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1.  ความเป็นมาของโครงการ 
 

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางและแผนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ โดย
งานที่ดำเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่ว
ประเทศ อาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่อง
จราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม งานก่อสร้างเป็นทางลาดยาง งานก่อสร้างทาง
หลวงแนวใหม่ และงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัย เป็น
ภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ อีกทั้งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ได้จัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  

 โครงการต่อขยายถนนพุทธมณฑลสาย 4 เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 เป็นหนึ่ง
ในโครงการของแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ ในแผนงานปี 
พ.ศ.2567-2572 โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินงานและว่าจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ 21 คอนซัล
แตนท์ จำกัด บริษัท ดีไว พลัส จำกัด บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ 
จำกัด ให้ดำเนินการ "โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวง
แนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81"  ขึ้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มโครงข่ายการเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 และเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยง
กับระบบคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลายในพื้นที่ที่มีทั้งระบบล้อ-ราง-เรือ เข้าด้วยกัน ได้แก่ เส้นทาง
เดินเรือโดยสารในคลองมหาสวัสดิ ์ ณ ท่าเรือวัดสาลวัน ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา
การจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟสายสีแดงอ่อน ณ สถานีศาลายา รวมไปถึงโครงการ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) อีกท้ังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนใน
แนวเหนือ-ใต้ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแนวถนนโครงการฯ จะเป็นแนว
เส้นทางที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงได้ตั้งแต่ ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) มุ่งทิศเหนือผ่านทางหลวง
หมายเลข 3091 (อ้อมน้อย-สมุทรสาคร) ทางหลวงชนบท สค.1018 (ถนนพุทธสาคร) และทางหลวงหมายเลข 
3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ตามลำดับ จากนั้นผ่านแนวถนนโครงการฯ เข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 81 เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคตะวันตก ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้โครงการมีรูปแบบการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 จึง
ทำให้เข ้าข ่ายต้องจ ัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่ งแวดล้อม ( EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม “ตามลำดับที่ 19 ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ” อย่างไรก็ตาม นอกจากให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามประกาศดังกล่าวนั้น 
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการเป็นสำคัญอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1.1 เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงแนวใหม่เชื ่อมโยงถนนพุทธมณฑล 
สาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมทางหลวงกำหนด ถูกต้อง
ตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทาง
ถนน รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มโครงข่ายการเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 81 ให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทางที่มากข้ึนในอนาคต 

 2.1.2 เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลายทั้งระบบล้อ-ราง-เรือ 
เข้าด้วยกัน อันส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนในแนวเหนือ -ใต้
ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เชื่อมโยงตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) 
มุ่งทิศเหนือผ่านทางหลวงหมายเลข 3091 (อ้อมน้อย-สมุทรสาคร) ทางหลวงชนบท สค.1018 (ถนนพุทธสาคร) 
และทางหลวงหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย4) เข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81  

2.2  วัตถุประสงค์ของการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) 
  2.2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดของโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

2.2.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลของประชาชน และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไป 
ประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมถึง 
ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นท่ีอย่างครบถ้วนต่อไป 

2.2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ 
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2.2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่  ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการ 
  
 3.1 เป็นการเพ่ิมโครงข่ายการเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 โดยแนวโครงการ
จะอยู ่กึ ่งกลางระหว่างด่านเก็บค่าผ่านทางด่านบางใหญ่และด่านนครชัยศรีที ่มีระยะห่างกันประมาณ  
21 กิโลเมตร และในอนาคตเมื่อเมืองมีการขยายตัวมากขึ้นจะสามารถรองรับความต้องการการเดินทางและไม่
กระทบการเวนคืนพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 
 3.2 เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลายทั้งระบบล้อ -ราง-เรือ เข้า
ด้วยกัน ได้แก่ เส้นทางเดินเรือโดยสารในคลองมหาสวัสดิ์ ณ ท่าเรือวัดสาลวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟสายสีแดงอ่อน ณ สถานีศาลายา 
รวมไปถึงโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) ที่ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและ สวทช. ซึ่งแนวเส้นทาง
โครงการผ่านพื้นที่ท่ีมีการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 3.3 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนในแนวเหนือ-ใต้ด้านทิศ
ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแนวถนนโครงการฯ จะเป็นแนวเส้นทาง (Link) สำคัญที่ทำ
ให้สามารถเชื่อมโยงได้ตั้งแต่ ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) มุ่งทิศเหนือผ่านทางหลวงหมายเลข 
3091 (อ้อมน้อย-สมุทรสาคร) ทางหลวงชนบท สค.1018 (ถนนพุทธสาคร) และทางหลวงหมายเลข 3310 
(ถนนพุทธมณฑลสาย4) ตามลำดับ จากนั ้นผ่านแนวถนนโครงการฯ เข้าสู ่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 81 ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายในอนาคตต่อไปในทิศเหนือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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4. พื้นที่โครงการ 

 
พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณปลายถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ทางหลวงหมายเลข 3310) ที่เชื่อมต่อกับ 

ทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ.4006 (แยกหอนาฬิกาศาลายา) และไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยดำเนิน
การศึกษาครอบคลุมในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ในเขต
พ้ืนที่ 4 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย ตำบลบ้าน
ใหม่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1 และตารางที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 พื้นที่โครงการ  
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ตารางท่ี  1 พื้นที่โครงการ 

จังหวัด  อำเภอ/เขต  ตำบล/แขวง 
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา 

นนทบุรี บางกรวย ศาลากลาง 

บางใหญ่ 
บ้านใหม่ 
บางใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ 
3 จังหวัด 4 อำเภอ 5 ตำบล 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตการศึกษาของโครงการ ประกอบด้วย งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานวิศวกรรมจราจร งาน
ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) งานดำเนินการทางด้านสิ ่งแวดล้อม และงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยสรุปขอบข่ายของงาน ดังนี้ 

5.1  งานศึกษาด้านการจราจร 

 ที่ปรึกษาจะสำรวจปริมาณการจราจรในสภาพปัจจุบัน สำรวจจุดต้นทางและปลายทางของการเดินทาง 

เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจราจรในปัจจุบันและนำมาคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต รวมทั้งสำรวจความต้องการ

เดินทาง และศึกษาแผนพัฒนาต่างๆ ที่ส่งผลให้ความต้องการเดินทางเปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาโครงข่ายทาง

หลวงในพ้ืนที่ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งบนเส้นทางหลักและบริเวณทางแยกต่าง ๆ โดยจำแนกตามประเภท

ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์สภาพการจราจรในปัจจุบัน และคาดการณ์สภาพ

การจราจรในอนาคตของพื้นที่ศึกษา และเพื่อนำมาประกอบการออกแบบถนนโครงการ รวมทั้งออกแบบปรับปรุง

ทางแยกท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบการพัฒนาในอนาคต 
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5.2  งานสำรวจแนวทางและระดับ 

ที่ปรึกษาจะสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ สำรวจแนวทาง สำรวจระดับทั้งตามยาวและตามขวาง พร้อม

ทั้งสำรวจเส้นชั้นความสูง สำรวจรายละเอียดสองข้างทาง สำรวจทางแยกและย่านชุมชน สำรวจรายละเอียด

สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร่องน้ำ ระดับน้ำ ข้อมูลทางอุทกวิทยา ข้อมูลการสัญจรทางน้ำในลำน้ำ 

วางหมุดหลักฐานแผนที่ และสำรวจรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดที่จำเป็นต่อ

การดำเนินงานด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบ โดยดำเนินการสำรวจตาม

