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ก ำหนดกำรประชุมพิจำรณำรูปแบบทำงเลือกกำรพัฒนำโครงกำร (กลุ่มย่อย คร้ังที่ 1) 

งำนศึกษำควำมเหมำะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรำยละเอียด (EIA)  

และส ำรวจออกแบบรำยละเอียด โครงกำรถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศำลำยำ 

ระหว่ำงวันศุกร์ที่ 16 -วันอังคำรที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2559  
กลุ่มที่ วัน เดือน ปี เวลำ สถำนที่ พื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย 

1 วันศุกร์ที่ 16  
กันยายน  
พ.ศ. 2559 

9.00-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลต าบลปลายบาง ชั้น 4 1) ต.ปลายบาง 
2) ต.บางคูเวียง 

2 13.30-16.30 น. ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 1) ต.บ้านบางม่วง 

3 วันเสาร์ที่ 17  
กันยายน  
พ.ศ. 2559 

9.00-12.00 น. อาคารเอนกประสงค์บ้านเอ้ืออาทรบางกรวย 
(วัดพระเงิน) 

1) บ้านเอ้ืออาทรบางกรวย 
    (วัดพระเงิน)  

4 13.30-16.30 น. ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านมัณฑนา 1) หมู่บ้านมัณฑนา 
5 วันอาทิตย์ที่ 18 

กันยายน  
พ.ศ. 2559 

9.00-12.00 น. อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านอาภากร 1) หมู่บ้านอาภากร 
6 13.30-16.30 น. อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านอาภากร 3 1) หมู่บ้านอาภากร 3  

7 วันจันทร์ที่ 19  
กันยายน  
พ.ศ. 2559 

9.00-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลต าบลศาลากลาง 1) ต.ศาลากลาง 
8 13.30-16.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 1) ต.บางใหญ่ 

9 วันอังคารที่ 20 
กันยายน  
พ.ศ. 2559 

9.00-12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 1) ต.ศาลายา 
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สำรบัญตำรำง 
หน้า 
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ส าหรับการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ 17 
ตารางที่ 5-4 การประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (MULTIPLIER FACTOR) ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
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ตารางที่ 7-2 พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางเลือก ของโครงการ 28 
ตารางที่ 8-1 ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 31 
ตารางที่ 8-2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  

เวทีที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 35 
ตารางที่ 8-3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  

เวทีที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 38 

สำรบัญรูป 
หน้า 

รูปที่ 4-1 พ้ืนที่ศึกษาและด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 3 
รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการศึกษารูปแบบโครงการ 4 
รูปที่ 5-2 ต าแหน่งทางเลือกจุดเริ่มต้นโครงการ 5 
รูปที่ 5-3 ต าแหน่งจุดสิ้นสุดโครงการ 6 
รูปที่ 5-4 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 1 7 
รูปที่ 5-5 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 2 8 
รูปที่ 5-6 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 3 8 
รูปที่ 5-7 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 2 9 
รูปที่ 5-8 ทางแยกต่างระดับจุดสิ้นสุดโครงการ 11 
รูปที่ 5-9 แนวเส้นทางเลือกและรูปแบบทางเลือกทางแยกต่างระดับของโครงการ 13 
รูปที่ 6-1 การพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้าง 24 

รูปที่ 7-1 ต าแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในรัศมี 2 กิโลเมตร  
จากแนวเส้นทางเลือกของโครงการ 27 

รูปที่ 7-2 พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางเลือกของโครงการ 29 
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 เอกสารประกอบการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย คร้ังที่ 1) 
งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

และส ารวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 
 

1 ความเป็นมาของโครงการ 

ถนนนครอินทร์ เป็นหนึ่งในโครงการถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์–เพชรเกษม–รัตนาธิเบศร์ (แนวตะวันออก-
ตะวันตก) เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การคมนาคม การขนส่ง และการจราจร เริ่มเปิดใช้ 
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2545 พร้อมๆ กับเปิดการจราจรบนสะพานพระราม 5 โดยแนวเส้นทางเริ่มจาก 
แยกติวานนท์ (จุดตัดระหว่างถนนติวานนท์กับถนนประชาราษฎร์) ในพ้ืนที่ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา เข้าเขตต าบลบางไผ่ ข้ามคลองบางสีทอง ผ่านวงเวียนราชพฤกษ์ 
(จุดตัดกับถนนราชพฤกษ์) ใกล้กับวัดซองพลู จากนั้นข้ามคลองบางไกรนอก คลองบางราวนก คลองบางคูเวียง ไป
บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกที่ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง รวมระยะทางทั้งหมด 12.4 กิโลเมตร 

ด้วยพ้ืนที่ระหว่างถนนกาญจนาภิเษกกับทางหลวงชนบท นฐ.3004 ซึ่งเป็นถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ 
และถนนบรมราชชนนีกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่–กาญจนบุรี) ซึ่งอยู่ระหว่าง 
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็นพ้ืนที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ (Super Block)  
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 90 ตารางกิโลเมตร ดั งนั้นการเพ่ิมเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
จะเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่สองข้างทางให้มีความเจริญมากขึ้น รวมถึง  
เพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้  

กรมทางหลวงชนบท จึงมีแนวคิดที่จะตัดถนนแนวใหม่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก จากจุดสิ้นสุด 
ถนนนครอินทร์ไปเชื่อมกับทางหลวงชนบท นฐ.3004 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนน
กาญจนาภิเษกและถนนบรมราชชนนีได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ สามารถ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีโครงการได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้  ในกรณีที่ แนวเส้นทางโครงการมี พ้ืนที่ที่ อยู่ ใกล้ โบราณสถาน แหล่ ง โบราณคดี   
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร กรมทางหลวงจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการก่อสร้างโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555) 

อีกทั้งกรมทางหลวงชนบท ยังให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ และร่วม
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แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่โครงการ จึงก าหนดให้มีการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ โดยในครั้งนี้ได้จัดให้มี
การประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูป แบบ 
การพัฒนาที่เหมาะสม และแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ตลอดจนรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ  
ให้เหมาะสมและมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป 

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้น
รายละเอียด (EIA) 

2.2 เพ่ือส ารวจออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคา และ
ประเมินราคาค่าก่อสร้างของโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์–ศาลายา  

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

3.1 ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก และถนนบรมราชชนนี  
3.2 ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรบนโครงข่ายทางหลวง

ชนบทต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา  
3.3 รองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม 
3.4 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ  

4 พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

การศึกษาและด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจะครอบคลุมตลอดแนวเส้นทางโครงการ 
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และอ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 

ตารางท่ี 4-1 พื้นที่ศึกษาและด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) นนทบุรี 1) บางกรวย 1) ศาลากลาง 1) เทศบาลต าบลศาลากลาง 
  2) ปลายบาง 2) เทศบาลต าบลปลายบาง 
  3) บางคูเวียง  
 2) บางใหญ่ 4) บางม่วง 3) เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
  5) บางใหญ ่ 4) องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ ่
2) นครปฐม 3) พุทธมณฑล 6) ศาลายา 5) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

2 จังหวัด 3 อ าเภอ 6 ต าบล 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปที่ 4-1 พื้นที่ศึกษาและด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
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5 การศึกษารูปแบบของโครงการ  

5.1 ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษารูปแบบโครงการสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก (รูปที่ 5-1) ประกอบด้วย 

 จุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ 

 การก าหนดรูปแบบทางเลือกโครงการ 

 งานศึกษาและคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
การก าหนดแนวเส้นทางเลือกจะพิจารณาจากปัจจัยด้านข้อมูลของโครงข่ายละปริมาณการจราจรในพื้นที่

ปัจจุบัน สภาพภูมิประเทศ สภาพปัญหา ข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ รวมถึงแผนพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งระบบขนส่งมวลชน ระบบทางหลวงพิเศษ ทางพิเศษ และระบบถนนในพ้ืนที่ และน า
ปัจจัยพิจารณาทางด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากรูปแบบทางแยกต่างระดับในแต่ละแนวเส้นทางเลือก จะท าให้เกิดข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ 
ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการศึกษาคัดเลือกรูปแบบโครงการ จะท าการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ  
ที่เหมาะสมของแต่ละแนวเส้นทางเลือกก่อน แล้วจึงน ารูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละแนว
เส้นทางเลือกเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ 

ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ปรึกษาจะได้น าข้อพิจารณาที่เป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน มาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกให้ได้แนวเส้นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดของโครงการ
ส าหรับด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

 
รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการศึกษารูปแบบโครงการ 
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5.2 จุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ 

5.2.1 จุดเริ่มต้นโครงการ  

จุดเริ่มต้นโครงการ ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบท นฐ.3004 ซึ่งมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก าหนดให้
เป็นจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในช่วงประมาณ กม.2+300 ช่วงด้านเหนือของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จนถึงประมาณ กม.4+000 บริเวณใกล้จุดตัดทางหลวงชนบท นฐ.5035 โดยเมื่อ
พิจารณารูปแบบการใช้ที่ดินโดยรอบ รวมทั้งสถานที่ส าคัญบนทางหลวงชนบท นฐ.3004 พบว่า  มีต าแหน่ง 
ที่เหมาะสม 2 แห่ง ดังแสดงในรูปที่ 5-2 อธิบายได้ดังนี ้

 
รูปที่ 5-2 ต าแหน่งทางเลือกจุดเริ่มต้นโครงการ 

 แห่งที่ 1 ประมาณ กม. 2+500 ของทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ซึ่งฝั่งทิศตะวันออก (ติดกับ
คลองนราภิรมย์) มีสภาพ ณ ขณะส ารวจเป็นร้านอาหารที่เลิกกิจการแล้วและลานตลาดนัด ส่วนทางฝั่งตะวันตก
เป็นสถานีจ าหน่ายก๊าซ LPG  

 แห่งที่ 2 ประมาณ กม. 3+500 ของทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ห่างจากหมู่บ้านอาภากร 
และหมู่บ้านอาภากร 3 ไปทางทิศใต้ประมาณ 100 เมตร ปัจจุบันฝั่งทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของร้านค้าและ 
ห้องเช่าชั้นเดียว ในฝั่งทิศตะวันตกเป็นร้านค้าจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

