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สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

ตารางท่ี 1 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
เวทีที่ 1 เมื่อวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

       เวทีที่ 1 วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมรอยัล เจมส ฮอลล โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยไดรับเกียรติจากนายชัยภัค สุนทรหงส ปลัดจังหวัดนครปฐม เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ
และนายชัยณรงค องอาจวาณิชย วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ ผูแทนกรมทางหลวงชนบทเปนผูกลาวรายงาน โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาลองคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 264 คน
รวมดวยผูแทนกรมทางหลวงชนบท จาํนวน 5 คน และบรษิทัท่ีปรกึษา จาํนวน 12 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
ตอโครงการท้ังนี้สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      สํานักกอสรางสะพาน กรมทางหลวงชนบท ไดวาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ประกอบดวย บริษัท เอพซิลอน จํากัด
บริษัท แพลนโปร จํากัด บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด ใหดําเนินงานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสํารวจออกแบบ
รายละเอียด โครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร-ศาลายา ไดดําเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนํารายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาโครงการ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการ สําหรับนําไปพิจารณาประกอบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยที่ผานมาไดจัด
ใหมีการประชุม จํานวน  2 เวที ดังน้ี

การนําไปพิจารณาประเด็น

ดานวิศวกรรม •   ขอใหพิจารณาออกแบบเสาตอมอ ไมกีดขวางทางน้ํา 

•   ขอใหพิจารณาออกแบบสะพานแบบโคงขามคลองเพ่ือใหเรือสัญจร
    ลอดผานได 

•   ขอใหพิจารณาออกแบบสะพานขามถนนทางหลวงหมายเลข 9 บริเวณ
    จุดสิ้นสุดโครงการ (ถนนนครอินทร) เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ
    ประชาชนในพ้ืนที่

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

•   โครงการน้ีจะเปนการตัดถนนใหม โดยมีจุดเริ่มตนโครงการบริเวณ
    ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 สิ้นสุดที่ถนนนครอินทร รวมระยะทาง
    ประมาณ 10 กิโลเมตร เบื้องตนถนนมีเขตทางทั่วไป 40-60 เมตร
    ซึ่งยังอยูในกระบวนการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดลอมใน
    ขั้นรายละเอียด (EIA) ) ยังไมสามารถระบุรายละเอียดแนวเสนทาง
    ที่ชัดเจนได โดยหลักแลวแนวเสนทางจะหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ออนไหว ไดแก
    สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และชุมชนขนาดใหญ ทั้งนี้หาก
    ไดแนวเสนทางและรูปแบบการออกแบบถนนโครงการท่ีชัดเจนแลวจะ
    พิจารณาออกแบบสะพาน จุดตัด ทางเชื่อมใหเหมาะสมเปนไปตามหลัก
    วิศวกรรมไมกีดขวางทางน้ํา และสอดคลองกับสภาพการใชงานในทองถิ่น
    โดยจะแจงผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ
    โครงการ

•   ขอใหคํานึงถึงระบบระบายน้ําของถนน และออกแบบถนนไมขวาง
    ทางน้ํา และไมสงผลกระทบตอการระบายน้ําสวนทุเรียน ซึ่งไมสามารถ
    ตามหรือรองเรียนผูกอสรางได

•   จุดเริ่มตนของโครงการ (บริเวณทางหลวงชนบท นฐ.3004) จะต้ังอยู
    บริเวณใด 
•   แนวเสนทางโครงการมีรูปแบบอยางไร และตัดผานพื้นที่บริเวณใด

•   ถนนของโครงการจะมีเขตทางกวางเทาไร และมีกี่ชองจราจรทั้งนี้
    ขอใหออกแบบถนนรองรับปริมาณจราจรในอนาคตไวดวย

•   ขอใหพิจารณาจุดตัด ทางเช่ือม ทางเขา-ออกของชุมชนกับถนนโครงการ

•   ขอใหพิจารณาแนวเสนทางโครงการหลีกเล่ียงหมูบานอาภากรหมูบาน
    จัดสรร และชุมชนขนาดใหญ

