
กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียด (EIA) 

และสํารวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร-ศาลายา
สรุปผลการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลอืกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย คร้ังที่ 1)

สํานักกอสรางสะพาน กรมทางหลวงชนบท ไดวาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ประกอบดวย บริษัท เอพซิลอน จํากัด บริษัท แพลนโปร จํากัด บริษัท ดีเคด 

คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ใหดําเนินการศกึษาความเหมาะสมผลกระทบส่ิงแวดลอมในขัน้รายละเอียด 

(EIA) และสํารวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร-ศาลายา ไดดําเนินการจัดการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย 

ครั้งที่ 1) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือนําเสนอรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ และหลักเกณฑการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ สําหรับนําไปพิจารณาประกอบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ระหวางวันศุกรท่ี 16 -วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2559 จํานวน 

9 กลุม ดังนี้

กลุมท่ี 1 : วันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับเกียรติจากนายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลปลายบาง เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุม

จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป 

จํานวน 85 คน รวมดวยผูแทนกรมทางหลวงชนบท จํานวน 1 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 7 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอโครงการ ทั้งนี้สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) 

กลุมท่ี 1 : วันศุกรท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • โครงการจะมีสะพานยกระดับก่ีจุด • ในเบื้องตนมีทั้งหมด 4 จุด ไดแก สะพานขามทางหลวงชนบท นบ.1001 นบ.5035 คลองประปา 

และคลองนราภิรมย

• รูปแบบสะพานข ามคลองประปาบริ เวณบ านเอ้ืออาทรบางกรวย

(วัดพระเงิน) และหมูบานมัณฑนามีลักษณะอยางไร และจะอยูบริเวณใด

• มีลักษณะเปนสะพานขามคลองประปาและคันคลองประปา ตามขอกําหนดของคลองประปา

• ขอใหออกแบบสะพานขามคลองประปาโดยใหประชาชนที่อาศัยใน

พื้นที่ดานขางของสะพานสามารถเขามาใชงานสะพานได

• มีการออกแบบถนนระดับดินขางสะพานขามคลองประปา ดังนั้นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดานขาง

ของสะพานขามคลองประปาสามารถเขาใชแนวเสนทางโครงการได

• ถนนโครงการจะมีทางคู ขนานหรือไม   และขอใหพิ จารณา

ออกแบบถนนโครงการขนาด 10 ชองจราจร เหมือนถนนนครอินทร เพื่อ

รองรับปริมาณจราจรในอนาคต

• ไมมีทางคูขนาน โดยถนนโครงการจะออกแบบเปน 6 ชองจราจร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจร

ที่คาดการณใน 20 ปขางหนาไวแลว 

• ถนนโครงการจะมีทางเดินเทาหรือไม • ในบริเวณพื้นที่การเกษตรจะเปนรูปแบบถนนทั่วไป ไมมีการทําทางเทา สวนบริเวณที่ผานชุมชนจะ

มีการทําทางเทา ทอระบายน้ํา และกําแพงกันดิน

• ขอใหโครงการประสานการเคหะแหงชาติ เนื่องจากมีแผนพัฒนาที่วาง

ในบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน)  จุดที่โครงการออกแบบใหมีทาง

ยกระดับพาดผาน ทั้งนี้อยูระหวางจัดทําโครงการเสนอสภาพัฒน 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) โดยจะ

เร่ิมกอสรางในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

• กรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษาจะประสานเขาพบการเคหะแหงชาติ เพื่อหารือแนวทางที่

เปนไปไดของโครงการอีกคร้ัง

• โครงการมีแผนรองรับกรณีน้ําทวมเหมือนป พ.ศ. 2554 หรือไม 

เนื่องจากกังวลวาแนวเสนทางจะขวางทางน้ําทําใหน้ําทวม

• กรมทางหลวงชนบทไดเขาประสานงานกับกรมชลประทาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปน

เจาของพื้นที่ สะพานโครงการไมมีตอมอในน้ํา จึงไมเปนการกีดขวางเสนทางน้ํา

• จะตรวจสอบที่ดินที่จะโดนเวนคืนไดอยางไร และเมื่อไร • หลังจากศึกษาความเหมาะสมและประชาชนในพื้นที่เห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาโครงการ จะเขาสู

การออกแบบรายละเอียด โดยจะนําแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดไปออกแบบรายละเอียด ซ่ึงจะทราบ

วาที่ดินใดบางจะถูกเวนคืน ในชวงปลายเดือนกันยายนป พ.ศ. 2560 หลังจากออกแบบรายละเอียด

เสร็จ ทางกรมทางหลวงชนบทจะเสนอรัฐบาลเพื่อออก พรฎ. เวนคืน เพื่อกําหนดเขตเวนคืนที่ดินใน

พื้นที่ที่มีการกอสราง กระบวนการอยางเร็วที่สุดประมาณ 1 ป และจะมีเจาหนาที่ออกไปสํารวจ จึงจะ

ทราบแนชัดวาพื้นที่ใดอยูในเขตการเวนคืนเปนพื้นที่เทาใด และจะเขาสูกระบวนการกําหนดคาทดแทน

แกผูทีถู่กเวนคืน และกรมจะเสนอคาใชจายในการเวนคืนเสนอของบประมาณมาจายผูถูกเวนคืนตอไป

สิ่งแวดลอม • สะพานยกระดับบริเวณบานเอ้ืออาทรและหมูบานมัณฑนา จะมี

ผลกระทบดานเสียง ฝุน กาซพิษจากการเผาไหมเคร่ืองยนตตอ

ประชาชนที่อาศัยติดกับสะพานยกระดับหรือไมอยางไร 

• การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการจะครอบคลุมผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

และเสียงที่ผูที่อยูใกลเคียงแนวเสนทางโครงการมีโอกาสจะไดรับดวย ซึ่งหากพบวามีผลกระทบเกิดข้ึน ที่

ปรึกษาจะกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันหรือบรรเทาผลกระทบตอไป



ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) 

กลุมท่ี 1 : วันศุกรท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ตอ)

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

สิ่งแวดลอม

(ตอ)

• ขอใหนําผลวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เผยแพรในเว็บไซตโครงการ • ที่ปรึกษาจะนําผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบันเผยแพรผานทางเว็บไซตโครงการ 

www.nakhonin-salaya.com ซึ่งโดยปกติจะมีการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานของโครงการ ผาน

ทางเว็บไซตเปนประจํา อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง อยูแลว

• โครงการจะมีมาตรการปองกันเสียงและฝุนละออง อยางไร • การกําหนดมาตรการปองกันเสียงและฝุนละอองจะพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน โดยที่ปรึกษาจะดําเนินการประเมินผลกระทบในรายละเอียดภาย

หลังจากคัดเลือกแนวเสนทางที่เหมาะสมแลวเสร็จซึ่งหากผลการประเมินพบวาบริเวณใดไดรับเสียง

ที่เกิดข้ึนจากโครงการเกินคามาตรฐาน ก็จะกําหนดใหมีการติดตั้งกําแพงกันเสียงในบริเวณดังกลาว 

ซึ่งยอกจากจะชวยลดเสียงไดแลว กําแพงกันเสียงยังชวยปองกันฝุนละอองไดดวย

การมี

สวนรวม

ของ

ประชาชน

• ขอใหประชาสัมพันธกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนใน

พื้นที่โครงการรับทราบอยางทั่วถึงและครอบคลุม

• โครงการจะดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยการสัมมนา 

จํานวน 3 คร้ังและการประชุมกลุมยอยจํานวน 2 คร้ัง ซึ่งในการประชุมแตละคร้ังจะมีหนังสือเชิญ

กลุมเปาหมายที่เก่ียวของในพื้นที่ใหรับทราบ รวมถึงไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวนผานสื่อตางๆ 

ไดแก เว็บไซตโครงการ ประกาศกรมทางหลวงชนบท โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ ปาย

ประชาสัมพันธโครงการ และใบปลิว ทั้งนี้ การสงหนังสือเชิญและการติดประกาศประชาสัมพันธจะ

