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1. ความเป็นมาของโครงการ 

 จากการประชุมหารอืเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียง-
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
บนถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้างทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่ง-และจราจร (สนข.) และ ทล. พิจารณาจุดเช่ือมต่อดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 
สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ด าเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทาง
เช่ือมต่อทางพเิศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบรุี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact 
Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่าย
ถนนโดยรอบ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน 

กทพ. จึงว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส์ จ ากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด เพื่อด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกจิ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเช่ือมต่อทางพเิศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี โดยมีแนวคิดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาจราจร ดังนี ้

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
โดยการก่อสร้างทางเช่ือมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี โดยการ
ก่อสร้างทางข้ึน-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อ
แก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับกจิกรรมการด าเนินงานในครัง้นี้ เป็นการประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศโครงการ) ซึ่งเป็นกิจกรรมในระยะเริ่มต้นของการด าเนินงานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้น าชุมชนในพื้นที่ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการศึกษาและให้ข้อมลูข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการ
จะได้น าไปพิจารณาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการศึกษาและการพัฒนาโครงการให้มี
ความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งข้ึน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนท้องถ่ิน หรือเกิดผลกระทบ
ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน  โครงการทางเช่ือมต่อ
ทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางข้ึน-ลง 
ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

2) เพื่อส ารวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษ
บูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางข้ึน-ลง ทางพิเศษ 
บูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) โครงการทางเช่ือมต่อทางพเิศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบรุี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษ
บูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก าหนด 

4) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3. พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 

 พื้นที่ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบรุี ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสายทางซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี และอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงโครงข่ายคมนาคมภายในพื้นที่ เช่น 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 (ถนนบ้านเก่า)                 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์ 7) 
ดังแสดงในรูปท่ี 1 

4. ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาในการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2563  

5. ขอบเขตการศึกษาและการด าเนินงานโครงการ 

 ขอบเขตของการศึกษาและด าเนินงานของโครงการ ครอบคลุมทั้งการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) 
บริเวณโดยรอบพื้นที่ รวมทั้งการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี
ข้ันตอนในการศึกษาและด าเนินงานโครงการ ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การก าหนดแนว
สายทางเลือก

การคัดเลือกทางเชื่อมต่อ
ของโครงการ

แนวสายทางและทางเชื่อมตอ่
ที่เหมาะสม

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
• ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
• โครงข่ายถนนทางพิเศษ
• นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
• การรวบรวมข้อมลูทุติยภูมิ แผนที่ 
   ภาพถ่ายทางอากาศ
• การใช้ประโยชน์ทีด่ิน ข้อจ ากัดการใช้
   พื้นที่ แหล่งที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
การส ารวจ าคสนามเบื้องต้น

การก าหนดเก  ์การคัดเลือก
• ด้านวิศวกรรม
• เศรษฐกิจการเงิน
• ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การพบปะหารือเจ้าหนา้ทีใ่นพื้นที่
ส าคัญ ผู้น าชุมชน การสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล  สิงหาคม      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  
     สิงหาคม      

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่  
  กันยายน      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  

  ตุลาคม      

- การสัมภาษณ์รายบุคคล
- การส ารวจความคิดเห็น
    ของประชาชน

 ตุลาคม 2562)

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่  
  พฤศจิกายน      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  

  ธันวาคม      

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ขอ

งป
ระ

ชา
ชน

การศึกษาวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาด้าน
วิศวกรรม

การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม

                 
               

การศึกษาวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจ

การศึกษาวิเคราะห์
ทางด้านการเงิน

การศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและการบริหาร

โครงการ

การส ารวจข้อมูลด้าน
วิศวกรรมและการจราจร

การพัฒนาแบบจ าลองการ
ขนส่งและการคาดการณ์

ปริมาณการเดินทาง

การออกแบบเบื้องต้น

การส ารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่าง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดท ามาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

การจัดท าร่างรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  EIA)

การจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  EIA) เสนอ

ต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 สผ  

การจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  EIA) เสนอ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร 
 Traffic Impact Assessment)

งานส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลด้านจราจร

งานวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านจราจร

งานจัดท าแผนการแก้ ขป  หาจราจร
ทั้ง นระยะสั้นและระยะยาว  

รูปท่ี 2 ขั้นตอนการศึกษาและด าเนินงานโครงการฯ 
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6.  แนวสายทางของโครงการ 