•   สะพานยกระดับจะตัดผานกลางหมูบานอาภากรหรือไม

•   ขอใหพิจารณาถนนโครงการใหเชื่อมตอถนนพุทธมณฑลสาย 4
    เพ่ือใหการสัญจรในพ้ืนที่สะดวกมากขึ้น

•   บริเวณหมูบานกฤษณา หมูบานอาภากร จะไดรับผลกระทบ
    จากการเวนคืนหรือไม
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การนําไปพิจารณาประเด็น

ดานวิศวกรรม (ตอ) •   กรณีมีการเวนคืนที่ดิน จะเวนคืนที่ดินทั้งหมด หรือเวนคืนเฉพาะบางสวน

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

•   ขอทราบแนวทางการประเมินราคาเวนคืน และใชแนวทาง
    หรือหลักเกณฑอยางไร รวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการเวนคืน

•   ราคาเวนคืน จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืน พ.ศ. 2530
    โดยเงินคาทดแทนเปนไปตามมาตรา 21 ดังนี้ 
      1) ราคาท่ีซื้อขายกันตามทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน
          ตามท่ีเปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
      2) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสีย
          บํารุงทองท่ี
      3) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
          สิทธิและนิติกรรม
      4) สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น และ
      5) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน
         ท้ังน้ี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคมโดยใชเวลา
         ประมาณ 1-2 ป 

•   โครงการจะมีระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางกี่ป •   ใชเวลาในการดําเนินการกอสรางประมาณ 3-4 ป

•   ขอใหพิจารณาใหความสําคัญกับพ้ืนที่ออนไหวทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา
    โครงการ โดยเฉพาะหมูบานอาภากร เนื่องจากเปนหมูบานขนาดใหญ

•   ในเบ้ืองตนการออกแบบแนวเสนทางจะหลีกเลียงวัด โรงเรียน โรงพยาบาล
    และชุมชน/หมูบานขนาดใหญ เพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการมีสวนรวม
ของประชาชน

•   หากมีการกอสรางสะพานขามคลองนราภิรมยจะมีผลกระทบตอหมูบาน
    อาภากรหรือไม

•   การออกแบบแนวเสนทางบริเวณสะพานขามคลองนราภิรมยจะพิจารณา
    หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน/หมูบาน อยางไรก็ตามบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่
    โครงการอาจไดรับผลกระทบจากการกอสรางและการเปดใชงานโครงการ
    ทั้งในดานฝุนละออง เสียง และความส่ันสะเทือน ซึ่งเปนประเด็นท่ีจะ
    ตองศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอียดตอไป เพื่อกําหนด
    มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ตลอดจนมาตรการ
    ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด

•   ขอใหคํานึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากท่ีมี
    ถนนเกิดขึ้น เชน ฝุนละออง เสียงและความส่ันสะเทือนท่ีอาจเพิ่มขึ้น
    ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากการติดต้ังกําแพงกันเสียง การโยกยาย
    ถิ่นฐาน เปนตน

•   ในการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมของ
    โครงการจะกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
    เพื่อใหปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด

•   ชวงกอสรางสะพานขามคลองประปาจะมีการปองกันเศษวัสดุกอสราง
    รวงลงสูคลองประปาหรือไม

•   ในชวงกอสรางสะพานขามคลองประปาจะกําหนดใหมีมาตรการ
    ปองกันเศษวัสดุกอสรางรวงลงสูคลองประปา เชน จัดใหมีตาขาย
    ขึงกั้นใตสะพาน

•   หากแนวเสนทางตัดผานขางหมูบานอาภากร จะมีผลกระทบ
    ตอประชาชนท่ีอาศัยในหมูบานอยางไรบาง

•   ขอใหประชาสัมพันธกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนใน
    พื้นที่รับทราบทุกครั้ง

