
สรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการ

ระบบทางด่วนข้ันที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

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 เพ่ือให้กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการครอบคลุมข้อห่วงกังวลต่อ
การพัฒนาโครงการ และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ จึงได้ด าเนินการ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2       
(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพ่ือใหผู้้มีส่วนได้เสียของโครงการได้รับฟังข้อมูลผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 
7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน 307 คน ผลที่ได้จากการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โครงการจะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ มาพิจารณาประกอบการศึกษาให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของชุมชนต่อไป

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2

วันและเวลา ในการสัมมนาฯ สถานที่สัมมนาฯ จ านวน (คน)

วันพฤหัสบดีท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร 307
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หลังจากการรับฟังข้อมูลโครงการฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ผ่านเวทีการสัมมนาฯ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง
ด้านรายละเอียดโครงการ
 ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3

ตอน N1 และ N3 โดยจะด าเนินการต่อไปอย่างไร เนื่องจากไม่
ปรากฏรายละเอียดการพัฒนาในโครงการนี้ และปัจจุบันโครงการฯ 
ตอน N1 มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงด าเนินการอยู่แล้ว

 กทพ. ด าเนินโครงการนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้ กทพ . และ 
สนข. แยกท างานกันคนละส่วน โดย กทพ. ด าเนินการศึกษาส่วนของ N2 ท่ี
ไปเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนตะวันออก และ สนข . ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล และส่วนท่ี
จะมาทดแทนโครงการฯ ตอน N1 โดยต้องพิจารณาโครงข่ายการขนส่งและ
จราจรในภาพรวมและการเชื่อมต่อต่าง ๆ ตลอดจนทางเลือกในการ
เชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน
ตะวันออก และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายทางยกระดับ
อุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) กับทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งผลการศึกษาของ สนข. จะใช้ทดแทนการ
พัฒนา N1 นอกจากนี้ การเชื่อมโยงทางพิเศษฉลองรัชและวงแหวน
ตะวันออกด้วย N2 มีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยง
โครงข่ายทางพิเศษในเมืองไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันมีการขยาย 
ระยะท่ี 2 เพื่อรองรับผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้น และเป็นเส้นทางเข้าสู่  EEC
โดยตรง ส าหรับโครงการฯ ตอน N3 นั้น แนวเส้นทางมีความขัดแย้งกับ
โครงการรถไฟฟ้าท่ีจะเกิดขึ้น 2 สาย คือ สายสีส้มและสายสีเหลือง จึงท าให้
โอกาสในการพัฒนา N3 ตามแนวเส้นทางท่ีได้มีการศึกษาไว้ เดิมมี
ความเป็นไปได้น้อยมาก

 ควรมีการศึกษาความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และความคุ้มค่าในการ
ลงทุนของการพัฒนาโครงการด้วย เนื่องจากโครงการมีระยะทาง
เพียง 10 กิโลเมตร และมีทางขึ้น-ลงเพียง 2 จุด

 วิทยากรได้ยกตัวอย่างโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 จากบริเวณอโศก ไป
ตามแนวถนนพระราม 9 เชื่อมต่อกับ Motorway (ทางหลวงหมายเลข 7 
กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่) ซึ่งมีระยะทางเพียง 10 กิโลเมตร ปัจจุบันมี
ผู้ใช้บริการค่อนข้างมากและเป็นเส้นทางท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้ท่ีมีความ
ต้องการท่ีจะไปสนามบินสุวรรณภูมิผ่านทางถนนวงแหวนตะวันออก รวมถึง
การเดินทางไปยังเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หรือจังหวัดชลบุรี

 เมื่อก่อสร้างทางด่วนแล้วเสร็จ ถนนทางหลวงท่ีอยู่ด้านล่างทางด่วน
ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงใช่หรือไม่