มาตรฐานสากลที่ทันสมัย และมาตรฐานกรมทางหลวง 

5.3  งานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ 

ที่ปรึกษาจะสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นผิวดินและสภาพใต้พื ้นผิวดิน ที ่จำเป็นสำหรับการออกแบบ

รายละเอียดของทางหลวงและโครงสร้างตางๆ ศึกษาการทรุดตัวของคันทางที่จะเกิดขึ้น เสนอแนะวิธีการออกแบบ

และกอสรา้งที่เหมาะสม อีกท้ังจะตรวจสอบหาแหลงวัสดุที่เหมาะสมและเพียงพอตองานกอสรางทางหลวงและงาน

โครงสรางทางแยกตางระดับ พรอมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมตองานกอสราง 

5.4  งานศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการพัฒนา 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบ

การพัฒนาโครงการที่เหมาะสม ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งผลการศึกษาเดิม ข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ มาประกอบการกำหนดแนวเส้นทางเลือก และการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบ

โครงการที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบรายละเอียดต่อไป 

5.5  งานออกแบบรายละเอียดงานทาง 

ที่ปรึกษาจะออกแบบรายละเอียดงานทางในด้านต่างๆ ได้แก่ การออกแบบแนวเส้นทาง รูปตัดตามยาว

และรูปตัดตามขวาง รูปตัดทางแยก ทางขนาน ทางข้าม ทางลอด เครื่องหมายและป้ายจราจร รวมถึงงานระบบ

อำนวยความปลอดภัยการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

และงานอื่นๆ ที่จำเป็น โดยการออกแบบจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและมาตรฐานของกรมทางหลวง 

5.6  งานออกแบบรายละเอียดงานทางแยก 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการทบทวนรูปแบบทางแยกที่กรมทางหลวงได้ศึกษาหรือออกแบบไว้แล้ว (ถ้ามี) โดย

กรณีที่เป็นทางแยกระดับพื้น (At-Grade Intersection) จะดำเนินการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม และดำเนินการ

ออกแบบรายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและมาตรฐานของกรมทางหลวง 
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5.7 งานออกแบบโครงสร้างช้ันทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง 

ที่ปรึกษาจะออกแบบให้โครงสร้างชั้นทางให้คงทนต่อสภาพแวดล้อม และการใช้งานโครงสร้างชั้นทางไม่

พังเสียหาย ภายในช่วงอายุการออกแบบด้วยการออกแบบสร้างโครงสร้างชั้นทางจากวัสดุหลายชนิดและหลายชั้น  

(Composite Layer) ที่มีคุณสมบัติ และความหนาที่เหมาะสมผิวทางที ่ใช้ทั ่วไปได้แก่ ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

(Asphalt Concrete Pavement) จัดเป็นผิวถนนแบบยืดหยุ่นและผิวคอนกรีต (Concrete Pavement) หรือผิว

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Pavement) จัดเป็นผิวถนนแบบแข็ง การเลือกใช้ผิวแอสฟัลต์

คอนกรีต หรือผิวคอนกรีต ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจร และน้ำหนักที่กระทำเพ่ิมมากข้ึน อายุการใช้งาน 

5.8  งานออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางแยกต่างระดับ และอาคารระบายน้ำ 

ที่ปรึกษาจะออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางยกระดับ ทางแยกต่างระดับ และอาคารระบายน้ำ

โดยจะทำการศึกษารูปแบบโครงสร้างต่างๆ โดยพิจารณาถึงความแข็งแรงต่อการรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องรวมไปถึงแรงกระทำเนื่องจากแผ่นดินไหว รวมถึงออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ควบคู่

ไปด้วย เพื่อให้องค์อาคารและโครงสร้างมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและแหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อีกทั้ง

การออกแบบโครงสร้างต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในแง่ของความประหยัด ความเป็นไปได้ในการ

ก่อสร้างและมีประสิทธิภาพ 

5.9  งานระบบระบายน้ำ 

ที่ปรึกษาจะศึกษาและออกแบบการระบายน้ำของโครงการ ประกอบด้วย งานทางด้านอุทกวิทยา และ

งานด้านชลศาสตร์ เพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่จะระบายสูงสุด เพื่อนำค่าที่ได้ไปออกแบบขนาด และชนิดของระบบ

ระบายน้ำ 

5.10  งานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง 

ที่ปรึกษาจะศึกษาทบทวนสถาปัตยกรรมของโครงข่ายระบบและเทคโนโลยีในการเก็บค่าผ่านทาง ของผู้

ร่วมลงทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-

กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง โดยโครงสร้างของระบบจัดเก็บของโครงการฯ จะต้องเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บเป็น

ระบบปิด (Closed System) เดิม รวมถึงกำหนดจำนวนและตำแหน่งด่านเก็บค่าผ่านทาง 
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5.11  งานสถาปัตยกรรม 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ในโครงการ เช่น โครงสร้างสะพาน ทาง

ลอด อาคารระบายน้ำ ภูมิสถาปัตย์งานทาง หรือส่วนประกอบอื่นๆ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับ

ลักษณะของพ้ืนที่โดยคำนึงถึงภูมิทัศน์ การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่และอ่ืนๆ 

5.12  งานดำเนินการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาข้อมูลและออกแบบ

ตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อแสดงสาธารณูปโภคที่จะต้องถูก 

รื้อถอนและเสนอแนะรูปแบบตำแหน่งและขนาดของสาธารณูปโภคที่ต้องก่อสร้างทดแทนหรือเพิ่มเติมอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของระบบสาธารณูปโภค โดยจัดหาและรวบรวมข้อมูลทางด้าน

สาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา ระบบสายโทรศัพท์ ระบบสายเคเบิ้ลต่างๆ เป็นต้น เพ่ือนำข้อมูล

เหล่านี้มาลงในแบบแผนที่ภูมิประเทศ และทำการตรวจสอบกับข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม แบบที่ได้ก็จะเป็น

แบบแผนที่แสดงสาธารณูปโภค เพ่ือนำมาประกอบการออกแบบรายละเอียด 

5.13  งานคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา 

ที่ปรึกษาจะคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการ

คำนวณปริมาณงานในแต่ละรายการตามบัญชีแสดงปริมาณแยกรายกิโลเมตร ในรูปแบบ File Excel โดยมีลำดับ

รายการและหน่วยวัดตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และจะจัดเตรียมรายละเอียดการประเมินราคาที ่เป็น

ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ รวมถึงจัดทำแผนแนะนำในการ

ก่อสร้าง (Stage of Construction) รวมทั้งจะประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้นเพ่ือจัดลำดับแผนการพัฒนาโครงการ 

5.14  งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ที่ปรึกษาจะสำรวจปริมาณ และราคาทรัพย์สินเพื่อเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร 

และต้นไม้ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา การกำหนดเขตทาง การประมาณจำนวนและราคา

ทรัพย์สินที่ถูกเขตทางทั้งที่ดิน อาคาร และต้นไม้ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีจะใช้ในการจัดกรรมสิทธิ์ 
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โดยได้แสดงความสัมพันธ์และลำดับขั้นตอนหลักในการดำเนินงานสำรวจและออกแบบตามโครงการ  
ไว้ดังรูปที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน 
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6. งานดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 
6.1 เหตุผลและความจำเป็นของงานดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงการมีรูปแบบการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 จึงทำให้เข้าข่าย

ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “ตามลำดับที่ 19 ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือโครงการ
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ” ให้คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณาเห็นชอบในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ก่อนการพัฒนาโครงการ  และ
นอกจากให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามประกาศดังกล่าวแล้ว การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่
โครงการเป็นสำคัญอีกด้วย  