5.2.2 จุดสิ้นสุดโครงการ  

จุดสิ้นสุดโครงการ ตั้งอยู่ที่จุดสิ้นสุดถนนนครอินทร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางคูเวียงจุดตัดกับ
ถนนกาญจนาภิเษก เพ่ือให้แนวเส้นทางโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ถนนนครอินทร์ได้โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 5-3 
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รูปที่ 5-3 ต าแหน่งจุดสิ้นสุดโครงการ 

5.3 การก าหนดรูปแบบทางเลือกโครงการ 

5.3.1 รูปแบบทางเลือกทางแยกต่างระดับ 

เพ่ือให้การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบถนนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รูปแบบทางแยกต่างระดับที่จุดเริ่มต้น
โครงการจึงต่อเชื่อมเข้ากับทางหลวงชนบท นฐ.5035 ในทุกๆ รูปแบบทางเลือก โดยจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 
มี 3 รูปแบบทางเลือก ส่วนจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 2 มีข้อจ ากัดของพ้ืนที่จึงเป็นการก าหนดรูปแบบตามสภาพ
พ้ืนที ่

5.3.1.1 รูปแบบทางเลือกทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการ 

(1) ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 เป็นทางแยกต่างระดับต่อเชื่อมกับ 
ทางหลวงชนบท นฐ.3004 สายศาลายา–บางภาษี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นฐ.3004”) โดยพิจารณาให้สามารถ
เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท นฐ.5035 สายศาลายา–ลานตากฟ้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นฐ.5035”) เมื่อพิจารณา
การใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบสามารถก าหนดรูปแบบทางแยกต่างระดับได้ดังนี้ 

(1.1) ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 1 มีลักษณะเป็น 
Trumpet Type โดย Loop Ramp อยู่ในทิศทางรับรถจาก นฐ.3004 ทิศทางจากศาลายาเลี้ยวขวาเข้าแนว
เส้นทางโครงการมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก ส าหรับ Semi Directional Ramp อยู่ในทิศทางเลี้ยวขวาจากแนว
เส้นทางโครงการเข้าใช้ นฐ. 3004 ทิศมุ่งหน้าไปอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

ส าหรับรูปแบบการเชื่อมต่อกับ นฐ.5035 จะออกแบบเป็นทางยกระดับตามแนว  
ทางหลวงโครงการ ยกระดับข้ามคลองนราภิรมย์ ข้าม นฐ.3004 แล้วลดระดับลงสู่พ้ืนที่ว่างฝั่งตะวันออกของ
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สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ โดยแนวเส้นทางส าหรับการต่อเชื่อมกับ นฐ.5035 จะเบี่ยงขึ้นทางด้านหนือตัดซอย
ศาลายา 5/8 บริเวณหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา และเข้าเชื่อมกับ นฐ.5035 ห่างจากจุดตัด  
นฐ.3004 ประมาณ 530 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 5-4  

โดยก าหนดให้มีทางเลี้ยวซ้ายในทุกทิศทาง ซึ่ง Ramp เลี้ยวซ้ายระหว่าง นฐ.3004  
กับแนวเส้นทางโครงการ จะเป็นโครงสร้างข้ามคลองนราภิรมย์ทั้งสอง Ramp ด้วย และมี Service Road 
โดยรอบทางแยกต่างระดับเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่  

 
รูปที ่5-4 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 1 

(1.2) ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่  1 รูปแบบทางเลือกที่  2  
มีลักษณะเป็น Trumpet Type ที่มีลักษณะการใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้าง Loop Ramp คล้ายกับรูปแบบ Semi 
Directional ดังแสดงในรูปที่ 5-5 โดยก าหนดให้ Loop Ramp รองรับรถในทิศทางจากแนวเส้นทางโครงการ     
เลี้ยวขวาเข้า นฐ.3004 ทิศมุ่งหน้าบางเลน และ Semi Directional Ramp อยู่ในทิศทางรับรถจาก นฐ.3004  
ทิศทางจากศาลายาเลี้ยวขวาเข้าแนวเส้นทางโครงการ ทั้งนี้ก าหนดให้มีทางเลี้ยวซ้ายในทุกทิศทาง และ Service 
Road โดยรอบทางแยกต่างระดับเช่นเดียวกับรูปแบบทางเลือกที่ 1 รวมถึงแนวเส้นทางการเชื่อมต่อกับ นฐ.5035 
จะมีรูปแบบเดียวกับรูปแบบทางเลือกท่ี 1 เช่นกัน  



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 

 

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณารปูแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 8 
 

 
รูปที่ 5-5 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 2 

(1.3) ทางแยกต่างระดับแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 3 มีลักษณะเป็น Semi Directional 
Type โดยออกแบบให้ Semi Directional Ramp รองรับรถส าหรับทิศทางเลี้ยวขวาทั้งสองทิศทาง และ
ออกแบบให้มีทางเลี้ยวซ้ายในทุกทิศทางรวมถึง  Service Road โดยรอบทางแยกต่างระดับเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นท่ีเช่นเดียวกับรูปแบบอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-6 

 
รูปที่ 5-6 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 รูปแบบทางเลือกที่ 3 
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(2) ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 2 เป็นทางแยกต่างระดับที่ทางแยกจุดตัด
แนวเส้นทางโครงการกับ นฐ.3004 บริเวณใกล้กับทางแยกสัญญาณไฟจุดตัด นฐ.5035 กับ นฐ.3004  
ซึ่งก าหนดให้สามารถเชื่อมกับ นฐ. 5035 ได้โดยตรงด้วยทางแยกต่างระดับแห่งนี้ และยกเลิกสัญญาณไฟจราจรเดิม 

เมื่อพิจารณาการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบ จะเห็นว่าพ้ืนที่ริม นฐ.3004 มีหมู่บ้านอาภากร 
และหมู่บ้านอาภากร 3 อยู่บริเวณทางแยก โดยด้านทิศเหนือของหมู่บ้านอาภากรเป็นที่ตั้งของวัดเทพนิมิตรและ
โรงงานหลายแห่ง จึงก าหนดจุดเชื่อมต่อกับ นฐ.3004 ไว้ที่บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านอาภากรซึ่งมีอาคาร
พาณิชย์ที่เบาบางกว่าบริเวณทางแยก และฝั่งตะวันตกเป็นพ้ืนที่โล่งไม่หนาแน่นมากนัก  

ทั้งนี้รูปแบบของการเชื่อมต่อแนวเส้นทางโครงการกับ นฐ.5035 บริเวณนี้ จะมีลักษณะ
เป็นโครงสร้างทางยกระดับยาวยกข้ามคลองนราภิรมย์และยกข้าม นฐ. 3004 เพ่ือเชื่อมกับ นฐ. 5035 
เช่นเดียวกับ Ramp อ่ืนๆ ของทางแยกต่างระดับจะเป็นทางยกระดับยาวต่อเนื่องเช่นกัน  

จากข้อจ ากัดต่างๆ บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น ก าหนดรูปแบบของทางแยกต่างระดับ
จุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 2 เป็น Trumpet Type โดย Semi Directional Ramp จะรับรถจาก นฐ.3004 
ทิศทางจากศาลายาเลี้ยวขวาเข้าแนวเส้นทางโครงการ และ Loop Ramp จะรองรับรถจากแนวเส้นทางโครงการ
ที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าใช้ นฐ.3004 เพ่ือมุ่งหน้าไปอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และก าหนดให้มี Ramp เลี้ยวซ้าย
ระหว่างแนวเส้นทางโครงการกับ นฐ.3004 ทั้งสองทิศทางคือรับรถจาก นฐ.3004 ที่มาจากอ าเภอบางเลน 
เข้าแนวเส้นทางโครงการมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก และส่งรถจากแนวเส้นทางโครงการเข้าใช้ นฐ.3004 มุ่งหน้า
ไปศาลายา ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างยาวยกข้ามคลองนราภิรมย์ทั้งสอง Ramp ด้วย ดังแสดงในรูปที ่5-7 

 
รูปที่ 5-7 ทางแยกต่างระดับจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 2 
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ทั้งนี้ ก าหนดให้ยกเลิกระบบสัญญาญไฟจราจรบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท นฐ.5035 
กับ ทางหลวงชนบท นฐ.3004  เพ่ือให้การจราจรบริเวณนี้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้มีจุดกลับรถใต้สะพาน
ข้ามคลองนราภิรมย์ฝั่งตะวันตกประกอบกับสะพานข้าม ทางหลวงชนบท นฐ.3004 ทั้งสองทิศทางเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้รถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้า-ออกระหว่าง ทางหลวงชนบท นฐ.3004 กับ ทางหลวงชนบท  
นฐ. 5035 แทนการใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกเดิม  

5.3.1.2 รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดสิ้นสุดโครงการ 

ทางแยกต่างระดับจุดสิ้นสุดโครงการเป็นทางแยกต่างระดับที่จุดตัดถนนกาญจนาภิเษก 
กับถนนนครอินทร์ หรือทางแยกต่างระดับบางคูเวียง สภาพการใช้ที่ดินโดยรอบทางแยกต่างระดับแห่งนี้เป็น
อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย (หมู่บ้านกฤษณา) และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Plus Mall Lotus) ประกอบกับ 
มีสะพานตามแนวถนนนครอินทร์อยู่แล้ว ดังนั้นทางแยกต่างระดับแห่งนี้จึงเป็นการปรับปรุงทางแยกต่างระดับที่มี
อยู่เดิม  

จากข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่ต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการโยกย้ายเวนคืนและข้อจ ากัด  
ของรูปแบบทางแยกต่างระดับที่มีอยู่เดิม ท าให้ไม่สามารถก าหนดรูปแบบทางเลือกได้ ที่ปรึกษาจึงพิจารณา
ก าหนดรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมให้อยู่ในพ้ืนที่เขตทางเดิมทั้งหมด อธิบายได้ดังแสดงในรูปที่ 5-8  

(1) ปรับ Ramp เลี้ยวขวาเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นสะพานยกระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษกให้เป็น
ทางหลักของโครงการต่อเนื่องกับถนนนครอินทร์ 

(2) ปรับ Ramp เลี้ยวขวาระดับดินเดิมในทิศทางจากถนนกาญจนาภิเษก (รถจากทางแยก
ต่างระดับฉิมพลี) เข้าถนนนครอินทร์ โดยก่อสร้างเป็นสะพานตามแนว Ramp ระดับดินเดิม และยกระดับ 
ข้ามทางหลักของโครงการที่เชิงลาดสะพานทางหลักเข้าต่อเชื่อมกับสะพานเดิมเพ่ือมุ่งหน้าไปถนนนครอินทร์ 

