สำนักกำรจรำจรและขนส่ง
กรุงเทพมหำนคร
ชื่อโครงกำร

: รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
กรุง เทพมหำนคร (ส่ ว นช่ อ งนนทรี - สำทร) กรณี บ ริ ษั ท ระบบ
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ ำกั ด (มหำชน) ขอก่ อ สร้ ำ งสถำนี
รถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)

ที่ตั้งโครงกำร

: ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

เจ้ำของโครงกำร

: สำนักกำรจรำจรและขนส่งกรุงเทพมหำนคร

ที่อยู่เจ้ำของโครงกำร

: 44 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

กำรมอบอำนำจ
(-)

เจ้ำของโครงกำรมอบอำนำจให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เป็นผู้ดำเนินกำรเสนอรำยงำนฯ ดังหนังสือมอบอำนำจที่แนบมำด้วย

() เจ้ำของโครงกำรมิได้มอบอำนำจแต่อย่ำงใด

จัดทำโดย
ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พฤศจิกำยน 2561

แบบ สผ. ๒
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ส่วนช่องนนทรี-สาทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จากัด (มหาชน)
ขอก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)
ชื่อโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ส่วนช่องนนทรี-สาทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จากัด
(มหาชน) ขอก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)

ที่ตั้งโครงการ

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจ้าของโครงการ

สานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่เจ้าของโครงการ

๔๔ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร๑๐๔๐๐

การมอบอานาจ
 เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินการเสนอ
รายงาน ดังหนังสือมอบอานาจที่แนบ


เจ้าของโครงการมิได้มอบอานาจแต่อย่างใด

จัดทาโดย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบ สผ.6
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหตุผลในการจัดทารายงานฯ
 เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ประเภทโครงการ
 เป็นโครงการที่จัดทารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ……………..……………………………..
...........................................เมือ่ วันที่ ……………………………. (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 จัดทารายงานฯ ตามความต้องการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 เหตุผลอื่นๆ (ระบุ) ตามหนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ วว 0802/6463 ลงวันที่
30 เมษายน 2540 เรื่ อ ง “รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี -สาทร)” จากมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่
3/2540 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2540 “ข้อ 2.4 เมื่อจะมีการก่อสร้างสถานีที่ 4 (ในอนาคต) ให้บริษัท เสนอ
ให้สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตาแหน่งสถานีก่อนดาเนินการ
ก่อสร้างด้วย”
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทารายงาน วันที่ 17 มีนาคม 2560
การขออนุญาตโครงการ
 รายงานฯ นี้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก ................................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กาหนดโดย พ.ร.บ. .......................................................................................................
ประเภทที่/ข้อที่/ลาดับที่ ..................................................................................................................................................
 รายงานฯ นี้จัดทาขึ้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 อื่นๆ (ระบุ) จัดทารายงานตามหนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ วว 0802/6463
ลงวันที่ 30 เมษายน 2540 เรื่อง “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี -สาทร)” จากมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่
3/2540 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2540 “ข้อ 2.4 เมื่อจะมีการก่อสร้างสถานีที่ 4 (ในอนาคต) ให้บริษัท เสนอ
ให้สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตาแหน่งสถานีก่อนดาเนินการก่อสร้างด้วย”
สถานภาพโครงการฯ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 กาลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 ยังไม่ได้ก่อสร้าง
 เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบรูปถ่าย/พร้อมวันที่)
 ทดลองเดินเครื่องแล้ว
 เปิดดาเนินโครงการแล้ว
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อ ๕ พฤศจิกายน 2561

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญ

สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
1.2 เหตุผลและควำมจำเป็นของกำรศึกษำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ
1.3 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1.4 ขั้นตอนกำรศึกษำ
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.6 สิ่งแวดล้อมที่คำดว่ำจะเกิดผลกระทบ
1.7 รำยละเอียดเนื้อหำในเล่มรำยงำน
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2.1 รำยละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
2.2 เหตุผลควำมจำเป็นของกำรเพิ่มสถำนีศึกษำวิทยำ
2.3 กำรพิจำรณำแนวทำงเลือกของกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
3.1 สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.2 กำรเตรียมกำรเรื่องกำรสำรวจและรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภค
3.3 ขั้นตอนและวิธีกำรก่อสร้ำง
3.4 กำรจัดกำร Safety protection จำกกำรก่อสร้ำง
3.5 กำรจัดกำรให้บริกำรเมื่อก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.6 กำรจัดกำรพื้นที่ทำงเท้ำระหว่ำงและหลังกำรก่อสร้ำง
3.7 กำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงเศรษฐศำสตร์
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
4.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 สภำพภูมิประเทศ
4.1.2 อุทกวิทยำน้ำผิวดินและกำรระบำยน้ำ
4.1.3 คุณภำพน้ำผิวดิน
4.1.4 อุตุนิยมวิทยำและคุณภำพอำกำศ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

หน้า
ก
จ
ฑ
1-1
1-4
1-4
1-4
1-5
1-5
1-6
2-1
2-1
2-5
3-1
3-24
3-42
3-64
3-68
3-69
3-74
4-1
4-1
4-4
4-10
4-17

ก

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน(ต่อ)
4.1.5 เสียง
4.1.6 ควำมสั่นสะเทือน
4.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ
4.2.1 นิเวศวิทยำบก
4.2.2 นิเวศวิทยำแหล่งน้ำ
4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.3.2 กำรคมนำคมขนส่ง
4.3.3 สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
4.3.4 กำรจัดกำรขยะ
4.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.4.1 สังคมเศรษฐกิจ ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วม
4.4.2 ประวัติศำสตร์
4.4.3 ทัศนียภำพและสุทรียภำพ
บทที่ 5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 หลักกำร
5.2 ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
5.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ
5.4 ผลกระทบต่อคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5.5 ผลกระทบต่อคุณค่ำคุณภำพชีวิต
บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
6.1 บทนำ
6.2 วัตถุประสงค์
6.3 พื้นที่โครงกำร
6.4. ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ
6.5 ผลกำรศึกษำ
บทที่ 7 มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.1 มำตรกำรทั่วไป
7.2 ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

4-25
4-28
4-32
4-32
4-51
4-59
4-59
4-64
4-76
4-81
4-87
4-87
4-118
4-126
5-1
5-2
5-41
5-44
5-45
6-1
6-2
6-2
6-4
6-5
7-1
7-2

ข

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 7 มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)
7.3 ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ
7.4 คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์
7.5 คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต
7.6 สำธำรณสุขและควำมปลอดภัย
บทที่ 8 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.1 แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบ ด้ำนคุณภำพน้ำผิวดิน
8.2 แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบ ด้ำนคุณภำพอำกำศ
8.3 แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบ ด้ำนเสียง
8.4 แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบ ด้ำนควำมสั่นสะเทือน
8.5 แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบ ด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งน้ำ
8.6 แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบ ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง และอุบัติเหตุ
8.7 แผนปฏิ บั ติ ก ำรติ ด ตำมตรวจสอบ ด้ ำ นสั ง คมเศรษฐกิ จ ควำมคิ ด เห็ น และ
กำรมีส่วนรวม
บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
9.1 บทนำ
9.2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
9.3 กำรประชำสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ภำพผนวกที่ 1 มติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
ภำพผนวกที่ 2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพน้ำผิวดิน
ภำพผนวกที่ 3 ข้อมูลด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง และสั่นสะเทือน
3.1 คุณภำพอำกำศ
3.2 เสียง
3.3 สั่นสะเทือน
ภำพผนวกที่ 4 สังคมเศรษฐกิจ ควำมคิดเห็น และกำรมีส่วนร่วม
4-1 แบบสัมภำษณ์โครงกำร ครัวเรือน รัศมี 500 เมตร ในพื้นที่โครงกำร
4-2 แบบสัมภำษณ์โครงกำร เจ้ำหน้ำที่องค์กร รัศมี 500 เมตร ในพื้นที่โครงกำร
4-3 กำรประชุมประชำสัมพันธุ์และกำรมีส่วนร่วม

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

7-7
7-8
7-12
7-14
8-1
8-4
8-7
8-10
8-11
8-13
8-15

9-1
9-1
9-26

ผ1
ผ2
ผ3
3-1
3-10
3-16
ผ4
4-1
4-6
4-11

ค

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญ (ต่อ)
ภำพผนวกที่ 5
ภำคผนวกที่ 6
ภำคผนวกที่ 7

ภำคผนวกที่ 8

แบบกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
เอกสำรกำรประชุม/ใบเสนอรำคำ/กำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภค
เอกสำรแสดงควำมยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมำตรกำรติ ด ตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
มำตรกำรป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติ
กำรติ ด ตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
(ส่วนช่องนนทรี-สำธร) ปี 2538

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

หน้า
ผ5
ผ6
ผ7

ผ8

ง

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญตาราง
ตารางที่
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2.2-1
กำรคำดกำรณ์ปริมำณผู้โดยสำรจำกสัดส่วนกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำ
2.2-2
กำรคำดกำรณ์รำยได้จำกค่ำโดยสำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
2.3-1
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน (Walkalator)
สถำนีสุรศักดิ์ (S5) ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
2.3-2
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน (Walkalator)
สถำนีช่องนนทรี (S3) ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
2.3-3
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน (Walkalator)
สถำนีช่องนนทรี (S3) ถึงสถำนีสุรศักดิ์ (S5)
2.3-4
รำยละเอียดค่ำก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) พร้อมระบบสำหรับกำรเดินรถไฟฟ้ำทั้งสิ้น
2.3-5
สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนรำคำงำนก่อสร้ำงสถำนีใหม่ศึกษำวิทยำ (S4) และ
งำนทำงเดินเลื่อน (Walkalator)
2.3-6
กำรวิเครำะห์ผลต่ำงด้ำนเวลำกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และทำงเดินเลื่อน
(Walkalator)
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
3.2-1
สถำนะสำธำรณะสมบัติที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ
บนทำงเท้ำ (ฝั่งถนนสำทรเหนือ)
3.2-2
สถำนะสำธำรณะสมบัติที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของหน่ว ยงำน
ต่ำงๆ บนทำงเท้ำ (ฝั่งถนนสำทรใต้)
3.3-1
ขั้นตอนและมำตรกำรป้องกันผลกระทบกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ในส่วนที่อำจส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงเดิมและกิจกรรมกำรเดินรถ
3.3-2
ชนิดของกำรสอบเข้ำและระยะสอบเข้ำ
3.3-3
ระยะสอบเข้ำ ( Taper Length )
3.3-4
สรุปวิธีกำรทำงำน รำยละเอียด ผลกระทบและวิธีป้องกันจำกกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.3-5
แผนกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.7-1
รำยละเอียดรำยกำรก่อสร้ำงและระบบเดินรถไฟฟ้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.7-2
ค่ำดำเนินกำรและบำรุงรักษำ
3.7-3
กำรคำดกำรณ์ปริมำณผู้โดยสำรจำกสัดส่วนกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำ
3.7-4
กำรคำดกำรณ์รำยได้จำกค่ำโดยสำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

หน้า
2-2
2-2
2-6
2-7
2-7
2-8
2-8
2-9

3-25
3-35
3-49
3-53
3-54
3-61
3-63
3-76
3-77
3-78
3-78

จ

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
3.7-5
ผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินและเศรษฐกิจในกำรก่อสร้ำงโครงกำรสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
3.7-6
ผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำรก่อสร้ำงโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
4.1.2-1
พื้นที่บริหำรจัดกำรจุดอ่อนน้ำท่วมกรุงเทพมหำนคร
4.1.2-2
แผนกำรสูบระบำยน้ำในคลองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงกำร
4.1.2-3
ตำแหน่งท่อระบำยน้ำในคลองสำทรบริเวณพื้นที่โครงกำร
4.1.3-1
ดัชนีคุณภำพน้ำผิวดินที่จะทำกำรสำรวจและวิธีวัด/วิเครำะห์
4.1.3-2
ลักษณะทำงกำยภำพของสถำนีเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้ำโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.1.3-3
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำผิวดินทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ ของแหล่งน้ำ
ผิวดิน โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.1.4.1-1
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำเฉลี่ยระหว่ำงปี พ.ศ. 2529 – 2559
4.1.4.2-1
ผลกำรตรวจวัดควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) บริเวณหน้ำธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่
เขตสำทร
4.1.4.2-2
ผลกำรตรวจวัดควำมเข้มข้นของคุณภำพอำกำศ บริเวณหน้ำธนำคำรยูโ อบี
จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ เขตสำทร
4.1.5-1
ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง บริเวณหน้ำอำคำรธนำคำรยูโอบี เขตสำทร ระหว่ำง
วันที่ 7-12 มีนำคม พ.ศ. 2560
ผลกำรตรวจวั ด ระดั บ ควำมสั่ น สะเทื อ น บริ เ วณริ ม รั้ ว โรงพยำบำลบำงรั ก
4.1.6-1

หน้า
3-79
3-80
4-5
4-7
4-7
4-12
4-14
4-14
4-19
4-23

4-24
4-27
4-30

กรุงเทพมหำนคร

4.1.6-2
4.1.6-3
4.2.1-1

ผลกระทบอันเนื่องมำจำกควำมสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง
ค่ำมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร
ผลกำรสำรวจต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) สำรวจเริ่มจำกบริเวณแยกสำทร-นรำธิวำส
ถึงซอยสำทร 15 (แยกถนนประมวล) ฝั่งซ้ำยของถนนสำทรใต้

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

4-30
4-31
4-33

ฉ

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)
4.2.1-2
ผลกำรสำรวจต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) สำรวจเริ่มจำกบริเวณ แยกถนนประมวล
(ซอยสำทร 15) ถึงแยกสำทร-นรำธฺวำส ฝั่งขวำของถนนสำทรใต้
4.2.1-3
สรุปผลกำรสำรวจทรัพยำกรสัตว์ป่ำบริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง
โครงกำรศึ ก ษำกำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ยดโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำ วิทยำ (S4) (สำรวจเดือนพฤษภำคม 2560)
4.2.1-4
ข้อมูลกำรสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง
โครงกำรศึ ก ษำกำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ยดโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.2.1-5
ข้อมูลกำรสำรวจนก บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
(ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.2.1-6
ข้อมูล กำรส ำรวจสัตว์เลื้อยคลำน บริเวณพื้นที่โ ครงกำร และพื้นที่ใกล้ เคียง
โครงกำรศึ ก ษำกำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ยดโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.2.1-7
ข้อมูล กำรส ำรวจสั ตว์ส ะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โ ครงกำร และพื้นที่
ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.2.1-8
สถิติกำรสำรวจนกนำงแอ่นบ้ำนที่อพยพมำอยู่ในกรุงเทพมหำนครบริเวณถนนสีลม
4.2.1-9
ผลกำรตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไข้หวัดนกในนกนำงแอ่นบ้ำน บริเวณถนนสีลม
4.2.2-1
ชนิดและปริมำณแพลงก์ตอนที่พบในคลองสำธรบริเวณที่ตั้งโครงกำร เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
4.2.2-2
ชนิดและปริมำณสัตว์หน้ำดินในคลองสำธรบริเวณที่ตั้งโครงกำร เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
4.3.1-1
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำง
แนวเส้นทำงของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร สำยสีลม (ช่องนนทรี สำทร) บริเวณสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.3.2-1
แสดงปริมำณกำรจรำจรย้อนหลังบนถนนสำทรที่อยู่ในพื้นที่โครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

หน้า
4-34

4-40

4-41

4-42

4-45

4-46

4-49
4-50
4-57
4-58
4-61

4-67

ช

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)
4.3.2-2
สรุปกำรสำรวจปริมำณจรำจรบริเวณถนนสำทร จำแนกตำมประเภทรถ ทิศทำง
และช่วงเวลำ ระหว่ำงวันที่ 16-19 กันยำยน พ.ศ. 2559
4.3.2-3
อัตรำควำมเร็วเฉลี่ยรำยชั่วโมงในกำรเดินทำงบนถนนสำทร จำแนกตำมทิศทำง
จรำจร ระหว่ำงวันที่ 16-19 กันยำยน พ.ศ. 2559
4.3.2-4
เส้นทำงสำยรถโดยสำรที่วิ่งผ่ำนบริเวณพื้นที่โครงกำร
4.3.3-1
แสดงประเภทสำธำรณูปโภคในบริเวณพื้นที่โครงกำร
4.3.3-2
สัญลักษณ์ประเภทสำธำรณูปโภคในบริเวณพื้นที่โครงกำร
4.3.4-1
สถิติจำนวนครัวเรือน และจำนวนประชำกรของเขตสำทรและเขตบำงรัก
4.3.4-2
ปริมำณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของเขตสำทรและเขตบำงรัก ปีงบประมำณ
2559 ตั้งแต่ ตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559
4.3.4-3
จำนวนรถเก็บอัดมูลฝอยเขตสำทร
4.3.3-4
จำนวนรถเก็บอัดมูลฝอยเขตบำงรัก
4.3.4-5
ปริมำณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ ณ วันที่ 18 กรกฎคม 2560
4.4.1-1
จำนวนครัวเรือนตัวอย่ำง ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.4.1-2
จำนวนประชำกรตัวอย่ำง ของประชำกรที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
4.4.1-3
เพศของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.4.1-4
ช่วงอำยุ ของประชำกรในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-5
สถำนภำพสมรส ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-6
กำรนับถือศำสนำ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-7
ระดับกำรศึกษำ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-8
ระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในชุมชน ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-9
กำรประกอบอำชีพ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-10
ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ
กลุ่มที่ 1
4.1.1-11
เหตุผลในกำรเลือกใช้ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำ ของประชำกร
ตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-12
กำรใช้ บ ริ ก ำรรถไฟฟ้ ำ บี ที เ อส และควำมถี่ ใ นกำรใช้ บ ริ ก ำร ของประชำกร
ตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
4.1.1-13
กำรเลื อ กใช้ ย ำนพำหนะประเภทรถโดยสำรสำธำรณะ ของประชำกร
ตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

หน้า
4-69
4-70
4-70
4-77
4-80
4-82
4-82
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4-90
4-91
4-94
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)
4.1.1-14
ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (ก่อนกำรก่อสร้ำง) กลุ่มที่ 1
4.1.1-15
ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่ำงกำรก่อสร้ำงต่อตนเอง กลุ่มที่ 1
4.1.1-16
ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้ำน ในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
กลุ่มที่ 1
4.1.1-17
สรุปควำมคิดเห็นของประชำกร ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 1
4.1.1-18
เพศของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
4.1.1-19
ช่วงอำยุ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
4.1.1-20
กำรนับถือศำสนำ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
4.1.1-21
ระดับกำรศึกษำ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
4.1.1-22
ระยะเวลำกำรทำงำน ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
4.1.1-23
ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ
กลุ่มที่ 2
4.1.1-24
เหตุผลในกำรเลือกใช้ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำ ของประชำกร
ตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
4.1.1-25
ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ระยะก่อนกำรก่อสร้ำงสถำนี
รถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) กลุ่มที่ 2
4.1.1-26
ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง กลุ่มที่ 2
4.1.1-27
ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้ำน ในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
กลุ่มที่ 2
4.1.1-28
สรุปควำมคิดเห็นของประชำกรตัวอย่ำง ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2
4.1.1-29
ลักษณะทำงประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และควำมคิดเห็นของประชำกรในพื้นที่ศึกษำ
4.4.3-1
ประเมิ น คุ ณ ค่ ำ ทำงสุ น ทรี ย ภำพ เพื่ อ กำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ
4.4.3-2
ประเมินคุณค่ำทำงสุน ทรียภำพ เพื่อกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มทำง
ทัศนียภำพ อันเนื่องมำจำกกำรดำเนิ นโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4.4.3-3
ประเมินคุณค่ำทำงสุน ทรียภำพ เพื่อกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มทำง
ทัศนียภำพ อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงใต้

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

หน้า
4-104
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4-107
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4-110
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
หน้า
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)
4.4.3-4
ประเมินคุณค่ำทำงสุนทรียภำพ เพื่อกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงทัศนียภำพ 4-148
อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้
4.4.3-5
กำรประเมินผลกระทบทำงทัศนียภำพอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ 4-148
โดยรวม
บทที่ 5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2.4-1
ค่ำฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว
5-6
ในระยะก่อสร้ำงของโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5.2.4-2
ค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
5-7
บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ในระยะก่อสร้ำงโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5.2.4-3
อัตรำกำรปลดปล่อยมลสำรทำงอำกำศจำกยำนพำหนะ (กรัมต่อต่อกิโลเมตร 5-10
ต่อคัน)
5.2.4-4
ค่ำฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 5-12
ในโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5.2.4-5
ค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.) 5-14
บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ในโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5.2.4-6
ค่ ำ ก๊ ำ ซคำร์ บ อนมอนออกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง (ppm) บริ เ วณพื้ น ที่ 5-15
อ่อนไหว ในโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5.2.4.7
ค่ ำ ก๊ ำ ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง (ppm) บริ เ วณพื้ น ที่ 5-17
อ่อนไหว ในโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5.1.5-1
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดระดับเสี ยงดังต่อเนื่อ งที่ 5-18
ระยะ 15 เมตร
5.1.5-2
ผลกำรคำดกำรณ์เสียงที่ระยะต่ำงๆ จำกเครื่องจักรในระหว่ำงกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
5-20
5.1.5-3
ควำมสำมำรถในกำรลดทอนเสียง (Transmission Loss) ของวัสดุชนิดต่ำงๆ
5-20
5.1.5-4
ผลกำรคำดกำรณ์ร ะดับ เสียงในระยะก่อสร้ำงต่อพื้นที่ อ่อนไหว บริเวณพื้นที่ 5-26
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5.1.5-5
ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงที่ระยะต่ำงๆ จำกขอบแนวทำงวิ่งของโครงกำร 5-30
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (สำยสีลม) (ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2560)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
5.1.5-6
บทที่ 5
5.1.5-7
5.1.6-1
5.1.6-2
5.1.6-3
5.1.6-4
5.1.6-5
5.4.2-1
5.4.1-2
บทที่ 6
6.5.1-1
6.5.1-2
6.5.1-3
6.5.1-4
6.5.1-5
6.5.1-6
6.5.1-7
6.6-1
6.6-2
6.6-3

ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงในระยะดำเนินกำร ณ บริเวณพื้นที่ไวต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ต่อ)
กำรคำดกำรณ์ เ สี ย งสู ง สุ ด จำกกำรเข้ ำ จอดและออกตั ว ของรถไฟฟ้ ำ
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) กับอำคำรรอบสถำนี
ระดับควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจำกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงที่ระยะ 25 ฟุต
(ประมำณ 7.62 เมตร) จำกแหล่งกำเนิด
ผลกระทบอันเนื่องจำกควำมสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง
ค่ำมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร
ระดับผลกระทบควำมสั่นสะเทือนที่ระยะห่ำงต่ำงๆ จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
โครงกำร
ระดั บ ผลกระทบต่ อ ควำมสั่ น สะเทื อ นระหว่ ำ งกำรก่ อ สร้ ำ งกั บ อำคำรรอบ
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รำยละเอียดกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ระดับกำรให้บริกำรของถนนสำธรเมื่อมีกำรปิดกั้นกำรจรำจร
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ผลกระทบจำกกิจกรรมโครงกำรที่กระทบต่อสุขภำพ
ข้อมูลสถิติชีพและจำนวนประชำกร จำแนกตำมรำยแขวง ในพื้นที่โครงกำร
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2555-2559)
จำนวนเตียงและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสั งกัดหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน ใน
พื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
สถิ ติ ก ำรเจ็ บ ป่ ว ย 10 อั น ดั บ ของโรงพยำบำลเซนต์ ห ลุ ย ส์ ย้ อ นหลั ง 3 ปี
(พ.ศ.2557-2559)
จำนวนผู้ป่วยโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
ผู้ ป่ ว ยและอั ต รำกำรเจ็ บ ป่ ว ยด้ ำ นโรคจิ ต เวชของโรงพยำบำลเซนต์ ห ลุ ย ส์
ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
จำนวนผู้ป่วยของโรงพยำบำล บี เอ็น เอช ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
ควำมเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบสุขภำพ
เกณฑ์กำรกำหนดสำหรับโอกำสของกำรเกิดและควำมรุนแรงของผลที่ตำมมำ
คำนิยำมระดับผลกระทบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (ต่อ)
6.7.1-1
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
6.7.1-2
ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงที่ระยะต่ำงๆจำกเครื่องจักรอุปกรณ์ในระหว่ำงกิจกรรม
ก่อสร้ำง
6.7.1-3
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกระดับเสียงรบกวนในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
6.7.1-4
กำรประเมินผลกระทบจำกกำรพัฒนำโครงกำร ทั้งนี้ได้นำค่ำควำมสั่นสะเทือน
มำเปรียบเทียบกับเกณฑ์เสนอแนะของ Whiffin and Leonard
6.7.1-5
ผลกำรประเมิน ควำมเสี่ ย งทำงสุ ขภำพจำกระดับ ควำมสั่ นสะเทื อนในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
6.7.1-6
อุ บั ติ เ หตุ จ ำกกำรเจ็ บ ป่ ว ยจำกสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดล้ อ มที่ ไ ม่
เหมำะสมและไม่ปลอดภัย ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
6.7.1-7
กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับสุขภำพ จำกปัญหำควำมพอเพียงของจำนวนบุคลำกร
และจำนวนสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง
และระยะก่อสร้ำง
6.7.1-8
กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับสุขภำพ จำกอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบกในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
6.7.1-9
กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับสุขภำพ จำกขยะมูลฝอย น้ำใช้และน้ำเสียในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
6.7.2-1
ผลกำรประเมินระดับ ควำมเสี่ยงทำงสุ ขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศ ในระยะ
ดำเนินกำร
6.7.2-2
ผลกำรประเมิ น ระดั บ ควำมเสี่ ย งทำงสุ ข ภำพจำกเสี ย งรบกวน ในระยะ
ดำเนินกำร
6.7. 2-3
ผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกควำมสั่นสะเทือน ในระยะ
ดำเนินกำร
6.7. 2-4
ผลกำรประเมิ น ระดั บ ควำมเสี่ ยงทำงสุ ข ภำพขยะมู ล ฝอย น้ ำใช้ แ ละน้ ำเสี ย
ในระยะดำเนินกำร
6.7.2-5
สรุปกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพของโครงกำร
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
บทที่ 8 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.1-1
ดัชนีคุณภำพน้ำผิวดินที่จะทำกำรสำรวจและวิธีวัด/วิเครำะห์
8.1-2
งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนคุณภำพน้ำผิวดิน
8.2-1
งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนคุณภำพอำกำศ
8.3-1
งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนคุณภำพเสียง
8.4-1
งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนควำมสั่นสะเทือน
8.5-1
งบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งน้ำ
8.6-1
งบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งน้ำ
8.7-1
งบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนสังคมแศรษฐกิจ
บทที่ 9 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9.2-1
สรุปข้อเสนอแนะกำรเข้ำชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี สำทร) กรณี บ ริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหำนคร จ ำกั ด (มหำชน)
ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
9.2-2
จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
9.2-3
สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและข้อชี้แจง และข้อชี้แจงกำรประชุม
ประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สารบัญภาพ
ภาพที่
บทที่ 1 บทนา
1.1-1
กำรจั ดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของโครงกำรระบบขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2.2-1
ตำแหน่งสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ที่จะก่อสร้ำงขึ้นในตำแหน่งเดิมของโครงกำร
2.1-2
กำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ย ดโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหำนคร
(ช่องนนทรี-สำทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
ของกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ก่อน-หลังกำรเปลี่ยนแปลง
2.3-1
ลักษณะทำงเดินเลื่อน (Walkalator) เพื่อทดแทนสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
3.1-1
แบบโครงสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.1-2
แบบชั้นพื้นกำรวำงถังเก็บน้ำบนฐำนตอม่อที่ไม่มีกำรก่อสร้ำงลงในคลองสำทร
3.1-3
ระยะทำงระหว่ำงสถำนีช่องนนทรี (S3) สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และสถำนีสุรศักดิ์ (S5)
3.1-4
ตำแหน่งกำรใช้พื้นที่ทำงเท้ำเพื่อกำรก่อสร้ำงบันไดทำงขึ้น-ลงและลิฟต์ของสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
3.1-5
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงพยำบำลบำงรัก
3.1-6
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรยูโอบี
3.1-7
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรเอไอเอ
3.1-8
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณ Health Land Spa
3-1-9
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
3-1-10 กำรปรับปรุงสะพำนลอยของกรุงเทพมหำนคร
3.2-1
ตำแหน่งสำธำรณะสมบัติบนทำงเดินเท้ำถนนสำทรเหนือ
3.2-2
ตำแหน่งสำธำรณะสมบัติบนทำงเดินเท้ำถนนสำทรใต้
3.3-1
กำรเตรียมพื้นที่สะพำนลอยเพื่อเตรียมกำรก่อสร้ำง
3.3-2
เตรียมงำนติดตั้งแนวรั้วโครงกำร ( Safety Site Protection ) บริเวณแนวรั้วของ
คลองเดิม
3.3-3
ขั้นตอนกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.3-4
รูปแบบรั้วและป้องกันเมื่อทำชั้นชำนชำลำ
3.3-5
ตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.3-6
ภำพหน้ำตัดสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) (Section Station)
3.3-7
ระยะสอบเข้ำ (Taper Length)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ)
3.3-8
กำรติดตั้งรั้วป้องกันระหว่ำงกำรก่อสร้ำงบริเวณคลองสำทร
3.3-9
ระดับกำรให้บริกำร Level of Service (LOS)
3.3-10
เครื่องจักรขนำดใหญ่ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.4-1
Concourse cross beam and Platform Cross beam
3.4-2
กำรติดตั้งแผง Safety Protection บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.6-1
ตำแหน่งกำรใช้พื้นที่ทำงเท้ำเพื่อกำรก่อสร้ำงบันไดทำงขึ้น-ลงและลิฟต์ของสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
3.6-2
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงพยำบำลบำงรัก
3.6-3
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรยูโอบี
3.6-4
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรเอไอเอ
3.6-5
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณ Health Land Spa
3.6-6
พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
3-6-7
รำงกันตกบริเวณขอบฟุตบำทในส่วนที่มีทำงเดินเท้ำติดชิดขอบถนนหลังกำรก่อสร้ำง
บันไดของสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
4.1.1-1 แผนที่แสดงสภำพภูมิประเทศของพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.1.2-1 แผนที่พื้นที่บริหำรจัดกำรจุดอ่อนน้ำท่วมกรุงเทพมหำนคร
4.1.2-2
พื้นที่บริ หำรจั ดกำรน้ ำท่วมถนนพระจันทร์ เซนต์หลุ ยส์ สวนพลู ทุ่งมหำเมฆ เนื้อที่
25.253 ตร.กม.
4.1.2-3 พื้นที่บริหำรจัดกำรน้ำท่วมพระรำมที่ 1 เนื้อที่ 11.66 ตำรำงกิโลเมตร
4.1.2-4 ตำแหน่งท่อระบำยน้ำในพื้นที่โครงกำรรัศมี 500 เมตร
4.1.3-1 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภำพน้ำผิวดินของโครงกำร
4.1.3-2 กำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งน้ ำผิ ว ดิ น โครงกำรระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหำนคร
(ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
4.1.4.1-1 ผังลมของสถำนีตรวจอำกำศกรุงเทพมหำนครในคำบ 30 ปี (พ.ศ. 2529 – 2559)
4.1.4.2-1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
4.1.4.2-2 ผังลมบริเวณหน้ำธนำคำร UOB ระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม 2560
4.1.5-1 แผนที่ตำแหน่งจุดตรวจวัดเสียง
4.1.6-1 แผนที่แสดงตำแน่งจุดตรวจวัดควำมสั่นสะเทือน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)
4.2.1-1 สภำพพื้นที่ศึกษำด้ำนนิเวศวิทยำ (ต้นไม้ และสัตว์ป่ำ) กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
4.2.1-2 สภำพปั ญหำที่เกิดกั บ ต้น ไม้ในบริเวณพื้น ที่ศึ ก ษำ กำรเปลี่ ยนแปลงรำยละเอี ย ด
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.2.2-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่ำงนิเวศวิทยำทำงน้ำ
4.2.2-2 กำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งนิ เ วศวิ ท ยำแหล่ ง น้ ำและสิ่ ง มี ชี วิ ต ในน้ ำ โครงกำรก่ อ สร้ ำ ง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.3.1-1 ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนว
เส้นทำงของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
4.3.1-2 ลั ก ษณะกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทต่ ำ งๆ ในรั ศ มี 500 เมตร โดยรอบพื้ น ที่
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี -สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
4.3.2-1 แผนที่แสดงเส้นทำงคมนำคมในบริเวณพื้นที่โครงกำร
4.3.2-2 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 17ร
4.3.2-3 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 113ร
4.3.2-4 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 116ร
4.3.2-5 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 149ร
4.3.2-6 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 173ร
4.3.2-7 เส้นทำงบริกำรรถสองแถวสำธำรณะ เส้นทำงช่องลม-สำทร
4.3.2-8 ตำแหน่งจุดบริกำรวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่โครงกำรรัศมี 500 เมตร
4.3.3-1 แสดงประเภทสำธำรณูปโภคบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ
4.3.4-1 กำรจัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำดและภำชนะรองรับขยะบริเวณสถำนี
4.4.1-1 กำรสัมภำณ์เชิงลึกผู้บริหำรอำคำรเอไอเอ และอำคำรไบเออร์
4.4.1-2 กำรสัมภำณ์เชิงลึกผู้บริหำรอำคำรดับเบิล้ เอ และอำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์
4.4.1-3 กำรสัมภำณ์เชิงลึกผู้บริหำรสถำนทูตเมียนมำร์ และโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
4.4.1-4 กำรสัมภำณ์เชิงลึกตัวแทนผู้บริหำรโรงพยำบำลบำงรัก
4.4.1-5 สัมภำษณ์ครัวเรือนตัวอย่ำง ในพื้นที่เขตสำทร และเขตบำงรัก
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)
4.4.1-6 ขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษำ บริ เ วณเขตบำงรั ก และเขตสำทร ในระยะรั ศ มี 500 เมตร
จำกโครงกำร
4.4.1-7
สภำพทั่วไปของพื้นที่ และกำรเดินรถไฟฟ้ำบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี (S3) ถึง
สถำนีสุรศักดิ์ (S5)
4.4.1-8 ลั ก ษณะชุ ม ชน และย่ ำ นกำรค้ ำ บริ เ วณพื้ น ที่ เ ขตสำทร และเขตบำงรั ก จั ง หวั ด
กรุงเทพมหำนคร
4.1.1-9 วัดพระศรีมหำอุมำเทวี เทวสถำนสำหรับบูชำพระเมอุมำเทวี ของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
เขตบำงรัก
4.1.1-10 กำรสัมภำษณ์กลุ่มประชำกรตัวอย่ำง กลุ่มที่ 2 บริเวณอำคำรสูงในเขตสำทร เขตบำงรัก
4.4.2-1 บ้ำนสำทร (The House on Sathorn)
4.4.2-2 วัดเซนต์หลุยส์
4.4.2-3 Blue Elephant Restaurant (อำคำรหอกำรค้ำไทย-จีน เดิม)
4.4.2-4 คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
4.4.2-5 วัดพระศรีมหำอุมำเทวี หรือ วัดแขกสีลม
4.4.2-6 แผนที่แสดงตำแหน่งโบรำณสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ ทำงประวัติศำสตร์ โครงกำร
เปลี่ ย นแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพ (ส่ ว นช่องนนทรี สำธร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4.4.3-1 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่น
ของ ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย
ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับสำยไฟทำงทิศเหนือของโครงกำร
4.4.3-2 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่น
ของ ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย
ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับสำยไฟทำงทิศใต้ของโครงกำร
4.4.3-3 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่น
ของ ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย
ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่อง
เช่น เดีย วกับ สำยไฟและกำรคร่อมซ้ อนเหนื อสะพำนลอยคนข้ำมสะท้ อนปรำกฏ
ควำมรู้สึกข่มทับอีกด้วยทำงทิศตะวันออกของโครงกำร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)
4.4.3-4 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่น
ของ ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย
ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับสำยไฟทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงกำร
4.4.3-5 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่น
ของ ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย
ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำย รูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน
และแสง-เงำโดดเด่นทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงกำร
4.4.3-6 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่น
ของ ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย
ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับสำยไฟทำงทิศตะวันตกของโครงกำร
4.4.3-7 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวม ประกอบด้วยควำมโดดเด่นของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่
โครงสร้ำงรำงและเสำ (BTS) แสดงควำมโดดเด่นของขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง
เส้นและแสง-เงำเด่นชัดทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงกำร
4.4.3-8 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวม ประกอบด้วยควำมโดดเด่นของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำและ เส้นสำยที่หลำกหลำย โดยเฉพำะ
กับโครงสร้ำงรำง BTS ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงกำร
4.4.3-9 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ
(ขวำ) ในบริเวณทิศเหนือ
4.4.3-10 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ
(ขวำ) ในบริเวณทิศใต้
4.4.3-11 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ
(ขวำ) ในบริเวณทิศตะวันออก
4.4.3-12 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ
(ขวำ) ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
4.4.3-13 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ
(ขวำ) ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็นมำของโครงกำร
โครงกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ถือเป็นระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนสำยแรกของ
ประเทศไทย โดยเริ่มจำกวันที่ 17 มีนำคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำรให้กรุงเทพมหำนคร
ดำเนินโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร โดยอนุมัติให้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
(ธนำยง) เป็นผู้รับสัมปทำน และได้แต่งตั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนครหรือผู้ที่มอบหมำยเป็นเจ้ำหน้ำที่
ลงนำมในสัมปทำนเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2535 (ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทำนเมื่อ วันที่ 25 มกรำคม 2538
และ 28 มิถุนำยน 2538) ทำงบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) ขณะนั้นได้วำงแผนโครงกำร
และจัดตั้งทีมบริหำรโครงกำรฯ เพื่อดำเนินกำรสร้ำงโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ต่อมำเดือน
ตุลำคม 2535 พระรำชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษำคุณ ภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ให้
โครงกำรขนำดใหญ่ทุกโครงกำรต้องทำกำรศึกษำและจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงกำรนั้ น จึงท ำให้ โครงกำรระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพมหำนครในส่ วนต่อขยำยต้องดำเนินกำรจัดท ำ
รำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้แบ่งรำยงำนออกเป็น 2 ส่วน (ภำพที่ 1.1-1) ดังนี้
1) โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนต่อขยำย) ประกอบด้วยพื้นที่
(1) ถนนสุขุมวิท จำกซอย 71 ถึงสุขุมวิทซอย 81
(2) ถนนพหลโยธิน จำกอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึงสวนจตุจักร
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับควำมเห็นชอบตำมหนังสือ กระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/8986 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2538
2) โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี -สาทร) ประกอบด้วยพื้น ที่
ถนนราชดาริ-สีลม-นราธิวาสราชนครินทร์-สาทร จากแยกราชประสงค์-ถนนเจริญกรุง
รำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ได้รับควำมเห็ นชอบตำมหนั งสื อคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ที่ วว 0802/6463 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2540
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ภำพที่ 1.1-1

กำรจั ด ท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของโครงกำรระบบขนส่ งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร

กำรด ำเนิ น โครงกำรดั ง กล่ ำ วได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งและเปิ ด ใช้ บ ริ ก ำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนครตั้งแต่วันที่ 5 ธันวำคม 2542 เป็นต้นมำ ซึ่งในโครงกำรระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพมหำนคร
(ส่ ว นช่ อ งนนทรี -สำทร) นั้ น ได้ ด ำเนิ น กำรออกแบบและก่ อ สร้ ำ งฐำนรำกส ำหรับ สถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4)
ไว้แล้วแต่ไม่ได้ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร โดยในหนังสือควำมเห็นขอบของคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2540 ได้มีมติเห็นชอบกับรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดให้มีกำรปฏิบัติแนบท้ำย ดังนี้
1) ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบที่เสนอไว้ในรำยงำนอย่ำงเคร่งครัด
2) ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรที่กำหนดเพิ่มเติม รวม 7 ข้อ ดังนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานนีศึกษาวิทยา (S4)

1-2

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

2.1) ให้ บ ริ ษั ท ระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพ จำกั ด (มหำชน) ปฏิ บั ติ ต ำมมติ ค ณะกรรมกำร
จัดระบบกำรจรำจรทำงบก เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2539 เรื่อง แนวทำงลดปัญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำก
กำรก่อสร้ำงโครงกำรคมนำคมขนส่งทำงบก บนถนนปัจจุบันหรือชุมชน
2.2) ในกำรก่อสร้ำงให้บริษัทฯ สร้ำงรั้วทึบติดพื้นสูงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร และให้ ใช้ผลิตภั ณ ฑ์
ประเภท dust suppressant เพื่อลดปัญหำกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
2.3) ในเรื่ อ งของควำมสะดวกในกำรจรำจรในระหว่ ำ งกำรก่ อ สร้ ำ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ และ
กรุงเทพมหำนครประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง จัดเตรียมงบประมำณและผู้รับผิด ชอบในเรื่องของกำร
ปรับและบำรุงรักษำพื้นผิวถนนให้อยู่ในลักษณะเดิม ตลอดจนปฏิบัติตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรประสำน
สำธำรณูปโภคด้วย
2.4 เมื่อจะมีการก่อสร้างสถานีที่ 4 (ในอนาคต) ให้บริษัทฯ เสนอให้สานักนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตาแหน่งสถานีก่อนดาเนินการก่อสร้าง
2.5 ในกำรติดตำมตรวจสอบทั้งในช่วงกำรก่อสร้ำงและช่วงดำเนินกำรควรให้หน่วยงำนกลำง
(Third Party) ซึ่งได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำรเป็นผู้ดำเนินกำร และเสนอแผนกำรติดตำมตรวจสอบ
และรำยงำนผลให้กรุงเทพมหำนครและสำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อมทรำบด้วย
2.6 ให้มีกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนในบริเวณตำแหน่งกำรสร้ำงสถำนี เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจของชุมชนที่อยู่บริเวณโครงกำร
2.7 ให้หลีกเลี่ยงกำรสร้ำงสถำนีในตำแหน่งที่ใกล้โรงเรียนและโรงพยำบำล
3) ให้กรุงเทพมหำนครรับข้อสังเกตของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติไปพิจำรณำดำเนินกำร
ต่อไปด้วย ดังนี้
3.1) คลองช่องนนทรี และคลองสำทร เป็นคลองที่จะต้องอนุรักษ์ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 มิถุนำยน 2510 เพื่อเป็นทำงระบำยน้ำฝน และเพื่อควำมสวยงำนของบ้ำนเมือง กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงใดๆ
บนคลองดังกล่ำวจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีด้วย
3.2) ควรเพิ่มกำรติดตั้งบันไดเลื่อนขึ้น -ลง บริเวณสถำนีรับ -ส่ง ผู้โดยสำรเพื่อกำรใช้สอยด้ำน
สำธำรณประโยชน์ รวมทั้งมำตรกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ สำหรับคนพิกำรไว้ด้วย เพื่อเสนอให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
จำกมติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติข้อ 2.4 เมื่อจะมีการก่อสร้างสถานีที่ 4 (ในอนาคต)
ให้บริษัทฯ เสนอให้สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตาแหน่งสถานี
ก่ อ นด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง ท ำให้ บ ริ ษั ท ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จ ำกั ด (มหำชน) จั ด ท ำรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กรณีบริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
เสนอสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้คณะกรรมกำร
ผู้ชำนำญกำรฯ พิจำรณำก่อนดำเนินกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานนีศึกษาวิทยา (S4)
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1.2

เหตุผลและควำมจำเป็นของกำรศึกษำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ
กำรศึ ก ษำและจั ด ท ำรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ย ดโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
เป็นกำรดำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่
24 มีนำคม 2540 ซึ่งระบุว่ำ เมื่อจะมีการก่อสร้างสถานีที่ 4 (ในอนาคต) ให้บริษัทฯ เสนอให้สานักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตาแหน่งสถานีก่อนดาเนินการก่อสร้าง เสนอ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรฯ
พิจำรณำก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร
1.3

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษำและวิเครำะห์รำยละเอียดและกิจกรรมของโครงกำร ที่มีส่วนของกำรเปลี่ยนแปลง คือ
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
2) เพื่อประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมของโครงกำร ทั้งในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
3) เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมำตรกำรใน
กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
1.4

ขั้นตอนกำรศึกษำ
1) ศึกษำและทบทวนรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มโครงกำรระบบขนส่ งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) ที่ได้รับกำรอนุมัติเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2540
2) ดำเนินกำรศึกษำรำยละเอียดของโครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง คือ กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) เพื่อวิเครำะห์กิจกรรมของโครงกำรทั้งระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร
3) กำหนดขอบเขตกำรศึ ก ษำผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ต่ อสิ่ งแวดล้ อ มที่ อ ำจได้ รับ ผลกระทบจำก
กิจกรรมของโครงกำร และวำงแผนในกำรศึกษำและเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ และกำรดำเนินกำรจัดทำกำร
มีส่วนร่วมของโครงกำร
4) ทำกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำรทั้งในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร
5) ก ำหนดมำตรกำรป้ อ งกั น แก้ ไขและลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนมำตรกำรติ ด ตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของโครงกำร ทั้ งในระยะเตรีย มกำรก่อ สร้ำ ง ระยะก่ อ สร้ำง และระยะ
ดำเนินกำร
6) จัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร)
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เสนอต่อสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานนีศึกษาวิทยา (S4)
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1.5

ขอบเขตกำรศึกษำ
กำรศึ ก ษำและจั ด ท ำรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ย ดโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) จะครอบคลุมประเด็นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ทั้งหมด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเฉพำะในส่วนที่มีควำมเกี่ยวข้องต่อกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
โดยมีพื้นที่ศึกษำในรัศมี 500 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
1.6

สิ่งแวดล้อมที่คำดว่ำจะเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ ทำกำรศึกษำและพิ จำรณำผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมจำกกำรเปลี่ ยนแปลงรำยละเอียด
โครงกำร จะดำเนิ น กำรตำมกรอบแนวทำงกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของโครงกำรประเภทกำร
คมนำคมทำงบก ที่ ก ำหนดโดย ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (สผ.)
โดยแบ่งกลุ่มทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ โดยมีประเด็นสิ่งแวดล้อมย่อยในแต่ละ
กลุ่มรวมทั้งสิ้น 15 สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ ซึ่งมีรำยละเอียดสิ่งแวดล้อมย่อย
ดังต่อไปนี้
1.6.1 ทรัพยำกรกำยภำพ
1) สภำพภูมิประเทศ
2) อุทกวิทยำน้ำผิวดินและกำรระบำยน้ำ
3) คุณภำพน้ำผิวดิน
4) อุตุนิยมวิทยำและคุณภำพอำกำศ
5) เสียง
6) ควำมสั่นสะเทือน
1.6.2 ทรัพยำกรชีวภำพ
1) นิเวศวิทยำบก
2) นิเวศวิทยำแหล่งน้ำ
1.6.3 กลุ่มคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์
1) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
2) กำรคมนำคมขนส่ง
3) สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
4) กำรจัดกำรขยะ
1.6.4 กลุ่มคุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต
1) สังคม เศรษฐกิจ ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วม
2) ประวัติศำสตร์
3) ทัศนียภำพและสุนทรียภำพ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานนีศึกษาวิทยา (S4)
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1.6.5 กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
1.7

รำยละเอียดเนื้อหำในเล่มรำยงำน
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร)
กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้
บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ควำมเป็นมำของโครงกำร วัตถุประสงค์กำรศึกษำ ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขอบเขตกำรศึกษำ และองค์ประกอบของรำยงำน
บทที่ 2 กำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ย ดโครงกำร ประกอบด้ ว ย เหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น ของกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร กำรพิจำรณำทำงเลือก
บทที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร ประกอบด้วย รำยละเอียดโครงสร้ำงสถำนี วิธีกำรก่อสร้ำง กำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐศำสตร์
บทที่ 4 สภำพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย สถำนภำพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงกำร
บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
บทที่ 7 มำตรกำรป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 8 แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 9 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานนีศึกษาวิทยา (S4)
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บทที่ 2
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2.1

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร)
กรณีบ ริ ษัทระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จ ำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึ กษำวิทยำ (S4) คือ
จำกกำรก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีกำรออกแบบและก่อสร้ำงฐำนรำกของสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ไว้บน
แนวทำงวิ่ง (ภาพที่ 2.1-1) แต่ยังไม่มีกำรก่อสร้ำงตัวสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คือ กำรก่อสร้ำงสถำนีในส่วนของโครงสร้ำงสถำนีและส่วนบันไดทำงเชื่อมเข้ำสู่สถำนีและลิฟต์ โดยได้แสดงภำพ
จำลองกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอี ยดโครงกำร คือ กำรก่อสร้ำงสถำนีก่อน
และหลังกำรเปลี่ยนแปลง ดังรำยละเอียดภาพที่ 2.1-2
2.2

เหตุผลความจาเป็นของการเพิ่มสถานีศึกษาวิทยา
1) การเจริญเติบโตของเมืองและพื้นที่ธุรกิจ
จำกกำรวำงแผนกำรให้บริกำรพื้นที่เมืองตั้งแต่เริ่มพัฒนำโครงกำร ได้มีกำรออกแบบให้มีกำร
ให้บริกำรพื้นที่ในบริเวณสำทรซอย 9 ถึงสำทรซอย 11 ซึ่งปัจจุบันมีกำรพัฒนำพื้นที่เป็นย่ำนธุรกิจ และกำรใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นสำนักงำนให้เช่ำ คอนโดพักอำศัยขนำดใหญ่ ตลอดจนยังมีโรงเรียนอัสสัมชันฝ่ำยประถม
ที่มีนักเรียนประมำณ 3,000 คน ปัจจุบันหำกมีกำรเดินทำงโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนครลงที่
สถำนีช่องนนทรี (S3) หรือสถำนีสุรศักดิ์ (S5) จะต้องมีกำรเดินไกลถึง 1.5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันผู้ปกครองของ
นักเรียนยังใช้วิธีขับรถส่วนตัวรับส่งนักเรียนดังกล่ำวและทำให้เกิดกำรจรำจรติดขัดในช่วงเวลำเช้ำ -เย็นจำกกำร
รั บ ส่ ง นั ก เรี ย น และจำกกำรสอบถำมผู้ ป กครองของนั ก เรี ยนพบว่ำ มี ส ถำนศึ ก ษำวิท ยำ (S4) จะช่ ว ยเพิ่ม
สะดวกสบำยในกำรเดินทำงและใช้บริกำรด้วยระบบขนส่งสำธำรณะมำกกว่ำรถยนต์ส่วนบุคคล
2) การประเมินผู้โดยสารที่ใช้บริการของสถานีศึกษาวิทยา (S4)
จำกกำรคำดกำรณ์จำนวนผู้โดยสำรของสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) หำกเปิดให้บริกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
คำดว่ำจะมีปริมำณผู้โดยสำรใช้บริกำรเฉลี่ยประมำณ 17,794 คน/วัน หรือ รำยเดือน 533,814 คน/เดือน
ซึ่งเป็นสถำนีที่อยู่ระหว่ำงสถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนีสุรศักดิ์ (S5) ดังนั้นปริมำณผู้โดยสำรของสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) จึงเกิดจำก 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นกำรแบ่งผู้โดยสำรจำกสถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนีสุรศักดิ์ (S5) โดยมีกำรเข้ำ
สำรวจตรวจนับปริมำณผู้โดยสำรที่เดินทำงออกจำกสถำนีช่องนนทรี (S3) ที่มุ่งหน้ำเข้ำสู่ทิศทำงไปยังสถำนี
สุรศักดิ์ (S5) คิดเป็น 23% ของปริมำณผู้โดยสำรฝั่งห้องขำยตั๋ว (TO) คือ 7,957 คน/วัน เนื่องจำกบริเวณ
ดั ง กล่ ำ วเป็ น สี่ แ ยกจรำจรที่ ส ำมำรถเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทำงส ำคั ญ และอำคำรส ำนั ก งำนที่ มี จ ำนวนมำก
ส่วนผู้โดยสำรที่มำจำกสถำนีสุรศักดิ์ (S5) ที่มุ่งหน้ำเข้ำสู่ทิศทำงไปยังถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ คิดเป็น 59%
ของปริ ม ำณผู้ โ ดยสำรฝั่ ง ห้ อ งขำยตั๋ ว (TO) คื อ 7,837 คน/วั น มี สั ด ส่ ว นปริ ม ำณผู้ โ ดยสำรที่ เ ท่ ำ กั น
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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โดยสถำนีสุรศักดิ์ (S5) จะใกล้กับโรงแรมที่พักและสถำนศึกษำหลำยแห่งและเมื่อห่ำงออกจำกตัวสถำนีออกไปก็
จะเป็นอำคำรสำนักงำนที่พักสำหรับประชำชนทั่วไป
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้โดยสำรที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส (New-Comer) ซึ่งสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) เป็ น แหล่ ง ที่ มี ศั ก ยภำพอั น เนื่ อ งมำจำกอยู่ ใ กล้ กั บ อำคำรส ำนั ก ลำนหลำยแห่ ง เช่ น AIA Tower
อำคำรสำนักงำนธนำคำร ยูโอบี และวิทยำลัยเซนต์หลุยส์ โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ ซึ่งประมำณกำรว่ำจะมี
ผู้โดยสำรรำยใหม่เกิดขึ้นประมำณ 2,000 คน/วัน หรือ 60,000 คน/เดือน
ดังนั้นหำกรวมผู้โดยสำรจำก 2 กลุ่มแล้วปริมำณผู้โดยสำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะมีผู้ใช้บริกำร
ประมำณ 17,794 คน/วั น (ตารางที่ 2.2-1) และเมื่ อ น ำผู้ โ ดยสำรที่ ใ ช้ บ ริ ก ำรมำคำดกำรณ์ ร ำยได้ จ ำก
ค่ำโดยสำรที่คำดว่ำจะมีผู้โดยสำรใช้บริกำรที่สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ประมำณอยู่ที่ 498,760 บำท/วัน หรือ
ประมำณ 14,962,806 บำท/เดือน ซึ่งมีรำยละเอียดตำมตารางที่ 2.2.-2
ตารางที่ 2.2-1 กำรคำดกำรณ์ปริมำณผู้โดยสำรจำกสัดส่วนกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำ
Station
TO (Entry+Exit)
Move to S4
Chong Nonsi (S3)
35,032
23%
Surasak (S5)
13,329
59%
New-Comer
Total
ที่มา: บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)
ตารางที่ 2.2-2 กำรคำดกำรณ์รำยได้จำกค่ำโดยสำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
Ridership Avg.Fare Revenue
O&M
Station
(person)
(Baht)
(Baht)
(Baht)
S4
17,794
28.03
498,760
54,795
ที่มา: บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)

Ridership (S4)
7,957
7,837
2,000
17,794

Net Revenue
443,966

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

Baht/day
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ภาพที่ 2.2-1 ตำแหน่งสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ที่จะก่อสร้ำงขึ้นในตำแหน่งเดิมของโครงกำร
ที่มา: BTSC (2538)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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Lสถานีช่องนนทรี (S3)

Lสถานีสุรศักดิ์ (S5)

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
Lสถานีช่องนนทรี (S3)

Lสถานีศึกษาวิทยา (S4)

Lสถานีสุรศักดิ์ (S5)

หลังกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ภาพที่ 2.1-2 กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร)
กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
ก่อน-หลังกำรเปลี่ยนแปลง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2.3

การพิจารณาแนวทางเลือกของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กรณี
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) เพื่อรองรับกับ
จำนวนผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้น เพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับผู้โดยสำร และเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
สู ง สุ ด จึ ง ได้ ศึ ก ษำวิ ธี ก ำรอื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หำข้ อ เปรี ย บเที ย บที่ เ หมำะสมที่ สุ ด โดยน ำกำรท ำทำงเดิ น เลื่ อ น
(Walkalator) เข้ำมำพิจำรณำกับสถำนีใหม่ที่จะเกิดขึ้น (ภาพที่ 2.3-1) โดยพิจำรณำจำก 2 หัวข้อดังนี้

ภาพที่ 2.3-1 ลักษณะทำงเดินเลื่อน (Walkalator) เพื่อทดแทนสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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1) การวิเคราะห์ผลต่างทางด้านราคา
โดยท ำกำรวิ เ ครำะห์ ใ นเชิ ง รำคำค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งและหลั ง จำกก่ อ สร้ ำ งแล้ ว เสร็ จ งำนทำงเดิ น เลื่ อ น
Walkalator ระยะทำงก่อสร้ำงประมำณแบ่งออกเป็น 3 ทำงเลือก โดยมีควำมกว้ำงของ Walkalator เฉลี่ย 8.00
เมตร ได้แก่
(1) ระยะทำงจำกสถำนีสุรศักดิ์ (S5) ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เป็นระยะทำงทั้งสิ้น 545.00 เมตร
มีค่ำก่อสร้ำงประมำณ 647,030,241.24 บำท (ตารางที่ 2.3-1)
(2) ระยะทำงจำกสถำนีช่องนนทรี (S3) ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เป็นระยะทำงทั้งสิ้น 683.783 เมตร
มีค่ำก่อสร้ำงประมำณ 810,572,373.16 บำท (ตารางที่ 2.3-2)
(3) ระยะทำงจำกสถำนีช่องนนทรี (S3) ถึงสถำนีสุรศักดิ์ (S5) เพื่อรองรับทั้งสองสถำนีเป็นระยะทำง
ทั้งสิ้น 1,228.783 เมตร มีค่ำก่อสร้ำงประมำณ 1,452,801,334.20 บำท (ตารางที่ 2.3-3)
จำกนั้ น ท ำกำรประเมิ น ค่ ำ กำรก่ อ สร้ ำ งสถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4) (ตารางที่ 2.3-4) และน ำมำ
เปรียบเทียบทำงเลือกทั้งหมด (ตารางที่ 2.3-5)
ตารางที่ 2.3-1 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน (Walkalator) สถำนีสุรศักดิ์ (S5)
ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ที่
1

Description (รายละเอียด)
Quantity (จานวน)
Preliminary Work for Design
1 งำน
(งำนเตรียมกำรออกแบบ)
2 Structure & Architect
1 งำน
(โครงสร้ำงและสถำปัตย์)
3 Renovate Existing Station
1 งำน
(งำนปรับปรุงสถำนีเดิม)
4 Equipment for System Work
1 งำน
(เครื่องจักรและอุปกรณ์งำน Travellator)
5 System Work
1 งำน
(งำนระบบไฟฟ้ำเครื่องกลประกอบอำคำร)
ราคาค่าก่อสร้าง
ค่าดาเนินการ 6%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวม
หมายเหตุ: สถำนีสรุ ศักดิ์ (S5) ถึงตำแหน่งสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) รวม ระยะทำง 545.00 เมตร

ราคารวม (บาท)
5,408,079.42
402,699,284.39
4,233,186.57
146,018,144.22
12,114,097.89
570,472,792.49
34,228,367.55
42,329,081.20
647,030,241.24

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 2.3-2 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน (Walkalator) สถำนีช่องนนทรี (S3)
ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ที่
1
2
3
4

Description (รายละเอียด)
Quantity (จานวน)
Preliminary Work for Design (งำนเตรียมกำรออกแบบ)
1 งำน
Structure & Architect (โครงสร้ำงและสถำปัตย์)
1 งำน
Renovate Existing Station (งำนปรับปรุงสถำนีเดิม)
1 งำน
Equipment for System Work
1 งำน
(เครื่องจักรและอุปกรณ์งำน Travellator)
5 System Work (งำนระบบไฟฟ้ำเครื่องกล ประกอบอำคำร)
1 งำน
ราคาค่าก่อสร้าง
ค่าดาเนินการ 6%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวม
หมายเหตุ: สถำนีช่องนนทรี (S3) ถึงตำแหน่งสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) รวม ระยะทำง 683.78 เมตร.

ราคารวม (บาท)
6,785,234.44
505,245,733.54
4,233,186.57
183,201,329.75
15,198,925.13
714,664,409.42
42,879,864.57
53,028,099.18
810,572,373.16

ตารางที่ 2.3-3 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน (Walkalator) สถำนีช่องนนทรี (S3)
ถึงสถำนีสุรศักดิ์ (S5)
ที่
1
2
3
4

Description (รายละเอียด)
Quantity (จานวน)
Preliminary Work for Design (งำนเตรียมกำรออกแบบ)
1 งำน
Structure & Architect (โครงสร้ำงและสถำปัตย์)
1 งำน
Renovate Existing Station (งำนปรับปรุงสถำนีเดิม)
1 งำน
Equipment for System Work
1 งำน
(เครื่องจักรและอุปกรณ์งำน Travellator)
5 System Work (งำนระบบไฟฟ้ำเครื่องกล ประกอบอำคำร)
1 งำน
ราคาค่าก่อสร้าง
ค่าดาเนินการ 6%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวม
หมายเหตุ: สถำนีช่องนนทรี (S3) ถึงตำแหน่งสถำนีสุรศักดิ์ (S5) รวมระยะทำง 1228.78 เมตร

ราคารวม (บาท)
12,193,313.85
907,945,017.92
4,233,186.57
329,219,473.97
27,313,023.03
1,280,904,015.34
76,854,240.92
95,043,077.94
1,452,801,334.20

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 2.3-4 รำยละเอียดค่ำก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) พร้อมระบบสำหรับกำรเดินรถไฟฟ้ำทั้งสิ้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

Description (รายละเอียด)
Preliminary Work for Design (งำนเตรียมกำรออกแบบ)
Structure & Architect (โครงสร้ำงและสถำปัตย์)
System Work (งำนระบบไฟฟ้ำเครื่องกลประกอบอำคำร)
Other Work
Connection Walkway AIA
ค่ำดำเนินกำร 6%
Utility Work (งำนสำธำรณูปโภค)
Train Operation System (งำนระบบเดินรถไฟฟ้ำ)
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเงินทั้งสิ้น

Quantity (จานวน)

ราคารวม (บาท)
9,550,000.00
244,420,783.80
49,306,098.00
79,118,720.00
7,130,055.05
23,371,539.41
63,665,000.00
117,700,000.00
594,262,196.26
41,598,353.74
635,860,550.00

ตารางที่ 2.3-5 สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนรำคำงำนก่อสร้ำงสถำนีใหม่ศึกษำวิทยำ (S4) และงำนทำงเดิ น เลื่ อ น
(Walkalator)
ที่
Description (รายละเอียด)
ราคารวม (บาท)
1 รำคำค่ำก่อสร้ำงสถำนีใหม่ศึกษำวิทยำ (S4)
635,860,550.00
2 รำคำค่ำก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อนจำกสถำนีสุรศักดิ์
647,030,241.24
(S5) ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ระยะทำง 545.00 เมตร
3 รำคำค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งทำงเดิ น เลื่ อ นจำกสถำนี ช่ อ ง
นนทรี (S3) ถึงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ระยะทำง 810,572,373.16
683.783 เมตร
4 รำคำค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งทำงเดิ น เลื่ อ นจำกสถำนี ช่ อ ง
นนทรี (S3) ถึ ง สถำนี สุ ร ศั ก ดิ์ (S5) ระยะทำง 1,452,801,334.20
1228.783 เมตร

ผลต่าง
-

ผลต่างคิดเป็น %
-

-11,169,691.24

1.76 %

-174,711,823.16

27.48 %

-816,940,784.19

128.48 %

สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนรำคำงำนก่อสร้ำงเปรียบเทียบทำงเดินเลื่อน (Walkalator) กับก่อสร้ำง
สถำนีใหม่ศึกษำวิทยำ (S4) การก่อสร้างสถานีใหม่ศึกษาวิทยามีราคาค่าก่อสร้างที่ถูกกว่า เนื่องด้วยกำรก่อสร้ำง
ทำงเดินเลื่อนนั้นจำนวนของทำงเดินเลื่อน (Travellator) เพิ่มขึ้นตำมระยะควำมยำวของทำงเดินเลื่อน จึงทำให้
รำคำค่ำก่อสร้ำงรวมถึงกำรรักษำดูแลและซ่อมบำรุงมีรำคำที่สูง จึงสรุปได้ว่ำก่อสร้ำงสถำนีใหม่จะส่งผลดีกว่ำกำร
ก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2) วิเคราะห์ผลต่างทางด้านเวลา
โดยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงขึ้นอยู่กับกำรออกแบบและตรวจสอบโครงสร้ำงเดิม สถำนีใหม่ศึกษำวิทยำ
(S4) ได้มีกำรคิดคำนวณและเตรี ยมโครงสร้ำงไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มกำรก่อสร้ำงครั้งแรก ในส่วนของทำงเดินเลื่ อน
(Walkalator) นั้นไม่ได้เตรียมกำรก่อสร้ำงได้ตั้งแต่ตอนเริ่มก่อสร้ำงครั้งแรก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษำและคำนวณ
น้ำหนักและควำมเหมำะสมใหม่ทั้งหมดทำให้ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-6 กำรวิเครำะห์ผลต่ำงด้ำนเวลำกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และทำงเดินเลื่อน (Walkalator)
Item
1
2
3
4
5
6
7

Description
(รายละเอียด)
งำนเตรียมงำน
งำนออกแบบ
งำนรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค
งำนโครงสร้ำง
งำนสถำปัตยกรรม
งำนระบบประกอบอำคำร
งำนระบบเดินรถไฟฟ้ำ
รวมระยะเวลำก่อสร้ำง
ใช้เวลามากกว่าสถานีใหม่

S5-S4
545.00 เมตร
45 วัน
180 วัน
280 วัน
450 วัน
250 วัน
150 วัน
60 วัน
660 วัน
120 วัน

ระยะเวลาการก่อสร้าง
S3-S4
S3-S5
683.78 เมตร 1228.78 เมตร
45 วัน
45 วัน
180 วัน
180 วัน
280 วัน
280 วัน
550 วัน
620 วัน
280 วัน
300 วัน
180 วัน
180 วัน
60 วัน
60 วัน
750 วัน
780 วัน
210 วัน
240 วัน

Station
S4
45 วัน
150 วัน
210 วัน
487 วัน
271 วัน
120 วัน
150 วัน
540 วัน

สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนระยะเวลำก่อสร้ำงเปรียบเทียบทำงเดินเลื่อน (Walkalator) กับก่อสร้ำง
สถำนีใหม่ศึกษำวิทยำ (S4)
(1) งำนเตรียมงำนสำมำรถเตรียมงำนเท่ำกันทั้งหมด
(2) งำนออกแบบ สถำนีใหม่ใช้เวลำในกำรออกแบบน้อยกว่ำเพรำะโครงสร้ำงเดิมคำนวณกำรเพิ่มเติม
ของน้ ำหนั ก สถำนี ใ หม่ ม ำตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ สร้ ำ งโครงกำร จึ ง ใช้ เ วลำในกำรวิ เ ครำะห์ โ ครงสร้ ำ งเดิ ม ไม่ น ำน
ในส่วนของทำงเดินเลื่อน (Walkalator) จำเป็นต้องวิเครำะห์โครงสร้ำงที่จะต้องวำงลงบนโครงสร้ำงเดิมนอกสถำนี
ที่ยังไม่ได้เตรียมน้ำหนักไว้ตั้งแต่เริ่มโครงกำรจึงใช้เวลำมำกกว่ำ
(3) งำนรื้อย้ำยสำธำรณูปโภคที่สถำนีใหม่มีตำแหน่งที่จะวำงบันได บันไดเลื่อน และลิฟต์สำหรับผู้
พิกำรจำนวนทั้งสิ้น 7 จุด ส่วนทำงเดินเลื่อนจำเป็นต้องมีบันได บันไดเลื่อนและลิฟต์สำหรับคนพิกำรระหว่ำงทำง
ด้วยและทำให้กำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภคมีจำนวนมำกขึ้น จึงใช้เวลำมำกกว่ำสร้ำงสถำนีใหม่

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(4) งำนโครงสร้ ำงที่ส ถำนี ใหม่ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 487 วัน ส่ ว นทำงเดินเลื่ อนงำนติดตั้งและ
กำรสั่ง นำเข้ำ ทำงเลื่อน (Travellator) ที่มีจำนวนมำกใช้เวลำในกำรผลิตและติดตั้งมำก
(5) งำนสถำปัตยกรรมเนื่องจำกปริมำณพื้นที่ ควำมยำวของทำงเดินเลื่อนมีมำกกว่ำจึงใช้ เวลำในกำร
ดำเนินกำรนำนกว่ำ
(6) งำนระบบประกอบอำคำร เนื่องด้วยระยะทำงของทำงเดินเลื่อนมีควำมยำวระบบไฟฟ้ำไม่สำมำรถ
ที่จะรองรับได้หำกเดินสำยไฟจำกสถำนี จำเป็นต้องตั้งตู้จ่ำยไฟฟ้ำจำกสถำนีเพิ่มเติมทำให้กำรทำงำนนำนกว่ำ
(7) งำนระบบเดินรถไฟฟ้ำสถำนีใหม่ใช้ระยะเวลำนำนกว่ ำเพรำะมีงำนที่ต้องรองรับระบบกำรเดิน
รถไฟฟ้ำ ส่วนทำงเดินเลื่อนมีเพียงงำนติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จึงใช้เวลำน้อยกว่ำ
สรุปกำรก่อสร้ำงสถำนีใหม่ใช้เวลำทั้งหมด 540 วัน ในส่วนของทำงเดินเชื่อมใช้เวลำก่อสร้ำงที่ 660 วัน
750 วัน และ 780 วัน ตำมล ำดับ ดังนั้ น จึงวิเครำะห์ ไ ด้ว่ ำ กำรก่ อ สร้ ำงสถำนีใ หม่ใช้ เวลำในกำรก่ อสร้ ำ งที่ มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน
จำกกำรวิเครำะห์ทำงเลือกของกำรก่อสร้ำงทำงเดินเลื่อน (Walkalator) และกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยด้ำนรำคำค่ำก่อสร้ำงและปัจจัยด้ำนเวลำ พบว่ำ กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
มีควำมเหมำะสมกว่ำ จึงเลือกกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ใหม่

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ
3.1

สถานีศึกษาวิทยา (S4)
1) รายละเอียดสถานีศึกษาวิทยา
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เป็นสถำนที่ที่จะก่อสร้ำงขึ้นใหม่ อยู่ระหว่ำงสถำนีช่องนนทรี (S3) และ
สถำนีสุรศักดิ์ (S5) ตั้งอยู่บนโครงสร้ำงตอม่อเดิมที่อยู่กลำงคลองสำทร ระหว่ำงสำทรซอย 9 ถึง สำทรซอย 11
โดยเป็นโครงสร้ำงบนดินตำมลักษณะโครงกำรเดิม มีรำยละเอียดประกอบด้วย
(1) ชั้นชำนชำลำ (PLATFORM)
ชั้นชำนชำลำ เป็นชั้นสำหรับรอขึ้นขบวนรถไฟฟ้ำ ซึ่งชั้นชำนชำลำจะมีควำมยำว 150 เมตร
กว้ำง 22.6 เมตร จะเป็นชำนชำลำแบบที่มีรถไฟฟ้ำวิ่งระหว่ำงกลำงของชำนชำลำ มีหลังคำคลุมทั้งชำนชำลำ
มีรำงรับน้ำฝนจำกหลังคำ ระดับควำมสูงจำกพื้นถึงหลังคำสถำนีอยู่ที่ 21.75 เมตร (ภาพที่ 3.1-1)
(2) ชั้นจำหน่ำยตั๋ว (CONCOURSE)
ชั้นจำหน่ำยตั๋ว ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับ ผู้โดยสำรแบ่งแยกกำรเข้ำออกสถำนีด้วยระบบ
ประตู อัตโนมัติ และพื้ น ที่ ที่ เกี่ย วข้องกับ กำรทำงำนด้ำนเทคนิค เช่น ห้ องควบคุมสถำนี ห้ องจำหน่ ำยตั๋ ว
โดยสำร ห้องกำรเงิน ห้องพยำบำล ห้องพักพนักงำน ห้องเครื่องมือติดต่อสื่อสำรอำณัติสัญญำณขนำดของพื้นที่
ของชั้นจำหน่ำยตั๋ว มีค วำมยำว 120 กว้ำง 22.5 เมตร มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นลงไปยังชั้นชำนชำลำ 4 จุด
บันไดเลื่อน 2 จุด ลิฟต์ 2 จุด นอกจำกนี้ชั้นจำน่ำยตั๋วยังเชื่อมต่อกับทำงเชื่อมอำคำร AIA และเชื่อมต่อกับ
สะพำนลอยเดิมของ กทม. (ภาพที่ 3.1-1)
(3) ชั้นพื้นถนน (GROUND LEVEL)
ชั้นพื้นถนน ประกอบด้วย ทำงเท้ำ ลิฟต์จำนวน 2 จุด บันไดเหล็ก 4 จุด และบันไดเลื่อน 1 ชุด
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทำงเท้ำ เพื่อเป็นทำงขึ้นสถำนีไปยังชั้นจำหน่ำยตั๋ว รวมถึงห้องเครื่องต่ำงๆ เช่น ห้องปั้มกำร
ส่งจ่ำยน้ำ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ ถังเก็บน้ำขนำด 10 ลบ.ม. ซึ่งจะอยู่บริเวณเกำะกลำงของถนนโดยไม่มีกำร
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงลงในคลองสำทร (ภาพที่ 3.1-2)
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ภาพที่ 3.1-1 แบบโครงสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)
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ภาพที่ 3.1-2 แบบชั้นพื้นกำรวำงถังเก็บน้ำบนฐำนตอม่อที่ไม่มีกำรก่อสร้ำงลงในคลองสำทร
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2) การออกแบบและเตรียมโครงการ
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ได้มีกำรออกแบบและเริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 และได้มีกำรกำหนดตำแหน่งของสถำนีรถไฟฟ้ำและเตรียมกำรก่อสร้ำงฐำนรำกของสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) ตั้ ง ก่ อ สร้ ำ งโครงกำร (ภาพที่ 2.1-1) ซึ่ ง กำรก่ อ สร้ ำ งดั ง กล่ ำ วได้ ด ำเนิ น กำรในส่ ว นกำรก่ อ สร้ ำ ง
ฐำนรำกตอม่อของสถำนีซึ่งเป็นกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลำยด้ำน จึงได้มี
กำรก่อสร้ำงไปพร้อมกับกำรก่อสร้ำงสำยทำงหลักทั้งหมด โดยโครงสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ตั้งอยู่บนถนน
สำทรเหนือ พื้นที่เขตบำงรัก และเขตสำทร กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โครงสร้ำงสถำนีมีขนำดควำม
ยำว 150 เมตร อยู่ห่ ำงจำกสถำนี สุรศักดิ์ (S5) วัดจำกขอบสถำนียำวประมำณ 470 เมตร และอยู่ห่ำงจำก
สถำนีช่องนนทรี (S3) วัดจำกขอบสถำนียำวประมำณ 608 เมตร (ภาพที่ 3.1-3)
เมื่อพิจ ำรณำพื้น ที่ไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4) พบว่ำ มีพื้น ที่ไวต่อผลกระทบที่เป็นโรงเรี ยนและโรงพยำบำลตั้งอยู่ด้ำนปลำยของสถำนี
บริเวณสำทรซอย 9 และซอยศึกษำวิทยำ มีรำยละเอียดดังนี้
(1) โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
ตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นลงด้ำนทิศตะวันออกของสถำนี โดยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนสำทรกับซอย
ศึกษำวิทยำ (สำทรซอย 10) ปัจจุบันใช้ทำงเข้ำออกในซอยศึกษำวิทยำเป็นเส้นทำงหลัก ซึ่งอยู่ห่ำงถนนสำทร
ประมำณ 40 เมตร ส่วนประตูด้ำนสำทรปิดไม่มีกำรใช้ประโยชน์ โดยมีรำยละเอียดของโรงเรียนดังนี้
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่นเป็นโรงเรียนระดับอนุบำล มีกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบำล
(อำยุ 2 ขวบ) ถึงอนุบำล3 (อำยุ 5 ขวบ) มีนักเรียนประมำณ 100 คน (เตรียมอนุบำล 19 คน (ชำย 9 คน หญิง
10 คน) อนุบำล 1 จำนวน 26 คน (ชำย 10 คน หญิง 16 คน) อนุบำล 2 จำนวน 29 คน (ชำย 12 คน หญิง
17 คน) อนุบำล 3 จำวน 26 คน (ชำย 12 คน หญิง 14 คน) รวมชำย 43 คน หญิง 57 คน) มีผู้บริหำร 3 คน
ครูมีวุฒิครู 15 คน ครูผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก 2 คน โดยมีจำนวนอำคำร 3 อำคำร เป็นอำคำรสูง 2 ชั้น อยู่ห่ำงจำก
ถนนสำทร 35 เมตร เนื้อที่ของโรงเรียนประมำณ 1.5 ไร่ โดยด้ำนหน้ำของโรงเรียนจะเป็นสนำมเด็กเล่น และมี
กำรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงำจำนวนมำก
(2) โรงพยำบำลบำงรัก
ที่ตั้งของโรงพยำบำลบำงรัก ด้ำนหน้ำติดถนนสำทร ส่วนด้ำนข้ำงติดซอยสำทรซอย 9 เป็น
โรงพยำบำลรักษำโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ โดยให้กำรบริกำรรักษำวินิจฉัยโรคโดยไม่มีกำรพักค้ำง
คืน มีเนื้ อที่ ป ระมำณ 3 ไร่ เดิ ม มี อำคำรสู ง 4 ชั้ น ติด ด้ ำนหน้ ำถนนสำทรห่ ำงจำกถนนประมำณ 10 เมตร
ด้ำนหลังอำคำรเป็นลำนจอดรถ ปัจจุบัน มีกำรรื้ออำคำรและมีแผนกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่สูง 17 ชั้น คำดว่ำ
จะสำมำรถให้บริกำรได้ในปี พ.ศ. 2565
จำกกำรออกแบบสถำนี ตั้งแต่ต้นของโครงกำร ทำให้ สถำนีอยู่ใกล้ พื้นที่ไวต่อผลกระทบ (sensitive
area) ที่เป็นโรงเรียนและโรงพยำบำลที่ตั้งอยู่ใกล้สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ทั้งนี้ทำงโครงกำรได้ให้ควำมสำคัญต่อ
พื้นที่ไวต่อผลกระทบดังกล่ำว โดยได้ดำเนินกำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรและ
สร้ำงมำตรกำรในกำรป้องกัน แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ทั้ งนี้ เมื่อกำรก่อสร้ำงสถำนี
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ศึกษำวิทยำ (S4) เสร็จสิ้นจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรทั้งผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น และ
ผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลบำงรัก ทำให้สำมำรถเดินทำงได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.1-3

ระยะทำงระหว่ำงสถำนีช่องนนทรี (S3) สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และสถำนีสุรศักดิ์ (S5)

3) มาตรฐานระยะห่างระหว่างสถานีของระบบขนส่งมวลชน
ในส่วนกำรพิจำรณำระยะห่ำงของสถำนี ศึกษำวิทยำ (S4) จำกสถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนี
สุรศักดิ์ (S5) โดยสำมำรถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ
(1) ทำงด้ ำ นเทคนิ ค โดยทำงด้ ำ นเทคนิ ค เนื่ อ งด้ ว ยกำรเตรี ย มกำรไว้ ตั้ ง แต่ เริ่ ม โครงกำร
ได้จัดเตรียมโครงสร้ำงสำหรับกำรเพิ่มสถำนีนี้ไว้ตั้งแต่ต้น ประกอบกับระยะทำงเดิมหำกไม่มีสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) นั้ น จะเท่ำกับ 1,230 เมตร โดยประมำณ ระยะห่ ำงค่อนข้ำงมำก ดังนั้นหำกมีสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
มำอยู่ระหว่ำงกลำงจะทำให้กำรเดินทำงสะดวกขึ้น
(2) ทำงด้ำนควำมจำเป็น เนื่องด้วยเมื่อเริ่มโครงกำรไว้แต่เดิม บริเวณสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ยังมี
ผู้คนสัญจรอยู่ ไม่มำกแต่ตอนนี้ มีอำคำรเพิ่มเติมมำกขึ้น เช่นอำคำรสำทร AIA (AIA Sathorn Tower) และอำคำร
อื่นๆ อีกมำกมำย รวมถึงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจได้เข้ำมำถึงบริเวณนี้มำกขึ้นจึงมีควำมจำเป็นที่ต้องสร้ำง
สถำนี นี้เพื่อรองรับประชำชนที่เพิ่มมำกขึ้น และเพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่ประชำชนรองรับกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจ
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สำหรับ กำรศึกษำจำกกำรสำรวจและรำยงำนเรื่องระยะห่ ำงระหว่ำงสถำนี โดยอ้ำงอิงหนังสื อ
Human Transit: How Clearer Thinking about Public Transit Can Enrich Our Communities and
Our Lives เขี ย นโดย Jarrett Walker (the professional of public transit consultant) เมื่ อ April 24,
2011 มีร ำยงำนกำรศึก ษำว่ำระยะห่ ำงของกำรเดิ นของประชำชนถึ งกำรให้ บ ริก ำรระบบขนส่ งสำธำรณะ
(Walking distance to transit) พบว่ำหำกต้องเดินด้วยเท้ำระยะห่ำงเกิน 400 เมตร หรือ 0.25 ไมล์ จะทำให้
กำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะลดลงหั นไปใช้รถยนต์ส่วนตัวมำกขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในกำรเดินด้วยว่ำ มี
อุปสรรคในกำรเดินเท้ำมำกแค่ไหน
Walking distance to transit
The question of walking distance in transit is much bigger than it seems. A huge
range of consequential decisions — including stop spacing, network structure, travel time,
reliability standards, frequency and even mode choice — depend on assumptions about
how far customers will be willing to walk. The same issue also governs the amount of
money an agency will have to spend on predictably low-ridership services that exist purely
for social-service or “equity” reasons.
Yesterday I received an email asking about how walking distance standards vary around the
world. I don’t know the whole world, but in the countries I’ve worked in (US, Canada,
Australia, New Zealand) the view is pretty consistent:
 If you have to choose a single walking distance standard for all situations, the
most commonly cited standard is 400m or 1/4 mi. Europe tends to be comfortable with
slightly longer distances.
 However, people walk further to faster services. (Rail advocates are more likely
to phrase this as “people walk further to rail”.) This doesn’t have to be a sociological or
humanistic debate, though urbanists often frame it that way. If you are a rational and
informed actor seeking to minimize travel time, it often makes sense to walk more than
400m to a rapid transit station rather than wait for a bus to cover such a short distance.
 Although the common standard is 400m or 1/4 mi, we all know that this cannot
possibly be a hard boundary. It makes no sense to assume that if you live 395m from a bus
stop you’ll be totally happy to walk that distance while your neighbor, who lives 405m from
the same stop, will be totally unwilling to. Obviously, the relationship between distance
and willingness to walk is a continuous curve without sharp breaks. This has to be said
because our language often forces us to create the illusion of sharp breaks, e.g. when we
say something like “people are generally willing to walk up to 400m to transit.”
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Finally, it’s remarkably hard to sift data into a form that produces unequivocal guidance on
the question. For example, the leading US guide on transit planning, the Transit Capacity
and Quality of Service Manual, offers only this:
This survey-based graph shows the breakdown of local bus passengers by the
distance they walked to get to the service. As you’d expect, few people walk more than
200m in downtown Washington, DC because in such a densely served area, few people
would need to. In low-density Calgary, at the opposite extreme, many people have to walk
fairly long distances.

(Source: TCQSM Chapter 3, Appendix A, p. 3-93. Discussion and version in US units is on p. 3-9.)
But extrapolating opinions from behavior is a tricky business. It’s hard to reason
from how far people walk to how far they’re willing to walk. To do that, you’d have to
determine whether each rider would be willing to walk further than he actually has to walk.
You’d also have to speculate about each rider’s available options. If 1/10 of Calgary’s bus
riders walk 600m or more, does that mean they’re willing to? Or does it mean that these
people are so lacking in good alternatives that they feel forced to walk that far? (The
difference between “high income” and “low income” Washington DC suggests that range of
options does have something to do with it.) Sociologists and demographers can have a field
day parsing this question, but they’re unlikely to come up with an answer of such statistical
certainty that it definitively sweeps the question aside.
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So we approximate. We generally assume that 400 m is a rough upper bound for slow
local-stop service, and that for rapid-transit (usually rail) we can expect people to walk up to
1000m or so.
But when we try to apply these rules of thumb, we hit another hard issue (or at least
we do if we’re willing to acknowledge it). Are we talking about true walking distance, or just
air distance? Over and over, in transit studies, you’ll see circles around bus stops being used
to indicate the potential market area, as though everyone within 400m air distance is within
400m walk distance.
Remember this graphic?

In both images, the red dot is a transit stop and the red circle is an air-distance
radius. If you draw 400m circles around stops based on the assumption of a 400m walking
distance, you’re implying that the whole circle is within walking distance. In fact, even with
the near-perfect pedestrian grid in the right-hand image, the area within 400m walk (outline
in blue) is only 64% of the red air-distance circle. With an obstructed suburban network like
the left-hand image, it can be less than 30%.
Obviously, the market area around each stop should really be defined by the
walkable area, which requires a knowledge of the local pedestrian network. That requires a
complete GIS database of every walkable link in the community — an extremely detailed
task that few jurisdictions have been willing to attempt until recently. Even in Canberra,
Australia, which is known in the business for the extreme richness of off-street pedestrian
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connections, no reliable database of them was available for modelling purposes as recently
as last year.
Still, if you don’t have such a database, it should be easy to adjust the walking
distance standard to reflect the problem. If you know you have a good street grid, then you
can just adjust the radius to reflect the area within 400m walk. In the right-hand image
above, do the math and you’ll figure out that if the radius of the red circle is 400m, then a
circle whose area is the same as that of the blue diamond — the actual area in walking
distance — would have a radius of 319m. So if you want to roughly model the actual
radius that arises from a 400m walking distance, and you have a well-connected street grid,
draw a circle 319m in radius. That doesn’t give you the correct boundaries of the area —
it’s a circle rather than a square — but it’s a far better approximation than just drawing a
400m circle. I have never actually seen this done, and I’m not sure why.
One reason might be that secretly, we transit planners all want people to walk
further. After all, most transit planners don’t want to just passively respond to current
behavior. If they did, they’d all be highway engineers. Most transit planners believe in the
importance of shifting behavior in more sustainable directions, and see both transit ridership
and walking as deserving encouragement through intervention. They are also aware of the
public health benefits of walking.
But we have a more vivid motive to encourage walking. The nature of the transit
product is such that if we could stop less often, assuming longer walk distances, we could
achieve both better running times and reduced operating cost; the latter could be
reinvested as higher frequency. So the two most fundamental determinants of transit travel
time — running time and frequency — both depend on our assumption about walking
distance.
With such basic things at stake, it’s understandable that planners are always looking for ways
to push walking distance wider. That may be the real reason that generations of planners
have chosen to approximate a 400m walk with a 400m circle, even though every pedestrian
knows how absurd that is.
I prefer to just have the argument in simpler terms. In Canberra, we pushed the
walking distance standard from 400m to 500m, not because people were calling us
demanding to walk further, but rather because we looked at how much more frequency and
speed we would achieve, and the ridership that could attract, and decided that 100m of
radius was a small price to pay for such benefits. It comes back to that graph near the top
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of this post, showing how far people walk to transit in different cities. There’s no definitive
authority for a 400m standard as opposed to 300m or 500m or even 600m. Yes, if you pick
a bigger radius you’ll lose riders from the outer edges of the radius, but on the other hand,
you may buy so much travel time and frequency that your ridership goes up. As with
everything else in transit, it depends on what you’re trying to do.
4) การพิจารณาพื้นที่บนทางเท้าและลิฟต์
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร)
กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) ซึ่งมีส่วน
ของบั นไดขึ้นลงสถำนีและลิฟต์ที่ต้องใช้พื้น ที่ทำงเท้ำในกำรก่อสร้ำง โดยทำงโครงกำรได้พยำยำมออกแบบ
เพื่อให้เหลือพื้นที่ทำงเท้ำอย่ำงน้อย 1.50 เมตร เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและ
คนชรำ ตำมกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ.
2548
สถำนี ศึกษำวิทยำ (S4) จะมีกำรใช้พื้ นที่ เพื่ อก่อสร้ำงบั นได้ขึ้ นลงสถำนี และลิ ฟต์ จำนวน 5 พื้ นที่
ประกอบด้วยทำงขึ้น-ลงที่เป็นบันไดเดินขึ้น 4 ตำแหน่ง ทำงขึ้น-ลงด้วยบันไดเลื่อน 1 ตำแหน่ง และลิฟต์ฝั่งล่ะ
1 ตัว รวมลิฟต์ 2 ตัว (ภาพที่ 3.1-4) มีรำยละเอียดดังนี้
4.1) ความกว้างทางเท้า
(1) ทำงขึ้น-ลง บริเวณหน้ำโรงพยำบำลบำงรัก มีตำแหน่งบันไดทำงขึ้น-ลง มีควำมกว้ำงของ
ทำงเท้ำขนำด 1.500 เมตร และบริเวณเสำรองรับโครงสร้ำงบันไดมีควำมกว้ำงทำงเท้ำ 1.618 เมตร (ภาพที่ 3.1-5)
(2) ทำงขึ้น-ลงและลิฟต์ บริเวณหน้ำธนำคำรยูโอบี ประกอบด้วยทำงขึ้น -ลงที่เป็นบันได
เลื่อน จำนวน 1 ตำแหน่ง มีทำงเท้ำส่วนเหลือกว้ำง 1.500 เมตร และลิฟต์จำนวน 1 ตำแหน่ง มีควำมกว้ำงของ
ทำงเท้ำจำกขอบทำงถึงโครงสร้ำง 1.500 เมตร (ภาพที่ 3.1-6)
(3) ทำงขึ้น-ลง บริเวณหน้ำอำคำรเอไอเอ มีควำมกว้ำงของทำงเท้ำบริเวณบันไดทำงขึ้น-ลง
1.910 เมตร และบริเวณเสำรองรับโครงสร้ำงบันไดควำมกว้ำงทำงเท้ำที่เหลือ 1.960 เมตร (ภาพที่ 3.1-7)
(4) ทำงขึ้ น -ลง บริ เวณอำคำร Health Land Spa จะมี พื้ นที่ ท ำงเท้ ำควำมกว้ำงบริ เวณ
ก่อสร้ำงบันไดขึ้น-ลง 1.822 เมตร และบริเวณเสำโครงสร้ำงรองรับบันไดควำมกว้ำงทำงเท้ำ 1.954 เมตร (ภาพที่ 3.1-8)
(5) ลิ ฟต์ บริ เวณหน้ ำสถำนทู ตเมียนมำร์ มีควำมกว้ำงของทำงเท้ำหลั งจำกเหลื อพื้ น ที่
ก่อสร้ำงลิฟต์ 1.678 เมตร และทำงขึ้น-ลง บริเวณโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น เหลือควำมกว้ำงทำงเท้ำ 1.852 เมตร
(ภาพที่ 3.1-9)
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ภาพที่ 3.1-4 ตำแหน่งกำรใช้พื้นที่ทำงเท้ำเพื่อกำรก่อสร้ำงบันไดทำงขึ้น-ลงและลิฟต์ของสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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ภาพที่ 3.1-5 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงพยำบำลบำงรัก

ภาพที่ 3.1-6 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรยูโอบี
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ภาพที่ 3.1-7 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรเอไอเอ

ภาพที่ 3.1-8 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณ Health Land Spa
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ภาพที่ 3.1-9 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
4.2) ระบบลิฟต์
ระบบลิฟต์ที่ติดตั้งทั้ งหมดต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือไม่ด้อยไปกว่ำระบบลิฟต์ที่ใช้ใน
ระบบขนส่ ง มวลชน โดยลิ ฟ ต์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ติ ด ตั้ ง จะต้ อ งมี ผ ลงำนร่ ว มกั บ ระบบขนส่ ง มวลชนในเขต
กรุงเทพมหำนครและต้องมีคุณสมบัติตำมกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำรับผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ. 2548 โดยทำงเชื่อมต่อระดับพื้นเข้ำประตูลิฟต์ มีควำมลำดชัน ไม่เกิน 1:12
ควำมยำวแต่ละช่วงไม่เกิน 6.00 เมตร มีพื้นที่หน้ำทำงลำดที่ว่ำงยำวไม่น้อยกว่ำ 1.500 เมตรและมีควำมกว้ำง
ของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ 1.500 เมตร
(1) มำตรฐำนและเกณฑ์กำหนดในกำรปฏิบัติงำน
อุ ป ก รณ์ ข อ งระ บ บ ลิ ฟ ต์ ทุ ก ขั้ น ต อ น ต้ อ งมี คุ ณ ภ ำพ ไม่ ต่ ำก ว่ ำ ม ำต รฐ ำน
ผลิตภัณ ฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) หรทอมำตรฐำนของประเทศผลิต ซึ่งต้องมีมำตรฐำนไม่ต่ำกว่ำ Japanese
Standard หรือ American Standard หรือ European Standard และจะต้องผลิตจำกโรงงำนที่ได้มำตรฐำน
ISO 14001:2004 และ ISO 9001:2000 ติ ด ตั้ งโดยบริษั ท ฯ ที่ ได้ ม ำตรฐำน ISO 9001:2008 และ OSHAS
18001 โดยผู้ติดตั้งจะต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้ถูกทิ้งงำนและได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว
(2) รำยละเอียดของลิฟต์สำหรับคนพิกำร
(2.1) ทั่วไป
ชนิด : ลิฟต์โดยสำรสำหรับคนพิกำรชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์
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น้ำหนักบรรทุก : ไม่น้อยกว่ำ 630 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสำร 9 คน หรือ ตำม
มำตรฐำน EN 81
ควำมเร็ว : ไม่น้อยกว่ำ 60 เมตรต่อนำที
กำรหยุดรับส่ง : หยุดรับส่ง 2 ชั้นระหว่ำงระดับพื้นดินกับชั้นจำหน่ำยตั๋วประตู
เข้ำออกด้ำนเดียว
ระบบกำรทำงำน : แบบลิฟต์เดี๋ยวหยุดรับส่งทั้งขำขึ้นและขำลง (Simplex Up
and Down Full Collective)
ระบบประตูเลื่อน : 2 บำนเลื่อนเปิด-ปิดจำกกึ่งกลำงโดยอัตโนมัติ หรือ 2 บำน
เลื่อนเปิด-ปิดจำกด้ำนข้ำงอัตโนมัติ
ขนำดของประตูลิฟต์ : กว้ำง 900 มม. สูง 2,100 มม.
ขนำดตัวลิฟต์ (ภำยใน) : มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1,100 มม. และมีควำมลึกไม่
น้อยกว่ำ 1,400 มม.
ควำมลึกบ่อลิฟต์ : 1,450 มม. หรือตำมที่ระบบในบริษัทผู้ผลิตระบบรองรับกำร
กระแทกที่ก้นลิฟต์ เป็นชนิดสปริงหรือตำมที่ระบุโดย บริษัทผู้ผลิต
สถำนที่ติดตั้งห้องเครื่องลิฟต์ : เป็นชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์
(2.2) ระบบไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ำระบบลิฟต์ : เป็นระบบไฟฟ้ำกระแสสลับ 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สำย 50 ไซเคิล
ไฟฟ้ำระบบแสงสว่ำง : เป็นระบบไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเคิล
(2.3) อุปกรณ์ประกอบประตูชำนพัก
ประตูชำนพักทุกชั้น : Stainless Steel Hairline หรือ Brushed Stainless Steel
กรอบประตู ช ำนพั ก ทุ ก ชั้ น : Narrow Type, Narrow Frame, Stainless
Steel Hairline หรือ Brushed Stainless Steel Extruded Aluminum
ธรณีประตู : Extruded Aluminum
แผงควบคุมในตัวลิฟต์ : เป็นชนิด Micro Push Button พร้อมอักษรเบลล์
แผงควบคุมในตัวลิฟต์คนพิกำร : เป็นชนิด Micro Push Button พร้อมอักษรเบลล์
ไฟแสดงตำแหน่งของลิฟต์ : เป็นตัวเลขระบบ Dot Matrix พร้อมระบบเสียง
บอกกำรทำงำนของลิฟต์
ไฟแสดงกำรทำงำนของลิฟต์หน้ำประตูชำนพัก : เป็นตัวเลขระบบ Dot Matrix ทุกชั้น
ปุ่มกดหน้ำประตูชำนพัก : เป็นชนิด Micro Push Button พร้อมอักษรเบลล์
แผงปุ่มกด (Face Plate) : เป็น Stainless Steel Hairline
(2.4) ตัวถังของลิฟต์ (Compiled With EN Handicap Norms)
ไฟแสงสว่ำงและฝ้ำเพดำน : เป็นแบบแขวนพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ Led
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ผนั งด้ ำน ข้ ำ งและด้ ำน ห ลั ง : Stainless Steel Hairline Finished ห รื อ
Brushed Stainless Steel
ผนังด้ำนหน้ำ : Stainless Steel Hairline Finished หรือ Brushed Stainless
Steel มีช่องกระจก Safety Glass หรือ ประตูกระจกสำมำรถมองเห็นภำยในตัวลิฟต์
พื้น : Stainless Steel Checker Plate
พัดลดระบำยอำกำศ : Single Speed Ventilation
ทำงออกฉุกเฉิน : อยู่ด้ำนบนของฝ้ำเพดำน
(2.5) กำรทำงำนของลิฟต์
(2.5.1) เมื่อลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด ลิฟต์จะไม่ทำงำนและมีเสียงสัญญำณ
แจ้งให้ทรำบ
(2.5.2) มีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสำรชนิด Safety Shoe and Safety
Light Curtain เมื่อมีสิ่งของหรือผู้ใช้ลิฟต์กระทบถูก Safety Shoe หรือบังแสง Safety Light Curtain จะทำ
ให้ประตูไม่ปิดหรือกลับเปิดออกอีกเมื่อกำลังจะปิดประตูปล่องลิฟต์ทุกชั้นจะมีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้ำเพื่ อ
ล๊อคประตูไม่ให้เปิดออกได้เมื่อลิฟต์ไม่อยู่ที่ชั้น และป้องกันลิฟต์วิ่งขณะประตูยังเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท
(2.5.3) กำรซ่อมบำรุงเป็นระบบ ซ่อมบำรุงจำกด้ำนบนของตัวลิฟต์ (Car Top
Maintenance Station)
(2.5.4) ไฟแสงสว่ำงฉุก เฉิ น (Emergency Light) ภำยในลิ ฟ ต์ มี ไฟแสงสว่ำง
ฉุกเฉินหนึ่งชุดซึ่งจะทำงำนโดยทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อไฟแสงสว่ำงปกติดับทำงำนโดยแบตเตอรี่ซึ่งมีเครื่องประจุไฟ
อัตโนมัติ
(2.5.5) มีร ะบบ Emergency Stop Switch ในกรณี ที่ต้องกำรหยุดลิ ฟต์จำก
เหตุฉุกเฉิน
(2.5.6) มีระบบ Emergency Call Button ในกรณีฉุกเฉิน
(2.5.7) มี เ ครื่ อ งพู ด ติ ด ต่ อ จำกภำยในตั ว ลิ ฟ ต์ กั บ ภำยนอกตั ว ลิ ฟ ต์ แ ละ
ห้องควบคุมสถำนี (SCR) ทำงำนโดยแบตเตอรี่เพื่อให้ ผู้โดยสำรขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลภำยนอกหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของอำคำรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือลิฟต์ขัดข้อง
(2.5.8) เมื่อไฟฟ้ำมำตัวลิฟต์จะเลื่อนมำอยู่ตรงที่จอดชั้นระดั บพื้นดินและประตู
ลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติ
(2.5.9) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบสี
แดงเพื่อให้คนพิกำรทำงกำรมองเห็นและคนพิกำรทำงกำรได้ยินทรำบและให้มีไฟกระพริบสีเขียวเป็นสัญญำณ
ให้คนพิกำรได้ยินได้ทรำบว่ำผู้ที่อยู่ข้ำงนอกรับทรำบแล้วว่ำลิฟต์ขัดข้องและกำลังให้ควำมช่วยเหลืออยู่
(2.5.10) เมื่อได้รับสั ญ ญำณจำกแผงควบคุมระบบสั ญญำณแจ้งเหตุเพลิ งไหม้
ลิฟต์ทุกเครื่องจะถูกบังคับโดยอัตโนมัติให้ลงมำชั้นล่ำงสุดของระยะเริ่มต้นของลิฟต์แต่ละเครื่องโดยไม่แวะจอด
รับระหว่ำงทำง พร้อมทั้งเปิดประตูให้ผู้โดยสำรที่อยู่ในลิฟต์ออกไปจำกลิฟต์
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(2.5.11) ระบบกำรทำงำนอื่นๆ
- มีเสียงเตือนเมื่อลิฟต์มำถึงชั้นจอดโดยมีเสียงบอกเลขชั้นและเสียง
บอกประตูเปิด-ปิด
- ระยะเวลำกำรเปิดประตูลิฟต์สำมำรถปรับได้
- มีระบบแสดงลิฟต์ขัดข้องที่ตัวลิฟต์และชำนพัก
- มีตัวเลขและเสียงบอกตำแหน่งชั้นต่ำงๆ เมื่อลิฟต์หยุดและขึ้นหรือลง
5) การปรับปรุงสะพานลอยกรุงเทพมหานคร
โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ได้ออกแบบให้สะพำนลอยของกรุงเทพมหำนครทำงด้ำน
ทิศตะวันตกของสถำนี สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) ได้เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้แก่
ผู้ใช้บริกำร แต่สะพำนลอยคนข้ำมแห่งนี้ เป็นทรัพย์สินของ สำนักกำรโยธำ กรุงเทพมหำนคร และมีประชำชน
สัญจรตลอดเวลำ อีกทั้งทำงโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ต้องใช้สะพำนลอยคนข้ำมแห่งนี้ในกำร
สัญจร เพื่อเข้ำพื้น ที่ห น่วยงำนก่อสร้ ำงที่อยู่เกำะกลำง เหนือคลองสำทร ในระหว่ำงที่กำลังทำกำรก่อสร้ำง
โครงกำรฯ ดังกล่ำว และจะทำกำรปิ ดปรับ ปรุงสะพำนลอยคนข้ำมแห่ งนี้ หลังจำกได้ทำกำรก่อสร้ำงบันได
ทำงขึ้น-ลง ชั้นจำหน่ำยตั๋ว ช่วงบริเวณปำกทำง ซอยสำทร 11 และ ซอยสำทร 12 (หน้ำอำคำร AIA Tower
และ Health Land) แล้วเสร็จ และเปิดให้เป็นสะพำนลอย(ใหม่) สัญจรแทนสะพำนลอยคนข้ำมเดิมต่อไป
เนื่องจำกโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) มีแผนจะทำกำรปรับปรุงสะพำนลอยคนข้ำมที่มี
อยู่เดิม ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยสำทร 11 และ ซอยสำทร 12 โดยข้ำมไป-มำ ระหว่ำงฝั่งถนนสำทรใต้ กับถนนสำทร
เหนือ และโครงสร้ำงของสะพำนลอยเดิม เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำมลักษณะดังนี้
(1) ตัวสะพำนลอยมีช่วงพำดข้ำมถนน 2 ช่วง มีเสำตอม่อรองรับ 3 จุด
(2) ลักษณะคำนสะพำนเป็นคำนสำเร็จรูปตัวที วำงชิดติดกัน (TT) กว้ำง 2.30 เมตร พำดอยู่บน
จุดรองรับที่หัวเสำของตอม่อ และด้ำนบนใช้เป็นพื้นที่ทำงเดินกว้ำง 2.00 เมตร มีรำวเหล็กกันตกสูงประมำณ 1.10 เมตร
(3) ลักษณะของบันไดทำงขึ้นลง เป็นบันไดพำดแนวเดียวมีชำนพักช่วงกึ่งกลำง มีช่วงพำด 2 ช่วง
มีเสำตอม่อรองรับ 3 จุด
(4) ลักษณะลูกขั้นบันได เป็น ค.ส.ล. มีขนำดขั้นเหยียบ 0.30 x 1.50 เมตร โดยมีคำน ค.ส.ล.
รับที่กึ่งกลำงของลูกขั้น พื้นที่ทำงเดินกว้ำง 1.20 เมตร มีรำวเหล็กกันตกสูงประมำณ 1.10 เมตร
สะพำนลอยคนข้ำมแห่งนี้ ได้มีแนวทำงกำรปรับปรุงสะพำนลอยจำกเดิม โดยจะดำเนินกำรตำม
สภำพและกำรรับ น้ำหนั กบรรทุกจรของโครงสร้ำงเดิม (แนวทำงกำรปรับปรุงสะพำนลอยเดิม) ที่กล่ ำวมำ
ข้ำงต้น อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกที่ได้ทำกำรนำเสนอ จำกข้อจำกัดด้ำนวิศ วกรรม และควำมสมบูรณ์ของ
โครงสร้ำง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับน้ำหนักบรรทุกคงที่ และน้ำหนักจร ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรปรับปรุงสะพำนลอยคน
ข้ำมแห่งนี้) ดังนี้
(1) พื้นสะพำนลอยยังคงควำมกว้ ำง 2.00 ม. ตำมรูปแบบเดิม ไม่สำมำรถขยำยได้จำกข้อจำกัด
ของโครงสร้ำง โดยจะเพิ่มทำหลังคำกันแดด ปรับสภำพรำวเหล็กกันตก และปรับสภำพผิวพื้นทำงเดิน
(2) ปรับลูกขั้นบันไดขึ้น-ลง ให้มีควำมสูงของลูกขั้นสม่ำเสมอ และมั่นคงแข็งแรง
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(3) เพิ่มทำหลังคำกันแดด ปรับสภำพรำวเหล็กกันตก และพื้นทำงเดินบันได ทำงขึ้น -ลง โดยกำร
ทำคำนยื่นออกจำกคำนหลัก เพื่อควำมแข็งแรง และเป็นจุดรองรับเสำและหลังคำกันแดด
(4) ปรับขยำยช่วงควำมกว้ำงรำวเหล็กกันตกบันได ทำงขึ้น-ลง จำกเดิม 1.20 เมตร ให้เป็น 1.35-1.40 เมตร
โดยยกเลิกรำวเหล็กกันตก (เดิ ม) ที่ติดตั้งอยู่บนลูกขั้นบันได และทำรำวเหล็กกันตกชุดใหม่ ยึดติดกับเสำรับ
หลังคำกันแดด ซึ่งมีคำนยื่นเป็นจุดรองรับ (ภาพที่ 3.1-10)
6) การตรวจสอบเสถียรภาพของเสาตอม่อ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ได้มีกำรก่อสร้ำงและดำเนินกำรใช้งำนมำเป็นเวลำเกือบ 20 ปี
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบว่ำเสำตอม่อที่ออกแบบและก่อสร้ำงมำนี้มีเสถียรภำพและสำมำรถใช้ก่อสร้ำงเป็นสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4) ได้ จึงได้มีขั้นตอนดังนี้
(1) กำรออกแบบสถำนี เนื่องด้วยโครงสร้ำงเดิมที่ก่อสร้ำงไว้ตั้งแต่เริ่มโครงกำรได้คำนวณและ
เตรี ย มโครงสร้ ำ งที่ จ ำเป็ น ไว้ ใ นโครงสร้ ำ งเดิ ม แล้ ว ทั้ ง หมด โดยบริ ษั ท ออกแบบ JMI (J. MULLER
International) เพื่ อ รองรั บ สถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ ได้ อ อกแบบโครงสร้ ำ ง จำกพื้ น ที่ ห น้ ำ งำนได้ มี ก ำรเตรี ย ม
Footing, Column, Wall Pier ที่มีกำรคำนวณกำรออกแบบรองกำรก่อสร้ำงไว้ทั้งหมดแล้ว รวมถึงได้มีแบบ
กำรก่อสร้ำงเมื่อ 20 ปีที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงจริง (AS-BUILT) โดยมีกำรคำนวณบำงส่วนดังนี้
Existing Station Column Verification
For existing station column verification, we shall consider ultimate capacity of the
column. For conservative, the load combination shall be taken from Envelop ultimate load
combination.

Column A, B, C, D, E and F
Capacity Radio < 1.0 if safe.
Existing Station Piles Verification
For existing pile verification, we shall separate the analysis and verify into two parts.
1. Soil capacity
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Consider maximum Axial force acting on pile in Envelope Service to ensure that
soil have enough capacity. This maximum axial force shall comply with on-site pile load test.
2. Pile capacity
Pile section shall be designed to have adequate strength to resist four extreme cases.
a) Load combination that cause maximum axial force
b) Load combination that cause minimum axial force
c) Load combination that cause maximum transverse moment
d) Load combination that cause maximum longitudinal moment
Existing Station Piles and Pile Caps

Station Pile
Capacity Radio < 1.0 if safe.
Existing Foundation Verification
1. Verification of Moment Capacity
1) Moment capacity in longitudinal direction

Moment capacity of pile cap section in longitudinal direction
Bottom longitudinal reinforcement at the column edge is DB28@115 x 4 layer >> Capacity =
2178 T-m/m > 1019 T-m/m. The section is SAFE.
2) Moment capacity in transverse direction
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Moment capacity of pile cap section in transverse direction
Bottom transverse reinforcement at the column edge is DB28@280 x 3 layer >> Capacity =
685 T-m/m > 436 T-m/m. The section is SAFE.
(2) ได้เตรียมวิธีกำรก่อสร้ำง โดยกำรพอกคอนกรีตในส่วนของรูน๊อต (Post Tensioning Ducts)
ไว้ส ำหรั บ ขัน น๊ อตอัด แรง เพื่ อสร้ ำง Concourse โดยจะไม่มีก ำรเจำะ เคำะ หรือทุ บ โครงสร้ำงแต่อย่ำงไร
(รำยละเอียดแบบ AS-BUILT ตำมภำคผนวกที่ 5)
(3) กำรตรวจสอบควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง ได้ประสำนบริษัทออกแบบ JMI (J. MULLER
International) ที่ เป็ น ผู้ อ อกแบบและเตรี ย มโครงสร้ ำ งต่ ำ งๆ ส ำหรั บ กำรก่ อ สร้ ำ งสถำนี และได้ ท ำกำร
Recheck ตัวสถำนี Cross Beam, Loading เรียบร้อยแล้ว โดยในกำรออกแบบวิธีกำรก่อสร้ำงแต่เดิมมีกำร
วำงแผนกำรก่อสร้ำงโดยตั้ง Form Work ไว้บนพื้นถนน ซึ่งปัจจุบันไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เนื่องจำกต้องมีกำร
ปิดถนนและเกิดปัญหำกำรจรำจร ดังนั้นจึงได้ออกแบบกำรก่อสร้ำงใหม่ โดยกำรทำ Stretching ที่ตัว Street
bar และทำกำรเทคอนกรีตออกไปเป็นระยะ จะไม่มีกำรก่อสร้ำงหรือติดตั้งไม้แบบบนถนนเลย
(4) กำรออกแบบถังเก็บน้ำของสถำนี โดยเดิมได้มีกำรออกแบบโดยต้องมีกำรตอกเสำเข็มลงใน
คลองสำทร แต่ปัจจุบันได้มีกำรปรับแบบไม่มีกำรตอกเสำเข็มลงในคลองสำทร โดยได้ออกแบบให้มีกำรรับแรง
เฉลี่ยที่หัวเสำโครงสร้ำงเดิม ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงปลอดภัยโดยได้แสดงรำยกำรคำนวณดังนี้
Water Tank
Water Tank: Shear friction Calculation
Load on each wall attached to foundation estimation
Water tank slab
0.96 tsm (Assume 0.4 m. slab thk.)
water load
2 tsm
Generator + pump room floor DL
0.72 tsm (Assume0.3 m. slab thk.)
Generator + pump room LL
1 tsm
Generator + pump room roof DL
0.48 tsm (Assume0.2 m. slab thk.)
Other
0.5 tsm
Total Service
5.66 tsm
Use
7 tsm As Floor SDL
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Water tank Wall
wall height
Use
Estimated to
Estimate total load
Total load
contact length
Shear friction (Service)
Shear friction (Ult)
Shear friction at Wall
μ
Fy
Use reif DB
Spacing
no. of layer
Total As / m
Capacity μ*As*Fy (T)
Vu / m

0.72
2.16
2.2
0.5
7.5
883
5.8
76.1
106.6
0.7
4000
16
0.2
5
50.27
140.7
106.6

Water Tank on Existing Foundation if safe.
Summary Capacity of Existing Structure
1. Existing Column Capacity Radio < 1.0
2. Existing Pile Capacity Radio < 1.0
3. Existing Foundation
Capacity = 685 T-m/m > 436 T-m/m.
4. Water Tank on Existing Foundation

tsm
t/m
t/m As Floor SDL
t/m2 Line load to area load
tsm
t
m
t/m/side
t/m/side

ksc.
m
cm^2 / m
t/m/side OK
t/m/side

OK
OK
OK
OK

(5) นอกจำกนี้ ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบแบบเดิมและสภำพหน้ำงำน และจะเข้ำทำกำรตรวจสอบ
เมื่อ ทำกำรก่ อสร้ ำง ซึ่ งปกติ โครงสร้ ำงจะยั งคงสภำพเดิม และสำมำรถใช้งำนได้ อยู่ ถ้ำไม่ มีก ำรเจำะ เคำะ
โครงสร้ำงเดิม ซึ่งกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ จะไม่มีกำรเจำะหรือเคำะโครงกำรสร้ำงเดิม จึงไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อโครงสร้ำงเดิม และโดยสำเหตุห ลักที่จะทำให้ โครงสร้ำงเดิมที่เตรียมไว้ไม่มีเสถี ยรภำพ มีสำเหตุ
เกิดขึ้นได้เนื่องจำก
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(1) อุบัติเหตุรถชนเสำเดิมชนเสียหำย เนื่องด้วยเสำเดิมอยู่กลำงคลองสำทร และจำกกำร
ตรวจสอบประวัติไม่พบมีกำรเกิดอุบัติเหตุใดเข้ำมำทำให้เสำเดิมเสียหำย
(2) เกิดจำกสภำวะแวดล้อมกัดกร่อน เช่น ฝุ่น ควัน ครำบน้ำมัน และมลพิษต่ำงๆ เนื่องด้วย
โครงสร้ำงเดิมในส่วนที่จะต่อเชื่อมกับโครงสร้ำงใหม่ได้มีกำรป้องกันโดยใช้คอนกรีตปิดทับไว้และคอนกรีตนี้จะ
ถูกรื้อออกก่อนกำรเชื่อมต่อโครงสร้ำง
(3) กำรทรุดตัวของโครงกำรจำกกำรสำรวจเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จได้ทำกำรตรวจสอบทุก 5 ปี
พบว่ำไม่มีกำรทรุดตัวจำกกำรใช้งำนเลย
ก่อนกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง ทำงโครงกำรได้เตรียมวิธีกำรตรวจสอบก่อนเข้ำดำเนินกำรดังนี้
(1) ทำกำรตรวจสอบด้วยตำ (Visual Inspection) เพื่อตรวจสอบรอยแตกร้ำวหรือควำม
ผิดปกติก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำง หำกพบสิ่งผิดปกติ จะต้องทำกำรตรวจสอบแบบละเอียดด้วยวิศวกรอิสระ
เพื่อให้แน่ใจว่ำปลอดภัย ก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป
(2) ทำกำรตรวจสอบค่ำกำรทรุดตัวอีกครั้งก่อนเริ่มดำเนินกำร หำกพบสิ่งผิดปกติ จะต้องทำ
กำรตรวจสอบแบบละเอียดด้วยวิศวกรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่ำปลอดภัย ก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป
(3) ทำกำรตรวจสอบโครงสร้ำงเดิมที่จะต่อเชื่อมกับโครงสร้ำงใหม่ โดยกำรสกัดคอนกรีตที่
ป้องกันออกและตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของรอยต่อเชื่อมก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำง หำกพบสิ่งผิดปกติ จะต้อง
ทำกำรตรวจสอบแบบละเอียดด้วยวิศวกรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่ำปลอดภัย ก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป
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ภาพที่ 3.1-10 กำรปรับปรุงสะพำนลอยของกรุงเทพมหำนคร
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3.2

การเตรียมการเรื่องการสารวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
โครงกำรก่ อ สร้ ำงสถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4) ได้ ท ำกำรส ำรวจและวำงแผนงำนในกำรรื้อ ย้ ำ ยระบบ
สำธำรณูปโภคบนถนนสำทร โดยได้ทำกำรสำรวจสำธำรณะสมบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ จำนวน 10 หน่วยงำน
ประกอบด้วย กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรประปำนครหลวง ทีโอที กสท.โทรคมนำคม ทรู คอร์ปเรชั่น สำนัก
กำรจรำจรและขนส่ง สำนักกำรระบำยน้ำ สำนักกำรโยธำ สำนักงำนเขตสำทร และสำนักงำนเขตบำงรัก
ได้แบ่งรำยละเอียดกำรสำรวจออกเป็นบนถนนสำทรเหนือและถนนสำทรใต้มีดังนี้
1) บนถนนสำทรเหนือ สำรวจพบสำธำรณะสมบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ รวม 71 รำยกำร จำเป็นต้อง
มีกำรรื้อย้ำย จำนวน 37 รำยกำร โดยแยกเป็นสำธำรณะสมบัติที่ต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง 7 รำยกำร ทีโอที จำนวน 4 รำยกำร สำนักกำรจรำจรและขนส่ง 3 รำยกำร สำนักกำร
โยธำ 3 รำยกำร และสำนักงำนเขตบำงรัก 20 รำยกำร ดังตารางที่ 3.2-1 และภาพที่ 3.2-1
2) บนถนนสำทรใต้ สำรวจพบสำธำรณะสมบัติของหน่วยงำนต่ำงๆ รวม 50 รำยกำร จำเป็นต้องมี
กำรรื้อย้ำย จำนวน 38 รำยกำร โดยแยกเป็นสำธำรณะสมบัติที่ต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง 10 รำยกำร ทีโอที จำนวน 9 รำยกำร สำนักกำรจรำจรและขนส่ง 12 รำยกำร สำนักกำรโยธำ
1 รำยกำร และสำนักงำนเขตสำทร 6 รำยกำร ดังตารางที่ 3.2-2 และภาพที่ 3.2-2
ทั้งนี้ทำงโครงกำรได้ประสำนงำนเบื้องต้นกับหน่วยงำนที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ำยสำธำรณะสมบัติ ที่อยู่
บนพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กำรไฟฟ้ำนครหลวง พร้อมทั้งประเมินค่ำบริกำรย้ำยเสำ-สำยไฟฟ้ำ/ขำย
อุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 6)
ในส่วนหน่วยงำนอื่นได้ทำกำรประสำนในเบื้องต้นไว้แล้ว ทั้งนี้เมื่อจะมีกำรเตรียมพื้นที่เพื่อกำรก่อสร้ำง
จำเป็นต้องมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้
1) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบสำธำรณะสมบัติ
2) ประชุมเพื่อสำรวจร่วมกันและประเมินรำคำสำธำรณะสมบัติ
3) ประชุมวำงแผนเพื่อดำเนินกำรเตรียมกำรรื้อย้ำย โดยประสำนงำนกับสำนักกำรจรำจรและขนส่ง
และกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล เพื่อวำงแผนด้ำนกำรจรำจร ในบริเวณพื้นที่
4) ประสำนงำนเพื่อตรวจสอบสำธำรณะสมบัติใต้ดินและประเมินรำคำ
5) ดำเนินกำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรที่เป็นสำธำรณะสมบัติในพื้นที่ก่อสร้ำง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

จุดที่ 1) เสำไฟประดับ
จุดที่ 2) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 3) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม.
จุดที่ 4) เสำกล้อง CCTV
จุดที่ 5) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 6) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 7) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 8) เสำป้ำยซอย " สำทร 12 "
จุดที่ 9) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม." 50/43 "
จุดที่ 10) เสำไฟฟ้ำ ยำว 6.00 ม.
จุดที่ 11) เสำไฟประดับ
จุดที่ 12) ต้นไม้
จุดที่ 13) ตู้โทรศัพท์ " SAT 045 ; FAC-150 "
จุดที่ 14) ต้นไม้
จุดที่ 15) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 16) ต้นไม้
จุดที่ 17) เสำไฟประดับ
จุดที่ 18) ต้นไม้
จุดที่ 19) ศำลำรอรถประจำทำง (1)
จุดที่ 20) ศำลำรอรถประจำทำง (2)
จุดที่ 21) ต้นไม้
จุดที่ 22) ป้ำยหยุดรถประจำทำง
จุดที่ 23) เสำไฟประดับ
จุดที่ 24) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม. " 49/42 "

สำนักงำน
เขตบำงรัก

สำนักงำน
เขตสำทร

สำนักกำรโยธำ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

หมำยเหตุ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำร
ระบำยน้ำ
กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

สำนักกำรจรำจร
และขนส่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กสท.
โทรคมนำคม
กระทบ

ทีโอที
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

รำยกำร

กระทบ

ลำดับ

กำรประปำ
นครหลวง

กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง

ตารางที่ 3.2-1 สถำนะสำธำรณะสมบัติที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ บนทำงเท้ำ (ฝั่งถนนสำทรเหนือ)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

จุดที่ 25) ป้ำยโฆษณำ
จุดที่ 26) ป้ำยห้ำมจอด
จุดที่ 27) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
จุดที่ 28) เสำไฟประดับ
จุดที่ 21) ต้นไม้
จุดที่ 30) สถำนีจักรยำน " สำทร 2 "
จุดที่ 31) แนวกระบะไม้พุ่ม
จุดที่ 32) เสำไฟประดับ
จุดที่ 33) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม. " 48 "
จุดที่ 34) ต้นไม้
จุดที่ 35) ป้ำยโฆษณำ
จุดที่ 36) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
จุดที่ 37) ต้นไม้
จุดที่ 38) ป้ำยบอกทำง " แยกศึกษำวิทยำ "
จุดที่ 39) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 40) ป้ำยบอกทำง " ร.พ.บำงรัก "
จุดที่ 41) ต้นไม้
จุดที่ 42) เสำไฟประดับ
จุดที่ 43) ต้นไม้
จุดที่ 44) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม. " 47 "
จุดที่ 45) ต้นไม้
จุดที่ 46) เสำไฟประดับ
จุดที่ 47) ต้นไม้

สำนักงำน
เขตบำงรัก

สำนักงำน
เขตสำทร

สำนักกำรโยธำ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

หมำยเหตุ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำร
ระบำยน้ำ
กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

สำนักกำรจรำจร
และขนส่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กสท.
โทรคมนำคม
กระทบ

ทีโอที
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

รำยกำร

กระทบ

ลำดับ

กำรประปำ
นครหลวง

กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

X
X
X
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

จุดที่ 48) ป้ำยห้ำมจอด " ถนนสำทรเหนือ ห้ำมจอด
ตลอดเวลำ "
จุดที่ 49) ต้นไม้
จุดที่ 50) เสำไฟประดับ
จุดที่ 51) ต้นไม้
จุดที่ 52) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม. " 46 "
จุดที่ 53) ป้ำยโฆษณำ
จุดที่ 54) เสำสัญญำณสื่อสำร
จุดที่ 55) ต้นไม้
จุดที่ 56) เสำไฟประดับ
จุดที่ 57) ต้นไม้
จุดที่ 58) ต้นไม้
จุดที่ 59) ต้นไม้
จุดที่ 60) ป้ำยห้ำม " ห้ำมฝ่ำฝืนสัญญำณไฟแดง "
จุดที่ 61) เสำโทรศัพท์ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 62) ป้ำยบอกทำง " ทำงลัด ถนนสีลม "
จุดที่ 63) ต้นไม้
จุดที่ 64) เสำไฟประดับ
จุดที่ 65) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม.
จุดที่ 66) เสำสัญญำณสื่อสำร
จุดที่ 67) ตู้โทรศัพท์ " SAT 044 / MB1-55962 "
จุดที่ 68) เสำโทรศัพท์ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 69) ต้นไม้
จุดที่ 70) เสำไฟประดับ

สำนักงำน
เขตบำงรัก

สำนักงำน
เขตสำทร

สำนักกำรโยธำ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

หมำยเหตุ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำร
ระบำยน้ำ
กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

สำนักกำรจรำจร
และขนส่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กสท.
โทรคมนำคม
กระทบ

ทีโอที
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

รำยกำร

กระทบ

ลำดับ

กำรประปำ
นครหลวง

กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

X
X
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

สำนักงำน
เขตบำงรัก

สำนักงำน
เขตสำทร

สำนักกำรโยธำ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำร
ระบำยน้ำ

ไม่กระทบ

สำนักกำรจรำจร
และขนส่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น

กสท.
โทรคมนำคม

ทีโอที

กระทบ

จุดที่ 71) เสำสัญญำณไฟแดง
รวมแยก กระทบ และ ไม่กระทบ ของหน่วยงำนต่ำงๆ
รวมสำธำรณะสมบัติทั้งสิ้น ของหน่วยงำนต่ำงๆ
แนวสำยไฟฟ้ำ
แนวท่อประปำ
แนวสำยสัญญำณโทรศัพท์ หน่วยงำนภำครัฐ
แนวสำยสัญญำณโทรศัพท์ หน่วยงำนภำคเอกชน
แนวสำยสัญญำณสื่อสำร
แนวสำยสัญญำณจรำจร
แนวท่อระบำยน้ำ

หมำยเหตุ

ไม่กระทบ

71
72
73
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร

กระทบ

ลำดับ

กำรประปำ
นครหลวง

กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

7

9

0

0

4

2

0

0

0

0

3

X
6

0

0

3

3

0

0

20

14

16

0

6

0

0

9

0

X
X
X
X
X

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

X
X

X

6

0

34


71
71
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

1) เสำไฟประดับ
4) เสำกล้อง CCTV
7) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.

2) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
5) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม.

3) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
6) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.

8) เสำป้ำย ซอยสำทร 12
11) เสำไฟประดับ , 12) ต้นไม้

9) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม. “50/43”
13) ตู้โทรศัพท์ “SAT 045 ; FAC-150”

10) เสำไฟฟ้ำ ยำว 6 ม.
14) ต้นไม้

13) ตู้โทรศัพท์ “SAT 045 ; FAC-150”
16) ต้นไม้
19) ศำลำรอรถประจำทำง (1)

14) ต้นไม้
17) เสำไฟประดับ
20) ศำลำรอรถประจำทำง (2)

15) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม.
18) ต้นไม้

ภาพที่ 3.2-1 ตำแหน่งสำธำรณะสมบัติบนทำงเดินเท้ำถนนสำทรเหนือ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

20) ศำลำรอรถประจำทำง (2)
23) ป้ำยหยุดรถประจำทำง

21) ต้นไม้
24) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม. “49/42”

22) ต้นไม้
25) ป้ำยโฆษณำ

26) ป้ำยห้ำมจอด
29) ต้นไม้

27) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม.
30) สถำนีจักรยำน “สำทร 2”

28) เสำไฟประดับ
31) แนวกระบะไม้พุ้ม

30) สถำนีจักรยำน “สำทร 2”
33) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม. “48”
36) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.

31) แนวกระบะไม้พุ่ม
34) ต้นไม้

32) เสำไฟประดับ
35) ป้ำยโฆษณำ

ภาพที่ 3.2-1 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

วัตถุและสิ่ง ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้ำง ลิฟท์โดยสำร ขึ้น-ลง
39) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม.
40) ป้ำยบอก “ร.พ.บำงรัก”
42) เสำไฟประดับ
43) ต้นไม้
45) ต้นไม้
46) เสำไฟประดับ , 47) ต้นไม้

35) ป้ำยโฆษณำ
38) ป้ำยทำงแยก “ศึกษำวิทยำ”
41) ต้นไม้

36) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
39) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม.

42) เสำไฟประดับ
43) ต้นไม้
45) ต้นไม้
46) เสำไฟประดับ
48) ป้ำยห้ำมจอด “ถนนสำทรเหนือ ห้ำมจอดตลอดเวลำ”

41) ต้นไม้
44) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม. “47” ,

37) ต้นไม้
40) ป้ำยบอก “ร.พ.บำงรัก”

44) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม. “47”
47) ต้นไม้

ภาพที่ 3.2-1 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

44) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
47) ต้นไม้

45) ต้นไม้
46) เสำไฟประดับ
48) ป้ำยห้ำมจอด “ถนนสำทรเหนือ ห้ำมจอดตลอดเวลำ”
49) ต้นไม้

วัตถุและสิ่ง ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้ำง บันได ขึ้น-ลง
52) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม. “46”
53) ป้ำยโฆษณำ
55) ต้นไม้
56) เสำไฟประดับ
58) ต้นไม้ ,
59) ต้นไม้
61) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
62) ป้ำยบอก “ทำงลัด ถนนสีลม”
64) เสำไฟประดับ
65) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.

50) เสำไฟประดับ
53) ป้ำยโฆษณำ
56) เสำไฟประดับ

51) ต้นไม้
54) เสำสัญญำณ

54) เสำสัญญำณ ,
57) ต้นไม้
60) ป้ำย “ห้ำมฝ่ำฝืนสัญำณไฟแดง”
63) ต้นไม้ ,
66) เสำสัญญำณ

52) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม. “46”
55) ต้นไม้

ภาพที่ 3.2-1 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

54) เสำสัญญำณ ,
58) ต้นไม้
61) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.

56) เสำไฟประดับ
59) ต้นไม้
62) ป้ำยบอก “ทำงลัด ถนนสีลม”

57) ต้นไม้
60) ป้ำย “ห้ำมฝ่ำฝืนสัญญำณไฟแดง”

58) ต้นไม้ , 59) ต้นไม้
62) ป้ำยบอก “ทำงลัด ถนนสีลม”

60) ป้ำย “ห้ำมฝ่ำฝืนสัญำณไฟแดง”
63) ต้นไม้

61) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
64) เสำไฟประดับ

65) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
68) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.

