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1. ความเป็นมาของโครงการ 

 จากการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับโครงการ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็นประธาน ได้มีการหารือเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางลง
ทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้าง
ทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี ่ยงเมืองชลบุรี ของ  
กรมทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
และ ทล. พิจารณา จุดเชื่อมต่อดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี รวมทั ้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (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 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี  และถนน 
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 เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เสนอประเด็นห่วงกังวล และได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562  

ส าหรับกิจกรรมการด าเนินงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในขั้นตอนสรุปผลรูปแบบทางเลือก และเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
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จุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงาน
โครงการ และผู้ที่อาจถูกเวนคืนที่ดินและหรือทรัพย์สิน รวมทั้งผู้น าของชุมชนในพื้นที่ศึกษาและด าเนินงาน
โครงการ ได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าและผลการศึกษาของโครงการ และได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการ ซึ่งจะได้น าไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา
โครงการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน  โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
บูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-
ถนนสุขุมวิท 

2) เพื่อส ารวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ( Environmental Impact 
Assessment : EIA) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบรุี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพา
วิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
รายละเอียดที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก าหนด 

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

 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการแสดงดังรูปที่ 1 

3. วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 2 

1) เพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการ แนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ  
2) เพื่อน าเสนอผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทา

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งหารือถึงความเหมาะสมและเพียงพอของรูปแบบ
โครงการ และมาตรการต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ 

3) เพื่อรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และแนวทางหรือมาตรการ รวมทั้งวิธีการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
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การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การก าหนดแนว
สายทางเลือก

การคัดเลือกแนวสายทางและ
รูปแบบทางขึ้น ลงของโครงการ

แนวสายทางและรูปแบบทาง
ขึ้น ลงที่เหมาะสมของ

โครงการ

การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น
• ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ
• โครงข่ายถนนทางพิเศษ
• นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา
• การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ แผนที่ 
   ภาพถ่ายทางอากาศ
• การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อจ ากัดการใช้
   พ้ืนที่ แหล่งที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
การส ารวจ าคสนามเบ้ืองต้น

การก าหนดเกณ ์การคัดเลือก
• ด้านวิศวกรรม
• เศรษฐกิจการเงิน
• ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การพบปะหารือเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
ส าคัญ ผู้น าชุมชน การสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล  สิงหาคม      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  
     สิงหาคม      

การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่  
     กันยายน      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  
  15  กรก าคม    3 

- การสัมภาษณ์รายบุคคล
- การส ารวจความคิดเห็น
   ของประชาชน
 31 ก ค.      –  ส ค  2563)

การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่  
 25 สิงหาคม 2563)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  

  ตุลาคม    3 

กา
รม

ีส่ว
นร่

วม
ขอ

งป
ระ

ชา
ชน

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 

 กก วล  

การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร 
 Traffic Impact Assessment)

งานส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลด้านจราจร

งานวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านจราจร

งานจัดท าแผนการแก้ไขป  หาจราจร
ทั้ง นระยะส้ันและระยะยาว
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบข้อมูลของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการก่อสร้าง
โครงการ ตลอดจนมาตรการเบื้องต้นส าหรับจัดการปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหาและมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการกับผลกระทบ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีและมี
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการมากข้ึน อันจะส่งผลต่อการยอมรับโครงการ 

2) คณะผู้ศึกษาได้รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะมาตรการต่างๆ ในการจัดการด้านผลกระทบซึ่งรวมถึงด้านการเวนคืนที่ดินและ
ชดเชยทรัพย์สิน ซึ่งจะน าไปประกอบในการจัดท ามาตรการลดผลกระทบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งวางแผนการ
ด าเนินการโครงการให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 

5. สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม 

5.1 แนวสายทางโครงการ 

 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีจุดเริ่มต้นเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อ
จากจุดสิ้นสุดของทางพิเศษบูรพาวิถีในปัจจุบัน มีโครงสร้างเป็นทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ผ่านด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คลองต าหรุ เทสโก้ โลตัส 
พลัสมอลล์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361) และ
จุดสิ้นสุดแนวสายทางโครงการอยู่บริเวณถนน กม. 1+100 ของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.40 
กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 

5.2 ทางขึ้น-ลง ทางพิเศษของโครงการ 

5.2.1 ทางขึ้น-ลง ของจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า 

ออกแบบทางขึ้น-ลง เพื่อเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ทางขึ้น :  ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ช่องจราจร (ทิศทางไป กรุงเทพฯ) โดยยกระดับจากทางหลวง