(3) ก่อสร้าง Ramp เลี้ยวขวาในทิศทางจากถนนนครอินทร์เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก โดย
แยกออกจากสะพานเดิมที่ฝั่งตะวันออกของถนนกาญจนาภิเษก ยกระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษกขนานกับ
สะพานเดิมทางฝั่งทิศใต้ตามแนว Ramp ระดับดินเดิม เข้าต่อเชื่อมกับถนนระดับดินเดิมเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก 
มุง่หน้าไปบางใหญ ่

(4) ก่อสร้าง Ramp เลี้ยวขวาทิศทางจากถนนกาญจนาภิเษกเข้าสู่ถนนโครงการมุ่งหน้า 
ไปศาลายา โดยก าหนดเป็น Semidirectional Ramp ในขณะที่ Ramp เลี้ยวขวาทิศทางจากแนวเส้นทาง
โครงการเลี้ยวขวาเข้าถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าไปทางแยกต่างระดับฉิมพลีมีลักษณะเป็น Loop Ramp  
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รูปที่ 5-8 ทางแยกต่างระดับจุดสิ้นสุดโครงการ 

5.3.2 การก าหนดแนวเส้นทางเลือก 

หลังจากก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ประกอบกับการด าเนินการส ารวจอุปสรรค  
สิ่งกีดขวางและสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่โครงการ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการก าหนดแนวเส้นทางเลือก จ านวน 4 แนว
เส้นทางเลือก ดังแสดงในรูปที่ 5-9 

5.3.2.1 แนวเส้นทางเลือกท่ี 1  

เริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 วางตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบระวาง
ที่ดิน ข้ามคลองนราภิรมย์ ผ่านทางหลวงชนบท นบ.5014 จากนั้นแนวจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกขนานกับ
คลองขุดใหม่ ข้ามคลองสามท้าว ตัดทางหลวงชนบท นบ.1001 บริเวณสะพานข้ามคลองจีนบ่าย โดยจะวางตัว
อยู่ทางทิศเหนือของที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวัน ข้ามคลองขุนเจน ข้ามคลองลาดละมุด ตัดทางหลวงชนบท นบ.5035 
ข้ามคลองโสนน้อย ตัดผ่านทางหลวงชนบท นบ.1001 บริเวณซอยอินทนิล จากนั้นแนวจะเริ่มเบี่ยงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพ้ืนที่โล่งด้านหลังหมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ ข้ามคลองบางนาและคลองประปา ก่อนเบี่ยงขึ้น
ไปทางทิศเหนือผ่านพ้ืนที่ระหว่างหมู่บ้านมัณฑนากับอาคารโครงการบ้านเอ้ืออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน)  

โดยแนวเส้นทางจะอยู่ด้านทิศใต้ของวัดสุนทรธรรมิการาม และเข้าบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
โดยเชื่อมกับสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกเดิมที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางคูเวียง รวมระยะทางประมาณ 
10.675 กโิลเมตร 
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5.3.2.2 แนวเส้นทางเลือกท่ี 2  

เริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 1 โดยในช่วง 1 กิโลเมตรแรก แนวเส้นทางจะซ้อนทับกับ
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 หลังจากตัดผ่านทางหลวงชนบท นบ.5014 แล้ว แนวจะเริ่มเบี่ยงออกจากแนวเส้นทาง
เลือกที่ 1 ไปทางทิศเหนือและวางตัวในแนวทิศตะวันออกห่างจากแนวเส้นทางเลือกที่ 1 ประมาณ 250 เมตร 
ข้ามคลองสามท้าว ตัดทางหลวงชนบท นบ.1001 ข้ามคลองจีนบ่าย ข้ามคลองขุนเจน ข้ามคลองลาดละมุด  
ผ่านทางหลวงชนบท นบ.5035 ใกล้กับทางแยกเข้าวัดบางม่วง จากนั้นแนวจะเบี่ยงไปทางขวาวางแนวไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามคลองโสนน้อย เข้าบรรจบกับแนวเส้นทางเลือกที่ 1 ที่บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท  
นบ.1001 บริเวณซอยอินทนิลจนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกโดยเชื่อมกับสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกเดิม 
ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางคูเวียง รวมระยะทางประมาณ 10.767 กิโลเมตร 

5.3.2.3 แนวเส้นทางเลือกท่ี 3  

เริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการแห่งที่ 2  แนวเส้นทางวางตัวไปทางทิศตะวันออก ข้ามคลอง 
นราภิรมย์ ตัดผ่านทางหลวงชนบท นบ.5014 ด้านทิศใต้ของโรงงาน หจก. สหวัฒนาพลาสติก ข้ามคลองสามท้าว 
ก่อนจะเข้าบรรจบกับแนวเส้นทางเลือกที่ 1 โดยตลอดจนบรรจบถนนกาญจนาภิเษกรวมระยะทางประมาณ 
11.102 กิโลเมตร 

5.3.2.4 แนวเส้นทางเลือกท่ี 4  

เริ่มจากจุดเริ่มต้นของโครงการแห่งที่ 2  แนวเส้นทางวางตัวไปทางทิศตะวันออก ซ้อนทับกับ
แนวเส้นทางเลือกที่ 3 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก่อนจะซ้อนทับกับแนวเส้นทางเลือกที่ 2 บริเวณคลองสามท้าว 
จนบรรจบถนนกาญจนาภิเษก รวมระยะทางประมาณ 11.144 กิโลเมตร 
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รูปที่ 5-9 แนวเส้นทางเลือกและรูปแบบทางเลือกทางแยกต่างระดับของโครงการ 
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5.4 การคัดเลือกรูปแบบโครงการ 

5.4.1 ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการคัดเลือกรูปแบบของโครงการ เริ่มต้นจากการก าหนดจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด และแนว
เส้นทางเลือกของโครงการ จากนั้น จะเป็นการก าหนดรูปแบบทางเลือกของทางแยกต่างระดับ และคัดเลือก
รูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละแนวเส้นทางเลือกก่อน จากนั้นจะเป็นการคัดเลือกแนว
เส้นทางที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบโครงการเพ่ือน าไปด าเนินการในขั้นตอนถัดไปคือ การศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม การวิเราะห์โครงการและการออกแบบรายละเอียด ดังแสดงไว้แล้วในรูปท่ี 5-1 ประกอบด้วยการ
ด าเนินงาน 3 ขั้นตอนคือ 

 การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบ 

 การก าหนดปัจจัยในการพิจารณา 

 การพิจารณาเปรียบเทียบในรูปแบบของการให้คะแนน 

5.4.2 การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบ 

ในการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบทางเลือก  ที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการ
ให้คะแนนเปรียบเทียบโดยใช้ค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ซึ่งจะพิจารณาจากความได้เปรียบ/
เสียเปรียบ หรือข้อดี/ข้อเสียของแต่ละปัจจัย และเมื่อน าค่าตัวคูณไปคูณกับน้ าหนักคะแนนในหัวข้อนั้น จะได้ผล
คูณเป็นคะแนนในแต่ละหัวข้อส าหรับแต่ละรูปแบบทางเลือกต่างๆ เมื่อน าผลรวมของคะแนนในแต่ละหัวข้อของแต่
ละรูปแบบทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน รูปแบบทางเลือกที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะมีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าตัวคูณท่ีจะใช้ส าหรับปัจจัยแต่ละด้านสามารถก าหนดได ้2 วิธีคือ 

5.4.2.1 แบบข้ันบันได 

โดยวิธีนี้ค่าตัวคูณจะแบ่งเป็น 5 ระดับ การให้ค่าตัวคูณในแต่ละหัวข้อจะต้องท าการประเมิน
ระดับของผลกระทบในแต่ละรูปแบบทางเลือกของทางแยกต่างระดับ แล้วจึงท าการก าหนดค่าตัวคูณที่สอดคล้อง
กับระดับของผลกระทบส าหรับรูปแบบทางเลือกนั้น ดังแสดงในตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 การก าหนดค่าตัวคูณแบบข้ันบันได  

ระดับ 
ด้านวิศวกรรม 

จราจร และการลงทุน 
ค่าตัวคูณ 

ด้านผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

ค่าตัวคูณ 

1 ดีมาก 1.00 ไม่มีผลกระทบ 1.00 
2 ดี 0.75 มีผลกระทบน้อย 0.75 
3 พอใช้ 0.50 มีผลกระทบปานกลาง 0.50 
4 ค่อนข้างไม่ดี 0.25 มีผลกระทบมาก 0.25 
5 ไม่ดี 0 มีผลกระทบรุนแรง 0 
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5.4.2.2 แบบสัดส่วน  

โดยการก าหนดให้รูปแบบทางเลือกที่มีความได้เปรียบหรือดีที่สุดในหัวข้อนั้นๆ มีค่าตัวคูณ
เท่ากับ 1.00 ส่วนรูปแบบทางเลือกอ่ืนจะได้ค่าตัวคูณลดหลั่นเป็นสัดส่วนกันไปตามความสัมพันธ์ในลักษณะของ
สมการเชิงเส้น (Linear Equation) ที่ใช้ประเมินค่าตัวคูณในแต่ละหัวข้อ โดยมีรูปแบบของสมการทั่วไปดังนี้ 

   MFi  =  











i

max

A

A

 ในกรณี ที่ค่า Amax เป็นค่าดีที่สุด 

  หรือ MFi = 









min

i

A

A

  ในกรณี ที่ค่า Amin เป็นค่าดีที่สุด 
  โดยที่ MFi = ค่าตัวคูณของรูปแบบทางเลือก i     

   Ai = ค่าของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณาส าหรับรูปแบบทางเลือก i  
   Amax = ค่าท่ีดีที่สุดของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณา 
     (กรณีค่ามากท่ีสุดคือค่าที่ดีที่สุด) 
   Amin = ค่าท่ีดีที่สุดของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณา 
     (กรณีที่ค่าน้อยที่สุดคือค่าที่ดีที่สุด) 

5.4.2.3 ปัจจัยหลักในการพิจารณา 

ปัจจัยหลักในการพิจารณาเปรียบเทียบ จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ   
(1) ด้านวิศวกรรมและจราจร ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านวิศวกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

