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1. บทนํา 

1.1 เหตุผลและความจําเปน 

 จากการประชุมหารือเร่ืองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ        
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคมเปนประธาน ไดมีการหารือเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ชวงจากทางลงทางพิเศษ
บูรพาวิถีบริเวณดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการกอสรางทางเชื่อมตอทาง
พิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) โดย 
ที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และ ทล. พิจารณา จุดเชื่อมตอ
ดังกลาว ซึ่งตอมาไดมีการประชุมรวมกันระหวาง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมได
มอบหมายให กทพ. เปนผูดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบดานการจราจร 
(Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหาการจราจรบน
โครงขายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ     
ภาคตะวันออก (EEC) และเปนการแกปญหาการจราจรทั้งระบบอยางยั่งยืน 

 กทพ. จึงวาจางที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด เพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมี
แนวคิดในการศึกษาและแกไขปญหาจราจร ดังนี้ 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการ
กอสรางทางเชื่อมตอจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถบริเวณดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยการกอสราง 
ทางข้ึน-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบดานการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหา
การจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบใหสามารถรองรับปริมาณจราจรไดอยางเพยีงพอและมีประสิทธิภาพ 

 พรอมกันนี้ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธโครงการตลอดชวง
ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ ได
มีสวนรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เสนอประเด็นหวงกังวล และไดแสดงความคิดเห็นอยางครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการประเมนิ ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) พ.ศ. 2562  

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม INDEX / PSK / ENRICH 
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 สําหรับกิจกรรมการดําเนินงานในคร้ังนี้ เปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 (สรุปผล
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) ซึ่งเปนกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งรวมถึงผูแทนของหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในพื้นที่ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบผล
การศึกษาดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม  รวมทั้งมาตรการปองกัน และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึน และเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษา ซึ่งโครงการจะไดนําไปพิจารณา
ประกอบในการปรับปรุงรายงานการศึกษาความเหมาะสมและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษ 
บูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี- 
ถนนสุขุมวิท 

2) เพื่อสํารวจและออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-
ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลงบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท โดยใหมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามรายละเอียดที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กําหนด 

4) เพื่อศึกษาผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหาการจราจรบนโครงขายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการในการแกไขปญหาการจราจรดังกลาวทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 

1.3 พ้ืนที่ศึกษา 

 พื้นที่เปาหมายของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 มุงเนนพื้นที่ศึกษาตามแนวสายทาง
ของโครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสายทางซึ่งอยูในเขต
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงโครงขายคมนาคมภายในพื้นที่ เชน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3466 (ถนนบานเกา) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย 7)  

1.4 สรุปผลการศึกษาดานวิศวกรรม 

1.4.1  แนวสายทางโครงการ 

 โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีจุดเร่ิมตนเชื่อมตอจากจุดสิ้นสุดของทาง
พิเศษบูรพาวิถีในปจจุบัน เปนโครงสรางเปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจร (3 ชองตอทิศทาง) อยูบนเกาะกลางของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ผานดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คลองตําหรุ เทสโก โลตัส 
พลัสมอลล และมีจุดสิ้นสุดโครงการอยูบริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทาง 4.4 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1-1 
 

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม INDEX / PSK / ENRICH 
โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ี



รายงานสรุปผลการจัดประชุมรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน  3  
และประชาสัมพันธโครงการ ครั้งที่ 3 

 

 

 

รูป
ที่ 

1-
1 

แน
วส

าย
ทา

งข
อง

โค
รง

กา
รท

าง
เช

ื่อม
ตอ

ทา
งพิ

เศ
ษบ

รูพ
าวิ

ถีแ
ละ

ถน
นเ

ลี่ย
งเ

มือ
งช

ลบ
ุรี 

 

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม INDEX / PSK / ENRICH 
โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ี



รายงานสรุปผลการจัดประชุมรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน  4  
และประชาสัมพันธโครงการ ครั้งที่ 3 

 

1.4.2 รูปแบบโครงสรางทางยกระดับ 

 โครงสรางทางยกระดับของโครงการมีความสูงประมาณ 14.50 เมตร จากระดับผิวถนนเทพรัตน ผิวทางขนาด 
6 ชองจราจร (3 ชองจราจรตอทิศทาง) ความกวางของชองจราจร ชองละ 3.50 เมตร ความกวางไหลทาง 2.70 เมตร 
โดยรูปแบบโครงสรางทางยกระดับเปนคานกลองชนิดหลอสําเร็จแบบ Dual Cell Segmental Box Girder โดยมี
ลักษณะเปนคานคอนกรีตรูปกลองสี่เหลี่ยมคางหมูภายในกลวงแบบกลองเดี่ยวขนาด 3 ชองจราจร 2 กลอง 
(Segment) ความกวางรวม 14.00 เมตร มีความยาวชวงสะพาน (Span) ระหวาง 30.00 – 45.00 เมตร  

 สําหรับรูปแบบโครงสรางทางข้ึน-ลงโครงการจะเปนทางขนาด 1 ชองจราจร ความกวางของชองจราจร 4.50 
เมตร ความกวางไหลทาง 1.00 เมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่ไดจากผลการวิเคราะหและคาดการณในอนาคต 
โดยกําหนดใหเปนโครงสรางรูปกลองหลอสําเร็จ 

1.4.3 รูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ 

 ตลอดแนวสายทางโครงการฯ มีทางข้ึน-ลง จํานวน 2 แหง ไดแก ทางข้ึน-ลงบริเวณจุดเร่ิมตนโครงการ และ
ทางข้ึน-ลงบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ ดังนี้ 

 1) ทางขึ้น-ลง ของจุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนนบานเกา 
ทางขึ้น :  ออกแบบทางข้ึนขนาด 1 ชองจราจร (ทิศทางไปกรุงเทพฯ) โดยเร่ิมยกระดับจาก ถนนบานเกา ขาม

ถนนเทพรัตน และเลี้ยวขวาไปตามแนวถนนเทพรัตน เชื่อมตอบริเวณทางข้ึนทางพิเศษบูรพาวิถี
ปจจุบัน (ระดับที่ 2) จํานวน 1 ชองจราจร และมีอีก 1 ชองจราจรลงไปเชื่อมกับทางคูขนาน
ถนนเทพรัตน 

ทางลง :  ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร แยกจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีปจจุบัน (ระดับที่ 2) เลี้ยว
ซายเขาเชื่อมตอกับถนนบานเกา จึงมีความจําเปนจะตองขยายเขตทางบนถนนบานเกาเพิ่มข้ึน 
เพื่อรองรับโครงสรางของทางลง และยังคงจํานวนชองจราจรบนระดับพื้นของถนนบานเกาให
มีความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่ไมนอยไปกวาเดมิ 

 2) ทางขึ้น-ลง ของจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
ทางขึ้น :  ออกแบบทางข้ึนขนาด 1 ชองจราจร (ทิศทางไปกรุงเทพฯ) โดยเร่ิมจากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

