
เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
(ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงท่ีเหมาะสมของโครงการ) 

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกจิ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุร ี

 
 

1. ความเปนมาของโครงการ 

 จากการประชุมหารือเร่ืองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ           
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคมเปนประธาน ไดมีการหารือเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ชวงจากทางลง
ทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการกอสราง
ทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรม
ทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และ 
ทล. พิจารณา จุดเชื่อมตอดังกลาว ซึ่งตอมาไดมีการประชุมรวมกันระหวาง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2561 ที่ประชุมไดมอบหมายให กทพ. เปนผูดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหาการจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเปนการแกปญหาการจราจร
ทั้งระบบอยางยั่งยืน  

 กทพ. จึงวาจางที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด เพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดาน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนน      
เลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีแนวคิดในการศึกษาและแกไขปญหาจราจร ดังนี้ 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนตที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการ
กอสรางทางเชื่อมตอจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนตบริเวณดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยการกอสราง
ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบดานการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหา
การจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบใหสามารถรองรับปริมาณจราจรไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 พรอมกันนี้ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธโครงการตลอดชวง
ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวของ ไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เสนอประเด็นหวงกังวล และไดแสดงความคิดเห็นอยางครอบคลุม
ทั่วถึง ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ลงวันที ่8 มกราคม 2562  

 สําหรับกิจกรรมการดําเนินงานในคร้ังนี้ เปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 ซึ่งเปน
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางข้ึน-ลงที่เหมาะสมของ
โครงการ โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานตาง ๆ กํานัน ผูใหญบาน ผูนํา
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ชุมชน และประชาชนที่อยูใกลเคียงแนวสายทางโครงการไดรับทราบขอมูลขาวสารและไดมีสวนรวมในกระบวนการ
ศึกษาและใหขอมูลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการศึกษาและพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการจะไดนําไปพิจารณา
ประกอบในการศึกษาวิเคราะห และปรับปรุงแผนการศึกษาและการพัฒนาโครงการใหมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมครบถวนยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน  โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษ
บูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-
ถนนสุขุมวิท 

2) เพื่อสํารวจและออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวถีิ-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางข้ึน-ลงทางพิเศษ
บูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลงบรูพาวิถี-ถนนสุขุมวิท โดยใหมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตามรายละเอียดที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กําหนด 

4) เพื่อศึกษาผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหาการจราจรบนโครงขายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
และมาตรการในการแกไขปญหาการจราจรดังกลาวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการแสดงดังรูปที่ 1 

3. วัตถุประสงคของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 

1) เพื่อชี้แจงความเปนมาและความจําเปนของโครงการ รวมถึงข้ันตอนการศึกษาโครงการ 

2) เพื่อนําเสนอความกาวหนาของการศึกษา ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางข้ึน-ลง           
ที่เหมาะสมของโครงการ 

3) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนาเพื่อนํามาประกอบการศึกษาในข้ันตอนตอไป 

4. ผลการศึกษาคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสม 

4.1 แนวสายทางของโครงการ 

 แนวสายทางของโครงการมีจุดเร่ิมตนเปนทางยกระดับเชื่อมตอจากจุดสิ้นสุดของทางพิเศษบูรพาวิถีใน
ปจจุบัน มีโครงสรางเปนทางยกระดับอยูบนเกาะกลางของถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34) ผาน
ดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คลองตําหรุ เทสโก โลตัส พลัสมอลล เลี้ยวซายเขาสูแนวเกาะกลางของ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 361) และจุดสิ้นสุดแนวสายทางโครงการอยูบริเวณถนน กม. 
1+100 ของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาและดําเนินงานโครงการฯ
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การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอม

การกําหนดแนว
สายทางเลือก

การคัดเลือกแนวสายทางและ
รูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ

แนวสายทางและรูปแบบทาง
ขึ้น-ลงท่ีเหมาะสมของ

โครงการ

การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
• ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ
• โครงขายถนนทางพิเศษ
• นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนา

• การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ แผนที่ 
   ภาพถายทางอากาศ
• การใชประโยชนที่ดิน ขอจํากัดการใช
   พ้ืนที่ แหลงที่ออนไหวตอผลกระทบ
การสํารวจภาคสนามเบ้ืองตน

การกําหนดเกณฑการคัดเลือก
• ดานวิศวกรรม
• เศรษฐกิจการเงิน
• ผลกระทบส่ิงแวดลอม

การพบปะหารือเจาหนาที่ในพ้ืนที่
สําคัญ/ผูนําชุมชน/การสัมภาษณ

ผูใหขอมูล (สิงหาคม 2562)

การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 1
 (29 สิงหาคม 2562)

การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1
 (25 กันยายน 2562)

การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 2
 (15  กรกฎาคม 2563)

- การสัมภาษณรายบุคคล
- การสํารวจความคิดเห็น
   ของประชาชน

(กรกฎาคม - สิงหาคม 2563)

การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2
(สิงหาคม - กันยายน 2563)

การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่ 3

 (ตุลาคม 2563)
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การศึกษาวิเคราะหดาน
เศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาดาน
วิศวกรรม

การศึกษาดาน
ส่ิงแวดลอม

การศึกษาวิเคราะห์

อัตราค่าผ่านทาง

การศึกษาวิเคราะห
ทางดานเศรษฐกิจ

การศึกษาวิเคราะห
ทางดานการเงิน

การศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและการบริหาร

โครงการ

การสํารวจขอมูลดาน
วิศวกรรมและการจราจร

การพัฒนาแบบจําลองการ
ขนสงและการคาดการณ

ปริมาณการเดินทาง

การออกแบบเบื้องตน

การสํารวจขอมูลและเก็บตัวอยาง
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

การจัดทํามาตรการปองกัน แกไข 
และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม

การจัดทํารางรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)

การจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เสนอ

ตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(สผ.)

การจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เสนอ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

การศึกษาผลกระทบดานการจราจร 
(Traffic Impact Assessment)

งานสํารวจและรวบรวม
ขอมูลดานจราจร

งานวิเคราะหผลกระทบ
ดานจราจร

งานจัดทําแผนการแกไขปญหาจราจร
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

INDEX / PSK / ENRICH 3 



งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

 
 

รูป
ที่ 

2 
แน

วส
าย

ทา
งข

อง
โค

รง
กา

ร 

INDEX / PSK / ENRICH 4 
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4.2 การคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ 

 ในการพิจารณารูปแบบทางข้ึน-ลงที่มีความเหมาะสมของโครงการนั้นจําเปนตองมีการบูรณาการรวมกัน
กับกรมทางหลวงซึ่งเปนหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ ซึ่งปจจุบันกรมทางหลวง โดยสํานกัสํารวจและออกแบบ ได
วาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการงานสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแกไขปญหาการจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 34 ชวงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถึงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรีสวนที่ 2 ระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร ซึ่งโครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีพื้นที่ศึกษาโครงการ อยูในพื้นที่
เดียวกันกับโครงการของกรมทางหลวง  

 ดังนั้นเพื่อใหการคัดเลือกรูปแบบทางข้ึน-ลงบริเวณจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดมีความเหมาะสม และแกไข
ปญหาการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ การทางพิเศษแหงประเทศไทย กรมทางหลวง และกลุมบริษัทที่ปรึกษา
ทั้งสองโครงการ จึงไดจัดการประชุมเพื่อบูรณาการรวมกันในการศึกษารูปแบบการแกไขปญหาจราจรอยาง
เบ็ดเสร็จ โดยมีการจัดการประชุมหารือรวมกันระหวางเดือนสิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2562 รายละเอียดแสดง
ดังรูปที่ 3 
 

