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สรุปการประชุมรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที่ 1 

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรองสายสทีอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี-เขตคลองสาน-ประชาธิปก) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การพฒันาระบบขนสง่มวลชน ตามแผนแมบ่ทระบบขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เป็นนโยบายที่กรุงเทพฯให้ความส าคญัอย่างเร่งด่วนในการพฒันาตามนโยบายมหานครแห่งความสขุ  เพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการเช่ือมต่อระบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ จาก
จุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ส านกัการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา ซึง่ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ทีแอลที คอนซลัแตนส์ จ ากดั 
และบริษัท ปัญญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั ด าเนินงานศึกษาความเหมาะสม จดัท ารูปแบบ และจดัเตรียมเอกสารประกวด
ราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี -เขตคลองสาน-ประชาธิปก) โดยมี
วตัถุประสงค์โครงการเพื่อ ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกสบายรวดเร็ว ปลอดภยั  และคุ้มค่าในการ
พฒันา ซึง่จะน าไปสูก่ารคลีค่ลายปัญหาจราจร ยกระดบัคณุภาพชีวิต และสร้างเมืองนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืนได้ในอนาคต  

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี -เขตคลองสาน-ประชาธิปก) เป็นหนึ่ง
เส้นทางของโครงข่ายสายรองที่มีเส้นทางตามแนวถนนเจริญนครเช่ือมต่อไปยงัถนนสมเด็จเจ้าพระยา โดยครอบคลุม
ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ซึ่งเช่ือมตอ่พืน้ที่ชมุชนหนาแน่นของเขตคลองสานไปยงัโครงการระบบขนสง่มวลชน ส าหรับพืน้ท่ี
เขตคลองสานในปัจจบุนัมีโครงการระบบขนสง่มวลชน รถไฟฟ้า BTS สายสีลมและสว่นต่อขยาย ในอนาคตจะมีรถไฟฟา้
สายสีม่วง (ช่วงเตาปนู-ราษฎร์บรูณะ) จะมีแผนการขออนุมตัิการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2558 และรถไฟฟ้าสายสีแดง ท่ีจะมี
แผนก่อสร้างในอนาคต โดยรถไฟฟา้ทัง้ 3 สาย จะเป็นแกนหลกัส าคญัในการเดนิทางด้วยระบบขนสง่มวลชนของประชาชน
ฝ่ังธนบุรีไปยังพืน้ที่ส่วนต่างๆ ของฝ่ังพระนคร และเพื่อให้สามารถรองรับประชาชนที่ต้องการเข้ามายังฝ่ังธนบุรีได้
โดยสะดวกมากยิ่งขึน้ ระบบขนสง่มวลชนขนาดรองจึงเป็นสิ่งส าคญัที่จะสามารถเ ช่ือมโยงระบบขนสง่ระบบเดิมที่มีอยูใ่น
พืน้ที่เขตคลองสาน ทัง้ทางรถ ทางเรือ และทางราง ที่ได้เปิดให้บริการแล้วและที่ก าลงัจะก่อสร้างในอนาคต มีความ
ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพสงูสดุ สามารถจูงใจให้ผู้ โดยสารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางและลดการใช้รถยนต์
สว่นบคุคลได้อยา่งแท้จริง  

ทัง้นี ้เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที่โครงการ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อการด าเนินการศึกษาโครงการ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ส านกัการจราจรและ
ขนส่ง กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 1  โดยมีเป้าประสงค์หลกัเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ สาระส าคญัของโครงการ อาทิ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็น วตัถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน 
พืน้ที่ศึกษา แนวทางและขัน้ตอนการศึกษา รวมไปถึงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบเบือ้งต้นของโครงการ ไปยงัผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบพร้อมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตอ่แนวทางการพฒันาโครงการ 
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2. วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน ครัง้ที่ 1 

 1) เพื่อประชาสมัพนัธ์เปิดตวัโครงการอย่างเป็นทางการ ชีแ้จงข้อมลู ให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้ทราบ อาทิ ความ
เป็นมาและเหตผุลความจ าเป็น วตัถปุระสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน พืน้ที่ศกึษา แนวทางและขัน้ตอนการศกึษา 

 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อกงัวลใจ ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น และร่วมตรวจสอบผลการศกึษา 
 3) เพื่อแถลงขา่วประชาสมัพนัธ์เปิดตวัโครงการ ให้สือ่มวลชนได้รับทราบภาพรวมการศกึษาโครงการ 

3. พืน้ที่ศึกษา 

การก าหนดแนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสีทอง (เบือ้งต้น) รวมระยะทางทัง้สิน้ 2.7 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 4 สถาน ีโดยพืน้ท่ีในการศกึษาจะก าหนดระยะ 500  เมตรจากแนวกึ่งกลางโครงการทัง้สองฝ่ัง 

ลักษณะพืน้ที่  : มีชมุชน ที่พกัอาศยัและสถานที่ส าคญัตัง้อยู่หนาแน่น และมีอตัราการขยายตวัค่อนข้างสงู
อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้การเดินทางในพืน้ที่ยงัสามารถเช่ือมต่อกบัระบบรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ได้แก่ สายสีแดง สายสีลมและส่วนต่อ
ขยาย อีกทัง้ยงัสามารถเช่ือมต่อระบบขนสง่ทางเรือและทางรถที่มีอยูเ่ดิม และมีพืน้ที่สถานที่ส าคญัตา่งๆ อาทิ วดัสวุรรณ มสัยิด
สวุรรณภมูิ ตลาดคลองสานพลาซา่ โรงแรมเดอะเพนนินซูลา่ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาลตากสิน ส านกังานเขตคลองสาน เป็นต้น 
รวมถึงมีสถานที่ที่ดึงดดูการเดินทางในบริเวณใกล้เคียงซึ่งจะมีการขยายตวัขึน้ในอนาคต อาทิ ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม 
ส านกังาน ร้านอาหาร 

4. ข้อมูลโครงการเบือ้งต้น  

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี -เขตคลองสาน-ประชาธิปก) เป็นระบบ

ขนสง่มวลชนสายรอง คือ ระบบขนสง่แบบรางในเขตเมืองที่มีเขตทางเฉพาะ ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า สามารถต่อพ่วงเป็น

ขบวนขนาดสัน้ได้ ระบบการเดินรถมีความเร็วน้อยกว่าระบบขนส่งมวลชนขนาดหนัก (BTS) และมีความยืดหยุ่นในการ

จัดรูปแบบสถานีได้สงู โดยการพฒันาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรองจะช่วยเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่ง

มวลชนหลกัและระบบขนส่งมวลชนขนาดรองอื่น ๆ ทัง้ทางเรือ และทางรถที่มีอยู่เดิม เป็นการขยายการให้บริการระบบขนส่ง

มวลชนให้ครอบคลมุมากขึน้ ซึ่งจะเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนหนัมาใช้บริการระบบขนสง่มวลชน โดยการศึกษาและคดัเลือก

ระบบขนสง่มวลชนขนาดรองที่เหมาะสมกบัโครงการ จะมีการพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ อาทิ 

 ปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟา้  ข้อจ ากดัด้านกายภาพของแนวเส้นทางวิ่งและต าแหนง่ของสถานี 

 ความจขุองผู้โดยสารที่เหมาะสมของขบวนรถ  การเช่ือมตอ่กบัโครงขา่ยคมนาคมอื่นๆ 

 มลูคา่การลงทนุและการซอ่มบ ารุง  ระยะเวลาในการก่อสร้างและการเปิดเดินรถ 

 ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น 
อากาศ เสยีง แรงสัน่สะเทือน 

 ความปลอดภยัในการอพยพผู้ โดยสารเมื่อเกิดเพลงิไหม้ 

 
ทัง้นี โ้ครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี - เขตคลองสาน- 

ประชาธิปก) มีเส้นทางตามแนวถนนเจริญนครเช่ือมตอ่ไปยงัถนนสมเด็จเจ้าพระยา โดยครอบคลมุระยะทาง 2.7 กิโลเมตร 
รายละเอียดที่ตัง้สถานีมีดงันี ้
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สถานีที่ 1 – สถานีที่ 2  ช่วงถนนกรุงธนบุรี แยกคลองสาน(BTS กรุงธนบุรี-ตลาดคลองสาน) รวม
ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร : เร่ิมต้นสถานีที่ 1 จะอยูบ่ริเวณรถไฟฟา้ BTS สถานีกรุงธนบรีุ โดยแนวเส้นทางจะวิ่งมาตามถนนกรุง
ธนบรีุ มุง่หน้าไปทางทิศตะวนัออก แล้วเลีย้วซ้ายเข้าสูถ่นนเจริญนคร ผา่นวดัสวุรรณาราม มุง่หน้าไปทางทิศเหนือไปตามถนน
เจริญนคร ผา่นถนนเจริญรัถ ผา่นแยกคลองสาน และสิน้สดุสถานีท่ี 2  บริเวณหน้าตลาดคลองสาน 

 
สถานีที่ 3 – สถานีที่ 4 ช่วงถนนสมเด็จเจ้าพระยา – ถนนประชาธิปก (ตลาดคลองสาน-วัด 

อนงคารามวรวิหาร)รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร : จากนัน้จะมุง่หน้าสู ่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา โดยแนวเส้นทางจะวิ่งคูข่นาน
ไปกบัคลองสมเด็จเจ้าพระยา  โดยสถานีท่ี 3 จะอยู่บริเวณเยือ้งสถาบนัจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา จากนัน้ข้ามถนนทา่ดินแดง  มุง่
หน้าสูถ่นนประชาธิปก และสิน้สดุสถานีท่ี 4 ก่อนถึงบริเวณหน้าวดัอนงคารามฯ 

 

 
แผนที่โครงการ 

 
 

  

*หมายเหตุ จ านวนและต าแหน่งท่ีตั้งสถานีอยู่ระหว่างการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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5. วันเวลา สถานที่ 

วนัศกุร์ที่ 16 ตลุาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 สถาบนัจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

6.   ผู้เข้าร่วมประชุม 
 จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครัง้ที่ 1 มีผู้ เข้าร่วมทัง้หมด 205 คน สามารถจ าแนกได้

เป็นกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้ 
 

 

 

   

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 
1. ประชาชนในพืน้ท่ีโครงการ 89 
2. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานEIA 8 
3. หนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ท าหน้าที่พิจารณารายงาน (สผ.) 0 
4. หวัหน้าสว่นราชการ 55 
5. สถาบนัการศกึษา องค์กรภาคประชาชน ศาสนสถาน 14 
6. ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจในโครงการ 34 
7. สือ่มวลชน 5 

รวม 205 
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ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 1 

  ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 1 ได้เปิดให้มีการอภิปรายรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อ
ซกัถามจากผู้ เข้าร่วมการประชมุ โดยสามารถสรุปประเด็น เพื่อน ามาใช้พิจารณาประกอบการศกึษาโครงการ ดงันี ้

ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
1.ด้านวิศวกรรม 
จดุซอ่มบ ารุง จุดที่จะเป็นโรงซ่อมบ ารุง จะเป็นจุดไหนอยากจะ

ขอทราบต าแหนง่ที่ชดัเจน 
จากการลงส ารวจพืน้ที่เพื่อพิจารณาบริเวณที่จะใช้ในการ
ก่อสร้างโรงซอ่มบ ารุงของรถไฟฟา้สายสทีอง พบวา่ มีสอง
บริเวณที่มีความเหมาะสม คือ บริเวณที่ติดกบัสถานีแรก
ของรถไฟฟ้าสายสีทอง (G1) หรือบริเวณพืน้ที่จอดรถ
ด้านหน้าของสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ แต่เมื่อพิจารณา
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการใช้พืน้ที่สาธารณะของ
สว่นรวม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นประเด็นที่
ทางกรุงเทพมหานครให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกแล้ว 
ทางกรุงเทพมหานครและบริษัทที่ปรึกษา จึงเห็นว่า 
ต าแหนง่ที่เหมาะสม ควรจะเป็นบริเวณที่ติดกบัสถานีแรก 
(G1) ของรถไฟฟ้า โดยจะเป็นการจัดสรรการใช้พืน้ที่
ร่วมกันระหว่างตัวสถานีและพืน้ที่ซ่อมบ ารุง ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าจุดนีม้ีข้อดี คือ การใช้ประโยชน์จาก
พืน้ที่บริเวณตรงนี ้จะกระทบการใช้พืน้ที่สาธารณะของ
สว่นรวมน้อยที่สดุ ในขณะเดียวกนัก็มีข้อเสีย คือ ขนาด
ของพืน้ที่จะมีไม่มากนกั แต่ด้วยขนาดของระบบขนส่ง
มวลชนขนาดรองที่มีขนาดเล็ก ท าให้สามารถจดัสรรเพื่อ
ใช้พืน้ร่วมกับตวัสถานีได้ เพราะว่าจุดนีจ้ะเป็นเพียงแค่
จดุซอ่มบ ารุงขัน้พืน้ฐานเทา่นัน้ 

ถ้ามีการใช้พืน้ที่บริเวณสถานีแรก เป็นศูนย์ซ่อม
บ ารุงด้วย จะท าให้พืน้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโด 
มืดทบึหรือไม ่

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวสถานีของBTS แล้วพบว่ามี
ขนาดที่ใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุนีใ้นเร่ืองการบดบัง
ทศันียภาพของพืน้ที่ จึงไมไ่ด้แตกตา่งจากสถานี BTS 

พืน้ท่ีโรงซอ่มบ ารุงมีขนาดพืน้ประมาณเทา่ไหร่ ในขณะนีโ้ครงการอยู่ในขัน้ตอนการออกแบบ และศึกษา
ความเหมาะสมเบือ้งต้น จึงอาจจะยงัไม่สามารถระบตุวั
เลขที่ชดัเจนได้ แต่จากการศึกษาเบือ้งต้น คาดการณ์ว่า
จะมีขนาดความกว้างที่ใกล้เคียงกบัสถานีของ BTS แตจ่ะ
มีความยาวที่สัน้กวา่ 