 เมื่อก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ พื้นท่ีท่ีเป็นสิทธิของกรมทางหลวงยังคง
เป็นสิทธิของกรมทางหลวง ส่วนพื้นท่ีท่ีเป็นสิทธิของ กทพ . ยังคงเป็นสิทธิ
ของ กทพ. เช่นกัน ส าหรับพื้นท่ีท่ีเป็นสิทธิของ กทพ. คือ พื้นท่ีท่ีจะก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับฉลองรัช ซึ่งได้มีการเวนคืนท่ีดินไว้แล้ว และพื้นท่ีท่ีจะ
ก่อสร้างทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
และทางพิเศษฉลองรัช

 โครงการฯ ออกแบบสะพานข้ามแยกท้ัง 5 แห่ง อย่างไร และการ
ออกแบบต้องไม่กระทบต่อการสัญจรของคนในพื้นท่ี

 วิทยากรได้น าเสนอภาพนิ่งแสดงรูปแบบสะพานข้ามแยก ตัวสะพานมีขนาด 
2 ช่องจราจรไป และ 2 ช่องจราจรกลับ ใต้สะพานข้ามแยกมีจุดกลับรถ 
และบริเวณทางแยกมีสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจะท าให้การสัญจรในพื้นท่ีมี
ความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น  ซึ่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  กทพ.จะส่งมอบ
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง
ด้านรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

สะพานดังกล่าวให้เป็นสิทธิของกรมทางหลวง การบริหารจัดการบ ารุงรักษา 
รวมถึงการก าหนดระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกจะอยู่ภายใต้
การด าเนินงานของกรมทางหลวง

 ทางขึ้นลงโครงการฯ อยู่บริเวณทางท่ีเชื่อมต่อกับถนนวงแหวน
ตะวันออก และมีทางขึ้นอีกแห่งถัดไปประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง
บริเวณดังกล่าวไม่มีชุมชนหรือบ้าน และต่อจากนั้นไม่มีทางขึ้น-ลง
โครงการฯ แล้ว จึงมีความเห็นว่าการออกแบบโครงการไม่มี
ประโยชน์ เนื่องจากไม่รองรับการขนส่งเข้าสู่เมืองแต่อย่างใด

 ทางขึ้น-ลงของโครงการฯ ก่อนถึงจุดบรรจบกับถนนวงแหวนด้านตะวันออก
นั้นจะรับรถจากทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์ สาย 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)
รวมท้ังรถท่ีวิ่งมาจากแยกนวมินทร์ท่ีจะสามารถกลับรถเข้าสู่โครงการ

 หากมีการสรุปแล้วว่าต้องมีการก่อสร้างโครงการฯ อยากทราบว่าจะ
ด าเนินการไปพร้อมกับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับหรือไม่ และ
ทางแยกต่างระดับดังกล่าวมีท่ีใดบ้าง

 การก่อสร้างโครงการฯ จะด าเนินการพร้อมกับการก่อสร้างทางแยกต่าง
ระดับฉลองรัช สะพานข้ามแยก 5 แห่ง และทางแยกต่างระดับบรรจบถนน
วงแหวนตะวันออก

ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 บริเวณทางขึ้น-ลงอุโมงค์เกษตรของโครงการฯ ตอน N2 ซึ่งอยู่ใกล้

กับชุมชนลาดปลาเค้า มีปัญหาด้านการจราจรอยู่แล้ว หากมีทางลง
บริเวณดังกล่าว จะท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นหรือไม่

 ในอนาคตสภาพบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์นอกจากจะมีรถไฟฟ้าแล้ว 
ยังมีสะพานข้ามแยกขนาด 1 ช่องจราจรไป และ 1 ช่องจราจรกลับ ทดแทน
สะพานข้ามแยกเดิม โดยสะพานดังกล่าวจะรับรถจากถนนพหลโยธิน ท้ังฝั่ง
ขาเข้าและขาออก โดยจุดขึ้น-ลงสะพานอยู่ห่างจากทางแยกเกษตรศาสตร์
ประมาณ 800 เมตร ทางขึ้นสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ เนื่องจากจะแบ่งเบา
การจราจรจากพื้นราบ ส่วนทางลงจะถูกลดขนาดเหลือ 1 ช่องจราจร 
นอกจากนี้ สนข. มีการศึกษาจุดทดแทนโครงการฯ ตอน N1 ท่ีจะไปเชื่อมกับ
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก หากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมต่อได้ รถท่ีต้องการอยู่ในระบบทาง
พิเศษไม่จ าเป็นต้องระบายลงสู่ทางแยกเกษตรศาสตร์ท้ังหมด นอกจากนี้ 
ผลการศึกษาปริมาณจราจรบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจในอนาคต พบว่าจะ
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็นสองเท่า ซึ่งการมีพื้นท่ีรองรับรถเพิ่มขึ้นจะช่วยลด
ผลกระทบด้านการจราจร

 ควรพัฒนาโครงการฯ โดยให้ส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะ
ผลกระทบในระยะยาวท่ีเกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้าง เช่น ผลกระทบ
ด้านเสียง แนะน าให้มีการติดตั้งก าแพงกันเสียง และควรป้องกัน
ผลกระทบจากฝุ่นละออง นอกจากนี้ บริเวณทางแยกต่าง ๆ ควรจัด
ให้มีพื้นท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น โดยควรมี
การชดเชยให้แก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบให้มากท่ีสุด

 ท่ีปรึกษาฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

 กทพ. ต้องมีการบริหารจัดการจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงทางด่วนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมจนส่งผล
กระทบต่อถนนหลัก โดยได้เสนอแนะให้โครงการนี้เป็นโครงการน า
ร่องในการใช้ระบบ Easy Pass เท่านั้น

 ลักษณะโครงการฯ มีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่ท่ีทางแยกต่างระดับ
ฉลองรัช จ านวน 48 ช่องจราจร ซึ่งเป็นช่องจราจรท่ีรองรับการจราจรบริเวณ
ทางพิเศษฉลองรัชท้ังสี่ด้านจ านวน 32 ช่องจราจร โดยเป็นระบบช่อง       
Easy Pass จ านวน 24 ช่องจราจร และเป็นระบบช่องจราจรรับช าระค่าผ่าน
ทางด้วยพนักงานจ านวน 24 ช่องจราจร นับเป็นจ านวนช่องจราจรท่ีมาก
ท่ีสุดท่ี กทพ. เคยด าเนินการก่อสร้างมา พร้อมท้ังมีระยะทางให้รถจอดคอย
หน้าด่านยาว 4.0-4.5 กม.  ท าให้มีความสามารถในการรองรับการจราจร
ผ่านด่านได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ  หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรต่อ
ถนนประเสริฐมนูกิจ 3

สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง
ด้านผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)
 ในระหว่างการก่อสร้าง จะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรเพิ่มขึ้นจาก

ปัจจุบัน โครงการฯ จึงควรจัดให้มีทางส ารองเพื่อลดผลกระทบ
ระหว่างก่อสร้าง

 ท่ีปรึกษาฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

 ปัจจุบันเส้นทางถนนรัชดา-รามอินทรามีปัญหาการจราจรติดขัด
ค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงซอยนวลจันทร์ จึงอยากให้มี
การแก้ปัญหาในส่วนนี้ และอยากทราบว่าสะพานข้ามทางแยก
ถนนนวมินทร์ท่ีตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจและมีทางลงท่ีบริเวณใด 
นอกจากนี้  บริเวณทางแยกถนนนวลจันทร์ตัดกับถนนรัชดา -
รามอินทรามีปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงต้องมีการปิดทางแยก
ดังกล่าว ส่งผลให้ขาดการติดต่อกับถนนนวลจันทร์อีกฝั่ง จึงอยากให้
ช่วยประสานกรมทางหลวงเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณ
ดังกล่าว

