
ภาพบรรยากาศ การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ(สัมมนา ครั้งที่ 2)

กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจน
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานโครงการฯ จึงได้ก าหนดให้ มีการจัด 
การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ ( สัมมนา ครั้งที่ 2 ) เพื่อน าเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา 
รูปแบบทางเลือกและสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00–12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกนกนภาแกรนด์ The Salaya Leisure Park อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และการประชุมผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอภิญญา เอี่ยมอ าภา หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครปฐม 
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 338 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการศึกษา ส าหรับด าเนินการต่อไป



ล ำดับ ข้อซักถำม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กำรช้ีแจงประเด็นเพ่ือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ

ด้ำนวิศวกรรม

1 รูปแบบโครงการบริเวณริมคลองขนาดใหญ่ มีการออกแบบถนน
เป็นทางระดับพื้นหรือสะพานยกระดับ และจะโดนเวนคืน
เฉพาะท่ีมีตอม่อสะพานหรือไม่

รูปแบบโครงการบริ เ วณช่ วงข้ ามคลอง  ได้ แก่  คลองมหาสวั สดิ์ 
คลองนราภิรมย์ และคลองบางใหญ่ เป็นรูปแบบสะพานยกระดับข้ามคลอง 
โดยจะมีทางขนานระดับพื้นอยู่ด้านข้างเพื่อให้สามารถเข้า-ออกพื้นท่ี และ
กลับรถใต้สะพานได้ ซึ่ งจะเวนคืนท่ีดินส่วนท่ีจะก่อสร้างสะพานและ
ทางคู่ขนานระดับพื้น ภายในเขตทาง 50-60 เมตร

2 หากโครงการฯ ผ่านกระบวนศึกษาและลงมติเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว จะตั้งงบประมาณก่อสร้างปใีด

กระบวนการในก่อสร้างโครงการ มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนส ารวจและออกแบบรายละเอียด และการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2566
2. ขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาและส ารวจเวนคืน แล้วเสร็จปี 

พ.ศ. 2569
3. ขั้นตอนก่อสร้าง จัดหาผู้รับจ้าง ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการฯ ใช้ระยะเวลา 30 เดือนท้ังนี้อยู่บนเงื่อนไขด้านการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน

3 โครงการฯ ได้มีการด าเนินการจัดท าระบบสาธารณูปโภคควบคู่
ไปกับการก่อสร้างถนนหรือไม่

ก่อนขั้นตอนการก่อสร้างทางโครงการจะมีการประสานกับหน่วยงาน
สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อด าเนินการตอไป

4 หากท่ีดินอยู่บริเวณจุดกลับรถท่ีเป็นต าแหน่งทางแยกต่างระดับ
ของโครงการท้ัง 2 จุด คือ จุดเชื่อมกับโครงการถนนต่อเชื่อม
ถนนนครอินทร์-ศาลายา และจุดเชื่อมกับโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 จะสามารถเข้า-ออกพื้นท่ีได้
หรือไม่

รูปแบบโครงการในบริเวณดังกล่าว จะมีถนนระดับพื้นชิดกับเขตทางท่ี
สามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก พื้นท่ีได้ตามปกติ



ล ำดับ ข้อซักถำม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กำรชี้แจงประเด็นเพ่ือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ

ด้ำนวิศวกรรม (ต่อ)

5 จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณแยกหอนาฬิกาเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะมีการเวนคืนสิ่งปลูก
สร้างหรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้ เช่าท่ีได้ท าสัญญาเช่ากับทาง
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

จะมีการเวนคืนโดยมีความกว้างข้างละ 25 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง 
เร่ิมตั้งแต่บริเวณแยกหอนาฬิกาจนถึงเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทย

6 หากโครงการนี้ได้ด าเนินการก่อสร้าง จะทราบได้อย่างไรว่า
โครงการนี้ช่วยลดผลกระทบจากการจราจร ปัญหารถติดหน้า 
มหาวิทยาลัยมหิดล และถนนพุทธมณฑลสาย 4 และการ
ออกแบบท าไมไม่ออกแบบเผื่อช่องจราจรท่ีกว้างกว่านี้ และลด
จุดที่มีไฟแดง เนื่องจากยิ่งมีไฟแดงมากท าให้รถติดมากยิ่งขึ้น

สภาพการจราจรในปัจจุบัน มีสภาพติดขังหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล
บริเวณแยกประตู 5 (นบ.4006 เชื่อมกับ นบ.3004) เนื่องจากถนนเดิมไม่
สามารถรองรับปริมาณจราจรปัจจุบันได้เพียงพอ ดังนั้นเมื่อมีโครงการจะมี
การพัฒนาโครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ สภาพการจราจรบริเวณทางแยก
ดังกล่าวจะคล่องตัวขึ้น เนื่องจากการเดินทางทางแนวทิศเหนือ-ใต้ ท่ีเดิม
ต้องผ่านทางแยกประตู 5 จะถูกแบ่ง หรือเปลี่ยนมาใช้เส้นทางโครงการทาง
หลวงแนวใหม่ฯ