จดุเช่ือมตอ่สถานี จุดเช่ือมต่อสถานี มกัจะต้องมีระยะห่างพอสมควร 
เพื่อลดความแออัดของผู้ ใช้บริการบริเวณระหว่าง
สองสถานี  และเพื่ อประโยชน์ทางด้านความ

ตามหลกัของวิศวกรรมด้านการขนส่ง การเช่ือมต่อ
สถานีต้องใกล้กันมากที่สดุ เพื่อให้การเปลี่ยนสถานี
ของผู้ ใช้บริการมีความสะดวก ในสว่นของข้อกงัวลใจ



6 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
ปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุให้ต้องมีการอพยพ แต่จาก
รายละเอียดการศึกษาโครงการสายสีทอง พบว่า มี
ระยะห่างที่ไม่มากนัก ด้วยเหตุนีจ้ึงเสนอว่า จะ
เหมาะสมมากกว่าหรือไม่ ถ้ามีการขยับไปอีก
เล็กน้อยประมาณ 100 เมตร เพราะจุดที่ขยบัไปจะ
เป็นบริเวณสวนหย่อมที่ยังว่าง และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อยู ่ซึง่ตอ่ไปจะเป็นประโยชน์ตอ่โครงการ
ถ้าต้องมีการขยายพืน้ที่การใช้สอยในอนาคต  อีกทัง้
เพื่อไม่ให้เกิดการบดบงัทศันียภาพของคอนโดที่อยู่
บริเวณนัน้ พร้อมทัง้เสนอเพิ่มเติมว่า อาจจะใช้
บริเวณปลายทางสถานีที่บุคคโล เป็นโรงซ่อมได้ 
เพราะบริเวณนัน้มีพืน้ที่จอดรถของทางกรุงเทพมหา
นครที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จึงขอเสนอไว้เพื่อเป็น
ทางเลอืกเพื่อการพิจารณาเพิ่ม 

เก่ียวกบัการอพยพเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน เป็นประเด็นที่
ทางวิศวกรต้องให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการ
ออกแบบ ด้วยเหตุนีจ้ึงวางใจได้ว่า การออกแบบที่
เกิดขึน้ได้น าเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึน้มา
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และพบวา่รูปแบบการก่อสร้าง
สถานีและโรงซ่อมบ ารุง รวมถึงขนาดของพืน้ที่นัน้
สามารถรองรับข้อกังวลใจประเด็นนีไ้ด้ ส่วนข้อเสนอ
เก่ียวกับทางเลือกอื่นของบริเวณที่สามารถสร้างโรง
ซอ่มบ ารุงได้นัน้ ทางบริษัทที่ปรึกษาจะรับไว้พิจารณา 
เพื่อศกึษาความเหมาะสมในขัน้ตอนตอ่ไป 

เร่ืองการเช่ือมต่อกับสายสีม่วง ตามที่บริษัทที่
ปรึกษาได้น าเสนอมาว่า จุดเ ช่ือมต่อนัน้จะมี
ระยะห่าง 450 เมตร ซึ่งมีความขดัแย้งกับสถานี 
G1 ที่ได้น าเสนอไว้ว่า จุดเช่ือมต่อที่ดีควรใกล้กนั
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนัน้ จะเป็นไปได้
หรือไมท่ี่จะขยบัสถานี G4 เข้าไปใกล้สายสมีว่งให้
มากขึน้ เพื่อให้การเดินเท้านัน้สัน้ลง เสนอให้
ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างทางลอด
ใต้ถนนบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินของ
กรุงเทพมหานคร ซึง่จะต้องมีการปรับปรุงภมูิทศัน์
ใหม่ ดงันัน้จะเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีทางเช่ือมบริเวณ
สถานี G4 จะท าเป็นทางลอดใต้ดินเช่นกนั เพราะ
การจัดการเก่ียวกับระบบขนส่งสาธารณะ จุด
เช่ือมตอ่ก็เป็นสิง่ที่มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ไม่
อยากให้โครงการมีสองมาตรฐานระหวา่ง G1 กบั 
G4 ที่มีความแตกต่างกันของระยะทางการ
เช่ือมตอ่เกือบคร่ึงกิโลเมตร 

โดยหลักการควรออกแบบให้สถานีอยู่ ใกล้ แต่
เนื่องจากมี ข้อจ ากัดของพื น้ที่  และต้องการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเวนคืน จึงเป็นสาเหตุ
ที่การออกแบบสถานี G4 ไม่เข้าไปชิดกับสายสีม่วง 
เนื่องจากว่า ถ้าท าแบบนัน้จะต้องผ่านบริเวณหน้า
วดัอนงคารามวรวิหาร และบริเวณดงักล่าวมีตึกแถว
อยู่ประมาณ 20 กว่าห้องจะได้รับผลกระทบ จึงเน้น
การปรับปรุงทางเดินเช่ือมให้เหมาะสมเป็นการ
ทดแทน ในส่วนของโครงการทางลอดในบริเวณ
ดงักลา่วของส านกัการโยธาที่ก าลงัจะเกิดขึน้เช่น ทาง
บริษัทที่ปรึกษาก าลงัประสานงานอยู่ และหลีกเลี่ยง
การเวนคืน บริษัทที่ปรึกษารับไปพิจารณาความ
เหมาะสมในต าแหน่งที่ตัง้สถานี G4 เพื่อให้เช่ือมต่อ
กบัรถไฟฟา้สายสมีว่งได้สะดวกที่สดุ 

แนวเส้นทางโครงการ 
 
 

จากข้อมลูโครงการท่ีได้รับ สายนีจ้ะมีความยาวไป
ถึงบคุคโลใช่หรือไม ่

จากแผนการศึกษาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองของ
กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2552 ทางกรุงเทพมหานคร
ต้องการให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างระบบขนสง่มวลชน
ขนาดรองกับระบบขนส่งมวลชนหลกั ซึ่งสายสีทองที่
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ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
เกิดขึน้ตามแผนจะต้องไปเช่ือมกบัสายสเีขียวที่ก าลงัจะ
เกิดขึน้ 

ระยะทางของโครงการนัน้สัน้เกินไป ถ้าสร้างได้
ยาวกว่านีจ้ะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ทัง้ต่อการ
ท่องเที่ยว และด้านการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึน้ของ
ประชาชน ดงันัน้ถ้ากรุงเทพมหานครจะพิจารณา
สร้างสายนีแ้ล้ว จะเป็นการคุ้มค่ามากกว่าถ้ายาว
เพิ่มขึน้ เพื่อต่อไปเช่ือมกบัแหลง่ท่องเที่ยวสว่นอื่น ๆ 
โดยเฉพาะตอ่ขึน้ไปด้านศิริราช ที่มีแหลง่ทอ่งเที่ยว
นา่สนใจเป็นจ านวนมาก 

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา และศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