หมายเลข 3466 (ถนนบ้านเก่า) ข้ามทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) เลี้ยวขวาไปตาม
แนวถนนเทพรัตน และเชื่อมต่อบริเวณทางขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถีปัจจุบัน (ระดับที่ 2) จ านวน 
1 ช่องจราจร และมีอีก 1 ช่องจราจรลงไปเชื่อมกับทางคู่ขนานถนนเทพรัตน 

ทางลง :  ออกแบบทางลงขนาด 1 ช่องจราจร แยกจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีปัจจุบัน (ระดับที่ 2) 
เลี้ยวซ้ายเข้าเชื่อมต่อกับถนนบ้านเก่า จึงมีความจ าเป็นจะต้องขยายเขตทางบนถนนบ้านเก่า
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโครงสร้างของทางลง และยังคงจ านวนช่องจราจรบนระดับพื้นของถนน
บ้านเก่าให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่ไม่น้อยไปกว่าเดิม แสดงดังรูปที่ 3  

5.2.2 ทางขึ้น-ลง ของจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

 ออกแบบทางขึ้น-ลง เพื่อเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยจุดสิ้นสุดทางพิเศษอยู่บนเส้นเทพรัตน       
ทางขึ้น-ลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทางขึ้น :  ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ช่องจราจร (ทิศทางไปกรุงเทพฯ) โดยเริ่มจากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
บริเวณคอสะพาน และยกระดับในแนวเดียวกับทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ข้ามถนน เทพ
รัตน และเลี้ยวซ้ายเข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี (ส่วนต่อขยาย) 

ทางลง :  ออกแบบทางลงขนาด 1 ช่องจราจร (เชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) โดยเริ่มลดระดับลงจาก
จุดสิ้นสุดทางพิเศษบูรพาวิถี (ส่วนต่อขยาย) ขนานกับสะพานข้ามทางแยกของกรมทางหลวง 
(ที่ก่อสร้างใหม่) ในระดับที่ 2 เลี้ยวซ้ายลงเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี แสดงดังรูปที่ 4 

ภาพจ าลองแสดงรูปแบบทางขึ้น-ลง ที่เหมาะสมของโครงการ แสดงดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 
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รูปที่ 3 ทางขึ้น-ลง ของจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า 
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รูปที่ 4 ทางขึ้น-ลง ของจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
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รูปที่ 5  าพจ าลองรูปแบบทางขึ้น- ลง ของจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า 

 

 
รูปที่ 6  าพจ าลองรูปแบบทางขึ้น- ลง ของจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
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5.3 ด่านเก็บค่าผ่านทาง 

ด่านเก็บค่าผ่านทางได้ท าการออกแบบไว้ 2 แห่ง คือ 

1) ด่านเก็บค่าผ่านทางที่ 1 (ชลบุรี-บ้านเก่า) ที่ กม.53+800 ใช้ส าหรับรถที่จะขึ้นลงจาก ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 34 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 ประกอบช่องเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 12 ช่อง (ไป-
กลับ) ดังแสดงในรูปที่ 7 

2) ด่านเก็บค่าผ่านทางที่ 2 (เลี่ยงเมืองชลบุรี) ที่ กม.55+100 ใช้ส าหรับรถที่จะขึ้นลงจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 361 ประกอบด้วยองเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 8 ช่อง (ไป-กลับ) ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 7  าพจ าลองด่านเก็บค่าผ่านทางชลบุรี-บ้านเก่า ที่ กม.53+800 

 

 
รูปที่ 8  าพจ าลองด่านเก็บค่าผ่านทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.55+100 
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5.4 รูปแบบโครงสร้างทางยกระดับ 

 โครงสร้างทางยกระดับของโครงการเป็นคานกล่องชนิดหล่อส าเร็จแบบ Dual Cell Segmental Box 
Girder) โดยมีลักษณะเป็นคานคอนกรีตรูปกล่องสี่เหลี่ยมคางหมูภายในกลวงแบบกล่องเดี่ยวขนาด 3 ช่องจราจร 
2 กล่อง (Segment)  กว้างรวม 14 เมตร เชื่อมต่อกันที่ปีกด้านในและติดตั้ง Barrier ที่จุดกลางทางยกระดับ ดัง
แสดงในรูปที่ 9 โดยทั่วไปคานมีความลึก 2.40 เมตร แต่ละกล่อง กว้างประมาณ 2.50 เมตร น าชิ้นส่วนมา
ประกอบกันเป็นสะพาน มีความยาวช่วงสะพาน (Span) ระหว่าง 30 – 45 เมตร โครงสร้างรูปแบบนี้จะก่อสร้าง
โดยท าการอัดแรงภายหลังแบบดึงลวดภายนอก (Externally post-tensioned) หลังจากมีการยาแนวรอยต่อแล้ว
ท าให้สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างสนิท 