7 หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปริมาณจราจรท่ีเข้า-ออกทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ท่ีสัญจรบนถนน
พุทธมณฑลสาย 4 คาดว่าจะส่งผลให้รถติดบริเวณสะพานข้าม
ถนนบรมราชชนนี (ทล.338) ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางจราจร
ค่อนข้างแคบ เสนอให้ออกแบบโครงการให้สามารถรองรับ
ปริมาณจราจรท่ีคาดว่าจะส่งผลให้รถติดในอนาคต

ในปัจจุบันปริมาณจราจรบนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับถนนบรมราชชนนี มีสภาพการจราจรติดขัดอยู่แล้ว ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะ
เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในอนาคต ต่อไป



ล ำดับ ข้อซักถำม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กำรช้ีแจงประเด็นเพื่อน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ

ด้ำนวิศวกรรม (ต่อ)

8 หากมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกหอนาฬิกาจะ
มีรถท่ีมาจากถนนศาลาธรรมสพน์ ผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 4 
จะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดหรือไม่

ท่ีปรึกษาออกแบบการจัดการจราจรบนทางแยกหอนาฬิกา โดยทิศทางรถ
บนถนนศาลาธรรมสพน์ท่ีมีการสัญจรผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 4 ให้มีการ
สัญจรผ่านได้เฉพาะในทิศทางขาเข้าถนนศาลาธรรมสพน์ (จากถนนพุทธ
มณฑลสาย 4 เล้ียวขวาเข้า และจากทางหลวงชนบท นฐ.4006 มุ่งตรงเข้า) 
ท้ังนี้จากการวิเคราะห์สภาพการจราจรบนทางแยกอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
ส าหรับถนนในเมือง (Urban Road)

9 เสนอให้รูปแบบถนนโครงการบริเวณจุดเริ่มต้น ไม่ให้มีจุดตัด 
กับทางหลวง โดยให้พัฒนาเป็นทางยกระดับข้าม เพื่อลดปัญหา
ก า ร จ ร า จ ร ติ ด ขั ด บ ริ เ ว ณ ห น้ า ห อ น า ฬิ ก า  แ ล ะ ห น้ า
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันพื้นท่ีโครงการบริเวณจุดเริ่มต้นตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล 
บริเวณทางแยกหอนาฬิกาจนถึงทางรถไฟมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะ
ชุมชนเมือง และในอนาคตจากการคาดการณ์ด้านจราจรและขนส่ง จะท า
ให้ตั้งแต่บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการจนถึงทางแยกต่างระดับจุดเชื่อมกับ
โครงการถนนนครอินทร์-ศาลายา มีสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะ
ชุมชนเมืองเช่นกัน ดังนั้นการก าหนดลักษณะถนนจึงต้องให้เกิดความ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยท่ีปรึกษาก าหนดถนนในรูปแบบ
ถนนในเมือง (Urban Road) ท าให้การออกแบบทางแยกจะอยู่ในรูปแบบ
ทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร ท้ังนี้จากการวิเคราะห์สภาพ
การจราจรบนทางแยกต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ และจะสอดคล้องกับ
แนวคิดของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีจะมีการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Transit
Oriented Development (TOD) ในอนาคต



ล ำดับ ข้อซักถำม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กำรช้ีแจงประเด็นเพื่อน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ

ด้ำนวิศวกรรม (ต่อ)

10 เสนอให้สร้างตอม่อริมคลอง อย่าสร้างขวางเส้นทางไหลของน้ า 
ซึ่งทิศทางน้ าจะไหลผ่าน คลองมหาสวัสดิ์  คลองทวีวัฒนา 
คลองบางใหญ่ คลองตาแดง ท่ีจะระบายสู่แม่น้ าท่าจีน หากมี
การสร้างตอม่อขวางทางไหลของน้ าจะก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
ในพื้นท่ี ซึ่งเกิดจากการระบายน้ าไม่ทัน

บริษัทท่ีปรึกษารับข้อเสนอแนะ และจะน าข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาการ
ออกแบบก่อสร้างต่อไป

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประชำสัมพันธ์
1 อยากทราบว่าจะมีการจัดประชุมท้ังหมดกี่คร้ัง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีท้ังหมด 5 ครั้ง

1. จัดประชุมสัมมนา จ านวน 3 ครั้ง
2. จัดประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 2 ครั้ง

2 อยากทราบว่าในการจัดประชุมครั้งนี้เมื่อมีการสรุปผลแนว
เส้นทางคัดเลือก และรูปแบบจุดตัดแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อื่น
หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา
โครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการคัดเลือกรูปแบบ
โครงการท่ีเหมาะสมให้ประชาชนได้รับทราบ ได้แก่ แนวเส้นทางโครงการ 
รูปแบบทางแยกต่างระดับบริเวณจุดเชื่อมกับถนนนครอินทร์ -ศาลายา 
แ ละ จุ ด เ ชื่ อ ม กั บ ทา งหล ว ง พิ เ ศ ษ ระ หว่ า ง เ มื อ งหม าย เ ลข  8 1
พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลของประชาชน และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อน าไป ประกอบการออกแบบรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น และเพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ให้มากท่ีสุด