จากแผนของกรุงเทพมหานครที่ได้น าเสนอไว้นัน้ 
มีความตัง้ใจจะให้สายสีทองไปเช่ือมต่อกบัระบบ
ขนสง่มวลชนสายหลกัสีม่วงที่ก าลงัจะเกิดขึน้ แต่
ประชาชนจะมัน่ใจได้อย่างไรว่าการเช่ือมต่อนีจ้ะ
เกิดขึน้จริง ไมไ่ด้หยดุแคร่ะยะสัน้เพียงไมก่ี่สถานี 

จากแผนของกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ทองจะยาวถึงช่วงประชาธิปกเพื่อเช่ือมกบัสายสีแดง 
สีเขียว สีม่วง แต่เนื่องจากการกรุงเทพมหานครมี
ความมุ่งหวังให้การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงการ
เวนคืนที่พกัอาศยัของประชาชน สถานีสดุท้ายจึงอยู่
ก่อนถึงวดัอนงคารามวรวิหาร 

การก่อสร้างตอ่ไปยงับริเวณวดัอนงคารามวรวิหาร
สามารถท าได้จริงหรือไม่ และถ้าการก่อสร้าง
เป็นไปไม่ได้จริงตามแผน แล้วหยุดแค่สถานี G2 
จะคุ้มคา่หรือไม ่ 

ในขณะนีโ้ครงการนีย้งัอยู่ในช่วงการศึกษา ซึ่งหน้าที่
ของบริษัทปรึกษาจะต้องท าการศึกษาเก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ของแนวเส้นทาง ต าแหน่ง
ที่ตัง้ของสถานีที่จะเกิดขึน้ และความเหมาะสมในการ
ลดปัญหาด้านการจราจรในภาพรวม เมื่อเทียบกับ
มลูค่าโครงการ เพื่อพิจารณาน าเสนอว่าจะคุ้มค่ากับ
การลงทุนหรือไม่ ถ้าในการศึกษาพบว่าการก่อสร้าง
ตลอดแนวเส้นทางพร้อมกนันัน้อาจจะยงัไม่คุ้มคา่ ยงั
ไม่เหมาะสมกับเวลา ก็อาจจะต้องเลื่อนการพัฒนา
โครงการในบางเฟสออกไป และเนื่องจากว่าในส่วน
ของเฟสที่สองนัน้จะมีความเหมาะสมต้องเกิดเป็นการ
เช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายหลกัเส้นสีแดงด้วย ดังนัน้ 
อาจจะต้องรอความเหมาะสมของสายสีแดงให้เกิดขึน้
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อสนับสนุนปริมาณ
ผู้ โดยสารทัง้สองสายให้เช่ือมต่อการเดินทางกันได้ 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรถไฟฟ้าทัง้สองสายที่
จะต้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อแบ่งส่วนการพัฒนาให้
เหมาะสม คุ้มค่าการลงทุน ส่วนสิ่งที่บริษัทที่ปรึกษา
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ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
ก าลงัด าเนินการในขณะนีค้ือ การพิจารณามูลค่าใน
ภาพรวมของโครงการในเบื อ้ง ต้นก่ อน  และ
วตัถปุระสงค์ของการจดัการประชมุในวนันี ้ซึง่เป็นการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครัง้แรกของโครงการ เพื่อ
น าความคิดเห็นที่ได้ไปศึกษาและวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม และก่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สดุ ดงันัน้ รายละเอียดโครงการใน 
บางส่วนในวันนี ้อาจจะยงัไม่มีความชัดเจนมากนัก 
และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องมีการศึกษา
ความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านเพิ่มเติมอีก 

 เสนอให้รถไฟฟา้สายสทีองนีม้ีแนวเส้นทางยาวขึน้
เพื่อเช่ือมรถไฟฟา้สายสนี า้เงิน แล้วเลีย้วขวาไปยงั
บคุคโลเพื่อไปเช่ือมตอ่สายสมีว่ง เพื่อจะได้ขนสง่  
ประชาชนเข้ามาพืน้ที่เขตคลองสานให้มากที่สดุ
รวมถึงจากการสังเกตการเกิดขึน้ของโครงการ
คอนโดต่าง ๆท าให้ทราบว่าปัจจุบันคนที่เข้ามา
อาศยัอยูใ่นคลองสานมีจ านวนมาก   

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา 

ค ว า ม ทั บ ซ้ อ น กั บ
โครงสร้างของโครงการ
อื่น ๆ ในพืน้ท่ี 

จากรายละเอียดโครงการที่ ได้น าเสนอ พบว่า 
หลงัจากสถานี G1 G2 เมื่อต่อไปยงัสถานี G3 G4 
จะเข้าไปยังเส้นลาดหญ้าที่จะมีการผ่านหน้า
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งบริเวณดงักลา่ว
ตามแผนแล้วจะมีการก่อสร้างทางข้ามเข้ามายงั
พื น้ที่บ ริ เวณนี อ้ีกมากมาย ดังนัน้  อยากให้
พิจารณาว่าสามารถสร้างต่อมายังบริเวณนัน้ได้
จริงหรือไม ่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง จุดผ่านบริเวณถนนลาด
หญ้าจะใช้หลักทางวิศวกรรมในการออกแบบให้
เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทบัซ้อน และเป็นไปได้จริง
ในทางวิศวกรรม และต าแหนง่สถานี G3 ที่เบือ้งต้นจะ
ตัง้อยู่บริเวณโรงพยาบาลตากสิน แต่เนื่องจากบริเวณ
ดงักลา่วจะมีการก่อสร้างทางข้ามอื่นเกิดขึน้ ด้วยเหตุ
นีส้ถานี G3 จึงต้องขยบัออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
กายภาพที่เกิดขึน้ 

การศึกษาเพิ่มเติมตลอดทัง้เส้นของสายสีทองใน
การเช่ือมต่อกับสายหลกัต่าง ๆ  ว่าจะมีรูปแบบ
ออกมาอย่างไร มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 
แต่ละโครงการที่จะเกิดขึน้จะสามารถคร่อมกนัไป
มาได้หรือไม ่ถ้าเกิดปัญหาเหมือนอยา่งโครงการที่
ผ่าน ๆ มาที่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และความ
เสียหายเกิดขึน้กับประชาชน ใครจะเป็นคน
รับผิดชอบ 

ที่ปรึกษารับไปพิจารณาศกึษารูปแบบการเช่ือมต่อที่มี
ความเป็นไปได้ และหามาตรการแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต 



9 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
รูปแบบการก่อสร้าง โครงสร้างที่จะใช้เป็นโครงสร้างแบบยกระดบั บริษัทที่

ปรึกษาได้ศึกษามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 
พฤษภาคม 2537 หรือไม่   ที่ก าหนดไว้ว่า ให้พืน้ที่
บริเวณวงแหวนรัชดาภิเษก 87 ตารางกิโลเมตร ควร
เป็นระบบใต้ดิน จึงอยากทราบว่าเหตใุดที่ปรึกษาถึง
เลอืกใช้เป็นระบบยกระดบั 