แนวเส้นทางเลือก/ รูปแบบทางแยกต่างระดับ/ รูปแบบโครงสร้าง ที่จะท าให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 
รวมทั้งประเด็นการพิจารณาถึงความยากง่ายในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลต่อการจัดพ้ืนที่ ก่อสร้างที่กระทบ 
ต่อการจราจร ระยะเวลาในการก่อสร้าง และผลกระทบต่อสาธารณูปโภค รวมถึง ปัจจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
กับประสิทธิภาพในการให้บริการ และระดับการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับผลประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ 

(2) ด้านการลงทุน โดยทั่วไปจะประกอบด้วย ปัจจัยด้านมูลค่าการก่อสร้าง ค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินซึ่งข้ึนกับราคาท่ีดินและค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา (ถ้ามี) 

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณ
พ้ืนที่โครงการ โดยจะน าปัจจัยหรือประเด็นผลกระทบที่มีนัยส าคัญและมีความแตกต่างกันจากผลการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) มาพิจารณา  

5.4.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบทางแยกต่างระดับ 

ในการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ ที่ปรึกษาได้ก าหนดปัจจัยในการ
คัดเลือกให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ คือ วิศวกรรม การจราจร เศรษฐกิจการลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในส่วน
ของหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมจะน าประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นผล 
มาจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รวมถึงจะค านึงถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
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ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมาพิจารณาร่วมด้วย ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม  
ของรูปแบบทางแยกต่างระดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านวิศวกรรมและจราจร ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านวิศวกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
ความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทางแยกต่างระดับแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากทางแยกต่างระดับจะเป็นจุดที่มี
ทางร่วม ทางแยกหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงกัน รูปแบบที่มีความเหมาะสมจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ระบายการจราจร ในทางตรงกันข้ามรูปแบบที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก 
และอาจเป็นอันตรายท าให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเช่นกัน ที่ปรึกษาก าหนดปัจจัยที่น ามาประกอบการพิจารณา  
ในส่วนนี้ คือ  

 รูปร่างทางเรขาคณิต ประกอบด้วย รูปร่างทางเรขาคณิตแนวราบและแนวดิ่ง  
 ความยากง่ายในการก่อสร้าง 
 ผลกระทบต่อการจราจรระหว่างก่อสร้าง 
 ประสิทธิภาพของทางแยกต่างระดับ 

2) ด้านการลงทุน ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
3) ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังต่อไปนี้ คือ  
 ผลกระทบด้านการโยกย้ายและเวนคืน 
 ผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ 
 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ท าการประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ของปัจจัยหลักในแต่ละด้าน
ส าหรับการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหลายปัจจัย (Multi Criteria Analysis หรือ 
MCA) โดยการให้คะแนนเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยย่อยด้วยกันเอง ดังนี้ 

 3  คือปัจจัยย่อยหลัก (ตามแนวนอน) มีความส าคัญมากกว่าปัจจัยย่อยที่น ามาเปรียบเทียบ 
(ตามแนวตั้ง) 

 2  คือปัจจัยย่อยหลัก (ตามแนวนอน) มีความส าคัญเท่ากับปัจจัยย่อยที่น ามาเปรียบเทียบ 
(ตามแนวตั้ง) 

 1  คือปัจจัยย่อยหลัก (ตามแนวนอน) มีความส าคัญน้อยกว่าปัจจัยย่อยที่น ามาเปรียบเทียบ 
(ตามแนวตั้ง) 

ผลการประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนักส าหรับปัจจัยด้านวิศวกรรม การลงทุน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับแสดงในตารางที่ 5-2  ตารางที่ 5-3 และตารางที่ 5-4 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5-2 การประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ปัจจัยด้านวิศวกรรม 
ส าหรับการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ 
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1. รูปร่างทางเรขาคณิต - 3 3 2 8 0.3 
2. ความยากง่ายในการก่อสร้าง 1 - 2 1 4 0.2 
3. ผลกระทบต่อการจราจรระหวา่งก่อสร้าง 1 2 - 1 4 0.2 
4. ประสิทธิภาพของทางแยกต่างระดับ 2 3 3 - 8 0.3 

รวม 40 1.00 
 

ตารางท่ี 5-3 การประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ปัจจัยด้านการลงทุน 
ส าหรับการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ 
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1. ค่าก่อสร้าง - 2 2 0.5 
2. ค่าจัดกรรมสิทธ์ิ 2 - 2 0.5 

รวม 4 1.0 
 

ตารางท่ี 5-4 การประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ 
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1. ผลกระทบด้านการโยกย้ายและเวนคืน - 3 3 6 0.50 
2. ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบ 1 - 3 4 0.33 
3. ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 1 1 - 2 0.17 

รวม 12 1.00 

รายละเอียดของการแจกแจงคะแนนในแต่ละปัจจัยหลักและแต่ละปัจจัยย่อยที่น ามาพิจารณา
คัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมในเบื้องต้น ดังแสดงในตารางที่ 5-5  
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ตารางท่ี 5-5 เกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบและคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับท่ีเหมาะสม 
ของโครงการ 

ล าดับ การพิจารณาเปรียบเทียบ คะแนน 
1 ด้านวิศวกรรมและจราจร (40 คะแนน)  
 1.1 รูปแบบทางเรขาคณิต 12 
 1.1.1 รูปร่างทางเรขาคณิตแนวราบ 6 คะแนน)  
 1.1.2 รูปร่างทางเรขาคณิตแนวดิ่ง (6 คะแนน)  
 1.2 ความยากง่ายในการก่อสร้าง 8 
 1.3 ผลกระทบต่อการจราจรระหว่างก่อสร้าง 8 
 1.4 ประสิทธิภาพของทางแยกต่างระดับ 12 

รวมคะแนนด้านวิศวกรรมและจราจร 40 
2 ด้านการลงทุน  (30 คะแนน)  
 2.1 ค่าก่อสร้าง 15 
 2.2 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น 15 
 2.2.1 ค่าเวนคืนที่ดิน (8 คะแนน)  
 2.2.2 ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง (7 คะแนน)  

รวมคะแนนด้านการลงทุน 30 
3 ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (30 คะแนน)  
 3.1 ผลกระทบด้านการโยกย้ายและเวนคืน 15 
 3.2 ผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ 10 
 3.3 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 5 

รวมคะแนนด้านผลกระทบต่อแวดล้อม 30 
รวมคะแนนทั้งหมด 100 

5.4.5 หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบทางแยกต่างระดับ 

เมื่อได้รูปแบบทางแยกต่างระดับของแต่ละแนวเส้นทางเลือกแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการคัดเลือก
แนวเส้นทางที่เหมาะสม ส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทาง ที่ปรึกษาได้ก าหนดปัจจัยในการ
คัดเลือกให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ คือ วิศวกรรม การจราจร การลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ
การศึกษาคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมจะน า
ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE) รวมถึงจะค านึงถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
พิจารณาร่วมด้วย ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของแนวเส้นทาง แสดงได้ดังนี้  
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1) ด้านวิศวกรรม  
 ความยาวแนวเส้นทาง  
 รูปร่างเรขาคณิต แบ่งเป็นแนวราบและแนวดิ่ง  
 ความยากง่ายในการก่อสร้าง 
 ผลกระทบต่อการจราจรระหว่างก่อสร้าง 
 ศักยภาพการในพัฒนาโครงข่ายในอนาคต 

2) ด้านการลงทุน ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืนที่ดิน และค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ 
3) ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ผลกระทบด้านการโยกย้ายและเวนคืน 
 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 
 ผลกระทบด้านการระบายน้ า คุณภาพน้ าและนิเวศวิทยาทางน้ า 
 ผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
 ผลกระทบด้านแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ท าการประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ของปัจจัยหลักในแต่ละด้าน
ส าหรับการคัดเลือกแนวเส้นทาง ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหลายปัจจัย (Multi Criteria Analysis หรือ MCA)  
ดังแสดงในตารางที่ 5-6 ตารางที่ 5-7 และตารางที่ 5-8  

ตารางท่ี 5-6 การประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ปัจจัยด้านวิศวกรรม 
ส าหรับการคัดเลือกแนวเส้นทาง 
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1. ความยาวแนวเสน้ทาง - 2 1 2 1 6 0.15 
2. รูปร่างทางเรขาคณิต 2 - 3 3 2 10 0.25 
3. ความยากง่ายในการก่อสร้าง 3 1 - 1 1 6 0.15 
4. ผลกระทบต่อการจราจรระหว่างก่อสร้าง 2 1 3 - 1 7 0.18 
5. ศักยภาพการพัฒนาในอนาคต 3 2 3 3 - 11 0.28 

รวม 40 1.00 
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ตารางท่ี 5-7 การประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ปัจจัยด้านการลงทุน 

ส าหรับการคัดเลือกแนวเส้นทาง 
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1. ค่าก่อสร้าง - 2 2 0.5 
2. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ 2 - 2 0.5 

รวม 4 1.0 

 

ตารางท่ี 5-8 การประเมินค่าตัวคูณถ่วงน้ าหนัก (Multiplier Factor) ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการคัดเลือกแนวเส้นทาง 
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1. ผลกระทบด้านการโยกยา้ยและ
เวนคืน 

- 3 3 3 2 11 0.28 

2. ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 1 - 2 1 1 5 0.13 
3. ผลกระทบด้านการระบายน้ า 

คุณภาพน้ า และนิเวศวิทยาทางน้ า 
1 2 - 1 1 5 0.13 

4. ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวตอ่
ผลกระทบ 

1 3 3 - 3 10 0.25 

5. ผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดี 
โบราณสถาน และสถานทีส่ าคญั
ทางประวัติศาสตร์ 

2 3 3 1 - 9 0.23 

รวม 40 1.00 
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รายละเอียดของการแจกแจงคะแนนในแต่ละปัจจัยหลักและแต่ละปัจจัยย่อยที่น ามาพิจารณา
คัดเลือกแนวเส้นทางท่ีเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 5-9 

ตารางท่ี 5-9 เกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบและคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ 