 ส าหรับรูปแบบโครงสร้างทางขึ้น-ลงโครงการจะเป็นทางขนาด 1 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการจราจร
ที่ได้จากผลการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจร ในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างของทางขึ้น-ลง จะเลือกใช้
รูปแบบโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกันกับรูปแบบของโครงสร้างทางยกระดับ คือโครงสร้างรูปกล่องหล่อส าเร็จ 
เช่นเดียวกัน 
 

 

รูปที่ 9 ทางยกระดับแบบคานกล่องชนิดหล่อส าเร็จแบบ Dual Cell Segmental Box Girder 
 

5.5 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการฯ เป็นระบบปิด (Closed System) เป็นระบบเก็บเงินตามระยะทาง
ที่ด่านขาออก เช่นเดียวกับโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ จ านวน 2 
แห่ง คือด่านชลบุรี-บ้านเก่า และด่านเลี่ยงเมืองชลบุรี มีจ านวนช่องด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 20 ช่องจราจร 
(Toll Plaza) ทั้งช่องทางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบใช้พนักงาน (MTC) และระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ETC) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 10 และตารางที่ 1  
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ด่านชลบุรี-บ้านเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด่านเลี่ยงเมืองชลบุร ี

 
  รูปที่ 10 รูปแบบของการเก็บค่าผ่านทาง นโครงการ 
  

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนช่องด่านเก็บค่าผ่านทางของระบบ MTC และระบบ ETC 

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 
ประเ ท
ช่องทาง 

MTC Track 
(ระบบเก็บค่า
ผ่านทางแบบ
 ช้พนักงาน : 
รถบรรทุก) 

MTC CAR 
(ระบบเก็บค่า
ผ่านทางแบบ
 ช้พนักงาน : 

รถยนต์) 

ETC 
(ระบบเก็บค่า
ผ่านทางแบบ

อิเล็กทรอนิกส์) 

ETC SLFF 
(ระบบเก็บค่าผ่าน

ทางแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบ
ผสม Dual mode) 

รวมทั้งสิ้น 

1.ด่านชลบุรี-บ้านเก่า ขาเข้า 2+ATD 1+ATD 2 1 6 
ขาออก 2 1 2 1 6 

2.ด่านเล่ียงเมืองชลบุรี ขาเข้า 1+ATD 1+ATD 1 1 4 
ขาออก 1 1 1 1 4 
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5.6 การออกแบบระบบควบคุมการจราจรและอ านวยความปลอด ัย 

 การออกแบบระบบสั่งการหรือระบบการควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร สามารถควบคุมได้ที่อาคาร
ด่านฯ รวมทั้งออกแบบเพื่อรองรับการสั่งการจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB4) ของ กทพ. ระบบ
ควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรของโครงการฯ ประกอบด้วย 

- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV)  
- ระบบป้ายแสดงเคร่ืองหมาย (Matrix Sing System : MS)  
- ระบบป้ายแจ้งข้อความแบบเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign : VMS) 
- ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone System)  
- ระบบโทรศัพท์ IP-Phone (IP Phone System)  
- ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ในอาคาร (Fire Alarm System)  
- ระบบนาฬิกา (Clock System)  
- ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Network System) 

5.7 แผนการด าเนินโครงการ 
 -  ศึกษาความเหมาะสม  พฤษภาคม 2562– พฤศจิกายน 2563 
 -  ขออนุมัติ EIA   ธันวาคม 2563 – พฤศจิกายน 2565 
 -  ออกแบบรายละเอียด  ตุลาคม 2563 – กรก าคม 2564 
 -  ขออนุมัติด าเนินโครงการ  ธันวาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564 
 -  ออก พ.ร. . จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 
 -  จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2567 
 -  ก่อสร้าง   ธันวาคม 2565 – พฤศจิกายน 2567 
 -  เปิดให้บริการ   ธันวาคม 2567 