ที่ปรึกษาได้ศึกษามติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
ประเด็นนีเ้รียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของ
บริษัทท่ีปรึกษา มีหน้าที่ศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการที่จะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากปัจจยัด้านตา่ง 
ๆ  แล้วจึงน าเสนอตอ่ไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ดงันัน้ ค าตดัสนิของคณะรัฐมนตรีจะเป็น 
อย่ างไรนั น้  จึ ง เ ป็ นอี กประเด็ นหนึ่ ง  ถ้ าทาง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า ควรจะต้องลงใต้ดิน 
โครงการนีก็้ต้องจบไป เพราะจากการศึกษาในขณะนี ้
เมื่อต้องพิจารณาในเร่ืองของความคุ้ มค่าด้านการ
ลงทุน พบว่า ในกรณีที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนัน้จะสูง
กวา่แบบยกระดบัมาก จึงไมคุ่้มคา่ด้านการลงทนุ และ
อีกประเด็น คือ ใต้ดินบริเวณนีม้ีระบบน าสง่น า้ประปา
ที่สญัอยู ่การก่อสร้างใต้อาจจะสง่ผลกระทบต่อชุมชน
ที่ใช้ประโยชน์จากระบบน า้ประปาขนาดใหญ่นี ้

ระบบส่งน า้ใต้ดินบริเวณนี ้ เป็นจุดใหญ่ในการ
ก ระจายน า้ ไป เ ลี ย้ ง ยั ง บ ริ เ วณอื่ น  ๆ  ขอ ง
กรุงเทพมหานคร ด้วยเหตนุีก้ารก่อสร้างใต้ดินจึง
อาจจะสร้างผลกระทบได้ในวงกว้างต่อการใช้
น า้ประปาของประชาชน แต่ในการสร้างแบบ
ยกระดบั อาจจะมีระดบัสงูมากเกินไป เพราะต้อง
ยกข้ามโครงสร้างอื่น  

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา พร้อมทัง้น าข้อมูลที่
ได้รับเพื่อท าการศึกษาความเหมาะสม เพื่อน าไป
พฒันาโครงการตอ่ไป 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการด้าน
สิง่แวดล้อม 

การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีผ่านมา  
ผู้ก่อสร้างมกัจะละเลยการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 
EIA อยา่งเคร่งครัด 

ทางบริษัทที่ปรึกษาจะรับประเด็นนีไ้ว้ แล้วจะน าเสนอ
ต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อหาทางออกร่วมกันว่าจะ
สามารถด าเนินการควบคมุอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้การ
ก่อสร้างโครงการนีเ้ป็นไปตามข้อก าหนดใน EIA และ
สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนให้น้อยที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

ปัญหาด้านการจราจร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าโครงการ
รถไฟฟ้าที่เกิดขึน้ มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ปัญหาการจราจรที่ติดขดั แต่ในความเป็นจริงนัน้
บริเวณที่เป็นสถานีรถไฟฟ้า มักจะมีปัญหาด้าน
การจราจรติดขดัเสมอ เพราะมกัจะมีรถสาธารณะ
ต่าง ๆ เช่น รถแท็กซี่ รถเมล์ รถบริการสาธารณะ
ของเอกชน หรือรถยนต์ส่วนตัว มาจอดรอรับ

เมื่อโครงการนีแ้ล้วเสร็จ กรรมสิทธ์ิในการบริหาร
จดัการรถไฟฟ้าจะเป็นของกรุงเทพมหานคร การที่จะ
เกิดขึน้ การก าหนดอตัราค่าโดยสาร สิ่งเหล่านีจ้ะถกู
บริหารจดัการโดยกรุงเทพมหานครทัง้หมด  โดยจะอยู่
บนพืน้ฐานการพิจารณาใน 2 ประเด็นท่ีส าคัญ คือ 
หนึ่ง ต้องไม่เป็นภาระของกรุงเทพมหานคร และสอง 
อัตราค่าโดยสารที่ เกิดขึน้จะต้องเหมาะสม  และ
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ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
ผู้ โดยสารจากสถานี ท าให้ช่องทางการจราจรที่มี
อยู่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการสญัจรได้อย่าง
ปกติ ด้วยเหตนุีจ้ึงเสนอแนะว่า ควรท าการศึกษา
ให้ละเอียดรอบคอบ ไม่ใช่ค านึงถึงแต่ประโยชน์
ของผู้ ที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าสายนีเ้ท่านัน้ และ
เท่าที่ทราบมารถไฟฟ้าสายนีเ้ป็นการลงทุนจาก 
ไอคอนสยามแต่เพียงแค่บางส่วนเท่านัน้ ไม่ได้
ลงทนุตลอดสาย 

ประชาชนยอมรับได้ เพราะฉะนัน้เรียกได้ว่า ผู้ที่เป็น
เจ้าของโครงการนี ้คือ กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้
โครงการที่เกิดขึน้เป็นประโยชน์ร่วมกนัระหว่างชุมชน
กับผู้ ให้การสนบัสนุน ด้วยเหตุนีก้รุงเทพมหานครจึง
ได้มีการจัดการประชุมในวันนีข้ึน้ เพื่อหาทางออก
ร่วมกนั และเพื่อให้ทราบว่าชุมชนต้องการให้ปรับปรุง
โครงการ หรือมีข้อกังวลอย่างไร และเราจะสามารถ
แก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ร่วมกนัได้อยา่งไรบ้าง 

มาตรการควบคุมให้
โ ค ร ง ก า ร เ ส ร็ จ ต าม
ก าหนดเวลา 

ปัญหาส าคญัที่มกัจะเกิดขึน้กับโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่หลาย ๆ โครงการ คือ มักจะไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ จึงเป็นกงัวลว่า
โครงการนีจ้ะแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ตัง้ไว้ 

ทางกรุงเทพมหานครและบริษัทท่ีปรึกษาจะท างาน
ร่วมกันเพื่อหามาตรการที่จะควบคุมการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จตามก าหนด เพื่อลดความกังลใจเก่ียวกับ
ระยะเวลาของการก่อสร้าง และจะน าเสนอแผนต่อ
ชมุชนตอ่ไป 

การเวนคืนที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ประกาศไว้อย่าง
ชัดเจนว่าจะไม่มีการเวนคืนพืน้ท่ีของชุมชน แต่จะ
แน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการเวนคืนจริงอย่างที่ได้
สญัญาไว้ ในส่วนของโครงการระยะที่ 2 ที่หลาย
คนมี โดยเฉพาะบริเวณระยะที่ 2 มีชุมชนที่อยู่
อาศยัของประชาชนอยู ่แตร่ะยะแรกมีแนวเส้นทาง
บนบริเวณเกาะกลางถนน ด้วยเหตนุีค้นบางสว่น
ในระยะที่ 2 จึงกงัวลเร่ืองการเวนคืนพืน้ท่ี  

เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นโครงการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง ด้วยเหตุนีเ้มื่อ
พิจารณาความคุ้ มค่า โดยค านึงถึงความเดือดร้อน
ของประชาชนที่อาจจะเกิดขึน้ ทางกรุงเทพมหานคร
พบว่า การเวนคืนที่ดินจากประชาชนเพื่อการพฒันา
โครงการนี ้ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับการ
พิจารณาเก่ียวกับประเด็นผลกระทบ หรือความ
เดือดร้อนที่ประชาชนอาจจะได้รับจากโครงการ เป็น
สิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครค านึงเป็นอนัดบัแรก ด้วย
เหตจุึง อยากให้ประชาชนในพืน้ที่มัน่ใจได้ ว่าจะไม่มี
การเวนคืนที่ดินของประชาชนอย่างแน่นอน 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วม 
 การประชาสมัพนัธ์และ
มีสว่นร่วม 

การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ครอบคลุม
ประชาชนในพืน้ที่โครงการ รวมถึงควรปรับปรุง
เร่ืองระบบการจดัการด้านการลงทะเบียนเพื่อเข้า
ร่วมการประชมุ  

ที่ปรึกษา ขออภัยในความไม่สะดวกและพร้อมจะ
ปรับปรุงการด าเนินการจดัประชมุในครัง้ต่อไปให้ดีขึน้ 
ส าหรับชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบท่ีปรึกษาจะนัด
หมายเพื่อพบปะกับผู้น าชุมชน ชีแ้จงรายละเอียดให้
ได้มากที่สุด เพื่อน าค าแนะน าของผู้ น าชุมชนมา
พิจารณาสร้างมาตรการปอ้งกนัปัญหาตา่ง  ๆที่อาจจะ
เกิดขึน้ ซึ่งจะท าให้โครงการให้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนน้อยที่สดุ 
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ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
การประชาสมัพนัธ์และ
มีสว่นร่วม 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมามีโครงการภาครัฐที่มีการ
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอยา่งแท้จริง สง่ผลให้เมื่อโครงการตา่ง ๆ  
แล้วเสร็จจึงมักจะมีปัญหาตามมาเสมอ และเมื่อ
โครงการต้องมีการเวนคืนที่ดินเกิดขึน้ภาครัฐก็มกัจะ
เลือกเวนคืนที่ดินของคนจน มากกว่าจะเลือกเวนคืน
ที่ดินของนายทนุ  

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์หลกัในการพัฒนา
โครงการรถไฟฟ้าสีทองโดยเลี่ยงการเวนคืนที่ดินของ
ประชาชน จึงพิจารณาระบบรถไฟฟ้าขนาดรอง ซึ่ง
เหมาะสมกับพืน้ที่การจราจรที่ ไม่กว้างมากและ
สามารถเป็นทางเลือกในการเดินทางที่เช่ือมต่อไปสู่
ระบบขนส่งมวลชนหลัก ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางมากขึน้ 

 ขอทราบกระบวนการมีสวนร่วมและชุมชนสมัพันธ์ 
(Community Relation) ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และ
ขอให้ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการประชุมให้ประชาชน
ได้รับทราบมากกวา่นี ้

การด าเนินงานด้านการมีสว่นร่วมและชุมชนสมัพนัธ์ที่
จะเกิดขึ น้ คือ การจัดประชุมกลุ่มย่อย ในเดือน
พฤศจิกายนนัน้ เพื่อให้ชุมชน และประชาชนที่อยู่ใน
พืน้ที่ของโครงการได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อม
ทัง้ตอบค าถาม ข้อกงัวลใจที่จะเกิดขึน้ เพื่อน าไปสูก่าร
สร้างความเข้าใจร่วมกนัตอ่โครงการให้มากขึน้ โดยจะมี
การจัดท าจดหมายเพื่อเชิญประชุม และที่ปรึกษาจะ
พยายามหาวิธีการในการประชาสมัพนัธ์ให้มีช่องทางที่
หลากหลายมากขึน้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ครอบคลมุให้มากที่สดุ  

4. ด้านอื่น ๆ 
อื่น  ๆ
 
 
 

ถนนลาดหญ้าเป็นถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมาเป็นเวลานาน แต่ดเูหมือนว่าหลาย
ฝ่ายต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์จากพืน้ที่บริเวณนี ้
อ ย า ก ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ เ ห ลื อ พื ้น ที่ ไ ว้ เ พื่ อ
เทดิพระเกียรติทา่นบ้าง แค ่1 ครัง้ใน 1 ปีเทา่นัน้ 

ประเด็นเ ก่ียวกับการบริหารจัดการพื น้ที่ ทาง
ประวตัิศาสตร์ ในส่วนนีบ้ริษัทที่ปรึกษาจะรับไว้เพื่อ
พิจารณา วา่ควรจะต้องมีการบริหารจดัการอย่างไรให้
เหมาะสม  

 กรุงเทพมหานคร ตดัสินใจก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี
ทองเป็นความคิดที่ดีและเช่ือว่า จะเป็นสายที่น า
ความเจริญมาให้กบัชุมชน ต้องยอมรับว่ารายได้
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนนี เ้กิดจากการ
ท่องเที่ยว และประเทศไทยก็ส่งเสริมเร่ืองการ
ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เพื่อใช้เป็นตัวน าในการ
พฒันาเศรษฐกิจ เพราะฉะนัน้จะมีนกัทอ่งเที่ยวอกี
มากมายที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  
ด้วยเหตนุี ้จึงมองวา่สายสทีองที่ก าลงัจะเกิดขึน้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง และยัง
สามารถดึงเงินเข้าประเทศได้อีกมหาศาล ดงันัน้
จึงจะเกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวมอยา่งมากมายและ 

ทีป่รึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา 
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ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
อื่น  ๆ ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อสร้างความเจริญและพฒันาร่วมกนัมากขึน้ 
 

 เข้าใจว่าโดยปกติรถไฟฟ้าสายรองที่ท าหน้าที่เป็น
ตัวเช่ือมกับรถไฟฟ้าสายหลกันัน้ ต้องรอให้รถไฟฟ้า
สายหลกัเกิดขึน้ก่อน แล้วสายรองจึงควรจะเกิดเพือ่ท า
หน้าที่เช่ือมตอ่ไปยงัสายหลกั 

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา 

 จะเป็นไปได้หรือไม่ที่เอกชนจะลงทนุเพิ่มเติมสร้าง
สายสีทองให้เกิดขึน้ได้จริงตลอดทัง้สาย เพื่อไม่
ต้องให้เป็นภาระของทางกรุงเทพมหานครที่
จะต้องลงทนุเพิ่มเติมตอ่ไป 

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา และศึกษาความ
เหมาะสมตอ่ไป 

 อยากให้พิจารณาอีกครัง้ถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ และควรพิจารณาการศึกษาพืน้ที่เป็น
พิเศษเพราะเขตคลองสานเป็นเขตอนรัุกษ์   

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา และศึกษาความ
เหมาะสมตอ่ไป 

 กรุงเทพมหานครเคยมีปัญหากับการโครงการ 
BRT หากโครงการนีม้ีประชาชนใช้บริการน้อย 
อยากทราบว่ากรุงเทพมหานครจะมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดงักลา่วอยา่งไร  

