สําหรับเดินทางเข้า – ออกที่กว้างขึ้น
ผู้ร้องเรียน นายปริญญา ชื่นมีเชาว์ ขอให้พิจ ารณาการใช้
พื้นที่บริษัท ศตวรรษพลาสติก จํากัด ของผู้ร้องสําหรับการ
ก่ อ สร้ างอาคารทางขึ้ น – ลงที่ 3 สถานี ครุ ใ น เนื่ องจากมี
ผลกระทบต่อการเดินทางเข้า – ออกของบริษัท
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การดาเนินการแก้ไข
โครงการมีความจําเป็น ต้องใช้พื้ นที่เพื่อการก่ อสร้างทางขึ้น - ลง
ตามตําแหน่งที่ได้นําเสนอในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์โ ครงการ
และได้ ป รั บ ลดผลกระทบโดยลดระยะร่ น พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งด้ า นทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารทางขึ้น – ลง ซึ่งเป็นที่ดินเลขที่ 558
ทําให้ อาคารบนที่ ดินเลขที่ 558 ไม่ถูก เวนคืนเป็ นจํานวน 1 คูห า
ทั้งนี้ ได้มีการเข้าพบและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งทางผู้ร้องเรียน
ต้องการให้มีการชดเชยที่เหมาะสม
โครงการมีความจําเป็น ต้องใช้พื้ นที่เพื่อการก่ อสร้างทางขึ้น - ลง
ตามตําแหน่งที่ได้นําเสนอในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์โ ครงการ
และได้ ป รั บ ลดผลกระทบโดยลดระยะร่ น พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งด้ า นทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารทางขึ้น – ลง ซึ่งเป็นที่ดินเลขที่ 558
ทําให้ อาคารบนที่ ดินเลขที่ 558 ไม่ถูก เวนคืนเป็ นจํานวน 1 คูห า
ทั้งนี้ ได้มีการเข้าพบและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งทางผู้ร้องเรียน
ต้องการให้มีการชดเชยที่เหมาะสม
โครงการมี ความจํ า เป็ น ต้อ งใช้ พื้ น ที่ ใ นตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วเพื่ อ การ
ก่อสร้าง แต่ได้ปรับลดผลกระทบโดยลดระยะร่นพื้นที่ก่อสร้างด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารทางขึ้น – ลง ซึ่งเป็นที่ดินเลขที่
558 ทํา ให้ อาคารบนที่ ดินเลขที่ 558 ไม่ถู ก เวนคื นเป็ นจํ านวน 1
คูหา ทั้งนี้ ได้เข้าพบเจ้าของอาคารแล้ว

โครงการได้ ป รั บ แบบตามที่ ผู้ ร้ อ งเสนอ โดยปรั บ ทิ ศ ทางการวาง
ตําแหน่งของทางขึ้น - ลงที่ 2 จากการวางแนวอาคารในแนวขนาน
กั บถนนสุขสวั สดิ์ เป็ นการวางอาคารให้วางตามแนวลึกของที่ดิ น
ทั้งนี้ ผลจากการปรับแก้รูปแบบการวางอาคารทางขึ้น - ลงที่ 2 ได้
ลดผลกระทบการเวนคืนอาคาร จาก 8 คูหา ลงเหลือ 5 คูหา
จากการหารือและประชุมร่วมกัน ทางโครงการได้พิจารณาปรับลด
ผลกระทบทางขึ้น - ลงที่ 1 ตามที่ผู้ร้องขอความอนุเคราะห์ ผลการ
ปรับแก้รูปแบบอาคารทางขึ้น – ลงที่ 1 ทําให้เวนคืนพื้นที่ลดลงจาก
เดิม 505 ตารางเมตร เป็นเวนคืนประมาณ 384 ตารางเมตร

ได้มีการหารือทําความเข้าใจกับผู้ร้อง และได้พิจารณาปรับตําแหน่ง
อาคารทางขึ้น - ลงที่ 2 และได้เปิดพื้นที่ว่างระยะความกว้าง 16
เมตร เพื่อที่ผู้ร้องจะสามารถพัฒนาที่ดินต่อไปในอนาคตได้
ได้ มีก ารหารือ ทํา ความเข้ าใจกั บผู้ ร้อ ง และได้พิ จ ารณาปรับ ปรั บ
ตําแหน่งอาคารทางขึ้น - ลงที่ 3 ไปใช้ที่ดินเลขที่ 89 และโครงการ
ได้ ป ระสานไปยั ง เจ้ า ของที่ ดิ น หมายเลข 89 แล้ ว เจ้ า ของที่ ดิ น
ยินยอมในการปรับตําแหน่งพื้นที่เวนคืน