 ทางลงนวลจันทร์ และสะพานข้ามแยกนวลจันทร์ จุดท่ีตัดกับถนนเกษตร -
นวมินทร์ จะอยู่บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองก่อนสะพานข้ามแยก
นวมินทร์ ห่างจากจุดขึ้นสะพานข้ามแยกนวมินทร์ประมาณ 350 เมตร 
ส าหรับบริเวณทางแยกถนนนวลจันทร์ตัดกับถนนรัชดา-รามอินทรา ซึ่งมี
ปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนต้องมีการปิดทางแยกดังกล่าวนั้น ท่ีปรึกษาฯ 
และ กทพ. ขอรับประสานไปยังกรมทางหลวง เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป

 จุดสิ้ นสุ ด โครงการอยู่ ท่ี บ ริ เ วณทางลงอุ โ ม งค์ บริ เ วณแยก
เกษตรศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่แล้ว จึงมี
ความเห็นว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบเพ่ิมเติมต่อพื้นที่

 พิจารณาแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1.ศึกษาลักษณะข้อมูลบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ในอนาคต กล่าวคือ 

เมื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วเสร็จ บริเวณทางแยกดังกล่าวจะ
เป็นอย่างไร ศึกษารูปแบบทางพิเศษของโครงการบริเวณจุดต้นทางว่าจะ
ก่อให้เกิดปัญหาท่ีบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์มากน้อยเพียงใด

2.ศึกษารูปแบบทางพิเศษของโครงการบริเวณจุดต้นทางว่าจะก่อให้เกิด
ปัญหาท่ีบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์มากน้อยเพียงใด

3.ศึกษาความต้องการเดินทางผ่านแยกเกษตรศาสตร์ในอนาคต

4.ศึกษาสภาพการจราจรท่ีทางแยกเกษตรศาสตร์กรณีไม่มีโครงการ
5.ศึกษาสภาพการจราจรท่ีทางแยกเกษตรศาสตร์กรณีมีโครงการ

 ในอนาคตสภาพบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์นอกจากจะมีรถไฟฟ้าแล้ว 
ยังมีสะพานข้ามแยกขนาด 1 ช่องจราจรไป และ 1 ช่องจราจรกลับ 
ทดแทนสะพานข้ามแยกเดิม โดยสะพานดังกล่าวจะรับรถจากถนน
พหลโยธินท้ังฝั่งขาเข้าและขาออก โดยจุดขึ้น-ลงโครงการฯ อยู่ห่างจาก
ทางแยกเกษตรศาสตร์ประมาณ 800 เมตร ทางขึ้นมีขนาด 2 ช่องจราจร 
ทิศทางจากแยกเกษตรศาสตร์ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ เนื่องจากจะแบ่งเบา
การจราจรจากพื้นราบ ส่วนทางลงจะถูกลดขนาดเหลือ 1 ช่องจราจร 
ทิศทางจากทางพิเศษฉลองรัช มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกลงสู่ถนน
ประเสริฐมนูกิจก่อนถึงแยกเกษตรศาสตร์ เป็นระยะทางประมาณ
800 เมตร นอกจากนี้ สนข. ได้ด าเนินการศึกษาจุดทดแทนโครงการฯ 
ตอน  N1 ท่ีจะไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายศรีรัช วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก หากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสามารถ
เช่ือมต่อได้ จะมีรถที่ต้องการอยู่ในระบบทางพิเศษ ไม่จ าเป็นต้องระบายลง
สู่ทางแยกเกษตรศาสตร์ท้ังหมด นอกจากนี้ ผลการศึกษาปริมาณจราจร
บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจในอนาคต พบว่าจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็น
สองเท่า ซึ่งการมีพื้นท่ีรองรับรถเพิ่มขึ้นจะช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร 4

สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง
ด้านผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)
 ขอให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน  ท่ีปรึกษาฯ รับทราบและได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

 การพัฒนาเฉพาะโครงการฯ ตอน N2 โดยเริ่มต้นบริเวณตอม่อท่ี 10 
จะส่งผลให้อุโมงค์บริเวณแยกเกษตรศาสตร์มีลักษณะเป็นคอขวด 
และเกิดปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากไม่มีการเช่ือมต่อที่ต่อเนื่อง

