
การจัดสัมมนารับฟงัความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

วันและเวลา ในการจัดสัมมนาฯ สถานที่จัดสัมมนาฯ จ านวน (คน)

วันอังคารท่ี 26 กันยายน 2560
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร 357

1

สรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่  1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการ

ระบบทางด่วนข้ันที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จ ากัด บริษัท เอ็ม 
เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด และบริษัท เทสโก้ จ ากัด ด าเนินงานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนน    
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ทั้งนี้ เพ่ือใหก้ระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครอบคลุมข้อห่วงกังวลต่อ
การพัฒนาโครงการ และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ จึงได้ด าเนินการ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศโครงการ) เพ่ือใหผู้้มีส่วนได้เสียของโครงการ ได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการขึ้น 
ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน 357 คน ผลที่ได้จากการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โครงการจะน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ มาพิจารณาประกอบการศึกษาให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของชุมชนต่อไป



ภายหลังจากการรับฟังข้อมูลโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการผ่านเวทีการสัมมนาฯ สรุปประเด็น
ได้ดังนี้

ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง/ค าชี้แจงเพิ่มเติม

ด้านรายละเอียดโครงการ

 จากการติดตามข้อมูลว่าโครงการเดิมมีการเวนคืน โครงการท่ี
น าเสนอวันนี้ไม่มีการเวนคืน ท าให้หมดกังวล แต่ยังมีความห่วงกังวล
ว่าโครงการจะมีจุดเชื่อมต่อทางด่วนบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ หรือไม่ 
เพราะหากไม่มีจะท าให้รถติดที่แยกเกษตรศาสตร์มากขึ้นและส่งผลให้
รถติดขึ้นไปบนทางด่วนชั้นในด้วย

 ตามมติ ครม . วันท่ี 25 เมษายน 2560 ข้อท่ี 1 มอบ สนข . ด าเนิน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาลช่วงแคราย ล าสาสี 
บึงกุ่ม โดยพิจารณาโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวม ค าว่าใน
ภาพรวม รวมถึงปัญหาท่ีบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ด้วย จะเห็นได้ว่าให้
มีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงโครงข่ายกับทางยกระดับ
อุตราภิมุขหรือดอนเมืองโทลเวย์ หมายความว่าทางราชการเห็นความส าคัญ
ในการท่ีจะไม่ระบายรถลงสู่ทางแยกเกษตรศาสตร์ท้ังหมด แล้วให้ดูความ
เป็นไปได้ในการส่งรถท่ีอยู่ในระบบทางพิเศษให้สามารถต่อเชื่อมกับ
อุตราภิมุขได้ ว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสม โดย
ภารกิจตามมติ ครม. ข้อที่ 1 นี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สนข. ซึ่งเป็น
หน่วยงานของกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานกลางท่ีมีความช านาญ     
ในการด าเนินการศึกษาท้ังเรื่องระบบรถไฟฟ้าและระบบทางพิเศษ โดยใน
การประชุมปฐมนิเทศโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ได้มีการพูดถึง
รายละเอียดในส่วนนี้ไว้ด้วย

 การก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจะมีจุดกลับรถแบบไม่ต้องรอ
สัญญาณไฟจราจร หรือไม่

 รูปแบบสะพานข้ามทางแยกท่ีได้หารือกับกรมทางหลวง สะพานข้าม     
ทางแยกเกือบทุกแห่งจะจัดให้มีจุดกลับรถโดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจร

 สะพานข้ามทางแยกท่ีก่อสร้างหากด าเนินการสร้างแล้วเสร็จ         
ในอนาคตจะมีการทุบออก หรือไม่

 สะพานข้ามทางแยกที่จะสร้างในโครงการนี้มี 5 แห่ง จะสร้างโดยใช้เงินของ
รัฐบาล ซึ่งในรูปตัดท่ีแสดงจะเห็นว่าสะพานข้ามทางแยกของโครงการนี้
ไม่ใช่สะพานชั่วคราว เนื่องจากสะพานชั่วคราวจะมีลักษณะเป็นสะพาน
เหล็ก แต่ของโครงการจะเป็นสะพานคอนกรีต เพราะฉะนั้นสะพานข้ามทาง
แยกท่ีด าเนินการในโครงการนี้ถ้าสร้างแล้วเสร็จ กทพ . จะส่งมอบให้      
กรมทางหลวงเป็นผู้ดูแล เพราะกรมทางหลวงจะต้องดูแลถนนพื้นราบใน
แนวถนนประเสริฐมนูกิจท้ังสาย จึงเชื่อว่ากรมทางหลวงจะใช้สะพานนี้เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจรในระยะยาว คงไม่คิดท่ีจะทุบ
สะพานท้ิง

