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1. เหตุผลความจ าเป็น 
 จากการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษ        
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็นประธาน ได้มีการหารือเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางลงทาง
พิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ
ทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) โดยที่
ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ ทล. พิจารณา จุดเชื่อมต่อ
ดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้
มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร 
(Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบน
โครงข่ายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ     
ภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน 

 กทพ. จึงว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส์ จ ากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด เพื่อด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมี
แนวคิดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาจราจร ดังนี้ 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการ
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยการก่อสร้างทาง
ขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถ-ีถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 พร้อมกันนี้ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการตลอดช่วง
ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง ได้
มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เสนอประเด็นห่วงกังวล และได้แสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562  

 ส าหรับกิจกรรมการด าเนินงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการ
คัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ขั้นตอนการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
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รวมถึงผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้น าชุมชนในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลง
ที่เหมาะสมของโครงการ  และได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษา
และพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการจะได้น าไปพิจารณาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการศึกษาและ
การพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการประชุม 

 1) เพื่อชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และน าเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้น-ลง
ที่เหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งเหตุผล หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก ตลอดจนแผนการด าเนินงาน
ในขั้นต่อไปเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ข้อแนะน าและประเด็นที่ควรระมัดระวังหรือให้ความส าคัญ
ในการศึกษา และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

3. พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่เป้าหมายของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 มุ่งเน้นพื้นที่ศึกษาตามแนวเส้นทาง
ของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสายทางซึ่งอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงโครงข่ายคมนาคมภายในพื้นที่ เช่น 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 (ถนนบ้านเก่า) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์ 7)  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ได้พิจารณาตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 

1) กลุ่มผู้รับผลกระทบ ได้แก่ ครัวเรือน สถานประกอบการ และองค์กร/หน่วยงาน ที่มีบ้านเรือน อาคาร 
สถานที่ อยู่ในแนวเขตทางโครงการหรืออยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการ
พัฒนาโครงการ 

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
4) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในจังหวัดชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
5) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และนักวิชาการอิสระ 
6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 
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5. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลง
ที่เหมาะสมของโครงการ) 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 ดังนี้ 

การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 
1. การด าเนินการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

1.1 การแจ้งส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ด าเนินการเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 แจ้งให้ทราบถึงก าหนดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยจัดส่งหนังสือเชิญอย่าง
เป็นทางการ  

1.2 การแจ้งก าหนดการประชุม
ล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน 
ด าเนินการระหว่าง 

วันท่ี 24-26 มิถุนายน 2563 

แจ้งให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบเกี่ยวกับโครงการ และการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โดย 
- ส่งหนังสือเชิญถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ

และเอกชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆไม่น้อยกว่า 

3 ช่องทาง ได้แก่ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หลักของโครงการ และ
เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

1.3 การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน 
ด าเนินการระหว่าง 

วันท่ี 26 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2563 

เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม
การประชุมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ด้วยการส่ง
แบบตอบรับมาทางไปรษณีย์  โทรศัพท์ โทรสาร 
และอีเมล ์ 

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
2.1 การจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน  
ด าเนินการเมื่อ 

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  
เวลา 8.30-12.00 น. 

 ณ ห้องรัตนแกรนดบ์อลรูม ชั้น 12 
โรงแรมรัตนชล 

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เพื่อชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และ
น าเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทาง
ขึ้น-ลงท่ีเหมาะสมของโครงการ พร้อมท้ังเหตุผล 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก 
ตลอดจนแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไปเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมท้ังเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชน โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสาร
ประกอบการประชุม ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการ 
วีดิทัศน์ เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ และพรี
เซ็นเตชั่นน าเสนอโครงการ และได้ถ่ายทอดสด (Live) 
บรรยากาศการประชุมในเว็บเพจของโครงการด้วย 

2.2 การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ภายหลังการน าเสนอรายละเอียด
โครงการโดยท่ีปรึกษา 

เปิดให้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผ่าน 2 ช่องทาง 
คือ การแสดงความเห็นภายในท่ีประชุม และการ
ตอบแบบสอบถาม 

3. หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
3.1 การรับฟังความคิดเห็นภายหลัง

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

15 วัน  
ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางต่างๆ 
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การด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ รายละเอียด 
ด าเนินการระหว่าง 