•   โครงการจะมีการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
    ท้ังหมด 5 ครั้ง ประกอบดวยการสัมมนา จํานวน 3 ครั้งและการประชุม
    กลุมยอยจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแตละคร้ังจะมีหนังสือเชิญ
    กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของในพ้ืนท่ีใหรับทราบรวมถึงดําเนินการ
    ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตางๆ ดังนี้ เว็บไซตโครงการ ปาย
    ประชาสัมพันธโครงการ โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ การแจก
    ใบปลิว ประกาศกรมทางหลวงชนบท อีกทั้งไดมีการติดประกาศ
    ประชาสัมพันธ เชิญเขารวมประชุมกอนการประชุม 15 วัน และติด
    ประกาศประชาสัมพันธสรุปผลการประชุมภายใน 15 วัน หลังจัดการ
    ประชุมแลว และในคร้ังนี้เปนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
    (สัมมนา ครั้งที่ 1) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลโครงการ ขอบเขตการศึกษา
    โครงการ และการดําเนินงานในข้ันตอไป รวมทั้งรับทราบขอมูลและ
    เสนอขอคิดเห็นประเด็นขอกังวลใจในดานตางๆ เพื่อนําไปพิจารณา
    ประกอบโครงการใหมีผลกระทบนอยท่ีสุดกับประชาชนในพ้ืนที่
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ดานการมีสวนรวม
ของประชาชน (ตอ)

•   ขอใหนําสื่อที่นําเสนอในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
    เผยแพรลงเว็บไซตของโครงการ 

อื่น ๆ •   ขอช่ืนชมการจัดประชุมวันนี้ที่มีการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นเปนไป
    อยางราบรื่นโดยไมมีการโตเถียง

•   ท่ีปรึกษาจะนําขอมูลไปศึกษาความเหมาะสมเพ่ือออกแบบใหเปนไปตาม
    หลักวิศวกรรม ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และ เปนไปตามหลักเกณฑ
    ดานสิ่งแวดลอม และประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทเพ่ือดําเนินการ
    ตามความเหมาะสมตอไป

•   จะมีการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธที่นําเสนอในการประชุมรับฟงความ
    คิดเห็นของประชาชน ลงในเว็บไซตโครงการ www.nakhonin-salaya.com
    ทุกครั้ง

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

•   หมูบานอาภากร 1,3 ใชถนนทางหลวงชนบท นฐ.3004 ในการสัญจร
    ซึ่งปจจุบันกําลังกําลังขยายเปน 4 ชองจราจร ขอใหมีทางลอดกลับรถ
    บริเวณใตสะพานคลองโยง

•   หมูบานอาภากร มีศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรที่ไดขึ้นทะเบียนกับ
    ราชสกุลอาภากรแลว และประชาชนสวนใหญในหมูบานอาภากร
    ตองการวิถีชุมชนและธรรมชาติ มากกวาความเจริญ ควรใหความสําคัญ
    กับวิถีชุมชนและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน

•   ขอเสนอใหสรางที่จอดรถ จัดสวนหยอมและสถานที่ขายของ OTOP
    ของชุมชนดวย

นายชัยภัค สุนทรหงส ปลัดจังหวัดนครปฐม
นายชัยณรงค องอาจวาณิชย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท

นายทินกร คุณสมิตปญญา ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
นายอํานวย เหมือนวงศธรรม นายกองคการบริหารสวน
ตําบลศาลายา และบริษัทที่ปรึกษารวมถายภาพท่ีระลึก

นายชัยภัค สุนทรหงส ปลัดจังหวัดนครปฐม
นายชัยณรงค องอาจวาณิชย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท 

นายทินกร คุณสมิตปญญา  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
รวมใหสัมภาษณสื่อมวลชน

นายชัยภัค สุนทรหงส ปปลัดจังหวัดนครปปฐมุ ฐ

บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ บรรยากาศภายในหองประชุมชวงนําเสนอขอมูลโครงการ

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
เวทีที่ 1 วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ หองประชุมรอยัล เจมส ฮอลล โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม



บริษัท แพลนโปร จํากัด บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนทจํากัดบริษัท เอพซิลอน จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

ตารางท่ี 2 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
เวทีที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

       เวทีที่ 2 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หองประชุมใหญ 1503 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ตําบลบางขนุน
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ และ
นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบสะพาน ผูแทนกรมทางหลวงชนบท เปนผูกลาวรายงานโดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป
จํานวน 186 คน รวมดวยผูแทนกรมทางหลวงชนบท จํานวน 4 คน และบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 12 คน โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ทั้งนี้สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