 
6.2 พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 จากการสำรวจพื้นที่โครงการพบว่า พ้ืนที่แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ชุมชนค่อนข้างหนาแน่นบนที่ดินของ

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริเวณรอบสถานีรถไฟศาลายา จังหวัดนครปฐม และริมคลองมหาสวัสดิ์และ
เมื่อข้ามคลองนราภิรมย์ สภาพพื้นที่จะเป็นชุมชนสลับพื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ราบภาคกลาง ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อปี 2554 และบริเวณปลายของทางหลวงหมายเลข 
3310 จะเป็นที่ตั้งอาคารสูบน้ำ ของเทศบาลตำบลศาลายา ด้วยทำเลที่ตั้งของโครงการเป็นตะเข็บรอยต่อของ 3 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี แบ่งด้วยคลองสายหลักคือ คลองมหาสวัสดิ์กับ
คลองทวีวัฒนาและคลองนราภิรมย์ พ้ืนที่ศึกษาโครงการดังแสดงในรูปที่ 3 

จากการศึกษาพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ ตำบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี และแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 พื้นที่ศึกษาโครงการ  

จังหวัด  อำเภอ/เขต  ตำบล/แขวง 
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา 

นนทบุรี บางกรวย ศาลากลาง 

บางใหญ่ 
บ้านใหม่ 
บางใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ 
3 จังหวัด 4 อำเภอ 5 ตำบล 

 

ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบในการพัฒนาโครงการ ที่อยู่

ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยทำการซ้อนทับพื้นที่โครงการกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าพื้นที่ศึกษาใน

ระยะ 500 เมตร จากศูนย์กลางตำแหน่งการก่อสร้าง มีพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ จำนวน 8 แห่ง 

ประกอบด้วย ศาสนสถาน 1 แห่ง สถานศึกษา 5 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง แสดงดังตารางท่ี 3 และรูปที ่3 

ตารางท่ี 3 พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะ 500 เมตร 

จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 

ลำดับ พ้ืนที่อ่อนไหว ประเภท ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1 วัดสาลวัน ศาสนสถาน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
2 โรงเรียนวดัสาลวัน สถานศึกษา ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจินดามณ ี สถานศึกษา บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 
4 โรงเรียนนุม่ประสงค์วิทยา สถานศึกษา ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 

5 มหาวิทยาลยัมหิดล สถานศึกษา ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
6 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหดิล สถานศึกษา ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
7 สถานีรถไฟศาลายา สถานท่ีราชการ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 

8 สำนักงานเทศบาลตำบลศาลากลาง สถานท่ีราชการ ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 
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รูปที่ 3 พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
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6.3 แนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

  ในกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจ้าง
วิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 
กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 นั้นจะดำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องที่สุดบนพ้ืนฐานทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการศึกษาตามขอบเขต
ของงาน (TOR) ของกรมทางหลวง รวมทั้งได้ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ในการศึกษาและจัดเตรียมรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1) แนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง 
(Guidelines for Preparation of Environmental Impact Statement of a Road Scheme) ปรับปรุงครั้งที่ 7 
ซึ่งจัดเตรียมโดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผน กรมทางหลวง (กรมทางหลวง, 2564) 
  2) แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านการคมนาคม ซึ่งจัดเตรียมโดยกลุ่ม
คมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(http://www.onep.go.th/EIA/index.php?option=com_content&view=article&id=114:2014-03-20-
07-47-37&catid=12) (สผ.,2549) 
  3) ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 
  4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
  นอกจากนี้ ยังได้นำประสบการณ์จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่มี
ลักษณะโครงการคล้ายกัน และโครงการศึกษาแนวเส้นทางในโครงข่ายคมนาคมเดียวกัน เพื่อให้การกำหนด
แนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นไปได้อย่างชัดเจน และ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของผลการศึกษาและมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
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6.4 การศึกษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

  การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาครอบคลุมทั้ง 37 ปัจจัย แสดงดังตารางที่ 3 โดยจะ
ทำการประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) เพื่อคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอียด
ต่อไป 

ตารางที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
องค์ประกอบและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นในการศึกษา 

1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ (Physical Environment) 

  1.1 ภูมิสัณฐาน - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 

  1.2 ทรัพยากรดิน - ผลกระทบจากการสูญเสียดินหรือการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม 

   - ผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน    

   - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพและการทรุดตัวของดิน 

   - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดิน          

   - ผลกระทบต่อการปนเปื้อนในดิน 

  1.3 ธรณีวิทยา - ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

   - ผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหวจากการพัฒนาโครงการ 

  1.4 ทรัพยากรแร่ธาตุ - ผลกระทบต่อการสูญเสียประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุ 

  1.5 น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน     
 

 

- ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดิน 

  - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดิน 

 - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน              

- ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำใต้ดิน 

  1.6 น้ำทะเล - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์  

  1.7 อากาศและบรรยากาศ - ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ต่อพื้นท่ี
อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 

   - ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศ เช่น CO, NO2 จากยานพาหนะและ
เครื่องจักรต่อพื้นท่ีอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม 

  1.8 เสียง - ผลกระทบเสียงรบกวนจากการดำเนินโครงการต่อพื้นท่ีอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  1.9 ความสั่นสะเทือน - ผลกระทบจากความส่ันสะเทือนท่ีมีต่อพื้นท่ีอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 

2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ (Biological Environment) 

 2.1 ระบบนิเวศ - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาทางบก/การเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศวิทยาทางน้ำ 
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 2.2    สัตว์ในระบบนิเวศ - ผลกระทบต่อการรบกวนแหล่งอาศัย แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ในระบบ
นิเวศ 

 2.3    พืชในระบบนิเวศ - ผลกระทบต่อพืชในระบบนิเวศ  

 2.4    สิ่งมีชีวิตท่ีหายาก - ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหายาก 

3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values) 

 3.1 น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค - ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคของชุมชน 

3.2 การคมนาคมขนส่ง - ผลกระทบด้านการคมนาคม จากการดำเนินการก่อสร้างโครงการที่กีดขวางหรือเป็น
อุปสรรคต่อการสัญจร 

3.3 สาธารณูปโภค - ผลกระทบจากการรื้อย้ายสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา สายโทรศัพท์ เป็นต้น 

3.4 พลังงาน - ผลกระทบจากการเพิ่มของการใช้พลังงานของโครงการ 

3.5 การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ - ผลกระทบต่อการกีดขวางทางไหลของน้ำ หรือลดประสิทธิภาพการระบายน้ำตามสภาพ
ธรรมชาต ิระบบควบคุมน้ำท่วม และการระบายน้ำท่ีมีอยู่เดิม 

3.6 การเกษตรกรรม - ผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นท่ีเกษตรกรรม 

3.7 การอุตสาหกรรม - ผลกระทบต่อการประกอบอุตสาหกรรม 

3.8 เหมืองแร่ - ผลกระทบต่อการทำเหมืองแร่ 

3.9 สันทนาการ - ผลกระทบต่อการเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหรือสูญเสียพื้นที่ท่องเที่ยว/
พื้นท่ีสันทนาการ 

3.10 การใช้ท่ีดิน - ผลกระทบต่อการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากสภาพปัจจุบัน 

4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values) 

 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม - ผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน 

   - ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน 

 4.2 การโยกย้ายและการเวนคืน - ผลกระทบต่อการโยกย้ายถิ่นฐาน การสูญเสียทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