66) เสำสัญญำณ

67) ตู้โทรศัพท์ “SAT 044 / MB1-55962”

ภาพที่ 3.2-1 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

67) ตู้โทรศัพท์ “SAT 044 / MB1-55962” 68) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
70) เสำไฟประดับ
71) เสำสัญญำณไฟแดง

69) ต้นไม้

ภาพที่ 3.2-1 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

หมำยเหตุ

ไม่กระทบ

สำนักงำน
เขตบำงรัก
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักงำน
เขตสำทร
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักก
ำรโยธำ
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำร
ระบำยน้ำ
กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

สำนักกำรจรำจร
และขนส่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กสท.
โทรคมนำคม
กระทบ

ทีโอที
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

จุดที่ 1) เสำกล้อง CCTV
จุดที่ 2) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 3) เสำไฟประดับ
จุดที่ 4) เสำไฟฟ้ำ ยำว 6.00 ม.
จุดที่ 5) เสำโทรศัพท์ ยำว 6.00 ม.
จุดที่ 6) ตู้โทรศัพท์ "SAT 019 / FAC 125-1"
จุดที่ 7) ป้ำยบอกทำง " สนง.เขตสำทร "
จุดที่ 8) ตู้ชุมสำยโทรศัพท์
จุดที่ 9) ป้ำยเตือน " เลี้ยวซ้ำยระวังจักรยำน
จุดที่ 10) ป้ำยโฆษณำ
จุดที่ 11) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 12) ตู้โทรศัพท์ " SAT 018-1 "
จุดที่ 13) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 14) ป้ำยบอกทำง " ทำงลัด ถนนจันทร์
จุดที่ 15) ต้นไม้
จุดที่ 16) ตู้โทรศัพท์ " SAT 018 / FAC-125
จุดที่ 17) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม." 133 "
จุดที่ 18) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม." 131 "
จุดที่ 19) เสำไฟประดับ
จุดที่ 20) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม.
จุดที่ 21) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม.
จุดที่ 22) ต้นไม้
จุดที่ 23) ป้ำยบอกทำง " ถนนสำทรใต้ ห้ำม
จอดตลอดเวลำ "

กำรประปำ
นครหลวง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กระทบ

รำยกำร

กระทบ

ลำดับ

ไม่กระทบ

กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง

ตารางที่ 3.2-2 สถำนะสำธำรณะสมบัติที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ บนทำงเท้ำ (ฝั่งถนนสำทรใต้)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

X
X

3-35

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

หมำยเหตุ

ไม่กระทบ

สำนักงำน
เขตบำงรัก
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักงำน
เขตสำทร
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักก
ำรโยธำ
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำร
ระบำยน้ำ
กระทบ

ไม่กระทบ

กระทบ

สำนักกำรจรำจร
และขนส่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กสท.
โทรคมนำคม
กระทบ

ทีโอที
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

จุดที่ 24) ต้นไม้
จุดที่ 25) เสำโทรศัพท์ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 26) เสำโทรศัพท์ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 27) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
จุดที่ 28) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 29) เสำไฟประดับ
จุดที่ 30) ตู้ควบคุมสัญญำณไฟจรำจร " CMST-14-01N "
จุดที่ 31) เสำโทรศัพท์ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 32) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 33) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
จุดที่ 34) ตู้ควบคุมสัญญำณไฟจรำจร " CMST-14-01 "
จุดที่ 35) ต้นไม้
จุดที่ 36) เสำไฟประดับ
จุดที่ 37) เสำกล้อง CCTV
จุดที่ 38) เสำโทรศัพท์ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 39) ป้ำยบอกทำง " โรงเรียนอนุบำนแสง
ศึกษำ "
จุดที่ 40) ป้ำยบอกทำง " ห้ำมจอดรถกีดขวำง
ทำงเข้ำ-ออก "
จุดที่ 41) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12.00 ม.
จุดที่ 42) เสำไฟประดับ
จุดที่ 43) ป้ำยห้ำมจอด " เวลำ 6:00-12:00
เว้นวันอำทิตย์ "

กำรประปำ
นครหลวง

24
25
26
27
28
29
30

กระทบ

รำยกำร

กระทบ

ลำดับ

ไม่กระทบ

กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

X
X
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52
1
2
3
4
5
6
7

4

0

หมำยเหตุ

ไม่กระทบ

กระทบ

สำนักงำน
เขตบำงรัก

ไม่กระทบ

สำนักงำน
เขตสำทร
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักก
ำรโยธำ
กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำร
ระบำยน้ำ
กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

สำนักกำรจรำจร
และขนส่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น
ไม่กระทบ

กระทบ

ไม่กระทบ

กสท.
โทรคมนำคม
กระทบ

ทีโอที
ไม่กระทบ

กระทบ

จุดที่ 44) เสำโทรศัพท์ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 45) ป้ำยเตือน " เลี้ยวซ้ำยระวังจักรยำน "
จุดที่ 46) ต้นไม้
จุดที่ 47) ป้ำยบอกทำง " รพ.บำงรัก "
จุดที่ 48) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20.00 ม.
จุดที่ 49) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.00 ม.
จุดที่ 50) เสำสัญญำณไฟแดง
รวมแยก กระทบ และ ไม่กระทบ ของ
หน่วยงำนต่ำงๆ
รวมสำธำรณะสมบัติทั้งสิ้น ของหน่วยงำนต่ำงๆ
แนวสำยไฟฟ้ำ
แนวท่อประปำ
แนวสำยสัญญำณโทรศัพท์ หน่วยงำนภำครัฐ
แนวสำยสัญญำณโทรศัพท์ หน่วยงำน
ภำคเอกชน
แนวสำยสัญญำณสื่อสำร
แนวสำยสัญญำณจรำจร
แนวท่อระบำยน้ำ

ไม่กระทบ

44
45
46
47
48
49
50
51

กระทบ

รำยกำร

กระทบ

ลำดับ

ไม่กระทบ

กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง

กำรประปำ
นครหลวง

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ)

X
X
X
X
X
X
X
10

5

0

15

0

9

0

1

0

10

0

0

0

0

12

0

2

0

14

0
0

1

0
1

6
10

0
0

X
X
X
X
X
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X
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1) เสำ CCTV
4) เสำไฟฟฟ้ำ ยำว 6 ม.
7) ป้ำยบอกทำง “สนง.เขตสำทร”

2) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
5) เสำโทรศัพท์ ยำว 6 ม.
8) ตูชุมสำยโทรศัพท์

3) เสำไฟประดับ
6) ตู้โทรศัพท์ “SAT 019 / FAC 125-1”

7) ป้ำยบอกทำง “สนง.เขตสำทร”
10) ป้ำยโฆษณำ
13) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.

8) ตูชุมสำยโทรศัพท์
11) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
14) ป้ำยบอก “ทำงลัด ถนนจันทร์”

9) ป้ำยเตือน “เลี้ยวซ้ำยระวังจักรยำน”
12) ตู้โทรศัพท์ “SAT 018-1”

14) ป้ำยบอก “ทำงลัด ถนนจันทร์”
17) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.”133”

15) ต้นไม้
18) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.”131”

16) ตู้โทรศัพท์ “SAT 018 / FAC-125”
19) เสำไฟประดับ

ภาพที่ 3.2-2 ตำแหน่งสำธำรณะสมบัติบนทำงเดินเท้ำถนนสำทรใต้

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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17) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.”133”
18) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.”131”
20) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
21) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
23) ป้ำยห้ำมจอด “ถนนสำทรใต้ ห้ำมจอดตลอดเวลำ”

วัตถุและสิ่ง ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้ำง ลิฟท์โดยสำร ขึ้น-ลง
25) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
26) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
28) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.

21) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
24) ต้นไม้
27) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.

22) ต้นไม้
25) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
28) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.

19) เสำไฟประดับ
22) ต้นไม้

27) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.

23) ป้ำยห้ำมจอด “ถนนสำทรใต้ ห้ำมจอดตลอดเวลำ”
26) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
29) เสำไฟประดับ

ภาพที่ 3.2-2 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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24) ต้นไม้
27) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.

25) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
28) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.

26) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.

วัตถุและสิ่ง ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้ำง บันไดเลื่อน
29) เสำไฟประดับ
32) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
35) ต้นไม้
38) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
41) ป้ำยซอยสำทร 9 (ซอยพิกุล)

30) ตู้ควบคุม สจส. “CM-ST-14-01N”
33) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
36) เสำไฟประดับ
39) ป้ำยบอก “โรงเรียนอนุบำลแสงเรืองศึกษำ”

31) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม. ,
34) ตู้ควบคุม สจส. “CM-ST-14-01”
37) เสำ CCTV
40) ป้ำย“ห้ำมจอดรถกีดขวำง ทำงเข้ำ-ออก”

29) เสำไฟประดับ
32) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.

30) ตู้ควบคุม สจส. “CM-ST-14-01N”
33) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.

31) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.

ภาพที่ 3.2-2 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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30) ตู้ควบคุม สจส. “CM-ST-14-01N”
33) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
36) เสำไฟประดับ
42) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.

31) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
34) ตู้ควบคุม สจส. “CM-ST-14-01”
37) เสำ CCTV

32) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
35) ต้นไม้
38) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.

33) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8.50 ม.
34) ตู้ควบคุม สจส. “CM-ST-14-01”
35) ต้นไม้
36) เสำไฟประดับ
37) เสำ CCTV
38) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
39) ป้ำยบอก “โรงเรียนอนุบำลแสงเรืองศึกษำ” 40) ป้ำย “ห้ำมจอดรถกีดขวำง ทำงเข้ำ-ออก” 41) ป้ำยซอยสำทร 9 (ซอยพิกุล)

วัตถุและสิ่ง ที่อยูในพื้นที่ก่อสร้ำง บันได ขึ้น-ลง
41) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
42) เสำไฟประดับ
43) ป้ำยห้ำมจอด “เวลำ 6:00-12:00 เว้นวันอำทิตย์”
44) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
45) ป้ำยเตือน “เลี้ยวซ้ำยระวังจักรยำน” 46) ต้นไม้
47) ป้ำยบอกทำง “รพ.บำงรัก”
48) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
49) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม. ,
50) เสำสัญญำณไฟแดง

ภาพที่ 3.2-2 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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41) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
44) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
47) ป้ำยบอกทำง “รพ.บำงรัก”
50) เสำสัญญำณไฟแดง

42) เสำไฟประดับ
43) ป้ำยห้ำมจอด “เวลำ 6:00-12:00 เว้นวันอำทิตย์”
45) ป้ำยเตือน “เลี้ยวซ้ำยระวังจักรยำน”
46) ต้นไม้
48) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
49) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม.

41) เสำไฟฟ้ำ ยำว 12 ม.
44) เสำโทรศัพท์ ยำว 8 ม.
47) ป้ำยบอกทำง “รพ.บำงรัก”
50) เสำสัญญำณไฟแดง

42) เสำไฟประดับ
43) ป้ำยห้ำมจอด “เวลำ 6:00-12:00 เว้นวันอำทิตย์”
45) ป้ำยเตือน “เลี้ยวซ้ำยระวังจักรยำน”
46) ต้นไม้
48) เสำไฟฟ้ำแรงสูง ยำว 20 ม.
49) เสำไฟฟ้ำ ยำว 8 ม.

ภาพที่ 3.2-2 (ต่อ)
3.3

ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง
1) ขั้นตอนการก่อสร้าง
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) บนตำแหน่งเดิมที่ได้มีกำรออกแบบโครงสร้ำงและเสำตอม่อ
เพื่อรองรับ ไว้กำรก่อสร้ำงสถำนีไว้ แล้วตั้งแต่กำรก่อสร้ำงครั้งแรก โดยมีขั้นตอนในกำรก่อสร้ำงทั้งหมด 10
ขั้นตอน โดยจะดำเนินกำรสร้ำงจะไม่มีกำรปิดด้ำนบนของคลองสำทรทั้งหมด โดยจะสร้ำงแผ่นทำงเดินชั่วครำว
ระหว่ำงตอม่อ และทำแผงทึบกันของตกระหว่ำงทำงเดิน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(1) กำรเข้ำพื้นที่ก่อสร้ำง
(2) กำรเตรียมพื้นที่ทำงำน
(3) พื้นที่สำนักงำนและอำนวยควำมสะดวก
(4) กำรก่อสร้ำงคำนชั้นจำหน่ำยตั๋ว (Concourse Cross Beam)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

3-42

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

(5) กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นจำหน่ำยตั๋ว (Concourse Floor Level)
(6) กำรก่อสร้ำงคำนชั้นชำนชำลำ (Platform Cross Beam)
(7) กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นชำนชำลำ (Platform Floor Level)
(8) กำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมสถำนี (Roof Level)
(9) กำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค
(10)กำรก่อสร้ำงบันไดเลื่อน บันไดเหล็กและลิฟต์ (Escalator, Stair and Lift)
(11)กำรก่อสร้ำง ทำงเดินเชื่อม
2) รายละเอียดการก่อสร้าง
(1) กำรเข้ำพื้นที่ก่อสร้ำง เพื่อทำกำรสำรวจพื้นที่ทำงำนและเตรียมกำรเพื่อปรับปรุงสะพำนลอยเดิม
(ซึ่งเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จรวมถึงกำรปรับเปลี่ยนสะพำนลอยเดิมให้มีสภำพที่ดีขึ้น) ใช้เป็นทำงเข้ำโครงกำร และ
มีประตูปิดกั้นทำงเข้ำโครงกำรโดยที่ ประชำชนยังคงใช้งำนสะพำนลอยได้ตำมปกติ (ภาพที่ 3.3-1) และเตรียม
งำนติดตั้งแนวรั้วโครงกำร ( Safety Site Protection ) บริเวณแนวรั้วของคลองเดิมโดยจะใช้วัสดุผ้ำใบในกำร
ปิดกั้นสูงจำกแนวรั้วเดิมประมำณ 1.50 เมตร รวมรั้วเดิมจะสูงประมำณ 2.50 เมตร (ภาพที่ 3.3-2)

ภาพที่ 3.3-1 กำรเตรียมพื้นที่สะพำนลอยเพื่อเตรียมกำรก่อสร้ำง

ภาพที่ 3.3-2 เตรียมงำนติดตั้งแนวรั้วโครงกำร ( Safety Site Protection ) บริเวณแนวรั้วของคลองเดิม
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(2) กำรเตรียมพื้นที่ทำงำน เข้ำทำกำรเตรียมพื้นที่ทำงำนโดยเข้ำดำเนินกำรติดตั้งพื้นสะพำน
ทำงเดินระหว่ำงฐำนรำกเดิมเพื่อสะดวกในกำรทำงำน โดยจะใช้โครงสร้ำงเหล็กพำดระหว่ำงฐำนรำกและติดตั้ง
พื้นทำงเดินเหล็กกว้ำงประมำณ 2.50 ม. 2 ชุดสำหรับเดินสวนทำง
(3) เข้ำเตรียมพื้นที่และวำงตำแหน่งตู้คอนเทนเนอร์สำนักงำนชั่วครำวบนฐำนรำกเดิม โดยจะไม่
ล้ำลงไปในคลองระบำยน้ำ ในส่วนของห้องสุขำได้จัดเตรียมอุปกรณ์บำบัดน้ำและปล่อยลงท่อสำธำรณะโดยไม่
ทิ้งลงในลำคลอง
(4) กำรก่ อ สร้ ำ งคำนชั้ น จ ำหน่ ำ ยตั๋ ว (Concourse Cross Beam) เริ่ ม โดยกำรท ำกำรสกั ด
คอนกรี ต ที่ หุ้ ม เหล็ ก ที่ เตรี ย มไว้ ตั้ ง แต่ ก ำรก่ อ สร้ ำ งครั้ ง แรกออก และเตรี ย มกำรติ ด ตั้ ง ไม้ แ บบคอนกรี ต
(Concrete Formwork) ที่ละท่อนและทำกำรยึดด้วยน๊อตอัดแรงจนได้ควำมยำวของคำนคอนกรีตแล้วจึงทำ
กำรเทคอนกรีตลงในไม้แบบเมื่อครบอำยุจึงทำกำรดึงด้วยลวดอัดแรงอีกครั้งหนึ่งทำไปจนครบทุกตัว
(5) กำรก่ อ สร้ ำงพื้ น ชั้ น จ ำหน่ ำยตั๋ ว (Concourse Floor Level) เมื่ อ ท ำกำรก่ อ สร้ ำงคำนชั้ น
จำหน่ำยตั๋วแล้วเสร็จ ต้องทำกำรติดตั้งคำนสำหรับรับพื้นชั้นจำหน่ำยตั๋ว (Concourse I-Girder) ระหว่ำงคำน
ชั้นจำหน่ำยตั๋ว และวำงพื้นโครงสร้ำงสถำนี (Concourse Slab) และเทคอนกรีตทับหน้ำ
(6) กำรก่อสร้ำงคำนชั้นชำนชำลำ (Platform Cross Beam) เมื่อทำกำรก่อสร้ำงพื้นชั้นจำหน่ำย
ตั๋วแล้วเสร็จ ทำกำรตั้งนั่งร้ำนสำหรับทำกำรก่อสร้ำงคำนชั้นชำนชำลำ โดยทำกำรรื้อถอนคอนกรีตเดิมที่ทำไว้
สำหรับปิดหัวเสำออกโดยไม่ให้กระทบกับรำงรถไฟฟ้ำที่ยังคงเปิดให้บริกำรอยู่ และติดตั้งไม้แบบสำหรับทำคำน
ชั้นชำนชำลำ จึงทำกำรเทคอนกรีตลงในไม้แบบเมื่อครบอำยุจึงทำกำรดึงด้วยลวดอัดแรงอีกครั้งหนึ่งทำไปจน
ครบทุกตัว
(7) กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นชำนชำลำ (Platform Floor Level) เมื่อทำกำรก่อสร้ำงคำนชั้นชำนชำลำ
แล้วเสร็จ เตรียมกำรติดตั้งรั้วป้องกันรถไฟฟ้ำที่ยังคงให้ บริกำรอยู่ด้วยวัสดุและโครงสร้ำงที่แข็งแรง ทำกำร
ติดตั้งคำนสำหรับรับพื้นชั้นชำนชำลำ (Platform I-Girder) ระหว่ำงคำนชั้นชำนชำลำ และวำงพื้นโครงสร้ำง
สถำนี (Platform Slab) และเทคอนกรีตทับหน้ำ
(8) กำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมสถำนี (Roof Level) ทำกำรติดตั้งโครงหลังคำบนชั้นชำนชำนชำลำ
พร้อมมุงหลังคำด้วยแผ่นเหล็กหลังคำรีดลอน (Metal Sheet)
(9) กำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค ทำกำรติดตั้งรั้วป้องกันที่แข็งแรง ระหว่ำงทำกำรก่อสร้ำงขุดพื้น
ทำงเท้ ำเพื่ อส ำรวจหำตำแหน่ ง เมื่ อมี กำรส ำรวจพบสำธำรณู ปโภคที่ กีดขวำงจะท ำกำรเลี่ ยงหลบ หำกไม่
สำมำรถทำได้จำเป็นต้องรื้อย้ำยจะทำกำรติดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำกำรรื้อย้ำยหรือขยับตำแหน่งให้
สำมำรถทำงำนได้
(10) กำรก่อสร้ำงบันไดเลื่อน บันไดเหล็กและลิฟต์ (Escalator, Stair and Lift) เมื่อทำกำรรื้อ
ย้ำยสำธำรณูปโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงเสำเข็มเป็นแบบเสำเข็มเจำะในที่และขนย้ำย
ดิน ที่ได้จำกกำรขุดเจำะออกจำกหน้ ำงำนทุกวันในเวลำที่ไม่มีผลกระทบกับกำรจรำจรและต้องให้เรียบร้อย
เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรจรำจรได้เป็นปกติทุกวัน
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ดำเนินกำรก่อสร้ำงฐำนรำกบนเสำเข็มที่เจำะไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมแท่นสำหรับรองรับตัว
บันไดเลื่อน บันไดเหล็กและลิฟต์ เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จทำกำรกลบกลับและซ่อมพื้นทำงเท้ำให้กลับสู่สภำพ
เดิม เพื่อใช้เป็นทำงสัญจรของประชำชน
ติดตั้งบันไดเลื่อน บันไดเหล็กและลิฟต์ตำมตำแหน่งต่ำงๆที่เตรียมไว้ สำหรับบันไดเลื่อนและลิฟต์
ทำกำรทดสอบและตรวจกำรรับน้ำหนักทั้งแบบตัวเปล่ำและที่มีน้ำหนักบรรทุกอยู่
(11) กำรก่อสร้ำง ทำงเดินเชื่อม ทำกำรก่อสร้ำงเสำรับทำงเดินเชื่อม และแท่นรองรับทำงเชื่อม
บริเวณหัวเสำ ทำกำรติดตั้งทำงเดินเชื่อมบนตำแหน่งแท่นรองรับ
(12) ติดตั้งโครงหลังคำ รำวกันตกและอุปกรณ์รำงน้ำ บนบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก ทำงเชื่อมและ
ลิฟต์ทั้งหมด กำรเชื่อมต่อท่อระบำยน้ำจำกสถำนีศึกษำวิทยำกับท่อระบำยน้ำสำธำรณะของกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่กลำงถนนสำทร จะใช้ระบบกำรดันท่อลอดโดยไม่มีกำรเปิดผิวถนนเพื่อป้องกันปัญหำกำรจรำจรติดขัด
(13) ซ่อมแซมสะพำนลอยเดิมให้สวยงำมและทนทำน พร้อมหลังคำกันแดดและฝนเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนทั่วไป

ภาพที่ 3.3-3 ขั้นตอนกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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ภาพที่ 3.3-3 (ต่อ)
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ภาพที่ 3.3-3 (ต่อ)
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ภาพที่ 3.3-3 (ต่อ)
3) การจัดการก่อสร้างสถานีต่อการเดินรถไฟฟ้า
กำรก่ อสร้ ำงสถำนี ศึ กษำวิ ทยำ (S4) จะไม่ ส่ งผลกระทบต่ อกำรเดิ นรถของระบบขนส่ งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร เพื่ออธิบำยกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงในส่วนที่
ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีกำรเดินรถไฟฟ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
(1) กำรก่อสร้ำงในส่วนพื้นทำงเท้ำ ไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้ำงเดิม
(2) กำรก่อสร้ำงในส่วนชั้นจำหน่ำยตั๋ว (Concourse Level) ส่งผลกระทบกับโครงกำรเดิมเพียง
เล็กน้อยคือตอนสกัดคอนกรีตเดิมที่ปิดโครงสร้ำงในโครงสร้ำงเสำเดิม เพียงเท่ำนั้น
(3) กำรก่อสร้ำงในส่วนชั้นชำนชำลำ (Platform Level) ส่งผลกระทบโดยตรงกับโครงกำรเดิม ดังนี้
(3.1) งำนสกัดหัวคอนกรีตที่ปิดช่องของคำนรับพื้นชั้นชำนชำลำ เพื่อทำกำรก่อสร้ำงคำนรับ
หลังคำออก ส่งผลกระทบ คือ จะทำให้เห็นเป็นช่องว่ำงขนำด 1.50 เมตร บนรำงรถไฟฟ้ำแต่ไม่ส่งผลกับรำง
รถไฟฟ้ำเพรำะคอนกรีตรับรำงในบริเวณที่สกัดออกไม่มี Support ตัวนี้อยู่
(3.2) งำนก่อสร้ำงคำนรับพื้นชั้นชำนชำลำ จะมีกำรติดตั้งไม้แบบ เหล็กก่อสร้ำง ท่อลวดอัด
แรง และมีกำรเทคอนกรีต ส่งผลให้มีกิจกรรมที่ต้องทำบนรำงรถไฟฟ้ำ
(3.3) ติดตั้งคำน I – Girder และพื้นคอนกรีตรับชั้นชำนชำลำ ส่งผลให้มีกิจกรรมที่ต้องทำ
บนรำงรถไฟฟ้ำ และบริเวณรอบๆ พื้นที่
(3.4) ติด ตั้ งโครงหลั งคำชั้น ชำนชำลำ มี โครงหลั งคำบำงส่ ว นที่ ยื่น เข้ำมำในรำงรถไฟฟ้ ำ
แนวทำงวิ่ง แต่อยู่สูงรถไฟฟ้ำสำมำรถรอดผ่ำนได้
(3.5) ติดตั้งแผ่นหลังคำ ต้องเข้ำทำงำนในส่วนของพื้นที่ด้ำนบนหลังคำที่อยู่บนรำง
ขณะที่ทำกำรก่อสร้ำงชั้นชำนชำลำ ในส่วนของพื้นชั้นชำนชำลำที่เข้ำใกล้กับขบวนรถไฟฟ้ำมำก
จะพิจำรณำทำกำรปรับควำมเร็วของรถไฟฟ้ำ (Speed) ให้ช้ำลงเพื่อควำมปลอดภัยของรถไฟฟ้ำขณะเข้ำสถำนี
ตำมควำมเหมำะสม โดยแสดงขั้นตอนกำรก่อสร้ำงชำนชำลำ (ตารางที่ 3.3-1) และกำรป้องกันผลกระทบจำก
กำรก่อสร้ำงต่อกำรเดินรถไฟฟ้ำดังภาพที่ 3.3-4
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ตารางที่ 3.3-1 ขั้นตอนและมำตรกำรป้องกันผลกระทบกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ในส่วนที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงเดิมและกิจกรรมกำรเดินรถ
ที่
งานที่ทา
ผลกระทบ
1 งำนสกัดหัวคอนกรีตที่ปิดช่อง เกิดช่องว่ำงบนรำงรถไฟฟ้ำ
ของคำนรับพื้นชั้นชำนชำลำ
2 งำนก่ อ สร้ ำ งคำนรั บ พื้ น ชั้ น จะมี กำรติ ด ตั้ ง ไม้ แบ บ เห ล็ ก
ชำนชำลำ
ก่อสร้ำง ท่อลวดอัดแรง และมีกำร
เทคอนกรีต

มาตรการป้องกัน
- ทำกำรก่อสร้ำงหลังปิดให้บริกำรแล้ว คือ เวลำ
00:00-05:00 น.ของทุกวัน
- ทำกำรก่อสร้ำงหลังปิดให้บริกำรแล้ว คือ เวลำ
00:00-05:00 น.ของทุกวัน
- ทำกำรปิดช่องว่ำงด้วยวัสดุที่แข็งแรงก่อนเปิด
ให้บริกำรกำรเดินรถของทุกวัน
3 ติด ตั้งคำน I–Girder และพื้ น มีก ำรใช้ รถเครนยกคำน I-Girder - ทำกำรก่อสร้ำงหลังปิดให้บริกำรแล้ว คือ เวลำ
คอนกรีตรับชั้นชำนชำลำ
และพื้นคอนกรีตเข้ำติดตั้ง
00:00-05:00 น.ของทุกวัน
- มี เจ้ ำ หน้ ำ ที่ สั งเกตกำรณ์ บนรำงรถไฟฟ้ ำ
ตลอดเวลำกำรยกติดตั้ง
- ท ำกำรติ ดตั้ งตำข่ ำยกั นวั สดุ ตกลงสู่ พื้ นถนน
ด้ำนล่ำง
4 ติ ด ตั้ ง โ ค ร ง ห ลั ง ค ำ ชั้ น มี ก ำรใช้ ร ถเครนยกโครงหลั งคำ - ทำกำรก่อสร้ำงหลังปิดให้บริกำรแล้ว คือ เวลำ
ชำนชำลำ
ติดตั้ง
00:00-05:00 น.ของทุกวัน
- มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ สั ง เกตกำรณ์ บ นรำงรถไฟฟ้ ำ
ตลอดเวลำกำรยกติดตั้ง
- ท ำกำรติ ด ตั้ งตำข่ ำ ยกั น วั ส ดุ ต กลงสู่ พื้ น รำง
รถไฟฟ้ำด้ำนล่ำง
5 ติดตั้งแผ่นหลังคำ
มีกำรทำงำนบนหลังคำในพื้นที่รำง - ทำกำรก่อสร้ำงหลังปิดให้บริกำรแล้ว คือ เวลำ
รถไฟฟ้ำ
00:00-05:00 น. ของทุกวัน
- มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ สั ง เกตกำรณ์ บ นรำงรถไฟฟ้ ำ
ตลอดเวลำกำรยกติดตั้ง
- ท ำกำรติ ด ตั้ งตำข่ ำ ยกั น วั ส ดุ ต กลงสู่ พื้ น รำง
รถไฟฟ้ำด้ำนล่ำง
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ภาพที่ 3.3-4 รูปแบบรั้วและป้องกันเมื่อทำชั้นชำนชำลำ
4) การจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ ได้ออกแบบกำรก่อสร้ำงให้มีกำรปิดถนนเพื่อกำรขนส่ง
และกำรยกโครงสร้ำงหนักสำหรับกำรก่อสร้ำงเฉพำะเวลำกลำงคืนเท่ำนั้น (เวลำ 22.00-05.00 น.) จะไม่มีกำร
ปิดถนนเพื่อกำรก่อสร้ำงในเวลำกลำงวันเพื่อลดผลกระทบต่อกำรจรำจรบนถนนสำทร

ภาพที่ 3.3-5 ตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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(1) ภาพรวมของระบบจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะดาเนินการดังนี้
(1.1) ระบบจรำจร (Transport System) บริเวณที่ตั้งโครงกำรก่อสร้ำง สถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ
(S4) ตั้งอยู่บนถนนสำทรซึ่งมีจำนวนช่องจรำจรรวมทั้งหมด 8 ช่องจรำจร (ทิศทำงละ 4 ช่องจรำจร) แบ่งแยก
ทิศทำงจรำจรด้วยคลองสำทร ในขณะที่บริเวณสองข้ำงทำงมีทำงเดินที่จัดไว้ให้สำหรับคนเดินเท้ำ
(1.2) ระบบกิจกรรม (Activity System) บริเวณที่ตั้งโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ
(S4) ระบบกิจกรรมโดยรอบเป็ นส ำนั กงำน อำคำรพณิ ชย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมืองที่มีควำมหนำแน่นของ
ประชำกรสูง รูปแบบกำรจรำจรบริเวณโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ มีปริมำณจรำจรค่อนข้ำง
หนำแน่นและจะหนำแน่นมำกในช่วงเวลำเร่งด่วนเช้ำและเย็น เนื่องจำกถนนสำทรเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่ำง
ฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร

ภาพที่ 3.3-6 ภำพหน้ำตัดสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) (Section Station)
การปิดการจราจร กำรปิดกำรจรำจรในทำงปฏิบัติขึ้นอยู่กับวิธีและเทคนิคในกำรก่อสร้ำง
อย่ำงไรก็ตำมควรปิดหรือลดช่องทำงจรำจรให้น้อยที่สุด โดยผู้รับเหมำต้องประสำนงำนกับตำรวจท้องที่ และ
เสนอแผนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอนุมติ โดยอย่ำ งน้อยต้องมีช่องทำงรถประจำทำงกว้ำง 3 เมตร และต้องมี
ช่องจรำจรปกติ อย่ำงน้อยทิศทำงละ 1 ช่องจรำจร ส่วนกิจกรรมที่ต้องมีกำรปิดถนนเพิ่มเติม เช่น กำรก่อสร้ำง
หรือยกวัสดุก่อสร้ำงด้วยเครนขนำดใหญ่จะต้องทำหลังเวลำ 22.00 น. และคืนพื้นที่สัญจร ก่อน 05.00 น. โดย
ต้องทำแผนขออนุญำตตำรวจท้องที่ กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล (บชน.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดย
ต้องวำงแผนกำรจัดกำรจรำจรระหว่ำงก่อสร้ำงให้สัมพันธ์กับงำนก่อสร้ำงในแต่ละขั้น
ช่วงเวลากลางวัน ปกติจะไม่ปิดกำรจรำจรในช่วงเวลำกลำงวัน จะปิดช่องจรำจรฝั่งที่ติดกับ
เกำะกลำง ฝั่ งละ 1 ช่องจรำจรโดยขึ้น อยู่ กับ ควำมจำเป็น ในกำรใช้พื้ น ที่ ของกำรก่อสร้ำงในแต่ล ะขั้นตอน
โดยอำจจะมีกำรใช้ช่องจรำจรแบบสลับทิศทำง (Reversible Lane) เพื่อระบำยกำรจรำจรในชั่วโมงเร่งด่วนเช้ำ
และเย็น
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ช่วงเวลากลางคืน พื้นที่ในกำรปิดช่องจรำจรในช่วงเวลำกลำงคืนจะเท่ำกับช่วงเวลำกลำงวัน
แต่หำกจำเป็ นต้องมีกำรรื้อย้ำย สำธำรณู ปโภคหรื อมีกำรก่อสร้ำงที่จำเป็นต้องใช้ พื้นที่มำกกว่ำในช่วงเวลำ
กลำงวัน อำจจะปิดช่องจรำจรฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งหมด และทำกำรเบี่ยงกำรจรำจรมำยังอีกฝั่ง หรือใช้เส้นทำงอื่น
เป็นทำงเลี่ยง/ทำงเบี่ยง โดยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในกำร
ก่อสร้ำงแบ่ งเป็ น 2 ขั้น ตอนหลั กตำมล ำดับ กำรก่อสร้ำง คือ (1) กำรจั ดกำรจรำจรในช่ว งที่มี กำรก่ อสร้ำง
Cross Beam และติดตั้ง I-Girder และ (2) กำรจัดกำรจรำจรในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำงทำงขึ้น –ลงสถำนีบริเวณ
ทำงเท้ำ
(2) รายละเอียดขั้นตอนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง
แบ่ ง เป็ น กำรจั ด กำรจรำจรก่ อ นกำรก่ อ สร้ ำงระหว่ ำง ก่ อ สร้ ำงตำมช่ ว งเวลำ (กลำงวั น กลำงคืน) และกำรจัดกำรจรำจรหลังกำรก่อสร้ำง
ช่ ว งที่ 1 การเตรี ย มการและจั ด การการจราจรก่ อ นการก่ อ สร้ า ง จั ด ให้ มี ป้ ำ ยเตื อ น
ป้ำยแนะนำ เครื่องหมำยจรำจรและป้ำยจรำจร ไฟสัญญำณเตือน สำหรับกำรเบี่ยงกำรจรำจรชั่วครำวระหว่ำง
กำรดำเนินงำนก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตั้ง เครื่องหมำยจรำจรและ
สัญ ญำณไฟจรำจร ส ำหรับ งำนจั ดซ่อมถนนและงำนสำธำรณู ปโภคของหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติและสำนั กเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีในกำรจัดกำรจรำจร
ชั่วครำวระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยต่ำงๆดังนี้
- แผงกั้น (Barricades)
- กรวย (Cones)
- ถังกลม (Drums)
- เครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง (Pavement Marking)
- ป้ำยจรำจร (Sign)
- ไฟกระพริบ (Flashers)
- สัญญำณธง (Flagging)
- กำแพงพลำสติกเคลื่อนที่ (Plastic Barrier)
- ป้ำยจรำจรแขวนสูง (Lane Transition) ขณะเข้ำสู่และออกจำกบริเวณก่อสร้ำงเพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยและลดควำมสับสนแก่ผู้ขับขี่ ยวดยำน ขณะขับผ่ำนบริเวณก่อสร้ำง
จัดให้มีระยะผำย (Taper) ขณะลดช่องจรำจรให้เพียงพอ โดยมีกำรดำเนินกำรดังนี้
รายละเอียดการจัดการจราจรระยะเบี่ยง (Taper)
1. ระยะการเบี่ยง (Taper)
ส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของกำรใช้อุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรในงำนก่อสร้ำง คือ กำรใช้เครื่องจัด
ช่องจรำจรสำหรับเบี่ยงเบนแนวจรำจรไปจำกเดิมเมื่อมีกำรปิดช่องจรำจรข้ำงหน้ำเพื่องำนก่อสร้ำง
1.1 ระยะสอบเข้า (Taper length) สาหรับงานก่อสร้าง
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กำรเบี่ยงช่องจรำจรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่มีระยะเพียงพอในกำรเปลี่ยนช่องจรำจรหรือ
ทำงเดินรถ ในเขตก่อสร้ำง ทั้งในส่วนพื้นที่ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงและพื้นที่ช่วงสิ้นสุดกำรก่อสร้ำง ระยะกำรเบี่ยง
ช่องจรำจรจะขึ้นอยู่กับควำมเร็วและประเภทของสถำนที่ กำรเบี่ยงช่องจรำจรสำมำรถทำได้ด้วยกำรใช้อุปกรณ์
ในกำรแบ่งช่องจรำจร เช่น กรวยยำง แผงตั้งหรือแผงกั้นจรำจร ชนิดของกำรเบี่ยงช่องจรำจร สำมำรถจำแนกได้ดังนี้
• สอบเข้ำเพื่อรวมกำรจรำจร (Merging Taper)
• สอบเข้ำเพื่อเบี่ยงกำรจรำจร (Shifting Taper)
• สอบเข้ำบริเวณไหล่ทำง (Shoulder Taper)
• สอบเข้ำบริเวณรถวิ่งสวนกันบน 1 ช่องจรำจร (One-lane, Two-way, Traffic Taper)
• สอบเข้ำบริเวณสิ้นสุดงำนก่อสร้ำง (Downstream Taper)
กำรเบี่ ย งเบนกำรจรำจรจะต้องจัดให้ มีระยะสอบเข้ำที่ เหมำะสมดัง ตารางที่ 3.3-2 และ
ตารางที่ 3.3-7 แสดงกำรสอบเข้ำแบบต่ำง ๆ และระยะสอบเข้ำ (Taper Length)
ตารางที่ 3.3-2 ชนิดของกำรสอบเข้ำและระยะสอบเข้ำ
ชนิดของการสอบเข้า (Type of Taper)
สอบเข้ำเพื่อรวมกำรจรำจร ( Merging Taper )
สอบเข้ำเพื่อเบี่ยงกำรจรำจร ( Shifting Taper )
สอบเข้ำบริเวณไหล่ทำง ( Shoulder Taper )
สอบเข้ำบริเวณรถวิ่งสวนกับบน 1 ช่องจรำจร
(One-Lane, Two-way Traffic Taper)
สอบเข้ำบริเวณสิ้นสุดงำนก่อสร้ำง
(Downstream Taper)

ระยะสอบเข้า (L) (Taper Length)
อย่ำงน้อย L
อย่ำงน้อย 0.5L
อย่ำงน้อย 0.33L
ไม่เกิน 30 ม.
15 - 30 ม.

ภาพที่ 3.3-7 ระยะสอบเข้ำ (Taper Length)
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ตารางที่ 3.3-3 ระยะสอบเข้ำ ( Taper Length )
ความเร็วจากัด (กม./ชม) หรือ
ที่ความเร็ว 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์
50
60
70
80
90
100
110
120

1.5
25
35
65
75
85
95
105
115

ระยะสอบ (L), ม. ความกว้างของระยะ Offset (ม.)
2
3
3.5
6
30
50
55
95
45
70
80
140
90
130
155
265
100
150
175
300
115
170
195
340
125
190
220
375
140
205
240
415
150
225
265
450

7
115
165
305
350
395
440
480
525

1.2 ระยะกันชน (Buffer Space)
ระยะกันชนคือ ระยะห่ำงระหว่ำงพื้นที่ปฏิบัติงำนกับพื้นที่จรำจรมีไว้เพื่อป้องกันอันตรำยจำก
อุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงำนและผู้ขับขี่ที่อำจเสียหลักเข้ำมำชนกับผู้ปฏิบัติงำนหรือกองวัสดุ ในกรณีที่มีพื้นที่
เพี ย งพอควรจั ด ให้ มี พื้ น ที่ กั น ชนทั้ งตำมแนวยำว (Longitudinal Buffer Space) และตำมขวำง (Lateral
Buffer Space) โดยพิจำรณำจำกทิศทำงกำรจรำจรเป็นหลัก ระยะกันชนตำมยำวจะพิจำรณำโดยใช้ระยะหยุด
เป็นเกณฑ์ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับควำมเร็วจำกัด ดังแสดงในตารางระยะกันชนตามยาว
ระยะกันชนตำมยำว (Longitudinal Buffer Space)
ความเร็วจากัด (กม./ชม.)
ระยะกันชนตำมยำว (ม.)

30 40 50 60

70

80

90

100 110

35 47 60 90 100

125

150

180 210

สำหรับระยะกันชนตำมขวำงให้วิศวกรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกชนิด
ของอุปกรณ์กั้นแนวก่อสร้ำงว่ำมีควำมปลอดภัยในระดับใด ตารางระยะกันชนด้านข้าง แสดงระยะกันชนตำม
แนวขวำงสำหรับกำรใช้กำแพงคอนกรีตและกำแพงพลำสติกใส่น้ำเป็นอุปกรณ์กั้นแนว
ระยะกันชนด้ำนข้ำง (Lateral Buffer Space)
ชนิดของอุปกรณ์กั้นแนวก่อสร้าง
ระยะกันชน (ม.)
กำแพงคอนกรีตแบบยึดถำวร
0.3
กำแพงคอนกรีตแบบวำง
2.5
กำแพงพลำสติกใส่น้ำ
3.5 - 7.0
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พิจำรณำปรับปรุงทำงแยกเพื่อเพิ่มควำมจุกำรจรำจรเดิมให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้เพื่อชดเชย
กับควำมจุกำรจรำจรที่ต้องลดลง เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง โดยจัดให้ช่องจรำจรซ้ำยมือ
สุดในทิศทำง เข้ำสู่ ทำงแยกว่ำงตลอดส ำหรับรถเลี้ยวซ้ำยผ่ ำนทำงแยกได้ตลอดเวลำ กรณี ที่มีป้ำยหยุดรถ
ประจ ำทำงอยู่ ช่ อ งจรำจรซ้ ำ ยสุ ด ดั งกล่ ำว จะพิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรขออนุ มั ติ ก รุง เทพมหำนคร พิ จ ำรณำ
ประสำนงำนให้ดำเนินกำรยกเลิกป้ำยหยุดรถประจำทำงดังกล่ำวเป็นกำรชั่วครำวโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดอำสำสมัครจรำจรที่ได้รับกำรฝึกอบรมจำกกองตำรวจจรำจรเพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจร บริเวณ ก่อสร้ำงตลอดเวลำทั้งกลำงวันและกลำงคืน
ทำกำรเจำะเสำเข็มและก่อสร้ำงที่กระทบกระเทือนต่อกำรจรำจรน้อยที่สุด พิจำรณำจัดให้มี
ช่องทำงกำรจรำจรในถนนสำยหลักอย่ำงน้อย 2 ช่องจรำจรต่อทิศทำง โดยให้มีกำรปิดกำรจรำจรในช่องจรำจร
ที่จะต้องดำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นกำรชั่วครำวที่จำเป็นและได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนิ น กำรกองชิ้น ส่ ว นโครงสร้ำง เพื่ อ รอกำรประกอบในบริเวณจุ ดก่ อ สร้ำงและพื้ น ที่ ที่
กรุงเทพมหำนครกำหนดไว้ให้ ตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่ สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
เกี่ยวข้องกับกำรจรำจรด้วย
ขออนุมัติกรุงเทพมหำนครพิจำรณำประสำนงำน ให้ดำเนินกำรปิดกำรจรำจรบำงส่วน หรือ
บำงเวลำในช่ ว งติ ด ตั้ ง คำนและ/หรื อ พื้ น เฉพำะช่ ว งสั้ น ๆ ในเวลำกลำงคื น ที่ ก ำรจรำจรเบำบำง หรือ ใน
วันหยุดรำชกำรตำมควำมเหมำะสมและได้ รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรคืนสภำพกำรจรำจรทันที่เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแต่ละขั้นตอนที่เสนอไว้ โดยขอ
อนุมติจำกกรุงเทพมหำนครในกำหนดวันเวลำคืนสภำพกำรจรำจรตำมแต่ ละขั้นตอนกำรก่อสร้ำงล่วงหน้ำอีก
ครั้งก่อนกำรก่อสร้ำงอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
ปรับปรุงผิวจรำจรและทำงแยกเดิมอย่ำงรวดเร็วโดยให้ มีผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อยที่สุด
ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดหลังกำรประกอบติดตั้งแล้วเสร็จสำมำรถเปิดกำรจรำจรได้โดยปิดกำรจรำจร
บำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวตำมควำมจำเป็นและได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ช่วงที่ 2 การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง (กลางวัน)
- กำรย้ำยสำธำรณูปโภคที่กีดขวำงบริเวณไหล่ทำงหรือทำงเท้ำตำมแนวที่ก่อสร้ำง
- รักษำควำมปลอดภัยในเขตก่อสร้ำงโดยแยกส่วนก่อสร้ำงให้เห็นชัดเจน
- ปรั บ พื้ น ที่ ก ำรก่ อ สร้ ำ ง เบี่ ย งกำรจรำจรพร้ อ มติ ด ตั้ ง ก ำแพงกั้ น เพื่ อ ควำมปลอดภั ย
(ภาพที่ 3.3-8)
- กำรเจำะเสำเข็มเพื่อรองรับฐำนรำกของโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ต้องให้แน่ใจว่ำปลอดภัย
กับผู้ใช้ถนนสองข้ำงทำง และเริ่มกำรก่อสร้ำงฐำนรำกโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
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ภาพที่ 3.3-8 กำรติดตั้งรั้วป้องกันระหว่ำงกำรก่อสร้ำงบริเวณคลองสำทร
ช่วงที่ 3 การก่อสร้าง (กลางคืน)
- ติดตัง้ Pre-Cast Cross - head โดยใช้รถเครนและรถพ่วง
- ติดตั้ง I-Girder โดยใช้ รถเครนและรถพ่วง
- ก่อสร้ำงพื้นสถำนี เมื่อมีกำรใช้รถเครนและรถพ่วงควรใช้เวลำช่วงนี้ให้สั้ นที่สุด ดังนั้นกำร
ก่อสร้ำงในขั้นนี้ควรทำเฉพำะในเวลำกลำงคืนเพรำะจำเป็นต้องปิดกำรจรำจรทั้งสองทิศทำงเพื่อให้รถเครน
ทำงำนได้เร็วขึ้น นั่น คือ ทำได้ทั้งสอง ฝั่งพร้อมกันโดยควำมกว้ำงที่ต้องปิดกำรจรำจรเท่ำกับ 3 ช่องจรำจร
ซึ่งจะเหลือช่องจรำจร ในกำรสัญจรเพียง 1 ช่องจรำจร
- ในขณะก่อสร้ำงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโดยติดตั้งแผงตำข่ำยป้องกัน (Safety Net) ตลอด
แนวด้ำนข้ำงของเขตก่อสร้ำงตำมแนวรั้วเพื่อป้องกันอันตรำยเนื่องจำกวัสดุก่อสร้ำงอำจจะหล่นใส่กำรจรำจรที่
อยู่ข้ำงล่ำง
ช่วงที่ 4 ช่วงการก่อสร้าง (กลางวัน)
- เปิดกำรจรำจรตำมปกติ 3 ช่อง เหลือปิดช่องกำรจรำจร 1 ช่องสำหรับกำรก่อสร้ำงสถำนี
- กำรก่อสร้ำงเสำโครงสร้ำงสถำนี
- กำรก่อสร้ำงคำนหัวเสำ เพื่อรองรับคำนสถำนีรถไฟฟ้ำ
- กำรติดตั้งคำนตำมยำว พื้นสถำนีรถไฟฟ้ำ
- กำรก่อสร้ำงหลังคำสถำนี
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- เมื่อปิดกำรจรำจรปกติในขณะกำรก่อสร้ำงมีอุปกรณ์ป้องกันโดยติดตั้งแผงตำข่ำยป้องกัน
(Safety Net) ตลอดแนวด้ ำ นข้ ำ งของเขตก่ อ สร้ ำ งตำมแนวรั้ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น วั ส ดุ ก่ อ สร้ ำ งอำจจะหล่ น ใส่
กำรจรำจรที่อยู่ด้ำนล่ำง
ช่วงที่ 5 การเตรียมการและจัดการจราจรหลังการก่อสร้าง กำรรื้อทำงเท้ำเพื่องำนโยกย้ำย
สำธำรณูปโภครวมทั้งกำรก่อสร้ำงลิฟต์และบันได ขึ้น ลงสถำนีรถไฟฟ้ำในบริเวณทำงเท้ำ
- กำรรื้อหรือโยกย้ำยป้ำยจรำจร รวมทั้งป้ำยจอดรถประจำทำงในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
- กำรจั ด ช่ อ งจรำจรภำยหลั ง กำรก่ อ สร้ ำงเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมก ำหนดและมำตรฐำนของ
กรุงเทพมหำนครและควำมปลอดภัยในกำรเดินรถมีดังนี้ ควำมกว้ำงของช่องจรำจร (ต่ำสุด) รถบรรทุกเล็ก /
แท็กซี่ / รถยนต์ 3.00 เมตร สำหรับช่องเดินรถประจำทำง 3.50 เมตร
- ระยะห่ำงปลอดภัยด้ำนข้ำง (Horizontal Clearance)
ที่เหมำะสม (ต่ำสุด) 0.50 เมตร
ที่ยอมให้ (ต่ำสุด) 0.20 เมตร
- ระยะห่ำงปลอดภัยด้ำนตั้ง (Vertical Clearance)
ระยะต่ำสุดเหนือผิวจรำจร 5.00 เมตร
ระยะต่ำสุดเหนือสะพำนลอยคนข้ำม 2.10 เมตร
- รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (Minimum Curb Radian
ที่เหมำะสม 9.00 เมตร
ที่ยอมให้ 6.00 เมตร
- ควำมจุของคนเดินเท้ำ (Pedestrian Capacities)
ทำงเท้ำ 50 คน/ม./นำที
บันได/ทำงลำด 40 คน/ม./นำที
บันไดเลื่อน 130 คน/ม/นำที
- ควำมกว้ำงของทำงเท้ำขึ้นอยู่กับเขตทำงและลักษณะทำงกำยภำพของแต่พื้นที่
ที่เหมำะสม 4.50 เมตร
ที่ยอมให้ 2.50 เมตร (ในบำงจุด เช่น มีป้ำยจรำจรบนทำงเท้ำ มีป้ำยรถประจำทำงหรือที่
พักผู้โดยสำรรถประจำทำงหรือมีเสำไฟฟ้ำ ตู้โทรศัพท์และอื่นๆ ควำมกว้ำงของทำงเท้ำอำจน้อยกว่ำนี้
ป้ายหยุดรถประจาทางและจุดจอดรถสาธารณะ ปกติป้ำยจอดรถประจำทำงและจุดจอดรถ
สำธำรณะจะจัดไว้เลยสถำนีรถไฟฟ้ำออกไปไม่เกิน 100 เมตร เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงของผู้โดยสำรที่
จะมำใช้รถไฟฟ้ำต่อไปขึ้นอยู่กับลั กษณะทำงกำยภำพของถนน และซอย เข้ำ -ออก สู่ถนนโดยทั่วไปขนำดและ
ระยะต่ำงๆ ของกำรกำหนดป้ำยหยุดรถประจำทำง (Bus Bay) เป็นดังนี้
- ระยะเปลี่ยนช่องจรำจร (Transition Length) 30.00 เมตร (ต่ำสุด 20.00 เมตร)
- ควำมยำวของที่หยุดรถประจำทำง (Bus stop Length) 10.00 เมตร
- ควำมกว้ำงของที่หยุดรถประจำทำง 3.50 เมตร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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- ควำมกว้ำงของบริเวณที่ผู้โดยสำรคอย 4.50 เมตร (หรือขึ้นอยู่กับสถำนที่รถประจำทำง)
การจัดการจราจรถนนที่มีลักษณะเป็นคอขวด (Bottle Neck)
สภาพปัญหา ถนนที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นคอขวดหรือเกิดคอขวดจำกกำรก่อสร้ ำงหำก
มีรถหนำแน่นมำกจะสร้ำงปัญหำกำรจรำจรได้ เนื่องจำกมีกำรบีบแย่งทำงกับบริเวณคอขวด และเกิดควำม
ล่ำช้ำ (Delay) บริเวณคอขวด ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ดังนั้น จึงควรจัดกำลังเจ้ำหน้ำที่มำประจำ
เพือ่ จัดกำรจรำจร
แนวทางแก้ ไ ข ในกรณี ก ำรจรำจรหนำแน่ น มำก (ระดั บ กำรให้ บ ริก ำร E ถึ ง F) อำจใช้
เจ้ำหน้ำที่ปล่อยรถที่จุดเท่ำจำนวนช่องจรำจรที่ไปได้ของถนน เช่น ก่อนเข้ำคอขวดมี 4 ช่องจรำจร ผ่ำนไปได้
จะลดลงเหลือ 3 ช่องจรำจร ก็อำจจัดแบ่งให้เดินทำงทีละ 3 ช่อง แต่แบ่งเป็นจั งหวะ เช่น ช่องทำงที่ 1 2 3
เป็นจังหวะแรก 2 3 4 เป็นจังหวะที่สอง และ 3 4 1 เป็นจังหวะที่สำม (ภาพที่ 3.3-9)
ในกรณีกำรจรำจรไม่หนำแน่นมำก (ระดับบริกำร A ถึง D) อำจใช้กำรวำงกรวยหรือแผงกั้น
บีบให้ รถปรับตัวหรือจัดแถวเป็น ทำงยำวก่อนถึงคอขวด ซึ่งจะเกิดกำรปรับตัวโดยไม่ เกิดควำมล่ำช้ำและไม่
จำเป็นต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ประจำมำประจำ
ผลเสียของการจัดการจราจร ต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมำกเพื่อประจำทำงแยก จุดกลับรถ
คอขวด ตลอดเส้นทำง ภำยในโครงข่ำยเพื่อไม่ให้ มีกำรติดขัด จนกว่ำจะมีเทคโนโลยีเข้ำมำทดแทน
ข้อสังเกต ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกระแสจรำจร จัดกำรจรำจรแบบอ้อมไปอ้อมมำ ปิดกั้นถนน
จัดเดินรถสวนทิศทำง กำรเดินทำง จัดเดินรถทำงเดียว (One Way) สวนกระแสหลักในพื้นที่ในโครงข่ำย และ
ไม่ควรให้มีกำรจอดรถริมถนน
กำรจัดกำรจรำจรเป็นโครงข่ำยพยำยำมจัดกำรจรำจรให้ต่อเชื่อมให้มีลักษณะเป็นโครงข่ำย
มำกที่ สุ ด เพื่อให้ ป ระชำชนสำมำรถเดิน ทำงได้อย่ำงมีประสิท ธิภ ำพ ไม่ต้องอ้อมไปมำ โดยเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนำดใหญ่ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้ มี 10 ชนิด รำยละเอียดดัง ภาพที่ 3.3-10
5) สรุปการทางานรายละเอียดและผลกระทบ
จำกกิ จ กรรมของโครงกำรก่อ สร้ำงสถำนี ศึกษำวิท ยำ สำมำรถสรุป วิธีก ำรทำงำน รำยะเอีย ด
ผลกระทบ และวิธีกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น จำกกำรดำเนินกิจกรรมกำรก่อสร้ำง มีรำยละเอียดดัง
ตารางที่ 3.3-4
6) ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ได้วำงแผนกำรก่อสร้ำงเพื่อให้เกิดผลกระทบจำก
กำรก่อสร้ำงต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และอยู่ในเกณฑ์ค่ำมำตรฐำนที่กำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำเรื่อง
กำรจรำจร โดยหำกต้องมีกำรปิ ดกำรจรำจรบำงช่องทำงจะทำกำรปิดกำรจรำจรเฉพำะช่วงเวลำกลำงคืน
(22.00-04.00 น.) โดยมีระยะเวลำกำรก่อสร้ำงทังสิ้น 540 วัน รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงแต่ละช่วงกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงมีรำยละเอียดดังตารางที่ 3.3-5
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ระดับ A ถึง F
ควำมหนำแน่น ระดับ A
สภำพกำรไหลอิสระ

ระดับ B
กำรไหลค่อนข้ำงอิสระ ขับขี่ได้อย่ำงคล่องตัว
เหตุกำรณ์บนถนนส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย
กับสภำพกำรจรำจร
ระดับ C
ควำมเร็วประมำณควำมเร็วอิสระ
ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ถูกจำกัด
อำจเกิดแถวคอยขึ้นได้หำกเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ
ระดับ D
ควำมเร็วลดลงเนื่องจำกปริมำณจรำจรเพิม่ ขึน้
ควำมหนำแน่นเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ถูกจำกัดมำกขึ้น
มีแถวคอยขึ้นทันทีแม้เกิดเหตุกำรณ์เล็กน้อย
ระดับ E
สภำพใกล้เคียงหรือเท่ำกับควำมจุ
ไม่มีช่องว่ำงให้แทรกเพิ่มได้
สภำพกำรจรำจรไม่เสถียร เกิดแถวคอยขึ้นทันทีเมื่อชะงัก
ระดับ F
ควำมต้องกำร มำกกว่ำควำมจุ

Level of Service (LOS)
A
B
C
D
E
F

ความล่าช้าต่อคัน (s / vehicle)
< 10
> 10 – 20
> 20 – 35
> 35 – 55
> 55 – 80
> 80

ภาพที่ 3.3-9 ระดับกำรให้บริกำร Level of Service (LOS)
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1. รถเครนขนำด 120 ตัน ใช้ในกำรติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้ำงคำน
I–Girder จำนวน 2 คันต่อกำรติดตั้งคำน
กำรติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้ำงคำน I-Girder โดยรถเครนจำนวน 2 คัน
ต่อกำรติดตั้งคำน 1 ชิ้น
2. รถเครน 4 ล้อขนำด 50 ตันใช้ในกำรติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้ำงคำน
Cross Beam จำนวน 1 คัน ต่อกำรติดตั้งคำน 1–2 ชิ้น

3. รถเครน 4 ล้อขนำด 25 ตัน ใช้ในกำรยกเคลื่อนย้ำย วัตถุและวัสดุ
ในบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงประจำ

4. รถบรรทุกพ่วง ใช้ในกำรขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้ำงคำน I–Girder
และคำน Cross Beam Segment

5. รถโม่ผสมคอนกรีต ใช้ในกำรขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

6. รถปั๊มคอนกรีต ใช้ในกำรเทและลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จ

7. รถบรรทุกติดเครนขนำด 3–5 ตัน ใช้ในกำรขนส่ง และขนย้ำยวัตถุ
และวัสดุ ระหว่ำงโรงงำนกับหน่วยงำน และบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง

8. รถบรรทุก 6 ล้อ ใช้ในกำรขนส่ง และขนย้ำยวัตถุและวัสดุ ระหว่ำง
โรงงำนกับหน่วยงำน และบริเวณพื้นที่กอ่ สร้ำง

9. รถขุดขนำดเล็ก สำยพำนล้อแบบยำง ใช้ในกำรขุดดิน และดักวัสดุ

ภาพที่ 3.3-10 เครื่องจักรขนำดใหญ่ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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ตารางที่ 3.3-4 สรุปวิธีกำรทำงำน รำยละเอียด ผลกระทบและวิธีป้องกันจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ที่
1

กิจกรรม
กำรเข้ำพื้นทีก่ ่อสร้ำง

ช่วงเวลาทางาน
07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

ระยะเวลาทีท่ า
เครื่องมือที่ใช้
15 วัน
- รถบรรทุกติดเครนเล็ก
- โครงสร้ำงบันไดชั่วครำว

2

กำรเตรียมพื้นที่ทำงำน

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

15 วัน

3

พื้นที่สำนักงำนและอำนวยควำม
สะดวก

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

15 วัน

4

กำรก่อสร้ำงคำนชั้นจำหน่ำยตั๋ว
(Concourse Cross Beam)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

98 วัน

5

กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นจำหน่ำยตัว๋
(Concourse Floor Level)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

160 วัน

6

กำรก่อสร้ำงคำนชั้นชำนชำลำ
(Platform Cross Beam)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

79 วัน

7

กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นชำนชำลำ
(Platform Floor Level)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

140 วัน

8

กำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมสถำนี (Roof
Level)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

95 วัน

- รถบรรทุกติดเครนเล็ก
- โครงสร้ำงเหล็กพำดระหว่ำงฐำน
รำก
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์
- ตู้คอนเทนเนอร์
- ตู้สุขำเคลื่อนที่
- รถบรรทุกใหญ่
- รถเครนสำหรับยกไม้แบบ
คอนกรีต
- รถบรรทุกปูนและรถปั๊มคอนกรีต
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุและคำน IGirder ขึ้นชั้นจำหน่ำยตั๋ว
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุขึ้นชั้น
จำหน่ำยตั๋ว
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุและคำน IGirder ขึ้นชั้นชำนชำลำ
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุหลังคำขึ้น
ชั้นชำนชำลำ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผลกระทบ
- ปิดกั้นกำรจรำจร 1 ช่องทำงชิดริม
คลองช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 1 ช่องทำงชิดริม
คลองช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 1 ช่องทำงชิดริม
คลองช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.

วิธีป้องกัน
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร

- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริม
คลอง ยังคงเหลือช่องจรำจรอีก 2
ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:00 - 04:30 น.

- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร

- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริม
คลอง ยังคงเหลือช่องจรำจรอีก 2
ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริม
คลอง ยังคงเหลือช่องจรำจรอีก 2
ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริม
คลอง ยังคงเหลือช่องจรำจรอีก 2
ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริม
คลอง ยังคงเหลือช่องจรำจรอีก 2
ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น

- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
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ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ)
ที่
9

กิจกรรม
กำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค

ช่วงเวลาทางาน
07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

ระยะเวลาทีท่ า
เครื่องมือที่ใช้
210 วัน
- รถบรรทุก
- รถแบ็คโฮ

ผลกระทบ
- มีกำรปิดกำรจรำจรเฉพำะช่วงเวลำกำร
ขนดินออกจำกพื้นที่
- ปิดทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำ
ให้กับประชำชนเดินทำงสะดวก

10 กำรก่อสร้ำงบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก
และลิฟต์ (Escalator, Stair and Lift)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

28 วัน

- รถบรรทุก
- รถแบ็คโฮ
- ชุดอุปกรณ์สำหรับตอกเสำเข็ม
- รถบรรทุกปูนงำนตอกเสำเข็ม
- รถเครนสำหรับยกบันไดขึ้นติดตั้ง

- ปิดกั้นกำรจรำจร 1 ช่องทำงด้ำนริม
ฟุตบำทช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.
- ปิดทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำ
ให้กับประชำชนเดินทำงสะดวก
- ปิดทำงเท้ำเฉพำะบริเวณหน้ำอำคำร
UOB โดยต้องจัดทำงเดินทำงให้กับ
ประชำชนเดินทำงสะดวก

11 กำรก่อสร้ำง ทำงเดินเชื่อม

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

53 วัน

- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกทำงเชื่อมขึ้น
ติดตั้ง

- ปิดกั้นกำรจรำจร 1 ช่องทำงด้ำนริม
ฟุตบำทช่วงเวลำ 23:00-04:30 น
- ปิดทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำ
ให้กับประชำชนเดินทำงสะดวก

วิธีป้องกัน
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- ทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำให้กบั
ประชำชนเดินทำงสะดวก
- มีรั้วป้องกันมิดชิดโดยรอบ
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- ทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำให้กบั
ประชำชนเดินทำงสะดวก
- ประสำนงำนกับธนำคำร UOB ขอใช้พื้นที่ว่ำง
หน้ำอำคำรส่วนติดกับทำงเดินเท้ำของ กทม.
เพื่อเป็นทำงเดินชั่วครำวให้กับประชำชน
- มีรั้วป้องกันมิดชิดโดยรอบ
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำง
พร้อมพนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอด
กำรปิดกำรจรำจร
- ทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำให้กบั
ประชำชนเดินทำงสะดวก
- มีรั้วป้องกันมิดชิดโดยรอบ

รวมระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น
540 วัน
กำรปิดกำรจรำจรทั้งหมดเฉพำะในช่วงเวลำ 22:00 -04:30 น.โดยประมำณเท่ำนั้น ในเวลำปกติจะไม่มีกำรปิดกำรจรำจร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 3.3-5 แผนกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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3.4

การจัดการ Safety Protection จากการก่อสร้าง
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะดำเนินกำรก่อสร้ำงโดยกำรใช้โครงสร้ำงสำเร็จรูปขนส่งด้วย
รถบรรทุกมำประกอบที่บริเวณสถำนีโดยมีโครงสร้ำง 2 ลักษณะ (ภาพที่ 3.4-1) คือ
1) Concourse cross beam ขนำด (กว้ำง ยำว สูง) = 22.0 m x 4.0 m x 1.9 m
2) Platform cross beam ขนำด (กว้ำง ยำว สูง) = 24.0 m x 2.1 m x 2.5 m
โดยกำรติดตั้ง Concourse cross beam และ Platform cross beam จะเป็นไปตำมำตรฐำนกำร
ก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม ที่ต้องมีวิศวกรผู้ควบคุมงำนคอยกำกับดูแลกำรก่อสร้ำงอย่ำงใกล้ชิด เพื่อป้องกันกำรเกิด
ปัญหำอุบัติเหตุระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
นอกจำกนี้กำรก่อสร้ำง สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS “สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)” ได้คำนึงถึงอันตรำยจำกเศษวัสดุ
ที่ อ ำจจะร่ ว งหล่ น ส่ งผลกระทบกั บ กำรจรำจร ผู้ ใช้ ท ำง และผู้ สั ญ จร ทั้ งส่ ว นบนถนน ทำงเดิ น เท้ ำ และ
สะพำนลอยคนเดินข้ำม
จึงสร้ำงภำพจำลองกำรจัดกำร Safety Protection ประกอบด้วยโครงสร้ำงเหล็ก มีวัสดุลักษณะเป็น
ผ้ำพลำสติกที่ยึดติดด้วยอุปกรณ์ล็อกกับโครงสร้ำงเหล็กในแต่ละขั้นตอนกำรก่อสร้ำง เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติใน
แนวทำงเดี ย วกั น ของฝ่ ำ ยก่ อ สร้ ำ ง กำรจ ำลองจะแสดงถึ ง ขอบเขต และลั ก ษณะกำรติ ด ตั้ ง แผง Safety
Protection ซึ่งกำรติดตั้งที่หน้ ำงำนจะต้องดูควำมเหมำะสม และควำมมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์และกำร
ติดตั้ง โดยมีกำรตรวจสอบสม่ำเสมอ
โดยแสดงภำพกำรติ ด ตั้ ง แผง Safety Protection ในแต่ ชั้ น ของกำรก่ อ สร้ ำ ง รำยละเอี ย ดดั ง นี้
(ภาพที่ 3.4-2)
1) กำรติดตั้งแผง Safety Protection บนแผงกัน ค.ส.ล. ขอบทำงกั้นคลองสำทร
2) กำรติดตั้งแผง Safety Protection บนฐำนตอม่อ ป้องกันเศษวัสดุและสิ่งของต่ำงๆ ร่วงหล่นลง
ไปในคลองสำทร
3) กำรติดตั้งแผง Safety Protection บนชั้นจำหน่ำยตั๋ว ป้องกันเศษวัสดุและสิ่งของต่ำงๆ ร่วงหล่น
ลงไปในถนนสำทร
4) กำรติดตั้งแผง Safety Protection บนชั้นชำนชำลำ ป้องกันเศษวัสดุและสิ่ งของต่ำงๆ ร่วงหล่น
ลงไปในถนนสำทร และทำงวิ่งรถไฟฟ้ำ
5) กำรติดตั้งแผง Safety Protection ป้องกันเศษวัสดุและสิ่งของต่ำงๆ ร่วงหล่นลงไปในถนนสำทร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 3.4-1

Concourse cross beam and Platform Cross beam

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 3.4-2 กำรติดตั้งแผง Safety Protection บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 3.4-2 (ต่อ)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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3.5

การจัดการให้บริการเมื่อก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)
1) การจัดการเดินรถเมื่อก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา
กำรเดิ น รถไฟฟ้ ำสำยสี ล มปั จ จุ บัน ได้มี กำรจัดกำรเดิ นรถด้ ว ยควำมถี่ระยะห่ ำงระหว่ำงขบวน
(Headway) แต่ละช่วงเวลำของกำรบริกำรคือ
1) เวลำ 6.00-7.00 น. Headway 6.0 นำที
2) เวลำ 7.00-9.00 น. Headway 3.45-4.35 นำที
3) เวลำ 9.00-17.00 น. Headway 6.0 นำที
4) เวลำ 17.00-20.00 น. Headway 3.45 นำที
5) เวลำ 21.00-24.00 น. Headway 6.0-8.0 นำที

ลักษณะทั่วไปของโครงสร้ำงทำงวิ่งรถไฟฟ้ำในเส้นทำงสำยสีลมจะมีลักษณะเป็นรำงคู่รถไฟฟ้ำวิ่ง
สวนกันได้ (ทิศทำงขำเข้ำเมืองและขำออกเมือง) แต่จำกสภำพทำงกำยภำพของโครงสร้ำงทำงวิ่งรถไฟฟ้ำใน
เส้นทำงสำยสีลมที่บริเวณสถำนีสะพำนตำกสิน (S6) ณ ปัจจุบัน มีลักษณะเป็นคอขวด (รำงเดียว) รถไฟฟ้ำไม่
สำมำรถวิ่งสวนทำงกันได้ ต้องมีกำรจอดรอกำรสับหลีกประแจ (Turnout) ก่อน จึงทำให้ควำมถี่กำรเดินรถ
(Headway) ในเส้นทำงสำยสีลมไม่สำมำรถใช้ควำมถี่ได้มำกกว่ำควำมถี่ที่ให้บริก ำรอยู่ในขณะนี้ได้ คือ ควำมถี่
เฉลี่ยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนประมำณสี่นำทีครึ่ง (Headway = 4.30 นำที) ดังนั้น เมื่อมีกำรก่อสร้ำงสถำนีใหม่
เพิ่มขึ้นในเส้นทำงสำยสีลม ควำมถี่กำรเดินรถก็ยังคงไม่สำมำรถเพิ่มควำมถี่ให้มำกกว่ำที่ให้บริกำรอยู่ในปัจจุบัน
ได้อันเนื่องมำจำกข้อจำกัดทำงกำยภำพข้ำงต้น แต่ทั้งนี้ หำกในอนำคตมีกำรปรับปรุงสะพำนตำกสิน (สะพำน
รถยนต์) เพื่อให้มีพื้นที่ด้ำนข้ำงให้สำมำรถขยำยชำนชำลำสถำนีสะพำนตำกสิน (S6) ออกมำสองข้ำงของรำง
ทำงวิ่งให้เป็นเหมือนสถำนีทั่วไปอื่นๆและปรับปรุงจำกรำงเดียวเป็นรำงคู่ได้แล้ว กำรให้บริกำรในเส้นทำงสำย
สีลมจะสำมำรถเพิ่มควำมถี่ให้มำกขึ้นได้ คือ ควำมถี่เฉลี่ยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนน้อยกว่ำสี่นำที
สำหรับในกรณีที่เมื่อสร้ำงสถำนีใหม่เสร็จแล้ว ในกำรให้บริกำรขบวนรถไฟฟ้ำจะมีกำรจอดรับ -ส่ง
ผู้โดยสำรที่สถำนีใหม่นี้อำจจะส่งผลให้กำรเดินทำงใช้เวลำเพิ่มขึ้นนั้น ในกำรบริหำรจัดกำรเดินรถนั้นสำมำรถ
ทำกำรเพิ่มขบวนรถไฟฟ้ำที่วิ่งให้บริกำรในเส้นทำง หรือปรับลดระยะเวลำจอดรับ -ส่งที่ชำนชำลำสถำนีอื่นๆ
เพื่อให้สำมำรถรักษำควำมถี่กำรเดินรถในระดับที่เหมำะสมได้
2) การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (สำยสีสีลม) ในบริเวณใกล้เคียงสถำนีศึกษำวิทยำ
มีกำรเชื่อต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ ได้แก่
(1) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ำมหำนคร (MRT) ที่สถำนีศำลำแดง
(2) เชื่อมต่อกับรถโดยสำรด่วนพิเศษ (BRT) บริเวณสถำนีช่องนนทรี
(3) เชื่อมต่อกำรสัญจรทำงเรือ สถำนีสะพำนตำกสิน โดยเชื่อมต่อกับเรือด่วนเจ้ำพระยำ
นอกจำกกำรเชื่อมต่อระบบขนส่งสำธำรณะขนำดใหญ่แล้ว บริเวณสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ได้มี
ระบบขนส่ ง มวลชน ได้ แ ก่ รถโดยสำรประจ ำทำง รถสองแถว (วั ด ช่ อ งลม-สำทร) ซอยสำทร 11 และ
มอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ ำ ง ส่ ว นเรื่ อ งการก าหนดจุ ด ส าหรั บ จอดรถรั บ -ส่ ง จะได้ ป ระสานงานร่ ว มกั น
กรุงเทพมหานครเพื่อกาหนดจุดที่เหมาะสมต่อไป
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3.6

การจัดการพื้นที่ทางเท้าระหว่างและหลังการก่อสร้าง
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำร
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ซึ่งมีส่วนของบันไดขึ้นลงสถำนีและลิฟต์ที่ต้องใช้พื้นที่ทำงเท้ำในกำรก่อสร้ำง
โดยทำงโครงกำรได้พยำยำมออกแบบเพื่อให้เหลือพื้นที่ทำงเท้ำอย่ำงน้อย 1.50 เมตร เพื่ออำนวยควำมสะดวก
สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ ตำมกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548
สถำนี ศึ กษำวิ ทยำ (S4) จะมี กำรใช้ พื้ น ที่ เพื่ อก่ อสร้ ำงบั น ได้ ขึ้ นลงสถำนี และลิ ฟ ต์ จ ำนวน 5 พื้ น ที่
ประกอบด้วยทำงขึ้น-ลงที่เป็นบันไดเดินขึ้น 4 ตำแหน่ง ทำงขึ้น-ลงด้วยบันไดเลื่อน 1 ตำแหน่ง และลิฟต์ฝั่งล่ะ
1 ตัว รวมลิฟต์ 2 ตัว (ภาพที่ 3.6-1) มีรำยละเอียดดังนี้
3.6.1 ความกว้างทางเท้า
(1) ทำงขึ้น-ลง บริเวณหน้ำโรงพยำบำลบำงรัก มีตำแหน่งบันไดทำงขึ้น -ลง มีควำมกว้ำงของทำงเท้ำ
ขนำด 1.500 เมตร และบริเวณเสำรองรับโครงสร้ำงบันไดมีควำมกว้ำงทำงเท้ำ 1.618 เมตร (ภาพที่ 3.6-2)
(2) ทำงขึ้น-ลงและลิฟต์ บริเวณหน้ำธนำคำรยูโอบี ประกอบด้วยทำงขึ้น -ลงที่เป็นบันไดเลื่อน จำนวน
1 ตำแหน่ง มีทำงเท้ำส่วนเหลือกว้ำง 1.500 เมตร และลิฟต์จำนวน 1 ตำแหน่ง มีควำมกว้ำงของทำงเท้ำจำก
ขอบทำงถึงโครงสร้ำง 1.500 เมตร (ภาพที่ 3.6-3)
(3) ทำงขึ้น-ลง บริเวณหน้ำอำคำรเอไอเอ มีควำมกว้ำงของทำงเท้ำบริเวณบันไดทำงขึ้น -ลง 1.910
เมตร และบริเวณเสำรองรับโครงสร้ำงบันไดควำมกว้ำงทำงเท้ำที่เหลือ 1.960 เมตร (ภาพที่ 3.6-4)
(4) ทำงขึ้น-ลง บริเวณอำคำร Health Land Spa จะมีพื้นที่ทำงเท้ำควำมกว้ำงบริเวณก่อสร้ำงบันได
ขึ้น-ลง 1.822 เมตร และบริเวณเสำโครงสร้ำงรองรับบันไดควำมกว้ำงทำงเท้ำ 1.954 เมตร (ภาพที่ 3.6-5)
(5) ลิฟต์ บริเวณหน้ำสถำนทูตเมียนมำร์ มีควำมกว้ำงของทำงเท้ำหลังจำกเหลือพื้นที ก่อสร้ำงลิฟต์
1.678 เมตร และทำงขึ้น-ลง บริเวณโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น เหลือควำมกว้ำงทำงเท้ำ 1.852 เมตร (ภาพที่ 3.6-6)
3.6.2 การจัดการทางเดินเท้าขณะทาการก่อสร้าง
จำกแผนกำรก่อสร้ำงจะมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องปิดทำงเดินเท้ำเพื่อกำรก่อสร้ำงบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก
เพื่อเชื่อมต่อเข้ำสถำนีบริเวณหน้ำอำคำรธนำคำร UOB ระยะเวลำประมำณ 28 วัน ทำให้ต้องมีกำรจัดหำพื้นที่
ทำงเดินเท้ำใหม่ให้กับประชำชนในบริเวณดังกล่ำว ซึ่งจำกกำรสำรวจพื้นที่และกำรใช้ประโยชน์บริเวณดังกล่ำว
พบว่ำบริเวณหน้ำอำคำรธนำคำร UOB เป็นพื้นที่กว้ำงเชื่อมต่อระหว่ำงทำงเท้ำและพื้นที่หน้ำธนำคำรมีควำม
กว้ำงประมำณ 20 เมตร จึงได้วำงแผนประสำนงำนกับธนำคำร UOB เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณส่วนต่อกับทำงเท้ำ
ของกรุงเทพมหำนครเพื่อเป็นทำงเดินชั่วครำวระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (28 วัน) ทั้งนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบด้ำน
กำรจรำจรบนถนนสำทรที่ไม่ต้องใช้ช่องทำงกำรเดินรถบนถนนมำเป็นทำงเดินเท้ำชั่วครำวระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
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ภาพที่ 3.6-1 ตำแหน่งกำรใช้พื้นที่ทำงเท้ำเพื่อกำรก่อสร้ำงบันไดทำงขึ้น-ลงและลิฟต์ของสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

3-70

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาพที่ 3.6-2 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงพยำบำลบำงรัก

ภาพที่ 3.6-3 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรยูโอบี
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ภาพที่ 3.6-4 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณอำคำรเอไอเอ

ภาพที่ 3.6-5 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณ Health Land Spa
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ภาพที่ 3.6-6 พื้นที่ทำงเท้ำบริเวณทำงขึ้น-ลงด้ำนหน้ำบริเวณโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
3.6.3 การจัดการทางเดินเท้าหลังการก่อสร้าง
เนื่ อ งจำกกำรออกแบบโครงสร้ำงบั นไดเหล็ กและบั นไดเลื่ อนขึ้น สถำนีศึ กษำวิท ยำ จะมีบ ำงจุที่ มี
โครงสร้ำงอยู่ชิดของทำงเดินเท้ำด้ำนใน ทำให้ประชำชนผู้สัญจรไปมำบนทำงเท้ำมีพื้นที่ระหว่ำงบันไดเหล็กและ
บันไดเลื่อนขึ้นสถำนีกับขอบถนนประมำณ 1.50 เมตร เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้สัญจรที่มีโอกำสเดินเบียด
กันระหว่ำงกำรเดินสวนกัน จนอำจทำให้ต้องลงไปเดินบนถนน จึงได้ออกแบบรำวกั้นบริเวณขอบฟุตบำทกับ
ถนน ในบริเวณดังกล่ำว ดังภาพที่ 3.6-7
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ภาพที่ 3.6-7 รำงกันตกบริเวณขอบฟุตบำทในส่วนที่มีทำงเดินเท้ำติดชิดขอบถนนหลังกำรก่อสร้ำงบันไดของ
สถำนีศึกษำวิทยำ
3.7 การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์
3.7.1 แนวทางการดาเนินงานและวิธีการศึกษา
1) การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ
ต้นทุนโครงกำรได้จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ค่ำลงทุน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ใช้ในกำรสร้ำง
องค์ประกอบหลักของโครงกำร ส่วนใหญ่จะเป็นกำรใช้จ่ำยในปีแรกๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ใหม่
(2) ค่ำดำเนินกำรและบำรุงรักษำ เป็นต้นทุนที่ใช้เพื่อทำให้โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้จนกระทั่งผลประโยชน์
เกิดขึ้นตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ (3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งหมำยถึง ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนโครงกำรและส่งผลกระทบจำกกำรมีโครงกำร
2) การวิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการ
ผลประโยชน์ โครงกำรสำมำรถจำแนกได้เป็น (1) ผลประโยชน์ทำงตรงและ (2) ผลประโยชน์
ทำงอ้อม โดยผลประโยชน์ทำงตรงของโครงกำร คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับตำมวัตถุประสงค์จำกกำรมีโครงกำร
ซึ่งก็คือ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำในสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ส่วนผลประโยชน์ทำงอ้อมจำกกำรมีโครงกำร
เช่น กำรลดปริมำณกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หรือกำรลดลงของปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO) หรือกำร
ประหยัดน้ำมันที่เกิดขึ้นจำกควำมคล่องตัวของถนนสำธร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีทั้งที่สำมำรถประเมินค่ำได้ และประเมินค่ำไม่ได้ ในส่วนที่ประเมินค่ำ
เป็นตัวเงินได้ ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำในสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และในส่วนที่ประเมินค่ำไม่ได้
เป็นลักษณะของผลประโยชน์ทำงอ้อมที่ไม่มีตัวตน (Intangible Benefits)
3) การวัดความคุ้มค่าของโครงการ
กำรวัดควำมคุ้มค่ำของโครงกำรเป็นกำรนำต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงกำรมำเปรียบเทียบ
กันเพื่อให้ทรำบถึงควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน คำนวณหำตัวชี้วัดด้วยวิธีกำรปรับค่ำของเวลำ ได้แก่
(1) มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่ำเป็นบวก
(2) อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR) มีค่ำมำกกว่ำหนึ่ง
(3) อัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร (Internal Rate of Return: IRR) มีค่ำมำกกว่ำค่ำเสีย
โอกำสของเงินทุน
4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
กำรวิเครำะห์ ควำมอ่อ นไหวเป็ น กำรทดสอบเพื่ อ พิ จ ำรณำว่ำเมื่อ ตัว แปรทำงด้ ำนต้น ทุ น และ
ผลประโยชน์มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกกรณีปกติแล้ว จะทำให้โครงกำรยังคงมีควำมคุ้มค่ำอยู่เช่นเดิมอีกหรือไม่
โดยกำหนดกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวนี้ออกเป็น 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ต้นทุนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
กรณีที่ 2 ผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10
กรณีที่ 3 ต้นทุนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10
3.7.2 หลักเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1) ในกำรวิเครำะห์โครงกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อที่จะวัดต้นทุนและผลประโยชน์ที่สะท้อนมูลค่ำที่
แท้จริงของปัจจัยกำรผลิต และผลผลิตที่ถูกต้อง จะต้องมีกำรปรับแก้กำรบิดเบือนของรำคำตลำดให้เป็นรำคำ
ทำงเศรษฐกิจ โดยใช้รำคำตลำดหรือรำคำทำงกำรเงินคูณด้วยตัวปรับค่ำ (Conversion Factors) ซึ่งจะใช้ตัวปรับ
ค่ำที่ได้มีกำรศึกษำและคำนวณไว้โดยธนำคำรโลก โดยที่ใช้ตัวปรับค่ำมำตรฐำน เท่ำกับ 0.92 และตัวปรับค่ำ
เฉพำะสำหรับกำรก่อสร้ำง ที่เท่ำกับ 0.88 (Sadig Ahmed, 1983)
2) ในเบื้องต้นได้กำหนดอำยุโครงกำร กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมทำงเศรษฐกิจไว้ 20 ปี ยังไม่รวม
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง (18 เดือน) ดังนั้ น กำรวิเครำะห์ จะใช้วิธี Discounted Cash Flow Technique
ทำกำรคิดลดผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตมำเป็นมูลค่ำในปัจจุบัน เพื่อขจั ดปัญหำ
ควำมแตกต่ำงกันของมูลค่ำเงินในเวลำที่ต่ำงกัน (Time Value of Money) ซึ่งจะทำให้กำรเปรียบเทียบต้นทุน
และผลประโยชน์เป็นไปอย่ำงถูกต้อง อัตรำคิดลดในอนำคตมำเป็นเงินในปัจจุบัน โดยคำนวณที่อัตรำคิดลด
ร้อยละ 4, 8 และ 12
3) กำรวิ เครำะห์ ท ำงเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นมู ล ค่ ำที่ แ ท้ จ ริงของต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ข อง
โครงกำร จะใช้รำคำคงที่ (Constant Prices) หรือรำคำแท้จริง (Real Prices) ในกำรวิเครำะห์โครงกำรนี้จะใช้
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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รำคำคงที่ ณ ปีปัจจุบัน และทำกำรปรับควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรใช้รำคำตลำด หรือกำรปรับมูลค่ำทำงกำร
เงินให้เป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยตัวปรับค่ำ (Conversion Factors)
4) กำรวิเครำะห์ ทำงเศรษฐกิจของโครงกำร จะใช้ตัวชี้วัด 3 ค่ำ ได้แก่ มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร (IRR) โดยพิจำรณำว่ำโครงกำร
มีควำมคุ้มค่ำ เมื่อมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ มีค่ำเป็นบวก อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน มีค่ำมำกกว่ำ 1 และอัตรำ
ผลตอบแทนภำยในโครงกำร มีค่ำมำกกว่ำค่ำเสียโอกำสของเงินทุน
5) กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร จะทำกำรทดสอบเมื่อทรำบว่ำโครงกำรมีควำมเหมำะสม
เพื่อพิจำรณำว่ำ เมื่อตัวแปรทำงด้ำนต้นทุนและผลประโยชน์มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกกรณีปกติแล้ว จะทำให้
โครงกำรยังคงมีควำมคุ้มค่ำอยู่อีกหรือไม่ โดยกำหนดกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1
ต้น ทุน โครงกำรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 กรณี ที่ 2 ผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10 และกรณี ที่ 3 ต้นทุน
โครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10
3.7.3 การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ
ต้นทุนโครงกำร ประกอบไปด้วยต้นทุนหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ค่ำลงทุนก่อสร้ำง และ ดำเนินกำรและ
บำรุงรักษำเป็นรำยปี ดังนี้
1) ค่ำลงทุน หมำยถึง ต้นทุนที่ใช้ในกำรสร้ำงองค์ประกอบหลักของโครงกำร มีค่ำก่อสร้ำงรวมงำน
ระบบสำหรับกำรเดินรถไฟฟ้ำ แยกเป็นรำยกำร(ตารางที่ 3.7-1)รวมมูลค่ำทั้งสิ้น 635,860,550.00 บำท
2) ค่ำดำเนินกำรและบำรุงรักษำ เป็นค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรไว้ ในระยะเวลำ 20 ปี ประกอบด้วยรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยกำรก่อสร้ำงและรำยจ่ำย 20 ปี ดังตารางที่ 3.7-2
ตารางที่ 3.7-1 รำยละเอียดรำยกำรก่อสร้ำงและระบบเดินรถไฟฟ้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Description
Preliminary Work for Design (งำนเตรียมกำรออกแบบ)
Structure & Architect (โครงสร้ำงและสถำปัตย์)
System Work (งำนระบบไฟฟ้ำเครื่องกลประกอบอำคำร)
Other Work
Connection Walkway AIA
ค่ำดำเนินกำร 6%
Utility Work (งำนสำธำรณูปโภค)
Train Operation System (งำนระบบเดินรถไฟฟ้ำ)
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
รวมเงินทั้งสิ้น
ที่มา: บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)

ราคารวม (บาท)
9,550,000.00
244,420,783.80
49,306,098.00
79,118,720.00
7,130,055.05
23,371,539.41
63,665,000.00
117,700,000.00
594,262,196.26
41,598,353.74
635,860,550.00
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ตารางที่ 3.7-2 ค่ำดำเนินกำรและบำรุงรักษำ
O&M cost per
day up to 7%
/Year (Baht)

1Year (Baht)

Total (Baht)

Construction
Cost S4 (Baht)

Total (Baht)

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

25602562
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581

รายจ่าย 20 ปี + ค่าก่อสร้าง

1 Year (Baht)

พ.ศ.

Ticket / Day
(Baht)

ปีที่

Ridership S4
up to 7%
/Year (Persons)
Avg.Ticket up
to 7% Every 5
years (Baht)

รายได้ 20 ปี

Diff (Baht)

54,795
58,631
62,735
67,126
71,825
76,853
82,233
87,989
94,148
100,738
107,790
115,335
123,409
132,047
141,291
151,181
161,764
173,087
185,203
198,168

20,000,175
21,400,187
22,898,200
24,501,074
26,216,150
28,051,280
30,014,870
32,115,911
34,364,024
36,769,506
39,343,371
42,097,407
45,044,226
48,197,322
51,571,134
55,181,114
59,043,792
63,176,857
67,599,237
72,331,184

20,000,175
41,400,362
64,298,563
88,799,637
115,015,787
143,067,067
173,081,936
205,197,847
239,561,871
276,331,377
315,674,749
357,772,156
402,816,382
451,013,704
502,584,838
557,765,951
616,809,743
679,986,600
747,585,837
819,917,021

162,049,349
335,446,450
520,973,163
719,486,337
931,896,865
1,177,033,642
1,439,330,103
1,719,984,251
2,020,282,985
2,341,612,373
2,712,253,890
3,108,849,567
3,533,197,804
3,987,259,203
4,473,097,053
5,033,085,852
5,632,279,129
6,273,413,806
6,959,433,423
7,693,461,758

635,860,550
17,794
19,040
20,372
21,798
23,324
24,957
26,704
28,573
30,573
32,714
35,003
37,454
40,075
42,881
45,882
49,094
52,531
56,208
60,143
64,352

28.03
28.03
28.03
28.03
28.03
29.99
29.99
29.99
29.99
29.99
32.09
32.09
32.09
32.09
32.09
34.33
34.33
34.33
34.33
34.33

498,766
533,691
571,027
610,998
653,772
748,460
800,853
856,904
916,884
981,093
1,123,246
1,201,899
1,286,007
1,376,051
1,472,353
1,685,397
1,803,389
1,929,621
2,064,709
2,209,204

182,049,524
194,797,288
208,424,913
223,014,248
238,626,678
273,188,057
292,311,330
312,770,059
334,662,759
358,098,894
409,984,889
438,693,084
469,392,464
502,258,721
537,408,984
615,169,912
658,237,069
704,311,534
753,618,854
806,359,518

182,049,524
376,846,812
585,271,726
808,285,974
1,046,912,652
1,320,100,709
1,612,412,039
1,925,182,098
2,259,844,856
2,617,943,750
3,027,928,639
3,466,621,722
3,936,014,186
4,438,272,907
4,975,681,891
5,590,851,803
6,249,088,872
6,953,400,406
7,707,019,260
8,513,378,778

หมายเหตุ: O&M = Operation and Maintenance Cost
ที่มา: บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)

3.7.4 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
ผลประโยชน์โครงกำร ในที่นี้ จะพิจำรณำเฉพำะผลประโยชน์ที่คำนวณค่ำเป็นตัวเงินได้ คือ รำยได้
จำกกำรจำหน่ำยตั๋วโดยสำร ที่คำดกำรณ์จำกจำนวนผู้โดยสำรสถำนีศึกษำวิทยำ
หำกเปิ ดให้ บ ริ กำรสถำนี ศึ กษำวิ ท ยำ (S4) คำดว่ำจะมี ป ริม ำณผู้ โดยสำรใช้ บ ริก ำรเฉลี่ ย ประมำณ
17,794 คน/วัน หรือรำยเดือน 533,814 คน/เดือน ซึ่งเป็นสถำนีที่อยู่ระหว่ำงสถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนี
สุรศักดิ์ (S5) ดังนั้นปริมำณผู้โดยสำรของสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จึงเป็นเกิดจำก 2 กลุ่ม
กลุ่ มที่ 1 เป็ น กำรแบ่ งผู้ โดยสำรจำกสถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนี สุ รศัก ดิ์ (S5) โดยมี กำรเข้ ำ
สำรวจตรวจนับปริมำณผู้โดยสำรที่เดินทำงออกจำกสถำนีช่องนนทรี (S3) ที่มุ่งหน้ำเข้ำสู่ทิศทำงไปยังสถำนี
สุรศักดิ์ (S5) คิดเป็น 23% ของปริมำณผู้โดยสำรฝั่งห้องขำยตั๋ว (TO) คือ 7,957 คน/วัน เนื่องจำกบริเวณ
ดังกล่ ำวเป็ น สี่ แ ยกจรำจรที่ ส ำมำรถเชื่อ มต่ อกั บ เส้ น ทำงส ำคั ญ และอำคำรส ำนั กงำนที่ มีจ ำนวนมำก ส่ ว น
ผู้โดยสำรที่มำจำกสถำนีสุรศักดิ์ (S5) ที่มุ่งหน้ำเข้ำสู่ทิศทำงไปยังถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ คิดเป็น 59% ของ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ปริมำณผู้โดยสำรฝั่งห้องขำยตั๋ว (TO) คือ 7,837 คน/วัน โดยมีสัดส่วนปริมำณผู้โดยสำรที่เท่ำกันโดยสถำนี
สุรศักดิ์ (S5) จะใกล้กับโรงแรมที่พักและสถำนศึกษำหลำยแห่งและเมื่อห่ำงออกจำกตัวสถำนีออกไปก็จะเป็น
อำคำรสำนักงำนที่พักสำหรับประชำชนทั่วไป
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้โดยสำรที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส (New-Comer) ซึ่งสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) เป็ น แหล่ ง ที่ มี ศั ก ยภำพอั น เนื่ อ งมำจำกอยู่ ใ กล้ กั บ อำคำรส ำนั ก งำนหลำยแห่ ง เช่ น AIA Tower,
อำคำรสำนักงำน ธนำคำรยูโอบี และวิทยำลัยเซนต์หลุยส์ โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ ซึ่งประมำณกำรว่ำจะมี
ผู้โดยสำรรำยใหม่เกิดขึ้นประมำณ 2,000 คน/วัน หรือ 60,000 คน/เดือน
ดังนั้ นหำกรวมผู้โดยสำรจำก 2 กลุ่มแล้วปริมำณผู้โดยสำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะมีผู้ใช้บริกำร
ประมำณ 17,794 คน/วัน ดังตารางที่ 3.7-3
ส่วนกำรคำดกำรณ์รำยได้จำกค่ำโดยสำรที่คำดว่ำจะมีผู้โดยสำรใช้บริกำรที่สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ประมำณอยู่ที่ 498,760 บำท/วัน หรือประมำณ 14,962,806 บำท/เดือน ซึง่ มีรำยละเอียดดังตารางที่ 3.7-4
ตารางที่ 3.7-3 กำรคำดกำรณ์ปริมำณผู้โดยสำรจำกสัดส่วนกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำ
Station
TO (Entry+Exit)
Move to S4
Ridership (S4)
Chong Nonsi (S3)
35,032
23%
7,957
Surasak (S5)
13,329
59%
7,837
New-Comer
2,000
Total
17,794
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)
ตารางที่ 3.7-4 กำรคำดกำรณ์รำยได้จำกค่ำโดยสำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
Ridership Avg.Fare Revenue
O&M
Station
(person)
(Baht)
(Baht)
(Baht)
S4
17,794
28.03
498,760
54,795
ที่มา: บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (2560)

Net Revenue
443,966

Baht/day

3.7.5 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
ในกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินของโครงกำรจำกตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด คือ มูลค่ำปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร (IRR) ที่อัตรำคิด
ลดต่ำงๆ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินและเศรษฐกิจได้ดังตารางที่ 3.7-5
สำหรับผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนของโครงกำร จำกตารางที่ 3.7-5 พบว่ำ ทั้งกำร
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินและเศรษฐกิจ ที่อัตรำคิดลดร้อยละ 4, 8, และ 12 มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV)
มีค่ำเป็นบวก อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่ำมำกกว่ำ 1 และมีอัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(IRR) ที่มำกกว่ำค่ำเสียโอกำสของเงินทุน (ร้อยละ 12) แสดงให้เห็นว่ำ กำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงนี้มีควำม
คุ้มค่ำในกำรลงทุนเป็นอย่ำงมำก ทั้งกำรเงินและเศรษฐกิจ
เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ ควำมอ่ อนไหวของโครงกำร จำกกรณี ฐำน ทั้งกำรวิเครำะห์ ท ำงกำรเงินและ
เศรษฐกิจ ใน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ต้นทุนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 กรณีที่ 2 ผลประโยชน์โครงกำรลดลง
ร้อ ยละ 10 และกรณี ที่ 3 ต้ น ทุ น โครงกำรเพิ่ มขึ้ น ร้อ ยละ 10 และผลประโยชน์ โครงกำรลดลงร้อยละ 10
สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ได้ดังตารางที่ 3.7-6
จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร (ตารางที่ 3.7-6) จะเห็ นได้ว่ำ ไม่ว่ำในกรณีไหนก็ตำม
ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนทั้งทำงกำรเงินและเศรษฐกิจของโครงกำรนี้ ก็ยังมีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน กล่ำวคือ
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) ก็ยังคงมีค่ำเป็นบวก อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่ำมำกกว่ำ 1 และ
มีอัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร (IRR) ก็ยังมีค่ำที่มำกกว่ำค่ำเสียโอกำสของเงินทุน (ร้อยละ 12) เป็นอย่ำงมำก
ตารางที่ 3.7-5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินและเศรษฐกิจในกำรก่อสร้ำงโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รายการ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ

4%

อัตราคิดลด
8%

3,917.95
4.55

2,260.49
3.50

1,338.16
2.71
33.08%

3,668.26
4.86

2,128.36
3.72

1,270.93
2.87
34.55%

12%
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ตารางที่ 3.7-6 ผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำรก่อสร้ำงโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รายการ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน
กรณีที่ 1 ต้นทุนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
กรณีที่ 2 ผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
กรณีที่ 3 ต้นทุนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ
ผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
กรณีที่ 1 ต้นทุนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน
กรณีที่ 2 ผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
กรณีที่ 3 ต้นทุนโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ
ผลประโยชน์โครงกำรลดลงร้อยละ 10
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ

4%

อัตราคิดลด
8%

3,807.70
4.14

2,170.18
3.18

1,260.00
2.47
30.39%

3,415.91
4.10

1,944.13
3.15

1,126.19
2.44
30.11%

3,305.66
3.73

1,853.82
2.87

1,048.03
2.22
27.64%

3,573.20
4.42

2,050.14
3.38

1,203.00
2.61
31.76%

3,206.38
4.37

1,837.30
3.35

1,075.91
2.58
31.48%

3,111.32
3.98

1,759.08
3.04

1,007.99
2.35
28.92%

12%
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3.7.6 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์จำกผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ที่สถำบันวิจัยเพื่อพัฒ นำ
ประเทศ (TDRI) ปรำกฏว่ำปัจจัยภูมิอำกำศและอุตุนิยมวิทยำซึ่งอยู่ในส่วนทรัพยำกรธรรำชำยติและสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพมีผลกระทบในทำงบวกในเรื่องของกำรอำนวยควำมสะดวกกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะ
ลดกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดกำรเผำผลำญน้ำมันเชื่อเพลิงฟอสซิล (น้ำมันแก๊ซโซลีนและดีเซล) โดยกำรเผำ
ผลำญน้ ำมัน ดังกล่ ำวมีผ ลกระทบที่ส ำคัญ ต่อคุณ ภำพำอำกำศและบรรยำกำศ โดยส ำหรับ โครงกำรนี้ เป็ น
โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรในบริเวณโดยรอบสถำนีและผู้มี
มีควำมประสงค์ล งบริเวณโดยรอบสถำนี จึงได้ทำกำรคิดผลกระทบในเชิงของกำรลดกำรปลดปล่ อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และประเมินเป็นตัวเงิน โดยมีข้อกำหนดในกำร
ประเมินและมูลค่ำดังต่อไปนี้
1) ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ จำกข้อมูลกรมสรรพสำมิต รถยนต์เครื่องยนต์
1,800 ซี ซี ปล่ อยก๊ ำซคำร์บ อนไดออกไซด์ 150 กรัม /กิ โลเมตร รถยนต์เครื่อ งยนต์ 1,500 ซี ซี ปล่ อ ยก๊ ำซ
คำร์บ อนไดออกไซด์ 125 กรัม/กิโลเมตร ในที่นี้ใช้ข้อมูล รถยนต์ขนำด 1,500 ซีซี คือมีกำรปลดปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ 125 กรัม/กิโลเมตร
2) ระยะทำงที่ ร ถยนต์ 1 คั น วิ่ งในระยะทำง 25 กิ โลเมตรต่ อ เที่ ย ว ไป-กลั บ รวม 50 กิ โลเมตร
โดยอำศัยกำรประเมินระยะที่เหมำะสม คือ ระยะทำงทำงเฉลี่ยจำกสุดสำยต่ำงๆ มำที่ศึกษำวิทยำ (หมอชิต–ศึกษำ
วิทยำ บำงหว้ำ–ศึกษำวิทยำ และแบริ่ง-ศึกษำวิทยำ)
3) จำกกำรประเมินและสำรวจข้อมูลรถยนต์ จำกผู้ที่มำใช้บริกำรบริเวณพื้นที่โดยรอบสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) และจะลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมำใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร โดยลงที่สถำนีศึกษำวิทยำ
ทำให้ลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งใน 1 วันได้ประมำณ 4,800 คัน (จำกผู้มำติดต่อและทำงำนในอำคำร
AIA จ ำนวน 1,000 คัน ธนำคำรยู โอบี จ ำนวน 1,000 คัน และอำคำรแอทสำทร จ ำนวน 1,000 คั น และ
ผู้ปกครองที่มำส่งนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชันประถม จำนวน 1,800 คัน)
4) ดั ง นั้ น หำกมี ส ถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำเพิ่ ม ขึ้ น จะท ำให้ ล ดปริ ม ำณกำรเกิ ด CO2 เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 50
กิโลเมตร/คัน X 125 กรัม/กิโลเมตร X 4,800 คัน/วัน เท่ำกับ 30,000,000.00 กรัม/วัน หรือ 30.00 ตัน/วัน
5) โมเลกุลของก๊ำซคำร์บ อนไดออกไซด์ มีน้ำหนักเท่ำกับ 44 กรัมอะตอม ค่ำคงที่ในกำรเปลี่ ยน
คำร์บอน 1 กรัม ไปเป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เท่ำกับ 44/12 = 3.67 ดังนั้น 1 วัน จะลดปริมำณคำร์บอน
ไปได้ 8,174,386.92 กรัม/วัน
6) มู ล ค่ ำ กำรซื้ อ ขำยคำร์ บ อน เท่ ำ กั บ 0.10 US$/tonC ในตลำดคำร์ บ อน Chicago Climate
Exchange (CCX) หรือ 3.5298 บำท/ตันคำร์บอน (อัตรำแลกเปลี่ยน 35.2980 บำท/ดอลลำร์สหรั ฐ) อัตรำ
อ้ำงอิง ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2559
7) ดังนั้น มูลค่ำกำรลดปริมำณ CO2 เท่ำกับ (30.00 ตัน/วัน X 3.5298 บำท/ตันคำร์บอน) 105.89
บำท/วัน หรือเท่ำกับ 38,651.31 บำท/ปี

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
กำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอีย ดโครงกำรระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี - สำทร)
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เป็นโครงกำรที่ได้มีกำรออกแบบและก่อสร้ำงฐำนรำกมำพร้อมในกำร
ก่อสร้ำงสถำนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 แต่เนื่องด้วย ณ เวลำนั้นยังไม่มีควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำงสถำนีจึงยัง
ไม่ได้มีกำรก่อสร้ำง จนปัจจุบันนี้กำรใช้ประโยชน์พื้นที่รอบข้ำงมีมำกขึ้น โดยเฉพำะอำคำรสำนักงำน และกำร
พัฒนำของพื้นที่ทำให้มีควำมต้องกำรใช้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้ำ) มำกขึ้น ดังนั้นกำรสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) จะเกิดประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในบริเวณโดยรอบสถำนีเป็นอย่ำงมำก
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) แม้จะอยู่ในพื้นที่จำกัดและเป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำดเล็ก แต่ด้วย
มติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติกำหนดให้มีกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถำนี เพื่อเสนอต่อ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพิจำรณำนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ดาเนินการศึกษา
สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของโครงการรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางสถานี ในส่วนประเด็น ที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงกำรทั้ ง 4 กลุ่ ม ทรั พ ยำกรและสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ กลุ่ ม ทรั พ ยำกรกำยภำพ กลุ่ ม ทรั พ ยำกรชี ว ภำพ
กลุ่มคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และกลุ่มคุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต โดยมีรำยละเอียดดังตอนต่อไปนี้
4.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำสถำนภำพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทำงด้ำนสภำพภูมิประเทศของพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
(2) เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรด ำเนิ นกิ จ กรรมของโครงกำรทั้ ง ระยะกำร
ก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
(3) เพื่อเสนอมำตรกำรป้ องกัน แก้ไขและลดผลกระทบตลอดจนแผนกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมควำมเหมำะสม
2) ขอบเขตการศึกษา
ศึ ก ษำด้ ำ นสภำพภู มิ ป ระเทศเป็ น กำรรวมรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ำกหน่ ว ยงำนรำชกำรต่ ำ งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมแผนที่ทหำร กำรพัฒนำที่ดิน เป็นต้น และดำเนินกำรสำรวจสภำพพื้นที่ปัจจุบันในบริเวณ
พื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
3) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษำสถำนภำพปัจจุบันด้ำนภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และ
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(2) ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำรทั้งระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและระยะ
ดำเนินกำรของลักษณะภูมิประเทศ
(3) เพื่อเสนอแนะมำตรกำรป้ องกัน แก้ไขและลดผลกระทบตลอดจนกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกรณีที่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะภูมิประเทศอย่ำงเหมำะสม
4) ผลการศึกษา
บริเวณพื้นที่โครงกำรในรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) มีลักษณะเป็นพื้นที่
รำบลุ่มระหว่ำงแม่น้ำเจ้ำพระยำ อยู่ห่ำงจำกแม่น้ำเจ้ำพระยำทำงด้ำนทิศตะวันออก ประมำณ 1.5 กิโลเมตร
พื้นที่โดยทั่วไปมีควำมสูงเฉลี่ยประมำณ 2 เมตร จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง สภำพพื้นที่มีกำรปรับปรุงสภำพ
เป็นพื้นที่เมือง มีกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงที่ใช้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สำนักงำน พื้นดินส่วนใหญ่ถูกปรับปรุงเป็น
พื้นคอนกรีตเพื่อให้เหมำะสมต่อกำรใช้ประโยชน์ ได้แก่ กำรก่อสร้ำงอำคำรสูง ถนน ตรอก/ซอย โดยอำคำรสูง
จะตั้งอยู่ด้ำนหน้ำติดกับถนนสำทรที่วำงตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งกลำงถนนมีคลองสำทรที่มีขนำดควำม
กว้ำงประมำณ 10 เมตร และเชื่อมต่อกับคลองช่องนนทรีที่วำงตัวแนวเหนือ-ใต้ อยู่ด้ำนทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้ำพระเจ้ำ (ภาพที่ 4.1.1-1)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แผนทีโ่ ครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ภาพที่ 4.1.1-1 แผนที่แสดงสภำพภูมิประเทศของพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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4.1.2 อุทกวิทยาน้าผิวดินและการระบายน้า
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำสถำนภำพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ของอุทกวิทยำนำผิวดินและกำรระบำยนำในบริเวณ
พืนที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) และบริเวณใกล้เคียงพืนที่โครงกำร
(2) เพื่อประเมินผลกระทบที่อำจจะเกิดขึนจำกกิจกรรมของโครงกำรต่ออุทกวิทยำนำผิวดินและ
กำรระบำยนำทังระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
(3) เพื่ อเสนอแนะมำตรกำรป้ องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ตลอดจนกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรตำมควำมเหมำะสม
2) ขอบเขตการศึกษา
ศึกษำอุทกวิทยำและกำรระบำยนำในพืนที่โครงกำรบริเวณพืนที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
โดยใช้ข้อมูลจำกสำนั กกำรระบำยนำกรุงเทพมหำนครเป็นหลั ก รวมถึงกำรศึกษำระบบกำรบริห ำรจัดกำร
จุดอ่อนนำท่วม โดยศึกษำพืนที่คลองสำทร
3) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบอุทกวิทยำเมืองและกำรระบำยนำภำยในเมือง โดยอำศัย
ข้อมูลของสำนักกำรระบำยนำกรุงเทพมหำนคร
(2) สำรวจพืนที่โครงกำรศึกษำ เพื่อศึกษำสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบันที่จะมีส่ วนเกี่ยวข้อง
ทำงด้ำนสภำพอุทกวิทยำของเมืองในพืนที่ศึกษำบริเวณคลองสำทร
(3) ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึนจำกกิจกรรมของโครงกำรและสร้ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบ ตลอดจนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร
4) ผลการศึกษา
(1) สถำนภำพลักษณะทำงอุทกวิทยำในเมือง
แหล่ งนำผิ วดินบริเวณพื นที่ โครงกำร คือ คลองสำทร โดยคลองสำรทรมี ควำมกว้ำง 10 เมตร
วำงตั วแนวตะวั นตก-ตะวันออก เริ่ มต้ นจำกแม่ น ำเจ้ ำพระยำถึ งถนนพระรำม 4 ควำมยำว 3,300 เมตร อยู่ ใน
เขตสำทร (ส ำนั ก กำรระบำยน ำ, 2559) จำกกำรศึ ก ษำข้ อ มู ล สถิ ติ น ำฝนของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ
สถำนี ก รุ ง เทพมหำนคร ในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2529-2559) พบว่ ำ ฝนตกสู ง สุ ด เฉลี่ ย ใน 1 วั น มี ค่ ำ 216.8
มิลลิเมตร (เดือนเมษำยน) ซึ่งในคลองสำทรอยู่ในพืนที่บริหำรจัดกำรจุดอ่อนนำท่วมกรุงเทพมหำนครเขตที่ 11-12
โดยกรุงเทพมหำนครได้แบ่ งพืนที่บ ริห ำรจัดกำรจุดอ่อนนำท่ วมกรุงเทพมหำนคร เพื่อป้องกันแก้ไขปัญ หำ
นำท่วมในพืนที่ชุมชนหนำแน่น และครอบคลุมจุดอ่อนนำท่วมโดยใช้ “ระบบพืนที่ปิดล้อมย่อยบริหำรจัดกำรนำท่วม
(Sub Polder System)” จำนวน 20 พืนที่ รวมพืนที่บริกำร 322.159 ตำรำงกิโลเมตร (รำยละเอียดตารางที่
4.1.2-1 และ ภาพที่ 4.1.2-1

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.1.2-1 พืนที่บริหำรจัดกำรจุดอ่อนนำท่วมกรุงเทพมหำนคร
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

พืนที่บริหารจัดการน้าท่วมกรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง
แจ้งวัฒนะ
รัชดำภิเษกพหลโยธิน แยกเกษตร
ลำดพร้ำว บำงกะปิ นวมินทร์
ถนนพหลโยธิน สนำมเป้ำ
ถนนเพชรบุรี จำกทำงรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี
ถนนทหำร พระรำมที่ 6 คลองสำมเสน
พระรำมที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสำมเสน
รำมคำแหง
ถนนพระจันทร์ รอบสนำมหลวง ถนนท้ำยวัง ถนนหน้ำพระลำน
ถนนพระจันทร์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหำเมฆ
พระรำมที่ 1
ถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ
ถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร์
ตลิ่งชัน ฉิมพลี มุ่งมังกร สวนผัก
เพชรเกษม
ถนนบำงบอน 1 (เขตบำงบอน)
ถนนบำงขุนเทียน (เขตบำงขุนเทียน)
ถนนประชำอุทิศ (เขตทุ่งครุ)
ถนนสุวินทวงศ์ (เขตมีนบุรี)
รวมพืนที่
ที่มา : สำนักกำรระบำยนำ (2559)

พืนที่ (ตารางกิโลเมตร)
37.640
35.778
36.760
42.017
8.500
9.540
6.423
5.780
11.444
8.692
25.253
11.660
22.595
40.357
3.600
8.750
0.813
2.490
3.326
0.741
322.159

(2) สภำพกำรระบำยนำในพืนที่
(2.1) สภำพกำรระบำยนำของพืนที่โดยรวม
กรุงเทพมหำนครได้แบ่งเขตพืนที่เพื่อบริหำรจัดกำรจุดอ่อนนำท่วมออกเป็น 20 พืนที่ ซึ่งพืนที่
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ตังอยู่บนถนนสำทร ระหว่ำงซอย 9 ถึงซอย 11 ซึ่งกลำงถนนจะเป็น คลองสำทร
โดยคลองสำทรเป็นเส้นแบ่งเขตพืนที่ปิดล้อมเพื่อกำรบริหำรจัดกำรนำ 2 เขต คือ เขตที่ 11 พืนที่บริหำรจัดกำรนำ
ท่วมถนนพระจันทร์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหำเมฆ และเขตที่ 12 พืนที่บริหำรจัดกำรนำท่วมพระรำมที่ 1
โดยมีข้อมูลควำมสำมำรถในกำรระบำยนำด้วยอำคำรระบำยนำในคลองที่เกี่ยวข้อง 2 อำคำรบังคับนำ คือ ใน
คลองสำทรและคลองช่องนนทรี โดยควำมสำมำรถของกำลังสูบรวม เท่ำกับ 12.0 และ 29.0 ลูกบำศก์เมตรต่อ
วินำที ตำมลำดับ และมีแผนในกำรดำเนินกำรสูบระบำย (ตารางที่ 4.1.2-2 และภาพที่ 4.1.2-2 และภาพที่ 4.1.2-3)
ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรระบำยนำในเขตเมือง ยังไม่เคยพบปัญหำนำท่วมขังในพืนที่ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.1.2-1 แผนที่พืนที่บริหำรจัดกำรจุดอ่อนนำท่วมกรุงเทพมหำนคร
ที่มา : สำนักระบำยนำกรุงเทพมหำนคร (2559)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.1.2-2 แผนกำรสูบระบำยนำในคลองที่เกี่ยวข้องกับพืนที่โครงกำร
ล้าดับ

ชื่ออาคารบังคับน้า

ก้าลังสูบรวม ระดับน้าเตือนภัย ระดับน้าวิกฤติ
(ลบ.ม./วินาที)
(ม.รท.ก.)
(ม.รท.ก.)

1

สถำนีสูบนำสำทร1

12.0

+0.20

+0.40

2

สถำนีสูบนำคลองช่องนนทรี2

29.0

+0.50

+0.60

หมายเหตุ :

แผน ก.
-1.00 ถึง
-0.60
-1.80

ระดับน้าควบคุม
แผน ข.
แผน ค.
-0.60 ถึง ไม่เกินระดับนำ
0.00
เตือนภัย
-1.00 ถึง ไม่เกินระดับนำ
0.00
เตือนภัย

1

ศูนย์ปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง พืนที่นคร 2
ศูนย์ปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง พืนที่นคร 3
แผน ก. : สถำนะอำกำศที่ส่อว่ำจะมีฝนตก แผน ข. : สถำนะอำกำศปกติ แผน ค. : กำรถ่ำยเทนำเสีย
ที่มา : สำนักระบำยนำกรุงเทพมหำนคร (2559)
2

(2.2) สภำพกำรระบำยนำลงในคลองสำทรบริเวณพืนที่ศึกษำ
พืนที่ก่อสร้ำงสถำนี ศึกษำวิทยำ (S4) มีควำมยำวของสถำนี 150 เมตร โดยเริ่มจำก
สำทรซอย 9 ถึงสำทรซอย 11 จำกกำรสำรวจคลองสำทรมีขนำดควำมกว้ำง 10 เมตร ตลิ่ งทังสองข้ำงเป็น
คอนกรีตสำเร็จลักษณะตังฉำก บำงส่วนของผิวคลองมีกำรปิดทับเป็นพืนถนนขนำด 1 ช่องทำงจรำจร พบ
ลักษณะพืนท้องนำเป็นโคลนมีตะกอนหนำประมำณ 30 เซนติเมตร ควำมลึกของนำ 1.5-2 เมตร มีอัตรำกำร
ไหลประมำณ 1 เมตรต่อวินำที โดยคลองสำทรมีหน้ำที่ในกำรรองรับกำรระบำยนำจำกเมือง พบท่อระบำยนำ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนำด 1.00 เมตร ฝังลอดใต้ถนนสำทรจำกถนนสำทรฝั่งเหนือจำนวน 1 จุด บริเวณซอย
สำทร 12 และพบท่อระบำยนำฝั่งถนนสำทรใต้จำนวน 3 จุด ได้แก่ ซอยสำทร 13 ซอยสำทร 9 และตรงข้ำม
โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพมหำนคร (รายละเอียดตารางที่ 4.1.2-3 และภาพที่ 4.1.2-4)
ตารางที่ 4.1.2-3 ตำแหน่งท่อระบำยนำในคลองสำทรบริเวณพืนที่โครงกำร
จุดที่
1
2
3
4

บริเวณถนนสาทร
อำคำรว่อง จิวเวอร์รี่ - ซอยสำทร13 (ฝั่งถนนสำทรใต้)
ซอยสำทร 12 - อำคำร AIA (ฝั่งสำทรเหนือ)
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น – ซอยสำทร 9 (ฝั่งสำทรใต้)
โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพ – บ้ำนปลอดภัย (ฝั่งสำทรใต้)

ขนาดท่อ (เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.1.2-2 พืนที่บริหำรจัดกำรนำท่วมถนนพระจันทร์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหำเมฆ เนือที่ 25.253 ตร.กม.
ที่มา : สำนักระบำยนำกรุงเทพมหำนคร (2559)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.1.2-3 พืนที่บริหำรจัดกำรนำท่วมพระรำมที่ 1 เนือที่ 11.66 ตำรำงกิโลเมตร
ที่มา : สำนักระบำยนำกรุงเทพมหำนคร (2559)

ภาพที่ 4.1.2-4 ตำแหน่งท่อระบำยนำในพืนที่โครงกำรรัศมี 500 เมตร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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4.1.3 คุณภาพน้าผิวดิน
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันของคุณภำพน้ำผิวดิน บริเวณพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(2) ประเมินผลกระทบต่อคุณภำพน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมของโครงกำรฯ
(3) เสนอแนะมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้ำงมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำผิวดิน ตำมควำมเหมำะสม
2) ขอบเขตการศึกษา
ทำกำรศึกษำคุณภำพน้ำผิวดินทั้งด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4) โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) คือ ในคลองสำทร
3) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษำแหล่งน้ำผิวดินที่ปรำกฏอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงกำรฯ จำกแผนที่ภูมิประเทศ
มำตรส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหำร และออกสำรวจทำงภำคสนำม เพื่อศึกษำแหล่งน้ำผิวดินที่ปรำกฏ
อยู่ในพื้นที่จริง และศึกษำถึงสภำพทำงด้ำนกำยภำพทั่วไปของแหล่งน้ำผิวดิน ปริมำณและทิศทำงกำรไหลของน้ำ
ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำ
(2) กำหนดจุ ด เก็บ ตัว อย่ ำงน้ ำผิ ว ดิน ได้แก่ บริเวณพื้นที่ใกล้ เคียงโครงกำร จำนวน 3 สถำนี
(ภาพที่ 4.1.3-1) คือ
- สถำนี S4-1 น้ำในลำคลองสำทรก่อนเข้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
- สถำนี S4-2 น้ำในลำคลองสำทรใต้สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
- สถำนี S4-3 น้ำในลำคลองสำทรผ่ำนออกจำกสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(3) ดัชนีคุณภำพน้ำผิวดิน กำรศึกษำครอบคลุมคุณภำพน้ำผิวดินเพื่อกำรใช้ประโยชน์อุปโภค
บริ โ ภค กำรด ำรงชี วิ ต ของสั ต ว์ น้ ำ ทั้ ง สิ้ น 23 ดั ช นี (ตารางที่ 4.1.3-1) กำรวิ เ ครำะห์ ตั ว อย่ ำ งน้ ำผิ ว ดิ น
ด ำเนิ น กำรตำมวิ ธี ที่ อ ธิ บ ำยใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA,
AWWA and WEF, 2012)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แผนทีแ่ สดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ภาพที่ 4.1.3-1 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภำพน้ำผิวดินของโครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.1.3-1 ดัชนีคุณภำพน้ำผิวดินที่จะทำกำรสำรวจและวิธีวัด/วิเครำะห์
ดัชนีคุณภำพน้ำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

อุณหภูมิ (temperature)
ควำมนำไฟฟ้ำ (conductivity)
ควำมขุ่น (turbidity)
ปริมำณของแข็งแขวนลอย (suspended solids)
ปริมำณของแข็งทั้งหมด (total solids)
ปริมำณของแข็งละลำย (total dissolved solids)
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)
ออกซิเจนละลำยน้ำ (dissolved oxygen)
ค่ำบีโอดี (BOD)
ควำมกระด้ำง (hardness)
ซัลเฟต (sulfate)
คลอไรด์ (chloride)
ไนเตรต (nitrate)
ไนไตรท์ (nitrite)
ฟอสเฟต (phosphate)
ออร์โธฟอสเฟต (orthophosphate)
แคลเซียม (calcium)
มังกำนีส (manganese)
เหล็ก (iron)
ตะกั่ว (lead)
แคดเมียม (cadmium)
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (total coliform bacteria)
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria)

วิธีวัด/วิเครำะห์
Thermometer
Conductivity meter
Nephelometric Method
Dried at 103-105 degree C
Dried at 103-105 degree C
Dried at 103-105 degree C
pH meter
Azide Modification Method
5-Day BOD Test
Tritrimetric Method
Tritrimetric Method
Tritrimetric Method
Cadmium Reduction Method
Colorimetric Analysis
Colorimetric Analysis
Colorimetric Analysis
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Multiple Tube Fermentate
Multiple Tube Fermentate

ที่มา : APHA, AWWA and WEF (2012)
(4) ค่ำดัชนีคุณภำพน้ำผิวดิน กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรวิ เครำะห์น้ำผิวดินทำงด้ำนกำยภำพ เคมี
และชีวภำพ ดำเนินกำรตำมวิธีที่อธิบำยใน Standard Methods for Examination of Waste Water
(APHA, AWWA and WEF, 2012) กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำและกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำ เพื่อวิเครำะห์
คุ ณ ภำพน้ ำทำงด้ ำ นกำยภำพ เคมี และชี ว ภำพ จะท ำกำรวิ เ ครำะห์ ดั ช นี คุ ณ ภำพน้ ำในภำคสนำมและ
ห้ องปฏิบั ติกำร ดัช นี คุณภำพน้ ำที่วิเครำะห์ในภำคสนำม ได้แก่ อุณหภูมิ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำควำม
นำไฟฟ้ำ ค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ ส่วนดัชนีคุณภำพน้ำอื่นๆ จะทำกำรเก็บตัวอย่ำงด้วยขวดโพลีเอทิลีนขนำด
1,000 มิลลิลิตร ที่ระดับควำมลึก 30 เซนติเมตร เก็บรักษำตัวอย่ำงน้ำที่อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส เพื่อนำไป
วิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำรของบริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้วิธีกำรตำมที่อธิบำยไว้
ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WPCF,
2012) ส ำหรั บ กำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งน้ ำเพื่ อ กำรวิ เ ครำะห์ ห ำปริ ม ำณโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย ได้ เ ก็ บ ในขวดที่ ผ่ ำน
ขบวนกำรฆ่ำเชื้อแล้วที่ระดับควำมลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่ำงน้ำไว้ในอุณหภูมิ 4 องศำ
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เซลเซี ย ส แล้ ว น ำไปวิ เ ครำะห์ ท ำงชีวภำพในห้ องปฏิบัติกำรเพื่อทำกำรวิเครำะห์ ภำยใน 24 ชั่วโมง ที่บ ริ ษั ท
ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จำกัด
(5) นำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ มำพิจำรณำเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่มีกำรกำหนดและ
เป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ใช้มำตรฐำนคุณภำพแหล่งน้ำผิวดินที่มิใช่ทะเลที่ออกโดย ประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มำประกอบเพื่อพิจำรณำสถำนภำพของแหล่งน้ำที่ศึกษำ
(6) วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำพร้อมทั้งประเมินสถำนภำพและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภำพน้ ำผิ ว ดิน เพื่อน ำไปสร้ ำงมำตรกำรป้ องกัน และแก้ ไ ข รวมไปถึงมำตรกำรติ ดตำมและตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 4.1.3-2 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำผิวดิน โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร)
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
4) ผลการศึกษา
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งน้ำผิวดิน
จำกกำรเก็บตัวอย่ำงในภำคสนำมและวิเครำะห์คุณภำพน้ำทั้งทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ
ที่ดำเนินกำรตรวจวัดและเก็บตัวอย่ำงน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 แสดง
รำยละเอียดในตารางที่ 4.1.3-2 และตารางที่ 4.1.3-3 ซึง่ สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.1.3-2 ลั กษณะทำงกำยภำพของสถำนีเ ก็บตัว อย่ำ งคุณภำพน้ำโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รหัสตัวอย่าง

สถานีเก็บตัวอย่าง

S4-1

ก่อนเข้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

S4-2

ใต้สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

S4-3

ผ่ำนออกจำกสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

สภาพโดยทั่วไปในฤดูแล้ง
น้ำในคลองมีสีเขียวอมน้ำตำล มีตะกอนขุ่นขำว
ควำมลึก 1.9 เมตร
น้ำในคลองสีเขียวอมน้ำตำล ควำมลึก 1.4 เมตร
น้ำในคลองขุ่น บริเวณท้องน้ำมีตะกอนเลนสีดำ
ควำมลึก 1.45 เมตร

ตารางที่ 4.1.3-3 ผลกำรวิเครำะห์ คุณภำพน้ำผิ วดินทำงกำยภำพ เคมี และชีว ภำพ ของแหล่ งน้ำผิ วดิน
โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
สถานีเก็บตัวอย่าง
ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย

มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินที่มใิ ช่ทะเล

มาตรฐาน
เพื่อการ
ด้ารงชีวิต
ของสัตว์น้า

S4-1

S4-2

S4-3

ประเภท 2

ประเภท 3

ประเภท 4

µs/cm
NTU
mg/L

28.6
5.,510
1.14
3,490.5

28.6
4,990
0.12
3,412.5

28.8
7,300
0.74
3,725

ธ’
-

ธ’
-

ธ’
-

23-32
150-300
ไม่เกิน 25
-

5.Total Dissolved solids
6.Suspended solids
คุณลักษณะทางเคมี
7.pH

mg/L
mg/L

4.41
2.0

3.99
7.5

4.56
7.25

-

-

-

ไม่เกิน 25

-

7.1

7.3

7.3

8.DO

mg/L

1.49

1.26

0.40

5-9
ไม่น้อย
กว่ำ 4.0

5-9
ไม่น้อย
กว่ำ 3.0

5-9
ไม่น้อยกว่ำ
3.0

9.BOD

mg/L

2.45

11.58

11.62

5-9
ไม่น้อย
กว่ำ 2.0
ไม่เกิน
4.0

10.Hardness, Total

mg/L CaCO3

620.43

570.16

630.72

-

-

-

-

11.Calcium, Total

mg/L CaCO3

48.48

45.43

48.18

-

-

-

-

คุณลักษณะทางกายภาพ
1.Temperature
2.Electrical Conductivity
3.Turbidity
4.Total solids

๐C

ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0

-

12.Chloride

mg/L

1,827.77 1,631.94 1,811.95

-

-

-

0.005

13.Sulfate

mg/L

247.64

284.52

237.27

-

-

-

-

14.Phosphate, Total
15. Orthophosphate
16.Manganese, Total

mg/L
mg/L
mg/L

ND
0.49
0.065

0.21
0.91
0.079

ND
0.92
0.076

1.0

1.0

1.0

-
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ตารางที่ 4.1.3-3 (ต่อ)
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน
ที่มิใช่ทะเล

สถานีเก็บตัวอย่าง
ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย
S4-1

S4-2

S4-3

ประเภท 2

ประเภท 3

ประเภท 4

17.Nitrogen, Nitrate

mg/L

ND

ND

ND

5.0

5.0

5.0

18. Nitrogen, Nitrite
19. Iron, Total
20. Lead, Total

mg/L
mg/L
mg/L

ND
0.14
ND

<0.2
0.17
ND

ND
0.18
0.001

-

0.05

-

21. Cadmium, Total

mg/L

ND

ND

ND

0.005

มาตรฐาน
เพื่อการ
ด้ารงชีวิต
ของสัตว์น้า
0.3
-

22. Fat Oil and Grease
mg/L
ND
<10
ND
คุณลักษณะทางชีวภาพ
22. Total Coliform
MPN/
ไม่เกิน
ไม่เกิน
3.5 x 106 9.2 x 106 >16 x 106
Bacteria
100 ml
5,000
20,000
23. Fecal Coliform
MPN/
ไม่เกิน
ไม่เกิน
3.5 x 106 9.2 x 106 >16 x 106
Bacteria
100 ml
1,000
4,000
หมำยเหตุ
SW 1 = น้ำในลำคลองก่อนเข้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
SW 2 = น้ำในลำคลองใต้สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
SW 3 = น้ำในลำคลองผ่ำนออกจำกสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ND = not detected (ตรวจไม่พบ)
ค่ำต่ำสุด Phosphate ND < 0.10 mg/L
Nitrogen, Nitrate ND < 0.05 mg/L
Nitrogen, Nitrite ND < 0.02 mg/L
Lead, Total ND < 0.0005 mg/L
Cadmium, Total ND < 0.0005 mg/L Fat Oil and Grease ND < 1.0 mg/L

