
 

สรุปผลประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คร้ังที่ ๒) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ให้เป็น
ผู้ดำเนินการ งานบริการที่ปรึกษาโครงการงานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมี ส่วนร่วม 
ของประชาชน อันจะเอื ้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

   กลุ่มท่ี 1 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3  
ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี   

  กลุ่มท่ี 2 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องธารทิพย์ โรงแรม
แคนทารี 304  ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   

  กลุ่มท่ี ๓ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชาวดี  
เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง     

เพื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ พร้อมทั ้งร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๑๗ คน ประกอบด้วย ห้องประชุมหลัก 
จำนวน 30๐ คน และเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) จำนวน ๒๑๗ คน 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง  ๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประชุม คณะผู ้ศ ึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความความเหมาะสม อันจะนำไปสู่  
การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนน้อยที่สุด  

ภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) ดังรูปที่ 1 - ๔ 
และสรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังตารางท่ี 1 – ๓  ดังนี้ 
  



กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี   

เส้นทางตามแผนแม่บทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 
เส ้นทาง MR5 กาญจนบุรี  (ด ่านเจดีย ์สามองค์ ) -อ ุบลราชธานี  (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่  6)  
ช่วงนครราชสีมา-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6) 

มีผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุมหลัก จำนวน 91 คน และ
เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud 
Meetings) จำนวน 80 คน รวม 171 คน ความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ร่วมกับระบบราง ร้อยละ 9๖.๔๓ เห็นด้วยกับการพัฒนา
โครงการ ร้อยละ ๑.๑๙ ไม่เห็นด้วย และร้อยละ ๒.๓๘ ไม่มี
ความเห็น 

 

 

   
นายทรงพล วิชัยขัทคะ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
ประธานเปิดการประชุม 

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 

ผู้แทนกรมทางหลวง 

บริษัทท่ีปรึกษา 
นำเสนอข้อมูลโครงการ 

   

บรรยากาศการประชุม กลุ่มที่ 1 

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) : กลุ่มที่ ๑ 
  



ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจง : กลุ่มที่ 1 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง/การนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม  
- เสนอแนะให้มีการเชื ่อมโยงมอเตอร์เวย์กับประเทศ

เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะบริเวณ อ.นางรอง อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ไปยังช่องเขาตะโกเข้าไปยัง จ.สระแก้ว เพ่ือ
รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 
รวมถึงการรองรับโครงการดาราสาคร  (Dara Sakor) 
ของกัมพูชา โดยการลงทุนของประเทศจีน จะทำให้เกิด
การใช้เส้นทางมากข้ึน  
• แสดงแนวเส้นทางของประเทศเพื่อนบ้านเข้าไว้ใน

แผนที่ด้วยเพื่อ่ให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น 

• เสนอให้ศึกษาการตัดผ่านไขว้กันระหว่างเส้นทาง
มอเตอร์เวย์กับทางรถไฟเพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า 

ในการเดินทาง 

• เสนอแนะให้มีการพัฒนาถนนทางหลวงหมายเลข 
24 และทางหลวงหมายเลข 224 ให้เป็น 4 ช่อง
จราจรตลอดแนวเส้นทาง 

- ร ับข ้อเสนอแนะไปพิจารณา ท ี ่ปร ึกษาจะม ีการ
ว ิเคราะห์ข ้อม ูลในการประกอบการพิจารณแนว
เส้นทาง เผื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- โดยปกติแล้วจะมีการเลี่ยงเส้นทางให้เกิดการตัดผ่าน
ทางรถไฟให้น้อยที่สุด 

- กรมทางหลวง ได้บรรจุแผนในการพัฒนาทางหลวง
ขนาด 4 ช่องจราจร ในเส้นทางหลวงหมายเลข 24 
และ ทางหลวงหมายเลข 224 ตลอดแนวเส้นทางแล้ว 

- เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม แนวเส้นทางตัดตรงไปทาง  
อ.ตระการพืชผล 