 ตอม่อท่ีมีอยู่น่าจะเปลี่ยนสภาพเป็นตอม่อของรถไฟฟ้าได้หรือไม่ 
เพราะเงินท่ีท าตอม่อก็มาจากเงินของรัฐบาล และ กทพ. กับ สนข. ก็
เป็นส่วนราชการท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเหมือนกัน

 โดยบริบทและหน้าท่ีของ กทพ. นั้นไม่สามารถท ารถไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม 
ท่ีปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อน าไปแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

 เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะย้ายแนวเส้นทางของทางด่วนไปทางอื่น  ไม่มา
เกี่ยวกับบริเวณอุโมงค์เกษตร เพราะตอนนี้มีความวุ่นวายมากอยู่แล้ว

 กทพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม และตามมติ ครม . ให้เร่ง
ด าเนินการโครงการในส่วนนี้ ซึ่งทาง กทพ . มีการเตรียมพื้นท่ีบางส่วนไว้
เรียบร้อยแล้ว
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง/ค าชี้แจงเพิ่มเติม
ด้านรายละเอียดโครงการ (ต่อ)
 สภาพตอม่อในปัจจุบันยังคง     ใช้งานได้อยู่ หรือไม่  ขอยืนยันว่าเสาตอม่อที่สร้างมาเกือบ 20 ปี อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ และได้มี

การด าเนินการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมแล้ว
 อยากให้ทบทวนโครงการว่าจะมีความคุ้มค่ากับการลงทุน หรือไม่  ท่ีปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะและจะน าไปด าเนินการพิจารณาต่อไป

ด้านผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

 ขอความอนุเคราะห์ให้น าประเด็นของสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนจาก
เมื่อก่อนไปพิจารณาเพื่อทบทวนโครงการ

 ท่ีปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะและจะน าไปด าเนินการพิจารณาต่อไป

 โครงการจะไม่มีการเวนคืนที่ดิน จริงหรือไม่  ขอยืนยันว่าโครงการทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2 ในครั้งนี้ ไม่มีการ
เวนคืนที่ดิน

 กรณีท่ีดินบริเวณเลียบทางด่วนเอกมัย -รามอินทรา ตัดกับถนน
เกษตรนวมินทร์ ประมาณ 100 ไร่ ท่ีศาลพิพากษาให้คืนพื้นท่ีให้
ประชาชนเกือบท้ังหมดแล้ว กทพ . จะต้องเวนคืนซ้ าเดิมอีก ใช่
หรือไม่

 ในกรณีพื้นท่ีพิพาท เนื่องจากตอนนี้เป็นเรื่องท่ีอยู่ในชั้นของ   ศาลปกครอง
สูงสุด มีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครองสูงสุดจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง จึงขออนุญาตไม่ก้าวล่วงอ านาจศาล

 ขอความชัดเจนว่าพื้นท่ีหมู่บ้านพูนศิริ ท่ีอยู่ในเขต 500 เมตร จาก
แนวกึ่งกลางของถนนประเสริฐมนูกิจนั้นจะไม่มีการเวนคืน จริง
หรือไม่

 แนวเส้นทางโครงการจะพัฒนา บนเกาะกลางถนนท่ีมีตอม่ออยู่แล้วไม่ได้ออกไป 
2 ข้างทาง และระยะ 500 เมตรจากแนวกึ่งกลางโครงการท่ีวิทยากรอธิบายคือ
พื้นท่ีศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่ อศึกษาว่าในบริ เวณดั งกล่าวมี
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
เนื่องจากในระยะการก่อสร้างจะมีผลกระทบในเรื่องเสียง ฝุ่น มลพิษทางอากาศ 
และในช่วงเปิดให้บริการจะมีเสียงรถท่ีวิ่ง และมลสารจากท่ีเกิดจากการจราจร 
โดยปกติผลกระทบจะออกไปในบริเวณท่ีไม่ไกลมากนัก แต่ในการศึกษาต้อง
ด าเนินการตามขอบเขตของหน่วยงานก ากับการศึกษาท่ีระบุว่าพื้นท่ีศึกษา คือ 
ระยะ 500 เมตรจากแนวกึ่งกลางโครงการ