ล าดับ การพิจารณาเปรียบเทียบ คะแนน 
1 ด้านวิศวกรรมและจราจร  (30 คะแนน)  
 1.1 ความยาวของแนวเส้นทาง 5 
 1.2 รูปแบบทางเรขาคณิต 7 
 1.2.1 รูปร่างทางเรขาคณิตแนวราบ (4 คะแนน)  
 1.2.2 รูปร่างทางเรขาคณิตแนวดิ่ง (3 คะแนน)  
 1.3 ความยากง่ายในการก่อสร้าง 5 
 1.3.1 การแบ่งพ้ืนที่ก่อสร้าง (3 คะแนน)  
 1.3.2 งานก่อสร้างโครงสร้างสะพาน (2 คะแนน)  
 1.4 ผลกระทบต่อการจราจรระหว่างก่อสร้าง 5 
 1.5 ศักยภาพในการพัฒนาโครงข่ายในอนาคต 8 

รวมคะแนนด้านวิศวกรรมและจราจร 30 
2 ด้านการลงทุน  (30 คะแนน)  
 2.1 ค่าก่อสร้าง 15 
 2.2 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น 15 
 2.2.1 ค่าเวนคืนที่ดิน (8 คะแนน)  
 2.2.2 ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง (7 คะแนน)  

รวมคะแนนด้านการลงทุน 30 
3 ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (40 คะแนน)  
 3.1 ผลกระทบด้านการโยกย้ายและเวนคืน 11 
 3.2 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 5 

 3.3 ผลกระทบด้านการระบายน้ า คุณภาพน้ าและนิเวศวิทยาทางน้ า 5 
 3.4 ผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 10 
 3.5 ผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ 
9 

รวมคะแนนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 40 
รวมคะแนนทั้งหมด 100 
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6 การศึกษารูปแบบโครงสร้าง  

6.1.1 แนวคิดในการก าหนดรูปแบบโครงสร้าง 

จากการศึกษารูปแบบในเบื้องต้นของโครงสร้างของโครงการ พบว่าจะมีโครงสร้างอยู่ 2 กลุ่ม คือ  
(1) โครงสร้างสะพานข้ามคลอง/ถนน ขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก และ 
(2) โครงสร้างทางแยกต่างระดับ/ทางยกระดับ  
โดยรูปแบบโครงสร้างทางแยกต่างระดับ/ทางยกระดับ จะมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่มีช่วงสะพาน 

(span) ยาวไม่เกิน (ประมาณ) 40 เมตร และรองรับการจราจร 1-2 ช่องทางในแต่ละทิศทาง ซึ่งสามารถพบเห็นได้
ทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรูปแบบโครงสร้างที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ในขณะที่
โครงสร้างสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่นั้น ส่วนใหญ่จะมีช่วงสะพานที่ยาวมากกว่า 50 เมตร และต้องรองรับ
การจราจร 3 ช่องต่อทิศทาง  ท าให้ต้องมีลักษณะที่พิเศษกว่ารูปแบบโครงสร้างทั่วไป โดยจะมีรูปแบบโครงสร้างที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างจ ากัดกว่า 

6.1.1.1 การศึกษารูปแบบโครงสร้างสะพานข้ามคลอง/ถนน ขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก 

จากการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกของโครงการ พบว่าแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านคลอง
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ประกอบด้วย 

(1) คลองประปา ในช่วงที่มีความกว้างคลองประมาณ 50-60 เมตร  
(2) คลองนราภิรมย์ ในช่วงที่มีความกว้างคลองประมาณ 40-50 เมตร  
โดยทั้งสองแห่งออกแบบให้มีทางกลับรถใต้สะพานทั้ง 2 ฝั่ง ดังนั้นขนาดความสูงของ  

ช่องลอดจะต้องไม่น้อยไปกว่า 5.50 เมตรจากระดับผิวทางของทางกลับรถ ซึ่งที่ปรึกษาใช้ เป็นความสูงส าหรับการ
ออกแบบ  

ด้วยขนาดช่วงสะพานที่ข้ามคลองขนาดใหญ่จะต้องมีความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า  
60 เมตร ท าให้ไม่สามารถใช้รูปแบบโครงสร้างประเภทเดียวกันกับทางยกระดับและทางแยกต่างระดับได้ ประกอบ
กับสะพานเป็นโครงสร้างข้ามคลองขนาดใหญ่ ไม่สามารถตั้งนั่งร้านส าหรับการก่อสร้างช่วงกลางสะพานได้ ซึ่ง
เทคนิควิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมจึงต้องเป็นวิธีการก่อสร้างแบบคานยื่น (Cantilever construction) ดังนั้น 
ส าหรับรูปแบบโครงสร้างสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่งนี้ ที่ปรึกษาเลือกใช้รูปแบบของสะพานแบบคาน
คอนกรีตอัดแรงรูปกล่องกอ่สร้างด้วยวิธีคานยื่นอิสระสมดุล (Balanced cantilever concrete box girder)  

ส่วนโครงสร้างสะพานข้ามคลองขนาดเล็ก ตามแนวเส้นทางโครงการที่ตัดผ่านคลองขนาดเล็ก
ต่างๆ ที่ปรึกษาเลือกใช้สะพานคานคอนกรีตอัดแรง (Precast concrete girder) โดยรูปแบบโครงสร้างส าหรับ
สะพานที่มีความยาวช่วงไม่เกิน 10 เมตร พิจารณาเลือกใช้คานแบบแผ่นพ้ืนตัน (Plank girder) ส่วนสะพานที่มี
ความยาวช่วงสะพานไม่เกิน 20 เมตรพิจารณาเลือกใช้คานรูปกล่อง (Box girder)  
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6.1.1.2 การศึกษารูปแบบโครงสร้างทางแยกต่างระดับ/ทางยกระดับ 

ที่ปรึกษามีแนวคิดในการก าหนดรูปแบบโครงสร้าง โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญ
ประกอบการออกแบบดังนี้ 

(1) เป็นโครงสร้างที่มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน 
(2) มีภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม 
(3) มีราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม 
(4) ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศไทยสามารถด าเนินการก่อสร้าง

ได้ 
(5) ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในประเทศไทยเป็นหลัก 
(6) ต้องการการบ ารุงรักษาน้อย 
โดยทั่วไปทางแยกต่างระดับ/ทางยกระดับขนาดใหญ่ในประเทศจะมีรูปแบบโครงสร้างที่

เหมาะสมจ านวน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย    
(1) โครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงส าเร็จรูป ตัว I 
(2) โครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่   
(3) โครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อส าเร็จรูป 
การเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างนั้นโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของโครงการ

นั้น เช่น งบประมาณ สภาพแวดล้อม ข้อจ ากัดทางเรขาคณิต และผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มรูปแบบของทางแยกต่างระดับ/ทางยกระดับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในช่วงเวลาห้าปีที่
ผ่านมานั้น โครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อส าเร็จรูปมีความโดดเด่นเหนือโครงสร้างรูปแบบอ่ืนๆ 
เนื่องจากมีความสวยงามและมีค่าก่อสร้างที่ถูกลงมาก อีกทั้ง ผู้รับจ้างก่อสร้างทั่วไปสามารถจ้างโรงงานส าหรับ 
การหล่อ Segment ได้ในกรณีที่ไม่มี Casting Yard เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ยังลดผลกระทบระหว่างการ
ก่อสร้างลงได้มาก เนื่องจากข้ันตอนการท างานส่วนหนึ่งนั้นสามารถด าเนินการได้ในโรงงาน 

โดยทั่วไปองค์ประกอบหลักในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของโครงสร้าง ประกอบด้วยการ
พิจารณา รวม 4 ด้านคือ 

1) ปัจจัยด้านความสวยงาม จะค านึงถึงรูปลักษณ์ของสะพานที่มีความสวยงามและสอดคล้อง
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการ รวมถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

2) ปัจจัยด้านการก่อสร้าง จะค านึงถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับ
โครงสร้างในพ้ืนที่โครงการ โดยเน้นไปที่ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ความรวดเร็ว การตรวจสอบ และคุณภาพ
ของผลงาน 

3) ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องจากภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ลักษณะของโครงสร้างที่ดีนั้น นอกจากความแข็งแรงเพ่ือประโยชน์ตามหน้าที่ของโครงสร้างแล้ว สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้
คือ โครงสร้างจะต้องมีความคงทนถาวร ง่ายต่อการตรวจสอบ และสามารถบ ารุงรักษาได้สะดวกด้วย  
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4) ปัจจัยด้านราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งและมีผลกับการคัดเลือกรูปแบบมาก
ที่สุด โดยทั่วไปราคาค่าก่อสร้างจะสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลโครงการก่อสร้างเก่า โดยอาจต้องท าการแก้ไข
ปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงสภาพพ้ืนที่ และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

รูปแบบโครงสร้างทางแยกต่างระดับ/ทางยกระดับที่เหมาะสมที่สุด จะเป็นโครงสร้างในรูปแบบ
คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อส าเร็จรูป (Precast Concrete Box Girder) ดังแสดงในรูปที่ 6-1 อธิบายได้ดังนี ้

 
รูปที่ 6-1 การพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้าง  

โครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อส าเร็จรูป (Precast Concrete Box 
Girder) มีความได้เปรียบในด้านรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามและยังมีราคาค่าก่อสร้างทีไ่ม่แพงนักในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ
โครงสร้างแบบคานคอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูปตัว I (Precast I-Girder) นอกจากนั้นยังสามารถก่อสร้างได้
รวดเร็วกว่า เนื่องจากสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างในสนามได้ เพราะว่าโครงสร้างแบบคานคอนกรีตอัดแรงหล่อ
ส าเร็จรูปตัว I นั้นจะมีขั้นตอนการก่อสร้างที่ต้องก่อสร้างในที่ที่หน้างานมากกว่า เช่น คานรัดระหว่าง I-Girder 
(Diaphragm) และแผ่นพ้ืน (Deck Slab) ซึ่งก็อาจท าให้มีผลกระทบระหว่างการก่อสร้างที่มากกว่า  

ส่วนปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา โครงสร้างแบบ Precast I-Girder นั้นจะใช้จ านวนของ Bearing Pad 
ส าหรับทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจรนั้นไม่ต่ ากว่า 24 ชิ้น ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างแบบ Precast Concrete Box 
Girder นั้นจะใช้จ านวนของ Bearing Pad ไม่เกิน 8 ชิ้นต่อ 1 ช่วงความยาวสะพานในกรณีที่เลือกโครงสร้างเป็นแบบ  
Simply Support แต่ถ้าเลือกโครงสร้างเป็นแบบคานต่อเนื่องแล้วจะท าให้สามารถลดจ านวน Bearing ลงได้อีกมาก ท าให้
การบ ารุงรักษาของโครงสร้างแบบ Precast Concrete Box Girder นั้นต่ ากว่ามาก 

