
เอกสารสรุปขอมูลโครงการเบื้องตน 

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม  

โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

 

1. ความเปนมาของโครงการ 

 ปจจุบันปญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิท บริเวณทางลงทางพิเศษบูรพาวิถี ดานหนานิคมจาก
การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียง-เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีชวยวาการ-
กระทรวงคมนาคมเปนประธาน ไดมีการหารือเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท 
ชวงจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการ
กอสรางทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
ของกรมทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(สนข.) และ ทล. พิจารณาจุดเชื่อมตอดังกลาว ซึ่งตอมาไดมีการประชุมรวมกันระหวาง สนข. ทล. และ กทพ. 
เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมไดมอบหมายให กทพ. เปนโครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถี
และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณ
โดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพ่ือแกไขปญหาการจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบ เพ่ือเปนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
และเปนการแกปญหาการจราจรท้ังระบบอยางยั่งยืน 

กทพ. จึงวาจางที่ปรึกษาอันประกอบดวย บรษิัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด บริษัท พีเอสเค
คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัดเพ่ือดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี โดยมีแนวคิดในการศึกษาและแกไขปญหาจราจร ดังน้ี 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
โดยการกอสรางทางเชื่อมตอจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถบริเวณดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยการกอสราง
ทางข้ึน-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบดานการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพ่ือแกไข
ปญหาการจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบใหสามารถรองรบัปริมาณจราจรไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน  โครงการทางเชื่อมตอ
ทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางขึ้น-ลง 
ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 
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2) เพ่ือสํารวจและออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษ
บูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลง ทางพิเศษ 
บูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) เพ่ือศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยใหมีการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามรายละเอียดที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ-
สิ่งแวดลอม (สผ.) กําหนด 

4) เพ่ือศึกษาผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแกไขปญหาการจราจรบนโครงขายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาการจราจรดงักลาวท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

3. ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษาและดําเนินงานของโครงการ ครอบคลุมท้ังการศึกษาดานวิศวกรรม 
เศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการและการมีสวน
รวมของประชาชน ดังน้ี 

1) งานสวนท่ี 1: งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

2) งานสวนที่ 2: งานศึกษาผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact Assessment) 
บรเิวณโดยรอบพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

3) งานสวนที่ 3:  งานประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

4. ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาในการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เริ่มตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีระยะเวลารวม 360 วัน 

5.  แนวสายทางของโครงการ 

 แนวสายทางโครงการมีจุดเริ่มตนเปนทางยกระดับเชื่อมตอจากจุดสิ้นสุดของทางพิเศษบูรพาวิถี
ในปจจุบัน มีแนวสายทางเปนโครงสรางทางยกระดับอยูบนเกาะกลางของถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3)  ผานดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คลองตําหรุ เทสโก โลตัส พลัสมอลล อมตะนคร 
เลี้ยวซายเขาสูแนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 361)  มีจุดสิ้นสุดแนวสายทาง
โครงการบริเวณถนน กม. 1+100 ของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.50 กิโลเมตร และ
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จะศึกษาความเหมาะสมและออกแบบทางข้ึน-ลง เบื้องตน 3 แหง ไดแก ทางข้ึน-ลง บนถนนบานเกา (ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3466) ทางขึ้น-ลง บนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และทางข้ึน-ลง บนถนนสุขุมวิทดังแสดงในรูปท่ี 1 

6. งานประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน 

6.1 การประชาสัมพนัธและเผยแพรขอมูลโครงการ 

 การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

1) เว็บไซตหลักของโครงการ www.Buraphawithi-extension.com  

2) เว็บไซตสํานักนายกรัฐมนตร ีwww.publicconsultation.opm.go.th 

3) เว็บไซตการทางพิเศษแหงประเทศไทย www.exat.co.th 

4) สื่อสิ่งพิมพประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็น เชน วีดิทัศน บอรดนิทรรศการ แผนพับ
เอกสารประกอบการประชุม เปนตน 

5) ปายประกาศประชาสัมพันธโครงการที่จังหวัด อําเภอ และในชุมชนทองถิ่น และโปสเตอร
ประชาสัมพันธ เปนตน 

6) การประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น ไดแก สื่อสิ่งพิมพ วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชน/หมูบาน  

6.2 การมีสวนรวมของประชาชน 

 เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู และเขาใจโครงการ และใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดมีสวนรวมใน
การใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล และใหขอเสนอแนะตอโครงการประกอบดวยกิจกรรม
สําคัญๆ เรียงตามลําดับ ดังน้ี 