 แนวสายทางโครงการมีจุดเริ่มต้นเป็นทางยกระดับเช่ือมต่อจากจุดสิ้นสุดของทางพิเศษบูรพาวิถี
ในปัจจุบัน มีแนวสายทางเป็นโครงสรา้งทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34)  ผ่านด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี คลองต าหรุ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ 
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361) มีจุดสิ้นสุดแนวสายทาง
โครงการบริเวณถนน กม. 1+100 ของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.50 กิโลเมตร และจะ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบทางข้ึน-ลง เบื้องต้น 3 แห่ง ได้แก่ ทางข้ึน-ลง บนถนนบ้านเก่า (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3466) ทางข้ึน-ลง บนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และทางขึ้น-ลง บนถนนสุขุมวิท ดังแสดงใน
รูปท่ี 3  

7. ส าพป  หาจราจร นป จจุบัน 

จากการส ารวจสภาพจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่ามีปัญหาจราจรติดขัดบนถนนเทพรัตน 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) ทิศทางไปชลบุรี ตั้งแต่ช่วงถนนบ้านเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3466) จุด
กลับรถเกือกม้าด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี จนถึงบริเวณจุดตัดของถนนสุขุมวิท (ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361) ดังแสดงในรูปที่ 4 
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ทศิทางจราจรพบว่าในบริเวณดังกลา่วมีการตัดกันของกระแสจราจรในหลายรูปแบบ 
เช่น รถยนต์ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องการจะเข้าไปในนิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี จะตัดกระแสจราจรกับรถยนต์ที่จะไปจังหวัดชลบุรี  และรถยนต์จากถนน
บ้านเก่าและนิคมอุตสาหกรรม อมตะซติี้ ชลบุรี ที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานครและจงัหวัดสมุทรปราการ
จะตัดกับรถยนต์ที่จะไปจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าสู่เกือกม้ากลับรถหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ดัง
แสดงในรูปท่ี 5 ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน  

ทั้งนี้จากสภาพปัญหาจะเห็นถึงความสอดคล้องกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาจราจรของ
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยโครงการได้ท าการศึกษารูปแบบการต่อ
ขยายแนวเส้นทางและออกแบบทางข้ึน-ลงของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาจรบริเวณทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-
ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท รวมถึงการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร
บริเวณโดยรอบพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งจะท าให้ลดกระแสจราจรและการตัดกันของกระแส
จราจรในบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ลงได้เป็นอย่างมาก 
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8. รูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการเบ้ืองต้น 

8.1 รูปแบบทางขึ้น-ทางลงของจุดเริ่มต้นโครงการ บริเว ถนนบ้านเก่า 

1) รูปแบบท่ี 1 ออกแบบทางลงบนถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) และทางขึ้น 
(ทางยกระดับ) จากถนนบ้านเก่า : ออกแบบทางลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเช่ือมถนนเทพรัตนและใช้ทาง
คู่ขนานเพื่อเข้าสู่ถนนบ้านเก่า ส าหรับทางข้ึนจากถนนบ้านเก่าเพื่อไปกรุงเทพมหานคร เป็นทางยกระดับ
จากถนนบ้านเก่าข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) เลี้ยวขวาเพื่อเช่ือมต่อบริเวณทางข้ึน
ทางพิเศษบูรพาวิถีในปัจจุบันที่ระดับ 2 จ านวน 1 ช่องจราจร และอีก 1 ช่องจราจรลงไปเช่ือมกับทาง
คู่ขนานถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) ส าหรับทางลงจากทางพิเศษในปัจจุบันจะคงไว้ 
เพื่อมีทางเลือกส าหรับผู้ที่เดินทางไปชลบุรี (รูปท่ี 6) 

2) รูปแบบท่ี 2 ออกแบบทางขึ้น-ลง หม่ ทางยกระดับ เพ่ือเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า : ออกแบบ
ทางข้ึนและทางลงจะเช่ือมต่อกับทางข้ึนและทางลงเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะเช่ือมต่อที่โครงสร้างระดับ 
2 กับบริเวณจุดกึ่งกลางของถนนบ้านเก่าทั้ง 2 ทิศทาง โดยบริเวณทางข้ึน-ลงบนถนนบ้านเก่านั้น มีความ
จ าเป็นจะต้องขยายเขตทางเพิ่มข้ึน เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรบริเวณด้านข้างของสะพานยกระดับทั้ง
สองด้าน (รูปท่ี 7) 

