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แผนพับประชาสัมพันธโครงการ ชุดที่ 3
สิงหาคม 2561



1) ศึกษาทบทวนและเสนอแนะการดำเนินโครงการดานคมนาคมขนสงใดๆ เพื่อใชประโยชนเสาตอมอที่กอสรางไวแลวบนแนวกึ่งกลางถนน    

   ประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร) 

2) ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบโครงการที่ไดรับการคัดเลือกทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และเสนอแนะรูปแบบ 

   การลงทุนที่เหมาะสม

3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment) ของโครงการที่เหมาะสม และดำเนินงาน

   ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน

4) ออกแบบเบื้องตน และประมาณราคากอสรางโครงการที่เหมาะสม

เปนโครงการที่มีแนวคิดมาจากการศึกษาทบทวนโครงการระบบทางดวน ขั้นที่ 3 สายเหนือ ที่มีการกอสรางเสาตอมอเตรียมไวแลวบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ 

(ถนนเกษตร-นวมินทร) ซึ่งการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กำหนดใหเปนเสนทางเชื่อมกับระบบทางพิเศษระหวางเมืองดานตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้การพัฒนาของ 

โครงการระบบทางดวน ขั้นที่ 3 สายเหนือไดหยุดชะงักลง ตั้งแตป 2556  

ตอมาคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ไดมีมติใหสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล 

ชวงแคราย-ลำสาลี (บึงกุม) โดยพิจารณาโครงขายการขนสงและจราจรในภาพรวมและการเชื่อมตอตางๆ ตลอดจนทางเลือกในการเชื่อมตอโครงขายระหวางวงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 9) และความเปนไปไดในการเชื่อมตอโครงขายทางยกระดับอุตราภิมุขกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานครฝงตะวันตกดวย 

พรอมกันนี้ยังไดใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และสวนตอขยายกับทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 9 

ตามแนวทางที่ หน.คสช. อนุมัติใหความเห็นชอบในหลักการ โดยดำเนินการใหสอดคลองกับผลการศึกษาของ สนข. ดังที่กลาวมาแลวในขางตน และให กทพ. พิจารณา 

แนวทางเชื่อมตอกับโครงขายทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ที่ สนข. อยูระหวางการศึกษาฯ เพื่อเชื่อมโยงโครงขายระบบ 

ทางพิเศษระหวางพื้นที่ดานตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ใหครอบคลุมอยางมีประสิทธิภาพ และลดปญหาการจราจรบริเวณแยกเกษตร 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ในฐานะหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการ

รถไฟฟาสีน้ำตาล ชวงแคราย-ลำสาลี (บึงกุม) จึงไดวาจางใหบริษัทที่ปรึกษาดำเนินงานศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาว กอนที่จะออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางในลำดับตอไปหากเปนโครงการที่มีความเหมาะสม

โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล ชวงแคราย-ลำสาลี (บึงกุม) 

วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา





1 การพัฒนาระบบขนสงมวลชนรถไฟฟา

รูปแบบโครงการ
รูปแบบโครงการประกอบดวย โครงการ 2 สวน

มีสวนของระบบทางดวน 2 ชวงตอเนื่องกัน คือ ชวงทดแทน N1 

(แนวทางดวนทดแทน N1) และชวงทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ 

ตอน N2 และสวนตอขยาย ตอน N2 ไปยังทางหลวง 

พิเศษหมายเลข 9 (แนวทางดวน N2+EW) 
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แนวรถไฟฟาสายสีน้ำตาล
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การพัฒนาระบบขนสงมวลชนจะเปนระบบรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) โดยมีแนวเสนทางเริ่มตนจากบริเวณแยกแคราย (เชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีมวงและสายสีชมพู) 

มุงหนาไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนงามวงศวาน ผานแยกแคราย จุดตัดทางพิเศษศรีรัช แยกพงษเพชร แยกบางเขน แยกเกษตร ตอเนื่องไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ผานจุดตัดถนนลาดปลาเคา 

แยกเสนา จุดตัดถนนสุคนธสวัสดิ์ จุดตัดทางพิเศษฉลองรัช จุดตัดทางหลวง 350 จุดตัดถนนนวมินทร แลวเลี้ยวขวาลงไปทางทิศใตตามแนวถนนนวมินทร ผานแยกโพธิ์แกว แยกศรีบูรพา แยกแฮปปแลนด 

