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1. ความเป็นมาของโครงการ 

สบืเนื่องจากการประชุมติดตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม เรื่อง การบูรณาการพัฒนาโครงข่าย
ทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MR-Map) คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีข้อสั่งการให้
กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการรูปแบบการพัฒนาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-
นครนายก-สระบุรี ของ กทพ. และโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ของ ทล. เพื่อแก้ไข
ปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางพิเศษ  

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบรายงานผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้กระทรวงคมนาคม
นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุร ีได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาดังกล่าว โดย
กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอผลการศึกษาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติรับทราบรายงานผลการศึกษาดังกล่าว  

ต่อมาคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ กทพ. 
ดำเนินการโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระยะที่ 1 (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) และอนุมัติให้ กทพ. 
ดำเนินการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ส่วนต่อขยายไปยังโครงการถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้อง และนำเสนอขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป  

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี เพื่อไปเชื่อมต่อกับ
โครงการ MR 10 ของ ทล. จึงส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานฯ เดิมที่ กก.วล. ได้เห็นชอบไว้ กทพ. จึงต้องทบทวน
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
รอบที่ 3 (MR 10) เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะที่เกี่ยวข้อง (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโครงการของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1) เพื่อทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
 2) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มโครงการทางพิเศษสายฉลองรชั-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) 
 3) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา  
 

3. ประโยชนท์ี่จะได้รับจากการพัฒนาโครงการ 

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

4. แนวสายทางและองค์ประกอบของโครงการ 

4.1 แนวสายทางก่อนมกีารขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล. มีแนวสายทางตัดผ่านพื้นที่ 
4 จังหวัด เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อทางพิเศษสายฉลองรัชบริเวณด่านจตุโชติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตัดผ่านพื้นที่
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
อำเภอเมืองสระบุรี และไปสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
รวมระยะทางทั้งสิ้น 104.74 กิโลเมตร 

4.2 แนวสายทางที่มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับการบูรณาการโครงการร่วมกับแผนพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) จึงได้พิจารณาการเชื่อมต่อโครงข่าย MR-Map ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ทำให้แนวสายทางโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) มีการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเพื่อเชื่อมต่อโครงการ MR 10 และ
สามารถเชื่อมต่อโครงการ MR 6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน) - สระแก้ว (ด่านอรญัประเทศ) ของ ทล. ได้ในอนาคต โดยมีจุดเริ่มต้น
ที่บริเวณทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ ข้ามถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) 
ไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ จากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนคลองเก้า 
และเลี้ยวไปทางทิศเหนือผา่นถนนลำลูกกา บรเิวณใกล้คลองหกวาสายล่าง และจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อแนวสายทางโครงการ MR 10 
ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ตดัผ่านพื้นที ่2 จังหวัด 3 เขต 1 อำเภอ 4 แขวง 2 ตำบล ประกอบด้วย แขวงออเงิน เขตสายไหม 
แขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร ตำบลลำลูกกา 
และตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 แนวสายทางและองค์ประกอบของโครงการ 
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4.3 ทางขึ้น-ลงทางพิเศษเชื่อมต่อกบัถนนและทางหลวง และพื้นทีบ่ริการทางพิเศษ 

ตลอดแนวสายทางโครงการทางพิ เศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) มีทางขึ้น-ลง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 แห่ง และพื้นที่บริการทางพิเศษ 
จำนวน 1 แห่ง โดยเรียงตามลำดับตามแนวสายทางโครงการ ดังรูปที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 

(1) ทางขึ้น-ลงที่ 1 บริเวณจุดต่อเชื่อมวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (จตุโชติ)  

ทางขึ้น-ลงที่ 1 บริเวณจุดต่อเชื่อมวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (จตุโชติ) ประกอบด้วย ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ 4 ด่าน คือ ด่านจตุโชติ 1 และด่านหทัยราษฎร์ 1 มีทิศทางการเดินทางมุ่งหน้าไปยังสระบุรี และด่านจตุโชติ 2 
และด่านหทัยราษฎร์ 2 มีทิศทางการเดินทางมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2 

ตำแหน่งของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ 1 และจตุโชติ 2 อยู่บนทางยกระดับที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษ 
ฉลองรัช บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ ดังรูปที่ 3 ส่วนด่านหทัยราษฎร์ 1 อยู่ด้านล่างของทางยกระดับ เพื่อรองรับ
ปริมาณรถที่เดินทางเข้า-ออกถนนหทัยราษฎร์และถนนข้างเคียง ดังรูปที่ 4  
 

 
รูปที่ 2 ทางขึ้น-ลงที่ 1 บริเวณจุดต่อเชื่อมวงแหวนรอบนอกด้านตะวนัออก (จตุโชติ) และตำแหน่งด่านเก็บคา่ผา่นทาง 
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รูปที่ 3 ตำแหน่งด่านเก็บค่าผา่นทางพิเศษจตุโชติ 1 และจตโุชติ 2 

 

