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รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที ่1  
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการทางเชือ่มต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
วันพุธที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. เหตุผลความจําเป็น 
 จากการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 
ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ
ด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเล่ียงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมได้มีมติ
มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ ทล. พิจารณา จุดเช่ือมต่อดังกล่าว ซึ่งต่อมา
ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. 
เป็นผู้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเล่ียงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact 
Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
เป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน  

 กทพ. จึงว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส์ จํากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จํากัด เพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเล่ียงเมืองชลบุรี โดยมี
แนวคิดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาจราจร ดังนี้ 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนต์ที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเล่ียงเมืองชลบุรี โดยการ
ก่อสร้างทางเช่ือมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเล่ียงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนต์บริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยการก่อสร้าง
ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 พร้อมกันนี้ได้กําหนดให้มีการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการตลอดช่วง
ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้
มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เสนอประเด็นห่วงกังวล และได้แสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562  

 สําหรับกิจกรรมการดําเนินงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั้นตอนการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หน่วยงานต่าง ๆ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและพัฒนา
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โครงการ ซึ่งโครงการจะได้นําไปพิจารณาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการศึกษาและการพัฒนา
โครงการให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของการประชุม 
 1) เพื่อนําเสนอรูปแบบทางเลือกของทางขึ้น-ลงบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และบริเวณจุดส้ินสุดโครงการ 
 2) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของทางขึ้น-ลงที่มีความ
เหมาะสมของโครงการ  
 3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นผลกระทบที่สําคัญที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางขึ้น-ลงในแต่ละรูปแบบทางเลือก รวมถึงข้อแนะนําและประเด็นที่ควรระมัดระวังหรือให้
ความสําคัญในการศึกษา ตลอดจนแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3. พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่เป้าหมายการศึกษาโครงการมุ่งเน้นพื้นที่ศึกษาตามแนวเส้นทางของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
บูรพาวิถีและถนนเล่ียงเมืองชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสายทางซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงโครงข่ายคมนาคมภายในพื้นที่ เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 (ถนนบ้านเก่า) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี) 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์ 7)  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายตามแนวสายทางของโครงการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

เชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีไปจนถึงจุดส้ินสุดโครงการบริเวณ กม. 1+100 ของถนนเล่ียงเมืองชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่
การปกครองของตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี
กําหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มตําบลคลองตําหรุ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี  

กลุ่มที ่2 กลุ่มตาํบลหนองไม้แดง เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอ้งประชุมคณะวทิยาศาสตร ์ชั้น 2 มหาวทิยาลัย
การกีฬาแหง่ชาติ วิทยาเขตชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

5. การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 

 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ได้ดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ลงวันที ่8 มกราคม 2562 ดงันี ้
 

การดําเนินการ ช่วงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 
1. การดําเนินการก่อนการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 1  

1.1 จัดเตรียมแผนการประชุมและ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และ
ป ร ะ ส า น ส ถ า น ท่ี สํ า ห รั บ
ดําเนินการจัดประชุม 

ดําเนินการระหว่าง 
วันท่ี 2-4 กันยายน 2562 

แจ้งให้ทราบถึงกําหนดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องส่ง
หนังสือเชิญประชุม  

1.2 การแจ้ งกํ าหนดการประชุม
ล่วงหน้า 

ไม่น้อยกวา่ 15 วนั  
ก่อนการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 

ดําเนินการระหว่าง 
วันท่ี 9-10 กันยายน 2562 

แจ้งให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการ และการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย 
- ส่งหนังสือเชิญถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
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การดําเนินการ ช่วงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆไม่น้อย

กว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์หลักของโครงการ 
เฟซบุ๊กโครงการ และเว็บไซต์การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  

1.3 การรบัลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่น้อยกวา่ 15 วนั  
ก่อนการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 

ดําเนินการระหว่าง 
วันท่ี 10-23 กันยายน 2562 

เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม
การประชุมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ด้วยการ
ส่งแบบตอบรับมาทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
และอีเมล์ 

2. การประชุมกลุ่มยอ่ย คร้ังท่ี 1  
2.1 การจัดประชุมรบัฟังความ

คิดเห็นของประชาชน  
ดําเนินการเมื่อ 

วันท่ี 25 กันยายน 2562  
เวลา 09.00-12.00 น. 