  
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3 การประชุมเพ่ือบูรณาการรวมกันระหวางกรมทางหลวงและการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
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4.2.1 ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี ที่จุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนนบานเกา มีรูปแบบทางเลือกทั้งหมด 3 
รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ออกแบบทางข้ึนรับปริมาณจราจรจากถนนบานเกา-ทางลงตามแนวถนนเทพรัตน รูปแบบที่ 
2 ออกแบบทางข้ึน-ลงใหม เพื่อเชื่อมตอถนนบานเกา และรูปแบบที่ 3 ออกแบบทางข้ึนรับปริมาณจราจรจากถนน
เทพรัตน-ทางลงเชื่อมตอถนนบานเกา รายละเอียดแสดงดงัรูปที่ 4 

4.2.2 ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี ที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีรูปแบบทางเลือก
ทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ออกแบบทางข้ึน-ลง เชื่อมตอถนนเลี่ยงเมือง รูปแบบที่ 2 ออกแบบทางข้ึน-ลง 
เชื่อมตอถนนเลี่ยงเมือง ทางยกระดับในแนวเดียวกับทางแยกตางระดับหนองไมแดง และรูปแบบที่ 3 ออกแบบทาง
ข้ึน-ลง เชื่อมตอถนนเทพรัตน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5  

ในการคัดเลือกรูปแบบทางข้ึน-ลงที่เหมาะสมที่สุดของโครงการ ไดพิจารณาปจจัยความเหมาะสมทั้ง
ทางดานวิศวกรรมและจราจร ดานเศรษฐกิจและการลงทุน และดานผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใชวิธี Multi 
Criteria Analysis (MCA) โดยไดกําหนดใหแตละปจจัยหลักมีคะแนน ดังนี้  

• ดานวิศวกรรมและการจราจร 40 คะแนน 

• ดานเศรษฐกิจและการลงทนุ 30 คะแนน  

• ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 30 คะแนน  

รวมคะแนน  100 คะแนน 

จากการเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกรูปแบบทางข้ึน-ลงที่เหมาะสมที่สุด โดยใชหลักเกณฑการพิจารณา
ขางตน พบวารูปแบบทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่บริเวณจุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนนบานเกา รูปแบบที่ 2 มี
ความเหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนรวม 91.78 คะแนน เนื่องจากมีความเหมาะสมดานวิศวกรรมและจราจรมาก
ที่สุด และมีมูลคาการกอสรางและคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินต่ําที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1 สําหรับรูปแบบทางข้ึน-ลง
บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี พบวารูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนรวม 
88.49 คะแนน เนื่องจากไมมีการร้ือยายสิ่งปลูกสรางและมีคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินนอยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 
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รูปแบบท่ี 1  

 
รูปแบบท่ี 2 

 
รูปแบบท่ี 3 

ทางขึ้น  :  ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ชองจราจร ( ทิศทางไป 
กรุงเทพฯ) โดยยกระดับจากทางหลวงหมายเลข 3466 (ถนน     
บานเกา) ขามทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) เล้ียวขวาไป
ตามแนวถนนเทพรัตน และเช่ือมตอบริเวณทางขึ้นทางพิเศษบูรพา
วิถีปจจุบัน (ระดับท่ี 2) จํานวน 1 ชองจราจร และมีอีก 1 ชองจราจร
ลงไปเชื่อมกับทางคูขนานถนนเทพรัตน 

ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นยกระดับขนาด 1 ชองจราจร (ทิศทางไป
กรุงเทพฯ) เหมือนรูปแบบท่ี 1 

ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ชองจราจร (ทิศทางไป
กรุงเทพฯ) โดยแยกออกจากทางขนานของถนนเทพรัตนบริเวณ
พ้ืนท่ีวางรอบสถานีไฟฟาชลบุรี 3 เล้ียวซายยกระดับวน Loop Ramp 
ขามถนนเทพรัตน และเล้ียวขวาเช่ือมตอบริเวณทางขึ้นทางพิเศษ
บูรพาวิถีปจจุบัน (ระดับท่ี 2) จํานวน 1 ชองจราจร และมีอีก 1 
ชองจราจรลงไปเชื่อมกับทางคูขนานของถนนเทพรัตน 