ในส่วนของโครงสร้างแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่ (Cast in Situ Concrete Box 
Girder) นั้น เนื่องจากโครงสร้างส่วนบนทั้งหมดจะต้องท าการก่อสร้างที่หน้างาน ท าให้ก่อสร้างช้ากว่าทุกทางเลือก 
และเนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องก่อสร้างที่หน้างานมากท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างมากที่สุด 
ดังนั้นโครงสร้างรูปแบบดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับโครงสร้างทางยกระดับที่มีระยะทางยาว และต้องก่อสร้างอยู่บน
ถนนที่มีการจราจรอยู่ด้านล่างคับคั่ง 
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ข้อได้เปรียบประการที่ส าคัญของรูปแบบโครงสร้างในรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อ
ส าเร็จรูป (Precast Concrete Box Girder) คือความสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

ข้อจ ากัดของโครงสร้างแบบ Precast Concrete Box Girder นั้นจะมีอยู่บางประการเช่น 
บริเวณท่ีทางยกระดับอยู่ในโค้งราบที่มีรัศมีน้อยๆ หรือความกว้างของทางยกระดับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในระยะทางท่ีจ ากัด โครงสร้างแบบดังกล่าวก็จะท าการก่อสร้างได้ยาก และอาจมีขั้นตอนในการก่อสร้างมากขึ้นจน
ส่งผลกระทบต่อการจราจรด้านล่างทางยกระดับได้ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7.1 พื้นที่อ่อนไหวและข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม 

การตรวจสอบพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม/พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย/พ้ืนที่
อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องหลีกเลี่ยง หรือต้องมีรูปแบบเฉพาะ/พิเศษ ทั้ งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ าที่สุดและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากการตรวจสอบพ้ืนที่ศึกษาตามแนวเส้นทาง
เลือกของโครงการพบพื้นท่ีและสถานที่ที่เป็นข้อจ ากัดของโครงการ ดังนี้ 

7.1.1 โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

แนวเส้นทางเลือกของโครงการตัดผ่านพ้ืนที่ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดโบสถ์บน วัดสิงห์ วัดละมุดใน และวัดพระเงิน ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนให้เป็น
โบราณสถานของชาติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รายละเอียดต าแหน่งที่ตั้ง ความส าคัญ และอายุสมัยของโบราณสถานดังกล่าวแสดงดังใน
ตารางที่ 7-1 และรูปที่ 7-1  
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ตารางท่ี 7-1 โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติที่อยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตร จากแนวเส้นทางเลือกของโครงการ 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
ประเภท 

การขึ้นทะเบียน 
ประเภท สิ่งส าคัญ อายุ/สมัย หมายเหตุ 

ระยะห่างจากกึ่งกลาง 
แนวเส้นทางเลือกของ
โครงการ (เมตร) * 

1 วัดโบสถ์บน หมู่ที่ 4 ต าบลบางคูเวียง 
อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุร ี

ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน อุโบสถ สมัยกรุงศรีอยุธยา โบราณสถานของชาติใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 118 
ตอนพิเศษ 33 ง วันท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2544 

1,848 

2 วัดสิงห ์ หมู่ที่ 7 ต าบลบางคูเวียง 
อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุร ี

ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน หอระฆัง หอพระไตรปิฎก 
ศาลาการเปรยีญ  
พระวิหาร และศาลาท่าน้ า 

สมัยกรุงธนบุร ี โบราณสถานของชาติใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 110 
ตอนท่ี 217 วันท่ี 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2536 (ฉบับพิเศษ) 

708 

3 วัดละมุดใน หมู่ที่ 1 ต าบลบางคูเวียง 
อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุร ี

ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน หอพระไตรปิฎก และ 
ศาลาท่าน้ า 

สมัยรัตนโกสินทร ์ โบราณสถานของชาติใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 
ตอนพิเศษ 3 ง วันท่ี  
13 มกราคม พ.ศ. 2541 

1,394 

4 วัดพระเงิน หมู่ที่ 8 ต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุร ี

ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน หอไตร สมัยรัตนโกสินทร ์ โบราณสถานของชาติใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 
ตอนพิเศษ 3 ง วันท่ี  
13 มกราคม พ.ศ. 2541 

1,058 

ที่มา : กรมศิลปากร, 2559 
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รูปที่ 7-1 ต าแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในรัศมี 2 กิโลเมตร จากแนวเส้นทางเลือกของโครงการ 

                   1

                   2

จุดเร่ิมต้นโครงการ
ทางเลือกท่ี 1

แนวเส้นทางเลือกท่ี 1
แนวเส้นทางเลือกท่ี 2

จุดเร่ิมต้นโครงการ 
ทางเลือกท่ี 2

แนวเส้นทางเลือกท่ี 3
แนวเส้นทางเลือกท่ี 4

จุดสิ้นสุดโครงการ
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7.1.2 พืน้ทีอ่่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ที่มีความส าคัญอ่ืนๆ  

พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม (Sensitive Receptors) ที่อยู่ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนว
เส้นทางเลือกของโครงการ ประกอบด้วย วัด จ านวน 4 แห่ง สถานพยาบาล จ านวน 2 แห่ง และสถาบันการศึกษา/
สถานที่ราชการ จ านวน 2 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 7-2 และรูปที่ 7-2  

ตารางท่ี 7-2 พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางเลือก 
ของโครงการ 

พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ประเภท 
ระยะห่างจากกึ่งกลางแนวเส้นทางเลือกของโครงการ (เมตร) 

แนวที่ 1 แนวที่ 2 แนวที่ 3 แนวที่ 4 
1. วัดเทพนิมิต วัด 1,055 1,055 300 300 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองโยง สถานพยาบาล 180 180 717 717 
3. ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่  

(เดิมชื่อ โรงเรียนปรีชาธรรมชูทิศ) 
สถานท่ี
ราชการ 

388 80 388 80 

4. วัดบางม่วง วัด 781 493 781 493 
5. วัดป่ามณีกาญจน์ วัด 410 482 410 482 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุนทร

ธรรมิการาม 
สถานพยาบาล 306 306 306 306 

7. วัดสุนทรธรรมิการาม วัด 136 136 136 136 
8. โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 

(เดิมชื่อ โรงเรียนสุนทรธรรมิการาม) 
สถานศึกษา 145 145 145 145 

ท่ีมา : จากการส ารวจภาคสนามของบริษัทท่ีปรึกษา เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

นอกจากนี้ แนวเส้นทางเลือกของโครงการยังพาดผ่านคลอง จ านวน 9 คลอง ได้แก่ คลองนราภิรมย์ 
คลองสามท้าว คลองจีนบ่าย คลองขุนเจน คลองลาดละมุด คลองโสนน้อย คลองบางนา คลองประปา และคลอง
หัวค ูดังแสดงในรูปที่ 7-3  

ทั้งนี้ ไม่พบพ้ืนที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า อยู่ในรัศมี 500 เมตรจากแนวเส้นทางเลือกของโครงการ  
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รูปที่ 7-2 พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางเลือกของโครงการ 

  

                   1

                   2

จุดเร่ิมต้นโครงการ
ทางเลือกท่ี 1

แนวเส้นทางเลือกท่ี 1
แนวเส้นทางเลือกท่ี 2

จุดเร่ิมต้นโครงการ 
ทางเลือกท่ี 2

แนวเส้นทางเลือกท่ี 3
แนวเส้นทางเลือกท่ี 4

จุดสิ้นสุดโครงการ
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รูปที่ 7-3 แหล่งน้ าที่แนวเส้นทางเลือกของโครงการพาดผ่าน   

                   1

                   2

จุดเร่ิมต้นโครงการ
ทางเลือกท่ี 1

แนวเส้นทางเลือกท่ี 1
แนวเส้นทางเลือกท่ี 2

จุดเร่ิมต้นโครงการ 
ทางเลือกท่ี 2

แนวเส้นทางเลือกท่ี 3
แนวเส้นทางเลือกท่ี 4

จุดสิ้นสุดโครงการ

จุดเร่ิมต้นโครงการ
ทางเลือกท่ี 1

แนวเส้นทางเลือกท่ี 1
แนวเส้นทางเลือกท่ี 2

จุดเร่ิมต้นโครงการ 
ทางเลือกท่ี 2

แนวเส้นทางเลือกท่ี 3
แนวเส้นทางเลือกท่ี 4

จุดสิ้นสุดโครงการ
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8 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ 
เพ่ือน าเสนอข้อมูลรายละเอียดและความก้าวหน้าของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพ้ืนที่ได้รับทราบ และ
เปิดโอกาสในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่โครงการ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาการศึกษา
โครงการให้เหมาะสมและมีผลกระทบต่อประชาชนได้น้อยที่สุด โดยในช่วงที่ผ่านมาที่ปรึกษาได้ด าเนินงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 8-1 

ตารางท่ี 8-1 ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 

ล าดับ กิจกรรม ภาพ 

1) การแนะน าข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
(1) วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.  

เข้าพบ เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอ าเภอบางกรวย  
ณ ที่ว่าการอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน 

 
(2) วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น.   

เข้าพบ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  
ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน 

 
(3) วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  

เข้าพบ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม ร่ วมด้ วย  นายทิ นกร  คุณสมิ ตปั ญญา 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ณ ศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 8 คน 

 

(4) วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. เข้าพบ 
นายอังกูร สุ่นกุล นายอ าเภอพุทธมณฑล ร่วมด้วยก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน 

 
  



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 
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ตารางท่ี 8-1 ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ภาพ 

1) การแนะน าข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ต่อ) 
(5) วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  

เข้าพบ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอ าเภอบางใหญ่  
ณ ที่ว่าการอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน 

 
(6) วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น. 

เข้าพบ นายมนัส สิงห์สง่า ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง- 
ชนบทนนทบุรี ณ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน 

 
(7) วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. 

น าเสนอในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับ
อ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น า
ชุมชนท้องถิ่น อ าเภอบางกรวย ณ หอประชุมอ าเภอ 
บางกรวย 

 
(8) วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.  

