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1.  ความเป็นมาของโครงการ 

 

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พิจารณาด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือที่มีความทันสมัย และรองรับต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคตได้ โดย กทท. ได้ท าการศึกษาจัดท าผังการพัฒนาท่าเรือ
กรุงเทพ มีแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือตู้สินค้า ให้มีการเก็บกองในแนวสูง รวมทั้งบูรณาการ
พื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการปฏิบัติการของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า ประกอบด้วย 
คลังสินค้าเข้า เขตปลอดภาษีขนาดใหญ่ ลานบริหารจัดการรถบรรทุก และยังมีสถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก
อยู่ในบริเวณเดียวกัน อีกทั้ง กทท. ยังมีแผนงานในการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพให้มีความทันสมัยในการตอบสนอง 
ทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีการออกแบบปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพ
ทางด้านตะวันตกให้เป็นท่าเรืออัตโนมัติ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภายในพื้นที่ท่าเรือ และมีการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถนนเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) แสดงดังรูปที่ 1-1  

สภาพการจราจรในปัจจุบันบนถนนอาจณรงค์บริเวณทางเข้าท่าเรือกรุงเทพและถนนโครงข่ายโดยรอบ
ท่าเรือกรุงเทพมีปัญหาจราจรติดขัดหนาแน่น โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น ประกอบกับปัจจุบัน 
กทท. ได้ด าเนินการศึกษาวางผังแม่บทการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ขนส่งสินค้าทางน้ ารวมทั้งพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ โดยได้วางแผนโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าให้สามารถเข้า -ออกท่าเรือ
กรุงเทพเชื่อมโยงกับระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้โดยตรง ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งและแก้ปัญหาการจราจรโดยรอบท่าเรือกรุงเทพได้ 

ทาง กทท. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ กทพ. เป็นผู้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ
อย่างยั่งยืน  

ต่อมา กทพ. จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโครงข่ายโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคต รวมทั้ง กทพ. จะศึกษา
ผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ
ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 1-1 แผนการพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -3- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  
  1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือ
กรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
  2) เพื่อส ารวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
  3) เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment 
: EIA) ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยให้มีการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ก าหนด 
  4) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการจราจรดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

 
  1) เพื่อน าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และน าเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบแนวสายทาง 
และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสม พร้อมทั้งเหตุผล หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก ตลอดจน
แผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
  2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 
 
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ 
2) ช่วยอ านวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเชื่อมต่อ

กับทางพิเศษได้โดยตรง 
3) เพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความต้องการขนส่ง

สินค้าในอนาคต 
4) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ 

 
5.  พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 
  พื้นที่ศึกษาของโครงการตั้งอยู่บนถนนอาจณรงค์ในพื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพและเชื่อมต่อกับทางพิเศษ 
สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยมีพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมพื้นที่ 2 เขต 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองเตย 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย และแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
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CCCL/ESP/WPC/PDC -4- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

6.  ระยะเวลาการศึกษา 
 

  ระยะเวลาในการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ระยะเวลารวม 517 วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 
7.  ขอบเขตการศึกษาและการด าเนินงานโครงการ 
 
  ขอบเขตการศึกษาและการด าเนินงานโครงการครอบคลุมการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) 
และประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังรูปที่ 7-1 
 
8.  การศึกษาคัดเลือกแนวสายทางโครงการและทางขึ้น-ลง ทางพิเศษที่เหมาะสม 

 
8.1  การเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
  

หลักการของการด าเนินโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา -อาจณรงค์ (S1) 
นั้น โครงการมีจุดเร่ิมต้นบริเวณถนนอาจณรงค์ด้านตะวันตกของคลองพระโขนง (ห่างจากคลองพระโขนงประมาณ 
330 เมตร ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ทางพิเศษจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับตามแนวถนนอาจณรงค์ ข้ามถนน
เลียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ าและแยกออกเป็นขาทางเชื่อม (Ramp) เข้าเชื่อมกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ 
(S1) โดยจะมีขาทางเชื่อม (Ramp) ในทิศทางไปทางพิเศษบูรพาวิถี และในทิศทางไปทางพิเศษฉลองรัชได้   
โดยรูปที่ 8.1-1 แสดงหลักการของแนวสายทางเบื้องต้น จุดเริ่มต้นของโครงการ และการเชื่อมต่อกับทางพิเศษ
สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
 