ทางลง : ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร โดยเริ่มลดระดับแยก
ออกจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีปจจุบัน ลงมาเชื่อมกับทางคูขนาน
ของถนนเทพรัตน และสามารถเดินทางเขาถนนบานเกาได 

ทางลง : ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร แยกจากทางลงทางพิเศษ
บูรพาวิถีปจจุบัน (ระดับท่ี 2) เล้ียวซายเขาเชื่อมตอกับถนนบานเกา จึงมี
ความจําเปนจะตองขยายเขตทางบนถนนบานเกาเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ
โครงสรางของทางลง และยังคงจํานวนชองจราจรบนระดับพ้ืนของถนน
บานเกาใหมีความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรท่ีไมนอยไปกวาเดิม 

ทางลง : ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร เหมือนรูปแบบท่ี 2 

รูปที่ 4 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนนบานเกา 
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รูปแบบท่ี 1 

 
รูปแบบท่ี 2 

 
รูปแบบท่ี 3 

ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ชองจราจร (ทิศทางไปกรุงเทพฯ) 
โดยเริ่มตนยกระดับจากถนนเล่ียงเมืองชลบุรี ท่ี กม.0+850 (RT) 
บริเวณเกาะกลางแบงระหวางทางหลักและทางขนาน แลวเล้ียวขวา
ขามทางแยกตางระดับหนองไมแดงและถนนเทพรัตน เพ่ือเช่ือมตอกับ
ทางพิเศษบูรพาวิถี (สวนตอขยาย) 

ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ชองจราจร (ทิศทางไปกรุงเทพฯ) โดย
เริ่มจากถนนเล่ียงเมืองชลบุรีบริเวณคอสะพาน และยกระดับในแนว
เดียวกับทางแยกตางระดับหนองไมแดง ขามถนนเทพรัตน และเล้ียวขวา
เขาเชื่อมตอกับทางพิเศษบูรพาวิถี (สวนตอขยาย) 

ทางขึ้น : ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ชองจราจร (ทิศทางไป
กรุงเทพฯ) โดยเริ่มยกระดับจากบริเวณเกาะกลางแบงระหวางถนน 
สายหลักและทางขนานของถนนเทพรัตนเช่ือมตอกับทางพิเศษ
บูรพาวิถี (สวนตอขยาย) ตอไป 

ทางลง  : ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร (เชื่อมกับถนนเล่ียงเมือง
ชลบุรี) โดยเริ่มลดระดับแยกออกจากจุดส้ินสุดทางพิเศษบูรพาวิถี 
(สวนตอขยาย) เล้ียวซายลงมาเช่ือมท่ีบริเวณเกาะกลางระหวางทางหลัก
และทางขนานประมาณท่ี กม.0+615 (LT) ของถนนเล่ียงเมืองชลบุรี 

ทางลง : ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร (เช่ือมกับถนนเล่ียงเมือง
ชลบุรี) โดยเริ่มลดระดับลงจากจุดส้ินสุดทางพิเศษบูรพาวิถี (สวนตอขยาย) 
ขนานกับสะพานขามทางแยกของกรมทางหลวง (ท่ีกอสรางใหม)  
ในระดับท่ี 2 เล้ียวซายลงมาเชื่อมตอกับถนนเล่ียงเมืองชลบุร ี

ทางลง : ออกแบบทางลงขนาด 1 ชองจราจร โดยเริ่มลดระดับแยก
ออกจากจุดส้ินสุดทางพิเศษบูรพาวิถี (สวนตอขยาย) เขาเช่ือมตอกับ
ทางคูขนานของถนนเทพรัตน เช่ือมตอกับถนนสุขุมวิทและถนน
เล่ียงเมืองชลบุรีตอไป 

รูปที่ 5 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

ตารางที่ 1  สรุปผลคะแนนการประเมินรูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนน
บานเกา 