ดําเนินการลวงหนากอนการประชุม 15 วัน รวมทั้งจะมีการติดประกาศประชาสัมพันธสรุปผลการ

ประชุมภายใน 15 วัน หลังจัดการประชุมแลว ในหนวยงานราชการที่เก่ียวของในพื้นที่โครงการ

อ่ืนๆ • มีแนวทางในการขยายถนนในซอยวดัพระเงินดวยหรือไม • การขยายถนนในซอยวัดพระเงนิจะเปนไปไดยากเนื่องจากติดอาคารพาณิชยและหมูบาน

นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 

นายกเทศมนตรี ตําบลปลายบาง 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบรเิวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบรเิวณบอรดนทิรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปท่ี 1 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) กลุมท่ี 1 : วันศุกรท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม

http://www.nakhonin-salaya.com/


ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 2 : วันศุกรท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานบางมวง สํานักงานเทศบาลตําบลบานบางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • แนวเสนทางเลือกใดท่ีมีความเหมาะสม และเปนไปไดมากท่ีสุด • ยังไมไดคัดเลือกแนวเสนทาง เพราะแตละแนวเสนทางตางมีท้ังขอดีละขอดอยตางกัน ท่ีปรึกษาจะ

ดําเนินการศึกษาแนวเสนทางท่ีเหมาะสมในลําดับถัดไป

• แนวเสนทางโครงการท่ีตัดบริเวณทางหลวงชนบท นบ.1001 จะ

ออกแบบเปนถนน 6 ชองจราจร ยกระดับขามทางหลวงชนบท 

นบ .1001 ท้ัง 2 จุด ใชหรือไม จะขามบริเวณใด นอกจากน้ี

ประชาชนบริเวณวัดปามณีกาญจนจะเดินทางสัญจรโดยใชเสนทาง

ใด กอนถึงหนาวัดปามณีกาญจนจะมีจุดกลับรถใหหรือไม

• โครงการจะออกแบบเปน 6 ชองจราจร โดยจะกอสรางสะพานขามทางหลวงชนบท นบ.1001 

และ ทางหลวงชนบท นบ. 5035 และมีถนนระดับดินพรอมทางกลับรถท่ีสะพานขามทางหลวง

ชนบทท่ีกลาวมาท้ัง 2 แหง  โดยประชาชนบริเวณวัดปามณีกาญจนสามารถใชถนนระดับดิน

ตอเชื่อมเขากับโครงการได 

• พื้นท่ีบริเวณน้ีเปนท่ีลุมตํ่า ถนนโครงการจะขวางทางนํ้าในพื้นท่ี

ขอใหพิจารณาออกแบบระบบระบายนํ้าใหเพียงพอไมใหเกิดนํ้าทวม

ขัง และใหมีทอเหล่ียม (box culvert) ในถนนโครงการดวย 

• โครงการมีการออกแบบระบบระบายนํ้า ไมมีการสรางตอมอในทางนํ้า จึงไมขวางทางนํ้าในพื้นท่ี

• ขอใหพิจารณายกถนนทองถิ่นขามถนนโครงการ • การยกถนนทองถิ่นขามถนนสายหลักจะมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ีมากกวา เน่ืองจาก

จะตองเวนคืนท่ีดินท่ีอยูบริเวณเชิงลาดสะพาน และถนนทองถิ่นมักจะคดเคี้ยวจะตองปรับแนว

สะพานใหอยูในมาตรฐานจึงอาจจะตองเวนคืนเพิ่มเติมอีก นอกจากน้ีแลวระบบกลับรถ

ของโครงการจะมีความซับซอนมากขึ้น ดังน้ันการยกสะพานในทางหลักสําหรับโครงการน้ี

จึงเหมาะสมมากกวา

• การเวนคืนท่ีดินมี เกณฑอยางไร หากไมพอใจ สามารถไป

รองเรียนไดท่ีใด

• อสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน คือ ท่ีดิน โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอื่น และตนไมยืนตน ตาม

กฎหมายใหใชราคาท่ีดินกอนวันประกาศ พรฎ.เวนคืนท่ีดินใชบังคับ การกําหนดคาทดแทนท่ีดิน 

จะพิจารณาจาก ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยของกรมธนา

รักษ ซึ่งจะพิจารณาโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน ท่ีราคาส่ิงปลูกสรางเปนราคาตาม

ราคาทรัพยสิน เชน ไม คอนกรีต โดยท่ีไมคิดคาเส่ือมสภาพ ราคาของตนไมจะแยกตามประเภท 

อายุ ซึ่งเปนไปตามราคาฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในกรณีท่ีเจาของยังไมพึงพอใจ มี

สิทธ์ิย่ืนอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ภายใน 60 วัน จะมีการสํารวจและแจงคา

ทดแทนการเวนคืน และทําขอตกลง ในตอนแรกจะรับเงิน 75% กอน มีการรื้อยายของในพื้นท่ี

ออกแลวจะไดรับอีก 25%

• ราคาเวนคืนเรื่องทรัพยสินท่ีเปนไมกระถาง • สามารถรองอุทธรณเปนคาใชจายในการขนยายได

• หากพื้นท่ีถูกเวนคืนท้ังหมด ไมสามารถยายไปไหนได จะมี

ทางออกอยางไร

• ทางภาครัฐจะดําเนินการจายคาทดแทนอยางเปนธรรม ใหสามารถจัดหาท่ีอยูท่ีทํากินใน

สภาพแวดลอมใกลเคียงสภาพเดิม โดยราคาคาเวนคืนจะอยูในการประเมินของคณะกรรมการ

กําหนดราคาเบ้ืองตน โดยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

• ไมกระถาง มีพื้นท่ีการเกษตรในการทําไมกระถาง ไมประดับ ซึ่ง

เปนรายไดหลักของชุมชนบานบางมวง จะมีแนวทางในการ

ชวยเหลือไดอยางไรบาง

• จะนําปญหาไปเรียนผูบริหาร แนวทางจะเปนการประเมินคาทดแทนในสวนของรายไดท่ีสูญเสีย

จากการโยกยาย เพื่อกําหนดแนวทางในขั้นถัดไป

ส่ิงแวดลอม • มีมาตรการปองกันฝุนละอองและเสียงอยางไร • ฝุนละอองและเสียงท่ีคาดวาจะเกิดจากโครงการ แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอสรางและระยะ

เปดดําเนินการ โดยในระยะกอสรางจะมีฝุนและเสียงจากขั้นตอนการขุด-เจาะ การทํางานของ

เครื่องจักร การขนสงวัสดุกอสราง โครงการจะกําหนดมาตรการปองกัน เชน ทยอยเปดหนาดิน  

ฉีดพรมนํ้า ปดคลุมกระบะ ควบคุมความเร็วรถบรรทุก เปนตน สวนระยะเปดดําเนินการ ปญหา

หลักคือเสียงดังท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีใชโครงการ เบ้ืองตนโครงการจะกําหนดใหติดกําแพงกัน

เสียงบริเวณพื้นท่ีออนไหวท่ีอาจไดรับผลกระทบดานเสียง

กลุมท่ี 2 : วันศุกรท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานบางมวง สํานักงานเทศบาลตําบลบานบางมวง อําเภอบางใหญ 

จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับเกียรติจากนายสุพจน ธูปแพ นายกเทศมนตรีตําบลบานบางมวง เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 71 คน รวมดวยผูแทน

กรมทางหลวงชนบท จํานวน 1 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 7 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ท้ังนี้สามารถสรุป

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 2



นายสุพจน ธูปแพ 

นายกเทศมนตรีตําบลบานบางมวง 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบรเิวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนทิรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปท่ี 2 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)กลุมท่ี 2 : วันศุกรท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานบางมวง สํานักงานเทศบาลตําบลบานบางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม

ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 2 : วันศุกรท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานบางมวง สํานักงานเทศบาลตําบลบานบางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี (ตอ)

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

อื่นๆ • ถนนบริเวณหนาแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี มีการกอสราง