 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลคลองตําหร ุ
และเวลา 13.30-16.30 น. 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ช้ัน 2  

มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตชลบรุี 
จังหวดัชลบุร ี

เพื่อนําเสนอเหตุผลและความจําเป็นของโครงการ 
สภาพปัญหาจราจรภายในพื้นท่ีปัจจุบัน รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษา ผลการ
สํารวจด้านจราจรภายในพ้ืนท่ีศึกษา และรูปแบบ
ทางเลือกทางข้ึน-ลงบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 
และรูปแบบทางเลือกทางขึ้น-ลงบริเวณจุดสิ้นสุด
โครงการ รวมทั้งเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน 
โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการ
ประชุม ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการ วีดิทัศน์ 
เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ และ พรีเซ็น
เตช่ันนําเสนอโครงการ 

2.2 การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ภายหลงัการนําเสนอรายละเอียด
โครงการโดยท่ีปรกึษา 

เปิดให้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผ่าน 2 
ช่องทาง คือ การแสดงความเห็นภายในท่ีประชุม 
และการตอบแบบสอบถาม 

3. หลังการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 1  
3.1 การรบัฟังความคิดเห็นภายหลัง

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

15 วัน  
ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1

ดําเนินการระหว่าง 
วันท่ี 25 กันยายน – 9 ตุลาคม 2562 

มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการ
ประชุม ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 
จํานวน 1 คน  

3.2 การจัดทําและเปิดเผยรายงาน
สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

ภายใน 15 วัน  
หลังการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 

ดําเนินการเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 

เผยแพร่สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์
หลักของโครงการ เฟซบุ๊กโครงการ เว็บไซต์การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย เว็บไซต์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี การขอ
ติดประกาศในสถานท่ีราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินภายในพ้ืนท่ีศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และ
ผู้นําชุมชน  
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6. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที ่1 

6.1 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 114 ราย 
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 กลุ่มตําบลคลองตําหรุ จํานวน 69 คน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 
กลุ่มตําบลหนองไม้แดง จํานวน 45 คน จําแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-1 และ
ตารางที่ 5-2 และบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปที่ 5-1 และรูปที่ 5-2 
 

ตารางที่ 6-1 ผูเ้ข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที ่1 (กลุ่มตําบลคลองตําหรุ) 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
(คน) 

1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  
- ผู้ชุมชน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 3 
- สถานพยาบาล 1 
- สถานประกอบการ 14 
-  ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ 23 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 12 
3. หน่วยงานทีท่ําหน้าทีพ่จิารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (สผ.) - 
4. หน่วยงานภาครัฐ : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 16 
5. องคก์รภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สภาอตุสาหกรรม - 
6. สื่อมวลชน - 
7. ประชาชนทั่วไป - 

รวมจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 69 
 
ตารางที่ 6-1 ผูเ้ข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที ่1 (กลุ่มตําบลหนองไม้แดง) 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
(คน) 

1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  
- ผู้ชุมชน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน - 
- สถาบันการศึกษา 2 
- สถานพยาบาล - 
- สถานประกอบการ 17 
-  ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ 14 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 12 
3. หน่วยงานทีท่ําหน้าทีพ่จิารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (สผ.) - 
4. หน่วยงานภาครัฐ : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ - 
5. องคก์รภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สภาอตุสาหกรรม - 
6. สื่อมวลชน - 
7. ประชาชนทั่วไป - 

รวมจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 45 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที ่1 

INDEX / PSK / ENRICH   5 

 

ผู้เข้าร่วมประชมุลงทะเบียน-รบัเอกสาร นายณัฐฉัตร  ฮงึวัฒนากุล (ผู้จดัการโครงการ) 
กล่าวรายงาน 

นายธีระชัย ล้อวชิระวัฏฏ์ นายกเทศมนตรีตําบลคลองตําหร ุ
กล่าวเปิดการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชมุรับฟังการนําเสนอของโครงการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชมุซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

รูปที่ 6-1   บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 เม่ือวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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ผู้เข้าร่วมประชมุลงทะเบียน-รบัเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชมุรับฟังการนําเสนอของโครงการ 

ผู้เข้าร่วมประชมุซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

 
ผู้เข้าร่วมประชมุซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

 

รูปที่ 6-2   บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 เม่ือวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.                   
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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6.2 การแสดงความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 
ในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 บริษัทที่ปรึกษาได้นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ และได้

เชิญให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งโดยที่ปรึกษาได้ชี้แจงในที่ประชุม 
รวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 6-1 และตารางที่ 6-2 

 
ตารางที่ 6-3 ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ของกลุ่มที่ 1 (กลุ่มตําบลคลองตําหรุ) 

ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ การชี้แจงเพิ่มเติมโดยที่ปรึกษา 
ด้านวิศวกรรมและการจราจร 
1. ปัญหาจ ร าจ ร ในพื้ นที่ ส่ ว น ใหญ่ เ กิ ด จ ากนิ คม

อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี และรถจากถนน  
สายหลัก มากกว่าทางพิเศษสายบูรพาวิถี ทั้งนี้ไม่เห็น
ด้วยกับการก่อสร้างทางข้ึน-ลงบริเวณหนองไม้แดง 
ควรทําสะพานข้ามจากถนนเทพรัตนไปลงตําบลบ้าน
สวนจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรได้ดีกว่า จึงเห็นด้วยกับ
รูปแบบทางเลือกที่ 3 ทางลงบริเวณถนนบ้านเก่า 

1. ปริมาณจราจรที่มาจากถนนเทพรัตนมีปริมาณจราจร
มากกว่าทางพิเศษบูรพาวิถี โดยการออกแบบทาง
เช่ือมต่อมายังถนนเล่ียงเมืองชลบุรีนั้น เพื่อลด
ปริมาณจราจรที่มาตัดกระแสจราจรบางส่วน พร้อม
กันนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาการแก้ไขปัญหา
จราจรบริเวณจุดตัดกระแสบริเวณนี้ด้วย และเมื่อได้
แนวคิดการแก้ไขจราจรบริเวณดังกล่าวแล้วจะ
นําเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ปัจจุบันการระบายรถเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ
ซิตี้ ชลบุรี ทําได้ช้า จึงเสนอให้นิคมฯ ทําการเปิดพื้นที่
ภายในนิคมฯ เพิ่มเติม เพื่อระบายรถเข้าสู่นิคมฯ 
โดยเร็ว 

2. ที่ปรึกษากําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาแก้ไขปัญหา
จราจรบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งหมด และมาตรการ
ระบายรถเข้า-ออกพื้นที่อุตสาหกรรมฯ ก็เป็น
มาตรการหน่ึงในการศึกษา 

3. เห็นด้วยกับทางขึ้น-ลงบ้านเก่ารูปแบบที่ 2 (รูปที่ 7 ใน
เอกสารประกอบการประชุม) เพราะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนน้อยที่สุด 

3. โครงการรับข้อเสนอแนะเพ่ือไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 

4. ควรสร้างจุดกลับรถบริเวณแยกถนนพานทอง-บ้านเก่า
ด้วย เพือ่ใหร้ถยนต์สามารถเขา้สู่ถนนบ้านเก่า-พาน
ทอง ได้สะดวก 

4. เป็นแนวความคิดหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจราจร แต่
ต้องพิจารณาผลกระทบกับพื้นที่ถูกเวนคืนด้วย  

5. ผู้ ใช้ รถที่ เดินทางจากจั งหวัดชลบุ รี  จะไปนิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี จะไปกลับรถที่ทางขึ้น
ทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งกลับรถค่อนข้างลําบาก ขอ
เสนอให้ทําจุดกลับรถใหม่พร้อมกับการก่อสร้างทาง
ขึ้น-ลงบริเวณถนนบ้านเก่าด้วย 

5. การกําหนดจุดกลับรถต้องพิจารณาตําแหน่งที่มี
ความปลอดภัย และต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาตัด
กระแสการจราจรเพิ่มขึ้น โดยจะรับข้อเสนอแนะ 
เพื่อไปประกอบการศึกษาต่อไป 

6. ไม่เห็นด้วยกับการทําทางขึ้น-ลง บริเวณถนนเล่ียง
เมืองชลบุรี  เพราะคาดว่าจะไม่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาจราจรได้ 

6. ทางพิเศษส่วนเช่ือมต่อขยายเล่ียงเมืองชลบุรีนั้น
เป็นการลดภาระของทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง 
และลดปัญหาจุดตัดกระแสจราจรบนถนนเทพรัตนได้ 

7. ควรทําจุดกลับรถ (U-turn) เป็นเกือกม้าหรือทางลอด
บนถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุได้ โดยดําเนินการจัดทําทุก 
2-3 กิโลเมตร 

7. จะประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

8. ควรมีช่องจราจรสําหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ 
เน่ืองจากรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิด

8. เป็นมาตรการหนึ่งในการจัดระเบียบจราจร ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทําการหารือเพิ่มเติม 
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ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ การชี้แจงเพิ่มเติมโดยที่ปรึกษา 
อุบัติเหตุ และทําให้รถใหญ่ต้องชะลอความเร็ว  เนื่องจากเมื่อเพิ่มช่องรถจักรยานยนต์อาจจะมี

ผลกระทบต่อช่องจราจรอื่นๆ  
9. ควรมีรถรับ-ส่ง หรือมี car free day ในนิคมฯ หรือ

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
9. จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา 

10. บริเวณซอยหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี 
ควรมีทางขึ้น-ลง เหมือนถนนบ้านเก่า 

10. ที่ปรึกษาจะนําไปพิจารณาประกอบเพื่อการแก้ไข
ปัญหาจราจรในภาพรวมของบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรมฯ ต่อไป 

11. ปัญหานํ้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน บริเวณป๊ัมแก๊ส ปตท. 
ใกล้แยกถนนบ้านเก่า หากแก้ไขได้จะช่วยให้รถยนต์
ขนาดเล็กไปกลับรถได้สะดวกขึ้น 

11. จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการ 

12. เ ท ศบ าลตํ า บลคลอ ง ตํ า ห รุ  ไ ด้ เ ส นอ ให้ นิ ค ม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี แบ่งเวลาเข้าทํางาน
เป็น 2 ช่วง ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรติดขัดในพื้นที่ 

12. จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการ 

13. ปัญหาเรื่องน้ําท่วม จะต้องให้แขวงทางหลวงชลบุรี 
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

13. จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการ 

14. สาเหตุปัญหาการจราจรติดขัดเกิดจากถนนพื้นล่างที่
จะเข้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ดังนั้นจึงขอ
เสนอให้ทําสะพานข้ามแยกซอยนิคมฯ เพื่อไปลงถนน
เทพรัตนเข้าเมืองชลบุรี และถนนเล่ียงเมืองชลบุรี 

14. เป็นแนวทางการพิจารณาการแก้ไขปัญหาจุดตัดอีก
วิธีหนึ่ง ซึ่งจะนํามาพิจารณาเพิ่มเติมในลําดับต่อไป 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ในการประชุมกลุ่มย่อย และประชุมสัมมนารับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ควรเชิญแขวงทางหลวง
ชลบุรีที่ 1 และกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อ
รับทราบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

1. โครงการฯ ได้เชิญตัวแทนจากแขวงทางหลวงชลบุรี
ที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับโครงการแล้ว และจะ
ประสานงานเพื่อเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

ด้านอื่นๆ 
1. ควรมีช่องทาง easy pass มากกว่าเดิม พร้อมทั้งมี

การจัดระเบียบช่องทางการจ่ายเงิน ให้รถสามารถผ่าน
เข้า-ออก ทางพิเศษได้รวดเร็ว 

1. โครงการรับข้อเสนอแนะเพ่ือไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 6-4  ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ของกลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชลบุรี (กลุ่มตําบลหนองไม้แดง) 

ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ การชี้แจง 
ด้านวิศวกรรมและการจราจร 
1. การแก้ไขปัญหาจราจร จากระดับการให้บริการจาก 

F เป็นค่าระดับการให้บรกิาร D นั้นยังไม่เหมาะสม 
ควรจะแก้ไขแลว้ได้ระดับการให้บริการเท่ากับ A 
หรือ B 

1. การสร้างทางพิเศษเป็นวิธีแก้ไขปัญหาจราจรไม่
สามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ทั้งหมด จําเป็นต้องมี
การใช้มาตรการอ่ืนๆ ร่วมด้วย ซึ่งงานในส่วนนี้จะอยู่
ในงานส่วนที่ 2 งานศึกษาผลกระทบด้านจราจร 
บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่ง
ที่ปรึกษาจะดําเนินการต่อไป 

2. เหตุใดทางขึ้นบริเวณจุดส้ินสุดบริเวณทางเล่ียงเมือง 
จึงมีความยาวมาก (อยู่บริเวณหน้าโรงแรม J&R 
Lordge) และมีความสูงของทางลาดบริเวณทางขึ้น
ประมาณเท่าใด สามารถขยับทางขึ้นให้ใกล้กับทาง
แยกต่างระดับได้หรือไม่ เนื่องจากทางข้ึนจะมี
ผลกระทบต่อการประกอบการของโรงแรม และการ
เดินทางเข้ากรงุเทพฯ ของลูกค้าและชุมชนโดยรอบ 