(1.1) คุ ณ ภำพน้ ำทำงกำยภำพ ดั ช นี คุ ณ ภำพน้ ำทำงกำยภำพที่ ท ำกำรวิ เ ครำะห์ ได้ แ ก่
อุณหภูมิ ปริมำณของแข็งละลำยน้ำทั้งหมด ปริมำณของแข็งทั้งหมด ควำมขุ่น และควำมนำไฟฟ้ำ ผลกำร
วิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำ พบว่ำ อุณหภูมิน้ำในทุกจุดที่ทำกำรศึกษำมีค่ำใกล้เคียงกัน โดยมีค่ำพิสัยของอุณหภูมิ
28.6-28.8 องศำเซลเซียส ปริมำณของแข็งละลำยน้ำทั้งหมดในทุกจุดที่ทำกำรศึกษำมีค่ ำพิสัยของค่ำปริมำณ
ของแข็งละลำยน้ำทั้งหมดระหว่ำง 3.99-4.56 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสอดคล้องกับค่ำ กำรนำไฟฟ้ำที่ตรวจวัด
ตัวอย่ำงน้ำผิวดินที่มีค่ำพิสัยระหว่ำง 4,990-7,300 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เมื่อพิจำรณำปริมำณของแข็ง
มี ค่ ำ ที่ สู ง โดยมี ค่ ำ พิ สั ย ระหว่ ำ ง 3,412.5-3,725 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร แต่ มี ค่ ำ ควำมขุ่ น และปริ ม ำณของแข็ ง
แขวนลอยน้อยและอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำเพื่อกำรดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ อย่ำงไรก็ดีจะเห็นได้ว่ำ น้ำมี
กำรปนเปื้อนสำรละลำยที่มีอิออนในน้ำสูง ซึ่งกล่ำวได้ว่ำมีกำรปนเปื้อนสำรที่ละลำยน้ำได้ดีในปริมำณมำกสี
ของน้ำจำกกำรสังเกตมีสีเขียวอมน้ำตำล ค่อนข้ ำงขุ่น จึงเป็นผลมำจำกปฏิกิริยำทำงเคมีของน้ำมำกกว่ำกำร
ปนเปื้อนสำรแขวนลอยจำกกำรพัดพำของตะกอนในน้ำ
(1.2) คุณภำพน้ำทำงเคมี ดัชนีคุณภำพน้ำทำงเคมีที่ทำกำรวิเครำะห์ จำกข้อมูลใน ตารางที่
4.1.3-3 พบว่ำ ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ำ มีค่ำพิสัยของปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ำระหว่ำง 0.401.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่ำอยู่ ในระดับต่ำมำกและไม่ เหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ
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สอดคล้องกับค่ำควำมสกปรกในรูปบีโอดีที่มีค่ำอยู่ระหว่ำง 2.45-11.62 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงให้เห็นว่ำน้ำมี
กำรปนเปื้อนสำรอินทรีย์ในน้ำปริมำณมำก ทำให้ออกซิเจนละลำยในน้ำถูกนำไปใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์
โดยจุลินทรีย์ ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำที่ตรวจพบจึงมีค่ำต่ำ ซึ่งจำกกำรสังเกตสีของน้ำบริเวณจุดเก็บน้ำ
มีสีค่อนข้ำงคล้ำ และท้องน้ำมีสีดำ แสดงว่ำท้องน้ำมีกำรสะสมสำรอินทรีย์ปริมำณมำก ส่วนค่ำควำมเป็นกรด
เป็นด่ำง พบว่ำ ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงอยู่ในพิสัย 7.1-7.3 น้ำจึงแสดงฤทธิ์เป็นกลำง ค่ำควำมกระด้ำงสูง
ระหว่ำง 570.16-630.72 มิล ลกรั มต่อลิ ตร ตรวจไม่พบซัล เฟตในน้ ำ แต่พบปริมำณแคลเซีย มอยู่ร ะหว่ ำ ง
45.43-48.48 มิล ลิ กรั มต่อลิ ตร และมีค่ำคลอไรด์สู งกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนมำก โดยตรวจพบค่ำในช่ว งพิสั ย
1,631.94-1,827.77 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำน้ำมีกำรปนเปื้อนมำจำกกำรลุกล้ำของน้ำเค็ม ซึ่งตรวจ
พบค่ำควำมเค็มระหว่ำง 0.1-0.2 ppt โดยค่ำที่พบสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับกับค่ำควำมนำไฟฟ้ำที่ตรวจ
พบมีค่ำสูงด้วย สำหรับปริมำณไนโตรเจนทั้งในรูปไนไตรท์และไนเตรตมีค่ำต่ำมำก และปริมำณไขมันและน้ำมัน
ที่ตรวจพบมีค่ำต่ำมำก แสดงว่ำไม่มีกิจกรรมกำรทิ้งน้ำเสียจำกชุมชนโดยตรงในบริเวณที่เก็บตัวอย่ำง นอกจำกนี้
ปริมำณโลหะหนักจำพวกตะกั่ว แคดเมียม เหล็ก และมังกะนีสมีค่ำต่ำและอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
น้ำผิวดินที่มิใช่ทะเล
(1.3) คุณภำพน้ำทำงชีวภำพ จำกกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำผิวดิน ได้แก่ ปริมำณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโลลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่ำปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในพื้นที่โครงกำร มีปริมำณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย 3,500,000-มำกกว่ำ 16,000,000 MPN/100 ml และปริมำณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่ำ
ระหว่ำง 3,500,000-มำกกว่ำ 16,000,000 MPN/100 ml ตำมลำดับ เมื่อเทียบกับค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดิน
ที่กำหนด ปรำกฏว่ำน้ำมีคุณภำพไม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินที่มิใช่ทะเล เนื่องจำกมีกำรปนเปื้อน
โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย จ ำนวนมำก ซึ่ ง บริ เ วณรอบจุ ด เก็ บ น้ ำมี ชุ ม ชนอยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น ประกอบกั บ
คลองสำทรเป็นแหล่งระบำยน้ำของกรุงเทพมหำนคร
(2) กำรประเมินสถำนภำพ
จำกกำรเก็บตัวอย่ำง วิเครำะห์คุณภำพน้ำผิวดิน และเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดิน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบัยที่ 8 (พ.ศ.2537) พบว่ำคุณภำพน้ำผิวดินบริเวณคลอง
สำทร มีคุณภำพน้ำผิวดินอยู่ในเกรณ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ไม่เหมำะสมต่อกำรนำมำอุปโภค
บริโภค กำรเกษตร กำรอนุรักษ์สัตว์ น้ำ กำรประมง และกีฬำทำงน้ำ และสำมำรถใช้ประโยชน์ ได้เพียงรองรับ
น้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และเป็นประโยชน์เพื่อกำรคมนำคม
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4.1.4 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
ข้อมูลทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำ เป็นข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญในกำรประเมินผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ
เนื่องจำกมีอิทธิพลต่อกำรแพร่กระจำยของสำรมลพิษที่ปล่อยออกสู่บรรยำกำศโดยเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ควำมเร็วและทิศทำงลม ในกำรศึกษำคุณภำพอำกำศของโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ใช้ข้อมูล
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำจำกสถำนี ต รวจอำกำศกรุ ง เทพมหำนคร ซึ่ ง เป็ น สถำนี ต รวจอำกำศมำตรฐำนของกรม
อุตุนิยมวิทยำ โดยข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำจะนำข้อมูลที่มีกำรเก็บบันทึกเป็นเวลำ 30 ปี (ระหว่ำง พ.ศ. 2529-2559)
4.1.4.1 อุตุนิยมวิทยา
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำสถำนภำพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำบริเวณพื้นที่โครงกำร
(2) เพื่ อ ศึก ษำผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ อ ำจจะเกิด ขึ้น จำกกำรพั ฒ นำโครงกำร ต่อ ลั ก ษณะ
อุตุนิยมวิทยำของเมือง
(3) เพื่อนำผลกำรศึกษำไปสร้ำงมำตรกำรแก้ไขและแผนแก้ไขผลกระทบ ตลอดจนแผนกำร
ตรวจสอบ แผนกำรแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำบริเวณพื้นที่โครงกำร
2) ขอบเขตการศึกษา
ศึกษำสภำพอำกำศของเมือง โดยเน้นกำรใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และรำยงำนผลกำรศึกษำต่ำงๆ
จำกหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยำ กรุงเทพมหำนคร และกำรศึกษำข้อมูลเฉลี่ยทำงอุตุนิยมวิทยำ
ในช่วงระยะเวลำที่ยำวนำน (normal data) โดยทำกำรศึกษำข้อมูลระหว่ำงปี พ.ศ. 2529-2559 ระยะเวลำ
30 ปี เพื่อเป็นตัวแทนสภำพอำกำศบริเวณพื้นที่ศึกษำ
3) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษำจำกข้อกำหนดต่ำงๆ ของโครงกำร และสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบั นที่จะมีส่วน
เกี่ยวข้องทำงด้ำนสภำพอำกำศของเมือง
(2) รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ท ำงด้ ำ นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำจำกกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ ในช่ ว ง 30 ปี
(พ.ศ.2529–2559) ที่ได้ทำกำรตรวจเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลเป็นระยะเวลำนำน
(3) วิเครำะห์ข้อมูลภูมิอำกำศ อุณหภูมิ ควำมชื้ นสัมพัทธ์ ทิศทำงลม และควำมเร็วลม ปริมำณน้ำฝน
เป็ นต้น เพื่อ ศึกษำลั กษณะภูมิ อำกำศบริเวณพื้น ที่ ศึกษำทั้ งช่ว งฤดูน้ ำหลำกและฤดู แล้ งฝนของ จำกสถำนี
อุตุนิยมวิทยำกรุงเทพมหำนคร
(4) วิเครำะห์ ข้ อมู ล และสรุ ป ผลกำรศึ กษำ ประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม พร้อ มทั้ งสร้ำง
มำตรกำรแก้ไขและแผนกำรแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำของเมือง
4) ผลการศึกษา
(1) ควำมกดอำกำศ
สถำนีตรวจอำกำศกรุงเทพ ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปำนกลำง 2.0 เมตร ควำมกดอำกำศ
เฉลี่ยมีค่ำ 1,009.42 มิลลิบำร์ โดยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของควำมกดอำกำศโดยเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยตำมฤดูกำล
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คือ มีควำมกดอำกำศเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 5.9 มิลลิบำร์ โดยมีค่ำควำมกดดันอำกำศเฉลี่ยต่ำสุดเดือน
มิถุนำยน 1006.8 มิลลิบำร์ ส่วนค่ำควำมกดอำกำศเฉลี่ยสูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 1012.7 มิลลิบำร์ ในเดือนธันวำคม
ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางที่ 4.1.4.1-1)
(2) ทิศทำงและควำมเร็วลม
ผังลมสถำนีตรวจอำกำศกรุงเทพในคำบ 30 ปี (พ.ศ. 2529–2559) โดยกรมอุตุนิยมวิทยำ
พบว่ำ ทิศทำงของลมส่วนใหญ่ เป็นลมฝ่ำยใต้ 7 เดือน (ระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึง เดือนกรกฎำคม) เป็นลม
ฝ่ำยตะวันตก 2 เดือน (ระหว่ำงเดือนสิงหำคม ถึงเดือนกันยำยน) เป็นลมฝ่ำยตะวันออก 3 เดือน (ระหว่ำงเดือน
ตุลำคม ถึง เดือนธันวำคม) โดยมีควำมเร็วลมเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 2-8 เมตรต่อวินำที (ภาพที่ 4.1.4.1-1)
(3) ปริมำณน้ำฝนและกำรระเหยน้ำ
ปริมำณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี วัดที่สถำนีตรวจอำกำศกรุงเทพ มีปริมำณน้ำฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี
วัดได้ 1671.8 มิลลิเมตร โดยเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุด คือ เดือนกันยำยน 340 มิลลิเมตร และน้อยสุดในเดือน
ธันวำคม คือ 7.9 มิลลิเมตร ส่วนกำรระเหยน้ำเฉลี่ยตลอดปีวัดได้ 1580.8 มิลลิเมตร โดยเดือนที่มีกำรระเหย
น้ ำมำกที่ สุ ด คื อ เดื อ นเมษำยน 162.8 มิ ล ลิ เ มตร และน้ อ ยสุ ด ในเดื อ นตุ ล ำคม คื อ 109 มิ ล ลิ เมตร
แสดงรำยละเอียดในตารางที่ 4.1.4.1-1
(4) อุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์
อุณหภูมิของบรรยำกำศโดยเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 28.8 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ ต่ำสุด -สูงสุด
พบว่ำ อยู่ในช่วง 22.7-35.7 องศำเซลเซียส ในส่วนของควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 72.9 โดยเดือน
กันยำยน มีค่ำควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ร้อยละ 79 และมีค่ำต่ำสุดเดือนธันวำคม มีค่ำร้อยละ 66 (ตารางที่ 4.1.4.1-1)
(5) ปริมำณเมฆ และทัศนวิสัย
ปริมำณเมฆเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 9.4 พบว่ำเดือนมิถุนำยน-สิงหำคม มีค่ำปริมำณเมฆสูงสุด คือ
10 และเดือนมกรำคม มีปริมำณเมฆน้อยที่สุด คือ 8.5 (ตารางที่ 4.1.4.1-1) ในส่วนของทัศนวิสัยมีค่ำเฉลี่ย
6.9 กิโลเมตร พบมำกสุดในเดือนกันยำยน 8.4 กิโลเมตร และน้อยสุดในเดือนธันวำคม คือ 5.4 กิโลเมตร
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ตารางที่ 4.1.4.1-1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำเฉลี่ยระหว่ำงปี พ.ศ. 2529 – 2559
สถำนีกรุงเทพมหำนคร
หมำยเลขสถำนี (Index station) 48460
ละติจดู 13° 9' 42.0" N
ลองติจูด 100° 48' 7.0" E

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
ควำมกดอำกำศ (mb)
1012.4 1011.5 1010.1 1008.7 1007.4
ควำมเร็วลม (knot)
1.9
2.8
3.4
3.1
2.5
-ทิศทำง
E,S
S
S
S
S
-ควำมเร็วลมสูงสุด
22
30
34
32
35
ปริมำณน้ำฝน (mm)
18.6
22.7
50.3
88.8
224
-จำนวนวันที่ฝนตก (วัน)
2.7
2.8
4.1
6.4
15.7
กำรระเหยน้ำ (mm)
122.3
127.2
159.2
162.8
152.1
อุณหภูมิ ( C)
27.3
28.4
29.6
30.7
30.2
-อุณหภูมิสูงสุด
32.6
33.5
34.5
35.7
34.8
-อุณหภูมิต่ำสุด
23.1
24.7
26.1
27.1
26.6
ควำมชื้นสัมพัทธ์ (%)
68
71
72
72
74
ปริมำณเมฆ (0-10)
8.5
8.7
9.1
9.6
9.8
ทัศนวิสัย (km)
5.5
5.6
6.1
6.3
7.4
ที่มำ : กรมอุตุนิยมวิทยำ (2560)

สูงของสถำนีจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง 3.01 เมตร
ควำมสูงของเครื่องมือ Barometer จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง 4.27 เมตร
ควำมสูงของเครื่องมือ Thermometer จำกระดับพื้นดิน 1.25 เมตร
ควำมสูงของเครื่องมือ Wind vane จำกระดับพื้นดิน 10 เมตร
ควำมสูงของเครื่องมือวัดน้ำฝน 0.87 เมตร
เดือน
ตลอดปี
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1006.8 1006.9 1007.2 1008.1 1009.9 1011.3 1012.7 1009.42
2.6
2.6
2.5
1.9
1.6
1.9
1.8
2.4
S,SW
SW
SW
W
E
NE
NE,E
38
36
31
33
30
26
28
38
192
177.5
220.1
340
285.8
44.1
7.9 1671.8
16.6
17.5
19.4
21.2
17.5
5.5
1.4
130.8
134.7
134.2
131.2
115.9
109
113.5
118.7 1580.8
29.6
29.2
28.9
28.5
28.3
28.1
27
28.8
33.9
33.4
33.2
33
32.8
32.9
32.1
33.5
26.3
25.9
25.7
25.2
25
24.4
22.7
25.2
75
75
76
79
78
69
66
72.9
10
10
10
9.6
9.1
9.4
9.1
9.4
7.9
8.2
8.3
8.4
7.6
6.1
5.4
6.9
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ภาพที่ 4.1.4.1-1 ผังลมของสถำนีตรวจอำกำศกรุงเทพมหำนครในคำบ 30 ปี (พ.ศ. 2529 – 2559)
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยำ (2560)
4.1.4.2 คุณภาพอากาศ
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำคุณภำพอำกำศบริเวณพื้นที่โครงกำรบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
บนถนนสำทร
(2) เพื่ อ ประเมิน ผลกระทบโครงกำรฯ ต่อ คุณ ภำพอำกำศทั้ งในระยะกำรก่ อสร้ำงและระยะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
(3) เพื่อสร้ำงมำตรกำรแก้ไขผลกระทบ และแผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่อำจเกิดขึ้นในพื้นที่โครงกำรดังกล่ำว

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2) ขอบเขตการศึกษา
(1) ศึกษำสถำนภำพของคุณภำพอำกำศในปัจจุบัน ประเมินผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศของ
โครงกำรฯ และสร้ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ตลอดจนแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
อำกำศตำมควำมเหมำะสม
(2) ดั ช นี คุ ณ ภำพอำกำศที่ ใ ช้ ใ นกำรศึ ก ษำได้ แ ก่ ฝุ่ น ละอองที่ แ ขวนลอย (TSP, PM10)
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยำกำศบริเวณพื้นที่โครงกำร
3) วิธีการศึกษา
(1) รวบรวมข้อมูลทำงอำกำศและข้อมูลกำรจรำจรที่จำเป็นต่อกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำน
คุณภำพอำกำศ
(2) กำรสำรวจภำคสนำมเพื่อศึกษำสภำพอุตุนิยมวิทยำของพื้นที่ศึกษำ จำกกำรตรวจวัดและ
ประเมินผลข้อมูลทิศทำงและควำมเร็วลม บริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษำ
(3) กำหนดสถำนที่และระยะเวลำ สำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อดำเนินกำรวิเครำะห์ปริมำณสำร
มลพิษทำงอำกำศ จำนวน 1 สถำนี คือ หน้ำตึกธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร ระยะเวลำที่เก็บตัวอย่ำงอำกำศ
กำหนดไว้ในช่วงระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม พ.ศ.2560
4) ผลการศึกษา
ที่ปรึกษำได้ดำเนินกำรศึกษำสภำพแวดล้อมปัจจุบันของกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โดยหลักเกณฑ์ที่
ใช้พิจ ำรณำคัดเลื อกตัวแทนพื้น ที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จำกกำรส ำรวจพื้ นที่พบว่ำมีโรงเรียน
อนุบำลชวนชื่น อยู่บริเวณท้ำยของสถำนีแต่เนื่องจำกเป็นโรงเรียนอนุบำลขนำดเล็ก มีเด็กนักเรียนอำยุน้อยอำจ
เกิดควำมไม่ปลอดภัย ไม่เหมำะแก่กำรเข้ำไปตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภำพอำกำศ ประกอบกับด้ำนหน้ำโรงเรียน
เป็นฟุตบำทที่มีควำมกว้ำงประมำณ 3 เมตร ไม่สะดวกต่อกำรติดตั้ง จึงได้กำหนดจุดตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่
ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้ำงที่สุด เพื่อใช้เป็นตัวแทนพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริเวณหน้ำธนำคำร
ยูโอบี จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ เขตสำทร (ภาพที่ 4.1.4.2-1) ดำเนินกำรตรวจวัด ระหว่ำงวันที่ 7-12
มีนำคม 2560 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่ำอยู่ระหว่ำง 118-178 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์
ค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 53.93 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทั่วไปที่กำหนดให้
TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (ตารางที่ 4.1.4.2-1)
(2) ฝุ่ น ละอองขนำดไม่ เกิ น 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ ำ ระหว่ ำ ง 66-87
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่งค่ำสูงสุดที่วัดได้คิดเป็นร้อยละ 72.5 แต่ยังคงมีค่ำไม่เกินค่ำมำตรฐำนฝุ่นละออง
ขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทีก่ ำหนดไว้ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
(3) ก๊ำซคำบอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 1 ชั่วโมง มีค่ำอยู่ในช่วง 0.32-4.23 ส่ วนในล้ ำนส่ว น
ซึ่งค่ำสู งสุ ดคิดเป็ น ร้อยละ 14.1 ของค่ำมำตรฐำนที่กำหนดค่ำเฉลี่ ย 1 ชั่ว โมงของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ต้อ งไม่ เกิ น 30 ส่ วนในล้ ำนส่ วน ขณะที่ ควำมเข้ มข้ นสู งสุ ดต่อเนื่ องเฉลี่ ย 8 ชั่ วโมง มี ค่ ำระหว่ำง 2.16-3.50
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ส่วนในล้ ำนส่วน โดยค่ำสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 38.89 ของค่ำมำตรฐำนก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
ทีก่ ำหนดไว้ไม่เกิน 9 ส่วนในล้ำนส่วน (ตารางที่ 4.1.4.2-2)
(4) ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่ำระหว่ำง 7.7-48.5 ส่วนในพันล้ำนส่วน
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 28.53 ของค่ำมำตรฐำนก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง ทีก่ ำหนด
ไว้ต้องไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้ำนส่วน

จุ ด ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ หน้ า ธนาคารยู โอบี เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4.1.4.2-1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
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(5) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่ำระหว่ำง 1.3-8.7 ส่วนในพันล้ำนส่วน
ค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของค่ำมำตรฐำนก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงที่กำหนดไว้
ไม่เกิน 300 ส่วนในพันล้ำนส่วน และค่ำเฉลี่ยของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่ำระหว่ำง 3.5-6.3
ส่วนในพันล้ำนส่วน ค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของค่ำมำตรฐำนของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กำหนดไว้ไม่เกิน 120 ส่วนในพันล้ำนส่วน
(6) ผลกำรตรวจวัดควำมเร็วและทิศทำงลม จำกกำรตรวจวัดลมระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม
2560 บริเวณหน้ำอำคำร UOB เขตสำทร พบควำมเร็วลมระหว่ำง 0.4-3.6 เมตรต่อวินำที โดยลมส่วนใหญ่
มีควำมเร็วระหว่ำง 0.8-1.2 เมตรต่อวินำที ลมส่วนใหญ่มำจำกทำงทิศเหนือ ประมำณร้อยละ 35 และมีสภำวะ
ลมสงบร้อยละ 2.5 (ภาพที่ 4.1.4.2-2)
ตารางที่ 4.1.4.2-1 ผลกำรตรวจวัดควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) บริเวณหน้ำธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ เขตสำทร
วันที่ทำกำรตรวจวัด
7-8 มีนำคม 2560
8-9 มีนำคม 2560
9-10 มีนำคม 2560
10-11 มีนำคม 2560
11-12 มีนำคม 2560
7-12 มีนำคม 2560
ค่ำมำตรฐำน1

ฝุ่นละอองรวม (TSP)
(มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)
0.133
0.178
0.160
0.151
0.118
0.118-0.178
0.330

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
(มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)
0.086
0.069
0.084
0.087
0.066
0.066-0.087
0.120

หมายเหตุ: 1 ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
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ตารางที่ 4.1.4.2-2 ผลกำรตรวจวั ด ควำมเข้ ม ข้ น ของคุ ณ ภำพอำกำศ บริ เวณหน้ ำ ธนำคำรยู โอบี จ ำกั ด
(มหำชน) สำนักงำนใหญ่ เขตสำทร
วันที่ทำกำรตรวจวัด
7-8 มีนำคม 2560
8-9 มีนำคม 2560
9-10 มีนำคม 2560
10-11 มีนำคม 2560
11-12 มีนำคม 2560
7-12 มีนำคม 2560
ค่ำมำตรฐำน
หมายเหตุ :

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO)
(ส่วนในล้ำนส่วน)

ก๊ำซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2)
(ส่วนในพันล้ำนส่วน)

ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
(ส่วนในพันล้ำนส่วน)

ค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ค่ำเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

ค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

0.32-3.82
1.68-4.15
1.60-4.23
1.21-2.89
1.34-2.79
0.32-4.23
301

2.86
2.92
3.50
2.16
2.24
2.16-3.50
9.01

13.0-44.7
14.8-48.5
12.8-44.1
13.4-37.8
7.7-31.8
7.7-48.5
1702

1.3-6.1
2.7-7.0
3.9-8.0
4.7-8.7
1.3-7.1
1.3-8.7
3003

3.5
5.1
5.8
6.3
5.5
3.5-6.3
1204

ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป
3 ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.254ภ) เรื่องกำหนดมำตรฐำนก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป ใน
เวลำ 1 ชั่วโมง
4 ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
1
2

ภาพที่ 4.1.4.2-2

ผังลมบริเวณหน้ำธนำคำร UOB ระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม 2560

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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4.1.5 เสียง
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(2) เพื่อประเมินผลกระทบด้ำนเสียงที่อำจมีขึ้นจำกกำรดำเนินกำรโครงกำร ทั้งในระยะก่อสร้ำง
และระยะดำเนินกำร
(3) เพื่ อเสนอแนะมำตรกำรป้ องกั น แก้ไขและลดผลกระทบและแผนกำรติด ตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตำมควำมเหมำะสม
2) ขอบเขตการศึกษา
กำรประเมินผลกระทบด้ำนเสียงของโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรีสำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะดำเนินกำรศึกษำในรัศมีระยะทำง 500 เมตร จำกกึ่งกลำงสถำนี
3) วิธีการศึกษา
กำรส ำรวจภำคสนำมเพื่ อศึก ษำระดับ เสี ยงของพื้ นที่ โครงกำรฯ จำกส ำรวจพื้น ที่พ บโรงเรีย น
อนุบำลชวนชื่นอยู่บริเวณปลำยสถำนี แต่เนื่องจำกเป็นโรงเรียนขนำดเล็กสอนระดับอนุบำลไม่สะดวกแก่กำร
ติดตั้งเครื่องมือ ประกอบกับฟุตบำทหน้ ำโรงเรียนมีควำมกว้ำงเพียง 3 เมตร จึงไม่เหมำะสม และลักษณะ
โครงกำรก่อสร้ ำงครั้ งนี้ เป็ น กำรก่อสร้ ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำที่ มีควำมยำวประมำณ 150 เมตร จึงได้กำหนดจุด
ตรวจวัดที่ใกล้บริเวณก่อสร้ำงกลำงสถำนีเป็นตัวแทน คือ บริเวณฟุตบำท หน้ำตึกธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร
โดยเก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม พ.ศ.2560 (ภาพที่ 4.1.5-1)
4) ผลการศึกษา
ผลกำรศึ ก ษำสภำพปั จ จุ บั น ระดั บเสี ยงก่ อนกำรด ำเนิ นกำรจั ด ท ำรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลง
รำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
บริเวณบนฟุตบำท หน้ำธนำคำร UOB ระหว่ำงวันที่ 7-12 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
(1) ระดับ เสีย งเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีค่ำระหว่ำง 76.0-77.10 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่ำเกินกว่ำ
มำตรฐำนกำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ต้องมีค่ำไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ทั้งนี้เนื่องจำกสถำนีตรวจวัดตั้งอยู่ริม
ถนนบนฟุตบำท ห่ำงจำกถนนสำทรประมำณ 1.5 เมตร ทำให้ระดับเสียงที่วัดได้เป็นเสียงจำกกำรจรำจรบน
ถนนสำทรที่มีปริมำณกำรจรำจรหนำแน่นทั้งวัน (ตารางที่ 4.1.5-1)
(2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่ำระหว่ำง 103.2-104.0 เดซิเบลเอ ซึ่งค่ำสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 90.43
ของค่ำมำตรฐำนที่กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ ซึ่งถือว่ำยังมีระดับควำมดังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนที่กำหนด
(3) ระดับเสียงพื้นฐำน (L90) ที่ตรวจวัดได้ตลอดระยะเวลำ 5 วัน มีค่ำระหว่ำง 60.7-73.0 เดซิเบลเอ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แผนที่แสดงตาแหน่งจุดตรวจวัดเสียง
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)
จุ ด ต รวจ วั ด เสี ย ง ห น้ าธ น า ค าร ยู โอ บี เข ต ส าท ร
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4.1.5-1 แผนที่ตำแหน่งจุดตรวจวัดเสียง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.1.5-1 ผลกำรตรวจวัดระดับเสี ยง บริเวณหน้ำอำคำรธนำคำร UOB เขตสำทร ระหว่ำงวั นที่ 7-12
มีนำคม 2560
วันที่ทาการตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq24hr) (เดซิเบลเอ)

ระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax)
(เดซิเบลเอ)

ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
(เดซิเบลเอ)

7-8 มีนำคม 2560
76.2
103.8
61.6-72.2
8-9 มีนำคม 2560
76.3
103.2
60.7-72.2
9-10 มีนำคม 2560
76.7
103.6
61.1-72.6
10-11 มีนำคม 2560
77.1
104.0
61.5-73.0
11-12 มีนำคม 2560
76.0
103.7
61.5-72.1
7-12 มีนำคม 2560
76.0-77.1
103.2-104.0
60.7-73.0
ค่ามาตรฐาน1
70
115
หมายเหตุ : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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4.1.6 ความสั่นสะเทือน
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ศึ ก ษำสภำพปั จ จุ บั น ของควำมสั่ น สะเทื อ นในบริเวณพื้ น ที่ โครงกำรก่ อ นกำรด ำเนิ น
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(2) เพื่อประเมิ น ผลกระทบด้ำนควำมสั่ น สะเทื อนจำกกิจกรรมของโครงกำรในระยะระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
(3) เพื่อเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนควำมสั่นสะเทือนจำก
กิจกรรมของโครงกำรและกำรติดตำมตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม
2) ขอบเขตการศึกษา
ตรวจวัดควำมสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงกำร โดยทำกำรตรวจวัดค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุ ด
(peak particle velocity) ทั้งสำมแกน พร้อมควำมถี่ เพื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำน
3) วิธีการศึกษา
(1) ตรวจวั ด ควำมสั่ น สะเทื อ น โดยปกติ บ ริ เวณพื้ น ที่ ศึ ก ษำจะเกิ ด ควำมสั่ น สะเทื อ นขึ้ น จำก
กำรจรำจร และเมื่อพิจำรณำพื้นที่อ่อนไหวของโครงกำรได้เลือกบริเวณข้ำงรั้วของโรงพยำบำลบำงรัก ห่ำงจำกถนน
ประมำณ 6 เมตร ซึ่งอยู่ในบริเวณ 150 เมตร ของควำมยำวสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำง
(ภาพที่ 4.1.6-1)
(2) ดำเนินกำรตรวจวัดค่ำควำมสั่นสะเทือน ระยะเวลำ 5 วัน ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุด
ระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม พ.ศ.2560 โดยทำกำรตรวจวัดควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (peak particle velocity)
ควำมถี่ที่เกิดขึ้น และทำกำรบันทึกผล
(3) น ำข้อมู ล ที่ ได้มำเปรี ย บเที ยบกับ ค่ำมำตรฐำนควำมสั่ นสะเทื อนที่อ ำจจะเป็ นอั นตรำยต่ อ
สุขภำพ และนำมำเปรียบเทียบกับ ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37
(พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร
4) ผลการศึกษา
ควำมสั่นสะเทือนที่สำมำรถตรวจวัดได้ (มีค่ำมำกกว่ำ 0.1270 mm/s) สำมำรถตรวจพบจำนวน 1 ครั้ง
ระหว่ ำงเวลำ 14.00-15.00 น. ของวั น ที่ 7 มี น ำคม 2560 โดยพบค่ ำควำมเร็ ว อนุ ภ ำคสู งสุ ด 0.510 mm/s
ที่ ค วำมถี่ 9.6 Hz ในแกน vertical (ตารางที่ 4.1.6-1) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ ำ มำตรฐำนตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่ อ ง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่ น สะเทื อ น
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร พบว่ำ ค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (Peak Particle Velocity) มีค่ำต่ำกว่ำ 5.00
มิล ลิ เมตรต่อวิน ำที ซึ่ งต่ำกว่ำเกณฑ์ มำตรฐำนตลอดระยะเวลำที่ท ำกำรตรวจวัด (ตารางที่ 4.1.6-2 และ
ตารางที่ 4.1.6-3) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดต่อฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรประเภทที่ 2

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แผนที่แสดงตาแหน่งจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน หน้าธนาคารยูโอบี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4.1.6-1 แผนที่แสดงตำแน่งจุดตรวจวัดควำมสั่นสะเทือน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.1.6-1 ผลกำรตรวจวัดระดับควำมสั่นสะเทือน บริเวณริมรั้วโรงพยำบำลบำงรัก กรุงเทพมหำนคร
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ1/
ความถี่
มาตรฐาน2/
ผลการตรวจวัดเทียบกับ
วันที/่ เวลา
(Peak Particle Velocity;
(Frequency; (Peak Particle Velocity;
ค่ามาตรฐาน
mm/s)
Hz)
mm/s)
0.130 (Tran)
0.3
7 มีนำคม 2560
0.510 (Vert)
9.6
5
อยู่ภำยใต้เกณฑ์มำตรฐำน
14.00-15.00 น.
0.130 (Long)
0.5
หมายเหตุ : 1/ Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตำมขวำง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตำมยำว)
N/A = Not Available (ไม่สำมำรถระบุควำมถี่และระยะกำรขจัดที่เกิดขึ้นได้)
2/ มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อ ง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่ นสะเทื อ น
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร (ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.1.6-2 ผลกระทบอันเนื่องมำจำกควำมสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
มม./วินาที (นิ้ว/วินาที)
0 ถึง 0.15
(0-0.006)
0.15 ถึง 0.3
(0.006-0.012)
2.0
(0.079)
2.5
(0.098)
5
(0.197)

ผลกระทบต่อมนุษย์

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

ไม่สำมำรถรับควำมรู้สึกได้

ไม่ส่งผลกระทบ/ควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทุกประเภท

ระดับที่จะเป็นไปได้ที่จะรับรู้

ไม่ส่งผลกระทบ/ควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทุกประเภท

รู้สึกได้ถึงควำมสั่นสะเทือน

ระดับที่สูงขึ้นของควำมสั่นสะเทือนจะส่ งผลต่อกำร
ทำลำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อโบรำณสถำน
ถ้ ำ ควำมสั่ น สะเทื อ นเป็ น ไปอย่ ำ ง ไม่เสี่ย งต่ อควำมเสีย หำยที่เกิ ดขึ้น กับ อำคำรทั่วไป
ต่อเนื่องจะสร้ำงควำมรู้สึกรำคำญ
หรือโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
ควำมสั่ น สะเทื อ นรบกวนต่ อ คนที่ ระดับที่จะส่งผลทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำง
อำศั ย อยู่ ใ นอำคำร (สอดคล้ อ งกั บ ทำงสถำปั ต ยกรรม บ้ ำ นเรื อ นทั่ ว ไปที่ มี ผ นั ง และ
ระดั บที่ ส่ งผลกระทบต่ อคนที่อ ยู่บ น เพดำนเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน ทรำย น้ำ
สะพำน และได้รับในช่วงเวลำสั้นๆ) และใยต่ำงๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้ำเพดำน แบบยืดหยุ่น
จะได้รับควำมเสียหำยเล็กน้อย
10-15
คนรู้สึกไม่พอใจ ถ้ำเกิดแรงสั่นสะเทือน ระดั บ ควำมสั่ น สะเทื อ นที่ สู ง กว่ ำ กำรจรำจรปกติ
(0.394-0.591)
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และคนที่ เ ดิ น บ น ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ โครงสร้ ำ งทำง
สะพำนจะไม่สำมำรถยอมรับได้
สถำปัตยกรรมและสร้ำงควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำง
บ้ำงเล็กน้อย
ที่มา: Whiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., (1971)
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ตารางที่ 4.1.6-3 ค่ำมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร
ความเร็วของอนุภาคสูงสุดไม่เกิน
(มิลลิเมตร/วินาที)
อาคาร
จุดตรวจวัด
ความถี่ (เฮิรตซ์)
ประเภทที่
ความสั่นสะเทือน (กรณีที่ ความสั่นสะเทือน (กรณีที่
1)
2)
1
1.1 ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร
20
f ≤ 10
0.5 f + 15
10 < f ≤ 50
0.2 f + 30
50 < f ≤ 100
50
f > 100
1.2 ชั้นบนสุดของอำคำร
ทุกควำมถี่
40*
10*
1.3 พื้นอำคำรในแต่ละชั้น
ทุกควำมถี่
20**
10**
2
2.1 ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร
5
f ≤ 10
0.25 f + 2.5
10 < f ≤ 50
0.1 f + 10
50 < f ≤ 100
20
f > 100
2.2 ชั้นบนสุดของอำคำร
ทุกควำมถี่
15*
5*
2.3 พื้นอำคำรในแต่ละชั้น
ทุกควำมถี่
20**
10**
3
2.1 ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร
3
f ≤ 10
0.125 f + 1.75
10 < f ≤ 50
0.04 f + 6
50 < f ≤ 100
10
f > 100
2.2 ชั้นบนสุดของอำคำร
ทุกควำมถี่
8*
2.5*
2.3 พื้นอำคำรในแต่ละชั้น
ทุกควำมถี่
20**
10**
หมายเหตุ: 1) อาคารประเภทที่ 1 ได้แก่ 1) อำคำรที่ใช้เป็นโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 2) อำคำรพำณิชย์ อำคำรสำนักงำน
อำคำรคลังสินค้ำ อำคำรพิเศษ อำคำรขนำดใหญ่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
3) อำคำรอื่นใดที่มีกำรใช้ประโยชน์ในอำคำรเช่นเดียวกับอำคำรตำม 1) และ 2)
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่ 1) อำคำรอยู่อำศัย อำคำรอยู่อำศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว บ้ำนแฝด ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร 2) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 3) หอพักตำมกฎว่ำด้วยหอพัก
4) อำคำรที่ใช้เป็นสถำนพยำบำลว่ำด้วยสถำนพยำบำล และอำคำรที่ใช้เป็นโรงพยำบำลของทำงรำชกำร
5) อำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่ศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน อำคำรที่ใช้เป็นโรงเรียนของทำง
รำชกำร อำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่ศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำของทำงรำชกำร 6) อำคำรที่ใช้
ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทำงศำสนำ 7) อำคำรอื่นใดที่มีลักษณะของกำรใช้ประโยชน์ในอำคำร
เช่นเดียวกับอำคำรตำม 1) 2) 3) 4) 5) และ 6)
อาคารประเภทที่ 3 ได้แก่ 1) โบรำณสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ
2) อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
2) ควำมสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 คือ ควำมสั่นสะเทือนที่ไม่ทำให้เกิดกำรล้ำและกำรสั่นพ้องของโครงสร้ำงอำคำร ควำมสั่นสะเทือนกรณีที่ 2
คือ ควำมสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดกำรล้ำหรือกำรสั่นพ้องของโครงสร้ำงอำคำร
3) f = ควำมถี่ของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำที่มีควำมเร็วอนุภำคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
4) * = กำหนดมำตรฐำนไว้เฉพำะค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุดในแกนนอน
5) ** = กำหนดมำตรฐำนไว้เฉพำะค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุดในแกนตั้ง
6) กำรวัดค่ำควำมสั่นสะเทือนสูงสุดสำหรับควำมสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตำมข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอำคำร หรือชั้นอื่นซึ่งมีค่ำ
ควำมสั่นสะเทือนสูงสุด
7) กำรวัดค่ำควำมสะเทือนที่พื้นอำคำรในแต่ละชั้นตำมข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นกำรวัดที่ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร
ที่มา : ประกำศคณะกรรมกำรสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควำมสัน่ สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ อำคำร รำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนำยน 2553
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4.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4.2.1 นิเวศวิทยาบก
1) วัตถุประสงค์
(1) ศึกษำข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำบนบก (ต้นไม้ และสัตว์ป่ำ) ในบริเวณพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4) และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร)
(2) ประเมินกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทำงด้ำนนิเวศวิทยำบนบกที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินโครงกำร
(3) เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมำตรกำร
ในกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพต่อไป
2) ขอบเขตกาศึกษา
กำรสำรวจต้นไม้ในเมืองบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โดยสำรวจประเภท ขนำดต้นไม้
และสำรวจสัตว์ป่ำจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลำน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
3) วิธีการศึกษา
(1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ และสัตว์ป่ำในบริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง
(2) กำรสำรวจต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง
(2.1) วัดขนำดควำมโต (ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง หรือขนำดวัดรอบที่ระดับควำมสูงเพียงอก;
Diameter or girth at breast height) และควำมสู ง ของต้ น ไม้ ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณที่ อ ำจได้ รั บ ผลกระทบจำก
กิจกรรมของโครงกำร
(2.2) สำรวจชนิดของต้นไม้ที่พบในบริเวณใกล้เคียง
(2.3) จัดทำตำรำงข้อมูลกำรสำรวจ
(3) กำรสำรวจสัตว์ป่ำ
(3.1) เดินสำรวจในบริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสำรวจชนิดของสัตว์ป่ำจำก
กำรพบเห็นตัวโดยใช้กล้องส่องทำงไกล และกล้องถ่ำยรูป
(3.2) ศึกษำสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และบริเวณที่เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ
(3.3) จัดทำตำรำงบัญชีรำยชื่อของสัตว์ป่ำ (Species list) โดยจำแนกสัตว์ป่ำใน 4 กลุ่ม ได้แก่
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลำน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
4. ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
ต้นไม้ และสัตว์ป่ำ
5 เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ
มำตรกำรในกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบที่เหมำะสม
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4) ผลการศึกษา
กำรสำรวจต้นไม้ และสัตว์ป่ำในบริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง ทำกำรศึกษำช่วง
ระหว่ำงสถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนีสุรศักดิ์ (S5) โดยเริ่มตำมแนวถนนสำทรใต้ตั้งแต่บริเวณแยกสำทรนรำธิวำส จนถึงแยกถนนประมวล (ซอยสำทร 15) โดยสำรวจต้นไม้ทั้งสองฝั่งของถนน (บนทำงเท้ำ) และ
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และสำรวจสัตว์ป่ำโดยกำรพบเห็นตัวในบริเวณพื้นที่โครงกำร ทั้งนี้ ทำกำรสำรวจต้นไม้
และสัตว์ป่ำ ในเดือนพฤษภำคม 2560 โดยมีผลกำรสำรวจ ดังนี้
(1) ต้นไม้ในเมือง
ผลกำรสำรวจต้นไม้ในขอบเขตพื้นที่ศึกษำ ตั้งแต่บริเวณแยกสำทร-นรำธิวำส จนถึงแยกถนน
ประมวล ทั้งสองฝั่งของถนนสำทรใต้ สำรวจพบต้นไม้รวมทั้งหมด 104 ต้น ประกอบด้วยต้นไม้ 3 ชนิด ได้แก่
ประดู่บ้ำน หรือประดู่กิ่งอ่อน (Pterocarpus indicus Willd.) ชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea DC.) และกำรเวก
(Artabotrys siamensis Miq.) โดยมีรำยละเอียดผลกำรสำรวจดัง ตารางที่ 4.2.1-1และ ตารางที่ 4.2.1-2
กำรสำรวจตั้งแต่บริเวณแยกสำทร-นรำธิวำส จนถึงแยกถนนประมวล พบว่ำ ฝั่งซ้ำยของถนน
สำทรใต้ ซอยสำทร 15 พบต้นไม้บริเวณทำงเท้ำทั้งหมด 24 ต้น ได้แก่ ประดู่บ้ำน 6 ต้น มีขนำดควำมโตวัดรอบ
(Girth at breast height; GBH) ระหว่ำง 54-101 เซนติเมตร (เฉลี่ ย 75.4 เซนติเมตร) มีควำมสู งระหว่ำง
6-10 เมตร (เฉลี่ย 8.2 เมตร) และชมพูพันธุ์ทิพย์ 18 ต้น มีขนำดควำมโตวัด รอบ (GBH) ระหว่ำง 54-115
เซนติเมตร (เฉลี่ย 88.8 เซนติเมตร) มีควำมสูงระหว่ำง 8-10 เมตร (เฉลี่ย 9.5 เมตร) ส่วนฝั่งขวำของถนน
พบต้ น ไม้ ร วมทั้ ง หมด 80 ต้ น ได้ แ ก่ ประดู่ บ้ ำ น 47 ต้ น มี ข นำดควำมโตวัด รอบ (GBH) ระหว่ ำ ง 32-119
เซนติเมตร (เฉลี่ย 65.0 เซนติเมตร) มีควำมสู งระหว่ำง 5-10 เมตร (เฉลี่ย 7.6 เมตร) ชมพูพันธุ์ทิพย์ 28 ต้น
มีขนำดควำมโตวัดรอบ (GBH) ระหว่ำง 23-139 เซนติเมตร (เฉลี่ย 84.9 เซนติเมตร) มีควำมสูงระหว่ำง 6-11 เมตร
(เฉลี่ ย 8.7 เมตร) และกำรเวก ซึ่ ง ท ำเป็ น ซุ้ ม 5 ซุ้ ม โดยมี ข นำดควำมโตวั ด รอบ (GBH) ระหว่ ำ ง 23-32
เซนติเมตร (เฉลี่ย 26.4 เซนติเมตร) โดยซุ้มมีควำมสูงประมำณ 4 เมตร
ตารางที่ 4.2.1-1 ผลกำรส ำรวจต้ น ไม้ บ ริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงกำร และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง โครงกำรศึ ก ษำกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียด โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรก่อสร้ำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) สำรวจเริ่มจำกบริเวณแยกสำทร-นรำธิวำส ถึงซอยสำทร 15
(แยกถนนประมวล) ฝั่งซ้ำยของถนนสำทรใต้
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
7

ชนิด
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน

ขนาดความโต (วัดรอบ)
(เซนติเมตร)
71.8
96.8
103.8
87.8
70.4
90.2
90.9

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(เซนติเมตร)
22.9
30.8
33.0
27.9
22.4
28.7
28.9

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ความสูง
(เมตร)
9.0
10.0
9.0
9.0
8.0
10.0
9.0
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ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)
ต้นที่
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชนิด
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ (1)
ชมพูพันธุ์ทิพย์ (2)
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์

ขนาดความโต (วัดรอบ)
(เซนติเมตร)
85.4
94.4
101.3
101.0
113.8
78.6
79.7
63.8
60.7
75.8
60.3
115.8
54.1
113.0
90.8
54.3
84.5
100.8

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(เซนติเมตร)
27.2
30.0
32.2
32.1
36.2
25.0
25.4
20.3
19.3
24.1
19.2
36.9
17.2
36.0
28.9
17.3
26.9
32.1

ความสูง
(เมตร)
8.0
9.0
10.0
10.0
10.0
9.0
10.0
10.0
10.0
9.0
6.0
10.0
7.0
10.0
10.0
9.0
10.0
9.0

ตารางที่ 4.2.1-2 ผลกำรส ำรวจต้ น ไม้ บ ริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงกำร และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง โครงกำรศึ ก ษำกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียด โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรก่อสร้ำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) สำรวจเริ่มจำกบริเวณ แยกถนนประมวล (ซอยสำทร 15) ถึงแยก
สำทร-นรำธฺวำส ฝั่งขวำของถนนสำทรใต้
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชนิด
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน (1)
ประดู่บ้ำน (2)
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์

ขนาดความโต (วัดรอบ)
(เซนติเมตร)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(เซนติเมตร)

ความสูง
(เมตร)

67.4
67.2
45.5
55.9
51.1
63.2
61.4
71.8
41.8
139.2
71.9
105.8

21.5
21.4
14.5
17.8
16.3
20.1
19.5
22.9
13.3
44.3
22.9
33.7

10.0
9.0
8.0
8.0
6.0
10.0
10.0
10.0
7.0
9.0
7.0
8.0

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.2.1-2 (ต่อ)
ต้นที่

ชนิด

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
กำรเวก
ชมพูพันธุ์ทิพย์
กำรเวก
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
กำรเวก
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน

ขนาดความโต (วัดรอบ)
(เซนติเมตร)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(เซนติเมตร)

ความสูง
(เมตร)

65.4
52.9
32.0
38.4
46.1
44.3
88.9
43.1
25.0
79.3
24.6
104.7
119.6
32.1
59.1
81.1
68.1
55.1
55.6
97.0
99.8
80.4
90.6
81.2
77.7
80.4
87.5
89.8
63.8
58.4
71.7
85.8
66.7
54.7
92.6
76.5
60.2
89.4
48.7

20.8
16.8
10.2
12.2
14.7
14.1
28.3
13.7
8.0
25.2
7.8
33.3
38.1
10.2
18.8
25.8
21.7
17.5
17.7
30.9
31.8
25.6
28.8
25.8
24.7
25.6
27.9
28.6
20.3
18.6
22.8
27.3
21.2
17.4
29.5
24.4
19.2
28.5
15.5

7.0
6.0
5.0
6.0
6.0
7.0
9.0
5.0
4.0
8.0
4.0
9.0
9.0
4.0
10.0
8.0
7.0
6.0
6.0
10.0
10.0
9.0
8.0
10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0
6.0
8.0
8.0
7.0
7.0
9.0
9.0
7.0
8.0
6.0

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.2.1-2 (ต่อ)
ต้นที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชนิด
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
กำรเวก
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ประดู่บ้ำน
ชมพูพันธุ์ทิพย์
กำรเวก
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์

ขนาดความโต (วัดรอบ)
(เซนติเมตร)
50.2
65.1
76.3
70.6
55.6
54.3
85.4
113.2
128.7
76.7
23.2
81.0
59.8
65.5
59.6
101.3
23.9
60.2
46.6
77.1
62.1
74.2
95.1
64.2
56.2
83.7
26.2
95.0
100.5
87.6

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(เซนติเมตร)
16.0
20.7
24.3
22.5
17.7
17.3
27.2
36.0
41.0
24.4
7.4
25.8
19.0
20.8
19.0
32.2
7.6
19.2
14.8
24.5
19.8
23.6
30.3
20.4
17.9
26.6
8.3
30.2
32.0
27.9

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ความสูง
(เมตร)
6.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
11.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7.0
9.0
4.0
7.0
7.0
9.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7.0
4.0
9.0
8.0
10.0
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ฝั่งซ้ำยของถนนสำทรใต้ (แยกสำทร-นรำธิวำส ถึง แยกถนนประมวล)

ฝั่งขวำของถนนสำทรใต้ (แยกถนนประมวล ถึง แยกสำทร-นรำธิวำส)
ภาพที่ 4.2.1-1 สภำพพื้นที่ศึกษำด้ำนนิเวศวิทยำ (ต้นไม้ และสัตว์ป่ำ) กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สภำพของต้น ไม้ในพื้น ที่ที่ทำกำรส ำรวจ บำงต้นบริเวณโคนต้นมีกำรปลู กต้นชำดัด หรือ
ชำฮกเกี้ยน (Carmona retusa (Vahl) Masam.) บำงต้นมีกำรนำพืชอิงอำศัยมำปลูกประดับบนลำต้น ได้แก่
ต้ น เดป (Dischidia nummularia Variegata) แต่ ต้ น ไม้ ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะล ำต้ น ตรง แต่ เ มื่ อ สู ง ถึ ง ระดั บ
สำยไฟฟ้ำ และสำยสัญญำณต่ำง ๆ จะมีกำรตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ แต่ทำให้มีกำรแตกกิ่งที่ไม่สวยงำม รวมทั้ง
ต้ น ไม้ บ ำงต้ น ยั ง มี ก ำรน ำสำยไฟต่ ำ งๆ มำพั น ล ำต้ น ไว้ หรื อ ม้ ว นไว้ ต ำมกิ่ ง ซึ่ ง เป็ น ภำพที่ ไ ม่ ส วยงำม
(ภาพที่ 4.2.1-2)

ภาพที่ 4.2.1-2 สภำพปัญหำที่เกิดกับต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ส่วนชนิดไม้อื่นๆ ที่พบในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีทั้งบริเวณที่เป็นที่พักอำศัย สถำนทูต โรงเรียน
โรงพยำบำล โรงแรม และส ำนั กงำนต่ำง ๆ มีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้ผ ล และไม้ประดับต่ำงๆ เช่น จำมจุรี
(Samanea saman (Jacq.) Merr.) สัก (Tectona grandis Linn.f.) หำงนกยูงฝรั่ง (Delonix regia (Bojer
ex Hook.) Rafin.) อินทรชิต (Lagerstroemia loudunii Teijsm. & Binn.) สัตตบรรณ (Alstonia scholaris R.Br.)
อโศกอิ น เดี ย (Polyalthia longifolia (Sonn.) Thw.) แคนำ (Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.)
โพธิ์ (Ficus sp.) หว้ำ (Xyzygium cumini (L.) Skeels) ปำล์มขวด (Roystonea regia Cook) หมำกเขียว
(Ptychosperma macarthurii Nichols.) โมกบ้ำน (Wrightia religiosa Benth.) ข่อย (Streblus aspers
Lour.) แปรงล้ ำ งขวด (Callistemon lanceolatus DC.) เฟื่ อ งฟ้ ำ (Bougainvillea spectabilis Willd.)
โกสน (Codiaeum variegatum Blume.) วำสนำ (Dracaena fragrans Lindenii) ลี ล ำวดี (Plumeria
acutifolia Poir.) มะม่วง (Mangifera indica Linn.) มะขำม (Tamarindus indica Linn.) มะพร้ำว (Cocos nucifera Linn.)
กระท้อน (Sandoricum koetjape Merr.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lamk.) เป็นต้น
(2) สัตว์ป่า
(2.1) ข้อมูลด้ำนประชำกรของสัตว์ป่ำ (Wildlife diversity)
กำรสำรวจสัตว์ป่ำบริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเดือนพฤษภำคม
2560 พบชนิดของสัตว์ป่ำรวม 34 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด นก 24 ชนิด สัตว์เลื้อยคลำน 5 ชนิด
และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 2 ชนิด (ตารางที่ 4.2.1-3 ถึงตารางที่ 4.2.1-7) โดยมีรำยละเอียดผลกำรสำรวจ ดังนี้
(2.1.1) สั ตว์เลี้ ย งลู กด้ว ยนม ส ำรวจพบ 3 ชนิด ใน 2 วงศ์ 1 อันดับ โดยเป็น สั ตว์
ประจำถิ่น (Resident) ที่มีกำรปรับตัว และสำมำรถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ได้ดี ซึ่งในกำร
สำรวจพบมีจำนวนน้อย เนื่องจำกเป็นกำรสำรวจในพื้นที่เมืองที่มีกิจกรรมที่หลำกหลำย สัตว์ป่ำมีกำรหลบซ่อน
ตัวทำให้พบเห็นตัวได้ยำก จึงประเมินควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำทุกชนิดในระดับชุกชุมน้อย (Uncommon)
(2.1.2) นก ส ำรวจพบ 24 ชนิด ใน 16 วงศ์ 5 อันดับ โดยชนิดที่ส ำรวจพบในกำร
สำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็น นกประจำถิ่น (Resident) แต่ก็มีบำงชนิดที่เป็นนกอพยพเข้ำมำในช่วงฤดูหนำว
(Winter visitor) ซึ่ ง ได้ แ ก่ นกนำงแอ่ น บ้ ำ น (Hirundo rustica) และนกจั บ แมลงสี น้ ำตำล (Muscicapa
dauurica) โดยชนิดนกที่สำรวจพบเป็นกลุ่มนกที่ปรับตัว และใช้ชีวิตในพื้นที่เมืองได้เป็นอย่ำงดี เมื่อพิจำรณำ
ควำมชุกชุม พบว่ำ มีควำมชุ กชุมน้อย (Uncommon) 17 ชนิด ชุกชุมปำนกลำง (Common) 4 ชนิด และ
ชุ ก ชุ ม มำก (Very common) 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ นกพิ ร ำบ (Columba livia) นกเอี้ ย งสำลิ ก ำ (Acridotheres
tristis) และนกกระจอกบ้ำน (Passer montanus)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.2.1-3 สรุปผลกำรสำรวจทรัพยำกรสัตว์ป่ำบริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำ วิทยำ (S4) (สำรวจเดือนพฤษภำคม 2560)
ประเภท

1. สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
2. นก
3. สัตว์เลื้อยคลำน
4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
รวม
หมายเหตุ :

จานวน
อันดับ วงศ์ ชนิด
1
5
1
1
8

2
16
2
2
22

3
24
5
2
34

IUCN (2016-3)
LC
3
0
24
0
1
4
2
0
30
4

สถานภาพของสัตว์ป่า1
สผ. (2540) ONEP (2005) พรบ. 2535 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2546)
LC
ค
ค*
3
0
3
3
0
0
24
0
24
6
18
4
5
5
0
5
0
0
2
2
0
2
0
0
34
7
27
16
18
4

1. สถำนภำพของสัตว์ปำ่
The IUCN red list of threatened species, (IUCN, version 2016-3) : 2001
Categories & Criteria (version 3.1)
สผ. (2540)
ONEP (2005); Nabhitabhata and Chan-ard (2005) and Saguansombat (2005)
พรบ. (2535)
2. ควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำ

LC = Least concern
- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ
LC = Least concern
ค = สัตว์ปำ่ คุ้มครอง
- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ
UC = ชุกชุมน้อย (Uncommon)
VC = ชุกชุมมำก (Very common)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ความชุกชุมของสัตว์ป่า2
UC
3
17
5
2
27

C
0
4
0
0
4

VC
0
3
0
0
3

- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ

- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ
ค* = สัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุ์ได้
C = ชุกชุมปำนกลำง (Common)
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ตารางที่ 4.2.1-4 ข้อมูลกำรสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ลาดับ

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ORDER RODENTIA
FAMILY SCIURIDAE
1 กระรอกหลำกสี Variable squirrel
Callosciurus finlaysonii
FAMILY MURIDAE
2 หนูท้องขำว
House rat/Roof rat/Black rat Rattus rattus
3 หนูท่อ
Norway rat/Brown rat
Rattus norvegicus

1

2

สถานภาพ3
IUCN (2016-3) สผ. (2540) ONEP (2005) พรบ. (2535)

ประเภท

ความชุกชุม

R

UC

LC (2001)

-

-

-

R
R

UC
UC

LC (2001)
LC (2001)

-

-

-

หมายเหตุ : 1. ประเภทของสัตว์ปำ่
R = สัตว์ประจำถิ่น
2. ควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำ
UC = ชุกชุมน้อย (Uncommon)
3. สถำนภำพของสัตว์ป่ำ
The IUCN red list of threatened species, (IUCN, version 2016-3) : 2001 Categories & Criteria (version 3.1) LC = Least concern
สผ. (2540)
- = ไม่ได้รบั กำรกำหนดสถำนภำพ
ONEP (2005); Nabhitabhata and Chan-ard (2005) and Saguansombat (2005)
- = ไม่ได้รบั กำรกำหนดสถำนภำพ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.2.1-5 ข้อมูลกำรสำรวจนก บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
(ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
สถานภาพ3
ลาดับ

ชื่อไทย

ORDER COLUMBIFORMES
FAMILY COLUMBIDAE
1
นกเขำใหญ่
2
นกเขำชวำ
3
นกพิรำบ
ORDER CUCULIFORMES
FAMILY CUCULIDAE
4
นกกำเหว่ำ
5
นกอีวำบตั๊กแตน
ORDER APODIFORMES
FAMILY APODIDAE
6
นกแอ่นบ้ำน
ORDER PICIFORMES
FAMILY MEGALAIMIDAE
7
นกโพระดกธรรมดำ
8
นกตีทอง
ORDER PASSERIFORMES
FAMILY HIRUNDINIDAE
9
นกนำงแอ่นบ้ำน
FAMILY CHLOROPSEIDAE
10
นกขมิ้นน้อยธรรมดำ

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภท1

ความชุกชุม2

IUCN
(2016-3)

สผ. (2540)

ONEP (2005)

พรบ. (2535)

Spotted dove
Zebra dove
Rock pigeon

Streptopelia chinensis
Geopelia striata
Columba livia

R
R
R

C
C
VC

LC (2001)
LC (2001)
LC (2001)

-

-

-

Common koel
Plaintive cuckoo

Eudynamys scolopaceae
Cacomantis merulinus

R
R

UC
UC

LC (2001)
LC (2001)

-

-

ค
ค

House swift

Apus nipalensis

R

UC

LC (2001)

-

-

ค

Lineated barbet
Coppersmith barbet

Megalaima linaeta
Megalaima haemacephala

R
R

UC
UC

LC (2001)
LC (2001)

-

-

ค
ค

Barn swallow

Hirundo rustica

W

UC

LC (2001)

-

-

ค

Common iora

Aegithina tiphia

R

UC

LC (2001)

-

-

ค

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.2.1-5 (ต่อ)
สถานภาพ3
ลาดับ

ชื่อไทย

FAMILY PYCNONOTIDAE
11
นกปรอดสวน
12
นกปรอดหน้ำนวล
FAMILY CORVIDAE
13
อีกำ
FAMILY SYLVIDAE
14
นกกระจิบสวน
FAMILY TURDIDAE
15
นกกำงเขนบ้ำน
FAMILY MUSCICAPIDAE
16
นกจับแมลงสีน้ำตำล
FAMILY RHIPIDURIDAE
17
นกอีแพรดแถบอกดำ
FAMILY STURNIDAE
18
นกเอี้ยงด่ำง
19
นกเอี้ยงสำริกำ
20
นกเอี้ยงหงอน
FAMILY NECTARINIIDAE
21
นกกินปลีอกเหลือง
FAMILY DICAEIDAE
22
นกสีชมพูสวน

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภท1

ความชุกชุม2

IUCN
(2016-3)

สผ. (2540)

ONEP (2005)

พรบ. (2535)

Streak-eared bulbul
Yellow-vented bulbul

Pycnonotus blanfordi
Pycnonotus goiavier

R
R

UC
UC

LC (2001)
LC (2001)

-

-

ค
ค

Large-billed crow

Corvus macrorhynchos

R

C

LC (2001)

-

-

ค

Common tailorbird

Orthotomus sutorius

R

UC

LC (2001)

-

-

ค

Oriental magpie-robin

Copsychus saularis

R

UC

LC (2001)

-

-

ค*

Asian brown flycatcher

Muscicapa dauurica

R/W

UC

LC (2001)

-

-

ค

Pied Fantail

Rhipidura javanica

R

UC

LC (2001)

-

-

-

Asian pied starling
Common myna
White-vented myna

Sturnus contra
Acridotheres tristis
Acridotheres grandis

R
R
R

UC
VC
C

LC (2001)
LC (2001)
LC (2001)

-

-

ค*
ค*
ค*

Olive-backed sunbird

Nectarinia jugularis

R

UC

LC (2001)

-

-

ค

Scarlet-backed flowerpecker

Dicaeum cruentatum

R

UC

LC (2001)

-

-

ค

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.2.1-5 (ต่อ)
สถานภาพ3
ลาดับ

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

FAMILY PASSERIDAE
23
นกกระจอกตำล
24
นกกระจอกบ้ำน

Plain-backed sparrow
Eurasian tree-sparrow

หมายเหตุ :

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภท1

Passer flaveolus
Passer montanus

ความชุกชุม2

IUCN
(2016-3)

UC
VC

LC (2001)
LC (2001)

R
R

1. ประเภทของสัตว์ป่ำ

R : สัตว์ประจำถิ่น (Resident)

W : สัตว์ที่อพยพเข้ำมำในฤดูหนำว (Winter visitor)

2. ควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำ

UC = ชุกชุมน้อย (Uncommon)

C = ชุกชุมปำนกลำง (Common)

สผ. (2540) ONEP (2005) พรบ. (2535)
-

-

-

VC = ชุกชุมมำก (Very common)

3. สถำนภำพของสัตว์ป่ำ
The IUCN red list of threatened species, (IUCN, version 2016-3) : 2001 Categories & Criteria (version 3.1)
สผ. (2540)

- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ

ONEP (2005); Nabhitabhata and Chan-ard (2005) and Saguansombat (2005)
พรบ. (2535)

LC = Least concern

ค = สัตว์ป่ำคุม้ ครอง

- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ
ค* = สัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุ์ได้

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ
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ตารางที่ 4.2.1-6 ข้อมูลกำรสำรวจสัตว์เลื้อยคลำน บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ลาดับ

ชื่อไทย

ORDER SQUAMATA
FAMILY GEKKONIDAE
1 จิ้งจกหำงหนำม
2 จิ้งจกหำงเรียบ
3 จิ้งจกหำงแบน
4 ตุ๊กแกบ้ำน
FAMILY SCINCIDAE
5 จิ้งเหลนบ้ำน
หมายเหตุ :

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภท1 ความชุกชุม2

Spiny-tailed house gecko
Garnot's gecko
Flat-tailed gecko
Tockay

Hemidactylus frenatus
Hemidactylus garnotii
Cosymbotus platyurus
Gekko gecko

R
R
R
R

UC
UC
UC
UC

LC (2001)
-

-

LC
LC
LC
LC

-

Many-lined sun skink

Mabuya multifasciata

R

UC

-

-

LC

-

1. ประเภทของสัตว์ป่ำ
R = สัตว์ประจำถิ่น
2. ควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำ UC = ชุกชุมน้อย (Uncommon)
3. สถำนภำพของสัตว์ปำ่
The IUCN red list of threatened species, (IUCN, version 2016-3) : 2001 Categories & Criteria (version 3.1)
สผ. (2540)
- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ
ONEP (2005); Nabhitabhata and Chan-ard (2005) and Saguansombat (2005)
พรบ. (2535)

สถานภาพ3
IUCN (2016-3) สผ. (2540) ONEP (2005) พรบ. (2535)

LC = Least concern

- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ

LC = Least concern
- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ

- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.2.1-7 ข้อมูลกำรสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง โครงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
สถานภาพ3
ลาดับ

ชื่อไทย

ORDER ANURA
FAMILY BUFONIDAE
1
คำงคกบ้ำน
2
หมายเหตุ :

ปำดบ้ำน

ชื่อสามัญ

Black-spined toad
White-lipped tree frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภท1 ความชุกชุม2

Bufo melanostictus
R
FAMILY RHACOPHORAIDAE
Polypedates leucomystax
R

UC

LC (2001)

-

LC

-

UC

LC (2001)

-

LC

-

1. ประเภทของสัตว์ป่ำ
R = สัตว์ประจำถิ่น
2. ควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำ
UC = ชุกชุมน้อย (Uncommon)
3. สถำนภำพของสัตว์ปำ่
The IUCN red list of threatened species, (IUCN, version 2016-3) : 2001 Categories & Criteria (version 3.1)
สผ. (2540)
- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ
ONEP (2005); Nabhitabhata and Chan-ard (2005) and Saguansombat (2005)
พรบ. (2535)
- = ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

IUCN
สผ. (2540) ONEP (2005) พรบ. (2535)
(2016-3)

LC = Least concern
LC = Least concern
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(2.1.3) สั ตว์เลื้ อยคลำน ส ำรวจพบ 5 ชนิด ใน 2 วงศ์ 1 อันดับ ทุกชนิดเป็นสั ต ว์
ประจำถิ่น (Resident) แต่พบเห็นตัวได้ยำก จึงประเมิน ควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำ ทุกชนิดในระดับชุกชุมน้อย
(Uncommon)
(2.1.4) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจพบ 2 ชนิด ใน 2 วงศ์ 1 อันดับ ทุกชนิดเป็น
สัตว์ประจำถิ่น (Resident) แต่พบเห็นตัวได้ยำก จึงประเมินควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำทุกชนิดในระดับชุกชุมน้อย
(Uncommon)
(2.2) สถำนภำพของสัตว์ป่ำ (Wildlife status)
กำรพิจำรณำสถำนภำพของสัตว์ป่ำอ้ำงอิง ตำมกำรจำแนกของ International Union
for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN ซึ่งเป็นกำรจำแนกสถำนภำพระดับสำกลใน
ปีล่ำสุด (2016) กำรจำแนกของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม (2540) และ
กำรจำแนกชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ตำมฐำนข้อมูล Red data of Thailand (2005) สำหรับสัตว์ป่ำในประเทศ
ไทย (Nabhitabhata and Chan-ard, 2005; Sanguansombat, 2005; http://chm-thai.onep.go.th) และ
กำรจำแนกตำมกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 และฉบับประกำศเพิ่มเติม
สัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(2.2.1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กำรกำหนดสถำนภำพโดย IUCN นั้น สัตว์ทุกชนิดถูกจัด
สถำนภำพอยู่ ในกลุ่ มชนิ ด ที่เป็ น ที่กังวลน้ อยที่สุ ด (Least concerned; LC) ส ำหรับ กำรกำหนดสถำนภำพ
โดยสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม พบว่ำ ทุกชนิดยังไม่ได้รับกำรกำหนด
สถำนภำพ และสำหรับกำรกำหนดสถำนภำพตำมพระรำชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พบว่ำ
ทุกชนิดยังไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ (สัตว์ป่ำนอกประเภท)
(2.2.2) นก กำรกำหนดสถำนภำพโดย IUCN พบว่ำ ทุกชนิดถูกจัดสถำนภำพอยู่ ใน
กลุ่มชนิดที่เป็นที่กังวลน้อยที่สุด (Least concerned; LC) ส่วนกำรกำหนดสถำนภำพโดยสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม พบว่ำ ทุกชนิดยังไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ และกำรกำหนด
สถำนภำพตำมพระรำชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พบว่ำ นกจำนวน 18 ชนิด ถูกกำหนด
สถำนภำพเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง ในจำนวนนี้มี 4 ชนิดที่เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่สำมำรถเพำะพันธุ์ได้ ส่วนนก
ชนิดที่เหลืออีก 6 ชนิด ยังไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ (สัตว์ป่ำนอกประเภท)
(2.2.3) สัตว์เลื้อยคลำน กำรกำหนดสถำนภำพโดย IUCN พบว่ำ สัตว์ป่ำ 4 ชนิดยัง
ไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ แต่มี 1 ชนิด ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพเป็นชนิดที่ เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least
concerned; LC) ได้แก่ จิ้งจกหำงหนำม (Hemidactylus frenatus) ส่วนกำรกำหนดสถำนภำพโดยสำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่ำทุกชนิดยังไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ ทั้งนี้
กำรจ ำแนกสถำนภำพของสั ต ว์ ป่ ำ ตำม Thailand red data: Mammals, Reptiles, and Amphibians
(Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) สั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด ถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ชนิ ด ที่ เ ป็ นที่ กั ง วลน้ อ ยที่ สุ ด (Least
concerned; LC) และกำรกำหนดสถำนภำพตำมพระรำชบัญญัติส งวน และคุ้มครองสั ตว์ป่ำ พ.ศ. 2535
ทุกชนิดยังไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ (สัตว์ป่ำนอกประเภท)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(2.2.4) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กำรกำหนดสถำนภำพโดย IUCN พบว่ำ ทุกชนิดถูก
จัดสถำนภำพอยู่ในกลุ่มชนิดที่เป็นที่กังวลน้อยที่สุด (Least concerned; LC) ส่วนกำรกำหนดสถำนภำพโดย
ส ำนั กงำนนโยบำย และแผนทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อม พบว่ำ ทุกชนิดยังไม่ได้รับกำรกำหนด
สถำนภำพ ทั้งนี้ กำรจำแนกสถำนภำพตำม Thailand red data: Mammals, Reptiles, and Amphibians
(Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) ทุ ก ชนิ ด ถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ชนิ ด ที่ เ ป็ น ที่ กั ง วลน้ อ ยที่ สุ ด (Least
concerned; LC) และกำรกำหนดสถำนภำพตำมพระรำชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พบว่ำ
ทุกชนิดยังไม่ได้รับกำรกำหนดสถำนภำพ (สัตว์ป่ำนอกประเภท)
(2.3) พื้นที่อยู่อำศัย และใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ
พื้นที่โครงกำร และบริเวณใกล้เคียง เป็นพื้นที่ที่มีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ และ
สังคมเป็นอย่ำงมำก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอำคำรสำนักงำน สถำนที่รำชกำร สถำนศึกษำ และที่อยู่อำศัยหนำแน่น
ส่วนสภำพของสังคมพืชที่พบในพื้นที่นี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกตำมทำงเท้ำ และต้นไม้ในพื้นที่ของสถำนที่รำชกำร
บ้ำนเรือน โรงแรม และอำคำรสำนักงำนต่ำง ๆ ซึ่งสัตว์ป่ำที่พบอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นชนิดที่มีกำรปรับตัว
เพื่อใช้ประโยชน์ อยู่อำศัย และทำกิจกรรมในพื้นที่นี้ไ ด้ สัตว์ป่ำสำมำรถใช้พื้นที่ทั้งบริเวณที่มีต้นไม้ พื้นที่ของ
อำคำรสำนักงำน บ้ำนเรือน บริเวณใต้สะพำนลอย รวมทั้งใต้เสำตอม่อของรถไฟฟ้ำ ทั้งนี้ จำกกำรสำรวจ สัตว์
ป่ ำส่ ว นใหญ่เป็ น สัตว์ป่ ำประจำถิ่น มี ขนำดเล็ กโดยเฉพำะในกลุ่ มนกที่มีกำรเคลื่ อนที่ได้เร็ว สั ตว์ทุกชนิดมี
ควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตัว และหลบซ่อนได้ดีตัวทำให้ พบเห็นตัว ได้ยำก สำหรับสัตว์ที่พบเห็นตัว ได้ง่ ำย
โดยเฉพำะในกลุ่มนกสำมำรถพบได้ในหลำยพื้นที่
(2.4) กำรสำรวจ และเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของไข้หวัดนก
จำกกำรประสำนงำนกั บ กรมอุ ท ยำแห่ งชำติ สั ต ว์ ป่ ำ และพั น ธุ์ พื ช ได้ ส รุ ป ผลกำร
ดำเนิ น งำนกำรเฝ้ ำระวังโรคไข้ห วัดนกในนกนำงแอ่นบ้ำน บริเวณถนนสี ล ม (สถำนีรถไฟฟ้ำศำลำแดง) มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
นกนำงแอ่นบ้ำน (Hirundo rustica Linnaeus, 1758.) เป็นนกอพยพหนีควำมหนำว
เย็นจำกประเทศรัสเซียและจีน ลงมำทำงใต้ในประเทศไทย ลำว เวียดนำม กัมพูชำและมำเลเซีย พบได้ทั่วไปใน
ประเทศไทย ช่วงฤดูหนำว โดยเฉพำะที่ถนนสีลม ซึ่งเป็นกลุ่มประชำกรขนำดใหญ่ที่อำศัยอยู่ใกล้ชิดกับคนใน
เมืองมำกที่สุด ในอดีตตั้งแต่ปี 2527 นกนำงแอ่นบ้ำนในกรุงเทพมหำนครเคยมีจำนวนมำกถึง 270,000 ตัว
จนถึงปี 2536 มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบสำยไฟฟ้ำฝังลงใต้ดินและในปี 2539 มีกำรก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำ
มหำนคร มี ก ำรตั ด ต้ น ไม้ บ ริ เ วณเกำะกลำงถนน ท ำให้ ป ระชำกรนกนำงแอ่ น บ้ ำ นที่ อ พยพมำอยู่ ใ น
กรุงเทพมหำนครบริเวณถนนสีลมลดจำนวนลงทุกปี และเมื่อประมำณปลำยเดือนธันวำคม ปี 2559 กลุ่ม
งำนวิจัยสัตว์ป่ำทำกำรตรวจนับประชำกรนกนำงแอ่นบ้ำนที่ถนนสีลม พบประชำกรนกนำงแอ่นบ้ำนจำนวน
1,500 ตัว ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนประชำกรของนกแอ่นบ้ำนที่ถนนสีลม ได้แก่ สภำพอำกำศอำกำศที่แปรปรวน
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและที่อยู่อำศัยพักนอน และปัจจัยด้ำนอำหำรที่ลดลง (ตารางที่ 4.2.1-8)
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ดำเนินกำรศึกษำประชำกรและกำรอพยพ
ของนกชนิดนี้มำตั้งแต่พ.ศ. 2534 - 2559 และดำเนินกำรใส่ห่วงขำนกนำงแอ่นบ้ำนที่ถนนสีลม ไปแล้วจำนวน
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ทั้งสิ้ น 18,389 ตัว โดยสำมำรถจับ นกที่ใส่ ห่วงขำกลับคืนได้ 279 ตัว ผลจำกกำรศึกษำทำให้ ทรำบว่ำนก
นำงแอ่นบ้ำนมีอำยุยืนมำกกว่ำ 8 ปี และพบนกนำงแอ่นบ้ำนที่ติดห่วงขำจำก จ.น่ำน ถูกจับได้ที่บริเวณถนนสี
ลมอีกด้ว ย และนอกจำกนี้ ยั ง สำมำรถจั บ นกนำงแอ่นบ้ำนที่เคยถูกจับใส่ ห่ ว งขำจำกทะเลสำป Toreyskie
ประเทศรัสเซีย แสดงว่ำประชำกรของนกนำงแอ่นบ้ำนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมำประเทศไทยเป็นนกที่อพยพมำจำก
ทะเลสำป Toreyskie ประเทศรัสเซีย
ตารางที่ 4.2.1-8 สถิติกำรสำรวจนกนำงแอ่นบ้ำนที่อพยพมำอยู่ในกรุงเทพมหำนครบริเวณถนนสีลม
พ.ศ.
ประชากร จับใหม่
จับซา
พ.ศ.
ประชากร จับใหม่
จับซา
2534
148,000
150
2549
10,000
662
2
2535
130,252
903
1
2550
9,425
799
6
2536
71,230
764
5
2551
8,280
834
10
2537
71,760
964
3
2552
8,600
812
19
2538
81,054
1063
3
2553
8,000
596
25
2539
48,440
1381
4
2554
6,000
775
25
2540
32,000
1098
6
2555
8,000
555
21
2541
35,000
670
5
2556
3,000
456
15
2542
25,900
867
14
2557
5,000
499
23
2543
38,678
812
13
2558
5,000
458
27
2544
23,903
1240
12
2559
1,500
380
19
2545
15,994
813
14
2560
1,500
197
9
2548
11,000
838
7
ที่มา: กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (2560)
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ในปี 2547–2551 และ
ในปัจจุบันยังคงมีกำรระบำดอยู่ในทุกภูมภำคโดยเฉพำะทวีปเอเชีย กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ได้ดำเนินกำรเฝ้ำระวังโรคไข้หวัดนกในกลุ่มนกอพยพสำหรับนกนำงแอ่นบ้ำนเป็นนกที่อพยพมำประเทศไทย
จำนวนมำกโดยประชำกรกลุ่มหนึ่งอพยพมำอยู่บริเวณถนนสีลม จึงเป็นกลุ่มนกอพยพที่มีควำมสำคัญเนื่องจำก
เข้ำมำอำศัยอยู่ในบริเวณชุมชนเมือง กำรเฝ้ำระวังโรคไข้หวัดนกในนกนำงแอ่นบ้ำน บริเวณถนนสีลม (สถำนี
รถไฟฟ้ำศำลำแดง) จึงเป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรเฝ้ำระวังโรคให้กับประชำชน ในช่วงปี 2548–2560 ดำเนินกำร
เก็บตัวอย่ำงนกนำงแอ่นบ้ำนไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,740 ตัวเป็นจำนวน 348 ตัวอย่ำง ซึ่งผลกำรตรวจวินิจฉัย
ที่ผ่ำนมำ ไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนกในนกนำงแอ่นบ้ำน บริเวณถนนสีลม (สถำนีรถไฟฟ้ำศำลำแดง) (ตารางที่ 4.2.1-9)
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ตารางที่ 4.2.1-9 ผลกำรตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไข้หวัดนกในนกนำงแอ่นบ้ำน บริเวณถนนสีลม
จานวน
ผลการ
จานวน
พ.ศ.
จานวนตัวนก
พ.ศ.
จานวนตัวนก
ตัวอย่าง
วินิจฉัย
ตัวอย่าง
2548
20
100
ไม่พบเชื้อ 2555
26
130
2549
40
200
ไม่พบเชื้อ 2556
10
50
2557
2550
40
200
ไม่พบเชื้อ
22
110
2551
40
200
ไม่พบเชื้อ 2558
20
100
2559
2552
40
200
ไม่พบเชื้อ
20
100
2553
20
100
ไม่พบเชื้อ
2560
20
100
2554
30
150
ไม่พบเชื้อ
ที่มา: กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (2560)
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ผลการ
วินิจฉัย
ไม่พบเชื้อ
ไม่พบเชื้อ
ไม่พบเชื้อ
ไม่พบเชื้อ
ไม่พบเชื้อ
ไม่พบเชื้อ
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4.2.2 นิเวศวิทยาแหล่งน้า
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ศึ ก ษำสถำนภำพนิ เ วศวิ ท ยำแหล่ ง น ำด้ ำ นควำมหลำกหลำยชนิ ด และปริ ม ำณของ
สิ่งมีชีวิตในนำประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้ำดิน ในบริเวณแหล่งนำครอบคลุม
พืนที่ทังหมดของโครงกำรฯ และบริเวณใกล้เคียง
(2) เพื่อประเมินผลกระทบทังทำงบวกและทำงลบต่อนิเวศวิทยำแหล่งนำที่เกิดขึนจำกกำรพัฒนำ
โครงกำรฯ และผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนำ
(3) เพื่อเสนอมำตรกำรป้องกันและแก้ไขพร้อมแผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งนำของโครงกำรฯ
2) ขอบเขตการศึกษา
กำรศึกษำนิเวศวิทยำแหล่งนำครอบคลุมพืนที่โครงกำร และบริเวณใกล้เคียง โดยทำกำรรวบรวม
ข้อมูลด้ำนแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้ำดิน จำกเอกสำรงำนวิจัย และดำเนินกำรเก็บข้อมูลใน
ภำคสนำม วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งนำในด้ำนควำมหลำกชนิด และปริมำณ เป็นต้น พร้อมทังนำ
ข้อมูลเหล่ำนีมำประเมินสถำนภำพและประเมินผลกระทบต่อนิเวศวิทยำแหล่งนำจำกกำรดำเนินโครงกำร
พร้อมทังวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ และเสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ไขผลกระทบที่
อำจจะเกิ ด ขึ นจำกกิ จ กรรมของโครงกำรต่ อ นิ เ วศวิ ท ยำแหล่ ง น ำ และเสนอมำตรกำรติ ด ตำมตรวจสอบ
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึนจำกกำรดำเนินโครงกำร โดยมีแนวทำงกำรศึกษำดังนี
3) วิธีการศึกษา
(1) กำรรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) โดยกำรรวบรวมและวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล
ด้ำนควำมหลำกหลำยชนิด และปริมำณควำมชุกชุมของสิ่งมีชีวิตทำงนำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และ
สัตว์หน้ำดิน ในแหล่งนำจำกเอกสำรงำนวิจัย วำรสำรด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งนำ จำกแหล่งนำอื่นๆ บริเวณพืนที่
โครงกำรและแหล่งนำใกล้เคียง
(2) ส ำรวจและเก็ บ ข้ อ มู ล ในภำคสนำม (Primary Data) ลั ก ษณะและที่ ตั งของพื นที่ จ ำก
แผนที่และสำรวจพืนที่ของโครงกำรเพื่อศึกษำสภำพภูมิศำสตร์ กำหนดสถำนีเก็บตัวอย่ำง และวิธีกำรเก็บ
ตัวอย่ำงอิงวิธีกำรที่ระบุใน APHA-AWWA-WEP (1992)
(2.1) กำหนดสถำนีเก็บตัวอย่ำงนิเวศวิทยำแหล่งนำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์
และสัตว์หน้ำดิน ในแหล่งนำบริเวณพืนที่โครงกำรและพืนที่ใกล้เคียง โดยมีสถำนีเ ก็บตัวอย่ำงจำนวน 1 สถำนี
(คลองสำทรบริเวณสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ S4) ซึ่งเป็นสถำนีเดียวกับสถำนีเก็บตัวอย่ำงคุณภำพนำผิวดิน
ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงจำนวน 1 ครัง คือ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
(2.2) วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง
- แพลงก์ตอน (Plankton) ทำกำรเก็บตัวอย่ำงแพลงก์ตอนโดยใช้กระบอกเก็บนำ
เก็บตัวอย่ำงนำปริมำตร 20 ลิตร กรองผ่ำนถุงกรองแพลงก์ตอนขนำดช่องตำ 40 ไมครอน ล้ำงถุงกรองด้วยนำ
สะอำดจ ำนวน 2 ครั ง น ำตั ว อย่ ำ งแพลงก์ ต อนที่ ไ ด้ ใส่ ข วดเก็ บ ตั ว อย่ ำ ง ดองด้ ว ยน ำยำฟอร์ ม ำลิ นเข้มข้น
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5 เปอร์เซ็นต์บันทึกข้อมู ลสภำพทำงนิเวศวิทยำของสถำนีเก็บตัวอย่ำง และวันเดือนปีที่ทำกำรเก็บตัวอย่ำง
น ำมำวิ เ ครำะห์ ช นิ ด และประเมิ น ปริ ม ำณควำมชุ ก ชุ ม (Abundance) ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรชี ว วิ ท ยำคณะ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และคำนวณดัชนีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Diversity Index)
โดยวิธีกำรของ Shannon-Weiner’s Index
- สั ต ว์ ห น้ ำ ดิ น (Benthos) ท ำกำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งสั ต ว์ห น้ ำ ดิน โดยใช้ อุ ป กรณ์ ตักดิน
(Ekman’s Grab) ขนำดพืนที่หน้ำตัด 0.25 ตำรำงฟุต เก็บตัวอย่ำงดินพืนท้องนำจำนวนสถำนีละ 3 ตัวอย่ำง
นำมำใส่ตะแกรงร่อนขนำดช่องตำ 0.425 มิลลิเมตร สังเกตสภำพตะกอนหน้ำดินแล้วร่อนล้ำงเก็บเศษวัสดุและ
ก้อนกรวดที่ไม่ต้องกำรออก ล้ำงนำให้สะอำด แยกเก็บตัวอย่ำงสัตว์หน้ำดินออกเก็บใส่ขวดเก็บตัวอย่ำงแล้วดอง
ด้วยนำยำฟอร์มำลินเข้มข้น 7 เปอร์เซ็นต์ บันทึกข้อมูลสภำพทำงนิเวศวิทยำของสถำนีเก็บตัวอย่ำงและวัน
เดื อ นปี ที่ ท ำกำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ ง น ำมำวิ เ ครำะห์ ช นิ ด ปริ ม ำณ ควำมหนำแน่ น ควำมชุ ก ชุ ม (Abundance)
ในห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำคณะสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และคำนวณดัชนีควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ (Diversity Index) โดยวิธีกำรของ Shannon-Weiner’s Index
(3) กำรประเมินผลกระทบ
น ำข้ อมูล นิ เวศวิทยำแหล่ งน ำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสั ตว์ และสั ตว์ห น้ำดิ น
ทังจำกงำนวิจั ย ที่เกี่ย วข้องและข้อมูล จำกกำรเก็บตัว อย่ำงในภำคสนำม มำทำกำรวิเครำะห์ เพื่อประเมิ น
สถำนภำพและประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งนำ ที่เกิดจำกกำรดำเนินโครงกำรทัง
ในกรณีที่ไม่มีโครงกำรและมีโครงกำร ในประเด็นด้ำนควำมหลำกหลำยชนิดและปริมำณ และปัจจัยแวดล้อม
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวิตในนำ ฯลฯ กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนชนิ ดและ
ปริมำณประชำกรสิ่งมีชีวิตในนำ เป็นต้น
(4) ข้อเสนอแนะ
เสนอแนะมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในนำที่คำดว่ำจะเกิดขึน
จำกกำรดำเนินโครงกำร พร้อมทังนำเสนอมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบที่อำจจะเกิดขึนจำกกำรดำเนิน
โครงกำรทังในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำรของโครงกำร
4) ผลการศึกษา
กิจ กรรมของกำรดำเนิ น งำนในช่ว งที่ผ่ ำนมำ ประกอบด้ว ย กำรรวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูล
ทุติยภูมิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทำกำรสำรวจและเก็บตัวอย่ำงนิเวศวิทยำทำงนำและสิ่งมีชีวิตในนำ วันที่ 24
กุมภำพันธ์ 2560 โดยมีรำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนดังนี
(1) กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
คลองสำทรเป็นคลองขนำดเล็กมีสิ่งปลูกสร้ำงคร่อมคลอง ได้แก่ รถไฟฟ้ำ BTS ประกอบกับ
ได้รับนำทิงจำกอำคำรบ้ำนเรื่อนต่ำงๆ ที่ตังตลอดสองฝั่งลำนำ ทำให้ในปี พ.ศ. 2538 ในคลองสำทรพบสิ่งมีชีวิต
อำศัยอยู่ในนำ ได้แก่ แพลงก์ตอน 3 ดิวิชั่น (Divisions) 4 คลำส (Classes) ประกอบด้วยดิวิชั่น Cyanophyta,
Chlorophyta และ Chromophyta รวมทังสิน 14 ชนิด มีปริมำณในระดับ 175,000-21,217,000 เซลล์ต่อ
ลูกบำศก์เมตร และแพลงก์ตอนสัตว์ 3 ไฟลั่ม (Phylums) 4 คลำส (Classes) ประกอบด้วย ไฟลั่ม Protozoa,
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Rotifera และ Arthropoda รวมทังสิน 5 ชนิด มีปริมำณควำมหนำแน่นระหว่ำง 15,000-91,000 เซลล์ต่อ
ลูกบำศก์เมตร สำหรับสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชต่อแพลงก์ตอนสัตว์มีค่ำระหว่ำง 3.37-233.15 สำหรับสัตว์
หน้ำดินในคลองช่องนนทรีบริเวณแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ BTS พบควำมหลำกหลำยชนิด 2 ไฟลั่ม (Phylums)
2 คลำส (Classes) 2 วงศ์ (Families) 2 ชนิด (species) มีปริมำณควำมหนำแน่น 110 ตัว ต่อตำรำงเมตร
โดยพบไฟลั่ม Annelida ในคลำส Oligochaeta (ไส้เดือนนำ) วงศ์ Tubificidae มำกที่สุด (รำยงำนกำรศึกษำ
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร), 2538)
(2) กำรสำรวจและเก็บตัวอย่ำงในภำคสนำม
สภำพทั่วไปของจุ ดเก็บตัวอย่ำง S4-2 (47P 665073.62E 1517369.37N) (ภาพที่ 4.2.2-1)
คลองสำทรบริเวณที่ตังโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เป็นลำนำ
ขนำดเล็ก ลำนำกว้ำงประมำณ 10 เมตร ตลิ่งเป็นคอนกรีตตังฉำกกับพืนท้องนำสูงและชันมำก มีแนวถนน
รถไฟฟ้ำ BTS คร่อมคลองยำวตลอดแนว สองฝั่งลำนำเป็นถนนและมีอำคำรต่ำงๆ มีกำรปล่อยนำลงสู่คลอง
ตลอดเวลำ พืนท้องนำเป็นโคลนสีดำคลำปนขยะ (พลำสติก) ระดับนำลึก 0.45 เมตร นำสีคลำขุ่นขำวและ
มีฟองอำกำศผุดเป็นช่วงๆ และไหลช้ำ
(3) ข้อมูลผลกำรสำรวจ
ด ำเนิน กำรเก็บ ตัว อย่ำ งในภำคสนำมด้ำ นนิเ วศวิท ยำแหล่ง น ำ ในสถำนีเ ดีย วกับ
กำรศึก ษำด้ำ นคุณ ภำพนำผิว ดิน ในวัน ที่ 24 กุม ภำพัน ธ์ 2560 จำนวน 1 สถำนี ในคลองสำทรบริเ วณ
ก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) (ภาพที่ 4.2.2-2 ) ดังรำยงำนผลในลำดับต่อไป
(3.1) แพลงก์ตอน
แพลงก์ตอนที่สำรวจพบในคลองสำทรบริเวณพืนที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
ศึกษำวิทยำ (S4) เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 สถำนี ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 พบแพลงก์ตอน
พื ช 2 ดิ วิ ชั่ น (Divisions) 3 คลำส (Classes) ประกอบด้ ว ย ดิ วิ ชั่ น Cyanophyta และ Chromophyta
รวมทังสิน 6 ชนิด มีปริมำณในระดับ 93,750 เซลล์ต่อลูกบำศก์เมตร และแพลงก์ตอนสัตว์ 2 ไฟลั่ม 3 คลำส
ประกอบด้วย ไฟลั่ม Protozoa และ Annelida รวม 4 ชนิด มีปริมำณควำมหนำแน่นระหว่ำง 56,250 เซลล์
ต่อลูกบำศก์เมตร สัดส่วนของแพลงก์ต อนพืชต่อแพลงก์ตอนสัตว์มีค่ำเท่ำกับ 1.67 ค่ำดัชนีควำมหลำกหลำย
ของแพลงก์ตอนพืชและดัชนีควำมหลำกหลำยของแพลงก์ตอนสัตว์เท่ำกับ 1.59 และ 1.27 ตำมลำดับ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับน้อย (ตารางที่ 4.2.2-1) เนื่องจำกบริเวณแหล่งนำมีกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำคร่ อมตลอดคลองทำให้
แสงส่องลงสู่แหล่งนำได้น้อย และคุณภำพนำในแหล่งนำมีควำมเสื่อมโทรมมำก จำกกำรปล่อยนำทิงจำกอำคำร
และสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ ตลอดสองฝั่งลำนำตลอดเวลำ ทำให้มีธำตุอำหำรในปริมำณและสำรแขวนลอยอื่นๆ
เจือปนด้วยทำให้นำขุ่นตลอดเวลำ ประกอบกับมีแสงส่องผ่ำนน้อยมำก จึงไม่เหมำะต่อกำรดำรงชีวิตแพลงก์
ตอนชนิดอื่นอำศัยอยู่ได้
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ภาพที่ 4.2.2-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่ำงนิเวศวิทยำทำงนำ
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เมื่อเปรียบเทียบควำมหลำกหลำยชนิดและปริมำณของแพลงก์ตอนในคลองสำธร
กรณีก่อนมีโครงกำรรถไฟฟ้ำ BTS และภำยหลังดำเนินโครงกำรฯ เพื่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ในปีปัจจุบัน
พบว่ำ ในปีปัจจุบัน พบควำมหลำกหลำยชนิดและปริมำณของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์น้อยกว่ำปี
ก่อนที่มีโครงกำรรถไฟฟ้ำ BTS ทังนี จำกอดีตก่อนมีโครงกำรฯ จนถึงปัจจุบันนี คลองสำธรเป็นแหล่งรับนำจำก
กิจกรรมมนุษย์ต่ำงๆ ที่อยู่สองฝั่งลำนำ ได้แก่ อำคำรพำณิชย์ หน่วยงำนรำชกำร โรงพยำบำล และชุมชนที่
หนำแน่น ฯลฯ ได้ปล่อยนำทิงโดยตรงตลอดเวลำ ทำให้แหล่งนำมีปริมำณสำรอินทรีย์ในปริมำณมำก บำงส่วนมี
กำรสะสมอยู่ ในบริ เวณพืนท้องน ำ ประกอบกับ โครงสร้ำงของคลองมีสิ่ งปลู กสร้ำงต่ำงๆ ได้แก่ คันคลอง
สะพำนข้ำมคลอง และอำคำรต่ำ งๆ ฯลฯ คล่อมคลองและเงำอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงได้บดบังแสงมิให้ส่องลงสู่
แหล่งนำ ทำให้แพลงก์ตอนพืชไม่สำมำรถสังเครำะห์แสงได้เหมือนแหล่งนำอื่นๆ ที่มีผิวนำเปิดและมีแสงส่องลง
สู่แหล่งนำ และเมื่อมีกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ แล้ว ได้มีสิ่งปลู กสร้ำงของโครงกำรคล่อมคลอง ทำให้บ ดบังแสงมิ
ให้ส่องลงสู่แหล่งนำเพิ่มขึน ประกอบกับนำทิงลงสู่คลองสำธรมีปริมำณเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีปริมำณ
ธำตุอำหำรสูงขึนด้วย ดังนัน จำกสภำพแวดล้อมดังกล่ำวจึงเอือให้พบควำมหลำกหลำยชนิดและปริมำณแพลงก์
ตอนตำมสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่
(3.2) สัตว์หน้ำดิน
สัตว์หน้ำดินที่สำรวจพบในคลองสำทรบริเวณพืนที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
ศึกษำวิทยำ (S4) เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 สถำนี ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 พบสัตว์หน้ำดิน
ทั งหมด 2 ไฟลั่ ม (Phylums) 2 วงศ์ (Families) 2 ชนิ ด (Species) ประกอบด้ ว ย ไฟลั่ ม Annelida และ
Arthropoda จำนวนไฟลั่มละ 1 ชนิด และมีปริมำณควำมหนำแน่น 44 ตัวต่อตำรำงเมตร ประกอบด้วย กลุ่ม
ไส้เดือนนำจืดในคลำส Oligochaeta วงศ์ Tubificidae และกลุ่มแมลงในคลำส Insecta วงศ์ Chironomidae
มีปริมำณควำมหนำแน่นวงศ์ละ 22 ตัวต่อตำรำงเมตร และค่ำดัชนีควำมหลำกหลำยของสัตว์หน้ำดินเท่ำกับ
0.69 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย (ตารางที่ 4.2.2-2) เนื่องจำกบริเวณแหล่งนำมีควำมเสื่อมโทรมมำก ได้รับนำทิง
จำกอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ ตลอดสองฝั่งลำนำตลอดเวลำ บริเวณพืนท้องนำมีสีดำคลำและมีกลิ่น จึงไม่
เหมำะต่อกำรดำรงชีวิตของสัตว์หน้ำดินชนิดอื่นอำศัยได้
เมื่อเปรียบเทียบควำมหลำกหลำยชนิดและปริมำณของสัตว์หน้ำดินในคลองสำธร
กรณีก่อนมีโครงกำรรถไฟฟ้ำ BTS และภำยหลังดำเนินโครงกำรฯ เพื่อสร้ำงสถำนี S4 ในปีปัจจุบัน พบว่ำ ในปี
ปัจจุบัน พบควำมหลำกหลำยชนิดของสัตว์หน้ำดินใกล้เคียงกัน แต่ปริมำณสัตว์หน้ำ ดินน้อยกว่ำปีก่อนที่มี
โครงกำรรถไฟฟ้ำ BTS ทังนี จำกอดีตก่อนมีโครงกำรฯ จนถึงปัจจุบันนี คลองสำธรเป็นแหล่งรับนำจำกกิจกรรม
มนุษย์ต่ำงๆ ที่อยู่สองฝั่งลำนำ ได้แก่ อำคำรพำณพิชย์ หน่วยงำนรำชกำร โรงพยำบำล และชุมชนที่หนำแน่น ฯลฯ
ได้ปล่อยนำทิงโดยตรงตลอดเวลำ ทำให้แหล่งนำมีปริมำณสำรอินทรีย์ในปริมำณมำกและคุณภำพนำเสื่อมโทรม
บำงส่วนมีกำรสะสมอยู่ในบริเวณพืนท้องนำทำให้พืนท้องนำขำดออกซิเจน ประกอบกับ โครงสร้ำงของคลองมี
สิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ ได้แก่ คันคลอง สะพำนข้ำมคลอง และอำคำรต่ำงๆ ฯลฯ คล่อมคลองและเงำอำคำรสิ่งปลูก
สร้ำงได้บดบังแสงมิให้ส่องลงสู่แหล่งนำ ทำให้แพลงก์ตอนพืชไม่สำมำรถสังเครำะห์แสงได้เหมือนแหล่งนำอื่นๆ
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ทำให้ปริมำณออกซิเจนในนำและบริเวณพืนท้องนำลดลงจนขำดออกซิเจนในบำงครั ง และเมื่อมีกำรก่อสร้ำง
โครงกำร แล้ ว ได้มีสิ่ งปลู กสร้ ำ งของโครงกำรคล่ อ มคลอง ทำให้ บดบังแสงมิ ใ ห้ ส่ อ งลงสู่ แ หล่ ง นำเพิ่ ม ขึ น
ประกอบกับนำทิงลงสู่คลองสำธรมีปริมำณเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีปริมำณธำตุอำหำรสูงขึนด้วย และมี
กำรตกตะกอนของสำรอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่อง จนทำให้บริเวณพืนท้องนำมีปริมำณสำรอินทรีย์ในปริมำณมำก
และขำดออกซิเจน ดังนัน จำกสภำพแวดล้ อมดังกล่ำวจึงเอือให้พบควำมหลำกหลำยชนิดและปริมำณสัตว์หน้ำ
ดินตำมสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่

เก็บตัวอย่ำงแพลงก์ตอน

เก็บตัวอย่ำงสัตว์หน้ำดิน
ภาพที่ 4.2.2-2 กำรเก็บตัวอย่ำงนิเวศวิทยำแหล่งนำและสิ่งมีชีวิตในนำ โครงกำรก่อสร้ำง สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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ตารางที่ 4.2.2-1 ชนิดและปริมำณแพลงก์ตอนที่พบในคลองสำทรบริเวณที่ตังโครงกำร เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
กลุ่ม/ชนิดแพลงก์ตอน
Phytoplankton
Division Cyanophyta
Class Cyanophyceae (Blue-Green Algae)
Oscillatoria sp.
Division Chromophyta
Class Bacillariophyceae (Diatom)
Surirella elegans
Frustulia vulgaris
Class Dinophyceae (Dinoflagellates)
Peridinium sp.
Glenodinium sp.
Ceratium hirundinella
Zooplankton
Phylum Protozoa
Class Sarcodina
Subclass Rhizopoda
Centropyxis ecornis
Arcella vulgaris
Class Cyrtophoria
Chilodontopsis vorax
Phylum Annelida
Class Oligochaeta
Tubifex sp.
รวมปริมาณ
แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์
รวมทังหมด
รวมชนิด
แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์
รวมทังหมด
สัดส่วนแพลงก์ตอนพืชต่อสัตว์
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์

สถานีเก็บตัวอย่าง S4-2

12,500

6,250
6,250
37,500
12,500
18,750

25,000
6,250
12,500

12,500
93,750
56,250
150,000
6
4
10
1.67
1.59
1.27
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ตารางที่ 4.2.2-2 ชนิดและปริมำณสัตว์หน้ำดินในคลองสำทรบริเวณที่ตังโครงกำร เขตสำทรกรุงเทพมหำนคร
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
ควำมชุกชุม : ตัว/ตร.ม.
กลุ่ม/ชนิดของสัตว์หน้าดิน
PHYLUM ANNELIDA
Class Oligochaeta (ไส้เดือนนำจืด)
Order Plesiopora
Family Tubificidae
Tubifex sp.
PHYLUM ARTHROPODA
Class Insecta
Order Diptera
Family Chironomidae (ตัวอ่อนรินนำจืด)
Chironomus sp.
รวม (จ้านวนสัตว์หน้าดิน)
รวม (ชนิดสัตว์หน้าดิน)
ดัชนีความหลากหลาย

สถานีเก็บตัวอย่าง S4-2

22

22
44
2
0.69

หมายเหตุ: พืนท้องนำเป็นโคลนตะกอนสีดำคลำปนเศษขยะถุงพลำสติก
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4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ศึ ก ษำสภำพและลั ก ษณะกำรใช้ ที่ ดิ น ในบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนครในปัจจุบัน ในรัศมี 500 เมตร
(2) เพื่อประเมินผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยหลังกำรดำเนินโครงกำรฯ
(3) เพื่อเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ขอบเขตการศึกษา
(1) พื้นที่ศึกษำ แนวเส้นทำงโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โดยมีรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนวเส้นทำง
(2) กำรจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในกำรศึกษำครั้งนี้ จะทำกำรจำแนกลักษณะหรือประเภท
ของกำรใช้ที่ดินออกเป็น 13 กลุ่ม ซึ่งอำจแตกต่ำงไปจำกข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่ งชำติ (2533) บ้ ำง หำกแต่กลุ่ มที่ทำกำรจำแนกนี้จะครอบคลุม และแยกลั กษณะ หรือประเภทกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินได้เด่นชัดเช่น เดียวกัน และเป็นไปตำมข้อกำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชำติ (2533) ด้วย คือ
(2.1) ที่อยู่อำศัย อันได้แก่ บ้ำนเดี่ยว บ้ำนจัดสรร อำคำรชุดพักอำศัย
(2.2) ที่อยู่อำศัยกึ่งพำณิชย์ (ร้ำนค้ำ อำคำรพำณิชย์ โรงแรม และห้ำงสรรพสินค้ำ)
(2.3) สำนักงำน บริษัท และธนำคำร
(2.4) สถำนที่รำชกำร
(2.5) โรงพยำบำล
(2.6) โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ
(2.7) วัด และศำสนสถำน
(2.8) โรงงำนอุตสำหกรรม และคลังสินค้ำ
(2.9) สวนสำธำรณะ และแหล่งนันทนำกำร (สถำนที่ออกกำลังกำย และโรงภำพยนต์)
(2.10) พื้นที่เกษตรกรรม
(2.11) พื้นที่ยังไม่มีกำรพัฒนำ (พื้นที่ว่ำงเปล่ำ)
(2.12) ถนน (รวมพื้นที่บำทวิถี)
(2.13) คลอง และแหล่งน้ำอื่นๆ นอกเหนือจำกสวนสำธำรณะ
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3) วิธีการศึกษา
กำรดำเนินกำรศึกษำครั้งนี้ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้ได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและมีคุณภำพที่ดี เพื่อ
ในกำรคำดกำรณ์ในกำรประเมินผลกระทบ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ทั้งช่วงระยะเวลำทำ
ก่อสร้ำง และภำยหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ได้อย่ำงถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งสำมำรถคำดกำรณ์แน้วโน้ม
ต่ำงๆ อันจะเกิดขึ้นและเป็นไปได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินของกรุ งเทพมหำนครได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
ดังนั้นในกำรศึกษำจึงจำเป็นต้องนำวิธีกำรศึกษำต่ำงๆ มำใช้ร่วมกัน ซึ่งมีวิธีกำรศึกษำ และขั้นตอนต่ำงๆ ดังนี้
(1) ทำกำรศึกษำจำกเอกสำรวิช ำกำร งำนวิจัย กำรสัมมนำ และข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำร ที่สำมำรถรวบรวมได้
(2) ศึ ก ษำจำกกำรแปลภำพถ่ ำ ยดำวเที ย ม ESRI Base map และแผนที่ ก รมแผนที่ ท หำร
ชุด 5136III มำตรำส่วน 15,000 ของกรมแผนที่ทหำร
(3) กำรสำรวจภำคสนำม เพื่อกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ตำมแนวเส้นทำงของโครงกำรระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) และพื้นที่โดยรอบสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(4) ผลการศึกษา
กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ปั จ จุ บั น ตำมแนวของโครงกำรระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
เส้นทำงสำยสีลม ในส่วนช่องนนทรี -สำทร จำกแนวกึ่งกลำงถนนสำทรเหนือ -สำทรใต้ ในรัศมี 500 เมตร
มีรูปแบบของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลำกหลำยประเภท โดยมีพื้นที่ที่อยู่อำศัยมำกที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 521,121.20
ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 41.11 (ของพื้นที่ศึกษำ) ซึ่งจะแทรกตัวอยู่ด้ำนหลังอำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ หรือสำนัก/
บริ ษั ท /ธนำคำร ซึ่ ง อยู่ ติ ด แนวถนน รองลงมำเป็ น พื้ น ที่ อ ำคำรพำณิ ช ย์ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ธุ ร กิ จ ส ำคั ญ ของ
กรุ งเทพมหำนครมีพื้ น ที่ 298,248.83 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.53 เส้ นถนนหลั กและเส้ นถนนที่
เชื่อมโยงซอยต่ำงๆ รวมทั้งทำงเท้ำ มีพื้นที่ 129,440.11 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.21 พื้นที่โรงเรียน และ
สถำนบันกำรศึกษำประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษำ
เป็ น ต้ น มี พื้ น ที่ 80,655.26 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้ อยละ 6.36 พื้นที่โรงพยำบำล อันได้แก่ โรงพยำบำลบำงรั ก
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ มีพื้นที่ 46,058.90 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.63 พื้นที่วัด และศำสนสถำน ซึ่งมีทั้ง
วัดไทย จีน อินเดีย รวมทั้งส่วนที่เป็นสุสำน คิดเป็นพื้นที่ 43,612.44 คิดเป็นร้อยละ 3.44 นอกจำกนี้ยังมีพื้นที่
สำนักงำน บริษัท และธนำคำร โดยเป็นศูนย์รวมของสำนักงำนใหญ่จำกสำขำต่ำงๆ มีพื้นที่ 40,611.56 ตำรำง
เมตร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.20 พื้ น ที่ ส ถำนที่ ร ำชกำรจะเป็ น ที่ ตั้ ง ของอำคำรสถำนทู ต ต่ ำ งๆ เช่ น สถำน
เอกอัครรำชทูตสหภำพเมียนมำ สถำนเอกอัครสมณทูตวำติกัน มีพื้นที่ 31,558.87 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ
2.49 เส้นทำงน้ำ คือ คลองสำทร และคลองช่องนนทรี ซึ่งขนำนไปกับแนวถนน มีพื้นที่ 29,577.56 ตำรำงเมตร
คิดเป็นร้อยละ 2.33 พื้นที่โล่งว่ำง/อำคำรร้ำง มีพื้นที่ 18,881.67 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.49 ไม่แตกต่ำง
จำกพื้นที่กำลังพัฒนำอยู่บริเวณซอยสีลม 9 และ 11 มีพื้นที่ 18,430.47 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.45
โรงงำนอุตสำหกรรม และคลังสินค้ำ มีพื้นที่ 5993.46 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.47 และพื้นที่ที่มีขนำดเล็ก
ที่สุดคือสวนสำธำรณะ และแหล่งนันทนำกำร (สถำนที่ออกกำลังกำย และโรงภำพยนตร์) มีพื้นที่ 3,522.13
ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.28 ดังรำยละเอียดตารางที่ 4.3.1-1 และภาพที่ 4.3.1-1
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ตารางที่ 4.3.1-1 ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนวเส้นทำง
ของระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหำนคร สำยสี ล ม (ช่ อ งนนทรี -สำทร) บริ เ วณสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
ประเภทการใช้ที่ดิน
1. ที่อยู่อำศัย อันได้แก่ บ้ำนเดี่ยว บ้ำนจัดสรร อำคำรชุดพักอำศัย
2. อำคำรพำณิชย์ (ร้ำนค้ำ อำคำรพำณิชย์ โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ
และร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร)
3. ถนน (รวมพื้นที่บำทวิถี)
4. โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ
5. โรงพยำบำล
6. วัด ศำสนสถำน และสุสำน
7. สำนักงำน บริษัท และธนำคำร
8. สถำนที่รำชกำร
9. คลองและแหล่งน้ำอื่นๆ
10. พื้นที่โล่งว่ำง/อำคำรร้ำง
11. พื้นที่กำลังพัฒนำ
12. โรงงำนอุตสำหกรรม และคลังสินค้ำ
13. สวนสำธำรณะ และแหล่งนันทนำกำร
(สถำนที่ออกกำลังกำย และโรงภำพยนตร์)
รวม

พื้นที่ศึกษาจากกึ่งกลางแนวเส้นทาง
500 เมตร
ตารางเมตร
%
521,121.20
41.11
298,248.83
23.53
129,440.11
80,655.26
46,058.90
43,612.44
40,611.56
31,558.87
29,577.56
18,881.67
18,430.47
5,993.46
3,522.13

10.21
6.36
3.63
3.44
3.20
2.49
2.33
1.49
1.45
0.47
0.28

1,267,712.46

100.00
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ภาพที่ 4.3.1-1 ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนวเส้นทำงของ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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ภาพที่ 4.3.1-2 ลั กษณะกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในรัศมี 500 เมตร โดยรอบพื้นที่โ ครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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4.3.2 การคมนาคมขนส่ง
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำสภำพกำรจรำจรในปัจจุบัน บนถนนสำยที่ จะมีกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
(2) เพื่อประเมินผลกำรกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกิจกรรมของโครงกำรทั้งระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและ
ระยะหลังกำรก่อสร้ำง
(3) เพื่อเสนอแนะมำตรกำรป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม
2) ขอบเขตกาศึกษา
(1) กำรศึกษำสภำพกำรจรำจรในปัจจุบัน บนถนนในส่วนที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรและใน
ถนนข้ ำ งเคี ย งซึ่ ง คำดว่ ำ จะเกิ ด ผลกระทบกำรจรำจรเนื่ อ งจำกกำรด ำเนิ น โครงกำร คื อ บนถนนสำทร
ซึ่งโครงกำรจะดำเนินกำรก่อสร้ำง ทำกำรสำรวจเก็บข้อมูลกำรจรำจร จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 แยกนรำธิวำสสำทร ขำเข้ำถนนสำทรใต้ จุดที่ 2 แยกนรำธิวำศ-สำทร ขำออกถนนสำทรเหนือ
(2) กำรเชื่อมโยงโครงข่ำยต่ำงๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ระบบขนส่งสำธำรณะ รถโดยสำรประจำทำง
รถไฟฟ้ำบีทีเอส รถสองแถว และวินมอเตอร์ไซต์รับจ้ำงในบริเวณพื้นที่โครงกำร
(3) วิธีการศึกษา
(1) รวบรวมข้อมูลกำรจรำจรบนถนนที่จะดำเนินกำรตำมโครงกำร ในส่วนขยำยเพิ่มเติมจำกเดิม
(2) รวบรวมข้อมูล เกี่ย วกับ กำรใช้พื้นที่ผิ ว จรำจร เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร
จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง และกำรสำรวจพื้นที่
(3) สำรวจปริมำณกำรจรำจรบนถนน ที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(4) ประเมินผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น ต่อกำรคมนำคมทำงขนส่ง ในระยะกำรก่อสร้ำง และ
ระยะดำเนินกำร
(5) เสนอแนะมำตรกำรในกำรป้องกันและลดผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรคมนำคมขนส่ง
4) ผลการศึกษา
(1) ถนนและโครงข่าย
(1.1) ถนนสำทร อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ โ ครงกำรก่ อ สร้ ำ ง เป็ น ถนนสำยส ำคั ญ สำยหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหำนคร แบ่งได้เป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ฝั่งเหนือคือ ถนนสำทรเหนือ อยู่ในแขวงสีลม เขตบำงรัก และฝั่งใต้
คือ ถนนสำทรใต้ อยู่ในแขวงยำนนำวำและแขวงทุ่งมหำเมฆ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 เลนทั้งไปและกลับ
โดยถนนเลนที่สี่ได้กินพื้นที่ของคลองสำทรบำงส่วนไปด้วย ทำให้คลองสำทรในปัจจุบันเล็กกว่ำเดิมเกือบเท่ำตัว
และกลำยเป็ น ท่อระบำยน้ ำเสี ย ขนำดใหญ่ จำกอำคำรและชุมชนที่อยู่ริมถนนสำทร ถนนสำทรเริ่มตั้งแต่
แยกวิทยุจนถึงแยกเฉลิมพันธ์ รวมระยะทำงทั้งสิ้น 3.29 กิโลเมตร (ภาพที่ 4.3.2-1)
(1.2) โครงข่ำยเชื่อมโยง จำกกำรศึกษำพบว่ำถนนสำทรเป็นถนนที่เชื่อมกับถนนเส้นอื่น 6
เส้นหลักๆ คือ
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1) ถนนนรำธิ ว ำสรำชนคริ น ทร์ เป็ น เส้ น ทำงกำรคมนำคมในท้ อ งที่ เ ขตบำงรั ก
เขตสำทร และเขตยำนนำวำ ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด 8 ช่องจรำจร ควำมกว้ำง 60 เมตร
เริ่มจำกถนนสุรวงศ์ในพื้นที่แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก มุ่งตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับเลียบคลอง
ช่องนนทรี ตัดกับถนนสีลมเข้ำพื้นที่แขวงสีลม ตัดกับถนนสำทรเข้ำพื้นที่เขตสำทร โดยฝั่งซอยเลขคี่เป็นท้องที่
ของแขวงทุ่งมหำเมฆ ส่วนฝั่งซอยเลขคู่เป็นท้องที่แขวงยำนนำวำ จนถึงปำกซอยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 8
(อำคำรสงเครำะห์ 6) จึงเข้ำท้องที่แขวงทุ่งวัดดอน ตัดกับถนนจันทน์ เฉพำะฝั่งซอยเลขคู่เข้ำสู่ท้องที่แขวงช่อง
นนทรี เขตยำนนำวำ ส่วนฝั่งซอยเลขคี่ยังอยู่ในท้องที่แขวงทุ่งมหำเมฆจนกระทั่งตัดกับถนนจันทน์เก่ำ จำกนั้น
ตั ด กั บ ถนนรั ช ดำภิ เ ษก และไปบรรจบกั บ ถนนพระรำมที่ 3 ที่ แ ยกพระรำมที่ 3-นรำธิ ว ำส (ช่ อ งนนทรี )
รวมระยะทำงทั้งสิ้น 5.115 กิโลเมตร
2) ถนนพระรำม 4 เป็นเส้นทำงคมนำคมที่เชื่อมต่ อกับถนนหลำยสำยและหลำยเขต
ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด 8 ช่องจรำจร ควำมกว้ำง 60 เมตร บำงเส้นทำงเหลือ 4 ช่องจรำจร
ถนนพระรำม 4 เริ่มจำกถนนสุขุมวิทในพื้นที่เขตพระโขนง มุ่งหน้ำไปทำงตะวันตกผ่ำนถนนพระรำม 3 ในพื้นที่
เขตคลองเตย ตัดกับถนนสำทรและถนนวิทยุ บริเวณสวนลุมพินี จนมำบรรจบกับถนนกรุงเกษมและถนนไมตรีจิตต์
ในพื้นทีเ่ ขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย รวมระยะทำงประมำณ 8.9 กิโลเมตร
3) ถนนสีลม เป็นสำคัญในเขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร เป็นถนนคอนกรีตขนำดกว้ำง
6 ช่องทำงจรำจร มีช่องจอดรถและบำทวิถีทั้งสองข้ำง ควำมยำวประมำณ 2.78 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ถนนเจริญกรุง
(แยกบำงรัก) ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนมเหสักข์ -ถนนสุรศักดิ์ (แยกสุรศักดิ์) ถนนประมวญ
(แยกประมวญ) ถนนเดโช (แยกเดโช) ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ (แยกสีลม-นรำธิวำส) และถนนคอนแวนต์
(แยกคอนแวนต์) และไปสิ้นสุดที่ถนนพระรำมที่ 4 (แยกศำลำแดง)
4) ถนนกรุงธนบุรี เป็นเส้นต่อจำกถนนสำทรโดยมีกึ่งกลำงของแม่น้ำเจ้ำพระยำเป็นตัว
แบ่งเส้นถนน ถนนกรุงธนบุรีเป็นถนนสำยสั้นๆ โดยเริ่มจำกถนนสำทรมุ่งหน้ำไปทำงตะวันตกไปบรรจบกับถนน
รำชพฤกษ์ รวมระยะทำงประมำณ 3.8 กิโลเมตร
5) ถนนเจริ ญกรุ ง (ถนนเจริญกรุ งตอนนอก) เริ่มจำกถนนตก แขวงบำงคอแหลม
เขตบำงคอแหลม ตัดผ่ำนถนนพระรำมที่ 3 และถนนสำทร และสิ้นสุดที่ แขวงสีลม เขตบำงรัก เชื่อมต่อกับ
ถนนสีลม รวมระยะทำง 8.1 กิโลเมตรช่องทำงในกำรเดินรถ 3 ช่องจรำจร
6) ถนนจันทร์ เริ่มจำกแยกตรอกจันทร์ แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม เชื่อมต่อ
กับถนนเจริญกรุง ตัดผ่ำนถนนนรำธิวำศ สิ้นสุดที่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร เชื่อต่อกับถนนนำงลิ่นจี่ มีควำมยำว
3.7 กิโลเมตร ช่องทำงในกำรเดินรถ 4 ช่องจรำจร
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ภาพที่ 4.3.2-1 แผนที่แสดงเส้นทำงคมนำคมในบริเวณพื้นที่โครงกำร
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(2) การจราจรบนถนนสาทร
(2.1) กำรศึกษำปริมำณกำรจรำจร 5 ปีย้อนหลัง จำกกำรศึกษำสถิติจรำจรพ.ศ.2554-2558
ของสำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร โดยแบ่งช่วงเวลำออกเป็น 3 ช่วงเวลำ คือ
1) เร่งด่วนช่วงเช้ำ (07.00-09.00 น.)
2) นอกเร่งด่วน (09.00-16.00 น.)
3) เร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.)
ปริมำณกำรจรำจรในช่วงต่ำงๆของแต่ละปี พบว่ำในปี พ.ศ.2556 มีปริมำณจรำจรมำก
ที่สุดรวมทุกช่วงเวลำคือ 58,874 คัน (ณ วันที่ 19 ธันวำคม 2556) รองลงมำคือ ปี พ.ศ.2555 มีปริมำณจรำจร
58,040 คั น (ณ วั น ที่ 19 ธั น วำคม 2555 ) และปี พ.ศ.2558 มี ป ริ ม ำณจรำจร 56,070 คั น (ณ วั น ที่ 16
กรกฎำคม 2558) (ตารางที่ 4.3.2-1)
ตารางที่ 4.3.2-1 แสดงปริมำณกำรจรำจรย้อนหลังบนถนนสำทรที่อยู่ในพื้นที่โครงกำร
ปี 2554
ช่วงเวลา

-

ปี 2555
19-ธ.ค.-55

ปี 2556
19-ธ.ค.-56

ปี 2557

ปี 2558

-

16-ก.ค.-58

ปริมำณรวม (คัน)
เร่งด่วนช่วงเช้ำ (07.00-09.00 น.)

-

10,904

11,209

-

11,197

นอกเร่งด่วน (09.00-16.00 น.)

-

34,530

35,254

-

33,270

เร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.)

-

12,606

12,411

-

11,603

-

58,040

58,874

-

56,070

รวม

หมายเหตุ: (-) ไม่มีข้อมูล
(2.2) ปริมำณกำรจรำจรปัจจุบัน กำรสำรวจปริมำณกำรจรำจรปัจจุบัน ได้กำหนดเป็นจุด
ท ำกำรศึ ก ษำผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ บริ เ วณแยกสำทร-นรำธิ ว ำส ในวั น ที่ 16-19 กั น ยำยน 2559
(วันศุกร์-วันจันทร์) ซึ่งอยู่ในช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม โดยทำกำรศึกษำ Peak Traffic ในชั่วโมงเร่งด่วน 2 ช่วง คือ
1) ช่วงเช้ำ เวลำ 06.00-10.00 น.
2) ช่วงเย็น เวลำ 16.00-20.00 น.
กำรตรวจวัดกำรเก็บข้อมูลกำรจรำจรในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจำกระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) สำนักกำรจรำจรและขนส่ งในพื้น ที่เขตสำทร โดยในกำรตรวจนับกำรจรำจร ได้แบ่งประเภทของ
ยำนพำหนะออกเป็นประเภทต่ำงๆ ดังนี้
1) รถมอเตอร์ไซค์
2) รถส่วนบุคคล (เก๋ง กะบะ)
3) รถโดยสำร (แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก)
4) รถเมล์
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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5) รถบรรทุกและอื่นๆ
โดยทำกำรตรวจนั บจำนวนยำนพำหนะที่ผ่ ำนจุด ตรวจนับ ควำมกว้ำงช่องจรำจร
สิ่งกีดขวำง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อปริมำณกำรจรำจร ทั้งเที่ยวขำเข้ำเมือง และขำออกเมือง รวมทั้งทำกำร
ตรวจวัดควำมเร็วเฉลี่ยของยำนพำหนะในช่วงเวลำดังกล่ำว
(2.3) ผลกำรศึกษำปริมำณกำรจรำจรปัจจุบัน
1) ปริมำณกำรจรำจร บริเวณแยกสำทร-นรำธิวำส บนถนนสำทร โดยทำกำรตรวจนับ
ระหว่ำงวันที่ 16-19 กันยำยน 2559 (ตารางที่ 4.3.2-2) แยกเป็นฝั่งขำเข้ำ และฝั่งขำออก 2 ช่วงเวลำ ช่วงเช้ำ
06.00-10.00 น. และช่วงเย็น 16.00-24.00 น. พบว่ำ ปริมำณรถเฉลี่ยของขำเข้ำมีปริมำณน้อยกว่ำขำออก คือ
ขำเข้ำมีปริมำณรถเฉลี่ย 2,339.25-3,950.63 คันต่อชั่วโมง ในขณะที่ขำออกมีปริมำณรถเฉลี่ย 4,627.504,704.63 คันต่อชั่วโมง และเมื่อทำกำรตรวจวัดช่วงเวลำเพิ่มขึ้นในช่วงเวลำ 20.00-24.00 น. ขำเข้ำมีรถเฉลี่ย
1,961.25-2,523.73 คันต่อชั่วโมง ขำออกมีรถเฉลี่ย 1,730-2,632.75 คันต่อชั่วโมง และเวลำ 0.00-06.00 น.
จะมีรถขำเข้ำเฉลี่ย 993 คันต่อชั่วโมง และขำออก 953.5 คันต่อชั่วโมง ซึ่งมีปริมำณเบำบำงกว่ำในช่วงเร่งด่วน
2) ควำมเร็วในกำรสัญจร จำกกำรสำรวจควำมเร็ วในกำรสัญจรตั้งแต่วันที่ 16-19
กันยำยน 2559 พบว่ำ ควำมเร็วรถเฉลี่ย ในช่วงเวลำ 00.00-06.00 น. จะมำกกว่ำช่วงเวลำอื่นๆ คือ 21.89
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจำกเป็นช่วงเวลำที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเร่งด่วนทำกำรสัญจรคล่องตัวสูง รองลงมำ คือ
ช่วงเวลำ 06.00-10.00 น. 20.00-24.00 น. และ 16.00-20.00 น. คือ 16.62, 13.43 และ 13.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตำมล ำดั บ (ตารางที่ 4.3.2-3) เนื่ อ งจำกช่ ว งเวลำดั ง เป็ น ช่ ว งเวลำที่ เ ร่ ง ด่ ว นมี ป ริ ม ำณกำรสั ญ จรของ
ยำนพำหนะสูงทำให้ควำมเร็วในกำรสัญจรช้ำกว่ำช่วงเวลำปกติ
(3) ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่โครงการ
จำกกำรสำรวจระบบขนส่งสำธำรณะในพื้นที่โครงกำร สำมำรถแยกประเภทได้ดังนี้
1) รถโดยสำรประจำทำง (รถเมล์) รถโดยสำรประจำทำงที่วิ่งผ่ำนพื้นที่โครงกำรมีทั้งหมด
5 สำย โดยมีช่วงเวลำกำรวิ่งรับส่งผู้โดยสำร 05.00-22.00 น. (ตารางที่ 4.3.2-4) และ (ภาพที่ 4.3.2-2 ถึง
ภาพที่ 4.3.2-6)
2) รถสองแถว มีจุดจอดรับผู้โดยสำรอยู่หน้ำปำกซอย สำทร 11 (อยู่ระหว่ำงตึกเอไอเอ
และแอทสำทร) วิ่ ง บริ ก ำรจำกหน้ ำ ปำกซอยสำทร 11 ถึ ง วั ด ช่ อ งลมแขวงช่ อ งนนทรี เขตยำนนำวำ
รวมระยะทำงทั้งสิ้น 4.8 กิโลเมตร (ภาพที่ 4.3.2-7) มีจำนวนรถทั้งหมด 112 คัน
3) วิน มอเตอร์ ไซต์รั บ จ้ำง จำกกำรส ำรวจวินมอเตอร์ไซต์ภำยในรัศมี 500 เมตร จำก
ตัวโครงกำรพบว่ำมีกำรกระจำยตัวตำมซอยต่ำงๆ มำกกว่ำ 13 วินมอเตอร์ไซต์ และมีรถมอเตอร์ไซต์รับจ้ำง
มำกกว่ำ 135 คัน (ภาพที่ 4.3.2-8)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.3.2-2 สรุปกำรสำรวจปริมำณจรำจรบริเวณถนนสำทร จำแนกตำมประเภทรถ ทิศทำงและช่วงเวลำ ระหว่ำงวันที่ 16-19 กันยำยน พ.ศ. 2559
วัน/เดือน/ปี

ทิศทาง
ขำเข้ำ

16-ก.ย.-59
ขำออก

ขำเข้ำ
17-ก.ย.-59
ขำออก

ขำเข้ำ
18-ก.ย.-59
ขำออก
ขำเข้ำ
19-ก.ย.-59
ขำออก

ช่วงเวลา
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงค่ำ 20.00 น. - 24.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงค่ำ 20.00 น. - 24.00 น.
ช่วงค่ำ 00.00 น. - 06.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงค่ำ 20.00 น. - 24.00 น.
ช่วงค่ำ 00.00 น. - 06.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงค่ำ 20.00 น. - 24.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.

