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1. ความเป็นมาของโครงการ 

สืบเนื่องจากการประชุมติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มี
ข้อสั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการรูปแบบการพัฒนาโครงการทาง
พิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ของ กทพ. และโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) 
ของ ทล. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่าย
ทางพิเศษ  

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบ
รายงานผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งโครงการทางพิเศษสาย
ฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอผลการศึกษาใน
การประชุมคณะรัฐมนตรเีมือ่วันที่ 5 เมษายน 2565 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาดังกล่าว  

ต่อมาคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ 
กทพ. ดำเนินการโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระยะที่ 1 (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) และอนุมัติ
ให้ กทพ. ดำเนินการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ส่วนต่อขยายไปยัง
โครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
มติคณะรัฐมนตรทีี่เก่ียวข้อง และนำเสนอขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป  

ดังนั้น กทพ. จึงต้องทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วง
จตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะที่
เกี่ยวข้อง (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโครงการของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1) เพื่อทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทาง
พิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
 2) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
รอบที่ 3 (MR 10) 
 3) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา  

3. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการพัฒนาโครงการ 

 1) ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2) สามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและ
โครงข่ายทางพิเศษ  
 3) เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง 
 4) รองรบัปริมาณการจราจรในอนาคต ทั้งการจราจรในระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 

4. แนวสายทางและองค์ประกอบของโครงการ 

4.1 แนวสายทางโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) 

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 
(MR 10) มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติมุ่งไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครตะวันออก (ทางหลวงแผ่นดินกมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก) ถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ 
ถนนคลองเก้า เพื่อเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (MR 10) ที่บริเวณแขวงคลองสิบ เขต
หนองจอก และเลี้ยวไปทางทิศเหนือเพื่อเชื่อมต่อถนนลำลูกกา ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการบรเิวณคลองหกวาสายล่าง มี
ระยะทางรวมตลอดแนวสายทาง 19.25 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นระยะทางของแนวสายทางหลักประมาณ 15.75 
กิโลเมตร และเป็นระยะทางของทางขึ้น-ลง ที่เชื่อมต่อกับถนนลำลูกกา ประมาณ 3.50 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ แนวสายทางโครงการฯ ตัดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3 เขต 1 อำเภอ 4 แขวง 2 ตำบล ประกอบด้วย แขวงออเงิน 
เขตสายไหม แขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ตำบลลำลูกกา และตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แนวสายทางและองค์ประกอบของโครงการ 
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(1) จุดที่ 1 ทางแยกต่างระดับจตุโชติ  

  ทางแยกต่างระดับ จตุโชติ เป็นทางขึ้น-ลงที่ออกแบบไว้สำหรับเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษฉลองรัช และ
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) โดยผู้ใช้ทางที่มาจากถนนกาญจนาภิเษก 
สามารถใช้ทางขึ้น (สีน้ำเงิน) ขนาด 1 ช่องจราจร เพื่อเดินทางเข้าโครงการฯ ขณะเดียวกันหากผู้ใช้ทางที่เดินทางมาจาก
แนวสายทางของโครงการฯ สามารถใช้ทางลง (สีแดง) ขนาด 1 ช่องจราจร เพื่อเดินทางไปยังถนนกาญจนาภิเษก ดังแสดง
ในรูปที่ 2   

 

รูปที่ 2 ทางแยกต่างระดับจตโุชติ 

(2) จุดที่ 2 ด่านเก็บค่าผ่านทางจตโุชติ และด่านเกบ็ค่าผ่านทางหทัยราษฎร์ 1 

  ด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางทีอ่ยู่บนทางยกระดับ ประกอบด้วย ด่านจตุโชติ 1 และ
ด่านจตุโชติ 2 โดยด่านจตุโชติ 1 เป็นด่านขาเข้าของโครงการฯ ที่รองรับรถจากทางพิเศษฉลองรัช และถนนกาญจนาภิเษก 
เพื่อเดินทางไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (MR 10) ส่วนด่านจตุโชติ 2 เป็นด่านขาออกของ
โครงการฯ โดยผู้ใช้ทางสามารถเดินทางผ่านทางออกด่านจตุโชติ 2-1 (ขาออก) เพื่อเดินทางไปยังทางพิเศษฉลองรัช ในทาง
กลับกันสามารถเดินทางผ่านทางออกด่านจตุโชติ 2-2 (ขาออก) เพื่อเดินทางไปยังถนนกาญจนาภิเษกทางด้านทิศเหนือ 
และทิศใต้ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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  ด่านเก็บค่าผ่านทางหทัยราษฎร์ 1 เป็นด่านเก็บค่าผ่ านทางที่ อยู่บนทางระดับดิน ประกอบด้วย  
ด่านหทัยราษฎร์ 1 (ขาเข้า) และด่านหทัยราษฎร์ 1 (ขาออก) โดยด่านหทัยราษฎร์ 1 (ขาเข้า) จะรองรับรถที่ต้องการใช้
โครงการฯ จากถนนหทัยราษฎร์ และถนนข้างเคียง เพื่อเดินทางไปยังทางพิเศษฉลองรัช ส่วนด่านหทัยราษฎร์ 1 (ขาออก) 
จะรองรับรถที่มาจากทางพิเศษฉลองรัช และถนนกาญจนาภิเษก เพื่อเดินทางออกไปยังถนนหทัยราษฎร์ และถนนข้างเคียง 
ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยในบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ และด่านเก็บค่าผ่านทางหทัยราษฎร์ 1 ได้มีการออกแบบ
ถนนบริการ (Service Road) ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออกระหว่างพื้นที่
ได้อย่างสะดวก และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

 
รูปที่ 3 ด่านเก็บค่าผ่านทางจตโุชติ และด่านเกบ็คา่ผ่านทางหทัยราษฎร์ 1 
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รูปที่ 4 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหทัยราษฎร ์1 

 

(3) จุดที่ 3 ทางขึ้น-ลง ถนนหทัยราษฎร์ 2 

ทางขึ้น-ลง ถนนหทัยราษฎร์ 2 เป็นทางขึ้น-ลงที่ออกแบบเพื่อรองรับรถที่ต้องการเดินทางเข้าออก
โครงการฯ บริเวณถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ และถนนไมตรีจิต ตลอดจนถนนข้างเคียง โดยในบริเวณพื้นที่ 
ทางขึ้น-ลง ถนนหทัยราษฎร์ ประกอบด้วย ถนนบริการ (Service Road) ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก และด่านเก็บค่า
ผ่านทาง ซึ่งตั้งอยู่บนทางระดับดิน ได้แก่ ด่านหทัยราษฎร์ 2 (ขาเข้า) และด่านหทัยราษฎร์ 2 (ขาออก) โดยผู้ใช้ทางที่
ต้องการเข้าโครงการฯ สามารถเดินทางผ่านถนนบริการ ด่านหทัยราษฎร์ 2 (ขาเข้า) และใช้ทางขึ้น (สนี้ำเงิน) เพื่อเข้า
สู่แนวสายทางของโครงการฯ กรณีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้แนวสายทาง จำเป็นต้องเข้าด่านชั่งน้ำหนัก เพื่อ
ตรวจสอบน้ำหนักว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ส่วนผู้ใช้ทางที่ต้องการเดินทางออกจากโครงการฯ สามารถใช้ทางลง 
(สีแดง) เข้าด่านหทัยราษฎร์ 2 (ขาออก) ผ่านถนนบริการ เพื่อเดินทางออกไปยังถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ ถนน
ไมตรีจิต และถนนข้างเคียง ดังแสดงในรูปที่ 5 ถึง รูปที่ 7 
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ด่านหทัยราษฎร์ 2 
(ขาเข้า)

ด่านหทัยราษฎร์ 2 
(ขาออก)

 
รูปที่ 5 ทิศทางการเดินทางเข้าออกทางพิเศษ บริเวณถนนหทัยราษฎร์ 

ด่านหทัยราษฎร์ (ขาเข้า)

ด่านหทัยราษฎร์ (ขาออก)

ด่านหทัยราษฎร์ (ขาเข้า)

ด่านหทัยราษฎร์ (ขาออก)

ด่านหทัยราษฎร์ 2 (ขาเข้า)

ด่านหทัยราษฎร์ 2 (ขาออก)
ด่านชั่งน้ าหนักรถบรรทุก

 
รูปที่ 6 ทางขึ้น-ลง ถนนหทัยราษฎร ์2 
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รูปที่ 7 ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 

(4) จุดที่ 4 พื้นทีใ่ห้บริการทางพิเศษ (Service Area)  

 จุดที่ 4 เป็นพื้นที่ให้บริการทางพิเศษ (Service Area) ตั้งอยู่บริเวณ กม. 11+040 ถึง กม. 13+600  
มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 69.35 ไร่ ประกอบด้วย สำนักงานของ กทพ. เพื่อให้บริการประชาชน พื้นที่จอดรถขนาด
ใหญ่ พื้นที่จอดรถขนาดเล็ก อาคารสถานีตำรวจและกู้ภัย ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น 
ดังแสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9  