 4.3 การศึกษา - ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการศึกษา/โอกาสในการเข้ารับการศึกษา 

 4.4 การสาธารณสุข - ผลกระทบต่อปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน 

 4.5 อาชีวอนามัย - ผลกระทบจากโรคและการบาดเจ็บต่อสุขภาพและอนามัยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการ
ทำงานของคนงาน 

 4.6 การแบ่งแยก - ผลกระทบต่อความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างคนในชุมชน รวมทั้งการเข้าถึง
พื้นท่ีท่ีต้องการ 

 4.7 อุบัติเหตุและความปลอดภัย - ผลกระทบต่อความเสี่ยงในการการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถ/ถนนและคนเดินเท้า/จุด
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 4.8 ความปลอดภัยในสังคม - ผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรม และการเกิดความไม่ปลอดภัยในสังคม 

 4.9 สุขาภิบาล - ผลกระทบต่อปัญหาจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย น้ำเสียของชุมชน 

 4.10 สารอันตราย - ผลกระทบจากสารอันตรายท่ีใช้ในกิจกรรมของโครงการ 

 4.11 ความสำคัญเฉพาะชุมชน - ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญเฉพาะต่อชุมชน 
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 4.12 ผู้ใช้ทาง - ผลกระทบต่อระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง 

4.13 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี - ผลกระทบต่อการถูกทำลายหรือทำให้เสียหายต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีมี
ความสำคัญ 

 4.14 ทัศนียภาพ - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพหรือลดคุณค่าของภูมิทัศน์/ทัศนียภาพ 

 
6.5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.5.1 ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีรายละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
(1) การรวบรวมและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ 

ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงนโยบาย แผนพัฒนา และโครงการคมนาคม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน นโยบายและแผนต่างๆ ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้ง ข้อจำกัดของการใช้พ้ืนที่ในบริเวณโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ต่อโครงการ รวมทั้งการกำหนดทางเลือกของโครงการ รวบรวมตรวจสอบ ศึกษาทบทวนผลการศึกษาโครงการที่
เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งประกอบด้วยรายงานหรือเอกสารต่างๆ รวมถึงงานศึกษาวิจัยโครงการที่
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการและพื้นที่ศึกษา นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีปฏิบตัิ 
โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอพยพและการชดเชย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม และอื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้องรวมทั้งตรวจสอบแผนที่และข้อจำกัดของพื้นที ่อ่อนไหวต่อการได้รับ
ผลกระทบ 

(2) การศึกษาข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
การศึกษาข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเบื้องต้น จะดำเนินการหลังจากทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่

รวบรวมมาแล้วพบว่ามีปัจจัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใดที่มีข้อมูลล้าสมัยหรือไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาในขั้น IEE 
ที่ปรึกษาจะทำการสำรวจข้อมูลในภาคสนามเพิ่มเติม ให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทรั พยากร
สิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
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(3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วยวิธี Matrix โดยการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุม

ถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้างและระยะ

ดำเนินการ ซึ่งในการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรแต่ละปัจจัยและกิจกรรมการก่อสร้างแต่ละกิจกรรมจะ

ประกอบด้วย น้ำหนักความสำคัญ (Importance, I) ซึ่งเป็นการพิจารณาให้ความสำคัญด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับความสำคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และการประเมินระดับความรุนแรงหรือ

ขนาดของผลกระทบ (Magnitude, M) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบจนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบัน

หรือไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สำหรับแนวความคิดในการพิจารณากำหนดค่า

น้ำหนักความสำคัญ (I) และค่าระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบ (M) มีดังนี้ 

• การพิจารณาน้ำหนักความสำคัญ (Importance, I) 

แนวทางในการพิจารณาเกณฑ์น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

ก) นโยบาย/กฎหมาย/มาตรฐานของหน่วยงานรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติรวมถึงระดับ

นานาชาติหรือระหว่างประเทศ พิจารณาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ว่าปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทนั้นมากน้อยเพียงใด และในระดับนานาชาติได้มีข้อผูกพันกันทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศหรืออนุสัญญา/สัญญาหรือมีข้อตกลงในการดูแลปกป้องคุ้มครองทรัพยากรนั้นๆ และได้ให้ความสำคัญหรือ

มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ร่วมกันหรือไม่ 

ข) ความอ่อนไหวของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้นมีความ

อ่อนไหว หรือมีความม่ันคง/คงทนต่อผลกระทบที่ได้รับมากน้อยเพียงใด หากได้รับผลกระทบสามารถฟ้ืนฟูได้ หรือ

อาจเสียหายจนไม่สามารถนากลับมาฟื้นฟูได้ รวมถึงความยากง่ายในการปรับปรุงฟื้นฟู และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ฟ้ืนฟ ู

ค) ระดับความหายากของปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบ  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบาง

ประเด็นอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือถูกทำลายไปมาก มีระดับความหายากของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 

โดยมีเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สถานะการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า เป็นต้น 
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ง) คุณค่าหรือความมีเอกลักษณ์ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบ การประเมินคุณค่าหรือ

ความมีเอกลักษณ์ ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน จะสามารถบอกระดับความสำคัญของทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ได้ว่ามากน้อยเพียงใด 

จ) ระดับความสนใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากประเด็นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใดได้รับความสนใจ หรือ

เป็นที่วิตกกังวลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเนื่องมาจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ การ

ดำรงชีวิตของประชาชน และสุขภาพอนามัยของประชาชน ประเด็นทรัพยากรนั้นจะมีความสำคัญมาก 

จากแนวทางและเกณฑ ์การพ ิจารณาข ้ างต ้นนำมาพ ิจารณากำหนดน ้ ำหน ักความสำ คัญ  

(Importance, I) เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่มีความสำคัญ (น้ำหนักความสำคัญ=0) มีความสำคัญน้อย (น้ำหนัก

ความสำคัญ=1) มีความสำคัญปานกลาง (น้ำหนักความสำคัญ=2) มีความสำคัญมาก (น้ำหนักความสำคัญ=3) 

• การพิจารณาระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบ (Magnitude, M) 

การพิจารณาระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (Magnitude, M) มีแนวทาง

หรือเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ค่ามาตรฐานของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 2) ขอบเขตพื้นที่หรือ

ระยะทางท่ีได้รับผลกระทบ 3) ระยะเวลาในการเกิดผลกระทบ และ4) การใช้ประโยชน์และการดำเนินชีวิต 

ในการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบจะพิจารณาจากเกณฑ์ทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น

ร่วมกัน แล้วจึงประเมินระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบ (M) โดยแบ่งเป็น 4ระดับ ได้แก่ ไม่มีผลกระทบ 

(มีค่าเท่ากับ 0) ผลกระทบระดับต่ำ (มีค่าเท่ากับ 1) ผลกระทบระดับปานกลาง (มีค่าเท่ากับ 2) และผลกระทบ

ระดับสูง (มีค่าเท่ากับ 3) นอกจากนี้ ได้พิจารณาให้มีการระบุประเภทของผลกระทบ โดยจำแนกออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1) ผลกระทบทางบวก (Positive Impact, +) และ 2) ผลกระทบทางลบ (Negative Impact, -)  

(4) การกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

การกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบจะดำเนินการหลังจากขั้นตอนการประเมินผลกระทบ โดยจะเสนอ

มาตรการครอบคลุมผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทุกองค์ประกอบปัจจัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียด

เพียงพอที่จะนาไปใช้ในการออกแบบรายละเอียดได้ทันที จากนั้นจะสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น 
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6.5.2 ผลที่ได้รับ 

การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นเป็นการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่

รวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ และการสำรวจภาคสนาม จากนั้นดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม การพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะเตรียมการ

ก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ตามวิธี Leopold Matrix ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่าง

การดำเนินกิจกรรมของโครงการกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบ จึงทำให้ทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากการพัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญในระดับต่ำ ถ้าจะให้ทราบถึงผลกระทบที่มีนัยสำคัญใน

ระดับปานกลางและระดับสูงต้องทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายละเอียด (EIA) และนำไป

กำหนดเป็นมาตรด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนี้ 

ก) มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาจะเสนอมาตรการเฉพาะรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบในแต่

ละประเด็นผลกระทบที่มีความเหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงทั้งระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง 

และระยะเปิดใช้เส้นทาง โดยมาตรการที่เสนอจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัจ จัยด้านสิ่งแวดล้อมใน

ประเด็นอื่นๆ และ/หรือโครงการอื่น หากเป็นไปได้ควรสอดคล้องกับมาตรการอื่นๆ ของโครงการที่อาจอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียง เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน และหากมาตรการใดที่จำเป็นต้องมีโครงสร้างทางวิศวกรรม

เพิ่มเติม จะแสดงแบบแปลนแผนผัง รูปภาพ ตำแหน่ง วิธีดำเนินการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และแสดงไว้ใน

แบบก่อสร้างหรือเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างหรือแสดงไว้ในสัญญาก่อสร้างโครงการ เพื่อใช้ในการ

ควบคุมติดตามตรวจสอบผลกระทบในอนาคต 

ข) มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาจะเสนอมาตรการและวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแยกมาตรการในแต่ละ

ประเด็นที่จะปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะตำแหน่งและขอบเขตของพื้นที่ดำ เนินการ และวิธีดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณดำเนินการ รวมทั้งประมาณราคาค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการ

ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย 
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ค) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาจะเสนอแนะมาตรการที่นำมาใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็น

ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งประเด็นผลกระทบที่ไม่สามารถคาดคะเนผลกระทบได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งกำหนด

มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เป็นข้อวิตกกังวล โดยแสดงหลักการและเหตุผ ลการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล ตำแหน่งสถานีและขอบเขตของพ้ืนที่ ลักษณะดำเนินการและวิธีการดำเนินการ ผลลัพธ์

ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณดำเนินการ 
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7. งานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการสำคัญ 
ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลการศึกษาโครงการ เกิดความเหมาะสมมากยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในขั ้นตอน 
การพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางหรือรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ และกำหนดมาตรการ  
ด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการให้ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและกำหนดเทคนิค
วิธีการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสม อันจะทำให้ผู ้ศึกษาโครงการได้รับข้อมูลความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาโครงการให้เกิดความเหมาะสม 
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการพัฒนาโครงการขอภาครัฐย่อมส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  
ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงโครงการ อาทิ การเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนา
โครงการ การเกิดฝุ ่นละอองจากยานพาหนะขนย้ายวัสดุ การเกิดเสียงดังจากการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และ  
การทำงานของเครื่องจักร อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการมีปริมาณจราจรเข้ามาใช้ถนนในพื้นที่มากขึ้น ดังนั้น  
จึงมีความจำเป็นที่จำต้องดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การพัฒนาโครงการ  
เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ได้รับ  
ผลกระทบทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชนและผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 7.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื ่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาโครงการให้กลุ ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ร ับรู้  

และเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
  2) เพื่อเปิดให้มีเวทีและช่องทางการการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์       

จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการให้เกิดความเหมาะสม 
  3) เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการยอมรับร่วมกันในผลการศึกษา อันจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา

โครงการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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 7.2 กลุ่มเป้าหมาย 

  การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ที่ปรึกษาจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม  
ผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
โดยแต่ละกลุ่มมีบทบาทและความสำคัญ ดังอธิบายในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 กลุ่มเป้าหมายและบทบาทความสำคัญของกลุม่เป้าหมาย 
ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเภทของกลุ่ม บทบาท ความสำคัญ 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ   

- พื ้นที ่อ ่อนไหวทางด้านสิ ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ผู้แทนศาสนสถาน/สถานศกึษา/ 
สถานพยาบาล ที ่อยู ่ในบริเวณพื ้นที่
ศึกษา ระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวเส้นทางโครงการ 

เป็นพื ้นที ่หรือองค์ประกอบในพื ้นที่  ที ่มี 
ความอ่อนไหวหรือมีความเปราะบางที่อาจ
เกิดการเปลี ่ยนแปลงใด ๆ ในเชิงลบ หาก
ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาโครงการ 
เน ื ่องจากพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีความอ ่อนไหวหร ือม ีความ
เปราะบางที ่ม ีโอกาสเก ิดการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ  
ในเชิงลบ 

- ประชาชนที ่อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่ศ ึกษา 
ได ้แก ่  กล ุ ่มของประชาชน/สถา น
ประกอบการ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา
ร ะ ย ะ  500  เ ม ต ร  จ า ก ก ึ ่ ง ก ล า ง 
แนวเส้นทางโครงการ 

 

เป็นกลุ่มที่อาจจะเสียประโยชน์ และ/หรือ            
ได ้ประโยชน ์จากการพ ัฒนาโครงการ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาจเป็นกลุ่ม
ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่าง
การก่อสร้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การชี ้แจงข ้อมูลโครงการที ่ถ ูกต้องและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระยะประชิด 
กับพื้นที่โครงการ  

เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาโครงการ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อาจจะเสียประโยชน์และ/ หรือ 
ได ้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการทั ้งทางตรง 
และทางอ้อม และอาจเป็นกลุ ่มได ้ร ับผลกระทบ 
ทางลบด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง 

- ผู ้นำชุมชน/ผู ้นำทางความคิด ได้แก่  
ผู ้นำชุมชน เช ่น กำนัน ผู ้ ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน กรรมการหมู ่บ ้าน/
ชุมชน กลุ่มทางสังคมในชุมชน เป็นต้น 
ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ระยะ 500 
เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 

เป็นบุคคลที่มีบทบาท เป็นผู้นำ เป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากคนในพื้นที่ และเป็นผู้แทน
ประชาชนในพื้นที่  

เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาโครงการ 
เนื ่องจากเป็นบุคคลที่มีบทบาทเป็นผู ้นำและได้รับ 
การยอมรับจากคนในพื้นที่ และเป็นผู้แทนประชาชน
ในพื้นที่ 

2) ผ ู ้ ท ี ่ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น 
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย กรมทางหลวง/บริษัท  
เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำก ัด/บริษัท  

เป็นเจ้าของโครงการ และเป็นผู้สามารถให้
ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของโครงการ และ
นำข้อมูล / ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ที่ได้จาก
การรับฟังความเห็นของประชาชน ไปใช้

เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาโครงการ
เนื ่องจากเป็นหน่วยงานที ่จะเสนอของบประมาณ 
ในการพัฒนา ส่วนผู้จัดทำรายงานฯ เป็นผู้จัดเตรียม
สื ่อหรือข ้อมูลที ่ใช ้ส ื ่อสารก ับหน่วยงานอื ่นและ
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ประเภทของกลุ่ม บทบาท ความสำคัญ 

ดีไว พลัส จำกัด/บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น 
จำกัด/บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัล
แตนท์ จำกัด 

ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เป็นกลุ่ม 
ที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาโครงการ 
โดยมีผู้จัดทำรายงานฯ เป็นผู้จัดเตรียมสื่อ
หรือข้อมูลที่ใช้สื่อสารกับหน่วยงานอื่นและ
ประชาชนให้เข้าใจง่าย และสร้างทัศนคติที่ดี
ต ่อโครงการ รวมทั ้งเป ็นผู ้ประสานงาน 
ดังนั้น หากดำเนินการดีจะมีผู้ให้ความสนใจ
และเข้าใจโครงการมากขึ้น 

ประชาชนให้เข้าใจง่าย และสร้างทัศนคติที ่ด ีต่อ
โครงการ รวมทั ้งเป ็นผู ้ประสานงาน ดังน ั ้นหาก
ดำเนินการดีจะมีผู้ให้ความสนใจและเข้าใจโครงการ
มากขึ้น จัดว่ามีความสำคัญปานกลางต่อการพัฒนา
โครงการ 

3) หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้ อม เบ ื ้ อ งต้ น  
ได ้แก ่  สำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป ็นผ ู ้ท ี ่ตรวจพิจารณาให้ข ้อเสนอแนะ 
แก่หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบจัดทำรายงาน 
การผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้ อม เบ ื ้ อ ง ต้ น  
เพ ื ่อปร ับปร ุง/ แก ้ไขข ้อม ูลให ้ถ ูกต ้อง
ครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพพื้นที ่ และ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นการ
ดำเนินโครงการที ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญพอสมควร เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ป ระสบการณ ์ งานด ้ านส ิ ่ งแวดล ้ อม ในสาขา 
การคมนาคม ทำให้รายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณามี
ความสมบ ูรณ์มากขึ ้น เป ็นประโยชน์ในการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ได้แก่  
- หน่วยงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
- หน่วยงานระดับอำเภอ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททั้งในเชิงนโยบาย
การพัฒนาและในเชิงปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความ
เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ 
เป ็นกล ุ ่มท ี ่ม ีความสำค ัญปานกลางต่อ 
การพัฒนาโครงการ 

เป็นกลุ ่มที ่ม ีความสำคัญปานกลางต่อการพัฒนา
โครงการ เนื ่องจากในการดำเนินงานต้องประสาน
ข้อมูลจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้โครงการ 
มีแผนงานสอดคล้องกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และหากการพ ัฒนาโครงการม ีพ ื ้นท ี ่ท ับซ ้อนหรือ 
มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปรึกษาหารือข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการแจ้งข้อมูล  

5) องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา 
และนักวิชาการอิสระ ได้แก่  

- องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
-.องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
- สถาบันการศึกษาระดับอ ุดมศึกษาใน

ท้องถิ่น และนักวิชาการอิสระ 

เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน 
และสามารถชี้นำความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ได ้

เป็นกลุ ่มที ่ม ีความสำคัญปานกลางต่อการพัฒนา
โครงการ เนื ่องจากเป็นสถาบันที ่มีล ักษณะเฉพาะ 
ในเชิงวิชาการ และให้ความสำคัญกับสิ ่งแวดล้อม  
ง่ายต่อการยอมรับจากประชาชน 

 

6) สื่อมวลชน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และ
สื่อโทรทัศน์ 

เป็นกลุ่มที่มีบทบาทด้านการเผยแพร่ข่าวสาร
โครงการต่อสาธารณชนได้อย่างทั่วถึงสามารถ
สร้างกระแสได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  

เป็นกลุ ่มที ่ม ีความสำคัญปานกลางต่อการพัฒนา
โครงการ เพราะสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งในมุมของ
การสนับสนุนและการคัดค้าน 

7) ประชาชนทั่วไป เป ็นผู ้ท ี ่สนใจติดตามข้อมูลข ่าวสารของ
โครงการ และต้องการเข ้ามามีส ่วนร ่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการ  

เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญน้อยต่อการพัฒนาโครงการ 
เพราะมีความใกล้ชิดกับพื้นที่น้อย ไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง 
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 7.3 แนวทางและการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  จัดให้มีกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ ่มแรกจนสิ้นสุดการดำเนินงาน  
ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการฯ ได้มีโอกาสร่วมรับทราบ
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น รวมถึงการนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั ้นตอน 
ของการศึกษา เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมน้อยที่สุด โดยใช้หลักของการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way 
Communication) กล่าวคือ การให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ แก่ประชาชนและการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน ในการดำเนินงานทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการสำรวจและออกแบบ 
ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการตามแนวทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  
 2) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม 2562)  
 3) การดำเนินงานด้านการมีส ่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางในการจัดทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรมทางหลวง (ปรับปรุงครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2563) 

 โดยการดำเนินงานงานการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์โครงการจะครอบคลุมขอบเขต  
การดำเนินงานดังนี้  

 (1) จัดทำแผนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ  

 (2) ดำเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการได้มีโอกาสร่วมรับทราบ  
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น และสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ  
เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยกำหนดจัดประชุมใหญ่ จำนวน 3 ครั้ง และการประชุมกลุ่มย่อย 
จำนวน 2 ครั้ง 
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 (3) จัดทำสื่อ/เอกสารต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ บอร์ดนิทรรศการ วีดีทัศน์
และเว็บไซต์โครงการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการ ตามแผนดำเนินงาน  
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  

 (4) รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยสรุปเป็นประเด็น พร้อมทั้งจัดทำรายงาน  
ผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น และแสดงรายละเอียดของการนำประเด็นต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม  
ของการศึกษาโครงการ 

  (5) จัดทำหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล พร้อมทั้งผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 

  สำหรับแนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 1) กิจกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ (Public Information)  เป็นระดับที ่สำคัญที ่สุด  
เพราะเป็นก้าวแรกของเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ โดยที่ปรึกษามี
วิธีการให้ข้อมูลข่าวสารใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ จดหมาย ป้ายประกาศ 
การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสาธารณะ และการเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานราชการ  
ที ่เกี ่ยวข้องในพื้นที ่ เพื ่อให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการ รวมทั ้งเพื ่อเตรียมความพร้อมของชุมชน  
ก่อนดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ  

 (2) กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation) เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชน              
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื ่อประกอบการการศึกษาโครงการ โดยกำหนด  
จัดประชุมใหญ่ จำนวน 3 ครั้ง และการจัดประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 2 ครั้ง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์โครงการ 
โดยการดำเนินการแต่ละครั้งจะต้องครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา และดำเนินการ  
โดยคณะบุคลากรหลักประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ วิศวกรงานทาง ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือนำเสนอข้อมูล ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
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รูปที ่5 แผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 7.3 การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา 

ที ่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู ้บริหารหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที่  เพื ่อชี ้แจงข้อมูล
รายละเอียดโครงการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ต่อผู้บริหาร ระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อชี้แจงรายละเอียด
ข้อมูลโครงการ แนวคิดการออกแบบถนนโครงการ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะถึงความเป็นไปได้ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ภายในพื้นที่เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของโครงการและกำหนดแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  

เข้าพบ นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น 

(1) พ้ืนที่บริเวณรอบสถานีศาลายาส่วนใหญ่เป็นของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีโครงการศึกษา TOD ของ 
ม.มหิดล จึงควรบูรณาการข้อมูลการศึกษาร่วมกัน 

     
รูปที่ 6 บรรยากาศการเข้าพบผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
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2. วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.  

