
 

 

ประเทศไทย:  โครงการขยายทางหลวงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ระยะท่ี 2  

ช่ือโครงการ โครงการขยายทางหลวงอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง ระยะท่ี 2  

เลขที่โครงการ 41682-039 
ประเทศ ประเทศไทย 
สถานะโครงการ อนมุตัิแล้ว 
ประเภทหรือรูปแบบความ
ช่วยเหลอื  

เงินกู้ 

แหลง่ทนุ/จ านวนเงิน เงนิกู้ เลขที่ 3582-THA: โครงการขยายเส้นทางสายหลักในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น า้
โขง (ระยะที่ 2)   

แหลง่ทนุสามญั (Ordinary Capital Resources) 99.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                  

วาระเชิงยทุธศาสตร์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลมุทกุภาคสว่น                                                              
การบรูณาการระดบัภมูิภาค 

ปัจจยัขบัเคลือ่นความเปลีย่นแปลง การจดัการปัญหาด้วยองค์ความรู้ 
สาขา/สาขายอ่ย การขนส่ง – การขนสง่ทางบก (นอกเขตเมือง) 
ความเป็นธรรมทางเพศและ   
การบรูณาการมติิหญิงชาย 

ไมม่ีประเด็นนี ้

ค าอธิบาย 
 

โครงการท่ีน าเสนอนีจ้ะช่วย (1) ขยายทางหลวงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร รวมระยะทางทัง้สิน้ประมาณ 125 กม. 
และ (2) เพิม่ศกัยภาพในการบริหารจดัการความปลอดภยับนท้องถนนด้วยการน าระบบ
การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนมาใช้ และจดัอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความ
ปลอดภยับนท้องถนนให้หนว่ยงานผู้ด าเนินโครงการในระหวา่งการด าเนินโครงการ  

หลกัการและเหตผุล และ 
การเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์
ระดบัประเทศ/ภมูิภาค 

ประเทศไทยมีศกัยภาพด้านการพฒันาที่แขง็แกร่ง  เนื่องจากมเีศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสองของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    ตลอดระยะเวลา4 ทศวรรษที่ผา่นมา   
ประเทศไทยมีพฒันาการทางสงัคมและเศรษฐกิจที่โดดเดน่  และสามารถขยบัสถานะ
จากประเทศรายได้ต า่ไปสูป่ระเทศที่มีรายได้ปานกลางคอ่นข้างสงู   เศรษฐกิจไทย



ประกอบด้วยภาคการผลติที่หลากหลายและเป็นภาคหลกัที่สง่เสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ   โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมเป็นองค์ประกอบส าคญัของเศรษฐกิจไทยที่
ช่วยให้การเคลือ่นย้ายสนิค้าและประชาชนมีความคลอ่งตวั และสามารถเข้าถงึโอกาส
ทางเศรษฐกิจและบริการทางสงัคมได้สะดวก  
โครงการท่ีน าเสนอดงักลา่วจะช่วยปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 22 และ 23 ซึง่ตัง้อยูใ่น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  และเป็นถนนสายส าคญัที่เช่ือมโยงแนวพืน้ท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor : EWEC)  ทาง
หลวงหมายเลข 22 มีปริมาณการจราจรโดยเฉลีย่ตอ่วนัตลอดปี (Annual Average Daily 
Traffic : AADT) ที่ประมาณ 12,000 เที่ยวตอ่วนั ในขณะท่ีทางหลวงหมายเลข 23  มี
ประมาณ 15,000 เที่ยวตอ่วนั   รัฐบาลก าลงัด าเนินการขยายช่องทางจราจรของทาง
หลวงหมายเลข 22 และ 23 ให้เป็น 4 ช่องทางจราจร โครงการท่ีเสนอนีจ้ะสานตอ่
ความคิดริเร่ิมของรัฐบาลในการขยายถนนช่วงที่ยงัเหลอือยูข่องทางหลวงหมายเลข 22 
และ 23 ซึง่ปัจจบุนัเป็นถนนทางเดี่ยว 2 ช่องจราจร (single 2-lane carriageways)  ให้
เป็น 4 ช่องทางจราจรทัง้หมด 