8.2  การคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการ 

 
จากหลักการของการด าเนินโครงการในข้อ 8.1 ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดจุดเริ่มต้นของโครงการ 

แนวสายทางของโครงการในเบื้องต้น และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) นั้น 
ได้น ามาศึกษาในขั้นตอนของการคัดเลือกแนวสายทางในข้อ 8.2 นี้ เพื่อท าการคัดเลือกแนวสายทางโครงการที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด ส าหรับการศึกษาแนวสายทางของโครงการ พบว่า มีแนวสายทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
จ านวน 3 สายทาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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CCCL/ESP/WPC/PDC -5- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

 
รูปที่ 7-1 ขั้นตอนการศึกษาและการด าเนินงานโครงการทางเชื่อมต่อทา่เรือกรุงเทพ 

   และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
 โครงข่ายถนนทางพิเศษ
 นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา    
   ประเทศ
 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแผนที่ 
   ภาพถ่ายทางอากาศ
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อจ ากัดการ
   ใช้พื้นที่ แหล่งที่อ่อนไหวต่อ  
   ผลกระทบ
การส ารวจ าคสนามเบื้องต้น

การก าหนด
แนวสายทางเลือก

การพบปะหารือเจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ส าคัญ ผู้น าชุมชน 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 

(ตุลาคม 2562)

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 ด้านวิศวกรรม
 เศรษฐกิจการเงิน
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ครั้งที่ 2
(กันยายน 2563)
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การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(24 ธันวาคม 2562)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1 

(4 ธันวาคม 2562)

แนวสายทางและ
ทางเชื่อมต่อ
ที่เหมาะสม

การศึกษาความเหมาะสม  และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บคั
ดเล

ือกการศึกษาวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาวิเคราะห์
ประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ และรายได้

การศึกษาวิเคราะห์
มูลค่าลงทุนโครงการ

การศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมด้าน

เศรษฐกิจ

การส ารวจข้อมูลด้าน
วิศวกรรมและการจราจร

การศึกษาด้าน
วิศวกรรม

การศึกษาวิเคราะห์
คาดการณ์ปริมาณการ

เดินทางและการขนส่งสินค้า

การศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมด้าน

การเงิน

การศึกษาและออกแบบ
งานด้านวิศวกรรม

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

การส ารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่าง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดท ามาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

การจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อ

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.)

การจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร 
(Traffic Impact Assessment)

- การสัมภาษณ์รายบุคคล
- การส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน

(กันยายน 2563)

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(ตุลาคม 2563)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนครั้งที่ 3
(พ ศจิกายน 2563)

รายงานศึกษาผลกระทบด้านจราจรงานวิเคราะห์ด้านจราจรใน
กรณีมีและไม่มีโครงการ

งานจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา
จราจรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประชาสัมพัน ์

การคัดเลือกแนวสายทางและ
ทางเชื่อมต่อของโครงการ

การจัดท าแบบเบื้องต้น

การศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและการบริหาร

โครงการ

การจัดท ารายงาน
การศึกษาความเหมาะสม  

ของโครงการ
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CCCL/ESP/WPC/PDC -6- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -7- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  1) แนวสายทางที่ 1 

   มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณประตูทางเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 3 เลยทางแยกเข้า
ส านักงานเขตคลองเตย (ทางพิเศษโครงการ : กม. 0+000) ทางพิเศษจะก่อสร้างเป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 
4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) อยู่ด้านบนและไปตามแนวถนนอาจณรงค์ เมื่อผ่านบริเวณประตูทางเข้า-ออก
ท่าเรือกรุงเทพ Terminal 1 และ 2 จะมีทางขึ้นส าหรับรถบรรทุกจาก Terminal 1 และ 2 เข้าใช้ทางพิเศษได้ 
แนวสายทางเมื่อถึง กม. 1+375 จะข้ามถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ า และทางพิเศษจะแยกเป็นขาทางเชื่อม 
(Ramp) เข้าเชื่อมกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ประกอบด้วย ขาทางเชื่อม (Ramp) ในทิศทางไปทาง
พิเศษบูรพาวิถี และขาทางเชื่อม (Ramp) ทิศทางไปทางพิเศษฉลองรัช แสดงตามรูปที่ 8.2-1 ระยะทางจาก
จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างโครงสร้างทางพิเศษ กม. 0+000 ถึงจุดแยกขาทางเชื่อม (Ramp) กับทางพิเศษสาย
บางนา-อาจณรงค์ (S1) กม. 1+375 มีระยะทาง 1,375 เมตร โดยสรุปรายละเอียดแนวสายทางเลือกที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.1 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 642 เมตร  
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.2 S1-ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 1,192 เมตร  
 - ขาทางเชื่อม Ramp No.3 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 1,025 เมตร   

- ทางเชื่อม Ramp No.4 S1-ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 788 เมตร 
   ข้อดีของแนวสายทางที่ 1 

   - การออกแบบทางด้านวิศวกรรมงานทางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   - รูปแบบเรขาคณิตทางเชื่อม (Ramp) มีค่าระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
   -  รูปแบบเรขาคณิตทางเชื่อม (Ramp) มีรัศมีของโค้งกว้าง สะดวกต่อการขับขี่ 
   ข้อเสียของแนวสายทางที่ 1 มีการเวนคืนที่ดิน 3 บริเวณ คือ 
   - พื้นที่บางส่วนท้ายซอยสุขุมวิท 50 แยกสวัสดี 4 
   - พื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ 2 
   - พื้นที่บางส่วนของชุมชนสวนอ้อย (พื้นที่เอกชน) 
 
  2) แนวสายทางที่ 2 

   มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณประตูทางเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 3 เลยทางแยกเข้า
ส านักงานเขตคลองเตย (ทางพิเศษโครงการ : กม.0+000) ทางพิเศษจะก่อสร้างเป็นโครงสร้างทางยกระดับ
ขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) อยู่ด้านบนและไปตามแนวถนนอาจณรงค์เมื่อผ่านบริเวณประตู
ทางเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 1 และ 2 จะมีทางขึ้นส าหรับรถบรรทุกจาก Terminal 1 และ 2 เข้าใช้
ทางพิเศษได้ แนวสายทางเมื่อถึง กม. 1+375 จะข้ามถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ า และทางพิเศษจะแยก
เป็นขาทางเชื่อม (Ramp) เข้าเชื่อมกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ประกอบด้วย ขาทางเชื่อม (Ramp) 
ในทิศทางไปทางพิเศษบูรพาวิถี และขาทางเชื่อม (Ramp) ทิศทางไปทางพิเศษฉลองรัชได้ แสดงตามรูปที่ 8.2-2 
ระยะทางจากจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างโครงสร้างทางพิเศษ กม. 0+000 ถึงจุดแยกทางเชื่อม (Ramp) กับทาง
พิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) กม. 1+375 มีระยะทาง 1,375 เมตร โดยสรุปรายละเอียดแนวสายทางเลือก
ที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.1 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 614 เมตร  
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.2 S1-ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 662 เมตร  

- ขาทางเชื่อม Ramp No.3 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 489 เมตร  
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.4 S1-ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 831 เมตร 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -8- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -9- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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CCCL/ESP/WPC/PDC -10- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