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.8-1 สรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข (ต่อ-6)
ลาดับ
รายละเอียดการร้องเรียน
43 ผู้ร้องเรีย น นางสาวแฉล้ม เจีย รนัย กุล ขอให้พิจ ารณาเว้น
การเวนคืนที่ดินของผู้ร้อง ด้วยเหตุผลสําคัญ คือ ผู้ร้องได้เคย
ถูก เวนคืนที่อยู่เพื่อก่ อสร้างตอม่อเสาสะพานทางด่วนสาย
กาญจนาภิเษก รวมทั้งถูกเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางลงทาง
ด่วนสายกาญจนาภิเษก และหากถูกเวนคืนบ้านพร้อมที่ดิน
ดังกล่าวอีก ครั้ง ด้ วยอายุ 61 ปี ของผู้ร้ อง จะส่ง ผลให้ไ ม่
สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ด้วยไม่มีความสามารถหารายได้มา
ผ่อนชําระที่อยู่ใหม่
44 ผู้ ร้ อ งเรี ย น นายอนั น ต์ ดี ม าก และนายลมุ ล ก๋ ง เทมิ น ทร์
ขอให้ ทบทวนการเวนคื นที่ ดิ น ผู้ ร้อ งเพื่อ ก่ อ สร้ า งศูน ย์ ซ่ อ ม
บํารุง
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ผู้ร้องเรียน นายธีระ พึ่งสุนทร ขอให้พิจารณาการเวนคืนที่ดิน
ผู้ ร้ อ งกั บ พวกเพื่ อ ก่ อ สร้ า งปล่ อ งระบายอากาศ ตํ า แหน่ ง
IVS06
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ผู้ร้องเรียน พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ ผู้แทนบริษัท ราช
พฤกษ์เรีย ลเอสเตท จํากั ด ขอให้พิจ ารณาการเวนคืนที่ดิน
ของบริษัทเพื่อก่อสร้างปล่องระบายตําแหน่ง VS02 (NB)
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ผู้ร้ อ งเรี ย น นางศรุต า จิรั ฐ ติ ก าลพั น ธ์ ขอให้พิ จ ารณาการ
เวนคื น ที่ ดิ นของบริ ษั ท เพื่ อ ก่ อ สร้ างปล่ อ งระบายตํ า แหน่ ง
IVS03



10.9

การดาเนินการแก้ไข
เนื่องจากโครงการมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเวนคืนได้ รวมทั้งไม่สามารถเวนคืนแปลงอื่นได้เพราะ
จะมีผลกระทบต่อรูปแบบแนวถนนที่ ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ จะให้การ
ช่ ว ยเหลื อ และเยี ย วยาผู้ ร้ อ งอย่ า งเป็ น ธรรม และพยายามลด
ผลกระทบให้มนี ้อยที่สุด
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ

โครงการมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินในตําแหน่งของผู้ร้องเนื่องจาก
อยู่ในตําแหน่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้
พื้นที่อื่นได้ โดยในการออกแบบปัจจุบัน ทําให้ตัวบ้านของคุณอนันต์
ไม่ถูกเวนคืน แต่จะมีที่ดินบางส่วนที่ต้องถูกเวนคืน
โครงการได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบ
เนื่องจากมีค วามจํา เป็นต้ องใช้ พื้นที่ในตําแหน่งดังกล่าวเพื่อการ
ก่อสร้าง จึง ได้มีการหารือกับผู้ร้อง เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ
โดยได้ออกแบบปล่องระบายอากาศ IVS06 ให้ใช้พื้นที่เท่าที่จําเป็น
ที่สุด ตามความประสงค์ของผู้ร้อง
โครงการมีความจําเป็นต้องก่อสร้างปล่องระบายอากาศ โดยจาก
การออกแบบ ณ ปัจจุบันได้ปรับตําแหน่งปล่องระบายอากาศ VS02
(NB) ไปยั ง ตํ า แหน่ ง อื่ น ที่ เ หมาะสมแล้ ว โดยพิ จ ารณาใช้ พื้ น ที่
สาธารณะในบริเวณใกล้เคียงแทน
โครงการมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างปล่องระบาย
อากาศตําแหน่ง IVS03 โดยได้มีก ารหารือกับผู้ร้องแล้วว่ามีความ
จําเป็นทางเทคนิคที่ต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว

การประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ

ในการออกแบบโครงการ ได้มีการพิจารณาขอใช้พื้นที่ของหน่วยงาน องค์กร ที่อยู่ในแนวพื้นที่โครงการ เพื่อ ขอ
ทําการก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ เช่น ทางเข้า -ออกสถานี ปล่องระบายอากาศ เป็นต้น โดยเป็นไปตามความ
เหมาะสมในด้านตําแหน่งที่ตั้ง ความสะดวกในการให้บริการ (เมื่อเปิดดําเนินการ) และลดผลกระทบในการใช้พื้นที่ของ
ประชาชน ทั้งนี้ โครงการ/ที่ปรึกษาผู้ออกแบบโครงการ ได้มีการประสานงานและร่วมการประชุมหารือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการออกแบบโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ขณะเดียวกันก็สามารถชดเชยหรือลดผลกระทบจากการขอ
ใช้พื้นที่นั้นๆ เพื่อให้การออกแบบโครงการเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของโครงการและหน่วยงาน ซึ่งสามารถ
สรุปการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดังตารางที่ 10.9-1 และภาคผนวก ฉ11
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บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.9-1 ตารางสรุปการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ลาดับ
1

หน่วยงาน
กรมชลประทาน

เรื่อง
จานวน (ครั้ง)
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 28 พ.ค. 56
ทางขึ้น – ลงที่ 4 สถานีศรีย่าน
2) 10 ต.ค. 56





2

กรมทางหลวงชนบท

3

กรมราชทัณฑ์

4

5

กรมศิลปากร

กรมสรรพาวุธทหารบก

3) 9 ก.ค. 57
การใช้ พื้ น ที่ ข องกรมทางหลวง 1) 12 ม.ค. 59
เพื่อก่อสร้างโครงการ
การใช้ พื้ น ที่ ส วนรมณี น าถ เพื่ อ 1) 21 พ.ย. 56
ก่อสร้างอาคารทางขึ้น – ลงที่ 4 2) 13 ธ.ค. 56
สถานีสามยอด



การก่ อ สร้ า งในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง 1) 16 ก.ค. 56
รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละสถานี ห อสมุ ด 2) 19 ธ.ค. 57
แห่ งชาติ , หารื อเกี่ย วกั บการขุ ด 3) 19 มิ.ย. 57
สํารวจทางโบราณคดี



4) 14 พ.ย. 57



5) 22 ก.ย. 58



การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ การก่ อ สร้ า ง 1) 28 มี.ค. 57
Transition ที่เตาปูน
2) 9 เม.ย. 57
3) 22 พ.ค. 57
4) 30 พ.ค. 57
5) 18 มิ.ย. 57
6) 27 มิ.ย. 57
7) 26 ส.ค. 57
8) 21 พ.ย. 57
9) 6 ก.พ. 58
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เอกสารหลักฐาน
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
กษ 0301/13545
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
คค 0724.6/362
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-13-084 ถึง LBMTP-13-088
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-14-038
หนังสือเลขที่
L-BMTP-14-085
หนังสือเลขที่วธ
0406/3945
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
กห 0443/6760

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.9-1 ตารางสรุปการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ต่อ-1)
ลาดับ
6

หน่วยงาน
กระทรวงยุติธรรม
(ศูนย์การเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศ)

เรื่อง
จานวน (ครั้ง)
การใช้ พื้ น ที่ ส วนรมณี น าถและ 1) 10 ม.ค. 57
การออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคาร
ทางขึ้น – ลงที่ 4 สถานีสามยอด
2) 4 ก.พ. 57






3) 12 ก.พ. 57




7

8

สํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา
การไฟฟ้านครหลวง
สํานักงานใหญ่

4) 8 ส.ค. 57
การใช้ พื้ น ที่ แ ละการออกแบบ 1) 1 พ.ย. 56
อาคารทางขึ้ น – ลงที่ 2 ของ 2) 17 ธ.ค. 56
สถานีหอสมุดแห่งชาติ
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 11 พ.ค. 58
ทางขึ้น – ลงที่ 3 สถานีศรีย่าน