 โครงการนี้มีความมุ่งหวังท่ีจะแก้ไขปัญหาจราจร โดยไม่เวนคืนท่ีดินเพิ่ม 
เพราะฉะนั้นเรื่องการเวนคืนก็เป็นประเด็นท่ีคลายกังวลได้

 การด าเนินการครั้งก่อนไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมี
การคัดค้านในช่วง N1 และ N3 เพราะฉะนั้นจะต้องส ารวจสภาพ 
แวดล้อมและท ารายงาน EIA ในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะ
ด าเนินการในส่วนต่อไป

 ท่ีปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะและจะน าไปด าเนินการพิจารณาต่อไป

 กรณีพื้นท่ีต่อเชื่อมบริเวณเลียบทางด่วนฉลองรัชท่ี กทพ . เวนคืนไว้ 
และศาลมีค าสั่งให้คืนพื้นท่ีให้ประชาชนเป็นบางส่วนแล้ว กทพ . มี
แนวทางในการแก้ปัญหานี้อย่างไร

 ในกรณีพื้นท่ีพิพาท เนื่องจากตอนนี้เป็นเรื่องท่ีอยู่ในชั้นของศาลปกครอง
สูงสุด มีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครองสูงสุดจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง จึงขออนุญาตไม่ก้าวล่วงอ านาจศาล
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง/ค าชี้แจงเพิ่มเติม
ด้านอื่นๆ
 สะพานลอยคนข้ามจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

หรือไม่
 โดยหลักการหากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสะพานลอยคน

ข้ามจะต้องสร้างสะพานลอยคนข้ามชดเชยให้
 บริเวณตลาดนัดหัวมุมจะรื้อออก หรือไม่ และเป็นไปได้ หรือไม่ท่ีจะใช้

พื้นท่ีในบริเวณดังกล่าวท าเป็นสวนสาธารณะ
 ในแบบจ าลองบริเวณจุดเชื่อมทางพิเศษฉลองรัช ท่ีตั้งอยู่หน้าห้อง สัมมนา

ในวันนี้ จะแสดงรูปแบบทางแยกต่างระดับพื้นราบ แสดงสะพานข้ามทาง
แยกสุคนธสวัสดิ์ แสดงทางด่วนท่ีจะซ้อนอยู่ด้านบน โดยยังไม่ได้แสดง
ต าแหน่งที่เป็นอาคารศูนย์ควบคุมระบบทางด่วน อาคารด่านจัดเก็บค่าผ่าน
ทาง และหน่วยกู้ภัย ท่ีสามารถเข้ากู้ภัยจราจรในพื้น ท่ีได้ ทันท่วงที 
เพราะฉะนั้นพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีว่างด้านล่างในโมเดลจะมีการเติมเต็มด้วยอาคาร
ดังกล่าว แต่ที่ปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะไว้ เพื่อน าไปหารือเพิ่มเติมถึงความ
เหมาะสมของพื้นท่ี หากสามารถท าได้ก็จะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเข้าไป เนื่องจาก 
กทพ. มีนโยบายในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณพื้นท่ีของการทางพิเศษอยู่
แล้ว

 ความยาวของถนนเส้นนี้ค่อนข้างสั้นประมาณ 7 กิโลเมตร เท่านั้น จึง
คิดว่าไม่เหมาะสมท่ีจะท า   ทางด่วน ควรเปลี่ยนไปท ารถไฟฟ้า จะ
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับชุมชนในบริเวณนี้

 โดยบริบทและหน้าท่ีของ กทพ. นั้นไม่สามารถท ารถไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม 
ท่ีปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพ่ือน าไปแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

 หากโครงการนี้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้จะทุบตอม่อและคืนพื้นท่ี 
ให้กับประชาชน หรือไม่

 ท่ีปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะ เพื่อน า ไปแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

 กทพ. มีความตั้งใจท่ีจะท าทางด่วนเส้นนี้จริงหรือไม่ เพราะได้มีการ
เวนคืนท่ีดินมาตั้งแต่ปี 33, 34 และในปัจจุบันยังด าเนินการก่อสร้าง
ไม่ได้

 กทพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม และตามมติ ครม . ให้เร่ง
ด าเนินการในส่วนนี้ ซึ่งทาง กทพ. มีการเตรียมพื้นท่ีบางส่วนไว้เรียบร้อย
แล้ว

 มีความเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีจะน าตอม่อจ านวน 281 ตอม่อ มาใช้สร้าง
รถไฟฟ้า

 โดยบริบทและหน้าท่ีของ กทพ. นั้นไม่สามารถท ารถไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม 
ท่ีปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพ่ือน าไปแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

 เนื่องจากทราบว่าตอม่อในปัจจุบันสามารถเลือกใช้ได้เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือทางด่วนหรือรถไฟฟ้า นั่นหมายความว่าถ้ามีท้ังรถไฟฟ้า
และทางด่วนจะต้องเกิดตอม่อใหม่ขึ้นอีกใช่หรือไม่

 ท่ีปรึกษาขอรับประเด็นเพื่อน าไปพิจารณาต่อไป

 อยากฝากให้ท้ัง 2 หน่วยงาน(กทพ. และสนข.) ปรึกษาหารือกันให้ตก
ผลึกและได้ข้อยุติก่อนว่าจะใช้ตอม่อสร้างอะไร แล้วค่อยมาน าเสนอ

 ทางโครงการของ กทพ. และ สนข. ได้ประสานงานกันในรายละเอียด โดย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ซึ่งจะรวมท้ังส่วนท่ีเป็นทางพิเศษต่อเชื่อมกับ
ดอนเมืองโทลเวย์และทางพิ เศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าในการศึกษา ระดับหนึ่งภายในเดือนหน้าเข้าใจว่าจะมีความ
ชัดเจนในรูปแบบทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 1) 
รูปแบบทางเลือกท่ี 1 การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน  2) รูปแบบ
ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาด้วยโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 สายเหนือ 
ตอน N2 และส่วนต่อขยายกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  3) 
รูปแบบทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาด้วยโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สาย
เหนือ ประกอบด้วย โครงข่ายทดแทน N1, N2 และส่วนต่อขยายกับทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  4) รูปแบบทางเลือกท่ี 4 การพัฒนา
ด้วยระบบขนส่ง ท้ังระบบทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนบนแนวสายทาง
เดียวกัน

 ในการศึกษาควรจะบูรณาการข้อตกลงของ 2 หน่วยงานก่อนว่าจะท า
อะไร เพราะเงินลงทุนท้ังหมดมาจากเงินภาษีของประชาชน ฉะนั้น
การจะท าอะไรควรมีความชัดเจน
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง/ค าชี้แจงเพิ่มเติม
ด้านอื่นๆ (ต่อ)
 หาก กทพ. จะท าเฉพาะช่วง N2 เร่ิมจากตอม่อที่ 10 โดยยังไม่รู้ว่าช่วง 

N1 ท่ีขาดหายไปจะด าเนินการได้หรือไม่ จะท าให้บริเวณอุโมงค์
เกษตรกลายเป็นคอขวดและไม่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ เนื่องจาก
ขาดการเชื่อมต่อของโครงข่าย

 ตามมติ ครม . วันท่ี 25 เมษายน 2560 ข้อท่ี 1 มอบ สนข . ด าเนิน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาลช่วงแคราย ล าลาสี 
บึงกุ่ม โดยพิจารณาโครงข่าย การขนส่งและจราจรในภาพรวม ค าว่าใน
ภาพรวม รวมถึงปัญหาท่ีบริเวณทางแยกเกษตรฯ ด้วย จะเห็นได้ว่าให้มีการ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงโครงข่ายกับทางยกระดับอุตราภิมุข
หรือดอนเมืองโทลเวย์ หมายความว่าทางราชการเห็นความส าคัญในการท่ี
จะไม่ระบายรถลงสู่แยกเกษตรฯ ท้ังหมด แล้วให้ดูความเป็นไปได้ในการส่ง
รถท่ีอยู่ในระบบทางพิเศษให้สามารถต่อเชื่อมกับอุตราภิมุขได้ ว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสม โดยภารกิจตามมติ ครม . ข้อท่ี 1 
นี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบความ สนข . ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวง
คมนาคมเป็นหน่วยงานกลางท่ีมีความช านาญในการด าเนินการศึกษาท้ัง
เรื่องระบบรถไฟฟ้าและระบบทางพิเศษ โดยในการประชุมปฐมนิเทศ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาลได้มีการพูดถึงรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ด้วย