   ข้อดีของแนวสายทางที่ 2 

   -  การออกแบบทางด้านวิศวกรรมงานทางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (แต่มีข้อด้อยกว่าแนวสาย
ทางเลือกที่ 1) 
   - รูปแบบเรขาคณิตทางเชื่อม (Ramp) มีค่าระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ด้อยกว่าแนวสาย
ทางเลือกที่ 1 
   ข้อเสียของแนวสายทางที่ 2  
   - มีการเวนคืนที่ดิน 2 บริเวณ คือ 
   - พื้นที่บางส่วนโรงปูนซีแพคบางจาก 
   - พื้นที่บางส่วนของชุมชนสวนอ้อย (พื้นที่เอกชน) 

- รูปแบบเรขาคณิตทางเชื่อม (Ramp) รัศมีของโค้งมีข้อด้อยกว่าแนวสายทางเลือกที่ 1 
 

3) แนวสายทางที่ 3 
  มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณประตูทางเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 3 เลยทางแยกเข้า

ส านักงานเขตคลองเตย (ทางพิเศษโครงการ : กม. 0+000) ทางพิเศษจะก่อสร้างเป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 
4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) อยู่ด้านบนและไปตามแนวถนนอาจณรงค์เมื่อผ่านบริเวณประตูทางเข้า-ออก
ท่าเรือกรุงเทพ Terminal 1 และ 2 จะมีทางขึ้นส าหรับรถบรรทุกจาก Terminal 1 และ 2 เข้าใช้ทางพิเศษได้ 
แนวสายทางเมื่อถึง กม.1+284 จะข้ามถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ า และทางพิเศษจะแยกเป็นขาทางเชื่อม 
(Ramp) เข้าเชื่อมกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ประกอบด้วย ขาทางเชื่อม (Ramp) ในทิศทางไปทางพิเศษ
บูรพาวิถี และขาทางเชื่อม (Ramp) ทิศทางไปทางพิเศษฉลองรัชได้ แสดงตามรูปที่ 8.2-3 ระยะทางจากจุดเริ่มต้น
โครงการก่อสร้างโครงสร้างทางพิเศษ กม. 0+000 ถึงจุดแยกขาทางเชื่อม (Ramp) กับทางพิเศษสายบางนา- 
อาจณรงค์ (S1) กม. 1+284 มีระยะทาง 1,284 เมตร โดยสรุปรายละเอียดแนวสายทางเลือกที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.1 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 678 เมตร  
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.2 S1-ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 702 เมตร  
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.3 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 961 เมตร  
   - ขาทางเชื่อม Ramp No.4 S1-ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 788 เมตร 
   ข้อดีของแนวสายทางที่ 3 
   - ไม่มีการเวนคืนที่ดินเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
   - พื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษอยู่ในพื้นที่การท่าเรือ  และพื้นที่การทางพิเศษ  
   - การออกแบบด้านวิศวกรรมงานทางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (แต่มีข้อด้อยกว่าแนวสายทางเลือก
ที่ 1 และ 2) 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -11- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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CCCL/ESP/WPC/PDC -12- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

   ข้อเสียของแนวสายทางที่ 3 

   - รูปแบบเรขาคณิตทางเชื่อม (Ramp) รัศมีโค้งมีข้อด้อยกว่าแนวสายทางเลือกที่ 1 และ 2 
   ในการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมที่สุดของโครงการ ได้พิจารณาปัจจัยความเหมาะสม ทั้งทางด้าน
วิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเงิน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรูปที่ 8.2-4 โดยใช้วิธี Multi Criteria 
Analysis (MCA) โดยได้ก าหนดให้แต่ละปัจจัยหลักมีคะแนน ดังนี้  

  - ด้านวิศวกรรม    30  คะแนน (ร้อยละ 30) 
  - ด้านเศรษฐกิจและการเงิน  35  คะแนน (ร้อยละ 35)  
  - ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม  35  คะแนน (ร้อยละ 35)  