บริเวณคอสะพาน และยกระดับในแนวเดียวกับทางแยกตางระดับหนองไมแดง ขามถนนเทพรัตน 
และเลี้ยวซายเขาเชื่อมตอกับทางพิเศษบูรพาวิถี (สวนตอขยาย) 

ทางลง :  ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร (เชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) โดยเร่ิมลดระดับลงจาก
จุดสิ้นสุดทางพิเศษบูรพาวิถี (สวนตอขยาย) ขนานกับสะพานยกระดับเลี้ยวซายของ ทล. 
ในระดับที่ 2 เลี้ยวซายและลดระดับลงมาเชื่อมตอกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยภาพจําลอง
รูปแบบทางข้ึน-ลงของโครงการ แสดงดังรูปที่ 1-2 และรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-2 ภาพจําลองทางขึ้น-ลงของจุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนนบานเกา 
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รูปที่ 1-3 ภาพจําลองรูปแบบทางขึ้น-ลงของจุดสิ้นสดุโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
 

1.4.4 ดานเก็บคาผานทาง 

ดานเก็บคาผานทางของโครงการ ไดทําการออกแบบไว 2 แหง คือ 
1) ดานเก็บคาผานทางที่ 1 (ดานชลบุรี-บานเกา) ที่ กม.53+800 เปนการปรับปรุงดานเก็บคาผานทางชลบุรี

ในปจจุบัน ใชสําหรับรองรับปริมาณจราจรที่ข้ึน-ลงของถนนเทพรัตนและถนนบานเกา ประกอบดวยจํานวนชองเก็บคาผาน
ทางทั้งหมด 12 ชอง (6 ชองตอทิศทาง) ประกอบดวย ชองเก็บคาผานทางระบบ Easy Pass ทิศทางละ 2 ชอง และชอง
เก็บคาผานทางระบบเงินสด ทิศทางละ 4 ชอง ดังแสดงในรูปที่ 1-4 
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2) ดานเก็บคาผานทางที่ 2 (ดานเลี่ยงเมืองชลบุรี) ที่ กม.55+100 ใชสําหรับรองรับปริมาณจราจรที่ข้ึน-ลงของถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี ประกอบดวยจํานวนชองเก็บคาผานทางทั้งหมด 8 ชอง (4 ชองตอทิศทาง) ประกอบดวย ชองเก็บคาผาน
ทางระบบ Easy Pass ทิศทางละ 2 ชอง และชองเก็บคาผานทางระบบเงินสด ทิศทางละ 2 ชอง ดังแสดงในรูปที่ 1-5 
 

 

รูปที่ 1-4 รูปตัดและภาพจําลองของดานเก็บคาผานทางชลบรีุ-บานเกา ที่ กม.53+800 
 

 

 

รูปที่ 1-5 รูปตัดและภาพจําลองดานเก็บคาผานทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.55+100 
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1.4.5 ระบบจดัเก็บคาผานทางและดานเก็บคาผานทาง 

  ระบบจัดเก็บคาผานทางของโครงการฯ เปนระบบปด (Closed System) เก็บคาผานทางตามระยะทางที่
เกิดข้ึนจริง โดยรับบัตรที่ทางข้ึน และคืนบัตรที่ทางลง รูปแบบเดียวกันกับโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีในปจจุบัน โดยมี
ดานเก็บคาผานทางของโครงการ จํานวน 2 แหง คือดานชลบุรี-บานเกา และดานเลี่ยงเมืองชลบุรี มีจํานวนชองเก็บคา
ผานทางรวมทั้งหมด 20 ชอง ประกอบดวยระบบชองเก็บคาผานทางแบบใชพนักงาน (MTC) และระบบชองเก็บคา
ผานทางแบบอิเล็กทรอนิกส (ETC) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1-6 และตารางที่ 1-1 
 

 
ดานชลบุรี-บานเกา 

ดานเลี่ยงเมืองชลบุรี 

 
  รูปที่ 1-6 รูปแบบการเก็บคาผานทางของโครงการ 

ตารางที่ 1-1 สรุปจํานวนชองเก็บคาผานทางของระบบ MTC และระบบ ETC 

ดานเก็บคาผานทาง 
ประเภท
ชองทาง 

ระบบเก็บคา
ผานทางแบบใช

พนักงาน : 
รถบรรทุก 

(MTC Track) 

ระบบเก็บคา
ผานทางแบบใช

พนักงาน : 
รถยนต 

(MTC CAR) 

ระบบเก็บคา
ผานทางแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

(ETC) 
 

ระบบเก็บคาผานทาง
แบบอิเล็กทรอนิกส
แบบผสม ไมมีไมก้ัน 

(ETC SLFF) 
รวม 

1.ดานชลบุร-ีบานเกา ขาเขา 2 ชอง พรอม
เคร่ืองจายบัตร
อัตโนมัติ (ATD) 

1 ชอง พรอม
เคร่ืองจายบัตร
อัตโนมัติ (ATD) 

2 ชอง 1 ชอง 6 ชอง 

ขาออก 2 ชอง 1 ชอง 2 ชอง 1 ชอง 6 ชอง 
2.ดานเลี่ยงเมืองชลบุร ี ขาเขา 1 ชอง พรอม

เคร่ืองจายบัตร
อัตโนมัติ (ATD) 

1 ชอง พรอม
เคร่ืองจายบัตร
อัตโนมัติ (ATD) 

1 ชอง 1 ชอง 4 ชอง 

ขาออก 1 ชอง 1 ชอง 1 ชอง 1 ชอง 4 ชอง 
หมายเหตุ : ATD คือ เคร่ืองจายบัตรอัตโนมัติ (Automatic Ticket Dispenser)  
  SLFF คือ ชอง ETC แบบผานตลอด ไมมีไมกั้น (Single Lane Free Flow) 
  Dual mode คือ ชองทางรับการเก็บเงินไดสองรูปแบบทั่งแบบเงินสด และ ETC 
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1.4.6 การออกแบบระบบควบคุมการจราจรและอํานวยความปลอดภัย 

 การออกแบบระบบสั่งการหรือระบบการควบคุมความปลอดภัยดานการจราจร สามารถควบคุมไดที่อาคารดานฯ 
รวมทั้งออกแบบเพื่อรองรับการสั่งการจากศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB 4) ของ กทพ.ระบบควบคุมความ
ปลอดภัยดานการจราจรของโครงการฯ ประกอบดวย 

- ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television System : CCTV)  
- ระบบปายแสดงเคร่ืองหมาย (Matrix Sing System : MS)  
- ระบบปายแจงขอความแบบเปลี่ยนขอความได (Variable Message Sign : VMS) 
- ระบบโทรศัพทฉุกเฉิน (Emergency Telephone System)  
- ระบบโทรศัพท IP-Phone (IP Phone System)  
- ระบบสัญญาณแจงเตือนเพลิงไหมในอาคาร (Fire Alarm System)  
- ระบบนาฬิกา (Clock System)  
- ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล (Network System) 

1.4.7 แผนการดําเนินโครงการ 
 คาดวาจะเร่ิมกอสรางโครงการในเดือนมกราคม พ.ศ.2566 และเปดใหบริการเดือนมกราคม พ.ศ.2568 
 