วันท่ี 16-30 กรกฎาคม 2563 
ได้แก่ แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ โทรศัพท์ 
โทรสาร เว็บไซต์ของโครงการ และอีเมล์ 

3.2 การจัดท าและเปิดเผยรายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

ภายใน 15 วัน  
หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน 
ด าเนินการภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการประชุม
เผยแพร่บนเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

6. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

6.1 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งสิ้น 160 ราย จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6-1 และบรรยากาศการประชุม 
แสดงดังรูปที่ 6-1 
 

ตารางที่ 6-1 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ
รูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ) 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

(คน) 
1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  

- ผู้ชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 11 
- ผู้น าทางศาสนา - 
- สถาบนัการศึกษา 9 
- สถานพยาบาล 2 
- สถานประกอบการ 20 
- ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเสน้ทางโครงการ 11 
-  ประชาชนที่คาดวา่จะถูกเวนคืน 15 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 40 
3. หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) - 
4. หน่วยงานภาครัฐ : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 37 
5. องค์กรภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 1 
6. สื่อมวลชน 14 
7. ประชาชนทั่วไป - 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 160 
 
6.2 การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลง
ที่เหมาะสมของโครงการ) บริษัทที่ปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการ และได้เชิญให้ผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งโดยที่ปรึกษาได้ชี้แจงในที่ประชุม รวมทั้งอธิบาย
เพิ่มเติมในแต่ละประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 6-2   
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาข้อมูลโครงการจากเอกสาร 

 

  
นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากุล (ผูจ้ัดการโครงการ) 

กล่าวรายงาน 
นายวิชาญ  เอกรินทรากลุ ที่ปรึกษาผูว้่าการ (ด้านการบริหาร) กทพ. 

และนายสุคนธ์  สุวรรณศักดิ์สิน นายอ าเภอเมืองชลบุร ี
กล่าวเปิดการประชุม 

   
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอของโครงการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 

   
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 
คณะที่ปรึกษาตอบข้อซักถามและช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 

รูปที่ 6-1  บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมรตันแกรนดบ์อลรูม โรงแรมรัตนชล อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุร ี
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ตารางที่ 6-2 ประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ  

ประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การชี้แจง 
ด้านวิศวกรรมและการจราจร  
1. เหตุใดการก่อสร้างทางยกระดับของโครงการ จึงต้อง

ขยายเขตทางและเวนคืนพ้ืนท่ีด้านล่างเพิ่มเติม 
1. ในการคาดการณ์ปริมาณจราจรจ าเป็นจะต้องเพิ่มจ านวน

ช่องเก็บค่าผ่านทาง เพื่อรองรับปริมาณรถเข้า-ออกจากทาง
พิเศษให้เพียงพอ ท าให้โครงสร้างในบริเวณด่านเก็บค่าผ่าน
ทางต้องขยายมากขึ้น ส าหรับช่วงทางขึ้น -ลง บริเวณ
จุดเริ่มต้น (บริเวณถนนบ้านเก่า) และจุดสิ้นสุด (บริเวณ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) นั้นจ าเป็นจะต้องรักษาจ านวนช่อง
จราจรด้านล่างให้เท่ากับหรือไม่น้อยกว่าถนนเดิม เพื่อไม่ให้
เกิดกระแสจราจรแบบคอขวด จึงจ าเป็นต้องเวนคืนพื้นที่
บางส่วนบริเวณทางขึ้น-ลง 

2. การด าเนินงานโครงการควรจะท าต่อที่ถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี  ให้มีระยะทางที่มากกว่านี้  เพื่อสะดวกต่อ
ประชาชนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปบางแสน 
และพัทยา 

2. รับข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบผลการศึกษาและรายงานต่อ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไป 

3. การออกแบบทางขึ้น-ลง บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ 
ควรมีทางลงเพื่อเข้าตัวเมืองชลบุรี เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้ทางที่จะเข้าตัวเมืองชลบุรี 

3. ปัจจุบันรถยนต์ที่มาจากทางพิเศษบูรพาวิถีสามารถเดินทาง
ต่อไปยังจังหวัดชลบุรี ได้โดยลงที่ด่านบูรพาวิถีเดิม ซึ่งมี
ระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก 