ปจจัย น้ําหนัก
คะแนน 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

คะแนน คะแนน คะแนน 

1.  ดานวิศวกรรมและจราจร   
ประกอบดวย ความเหมาะสมดานเรขาคณิต  ความ
เหมาะสมดานจราจร  ความสะดวกและปลอดภัยใน
การขับข่ี  ความยากงายในการกอสราง  และ
ผลกระทบการจราจรระหวางกอสราง 

40.00 35.42 39.88 33.00 

2.  ดานเศรษฐกิจและการเงนิ   
ประกอบดวย มลูคาการกอสราง และคาจดั
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

30.00 27.00 30.00 23.85 

3.  ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม   
ประกอบดวย ผลกระทบตอคณุภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน ดานคมนาคมขนสง ดาน
อุตสาหกรรม และดานการโยกยายและเวนคืน 

30.00 17.60 21.90 21.00 

รวมท้ังหมด 100.00 80.02  91.78 77.85 

 

ตารางที่ 2  สรุปผลคะแนนการประเมินรูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนน 
เลี่ยงเมืองชลบุรี 

ปจจัย น้ําหนัก
คะแนน 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

คะแนน คะแนน คะแนน 

1.  ดานวิศวกรรมและจราจร 
ประกอบดวย ความเหมาะสมดานเรขาคณิต  ความ
เหมาะสมดานจราจร  ความสะดวกและปลอดภัยใน
การขับข่ี  ความยากงายในการกอสราง  และ
ผลกระทบการจราจรระหวางกอสราง 

40.00 36.15 36.84 33.82 

2.  ดานเศรษฐกิจและการเงนิ 
ประกอบดวย มลูคาการกอสราง และคาจดั
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

30.00 13.35 25.95 22.50 

3.  ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย ผลกระทบตอคณุภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน ดานคมนาคมขนสง ดาน
อุตสาหกรรม และดานการโยกยายและเวนคืน 

30.00 13.95 25.70 17.37 

รวมท้ังหมด 100.00 63.45 88.49 73.69 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

5. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการอันจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ทั้งในระยะเตรียมการกอสราง ระยะการกอสราง และระยะ
เปดดําเนินโครงการและบํารุงรักษา พรอมทั้งเสนอมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดย
ในการศึกษาจะอางอิงตามแนวทางดังตอไปนี้ 

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 

• แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมประเภทโครงการคมนาคมทางบก โดยกลุมคมนาคม 

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

• ขอกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

5.1 พ้ืนที่ศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

 พื้นที่ศึกษาดานสิ่งแวดลอมจะครอบคลุมพื้นที่โดยรอบในระยะขางละ 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวสายทาง
ของโครงการ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ตําบลคลองตําหรุและตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แสดงดัง
รูปที่ 6 

5.2 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจะพิจารณาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอม 4 ดาน ประกอบดวย 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ
คุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1) การศึกษาขอมูลโครงการ ไดแก รายละเอียดโครงการ แนวคิดในการออกแบบเบื้องตน แบบ
เบื้องตน การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กิจกรรมการกอสราง แผนงานและข้ันตอนการกอสรางและดําเนินการโครงการ 

2) การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา โดยการรวบรวมขอมูล สํารวจ และศึกษาสภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในปจจุบันในพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทรัพยากรและคุณคาตางๆ ในประเด็นสิ่งแวดลอมสําคัญ 
โดยที่ปรึกษาจะดําเนินการสํารวจและตรวจวัดในภาคสนาม ประกอบดวย  

• การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ํา จํานวน 1 แหง  

• การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ออนไหวที่เปนตัวแทนของ
พื้นที่ศึกษา จํานวน 2 แหง  

• การสํารวจการใชประโยชนที่ดินในระยะขางละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวสายทางโครงการ  

• การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ในระยะขางละ 500 เมตร 
จากก่ึงกลางแนวสายทางโครงการ  

• การสํารวจแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี ในระยะขางละ 1 กิโลเมตร จากก่ึงกลางแนวสายทาง
โครงการ  
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

 

3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินโครงการ โดยการศึกษา วิเคราะห และ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร ที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ ทั้ง
ผลกระทบทางบวก (ผลประโยชน) และผลกระทบทางลบ (ผลเสีย)  

4) การกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เหมาะสมกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

6. การมีสวนรวมของประชาชนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 การศึกษาความเหมาะสมฯ และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธโครงการ ตลอดชวงการศึกษาฯ ตามประกาศสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู และ
เขาใจโครงการ และใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดมีสวนรวมในการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล และให
ขอเสนอแนะตอโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 1) การพบปะหารือและรับฟงความคิดเห็นจากผูนําชุมชนและเจาหนาที่ในพ้ืนที่โครงการ : เพื่อรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ และเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ และ
ชี้แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการแกผูนําชุมชน ผูบริหารสวนทองถ่ิน และผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ศึกษากรณี
มีการพัฒนาโครงการ โดยดําเนินการระหวางวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562  

 2) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) : เพื่อแนะนําและชี้แจง
ขอมูลความเปนมาของโครงการ รวมถึงเหตุผลความจําเปนและขอบเขตการศึกษาของโครงการ และรับฟงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดย
ดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. 
ณ หองประชุมรัตนแกรนดบอลรูม โรงแรมรัตนชล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผูลงทะเบียนเขารวมประชุม 
รวมทั้งสิ้น 146 ราย (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 7) 

 3) การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 : เพื่อแนะนําและชี้แจงขอมูลความเปนมาของโครงการ รวมทั้ง
เหตุผลความจําเปนของการพัฒนาโครงการ แนวทางการศึกษา แกผูมีสวนไดสวนเสียจากการพัฒนาโครงการ และ
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและความคิดเห็นตอ
รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ โดยดําเนินการจัดประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2562 แบงการประชุมออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
คลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และกลุมที่ 2 เวลา 13.30 –  16.30 น. ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตร 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี อําเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 
114 ทาน (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9) 

 4) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทาง
ขึ้น-ลง ที่เหมาะสมของโครงการ) : เพื่อแจงความกาวหนาของโครงการและนําเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง
และรูปแบบทางข้ึน-ลงที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ เก่ียวกับรูปแบบที่เหมาะสมและ
ประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดยกําหนดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน คร้ังที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หองประชุมรัตนแกรนดบอลรูม 
โรงแรมรัตนชล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

 5) การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 : เพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและมาตรการในการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ และเพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึน โดยคาดวาจะ
ดําเนินการในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 

 6) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่  3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสม
โครงการ): เพื่อนําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการจัดการดานสิ่งแวดลอม และเพื่อรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ตอผลการศึกษา
โครงการในทุกๆ ดาน ซึ่งที่ปรึกษาจะไดนําไปพิจารณาประกอบในการจัดทํารายงาน EIA ใหมีความครบถวนสมบูรณ
ยิ่งข้ึน โดยคาดวาจะดําเนินการในเดือนตุลาคม 2563 

  
ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผูเขารวมประชุมชมบอรดนิทรรศการโครงการ 

  

   

นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากุล (ผูจัดการโครงการ) 
กลาวรายงาน 

นายวชิาญ  เอกรินทรากุล รองผูวาการฯ กทพ. และ 
นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา ปลดัอาวุโสอําเภอเมือง

ชลบุรีกลาวเปดการประชุม 

    
ผูเขารวมประชุมรับฟงการนาํเสนอของโครงการ ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 7  บรรยายการประชุมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน คร้ังที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

  
ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากุล (ผูจัดการโครงการ) 

กลาวรายงาน 

  
นายธีระชัย ลอวชิระวัฏฏ นายกเทศมนตรีตําบล       

คลองตําหรุ กลาวเปดการประชมุ 
ผูเขารวมประชุมรับฟงการนาํเสนอของโครงการ 

  
ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 
รูปที่ 8 บรรยากาศการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 เม่ือวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

  

ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผูเขารวมประชุมรับฟงการนาํเสนอของโครงการ 

    

ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

    
ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 
รูปที่ 9  บรรยากาศการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 เม่ือวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.  

ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบรีุ 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

7. การดําเนินงานในชวงตอไป 

7.1 งานศึกษาดานวิศวกรรม 

 ศึกษารูปแบบโครงสราง ข้ันตอนและวิธีการกอสราง การออกแบบเบื้องตนแนวสายทางหลัก และ
ทางขึ้น–ลงของโครงการ การออกแบบระบบระบายน้ํา ตําแหนงและระบบการจัดเก็บคาผานทาง และประมาณ
การคากอสรางเบื้องตน 

7.2 งานศึกษาดานเศรษฐกิจ 

 งานศึกษาวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย การวิเคราะหผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ คา
ลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน เพื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจของโครงการ  

7.3 งานศึกษาดานการเงิน 

 งานศึกษาวิเคราะหทางดานการเงิน ประกอบดวย การประเมินมูลคาลงทุนและคาใชจายในการ
ดําเนินการ วิเคราะหผลตอบแทนทางดานการเงิน รวมทั้งรูปแบบการลงทุนและการบริหารโครงการ 

7.4 งานดานสิ่งแวดลอม 

 งานสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ และจัดทํารางรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ไดแก การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ ่งแวดลอม และการกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ 

7.5 งานศึกษาผลกระทบดานจราจร (Traffic Impact Assessment) 

 ศึกษาผลกระทบดานจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เชน นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ถนน  
เลี่ยงเมืองชลบุรี และถนนบานเกา เปนตน ซึ่งประกอบดวย งานวิเคราะหผลกระทบดานจราจรและกําหนด
แนวทางมาตรการและโครงการ เพื่อแกไขปญหาการจราจร และจัดทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหา
จราจร 

7.6 งานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 งานเผยแพรขอมูลของโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 ในชวง
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 ในชวงเดือนตุลาคม 
2563 

8. การเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ิมเติม 

 โครงการไดเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการอยางตอเนื่องตลอดชวงการศึกษารวมทั้ง
ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในแตละคร้ัง เพื่อใหผูมีสวนไดเสียและสาธารณชนได
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอโครงการ ผานทางชองทางตาง ๆ ไดแก  

 โทรศัพท  0 2522 7369 ตอ 129 และ 144 
 โทรสาร 0 2522 7368  
 e-mail address  enrichconsult@yahoo.com   
 เว็บไซตโครงการ  www.buraphawithi-extension.com  
 Facebook โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการทางเช่ือมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

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

 แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน 

 

9. ติดตอสอบถามขอมูลโครงการ 

 โครงการไดเปดชองทางในการติดตอสอบถามขอมูลโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ผานชองทาง
ตาง ๆ ดังนี้ 

 www.buraphawithi-extension.com 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมและประมาณราคา 

 บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด 

นายธนิสร สมเจตนะพันธ และนางสาวพัชราภรณ โพธิลา 
 เลขที่ 1/814 ซ.60 (กม.60) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

 โทรศัพท 0 2532 3623-33 
 โทรสาร 0 2532 3566 
 
 บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมจราจรและขนสง เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 

 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จํากัด 

 นายจงสฤษฏ์ิ จงอุดมการณ 
 เลขที่ 1199 อาคารปยวรรณ ชั้น 15 หองเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท 0 2617 0429 
 โทรสาร 0 2617 0426 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ประชาสมัพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด 

 นายวรพัชร วิชัยสุชาติ และนางสาวนวลฉวี รูปขําดี 
  เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท 0 2522 7369, 0 2522 7365-9 
  โทรสาร  0 2522 7368 
 
 หนวยงานเจาของโครงการ 
 การทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
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