1.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 งานศึกษาความเหมาะสมฯ มีระยะเวลาดําเนินงานในการศึกษาและจัดทํารายงาน เร่ิมตั้งแตวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเมื่อทํารายงานตางๆ แลวเสร็จ เปนข้ันตอนการทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 1-7 

2. การดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสมัพันธโครงการ 

 การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธโครงการ มีกรอบและแนวทางการ
ดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมี
สวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2562 สําหรับการดําเนินงานในคร้ังนี้เปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 3  
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนาํเสนอผลการศึกษาดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ-การเงิน และสิ่งแวดลอม และเพื่อรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอผลการศึกษาและการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะไดนําไปปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครบถวนสมบรูณและประชาชนเกิดความมั่นใจตอโครงการ  
 ในการนี ้ไดมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการและเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ ใหผูมีสวนเก่ียวของได
รับทราบและมีความพรอมในการรวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ โดยสามารถสรุปการดําเนินงาน 
ดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธโครงการไดดังตารางที่ 2-1 
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การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม

การกําหนดแนว
สายทางเลือก

การคัดเลือกแนวสายทางและ
รูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ

แนวสายทางและรูปแบบทาง
ขึ้น-ลงท่ีเหมาะสมของ

โครงการ

การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
• ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ
• โครงขายถนนทางพิเศษ
• นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนา

• การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ แผนที่ 
   ภาพถายทางอากาศ
• การใชประโยชนที่ดิน ขอจํากัดการใช
   พ้ืนที่ แหลงที่ออนไหวตอผลกระทบ
การสํารวจภาคสนามเบ้ืองตน

การกําหนดเกณฑการคัดเลือก
• ดานวิศวกรรม
• เศรษฐกิจการเงิน
• ผลกระทบส่ิงแวดลอม

การพบปะหารือเจาหนาที่ในพ้ืนที่
สําคัญ/ผูนําชุมชน/การสัมภาษณ

ผูใหขอมูล (สิงหาคม 2562)

การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 1
 (29 สิงหาคม 2562)

การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1
 (25 กันยายน 2562)

การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 2
 (15  กรกฎาคม 2563)

- การสัมภาษณรายบุคคล
- การสํารวจความคิดเห็น
   ของประชาชน
(31 ก.ค. 2563 – 7 ส.ค. 2563)

- การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2
- (25 สิงหาคม 2563)

การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 3
 (27 ตุลาคม 2563)

กา
รม

ีสว
นร

วม
ขอ

งป
ระ

ชา
ชน

การศึกษาวิเคราะหดาน
เศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาดาน
วิศวกรรม

การศึกษาดาน
ส่ิงแวดลอม

การศึกษาวิเคราะห์

อัตราค่าผา่นทาง

การศึกษาวิเคราะห
ทางดานเศรษฐกิจ

การศึกษาวิเคราะห
ทางดานการเงิน

การศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและการบริหาร

โครงการ

การสํารวจขอมูลดาน
วิศวกรรมและการจราจร

การพัฒนาแบบจําลองการ
ขนสงและการคาดการณ

ปริมาณการเดินทาง

การออกแบบเบื้องตน

การสํารวจขอมูลและเก็บตัวอยาง
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

การจัดทํามาตรการปองกัน แกไข 
และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม

การจัดทํารางรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)

การจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เสนอ

ตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(สผ.)

การจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เสนอ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(กก.วล.)

การศึกษาผลกระทบดานการจราจร 
(Traffic Impact Assessment)

งานสํารวจและรวบรวม
ขอมูลดานจราจร

งานวิเคราะหผลกระทบ
ดานจราจร

งานจัดทําแผนการแกไขปญหาจราจร
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

 

รูปที่ 1-7 ขั้นตอนการศึกษาและดําเนินงานโครงการฯ 
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ตารางที่ 2-1 การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธของโครงการ 

รายละเอียดการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 
1. การดําเนินการกอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 
   1.1 ขั้นเตรียมการ 

- กําหนดทีมงาน/ผูรับผิดชอบ  

- เตรียมความพรอมดานขอมูล บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

วันท่ี 28-30 กันยายน 2563 

1.2 ขั้นการวางแผน 

- วิ เคราะหและสังเคราะหขอมูล ซ่ึงรวมถึง วิ เคราะหและกําหนด
กลุมเปาหมาย กําหนดรปูแบบ เทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสม  

- ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานท่ี การเตรียมความพรอมของ
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย ฯลฯ 

- จัดทําแผนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 ใหมี
ความชัดเจน และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

วันท่ี 1-6 ตุลาคม 2563 

1.3 ขั้นนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

- จัดเตรียมส่ือ แผนพับ ปายประชาสัมพันธ และเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ 
(เชน หนังสือเชิญ ประกาศ แบบสอบถาม) 

ดําเนินการระหวางวันท่ี 1-25 ตุลาคม 2563 

- สงหนังสือเชิญเขารวมประชุม และหนังสือขอความอนุเคราะหติด
ประกาศ ฯลฯ พรอมขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงการ 

ดําเนินการระหวางวันท่ี 7-9 ตุลาคม 2563 
(ไมนอยกวา 15 วัน กอนการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน) - ปดประกาศและประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ไดแก ปายไวนิล

ประชาสัมพันธ โปสเตอรประชาสัมพันธ เว็บไซตหลักของโครงการ และ
เว็บไซตการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

- เปดรับลงทะเบียนลวงหนาเพ่ือใหผูท่ีสนใจเขารวมการประชุมสามารถ
แจงความประสงคไดดวยการสงแบบตอบรับมาทางไปรษณีย โทรศัพท 
โทรสาร และอีเมล 

ดําเนินการระหวางวันท่ี 10-26 ตุลาคม 2563  

2. การดําเนินการระหวางการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 

- นําเสนอผลการศึกษาดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และนําเสนอราง
มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 
เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ รวมท้ังเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียและประชาชน โดยมีส่ือประชาสัมพันธ
และเอกสารประกอบการประชุม ประกอบดวย บอรดนิทรรศการ วีดิทัศน  

วันท่ี 27 ตุลาคม 2563  
เวลา 8.30-12.00 น. 
ณ หองรัตนแกรนดบอลรูม ชั้น 12  
โรงแรมรัตนชล 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม แผนพับ และพรีเซ็นเตช่ันนําเสนอโครงการ 
และไดถายทอดสด (Live) บรรยากาศการประชุมในเว็บเพจของโครงการดวย 

 

- เปดใหแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผาน 2 ชองทาง คือ การแสดง
ความเห็นภายในท่ีประชุม และการตอบแบบสอบถาม 

- บันทึกการประชุม ดวยการจดบันทึก และการบันทึกวิดีโอตลอดชวง 
การประชุม 

3. การดําเนินการหลังการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 

- เปดรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
อยางตอเน่ืองผานชองทางตาง ๆ ไดแก แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน 
โทรศัพท โทรสาร เว็บไซตของโครงการ และอีเมล 