ล ำดับ ข้อซักถำม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กำรช้ีแจงประเด็นเพื่อน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ

จัดกรรมสิทธิ์

1 ก่อนร่างพระราชกฤษฎีกาจะออก ในกรณีท่ีทราบว่าจะมีการ
พัฒนาโครงการฯ และคาดการณ์ว่าแนวเส้นทางจะผ่านบริเวณ
ท่ีดินตัวเอง ประชาชนสามารถลงทุนหรือพัฒนาท่ีดินบริเวณ
ดังกล่าวได้หรือไม่ และเมื่อลงทุนไปแล้ว ร่างกฤษฎีกาออกมา
สามารถขอเงินจากการลงทุนคืนกลับมาได้หรือไม่

เจ้าของท่ีดินสามารถด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีของท่านได้ตามปกติ สามารถ
ลงทุนในพื้นท่ีของตนเองได้ และในกรณีท่ีมีสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถูกเวนคืนจะ
ได้รับค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างตามปกติ หากมีการปลูกสร้างตามแบบพิมพ์
เขียว สามารถน าพิมพ์เขียวมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อประเมินราคา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างได้ และเป็นหลักฐานค่าใช้จ่ายท่ีได้ลงทุนใน
พื้นท่ีเวนคืน 

2 การประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อ
สร้างทางหลวงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน 
เสนอให้สร้างโดยเร่งด่วน เพราะเมื่อคณะกรรมการก าหนด
ค่าชดเชยแล้วเสร็จ  จะน าเงินดังกล่าวไปวางศาล

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนจะด าเนินการตามขั้นตอน
ปกติ ไม่ได้ถือเป็นกรณีเร่งด่วน จึงขอแจ้งให้ทราบว่าถ้ายังไม่มีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนประชาชนยังสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีดังกล่าวได้  และท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นท่ี
เวนคืนจะมีการจ่ายค่าชดเชยให้ท้ังหมด โดยราคาจะมีคณะกรรมการ
ก าหนดราคาค่าทดแทนเป็นผู้ก าหนดซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก าหนดราคา

3 กรณีท่ีถูกเวนคืนท่ีดิน 13 ตารางวา แต่ที่ดินที่เหลือไม่มีทางออก 
และได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงว่าสามารถใช้พื้นท่ีได้ ดังนั้น
ผู้ถูกเวนคืนจึงเสนอกรมทางหลวงให้ซื้อท่ีดินท่ีเหลือให้หมด แต่
กรมทางหลวงแจ้งว่าซื้อไม่ได้ ดังนั้นจึงอยากเสนอให้การเวนคืน
ควรดูลักษณะพื้นท่ีท่ีตั้งและการท าประโยชน์จากพื้นท่ีด้วย

ในกรณีท่ีดินไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเสนอให้
กรมทางหลวงเวนคืนท่ีดินในส่วนท่ีเหลือเพิ่มได้ เนื่องจากเป็นข้อกฎหมาย
การเวนคืนที่ดิน



ล ำดับ ข้อซักถำม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กำรช้ีแจงประเด็นเพื่อน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ

จัดกรรมสิทธิ์ (ต่อ)

4 หลังจากทราบแนวเส้นทางคัดเลือกและรูปแบบจุดตัดแล้ว 
ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมอีกหรือไม่

ปัจจุบันกระบวนการศึกษา ออกแบบยังอยู่ในส่วนของกรมทางหลวงเป็น
ผู้รับผิดชอบ ส่วนกระบวนการภายนอกกรมทางหลวงเพื่อเสนอกระทรวง
คมนาคม คือการออกประกาศกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน หรือ
กระบวนการท่ีจะก่อสร้างต่อไป

5 ในกรณีคู่สัญญาระหว่างส านักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หากมี
การเวนคืนทางส านักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะมีการเยียวยา
ค่าชดเชยให้หรือไม่

คู่สัญญาส าหรับการเวนคืนจะเป็นระหว่างกรมทางหลวงและเจ้าของแปลง
ท่ีดิน ในส่วนกรณีส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และผู้เช่าจะเป็นไป
ตามสัญญาระหว่างคู่สัญญาคือส านักงานทรัพย์สิพระมหากษัตริย์และผู้เช่า

6 มีช่องทางส าหรับการตรวจสอบว่าท่ีดินจะถูกเวนคืนหรือไม่ บริษัทท่ีปรึกษา มีเจ้าหน้าท่ีจัดกรรมสิทธิท่ี์ดินตั้งโต๊ะเพ่ือตรวจสอบท่ีดินท่ีถูก
เวนคืนอยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมฯ ผู้ท่ีคาดว่าอาจได้รับผลกระทบ
สามารถตรวจสอบได้ โดยระบุ ชื่อ -สกุล เลขโฉนดท่ีดิน หรือสามารถ
สอบถามได้ทาง Facebook หรือ Website ตามท่ีระบุไว้ข้างล่าง