 
รูปที่ 8 พืน้ที่ให้บริการทางพิเศษ (Service Area) 
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รูปที่ 9 ภาพจำลองพื้นทีใ่ห้บริการทางพิเศษ (Service Area) 

(5) จุดที่ 5 ทางแยกต่างระดับ เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) และ MR 6 

ทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อระหว่างทางพิเศษกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3  
(MR 10) และ MR 6 ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับโครงการ MR 10 และโครงการ MR 6 ของ
กรมทางหลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงออกแบบให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปยังถนนลำลูกกา ผ่านด่านเก็บ 
ค่าผ่านทางลำลูกกาขาเข้าและขาออก ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ทางยกระดับ ดังรูปที่ 10 

ด่านเก็บค่าผ่านทางล าลูกกา
(ขาออก)

ด่านเก็บค่าผ่านทางล าลูกกา
(ขาเข้า)

ทางขึ้นทางพิเศษ
สัญลักษณ์
ทางขึ้นทางพิเศษ
ทางลงทางพิเศษ

สัญลักษณ์

 
รูปที่ 10 ทางแยกต่างระดับเชือ่มต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (MR 10) และ MR 6 
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(6) จุดที่ 6 ทางขึ้น-ลง ถนนลำลูกกา 

 ทางขึ้น-ลง ลำลูกา เป็นทางขึน้-ลงที่รองรับรถที่ต้องการเข้าออกโครงการฯ บริเวณถนนลำลูกกา โดยผู้ใช้
ทางที่ต้องการเข้าโครงการฯ สามารถเดินทางโดยใช้ทางขึ้น (สีน้ำเงิน) กรณีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้แนวสาย
ทาง จำเป็นต้องเข้าด่านชั่งน้ำหนัก เพื่อตรวจสอบน้ำหนักว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ในทางกลับกันหากผู้ใช้ทาง
ต้องการเดินทางออกไปยังถนนลำลูกกาสามารถใช้ทางลง (สีแดง) เพื่อเดินทางออกไปยังถนนลำลูกกาทั้งทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก ดังแสดงในรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 ทางขึ้น-ลง ถนนลำลูกกา 

4.2 โครงสร้างทางพิเศษ 

 รูปแบบโครงสร้างทางพิเศษจะเป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) มีโครงสร้างส่วนล่างของทางพิเศษเป็นเสา
เดีย่วรูปตัว T และส่วนบนเป็นแผ่นพื้นวางบนคาน (Slab on Girder) แบบช่วงเดียว (Simple Span) โดยระบบคานที่
ใช้จะเป็นคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปตัว I ส่วนของพื้นสะพานจะเป็นรูปแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่เท
ทับผิวหน้าด้วย Asphaltic Concrete ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 รูปแบบโครงสร้างทางพิเศษของโครงการ 
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4.3 ด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง และอตัราค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ  

4.3.1 ด่านเก็บค่าผ่านทาง และระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง 

 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการเป็นระบบปิด ซึ่งมีความเหมาะสมกับรูปแบบของโครงการทางพิเศษที่เป็น
ทางพิเศษระหว่างเมือง โดยระบบเก็บค่าผ่านทางของโครงการ คือ ระบบ M-Flow ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
แบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) และใช้เทคโนโลยี AI มาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยกล้องตรวจบันทึกภาพป้าย
ทะเบียนรถ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Video Tolling แทนการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบระบบไม้กั้น ทำให้ผู้ใช้
ทางสามารถขับขี่ผ่านด่านฯ โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ สามารถรองรับปริมาณรถได้ 2,000 - 2,500 คัน/ชม./
ช่องทาง เร็วกว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่ถึง 5 เท่า ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานได้กับรถยนต์ทุกประเภทที่ได้รับ
อนุญาตให้วิ่งบนทางพิเศษ ทั้งรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึน้ไป ดังรูปที่ 13 และรูปที่ 14 

 

รูปที่ 13 ตัวอย่างระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ M-Flow  

 

รูปที่ 14 การออกแบบระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบ M-Flow ของโครงการ 
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4.3.2 อัตราการเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ 

 อัตราค่าผ่านทางพิเศษของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ปีเปิดให้บริการ (พ.ศ.2570) กำหนดอัตราค่าผ่านทางแรกเข้าที่ 20 บาท เก็บ
เพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร สำหรับรถ 4 ล้อ และมีการปรับค่าผ่านทางทุก 5 ปี ตามค่าเฉลี่ยดัชนี
ราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ซึ่งอัตราค่าผ่านทางของรถแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาด
และประเภทของรถ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 อัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษสายฉลองรชั-นครนายก-สระบุรี  
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (MR 10) ปี พ.ศ. 2570 

ปี 
วิเคราะห ์

ประเภทรถ รถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ รถมากกว่า 10 ล้อ 

ทางขึ้น / 
ทางลง 

จตุโชต ิหทัยราษฎร ์
MR6 /  
MR10 

ลำลูกกา จตุโชต ิหทัยราษฎร ์
MR6 /  
MR10 

ลำลูกกา จตุโชต ิหทัยราษฎร ์
MR6 /  
MR10 

ลำลูกกา 

ปี 2570 
(ปีเปิด) 

จตุโชต ิ 0 25 45 45 0 55 85 85 0 80 130 130 

หทัยราษฎร ์ 25 0 35 35 55 0 75 75 80 0 110 110 

MR6 / MR10 45 35 0 0 85 75 0 0 130 110 0 0 

ลำลูกกา 45 35 0 0 85 75 0 0 130 110 0 0 
 

4.4 แผนการดำเนินโครงการ  

 แผนการดำเนินโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

• การทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม และจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ  
• การนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ  
• ขออนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1 เดือน 
• ตรา พ.ร.ฎ. เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 6 เดือน 
• จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 24 เดือน (พ.ศ. 2567 - 2568) 
• ก่อสรา้งโครงการ ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 36 เดือน (พ.ศ. 2567 - 2570)  

 

5. มูลค่าลงทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการลงทุนโครงการ  

5.1 มูลค่าลงทุนโครงการ 

 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 
(MR 10) มีมูลค่าลงทุนโครงการประมาณ 33,400 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 7,300 ล้านบาท 
และค่ากอ่สร้างโครงการ (รวมค่าควบคุมงาน) ประมาณ 26,100 ล้านบาท  

5.2 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ  

 ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (MR 10) สามารถพิจารณาได้จากผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะประกอบด้วย 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of 
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Return: EIRR) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) โดยผลการวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2 โดยมีมูลค่าปัจจุบันสทุธิ (NPV) เท่ากับ 29,471.49 ล้านบาท และ
มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 2.34 ตลอดจนมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 
เท่ากับ 19.57 (มากกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 12 ตามเกณฑ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

ดัชนีชี้วัด ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ 
NPV (ล้านบาท) 29,471.49 
EIRR* (ร้อยละ)  19.57 
B/C Ratio (เท่า) 2.34  

หมายเหต ุ: * อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี ซ่ึงเป็นค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนสำหรับประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของ สศช. 

5.3 รูปแบบการลงทุนโครงการ 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานโครงการ 

6. การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

 โครงการฯ ระยะทางประมาณ 19.25 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ระยะห่างข้างละ 500 
เมตรจากกึง่กลางแนวสายทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 3 เขต 1 อำเภอ 4 แขวง 2 ตำบล แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 15 

ตารางที่ 3 พื้นทีศ่ึกษาของโครงการ 

จังหวดั เขต/อำเภอ  แขวง/ตำบล  

กรุงเทพมหานคร 

สายไหม ออเงนิ 

คลองสามวา 
สามวาตะวันตก 
สามวาตะวันออก 

หนองจอก คลองสิบ 

ปทุมธานี ลำลูกกา 
ลำลูกกา 

บึงทองหลาง 

6.1 ขอบเขตการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา  

งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง
การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการดำเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลโครงการและงานประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงดังรูปที่ 16 โดยมีระยะเวลาในการศึกษารวม 12 เดือน (360 วัน) 
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 
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รูปที่ 15 พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
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รูปที่ 16 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาของโครงการ 

จัดทำรายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การศึกษา 
ด้านวิศวกรรม 

การทบทวนข้อมูล 
ด้านวิศวกรรมและการจราจร 

การสำรวจข้อมลูเพ่ิมเติม 
ด้านวิศวกรรมและการจราจร 

การพัฒนาแบบจำลอง 
การขนส่งและการคาดการณ์ 

ปริมาณจราจร 

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

การทบทวนผลการศึกษาและ 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 

การสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่าง 
ปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม 

การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง 
แผนปฏิบัตกิารดา้นสิ่งแวดล้อม  

ท่ีได้รับความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2564 

การจัดทำร่างรายงานการขอ 
เปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 

การจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการในรายงานการ 

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
เสนอสำนักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

การจัดทำรายงานการขอ 
เปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม เสนอคณะกรรมการ 
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 

การลงพืน้ท่ีก่อนการรับฟังความคิดเหน็ 
ของประชาชน 

(เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565) 

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งท่ี 1 

(รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา) 
(วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565) 

การจัดประชุมกลุม่ย่อย 
(เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565) 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งที ่2 

(รับฟงัความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม) 

(วันท่ี 10 มกราคม 2566) 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  16 

6.2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สำคัญ และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อุตุนิยมวทิยาและ
คุณภาพอากาศ 
      

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบ 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่กำหนด 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : จำนวน 3 สถานี ได้แก ่
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง, ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง, ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง,ปริมาณ
ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง, ทิศทางและ
ความเร็วลม 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน
ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โดยตรวจวัดเป็นเวลา 5 วัน
ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยดุราชการ) 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  17 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการปอ้งกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการสรุปได้ดังนี้ 
1. การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เกิดจากกิจกรรมการ
เตรียมพื้นที่และการปรับถมดิน ซึ่ งจากการประเมิน
ปริมาณฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์รวมกับผลการตรวจวัดใน
สภาพปัจจุบัน พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองเกิดขึ้นสูงสุดที่
ระยะ 25 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีค่าฝุ่นละออง
รวม (TSP) เท่ากับ 87.2 มค.ก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 44.1 มค.ก./
ลบ.ม. ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 

ระยะก่อสร้าง 
1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การ

เปิดผิวหน้าดิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง การกองวัสดุ
อุปกรณ์ การขุดเจาะ จะต้องกระทำภายในรั้วทึบท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินสูงอย่างน้อย 2 เมตร ตลอดเวลาที่
ทำการก่อสร้าง 

2) จัดเก็บหรือโยกย้ายสิ่งกอ่สร้างและวัสดุที่เกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้วออกจากบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างใหเ้ร็วท่ีสุด 

3) ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างและส่วนบรรทุกของ
รถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบ หรือวัสดุ
ที่คล้ายกัน ให้มิ ด ชิด เพื่ อป้องกันมิ ให้มีการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง 

4) การก่อสร้างบนถนนที่มีอยู่ปัจจุบัน จะต้องทำความ
สะอาดเศษดิน โคลน ทราย ที่ตกหล่นอยู่บนผิวถนน
รอบนอกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน โดยต้อง
ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเวลา 05.00 น. ทั้งนี้ ต้อง
มีการป้องกันไม่ให้เศษดิน/โคลนจากการทำความ
สะอาดดังกล่าว ไหลลงสู่ระบบระบายนำ้สาธารณะด้วย 

ระยะก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง
, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง, ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง, ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง, ทิศทางและความเร็วลม 
ระยะเวลาดำเนินการ : : ดำเนินการทุก 1 เดือน  
เมื่อมีการก่อสร้างผ่านสถานีตรวจวัดนั้น ๆ (เฉพาะ
กิจกรรมการก่อสร้างที่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ ได้แก่ งานเปิดหน้าดิน งานก่อสร้าง
ฐานราก) โดยตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนือ่ง 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  18 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมกอ่สร้างและระยะก่อสร้าง 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อุตุนิยมวิทยา 
และคุณภาพอากาศ (ต่อ) 

2. มลพิษทางอากาศอื่นๆ จากการใช้อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่งจากการประเมินปริมาณมลพิษทาง
อากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการด้วย
แบบจำลองคณิตศาสตร์รวมกับผลการตรวจวัดในสภาพ
ปัจจุบัน พบว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นสูงสุดที่
ระยะ 25 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีค่าคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.70 ppm และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX) 0.074 ppm ซึ่งมีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ำหนด 

5) กรณีการก่อสร้างบนถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะต้องทำ
ความสะอาดเศษดิน โคลน ทราย ที่ตกหล่นอยู่บนผิวถนน
ออกจากพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจำตลอดช่วงที่ทำการ
ก่อสร้าง 

6) ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง 

7) บำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรม
ก่อสร้างและขนส่งอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  19 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับเสียง 
 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบ 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่กำหนด 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี  : ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hour), 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours), ระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax), ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และ
ระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) 
ระยะเวลาดำเนินการ :  ดำเนินการ 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โดย
ตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดา
และวันหยุดราชการ) 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  20 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง (ต่อ) 
 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านเสียงจากเครื่องจักร ได้แก่ การปรับพื้นที่ และการ
เจาะเสาเข็ม  ซึ่ งจากการประเมินระดับเสียงจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการรวมกับผลการ
ตรวจวัดในสภาพปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่อ่อนไหว หมู่บ้าน 
และชุมชน โดยส่วนใหญ่ ได้ รับ เสียงอยู่ ใน เกณฑ์
มาตรฐาน ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ยกเว้นบริเวณหมู่บ้าน
และชุมชน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ (1) หมู่บ้านเรซิโอโฮม
รามอินทรา-จตุโชติ (2) ชุมชนราษฎรษ์นิมิตสัมพันธ์  
(3) ชุมชนคลองลำกะดาน (4) ชุมชนดารุณสลาม
สร้างสรรค์ (5) หมู่ที่ 17 บา้นคลองหกวา และ (6) หมู่ที ่
18 บ้านคลองหกวา ซึ่งได้รับเสียงเกินค่ามาตรฐาน จึง
กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงช่ัวคราวในพื้นที่
ก่อสร้างบริเวณดังกล่าว 

ระยะก่อสร้าง 
1) เมื่ อ เริ่ มก่ อสร้ าง กทพ . และผู้ รั บจ้ างก่ อสร้ าง

ดำเนินการประสานงานและแจ้งรายละเอียดโครงการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในท้ องถิ่น เพื่ อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ 

2) กำหนดใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง 
3) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การ

เจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก กำหนดให้อยู่
ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น.  

4) กิจกรรม ใด  ๆ  ที่ มี เสี ย งดั ง ต้ องมี ก ารแจ้ งให้
ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ โครงการทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

5) ติดตั้งกำแพงกันเสียงช่ัวคราวบริเวณพื้นที่ที่ได้รับ
ระดับเสียงดังเฉลี่ยเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ จำนวน 6 
จุด ได้แก่ หมู่บ้านเรซิโอโฮมรามอินทรา-จตุโชติ 
ชุมชนราษฎรษ์นิมิตสัมพันธ์ ชุมชนคลองลำกะดาน 
ชุมชนดารุณสลามสร้างสรรค์ หมู่ที่ 17 บ้านคลอง
หกวา และ หมู่ที่ 18 บ้านคลองหกวา 

ระยะก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี  : ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hour), 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours), ระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax), ระดับเสียงพื้นฐาน (L90), ระดับ
เสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) และการวิเคราะห์
เสียงรบกวน 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการทุก 1 เดือน เมื่อมี
การก่อสร้างผ่านสถานีตรวจวัดนั้น ๆ (เฉพาะกิจกรรม
การก่อสร้างที่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบด้านเสียงที่
สำคัญ  ได้แก่ งานตอกเสาเข็ม/เจาะเสาเข็ม งาน
ก่อสร้างฐานราก) โดยตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ) 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  21 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดบัเสียง (ต่อ) 
 

 6) การปฏิบัติงานของคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง หรือ
พื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง โดยให้เป็นไปตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงรวมทั้ง
ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ
ประกาศ ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน  
8 ช่ัวโมงต่อวัน ต้องไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ 

7) จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู 
(Ear Plug) หรือท่ีครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น สำหรับ
คนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีเสียงดัง 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  22 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมก่อสรา้งและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ความสั่นสะเทือน 
 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบ 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่กำหนด 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
พ้ืนทีด่ำเนินการ : จำนวน 3 สถาน ีได้แก่ 
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี  : ความเร็วสู งสุดของอนุภาค (Peak particle 
velocity) และความถีข่องความสั่นสะเทือน (Frequency) 
ระยะเวลาดำเนินการ :  ดำเนินการ 1 ครั้ ง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โดย
ตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดา
และวันหยุดราชการ) 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  23 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ระยะเตรียมกอ่สร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ความสั่นสะเทือน (ตอ่) 
 

ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร ได้แก่ การปรับ
พืน้ที่โดยใช้รถ รถบูลโดเซอร์และรถบรรทุก ซึ่งจากการ
ประเมินความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ พบว่า พื้นที่อ่อนไหว หมู่บ้าน และชุมชน 
ได้รับความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถ
รับรู้ได้ ถึง ระดับที่มนุษย์สามารถรบัรู้ได้โดยง่าย และไม่
เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก ่

ระยะก่อสร้าง 
1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน 

จะต้องแจ้งประชาชนหรือผู้ประกอบการข้างเคียงให้
ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

2) กำหนดใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือน 

3) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น 
การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก กำหนดให้อยู่
ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น.  

4) ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องจักรทุกสัปดาห์ โดย
เจ้าหน้าที่หรือวิศวกรผู้เช่ียวชาญ เพื่อไม่ให้มีความ
สั่นสะเทือนที่ ผิดปกติ  หากจำเป็นต้องซ่อมแซม
เครื่องจักรขนาดใหญ่ ให้นำไปซ่อมที่โรงซ่อมบำรุงนอก
พืน้ที่ก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี  : ความเร็วสู งสุดของอนุภาค (Peak particle 
velocity) และความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency) 
ระยะเวลาดำเนินการ :  ดำเนินการทุก 1 เดือน เมื่อมี
การก่อสร้างผ่านสถานีตรวจวัดนั้น ๆ (เฉพาะกิจกรรม
การก่อสร้างที่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือนที่สำคัญ ได้แก่ งานตอกเสาเข็ม/เจาะเสาเข็ม 
งานก่อสร้างฐานราก) โดยตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ) 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  24 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การคมนาคมขนส่ง 
  

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ในช่วงการเตรียมก่อสร้าง จะมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนน เช่น 
สายไฟ สายโทรศัพท์ ท่อประปา เป็นต้น ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบกับการคมนาคมบ้าง แต่เป็นเพียงผลกระทบ
ช่ัวคราวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กำหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่อไป 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
1) ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ให้ดำเนินการ

สำรวจปริมาณการจราจร จำนวน 3 จุด เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านการคมนาคมขนส่ง ที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

2) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามแนวเส้นทางก่อนการ
ก่อสร้างอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้ ผู้ ใช้เส้นทาง
สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอืน่ได้ 

3) ประสานหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคเพื่อวาง
แผนการก่อสร้างสาธารณูปโภคทดแทนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ก่อนท่ีจะทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
เดิม 

ระยะเตรียมกอ่สรา้ง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : ถนนหทัยราษฎร์, ถนนนิมิตใหม่ 
และถนนลำลูกกา 
ดัชนี : ชนิดและปริมาณการจราจร 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการ 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ 
 

 
 

 

 
 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    ระยะก่อสร้าง 

มีการเบี่ยงทางเท้าและเบี่ยงช่องจราจรเป็นบางช่วง 
อาจทำให้การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม เมื่ อการรื้อย้ ายสาธารณู ป โภคแล้ วเสร็ จ 
โครงการจะคืนทางเท้าและผิวจราจรโดยทันที  

ระยะกอ่สร้าง 
1) ติดตั้งป้าย สัญญาณเตือนภัย สัญญาณไฟ และป้ายเตือน

ให้ระวัง บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างเพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน 
2) ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางแยกที่มีการจราจร

หนาแน่น เพื่อให้ทราบสถานการณ์จราจรตลอดเวลา 
3) จัดให้มีระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถ

ช่วยเหลือประชาชนและ/หรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างรวดเร็ว 

4) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้กีดขวางการจราจร 
5) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน 

ระหว่างเวลา 07.00 - 09.00 น. และ 16.00 – 18.00 น. 
6) จัดให้ มี เจ้ าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกด้ าน

การจราจรให้กับผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในช่วงเวลา
เร่งด่วน ในกรณีที่การก่อสร้างตัดผ่านพื้นที่ ชุมชน 
โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ  และจุดตัดเส้นทางคมนาคม 

7) ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายระหว่างการก่อสร้าง 
และหลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

ระยะก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : ถนนหทัยราษฎร์, ถนนนิมิตใหม่ และ 
ถนนลำลูกกา 
ดัชนี : ชนิดและปริมาณการจราจร 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง (เมื่อมีการก่อสร้างผ่านสถานี 
ตรวจนับ) 
 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสรา้งและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ 
 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
กิจกรรมการเตรียมพื้นท่ีก่อสร้างในเขตทางจำเป็นต้อง
รื้อย้ายสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับ
การก่อสร้างทางพิเศษ โดยในระหว่างการก่อสร้างทาง
พิเศษ จะมีการก่อสร้างฐานรากของ จากการสำรวจ
ระบบสาธารณูปโภคที่ต้องดำเนินการรื้อย้ายตามแนว
เส้นทางโครงการ พบว่า มีระบบสาธารณูปโภคที่ต้อง
รื้อย้ายสำหรับการก่อสร้างทางพิเศษ ประกอบด้วย 
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ระบบเสาไฟส่องสว่าง 
รวมถึงระบบสื่อสารต่างๆ โดยก่อนการรื้อย้ายระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ จะต้องติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
ช่ัวคราวในพื้นที่แทนให้แล้วเสร็จก่อนจึงดำเนินการรื้อ
ย้ายระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวออกจากพื้นที่
ก่อสร้าง ซึ่งอาจทำระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่
โครงการให้บริการไม่ได้ชั่วคราว ทั้งนี้ต้องมีการให้ 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
1) ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคที่

เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการรื้อย้ายและติดตั้งระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่  ไฟฟ้ า ประปา และ
โทรศัพท์  ทั้ งก่อนและระหว่างการรื้อย้ายอย่ าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ดำเนินการในเวลาใกล้เคียงกันและ
แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 

2) ประชาสัมพันธ์แผนการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก
การรื้อย้ายระบบสาธารณปูโภคทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประกาศแจ้งให้
ประชาชนที่ สัญ จรไปมาทราบล่วงหน้ าก่อน
ดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โดยติดตั้งไว้ที่
บริเวณก่อสร้าง และต้องดูแลรักษาป้ายดังกล่าว
ไม่ให้เกิดการลบเลือนของข้อความทีป่ระกาศตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ โดยจะยกป้ายประกาศออก
ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการซ่อมแซมและสามารถใช้งานได้
ตามปกติแล้ว 

ระยะเตรียมก่อสรา้ง 
ไม่ได้กำหนด 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ (ต่อ) 
 

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณปูโภค ให้เร่ง
ดำเนินการจัดทำโครงการและงบประมาณในการรื้อ
ย้าย และจัดทำแผนงานการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับ
แผนงานการก่อส ร้ างโครงการ และต้ องมี การ
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการรื้อย้ายระบบ
สาธารณูปโภคให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้ า 
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การรื้อย้ายสาธารณูปโภคจะ
เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ตลอดตามแนวเส้นทาง แต่จะมีการ
ก่อสร้างทดแทนก่อนทำการรื้อย้าย ทำให้ผลกระทบที่
เกิดขึ้นโดยตรงเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถกำหนด
มาตรการเพื่อลดผลกระทบลงไดอ้ีก  

3) ดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในช่วง
เวลาที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนชุมชน
หรือธุรกิจต่างๆ คือ ระหว่างช่วงเวลา 00.00-04.00 น. 

4) แสดงตำแหน่งของระบบสาธารณูปโภคที่จะทำการ
รื้อย้าย โดยการปักหมุด ตอกหลัก หรือดำเนินการ
ด้วยวิธีการอื่นใด จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่
จะทำการรื้อย้าย 

5) ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภค ให้ เป็นไปตามรูปแบบและ
แนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ 

6) อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในระหว่างการรื้อ
ย้ายระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องหมายจราจร 
สัญญาณป้องกันอันตรายต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ตลอดจนคำสั่งของ
เจ้าหน้าที่จราจรโดยเคร่งครัด 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (ต่อ) 
  

 1) การรื้อย้ายสาธารณูปโภค จะต้องใช้ เครื่องมือที่
เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง 
ในกรณีที่อาจเกิดการพังทลายของดินจากการขุด 
ต้องมี Sheet Pile ป้องกัน และมีการค้ำยันให้มั่นคง
แข็งแรง หรืออาจป้องกันโดยวิธีการอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ 

2) กรณีที่ต้องมีการยกระดับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย ทั้ งนี้กำหนดให้มี
ระยะห่างระหว่างแนวสายไฟฟ้าแรงสูงกับแนวสาย
ทางโครงการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า : มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้าง
ทางไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (ต่อ) 
  

ระยะกอ่สร้าง 
ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง 
จำนวน 1 ตันต่อวัน  (คนงานสู งสุด  1 ,000 คน ) 
นอกจากนี้โครงการจะมีสำนักงานโครงการ 1 แห่ง มี
พนักงานสูงสุด 30 คน จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 0.03 ตันต่อวัน ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัด
ให้มีภาชนะสำหรับรองรับขยะมูลฝอยภายในบริเวณ
บ้านพักคนงานก่อสร้างและสำนักงานโครงการอย่าง
เพียงพอ และให้คนงานก่อสร้างคัดแยกขยะมูลฝอย
ตามประเภท พร้อมจัดให้มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ
โดยตรงในการเก็บรวบรวมหรือประสานกับสำนักงาน
เขตในพืน้ท่ีเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจดัต่อไป 

ระยะก่อสร้าง 
1) การขนส่ งเศษวัสดุต้องมีการปิดคลุมเศษวัสดุ  

ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด โดยต้องดำเนินการภายใน  
24 ช่ัวโมง และควรให้ เป็น ช่วง เวลากลางคืน  
(22.00 น. - 04.00 น.) 