วันท่ี 28 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน  2563 

- การจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

- เปดเผยรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 
(สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) ผานชองทางตาง ๆ   

ต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม INDEX / PSK / ENRICH 
โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ี
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ตารางที่ 2-1 การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธของโครงการ (ตอ) 

รายละเอียดการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 
ไดแก เว็บไซตหลักของโครงการ Facebook ของโครงการ เว็บไซต 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย  เว็บไซตการมีสวนรวมของประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปาย Poster ประชาสัมพันธโครงการ 
การขอติดประกาศในสถานท่ีราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน
พ้ืนท่ีศึกษา และหนังสือจัดสงสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นฯ ให
ผูใหญบาน กํานัน และผูนําชุมชน 

ต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

3.  การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 

3.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม การออกแบบเบื้องตนของโครงการ 
ครอบคลุมถึงขอมูลรายละเอียดโครงการ รูปแบบโครงสรางและองคประกอบที่สําคัญ  ตลอดจนกิจกรรมและแผนการ
ดําเนินงานในระยะตาง ๆ ของโครงการ 

2) เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ-การเงิน และการบริหารจัดการของ
โครงการ 

3) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนจาก
การกอสรางและดําเนินงานโครงการ  รวมทั้งมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

4) เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะตอโครงการ ทั้งในประเด็นผลการศึกษาดาน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ-การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการในการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ   

3.2 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายของการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ) ซึ่งไดพิจารณาใหครอบคลุมตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2562 
ประกอบดวย 7 กลุมหลัก ไดแก 

1) กลุมผูรับผลกระทบ ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการ และองคกร/หนวยงาน ที่มีบานเรือน อาคาร สถานที ่
อยูในแนวเขตทางโครงการหรืออยูบริเวณใกลเคียง ซึ่งอาจไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากการพัฒนา
โครงการ 

2) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3) หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (สผ.) 
4) หนวยงานราชการที่เก่ียวของ อาทิ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
5) องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และนักวิชาการอิสระ 
6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 
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3.3 สื่อประชาสัมพันธที่ใชในการดาํเนินงาน 

 โครงการฯ ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ
กอนและเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) หนังสือเชิญชวนเขารวมประชุม  
  - โครงการฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญชวนเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 
(สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) ใหหนวยงานในระดับตาง ๆ ทั้งหนวยงานราชการระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา องคการภาคเอกชน ประธานชุมชน  กํานัน ผูใหญบาน สื่อมวลชน และ
ประชาชนผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 300 ฉบับ โดยไดจดัสงทางไปรษณียแบบลงทะเบยีน 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  
 2) ปาย Poster ประชาสัมพันธโครงการ 
  โครงการฯ ไดจัดทําปายประกาศประชาสัมพันธกําหนดการประชุม ชองทางการลงทะเบียนเขารวม
ประชุม และชองทางการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงาน/องคกรตาง ๆ  
ที่เก่ียวของ เพื่อปดประกาศ (ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่จัดประชุมฯ) ณ สถานที่ของหนวยงานนั้นๆ เชน 
ศูนยราชการจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธจังหวัด อําเภอเมืองชลบุรี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ทําการแขวง/ชุมชน/
กํานัน/ผูใหญบาน  
 3) ปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ 
  ปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการมีเนื้อหาสําคัญ คือ กําหนดการประชุม ชองทางการลงทะเบียน
เขารวมประชุม และชองทางการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โดยโครงการไดนําไปปดประกาศเชิญชวนผูสนใจเขารวม
ประชุมฯ ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่จัดประชุมฯ (27 ตุลาคม 2563) จํานวน 6 แหง ไดแก บริเวณทางข้ึน-ลง 
ทางพิเศษบูรพาวิถี จํานวน 2 แหง ถนนเทพรัตน จํานวน 1 แหง ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล
คลองตําหรุ 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบลคลองตําหรุ 1 แหง ซ่ึงรูปตัวอยางการปดประกาศไวนิลประชาสัมพันธฯ 
แสดงดังรูปที่ 3-1 
 4) เอกสารประกอบการประชุม 
  โครงการฯ ดําเนินการจัดทําและเผยแพรเอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
คร้ังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) โดยในเอกสารมีเนื้อหาประกอบดวย ความเปนมาของ
โครงการ สรุปผลการศึกษาดานวิศวกรรม ดานเศรษฐกิจและการลงทุน มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 5) แผนพับประชาสัมพันธโครงการ 
  แผนพับประชาสัมพันธโครงการ โครงการฯ ไดดําเนินการแจกใหผูสนใจนําไปเผยแพรกับเพื่อนบาน  
มีเนื้อหาสําคัญประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ สรุปผลการศึกษาดานวิศวกรรม ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 
มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชนและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน  
 6) สื่อวีดีทัศน 
  โครงการฯ ไดจัดทําสื่อวีดิทัศนประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 (สรุปผล
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) และเว็บไซตของโครงการ (www.buraphawithi-extension.com) โดยมี
เนื้อหาแสดงผลการศึกษาของโครงการ ดานวิศวกรรม สิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟก (Animations) และภาพนิ่ง ความยาวประมาณ 11 นาที 
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การปดประกาศประชาสัมพนัธโครงการ 

ณ ทางลงทางพิเศษบูรพาวิถี 
ติดตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 

การปดประกาศประชาสัมพนัธโครงการ 
ณ ทางข้ึนทางพิเศษบูรพาวิถี 

ติดตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 

  
การปดประกาศประชาสัมพนัธโครงการ 

ณ บริเวณถนนเทพรัตน 
ติดตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 

การปดประกาศประชาสัมพนัธโครงการ 
ณ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

ติดตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 

  
การปดประกาศประชาสัมพนัธโครงการ 

ณ เทศบาลตาํบลคลองตําหรุ 
ติดตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 

การปดประกาศประชาสัมพนัธโครงการ 
ณ องคการบริหารสวนตาํบลคลองตําหรุ 

ติดตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 
 

รูปที่ 3-1 ตัวอยางภาพการปดประกาศปายประชาสัมพันธโครงการ  
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 7) พรีเซนเตชั่นนําเสนอโครงการ 
  โครงการฯ ได จ ัดทําพร ีเซนเตชั ่นนํา เสนอผลการศ ึกษาโครงการฯ เพื ่อใหความรู  ความเขาใจ  
ในรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจนมากข้ึน โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ สรุปผลการศึกษา
ดานวิศวกรรม ดานเศรษฐกิจและการลงทุน ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 8) บอรดนิทรรศการ 
  บอรดนิทรรศการที่ติดตั้งไวบริเวณที่จัดประชุมฯ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดชมและรับทราบขอมูลเบื้องตน
กอนเขาประชุมฯ ซึ่งมีเจาหนาที่โครงการใหขอมูลหรือตอบขอซักถามอยูดวย มีเนื้อหาสําคัญประกอบดวย  
ความเปนมาของโครงการ สรุปผลการศึกษาดานวิศวกรรม ดานเศรษฐกิจและการลงทุน ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชนและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน  
 9) จดหมายขาว (Press release) 
  จดหมายขาวของโครงการที่ไดจัดทําข้ึน เพื่อแจกใหสื่อมวลชนที่เขามารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน คร้ังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)  
 10) เว็บไซตหลักของโครงการ 
  โครงการฯ ไดจัดทําเว็บไซตของโครงการฯ ชื่อ www.buraphawithi-extension.com (รูปที่ 3-2) และ
เว็บเพจ Facebook : โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (รูปที่ 3-3) เพื่อนําเสนอหรือ
เผยแพรขอมูลโครงการที่ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงายไปยังกลุมผูมีสวนไดเสีย และผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
โครงการฯ อยางตอเนื่อง  
 11) เว็บไซตการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  โครงการฯ ไดประชาสัมพันธ โครงการฯ ผานทางเว็บไซตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_phs_proj_view.asp?editId=P620808001) แสดงดัง
รูปที่ 3-4 