4. การสร้าง Ramp เลี้ยวซ้ายไปทางถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี  ของกรมทางหลวง มีความจ าเป็นหรือไม่  
เนื่ องจากเป็นโครงการของรั ฐ ใ ช้ เ งินภาษี ของ
ประชาชน ควรใช้อย่างคุ้มค่า  ไม่ควรออกแบบ
โครงสร้างที่สิ้นเปลืองงบประมาณ 

4. ปัญหาจราจรบริเวณนี้เกิดจากการตัดกระแสของรถเส้นทาง
หลักที่จะเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี กับรถที่มา
จากทางคู่ขนานจะตรงไปตัวเมืองชลบุรี เพราะฉะนั้น
การศึกษาแก้ปัญหาบริเวณนี้จ าเป็นจะต้องท า Ramp เลี้ยว
ซ้ายให้ทางหลักไม่ต้องตัดกระแสจราจรกับทางคู่ขนาน โดย
กรมทางหลวงจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกแบบ
และก่อสร้างดังกล่าว 

5. ทางลงบริเวณถนนบ้านเก่า มีปริมาณจราจรที่จะเลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนบ้านเก่าเท่าใด มีความจ าเป็นและคุ้มค่า
ต่อการก่อสร้างหรือไม่ อย่างไร 

5. ปัจจุบันทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีนั้นไม่สามารถเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนบ้านเก่าได้ จากการส ารวจและคาดการณ์ปริมาณ
จราจร พบว่าการออกแบบทางขึ้น-ลงจากถนนบ้านเก่าจะ
ท าให้แบ่งเบาปริมาณจราจรในเส้นทางสายหลักและทาง
คู่ขนาน ของทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
เนื่องจากสามารถแบ่งปริมาณจราจรผู้ที่ต้องการจะสัญจร
เข้า-ออก ถนนบ้านเก่าได้ชัดเจน และลดการตัดกระแส
จราจรระหว่างทางหลักและทางคู่ขนานบริเวณจุดกลับรถ
เกือกม้าในปัจจุบัน 

6. รถจากทางพิเศษมาลงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีเพียง 1 
ช่องจราจร ซึ่งไม่เพียงพอ และเป็นเส้นทางรับเสด็จ 
กรณีมีรับเสด็จประชาชนจะไม่สามารถใช้บริการได้ จึง
อยากให้ขยายทางลงเป็น 2 ช่องจราจร รวมถึงให้
พิจารณาบริเวณทางขึ้นด้วย 

6. ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในขั้นตอนการ
ออกแบบรายละเอียดต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จากการ
คาดการณ์ปริมาณจราจร การออกแบบทางลง 1 ช่องจราจร
เพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณจราจร  

7. รถบรรทุกขนาดใหญ่ อยากให้ใช้บนถนนพื้นราบเข้าสู่
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มากกว่าการใช้สะพานข้าม 
เพราะจะท าให้การจราจรติดขัด 

7. ในการออกแบบ Ramp เลี้ยวซ้ายไปทางถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี ของกรมทางหลวง ประกอบด้วยจ านวนช่องจราจร
ทั้งหมด 3 ช่องจราจร ตามการคาดการณ์ปริมาณจราจร
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ประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การชี้แจง 
ของกรมทางหลวง สามารถรองรับปริมาณจราจรของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่และรถยนต์ส่วนตัวได้เพียงพอ 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
1. การพัฒนาโครงการควรค านึงถึงผลกระทบต่อ

ประชาชน ในด้านการค้าขาย ผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต เช่น ปัญหาฝุ่นละออง และเสียง เป็นต้น 

1. โครงการได้มีการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ- สังคม 
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน พร้อมทั้งประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้หากมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จะด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งก าแพง  กั้นเสียง การ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

2. ควรมีการน าเสนอเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยที่ดินและ
ทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ 

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของผู้ถูก
ผลกระทบด้านการเวนคืน จะน าเสนอรายละเอียดในการ
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด า เนินงาน
โครงการ เข้าร่วมประชุม 

3. โครงการจะมีการเวนคืนที่ดินบริเวณทางขึ้น -ลง 
ตรงไหนบ้าง และมีเกณฑ์ในการชดเชยที่ดินอย่างไร 
และจะรู้ได้อย่างไรว่าท่ีดินดังกล่าวจะถูกเวนคืน 

3. ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบรายละเอียด
เบื้องต้น  ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีการเวนคืนที่ดินบริเวณใด 
มี หลั ก เ กณฑ์ การชด เชยที่ ดิ นอย่ า ง ไ ร  จะน า เสนอ
รายละเอียดในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2 ซึ่งจะจัดขึ้นช่วง
เดือนสิงหาคม 2563 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
1. โครงการควรมีการจัดท า  CSR สนับสนุนชุมชน

ใกล้เคียงโครงการ 
1. รับข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบผลการศึกษา และรายงานต่อ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไป 
2. ควรเ ชิญกรมทางหลวงเข้ ามาร่ วมประชุมด้วย 

เนื่องจากเป็นการบูรณาการแก้ปัญหาการจราจร
ร่วมกัน 

2. โครงการได้เข้าพบปะและประชุมหารือกับผู้แทนกรมทาง
หลวงเพื่อบูรณาการเรื่องการออกแบบบริเวณทางขึ้น-ลง
ของโครงการร่วมกัน จ านวน 5 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเดือน
สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562 จนได้ข้อสรุป จึงได้น า
รูปแบบที่บูรณาการร่วมกันมาน าเสนอประชาชนในการ
ประชุมครั้งนี้ 

ด้านอื่นๆ  
1. การพัฒนาโครงการไม่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ

และการการลงทุน เนื่องจากการพัฒนาโครงการเอื้อ
ประโยชน์ให้เอกชนบางราย ไม่ใช่ผลประโยชน์ต่อคน
ส่วนรวม ประกอบกับในอนาคตจะมีโครงการ Logistics 
ในพื้นที่อีกมาก เช่น รถไฟความเร็วสูง ถนนมอเตอร์เวย์ 
เป็นต้น 

1. การพัฒนาโครงการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยอยู่ในแผนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศเช่นเดียวกัน 

2. ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ควรสนับสนุนสินค้าชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เกลือ 

2. รับข้อเสนอแนะและแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ค่าผ่านทางพิเศษควรมีราคาถูกกว่าปัจจุบัน เพื่อเอื้อ
ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการมากข้ึน 

3. รับข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการศึกษาต่อไป 
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ประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การชี้แจง 
4. งบประมาณในการก่อสร้าง ควรจัดสรรให้เพียงพอใน

การพัฒนาโครงการ  ไม่ควรมาเพียงบางส่วน แล้วไม่
เพียงพอกับการพัฒนาอย่างเต็มระบบ 

4. รับข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการศึกษาต่อไป 

5. ต้องการให้โครงการดูแลผู้ที่ถูกเวนคืน ในด้านการให้
โอกาสทางด้านเศรษฐกิจ การท าธุรกิจให้สามารถ
ด าเนินการได้  ในสนับสนุนการพัฒนาที่ดินและ
ทรัพย์สินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

5. รับข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการศึกษาต่อไป 

6. โครงการจะเริ่มด าเนินการก่อสร้าง และสิ้นสุด
โครงการเมื่อไหร่ 

6. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 และจะด าเนินการส่ง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ให ้สผ. เพื่อพิจารณารายงาน พร้อมท้ังด าเนินการออกแบบ
รายละเอียดโครงการในขั้นตอนต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่ม
ก่อสร้างประมาณปี.ศ. 2566 และสามารถเปิดใช้บริการ ปี 
พ.ศ. 2568 

 

6.3 การแสดงความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่
เหมาะสมของโครงการ) นี้ ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 160 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับ 86 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของผู้ร่วมประชุมทั้งหมด สามารถสรุปผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ
ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมฯ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาเป็นเจ้าของ/ผู้แทนสถานประกอบการ ร้อยละ 20.9
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 14.0 ส่วนที่เหลือเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ร้อยละ 12.8 ผู้น าชุมชน/
กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 8.1 ประชาชนที่สนใจโครงการ ร้อยละ 7.0 เจ้าของที่ดินที่คาดว่าจะถูกเวนคืน  
ร้อยละ 5.8 ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 4.7 ผู้น ากลุ่ม/องค์กร ร้อยละ 3.5 และสื่อมวลชน ร้อยละ 1.2  