2) ควบคุม ดูแลกองวัสดุจากการรื้อย้ายให้อยู่ในแนว
เขตการก่อสร้างและไม่ก่อให้ เกิดปัญหาด้ าน
การจราจร การระบายน้ำ และสร้างความเดือดรอ้น
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ควบคุม ดูแล
อุปกรณ์การรื้อย้ายหรือการจอดยานพาหนะ  
ไม่ให้กีดขวางทางสัญจร และเมื่อดำเนินการแล้ว
เสร็จจะต้องเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น 

ระยะก่อสรา้ง 
ไม่กำหนด 
 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (ต่อ) 
  

ปริมาณน้ำเสีย บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างมีน้ำเสีย
ประมาณ 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดร้อยละ 80 
ของปริมาณน้ำใช้) สำหรับน้ำทิ้งจากสำนักงานโครงการ
มีน้ำเสีย 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยกำหนดให้ติดตั้งถัง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (On Site Septic Tank) เพื่อ
ทำการบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามที่มาตรฐาน
กำหนดไว้ ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
หรือลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป 

3) ไม่ระบายน้ำจากร่องหรือหลุมที่เกิดจากการรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภคไปบนผิวถนนหรือทางเท้า เพื่อ
ไม่ให้น้ำไหลเลอะเทอะผิวถนนหรือทางเท้า เป็นที่
เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ควร
ระบายน้ำลงท่อระบายน้ำเดิมที่มีอยู่แล้ว และต้อง
ระมัดระวังไม่ให้ดนิไหลลงไป ซึ่งจะทำให้เกิดการอุดตนั
ท่อระบายน้ำ 

4) การขุดผิวจราจรเพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค 
หากยังไม่สามารถซ่อมแซมถนนได้อย่างถาวรก่อน
เปิดการจราจร จะต้องจัดซ่อมผิวจราจรช่ัวคราว
ด้วยแอสฟัลต์ผสมคอนกรีตหยาบ หรือกลบแนว
ร่องด้วยหินคลุก แล้วปิดทับด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของยานพาหนะ 
จนกว่าจะดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรอย่างถาวรได้ 
และควรเร่งดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงผิว
จราจรหรือไหล่ทางให้คืนสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (ต่อ) 
  

 5) กรณีที่การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค จำเป็นต้อง
ขอปิดการจราจรช่ัวคราวจะต้องพิจารณาความ
เหมาะสมของช่วงเวลา ระยะเวลาที่จะทำการปิด
การจราจร และประสานงานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
บริเวณดังกล่าว 

6) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะที่
มีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง และสำนักงานโครงการ พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบ ดูแลและรักษาภาชนะรองรับขยะให้อยู่ใน
สภาพดี ไม่แตกชำรุด หรือรั่วซึม 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (ต่อ) 
 

 7) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้คนงานก่อสร้างคัดแยก
ขยะ โดยขยะจากการก่อสร้างที่ยังใช้ประโยชน์ได้
ให้นำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ
ของเก่า ส่วนขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้
เก็บรวบรวมให้เป็นระเบียบไว้ในบริเวณพื้นที่ที่
จัดเตรียมไว้ โดยต้องมีผ้าใบปิดคลุม เพื่อป้องกัน
เศษวัสดุก่อสร้างปลิว และเพื่อป้องกันการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง ส่วนขยะมูลฝอยจาก
บ้านพักคนงานก่อสร้างให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการเก็บรวบรวม 

8) ประสานงานกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
ในการเก็บขนขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลต่อไป 

9) ห้ามทิ้ งขยะ เศษอาหาร น้ำมัน และเศษวัสดุ
ก่อสร้าง ลงสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาด 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  33 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ (ต่อ) 
 

 10) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีภาชนะรองรับ
น้ำมันที่ ใช้แล้วเพื่อรวบรวมและนำไปกำจัดให้
เหมาะสม 

11) ติดตั้งบ่อดักตะกอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อดักเศษดิน 
หิน และตะกอนในน้ำท้ิงจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

12) การก่อสร้างห้องสุขาของคนงานก่อสร้างควร
ก่อสร้างให้มีระยะห่างจากแหล่งน้ำผิวดินไม่น้อยกว่า 
50 เมตร 

13) จัดให้มีห้องสุขาท่ีถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอกับ
จำนวนคนงานก่อสร้าง อย่างน้อยในอัตราส่วนห้อง
สุขา 1 ห้อง ต่อคนงานก่อสร้าง 20 คน และตรวจสอบ
และดูแลห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และเมื่อ
ถังเกรอะเต็มต้องประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของ
หนว่ยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทันท ี

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  34 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การควบคุมน้ำท่วม 
และการระบายนำ้ 

 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบ 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่
และผู้ใช้ทางได้ทราบข้อมูลโครงการ โดยเฉพาะแผนงาน
ก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงช่องทางใน
การติดต่อหรือร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจาก
โครงการ โดยดำเนินการล่วงหน้ าก่อนการก่อสร้าง  
1 เดือน 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่กำหนด 

ระยะก่อสรา้ง 
ในระยะก่อสร้าง กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ระบายน้ำ ได้แก่ งานแผ้วถาง ปรับพื้นที่งานตัดดิน 
การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกีดขวางการไหลของน้ำ 
และลดประสิทธิภาพการระบายน้ ำตามสภาพ
ธรรมชาติ หรือทำให้กีดขวางทางไหลของน้ำหรือลด
ประสิทธิภาพการไหลของน้ำ แต่เป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ และไม่รุนแรงจนทำให้เกิด
สภาพน้ำท่วมขัง 

ระยะก่อสร้าง 
1) ดำเนินการตามมาตรการและแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน
และนิเวศวิทยาทางน้ำอย่างเคร่งครัด 

2) จัดทำรางระบายน้ำช่ัวคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
และบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างและ
สำนักงานโครงการ 

ระยะก่อสร้าง 
ไม่กำหนด 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  35 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การควบคุมน้ำท่วม 
และการระบายนำ้ (ต่อ) 

 

 3) กรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง ต้องระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
โดยเร็วท่ีสุด โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
ในบริเวณชุมชนหรือเส้นทางคมนาคมใกล้เคียง 

4) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก ต้องจัดให้มี
ที่กองปิดล้อมปกคลุมหรือเก็บในพื้นท่ีปิดล้อม และ
จะต้องนำไปทิ้งบริเวณที่จัดไว ้

5) หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์กีดขวางทางระบายน้ำ
หรือลำรางสาธารณะใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

6) หลีก เลี่ ย งการทิ้ งขยะมู ลฝอยลงในแหล่ งน้ ำ
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  36 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสรา้ง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกจิและสังคม 

 
ระยะเตรียมก่อสร้าง 
ไม่มีนัยสำคัญด้านผลกระทบ 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่
และผู้ ใช้ทางได้ทราบข้อมูลโครงการ โดยเฉพาะ
แผนงานก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึง
ช่องทางในการติดต่อหรือร้องเรียน กรณี ได้ รับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยดำเนินการล่วงหน้าก่อน
การก่อสร้าง 1 เดือน 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : 
- ประชาชน/ครัวเรือน และสถานประกอบการที่ ได้รับ 
ผลกระทบ จากการเวนคืนที่ดินและการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้นำชุมชน  
- หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว  
- ประชาชน/ครัวเรือน และสถานประกอบการที่อยู่ ใน
ระยะห่าง 0-100 เมตร และระยะห่าง 100-500 เมตร  
จากเขตทางของโครงการ 
ดัชนี : 
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนและการเดินทาง
สัญจรในปัจจุบัน 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการ 1 ครั้ง ในช่วงที่มี
การเวนคืนที่ดิน โดยต้องแล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้าง
โครงการ 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  37 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกจิและสังคม (ต่อ) ระยะก่อสร้าง 

ในการพัฒนาโครงการย่อมทำให้ เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนในหลายด้าน ดังนี้ 
- ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญของชุมชนที่ เกิดจาก 
ฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน จากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
อยู่ในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีชุมชนบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่
ค่อนข้างหนาแน่น  

- ผู้ใช้ทางต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปัญหา
อุปสรรคในการเดินทางผ่านพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 