 
 

รูปที่ 3-2 ตัวอยางภาพเว็บไซตของโครงการ (www.buraphawithi-extension.com) 
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รูปที่ 3-3 ตัวอยางภาพเว็บเพจ Facebook ของโครงการ 

 

รูปที่ 3-4 ตัวอยางภาพเว็บไซตสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 
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3.4 ผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 
 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีผูลงทะเบียนเขารวมประชุม  
รวมทั้งสิ้น 122 ราย จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดเสีย 7 กลุม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-1 และบรรยากาศการประชุม 
แสดงดังรูปที่ 3-5 
 

ตารางที่ 3-1  ผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 
 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารวมประชุม 

(คน) 
1. กลุมผูไดรับผลกระทบจากโครงการ 48 

- ผูชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 6 
- ผูนําทางศาสนา - 
- สถาบนัการศึกษา 3 
- สถานพยาบาล - 
- สถานประกอบการ 10 
- ประชาชนที่อยูใกลเคียงแนวเสนทางโครงการ 11 
-  ประชาชนที่คาดวาจะถูกเวนคืน 18 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 43 
3. หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (สผ.) - 
4. หนวยงานภาครัฐ : หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 
5. องคกรภาคธุรกิจเอกชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม - 
6. สื่อมวลชน 6 
7. ประชาชนทั่วไป - 

รวมจํานวนผูเขารวมประชุม 122 
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ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผูเขารวมประชุมชมบอรดนิทรรศการ 

  
นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากุล (ผูจัดการโครงการ) 

กลาวรายงาน 
นายวิชาญ  เอกรินทรากุล ท่ีปรึกษาผูวาการ (ดานการบริหาร) กทพ. 

และนายสุคนธ  สุวรรณศักดิ์สิน นายอําเภอเมืองชลบุร ี
กลาวเปดการประชุม 

   
ผูเขารวมประชุมรับฟงการนําเสนอของโครงการ ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

   
ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น คณะท่ีปรึกษาตอบขอซักถามและช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเตมิ 

รูปที่ 3-5 บรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 เม่ือวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 
เวลา 08.30- 12.00 น. ณ หองประชุมรัตนแกรนดบอลรูม โรงแรมรัตนชล อําเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 
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3.5 การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 
บริษัทที่ปรึกษาไดนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับการพัฒนาโครงการ และไดเชิญใหผูที่เขารวมประชุมซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ ซึ่งที่ปรึกษาไดชี้แจงในที่ประชุม รวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมในแตละประเด็น ดังแสดง
ในตารางที่ 3-2 

 

ตารางที่ 3-2 ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการฯ  
ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การชี้แจง 

ดานวิศวกรรมและการจราจร  
1. เสนอใหกอสรางทางพิเศษตอไปยังถนนเลี่ยงเมือง

ชลบุรี บริเวณแยกโรงแรมบานสวน เพ่ือใหผูใชทาง
สามารถเดินทางเช่ือมตอกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
(มอเตอรเวย 7) และเดินทางไปบางแสนได เน่ืองจาก
การกอสรางทางพิเศษถึงบริเวณแยกตางระดับหนอง
ไมแดง ไมสามารถแกไขปญหาการจราจรไดมากนัก 

1. ในการศึกษาโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาจราจร
บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งเปน
ปญหาเรงดวน เน่ืองจากปจจุบันปญหาการจราจรระดับ
พ้ืนดินของถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34) 
น้ันมีหลายจุด ตั้งแตบริเวณจุดตัดถนนบานเกา จุดตัดจุด
กลับรถเกือกมา ทางเขา-ออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ชลบุรี และจุดตัดทางหลักกับทางขนานเพ่ือเลี้ยวซายไปยัง
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ซึ่งทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด 
และเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากข้ึน 
สวนการขยายจุดเช่ือมตอทางพิเศษใหมีระยะทางยาว 
มากข้ึนกวาเดิมน้ัน โครงการจะรับไปเปนขอเสนอแนะ เพ่ือ
ประกอบผลการศึกษาและรายงานตอการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยตอไป 

2. เสนอใหออกแบบทางข้ึนบริเวณถนนบานเกาทิศทาง
ไปยังกรุงเทพฯ เปน 3 ชองจราจร เพ่ือชวยรองรับ
ปริมาณการจราจรในชวงเวลาเรงดวน 

2. การออกแบบทางข้ึน-ลง ทางพิเศษฯ ท้ังจุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณถนนบานเกา และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนน
เลี่ยงเมืองน้ัน โครงการไดทําการวิเคราะหและคาดการณใน
การรองรับปริมาณจราจรท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อมีโครงการ โดย
ทางข้ึน-ลง ขนาด 1 ชองจราจร สามารถรองรับปริมาณได
ในระยะเวลา 20 ป เมื่อเปดใชบริการ  
สวนกรณีใหเพ่ิมจาก 1 ชองจราจรเปน 3 ชองน้ัน จะตอง
เวนคืนพ้ืนท่ีมาก ข้ึน ซึ่ งจะส งผลกระทบโดยตรงตอ
ประชาชน การศึกษาโครงการจึงตองพิจารณาวิเคราะหและ
ออกแบบใหมีความเหมาะสม และมีผลกระทบตอประชาชน
นอยท่ีสุด โดยยังคงความถูกตองตามหลักการทางดาน
วิศวกรรม 

3. ไมเห็นดวยกับการพัฒนาโครงการเน่ืองจากเห็นวาไม
คุมคาตอการลงทุน และเปนการเอ้ือประโยชนให
เอกชนเพียงรายเดียว 

3. โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี เปนสวนหน่ึงในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
คมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่ง
ครอบคลุมการพัฒนาในหลายจังหวัด จึงจําเปนท่ีจะตอง
พัฒนาปรับปรุงโครงขาย เพ่ือลดปญหาดานการจราจร  
โดยท่ีถนนเทพรัตนเปนหน่ึงในเสนทางสายหลักท่ีเช่ือมโยง
โครงขายระหวางจังหวัด ในปจจุบันมีปญหาการจราจร
ติดขัดในหลายจุด เน่ืองจากปริมาณจราจรท่ีมาใชเสนทาง
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ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การชี้แจง 
น้ันเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีคาดวาโครงการเช่ือมตอขยาย
ทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะชวยแบงเบา
ภาระในการรองรับปริมาณจราจรของถนนเทพรัตน อีกท้ัง
ยังชวยลดจุดตัดท่ีทําใหเกิดปญหาการจราจรติด และ
อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