แยกบางกะป และไปสิ้นสุดที่จุดตัดถนน พวงศิริกับถนนรามคำแหง ระยะทางประมาณ 22.1 กิโลเมตร

ระบบรถไฟฟา
แนวเสนทางของรถไฟฟา 

ทางวิ่งระบบรถไฟฟา
ทางวิ่งระบบรถไฟฟาออกแบบเปนทางยกระดับ 

วางโครงสรางเสาสวนใหญในแนวเกาะกลางถนนตลอดแนว

เสนทางสวนใหญเปนแบบโครงสรางเสาเดี่ยว ออกแบบเปน

ทางวิ่งคูสองทิศทาง 

ทางวิ่งระบบรถไฟฟา บนถนนงามวงศวานและถนนนวมินทรทางวิ่งระบบรถไฟฟา บนถนนงามวงศวานและถนนนวมินทรทางวิ่งระบบรถไฟฟา บนถนนงามวงศวานและถนนนวมินทร

ระบบรถไฟฟาและระบบทางดวน
บนถนนประเสริฐมนูกิจชวงทางวิ่ง



การกำหนดตำแหนงที่ตั้งของสถานีพิจารณาจากการสำรวจสภาพพื้นที่จริงตามแนวสายทาง โดยระยะหางระหวางสถานีประมาณ 

1 กิโลเมตร มีสถานีเชื่อมตอกับรถไฟฟาสายอื่นๆ จำนวน 5 สถานี สถานีใตทางดวน 5 สถานี และสถานีรายทางอื่นๆ อีก 10 สถานี 

รวมทั้งหมด 20 สถานี 
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สถานีศูนยราชการนนทบุรี 

เชื่อมตอรถไฟฟาสายสีมวงและสายสีชมพูที่บริเวณแยกแคราย

สถานีแยกบางเขน 

เชื่อมตอกับระบบรถไฟฟาสายสีแดงที่บริเวณแยกบางเขน

สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เชื่อมตอกับรถไฟฟาสายสีเขียวที่บริเวณแยกเกษตร 

สถานีตางระดับฉลองรัช 

เชื่อมตอกับรถไฟฟาสายสีเทาที่บริเวณตางระดับฉลองรัช

สถานีแยกลำสาลี 

เชื่อมตอกับรถไฟฟาสายสีสมและสายสีเหลืองที่บริเวณแยกลำสาลี

รูปแบบสถานีทั่วไป         10 สถานี

รูปแบบสถานีใตทางดวน        10 สถานี

รูปแบบสถานีเชื่อมตอรถไฟฟาสายอื่น   5 สถานี



สถานีทั่วไป มีชั้นออกบัตรโดยสารอยูใตชั้นชานชาลา 

สถานีอยูใตทางดวน มีอาคารชั้นออกบัตรโดยสารเพื่อเขาออกชั้นชานชาลาจากดานขาง 

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบสถานีรถไฟฟา
ออกแบบเปนสถานีแบบยกระดับ

รูปแบบชานชาลาขางทั้งหมด แบงออกเปน 2 รูปแบบใหญๆ  ดังนี้



ศูนยซอมบำรุงและโรงจอดโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล เบื้องตนจะมีเนื้อที่ประมาณ 44 ไร ประกอบดวย อาคารโรงจอด ศูนยซอมบำรุง 

อาคารเปลี่ยนลอ สวนควบคุมจัดการระบบการเดินรถ และสำนักงานบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ

อาคารจอดแลวจรของโครงการ จะอยูบริเวณถนนเสรีไทย ใกลสถานีลำสาลี 

เชื่อมตอกับสถานีลำสาลีของรถไฟฟาสายสีสมและรถไฟฟาสายสีเหลือง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ไร สามารถจอดรถไดประมาณ 2,000 คัน

ศูนยซอมบำรุงและอาคารจอดแลวจร

อาคารจอดแลวจรของโครงการอาคารจอดแลวจรของโโครงการ



การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล

การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ

การวิเคราะหความเหมาะสมดานการเงิน

ผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล ชวงแคราย-ลำสาลี (บึงกุม)

ตัวชี้วัด มูลคาจากการวิเคราะห หนวย

มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV @ 12%)

อัตราผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ (EIRR)

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C)

34,193.79

22.30

2.14

ลานบาท

รอยละ

เทา

ผลตอบแทนดานการเงินของโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล ชวงแคราย-ลำสาลี (บึงกุม)

ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนดานการเงิน ณ อัตราคิดลด

 (Discount Rate) รอยละ 5

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) (ลานบาท)

อัตราผลตอบแทนดานการเงิน (FIRR) (%)

อัตราสวนรายไดตอคาลงทุน (R/C Ratio) (เทา)

-5,008.85

4.21

0.92



ระบบทางดวน

ระบบทางดวนทดแทน N1 + N2 + EW

แนวเสนทางของระบบทางดวน 

ระบบทางดวนออกแบบเปนทางยกระดับ ขนาด 4 ชองจราจร ทิศทางละ 2 
ชองจราจร มีทางขึ้น/ลง ทั้งหมด 7 แหง โดยมีดานเก็บคาผานทางเพียง 
แหงเดียวที่บริเวณตางระดับฉลองรัช 

ทางวิ่งระบบทางดวน

ทดแทน N1

N2

EW

สะพานขามแยกสะพานขามแยก
จุดตัด ถ.นวมินทรจุดตัด ถ.นวมินทร
สะพานขามแยก
จุดตัด ถ.นวมินทร

ทางแยกตางระดับของระบบทางดวนทางแยกตางระดับของระบบทางดวน
และดานเก็บคาผานทาง กทพ.และดานเก็บคาผานทาง กทพ.
ทางแยกตางระดับของระบบทางดวน
และดานเก็บคาผานทาง กทพ.1

3 4

5
6

7

2

เปนการพัฒนาระบบทางดวน โดยเปนการพัฒนาตอขยายแนวทางดวน ชวงทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ 
ตอน N2 และสวนตอขยาย ตอน N2 ไปยังถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก และชวงทางดวนทดแทน 
N1 โดยระบบทางดวนจะออกแบบเปนทางยกระดับตลอดแนวเสนทาง ประกอบดวยแนวเสนทาง 2 ชวง ดังนี้

1) ชวงทดแทน N1 แนวเลียบขนานทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลลเวย) แนวคลองบางเขน 
และแนวคลองบางบัว  
แนวเสนทางเริ่มจากการตอเชื่อมกับโครงขายทางเชื่อมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษ 
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (Missing Link) ที่แยกรัชวิภา มุงหนาไปทางทิศเหนือ 
ไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวขวาบริเวณสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มุงหนาไปทางทิศตะวันออก 
ไปตามแนวถนนเลียบคลองบางเขน ขามถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวามุงหนาไปทางทิศใตไปตามแนวคลอง 
บางบัว เขาสูแนวถนนผลาสินธุ ไปจนถึงถนนประเสริฐมนูกิจ

2) ชวงแนวทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และสวนตอขยายไปยังทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)
แนวเสนทางเริ่มจากบริเวณคลองบางบัว-แยกลาดปลาเคา ไปตามแนวถนนประเสริฐ
มนูกิจผานแยกลาดปลาเคา แยกเสนา แยกสุคนธสวัสดิ์ จุดตัดทางพิเศษฉลองรัช 
แยกนวลจันทร แยกนวมินทร ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 9



การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของระบบทางดวน

ทางขึ้นจากพื้นราบบนถนนวิภาวดีรังสิตฝงขาเขา ขนาด 1 ชองจราจรขึ้นสู 
ระบบทางเชื่อม Missing Link 
ทางขึ้นจากพื้นราบบนถนนเลียบคลองบางเขนที่เลี้ยวซายมาจากถนนวิภาวดี
รังสิตฝงขาเขา ขนาด 1 ชองจราจร 

ทางลงสูถนนพื้นราบเขาถนนเลียบคลองบางเขน ขนาด 1 ชองจราจร 

ทางขึ้นจากพื้นราบบนถนนประเสริฐมนูกิจฝงขาออกที่มาจากทางลอดเกษตรฯ 
ขนาด 1 ชองจราจร 

ทางลงสูถนนพื้นราบ โดยเปนทางขามถนนนวลจันทรลงสูถนนทางหลวงหมายเลข 
350 ขนาด 1 ชองจราจร