รถมอเตอร์ไซต์
6,952
7,574
3,622
14,949
10,517
3,140
1,266
2,799
3,245
2,160
1,050
7,461
2,934
1,397
1,888
3,837
9,891
5,435
8,222
6,777
14,255
4,854

ประเภทรถ (คัน)
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสาร
8,112
1,024
5,153
810
5,021
1,362
10,680
732
8,028
1,482
5,340
1,952
1,926
2,424
3,783
1,425
4,008
1,570
3,966
1,602
1,872
2,409
7,860
1,674
4,500
1,740
3,465
1,872
2,927
1,327
6,444
2,051
8,236
1,605
9,983
2,230
9,346
791
5,673
621
10,375
816
5,758
765
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รถเมล์
51
43
12
77
49
23
15
102
46
20
18
84
26
13
65
70
93
58
69
31
71
44

รถบรรทุกและอื่นๆ
81
24
78
51
24
76
354
132
54
97
366
171
108
173
38
67
41
65
59
16
51
31

ปริมาณรวม (คัน)
ทุกประเภท
16,220
13,604
10,095
26,489
20,100
10,531
5,985
8,241
8,923
7,845
5,715
17,250
9,308
6,920
6,245
12,469
19,866
17,771
18,487
13,118
25,568
11,452

เฉลี่ย
คัน/ชม.
3,326.58

4,760.00

1,721.89

2,177.39

2,339.25
4,704.63
3,950.63
4,627.50
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ตารางที่ 4.3.2-3 อัตรำควำมเร็วเฉลี่ยรำยชั่วโมงในกำรเดินทำงบนถนนสำทร จำแนกตำมทิศทำงจรำจร
ระหว่ำงวันที่ 16-19 กันยำยน พ.ศ. 2559
วันที่

ทิศทาง

ขำเข้ำ
ขำออก
ขำเข้ำ
17-ก.ย.-59
ขำออก
ขำเข้ำ
18-ก.ย.-59
ขำออก
ขำเข้ำ
19-ก.ย.-59
ขำออก
เฉลี่ยรวม
16-ก.ย.-59

00.00-06.00 น.
23.50
20.27
21.89

ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง (กม./ชม.)
06.00-10.00 น.
16.00-20.00 น.
19.29
10.90
16.66
8.45
19.91
17.46
16.63
12.6
17.27
16.31
11.29
11.58
18.04
16.46
13.90
12.17
16.62
13.24

20.00-24.00 น.
11.20
8.77
19.19
14.55
13.43

ตารางที่ 4.3.2-4 เส้นทำงสำยรถโดยสำรที่วิ่งผ่ำนบริเวณพื้นที่โครงกำร
ถนน

สาย
รถเมล์
17ร

เขต
การเดินรถ
5

113ร

2

116ร

3

149ร

4

173ร

5

17ร

5

สำทรเหนือ

สำทรใต้

ต้นทาง
ท่ำข้ำม
(เคหะธนบุรี)
มีนบุรี
วัดหนำมแดง
(ถ.เทพำรักษ์)
อู่พุทธมณฑ+
สำย 2
ช่วงมีนบุรี
ท่ำข้ำม
(เคหะธนบุรี)

ปลายทาง

ประเภทรถ

อนุเสำวรีย์ชัยสมรภูมิ รถธรรมดำ (ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริกำร(รถมินิบัส)
รถปรับอำกำศ (ขำว - น้ำเงิน)
หัวลำโพง
รถเอกชนร่วมบริกำรปรับอำกำศ
(ครีมน้ำเงิน)
รถธรรมดำ (ครีม - แดง)
สำทร
ส.ขุนส่งผู้โดยสำร
กรุงเทพ(เอกมัย)
หัวลำโพง

รถธรรมดำ (ครีม - แดง)

รถปรับอำกำศ (ขำว - น้ำเงิน)
รถธรรมดำ (ครีม - แดง)
อนุเสำวรีย์ชยั สมรภูมิ
รถเอกชนร่วมบริกำร (รถมินิบัส)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ช่วงเวลา
05:00 - 22:00
05:00 - 22:00

05:00 - 23:00
05:00 - 22:00

05:00 - 22:00
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ภาพที่ 4.3.2-2 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 17ร

ภาพที่ 4.3.2-3 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 113ร
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ภาพที่ 4.3.2-4 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 116ร

ภาพที่ 4.3.2-5 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 149ร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.3.2-6 เส้นทำงกำรเดินรถโดยสำรสำย 173ร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แผนที่แสดงเส้นทางบริการรถสองแถวสาธารณะเส้นทางวัดช่องลม-สาทร
โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ภาพที่ 4.3.2-7 เส้นทำงบริกำรรถสองแถวสำธำรณะ เส้นทำงวัดช่องลม-สำทร
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ภาพที่ 4.3.2-8 ตำแหน่งจุดบริกำรวินมอเตอร์ไซต์ในพื้นที่โครงกำรรัศมี 500 เมตร
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4.3.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ส ำรวจสถำนภำพทำงกำยภำพ และด้ ำ นกำรบริ ก ำรของระบบสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำร ตลอดแนวเส้นทำงพื้นที่ทำงผ่ำนโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจุดที่พิจำรณำว่ำเป็นพื้นที่อ่อนไหว
ซึ่งคำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกโครงกำร
(2) เพื่อจำแนกองค์ประกอบของระบบสำธำรณูปโภคในพื้นที่ศึกษำตำมประเภทกำรให้บริกำร
นับตั้งแต่ ระบบเดินสำยเหนือระดับผิวกำรจรำจร (ระบบลอยฟ้ำ) ระบบบริกำรบนดินและระบบบริกำรใต้
ระดับดิน
(3) เพื่อเปรี ย บเทีย บผลกระทบที่พึ งมี อันเนื่องมำจำกโครงสร้ำงโครงกำรเพื่อนำสู่ กำรสร้ำง
มำตรกำรบรรเทำและแก้ไขผลกระทบต่อไป
2) ขอบเขตการศึกษา
กำรศึกษำจะครอบคลุมเฉพำะเส้นทำงที่พื้นที่โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรีสำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษำด้ำนกำรสำรวจสภำพสำธำรณูปโภคในพื้นที่ที่ปรำกฏ ในบริเวณพื้นที่ศึกษำ
(2) ศึกษำโดยจ ำแนกประเภทของระบบสำธำรณูปโภคในระบบต่ำงๆ ที่ปรำกฏในพื้นที่เพื่อ
เปรียบเทียบข้อแข็งข้ออ่อนของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนำสู่กำรนำเสนอมำตรกำรกำรป้องกันและแก้ไขข้อ
อ่อนอันจะส่งผลกระทบต่อไป
4) ผลการศึกษา
สภำพโดยทั่วของถนนสำทรบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำ (S4) ตั้งแต่ซอยสำทร 9-11 เป็นแนว
ถนนเชื่อมต่อระหว่ำงแกนเหนือใต้ของกรุงเทพมหำนคร คือ เชื่อมถนนสีลมกับถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์
โดยยึดคลองสำธำรณะเดินเป็นแกนกลำงแบ่งช่องทำงทำงจรำจรควำมกว้ำง 18 เมตร ตัวถนนในแต่ละทิศทำง
แบ่งเป็น 4 ช่องจรำจรตำมมำตรฐำนกรุงเทพมหำนคร โดยแบ่งผิวสัญจร 3 ช่องจรำจร และ 1 ช่องจรำจร เป็น
ช่องวิ่งรถประจำทำง มีที่หยุดรถโดยสำรและที่พักผู้โดยสำรอยู่ 1 จุด ตลอดแนวคลองมีรำวกันตกคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 1.20 เมตร เป็นรูปคลำด 3 ระดับ ทำงเท้ำพบว่ำมีควำมกว้ำงมำกที่สุด 6.60 เมตร บริเวณสถำน
เอกอัครรำชทูตสหภำพเมียนมำ และ ในบำงช่วง 3.00-4.00 เมตร ในบำงช่วงผิวทำงสัญจรเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กตำมมำตรฐำนกรุงเทพมหำนคร สภำพโดยรวมจัดเป็นแนวเส้นทำงใหม่ที่ดูได้มำตรฐำนครบถ้วนดี ปรำกฏ
สะพำนลอยคนข้ำมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้ำอำคำรสำทรทำวเวอร์ (Sathon Tower Building)
และหน้ำอำคำรดับเบิ้ลเอ นอกจำกนี้ยังพบเสำไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 20 เมตร และขนำดกลำงขนำดควำมสูง 12.00 เมตร
8.00 เมตร และ 6.00 เมตร นอกจำกนี้ยังพบสำธำรณูปโภคอื่นๆ ดังตารางที่ 4.3.3-1 โดยได้แสดงตำแหน่ง
ภาพที่ 4.3.3-1 และสัญลักษณ์ประเภทสำธำรณูปโภคในตารางที่ 4.3.3-2
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ตารางที่ 4.3.3-1 แสดงประเภทสำธำรณูปโภคในบริเวณพื้นที่โครงกำร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประเภทสาธารณูปโภค
เสำไฟฟ้ำใหญ่ 20 เมตร
เสำไฟฟ้ำ 12 เมตร
เสำไฟฟ้ำเล็ก 8 เมตร
เสำไฟฟ้ำ 6 เมตร
ไฟประดับ/ไฟส่องสว่ำง
ตู้โทรศัพท์
เสำ TOT
เสำไฟจรำจร
ตู้ไปรษณีย์
ป้ำยโฆษณำ
เสำกล้อง CCTV
ตู้ควบคุม CCTV
ตู้ชุมสำยโทรศัพท์
เสำ CAT
เสำ STEC
ตู้ATM
ป้ำยซอย/ป้ำยจรำจร
สะพำนลอย
รวม

จานวน
12
16
19
3
28
6
11
5
2
12
4
4
3
2
2
1
16
1
147

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

4-77

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาพที่ 4.3.3-1 แสดงประเภทสำธำรณูปโภคบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ
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ภาพที่ 4.3.3-1 (ต่อ)
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ตารางที่ 4.3.3-2 สัญลักษณ์ประเภทสำธำรณูปโภคในบริเวณพื้นที่โครงกำร
ประเภทองค์ประกอบ
ผิวจรำจร
เกำะกลำงถนน
ทำงเท้ำ
สาธารณูปโภค
เสำไฟฟ้ำควำมสูง 6 เมตร

รวม

ขนาด/ความ
กว้าง
18 เมตร
10 เมตร
3.00-6.60 เมตร
จานวน
2

เสำไฟฟ้ำควำมสูง 8 เมตร

9

เสำไฟฟ้ำควำมสูง 12 เมตร

13

เสำไฟฟ้ำควำมสูง 20 เมตร

10

เสำไฟประดับ

21

เสำโทรศัพท์ CAT

1

เสำโทรศัพท์ TOT

9

เสำกล้องวงจรปิด

7

ตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด

2

ป้ำยจรำจร/ป้ำยเตือน

21

ป้ำยโฆษณำ

4

ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ

5

ชุมสำยโทรศัพท์

2

เสำสัญญำนจรำจร

2

ป้ำยรถเมล์

1

ต้นไม้

29

หัวดับเพลิง

1

จักรยำนให้ยืม ปัน ปั่น

1
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4.3.4 การจัดการขยะ
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำปริมำณขยะที่เกิดขึ้นในสภำวะปัจจุบันของพื้นที่โครงกำร รวมทั้งคำดคะเนที่จะ
เกิดขึ้นภำยหลังกำรดำเนินโครงกำรแล้ว
(2) เพื่อประเมิ น ผลกระทบ ของกำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ ต่อปริมำณขยะที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(3) เพื่อสร้ำงมำตรกำรป้องกันและแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมำจำกกำรดำเนิน
โครงกำร
(2) ขอบเขตการศึกษา
ศึกษำสถำนกำรณ์ขยะมูล ฝอยปัจจุบันของเขตสำทร และเขตบำงรัก ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษำกำร
ดำเนินกำรของกำรก่อสร้ำง สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรเกิดขยะมูลฝอยในอนำคต
จำกผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำเมื่อมีกำรเปิดใช้สถำนีศึกษำวิทยำ
3) วิธีการศึกษา
(1) กำรรวบรวมข้อมูล ปริ มำณ และกำรจัดกำรขยะมูล ฝอย เขตสำทร และเขตบำงรัก ของ
กรุงเทพมหำนคร จำกรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2559
(2) รวบรวมข้ อ มู ล ปริ ม ำณ และกำรจั ด กำรขยะมู ล ฝอยของโครงกำรระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร
(3) ประเมินผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่โครงกำร ในระยะกำรก่อสร้ำงและระยะกำรเปิด
ใช้บริกำรสถำนีศึกษำวิทยำ
(4) เสนอแนะมำตรกำรในกำรป้องกันและลดผลกระทบที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น ทั้งในระยะกำร
ก่อสร้ำงและระยะกำรเปิดใช้บริกำรสถำนีศึกษำวิทยำ
(4) ผลการศึกษา
กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงกำรอยู่ในเขตควำมรับผิดชอบของสำนักงำนเขตสำทร
และสำนักเขตบำงรัก เนื่องโครงสร้ำงของสถำนีรถไฟฟ้ำ สถำนีศึกษำวิทยำอยู่ในเส้นถนนสำยหลักซึ่ งเป็นเส้น
แบ่ งของทั้งสองพื้น ที่ ซึ่งทั้งสองเขตนี้ เป็ น เขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหำนคร มีประชำกรอำศัยอยู่อย่ำง
หนำแน่น ทำให้มีปริ มำณขยะมูลในแต่ล ะวันจำนวนมำก และกำรมีส ถำนีรถไฟฟ้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
เพิ่มขึ้นนี้อำจส่งผลให้ประชำกรในพื้นที่ หรือผู้ที่ต้องกำรเดินทำงมำติดต่อบริเวณพื้นที่โดยรอบเข้ำมำใช้บริกำร
ของรถไฟเพิ่มมำกขึ้น และก่อให้มีกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขยะทั้งในช่วงกำรก่อสร้ำงและในช่วงกำรเปิดใช้
บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยมีรำยละเอียดในกำรศึกษำดังนี้
(1) สถำนกำรณ์ขยะปัจจุบัน
ปริ ม ำณขยะเขตสำทร เขตสำทร มี พื้ น ที่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบ 9.326 ตำรำงกิ โ ลเมตร
ประกอบด้ว ย 3 แขวง คือ แขวงทุ่งวัดดอน มีพื้นที่ 3.343 ตำรำงกิโลเมตร แขวงยำนนำวำ มีพื้นที่ 2.464
ตำรำงกิโลเมตร และแขวงทุ่งมหำเมฆ 3.519 ตำรำงกิโลเมตร และมีประชำกรรวม 80,344 คน จำนวน 41,306
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ครัวเรือน (ตารางที่ 4.3.4-1) จำกรำยงำนของสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงำนเขตสำทรประจำปี 2559 ได้รำยงำน
กำรเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของปีงบประมำณ 2559 พบว่ำพื้นที่เขตสำทร
ปริมำณขยะมูลฝอย 65,883.17 ตัน/ปี หรือคิดเป็น 180.01 ตัน/วัน โดยมีปริมำณขยะมำกสุดในเดือนสิงหำคม
ที่ 5,831.86 ตัน/เดือน และมีปริมำณขยะมูลฝอยน้อยที่สุดในเดือนเมษำยนที่ 5,103.67 ตัน/เดือน (ตารางที่
4.3.4-2)
ปริมำณขยะเขตบำงรัก เขตบำงรักมีพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ 5.536 ตำรำงกิโลเมตร โดย
แยกเป็นพื้นที่แต่ละแขวง ประกอบด้วย แขวงบำงรัก มีพื้นที่ 0.689 ตำรำงกิโลเมตร แขวงมหำพฤฒำรำม มี
พื้น ที่ 0.889 ตำรำงกิโลเมตร แขวงสี่ พระยำ มีพื้นที่ 1.064 ตำรำงกิโลเมตร แขวงสี ลม มีพื้นที่ 2.074 ตำรำง
กิโลเมตร และแขวงสุริยวงศ์ มีพื้นที่ 0.820 ตำรำงกิโลเมตร มีประชำกรในพื้นที่รวม 47,375 คนจำนวน 30,266
ครัวเรือน (ตารางที่ 4.3.4-1) จำกรำยงำนของสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงำนเขตสำทรประจำปี 2559 ได้รำยงำน
กำรเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของปีงบประมำณ 2559 พบว่ำพื้นที่เขตบำงรัก
มีปริมำณขยะมูลฝอย 58,286.80 ตัน/ปี หรือคิดเป็น 159.25 ตัน/วัน โดยมีปริมำณขยะมำกสุดในเดือนตุลำคมที่
5,296.17 ตัน/เดือน และมีปริมำณขยะมูลฝอยน้อยที่สุดในเดือนเมษำยนที่ 3,946.21 ตัน/เดือน (ตารางที่ 4.3.4-2)
ตารางที่ 4.3.4-1 สถิติจำนวนครัวเรือน และจำนวนประชำกรของเขตสำทรและเขตบำงรัก
เขตสาทร
ประชากร
ครัวเรือน
(รวม)
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
38,174
42,170
80,344
41,306
22,381
ที่มา : สำนักงำนเขตสำทร (2560) และสำนักงำนเขตบำงรัก (2560)

ประชากร
หญิง
24,994

รวม
47,375

ครัวเรือน (รวม)
30,266

ตารางที่ 4.3.4-2 ปริมำณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของเขตสำทรและเขตบำงรัก ปีงบประมำณ 2559 ตั้งแต่
ตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

เดือน
ตุลำคม 2558
พฤศจิกำยน 2558
ธันวำคม 2558
มกรำคม 2559
กุมภำพันธ์ 2559
มีนำคม 59
เมษำยน 2559
พฤษภำคม 2559

หน่วยงาน
เขตสาทร
5,737.13
5,514.35
5,407.83
5,377.30
5,150.94
5,617.75
5,103.67
5,489.43

เขตบางรัก
5,296.17
4,804.18
4,742.50
5,149.40
4,630.88
4,882.34
3,946.21
4,649.39
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ตารางที่ 4.3.4-2 (ต่อ)
ลาดับ

เดือน

9
10
11
12

มิถุนำยน 2559
กรกฎำคม 2559
สิงหำคม 2559
กันยำยน 2559
รวม (ตัน)
ค่าเฉลี่ย (ตัน/วัน)
ที่มา : สำนักงำนสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร (2559)

หน่วยงาน
เขตสาทร
5,545.00
5,564.50
5,831.86
5,543.41
65,883.17
180.01

เขตบางรัก
4,993.21
4,927.74
5,258.95
5,005.83
58,286.80
159.25

(2) กำรเก็บขยะมูลฝอย
(2.1) เขตสำทร
กำรเก็บขนขยะมูลฝอย ในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยของเขตสำทร มีจำนวนเส้นทำง
ทั้งหมด 171 เส้นทำง พนักงำนขับรถ จำนวน 59 คน โดยได้แยกเส้นทำงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยกัน 4
ประเภทหลักๆ คือ เส้นทำงขยะประเภทขยะทั่วไป เส้นทำงขยะประเภทขยะอินทรีย์ เส้นทำงขยะประเภทขยะ
อันตรำย เส้นทำงขยะประเภทขยะรีไซเคิล/ขยะชิ้นใหญ่ เพื่อให้ครอบคุลมกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง โดยมีรถเก็บอัดมูลฝอย ดังตารางที่ 4.3.4-3
ตารางที่ 4.3.4-3 จำนวนรถเก็บอัดมูลฝอยเขตสำทร
ลาดับ
ประเภท
1
รถอัด 5 ตัน (10 ลบ.ม.)
2
รถเปิดข้ำง 1 ตัน
3
รถอัด 2 ตัน (4 ลบ.ม.)
4
รถบรรทุกเทท้ำย 6 ล้อ
5
รถยกภำชนะ 1.5 ตัน 6 ล้อ (4 ลบ.ม.)
6
รถเปิดข้ำง 1.5 ตัน
7
รถยกภำชนะ 4 ตัน 6 ล้อ (8 ลบ.ม.)
ที่มา : สำนักงำนเขตสำทร (2560)

จานวน (คัน)
18 คัน
2 คัน
7 คัน
3 คัน
1 คัน
3 คัน
6 คัน

ระเบียบกำรเก็บขนขยะมูลฝอย
- กำรเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนจำกบ้ำนพั กอำศัย ห้ำงร้ำนต่ำงๆ สถำนที่ของรัฐ และ
เอกชนในพื้นที่เขต จัดเก็บขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่ำยไฟฉำย แบตเตอรี่ กระป๋องสี
- กำรกวำดทำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอยต่ำงๆ และบริเวณที่เป็นที่สำธำรณะให้
สะอำด และมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

4-83

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

- ตรวจสอบ และเก็บป้ำยหรือแผ่นประกำศที่ไม่ได้รับอนุญำตที่ประชำชนนำมำติดตั้ง
ไว้บริเวณเสำไฟ ป้ำยรถเมล์ ทำงเท้ำ และบริเวณอื่นๆ ที่เป็นที่สำธำรณะให้สะอำดเรียบร้อย
- บริกำรเก็บของเหลือใช้ของประชำชนในพื้นที่เขต
- พัฒนำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอย หรือตำมที่ว่ำงริมทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
- เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กำรคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง
ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรำยเดือน
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บำท
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของ
แต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บำท
- วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร หรือเศษของลูกบำศก์เมตร เดือน
ละ 2,000 บำท
ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งครำว
- ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ครั้งละ 150 บำท
- ครั้งหนึ่งเกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ ลูกบำศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบำศก์เมตร ลูกบำศก์เมตรละ 150 บำท
(2.2) เขตบำงรัก
กำรเก็บขนขยะมูลฝอย ในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยของเขตบำงรัก มีจำนวนเส้นทำง
ทั้งหมด 192 เส้นทำง พนักงำนขับรถ จำนวน 46 คน โดยได้แยกเส้นทำงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยกัน 4
ประเภทหลักๆ เช่นเดียวกับเขตสำทร คือ เส้นทำงขยะประเภทขยะทั่วไป เส้นทำงขยะประเภทขยะอินทรีย์
เส้ น ทำงขยะประเภทขยะอัน ตรำย เส้ น ทำงขยะประเภทขยะรีไซเคิล /ขยะชิ้นใหญ่ เพื่อให้ ครอบคุล มกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยมีรถเก็บอัดมูลฝอย ดังตารางที่ 4.3.4-4
ตารางที่ 4.3.3-4 จำนวนรถเก็บอัดมูลฝอยเขตบำงรัก
ลาดับ
ประเภท
1
รถยกภำชนะ 4 ตัน 6 ล้อ (8 ลบ.ม.)
2
รถอัด 5 ตัน (10 ลบ.ม.)
3
รถบรรทุกเทท้ำย 6 ล้อ
4
รถอัด 2 ตัน (4 ลบ.ม.)
5
รถยกภำชนะ 1.5 ตัน 6 ล้อ (4 ลบ.ม.)
ที่มา : สำนักงำนเขตบำงรัก (2560)

จานวน (คัน)
3 คัน
25 คัน
4 คัน
7 คัน
1 คัน
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(3) สถำนกำรณ์ขยะและกำรจัดกำรขยะบนสถำนีรถไฟฟ้ำ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรที่มำจำกกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำของประชำชน
ทั้งประชำชนในพื้นที่ รวมไปถึงผู้ที่เดินทำงมำติดต่ออำจมีกำรสร้ำงขยะมูลฝอยในพื้นที่ของโครงกำรได้ จำกกำร
สำรวจวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 โดยมีผู้ใช้บริกำรประมำณ 800-1,000 คนต่อวัน กำรเกิดขยะในพื้นที่โครงกำร
ประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำย และขยะติดเชื้อ โดยกำรรวบรวมและสำรวจจำกสถำนี
ใกล้เคียงคือ สถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนี สุรศักดิ์ (S5) มีรำยละเอียดในกำรศึกษำ ดังนี้
แม่บ้ำนประจำสถำนี สถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนี สุรศักดิ์ (S5) จะมีพนักงำนทำควำม
สะอำดประจำสถำนีตลอดทั้งวัน 4 คน โดยแบ่งเป็นกะเช้ำเริ่มทำงำนเวลำ 05.30 น. ถึงเวลำ 15.30 น.และกะบ่ำย
เริ่มเวลำ 15.30 น. ถึงเวลำ 03.30 น.
ปริมำณขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่สำมำรถจัดเก็บได้จำกสถำนีช่องนนทรี (S3) และสถำนี
สุรศักดิ์ (S5) ซึ่งเป็นสถำนีใกล้เคียง พบว่ำ สถำนีช่องนนทรี (S3) มีปริมำณขยะที่เกิดจำกผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำสถำนี
สุรศักดิ์ (S5) โดยกำรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของแม่บ้ำนประจำแต่ละสถำนี ซึ่งสถำนีช่องนนทรี (S3) มีปริมำณ
ขยะที่รวบรวมได้จำนวน 5 ถุงดำหรือ 38 กิโลกรัม/วัน และสถำนีสุรศักดิ์ (S5) มีปริมำณขยะที่รวบรวมได้ จำนวน 4
ถุงดำหรือ 20 กิโลกรัม/วัน ซึ่งถุงดำนี้มีขนำด 30×40 มีรำยละเอียดดังตารางที่ 4.3.4-5
ตารางที่ 4.3.4-5 ปริมำณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ ณ วันที่ 18 กรกฎคม 2560
ลาดับ
1
2

ประเภทขยะ
ขยะมูลฝอยทั่วไป
ขยะรีไซเคิล
รวม
ที่มา : จำกกำรสำรวจของบริษัทที่ปรึกษำ

ช่องนนทรี (S3)
30 กิโลกรัม/วัน
8 กิโลกรัม/วัน
38 กิโลกรัม/วัน

สุรศักดิ์ (S5)
12 กิโลกรัม/วัน
8 กิโลกรัม/วัน
20 กิโลกรัม/วัน

กำรเก็บขนขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในแต่ละสถำนีจะมีพนักงำนทำควำมสะอำด
คอยทำกำรจัดเก็บและรวบรวมจำกถังใสที่ติดตั้งแต่ละสถำนี จะทำกำรตรวจเชคปริมำณขยะเป็นประจำเมื่ อมี
ปริมำณเกินครึ่งถังจึงจะทำกำรจัดเก็บ และมีถังขยะสีใสจำนวนสถำนีละ 2 ถัง บริเวณประตูทำงออกหน้ำห้อง SCR
1 ถัง และหน้ำห้อง TO 1 ถัง โดยไม่มีกำรแบ่งประเภทของขยะ แต่จะมีกำรนำมำคัดแยกที่ห้อง Cleaner ในภำยหลัง
ขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้พนักงำนทำควำมสะอำดประจำสถำนีจะทำกำรคัดแยกและแบ่ง
ตำมประเภทของขยะ คือ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำย โดยมีนำทิ้งที่ห้อง Refuse Room
ส่วนขยะติดเชื้อจะมีกำรติดต่อบริษัทที่รับกำจัดขยะติดเชื้อโดยตรง คือ บริษัทซันนี่ ซำนีทำรี่ ซัพพลำย จำกัด ที่
เข้ำมำบริกำรเก็บเป็นประจ ำทุกเดือน และมีกำรแบ่งช่วงเวลำในกำรนำทิ้ง คือ สถำนี ช่องนนทรี (S3) ซึ่งมี
ปริมำณขยะปริมำณมำกนำทิ้ง 4 ช่วงเวลำ คือ เวลำประมำณ 15.10 น. 20.00 น. 22.00 น. และ 03.00 น. ส่วน
สถำนีสุรศักดิ์ (S5) มีปริมำณขยะน้อยกว่ำจึงมีช่วงเวลำในกำรนำทิ้งขยะ 3 ช่วงเวลำ เวลำประมำณ 15.00 น.
18.00 น. และ 24.00 น.
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ภาพที่ 4.3.4-1 กำรจัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำดและภำชนะรองรับขยะบริเวณสถำนี
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4.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.4.1 สังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำโครงสร้ำงทำงประชำกร และควำมคิดเห็นของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่รอบ
พื้นทีโ่ ครงกำร
(2) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ นจำกกำรดำเนินโครงกำรระหว่ำงกำรก่อนก่อสร้ำง
ระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร
(3) เพื่อเสนอแนวทำงในกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำกกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ทำงสังคมกับประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่รอบพื้นทีโ่ ครงกำร
2) ขอบเขตการศึกษา
กำหนดขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบทำงสังคม ไว้ 3 ด้ำน ได้แก่
(1) ด้ำนวิชำกำร จำกกรอบแนวคิดกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงสังคม จำกสำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ลักษณะทำงประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และ
ควำมคิดต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชำกรตัวอย่ำงบริเวณโดยรอบโครงกำรฯ
(2) ด้ำนพื้นที่ ศึกษำครัวเรือนที่มีที่พักอำศัยอยู่บริเวณโดยรอบโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
ศึกษำวิทยำ (S4) ในระยะรัศมี 500 เมตร จำกโครงกำรฯ
(3) ด้ำนระยะเวลำกำรศึกษำ ครอบคลุมวันทำงำน และวันหยุดรำชกำร โดยผู้ศึกษำได้ดำเนินกำร
เก็บข้อมูลในระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึงพฤษภำคม พ.ศ.2560
3) วิธีการศึกษา
(1) กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
สำหรับกลุ่มผู้ประกอบกำรที่ตั้งอยู่ริม หรือใกล้เขตโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ
(S4) ผู้ศึกษำกำหนดให้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In dept interview) เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกต่อกำรให้
ข้อมูล และกำรนำเสนอควำมคิดเห็นที่เป็นกลำงของผู้ถูกสัมภำษณ์

ภาพที่ 4.4.1-1 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำรอำคำรเอไอเอ และอำคำรไบเออร์
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ภาพที่ 4.4.1-2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำรอำคำรดับเบิ้ลเอ และอำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์

ภาพที่ 4.4.1-3 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำรสถำนฑูตเมียนมำร์ และโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น

ภาพที่ 4.4.1-4 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้บริหำรโรงพยำบำลบำงรัก
(2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
(2.1) ข้อมูล ปฐมภูมิ โดยกำรรวบรวมผลกำรศึกษำจำกแบบสั มภำษณ์ (Questionnaire)
ครั ว เรื อ นตั ว อย่ ำ ง ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ำรสั ม ภ ำษณ์ เชิ ง ลึ ก (In depth interview) กั บ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholder) อื่นๆ (ภาพที่ 4.4.1-1 ถึง ภาพที่ 4.4.1-4) เช่น เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลบำงรัก ผู้ประกอบกำร
โรงเรียนและสถำนศึกษำ ผู้บริหำรองค์กรระหว่ำงประเทศ (สถำนฑูตเมียนมำร์) และผู้บริหำรหน่วยงำนเอกชน
ระหว่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำในครั้งนี้
(2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ จำกเอกสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน
เอกชนที่เป็นทำงกำรที่ น่ำเชื่อถือ และสำมำรถนำมำอ้ำงอิงได้ เช่น แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 12 ปี
(2552 - 2563) รำยงำนประจำปีของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ฯลฯ
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(2.3) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำกกพื้นที่โครงกำรสำหรับกลุ่มผู้ประกอบกำรที่ตั้งอยู่ริม หรือ มี
พื้นที่ติดกับโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ(S4) ผู้ศึกษำกำหนดให้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In
dept interview) เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกต่อกำรให้ข้อมูล และกำรนำเสนอควำมคิดเห็นที่เป็นกลำงของ
ผู้ถูกสั ม ภำษณ์ ประกอบด้วย 1) โรงเรี ย นอนุบ ำลชวนชื่น 2) โรงพยำบำลบำงรัก 3) สถำนเอกอัครำชฑู ต
สหภำพเมี ย นมำร์ 4) อำคำร Double A Book Tower 5) บริ ษั ท ไบเออร์ โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จ ำกั ด
6) บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล แอลชัวรันส์ จำกัด และ 7) อำคำรแอทสำทร
(3) ประชำกรตัวอย่ำง และวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
(3.1) ประชำกรตั ว อย่ ำง ประกอบไปด้ว ย ประชำกรระดั บครัว เรือนที่อ ำศั ยอยู่ในชุมชน
โดยรอบโครงกำรฯ ในระยะรัศมี 500 เมตร ซึ่งผลจำกกำรสำรวจพื้นที่พบว่ำ พื้นที่ชุมชนรอบโครงกำรฯ อยู่ใน
ควำมรั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำนเขตสำทร และเขตบำงรัก ซึ่ งเป็ น กำรปกครองท้ อ งถิ่ น แบบพิ เศษภำยใต้
กำรบริหำรงำนของกรุงเทพมหำนคร และผู้สัญจรทั่วไปที่ใช้งำนพื้นที่ศึกษำเป็นประจำ ผู้ศึกษำจึงได้กำหนด
กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มประชำกรถำวร ที่อำศัยและมีครัวเรือนอยู่ในพื้นที่ศึกษำ
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มประชำกรจร ที่เดินทำงเข้ำออกพื้นที่ศึกษำระหว่ำงวัน

ภาพที่ 4.4.1-5 สัมภำษณ์ครัวเรือนตัวอย่ำง ในพื้นที่เขตสำทร และเขตบำงรัก
กำรกำหนดขนำดตัวอย่ำงจึงมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้ สำหรับประชำกรกลุ่มที่ 1 ซึ่งทรำบ
จำนวนที่แน่นอน ใช้วิธีกำรคำนวณขนำดตัวอย่ำงจำกสูตร และประชำกรกลุ่มที่ 2 ไม่ทรำบจำนวนที่แน่นอน
และไม่สำมำรถควบคุมกำรเก็บข้อมูลได้ เนื่องจำกหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ควบคุมและดูแลอำคำร ไม่อนุญำตให้
เข้ำเก็บข้อมูลเพื่อศึกษำ ผู้ศึกษำจึงกำหนดกำรเก็บตัวอย่ำงแบบบังเอิญ
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(3.2) วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
- หน่วยในกำรวิเครำะห์ คือ ระดับครัวเรือน
- ขนำดของตัว อย่ ำง จำกวิธีกำร Yamane Formula ของ Taro Yamane (1962)
ซึ่งเป็ น ไปตำมเงื่อนไขของวิธีกำรนี้ ได้แก่ กำรศึกษำเป็ นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey research) มีจำนวน
ประชำกรทั้งหมดที่แน่ น อน (ประชำกรอัน ตะ) และเก็บ ข้อมูล โดยใช้วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple
random sampling) โดยมีวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง ดังต่อไปนี้
สูตร
n
=
N / [1 + N(e2)]
โดยที่ n
คือ จำนวนครัวเรือนตัวอย่ำง
N
คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษำ
e
คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ 0.05
เท่ำกับ n
=
1,425 / [1+1,425(0.052)]
ดังนั้นในกำรคำนวณครั้งนี้ จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง = 312.5 หรือเท่ำกับ 313 ครัวเรือนตัวอย่ำง
ผลกำรศึ ก ษำเรื่ อ งจ ำนวนครัว เรื อ นตั ว อย่ ำ ง พบว่ ำ จำกสู ต ร Yamane Formula
ได้จ ำนวนตัว อย่ ำง เท่ำกับ 313 ตัว อย่ ำง เมื่ อปรับ เป็ น จำนวนเต็ มในแต่ล ะเขตจะได้ จำนวนตัว อย่ำง 314
ตัวอย่ำง ซึ่งผู้ศึกษำได้กำหนดจำนวนครัวเรือนตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของจำนวน
ตัวอย่ำงทั้งหมด เนื่องจำกอำจเกิดควำมผิดพลำดในขั้นตอนของกำรเก็บข้อมูลที่ทำให้จำนวนตัวอย่ำงไม่ได้ครบ
ตำมวิธีกำรดังกล่ำว เช่น กำรไม่ตอบคำถำม และกำรตอบคำถำมเชิงไม่แน่ ใจ ดังนั้นจึงได้จำนวนครัวเรือน
ตัวอย่ำงทั้งหมดที่ใช้ในเก็บข้อมูลเพื่อกำรศึกษำในครั้งนี้ เท่ำกับ 353 ตัวอย่ำง
ตารางที่ 4.4.1-1 จำนวนครัวเรือนตัวอย่ำง ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
จานวนประชากร
ลาดับ
1
2

ชุมชน
เขตบำงรัก
เขตสำทร
รวม

ชาย

หญิง

7,620
9,807

8,289
10,951

ครัวเรือน
534
891
1,425

จานวนตัวอย่าง (ครัวเรือน)
จากการคานวณ
จากพื้นที่ศึกษา
(Yamane Formula)
(Yamane Formula + 10%)
118
129
196
224
314
353

ที่มา: สำนักงำนเขตบำงรัก (2560), สำนักงำนเขตสำทร (2560)
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กลุ่มตัวอย่ำงประชำกรกลุ่มที่ 2 ที่ไม่ทรำบจำนวนแน่นอนใช้วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงแบบ
บังเอิญ โดยมีจำนวนตัวอย่ำงดังตารางที่ 4.4.1-2
ตารางที่ 4.4.1-2 จำนวนประชำกรตัวอย่ำง ของประชำกรที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาคาร
อำคำร เอ็มไพร์ทำวเวอร์
อำคำร เคซีซี สีลม
อำคำร จัมปำก้ำ
อำคำร วรวัฒน์
อำคำร เศรษฐีวรรณ
อำคำร เอ็มพีเอ คอมเพล็กซ์
อำคำร สีลมคอมเพล็กซ์
อำคำร เอไอเอ สำทร
อำคำร เอสแอนด์บี ทำวน์เวอร์
อำคำร หว่อง
อำคำร สำทรซิตี้ทำวเวอร์
อำคำร สำทรสแควร์
อำคำร บำงกอกซิตี้ ทำวเวอร์
อำคำร มหำนคร
อำคำร ซันยำง
อำคำร สำทรธำนี
อำคำร ธนำคำรกรุงเทพสำนักงำนใหญ่
อำคำร คำซ่ำ สำทร
อำคำร ธนำคำรยูโอบี สำนักงำนใหญ่
อำคำร รัจนำกำร
รวม

จานวนตัวอย่าง
48
50
9
17
15
14
40
46
15
10
54
33
25
12
9
10
32
3
48
45
535

(3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ ด้วยวิธีกำรลงรหัสและวิเครำะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ สำมำรถนำเสนอผลกำรศึกษำออกมำในรูปของร้อยละ และนำข้อมูลที่ได้มำ
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมของชุมชนที่กำหนดไว้ในกำรศึกษำ
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ภาพที่ 4.4.1-6 ขอบเขตพื้นที่ศึกษำ บริเวณเขตบำงรัก และเขตสำทร ในระยะรัศมี 500 เมตร จำกโครงกำร
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4) ผลการศึกษา
(1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
สภำพพื้นที่โดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษำเป็นพื้นที่ย่ำนธุรกิจ มีอำคำรสูงอยู่สองข้ำงถนน ส่วนใหญ่เป็น
อำคำรสำนักงำน และถัดจำกอำคำรสูงเข้ำไปด้ำนในจะเป็นชุมชน เป็นอำคำร ตึกแถว และบ้ำนชั้นเดียว (ภาพที่ 4.4.1-7)

ภาพที่ 4.4.1-7 สภำพทั่วไปของพื้นที่ และกำรเดินรถไฟฟ้ำบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี (S3) ถึง สถำนีสุรศักดิ์ (S5)

(1) ชุมชน และย่ำนกำรค้ำบริเวณเขตสำทร

(2) ชุมชน และย่ำนกำรค้ำบริเวณเขตบำงรัก

ภาพที่ 4.4.1-8 ลักษณะชุมชน และย่ำนกำรค้ำบริเวณพื้นที่เขตสำทร และเขตบำงรัก จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
(2) การศึกษาผลกระทบทางสังคม ของประชากรตัวอย่างที่ศึกษา กลุ่มที่ 1
กำรศึ กษำลั ก ษณะทำงประชำกร หรือ ประชำกรศึก ษำ เป็ น กำรศึก ษำถึ งโครงสร้ำงทำง
ประชำกรตั ว อย่ ำงในแต่ล ะช่วงเวลำ และในแต่ล ะพื้ นที่ ซึ่งท ำให้ ท รำบถึงกำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ำงทำง
ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และควำมคิดเห็นของประชำกรในช่วงเวลำต่ำงๆ ผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

4-93

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

(2.1) ลักษณะทำงประชำกรตัวอย่ำงที่มีผลกำรศึกษำดังต่อไปนี้
1) เพศ หรื อ สิ่ งที่ แ สดงควำมแตกต่ ำ งของเพศชำยและเพศหญิ ง ของประชำกร
ตัวอย่ ำงที่อำศัยในชุมชนเขตบำงรัก และชุมชนเขตสำทร พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง
มำกกว่ำเพศชำยเล็กน้อย และประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในชุมชนเขตบำงรัก มีสัดส่วนเพศชำยต่อเพศหญิง
เท่ำกับ 1 : 1.30 และที่อำศัยอยู่ในเขตสำทรมีสัดส่วนเพศชำยต่อเพศหญิง เท่ำกับ 1 : 1.24 หรืออำจกล่ำวได้
ว่ำในช่วงเวลำที่ทำกำรศึกษำ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษำทั้งสองชุมชน มีประชำกร
เพศหญิงอำศัยอยู่ในพื้นที่มำกกว่ำจำนวนประชำกรเพศชำย
ตารางที่ 4.4.1-3 เพศของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2

เพศ
ชำย
หญิง
รวม
สัดส่วน เพศชาย : เพศหญิง

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
56
43.4
73
56.6
129
100.0
1 : 1.30

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
100
44.6
124
55.4
224
100.0
1 : 1.24

รวม
จานวน
ร้อยละ
156
44.2
197
55.8
353
100.0
1 : 1.26

2) อำยุ สำหรับในเรื่องช่วงอำยุของประชำกรตัวอย่ำง พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงทั้ง
สองชุมชน มีช่วงอำยุที่แตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อย คือ ประชำกรที่อำศัยอยูในเขตบำงรักส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง
41 – 50 ปี มำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.4 รองลงมำ ได้แก่ มีอำยุระหว่ำง 16 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.7
และช่วงอำยุที่มีจำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ อำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.3
สำหรับประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตสำทร ประชำกรส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง
41 -50 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมำ ได้แก่ มีอำยุระหว่ำง 51 - 60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 20.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ำกัน และประชำกรที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 16 - 30 ปี มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 และเมื่อศึกษำช่วงอำยุของประชำกรทั้งสองพื้นที่ในภำพรวม พบว่ำ ประชำกรที่มีอำยุระหว่ำง 41 - 50 ปี
มีจำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมำ ได้แก่ ประชำกรที่มีอำยุระหว่ำง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ
20.7 ลำดับ ถัดมำได้แก่ ประชำกรที่มีช่วงอำยุ 60 ขึ้นไป ช่วงอำยุระหว่ำง 31 - 40 ปี ช่วงอำยุระหว่ำง 21 - 30 ปี
และ ช่วงอำยุ 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.0, 16.7, 15.3 และ 2.0 ตำมลำดับ โดยมีอำยุเฉลี่ยเท่ำกับ 46.7 ปี หรือ
หมำยควำมว่ำประชำกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษำมีช่วงอำยุส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงำน
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ตารางที่ 4.4.1-4 ช่วงอำยุ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

อายุ
11 - 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปี
รวม
อายุเฉลีย่ (ปี)

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
1
0.8
27
20.9
19
14.7
34
26.4
27
20.9
21
16.3
129
100.0
45.83

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
6
2.7
27
12.1
40
17.9
59
26.3
46
20.5
46
20.5
224
100.0
47.68

รวม
จานวน
ร้อยละ
7
2.0
54
15.3
59
16.7
93
26.3
73
20.7
67
19.0
353
100.0
46.75

3) สถำนภำพสมรส ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก
จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงทั้งสองพื้นที่มีสัดส่วนของประชำกรที่มีสถำนภำพสมรสแล้ว คิดเป็น
สัดส่วน เท่ำกับร้อยละ 57.2 ของจำนวนประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ สถำนภำพโสด
คิดเป็นร้อยละ 38.8 และประชำกรตัวอย่ำงที่มีสถำนภำพม่ำย/หย่ำ/แยก/ร้ำง มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิดเป็น
เพียงร้อยละ 4.0 ของประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมดเท่ำนั้น
ตารางที่ 4.1.1-5 สถำนภำพสมรส ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2
3

สถานภาพ
สมรส
โสด
ม่ำย/หย่ำ หรือ แยก/ร้ำง
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
70
54.3
54
41.9
5
3.9
129
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
132
58.9
83
37.1
9
4.0
224
100.0

รวม
จานวน
202
137
14
353

ร้อยละ
57.2
38.8
4.0
100.0

4) กำรนับถือศำสนำ ของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตบำงรักมีกำรนับถือ
ศำสนำแตกต่ำงจำกประชำกรตัวอย่ำงในเขตสำทรอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ดังนี้ ประชำกรตัวอย่ำงในเขตบำงรัก
นั บ ถือศำสนำพุทธเป็ น ส่ว นใหญ่ คิดเป็ น สั ดส่ วนร้อยละ 87.6 ของประชำกรตัว อย่ำงในเขตบำงรักทั้งหมด
รองลงมำได้แก่ กำรนับถือศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ 8.5 ลำดับถัดมำ ได้แก่ นับถือศำสนำคริสต์ และพรำหมณ์ฮินดูคิดเป็นร้อยละ 2.3 และ 1.6 ตำมลำดับ
สำหรับกำรนับถือศำสนำของประชำกรตัวอย่ำงในเขตสำทร ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธเช่นเดียวกันกับประชำกรตัวอย่ำงในเขตบำงรัก แต่เมื่อพิจำรณำ
ถึงสัดส่วนของประชำกรตัวอย่ำงที่นับถือศำสนำพุทธ พบว่ำเขตสำทรมีสัดส่วนของประชำกรตัวอย่ำงที่นับถือ
ศำสนำพุทธมำกกว่ำเขตบำงรักเป็นจำนวนเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 90.2 รองลงมำได้แก่ นับถือศำสนำคริสต์
อิสลำม และพรำหมณ์-ฮินดู คิดเป็นร้อยละ 4.9, 4.5 และ 0.4 ตำมลำดับ
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ในภำพรวมเรื่องกำรนับถือศำสนำ พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงทั้งสองพื้นที่มีกำรนับ
ถือศำสนำรวมทั้งสิ้น 4 ศำสนำ ซึ่งลำดับแรก ได้แก่ นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ 89.2 รองลงมำ ได้แก่
ศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ 5.9 ลำดับถัดมำ ได้แก่ ศำสนำคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.0 และมีกำรนับถือศำสนำ
พรำหมณ์-ฮินดู เป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.8 เท่ำนั้น
ตารางที่ 4.1.1-6 กำรนับถือศำสนำ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4

ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลำม
พรำหมณ์-ฮินดู
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
113
87.6
3
2.3
11
8.5
2
1.6
129
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
202
90.2
11
4.9
10
4.5
1
0.4
224
100.0

รวม
จานวน
315
14
21
3
353

ร้อยละ
89.2
4.0
5.9
0.8
100.0

ภาพที่ 4.1.1-9 วัดพระศรีมหำอุมำเทวี เทวสถำนสำหรับบูชำพระเมอุมำเทวี ของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู เขตบำงรัก
5) ระดับกำรศึกษำ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตบำงรักส่วนใหญ่ มีระดับ
กำรศึกษำค่อนข้ำงสูง ซึ่งจำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำกที่สุด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.3 รองลงมำ ได้ แ ก่ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 32.6 ล ำดั บ ถั ด มำ ได้ แ ก่ ระดั บ
ประถมศึกษำ อนุปริญญำ/ปวส. และระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.2, 8.5 และ
5.4 ตำมลำดับ
สำหรับระดับกำรศึกษำของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตสำทร พบว่ำ
ประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำสูงเช่นกัน โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่
มีกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 แต่มีสัดส่วนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ต่ำ
กว่ำประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตบำงรักเล็กน้อย รองลงมำ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ
30.8 และลำดับถัดมำ ได้แก่ ระดับ ประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี และอนุปริญญำ/ปวส.
คิดเป็นร้อยละ 17.4, 6.7 และ5.4 ตำมลำดับ และจำกกำรศึกษำยังพบต่อไปว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ใน
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เขตสำทร ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับ กำรศึกษำรวมอยู่ด้วยซึ่งมีจำนวนเล็กน้อย คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.9 ของจำนวน
ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตสำทรทั้งหมดเท่ำนั้น
ระดับกำรศึกษำของประชำกรตัวอย่ำงในภำพรวม พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงทั้ง
สองพื้ น ที่ ทั้ งเขตบำงรัก และเขตสำทร มี กำรศึก ษำอยู่ในระดับ ปริญ ญำตรี ม ำกที่ สุ ด คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 39.4
รองลงมำ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 31.4 ลำดับถัดมำ ได้แก่ ระดับ ประถมศึกษำ อนุปริญญำ/
ปวส. และระดับ สู งกว่ำปริ ญ ญำตรี คิ ดเป็ น ร้อยละ 15.9, 6.5 และ 6.2 ตำมล ำดับ และยังพบผู้ ที่ ไม่ ได้รับ
กำรศึกษำอยู่เป็นจำนวนเล็กน้อย คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.6 ของจำนวนประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมดเท่ำนั้น
ตารางที่ 4.1.1-7 ระดับกำรศึกษำ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อนุปริญญำ/ปวส.
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
0
0.0
17
13.2
42
32.6
11
8.5
52
40.3
7
5.4
129
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
2
0.9
39
17.4
69
30.8
12
5.4
87
38.8
15
6.7
224
100.0

รวม
จานวน
2
56
111
23
139
22
353

ร้อยละ
0.6
15.9
31.4
6.5
39.4
6.2
100.0

6) ระยะเวลำกำรอยู่ อ ำศั ย หรือ ช่ ว งเวลำของกำรตั้ งถิ่ น ฐำน พบว่ำ ประชำกร
ตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตบำงรักส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นประชำกรตัวอย่ำงที่เกิดในพื้นที่
เขตบำงรัก ซึ่งเป็นสัดส่วนของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่นี้สูงที่สุด ซึ่งหำกพิจำรณำถึงระยะเวลำกำร
อยู่อำศัยของประชำกรตัวอย่ำงในเขตบำงรัก พบว่ำ กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลำ
มำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพียงเล็กน้อย คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.1 เท่ำนั้น และประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยใน
เขตบำงรั ก เป็ น ระยะเวลำระหว่ ำ ง 41-50 ปี และ 31-40 ปี มี สั ด ส่ ว นเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ระยะเวลำกำรอำศัยอยู่ ในช่วงเวลำอื่น ๆ อำจสรุปได้ว่ำประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ เขตบำงรักใน
ช่วงเวลำศึกษำ (พ.ศ. 2560) เป็นประชำกรที่ย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัยไม่นำน ได้แก่ ผู้ที่อยู่อำศัยในเขตบำงรักน้อยกว่ำ 5 ปี
ซึ่งมีจำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมำ ได้แก่ อยู่อำศัยระหว่ำง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ
ลำดับถัดมำ ได้แก่ อยู่อำศัยระหว่ำง 11-20 ปี และ 21-30 ปี คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ 10.9 และเป็นสัดส่วนที่เท่ำกัน
สำหรับประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตสำทร มีลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำน
ในพื้นที่เป็นระยะเวลำสั้น เช่นเดียวกับกำรตั้งถิ่นฐำนของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตบำงรัก ซึ่งผล
กำรศึกษำพบเช่นเดียวกัน คือ จำนวนประชำกรตัวอย่ำงที่เกิดที่ในพื้นที่เขตสำทร มีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 27.7
ของประชำกรตัวอย่ำงในเขตสำทรทั้งหมด และประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลำยำวนำน
ได้แก่ ประชำกรที่อำศัย อยู่มำกกว่ำ 50 ปี ขึ้นไป มีสั ดส่ วนจำนวนประชำกร คิดเป็น เพี ยงร้อยละ 1.3 ของ
จำนวนประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมดในพื้นที่เขตสำทรเท่ำนั้น และผลกำรศึกษำยังพบต่อไปว่ำ ระยะเวลำกำรอยู่
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อำศัยของประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตสำทร มีช่วงเวลำกำรอยู่อำศัยน้อยกว่ำ 5 ปี ช่วงเวลำกำรอยู่
อำศัยระหว่ำง 6-10 ปี และ ช่วงเวลำกำรอยู่อำศัยระหว่ำง 11-20 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 18.8, 14.7
และ 12.7 ตำมลำดับ
สรุป ผลกำรศึกษำ เรื่องระยะเวลำกำรอยู่อำศัยของประชำกรตัวอย่ำงทั้งสอง
พื้น ที่ พบว่ำ กำรตั้งถิ่นฐำนของประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นกำรย้ำยเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในพื้นที่ ศึกษำเป็น
ระยะเวลำไม่นำน โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ มีประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลำนำนมำกกว่ำ
50 ปี ขึ้นไป เพียงจำนวนเล็กน้ อย ซึ่งคิดเป็ นเพียงร้อยละ 2.0 ของจำนวนประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมดเท่ำนั้น
ผลกำรศึกษำยังพบต่อไปว่ำประชำกรตัวอย่ำงที่ย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัยในบริเวณพื้นที่ศึกษำนี้เป็นกำรเข้ำมำตั้งถิ่น
ฐำนใหม่ซึ่งเป็นกำรตั้งถิ่นฐำนในระยะเวลำไม่นำน คิดเป็นจำนวนของผู้ย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัยบริเวณพื้นที่ศึกษำนี้
มีจำนวนมำกกว่ำ ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนตัวอย่ำงทั้งหมด และกำรตั้งถิ่นฐำนในปัจจุบันของประชำกร
ที่เข้ำมำใช้พื้นที่ศึกษำมีแนวโน้มกำรโยกย้ำยเข้ำ และย้ำยออกอยู่เป็นประจำ และตลอดเวลำ
ตารางที่ 4.1.1-8 ระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในชุมชน ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2

ระยะเวลาอยู่อาศัย
เกิดที่นี่
ไม่ได้เกิดที่นี่ อำศัยอยู่เป็นระยะเวลำ...
- น้อยกว่า 5 ปี
- ระหว่าง 6 - 10 ปี
- ระหว่าง 11 - 20 ปี
- ระหว่าง 21 - 30 ปี
- ระหว่าง 31 - 40 ปี
- ระหว่าง 41 - 50 ปี
- มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
38
29.5
91
70.5
32
24.8
16
12.4
14
10.9
14
10.9
9
7.0
2
1.6
4
3.1
129
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
62
27.7
162
72.3
42
18.8
33
14.7
29
12.9
24
10.7
21
9.4
10
4.5
3
1.3
224
100.0

รวม
จานวน
100
253
74
49
43
38
30
12
7
353

ร้อยละ
28.3
71.7
21.0
13.9
12.2
10.8
8.5
3.4
2.0
100.0

7) กำรประกอบอำชีพ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตบำงรัก ที่มำของรำยได้
โดยมีกำรประกอบอำชีพประเภทต่ำงๆ คิดเป็นร้อยละ 87.6 ของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตบำงรัก
ทั้งหมด และประชำกรตัวอย่ำงอีกร้อยละ 12.4 ไม่มีกำรประกอบอำชีพ หรือไม่มีงำนทำ หรือไม่ทำงำน ซึ่งผู้ที่มี
อำชีพมีกำรประกอบอำชีพอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ อำชีพรับจ้ำง และอำชีพอิสระ โดยมีสัดส่วนของทั้งสองอำชีพ
คิดเป็นร้อยละ 39.5 : 60.5 หมำยถึง ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตบำงรัก มีกำรประกอบอำชีพ
อิสระมำกกว่ำอำชีพรับ จ้ำงเป็ น สัดส่วนค่อนข้ำงสูงกว่ำอำชีพรับจ้ำง โดยอำชีพอิสระที่นิ ยมทำมำกที่สุ ด ได้แก่
อำชี พอิ สระ (ไม่ ระบุ ประเภทอำชี พ) คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.7 ของประชำกรตั ว อย่ ำ งในพื้ นที่ เขตบำงรั กทั้ งหมด
รองลงมำได้แก่ อำชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27.1 และสำหรับกลุ่มผู้ที่ประกอบอำชีพรับจ้ำง ส่วนใหญ่นิยม
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ประกอบอำชีพ พนั ก งำนบริ ษั ท เอกชนมำกที่ สุ ด คิด เป็ น ร้อยละ 24.0 รองลงมำ ได้ แก่ อำชีพ รับ รำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ และลูกจ้ำงส่วนรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 5.4 และ 2.3 ตำมลำดับ
สำหรับอำชีพของประชำกรที่ตัวอย่ำงอำศัยอยู่ในเขตสำทร ประชำกรส่วนใหญ่
นิยมประกอบอำชีพอิสระเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน โดยมีสัดส่วนกำรประกอบอำชีพอิสระต่ออำชีพรับจ้ำง คิดเป็น
77.3 : 22.7 และอำชีพที่เป็นที่นิยมของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตสำทรมำกที่สุด ได้แก่ อำชีพอิสระ
ประเภทธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมำ อยู่ในกลุ่มอำชีพอิสระเช่นกัน แต่ประเภทของไม่ระบุ อำชีพ
คิดเป็ น ร้อยละ 30.4 ลำดับ ถัดมำ ได้แก่ กำรประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน รับรำชกำร/รัฐวิส ำหกิจ และ
ลูกจ้ำงส่วนรำชกำร ซึ่งอยู่ในกลุ่มของอำชีพรับจ้ำง/อำชีพประจำ คิดเป็นร้อยละ 15.2, 4.5 และ 0.9 ตำมลำดับ
สรุปผลกำรศึกษำในภำพรวม เรื่องกำรประกอบอำชีพของประชำกรตัวอย่ำงใน
พื้นที่ศึกษำทั้งสองพื้นที่ พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่อยู่อำศัยในพื้นที่ศึกษำส่วนใหญ่ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว
มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมำ ได้แก่ อำชีพอิสระอื่นๆ (ไม่ระบุอำชีพ) คิดเป็นร้อยละ 29.7 และลำดับ
ถัดมำ ได้แก่ อำชีพพนักงำนเอกชน รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ และลูกจ้ำงส่วนรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 18.4, 4.8
และ 1.4 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.1.1-9 กำรประกอบอำชีพ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
เขตบางรัก
เขตสาทร
รวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1
ไม่ได้ประกอบอำชีพ
16
12.4
26
11.6
42
11.9
2
ประกอบอำชีพ
113
87.6
198
88.4
311
88.1
2.1 อาชีพรับจ้าง/อาชีพประจา
41
31.8
46
20.5
87
24.6
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7
5.4
10
4.5
17
4.8
ลูกจ้างส่วนราชการ
3
2.3
2
0.9
5
1.4
พนักงานเอกชน
31
24.0
34
15.2
65
18.4
2.2 อาชีพอิสระ
72
55.8
152
67.9
224
63.5
อาชีพอิสระ/ไม่ระบุอาชีพ
37
28.7
68
30.4
105
29.7
ธุรกิจส่วนตัว
35
27.1
84
37.5
119
33.7
รวม
129
100.0
224
100.0
353
100.0
หมายเหตุ: อำชีพ รับ จ้ำ ง หมำยถึ ง อำชีพ ที่มีผู้อื่ นเป็ นเจ้ ำ ของกิจ กำร โดยตัวเองเป็ นผู้รับ จ้ ำง ทำงำนให้ และได้รับ ค่ำตอบแทนเป็ นค่ำจ้ ำ ง
หรือเงินเดือน
อำชีพอิสระ หมำยถึง อำชีพทุกประเภทที่ผู้ประกอบกำรดำเนินกำรด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม มีลักษณะเป็นผู้ลงทุน
ลาดับ

อาชีพ

(2.2) พฤติกรรมกำรเดินทำง เนื่องจำกพื้นที่เขตบำงรัก และเขตสำทร ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภท
ที่อยู่อำศัยที่มีควำมหนำแน่นสูง และพื้นที่พำณิ ชยกรรมที่มีควำมหนำแน่นสูง จึงมีโครงสร้ำงของพื้นที่เมืองที่
เอื้ อ อ ำนวยต่ อ กำรสร้ ำงประโยชน์ ท ำงธุ ร กิ จ ดั งจะพบได้ จ ำกพื้ น ศึ ก ษำนี้ มี โ ครงสร้ ำงสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณู ป กำร และระบบขนส่ งที่ เพี ย งพอและเหมำะสมต่ อ กำรใช้ ป ระโยชน์ ข องประชำกร ซึ่ งแสดงถึ ง
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พฤติกรรมของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในบริเวณนี้ และรูปแบบกำรเดินทำงที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะ
ของพื้นที่ ซึ่งกำรศึกษำถึงพฤติกรรมกำรเดินทำงของประชำกรในพื้นที่ศึกษำครอบคลุมเนื้อหำดังต่อไปนี้
1) ยำนพำหนะที่ใช้เดินทำงเป็นประจำ และเหตุผลที่ใช้ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่
ในเขตบำงรักเกือบทั้งหมด มีกำรเดินทำงด้วยยำนพำหนะประเภทต่ำงๆ ทั้งที่เป็นยำนพำหนะส่วนบุคคล และ
ระบบชนส่งมวลชน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมดมีกำรเดินทำงโดยใช้ยำนพำหนะชนิดต่ำงๆ
ในชีวิตประจำวัน และยังมีประชำกรส่วนน้อยที่ ไม่ได้เดินทำง โดยมีสัดส่วนของผู้ ที่เดินทำงต่อผู้ที่ไม่เดินทำง
เท่ำกับ 97.7 : 2.3 และในจำนวนผู้ที่เดินทำงนี้ นิยมโดยสำรยำนพำหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลมำกที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมำ ได้แก่ กำรใช้ยำนพำหนะประเภทรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ
19.4 และลำดับถัดมำ ได้แก่ กำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะประเภทรถไฟฟ้ำบีทีเอส คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ
รถประจ ำทำง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.1 และมี ก ำรเลื อกใช้ ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ในสั ดส่ ว นที่ เล็ กน้ อ ย ได้ แ ก่
รถแท๊กซี่ จักรยำน รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง รถตู้สำธำรณะ และรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) คิดเป็นร้อยละ 6.2, 3.9,
2.3, 0.8 และ 0.8 ตำมลำดับ โดยประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เขตบำงรัก ที่เดินทำงเป็นประจำด้วย
ยำนพำหนะประเภทต่ำงๆ ให้เหตุผลในกำรเลือกใช้ยำนพำหนะดังกล่ำวด้ วยเหตุผลตำมลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1
ต้องกำรควำมสะดวกสบำย ลำดับที่ 2 ต้องกำรควำมรวดเร็ว ลำดับที่ 3 ต้องกำรควบคุมเวลำเดินทำง ลำดับที่ 4
ต้องกำรควำมปลอดภัย และลำดับที่ 5 ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 57.4, 11.6, 12.4, 6.2 และ 5.4 ตำมลำดับ
สำหรับประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตสำทร ให้ควำมคิดเห็นในเรื่องกำร
เลือกยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำไว้สอดคล้องกับประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตบำงรัก คือ
ส่วนใหญ่เลือกใช้ยำนพำหนะเดินทำงเป็นประจำประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นลำดับแรก คิดเป็นร้อยละ 33.9
ของประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตสำทรทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ เลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ
18.3 ล ำดับ ถัดมำ ได้แก่ กำรใช้ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ำบีทีเอส รถประจำทำง รถแท๊กซี่ และ
รถมอร์เตอร์ไซค์รับจ้ำง คิดเป็นร้อยละ 18.3, 14.7, 12.1, 4.5 และ 4.5 ตำมลำดับ และพบต่อไปว่ำ ประชำกร
ทั้งสองพื้น ที่จ ะเลือกใช้รถไฟฟ้ำบี ทีเอสเป็น ทำงเลือกลำดับแรกของระบบขนส่ งมวลชนในกำรเดินทำงเป็น
ประจำ และให้เหตุผลในกำรเลือกใช้ยำนพำหนะในกำรเดินทำงเป็นประจำเนื่องจำกมีควำมต้องกำรตำมลำดับ
ดังนี้ ลำดับที่ 1 ต้องกำรควำมสะดวกสบำย ลำดับที่ 2 ต้องกำรควำมรวดเร็ว ลำดับที่ 3 ต้องกำรควบคุมเวลำ
เดินทำง ลำดับที่ 4 ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว และลำดับที่ 5 เพรำะค่ำน้ำมันถูกกว่ำค่ำโดยสำร คิดเป็นร้อยละ
62.1, 12.9, 8.0, 7.1 และ 3.1 ตำมลำดับ
สรุป ผลกำรศึก ษำในภำพรวมเรื่อ ง ยำนพำหนะที่ ป ระชำกรตั วอย่ำงในพื้ น ที่
ศึกษำเลือกใช้เดินทำงเป็นประจำ ได้แก่ ลำดับที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคล ลำดับที่ 2 รถมอร์เตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
ลำดับ ที่ 3 รถไฟฟ้ำบี ทีเอส ล ำดับ ที่ 4 รถประจำทำง และลำดับที่ 5 รถแท๊กซี่ คิดเป็นร้อยละ 35.1, 18.7,
13.6, 11.3 และ 5.1 ตำมล ำดั บ โดยให้ เหตุ ผ ลในกำรเลื อ กใช้ ย ำนพำหนะดั งกล่ ำวไว้ ว่ำ มี ค วำมต้ อ งกำร
ตำมลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ต้องกำรควำมสะดวกสบำย ลำดับที่ 2 ต้องกำรควำมรวดเร็ว ลำดับที่ 3 ต้องกำร
ควบคุมเวลำเดินทำง ลำดับที่ 4 ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว และลำดับที่ 5 ต้องกำรควำมปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ
60.3, 12.5, 9.6, 6.5 และ 4.2 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4.1.1-10 ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2

ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
ไม่ได้เดินทำง
เดินทำง ด้วยยำนพำหนะประเภท...
- ไม่ใช้ยานพาหนะ/เดิน
- รถยนต์ส่วนบุคคล
- รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
- รถไฟฟ้าบีทีเอส
- รถประจาทาง
- รถแท๊กซี่
- รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
- รถจักรยาน
- รถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)
- รถโดยสารด่วนพิเศษ(BRT)
- รถตู้สาธารณะ
- ไม่ระบุยานพาหนะ
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
3
2.3
126
97.7
7
5.4
48
37.2
25
19.4
15
11.6
13
10.1
8
6.2
3
2.3
5
3.9
1
0.8
0
0.0
1
0.8
0
0.0
129
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
8
3.6
216
96.4
8
3.6
76
33.9
41
18.3
33
14.7
27
12.1
10
4.5
10
4.5
6
2.7
1
0.4
2
0.9
0
0.0
2
0.9
224
100.0

รวม
จานวน
11
342
15
124
66
48
40
18
13
11
2
2
1
2
353

ร้อยละ
3.1
96.9
4.2
35.1
18.7
13.6
11.3
5.1
3.7
3.1
0.6
0.6
0.3
0.6
100.0

ตารางที่ 4.1.1-11 เหตุผ ลในกำรเลื อกใช้ ย ำนพำหนะใช้ ในกำรเดิน ทำงเป็ นประจำ ของประชำกรตั ว อย่ำง
ในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2

เหตุผลในการเลือกยานพาหนะ
ไม่ได้เดินทำง
เดินทำง เหตุผล...
- สะดวกสบำยมำกกว่ำ
- ต้องกำรควำมรวดเร็ว
- ควบคุมเวลำเดินทำงได้
- ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว
- มีควำมปลอดภัยมำกกว่ำ
- ค่ำน้ำมันถูกกว่ำค่ำโดยสำร
- ปลำยทำงไม่มีที่จอดรถ
- สะอำดกว่ำขนส่งมวลชนอื่นๆ
- ปลำยทำงต้องเสียค่ำจอดรถ
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
3
2.3
74
15
16
7
8
2
2
2
0
129

57.4
11.6
12.4
5.4
6.2
1.6
1.6
1.6
0.0
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
8
3.6
139
29
18
16
7
8
4
2
1
224

62.1
12.9
8.0
7.1
3.1
3.6
1.8
0.9
0.4
100.0

รวม
จานวน
11

ร้อยละ
3.1

213
44
34
23
15
10
6
4
1
353

60.3
12.5
9.6
6.5
4.2
2.8
1.7
1.1
0.3
100.0

2) กำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส ประชำกรที่ ตัวอย่ำงอำศัยอยู่ในเขตบำงรัก มีทั้งที่
เป็ น ผู้ ใช้บ ริ กำร และไม่ใช้ บ ริ กำรรถไฟฟ้ำบีที เอส ซึ่งหำกคิดเป็น สั ดส่ ว นของผู้ ใช้บ ริกำร ต่อผู้ ไม่ใช้บ ริกำร
รถไฟฟ้ำบีทีเอส คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ 64.3 : 35.7 ซึ่งในจำนวนผู้ที่ใช้รถไฟฟ้ำบีทีเอส (ไม่เจำะจงกำรใช้งำน
เป็นประจำ) พบว่ำส่วนใหญ่มีกำรใช้บริกำรไม่บ่อยครั้ง หำกคิดเป็นจำนวนครั้งเท่ำกับมีกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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จำนวน 1-2 ครั้งต่อ สั ป ดำห์ มำกที่สุ ด คิดเป็ นร้อยละ 31.0 รองลงมำ ได้แก่ ใช้บริกำรจำนวน 3-4 ครั้งต่ อ
สัปดำห์ คิดเป็นร้อยละ 14.0 และลำดับถัดมำได้แก่ 5-6 ครั้งต่อสัปดำห์ คิดเป็นร้อยละ 6.2
สำหรับประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตสำทร มีกำรใช้ บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส
ไปในแนวทำงเดียวกับประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตบำงรัก คือ มีกำรใช้บริรถไฟฟ้ำบีทีเอสไม่บ่อยครั้งเช่นกัน โดย
มีกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส จำนวน 1-2 ครั้งต่อสัปดำห์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมำ ได้แก่
ใช้บริกำรจำนวน 3-4 ครั้งต่อสัปดำห์ คิดเป็นร้อยละ 10.3 และลำดับถัดมำได้แก่ 7-8 ครั้งต่อสัปดำห์ คิดเป็น
ร้อยละ 7.1
สรุป ผลกำรศึกษำในภำพรวม เรื่องกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสของประชำกร
ตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำพบว่ำ มีสัดส่วนผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส ต่อผู้ที่ไม่ใช้ บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส เท่ำกับ
59.2 : 40.8 และส่วนใหญ่มีกำรใช้บริกำรไม่บ่อยครั้ง โดยมีกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสอยู่ระหว่ำง 1-4 ครั้งต่อ
สัปดำห์มำกที่สุด เหตุผลในกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพรำะลำดับที่ 1 ต้องกำรควำมสะดวกสบำย ลำดับที่
2 ใกล้ที่พักอำศัย หรือใกล้ที่ทำงำน ลำดับที่ 3 ควบคุมเวลำกำรเดินทำงได้ ลำดับที่ 4 ควบคุมค่ำเดินทำงได้
และลำดับที่ 5 ช่วยลดปัญหำกำรจรำจร โดยประชำกรตัวอย่ำงยังมีกำรแสดงควำมคิดเห็นถึงเหตุผลในกำร
เลือกใช้ยำนพำหนะในกำรเดินทำงเป็นประจำไว้อีกหลำยประเด็น เช่น ที่จอดรถที่ทำงำนไม่เพียงพอ มีควำม
สะอำดกว่ำ ช่วยลดปัญหำมลพิษ ต้องกำรออกกำลังกำย และกำรเดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำบีทีเอสมีควำมปลอดภัยสูง
และ เหตุผลในกำรไม่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพรำะสถำนีอยู่ไกลจำกที่ทำงำน มีรถยนต์ส่วนบุคคล และค่ำ
โดยสำรมีรำคำแพงเกินไป ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.1.1-12 กำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส และควำมถี่ในกำรใช้บริกำร ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ
กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2

การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อส
ไม่ใช้บริกำร
ใช้บริกำรเป็นประจำ
- 1 ถึง 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
- 3 ถึง 4 ครั้ง ต่อสัปดาห์
- 5 ถึง 6 ครั้ง ต่อสัปดาห์
- 7 ถึง 8 ครั้ง ต่อสัปดาห์
- 9 ถึง 10 ครั้ง ต่อสัปดาห์
- มากกว่า 10 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
46
35.7
83
64.3
40
31.0
18
14.0
10
7.8
8
6.2
4
3.1
3
2.3
129
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
98
43.8
126
56.3
77
34.4
23
10.3
6
2.7
16
7.1
2
0.9
2
0.9
224
100.0

รวม
จานวน
144
209
117
41
16
24
6
5
353

ร้อยละ
40.8
59.2
33.1
11.6
4.5
6.8
1.7
1.4
100.0

กำรศึกษำในเรื่อง กำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสได้ศึกษำต่อเนื่องไปถึง ควำม
ต้องกำรใช้รถโดยสำรสำธำรณะเมื่อมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงด้วยรถสำธำรณะ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกร
ตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ทั้งเขตบำงรัก และเขตสำทร หรือหมำยถึงประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ แสดงควำม
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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คิดเห็นในเรื่องกำรเลือกใช้รถโดยสำรสำธำรณะไปในแนวทำงทำงเดียวกันว่ำ หำกมีควำมจำเป็นต้องเดินทำง
ด้วยรถโดยสำรสำธำรณะ จะเลื อกใช้รถไฟฟ้ำบีที เอสเป็ น ล ำดับ แรก คิดเป็ น ร้อยละ 30.9 และเลื อกใช้รถ
โดยสำรประจำทำงสำธำรณะเป็นลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 18.7 และลำดับที่ 3 จะเลือกใช้รถแท๊กซี่ ในกำร
เดินทำง คิดเป็นร้อยละ 15.0 และลำดับถัดมำ ได้แก่ กำรเลือกใช้ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง รถสองแถว (รถแดง)
รถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) รถโดยสำรด่วนพิเศษ (BRT) รถแท๊กซี่ Uber รถตู้สำธำรณะ และรถสำธำรณะประเภท
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 11.6, 3.4, 2.8, 2.5, 0.6, 0.3 และ 0.69 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.1.1-13 กำรเลือกใช้ยำนพำหนะประเภทรถโดยสำรสำธำรณะ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ
กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2

การเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ
ไม่เลือก/ไม่ใช้/ไม่ได้เดินทำง
เลือกใช้ยำนพำหนะประเภท
- รถไฟฟ้าบีทีเอส
- รถประจาทาง
- รถแท๊กซี่
- รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
- รถสองแถว(รถแดง)
- รถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)
- รถโดยสารด่วนพิเศษ(BRT)
- รถแท๊กซี่ Uber
- รถตู้สาธารณะ
- รถสาธารณะประเภทอื่นๆ
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ
10
7.8
119
92.2
41
31.8
29
22.5
19
14.7
18
14.0
0
0.0
8
6.2
2
1.6
0
0.0
0
0.0
2
1.6
129
100.0

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ
38
17.0
186
83.0
68
30.4
37
16.5
34
15.2
23
10.3
12
5.4
2
0.9
7
3.1
2
0.9
1
0.4
0
0.0
224
100.0

รวม
จานวน
48
305
109
66
53
41
12
10
9
2
1
2
353

ร้อยละ
13.6
86.4
30.9
18.7
15.0
11.6
3.4
2.8
2.5
0.6
0.3
0.6
100.0

(2.3) ควำมคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
1) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในระยะก่อนกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกพื้นที่ศึกษำ
ตั้งอยู่บริเวณใจกลำงเมืองกรุงเทพมหำนคร และเป็นบริเวณที่กำลังมีกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะกำร
ก่อสร้ำงอำคำรสูง และกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรหลำยแห่ง เช่น กำรก่อสร้ำงที่พัก
อำศัยรวมหลำยอำคำร โครงกำรตึกมหำนคร โครงกำรพัฒ นำโรงพยำบำลบำงรัก ทำให้บริเวณพื้น ที่ดำเนิน
โครงกำรสถำนี รถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ มีป ริมำณมลพิษด้ำนสิ่ งแวดล้ อมต่ำงๆ อยู่แล้ วในเบื้องต้น โดยเฉพำะ
ฝุ่นละออง เสียง และควำมสั่นสะเทือน ผลกำรศึกษำ เรื่องควำมคิดเห็นของประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ใน
ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงกำรฯ มีกำรแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันแต่ละพื้นที่
ประชำกรตั ว อย่ ำ งที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตบำงรั ก แสดงควำมคิ ด เห็ น ต่ อ
ผลกระทบก่อนกำรก่อสร้ำงที่มีควำมกังวลไว้ 2 ด้ำน ได้แก่ มีผลกระทบด้ำนมลพิษทำงอำกำศ และมลพิษทำง
เสียง ซึ่งสูงกว่ำกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อมลพิษด้ำนอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 44.2 และ 41.9 โดยแสดงควำมกังวล
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ต่อมลพิษด้ำนอื่นในลำดับรองลงมำ ซึ่งควำมกังวลต่อมลพิษในลำดับรองลงมำ ได้แก่ มลพิษทำงทัศนียภำพ
และมลพิษทำงน้ำ ซึ่งได้เสนอควำมคิดเห็นว่ำได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม คิดเป็นเพียงร้อยละ 8.5 และ 6.2
ตำมลำดับ
ส ำหรั บ ประชำกรตั ว อย่ ำ งที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นเขตสำทร ได้ แ สดงควำมคิ ด เห็ น
สอดคล้องกับประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตบำงรักเช่นกัน คือ สถำนภำพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของใน
พื้นที่เขตสำทรมีมลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงเสียง มลพิษทำงน้ำ และมลพิษทำงทัศนียภำพ ซึ่งประชำกร
ตัวอย่ำงในบริเวณพื้นที่ศึกษำได้พบเจอเป็นประจำอยู่แล้ว โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่อยู่อำศัย
ในเขตสำทร ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่ำวไว้เล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 26.3, 21.9,
3.6 และ 2.7 ตำมลำดับ
สรุปผลกำรศึกษำ เรื่องควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบจำกมลพิษด้ำนต่ำงๆ ของ
ประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำในภำพรวมพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยในพื้นที่ศึกษำ มีควำมกังวลต่อ
ภำวะมลพิษในปัจจุบันจำนวน 2 ด้ำน ได้แก่ มลพิษทำงอำกำศ และมลพิษทำงเสียง คิดเป็นร้อยละ 32.9 และ
29.2 ตำมลำดับ และมีควำมกังวลต่อผลกระทบจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยใน 2 ด้ำนเช่นกัน ได้แก่ มลพิษ
ทำงทัศนียภำพ และมลพิษทำงน้ำ คิดเป็นร้อยละ 4.8 และ 4.5 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.1.1-14 ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (ก่อนกำรก่อสร้ำง) กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1

2

3

4

มลพิษด้านต่างๆ
มลพิษทำงเสียง
- ไม่มีมลพิษทำงเสียง
- มีมลพิษทำงเสียง
มลพิษทำงอำกำศ
- ไม่มีผลมลพิษทำงอำกำศ
- มีมลพิษทำงอำกำศ
มลพิษทำงน้ำ
- ไม่มีมลพิษทำงน้ำ
- มีมลพิษทำงน้ำ
มลพิษทำงทัศนียภำพ
- ไม่มีมลพิษทำงทัศนียภำพ
- มีมลพิษทำงทัศนียภำพ
รวม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

75
54

58.1
41.9

175
49

78.1
21.9

250
103

70.8
29.2

72
57

55.8
44.2

165
59

73.7
26.3

237
116

67.1
32.9

121
8

93.8
6.2

216
8

96.4
3.6

337
16

95.5
4.5

118
11
129

91.5
8.5
100.0

218
6
224

97.3
2.7
100.0

336
17
353

95.2
4.8
100.0

2) ควำมคิดเห็ น ของประชำกรตัว อย่ำงในพื้น ที่ศึกษำ เรื่องผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ประชำกรตัวอย่ำงทั้งสองพื้นที่ได้แสดงควำมคิดเห็นในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงแตกต่ำงกันเล็กน้อย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในบริเวณเขตบำงรัก
แสดงควำมคิดเห็นในเรื่องกำรได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ และมีผลกระทบต่อตนเองไว้ เป็นสัดส่วนของ
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กำรไม่ได้รับผลกระทบ และกำรได้ รับผลกระทบไว้เป็นสัดส่วนเท่ำกับ 56.6 : 43.3 สำหรับควำมคิดเห็นเรื่อง
กำรได้รับผลกระทบ ประชำกรตัวอย่ำงได้แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ ได้รับผลกระทบทำงลบต่อตนเองมำกกว่ำ
ผลกระทบทำงบวกในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
สำหรั บ ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ ในเขตสำทร ได้แสดงควำมคิดเห็ นไว้ว่ำ
กิจกรรมระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำจได้รับผลกระทบต่อตนเอง คิดเป็นเพียงร้อยละ 24.6 เท่ำนั้น และแสดงควำม
คิดเห็นว่ำไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 74.4 สำหรับผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ได้รับผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำงได้แสดงควำมคิดเห็ นว่ำได้รับผลกระทบทำงลบมำกกว่ำทำงบวก
เช่นเดียวกันกับประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตบำงรัก
ผลกำรศึกษำในภำพรวม เรื่องควำมคิดเห็นต่อกำรได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อตนเอง หรือต่อครัวเรือนตนเองที่อำศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษำ พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่คิดเป็น
จำนวนมำกกว่ำร้อยละ 68.6 ไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีประชำกรตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 31.4
ที่ได้รับผลกระทบต่อตนเอง และครอบครัวของตนเอง โดยจำนวนผู้ได้รับผลกระทบนี้ มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
คิดเป็นร้อยละ 20.1 ที่แสดงควำมคิดเห็นว่ำได้รับผลกระทบทำงลบ
ตารางที่ 4.1.1-15 ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่ำงกำรก่อสร้ำงต่อตนเอง กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
2

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ…
- ผลกระทบทางบวก
- ผลกระทบทางลบ
- มีผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
รวม

เขตบางรัก
เขตสาทร
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
73
56.6
169
75.4
242
68.6
56
43.4
55
24.6
111
31.4
14
10.9
19
8.5
33
9.3
36
27.9
35
15.6
71
20.1
6
4.7
1
0.4
7
2.0
129
100.0
224
100.0
353
100.0

3) ควำมคิดเห็นต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม ในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
3.1) มลพิ ษ ทำงอำกำศ ผลกระทบเรื่ อ งมลพิ ษ ทำงอำกำศ และฝุ่ น ละออง
จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงของสถำนีศึกษำวิทยำ ประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำแสดงควำมคิดเห็นใน
ภำพรวมว่ำ ได้รับผลกระทบเรื่องมลพิษทำงอำกำศจำกกำรจรำจรและกำรขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 37.4 และ
ประชำกรตั ว อย่ ำ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.6 แสดงควำมคิ ด เห็ น ว่ ำ ไม่ ได้ รับ ผลกระทบจำกมลพิ ษ ทำงอำกำศ
จำกกิจกรรมของโครงกำรฯในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง สำหรับผลกระทบในเรื่องฝุ่นละอองจำกกำรจรำจร
และกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้รับผลกระทบดังกล่ำว
คิดเป็นร้อยละ 64.0 และประชำกรตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมกำรจรำจร
และกำรขนส่งอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 36.0 โดยควำมคิดเห็นในเรื่องมลพิษทำงอำกำศจำกประชำกรตัวอย่ำง
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ทั้งสองพื้นที่มีควำมคิดเห็ นไปในแนวทำงเดียวกัน คือ ได้รับผลกระทบเรื่องมลพิษทำงอำกำศโดยเฉพำะฝุ่น
ละอองจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ และกำรจรำจร และกำรขนส่งในปริมำณที่เล็กน้อย
3.2) มลพิษทำงเสียง และควำมสั่นสะเทือน ผลกระทบเรื่องมลพิษทำงเสียงและ
ควำมสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ ในภำพรวมประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำส่วนใหญ่
แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดังรำคำญจำกกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ
และไม่ได้รับผลกระทบด้ำนควำมสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ คิดเป็นร้อยละ 69.9
สำหรับในเรื่องเสียงดังรำคำญจำกกำรเดินรถไฟฟ้ำ บริเวณสถำนีศึกษำวิทยำ
ผลกำรศึกษำในภำพรวมประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำแสดงควำมคิดเห็นว่ำ ได้รับผลกระทบด้ำนเสียงดัง
ที่เกิดจำกกำรเดินรถไฟฟ้ำบริเวณดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 26.3 และแสดงควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้รับผลกระทบ
จำกเสียงที่ดังขึ้นจำกกำรเดินรถไฟฟ้ำบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ คิดเป็นร้อยละ 73.7
ควำมคิดเห็นในเรื่องควำมสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเดินรถไฟฟ้ำ พบว่ำ
มีผู้แสดงควำมคิดเห็นว่ำได้รับผลกระทบดังกล่ำวเพียงร้อยละ 22.7 เท่ำนั้น และมีผู้แสดงควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้
รับจำกผลกระทบดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 77.3
3.3) มลพิษทำงน้ำ และผลกระทบต่อเนื่อง ผลกระทบเรื่องมลพิษทำงน้ำ ทั้งใน
เรื่องคุณภำพน้ำ โดยเฉพำะน้ำขุ่น สกปรกและเน่ำเสีย เรื่องปริมำณน้ำในลำคลองที่ลดน้อยลง และกำรก่อสร้ำง
สถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำอำจทำให้เกิดน้ ำท่วมบริเวณด้ำนล่ำงของสถำนีรถไฟฟ้ำ ประชำกรในพื้นที่ศึกษำ
แสดงควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้รับผลกระทบดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 85.8, 88.4 และ 88.4 ตำมลำดับ
3.4) มลพิ ษ จำกทรัพ ยำกรอื่ น ๆ และผลกระทบต่ อ เนื่ อ ง ผลกระทบต่ อ เนื่ อ ง
ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน และผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำรโดยเฉพำะกำรที่มีจำนวน
ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสในบริเวณสถำนีศึกษำวิทยำเพิ่มมำกขึ้นอำจทำให้เกิดปริมำณขยะเพิ่มมำกขึ้นไปด้วย
ผลกำรศึกษำในเรื่องดังกล่ำวพบว่ำ ประชำกรในพื้นที่ศึกษำมีควำมกังวลในเรื่องผลกระทบต่อปั ญ หำด้ำน
สุขภำพเพียงเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 20.7 และมีควำมกังวลต่อกำรเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่
ศึกษำ เพียงเล็กน้อยเช่นกัน คิดเป็นเพียงร้อยละ 20.4 เท่ำนั้น
3.5) มลพิษทำงทัศนียภำพ ผลกำรศึกษำกำรแสดงควำมคิดเห็นเรื่องมลพิษทำง
ทัศนียภำพระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ประชำกรตัวอย่ำ งในพื้นที่ศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ไม่ได้รับผลกระทบใน
เรื่องมลพิษทำงทัศนียภำพ คิดเป็นร้อยละ 83.3 และมีผู้แสดงควำมคิดเห็นว่ำได้รับผลกระทบในเรื่องมลพิษทำง
ทัศนียภำพ คิดเป็นเพียงร้อยละ 16.7 เท่ำนั้น
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ตารางที่ 4.1.1-16 ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้ำน ในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง กลุ่มที่ 1
ลาดับ
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

4.2

5

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เขตบางรัก
จานวน
ร้อยละ

มลพิษทางอากาศ
ฝุ่นละอองจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
- มีผลกระทบ
64
- ไม่มีผลกระทบ
65
ฝุ่นละอองจำกกิจกรรมกำรจรำจรและกำรขนส่ง
- มีผลกระทบ
60
- ไม่มีผลกระทบ
69
มลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน
เสียงดังและกำรสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
- มีผลกระทบ
52
- ไม่มีผลกระทบ
77
เสียงดังรำคำญจำกเดินรถไฟฟ้ำบริเวณสถำนีศึกษำวิทยำ
- มีผลกระทบ
41
- ไม่มีผลกระทบ
88
ควำมสั่นสะเทือนที่เพิ่มมำกขึ้นจำกกำรเดินรถไฟฟ้ำ
- มีผลกระทบ
37
- ไม่มีผลกระทบ
92
มลพิษทางน้า และผลกระทบต่อเนื่อง
กิจกรรมของโครงกำรฯทำให้น้ำขุ่น สกปรก และเน่ำเสีย
- มีผลกระทบ
31
- ไม่มีผลกระทบ
98
ทำให้ปริมำณน้ำในลำคลองสำทรลดน้อยลง
- มีผลกระทบ
26
- ไม่มีผลกระทบ
103
ทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ด้ำนล่ำงสถำนี
- มีผลกระทบ
26
- ไม่มีผลกระทบ
103
มลพิษจากทรัพยากรอื่นๆ และผลกระทบต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อสุขภำพ
- มีผลกระทบ
45
- ไม่มีผลกระทบ
84
ปริมำณขยะเพิ่มมำกขึ้น
- มีผลกระทบ
43
- ไม่มีผลกระทบ
86
มลพิษทางทัศนียภาพ
- มีผลกระทบ
35
- ไม่มีผลกระทบ
94
รวม

129

เขตสาทร
จานวน
ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

49.6
50.4

68
156

30.4
69.6

132
221

37.4
62.6

46.5
53.5

67
157

29.9
70.1

127
226

36.0
64.0

40.3
59.7

55
169

24.6
75.4

107
246

30.3
69.7

31.8
68.2

52
172

23.2
76.8

93
260

26.3
73.7

28.7
71.3

43
181

19.2
80.8

80
273

22.7
77.3

24.0
76.0

19
205

8.5
91.5

50
303

14.2
85.8

20.2
79.8

15
209

6.7
93.3

41
312

11.6
88.4

20.2
79.8

15
209

6.7
93.3

41
312

11.6
88.4

34.9
65.1

28
196

12.5
87.5

73
280

20.7
79.3

33.3
66.7

29
195

12.9
87.1

72
281

20.4
79.6

27.1
72.9

24
200

10.7
89.3

59
294

16.7
83.3

100.0

224

100.0

353

100.0
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สรุปผลกำรศึกษำในภำพรวม เรื่องควำมคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้ำน
ต่ำงๆ ประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็น ข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับ
จำกกำรอยู่อำศัยในพื้นที่ศึกษำทั้งเขตบำงรัก และเขตสำทร โดยมีควำมห่วงกังวลตำมลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1
มลพิ ษ ทำงเสี ย งและกำรสั่ น สะเทื อน ล ำดั บที่ 2 มลพิ ษ ทำงอำกำศ และฝุ่ น ละออง ล ำดับ ที่ 3 มลพิ ษ จำก
ทรัพยำกรอื่นๆ ลำดับที่ 4 มลพิษทำงทัศนียภำพ และลำดับสุดท้ำย ได้แก่ มลพิษทำงน้ำ ซึ่งเจ้ำของโครงกำรฯ
ต้องเสนอมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) เพื่อให้ชุมชนคลำยควำมกังวล และจัดให้มีกำรนำมำตรกำรติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม และ
กำหนดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
ตารางที่ 4.1.1-17 สรุปควำมคิดเห็นของประชำกรตัวอย่ำง ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 1
ความคิดเห็นของประชากรในภาพรวม
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
1
2
3
4
5

มลพิษทำงเสียง และกำรสั่นสะเทือน
มลพิษทำงอำกำศ และฝุ่นละออง
มลพิษจำกทรัพยำกรอื่นๆ
มลพิษทำงทัศนียภำพ
มลพิษทำงน้ำ
ค่าเฉลี่ย

พื้นที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ร้อยละ)
ได้รับผลกระทบ
ไม่ได้รับผลกระทบ
39.6
60.4
36.7
63.3
20.5
79.5
16.7
83.3
12.4
87.6
25.2
74.8

(3) การศึกษาผลกระทบทางสังคม ของประชากรตัวอย่างที่ศึกษา กลุ่มที่ 2
ทำกำรสัมภำษณ์ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยกำรสัมภำษณ์แบบบังเอิญ แก่ประชำกรในอำคำรสูง
เขตบำงรัก และเขตสำทร และใช้ วิธีกำรส่งแบบสั มภำษณ์ ไปยังนิ ติบุ คคล หรือผู้ จัดกำรส่วนกลำงของอำคำร
เพื่อกระจำยแบบสอบสัมภำณ์ไปยังหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ ที่อยู่ในอำคำรสูง ภาพที่ 4.1.1-10
(3.1) ลักษณะทำงประชำกร
1) เพศ ประชำกรตั ว อย่ ำ งของกำรศึ ก ษำนี้ ผู้ ศึ ก ษำก ำหนดให้ เป็ น ตั ว แทนของ
ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำเป็นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มำกกว่ำเพศชำยเล็กน้อย จำนวนเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 39.6 และเพศหญิงมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 60.4 และ
มีสัดส่วนเพศชำยต่อเพศหญิงเท่ำกับ 1 : 1.52 คน อำจกล่ำวได้ว่ำในช่วงเวลำที่ทำกำรศึกษำ ประชำกรตัวอย่ำง
ที่ทำงำนอยู่ในอำคำรสูงบริเวณถนนสำทร บำงรัก และสีลม สัดส่วน 2 ใน 3 ของประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมดเป็นเพศหญิง
ตารางที่ 4.1.1-18 เพศของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุม่ ที่ 2
ลาดับ
1
2

เพศ
ชำย
หญิง
รวม
สัดส่วน เพศชาย : เพศหญิง

จานวน
212
323
535

ร้อยละ
39.6
60.4
100.0
1 : 1.52
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ภาพที่ 4.1.1-10 กำรสัมภำษณ์กลุ่มประชำกรตัวอย่ำง กลุ่มที่ 2 บริเวณอำคำรสูงในเขตสำทร เขตบำงรัก
2) อำยุ ประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำส่วนใหญ่เป็นวัยทำงำน มีอำยุอยู่ในช่วงระหว่ำง
16–30 ปี มำกที่สุด คิดเป็ น ร้อยละ 51.4 รองลงมำได้แก่ กลุ่ มที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
32.0 ลำดับถัดมำได้แก่ ช่วงอำยุระหว่ำง 41-50 ปี ช่วงอำยุระหว่ำง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ 3.0
สำหรับกลุ่มช่วงอำยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.4 เท่ำนั้น
ตารางที่ 4.1.1-19 ช่วงอำยุ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5

อายุ
ช่วงอำยุ 16 - 30 ปี
ช่วงอำยุ 31 - 40 ปี
ช่วงอำยุ 41 - 50 ปี
ช่วงอำยุ 51 - 60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
275
171
71
16
2
535

ร้อยละ
51.4
32.0
13.3
3.0
0.4
100.0

3) กำรนับถือศำสนำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำ มีกำรนับถือศำสนำรวมทั้งสิ้น 4
ศำสนำ ซึ่งลำดับแรก ได้แก่ นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ 93.6 รองลงมำ ได้แก่ ศำสนำคริสต์ คิดเป็นร้อยละ
3.4 ล ำดั บ ถั ด มำ ได้ แ ก่ ศำสนำอิ ส ลำม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.4 และไม่ ร ะบุ ศ ำสนำเป็ น สั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยที่ สุ ด
คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.6 เท่ำนั้น
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ตารางที่ 4.1.1-20 กำรนับถือศำสนำ ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4

ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลำม
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
501
18
13
3
535

ร้อยละ
93.6
3.4
2.4
0.6
100.0

4) ระดับกำรศึกษำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ทำงำนอยู่ในอำคำรสูงในพื้นที่เขตบำงรัก
และเขตสำทร ส่วนใหญ่ มีกำรศึกษำอยู่ในระดับ ปริญญำตรี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมำ ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 19.1 ลำดับถัดมำ ได้แก่ กำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี อนุปริญญำ/ปวส.
และประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 11.7, 5.6 และ 3.4 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.1.1-21 ระดับกำรศึกษำ ของประชำกรตัวอย่ำงที่ในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อนุปริญญำ/ปวส.
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
รวม

จานวน
18
102
30
322
63
535

ร้อยละ
3.4
19.1
5.6
60.2
11.7
100.0

5) ระยะเวลำกำรทำงำน หรือช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนของประชำกรตัวอย่ำงที่อยู่ใน
บริเวณพื้น ที่ศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ ที่ศึกษำส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 46.0 ของประชำกรตัวอย่ำง
ทั้งหมด ทำงำนอยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษำมำเป็นระยะเวลำระหว่ำง 1-5 ปี รองลงมำ ได้แก่ กลุ่มที่มีระยะเวลำ
ทำงำนในบริเวณพื้นที่ศึกษำนี้เป็นระยะเวลำน้อยกว่ำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 ลำดับถัดมำ ได้แก่ มีระยะเวลำ
กำรทำงำน 6-10 ปี และ 11–15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.2 และ 1.7 ตำมลำดับ และยังพบต่อไปว่ำ กลุ่มที่มีอำยุ
งำนมำกกว่ำ 15 ขึ้นไปทำงำนอยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษำนี้มีจำนวนเล็กน้อย คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.4 เท่ำนั้น
ตารางที่ 4.1.1-22 ระยะเวลำกำรทำงำน ของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ระยะเวลาทางาน
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
21 - 25 ปี
26 - 30 ปี

จานวน
171
246
57
17
9
10
5

ร้อยละ
32.0
46.0
10.7
3.2
1.7
1.9
0.9
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ตารางที่ 4.1.1-22 (ต่อ)
ลาดับ
8
9

ระยะเวลาทางาน
มำกกว่ำ 30 ปี ขึ้นไป
ไม่ตอบ
รวม

จานวน
3
17
535

ร้อยละ
0.6
3.2
100.0

(3.2) พฤติกรรมกำรเดินทำง
1) ยำนพำหนะที่ใช้เดินทำงเป็นประจำ และเหตุผลที่ใช้ยำนพำหนะในกำรเดินทำงเป็นประจำ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำส่วนใหญ่เดินทำงด้วยระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ำบีเอสมำกที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมำ ได้แก่ ใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 13.1 และลำดับถัดมำ ได้แก่
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทำง เดิน รถจักรยำน รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงรถตู้สำธำรณะ และรถแท๊กซี่ คิดเป็นร้อยละ
12.9, 8.4, 5.6, 3.7, 3.6, 1.7 0.7 ตำมลำดับ และเหตุผลที่ไม่ระบุยำนพำหนะ เนื่องจำกประชำกรกลุ่มที่ 2
หรือประชำกรจรมีกำรเลือกใช้ยำนพำหนะที่แตกต่ำงกันในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงของตนเอง
ตารางที่ 4.1.1-23 ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทาง
รถไฟฟ้ำบีทีเอส
รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถประจำทำง
เดิน
รถจักรยำน
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง
รถตู้สำธำรณะ
รถแท๊กซี่
ไม่ระบุยำนพำหนะ
รวม

จานวน
237
70
69
45
30
20
19
9
4
32
535

ร้อยละ
44.3
13.1
12.9
8.4
5.6
3.7
3.6
1.7
0.7
6.0
100.0

โดยกลุ่ ม ประชำกรตั ว อย่ ำงที่ ศึ ก ษำ ได้ ให้ เหตุ ผ ลในเรื่ อ งของควำมต้ อ งกำรใช้
ยำนพำหนะที่ใช้เดินทำงเป็นประจำไว้ตำมลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ต้องกำรควำมสะดวกสบำย ลำดับที่ 2 ที่พักอำศัยอยู่
ใกล้ที่ทำงำน ลำดับที่ 3 ควบคุมเวลำกำรเดินทำงได้ ลำดับที่ 4 ควบคุมค่ำเดินทำงได้ และลำดับที่ 5 ช่วยลดปัญหำ
กำรจรำจรคิดเป็นร้อยละ 43.4, 26.4, 15.3, 5.8 และ 3.2 โดยยังมีกำรแสดงควำมคิดเห็น ถึงเหตุผลในกำรเลือกใช้
ยำนพำหนะในกำรเดินทำงเป็นประจำไว้อีกหลำยประเด็น เช่น ที่จอดรถที่ทำงำนไม่เพียงพอมีควำมสะอำดกว่ำ ช่วย
ลดปัญหำมลพิษ ต้องกำรออกกำลังกำย และมีควำมปลอดภัยสูง
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ตารางที่ 4.1.1-24 เหตุผลในกำรเลือกใช้ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจำ ของประชำกรตัวอย่ำง
ในพื้นที่ศึกษำ กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เหตุผลการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง
ต้องกำรควำมสะดวกสบำย
ที่พักอำศัยอยู่ใกล้ที่ทำงำน
ควบคุมเวลำกำรเดินทำงได้
ควบคุมค่ำเดินทำงได้
ช่วยลดปัญหำกำรจรำจร
ที่จอดรถที่ทำงำนไม่เพียงพอ
มีควำมสะอำดกว่ำ
ช่วยลดปัญหำมลพิษ
ต้องกำรออกกำลังกำย
มีควำมปลอดภัยสูง
ไม่ระบุเหตุผล
รวม

จานวน
232
141
82
31
17
5
4
2
2
1
18
535

ร้อยละ
43.4
26.4
15.3
5.8
3.2
0.9
0.7
0.4
0.4
0.2
3.3
100.0

(3.3) ควำมคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
1) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในระยะก่อนกำรก่อสร้ำง ประชำกรตัวอย่ำงกลุ่มนี้
เป็นผู้สัญจรในช่วงเวลำเช้ำ และช่วงเวลำเย็น หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงกลุ่มนี้มีกำรเดินทำงเข้ำมำ
ในพื้นที่ ช่วงก่อนเวลำทำงำน (ก่อน 08.00 น.) และเดินทำงออกจำกพื้นที่ศึกษำช่วงหลังเวลำเลิกงำน (หลัง 17.00 น.)
เป็นส่วนใหญ่ หำกกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์กับพื้นที่ศึกษำแล้ว พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงกลุ่มนี้ไม่ได้มีควำมผูกพัน
กับพื้น ที่มำกเช่น เดียวกับประชำกรตัวอย่ำงที่มีครัวเรือนอยู่ในพื้นที่ศึกษำ แต่มีควำมคำดหวังต่อสิ่งที่ได้รับ
มำกกว่ำควำมรู้สึ กผู กพั น ประชำกรตั วอย่ ำงกลุ่ มนี้ ได้แสดงควำมคิดเห็ นในเรื่องผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมใน
ปัจจุบัน ก่อนมีกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำไว้ดังนี้
กำรแสดงควำมคิดเห็น เรื่องผลกระทบระยะก่อนกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำเกือบครึ่งหนึ่ง แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ในช่วงเวลำนี้โดยทั่วไป
ได้รับผลกระทบจำกมลพิษทำงอำกำศมำกที่สุด โดยมีกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องนี้ไว้ คิดเป็นร้อยละ 45.4
จำกจำนวนประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ มลพิษทำงเสียง คิดเป็นร้อยละ 32.2 ลำดับถัดมำ
ได้แก่ มลพิษทำงทัศนียภำพ และมลพิษทำงน้ำ คิดเป็นร้อยละ 11.4 และ 7.9 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4.1.1-25 ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ระยะก่อนกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
ศึกษำวิทยำ (S4) กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1

2

3

4

มลพิษด้านต่างๆ
มลพิษทำงเสียง
- ไม่มีมลพิษทำงเสียง
- มีมลพิษทำงเสียง
มลพิษทำงอำกำศ
- ไม่มีมลพิษทำงอำกำศ
- มีมลพิษทำงอำกำศ
มลพิษทำงน้ำ
- ไม่มีมลพิษทำงน้ำ
- มีมลพิษทำงน้ำ
มลพิษทำงทัศนียภำพ
- ไม่มีมลพิษทำงทัศนียภำพ
- มีมลพิษทำงทัศนียภำพ
รวม

จานวน

ร้อยละ

362
173

67.7
32.3

292
243

54.6
45.4

493
42

92.1
7.9

474
61
535

88.6
11.4
100.0

2) ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรตัว อย่ำง
ที่ศึกษำแสดงควำมคิดเห็นว่ำในช่วงเวลำระหว่ำงกำรก่อสร้ำง อำจได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 38.5 และ
แสดงควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่ำงกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ คิดเป็นร้อยละ 61.5
โดยผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นว่ำได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ ได้แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำได้รับผลกระทบทำงลบมำกที่สุด
โดยคิดเพียงเป็นร้อยละ 29.7 เท่ำนั้น ควำมคิดเห็นลำดับรองลงมำ ได้แก่ ได้รับผลกระทบทำงบวก คิดเป็นร้อยละ 5.2
และได้รับผลกระทบทำงบวกและผลกระทบทำงลบ คิดเป็นร้อยละ 3.6
ตารางที่ 4.1.1-26 ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
2

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ…
- ผลกระทบทางบวก
- ผลกระทบทางลบ
- มีผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
รวม

จานวน
329
206

ร้อยละ
61.5
38.5
28
159
12

535

5.2
29.7
3.6
100.0

3) ควำมคิดเห็นต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม ในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
3.1) มลพิษทำงอำกำศ ผลกระทบเรื่องมลพิษทำงอำกำศ และฝุ่ นละอองจำก
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงของสถำนีศึกษำวิทยำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำแสดงควำมคิดเห็นว่ำ ได้รับ
ผลกระทบเรื่องมลพิษ ทำงอำกำศจำกกำรจรำจรและกำรขนส่ ง คิดเป็นร้อยละ 68.8 และควำมคิดเห็ นต่อ
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ผลกระทบในเรื่องฝุ่นละอองจำกกำรจรำจร และกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ประชำกรที่ศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ
ได้รับผลกระทบดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 66.7 จึงได้แสดงควำมกังวลในเรื่องมลพิษทำงอำกำศไว้ในระดับค่อนข้ำงสูง
3.2) มลพิษทำงเสียง และควำมสั่นสะเทือน ผลกระทบเรื่องมลพิษทำงเสียงและ
ควำมสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำส่วนใหญ่แสดงควำม
คิดเห็นว่ำ มีผลกระทบเรื่องเสียงดังรำคำญจำกกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ คิดเป็นร้อยละ
57.9 และได้รับผลกระทบด้ำนเสียงดังจำกกำรเดินรถไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0 และได้รับผลกระทบ
จำกควำมสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ คิดเป็นร้อยละ 45.8
3.3) มลพิษทำงน้ำ และผลกระทบต่อเนื่อง ผลกระทบเรื่องมลพิษทำงน้ำทั้งใน
เรื่องคุณภำพน้ำ โดยเฉพำะน้ำขุ่น สกปรกและเน่ำเสีย เรื่องปริมำณน้ำในลำคลองที่ลดน้อยลง และกำรก่อสร้ำง
สถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ อำจทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณด้ำนล่ำงของสถำนีรถไฟฟ้ำ ประชำกรที่ศึกษำแสดง
ควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้รับผลกระทบจำกมลพิษทำงน้ำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 68.8, 74.2 และ 72.9 ตำมลำดับ
3.4) มลพิ ษ จำกทรัพ ยำกรอื่ น ๆ และผลกระทบต่ อ เนื่ อ ง ผลกระทบต่ อ เนื่ อ ง
ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน และผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำรโดยเฉพำะกำรมีผู้ใช้บริกำร
รถไฟฟ้ำบี ทีเอสเพิ่มมำกขึ้นอำจทำให้เกิดปริมำณขยะเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย ผลกำรศึกษำในเรื่องดังกล่ำว
พบว่ำ ประชำกรตัวอย่ำงที่ศึกษำมีควำมกังวลในเรื่องผลกระทบต่อปัญหำด้ำนสุขภำพอยู่บ้ำง โดยมีผู้ที่แสดง
ควำมคิดเห็นต่อควำมกังวลเรื่องสุขภำพไว้ คิดเป็นร้อยละ 38.9 และมีควำมกังวลต่อกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ
ขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 35.5
3.5) มลพิ ษทำงทั ศนี ยภำพ ประชำกรตัว อย่ำงที่ ศึกษำจำนวนกว่ำร้อยละ 40
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ได้รับผลกระทบในเรื่องมลพิษทำงทัศนียภำพ และผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องมลพิษทำงทัศนียภำพ คิดเป็นร้อยละ 59.8
ตารางที่ 4.1.1-27 ควำมคิดเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้ำน ในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำง กลุ่มที่ 2
ลาดับ
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ
ฝุ่นละอองจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
ฝุ่นละอองจำกกิจกรรมกำรจรำจรและกำรขนส่ง
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
มลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน
เสียงดังและกำรสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
เสียงดังรำคำญจำกเดินรถไฟฟ้ำ
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
ควำมสั่นสะเทือนที่เพิ่มมำกขึ้นจำกกำรเดินรถไฟฟ้ำ

จานวน

ร้อยละ

368
167

68.8
31.2

357
178

66.7
33.3

310
225

57.9
42.1

257
278

48.0
52.0
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ตารางที่ 4.1.1-27 (ต่อ)
ลาดับ

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

4.2

5

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
มลพิษทางน้า และผลกระทบต่อเนื่อง
กิจกรรมของโครงกำรฯทำให้น้ำขุ่น สกปรก และเน่ำเสีย
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
ทำให้ปริมำณน้ำในลำคลองสำทรลดน้อยลง
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
ทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ด้ำนล่ำงสถำนี
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
มลพิษจากทรัพยากรอื่นๆ และผลกระทบต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อสุขภำพ
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
ปริมำณขยะเพิ่มมำกขึ้น
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
มลพิษทางทัศนียภาพ
- มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
รวม

จานวน
245
290

ร้อยละ
45.8
54.2

167
368

31.2
68.8

138
397

25.8
74.2

145
390

27.1
72.9

208
327

38.9
61.1

190
345

35.5
64.5

215
320
535

40.2
59.8
100.0

สรุปผลกำรศึกษำในภำพรวม เรื่องควำมคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้ำน
ต่ำงๆ ประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็น ข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับ
จำกกำรเดินทำงเข้ำมำทำงำน หรือเข้ำมำทำกิจกรรมประเภทต่ำงๆ บริเวณพื้นที่ศึกษำ ได้แสดงควำมห่วงกังวล
ต่อผลกระทบบสิ่งแวดล้อม ไว้ตำมลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 มลพิษทำงอำกำศ และฝุ่นละออง
ลำดับที่ 2 มลพิษทำงเสียงและกำรสั่นสะเทือน
ลำดับที่ 3 มลพิษทำงทัศนียภำพ
ลำดับที่ 4 มลพิษจำกทรัพยำกรอื่นๆ
และลำดับสุดท้ำย ได้แก่ มลพิษทำงน้ำ
ซึ่งข้ อ กั งวลดั งกล่ ำวนี้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ ควำมคิ ด เห็ น กับ กลุ่ ม ประชำกร
ตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษำทั้งในเขตบำงรัก และเขตสำทร ซึ่งเจ้ำของโครงกำรฯ ต้องประชำสัมพันธ์ และ
เสนอมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำรฯ ระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึก ษำวิท ยำ (S4) เพื่ อให้ ชุ ม ชนคลำยควำมกังวล และ/หรือ เพิ่ ม ควำมรู้และควำมเข้ ำใจที่ ถูก ต้ องเกี่ ยวกั บ
รำยละเอียด และวิธีกำรดำเนินโครงกำรฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.1.1-28 สรุปควำมคิดเห็นของประชำกรตัวอย่ำง ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2
ลาดับ ความคิดเห็นของประชากร ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1
2
3
4
5

มลพิษทำงอำกำศ และฝุ่นละออง
มลพิษทำงเสียง และกำรสั่นสะเทือน
มลพิษทำงทัศนียภำพ
มลพิษจำกทรัพยำกรอื่นๆ
มลพิษทำงน้ำ
ค่าเฉลี่ย

พื้นที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ร้อยละ)
ได้รับผลกระทบ
ไม่ได้รับผลกระทบ
67.7
32.3
50.5
49.5
40.2
59.8
37.2
62.8
28.0
72.0
44.8
55.2

(4) สรุปผลการศึกษา
กำรศึกษำผลกระทบทำงสังคม และควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำได้ ดังต่อไปนี้
ประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประชำกรที่อยู่อำศัยแบบถำวร
ซึ่งหมำยถึง ประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยและมีบ้ำนเรือนอยู่ในเขตบำงรักและเขตสำทร และกลุ่มที่ 2 ประชำกรจร
หมำยถึง ประชำกรตัวอย่ำงที่เดินทำงเข้ำ-ออกพื้นที่ศึกษำในช่วงวัน หรือช่วงกลำงวัน ดังนั้นประชำกรตัวอย่ำง
ทั้ ง สองกลุ่ ม จึ ง มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น ในลั ก ษณะทำงประชำกร บริ บ ทรอบข้ ำ ง และควำมผู ก พั น ต่ อ พื้ น ที่
กำรแสดงออกถึงพฤติกรรมทำงสังคมจึงมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมโครงสร้ำงของประชำกร
เมื่อพิจำรณำถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ประชำกรตัวอย่ำงทั้งสองกลุ่มได้รับในระยะเวลำ
ระหว่ ำงกำรก่ อ สร้ ำง พบว่ ำ มี ก ำรแสดงควำมคิ ด เห็ น และควำมควำมกั งวลในเรื่ อ งผลกระทบต่ อ มลพิ ษ
ทำงอำกำศในจำนวนที่ไม่มำกนัก และยังมีกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อไปว่ำ จะมีผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) คิดเป็นร้อยละ 30-40 ของประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประชำกรตัวอย่ำงที่อำศัยอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้ำงริมถนนสำทร และประชำกรตัวอย่ำงที่สัญจรผ่ำนโครงกำร
ก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) ในช่วงเวลำเช้ำ และช่วงเวลำเย็น โดยผลกระทบที่ประชำกรทั้งสอง
กลุ่ ม ได้ รั บ ได้ แ ก่ มลพิ ษ ทำงอำกำศ และมลพิ ษ ทำงเสี ย ง ซึ่ งเจ้ ำ ของโครงกำรฯ ควรมี ม ำตรกำรในกำร
ลดผลกระทบในมลพิษดังกล่ำว
และหำกพิจำรณำถึงกำรสร้ำงระบบขนส่งสำธำรณะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับประชำกรผู้ใช้
เส้น ทำง และผลดีต่อกำรขนส่งในกิจกรรมของพื้นที่พำณิชยกรรมของกรุงเทพมหำนครเพรำะเป็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพของพื้นที่ ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอำจมี บ้ำงในระยะระหว่ำงกำรก่อสร้ำงซึ่งเป็นช่วงเวลำสั้นๆ
และหำกเจ้ ำของโครงกำรฯ มี มำตรกำรระหว่ ำงก่ อสร้ ำง และสำมำรถควบคุ มมำตรกำรให้ อยู่ ในภำวะปกติ ได้
ผลกระทบทำงสังคมจะอยู่ในระดับ ปำนกลำง คือ มีกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงพื้นฐำนอำจจะเกิดผลกระทบบ้ำงใน
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและจะส่งผลต่อหน้ำที่ให้ทำงกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเดินทำงและควำมเป็นอยู่
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ตารางที่ 4.1.1-29 ลักษณะทำงประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และควำมคิดเห็นของประชำกรตัวอย่ำงในพื้นที่ศึกษำ
ลาดับ
1

2

3

ประชากรศึกษา
โครงสร้างประชากร
- เพศ(ชำย ต่อ หญิง)
- ช่วงอำยุ
- สถำนภำพสมรส
- ศำสนำ
- กำรศึกษำ

ประชากรตัวอย่ำงที่ศึกษา
กลุ่มที่ 1 (ถาวร)

กลุ่มที่ 2 (จร)

1 : 1.26
41-50 ปี (26.3)
สมรส (57.2)
พุทธ (89.2)
มัธยมศึกษำ
(31.4)
น้อยกว่ำ 5 ปี (21.0)
-

1 : 1.52
31–40 ปี (32.0)
พุทธ (93.6)
ปริญญำตรี
(60.2)
1 - 5 ปี (46.0)

- ระยะเวลำกำรอยู่อำศัย
- ระยะเวลำกำรทำงำน
พฤติกรรมการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง
- ยำนพำหนะที่ ใ ช้ เดิ น ทำงเป็ น
รถยนต์ส่วนบุคคล
ประจำ
รถยนต์ และมอร์เตอร์ไซค์ (53.8)
- เห ตุ ผ ล ใ น ก ำ ร เ ลื อ ก ใ ช้
ลำดับที่ 1
ยำนพำหนะในกำรเดินทำง
สะดวกสบำยมำกกว่ำ
ลำดับที่ 2
ต้องกำรควำมรวดเร็ว
ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มลพิษทำงอำกำศ (32.9)
(ปัจจุบัน/ก่อนกำรก่อสร้ำง)
- กำรได้รับผลกระทบ
(31.4 : 68.6)
(ได้รับ : ไม่ได้รับผลกระทบ)
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 1
(ระหว่ำงก่อนกำรก่อสร้ำง)
มลพิษทำงเสียง (39.6)
ลำดับที่ 2
มลพิษทำงอำกำศ (36.7)

รถไฟฟ้ำบีทีเอส (44.3)
ลำดับที่ 1
ต้องกำรควำมสะดวกสบำย
ลำดับที่ 2
ที่พักอำศัยใกล้ที่ทำงำน
มลพิษทำงอำกำศ (45.4)
(38.5 : 61.5)
ลำดับที่ 1
มลพิษทำงอำกำศ (67.7)
ลำดับที่ 2
มลพิษทำงเสียง (50.5)
ลำดับที่ 3
มลพิษทำงทัศนียภำพ (40.2)
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4.4.2 ประวัติศาสตร์
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อทำกำรส ำรวจโบรำณสถำน หรือสถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำ ทำงประวัติศำสตร์ และ
ทำงด้ำนวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง
(2) เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะและสภำพปัจจุบันของโบรำณสถำน หรือสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ
ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง
(3) เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง ควำมส ำคั ญ ของโบรำณสถำนนั้ น ๆ หรื อ สถำนที่ ส ำคั ญ ทำงศำสนำ
ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง
(4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทำงด้ำนประวัติศำสตร์และโบรำณคดีอันอำจเกิดจำก
กิจกรรมของโครงกำรดังกล่ำว ทั้งในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และหำกเมื่อมีโครงกำรฯ เกิดขึ้น
(5) เพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มทำงด้ำ นประวัติศ ำสตร์ แ ละ
โบรำณคดี หำกมี ก ำรประเมิ น ได้ ว่ ำ อำจมี ผ ลกระทบต่ อ โบรำณสถำน หรื อ สถำนที่ ส ำคั ญ ทำงศำสนำ
ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง
2) ขอบเขตการศึกษา
ส ำรวจภำคสนำมเพื่ อ ตรวจสอบแหล่ ง โบรำณสถำน หรื อ สถำนที่ ส ำคั ญ ทำงศำสนำ
ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 2 กิโลเมตร
3) วิธีการศึกษา
กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) มีวิธีกำรศึกษำดังนี้
(1) กำรรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เกี่ ย วกั บ แหล่ ง โบรำณสถำน หรื อ สถำนที่ ส ำคั ญ ทำงศำสนำ
ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 2 กิโลเมตร
โดยรวบรวมจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เช่น รำยงำนกำรดำเนินงำนทำงโบรำณคดีของกองโบรำณคดี กรมศิลปำกร
เอกสำรทำงประวัติศำสตร์ เช่น จดหมำยเหตุ พงศำวดำร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกอินเตอร์เน็ท
(2) กำรรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยกำรสำรวจภำคสนำมเพื่อตรวจสอบแหล่งแหล่งโบรำณสถำน
หรือสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและ
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 2 กิโลเมตร
4) ผลการศึกษา
ถนนสำทร เป็นถนนสำยสำคัญสำยหนึ่งในกรุงเทพมหำนคร แบ่งได้เป็น 2 ฝั่ง ฝั่งเหนือคือ "ถนน
สำทรเหนือ" อยู่ในแขวงสีลม เขตบำงรัก และฝั่งใต้คือ "ถนนสำทรใต้" อยู่ในแขวงยำนนำวำและแขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร ถนนสำทรเกิดขึ้นจำกกำรที่เจ้ำสัวยม หรือเจ๊สัวยม คหบดีในรัชสมัยพระพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขุดคลองแยกจำกแม่น้ำเจ้ำพระยำ บริเวณใกล้วัดยำนนำวำไปบรรจบคลองหัว
ลำโพง (ซึ่งในปัจจุบันถูกถมเป็นถนนพระรำมที่ 4) เพื่อใช้สำหรับกำรสัญจรทำงน้ำและกำรค้ำขำย และนำดินที่
ได้จำกกำรขุดคลองขึ้นมำถมเป็นถนน 2 ฝั่งคลอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงตรัสเรียกชื่อคลองนี้ว่ำ “คลองนำยยม” และ
เรียกชื่อถนนสำยนี้ว่ำ “ถนนเจ้ำสัวยม” ตำมชื่อคลอง ในเวลำต่อมำเจ้ำสัวยมซึ่งเป็นผู้รับเหมำขุดคลองในเขต
พระนคร ได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็นหลวงสำทรรำชำยุตก์ ทั้งคลองและถนนจึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่ำ คลอง
สำทร และถนนสำทร ในอดีตเคยใช้ตัวสะกดชื่อถนนว่ำ ถนนสำธร ก่อนที่จะเปลี่ยนมำเป็นถนนสำทรในปัจจุบัน
ถนนเดิมเป็นถนนสำยเล็กๆ เพียงด้ำนละ 1 เลน แต่ด้วยควำมสะดวกในกำรคมนำคมทั้งทำงน้ำ
และทำงถนน ถนนสำทรจึงเป็นที่ตั้งบ้ำนเรือนของผู้มีฐำนะดีทั้งชำวจีน และชำวยุโรป รวมทั้งเจ้ำสัวยมก็ได้สร้ำง
บ้ำนตั้งอยู่ริมถนนนั้นด้วย อำคำรเก่ำในย่ำนนี้จึงงดงำมด้วยสถำปัตยกรรมแบบยุโรปตกแต่งสวยงำม ซึ่งปัจจุบัน
ยังคงเหลืออำคำรสถำนที่ที่ยังคงรักษำสภำพของสถำปัตยกรรมเดิมอยู่บ้ำงแม้จะได้เปลี่ยนเจ้ำของและเปลี่ยน
ลักษณะกำรใช้งำนมำแล้วหลำยครั้งก็ตำม
(1) แหล่งโบรำณสถำน หรือสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรม
ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 2 กิโลเมตร ดังนี้
(1.1) บ้ำนสำทร (The House on Sathorn)
- ที่ตั้ง 100 ซอยสำทร 8 ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
- พิกัดภูมิศำสตร์ 13.7230842 N 100.5305051 E
- ประวัติควำมเป็นมำ บ้ำนสำทร เป็นบ้ำนเก่ำ สร้ำงขึ้นประมำณ พ.ศ.2432-2433
โดยหลวงสำทรรำชำยุกต์ (ยม พิศลยบุตร) เจ้ำกรมท่ำซ้ำยในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อ
หลวงสำทรฯ เสียชีวิตบ้ำนนี้จึงตกเป็นของบุตรเขย คือ หลวงจิตร์จำนงค์วำนิช ในพ.ศ.2453 ธุรกิจกิจกำรโรงสี
ของหลวงจิตร์จ ำนงค์ว ำนิช ถึงแก่ล้ มละลำย จึงนำบ้ำนมำจำนองกับพระคลังข้ำงที่ (ชื่อเดิมของสำนั ก งำน
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหำกษั ต ริ ย์ ) และได้ ต กเป็ น ของกรมพระคลั ง ข้ ำ งที่ ใ นพ.ศ.2459 ในปี พ .ศ.2468
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนบ้ำนหลังนี้ให้กับเจ้ ำพระยำรำมรำฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ
ณ อยุธยำ) ต่อมำในปีพ.ศ.2469 เจ้ำพระยำรำมรำฆพได้ขำยคืนให้กับกรมพระคลังข้ำงที่อีกครั้งใน พ.ศ.2467
ตัวอำคำรแปลงสภำพเป็นโรงแรม “โฮเต็ล รอแยล” ต่อมำ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงแรมไทยแลนด์” พ.ศ.24912542 สถำนเอกอัครรำชทูตสหภำพแห่งสำธำรณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (ปัจจุบันใช้ชื่อว่ำสถำนเอกอัครรำชทูต
รัสเซีย) ได้เช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของโรงแรมไทยแลนด์ จำกสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เพื่อใช้
เป็นสถำนเอกอัครรำชทูตในประเทศไทย พ.ศ.2546 North Sathorn Hotel Co., Ltd. ได้เช่ำสถำนที่นี้ต่อ
พร้อมทั้ง ได้ทำกำรบูรณะซ่อมแซม โดยร่วมกับสำนั กงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ และกรมศิลปำกร
จนได้รับกำรประกำศให้เป็นอำคำรอนุรักษ์ดีเด่นในเดือนมีนำคม 2544 ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ 118 ตอนที่พิเศษ 29ง ให้เป็นโบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ปัจจุบันอำคำรหลังนี้เรียกชื่อว่ำ บ้ำนสำทร
(The House on Sathorn) เป็น ร้ำนอำหำรระดับหรู
- ลักษณะสถำปัตยกรรม ประกอบด้วยอำคำรหลำยหลัง อำคำรหลักเป็นอำคำร 3
ชั้น ศิลปะยุโรปที่นิยมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 สไตล์โคโรเนียล โถงหน้ำทำงเข้ำเป็นห้องเพดำนสูงรูปทรง 6
เหลี่ ย ม ประตูและหน้ ำต่ำงชั้นล่ ำงเป็ นซุ้มโค้งบำนยำวประดับกระจกด้ำนบน ตกแต่งด้ว ยขอบไม้เนื้อแข็ง
แกะสลัก พร้อมตรำสัญลักษณ์คล้ำย ตัว จ. อำจจจะเป็นชื่อย่อของหลวงจิตร์จำนงค์วำนิช (ถมยำ รงควนิช)ใน
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อำคำรยั งมีเสำหิ น สลั กเชิงลำยใบไม้ฝ รั่ง มีมุมโค้งริมเสำตำมแบบวิห ำรกรีก พร้อมด้ว ยหั ว เสำทรงเหลี่ยม
เชื่อมต่อกับคิ้วและบัวเพดำน ประดับแผ่นฝ้ำโลหะดีบุกสลักลำยคล้ำยศิลปะในยุควิกตอเรีย ด้ำนข้ำงเยื้องไป
ทำงหน้ำตึก มีบันไดไม้สลักเสลำลำยสวยงำมทอดตัวขึ้นสู่ชั้นบน หัวเสำทำลำยพำนพุ่มชูช่อกลีบดอกไม้ ส่วน
รำวบันไดใช้ลูกกรงไม้ลำยเถำดูกลมกลืนรับกับผนังบุฉำกไม้ระหว่ำงบำนหน้ำต่ำง
- ระยะห่ำงโครงกำรประมำณ 345 เมตร
- กำรประเมินผลกระทบ ไม่มีผลกระทบด้ำนลบจำกกำรดำเนินโครงกำร

ภาพที่ 4.4.2-1 บ้ำนสำทร (The House on Sathorn)
(1.2) วัดเซนต์หลุยส์
- ที่ตั้งถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
- พิกัดภูมิศำสตร์ 13.7230843 N 100.5227311 E
- ประวัติควำมเป็นมำ วัดเซนต์หลุยส์ หรือโบสถ์เซนต์หลุยส์เป็นวัดคริสต์ ในนิกำย
โรมันคำทอลิก สร้ำงโดยคุณพ่อหลุยส์ โชแรง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆรำชปกครอง มิสซังกรุงเทพฯ
ท่ำนโชแรงได้ย้ำยบ้ำนพักพระสังฆรำชจำกวัดอัสสัมชัญ มำสร้ำงที่บริเวณใกล้กับโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ และ
ท่ำนก็ได้สั งเกตว่ำ คริ ส ตั ง แถบนี้ มีจ ำนวนมำกและไม่ มีส ถำนที่ ในแถบนี้ ให้ ร่ว มพิธีก รรม ประกอบกั บ ทำง
วัดอัสสัมชัญ และวัดกำลหว่ำร์ ที่มีผู้มำเข้ำร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมำกทำให้เริ่ มแออัด ท่ำนจึงตั้งใจที่จะสร้ำง
โบสถ์แห่งใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2498 และใช้ชื่อตำมนำมของท่ำนนั่นเอง โบสถ์เซนต์หลุยส์สร้ำงเสร็จและเปิดในปี
พ.ศ.2500
- ระยะห่ำงโครงกำร ประมำณ 284 เมตร
- กำรประเมินผลกระทบ ไม่มีผลกระทบด้ำนลบจำกกำรดำเนินโครงกำร
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ภาพที่ 4.4.2-2 วัดเซนต์หลุยส์
(1.3) Blue Elephant Restaurant
- ที่ตั้ง ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
- พิกัดภูมิศำสตร์ 13.7183575 N 100.5225981 E
- ประวัติควำมเป็นมำ อำคำรหลังนี้สร้ำงขึ้นในปีพ.ศ.2446 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพื่อเป็นห้ำงสรรพสินค้ำบอมเบย์ ในปี พ.ศ.2471 กลุ่มนักธุรกิจชำวไทยเชื้อสำยจีน
ได้ซื้ออำคำรหลังนี้และปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นอำคำรหอกำรค้ำไทย-จีน พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ รำไพพรรณี เสด็จพระรำชดำเนินเปิดอำคำรสำนักงำนใหญ่ของหอกำรค้ำ
ไทย-จีน อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ.2473 ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484 อำคำรหลัง
นี้ถูกใช้เป็นกองบัญชำกำรของกองทัพญี่ปุ่น เมื่อสงครำมสิ้นสุดลง อำคำรหอกำรค้ำไทย-จีนก็ได้กลับคืนสู่เจ้ำ
ของเดิม และถูกใช้เป็นสำนักงำนและที่จัดเลี้ยงของนักธุรกิจสำคัญๆ ต่อมำบริษัทศรีสยำม พร๊อพเพอร์ตี้ ได้เช่ำ
ที่ดินด้ำนหลังอำคำรหอกำรค้ำไทย-จีน สร้ำงอำคำรไทยซีซึ่งเป็นตึกใหญ่ทันสมัย โดยให้หอกำรค้ำไทย-จีน ใช้
พื้นที่ชั้น 9 ของอำคำรแทนค่ำเช่ำที่ดิน หอกำรค้ำไทย-จีน จึงไม่ใช้อำคำรหลังดังกล่ำวอีก จนปีพ.ศ.2538 จึง
ปรับปรุงอำคำรเป็นภัตตำคำรไทย-จีน (THAI CHINE RESTAURANT) ในปีพ.ศ.2545 อำคำรหลังนี้ได้รับกำร
บูรณะใหม่และกลำยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนทำอำหำรและร้ำนอำหำร Blue Elephant สำขำกรุงเทพฯ
จนถึงปัจจุบันอำคำรหลังนี้ขึ้นทะเบียนโบรำณสถำนในรำชกิจจำนุเบกษำเล่มที่ 118 ตอนที่พิเศษ 127ง เมื่อ
วันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ.2544
- ลักษณะสถำปัตยกรรมเป็นอำคำร 3 ชั้น ได้รับอิทธิพลตะวันตกแบบวิคตอเรีย ผนัง
ก่ออิฐฉำบปูนระบบเสำ-คำน รับน้ำหนัก ผังอำคำรแบบอสมมำตร รูปสี่เหลี่ยมค่อนข้ำงจัตุรัส มีมุขหน้ำอยู่กลำง
อำคำรและเพิ่มมุมครึ่งรูป 8 เหลี่ยม ที่ปีกด้ำนตะวันออกและตะวันตกในลักษณะเยื้องกัน หลังคำอำคำรทรง
ปั้นหยำไม่คลุมมุขหน้ำอำคำร ผนังด้ำนนอกตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปซุ้มโค้ง อำคำรหลังนี้ได้รับอิทธิพลกำรทำซุ้ม
โค้ง มุขหน้ำอำคำร และปูนปั้นประดับอำคำรแบบตะวันตก แต่ลักษณะลวดลำยปูนปั้นจะมีควำมเป็นพื้ นเมือง
อย่ำงมำก เนื่องจำกในสมัยนั้นอำคำรที่เป็นตึกมักก่อสร้ำงโดยชำวจีน
- ระยะห่ำงโครงกำร ประมำณ 565 เมตร
- กำรประเมินผลกระทบไม่มีผลกระทบด้ำนลบจำกกำรดำเนินโครงกำร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.4.2-3 Blue Elephant Restaurant (อำคำรหอกำรค้ำไทย-จีน เดิม)
(1.4) คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
- ที่ตั้ง 5 ซอยศรีเวียง ซอยสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร
- พิกัดภูมิศำสตร์ 13.7207079 N 100.5207380 E
- ประวัติควำมเป็นมำ ศจ.บุญต๋วน บุญอิต ได้สร้ำงขึ้นตำมคำเสนอของ ดร.ออเธอร์
บรำวน์ เลขำธิกำรใหญ่ของมิชชั่นบอร์ดจำกนิวยอร์ค เมื่อพ.ศ.2445 พระยำสำรสินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ
ศจ.บุญต๋วน บุญอิต ได้ถวำยที่ดินแปลงหนึ่ ง มีเนื้อที่ประมำณ 350 ตำรำงวำ ให้แก่คณะทรัสตีหรือ มูล นิธิ
ประกอบกับในขณะนั้นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนกำลังก่อสร้ำงอำคำรเรียนหลังใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
บรรดำศำสนิกเห็นควรให้สร้ำงโบสถ์อยู่ใกล้กัน โดยพระยำสำรสินได้บริจำคเงินในกำรก่อสร้ำงให้ด้วยครึ่งหนึ่ง
และขอตั้งชื่อโบสถ์นี้ว่ำ “พระวิหำรสืบสัมพันธวงศ์” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณสืบบุตรชำยคนโต ส่วนเงินที่เหลือ
อีกครึ่งคริสเตียนไทยทั้งหลำยได้ช่วยกันบริจำค กำรก่อสร้ำงแล้ วเสร็จในพ.ศ.2446 มีกำรฉลอง ในวันที่ 27
มีนำคม พ.ศ.2447 และได้รับกำรสถำปนำเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2451 เนื่องจำก ศจ.บุญต๋วน
ได้เสียชีวิตในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง จึงได้เรียนเชิญท่ำนอำจำรย์ญ่วน เตียงหยก เป็นศิษยำภิบำลคนแรก
- ระยะห่ำงโครงกำร ประมำณ 607 เมตร
- กำรประเมินผลกระทบไม่มีผลกระทบด้ำนลบจำกกำรดำเนินโครงกำร

ภาพที่ 4.4.2-4 คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(1.5) วัดพระศรีมหำอุมำเทวี (วัดแขกสีลม)
- ที่ตั้ง 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนค
- พิกัดภูมิศำสตร์ 13.7241962 N 100.5229923 E
- ประวัติควำมเป็นมำ วัดศรีมหำอุมำเทวี หรือ วัดแขกสีลม เป็นเทวสถำนในศำสนำ
ฮินดู ในลัทธิศักติ คือ นับถือเทวีเป็นหลัก เทวสถำนแห่งนี้สร้ำงถวำยพระศรีมหำอุมำเทวีซึ่งเป็นพระชำยำของ
พระศิวะ เทวสถำนแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยชำวอินเดียเชื้อสำยฑรำวิฑนำดู หรือทมิฬนำดู ซึ่งอพยพมำจำกทำงใต้ของ
ประเทศอินเดีย มีหลักฐำนปรำกฏว่ำเมื่อประมำณ พ.ศ.2453-2454 ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว นำยไวตรี ประเดียอะจิ (ต้นตระกูลไวตีและญำติมิตรชำวฮินดูที่ตั้งบ้ำนเรือนและประกอบอำชีพอยู่
ย่ำนตำบลหัวลำโพง อำเภอบำงรัก และตำบลริมคลองสีลม อำเภอบำงรัก มีศรัทธำจัดสร้ำงวัดเพื่อเป็นที่บูชำ
พระอุมำเทวี ตำมลัทธิศักติทำงศำสนำฮินดู โดยเริ่มต้นตั้งเป็นศำลไม้ใต้ต้นสะเดำในไร่อ้อยริมคลองสีลม แถววัด
วัวลำพองหรือหัวลำโพงในปัจจุบันนี้ คณะกรรมกำรผู้ ก่อตั้งวัดอำทิ นำยไวตรีประเดียอะจิ นำยนำรำยเจติ
นำยโกบำระตี ได้หำที่ดินเพื่อตั้งสถำนที่ถำวร โดยขอแลกที่ดินของพวกตนกับที่ดินสวนผัก ริมคลองสีลมของ
นำงอุปกำรโกษำกร (ปั้น วัชรำภัย) มรรคนำยิกำวัดสุทธิวรำรำม ภรรยำหลวงอุปกำรโกษำกร (เวก หรือ เวท วัชรำภัย)
ปัจจุบันเป็นหัวถนนปั้นด้ำนที่ตัดกับ ถนนสีล ม ได้นำเทวรูป องค์เทพและเทวีต่ำงๆ มำจำกประเทศอิน เดีย
โดยมี พระแม่มำรีอัมมัน หรือที่รู้จักในประเทศไทยว่ำ พระศรีมหำอุ มำเทวี เป็นองค์ประธำนของเทวสถำน
พระศรีมหำอุมำเทวี พระชำยำของพระศิวะเป็นเจ้ำแห่งควำมเมตตำกรุณำ และงำมสง่ำ ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธำ
จึงนิยมไปกรำบไหว้บูชำ และขอพร โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งเรื่องควำมรัก และเรื่องกำรขอบุตร ซึ่งในปัจจุบัน
ไม่เฉพำะแต่ผู้ ที่นั บ ถือ ศำสนำฮินดูเท่ำนั้ นที่ศรัทธำ และไปกรำบไหว้ บูช ำพระศรีมหำอุมำเทวีและเทพเทพี
ทั้งหลำยที่วัดพระศรีมหำอุมำเทวี หรือวัดแขกสีลม แม้แต่ผู้ที่นับถือศำสนำอื่นๆ เช่น พุทธศำสนิกชนไทย และ
นักท่องเทีย่ วต่ำงชำติก็ไปกรำบไหว้และขอพรอยู่เป็นประจำ
- ลักษณะสถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรมและศิลปกรรมของเทวสถำนเป็นลักษณะ
ศิลปะประเพณี โบรำณของอินเดียตอนใต้ผสมผสำนกัน ระหว่ำงสมัยโจฬะและปำละ ในอินเดีย ซึ่งจะพบศิลปะ
ทำงสถำปัตยกรรมแบบนี้ได้ในเทวำลัยตอนใต้ของประเทศอินเดีย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในรัฐทมิฬนำดู มีลักษณะ
คล้ำยกับเทวำลัยมหำวิหำรแห่งเมืองทันจอร์ มหำเทวำลัยโคปุรัม เมืองมถุรำ และเทวำลัยจิตตัมภำลัม เมือง
โมรำปุระ งำนเทศกำลประจำปี เทศกำลนวรำตรี จัดขึ้นทุกปีในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืน
ซึ่งชำวฮินดูเชื่อว่ำเป็นวันแห่งชัยชนะในกำรที่พระแม่ อุมำเทวี ในปำงพระศรีมหำทุรคำเทวี ได้รับชัยชนะและ
สังหำรมิษำสุร หรืออสูรควำย และเชื่อกันว่ำในช่วงเวลำนี้เป็นช่วงที่พระศรีมหำอุมำเทวีและขบวนเทพจะเสด็จ
มำยังโลก เพื่อประทำนพรให้กับมนุษย์ ในงำนจะมีกำรแห่รูปเคำรพของพระนำงไปตำมถนนในละแวกสีลม
และมีกำรบูชำด้วยดอกดำวเรืองและสิ่งบูชำต่ำงๆ
- ระยะห่ำงโครงกำร ประมำณ 532 เมตร
- กำรประเมินผลกระทบไม่มีผลกระทบด้ำนลบจำกกำรดำเนินโครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.4.2-5 วัดพระศรีมหำอุมำเทวี หรือ วัดแขกสีลม
(2) สรุปผลกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนโบรำณคดีและประวัติศำสตร์โครงกำรกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
จำกกำรรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ ท ำงด้ ำ นโบรำณคดี แ ละประวั ติ ศ ำสตร์
ของโครงกำรฯ ในบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 2 กิโลเมตร มีแหล่งโบรำณสถำน หรือสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ
ทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมตั้งอยู่ จำนวน 5 แห่ง คือ
1) บ้ำนสำทร (The House on Sathorn) 100 ซอยสำทร 8 ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร มีระยะห่ำงจำกโครงกำรฯ ประมำณ 345 เมตร
2) วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร มีระยะห่ำง
จำกโครงกำรฯ ประมำณ 284 เมตร
3) Blue Elephant Restaurant Blue Elephant Restaurant ถนนสำทรใต้ แขวงยำน
นำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร มีระยะห่ำงจำกโครงกำรฯ ประมำณ 565 เมตร
4) คริ ส ตจั ก รสื บ สั ม พั น ธวงศ์ 5 ซอยศรี เ วี ย ง ซอยสุ ร ศั ก ดิ์ แขวงสี ล ม เขตบำงรั ก
กรุงเทพมหำนคร มีระยะห่ำงจำกโครงกำรฯ ประมำณ 607 เมตร
5) วั ด พระศรี ม หำอุ ม ำเทวี (วั ด แขกสี ล ม) 2 ถนนสี ล ม แขวงสี ล ม เขตบำงรั ก
กรุงเทพมหำนคร มีระยะห่ำงจำกโครงกำรฯ ประมำณ 532 เมตร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