ทางเทา และมีตาขายเหล็กกั้นบริเวณคลองไมสามารถเดินทาง

เขา-ออกได  จะมีวิธีแกไขอยางไร และสามารถเช่ือมตอถนน

ทางหลวงชนบท ไดอยางไร

• ถนนบริเวณหนาแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีเขาออกลําบาก เน่ืองจากมีการขยายผิวจราจร 

และขยายเลนสําหรับจักรยาน อีกฝงหน่ึงจะเปนคลอง มีการติดต้ังตาขายกันคนตกลงไปในคลอง 

ประชาชนสามารถไปขอทําสะพานเช่ือม โดยย่ืนขออนุญาตไดท่ีแขวงทางหลวงชนบท การเช่ือม

ทางจะเปนไปตาม พรบ.ทางหลวง ประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณดานขางเขตทาง ตองย่ืนเอกสาร

เพื่อใหทางกรมทางหลวงชนบทพิจารณาอนุญาตกอนดําเนินการกอสรางทางเชื่อมเขา-ออก



กลุมท่ี 3 : วันเสารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับเกียรติจากนายจิระศักดิ์ ทองสม วิศวกรโยธาชํานาญการ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุม

จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 116 คน 

รวมดวยผูแทนกรมทางหลวงชนบท จํานวน 2 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 10 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ 

ท้ังนี้สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 และรูปท่ี 3

ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 3 : วันเสารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • ถนนท่ีตัดผานบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) ไปยังถนนกาญจนา

ภิเษกเปนทางยกระดับหรือไม และจะสามารถใชถนนบริเวณนี้ไดอยางไร

• ตามรูปแบบท่ีเสนอนั้นแนวถนนท่ีตัดผานบริเวณบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) จะเปน

ทางยกระดับยาวขามคลองประปา แตบริเวณใตสะพานจะมีถนนเพ่ือใหรถในพ้ืนท่ีสัญจรได

• ในกรณีท่ีแนวเสนทางผานชุมชนใหญ จะมีทางเขา-ออกหรือไม • ในกรณีเปนทางเขาออกเดิมหรือทางสาธารณะ จะเปดทางใหเทากับความกวางของถนนท่ีมี

อยูเดิม แตหากถนนตัดผานท่ีนาภายหลังมีการสรางทางเขาออกเพ่ิมเติมจะตองไปยื่นเรื่อง

ขอทําทางเชื่อมกับแขวงทางหลวงชนบทในพ้ืนท่ีได

• บริเวณตึกรางในบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) ยังสราง

ไมเสร็จ หรือจะมีการกอสรางเพ่ิมเติมหรือไม

•ตึกรางในบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) เปนตึกท่ีอยูในความรับผิดชอบของการเคหะ

แหงชาติ และจากขอมูลท่ีโครงการฯรับทราบคือการเคหะมีโครงการท่ีจะมีการกอสรางใหแลว

เสร็จ โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการในป 2560

• ถนนโครงการมีระยะทางประมาณก่ีกิโลเมตร และจะเปด

ใหบริการในปใด

• ถนนโครงการมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยทางโครงการวางแผนไววาอยางเร็ว

ท่ีสุดท่ีจะสามารถใชถนนไดคือ ป พ.ศ. 2564

• โครงการอยูในข้ันตอนใด และจะเริ่มกอสรางเม่ือไหร • กระบวนการในการพัฒนาโครงการ ข้ันแรกเปนการศึกษาความเหมาะสม หลังจากไดแนวเสนทาง

เลือกเสนท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประชาชนเห็นดวยกับโครงการในข้ันถัดไปเปนการออกแบบรายละเอียด 

จะเห็นรูปรางของถนนและสะพานอยางละเอียด กรมทางหลวงชนบทจะนําผลการศึกษารวมท้ัง EIA 

นําเสนอตอ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาอนุมัติ 

และเขาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงจะพิจารณาดําเนินการในข้ันตอไป เปนการออก 

พรฎ. เวนคืน และมีการสํารวจพ้ืนท่ีการเวนคืน และประเมินราคาโดยคณะกรรมการกําหนดราคา

เบื้องตน รัฐบาลจะพิจารณางบประมาณมาจายคาเวนคืน และจะมีการของบประมาณการกอสราง 

ตามแผนแลวคาดวาโครงการจะเริ่มกอสรางปลายป 2562

ส่ิงแวดลอม • แนวเสนทางยกระดับบริเวณบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระ

เงิน) ประชาชนในพ้ืนท่ีจะไดรับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม

ลอมอยางไร

• ในระยะกอสรางอาจไดรับผลกระทบฝุนละออง เสียง และความสั่นสะเทือน เม่ือโครงการเปดใช จะไดรับ

ผลกระทบดานเสียงจากยานพาหนะท่ีเขามาใชโครงการ นอกจากนี้บริเวณบานเอ้ืออาทรอาจไดรับเสียง

สะทอนจากยานพาหนะท่ีวิ่งดานลางกับโครงสรางทางยกระดับท้ังนี้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจะตอง

ศึกษาวาระดับของเสียงดังกลาวทําใหเกิดการรําคาญหรือไม ซ่ึงหากพบวาระดับเสียงดังกลาวกอใหเกิดความ

รําคาญจะกําหนดมาตรการปองกันโดยติดตั้งกําแพงกันเสียงตอไป

• ขอใหเพ่ิมมาตรการดานสิ่งแวดลอม ไดแก เสียง ฝุนละออง การ

ปองกันเศษดิน หิน ตกใสอาคารบริเวณใกลแนวเสนทาง

• ในระยะกอสรางจะมีการกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีกอสรางท่ีชัดเจนโดยการก้ันรั้ว พรอมติดปาย

ติดประกาศบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง ปองกันไมใหคนภายนอกเขาพ้ืนท่ีกอสราง มีการฉีดพรมน้ํา

อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เพ่ือลดฝุนละออง สวนผลกระทบจากความสั่นสะเทือนจากการ

กอสรางโครงการท่ีอาจทําใหเกิดตึกราว สามารถรองเรียนผานทางโครงการ จะมีเจาหนาท่ีเขา

มาตรวจสอบและจะมีการเยียวยา ปรับปรุง หรือ ฟนฟูตอไป



บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปท่ี 3 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) กลุมท่ี 3 : วันเสารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ อาคารอเนกประสงคบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

นายจิระศักดิ์ ทองสม 

วิศวกรโยธาชํานาญการ  ผูแทนกรมทางหลวงชนบท 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบรเิวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบรเิวณบอรดนทิรรศการ บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม



กลุมท่ี 4 : วันเสารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานมัณฑนา ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

โดยไดรับเกียรติจากนายจิระศักดิ์ ทองสม วิศวกรโยธาชํานาญการ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 105 คน รวมดวยผูแทนกรม

ทางหลวงชนบท จํานวน 1 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 10 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ท้ังนี้สามารถสรุป

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 และรูปท่ี 4

ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 4 : วันเสารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานมัณฑนา ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • ทางยกระดับท่ีผานหมูบานมัณฑนา เปนทางเลือกทางเดียวใช

หรือไม

• บริเวณพ้ืนท่ีโครงการสวนใหญจะเปนบานจัดสรร ถนนโครงการถูกออกแบบไวใหเปนถนนคอนขาง

ท่ีจะเปนสายหลัก รถวิ่งประมาณ 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยมีพ้ืนท่ีระหวางบานเอ้ืออาทรและหมูบาน

มัณฑนาเปนแนวท่ีเหมาะสมท่ีจะหลีกเลี่ยง ศาสนสถาน แนวชุมชน สถานท่ีสําคัญ และสิ่งปลูกสราง

ใหญๆ และไมตองการเวนคืนชุมชน จึงมีแนวคิดในการออกแบบเปนทางยกระดับ แตอยางไรก็ตาม

จะพิจารณารูปแบบอ่ืนหลังจากรับฟงขอเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนท่ีกอนดําเนินการในข้ันถัดไป

