
แผนที่แนวสายทางโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)
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จุดที่ 1
ทางแยกต่างระดับจตุโชติ

จุดที่ 3
ทางข้ึน-ลงถนนหทัยราษฎร์ 2 

จุดที่ 4
พื้นที่ให้บริการทางพิเศษ 

(Service Area)

จุดที่ 5
ทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อ 

MR 10 และ MR 6

จุดที่ 2
ด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ 1, 2

และหทัยราษฎร์ 1

จุดที่ 6
ทางข้ึน-ลง ถนนลำลูกกา

2 3 4 5 6

บทนำ

สืบเนื่องจากการประชุมติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการรูปแบบการพัฒนาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ของ กทพ. และ
โครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ของ ทล. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางพิเศษ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในการประชุมเมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งร ะบบ
ซึ่งโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอผล
การศึกษาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาดังกล่าว 

ดังนั้น กทพ. จึงต้องทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR10) เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะที่เกี่ยวข้อง (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโครงการของคณะรัฐมนตรีต่อไป
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1. เพื่อทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
2. เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ

สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ
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เป็นทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร โครงสร้างส่วนบนเป็นชนิดแผ่นพื้นวาง
บนคาน (Slab on Girder) แบบช่วงเดียว (Simple Span) ความยาวจะอยู่ในช่วง
ระหว่าง 20-35 เมตร โครงสร้างส่วนล่างเป็นเสาเด่ียวรูปตัว T และโครงสร้าง
ส่วนบนเป็นแผ่นพื้นหล่อในที่วางบนคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปตัว I

โครงสร้างของโครงการ

โครงสร้างคานคอนกรตีอัดแรงสำเร็จรปู ตัว I (Prestressed Concrete I-Girder)
โครงสร้างส่วนล่างเป็นเสาเดี่ยวรปูตัว T
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รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง

• ปรับแนวสายทางเดิมที่ กม. 11+040 ให้แนวสายทางเข้าเชื่อมกับถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3 (MR 10) รวมทั้งเชื่อมกับโครงการ MR 6
ซึ่งเป็นทางหลักที่เปลี่ยนแนวใหม่ให้สอดคล้องกับแผน MR Map และจุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3 (MR 10) รวมทั้งทางข้ึน-ลง
ถนนลำลูกกา

• ความเร็วออกแบบ (Design Speed) จากการศึกษาความเหมาะสมฯ เดิมได้ออกแบบความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ปรับความเร็วการ
ออกแบบใหมเ่ป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

1

000

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ

1. ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน

2. สามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางพิเศษ 
3. เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
4. รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต ทั้งการจราจรในระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง



ติดต่อสอบถาม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เจ้าของโครงการ)

เลขท่ี 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-558-9800  โทรสาร : 02-558-9788-9 / www.Exat-Chalongrat.com

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด (ด้านส่ิงแวดล้อม)
เลขท่ี 7 อาคารวิช่ัน บิสิเนส ปาร์ค ช้ัน 3 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-347-0154-5  โทรสาร : 02-347-0156

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)
เลขท่ี 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 12250
โทรศัพท์ : 02-318-7325  โทรสาร : 02-318-7236

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ด้านวิศวกรรม)
เลขท่ี 1/814 ซอย 60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-532-3623-33  โทรสาร : 02-532-3566

บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติง้ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)
เลขท่ี 118 ซอยรามอินทรา 67 แยก 6 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-538-4405  โทรสาร : 02-538-4405

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารอืผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ระหว่างวนัที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

การประชุมรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

การประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน, วันที่ 18 กันยายน, วันที่ 2 ธันวาคม, 16 ธันวาคม 2565

การสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนด้วยแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคญั

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง

ระยะดำเนินการ

คุณภาพอากาศ
• กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ ่นละออง เช่น การเปิด

ผิวหน้าดิน การกองวัสดุอุปกรณ์ การขุดเจาะ เป็นต้น จะต้อง
กระทำภายในรั้วทึบที่มีความสูงจากพื้นดินสูงอย่างน้อย 2
เมตร ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง 

• ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างและส่วนบรรทุกของรถบรรทุกที่ใช้
ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ให้มิดชิด 
เพื่อป้องกันมิให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

• ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง

การคมนาคมขนส่ง

• ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามแนวเส้นทางก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย
2 เดือน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้

• ติดต้ังป้าย สัญญาณเตือนภัย สัญญาณไฟ และป้ายเตือนให้ระวัง 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน

• ติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณทางแยกที่มีการจราจรหนาแน่น 
เพื่อให้ทราบสถานการณ์จราจรตลอดเวลา

• จัดให้มีระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนและ/หรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็ว

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ
ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน

ความสั่นสะเทือน

• ซ่อมบำรุงรักษาทางและรักษาความสะอาดบนทางพิเศษ
ทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดฝุ่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดจราจรบริเวณทางข้ึน-ลงทางพิเศษ ในช่วง
เวลาเร่งด่วนเข้า-เย็น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร 

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง
• จัดระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว โดยการติดสัญลักษณ์และ

เครื่องหมายจราจรเพื่อบอกทิศทาง และกำหนดความเร็วของรถ
• ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพพื้นผิวจราจร เช่น ความ

ขรุขระ รอยต่อบนผิวถนน ความไม่สม ่าเสมอของผิวจราจร 
เพื่อลดแรงกระแทก

• จำกัดความเร็วของยานพาหนะบนทางพิเศษ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่
กำหนด

• จัดให้มีด่านชั่งน ้าหนัก เพื่อควบคุมน ้าหนักรถบรรทุกที่เข้าใช้
ทางพิเศษ

ความสั่นสะเทือน
เศรษฐกิจและสังคม
• รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน EXAT call center 

1543 เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการเพื่อได้
นำมาดำเนินการและแก้ไขให้เหมาะสม

• กำหนดใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบดา้นความสั่นสะเทือน
• กิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องแจ้งให้ชุมชนทราบ  

ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
• ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรทุกสัปดาห์
• กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การเจาะเสาเข็ม 

การก่อสร้างฐานราก กำหนดให้อยู่ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น.

งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารประชาสัมพนัธ์โครงการ ชุดที่ 2
เดือนมกราคม 2566

โครงการทางพิเศษ
สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

ช่วงจตุโชต-ิถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)
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ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
มูลค่าการลงทุนของโครงการฯ ประมาณ 33,000 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
(EIRR)

19.57%

อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อการลงทุน (B/C)

2.34 เท่า

มูลค่าปัจจุบัน 
(NPV)

29,471 ล้านบาท

เศรษฐกิจและสังคม
• รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน EXAT call center 

1543 เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการเพื่อได้
นำมาดำเนินการและแก้ไขให้เหมาะสม

ระดับเสียง

• กำหนดใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียง
• กิจกรรมใดๆที่ก ่อให ้ เกิดเสียงดัง ต้องแจ้งให ้ชุมชนทราบ 

ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
• ติดต้ังกำแพงกันเสียงชั่วคราวบริเวณพื้นที่ที่ได้รับระดับเสียงดัง

เฉลี่ยเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ 
• กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเจาะเสาเข็ม 

การก่อสร้างฐานราก กำหนดให้อยู่ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. 

การโยกย้ายและการเวนคืน
• ดำเนินการเวนคืนและจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562