ระยะก่อสร้าง 
1) การจัดตั้งศูนย์/เจ้าหน้าทีเ่พื่อดูแลการก่อสร้างและรับ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างโครงการฯ พร้อมทั้งให้ความเอาใจใส่และ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็ว 

2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง อย่าง
เคร่งครัด 

3) กำหนดมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ก่อสร้างและ
บ้านพักคนงาน และมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัด 

4) จัดทำสื่ อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการ
ดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อที่
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากโครงการฯ รวมถึง
แผนประชาสัมพันธ์ฉุ ก เฉิน ในกรณี ที่ ต้ องรีบ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริง อย่างเร่งด่วน 

ระยะก่อสร้าง 
พ้ืนที่ดำเนินการ : 
- ผู้นำชุมชน  
- หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว  
- ประชาชน/ครัวเรือน และสถานประกอบการที่อยู่ ใน
ระยะห่าง 0-100 เมตร และระยะห่าง 100-500 เมตร จาก
เขตทางของโครงการ 
ดัชนี : 
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนและการเดินทาง
สัญจรในปัจจุบัน 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 
- ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง 
- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบใน
ระยะก่อสร้างของโครงการ 
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการปีละ 1 ครั้งตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกจิและสังคม (ต่อ) ระยะก่อสร้าง 

เกิดการเวนคืนที่ดินทำกิน โดยประชาชนบางรายมีข้อ
กังวลใจเกี่ยวกับเงินค่าชดเชย โดยการสูญเสียที่ดินทำ
กินในบางส่วนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงตาม
จำนวนที่สูญเสียที่ดินทำกินไป และการสูญเสียอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างจากการมีโครงการ  
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
ดำเนินการตามวิธีและขั้นตอนที่ กทพ. ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ดังนี ้
(1) เปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ชุมชนหรือประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการฯ โดย กทพ.  
จะจัดให้มีส่วนงานเฉพาะกำกับดูแลเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีการร้องเรียนเกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญใน
การแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยมีช่องทาง
ให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่อ กทพ. คือ 
- ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานของ กทพ. 
- เว็บไซต์ www.exat.co.th 
- EXAT Call Center 1543 

(2) รวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของ
ประชาชนทุกประเด็นท่ีแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว
จัดทำเป็นรายงานสรุปประจำทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

การเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน 
ดำเนินการตามวธิีและขั้นตอนที่ กทพ. ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ดังนี ้

 

http://www.exat.co.th/


เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกจิและสังคม (ต่อ)  (1) เข้าพบหรือหารือเจ้าหน้าที่ระดับเขต ระดับชุมชน 

และประชาชน เพื่อทราบถึงสภาพปัญหา พร้อมท้ัง
หาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยจะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 

(2) ก่อนเข้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต้องประสานไปยัง
ประธาน/คณะกรรมการชุมชนหรือทำหนังสือแจ้ง
ต่อประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่ โครงการฯ ให้ทราบ
ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้รับทราบข้อมูล
อย่างกว้างขวาง 

(3) เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ชุมชน  
เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความวิตกกังวลของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการฯ ประกอบด้วยข้อมูล
ต่างๆ เช่น ลักษณะโครงการฯ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน ผลกระทบและมาตรการลด
ผลกระทบฯลฯ 

(4) เพิ่มช่องทางการร้องเรียน เช่น การประสานงานกับ
สำนักงานเขต/อำเภอที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีโครงการฯ 
ได้แก่ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตคลองสามวา 
และสำนักงานเขตหนองจอก และอำเภอลำลูกกาใน
การตั้ งกล่องรับฟั งความคิดเห็นในชุมชนและ
รวบรวมเรื่องร้องเรียนส่งให้ กทพ. เป็นต้น 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การโยกย้ายและการ
เวนคืน 
 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์การ
ครอบครองที่ดินเดิมในแนวเส้นทาง จะมีผู้ต้องสูญเสีย
ที่ดินและทรัพย์สินหากไม่มีการประชาสัมพันธ์ในการ
ดำเนินการเวนคืนและชดเชยทรัพย์สินให้มีความเข้าใจ
และยอมรับในการพัฒนาโครงการอาจทำให้เกิดการไม่
ยอมรับและต่อต้านการพัฒนาโครงการได้ จากการ
รวบรวมข้อมูลที่ ดินจากสำนักงานที่ ดินในพื้ นที่
โครงการ พบแปลงที่ดินท่ีถูกเวนคืนจำนวน 850 แปลง 
คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 950-2-16.4 ไร่ สำหรับสิ่งปลูก
สร้างพบจำนวน 190 หลัง อย่างไรก็ ตาม ผู้ ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมด จะได้รับค่าทดแทนทรัพย์สินต่างๆ 
ที่สูญเสียจากการพัฒนาโครงการอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย
ทุกกรณี  

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้

ความรู้กับประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
โครงการแผนการก่อสร้างโครงการและหลักเกณฑ์การ
จ่ายคา่ชดเชย เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจน
ตรงกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความวิตกกังวล ปัญหา
ความไม่พึงพอใจ รวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งและ
ปฏิกิริยาที่มีต่อโครงการในการจ่ายค่าทดแทน
ทรัพย์สินในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

2) ดำเนินการเวนคืนและจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูก
เวนคืนตามพระราชบัญญั ติ ว่าด้ วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 

ระยะเตรียมก่อสร้าง 
รวมอยู่ในมาตรการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การโยกย้ายและการ
เวนคืน (ต่อ) 
 

 3) การสำรวจทรัพย์สินของผู้ถูกเวนคืน ต้องให้เจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือผู้แทน ร่วมให้ข้อมูลและเข้าร่วม
ดำเนินการสำรวจทรัพย์สินของตนเองด้วย 

4) เจรจาและจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินที่เป็นธรรมให้กับผู้
ที่ ได้รับผลกระทบให้ เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินการ
ก่อสร้าง 

5) การจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินที่ เสี ยหายอย่ าง
เหมาะสมและเป็นธรรมในเวลาอันควร โดยคำนึงถึง
ราคาที่ ซื้ อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดและ
ครอบคลุมความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและ
ประโยชน์ท่ีรัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอย
ที่ ดิ นและทรัพย์สิ นที่ ถู ก เวนคืน  ตามสิทธิ ใน
ทรัพย์ สิ น และการสื บม รดก ที่ ก ำหนด ไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 โดยใช้แนวทางในการประเมินค่าทดแทน 
ดังนี ้

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การโยกย้ายและการ
เวนคืน (ต่อ) 
 

 - การจ่ายค่าทดแทนที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่าธรรมเนียมและ
ค่าอากรแสตมป์จากเงินที่ได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน 
แต่เมื่อผู้ถูกเวนคืนจะนำเงินท่ีได้ไปซื้อที่ดินก็ต้อง
จ่ายค่าภาษีค่าธรรมเนียมในการซื้อที่ดิน ดังนั้นเพื่อ
ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน ควรต้องจ่ายค่า
ภาษีค่าธรรมเนียมในการซื้อท่ีดินใหม่ให้ด้วยตาม
อัตราที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่ดินที่ไม่มีหนังสือ
แสดงสิทธิที่ดินให้ใช้หลักการประเมินค่าทดแทน
เช่นเดียวกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน ทั้งนี้
เพราะการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ต้องการให้เจ้าของ
กรรมสิทธิ์นำเงินที่ ได้ไปซื้อที่ดินแทนที่ดินที่ถูก
เวนคืน เนื่องจากท่ีดินบางประเภท เช่น ที่ดินของ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ไม่
สามารถซื้อขายได้ ดังนั้นควรจ่ายค่าทดแทนให้ใน
ราคาเดียวกับท่ีดินที่สามารถซื้อขายได้ 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  43 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การโยกย้ายและการเวนคนื 
(ต่อ) 
 

 - การประเมินค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่เจ้าของไม้ยืน
ต้น ให้จ่ายค่าทดแทนในกรณีปลูกเพื่อการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเชิงเศรษฐกิจ โดยกำหนดเป็นค่าต้น
พันธุ์พร้อมค่าใช้จ่ายในการปลูกและโอกาสจาก
รายได้สุทธิท่ีจะได้รับจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
อนาคตร่วมด้วย สำหรับต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกเพื่อการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเชิงเศรษฐกิจ ให้กำหนดค่า
ทดแทนโดยยึดถือตามราคาของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ณ วันท่ีคณะกรรมการกำหนดราคา
เบื้องต้นมีมติกำหนดราคาค่าทดแทนเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา ทั้งนี้หากต้นไม้ชนิดใดไม่มีราคา
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สืบราคาซื้อ
ขายปกติตามท้องตลาด 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  44 

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะเตรียมก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การโยกย้ายและการเวนคนื 
(ต่อ) 
 