 หนังสือเลขที่


9

10

11

การไฟฟ้านครหลวง เขต การใช้พื้นที่สวนรมณีนาถและการ 1) 10 ก.ย. 57
สามเสน
ออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคารทาง 2) 5 พ.ย. 57
ขึ้น – ลงที่ 4 สถานีสามยอด
3) 28 ส.ค. 58
คณะอนุกรรมการ
การใช้พื้นที่และการออกแบบใน 1) 21 ต.ค. 56
กลั่นกรองและพิจารณา พื้นที่รับผิดชอบของ
แผนการดําเนินงานใน กรุงรัตนโกสินทร์
2) 18 พ.ย. 56
กรุงรัตนโกสินทร์
3) 23 มิ.ย. 57



4) 22 ก.ย. 58



5) 30 ธ.ค. 58



6) 24 ก.พ. 59



การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 24 ต.ค. 56
ทางขึ้ น – ลงที่ 1 ของสถานี 2) 18 ก.พ. 57
วชิรพยาบาล
3) 17 ก.ย. 57
4) 25 ก.ย. 57



สถานีตํารวจนครบาล
สามเสน

10-87

เอกสารหลักฐาน
หนังสือเลขที่
L-BMTP-13-109
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-14-010
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-14-020
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม











L- BMTP-14-055
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่ ทส. (อกส.)
1007/98
หนังสือเลขที่ ทส. (อกส.)
1007/12
หนังสือเลขที่ ทส. (อกส.)
1007/35
หนังสือเลขที่ ทส. (อกส.)
1007/123
หนังสือเลขที่ ทส. (อกส.)
1007/150
หนังสือเลขที่ ทส. (อกส.)
1007/ว162
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.9-1 ตารางสรุปการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ต่อ-2)
ลาดับ
12

หน่วยงาน
กองทัพบก

13

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

14

บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จํากัด

15

16

17

18
19

เรื่อง
การใช้พื้นที่ในส่วนของกองทัพบก

จานวน (ครั้ง)
1) 19 พ.ย. 56

2) 23 ธ.ค. 56
3) 11 ก.พ. 57
4) 3 ก.ย. 58
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 10 พ.ค. 56
ทางขึ้ น – ลงที่ 4 ของสถานี 2) 31 ก.ค. 56
บางขุนพรหม
3) 18 ก.พ. 58
4) 6 ก.ค. 58
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 11 ส.ค. 58
ทางขึ้น – ลงที่ 3 สถานีรัฐสภา

กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล

การเข้ าพื้ นที่ เ พื่ อ ขุ ดสํ ารวจทาง 1) 25 พ.ย. 57
โบราณคดี และมาตรการด้ า น
การจราจรในระหว่างก่อสร้างของ
โครงการ
กองพลปืนใหญ่ต่อสู้
ได้ รั บ ผลกระ ทบจากอุ โ มง ค์ 1) 19 พ.ย. 56
อากาศยาน
รถไฟฟ้ า ที่ ชั้ น ใต้ ดิ น จึ ง ต้ อ งเข้ า
หารือและแจ้งข้อมูลให้รับทราบ
2) 31 ส.ค. 58
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ขอทราบรายละเอียดการดําเนินงาน 1) 20 ต.ค. 57
ยุติธรรม
และแนวทางการใช้ พื้ นที่ ของ 2) 28ม.ค. 58
สวนรมณีนาถ เพื่อก่อสร้างอาคาร
ทางขึ้น – ลงที่ 4 สถานีสามยอด
มูลนิธิพระดาบส
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 22 ต.ค. 56
ทางขึ้น – ลงที่ 2 สถานีหอสมุด
แห่งชาติ
กองพันทหารม้าที่ 4
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 20 พ.ค. 57
รักษาพระองค์
ทางขึ้น – ลงที่ 2 สถานีรัฐสภา
2) 20 ม.ค. 58

20

มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก
เปรมฯ

การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 25 ต.ค. 56
ทางขึ้ น – ลงที่ 1 สถานีห อสมุ ด
แห่งชาติ
2) 13 ก.พ. 57
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เอกสารหลักฐาน
หนังสือเลขที่
L-BMTP13-065 ถึง LBMTP-13-069
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-15-025
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม

 บันทึกการประชุม

 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม

 บันทึกการประชุม

 หนังสือเลขที่







L-BMTP-14-034
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-15-001
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-14-012
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.9-1 ตารางสรุปการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ต่อ-3)
ลาดับ
21