 
รูปที่ 4 ตำแหน่งด่านเก็บค่าผา่นทางพิเศษหทัยราษฎร์ 1 
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(2) ทางขึ้น-ลง ที่ 2 บริเวณถนนหทัยราษฎร ์

 ทางขึ้น-ลงที่ 2 ด่านหทัยราษฎร์ 2 อยู่ด้านล่างของทางยกระดับ เพื่อรองรับการจราจรและการเดินทาง 
เข้า-ออกถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ ส่วนตำแหน่งของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหทัยราษฎร์ 3 อยู่ด้านล่าง 
ทางยกระดับของโครงการ ดังรูปที่ 5  

 

 
รูปที่ 5 ตำแหน่งทางขึ้น-ลง ด่านเก็บค่าผา่นทางหทัยราษฎร์ 2 บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนนิมติใหม่ 
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รูปที่ 5 ตำแหน่งทางขึ้น-ลง ดา่นเก็บค่าผา่นทางหทัยราษฎร์ 2 บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนนิมติใหม่ (ต่อ) 

(3) พื้นที่บริการทางพิเศษ (Rest Area)  

พื้นที่บริการทางพิเศษ (Rest Area) ของโครงการตั้งอยู่ที่บริเวณประมาณ กม. 11+400 ถึง  
กม. 12+700 ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
 

รูปที่ 6 พื้นที่บริการทางพิเศษ (Rest Area) ตามแนวเสน้ทาง จตุโชติ – วงแหวนฯ รอบที่ 3 
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(4) ทางขึ้น-ลงที่ 3 บนถนนลำลูกกา ตัดกับโครงการถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3  

ทางขึ้น-ลงที่ 3 บนถนนลำลูกกา ดังรูปที่ 7 โดยตำแหน่งของด่านเก็บค่าผ่านทางลำลูกกาจะเชื่อมต่อกับ
ถนนลำลูกกา และเชื่อมต่อกับโครงการ MR 10 ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกับแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ
ร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MR-Map) ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยกระจายปริมาณจราจรและ
เดินทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น 

 

ด่านเก็บค่าผ่านทาง

ถนนล าลูกกา

ถนน อบจ.ปทุม าน2ี006

เช่ือมกับถนนวงแหวนฯ รอบท่ี 3

 
รูปที่ 7 ตำแหน่งทางขึ้น-ลงที่ 3 บนถนนลำลูกกา ตัดกับโครงการถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3 

4.4 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการ  

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการเป็นระบบปิด เนื่องจากมีความเหมาะสมกับรูปแบบของโครงการ 
ซึ่งเป็นทางพิเศษระหว่างเมือง ผู้ใช้ทางจะต้องรับบัตรผ่านทางที่ขาเข้า และชำระเงินคา่ผ่านทางที่ขาออก โดยระบบที่ใช้ใน
การเก็บค่าผ่านทางของโครงการ ประกอบด้วย ระบบ MTC ระบบ ETC และระบบ M-Flow ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 8  
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รูปที่ 8 ตัวอย่างระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ 

 
5. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 
(MR 10) ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ระยะห่างข้างละ 500 เมตร 
จากกึ่งกลางแนวสายทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 3 เขต 1 อำเภอ 4 แขวง 2 ตำบล ประกอบด้วย แขวงออเงิน  
เขตสายไหม แขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ตำบลลำลูกกาและตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 และรูปที่ 9  

ตารางที่ 1 พืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จังหวดั เขต/อำเภอ  แขวง/ตำบล  

กรุงเทพมหานคร 

สายไหม ออเงนิ 

คลองสามวา 
สามวาตะวันออก 
สามวาตะวันตก 

หนองจอก คลองสิบ 

ปทุมธาน ี ลำลูกกา 
ลำลูกกา 

บึงทองหลาง 
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รูปที่ 9 พื้นที่ศึกษาดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการ 
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5.1 ขอบเขตการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง
การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการดำเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลโครงการและงานประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงดังรูปที่ 10 โดยมีระยะเวลาในการศึกษารวม 12 เดือน (360 วนั) 
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 

5.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ดา้น คอื ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
โดยในแต่ละด้านจะประกอบด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังตารางที่ 2 ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมและรายละเอียดโครงการฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน ฯลฯ รายละเอียดดังรูปที่ 11 
และรูปที่ 12 ทั้งนี้ เพื่อนำผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนเมื่อมี
การพัฒนาโครงการในระยะต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ 

 

ตารางที่ 2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทีจ่ะนำมาพิจารณาในการศึกษาผลกระทบ 

ทรัพยากรสิง่แวดล้อม       
ทางกายภาพ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม        
ทางชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์       
ของมนษุย ์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. ธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

2. ทรัพยากรดิน  
3. อุตุนิยมวิทยาและ

คุณภาพอากาศ 
4. ระดับเสียง 
5. ความสั่นสะเทือน 
6. อุทกวิทยานำ้ผิวดิน 
7. คุณภาพน้ำผิวดิน 