4. เน่ืองจากหนวยงานของรัฐไมบูรณาการแกปญหา
จราจรรวมกัน (กรมทางหลวงไมอนุญาตใหใชพ้ืนท่ี) 
จึงทําใหเกิดปญหาการเวนคืนท่ีดินของประชาขนท่ีอยู
ขางทาง 

4. ในการดําเนินการศึกษาของโครงการ ไดประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ อยางตอเน่ือง รวมท้ังมีการบูรณาการ
รวมกันระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทย และกรมทาง
หลวง โดยมีการประชุมหารือรูปแบบในการแกไขปญหา
จราจร เปนระยะ ๆ รวม 5 ครั้ง จนไดขอสรุปรูปแบบท่ี
เหมาะสมรวมกัน  
ท้ังน้ี ในการออกแบบน้ันจําเปนตองคงชองจราจรในระดับ
พ้ืนดินใหเทากับหรือมากกวาในปจจุบัน เชน บริเวณถนน
บานเกา ท่ีมีเขตทางเพียง 30.00 เมตร ประกอบดวยชอง
จราจร 4 ชองจราจร ในการออกแบบทางข้ึน-ลง บนถนน
บานเกาน้ัน จะตองคงชองจราจรระดับพ้ืนดินใหได 4 ชอง
จราจรเทากับในปจจุบัน ทําใหมีจําเปนจะตองเวนคืนท่ีดิน 
ตามความเหมาะสมทางดานวิศวกรรมและจราจร 

5. ควรกอสรางเฉพาะทางข้ึน-ลงบริเวณถนนบานเกา 
แ ล ะ ส ะ พ า น ย ก ร ะ ดั บ บ ริ เ ว ณ ห น า ซ อ ย นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งจะชวยแกไขปญหา
จราจรบริเวณจุดท่ีติดขัดได และไมเสียงบประมาณสูง 

5. ปญหาการจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 (ถนน
เทพรัตน) มีปญหาการจราจรติดขัดในหลายจุด เน่ืองจาก
ปริมาณจราจรท่ีมาใชเสนทางน้ันเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง หาก
ดําเนินการเฉพาะทางข้ึน-ลง บริเวณถนนบานเกาเพียงจุดเดียว 
ไมสามารถแกไขปญหาได ท้ังระบบ ซึ่ งนําไปสูปญหา
การจราจรบริเวณจุดอ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียงกัน การเช่ือมตอ
ทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะชวยแบงเบา
ภาระในการรองรับปริมาณจราจรของถนนเทพรัตน อีกท้ัง
ยังชวยลดจุดตัดท่ีทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด และ
อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
การกอสร างสะพานยกระดับบริ เวณหนาซอยนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี น้ัน เปนหน่ึงในรูปแบบท่ี
นํามาพิจารณาในข้ันตอนกําหนดรูปแบบการแกไขปญหา
จราจรในโครงการใหมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ซึ่งรูปแบบ
ดังกลาวจะมีผลกระทบในการเวนคืนท่ีดินบนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 34 ความกวาง 10 เมตร ตลอดแนว 
เน่ืองจากจําเปนจะตองรักษาจํานวนชองจราจรของทาง
คูขนานใหเทาหรือมากกวาในปจจุบัน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอประชาชนท่ีประชิดเขตทางเปนจํานวนมาก 

6. เสนอใหกรมทางหลวงซึ่งเปนเจาของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมี
ปญหาการจราจรติดขัดดังกลาว เปนผูดําเนินการ
กอสรางทางข้ึน-ลงบริเวณถนนบานเกา และบริเวณ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยไมตองสรางทางยกระดับตอ
จากทางพิเศษบูรพาวิถี 

6. กระทรวงคมนาคมไดมีนโยบายพัฒนาดานคมนาคมรองรับ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) โดยไดมอบหมาย
ใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการศึกษา
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี เพ่ือบรรเทาปริมาณจราจรบนถนนเทพรัตน และชวย
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ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การชี้แจง 
แกไขปญหาการจราจร บริเวณจุดตัดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
และกรมทางหลวงมีโครงการในการแกไขปญหาจราจร ของ
ทางหลวงหมายเลข 34 ตลอดแนวเสนทาง โดยการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง (ทล.) 
ไดมีการประชุมบูรณาการแกไขปญหาจราจรติดขัดในพ้ืนท่ี
ดังกลาว จนไดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา
การจราจรท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

7. เสนอแนะใหมีการพัฒนาระบบรถไฟฟาหรือระบบราง
ในจังหวัดชลบุรี เพ่ือพัฒนาการขนสงในอนาคตและ
เปนการแกไขปญหาในระยะยาว 

7. แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของกระทรวง
คมนาคมน้ัน จะเนนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ท่ี
เช่ือมตอการเดินทางระหวางจังหวัด ท้ังน้ีท่ีปรึกษาจะรับไป
ประกอบการศึกษาของโครงการตอไป 

ดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน  
1. ประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณสองขางทางเปนผูท่ีไดรับ

ผลกระทบท้ังดานสุขภาพ และคุณภาพชีวิต โครงการ
จะมีการดูแลหรือชดเชยใหกับประชาชนอยางไร และ
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการควรมี
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดานสุขภาพของ
ประชาชนสองขางทางท้ังในชวงระยะกอสราง และ
ระยะเปดดําเนินการ 

1. โครงการมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) รวมถึง
การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน และเศรษฐกิจ-สังคม ท้ังในระยะกอสรางและ
ระยะดําเนินการ นอกจากน้ีไดจัดทํามาตรการปองกัน และ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบกับประชาชนท่ีอยู
ใกลเคียงแนวสายทางโดยมีมาตรการฯ ท่ีสําคัญ เชน 
ระยะกอนกอสรางและระยะกอสราง 
- ติดตั้งรั้วทึบความสูงอยางนอย 2 เมตร  
- การใชเสาเข็มเจาะแทนเข็มตอก 
- ติดตั้งกําแพงกันเสียงช่ัวคราวและกําแพงกันเสียงถาวร 
- จัดแผนจัดการจราจรระหวางกอสราง 
- การควบคุมความเร็วและนํ้าหนักรถบรรทุก 
- พิจารณาจายคาทดแทนท่ีดินและสิ่งปลูกสราง อยาง
เหมาะสมและเปนธรรม  
- เปดรับเรื่องรองเรียนกรณีท่ีชุมชนหรือประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนจากโครงการและเรงหาทางแกไข 
ระยะดําเนินการ 
- ทําความสะอาดผิวทางพิเศษสม่ําเสมอ 
- ติดตามตรวจ วัดคุณภาพอากาศ เสี ย ง และความ
สั่นสะเทือนอยางตอเน่ือง หากพบวาเกินเกณฑคามาตรฐาน 
จะดําเนินกําหนดมาตรการลดผลกระทบเปนกรณี เชน 
ติดตั้งกําแพงกันเสียงเพ่ิมเติม การควบคุมความเร็วและ
นํ้าหนักของรถบรรทุก เปนตน 
- เปดรับเรื่องรองเรียนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และเรงแกไขปญหา 

2. เสนอใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยมีการทํา CSR 
ใหกับประชาชนสองขางทางท่ีไดรับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการ 

2. ท่ีปรึกษาขอรับขอมูล/ความเห็นไปพิจารณาและจัดทํา
ขอเสนอตอหนวยงานเจาของโครงการตอไป 
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3.6 การแสดงความคิดเห็นจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม 
 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) นี้ 
ไดมีการรวบรวมความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามและสงกลับ 61 ฉบับ 
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 122 คน หรือคิดเปนรอยละ 50.0 ซึ่งอธิบายโดยสรุปไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
 จากการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนผูแทนจากกลุมสถานประกอบการ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.0 รองลงมาเปนผูแทนจากหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 21.3 และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซ่ึงมีสัดสวนที่เทากันกับประชาชนที่สนใจโครงการ คิดเปนรอยละ 11.5 สวนที่เหลือเปนรัฐวิสาหกิจ รอย
ละ 9.8 ผูไดรับผลกระทบโดยตรง รอยละ 8.2 ผูนําชุมชน/กรรมการหมูบาน/ชุมชน รอยละ 4.9 ประชาชนในพื้นที่
ใกลเคียงและสถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน/สถานพยาบาล รอยละ 3.3 เทากัน ผูนํากลุม/องคกรและสื่อมวลชน 
รอยละ 1.6 เทากัน  

 สวนที่ 2 การรับรูขอมูลขาวสารโครงการฯ  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 80.3) เคยรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการมากอนเขาประชุม             
โดยแหลงขอมูลขาวสารที่สําคัญ ไดแก การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 มี
สัดสวนเทากันกับจดหมายเชิญประชุม คิดเปนรอยละ 38.8 บริษัทที่ปรึกษา Social Media และเพื่อนบานมีสัดสวนที่
เทากัน คิดเปนรอยละ 6.1 ปายประชาสัมพันธและหนวยงานราชการมีสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 2.0  
 เมื่อสอบถามถึงการไดรับรูขอมูลและความเขาใจเก่ียวกับโครงการ พบวาผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 41.0 
ไดรับทราบขอมูลและเขาใจโครงการพอสมควร รองลงมาระบุวาไดรับทราบขอมูลและเขาใจโครงการคอนขางมาก 
รอยละ 34.4 และไดรับทราบขอมูลและเขาใจโครงการอยางชัดเจน รอยละ 16.4 สวนที่เหลืออีกรอยละ 6.6 ระบุวา 
ไดรับทราบขอมูลโครงการเพิ่มข้ึนเล็กนอย และยังไมทราบ/ไมเขาใจนัก รอยละ 1.6 
 สําหรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการที่ตองการทราบเพิ่มเติม (มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 24.6) ไดแก 

- การแกไขการจราจรในระหวางการกอสราง 
- ระยะเวลาเร่ิมดําเนินการและสิ้นสุด 
- ผลกระทบของการใชที่ดิน 
- ขอมูลความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบในรัศมีขางละ 500 เมตร 
- การปดชองจราจร 
- เสนทางการเขาดานฯ ใหม จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
- ระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 
- การทําโครงการใหมในอนาคต 
- ความจําเปนในการกอสราง 
- ระยะหางของสิ่งปลูกสราง 
- แนวทอกาซ 
สําหรับชองทาง/วิธีการรับขอมูลขาวสารที่สะดวกและเหมาะสมที่สุด คือ การจัดประชุม / สัมมนา (รอยละ 59.0) 

การสงจดหมายแจงขาวสารโครงการโดยตรง (รอยละ 19.7) และการจัดเจาหนาที่เขาไปชี้แจงในพื้นที่ (รอยละ 8.2) 
วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน (รอยละ 6.6) ประกาศตามหนวยงานราชการ (รอยละ 3.3) การแจงผานผูนํา
ชุมชนและ Facebook หรือเว็บไซตโครงการ (รอยละ 1.6 เทากัน) 
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 สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

1) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษาดานวิศวกรรม 
 ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 9.8 มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษาดานวิศวกรรม ดังนี้ 

- ควรประสานกับกรมทางหลวงเพื่อสรางทางลอดหรืออุโมงค 
- ควรใหมีทางเชื่อมตอเขาในนิคมอุตสาหกรรม 
- รถติดเพราะรถที่ออกจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ และรถที่ขับผานมีเสนทางทับซอนกัน 
- ควรทําทางข้ึนลงเฉพาะจุด 
- ควรขยายชองจราจรบริเวณสะพานข้ึนลงดานเก็บเงิน 

2) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษาดานเศรษฐกิจ 

ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 3.3 มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษาดานเศรษฐกิจ ดังนี้ 
- ควรทําใหการจราจรคลองตัวข้ึน ลดเวลาการเดินทาง 
- ควรมีการลงพื้นที่สํารวจวามีกิจการใดที่ไดรับผลกระทบบาง 

3) การคาดการณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางและระยะดําเนินงาน 
3.1) ระยะกอสราง 

ผลกระทบดานบวกในระยะกอสราง 
 มีการจางงานเพิ่มข้ึน รอยละ 55.7 
 ชวยกระตุนเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในพื้นที่ รอยละ 49.2 
 การจราจรที่เพิ่มข้ึน รอยละ 1.6 
 ที่ดินราคาสูงข้ึน รอยละ 1.6 
ผลกระทบดานลบในระยะกอสราง 
 ฝุนละอองจากการกอสราง รอยละ 90.2 
 กีดขวางการจราจร/ความไมสะดวกในการเดินทาง รอยละ 75.4 
 เสียงและความสั่นสะเทือน รอยละ 68.9 
 อุบัติเหตุจากการขนสงวัสดุอุปกรณ รอยละ 44.3 
 เกิดน้ําทวมขังในพื้นที่/การระบายน้ําไมดี รอยละ 41.0 
 ปดขวางอาคารรานคา/คาขายไมสะดวก รอยละ 31.1 
 เกิดปญหาแรงงานอพยพเขามาในพื้นที ่รอยละ 16.4 
 ถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ รอยละ 1.6 
 การบุกรุกที่ดินขางโครงการ รอยละ 1.6 