การนําไปพิจารณาประเด็น

ดานวิศวกรรม

ดานสิ่งแวดลอม

•   ขอใหออกแบบถนนโครงการไมขวางทางน้ํา เพราะจะทําใหนํ้าทวมชุมชน •   โครงการน้ีจะเปนการตัดถนนใหม โดยมีจุดเริ่มตนโครงการบริเวณทางหลวง
    ชนบท นฐ. 3004 สิ้นสุดที่ถนนนครอินทร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
    เบื้องตนถนนมีเขตทางท่ัวไป 40-60 เมตร ซึ่งยังอยูในกระบวนการศึกษา
    ความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดลอมในขั้นรายละเอียด (EIA) ยังไมสามารถ
    ระบุรายละเอียดแนวเสนทางที่ชัดเจนได ซึ่งในการศึกษาความเหมาะสมจะ
    พิจารณาแนวทางเลือกไมนอยกวา 3 แนวทางเลือก และเปนการตัดถนน
    แนวใหมทั้งหมด โดยหลักแลวแนวเสนทางจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ออนไหว ไดแก
    สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และชุมชนขนาดใหญ ทั้งนี้หากได
    แนวเสนทาง และรูปแบบการออกแบบถนนโครงการท่ีชัดเจนแลวจะพิจารณา
    ออกแบบสะพาน จุดตัด ทางเชื่อมใหเหมาะสมเปนไปตามหลักวิศวกรรม
    ไมกีดขวางทางน้ํา และสอดคลองกับสภาพการใชงานในทองถิ่น โดยจะแจง
    ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และการประชาสัมพันธโครงการ

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

•   ขอใหพิจารณาออกแบบสรางสะพานขามคลองประปา ใหประชาชนท่ีมี
    บานอยูขางคลองประปา สามารถเขามาใชประโยชนถนนโครงการไดดวย
•   ถนนของโครงการจะมีเขตทางกวางเทาไร และมีกี่ชองจราจร
•   การพิจารณาคัดเลือกแนวเสนทางโครงการจะตองพิจารณาแนวทางเลือก
    อยางนอย 3 เสนทาง แนวทางเลือกที่นํามาพิจารณาเปนแนวใหมหรือแนว
    ถนนเดิม
•   แนวเสนทางโครงการตัดผานคลองจะมีรูปแบบสะพานอยางไร
•   แนวเสนทางโครงการจะผานหมูบานเอื้ออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน)
    บริเวณใด
•   ขอใหพิจารณาจุดตัด ทางเช่ือม ทางเขา-ออกของชุมชนกับถนนโครงการ
•   หมูบานมัณฑนา หมูบานกฤษณา วัดอุบลวนาราม จะไดรับผลกระทบ
    จากการเวนคืนหรือไม
•   หากศึกษาโครงการแลวพบวามีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่มาก
    โครงการจะยังดําเนินการกอสรางตอหรือไม

•   ขอทราบระยะเวลาท่ีจะเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางถนนโครงการ
•   ขอใหพิจารณาคาเวนคืนที่เปนธรรม และราคาเวนคืนจะอางอิงตามราคา
    ประเมินของกรมท่ีดินหรือราคาซื้อขายจริง

•   มีการสํารวจคลองและทางน้ําสาธารณะหรือไม •   โครงการจะสํารวจและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาในแหลงนํ้า
    ที่เปนตัวแทนของแหลงนํ้าที่แนวเสนทางจะตัดผาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
    สภาพแวดลอมปจจุบันสําหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป

•   ราคาเวนคืน จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืน พ.ศ.2530 โดยเงิน
    คาทดแทนเปนไปตามมาตรา 21 ดังนี้ 
      1) ราคาท่ีซื้อขายกันตามทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตาม
         ที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
      2) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสีย
         บํารุงทองที่
      3) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคารรมเนียมในการจดทะเบียน
         สิทธิและนิติกรรม
      4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น และ
      5) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน
         ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม โดยใชเวลา
         ประมาณ 1-2 ป