•ขอใหพิจารณาเปลี่ยนจากทางยกระดับเปนถนนระดับดินโดยขยับแนวเสนทาง

โครงการไปดานตึกรางของบานเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) เนื่องจากกังวลเรื่อง

ความปลอดภัย และคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

• หากเปนถนนระดับดินจําเปนตองมีการเวนคืนท่ีดินมากข้ึน ซ่ึงโครงการฯ จะประสานงานกับ

การเคหะแหงชาติและหมูบานมัณฑนา ซ่ึงอาจจะไดรับผลกระทบจากการเวนคืน

• หากไมสามารถขยับแนวเสนทางไปบริเวณบานเอ้ืออาทรบาง

กรวย (วัดพระเงิน) ไดหมูบานมัณฑนาซอย 15 ยินดีใหเวนคืน 

เพ่ือสรางถนนระดับพ้ืนดินแทนการสรางทางยกระดับ แตราคา

ตองไมต่ํากวาทองตลาด

• ในกรณีท่ีจําเปนตองเวนคืนท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของหมูบานมัณฑนาบางสวนนั้น กรมทางหลวงชนบท มี

หลักเกณฑการพิจารณาการเวนคืนท่ีใหความเปนธรรมกับประชาชนผูไดรับผลกระทบ อสังหาริมทรัพยท่ีถูก

เวนคืน คือ ท่ีดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน และตนไมยืนตน ตามกฎหมายใหใชราคาท่ีดินกอนวันประกาศ 

พรฎ.เวนคืนท่ีดินใชบังคับ การกําหนดคาทดแทนท่ีดิน จะพิจารณาจาก ราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด 

ราคาประเมินทุนทรัพยของกรมธนารักษ ซ่ึงจะพิจารณาโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน ท่ีราคาสิ่งปลูก

สรางเปนราคาตามราคาทรัพยสิน เชน ไม คอนกรีต โดยท่ีไมคิดคาเสื่อมสภาพ ราคาของตนไมจะแยกตาม

ประเภท อายุ ซ่ึงเปนไปตามราคาฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในกรณีท่ีเจาของยังไมพึงพอใจ มีสิทธิ์ยื่น

อุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ภายใน 60 วัน จะมีการสํารวจและแจงคาทดแทนการเวนคืน และ

ทําขอตกลง ในตอนแรกจะรับเงิน 75% กอน มีการรื้อยายของในพ้ืนท่ีออกแลวจะไดรับอีก 25%

• ขอใหพิจารณาขยายถนนโครงการใหมีขนาด 10 ชองจราจร 

เหมือนถนนนครอินทร

• ถนนโครงการจะออกแบบเปน 6 ชองจราจร ซ่ึงรองรับปริมาณจราจร 20 ปขางหนาไวแลว ไมมี

ความจําเปนในการขยายเปน 10 ชองจราจรซ่ึงจะเกิดผลกระทบจากการเวนคืนโดยไมจําเปน

• มีความเปนไปไดหรือไมหากจะพิจารณาออกแบบอุโมงคลอด

คลองประปา หากไมไดขอใหพิจารณาออกแบบสะพานขามคลอง

ประปาเปนระดับพ้ืนดินไมยกสูง

• ในดานวิศวกรรม การลงทุน และผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การสรางอุโมงคจะไมเหมาะสมเนื่องจากมี

ปญหาเรื่องการระบายน้ํา ระบบแสงสวางในอุโมงคในการมองเห็น การระบายอากาศจากอุโมงค ตองติดตั้ง

ปมและระบบไฟสองสวาง รวมถึงระบบระบายอากาศ ซ่ึงการสรางอุโมงคจะเหมาะสมสําหรับชุมชนเมืองท่ี

เนนทัศนียภาพหรือมีโครงการทางยกระดับในพ้ืนท่ีเดียวกัน ซ่ึงหากไมจําเปนจะไมมีการสรางอุโมงค 

เนื่องจากการกอสรางจะตองใชพ้ืนท่ีมากกวาการสรางสะพาน ในสวนของการพิจารณาสะพานขามคลอง

ประปาใหเปนระดับพ้ืนดินนั้นหากรูปแบบสะพานกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี อาจจะมีการปรับรูปแบบ

สะพานขามคลองประปาใหมีระยะไมยาวมาก และอาจจะมีการเวนคืนเพ่ือสรางถนนระยะ 40 เมตรเพ่ิมเติม 

• หากถนนโครงการสูงกวาหมูบาน โครงการจะสรางกําแพงของ

หมูบานใหหรือไม

• ถนนระดับดินจะสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 3 เมตร เทากับถนนนครอินทร เพ่ือไมใหน้ํา

ทวมทาง จะมีการวิเคราะหเรื่องเสถียรภาพของดิน ใสกําแพงกันดินไมใหดินไหล หากการ

กอสรางทําใหกําแพงพัง ทางโครงการจะมีการสรางกําแพงใหใหม

• ขอใหพิจารณาเชื่อมตอถนนโครงการไปยังทางหลวงชนบท 

นฐ.4006 เนื่องจากปจจุบันทางหลวงชนบท นฐ.3004 มีปริมาณ

จราจรแออัดมาก

• หลังจากมีถนนของโครงการรถจะเขาไปท่ีทางแยก มหาวิทยาลัยมหิดลนอยลง จะทําให

ปริมาณจราจรบนทางหลวงชนบท นฐ.4006 คลองตัวยิ่งข้ึน นอกจากนี้ทางหลวงชนบท 

นฐ.4006 สามารถเชื่อมตอถนนโครงการผานทาง ทางหลวงชนบท นฐ.3004 ได 

• การเวนคืนมีหลักการการประเมินราคาอยางไรบาง และขอให

พิจารณาเพ่ิมประเด็นดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตใน

หลักเกณฑการจายเงินคาทดแทนในการเวนคืนท่ีดิน

•การเวนคืน คาทดแทนในการเวนคืนประกอบดวย 3 สวนหลักๆ  คือ ท่ีดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน และ

ตนไมยืนตน ตามกฎหมายใหใชราคาท่ีดินกอนวันประกาศ พรฎ. เวนคืนท่ีดินใชบังคับ การกําหนดคา

ทดแทนท่ีดิน จะพิจารณาจาก ราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยของกรม

ธนารักษ ซ่ึงจะพิจารณาโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน ท่ีราคาสิ่งปลูกสรางเปนราคาตามราคา

ทรัพยสิน เชน ไม คอนกรีต โดยท่ีไมคิดคาเสื่อมสภาพ ราคาของตนไมจะแยกตามประเภท อายุ ซ่ึงเปนไป

ตามราคาฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในกรณีท่ีเจาของยังไมพึงพอใจ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ภายใน 60 วัน จะมีการสํารวจและแจงคาทดแทนการเวนคืน และทํา

ขอตกลง ในตอนแรกจะรับเงิน 75% กอน มีการรื้อยายของในพ้ืนท่ีออกแลวจะไดรับอีก 25%



ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 4 : วันเสารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานมัณฑนา ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี (ตอ)

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

ส่ิงแวดลอม • จะมีแนวทางและวิธีการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีจะ

เกิดข้ึนบริเวณหมูบานมัณฑนาอยางไรบาง เนื่องจากแนวเสนทาง

ไดออกแบบเปนทางยกระดับ กังวลเรื่องฝุนละออง เสียง ควันจาก

ยานพาหนะ เปนตน

• ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอสรางเปนผลกระทบในระยะสั้น

เฉพาะชวงท่ีมีการกอสรางเทานั้น โดยผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ไดแก ฝุนละออง เสียง และความ

สั่นสะเทือน ท้ังนี้โครงการจะเลือกวิธีการกอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนนอยท่ีสุด 

นอกจากนี้อาจมีปญหาดานความไมปลอดภัยจากการเขามาในพ้ืนท่ีของคนงานกอสรางดวย ซ่ึงโครงการจะ

กําหนดมาตรการตาง  ๆในการควบคุมคนงานกอสรางท่ีจะเขามาในพ้ืนท่ี สวนระยะเปดดําเนินการเปน