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา และศึกษาความ
เหมาะสมตอ่ไป 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองที่ก าลังจะเกิดขึน้นี ้
ควรสอบถามความต้องการของคนในพืน้ท่ี 
ขอเสนอความคิดเห็นว่า ควรท ารถไฟฟ้าลอดใต้
น า้เพื่อไปยงัตากสิน ไม่ต้องผ่านคลองสาน เพราะ
คลองสานเป็นพืน้ที่เล็ก แต่ก าลังจะมีโครงการ
เกิดขึน้มากมาย 

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา และศึกษาความ
เหมาะสมตอ่ไป 

 โครงการได้ศึกษาเก่ียวกับระบบขนส่งแบบรางที่
จะเ กิดขึ น้กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
รูปแบบอื่น เช่น รถเมล์ หรือไม่ เนื่องจากลกัษณะ
การเดินทางของคนในพืน้ที่บริเวณนีม้ักจะใช้
ระบบขนสง่สาธารณะเหลา่นีท้ี่มีอยูเ่พื่อเดินทาง 

ในอนาคตจะมีการศึกษาตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณรถยนต์ก่อนและหลงัจากมีโครงการ ขณะนี ้
อาจจะยงัไม่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่จะ
เกิดขึน้ โดยจะต้องมีการมองในภาพรวมโครงข่ายทัง้
กรุงเทพฯ เป็นหลกั 

 ต่อไปยังรถไฟฟ้าสายหลักอยู่แล้ว เพราะจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนที่ใช้
รถยนต์สว่นตวัก็ยงัคงใช้รถสว่นตวัในการเดินทาง
เช่นเดิม ดงันัน้ การที่อ้างว่าโครงการนีจ้ะสามารถ
แก้ปัญหาจราจร และลดปริมาณการใช้รถยนต์จะ
สามารถเกิดขึน้ได้จริงหรือไม่ จะมีอะไรสามารถ
บอกได้หรือไมว่า่จะสามารถลดปัญหาดงักลา่วได้ 
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ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของที่ปรึกษา 
อื่น  ๆ จริง เพราะโดยส่วนตัวเช่ือว่าคนที่ใช้บริการรถ

สาธารณะเหลา่นี ้กบัคนท่ีใช้รถยนต์สว่นตวัในการ
เดินทาง เป็นคนละกลุม่เปา้หมายกนั 

 

 โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะที่เป็นระบบราง เพราะจะช่วยลดปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร แต่
อยากให้ทางกรุงเทพมหานครลองพิจารณาอีกครัง้
วา่ รถไฟฟา้ขนาดรอง เพื่อท าหน้าที่เช่ือมสายหลกั
นัน้ ควรไปเช่ือมที่อื่นดีกว่าหรือไม่ ควรจะไปเช่ือม
ยงัจุดที่มีรถไฟฟ้าสายหลกัเกิดขึน้แล้ว เพื่อจะได้
ตรงตามวตัถปุระสงค์ที่ได้วางไว้ 

ที่ปรึกษารับเร่ืองไว้พิจารณา เพื่อเสนอรายงานตอ่ไป 

 หากโครงการสายสีทองเกิดขึน้จะมีจ านวนคนที่ใช้
รถไฟฟ้าประมาณก่ีเปอร์เซนต์ เพราะโดยสว่นตวั
จะขึน้รถไฟฟา้ก็ตอ่เมื่อเป็นระยะทางยาว ๆ ถ้าเป็น
แค่ระยะทางสัน้ ๆ ประชาชนระดบัล่างอาจจะไม่
อยากใช้บริการ เพราะต้องเสียเงินเพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกบัรถเมล์ ดงันัน้ จะเป็นการดีกวา่หรือไมถ้่า
น าเงินมาปรับปรุงรถเมล์ เพื่อจะเป็นประโยชน์ตอ่
คนระดบัลา่งอยา่งแท้จริง 

ระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนขนาดรอง เป็นระบบที่ ท า
หน้าที่เช่ือมต่อ เพราะฉะนัน้จึงมีความยาวไม่มาก แต่
เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองการเดินทาง
ของประชาชนที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาได้ อีกทัง้โครงการนีเ้อกชนได้ให้เงิน
สนบัสนุนเพื่อให้โครงการได้เกิดขึน้ ดงันัน้ประชาชน
ควรจะคิดว่า เราจะท าอย่างไร เพื่อให้เงินสนบัสนุนที่
ได้มานีเ้กิดประโยชน์ต่อตวัของประชาชนด้วยเช่นกัน 
อยา่งไรก็ตามโครงการนีจ้ะยงัอยูใ่นระหว่างการศึกษา
ความเหมาะสมเบือ้งต้นเท่านัน้ และขึน้อยู่กับผู้ มี
อ านาจตดัสนิใจที่จะต้องพิจารณาอีกครัง้ 

 เมื่อมีห้างมาเปิดในพืน้ที่ ปัญหาที่จะตามมาก็คือ รถ
ติด เมื่อห้างเป็นคนสร้างปัญหา เราจึงควรมองวา่เป็น
การดีที่ ห้างจะลงมาแก้ปัญหาที่ เกิดขึน้ อยากให้
ประชาชนในพืน้ที่ลองพิจารณาอีกครัง้ เพราะมีคน เอา
เงินมาลงทนุ มาสร้างความเจริญให้เรา และในฐานะที่
เขาเป็นคนสร้างปัญหา เขาก็ได้ลงมาช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ด้วย จึงนา่จะเป็นผลดี 

ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา 
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ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 1 

  
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ 

ผู้อ านวยการส านักการจราจรและขนส่ง 
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม 

นายสมชาย ตกสิยานันท์ 
ผู้อ านวยการกองการขนส่ง 

กล่าวรายงาน 

  

คณะวิทยากรน าเสนอโครงการ 

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์  
ผู้อ านวยการส านักการจราจรและขนส่ง 

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

  
ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณสถานีที่ 1 ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตคลองสาน 

  
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตคลองสาน ประชาชนผู้สนใจ 
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 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 1 มีผู้ เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จ านวน 116 คน จากผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 205 คน โดยแบบสอบถามจ านวน 116 ชดุนัน้ แบง่ออกเป็นเป็นแบบสอบถามที่
เก็บได้ในวนัจดัประชมุจ านวน 35 ชุด และแบบสอบถามทางโทรศพัท์จ านวน 81 ชุดตามเบอร์ติดต่อที่ผู้ เข้าร่วมประชมุได้
ให้ไว้ในใบลงทะเบียน เพื่อเป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้ ร่วมงานให้ครอบคลมุที่สดุ หลงัจบงานประชมุ คณะผู้จดัจึงได้
ติดตอ่ไปยงัผู้ ร่วมงานท่ีได้ให้หมายเลขโทรศพัท์ไว้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นอีกจ านวน  81 ชดุ โดยได้เขียนก ากบัไว้ทกุชุด
ว่าเป็นแบบสอบถามจากการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูล โดยเนือ้หาแบบสอบถาม
แบง่เป็น 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน  

  

  