เข้าพบ นายสุรณเดช ธุปะวิโรจน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ณ ตึกพัสดุ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น 

(1) ขอให้ที่ปรึกษาทำหนังสือเพื่อสอบถาม/อนุเคราะห์ รูปแบบที่ชัดเจนของโครงการรถไฟชานเมืองสาย 
สีแดง ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง เบื้องต้นใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เริ่มก่อสร้างประมาณปี 2566 -2567 โดย
ปัจจุบันขั้นตอน PPP แล้วเสร็จ 

(2) รางระดับดินอาจจะคงไว้ ทั้งนี้ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างฯ ได้เสนอแนวทางประสานเพ่ือขอความ
ชัดเจน โดยอาจจะนัดฝ่ายที่เก่ียวข้องตรวจร่วมหารือดูหน้างานร่วมกัน 

     
รูปที ่7 บรรยากาศการเข้าพบผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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8. แนวคิดในการพัฒนาโครงการ 
 พื้นที่ศึกษาของโครงการทางหลวงแนวใหม่ มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 10+800 บริเวณจุดสิ้นสุดทางหลวง
หมายเลข 3310 มีแนวเส้นทางของโครงการพาดผ่านไปทางด้านทิศเหนือจนบรรจบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 81 รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการมีโครงข่ายถนนในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้ 

1) ทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการโดยรอบ
มีชุมชนหนาแน่น มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สถานศึกษา พื้นที่ธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว และมีสถานีรถไฟ 
(สถานีศาลายา) อยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย 

• ทางหลวงหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) เป็นจุดเริ่มต้นโครงการ เป็นถนนขนาด       
8 ช่องจราจร สัญจรเป็นแบบสองทิศทาง ทิศทางละ 4 ช่องจราจร       

• ทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ.4006 ลักษณะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร สัญจรเป็นแบบ
สองทิศทาง แบ่งเป็นทิศทางละ 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและเกาะกลาง ช่วงเข้าทางแยกมีการขยายเป็น 3 
ช่องจราจร  

• ทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ.3004 ลักษณะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางการสัญจร
เป็นแบบสองทิศทาง แบ่งเป็นทิศทางละ 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและเกาะกลาง   

2) ทางท้องถิ่น บริเวณกลางและปลายโครงการ ผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย
ทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.1011 นบ.5014 และ นบ.1009 ลักษณะเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร  
ทิศทางการสัญจรเป็นแบบสองทิศทาง แบ่งทิศทางละ 1 ช่องจราจร มีไหล่ทาง   
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รปูท่ี 8 ภาพรวมโครงข่ายถนนบริเวณพื้นที่โครงการ 
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ที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณจราจรบริเวณพ้ืนที่โครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต โดยทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณจราจรจาก สำนัก
อำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ที่ได้มีการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวงสายหลักเป็นประจำทกุปี 
โดยเก็บข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอดวันทั้งปี (AADT) ข้อมูลที่ได้จะแยกตามประเภทยานพาหนะ ข้อมูลดังกล่าว
จะแสดงบนทางหลวงแต่ละช่วงทางหลวงควบคุม รายละเอียดประกอบด้วย หมายเลขทางหลวง (Route No.) และ
ช่วงควบคุม (Control Section) โดยมีถนนที่เก่ียวข้องกับโครงการสรุปได้ดังนี้ 

• ทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงคลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่ กม.ที่ 36+594 ปริมาณจราจร 
159,485 คัน/วัน และกม.ที่ 40+800 ปริมาณจราจร 134,643 คัน/วัน และช่วงคลองบางไผ่-คลองบาง
หลวง กม.ที่ 47+744 ปริมาณจราจร 136,142 คัน/วัน 

• ทางหลวงหมายเลข 338 ช่วงอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 กม.ที่ 9+281 ปริมาณจราจร 
148,345 คัน/วัน และพุทธมณฑลสาย 4-นครชัยศรี กม.ที่ 22+081 ปริมาณจราจร 91,317 คัน/วัน  

• ทางหลวงหมายเลข 3310 ช่วงกระทุ่มล้ม-พุทธมณฑล กม.ที่ 2+500 ปริมาณจราจร 66,364 
คัน/วัน 

• ทางหลวงหมายเลข 3414 ช่วงอ้อมน้อย-ศาลายา กม.ที่ 1+000 ปริมาณจราจร 50,044  
คัน/วัน 

จากการสำรวจสภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน และพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร
ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต มีรายละเอียดในการกำหนดแนวคิดในการพัฒนาโครงการดังนี้ 

8.1  แนวคิดด้านการกำหนดรูปแบบถนนโครงการ 

 โดยตลอดระยะทางโครงการ 6.5 กิโลเมตร มีการกำหนดลักษณะการใช้งาน (Function) ของถนน 2 
รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 9 คือ 1) รูปแบบทางหลวงท่ัวไปโดยการศึกษาในเบื้องต้นจะมีการพัฒนาทางหลวงแนว
ใหม่เป็นถนนที่สามารถ เชื่อมโยงพื้นที่ในเมืองกับนอกเมือง (Sub Urban) ที่เน้นการรวมการจราจรและกระจาย
การจราจรและรับเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 และเป็นถนนที่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้อย่าง
สะดวก โดยรูปแบบถนนแนวใหม่ออกจากส่วนต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 เมื่อมีการพัฒนาทาง
หลวงแนวใหม่เต็มรูปแบบจะมีขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับหรือมากกว่า ภายในเขตทางกว้าง 50-60 เมตร  
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ดังแสดงในรูปที่ 10 และ 2) รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นรูปแบบของทางหลวงที่มีการเชื่อมต่อกับ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 มีการก่อสร้างแนวรั้วกั้นแนวพื้นที่เขตทางหลวงพิเศษ โดยการศึกษาใน
เบื้องต้นออกแบบให้มีช่องจราจรเข้าสู่ทางหลวงพิเศษจำนวน 3 ช่องจราจร และออกจากทางหลวงพิเศษจำนวน  
4 ช่องจราจร เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเหมาะสม ลดการเกิดแถวคอยช่วงบริเวณหน้าด่านเก็บ
ค่าผ่านทาง ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาให้มีทางบริการด้านข้างเพื ่อให้สามารถเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่น เป็นการ  
ลดผลกระทบในการเข้า-ออกพื้นที่รอบ ๆ เขตทางหลวงพิเศษ โดยใช้เขตทางรวมกว้าง 80-90 เมตร ดังแสดงใน 
รูปที ่11 

 
รูปที่ 9 การกำหนดรูปแบบถนนโครงการ 

 

พุท มณ ล

ม มหิดลศาลายา

กร ุงเทพ 

นบ 1011

 อยศาลา รรสพน ์

พุท มณ
 ลสาย  

สัญลกัษณ์
โครงการศกึษา
ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
 นน   ช ่องจราจร
 นน   ช ่องจราจร
 นน   ช ่องจราจร
 นน   ช ่องจราจร
 นนหลกั   ช ่องจราจร
ทางขนาน ั งละ   ช ่องจราจร
คลอง
ทางร ไ 

พุท มณ
 ลสาย 3

นบ 5005

จุดสิ้นสุดแนวศกึษา
(เชื่อมตอ่ M81 

จุดเร ิม่ตน้แนวศกึษา
(เชื่อมตอ่ทล 33 0 

รูปแบบทางหลวงทั่วไป

รูปแบบทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
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รูปที่  0 รูปแบบทางหลวงทั่วไป 

 

 
รูปที่    รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
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8.2  แนวคิดด้านจราจรบริเวณทางแยก 