- เส้นทางจาก อ.เมืองอุบลราชธานี ไป อ.ตระการพืชผล 
และเส้นทางด่านช่องเม็ก จะเกิดประโยชน์  

- ที่ปรึกษารับไปพิจารณา 

- ขอร่วมบูรณาการกับโครงการในพื้นที่ด้านอุตสาหกรรม 
อาทิเช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรมเดชอุดม  

- ให้เพิ ่มแนวทางในการออกแบบทางรถไฟเชื ่อมนิคม
อุตสาหกรรมกับเส้นทางหลักเพื่อให้เกิดการดึงดูดของ
นักลงทุน 

- ที่ปรึกษาจะรับไปดำเนินการประสานข้อมูลเพ่ิมเติมกับ
ทางภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  

- ข้อสังเกตในแบบสอบถาม เนื ่องจากยังไม่ทราบว่า
โครงการมอเตอร์เวย์จะมีการดำเนินการแล้วเสร็จในปีใด 
การพิจารณาปัจจัยราคาน้ำมันในปีที่เปิดบริการ จึงไม่
สามารถคาดเดาราคาน้ำมันในปีอนาคตได ้

- การตอบแบบสอบถามให้พิจารณาราคาน้ำม ันใน
ปัจจุบัน 

- เส้นทางมอเตอร์เวย์จากบึงกาฬ – ช่องจอม จะมีการ
ดำเนินการได้เม่ือไร 

- อยู ่ในแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ทั้งนี้อาจมีการปรับ
แผนให้เร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน
จราจร ด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

ด้านส ิ่งแวดล้อม 
- ให้พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับ 

วนอุทยานน้ำตกผาหลวงร่วมด้วย 
- รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษา 
 

ด้านอ่ืน ๆ   
- ให ้ม ีการดำเน ินการโครงการให ้เร ็วท ี ่ส ุด เพื ่อให้

สอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาปัจจุบัน 
- ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 



กลุ่มที่ ๒ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 ณ ห้องธารทิพย์ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  

เส้นทางตามแผนแม่บทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย 

1.  เส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ/ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) ช่วงชลบุรี (แหลมฉบัง)-
นครราชสีมา และ ช่วงนครราชสีมา-ขอนแก่น  

๒.  เส้นทาง MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (อรัญประเทศ) ช่วงปราจีนบุรี-สระแก้ว (อรัญประเทศ)  

มีผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุมหลัก จำนวน 101 คน 
และเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom 
Cloud Meetings) จำนวน 95  คน  รวม 196 คน  ความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองร ่วมกับระบบราง  พบว่า ร ้อยละ 98.๕๕  
เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ และ ร้อยละ ๑.๔๕ ไม่มีความเห็น 

 

 

   
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี   
ประธานเปิดการประชุม 

นายธรรมรงค์ ญาณวโร  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี   

ผู้แทนกรมทางหลวง 

บริษัทท่ีปรึกษา 
นำเสนอข้อมูลโครงการ 

   
บรรยากาศการประชุม กลุ่มที่ 2 

รูปที่ ๒ บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) : กลุ่มที่ ๒



ตารางท่ี ๒ สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจง : กลุ่มที่ ๒ 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง/การนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม  
- MR 2 บริเวณจุดตัดที่ 9 จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ

หรือไม่   
- MR 2 แยกกบินทร์บุรี จะก่อสร้างเป็นทางต่างระดับ 

- ด่านเก็บเง ินบร ิเวณกบินทร ์บ ุร ี  บร ิเวณทางหลวง
หมายเลข 33 กับ ทางหลวงหมายเลข 304 จะมีจุดขึ้น
ด่านเก็บเงินที่จุดใด 

- ทางหลวงหมายเลข 33 จะมีจ ุดแยกบริเวณแยก 
ศรีมหาโพธิ ส่วนบริเวณแยกกบินทร์บุรีจะมีทางแยก
จากออกจากทางหลวงสายหลักเข้าสู่ทางคู่ขนานแล้ว
จึงเข้าสู่ระบบด่านเก็บเง ิน และจะพิจารณาเรื ่อง
ระยะทางข้ึน-ลงของด่านอีกครั้ง 

