
เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
(ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ) 

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกจิ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี 

 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 จากการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ           
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็นประธาน ได้มีการหารือเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางลง
ทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้าง
ทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรม
ทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ 
ทล. พิจารณา จุดเชื่อมต่อดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู ้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจร
ทั้งระบบอย่างยั่งยืน  

 กทพ. จึงว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส์ จ ากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด เพื่อด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนน      
เลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีแนวคิดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาจราจร ดังนี้ 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนต์ที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการ
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

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

3) ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 พร้อมกันนี้ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการตลอดช่วง
ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เสนอประเด็นห่วงกังวล และได้แสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุม
ทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562  

 ส าหรับกิจกรรมการด าเนินงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานต่าง ๆ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และประชาชนที่อยู่
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ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและให้ข้อมูล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการจะได้น าไปพิจารณาประกอบในการศึกษา
วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการศึกษาและการพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน  และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น -ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า 
และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

2) เพื่อส ารวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวถิี-ถนนบา้นเก่า และทางขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษ
บูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามรายละเอียดที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก าหนด 

4) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

  โดยมีระยะเวลาด าเนินงานรวม 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 และ
มีขัน้ตอนการด าเนินงานของโครงการแสดงดังรูปที่ 1 

3. วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

1) เพื่อชี้แจงความเป็นมาและความจ าเป็นของโครงการ รวมถึงขั้นตอนการศึกษาโครงการ 

2) เพื่อน าเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา แนวสายทางโครงการ และผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลง
ที่เหมาะสม 

3) เพื่อน าเสนอขอบเขตและแนวทางการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของแนวสายทางโครงการ และทางขึ้น-ลงของโครงการ 

4) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อน ามาประกอบการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

4. ผลการศึกษาคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสม 

4.1 แนวสายทางของโครงการ 

 แนวสายทางโครงการมีจุดเริ่มต้นเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดของทางพิเศษบูรพาวิถีในปัจจุบัน มี
โครงสร้างเป็นทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) ผ่านด้านหน้านิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คลองต าหรุ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361) และจุดสิ้นสุดแนวสายทางโครงการอยู่บริเวณถนน กม. 1+100 ของถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.50 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 
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การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดล้อม

การก าหนดแนว
สายทางเลือก

การคัดเลือกทางเชื่อมต่อ
ของโครงการ

แนวสายทางและทางเชื่อมต่อ
ที่เหมาะสม

การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น
• ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ
• โครงข่ายถนนทางพิเศษ
• นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
• การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ แผนที่ 
   ภาพถ่ายทางอากาศ
• การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อจ ากัดการใช้
   พ้ืนที่ แหล่งที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
การส ารวจภาคสนามเบ้ืองต้น

การก าหนดเก  ์การคัดเลือก
• ด้านวิศวกรรม
• เศรษฐกิจการเงิน
• ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การพบปะหารือเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
 ผู้น าชุมชน การสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล (สิงหาคม 2562)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 1
 (29 สิงหาคม 2562)

การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1
 (25 กันยายน 2562)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 2
 (8 พฤศจิกายน 2562)

- การสัมภาษณ์รายบุคคล
- การส ารวจความคิดเห็น
    ของประชาชน

(พฤศจิกายน 2562)

การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 2
 (ธันวาคม 2562)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 3

 (มกราคม 2563)
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การศึกษาวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาด้าน
วิศวกรรม

การศึกษาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

                 
               

การศึกษาวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจ

การศึกษาวิเคราะห์
ทางด้านการเงิน

การศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและการบริหาร

โครงการ

การส ารวจข้อมูลด้าน
วิศวกรรมและการจราจร

การพัฒนาแบบจ าลองการ
ขนส่งและการคาดการณ์

ปริมาณการเดินทาง

การออกแบบเบื้องต้น

การส ารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่าง
ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การจัดท ามาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม

การจัดท าร่างรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)

การจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เสนอ

ต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(สผ.)

การจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เสนอ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร 
(Traffic Impact Assessment)

งานส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลด้านจราจร

งานวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านจราจร

งานจัดท าแผนการแก้ไขปั หาจราจร
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  

รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาและด าเนินงานโครงการฯ 
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4.2 การคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ 
 ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ (บริเวณถนนบ้านเก่า) มีรูปแบบทางเลือกทั้งหมด        
3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ออกแบบทางลงเชื่อมต่อตามแนวถนนเทพรัตน รูปแบบที่ 2 ออกแบบทางขึ้น-ลงใหม่  
เพื่อเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า และรูปแบบที่ 3 ออกแบบทางขึ้นเพื่อรองรับปริมาณจราจรจากถนนเทพรัตน-ทางลง
เชื่อมต่อถนนบ้านเก่า รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 

 ส าหรับทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ (บริเวณถนนเทพรัตน-ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี)           
มีรูปแบบทางเลือกทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ออกแบบทางลงบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และออกแบบทาง
ลงเข้าเมืองชลบุรี รูปแบบที่ 2 ออกแบบทางลงบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และเพิ่มสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี และรูปแบบที่ 3 ปรับรูปแบบทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง และเพิ่มสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุร ีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4  

ในการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมที่สุดของโครงการ ได้พิจารณาปัจจัยความเหมาะสมทั้ง
ทางด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธี Multi 
Criteria Analysis (MCA) โดยได้ก าหนดให้แต่ละปัจจัยหลักมีคะแนน ดังนี้  

 ด้านวิศวกรรมและการจราจร 40 คะแนน 
 ด้านเศรษฐกิจและการลงทนุ 30 คะแนน  
 ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 30 คะแนน  

รวมคะแนน  100 คะแนน 

5. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอันจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง และระยะ
เปิดด าเนินโครงการและบ ารุงรักษา พร้อมทั้งเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดย
ในการศึกษาจะอ้างอิงตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการคมนาคมทางบก โดยกลุ่มคมนาคม 
ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.1 พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมพื้นที่โดยรอบในระยะข้างละ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวสายทาง
ของโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลคลองต าหรุและต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แสดงดัง
รูปที่ 5 
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ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นยกระดับขนาด 2 ช่องจราจรจากถนนบ้าน
เก่าข้ามถนนเทพรัตน เลี้ยวขวาไปตามแนวถนนเทพรัตนและเชื่อมต่อ
ทางขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถี จ านวน 1 ช่องจราจร และมีอีก 1 ช่อง
จราจรลงไปเชื่อมกับทางคู่ขนานถนนเทพรัตน 

ทางขึ้น : ออกแบบเป็นทางขึ้นยกระดับขนาด 2 ช่องจราจรเหมือน
รูปแบบท่ี 1 

ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นโดยสามารถรองรับปริมาณจราจรจากทาง
ขนานของถนนเทพรัตนและเลี้ยวซ้ายวน Loop Ramp บริเวณพื้น
ท่ีว่างรอบสถานีไฟฟ้าชลบุรี 3 จากน้ันยกระดับข้ามถนนบ้านเก่า ถนน
เทพรัตน และเลี้ยวขวามาเชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี จ านวน 1 ช่อง
จราจร และมีอีก 1 ช่องจราจรลงไปเชื่อมกับทางคู่ขนานถนนเทพรัตน 

ทางลง : ออกแบบทางลงขนาด 2 ช่องจราจร แยกออกจากทาง
พิเศษบูรพาวิถี เลี้ยวซ้ายเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานของถนนเทพรัตน
และสามารถเดินทางเข้าถนนบ้านเก่าได้ 

ทางลง : ออกแบบทางลงขนาด 2 ช่องจราจร แยกจากทางลงเดิม
ของทางพิเศษบูรพาวิถี เลี้ยวซ้ายเชื่อมต่อกับถนนบ้านเก่า โดยมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องขยายเขตทางบนถนนบ้านเก่าเพ่ือรองรับ
โครงสร้างของทางลง และยังคงช่องจราจรของถนนบ้านเก่าให้
สามารถรองรับปริมาณจราจรไดไ้ม่น้อยไปกว่าเดิม 

ทางลง : ออกแบบทางลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมต่อกับถนนบ้าน
เก่า (เช่นเดียวกับรูปแบบท่ี 2) 

รูปที่ 3 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ (บริเว ถนนบ้านเก่า) 
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ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นจากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (กม.0+850)
บริเวณเกาะกลางระหว่างทางหลักและทางขนานของถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี  โดยทางขึ้นจะยกระดับแล้วเลี้ยวขวาตามถนนเทพรัตนเชื่อม
ต่อกับทางพิเศษ 

ทางขึ้น  : ออกแบบทางขึ้นของรูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบเดียวกับทางขึ้น
ของรูปแบบท่ี 1 

ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นแยกออกจากทางยกระดับหนองไม้แดง แล้ว
เชื่อมต่อกับทางพิเศษ 

ทางลง (1) : ออกแบบทางลง (1) โดยลดระดับลงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า
เชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีท่ีระดับดินบริเวณเกาะกลางระหว่าง
ทางหลักและขนานท่ี กม.0+615 
ทางลง (2) : ออกแบบทางลง (2) โดยลดระดับลงเพื่อเชื่อมต่อทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บริเวณ กม.87+020  

ทางลง : ออกแบบทางลงของรูปแบบท่ี 2 เช่นเดียวกับทางลง (1) ของ
รูปแบบท่ี 1 และเพิ่มสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อให้
สามารถกลับรถเข้าเมืองชลบุรีและขึ้นมาใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีได้ 

ทางลง : ออกแบบทางลงเช่นเดียวกับทางลง (1) ของรูปแบบท่ี 1 
และเพิ่มสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเช่นเดียวกับ
รูปแบบท่ี 2 

รูปที่ 4 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ (บริเว ถนนเทพรัตน-ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
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5.2 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1) การศึกษาข้อมูลโครงการ ได้แก่ รายละเอียดโครงการ แนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น แบบ
เบื้องต้น การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กิจกรรมการก่อสร้าง แผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างและด าเนินการโครงการ 

2) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูล ส ารวจ และศึกษาสภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ในประเด็นสิ่งแวดล้อมส าคัญ 
โดยที่ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจและตรวจวัดในภาคสนาม ประกอบด้วย  

 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าและสิ่งมีชีวิตในน้ า จ านวน 1 แห่ง  
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่เป็นตัวแทนของ

พื้นที่ศึกษา จ านวน 2 แห่ง  
 การส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะข้างละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวสายทางโครงการ  
 การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ในระยะข้างละ 500 เมตรจาก

กึ่งกลางแนวสายทางโครงการ  

 การส ารวจแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในระยะข้างละ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวสาย
ทางโครงการ  

3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ  โดยการศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ทั้ง
ผลกระทบทางบวก (ผลประโยชน์) และผลกระทบทางลบ (ผลเสีย)  

4) การก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ และเข้าใจโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ๆ ดังนี้ 

 1) การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ : เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และ
ชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้น าชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ศึกษากรณี
มีการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562  

 2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) : เพื่อแนะน าและชี้แจง
ข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมถึงเหตุผลความจ าเป็นและขอบเขตการศึกษาของโครงการ และรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดย
ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อ าเภอเมืองชลบุร ีจังหวัดชลบุรี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งสิ้น 146 ราย (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 6) 



งานศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 
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 3) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : เพื่อแนะน าและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนาโครงการ แนวทางการศึกษา แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ และ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและความคิดเห็นต่อ
รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2562 แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
คลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และกลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 –  16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อ าเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 
114 ท่าน (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8) 

 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการโครงการ 

  

   

นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากลุ (ผู้จัดการโครงการ) 
กล่าวรายงาน 

นายวชิาญ  เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฯ กทพ. และ 
นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา ปลดัอาวุโสอ าเภอเมือง

ชลบุรีกลา่วเปิดการประชุม 

    
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 6  บรรยายการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) 



งานศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

INDEX / PSK / ENRICH 11 

 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากลุ (ผู้จัดการโครงการ) 

กล่าวรายงาน 

  
นายธีระชัย ล้อวชิระวัฏฏ์ นายกเทศมนตรีต าบล       

คลองต าหรุ กล่าวเปิดการประชมุ 
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอของโครงการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 
รูปที่ 7 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 เม่ือวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

  ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี



งานศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอของโครงการ 

    
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

    
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 
รูปที่ 8  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เม่ือวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.  

  ห้องประชุมค ะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบรุี 



งานศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 
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 4) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของ
โครงการ) : เพื่อแจ้งความก้าวหน้าของโครงการและน าเสนอผลการคัดเลือกทางรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ 
ที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมและประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
การศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดยก าหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 

 5) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 : เพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและมาตรการในการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือน
ธันวาคม 2562 

 6) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่  3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสม
โครงการ): เพื่อน าเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษา
โครงการในทุกๆ ด้าน ซึ่งที่ปรึกษาจะได้น าไปพิจารณาประกอบในการจัดท ารายงาน EIA ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือนมกราคม 2563 

7. การด าเนินงานในช่วงต่อไป 

7.1 งานศึกษาด้านวิศวกรรม 

 ศึกษารูปแบบโครงสร้าง ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง การออกแบบเบื้องต้นแนวสายทางหลัก และ
ทางขึ้น–ลงของโครงการ การออกแบบระบบระบายน้ า ต าแหน่งและระบบการจัดเก็บค่าผ่านทาง และประมาณ
การค่าก่อสร้างเบื้องต้น 

7.2 งานศึกษาด้านเศรษฐกิจ 

 งานศึกษาวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ค่า
ลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ  

7.3 งานศึกษาด้านการเงิน 

 งานศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ประกอบด้วย การประเมินมูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ วิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงิน รวมทั้งรูปแบบการลงทุนและการบริหารโครงการ  

7.4 งานด้านสิ่งแวดล้อม 

 งานส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ และจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก าหนดมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และการก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

7.5 งานศึกษาผลกระทบด้านจราจร (Traffic Impact Assessment) 

 ศึกษาผลกระทบด้านจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ถนน  
เลี่ยงเมืองชลบุรี และถนนบ้านเก่า เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย งานวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรและก าหนด
แนวทางมาตรการและโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และจัดท าแผนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา
จราจร 
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7.6 งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 งานเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในช่วง
เดือนธันวาคม 2562 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนมกราคม 2563 

8. การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม 

 โครงการได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการศึกษารวมทั้ง
ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละคร้ัง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

 โทรศัพท์  0 2522 7369 ต่อ 125 และ 129  
 โทรสาร 0 2522 7368  
 e-mail address  enrichconsult@yahoo.com   
 เว็บไซต์โครงการ  www.buraphawithi-extension.com  
 Facebook โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

ทางไปรษ ีย์ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

 แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 

 
9. ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ 

 โครงการได้เปิดช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ดังนี้ 

 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 
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 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 