 - การประเมินค่าทดแทนอื่นที่ต้องสูญเสียหรือมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะเป็นผู้ถูกเวนคืน ได้แก่ ค่า
สูญเสียรายได้จากการต้องหยุดประกอบกิจการ 
ค่าทดแทนค่าเสียหายทางจิตใจ ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ดำเนินการเมื่อเป็นผู้ถูกเวนคืน (ค่าเดินทาง ค่าจ้างที่
ต้องหยุดงาน ค่าธรรมเนียมในการแบ่งแยกทีด่นิ) 

6) หากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเปิดโอกาสให้เก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตรก่อนก่อสร้างโครงการ 

7) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจำโครงการอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนทุกเรื่องในการดำเนินงาน 
หากผู้ มี สิ ทธิ ได้ รั บ เงินค่ าทดแทนไม่พอใจใน 
ราคาหรือจำนวนเงินทดแทนที่คณะกรรมการฯ  
กำหนด สามารถรับเงินไปก่อนแล้วยื่นอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วัน นับ
แต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทน 

 

ระยะก่อสร้าง 
ไม่มีผลกระทบด้านการโยกย้ายและเวนคืนแต่อย่างใด (0) 
เนื่องจากผลกระทบได้เกิดขึ้นและสิ้นสุดตั้งแต่ในระยะ
เตรียมก่อสร้างแลว้ 

ระยะก่อสร้าง 
ไม่กำหนด 

ระยะก่อสร้าง 
ไม่กำหนด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  45 

ตารางที่ 5 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ 
 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ผลกระทบในระยะเปิดดำเนินการมาจากไอเสียรถยนต์
จากการจราจร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ ซึ่งจากการประเมินปริมาณมลพิษทางอากาศ
จากกิจกรรมของโครงการด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์
รวมกับผลการตรวจวัดในสภาพปัจจุบัน กรณีเลวร้าย
ที่สุด ในปี พ.ศ. 2600 พบว่า ที่ระยะห่างจากขอบทาง 
10 เมตร ปริมาณมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมของ
โครงการรวมกับผลการตรวจวัดในสภาพปัจจุบนั มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีค่าฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ไม่เกิน 330 มค.ก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) ไม่ เกิน 120 มค.ก./ลบ.ม. ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกิน 50 
มค.ก./ลบ.ม. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 30 
ppm และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 0.17 
ppm 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) ซ่อมบำรุงรักษาทางและรักษาความสะอาดบนทาง

พิเศษ โดยเฉพาะการใช้รถดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองจาก
ทางพิเศษ 

2) จัดให้มี เจ้าหน้าที่จัดจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงทาง
พิเศษ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า-เย็น เพื่ออำนวยความ
สะดวกด้านจราจรต่อผู้ใช้ทางพิเศษ ลดปัญหาจราจร
ติดขัดซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 

3) ทำความสะอาดผิวทางพิเศษโดยใช้รถดูดฝุ่นในช่วง 
เวลากลางคืน เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
พ้ืนที่ดำเนินการ : จำนวน 5 สถานี ได้แก ่
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี  : ก๊ าซ ไน โตรเจน ไดออกไซด์  (NO2) เฉลี่ ย 
1 ช่ัวโมง, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) เฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง, ฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง, ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และทิศทางและความเร็วลม 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ โดยตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ) 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  46 

ตารางที่ 5 ผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่สำคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับเสียง 
 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ผลกระทบในระยะเปิดดำเนินการมาจากจากการจราจร 
ซึ่งจากการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ
รวมกับผลการตรวจวัดในสภาพปัจจุบัน กรณีเลวร้าย
ที่สุด ในปี พ.ศ. 2600 พบว่า ที่ระยะห่างจากขอบทาง 
30 เมตร ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง จากกิจกรรมของ
โครงการรวมกับผลการตรวจวัดในสภาพปัจจุบัน มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่ เกิน 70 เดซิเบลเอ 
อย่างไรก็ตาม หากบริเวณใดพบชุมชนมีระดับเสียงเริ่ม
จะใกล้หรือเกินมาตรฐานหรือได้รับการร้องเรียน จะ
พิจารณาติดตั้งกำแพงกันเสียงในบริเวณดังกล่าว 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) จัดระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว โดยการติด

สัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรเพื่อบอกทิศทาง 
และกำหนดความเร็วของรถ เพื่อลดปัญหาในเรื่อง
เสียงจากยานพาหนะ 

2) ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพพื้นผิวจราจร เช่น 
ความขรุขระ รอยต่อบนผิวถนน ความไม่สม่ำเสมอ
ของผิ วจราจร เพื่ อลดแรงกระแทกระหว่างล้ อ
ยานพาหนะกับผิวถนนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเสียงรบกวน 
โดยดำเนินการซ่อมแซมผิวทางทันทีหากพบว่ามีการ
ชำรุด เพื่อลดระดับเสียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

3) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถยนต์ให้
อยู่ในระดับทีก่ฎหมายกำหนด 

4) หากผลการตรวจวัดระดบัเสยีงในระยะดำเนินการมีระดับ
เสียงเริ่มจะใกล้หรือเกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปหรือ
ได้รับการร้องเรียน ต้องพิจารณาติดตั้งกำแพงกันเสียงใน
บริเวณที่จำเป็น 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
พ้ืนที่ดำเนินการ : จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
- โรงเรียนสุเหร่าสามวา  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวัดลำกะดาน  

(เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
- โรงเรียนวดัสีชมพู  

(เขตคลองสิบ กรุงเทพมหานคร) 
ดัชนี  : ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hour), 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours), ระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax), ระดับเสียงพื้นฐาน (L90), ระดับ
เสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) และการวิเคราะห์
เสียงรบกวน 
ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ โดยตรวจวัดเป็นเวลา 5 วัน
ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ) 
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ตารางที่ 5 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ความสั่นสะเทือน  
 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ผลกระทบในระยะเปิดดำเนินการมาจากจากการจราจร 
ซึ่งจากการประเมินความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกที่
เล่นบนถนนที่พื้นมีความขรุขระ 10 มิลลิเมตร พบว่า 
พื้ นที่ อ่ อนไหว หมู่ บ้ าน  และ ชุมชน  ได้ รับความ
สั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้   
ถึงรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย และไม่เป็นอันตรายแม้แต่  
สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพพื้นผิวจราจร เช่น 

ความขรุขระ รอยต่อบนผิวถนน ความไม่สม่ำเสมอ
ของผิ วจราจร เพื่ อลดแรงกระแทกระหว่างล้ อ
ยานพาหนะกับผิวถนน ซึ่งเป็นเหตุให้ เกิดความ
สั่นสะเทือน 

2) จำกัดความเร็วของยานพาหนะบนทางพิเศษ ไม่ให้
เกินเกณฑ์ที่กำหนด 

3) จัดให้มีด่านช่ังน้ำหนัก เพื่อควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
ทีเ่ข้าใช้ทางพิเศษ 

4) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อ
ควบคุมและจำกัดความ เร็วและน้ ำหนั กของ
รถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง
เคร่งครัด เช่น การติดป้ายจำกัด ความเร็ว และการ
ตั้งด่านตรวจเป็นครั้งคราว โดยใช้ระบบ Monitor 
ตรวจสอบความเร็ว 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ไม่กำหนด 
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกจิและสังคม ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 

- ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งการใช้
เส้นทางของโครงการฯ จะช่วยลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณทางแยกได้อย่างมีนัยสำคัญ  

- สภาพการจราจรจะมีความคล่องตัวขึ้น และยานพาหนะ
สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้น และในกรณี ที่ เกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน จึงมักเกิดความเสียหายที่รุนแรง
กว่าสภาพถนนทีก่ารจราจรแออัดคับคั่ง 

- เกิ ดการ เปลี่ ยนแป ลงด้ าน โค ร งสร้ างพื้ น ฐาน
โดยเฉพาะด้านความสะดวกในการคมนาคม 

 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน EXAT call 

center 1543 เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
โครงการเพื่อได้นำมาดำเนินการและแก้ไขให้
เหมาะสม 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ไม่กำหนด 
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7. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ 

7.1 การมสี่วนร่วมของประชาชน 

 งานการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจโครงการ และมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงเริม่ต้นโครงการ 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

  1) การเข้าพบปะหารือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเบื้องต้น และปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน  
  2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เป็นการรับฟังความ
คิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและขั้นตอนการศึกษา เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ  
เพือ่นำไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ  

 (2) การมีสว่นร่วมของประชาชนในช่วงการศึกษาและจัดทำรายงานฯ 

  ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้   

  1) การประชุมกลุ่มย่อย (ภายหลังการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ก่อนการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอผล
การศึกษาต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางของ สผ. เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ  
เพือ่นำไปประกอบการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
  2) การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนในระดับครัวเรือนที่มีต่อ
โครงการ ทั้งในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบทางตรง (เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตทาง) ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมในรัศมี  
0 - 100 เมตร จากขอบเขตแนวสายทาง และผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมในรัศมีมากกว่า 100 - 500 เมตร จากขอบเขต
แนวสายทาง   
  3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อผล
การศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำรายงานฯ ก่อนนำเสนอ สผ. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย 

  โครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 7 กลุ่ม ตาม
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย  

  1) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ประชาชนภายในพื้นที่ศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งทางตรง
และทางออ้ม ทั้งทางบวกและทางลบ 
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  2) ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เจ้าของโครงการ (กทพ.) และ
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด) 
  3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
  4) หน่วยงานราชการในระดับตา่ง ๆ  
  5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ
อิสระ 
  6) สื่อมวลชน  
  7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีสว่นร่วม  

7.2 การประชาสัมพนัธ์โครงการ 

งานการประชาสัมพันธ์โครงการมีการจัดทำสื่อต่าง ๆ ขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ที่ถูกตอ้งกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลขา่วสารโครงการในรูปแบบที่สวยงาม โดยใช้ในกิจกรรมการเข้า
พบปะหารอื การสัมมนาฯ/การประชุมฯ รวมถึงแจกให้กับผู้สนใจทั่วไป 

2) เอกสารประกอบการสัมมนาฯ/การประชุมฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยใช้แจก
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มการจัดสัมมนาฯ/การประชุมฯ ในแต่ละคร้ัง 

3) ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสัมมนาฯ/ประชุมฯ ให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบ 

4) บอร์ดนิทรรศการ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยใช้จัดแสดงใน
วันสัมมนาฯ/ประชุมฯ ในแต่ละคร้ัง 

5) วีดิทัศน์โครงการ จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลโครงการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหว
กราฟฟิกแอนิเมชั่น และภาพนิ่งประกอบเสียงบรรยาย และเสียงประกอบต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เฟซบุ๊ค เว็บไซต์
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ีเว็บไซต์ กทพ. และเว็บไซตข์องโครงการ  

สรุปรายละเอียดการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังตารางที่ 6 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  51 

ตารางที่ 6 สรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

ลำดับ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สื่อประชาสมัพันธ ์ ผลการดำเนินงาน 
1 การเข้าพ้ืนที่โครงการฯ  

เพื่อเตรียมการก่อนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

ระหว่างวนัท่ี 27 มิถุนายน  
ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

- แผ่นพบัประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1 
- เอกสารข้อมูลโครงการเบื้องต้น 
- แผนท่ีโครงการ 

• ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการพบผู้แทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง/ที่ว่าการ
อำเภอที่เกี่ยวข้อง สถานีตำรวจในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลโครงการ 
และปรึกษาหารือ พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น 

• ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการเข้าพบผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่ศึกษา จำนวน 28 ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ และรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น  

2 การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งท่ี 1  
(การปฐมนิเทศโครงการ) 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมอารยีา ช้ัน 5  
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ตำบลคูคต  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1 
- เอกสารประกอบการประชุม ฉบับที่ 1 
(แสดงรายละเอียดความสำคัญและ
ความจำเป็นของโครงการฯ, วัตถุประสงค์
ของการพัฒนาโครงการฯ, ขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการฯ, ประโยชน์ที่จะ
เกดิจากการพัฒนาโครงการฯ, ระยะเวลา/
แผนการดำเนินงาน, แผนท่ีแนวสายทาง
โครงการฯ และรูปแบบของโครงการฯ  
ทีไ่ด้มีการศึกษาไว้, ผลผลิตและผลลัพธ์
ของโครงการฯ) 
- วีดิทัศน์โครงการ ชุดที่ 1 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศ
โครงการ) มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ศึกษา ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา ศาสนสถานในพื้นที่สถานพยาบาล สื่อมวลชน และ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 327 ราย (รวม
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา) 
รวมทั้ งได้จัด ให้มี การประชุมระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (ZOOM Cloud 
Meeting) ร่ วม ด้ วย  เพื่ อ อ ำน วยค วาม สะดวกแก่ ผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย 
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้สนใจ ได้ เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง 
กว้างขวาง โดยมีผู้ตอบตอบแบบสอบถามจำนวน 177 คน 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  52 

ตารางที่ 6 สรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

ลำดับ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สื่อประชาสมัพันธ ์ ผลการดำเนินงาน 
3 การประชมุกลุ่มย่อย เวทีที่  1 วันที่  6 กันยายน 2565 

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศาลาประชาคมสำนักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
เวทีที่  2 วันที่  6 กันยายน 2565 
เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศาลาประชาคมสำนักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
เวทีที่  3 วันที่  7 กันยายน 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 สำนักงานเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร 
เวทีที่  4 วันที่  8 กันยายน 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 สำนักงานเขตคลอง
สามวา 
กรุงเทพมหานคร 
เวทีที่  5 วันที่  8 กันยายน 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 สำนักงานเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร 

- แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการ ชุดที่ 1 
- เอกสารประกอบการประชุม ฉบับที่ 2 
(แสดงรายละเอียดโครงการฯ และ
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ , 
ประโยชน์ที่ จะเกิ ดจากการพัฒนา
โครงการฯ, ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจ
เกิดขึ้นและการจัดการกับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น, แผนที่แนวสายทางโครงการฯ 
และรูปแบบของโครงการฯ ท่ีได้มีการ 
ศึกษาไว้ , ผลผลิตและผลลัพธ์ของ
โครงการฯ) 
- วีดิทศัน์โครงการ ชุดที่ 1 
- ป้ายไวนิลแสดงแผนที่โครงการ 

การประชุมกลุ่มย่อย มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน
และประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา ผู้ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ (ตามแนวสายทาง) 
ผู้แทนหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทน
สถานพยาบาล ผู้แทนศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 402 ราย 
(ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่บริษัทที่
ปรึกษา) ซึ่งบรรยากาศการประชุมฯ และมีผู้ตอบตอบแบบสอบถามจำนวน 
205 คน 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 

CCCL/WPC/INDEX/EVS  53 

ตารางที่ 6 สรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

ลำดับ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สื่อประชาสมัพันธ ์ ผลการดำเนินงาน 
3 การประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) เวทีที่  6 วันที่  9 กันยายน 2565 

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม 
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 
เวทีที่ 7 วันที่ 18 กันยายน 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศาลาประชาคมสำนักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
เวทีที่  8 วันที่  2 ธันวาคม 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 สำนักงานเขตคลอง
สามวา 
กรุงเทพมหานคร 
เวทีที่  9 วันที่  16 ธันวาคม 2565 
เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ  ห้อง
ประชุมวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม 
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

(ต่อจากหน้าก่อนหน้า) (ต่อจากหน้าก่อนหน้า) 

 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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ตารางที่ 6 สรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

ลำดับ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สื่อประชาสมัพันธ ์ ผลการดำเนินงาน 
4 การประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ครั้งที่ 2 (การ
ปัจฉิมนิเทศโครงการ) 

ดำเนินการ 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2 
- เอกสารประกอบการประชุม ฉบับที่ 3 
(แสดงรายละเอียดสรุปผลการออกแบบ
รายละเอียดของโครงการฯ และข้อดี
ข้อเสียที่ สำคัญ , สรุปผลการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และม าต รการติ ด ต าม ตรวจ สอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ,
สรุปผลการดำเนิ น งานด้ านการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา, การ
ดำเนินงานของโครงการฯ ในลำดับ
ต่อไป 
- วีดิทัศน์โครงการ ชุดที่ 2 

อยูร่ะหว่างดำเนินการ 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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8. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 เจ้าของโครงการ 
การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

  

 ที่ปรึกษาด้านสิง่แวดล้อม 
บริษัท เอ็นไวรไ์ซน์ จำกัด 
เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3 ซอยรามอินทรา 55/8  
ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 02-3470154-55   โทรสาร 02-3470156 

 ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม 
บริษทั โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เลขที่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 12250 
โทรศัพท์  02-3187325   โทรสาร 02-3187236 

 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1/814 ซอย 60 (กม.26) ถนนพหลโยธนิ ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ 02-5363623-33   โทรสาร 02-5323566 

 บริษทั ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด 
เลขที่ 118 ซอยรามอินทรา 67 แยก 6 แขวงคันนายาว  
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 02-5384405   โทรสาร 02-5384405 

9. ติดตามขา่วสารโครงการ 

 เว็บไซต์โครงการ : www.Exat-Chalongrat.com  
 Facebook โครงการ : โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช ช่วงจตโุชติ-วงแหวนฯ รอบที่ 3 
 Email โครงการ : Chalongrat.change@gmail.com 

 
ท่านสามารถตอบแบบสอบถาม 

ผ่านระบบออนไลน์ไดท้ี่... 
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