เข้าพบ นายสันติ ทางธนกุล ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปลายบาง โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 6 คน 

 
(9) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. เข้าพบ 

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีต าบลบาง
ม่วง และนายสิทธิพร สุขภัทธิยา รักษาการผู้อ านวยการ
กองช่าง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางม่วง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน 

 
  



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 
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ตารางท่ี 8-1 ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ภาพ 

1) การแนะน าข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ต่อ) 
(10) วันพุธที่  6 กรกฎาคม พ.ศ.  2559 เวลา 13.30 น.  

เข้าพบ นายเฉลิมชัย โถน้อย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศาลากลาง  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลศาลากลาง โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 19 คน 

 
(11) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. 

เข้าพบ นายประเสริฐ วัดผลัด นายกเทศมนตรีต าบล 
บางใหญ่ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลบางใหญ่ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบางใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
15 คน 

 

(12) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. 
เข้าพบ นายอ านวย เหมือนวงศ์ธรรม นายกองค์ การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา โดยมีผู้ เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 12 คน  

(13) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. เข้าพบ
นายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบางม่วง  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 6 คน 

 
(14) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เข้าพบ

นายแสวง รอดยูร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางใหญ่ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน 

 
  



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 
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ตารางท่ี 8-1 ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ภาพ 

2) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
(1) เวทีที่ 1 : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 

08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรอยัล เจมส์ ฮอลล์ 
โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติ
จากนายชัยภัค สุนทรหงส์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็น
ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และนายชัยณรงค์ 
องอาจวาณิชย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมทาง
หลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 264 คน ร่วมด้วยผู้แทนกรมทางหลวงชนบท 
จ านวน 5 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จ านวน 12 คน 

 

(2) เวทีที่ 2 : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 
8.30-12.00 น .  ณ ห้ องประชุ ม ใหญ่  1503 ชั้ น  5 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ต าบลบางขนุน อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายชลธี ยัง
ตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุมฯ และนายศาศวัต ภู ริภัสสรกุล 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบสะพาน ผู้แทนกรมทาง
หลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 186 คน ร่วมด้วยผู้แทนกรมทางหลวงชนบท 
จ านวน 4 คน และบริษัทท่ีปรึกษา จ านวน 12 คน 

 

โดยกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่จะน ามาใช้ในการพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
ดังแสดงในตารางที่ 8-2 และตารางที่ 8-3  
  



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 

 

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณารปูแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 35 
 

ตารางท่ี 8-2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
เวทีท่ี 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้าน

วิศวกรรม 
 ขอให้พิจารณาออกแบบเสาตอม่อ ไม่กีด

ขวางทางน้ า  
 โครงการนี้จะเป็นการตัดถนนใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้น

โครงการบริเวณทางหลวงชนบท นฐ. 3004 สิ้นสุดที่
ถนนนครอินทร์ รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
เบื้องต้นถนนมีเขตทางทั่วไป 40-60 เมตร ซึ่งยังอยู่ใน
กระบวนการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ) ยังไม่สามารถ
ระบุรายละเอียดแนวเส้นทางที่ชัดเจนได้ โดยหลักแล้ว
แนวเส้นทางจะหลีก เลี่ ยงพื้นที่ อ่อนไหว ได้แก่  
สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และชุมชน
ขนาดใหญ่ ท้ังนี้หากได้แนวเส้นทาง และรูปแบบการ
ออกแบบถนนโครงการที่ชัดเจนแล้วจะจะพิจารณา
ออกแบบสะพาน จุดตัด ทางเช่ือมให้เหมาะสมเป็นไป
ตามหลักวิศวกรรมไม่กีดขวางทางน้ า และสอดคล้อง
กับสภาพการใช้งานในท้องถิ่น โดยจะแจ้งผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ขอให้พิจารณาออกแบบสะพานแบบโค้งข้าม
คลองเพื่อให้เรือสัญจรลอดผ่านได้  

  ขอให้พิจารณาออกแบบสะพานข้ามถนนทาง
หลวงหมายเลข 9 บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ 
(ถนนนครอินทร์) เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  ขอให้ค านึงถึงระบบระบายน้ าของถนน และ
ออกแบบถนนไม่ขวางทางน้ า และไม่ส่งผล
กระทบต่อการระบายน้ าสวนทุเรียน ซึ่งไม่
สามารถตามหรือร้องเรียนผู้ก่อสร้างได้ 

  จุดเริ่มต้นของโครงการ (บริเวณทางหลวง
ชนบท นฐ.3004) จะตั้งอยู่บริเวณใด  

  แนวเส้นทางโครงการมีรูปแบบอย่างไร และตัด
ผ่านพ้ืนท่ีบริเวณใด  

  ถนนของโครงการจะมีเขตทางกว้างเท่าไร และมี
กี่ช่องจราจร ทั้งนี้ขอให้ออกแบบถนนรองรับ
ปริมาณจราจรในอนาคตไว้ด้วย 

  ขอให้พิจารณาจุดตัด ทางเช่ือม ทางเข้า-ออก
ของชุมชนกับถนนโครงการ 

  ขอให้พิจารณาแนวเส้นทางโครงการหลีกเลี่ยง
หมู่บ้านอาภากร หมู่บ้านจัดสรร และชุมชน
ขนาดใหญ่ 

  สะพานยกระดับจะตัดผ่านกลางหมู่บ้านอาภากร
หรือไม่ 

  ขอให้พิจารณาถนนโครงการให้เช่ือมต่อถนน
พุทธมณฑลสาย 4 เพื่อให้การสัญจรในพื้นที่
สะดวกมากขึ้น 

  บริเวณหมู่บ้านกฤษณา หมู่บ้านอาภากร จะ
ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนหรือไม ่

  กรณีมีการเวนคืนที่ดิน จะเวนคืนที่ดินทั้งหมด 
หรือเวนคืนเฉพาะบางส่วน 



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 
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ตารางท่ี 8-2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
เวทีท่ี 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้าน

วิศวกรรม 
(ต่อ) 

 ขอทราบแนวทางการประเมินราคาเวนคืน 
และใช้แนวทางหรืออหลักเกณฑ์อย่างไร 
รวมถึงระยะเวลาในการด าเนินการเวนคืน 

 ราคาเวนคืน จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน 
พ.ศ.2530 โดยเงินค่าทดแทนเป็นไปตามมาตรา 21 
ดังนี้  
1) ราคาที่ซื้อขายกันตามท้องตลาดของอสังหา  

ริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ
พระราชกฤษฎีกา 

2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อ
ประโยชน์แก่การเสียบ ารุงท้องที่ 

3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่ารรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ 
5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและ
สังคม โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี  

  โครงการจะมีระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างกี่ปี  ใช้เวลาในการด าเนินการก่อสร้างประมาณ 3-4 ป ี
ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
 ขอให้พิจารณาให้ความส าคัญกับพ้ืนท่ีอ่อนไหว

ทั้ งหมดในพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยเฉพาะ
หมู่บ้านอาภากร เนื่องจากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ 

 ในเบื้องต้นการออกแบบแนวเส้นทางจะหลีกเลียงวัด 
โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชน/หมู่บ้านขนาดใหญ่ 
เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  

  หากมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองนราภิรมย์
จะมีผลกระทบต่อหมู่บ้านอาภากรหรือไม่  

 การออกแบบแนวเส้นทางบริเวณสะพานข้ามคลอง 
นราภิรมย์จะพิจารณาหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน 
อย่างไรก็ตามบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการอาจได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างและการเปิดใช้งานโครงการ  
ทั้งในด้านฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน ซึ่งเป็น
ประเด็นที่จะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดต่อไป เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด 

  หากแนวเส้นทางตัดผ่านข้างหมู่บา้นอาภากร 
จะมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยในหมู่บ้าน
อย่างไรบ้าง 

  ขอให้ค านึงถึ งผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ จะ
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีถนนเกิดขึ้น เช่น 
 ฝุ่นละออง เสียงและความสั่นสะเทือนที่อาจ
เพิ่มขึ้น ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ติดตั้ งก าแพงกันเสียง การโยกย้านถิ่นฐาน  
เป็นต้น 

 ในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจาก
กิจกรรมของโครงการจะก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ป้องกันผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

  



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 
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ตารางท่ี 8-2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
เวทีท่ี 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

 ช่วงก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปาจะมีการ
ป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงลงสู่คลองประปา
หรือไม ่

 ในช่วงก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปาจะก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงลงสู่คลอง
ประปา เช่น จัดให้มีตาข่ายขึงกั้นใต้สะพาน 

ด้านการมี 
ส่วนร่วม

ของ
ประชาชน 

 ขอให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรบัฟังความ
คิดเห็นให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบทุกครั้ง 

 โครงการจะมีการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งหมด 5 ครั้ง ประกอบด้วยการสัมมนา 
จ านวน 3 ครั้ง และการประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 2 ครั้ง 
ซึ่ ง ในการประ ชุ มแต่ ล ะครั้ ง จะมี หนั งสื อ เ ชิ ญ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้รับทราบ รวมถึง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ 
เว็บไซต์ โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ การแจกใบปลิว 
ประกาศกรมทางหลวงชนบท อีกทั้งได้มีการติด
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมก่อนการ
ประชุม 15 วัน และติดประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผล
การประชุมภายใน 15 วัน หลังจัดการประชุมแล้ว 
และในครั้งนี้ เป็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
(สัมมนา ครั้งที่ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 
ขอบเขตการศึกษาโครงการ และการด าเนินงานในข้ัน
ต่อไป รวมทั้งรับทราบข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็น
ประเด็นข้อกังวลใจในด้านต่างๆ เพื่อน าไปพิจารณา
ป ร ะ ก อบ โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ มี ผ ล ก ร ะ ทบ น้ อ ย ที่ สุ ด 
กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

  ขอให้น าสื่อท่ีน าเสนอในการประชุมปฐมนิเทศ
โครงการ (สมัมนา ครั้งท่ี 1) เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ของโครงการ  

 จะมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ลงในเว็บไซต์โครงการ 
www.nakhonin-salaya.com ทุกครั้ง 

อื่นๆ  ขอช่ืนชมการจัดประชุมวันนี้ที่มีการเสนอและ
แสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มี
การโต้เถียง 

 ที่ปรึกษาจะข้อมูลไปศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบ 
ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้ านสิ่ งแวดล้อม และ
ประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทเพื่อด าเนิการ 
ตามความเหมาะสมต่อไป 

  หมู่ บ้ านอาภากร 1,3 ใช้ทางหลวงชนบท  
นฐ.3004 ในการสัญจร ซึ่งปัจจุบันก าลังขยาย
เป็น 4 ช่องจราจร ขอให้มีทางลอดกลับรถ
บริเวณใต้สะพานคลองโยง 