ผลกระทบในระยะยาว โดยผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ไดแก เสียงจากถนนระดับดินท่ีอยูดานลางและเสียง

สะทอนจากโครงสรางทางยกระดับ ซ่ึงหากพบวาระดับเสียงดังกลาวกอใหเกิดความรําคาญ จะกําหนด

มาตรการติดตั้งกําแพงกันเสียง นอกจากนี้อาจมีผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เนื่องจากในบริเวณดังกลาว

เปนทางยกระดับท่ีมีระยะหางจากหมูบานไมมาก โดยในกรณีท่ีการจราจรไมติดขัดจะเกิดการสะสมของ

มลพิษบริเวณใตทางยกระดับไมมาก แตหากการจราจรติดขัดอาจเกิดการสะสมของมลพิษในบริเวณดังกลาว

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีไมเปดโลง ซ่ึงหากพบวาโครงการทําใหเกิดมลพิษทางอากาศสูงเกินเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนดไว จะพิจารณาปลูกตนไมเพ่ือปองกันฝุนละอองและดูดซับมลพิษท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังมีการควบคุม

ความเร็วของยานพาหนะ เพ่ือปองกันฝุนละอองและอุบัติเหตุ

การมีสวน

รวมของ

ประชาชน

• หากคัดเลือกแนวเสนทางโครงการแลว จะยังสามารถแสดงความคิดเห็น

ในเรือ่งแนวเสนทางเลือกไดหรือไม

• หลังจากนี้จะเปนการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการท่ีเหมาะสม 

(สัมมนา ครั้งท่ี 2) โดยจะนําเสนอแนวเสนทางท่ีไดรับการคัดเลือกแลว ท้ังนี้ยังสามารถแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวเสนทางเลือกไดแตจะเปนในแนวทางการปรับรูปแบบถนนโครงการ

ใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ียิ่งข้ึน

• จะรับทราบขอมูลขาวสารและสรุปผลการประชุมพิจารณารูปแบบ

ทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) ไดอยางไร

• จะมีการติดประกาศสรุปผลการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย 

ครั้งท่ี 1) ในหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี รวมถึงสถานท่ีจัดการประชุม อีกท้ังเผยแพร

ผานเว็บไซตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th และ

เว็บไซตโครงการ www.nakhonin-salaya.com ทุกครั้ง

รูปท่ี 4 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) กลุมท่ี 4 : วันเสารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานมัณฑนา ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

นายจิระศักดิ์ ทองสม 

วิศวกรโยธาชํานาญการ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนทิรรศการ บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม



กลุมท่ี 5 : วันอาทิตยท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคหมูบานอาภากร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม โดยไดรับเกียรติจากนายจิระศักดิ์ ทองสม วิศวกรโยธาชํานาญการ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 129 คน รวมดวย

ผูแทนกรมทางหลวงชนบท จํานวน 2 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 10 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ท้ังนี้สามารถ

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5 และรูปท่ี 5

ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 5 : วันอาทิตยท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงคหมูบานอาภากร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • มีแนวเสนทางโครงการท่ีไดรับการคัดเลือกแลวหรือไมอยางไร • ทางโครงการยังไมไดคัดเลือกแนวเสนทาง

• ขอใหพิจารณาขยับแนวเสนทางเลือกออกหางจากหมูบาน

อาภากรและพ้ืนท่ีใกลเคียงเนื่องจากปจจุบันมีตึกแถวข้ึนหนาแนน 

• โครงการจะนําขอเสนอแนะจากการประชุมไปพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสม

• ขอใหเพ่ิมผังชุมชนของอําเภอพุทธมณฑลในการพิจารณาแนว

เสนทางเลือกท่ีเหมาะสมดวย

• โครงการจะดําเนินการตามขอแนะนําจากการประชุม

• เห็นดวยกับจุดเริ่มตนโครงการทางเลือกท่ี 1 หากเปนจุดเริ่มตน

โครงการจุดทางเลือกท่ี 2 จะมีปญหาเรื่องการเขา-ออกของหมูบาน

อาภากร และหมูบานอาภากร 3 เนื่องจากปริมาณรถจะมากข้ึน

• โครงการจะนําขอหวงใยในการเขาออกไปพิจาณาหาแนวทางปองกันผลกระทบดังกลาว

• ขอใหพิจารณาสรางจุดกลับรถบริเวณคลองโยง • โครงการฯจะประสานงานกับ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ใหพิจารณาความเปนไปไดตอไป

• เรื่องการประมูล อยากทราบวาเร็วท่ีสุด ชาท่ีสุดเม่ือไหร • ตัวโครงการยังอยูในข้ันศึกษาความเหมาะสม หลังการประชุมสัมมนาครั้งท่ี3 จะเปนการ

ออกแบบรายละเอียด และมีการเสนอผลการศึกษา EIA ให สผ. พิจารณา หากผานจะมีการ

ออก พรฎ. การเวนคืน และมีการเสนอของบประมาณในการเวนคืน และจะเขาสูข้ันตอนของ

การกอสราง ซ่ึงตามแผนงานจะประมูลไดเร็วท่ีสุดประมาณปลายป 2562

• อยากทราบผลการคัดเลือกจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ 

โดยผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับจุดเริ่มตนโครงการ

ทางเลือกท่ี1 และอยากทราบวาความคิดเห็นของประชาชนจะ

เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจดวยหรือไม

• ทุกขอคิดเห็นจะอยูในการพิจารณาของกรมทางหลวงชนบท กระบวนการในการคัดเลือก

จะมีการปรับปรุงและนําเสนอใหรับทราบ โดยในเดือนตุลาคมคาดวาสามารถสรุปแนวเสนทาง 

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการได

• กังวลเรื่องราคาคาทดแทนในการเวนคืนอีก 10 ปขางหนา • โครงการอยูในชวงของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเทานั้นยังไมถึงข้ันตอนการ

เวนคืน ซ่ึงในข้ันตอนของการเวนคืนจะใชราคาคาทดแทนท่ีดินกอนวันออก พรฎ. เวนคืนบังคับใช 

กรมทางหลวงชนบทคํานึงถึงความเดือนรอนของประชาชนในการโยกยาย จึงมีการพิจารณาอยางเหมาะสม

และเปนธรรม

ส่ิงแวดลอม • ขอใหคํานึงถึงความสําคัญตอผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน

จากแนวเสนทางโครงการ เชน ฝุนละออง เสียง ความสั่นสะเทือน 

อุบัติเหตุและความปลอดภัย เปนตน เนื่องจากหมูบานอาภากร

มีผูสูงอายุ และเด็กอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

• ท่ีปรึกษาจะดําเนินการศึกษาผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ เชน ฝุนละออง 

เสียง ความสั่นสะเทือน ความปลอดภัย เปนตน ท้ังนี้หากพบวาหมูบานอาภากรไดรับผลกระทบจาก

การดําเนินโครงการ โครงการจะกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป

• ขอใหพิจารณาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) 

เนื่องจาก โครงการจะมีผลกระทบในระยะยาว กระทบตอสุขภาพ

ท้ังรางกายและจิตใจ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

ไมเพียงพอ 

• ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ หรือ EHIA จะ

เนนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในรายละเอียด เชน ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 

เนื่องจากการปลอยสารกอมะเร็งจากโครงการ เปนตน สําหรับการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการซ่ึงไมเขาขายตองจัดทํารายงาน EHIA จะมีการศึกษาเรื่องสุขภาพของ

ประชาชนอยูในหัวขอสาธารณสุข ซ่ึงจะประเมินผลกระทบตอสุขภาพท้ังทางกายภาพและทาง

จิตใจดวย

• ขอใหเพ่ิมขอมูลศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร ท่ีตั้งในหมูบาน

อาภากร  ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนกับราชสกุลอาภากรแลว มาเปนขอมูล

ในการพิจารณาคัดเลือกแนวเสนทางโครงการท่ีมีความเหมาะสมดวย

• ท่ีปรึกษาจะเพ่ิมเติมขอมูลตามคําแนะนํา



ตารางท่ี 5 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 5 : วันอาทิตยท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงคหมูบานอาภากร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ตอ)