หน่วยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า

เรื่อง
จานวน (ครั้ง)
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 31 ต.ค. 56
ทางขึ้น – ลงที่ 3 สถานีสําเหร่
2) 8 ม.ค. 57





3) 22 ม.ค. 57
4) 28 ต.ค. 57
5) 12 ธ.ค. 57






6) 10 ก.พ. 58




22

รัฐสภา

23

วชิรพยาบาล

24

25

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
โครงการสวนสามยอด
(ที่ปรึกษาฯ ของ
สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์)

การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร
ทางขึ้ น – ลงที่ 3 - 4 สถานี
รัฐสภา
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร
ทางขึ้ น – ลงที่ 4 ของสถานี
วชิรพยาบาล

1) 24 มี.ค. 58

1) 4 ก.ย. 56
2) 17 ต.ค. 56
3) 25 ต.ค. 56
4) 4 พ.ย. 56
5) 11 พ.ย. 56
6) 17 มิ.ย. 57
7) 31 ก.ค. 57
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 19 ธ.ค. 57
ทางขึ้ น – ลงที่ 1 ของสถานี
วชิรพยาบาล
การใช้พื้นที่และการออกแบบเพื่อ 1) 28 ก.พ. 57
ก่อสร้างอาคารทางขึ้น – ลงที่ 2 2) 13 มิ.ย. 57
สถานีสามยอด
3) 10 ก.ค. 57
4) 6 ส.ค. 57
5) 11 ก.ย. 57
6) 22 ก.ย. 57
7) 13 พ.ย. 57
8) 28 ม.ค. 58
9) 20 มี.ค. 58
10) 27 ต.ค. 58
10-89



เอกสารหลักฐาน
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-13-106
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-14-086
บันทึกการประชุม
หนังสือเลขที่
L-BMTP-15-003
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม

 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 หนังสือเลขที่












L-BMTP-14-081
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม

บทที่ 10
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 10.9-1 ตารางสรุปการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ต่อ-4)
ลาดับ
หน่วยงาน
26 สํานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

27

สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์

28

สํานักผังเมือง

29

สํานักพระราชวัง

30

31

32

33

สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง
การใช้ พื้ น ที่ ข อง กทม.,การออกแบบ
เพื่ อ ให้ ทั บ ซ้ อ นกั บ โครงการของ กทม.
เช่ น สะพานเกี ย กกาย, อุ โ มงค์ ค นเดิ น
ลอด เป็นต้น

จานวน (ครั้ง)
1) 25 ก.ย. 56
2) 5 พ.ย. 56
3) 6 พ.ย. 56
4) 18 ธ.ค. 56
5) 1 ก.ย. 57
6) 30 ต.ค. 58
การใช้พื้นที่ของสํานักงานทรัพย์สินเพื่อ 1) 12 ก.ย. 56
ก่อสร้างโครงการ
2) 14 ต.ค. 56
3) 18 มี.ค. 57
4) 24 ก.พ. 58
5) 17 ส.ค. 58
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งปล่ อ งระบาย 1) 18 ธ.ค. 58
อากาศ
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ การก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 25 ก.ย. 56
ทางขึ้น – ลงที่ 4 สถานีหอสมุดแห่งชาติ 2) 29 ม.ค. 57
3) 19 ก.พ. 57
การใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ การก่ อ สร้ า งอาคาร 1) 28 ต.ค. 56
ทางขึ้น – ลงที่ 2 สถานีวชิรพยาบาล
2) 20 ธ.ค. 56
3) 16 ม.ค. 57
4) 12 ก.พ. 57
ความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างรถไฟฟ้า 1) 22 ต.ค. 58
สายสี น้ํ า เงิ น ช่ ว งหั ว ลํ า โพง – บางแค
และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว ง
เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
การใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการ 1) 2 ส.ค. 56
ก่อสร้างโครงการ
2) 9 ต.ค. 56
โครงการสะพานข้ า มแม่ น้ํ า เจ้ า พระยา 1) 15 ก.ย. 60
บริเวณเกียกกาย
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เอกสารหลักฐาน
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม

 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 บันทึกการประชุม
 หนังสือเลขที่ ยธ

02108/5103

 หนังสือเลขที่

L-BMTP-MRTA-13-089
 หนังสือเลขที่
L-BMTP-MRTA-13-119
 บันทึกการประชุม