4-124

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาพที่ 4.4.2-6 แผนที่แสดงตำแหน่งโบรำณสถำนหรือสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ ทำงประวัติศำสตร์ โครงกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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4.4.3 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1) วัตถุประสงค์
(1) สำรวจทัศนียภำพจำกสถำนภำพปัจจุบันของสภำวะแวดล้อมโดยรอบโครงกำรฯ
(2) ศึกษำผลกระทบของโครงกำรกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ ต่อสภำวะแวดล้อม
ทำงด้ำนมลพิษทำงทัศนียภำพและสุนทรียภำพ
(3) กำหนดแนวทำงกำรแก้ไขผลกระทบทำงทัศนียภำพและสุนทรียภำพ ตลอดจนระบบติดตำม
ตรวจสอบแผนแก้ไขอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ
2) ขอบเขตการศึกษา
ศึกษำผลกระทบทำงทัศนียภำพและสุนทรียภำพ โดยรอบโครงกำรฯ ในรัศมี 2 กิโลเมตร
3) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษำสถำนภำพสภำวะแวดล้อมปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงกำรฯ (สถำนีศึกษำวิทยำ (S4))
(2) เปรียบเทียบผลกระทบสภำวะแวดล้อมอันเนื่องมำจำกโครงกำรฯ (สถำนีศึกษำวิทยำ (S4))
โดยอำศัยหลักกำรประสำนควำมงำมระหว่ำงควำมโดดเด่นกับควำมกลมกลืนจำกโครงสร้ำงองค์ประกอบควำม
สวยงำม คือ เส้น สี รูปร่ำง/รูปทรง ขนำด/สัดส่วน พื้นผิวและแสงเงำ
(3) กำหนดมำตรกำรลดผลกระทบสภำวะแวดล้อมตลอดจนกำรตรวจสอบอันเนื่องมำจำก
โครงกำรฯ (สถำนีศึกษำวิทยำ(S4))
4) ผลการศึกษา
4.1) ข้อมูลเบื้องต้น
(1) ทัศนียภาพ พจนำนุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2525 (รำชบัณฑิตยสถำน, 2526)
ได้ให้ควำมหมำยของ “ทัศนียภำพ” ไว้ว่ำ “ภำพที่น่ำดู ” มักใช้หมำยถึงภูมิประเทศที่สวยงำม ซึ่งมุ่งหมำย
เฉพำะกำรรั บ รู้ ทำงประสำทตำต่ อสภำวะแวดล้ อ ม อันเกิดควำมสมดุล จำกกำรประสมประสำนระหว่ ำ ง
โครงสร้ำงทรัพยำกรธรรมชำติกับโครงสร้ำงทรัพยำกรวัฒนธรรม (สิ่งก่อสร้ำงจำกกิจกรรมมนุษย์) สร้ำงให้เกิด
ผลกระทบทำงอำรมณ์แก่ผู้ พบเห็ นและอำจนำมำเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนจะแสดงออกให้ปรำกฏ
กระบวนกำรเริ่มจำกแสง(สว่ำง)สะท้อนเข้ำสู่ด้ำนหน้ำแก้วตำ ม่ำนตำจะทำหน้ำที่ควบคุมปริมำณแสงที่เข้ำไป
กระทบแก้วตำแล้วเกิดกำรหักเห สมองส่วนคอร์เทกซ์ทำหน้ำที่รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรมองเห็น
(2) มลพิษ คำว่ำ “มลพิษ” พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. 2535 ได้ให้คำนิยำมว่ำ “มลพิษ” หมำยควำมว่ำ ของเสีย วัตถุอันตรำยและมลสำรอื่นๆ รวมทั้งกำก
ตะกอนหรือสิ่งตกค้ำงจำกสิ่งเหล่ำนั้นถูก ปล่อยทิ้งจำกแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือภำวะที่เป็นพิษอันตรำยต่อสุขภำพประชำชนได้ (เกษม, 2554)
(3) มลพิ ษ ทางทั ศ นี ย ภาพ ทั ศ นี ย ภำพที่ ป รำกฏจำกโครงสร้ ำ งสภำวะแวดล้ อ มทำง
ภูมิทัศน์สะท้อนบทบำทควำมงำมดั่งเดิมโดดเด่นต่ออำรมณ์ผู้พบเห็น ต่อเมื่อโครงสร้ำงของสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ระบบนั้ น มีบ ำงองค์ป ระกอบก่อให้ เกิดควำมขัดแย้งกับควำมรู้สึกของผู้ พบเห็น ซึ่ งอำจเป็นส่ ว นย่อยแต่มี
ปริมำณเด่นชัดรุนแรง จนองค์ประกอบโดยรวมบังเกิดควำมด้อยลง หรือเกิดควำมสับสนต่อกำรใช้ประโยชน์
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สิ่งปรำกฏดังกล่ำวนี้ย่อมสะท้อนควำมมัวหมองกับอำรมณ์จำกกำรมอง และอำจมีผลสืบต่อสู่ควำมเครียดได้
เช่นกัน ปรำกฏกำรณ์นี้เป็นสิ่งปนเปื้อนหรือมลภำวะที่มีผลกระทบผู้คนด้ำนคุณค่ำหรือควำมรู้สึกเรียกสิ่งนี้ว่ำ
“มลพิษทำงทัศนียภำพ”
(4) มุมมองภาพที่ปรากฏ มนุษย์ที่มีร่ำงกำยปกติ จะใช้ประสำทกำรมองเห็นรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรมำกกว่ำประสำทรับควำมสัมผัสอื่นๆ กำรแสวงหำข้อมูลของมนุษย์ด้วยกำรมองจึงจำแนกจำกข้อจำกัด
ทำงสรีระของมนุษย์ออกเป็น 3 ลักษณะกล่ำวคือ
(4.1) กำรค้นหำข้อมูล (ภำพและ/หรือภูมิประเทศ) เป้ำหมำยที่อยู่ต่ำกว่ำระดับสำยตำ
ผู้มอง ข้อมูลที่ปรำกฏจะสะท้อนกำรแสดงออกถึงอำรมณ์ควำมโดดเด่นแห่งตน สร้ำงให้บังเกิดควำมตื่นเต้น
ลิ ง โลดและบั ง เกิ ด จิ น ตนำกำรแห่ ง ปั จ เจกบุ ค คล บำงคนอำจรู้ สึ ก หวำดเสี ย วและหวำดกลั ว เพรำะขำด
ประสบกำรณ์
(4.2) กำรค้นหำข้อมูล (ภำพและ/หรือภูมิประเทศ) เป้ำหมำยที่อยู่ในระดับสำยตำของ
ผู้มอง ข้อมูลที่ปรำกฏจะสะท้อนออกถึงควำมชัดเจนเฉพำะด้ำน ผู้มองจึงเปรียบเสมือนผู้เผชิญหน้ำกับข้ อมูลที่
ปรำกฏองค์ประกอบบำงส่วนซ่อนเร้นและมีกำรบดบังซึ่งกันและกัน
(4.3) กำรค้นหำข้อมูล (ภำพและ/หรือภูมิประเทศ) เป้ำหมำยที่อยู่ในระดับสูงกว่ำของ
สำยตำผู้มอง ข้อมูลที่ปรำกฏสะท้อนให้เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ เด่นสะดุดตำ ขณะเดียวกันผู้มองจะสะท้อนถึง
ควำมถดถอย ต่ำต้อยทั้งยังมีคุณค่ำลดลงอีกด้วย
ลักษณะกำรมองค้นหำข้อมูลดังกล่ำวจึงมีควำมผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่ง
ไม่อำจหลีกเลี่ยงหรือจำกัดกำรมองเฉพำะมุมใดได้เลย และเนื่องจำกแต่ละมุมมองมีผลกระทบต่ออำรมณ์ซึ่ง
กระทบต่อจิตใจโดยตรง กำรจัดผังเมืองที่ดีย่อมมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภำพจิตใจของผู้คนในสังคมอีกด้วย
(5) องค์ประกอบทางทัศนียภาพ สภำวะแวดล้อมที่เกิดกำรประสำนระหว่ำงโครงสร้ำง
ทรัพยำกรธรรมชำติกับโครงสร้ำงทรัพยำกรวั ฒนธรรม(สิ่งก่อสร้ำงซึ่งมนุษย์สร้ำงขึ้น) จนได้สมดุล ย่อมมีผลต่อ
สภำพจิตใจของผู้พบเห็น สะท้อนออกถึงควำมสดชื่น รื่นเริง สบำยตำสบำยใจ เกิดควำมอิ่มเอิบ ประทับใจ
ลดควำมตรึงเครียด สร้ำงพละกำลังใจให้เกิดกำรสู้ชีวิตได้เช่นกัน โครงสร้ำงทรัพยำกรธรรมชำติและโครงสร้ำง
ทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำงมีองค์ประกอบของควำมงดงำมเช่นเดียวกัน ซึ่งจำแนกได้ดังนี้
(5.1) เส้นสำย (lines) เส้นสำยมิได้หมำยถึงกำรขีดเขียนตัวอักษร กำรสร้ำงคำ กำร
สร้ำงประโยค หรือถ้อยคำเพื่อกำรอ่ำน แต่มุ่งหมำยเพื่อนำเส้นสำยมำเป็นโครงสร้ำงสี สิ่งก่อสร้ำง และ
สั ญลั กษณ์ กำรอธิบ ำยถึงโครงสร้ ำงจำกสภำวะแวดล้ อมธรรมชำติ จัดเป็นเอกลั กษณ์เฉพำะเพื่อกำรเห็ น
สำมำรถสัมผัสได้ เช่น เส้นของภูเขำมีลักษณะโค้งลดหลั่นรับต่อกันกับไม้พุ่มสีเขียวที่มีทิศทำงเดียวกันสะท้อน
คุณค่ำเพิ่มให้ปรำกฏควำมนุ่มนวลแก่ภูมิทัศน์อย่ำงมำก เมื่อพิจำรณำรูปลักษณ์ข องเส้นจำกสภำวะแวดล้อม
ธรรมชำติแล้วควำมหมำยของเส้นจึงน่ำจะหมำยถึง กำรแปรเปลี่ยนของสภำวะแวดล้อมธรรมชำติที่ แสดง
ทิศทำงให้ปรำกฏอยู่เป็นเนื องๆ ด้วยควำมสัมพันธ์ทำงเหตุและปัจจัยร่วมนั่นเอง สำมำรถสะท้อนออกทำง
อำรมณ์แก่ผู้พบเห็นจำกกำรรับรู้ สืบต่อกำรแปลผลจำกประสบกำรณ์ เดิมมนุษย์ได้นำรูปสัญลักษณ์ของเส้น
จำกธรรมชำติมำดัดแปลงรูปลักษณ์ใหม่ทำงด้ำนกำรออกแบบ ทำให้เส้นถูกนำมำใช้ในวิถีชีวิตของมนุษย์อย่ำง
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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มำกมำยนอกเหนื อ จำกอดี ต ที่ ผ่ ำ นมำ เส้ น จึ ง สะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ ก ำรใช้ ง ำนอย่ ำ งชั ด เจน บ่ ง บอกถึ ง
แนวควำมคิดของผู้ออกแบบมุ่งสู่ผู้ใช้ในสภำวกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน เส้นตรง เส้นนอน และเส้นเอียง จะเป็นเส้นที่
ใช้อย่ำงเด่นชัดมำก เส้นตรงจะสะท้อนถึงแรงดึงดูดของโลก ขณะที่เส้นนอนจะแสดงถึงขอบฟ้ำ พื้นดิน และ
เส้นเฉียงแสดงถึงควำมประสำนของสรรพสิ่งบนพื้นโลกและควำมเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน
(5.2) สี (colors) วั ต ถุ จ ำกสภำวะแวดล้ อ มตำมธรรมชำติจ ะมี สี ป ระจ ำตั ว ปรำกฏ
ให้เห็น เพรำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแสงสว่ำง ควำมมืดและสีที่ป รำกฏให้เห็นเป็นไปตำมกฎธรรมชำติ สีจึงเป็น
ตัวแปรที่สำคัญ ต่อกำรช่วยกระตุ้น ปลุกเร้ำควำมรู้สึกและอำรมณ์ผู้มองที่มีต่อสภำวะแวดล้อมมำกที่สุด
ควำมเข้มของแสงที่ตกกระทบสรรพสิ่งโดยรอบตัวเรำ ทำให้เรำเห็นวัตถุแต่ละ
ชนิดมีสีสันแตกต่ำงกัน ทั้งนี้เป็นเพรำะวัตถุต่ำงดูดซับรังสีของแสงและสะท้อนเข้ำสู่ตำเรำไม่เท่ำกัน ดังนั้นจึง
เกิดปฏิกิริยำระหว่ำงกำรเห็นกับสีของวัตถุที่ปรำกฏได้ดังนี้
- วัตถุที่ปรำกฏเป็นสี ใดก็เพรำะวัตถุนั้นดูดซั บรังสี อื่นๆไว้ และสะท้อนกลั บ
เฉพำะรังสีที่ตำเรำมองเห็น
- วัตถุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่ำงกันโดยธรรมชำติ กล่ำวคือเป็นวัตถุทึบแสง
โปร่งแสงและโปร่งใส จึงมีผลกระทบต่อกำรสะท้อนรังสีของแสงออกมำไม่เท่ำกัน
สีสันปรำกฏขึ้นเริ่มจำกดวงอำทิตย์ฉำยแสงจนลับขอบฟ้ำไป ย่อมสะท้อนสีให้
ปรำกฏคือ ม่วง ครำม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง สีเหล่ำนี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำขึ้นอยู่กับ
อุ ณ หภู มิ เ ป็ น ส ำคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลท ำให้ เ รำมองเห็ น สี สั น ของสภำวะแวดล้ อ มเปลี่ ย นไปตลอดเวลำเช่ น กั น
กำรเปลี่ ย นแปลงของสี สั น ดังกล่ ำวย่ อมสะท้อ นถึงจิต ใจและอำรมณ์ข องผู้ มองภำพ หรือภูมิประเทศย่ อ ม
แปรเปลี่ยนตลอดเวลำด้วยเช่นกัน
แสงสี มีผ ลเชิงจิตวิทยำ ซึ่งจะปลุ กเร้ำอำรมณ์ให้ เบิกบำน ตื่นเต้น สงบ สุ ขุม
เยือกเย็น เศร้ำโศก เสียใจได้เช่นกัน อำทิ สีแดง สีส้ม และสีเหลือง สีเหล่ำนี้มีควำมสัมพันธ์กับสีของดวงอำทิตย์
ย่ อมสะท้อนควำมรู้ สึ กตื่น เต้น ต่อสู้ ยิ่ งใหญ่ ระวังและเตือนภัย ขณะที่สี เขียวอ่อน เขียว ฟ้ำ และน้ำเงิน
มีควำมสัมพันธ์กับสีของทุ่งหญ้ำ ใบไม้แรกผลิ พื้นน้ำ และท้องฟ้ำ จึงสะท้อนควำมรู้สึกเบิกบำน สงบเยือกเย็น
และสดชื่น สีน้ำเงินเข้ม ม่วงน้ำเงิน ม่วง และดำ มีควำมสัมพันธ์กับควำมมื ด จึงสะท้อนควำมรู้สึกโศกเศร้ำ
ควำมน่ำสะพรึงกลัวและควำมตำย สีน้ำตำลไหม้และสีเทำ สัมพันธ์กับพื้นดิน ต้นไม้ผุแห้ง ใบไม้แห้ง หน้ำผำหิน
ภูเขำโล้นและดอกหญ้ำที่โรยแห้ง จึงสะท้อนควำมรู้สึกห่อเหี่ยว ควำมชรำภำพและควำมไม่แน่นอน
ด้วยคุณสมบัติดังกล่ำวจึงสรุปได้ว่ำ สีอุ่นจะปลุกเร้ำอำรมณ์ ขณะที่สีเย็นจะผ่อน
คลำยอำรมณ์ มนุษย์จึงได้มีกำรนำสีมำพัฒนำสังคมมนุษย์ด้วยกำรปรับปรุงสภำวะแวดล้อมให้สอดรับกับสภำพ
กำรใช้งำนและสร้ำงสมดุลทำงระบบนิเวศมำกขึ้น อำทิกำรเลือกใช้สีตกแต่งอำคำร บ้ำนเรือน อุปกรณ์ เครื่องใช้
ยำนพำหนะ เครื่องนุ่งห่ม อำหำรกำรกิน เครื่องตกแต่งและเครื่องประดับทั้งส่วนตัวและส่วนรวม เป็นต้น
กำรใช้สีตกแต่งสภำวะแวดล้อมเพื่อปรับปรุงสังคมเมืองเด่นชัดมำกก็คือ กำรเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับถนน หนทำง ท้องถิ่นที่อยู่อำศัย กำรค้ำและกำรคมนำคม มีกำรปลูกต้นไม้บนเกำะกลำงถนน
บำทวิถีและพื้นที่ว่ำงบริเวณวงเวียนหรือเกำะกลำงถนน และ/หรือพื้นที่ทำงแยกและทำงร่วม ทำงตัดกันของ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ถนน นอกจำกบนถนนใหญ่หรือถนนสำยหลักแล้ว ยังมีกำรปลูกต้นไม้ตำมตรอก ซอกซอย พื้นที่ริมคู คลองและ
ส่วนเป็นที่ระบำยน้ำของเมืองอีกด้วย นอกจำกนี้ยังใช้เป็นส่วนพรำงหรือปกปิดพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของ
ผู้คนที่มำใช้ประโยชน์ได้แก่ สถำนพยำบำล สวนสุขภำพ ทัณฑสถำน ร้ำนอำหำร และสนำมกีฬำ เป็นต้น
(5.3) รู ป ร่ ำ ง-รู ป ทรง (shapes and forms) สภำวะแวดล้ อ มโดยทั่ ว ไปจะพบเห็ น
รูปร่ำงจำกระยะไกลเพียงเพื่อให้รู้ว่ำสิ่งนั้นเป็นอะไร แต่ถ้ำในระยะใกล้จะปรำกฏให้เห็นเพียงด้ำนเดียว สำมำรถ
บอกขนำดกว้ำงและสู งได้ว่ำเป็น สัดส่ วนกันเท่ำใด เรำเรียกภำพที่ปรำกฏว่ำ “รูปร่ำง” แต่ถ้ำกำรเห็ นนั้น
สำมำรถบอกรำยละเอี ย ดได้ ถึ งควำมลึ ก ด้ ว ย ภำพที่ ป รำกฏเรีย กว่ำ “รู ป ทรง” รู ป ทรงให้ ค วำมพอใจต่อ
ควำมรู้สึกสัมผัสเป็นควำมสุขทำงตำ คำว่ำรูปทรงมีลักษณะต่ำงจำกรูปร่ำงก็เพรำะเป็นรูปร่ำงที่มีมิติที่ 3 คือ
ควำมหนำ ซึ่งทั้งภำพรูปร่ำงและรูปทรงอำจเรียกอีกชื่อว่ำ “ภำพสองมิติ” และ “ภำพสำมมิติ” รูปร่ำง-รูปทรง
ที่ปรำกฏให้เห็นจำกสภำวะแวดล้อมทั่วไป อำจสรุปได้เป็น 2 ลักษณะคือ
1) ภำพลักษณะที่ปรำกฏจำกสภำวะแวดล้อมโดยธรรมชำติ คือ รูปร่ำง-รูปทรง
ที่มีโครงสร้ำงโดยรวมเหมือนกัน แต่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบให้เหมือนกันด้วยส่วนละเอียด อำทิ ภูเขำ ต้นไม้
สำยน้ำ คลอง บึง และสรรพสิ่งทั้งหลำย เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้อ้ำงถึงโครงสร้ำงที่เหมือนกัน เรำสำมำรถกล่ำวได้
เพีย งภำพโดยรวมว่ำ ภูเขำแต่ล ะรูป จะปรำกฏด้ว ยรูปเส้นโค้ง และเส้ นเว้ำเป็นส่ วนใหญ่ แต่เมื่อพิจำรณำ
รำยละเอียดจะปรำกฏภูเขำแต่ละลูกมีเส้นโค้งและเส้นเว้ำจำนวนมำก-น้อย ยำว-สั้นแตกต่ำงกันทั้งสิ้น กรณีนี้
เช่นเดียวกับสรรพสิ่งต่ำงๆ ด้วย
2) ภำพลักษณ์ที่ปรำกฏจำกสภำวะแวดล้อมด้ วยกำรออกแบบของมนุษย์ ก็คือ
ผลผลิตจำกสมอง จิตใจและฝีมือของมนุษย์ ด้วยกำรสร้ำงรูปลักษณ์ทำงรูปร่ำง-รูปทรงเรขำคณิตขึ้นมำใช้งำน
แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วธรรมชำติก็ยังมีอิทธิพลต่อมนุษย์อยู่นั่นเอง กล่ำวคือเป็นแรงดลบันดำลใจให้มนุษย์ได้
ออกแบบและผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆขึ้นมำ
แม้มนุ ษย์จะสร้ำงรูปลั กษณ์ทำงรูปร่ำง-รูปทรงได้เองแล้ ว ก็ตำม แต่โ ดย
สภำวะแวดล้อมแล้วมนุษย์ต้องปรับปรุงรูปร่ำง-รูปทรงให้กลมกลืนกับสภำวะแวดล้อมด้วย ควำมสำเร็จของกำร
สร้ำงควำมกลมกลืนนี้ทำให้เกิดภำพหรือภูมิประเทศที่น่ำดู น่ำชมอีกด้วย ซึ่งเป็นรูปลักษณ์ทำงทัศนียภำพ
(5.4) พื้นผิวสัมผัส (textures) พื้นผิวเป็นสื่อที่สร้ำงปฏิกิริยำทำงควำมรู้สึกได้เช่นกัน
อำจสะท้อนออกจำกกำรสัมผัสได้ด้วยมือ ลูบคลำหรือกำรเห็นด้วยสำยตำ ปฏิกิริยำจำกควำมรู้สึกดังกล่ำวจะ
นำไปสู่สภำวะกำรรับรู้และควำมนึกคิดสืบทอดในเวลำต่อมำ
กำรสัมผัสพื้นผิวของมนุษย์เป็นไปได้ทั้งกำยภำพและจิตภำพ กำรสัมผัส ทำง
กำยภำพเป็นสัญชำตญำณที่เกิดขึ้นกับตัวมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิด อำศัยกำรหยิบจับสิ่งของต่ำงๆ เข้ำปำก รู้สึก
เจ็บปวด เพลิดเพลินและพึงพอใจกับพื้นผิวสัมผัสที่ถูกต้องตัว กำรสัมผัสนี้เป็นไปเพรำะควำมหยำบละเอียด
อ่อนแข็งของวัตถุสัมผัสจึงเป็นควำมรู้สึกที่ยังหยำบอยู่
กำรสัมผัสของมนุษย์ต่อพื้นผิวทำงจิตภำพเป็นควำมรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีควำม
ประณีตสูงกว่ำกำรสัมผัสได้ด้วยมือ เพรำะเป็นกำรสัมผัสจำกกำรมองเห็น กำรเห็นดวงอำทิตย์ดุจลูกไฟดวงใหญ่
(สะท้อนออกถึ งควำมตื่น เต้น และมีจิ น ตนำกำรกว้ำงไกล บำงครั้งมนุษย์นั้นยังนำจินตนำกำรนั้นมำสร้ ำ ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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กฎระเบียบและกำรปกครองผู้คนในสังคมอีกด้วย) กำรเห็นท้องฟ้ำสีครำมสดใส ท้องทะเลสีเขียวใสดุจมรกต
กำรเห็นดังกล่ำวล้วนเป็นกำรมองเห็นพื้นผิววำวมันแทบทั้งสิ้นแม้นจะสัมผัสไม่ได้ด้วยมือก็ตำม
แสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์และต้นกำเนิดแสงอื่นๆ จะเป็นตัวสะท้อนให้ได้เห็น
ควำมแตกต่ำงของพื้นผิวแทบทั้งสิ้น พื้นผิวที่แตกต่ำงกันย่อมสะท้อนถึงผลกระทบทำงจิตใจและอำรมณ์ที่
แตกต่ำงกันด้วย กล่ำวคือ ควำมหยำบด้ำนจะสะท้อนถึงควำมนุ่มนวล เคลื่อนไหวด้วยจังหวะที่ช้ำและสุ ขุม
ขณะที่ควำมวำวมันสะท้อนถึงควำมแข็งกระด้ำง เคลื่อนไหวด้วยจังหวะที่รีบเร่ง มีควำมโดดเด่น รุ่งโรจน์และสง่ำงำม
(5.5) ขนำด-สั ด ส่ ว น (sizes-proportions) สภำวะแวดล้ อ มโดยรอบมนุ ษ ย์ ย่ อ ม
ประกอบด้วยสรรพสิ่งขนำดเล็ก -ใหญ่แตกต่ำงกันแทบทั้งสิ้น จึงเป็นเรื่ องยุ่งยำกหำกมนุษย์มีควำมต้องกำรจะ
แสวงหำสรรพสิ่งให้มีขนำดเดียวกัน เพรำะผลผลิตจำกธรรมชำติย่ อมประกอบไปด้วยปัจจัยที่หลำกหลำย
แม้วัตถุประเภทหรือชนิดเดียวกันก็ตำม ก้อนหินตำมเกำะแก่งกลำงทะเลซึ่งเป็นผลผลิตจำกภูเขำ ก้อนหินขนำด
ใหญ่จำกใต้น้ำ-เหนือน้ำก็ยังมีควำมหลำกหลำยด้วยปัจจัยจำกน้ำ ลม อุณหภูมิและเวลำจึงปรำกฏขนำดที่
แตกต่ำงกันจนยำกจะนำมำเปรียบเทียบเพื่อหำขนำดเดียวกัน
มนุษย์เป็นผู้บริโภคผลผลิตจำกธรรมชำติและผลผลิตโดยรวมจำกกำรออกแบบ
กำรบริโภคจะเริ่มกระบวนกำรจำก กำหนดควำมต้องกำรหรือวัตถุประสงค์ว่ำทำไมต้องใช้ เพื่ออะไร อย่ำงไร
ต่อมำเป็นกำรวำงแผนเพื่อออกแบบโดยอำศัยโครงสร้ำงของมนุษย์ (ผู้ใช้หรือผู้บริโภค) เรียกว่ำ “มนุษย์มิติ”
เป็นกำรเปรียบเทียบขนำดของผู้บริโภคกับผลผลิตเพื่อให้สอดรับกับผลประโยชน์ที่ใช้จริง เรียกกำรเปรียบเทียบนี้ว่ำ
“สัดส่วน”
เมื่อพิจ ำรณำสภำวะแวดล้ อมทำงสั งคมเมือง ผลผลิ ตโดยรวมจะมีจำนวน
มำกกว่ำผลผลิตจำกธรรมชำติมำก ทั้งขนำดและสัดส่วนที่แตกต่ำงกัน อำทิ ตึกสูง เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง-แรงดันต่ำ
สะพำนลอยคนเดินข้ำม ถนนยกระดับ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้แม้จะอำศัยขนำดของมนุษย์มำกำหนดสัดส่วนอ้ำงอิงก็
ตำม แต่ก็มีขนำดใหญ่โตกว่ำมำก เพรำะใช้เพื่อมวลรวมของมนุษย์นั่นเองจึงทำให้โครงสร้ำงสภำวะแวดล้อม
อำจกระทบต่อผังเมืองก็ได้หำกไม่มีกำรวำงแผนมำก่อนแล้ว จึงอำจส่งผลกระทบต่อทัศนียภำพเมืองอีกด้วย
(5.6) แสงสว่ำงและกำรบดบัง (light-shadow) กำรที่คนเรำสำมำรถมองเห็นสภำวะ
แวดล้อมได้ชัดเจน เกิดกำรรับรู้ ทำงสีสัน รูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วนและพื้นผิวสัมผัสได้นั้น เพรำะค่ำของ
แสงสว่ำงเป็นตัวกำหนดแทบทั้งสิ้ น ถ้ำปรำศจำกแสงสว่ำงเสียแล้ว ก็ไม่สำมำรถจะรับรู้สิ่งต่ำงๆ ที่ปรำกฏ
รอบตัวได้เลย
ควำมชัดเจนของกำรรับรู้ขึ้นอยู่กับควำมเข้มข้นของแสงสว่ำงอันเจิดจ้ำสำด
กระทบสรรพสิ่งแล้วสะท้อนเข้ำสู่ตำ ทำให้มองเห็นสรรพสิ่งต่ำงๆ ได้ชัดเจน สำมำรถประกอบอำชีพตำมวิถี
ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข
สิ่งต่ำงๆ โดยรอบตัวเรำทั้งที่เป็นสังคมเมืองและสังคมชนบท ย่อมอำศัยแสง
สว่ำงจำกดวงอำทิตย์เป็นหลักเพื่อกำรมองเห็นหรือค้นหำ กำรเปลี่ยนแปลงไปของกำลเวลำ ทำให้ตำแหน่งของ
แสงสว่ำงเคลื่อนที่ไปด้วย ผลก็คือจะกำหนดเงำจำกด้ำนตรงข้ำม สรรพสิ่งโดยรอบตัวเรำย่อมมีขนำดสัดส่วน
แตกต่ำงกัน มีตำแหน่งห่ำงกันจึงปรำกฏกำรบดบังซึ่งกันและกันอำจเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด โดยวัตถุที่โตกว่ำ
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อยู่ระยะใกล้ย่อมบดบังวัตถุที่เล็กกว่ำจนเสียควำมโดดเด่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรค้นหำ สะท้อนถึงควำม
สับสนในอำรมณ์ ทำให้จิตใจมัวหมองได้
(6) หลักการประเมิน ทัศ นียภาพ ภำพหรือภูมิประเทศที่ปรำกฏ สำมำรถพิจำรณำว่ำ
สวยงำม น่ำดูน่ำชมหรือไม่ จำกหลักกำร ประเมินดังนี้
(6.1) โครงสร้ำงของภำพหรือภูมิประเทศที่ปรำกฏ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ควำมสวยงำมต่ำงๆ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่ำวต่ำงแสดงบทบำทที่ถ่วงหรือคำนกัน พอดี เรียกว่ำ “เกิดควำม
สมดุลในระบบ”
(6.2) โครงสร้ำงของภำพหรือภูมิประเทศที่ปรำกฏ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ควำมสวยงำมต่ำงๆ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่ำวต่ำงแสดงบทบำทที่กลมกลืนเป็นไปในแนวทำงเดียวกันเรียกว่ำ
“เกิดควำมกลมกลืนในระบบ”
(6.3) โครงสร้ำงของภำพหรือภูมิประเทศที่ปรำกฏ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ควำมสวยงำมต่ำงๆ แต่ปรำกฏบำงองค์ประกอบ (ซึ่งเป็นระบบย่อย) มีควำมโดดเด่นเหนือองค์ประกอบควำม
งำม อื่นๆ ซึ่งจะมีผลเร้ำหรือกระตุ้นควำมใคร่รู้ใคร่เห็นแก่ผู้ดูผู้ชมมำกขึ้นเรียกว่ำ “เกิดควำมเด่นในระบบ”
(6.4) โครงสร้ำงของภำพหรือภูมิประเทศที่ปรำกฏ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ควำมสวยงำมต่ำงๆ แต่บำงองค์ประกอบได้แสดงบทบำทเป็นตัวเชื่อมประสำนจนเกิดกำรเชื่อมโยงภำยใน
เรียกว่ำ “เกิดกำรประสำนในระบบ”
(6.5) โครงสร้ำงของภำพหรือภูมิประเทศที่ปรำกฏ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ควำมสวยงำมต่ำงๆ ซึ่งต่ำงประสำนสัมพันธ์เป็นระบบเดียวกันจนไม่อำจแบ่งแยกจำกกันได้เรียกว่ำ “เกิด
เอกภำพในระบบ”
(7) วิธีการศึกษา
(7.1) เก็บรวบรวมข้อมูลทำงทัศนียภำพจำกสถำนภำพปัจจุบันของสิ่ งแวดล้อมในส่วน
โครงกำรเดิมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ (ช่องนนทรี-สำทร) และส่วนโครงกำรเพิ่มเติม (สถำนีศึกษำวิทยำ(S4))
ด้วยข้อมูลภำพ (สถำปัตยกรรมเมือง องค์ประกอบเมือง สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำรและต้นไม้ในเมือง)
จำนวน 682 ภำพ
(7.2) สร้ำงภำพเชิงซ้อน (over-lay) จำนวน 41 ภำพ แสดงสถำนภำพแวดล้อมรอบ
โครงกำรฯ ซึ่งมีผลกระทบจำกโครงกำรฯ
(7.3) เปรี ย บเที ย บผลกระทบสถำนภำพสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ ำ งข้ อ มู ล ก่ อ นด ำเนิ น
โครงกำรฯ ระหว่ำงดำเนินโครงกำรฯและหลังดำเนินโครงกำรฯ โดยอำศัยหลักกำรประสำนควำมกลมกลืนของ
องค์ประกอบควำมงำมและควำมขัดแย้ง (harmony & contrast) ด้ำนกำรออกแบบ ได้แก่ เส้น สี รูปร่ำงรูปทรงขนำด-สัดส่วน พื้นผิวและแสง-เงำ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

4-131

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

4.2) ผลการศึกษา
ทัศนียภำพจำกสถำนภำพปัจจุบันในส่วนโครงกำรเดิมและส่ว นโครงกำรเพิ่มเติมสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4) แบ่งกำรศึกษำออกเป็น สถำนภำพปัจจุบัน และโครงกำรเพิ่มเติมสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ดังนี้
(1) สถานภาพปัจจุบัน
ทิศเหนือ สภำวะแวดล้อมเมืองประกอบด้วย สถำปัตยกรรมเมือง ได้แก่ สิ่งก่อสร้ำง
และที่อยู่ อำศัย เป็ น อำคำรขนำดใหญ่และสู งจำนวนหลำยหลั งมีขนำด-สั ดส่ ว นแตกต่ำงกัน อำทิ ตึก The
Address ตึ ก W Bangkok ตึ ก มหำนคร และตึ ก Sathorn Square ตึ ก เหล่ ำ นี้ ป ระกอบ ด้ ว ยแนวคิ ด
(concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน เส้นสำย พื้นผิว สีและแสง-เงำ สะท้อนออก
ของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจแก่ผู้พบเห็นไม่มำกก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ สะพำนลอยคนข้ำม
เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง แรงดันต่ำ สำยไฟ หม้อแปลงไฟ ป้ำยประกำศ รำง BTS และเสำ คลองสำทรและแนวกั้น
ยำวต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วยไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
ทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้น
สำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟ อีกทั้งขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง และทิศทำง (เส้นสำย)
ยังคงปรำกฏให้เห็นควำมคงที่อย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมรู้สึก สะท้อนให้ปรำกฏควำมขัด แย้งกับองค์ประกอบ
เมืองโดยรวม (ภาพที่ 4.4.3-1)

ภาพที่ 4.4.3-1 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นของ ขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่โครงสร้ำงรำง
(BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟทำงทิศเหนือ
ชองโครงกำร
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ทิศใต้ สภำวะแวดล้อมเมืองประกอบด้วย สถำปัตยกรรมเมืองได้แก่ สิ่งก่อสร้ำงและที่
อยู่อำศัยเป็นอำคำรขนำดใหญ่และสูงจำนวนหลำยหลังมีขนำด-สัดส่วนแตกต่ำงกันมีอำทิ ตึก AIA Sathorn
และตึก UOB ตึกเหล่ำนี้ประกอบ ด้วยแนวคิด (concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำดสัดส่วน เส้นสำย พื้นผิว สีและแสง-เงำ สะท้อนออกของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจ
แก่ผู้พบเห็นไม่มำกก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ สะพำนลอยคนข้ำม
เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง แรงดันต่ำ สำยไฟ หม้อแปลงไฟ ป้ำยประกำศ รำง BTS และเสำ คลองสำทรและแนวกั้น
ยำวต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วยไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น ทัศนียภำพโดยรวมจึงประกอบไปด้วยควำมโดด
เด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่
โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟ อีกทั้งขนำด
สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง และทิศทำง (เส้นสำย) ยังคงปรำกฏให้เห็นควำมคงที่อย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมรู้สึกด้ำน
ควำมขัดแย้งกับองค์ประกอบเมืองโดยรวม (ภาพที่ 4.4.3-2)

ภาพที่ 4.4.3-2 โครงสร้ ำงเมืองสะท้อนให้ ปรำกฏทั ศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้ว ยควำมโดดเด่ น ของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่โครงสร้ำง
รำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟทำงทิศใต้
ของโครงกำร
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ทิ ศ ตะวั น ออก สภำวะแวดล้ อ มเมื อ งประกอบด้ ว ย สถำปั ต ยกรรมเมื อ ง ได้ แ ก่
สิ่งก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัย เป็นอำคำรขนำดใหญ่และสูงจำนวนหลำยหลังมีขนำด-สัดส่วนแตกต่ำงกันมีอำทิ
อำคำรโรงพยำบำลบำงรัก ตึก UOB ตึก AIA Sathorn และตึก At Sathorn ตึกเหล่ำนี้ประกอบ ด้วยแนวคิด
(concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน เส้นสำย พื้นผิว สีและแสง-เงำ สะท้อนออก
ของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจแก่ผู้พบเห็นไม่มำกก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ สะพำนลอยคนข้ำม
เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง แรงดันต่ำ สำยไฟ หม้อแปลงไฟ ป้ำยประกำศ ที่พักผู้โดยสำร และสถำนที่จอดจักรยำน
รำงBTSและเสำ คลองสำทรและแนวกั้น นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วยไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น
ทัศนียภำพโดยรวมสะท้อนให้เห็นควำมโดดเด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้น
สำยพุ่งตรงเชื่อมโยงให้ ปรำกฏต่อเนื่ องเช่นเดียวกับสำยไฟ อีกทั้งกำรคร่อมซ้อนทับสะพำนคนข้ำม สร้ำง
ควำมรู้สึกสะท้อนให้ปรำกฏควำมขัดแย้งกับองค์ประกอบเมืองโดยรวม (ภาพที่ 4.4.3-3)

ภาพที่ 4.4.3-3 โครงสร้ ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่โครงสร้ำง
รำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟและกำร
คร่ อ มซ้ อ นเหนื อ สะพำนลอยคนข้ ำ มสะท้ อ นปรำกฏควำมรู้ สึ ก ข่ ม ทั บ อี ก ด้ ว ยทำงทิ ศ
ตะวันออกของโครงกำร
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ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สภำวะแวดล้อมเมืองประกอบด้วย สถำปัตยกรรมเมือง
ได้แก่ สิ่งก่อสร้ำงและที่อยู่อำศั ยเป็นอำคำรขนำดใหญ่และสูงจำนวนหลำยหลังมีข นำด-สัดส่วนแตกต่ำงกัน
ตึกมหำนคร ตึก W Bangkok ตึก Life condo ตึก At Sathorn และตึกแสงทองธำนี ตึกเหล่ ำนี้ประกอบ
ด้วยแนวคิด (concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน เส้นสำย พื้นผิว สีและแสง-เงำ
สะท้อนออกของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจแก่ผู้พบเห็นไม่มำกก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง
แรงดั น ต่ ำ สำยไฟ หม้ อ แปลงไฟ ป้ ำ ยประกำศ รำง BTS และเสำ คลองสำทรและแนวกั้ น ยำวต่ อ เนื่ อ ง
นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วยไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น
ทัศนียภำพโดยรวมจึงประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้น
สำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟอีกด้วย (ภาพที่ 4.4.3-4)

ภาพที่ 4.4.3-4 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นของ ขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS)
แสดงทิ ศ ทำงของเส้ น สำยเชื่ อ มโยงให้ ป รำกฏต่ อ เนื่ อ งเช่ น เดี ย วกั บ สำยไฟ ทำงทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของโครงกำร
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภำวะแวดล้อมเมืองประกอบด้วย สถำปัตยกรรมเมือง ได้แก่
สิ่งก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัยเป็นอำคำรขนำดใหญ่และสูงจำนวนหลำยหลังมีขนำด-สัดส่วนแตกต่ำ งกันมีอำทิ
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ตึก AIA Sathorn ตึกรัจนำกร ตึก Empire tower ตึก Ascott sathorn Bangkok และตึก UOB ตึกเหล่ำนี้
ประกอบ ด้วยแนวคิด (concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน เส้นสำย พื้นผิว สีและ
แสง-เงำ สะท้อนออกของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจแก่ผู้พบเห็นไม่มำกก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง
แรงดั น ต่ ำ สำยไฟ หม้ อ แปลงไฟ ป้ ำ ยประกำศ รำง BTS และเสำ คลองสำทรและแนวกั้ น ยำวต่ อ เนื่ อ ง
นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วยไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
ทัศนียภำพโดยรวมจึงประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้น
สำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟ สร้ำงควำมรู้สึกสะท้อนให้ปรำกฏเห็นควำมขัดแย้งกับ
องค์ประกอบเมืองโดยรวมด้ำนทิศทำงเส้นอีกด้วย (ภาพที่ 4.4.3-5)

ภาพที่ 4.4.3-5 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นของ ขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่โครงสร้ำงรำง
(BTS) แสดงทิศทำงของเส้นสำย รูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วนและแสง-เงำโดดเด่น ทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของโครงกำร
ทิ ศ ตะวั น ตก สภำวะแวดล้ อ มเมื อ งประกอบด้ ว ย สถำปั ต ยกรรมเมื อ ง ได้ แ ก่
สิ่งก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัยเป็นอำคำรขนำดใหญ่และสูงจำนวนหลำยหลั งมีขนำด-สัดส่วนแตกต่ำงกันมีอำทิ
ตึก AIA Sathorn ตึก Sethiwan tower ตึก Sathorn gallery และตึก Life condo ตึกเหล่ำนี้ประกอบด้วย
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แนวคิด (concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน เส้นสำย พื้นผิว สีและแสง-เงำ
สะท้อนออกของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจแก่ผู้พบเห็นไม่มำกก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง
แรงดันต่ำ สำยไฟ ป้ำยประกำศ รำง BTS และเสำ คลองสำทรและแนวกั้นยำวต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังประกอบ
ไปด้วยไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
ทัศนียภำพโดยรวมจึงประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้น
สำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏเห็นต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟ ขณะที่ขนำด-สัดส่วนลดลงต่อเนื่องเช่นกันสร้ำงควำม
โดดเด่นด้ำนทิศทำงชัดเจน (ภาพที่ 4.4.3-6)

ภาพที่ 4.4.3-6 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวมประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นของ ขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่โครงสร้ำงรำง
(BTS) แสดงทิศทำงของเส้ นสำยเชื่ อ มโยงให้ ป รำกฏต่ อเนื่ อ งเช่น เดีย วกั บสำยไฟทำงทิ ศ
ตะวันตกของโครงกำร
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สภำวะแวดล้อมเมืองประกอบด้วย สถำปัตยกรรมเมืองได้แก่
สิ่งก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัยเป็นอำคำรขนำดใหญ่และสูงจำนวนหลำยหลังมีขนำด-สัดส่วนแตกต่ำงกันมีอำทิ ตึก
W Bangkokตึก Life condo ตึก Double A ตึก Byer และอำคำรที่ ทำกำรสถำนเอกอัครรำชทูตเมียนมำร์
ตึกเหล่ำนี้ประกอบ ด้วยแนวคิด (concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน เส้นสำย
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พื้นผิว สีและแสง-เงำ สะท้อนออกของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจแก่ผู้พบเห็นไม่มำก
ก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ สัญญำณไฟจรำจร
ป้ำยบอกทำง เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง แรงดันต่ำ สำยไฟ ป้ำยประกำศ รำง BTS และเสำ คลองสำทรและแนวกั้น
ยำวต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วยไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
ทัศนียภำพโดยรวมจึงประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้น
สำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟ อีกทั้งขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง และทิศทำง (เส้นสำย)
ยังคงปรำกฏให้เห็นควำมโดดเด่น (ภาพที่ 4.4.3-7)

ภาพที่ 4.4.3-7 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวม ประกอบด้วยควำมโดดเด่นของ ขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสีที่หลำกหลำย ขณะที่โครงสร้ำงรำงและ
เสำ (BTS) แสดงควำมโดดเด่นของขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง เส้นและแสง-เงำเด่นชัดทำง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงกำร
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ สภำวะแวดล้อมเมืองประกอบด้วย สถำปัตยกรรมเมือง ได้แก่
สิ่งก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัยเป็นอำคำรขนำดใหญ่และสูงจำนวนหลำยหลั งมีขนำด-สัดส่วนแตกต่ำงกันมีอำทิ ตึก
Sathorn square ตึ ก รั จ นำกร ตึ ก Ascott sathorn Bangkok ตึ ก life condo และตึ ก UOB ตึ ก เหล่ ำ นี้
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ประกอบ ด้วยแนวคิด (concepts) และควำมโดดเด่นด้ำนรูปร่ำง-รูปทรง ขนำด-สัดส่วน เส้นสำย พื้นผิว สีและ
แสง-เงำ สะท้อนออกของควำมหลำกหลำยสร้ำงให้เกิดควำมแปลกตำแปลกใจแก่ผู้พบเห็นไม่มำกก็น้อย
องค์ประกอบเมือง ได้แก่ สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร มีอำทิ สะพำนลอยคนข้ำม
เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง แรงดันต่ำ สำยไฟ หม้อแปลงไฟ ป้ำยประกำศ รำง BTS และเสำ คลองสำทรและแนวกั้น
ยำวต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วยไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
ทัศนียภำพโดยรวมจึงประกอบไปด้วยควำมโดดเด่นแปลกตำด้ำนควำมหลำกหลำยของ
ขนำด-สัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ เส้นสำยและสี ขณะที่โครงสร้ำงรำง (BTS) แสดงทิศทำงของเส้น
สำยเชื่อมโยงให้ปรำกฏต่อเนื่องเช่นเดียวกับสำยไฟ อีกทั้งขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง และทิศทำง (เส้นสำย)
ยังคงปรำกฏให้เห็นควำมคงที่อย่ำ งต่อเนื่อง สร้ำงควำมรู้สึกสะท้อนให้ปรำกฏควำมขัดแย้งกับองค์ประกอบ
เมืองโดยรวม (ภาพที่ 4.4.3-8)

ภาพที่ 4.4.3-8 โครงสร้ำงเมืองสะท้อนให้ปรำกฏทัศนียภำพโดยรวม ประกอบด้วยควำมโดดเด่นของ ขนำดสัดส่วน รูปร่ำง-รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำและ เส้นสำยที่หลำกหลำย โดยเฉพำะกับโครงสร้ำง
รำง BTS ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงกำร
4.3) ผลกระทบต่อทัศนียภาพจากโครงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)
เพื่ อ กำรรั บ รู้ ผ ลกระทบต่ อ ทั ศ นี ย ภำพจึ ง น ำข้ อ มู ล โครงสร้ ำ งสถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ( S4)
มำซ้อนทับ (over-lay) กับโครงสร้ำงสถำนภำพสิ่งแวดล้อมปัจจุบั น (ภาพที่ 4.4.3-9 ถึง ภาพที่ 4.4.3-16)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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จำแนกตำมทิศ) นำมำประเมินคุณค่ำทำงสุนทรียภำพโดยอำศัยหลักกำรประสำนควำมกลมกลืน และควำมโดด
เด่น (ควำมขัดแย้ง) ขององค์ประกอบควำมงำม (composition)

ภาพที่ 4.4.3-9 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ (ขวำ)
ในบริเวณทิศเหนือ

ภาพที่ 4.4.3-10 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ (ขวำ)
ในบริเวณทิศใต้
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.4.3-11 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ (ขวำ)
ในบริเวณทิศตะวันออก

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.4.3-12 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ (ขวำ)
ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.4.3-13 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ (ขวำ)
ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้

ภาพที่ 4.4.3-14 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ (ขวำ)
ในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 4.4.3-14 (ต่อ)

ภาพที่ 4.4.3-15 ภำพเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่โครงกำรปัจจุบัน (ซ้ำย) และภำพภำยหลังมีโครงกำรฯ (ขวำ)
ในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้
4.4) การประเมินคุณค่าทางทัศนียภาพ
(1) กำรประเมิ น คุ ณ ค่ ำ ทำงทั ศ นี ย ภำพตำมแนวทิ ศ เหนื อ และตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
กำรประเมินผลกระทบอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯตำมแนวทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือปรำกฏดังนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 4.4.3-1 ประเมินคุณค่ำทำงสุนทรียภำพ เพื่อกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมำจำกกำร
ดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ
เส้น

สี

รูปร่าง/รูปทรง
H
C

ขนาด/สัดส่วน
H
C

พื้นผิว
H

C

แสง/เงา
H
C

รวม
H

C

โครงสร้างทัศนียภาพ
สิ่งก่อสร้าง
ควำมสูงอำคำร 15-23
เมตร
ควำมสูงอำคำร
>23.10 เมตร
องค์ประกอบเมือง
ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ
สัญญำณไฟจรำจร
ป้ำยสัญญำณจรำจร
ป้ำยโฆษณำ
ป้ำยประกำศ
ตู้ไปรษณีย์
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ
เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง
(สูง 12,14 เมตร)
เสำไฟฟ้ำแรงดันต่ำ
(สูง 8,10 เมตร)
เสำไฟฟ้ำส่องถนน (สูง
10.50 เมตร)
สถำนี - รำงสถำนี
ต้นไม้ในเมือง
ไม้ยืนต้น
ไม้ดอก
พืชคลุมดิน

H

C

H

C

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

3

3

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

3

3

1
1
0

0
0
1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

5
5
4

1
1
2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

รวม

3

11

14

0

9

5

1

13

11

3

14

0

2
2
2
52

4
4
4
32

ร้อยละ

3.57 13.10 16.67 0.00

10.71

5.95

1.19

15.48

13.10

3.57

16.67

0

84
61.90

38.10
100%

หมายเหตุ : H หมำยถึง Harmony C หมำยถึง Contrast

จำกตารางที่ 4.4.3-1พบว่ำโครงกำรฯมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดแนวทิศเหนือ และ
ตะวันตกเฉียงเหนือ คือ มีควำมประสำนกลมกลืนทำงองค์ประกอบด้ำนควำมสวยงำม (น่ำดูน่ำชม) คิดเป็นร้อยละ
61.90 มำกกว่ำควำมขัดแย้ง กล่ำวคือควำมขัดแย้งคิดเป็นร้อยละ 38.10
และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำควำมประสำนกลมกลืนทำงองค์ประกอบด้ำนควำม
สวยงำม เรียงลำดับจำกมำก-น้อย คือ สี และแสง/เงำ มีค่ำคิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมำเป็นพื้นผิว รูปร่ำง/
รูปทรง เส้น และขนำด/สัดส่วน มีค่ำคิดเป็นร้อยละ 13.10, 10.71, 3.57 และ 1.19 ตำมลำดับ ขณะควำม
ขัดแย้งเรียงลำดับจำกมำก-น้อย คือ ขนำด/สัดส่วน เส้น รูปร่ำง/รูปทรง และพื้นผิว ตำมลำดับ มีค่ำคิดเป็นร้อยละ
15.48, 13.10, 5.95 และ 3.57
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(2) กำรประเมิ น คุ ณ ค่ ำ ทำงทั ศ นี ย ภำพแนวทิ ศ ตะวั น ออกและตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เพื่ อ กำรประเมิ น ผลกระทบอั น เนื่ อ งมำจำกกำรด ำเนิ น โครงกำรฯ ตำมแนวทิ ศ ตะวั น ออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรำกฏดังตารางที่ 4.4.3-2 ดังนี้
ตารางที่ 4.4.3-2 ประเมินคุณค่ำทำงสุนทรียภำพ เพื่อกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงทัศนียภำพ
อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
H

C

H

C

H

C

ขนาด/
สัดส่วน
H
C

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0
1
H
0
1
0

1
0
C
1
0
1

1
1
H
1
1
1

0
0
C
0
0
0

0
1
H
1
1
1

1
0
C
0
0
0

0
0
H
0
0
0

1
1
C
1
1
1

1
1
H
1
1
1

0
0
C
0
0
0

1
1
H
0
1
1

0
0
C
1
0
0

3
5
H
3
5
4

3
1
C
3
1
2

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

5

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

4

8

12

0

8

4

1

11

9

3

11

1

2
2
2
45

4
4
4
27

4.17

15.28

1.39

เส้น
โครงสร้างทัศนียภาพ
สิ่งก่อสร้าง
ควำมสูงอำคำร
15-23 เมตร
ควำมสูงอำคำร
>23.10 เมตร
องค์ประกอบเมือง
ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ
ที่พักผู้โดยสำร ป้ำยจอดรถ
โครงสร้างทัศนียภาพ
สะพำนลอย
ป้ำยโฆษณำ
ตู้ไปรษณีย์
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ
เสำไฟฟ้ำส่องถนน
(สูง 10.50 เมตร)
สถำนี - รำงสถำนี
ต้นไม้ในเมือง
ไม้ยืนต้น
ไม้ดอก
พืชคลุมดิน
รวม
ร้อยละ

สี

รูปร่าง/รูปทรง

5.56 11.11 16.67 0.00 11.11

5.56

พื้นผิว

แสง/เงา

รวม

H

C

H

C

H

C

1.39 15.28 12.50

72
62.50 37.50
100%

หมายเหตุ : H หมำยถึง Harmony C หมำยถึง Contrast

จำกตารางที่ 4.4.3-2 พบว่ำโครงกำรฯ มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมตลอดแนวทิศ
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีควำมประสำนกลมกลืนทำงองค์ประกอบด้ำนควำมสวยงำม (น่ำดูน่ำชม)
คิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งมำกกว่ำควำมขัดแย้ง กล่ำวคือควำมขัดแย้งคิดเป็นร้อยละ 37.50
และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำควำมประสำนกลมกลืนทำงองค์ประกอบด้ำน
ควำมสวยงำม เรียงลำดับจำกมำก-น้อย คือ สี แสง/เงำ พื้นผิว รูปร่ำง/รูปทรง เส้น และขนำด/สัดส่วน มีค่ำ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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คิดเป็นร้อยละ 16.67, 15.28, 12.50, 11.11, 5.56 และ 1.39 ขณะควำมขัดแย้งเรียงลำดับจำกมำก-น้อย คือ
ขนำด/สัดส่วน เส้น รูปร่ำง/รูปทรง พื้นผิว และแสง/เงำ มีค่ำคิดเป็นร้อยละ 15.28, 11.11, 5.56, 4.17 และ 1.39
(3) กำรประเมินคุณค่ำทำงทัศนียภำพตำมแนวทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อกำรประเมินผลกระทบอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
ผลปรำกฏดังตารางที่ 4.4.3-3 ดังนี้
จำกตารางที่ 4.4.3-3 พบว่ำ โครงกำรฯ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดแนวทิศ
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ คือมีควำมประสำนกลมกลืน ทำงองค์ประกอบควำมงำม (น่ำดู น่ำชม) คิด
เป็นร้อยละ 60.00 ซึ่งมำกกว่ำควำมขัดแย้งคิดเป็นร้อยละ 40.00 และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำควำม
ประสำนกลมกลืนขององค์ประกอบควำมงำม เรียงลำดับจำกมำก-น้อย คือ สี พื้นผิว แสง/เงำ รูปร่ำง/รูปทรง
เส้น และขนำด/สัดส่วน มีค่ำคิดเป็นร้อยละ 16.67, 13.33, 13.33, 12.22, 3.33 และ 1.11 ตำมลำดับ ขณะที่
ควำมขัดแย้ง เรียงลำดับมำก-น้อย คือ ขนำด/สัดส่วน เส้น รูปร่ำง/รูปทรง พื้นผิว และแสงเงำ มีค่ำคิดเป็นร้อย
ละ 15.56, 13.33, 4.44, 3.33 และ 3.33
ตารางที่ 4.4.3-3 ประเมินคุณค่ำทำงสุนทรียภำพ เพื่อกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงทัศนียภำพ
อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
เส้น
โครงสร้างทัศนียภาพ
สิ่งก่อสร้าง
ควำมสูงอำคำร 15-23 เมตร
ควำมสูงอำคำร >23.10 เมตร
องค์ประกอบเมือง
ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ
ที่พักผู้โดยสำร ป้ำยจอดรถ
สะพำนลอย
โครงสร้างทัศนียภาพ
องค์ประกอบเมือง (ต่อ)
ป้ำยโฆษณำ
ป้ำยประกำศ
ท่อดับเพลิง
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง (สูง 12,14 เมตร)
เสำไฟฟ้ำแรงดันต่ำ (สูง 8,10 เมตร)
เสำไฟฟ้ำส่องถนน (สูง 10.50 เมตร)
สถำนี - รำงสถำนี
ต้นไม้ในเมือง
ไม้ยืนต้น
ไม้ดอก
พืชคลุมดิน

สี

รูปร่าง/รูปทรง

ขนาด/สัดส่วน

พื้นผิว

แสง/เงา

รวม

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

0
0

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

0
0

1
1

3
3

3
3

0
1
0
H

1
0
1
C

1
1
1
H

0
0
0
C

0
1
1
H

1
0
0
C

0
0
0
H

1
1
1
C

1
1
1
H

0
0
0
C

1
1
0
H

0
0
1
C

3
5
3
H

3
1
3
C

1
0
0

0
1
1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

5
4
4

1
2
2

0
0
0
1

1
1
1
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
1

1
1
1
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

4
4
4
6

2
2
2
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

2
2
2

4
4
4
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ตารางที่ 4.4.3-3 (ต่อ)
เส้น

สี

โครงสร้างทัศนียภาพ

H

C

H

C

รวม

3

12

15

0

ร้อยละ

3.33

13.33

16.67

หมายเหตุ

รูปร่าง/รูปทรง
H
C
11

0.00 12.22

ขนาด/สัดส่วน
H
C

4

1

4.44

1.11

14

พื้นผิว

แสง/เงา

รวม

H

C

H

C

12

3

12

3

3.33

13.33

3.33

15.56 13.33

H
54

C
36
90

60.00 40.00
100%

: H หมำยถึง Harmony C หมำยถึง Contrast

(4) กำรประเมินคุณค่ำทำงทัศนียภำพตำมแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ เพื่อกำร
ประเมินผลกระทบอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ผลปรำกฏดัง
ตารางที่ 4.4.3-4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4.3-4 ประเมินคุณค่ำทำงสุนทรียภำพ เพื่อกำรประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงทัศนียภำพ
อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้
เส้น
โครงสร้างทัศนียภาพ

สี

รูปร่าง/รูปทรง

ขนาด/สัดส่วน

พื้นผิว

แสง/เงา

รวม

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

0
0

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0

4
4

2
2

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

3

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

3

3

ป้ำยโฆษณำ

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

ป้ำยประกำศ

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

5

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

4

2

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

2

11

13

0

9

4

2

11

10

3

12

1

2
2
2
47

4
4
4
30

สิ่งก่อสร้าง
ควำมสูงอำคำร 15-23 เมตร
ควำมสูงอำคำร >23.10 เมตร
องค์ประกอบเมือง
สัญญำณไฟจรำจร
ป้ำยสัญญำณจรำจร
สะพำนลอย

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
เสำไฟฟ้ำแรงดันสูง
(สูง 12,14 เมตร)
เสำไฟฟ้ำแรงดันต่ำ
(สูง 8,10 เมตร)
เสำไฟฟ้ำส่องถนน
(สูง 10.50 เมตร)
สถำนี - รำงสถำนี
ต้นไม้ในเมือง
ไม้ยืนต้น
ไม้ดอก
พืชคลุมดิน
รวม
ร้อยละ
หมายเหตุ

2.56 14.10 16.67 0.00 11.54

5.13

2.56

14.10 12.82

3.85

15.38

1.28

77
61.04

38.96
100%

: H หมำยถึง Harmony C หมำยถึง Contrast
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จำกตารางที่ 4.4.3-4 พบว่ำโครงกำรฯมีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อ มตลอดแนวทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ คือมีควำมประสำนกลมกลืนทำงองค์ประกอบด้ำนควำมสวยงำม (น่ำดูน่ำชม) คิด
เป็นร้อยละ 61.04 ซึ่งมำกกว่ำควำมขัดแย้ง กล่ำวคือควำมขัดแย้งคิดเป็นร้อยละ 38.96
และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำควำมประสำนกลมกลืนทำงองค์ประกอบด้ำนควำม
สวยงำมเรียงลำดับจำกมำก-น้อย คือ สี แสง/เงำ พื้นผิว รูปร่ำง/รูปทรง เส้น และขนำดสัดส่วน มีค่ำคิดเป็น
ร้อยละ 16.67, 15.38, 12.82, 11.54, 2.56 และ 2.56 เรียงตำมลำดับ ขณะควำมขัดแย้งเรียงลำดับจำกมำกน้อย คือ เส้น ขนำด/สัดส่วน รูปร่ำง/รูปทรง พื้นผิว และแสง/เงำ มีค่ำคิดเป็นร้อยละ 14.10,14.10, 5.13,
3.85 และ 1.28 ตำมลำดับ
(5) กำรประเมินคุณค่ำทำงทัศนียภำพโดยรวม เพื่อกำรประเมินผลกระทบโดยรวมอัน
เนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมแนวทิศดังกล่ำวข้ำงต้น ปรำกฏผลดังตารางที่ 4.4.3-5 ดังนี้
ตารางที่ 4.4.3-5 กำรประเมินผลกระทบทำงทัศนียภำพอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ โดยรวม
เส้น

สี

รูปร่าง/รูปทรง

ขนาด/สัดส่วน

พื้นผิว

แสง/เงา

รวม

โครงสร้างทัศนียภาพ
ตำมแนวทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตำมแนวทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำมแนวทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตำมแนวทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
และทิศใต้

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

H

C

3

11

14

0

9

5

1

13

11

3

14

0

52

32

4

8

12

0

8

4

1

11

9

3

11

1

45

27

3

12

15

0

11

4

1

14

12

3

12

3

54

36

2

11

13

0

9

4

2

11

10

3

12

1

47

30

รวม

12

42

54

0

37

17

5

49

42

12

49

5

ร้อยละ

3.72

13.00

16.72

0.00

11.46

5.26

1.55

15.17

13.00

3.72

15.17

1.55

หมายเหตุ

199

125
323

61.61

38.70

: H หมำยถึง Harmony C หมำยถึง Contrast

จำกตารางที่ 4.4.3-5 พบว่ำโครงสร้ำงสิ่งแวดล้อมรอบโครงกำรฯ ยังสะท้อนให้ปรำกฏ
คุณค่ำควำมสวยงำม (ควำมน่ำดูน่ำชม) ของทัศนียภำพโดยรวม ด้วยองค์ประกอบควำมงำมปรำกฏค่ำควำม
กลมกลืน มำกกว่ำค่ำควำมขัดแย้ง (61.61>38.70) สะท้อนให้รู้สึกได้ของควำมน่ำตื่นตำตื่นใจขณะได้พบเห็น
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดที่ว่ำ โครงสร้ำงของภำพหรือภูมิประเทศที่ปรำกฏ ประกอบด้วยองค์ประกอบของควำม
สวยงำมต่ำงๆ แต่บำงองค์ประกอบ (ซึ่งเป็นระบบย่อย) ยังปรำกฏคุณค่ำควำมโดดเด่นเหนือองค์ประกอบควำม
งำมอื่นๆ ซึ่งจะมีผลเร้ำหรือกระตุ้นควำมใคร่รู้ใคร่เห็นแก่ผู้ดูผู้ชมมำกขึ้นเรียกว่ำ “เกิดควำมเด่นในระบบ”
(โครงสร้ำงไม่เปลี่ยน แต่บำงบทบำทเปลี่ยน)
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บทที่ 5
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1

หลักการ
กำรประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม กำรศึกษำกำรเปลี่ ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่วงนนทรี -สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะพิจำรณำผลกระทบกรณี
เมื่อมีกำรก่อสร้ำงโครงกำร โดยได้แยกกำรประเมินออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้ำง และ ระยะดำเนินกำร
ครอบคลุมปัจจัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้ำน คือ ทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์
คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต
โดยจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะได้กำหนดแนวทำงในกำรประเมินทั้งทิศทำงและขนำดของ
ผลกระทบ มีรำยละเอียดดังนี้
1) ทิศทำงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทิศทำงบวก คือ เกิดผลกระทบในทิศทำงที่ดี
เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และทิศทำงลบ คือ เกิดผลกระทบในทำงที่แย่ลง เสื่อมลง ต้องมีกำรดำเนินกำร
สร้ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ขนำดของผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โดยพิ จำรณำตำมหลั ก กำรของโครงสร้ำง (structure) และ
หน้ำที่ (Function) ของสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกได้ดังนี้
(1) ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กิจกรรมของโครงกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและ
หน้ำที่เพียงเล็กน้อย สิ่งแวดล้อมสำมำรถฟื้นคืนสภำพได้อย่ำงรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
(2) ผลกระทบระดับต่ำ หมำยถึง กิจกรรมของโครงกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและหน้ำที่
ของสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระยะสั้น สิ่งแวดล้อมสำมำรถฟื้นฟูและกลับเข้ำสู่
สภำพเดิมได้ในระยะเวลำสั้น
(3) ผลกระทบระดับปำนกลำง หมำยถึง กิจกรรมของโครงกำรก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ำงและหน้ำที่ของสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ต้องใช้ระยะเวลำพอสมควรในกำร
ฟื้นคืนสภำพกลับมำมีโครงสร้ำงและหน้ำที่ได้เช่นเดิม
(4) ผลกระทบระดับมำก หมำยถึง กิจกรรมของโครงกำรก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
และหน้ำที่ของสิ่งแวดล้อมไปจำกเดิมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ยำกต่อกำรฟื้นฟูคืนสภำพ
กลั บ มำเหมื อ นเดิ ม ได้ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ เทคโนโลยี เข้ ำช่ ว ยในกำรฟื้ น ฟู คื น สภำพสิ่ งแวดล้ อ มจึ งจะกลั บ มำมี
โครงสร้ำงและหน้ำที่ใกล้เคียงเช่นเดิม
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชลกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี -สำทร)
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เป็นกิจกรรมกำรก่อสร้ำงสถำนีที่ได้เคยออกแบบไว้ตั้งแต่ก่อสร้ำงโครงกำร
เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยจะเป็นกำรก่อสร้ำงส่วนฐำนรำกของสะพำนทำงเชื่อมเข้ำสู่ตัวสถำนีเท่ำนั้น เนื่องจำกส่วน
รับน้ำหนักโครงสร้ำงสถำนีที่เชื่อมต่อกับทำงวิ่ งทำงโครงกำรได้มีกำรจัดสร้ำงเตรียมไว้แล้วตั้งแต่กำรก่อสร้ำง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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โครงกำรในปี พ.ศ. 2538 โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) มี
รำยละเอียดดังนี้
5.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
5.2.1 สภาพภูมิประเทศ
1) ระยะก่อสร้าง
กำรก่อสร้ำงเป็นเพียงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โดยกำรก่อสร้ำงฐำนรำกสะพำนทำง
เชื่อมต่อเข้ำสู่สถำนี ไม่มีกำรปรับสภำพระดับควำมสูงต่ำของพื้นที่ โดยรักษำระดับทำงเดินเท้ำเช่นเดิม ในส่วน
ของเส้นทำงรถไฟฟ้ำได้มีกำรก่อสร้ำงมำแล้วเป็นเพียงสถำนีเข้ ำมำเชื่อมต่อ ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับควำม
สูงต่ำของพื้นที่เช่นกัน จึงประเมินว่ำไม่เกิดผลกระทบต่อสภำพลักษณะภูมิประเทศ
2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดำเนินกำรไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศทั้งใน
ส่วนของเส้นทำงกำรเดินรถไฟฟ้ำและส่วนสถำนีรถไฟฟ้ำจึงประเมินว่ำไม่เกิดผลกระทบต่อสภำพภูมิประเทศ
5.2.2 อุทกวิทยานาผิวดินและการระบายนา
1) ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้ำงในส่วนของกำรดำเนินกำรจัดทำฐำนรำกสะพำนทำงเชื่อมเข้ำสู่สถำนี มีกำรก่อสร้ำง
โดยกำรใช้เข็มเจำะ ซึ่งจะมีกำรขุดเจำะดินและเทคอนกรีตเพื่อจัดทำฐำนรำก กิจกรรมดังกล่ำวอำจมีเศษดิน
จำกกำรขุดเจำะกองและตกหล่นบนพื้นในเขตพื้นทีก่ ่อสร้ำง ซึ่งอำจกีดขวำงทำงไหลของน้ำฝนโดยเฉพำะฤดูฝน
มีผลต่อกำรระบำยน้ำลงสู่ท่อน้ำสำธำรณะ ทำให้กำรไหลของน้ำช้ำลงทำให้เกิดปัญหำกำรท่วมขังของน้ำได้
แต่กำรก่อสร้ำงสถำนี ศึกษำวิทยำ (S4) จะมีกำรก่อสร้ำงฐำนรำกสะพำนทำงเชื่อมและลิ ฟต์ ใช้เวลำในกำร
ก่อสร้ำงประมำณ 28 วัน และปัจจุบันคลองสำทรและคลองช่องนนทรี ได้มีกำรควบคุมกำรระบำยน้ำจำกศูนย์
ปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุงพื้นที่นคร 2 และ 3 ตำมลำดับ มีกำลังกำรสูบน้ำรวม 12.0 และ 29.0 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวินำที จึงประเมินเกิดผลกระทบทำงลบระดับต่าต่ออุทกวิทยำน้ำผิวดินและกำรระบำยน้ำ
ส่วนกำรไหลของน้ำตำมสภำพธรรมชำติ โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำไม่มีสิ่งก่อสร้ำงใดๆ
ดำเนิ น กำรในคลองสำทร จึ งไม่มีกำรเปลี่ ย นแปลงกำรไหลของน้ำในคลองสำทร แต่มีโครงกำรบำงส่ วนที่
ก่อ สร้ ำงอยู่ เหนื อ คลองสำทร อำจมี เศษวัส ดุ ปู น ล่ ว งหล่ น ลงในคลองได้ บ้ ำง อย่ ำงไรก็ ดี ท ำงโครงกำรได้
กำหนดให้ มีวัสดุผ้ำใบ/ผ้ำตำข่ำย ห่ อหุ้มส่ วนที่มีกำรก่อสร้ำงเพื่อป้องกั นกำรล่วงหล่นของเศษวัสดุดังกล่ำว
จึงประเมินว่ำมีผลกระทบทำงลบในระดับต่า
2) ระยะดาเนินการ
ระยะด ำเนิ น กำร ระบบกำรเดิ น รถไฟฟ้ ำ ไม่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ อุ ท กวิ ท ยำน้ ำผิ ว ดิ น และ
กำรระบำยน้ำ และเมื่อพิจำรณำตัวโครงสร้ำงของโครงกำรที่ประกอบด้วย โครงสร้ำงของสถำนี ที่มีควำมกว้ำง
ประมำณ 24 เมตร ควำมยำว 150 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 3,600 ตำรำงเมตร วำงซ้อนทับพื้นที่เดิมที่เป็นพื้นที่
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ถนน จึงไม่ทำให้กำรระบำยน้ำลดลงหรือต่ำงไปจำกเดิม โดยน้ำฝนบนหลังคำจะถูกรวบรวมลงในท่อระบำยน้ำ
ของสถำนี ขนำด 30 เซนติเมตรและไหลรวมในท่อพักน้ำของสถำนีก่อนระบำยลงท่อระบำยน้ำสำธำรณะบน
ถนนสำทรใต้ของกรุงเทพมหำนคร และโครงสร้ำงของสถำนีไม่ได้มีส่วนก่อสร้ำงใดๆ ลงในคลองสำทร จึงทำให้
ลักษณะกำรไหลและระบำยน้ำในคลองสำทรมีลักษณะเป็นไปในลักษณะเดิมที่เคย ประกอบกับคลองสำทรและ
คลองช่ อ งนนทรี ได้ มี ก ำรควบคุ ม กำรระบำยน้ ำจำกศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรและซ่ อ มบ ำรุ ง พื้ น ที่ น คร 2 และ 3
ตำมลำดับ มีกำลังกำรสูบน้ำรวม 12.0 และ 29.0 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และจำกอดีตมำจนถึงปัจจุบันไม่เคย
เกิดปัญหำกำรระบำยน้ำในคลองดังกล่ำว จึงประเมินว่ำในช่วงกำรดำเนินกำรไม่มีผลกระทบต่ออุทกวิทยำน้ำ
ผิวดินและกำรระบำยน้ำ
5.2.3 คุณภาพนาผิวดิน
1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรฯ ที่อำจทำให้คลองสำทรได้รับผลกระทบ ได้แก่ กิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงที่มีฝุ่นละอองขณะก่อสร้ำง กำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภค กำรก่อสร้ำงฐำนรำกของสะพำนเชื่อมเข้ำสู่
สถำนี ซึ่งใช้ระยะเวลำประมำณ 28 วัน กิจกรรมดังกล่ำวอำจทำให้เกิดกำรไหลของน้ำที่ผ่ำนเศษดิน ปูน ก่อน
ลงสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะ และไหลลงสู่คลองสำทรได้ และจำกกำรสำรวจเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้ำในคลอง
สำทร พบว่ำ ปัจจุบันคุณภำพน้ำในคลองสำทรจัดอยู่ในคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 คือเป็นแหล่งรองรับน้ำ
เสียและเพื่อกำรคมนำคม และจำกรำยละเอียดของโครงกำร เนื่องจำกเป็นกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ไม่ใหญ่มำก มี
คนงำนดำเนินกำรก่อสร้ำง จำนวน 50 คน จึงกำหนดให้ใช้ระบบห้องสุขำเป็นแบบตู้สุขำเคลื่อนที่ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 5 ตู้ (ตำมมำตรฐำนห้องสุขำ 10 คน/ห้อง) ซึ่งจะตั้งอยู่ บนพื้นที่ว่ำงเกำะกลำงถนนสำทร หน้ำซอย
สำทร 11 และมีระบบบำบัดน้ำแบบ onsite treatment (septic tank) บำบัดน้ำเสียให้ได้ค่ำมำตรฐำนก่อน
ทิ้งน้ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้วโดยต่อท่อลงสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะบนถนนสำทรใต้ ดังนั้นผลกระทบในระยะ
ก่อสร้ำงต่อคุณภำพน้ำผิวดินมีผลกระทบทางลบในระดับต่า
2) ระยะดาเนินการ
กิจกรรมของโครงกำร เมื่อเปิดใช้งำนเป็นกิจกรรมกำรให้บริกำรขนส่งมวลชน โดยบนสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) มีห้องน้ำสำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่บนสถำนี (เช่น จำหน่ำยตั๋ว ประชำสัมพันธ์ รักษำควำมปลอดภัย
และติดต่อสื่อสำร) ในแต่ละวันสูงสุดไม่เกิน 10 คน เมื่อคิดกำรใช้น้ำ 50 ลิตร/คน/วัน คิดเป็นปริมำณน้ำเสีย
รวม 50X10X0.8 = 400 ลิ ตร/วัน หรื อ 0.40 ลู กบำศก์เมตร/วัน (คิดอัต รำกำรเกิดน้ ำเสี ยร้อยละ 80 ของ
ปริ มำณน้ ำใช้ ) ทั้ งน้ ำเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจะถู กบ ำบั ดโดยระบบบ ำบั ดน้ ำเสี ยส ำเร็จรูป (septic tank) ขนำดควำมจุ 2
ลูกบำศก์เมตร ที่มีกำรติดตั้งไว้ในสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) และน้ำที่ผ่ำนกำรบำบัดจะถูกรวบรวมและต่อ
ลงท่อระบำยน้ ำสำธำรณะของกรุงเทพมหำนคร โดยไม่มี กำรปล่ อยลงคลองสำทรโดยตรง ดังนั้น ในระยะ
ดำเนินกำรจึงไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภำพน้ำผิวดิน
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5.2.4 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
5.2.4.1 อุตุนิยมวิทยา
กำรศึก ษำด้ ำนมลพิ ษ อำกำศ ปั จ จั ยที่ มีอิ ท ธิพ ลต่อ ระดั บ ควำมเข้ม ข้น ของมลสำรต่ ำงๆ มีปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องหลักๆ 3 ด้ำน ได้แก่ แหล่งกำเนิดสำรมลพิษทำงอำกำศ (Emission Source) อำกำศหรือบรรยำกำศ
(Atmosphere) หรื อ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ (Meteorology) และสภำพสิ่ งแวดล้ อ มโดยรอบของผู้ รั บ ผลกระทบ
ซึ่งอำกำศหรือบรรยำกำศเป็น ส่วนรับรองสำรมลพิษทำงอำกำศที่ถูกระบำยออกจำกแหล่งกำเนิด และเป็น
ตัวกลำงให้ส ำรมลพิษทำงอำกำศแพร่กระจำยออกไปสู่ ผู้รับผลกระทบโดยมีปัจจัยทำงอุตุนิยมวิทยำ ได้แก่
อุณหภูมิของอำกำศ ควำมเร็วและทิศทำงลม หรือสภำพอำกำศทั่วไป ณ เวลำนั้นๆ เช่น กำรเกิดฝนที่จะช่วยทำ
ให้ มลสำรเจือจำงลง เป็ น ต้น ข้อมูลสถิติอุตุนิยมวิทยำได้รับ กำรรวบรวมจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ โดยสถำนี
ตรวจวัดอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำรมำกที่สุด ได้แก่ สถำนีอุตุนิยมวิทยำกรุเทพ
ซึ่งเป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยำคำบ 30 ปี (พ.ศ.2529-2559) เมื่อพิจำรณำภำพรวมผลกระทบด้ำนอุตุนิยมวิทยำ
ในระยะก่อสร้ำง จำกโครงสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ที่มีกำรก่อสร้ำงประมำณ 3,600 ตำรำงเมตร แต่มีเนื้อที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกสภำพเดิมประมำณ 72.5 ตำรำงเมตร เป็นโครงสร้ำงเสำสะพำนเชื่อมเข้ำ สถำนีและลิฟต์
และเมื่อก่อ สร้ำงแล้ ว เสร็ จ จะมีโครงสร้ำงของสถำนีค รอบลงบนเส้ นทำงเดิม เมื่อ ประเมิน ในภำพรวมของ
โครงกำรคำดว่ำจะส่งผลกระทบทางลบในระดับต่าต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอุตุนิยมวิทยำและภูมิอำกำศของ
พื้นที่ใกล้เคียง
5.2.4.2 คุณภาพอากาศ
1) ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบหลักจำกกำรก่อสร้ำงปรับปรุงพื้นที่ของกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ของระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) โดยทั่วไปจะเกิดจำกฝุ่นละอองและก๊ำซที่ระบำยจำก
เครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในกำรเตรียมกำรก่อสร้ำงและยำนพำหนะสำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้ำงที่เข้ำออกใน
พื้นที่ก่อสร้ำง โดยเฉพำะผลกระทบจำกฝุ่นละออง จะเกิดจำกกำรขุดเจำะและกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุงำน ซึ่งมี
แนวโน้มกำรเกิดฝุ่นละอองน้อยกว่ำกำรก่อสร้ำงถนน เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงถนนจะมีกำรเปิดหน้ำดินตลอดแนว
เส้นทำงโครงกำร โดยกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) มีกำรก่อสร้ำงหลักในพื้นที่ขนำดเล็กจำกกำรก่อสร้ำง
ตอม่อสะพำนและลิฟต์เท่ำกับ 72.5 ตำรำงเมตร (พื้นที่ก่อสร้ำงตอม่อสะพำน 2.5x6x4=60 ตำรำงเมตร พื้นที่
ก่อสร้ำงลิฟต์ 2.5x2.5x2=12.5 ตำรำงเมตร)
ในส่ว นกำรคำดกำรณ์ ผ ลกระทบด้ำนคุณ ภำพอำกำศของกิจกรรมกำรก่อสร้ำง โดยใช้ กำรช่ว ย
วิเครำะห์จำกแบบจำลอง AERMOD Ver.9.2 จะมีกำรใช้สมกำรหลัก Gaussian Plume Dispersion Model
ควบคู่ ไปกั บ กำรใช้ ก ำรอ้ ำงอิ งค่ ำตั ว แปรอั ต รำกำรปลดปล่ อ ยมลสำร (Emission Factor) ในเอกสำรของ
US.EPA เรื่อง Compilations of Emission Factor, AP-42, 1995 ระบุว่ำ กำรระบำยฝุ่ นละอองจำกพื้น ที่
ก่ อ สร้ ำ งจะขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของกิ จ กรรม องค์ ป ระกอบของดิ น ควำมชื้ น ของดิ น รวมทั้ ง สภำพทำง
อุตุนิยมวิทยำ เช่น ควำมเร็วลม และทิศทำงลม รวมถึงระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองใน
อำกำศจะแปรตำมปริมำณฝุ่นจำกแหล่งกำเนิด และส่วนประกอบของดินที่มีอนุภำคขนำดเล็ก แต่จะแปรผกผัน
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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กับ ควำมชื้น ในดิน โดย US.EPA ได้ให้ ค่ำ Emission Factor ของกำรปลดปล่ อยฝุ่ นละอองรวมจำกกำรฟุ้ ง
กระจำยโดยลมในพื้นที่ก่อสร้ำง (Wind Erosion for Construction Site) มีค่ำอัตรำกำรปลดปล่อยฝุ่นละออง
รวม (TSP) เท่ำกับ 0.85 เมกะตัน/เฮกเตอร์/ปี (Mg/hectare/year) หรือเท่ำกับ 2.6953 x 10-6 กรัม/ตำรำง
เมตร/วินำที (g/m2/s) โดยแจกแจงได้ดังนี้
TSP Emission Rate (24hr) = 0.85 *1000000 / (10000*365*30*24*3600)
= 2.6953 x 10-6 g/m2/s
เมื่อ TSP Emission Rate (24hr) คือ ค่ำอัตรำกำรปลดปล่อยฝุ่นละอองรวมจำกกำรฟุ้งกระจำย
โดยลมในพื้นที่ก่อสร้ำงในช่วงเวลำ 24 ชั่วโมง
เมื่อพิจำรณำค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) จำกกำรคำดกำรณ์ในกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
โครงกำร รวมกับค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นขนำดเล็กที่มีอยู่เดิม (ในที่นี้เลือกใช้ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดของ TSP จำก
จุดตรวจวัดคุณ ภำพอำกำศ ตั้งอยู่ ในบริเวณพื้นที่โครงกำร คือ บริเวณหน้ำธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เขตสำทร ในระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม 2560 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 0.148 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์
เมตร พบว่ำ AIA Sathorn Tower มีค่ำควำมเข้มข้นรวมสูงสุดคือ 0.14861 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ซึ่งมีค่ำ
ไม่เกินมำตรฐำนคือ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ดังตารางที่ 5.2.4-1 และภาพที่ 5.2.4-1
สำหรับ ค่ำอัตรำกำรปลดปล่อยฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ของกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงหนักในช่วงที่มีกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำร จะทำกำรอ้ำงอิงข้อมูลจำกรำยงำน
Building Construction Fugitive Dust ของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมของรัฐแคลิเฟอร์เนีย (California Air
Resources Board; CARB) ในปี 1997 โดยมีกำรประเมินค่ำอั ตรำกำรปลดปล่อยฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10
ไมครอน ให้มีอัตรำกำรปลดปล่อยอยู่ในช่วงร้อยละ 64 ของค่ำอัตรำกำรปลดปล่อยฝุ่นละอองรวม และเพื่อระบุ
ถึงค่ำอัตรำกำรปลดปล่อยฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน ของกิจกรรมกำรก่อสร้ำงหนักในช่วงที่มีกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำร จะทำกำรคำนวณโดยสมกำร ที่สำมำรถแจกแจงได้ ดังนี้
PM10 Emission Rate (24hr) = TSP Emission Rate (24hr) * (64/100)
= 2.6953 x 10-6 * (64/100)
= 1.725 x 10-6 g/m2/s
เมื่ อ PM10 Emission Rate (24hr) คื อ ค่ ำ อั ต รำกำรปลดปล่ อ ยฝุ่ น ละอองขนำดไม่ เกิ น 10
ไมครอน จำกกำรฟุ้งกระจำยโดยลมในพื้นที่ก่อสร้ำงในช่วงเวลำ 24 ชั่วโมง
จำกกำรพิ จ ำรณำค่ ำควำมเข้ ม ข้ น ของฝุ่ น ละอองขนำดไม่ เกิ น 10 ไมครอน (PM10) จำกกำร
คำดกำรณ์ในกิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำร รวมกับค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นขนำดเล็กที่มีอยู่เดิม (ในที่นี้เลือกใช้
ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดของ PM10 จำกจุดตรวจวัดคุณภำพอำกำศ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงกำร คือ บริเวณ
หน้ำธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ เขตสำทร ในระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม 2560 มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 0.078 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร พบว่ำ AIA Sathorn Tower มีค่ำควำมเข้มข้นรวมสูงสุดคือ 0.07839
มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ซึ่งมีค่ำไม่เกินมำตรฐำนคือ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ดังตารางที่ 5.2.4-2 และ
ภาพที่ 5.2.4-2
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จำกกำรคำดกำรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในระยะก่อสร้ำง พบว่ำมีค่ำไม่เกินมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ แต่อย่ำงไรก็
ตำมระหว่ำงกำรก่อสร้ำงย่ อมก่อให้ เกิดฝุ่ น ละออง ดังนั้น จึงสรุปว่ำกำรก่อสร้ำงของโครงกำรจะก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศระดับต่า
ตารางที่ 5.2.4-1 ค่ำฝุ่ น ละอองรวม (TSP) เฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง (มก./ลบ.ม.) บริเวณพื้ นที่ อ่อนไหว ในระยะ
ก่อสร้ำงของโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม
วัดเซนต์หลุยส์
0.00001
0.148
0.14801
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
0.00001
0.148
0.14801
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
0.00012
0.148
0.14812
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
0.00002
0.148
0.14802
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
0.00001
0.148
0.14801
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0.00001
0.148
0.14801
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
0.00000
0.148
0.14800
โรงพยำบำล บำงรัก
0.00009
0.148
0.14809
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
0.00002
0.148
0.14802
เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
0.00008
0.148
0.14808
อำคำรรัจนำกำร
0.00010
0.148
0.14810
Ascott
0.00006
0.148
0.14806
ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร
0.00018
0.148
0.14818
AIA Sathorn Tower
0.00061
0.148
0.14861
อำคำรแอทสำทร
0.00011
0.148
0.14811
ไบเออร์ไทย
0.00003
0.148
0.14803
สถำนฑูตพม่ำ
0.00005
0.148
0.14805
สถำนฑูตพม่ำ
0.00021
0.148
0.14821
อำคำร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทำวเวอร์
0.00011
0.148
0.14811
Health Land
0.00018
0.148
0.14818
สีลมสวีท คอนโด
0.00013
0.148
0.14813
W Bangkok
0.00003
0.148
0.14803
Sathorn Square
0.00003
0.148
0.14803
Golden Land Property
0.00002
0.148
0.14802
ตึกมหำนคร
0.00002
0.148
0.14802
คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
0.00000
0.148
0.14800
Blue Elephant Restaurant
0.00000
0.148
0.14800
บ้ำนสำทร
0.00003
0.148
0.14803
จุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB
0.00018
0.148
0.14818
หมายเหตุ: ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติดัดแปลงจำก
พืนที่อ่อนไหว
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ค่ามาตรฐาน1
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
0.330
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(1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในกิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 52ง.
วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2538
(2) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอน
พิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2547
(3) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอน
พิเศษ 58ง วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2550
(4) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2552

ตารางที่ 5.2.4-2 ค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.) บริเวณพื้นที่
อ่อนไหว ในระยะก่อสร้ำงโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม
ค่ามาตรฐาน1
วัดเซนต์หลุยส์
0.00001
0.078
0.07801
0.120
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
0.00000
0.078
0.07800
0.120
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
0.00007
0.078
0.07807
0.120
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
0.00001
0.078
0.07801
0.120
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
0.00001
0.078
0.07801
0.120
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0.00000
0.078
0.07800
0.120
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
0.00000
0.078
0.07800
0.120
โรงพยำบำล บำงรัก
0.00006
0.078
0.07806
0.120
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
0.00002
0.078
0.07802
0.120
เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
0.00005
0.078
0.07805
0.120
อำคำรรัจนำกำร
0.00007
0.078
0.07807
0.120
Ascott
0.00004
0.078
0.07804
0.120
ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร
0.00012
0.078
0.07812
0.120
AIA Sathorn Tower
0.00039
0.078
0.07839
0.120
อำคำรแอทสำทร
0.00007
0.078
0.07807
0.120
ไบเออร์ไทย
0.00002
0.078
0.07802
0.120
สถำนฑูตพม่ำ
0.00003
0.078
0.07803
0.120
สถำนฑูตพม่ำ
0.00013
0.078
0.07813
0.120
อำคำร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทำวเวอร์
0.00007
0.078
0.07807
0.120
Health Land
0.00011
0.078
0.07811
0.120
สีลมสวีท คอนโด
0.00008
0.078
0.07808
0.120
W Bangkok
0.00002
0.078
0.07802
0.120
Sathorn Square
0.00002
0.078
0.07802
0.120
Golden Land Property
0.00001
0.078
0.07801
0.120
พืนที่อ่อนไหว

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

5-7

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ตารางที่ 5.2.4-2 (ต่อ)
ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม
ค่ามาตรฐาน1
ตึกมหำนคร
0.00001
0.078
0.07801
0.120
คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
0.00000
0.078
0.07800
0.120
Blue Elephant Restaurant
0.00000
0.078
0.07800
0.120
บ้ำนสำทร
0.00002
0.078
0.07802
0.120
จุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB
0.00012
0.078
0.07812
0.120
หมายเหตุ: ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติดัดแปลงจำก
(1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในกิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่
25 พฤษภำคม พ.ศ. 2538
2) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ
104 ง. วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2547
(3) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง
วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2550
(4) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อ ง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2552
พืนที่อ่อนไหว

ภาพที่ 5.2.4-1 กำรกระจำยตั ว ของฝุ่ น ละอองรวม (TSP) เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง (มคก./ลบ.ม.) บริเวณพื้ น ที่
อ่อนไหว ในระยะก่อสร้ำงของโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 5.2.4-2 กำรกระจำยตัวของฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.)
บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ในระยะก่อสร้ำงของโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
2) ระยะดาเนินการ
กำรประเมินผลกระทบในระยะดำเนินกำรใช้แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ ประเมินผลกระทบใน
ระยะดำเนิน โครงกำรอันเนื่องมำจำกสำรมลพิษทำงอำกำศที่สำคัญที่ เกิดขึ้น จำกรถยนต์ ได้แก่ ฝุ่น ละออง
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ และก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ ทั้งนี้ กำรประเมินผลกระทบต่อคุณ ภำพอำกำศในระยะ
ดำเนินโครงกำร ทำงที่ปรึกษำจะใช้แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ CALINE 4 ของโปรแกรม CALRoads View Ver.
6.5.0 ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มีควำมเหมำะสมในกำรใช้ประเมินระดับควำมเข้มข้นของสำรมลพิษในอำกำศจำก
แหล่ งกำเนิ ดชนิ ดเส้ น (Line Source) เช่น ถนน ทำงเดิน รถ เป็ น ต้น แบบจำลองนี้ พั ฒ นำโดย California
Highway Authority จำกสมกำรพื้ น ฐำน Gaussian เป็ นแบบจ ำลองที่ ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แนะนำในกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในกำรศึกษำนี้จะใช้กรณีที่ลักษณะทำงอุตุนิยมวิทยำที่รุนแรงที่สุด (Worst Case) โดยที่แนะนำ
โดย CALINE 4 คือ ควำมเร็ว ลมเป็ น 1.0 เมตร/วินำที ควำมแปรปรวนของทิศ ทำงลมเท่ ำกับ 22.5 องศำ
ควำมคงตัวของชั้นบรรยำกำศ F ใช้ค่ำอุณหภูมิในบรรยำกำศ 28 องศำเซลเซียส
ส่วนข้อมูลปริมำณกำรจรำจรใช้ข้อมูลจำกกำรจรำจรบนถนนสำทรจำกทำงแยก YMCA ผลกำร
สำรวจปริมำณจรำจรพบว่ำมีกำรเดิน ทำงรวมทั้ง 2 ทิศทำง จำนวนเฉลี่ย 4,346 คัน /ชั่วโมง และจำกกำร
ประเมินปริมำณกำรจรำจรกรณีมีโครงกำร ถนนมีขนำด 4 ช่องจรำจร ควำมกว้ำงถนน คือ 16 เมตร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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อัตรำกำรระบำยสำรมลพิษต่อระยะทำงโดยเฉลี่ย (Emission Factor) ในกำรศึกษำนี้มลพิษทำง
อำกำศหลั ก ที่ น ำมำพิ จ ำรณำเกิ ด จำกกำรจรำจรในพื้ น ที่ โครงกำร ได้ แ ก่ ก๊ ำซคำร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนำดเล็ ก (PM10) เนื่องจำกไอเสียรถยนต์
ประกอบด้วยก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นละออง โดยสำรที่เป็นอันตรำยและมีปริมำณกำร
ปล่ อยจำกกำรจรำจรมำกที่ สุ ด คื อ ก๊ ำซคำร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ส ำหรั บก๊ ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
จำกไอเสี ยรถยนต์ส่ วนใหญ่ จะเป็ นไนตริกออกไซด์ และจะเปลี่ ยนรูปเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ ในที่สุ ด ส ำหรับ
ไฮโดรคำร์บอน (HC) เนื่องจำกเป็นก๊ำซที่เปลี่ยนรูปได้ง่ำยในบรรยำกำศ กำรทำนำยผลโดยใช้แบบจำลองอำจ
ให้ผลที่ไม่ถูกต้องและในปัจจุบันกำรทำนำยผลต้องใช้วิธีกำรที่ ซับซ้อน และมีควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติ จึงไม่
นิยมกำรทำนำยผล นอกจำกนี้ในประเทศไทยยังไม่มีค่ำมำตรฐำนสำหรับไฮโดรคำร์บอนในบรรยำกำศ ดังนั้นใน
กำรตีควำมผลกำรวิเครำะห์จึงให้ควำมแม่นยำน้อย ปริมำณไอเสียจำกกำรจรำจรของรถแต่ละประเภทที่ควำมเร็ว
ต่ำงๆ สำมำรถคำนวณได้โดยใช้ Emission factor ดังตารางที่ 5.2.4-3
ผลกำรศึกษำควำมเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) พบว่ำบริเวณจุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB เขต
สำทร มีค่ำควำมเข้มข้นจำกแบบจำลองสูงสุด คือ 0.238 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อรวมกับควำมเข้มข้น
พื้นฐำน 0.148 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ได้ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดเท่ำกับ 0.386 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่ง
เกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปของฝุ่นละอองรวมคือ 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร ดังรำยละเอียดตารางที่ 5.2.4-4 และภาพที่ 5.2.4-3
ผลกำรศึ ก ษำควำมเข้ ม ข้ น ฝุ่ น ละอองขนำดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน (PM10) พบว่ ำ บริ เวณ
จุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB เขตสำทร กทม. มีค่ำควำมเข้มข้นจำกแบบจำลองสูงสุดคือ 0.119 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร เมื่อรวมกับ ควำมเข้มข้น พื้นฐำน 0.078 มิลลิ กรัมต่อลู กบำศก์เมตร ได้ ค่ำควำมเข้มข้นสู งสุ ด
เท่ำกับ 0.197 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่งเกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปของฝุ่น
ละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน คือ 0.120 มิลลิ กรัมต่อลูกบำศก์เมตร รวมถึงพื้นที่อ่อนไหวอื่นที่มีค่ำเกิน
มำตรฐำนคือ โรงพยำบำลบำงรัก Ascott ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร และ AIA Sathorn Tower มีค่ำ 0.154,
0.142, 0.138 และ 0.168 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร แสดงดังตารางที่ 5.2.4-5 และภาพที่ 5.2.4-4
ตารางที่ 5.2.4-3 อัตรำกำรปลดปล่อยมลสำรทำงอำกำศจำกยำนพำหนะ (กรัมต่อกิโลเมตรต่อคัน)
ประเภทยานพาหนะ
PM10
TSP
NOx
CO
รถจักรยำนยนต์1/
0.005
0.01
0.027
10.123
รถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน2/
0.005
0.01
0.014
0.46
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็ก2/
0.398
0.796
4.116
2.177
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนำดใหญ่2/
1.855
3.71
1.061
0.07
หมายเหตุ: 1/ ค่ำเฉลี่ยของอัตรำกำรปลดปล่อยมลสำรที่ควำมเร็วต่ำงๆ กรมควบคุมมลพิษ (2552)
2/กรมควบคุมมลพิษ (2544)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 5.2.4-3 ค่ำควำมเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) จำกแบบจำลอง CALINE4

ภาพที่ 5.2.4-4 ค่ำควำมเข้มข้นฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำกแบบจำลอง CALINE4

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 5.2.4-4 ค่ำฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ในโครงกำร
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม
ค่ามาตรฐาน1
วัดเซนต์หลุยส์
0.060
0.148
0.208
0.330
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
0.004
0.148
0.152
0.330
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
0.048
0.148
0.196
0.330
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
0.004
0.148
0.152
0.330
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
0.029
0.148
0.177
0.330
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0.006
0.148
0.154
0.330
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
0.013
0.148
0.161
0.330
โรงพยำบำล บำงรัก
0.151
0.148
0.299
0.330
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
0.030
0.148
0.178
0.330
เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
0.043
0.148
0.191
0.330
อำคำรรัจนำกำร
0.038
0.148
0.186
0.330
Ascott
0.128
0.148
0.276
0.330
ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร
0.121
0.148
0.269
0.330
AIA Sathorn Tower
0.181
0.148
0.329
0.330
อำคำรแอทสำทร
0.063
0.148
0.211
0.330
ไบเออร์ไทย
0.041
0.148
0.189
0.330
สถำนฑูตพม่ำ
0.043
0.148
0.191
0.330
สถำนฑูตพม่ำ
0.050
0.148
0.198
0.330
อำคำร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทำวเวอร์
0.046
0.148
0.194
0.330
Health Land
0.045
0.148
0.193
0.330
สีลมสวีท คอนโด
0.027
0.148
0.175
0.330
W Bangkok
0.035
0.148
0.183
0.330
Sathorn Square
0.031
0.148
0.179
0.330
Golden Land Property
0.012
0.148
0.160
0.330
ตึกมหำนคร
0.008
0.148
0.156
0.330
คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
0.018
0.148
0.166
0.330
Blue Elephant Restaurant
0.050
0.148
0.198
0.330
บ้ำนสำทร
0.034
0.148
0.182
0.330
จุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB
0.238
0.148
0.386
0.330
หมายเหตุ: ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติดัดแปลงจำก
(1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในกิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่
25 พฤษภำคม พ.ศ. 2538
2) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ
104 ง. วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2547
(3) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง
พืนที่อ่อนไหว
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วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2550
(4) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อ ง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2552

ผลกำรศึกษำควำมเข้มข้นก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พบว่ำบริเวณจุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร
UOB เขตสำทร กทม. มีค่ำควำมเข้มข้นจำกแบบจำลองสูงสุดคือ 0.20 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) แสดงดังภาพที่
5.2.4-5 เมื่อรวมกับควำมเข้มข้นพื้นฐำน 2.16 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) ได้ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดเท่ำกับ 2.36
ส่ ว นในล้ ำ นส่ ว น (ppm) ซึ่ ง ไม่ เ กิ น ค่ ำ มำตรฐำนคุ ณ ภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่ ว ไปของก๊ ำ ซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ คือ 30.0 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) แสดงดังตารางที่ 5.2.4-6
ผลกำรศึกษำควำมเข้มข้นก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) พบว่ำบริเวณจุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร
UOB เขตสำทร กทม. มีค่ำควำมเข้มข้นจำกแบบจำลองสูงสุดคือ 0.07 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) แสดงดังภาพที่
5.2.4-6 เมื่อรวมกับควำมเข้มข้นพื้นฐำน 0.024 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) ได้ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดเท่ำกับ 0.094
ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) ซึ่งไม่เกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปของก๊ำซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) คือ 0.170 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) แสดงดังตารางที่ 5.2.4-7
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่อง
นนทรี-สำทร) เมื่อมีกำรเปิดใช้งำนสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบระดับปานกลาง ต่อ
คุณภำพอำกำศ

ภาพที่ 5.2.4-5 ค่ำควำมเข้มข้นก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จำกแบบจำลอง CALINE4

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 5.2.4-6 ค่ำควำมเข้มข้นก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จำกแบบจำลอง CALINE4
ตารางที่ 5.2.4-5 ค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.) บริเวณพื้นที่
อ่อนไหว ในโครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
พืนที่อ่อนไหว
วัดเซนต์หลุยส์
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
โรงพยำบำล บำงรัก
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
อำคำรรัจนำกำร
Ascott
ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร
AIA Sathorn Tower
อำคำรแอทสำทร
ไบเออร์ไทย
สถำนฑูตพม่ำ
สถำนฑูตพม่ำ
อำคำร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทำวเวอร์
Health Land
สีลมสวีท คอนโด
W Bangkok

ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง
ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม ค่ามาตรฐาน1
0.030
0.078
0.108
0.120
0.002
0.078
0.080
0.120
0.024
0.078
0.102
0.120
0.002
0.078
0.080
0.120
0.015
0.078
0.093
0.120
0.003
0.078
0.081
0.120
0.007
0.078
0.085
0.120
0.076
0.078
0.154
0.120
0.015
0.078
0.093
0.120
0.022
0.078
0.100
0.120
0.019
0.078
0.097
0.120
0.064
0.078
0.142
0.120
0.060
0.078
0.138
0.120
0.090
0.078
0.168
0.120
0.031
0.078
0.109
0.120
0.021
0.078
0.099
0.120
0.021
0.078
0.099
0.120
0.025
0.078
0.103
0.120
0.023
0.078
0.101
0.120
0.022
0.078
0.100
0.120
0.013
0.078
0.091
0.120
0.017
0.078
0.095
0.120
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ตารางที่ 5.2.4-5 (ต่อ)
ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง
ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม ค่ามาตรฐาน1
Sathorn Square
0.015
0.078
0.093
0.120
Golden Land Property
0.006
0.078
0.084
0.120
ตึกมหำนคร
0.004
0.078
0.082
0.120
คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
0.009
0.078
0.087
0.120
Blue Elephant Restaurant
0.025
0.078
0.103
0.120
บ้ำนสำทร
0.017
0.078
0.095
0.120
จุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB
0.119
0.078
0.197
0.120
หมายเหตุ: ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติดัดแปลงจำก
(1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในกิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่
25 พฤษภำคม พ.ศ. 2538
(2) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ
104 ง. วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2547
(3) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง
วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2550
(4) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อ ง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2552
พืนที่อ่อนไหว

ตารางที่ 5.2.4-6 ค่ำก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ในโครงกำร
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
พืนที่อ่อนไหว
วัดเซนต์หลุยส์
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
โรงพยำบำล บำงรัก
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
อำคำรรัจนำกำร
Ascott
ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร
AIA Sathorn Tower

ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)
ค่าความเข้มข้นจาแบบจาลอง ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.10
2.16
2.26
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.00
2.16
2.16
0.10
2.16
2.26
0.10
2.16
2.26
0.10
2.16
2.26

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ค่ามาตรฐาน1
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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ตารางที่ 5.2.4-6 (ต่อ)
ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)
ค่าความเข้มข้นจาแบบจาลอง ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด
รวม
ค่ามาตรฐาน1
อำคำรแอทสำทร
0.00
2.16
2.16
30
ไบเออร์ไทย
0.00
2.16
2.16
30
สถำนฑูตพม่ำ
0.00
2.16
2.16
30
สถำนฑูตพม่ำ
0.00
2.16
2.16
30
อำคำร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทำวเวอร์
0.00
2.16
2.16
30
Health Land
0.00
2.16
2.16
30
สีลมสวีท คอนโด
0.00
2.16
2.16
30
W Bangkok
0.00
2.16
2.16
30
Sathorn Square
0.00
2.16
2.16
30
Golden Land Property
0.00
2.16
2.16
30
ตึกมหำนคร
0.00
2.16
2.16
30
คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
0.00
2.16
2.16
30
Blue Elephant Restaurant
0.00
2.16
2.16
30
บ้ำนสำทร
0.00
2.16
2.16
30
จุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB
0.20
2.16
2.36
30
หมายเหตุ : ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติดัดแปลงจำก
(1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในกิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่
25 พฤษภำคม พ.ศ. 2538
2) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ
104 ง. วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2547
(3) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง
วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2550
(4) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อ ง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2552
พืนที่อ่อนไหว

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 5.2.4-7 ค่ ำก๊ ำ ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง (ppm) บริเวณพื้ น ที่ อ่ อ นไหว ใน
โครงกำรสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
พืนที่อ่อนไหว

ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)
ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง

ค่าความเข้มข้นจากการตรวจวัด

รวม

ค่ามาตรฐาน1

วัดเซนต์หลุยส์

0.020

0.024

0.044

0.170

วัดพระศรีมหำอุมำเทวี

0.000

0.024

0.024

0.170

โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น

0.010

0.024

0.034

0.170

โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ

0.000

0.024

0.024

0.170

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย

0.010

0.024

0.034

0.170

โรงเรียนอัสสัมชัญ

0.000

0.024

0.024

0.170

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

0.000

0.024

0.024

0.170

โรงพยำบำล บำงรัก

0.040

0.024

0.064

0.170

โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์

0.010

0.024

0.034

0.170

เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร

0.010

0.024

0.034

0.170

อำคำรรัจนำกำร

0.010

0.024

0.034

0.170

Ascott

0.040

0.024

0.064

0.170

ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร

0.040

0.024

0.064

0.170

AIA Sathorn Tower

0.040

0.024

0.064

0.170

อำคำรแอทสำทร

0.040

0.024

0.064

0.170

ไบเออร์ไทย

0.020

0.024

0.044

0.170

สถำนทูตพม่ำ

0.020

0.024

0.044

0.170

สถำนฑูตพม่ำ

0.020

0.024

0.044

0.170

อำคำร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทำวเวอร์

0.020

0.024

0.044

0.170

Health Land

0.010

0.024

0.034

0.170

สีลมสวีท คอนโด

0.010

0.024

0.034

0.170

W Bangkok

0.010

0.024

0.034

0.170

Sathorn Square

0.010

0.024

0.034

0.170

Golden Land Property

0.000

0.024

0.024

0.170

ตึกมหำนคร

0.000

0.024

0.024

0.170

คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์

0.010

0.024

0.034

0.170

Blue Elephant Restaurant

0.020

0.024

0.044

0.170

บ้ำนสำทร

0.010

0.024

0.034

0.170

จุดตรวจวัดหน้ำธนำคำร UOB

0.070

0.024

0.094

0.170

หมายเหตุ : ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติดัดแปลงจำก
(1) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในกิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่
25 พฤษภำคม พ.ศ. 2538

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(2) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อ ง ก ำหนดมำตรฐำนคุ ณ ภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอน
พิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2547
(3) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อ ง ก ำหนดมำตรฐำนคุ ณ ภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอน
พิเศษ 58ง วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2550
(4) ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2552

5.1.5 เสียง
1) ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบด้ำนเสียงในระยะก่อสร้ำงโครงกำร พิจำรณำวิธีกำรคิดกำรลดทอนเสียงจำกกำรติดตั้ง
รั้วทึบควำมสูง 2 เมตร ในระยะก่อสร้ำงโครงกำรตำมสมมติฐำนที่ว่ำกำรติดตั้งกำแพงกันเสียงของโครงกำรจะ
ทำกำรติดตั้งใกล้กับบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง เพื่อลดทอนเสียงจำกแหล่งกำเนิด โดยกำรคำนวณค่ำระดับเสียงใน
ระยะก่อสร้ำงรวมกับ ระดับเสีย งสู งสุดจำกกำรตรวจวัด (Leq 24 ชั่วโมง) จำกนั้นจึงนำค่ำที่ได้ไปหักลบกำร
ลดทอนเสียงจำกกำรติดตั้งกำแพงกันเสียง โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินผลกระทบของระดับเสียงในระยะ
ก่อสร้ำงโครงกำร ดังนี้
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำรจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ ในกำรก่อสร้ำงหลำย
ประเภท กำรศึกษำครั้งนี้ ได้พิจำรณำเสียงจำกอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่มีกำรใช้งำนและก่อให้เกิดเสียงดังต่อเนื่อง
โดยพิจำรณำในกรณี ที่อุป กรณ์เครื่องจักรดังกล่ำวทำงำนพร้อมกัน อ้ำงอิงระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกอุป กรณ์
ก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่ระยะห่ำงจำกอุปกรณ์ 15 เมตร ซึ่งระดับเสียงจำกอุปกรณ์เครื่องจักรแต่ละประเภทมีสัดส่วน
ระยะเวลำกำรใช้งำนในช่วงเวลำก่อสร้ำงแตกต่ำงกัน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมกำรก่อสร้ำงวันละ 8 ชั่วโมง
สำหรับ ค่ำระดับเสีย งที่เกิดขึ้น จำกกำรใช้อุปกรณ์ก่อสร้ำงที่ก่อ ให้ เกิดเสี ยงดังต่อเนื่องที่ระยะห่ ำง 15 เมตร
แสดงดังตารางที่ 5.1.5-1
ตารางที่ 5.1.5-1 ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดังต่อเนื่องที่ระยะ 15 เมตร
เครื่องจักร-อุปกรณ์ก่อสร้าง
รถแบ็คโฮ (Backhoe)
เสำเข็มเจำะ (Sonic Pile Driver)
รถบรรทุกชนิดยกดัมพ์
(Dump Truck)
ปั้นจั่น (Crane)

ระดับเสียงที่ห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์
ที่ระยะ 15 เมตร (เดซิเบล(เอ))
80
98

สัดส่วนการใช้งานของอุปกรณ์
(Acoustical Usage Factor: %)
40
20

84

40

85

16

ที่มา: ดัดแปลงมำจำกเอกสำร Roadway Construction Noise Model User’s Guide; 2006 (FHWA)
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กำรประเมินผลกระทบด้ำนเสียงจำกกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน
และบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงแนวเส้นทำงโครงกำรจะพิจำรณำระดับเสียงจำก
แหล่งกำเนิดที่ระยะ 15 เมตร เป็นตัวแทนระดับเสียงจำกแหล่งกำเนิด และคำนวณกำรลดทอนของระดับเสียง
ตำมระยะทำงไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณสองข้ำงทำงของ
โครงกำรโดยใช้ ส มกำรค ำนวณที่ อ้ ำ งอิ ง จำกเอกสำร “Roadway Construction Noise Model User’s
Guide; 2006” ของ FHWA ดังนี้
Lp2
= Lp1 – 20 log (D/50) + 10log (U.F.%/100)........................ (1)
โดยที่ Lp1
= ระดับเสียงจำกกำรตรวจวัดที่ระยะห่ำง 50 ฟุต (15 เมตร) จำกแหล่งกำเนิด
Lp2
= ระดับเสียงที่เกิดขึ้นที่ระยะห่ำง D จำกแหล่งกำเนิด
U.F.% = สัดส่วนเวลำกำรใช้เครื่องจักรในหน่วยเปอร์เซ็นต์ (usage factor: %)
ค่ำระดับเสียงที่ได้จำกกำรคำนวณโดยใช้สมกำรที่ (1) จะเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงในบริเวณสองข้ำงทำงของพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรและคำนวณระดับสียงจำกกำรก่อสร้ำงในช่วงเวลำ 8
ชั่วโมง เป็นค่ำระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำน โดยใช้สมกำรที่ (2)
t

LeqT
= Lp + log …………………... (2)
T
โดยที่ LeqT
= ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำหนึ่งๆ
Lp
= ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกแหล่งกำเนิด [เดซิเบล(เอ)]
t
= ระยะเวลำที่เกิดเสียงจำกแหล่งกำเนิด (ชั่วโมง)
T
= ระยะเวลำที่เกิดเสียงที่ต้องกำรทรำบ (ชั่วโมง)
และนำมำรวมกับค่ำระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในสภำพปัจจุบันที่ได้จำกกำรตรวจวัดโดยใช้
วิธีกำรคำนวณกำรรวมระดับเสียงเชิงพลังงำนดังสมกำรที่ (3)
Lptotal = 10 log [N∑i=1 Lp i /10]………………….. (3)
Lptotal = ระดับเสียงรวม
Lpi
= ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกแหล่งกำเนิดแต่ละแหล่ง
จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำร สำมำรถประเมินเสียงที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำง ที่ระยะห่ำง
ต่ำงๆ จำกแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมีระดับเสี ยงลดลงตำมระยะทำง ดังแสดงในตารางที่ 5.1.5-2 และเมื่อพิจำรณำ
มำตรกำรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้ำง ซึ่งโครงกำรได้จัดให้มีกำรปิดกั้น (ชั่วครำว) พื้นที่ก่อสร้ำง
รั้ ว ทึ บ ควำมสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 เมตร โดยใช้ ข้ อ มู ล จำก Environmental Protection Department and
Highways Department, Government of the Hong Kong SAR., 2003 ระบุ ว่ ำวั ส ดุ กั น เสี ย งประเภทเหล็ ก
(Steel) ที่มีควำมหนำ 0.64 มิลลิเมตร จะสำมำรถลดทอนระดับเสียง (Transmission Loss) ลงได้ประมำณ
18 เดซิเบล(เอ) (ตารางที่ 5.1.5-3) ทั้งนี้กำรลดลงของระดับเสียงมี 2 ส่วน คือ ระดับเสียงเดินทำงผ่ำนวัสดุ
ลดทอนเสียง และระดับเสียงที่เดินทำงข้ำมกำแพงกั้นเสียง (ชั่วครำว) (ภาพที่ 5.1.5-1) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.1.5-2 ผลกำรคำดกำรณ์เสียงที่ระยะต่ำงๆ จำกเครื่องจักรในระหว่ำงกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
เครื่องจักร-อุปกรณ์
ก่อสร้าง

ระดับเสียงที่หา่ งจาก
เครื่องจักรอุปกรณ์
ที่ระยะ 15 เมตร
(เดซิเบล(เอ))
80

สัดส่วนการใช้งาน
ของอุปกรณ์
(Acoustical
Usage Factor: %)
40

รถแบ็คโฮ (Backhoe)
เสำเข็มเจำะ
98
20
(Sonic Pile Driver)
รถบรรทุกชนิดยกดัมพ์
84
40
(Dump Truck)
ปั้นจั่น (Crane)
85
16
ระดับเสียงรวมในขณะก่อสร้ำง (ก่อสร้ำง 8 ชั่วโมง/วัน) 1/
ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2/
เมื่อติดตังรัวทึบความสูง 2 เมตร
ระยะห่ำงจำกแหล่งกำเนิด (เมตร)
ระดับเสียงผ่ำนวัสดุลดทอนเสียง (กำแพงกั้นเสียงชั่วครำว)
ระดับเสียงเดินทำงข้ำมกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ :

ระดับเสียงที่ระยะต่างๆ จากแหล่งกาเนิดเสียง (เมตร)
ระดับเสียงจากการก่อสร้างไม่ติดตังรัวทึบ
15

20

50

100

200

300

400

500

76.0

73.5

56.5

59.6

53.5

50.0

47.5

45.6

91.0

88.5

80.6

74.5

68.5

65.0

62.5

60.6

80.0

77.5

79.0

63.6

57.5

54.0

51.5

49.6

77.0 74.6 66.6 60.6 54.6 51.0 48.5 46.6
82.8 80.3 72.4 66.3 60.3 56.8 54.3 52.4
78.0 75.6 67.6 61.6 55.6 52.0 49.5 47.6
ระดับเสียงจากการก่อสร้างทีต่ ิดตังรัวทึบความสูง 2 เมตร
15 20
50
100 200
300 400
500
49.6 47.1 39.1 33.1 27.1 23.5 21.0 19.1
62.4 60.0 52.2 46.5 40.6 37.3 35.1 33.4
62.6 60.2 52.4 46.5 40.8 37.5 35.3 33.6

𝑁

1/

ใช้สมกำร 𝐿𝑝รวมเฉลีย่ = ∑𝑖=1 10𝐿𝑝1/10

2/

ใช้สมกำร 𝐿𝑒𝑞𝑇 = 𝐿𝑝 + 10𝑙𝑜𝑔

𝑡

𝑇

ตารางที่ 5.1.5-3 ควำมสำมำรถในกำรลดทอนเสียง (Transmission Loss) ของวัสดุชนิดต่ำงๆ
Material
Polycarbonate
Acrylic [poly-Methyl-Acrylate (PMMA)]
Concrete Block, 200x200x400 light weight
Dense concrete
Light concrete
Light concrete
Brick
Steel, 18ga
Steel, 20ga
Steel, 22ga
Steel, 24ga
Aluminium Sheet
Aluminium Sheet
Aluminium Sheet
Wood

Thickness
mm.
8-12
15
200
100
150
100
150
1.27
0.95
0.79
0.64
1.59
3.18
6.35
25

Surface Density
kg/m3
10-14
18
151
244
244
161
288
9.8
7.3
6.1
4.9
4.4
8.8
17.1
18

Transmission Loss*
(TL)dB
30-32
32
34
40
39
36
40
25
22
20
18
23
25
27
21
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ตารางที่ 5.1.5-3 (ต่อ)
Plywood
13
8.3
Plywood
25
16.1
Absorptive panels with polyester film backed by metal sheet
50-125
20-30
ที่มา: Environmental Protection Department and Highways Department, Government of the Hong Kong SAR., 2003
หมายเหตุ: *Values assuming no opening or gaps in the barriers

20
23
30-47

ภาพที่ 5.1.5-1 ตัวอย่ำงกำรติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว กรณีระยะห่ำงจำกพื้นที่ก่อสร้ำงถึงพื้นที่อ่อนไหว
ที่ใช้ประกอบกำรคำนวณ
ตัวอย่างการคานวณระดับเสียงเมื่อมีการติดตังกาแพงกันเสียงชั่วคราว ที่โรงพยาบาลบางรัก
ระยะ 25 เมตร มีรายละเอียดดังนี
1) ระดับเสียงที่เดินทางผ่านวัสดุลดทอนเสียง (กาแพงกันเสียงชั่วคราว)
ระดับเสียงของเครื่องจักรที่ระยะ 15 เมตร จะก่อให้เกิดระดับเสียงจำกเครื่องจักรเฉลี่ย 24
ชั่วโมง มีค่ำเท่ำกับ 78.0 เดซิเบล(เอ) จำกนั้นนำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไปหำระดับเสียงที่เดินทำงผ่ำน
กำแพงกั้นเสียงชั่วครำว ดังนี้
(1) คำนวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ระยะ 10 เมตร(ระยะพื้นที่อ่อนไหว) มีค่ำเท่ำกับ
Lp2 = 78.0-20log(10/15) = 81.5 dB(A)
(หมำยเหตุ : กำรติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงยังอยู่ในเขตทำงและไม่กีดขวำงกำรทำงำนองเครื่องจักรต่ำงๆ และ
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ)
(2) น ำค่ ำจำกกำรค ำนวณ (1) มำหั กลบด้ ว ยค่ำ Transmission Loss (ของ Steel, 24ga
ควำมหนำ 0.64 มิลลิเมตร ลดทอนได้ 18 dB(A) (ตารางที่ 5.1.5-3) ระดับเสียงที่ลดทอนเมื่อผ่ำนกำแพงกัน
เสียงชั่วครำว Lp2 = 81.5-18 = 63.5 dB(A)
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(3) คำนวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไปยังบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ระยะ 25 เมตร เมื่อผ่ำน
วัสดุลดทอนเสียง (กำแพงกั้นเสียงชั่วครำว) ไปถึงผู้รับ Lp2 = 63.5-20log(25/10) = 55.5 dB(A)
2) คานวณระดับเสียงลดลงเนื่องจากการเดินทางข้ามวัสดุลดทอนเสียง (Attenuation)
(1) คำนวณหำระดับเสี ยงที่ ลดลงเนื่ องจำกกำรเดินทำงข้ำมวัสดุลดทอนเสี ยง (Attenuation)
มีหลำยสมกำร ซึ่งแต่ละสมกำรจะต้องทำกำรหำตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำมำรถแสดงรำยละเอียดกำรคำนวณได้ดังนี้
(1.1) กำรคำนวณหำค่ำตัวแปร ควำมยำวคลื่นเสียง (  ) และอัตรำเร่งคลื่นเสียง (V ) แสดง
ดังสมการที่ 1
1

2
สมการที่ 1   V / f โดย V  331.41   Tc 
  273.2 

ตัวแปร

ความหมาย

หน่วย
ม.
ม./วินำที
เฮิร์ท
องศำเซลเซียส

ควำมยำวคลื่นเสียง
อัตรำเร่งคลื่นเสียง
ควำมถี่คลื่นเสียง = 1,000
อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยำกำศ (อ้ำงอิงจำกสถิติภูมิอำกำศ 30 ปี)


V

f
Tc

1

แทนค่ำ

V



  27.1  2
331.4 1  

  273.2 





347.45 / 1,000

(1.2) กำรหำระยะขจัด
ตัวแปร
d ss
d sr
a

b
e
e’

d ss

และ

d sr



347.45

ม./วินำที

ม.
โดยกำรใช้สมการที่ 2 (ภาพที่ 5.1.5-1)


0.35

สมการที่ 2 d ss  a 2  e'2 d sr  b 2  e 2
ความหมาย
ระยะขจัดจำกแหล่งกำเนิดเสียงถึงขอบด้ำนบนของกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
ระยะขจัดจำกขอบด้ำนบนของกำแพงกัน้ เสียงชั่วครำวถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดจำกแหล่งกำเนิดเสียงถึงกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
ระยะขจัดจำกกำแพงกั้นเสียงชั่วครำวถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดจำกควำมสูงผู้รับเสียงถึงขอบด้ำนบนของกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
ระยะขจัดจำกควำมสูงเครื่องจักรถึงขอบด้ำนบนของกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว

แทนค่ำ

หน่วย
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.

ม.
ม.
d sr

152  (0.5) 2

15.01
(1.3) กำรหำค่ ำ ควำมแตกต่ ำ งของระยะทำงของเสี ย งเดิ น ทำงข้ ำ มก ำแพงกั้ น เสี ย ง
ชั่วครำวกับระยะขจัดของแหล่งกำเนิด แสดงดังสมการที่ 3
ตัวแปร
z
d ss
d sr
d

d ss



102  (1)2



10.05

สมการที่ 3 z  d ss  d sr  d
ความหมาย
ค่ำควำมแตกต่ำงของระยะทำงของเสียงเดินทำงข้ำมกำแพงกั้นเสียงกันเสียงชั่วครำวกับระยะขจัดของ
แหล่งกำเนิดถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดจำกแหล่งกำเนิดเสียงถึงขอบด้ำนบนของกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
ระยะขจัดจำกขอบด้ำนบนของกำแพงกัน้ เสียงชั่วครำวถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดระหว่ำงแหล่งกำเนิดเสียงถึงผู้รับเสียง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

หน่วย
ม.
ม.
ม.
ม.
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d

แทนค่ำ

z



252  (0.5) 2





25.00

10.05 15.01- 25.0

(1.4) กำรหำค่ำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยอุตุนิยมวิทยำ ( K
สมการที่ 4 Kmet  exp  1/ 2000 d ssd sr d / 2 z 

met

ตัวแปร

ม.
) แสดงดังสมการที่ 4


0.05

ความหมาย

หน่วย
ม.
ม.
ม.
ม.

ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยอุตุนิยมวิทยำ
ระยะขจัดจำกแหล่งกำเนิดเสียงถึงขอบด้ำนบนของกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
ระยะขจัดจำกขอบด้ำนบนของกำแพงกัน้ เสียงชั่วครำวถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดระหว่ำงแหล่งกำเนิดเสียงถึงผู้รับเสียง
ค่ำควำมแตกต่ำงของระยะทำงของเสียงเดินทำงข้ำมกำแพงกั้นเสียงชั่วครำวกับระยะขจัดของ
แหล่งกำเนิดถึงผู้รับเสียง

K met

d ss
d sr
d

z

แทนค่ำ Kmet  exp 1/ 2000 10.05x15.01x25.0 /2x0.05 
0.91
(1.5) กำรค ำนวณหำควำมสำมำรถในกำรลดระดั บเสี ยงข้ ำมก ำแพงกั้ นเสี ยงชั่ วครำว
ดังสมการที่ 5
สมการที่ 5 DZ  10 log 3   C2 C3 zK met 


ตัวแปร
DZ
C2
C3


z
K met

แทนค่ำ

  



ความหมาย
ควำมสำมำรถในกำรลดระดับเสียงข้ำมกำแพงกั้นเสียงชัว่ ครำว
Equal to 20, and includes the effect of ground reflections; if in special cases ground
reflections are taken into account separately by image sources, C2=40
Equal to 1 for single diffraction
ควำมยำวคลื่นเสียง
ค่ำควำมแตกต่ำงของระยะทำงของเสียงเดินทำงข้ำมกำแพงกั้นเสียงชั่วครำวกับระยะขจัดของ
แหล่งกำเนิดถึงผู้รับเสียง
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยอุตุนิยมวิทยำ

DZ



  20 

10 log 3  
 x1x0.05 x0.91
  0.35 




หน่วย
dB(A)
ม.
ม.
-

7.8

dBA

ดังนัน ระดับเสียงที่ลดลงเนื่องจากการเดินทางข้ามกาแพงกันเสียงชั่วคราว (Attenuation) มี
ค่าเท่ากับ 7.8 dB(A)
(2) คำนวณระดับเสียงเดินทำงข้ำมกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว มีรำยละเอียดดังนี้
(2.1) คำนวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ลดทอนเนื่องจำกระยะทำงไปยังพื้นที่อ่อนไหว
ที่ระยะทำง 10 ม.
Lp2 =
78.0-20 log (25/15)
=
73.6 dB(A)
(2.2) นำค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ระยะ 10 ม. หักลบด้วยค่ำ Attenuation
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=
73.6 -7.8
=
65.8 dB(A)
3) รวมระดับเสียงจากเสียงทะลุผ่านกาแพงกันเสียงชั่วคราว ระดับเสียงข้ามกาแพงกัน
เสียงชั่วคราว
Lp,sum =
10 log [(1055.6/10)+(1065.8/10)]
=
66.1 dB(A)
เมื่อประเมินเสียงจำกกำรก่อสร้ำงร่วมกับเสียงพื้นฐำน โดยใช้เสียงจำกกำรตรวจวัดที่จุดตรวจวัด
หน้ำอำคำรยูโอบี (บนทำงเท้ำ) มีค่ำสูงสุด 77.1 เดซิเบลเอ และเมื่อใช้เสียงพื้นฐำนที่โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ มี
ค่ำ 64.5 เดซิเบลเอ จะมีระดับเสียงจำกกำรประเมินเสียงระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเมื่อติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
เท่ำกับ 77.4 เดซิเบลเอ และ 68.4 เดซิเบลเอ ตำมลำดับ
กำรประเมินระดับเสียงจำกกำรก่อสร้ำงในกรณีของกำรติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วครำวสูง 2 เมตร
ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงในระยะก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ต่อพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบสถำนีศึกษำ
วิทยำ ระยะ 500 เมตร มีรำยละเอียดดัง ตารางที่ 5.1.5-4 และเมื่อนำเสียงจำกกำรคำดกำรณ์รวมกับเสียง
พื้นฐำน ทั้งนี้ได้อำศัยข้อมูลผลกำรตรวจวัดเสียงพื้นที่ 2 ส่วน คือ ในกรณีเลวร้ำยที่สุด (worst case) จะใช้
เสียงพื้น ที่ฐำนที่ทำกำรตรวจวัดริมถนนบนทำงเดินเท้ำ บริเวณหน้ำอำคำร ยูโอบี มีค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง เท่ำกับ 77.1 เดซิเบลเอ และกรณีใช้เสียงจำกกำรตรวจวัดที่โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ ที่มีระยะห่ำงจำก
ถนนสำทรประมำณ 50 เมตร มีค่ำระดับเสียงเท่ำกับ 64.5 เดซิเบลเอ
เมื่อพิจำรณำกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรจะมีกิจกรรมหลักในส่วนทำให้เกิดเสียงคือกิจกรรม
กำรก่อสร้ำงฐำนรำก ตอม่อสะพำน ซึ่งจะมีกำรติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว ซึ่งจะทำให้สำมำรถลดระดับเสียง
ลงได้ โดยพื้นที่ติดกับสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) พบว่ำลักษณะอำคำรโดยรอบสถำนีเป็นอำคำรพำณิชย์ ที่มีกำรใช้
ประโยชน์ ในเวลำกลำงวัน ส่ ว นเวลำตอนกลำงคืน ไม่มีกำรอยู่ พัก อำศัย ประกอบกับ กำรก่อสร้ำงเป็น กำร
ก่อสร้ำงเฉพำะสถำนี ที่ มีกำรใช้ เครื่อ งมือหลั กเป็ นรถบรรทุ กและรถเครนในเวลำกลำงคืน เพื่ อขนย้ำยวัส ดุ
อุปกรณ์ นอกจำกนี้กำรก่อสร้ำงตัวสถำนีที่อยู่บนคลองกึ่งกลำงถนนอยู่ห่ำงจำกทำงเท้ำประมำณ 20 เมตร และ
สูงจำกระดับพื้นประมำณ 7-20 เมตร ซึ่งสำมำรถประเมินเสียงจำกกำรก่อสร้ำงจะทำกำรติดตั้งกำแพงกั้นเสียง
ชั่วครำวในพื้นที่เขตก่อสร้ำง (ควำมสูง 2 เมตร) ที่ปลำยขอบเขตก่อสร้ำงของตัวพื้นที่ก่อสร้ำง โดยจำลองภำพ
กำรติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วครำวในเขตกำรก่อสร้ำงสถำนีดัง ภาพที่ 5.1.5-2 และสำมำรถแสดงกำรคำนวณ
เสียงในระยะก่อสร้ำง ของสถำนีตรวจวัดเสียงชั่วครำวที่บนทำงเท้ำหน้ำอำคำร ยูโอบี ได้ดังนี้
1) ระดับเสียงที่เดินทางผ่านวัสดุลดทอนเสียง (กาแพงกันเสียงชั่วคราว)
ระดับเสียงของเครื่องจักรที่ระยะ 15 เมตร จะก่อให้เกิดระดับเสียงจำกเครื่องจักรเฉลี่ย 24
ชั่วโมง มีค่ำเท่ำกับ 78.0 เดซิเบล(เอ) จำกนั้นนำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไปหำระดับเสียงที่เดินทำงผ่ำน
กำแพงกั้นเสียงชั่วครำว ดังนี้
(1) คำนวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ระยะ 10 เมตร(ระยะพื้นที่อ่อนไหว) มีค่ำเท่ำกับ
Lp2 = 78.0-20log(10/15) = 81.5 dB(A)
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(หมำยเหตุ : กำรติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงยังอยู่ในเขตทำงและไม่กีดขวำงกำรทำงำนองเครื่องจักรต่ำงๆ และ
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ)
(2) น ำค่ ำจำกกำรค ำนวณ (1) มำหั กลบด้ ว ยค่ำ Transmission Loss (ของ Steel, 24ga
ควำมหนำ 0.64 มิลลิเมตร ลดทอนได้ 18 dB(A) (ตารางที่ 5.1.5-3) ระดับเสียงที่ลดทอนเมื่อผ่ำนกำแพงกัน
เสียงชั่วครำว Lp2 = 81.5-18 = 63.5 dB(A)
(3) คำนวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไปยังบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ระยะ 20.7 เมตร เมื่อ
ผ่ำนวัสดุลดทอนเสียง (กำแพงกั้นเสียงชั่วครำว) ไปถึงผู้รับ Lp2 = 63.5-20log(20.7/10) = 51.2 dB(A)
2) คานวณระดับเสียงลดลงเนื่องจากการเดินทางข้ามวัสดุลดทอนเสียง (Attenuation)
(1) คำนวณหำระดับเสียงที่ลดลงเนื่องจำกกำรเดินทำงข้ำมวัสดุลดทอนเสียง (Attenuation) มี
หลำยสมกำร ซึ่งแต่ละสมกำรจะต้องทำกำรหำตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ค่ำ  = 0.35 เมตร dss = 11.2 เมตร dsr = 11.7 เมตร Kmet = 0.95
แทนค่ำ

DZ



  20 

10 log 3  
 x1x2.2 x0.95
  0.35 




20.9dBA

มีค่ำกำรลดทอนเสียง = 20.9 เดซิเบลเอ
(2) คำนวณเสียงเดินทำงข้ำมกำแพงกั้นเสียงชั่วครำว
(2.1) คำนวณเสี ย งเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง ที่ ล ดทอนตำมระยะทำงไปยังพื้ น ที่ อ่ อนไหว 10
เมตร Lp2 = 78-20log(20.7/15) = 75.2 เดซิเบลเอ
(2.2) นำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ระยะ 10 เมตร หักด้วยค่ำ Attenuation
= 75.2-20.9 = 54.3 เดซิเบลเอ
3) รวมระดับเสียงทะลุผ่านกาแพงชั่วคราว ระดับเสียงข้ามกาแพง และระดับเสียงพืนฐาน
Lp,sum = 10log [(1051.2/10)+(1054.3/10)+(1077.1/10)
= 77.1 เดซิเบลเอ
อนึ่ง ปัจจุบันโรงพยำบำลบำงรักอยู่ระหว่ำงกำรรื้อถอนและก่อสร้ำงอำคำรใหม่ ซึ่งจะใช้เวลำใน
กำรก่อสร้ำงประมำณ 5 ปี (ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2565) ส่วนระยะเวลำก่อสร้ำงของสถำนีศึกษำวิทยำใช้
ระยะเวลำก่อสร้ำง 540 วัน ซึ่งจะสร้ำงแล้วเสร็จก่อนที่โรงพยำบำลรักจะก่อสร้ำงเสร็จ จึงไม่ได้รับผลกระทบ
จำกเสียงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (ตารางที่ 5.1.5-3) แต่อย่ำงไรก็ดีทำงโครงกำรได้กำหนดมำตรกำรระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงต้องติดตั้งกำแพงกันเสียงสูง 2.0 เมตร ในจุดที่ทำฐำนรำกที่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงสูงสุดจำกกำรใช้
เครื่องมือทุกชนิดพร้อมกันและให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด เพื่อช่วยลดผลกระทบต่ออำคำร
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำง โดยรวมจึงสำมำรถประเมินผลกระทบทำงเสียงจำกกำรก่อสร้ำงได้ว่ำ เกิดผลกระทบทาง
ลบระดับต่า
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ตารางที่ 5.1.5-4 ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงในระยะก่อสร้ำงต่อพื้นที่อ่อนไหว บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)
ระดับเสียงในระยะ
ระดับเสียงในระยะ
ระดับเสียงในระยะ
ก่อสร้างถึงพืนที่
ก่อสร้างถึงพืนที่
ก่อสร้างถึงพืนที่
อ่อนไหว
อ่อนไหว Leq24hr
อ่อนไหว Leq24hr
ลาดับ
พืนที่อ่อนไหว
Leq24hr (dBA)
(dBA)
(dBA)
กรณีติดตังรัวสูง 2.0 (เสียงพืนฐานริมถนน (เสียงพืนฐาน รพ.เซนต์
เมตรกันเสียง
สาทร 77.1 dBA)
หลุยส์ 64.5 dBA)
1
วัดเซนต์หลุยส์
276
47.2
77.1
64.6
2
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
532
42.2
77.1
64.5
3
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น 1/
48
60.9
77.2
66.1
4
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
378
44.8
77.1
64.5
5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
325
46.0
77.1
64.6
6
โรงเรียนอัสสัมชัญ
407
44.3
77.1
64.5
7
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
600
41.2
77.1
64.5
1/
8
โรงพยำบำลบำงรัก
25
66.1
77.4
68.4
9
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
183
50.3
77.1
64.7
10 เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
273
47.3
77.1
64.6
11 อำคำรรัจนำกำร
222
48.9
77.1
64.6
12 Ascott
150
51.8
77.1
64.7
1/
13 ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร
25
66.1
77.4
68.4
1/
14 AIA Sathorn Tower
22
67.1
77.5
69.0
1/
15 อำคำรแอทสำทร
28
65.2
77.4
67.9
16 ไบเออร์ไทย
127
53.1
77.1
64.8
17.1 สถำนทูตเมียนมำร์
78
57.0
77.1
65.2
17.2 สถำนทูตพม่ำเมียนมำร์
40
62.5
77.2
66.6
18 อำคำร ดับเบิลเอ บุก๊ ทำวเวอร์ 1/
53
60.1
77.2
65.8
19 Health Land 1/
48
60.9
77.2
66.1
20 สีลมสวีท คอนโด 1/
90
55.8
77.1
65.1
21 W Bangkok
171
50.8
77.1
64.7
22 Sathorn Square
249
48.0
77.1
64.6
23 Golden Land Property
290
46.8
77.1
64.6
24 ตึกมหำนคร
293
46.8
77.1
64.6
25 คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
591
41.3
77.1
64.5
26 Blue Elephant Restaurant
562
41.7
77.1
64.5
27 บ้ำนสำทร
201
49.6
77.1
64.6
2/
28 จุดตรวจวัดคุณภำพเสียง
20
67.9
77.6
69.5
หมายเหตุ : ค่ำเสียงพื้นฐำนใช้ค่ำเสียงจำกกำรตรวจวัดโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ (64.5 dBA) ที่มีระยะห่ำงจำกเส้นทำงประมำณ 50 เมตร
เป็นตัวแทน
1/ พื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในแนวตั้งฉำกกับพืน
้ ที่กำรก่อสร้ำงสถำนีศกึ ษำวิทยำ (S4) จะใช้ระยะทำงจำกกึ่งกลำงเส้นทำงตั้งฉำกกับพื้นที่
อ่อนไหว (ส่วนพื้นที่ออ่ นไหวอื่นจะใช้จุดกึ่งกลำงเส้นทำงที่ขอบสถำนีถึงพื้นที่ออ่ นไหว)
2/ จุดตรวจวัดเสียงตั้งอยูบ
่ นทำงเท้ำ ใช้ค่ำเสียงพื้นฐำน จำกกำรตรวจวัดมีค่ำสูงสุด 77.1 dBA
ระยะห่าง
จากพืนที่
ก่อสร้าง (m.)
แนวกึ่งกลาง
เส้นทาง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 5.1.5-2 รูปแบบกำรติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วครำวและรั้วกันของตกลงคลองสำทร ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
2) ระยะดาเนินการ
ระยะด ำเนิ น กำรของโครงกำรก่ อ สร้ ำงสถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4) ของระบบขนส่ งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่สร้ำงสถำนีเพิ่มเติมตำมแบบที่ได้ออกแบบไว้ บนเส้นทำงเดินรถ
ปัจจุบันที่มีกำรเปิดใช้งำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ทำให้ปริมำณกำรเดินรถและกิจกรรมกำรให้บริกำรเหมือนใน
ปัจจุบัน เพียงแต่มีจุดจอดรถเพิ่มขึ้น 1 สถำนี และจำกกำรตรวจวัดเสียงปัจจุบัน ได้มีกำรตรวจวัดระหว่ำงวันที่
7-12 มีนำคม 2560 บนทำงเดินเท้ำหน้ำธนำคำร UOB พบว่ำ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่ำระหว่ำง 76.077.1 เดซิเบล(เอ) ระดับ เสี ย งสู งสุดระหว่ำง 103.2-104.0 เดซิเบล(เอ) ซึ่งมีระดับเสียงที่ เกินกว่ำมำตรฐำน
กำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนระดับ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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เสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดว่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) แต่ทั้งนี้ระดับเสียงที่ตรวจวัด
ได้เป็นบริเวณริมถนนสำทร ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัดได้เกิ ดจำก 2 ส่วน หลักๆ คือ แหล่งกำเนิดเสียงที่
หนึ่งที่เกิดจำกกำรจรำจรบนถนนสำทร ที่มีกำรจรำจรรวมไป-กลับ 8 ช่องทำง มีปริมำณรถยนต์ผ่ำนสูงสุดจำก
กำรตรวจนั บ 7,124 pcu/hr ซึ่งเป็ น ปริมำณรถจำนวนมำก (v/c ratio =0.99) และมีลั กษณะกำรจรำจรที่
ติดขัดจึงเป็นสำเหตุหลักของเสียงที่เกิดขึ้น และ แหล่งกำเนิดเสียงที่สองเกิดจำกกำรวิ่งของรถไฟฟ้ำที่อยู่บนรำง
ควำมสู ง 14 เมตร ตรงกลำงของถนนสำทรซึ่งวำงตัวอยู่บนคลองสำทร อยู่ห่ ำงจำกขอบฟุตบำทประมำณ
20 เมตร (จำกกึ่งกลำงเส้นทำง) ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงทั้งสองนี้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงหลักในพื้นที่
อย่ ำงไรก็ต ำมทำงโครงกำรได้ท ำกำรประเมิน เสี ยงจำกกำรเดิ น รถไฟฟ้ ำของระบบขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร สำยสีลม โดยอำศัยแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ (SoundPlan) เพื่อประเมินค่ำเสียงที่
เกิดขึ้นจำกรถไฟฟ้ำ โดยใช้ข้อมูลที่ประกอบกำรคำนวณรำยละเอียดดังนี้
(1) เส้นทำงวิ่งของรถไฟฟ้ำ ในกำรนำเข้ำในรูปของ shapefile ตั้งแต่โค้งแยกถนนสีลมตัดกับ
ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ ถึงสถำนีสุรศักดิ์ โดยเส้นทำงวิ่งมีควำมสูงจำกพื้นดิน 14.0 เมตร ควำมกว้ำงของ
ทำงวิ่ง 9.0 เมตร ควำมสูงของขอบกันตก (Barrier) 1.175 เมตร
(2) ข้อมู ล รถไฟฟ้ ำที่ใช้ ในกำรคำดกำรณ์ จำกบริษั ท ระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพ จ ำกั ด
(มหำชน) จำนวนกำรให้บริกำรสูงสุด รวมทั้งวัน 460 เที่ยว โดยแบ่งเป็นช่วงเวลำ 6.00-22.00 น. 420 เที่ยว
และในเวลำ 22.00-24.00 น. จำนวน 40 เที่ยว
(3) ควำมยำวของโบกี้รถไฟฟ้ำ ต่อ 1 โบกี้เท่ำกับ 22.125 เมตร มีกำรต่อโบกี้รถไฟฟ้ำ 4 โบกี้
ทำให้มีควำมยำวรวมของขบวนเท่ำกับ 87.25 เมตร
(4) ควำมเร็วของรถไฟฟ้ำสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้ควำมเร็วสูงสุดในกำรคำนวณ
กำรคำดกำรณ์เสียง (ปัจจุบันเฉลี่ย 77 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และควำมเร็วเมื่อเข้ำโค้ง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
(5) กำรประเมิน ใช้กำรประเมินอ้ำงอิง Schall 03-2006 โดยกำหนดควำมชื้นของอำกำศ
ร้อยละ 70 อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศำเซลเซียส
(6) แหล่งรับผลกระทบ พิจำรณำในระยะ 20-500 เมตร โดยได้จัดทำตำรำงตำแหน่งพื้นที่
อ่อนไหวต่อผลกระทบโดยรอบสถำนีและบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด 29 จุด รำยละเอียดภาพที่ 5.1.5-3
(7) ประเมิน เสีย งที่เกิดจำกกำรวิ่งของรถไฟฟ้ำ ที่ระยะห่ ำงจำกกึ่งกลำงทำงวิ่งรถไฟฟ้ำที่
ระยะต่ำงๆ และที่พื้นที่อ่อนไหวระดับ พื้น (1.5 เมตร) และระดับเดียวกับทำงวิ่ง (14 เมตรหรือชั้นที่ 5 ของ
อำคำร) ตารางที่ 5.1.5-5 และตารางที่ 5.1.5-6
(8) จัดทำเส้นเท่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลงบนแผนที่เพื่อแสดงผลกำรคำดกำรณ์ด้วย
โปรแกรม SoundPlan (ภาพที่ 5.1.5-4)
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ภาพที่ 5.1.5-3 ตำแหน่งพื้นที่อ่อนไหวรอบสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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ตารางที่ 5.1.5-5 ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงที่ระยะต่ำงๆ จำกขอบแนวทำงวิ่งของโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (สำยสีลม) (ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2560)
ระยะห่างจากกึ่งกลาง
แนวเส้นทาง (เมตร)
20
50
100
200
300
400
500
มำตรฐำน 1/

ระดับเสียงจากแบบจาลอง (Leq24hr) หน่วย : dBA
ระดับความสูงพืน
ระดับความสูงของโครงการทางวิ่ง
(1.5 เมตร)
(14 เมตร)
38.5
57.7
46.7
56.3
42.2
54.4
37.3
51.7
34.3
49.7
32.1
48.1
30.2
46.6
70.0
70.0

หมายเหตุ : 1/ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
ระดับเสียงโดยทั่วไป
เมื่ อ ท ำกำรประเมิ น คำดกำรณ์ เสี ย งที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรเดิ น รถไฟฟ้ ำ ระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหำนคร (สำยสีลม) ด้วยแบบจำลอง SoundPlan ณ บริเวณพื้นที่ไวต่อผลกระทบในรัศมี 500 เมตร
จำกสถำนีรถไฟฟ้ำ โดยประเมินที่ระดับควำมสูงจำกพื้น 1.5 เมตร และที่ระดับควำมสูงแนวเส้นทำงวิ่ง 14.0 เมตร
พบว่ำที่ระยะ 20 เมตร จะได้รับผลกระทบจำกเสียงกำรวิ่งของรถไฟฟ้ำ 38.5 และ 57.7 เดซิเบล(เอ) ที่ระดับ
1.5 เมตร และ 14.0 เมตร ตำมลำดับ และจะมีผลลดทอนเสียงลดลงตำมระยะทำงที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่ำที่ระยะ
500 เมตร จะมีเสียงจำกกำรวิ่งของรถไฟฟ้ำเท่ำกับ 30.2 และ 46.6 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ 1.5 เมตร และ 14
เมตร ตำมลำดับ และเมื่อทำกำรพยำกรณ์เสียงจำกโปรแกรม SoundPlan ไปยังจุดรับเสียงที่มีควำมสำคัญ
ในระยะ 500 เมตร จำกเส้นทำงวิ่งและสถำนี ที่ระดับ 1.5 เมตร และ 14.0 เมตร (ในกรณีที่อำคำรมีควำมสูง
ระดับเดียวกับรำงรถไฟฟ้ำ) มีผลของระดับเสียงตำมรำยละเอียดในตารางที่ 5.1.5-6 และภาพที่ 5.1.5-4
อนึ่ง กรณีของกำรเข้ำจอดและกำรออกตัวของรถไฟฟ้ำ โดยดำเนินกำรตรวจวัดเสียงบนชำน
ชำลำของสถำนีสุรศักดิ์ ในกรณีเลวร้ำยสุด คือ มีรถไฟฟ้ำวิ่งเข้ำสถำนีและรถไฟฟ้ำออกจำกสถำนี ใช้เวลำรวม
ประมำณ 16 วินำที มีเสียงเฉลี่ยเท่ำกับ 82.2 เดซิเบล(เอ) และมีระดับเสียงสูงสุด 87.4 เดซิเบล(เอ) เมื่อนำ
ระดับ เสียงไปคำนวณกำรลดทอนเสียงที่เกิดจำกระยะทำงเพิ่มมำขึ้น (สมกำรที่ 4) ที่บริเวณโดยรอบสถำนี
รถไฟฟ้ำ จะมีระดับเสียงที่ระดับพื้น (1.5 เมตร) ระหว่ำง 70.2-79.3 เดซิเบล(เอ) และที่ระดับเดียวกับทำงวิ่ง
(14.0 เมตร) ระหว่ำง 70.3-79.8 เดซิเบล(เอ) โดยพบว่ำอำคำร Double A จะมีระดับเสียงสูงสุดจำกกำรเข้ำ
ออกของรถไฟฟ้ำที่สถำนีน้อยที่สุด และอำคำร AIA มีระดับเสียงสูงสุดจำกกำรเข้ำออกของรถไฟฟ้ำมำกที่สุด
แต่อย่ำงไรก็ดีค่ำที่เกิดขึ้นยังอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมดังเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) (ตารางที่ 5.1.5-7)
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Lp2 =
เมื่อ Lp2 =
Lp1 =
R2 =
R1 =

Lp1-20 log (R2-R1) ………………….. (4)
ระดับเสียงที่ต้องกำรทรำบที่ระยะทำง R2; เดซิเบล (เอ)
ระดับเสียงที่ต้องกำรทรำบที่ระยะทำง R1; เดซิเบล (เอ) (87.4 dBA)
ระยะทำงจำกแหล่งกำเนิดเสียงถึงชุมชนใกล้เคียง (เมตร)
ระยะทำงจำกแหล่งกำเนิดเสียงถึงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปใช้
ระยะทำง 15 เมตร (จุดที่ทำกำรตรวจวัด)
จำกผลกำรประเมินผลคำดกำรณ์เสียงที่เกิดขึ้นระยะดำเนินกำร หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ
สภำวะเสียงในปัจจุบันเนื่องจำกโครงกำรเป็นกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เพิ่มเติมบนสำยทำงวิ่งเดิม
เท่ำนั้น กำรเดินรถไฟฟ้ำยังคงมีปริมำณเท่ำเดิมและก่อให้เกิดเสียงในระดับปัจจุบัน ซึ่งจำกกำรตรวจวัดเสียง ณ
บริเวณโรงพยำบำลเซนต์หลุย ส์ ซึ่งเป็น สถำนีตรวจวัดเสี ยงตำมแผนงำนติดตำมตรวจสอบของระบบขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพมหำนครที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่สถำนีศึ กษำวิทยำ (S4) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2559 มีค่ำระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่ำง 63-65 เดซิเบล(เอ) ซึ่งยังมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้
ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
ดังนั้นในระยะดำเนินกำร เมื่อมีรถไฟฟ้ำให้บริกำรที่สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะเกิดเสียงจำก
กำรวิ่งของรถฟ้ำ กำรหยุดเข้ำจอดในสถำนี และกำรออกตัวของรถไฟฟ้ำ จึงประเมินว่ำไม่มีผลกระทบทางเสียง
ตารางที่ 5.1.5-6 ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงในระยะดำเนินกำร ณ บริเวณพื้นที่ไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พืนที่อ่อนไหว
วัดเซนต์หลุยส์
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
โรงพยำบำลบำงรัก
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
อำคำรรัจนำกำร
Ascott
ธนำคำรยูโอบี สำนักสำทร
AIA Sathorn Tower
อำคำรแอทสำทร
ไบเออร์ไทย

ระยะห่างจากแนว
เส้นทาง (เมตร.)
276
532
48
378
325
407
600
25
183
273
222
150
25
22
28
127

ระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟ้า Leq24hr (dBA)
ระดับพืน (1.5 เมตร)
ระดับความสูงจากพืน (14 เมตร)
46.7
31.8
46.9
37.3
43.8
54.9
32.7
35.9
50.7
47.2
42.3
43.6
54.1
44.3
54.8
46.6
57.6
48.1
57.3
47.8
57.3
48.2
57.1
47.2
56.4
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ตารางที่ 5.1.5-6 (ต่อ)
ลาดับ
17.1
17.2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

พืนที่อ่อนไหว
สถำนทูตเมียนมำร์
สถำนทูตเมียนมำร์
อำคำร ดับเบิลเอ บุก๊ ทำวเวอร์
Health Land
สีลมสวีท คอนโด
W Bangkok
Sathorn Square
Golden Land Property
ตึกมหำนคร
คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
Blue Elephant Restaurant
บ้ำนสำทร
จุดตรวจวัดคุณภำพเสียง

ตารางที่ 5.1.5-7
อาคาร
1. โรงพยำบำลบำงรัก
2. อำคำร UOB
3. อำคำร AIA
4. อำคำรแอทสำทร
5. อำคำร Double A
6. Health Land Spa
7. สถำนทูตเมียนมำร์
8. โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
มาตรฐาน 1/

หมายเหตุ :

1/

ระยะห่างจากแนว
เส้นทาง (เมตร.)
78
40
53
48
90
171
249
290
293
591
562
201
20

ระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟ้า Leq24hr (dBA)
ระดับพืน (1.5 เมตร)
ระดับความสูงจากพืน (14 เมตร)
47.0
56.4
47.0
47.0
56.4
46.4
42.6
54.9
45.0
56.4
47.5
57.4
46.8
56.9
43.3
55.6
39.1
45.1
45.5
37.4
-

กำรคำดกำรณ์เสียงสูงสุดจำกกำรเข้ำจอดและออกตัวของรถไฟฟ้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
กับอำคำรรอบสถำนี
ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางสถานี
ถึงอาคาร เมตร)
88
50
36
99
108
75
60
91
ในบรรยากาศ

ระดับเสียงจากการเข้าจอดและออกตัวรถไฟฟ้า (dBA)
ระดับพื้น (1.5 เมตร)
ระดับควำมสูงทำงวิ่ง (14 เมตร)
71.9
72.0
76.7
76.9
79.3
79.8
70.9
71.0
70.2
70.3
73.3
73.4
75.2
75.4
71.7
71.7
115

ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
ระดับเสียงโดยทั่วไปกำรเข้ำจอดและออกตัวของรถไฟฟ้ำพร้อมกัน 16 วินำที มีค่ำ Leq = 82.2
dBA และ Lmax = 87.4 dBA
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ภาพที่ 5.1.5-4 ระดับเส้นเสียงเท่ำระดับควำมดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จำกกำรเดินรถไฟฟ้ำบีทีเอส บริเวณ
สถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

5-33

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

5.1.6 ความสั่นสะเทือน
1) ระยะก่อสร้าง
กิจ กรรมกำรก่อสร้ำงสถำนี ศึกษำวิทยำ (S4) มีกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดควำมสั่นสะเทือน คือ
กำรก่อสร้ำงฐำนรำกของบั นไดของสะพำนเชื่อมเข้ำสู่สถำนี ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดกำรรบกวนต่อบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงสถำนีศึกษำวิทยำได้
ในระยะก่อสร้ำงมีกิจกรรมในหลำยลักษณะที่อำจก่อให้เกิดระดับควำมสั่นสะเทือนได้ โดยระดับ
ผลกระทบของควำมสั่นสะเทือนขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ วิธีกำรก่อสร้ำง รวมถึงระยะห่ำงของ
แหล่งรับควำมสั่นสะเทือนจำกแหล่งกำเนิด ซึ่งคำนวณระดับควำมสั่นสะเทือนที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงใช้ข้อมูล
ของ U.S.EPA. ที่ได้ทำกำรศึกษำระดับควำมสั่นสะเทือนที่เกิดจำกเครื่ องจักร อุปกรณ์แต่ละประเภท ขณะมี
กิจ กรรมก่ อ สร้ ำงที่ ร ะยะห่ ำงจำกแหล่ งก ำเนิ ด 25 ฟุ ต (ประมำณ 7.62 เมตร) แสดงดั ง ตารางที่ 5.1.6-1
เป็นระดับควำมสั่นสะเทือนอ้ำงอิง โดยในกำรคำนวณระดับควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงโครงกำร
ใช้สมกำรที่ (1)
25 1.5

โดย

PPVequip = PPVref X ( ) ……………………………… (1)
D
PPVequip = ควำมเร็ ว อนุ ภ ำคสู งสุ ด (Peak Particle Velocity) ที่ เ กิ ด จำก
เครื่องจักรในระยะต่ำงๆ (นิ้ว/วินำที)
PPVref = ระดับควำมสั่นสะเทือนอ้ำงอิงที่ระยะ 25 ฟุต (นิ้ว/วินำที)
D
= ระยะห่ำงจำกเครื่องจักรอุปกรณ์ถึงบริเวณชุมชนใกล้เคียง (ฟุต)

ตารางที่ 5.1.6-1 ระดับควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจำกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงที่ระยะ 25 ฟุต
(ประมำณ 7.62 เมตร) จำกแหล่งกำเนิด
ประเภทเครื่องจักร
Pile Driver (Impact)
Pile Driver (sonic)
Vibratory Roller
Clam Shovel Drop (Slurry Wall)
Hydro mill (Slurry Wall) (In soil)
Hydro mill (Slurry Wall) (In rock)
Large Bulldozer
Caisson Drilling
Loaded Trucks
Jackhammer
Small Bulldozer

ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ 25 ฟุต (นิว/วินาที)
1.518
0.734
0.210
0.202
0.008
0.017
0.089
0.089
0.076
0.035
0.003

ที่มา: Transit Noise and Vibration Impact Assessment, FTA (2006)
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เนื่องจำกโครงกำรมีกิจกรรมกำรก่อสร้ำงฐำนรำกของบันไดสะพำนทำงเชื่อมเข้ำสถำนีจำนวน 4
ตำแหน่งและฐำนรำกลิฟต์จำนวน 2 ตำแหน่ง เมื่อพิจำรณำกิจกรรมหรือเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดระดับควำม
สั่น สะเทือนสูงสุด ในกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงตอม่อดังกล่ำว พบว่ำ กิจกรรมกำรเจำะเสำเข็มชนิดตอก (Pile
Driver (Sonic)) จะก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือนในระดับที่สูงที่สุด (ตารางที่ 5.1.6-1) คือ มีควำมเร็วอนุภำค
สูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (ประมำณ 7.62 เมตร) เท่ำกับ 0.734 นิ้ว/วินำที (18.6346 มิลลิเมตร/วินำที)
ระดั บ ควำมสั่ น สะเทือนที่เกิดจำกกิจกรรมกำรเจำะเสำเข็ม เพื่อก่อสร้ำงโครงกำรตอม่อบั นได
สะพำนเชื่อมเข้ำสถำนีและลิฟต์ ควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นดังกล่ำวจะส่งผ่ำนไปยั งพื้นดินซึ่งเป็นตัวกลำงและ
ไปสู่ผู้รับผลกระทบที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยคำนวณจำกสมการที่ (1) จำกนั้นจะเปรียบเทียบผลจำกกำร
คำนวณระดับควำมสั่นสะเทือนกับเกณฑ์เสนอแนะของ Whiffin และ Leonard (1971) (ตารางที่ 5.1.6-2)
และประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้ อมแห่ งชำติ ฉบับ ที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำรกำหนดมำตรกำรควำม
สั่นสะเทือนที่ป้องกันผลกระทบต่ออำคำร แสดงดังตารางที่ 5.1.6-3
ตารางที่ 5.1.6-2 ผลกระทบอันเนื่องจำกควำมสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด มม./วินาที
(นิว/วินาที)
0 ถึง 0.15
(0-0.006)
0.15 ถึง 0.3
(0.006-0.012)
2.0
(0.079)
2.5
(0.098)
5
(0.197)

10 – 15
(0.394-0.591)

ผลกระทบต่อมนุษย์

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

ไม่สำมำรถรับรู้ควำมรู้สึกได้

ไม่ส่งผลกระทบ/ควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทุกประเภท

ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้

ไม่ส่งผลกระทบ/ควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทุกประเภท

รู้สึกได้ถึงควำมสั่นสะเทือน

ระดับที่สูงขึ้นของควำมสั่นสะเทือนจะส่งผลกระทบต่อ
กำรทำลำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อโบรำณสถำน
ไม่ เสี่ย งต่อ ควำมเสีย หำยที่ จะเกิด ขึ้ น กับ อำคำรทั่ วไป
หรือโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
ระดับที่จะส่งผลทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำง
ทำงสถำปัตยกรรมบ้ำนเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดำน
เป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน ทรำย น้ำ และใย
ต่ำงๆ) ในกรณี ที่ เป็ น ผนั ง/ฝ้ำเพดำน แบบยืด หยุ่ นจะ
ได้รับควำมเสียหำยเล็กน้อย
ระดับควำมสั่นสะเทือนที่สูงกว่ำกำรจรำจรปกติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
และสร้ำงควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงบ้ำงเล็กน้อย

ถ้ำควำมสั่นสะเทือนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
จะสร้ำงควำมรู้สึกรำคำญ
ควำมสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อำศัยอยู่
ในอำคำร (สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ที่ ส่ งผล
กระทบต่อคนที่อยู่บนสะพำน และได้รับ
ในช่วงเวลำสั้นๆ)
คนจะรู้สึกไม่พอใจ ถ้ำเกิดแรงสั่นสะเทือน
อย่ำงต่อเนื่อง และคนที่เดินบนสะพำนจะ
ไม่สำมำรถยอมรับได้

ที่มา: Whiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng.(1971)
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เมื่อทำกำรประเมินผลกำรศึกษำควำมสั่นสะเทือนจำกกิจกรรมของโครงกำร โดยกำรเจำะเสำเข็ม
(Pile Driver (Sonic)) โดยประเมินตำมระยะทำงต่ำงๆ ที่เพิ่มขึ้นจำกระยะ 10-500 เมตร (ตารางที่ 5.1.6-4)
และเมื่อพิจำรณำระยะพื้นที่ไวต่อผลกระทบที่ใกล้พื้นที่โครงกำรที่สุด คือ โรงพยำบำลบำงรัก มีระยะห่ำง 25
เมตร มีควำมเร็วอนุภำคสูงสุด 3.1373 มิลลิเมตรต่อวินำที มีผลกระทบต่อมนุษย์คือถ้ำควำมสั่นสะเทือนเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องจะสร้ำงควำมรำคำญ (d) และไม่เสี่ยงต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับอำคำรทั่วไปหรือโครงสร้ำง
ทำงสถำปัตยกรรม (C) (ตารางที่ 5.1.6-5)
ปัจจุบันโรงพยำบำลบำงรัก กำลังอยู่ระหว่ำงกำรรื้อและก่อสร้ำงอำคำรใหม่สูง 17 ชั้น คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จปี พ.ศ.2565 ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบในด้ำนควำมสั่นสะเทือนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงต่อ โรงพยำบำล
บำงรัก และเมื่อพิจำรณำอำคำรบริเวณโดยรอบสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ได้แก่ อำคำรธนำคำรยูโอบี อำคำร AIA
Sathorn อำคำรแอทสำทร อำคำร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทำวเวอร์ Health Land Spa สถำนทูตพม่ำ และโรงเรียน
อนุบำลชวนชื่น พบว่ำทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มำตฐำน มีผลกระทบต่อมนุษย์ คือถ้ำควำมสั่นสะเทือนเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่องจะสร้ำงควำมรำคำญ (d) และไม่เสี่ยงต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับอำคำรทั่วไปหรือโครงสร้ำงทำง
สถำปัตยกรรม (C) ดังรำยละเอียดตารางที่ 5.1.6-5 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำระยะเวลำกำรก่อสร้ำงฐำนรำกใช้
ระยะเวลำ 28 วัน ช่วงระยะเวลำสั้ นๆ ไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องจึงประเมินผลกระทบระหว่ำงกำรก่อสร้ำงต่อควำม
สั่นสะเทือนอยู่ในทางลบระดับต่า
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ตารางที่ 5.1.6-3 ค่ำมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร
อาคารประเภทที่
1

จุดตรวจวัด

ความถี่ (เฮิรตซ์)

ความเร็วของอนุภาคสูงสุดไม่เกิน (มิลลิเมตร/วินาที)
ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 1

ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 2

1.1 ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร

20
f ≤ 10
0.5 f + 15
10<f ≤ 50
0.2 f + 30
50<f ≤ 100
50
f ≤ 100
1.2 ชั้นบนสุดของอำคำร
ทุกควำมถี่
40*
10*
1.3 พื้นอำคำรในแต่ละชั้น
ทุกควำมถี่
20**
10**
2
2.1 ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร
5
f ≤ 10
0.25 f + 2.5
10<f ≤ 50
0.1 f + 10
50<f ≤ 100
20
f ≤ 100
2.2 ชั้นบนสุดของอำคำร
ทุกควำมถี่
15*
5*
2.3 พื้นอำคำรในแต่ละชั้น
ทุกควำมถี่
20**
10**
3
3.1 ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร
3
f ≤ 10
0.125 f + 1.75
10<f ≤ 50
0.04 f + 6
50<f ≤ 100
10
f ≤ 100
3.2 ชั้นบนสุดของอำคำร
ทุกควำมถี่
8*
2.5*
3.3 พื้นอำคำรในแต่ละชั้น
ทุกควำมถี่
20**
10**
หมายเหตุ : 1) อาคารประเภทที่ 1 ได้แก่ 1) อำคำรที่ใช้เป็นโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 2) อำคำรพำณิชย์ อำคำรสำนักงำน อำคำร
คลังสินค้ำ อำคำรพิเศษ อำคำรขนำดใหญ่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 3) อำคำรอื่นใดที่มีกำรใช้ประโยชน์ในอำคำร
เช่นเดียวกันกับอำคำรตำม 1) และ 2)
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่ 1) อำคำรอยู่อำศัย อำคำรอยู่อำศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว บ้ำนแฝด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร 2) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 3) หอพักตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก 4) อำคำรที่ใช้เป็นสถำนพยำบำล
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล และอำคำรที่ใช้เป็นโรงพยำบำลของทำงรำชกำร 5) อำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่ศึกษำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน อำคำรที่ใช้เป็นโรงเรียนของทำงรำชกำร อำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่ศึกษำของสถำบัน อุดมศึกษำของเอกชน
ตำมกฎหมำยว่ำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และอำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่ศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำของทำงรำชกำร 6) อำคำรที่ใช้
ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทำงศำสนำ 7) อำคำรอื่นใดที่มีลักษณะของกำรใช้ประโยชน์ในอำคำรเช่นเดียวกับอำคำรตำม 1) 2) 3) 4) 5) และ 6)
อาคารประเภทที่ 3 ได้แก่ 1) โบรำณสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ
2) อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
2) ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 คือ ควำมสั่นสะเทือนที่ไม่ทำให้เกิดกำรล้ำและกำรสั่นพ้องของโครงสร้ำงอำคำร
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 คือ ควำมสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดกำรล้ำหรือกำรสั่นพ้องของโครงสร้ำงอำคำร
3) f = ควำมถี่ของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำที่มีควำมเร็วอนุภำคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
4) * = กำหนดมำตรฐำนไว้เฉพำะค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุดในแกนนอน
5) ** = กำหนดมำตรฐำนไว้เฉพำะค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุดในแกนตั้ง
6) กำรวัดค่ำควำมสั่นสะเทือนสูงสุดสำหรับควำมสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตำมข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอำคำรหรือชั้น
อื่นซึ่งมีค่ำควำมสั่นสะเทือนสูงสุด
7) กำรวัดค่ำควำมสั่นสะเทือนที่พื้นอำคำรในแต่ละชั้นตำมข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นกำรวัดที่ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร
ที่มา :
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
อำคำรรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนำยน 2553
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ตารางที่ 5.1.6-4 ระดับผลกระทบควำมสั่นสะเทือนที่ระยะห่ำงต่ำงๆ จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อมนุษย์
ความสั่นสะเทือน (เมตร)
มิลลิเมตร/วินาที
โครงสร้างอาคาร
10
12.4014
f
E
15
6.7505
e
D
20
4.3846
d
C
30
2.3866
c
B
50
1.1092
b
A
100
0.3922
b
A
150
0.2135
b
A
200
0.1387
a
A
300
0.0755
a
A
400
0.0490
a
A
500
0.0351
a
A
หมายเหตุ : ผลกระทบต่อมนุษย์
a = ไม่สำมำรถรับควำมรู้สึกได้
b = ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้
c = รู้สึกได้ถึงควำมสั่นสะเทือน
d = ควำมสั่นสะเทือนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องจะสร้ำงควำมรำคำญ
e= ควำมสั่นสะเทือนรบกวนคนที่อยู่อำศัยในอำคำร f = คนจะรู้สึกไม่พอใจ ถ้ำเกิดควำมสั่นสะเทือนอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร
A = ไม่ส่งผลกระทบ/ควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทุกประเภท
B = ส่งผลต่อกำรทำลำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อโบรำณสถำน
C = ไม่เสี่ยงต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับอำคำรทั่วไปหรือโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
D = จะส่งผลทำให้เกิดควำมเสียหำยทำงสถำปัตยกรรมบ้ำนเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดำนแบบ Plaster
E = ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรมและควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงบ้ำงเล็กน้อย

ตารางที่ 5.1.6-5 ระดับผลกระทบต่อควำมสั่นสะเทือนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงกับอำคำรรอบสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ลาดับ

อาคาร

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

วัดเซนต์หลุยส์
วัดพระศรีมหำอุมำเทวี
โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น
โรงเรียนกว่ำงเจ้ำ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
โรงพยาบาลบางรัก
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทร
อำคำรรัจนำกำร
Ascott
ธนาคารยูโอบี สานักสาทร

ระยะห่างกึ่งกลางเส้นทาง
ถึงอาคาร (m)
276
532
48
378
325
407
600
25
183
273
222
150
25

ความเร็วของ
อนุภาคสูงสุด
(mm/s)
0.0855
0.0320
1.1793
0.0534
0.0669
0.0478
0.0267
3.1373
0.1584
0.0869
0.1186
0.2135
3.1373

ผลกระทบต่อ
มนุษย์

ผลกระทบต่อ
โครงสร้างอาคาร

a
a
b
a
a
a
a
d
b
a
a
b
d

A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
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ตารางที่ 5.1.6-5 (ต่อ)
ลาดับ

อาคาร

ระยะห่างกึ่งกลางเส้นทาง
ถึงอาคาร (m)

ความเร็วของ
อนุภาคสูงสุด
(mm/s)
3.8005
2.6469
0.2740
0.5693
1.5502
1.0164
1.1793
0.4593
0.1754
0.0998
0.0794
0.0782
0.0273
0.0294
0.1376
4.3846

ผลกระทบต่อ
มนุษย์

ผลกระทบต่อ
โครงสร้างอาคาร

14 AIA Sathorn Tower
22
d
C
15 อาคารแอทสาทร
28
d
C
16 ไบเออร์ไทย
127
a
A
17.1 สถำนฑูตพม่ำ
78
b
A
17.2 สถานฑูตพม่า
40
b
A
18 อาคาร ดับเบิลเอ บุ๊ก ทาวเวอร์
53
b
A
19 Health Land Spa
48
b
A
20 สีลมสวีท คอนโด
90
b
A
21 W Bangkok
171
a
A
22 Sathorn Square
249
a
A
23 Golden Land Property
290
a
A
24 ตึกมหำนคร
293
a
A
25 คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
591
a
A
26 Blue Elephant Restaurant
562
a
A
27 บ้ำนสำทร
201
a
A
28 จุดตรวจวัดคุณภาพเสียง
20
d
C
หมายเหตุ : ผลกระทบต่อมนุษย์
a = ไม่สำมำรถรับควำมรู้สึกได้
b = ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้
c = รู้สึกได้ถึงควำมสั่นสะเทือน
d = ควำมสั่นสะเทือนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องจะสร้ำงควำมรำคำญ
e= ควำมสั่นสะเทือนรบกวนคนที่อยู่อำศัยในอำคำร f = คนจะรู้สึกไม่พอใจ ถ้ำเกิดควำมสั่นสะเทือนอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร
A = ไม่ส่งผลกระทบ/ควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทุกประเภท B = ส่งผลต่อกำรทำลำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อโบรำณสถำน
C = ไม่เสี่ยงต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับอำคำรทั่วไปหรือโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
D = จะส่งผลทำให้เกิดควำมเสียหำยทำงสถำปัตยกรรมบ้ำนเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดำนแบบ Plaster
E = ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรมและควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงบ้ำงเล็กน้อย

2) ระยะดาเนินการ
ควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินกำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร สำยสีลม
จะเกิดจำกรถไฟฟ้ำที่วิ่งบนโครงสร้ำงรำง ควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะถูกส่องผ่ำนลงสู่พื้นดินตำมฐำนรำกและ
พื้นที่รับผลกระทบใกล้เคียง
จำกเอกสำร “Transit Noise and Vibration Impact Assessment” ของ Federal Transit
Administration (FTA) ได้กำหนดระดับควำมสั่นสะเทือนที่ระดับพื้นดินที่เกิดจำกล้อของยำนพำหนะที่สัมผัส
กับผิวถนนที่มีพื้นเรียบ ซึ่งได้แสดงระดับควำมสั่นสะเทือนที่เกิดจำกยำนพำหนะที่วิ่งด้วยควำมเร็ว 30 ไมล์/
ชั่วโมง (ประมำณ 48 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จะส่งผลให้เกิดควำมสั่นสะเทือนที่ระดับพื้นดิน 73 VdB (velocity
level in decibel) ที่ระยะห่ำงจำกกึ่งกลำงรำง 15 เมตร (ประมำณ 50 ฟุต) แสดงดังภาพที่ 5.1.6-1
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ภาพที่ 5.1.6-1 กรำฟแสดงระดับควำมสั่นสะเทือนจำกรถไฟฟ้ำที่ระดับพื้นดิน
ที่มา : Federal Transit Administration (FTA)
สำหรับกรณีกำรดำเนินกำรของโครงกำรฯ ได้พิจำรณำให้รถไฟฟ้ำ (Light Rail Vehicle) วิ่งด้วย
ควำมเร็วประมำณ 50 ไมล์/ชั่วโมง (ประมำณ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น ควำมสั่นสะเทือนที่ระดับพื้นดินที่
เกิดจำกรถไฟฟ้ำที่วิ่งด้วยควำมเร็วประมำณ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะมีค่ำเท่ำกับ 73 VdB
เนื่องจำกค่ำระดับควำมจำกแหล่งกำเนิดมีหน่วยเป็น VdB (RMS Vibration Velocity) จึงต้องทำ
กำรคำนวณเป็นหน่วย PPV (Peak Particle Velocity) โดยใช้สมกำร
Lv
=
20 X log10(v/vref)
โดย Lv
=
ระดับควำมสั่นสะเทือนหน่วยเป็น เดซิเบล (VdB)
v
=
rms velocity amplitude (นิ้ว/วินำที)
vref =
reference velocity amplitude (= 1 x 10-6 นิ้ว/วินำที)
ที่มา: Federal Transit Administration (FTA)
แทนค่ำ; 73
=
20 x log10(v/10-6)
73
=
20 x (log10(v) – log10(1x10-6))
73/20 =
log10(v) – log10(1x10-6)
Log10(v) =
-2.35
V
=
0.0045 นิ้ว/วินำที
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ดังนั้น ระดับควำมสั่นสะเทือนจำกแหล่งกำเนิดจำกกำรดำเนินกำรโครงกำรมีค่ำควำมเร็วอนุภำค
เท่ำกับ 0.0045 นิ้ว/วินำที ซึ่งระดับควำมสั่นสะเทือนดังกล่ำวจะเกิดขึ้นบริเวณโครงสร้ำงตอม่อของรำงรถไฟฟ้ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์เสนอแนะของ Whiffin และ Leonard (1971) (ตารางที่ 5.1.6-2) และประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมำตรกำรควำมสั่นสะเทือนที่ป้องกัน
ผลกระทบต่ออำคำร (ตารางที่ 5.1.6-3) พบว่ำ ควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบริเวณแนวสำยทำงโครงกำรอยู่ใน
ระดับที่มนุษย์ไม่สำมำรถรับควำมรู้สึกได้และไม่ส่งผลกระทบ/ควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงทุกประเภท และ
ระยะทำงที่ห่ำงออกไประดับควำมสั่นสะเทือนจะลดลง
จำกผลกำรตรวจวัดค่ำควำมสั่นสะเทือนระหว่ำงวันที่ 7-12 มีนำคม 2560 ซึ่งมีกำรเดินรถไฟฟ้ำ
เช่นเดียวกับที่จะเกิดขึ้นหลังจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) พบค่ำควำมสั่นสะเทือนเพียง 1
ครั้ ง โดยมี ค วำมเร็ ว อนุ ภ ำคสู ง สุ ด 0.510 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น ำที ที่ ค วำมถี่ 9.6 Hz ในแกน Vertical ซึ่ ง เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ ำ มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ. 2553)
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร พบว่ำ ค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุด
(Peak Particle Velocity) มีค่ ำต่ ำกว่ ำ 5.00 มิล ลิ เมตรต่ อวินำที ซึ่งต่ำกว่ำเกณฑ์ มำตรฐำน ดั งนั้ น จึงไม่ มี
ผลกระทบใดต่อฐำนรำกหรือชั้น ล่ำงของอำคำรประเภทที่ 2 ดังนั้น จึงกล่ ำวได้ว่ำกำรเดินรถไฟฟ้ำไม่ส่งผล
กระทบด้ำนควำมสั่นสะเทือนต่ออำคำรโดยรอบสถำนีรถไฟฟ้ำ
5.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
5.3.1 นิเวศวิทยาบก
1) ระยะก่อสร้าง
กำรพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรที่อำจส่งผลต่อนิเวศวิทยำ (ต้นไม้ และ
สัตว์ป่ำ) มีรำยละเอียด ดังนี้
(1) รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงของโครงกำร
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ก่อสร้ำงบนตำแหน่งเดิมที่ได้มีกำรออกแบบโครงสร้ำง
และเสำตอม่อรองรับไว้แล้วตั้งแต่กำรก่อสร้ำงครั้งแรกของโครงกำร โดยมีขั้นตอนในกำรก่อสร้ำงสรุปได้ ดังนี้
1) กำรเข้ำพื้นที่ก่อสร้ำง
2) กำรเตรียมพื้นที่ทำงำน
3) พื้นที่สำนักงำน และอำนวยควำมสะดวก
4) กำรก่อสร้ำงคำนชั้นจำหน่ำยตั๋ว (Concourse cross beam)
5) กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นจำหน่ำยตั๋ว (Concourse floor level)
6) กำรก่อสร้ำงคำนชั้นชำนชำลำ (Platform cross beam)
7) กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นชำนชำลำ (Platform floor level)
8) กำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมสถำนี (Roof level)
9) กำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค
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10) กำรก่อสร้ำงบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก และลิฟต์ (Escalator, stair and lift)
11) กำรก่อสร้ำง ทำงเดินเชื่อม
ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อต้นไม้ในพื้นที่ เป็นผลที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงบันไดเลื่อน
บันไดเหล็ก และลิฟต์ โดยเมื่อรื้ อย้ำยสำธำรณูปโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงเสำเข็มเป็น
แบบเสำเข็มเจำะในที่ และขนย้ำยดินที่ได้จำกกำรขุดเจำะออกจำกหน้ำงำนทุกวันในเวลำที่ไม่มีผลกระทบกับ
กำรจรำจร และต้องให้เรียบร้อยเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรจรำจรได้เป็นปกติทุกวัน จำกนั้น จึงทำกำรก่อสร้ำง
ฐำนรำกบนเสำเข็มที่เจำะไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมแท่นสำหรับรองรับตัวบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก และลิฟต์ เมื่อ
ดำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ ท ำกำรกลบกลั บ และซ่อ มพื้ น ทำงเท้ ำให้ ก ลั บ สู่ ส ภำพเดิ ม เพื่ อ ใช้ เป็ น ทำงสั ญ จรของ
ประชำชน แล้วจึงทำกำร ติดตั้งบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก และลิฟต์ตำมตำแหน่งต่ำง ๆ ที่เตรียมไว้
(2) กำรพิจำรณำผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับกำรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำรที่ส่งผลต่อนิเวศวิทยำบก
(ต้นไม้ในเมือง และสัตว์ป่ำ) พิจำรณำในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
(2.1) ต้นไม้ในเมือง
เนื่ อ งจำกในบริ เวณพื้ น ที่ โครงกำรเป็ น สภำพของสั ง คมเมื อ งซึ่ ง ระบบนิ เวศได้ ถู ก
เปลี่ยนแปลงสภำพไปจำกกำรพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวก พื้นที่อยู่อำศัย ย่ำนเศรษฐกิจ และสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ
ต้นไม้ที่พบในพื้นที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกตำมบริเวณทำงเท้ำ และต้นไม้ที่พบหลงเหลืออยู่ในบริเวณที่เป็นบ้ำนเรือน
สถำนที่ ร ำชกำร และสถำนศึ กษำ รวมทั้ งต้ น ไม้ที่ ป ลู กประดั บ ตกแต่ งในพื้ น ที่ ต่ ำง ๆ ดังนั้ น กำรพิ จ ำรณำ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงพิจำรณำจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่จะส่งผลกระทบต่อต้นไม้ ซึ่งเป็นในส่วนของกิจกรรม
กำรก่อสร้ำงบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก และลิฟต์ ที่อำจต้องสูญเสียต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้ำงออกไปบำงส่วน
จำกกำรสำรวจต้นไม้ และพิจำรณำพื้นที่ในกำรก่อสร้ำง ประเมินว่ำมีต้นไม้ที่อำจได้รับ
ผลกระทบจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงจำนวน 18 ต้น โดยเป็นต้นประดู่ 11 ต้น และต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 7 ต้น
ซึ่งต้นไม้เหล่ำนี้เป็นต้นไม้ที่นำมำปลูกในพื้นที่จึงสำมำรถทำกำรขุดล้อมออกเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่อื่น หรืออำจ
ทำกำรตัดแต่งเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง ซึ่งจะได้เสนอแนวทำงในกำรแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อไป
ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำสภำพของต้นไม้ที่มีกำรตัดกิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อ
ระบบสำยไฟฟ้ำ และระบบสำยสัญญำณต่ำง ๆ ทำให้มีสภำพของเรือนยอดที่ไม่สวยงำม นอกจำกนั้น ต้นไม้ที่
ปลู กเป็ น ชนิ ดที่ เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี และต้ น ไม้ ที่ จะได้ รับ ผลกระทบมี จ ำนวนไม่ ม ำก ดั งนั้ น เมื่ อ พิ จำรณำถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อต้นไม้ โดยที่ต้นไม้บำงส่วนจะต้องถูกขุดล้อมออก หรือตัดแต่งเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ
จำกกิจ กรรมกำรก่อสร้ำง ประเมิน ว่ำเป็ น ผลกระทบด้านลบระดับ ต่า ซึ่งกำรขุดล้ อมต้นไม้ที่กีดขวำงกำร
ก่อ สร้ ำงออกเพื่ อ น ำไปปลู ก ในพื้ น ที่ อื่น ๆ รวมทั้ งกำรตั ด แต่งกิ่ งของต้ น ไม้ ที่ ถู ก เคลื่ อ นย้ ำยออกไปเหล่ ำนี้
สำมำรถที่จะปรับแต่งให้ต้นไม้มีลักษณะที่ดี และสวยงำมขึ้น
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(2.2) สัตว์ป่ำ
ผลกระทบทำงตรงที่อำจเกิดขึ้นต่อทรัพยำกรสัตว์ป่ำ พิจำรณำผลกระทบต่อสัตว์ป่ำ
จำกกำรดำเนินโครงกำร ผลกระทบต่อสัตว์ป่ำแต่ละชนิด ระยะเวลำที่เกิดผลกระทบ ขนำดของผลกระทบที่
เกิดขึ้น ควำมอ่อนไหวของสัตว์ป่ำแต่ละชนิดในกำรได้รับผลกระทบ และควำมเสี่ยงในกำรที่จะได้รับผลกระทบของ
สัตว์ป่ำ
ทั้ งนี้ กิ จ กรรมของโครงกำรเป็ น กำรก่ อ สร้ำ งในบริเวณโครงสร้ำงเดิ ม และมี พื้ น ที่
ก่อสร้ำงบำงส่วนที่ส่งผลต่อต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจำกกำรสำรวจสัตว์ป่ำที่พบในพื้นที่ ทุกชนิดเป็นสัตว์ป่ำที่
สำมำรถปรับตัวเพื่ออยู่อำศัย และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงกำร และบริเวณใกล้เคียงได้ ในช่วงของกำรก่อสร้ำง
อำจส่ งผลกระทบต่ อกิ จ กรรมของสั ตว์ป่ ำบำงชนิด แต่ สั ต ว์ป่ ำก็ ส ำมำรถปรับ ตั ว เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ต่อ ไปได้
ส่วนเมื่อกำรก่อสร้ำงของโครงกำรแล้วเสร็จ สัตว์ป่ำบำงชนิดจะมีพื้นที่เพื่อกำรใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ส่วนสัตว์ป่ำ
ชนิดอื่น ๆ ก็ยังสำมำรถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไปได้ เนื่องจำกเป็นสภำพที่ไม่แตกต่ำงจำกเดิม
ส่วนผลกระทบทำงอ้อมจำกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เสียงรบกวนจำกกำรก่อสร้ำง
กำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งรบกวนกำรดำรงชีวิตและพฤติกรรมต่ำง ๆ ของสัตว์ป่ำ ทำให้ต้องอพยพ หรือหลบหนี
ออกจำกพื้นที่ในขณะดำเนินกำรก่อสร้ำง กำรทำลำยชีวิตสัตว์ป่ำบำงชนิด จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง กำรทำลำย
แหล่ งด ำเนิ น กิ จ กรรมของสั ต ว์ ป่ ำ จำกกำรตั ด ฟั น หรื อ เคลื่ อ นย้ ำยต้ น ไม้ อ อกจำกพื้ น ที่ ก่ อ สร้ำ ง เป็ น ต้ น
ซึ่งผลกระทบเหล่ำนี้เป็นผลกระทบที่ไม่รุนแรง เนื่องจำกสัตว์ป่ำส่วนใหญ่ที่สำรวจพบเป็นสัตว์ขนำดเล็ก มีกำร
เคลื่ อ นที่ และเคลื่ อ นย้ ำ ยได้ เร็ ว รวมทั้ ง สำมำรถปรั บ ตั ว ให้ เข้ ำ กั บ สภำพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไปได้
นอกจำกนั้น สภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรก่อสร้ำงก็ไม่ แตกต่ำงจำกสภำพเดิม ดังนั้น จึงประเมินได้ว่ำ
เป็นผลกระทบด้านลบระดับต่าต่อทรัพยำกรสัตว์ป่ำ
2) ระยะดาเนินการ
พิจำรณำภำพรวมของผลกระทบต่อ นิเวศวิทยำบก (ต้นไม้ในเมือง และสั ตว์ป่ำ ) ภำยหลังกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรในระยะก่อสร้ำงที่ส่งผล
ต่อต้นไม้ และสัตว์ป่ำ จึงเกิดผลกระทบทางทบในระดับต่า เนื่องจากมีการตัดและขนย้ายต้นไม้ไปบริเวณอื่นที่
จำนวน 18 ต้น แต่ภำยหลังกำรก่อสร้ำงมีกำรปลูกหรือนำต้นมื่นมำทดแทน ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงต่อสัตว์ป่ำ
เนื่องจำกเป็นสัตว์ขนำดเล็กที่มีกำรเคลื่อนที่ และเคลื่อนย้ำยได้เร็ว สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบ
5.3.2 นิเวศวิทยาแหล่งนา
1) ระยะก่อสร้าง
กำรก่อสร้ำงโครงกำร งำนขุดเจำะเสำเพื่อทำฐำนรำก งำนปรับพื้นที่ หรือกำรเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์
ก่อสร้ำง และระบบสำธำรณูปโภค คำดว่ำจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยำแหล่งน้ำ เนื่องจำกเป็นกำร
ก่อสร้ำงในโครงสร้ำงเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงทำให้ไม่มีกิจกรรมใดไปรบกวนนิเวศวิทยำแหล่งน้ำโดยตรง แต่อำจได้รับ
ผลกระทบจำกกำรร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้ำง และกำรขวำงกั้นแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตที่ส่องผ่ำนลงไปในแหล่ง
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น้ ำ ทำให้ แพลงก์ตอนพื ชสั งเครำะห์ แสงได้ น้ อยลง และปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำที่ ผลิ ตจำกแพลงก์ตอนพื ช
จะลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบชั่วครำวที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้ำงเท่ำนั้น ดังนั้นผลกระทบทำงนิเวศวิทยำแหล่งน้ำจึง
เป็นผลกระทบทางลบในระดับต่า
2) ระยะดาเนินการ
เนื่องจำกระบบขนส่งมวลชนวิ่งบนโครงสร้ำงทำงยกระดับจะใช้ระบบไฟฟ้ำในกำรขับเคลื่อน โดย
มีโครงสร้ำงสถำนีเพิ่มขึ้นจำกเดิม คือ สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ซึ่งโครงสร้ำงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมไม่
มำกนักเนื่องจำกเดิมมีโครงสร้ำงทำงวิ่งของรถไฟฟ้ำเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ เปลี่ยนแปลงไป
จำกเดิมที่เคยเป็นมำก่อน จึงประเมินไม่เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยำทำงน้ำบริเวณพื้นที่โครงกำร
5.4 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) ระยะก่อสร้าง
สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่เมืองย่ำนธุรกิจ และถัดจำกถนนเข้ำไป
ด้ำนในเป็นพื้นที่อยู่อำศัยบำงส่วน ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงกิจกรรมมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วน
ของพื้นที่ทำงเดินเท้ำบำงส่วนที่ต้องใช้พื้นที่เพื่อกำรก่อสร้ำงฐำนรำกของสะพำนทำงเชื่อมเข้ำสู่สถำนีรถไฟฟ้ำ
มีเนื้อที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปประมำณ 108 ตำรำงเมตร (3 x 6 เมตร จำนวน 6 จุด) ดังนั้นด้ำนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินจึงเกิดผลกระทบทางลยในระดับต่า
2) ระยะดาเนินการ
เมื่อเปิดดำเนินโครงกำรจะมีสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เพิ่มขึ้น 1 สถำนี เพื่อให้บริกำรแก่ประชำชน
และผู้ ใช้บ ริ กำรกระจำยคนลงสู่ ระหว่ำงสถำนีช่องนนทรีและสถำนีสุ รศักดิ์ ซึ่งทำให้ กำรเดิน ทำงเกิดควำม
สะดวกสบำยมำกขึ้น จำกสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมบริเวณติดถนนสำทรในสภำพปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำ
เป็นอำคำรสำนักงำนขนำดใหญ่ สถำนทูตเมียนมำร์ ซึ่งในอนำคตไม่น่ำจะมีกำรพัฒนำพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
เดิมมำกหนัก แต่จำกกำรเพิ่มสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ส่งผลให้มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำกขึ้น และเป็น
กำรกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ โดยกำรพัฒนำพื้นที่แถวสองหรือที่อยู่ด้ำนหลังที่ติดจำกถนนให้เป็น
ที่อยู่อำศัยในลักษณะอำคำรสูง และอำคำรสำนักงำน ในอนำคตดังนั้นจึงเกิดผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง
ต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
5.4.2 การคมนาคมส่ง
1) ระยะก่อสร้าง
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคมนำคมขนส่ง แต่ละ
ช่วงเวลำในกิจกรรมกำรก่อสร้ำงระยะ 18 เดือน โดยมีรถยนต์และยำนพำหนะที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ในแต่ละวัน
จำนวน 1-2 คัน ซึ่งถือว่ำน้อยมำก และได้ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้ นพร้อมวิธีกำรในกำรป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบต่อกำรจรำจร โดยรำยละเอียดแสดงใน ตารางที่ 5.4.2-1
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ดังนั้นในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงจะต้องมีกำรปิดกั้นกำรจรำจรจำนวน 1-2 ช่องจรำจรทำให้จำนวน
ช่องจรำจรลดลงเหลือ 4-6 ช่องจรำจร ซึ่งมีสภำพกำรจรำจรแสดงในตารางที่ 5.4.1-2
จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำหำกมีกำรปิ ดกั้นกำรจรำจร 1 ช่องจรำจรระหว่ำงเวลำ 22.00 น.-04.30 น.
อัตรำส่วนปริมำณจรำจรต่อควำมจุจะอยู่ในช่วง 0.25-0.56 (ระดับบริกำร A-ระดับบริกำร C) และในช่วงที่มี
กำรปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องจรำจรอัตรำส่วนปริมำณจรำจรต่อควำมจุจะอยู่ในช่วง 0.37-0.83 (ระดับบริกำร
B-ระดับบริกำร D) เมื่อเปรียบเทียบกับสภำพจรำจรเมื่อไม่มีกำรก่อสร้ ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ซึ่งมีอัตรำส่วน
ปริมำณจรำจรต่อควำมจุอยู่ในช่วง 0.18-0.74 (ระดับบริกำร A-ระดับบริกำร D) จะเห็นได้ว่ำสภำพจรำจรขณะ
ก่ อ สร้ ำ งจะใกล้ เคี ย งกั บ สภำพจรำจรปั จ จุ บั น ที่ มี่ ก ำรก่ อ สร้ ำ ง ดั งนั้ น หำกมี ก ำรปิ ด กั้ น กำรจรำจรในช่ ว ง
22.00 น.-04.30 น. ผลกระทบต่อกำรคมนำคมจึงเกิดผลกระทบทางลบในระดับต่าเมื่อพิจำรณำในประเด็น
ของระดับบริกำร
2) ระยะดาเนินการ
เมื่อกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) แล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรกำรจรำจรจะกลับเข้ำสู่สภำวะ
ปกติ คำดว่ำกำรจรำจรจะคล่องตัวมำกขึ้นกว่ำเดิมเนื่องจำกผู้ใช้รถส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนไปใช้บริกำรระบบขนส่ง
มวลชน (รถไฟฟ้ำ) ผลกระทบดังกล่ำวจึงเกิดผลกระทบทางบวก
5.5 ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
5.5.1 สังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
1) ระยะก่อสร้าง
กลุ่มที่ 1 ประชากรถาวร ที่อยู่อาศัยและมีครัวเรือนอยู่ในพืนที่ศึกษา กำรก่อสร้ำงสถำนศึกษำ
วิทยำใช้ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงไม่นำน จึงไม่นำนเพียงพอที่จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงประชำกร
ทั้งในเรื่อง อำยุ เพศ กำรนับถือศำสนำ กำรศึกษำ ฯลฯ สำหรับพฤติกรรมกำรเดินทำงก็เช่นเดียวกัน คือ กิจกรรม
ของโครงกำรฯ ไม่ได้ทำให้ประชำกรตัวอย่ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรเดินทำงไปจำกเดิม แต่ประชำกร
ตัวอย่ำงมีควำมห่วงกังวลใจจำกผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะมลพิษทำงอำกำศ ฝุ่นละออง มลพิษทำงเสียง
และกำรสั่นสะเทือนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรขนส่งอุปกรณ์และกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำหำกเจ้ำของโครงกำรฯ
มีมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมผลกระทบทั้งหมดจะไม่ทำให้ชุมชนเกิดควำมกังวลใจในเรื่อง
ดังกล่ำว หรืออำจะมีผลกระทบกับสังคมเล็กน้อยแต่ไม่ทำให้สังคมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
กลุ่มที่ 2 ประชากรจร ที่เดิ น ทางเข้าออกพื นที่ระหว่างวัน ประชำกรจร หรือประชำกรที่ใช้
เส้นทำงถนนสำทรสัญจรในระหว่ำงวัน เพื่อเดินทำงเข้ำไปยังสถำนที่ทำงำนในช่วงเช้ำ และเดินทำงออกจำก
สถำนที่ทำงำนในช่วงเย็นหรือค่ำหรือช่วงเวลำ 07.00 ถึง 19.00 น. ซึ่งกิจกรรมกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำมี
กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ระหว่ำงเวลำ 22.00 ถึง 04.00 น. จึงไม่ทำให้เกิดผลกระทบทำงสังคมกับประชำกร
ในกลุ่มนี้ แต่หำกกำรก่อสร้ำงมีกำรปิดหรือลดขนำดเส้นทำงเดินเท้ำอำจทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำงได้
บ้ำง ดังนั้นหำกกิจกรรมก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำมีกำรใช้พื้นที่และรบกวนพื้นที่สำธำรณะบริเวณ
ทำงเดินเท้ำจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรเดินทำงของประชำกรจรบ้ำงเล็กน้อยเท่ำนั้น
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2) ระยะดาเนินการ
กลุ่มที่ 1 ประชากรถาวร ที่อยู่อาศัยและมีครัวเรือนอยู่ในพืนที่ศึกษา ระยะดาเนินการ กิจกรรม
กำรเดิ น รถไฟฟ้ ำ ไม่ ได้ ด ำเนิ น กำรในบริ เวณพื้ น ที่ พั ก อำศั ย ในชุ ม ชน จึ ง ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคมในชุมชน กำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำยังทำให้มีกำรเชื่อมโยงระบบขนส่ง
มวลชนใกล้แหล่งชุมชนมำกยิ่งขึ้นซึ่งเป็นกำรช่วยอำนวยควำมสะดวก และลดระยะเวลำกำรเดินทำงไป/กลับที่
พักอำศัย หรือที่ทำงำนได้อย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย จึงเป็นทำงเลือกที่ดีในกำรเดินทำงให้กับประชำกรใน
ชุมชนบริเวณดังกล่ ำว ดังนั้ น ในระยะดำเนิ นกำรกิจกรรมของโครงกำรฯ จึงไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม แต่ยังก่อให้เกิดผลดีในด้ำนต่ำงๆ อีกด้วย
กลุ่มที่ 2 ประชากรจร ที่เดินทางเข้าออกพืนที่ระหว่างวัน ระยะดาเนินการ กำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำจะทำให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่ และช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยเฉพำะจุดขึ้นลงที่ใกล้
กับสถำนที่ทำงำน หรือศูนย์กลำงทำงธุรกิจของถนนสำทร และยังเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของพื้นที่ด้ำนเศรษฐกิจ
ให้สูงมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่ทั้งนี้ประชำกรจร หรือประชำกรที่สัญจรในระหว่ำงวันยังแสดงข้อห่วงกังวลในเรื่อง
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มจำกกิ จ กรรมกำรเดิ น รถไฟฟ้ ำในพื้ น ที่ ไว้ ใน 2 ประเด็ น คื อ เสี ย งดั ง และมี ค วำม
สั่นสะเทือน ซึ่งเจ้ำของโครงกำรฯ จะต้องสร้ำงมำตรกำรลดผลกระทบด้ำนดังกล่ำว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ประชำกรจร
5.5.2 ประวัติศาสตร์
1) ระยะก่อสร้าง
ผลจำกกำรรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ ท ำงด้ ำ นโบรำณคดี แ ละประวั ติ ศ ำสตร์
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กรณีบริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) เพื่อสร้ำงสถำนีเพิ่มขึ้น
อีกสถำนี หนึ่ ง ระหว่ำงสถำนี ช่องนนทรี และสถำนีสุ รศักดิ์ ที่มีอยู่แล้ วนั้น เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่ตั้งอยู่บ น
เส้นทำงของถนนสำทรบำงส่วน (บริเวณพื้นที่ทำงเดินเท้ำเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้ำงบันไดทำงขึ้นลงสถำนีและ
ลิฟต์) และเส้นทำงวิ่งของรถไฟฟ้ำเป็นเส้นทำงเดิมที่ไม่มีกำรก่อสร้ำงใหม่ ไม่มีสิ่งก่อสร้ำงลงในคลองสำทร จึงไม่
ส่งผลกระทบทำงลบต่อบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงกำรแต่อย่ำงใด ประกอบกับบริเวณที่เป็นทำงขึ้นลงของสถำนี
ดังกล่ ำวไม่ ได้เป็ น ที่ ตั้งของโบรำณสถำน หรือสถำนที่ส ำคั ญ ทำงศำสนำ ทำงประวัติ ศำสตร์ และทำงด้ ำน
วัฒ นธรรมเลย ทั้ งนี้ แ หล่ งโบรำณสถำน หรือ สถำนที่ ส ำคั ญ ทำงศำสนำ ทำงประวัติ ศ ำสตร์ และทำงด้ ำน
วัฒนธรรมทั้ง 5 แห่ง โดยแหล่งโบรำณสถำนที่ใกล้บริเวณสถำนีศึกษำวิทยำ คือ 1) วัดเซนต์หลุยส์ มีระยะห่ำง
จำกโครงกำรฯ ประมำณ 284 เมตร 2) บ้ ำนสำทร (The House on Sathorn) มีระยะห่ ำงจำกโครงกำรฯ
ประมำณ 345 เมตร 3) วัดพระศรีมหำอุมำเทวี (วัดแขกสีลม) มีระยะห่ำงจำกโครงกำรฯ ประมำณ 532 เมตร
4) Blue Elephant Restaurant Blue Elephant Restaurant มี ระยะห่ ำงจำกโครงกำรฯ ประมำณ 565 เมตร
5) คริส ตจั กรสื บ สั มพั น ธวงศ์ 5 มีร ะยะห่ ำงจำกโครงกำรฯ ประมำณ 607 เมตร ตำมล ำดั บ ดั งนั้นจึงไม่ มี
ผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรในระยะก่อสร้ำง เนื่องจำกอยู่ในระยะที่ห่ำงออกไป
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2) ระยะดาเนินการ
เมื่อมีกำรปิดใช้สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะมีกำรให้บริกำรระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นกำรดำเนิน
กิจกรรมในเส้นทำงเดิม กำรเดินรถและหยุดจอดรับส่งผู้โดยสำรเพิ่มขึ้น 1 สถำนี คือ สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ในขณะที่รถแล่นเข้ำชำนชำลำสถำนีจะมีกำรลดควำมเร็ว และเมื่อออกจำกสถำนีจะค่อยๆ เพิ่มควำมเร็วรถ ซึ่ง
กำรดำเนิ น กำรดังกล่ ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมสั่ นสะเทือนหรือเสี ยงดังส่ งผลกระทบไปยังแหล่ งประวัติศำสตร์
โบรำณคดี แต่อำจได้รับผลกระทบเชิงบวกประเด็นได้รับควำมสะดวกสบำย และควำมรวดเร็วในกำรเดินทำง
ของผู้ที่ต้องกำรศึกษำหำควำมรู้หรือผู้ที่จะเข้ำไปประกอบศำสนกิจหรือ พิธีกรรมทำงศำสนำต่ำง ๆ ทั้งนี้แหล่ง
โบรำณสถำน หรือสถำนที่สำคัญทำงศำสนำทำงประวัติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมทั้ง 5 แห่งที่ได้กล่ำวมำ
ข้ำงต้น อยู่ในระยะที่ห่ำงจำกสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ออกไป ดังนั้นในระยะดำเนินกำรจึงไม่มีผลกระทบ
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ตารางที่ 5.4.2-1 รำยละเอียดกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ที่
1

กิจกรรม
กำรเข้ำพื้นทีก่ ่อสร้ำง

ระยะเวลาที่ทา
15 วัน

พื้นที่สำนักงำนและอำนวย
ควำมสะดวก

ช่วงเวลาทางาน
07:00- 18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.
07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.
07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

2

กำรเตรียมพืน้ ทีท่ ำงำน

3

4

กำรก่อสร้ำงคำนชั้นจำหน่ำยตั๋ว
(Concourse Cross Beam)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

98 วัน

5

กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นจำหน่ำย
ตั๋ว (Concourse Floor
Level)
กำรก่อสร้ำงคำนชั้นชำนชำลำ
(Platform Cross Beam)

07:00- 18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

160 วัน

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

79 วัน

7

กำรก่อสร้ำงพื้นชั้นชำนชำลำ
(Platform Floor Level)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

140 วัน

8

กำรก่อสร้ำงหลังคำคลุม
สถำนี (Roof Level)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

95 วัน

6

15 วัน
15 วัน

เครื่องมือที่ใช้
- รถบรรทุกติดเครนเล็ก
- โครงสร้ำงบันไดชั่วครำว
- รถบรรทุกติดเครนเล็ก
- โครงสร้ำงเหล็กพำดระหว่ำงฐำนรำก
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์
- ตู้คอนเทนเนอร์
- ตู้สุขำเคลือ่ นที่
- รถบรรทุกใหญ่
- รถเครนสำหรับยกไม้แบคอนกรีต
- รถบรรทุกปูนและรถปั๊มคอนกรีต
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุและคำน
I-Girder ขึ้นชัน้ จำหน่ำยตั๋ว
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุขึ้นชั้น
จำหน่ำยตั๋ว
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุและคำน
I-Girder ขึ้นชัน้ ชำนชำลำ
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกวัสดุหลังคำขึ้น
ชั้นชำนชำลำ

ผลกระทบ
- ปิ ด กั้ น กำรจรำจร 1 ช่ อ งทำงชิ ด ริ ม คลอง
ช่วงเวลำ 23:00- 04:30 น.
- ปิ ด กั้ น กำรจรำจร 1 ช่ อ งทำงชิ ด ริ ม คลอง
ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.
- ปิ ด กั้ น กำรจรำจร 1 ช่ อ งทำงชิ ด ริ ม คลอง
ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.

วิธีป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร
- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร
- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร

- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริมคลอง ยังคง
เหลือ ช่องจรำจรอีก 2 ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:0004:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริมคลอง ยังคง
เหลือ ช่องจรำจรอีก 2 ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:0004:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริมคลอง ยังคงเหลือ
ช่องจรำจรอีก 2 ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น.

- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร

- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริมคลอง ยังคง
เหลือ ช่องจรำจรอีก 2 ช่ องทำง ช่วงเวลำ 23:0004:30 น.
- ปิดกั้นกำรจรำจร 2 ช่องทำงชิดริมคลอง ยังคง
เหลือช่องจรำจรอีก 2 ช่องทำง ช่วงเวลำ 23:0004:30 น.

- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร
- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร

- จั ด กำรจรำจรให้ เ หมำะสม อุ ป กรณ์ แ สงสว่ ำ งพร้ อ ม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร
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ตารางที่ 5.4.2-1 (ต่อ)
ที่
9

กิจกรรม
กำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค

ช่วงเวลาทางาน
07:00- 18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

ระยะเวลาที่ทา
210 วัน

10

กำรก่อสร้ำงบันไดเลือ่ น บันได
เหล็กและลิฟต์
(Escalator, Stair and Lift)

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

28 วัน

11

กำรก่อสร้ำง ทำงเดินเชือ่ ม

07:00-18:00 น.
ขนวัสดุ 22:00-04:00 น.

53 วัน

เครื่องมือที่ใช้
- รถบรรทุก
- รถแบ็คโฮ

- รถบรรทุก
- รถแบ็คโฮ
- ชุดอุปกรณ์สำหรับตอกเสำเข็ม
- รถบรรทุกปูนงำนตอกเสำเข็ม
- รถเครนสำหรับยกบันไดขึน้ ติดตั้ง
- รถบรรทุก
- รถเครนสำหรับยกทำงเชือ่ มขึน้
ติดตั้ง

ผลกระทบ
- มีกำรปิดกำรจรำจรเฉพำะขนดินออกจำกพื้นที่
- ปิ ด ทำงเท้ ำ โดยท ำกำรจั ด ทำงเดิ น เท้ ำ ให้ กั บ
ประชำชนเดินทำงสะดวก

วิธีป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำงพร้อม
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร
- ทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำให้กับประชำชนเดินทำง
สะดวก
- มีรั้วป้องกันมิดชิดโดยรอบ
- ปิ ด กั้ น กำรจรำจร 1 ช่ อ งทำงด้ ำนริม ฟุต บำท - จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำงพร้อม
ช่วงเวลำ 23:00- 04:30 น.
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร
- ปิ ด ทำงเท้ ำ โดยท ำกำรจั ด ทำงเดิ น เท้ ำ ให้ กั บ - ทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำให้กับประชำชนเดินทำง
ประชำชนเดินทำงสะดวก
สะดวก
- มีรั้วป้องกันมิดชิดโดยรอบ
- ปิดกั้นกำรจรำจร 1 ช่องทำงด้ำนริมฟุตบำท
- จัดกำรจรำจรให้เหมำะสม อุปกรณ์แสงสว่ำงพร้อม
ช่วงเวลำ 23:00-04:30 น
พนักงำนจรำจรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรปิดกำรจรำจร
- ปิ ด ทำงเท้ ำ โดยท ำกำรจั ด ทำงเดิ น เท้ ำ ให้ กั บ - ทำงเท้ำโดยทำกำรจัดทำงเดินเท้ำให้กับประชำชนเดินทำง
ประชำชนเดินทำงสะดวก
สะดวก
- มีรั้วป้องกันมิดชิดโดยรอบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

5-49

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ตารางที่ 5.4.1-2 ระดับกำรให้บริกำรของถนนสำธรเมื่อมีกำรปิดกั้นกำรจรำจร
วัน/เดือน/ปี

ช่วงเวลา

ปริมาณจราจร
(pcu/hr)

วันศุกร์

ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงค่ำ 20.00 น.- 24.00 น.
ช่วงค่ำ 00.00 น.- 06.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงค่ำ 20.00 น.- 24.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.
ช่วงเช้ำ 06.00 น.-10.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 น.- 20.00 น.

6,890
5,285
4,006
1,768
4,663
3,517
3,122
4,508
5,983
7,124
4,128

วันเสำร์

วันอำทิตย์
18-ก.ย.-59
วันจันทร์19ก.ย.-59

จานวนช่องจราจรที่เหลือ
6 ช่องจราจร
4 ช่องจราจร
V/C
LOS
V/C
LOS
0.96
E
1.44
F
0.73
D
1.10
F
0.56
C
0.83
D
0.25
A
0.37
B
0.65
C
0.97
E
0.49
B
0.73
D
0.43
B
0.65
C
0.63
C
0.94
E
0.83
D
1.25
F
0.99
E
1.48
F
0.57
C
0.86
D

5.5.3 ทัศนียภาพและสุทรียภาพ
1) ระยะก่อสร้าง
จำกสภำพทัศนีภำพและสุทรียภำพบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(1) สถำนภำพสิ่งแวดล้อมภำยในพื้นที่ดำเนินโครงกำรฯ ประกอบด้วย โครงสร้ำงสถำปัตยกรรม
องค์ประกอบเมือง สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร และต้นไม้ในเมือง
(2) มุ ม มองตลอดพื้ น ที่ ต ำมแนวทิ ศ เหนื อ และตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ทิ ศ ตะวั น ออกและ
ทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ทิศตะวัน ออกและตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ย่อมสะท้อน
ทัศนียภำพประกอบด้ วยคุณค่ำควำมงำมจำกองค์ประกอบควำมงำมด้ำนควำมกลมกลืนส่วนใหญ่และควำม
ขัดแย้งส่วนน้อย
เมื่อนำมำประเมินผลกระทบจำกกิจกรรมของกำรก่อสร้ำง ได้แก่
(1) กิจกรรมระหว่ำงดำเนินโครงกำรฯ ประกอบด้วย กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือกำร
ก่อสร้ำง ยำนพำหนะ ช่ำงและคนงำน อีกทั้งพื้นที่หวงห้ำม (ปกปิด) ขณะดำเนินกำรก่อสร้ำง
(2) ผลกระทบทำงทัศนียภำพระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง จะปรำกฏ ณ ตำแหน่งผู้มองซึ่งน่ำจะมี
ผลกระทบกับทิศทำงกำรค้นหำ และควำมรู้สึกอึดอัด เหตุเพรำะขำดควำมชัดเจนของรูปร่ำง/รูปทรง ขนำด/
สัดส่วน พื้นผิว เส้น สี และ แสง/เงำ จำกสภำวะกำรเปรียบต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงเมืองเดิม กับโครงสร้ำงใหม่
กำลังดำเนินกำรเชื่อมต่อ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ดังนั้นจึงประเมินผลกระทบต่อทัศนียภำพและสุนทรียภำพบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) มีผลกระทบทางลบระดับต่า ต้องมีมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อ
มุมมองของผู้ที่สัญจรผ่ำนไปมำและประชำชนที่สำมำรถมองเห็นได้
2) ระยะดาเนินการ
เมื่ อกำรก่ อสร้ำงสถำนี ศึ กษำวิท ยำ (S4) แล้ ว เสร็จ และมี กำรให้ บ ริกำรขนส่ งมวลชน จะเกิ ด
รูป ร่ ำง/รูป ทรงของโครงสร้ำงสถำนที่ ชัดเจนและแสดงบทบำทหน้ำที่ของสถำนี ในกำรให้ บ ริกำร สำมำรถ
ประเมินในเชิงทัศนศิลป์ได้ว่ำ
(1) กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้) ทดแทนบริเวณส่วนพื้น จัดว่ำมีผลต่อกำรลดควำมโดดเด่น
ของ เส้น รูปร่ำง/รูปทรง ขนำด/สัดส่วน และพื้นผิ วของโครงสร้ำงโครงกำรฯที่ปรำกฏ ซึ่งเป็นโครงสร้ำงควำมงำม
ของสภำวะแวดล้อมด้ำนจิตภำพได้ระดับหนึ่ง และกลับยังเพิ่มคุณค่ำทำงสุนทรียภำพ (ควำมประสำนกลมกลืน )
ให้กับพื้นที่โดยรวมอีกด้วย
(2) สภำพพื้นที่โครงกำรฯ จักสะท้อนทัศนียภำพโดยรวมที่ปรำกฏจำกกำรพบเห็นตำแหน่งยืนมอง
ณ พื้ น ที่ด้ ำนล่ ำงอยู่ ในวิสั ย กำรใคร่ม องใคร่ช ม สร้ำงควำมตื่น ตำตื่น ใจ เหตุ เพรำะกำรเพิ่ มพื้ น ที่สี เขียวกั บ
โครงสร้ำงโครงกำรฯ และแสงสว่ำงส่ องพื้ นแก่ผู้ ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสอดรับกับ ผลกำรศึกษำที่ ปรำกฏมี ควำม
ประสำนกลมกลืนขององค์ประกอบควำมงำม (composition) โดยรวมมำกกว่ำควำมขัดแย้ง
ดังนั้ น จึงสำมำรถสรุป ได้ว่ำ ระยะดำเนินกำรเมื่อมี สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เปิดให้ บริกำร และ
มีผู้รับบริกำรมำใช้บริกำร ทำให้มีกำรแสดงบทบำทหน้ำที่ที่ชัดเจนทั้งโครงสร้ำงและหน้ำที่ของสถำนี ประกอบ
กับโครงสร้ำงอยู่ในแนวเส้นทำงเดิม จึงประเมินว่ำไม่เกิดผลกระทบต่อทัศนียภำพและสุทนรียภำพ
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บทที่ 6
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
6.1 บทนา
จำกกำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดทำโครงกำรที่มีขนำดใหญ่เป็นจำนวนมำก ทั้งโครงกำร
อำคำรขนำดใหญ่ ใ นเขตเมื อ ง กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ พั ก อำศั ย และกำรพั ฒ นำระบบกำรคมนำคม เป็ น ต้ น
ซึ่งโครงกำรเหล่ำนี้ก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของประชำชนโดยรอบโครงกำร
ได้แก่ ผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพทำงกำย ควำมเจ็บป่วยจำกผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพ ทั้งโรคที่ติดต่อและ
ไม่มีติดต่อ สุ ขภำพทำงจิ ตใจ ควำมเครี ย ด ควำมกังวล ควำมรู้สึ กสู ญเสี ย ดังนั้นจึงได้มีกำรเรียกร้องให้
หน่วยงำนของภำครัฐ รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนเอกชน ผู้เป็นเจ้ำของโครงกำร เมื่อมีกำรจัดทำโครงกำรที่
ก่อให้ เกิดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมด้ำนสุ ขภำพจำกกำรดำเนินโครงกำรพร้อมกำรประเมินผลกระทบและ
มำตรกำรรองรับปัญหำที่เกิดจำกกำรพัฒนำพื้นที่ เพื่อนำผลที่เกิดจำกกำรคำดกำรณ์ของโครงกำรมำกำหนด
มำตรกำรป้ องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และกำรติดตำมตรวจสอบจัดทำในรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพทำงโครงกำรได้มีกำรศึกษำแนวทำงในกำรประเมินผล
กระทบทำงด้ำนสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรพิจำรณำปัจจัยที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะพิจำรณำปัจจัยที่เ ป็นตัวกำหนดสถำนะสุขภำพอนำมัย ตัวกำหนดดังกล่ำวมี
ควำมสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ กิจ กรรมกำรพัฒ นำโครงกำรทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมกำรก่อสร้ ำง
ระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร รวมทั้งศักยภำพในกำรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน
ในชุมชนและพื้ น ที่ อ่ อ นไหวที่ตั้ งใกล้ เ คีย งพื้น ที่โ ครงกำร รวมทั้ งผลกระทบด้ ำนอำชี ว อนำมั ย และควำม
ปลอดภัย ในกำรทำงำน ในระยะเตรี ย มกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง ทั้งนี้ในกำรพัฒ นำโครงกำรได้มีกำร
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทำงด้ำนสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ โดยกำรประเมินจำกสุขภำพประชำชนในพื้นที่
โครงกำร ประกอบด้ว ยข้อมูล พื้ น ฐำนของปัจจัยสิ่ งแวดล้ อมด้ำนอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องและสั มพันธ์ เช่น
อำชีวอนำมัย อุบัติเหตุและควำมปลอดภัย สุขำภิบำลและสภำพเศรษฐกิจ สังคม นอกจำกนี้จะมีกำรกำหนด
ควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรวิเครำะห์ เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
สำหรับกำรศึกษำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหำนคร
(ส่วนช่องนนทรี-สำทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
ศึกษำวิทยำ (S4) คำดว่ำจะมีผลกระทบทำงสุขภำพของประชำชนที่อำศัยในพื้นที่โครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งถือว่ำเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพ รวมถึงผลกระทบด้ำนอำชีวอนำมัยของคนงำนในกำร
ก่อสร้ำง ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง โดยเฉพำะผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียงและ
ควำมสั่นสะเทือน ที่กระจำยเป็นมลสำรทำงอำกำศที่ผู้ก่อสร้ำงได้รับผลกระทบตลอดกำรก่อสร้ำง และระยะ
ดำเนินกำร เช่น เสียง น้ำเสีย และขยะจำกกำรเปิดดำเนินกำรสถำนีรถไฟฟ้ำที่มีผลต่อแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่
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บริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็นในกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพ เพื่อกำหนดมำตรกำรและ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบทำงสุขภำพรวม ทั้งกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบทำงสุขภำพที่
มีควำมเหมำะสม
6.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อแสดงข้อมูลสภำพปัจจุบันของสถำนะทำงสุขภำพของชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้ นที่โครงกำร
รวมทั้งข้อวิตกกังวลของชุมชน เพื่อให้ กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรอยู่บนข้อมูล
พื้นฐำนของข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน
2) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกิจกรรมพัฒนำโครงกำร ซึ่งจะมีศักยภำพในกำร
ก่อให้ เกิดผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบต่ อสถำนะทำงสุ ขภำพของชุมชนและพื้น ที่อ่ อนไหวที่ ตั้ ง อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร
รวมถึงผลกระทบของคนงำนกำลังก่อสร้ำง ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
3) เพื่อน ำผลจำกกำรประเมิน ผลกระทบสุ ขภำพ ไปใช้เป็นข้อมูล ในกำรกำหนดมำตรกำร และ
แผนปฏิบั ติกำรป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสุขภำพ รวมทั้งแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบผลกระทบทำง
สุขภำพที่มีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม
6.3 พื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงกำรกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร)
กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) ตั้งอยู่บน
ถนนสำทร โครงสร้ำงสถำนีตั้งอยู่บนเกำะกลำงถนนคล่อมคลองสำทรอยู่ระหว่ำงซอยสำทร 9 ถึง ซอยสำทร 11
(ภาพที่ 6.3-1) ควำมยำวสถำนี 150 เมตร ควำมกว้ำงของสถำนีประมำณ 21 เมตร โดยจะมีกำรก่อสร้ำง
ฐำนรำกทำงเดิมเชื่อมเข้ำสู่สถำนี ทำงเดินขึ้นลงสถำนีจำนวน 5 แห่ง และลิฟต์โดยสำรฝั่งละ 1 ตัว รวม 2 ตัว
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร
(ส่วนช่องนนทรี-สาทร) กรณีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ขอก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)

ภาพที่ 6.3-1 ขอบเขตพื้นที่กำรศึกษำโครงกำร
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6.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
6.4.1 ขอบเขตการศึกษา
สำหรับกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพทำงโครงกำรได้มีกำรศึกษำแนวทำงในกำรประเมินผล
กระทบทำงด้ำนสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำโดยสำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรพิจำรณำ
ปัจจัยที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำกปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสถำนะสุขภำพอนำมัย ที่มีควำมสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรพัฒนำโครงกำรทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และ
ระยะดำเนินกำร รวมทั้งศักยภำพในกำรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนในชุมชนแล ะพื้นที่
อ่อนไหวที่ตั้งใกล้เคีย งพื้นที่โ ครงกำร และผลกระทบด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง ทั้งนี้ในกำรพัฒนำโครงกำรได้มีกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทำงด้ำน
สุขภำพของประชำชนในพื้นที่ โดยกำรประเมินจำกสุขภำพประชำชนในพื้นที่ โครงกำร ประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐำนของปัจจัยสิ่งแวดล้อม ด้ำนอื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ เช่น อำชีวอนำมัย อุบัติเ หตุและ
ควำมปลอดภั ย สุ ข ำภิ บ ำลและสภำพเศรษฐกิ จ สั ง คม นอกจำกนี้ จ ะมี ก ำรก ำหนดควำมเสี่ ย งมำใช้ ใ น
กำรวิเครำะห์ เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
6.4.2 วิธีการศึกษา
กำรพิจำรณำผลกระทบจำกกำรดำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำโครงกำรต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน
ในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวที่ตั้งอยู่ใกล้เคีย งพื้นที่โครงกำร รวมถึงสุขภำพของคนงำนก่อสร้ำงจะใช้หลักกำร
ประเมิน ผลกระทบสุ ขภำพ ตำมกำรประเมินผลกระทบทำงสุ ขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด ท ำโดยส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เริ่ ม จำกกำรคั ด กรองเบื้ อ งต้ น (Screening) และกำรกลั่ น กรอง
(Scoping) โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลทุติยภูมิต่ำงๆ และข้อมูลพื้นฐำนที่มีอยู่เดิมก่อนกำรพัฒนำโครงกำร จำกนั้น
ใช้ห ลั กกำรประเมินควำมเสี่ ยงทำงสุขภำพ (Health Risk Assessment) ทำกำรวิเครำะห์เพื่อคำดกำรณ์
ระดับ ผลกระทบและควำมเป็ น ไปได้ ของกำรเกิดผลกระทบ โดยพิจำรณำจำกโอกำสกำรเกิดผลกระทบ
ดังกล่ำว ผลกระทบและระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ผลกำรประเมินผลกระทบสุขภำพ กำรกำหนด
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสุขภำพ รวมทั้งแผนกำรปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบที่เหมำะสม
1) กำรคัดกรองเบื้องต้น กำรคัดกรองเบื้องต้นเพื่อพิจำรณำภำพรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนิ น กิ จ กรรมและกำรพั ฒ นำโครงกำร ตำมข้ อ มู ล พื้ น ฐำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงกำร ได้ แ ก่ หลั ก กำร
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย รำยละเอียดเกี่ยวกับโครกำร ประชำกรหรือกลุ่มประชำชนที่อยู่ในพื้นที่ โครงกำร
ผลกระทบที่ร ะบุ ได้ในขั้ น ตอนนี้ อำจจะมีนัยส ำคัญต่อสุ ขภำพอนำมัย ของประชำชนในชุมชนและพื้ น ที่
อ่อนไหวที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงกำร รวมถึงต่อสถำนะอนำมัยของคนงำนก่อสร้ำงของโครงกำร เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรคัดกรองในกำรศึกษำประกอบด้วย สำรวจพื้นที่ในภำพกว้ำง กำรพบเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
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2) กำรกลั่นกรองผลกระทบที่มีศักยภำพและมีนัยสำคัญ (Scoping) กำรกลั่นกรองผลกระทบที่บ่งชี้
ในกำรคัดกรองเบื้องต้น ถึงศักยภำพที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยกำหนดสถำนภำพสุขภำพอนำมัย (Determinants
of Health) ของคนในชุมชนและคนงำนก่อสร้ำงโครงกำร เป็นกำรระบุศักยภำพและนัยสำคัญของผลกระทบ
เพื่อคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบต่อคนงำนก่อสร้ำง
และประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงกำร
3) กำรวิเครำะห์ผลกระทบสุขภำพ วิธีกำรในกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพ อันเนื่องมำจำก
กิจ กรรมหลั กของกำรพัฒ นำโครงกำร ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และ
ระยะดำเนินกำร ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
4) กำรกำหนดมำตรกำรและแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสุขภำพและ
เพิ่มศักยภำพผลกระทบเชิงบวก
5) กำรกำหนดแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็นกำรตรวจสอบ
ประสิทธิภำพของแผนปฏิบัติกำรแก้ไข และลดผลกระทบทำงสุขภำวะที่โครงกำรได้กำหนดขึ้นมำเพื่อใช้
ปฏิบัติทั้งในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง ระยะดำเนินกำรจึงมีควำมจำเป็นต้องมีกำรกำหนด
แผนปฏิ บั ติ ก ำรติด ตำมตรวจสอบประสิ ทธิ ภ ำพและกำรปฏิ บัติ ต ำมแผนปฏิบั ติ ก ำรป้ อ งกั น แก้ ไ ข และ
ลดผลกระทบทำงสุขภำพที่ทำงโครงกำรได้กำหนดขึ้นมำใช้ในกำรปรับปรุงมำตรกำรและแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสุขภำพให้มีควำมรัดกุมและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
6.5 ผลการศึกษา
6.5.1 การคัดกรองผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น (Screening)
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนงำนซึ่งให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับภำพรวมผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรดำเนิ น กิจ กรรมและกำรพัฒ นำโครงกำร รวมทั้งพื้นที่ที่มีโ อกำสได้รับผลกระทบ ประกอบด้ว ย
กำรส ำรวจเก็บ ข้อมูล ภำคสนำม กำรพิจ ำรณำกิจ กรรมกำรพัฒ นำโครงกำรและกำรพิจำรณำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งสำมำรถสรุปกำรคัดกรองรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) ชุ ม ชนพื้ น ที่ อ่ อ นไหวที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ พื้ น ที่ โ ครงกำรในเขตสำทร และเขตบำงรั ก
กรุงเทพมหำนคร เมื่อพิจำรณำตำแหน่งของพื้นที่โครงกำรจำกตำแหน่งของชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวจำนวน 3
แห่งจำกจุดกึ่งกลำงของโครงกำร ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น โรงพยำบำลบำงรัก สถำนเอกอัครรำชทูต
สหภำพเมียนมำร์
2) กิจกรรมโครงกำรที่คำดว่ำจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภำพ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเตรีย มกำร
ก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง
และระยะก่อสร้ำง ได้แก่ กำรเตรียมพื้นที่สำหรับกำรก่อสร้ำง กำรเตรียมพื้นที่ตั้งสำนักงำนก่อสร้ำง งำนดิน/หิน
งำนเตรียมวัสดุก่อสร้ำงและงำนขนย้ำยวัสดุ/ชิ้นส่วนงำนก่อสร้ำง กำรขนย้ำยวัสดุที่เหลือออกจำกพื้นที่ งำน
โครงสร้ำงสถำนีและงำนระบบระบำยน้ำ กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภค
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

6-5

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

2.2) ระยะดำเนินกำร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินกำร ได้แก่ กำรที่ประชำชนเข้ำมำใช้
บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำสำหรับกำรคมนำคมขนส่งและกิจกรรมกำรบำรุงรักษำ
2.3) ข้อมูลกำรรับสัมผัสของมนุษย์ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบทำงสุขภำพ มีดังนี้
(1) กลุ่มคนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในพื้นที่ก่อสร้ำงซึ่ง จะต้องสัมผัสกับมลพิษที่เกิดขึ้นอำจเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในกำรทำงำน (8 ชั่วโมง/วัน) ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง และระยะก่อสร้ำง
(2) ประชำชนที่อำศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงและโดยรอบพื้นที่โครงกำร
โดยกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรรับสัมผัสมลพิษมำก ได้แก่ ผู้ป่วยที่รักษำพยำบำลในพื้นที่โครงกำร และนักเรียน
(3) ประชำชนที่ สั ญ จรไป-มำ และต้ อ งผ่ ำ นบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งมี ก ำรก่ อ สร้ ำ งใน
ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง และระยะก่อสร้ำงของโครงกำร
(4) ผลกระทบทำงสุขภำพที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นกับคนงำนก่อสร้ำงและประชำชนในชุม ชน
และบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงกำร แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(4.1) ระยะเตรี ย มกำรก่ อ สร้ ำ งและระยะก่ อ สร้ ำ ง สิ่ ง คุ ก คำมทำงกำยภำพที่ มี
ผลกระทบต่อสุ ขภำพ คือ ฝุ่นละอองจำกดิน ควันไอเสียรถยนต์ เสียงรบกวน และควำมรู้สึ ก หำกได้รับ
ผลกระทบในระยะเวลำยำวนำนพอให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค เช่น โรคทำงเดินหำยใจ โรคเกี่ยวกับ
ระบบกำรได้ยิน รวมถึงทัศนวิ สัยกำรมองเห็นที่ชัดเจน โดยปัจจัย ที่ก่อให้เกิดสิ่งคุกคำมทำงกำยภำพ คื อ
ทรัพยำกรดิน คุณภำพอำกำศ เสียง ควำมสั่นสะเทือน รวมถึงควำมไม่พอเพียงของระบบกำรให้บ ริ กำร
ทำงสำธำรณสุขและสุขภำพ อันเนื่องมำจำกกำรเพิ่ มของแรงงำนต่ำงถิ่นและกำรเจ็บป่วยของประชำชน
อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร
ส ำหรั บ สิ่ ง คุ ก คำมทำงจิ ต ใจที่ ส่ ง ผลในระยะเตรี ย มกำ รก่ อ สร้ ำ ง และ
ระยะก่อสร้ำง ได้แก่ ควำมวิตกกังวล ควำมรำคำญ ควำมเครียด และควำมกลัว รวมถึงกำรก่อสร้ำงอำจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงบก เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรจะทำให้สภำพแวดล้อมต่ำงๆ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำง
เปลี่ยนแปลงไปและชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำงเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
ดังนั้น จึงทำให้เกิดกำรกระทบต่อสภำพจิตใจของสภำพผู้ได้รับผลกระทบ โดยควำมรู้สึกจะมำกหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับควำมรุนแรงของผลกระทบ และระยะเวลำในกำรได้รับผลกระทบนั้นๆ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งคุกคำม
ทำงจิตใจ คือ ทรัพยำกรดิน คุณภำพอำกำศ เสียง ควำมสั่นสะเทือน คมนำคมขนส่ง กำรระบำยน้ำ และ
กำรควบคุมน้ำท่วม เศรษฐกิจสังคม แสดงตารางที่ 6.5.1-1
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ตารางที่ 6.5.1-1 ผลกระทบจำกกิจกรรมโครงกำรที่กระทบต่อสุขภำพ
ผลกระทบสุขภาพ
การเตรียมการก่อสร้างระยะก่อสร้าง
1. ฝุ่นละออง

กิจกรรมดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง

งำนเตรียมและปรับพื้นที่
งำนขุด ดินตัด/ดินถม งำนปรับสภำพชั้นดินฐำนรำก
งำนขนย้ำยวัสดุชิ้นส่วนงำนก่อสร้ำง
งำนขนย้ำยวัสดุที่เหลือออกจำกพื้นที่
งำนจรำจรขนส่งที่เกิดจำกโครงกำร
2. เสียงรบกวน
กำรทำงำนเครื่องจักรกลในกำรก่อสร้ำง
งำนก่อสร้ำงตอม่อทำงเชื่อมสถำนีรถไฟฟ้ำ
งำนจรำจรขนส่งที่เกิดจำกโครงกำร
3. ควำมสั่นสะเทือน
กำรทำงำนของเครื่องจักรกลในกำรก่อสร้ำง
งำนก่อสร้ำงตอม่อทำงเชื่อมสถำนีรถไฟฟ้ำ
งำนจรำจรขนส่งที่เกิดจำกโครงกำร
4. อุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยจำกสภำพกำรทำงำนและ กำรขนส่งอุปกรณ์/เครื่องจักรก่อสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมและไม่ปลอดภัย
กำรปฏิบัติงำนพื้นที่กลำงแจ้ง
กำรปฏิบัติงำนโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
5. ปัญหำจำกกำรเข้ำมำของแรงงำนท้องถิ่น ส่งผลต่อ แรงงำน/ผู้ปฏิบัติงำนใช้ระบบบริกำรสำธำรณสุขของชุมชน
บริกำรสุขภำพ
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
6. ปัญหำควำมพอเพียงของสถำนบริกำร
แรงงำนผู้ปฏิบัติงำนในระบบสำธำรณสุข
7. อุบัติเหตุจรำจรทำงบก
กำรจรำจรขนส่งที่เกิดจำกโครงกำร
8. ควำมรู้สึกเครียดวิตกกังวล
ทุกกิจกรรมที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโดยรอบพื้นที่โครงกำรส่งผลต่อ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ระยะดาเนินการและการบารุงรักษา
1. ฝุ่นละออง
จำกสภำพจรำจรภำยใต้โครงสร้ำงสถำนี
2. เสียงรบกวน
จำกสภำพจรำจรภำยใต้โครงสร้ำงสถำนี และเสียงจำกกำรวิ่งของรถไฟฟ้ำ
3. ควำมสั่นสะเทือน
จำกสภำพจรำจรภำยใต้โครงสร้ำงสถำนี
4. น้ำเสีย/คุณภำพน้ำผิวดินที่เสื่อมโทรม
น้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจำกกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ
5. ควำมวิตกกังวลของประชำชนในพื้นที่
กำรได้รับผลกระทบจำกมลพิษ มีสำเหตุจำกกำรเปิดใช้สถำนีรถไฟฟ้ำ
6. ควำมรู้สึกสบำยในกำรเดินทำง
กำรเปิดใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ

กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ กำรได้ รั บ ผลกระทบดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ คนงำนก่ อ สร้ ำ ง
เนื่องจำกคนงำนก่อสร้ำงเป็นผู้ได้รับผลกระทบทำงสุขภำพโดยตรง รองลงมำ ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยในพื้นที่
ก่อสร้ำงหรือโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำง อันได้แก่ ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ โ ครงกำรและผู้ ใช้
เส้นทำงสัญจรไปมำ ในขณะที่มีกำรก่อสร้ำงและเตรียมกำรก่อสร้ำง
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(4.2) ระยะดำเนินกำร สิ่งคุกคำมทำงกำยภำพที่สำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงรบกวน
ควำมสั่ น สะเทื อ น เช่ น เดี ย วกั บ ในระยะเตรี ย มกำรก่ อ สร้ ำ งและระยะก่ อ สร้ ำ ง นอกจำกนี้ ยั ง มี น้ ำทิ้ ง
น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ที่เกิดจำกกำรเปิดใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะยำวนำนเมื่อมีกำรเปิดใช้ บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำทั้งนี้สำมำรถรับสัมผัสทำง
ลมหำยใจ กำรได้ยินและควำมรู้สึก ซึ่งกำรได้รับผลกระทบระยะยำวนำนจะส่งผลให้เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค
โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่ งคุกคำมทำงกำยภำพในระยะดำเนินกำร คือ มลพิษทำงอำกำศ มลพิษ ทำงเสี ยง
ควำมปลอดภัยและอุบัติเหตุ
สิ่ ง คุ ก คำมทำงจิ ต ใจที่ ส่ ง ผลกระทบทำงสุ ข ภำพในระยะด ำเนิ น กำร ได้ แ ก่
ควำมวิตกกังวล ควำมเดือดร้อน ควำมเครียดและควำมกลัว รวมถึงกำรก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจำกเมื่ อ
ดำเนินโครงกำรจะทำให้สภำพแวดล้อมต่ำงๆ โดยรอบพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป และชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้อำศัย
ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงกำรเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ดั งนั้นจึงทำให้เกิดควำมกระทบต่อสภำพจิตใจของ
ผู้ ที่ได้รั บ ผลกระทบ ปั จ จั ย ที่ก่อให้ เกิดภัย คุกคำมทำงจิตใจ คือ คุณภำพอำกำศ เสี ยง ควำมสั่ นสะเทือน
คมนำคมขนส่ง เศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มที่เสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบดังกล่ำวข้ำงต้น ได้แก่ ประชำชนที่พักอำศัย
ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงกำร และผู้ที่ใช้ถนนสั ญจรไปมำ นอกจำกสิ่งคุกคำมทำงกำยภำพและจิ ตใจ
ในระยะดำเนิ น กำรอำจก่อผลกระทบทำงสั งคม คือ ควำมรำคำญเนื่องจำกเสี ยงรถไฟฟ้ำ ที่เ พิ่มขึ้ น หรื อ
ผลกระทบสังคมด้ำนบวก เช่น ควำมรู้สึกสะดวกสบำยในกำรสัญจรมำกขึ้น
2.4) กำรกลั่นกรองผลกระทบและกำรกำหนดขอบเขตกำรประเมิน (Screening) จำกผลกำร
ส ำรวจภำคสนำม กำรสื บ ค้ น และทบทวนแหล่ ง ข้ อ มู ล หรื อ ฐำนข้ อ มู ล ทุ ตุ ย ภู มิ แ ละเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผลกำรศึกษำจำกกำรดำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนพบปัจจัยสถำนะทำงสุขภำวะที่ต้องนำมำ
พิจำรณำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลประชำกรและสถิติชีพ จำกกำรคัดกรองเบื้องต้น สำมำรถระบุได้ว่ำขอบเขต
พื้นที่ที่อำจได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกกำรดำเนินกิจกรรมพัฒ นำโครงกำรทั้ง 3 ระยะ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รัศมี 500 เมตร จำกจุดพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรสำมำรถสรุปรำยละเอียดข้อมูลด้ำนประชำกรและสถิติชีพ
ระหว่ำงปี 2555-2559 รำยละเอียดดังตารางที่ 6.5.1-2
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ตารางที่ 6.5.1-2 ข้อมูลสถิติชีพและจำนวนประชำกร จำแนกตำมรำยแขวง ในพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4) 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2555-2559)
จังหวัด

เขต

แขวง
แขวง
มหำพฤฒำรำม

แขวงสีลม

กรุงเทพมหำนคร

บำงรัก

แขวงสุริยวงศ์

แขวงบำงรัก

แขวงสี่พระยำ

ทุ่งวัดดอน

กรุงเทพมหำนคร

สำทร

ยำนนำวำ

ทุ่งมหำเมฆ

ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2555
2556
2557
2558
2559
2555
2556
2557
2558
2559
2555
2556
2557
2558
2559
2555
2556
2557
2558
2559
2555
2556
2557
2558
2559
2555
2556
2557
2558
2559
2555
2556
2557
2558
2559

ประชากร (คน)
12,768
12,561
12,413
12,194
11,944
13,064
13,535
14,244
15,086
16,245
5,347
5,295
5,324
5,331
5,345
3,234
3,171
3,099
3,014
2,902
11,699
11,552
11,392
11,152
10,872
42,058
41,344
40,660
40,292
39,763
22,694
22,322
21,759
21,521
21,071
20,296
20,232
20,013
19,932
19,663

จานวนการเกิด (คน)
1
1
3
1
0
3,415
3,868
3,895
3,781
3,989
1,681
1,337
1,185
1,217
1,293
4
2
0
0
0
3
2
2
1
0
2
1
1
1
1
414
369
381
374
314
0
1
1
3
1

จานวนการตาย (คน)
88
35
16
21
23
81
448
763
802
859
27
264
459
458
463
21
12
7
7
7
87
43
14
20
21
303
172
87
84
83
143
238
236
234
280
86
66
49
38
36

ที่มา: สำนักบริกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง (2560)
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(2) สถำนพยำบำลและศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ที่ให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วไปโดยรอบ
พื้น ที่ก่อสร้ ำงสถำนี ศึก ษำวิ ทยำ (S4) ในรั ศมี 500 เมตร และระยะใกล้ เคี ยง เป็นสถำนพยำบำลสั ง กั ด
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สังกัดกรุงเทพมหำนคร จำนวน 4 แห่ง และมีรำยละเอียดข้อมูลจำนวนเตียง
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ มีรำยละเอียดดังตารางที่ 6.5.1-3
ตารางที่ 6.5.1-3 จำนวนเตียงและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสังกัดหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน ในพื้นที่โครงกำร
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ที่

ชื่อสถานพยาบาล

1 โรงพยำบำลบำงรัก
2 โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
3 โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน
4 โรงพยำบำล บี เอ็น เอช
รวม

จานวนเตียง
ไม่มีกำรพัก
ค้ำงคืน
412
192
86
690

จานวนบุคลากรทางการแพทย์
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค อื่นๆ
-

-

-

-

-

-

38
246
282
566

7
46
53

21
31
52

332
240
572

150
150

43
43

ที่มา: กระทรวงสำธำรณสุข (2556)
หมายเหตุ: (-) ไม่มีข้อมูล

(2.1) โรงพยำบำลบำงรัก
เป็ น โรงพยำบำลรั ก ษำเกี่ ย วกั บ เพศสั ม พั น ธ์ กำรวิ นิ จ ฉั ย โรคซิ ฟิ ลิ ส
ซึ่งเป็นโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ต้องให้กำรวินิจฉัยโดยแพทย์ กำรวินิจฉัยมีสองวิธี คือ กำรตรวจเลือด (ซึ่งตรวจรู้
ได้แม้ไม่มีแผล เพรำะเป็นวิธีกำรตรวจหำสำรภูมิต้ำนทำนที่เกิดจำกเชื้อ) และกำรตรวจหำเชื้อซิฟิลิสด้วยกล้อง
จุลทรรศน์โดยกำรขูดเซลล์จำกรอยแผล โดยมีขั้นตอนเมื่อไปพบแพทย์ หลังจำกแพทย์สอบถำมประวัติอำกำร
ประวัติเพศสัมพันธ์ และทำกำรตรวจแล้ว แพทย์จะเป็นผู้สั่งกำรตรวจเองว่ำ ควรตรวจโรคอะไร ด้วยวิธีใด
เพื่อวินิจฉัยว่ำอำจติดเชื้อจำกโรค ปัจจุบันโรงพยำบำลบำงรักอยู่ระหว่ำงกำรรื้อถอนและกำรก่อสร้ำงใหม่ เป็น
อำคำรสูง 17 ชั้น เพื่อก่อสร้ำงเป็นอำคำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเพศสัมพันธ์ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 5 ปี
คำดกำรณ์ว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2565
(2.2) โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
ก่อตั้งเมื่อ 15 กันยำยน พ.ศ.2441 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว โดย ฯพณฯ หลุยส์เวย์ มุขนำยกมิสซังโรมันคำทอลิก แห่งกรุงสยำม และได้มอบหมำยให้ภคินีคณะ
เซนต์ปอล เดอ ชำร์ตรเป็นผู้ดูแลโรงพยำบำล โดยรำยละเอียดข้อมูลสำธำรณสุขโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
(1) ข้อมูลทั่วไป
- จำนวนเตียงผู้ป่วย 412 เตียง
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- จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ได้แก่ แพทย์ 38 คน ทันตแพทย์ 7 คน
พยำบำลวิ ชำชี พ 332 คนเภสั ช กร 21 คน นั ก กำยภำพบ ำบั ด 18 คน นั ก เทคนิ ค กำรแพทย์ 14 คน
นักรังสีเทคนิค 11 คน
(2) สถิติกำรเจ็บป่วย 10 อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)
ตารางที่ 6.5.1-4 สถิติกำรเจ็บป่วย 10 อันดับ ของโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)
ปี
2557

2558

2559

การวินิจฉัยการเจ็บป่วย 10 อันดับแรก
1. Acute Upper Respiratory Infection unspecified, Upper RTI
2. Acute pharyngitis unspecified, infective, suppurative, ulcerative,Sore throat Upper RTI
3. Non-insulin-dependent diabetes mellitus
4. Acute nasopharyngitis [common cold], coryza(acute), nasopharyngitis, infective rhinitis, sore throat
Upper
5. Essential (primary) hypertension HPT
6. Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias
7. Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
8. Muscle strain
9. Acute pharyngitis Includes acute sore throat
10. Chronic gingivitis
1. Acute nasopharyngitis/ Acute pharyngitis
2. Acute Upper Respiratory Infection
3. Non-insulin-dependent diabetes mellitus
4. Disorders of lipoprotein metabolism and lipidaemias
5. Essential (primary) hypertension
6. Muscle strain
7. Diarrhea and gastroenteritis
8. Dermatitis
9. Gastritis
10. Conjunctivitis
1. Acute upper respiratory tract infection unspecified, upper RTI (J069)
2. Non-insulin-dependent diabetes mellitus (E11)
3. Acute nasopharyngitis [common cold],infective rhinitis, sore throat Upper RTI(J00)
4. Essential (primary) hypertension : HPT (I10)
5. Acute pharyngitis unspecified, ulcerative, sore
throat , upper RTI (J029)
6. Diarrhea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09)
7. Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (E78)
8. Muscle strain (M626)
9. Chronic gingivitis (K051)
10. Acute pharyngitis Includes acute sore throat (J02)

ที่มา: โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ (2560)
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(3) จำนวนผู้ป่วยของโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
ข้อมูลสถิติผู้ป่วยย้อนหลังของพื้นที่ โครงกำรตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่ำ
มีกำรแบ่งแยกจำนวนผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยนอกและจำนวนผู้ป่วยใน มีกำรวิ เครำะห์ผลกำรเก็บ
ข้อมูลของผู้ป่วยนอก (ตารางที่ 6.5.1-5) ผู้ป่วยนอกตั้งแต่ ปี 2555 พบว่ำจำนวนประชำกรที่ป่วย 505,137
รำย/ปี เมื่อเปรียบเทียบประชำกรปี 2556 จำนวนผู้ป่วย 493,766 รำย/ปี มีจำนวนผู้ป่วยลดน้อยลง แสดงให้
เห็นถึงกำรดูแลสุขภำพประชำชนและช่วงอำยุ เมื่อวิ เครำะห์ประชำกรปี 2557 พบว่ำมีผู้ป่วยลดลงจำกเดิม
เนื่องจำกช่วงอำยุ ของประชำชนที่เพิ่มขึ้น และที่อยู่อำศัยรวมถึงกำรดำเนินชีวิตประจำวัน ปี 2558 และ
ปี 2559 ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำกเดิมเนื่องด้วยสำเหตุของอำยุและสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ทำให้
เกิดกำรเจ็บป่วยและเพิ่มควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น จำกสถิติผู้ป่วยในปี 2555 จำนวน 15,887 รำย/ปี เมื่อเทียบ
ปี 2556 จำนวน 15,254 รำย/ปี ผู้ป่วยมีจำนวนลดลงแสดงให้เห็นกำรดูแลสุขภำพยิ่งขึ้นและพื้นที่นั้นไม่มี
ควำมแออัดมำกขึ้น ประชำชนในพื้นที่เกิดควำมเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อำศัยและกำรพัฒ นำพื้นที่เหล่ำนั้น
ทำให้เกิดควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นที่อยู่อำศัยที่ดีของประชำชนส่งผลให้มีกำรเจ็บป่วยลดลง เนื่องจำกมีกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ตารางที่ 6.5.1-5 จำนวนผู้ป่วยโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
ที่มา: โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ (2560)

จานวนผู้ป่วยนอก
505,137 รำย/ปี
493,766 รำย/ปี
488,809 รำย/ปี
488,395 รำย/ปี
506,915 รำย/ปี

จานวนผู้ป่วยใน
15,887 รำย/ปี
15,254 รำย/ปี
14,911 รำย/ปี
15,087 รำย/ปี
15,632 รำย/ปี

(4) จำนวนผู้ป่วยและอัตรำกำรเจ็บป่วยด้ำนโรคจิตเวช ย้อนหลัง 5 ปี
ข้อมูลสถิติผู้ป่วยย้อนหลังของพื้นที่โครงกำรตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่ำ
มีกำรแบ่งแยกจำนวนผู้ป่วยทำงจิตเวชและคิดเป็นอัตรำกำรเจ็บป่วยของผู้เข้ำมำรักษำพยำบำล ได้แก่ จำนวน
ผู้ ป่ ว ย มีกำรวิเครำะห์ ผ ลกำรเก็บ ข้อมูล ของผู้ป่ วยนอกดังรำยละเอียด (ตารางที่ 6.5.1-6 ) ผู้ ป่ว ยตั้งแต่
ปี 2555 พบว่ำจำนวนประชำกรที่ป่วย 3,330 รำย/ปี เมื่อเปรียบเทียบประชำกรปี 2556 จำนวนผู้ป่วย
2,958 รำย/ปี มีจำนวนผู้ป่วยลดลงแสดงให้เห็นถึงกำรดูแลสุขภำพประชำชนและช่วงอำยุที่เกิดกำรเจ็บป่วย
เมื่อวิเครำะห์ประชำกรปี 2557-2558 พบว่ำมีผู้ป่วยลดลงจำกเดิมเนื่องจำกช่วงอำยุของประชำชนที่เพิ่มขึ้น
และที่อยู่อำศัยรวมถึงกำรดำเนินชีวิตประจำวัน และปี 2559 ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำกเดิมเนื่องด้วยสำเหตุของอำยุ
และสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ทำให้เกิดกำรเจ็บป่วยและเพิ่มควำมรุ นแรงมำกยิ่งขึ้น และ
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ควำมเครี ย ดจำกกำรท ำงำนหรื อ ครอบครั ว ท ำให้ เ กิ ด ควำมคิ ด ฟุ้ ง ซ่ ำ นและมี ปั ญ หำต่ อ ระบบประสำทที่
เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อสุขภำพของประชำชนเป็นอย่ำงมำก
ตารางที่ 6.5.1-6 ผู้ป่วยและอัตรำกำรเจ็บป่วยด้ำนโรคจิตเวชของโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ย้อนหลัง 5 ปี
(พ.ศ.2555-2559)
พ.ศ.