ผลกระทบ เพิ่มพนูศกัยภาพในการเข้าถึงโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกิจ  (ตามเป้าหมายของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 ปีพ.ศ. 2560 – 2564) 

ผลลัพธ์โครงการ 
ค าอธิบายผลลพัธ์ การขนสง่สนิค้าและการเดินทางของประชาชนมีประสทิธิภาพและความปลอดภยัมากขึน้  
ความคืบหน้าของผลลพัธ์ที่ก าหนด
ไว้ 
 

 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
ค าอธิบายผลผลติ 1. บางสว่นของเส้นทางสาย  22 และ 23 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นทางเดินรถ 4 

ช่องทางจราจร   
2. เพิ่มศกัยภาพของรัฐในการบริหารจดัการความปลอดภยับนท้องถนน 

สถานะของความคืบหน้าในการด าเนินงาน (ผลผลติ กิจกรรม และประเด็นที่เก่ียวข้อง) 
สถานท่ีตัง้โครงการ ทัว่ประเทศ 
  

การจัดประเภทของมาตรการป้องกนัผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม   B 
การโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ                                                                               B 
ชนพืน้เมือง                                                                                   C 
  



สรุปประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ประเด็นด้านสิง่แวดล้อม 
 

โครงการนีจ้ดัอยูใ่นหมวด B ของมาตรการป้องกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และไมอ่ยูใ่น
ขา่ยที่จะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งรุนแรง  เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมขยาย
ถนนจ ากดัอยูเ่ฉพาะในแนวเขตทีด่ินของกรมทางหลวง (ROW) ซึง่จะมีผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมเพียงเลก็น้อยในระยะเวลาสัน้ๆ ในขณะที่ก าลงัก่อสร้างเทา่นัน้  ทางหลวง
หมายเลข 22 และ 23 ช่วงที่มีการขยายถนนไมไ่ด้อยูใ่นเขตคุ้มครองทางนเิวศวิทยาใดๆ  
รายงานการตรวจสอบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental Examination : IEE) 
ได้ถกูจดัท าขึน้ตามข้อก าหนดตามถ้อยแถลงการณ์นโยบายเชิงป้องกนัผลกระทบ พ.ศ. 
2552 (Safeguard Policy Statement 2009) ของ ADB   และรวมถึงการจดัท า
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแผนบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Management 
Plan : EMP)  มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้การตรวจสอบและ
ติดตามผลทีร่ะบใุน EMP ครอบคลมุตัง้แตข่ัน้ตอนก่อนการก่อสร้าง  ในระหวา่งการ
ก่อสร้าง และในขณะที่เร่ิมปฏิบตักิารโครงการแล้ว  กรมทางหลวงซึง่เป็นหนว่ยงานผู้
ด าเนินโครงการ  มีฝ่ายส าหรับดแูลรับผิดชอบการอพยพโยกย้ายประชากรและการ
คุ้มครองสิง่แวดล้อม ซึง่มีบคุลากรผู้มีความเช่ียวชาญด้านการคุ้มครองสิง่แวดล้อมและมี
ประสบการณ์ในการท างานกบัโครงการของ ADB  กรมทางหลวงจะได้รับความชว่ยเหลอื
จากผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่แวดล้อมในคณะที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างตลอดระยะเวลาของ
การด าเนินโครงการ สว่นแผนบริหารจดัการสิง่แวดล้อม (EMP) ซึง่มีการระบกุารบริหาร
จดัากรเชิงโครงสร้างและความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายในการปฏิบตัิตามแผน   จะถกู
น าไปรวมอยูใ่นเอกสารประกวดราคาและในสญัญาจ้างทีจ่ะจดัท าขึน้ในภายหลงั โดยมี
ข้อก าหนดให้ผู้ รับเหมาโครงการเตรียมแผนบริหารจดัการสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมกบัพืน้ท่ี
ที่จะมีการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ (Contractor’s Environmental Management Plan : 
CEMP) ก่อนเร่ิมการก่อสร้าง ผู้ด าเนินโครงการได้จดัให้มีการปรึกษาหารือและรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณะ  เพื่อแจ้งให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบั
โครงการ   รวมทัง้รับฟังข้อกงัวลเพื่อน ามาพจิารณาแก้ไขตอ่ไป    บทสรุปและ
สาระส าคญัของการปรึกษาหารือกบัสาธารณะจะรวมอยูใ่นรายงานการตรวจสอบ
สิง่แวดล้อมเบือ้งต้น  (IEE)   และจะมีการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
สาธารณะเพิม่เติมในระหวา่งการด าเนินโครงการ    มีการจดัวางกลไก (grievance 
redress mechanism : GRM)  ส าหรับแก้ไขและชดเชยความสญูเสยีที่เกิดขึน้กบั
สิง่แวดล้อม   หากมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัตอ่รูปแบบของโครงการ   ผู้ด าเนินโครงการ
จะต้องปรับปรุงรายงานการตรวจสอบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น   รวมทัง้ต้องเพิ่มมาตรการ
บรรเทาผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมไว้ในแผนการจดัการด้านสิง่แวดล้อม (EMP)  และ/หรือ
แผนการจดัการด้านสิง่แวดล้อมส าหรับผู้ รับเหมาโครงการ (CEMP) เพื่อเป็นแนวทาง