- เห็นด้วยกับโครงการและขอเสนอแนะให้ออกแบบ
เพิ่มเติมในจุดเชื่อมโยงของทั้งสองฝั่งถนนบริเวณนิคม
อุตสาหกรรม 304 และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

- รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา  

- สามารถใช ้ทางรถไฟสายเก ่ าจากกบ ินทร ์บ ุร ี ไป 
อรัญประเทศ แล้วต่อไปยังบุรีรัมย์ได้หรือไม่ 

- ทางรถไฟช่วง อ.กบินทร์ ไป อ.อรัญประเทศ ได้อยู่ใน
โครงการ MR-MAP แล้ว  

- ยังไม่มีเส้นทางโดยตรงจาก อ.อรัญประเทศ ไปยัง  
จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากเส้นทางจะผ่านพื้นที่อุทยานและ
อาจจะต้องมีการเจาะอุโมงค์ทำให้ไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
โดยแนะนำให้ใช ้เส ้นทางจาก อ.อรัญประเทศ ไป 
อ.กบินทร์บุรี แล้วใช้เส้นทาง MR2 และ MR5 ต่อไป
ยังทางรถไฟเข้าสู่ จ.บุรีรัมย์ได้ 

- ระบบรางจาก อ.กบินทร์บุรี ไปยัง จ.นครราชสีมา สถานี
ของระบบอยู่บริเวณใด 

- ในการออกแบบจะมีการกำหนดระยะสถานีในทุก ๆ  
5 – 10 กิโลเมตร ในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดวางผัง
สถานี โดยจะมีการศึกษารายละเอียดในอนาคตอีกครั้ง 

ด้านส ิ่งแวดล้อม 
- ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง เช่น 

ปัญหาการจราจร ฝุ่นละออก และการเกิดอุบัติเหตุ 
- รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษา 
 

- ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต มีพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวนมาก จะมี
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้อย่างไร 

- การเดินทางระหว่างชุมชนทั้งสองฝั ่งหากมีโครงการ
มอเตอร์ตัดผ่านจะมีแนวทางแก้ปัญหาการแบ่งแยก
ชุมชนสองฝั่งอย่างไร 

- จะมีการพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื ้นที่  
ลุ่มต่ำ เช่น ก่อสร้างเป็นรูปแบบของสะพานบกซึ่งจะมี
ช่องลอดให้ทางน้ำไหลผ่านได้ รวมถึงทำให้ประชาชน
ทั ้งสองฝั ่งสามารถใช้กลับรถและเดินทางระหว่าง 
สองฝั่งชุมชนได้อีกด้วย 

 



ตารางท่ี ๒ สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจง : กลุ่มที่ ๒ (ต่อ) 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง/การนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ด้านอ่ืน ๆ   
- ให ้ม ีการดำเน ินการโครงการให ้เร ็วท ี ่ส ุด เพื ่อให้

สอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาปัจจุบัน 
- รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 

- จากการนำเสนอ ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ ้น 16%  มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยใด 

- วิเคราะห์จากมูลค่าของการประหยัดเวลาในการ
เดินทาง มูลค่าที ่ เก ิดจากการลดลงของอุบ ัต ิ เหตุ   
มูลค่าที่ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และมูลค่าการลดลง
ของมลพิษ 

 
  



กลุ่มที่ 3 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง       

เส้นทางตามแผนแม่บทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย เส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง 

มีผู ้เข้าร่วมประชุมห้องประชุมหลัก จำนวน ๑๐๘ คน 
และเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom 
Cloud Meetings) จำนวน 4๒ คน รวม 15๐ คน ความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองร่วมกับระบบราง ร้อยละ ๙๖.๙๒ เห็นด้วยกับการพัฒนา
โครงการ และร้อยละ ๓.๐๘ ไม่มีความเห็น 

 

   

นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง       

ประธานเปิดการประชุม 

นายวินัย รัชบุตร 
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง  

ผู้แทนกรมทางหลวง 

บริษัทท่ีปรึกษา 
นำเสนอข้อมูลโครงการ 

   
บรรยากาศการประชุม กลุ่มที่ 3 

รูปที่ 3 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) : กลุ่มที่ 3 
  



ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจง : กลุ่มที่ 3 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง/การนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม  
- ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของรถที่จะเข้ามาใช้ในระบบ

มอเตอร์เวย์ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้า  
- ที่ปรึกษามีการออกแบบเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยใน

ด้านวิศวกรรมเพื ่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุดแก่ผู ้ใช้
เส้นทาง 

- เสนอให้ม ีการออกแบบทางว ิศวกรรมร ่วมกับการ
ออกแบบกับสถาปนิกเพื ่อให้เกิดความสวยงามของ 
ภูมิทัศน์ในเส้นทาง รวมถึงทำให้เกิดอัตลักษณ์และความ
มีเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง 

- ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดจะมีสถาปนิกร่วม
ในการออกแบบภูมิทัศน์และรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดระนอง 

- เส้นทาง MR8 โครงการระบบรางกับมอเตอร์เวย์ จะมี
การดำเนินการโครงการใดก่อน 

- การดำเน ินโครงการของแนวเส ้นทาง MR8 ตาม
นโยบายของกระทรวงคมนาคมจะมีการดำเนินการทั้ง
ระบบรางและมอเตอร์เวย์ไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง 2 ระบบ 

- เส ้นทางที ่ศ ึกษาเป็นการเชื ่อมต่อท่าเร ือฝั ่งระนอง 
แห่งใหม่หรือไม่ คาดว่าจะอยู่บริเวณใด 

- เป็นการสร้างท่าเรือแห่งใหม่  เนื ่องจากท่าเรือเดิม 
มีข้อจำกัดเรื่องความลึก  

- เสนอแนะให้คำนึงถึงความลาดชันของเส้นทางรถไฟ 
ในบริเวณท่ีมีการก่อสร้างอุโมงค์   

- ทางรถไฟจะใช้ความชันที่ 1% ทั้ง 2 ทางเลือก โดยจะ 
คำนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 

- เสนอแนะให้ย้ายเส้นทางเลือกที่ 1 ไปแนวเส้นทางเดิมที่
เสนอในครั้งแรก โดยให้ไปทางวิทยาลัยเกษตรกรรมเพ่ือ
เลี่ยงพ้ืนที่ที่จะขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

- ขอเสนอแนะให้เพิ่มสถานีรถไฟสำหรับผู้โดยสารเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที ่ยว โดยเสนอให้ใช ้บริเวณปาก
ทางเข้าอุโมงค์ เพ่ิมอีก 1 สถานี 

- ที่ปรึกษาจะรับไว้ศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม 

 

 

 

 
  



ตารางท่ี ๓ สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจง : กลุ่มที่ ๓ (ต่อ) 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง/การนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม   
- การโยกย ้ายท ี ่อย ู ่อาศ ัยให ้ก ับประชาชนที ่ ได ้ รับ

ผลกระทบให้มีการย้ายที่อยู่อาศัยในสถานที่ที่ใกล้เคียง
กับสภาพแวดล้อมเดิมที่เคยอยู่อาศัย 

- ในขั ้นตอนของโครงการจ ัดทำแผนพัฒนานี ้จะมี
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ส่วนในรายละเอียดจะมีการศึกษา
ในขั้นตอนต่อไปหลังจากจัดทำแผนแม่บท MR-MAP 
แล้วเสร็จ 

- หากมีการก ่อสร ้างมอเตอร ์ เวย ์  สภาพเศรษฐกิจ 
การค้าขายของฝากริมทาง จะมีผลกระทบหรือไม่ 