6. ราคาค่าก่อสร้างโครงการ 

 ประมาณการราคาค่าก่อสร้างโครงการฯ ประมาณ  4,080 ล้านบาท 

7. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้ก าหนดพื้นที่ศึกษาตามแนวเส้นทางโครงการฯ ในระยะ
ข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ อยู่ในเขตพื้นที่ต าบลคลองต าหรุและต าบลหนองไม้แดง 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังแสดงในรูปที่ 11 โดยการศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 
ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ มีประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การคมนาคมขนส่งและจราจร การควบคุมน้ า
ทว่มและการระบายน้ า เศรษฐกิจ - สังคม และการโยกย้ายเวนคืน ทั้งนี้ได้ก าหนดร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ี
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.  คุณ าพอากาศ ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมที่อาจส่งผลได้แก่ ได้แก่ การเตรียม
พื้นที่ก่อสร้าง การขุดเปดิพื้นท่ี การรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การเจาะเสาเข็ม 
การขนส่งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ฯลฯ อาจก่อให้เกดิการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง และมลพิษทางอากาศจากการใช้
เครื่องยนต์และเครื่องจักรในการกอ่สร้าง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- มีการตดิตั้งรั้วทึบขนาดความสูงอย่างน้อย 2 เมตร หรือเทียบเท่า เพื่อ

ก าหนดเป็นเขตพื้นท่ีก่อสร้าง โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริม่งาน
ก่อสร้าง และใหร้ื้อหรือเคลื่อนย้ายออกทันที หากการก่อสร้างในแตล่ะ
พื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ไม่เก็บกองดินจากการก่อสร้างฐานรากในพื้นที่ก่อสร้างตามแนวถนน
เทพรัตน ถนนบ้านเก่า และถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ี

- ก าหนดให้ใช้วัสดุปิดคลุมกระบะบรรทุกของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุง้กระจายของฝุ่นละออง และป้องกัน
การร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการ
ก่อสร้างลงบนพ้ืนผิวโครงข่ายถนนเดิม  

- ดูแล บ ารุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกล
ต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการก่อสรา้งอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดให้มีสิ่งรองรับวัสดุ ซึ่งอาจตกหล่นจากการด าเนินการก่อสรา้งที่
ระดับเหนือพ้ืนดิน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของวัสดุดังกล่าว 

- ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่องการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2562 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
ตรวจวัดคณุภาพอากาศเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
พื้นที่ด าเนินการ : สถานไีฟฟ้าชลบุรี 3 รพ.สต      .
คลองต าหรุ และหมู่ 1 ต าบลหนองไม้แดง 
ดัชน ี: ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชม. ไฮโดรคารบ์อน
รวม (THC) ทิศทางและความเร็วลม (WS /WD) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันท าการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนเริ่ม
ก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
ติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
พื้นที่ด าเนินการ : สถานไีฟฟ้าชลบุรี 3 รพ.สต.คลอง  
ต าหรุ และหมู่ 1 ต าบลหนองไม้แดง 
ดัชน ี: ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ทิศทางและ
ความเร็วลม (WS /WD) 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.  คุณ าพอากาศ   ระยะเวลาด าเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันท าการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: ทุก 1 เดือน เมื่อมีการกอ่สร้างผ่านสถานี
ตรวจวดัที่ก าหนด 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ.หรือหน่วยงานรับผดิชอบ 
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 

 ระยะด าเนินการ 
เมื่อทางพิเศษเปิดให้บริการ จะมีมลพิษทาง
อากาศจากยานพานหะทีส่ัญจรบนทางพิเศษ 
แต่เนื่องจากเป็นทางยกระดับ ท่ีมคีวามสูงกว่า
ถนนพ้ืนราบ จึงมีการกระจายตัวและเจือจาง
ในบรรยากาศไดด้ีกว่า ช่วยลดการสะสมของ
มลสารทางอากาศลงได ้

ระยะด าเนินการ 
- ซ่อมบ ารุงรักษาทางและรักษาความสะอาดบนทางพิเศษ โดยเฉพาะ

การใช้รถดูดฝุ่นท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจัดจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ ในช่วงเวลา

เร่งด่วนเชา้-เย็น เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรผู้ใช้ทางพิเศษ 
ลดปัญหาการจราจรติดขดัซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

ระยะด าเนินการ 
ติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
พื้นที่ด าเนินการ : สถานไีฟฟ้าชลบุรี 3 รพ.สต.      
คลองต าหรุ และหมู่ 1 ต าบลหนองไม้แดง 
ดัชนี : ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชม. ไฮโดรคารบ์อน
รวม (THC) ทิศทางและความเร็วลม (WS /WD) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันท าการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 

2.  ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 

 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบด้านเสยีงและ
ความสั่นสะเทือน ได้แก่ การเจาะเสาเข็ม เพื่อ
ก่อสร้างตอม่อบริเวณเกาะกลางของถนน  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสยีง และความสั่นสะเทือน 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ระยะก่อนก่อสร้าง 
ตรวจวัดระดับเสยีงและความสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.  ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทพรัตน และทางขึ้น-ลงของโครงการ รวมถึง
การใช้เครื่องยนต/์เครื่องจักรในการก่อสร้าง 
และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตลอดแนวเส้นทาง
ของโครงการ 

- กิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสยีงดังและความสั่นสะเทือน เช่น การเจาะ
เสาเขม็ การก่อสร้างฐานรากให้ด าเนินการในช่วงเวลากลางวัน (07.00 
– 18.00 น.) 