3) รูปแบบท่ี 3 ออกแบบทางลงเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า และทางขึ้นเป็น Loop Ramp จาก
ถนนเทพรัตน : ออกแบบทางลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีโดยแยกโครงสร้างเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านเก่า 
(เช่นเดียวกับรูปแบบที่ 2) และทางข้ึนจะเป็นรูปแบบ Loop Ramp จากถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34) บริเวณพื้นที่ว่างรอบสถานีไฟฟ้าชลบุรี 3 เพื่อวนกลับข้ามถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34)  และเลี้ยวขวามาเช่ือมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี พร้อมทางลงเพื่อลงทางคู่ขนานของถนน
เทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) เพื่อเข้ากรุงเทพมหานคร (รูปท่ี 8) 

 
รูปท่ี 6 รูปแบบท่ี 1: เชื่อมต่อทางลงถนนบ้านเก่าตามแนวถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) 

 

ออกแบบทางขึ้น 
ถนนบ้านเก่า 

ออกแบบทางลง หม่ก่อน
ถนนบ้านเก่า 

ถ.
บ้า

นเ
ก่า

ถ.
บ้า

นเ
ก่า

 

ถ. เทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ถ. เทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344)) 
 ชลบุรีชลบุรี 

 
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 
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รูปท่ี 7 รูปแบบท่ี 2 : ออกแบบทางขึ้น-ลง หม่ เพ่ือเชื่อมต่อทางขึ้นถนนบ้านเก่า 

 

 
รูปท่ี 8  รูปแบบท่ี 3: ออกแบบทางขึ้นรับปริมา จราจรจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 34) –ทางลงเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า 
 

ออกแบบทางขึ้น 
ถนนบ้านเก่า 

ออกแบบทางลง 
ถนนบ้านเก่า 

ถ.
บ้า

นเ
ก่า

ถ.
บ้า

นเ
ก่า

 

ถ. เทพรัตน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ถ. เทพรัตน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344)) 
 ชลบุรีชลบุรี 

 
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 

ออกแบบทางข้ึน
ลักษ ะ Loop Ramp 

ออกแบบทางขึ้น 
ถนนบ้านเก่า 

ออกแบบทางลง 
ถนนบ้านเก่า 

ถ.
บ้า

นเ
ก่า

ถ.
บ้า

นเ
ก่า

 

ถ.เทพรัตน์ (ทางหลวงแถ.เทพรัตน์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ผ่นดินหมายเลข 3344)) 
 ชลบุรีชลบุรี 

 
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 
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8.2 รูปแบบทางขึ้น-ทางลง ของจุดสิ้นสุดโครงการ บริเว ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  

 มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบท่ี 1 ทางลงเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีและเข้าเมืองชลบุรี ทางขึ้นเชื่อมต่อ 
จากถนนเลี่ยงเมือง : การออกแบบจะใช้ Ramp เช่ือมจากทางพิเศษบูรพาวิถีส่วนต่อขยาย
เพื่อลดระดับลงมาเช่ือมถนนระดับพื้นบนถนนต่างๆ ดังนี้ 
- บนถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) : ออกแบบทางลง บริเวณเกาะกลาง

ระหว่างทางหลักและทางขนานเพื่อเข้าจังหวัดชลบุรโีดยจะลงก่อนถึงทางต่างระดับชลบุรี
ปัจจุบัน 

- บนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี : ออกแบบทางข้ึน-ลงจากจุดสิ้นสุดโครงการเลี้ยวซ้ายมาเช่ือม
กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ีบริเวณเกาะกลางระหว่างทางหลักและทางขนานเพื่อให้ผู้ใช้ทาง
สามารถเลือกใช้เส้นทางได้สะดวกยิ่งข้ึน (รูปท่ี 9) 

 
รูปที่ 9  รูปแบบท่ี 1 : ทางลงเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีและเข้าเมืองชลบุรี ทางขึ้นเชื่อมต่อจาก