  



 งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่แวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 
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ตารางท่ี 8-2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
เวทีท่ี 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
อื่นๆ 
(ต่อ) 

 หมู่บ้านอาภากร มีศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรที่
ได้ขึ้นทะเบียนกับราชกุลอาภากรแล้ว และ
ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านอาภากรต้องการวิถี
ชุมชนและธรรมชาติ มากกว่าความเจริญ ควรให้
ความส าคัญกับวิถีชุมชนและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

 ที่ปรึกษาจะข้อมูลไปศึกษาความเหมาะสมเพื่อ
ออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม และประสานงานกับกรมทางหลวงชนบท
เพื่อด าเนิการตามความเหมาะสมต่อไป 

  ขอเสนอให้สร้างที่จอดรถ จัดสวนหย่อมและ
สถานท่ีขายของ OTOP ของชุมชนด้วย 

 

ตารางท่ี 8-3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
เวทีท่ี 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้าน

วิศวกรรม 

 ขอให้ออกแบบถนนโครงการไม่ขวางทางน้ า 
เพราะจะท าให้น้ าท่วมชุมชน  

 โครงการนี้จะเป็นการตัดถนนใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณทางหลวงชนบท นฐ. 3004 สิ้นสุด 
ที่ถนนนครอินทร์ รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
เบื้องต้นถนนมีเขตทางทั่วไป 40-60 เมตร ซึ่งยังอยู่ใน
กระบวนการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ) ยังไม่สามารถ
ระบุรายละเอียดแนวเส้นทางที่ ชัดเจนได้  ซึ่ งใน
การศึกษาความเหมาะสมจะพิจารณาแนวทางเลือก 
ไม่น้อยกว่า 3 แนวทางเลือก และเป็นการตัดถนน 
แนวใหม่ทั้ งหมด โดยหลักแล้วแนวเส้นทางจะ
หลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน 
สถานพยาบาล และชุมชนขนาดใหญ่ ทั้งนี้หากได้ 
แนวเส้นทาง และรูปแบบการออกแบบถนนโครงการ
ที่ชัดเจนแล้วจะจะพิจารณาออกแบบสะพาน จุดตัด 
ทางเช่ือมให้ เหมาะสมเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 
ไม่กีดขวางทางน้ า และสอดคล้องกับสภาพการใช้งาน
ในท้องถิ่น โดยจะแจ้งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และการประชาสัมพันธ์โครงการ 

  ขอให้พิจารณาออกแบบสร้างสะพานข้ามคลอง
ประปา ให้ประชาชนท่ีมีบ้านอยู่ข้างคลองประปา 
สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ถนนโครงการด้วย 

  ถนนของโครงการจะมีเขตทางกว้างเท่าไร และมีกี่
ช่องจราจร 

  การพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการจะต้อง
พิจารณาแนวทางเลือกอย่างน้อย 3 เส้นทาง แนว
ทางเลือกที่น ามาพิจารณาเป็นแนวใหม่หรือแนวถนน
เดิม 

 แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านคลองจะมีรูปแบบ
สะพานอย่างไร 

  แนวเส้นทางโครงการจะผ่านหมู่บ้านเอื้ ออาทร 
บางกรวย (วัดพระเงิน) บริเวณใด 

  ขอให้พิจารณาจุดตัด ทางเช่ือม ทางเข้า-ออกของ
ชุมชนกับถนนโครงการ 

  หมู่บ้านมัณฑนา หมู่บ้นกฤษณา วัดอุบลวนาราม จะ
ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนหรือไม่ 
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ตารางท่ี 8-3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
เวทีท่ี 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้าน

วิศวกรรม 
(ต่อ) 

 หากศึกษาโครงการแล้วพบว่ามีผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ มาก โครงการจะยัง
ด าเนินการก่อสร้างต่อหรือไม่ 

 หากศึกษาความเหมาะสมของโครงการแล้วพบว่ามี
ผลกระทบด้านลบต่อประชาชนในพื้นที่มาก โครงการจะน า
ข้อเสนอผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบต่อกรมทาง
หลวงชนบทเพือ่พิจารณา 

  ขอทราบระยะเวลาที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างถนนโครงการ 

 ใช้เวลาด าเนินการเวนคืนที่ดินประมาณ 1-2 ป ี

  ขอให้พิจารณาค่าเวนคืนที่เป็นธรรม และ
ราคาเวนคืนจะอ้างอิงตามราคาประเมินของ
กรมที่ดินหรือราคาซื้อขายจริง 

 ราคาเวนคืน จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน พ.ศ.
2530 โดยเงินค่าทดแทนเป็นไปตามมาตรา 21 ดังนี้  
1) ราคาที่ซื้อขายกันตามท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้อง

เวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 
2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์

แก่การเสียบ ารุงท้องที ่
3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ 
5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม 
โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี  

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 มีการส ารวจคลองและทางน้ าสาธารณะ
หรือไม่ 

 โครงการจะส ารวจและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและ
นิเวศวิทยาในแหล่งน้ าที่เป็นตัวแทนของแหล่งน้ าที่แนว
เส้นทางจะตัดผ่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันส าหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 

  การก่อสร้างผ่านคลองประปา จะมีผลกระทบ
อย่างไร และมีมาตรการป้องกันอย่างไร 

 การก่อสร้างผ่านคลองประปาอาจมเีศษวัสดุก่อสร้างรว่งลงสู่
คลองประปา รวมถึงฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดย
โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้าง
ร่วงลงสู่คลองประปา เช่น จัดให้มีตาข่ายขึงกั้นใต้สะพาน 

  หมู่บ้านมัณฑนา อาจได้รับผลกระทบจากการ
เวนคืน ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป ฝุ่นและเสียง
จากการจราจร จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
และชดเชยอย่างไร 

 ในเบื้องต้นการออกแบบแนวเส้นทางจะหลีกเลี่ยงพื้นท่ี
ชุมชน/หมู่บ้าน โดยในกรณีมีการเวนคืน โครงการจะพิจารณา
ค่าเวนคืนอย่างเป็นธรรมโดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ส่วนผลกระทบ
ด้านอื่นๆ จะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอยีด
ต่อไป เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 8-3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
เวทีท่ี 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
อื่นๆ   เห็นด้วยกับโครงการเพราะจะช่วยบรรเทา

ปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่ 
 ที ่ป ร ึกษาจะข ้อม ูล ไปศ ึกษาความ เหมาะสม เพื ่อ

ออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ความคุ้มค่า
ทา ง เศรษฐศาสตร ์ และ  เป ็น ไปตามหล ัก เกณฑ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และประสานงานกับกรมทางหลวง
ชนบท เพื่อด าเนิการตามความเหมาะสมต่อไป 

  พิจารณาการเช่ือมต่อระหว่างพื้นที่สองฝั่งถนน 
เนื่องจากบริเวณถนนบางกรวย-จงถนอม  
มีแผงกั้นท าให้ไม่สามารถเดินทางข้ามไป
ฝั่งตรงข้าม  

  พิจารณาออกแบบทางเช่ือมถนนสายหลัก
กับสายรองให้มีความกว้าง 

9 แผนการด าเนนิงานในขั้นต่อไป 

1) การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง : ที่ปรึกษาด าเนินการคาดการณ์ปริมาณจราจรในปีอนาคต 
และวิเคราะห์ระดับการให้บริการในส่วนปริมาณจราจรบนช่วงถนน เพ่ือเสนอแนะจ านวนช่องจราจรที่เหมาะสม
ของโครงการ 

2) การศึกษาแนวทางเลือก : จะด าเนินการส ารวจอุปสรรคสิ่งกีดขวางตามแนวเส้นทางเลือกท้ัง 4 แนว 
และท าการออกแบบเชิงหลักการ พร้อมรูปแบบตามแนวเส้นทางเลือก เพ่ือท าการประมาณราคาค่าลงทุนและ
ศึกษาปัจจัยด้านวิศวกรรม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบและคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม ภายหลัง
จากที่ได้แนวเส้นทางท่ีเหมาะสม 1 เส้นทาง ก็จะท าการส ารวจและออกแบบเบื้องต้น เพ่ือประมาณราคาค่าลงทุน
ของโครงการ ร่วมกับการศึกษาผลกระทบและก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การประเมินและ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 

3) การส ารวจออกแบบ : จะด าเนินการภายหลังที่ได้ท าการศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมและ
รูปแบบทางแยกต่างระดับ ทั้งนี้จะมีรายละเอียดโดยรวมของงานศึกษาด้านวิศวกรรม ประกอบไปด้วย  จัดท า 
แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม งานส ารวจอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง งานส ารวจสภาพภูมิประเทศ งานส ารวจ
ตรวจสอบดินและวัสดุ การศึกษาด้านอุทกวิทยาและการระบายน้ า การออกแบบเบื้องต้น การค านวณปริมาณ
งานก่อสร้างและประมาณราคา  

4) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รวบรวมและส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมทางด้านทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมตาม
และคุณค่าในด้านต่างๆ ของแนวเส้นทางโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ เพ่ือจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์ (Final IEE) ต่อไป 

5) การมีส่วนร่วมของประชาชน : ด าเนินการสรุปผลการประชุมสรุปผลการประชุมพิจารณารูปแบบ
ทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) และติดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่
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เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะแนวเส้นทางที่ได้รับคัดเลือกรูปแบบ
การพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ 

10 สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ส านักก่อสร้างสะพาน  กรมทางหลวงชนบท 
โทรศัพท์ : 0-2551-5527 

 

บริษัท เอพซิลอน จ ากัด 
ด้านวิศวกรรม และรูปแบบโครงการ 
โทรศัพท์ : 0-2571-2760 

 

บริษัท แพลนโปร จ ากัด 
ด้านวิศวกรรมการจราจรและขนส่ง 
โทรศัพท์ : 0-2619-9931 

 

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ด้านส ารวจสภาพภูมิประเทศ และอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 
โทรศัพท์ : 0-2571-2741 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
คุณตวงกมล  พฤทธิ์ธโนปจัย 
โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 2833 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
คุณภัทรศยา  แก้วมณี    
โทรศัพท์ : 0-2763-2827 

 

เว็บไซต์โครงการ   

www.nakhonin-salaya.com 
 

 