ส าหรับการบริหารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่ไมไ่ด้คาดหมายวา่จะเกิดในขณะที่
มีการจดัท ารายงานการตรวจสอบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นฉบบัแรก   รายงานการตรวจสอบ
สิง่แวดล้อมเบือ้งต้น และ ฉบบัปรับปรุงแก้ไข (หากมี) จะต้องได้รับการเผยแพร่ผา่น
เว็บไซต์ของ ADB 

การโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ                                                                               
 

โครงการนีจ้ดัอยูใ่นหมวด B ส าหรับการโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ                                                                             
โครงการนีไ้มม่กีารจดัซือ้ทีด่ินเพิม่เติม เนื่องจากการจดัหาทีด่ินส าหรับเขตทางหลวงของ
โครงการได้ด าเนินการเสร็จสิน้ตัง้แตปี่พ.ศ. 2510  มาตรการป้องกนัผลกระทบตอ่การ
โยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจของโครงการนี ้ มีไว้เพื่อบรรเทาและจดัการกบัผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้เพียงเลก็น้อยภายในเขตทางหลวงเป็นหลกั   ทัง้นี ้ เมื่อพิจารณาจากข้อมลูที่
ได้รวบรวมไว้อยา่งละเอียดในช่วงจดัเตรียมโครงการท าให้ทราบวา่  มีครัวเรือนทัง้สิน้ 
155 ครัวเรือนทีอ่ยูใ่นขา่ยได้รับผลกระทบจากโครงการ   โดยในจ านวนนีม้ี 11 ครัวเรือนท่ี
จะได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง  เนื่องจากเป็นครัวเรือนท่ีใช้ที่ดินของรัฐในเขตทางหลวง
โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย   ผลกระทบทัง้หมดทีเ่กิดขึน้แก่เจ้าของร้านค้าและเกษตรกรใน
พืน้ท่ีจดัเป็นการอพยพเคลือ่นย้ายทางเศรษฐกิจ (economic displacement)                                                             
การจดัท าแผนการอพยพย้ายถ่ินเป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้แถลงการณ์นโยบายเชิง
ป้องกนัผลกระทบ พ.ศ. 2552 ของเอดีบี  ซึง่ได้ก าหนดมาตรการตา่งๆ เพื่อให้ความมัน่ใจ
วา่ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลอืเพื่อคงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม
หรือให้มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดกีวา่ก่อนหน้าที่จะมีโครงการ    มาตรการตา่งๆ ใน
แผนการอพยพย้ายถ่ินรวมถึง (1) การก าหนดให้กรมทางหลวงและผู้ รับเหมาจดัการย้าย
ร้านค้าทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ท่ีสว่นท่ีเหลอืข้างทางของเส้นทางก่อสร้างอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  (2) 
เกษตรกรทีไ่ด้รุกล า้เข้ามาท าการเพาะปลกูในเขตทางหลวงจ าเป็นต้องยตุิกิจกรรม