- มอเตอร์เวย์ จะเป็นการเปิดเส้นทางทำให้เกิดการ
พัฒนาในพื ้นที ่ กระตุ ้นเศรษฐกิจ มีการสร้างที ่พัก 
ริมทาง (Rest Area) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพื ้นที ่สามารถขายของและเกิดการจ้างงานเพ่ิม 
มากขึ้น เศรษฐกิจจะดีขึ้น 

- แนวเส้นทางท่ีเริ่มต้นจากแหลมริ่วจะมีผลกระทบกับการ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือไม่  

- แนวเส้นทางใดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 
- ระดับความลึกของท่าเรือทั้งสองแห่ง ที่ปรึกษาได้ทำการ

สำรวจแล้วหรือไม่ 
- การก่อสร้างสร้างอุโมงค์จะมีต ้นทุนที ่ส ูงกว่าปกติ  

มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

- ที่ปรึกษามีการศึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงแนวเส้นทางที่จะมี
ผลต่อการขึ ้นทะเบียนมรดกโลก โดยการออกแบบ
เส้นทางที่ผ่านพื้นที่ป่าจะมีการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อลด
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าใน
พื้นที ่ ซึ ่งจะมีการดำเนินการศึกษา EIA EHIA ในขั้น
ละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ดำเนินการก่อสร้างจริง 

- มีความกังวลกับวิถีชีวิตของผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบใน
พื้นที่บริเวณอ่าวอ่างและเกาะสน เสนอแนะให้มีการลง
พื ้นที ่พบกับประชาชนที ่ได้ร ับผลกระทบในบริเวณ
ดังกล่าวโดยตรง 

- ขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาจัดทำแผนแม่บท MR-MAP 
ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อแผนแม่บทแล้วเสร็จ จะ
มีการศึกษาในรายละเอียดในแต่ละแนวเส้นทางตาม
แผนแม่บทและจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการต่อไป 

- เสนอแนะให้มีการประเมินมลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้นหลังจากเกิดโครงการ เช่น ปัญหาขยะ น้ำเสีย 
มลพิษทางอากาศจากการจราจร โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพที่มีอยู่ในการจัดการมลพิษดังกล่าวว่าเพียงพอ
หรือไม ่

- จะม ีการประเม ินผลกระทบดังกล ่าวในข ั ้นตอน
รายละเอียดต่อไป 

ด้านอ่ืน ๆ   
- เห็นด้วยกับแผนพัฒนาและเห็นด้วยกับแนวเส้นทาง

เลือกที ่ 1 ทำให้เกิดการขยายตัวต่อเศรษฐกิจของ
จังหวัดชุมพร  

- การลงทุนมีแผนการลงทุนอย่างไร และใช้เวลาในการ
ดำเนินการนานเท่าใด 

- นโยบายของกระทรวงคมนาคม จะใช้แผนการร่วม
ลงทุนทั ้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงการลงทุนจาก
ต่างชาติ และโครงการตามแผนจะเปิดให้บริการภายใน
ปี 2572 



โครงการฯ ได้จัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ตามมาตรการ
ควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เพ่ือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นำเสนอผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกลจากห้องประชุมส่วนกลาง (ห้องประชุมหลัก) โดยแบ่ง เป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังรูปที่ 4 

 

   

   
การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม (จดุคัดกรอง จุดลงทะเบียน)  

และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ 70% แบบแผ่นสำหรับผู้ร่วมงาน 

   

   
นำเสนอผ่านการระบบโปรแกรม Zoom Meeting จากห้องประชุมหลกั ไป ณ ที่ต้ังหน่วยงาน 

รูปที่ ๔ การดำเนินการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)  
  



ผู้สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าของการศึกษา สอบถามข้อมูล
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ : www.mrmapdoh.com 
หรือ Scan QR CODE (ด้านขวามือ) 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา  

❖ บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนส์ จำกัด 
โทรศัพท์ : 0-217-0429  โทรสาร : 0-2617-0426   

❖ บริษัท อินเตอร์เนชั้นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  
โทรศัพท์ : 0-21๖๕-๗๓๙๕-๙๘ โทรสาร : 0-2168-7380 

 

  

 
 

 

http://www.mrmapdoh.com/