 ท่ีปรึกษาฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

 ปัจจุบันบริเวณทางแยกถนนนวมินทร์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ 
(ถนนเกษตร-นวมินทร์) มีปัญหาจราจรติดขัดค่อนข้างมากในชั่วโมง
เร่งด่วนเช้าและเย็น จึงขอให้โครงการฯ มีทางขึ้นจากถนนนวมินทร์ 
เพ่ือแก้ปัญหาจราจรดังกล่าว

 พื้นท่ีบริเวณนี้มีทางขึ้น-ลงทางด่วนก่อนถึงจุดบรรจบกับถนนวงแหวน
ตะวันออก โดยทางขึ้น-ลงดังกล่าวจะรับรถจากทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์
รวมท้ังรถท่ีวิ่งมาจากแยกนวมินทร์ท่ีจะกลับรถเข้าสู่โครงการ

 มีความห่วงกังวลผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ี
ก่อสร้าง และขอให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบเพิ่มเติมจากท่ี
น าเสนอไว้

 ท่ีปรึกษาฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบและมีการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้วย นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้แผ่ไปไกลเกินกว่า 60 เมตร

 ขอทราบรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเต็ม ท้ังในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ

 รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะถูกจัดส่งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานฯ ซึ่งอาจมีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆ จากเดิม (วันท่ี 7 ธันวาคม 
2560) จึงอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับทราบข้อมูลท่ีได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากทางคณะกรรมการผู้ช านาญการแล้ว เนื่องจากจะมีความ
ครบถ้วน สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของท่านได้ต่อไป และท่านใดท่ีต้องการ
ข้อมูลเพิ่ม เติม สามารถสอบถามได้ตามช่องทาง ท่ีระบุ ในเอกสาร
ประกอบการประชุม

 มีความห่วงกังวลว่าการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะระยะก่อสร้างจะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ า/ปัญหาน้ าท่วมขัง จึงขอให้ กทพ. 
ดูแลชุมชนในแนวเส้นทางอย่างน้อย 5 ปี และในกรณี ท่ีเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีการเยียวยาอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
และควรก าหนดเวลาท่ีต้องมีการชดเชย

 ท่ีปรึกษาฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง
ด้านผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การออกแบบพัฒนาโครงการ 

ครั้งนี้ สามารถลดผลกระทบต่อชุมชนและผู้ประกอบการจากครั้ง
ก่อนลงมาก และมีความเห็นว่าการเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษกท้ัง
สองฝั่ง ไม่ควรใช้เส้นทางท่ีผ่านเมือง นอกจากนี้ การแก้ปัญหา
การจราจรในเขตกรุงเทพมหานครต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกัน
จากหน่วยงานหลายฝ่าย ซึ่ง กทพ .  ไม่ใช่หน่วยงานหลักท่ีจะ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ท้ังหมด

 หัวใจส าคัญของการแก้ปัญหาการจราจรต้องใช้การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานหลายฝ่าย ท้ังส่วนท่ีเป็นทางพิเศษ และส่วนพื้นราบ ซึ่งโครงข่าย
การจราจรท่ีส าคัญของโครงการนี้ เป็นโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชและ วง
แหวนตะวันออก โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการมีทางแยกสัญญาณไฟ
จราจรท้ังสิ้น 6 แห่ง จะถูกทดแทนด้วยสะพานข้ามแยก 5 แห่ง และการ
สร้างทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
มีรูปแบบท่ีไม่ต้องใช้สัญญาณไฟจราจร ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการระบาย
การจราจรจากถนนสายนี้เข้าสู่โครงข่ายสายหลักซึ่งเป็นทางพิเศษภายใต้
ความรับผิดชอบของ กทพ . และกรมทางหลวงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง กทพ. และกรมทางหลวง