- ตรวจสอบ/ดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณต์่างๆ ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและจดัหา/ติดตั้งอุปกรณ์
ลดเสียงเพื่อลดระดับความดังของเสียง 

- ควบคุมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง โดยเฉพาะในกรณีที่แล่นผ่าน
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- กรณีที่มีความจ าเป็นอาจพิจารณาติดตั้งก าแพงกันเสยีงช่ัวคราวใน
บริเวณพื้นท่ีอ่อนไหวตามแนวเส้นทางโครงการ 

พื้นที่ด าเนินการ : สถานไีฟฟ้าชลบุรี 3 รพ.สต      .
คลองต าหรุ และหมู่ 1 ต าบลหนองไม้แดง 
ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24)) ค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงกลางวัน -กลางคืน 
(Ldn) ค่าระดับเสยีงท่ีเปอร์เซนไทต์ที่ 90 (L90) 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และ 
ความถี่ (Frequency) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันท าการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนเริ่ม
ก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
ติดตามตรวจสอบระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
พื้นที่ด าเนินการ : สถานไีฟฟ้าชลบุรี 3 รพ.สต.คลอง  
ต าหรุ และหมู่ 1 ต าบลหนองไม้แดง 
ดัชน ี: ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24)) ค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงกลางวัน -กลางคืน 
(Ldn) ค่าระดับเสยีงท่ีเปอร์เซนไทต์ที่ 90 (L90) 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และ 
ความถี่ (Frequency) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันท าการและวันหยดุราชการ  



งานศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.  ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 

ความถี ่: ทุก 1 เดือน เมื่อมีการกอ่สร้างผ่านสถานี
ตรวจวัดที่ก าหนด 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 

 ระยะด าเนินการ 
ผลกระทบของเสียงดังที่เกดิจากการสญัจรของ
ยานพาหนะบนทางพิเศษ และความ
สั่นสะเทือนเนื่องจากการสัญจรของรถยนต์ 
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีม่ีน้ าหนัก
บรรทุกที่มาก รวมถึงผลกระทบที่เกิดบนถนน
ที่ผิวจราจรไม่เรยีบ มีความขรุขระ 

ระยะด าเนินการ 
- จ ากัดความเร็วของยานพาหนะบนทางพิเศษไม่ให้เกินเกณฑ์ที่ก าหนด  
- ติดตั้งป้ายก าหนดความเร็วยานพาหนะบนทางพิเศษ และควบคมุโดย

การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในบริเวณต่างๆ ตามความเหมาะสม 
- ตรวจสอบและบ ารุงรักษาผิวทางพิเศษให้อยู่ในสภาพดี ในกรณีที่ผิว

จราจรช ารุด ต้องรีบซ่อมแซมให้คนืสภาพเดิมโดยเร็ว เพื่อลด
ผลกระทบจากเสียงของยานพาหนะที่ว่ิงบนผิวการจราจรที่ช ารดุ 

ระยะด าเนินการ 
ติดตามตรวจสอบระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
พื้นที่ด าเนินการ : สถานไีฟฟ้าชลบุรี 3 รพ.สต.      
คลองต าหรุ และหมู่ 1 ต าบลหนองไม้แดง 
ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24)) ค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงกลางวัน -กลางคืน 
(Ldn) ค่าระดับเสยีงท่ีเปอร์เซนไทต์ที่ 90 (L90) 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และ 
ความถี่ (Frequency) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันท าการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 3 ปีแรกของ
การเปิดด าเนินการ หลังจากนั้น หากผลทีไ่ด้มีคา่ไมเ่กิน
ค่ามาตรฐานและไมม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลการ
ตรวจวัดครั้งก่อน จะด าเนินการตรวจวัดทุก 3 ป ี
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 

3.  คมนาคมขนส่ง
และจราจร 

 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ 
โดยเฉพาะการก่อสร้างเสาตอม่อ บนเกาะ
กลางของถนนเทพรัตน อาจมีความจ าเป็นต้อง