2. ทางขึ้นดังกล่าวจําเป็นต้องยกข้ามทางยกระดับเล่ียง
เมือง ทําให้ต้องมีความยาวของทางมาก อย่างไรก็
ตามเมื่อการออกแบบเบื้องต้นของโครงการ แล้วจึง
จะทราบความยาวที่ชัดเจนทั้งนี้ โครงการจะนํา
ข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณาประกอบด้วย 

3. จุดทางขึ้น-ลงบริเวณถนนบ้านเก่า ช่วงทางขึ้นเข้า
กรงุเทพฯ ควรมีทางลงคู่ขนานถนนเทพรัตน ดว้ย
เนื่องจากทีท่ํางานตั้งอยู่บริเวณจุดส้ินสุดโครงการ
ทางพเิศษบูรพาวิถ ี

3. รูปแบบของโครงการบริเวณถนนบ้านเก่า จะมีทางลง
บนถนนคู่ขนานถนนเทพรัตน สําหรับผู้ใช้รถในพื้นที่ 

4. ไม่เห็นด้วยกับโครงการน้ีนัก การแก้ไขปญัหาควรจะ
มีการแบ่งชว่งเวลาการทํางานให้ชัดเจนในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุร ี

4. จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการ 

5. ควรเพิ่มจุดกลับรถ (U-turn) แบบเกือกม้า บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออกนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ 
ชลบุรี  

5. บริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี 
ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการก่อสร้างสะพานกลับรถ 

6. เห็นด้วยกับรูปแบบทางเลือกที่ 1 บริเวณจุดขึ้น –ลง 
ทางเล่ียงเมืองชลบุรี ที่มีทางลงเข้าสู่จังหวัดชลบุรี 
แต่จะมีปัญหากับปริมาณรถที่มาใช้บริการตลาดนัด
นินจา หรือไม่ 

6. โครงการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาตําแหน่งทางลง 
เข้าสู่จังหวัดชลบุรี ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ต่อไป 

7. ไม่เห็นด้วยกับสะพานกลับรถเกือกม้าบริเวณถนน
เล่ียงเมืองชลบุรี เพราะจะทําให้เกิดปัญหาจราจร
ติดขัด และทําลายทัศนียภาพ ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวมี
จุดกลับรถที่สะพานข้ามถนนศุขประยูรอยู่แล้ว 

7. สะพานกลับรถถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เป็นหนึ่งใน
รูปแบบที่ที่ปรึกษาจะพิจารณาซึ่งอาจจะมีหรือไม่มี 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

8. ขอให้พิจารณาปัญหานํ้าท่วมขงัที่เกิดจากฝนตกหนัก
ในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณไหล่ทางของถนนเทพรัตน 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) กรณทีี่มีการพัฒนา
โครงการ 

8. ปัจจุบันกรมทางหลวงได้พิจารณาออกแบบที่จะขยาย
และปรับปรุงทางหลวงถนนเทพรัตน (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 34) ทางเท้า และท่อระบายน้ํา ซึ่ง
โครงการจะได้ประสานกับกรมทางหลวงในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป 
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ประเด็นคําถาม ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ การชี้แจง 
9. ตําแหน่งของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จะอยู่ทีเ่ดิม

หรือย้ายไปทีใ่หม่ อยู่บริเวณใด 
9. อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา

ของโครงการ แต่จะพยายามคงตําแหน่งด่านเก็บค่า
ผ่านทางไว้ที่เดิมให้มากที่สุด 

10. ควรเพิ่มจดุกลับรถบริเวณแยกถนนบ้านเก่า 
นอกเหนอืจากทําทางขึ้น-ลง 

10. บางรูปแบบของโครงการอาจจะมีจุดกลับรถบริเวณ
แยกถนนบ้านเก่าด้วย ทั้งนี้ต้องพิจารณาปริมาณ
จราจร จุดกลับรถเดิม ความปลอดภัย รวมทั้งความ
เหมาะสมทางด้านวิศวกรรมร่วมด้วย 

11. ควรทําทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมบริเวณถนนทางเข้านิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี เหมือนกับรูปแบบ
ถนนบ้านเก่า แต่ไม่มั่นใจว่าจะช่วยแก้ไขปญัหาได้ดี
ขึ้นหรอืไม่ 

11. จะนําไปพิจารณาประกอบเพื่อการแก้ไขปัญหา
จราจรในภาพรวมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ 
ต่อไป 

12. บริเวณทางลงเข้าสู่ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี เป็นทางลง
มีกี่ช่องจราจร  และมีการเวนคืนพื้นที่หรือไม ่

12. ทางลงบริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีจะมีจํานวน 2 
ช่องจราจรออกทางคู่ขนานและทางหลัก โดยไม่มีการ
เวนคืนที่ดินเพิ่มเติม 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ปั ญ ห า จ ร า จ ร ติ ด ขั ด ใ น พื้ น ที่ เ กิ ด จ า ก นิ ค ม

อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี เป็นหลัก จึงควรมี
ตัวแทนนิคมฯ มาร่วมคุยเสวนา แสดงความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน หรือแสดง
แผนการแก้ไขปัญหาของนิคมฯ ให้ชุมชนได้รับทราบ

1. โครงการฯ ได้เชิญตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ ชลบุรี เข้าร่วมประชุมกับโครงการแล้ว 
และจะประสานงานกับนิคมฯเพื่อเข้าร่วมประชุมใน
การประชุมครั้งต่อไป 

2. ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องควรมาร่วมประชุม เช่น นิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี สถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองชลบุรี และเทศบาลตําบลหนองไม้แดง 
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2. โครงการจะพิจารณาดําเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group) สําหรับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป 

 
6.3 การแสดงความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 114 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับ 
57 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของผู้ร่วมประชุมทั้งหมด สามารถสรุปผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการดังน้ี 

1) ความคิดเห็นต่อรูปแบบทางขึน้-ลง บริเวณจดุเร่ิมต้นโครงการ (บริเวณถนนบ้านเก่า) 

 รูปแบบที่ 1 

   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.9 เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 1 โดยให้เหตุผลประกอบว่า
รถยนต์ที่มาจากกรุงเทพมหานครสามารถลงก่อนแล้วสามารถตรงไปเมืองชลบุรีหรือเข้าสู่ถนนบ้านเก่าได้ สร้าง
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด เพิ่มช่องทางการเดินทาง และลดการจรจรที่ติดขัด ส่วนร้อยละ 
28.1 ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 1 โดยให้เหตุผลประกอบว่า อาจทําให้ช่องจราจรมีจํานวนลดลง นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีทางเช่ือมต่อมอเตอร์เวย์และเพิ่มช่องจราจรด้วย 
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 รูปแบบที่ 2 

   ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50.9 ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 โดยให้เหตุผลประกอบว่า 
ไม่สามารถแยกการใช้ถนนและประเภทของยานพาหนะ ส่วนร้อยละ 49.1 เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 โดยให้เหตุผล
ประกอบว่า สร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด รถยนต์ที่มาจากกรุงเทพมหานครสามารถลง
ก่อนแล้วสามารถตรงไปเมืองชลบุรีได้ และลดการจรจรที่ติดขัดได้  

 รูปแบบที่ 3 

   ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 52.6 ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 3 โดยให้เหตุผลประกอบว่า
อาจทําให้ช่องจราจรมีจํานวนลดลง และมีการเวนคืนมากเกินไป ส่วนที่เหลือร้อยละ 47.4 เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 3 
โดยให้เหตุผลประกอบว่า เป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทาง ลดการจรจรที่ติดขัด และมีทางกลับรถบริเวณถนนเล่ียงเมือง  

2) ความคิดเห็นต่อรูปแบบทางขึน้-ลง บริเวณจดุสิ้นสุดโครงการ (บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 

 รูปแบบที่ 1 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.2 เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 1 โดยให้เหตุผลว่าไม่ซับซ้อน 

ไม่มีผลกระทบต่อการเวนคืน รถยนต์ที่มาจากกรุงเทพมหานครสามารถลงก่อนแล้วสามารถตรงไปเมืองชลบุรีได้ และ
ช่วยลดจํานวนรถยนต์ที่จุดตัดที่ 2 ให้เข้าเล่ียงเมืองและกลับรถขึ้นบูรพาวิถีได้เลย ส่วนร้อยละ 36.8 ตอบว่าไม่เห็นด้วย
กับรูปแบบที่ 1 โดยให้เหตุผลประกอบว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจร นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าควรสร้างทาง
เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ และลดระดับทางขึ้นให้อยู่ในระดับเดียวกันกับทางลง 

 รูปแบบที่ 2 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 64.9 ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 โดยให้เหตุผลประกอบว่า 

ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจร ธุรกิจด้านข้างสะพานได้รับผลกระทบ และไม่เห็นด้วยอย่างมากกับการทําสะพานกลับ
รถที่ถนนเล่ียงเมือง ส่วนร้อยละ 33.3 เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 โดยให้เหตุผลประกอบว่า รถยนต์ที่มาจาก
กรุงเทพมหานครสามารถลงก่อนแล้วสามารถตรงไปเมืองชลบุรีได้ ช่วยลดจํานวนรถยนต์ที่จุดตัดที่ 2 ให้เข้าเล่ียงเมือง
และกลับรถขึ้นบูรพาวิถีได้เลย ช่วยเพิ่มช่องทางการเดินรถได้อีก 1 ช่องทาง และทําให้สภาพการจราจรคล่องตัว 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าถ้าลงทางเล่ียงเมืองจะทําให้มีรถติดที่ถนนเล่ียงเมืองเพิ่มขึ้น ควรยกเลิกสะพานกลับรถ
เนื่องจากปริมาณรถไม่ได้เยอะมาก และลดระดับทางขึ้นให้อยู่ในระดับเดียวกันกับทางลง 

 รูปแบบที่ 3 
 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 52.6 ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 3 โดยให้เหตุผลว่าธุรกิจ

ด้านข้างสะพานได้รับผลกระทบ จะมีจุดตัดมากเกินไป และไม่เห็นด้วยอย่างมากกับการทําสะพานกลับรถที่ถนนเล่ียง
เมือง ที่เหลืออีกร้อยละ 47.4 เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 3 โดยให้เหตุผลประกอบว่า เป็นข้อดีไม่ซับซ้อน  ไม่มีผลกระทบ
ด้านการเวนคืน รถยนต์ที่มาจากกรุงเทพมหานครสามารถลงก่อนแล้วสามารถตรงไปเมืองชลบุรีได้ และช่วยเพิ่มช่อง
ทางการเดินรถได้อีก 1 ช่องทาง นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะว่ายกเลิกสะพานกลับรถเน่ืองจากปริมาณรถไม่ได้เยอะ
มากและลดระดับทางขึ้นให้อยู่ในระดับเดียวกันกับทางลง 
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3) การคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
 ระยะก่อสร้าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบในระยะก่อสร้าง ดังนี้ 
ผลกระทบด้านบวก 
 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.1 
 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภาคตะวันออก ร้อยละ 19.3  

   ผลกระทบด้านลบ 
 การพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 84.2 
 ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ร้อยละ 77.2  
 เสียงดังจากการก่อสร้าง ร้อยละ 75.4  
 การเดินทางใช้เวลานานขึ้น ร้อยละ 71.9  
 เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและถนนชํารุด ร้อยละ 64.9  
 แรงส่ันสะเทือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.4  
 ทําให้เกิดนํ้าท่วม การระบายนํ้าไม่ดี ร้อยละ 40.4  
 เกิดความไม่สะดวกในการค้าขาย ร้อยละ 29.8  
 อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.1  
 ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.8  
 ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและพลังงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.8  
 คุณภาพนํ้าในแหล่งน้ําสาธารณะเส่ือมโทรม ร้อยละ 14.0  
 เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้ามาในพื้นที่ ร้อยละ 7.0 

 ระยะดําเนินการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบในระยะดําเนินการ ดังนี้ 
ผลกระทบด้านบวก 
 สามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดรถติดบนถนนสุขุมวิทด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ชลบุรี และบนถนนโครงข่ายโดยรอบ ร้อยละ 54.4 
 การจราจรโดยรวมคล่องตัวขึ้น ร้อยละ 45.6  
 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางทําให้สะดวกยิ่งขึ้น ร้อยละ 42.1  
 ประหยัดเวลาในการเดินทางมีสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 42.1 
 เพิ่มโครงข่ายการคมนาคมเดินทางมากขึ้น ร้อยละ 35.1 
 เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ร้อยละ 19.3 
 ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานเชื้อเพลิง ร้อยละ 19.3  

   ผลกระทบด้านลบ 
 ฝุ่นละอองและอากาศเสียจากรถที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ 26.3 
 เสียงดังจากรถที่ใช้เส้นทางโครงการ ร้อยละ 26.3  
 แรงส่ันสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจากยานพาหนะ ร้อยละ 21.1 
 ทําให้เกิดนํ้าท่วม การระบายนํ้าไม่ดี ร้อยละ 21.1  
 ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากผู้ใช้เส้นทาง ร้อยละ 19.3 
 เกิดความไม่สะดวกในการประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 15.8  
 อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะที่ใช้โครงการ ร้อยละ 10.5  
 เพิ่มปัญหาจราจรติดขัด ร้อยละ 3.5 
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4) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ 

  เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างและดําเนินการในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่            
(ร้อยละ 75.4) เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ โดยให้เหตุผลประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 

- ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรให้ดีขึ้น  
- เป็นการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับเศรษฐกิจในอนาคต  
- ควรแก้ปัญหาการจราจรด้านอื่นๆ ไปด้วย  

สําหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.0 โดยให้เหตุผลประกอบที่สําคัญ ได้แก่  
- ระยะทางใกล้เกินไป  
- โครงการไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหารถติดจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 
- ทําให้เศรษฐกิจแย่ลง ค้าขายไม่ได้  

ทั้งน้ีอีกร้อยละ 10.5 ไม่มีความเห็น โดยให้เหตุผลประกอบที่สําคัญ คือ ปัญหาเกิดจากการระบายน้ํา              
ไม่ทันช่วงเวลาฝนตก จึงทําให้รถเกิดการสะสม  

5) ประเด็นที่โครงการควรให้ความสําคัญ 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 38.6 ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญในการศึกษา ได้แก่ 
 (1)  การจัดการระบบจราจรช่วงการก่อสร้างไม่ให้ติดขัด 
 (2)  ควรดูแล วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และส่ิงแวดล้อมให้ดีด้วย เช่น ฝุ่นละออง ควัน และเสียงดัง เป็นต้น 
 (3)  การเวนคืนที่ดิน 
 (4)  การเอื้อประโยชน์ให้กับนิคมมากเกินไป 
 (5)  การกลับรถของประชนชนที่จะเข้าเมืองชลบุรี 
 (6)  ปัญหานํ้าท่วมหรือนํ้าระบายช้า 

6) ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ หลากหลายประการ ดังนี้  
 (1)  ควรแจ้งกําหนดการผ่านทางโทรศัพท์ 
 (2) ควรพิจารณาสะพานกลับรถบริเวณทางเล่ียงเมืองอีกครั้ง  
 (3) ไม่เห็นด้วยในการพัฒนาโครงการ 
 (4) ควรศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด  
 (5)  ควรให้ความรู้ความเข้าใจกับประชนชน 

(6) พิจารณาปริมาณรถยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 (7) ควรทําถนนยกกระดับข้ามจุดตัดที่ 2 เพื่อให้รถบริเวณหน้านิคมไม่ตดักระแสกับรถที่จะไปทางเล่ียงเมือง 
 (8) ควรสร้างสะพานลอยบริเวณด้านหน้าทางเข้าและทางออกจากนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี 
 (9) ควรดูแลบริหารจัดการการดําเนินงานให้มีความสะดวกในการใช้ทาง โดยเฉพาะช่วงก่อสร้าง 
 (10) ควรพิจารณาทําทางรถจักรยานยนต์ในการข้ามทางกลับรถโดยเฉพาะ 
 (11) ควรขยับทางขึ้นทางด่วนให้ส้ันลง  
 (12) ควรทําการแก้ไขรถที่จะเข้าและออกจากนิคมก่อน ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้หรือไม่พอใช้ค่อยทําทางด่วนเพิ่ม 
 
 
 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที ่1 
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7. การแสดงความคิดเห็นภายหลังการประชุม 
จากการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นภายหลังการประชุมแบบออนไลน์ พบว่ามีผู้ตอบแบบแสดงความ
คิดเห็นออนไลน์ภายหลังการประชุมมีจํานวน 1 ท่าน โดยให้ความเห็นดังนี้ 

 1) ระหว่างก่อสร้างต้องให้ความสําคัญเรื่องความสะอาดและความสะดวกของการจราจร 
 2) ระยะดําเนินการจะต้องพิจารณาเรื่องระดับเสียง และความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  
8. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 www.buraphawithi-extension.com 
 
 บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและประมาณราคา 
 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด 

นายธนิสร์ สมเจตนะพันธ์ และนางสาวพัชราภรณ์ โพธิลา 
 เลขที่ 1/814 ซ.60 (กม.60)ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

 โทรศัพท์ 0 2532 3623-33 
 โทรสาร 0 2532 3566 
 
 บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จํากัด 
 นายจงสฤษฏ์ิ จงอุดมการณ์ 
 เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ช้ัน 15 ห้องเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท์ 0 2617 0429 
 โทรสาร 0 2617 0426 
 
 บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จํากัด 
 นายวรพัชร วิชัยสุชาติ และนางสาวนวลฉวี รูปขําดี 
  เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท์ 0 2522 7369, 0 2522 7365-9 
  โทรสาร  0 2522 7368 
 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
 