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

การมีสวน

รวมของ

ประชาชน

• ขอใหประชาสัมพันธกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีรับทราบและครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการ

• โครงการจะดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนท้ังหมด 5 ครั้ง ประกอบดวยการ

สัมมนา จํานวน 3 ครั้งและการประชุมกลุมยอยจํานวน 2 ครั้ง ซ่ึงในการประชุมแตละครั้งจะมี

หนังสือเชิญกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีใหรับทราบ รวมถึงไดมีการประชาสัมพันธเชิญ

ชวนผานสื่อตางๆ ไดแก  เว็บไซตโครงการ ประกาศกรมทางหลวงชนบทโปสเตอร

ประชาสัมพันธโครงการ ปายประชาสัมพันธโครงการ และใบปลิว ท้ังนี้ การสงหนังสือเชิญ

และการติดประกาศประชาสัมพันธจะดําเนินการลวงหนากอนการประชุม 15 วัน รวมท้ังจะมี

การติดประกาศประชาสัมพันธสรุปผลการประชุมภายใน 15 วัน หลังจัดการประชุมแลว ใน

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีโครงการ

อ่ืนๆ • ไมทราบวาตองติดตอทางหนวยงานใดหากมีปญหาเรื่องจุดกลับรถ • ประสานแขวงทางหลวงชนบทในพ้ืนท่ี

• ขอใหพิจารณาออกแบบเกาะกลางหรือ Barrier  บริเวณทางหลวงชนบท 

นฐ.3004 อยากใหทางหลวงชนบท นฐ.3004 มีเกาะกลางถนน หรือ 

Barrier ก้ันระหวางเลน เนื่องจากปจจุบันเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

• จะพิจารณาจากพ้ืนท่ีเขตทาง และความเหมาะสมในชวงการออกแบบ

• รั้วของหมูบานอาภากร ไมไดออกแบบเพ่ือรองรับใหติดกับ

เสนทางสาธารณะ

• หากทางโครงการเลือกแนวเสนทางท่ีติดกับอาภากร จะมีการออกแบบกําแพงกันดินและ

หากรั้วเดิมไดรับผลกระทบ โครงการจะออกแบบและกอสรางรั้วของหมูบานใหม

นายจิระศักดิ์ ทองสม 

วิศวกรโยธาชํานาญการ  ผูแทนกรมทางหลวงชนบท 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบรเิวณบอรดนทิรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

รูปท่ี 5 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) กลุมท่ี 5 : วันอาทิตยท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ลานอเนกประสงคหมูบานอาภากร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม



กลุมท่ี 6 : วันอาทิตยท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงคหมูบานอาภากร 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม โดยไดรับเกียรติจากนายจิระศักดิ์ ทองสม วิศวกรโยธาชํานาญการ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 32 คน รวมดวยผูแทน

กรมทางหลวงชนบท จํานวน 3 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 10 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ท้ังนี้สามารถสรุป

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6 และรูปท่ี 6

ตารางท่ี 6 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 6 : วันอาทิตยท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลานอเนกประสงคหมูบานอาภากร 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • หากโครงการคัดเลือกจุดเร่ิมตนโครงการทางเลือกที่ 2 การเขา-ออก

หมูบานอาภากร 3 จะเปนอยางไร

• โครงการจะนําขอหวงใยในการเขาออกไปพิจาณาหาแนวทางปองกันผลกระทบดังกลาว

• เห็นดวยกับจุดเร่ิมตนโครงการทางเลือกที่ 1 • การคัดเลือกตําแหนงจุดเร่ิมตนโครงการจะพิจารณา ปจจัยดานวิศวกรรม การลงทุนและสิ่งแวดลอม 

ไปพรอมกับแนวเสนทางเลือก ตามหลักวิชาการ

• การเวนคืนมีหลักการการประเมินราคาอยางไรบาง • อสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน คือ ท่ีดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน และตนไมยืนตน ตามกฎหมายใหใช

ราคาท่ีดินกอนวันประกาศ พรฎ.เวนคืนท่ีดินใชบังคับ การกําหนดคาทดแทนท่ีดิน จะพิจารณาจาก ราคาท่ี

ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยของกรมธนารักษ ซึ่งจะพิจารณาโดย

คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน ท่ีราคาสิ่งปลูกสรางเปนราคาตามราคาทรัพยสิน เชน ไม คอนกรีต 

โดยท่ีไมคิดคาเสื่อมสภาพ ราคาของตนไมจะแยกตามประเภท อายุ ซึ่งเปนไปตามราคาฐานของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในกรณีท่ีเจาของยังไมพึงพอใจ มีสิทธ์ิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ภายใน 60 วัน จะมีการสํารวจและแจงคาทดแทนการเวนคืน และทําขอตกลง ในตอนแรกจะรับเงิน 75% 

กอน มีการรื้อยายของในพ้ืนท่ีออกแลวจะไดรับอีก 25%

สิ่งแวดลอม • จะมีการขยายทางหลวงชนบท นฐ.3004 เพิ่มเติมหรือไม • จะมีการขยายเสนทางเพื่อทําทางเชื่อม กับทางเลี้ยวของทางแยกตางระดับตามมาตรฐานการ

ออกแบบ โดยคํานึงถึงผลกระทบของประชาชนริมทางดวย

• ปญหารถติดตรงสีแยกมหิดล หากมีโครงการจะแกไขปญหาการจราจร

ไดอยางไร

• ถามีโครงการ จะชวยลดปริมาณรถที่จะผานทางรถไฟ โครงการจะชวยกระจายการจราจรใหดีข้ึน 

และในปงบประมาณ 2560 สํานักกอสรางสะพานไดรับงบประมาณในการแกปญหาจุดตัดทางรถไฟ 

โดยกอสรางสะพานขามทางรถไฟ เพื่อลดปญหาการจราจร

นายจิระศักดิ์ ทองสม 

วิศวกรโยธาชํานาญการ  ผูแทนกรมทางหลวงชนบท 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนทิรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปท่ี 6 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) กลุมท่ี 6 : วันอาทิตยท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ลานอเนกประสงคหมูบานอาภากร 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม



กลุมท่ี 7 : วันจันทรท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลศาลากลาง สํานักงานเทศบาลตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับเกียรติจากนายเฉลิมชัย โถนอย นายกเทศมนตรีตําบลศาลากลาง เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 75 คน รวมดวยผูแทน

กรมทางหลวงชนบท จํานวน 5 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 8 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ท้ังนี้สามารถสรุป

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 7 และรูปท่ี 7

ตารางท่ี 7 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 7 : วันจันทรท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลศาลากลาง สํานักเทศบาลตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • ขอใหพิจารณายกเลิกจุดกลับรถบริเวณทางแยกวัดขลุง เน่ืองจากมีจุด

กลับรถ 2 จุด ไดแก บริเวณแพลนปูน และคลองขุนเจนแลว

• ถนนโครงการออกแบบเปนถนนสายหลัก ถาไมเปดจุดกลับรถจะเปนการตัดชุมชนออกเปนสองฝง จึง

พิจารณาเชื่อมตอชุมชนท้ังสองฝงโดยใชจุดกลับรถ แตการเปดเกาะกลางคอนขางอันตราย เน่ืองจากรถ

ใชความเร็วสูงและมีปริมาณมาก การยกสะพานมีประโยชนสองอยาง 1)ถนนเสนเดิมไมถูกตัด 2) 

สามารถกลับรถใตสะพานได 

• ขอใหพิจารณาออกแบบถนนโครงการเปน 8 ชองจราจร เพื่อ

รองรับปริมาณจราจรในอนาคต 

• ถนนโครงการจะออกแบบเปน 6 ชองจราจร ซึ่งรองรับปริมาณจราจร 20 ปขางหนาไวแลว 

• รูปแบบถนนโครงการมีความสูงเทาไหร กั้นนํ้าไดหรือไม และมี

ระบบระบายนํ้าเปนอยางไร 

• โครงการมีการศึกษาดานการระบาย โดยศึกษาถึงทิศทางการระบายนํ้าในพืน้ท่ี ศึกษาถึงสถิติของนํ้า