 1) การพบปะหารือและรับฟงความคิดเห็นจากผูนําชุมชนและเจาหนาที่ในพื้นท่ีโครงการ:
เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ และเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ และชี้แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการแกผูนําชุมชน ผูบริหารสวนทองถิ่น และ
ผูบริหารสวนราชการในพื้นท่ีศึกษากรณีมกีารพัฒนาโครงการ 

 2) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1(ปฐมนิเทศโครงการ): เพ่ือ
แนะนําและชี้แจงขอมูลความเปนมาของโครงการรวมถึงเหตุผลความจําเปนและขอบเขตการศึกษาของ
โครงการ และรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและ
การพัฒนาโครงการ โดยกําหนดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันท่ี 29 สิงหาคม 
2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ หองประชุมรตันแกรนด โรงแรมรัตนชล อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 3) การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1: เพ่ือแนะนําและชี้แจงขอมูลความเปนมาของโครงการ รวมทั้ง
เหตุผลความจําเปนของการพัฒนาโครงการแกผูมีสวนไดสวนเสียจากการพัฒนาโครงการและรับฟงความคดิเห็น
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ 
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รูปที่ 1แนวสายทางเบื้องตนของโครงการ 
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  4) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 (สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือก
ที่เหมาะสม) : เพ่ือนําเสนอรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับ
รูปแบบทางเลอืกที่เหมาะสมและประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ 

 5) การประชุมกลุมยอย คร้ังท่ี 2 :เพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบและมาตรการในการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ และรับฟง
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และแนวทาง/
มาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  6) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) : 
เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งมาตรการจัดการดานสิ่งแวดลอม และการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาประกอบการ
จัดทํามาตรการดานสิ่งแวดลอม  

7. การรับฟงความคิดเห็นของโครงการ 

 โครงการจะเปดรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการอยางตอเน่ืองตลอดชวงการศึกษา
รวมทั้งภายหลังจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในแตละครั้ง เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียและ
สาธารณชนไดแสดงความคดิเห็นและใหขอเสนอแนะตอโครงการ ผานทางชองทางตางๆ ไดแก  

 โทรศัพท 0 2522 7369 ตอ 125 และ 129 

 โทรสาร 0 2522 7368 

 e-mail address enrichconsult@yahoo.com   

 เว็บไซตโครงการ www.Buraphawithi-extension.com  

ทางไปรษณีย บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

8. ติดตอสอบถามขอมูล 

 โครงการไดเปดชองทางในการติดตอรับขอมูลของโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ 
ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

 www.Buraphawithi-extension.com 

 

  



งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน 

โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

 บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมและประมาณราคา

 บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด

นายธนิสร สมเจตนะพันธ และ
 เลขท่ี 1/814 ซ.60 (กม.

 โทรศัพท 0 25323623-
 โทรสาร 0 25323566 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมจราจรและขนสง เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน

 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จํากัด

 นายจงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ
 เลขท่ี 1199 อาคารปยวรรณ ชั้น 
 กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท 0 2617 30429
 โทรสาร 0 2617 0426 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน

 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด

 นายวรพัชร วิชัยสุชาติ และ
  เลขท่ี 33 ซอยรามอินทรา 
  โทรศัพท 0 25227369, 
  โทรสาร  0 2522 7368
 
 หนวยงานเจาของโครงการ
 การทางพิเศษแหงประเทศไท

 

ศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกจิ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม 
งเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

บริษัทท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมและประมาณราคา 

บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนช่ันแนล กรุป จํากัด 

ธนิสร สมเจตนะพันธ และนางสาวพัชราภรณ โพธิลา 
.60)ถนนพหลโยธนิ ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
-33 

 

บริษัทท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมจราจรและขนสง เศรษฐกิจ การเงนิ และการลงทนุ

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จาํกัด 

จงสฤษฏ์ิ จงอดุมการณ 
อาคารปยวรรณ ชั้น 15 หองเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

10400 
0 2617 30429 

 

บริษัทท่ีปรึกษาดานส่ิงแวดลอม ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด 

วิชัยสุชาติ และนางสาวนวลฉวี รูปขําดี 
ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

, 0 2522 7365-9 
0 2522 7368 

หนวยงานเจาของโครงการ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
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ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

บรษิัทท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมจราจรและขนสง เศรษฐกจิ การเงิน และการลงทุน 

หองเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

บรษิัทท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ประชาสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 