 บริเวณจุดตัด/ทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ตัดกับถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข นฐ.4006 (แยกหอนาฬิกาศาลายา) มีแนวคิดที่จะปรับปรุงในลักษณะรูปแบบทางแยกที่ควบคุมด้วย
สัญญาณไฟจราจร (สามแยก) เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเหมาะสม ลดการตัดกันของกระแส
จราจรและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ และทางแยกบริเวณที่ต่อเนื่องกันคือ บริเวณจุดตัด/ทางแยกถนนทาง
หลวงแนวใหม่ตัดกับถนนทางขนานทางรถไฟ มีแนวคิดการออกแบบในลักษณะรูปแบบทางแยกที่ควบคุมด้วย
สัญญาณไฟจราจร (ระดับพื้น) เพื่อลดการตัดกันของกระแสจราจรและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ โดยทาง
ขนานทางรถไฟแนะนำให้ทำการเดินรถแบบทิศทางเดียว เพื่อลดความสับสนของผู้ขับขี่ช่วยให้เกิดความปลอดภัย
มากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 12 

 

รูปที่    แนวคิดการออกแบบทางแยก บริเวณทางแยกหอนาฬิกาศาลายา และ นนทางขนานทางร ไ  
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 สำหรับบริเวณสะพานข้ามคลองในพื้นที่โครงการ มีแนวคิดการออกแบบในลักษณะรูปแบบสะพานข้ามแยก
ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) มีไหล่ทางและทางเดินเท้า เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเหมาะสม เพ่ิม
ความปลอดภัยต่อคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ พร้อมทั้งออกแบบให้มีทางกลับรถบริเวณใต้สะพาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
มากขึ้น รวมถึงออกแบบความสูงของสะพานให้มีความสูงที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ และบริเวณ
จุดตัด/ทางแยกถนนทางหลวงแนวใหม่ตัดกับถนนในพ้ืนที่โครงการ เช่น ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.1011 ถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3102 เป็นต้น มีแนวคิดการออกแบบในลักษณะรูปแบบทางแยกที่ควบคุมด้วย
สัญญาณไฟจราจร (สี่แยก) เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเหมาะสม ลดการตัดกันของกระแสจราจรและ
เพ่ิมความปลอดภัยในการขับข่ี ดังแสดงในรูปที่ 13 

 

รูปที่ 13 แนวคิดการออกแบบสะพานข้ามคลอง และทางแยกถนนโครงการกับถนนทางหลวงในพื้นที่ 
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8.3  แนวคิดด้านการกำหนดแนวเส้นทางโครงการ 

 ก่อนการกำหนดแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม จะมีกระบวนการคัดเลือกแนวเส้นทางที่จะเสนอย่าง
น้อย 3 แนวทางเลือก โดยศึกษาเปรียบเทียบในด้านวิศวกรรมและจราจร เศรษฐกิจและการลงทุน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาครัฐและที่ได้จากการดำเนินการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยมีกรอบการดำเนินงานการกำหนดแนวเส้นทางโครงการดัง
แสดงในรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 กรอบในการดำเนินงานการกำหนดแนวเส้นทางโครงการ 
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9. การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

 9.1 งานสำรวจและคาดการณ์ปริมาณจราจร และวิเคราะห์ระดับการให้บริการ 

  ที่ปรึกษาจะทำการสำรวจข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล

สภาพการจราจร และโครงข่ายคมนาคมบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน ศึกษาปริมาณความต้องการการเดินทางและ

พฤติกรรมการเดินทางของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ รวมถึงนำข้อมูลจากการสำรวจมาใช้ในการจัดทำแบบจำลองด้าน

การจราจรและขนส่ง โดยที่ปรึกษาจะทำการสำรวจข้อมูลด้านการจราจรบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

9.2 การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 

เนื่องจากการดำเนินโครงการพัฒนาของรัฐโดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จำเป็นต้อง

ใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพว่า

จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน และการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการ

วิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะพิจารณาเชิงตัวเลขของมูลค่าในการลงทุน (Cost) และผลประโยชน์ 

(Benefit) ในด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะถูกวิเคราะห์และเปรียบเทียบในแง่ของความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ

โครงการ 

9.3 งานสำรวจแนวทางและระดับ 

ที่ปรึกษาจะทำการทบทวนข้อมูลงานสำรวจเดิมของกรมทางหลวง หากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ

ออกแบบที่ปรึกษาจะทำการสำรวจเพิ่มเติม โดยที่ข้อมูลการสำรวจเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตาม

ข้อกำหนดของการสำรวจตามมาตรฐานของงานสำรวจแนวทางและระดับของกรมทางหลวง เพ่ือเก็บข้อมูลสภาพ

ภูมิประเทศที่จำเป็นครอบคลุมพื้นที่โครงการ และจัดทำหมุดหลักฐานสำหรับงานออกแบบรายละเอียด และงาน

ก่อสร้างในอนาคต 
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9.4 งานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ 

จากรูปแบบของโครงการซึ่งต้องมีการก่อสร้างคันทางใหม่ รวมถึงการออกแบบมีองค์ประกอบ

ของโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างชั้นทาง ท่อลอด ท่อระบายน้ำ สะพานข้ามลำน้ำ อาคารระบายน้ำ ซึ่งโครงสร้าง

เหล่านี้ต้องตั้งอยู่บนฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง ดังนั้น การสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

และการสำรวจสภาพของชั้นดินฐานราก จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบและวางแผนงานก่อสร้าง 

9.5 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

จัดเตรียมแบบและประเมินทรัพย์สินเพื ่อประกอบการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา และจัด

กรรมสิทธิ์ที่ดินขั้นเริ่มต้นของเขตพ้ืนที่โครงการ 

9.6 งานศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการพัฒนา 

ที่ปรึกษาจะกำหนดทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาในอนาคต โดยคำนึงถึงข้อจำกัดและ

โครงการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องกำหนดทางเลือกของจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุดโครงการ แนวเส้นทางเลือกรวมทั้ง

รูปแบบหน้าตัดทาง รูปแบบทางแยกต่างระดับ หรือรูปแบบลักษณะงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ได้

แนวเส้นทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

9.7 งานดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

พิจารณาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรวจสอบข้อจำกัดของพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมี

ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบต่อโครงการ โดยมีเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่ที ่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสอดคล้องกับ

ข้อกำหนด ระเบียบกฎหมาย และประโยชน์ในการอนุรักษ์และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 9.8 งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1) สรุปผลการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) เผยแพร่ทางเว็บไชต์โครงการ 
Facebook โครงการ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
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  2) ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้ง
ที่ 1) เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการ ตลอดจนการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกของโครงการที่เหมาะสม
โดยเฉพาะความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่าง ๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
  3) ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไชต์โครงการ Facebook โครงการ วิทยุ
ท้องถิ่น/เสียงตามสายในชุมซน รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
 

10.  สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูล 

  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง  

ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400  โทร : 0 2354 6668  

 

บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด  

350 อาคารธนภัทร ชั้น 4 ซอยรามอินทรา 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

โทร : 0 2117 1721 

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด  

343/41, 343/42 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  

โทร : 0 2943 9452, 0 2943 9289, 0 2105 3480 
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บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด  

428/146 หมู่บ้าน เดอะรีเจ้นท์ สตรีท ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  

กรุงเทพฯ 10510  

โทร : 0 2731 2453 

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด  

215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทร : 0 2007 7313 

 
ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม  

Website : www.phuttamonthonsai4-m81.com 

 
Facebook : www.facebook.com/putthamonthonsai4m81 

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 

 
  

http://www.phuttamonthonsai4-m81.com/
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