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- จัดให้มีแผนการจัดจราจรในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดการจราจรตดิขัดใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น บริเวณแยกถนนบ้านเก่า บริเวณซอยนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และบริเวณถนนเลีย่งเมืองชลบุรี เป็นต้น 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
ตรวจนับปรมิาณจราจรเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  คมนาคมขนส่ง
และจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการปิดช่องจราจรที่ติดกับเกาะกลางบาง
ช่วงเวลา รวมถึงการเดินทางของคนงาน การ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์จะต้องผ่านถนนสายหลัก  
จะส่งผลกระทบท าให้เกิดการจราจรติดขดั 
รวมถึงโอกาสเกดิอุบัติเหตุจากการจราจร 
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน 

- ให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างนอกช่ัวโมงเรง่ด่วน เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบด้านการจราจรติดขัด 

- ติดตั้งป้ายแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้างใน 
แต่ละกิจกรรม และแนะน าเส้นทางเลือกอื่นๆ ส าหรับผู้ใช้ทางก่อนถึง
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ติดตั้งป้าย สัญญาณเตือนภัย สัญญาณไฟ และปา้ยเตือนใหร้ะวัง 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อเตือนผู้ใช้ทาง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้ทางและ
ประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะบริเวณจดุตัดเส้นทาง
คมนาคม 

- ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเสียหายระหว่างการก่อสร้าง และหลังจากการ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

พื้นที่ด าเนินการ : 
1. ถนนเทพรัตน์  ถนนบ้านเก่า ถนนสุขุมวิท และถนน

เลี่ยงเมืองชลบรุ ี
2. บริเวณแยกถนนบ้านเก่า  บริเวณแยกซอยนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร และบริเวณแยกต่างระดับ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบรุ ี

วิธีการศึกษา : ชนิดและปริมาณการจราจรเข้า-ออก 
และสถติิการเกิดอุบัตเิหตุ (ย้อนหลัง 1 ปี) และท าการ
วิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปญัหาจราจรติดขดัช่วง
ก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งดว่นเช้า-เย็น พร้อมแผน
บริหารจดัการปญัหาจราจรติดขดั 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตรวจนับครั้งละ 2 วันต่อเนื่อง 
ตลอด 24 ช่ัวโมง (ครอบคลุมวันท าการและวัดหยดุ
ราชการ) ด าเนินการจ านวน 1 ครัง้ ก่อนเริ่มก่อสร้าง
โครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
ตรวจตดิตามสภาพจราจรภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
พื้นที่ด าเนินการ : 
1. ถนนเทพรัตน์  ถนนบ้านเก่า ถนนสุขุมวิท และถนน

เลี่ยงเมืองชลบรุ ี
2. บริเวณแยกถนนบ้านเก่า  บริเวณแยกซอยนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร และบริเวณแยกต่างระดับ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบรุ ี
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  คมนาคมขนส่ง
และจราจร 

วิธีการศึกษา: ชนิดและปริมาณการจราจรเข้า-ออก สถิติ
การเกิดอุบัตเิหตุในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ สาเหตุ
การเกิดปญัหาจราจร/อุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินการ: ด าเนินการทุก 1 เดือน เดือนละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 

4.  การควบคุม     
น้ าท่วมและ   
การระบายน้ า 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ 
ทางขึ้น-ลงของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค 
การก่อสร้างตอม่อ จะด าเนินการบริเวณ
เกาะกลางของถนนเทพรัตน พืน้ที่บางส่วน
ของถนนบ้านเก่า และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
ซึ่งไม่มีโครงสร้างที่กีดขวางการไหลของน้ า 
อย่างไรก็ตาม ได้ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้การก่อสร้างโครงการ ส่งผลกระทบต่อ
ระบบระบายน้ าปจัจุบันของพื้นที่ศึกษา 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ออกแบบโครงสรา้งระบบระบายน้ าของโครงการให้สามารถรองรับ

ปริมาณน้ าท่ีจะไหลผ่านบริเวณแนวเส้นทางโครงการที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

- จัดให้มีระบบระบายน้ า รางระบายน้ า บ่อตกตะกอนขนาดเพียง
พอที่จะรองรับน้ าฝนในพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงสรา้งทางพิเศษ  ก่อนระบาย
ลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ  

- กรณีเกดิฝนตกหนักหรือน้ าท่วมขังบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ต้องระบายน้ า
ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยเร็วท่ีสดุโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดปญัหาน้ า
ท่วมในบริเวณชุมชนหรือเส้นทางคมนาคมใกลเ้คียง 

- 
 

5. เศรษฐกิจ-สังคม 
 
 
 
 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ อาจ
ก่อให้เกิดเสยีงดังรบกวน ฝุ่นละออง มลพิษ
ทางอากาศ ความสั่นสะเทือน ปัญหาจราจร 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิต่อผู้อยู่