ดงักลา่ว (3) การเช่ือมโยงครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบกบัแผนงานความช่วยเหลอืด้าน
อาชีพ ทัง้นี ้  กรมทางหลวงได้จดัให้มีการปรึกษาหารือกบัครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจาก
โครงการในระหวา่งการจดัท าแผนการอพยพย้ายถ่ิน  โดยครัวเรือนเหลา่นัน้รับรู้และ
ยินยอมที่จะยตุิและถ่ายโอนกิจกรรมทีส่ร้างรายได้ของตนเองภายในเขตทางหลวงทนัทีที่
โครงการเร่ิมต้นขึน้   แผนการอพยพย้ายถ่ินดงักลา่วจะถกูน าไปเผยแพร่แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบก่อนที ่ADB จะท าการประเมิน  และมีการจดัตัง้กลไกรับเร่ืองร้องทกุข์รวมทัง้
ระบบติดตามผลตามกรอบกฎหมายไทย  ซึง่กรมทางหลวงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามแผน  โดยได้รับความช่วยเหลอืจากผู้ เช่ียวชาญด้านการอพยพย้ายถ่ิน    

ชนพืน้เมือง  โครงการนีจ้ดัอยูใ่นหมวด c ส าหรับผลกระทบตอ่ชนพืน้เมือง   โดยไมม่ีชนพืน้เมืองใดที่
จะได้รับผลกระทบ  เนื่องจากเส้นทางในท่ีตัง้ของโครงการไมไ่ด้ตดัผา่นหรือสง่ผลกระทบ
ตอ่ชมุชนพืน้เมืองใดๆ  

  



การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
ระหวา่งการออกแบบโครงการ ในระหวา่งการวางแผนโครงการ  จะมีการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มี

สว่นได้สว่นเสยีและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ   ผลของการปรึกษาหารือ
ดงักลา่วจะถกูน าไปประกอบการจดัท าแผนการอพยพย้ายถ่ิน  รายงานการประเมินผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อม  และแผนบริหารจดัการสิง่แวดล้อม 

ระหวา่งการด าเนินโครงการ  
 

ในระหวา่งการด าเนินโครงการ  จะมีการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคดิเห็นของผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ   ผลของการปรึกษาหารือ
ดงักลา่วจะถกูน าไปประกอบการจดัท าแผนการอพยพย้ายถ่ิน  รายงานการประเมินผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อม  และแผนบริหารจดัการสิง่แวดล้อม 

 
โอกาสทางธุรกิจ 
บริการให้ค าปรึกษา ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาที่ปรึกษาผู้ รับผิดชอบดแูลความเรียบร้อยของการก่อสร้าง  

(CS1)  ซึง่เป็นการคดัเลอืกตามเกณฑ์ QCBS    และจดัหาบริการทีป่รึกษาด้านการ
ตรวจสอบบญัชี (CS2) ตามเกณฑ์การคดัเลอืก CQS    

การจดัซือ้จดัจ้าง มีการเรียกประกวดราคาสากล (ICB) ส าหรับงานโยธา 6 ชดุตามขัน้ตอนการประกวด
ราคาแบบ 1S1E  และมีการประเมินคณุสมบตัิของผู้ รับเหมาลว่งหน้า  รวมทัง้ได้ออก
ประกาศเชิญชวนไปเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้ผู้ รับเหมาซึง่มคีณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ที่ประเมินเข้ายื่นซองประกวดราคา 