 ทางโครงการของ กทพ. และ สนข. ได้ประสานงานกันในรายละเอียด โดย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ซึ่งจะรวมท้ังส่วนท่ีเป็นทางพิเศษต่อเชื่อมกับ
ดอนเมืองโทลเวย์และทางพิ เศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าในการศึกษา ระดับหนึ่งภายในเดือนหน้าเข้าใจว่าจะมีความ
ชัดเจนในรูปแบบทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 1) 
รูปแบบทางเลือกท่ี 1 การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน  2) รูปแบบ
ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาด้วยโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 สายเหนือ 
ตอน N2 และส่วนต่อขยายกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  3) 
รูปแบบทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาด้วยโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สาย
เหนือ ประกอบด้วย โครงข่ายทดแทน N1, N2 และส่วนต่อขยายกับทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  4) รูปแบบทางเลือกท่ี 4 การพัฒนา
ด้วยระบบขนส่ง ท้ังระบบทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนบนแนวสายทาง
เดียวกัน

 การท่ี กทพ. รีบด าเนินการช่วง N2 นี้ เพื่อท่ีจะน าคดีขึ้นสู่ศาล
ปกครองสูงสุด ใช่หรือไม่

 ในกรณีพื้นท่ีพิพาท เนื่องจากตอนนี้ เป็นเรื่องท่ีอยู่ในชั้นของศาลปกครอง
สูงสุด มีความเชื่อมั่นว่าศาลปกครองสูงสุดจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง จึงขออนุญาตไม่ก้าวล่วงอ านาจศาล

 เคยทราบข่าวสารมาว่าจะมีการสร้างทางด่วนข้ามคลองบางบัว คลอง
บางเขน ซึ่ งจะอ้อมจากทางเดิมท่ีสร้างไม่ได้ช่วงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ไม่ทราบว่าข่าวสารท่ีได้รับรู้นั้นมีความเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด

 โครงการท่ีได้รับทราบข่าวสารมา คือโครงการตามมติ ครม . ข้อท่ี 1 ซึ่ง 
สนข. ด าเนินการศึกษาอยู่เรียกสั้นๆ ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล แต่
ในข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าวมีทางด่วนอยู่ด้วย โดย สนข . ก าลังศึกษา
รายละเอียดในส่วนนี้ ท่ีมีอยู่หลายทางเลือก ในส่วนนี้ทางสนข . จะให้
รายละเอียดข่าวสารท่ีรับทราบมาได้

 หากการศึกษาแล้วเสร็จ ควรด าเนินการก่อสร้างทางด่วนและรถไฟฟ้า
ไปพร้อมๆ กันในช่วงท่ีทับซ้อนบนถนนเกษตร-นวมินทร์ ประชาชนจะ
ได้เดือดร้อนเพียงคร้ังเดียว

 ท่ีปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ และจะน าไปด าเนินการพิจารณาต่อไป
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านการสอบถามในเวทีการสัมมนาฯ แล้วเสร็จ ที่ปรึกษาได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอีก 1 ช่องทาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามจ านวน 251 คน                 

จากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งหมด 273 คน (ไม่นับรวมผู้แทนเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา จ านวน 84 คน)                                       
คิดเป็นร้อยละ 91.94 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถสรุปผลจากแบบสอบถามได้ดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 8

รูปที่ 1 การรับทราบข้อมูลโครงการฯ

รูปที่ 2 ช่องทางที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ มาก่อนการสัมมนาฯ

6

สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



รูปที่ 3 ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารจากโครงการฯ ที่สะดวกที่สุด

รูปที่ 4 ความเข้าใจเหตุผลและความจ าเป็น และรายละเอียดของโครงการ

7

สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



รูปที่ 5 ความเพียงพอของขอบเขตและแนวทางการศึกษาโครงการฯ

รูปที่ 6 ความห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการฯ

8

สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



รูปที่ 7 ประโยชน์ของโครงการฯ ต่อการเดินทางในพื้นที่

รูปที่ 8 ภาพรวมของการพัฒนาโครงการต่อสังคมและประเทศชาติ

9

สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



 ในระหว่างการก่อสร้างควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาอ านวยความสะดวกกับรถที่วิ่งบนถนน และควรปิดพ้ืนผิวจราจรให้น้อยที่สุด ด าเนินการก่อสร้ างให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดที่วางไว้ ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