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- จัดให้มีศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ า บริเวณส านักงาน

ก่อสร้างโครงการชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุร้องเรียนหรือประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากโครงการ ต้องเร่งหาหาทางแก้ไขทันที 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
รวบรวมข้อมลูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีและ
เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนจะมีการก่อสร้าง
โครงการ 
พื้นที่ด าเนินการ : ระยะข้างละ 500 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเส้นทางโครงการ 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5. เศรษฐกิจ-สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาศัยบริเวณใกล้เคยีงพ้ืนท่ีก่อสร้าง รวมถึงผู้ที่
สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ใน
ระยะก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด 

- ก าหนดมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ก่อสร้างและบา้นพักคนงาน และมี
บทลงโทษอย่างเคร่งครดั 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานโครงการ 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อท่ีประชาชนเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากโครงการ รวมถึงแผน
ประชาสมัพันธ์ฉุกเฉินกรณีที่ต้องรบีด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริง อย่างเร่งด่วน 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
ด าเนินการตามวิธีและขั้นตอนท่ี กทพ. ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 
1) เปิดรับเรื่องร้องเรยีนกรณีที่ชุมชนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน

จากโครงการ โดย กทพ. จะจดัใหม้ีส่วนงานเฉพาะก ากับดูแลเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่อ กทพ. คอื 
- ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักงาน กทพ. 
- เว็บไซต์ www.exat.co.th 
- EXAT Call Center 1543 

2) รวมรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของประชาชนทุก
ประเด็นที่แจ้งผ่านช่องทางต่างๆ แล้วจัดท าเป็นรายงานประจ าทุก
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

ดัชน ี: ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของชุมชนและการเดินทางสัญจรใน
ปัจจุบัน  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีม่ีต่อโครงการ 
วิธีด าเนินการ : แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยประชาชน/ครัวเรือน และสถาน
ประกอบการ ที่อยู่ในระยะ 0-100 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเส้นทางโครงการ และประชาชน/ครัวเรือน สถาน
ประกอบการ ท่ีอยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร 
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
ความถี่ : จ านวน 1 ครั้ง ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบคุคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 
 
ระยะก่อสร้าง 
รวบรวมข้อมลูข้อคิดเห็นด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และข้อร้องเรยีน/ข้อคิดเห๊น/ข้อเสนอแนะ ในระยะ
ก่อสร้าง 
พื้นที่ด าเนินการ : ระยะข้างละ 500 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเส้นทางโครงการ 
ดัชน ี: ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของชุมชนและการเดินทางสัญจรใน
ปัจจุบัน  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  
ผลกระทบท่ีไดร้ับจากการก่อสร้าง  การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบในระยะก่อสร้าง
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5. เศรษฐกิจ-สังคม ของโครงการ และข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะที่มีต่อ
โครงการ 
วิธีด าเนินการ : แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยประชาชน/ครัวเรือน และสถาน
ประกอบการ ท่ีอยู่ในระยะ 0-100 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเส้นทางโครงการ และประชาชน/ครัวเรือน สถาน
ประกอบการ ท่ีอยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร 
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
ความถี่ : ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนตามแนว
เส้นทางโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ด าเนินการ 

 ระยะด าเนินการ 
ปัญหาความเดือดร้อนร าคาญจากปัญหา
มลภาวะด้านเสียงและมลพิษทางอากาศ ต่อ
ประชาชนผู้อยู่อาศัย และพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีอยู่
ใกล้เคียงโครงการ 

ระยะด าเนินการ 
- เปิดรับเรื่องร้องเรยีนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน EXAT 

call center 1543 เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
- ประชาสมัพันธ์การด าเนินโครงการในรูปแบบต่างๆ ทั้งแผ่นพับ ป้าย

ประชาสมัพันธ์เป็นระยะๆ 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกดิความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโครงการฯ 

และชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทาง โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ตามโอกาสและความเหมาะสม 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อยา่ง
เคร่งครดั 

 
- 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ส าคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.  การโยกย้ายและ
เวนคืน 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
การสญูเสยีที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ท าให้มีครัวเรือนจ านวนหนึ่งต้อง
อพยพไปอยู่ที่อ่ืนๆ การสญูเสียที่ดนิในการ
ประกอบอาชีพ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
จดัหาที่ดินและ/หรือปลูกสร้างบ้านใหม่ ซึ่ง
เป็นผลกระทบทางตรงต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
- เจรจาและจ่ายค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมให้กับประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบ 

ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง 
- ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพือ่ก าหนดราคาคา่ทดแทนท่ีดิน สิ่ง

ปลูกสร้างและพืชผลทางการเกษตร โดยรูปแบบเบื้องต้นของคณะ
กรรมการฯ อย่างน้อยต้องมตีัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบและผู้น า
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีถูกเวนคืนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ เพื่อร่วม
พิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทน 

- พิจารณาก าหนดและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่เป็น
ธรรม เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยต้อง
ค านึงถึงความยุติธรรม ค่าเยยีวยาทางใจ (ค่าเสียโอกาส) การสญูเสยี
ทางจิตใจ 

- 
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8. การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 

8.1 การมีส่วนร่วมและรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน 

 การศึกษาความเหมาะสมฯ และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดช่วงการศึกษาฯ ตามประกาศส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ และ
เข้าใจโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และให้
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ๆ ดังนี้ 

 1) การพบปะหารือและรับฟ งความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ นพื้นที่โครงการ : เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และ
ชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้น าชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ศึกษากรณี
มีการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562  

 2) การประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน 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 าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งสิ้น 146 ราย (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 12) 

 3) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : เพื่อแนะน าและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนาโครงการ แนวทางการศึกษา แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ และ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและความคิดเห็นต่อ
รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2562 แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
คลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบรุี จังหวัดชลบุรี และกลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 –  16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์ชัน้ 
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อ าเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 114 
ท่าน (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 13 ) 

 4) การประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทาง
ขึ้น-ลง ที่เหมาะสมของโครงการ) : เพื่อแจ้งความก้าวหน้าของโครงการและน าเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง
และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมและ
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดยก าหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน คร้ังที่ 2 ในวันที่ 15 กรก าคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรม
รัตนชล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 14) 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการโครงการ 

  

   

นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากลุ (ผู้จัดการโครงการ) 
กล่าวรายงาน 

นายวชิาญ  เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฯ กทพ. และ 
นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา ปลดัอาวุโสอ าเภอเมือง

ชลบุรกีลา่วเปิดการประชุม 

    

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 

รูปที่ 12 บรรยายการประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอของโครงการ 

  

    
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 

รูปที่ 13 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  
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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 14 บรรยากาศการประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ
รูปแบบทางขึ้น-ลง ที่เหมาะสมของโครงการ) 
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 5) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 : เพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและมาตรการในการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโครงการ โดย
ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดบุญญราศรี ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี และกลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมาร์ติน ชั้น 3 อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย  การ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 6) การประชุมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ): 
เพื่อน าเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาโครงการในทุกๆ ด้าน 
ซึ่งที่ปรึกษาจะได้น าไปพิจารณาประกอบในการจัดท ารายงาน EIA ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2563 

8.2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ 

 ในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการแก่ประชาชนประกอบด้วย 

 1) จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 2) จัดท าแผ่นพับ เพื่อใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกจ่ายประชาชนผู้สนใจ
โครงการ 
 3) จัดท าบอร์ดนิทรรศการเพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการแก่ประชาชนและใช้ในกิจกรรมการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 4) วีดิทัศน์โครงการฯ จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยใช้จัด
แสดงในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 5) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น ได้แก ่วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชน/หมู่บ้าน 
 6) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จัดท าเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ให้ผู้สนใจได้รับทราบโดยติดตั้งบริเวณแนวเส้นทางโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง 
 7) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ติดตั้งที่จังหวัด อ าเภอ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และชุมชนท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ สรุปผลการประชุมผ่านทางเฟสบุ๊ค 
เว็บไซต์ของโครงการ (www.buraphawithi-extension.com) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

9. การด าเนินงาน นช่วงต่อไป 

9.1 งานศึกษาด้านวิศวกรรม 

 ปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดของโครงการ และจัดท าร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมฯ 
โครงการเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  และจัดท าแบบเบื้องต้น (Preliminary 
Design) 

9.2 งานด้านสิ่งแวดล้อม 

 ปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งจัดท าร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
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9.3 งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 งานเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 ในช่วงเดือน 
ตุลาคม 2563 

10. การรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม 

 โครงการได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการศึกษารวมทั้ง
ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละคร้ัง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

 โทรศัพท์  0 2522 7369 ต่อ 129 และ 144 
 โทรสาร 0 2522 7368  
 e-mail address  enrichconsult@yahoo.com 
 เว็บไซต์โครงการ  www.buraphawithi-extension.com  
 Facebook โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

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

 แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 

 
11. 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 