•   ใชเวลาดําเนินการเวนคืนที่ดินประมาณ 1-2 ป

•   หากศึกษาความเหมาะสมของโครงการแลวพบวามีผลกระทบดานลบตอ
    ประชาชนในพ้ืนที่มาก ที่ปรึกษาจะนําขอเสนอผลกระทบและมาตรการ
    ลดผลกระทบเสนอตอกรมทางหลวงชนบทเพ่ือพิจารณาในการดําเนินการตอไป

•   การกอสรางผานคลองประปา จะมีผลกระทบอยางไร และมีมาตรการ
    ปองกันอยางไร

•   การกอสรางผานคลองประปาอาจมีเศษวัสดุกอสรางรวงลงสูคลองประปา
    รวมถึงฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง โดยโครงการจะกําหนดใหมี
    มาตรการปองกันเศษวัสดุกอสรางรวงลงสูคลองประปา เชน จัดใหมีตาขาย
    ขึงกั้นใตสะพาน



บริษัท เอพซิลอน จํากัด
ดานวิศวกรรม และรูปแบบโครงการ
โทรศัพท : 0-2571-2760

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
ดานสิ่งแวดลอมคุณตวงกมล  พฤทธิ์ธโนปจัย
โทรศัพท : 0-2763-2828ตอ 2833
ดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ
คุณภัทรศยา  แกวมณีโทรศัพท : 0-2763-2827

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จํากัด
ดานวิศวกรรมการจราจรและขนสง
โทรศัพท : 0-2571-2741

บริษัท แพลนโปร จํากัด
ดานสํารวจสภาพภูมิประเทศ และอสังหาริมทรัพยเบื้องตน
โทรศัพท : 0-2619-9931

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

เว็บไซตโครงการ

นายชลธี ยังตรง รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เปนประธานกลาวเปดการประชุมฯ
นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบสะพาน นายจิระศักด์ิ ทองสม 

วิศวกรโยธาชํานาญการ ผูแทนกรมทางหลวงชนบท และบริษัทท่ีปรึกษา
รวมถายภาพท่ีระลึกรวมถ

บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียน บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ บรรยากาศภายในหองประชุมชวงนําเสนอขอมูลโครงการุ ุ ูุ ู

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

สถานท่ีติดตอ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

ตารางท่ี 2 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
เวทีที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นายชลธี ยังตรง รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
และนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบสะพาน

เยี่ยมชมบอรดนิทรรศการโครงการ

การนําไปพิจารณาประเด็น
ดานสิ่งแวดลอม (ตอ)

อื่นๆ 

•   หมูบานมัณฑนา อาจไดรับผลกระทบจากการเวนคืน ทัศนียภาพที่
    เปลี่ยนไป ฝุนและเสียงจากการจราจร จะมีแนวทางการแกไขปญหาและ
    ชดเชยอยางไร

•   ในเบ้ืองตนการออกแบบแนวเสนทางจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน/หมูบาน
    โดยในกรณีมีการเวนคืน โครงการจะพิจารณาคาเวนคืนอยางเปนธรรมโดย
    อางอิงตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
    สวนผลกระทบดานอื่นๆ จะตองศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอียด
    ตอไป เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
    ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดผล
    กระทบนอยที่สุด

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

•   เห็นดวยกับโครงการเพราะจะชวยบรรเทาปญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่ •   ที่ปรึกษาจะนําขอมูลไปศึกษาความเหมาะสมเพ่ือออกแบบใหเปนไปตาม
    หลักวิศวกรรม ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และ เปนไปตามหลักเกณฑ
    ดานสิ่งแวดลอม และประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทเพ่ือดําเนินการ
    ตามความเหมาะสมตอไป

•   พิจารณาการเช่ือมตอระหวางพื้นที่สองฝงถนน เนื่องจากบริเวณ
    ถนนบางกรวย-จงถนอม มีแผงกั้นทําใหไมสามารถเดินทางขามไป
    ฝงตรงขามได 
•   พิจารณาออกแบบทางเช่ือมถนนสายหลักกับสายรองใหมีความกวางมากพอ

บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
เวทีที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-12.00 น. 

ณ หองประชุมใหญ 1503 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 