 ในการศึกษา EIA ขอให้เน้นในช่วงการก่อสร้าง
 ในการสร้างทางด่วนควรค านึงถึงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบริเวณข้างเคียง โดยการแก้ปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศ 
 เห็นด้วยกับโครงการ แต่มีความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 ขอขอบคุณที่ใช้ของที่เคยลงทุนไว้ให้เป็นประโยชน์ คิดดีท าดีเพ่ือประชาชน และประเทศชาติ
 อยากให้ด าเนินการเร็วๆ
 อยากให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพราะรอมานานแล้ว
 ส าหรับโครงการทางด่วนฯ ไม่มีผลกระทบอะไรกับลูกบ้าน ลูกบ้านยินดีเพราะราคาที่ดินเพ่ิม ผลกระทบที่เกิดกับลูกบ้านคือ ช2 มากกว่า เพราะตัดผ่านหมู่บ้านท าให้

เกิดการเวนคืนที่ดินในหมู่บ้าน
 ขอให้ก าหนดค่าผ่านทางให้เหมาะสม
 เป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์น้อย เพราะระยะทางสั้น
 ให้ยึดหลักการไม่เวนคืนที่ดินเพ่ิม
 การอธิบายในเวทีสัมมนาฯ ชัดเจนดีมาก
 ถ้าได้ก่อสร้างจริงอยากให้รื้อตลาดนัดหัวมุมออก แล้วท าเป็นสวนสาธารณะ เพราะตลาดนัดหัวมุมท ารถติดมากๆ
 การพัฒนาพื้นที่ด้านล่างด่านเก็บเงินต่างระดับ อยากให้เป็นลานกีฬา ลานออกก าลังกายส าหรับคนเมือง
 ทางด่วนจะท าให้เกิดความสะดวก-รวดเร็ว มีทางเลือกในการเดินทาง
 ทางโครงการควรคิดให้รอบคอบว่างบประมาณในการก่อสร้างคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ไม่ใช่สร้างแล้วรถยังติดเหมือนเดิม
 เป็นโครงการที่ดี ช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และขอให้ช่วยเรื่องเวลาลงจากทางด่วนเพราะส่วนมากจะเจอรถติด
 ให้ด าเนินการสร้างที่กลับรถ และสะพานข้ามให้เรียบร้อย
 ควรท าสะพานลอยคนข้ามก่อนถึง 4 แยกลาดปลาเค้าให้ประชาชนด้วย เพราะเดือดร้อนในการข้ามถนนมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อย รถวิ่งเร็ว ถนนหลายเลน ปากซอย

ประเสริฐมนูกิจ 5 บางครั้งไปข้ามใต้สะพานข้ามคลอง กลางคืน มืดและน่ากลัวมาก
 ช่องทางเข้าออกระหว่างชุมชนกับเส้นทางด่วนควรพิจารณาให้ครบถ้วนทุกประเภทการใช้งาน ทั้งกรณีรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน 
 ควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การก่อสร้างตัดผ่าน จุดตัดต่างๆ ให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการผ่านสื่อต่างๆ 
 ในระหว่างการก่อสร้างโครงการควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเลี่ยงถนนเส้นนี้ และระยะเวลาที่ก่อสร้างทางพิเศษน่าจะเป็นระยะเวลาเ ดียวกับการสร้าง

รถไฟฟ้าหลายๆ สายรอบกรุงเทพ อาจจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางมากยิ่งข้ึน 
 ควรเริ่มโครงการช่วง N1 ให้ได้ก่อนที่จะท าต่อช่วง N2 เพ่ือหลีกเลี่ยงการเพ่ิมปัญหาจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ โดยเฉพาะบริเวณแยกเกษตร และการเวนคืนที่ดิน 

เพ่ือโครงการนี้ต้องยึดถือกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของการทางพิเศษเองด้วย อย่างเคร่งครัด
 อยากจะเห็นโครงการขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าสีต่างๆ) ให้เป็นเครือข่ายใยแมงมุมทั้งหมด ส่วนการทางพิเศษให้ระงับไว้ก่อน
 ควรจัดท าโครงการรถไฟฟ้ามากกว่าทางด่วน เนื่องจาก อยู่ในชุมชนเมือง ย่านสถานศึกษาใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียน -นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์