1. นิเวศวิทยาทางน้ำ 
2. นิเวศวิทยาทางบก 

1. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
2. สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 
3. การคมนาคมขนส่ง 
4. การควบคุมน้ำท่วมและ

การระบายน้ำ  

1. เศรษฐกิจ-สังคม 
2. การสาธารณสุขและ

สุขภาพ 
3. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
4. โบราณคดี และ

ประวัติศาสตร ์
5. ทัศนียภาพ 

 



                                        เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 (การปฐมนเิทศโครงการ)   
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุร ี
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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รูปที่ 10 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาของโครงการ 

จัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การศึกษา 
ด้านวิศวกรรม 

การทบทวนข้อมูล 
ด้านวิศวกรรมและการจราจร 

การสำรวจข้อมลูเพ่ิมเติม 
ด้านวิศวกรรมและการจราจร 

การพัฒนาแบบจำลอง 
การขนส่งและการคาดการณ์ 

ปริมาณจราจร 

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

การทบทวนผลการศึกษาและ 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 

การสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่าง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง 
แผนปฏิบัตกิารดา้นสิ่งแวดล้อม  

ท่ีได้รับความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2564 

การจัดทำร่างรายงานการขอ 
เปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 

การจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการในรายงานการ 

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
เสนอสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

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

การลงพืน้ท่ีก่อนการรับฟังความคิดเหน็ 
ของประชาชน 

(เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งท่ี 1 

(รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา) 
(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565) 

การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2565) 

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งที ่2 

(รับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม) 
(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 



                                        เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 (การปฐมนเิทศโครงการ)   
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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รูปที่ 11 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 



                                        เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 (การปฐมนเิทศโครงการ)   
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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รูปที่ 12 จุดตรวจวัดคุณภาพนำ้ผิวดินและนิเวศวิทยาทางนำ้ 



                                                   เอกสารประกอบการประชุมรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 (การปฐมนเิทศโครงการ)   
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุร ี
ช่วงจตุโชต-ิถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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6. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพัน ์โครงการ 

6.1 การมีสว่นร่วมของประชาชน 

 งานการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจโครงการ และมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงเริ่มต้นโครงการ 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

  1) การเข้าพบปะหารือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเบื้องต้น และปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
  2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เป็นการรับฟังความ
คิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและขั้นตอนการศึกษา เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เพือ่นำไป
เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ  

 (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชว่งการศึกษาและจัดทำรายงานฯ 

  ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้   

  1) การประชุมกลุ่มย่อย (ภายหลังการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ก่อนการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอ 
ผลการศึกษาต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางของ สผ. เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ  
เพื่อนำไปประกอบการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

  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 
ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย  



                                                   เอกสารประกอบการประชุมรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 (การปฐมนเิทศโครงการ)   
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุร ี
ช่วงจตุโชต-ิถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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  1) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ประชาชนภายในพื้นที่ศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งทางตรง
และทางออ้ม ทั้งทางบวกและทางลบ 
  2) ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เจ้าของโครงการ (กทพ.) และ
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ) 
  3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
  4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ  
  5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
  6) สื่อมวลชน  
  7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม  

6.2 การประชาสัมพนั ์โครงการ 

งานการประชาสัมพันธ์โครงการมีการจัดทำสื่อต่าง ๆ ขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
ที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารโครงการในรูปแบบที่สวยงาม โดยใช้ในกิจกรรมการเข้า
พบปะหารอื การสัมมนาฯ/การประชุมฯ รวมถึงแจกให้กับผู้สนใจทั่วไป 

2) เอกสารประกอบการสัมมนาฯ/การประชุมฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยใช้แจกให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มการจัดสัมมนาฯ/การประชุมฯ ในแต่ละคร้ัง 

3) ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กำหนดการจัดสัมมนาฯ/ประชุมฯ ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
4) บอร์ดนิทรรศการ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยใช้จัดแสดงในวัน

สัมมนาฯ/ประชุมฯ ในแต่ละคร้ัง 
5) วีดิทัศน์โครงการ จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลโครงการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหว

กราฟฟิกแอนิเมชั่น และภาพนิ่งประกอบเสียงบรรยาย และเสียงประกอบต่าง ๆ 

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

 



                                                   เอกสารประกอบการประชุมรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่1 (การปฐมนเิทศโครงการ)   
งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุร ี
ช่วงจตุโชต-ิถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที ่3 (MR 10) 
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7. การติดตอ่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 เจ้าของโครงการ 

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

  
 ที่ปรึกษาด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด 
เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปารค์ ชั้น 3 ซอยรามอินทรา 55/8  
ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 02-3470154-55   โทรสาร 02-3470156 

  
 ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม 

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เลขที่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 12250 
โทรศัพท์  02-3187325   โทรสาร 02-3187236 

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

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

 

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

 
ท่านสามารถตอบแบบสอบถาม 

ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่... 
 

 

http://www.exat-chalongrat.com/
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เฟซบุ๊คโครงการ เอกสารประกอบการประชุมเว็บไซต์โครงการ