 ส่วนที่ 2 การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.4) เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการมาก่อนเข้าประชุม             
โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50.0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษา ร้อยละ 31.0 ประชาชนในพื้นที่/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 8.6 การเข้าร่วมการประชุม
กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 6.9 และป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 5.2  
 เมื่อสอบถามถึงการได้รับรู้ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 40.7 
ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจโครงการพอสมควร รองลงมาระบุว่าได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจโครงการค่อนข้างมาก 
ร้อยละ 25.6 และได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจโครงการอย่างชัดเจน ร้อยละ 18.6 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 11.6 ระบุว่า 
ได้รับทราบข้อมูลโครงการเพิ่มขึ้นนิดหน่อย และยังไม่ทราบ/ไม่เข้าใจนัก ร้อยละ 3.5 
 ส าหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการทราบเพิ่มเติม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 32.6
โดยข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ 

- รายละเอียดการออกแบบที่ชัดเจน/ความคืบหน้าของโครงการ 
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
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- แปลงที่ดินที่ได้รับผลกระทบ 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลต่อการท าทางขึ้น-ลงของโครงการ 
- ราคาค่าผ่านทาง 
ส าหรับช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและเหมาะสมที่สุด คือ การจัดประชุม / สัมมนา ร้อยละ 50.0 

รองลงมาคือ ส่งจดหมายแจ้งข่าวสารโครงการโดยตรง ร้อยละ 27.9 และจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงในพื้นที่ ร้อยละ 12.8 ส่วน
ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารที่เหลือที่สะดวกรับข้อมูล ได้แก่ แจ้งผ่านผู้น าชุมชน ร้อยละ 3.5 ติดประกาศ
ตามหน่วยงานราชการ ร้อยละ 2.3 วิทยุกระจายเสียง / วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน และ Facebook หรือ
เว็บไซต์โครงการ ร้อยละ 1.2 เท่ากัน  

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ  
1) ความคิดเห็นต่อผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลง (รูปแบบที่ 2) ที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.6) ระบุว่าเห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 บริเวณจุดเริ่มต้นของ

โครงการ โดยให้เหตุผลประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
- ช่วยลดการจราจรหนาแน่นทุกช่องทาง 
- ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของประชาชนน้อยราย 
- มีการประชุมชี้แจงต่อประชาชนในพื้นที่ 

 ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 บริเวณจุดเร่ิมต้นของโครงการ ร้อยละ 12.8 ได้ให้เหตุผลประกอบที่
ส าคัญ คือ ยังไม่ทราบต าแหน่งที่ชัดเจน และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงก่อสร้าง ส่วนอีกร้อยละ 11.6 ระบุว่าไม่
มีความเห็น โดยให้เหตุผลประกอบ คือ ยังไม่ชัดเจนและไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ 

2) ความคิดเห็นต่อผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลง (รูปแบบที่ 2) ที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.9) ระบุว่าเห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 บริเวณจุดสิ้นสุดของ
โครงการ โดยให้เหตุผลประกอบที่ส าคัญ คือ มีความเหมาะสมในด้านต่างๆมากกว่ารูปแบบอ่ืน และช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรหนาแน่นได้ รองลงมาระบุว่าไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 17.4 โดยให้เหตุผลประกอบที่ส าคัญ คือ ต าแหน่งยัง
ไม่ชัดเจน ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 2 บริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ ร้อยละ 11.6 ได้ให้เหตุผลประกอบที่ส าคัญ 
คือ จุดสิ้นสุดโครงการควรเลยไปถึงแยกบ้านสวน และเป็นการเพิ่มปริมาณจราจรบนถนนเลี่ยงเมือง 

3) การคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
 ระยะก่อสร้าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบในระยะก่อสร้าง ดังนี้ 
ผลกระทบด้านบวก 
- มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.3 

   ผลกระทบด้านลบ 
- ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ร้อยละ 86.0 
- เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและถนนช ารุด ร้อยละ 62.8 
- เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง ร้อยละ72.1 
- เสียงดังจากการก่อสร้าง ร้อยละ 54.7 
- การเดินทางใช้เวลานานขึ้น ร้อยละ 50.0 
- แรงสั่นสะเทือนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 48.8 
- ท าให้เกิดน้ าท่วม การระบายน้ าไม่ดี ร้อยละ 33.7 
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.7 
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- ขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 25.6 
- คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะเสื่อมโทรม ร้อยละ 23.3 
- เกิดความไม่สะดวกในการค้าขาย ร้อยละ 23.3 
- ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภาคตะวันออก ร้อยละ 22.1 
- สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและพลังงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 19.8 
- เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้ามาในพื้นที่ ร้อยละ 15.1 
 ระยะด าเนินการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบในระยะด าเนินการ ดังนี้ 
ผลกระทบด้านบวก 
- การจราจรโดยรวมคล่องตัวขึ้น ร้อยละ 55.8 
- เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางท าให้สะดวกยิ่งขึ้น ร้อยละ 53.5  
- ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด รถติดบนถนนสุขุมวิทด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี 