ถนนเลี่ยงเมือง 

 
2) รูปแบบท่ี 2 : ทางขึ้น-ลงเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง พร้อมสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมือง

ชลบุรี 
บนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี : ออกแบบทางข้ึน-ลงจากจุดสิ้นสุดโครงการเลี้ยวซ้ายมายังถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี โดยใช้บริเวณเกาะกลางระหว่างทางหลักและทางขนาน เพื่อให้ผู้ใช้ทาง
สามารถเลือกใช้เส้นทางได้สะดวกยิ่งข้ึน พร้อมสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมืองชลบรุีเพื่อให้
ผู้สัญจรบริเวณนั้นสามารถใช้กลับรถเพื่อเข้าเมืองชลบุรีและสามารถเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี
ได้ (รูปท่ี 10) 

ถ.ถ.สุขุมวิทสุขุมวิท 

 ชลบุรีชลบุรี  
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 

ถ.ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรีเลี่ยงเมืองชลบุรี 

ถ.ถ.เทพเทพรัตนรัตน 
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รูปที่ 10  รูปแบบที่ 2: จุดสิ้นสุดทางพิเศษบนถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) เพ่ิม

สะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
 
3) รูปแบบท่ี 3 : ทางลงเข้าเชื่อมบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และปรับรูปแบบทางแยกต่าง

ระดับชลบุรีเพ่ือเป็นทางขึ้นเชื่อมทางพิเศษ พร้อมสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
- บนถนนเลี่ยงเมืองชลบรุี : ออกแบบทางลงจากจุดสิน้สุดโครงการ มาลงบริเวณเกาะกลาง

ระหว่างทางหลักและทางขนานเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเลือกใช้เส้นทางได้สะดวกยิ่งข้ึน 
พร้อมสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อให้ผู้สัญจรบริเวณนั้นสามารถใช้กลับ
รถเพื่อเข้าเมืองชลบุรีและสามารถเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถีได ้เช่นเดียวกับรูปแบบที่ 2 

- ปรับปรุงทางแยกต่างระดับ : ออกแบบปรับปรุงขยายทางแยกต่างระดับชลบุรี โดยเพิ่ม
ทางยกระดับเพื่อเป็นทางข้ึนเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงดังรูปท่ี 11 

9. การด าเนินงานด้านวิศวกรรมและจราจร 

การด าเนินงานด้านวิศวกรรมและจราจร ประกอบด้วยการส ารวจปริมาณจราจรในปัจจุบัน การ
คาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต การส ารวจภูมิประเทศ การเจาะส ารวจตรวจสอบดินและวัสดุ การคัดเลือก
รูปแบบทางข้ึน-ลง จากนั้นจะท าการออกแบบเบื้องต้น ประกอบด้วยการออกแบบงานทาง โครงสร้างทางยกระดับ
ระบบระบายน้ า งานศึกษาระบบเก็บค่าผ่านทางฯ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง และงานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
รวมทั้งงานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี  

 

ถ.ถ.สุขุมวิทสุขุมวิท 

 
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 

 ชลบุรีชลบุรี 

สะพานกลับรถ 
ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี 

ถ.ถ.เทพรัตนเทพรัตน 
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รูปที่ 11  รูปแบบท่ี 3 : จุดสิ้นสุดทางพิเศษบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ปรับรูปแบบทางแยกต่างระดับ 
เพ่ิมสะพานกลับรถบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

 

10. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ประกอบด้วยการศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ โดยวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการมีโครงการ และวิเคราะห์
รูปแบบการลงทุนของโครงการ 

11. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง 
และภายหลังเปิดด าเนินการ โดยท าการศึกษาครอบคลมุพื้นทีโ่ครงการและบรเิวณใกลเ้คียงตั้งแตจุ่ดเริม่ตน้
บริเวณจุดเช่ือมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถีถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ สผ. ก าหนด  

12. งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

12.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ 

 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เว็บไซต์หลักของโครงการ www.Buraphawithi-extension.com  

2) เว็บไซต์ส านักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th 

 

ถ.ถ.เทพรัตนเทพรัตน ถ.ถ.สุขุมวิทสุขุมวิท 

 
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 

 ชลบุรีชลบุรี 

สะพานกลับรถ 
ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี 
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3) เว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย www.exat.co.th 

4) สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น เช่น วีดิทัศน์ บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ 
เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น 

5) ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โครงการที่จังหวัด อ าเภอ และในชุมชนท้องถ่ิน และโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ท้องถ่ิน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชน/หมู่บ้าน  

12.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ และเข้าใจโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ๆ 
ดังนี ้ 

 1) การพบปะหารือและรับฟ งความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าท่ี นพ้ืนท่ีโครงการ : 
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ศึกษาของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และช้ีแจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้น าชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน และ
ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ศึกษากรณีมีการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 19 -26 สิงหาคม 
2562 (รูปท่ี 12) ซึ่งหน่วยงานที่เข้าพบปะหารือ ได้แก่ 

 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (9 สิงหาคม 2562) 
 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 (19 สิงหาคม 2562) 
 เทศบาลต าบลหนองไม้แดง (19 สิงหาคม 2562) 
 บริษัท ธนทรัพย์ ค้าไม้ และประชาชนในพื้นที่ (19 สิงหาคม 2562) 
 หน่วยบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี

(19 สิงหาคม 2562) 
 เทศบาลเมืองบ้านสวน (20 สิงหาคม 2562) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ (20 สิงหาคม 2562) 
 ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี (20 สิงหาคม 2562) 
 เทศบาลต าบลคลองต าหรุ (20 สิงหาคม 2562) 
 เทศบาลต าบลท่าข้าม (26 สิงหาคม 2562) 
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แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 

  

เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี 

รูปท่ี 12   าพบรรยากาศการพบปะหารือและรับฟ งความคิดเห็นผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าท่ี นพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 2) การประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) : เพื่อแนะน า
และช้ีแจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมถึงเหตุผลความจ าเป็นและขอบเขตการศึกษาของโครงการ 
และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการ
พัฒนาโครงการ โดยด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ดังแสดงในรูปท่ี 13 

 3) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 : เพื่อแนะน าและช้ีแจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ 
รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนาโครงการ แนวทางการศึกษา แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา
โครงการ และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษาและ
ความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ โดยก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในวันพุธ
ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการโครงการ 

   

นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากุล (ผู้จัดการโครงการ) 
กล่าวรายงาน 

นายวิชาญ  เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฯ กทพ. และ 
นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา ปลัดอาวุโสอ าเภอเมืองชลบุรี 

กล่าวเปิดการประชุม 

    
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

รูปท่ี 13  บรรยายการประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) 
 

  4) การประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 (สรุปผลการศึกษาทางเลือกเชื่อมต่อ
โครงการ) : เพื่อแจ้งความก้าวหน้าของโครงการและน าเสนอผลการคัดเลือกทางเช่ือมต่อโครงการที่
เหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมและประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือนตุลาคม 2562 

 5) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 : เพื่อช้ีแจงผลการคัดเลือกรูปแบบและเสนอแนะมาตรการใน
การป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส าคัญที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ และแนวทาง/
มาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2562 

  6) การประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสม
โครงการ) : เพื่อน าเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา
ประกอบการจัดท ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือนธันวาคม 2562 

13. การเปิดรับฟ งความคิดเห็นของโครงการ 

 โครงการไดเ้ปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการศึกษา
รวมทั้งภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
สาธารณชนไดแ้สดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
 โทรศัพท์  0 2522 7369 ต่อ 125 และ 129  

 โทรสาร 0 2522 7368  

 e-mail address  enrichconsult@yahoo.com   

 เว็บ ซต์โครงการ  www.buraphawithi-extension.com  

 Facebook โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

ทาง ปรษ ีย์ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

 แบบแสดงความคิดเห็นออน ลน์ 

 
14. ติดต่อสอบถามข้อมูล 

 โครงการได้เปิดช่องทางในการติดต่อรับข้อมูลของโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 www.buraphawithi-extension.com 
 

 บริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมและประมาณราคา 

 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 
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 บริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 

 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จ ากัด 

 นายจงสฤษฏ์ิ จงอุดมการณ์ 
 เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ช้ัน 15 ห้องเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท์ 0 2617 0429 
 โทรสาร 0 2617 0426 
 

 บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 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 
 การทางพิเศษแห่งประเทศ ทย กระทรวงคมนาคม 