    รวมคะแนน     100  คะแนน 
 

 
 

รูปที่ 8.2-4 ปัจจัยในการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการ 
 
   จากเกณฑ์คะแนนน้ าหนักความส าคัญในแต่ละปัจจัย ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์หาคะแนนของแต่ละ
แนวสายทางเลือกทั้ง 3 รูปแบบ ตามหัวข้อของเกณฑ์ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า แนวสายทางเลือก
ที่ 3 (รูปที่ 8.2-3) เป็นแนวสายทางที่มีคะแนนรวมสูงสุดของทุกปัจจัย คือ 76.16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.16 
ดังแสดงในตารางที่ 8.2-1 และมีความเหมาะสมในการพัฒนา เนื่องจากแนวสายทางและรูปแบบวิศวกรรมรองรับ
การจราจรในอนาคตได้ ค่าก่อสร้างไม่สูงมากนัก ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยและพื้นที่การเวนคืนต่ าที่สุด ซึ่ง
การพัฒนาโครงการจะท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรติดขัดบริเวณถนนอาจณรงค์ และถนนโครงข่ายโดยรอบ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถรองรับปริมาณจราจร
ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 

30

35 35

                       

           
                      

           
               

          
                   

1) การออกแบบทางด้าน
เรขาคณิตทางแนวราบ

2) การออกแบบทางด้าน
เรขาคณิตทางแนวดิ่ง 

1) มูลค่าการก่อสร้าง
2) มูลค่าการจัดกรรมสิท ิ ที่ดิน 
3) มูลค่าการทดแทนสิ่งปลูกสร้าง 

1) จ านวนพื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 500 เมตร 
จากก่ึงกลางแนวเส้นทาง

2) จ านวนจุดตัดล าน้ าสายหลักและสายรอง
3) กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางใน

รัศมี 50 เมตร
4) ผลกระทบต่อการโยกย้ายครัวเรือน

3) ความยากง่ายในการก่อสร้าง

4) ความปลอด ัยในการจราจร 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -13- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ตารางที ่8.2-1 สรุปคะแนนคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการ 
 

รายละเอียดการพิจารณาเปรียบเทียบ 
น้ าหนัก
คะแนน 

แนวสายทาง 
เลือกท่ี 1 

แนวสายทาง 
เลือกท่ี 2 

แนวสายทาง 
เลือกท่ี 3 

คะแนน คะแนน คะแนน 

1. ปัจจัยด้านวิศวกรรม 
ประกอบด้วย การออกแบบทางด้านเรขาคณิต 
ทางแนวราบและแนวดิ่ง ความยากง่ายในการ
ก่อสร้าง และความปลอดภัยในการจราจร 

30 26.89 20.92 18.36 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน 
ประกอบด้วย มูลค่าการก่อสร้าง มูลค่าการจัด
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน และมูลค่าการทดแทนสิ่งปลูกสร้าง 

35 23.28 31.00 33.21 

3. ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย จ านวนพื้นท่ีอ่อนไหวในรัศมี 500 
เมตร จากกึ่งกลางของแนวสายทาง จ านวนจุดตัด
ล าน้ าสายหลักและสายรอง กลุ่มครัวเรือนท่ีอยู่ใกล้
แนวสายทางในรัศมี 50 เมตร และผลกระทบต่อ
การโยกย้ายครัวเรือน 

35 17.60 21.20 24.60 

รวมคะแนน 100 67.77 73.12 76.16 
% คะแนน 100 67.77 73.12 76.16 

ผลการจัดล าดับ  3 2 1 

 
8.3  การคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น – ลงทางพิเศษที่เหมาะสม 

 
รูปแบบของทางขึ้น-ลงทางพิเศษเชื่อมกับท่าเรือกรุงเทพที่มีความเป็นไปได้ ประกอบด้วย 8 รูปแบบ ดัง