จานวนผู้ป่วยจิตเวช

2555
3,330 รำย/ปี
2556
2,958 รำย/ปี
2557
2,557 รำย/ปี
2558
2,482 รำย/ปี
2559
3,108 รำย/ปี
ที่มา: โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ (2560)

อัตราการเจ็บป่วยด้านโรคจิตเวช(%การมารับการรักษาด้าน
จิตเวชต่อจานวนผู้ป่วยที่มารักษาที่ รพ.ทั้งหมดในปีนั้น)
0.66 %
0.60 %
0.52 %
0.51 %
0.61 %

(5) จำนวนและอัตรำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนสุขภำพจิต
- แพทย์เฉพำะทำงสำขำจิตเวชศำสตร์ 7 คน (เป็นแพทย์สมทบออกตรวจ
2-3 ช.ม./วัน)
(2.3) โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน
เมื่ อ ปี พ .ศ. 2403 ที่ มี ก ำรก่ อ ตั้ ง มิ ช ชั นนำรี คณะเพรสไบที เ รี ยนมิช ชั่น
ขึ้นในกรุงเทพฯ โดยในกรุงเทพฯ เริ่มต้นงำนทำงกำรแพทย์ ของมิชชันนำรี เริ่มมีโรงพยำบำลที่ดำเนินงำน
อยู่ภำยใต้มูลนิธิเป็นแห่งแรก ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง เมื่อคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น ร่วมกับ
สภำคริสตจักรในประเทศไทย จัดซื้อที่ดินบนถนนสี ลม มีเนื้อที่ประมำณ 11 ไร่ พร้อมอำคำรไม้หลั งเก่ำ
ที่ปลูกสร้ำงอยู่เดิม และดัดแปลงเป็นโรงพยำบำล เปิดให้รักษำพยำบำล ในชื่อ “โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน”
โดยมีพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2492
กำรดำเนิ นกิจกำร ของโรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน ในช่วง 4-5 ปีแรก
ประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น อย่ ำงดี มีผู้ ป่ ว ยมำใช้บริกำร เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนต้องขยับขยำยพื้ น ที่
โดยดำเนินกำรก่อสร้ำง อำคำรคอนกรีต 3 ชั้นขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อเปิดเป็นแผนกรับผู้ป่วยนอก แผนกธุรกำร
แผนกทันตกรรม แผนกชันสูตรโรค ห้องนมัสกำร และแผนกเภสัชกรรม และในปี พ.ศ. 2503 โรงพยำบำลรับ
เงินบริจำค ของคุณหญิงเมธำธิบดี จึงก่อสร้ำงอำคำรศัลยกรรม เพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่ง โดยสมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชชนนี ทรงพระกรุณำเสด็จฯ ทรงเปิดอำคำรอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2504
ด้ ว ยจ ำนวนคนไข้ เพิ่ ม มำกขึ้ น เป็ น ล ำดั บ อี ก ทั้ ง อำคำรหลั ง เก่ ำ
ที่ดัดแปลง เริ่มไม่เหมำะสม ทำงโรงพยำบำลจึ งดำเนิน โครงกำรก่อสร้ำง “อำคำรประสงค์ชัยรัตน์” ซึ่งเป็น
อำคำรหลังใหม่ ที่มีขนำดใหญ่และทันสมัยกว่ำ มีกำรหำเงินทุน ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง โดยกำรจัดฉำยภำพยนตร์
รอบปฐมทัศน์เรื่อง 80 วันรอบโลก ซึ่งได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
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สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เสด็จฯ มำทอดพระเนตรภำพยนตร์ในรอบนี้ และยังพระรำชทำน
พระรำชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ สมทบทุ น กำรก่ อ สร้ ำ ง อำคำรคนไข้ ภ ำยใน และทรงพระกรุ ณ ำ เสด็ จ ฯ
เปิดอำคำรเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2508
โรงพยำบำลก่อสร้ำงอำคำรหอพัก 9 ชั้นขึ้น ในปี พ.ศ. 2513 เพื่อเป็นที่
พักของแพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ ชั้นล่ำงเป็นห้องอำหำร และห้องครัวที่ทันสมัย และต่อมำ ก่อสร้ำง
อำคำรสำนักงำนสูง 15 ชั้นขึ้น ทำงด้ำนถนนสุรวงศ์ ในนำม “อำคำรมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย
(อำคำร ซีซีที.)” เพื่อเป็นเกียรติแก่ สภำคริสตจักรในประเทศไทย โดยเปิดให้สำนักงำนต่ำงๆ เช่ำ และมี
อำคำรจอดรถสูง 10 ชั้น โดยได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำก สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำกุมำรี
เสด็จฯ ทรงเป็นประธำน เปิดอำคำรเมื่อวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2530 โดยมีรำยละเอียดข้อมูลสำธำรณสุข
โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป
- จำนวนเตียงผู้ป่วย จดทะเบียน 198 เตียง
- จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ แพทย์ 246 คน และทันตแพทย์ 46 คน
(2.4) โรงพยำบำล บี เอ็น เอช
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2440 ณ สถำนทูตอังกฤษ โดยชุมชน
ชำวอังกฤษ และ Mr. George Greville CMG. รำชทูต ได้ปรึกษำหำรือเรื่องควำมเจ็บไข้ของชำวอัง กฤษ
ในแผ่ น ดิ น สยำม ในที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรว่ ำ จะจั ด ตั้ ง บ้ ำ นพยำบำล ขึ้ น จึ ง น ำเรื่ อ งเสนอใต้ ฝ่ ำ ละอองธุ ลี
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่ำนได้มีพระรำชำอนุญำตและพระรำช
ประสงค์ให้ก่อตั้ง บ้ำนพยำบำล หรือ เนอสซิ่งโฮม ขึ้นเพื่อเป็นสถำนที่รักษำพยำบำลแก่ชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำ
พึ่งพระบรมโพธิสมภำร โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรแต่อย่ำงใด และได้มีรับสั่งให้กระทรวงพระธรรมกำร มอบเงิน
อุดหนุนให้เป็นรำยเดือนๆ ละ 80 บำท เพื่อให้โครงกำรสร้ำง บ้ำนพยำบำล ประสบควำมสำเร็จ ชุมชนชำว
อังกฤษจึงได้ระดมเงินลงทุนเพิ่มและเช่ำบ้ำนพักชั่วครำว ณ บริเวณถนนพระยำเดโช พร้อมติดต่อว่ำจ้ำง
Matron (ผู้จัดกำรพยำบำลผู้ดูแล) คนแรกชื่อ Miss Cawley และพยำบำลชื่อ Miss Hitchens จำกประเทศ
อังกฤษ เมื่อกลำงปี พ.ศ. 2441 เพื่อมำเป็นพยำบำลประจำ โดยมีรำยละเอียดข้อมูลสำธำรณสุขโรงพยำบำล
บี เอ็น เอช ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป
- จำนวนเตียงผู้ป่วย จดทะเบียน 86 เตียง
- จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ แพทย์ 282 คน เภสัชกร 31 คน
พยำบำลวิชำชีพ 240 คน พยำบำลเทคนิค 150 คน
- ครุ ภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ได้แก่ เครื่อง CT Scan 1 เครื่อง MRI 1 เครื่อง
เครื่อง Laser 9 เครื่อง เครือ่ ง Ultrasound 20 เครื่อง เครื่องล้ำงไต 12 เครื่อง รถพยำบำล 4 คัน
(2) สถิติกำรเจ็บป่วย 10 อันดับ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
(2.1) Primary Diagnosis Desc
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(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)

Gastroenteritis and colitis of unspecified origin
Other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance
Maternal care for disproportion, unspecified
Maternal care due to uterine scar from previous surgery
Influenza with other respiratory manifestations, influenza
virus identified
(2.7) Spontaneous vertex delivery
(2.8) Acute bronchitis, unspecified
(2.9) Polyp of corpus uteri
(2.10) Other acute gastritis
(3) จำนวนผู้ป่วย ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
ข้อมูล สถิติผู้ ป่ว ยย้อนหลั งของพื้ นที่โ ครงกำรตั้งแต่ปี 2555-2559
พบว่ำมีกำรแบ่งแยกจำนวนผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีกำรวิเครำะห์ผลกำรเก็บข้อมูล
ของผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ ปี 2555 พบว่ำจำนวนประชำกรที่ ป่วย 339,265 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2556
จำนวนผู้ป่วย 361,754 คน มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมำกขึ้นแสดงให้เห็นถึงกำรดูแลสุขภำพประชำชนและช่วงอำยุ
ที่เกิดกำรเจ็บป่วย เมื่อวิเครำะห์ประชำกรปี 2557 พบว่ำมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำกเดิม เนื่องจำกช่วงอำยุของ
ประชำชนที่เพิ่มขึ้นและที่อยู่อำศัย รวมถึงกำรดำเนินชีวิตประจำวัน ปี 2558-2559 ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำกเดิม
เนื่องด้วยสำเหตุของอำยุและสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ทำให้เกิดกำรเจ็บป่วยและเพิ่มควำม
รุนแรงมำกยิ่งขึ้น จำกสถิติผู้ป่วยในปี 2555 จำนวน 10,639 คน เมื่อเทียบปี 2556 จำนวน 12,041 คน ทำ
ให้ เกิดปั ญหำอย่ ำงต่อเนื่ องของประชำชนในพื้นที่ เกิดควำมเปลี่ ยนของที่อยู่อำศัยและกำรพัฒ นำพื้ น ที่
เหล่ ำนั้ น ให้ เกิดควำมเหมำะสมต่อกำรเป็ น ที่อยู่ อำศัยที่ดี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ถึงปี 2559 กลั บพบว่ำ
ประชำชนมีกำรเจ็ บป่ วยลดลงเนื่องจำกมีกำรพัฒ นำคุณภำพชี วิตของประชำชนและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ตารางที่ 6.5.1-7
ตารางที่ 6.5.1-7 จำนวนผู้ป่วยของโรงพยำบำล บี เอ็น เอช ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
ปี
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ผู้ป่วยนอก (คน)
339,265
361,754
370,625
372,571
380,828

ผู้ป่วยใน (คน)
10,639
12,041
11,752
11,073
11,692

ที่มา: โรงพยำบำล บี เอ็น เอช (2560)
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6.6

การประเมินนัยสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพ
กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงสุขภำพของโครงกำรจะประเมินเฉพำะผลกระทบที่คำดว่ำจะมีศักยภำพ
และนัยสำคัญต่อสุขภำพประชำชนที่อำศัยในชุมชน ที่ตั้งใกล้พื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และบริเวณ
พื้นที่อ่อนไหว (อำทิ ศำสนสถำน สถำนศึกษำ สถำนบริกำรสำธำรณสุข เป็นต้น) และสุขภำพอนำมัยของ
คนงำนก่อสร้ำงโครงกำร โดยศักยภำพกำรพิจำรณำผลกระทบจะพิจำรณำขนำดของกำรเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Severity of Consequence) ตำมกำรดำเนินกิจกรรมของโครงกำร ทั้งระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร ทั้งนี้พิจำรณำผลกระทบในเชิงบวก-เชิงลบ โดยกำรประเมิน
ผลกระทบนี้จะเชื่อมโยงกับส่วนงำนของโครงกำรและสภำพแวดล้อมปัจจุบัน กำรประเมินผลกระทบสุขภำพ
นี้ ได้ป ระเมิน ตำมขั้น ตอน และวิธีกำรประเมินผลกระทบสุ ขภำพ โดยผ่ ำนขั้นตอนกำรคัดกรองและกำร
กลั่นกรองและกำรกำหนดขอบเขตกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่คำดว่ำจะมี นัยสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ
ทำงสุขภำพผลจำกทั้ง 2 ขั้นตอนดังกล่ำว สำมำรถระบุผลที่คำดว่ำจะเกิดในเชิงบวกและเชิงลบที่คำดกำรณ์ว่ำ
จะเกิดขึ้น
1) วิ ธี ก ำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบ (Impact Ananlysis Method) กำรวิ เ ครำะห์ ถึ ง ศั ก ยภำพและ
นัยสำคัญของผลกระทบ จะพิจำรณำทั้งเชิงลบและเชิงบวก เนื่องจำกกิจกรรมและกำรพัฒนำโครงกำร โดยวิธี
วิเครำะห์เชิงคุณภำพ โดยใช้ Risk Matrix
กำรประเมินควำมเสี่ยงของผลกระทบ โดยเฉพำะผลกระทบเชิงลบจะดัดแปลง Risk Matrix มำเป็น
เครื่องมือประเมินระดับผลกระทบ ซึ่งพิจำรณำโอกำสของกำรเกิดผลกระทบ (Likelihood) และขนำดของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตำมมำ (Severity of Consequence) โดยระดับโอกำสกำรเกิดผลกระทบพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็น
ของเหตุกำรณ์นั้นๆ และควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ส่วนระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำ พิจำรณำประเด็นหลัก
ของประชำกรกลุ่มเสี่ยง Risk Group โดยพิจำรณำจำกควำมอ่อนแอ/ควำมอ่อนไหวต่อกำรรับผลกระทบสุขภำพ
อั นเนื่ องจำกปั จจั ยของระบบภู มิ คุ้ มกั น กำรพั ฒนำระบบสรี ระร่ ำงกำย และควำมสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นตำมมำ
(โดยพิจำรณำ จำกอัตรำกำรป่วย อัตรำกำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำยทำงกำยภำพ เช่น จำนวนระดับควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นกับระดับสำธำรณูปโภค ควำมต้องกำรดูแลในภำวะฉุกเฉินควำมปลอดภัยในชุมชนและผลกระทบต่ออนำมัย
สิ่ งแวดล้ อมชุมชน) รำยละเอียดของ Risk Matrix โดยมีเกณฑ์คะแนนส ำหรับกำรกำหนดโอกำสของกำรเกิ ด
ผลกระทบระดับรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำดังตารางที่ 6.6-1
ตารางที่ 6.6-1 ควำมเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบสุขภำพ
โอกาสการเกิดผลกระทบ
ความรุนแรงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตามมา
น้อยมาก (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
ต่ำ (1)
น้อยมำก (1)
(2)
(3)
ปำนกลำง (2)
(2)
ต่ำ (4)
(6)
สูง (3)
(3)
(6)
ปำนกลำง (9)
ที่มา : แนวทำงกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพระดับโครงกำร กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560
ดัดแปลงจำก http//www.doh.gov.ph/ehia.htm

มาก (4)
(4)
(8)
สูง (12)
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ตารางที่ 6.6-2 เกณฑ์กำรกำหนดสำหรับโอกำสของกำรเกิดและควำมรุนแรงของผลที่ตำมมำ
โอกาสของการเกิด
ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
คะแนน
ความหมาย
คะแนน
ความหมาย
มีควำมเป็นไปได้น้อยมำก ไม่เคยมีสถิติกำรเกิด
เกิดกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีผลต่อกำรเพิ่ม
1
และมีมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
1
อั ต รำป่ ว ยไม่ จำเป็น ต้อ งหยุ ดงำน ไม่ ก ระทบ
สิ่งแวดล้อม
งบประมำณท้องถิ่น
มี ค วำมเป็ น ไปได้ น้ อ ย มี ข้ อ มู ล แสดงว่ ำ มี
เพิ่ ม อั ต รำกำรป่ ว ย มี ก ำรบำดเจ็ บ มี จ ำนวน
แนวโน้มที่จะเกิด แต่ยังขำดสถิติที่ชัดเจนจำก
สะสมกลุ่มเสี่ยง กระทบต่องบประมำณ มีกำร
ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ส นั บ สนุ น กำรคำดกำรณ์ ค วำม
หยุดงำน ส่งผลกระทบต่อกำรผลิต กระทบต่อ
2
2
เป็ น ไปได้ ไม่ มี ม ำตรกำรป้ อ งกั น แก้ ไ ข
ชุมชนในพื้นที่โครงกำร
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมำตรกำรที่มีอยู่ไม่
ครอบคลุม
มี ค วำมเป็ น ไปได้ ป ำนกลำง หรื อ มี ส ถิ ติ จ ำก
มีกำรเสียชีวิต เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟู มีกำร
ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ส นั บ สนุ น กำรคำดกำรณ์ ค วำม
สะสมควำมเสี่ ย ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรผลิ ต
3
เป็ น ไปได้ ไม่ มี ม ำตรกำรป้ อ งกั น แก้ ไ ข
3
กระทบต่อชุมชนในพื้นที่โครงกำร
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมำตรกำรที่มีอยู่ไม่
ครอบคลุม
เคยเกิดเหตุกำรณ์ ไม่มีมำตรกำรป้องกัน แก้ไข
4
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมำตรกำรที่มีอยู่ไม่
ครอบคลุม
ที่มา : แนวทำงกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพระดับโครงกำร กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560
ดัดแปลงจำก http//www.doh.gov.ph/ehia.htm

ทั้งนีร้ ะดับของผลกระทบ จะพิจำรณำจำกผลคูณระหว่ำงคะแนนของโอกำสกำรเกิดและควำมรุนแรง
ของผลกระทบที่ตำมมำ โดยใช้ Risk Matrix มีคำนิยำมของแต่ล ะระดับ ผลกระทบรำยละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 6.6-3
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ตารางที่ 6.6-3 คำนิยำมระดับผลกระทบ
คะแนนจาก
Risk Matrix

ระดับผลกระทบ

คานิยาม

ไม่ก่อให้เกิดผลเสียสถำนะทำงสุขภำพ ไม่มีกำรเพิ่มอัตรำกำรป่วย/กำรตำย ไม่มี
1
น้อยมำก
ผลต่องบประมำณ ไม่มีผลต่อกำรผลิต และไม่จำเป็นต้องมีมำตรกำรป้ อ งกั น
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่ มี ม ำตรกำรป้ อ งกั น แก้ ไ ข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม เพิ่ ม เติ ม อำจ
พิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรที่มีอยู่เดิมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำย
2-4
ต่ำ
ถ้ำจำเป็นอำจต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวัง ทั้งนี้ให้พิจำรณำควำมจำเป็นและควำม
เป็นไปได้ร่วมด้วย
เพิ่มอัตรำกำรป่วย มีกำรบำดเจ็บ อำจส่งผลต่องบประมำณของท้องถิ่น มีกำร
ติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและผลกระทบสิง่ แวดล้อม ที่มีอยู่เดิม
5-9
ปำนกลำง
เพียงพอและเหมำะสม ถ้ำจำเป็นและสำมำรถปฏิบัติได้ อำจมีกำรเพิ่มมำตรกำร
หรื อ ปรั บ ปรุงมำตรกำร ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บผลกระทบที่ เ กิด ขึ้น ทั้ งนี้ ต้ อ ง
คำนึงถึงเรื่องค่ำใช้จ่ำย
มีผลต่อสถำนะสุขภำพในวงกว้ำง มีกำรเสียชีวิต ต้องมีกำรเพิ่มมำตรกำรป้องกัน
10-12
สูง
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้ำไม่สำมำรถหลีกเหลี่ยงอำจจำเป็นต้องมี
กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำน
ที่มา : แนวทำงกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพระดับโครงกำร กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560
ดัดแปลงจำก http//www.doh.gov.ph/ehia.htm

6.7 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กำรประเมินผลกระทบตำมสิ่งคุกคำมด้ำนสุขภำพเป็นรำยประเด็น โดยได้มีกำรเพิ่ มเติมสิ่งคุกคำม
ทำงสุขภำพในประเด็นอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจำกสภำพกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมและ
ไม่ปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อกำรบริกำรสุขภำพในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลกระทบจำกกิจกรรมโครงกำรที่คุกคำมด้ำนสุขภำพ และได้แ บ่งกำรประเมินผลกระทบสุขภำพตำมกลุ่มผู้
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในระยะ 500 เมตร จำกพื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ งสถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4) โดยท ำกำรประเมิ น
รำยประเด็นในกรณีของกำรมีโครงกำรพัฒนำ ดังนี้
6.7.1 ระยะเตรียมการก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง
1) มลพิษทางอากาศ
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ฝุ่นละออง ผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุ่นละออง เมื่อมีกำรสูดอำกำศที่มีฝุ่นละอองเข้ำไป ทำให้
เกิดอำกำรระคำยเคือง ต่อระบบหำยใจ โดยฝุ่นที่มีขนำดใหญ่ ร่ำงกำยจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นขนำดเล็ก
สำมำรถเล็ดลอดเข้ำระบบหำยใจ ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคือง แสบจมูก จำม ไอ มีเสมหะ หรือมี กำรสะสม
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้เกิดสมรรถภำพกำรทำงำนของปอดลดลง นอกจำกนี้ ฝุ่นละอองทำให้ควำมสำมำรถ
ลดในกำรมองเห็นลดลง ทำให้เกิดควำมสกปรก สร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญ
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีอันตรำยต่อมนุษย์โดยตรง เพรำะเมื่อร่ำงกำยหำยใจเอำ
อำกำศเหล่ำนี้เข้ำไป จะทำให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถนำเอำออกซิเจนจำกปอดไปเลี้ยงร่ำงกำยได้ปกติ เนื่องจำก
ก๊ ำ ซคำร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) มี ค วำมสำมำรถในกำรรวมตั ว กั บ ฮี โ มโกลบิ น ในเม็ ด เลื อ ดแดงได้ ดี กว่ำ
ออกซิเจน ได้ถึง 200-250 เท่ำ ลดกำรนำส่งออกซิเจนสู่ อวัยวะและเนื้อ เยื่อ มีผลต่อผู้ป่วยโรคลิ้ นหั ว ใจ
สำหรับคนทั่วไป มีอำกำรเวียนศีรษะ ตำพร่ำมัว หำยใจอึดอัด เป็นลม หมดสติ ถ้ำร่ำงกำยรับเข้ำไปในปริมำณ
มำกอำจเสียชีวิตได้ แม้ว่ำ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จะไม่ปล่อยออกมำระดับสูง แต่กำรเพิ่มระดับของ
ก๊ำซคำร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) จะเกี่ย วข้องกับกำรมองเห็ นลดลง ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ต่ำ และ
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนซับซ้อนลดลงควำมเป็นพิษก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีกำรแสดงอำกำรที่ไม่
จำเพำะเจำะจงไม่มี Pathogonomic Signs อำกำรส่วนใหญ่เกิดจำกภำวะ Hypoxia ของระบบประสำท
ระบบหัวใจและหลอดเลือด อำกำรที่พบได้บ่อย คืออำกำรปวดศีรษะ (91 เปอร์เซ็นต์) มึนงง (77 เปอร์เซ็นต์)
คลื่นไส้อำเจียน (47เปอร์เซ็นต์) ผู้ป่วยอำจมีอำกำรเล็กน้อย คือ ปวดมึ นศีรษะ หรืออำจรุนแรงจนหมดสติ
ชัก หยุดหำยใจ และเสียชีวิตได้ ควำมเป็นพิษของ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทำให้เกิดควำมผิดปกติของ
ระบบประสำท และจิตใจตำมมำภำยหลัง ซึ่ งพบได้ 10-30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย เริ่มมีอำกำรใน 3-240 วัน
หลังจำกได้รับก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ อำกำรเริ่มได้ตั้งแต่ไม่แสดงอำกำร แต่ตรวจพบจำกกำรทดสอบทำง
Neuropsychological จนถึงสมองพิกำรและเสียชีวิต
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยำกำศมี ก๊ำซ NO และ NO2
เป็นสำรมลพิษที่สำคัญ ก๊ำซ NOX รูปแรกเกิดขึ้น คือ ก๊ำซ NO และรูปสุดท้ำยในบรรยำกำศ คือ NO2 ทั้งนี้
ก๊ำซ NOX มีคุณสมบัติในกำรดูดซับแสงและเป็นตัวในกำรลดทัศนวิสัย ขัดขวำงกำรเจริญเติบโตของพืชบำง
ชนิด ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทำให้เกิดกำรระคำยเคือ งในปอด ภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยลดต่ำลง
ก๊ำซชนิดนี้เมื่อรวมตัวกับน้ำจะเกิดกรดไนตริก เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตถ้ำร่ำงกำยรับ ก๊ำซชนิดนี้ปริมำณสูงจะ
ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อปอด เนื้องอกในปอด หลอดลมตีบตัน และยังมีผลทำให้เกิดกำรติดเชื้อทำงระบบ
ทำงเดินหำยใจ ในระยะสั้นไม่เป็นที่แน่ชัด กำรปล่อยก๊ำซชนิดนี้อย่ำงต่อเนื่องหรือถี่มำกๆ ทำให้ควำมเข้มข้น
สูงมำกในอำกำศทั่วไปอำจเป็นสำเหตุกำรเพิ่มของกำรเจ็บปวดโดยโรคทำงเดินหำยใจอย่ำงรุนแรงในเด็ก
(2) กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบสุขภำพ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจำกฝุ่นละออง จำกกำรดำเนินกำรกิจกรรมในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง สำมำรถจำแนกได้ 2 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
- คนงำนก่อสร้ำง ซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก เนื่องจำกกำรสัมผัสฝุ่นละอองโดยตรงภำยใน
ระยะเวลำ 8 ชั่วโมงของกำรทำงำน
- ประชำชนที่อยู่ ใกล้ บ ริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
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(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมโครงกำรที่ทำให้เกิดผลกระทบสุขภำพจำกคุณภำพอำกำศ ได้แก่ กิจกรรมกำรขุด
เจำะเสำเข็ม กำรกระเทำะคอนกรีต กำรจรำจร กำรเคลื่อนย้ำยกองดิน ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละออง และกิจกรรม
กำรขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ำรก่ อ สร้ ำ งละเครื่ อ งจั ก รกล กำรท ำงำนของเครื่ อ งจั ก รกลท ำให้ เ กิ ด
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) และฝุ่นละออง (TSP)
(4) พิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบสุขภำพ (Likelihood)
- คนงำนก่อสร้ำง โอกำสเกิดผลกระทบจำกกำรสูดดมสำรพิษเข้ำ ไป เช่น ฝุ่นละออง CO
ออกไซด์ของไนโตรเจน NO2 ต่อสุขภำพของคนงำนก่อสร้ำง พบว่ำมีควำมเป็นไปได้ปำนกลำง (3) เนื่องจำก
คนงำนก่อสร้ำงทำงำนอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองมำกที่สุด แต่ทำงโครงกำรมีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล เช่น หน้ำกำกกันฝุ่นและอนุภำคต่ำงๆ
- ประชำชนที่อยู่ ใกล้ บ ริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร จำกพื้นที่
โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โอกำสกำรเกิดผลกระทบกำรสูดดมฝุ่นละอองเข้ำไป จำกกำรดำเนิน
กิจกรรมระยะกำรเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ปำนกลำง (3) เพรำะจำก
ข้อมูลและสถิติข้อมูลดังกล่ำวช่วยสนับ สนุนคำดกำรณ์เป็นไปได้ หำกไม่มีมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมำตรกำรที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมกำรเกิดเหตุกำรณ์
(5) กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำ
- คนงำนก่อสร้ำงผลกระทบต่อกำรสูดดมฝุ่น ละอองเข้ำไปทั้งในกำรเตรียมกำรก่อสร้ำ ง
กิจกรรมกำรเตรียมพื้นที่ กำรเปิดหน้ำดินกำรเคลื่อนย้ำยและกองดิน/หิน กำรกระเทำะคอนกรีตควำมเข้มข้น
ของฝุ่ น ละอองเท่ ำกั บ (TSP) เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ ำอยู่ ใ นช่ ว ง 118-178 ไมโครกรั มต่ อ ลู ก บำศก์ เ มตร
มีค่ำเฉลี่ย 0.140 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่งมีค่ำต่ำกว่ำและไม่เกินค่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้ที่ 0.330 มิลลิกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร และพิจำรณำผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงได้พิจำรณำร่วมกับปริมำณควำมเข้มข้นสูงสุด
เทียบกับกำรตรวจวัดฝุ่นละอองมีค่ำเท่ำกับ 0.178 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ประกอบกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
เกิดขึ้นประมำณ 8 ชั่วโมง/วัน เมื่อช่วงใดก่อสร้ำงแล้วเสร็จผลกระทบจำกฝุ่นละอองจะลดลง
- ฝุ่นละอองขนำดต่ำกว่ำ 10 ไมครอน (PM-10) อยู่ในช่วง 66-87 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ซึ่งไม่เกินมำตรฐำนกำหนดไว้ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
- ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซค์ (NO2) เฉลี่ยต่ำสุด 1 ชั่วโมง มีค่ำอยู่ในช่วง 7.7-14.8 ส่วนใน
พันล้ำนส่วน และมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 31.8-48.5 ส่วนในพันล้ำนส่วน ซึ่งไม่เกิน ค่ำมำตรฐำน
1 ชั่ว โมง กำหนดไว้ที่ 170 ส่ ว นในพัน ล้ ำนส่ ว น หรือต้องไม่เกิน 0.320 มิล ลิ กรัม/ลู กบำศก์เมตร ดังนั้ น
ผลกระทบจำกำรทำงำนเครื่องจักรในระยะก่อสร้ำงจะส่งผลกระทบต่อควำมเข้มข้นของ NO2 ในระดับต่ำ
- ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซค์ (CO) เฉลี่ยต่ำสุด 1 ชั่วโมง มีค่ำอยู่ในช่วง 0.32-1.68 ส่วนในล้ำนส่วน
และค่ำเฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 2.79-4.23 ส่วนในล้ำนส่วน ซึ่งไม่เกินค่ำมำตรฐำน 1 ชั่วโมง กำหนดไว้
ที่ 30 ส่วนในล้ำนส่วนหรื อไม่เกิน 32.4 มิลลิกรัม/ลู กบำศก์เมตร ขณะที่ควำมเข้มข้นสูงสุดต่อเนื่องเฉลี่ ย

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

6-20

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

8 ชั่วโมง เท่ำกับ 3.50 ไม่เกิน ค่ำมำตรฐำนกำหนดไว้ที่ 9 ส่วนในล้ำนส่วน ดังนั้นผลกระทบจำกกำรทำงำน
เครื่องจักรในระยะก่อสร้ำงจะส่งผลกระทบต่อควำมเข้มข้นของ CO ในระดับต่ำ
- ประชำชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงกำรรัศมี 500 เมตร จำกผลกำรตรวจวัดฝุ่น
ละอองเกิดจำกกำรก่อสร้ำง และมลพิษทำงอำกำศ เช่น CO และ NO2 ที่เกิดจำกเครื่องจักร พบปริมำณฝุ่น
ละออง CO และ NO2 สำมำรถสรุปควำมรุนแรงในผลกระทบทำงสุขภำพของคนงำนก่อสร้ำงอยู่ระดับต่ำ (1)
(6) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
คนงำนก่อสร้ำงมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง (3) และประชำชนในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้ ำงระยะ 500 เมตร มีร ะดับ ควำมเสี่ ยงต่ำ คือ ไม่ต้องมีมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อำจพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรฯ ที่มีอยู่เดิมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำย
ถ้ำจำเป็นอำจต้องติดตำมเฝ้ำระวัง ทั้งนี้ให้พิจำรณำควำมจำเป็นและควำมเป็นไปได้ร่วมด้วย
ตารางที่ 6.7.1-1 ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง
และระยะก่อสร้ำง
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
X1
X2

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำง
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงกำร

2) เสียงรบกวน
(1) ผลกระทบต่อสุขภำพ
กล่ำวคือ กำรทำลำยประสิทธิภำพกำรได้ยิ น ทำให้กำรได้ยินเสื่อมลง เนื่องจำกหูชั้นในถูก
ทำลำย รวมทั้งยังเกิดผลข้ำงเคียงอื่นๆ ได้แก่ ควำมเครียด ปวดศีรษะ โรคควำมดันโลหิต อ่อนเพลีย โรคหัวใจ
เป็นต้น ทั้งนี้กำรได้ยินเสียงดังมำกๆเพียงครั้งเดียว อำจได้ยินกำรทำลำยระบบกำรได้ยิน 2-3 ชั่วโมง ทำให้
หูอื้อหูหนวกถำวรได้ และกำรได้ยินเสียงดังต่อเนื่อง เป็นระยะเวลำนำนมีผลให้กำรได้ยินลดลง
(2) กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจำกเสียงรบกวน จำกกำรดำเนินกิจกรรมในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง สำมำรถจำแนกได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
- คนงำนก่อสร้ ำงที่ปฏิบัติงำนใกล้ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงภำยใน
ระยะเวลำ 8 ชั่วโมงของกำรทำงำน
- ประชำชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรในระยะ 500 เมตร จำกพื้นที่ก่อสร้ำง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

6-21

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมหลักในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงรบกวน
ได้แก่ งำนปรั บ พื้น ที่ กำรขนส่ งอุป กรณ์ กำรกระเทำะคอนกรีต กำรขุดเจำะเสำเข็ม กำรก่อสร้ำงสถำนี
กำรทำงำนของเครื่องจักรกล
แหล่งกำเนิดเสียงมีแนวโน้มว่ำจะมีผลกระทบเสียงจำกกิจกรรมกำรขุดเพื่อกำรก่อสร้ำงฐำน
รำกและงำนตกแต่ ง และคำดกำรณ์ ว่ ำ จะเป็ น ระดั บ เสี ย งที่ สู ง ที่ สุ ด จะปรำกฏในโครงกำรขณะก่ อ สร้ำง
เนื่องจำกกิจกรรมกำรขุดเจำะเพื่อก่อสร้ำงฐำนรำกและงำนตกแต่ง/ตรวจสอบงำน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ชั่วครำวเป็นช่วงสั้นๆ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงจึงเกิดขึ้นใน
ระดับต่ำ ส่วนระดับเสียงจำกแหล่งกำเนิดอื่น ในช่วงกำรก่อสร้ำง มีระดับต่ำกว่ำกิจกรรมกำรขุดเพื่อก่อสร้ำง
ฐำนรำกและเกิดขึ้นชั่วครำวและไม่ต่อเนื่อง
(4) กำรพิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ
- คนงำนก่อสร้ำง โอกำสกำรเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของคนก่อสร้ำงเป็นสิ่งที่ทำง
โครงกำรให้ควำมสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจำกคนงำนก่อสร้ำงทำงำนอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมำจำก
Impact Pile Driver ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังระดับ 101 เดซิเบล (เอ) มีค่ำเกินมำตรฐำนเสียงดังในกำรทำงำน
(กำหนดให้ไม่เกิน 90 (เดซิเบล (เอ)) ดังนั้นจึงพิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบปำนกลำง (3)
- ประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำรโอกำสกำรเกิดผลกระทบต่อสุ ขภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ ำง
ทำงำนอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมำจำก Impact Pile Driver ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังระดับ 101 เดซิเบล (เอ)
เนื่องจำกระยะห่ำงออกมำผลกระทบเสียงจะลดลง (ตารางที่ 6.7.1-2) ดังนั้นพิจำรณำกำรเกิดโอกำสเกิด
ผลกระทบในระดับปำนกลำง (3) เนื่องจำกพื้นที่อ่อนไหวกระทบที่มีอยู่ใกล้แนวเส้นทำงมำกที่สุด
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ตารางที่ 6.7.1-2 ผลกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงที่ระยะต่ำงๆ จำกเครื่องจักรอุปกรณ์ในระหว่ำงกิจกรรมก่อสร้ำง
เครื่องจักร-อุปกรณ์
ก่อสร้าง

ระดับเสียงที่ห่างจาก
เครื่องจักรอุปกรณ์
ที่ระยะ 15 เมตร
(เดซิเบล(เอ))
80

สัดส่วนการใช้งานของ
อุปกรณ์
(Acoustical Usage
Factor: %)
40

รถแบ็คโฮ (Backhoe)
เสำเข็มเจำะ
98
20
(Sonic Pile Driver)
รถบรรทุกชนิดยกดัมพ์
84
40
(Dump Truck)
ปั้นจั่น (Crane)
85
16
ระดับเสียงรวมในขณะก่อสร้ำง (ก่อสร้ำง 8 ชั่วโมง/วัน) 1/
ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2/

หมายเหตุ :

1/

ระดับเสียงที่ระยะต่างๆ จากแหล่งกาเนิดเสียง (เมตร)
ระดับเสียงจากการก่อสร้างที่ติดตั้งรั้วทึบความสูง 2 เมตร
ระดับเสียงจากการก่อสร้างไม่ติดตั้งรั้วทึบ
15
76.0

20
73.5

50
56.5

100
59.6

200
53.5

300
50.0

400
47.5

500
45.6

91.0

88.5

80.6

74.5

68.5

65.0

62.5

60.6

80.0

77.5

79.0

63.6

57.5

54.0

51.5

49.6

74.6 66.6 60.6 54.6 51.0 48.5
80.3 79.2 66.3 60.3 56.8 54.3
75.6 74.5 61.6 55.6 52.0 49.5
ระดับเสียงผ่ำนวัสดุลดทอนเสียง (กำแพงกัน้ เสียงชั่วครำว)
ระดับเสียงเดินทำงข้ำมกำแพงกัน้ เสียงชั่วครำว

46.6
52.4
47.6

77.0
82.8
78.0

15
-

20
-

50
-

100
-

200
-

300
-

400
-

500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.7
49.9
61.4

59.3
47.4
59.0

51.5
39.4
51.3

45.7
33.4
45.4

40.0
27.4
39.7

36.7
23.4
36.5

34.5
21.4
34.3

32.9
19.4
32.7

𝑁

ใช้สมกำร 𝐿𝑝รวมเฉลี่ย = ∑𝑖=1 10𝐿𝑝1/10

2/ ใช้สมกำร 𝐿𝑒𝑞𝑇

𝑡

= 𝐿𝑝 + 10𝑙𝑜𝑔 𝑇
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(5) กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำ (Severity of Consequence)
- คนงำนก่อสร้ำง จำกกำรตรวจวัดระดับเสียงจำกเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้ำงพบว่ำมี
แหล่งกำเนิดเสียงตั้งแต่ 80 เดซิเบล (เอ) ขึ้นไป อย่ำงไรก็ตำมจำกแผนกำรดำเนินกำรด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้พนักงำนใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในระหว่ำงปฏิบัติงำน
ได้แก่ ปลั๊ กอุดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) ดังนั้นต้องพิจำรณำให้ ควำมรุนแรงของผลกระทบในระดับ
ปำนกลำง (2) อำจส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นต่ออัตรำกำรป่วย มีกำรบำดเจ็บ มีจำนวนสะสมของกลุ่มเสี่ยงกระทบ
ต่องบประมำณ มีกำรหยุ ดงำนของคนงำนก่อสร้ำงได้ หำกไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรทำงำนที่รัดกุมและครอบคลุมมำกพอ
- ประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร จำกผลกำร
คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงในระยะก่อสร้ำงต่อพื้นที่บริเ วณโดยรอบ และระดับเสียงปัจจุบันจำกกำรตรวจวัด Leq
เสียง 24 ชั่วโมง พบว่ำมีค่ำสูงเกินค่ำมำตรฐำน (76-77 เดซิเบล (เอ)) ที่บริเวณริมถนนสำทรใต้ ซึ่งมีผลจำก
กำรจรำจรของยำนพำหนะในถนนสำทร ดังนั้นจึงประเมินควำมรุนแรงของผลกระทบในระดับปำนกลำง (2)
(6) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
ระยะกำรก่อสร้ำงมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง (6) และประชำชนในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรระยะ 500 เมตร มีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง (6)
ตารางที่ 6.7.1-3 ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกระดับเสียงรบกวนในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง
และระยะก่อสร้ำง
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำง
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงกำร

3) ความสั่นสะเทือน
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ผลกระทบต่อสุขภำพจำกควำมสั่นสะเทือนขึ้นอยู่กับช่วงควำมถี่และควำมสั่นสะเทือน เช่น
เกิดกำรสั่นสะเทือนทั่ วร่ำงกำย หรือเกิดเฉพำะที่มือ เท้ำหรือส่วนสัมผัส ผลของกำรสั่นสะเทือนจะทำให้
โมเลกุลภำยในเซลล์ร่ำงกำยเกิดกำรเคลื่อนไหวในลักษณะสั่นรัวจะทำให้ร่ำงกำยเกิดกำรเมื่อยล้ำ ทำควำม
รำคำญ เกิดกำรระคำยเคืองต่อเนื้อเยื่อ ทำให้กำรทรงตัวของร่ำงกำย และเกิดกำรกำรมองเห็นเสียไป ตำพร่ำมัว
ประสิทธิภำพกำรทำงำนลดลง อวัยวะภำยในทำหน้ำที่ผิดปกติเสียหน้ำที่ เช่น กระเพำะ ไต จะเจ็บปวด
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ไขสันหลังอักเสบ มีกำรทำลำยเนื้อเยื่ออ่อนของข้อมือ กล้ำมเนื้อมืออักเสบ ปลำยประสำทบริเวณมือเสียไป
เส้นเลือดตีบตันทำให้เลือดมำเลี้ยงบริเวณนี้ไม่พอทำให้เกิดอำกำรที่เรียกว่ำเรย์โนด์ (Raynaud’s Sandrome)
ทำให้นิ้วมือตำยได้ คลื่นควำมถี่กำรสั่นสะเทือนอยู่ในช่วง 40-300 เฮิร์ตช์ ทำให้เกิดอำกำรนี้สำหรับผลกระทบ
ต่อสุขภำพจิต จะอยู่ในรูปแบบของควำมรู้สึกรำคำญ กำรเสียสมำธิในกิจกรรมประจำวัน
(2) กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจำกระดับควำมสั่นสะเทือนจำกกำรดำเนินกิจกรรมในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง สำมำรถจำแนกได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
- คนงำนก่อสร้ำงซึ่งต้องปฏิบัติงำนใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือน
- ประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร
(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมหลักในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงที่เป็นแหล่งกำเนิดควำม
สั่นสะเทือน ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้ำงฐำนรำก กิจกรรมหลักขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และควำมสั่นสะเทือนเกิดจำก
เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่ำงๆ
ระดับผลกระทบของควำมสั่นสะเทือนขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง รวมถึงระยะห่ำงของแหล่งรับควำมสั่นสะเทือนจำกแหล่งกำเนิด ในกำรประเมินผลกระทบจำกกำร
พั ฒ นำโครงกำร ทั้ ง นี้ ไ ด้ น ำค่ ำ ควำมสั่ น สะเทื อ นมำเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ เ สนอแนะของ Whiffin and
Leonard เรื่องผลกระทบควำมสั่นสะเทือนที่มีต่อคน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง แสดงดังตารางที่ 6.7.1-4
จำกกำรประเมินผลกระทบ พบว่ำกำรดำเนินกำรฐำนรำกทำงโครงกำรเลือกวิธีตอก
เสำเข็มแบบเจำะ ซึ่งควำมสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่มีผลทำให้มนุษย์รู้สึกไม่พอใจ ถ้ำเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่ ำง
ต่อเนื่อง
(4) พิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ (Likelihood)
- คนงำนก่อสร้ำง โอกำสของผลกระทบจำกระดับควำมสั่นสะเทือนต่อสุขภำพคนงำน
ก่อสร้ำง เป็นสิ่งที่ควรให้ ควำมสำคัญเป็นอันดับแรกเนื่องจำกคนงำนอยู่ใกล้แหล่งควำมสั่ นสะเทือนมำกที่สุด
พบว่ำผลกระทบที่เป็นอันตรำยต่อคน (ตารางที่ 6.7.1-4) โดยพบว่ำควำมเร็วอนุภำค 10-15 มิลลิเมตร/วินำที
จะส่งผลให้รู้สึกไม่พอใจ ดังพิจำรณำโอกำสผลกระทบต่อคนงำนก่อสร้ำงอยู่ระดับปำนกลำง (3)
- ประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร เนื่องจำก
แรงสั่นสะเทือนจะลดลงตำมระยะทำง โดยมีระยะห่ำง 10 เมตร จำกแหล่งกำเนิดควำมสั่นสะเทือน จะส่งผล
ให้มนุษย์รู้สึกไม่พอใจ อย่ำงไรก็ในระยะ 10 เมตร ไม่มีสิ่งก่อ สร้ำงที่อยู่อำศัย จึงพิจำรณำโอกำสนี้เกิดขึ้นต่อ
ประชำชนในระดับต่ำ (2)
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ตารางที่ 6.7.1-4 กำรประเมินผลกระทบจำกกำรพัฒนำโครงกำร ทั้งนี้ได้นำค่ำควำมสั่นสะเทือนมำ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เสนอแนะของ Whiffin and Leonard

ที่มา : Whiffin and Leonard (1971)

(5) กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำ (Severity of Consequence)
- คนงำนก่อสร้ำง กิจกรรมของโครงกำรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนควำมสั่นสะเทือน
มีน้อยมำก เป็นช่วงของกำรขนย้ำยอุปกรณ์และไม่เกิดขึ้นตลอดเวลำ ประกอบกับทำงโครงกำรมีแผนในกำร
ดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม ได้กำหนดให้พนักงำนใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่วน
บุคคลระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ ดังนั้นจึงพิจำรณำระดับควำมรุนแรงระดับต่ำ (1) คือเกิดกำรเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่
มีผลต่อกำรเพิ่มอัตรำกำรเจ็บป่วยไม่จำเป็นต้องมีกำรหยุดงำน
- ประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร เนื่องจำก
กิจกรรมของโครงกำรมีกิจกรรมทำให้เกิดกำรสั่นสะเทือนน้อยมำก และกำรก่อสร้ำงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลำสั้นๆ
จึงพิจำรณำควำมรุนแรงต่อผลกระทบของประชำชนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงในระดับต่ำ (1)
(6) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
คนงำนก่อสร้ำงประเมินควำมเสี่ยงในระดับต่ำ (3) และประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่
ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร ประเมินควำมเสี่ยงในระดับต่ำ (2) คือ ไม่ต้องมีมำตรกำรป้องกัน
กำรแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อำจพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรที่มีอยู่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้นโดย
ไม่ต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำย
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ตารางที่ 6.7.1-5 ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกระดับ ควำมสั่นสะเทือนในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1 X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำง
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงกำร

4) อุบัติเหตุจากการเจ็บป่วยจากสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย
(1) ลักษณะผลกระทบสุขภำพ
เนื่ อ งจำกกำรด ำเนิ น งำนในระยะเตรี ย มกำรก่ อ สร้ ำ งแ ละระยะก่ อ สร้ ำ งโครงกำรใช้
ระยะเวลำประมำณ 18 เดือน ดังนั้นหำกพื้นที่โครงกำรมีสภำพกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม
และไม่ปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำง จะส่งผลในแง่ของกำรเกิดอุบัติเหตุของคนงำนก่อสร้ำง แสดงผลในรูป
ของกำรบำดเจ็บ ผลกระทบดังกล่ำวจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่กำรขำดแคลนแรงงำนฝีมือดี
(2) กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบสุขภำพ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบสุขภำพจำกกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมที่ ไม่เหมำะสมและไม่
ปลอดภัย ได้แก่ คนงำนก่อสร้ำง
(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงที่อำจส่งผลกระทบ
- ฝุ่นละอองที่เกิดจำกกำรปรับพื้นที่ขุดดิน กำรกระเทำะคอนกรีต เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้ำง
งำนปรับปรุงสภำพชั้นดินฐำนรำก และขนย้ำยเศษวัสดุจำกพื้นที่ก่อสร้ำง
- ไอเสียยำนยนต์ในกิจกรรมส่งเครื่องจักร ในกำรก่อสร้ำง งำนวัสดุขนย้ำย/ชิ้ นส่วนงำน
ก่อสร้ำง เช่น เสำตอม่อจำกโรงหล่อคอนกรีตไปยังสถำนที่ก่อสร้ำงและขนย้ำยวัสดุที่เหลือจำกพื้นที่ก่อสร้ำง
เมื่อกำรก่อสร้ำงใกล้แล้วเสร็จ
- เสียงดังและควำมสั่นสะเทือนจำกกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆกำรทำงำนของเครื่องจักร เช่น
งำนฐำนรำกและตอม่อ
- ปัญหำสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ ขณะปฏิบัติงำน
ภำยในอำคำร และแสงสว่ำงน้อยเกินไป กำรทำงำนต่อเนื่องยำวเกิน 8 ชั่วโมง มีควำมจำเป็นต้องเร่งกำร
ก่อสร้ำง ทำให้ร่ำงกำยคนงำนก่อสร้ำงอ่อนล้ำหมดแรง
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(4) พิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ (Likelihood)
- คนงำนก่ อ สร้ ำ ง มี โ อกำสเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อำกำรเจ็ บ ป่ ว ย จำกสภำพกำรท ำงำน และ
สภำพแวดล้อมที่ไม่ หมำะสม ได้แก่ ฝุ่นละอองไอเสียรถยนต์ เสียงและควำมสั่นสะเทือน ควำมร้อน จึงมี
โอกำสสร้ำงผลกระทบระดับปำนกลำง (3)
(5) พิ จ ำรณำผลกระทบที่ ร ะดั บ ควำมรุ น แรงของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตำมมำ (Severity of
Consequence)
ระดับควำมรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นมำจำกระดับ ควำมสั่นสะเทือนในระยะเตรียมกำร
ก่ อ สร้ ำ งและระยะก่ อ สร้ ำ ง พบว่ ำ สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ กำรได้ รั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภำพมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- คนงำนก่อสร้ำง จำกกำรตรวจวัดระดับควำมสั่นสะเทือนที่เกิดจำกกิจกรรมกำรพัฒนำ
โครงกำรพบว่ ำ มี เ พี ย งกิ จ กรรมเดี ย วที่ ท ำให้ รู้ สึ ก ถึ ง ควำมสั่ น สะเทื อ น คื อ กิ จ กรรมกำรขนย้ ำ ยชิ้ น ส่ ว น
แต่กิจกรรมดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลำประกอบกับโครงกำรมี แผนกำรดำเนินกำรด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้พนักงำนใช้อุปกรณ์ ป้องกันควำมปลอดภัยส่วนบุคคลในระหว่ำง
กำรปฏิบัติงำน ดังนั้นจึงมีกำรพิจำรณำให้ควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (2) ส่งผลต่ออัตรำ
กำรเพิ่มกำรป่วย มีกำรบำดเจ็บ มีกำรสะสมจำนวนกลุ่มเสี่ยง กระทบต่องบประมำณ และมีกำรหยุดงำน
ของคนงำนก่อสร้ำงได้
(6) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
ผลจำกกำรประเมิน ระดับ ควำมเสี่ ย งทำงสุ ขภำพรำยละเอีย ด (ตารางที่ 6.7-3) และ
สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงในกลุ่มควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบสุขภำพ ดังต่อไปนี้
- คนงำนก่อสร้ำง พบว่ำมีควำมเสี่ยงระดับ ปำนกลำง (6) คือ ส่งผลต่อกำรเพิ่มอัตรำกำร
ป่วย มีกำรบำดเจ็บของคนงำนก่อสร้ำง ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสม ถ้ำจำเป็นและสำมำรถปฏิบัติได้ อำจมีมำตรกำรเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงมำตรกำรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องค่ำใช้จ่ำยด้วย
ตารางที่ 6.7.1-6 อุบัติเหตุจำกกำรเจ็บป่วยจำกสภำพกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมและไม่
ปลอดภัย ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
ความรุนแรงผลกระทบ
น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำง
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงกำร
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5) ปัญหาด้านความเพียงพอของบุคลากรและสถานที่บริการสาธารณสุขและการแพทย์
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ ควำมเพียงพอของบุคลำกรและสถำนบริกำรสำธำรณสุ ข
และทำงกำรแพทย์ รวมถึงครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่สำคัญ นับว่ำมีควำมสำคัญเป็นอย่ ำงยิ่ง หำกไม่มีกำร
จัดกำรสถำนพยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์นอกพื้นที่ เพื่อรองรับกำรเจ็บป่วยของคนงำนก่อสร้ำง ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อคนงำนก่อสร้ำงและคนควบคุมกำรก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อคนงำนก่อสร้ำง
และเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงเกิดเจ็บป่วยหรือกำรประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรงจำกกำรปฏิบัติงำน และ
ต้องได้รับกำรรักษำพยำบำลอย่ำงทันท่วงที หำกในบริเวณพื้นที่โครงกำร ไม่มีสถำนบริกำรทำงสำธำรณสุข
หรือมีแต่ไม่มีบุคคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์ที่มีประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถจะทำให้เกิดควำมสูญเสียชีวิต
ตำมมำได้ นอกจำกนี้ควำมไม่เพียงพอของจำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุขและบุคลำกรทำงกำรแพทย์อำจ
ส่งผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่โครงกำรได้ กรณีคนงำนก่อสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงเกิดกำร
เจ็บป่วยพร้อมๆ กันอำจส่งผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่ที่มีกำรรักษำพยำบำลอยู่เดิมได้
(2) กลุ่มเสี่ยงกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพ
กลุ่มเสี่ยงกำรได้รับผลกระทบด้ำนควำมเพียงพอของบุคลำกร สถำนบริกำรสำธำรณสุข
ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงสำมำรถจำแนกได้ประกอบด้วย
- คนงำนก่อสร้ำง ที่พักอำศัยในพื้นที่ก่อสร้ำงในช่วงระยะก่อสร้ำงโครงกำร
- ประชำชนในพื้นที่โดยรอบโครงกำรในระยะ 500 เมตร จำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร
(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
เมื่อพิจำรณำข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับบุคลำกร สถำนบริกำรสำธำรณสุข ข้อมู ลครุภัณฑ์ที่
สำคัญที่สำมำรถประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
(4) พิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ (Likelihood)
คนงำนก่อสร้ำง และประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร
ในบริเวณพื้นที่โครงกำร มีโรงพยำบำลรักษำโรคทั่วไปจำนวน 3 แห่ง มีเตียงรวม 237 เตียง และอยู่ใกล้พื้นที่
ก่อสร้ำงหำกเกิดกรณีฉุกเฉินที่มีควำมเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำร ก็สำมำรถนำส่ง
รักษำตัวที่สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ได้ทันท่วงที จึงประเมินกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ อันเนื่องมำจำก
จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และสถำนบริกำรสำธำรณสุขในระดับน้อย (2)
(5) พิ จ ำรณำผลกระทบที่ ร ะดั บ ควำมรุ น แรงของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตำมมำ (Severity of
Consequence)
คนงำนก่อสร้ำง และประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร
เนื่องจำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรมีประชำกรอยู่หนำแน่น เมื่อเปรียบเทียบกับสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข จึงประเมินระดับควำมรุนแรงในระดับปำนกลำง (2) คือ เพิ่มอัตรำกำรป่วย มีกำรบำดเจ็บ มีกำร
สะสมของกลุ่มเสี่ยงกระทบต่องบประมำณ มีกำรหยุดงำนส่งผลกระทบต่อกำรทำงำน และกระทบต่อชุมชนใน
พื้นที่โครงกำร
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(6) กำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ (ตารางที่ 6.7.1-7) และสำมำรถจำแนกระดับควำม
เสี่ยงในแต่ละกลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพ ดังต่อไปนี้
- คนงำนก่อสร้ำงและประชำชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร
จำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร พบว่ำมีควำมเสี่ยงต่ำ (6) คือ ไม่มีมำตรกำรป้ องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อำจพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรที่มีอยู่เดิมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำย
ถ้ำจำเป็นอำจต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวัง ทั้งนี้ให้พิจำรณำควำมจำเป็นและควำมเป็นไปได้ร่วมด้วย
ตารางที่ 6.7.1-7 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับสุขภำพ จำกปัญหำควำมพอเพียงของจำนวนบุคลำกรและจำนวน
สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำง
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงกำร

6) อุบัติเหตุการจราจรทางบก
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพอุบัติเหตุจรำจรทำงบกเกิ ดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมใน
ระยะเตรีย มกำรก่อสร้ ำงและระยะก่อสร้ ำง ในรูป แบบกำรบำดเจ็บและกำรเสียชีวิตของผู้ ที่สั ญจรไปมำ
ในพื้น ที่ทั้งนี้ ควำมรุน แรงของอุบั ติเหตุขึ้น อยู่กับยำนพำหนะที่ประสบอุบัติเหตุ นอกจำกนี้ผ ลกระทบต่อ
สุขภำพจิตในกำรประสบอุบัติเหตุ กำรจรำจรทำงบกมักแสดงในรูปแบบอำกำรตกใจ เสียขวัญหรือเกิดอำกำรช็อค
(2) ควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพ
กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจำกอุบัติเหตุก ำรจรำจรทำงบกในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง มี 2 กลุ่มดังนี้ ประชำชนที่สัญจรไปมำในพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร และ
คนงำนก่อสร้ำง
(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมหลักในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงก่อให้เกิดผลกระทบทำงสุขภำพ
ได้แก่ กำรสัญจรไปมำของรถยนต์ขนำดใหญ่ในกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง เข้ำ-ออกในพื้นที่ก่อสร้ำง
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(4) พิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ (Likelihood)
คนงำนก่อสร้ำง และประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร
กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรทำงบก ส่วนใหญ่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงรถยนต์ส่วนบุค คล คือ กำรขับรถตัด
หน้ำอย่ำงกระชันชิด กำรใช้ควำมเร็วเกินกว่ำกำหนด จึงพิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบระดับปำนกลำง (3)
(5) พิจำรณำผลกระทบที่ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำ (Severity of
Consequence)
คนงำนก่อสร้ำง และประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500
เมตร เนื่องจำกระยะเวลำกำรก่อสร้ำงประมำณ 18 เดือน กำรเกิดอุบัติเหตุมำจำกกำรจรำจรทำงบกเป็นหลัก
จึงประเมินระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่อำจเกิดอยู่ในระดับปำนกลำง (2)
(6) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
คนงำนก่อสร้ำงและประชำชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 500 เมตร
จำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร ผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ รำยละเอียด (ตารางที่ 6.7.1-8) พบว่ำ
มีควำมเสี่ยงปำนกลำง (6) คือ มีอัตรำกำรป่ว ย กำรบำดเจ็บส่งผลต่องบประมำณท้องถิ่น มีกำรติดตำม
ตรวจสอบมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้ำจำเป็นและสำมำรถปฏิบัติได้อำจมีกำร
เพิ่มมำตรกำรและปรับปรุงมำตรกำร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำย
ตารางที่ 6.7.1-8 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับสุขภำพ จำกอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบกในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำง
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงกำร

7) ขยะมูลฝอย น้าใช้และน้าเสีย
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง
และระยะก่อสร้ำง ในรูปแบบขยะมูลฝอย น้ำใช้และน้ำเสีย ที่เกิดจำกคนงำนก่อสร้ำง
(2) ควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพ
กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่ อสร้ำง
มี 2 กลุ่มดังนี้ คนงำนก่อสร้ำง และประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร
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(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมหลักในระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงก่อให้เกิดผลกระทบทำงสุขภำพ
ได้แก่ ขยะมูลฝอย น้ำใช้และน้ำเสีย กำรขำดกำรจัดกำรทำงด้ำนสุ ขำภิบำล ห้องส้วมของคนงำนก่อสร้ำง ใน
บริเวณก่อสร้ำง อำจส่งผลให้เป็นแหล่งเพรำะพันธุ์ของพำหะของโรคต่ำงๆ ได้ แก่ หนู แมลงวัน ยุง ส่งผลให้
เกิดกำรระบำดของโรค เช่น อุจจำระร่วง ไข้เลือดออก เป็นต้น
(4) พิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ (Likelihood)
คนงำนก่อสร้ำง และประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 100 เมตร
อำจเกิดกำรแพร่ กระจำยของชื้อโรค ควำมวิตกกังวล ควำมรำคำญ ไม่ส บำยใจ และมลพิษทำงสำยตำ
จึงพิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบระดับปำนกลำง (3)
(5) พิ จ ำรณำผลกระทบที่ ร ะดั บ ควำมรุ น แรงของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตำมมำ (Severity of
Consequence)
คนงำนก่อสร้ำงและประชำชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 100 เมตร
เนื่องจำกระยะเวลำกำรก่อสร้ำงประมำณ 18 เดือน กำรเกิดขยะมูลฝอย และน้ำเสีย จำกกิจกรรมโครงกำร
และคนงำนก่อสร้ำงเป็นหลัก จึงประเมินระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่อำจเกิดอยู่ในระดับปำนกลำง (2)
(6) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
คนงำนก่อสร้ำงและประชำชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรในระยะ 100 เมตร
จำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร ผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ รำยละเอียด (ตารางที่ 6.7.1-9) พบว่ำ
มีควำมเสี่ยงปำนกลำง (6) คือ มีอัตรำกำรป่ว ย กำรบำดเจ็บส่ งผลต่องบประมำณท้องถิ่น มีกำรติดตำม
ตรวจสอบมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้ำจำเป็นและสำมำรถปฏิบัติได้อำจมีกำร
เพิ่มมำตรกำรและปรับปรุงมำตรกำร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำย
ตารางที่ 6.7.1-9 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับสุขภำพ จำกขยะมูลฝอย น้ำใช้และน้ำเสียในระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1 X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำง
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงกำร
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6.7.2 ระยะดาเนินการ
1) มลพิษทางอากาศ
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ผลกระทบทำงสุขภำพจำกฝุ่นละอองและสำรมลพิษอำกำศในระยะดำเนินกำรที่มี ควำม
แตกต่ำงออก ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ฝุ่นละออง ผลกระทบจำกกำรสูดดมฝุ่นละออง เหมือนกับระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและ
ระยะก่อสร้ำง
สำรมลพิษทำงอำกำศ สำรพิษทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรดำเนินกิจกรรมในระยะดำเนินกำร
ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) ซึ่งมีผลกระทบที่แตกต่ำงกันออกไป
มีรำยละเอียดดังนี้
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีอันตรำยต่อมนุษย์โดยตรง เพรำะเมื่อร่ำงกำยหำยใจเอำ
อำกำศเหล่ำนี้เข้ำไป จะทำให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถนำเอำออกซิเจนจำกปอดไปเลี้ยงร่ำงกำยได้ปกติ เนื่องจำก
ก๊ ำ ซคำร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) มี ค วำมสำมำรถในกำรรวมตั ว กั บ ฮี โ มโกลบิ น ในเม็ ด เลื อ ดแดงได้ ดี กว่ำ
ออกซิเจน ได้ถึง 200-250 เท่ำ ลดกำรนำส่งออกซิเจนสู่ อวัยวะและเนื้อเยื่อ มีผลต่อผู้ป่วยโรคลิ้ นหั ว ใจ
สำหรับคนทั่วไป มีอำกำรเวียนศีรษะ ตำพร่ำมัว หำยใจอึดอัด เป็นลม หมดสติ ถ้ำร่ำงกำยรับเข้ำไปในปริมำณ
มำกอำจเสียชีวิตได้ แม้ว่ำก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จะไม่ปล่อยออกมำระดับสูง แต่ กำรเพิ่มระดับของ
ก๊ำซคำร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) จะเกี่ย วข้องกับกำรมองเห็ นลดลง ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ต่ำ และ
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนซับซ้อนลดลงควำมเป็นพิษก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีกำรแสดงอำกำรที่ไม่
จำเพำะเจำะจงไม่มี Pathogonomic Signs อำกำรส่วนใหญ่เกิดจำกภำวะ Hypoxia ของระบบประสำท
ระบบหัวใจและหลอดเลือด อำกำรที่พบได้บ่อย คือ อำกำรปวดศีรษะ (91 เปอร์เซ็นต์) มึนงง (77 เปอร์เซ็นต์)
คลื่นไส้อำเจียน (47เปอร์เซ็นต์) ผู้ป่วยอำจมีอำกำรเล็กน้อย คือ ปวดมึนศีรษะ หรืออำจรุนแรงจนหมดสติ ชัก
หยุดหำยใจ และเสียชีวิตได้ ควำมเป็นพิษของ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทำให้เกิดควำมผิดปกติของ
ระบบประสำท และจิตใจตำมมำภำยหลัง ซึ่งพบได้ 10-30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย เริ่มมีอำกำรใน 3-240 วัน
หลังจำกได้รับก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ อำกำรเริ่มได้ตั้งแต่ไม่แสดงอำกำร แต่ตรวจพบจำกกำรทดสอบทำง
Neuropsychological จนถึงสมองพิกำรและเสียชีวิต
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยำกำศมี ก๊ำซ NO และ NO2
เป็นสำรมลพิษที่สำคัญ ก๊ำซ NOX รูปแรกเกิดขึ้น คือ ก๊ำซ NO และรูปสุดท้ำยในบรรยำกำศคือ NO2 ทัง้ นี้ก๊ำซ
NOX มีคุณสมบัติในกำรดูดซับแสงและเป็นตัวในกำรลดทัศนวิสัย ขัดขวำงกำรเจริญเติบโตของพืชบำงชนิด
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองในปอด ภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยลดต่ำลง ก๊ำซชนิด
นี้เมื่อรวมตัวกับน้ำจะเกิดกรดไนตริก เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตถ้ำร่ำงกำยรับก๊ำซชนิดนี้ปริมำณสูงจะทำให้เกิด
กำรระคำยเคืองต่อปอด เนื้องอกในปอด หลอดลมตีบตัน และยังมีผลทำให้เกิดกำรติดเชื้อทำงระบบทำงเดิน
หำยใจ ในระยะสั้นไม่เป็นที่แน่ชัด กำรปล่อยก๊ำซชนิดนี้อย่ำงต่อเนื่องหรือถี่มำกๆ ทำให้ควำมเข้มข้นสูงมำก
ในอำกำศทั่วไปอำจเป็นสำเหตุกำรเพิ่มของกำรเจ็บปวดโดยโรคทำงเดินหำยใจอย่ำงรุนแรงในเด็ก
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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กลุ่ ม เสี่ ย งกำรได้ รั บ ผลกระทบ กลุ่ ม เสี่ ย งหลั ก ได้ แ ก่ ประชำชนที่ อ ำศั ย โดยรอบพื้ น ที่
โครงกำรและประชำชนที่เข้ำในสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(2) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
แหล่งกำเนิดมลพิษทำงอำกำศในระยะดำเนินกำร ส่วนใหญ่มำจำกไอเสียของยำนพำหนะ
ของผู้เข้ำมำใช้บริกำร ทั้งนี้สำมำรถประเมินผลกระทบจำกสุขภำพโดยใช้ Risk Matrix
(3) กำรพิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ
ประชำชนที่อำศัยในพื้นที่ เมื่อเปิดดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ได้แก่ กำรขนส่งผู้โดยสำร
ระบบรถไฟฟ้ำ รถไฟฟ้ำใช้แบบเทคโนโลยีใหม่พลังงำนในกำรขับเคลื่อนรถไฟฟ้ำ คือ พลังงำนไฟฟ้ำ ดังนั้น ใน
ระยะดำเนินกำรจะไม่มีก่อให้เกิดแหล่งมลพิษทำงอำกำศโดยตรงจำกโครงกำร แต่ลักษณะโครงกำรและชำนชำลำ
อำจทำให้เกิดกำรระบำยยวดยำนพำหนะของยวดยำนที่วิ่งผ่ำนไป-มำ ใต้สถำนีน้อยลงไปได้
(4) กำรพิจำรณำโอกำสกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ (Likelihood)
ประชำชนที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งพื้ น ที่ ก่ อ สร้ำ งของโครงกำรในระยะ 500 เนื่ อ งจำกระยะกำร
ดำเนินกำรไม่มีกำรก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศใดๆ โดยตรงจำกโครงกำร ดังนั้น ระดับควำมรุนแรงกำรเกิด
ผลกระทบเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ (1) เกิดกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีกำรเพิ่มอัตรำกำรเจ็บป่วย
(5) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงสุขภำพ
ประชำชนที่อำศัยรอบพื้นที่โครงกำร พบว่ำมีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (6) ต้องมีมำตรกำร
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม มีกำรติดตำมตรวจสอบมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หำกจำเป็นสำมำรถเพิ่มมำตรกำรและปรับปรุงมำตรกำรที่มีอยู่
ตารางที่ 6.7.2-1 ผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศ ในระยะดำเนินกำร
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X
สูง (3)
หมายเหตุ: X คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพประชำชนและพื้นที่อ่อนไหวพื้นที่โครงกำรและประชำชนเข้ำใช้บริกำรในสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)

2) เสียงรบกวน
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ผลกระทบทำงสุขภำพในระยะดำเนินกำร มีรำยละเอียด เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
(2) กลุ่มเสี่ยงกำรได้รับผลกระทบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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กลุ่มเสี่ยงหลัก ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยรอบพื้นที่โครงกำรและประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำร
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และพนักงำนที่ปฏิบัติงำนประจำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงสุขภำพจำกเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้น มำจำกกิจกรรม
กำรซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ำ ยำนพำหนะที่สัญจรไปมำบริเวณพื้นที่โครงกำร ทั้งนี้สำมำรถประเมินผลกระทบทำง
สุขภำพโดยใช้ Risk Matrix ในกำรประเมินผลกระทบ
(4) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
ประชำชนที่อำศัยรอบพื้ นที่โครงกำรและประชำชนเข้ำมำใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำและเจ้ำ
พนั กงำนปฏิบั ติงำนประจ ำสถำนี ร ถไฟฟ้ำ พบว่ำมีควำมเสี่ ยงระดับปำนกลำง (6) (ตารางที่ 6.7.2-2)
เพิ่มอัตรำกำรเจ็บป่วย มีกำรบำดเจ็บ อำจส่งผลต่องบประมำณท้องถิ่น ต้องมีมำตรกำรลดผลกระทบและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อำจพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำร ที่มีอยู่เดิมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น อำจมีกำรเพิ่มหรือปรับปรุง
มำตรกำรที่มีอยู่
ตารางที่ 6.7.2-2 ผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกเสียงรบกวน ในระยะดำเนินกำร
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1 X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงต่อสุขภำพต่อพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนประจำสถำนี
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในเขตประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำร

3) ความสั่นสะเทือน
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ผลกระทบทำงสุขภำพในระยะดำเนินกำร มีรำยละเอียด เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
(2) กลุ่มเสี่ยงกำรได้รับผลกระทบ
กลุ่มเสี่ยงหลัก ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยรอบพื้นที่โครงกำรและประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำร
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และพนักงำนที่ปฏิบัติงำนประจำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงสุขภำพจำกควำมสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น มำจำกกำร
แล่นของรถไฟฟ้ำ ยำนพำหนะที่สัญจรไปมำบริเวณพื้นที่โครงกำร ทั้งนี้สำมำรถประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
โดยใช้ Risk Matrix ในกำรประเมินผลกระทบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(4) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
ประชำชนที่อำศัยรอบพื้นที่โครงกำรและประชำชนเข้ำมำใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำและเจ้ำ
พนั กงำนปฏิบั ติงำนประจ ำสถำนี ร ถไฟฟ้ำ พบว่ำมีควำมเสี่ ยงระดับปำนกลำง (6) (ตารางที่ 6.7.2-3)
เพิ่มอัตรำกำรเจ็บป่วย มี กำรบำดเจ็บ อำจส่งผลต่องบประมำณท้องถิ่น ต้องมีมำตรกำรลดผลกระทบและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อำจพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำร ที่มีอยู่เดิมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น อำจมีกำรเพิ่มหรือปรับปรุง
มำตรกำรที่มีอยู่
ตารางที่ 6.7.2-3 ผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพจำกควำมสั่นสะเทือน ในระยะดำเนินกำร
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1 X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงต่อสุขภำพต่อพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนประจำสถำนี
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในเขตประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำร

4) ขยะมูลฝอย น้าใช้และน้าเสีย
(1) ลักษณะผลกระทบทำงสุขภำพ
ผลกระทบทำงสุขภำพในระยะดำเนินกำร มีรำยละเอียด เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในระยะ
เตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง
(2) กลุ่มเสี่ยงกำรได้รับผลกระทบ
กลุ่มเสี่ยงหลัก ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยรอบพื้นที่โครงกำรและประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำร
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และพนักงำนที่ปฏิบัติงำนประจำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(3) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงสุขภำพจำกหำกไม่มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอย น้ำใช้
และน้ำเสีย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพำหะของโรค ส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพทั้งกำยและจิตใจของพนักงำนและผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้สำมำรถประเมินผลกระทบทำงสุขภำพโดยใช้ Risk
Matrix ในกำรประเมินผลกระทบ
(4) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
ประชำชนที่อำศัยรอบพื้นที่โครงกำรและประชำชนเข้ำมำใช้บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำและเจ้ำ
พนั กงำนปฏิบั ติงำนประจ ำสถำนี ร ถไฟฟ้ำ พบว่ำมีควำมเสี่ ยงระดับปำนกลำง (6) (ตารางที่ 6.7.2-4)
เพิ่มอัตรำกำรเจ็บป่วย มีกำรบำดเจ็บ อำจส่งผลต่องบประมำณท้องถิ่น ต้องมีมำตรกำรลดผลกระทบและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อำจพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำร ที่มีอยู่เดิมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น อำจมีกำรเพิ่มหรือปรับปรุง
มำตรกำรที่มีอยู่
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 6.7.2-4 ผลกำรประเมิ น ระดั บ ควำมเสี่ ย งทำงสุ ข ภำพจำกขยะมุ ล ฝอย น้ ำใชและกำรใช้ น้ำ
ในระยะดำเนินกำร
ความรุนแรงผลกระทบ

น้อยมาก (1)

โอกาสการเกิดผลกระทบ
น้อย (2)
ปานกลาง (3)

มาก (4)

ต่ำ (1)
ปำนกลำง (2)
X1 X2
สูง (3)
หมายเหตุ: X1 คือ ระดับควำมเสี่ยงต่อสุขภำพต่อพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนประจำสถำนี
X2 คือ ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อำศัยในเขตประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำร
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ตารางที่ 6.7.2-5 สรุปกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพของโครงกำร
ระยะโครงการ
1. ระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง/ระยะก่อสร้ำง

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ
มลพิษทำงอำกำศ

เสียงรบกวน

ลักษณะของผลกระทบ

กิจกรรมโครงการ

กลุ่มเสี่ยง

- เมื่ อ มี ก ำรสู ด อำกำศที่ มี ฝุ่ น
ละอองเข้ ำ ไป ท ำให้ เ กิ ด อำกำร
ระคำยเคือง ต่อระบบหำยใจ
- กำรแสดงอำกำรส่วนใหญ่ของ
ควำมเป็ น พิ ษ จำก CO คื อ เกิ ด
จำกภำวะ Hypoxia ของระบบ
ประสำท ระบบหั วใจและหลอด
เลือด
- ก๊ ำ ซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) ทำให้เกิดกำรระคำยเคือ ง
ในปอด ภูมิต้ำนทำนของร่ำ งกำย
ลดต่ำลง
- กำรทำลำยประสิทธิภำพกำรได้ยิน
ทำให้กำรได้ยินเสื่อมลง
- เกิ ด ควำมเครี ย ด ปวดศี ร ษะ
โรคควำมดั น โลหิ ต อ่ อ นเพลี ย
โรคหัวใจ เป็นต้น
- กำรได้ยินเสียงดังกว่ำปกติเป็น
ประจ ำต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น ระยะ
เวลำนำนมีผลให้กำรได้ยินลดลง
เกิดอำกำรหูตึงหรือหูหนวก

- กิ จ กรรมกำรกระเทำะ
คอนกรีต กำรก่อสร้ำงฐำนรำก
- กิ จ กรรมกำรขนส่ ง วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ก ำรก่ อ สร้ ำ ง และ
เครื่องจักรกล

- คนงำนก่อสร้ำง

- กำรทำงำนเครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ก ำเนิ ด
หลั ก ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ใน
กิ จ กรรมงำนปรั บ พื้ น ที่ กำร
ขนส่ ง อุ ป กรณ์ กำรขุ ด เจำะ
เสำเข็ม กำรก่อสร้ำงสถำนีกำร
ทำงำนของเครื่องจักรกล

- คนงำนก่อสร้ำง

- ประชำชนที่ อ ยู่ใกล้
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ ง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้ น ที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

- ประชำชนที่ อ ยู่ใกล้
บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ ง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้ น ที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ
ปำนกลำง
(3 คะแนน)
ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ระดับสูง
(3 คะแนน)
ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ต่ำ
(1 คะแนน)
ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ระดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ต่ำ
(3 คะแนน)
ปำนกลำง
(6 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)
ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ปำนกลำง
(6 คะแนน)
ปำนกลำง
(6 คะแนน)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- กำหนดให้พนักงำน/คนงำนก่อสร้ำงที่
ต้องปฏิบัติงำนภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงหรือ
พื้ น ที่ ร ะดั บ เสี ย ง 90 เดซิ เ บล(เอ) เป็ น
เวลำนำนติดต่อกัน 8-10 ชั่วโมง ต้องสวม
ใส่เครื่องป้องกันและลดระดับเสียง เช่น
ปลั๊ กอุ ดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff)
โดยต้องทำกำรหมุนวียนพนักงำน/คนงำน
ปฏิบัติงำนภำยในเพื้นที่ก่อสร้ำงที่มีเสียงดัง
ติดต่อกันอย่ำงน้อย 15 วัน/ชุด
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ตารางที่ 6.7.2-5 (ต่อ)
ระยะโครงการ
1. ระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง/ระยะก่อสร้ำง
(ต่อ)

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ

ลักษณะของผลกระทบ

กิจกรรมโครงการ

กลุ่มเสี่ยง

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

ระดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปำนกลำง
(6 คะแนน)

- ลดควำมเสี่ยงจำกกำรเป็นโรคระบบกำรได้
ยิน เช่น หูหนวก หูบอด หูตึง เยื่อแก้วหูทะลุ
ของพนักงำน/คนงำนปฏิบัติงำนภำยในพื้นที่
ก่อสร้ำงที่มีเสียงดั งจำกกำรใช้เครื่องจั กร
และอุ ป กรณ์ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง 8 ชั่ ว โมง
ติดต่อกัน จึงกำหนดให้ผู้รับจ้ำง ต้องปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้ อ งกั น แก้ ไ ข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนระดับเสียงดังใน
ระยะก่อสร้ำงอย่ำงเคร่งครัด
- ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง
ที่เหมำะสม เพื่อลดผลกระทบด้ำนควำม
สั่ น สะเทื อ น โดยใช้ เ ข็ ม เจำะในกำร
ก่อสร้ำงฐำนรำก
- หำกมีกิจ กรรมกำรก่อ สร้ำ งที่จ ะเกิ ด
ระดับกำรสั่นสะเทือนอย่ำงต่อเนื่อง โดย
เฉพำะงำนขุดเจำะเพื่อก่อสร้ำงฐำนรำก
จ ำเป็ น ต้ อ งปรั บ ลดพลั ง งำนในกำรขุ ด
เจำะเสำเข็ ม แต่ ล ะครั้ ง โดยกำรเพิ่ ม
จำนวนครั้งในกำรขุดเจำะเพื่อลดระดับ
กำรสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น

เสียงรบกวน (ต่อ)

ควำมสั่นสะเทือน

- เกิดกำรระคำยเคืองต่อเนื้ อเยื่อ
ทำให้กำรทรงตัวของร่ำงกำย และ
ตำพร่ ำ มั ว ประสิ ท ธิ ภ ำพกำร
ทำงำนลดลง
- ร่ำงกำยเกิดกำรเมื่อยล้ำ และ
รำคำญ
- อวัยวะภำยในทำหน้ำที่ผิดปกติ
หรือเสียหน้ำที่ไป

- กิจ กรรมก่อ สร้ำ งฐำนรำก - คนงำนก่อสร้ำง
กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ข น ส่ ง วั ส ดุ
อุปกรณ์ และควำมสั่นสะเทือน
- เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่ำงๆ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ตารางที่ 6.7.2-5 (ต่อ)
ระยะโครงการ
1. ระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง/ระยะก่อสร้ำง
(ต่อ)

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ
ควำมสั่นสะเทือน
(ต่อ)

อุ บั ติ เหตุ จำกกำร
เจ็ บป่ วยจำกสภำพ
กำรท ำงำนและ
สภำพแวดล้อมที่ไม่
เหมำะสมและไม่
ปลอดภัย

ลักษณะของผลกระทบ

กิจกรรมโครงการ

กลุ่มเสี่ยง

- ผลกระทบต่อสุขภำพจิต จะอยู่
ในรูปแบบของควำมรู้สึกรำคำญ
กำรเสีย สมำธิในกำรทำกิจกรรม
ประจำวัน

- ประชำชนที่อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำร
- แสดงผลในรู ป แบบของกำร - ฝุ่ น ละอองที่ เ กิ ด จำกกำร - คนงำนก่อสร้ำง
บำดเจ็ บ เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ถึ ง ขั้ น ปรับ พื้นที่ขุดดิน และขนย้ำย
เสียชีวิตของคนงำนก่อสร้ำง
เศษวัสดุจำกพื้นที่ก่อสร้ำง
- ไอเสียยำนยนต์ในกิจกรรม
เครื่ อ งจั ก ร ในกำรก่ อ สร้ ำ ง
งำนวัสดุขนย้ำย/ชิ้นส่วนงำน
- เ สี ย ง ดั ง แ ล ะ ค ว ำ ม
สั่ น สะเทื อ นจำกกำรท ำงำน
ของเครื่องจักร เช่น งำนฐำน
รำกและตอม่อ
- ปั ญ หำสภำพแวดล้ อ มใน
กำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมร้อน
จ ำ ก ด ว ง อ ำ ทิ ต ย์ ข ณ ะ
ปฏิบัติงำนภำยในอำคำร และ
แสงสว่ำงน้อยเกินไป

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ
ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ระดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ปำนกลำง
(6 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ปำนกลำง
(6 คะแนน)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- กำชับให้พนักงำนและคนงำนก่อสร้ำง
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุ ค คล (PPE) ทุ ก ๆ ครั้ ง ระหว่ ำ งปฏิ บั ติ
ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงเพื่อป้องกันอันตรำย
และอุบัติเหตุจำกำรปฏิบัติงำน เช่น สวม
หมวกนิรภัย ถุงมือ และหน้ำกำกปิดหน้ำ
ป้องกันฝุ่นละออง สวมใส่เครื่องครอบหู
(Ear Muff) ปลั๊ กอุ ดหู (Ear Plug) หรื อปลั๊ก
ลดเสี ยง (Ear Muffs) เพื่ อป้ องกั นเสี ยงดั ง
สวมใส่รองเท้ำเซฟตี้ทุกครั้งเมื่อต้องเข้ำ
ทำงำนหรืออยู่พนื้ ที่กอ่ สร้ำง
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ตารางที่ 6.7.2-5 (ต่อ)
ระยะโครงการ

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ

1. ระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง/ระยะก่อสร้ำง
(ต่อ)

ปั ญ หำด้ ำ นควำม
เ พี ย ง พ อ ข อ ง
บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ
ส ถ ำ น ที่ บ ริ ก ำ ร
สำธำรณสุ ข และ
กำรแพทย์

ลักษณะของผลกระทบ

กิจกรรมโครงการ

- ควำมเพียงพอของบุ คลำกรและ - กิจกรรมกำรก่อสร้ำงสถำนี
สถำนบริ กำรสำธำรณสุ ขและทำง ศึกษำวิทยำ (S4)
กำรแพทย์ รวมถึ ง ครุ ภั ณฑ์ ทำง
ก ำ รแพ ทย์ ที่ ส ำคั ญ นั บ ว่ ำมี
ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง หำกไม่มี
กำรจั ด กำรสถำนพยำบำลและ
บุ คลำกรทำงกำรแพทย์นอกพื้นที่
เพื่อรองรับกำรเจ็บป่วยของคนงำน
ก่ อ สร้ ำ ง ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
คนงำนก่อสร้ำงและคนควบคุมกำร
ก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอ เมื่อคนงำน
ก่อสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำร
ก่ อ สร้ ำ งเกิ ด เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ กำร
ประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรงจำกกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน และต้ อ งได้ รั บ กำร
รักษำพยำบำลอย่ำงทันท่วงที หำกใน
บริเวณพื้นที่โครงกำร ไม่มีสถำนบริกำร
ทำงสำธำรณสุขหรือมีแต่ไม่มีบุคลำกร
ทำงด้ ำนกำรแพทย์ ที่ มี ประสบกำรณ์
และควำมสำมำรถจะทำให้เกิดควำม
สูญเสียชีวิตตำมมำได้

กลุ่มเสี่ยง

- คนงำนก่อสร้ำง

- ประชำชนที่อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ
น้อย
(3 คะแนน)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ระดับความสาคัญ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ปำนกลำง
- กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ดำเนินกำร
(6 คะแนน)
จัดเตรียมห้องพยำบำลภำยในสำนักงำน
โครงกำร เพื่อให้กำรรักษำพยำบำล
เบื้องต้น
- กรณีที่มีอุบัติเหตุขั้นร้ำยแรงเกิดขึ้น
ระหว่ำงปฏิบัติงำนจะต้องรีบดำเนินกำร
ส่งให้สถำนพยำบำลที่อยู่ใกล้ที่สุด เช่น
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ โรงพยำบำล
ปำนกลำง
กรุงเทพคริสเตรียน เป็นต้น
(6 คะแนน)
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ตารางที่ 6.7.2-5 (ต่อ)
ระยะโครงการ
1. ระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง/ระยะก่อสร้ำง
(ต่อ)

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ

ลักษณะของผลกระทบ

นอกจำกนี้ควำมไม่เพียงพอของ
จำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์อ ำจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชำชนใน
พื้ น ที่ โ ครงกำรได้ กรณี ค นงำน
ก่ อ สร้ ำ งและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ค วบคุ ม
กำรก่ อ สร้ ำ งเกิ ด กำรเจ็ บ ป่ ว ย
พร้อมๆ กันอำจส่งผลกระทบต่อ
ป ร ะ ช ำ ช น ใ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ำ ร
รักษำพยำบำลอยู่เดิมได้
อุบัติเหตุกำรจรำจร - กำรบำดเจ็บและกำรเสียชีวิต
ทำงบก
ของผู้ที่สัญจรไปมำในพื้นที่ทั้งนี้
ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุขึ้นอยู่
กับยำนพำหนะที่ประสบอุบัติเหตุ

กิจกรรมโครงการ

กลุ่มเสี่ยง

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

ระดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ปำนกลำง
(3 คะแนน)
ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)
ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ปำนกลำง
(6 คะแนน)
ปำนกลำง
(6 คะแนน)

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปั ญ หำด้ ำ นควำม
เ พี ย ง พ อ ข อ ง
บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ
ส ถ ำ น ที่ บ ริ ก ำ ร
สำธำรณสุ ข และ
กำรแพทย์ (ต่อ)

- กำรสัญจรไปมำของรถยนต์ - คนงำนก่อสร้ำง
ขนำดใหญ่ ใ นกำรขนส่ ง วั ส ดุ
อุปกรณ์กำรก่อสร้ำง เข้ำ-ออก - ประชำชนที่อยู่ใกล้
ในพื้นที่ก่อสร้ำง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

- ควบคุ ม และก ำกั บ ให้ พ นั ก งำนขั บ
ยำนพำหนะขนส่ ง วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์
ก่อ สร้ำ งต้อ งปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำง
เคร่ ง ครั ด ในช่ ว งที่ ขั บ ผ่ ำ นแหล่ ง ชุ ม ชน
ห รื อ พื้ น ที่ อ่ อ น ไ ห ว ต่ อ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ช่ น โ ร ง เ รี ย น วั ด
โรงพยำบำล เป็นต้น

6-42
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ตารางที่ 6.7.2-5 (ต่อ)
ระยะโครงการ
1. ระยะเตรียมกำร
ก่อสร้ำง/ระยะก่อสร้ำง
(ต่อ)

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ

ลักษณะของผลกระทบ

อุบัติเหตุกำรจรำจร - ผลกระทบต่อสุขภำพจิตในกำร
ทำงบก(ต่อ)
ประสบอุบัติเหตุ กำรจรำจรทำง
บกมั ก แสดงในรู ป แบบอำกำร
ตกใจ เสี ย ขวั ญ หรื อ เกิ ด อำกำร
ช็อค

ขยะมูลฝอย น้ำใช้
และน้ำเสีย

กิจกรรมโครงการ

กลุ่มเสี่ยง

- ฝุ่นละออง เสียงดัง ควำม
สั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
ดำเนินกิจกรรมโครงกำรใน
ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและ
ระยะก่อสร้ำง

- ประชำชนที่อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

- กำรขำดกำรจั ด กำรทำงด้ำ น - ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย ที่
สุข ำภิบ ำล ห้ อ งส้ว มของคนงำน เกิดจำกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
ก่อสร้ำง ในบริเวณก่อสร้ำง อำจ และคนงำน ก่อสร้ำง
ส่งผลให้เป็นแหล่งเพรำะพันธุ์ของ
พำหะของโรคต่ำ งๆ ได้ แก่ หนู
แมลงวั น ยุ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำร
ระบำดของโรค เช่น อุจจำระร่วง
ไข้เลือดออก เป็นต้น
- ผลกระทบต่อสุขภำพจิต เกิด
ควำมวิตกกังวล ควำมรำคำญ ไม่
สบำยใจ จำกประชำชนที่อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง

- พนังงำนก่อสร้ำง
- ประชำชนที่อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ
ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(3 คะแนน)
ปำนกลำง
(3คะแนน)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)
ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ระดับความสาคัญ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ปำนกลำง
- รณรงค์หรือปลูกจิตสำนึกให้ประชำชน
(6 คะแนน)
ทั่วไปและผู้ขับขี่ยำนพำหนะส่วนบุ ค คล
ให้เปลี่ยนมำใช้ระบบขนส่งมวลชนฯ เพิ่ม
มำกขึ้ น เพื่ อ ลดปั ญ หำมลภำวะทำง
อำกำศและระดั บ เสี ย งดั ง ที่ ส่ ง ผลให้
ปั ญ หำสุข ภำพอนำมัย ลดลงโดยเฉพำะ
โรคระบบทำงเดินหำยใจและระบบกำร
ได้ยิน
ปำนกลำง
- จั ด ห้ อ งน้ ำห้ อ งส้ ว มให้ เ พี ย งพอแก่
(6 คะแนน)
คนงำนก่อสร้ำง
- จั ดหำถั งขยะ และจั ดว่ำงให้เพียงพอ
ปำนกลำง
และติดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไป
(6 คะแนน)
กำจัดให้ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล
- ตรวจสอบ ดูแล และรักษำถั งขยะให้
อยู่ในสภำพดี ไม่ชำรุด หรือรั่วซึมและปิด
ฝำให้มิดชิด
- เข้ ม งวดต่ อ พนั ก งำนก่ อ สร้ ำ งด้ ำ น
สุขำภิบำลเพื่อป้องกันกำรเกิดปัญหำกำร
ก่อ/แพร่กระจำยของเชื้อโรค
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ตารางที่ 6.7.2-5 (ต่อ)
ระยะโครงการ

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ

2. ระยะดำเนินกำร

มลพิษทำงอำกำศ

เสียงรบกวน

ลักษณะของผลกระทบ

กิจกรรมโครงการ

กลุ่มเสี่ยง

- เมื่ อ มี ก ำรสู ด อำกำศที่ มี ฝุ่ น
ละอองเข้ ำ ไป ท ำให้ เ กิ ด อำกำร
ระคำยเคือง ต่อระบบหำยใจ
- กำรแสดงอำกำรส่วนใหญ่ของ
ควำมเป็ น พิ ษ จำก CO คื อ เกิ ด
จำกภำวะ Hypoxia ของระบบ
ประสำท ระบบหั วใจและหลอด
เลือด
- ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) ทำให้เกิดกำรระคำยเคือง
ในปอด ภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำย
ลดต่ำลง
- กำรทำลำยประสิทธิภำพกำรได้
ยิน ทำให้กำรได้ยินเสื่อมลง
- เกิ ด ควำมเครี ย ด ปวดศี ร ษะ
โรคควำมดั น โลหิ ต อ่ อ นเพลี ย
โรคหัวใจ เป็นต้น
- กำรได้ยินเสียงดังกว่ำปกติเป็น
ประจำต่อเนื่องกันเป็นระยะ
เวลำนำนมีผลให้กำรได้ยินลดลง
เกิดอำกำรหูตึงหรือหูหนวก

ไอเสียของยำนพำหนะบริเวณ
ใต้สถำนีรถไฟฟ้ำ

- ประชำชนที่อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

- กำรจรำจรของรถยนต์ใต้
สถำนีรถไฟฟ้ำ
- กำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ

- ประชำชนที่อำศัย
รอบพื้นที่โครงกำรและ
ประชำชนที่เข้ำมำใช้
บริกำรสถำนีรถไฟฟ้ำ
และพนักงำนที่
ปฏิบัติงำนประจำสถำนี
รถไฟฟ้ำ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ
ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ระดับความสาคัญ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ปำนกลำง
- ติดตั้งระบบละอองน้ำใต้สถำนีเพื่อลด
(6 คะแนน)
ปริมำณฝุ่นละอองใต้สถำนี

ปำนกลำง
(6 คะแนน)

- รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีระเบียบวินัย
ในกำรใช้รถใช้ถนน
- ผู้ ใ ช้ ย ำนพำหนะส่ ว นบุ ค คลที่ เ ดิ น
ทำงผ่ำนใต้สถำนีรถไฟฟ้ำต้องปฏิบัติตำม
กฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด เพื่อลดปัญหำ
กำรจรำจรติดขัด และมลพิษทำงเสียง
- รณรงค์ให้ประชำชนโดยทัว่ ไป และผู้
ขับขี่รถยนต์ เปลีย่ นมำใช้ระบบขนส่ง
มวลชน เพื่อลดปัญหำกำรจรำจรติดขัด
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ตารางที่ 6.7.2-5 (ต่อ)
ระยะโครงการ

สิ่งคุกคามด้าน
สุขภาพ

ลักษณะของผลกระทบ

กิจกรรมโครงการ

กลุ่มเสี่ยง

2. ระยะดำเนินกำร
(ต่อ)

ควำมสั่นสะเทือน

- กำรทำลำยประสิทธิภำพกำรได้ยิน
ทำให้กำรได้ยินเสื่อมลง
- เกิ ด ควำมเครี ย ด ปวดศี ร ษะ
โรคควำมดั น โลหิ ต อ่ อ นเพลี ย
โรคหัวใจ เป็นต้น
- ผลกระทบต่อสุขภำพจิต จะอยู่
ในรูปแบบของควำมรู้สึกรำคำญ
กำรเสีย สมำธิในกำรทำกิจกรรม
ประจำวัน
- กำรขำดกำรจั ด กำรทำงด้ำ น
สุขำภิบำล ห้องน้ำและกำรจัดกำร
ขยะของพนักงำนผู้ให้บริกำรบน
สถำนี
- ผลกระทบต่อสุขภำพจิต เกิด
ควำมวิตกกังวล ควำมรำคำญ ไม่
สบำยใจ

จำกกำรดำเนินกำรเปิดใช้
สถำนีรถไฟฟ้ำ ซึ่งมีควำม
สั่นสะเทือนมำจำกกำร
เคลื่อนที่ของรถไฟฟ้ำเข้ำและ
ออกจำกตัวสถำนี

- ประชำชนที่อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ของโครงกำรในระยะ
500 เมตร จำกพื้นที่
ก่อสร้ำงโครงกำร

- ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย ที่
เกิดจำกิจกรรมกำรให้บริกำร
และใช้บริกำรของประชำชน

- พนังงำนผู้ให้บริกำร
บนสถำนี
- ประชำชนผู้ใช้บริกำร

ขยะมูลฝอย น้ำใช้
และน้ำเสีย

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

โอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิด
ผลกระทบ
ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

ปำนกลำง
(3 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ปำนกลำง
(2 คะแนน)

ระดับความสาคัญ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ของความเสี่ยงของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ปำนกลำง
- ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร
(6 คะแนน)
ต้องมีกำรจัดกำรเดินรถให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน
- มีก ำรตรวจสอบรำงและล้อ รถไฟฟ้ ำ
เพื่อลดกำรกระแทกและสั่นสะเทือนจำก
กำรเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้ำ

ปำนกลำง
(6 คะแนน)

- จั ดห้ อ งน้ำ และมีระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับพนักงำนที่ให้บริกำรบนสถำนี
- จั ดหำถั งขยะ และจั ดว่ำงให้เพียงพอ
และติดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไป
กำจัดให้ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล
- ตรวจสอบ ดูแล และรักษำถังขยะให้
อยู่ในสภำพดี ไม่ชำรุด หรือรั่วซึมและปิด
ฝำให้มิดชิด
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บทที่ 7
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้ดำเนินกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร โดยได้ให้สัมปทำนแก่ บริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษำยน 2535 (ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทำนเมื่อวันที่ 25
มกรำคม 2538 และ 28 มิถุนำยน 2538) ดังนั้น เมื่อมีกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ทำงบริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ จ ำกัด (มหำชน) ต้องเป็ นผู้ ยิ นยอมในกำรปฏิ บัติ ตำมมำตรกำรป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทำงบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ได้ทำจดหมำย บมจ./Registration No.
0107539000243 ลงวั นที่ 16 ตุ ลำคม 2560 เพื่ อแสดงควำมยิ นยอมปฏิ บั ติ ตำมมำตรกำรป้ องกั นและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) (ภาคผนวกที่ 7)
เพื่อเป็นกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จึงได้พิจำรณำกำหนดมำตรกำรป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมในประเด็น ส ำคัญๆ ที่ อำจเกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงและกำรเปิดใช้ส ถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โดย
เสนอแนะให้มีหน่วยงำนเข้ำมำรับผิดชอบในกำรกำกับและควบคุมดู แลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันแก้ไข
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้
7.1 มาตรการทั่วไป
1) มำตรกำรและแผนปฏิบัติกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรทั้ งหมดในกำรดำเนินโครงกำร ตำมที่ได้เสนอไว้ในรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี -สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4) และที่กรรมกำรผู้ชำนำญกำรฯ กำหนดเพิ่มเติม โดยนำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญำจ้ำง
ผู้รับจ้ำงออกแบบก่อสร้ำง และ/หรือผู้ดำเนินกำรก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรโครงกำร
(2) ควบคุมดูแลและกำกับให้ผู้รับจ้ำงออกแบบก่อสร้ำงและ/หรือผู้ดำเนินกำรก่อสร้ำงและ
บริหำรจัดกำรโครงกำร ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตำมที่ได้เสนอไว้ในรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(3) จั ด หำบุ ค คลที่ 3 (Third Party) ให้ เ ป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ต ำม
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม
ตำมที่เสนอไว้ในรำยงำนฯ โดยตั้งงบประมำณรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยของกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่ องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) ก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับกำรติดตำมตรวจสอบและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย
สำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร
กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น เพื่อกำกับดูแลกำรติ ดตำมตรวจสอบและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ทั้งโครงกำร
2) กรุ ง เทพมหำนคร โดยส ำนั ก กำรจรำจรและขนส่ ง จะต้ อ งจั ด ท ำรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ต ำม
มำตรกำรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ที่กำหนดไว้ในรำยงำนฯ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวในรอบ 6 เดือน ให้สำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
3) กรุ งเทพมหำนคร โดยส ำนั กกำรจรำจรและขนส่ ง จะมอบหมำย บริษัท ระบบขนส่ งมวลชน
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม รำยงำนฯ ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรพิจำรณำ
รำยงำนฯ ซึ่งผ่ำนกำรพิจ ำรณำจำกคณะกรรมกำรผู้ ชำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้ำนโครงสร้ำ งพื้นฐำนทำงบกและอำกำศ โดยกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของโครงกำร
หรือมำตรกำรที่ไม่กระทบต่อสำระสำคัญของกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และเป็นมำตรกำรที่เกิดผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำหรือเทียบเท่ำมำตรกำรที่ กำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรฯ และให้เสนอหน่วยงำนกำกับตำมกฎหมำยใน
พื้นที่และสำเนำแจ้งสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทรำบกรณีที่กำร
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมำตรกำรนั้นกระทบต่อสำระสำคัญของกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรำยงำนฯ
ให้จัดส่งรำยงำนกำรปรับปรุงแก้ไขและวิเครำะห์ผลกระทบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเสนอสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรฯพิจำรณำก่อนดำเนินกำร
4) ในกำรก่อสร้ำงและดำเนินโครงกำร หำกพบว่ำโครงกำรทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อ
ร้องเรียนใดๆ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ผู้รับจ้ำงออกแบบก่อสร้ำง ผู้ดำเนินกำร
ก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรโครงกำรต้องดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้งสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อจะได้ร่ว มกันพิจำรณำหำ
แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
7.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7.2.1 ทรัพยากรดิน
1) ระยะก่อสร้าง
(1) กำหนดกำรก่อสร้ำงให้ชัดเจน โดยสร้ำงรั้วทึบชั่วครำวรอบพื้นที่ที่จะใช้ในกำรก่ อสร้ำงให้มี
ควำมสูงจำกพื้นที่ดินเดิมอย่ำงน้อย 2.0 เมตร เพื่อป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของปริมำณตะกอนดินไหลลงสู่
ท่อระบำยน้ำสำธำรณะหรือพื้นที่ลุ่มต่ำหรือแหล่งน้ำผิวดินได้
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(2) กำหนดให้ดำเนินกิจกรรม กำรขุด/ปรับถมที่พื้นที่ กำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น
ท่อประปำ ท่อระบำยน้ำ เสำไฟฟ้ำ กำรขุดเจำะเพื่อก่อสร้ำงฐำนรำกดำเนินกำรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหำกำรกัดเซำะและชะล้ำงหน้ำดิน
(3) กองดินและวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่นำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงต้องอยู่ห่ำงจำกแหล่งน้ำผิวดินมำกที่สุด
2) ระยะดาเนินการ
ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.2.3 อุทกวิทยานาผิวดิน
1) ระยะก่อสร้าง
(1) จัดเก็บวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอย่ำงเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันกำร
ตกหล่นและปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ
(2) ห้ำมทิ้งขยะมูลฝอยและวัสดุก่อสร้ำงเหลือใช้ลงในคลองสำทรหรือท่อระบำยน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
(3) เศษวัสดุก่อสร้ำงต้องจัดเก็บไว้ในที่เหมำะสม และมีผ้ำใบปกคลุมป้องกันกำรชะล้ำงจำกน้ำฝน
ลงสู่แหล่งน้ำ
(4) ดำเนินกำรป้องกันกิจกรรมในกำรก่อสร้ำง เพื่อไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกน้ำมันลงสู่คลองสำทร
(5) สำรมลพิษที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำง เช่น อุปกรณ์ซ่อมบำรุงที่ปนเปื้อนน้ำมัน ต้องนำไปกำจัดโดย
วิธีที่ถูกหลักสุขำภิบำล
(6) ตรวจสอบสภำพท่อระบำยน้ำ/ทำงระบำยน้ำ และคลองสำทร บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนี
ศึกษำวิทยำ (S4)หำกพบว่ำมีกำรอุดตัน มีดินทรำยทับถม หรือวัสดุกีดขวำง ต้องรีบดำเนินกำรนำออกอย่ำง
รวดเร็ว เพื่อไม่ให้กีดขวำงทำงระบำยน้ำ
(7) กำรเชื่อมต่อระบบระบำยน้ำของสถำนี ให้ใช้ระบบท่อดันลอดใต้ถนนสำทร เพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบระบำยน้ำสำธำรณะของกรุงเทพมหำนครโดยไม่ให้มีกำรเปิดผิวถนน เพื่อลดผลกระทบปัญหำกำรจรำจร
2) ระยะดาเนินการ
(1) จัดให้มีห้องสุขำที่ถูกสุขลักษณะสำหรับพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ประจำสถำนี
(2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะบนสถำนี
(3) จัดระบบกำรรวบรวมและกำรจัดกำรมูลฝอยที่สถำนีอย่ำงเหมำะสม
7.2.4 คุณภาพนาผิวดิน
1) ระยะก่อสร้าง
(1) ทำงเดินระหว่ำงกำรก่อสร้ำงจำกสะพำนลอยไปยังสำนักงำนชั่วครำวบนตอม่อ ให้มีกำรจัดทำ
แผ่นกั้นกันตกแบบทึบข้ำงทำงเดิน เพื่อป้องกันสิ่งของตกลงคลองสำทร
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(2) จัดให้มีโครงสร้ำงเหล็กแข็งแรงพร้อมตำข่ำยหรือผ้ำใบมำขึงปกคลุมบริเวณใต้โครงสร้ำงสถำนี
รถไฟฟ้ำเพื่อรองรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง ที่อำจตกหรือร่วงหล่นลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มควำมขุ่น
ให้แก่แหล่งน้ำผิวดิน
(3) ต้องจั ดเตรี ย มห้องน้ ำ/ห้ องสุขำที่ถูกสุ ขลักษณะไว้ให้ เพียงพอ (10 คน/ห้ อง) โดยคนงำน
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ได้ประเมินคนงำนไว้ที่ 50 คน ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมห้องสุขำไว้จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 5 ห้อง ไว้บริเวณเกำะกลำงถนนสำทรหน้ำซอยสำทร 11 และห้องน้ำมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on
site treatment ก่อนต่อท่อน้ำทิ้งหลังผ่ำนกำรบำบัดลงสู่ท่อน้ำสำธำรณะบนถนนสำทรใต้ต่อไป
(4) ต้องจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยขนำด 240 ลิตร แบบมีฝำปิดมิดชิด แยกเป็นถังขยะแห้ง
ขยะเปียก ขยะอันตรำย และขยะรีไซเคิล และประสำนกับหน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร ให้เข้ำมำเก็บขนไปกำจัด
ให้ถูกต้องตำมสุขำภิบำล
2) ระยะดาเนินการ
(1) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียบนสถำนีรถไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
(2) จัดเตรียมถังขยะมูลฝอย แบบมีฝำปิดและแยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ขยะอันตรำย
และขยะรีไซเคิล บริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำ เพื่อรองรับปริมำณขยะมูลฝอย
(3) ประสำนกับหน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร เพื่อเข้ำมำจัดเก็บขยะมูลฝอย
7.2.5 คุณภาพอากาศ
1) ระยะก่อสร้าง
(1) กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรควบคุมฝุ่นละอองจำกกำร
ก่อสร้ำงประเภทต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรแก้ไขมลพิษทำงอำกำศในกรุงเทพมหำนครและชุมชนในประเทศไทย
(2) กำหนดให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่ผลิตและผสมจำกภำยนอกพื้นที่ก่อสร้ำงเพื่อป้องกันและ
บรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำง
(3) จัดให้มีพนักงำนมำดำเนินกำรจัดเก็บและทำควำมสะอำดในพื้นที่ก่อสร้ำงทุกวัน
(4) จัดให้มีหน่วยควบคุมบ ำรุ งรักษำหรือตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่ำ งๆ
ที่นำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันกำรปล่อยฝุ่นละออง (TSP และ PM10) และ
ควันพิษ (CO, NO2, SO2) หำกมีอำกำรผิดปกติต้องปรับปรุงแก้ไขทันที
(5) กำหนดควำมเร็วของรถบรรทุ กขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่วิ่งผ่ำนแหล่งชุมชนและพื้นที่อ่อนไหว
ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง และควำมปลอดภัยในกำรจรำจร
(6) กองวัสดุก่อสร้ำงบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง และรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ เข้ำมำในพื้นที่
ก่อสร้ำงต้องมีวัสดุปิดคลุม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยและเศษวัสดุตกหล่น
(7) จัดให้มีตำข่ำยตำละเอียดหรือผ้ ำใบปกคลุ มไว้ใต้โ ครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อรองรับวัส ดุ
อุปกรณ์ก่อสร้ ำงที่อำจตกลงมำจำกกำรก่อสร้ำง หรือเพื่อป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจำยเหนือระดับ พื้ นดิน
10 เมตร
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2) ระยะดาเนินการ
(1) ติดต่อประสำนงำนเพื่อวำงแผนกำรจัดกำรจรำจรและขนส่ง และกำรบำรุงรักษำควำมสะอำด ได้แก่
(1.1) ติดต่อประสำนงำนกับสถำนีตำรวจนครบำลยำนนำวำในกำรวำงแผนและจัดกำรจรำจร
บนถนนโครงข่ำยถนนสำทรให้เกิดควำมคล่องตัวและลดควำมคับคั่งของสภำพจรำจร โดยกำรติดตั้งเครื่องหมำย
จรำจรต่ำงๆ เพื่อบ่งบอกทิศทำงและกำหนดควำมเร็วในกำรขับขี่บริเวณใต้สถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ
(1.2) ติดต่อประสำนงำนกับกรุงเทพมหำนครและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรซ่อมบำรุงและ
รักษำควำมสะอำดถนนสำทร โดยประสำนงำนให้ทำกำรล้ำงทำควำมสะอำดและดูดฝุ่นละอองจำกผิวถนนเป็น
ประจำทุกๆ เดือน
(2) ให้ทำกำรติดตั้งระบบหัวฉีดละอองน้ำไว้ใต้สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เพื่อลดปริมำณฝุ่นละอองที่เกิด
7.2.6 ระดับเสียง
1) ระยะก่อสร้าง
(1) กำหนดให้ ใช้เครื่ องมืออุป กรณ์และเครื่องจักรกลที่ไม่ก่อระดับเสียงดังใช้อุปกรณ์ล ดหรือ
ควบคุมระดับเสียงจำกเครื่องจักรกล เช่น ท่อเก็บเสียงหรือปลอกครอบ ในกรณีที่เกิดระดับเสียงดังมำกกว่ำ 90
เดซิเบล (เอ) ที่แหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะเวลำติดต่อกัน 1 ชั่วโมง
(2) กำหนดให้ติดตั้งกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) พร้อมแผ่น Metal Sheet ควำมสู ง
2 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้ำง เพื่อลดผลกระทบด้ำนเสียงที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำง
(3) ตรวจสอบสภำพเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่นำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดี
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง เพื่อไม่เกิดผลกระทบด้ำนระดับเสียงดังเกินเกณฑ์มำตรฐำนฯ ที่กำหนดโดยหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ เช่น กรมควบคุมมลพิษ สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
(4) กิจกรรมกำรก่อสร้ำงใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบเป็นระยะๆ
โดยเฉพำะชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ก่อสร้ำง
(5) กำหนดให้ใช้พื้นรองแบบยำงแทนแผ่นเหล็กทำเป็นถนนชั่วครำว เพื่อลดควำมดังของเสียงใน
ขณะที่รถยนต์วิ่งผ่ำนและใช้แผ่นเหล็ กชั่วครำวเมื่อจำเป็นเท่ำนั้น และหำกได้รับกำรร้องเรียนเสียงดังจำก
ประชำชน ต้องรีบดำเนินกำรแก้ไขทันที
2) ระยะดาเนินการ
(1) หำกผลกำรตรวจวิเครำะห์ระดับเสียงในช่วงดำเนินกำรฯ บริเวณพื้นที่ ฟุตบำทในส่วนกึ่งกลำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) (บริเวณหน้ำอำคำรธนำคำรยูโอบี) มีค่ำสูงเกินกว่ำที่ได้ตรวจวัดไว้ก่อนกำรก่อสร้ำงเกิน
3 เดซิเบล (เอ) ต้องดำเนินกำรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงประเภท Absorptive Material ในพื้นที่ใต้สถำนีรถไฟฟ้ำ
ทันทีเพื่อลดระดับเสียงดังรบกวนที่เกิดขึ้น
(2) กำหนดให้ ผู้ รั บ สั มปทำนหรือผู้ เดินรถต้องดูแลและบำรุงรักษำล้ อรถไฟฟ้ำ และระบบรำง
รถไฟฟ้ำ ทำให้อยู่ในสภำพดีและพร้อมใช้งำนตลอดระยะเวลำที่ให้บริกำร หำกพบควำมผิดปกติให้พิจำรณำ
แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
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7.2.7 การสั่นสะเทือน
1) ระยะก่อสร้าง
(1) กำรออกแบบรำยละเอียดเพื่อก่อสร้ำงโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ต้องรองรับกำรสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดินไหวหรือธรณีพิบัติได้อย่ำงปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎกระทรวงมหำดไทย “กำหนดกำรรับน้ำหนัก
ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับอำคำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ.2550” ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
(2) หำกมีกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่จะก่อให้เกิดระดับกำรสั่นสะเทือนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะงำน
ขุดเจำะเพื่อก่อสร้ำงฐำนรำก จำเป็นต้องปรับลดพลังงำนในกำรขุดเจำะเสำเข็มแต่ละครั้ง โดยกำรเพิ่มจำนวน
ครั้งในกำรขุดเจำะเพื่อลดระดับกำรสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น
(3) ควบคุมยำนพำหนะที่ใช้กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำง
เคร่งครัด รวมทั้งจำกัดควำมเร็วในกำรขับขี่ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และน้ำหนักบรรทุกไม่ให้เกิน 25 ตัน
ในกรณีที่วิ่งผ่ำนแหล่งชุมชนที่พักอำศัยหรือย่ ำนพำณิชยกรรม หรือพื้นอ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น
สถำนพยำบำล สถำนศึกษำ และศำสนสถำน เป็นต้น
(4) กรณีได้รับกำรร้องเรียน ต้องรีบดำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
หำกพบว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกงำนก่อสร้ำงจะต้องรีบดำเนินกำรประเมินควำมเสียหำยและหำแนวทำงแก้ไข
หรือให้ควำมช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
(5) บริ เวณพื้น ที่ ก่อสร้ ำงอยู่ ใกล้ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เช่น สถำนพยำบำล
สถำนศึกษำและศำสนสถำน ต้องทำกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบล่วงหน้ำและประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่อง
(6) ก่อนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดระดับกำรสั่นสะเทือนต่ออำคำรบ้ำนเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้ำง ต้องจัดส่งเจ้ำหน้ำที่/วิศวกรโยธำ/วิศวกรโครงสร้ำงเข้ำไปตรวจสอบและบันทึกภำพปัจจุบัน
ก่อนกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งเพื่อป้องกันควำมเสียหำยของประชำชน
2) ระยะดาเนินการ
ต้องตรวจสอบควำมสมบูรณ์แข็งแรงและประสิทธิภำพของยำงรองหมุ ดยึดรำงรถไฟฟ้ำบริเวณ
ตำแหน่งที่ตั้งสถำนีรถไฟฟ้ำหรือยำงบริเวณดุมล้อของรถไฟฟ้ำ เดือนละ 1-2 ครั้ง หำกพบว่ำชำรุดหรือไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนของระบบรถไฟฟ้ำ ให้พิจำรณำปรับเปลี่ยนใหม่ทันที
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7.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
7.3.1 ระบบนิเวศทางบก
7.3.1.1 ทรัพยากรป่าไม้
1) ระยะก่อสร้าง
(1) ดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยต้นไม้เฉพำะที่กีดขวำงกำรก่อสร้ำงออกจำกพื้นที่ ก่อสร้ำง
ทั้งหมดโดยใช้วิธีกำรล้อมและขุดออก (ไม่ให้มีกำรตัดฟัน) และต้องจดบันทึกพันธุ์ไม้ชนิดและจำนวนของต้นไม้
ทุกต้น โดยประสำนงำนกับฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ สำนักงำนเขตสำทร
(2) กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยปริ ม ำณดิ น จำกกำรขุ ด เจำะฐำนรำกหรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องจักรต่ำงๆ โดยรถบรรทุกขนำดกลำง-ขนำดใหญ่ จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อ ไม่ให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
(3) หำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) แล้วเสร็จต้องดำเนินกำรดังนี้
- ให้ ดำเนิ น กำรเคลื่อนย้ำยต้นไม้ที่ขุดและล้ อมออกไปในช่ว งก่อนกำรก่อสร้ำง
นำกลับมำปลูกไว้ในพื้นที่พื้นที่สวนสำธำรณะ ตำมควำมเหมำะสม
- กำหนดให้เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวหรือจัดสวนขนำดเล็กภำยในพื้นที่ใต้สถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) (หำกมีพื้นที่) เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมสมดุลของระบบนิเวศ กำรเพิ่มทัศนียภำพหรือลดมลพิษทำงอำกำศ
เสียง และอื่นๆ โดยทำกำรจัดสร้ำงซุ้มไม้เลื้อย (Pergola) ชนิดซุ้มที่สร้ำงด้วยไม้ หรือเหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อให้
ไม้เถำกลำง – ไม้เถำหนักสำมำรถเกำะ พัน หรือเลื้อยได้ เช่น กำระเวก เฟื่องฟ้ำ เล็บมือนำง อรพิน บำนบุรี
สร้อยฟ้ำ มะลิเลื้อย เป็นต้น
2) ระยะดาเนินการ
ต้องดูแลและบำรุงรักษำต้นไม้ ที่ปลูกไว้ในบริเวณต่ำงๆ ของพื้นที่โครงกำร ให้เจริญเติบโต
และให้ทำกำรปลูกชดเชยในกรณีที่มีต้นไม้ตำย โดยพิจำรณำจำกต้นไม้ที่มีใบสีเขียว ไม่มีกำรร่วงหล่นของใบ
ตำมฤดูกำล เพื่อให้ง่ำยต่อกำรดูแลและบำรุงรักษำ
7.3.1.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า
กำรก่ อ สร้ ำ งสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ ศึ ก ษำวิ ท ยำ ( S4) ซึ่ ง อยู่ ก ลำงพื้ น ที่ เ มื อ ง สั ต ว์ ป่ ำ ที่ พ บมี
ควำมคุ้ น เคยกั บ ควำมพลุ ก พล่ ำ นของสั ง คมเมื อ งขนำดใหญ่ สำมำรถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ สภำพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงได้จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.3.2 นิเวศวิทยาแหล่งนา
1) ระยะก่อสร้าง
กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ได้ก่อสร้ำงคร่อมคลองสำทร เป็นกำรก่อสร้ำงในโครงสร้ำงเดิม
ที่มีกำรก็สร้ำงเพื่อรองรับไว้อยู่แล้ว อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรรบกวนนิเวศวิทยำแหล่งน้ำผิวดินในระดับต่ำ
โดยระยะก่อสร้ำงเสนอแนะให้ใช้มำตรกำรป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับ หัวข้อ “คุณภำพน้ำผิวดิน
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2) ระยะดาเนินการ
ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.4 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
7.4.1 ระบบคมนาคมขนส่ง
1) ระยะก่อสร้าง
(1) ก่ อ นถึ ง พื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ งระบบขนส่ ง มวลชนฯ อย่ ำ งน้ อ ย 500 เมตร จั ด ให้ มี ป้ ำ ยเตื อ น
ป้ำยแนะนำ เครื่องหมำยจรำจรและป้ำยจรำจร ไฟสัญญำณเตือนสำหรับกำรเบี่ยง กำรจรำจรชั่วครำวระหว่ำง
กำรดำเนินงำน ก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตั้ง เครื่องหมำยจรำจรและ
สัญญำณไฟจรำจร สำหรับงำนจัดซ่อมถนนและงำนสำธำรณูปโภคของหน่วยงำน รำชกำรและรัฐวิส ำหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติและสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีในกำรจัดกำรจรำจร
ชั่วครำวระหว่ำงกำร ก่อสร้ำง ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยต่ำงๆดังนี้
- แผงกั้น ( Barricades )
- กรวย ( Cones )
- ถังกลม (Drums )
- เครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง (Pavement Marking)
- ป้ำยจรำจร ( Sign )
- ไฟกระพริบ ( Flashers )
- สัญญำณธง (Flagging)
- ป้ำยจรำจรแขวนสูง ( Lane Transition) ขณะเข้ำสู่และออกจำกบริเวณก่อสร้ำงเพื่อให้
เกิดควำมปลอดภัยและลดควำมสับสนแก่ผู้ขับขี่ ยวดยำน ขณะขับผ่ำนบริเวณก่อสร้ำง
(2) บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ ำกั ด (มหำชน) และผู้ รั บ จ้ ำ งฯ ต้ อ งด ำเนิ น กำร
ประชำสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชำชนหรือ ผู้ใช้เส้นทำงได้ทรำบอย่ำงทั่ วถึง ผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำงๆ เช่น
ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ข่ำวสำร เว็บไซด์ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น รวมทั้งกำรประสำนให้
ข้อมูล-ข่ำวสำร และกำรขอควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้รับจ้ำงฯ ต้องจัดเตรียมแผนกำรจรำจรให้สอดคล้องกับแผนงำนก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
น ำเสนอต่ อ บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ ำกั ด (มหำชน) และหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กรุงเทพมหำนคร กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล (บชน.) หรือสถำนีตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ก่อนดำเนินกำร
เปิดพืน้ ที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(4) ในกรณีกำรปิดกำรจรำจร กำรปิดกำรจรำจรในทำงปฏิบัติขึ้นอยู่กับวิธีและเทคนิคในกำร
ก่อสร้ำงอย่ำงไรก็ตำมควรปิดหรือลดช่องทำงจรำจรให้น้อยที่สุด โดยผู้รับเหมำต้องประสำนงำนกับตำรวจ
ท้องที่ และเสนอแผนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอนุมติ โดยอย่ำงน้อยต้องมีช่องทำงรถประจำทำงกว้ำง 3 เมตร
และต้องมีช่องจรำจรปกติ อย่ำงน้อยทิศทำงละ 1 ช่องจรำจร ส่วนกิจกรรมที่ต้องมีกำรปิดถนนเพิ่มเติม เช่น
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กำรก่อสร้ำง หรือยกวัสดุก่อสร้ำงด้วยเครนขนำดใหญ่จะต้องทำหลังเวลำ 22.00 น. และคืนพื้นที่สัญจรก่อน
04.30 น. โดยต้องทำแผนขออนุญำตตำรวจท้องที่ กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล (บชน.) และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยต้องวำงแผนกำรจัดกำรจรำจรระหว่ำงก่อสร้ำงให้สัมพันธ์กับงำนก่อสร้ำงในแต่ละขั้น
ช่วงเวลากลางวัน ปกติจะไม่มีกำรปิดกำรจรำจร หำกมีควำมจำเป็นต้องปิดช่องจรำจรจะปิด
ฝั่งที่ติดกับเกำะกลำง ฝั่งละ 1 ช่องจรำจรโดยขึ้นอยู่ กับควำมจำเป็นในกำรใช้พื้นที่ของกำรก่อสร้ำงในแต่ละ
ขั้นตอน โดยอำจจะมีกำรใช้ช่องจรำจรแบบสลับทิศทำง (Reversible Lane) เพื่อระบำยกำรจรำจรในชั่วโมง
เร่งด่วนเช้ำและเย็น
- กำรย้ำยสำธำรณูปโภคที่กีดขวำงบริเวณไหล่ทำงหรือทำงเท้ำตำมแนวที่ก่อสร้ำง
- รักษำควำมปลอดภัยในเขต ก่อสร้ำงโดยแยกส่วนก่อสร้ำงให้เห็นชัดเจน
- ปรับพื้นที่กำรก่อสร้ำง เบี่ยงกำรจรำจรพร้อมติดตั้งกำแพงกั้นเพื่อควำมปลอดภัย
- กำรเจำะเสำเข็มเพื่อรองรับฐำนรำกของโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ต้องให้แน่ใ จว่ำ
ปลอดภัยกับผู้ใช้ถนนสองข้ำงทำง และเริ่มกำรก่อสร้ำงฐำนรำกโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
- เปิดกำรจรำจรตำมปกติ 3 ช่อง เหลือปิดช่องกำรจรำจร 1 ช่องสำหรับกำรก่อสร้ำงสถำนี
- กำรก่อสร้ำงเสำโครงสร้ำงสถำนี
- กำรก่อสร้ำงคำนหัวเสำ เพื่อรองรับคำนสถำนีรถไฟฟ้ำ
- กำรติดตั้งคำนตำมยำว พื้นสถำนีรถไฟฟ้ำ
- กำรก่อสร้ำงหลังคำสถำนี
- เมื่อปิดกำรจรำจรปกติในขณะกำรก่อสร้ำงมีอุปกรณ์ป้องกันโดยติดตั้งแผงตำข่ำย
ป้องกัน (Safety Net) ตลอดแนวด้ำนข้ำงของเขตก่อสร้ำงตำมแนวรั้ว เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้ำงอำจจะหล่นใส่
กำรจรำจรที่อยู่ด้ำนล่ำง
ช่วงเวลากลางคืน พื้นที่ในกำรปิดช่องจรำจรในช่วงเวลำกลำงคืนจะเท่ำกับช่วงเวลำกลำงวัน
แต่หำกจำเป็นต้องมีกำรรื้อย้ำย สำธำรณูปโภคหรือมีกำรก่อสร้ำงที่จำเป็นต้องใช้ พื้นที่มำกกว่ำในช่วงเวลำ
กลำงวัน อำจจะปิดช่องจรำจรฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งหมด และทำกำรเบี่ยงกำรจรำจรมำยังอีกฝั่ง หรือใช้ เส้นทำงอื่น
เป็นทำงเลี่ยง/ทำงเบี่ยง โดยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในกำร
ก่อสร้ำงแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักตำมลำดับกำรก่อสร้ำง (1) กำรจัดกำรจรำจรในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำง Cross Beam
และติดตั้ง I-Girder และ (2) กำรจัดกำรจรำจรในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำงทำงขึ้น – ลงสถำนีบริเวณทำงเท้ำ
- ติดตัง้ Pre-Cast Cross - head โดยใช้รถเครนและรถพ่วง
- ติดตั้ง I-Girder โดยใช้ รถเครนและรถพ่วง
- ก่อสร้ำงพื้นสถำนี เมื่อมีกำรใช้รถเครนและรถพ่วงควรใช้เวลำช่ว งนี้ให้สั้นที่สุด ดังนั้น
กำรก่อสร้ำงในขั้นนี้ควรทำเฉพำะในเวลำกลำงคืนเพรำะจำเป็นต้องปิดกำรจรำจรทั้งสองทิศทำงเพื่อให้รถเครน
ทำงำนได้เร็วขึ้นนั่นคือทำได้ทั้งสอง ฝั่งพร้อมกันโดยควำมกว้ำงที่ต้องปิดกำรจรำจรเท่ำกับ 3 ช่องจรำจร ซึ่งจะ
เหลือช่องจรำจร ในกำรสัญจรเพียง 1 ช่องจรำจร
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- ในขณะก่อสร้ำงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโดยติดตั้งแผงตำข่ำยป้องกัน ( Safety Net )
ตลอดแนวด้ำนข้ำงของเขตก่อสร้ ำงตำมแนวรั้ว เพื่อป้องกันอันตรำยเนื่องจำกวัส ดุก่อสร้ำงอำจจะหล่นใส่
กำรจรำจรที่อยู่ข้ำงล่ำง
(5) จัดให้มีระยะผำย (Taper) ขณะลดช่องจรำจรให้เพียงพอ (ควำมยำวระหว่ำง 90-100 เมตร)
เพื่อให้กำรจรำจรผ่ำนบริเวณก่อสร้ำงได้สะดวก ไม่ติดขัด และไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย
(6) พิจำรณำปรับปรุงทำงแยกเพื่อเพิ่มควำมจุกำรจรำจรเดิมให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้เพื่อชดเชย
กับควำมจุกำรจรำจรที่ต้องลดลงเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง โดยจัดให้ช่องจรำจรซ้ำยมือ
สุดในทิศทำง เข้ำสู่ทำงแยกว่ำงตลอดสำหรับรถเลี้ยวซ้ำยผ่ำนทำงแยกได้ตลอดเวลำ กรณีที่มีป้ำยหยุดรถประจำ
ทำงอยู่ช่องจรำจรซ้ำยสุดดังกล่ำว จะพิจำรณำดำเนินกำรขออนุ มัติกรุงเทพมหำนคร พิจำรณำประสำนงำนให้
ดำเนินกำรยกเลิกป้ำยหยุดรถประจำทำงดังกล่ำวเป็นกำรชั่วครำวโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
(7) จัดอำสำสมัครจรำจรที่ได้รับกำรฝึ กอบรมจำกกองตำรวจจรำจรเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจร บริเวณ ก่อสร้ำงตลอดเวลำทั้งกลำงวันและกลำงคืน
(8) ทำกำรเจำะเสำเข็มและก่อสร้ำงที่กระทบกระเทือนต่อกำรจรำจรน้อยที่สุด พิจำรณำจัดให้มี
ช่องทำงกำรจรำจรในถนนสำยหลักอย่ำงน้อย 2 ช่องจรำจรต่อทิศทำง โดยให้มีกำรปิดกำรจรำจรในช่องจรำจร
ที่จะต้องดำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นกำรชั่วครำวที่จำเป็นและได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(9) ดำเนิ น กำรกองชิ้น ส่ ว นโครงสร้ ำง เพื่อรอกำรประกอบในบริเวณจุด ก่ อสร้ำ งและพื้ น ที่ ที่
กรุงเทพมหำนครกำหนดไว้ให้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่ สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
เกี่ยวข้องกับกำรจรำจรด้วย
(10) ขออนุมัติกรุงเทพมหำนครพิจำรณำประสำนงำน ให้ดำเนินกำรปิดกำรจรำจรบำงส่วน หรือ
บำงเวลำในช่ ว งติ ด ตั้ ง คำนและ/หรื อ พื้ น เฉพำะช่ ว งสั้ น ๆ ในเวลำกลำงคื น ที่ ก ำรจรำจรเบำบำง หรื อ ใน
วันหยุดรำชกำรตำมควำมเหมำะสมและได้ รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(11) ดำเนินกำรคืนสภำพกำรจรำจรทันที่เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแต่ละขั้นตอนที่เสนอไว้ โดย
ขออนุมติจำก กรุงเทพมหำนครในกำหนดวันเวลำคืนสภำพกำรจรำจรตำมแต่ ละขั้นตอนกำรก่อสร้ำงล่วงหน้ำ
อีกครั้งก่อนกำรก่อสร้ำงอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
(12) ปรับปรุงผิวจรำจรและทำงแยกเดิมอย่ำงรวดเร็วโดยให้ มีผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อยที่สุด
ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดหลังกำรประกอบติดตั้งแล้วเสร็จสำมำรถเปิดกำรจรำจรได้โดยปิดกำรจรำจร
บำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวตำมควำมจำเป็นและได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(13) ประสำนงำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบตีเส้นเขตทำงกำรเดินรถให้ชัดเจน
(14) ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณใต้สถำนี เพื่อส่องสว่ำงมำยังผิวกำรจรำจร โดยกำหนดให้โคม
ไฟแต่ละหลอดมีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 21.5 ลักซ์ และต้องมีควำมสว่ำงใกล้เคียงกับแสงสว่ำงตำมธรรมชำติที่สุด
2) ระยะดาเนินการ
ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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7.4.2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) ระยะเตรียมการก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ต้องเริ่มปฏิบัติงำนต่ำงๆ ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ดังนี้
(1) ส ำรวจรำยละเอีย ดเกี่ย วกับระบบสำธำรณูปโภคและจัดเตรียมแบบรำยละเอียดส ำหรั บ
ปฏิบัติกำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร บริเวณถนนสำทรเหนือและสำทรใต้ ที่จะมีกำร
ก่ อ สร้ ำ งทำงขึ้ น สถำนี เพื่ อ ก ำหนดต ำแหน่ ง ระบบสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำรที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ที่
จำเป็นต้องรื้อย้ำย และกำรจัดวำงระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มีอยู่ในปัจจุบันที่จำเป็นต้องรื้อย้ำย
และกำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่จะก่อสร้ำง/ติดตั้งทดแทน เป็นต้น
(2) จัดเตรียมแผนกำรรื้ อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่จะได้รับผลกระทบให้
สอดคล้องกับแผนงำนก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) นำเสนอต่อบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหำนคร กำรประปำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง บริษัท
กสท. โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) หรือสถำนีตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอย่ำง
น้อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
2) ระยะก่อสร้าง
(1) ประสำนงำนและวำงแผนงำนร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่ที่รับผิดชอบระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรที่ต้องทำกำรรื้อย้ำยออก เช่น กำรประปำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหำชน) และบริษัท กสท. โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) เพื่อจัดเตรียมแผนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน/ผู้ ใช้
เส้นทำงรับทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
(2) ต้องติดตั้งรั้วเหล็กทึบควำมสูงอย่ำงน้อย 2 เมตร หรือเทียบเท่ำ เพื่อกำหนดเป็นขอบเขตพื้นที่
ที่จะทำกำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(3) กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยระบบสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร เช่ น ท่ อ ประปำ ท่ อ ระบำย น้ ำ
เสำไฟฟ้ำแรงสู ง/อุป กรณ์ไฟฟ้ำ/สำยไฟฟ้ำ ท่อร้อยสำยโทรศัพท์และป้ำยจรำจร ออกจำกพื้นที่รื้อย้ำยให้
ดำเนินกำรในช่วงเวลำกลำงคืนตั้งแต่ช่วงเวลำ 22.00 น. แต่ไม่เกิน 04.30 น. ของวันถัดไป หรือให้ดำเนินกำร
ได้เฉพำะวันหยุดรำชกำรโดยต้องทำกำรประชำสัมพันธ์หรื อประกำศเตือนผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น แผ่นพับ สื่อวิทยุ
ข่ำวสำร เพื่อกำรจรำจร ป้ำยประกำศ ในพื้นที่ที่จะทำกำรรื้อย้ำย เพื่อให้ประชำชน หรือผู้ใช้เส้นทำงได้ทรำบ
ก่อนอย่ำงน้อย 15 วัน
(4) ยำนพำหนะที่จะใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรจะต้องมีตำข่ำย
หรือผ้ำใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันกำรร่วงหล่นลงสู่พื้นผิวจรำจร รวมทั้งต้องจำกัดควำมเร็ว
ในกำรขับขี่ยำนพำหนะไปยังสถำนที่กองวัสดุไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(5) หำกได้รับกำรร้องเรียนจำกประชำชนหรือผู้ใช้เส้นทำงว่ำ “งำนรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร” ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญจำกงำนรื้อย้ำย หรือกำรสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ระบบ
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่มีอยู่เดิมจะต้องรีบดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร่งด่วน
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3) ระยะดาเนินการ
ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.5 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
7.5.1 สังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
1) ระยะก่อสร้าง
(1) กำรเข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร ต้องประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนสำนักงำนเขต
บำงรักและเขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นเจ้ำของพื้นที่ให้รับทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน เพื่อแจ้งผ่ำน
ผู้นำชุมชน ให้นำข้อมูล ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ แจ้งผ่ำนต่อไปยังประชำชนในพื้นที่
(2) ผู้รับจ้ำงฯ ต้องควบคุมและเข้มงวดต่อพนักงำนและคนงำนก่อสร้ำงไม่ให้ประพฤติและปฏิบัติ
ตนในทำงที่จะสร้ำงควำมเดือนร้อนรำคำญหรือก่อเหตุทะเลำะวิวำทกับประชำชนในพื้นที่ หรือผู้สัญจรผ่ำน
ไปมำบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
(3) ต้องจัดตั้งศูนย์กลำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำรและรับเรื่องรำวร้องทุกข์ไว้ในสำนักงำนโครงกำรฯ
เพื่อรับข้อมูลข่ำวสำร หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ จำกประชำชน พร้อมจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำร เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ Call Center E-mail Address และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ตลอด
24 ชั่วโมง รวมทั้งกำรรวบรวมและประมวลผลข้อมูลกำรร้องทุกข์และข้อเสนอแนะผลกำรดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนรำคำญของประชำชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำง
(4) ผู้รับจ้ำงฯ ต้องทำกำรก่อสร้ำงด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิตและ
ทรั พย์ สิ น ของประชำชนในชุ มชนท้ อ งถิ่น ที่ตั้ ง อยู่ ในเขตพื้ น ที่ก่ อ สร้ ำง เช่น กำรสร้ำงควำมเสี ยหำยให้ กั บ
ผิวจรำจร ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญในกำรเดินทำง หรือใช้เส้นทำงในกำรติดต่อสื่ อสำรระหว่ำงของชุ มชน
หำกไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้จะต้องรีบดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดหรือภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 3 วัน
(5) ประกำศแจ้ งเตื อ นให้ ป ระชำชนหรื อผู้ สั ญ จรผ่ ำ นไปมำบริเวณพื้ นที่ ก่ อสร้ ำง ช่ว งที่มีก ำร
ก่อสร้ำงได้รับทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนที่จะทำกำรปิดกั้นจรำจร เพื่อปฏิบัติงำนก่อสร้ำง หรือขนส่ง
วัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ ทั้งนี้จะต้องแจ้งผ่ำนสื่ อประเภทต่ำงๆ เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ ข่ำวสำร เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น
(6) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) เพื่อดูแ ลรักษำควำมปลอดภัยต่ำงๆ ในเขต
พื้นที่ก่อสร้ำง และช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรระหว่ำงที่มีกิจกรรมก่อสร้ำง
(7) หำกได้รั บ กำรร้ องเรี ย นจำกผู้ ประกอบกำรธุรกิจกำรค้ำที่มีอยู่เดิมตำมแนวพื้นที่ก่อสร้ำง
จะต้องเปิดโอกำสให้ผู้ได้รับผลกระทบแสดงควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำภำยใต้หลักกำร “กำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน” ตำมสิทธิที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 และต้องให้
ควำมสำคัญในกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำอย่ำงจริงจังและเร่งด่วน
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(8) จั ด ให้ มี ก ำรประชำสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ระยะๆ และสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจอั น ดี ร ะหว่ ำ งผู้ รั บ จ้ ำงฯ
กับประชำชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำง โดยกำรชี้แจงลักษณะและขั้นตอนกำรก่อสร้ำง ระบบป้องกันภัย
และระบบตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้น
2) ระยะดาเนินการ
(1) ประสำนงำนกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร เพื่อกำรจัดระเบียบกำรใช้พื้นที่บริเวณทำง
ขึ้นลงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ให้เป็นไปตำมระเบียบของกรุงเทพมหำนคร เช่น กำรห้ำมขำยสินค้ำบริเวณ
ฟุตบำท และกำรตั้งวินมอเตอร์ไซต์รับส่งบริเวณทำงขึ้นลงสถำนี
(2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร เพื่อจัดกำรเรื่องควำมสะอำดบริเวณใต้ทำง
ขึ้นลงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
7.5.2 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ผลจำกกำรรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิทำงด้ำนโบรำณคดีและประวัติศำสตร์ ของโครงกำร
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) เพื่อสร้ำงสถำนีเพิ่มขึ้นอีกสถำนีหนึ่ง ระหว่ำงสถำนีช่องนนทรี และสถำนีสำทร ที่มีอยู่แล้วนั้น เนื่องจำก
เป็นโครงกำรที่ตั้งอยู่บนเส้ นทำงทำถนนบนเส้นทำงเดิมจึงไม่ส่ งผลกระทบทำงลบต่อบริเวณพื้นที่โดยรอบ
โครงกำรแต่อย่ำงใด ประกอบกับบริเวณที่เป็นทำงขึ้นลงของสถำนีดังกล่ำวไม่ได้เป็นที่ตั้งของโบรำณสถำน หรือ
สถำนที่สำคัญทำงศำสนำ ทำงประวั ติศำสตร์ และทำงด้ำนวัฒนธรรมเลย จึงไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ
7.5.3 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1) ระยะก่อสร้าง
(1) โครงสร้ำงใต้สถำนีต้องมีผ้ำใบหรือตำข่ำยปิดพื้นที่ก่อสร้ำงให้มิดชิดเป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิด
ภำพไม่สวยงำมแก่ผู้ใช้เส้นทำงและผู้พบเห็น
(2) ออกแบบเพิ่มแสงสว่ำงส่วนพื้นใต้สถำนี เพื่อช่วยกำรมองของผู้ขับขี่ยวดยำนและกำรค้นหำอีก
ทั้งกำรสร้ำงภูมิทัศน์บ นพื้น ที่ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) ภำยหลังเสร็จกำรดำเนินกำร (เกิดควำมสมดุลในระบบ=
โครงสร้ำงและบทบำทสภำวะแวดล้อมไม่เปลี่ยน)
2) ระยะดาเนินการ
ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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7.6

สาธารณสุขและความปลอดภัย
1) ระยะก่อสร้าง
(1) กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้ำนคุณภำพอำกำศและเสียงในระยะก่อสร้ำงอย่ำงเคร่งครัด
(2) ในกำรก่อสร้ำงอำจจะมีโ อกำสเกิดอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน หำกผู้ปฏิบัติงำนขำดกำร
ระมัดระวังและประมำท เพื่อเป็นกำรป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดขึ้นในระดับรุนแรง ผู้รับจ้ำงฯ ต้องดำเนินกำรดังนี้
- ต้องจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย เพื่อกำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบัติงำนภำยในพื้นที่ก่อสร้ำง กำรให้ข้อเสนอแนะและฝึกอบรมพนักงำนและคนงำนก่อสร้ำงให้ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมระมัดระวัง
- ต้องจัดอบรมพนักงำนและคนงำนก่อสร้ำงให้รู้จักวิธีกำรใช้และดูแลบำรุงรักษำเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับประเภทของงำน และต้องกำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบเพื่อดูแลบำรุงรักษำเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้งำนได้ดีอยู่เสมอรวมทั้งทำ
กำรซ่อมแซมหำกพบว่ำมีกำรชำรุด
- กำหนดให้พนักงำนและคนงำนก่อสร้ำงต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่ ว น
บุคคล (PPE) ตลอดระยะเวลำที่ปฏิบั ติงำนภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงเพื่อป้องกันอันตรำยและอุบัติเหตุจำกกำร
ปฏิบัติงำน
- ควบคุมดูแลและห้ำมไม่ให้คนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงใช้
ยำหรือสำรกระตุ้นประสำท หรือดื่มสุรำในขณะปฏิบัติงำน และต้องกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ฝ่ำฝืนขั้นรุนแรง เช่น
พักกำรปฏิบัติงำนไม่มีกำหนด ตัดเงินเดือน หรือไล่ออก
- กำหนดให้ มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อประเภทต่ำงๆ เช่นป้ำยประชำสั มพันธ์ แผ่ นพับ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ เพื่อให้ประชำชนหรือผู้สัญจรไปมำ ได้ทรำบกรณีจะมีกำรปิดกั้น
เส้นทำงที่ใช้สัญจรปกติ เพื่อรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรหรือเคลื่อนย้ำยวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ เป็นต้น
(3) กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ดำเนินกำรจัดเตรียมมำตรกำรสำหรับคนงำนก่อสร้ำง ดังนี้
(3.1) มำตรกำรสำหรับคนงำนก่อสร้ำง
(3.3.1) มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข
- จัดให้มีหน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้นพร้อมรถพยำบำลสำหรับคนงำนและ
ประสำนงำนกับโรงพยำบำลที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรล่วงหน้ำ เพื่อขอรับบริกำรกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
จำกกำรก่อสร้ำงโครงกำร
- อบรมและให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในเขตก่อสร้ำงและเขตที่พักคนงำน
พร้อมอบรมกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ควบคุมและใช้กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขับขี่ยำนพำหนะอย่ำงเคร่งครัด
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(3.3.2) มำตรกำรด้ำนอำชีว อนำมัยและควำมปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงำนส ำหรับ
คนงำนก่อสร้ำง
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในกำรก่อสร้ำง
เพื่ อ ควำมปลอดภั ย เมื่ อ ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก รในกำรก่ อ สร้ ำ ง
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องกวดขันและดูแลให้คนงำนก่อสร้ำงปฏิบัติตำมมำตรกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปลอดภัย ในกำรใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในกำรก่อสร้ำง
ดังรำยละเอียดดังนี้
- กำรถือเครื่องมือที่มีคม ให้ปลำยชี้ลงด้ำนล่ำงหรือมำหุ้มปิดเสีย
- ไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด เพรำะจะทำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรทำงำน
- กำรทำงำนบนที่สูงต้องผูกมัดหรือเก็บเครื่องมือให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันกำร
ร่วงหล่นลงมำด้ำนล่ำง
- เมื่ อ ต้ อ งกำรเดิ น เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นกำรก่ อ สร้ ำ ง ผู้ ใ ช้ ง ำนต้ อ งรู้ วิ ธี ห ยุ ด
เครื่องจักรนั้นๆ ด้วย
- อย่ำพยำยำมหยุดเครื่องด้วยมือหรือร่ำงกำยส่วนใดส่วนหนึ่ง
- พึ ง ระวั ง ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งจั ก รที่ อ ำจจะเป็ น อั น ตรำยได้ เช่ น
เฟือง สำยพำน จะต้องมีฝำครอบหรือเครื่องป้องกันไว้
- เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จแล้ว ต้องตัดสวิทซ์ไฟฟ้ำออกก่อนทุกครั้ง
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อต้องยกหรือถือของหนัก
เพื่ อ คว ำมปลอดภั ย เมื่ อ คนงำนก่ อ สร้ ำ งต้ อ งยกหรื อ ถื อ ของหนั ก
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องกวดขันและดูแลให้คนงำนก่อสร้ำงปฏิบัติตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยใน
กำรยกหรือถือของหนัก ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
- กำรยกของที่หนักมำกอำจทำให้เกิดอันตรำยร้ำยแรงได้ ต้องช่วยกันหรือใช้
เครื่องผ่อนแรงยก และเมื่อต้องยกของหนักๆ จำกพื้น อย่ำใช้หลังยก ให้ใช้
กล้ำมที่ขำยกแทน
- พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรยกของมีคม
- เมื่อยกของขึ้นแล้ว ก่อนจะเดิน ต้องมองเห็นทำงข้ำงหน้ำและรอบตัว
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ
สำหรับคนงำนก่อสร้ำงที่ต้องปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้อง
กวดขันและดูแลให้คนงำนก่อสร้ำงปฏิบัติตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำ
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
- เมื่อพบว่ำฝำครอบหรือกล่องสวิตซ์ชำรุดหรือแตกเสียหำยให้รีบเปลี่ยนและ
ซ่อมแซมทันที
- รักษำควำมสะอำดบริเวณสวิตซ์ไฟตั้งอยู่ใกล้
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- หมั่นสำรวจตรวจตรำภำยในแผงสวิตซ์ไฟ ตู้ควบคุมทำงไฟฟ้ำ เสมอๆ
- กำรเปลี่ยนฟิวส์ ต้องใช้ฟิวส์เฉพำะงำนนั้นๆ และก่อนเปลี่ยนต้องสับสวิตซ์
ให้วงจรไฟฟ้ำเปิดเรียบร้อยเสียก่อน
- อย่ำใช้ฝำครอบที่ทำด้วยวัสดุที่สำมำรถลุกติดไฟได้
- ต้ อ งสั บ สวิ ต ซ์ ใ ห้ ว งจรไฟฟ้ ำ เปิ ด เมื่ อ ต้ อ งกำรตรวจสอบหรื อ ซ่ อ มแซม
เครื่องจักร แล้วทำสัญลักษณ์หรือป้ำยที่สวิตซ์ ที่บอกว่ำ “อยู่ระหว่ำงกำร
ซ่อมแซม”
- ก่อนสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้ำปิ ด ต้องแน่ใจว่ำทุกอย่ำงเรียบร้อ ยและได้รับ
สั ญ ญำณถู ก ต้ อ งแล้ ว และก่ อ นเปิ ด ทดลองเดิ น เครื่ อ ง ต้ อ งตรวจดู ว่ ำ
เครื่องจักรนั้นไม่มีวัตถุอื่นใดติดหรือขัดอยู่
- กำรส่งสัญญำณเกี่ยวกับกำรเปิด-ปิดสวิตซ์ ต้องดำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง
- อย่ำปิด- เปิดสวิตซ์ขณะมือเปียกน้ำ
- กำรสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้ำปิดต้องแน่ใจว่ำสัญญำณนั้นถูกต้อง
- กำรขันสลักเกลียวเพื่อยึดสำยไฟฟ้ำ ต้องขันให้แน่น
- ห้ำมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ชำรุดโดยเด็ดขำด เพรำะอำจเกิดอันตรำยได้
- ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำ
 ตรวจสอบสำยไฟฟ้ ำ ถ้ ำ พบว่ ำ ช ำรุ ด ให้ ใ ช้ เ ทปพั น เป็ น ฉนวนหุ้ ม ให้
เรียบร้อยและตรวจสอบจุดต่อสำยไฟให้เรียบร้อยด้วย
 อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เคลื่อนย้ำยได้ให้ตรวจสอบบริเวณข้อต่อ ขั้วที่ติดอุปกรณ์
และสำยไฟฟ้ำอย่ำงระมัดระวัง ถ้ำพบว่ำชำรุดให้รีบเปลี่ยนให้อยู่ในสภำพดี
 กำรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้ำถึงเป็นกรณีเล็กน้อยต้อง
ให้ช่ำงไฟฟ้ำเป็นผู้ดำเนินกำร
 อย่ำสับสำยไฟฟ้ำขณะที่มีกระแสไฟฟ้ำไหลอยู่
 อย่ำแขวนหรือห้อยสำยไฟบนของมีคม เช่น ใบมีด ใบเลื่อย ใบพัด
 กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำบำงชนิด เช่น มอเตอร์ หม้อแปลง ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ในกำรปิด-เปิด
 ในส่ วนของอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ ำที่ อำจก่ อให้เกิ ดอั นตรำยได้ ต้ องมี เลขเครื่องหมำย
แสดงให้ชัดเจน เช่น ป้ำยสัญญำณไฟ ธงแดง เทปแดง เป็นต้น
 ห้ำมปลดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยไฟฟ้ำออก ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญ ำต
แล้วเท่ำนั้น
 เมื่อใช้งำนเสร็จแล้วควรสับสวิตซ์และต้องแน่ใจว่ำวงจรไฟฟ้ำเปิด
 อย่ำห่อหุ้มดวงไฟด้วยกระดำษหรือผ้ำ
 อย่ำนำสำรไวไฟหรือวัสดุที่ติดไฟง่ำยเข้ำใกล้สวิตซ์หรือปลั๊กไฟฟ้ำ
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ห้ำมใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำขณะมือเปียก
 เมื่อมีผู้ได้รับอุบัติเหตุทำงไฟฟ้ำ ต้องรีบสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้ำเปิดทันที
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
 กำรติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ จะต้ อ งมี ก ำรควบคุ ม ดู แ ลโดยช่ ำ งหรื อ
ผู้ชำนำญกำรทำงไฟฟ้ ำ นอกจำกงำนที่มีควำมแรงดันไฟฟ้ำต่ำกว่ำ 50
โวลต์ ซึ่งต่อลงดินเรียบร้อย
 กำรติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ จะด ำเนิ น กำรได้ ต้ อ งผ่ ำ นกำรปรึ ก ษำหำรื อ กั บ
ผู้เชี่ยวชำญโดยเฉพำะกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน เมื่อมีกำรทำงำน
ขณะมีกระแสไฟฟ้ำไหลอยู่หรือกรณีมีกำรขัดจังหวะ
 หลีกเลี่ยงกำรทำงำนขณะมีกระแสไฟฟ้ำไหลอยู่ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่ำนั้น
 กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทำงไฟฟ้ำ
มำตรกำรด้ำนกำรช่วยเหลือและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องมีกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือและกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนภำยในพื้นที่
โครงกำรให้ กั บ คนงำนก่ อ สร้ ำ งก่ อ นจะมี ก ำรก่ อ สร้ ำ งจริ ง มี ร ำยละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
- กรณีหยุดหายใจ รำยละเอียดกำรช่วยเหลือและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
กรณีมีคนงำนก่อสร้ำงหยุดหำยใจในระหว่ำงปฏิบัติงำนภำยในพื้นที่ก่อสร้ ำง
แสดงดังภาพที่ 7.6-1