ทวม และปริมาณนํ้าทวมสูงสุดในพื้นท่ี และจะออกแบบระบบระบายนํ้าใหเหมาะสม และในสวนของ

การศึกษาดานส่ิงแวดลอมจะพิจารณาอีกทีวาระบบระบายนํ้าท่ีวิศวกรออกแบบมาเพียงพอหรือไม 

ระบบระบายนํ้าจะกอใหเกิดผลกระทบตอการระบายนํ้าในพื้นท่ีหรือไม อยางไร และจะกําหนด

มาตรการในการแกไขตอไป

• จะมีแนวทางแกไขอยางไรหากรถท่ีมาจากถนนโครงการมาติดท่ีบริเวณ

สามแยกมหิดล 

• ถาโครงการสรางและเปดใหใชบริการ ปริมาณรถบริเวณสามแยกมหิดลจะลดลงเน่ืองจากรถจะ

ว่ิงเขาใชถนนโครงการไปยังถนนนครอินทรโดยไมผานสามแยกมหิดล 

ส่ิงแวดลอม • ไดมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีหรือไม • โครงไดมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี โดยเก็บตัวอยางนํ้าซึ่งเปนตัวแทนของนํ้าฤดูฝนแลว 

ซึ่งยังเหลือการเก็บตัวอยางนํ้า ซึ่งเปนตัวแทนของนํ้าฤดูแลงอีกหน่ึงครั้ง และจะแจงรายละเอียด

การตรวจวัดใหทราบในภายหลัง

การมีสวน

รวมของ

ประชาชน

• ขอใหพิจารณาสรางสะพานเช่ือมระหวางทางหลวงชนบท 

นบ.1011 (บางกรวย-จงถนอม) กับวัดปุรณาวาส เพื่อลดการติดขัด

ของทางหลวงชนบท นฐ. 3004

• จะประสานตอไปท่ีแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เพื่อดําเนินการตอไป

• ขอใหพิจารณาตัดถนนเช่ือมระหวางทางหลวงชนบท นบ.3059 (ถนนพิชัย

เขต) กับทางหลวงชนบท นบ.1011 (บางกรวย-จงถนอม)

นายเฉลิมชัย โถนอย 

นายกเทศมนตรีตําบลศาลากลาง 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบรเิวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนทิรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปท่ี 7 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 7 : วันจันทรท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลศาลากลาง สํานักเทศบาลตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม



กลุมท่ี 8 : วันจันทรท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ 

อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับเกียรติจากนายแสวง รอดยูร นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมประชุม

จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 83 คน 

รวมดวยผูแทนกรมทางหลวงชนบท จํานวน 5 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 8 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ท้ังนี้

สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 8 และรูปท่ี 8

ตารางท่ี 8 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 8 : วันจันทรท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ สํานักเทศบาลตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • แนวเสนทางเลือกใดท่ีมีความเหมาะสม และจะออกแบบเปนแนวระดับ

ดินท้ังหมดใชหรือไม

• ปจจุบันยังไมไดคัดเลือกแนวเสนทาง และยืนยันวาเปนถนนระดับดิน ไมใชทางยกระดับ แตจะมี

โครงสรางท่ีเปนสะพานขามคลอง และขามทางแยกเทานั้น

• หากแนวเสนทางเลือกท่ี 1 เปนแนวเสนทางท่ีเหมาะสม 

ประชาชนบริเวณทางหลวงชนบท นบ.5014 (วัดตนเชือก) จะ

เดินทางมาทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ไดอยางไร

• หากเสนทางเลือกท่ี 1 ไดรับการคัดเลือก ทางหลวงชนบท นบ.5014 (วัดตนเชือก) จะถูกแบงออกเปน 

สองฝงโดยการเดินทางจากวัดตนเชือกตองมาออมใตสะพานขามคลองนาราภิรมย ระยะ

ประมาณ 200 เมตร  เพ่ือไปทางหลวงชนบท นฐ. 3004 และยังสามารถเขาเชื่อมตอกับถนน

ของโครงการไดดวย 

• หากแนวเสนทางเลือกท่ี 3 หรือ 4 เปนแนวเสนทางท่ีเหมาะสม 

บริเวณจุดทางหลวงชนบท นบ.5014 (วัดตนเชือก) กับถนน

โครงการจะเปนโคงตัดฉากซ่ึงจะมีพ้ืนท่ีแคบเกินไปหรือไม และมี

เกณฑอยางไรวาถนนสองเสนตองหางกันเทาไหร 

• หากพ้ืนท่ีเหลือจากการเวนคืนแคบเกินกวาท่ีจะสามารถทําประโยชนได โครงการจะเวนคืนพ้ืนท่ี

ดังกลาวท้ังหมด

• เห็นดวยกับจุดเริ่มตนโครงการทางเลือกท่ี 2 เนื่องจากจุดเริ่มตน

โครงการทางเลือกท่ี 1 ถามาจากบางเลนจะเขาลานตากฟาจะตองไป

กลับรถกอนเพ่ือใชทางหลวงชนบท นฐ.3004 เพ่ือไปลานตากฟา 

• การคัดเลือกแนวเสนทางจะใชปจจัยดานวิศวกรรม การลงทุนและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหได

แนวเสนทางท่ีเหมาะสม 

• หากมีถนนโครงการ ประชาชนบริเวณลานตากฟาจะกลับเดินทางไป

ศาลายาอยางไร

• ในกรณีจุดเริ่มตนโครงการแหงท่ี 1 ไดรับการคัดเลือก แยกสัญญาณไฟจราจรก็จะยังคง

เปดใชตามเดิม แตในกรณีท่ีจุดเริ่มตนโครงการแหงท่ี 2 ไดรับการคัดเลือก จะยกเลิกสัญญาณ

ไฟจราจร โดยใหใชสะพานเลี้ยวขวาในทางแยกตางระดับทดแทน

• ขอใหพิจารณาออกแบบถนนโครงการ จํานวน 8 ชองจราจรเพ่ือรองรับ

ปริมาณจราจรในอนาคต

• ในกรณีจุดเริ่มตนโครงการแหงท่ี 1 ไดรับการคัดเลือก แยกสัญญาณไฟจราจรก็จะยังคง

เปดใชตามเดิม แตในกรณีท่ีจุดเริ่มตนโครงการแหงท่ี 2 ไดรับการคัดเลือก จะยกเลิกสัญญาณ

ไฟจราจร โดยใหใชสะพานเลี้ยวขวาในทางแยกตางระดับทดแทน

• ขอใหพิจารณาออกแบบถนนโครงการ จํานวน 8 ชองจราจรเพ่ือรองรับ

ปริมาณจราจรในอนาคต

• ถนนโครงการจะออกแบบเปน 6 ชองจราจร ซ่ึงรองรับปริมาณจราจร 20 ปขางหนาไวแลว 

• ขอใหพิจารณาเพ่ิมสะพานขามจุดตัดทางหลวงชนบท นบ.5014 (วัด

ตนเชือก) เพ่ือใหถนนทองถ่ินสามารถเดินทางสัญจรไดตามปกติ

• ไดออกแบบใหสามารถใชไดดังเดิมแตจะตองไปลอดใตสะพานขามคลองนราภิรมย และ

สามารถเขาเชื่อมตอกับถนนโครงการไดท้ังฝงขาเขาและขาออก หากกอสรางสะพาน

ขาม นบ.5014(วัดตนเชือก) การตอเชื่อมกับถนนโครงการจะตองใชระยะทางมากข้ึน 

• การเวนคืนมีหลักการการประเมินราคาอยางไรบาง • อสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน คือ ท่ีดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน และตนไมยืนตน ตาม