ทางลงสูถนนพื้นราบบนถนนประเสริฐมนูกิจฝงขาออกไปถนนกาญจนาภิเษก 

ทางขึ้นจากถนนพื้นราบบนถนนประเสริฐมนูกิจฝงขาเขาเพื่อเขาเมือง 

ทางขึ้น/ลง ของระบบทางดวน มีทั้งหมด 7 แหง ประกอบดวย

1

2

3

4

5

6

7

การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ
การวิเคราะหดานเศรษฐกิจโครงการระบบทางดวน ขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 & EW 
และสวนตอขยายทดแทนตอน N1

ตัวชี้วัด หนวย

มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV @ 12%)

อัตราผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ (EIRR)

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C)

64,940.09

38.89

4.94

69,165.47

52.07

6.65

ลานบาท

รอยละ

เทา

กรณี
ตองเวนคืนที่ดิน

กรณี
ไมตองเวนคืนที่ดิน

การวิเคราะหความเหมาะสมดานการเงิน
ผลตอบแทนดานการเงินของระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 & EW และสวนตอขยายทดแทนตอน N1

ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนดานการเงิน ณ อัตราคิดลด

 (Discount Rate) รอยละ 5

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) (ลานบาท)

อัตราผลตอบแทนดานการเงิน (FIRR) (%)

อัตราสวนรายไดตอคาลงทุน (R/C Ratio) (เทา)

-9,596.85

1.61

0.51



ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

คุณภาพอากาศ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ฉีดพรมน้ำในบริเวณที่อาจเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย 

ทำรั้วกันพื้นที่กอสรางตลอดแนว

ใชผาใบปดคลุมวัสดุกอสรางใหมิดชิดตลอดระยะเวลาการขนสง 

ลางลอรถและตัวรถกอนออกจากพื้นที่กอสราง

ติดตอประสานงานกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)และสถานีตำรวจในพื้นที่ สำนักงานเขตตางๆ ฯลฯ 

ตามแนวเสนทางโครงการ เพื่อวางแผนและจัดระบบการจราจรบนโครงขายถนนเดิม

ความสั่นสะเทือน

การปรับพื้นที่ในเขตกอสราง เจาะเสาเข็ม การขนสงวัสดุอุปกรณ โดย เฉพาะบริเวณพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม 

ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ เชน รถบรรทุก ที่ใชระบบทางดวนของโครงการ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
การใชเข็มเจาะแทนเข็มตอก ในบริเวณพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตอกเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ระหวางกอสรางฐานราก บริเวณพื้นที่ ออนไหวตอผลกระทบสิ่งแวดลอม

ควบคุมจำกัดความเร็ว และตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุก

กรณีมีการรองเรียนจากเจาของสิ่งปลูกสราง จะตองจัดสงวิศวกรโยธา/ โครงสราง ใหเขาไปตรวจสอบและวิเคราะห 

ความเสียหาย เพื่อหาแนวทางแกไขโดยเรงดวน

การควบคุมน้ำทวมและการระบายน้ำ

การปรับสภาพพื้นที่ การเก็บกองวัสดุ การเปดหนาดินตามแนวเสนทางโครงการฯ อาจกอใหเกิดสภาพน้ำทวมขัง 

หรือผลกระทบตอการระบายน้ำตามธรรมชาติ

การกอสรางตอมอลงในคลองบางบัวและคลองบางเขน อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ บอตกตะกอนขนาดเพียงพอที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่กอสราง 

จัดเก็บเศษวัสดุกอสรางตางๆ ใหอยูหางจากแหลงน้ำไมนอยกวา 50 เมตร

ออกแบบใหคลองยังคงประสิทธิภาพในการระบายน้ำไดไมนอยกวาเดิม

ตรวจสอบความเพียงพอของระบบระบายน้ำในโครงการ และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ

ระดับเสียง

กิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดัง เชน การขุดเจาะเสาเข็ม เพื่อวางรากฐาน เสียงจากรถบรรทุก 

ขนสงวัสดุอุปกรณ โดยระดับเสียงสูงสุดจะเกิดจากกิจกรรมการเจาะเสาเข็ม

ผลกระทบดานเสียงจากการสัญจรของยานพาหนะบนระบบทางดวน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

กำหนดใหใชเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 

หลีกเลี่ยงกิจกรรมกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังในชวงเวลากลางคืน หลังเวลา 18.00 น. 

ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบชั่วคราว ความสูงอยางนอย 2 เมตร บริเวณพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แจงประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการทราบลวงหนา กอนที่จะทำการขุดเจาะทำฐานราก

ตรวจสอบความสมบูรณแข็งแรงและประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับเสียง

จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งบนระบบทางดวน

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

การเตรียมพื้นที่ การขุดเปดพื้นที่ การรื้อยายระบบสาธารณูปโภคตางๆ การเจาะเสาเข็ม การขนสงเครื่องจักร 

และอุปกรณกอสราง จะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศตามแนวพื้นที่กอสรางของโครงการ

การระบายมลพิษจากทอไอเสียของยานพาหนะที่วิ่งบนถนนโครงขายของโครงการ และในระบบทางดวน ไดแก 

CO , NO  และ THC2



คุณภาพน้ำ /นิเวศวิทยาทางน้ำ

การเปดหนาดินเพื่อทำฐานราก งานกอสรางตอมอ และงานกอสราง 

สถานี ฯลฯ อาจมีเศษวัสดุกอสราง น้ำมันหกรั่วไหลลงสูแหลงน้ำได 

ทำใหปริมาณตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นในแหลงน้ำ และอาจสงผลกระทบ 

ตอการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช และสัตวน้ำ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีตาขายหรือผาใบมาขึงปกคลุมบริเวณใตโครงสรางทางยกระดับ และ 

สถานีรถไฟฟา 

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ/เศษวัสดุกอสรางหางจากลำน้ำ

จัดเตรียมหองน้ำที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอกับคนงาน รวมทั้งติดตั้งระบบ 

บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

กำหนดใหมีหองน้ำบริเวณสถานีรถไฟฟาทุกสถานี อาคารจอดแลวจร และ 

ศูนยซอมบำรุง พรอมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปอยางเพียงพอ

สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผูรับเหมากอสรางจะตองรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

ของพื้นที่กอสราง 

การออกแบบสถานีรถไฟฟา โครงสรางทางยกระดับ จะตองออกแบบใหมี 

ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมใหมากที่สุด โดยใชหลัก Green design

ปรับปรุงภูมิทัศนและพื้นที่สีเขียวเสริมในแนวเสนทางโครงการและ

โครงสรางตางๆ 

ผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละอองในขณะกอสราง และผลกระทบ 

จากโครงสรางทางยกระดับของโครงการที่คอนขางสูง โดยเฉพาะบริเวณถนน 

ประเสริฐมนูกิจ ซึ่งมีตอมอของโครงการที่มีจะมีระยะหางนอยกวาบริเวณอื่นๆ

เศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการใหสำนักงานเขตตางๆ ของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนครนนทบุรี และประชาชนไดรับทราบลวงหนา 

เพื่อวางแผนในการเดินทาง

หากไดรับการรองเรียนจากผูประกอบธุรกิจการคาที่มีอยูเดิมจะตองเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบแสดงความคิดเห็น และตองใหความสำคัญ 

ในการแกไขปญหาอยางเรงดวน

จัดตั้งศูนยกลางการรับขอมูลขาวสารและรับเรื่องราวรองทุกขไวบริเวณสำนักงานโครงการ รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง 

และตองมีการแกไขปญหาอยางเรงดวน และมีประสิทธิภาพ

จัดตั้งหนวยมวลชนสัมพันธเคลื่อนที่ และดำเนินงานดานการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจการคา โดยเฉพาะบรเิวณที่มีการกอสรางกีดขวางการเขา-ออกรานคา

เกิดความเดือดรอนรำคาญจากเสียง ความสั่นสะเทือน และฝุนละออง 

สูญเสียเวลาและคาใชจายเพิ่มขึ้นจากปญหาการจราจรติดขัดบริเวณที่มีการกอสราง 

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

การเวนคืนและชดเชยทรัพยสิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีเจาหนาที่ทำงานดานประชาสัมพันธและใหขอมูลกับผูไดรับผล 

กระทบ 

จายคาชดเชยใหผูไดรับผลกระทบอยางเหมาะสม เปนธรรม และในเวลา 

อันรวดเร็ว โดยยึดตามหลักเกณฑของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ 

ในการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยอยางเครงครัด

สูญเสียที่ดินที่อยูอาศัย บริเวณแนวเขตทาง ศูนยซอมบำรุง และบริเวณ 

พื้นที่แนวคลองบางบัว คลองบางเขน 

สูญเสียที่ดินและอาคารในการประกอบอาชีพ

เสียเวลาและคาใชจายในการจัดหาที่ดินและ/หรือปลูกสรางบาน/อาคาร 

หลังใหม

การคมนาคมขนสง

ผลกระทบตอการกีดขวางการจราจรขนสง ทำใหปริมาณจราจรบนถนนสาย 

ตางๆ เพิ่มขึ้น เกิดการชะลอตัวของการจราจรในบางพื้นที่ ตลอดจนทางแยก 

ตางๆ ทำใหผูสัญจรไปมาไดรับผลกระทบจากความไมสะดวกในการเดินทาง

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กำหนดชวงเวลาในการขนสงวัสดุอุปกรณของโครงการ นอกชวงเวลาเรงดวน 

เชา-เย็น

ประสานงานกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) สถานีตำรวจในพื้นที่ 

สำนักงานเขตตางๆ ฯลฯ เพื่อวางแผนการจัดการจราจรในพื้นที่ลวงหนา 

กอนกอสราง อยางนอย 6 เดือน

ติดตั้งราวกันชน ตาขายปองกันเศษวัสดุ ผนังกั้นฝุนและเสียง 

กิจกรรมการกอสรางตางๆ ที่จะรบกวนการสัญจรบนทางเทาบริเวณบาทวิถี 

จะตองจัดใหมีทางเดินเทาชั่วคราว



เพื่อดำเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ รวมทั้งรับฟงความคิดเหน็ 

ของชุมชน กรณีมีการพัฒนาโครงการ และเพื่อชี้แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการแกผูมีสวน 

ไดเสีย ผูนำชุมชน ผูบริหารสวนทองถิ่น และแหลงรับที่ออนไหวตอผลกระทบในพื้นที่ศึกษา 

โดยไดดำเนินการในรูปแบบของการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนรายบุคคล 

หรือเปนกลุมยอย ซึ่งไดดำเนินงานระหวางเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561

เพื่อประชาสัมพันธและชี้แจงขอมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ 

หารือและรวมประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมสอดคลอง 

กับความตองการของประชาชนผูมีสวนไดเสีย โดยการประชุมดังกลาว 

ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560 

เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบและเขาใจถึงเหตุผลความจำเปน และขอบเขต

การศึกษาของโครงการ รูปแบบทางเลือกที่มีความเปนไปได รวมถึงเพื่อรับฟงความ 

คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

และการพัฒนาโครงการ ประเด็นปญหา และขอวิตกกังวลที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

โดยไดดำเนินงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ที่โรงแรมรามาการเดนส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

การประชุมกลุมยอยเพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการ

การพบปะหารือและรับฟงความคิดเห็นผูนำชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ1

2

3

การดำเนินงานดานการมี



สวนรวมของประชาชน

เพื่อแนะนำและชี้แจงขอมูลผลการศึกษารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 

รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ และประเด็นปญหาสำคัญ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา โดยดำเนินการในวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร

เพื่อชี้แจงผลการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบเบื้องตน แนวเสนทาง รูปแบบ 

และองคประกอบของโครงการ และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงผลการ 

ศึกษาความเหมาะสม รูปแบบเบื้องตนของโครงการ และเพิ่มเติมขอเสนอแนะมาตรการในการจัดการ 

กับผลกระทบใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561  

ที่โรงแรมรามา การเดนส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา 

โครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ขอวิตกกังวล รวมทั้งประเด็นปญหาสำคัญ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และประเด็นที่ควรระมัดระวังหรือใหความสำคัญ 

ในการศึกษา โดยการประชุมดังกลาวไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 

การประชุมกลุมยอยผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ

5

4

6

การประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
(การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ) 

การประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การสรุปผลการศึกษาโครงการ)



สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กองพัฒนาระบบการขนสงและจราจร 

โทรศัพท 02 215 1515 ตอ 4021

สายตรง 02 215 1815

โทรสาร  02 215 1469

การติดตามขอมูลขาวสารและการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ดานวิศวกรรม

โทรศัพท 0 2920 9930

โทรสาร 0 2571 2767

ดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน

โทรศัพท 0 2035 7137-8

โทรสาร  0 2035 7136

Email : enrichconsult@yahoo.com

กลุมบริษัทที่ปรึกษา

w w w . b r o w n l i n e - f s 2 5 6 0 . c o m

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

บริษัท แพลนโปร จำกัด

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จำกัด

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส จำกัด 

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จำกัด   