3.2) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบดานบวกในระยะดําเนินการ 
 ลดปญหาการจราจรติดขัดบนถนน รอยละ 68.9 
 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางทําใหสะดวกยิ่งข้ึน รอยละ 63.9 
 ประหยัดเวลาในการเดินทาง รอยละ 45.9 
 สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานการลงทุนและการทองเที่ยวในภาคตะวันออก รอยละ 26.2 
ผลกระทบดานลบในระยะดําเนินการ 
 ฝุนละอองและอากาศเสียจากรถที่ใชเสนทาง รอยละ 57.4 
 แรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มข้ึนจากยานพาหนะ รอยละ 50.8 
 เสียงดังจากรถที่ใชเสนทางโครงการ รอยละ 45.9 
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 บดบังทัศนียภาพ รอยละ 32.8 
 ปด/กีดขวางอาคารรานคา รอยละ 27.9 
 รถติดชวงวันทํางานมากข้ึน รอยละ 6.6 
 มูลคาทรัพยสินลดลง รอยละ 3.3 
 รถที่ไมไดใชทางดวนก็ไมสามารถใช Ramp ได รอยละ 1.6 

4) ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวารางมาตรการในการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ได
จัดทําไวมีความเหมาะสมและเพียงพอแลวในทุกมาตรการ โดยเฉพาะมาตรการดานเศรษฐกิจ-สังคม และมาตรการ
ดานเสียงและความสั่นสะเทือน ที่มีผูตอบแบบสอบถามกวารอยละ 80 ที่เห็นวาเพียงพอแลว ดังตารางที่ 3-3 

ทั้งนี้มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอรางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังนี้ 

- ควรมีการปรับปรุงสภาพอากาศใหดีข้ึน 
- ควรมีการบําบัดน้ําเสียจากการกอสรางโครงการ 
- ควรจัดการจราจรและผลกระทบระหวางกอสราง 
- ควรมีวิธีจัดการกับปญหาน้ําทวม 
- ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการเยียยาผูไดรับผลกระทบ 
- ควรชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 
- ควรยกเลิกโครงการ 

ตารางที่ 3-3 สรุปความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขดานสิง่แวดลอม 
ความคิดเห็นตอรางมาตรการฯ (รอยละ) 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1. คุณภาพอากาศ 78.7 21.3 

2. เสียงและความสั่นสะเทือน 80.3 19.7 

3. คุณภาพนํ้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางนํ้า 68.9 31.1 

4. คมนาคมขนสงและจราจร 73.8 26.2 

5. การควบคุมนํ้าทวมและการระบายนํ้า 63.9 36.1 

6. เศรษฐกิจ สังคม  82.0 18.0 

7. การโยกยายและเวนคืน 78.7 15.4 

5) ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ 
 เมื่อถามถึงความคิดเห็นตอการกอสรางและดําเนินการในภาพรวม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ            

(รอยละ 67.2) เห็นดวยกับการกอสรางและดําเนินงาน โดยใหเหตุผลประกอบที่สําคัญ คือ สามารถแกไขปญหา
การจราจรหนาแนนได สําหรับผูที่ไมเห็นดวย (รอยละ 18.0) ไดใหเหตุผลประกอบที่สําคัญ ไดแก ควรมีวิธีการแกไข
ปญหาหารจราจรไดมากกวาโครงการนี้ ควรมีการกอสรางทางเชื่อมบูรพาวิถีไปยังทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
โครงการจะสรางปญหาใหกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใกลเคียง และไมคุมคาในการลงทุน สวนอีกรอยละ 
14.8 ไมมีความเห็น เนื่องจากขอมูลยังไมชัดเจนเพียงพอตอการพิจารณา และเปนโครงการทีม่ีทั้งผลดีและผลเสีย 
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6) ประเด็นปญหาหรือขอวิตกกังวลที่โครงการควรใหความสําคัญเปนพิเศษ 
  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 42.6 ใหความเห็นเก่ียวกับประเด็นที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษ ไดแก 
 (1)  ผลกระทบตอประชาชนในบริเวณใกลพื้นที่กอสราง 
 (2)  ผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน มลพิษทางอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน 
 (3)  ปญหาการจราจร 
 (4)  ความคุมคาของการลงทุน 
 (5)  อุบัติเหตุ 
 (6)  ปญหาน้ําทวมขังบริเวณทางลง เวลาฝนตกทําใหชองจราจรหายไป 2-3 ชองจราจร 
 (7)  การตกหลนของเศษวัสดุจากการกอสราง ทําใหทอระบายน้ําเกิดการอุดตัน 
 (8)  ภาษีที่ดินแพงข้ึนจากการพฒันาโครงการ 
 (9)  การดําเนินงานดานการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 (10) ทอกาซของ ปตท. 
 (11) การชี้แจงหรือทําความเขาใจกับชุมชนโดยรอบ 

7) ขอเสนอแนะตอการศึกษาและการพัฒนาโครงการ 
 ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะตอการศึกษาและพัฒนาโครงการ ดังนี้  
 (1)  ควรมีการประชาสัมพันธใหมากข้ึน 
 (2)  ควรขยายแนววงรอบการจราจรใหมากยิ่งข้ึนเพื่อรองรับการจราจรในอนาคต 
 (3)  ควรขยายโครงการใหเชื่อมถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
 (4)  ควรจัดหาเสนทางสํารองเพื่อรองรับการจราจรในระหวางกอสราง 
 (5)  ควรออกแบบโครงสรางทางเพื่อรองรับรถบรรทุกหนัก 
 (6)  ควรเปนหนาที่ของกรมทางหลวงชนบท 
 (7)  ควรใหกรมทางหลวงทําจุดกลับรถบริเวณจุดตัดที่ 3 โดยบังคับใหเลี้ยวซายบนถนนเลี่ยงเมืองจะ

ประหยัดงบประมาณมากกวา 
 (8) ควรมีทางเชื่อมเขากับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยตรง 
 (9) ควรมีการทํางานรวมกันแบบบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของและคํานึงถึงการพัฒนาโครงการที่

จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 (10) ควรแจกเอกสารประกอบการบรรยาย (Power point) ใหผูเขารวมประชุมดวย 
 (11) เมื่อสรุปผลการศึกษาโครงการแลว ควรแจง กฟภ.ชลบุรี เพื่อออกแบบระบบไฟฟาตอไป 
 (12) ควรปฎิบัติตามมาตรการปองกันแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบอยาง

เครงครัด 
 (13) ควรยุติโครงการ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตคนที่อาศัยอยูบริเวณโครงการ 

4. ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 www.buraphawithi-extension.com 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมและประมาณราคา 
 บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด 
 นายธนิสร สมเจตนะพันธ และนางสาวพัชราภรณ โพธิลา 

เลขที่ 1/814 ซ.60 (กม.60)ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
 โทรศัพท 0 2532 3623-33 โทรสาร 0 2532 3566 
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 บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมจราจรและขนสง เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จํากัด 
 นายจงสฤษฏ์ิ จงอุดมการณ 
 เลขที่ 1199 อาคารปยวรรณ ชั้น 15 หองเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท 0 2617 0429 โทรสาร 0 2617 0426 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 
 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด 
 นายสุธี  เทพนําโสมนัสส และนางสาวนวลฉวี รูปขําดี 
  เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท 0 2522 7369, 0 2522 7365-9  โทรสาร  0 2522 7368 
 

 หนวยงานเจาของโครงการ 
 การทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม INDEX / PSK / ENRICH 
โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ี