กฎหมายใหใชราคาท่ีดินกอนวันประกาศ พรฎ.เวนคืนท่ีดินใชบังคับ การกําหนดคาทดแทน

ท่ีดิน จะพิจารณาจาก ราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยของ

กรมธนารักษ ซ่ึงจะพิจารณาโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน ท่ีราคาสิ่งปลูกสรางเปน

ราคาตามราคาทรัพยสิน เชน ไม คอนกรีต โดยท่ีไมคิดคาเสื่อมสภาพ ราคาของตนไมจะแยก

ตามประเภท อายุ ซ่ึงเปนไปตามราคาฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในกรณีท่ีเจาของ

ยังไมพึงพอใจ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ภายใน 60 วัน จะมีการ

สํารวจและแจงคาทดแทนการเวนคืน และทําขอตกลง ในตอนแรกจะรับเงิน 75% กอน มีการ

รื้อยายของในพ้ืนท่ีออกแลวจะไดรับอีก 25%

อ่ืนๆ • ขอใหพิจารณาสะพานขนาดเลก็ขามคลองบางใหญบริเวณวัดตนเชือก • จะประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี ท่ีเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ถึงขอเสนอแนะ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี



นายแสวง รอดยูร

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ 

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบรเิวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนทิรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปท่ี 8 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) กลุมท่ี 8 : วันจันทรท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ สํานักเทศบาลตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม



กลุมท่ี 9 : วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลศาลายา องคการบริหารสวนตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดยไดรับเกียรติจากนายอํานวย เหมอืนวงศธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลายา เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ โดยมี

ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน และ

ประชาชนท่ัวไป จํานวน 53 คน รวมดวยผูแทนกรมทางหลวงชนบท จํานวน 4 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จํานวน 8 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอโครงการ ทั้งนี้สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 9 และรูปท่ี 9

ตารางท่ี 9 สรุปประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)

กลุมท่ี 9 : วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลศาลายา สํานักเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประเด็น ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การนําไปพิจารณา

วิศวกรรม • แนวเสนทางเลือกท้ัง 4 แนว นี้จะสิ้นสุดท่ีทางหลวงชนบท 

นฐ.3004 หรือทางหลวงชนบท นฐ.5035 หรือไม 

• จุดเริ่มตนโครงการอยูท่ี นฐ.3004 แตเพ่ือใหโครงการเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดพิจารณาถึง

โครงขายระบบถนนท่ีจะเขาเชื่อมตอกับถนนของโครงการดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงตอแนว

เสนทางเขาเชื่อมตอกับ นฐ.5035

• ขอใหพิจารณาจุดเริ่มตนโครงการบริเวณอ่ืนๆ บนทางหลวง

ชนบท นฐ.3004 ท่ีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยกวา 

นอกจากจุดเริ่มตนโครงการท้ัง 2 ทางเลือกนี้ 

• ในเบื้องตนไดพิจารณาการใชท่ีดินเหนือคลองโยง พบวามีอาคารบานเรือนและโรงงาน 

ตั้งอยูคอนขางหนาแนนคลายกับบริเวณจุดเริ่มตนโครงการท้ัง 2 แหงท่ีนําเสนอ และเม่ือ

พิจารณาหลักการคัดเลือกรูปแบบโครงการเบื้องตนพบวา หากจุดเริ่มตนโครงการอยูเหนือ

คลองโยง จะเสียเปรียบหรือไดคะแนนนอยกวาแนวเสนทางท่ีนําเสนอทุกปจจัย ไดแกปจจัย

ทางดานวิศวกรรม ท่ีแนวเสนทางยาวข้ึน มีงานกอสรางสะพานขามคลองโยงเพ่ิมข้ึน ศักยภาพ

การตอขยายโครงขายในอนาคตยุงยากมากกวา มีการลงทุนสูงกวาท้ังคากอสรางและคา

เวนคืนเนื่องจากเสนทางท่ียาวข้ึน โดยมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีมากข้ึนมีการเวนคืนมาก

ข้ึน อยางไรก็ตามจะดําเนินการตรวจสอบความเปนไปไดตามขอแนะนํา

• หากจุดเริ่มตนโครงการทางเลือกท่ี 1 ไดรับการคัดเลือก จะ

ออกแบบทางรวมทางแยกอยางไร และมีวิธีแกปญหาจราจรใน

ชั่วโมงเรงดวนบนทางหลวงชนบท นฐ.3004 อยางไร 

• เนื่องจากออกแบบเปนทางแยกตางระดับ ท่ีสามารถรองรับปริมาณจราจรได และปริมาณรถ

บนทางหลวงชนบท นฐ.3004 ในชวงท่ีมีการจราจรหนาแนนในปจจุบันจะมีปริมาณจราจร

ลดลงเนื่องจากปริมาณจราจรบางสวนจะมาใชแนวเสนทางโครงการ

• บริเวณจุดเริ่มตนโครงการทางเลือกท่ี 1 ปจจุบันมีการกอสราง

หมูบานพฤกษา 

• จะนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกแนวเสนทางโครงการท่ีเหมาะสมครั้งหนึ่ง

• ข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกแนวเสนทางโครงการท่ีเหมาะสม

จะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมตามแผน นั้น จะเปนไปไดหรือไม 

เนื่องจากยังมีขอมูลท่ีจะตองเพ่ิมเติมในแนวเสนทางเลือกพาดผาน 

เชน หมูบานพฤกษา สนามกอลฟ รอยัล เจมส บริเวณทางแยก

ตางๆและความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีมาประกอบการ

พิจารณาคัดเลือกแนวเสนทาง ท้ังนี้จะใชเวลาในการพิจารณา

คัดเลือกนานเทาไร

• จะเรงดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน แตท้ังนี้จะดําเนินการศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนสรุป

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

• ขอใหพิจารณาราคาคาทดแทนในการเวนคืนท่ีดินท่ีในราคา

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปจจุบัน

• กรมทางหลวงชนบทมีนโยบายท่ีชัดเจนเรื่องความเปนธรรมใหกับผูไดรับผลกระทบจากการ

เวนคืนท่ีดิน

อ่ืนๆ • จะมีโครงการเชื่อมตอพุทธมณฑลสาย 5 กับเสน นฐ.5035 หรือไม • ขอมูลท่ีรับทราบขณะนี้ยังไมมีแผนท่ีจะเชื่อมตอ 

• ท่ีดินติดถนน ขอเชื่อมทางเขาออกและทอระบายน้ําท้ิงไดหรือไม • ในการเชื่อมทางเปนสิทธิของผูท่ีอาศัยอยูตามเขตทางสามารถยื่นเอกสารตอกรมทางหลวง

ชนบทได โดยกรมทางหลวงจะพิจารณาถึงความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน ในการเชื่อมตอ

ระบายน้ํากับทางเทาท่ีมีทอระบายน้ํา สามารถยื่นเอกสารขอเชื่อมทอระบายไดน้ําไดเชนกัน



สถานที่ติดตอและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

สํานักกอสรางสะพาน กรมทางหลวงชนบท

โทรศัพท : 0-2551-5527

บริษัท เอพซิลอน จํากัด

ดานวิศวกรรม และรูปแบบโครงการ

โทรศัพท : 0-2571-2760

บริษัท แพลนโปร จํากัด

ดานวิศวกรรมจราจรและขนสง

โทรศัพท : 0-2619-9931

เว็บไซตโครงการ http://www.nakhonin-salaya.com

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จํากัด

ดานสํารวจสภาพภูมิประเทศ และอสังหาริมทรัพยเบ้ืองตน

โทรศัพท : 0-2571-2741

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

ดานสิ่งแวดลอม

คุณตวงกลม พฤทธิ์ธโนปจัย 

โทรศัพท : 0-27632828 ตอ 2833

คุณภัทรศยา แกวมณี

โทรศัพท : 0-2763-2827

นายอํานวย เหมือนวงศธรรม 

นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลายา

เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ

บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนทิรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปท่ี 9 บรรยากาศการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งท่ี 1)กลุมท่ี 9 : วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลศาลายา สํานักเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บรรยากาศการตอบประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น

จากผูเขารวมประชุม
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