รูปที่ 1 กราฟแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่มีผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ านวนร้อยละ 60  รองลงมามีผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงร้อยละ 39 โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม อาย ุ51-60 ปีร้อยละ 28 รองลงมาอาย ุ31-40 ปีร้อยละ 21 อาย ุ41-50  ปีและอาย ุ61 ปีขึน้ไปร้อยละ 19 เทา่กนั 
ส าหรับในการศกึษาจบปริญญาตรีร้อยละ 42 รองลงมาปริญญาโทร้อยละ 28 และเป็นประชาชนทัว่ไปร้อยละ 28  องค์กร/องค์กร
ธุรกิจเอกชนร้อยละ  22 แสดงดงัรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 กราฟแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 ส าหรับด้านการเดินทางผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางโดยรถยนต์สว่นตวัร้อยละ 34 รองลงมาเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ อย่างรถไฟฟ้า/รถไฟใต้ดินร้อยละ 27  และรถประจ าทาง รถสาธารณะ taxi ร้อยละ 21 การใช้บริการรถไฟฟ้าผู้ตอบ
แบบสอบถามเกือบทัง้หมดเคยใช้บริการรถไฟฟ้าร้อยละ 96  มีผู้ ไม่เคยใช้บริการเพียงร้อยละ 3 และคิดว่าหากโครงการระบบ
ขนสง่มวลขนาดรองสายสีทองเปิดให้บริการสว่นใหญ่จะใช้บริการร้อยละ 71 โดยให้เหตผุลวา่มีความสะดวกในการเดินทาง ผา่น
บริเวณที่พักอาศัย และประหยัดเวลารองลงมามีผู้ ไม่ใช้บริการร้อยละ 27 เหตุเพราะโครงการไม่อยู่ในเส้นทางการเดินทาง 
ระยะทางสัน้ไมจ่ าเป็น และใช้การเดินทางแบบอื่นๆ แสดงดงัรูปที่ 1  
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ 

 

 ส าหรับด้านแนวเส้นทางที่ให้บริการมีความเหมาะสมสว่นใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 50 รองลงมาเฉยๆ/ไม่แน่ใจร้อยละ 33 
และไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 17 

 สว่นด้านรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นทางเลือกที่มีความส าคญัในการเดินทางสว่นใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 57รองลงมาเฉย/ไม่
แนใ่จร้อยละ 25 และไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 18  

 ในประเด็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระยะยาว ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย  
ร้อยละ 59 รองลงมาเฉยๆ/ไมแ่นใ่จร้อยละ 24 และไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 17 

  ในด้านการช่ วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 77 รองลงมาไม่ เห็นด้วย  
ร้อยละ13 และเฉยๆ/ไมแ่นใ่จร้อยละ 10  

 ด้านการช่วยประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 56 รองลงมา
เฉยๆ/ไมแ่นใ่จร้อยละ 31 และไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 13 

 ส าหรับประเด็นสุดท้ายโครงการช่วยท าให้เศรษฐกิจในพืน้ที่ดีขึน้ส่วนใหญ่ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
ร้อยละ 62 รองลงมาเฉยๆ/ไมแ่นใ่จร้อยละ 31 และไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 7 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความคิดเห็นต่อโครงในภาพรวม กับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง 

  

สรุป ด้านความคิดเห็นต่อโครงในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เห็นด้วยกบัการพฒันาโครงการรถไฟฟา้สายสีทอง
ร้อยละ 62 รองลงมาเฉยๆ/ไมแ่นใ่จร้อยละ 23 และไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 15    แสดงดงัรูปที ่3 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 
รูปที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 ส าหรับความรู้ก่อนเข้าร่วมประชุมสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจปานกลางร้อยละ 50   รองลงมามีความรู้ความเข้าใจ
น้อยร้อยละ 41 และมีความรู้ความเข้าใจมากร้อยละ 9 

 เมื่อประชุมแล้วเสร็จผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าประชุมมากร้อยละ 54รองลงมามี
ความรู้ความเข้าใจปานกลางร้อยละ 42 และมีความรู้ความเข้าใจน้อยร้อยละ 4 

 ส าหรับด้านสถานที่ อปุกรณ์ รูปแบบเอกสาร ชุดนิทรรศการ มีความพึงพอใจมากและปานกลางเท่ากันร้อยละ 39% 
รองลงมาน้อยร้อยละ 22 

 ในด้านเนือ้หาในเอกสารประกอบการประชมุ และเวลาในการบรรยาย มีความพงึพอใจปานกลางร้อยละ 47   รองลงมา
พงึพอใจมากร้อยละ 31   และพงึพอใจน้อยร้อยละ 22 

 สว่นการตอบประเด็นค าถามของวิทยากรสว่นใหญ่พึงพอใจปานกลางร้อยละ 49   รองลงมา พึงพอใจมากร้อยละ 34   
และพงึพอใจน้อยร้อยละ 17 
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 ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น สว่นใหญ่มีความพึงพอใจมากร้อยละ 54 รองลงมาพึง
พอใจปานกลางร้อยละ 40 และพงึพอใจน้อยร้อยละ 6  

 สรุปด้านภาพรวมด้านความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวมผู้ ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากร้อยละ 49 
รองลงมาพงึพอใจปานกลางร้อยละ 44 และพงึพอใจน้อยร้อยละ 7 แสดงดงัรูปที ่4 

 

ส่วนที่ 4 ข้อกังวลใจและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

สว่นในด้านความกงัวลใจตอ่โครงการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตอ่โครงการนัน้ มีดงัตอ่ไปนี ้

 มีความกงัวลตอ่โครงการที่มีระยะทางที่สัน้เกินไป 
 ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่จะเกิดขึน้ระหวา่งการก่อสร้าง  
 การจราจรติดขดัระหวา่งการก่อสร้าง   
 อยากให้เช่ือมตอ่กบัรถไฟฟา้อื่น และจดุส าคญั  

 
 

บทสรุปจากการรับฟังความคิดเห็น  

  จากการผลการศึกษาในจากทัง้สว่นกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น และแบบสอบถามแล้ว พบว่า ประชาชนเห็น
ด้วยกบัโครงการรถไฟฟา้สายสทีองเป็นสว่นใหญ่ แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมีความกงัวลใจ เก่ียวกบัแนวเส้นทาง ทัง้ในเร่ือง ระยะทางที่
สัน้เกินไป ต าแหนง่สถานีที่เหมาะสม และกงัวลวา่โครงการจะไม่แล้วเสร็จตลอดแนวโครงการ เป็นสว่นใหญ่ และยงัต้องการให้ผู้
ด าเนินโครงการจดัแผนมาตรการเก่ียวกับการจดัการโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น การจดัท าแผนการจราจรระหว่างการก่อสร้าง 
บงัคบัใช้มาตรการควบคมุด้านการจดัการสิง่แวดล้อมให้เป็นผล พร้อมทัง้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการให้ชดัเจน เพื่อ
ลดผลกระทบตอ่ประชาชนให้น้อยที่สดุ  

 