ด้านอื่นๆ
 ขอให้ กทพ. จัดท า TOR พิเศษส าหรับบริษัทผู้รับเหมา โดยระบุให้

ผู้รับเหมาต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทันทีโดยไม่ต้องรอประกัน
กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ กทพ . ต้องมีการ
ตรวจสอบการท างานและการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่าง ๆ ของ
ผู้รับเหมา ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนต้องมีการปรับอย่างรุนแรง

 ท่ีปรึกษาฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

 ขอให้มีการศึกษาท้ังความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ของ
โครงการ เนื่องจากท่ีดินท่ี กทพ. ได้เวนคืนไว้แล้ว ศาลปกครองมี
ค าสั่งคืนให้แก่ประชาชนบางส่วนแล้ว ฝ่ายกฎหมายของ กทพ. จะมี
แนวทางจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร

 กรณีข้อพิพาทบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัฐในประเด็นท่ีดินท่ีได้มีการ
เวนคืนไว้แล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
เช่ือมั่นว่าศาลปกครองสูงสุดจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอไม่ก้าวล่วง
อ านาจศาล

 อยากขอร้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรอบคอบในการลงประชามติ
โครงการ เนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้ว

 การประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการท าประชามติให้ก่อสร้างโครงการ แต่เป็นการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ

 มีความเห็นว่าควรน าตอม่อท่ีมีอยู่ 281 ตอม่อ มาพัฒนาเป็นระบบ
รถไฟฟ้า โดยควรเน้นการขนส่งมวลชนมากกว่าการขนส่งจราจร

 ท่ีปรึกษาฯ รับทราบข้อเสนอแนะและจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศท่ีประกอบโมเดลและท่ีน าเสนอ บริเวณ
ปลายทางใกล้ถนนวงแหวนตะวันออก มีลักษณะไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
หากพิจารณาแผนท่ีเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันพบว่าเสาตอม่อ
ของโครงการบริเวณใกล้จุดบรรจบถนนวงแหวนฯ ด้านตะวันออก 
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเอกชน จึงขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว

 ปัจจุบันได้เริ่มการออกแบบในรายละเอียด (Detail Design) อย่างไรก็ตาม 
การออกแบบเสาตอม่อจะด าเนินการให้อยู่ภายในเขตทางของกรมทางหลวง
เท่านั้น และรูปแบบของเสาตอม่อออกแบบใช้เป็นเสาคู่ให้น้อยท่ีสุด ท้ังนี้ ท่ี
ปรึกษาฯ จะลงพื้นที่เพื่อส ารวจเพิ่มเติมกรณีท่ีเสาตอม่อของโครงการฯ อยู่ใน
ท่ีดินของผู้สอบถาม
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง
ด้านอ่ืนๆ (ต่อ)
 อยากทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันแล้วหรือไม่ท่ีต้องท าโครงการ

นี้ และขอสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ตอม่อส าหรับพัฒนาเป็น
ระบบรถไฟฟ้า

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กทพ . เร่งด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ และจัดท าเอกสาร
ประกวดราคาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกท้ังท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้
เห็นชอบการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย (Thailand Future Fund : TFF) ด้วยวิธีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็น
แหล่งเงินในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการฯ และผลการศึกษาความคุ้มค่า
ในการลงทุนโครงการฯ พบว่า โครงการฯ มีผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ 
(EIRR) ในระดับสูงมากคือ ร้อยละ 28.57 สมควรท่ี กทพ. จะเสนอให้ครม. 
พิจารณาเห็นชอบการด าเนินโครงการฯ โดยมีเป้าหมายหลักการลงทุนเพื่อ
แก้ปัญหาจราจรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ

 อยากให้มีการบูรณาการการศึกษาความเหมาะสมร่วมกันระหว่าง 
กทพ. และ สนข. และหากเป็นไปได้ขอให้เป็นท้ังระบบขนส่งจราจร
และขนส่งมวลชน

 ท่ีปรึกษาฯ รับทราบข้อเสนอแนะและจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
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สรุปประเด็นค าถาม ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาฯ (ต่อ)



ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านการสอบถามในเวทีการสัมมนาฯ แล้วเสร็จ ที่ปรึกษาได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอีก 1 ช่องทาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามจ านวน 235 คน                 

จากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งหมด 254 คน (ไม่นับรวมผู้แทนเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา จ านวน 53 คน)                                       
คิดเป็นร้อยละ 92.52 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถสรุปผลจากแบบสอบถามได้ดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 7

รูปที่ 1 การรับทราบข้อมูลโครงการฯ

รูปที่ 2 ช่องทางที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ มาก่อนการสัมมนาฯ
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สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



รูปที่ 3 ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารจากโครงการฯ ที่สะดวกที่สุด

รูปที่ 4 ความเข้าใจต่อผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ
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สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



รูปที่ 5 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ

รูปที่ 6 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ
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สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



รูปที่ 7 ความห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการฯ
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สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการจัดสัมมนาฯ



- ขอให้ดูแลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้างให้เหลือน้อยท่ีสุด

- ควรจัดสถานท่ีบางส่วนให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว สวนหย่อม สนามเด็กเล่น สถานท่ีออกก าลังกาย เพ่ือเป็นท่ีท ากิจกรรมร่วมกันให้กับประชาชนในพื้นท่ี

- ควรสร้างรถไฟฟ้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด เพราะตอนนี้ ถ.เกษตร-นวมินทร์ รถก็ติดมากพออยู่แล้ว

- ควรบูรณาการกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือให้มีการฝังสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ ไว้ใต้ดินให้หมดพร้อมๆ กัน

- ขอให้มีการกระจายข่าว และประชาสัมพันธ์ทุกด้านให้มากขึ้น

- ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้มากกว่านี้ รวมท้ังระบุแผนงานให้ชัดเจน

- กทพ. และ สนข. ควรจะปรึกษาหรือหารือกันก่อนท่ีจะน าเสนอโครงการ เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกันท าให้เกิดการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือย

- การวางแผนด้านการจราจร กรณีท่ีก าลังก่อสร้าง ควรมีป้ายแสดงและไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนการป้องกันกรณีวัสดุก่อสร้างตกใส่

- ขอความร่วมมือให้ประสานงานกันทุกฝ่าย

- ขอให้จัดการเรื่องท่อระบายน้ า เพราะกังวลว่าเวลาฝนตกแล้วระบายไม่ทันก่อให้เกิดน้ าท่วมในหมู่บ้าน (ลาดปลาเค้า 39)

- ขอความกรุณาให้ผู้ท่ีรับเหมางานท าตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

- ขอให้พิจารณาเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน

- ขอให้รีบด าเนินการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้การจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะแยกเสนานิคม จะออกจากหมู่บ้าน
เสนาฯ ต้องใช้เวลารอนาน

- โครงการนี้จะช่วยให้คนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกและแก้ปัญหาจราจรได้ดีขึ้น แตค่วรระวังเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคนพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

- ขอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานในนามของรัฐเพ่ือการพัฒนาต่างๆ ให้ความส าคัญกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก พยายามอย่าผลัก
ภาระให้กับประชาชน

- ควรชะลอโครงการไว้ก่อน และพิจารณาอีกครั้งเมื่อระบบรถไฟฟ้าเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว

- ควรชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวมของการเช่ือมต่อถนนวงแหวนตะวันออกและตะวันตกให้ชัดเจน

- ควรมีการสัมมนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

- ความจ าเป็นหลักๆ ของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบส่วนมากอยากให้มีรถไฟฟ้ามากกว่า ทางด่วนท่ีสร้างขึ้นจะมีแต่ภาระกับประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ จากปัญหารถติดก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะท าแล้วก็ไม่ครอบคลุม ระยะทางแค่สั้นๆ แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าประชาชนก็จะลดการใช้รถมาก
ขึ้น ปัญหาการจราจรก็จะดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะต่อโครงการ