มากกว่า ประกอบกับทางด่วนจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจการค้าขาย ของประชาชนร้านค้าข้างทาง ท าให้รายได้ต่อครัวเรือนลดลง และอาจถึงข้ันต้องเลิกกิจการ
 ถ้าจะให้เป็นประโยชน์จริงๆ ควรมีรถไฟฟ้าร่วมด้วย ถ้าจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ชาวชุมชนต้องการรถไฟฟ้ามากกว่า เพราะถ้าระบบขนส่ง มวลชนสะดวก ก็ไม่มี

ใครอยากเอารถออก เพราะหาที่จอดยาก เพราะฉะนั้น รถไฟฟ้ามีความจ าเป็นมากกว่าทางด่วน
 ทราบว่าจะมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาลด้วย ซึ่งมีส่วนหนึ่งทับเส้นถนนเกษตร -นวมินทร์ ช่วงนี้น่าจะด าเนินการไปพร้อมๆ กัน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน

พ้ืนที่ จุดสังเกตในพ้ืนที่เขตลาดพร้าวไม่มีรถเมล์สาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนในพ้ืนที่เลย ถ้าสร้างทางด่วนไปพร้อมกับรถไฟฟ้าในช่วงทับซ้อนจะ
เป็นการดีอย่างยิ่ง เพราะประชาชนจะเดือดร้อนครั้งเดียว

 อยากให้ กทพ. และ สนข. ท างานร่วมกันและสรุปแนวทางแก้ปัญหาจราจรพร้อมกัน
 ขอให้พิจารณากันให้รอบคอบ ท าให้ครอบคลุมทุกระบบจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่า
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ประเด็นจากเฟสบุ๊คโครงการ : ทางด่วน N2 เช่ือมต่อวงแหวนตะวันออก

ค าถาม ทางด่วน N2 มีการขึ้นแค่วงแหวนตะวันออก กับแยกเกษตร เท่านั้น ลงท่ีฉลองรัชได้ แล้วจะแก้ปัญหารถติดได้อย่างไร

ค าชี้แจง การก่อสร้างโครงการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบล้วนมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการจราจร
องค์ประกอบท่ี 1 ทางพิเศษ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการจราจรของถนนประเสริฐมนูกิจให้มาใช้ทางพิเศษฉลองรัชและถนนวงแหวนฯ

ตะวันออกได้สะดวกมากขึ้น และทางด่วนส่วนนี้ ครม.ยังได้มอบหมายให้ สนข. ศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อเชื่อมกับทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอน
เมืองโทลเวย์) และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนฯ ตะวันตก อีกด้วย ลักษณะของโครงข่ายระบบทางพิเศษท่ีจะได้มาเชื่อมโยงกันในอนาคต จึงมีอยู่หลายสาย
ด้วยกัน ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนตะวันตกฯ ทางพิเศษศรีรัช (ทางแยกด่วนขั้นท่ี 2) ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ทางพิเศษ   
ฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค)์ และ ถนนวงแหวนฯตะวันออก ทางด่วนตอน N2 เป็นส่วนหนึ่งในโครงข่ายดังกล่าวข้างต้น 

องค์ประกอบท่ี 2 ท่ีจะก่อสร้างในโครงการของกทพ.ด้วยคือ การก่อสร้างทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนประเสริฐมนูกิจกับถนนประดิษฐ์  
มนูธรรม ซึ่งจะสามารถยกเลิกทางแยกสัญญาณไฟจราจรท่ีทางแยกแห่งนี้ได้ ท าให้การจราจรจากพื้นโดยรอบ สามารถเข้าสู่ทางพิเศษฉลองรัชได้ สะดวก
เร็วขึ้นอีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะอีกด้วย รถยนต์ท่ีเคยต้องมาติดท่ีสัญญาณไฟจราจรท่ีทางแยกแห่งนี้ ก็สามารถผ่า นทางแยกได้
สะดวกและท่ีส าคัญคือไม่ต้องมีภาระค่าผ่านทางด้วย 

องค์ประกอบท่ี 3 คือสะพานข้ามแยกในแนวถนนประเสริฐมนูกิจ จ านวน 5 ทางแยก ซึ่งอยู่ในโครงการนี้ด้วย ช่วยให้การจราจรผ่านทุก
ทางแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การด าเนินการท้ัง 3 องค์ประกอบจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ร่วมกัน เป็นการบูรณาการในการแก้ปัญหาจราจรท่ีมององค์รวมท้ัง
ระบบทางพิเศษ ระบบถนนพื้นราบ
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