 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของ ADB   Leung, Kang Hang  
ส านกัที่รับผิดชอบของ ADB ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
แผนกที่รับผิดชอบของ ADB แผนกขนสง่และการสือ่สาร ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
หนว่ยงานท่ีด าเนินโครงการ กรมทางหลวง 

KRISCHANGTRAKUL29@GMAIL.COM 
กระทรวงคมนาคม 
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย 

ตารางเวลา 
การอนมุตัแินวคดิ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 
การตรวจสอบข้อมลู 24 เมษายน  - 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
การน าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
อนมุตั ิ

23 มิถนุายน พ.ศ. 2560  

mailto:KRISCHANGTRAKUL29@GMAIL.COM


การอนมุตัิโครงการ 20 ตลุาคม พ.ศ. 2560 
การตรวจเยีย่มโครงการครัง้ลา่สดุ -  
การปรับปรุงเอกสารข้อมลู
โครงการครัง้ลา่สดุ 

28 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เงนิกู้ เลขที่ 3582-THA 

ล าดับเหตุการณ์ส าคัญส าหรับโครงการ 
วันที่อนุมัต ิ วันที่ลงนาม วันที่มีผล วันปิดโครงการ 

วันที่ก าหนดไว้
เดิม 

วันที่แก้ไข วันจริง 

20 ตลุาคม               
พ.ศ. 2560 

  30 กนัยายน พ.ศ. 
2565 

  

 

การใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย 
 จ านวนเงิน (ล้านเหรียญ

ดอลลา่ร์สหรัฐฯ)  
วนัท่ี ADB แหลง่ทนุอื่น  สดัสว่นสทุธิ 

คา่ใช้จา่ยโครงการ  213.60 ยอดสญัญาจ้างสะสม 
ADB  99.40 20 ตลุาคม พ.ศ. 2560 0.00 0.00  0% 
เงินสมทบ  114.20 ยอดเบิกจ่ายสะสม 
เงินกู้ ร่วม  0.00 20 ตลุาคม พ.ศ. 2560 0.00 0.00  0% 

      

เอกสารข้อมลูโครงการ (Project Data Sheet: PDS) เป็นเอกสารที่ให้ข้อมลูโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน เนื่องจากเป็น
เอกสารของโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจึงอาจมีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมในภายหลงัซึง่ไมป่รากฎในเอกสารฉบบัแรก ข้อมลู
เก่ียวกบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งเสนอเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีอาจเปลีย่นแปลงได้และให้ไว้เป็นแนวทางเทา่นัน้ 

ADB ให้ข้อมลูที่อยูใ่นเอกสารข้อมลูโครงการ (PDS) เพื่อเป็นทรัพยากรสาหรับผู้ใช้เทา่นัน้โดยไมม่กีารรับรองทกุรูปแบบ แม้ 

เว็บไซต์โครงการ https://www.adb.org/projects/41682-039/main 
สอบถามข้อมลูโครงการ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=41682-039 
วนัท่ีจดัท า   14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



ADB พยายามจดัท าเนือ้หาที่มีคณุภาพสงูแตข้่อมลูทีจ่ดัหามาเป็น “ข้อมลูตามสภาพท่ีเป็นอยู่” โดยไมม่ีการรับประกนัแตอ่ยา่ง
ใด ไมว่า่จะเป็นการรับประกนัอยา่งชดัแจ้งหรือโดยนยั รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการไมรั่บประกนัการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ความเหมาะสมส าหรับวตัถปุระสงค์ใดโดยเฉพาะและการไมล่ะเมดิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ADB ไมรั่บประกนัหรือให้การรับรอง
ความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูแตป่ระการใด 

 

 

 