และบนถนนโครงข่ายโดยรอบ ร้อยละ 53.5 
- ประหยัดเวลาในการเดินทาง ร้อยละ 46.5 
- เพิ่มโครงข่ายการคมนาคมเดินทางมากข้ึน ร้อยละ 45.3 
- เศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึน ร้อยละ 23.3 
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานเชื้อเพลิง ร้อยละ 20.9 

  ผลกระทบด้านลบ 
- เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและอากาศเสียจากรถที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ 44.2 
- เสียงดังจากรถที่ใช้เส้นทางโครงการ ร้อยละ 32.6 
- ขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนจากผู้ใช้เส้นทาง ร้อยละ 19.8 
- ท าให้เกิดน้ าท่วม การระบายน้ าไม่ดี ร้อยละ 16.3 
- อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะที่ใช้โครงการ ร้อยละ 15.1 
- เกิดความไม่สะดวกในการประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 15.1 
- แรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจากยานพาหนะ ร้อยละ 7.0 
- เพิ่มปัญหาจราจรติดขัด ร้อยละ 4.7 

4) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ 
 เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างและด าเนินการในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 75.6) เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ โดยให้เหตุผลประกอบที่ส าคัญ คือ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร
หนาแน่นได้ ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.5 ได้ให้เหตุผลประกอบที่ส าคัญ ได้แก ่ไม่มีความจ าเป็น ในอนาคตจะมี
ระบบขนส่งสาธารณะอีกหลายอย่างที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรบริเวณนี้ได้ ส่วนอีกร้อยละ 14.0 ไม่มีความเห็น  

5) ประเด็นที่โครงการควรให้ความส าคัญ 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 43.0 ให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็นที่ส าคัญในการศึกษา ได้แก ่
 (1)  การจราจรติดขัดในช่วงก่อสร้างโครงการ 
 (2)  ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
 (3)  การกีดขวางทางน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
 (4)  ป้ายเตือนที่ชัดเจนในช่วงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
 (5)  การจัดการขยะของโครงการ 
 (6)  ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
 (7)  ราคาค่าผ่านทาง 
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 (8)  ผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซของ ปตท. 
 (9)  การเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ควรเอ้ือประโยชน์ต่อเอกชน 

6) ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ หลากหลายประการ ดังนี้  
 (1)  ควรรีบด าเนินการโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 
 (2)  ควรใช้เทคโนโลยีระบบอุโมงค์ เพื่อประหยัดและไม่เอ้ือต่อเอกชน 
 (3)  ควรจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ได้รับผลกระทบให้คุ้มค่า 
 (4)  ผู้รับเหมาควรขออนุญาตเจ้าของแปลงที่ดินในการเข้าไปท ากิจกรรมต่างๆในพื้นที่ด้วย 
 (5)  ควรศึกษาระยะทางของโครงการเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร 
 (6)  ควรพัฒนาโครงการไปถึงแยกบ้านสวน 
 (7)  ควรประสานงานกับ ปตท. เนื่องจากมีท่อก๊าซตลอดแนวโครงการ 
 (8)  ควรจัดการระบบระบายน้ า 

7. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 www.buraphawithi-extension.com 
 

 บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและประมาณราคา 
 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด 
 นายธนิสร์ สมเจตนะพันธ์ และนางสาวพัชราภรณ์ โพธิลา 

เลขที่ 1/814 ซ.60 (กม.60)ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
 โทรศัพท์ 0 2532 3623-33 
 โทรสาร 0 2532 3566 
 

 บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จ ากัด 
 นายจงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ์ 
 เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ห้องเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท์ 0 2617 0429 
 โทรสาร 0 2617 0426 
 

 บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 นายวรพัชร วิชัยสุชาติ และนางสาวนวลฉวี รูปข าดี 
  เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท์ 0 2522 7369, 0 2522 7365-9 
  โทรสาร  0 2522 7368 
 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 