ภาพที่ 7.6-1 ขั้นตอนกำรช่วยเหลือและปฐมพยำบำลเบื้องต้น กรณีมีคนงำนก่อสร้ำงหยุดหำยใจ
- กรณีประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) ก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

7-17

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ไม่ใช้มือเปล่ำในกำรช่วยเหลือ
 รีบตัดระแสไฟฟ้ำ (สวิตซ์/ปลั๊ก)
 ใช้ฉนวนเขี่ยไฟให้หลุดออกไป ถ้ำไม่มีฉนวนให้ใช้ไม้แห้งแทนได้
 เมื่อไฟฟ้ำดับ ต้องรีบสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้ำเปิด
 ไม่ใช้น้ำหรือเครื่องดับเพลิงที่เป็นน้ำทำกำรดับไฟ เพรำะอำจเกิดอันตรำยได้
 กรณีผู้ป่วยหมดสติ ให้นวดหัวใจและผำยปอดช่วยชีวิตโดยทันที
- กำรห้ำมเลือด รำยละเอี ยดขั้นตอนกำรห้ำมเลือด แสดงดังภาพที่ 7.6-2
และสำมำรถสรุปรำยะเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ใช้เศษผ้ำสะอำดพันรอบแขนหรือขำ 2 รอบ
 ผูกเงื่อนแรก
 ใช้ท่อนไม้วำงบนเงื่อน แล้วผูกเงื่อนซ้ำ 2 ครั้ง
 หมุนหรือขันชะเนำะจนกระทั่งเลือดหยุดไหล
 ผูกตรึงปลำยไม้ให้อยู่กับที่ด้วยเชือกเส้นเล็กๆ
 บันทึกเวลำเริ่มขันชะเนำะไว้


ภาพที่ 7.6-2 ขั้นตอนกำรห้ำมเลือดเบื้องต้นด้วยกำรขันชะเนำะ
มำตรกำรด้ำนกำรจัดสถำนที่ทำงำนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- สถำนที่ป ฏิบัติงำนต้องปรำศจำกสิ่งที่จะก่อให้ เกิดอันตรำยที่อำจจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรทำงำนและต้องไม่มีเศษขยะ น้ำมัน และน้ำบนพื้น
- จัดทำงเดินให้โล่งเพื่อสำมำรถเข้ำไปที่ทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย
- ห้องน้ำตลอดจนอ่ำงล้ำงมือต้องอยู่ในสภำพที่สะอำดและถูกสุขลักษณะ
- อำหำรต้องไม่จัดเก็บไว้ในสถำนที่ปฏิบัติงำน
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- ขยะและของเหลือใช้ต้องนำออกไปข้ำงนอกเขตปฏิบัติงำนทุกวัน
- ห้ำมจัดวำงวัสดุที่ ง่ำยต่อกำรลุกไหม้ใกล้กับจุดติดตั้งหลอดไฟหรือวัส ดุที่มี
ควำมร้อนหรือมีประกำยไฟ
- น้ำมันและจำระบีที่หกเรี่ยรำดบนพื้นที่ ต้องรีบทำควำมสะอำดให้เรียบร้อย
- จัดเก็บวัสดุบนพื้นที่ได้ระดับ และอยู่ในสภำพที่เรียบร้อยมั่นคง
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนบนที่สูง
- รำวกันตกต้องมั่นคงแข็งแรง มีควำมสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร
- ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน เช่น รถเครน ลวดสลิง
เชือก ตะขอ สเก็น ว่ำอยู่ในสภำพดีทุกครั้งก่อนเริ่มทำงำน
- ขณะมีพำยุหรือฝนตก ผู้ปฏิบัติงำนต้องหยุดทำงำนและลงมำข้ำงล่ำง
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อต้องใช้เครื่องกลหนักและรถเครนในกำร
เคลื่อนย้ำยสิ่งของ
- จัดให้มีผู้ให้สัญญำณที่ชำนำญเพียงคนเดียว
- อย่ำเข้ำใกล้ส่วนของเครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง
- ห้ำมเข้ำไปอยู่ใต้วัสดุที่กำลังยกโดยเด็ดขำด
- กำรทำงำนในเวลำกลำงคืนต้องจัดให้มีแสงสว่ำงทั่วบริเวณตลอดเวลำที่ทำงำน
- จัดให้มีสัญญำณเสียง และแสงวับวำบเตือนให้ทรำบขณะรถเคลื่อนที่
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้บันได
- ควรใช้บันใดที่ผลิตจำกโรงงำนชนิดบันไดใช้กับงำนหนัก
- บันไดที่ชำรุด แตก หัก ห้ำมใช้และควรติดป้ำย “ห้ำมใช้งำน”
- ห้ำมยกของ หรือแบกของขึ้นทำงบันได
- ห้ำมใช้บันไดโลหะกับงำนไฟฟ้ำโดยเด็ดขำด
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้นั่งร้ำน
- กำรทำงำนในที่สูงเกินกว่ำ 2.00 เมตร ต้องทำนั่งร้ำน
- นั่งร้ำนที่สร้ำงด้วยโลหะต้องรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่ำ 4 เท่ำ ของ
น้ำหนักกำรใช้งำน
- พื้นนั่งร้ำนต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 35 เซนติเมตร
- ต้องจัดผ้ำใบหรือตำข่ำยนิรภัยปิดคลุมโดยรอบนอกนั่งร้ำน
- กำรทำงำนอยู่บนนั่งร้ำนสูงเกินกว่ำ 4 เมตร หัวหน้ำงำนจะต้องพิจำรณำให้
ผู้ปฏิบัติงำนสวมเข็มขัดนิรภัย
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรเลือกใช้ตะขอ โซ่ยก ที่หนีบจับ ให้ยึดแน่น
กับโครงสร้ำง
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- ใช้ตะขอ กรณีที่มีที่ยึดเกี่ยวในกำรยกที่เดียว และจะใช้ตรวนเมื่อยกที่มีที่ยึด
มำกกว่ำสองที่ขึ้นไป
- ตะขอต้องมีสลักนิรภัยติดอยู่
- ใช้ตะขอยกน้ำหนัก โดยใช้น้ำหนักวัสดุตกตรงร่องตะขอ
- ห้ำมใช้ที่หนีบจับสำหรับแผ่นโลหะ คีม ที่หนีบจับท่อ แทนที่หนีบจับที่ใช้กับ
โครงสร้ำง
- ต้องมีกำรตรวจสอบและอนุมัติตะขอ โซ่ยก และที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้ำง
ก่อนกำรใช้ทุกครั้ง ห้ำมใช้เกินจำกพิกัดน้ำหนักที่กำหนด
- พิกัดน้ำหนักทีจ่ ะยกต้องระบุเด่นชันบนอุปกรณ์
- ไม่ใช้โซ่ม้วนรัดวัสดุ เพื่อทำกำรยก
มำตรกำรด้ำนกำรป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง
- ผู้รับจ้ำง/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดฝึกอบรมกำรป้องกันอัคคีภัยและแผน
ฉุกเฉินให้กับพนักงำน
- คนงำนก่อสร้ำงต้องทรำบตำแหน่งของสัญญำณแจ้งเหตุเพลิ งไหม้และทรำบ
วิธีใช้งำนที่ถูกต้อง
- คนงำนก่อสร้ำงต้องทรำบตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด และทรำบ
วิธีใช้งำนที่ถูกต้อง
- วัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ต้องเก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิดประกำยไฟ
- เมื่ อ เติ ม น้ ำมั น ให้ กั บ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ จะเปิ ด เครื่ อ ง หรื อ
เครื่องยนต์นั้นต้องไม่ร้อน
- กำรเติมน้ำมันให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ต้องทำขณะที่ปิดเครื่อง
หรือเครื่องยนต์นั้นต้องไม่เครื่องนั้นต้องไม่ร้อนแล้วเท่ำนั้น
- ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ที่จัดหำให้ ไม่ทิ้งในตะกร้ำ หรือถังขยะทั่วไป
มำตรกำรด้ำนอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
- คนงำนก่อสร้ำงทุกคนต้องทรำบถึงสถำนที่จัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองควำม
ปลอดภัยและวิธีกำรใช้อุปกรณ์นั้นจริงๆ
- ต้องจัดหำหมวกนิรภัยให้กับคนงำนก่อสร้ำงทุกคน
- อุปกรณ์ป้องกันตำและใบหน้ำ เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำส่วนเต็มส่ ว น
ครอบอยู่บนแว่นตำนิรภัย ต้องถูกนำมำใช้กับงำนที่ดวงตำและใบหน้ำหน้ำที่
มีโอกำสได้รับอันตรำย
- คนงำนก่อสร้ำงทุกคนต้องสวมรองเท้ำนิรภั ยหนังหรือบู๊ทที่แข็งแรงและใส่
หมวกนิรภัยตลอดเวลำทำงำน
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- ผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
เช่น Ear Muff หรือ Ear Plug ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำปฏิบัติงำนในบริเวณที่
มีเสียงดัง หรือหมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่โครงกำรหรือคนงำนก่อสร้ำงที่ปฏิบัติงำน
ในพื้นที่ที่มีเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน ทุกๆ 30 วัน
- คนงำนก่ อ สร้ ำงต้ อ งใส่ เครื่อ งป้ อ งกั นหู เช่ น Ear Muff หรื อ Ear Plug เมื่ อ
ทำงำนประเภทที่มีเสียงดังมำกเกินกว่ำ 90 เดซิเบล(เอ) ณ ตำแหน่งทำงำน
ที่ห่ำงจำกจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร
- คนงำนก่อสร้ำงต้องสวมเข็มขัดนิรภัยในกำรทำงำนในที่สูงเกินกว่ำ 2 เมตร
มำตรกำรด้ำนอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่ตัวเครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
- ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรำย หรื อ ท ำรั้ ว กั้ น ส่ ว นที่ เ คลื่ อ นไหวของ
เครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่งในภำวะปกติอำจมีบุคคลไปสัมผัสได้
- ห้ำมนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยของเครื่องจักร/เครื่องมือออกจำกตัวเครื่อง
ขณะปฏิบัติงำน
- ก่อนกำรปฏิบัติงำนต้องนำอุปกรณ์อันตรำยของเครื่องจั กรที่ถูกถอดออกไป
ซ่อม หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นกลับมำติดตั้งให้เรียบร้อย
- หำกต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเภทมอเตอร์ เ จี ย ร์ / ตั ด ให้ ต รวจผ่ ำ ครอบหรื อ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยให้ครบถ้วนก่อนนำไปใช้งำน
มำตรกำรด้ำนกำรลงโทษ
พนักงำนบริษัท และ/หรือพนักงำนของผู้รับเหมำก่อสร้ำง ที่ฝ่ ำฝืนไม่ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรฯ ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของโครงกำรฯ ถือว่ำมี
ควำมผิด ตำมกฎระเบียบแห่งควำมปลอดภัย ซึ่งจะได้รับโทษว่ำกล่ำวตักเตือน
ภำคฑัณท์ ปลดออกจำกงำน ตำมข้อบังคับของบริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำงและ
กฎหมำยแรงงำน (ได้แก่ พระรำชบัญญัติแรงงำน ปี พ.ศ.2541)
มำตรกำรด้ำนกำรรำยงำนอุบัติเหตุและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งต่อไปนี้ ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ และ
ต้องมีรำยงำนถึงแผนควำมปลอดภัยทรำบ ได้แก่
- อุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงำนและอุบัติเหตุไม่ถึงขึ้นหยุดงำน แต่มีผู้ได้รับบำดเจ็บ
และได้รับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
- อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยำนพำหนะ (ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรเท่ำนั้น)
- อุปกรณ์/เครื่องมือได้รับควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุ
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- หำกเกิดไฟไหม้และเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย กำรกระทำ/
สภำพกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย ต้องรำยงำนให้เจ้ ำหน้ำที่ควำมปลอดภั ย ของ
โครงกำรฯ ทรำบทันที
มำตรกำรด้ำนอำชีว อนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงหรือบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง
- บริ ษัทรั บ เหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดให้ควำมรู้และให้ คำแนะนำแก่
คนงำนในกำรป้องกันโรค
- บริษัทรับเหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ได้ แก่ ควำมร้อน แสงสว่ำง เสี ยง และอุปกรณ์ ให้ เหมำะสมเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับ
สภำวะแวดล้อม
- บริษัทรับเหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดทำคู่มือด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนสำหรับคนงำนก่อสร้ำง โดยต้องมีรำยละเอียด
ครอบคลุมตำมที่ระบุไว้ในมำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบัติงำนสำหรับคนงำนก่อสร้ำงข้ำงต้นเป็นอย่ำงน้อย พร้อมทั้งต้อ ง
จั ด ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรมและให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นควำมปลอดภั ย และกำรใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงำนตำมรำยละเอียดดังที่ระบุไว้ใน
คู่มือดังกล่ำวก่อนกำรปฏิบัติงำนจริง อีกทั้งต้องจัดวำงคู่มือดังกล่ำวไว้ใกล้มือ
คนงำนก่อสร้ำง และต้องมีจำนวนคู่มือมำกพอกับจำนวนคนงำนก่อสร้ำงในโครงกำร
- บริ ษัทรั บ เหมำ/ผู้ รับเหมำก่ อสร้ำ งต้ องจั ดเตรียมอุป กรณ์คุ้ ม ครองควำม
ปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตำ หน้ำกำก เครื่อง
ป้องกันเสียง รองเท้ำพื้นยำงหุ้มส้น หรือเครื่องป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
อื่นๆ ให้เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงำน
- บริ ษัทรั บ เหมำ/ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดให้ ผู้ปฏิบัติงำนส่ ว นใส่ อุปกรณ์
คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลต่ำงๆ ตำมสภำพและลักษณะของงำน
และสวมใส่ เครื่องนุ่ม ห่ ม ให้ เรีย บร้ อย รัดกุม ไม่ขำดรุ่งริ่ง โดยในกรณี ที่
ทำงำนเกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำจะต้องให้ ผู้ปฏิบัติงำนสวมเครื่องนุ่งห่ มที่ไม่
เปียกน้ำ เครื่องแบบที่เหมำะสมส ำหรับสวมในระหว่ำงกำรปฏิบัติ งำนที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในกำรก่อสร้ำง คือเสื้อและกำงเกงที่เป็นชิ้นเดียวกัน
อยู่ในสภำพเรียบร้อย ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับ
เช่น สร้อยคอ นำฬิกำ แหวน เป็นต้น ต้องใส่ร องเท้ำหุ้มส้นหรือรองเท้ำบู๊ต
เพื่อป้องกันเศษวัสดุในกำรก่อสร้ำงทิ่มตำ นอกจำกนี้คนงำนก่อสร้ำงต้องไม่
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ไว้ผมยำว หรือถ้ำหำกไว้ ต้องสวมหมวกในระหว่ำงปฏิบัติงำน ทั้งนี้ รูปแบบเครื่อง
แต่งกำยที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ก่อสร้ำง สำหรับคนงำนก่อสร้ำง
- บริษัทรับเหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำง ต้องจัดให้มีพนักงำนผู้ตรวจสอบด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้ำง
- บริษัทรับหมำ/ผู้รับเหมำ ต้องจัดให้มีหน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้นในพื้นที่
ก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอ
- บริ ษั ท รั บ เหมำ/ผู้ รั บ เหมำ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรลดผลกระทบตำม
มำตรกำรลดผลกระทบด้ ำนเสี ย ง คุณภำพอำกำศ และด้ำนกำรจั ด กำร
จรำจร เพื่อควำมปลอดภัยในช่วงก่อสร้ำง
(3.3.2) มำตรกำรสำหรับประชำชนที่อำศัยในชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทำงคมนำคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
- บริษัทรับเหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดให้มีป้ำยสัญลักษณ์บอกให้ทรำบถึง
ตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้ำงในระยะ 50–100 เมตร
- บริษัทรับเหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องควบคุมให้พนักงำนขับรถปฏิบัติตำม
กฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด
- บริษัทรับเหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องมีกำรประกันภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลที่ 3 ที่ได้รับควำมเสียหำย/อันตรำย อันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำง
โครงกำร
มำตรกำรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพสิ่งแวดล้อม
บริษัทรับเหมำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ำ นคุ ณ ภำพอำกำศ เสี ย ง ควำมสั่ น สะเทื อ น
คุณภำพน้ำผิวดิน และกำรคมนำคมขนส่งอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบจำกกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร ที่จะส่งผลกระทบต่อควำมเสื่อม
โทรมของปัจจัยสิ่ งแวดล้ อมดังกล่ ำว ซึ่งอำจส่ งผลกระทบทำงสุขภำพของ
ประชำชนและคนงำนก่อสร้ำงต่อไปได้
2) ระยะดาเนินการ
(1) กำรติ ด ตั้ ง ประตู กั้ น ชำนชำลำ (Platform Screen Doors) บริ เ วณชำนชำลำศึ ก ษำวิ ท ยำ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรพลัดตก ปัจจุบันทำงบริษัทฯ ได้วำงแผนกำรติดตั้งประตูกั้นชำนชำลำ (Platform
Screen Doors) ในทุกสถำนีโดยพิจำรณำจำกระดับกำรให้บริกำรของสถำนีที่มีผู้โดยสำรมำกกว่ำ 50,000
เที่ยวกำรเดินทำงต่อวัน และจะดำเนินกำรติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งระบบในปี พ.ศ. 2565
(2) รณรงค์ให้ ป ระชำชนทั่ว ไปและผู้ ขับ ขี่ยำนพำหนะส่ ว นบุ คคลให้ เปลี่ ย นมำใช้ร ะบบขนส่ ง
มวลชนฯ เพิ่มมำกขึ้นเพื่อลดปัญหำมลภำวะทำงอำกำศและระดับเสียง
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(3) กำหนดให้ผู้ใช้ยำนพำหนะส่วนบุคคล หรือผู้โดยสำรระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะประเภท
อื่นๆ ที่เดินทำงผ่ำน โดยเฉพำะช่วงพื้นที่ใต้สถำนีรถไฟฟ้ำ ต้องปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลด
ปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ
(4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อประเภทต่ำงๆ เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
สื่อสำร เว็บไซต์ หรือโทรทัศน์ และกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนและผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนฯ ได้รับ
ทรำบถึงควำมสำคัญและอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกยำนพำหนะ และหลีกเลี่ยงกำร
สัมผัสกับมลพิษทำงอำกำศโดยตรง และต้องดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยของตนเองอย่ำงเคร่งครัด
(5) ต้องจัดเตรียมแผนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยให้เป็นมำตรฐำนสำกล
โดยให้มีกำรทดสอบและซั กซ้อมแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนควำมปลอดภัยในกรณีเลวร้ำยต่ำงๆ อย่ำงน้ อย 2
ครั้ง/ปี เช่น กำรเกิดอัคคีภัยบนสถำนีรถไฟฟ้ำ/ชั้นพื้นถนน/ชั้นจำหน่ำยตั๋ว/ชั้นชำนชำลำ กำรอพยพผู้โดยสำร
ออกจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ/ตัวรถไฟฟ้ำ กำรหยุดเดินรถไฟฟ้ำฉุกเฉิน กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้โดยสำรระหว่ำ ง
กำรอพยพ/กรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟฟ้ำตกรำง เป็นต้น
(6) ต้องจัดให้มีแนวเส้นสีแดงเพื่อแสดงเขตห้ำมล่วงล้ำขณะรถไฟฟ้ำแล่นจอดเทียบชำนชำลำโดย
จัดเตรียมพื้นชำนชำลำให้มีผิวขรุขระเพื่อให้ผู้โดยสำรสัมผัสได้
(7) ต้องจัดทำประกันภัยสำธำรณะต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสำรและบุคคลที่ 3
(8) ประสำนงำนและขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โครงกำร เช่น สถำนีตำรวจ โรงพยำบำล หรือหน่วยบรรเทำสำธำรณภัย โดยจัด
ให้มีกำรติดตั้งระบบประสำนงำนและระบบสื่อสำรที่ทันสมัยที่สำมำรถแจ้งเหตุฉุกเฉินและเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์
ให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ จนถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่ำงรวดเร็ว
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บทที่ 8
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกำรติดตำมตรวจสอบว่ำเมื่อเกิดโครงกำร
ขึ้น ส่งผลให้สภำพแวดล้อมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร ซึ่ งผลกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรจะใช้เป็น
ตัวชี้วัดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ รวมถึงเป็น
ตัวชี้วัดว่ำผู้ที่เกี่ยวข้องมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด
หรือไม่ โดยในกำรติดตำมตรวจสอบนั้นได้กำหนดให้เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ระยะก่อนกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง
และระยะดำเนินกำร ซึ่งแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมของกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
ทั้งสิ้น 7 ด้ำน ได้แก่
1) คุณภำพน้ำผิวดิน
2) คุณภำพอำกำศ
3) เสียง
4) สั่นสะเทือน
5) นิเวศวิทยำแหล่งน้ำ
6) คมนำคมขนส่งและอุบัติเหตุ
7) เศรษฐกิจ-สังคม และกำรมีส่วนร่วม
8.1 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้าผิวดิน
1) หลักการและเหตุผล
กำรก่อสร้ำงอยู่บริเวณกลำงคลองสำทร อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เช่น
กำรเพิ่มปริมำณตะกอนแขวนลอยและควำมขุ่นที่เพิ่มขึ้น และปนเปื้อนจำกน้ำทิ้งของสำนักงำนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ซึ่งอำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภำพน้ำผิวดินแม้จะมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำแหล่งน้ำที่อำจได้รับผลกระทบ
จำกกิจกรรมโครงกำร ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้มำปรับปรุงมำตรกำรและแผนงำนต่ำงๆ ให้สำมำรถป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำผิ ว ดินในบริเวณกำรก่ อสร้ำงสถำนี ศึกษำวิทยำ (S4) ในระยะ
ก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
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3) พืนที่ด้าเนินการ
3.1 ระยะก่อสร้ำง
บริเวณก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ซึ่งใช้ตอม่อเดิมที่มีกำรก่อสร้ำงไว้ก่อนหน้ำแล้ว แต่มี
กำรก่อสร้ำงเพิ่มเติมบำงส่วน บริเวณเหนือคลองสำทร จึงกำหนดสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ำผิว ดินจ ำนวน
3 สถำนี ดังนี้ (ภาพที่ 8.1-1)
- สถำนี S4-1 น้ำในลำคลองก่อนเข้ำสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
- สถำนี S4-2 น้ำในลำคลองใต้สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
- สถำนี S4-3 น้ำในลำคลองผ่ำนออกจำกสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.2 ระยะดำเนินกำร
บริเวณจุดเก็บตัวอย่ำงน้ำผิวดินทั้ง 3 สถำนี ซึ่งเป็นสถำนีเดียวกันกับกำรตรวจวัดในระยะก่อสร้ำง
4) วิธีการด้าเนินการ
(1) กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำผิวดิน บริเวณกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ
(S4) โดยตรวจวัดตำมวิธีกำรมำตรฐำนของกำรวิเครำะห์น้ำและน้ำเสีย Standard Methods for Examination
of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF, 2012) จำนวน 23 ดัชนี (ตารางที่ 8.1-1)
(2) ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำน
คุณภำพน้ำผิวดินในระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
(3) จัดทำรำยงำนเพื่อนำเสนอผลกำรติดตำมตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
5) ระยะด้าเนินการ
5.1 ระยะก่อสร้ำง : ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
5.2 ระยะดำเนินกำร : ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน (มิถุนำยน-สิงหำคม) และฤดูแล้ง (กุมภำพันธ์เมษำยน) ตลอดระยะเวลำดำเนินกำร
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 ระยะก่อสร้ำง : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
6.2 ระยะดำเนินกำร : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
7) งบประมาณ
ตารางที่ 8.1-2 งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนคุณภำพน้ำผิวดิน
ระยะเวลาและพืนที่
ด้าเนินการ
1.ระยะก่อสร้ำง
2.ระยะดำเนินกำร

ค่าวิเคราะห์และค่าเก็บตัวอย่าง
(บาท/ครัง/สถานี)
25,000
25,000

จ้านวน
สถานี
3
3

ความถี่
(ครัง/ปี)
4
2

รวมค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)
300,000
150,000

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 8.1-1 จุดตรวจวัดคุณภำพน้ำผิวดินของโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 8.1-1 ดัชนีคุณภำพน้ำผิวดินที่จะทำกำรสำรวจและวิธีวัด/วิเครำะห์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ดัชนีคุณภำพน้ำ
อุณหภูมิ (temperature)
ควำมนำไฟฟ้ำ (conductivity)
ควำมขุ่น (turbidity)
ปริมำณของแข็งแขวนลอย (suspended solids)
ปริมำณของแข็งทั้งหมด (total solids)
ปริมำณของแข็งละลำย (total dissolved solids)
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)
ออกซิเจนละลำยน้ำ (dissolved oxygen)
ค่ำบีโอดี (BOD)
ควำมกระด้ำง (hardness)
ซัลเฟต (sulfate)
คลอไรด์ (chloride)
ไนเตรต (nitrate)
ไนไตรท์ (nitrite)
ฟอสเฟต (phosphate)
ออร์โธฟอสเฟต (orthophosphate)
แคลเซียม (calcium)
มังกำนีส (manganese)
เหล็ก (iron)
ตะกั่ว (lead)
แคดเมียม (cadmium)
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
(total coliform bacteria)
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria)

วิธีวัด/วิเครำะห์
Thermometer
Conductivity meter
Nephelometric Method
Dried at 103-105 degree C
Dried at 103-105 degree C
Dried at 103-105 degree C
pH meter
Azide Modification Method
5-Day BOD Test
Tritrimetric Method
Tritrimetric Method
Tritrimetric Method
Cadmium Reduction Method
Colorimetric Analysis
Colorimetric Analysis
Colorimetric Analysis
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Atomic Absorption Spectrophotometry
Multiple Tube Fermentate
Multiple Tube Fermentate

ที่มา : APHA, AWWA and WEF (2012)
8.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
1) หลักการและเหตุผล
เนื่องจำกกิจกรรมก่อสร้ำงและดำเนินกำรของโครงกำรอำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศ
เช่น ระยะก่อสร้ำงอำจก่อให้เกิดผลกระทบจำกฝุ่นอันเนื่องมำจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร
อำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนฝุ่นขนำดเล็ก 10 ไมครอน และผลกระทบจำกก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ แม้ว่ำจะ
มีมำตรกำรป้ องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมก็ตำม ต้องมีควำมจำเป็นในกำรติดตำมตรวจวัด
คุณภำพอำกำศของบริเวณที่ก่อสร้ำงสถำนี เพื่อเป็นกำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพของมำตรกำรป้องกัน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และเพื่อนำผลที่ได้มำปรับปรุงแผน ให้ ส ำมำรถป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มำกที่สุด
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตำมตรวจวัดคุณภำพอำกำศบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีและพื้นที่ที่อำจได้รับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบริเวณก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
3) พืนที่ด้าเนินการ
3.1 ระยะก่อสร้ำง
ดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศของบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
จำนวน 2 สถำนี คือ บริเวณหน้ำตึกธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร และบริเวณอำคำรแอทสำทร จำนวน 3 ระดับ
คือ ระดับพื้นดิน ระดับกลำงอำคำรและระดับดำดฟ้ำ (ภาพที่ 8.2-1)
3.2 ระยะดำเนินกำร
ดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศของบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
จำนวน 1 สถำนี คือ บริเวณหน้ำตึกธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร ซึ่งเป็นสถำนีเดียวกับในระยะก่อสร้ำง
4) วิธีการด้าเนินการ
4.1 ตรวจวัดคุณภำพอำกำศในระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ระยะก่อสร้าง
1) บริเวณหน้ำตึกธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร
ดัชนีตรวจวัด : - ควำมเร็วลมและทิศทำงลม
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
- ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
2) บริเวณอำคำรแอทสำทร
ดัชนีตรวจวัด : - ควำมเร็วลมและทิศทำงลม
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
วิธีกำรตรวจวัด: ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร)โดย
ใช้วิธีกำรตรวจวัดตำมวิธีมำตรฐำนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ระยะด้าเนินการ
1) บริเวณหน้ำตึกธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร
ดัชนีตรวจวัด : - ควำมเร็วลมและทิศทำงลม
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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-

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
วิธีกำรตรวจวัด
: ตรว จวั ด ต่ อ เนื่ อ ง 5 วั น (ครอบคลุ ม วั น ธ รรมดำแ ล ะ
วันหยุดรำชกำร) โดยใช้วิธีกำรตรวจวัดตำมวิธีมำตรฐำนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4.2 ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมใน
ด้ำนคุณภำพอำกำศในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
4.3 จัดทำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
5) ระยะด้าเนินการ
5.1 ระยะก่อสร้ำง
ควำมถี่ในกำรตรวจวัด : - ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline Data)
- ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) โดยตรวจวัดเป็นเวลำ 5 วันต่อเนื่อง
(ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) จนกว่ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรแล้วเสร็จ
5.2 ระยะดำเนินกำร
ควำมถี่ในกำรตรวจวัด : - ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) โดยตรวจวัดเป็นเวลำ 5 วันต่อเนื่อง
(ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร)
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 ระยะก่อสร้ำง : บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
6.2 ระยะดำเนินกำร : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
7) งบประมาณ
ตารางที่ 8.2-1 งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนคุณภำพอำกำศ
ระยะเวลาและพืนที่
ค่าวิเคราะห์และค่าเก็บ
จ้านวน
ด้าเนินการ
ตัวอย่าง (บาท/ครัง/สถานี)
สถานี
1.ระยะก่อนก่อสร้ำง
90,000
4
อำคำรยูโอบี ทุกดัชนี
(ทุกดัชนี 1 สถำนี
อำคำรแอทสำทร
(เฉพำะฝุ่นละออง 3
เฉพำะฝุ่นละอองและลม
สถำนี)
2.ระยะก่อสร้ำง
90,000
4
อำคำรยูโอบี ทุกดัชนี
(ทุกดัชนี 1 สถำนี
อำคำรแอทสำทร
(เฉพำะฝุ่นละออง
เฉพำะฝุ่นละอองและลม
3 สถำนี)
3.ระยะดำเนินกำร
65,000
1

ความถี่
(ครัง/ปี)
1

รวมค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)
90,000

4

360,000

4

260,000

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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8.3 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบเสียง
1) หลักการและเหตุผล
เนื่องจำกกิจกรรมก่อสร้ำงและดำเนินกำรโครงกำร อำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนเสียง โดยเฉพำะใน
ระยะก่อสร้ำงจะส่งผลกระทบด้ำนเสีย ง เช่น เสียงจำกกำรทำงำนของเครื่องจักร กำรเจำะเสำเข็มในกำร
ก่อสร้ำงสะพำนลอยเชื่อมตัวสถำนี และเสียงจำกกำรเดินรถของรถไฟฟ้ำในระยะดำเนิน แม้ว่ำจะมีกำรกำหนด
มำตรกำรด้ำนควบคุมเสียง โดยกำรประสำนงำนกับผู้ได้รับ ผลกระทบก่อนกำรก่อสร้ำงโดยกำรประชำสัมพันธ์
กำรป้องกันเสียง เช่น กำรสร้ำงกำแพงกันเสียง แล้วก็ตำมต้องมีกำรติดตำมตรวจวัดระดับเสียง ในพื้นที่ก่อสร้ำง
สถำนี ตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลที่ได้มำปรับปรุงแผนงำนต่ำงๆ ให้สำมำรถ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มำกที่สุด
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตำมตรวจวัดระดับเสียงของบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ทั้งในระยะก่อสร้ำง
และระยะดำเนินกำร
3) พืนที่ด้าเนินการ
3.1 ระยะก่อสร้ำง
ดำเนินกำรติดตำมตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนี จำนวน 1 สถำนี คือ หน้ำตึก
ธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร (ภาพที่ 8.2-1)
3.2 ระยะดำเนินกำร
ดำเนินกำรติดตำมตรวจวัดระดับเสียงของบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนี จำนวน 1 สถำนี คือ
หน้ำตึกธนำคำร ยูโอบี ถนนสำทร
4) วิธีการด้าเนินการ
4.1 ตรวจวัดระดับในระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ดัชนีตรวจวัด : - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)
- ระดับเสียงพื้นฐำน (L90)
- ระดับควำมดังเสียงกลำงวัน-กลำงคืน (Ldn)
- ระดับควำมดังเสียงสูงสุด (Lmax)
วิธีกำรตรวจวัด : ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) โดย
ใช้วิธีกำรตรวจวัดตำมวิธีมำตรฐำนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4.2 ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมใน
ด้ำนคุณภำพอำกำศในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
4.3 จัดทำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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5) ระยะด้าเนินการ
5.1 ระยะก่อสร้ำง
ควำมถี่ในกำรตรวจวัด
(Baseline Data)

: - ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน

- ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) โดยตรวจวัดเป็นเวลำ 5 วันต่อเนื่อง
(ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) จนกว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ
5.2 ระยะดำเนินกำร
ควำมถี่ในกำรตรวจวัด : - ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) โดยตรวจวัดเป็นเวลำ 5 วันต่อเนื่อง
(ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร)
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 ระยะก่อสร้ำง : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
6.2 ระยะดำเนินกำร : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
7) งบประมาณ
ตารางที่ 8.3-1 งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนคุณภำพเสียง
ระยะเวลาและพืนที่
ด้าเนินการ
1.ระยะก่อนก่อสร้ำง
2.ระยะก่อสร้ำง
3.ระยะดำเนินกำร

ค่าวิเคราะห์และค่าเก็บตัวอย่าง
(บาท/ครัง/สถานี)
25,000
25,000
25,000

จ้านวน
สถานี
1
1
1

ความถี่
(ครัง/ปี)
1
4
4

รวมค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)
25,000
100,000
100,000

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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แผนทีแ่ สดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดเสียง
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ภาพที่ 8.2-1 แผนที่แสดงสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ เสียง สั่นสะเทือน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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8.4 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน
1) หลักการและเหตุผล
กำรดำเนินโครงกำรทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร อำจก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือนจำก
กิจกรรมโครงกำรที่มีผลต่อพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงที่อำจได้รับผลกระทบต่อโครงสร้ำง ดังนั้น จึงต้อง
มีแผนกำรติดตำมตรวจสอบควำมสั่นสะเทือน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของมำตรกำร
และเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงมำตรกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนของโครงกำรมีประสิทธิภำพสูงสุด
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตำมตรวจสอบผลกระทบด้ำนควำมสั่นสะเทือนอันเกิดจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำรและ
จำกกำรเดินรถไฟฟ้ำ ทั้งในระยะก่อสร้ำงและดำเนินกำร
เพื่อตรวจสอบกำรทรุดตัวของอำคำรจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3) พืนที่ด้าเนินการ
3.1 ระยะก่อสร้ำง
ดำเนินกำรติดตำมตรวจวัดควำมสั่นสะเทือนของบริเวณพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีจำนวน 1
สถำนี คือ กำแพงรั้วของโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น (ภาพที่ 8.2-1)
ดำเนินกำรตรวจสอบกำรทรุดตัวของอำคำรแอทสำทร
3.2 ระยะดำเนินกำร
ดำเนินกำรติดตำมตรวจวัดควำมสั่นสะเทือนของบริเวณพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำงสถำนี ซึ่งเป็น
สถำนีเดียวกันกับระยะก่อสร้ำง
ดำเนินกำรตรวจสอบกำรทรุดตัวของอำคำรแอทสำทร
4) วิธีการด้าเนินการ
4.1 ตรวจวัดควำมสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำร ดังนี้
ดัชนีตรวจวัด : - ควำมถี่และควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (Peak Particle Velocity)
วิธีกำรตรวจวัด : - ตรวจวัดต่อเนื่อง 5 วัน (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร)
โดยใช้วิธีกำรตรวจวัดตำมวิธีมำตรฐำนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ตรวจวัดกำรทรุ ดตัว ของอำคำร โดยกำรทำหมุดอ้ำงอิงกำรทรุดตัว หรือวิธีกำรที่ยอมรับ
ที่บริเวณอำคำรแอทสำทร
4.2 ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมใน
ด้ำนควำมสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
4.3 จัดทำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
5) ระยะด้าเนินการ
5.1 ระยะก่อสร้ำง
ควำมถี่ในกำรตรวจวัดควำมสั่นสะเทือน : - ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐำน (Baseline Data)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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- ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) โดยตรวจวัดเป็น
เวลำ 5 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) จนกว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ
ควำมถี่ของกำรตรวจวัดค่ำกำรทรุดตัวของอำคำร : ดำเนินกำรติดตั้งหมุดอ้ำงอิงก่อนกำร
ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) และตรวจวัดอัตรำกำรทรุดตัวของอำคำร ทุกๆ 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี)
5.2 ระยะดำเนินกำร
ควำมถี่ในกำรตรวจวัดควำมสั่นสะเทือน : - ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) โดยตรวจวัดเป็น
เวลำ 5 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร)
ควำมถี่ของกำรตรวจวัดอัตรำกำรทรุดตัว : - ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี)
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 ระยะก่อสร้ำง : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
6.2 ระยะดำเนินกำร : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
7) งบประมาณ
ตารางที่ 8.4-1 งบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนควำมสั่นสะเทือน
ระยะเวลาและพืนที่ด้าเนินการ
1.ระยะก่อนก่อสร้ำง
ควำมสั่นสะเทือน
อัตรำกำรทรุดตัวของอำคำร
2.ระยะก่อสร้ำง
ควำมสั่นสะเทือน
อัตรำกำรทรุดตัวของอำคำร
3.ระยะดำเนินกำร
ควำมสั่นสะเทือน
อัตรำกำรทรุดตัวของอำคำร

ค่าวิเคราะห์และค่าเก็บตัวอย่าง
(บาท/ครัง/สถานี)

จ้านวน
สถานี

30,000
50,000

1
1
1

30,000
50,000

ความถี่ รวมค่าใช้จ่าย
(ครัง/ปี) (บาท/ปี)
1

80,000

4

320,000

4

320,000

1
30,000
50,000

8.5 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาแหล่งน้า
1) หลักการและเหตุผล
กำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ศึกษำวิทยำ (S4) ที่อยู่ด้ำนบนของคลองสำทรอำจก่อให้เกิดกำรรบกวน
ต่อท้องน้ำและคุณภำพน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยำแหล่งน้ำได้ ทั้งนี้ ได้มีกำรกำหนดมำตรกำรลด
ผลกระทบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ จำกกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรที่จะส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยำ
แหล่งน้ำ อย่ำงไรก็ตำม จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบ เพื่อใช้ตรวจประสิทธิภำพของมำตรกำร
ป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมที่ใช้ปฏิบัติ เพื่อนำผลของข้อมูล ที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงมำตรกำร
แผนงำนต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตำมตรวจสอบผลกระทบต่อนิเวศวิทยำแหล่งน้ำในระยะก่อสร้ำง และดำเนินกำร
3) พืนที่ด้าเนินการ
3.1 ระยะก่อสร้ำง
บริเวณก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) คร่อมอยู่ในคลองสำทร ซึ่งเป็นสถำนีเดียวกับสถำนี
ตรวจวัดคุณภำพน้ำผิวดิน ซึ่งมีจำนวน 1 สถำนี คือ สถำนี S4-2 ดังภาพที่ 8.5-1
3.2 ระยะดำเนินกำร
บริ เวณจุ ดเก็บ ตัว อย่ ำ งนิ เวศวิ ทยำแหล่ งน้ำ 1 สถำนี คือ S4-2 ซึ่งเป็นสถำนีเดียวกั น กั บ
กำรตรวจวัดในระยะก่อสร้ำง
4) วิธีการด้าเนินการ
4.1 ดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนวิทยำแหล่งน้ำ ดังนี้
ดัชนีตรวจวัด
: แพลงก์ตอน (Plankton) สัตว์หน้ำดิน (Benthos)
วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง
: แพลงก์ตอนเก็บโดยใช้กระบอกเก็บน้ำเก็บตัวอย่ำงน้ำปริมำตร
20 ลิตร กรองผ่ำนถุงกรองแพลงก์ตอนขนำดช่องตำ 40 ไมครอน และรักษำสภำพตัวอย่ำงด้วย ฟอร์มำลิน
เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ และนำไปวิเครำะห์
วิธีกำรวิเครำะห์
: สั ต ว์ ห น้ ำ ดิ น เก็ บ โดยใช้ อุ ป กรณ์ ตั ก ดิ น Ekman dredge เก็ บ
ตัวอย่ำงตะกอนท้องน้ำ และรักษำสภำพตัวอย่ำงด้วย ฟอร์มำลินเข้มข้น 7 เปอร์เซ็นต์ และนำไปวิเครำะห์
4.2 ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำน
นิเวศวิทยำแหล่งน้ำในระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
4.3 จัดทำรำยงำนเพื่อนำเสนอผลกำรติดตำมตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
5) ระยะด้าเนินการ
5.1 ระยะก่อสร้ำง : ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
5.2 ระยะดำเนินกำร : ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน (มิถุนำยน-สิงหำคม) และฤดูแล้ง (กุมภำพันธ์-เมษำยน)
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 ระยะก่อสร้ำง : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
6.2 ระยะดำเนินกำร : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
7) งบประมาณ
ตารางที่ 8.5-1 งบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งน้ำ
ระยะเวลาและพืนที่
ด้าเนินการ
1.ระยะก่อสร้ำง
2.ระยะดำเนินกำร

ค่าวิเคราะห์และค่าเก็บตัวอย่าง
(บาท/ครัง/สถานี)
30,000
30,000

จ้านวน
สถานี
1
1

ความถี่
(ครัง/ปี)
4
2

รวมค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)
120,000
60,000

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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8.6 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการคมนาคมขนส่ง และอุบัติเหตุ
1) หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบด้ำนกำรคมนำคมขนส่ งและอุบัติเหตุ จัดทำขึ้นเพื่อ
ตรวจสอบผลกระทบด้ำนกำรคมนำคมขนส่ งและอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นจำกโครงกำร โดยเฉพำะในระยะ
ก่อสร้ำง ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อประชำชนผู้ใช้เส้นทำง รวมถึงกำหนดแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบใน
ระยะดำเนินกำร ซึ่งถ้ำหำกพบว่ำมำตรกำรและแผนปฏิบัติกำรป้องกัน แก้ไ ข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
น ำผลที่ได้จ ำกกำรติดตำมตรวจสอบมำปรั บปรุงมำตรกำรและแผนปฏิบัติกำรฯ ให้ มีควำมเหมำะสมและ
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
2) วัตถุประสงค์
เพื่อติดตำมตรวจสอบผลกระทบด้ำนคมนำคมขนส่งและอุบัติเหตุในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
3) พืนที่ด้าเนินการ
3.1 ระยะก่อสร้ำง
- ปริมำณจรำจร
: ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมตรวจสอบบนถนนสำทรบริ เ วณโครงกำร
ก่อสร้ำงสถำนีที่อำจได้รับผลกระทบจำกโครงกำรแล้วทำกำรบันทึกสถิติไว้
- สถิติอุบัติเหตุ : บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
3.2 ระยะดำเนินกำร
- ปริมำณจรำจร
: ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมตรวจสอบบนถนนสำทรบริ เ วณโครงกำร
ก่อสร้ำงสถำนีที่อำจได้รับผลกระทบจำกโครงกำรแล้วทำกำรบันทึกสถิติไว้
- สถิติอุบัติเหตุ
: บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4) วิธีการศึกษา
4.1 ดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนคมนำคมขนส่งและอุบัติเหตุ ดังนี้
ระยะก่อสร้ำง : ตรวจสอบผลกระทบด้ ำ นคมนำคมและอุ บั ติ เ หตุ จ ำกกำรจรำจรของ
โครงกำรดังนี้
- ปริมำณจรำจร: ดำเนินกำรตรวจวัดและบันทึกข้อมูลปริมำณจรำจร ตำมประเภทยำนพำหนะ
- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทั้งตำแหน่ง ควำมรุนแรง และสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ
ระยะดำเนินกำร : ตรวจสอบผลกระทบด้ำนกำรคมนำคมและอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรของ
โครงกำรดังนี้
- ปริมำณจรำจร: ดำเนินกำรตรวจวัดและบันทึกข้อมูลปริมำณจรำจร ตำมประเภทยำนพำหนะ
- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทั้งตำแหน่ง ควำมรุนแรง และสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 8.5-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่ำงนิเวศวิทยำทำงน้ำของโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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5) ระยะเวลาด้าเนินการ
5.1 ระยะก่อสร้ำง
- ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลปริมำณจรำจรก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำง จำนวน 1 ครั้ง โดยตรวจวัด
เป็นเวลำ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน (Baseline Data)
ตำแหน่งสถำนีจุดตรวจวัดนับปริมำณจรำจรของโครงกำร จำกกล้อง CCTV กรุงเทพมหำนคร จำนวน 2 จุด
บริเวณแยกนรำธิวำส ถนนสำทร
- ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลปริมำณจรำจรทุก 3 เดือน โดยตรวจวัดเป็นเวลำ 3 วันต่อเนื่อง
(ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) จนกว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกำรก่อสร้ำง
5.2 ระยะดำเนินกำร
ตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) เป็นเวลำ 5 ปี ต่อเนื่อง หลังจำกนั้นหำกข้อมูล
ปริมำณจรำจรในรอบ 24 เดือน มีแนวโน้มลดลงจำกเดิม 40 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงให้ทำ
กำรตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง
6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 ระยะก่อสร้ำง : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
6.2 ระยะดำเนินกำร : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
7) งบประมาณ
ตารางที่ 8.6-1 งบประมำณในกำรดำเนินงำนกำรคมนำคมขนส่ง และอุบัติเหตุ
ระยะเวลาและพืนที่
ด้าเนินการ
1.ระยะก่อสร้ำง
2.ระยะดำเนินกำร

ค่าวิเคราะห์และค่าเก็บตัวอย่าง
(บาท/ครัง/สถานี)
20,000
20,000

จ้านวน
สถานี
1
1

ความถี่
(ครัง/ปี)
4
4

รวมค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)
80,000
80,000

8.7 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบสังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม
1) หลักการและเหตุผล
จำกแผนปฏิ บั ติ แ ละมำตรกำรที่ เ สนอเพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ประชำชนที่ อ ำศั ย อยู่
ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงกำร จำเป็นต้องมีมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ เพื่อติดตำมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรตลอดจนผลต่อเนื่องจำกมำตรกำรดังกล่ำว เพื่อนำไปพัฒนำแนวทำงป้องกันผลกระทบให้ตรง
ตำมสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริง
2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตำมตรวจสอบผลกระทบด้ำนสังคมเศรษฐกิจในระยะก่อนก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และ
ระยะดำเนินกำร
2.2 เพื่อนำผลกำรติดตำมไปปรับปรุงมำตรกำรต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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2.3 เพื่อลดควำมวิตกกังวลของประชำชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และที่เกี่ยวข้อง
3) พืนที่ด้าเนินการและกลุ่มเป้าหมาย
ประชำชนที่อยู่อำศัยในเขตพื้นที่ เขตสำทร เขตบำงรัก และผู้ประกอบกำรกิจกำรต่ำงๆ บริเวณ
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ระยะ 500 เมตร
4) วิธีการด้าเนินการ
4.1 สำรวจสภำพสังคมเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่โครงกำร ดังนี้
ระยะก่อสร้ำง
กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพืนที่
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในรัศมีโครงกำร 100 เมตร
- กลุ่มผู้อยู่อำศัยในระยะ 500 เมตร จำกกึ่งกลำงสถำนี
กลุ่มประชากรจร ที่เดินทำงเข้ำออกพื้นที่ศึกษำระหว่ำงวัน (ผู้ใช้อำคำรสูง
ในเขตสำทร เขตบำงรัก)
วิธีกำรสำรวจ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพืนที่
- สัมภำษณ์ครัวเรือนใน ผู้ประกอบกิจกำร ในรัศมีโครงกำร 100 เมตร
- สัมภำษณ์ครัวเรือนใน ผู้ประกอบกิจกำร ในรัศมีโครงกำร 500 เมตร
-กลุ่มประชากรจร - สัมภำษณ์แบบบังเอิญประชำกรจร
ระยะดำเนินกำร
กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพืนที่
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในรัศมีโครงกำร 100 เมตร
- กลุ่มผู้อยู่อำศัยในระยะ 500 เมตร จำกกึ่งกลำงสถำนี
กลุ่มประชากรจรที่เดินทำงเข้ำออกพื้นที่ศึกษำระหว่ำงวัน (ผู้ใช้อำคำรสูงใน
เขตสำทร เขตบำงรัก)
วิธีกำรสำรวจ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพืนที่
- สัมภำษณ์ครัวเรือนใน ผู้ประกอบกิจกำร ในรัศมีโครงกำร 100 เมตร
- สัมภำษณ์ครัวเรือนใน ผู้ประกอบกิจกำร ในรัศมีโครงกำร 500 เมตร
กลุ่มประชากรจร - สัมภำษณ์แบบบังเอิญประชำกรจร
4.2 ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำน
สังคมเศรษฐกิจ ในระยะก่อสร้ำง และระยะดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
4.3 จัดทำรำยงำนเพื่อนำเสนอผลกำรติดตำมตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
5) ระยะด้าเนินการ
5.1 ระยะก่อนกำรก่อสร้ำง : 1 ครั้ง ก่อนเริ่มก่อสร้ำงโครงกำร
5.2 ระยะก่อสร้ำง : ทุก 6 เดือน
5.3 ระยะดำเนินกำร : 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลำดำเนินโครงกำร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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6) หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 ระยะก่อสร้ำง : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
6.2 ระยะดำเนินกำร : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน)
7) งบประมาณ
ตารางที่ 8.7-1 งบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนสังคมเศรษฐกิจ ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วม
ระยะเวลาและพืนที่
ด้าเนินการ
1.ระยะก่อนก่อสร้ำง
2.ระยะก่อสร้ำง
3.ระยะดำเนินกำร

ค่าเก็บตัวอย่างและค่าวิเคราะห์
(บาท/ตัวอย่าง)
500
500
500

จ้านวน
ตัวอย่าง
800
800
800

ความถี่
(ครัง/ปี)
1
2
0.5

รวมค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)
400,000
800,000
400,00

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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บทที่ 9
การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
9.1

บทนา
ในกำรศึกษำทบทวนรำยละเอียดควำมเหมำะสมรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ทำงที่ปรึกษำได้ให้ควำมสำคัญกับ
กิจกรรมประชำสัมพันธ์โครงกำร และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และได้เริ่มดำเนินงำนด้ำนกำร
ประชำสั ม พั น ธ์และกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนควบคู่ กั น ไปกั บ กำรศึก ษำรำยละเอี ยดโครงกำร ทั้ งนี้ ได้
ดำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชน ของส ำนั ก วิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ส ำนั ก นโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550
และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน พ.ศ.2548 มีรำยละเอียดกำรทำงำนดังนี้
9.2

การมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยกำรศึ ก ษำในกำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ย ดโครงกำรระบบขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพมหำนคร
(ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ครั้งนี้ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในพื้น ที่ เพื่ อเป็ น กำรเปิ ดโอกำสให้ ป ระชำชน ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย รวมถึงหน่ วยงำนต่ำงๆ ที่ อยู่ในพื้ นที่ ทั้ ง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกประชำชนที่อยู่อำศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงกำร ซึ่งจะได้นำ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำประกอบกำรปรับปรุงกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร เพื่อให้เกิด
ควำมเหมำะสมและประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบต่อประชำชนที่อยู่อำศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงกำร
น้อยที่สุด
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร ให้กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ได้รับรู้
และเกิดควำมเข้ำใจต่อโครงกำร
(2) เพื่อชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับรู้และเกิดควำมเข้ำใจ อันจะนำมำสู่ทัศนคติเชิงบวกต่อโครงกำร
(3) เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ สำหรับนำมำประกอบกำรปรับปรุง
แบบรำยละเอียดโครงกำรให้เหมำะสม สอดคล้องกับลักษณะทำงกำยภำพและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
(4) เพื่อบรรเทำควำมกังวลใจที่อำจเกิดขึ้นกับผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
2) พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่เป้ำหมำยครอบคลุมพื้นที่ศึกษำรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ในเขตบำงรัก
และเขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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3) กลุ่มเป้าหมาย
(1) หน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนในรัศมี 100 เมตร จำกพื้นที่โครงกำร (ภาพที่ 9.2-1)
(1.1) โรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
(1.2) โรงพยำบำลบำงรัก
(1.3) สถำนเอกอัครรำชทูตสหภำพเมียนมำร์
(1.4) อำคำร Double A Book Tower
(1.5) บริษัทไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
(1.6) บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
(1.7) อำคำรแอทสำทร
(1.8) ธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหำชน)
(2) กำรจัดเวทีกำรประชุมประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
(2.1) หน่วยงำนรำชกำร
(2.2) หน่วยงำนสำธำรณูปโภคที่รับผิดชอบ
(2.3) สถำนพยำบำล
(2.4) สถำบันกำรศึกษำ
(2.5) ประธำนชุมชน/ผู้นำชุมชน
(2.6) หน่วยงำนเอกชน/บริษัท
(2.7) ประชำชนทั่วไป

ภาพที่ 9.2-1 ตำแหน่งหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนในรัศมี 100 เมตร จำกพื้นที่โครงกำร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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4) แนวทางการดาเนินงาน
กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมด้ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนและกำรประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำร
ประกอบด้วยกิจกรรมกำรเข้ำพบหำรือ หน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนในรัศมี 100 เมตร จำกพื้นที่
โครงกำร และกำรจัดเวทีกำรประชุมประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
5) ผลการดาเนินงาน
ผลกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมด้ ำนกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนและกำรประชำสั ม พั น ธ์โครงกำรมี
รำยละเอียดดังนี้
(1) ผลการด าเนิ น งานการเข้ า ชี้ แ จงรายละเอี ยดโครงการ“การเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ด
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี -สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)”
จานวน 8 แห่ง
(1.1) โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น
วัน ศุก ร์ที่ 31 มีน ำคม 2560 เวลำ 09.00-11.00 น .เข้ ำพบ คุ ณ กุสุ ม น ณ ระนอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น

ภาพที่ 9.2-2 บรรยำกำศกำรเข้ำพบผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลชวนชื่น
(1.1.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) ข้อกังวลเรื่องฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกโรงเรียนมีนักเรียนเป็น
เด็ก เล็ ก ระดั บ อนุ บ ำล 1-3 มี กิ จ กรรมนอกห้ องเรียนให้ นั ก เรียนท ำเป็ น ประจ ำ เช่ น กิ จกรรมปลู กต้ น ไม้
ออกกำลังกำย และสันทนำกำร
2) ข้อกังวลเรื่องอันตรำยจำกอุบัติเหตุจำกกำรก่อสร้ำง กำรร่วงหล่ นของ
อุปกรณ์ก่อสร้ำงเข้ำมำในเขตของโรงเรียน ควำมปลอดภัยจำกคนงำนก่อสร้ำง มำรยำท กำรทิ้งขยะ เสียงดัง
รบกวนเด็ก

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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3) ภำยหลั งจำกกำรเปิ ด ใช้ บ ริก ำรของสถำนี ศึ ก ษำวิท ยำ (S4) เนื่ องจำก
โรงเรียนอยู่ตรงกับสถำนี กังวลเรื่องเสียงดังจำกกำรออกตัว หรือกำรหยุดของรถไฟฟ้ำ และเสียงดังจำกกำรเข้ำ
โค้งของรถไฟฟ้ำก่อนถึงสถำนีช่องนนทรี
4) กำรสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ผู้อำนวยกำรเล็งเห็นถึงควำมไม่จำเป็น
เนื่องจำก ระยะห่ำงของสถำนีจำกสถำนีช่องนนทรี และสถำนีสุรศักดิ์ มำยังสถำนีนี้เพียง 500 เมตร
5) กำรใช้บริกำรของผู้ปกครองหรื อนักเรียนที่มำเรียนในช่วงเช้ำ ไม่มีควำม
จำเป็น เนื่องจำก ในช่วงเช้ำเป็นชั่วโมงเร่งด่วน มีควำมแออัดของผู้ใช้บริ กำร และเป็นเด็กเล็กผู้ปกครองต้องมำ
ส่งนักเรียนด้วยตนเอง
6) ในอนำคต เมื่อมีสถำนีรถไฟฟ้ำ มีผู้เข้ำใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ และระบบขนส่ง
สำธำรณะเพิ่ มมำกขึ้น ในบริเวณใต้ ส ถำนี อำจท ำให้ เกิด ขยะจำกผู้ ใช้ บริกำร และกำรเพิ่ มขึ้น ของจำนวน
วินมอเตอร์ไซด์ อำจสร้ำงควำมรำคำญ เสียงดังรบกวนกำรเรียนกำรสอนได้
(1.2) โรงพยาบาลบางรัก
วันศุกร์ที่ 31 มีนำคม 2560 เวลำ เวลำ 11.00-12.00 น. เข้ำพบคุณเสำวนีย์ ศรีใสคำ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ชำนำญกำร โรงพยำบำลบำงรัก

ภาพที่ 9.2-3 บรรยำกำศกำรเข้ำพบนักสังคมสงเครำะห์ชำนำญกำร โรงพยำบำลบำงรัก
(1.2.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) จำกกำรชี้แจงและสอบถำมพบว่ำ ทำงโรงพยำบำลไม่ใช่โรงพยำบำลที่มี
กำรค้ำงคืน และมีกำรให้บริกำรตรวจรักษำเฉพำะวันอังคำร และวันพฤหัสบดีในช่วงเช้ำเวลำ 09.00-12:.00 น.
เท่ำนั้นกำรก่อสร้ำงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย
2) ทำงโรงพยำบำลมี แ ผนในกำรปรั บ ปรุ งและรื้ อ ถอนอำคำรในพื้ น ที่ นี้
ทั้งหมด โดยมีกำหนดกำรย้ำยออกภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 นี้ และจะมีกำรรื้อถอนและก่อสร้ำงเป็น
อำคำรสูงจำนวน 17 ชั้น (ไม่รวมชั้นใต้ดิน) โดยมีชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถ มีระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น 5 ปี

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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3) กำรก่อสร้ำงสถำนี ศึกษำวิทยำ (S4) จะไม่ส่งผลกระทบต่อโรงพยำบำล
บำงรัก เพรำะมีกำรย้ำยออกไปชั่วครำวแล้ว แต่เมื่อย้ำยกลับมำจะส่งผลดีต่อกำรเดินทำงของพนักงำนของ
โรงพยำบำลที่ จ ะเดิ น ทำงมำท ำงำน หรื อกำรเดิ น ทำงของผู้ ป่ ว ยที่ จ ะมำโรงพยำบำลมำกกว่ำ ดังนั้ น จึงให้
ควำมเห็นว่ำ ในช่วงของกำรก่อสร้ำง ไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และในอนำคตมองว่ำกำรมีสถำนี ศึกษำวิทยำ (S4)
เป็นผลดีต่อพนักงำนและผู้ป่วย
(1.3) สถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาร์
วันอังคำรที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 10.00 น.-11.30 น. เข้ำพบ Mr. Wunna Han
ตำแหน่ง อัครรำชทูตที่ปรึกษำ

ภาพที่ 9.2-4 บรรยำกำศกำรเข้ำพบอัครรำชทูตที่ปรึกษำสถำนเอกอัครรำชทูตสหภำพเมียนมำร์
(1.3.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) ในช่ว งระยะกำรก่อ สร้ำงสถำนี ศึกษำวิท ยำ (S4) อำจก่ อให้ เกิดปั ญ หำ
กำรจรำจรติดขัด เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวมีกำรจรำจรที่หนำแน่นอยู่แล้ว
2) กำรท ำงำนของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ในกำรก่ อ สร้ ำ ง ในระยะกำร
ก่อสร้ำงอำจก่อให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน เกิดรบกวนได้
3) สถำนี ศึ กษำวิท ยำ (S4) อยู่ บริเวณด้ ำนหน้ ำของสถำนเอกอัครรำชทู ต
สหภำพเมียนมำร์ เมื่อมีกำรเปิดใช้บริกำร อำจทำให้มีผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นทำให้ผู้คนพลุกพล่ำน
4) โครงสร้ำงสถำนีอยู่ด้ำนบน ทำให้คนทั่วไปสำมำรถมองเห็นเข้ำมำภำยใน
สถำนเอกอัครรำชทูตสหภำพเมียนมำร์ได้ง่ำย
(1.4) อาคาร Double A Book Tower
วันพุธที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 15.00 น. เข้ำพบ คุณเลิศสิน ปัญจทรัพย์สิน
ตำแหน่ง คณะกรรมกำรบริษัท
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ภาพที่ 9.2-5 บรรยำกำศกำรเข้ำพบคณะกรรมกำรบริษัท
(1.4.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) อุบัติเหตุจำกกำรก่อสร้ำงและควำมปลอดภัย ควรมีมำตรกำรป้องกันใน
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงให้มีควำมปลอดภัย
2) ฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำงตัวโครงสร้ำงสถำนี ควรมีกำรป้องกันให้เกิดฝุ่น
ละอองจำกกำรก่อสร้ำงน้อยที่สุด
3) กำรก่อสร้ำงทำงเดิ น เชื่อ มระหว่ำงสถำนี กับ สะพำนลอย ควรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงสถำนีให้ยื่นถึงตัวสะพำนลอยไม่ควรทำทำงเชื่อมเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว เนื่องจำกทำงเชื่อมมีขนำด
เล็ก และสะพำนลอยบริเวณซอยสำทร 12 (ด้ำนหน้ำอำคำร Double A Book Tower) เดิมมีควำมเสื่อมโทรม
มีขนำดเล็ก ขั้น บั นไดสูงชั น ไม่เหมำะสมต่อกลุ่ มผู้สู งอำยุ ควรมีกำรสร้ำงใหม่ให้ มีขนำดใหญ่ ขึ้น เพื่อควำม
สะดวกในกำรใช้ประโยชน์ และควำมปลอดภัย
4) เมื่อมีกำรก่อสร้ำงสถำนีแล้วเสร็จ ควรมีกำรจัดระเบียบพ่อค้ำแม่หำบเร่
แผงลอยในบริเวณทำงขึ้นและใต้สถำนี เพื่อควำมสะอำดเรียบร้อยของพื้นที่สถำนี
(1.5) บริษัทไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
วันพฤหสบดีที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 13.00-14.00 น. เข้ำพบ คุณอุษณีย์
ตำแหน่ง ตัวแทนจำกบริษัทไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพที่ 9.2-6 บรรยำกำศกำรเข้ำพบตัวแทนจำกบริบัทไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
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(1.5.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) ในช่วงระยะกำรก่อสร้ำงอำจส่งผลกระทบต่อกำรจรำจร เนื่องจำกบริเวณ
ดังกล่ำวมีกำรจรำจรที่หนำแน่น
2) ฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำง และแรงสั่ นสะเทือน ในกำรก่อสร้ำงจะอำจ
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อำคำร โครงสร้ำงอำคำร หรือตึกที่อยู่บริเวณโดยรอบ
3) เนื่องจำกสะพำนลอยบริเวณซอยสำทร 12 (ด้ำนหน้ำอำคำร Double A
Book Tower) เดิ ม มี ค วำมเสื่ อ มโทรม มี ข นำดเล็ ก ควรมี ก ำรปรั บ ปรุ งหรื อ สร้ ำ งใหม่ ให้ มี ข นำดใหญ่ ขึ้ น
เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้ประโยชน์ และควำมปลอดภัย
(1.6) บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด
วันพฤหั สบดี ที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 14.00-16.00 น. เข้ ำพบ คุ ณ สุ ขวัฒ น์
ประเสริฐยิ่ง ตำแหน่ง ประธำนฝ่ำยกำรลงทุนบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

ภาพที่ 9.2-7 บรรยำกำศกำรเข้ำพบผู้บริกำรบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
(1.6.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) เห็นด้วยกับกำรสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ S4 เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ระบบเศรษฐกิจ และธุรกิจในพื้นที่ให้มีควำมเจริญมำกยิ่งขึ้น
2) เมื่ อ มี ก ำรสร้ ำ งสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ ศึ ก ษำวิ ท ยำ S4 เป็ น กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ ให้
อสังหำริมทรัพย์ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงกำร
3) เมื่อมีกำรสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ S4 เกิดควำมสะดวกสบำยใน
กำรเดินทำงให้กับประชำชนในพื้นที่ เช่น พนักงำนบริษัท นักเรียน นักศึกษำ เป็นต้น
(1.7) อาคารแอทสาทร
วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 13.30-15.00 น. เข้ำพบ คุณพุฒภินันท์
บุญเสริมสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดกำรอำคำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรอำคำร
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ภาพที่ 9.2-8 บรรยำกำศกำรเข้ำพบผู้จัดกำรอำคำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรอำคำร และตัวแทนจำกบริษัทที่เช่ำ
พื้นที่อำคำรแอทสำทร
(1.7.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) เนื่องจำกสะพำนลอยของกรุงเทพมหำนครจะถูกใช้เพื่อเป็นทำงขึ้นลงของ
สถำนีศึกษำวิทยำด้วย จึงมีควำมกังวลในเรื่องควำมเพียงพอและควำมสะดวกของกำรใช้งำน อีกทั้งสะพำนลอย
เดิมมีควำมกว้ำงน้ อย และมีควำมชัน มำก ประกอบกับมีควำมเสื่ อมโทรมมำกแล้ว จึงเกรงว่ำจะเกิดควำม
ไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกในกำรใช้งำน
2) เนื่ อ งจำกอำคำรแอทสำทร ตั้งอยู่ใกล้ บ ริเวณพื้ น ที่ ก่ อสร้ำงและมี ก ำร
ให้บริกำรพื้นที่ (เช่ำพื้นที่อำคำร) แก่ผู้ประกอบกำรในอำคำรจำนวนมำก ในกำรก่อสร้ำงจึงมีควำมกังวลเรื่องเสียง
จำกกำรก่อสร้ำง และเมื่อเปิดดำเนินกำรจำกกำรเข้ำจอดและออกตัวของรถไฟฟ้ำที่สถำนีศึกษำวิทยำ เกรงว่ำ
ควำมสั่นสะเทือนระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และกำรทรุดตัวของอำคำร เนื่องจำกกำรรับน้ำหนักโครงสร้ำงที่มำกขึ้น
ในบริเวณดังกล่ำว เพื่อลดควำมกังวลทำงอำคำรแอทสำทรจึงต้องกำรให้ทำงโครงกำรทำกำรตรวจประเมินเสียง
ในอำคำร ควำมสั่นสะเทือน และกำรทรุดตัวของอำคำร ก่อนกำรก่อสร้ำง และมีกำรติดตำมตรวจสอบภำยหลัง
กำรก่อสร้ำง เพื่อได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออำคำรและเพื่อใช้ในกำร
ชดเชยควำมเสียหำย ทั้งนี้ขอให้เขียนระบุในมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรำยงำน และทำง
ผู้ดูแลอำคำรจะประสำนตำแหน่งในกำรตรวจวัดเสียง ควำมสั่นสะเทือนและกำรทรุดตัวของอำคำร เพื่อติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบต่อไป
3) ข้อกังวลในเรื่องฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกอำคำรแอทสำทร
เป็นอำคำรที่มีผนังเป็นกระจก และเมื่อมีกำรก่อสร้ำงจะมีฝุ่นละอองทำให้เกิดครำบสกปรก ในกำรล้ำงทำควำม
สะอำดต้อ งใช้ งบประมำณจ ำนวนมำก (เนื่ อ งจำกมี ป ระสบกำรณ์ จ ำกกำรก่ อ สร้ำงคอนโดมิ เนี ยมในพื้ น ที่
ข้ำงเคียงมำแล้ว) และมีควำมกังวลเกี่ยวกับระยะเวลำที่แน่นอนของกำรสิ้นสุดกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกหำกมีก ำร
ทำควำมสะอำดกระจกแล้วยังมีกำรก่อสร้ำง ก็จะมีผลกระทบต่อตัวอำคำร และโครงกำรมีกำรฉีดพ่นสีบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ำงหรือไม่ จึงต้องกำรให้มีกำรตรวจวัดติดตำมตรวจสอบฝุ่นละอองตำมระดับควำมสูง คือ ที่พื้นถนน
หน้ำอำคำร ชั้นลอย และชั้นดำดฟ้ำ เมื่อมีกำรก่อสร้ำงทั้งนี้ขอให้ร ะบุลงในแผนกำรป้องกันแก้ไขและติดตำม
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ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร โดยผู้ ดูแลอำคำรจะประสำนตำแหน่งในกำรตรวจวัดเสี ยง
ควำมสั่นสะเทือนและกำรทรุดตัวของอำคำร เพื่อติดตำมตรวจสอบผลกระทบต่อไป
4) เมื่ อ มี ก ำรก่อ สร้ำ งต้ อ งกำรให้ ท ำงโครงกำรส่ งรำยงำนกำรปฏิ บั ติ ต ำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ ผู้ดูแลอำคำร
แอทสำทรด้วยทุก 6 เดือน
5) เนื่องจำกอำคำรแอทสำทรมีผนังเป็นกระจกใส ประกอบกับบริเวณอำคำร
ด้ำนหน้ำติดถนนเป็นพื้นที่ห้องน้ำ และต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ จะทำให้คนบน
สถำนีมองเห็นภำยในอำคำรได้ จึงต้องกำรให้มีมำตรกำรในกำรลดผลกระทบดังกล่ำวต่อกำรมองเห็นภำยใน
อำคำรที่ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัวอย่ำงไร เช่น กำรออกแบบม่ำนบังตำที่สถำนี หรือกำรติดฟิล์มที่กระจกตัว
อำคำร หรืออื่นๆ ทั้งนี้ทำงผู้ดูแลอำคำรจะให้รำยละเอียดแปลนกำรใช้ ประโยชน์พื้นที่อำคำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบกำรสร้ำงมำตรกำรลดผลกระทบดังกล่ำว
6) กำรพัฒนำพื้นที่ กำรมีโครงกำรก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจบริเวณ
พื้นที่โครงกำร โดยมีควำมคิดเห็นว่ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตำมมำบริเวณริมถนนสำทรคง
ไม่สำมำรถเกิดขึ้น ได้แล้วเนื่องจำกพื้นที่กำรก่อสร้ำงเต็มหมดแล้ว โครงกำรที่จะเกิดขึ้นได้น่ำจะเป็นลักษณะ
คอนโดมิเนียมที่อยู่ในซอยมำกกว่ำ
7) กำรได้ประโยชน์จำกกำรเดินทำง เป็นผลประโยชน์โดยตรงแก่ผู้สัญ จร
และใช้ประโยชน์ในกำรเดินทำง โดยเฉพำะอำคำรแอทสำทรมีบุคลำกรผู้ใช้ตึกทุกวันประมำณ 1,800 คน และ
มีผู้ติดต่อประมำณ 1,800 คนต่อวัน ซึ่งหำกมีสถำนีศึกษำวิทยำ บุ คลำกรของอำคำรและผู้ติดต่อน่ำจะมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ที่จะใช้บริกำรสถำนีศึกษำวิทยำ
นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองของโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ประถมศึ ก ษำ และ
โรงพยำบำลเซนหลุ ย ส์ ที่ เมื่ อ มี ส ถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำจะท ำให้ ก ำรเดิ น ทำงสะดวกมำกขึ้ น เนื่ อ งจำกลดระยะ
กำรเดินทำงในปัจจุบันที่หำกต้องกำรขึ้นรถไฟฟ้ำต้องใช้สถำนีช่องนนทรี หรือสุรศักดิ์ ซึ่งมีระยะทำงที่ไกลประมำณ
1,500 เมตร
กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรเดินทำง เมื่อมีสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) จะทำให้กำร
ตัดสินใจกำรเดินทำงของคนในพื้นที่ (ผู้ทำงำนในอำคำรใกล้เคียง) ตัดสินใจเดินทำงมำกขึ้ น เพรำะสำมำรถใช้
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เดินทำงเข้ำเมืองได้ในระยะเวลำสั้นขึ้น เช่น กำรเดินทำงในระยะเวลำระหว่ำงพักเที่ยง
(1.8) ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 13.30 น. เข้ำพบ คุณวิทวัต เพชรกระจำยแสง
ตำแหน่ง Senior Vice President Head of Corporate Services United Overseas Bank (Thai) PCL.

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ภาพที่ 9.2-9 บรรยำกำศกำรเข้ำพบตัวแทนธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหำชน)
(1.8.1) ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
1) จำกโครงสร้ ำ งสถำนี ร ถไฟฟ้ ำศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4) ลิ ฟ ท์ โ ดยสำรส ำหรั บ
ผู้พิกำรเดิมอยู่บริเวณช่วงกึ่งกลำงสถำนี ซึ่งตรงกันกับทำงเข้ำด้ำนหน้ำ ธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด
(มหำชน) ทำให้บดบังทัศนียภำพบริเวณด้ำนหน้ำธนำคำร จึงขอปรับเปลี่ยนที่ตั้งลิฟท์ โดยสำรสำหรับผู้พิกำร
จำกเดิม ย้ำยไปอยู่บริเวณทำงลงสถำนีหน้ำโรงพยำบำลบำงรัก และขยำยแพลตฟอร์มช่องทำงเดินเชื่อมเข้ำกับ
สถำนี โดยทำงธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหำชน) ได้ออกแบบโครงสร้ำงดังแสดงในภาพที่ 9.2-10 ดังนี้
2) ในกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำศึกษำวิทยำ (S4) ทำงบริษัท ฯ มีข้อห่ ว ง
กังวลเรื่องสิ่งกีดขวำงบริเวณทำงเท้ำจำกกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อม walk way กับตัวสถำนีบริเวณทำงเดินเท้ำอำจ
เป็นอันตรำยต่อพนักงำนที่ใช้ช่องทำงดังกล่ำว ควรมีกำรกั้นพื้นที่ให้ชัดเจน และมีมำตรกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้น

ภาพที่ 9.2-10 กำรออกแบบลิฟท์โดยสำรสำหรับผู้พิกำร โดยธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหำชน)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 9.2-1 สรุปข้อเสนอแนะกำรเข้ำชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร)
กรณีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร จำกัด (มหำชน) ขอก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
ข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น
1) ฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำง

คุณภาพอากาศ
ระยะก่อสร้ำง
• กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรควบคุมฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำงประเภทต่ำงๆ
• ควบคุมบำรุงรักษำหรือตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรปล่อยฝุ่นละอองและควันพิษ หำกมีอำกำร
ผิดปกติต้องปรับปรุงแก้ไขทันที
• กำหนดควำมเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุ ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง และควำมปลอดภัยในกำรจรำจร
• ต้องจัดให้มีตำข่ำยตำละเอียดหรือผ้ำใบปกคลุมไว้ใต้โครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยเหนือระดับพื้นดิน
2) อุบัติเหตุจำกกำรก่อสร้ำง
สาธารณสุขและความปลอดภัย
ระยะก่อสร้ำง
• ต้องจัดให้มีตำข่ำยตำละเอียดหรือผ้ำใบปกคลุมไว้ใต้โครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อรองรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่อำจตกลงมำจำกกำรก่อสร้ำ ง
• ผู้รับจ้ำงฯ ต้องทำกำรก่อสร้ำงด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ก่อสร้ำง
• จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภัยต่ำงๆ ในเขตพื้นที่ก่อสร้ำง และช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรระหว่ำงที่มีกิจกรรมก่อสร้ำง
3) เสียงดังจำกกำรออกตัว หรือกำรหยุดของรถไฟฟ้ำ และเสียงดังจำกกำรเข้ำโค้ง เสียง
ระยะดำเนินกำร
• กำหนดให้ผู้รับสัมปทำนหรือผู้เดินรถต้องดูแลและบำรุงรักษำล้อรถไฟฟ้ำและระบบรำงรถไฟฟ้ำ ทำให้อยู่ในสภำพดีและพร้อมใช้งำนตลอด
ระยะเวลำที่ให้บริกำร หำกพบควำมผิดปกติให้พิจำรณำแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
4) ในอนำคต เมื่อมีสถำนีรถไฟฟ้ำ มีผู้เข้ำใช้บริกำรรถไฟฟ้ำอำจทำให้เกิดขยะจำก สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม
ผู้ใช้บริกำร และกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนวินมอเตอร์ไซค์ อำจสร้ำงควำมรำคำญ เสียง ระยะดำเนินกำร
ดังรบกวนกำรเรียนกำรสอนได้
• ประสำนงำนกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร เพื่อกำรจัดระเบียบกำรใช้พื้นที่บริเวณทำงขึ้นลงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ให้เป็นไปตำมระเบียบของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กำรห้ำมขำยสินค้ำบริเวณฟุตบำท และกำรตั้งวินมอเตอร์ไซค์รับส่งบริเวณทำงขึ้นลงสถำนี
• ประสำนงำนกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร เพื่อจัดกำรเรื่องควำมสะอำดบริเวณใต้ทำงขึ้นลงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 9.2-1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
2. สถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาร์
1) กำรจรำจรติดขัดในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำง

2. สถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาร์ (ต่อ)
1) กำรจรำจรติดขัดในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำง (ต่อ)

2) เสียงจำกกำรก่อสร้ำง

3) แรงสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำง

3) แรงสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คมนาคมขนส่ง
ระยะก่อสร้ำง
• ก่อ นถึงพื้นที่ก่อ สร้ำงสถำนีศึก ษำวิทยำ (S4) อย่ำงน้อ ย 500 เมตร จัดให้ มีป้ ำยเตือน ป้ำยแนะนำ เครื่องหมำยจรำจรและป้ ำยจรำจร
ไฟสัญญำณเตือนสำหรับกำรเบี่ยง กำรจรำจรชั่วครำวระหว่ำงกำรดำเนินงำน
• ต้องดำเนินกำรประชำสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชำชนหรือผู้ใช้เส้นทำงได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง ผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำงๆ
• ปรับปรุงผิวจรำจรและทำงแยกเดิมอย่ำงรวดเร็วโดยให้ มีผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อยที่สุด ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
• ดำเนินกำรคืนสภำพกำรจรำจรทันที่เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแต่ละขั้นตอนที่เสนอไว้
เสียง
ระยะก่อสร้ำง
• กำหนดให้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ไม่ก่อระดับเสียงดัง ใช้อุปกรณ์ลดหรือควบคุมระดับเสียงจำกเครื่องจักรกล
• กำหนดให้ติดตั้งกำแพงคอนกรีต พร้อมแผ่น Metal Sheet ควำมสูง 2 เมตร เพื่อลดผลกระทบด้ำนเสียง
• กำหนดให้ใช้พื้นรองแบบยำงแทนแผ่นเหล็กทำเป็นถนนชั่วครำว เพื่อลดควำมดังของเสียงในขณะที่รถยนต์วิ่งผ่ำนและใช้แผ่นเหล็กชั่วครำว
เมื่อจำเป็นเท่ำนั้น
• ตรวจสอบสภำพเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่นำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดีตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
แรงสั่นสะเทือน
ระยะก่อสร้ำง
• ตรวจสอบกำรออกแบบรำยละเอียดเพื่อก่อสร้ำงโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ต้องรองรับกำรสั่นสะเทือนจำกแผ่นดิ นไหวหรือธรณีพิบัติได้อย่ำง
ปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎกระทรวงมหำดไทย
• ควบคุมยำนพำหนะที่ใช้กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด
• ก่อนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดระดับกำรสั่นสะเทือนต่ออำคำรบ้ำนเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง ต้องจัดส่งเจ้ำหน้ำที่/วิศวกร
โยธำ/วิศวกรโครงสร้ำงเข้ำไปตรวจสอบและบันทึกภำพปัจจุบัน ก่อนกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งเพื่อป้องกันควำมเสียหำยของประชำชน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ตารางที่ 9.2-1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
2. สถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาร์ (ต่อ)
4) เมื่อมีกำรเปิดใช้บริกำร อำจทำให้มีผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นทำให้ผู้คนพลุกพล่ำน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม
ระยะก่อสร้ำง
• ประสำนงำนกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร เพื่อกำรจัดระเบียบกำรใช้พื้นที่บริเวณทำงขึ้นลงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ให้เป็นไปตำม
ระเบียบของกรุงเทพมหำนคร เช่น กำรห้ำมขำยสินค้ำบริเวณฟุตบำท และกำรตั้งวินมอเตอร์ไซต์รับส่งบริเวณทำงขึ้นลงสถำนี
5) โครงสร้ำงสถำนีอยู่ด้ำนบน ทำให้คนทั่วไปสำมำรถมองเห็นเข้ำมำภำยในสถำน สาธารณสุขและความปลอดภัย
เอกอัครรำชทูตสหภำพเมียนมำร์ได้ง่ำย
ระยะก่อสร้ำง
• ผู้รับจ้ำงฯ ต้องควบคุมและเข้มงวดต่อพนักงำนและคนงำนก่อสร้ำงไม่ให้ประพฤติและปฏิบัติตนในทำงที่จะสร้ำงควำมเดือนร้อนรำคำญหรือ
ก่อเหตุทะเลำะวิวำทกับประชำชนในพื้นที่ หรือผู้สัญจรผ่ำนไปมำบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
3. อาคาร Double A Book Tower
1) อุบัติเหตุจำกกำรก่อสร้ำงและควำมปลอดภัย
สาธารณสุขและความปลอดภัย
ระยะก่อสร้ำง
• ต้องจัดให้มีตำข่ำยตำละเอียดหรือผ้ำใบปกคลุมไว้ใต้โครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อรองรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่อำจตกลงมำจำกกำรก่อสร้ำ ง
• ผู้รับจ้ำงฯ ต้องควบคุมและเข้มงวดต่อพนักงำนและคนงำนก่อสร้ำงไม่ให้ประพฤติและปฏิบัติตนในทำงที่จะสร้ำงควำมเดือนร้อนรำคำญหรือ
ก่อเหตุทะเลำะวิวำทกับประชำชนในพื้นที่ หรือผู้สัญจรผ่ำนไปมำบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
• ผู้รับจ้ำงฯ ต้องทำกำรก่อสร้ำงด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ก่อสร้ำง
• จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภัยต่ำงๆ ในเขตพื้นที่ก่อสร้ำง และช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรระหว่ำงที่มีกิจกรรมก่อสร้ำง
2.) ฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำงตัวโครงสร้ำงสถำนี
คุณภาพอากาศ
ระยะก่อสร้ำง
• กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรควบคุมฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำงประเภทต่ำงๆ
• ควบคุมบำรุงรักษำหรือตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรปล่อยฝุ่นละอองและควันพิษ หำกมีอำกำร
ผิดปกติต้องปรับปรุงแก้ไขทันที
• กำหนดควำมเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุ ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง และควำมปลอดภัยในกำรจรำจร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ตารางที่ 9.2-1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. อาคาร Double A Book Tower (ต่อ)
3) เมื่อมีกำรก่อสร้ำงสถำนีแล้วเสร็จ ควรมีกำรจัดระเบียบพ่อค้ำแม่หำบเร่แผงลอย สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม
ในบริเวณทำงขึ้นและใต้สถำนี เพื่อควำมสะอำดเรียบร้อยของพื้นที่สถำนี
ระยะดาเนินการ
• ประสำนงำนกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร เพื่อกำรจัดระเบียบกำรใช้พื้นที่บริเวณทำงขึ้นลงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ให้เป็นไปตำม
ระเบียบของกรุงเทพมหำนคร เช่น กำรห้ำมขำยสินค้ำบริเวณฟุตบำท และกำรตั้งวินมอเตอร์ไซค์รับส่งบริเวณทำงขึ้นลงสถำนี
• ประสำนงำนกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร เพื่อจัดกำรเรื่องควำมสะอำดบริเวณใต้ทำงขึ้นลงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
4. สะพำนลอยบริเวณซอยสำทร 12 (ด้ำนหน้ำอำคำร Double A Book Tower) บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง (หน้า 3-41)
เดิมมีควำมเสื่อมโทรม มีขนำดเล็ก ขั้นบั นไดสูงชัน ไม่เหมำะสมต่อ กลุ่มผู้สูงอำยุ ระยะก่อสร้าง
ควรมีกำรสร้ำงใหม่ให้มีขนำดใหญ่ ขึ้น เพื่ อควำมสะดวกในกำรใช้ประโยชน์ และ • ก่อสร้ำงทำงเดินเชื่อม ทำกำรก่อสร้ำงเสำรับทำงเดินเชื่อม และแท่นรองรับทำงเชื่อมบริเวณหัวเสำ ทำกำรติดตั้งทำงเดินเชื่อมบนตำแหน่ง
ควำมปลอดภัย
แท่นรองรับ
• ติดตั้งเสำโครงหลังคำ รำวกันตกและอุปกรณ์รำงน้ำ บนบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก ทำงเชื่อมและลิฟต์ทั้งหมด
• ซ่อมแซมสะพำนลอยเดิมให้สวยงำมและทนทำน พร้อมหลังคำกันแดดและฝนเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนทั่วไป
4. บริษัทไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
1) ในช่วงระยะกำรก่อสร้ำงอำจส่งผลกระทบต่อกำรจรำจร
คมนาคมขนส่ง
ระยะก่อสร้าง
• ก่อ นถึงพื้นที่ก่อ สร้ำงสถำนีศึก ษำวิทยำ (S4) อย่ำงน้อ ย 500 เมตร จัดให้ มีป้ ำยเตือน ป้ำยแนะนำ เครื่องหมำยจรำจรและป้ ำยจรำจร
ไฟสัญญำณเตือนสำหรับกำรเบี่ยง กำรจรำจรชั่วครำวระหว่ำงกำรดำเนินงำน
• ต้องดำเนินกำรประชำสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชำชนหรือผู้ใช้เส้นทำงได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง ผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำงๆ
• ปรับปรุงผิวจรำจรและทำงแยกเดิมอย่ำงรวดเร็วโดยให้ มีผลกระทบต่อกำรจรำจรน้อยที่สุด ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
• ดำเนินกำรคืนสภำพกำรจรำจรทันที่เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแต่ละขั้นตอนที่เสนอไว้
2) ฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำง
คุณภาพอากาศ
ระยะก่อสร้าง
• กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรควบคุมฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำงประเภทต่ำงๆ
• ควบคุมบำรุงรักษำหรือตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรปล่อยฝุ่นละอองและควันพิษ หำกมีอำกำร
ผิดปกติต้องปรับปรุงแก้ไขทันที
• กำหนดควำมเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุ ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง และควำมปลอดภัยในกำรจรำจร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 9.2-1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
4. บริษัทไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด (ต่อ)
2) ฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำง (ต่อ)
3) แรงสั่นสะเทือนจำกกำรก่อสร้ำง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• ต้องจัดให้มีตำข่ำยตำละเอียดหรือผ้ำใบปกคลุมไว้ใต้โครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยเหนือระดับพื้นดิน
แรงสั่นสะเทือน
ระยะก่อสร้าง
• ตรวจสอบกำรออกแบบรำยละเอียดเพื่อก่อสร้ำงโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ต้องรองรับกำรสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวหรือธรณีพิบัติได้อย่ำง
ปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎกระทรวงมหำดไทย
• ควบคุมยำนพำหนะที่ใช้กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด
• ก่อนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดระดับกำรสั่นสะเทือนต่ ออำคำรบ้ำนเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง ต้องจัดส่งเจ้ำหน้ำที่/วิศวกร
โยธำ/วิศวกรโครงสร้ำงเข้ำไปตรวจสอบและบันทึกภำพปัจจุบัน ก่อนกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งเพื่อป้องกันควำมเสียหำยของประชำชน
4) สะพำนลอยบริเวณซอยสำทร 12 (ด้ำนหน้ำอำคำร Double A Book Tower) บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง (หน้า 3-41)
เดิมมีควำมเสื่อมโทรม มีขนำดเล็ก ควรมีกำรปรับปรุงหรือสร้ำงใหม่ให้มีขนำดใหญ่ ระยะก่อสร้าง
ขึ้นเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้ประโยชน์ และควำมปลอดภัย
• ก่อสร้ำงทำงเดินเชื่อม ทำกำรก่อสร้ำงเสำรับทำงเดินเชื่อม และแท่นรองรับทำงเชื่อมบริเวณหัวเสำ ทำกำรติดตั้งทำงเดินเชื่อมบนตำแหน่งแท่นรองรับ
• ติดตั้งเสำโครงหลังคำ รำวกันตกและอุปกรณ์รำงน้ำ บนบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก ทำงเชื่อมและลิฟต์ทั้งหมด
• ซ่อมแซมสะพำนลอยเดิมให้สวยงำมและทนทำน พร้อมหลังคำกันแดดและฝนเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนทั่วไป
5. อาคารแอทสาทร
1) สะพำนลอยของกรุงเทพมหำนครจะถูกใช้เพื่อเป็นทำงขึ้นลงของสถำนีศึกษำ บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง (หน้า 3-41)
วิทยำด้วย จึงมีควำมกังวลในเรื่องควำมเพียงพอและควำมสะดวกของกำรใช้งำน ระยะก่อสร้าง
อีกทั้งสะพำนลอยเดิมมีควำมกว้ำงน้อย และมีควำมชัน มำก ประกอบกับมีควำม • ก่อสร้ำงทำงเดินเชื่อม ทำกำรก่อสร้ำงเสำรับทำงเดินเชื่อม และแท่นรองรับทำงเชื่อมบริเวณหัวเสำ ทำกำรติดตั้งทำงเดินเชื่อมบนตำแหน่งแท่นรองรับ
เสื่อมโทรมมำกแล้ว จึงเกรงว่ำจะเกิดควำมไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกในกำรใช้งำน • ติดตั้งเสำโครงหลังคำ รำวกันตกและอุปกรณ์รำงน้ำ บนบันไดเลื่อน บันไดเหล็ก ทำงเชื่อมและลิฟต์ทั้งหมด
• ซ่อมแซมสะพำนลอยเดิมให้สวยงำมและทนทำน พร้อมหลังคำกันแดดและฝนเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนทั่วไป
2.) เสียงจำกกำรก่อสร้ำง
เสียง
ระยะก่อสร้าง
• กำหนดให้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ไม่ก่อระดับเสียงดัง ใช้อุปกรณ์ลดหรือควบคุมระดับเสียงจำกเครื่องจักรกล
• กำหนดให้ติดตั้งกำแพงคอนกรีต พร้อมแผ่น Metal Sheet ควำมสูง 2 เมตร เพื่อลดผลกระทบด้ำนเสียง
• กำหนดให้ใช้พื้นรองแบบยำงแทนแผ่นเหล็กทำเป็นถนนชั่วครำว เพื่อลดควำมดังของเสียงในขณะที่รถยนต์วิ่งผ่ำนและใช้แผ่นเหล็กชั่วครำวเมื่อจำเป็นเท่ำนั้น
• ตรวจสอบสภำพเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่นำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดีตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 9.2-1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
5. อาคารแอทสาทร (ต่อ)
3) ควำมสั่นสะเทือนระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และกำรทรุดตัวของอำคำร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แรงสั่นสะเทือน
• ตรวจสอบกำรออกแบบรำยละเอียดเพื่อก่อสร้ำงโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ต้องรองรับกำรสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวหรือธรณีพิบัติได้อย่ำง
ปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎกระทรวงมหำดไทย
• ควบคุมยำนพำหนะที่ใช้กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด
• ก่อนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดระดับกำรสั่นสะเทือนต่ออำคำรบ้ำนเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง ต้องจัดส่งเจ้ำหน้ำที่/วิศวกร
โยธำ/วิศวกรโครงสร้ำงเข้ำไปตรวจสอบและบันทึกภำพปัจจุบัน ก่อนกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งเพื่อป้องกันควำมเสียหำยของประชำชน
ระยะก่อสร้าง
- ดำเนินกำรตรวจสอบกำรทรุดตัวของอำคำรแอทสำทร
ดัชนีตรวจวัด
- ควำมถี่และควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (Peak Particle Velocity)
วิธีกำรตรวจวัด
- ตรวจวัดกำรทรุดตัวของอำคำร โดยกำรทำหมุดอ้ำงอิงกำรทรุดตัว หรือวิธีกำรที่ยอมรับ ที่บริเวณอำคำรแอทสำทร
ควำมถี่ในกำรตรวจวัดควำมสั่นสะเทือน
- ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน (Baseline Data)
- ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) โดยตรวจวัดเป็นเวลำ 5 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) จนกว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ
ระยะดาเนินการ
• ต้องตรวจสอบควำมสมบูรณ์แข็งแรงและประสิทธิภำพของยำงรองหมุดยึดรำงรถไฟฟ้ำบริเวณตำแหน่งที่ตั้งสถำนีรถไฟฟ้ำหรือยำงบริเวณดุม
ล้อของรถไฟฟ้ำ เดือนละ 1-2 ครั้ง หำกพบว่ำชำรุดหรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของระบบรถไฟฟ้ำ ให้พิจำรณำปรับเปลี่ยนใหม่ทันที
- ดำเนินกำรตรวจสอบกำรทรุดตัวของอำคำรแอทสำทร
วิธีการตรวจวัด
- ตรวจวัดควำมสั่นสะเทือนต่อเนื่อง 5 วัน (ครอบคลุมวันธรรมดำและวันหยุดรำชกำร) โดยใช้วิธีกำรตรวจวัดตำมวิธีมำตรฐำนที่กรมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ
- ตรวจวัดกำรทรุดตัวของอำคำร โดยกำรทำหมุดอ้ำงอิงกำรทรุดตัว หรือวิธีกำรที่ยอมรับ ที่บริเวณอำคำรแอสำทร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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ตารางที่ 9.2-1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
5. อาคารแอทสาทร (ต่อ)
4) ฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำง

6. ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
1) ลิฟ ท์ โดยสำรส ำหรับ ผู้พิก ำรเดิมอยู่บ ริเวณช่ว งกึ่ งกลำงสถำนี ซึ่งตรงกันกั บ
ทำงเข้ำด้ำนหน้ำธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหำชน) ทำให้บ ดบั ง
ทัศนียภำพบริเวณด้ำนหน้ำธนำคำร จึงขอปรับเปลี่ยนที่ตั้งลิฟท์โดยสำรสำหรับ ผู้
พิกำรจำกเดิม ย้ำยไปอยู่บริเวณทำงลงสถำนีหน้ำโรงพยำบำลบำงรัก และขยำย
แพลตฟอร์มช่องทำงเดินเชื่อมเข้ ำกับ สถำนี โดยทำงธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์
(ไทย) จำกัด (มหำชน)
2) ในกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4) ทำงบริษัทฯ มีข้อห่วงกังวลเรื่อง
สิ่ งกี ด ขวำงบริเวณทำงเท้ ำ จำกกำรก่ อ สร้ำ งทำงเชื่ อ ม walk way กั บ ตั ว สถำนี
บริเวณทำงเดินเท้ำอำจเป็นอันตรำยต่อพนักงำนที่ใช้ช่องทำงดังกล่ำว ควรมีกำรกั้น
พื้นที่ให้ชัดเจน และมีมำตรกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศ
ระยะก่อสร้าง
• กำหนดให้ผู้รับจ้ำงฯ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรควบคุมฝุ่นละอองจำกกำรก่อสร้ำงประเภทต่ำงๆ
• ควบคุมบำรุงรักษำหรือตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรปล่อยฝุ่นละอองและควันพิษ หำกมีอำกำร
ผิดปกติต้องปรับปรุงแก้ไขทันที
• กำหนดควำมเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุ ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง และควำมปลอดภัยในกำรจรำจร
• ต้องจัดให้มีตำข่ำยตำละเอียดหรือผ้ำใบปกคลุมไว้ใต้โครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยเหนือระดับพื้นดิน
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ ภาพที่ 3.1-4 (หน้า 3-11)
ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงลิฟต์โดยสำรสำหรับผู้พิกำรบริเวณช่วงกึ่งกลำงสถำนี ซึ่งตรงกันกับทำงเข้ำด้ำนหน้ำธนำคำรยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไท ย)
จำกัด (มหำชน) เป็นบริเวณติดทำงขึ้นทำงด้ำนโรงพยำบำลบำงรัก

บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ (หน้า 3-10)
ระยะก่อสร้าง
• กำรก่อ สร้ำงสถำนีศึก ษำวิทยำ (S4) และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรก่อ สร้ำงในส่วนพื้นที่ท ำงเท้ ำ ไม่ส่งผลกระทบกับ โครงสร้ำงเดิม
โดยบริเวณหน้ำธนำคำรยูโอบี ประกอบด้วยทำงขึ้น -ลงที่เป็นบันไดเลื่อนจำนวน 1 ตำแหน่ง มีทำงเท้ำส่วนเหลือกว้ำง 1.500 เมตร และลิฟต์
จำนวน 1 ตำแหน่ง มีควำมกว้ำงของทำงเท้ำจำกขอบทำงถึงโครงกำร 1.500 เมตร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)
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(2) การจัดเวทีการประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทำงที่ปรึกษำได้ดำเนินกำรจัดประชุม สรุปผลกำรประชุมประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบ
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหำนคร (ช่ อ งนนทรี -สำทร) กำรก่ อ สร้ ำ งสถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4) วั น จั น ทร์ ที่
31 กรกฏำคม พ.ศ 2560 เวลำ 13.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมสุ รศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอิส ติน
แกรนด์ สำทร เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร เป็น
ประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม โดยข้อมูลที่นำเสนอในกำรจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย หลักกำรและเหตุผล
วัต ถุป ระสงค์ ของกำรศึ กษำ วัตถุ ป ระสงค์ ของกำรประชุ ม ขั้ นตอนและวิธีก่อสร้ำงสถำนีศึ กษำวิท ยำ (S4)
ผลกำรศึกษำสถำนภำพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงกำร กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกกำรดำเนินโครงกำร กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำรให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อโครงกำร โดยมีกำหนดกำรประชุมดังนี้
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.00 น.

14.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 - 15.40 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดกำรประชุม
- กล่ำวรำยงำน โดย อ.ดร.กิตติชัย ดวงมำลย์
ผู้ชำนำญกำรสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- กล่ำวเปิดประชุม โดย นำยประพำส เหลืองศิรินภำ
ผู้อำนวยกองกำรขนส่ง สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร
- ควำมเป็นมำของกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ส่วนช่องนนทรี-สำทร) สถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
โดย ตัวแทนจำก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโครงกำรและวิศวกรรม
- กำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม (ช่วงที่ 1)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
- สถำนภำพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงกำร
- กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย อ.ดร.กิตติชัย ดวงมำลย์
ผู้ชำนำญกำรสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
และอ.ดร.อลงกรณ์ อินทรักษำ
ผู้เชียวชำญด้ำนสังคม เศรษฐกิจและกำรมีส่วนร่วม
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15.40 – 16.30 น.

16.30 น.

กำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม (ช่วงที่ 2)
โดย ตัวแทนจำก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโครงกำรและวิศวกรรม
อ.ดร.กิตติชัย ดวงมำลย์ ผู้ชำนำญกำรสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อ.ดร.อลงกรณ์ อินทรักษำ ผู้เชียวนำญกำรด้ำนสังคม เศรษฐกิจและกำรมีส่วนร่วม
พิธีปิดกำรประชุม

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ ได้ เชิญ เข้ ำร่ว มกำรประชุ ม ประชำสั ม พั น ธ์แ ละกำรมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชำชน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชำชนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำชุมชน
ประชำชน เขตสำทร และเขตบำงรัก ตลอดจนผู้แทนจำกหน่วยงำนรำชกำร และภำคเอกชนในพื้นที่ ที่ปรึกษำ
ได้แบ่งกลุ่มเป้ำหมำยในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่โครงกำรรัศมี 100 เมตร
จำกพื้นที่ก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ได้แก่ โรงพยำบำลบำงรัก ธนำคำรยูโอบี AIA สำทร อำคำรแอทสำทร
โรงเรี ยนอนุ บำลชวนชื่น เฮลท์ แลนด์ สปำ และสถำนทู ตสหภำพเมียนมำร์ และประชำชนในเขตสำทร และ
เขตบำงรัก เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 หน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหำนคร (ช่ อ งนนทรี -สำทร) กำรก่ อ สร้ ำ งสถำนี ศึ ก ษำวิ ท ยำ (S4) ได้ แ ก่
สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และคณะ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กลุ่มที่ 3 หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ สำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่ ม ที่ 4 หน่ ว ยงำนในส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำคและท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หน่ ว ยงำน
รำชกำรระดับต่ำงๆ ได้แก่ สำนักงำนเขตสำทร สำนักงำนเขตบำงรัก สำนักงำนนโยบำย และแผนกำรขนส่งจรำจร
สำนักกำรระบำยน้ำ กรุงเทพมหำนคร เป็นต้น
กลุ่มที่ 5 องค์กำรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนำเอกชน ได้แก่ ภำคีเครือข่ำย
ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และ Render Thailand
กลุ่มที่ 6 สื่อมวลชน ได้แก่ จส.100 สวพ.91 และเพจ Render Thailand
กลุ่มที่ 7 ประชำชนและผู้สนใจทั่วไป
(2.2) ขั้นตอนการดาเนินการจัดประชุม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดประชุมประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ดังนี้
(2.2.1) ขั้นเตรียมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ
มีลำดับขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
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1) ติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ บริ ษั ท ระบบขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพ จ ำกั ด
(มหำชน) เพื่อกำหนดวันและเวลำในกำรจัดประชุมประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
2) ติดต่อประสำนงำนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงำนเขตสำทร สำนักงำนเขต
บำงรัก สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร
3) จัดหำสถำนที่ในกำรจัดประชุมประชำสัมพันธ์โครงกำร
4) จั ด เตรี ย มเอกสำรที่ ใช้ ใ นกำรประชุ ม ได้ แ ก่ จดหมำยเชิ ญ ประชุ ม
ก ำหนดกำร เอกสำรประกอบกำรประชุ ม สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ไฟล์ น ำสนอในรู ป แบบ PowerPoint
Presentation แบบประเมินผลหลังกำรประชุมและแบบสอบถำมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงกำร
5) ประสำนงำนเพื่ อ เชิ ญ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก กำรจรำจรและขนส่ ง
กรุงเทพมหำนครเป็นประธำนและเปิดกำรประชุม
6) ส่งจดหมำยเชิญประชุมกลุ่มเป้ำหมำยก่อนวันจัดประชุมอย่ำงน้อยไม่ต่ำ
กว่ำ 15 วัน (วันที่ 7 กรกฏำคม 2560) และประสำนงำนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเชิญเข้ำร่วมประชุม ประชำสัมพันธ์
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
(2.2.2) ขั้น ตอนการดาเนิน การประชุม ประชาสัมพั น ธ์แ ละการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้
- กำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม โดยจำแนกผู้เข้ำร่วมประชุมเป็น 7 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้นำและประชำชนในพื้นที่ หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร/
บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ งเทพ จ ำกั ด (มหำชน)/ที่ ป รึ ก ษำ หน่ ว ยงำนที่ ท ำหน้ ำที่ พิ จ ำรณำรำยงำน
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง องค์กรพัฒ นำเอกชน สถำบันกำรศึกษำ/โรงเรียน/สื่อมวลชน ประชำชนและ
ผู้สนใจทั่วไป
- พิ ธี เปิ ด กำรประชุ ม ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละกำรมี ส่ ว นร่ว มของประชำชน
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ซึ่งมีกำรกล่ ำวรำยงำนโดยผู้แทนจำกคณะสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์
(อ.ดร.กิตติชัย ดวงมำลย์ ) เพื่อรำยงำนควำมเป็นมำของโครงกำรและวัตถุประสงค์ของกำรจัดประชุม และ
พิธีเปิดกำรประชุมโดยผู้อำนวยกำรกองกำรขนส่ง สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร (นำยประพำส
เหลืองศิรินภำ)
- น ำเสนอควำมเป็ น มำของโครงกำรตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น โดย
ศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว (ที่ปรึกษำโครงกำร) รำยละเอียดโครงกำร ซึ่งประกอบด้วย หลักกำรและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ของกำรประชุม และผลกำรศึกษำสถำนภำพสิ่งแวดล้อม โดย
อ.ดร.กิตติชัย ดวงมำลย์ (ผู้ชำนำญกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม) ขั้นตอนและวิธีกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
โดย ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล (ผู้อำนวยกำรโครงกำรและวิศวกรรม) ผลกำรศึกษำทำงสังคมประชำกรและ
ควำมคิดเห็ น โดย อ.ดร.อลงกรณ์ อิน ทรั กษำ (ผู้ เชี่ ยวชำญด้ ำนสั งคมเศรษฐกิจ และกำรมีส่ ว นร่ว ม) และ
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กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย อ.ดร.กิตติชัย ดวงมำลย์ (ผู้ชำนำญกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม)
- กำรบรรยำยสรุปรำยละเอียดโครงกำร กำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น
อภิป รำย และกำรตอบข้อซักถำม ตลอดจนกำรให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมประชุมอันเป็น
ประโยชน์ต่อโครงกำร
- กำรสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อโครงกำร ตลอดจนข้อห่วงกังวลต่ำงๆ
โดยแบบประเมิ น กำรเข้ ำร่ ว มประชุม ประชำสั ม พั น ธ์และกำรมีส่ ว นร่ว มของประชำชน กำรเปลี่ ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
(2.3) สื่อประกอบการประชุม
สื่ อ ที่ ใช้ ป ระกอบกำรประชุ ม ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชน
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของโครงกำรและนำมำใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนั้น ทำงที่ปรึกษำได้ผลิตสื่อหลำยรูปแบบ ดังนี้
(2.3.1) เอกสารประกอบการประชุม ที่ปรึกษำได้จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
ซึ่งรำยละเอียดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ควำมเป็นมำของโครงกำร และวัตถุประสงค์ของโครงกำร
- ส่วนที่ 2 รำยละเอียดและที่ตั้งโครงกำร
- ส่วนที่ 3 ขั้นตอนและวิธีกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
- ส่ ว นที่ 4 ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม มำตรกำรป้ อ งกั น แก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและกำรติดตำมตรวจสอบ
(2.3.3) งานนาเสนอ (Presentation) ที่ปรึกษำได้จัดทำงำนนำเสนอที่ใช้ในกำร
ประชุมประชำสัมพันธ์โครงกำรในรูปแบบ Power Point Presentation ซึ่งรำยละเอียดประกอบด้วย
1) ควำมเป็นมำของโครงกำร
2) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
3) เหตุผลและควำมจำเป็นของโครงกำร
4) ขั้นตอนและวิธีกำรก่อสร้ำงสถำนีศึกษำวิทยำ (S4)
5) สถำนภำพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงกำร
6) กำรศึกษำทำงสังคมประชำกรและควำมคิดเห็น
7) กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
8) กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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(2.4) ผลการจัดการประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2.4.1) ผู้เข้าร่วมประชุม
ในกำรจัดกำรประชุม ประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหำนคร (ช่องนนทรี-สำทร) กำรก่อสร้ำง
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ในวันจันทร์ที่ 31 เดือนกรกฏำคม พ.ศ 2560 เวลำ 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์
บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สำทร เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร มีผู้เข้ำร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 145 คน
ซึ่งสำมำรถจำแนกผู้เข้ำร่วมประชุมเป็น 7 กลุ่มเป้ำหมำย แสดงดังตารางที่ 9.2-2
ตารางที่ 9.2-2 จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ลาดับ
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน (คน)
1 ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้นำชุมชน/ประชำชน
18
2 หน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำน
19
3 หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2
4 หน่วยงำนรำชกำร
19
5 องค์กำรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนำเอกชน
17
6 สื่อมวลชน
3
7 ประชำชนและผู้สนใจทั่วไป
67
รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
145
(2.4.2) สรุ ป ประเด็ น ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะและข้ อ ชี้ แ จงการจั ด การ
ประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกำรประชุมประชำสัมพันธ์โครงกำรในครั้งนี้ ได้เปิดเวทีให้ประชำชน
และผู้ที่เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็น และตอบข้อซักถำมในที่ประชุมทั้งสิ้น 2 ช่วง ดังนี้
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ตารางที่ 9.2-3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและข้อชี้แจง และข้อชี้แจงกำรประชุมประชำสัมพันธ์
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ข้อชี้แจง

ช่วงที่ 1
1) ประชาชนทั่วไป (สาทร ซอย11)
- กำรก่อสร้ำงกำหนดกำรก่อสร้ำงเมื่อใด?

- ขั้นตอนในกำรก่อสร้ำงและเกิดขึ้นหลังจำกกำรจัดประชุม
ชี้แจงรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดเพื่อนำมำจัดทำเล่มรำยงำน
และเมื่อทำงสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจำรณำเห็นชอบแล้วจึงจะสำมำรถ
เริ่มกำรก่อสร้ำงได้คำดว่ำจะสำมำรถก่อสร้ำงได้ประมำณ
ปลำยปี 2561
- บน Platform สถำนี มี ป ระตู กั้ น ระหว่ ำ งชำนชำลำ - ในแบบของทำงบริ ษั ท ได้ อ อกแบบประตู กั้ น ระหว่ ำ ง
หรือไม่
รถไฟฟ้ ำ และชำนชำลำแล้ ว โดยจะมี ก ำรทยอยติ ด ตั้ ง
ตำมลำดับควำมเร่งด่วน
2) สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร
- มีข้อห่วงกังวลทำงด้ำนสำธำรณูปโภค เรื่องแนวท่อน้ำ - ทำงผู้ศึกษำได้ศึกษำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
บริเวณช่องนนทรีหำกดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วอยำกให้ทำง สิ่งแวดล้อม เรื่องกำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภคไว้แล้วใน
บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ ำกั ด (มหำชน) เล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์
ประสำนงำนกับทำงสำนักกำรระบำยน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบ
จำกกำรก่อสร้ำง
3) นายมานิตย์ อินทรพิมพ์
(ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้)
- มีข้อเสนอแนะด้ำนสำธำรณูปโภค ดังนี้
(1) เรื่ อ ง กำรเพิ่ ม เติ ม ห้ องสุ ข ำบนสถำนี ส ำหรั บ - ทำงที่ปรึกษำรับทรำบข้อเสนอแนะ
ประชำชนทั่วไปที่มำใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ
- ทำงบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
(2) เรื่อ ง ลิ ฟ ต์ ที่ ใช้ ในกำรขึ้ น -ลงสถำนี อยำกให้ ท ำง ไม่ เคยมี น โยบำยกำรเวนคื น ที่ ดิ น ของประชำชนเพื่ อ มำ
บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ ำกั ด (มหำชน) ก่ อ สร้ ำงสถำนี อ ยู่ แ ล้ ว และ พื้ น ที่ Drop off อยู่ บ ริ เวณใต้
พิจำรณำออกแบบขนำดของลิฟต์โดยสำรให้มีขนำดใหญ่ขึ้น สถำนีรถไฟฟ้ำซึ่งเป็นพื้นที่ของทำงกรุงเทพมหำนครอยู่แล้ว
เพื่อควำมสะดวกและควำมรวดเร็วของผู้โดยสำรในกำรขึ้น ลงสถำนี และจำกในแผนกำรก่อสร้ำงที่มีลิฟต์ 2 ตัว ส่วนตัว
แล้วเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่ง
(3) เรื่อ ง ทำงเท้ ำใต้ ส ถำนี ต้ อ งสำมำรถใช้งำนในกำร
สัญจรไปมำได้ และต้องเอื้อเฟื้อแก่คนพิกำรได้
(4) จำกเอกสำรกำรประชุมโครงกำรฯ อยำกให้ ทำงผู้ศึกษำ
พิจำรณำเรื่องพฤติกรรมกำรเดินทำงอีกครั้ง เนื่องจำกเครือข่ำย
สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมของผู้สูงอำยุ และคนพิกำร
(5) พื้นที่สถำนีรถไฟฟ้ำมี Drop off หรือไม่?
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ตารางที่ 9.2-2 (ต่อ)
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4) นายสิทธิพล คงพิชิตโชค
(ประธานชุมชน หมู่บ้านเจริญสุขใจ)
- กำรสร้ ำ งสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ (BTS) มี ผ ลกระทบต่ อ
กำรจรำจรเป็ น อย่ ำ งมำก แต่ ถ นนฝั่ ง สำทรคำดว่ ำ หำก
ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ำงแล้ ว ไม่ น่ ำจะมี ปั ญ หำเรื่อ งกำรจรำจร
และจำกกำรรับฟั งทำงผู้ศึกษำแล้วคิดว่ำแผนกำรก่อสร้ำง
ด้ำนบนสถำนีไม่น่ำจะส่งผลกระทบอะไร แต่ด้ำนล่ำงสถำนี
บริเวณผิวกำรจรำจรมีควำมคิดเห็นว่ำควรมีกำรแก้ไข และ
ปรับ ปรุงผิวถนนให้ ดี และไม่ ควรมีสิ่ งปลูก สร้ำงใดมำขวำง
กำรจรำจร และยกตัวอย่ำงผิวถนนบริเวณถนนเพชรเกษมซึ่ง
มีกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำเงิน ซึ่งบริเวณไม่มีผลกระทบ
ด้ำนกำรจรำจร
6) นางเชาวพรรณ อัชนันท์
- จำกกำรรั บ ฟั ง กำรรำยงำนรู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ ห ำกมี ก ำร
ดำเนิ น กำรก่อ สร้ำงแล้ วจะไม่ ส่งผลกระทบต่ อ กำรจรำจร
แต่เรื่องของบันไดเลื่อนบนสถำนีนั้นอยำกให้มีกำรป้องกัน
กำรเกิดอุบัติเหตุมำกขึ้น
ช่วงที่ 2
1) นายสิทธิพล คงพิชิตโชค
(ประธานชุมชน หมู่บ้านเจริญสุขใจ)
- มีข้อห่วงกังวลเรื่อง ตั๋วที่ใช้ในกำรเดินทำงหำกมีกำร
ก่อ สร้ ำงสถำนี ศึ ก ษำวิท ยำเพิ่ ม ขึ้ น มำแล้ ว จะมี ก ำรเก็ บ ค่ ำ
โดยสำรเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หรื อ ไม่ ต้ อ งกำรควำมชั ด เจนจำกทำง
บริษัท
- มี ค วำมยิ น ดี เป็ น อย่ ำงยิ่ งที่ ท ำงผู้ ศึ ก ษำเข้ ำมำชี้ แ จง
รำยละเอี ย ดอย่ ำงครบถ้ ว น แต่ มี ข้ อ ห่ ว งกั งวลเรื่ อ งควำม
ปลอดภั ย บริเวณบั น ไดเลื่อ น เนื่ องจำกเคยมี ข่ำวนัก เรีย น
(โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน) ขำเข้ำไปติดในช่องระหว่ำงชำน
ชำลำและตัวรถไฟฟ้ำ และเรื่องของบันไดเลื่อนสถำนีอยำก
ให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไข

ข้อชี้แจง

- ทำงบริ ษั ท ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จ ำกั ด (มหำชน)
มีนโยบำยกำรก่อสร้ำงที่จำเป็นต้องมีกำรปิดกำรจรำจรบำงส่วน
ในช่วงเวลำ 22.00-04.00 น. เท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรจรำจร ในส่วนกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำเงิน บริเวณ
ถนนเพชรเกษมนั้ น ไม่ ได้ อ ยู่ ในควำมรับ ผิ ด ชอบ ของ บริษั ท
ระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพ จ ำกั ด (มหำชน) แต่ เป็ น ควำม
รับผิดชอบของบริษัท กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งทำงบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
จะรับข้อเสนอแนะจำกประชำชนแจ้งต่อเจ้ำของโครงกำรต่อไป

- ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อป้องกัน
กำรเกิดอุบัติเหตุบริเวณบันไดเลื่อนของสถำนี

- ค่ำโดยสำรในกำรเดินทำงทำงบริษัทกำหนดให้เก็บค่ำโดยสำร
โดยคิดตำมระยะทำงกำรเดินทำง ดังนั้นรำคำค่ำตั๋วโดยสำรจะ
ไม่กระทบต่อผู้ใช้สถำนีช่องนนทรี และสถำนีสุรศักดิ์แต่อย่ำงไร
- ทำงบริษัทได้มีกำรออกแบบระยะห่ำงของช่องว่ำงให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน แต่จำกเรื่องข่ำวของนักเรียนกรุงเทพคริสเตียน
เกิดอุบัติเหตุดังกล่ำว เนื่องจำกผู้โดยสำรมีจำนวนมำก ทำให้
เด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุดังกล่ำวขึ้น ส่วนเรื่องช่ องบันไดเลื่อน
สถำนีจำเป็นต้องมีควำมเร็วมำกกว่ำบันไดเลื่อนทั่วไปอยู่แล้ว
เพื่ อ ให้ มี ก ำรเดิ น ทำงที่ ร วดเร็ว และสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้ น
เนื่องจำกพื้นที่สถำนีเป็น Mass Transit แต่อย่ำงไรก็ตำมทำง
บริษัทได้มีกำรออกแบบป้ำยประชำสัมพันธ์เพื่อป้องกันกำรขึ้นลงบันไดเลื่อนไว้แล้ว และอยำกให้ประชำชนระมัดระวังเรื่อง
ของรองเท้ำที่หัวมีขนำดใหญ่และวัสดุทำจำกยำง
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ตารางที่ 9.2-2 (ต่อ)
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง
2) ประชาชนทั่วไป
- ขอทรำบชื่ อ บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมำกำรก่ อ สร้ ำ งสถำนี - บริษัท จอมธกล จำกัด
รถไฟฟ้ำศึกษำวิทยำ (S4)
- มีข้อห่วงกังวลเรื่องขยะบริเวณตอม่อสถำนีรถไฟฟ้ำ - บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ ำกั ด มหำชน
ไม่ต้องกำรให้มีขยะบริเวณนั้น
จะดำเนินกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง
เพื่อดูแลควำมสะอำดบริเวณดังกล่ำว
- อยำกให้ทำงบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด - กำรจั ด ระเบี ย บวิ น มอเตอร์ ไ ซต์ อ ยู่ น อกเหนื อ ควำม
(มหำชน) ดูแลเรื่องกำรจัดระเบี ยบวินมอเตอร์ไซต์ให้เป็ น รับผิดชอบของทำงบริษัท แต่จะรับเรื่องไว้ ประสำนงำนกับ
ระเบียบ
กรุงเทพมหำนครต่อไป
- มีกำรเก็บค่ำโดยสำรเพิ่มขึ้นหรือไม่
- ค่ ำ โดยสำรในกำรเดิ น ทำงทำงบริ ษั ท ก ำหนดให้ เก็ บ ค่ ำ
โดยสำรโดยคิดตำมระยะทำงกำรเดินทำง ดังนั้นรำคำค่ำตั๋ว
โดยสำรจะไม่ ก ระทบต่ อ ผู้ ใ ช้ ส ถำนี ช่ อ งนนทรี และ
สถำนีสุรศักดิ์แต่อย่ำงไร
3) นายศิวกร สังวรโยธิน
Admin Page Render Thailand
- ถ้ ำ นั่ งระหว่ ำงสถำนี ช่อ งนนทรี กั บ สุ ร ศั ก ดิ์ ถ้ ำ เพิ่ ม - ค่ ำ โดยสำรในกำรเดิ น ทำงทำงบริ ษั ท ก ำหนดให้ เก็ บ ค่ ำ
สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) ค่ำโดยสำรจะคิดค่ำโดยสำรเพิ่มขึ้น โดยสำรโดยคิดตำมระยะทำงกำรเดินทำง
หรือไม่
7) นายมานิตย์ อินทรพิมพ์
(ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้)
- มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ที่ปรึกษำรับทรำบข้อเสนอแนะ
(1) เรื่ อ งข้ อ คิ ด เห็ น ต่ ำ งๆที่ ป ระชำชนทั่ ว ไปได้ เสนอในที่
ประชุมอยำกให้ทำงบริษัทนำไปประกอบกำรพิจำรณำ
(2) ในเอกสำรโครงกำรส่วนที่ 2 บริเวณลิฟต์มีทำงรำบขึ้น
ลิฟต์หรือไม่ อยำกให้ผู้ศึกษำดำเนินกำรแก้ไขอีกครั้ง
(3) แนวคิ ด (TOD) กำรพั ฒ นำเมื อ งและระบบขนส่ ง
ประเทศไทยมีปัญหำเรื่องกำรเข้ำถึงประชำชนในกำรแก้ไข
ปัญหำในปัจจุบันจะแก้ไขปัญหำเป็นจุดๆมีควำมคิดเห็นว่ำ
ไม่ควรแก้ไขปัญหำแบบนี้ ทำง กทม. และทำง บริษัท ระบบ
ขนส่ งมวลชนกรุงเทพ จ ำกั ด (มหำชน) ควรร่ ว มมื อ และ
ทำงำนควบคู่กัน เพื่อให้งำนออกมำในรูปแบบที่สมบูรณ์และ
ครอบคลุมมำกที่สุด และในกำรแก้ไขปัญหำจะต้องเข้ำถึงจุด
ที่สำคัญอยำกให้ทำงบริษัท พิจำรณำเรื่องกำรเชื่อมต่อของ
จุ ด Sky Walk ให้ มี ก ำรเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ ำ งสถำนี ไ ปสู่
สถำนพยำบำล โรงเรียน ฯลฯ
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ตารางที่ 9.2-2 (ต่อ)
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
7) นายมานิตย์ อินทรพิมพ์
(ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้) (ต่อ)
(4) ในอนำคตเส้นทำงขนส่งสำธำรณะ (BTS MRT) อีก 6 ปี
ข้ำงหน้ำให้พิจำรณำเรื่องกำรติดตั้งลิฟต์หำกยังไม่สำเร็จจะ
เกิดปัญหำอะไรขึ้น
(5) ข้อมูลเรื่องควำมปลอดภัยเรื่องช่องว่ำงระหว่ำงสถำนี
(Platform grab) ควรมีกำรป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ข้อชี้แจง

(2.4.3) บรรยากาศจัดการประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภำพบรรยำกำศในกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังภาพที่ 9.2-11
9.3

การประชาสัมพันธ์
ในกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อสำธำรณะ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่สำมำรถสื่อสำร
ข้อมูลไปสู่สำธำรณชนได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์ โดยอำศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล
และสำระสำคัญของโครงกำร ผ่ำนสื่อต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำนดังนี้
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำย
(2) เพื่อเป็นช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมประเด็น ที่อำจมีควำม
เข้ำใจผิดพลำดอย่ำงทันท่วงที
(3) เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงกำรและเจ้ำของโครงกำร
2) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำยเดียวกันกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนถึงประชำชนทั่วไปและ
สื่อมวลชนทุกแขนง
3) วิธีการดาเนินงาน
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงกำร รวมไปถึงสำธำรณชนได้รับรู้ถึง
ควำมเป็นมำ รำยละเอียดของโครงกำร และรับทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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ภาพที่ 9.2-11 กำรประชุมประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
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4) ผลการดาเนินงาน
(4.1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหำนคร (ช่องนนทรี -สำทร) สถำนีศึกษำวิทยำ (S4) โดยกำรส่งจดหมำยเชิญ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
(4.2) สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ในกำรดำเนินโครงกำรที่ของโครงกำร ได้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร เพื่อใช้
ประกอบกำรด ำเนิ นกิ จกรรมกำรมีส่ วนร่ วมของประชำชน กำรเข้ ำชี้ แจงรำยละเอี ยดโครงกำร และกำรจัดเวที
ประชำสัมพันธ์กำรมีส่วนร่วมฯ ดังนี้
(4.2.1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่
- แผ่ น พั บ ประชำสั ม พั น ธ์ โครงกำร เพื่ อ น ำเสนอควำมเป็ น มำของโครงกำร
วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรดำเนินงำนของโครงกำร ตำแหน่งสถำนี และรูปแบบสถำนี เป็นต้น โดยใช้ในกำรเก็บแบบ
ประเมิ นควำมพึ่ งพอใจกำรประชำสั มพั นธ์ โครงกำร ในรัศมี 500 เมตร จำกจุ ดกึ่ งกลำงสถำนี และกำรชี้ แจง
รำยละเอียดโครงกำรให้กับหน่วยงำนรำชกำร/เอกชน ในรัศมี 100 เมตร
- เอกสำรประกอบกำรประชุม และ PowerPoint Presentation น ำเสนอควำม
เป็นมำของโครงกำร วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรดำเนินงำนของโครงกำร ตำแหน่งสถำนี และรูปแบบสถำนี
- โบร์ ชั วร์ ประชำสั มพั นธ์ โครงกำร เพื่ อประชำสั มพั นธ์ ข้ อมู ลรำยละเอี ยดของ
โครงกำร ควำมเป็นมำของโครงกำร วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน และรูปแบบสถำนี
- เว็ บ ไซต์ ส ำหรั บ กำรประชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำรกำรจั ด เวที ก ำรประชุ ม
ประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในวันที่ 31 สิงหำคม 2560

(แผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำร)
ภาพที่ 9.3-1 สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
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(เอกสำรประกอบกำรประชุม)

(โบร์ชัวร์ประชำสัมพันธ์โครงกำร)

(PowerPoint Presentation นำเสนอนำเสนอ)

(เว็บไซต์ประชำสัมพันธ์)
ภาพที่ 9.3-1 (ต่อ)
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(ป้ำยประชำสัมพันธ์)
ภาพที่ 9.3-1 (ต่อ)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-12

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-13

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-14

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-15

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 3-3
สั่นสะเทือน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-16

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-17

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-18

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-19

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-20

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-21

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

ผ3-22

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 4
สังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 4-1
แบบสัมภาษณ์โครงการ
ครัวเรือน รัศมี 500 เมตร ในพืนที่โครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-1

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-2

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-3

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-4

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-5

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 4-2
แบบสัมภาษณ์โครงการ
เจ้าหน้าที่องค์กร รัศมี 500 เมตร ในพืนที่โครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-6

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-7

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-8

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-9

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-10

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 4-3
การประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-11

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-12

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-13

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-14

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-15

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-16

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-17

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-18

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-19

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-20

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-21

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-22

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-23

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-24

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-25

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-26

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-27

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-28

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-29

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-30

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-31

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-32

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-33

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-34

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-35

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-36

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-37

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-38

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-39

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-40

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-41

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-42

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-43

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-44

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-45

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-46

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-47

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-48

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-49

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-50

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-51

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-52

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-53

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-54

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-55

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-56

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-57

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-58

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-59

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ4-60

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 5
แบบการก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-1

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-2

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-3

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-4

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-5

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-6

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-7

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-8

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-9

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-10

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-11

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-12

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-13

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ5-14

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 6
เอกสารการประชุม/ใบเสนอราคา/
การรือย้ายระบบสาธารณูปโภค

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ6

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ6-1

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ6-2

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ6-3

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ6-4

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ6-5

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ6-6

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 7
เอกสารแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร)
การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ7

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ7-1

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

ภาคผนวกที่ 8
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาธร)
ปี 2538

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-1

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-2

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-3

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-4

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-5

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-6

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-7

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-8

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-9

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-10

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-11

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-12

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-13

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-14

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-15

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-16

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-17

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-18

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-19

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-20

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-21

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-22

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-23

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-24

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-25

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-26

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-27

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-28

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-29

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-30

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-31

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-32

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-33

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-34

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-35

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-36

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-37

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-38

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-39

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-40

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-41

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-42

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-43

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-44

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-45

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-46

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-47

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-48

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-49

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-50

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-51

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-52

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-53

สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ช่องนนทรี-สาทร) การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)

ผ8-54