แสดงด้วย Schematic Diagram ดังรูปที่ 8.3-1 และมีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบดังต่อไปนี้ 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -14- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

 

 

รูปที่ 8.3-1 Schematic Diagram การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ
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CCCL/ESP/WPC/PDC -15- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  1) รูปแบบที่ 1 
   ทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 ออกแบบเป็นวงเวียน โดยรถจะเข้าใช้วงเวียนแล้วขึ้นใช้ทางพิเศษ 
จากถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัช และทางเชื่อม Terminal 3 ออกแบบเป็นวงเวียน โดยรถจะ 
ออกจาก Terminal 3 เข้าวงเวียนแล้วขึ้นใช้ทางพิเศษจากถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพา วิถี  
แสดงดังตารางที่ 8.3-1 และรูปที่ 8.3-2 
 
ตารางที่ 8.3-1 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 1 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

1           

 

 
 

รูปที่ 8.3-2 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 1 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -16- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  2) รูปแบบที่ 2 

 ทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 ออกแบบเป็นช่องทางเฉพาะส าหรับรถบรรทุกที่ออกจาก Terminal 1 
และ 2 จะใช้ช่องทางเฉพาะขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรง โดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยัง
ทางพิเศษฉลองรัช และ Terminal 3 ออกแบบเป็นวงเวียน โดยรถที่ออกจาก Terminal 3 จะใช้วงเวียนแล้วขึ้น
ใช้ทางพิเศษจากถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงดังตารางที่ 8.3-2 และรูปที่ 8.3-3 
 
ตารางที่ 8.3-2 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 2 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

2           

 

 
 

รูปที่ 8.3-3 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 2 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -17- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  3) รูปแบบที่ 3 
 ทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 ออกแบบเป็นทางแยกสัญญาณไฟ โดยรถจะออกจาก Terminal 1 

และ 2 ผ่านแยกสัญญาณไฟแล้วขึ้นใช้ทางพิเศษจากถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัช และ Terminal 3 
ออกแบบเป็นวงเวียนโดยรถที่ออกจาก Terminal 3 จะใช้วงเวียนแล้วขึ้นใช้ทางพิเศษจากถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อ 
ไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงดังตารางที่ 8.3-3 และรูปที่ 8.3-4 
 
ตารางที่ 8.3-3 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 3 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

3           

 

 
 

รูปที่ 8.3-4 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 3 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -18- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  4) รูปแบบที่ 4 
   ไม่มีทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 รถจาก Terminal 1 และ 2 จะออกจากท่าเรือกรุงเทพที่ Terminal 3 
เพื่อขึ้นใช้ทางพิเศษ โดย Terminal 3 ออกแบบเป็นวงเวียนโดยรถออกที่จาก Terminal 3 จะใช้วงเวียนแล้วขึ้นใช้
ทางพิเศษจากถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงดังตารางที่ 8.3-4 และ
รูปที่ 8.3-5 

 
ตารางที่ 8.3-4 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 4 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

4           

 

 
 

รูปที่ 8.3-5 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 4 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -19- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  5) รูปแบบที่ 5 
   ทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 ออกแบบเป็นช่องทางเฉพาะส าหรับรถบรรทุกที่ออกจาก Terminal 
1 และ 2 จะใช้ช่องทางเฉพาะขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์ เชื่อมต่อไปยัง
ทางพิเศษฉลองรัช และ Terminal 3 ออกแบบเป็นช่องทางแยกต่างระดับ ( Interchange) และวงเวียน โดยรถที่
ออกจาก Terminal 3 สามารถใช้ Interchange ขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์
เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี อีกทั้งรถขาเข้าท่าเรือกรุงเทพจากทางพิเศษสามารถใช้ Interchange เข้า 
Terminal 3 ได้โดยตรงหรือลงไปเชื่อมต่อกับวงเวียนได้ ในส่วนของวงเวียนจะรองรับรถที่ไม่ได้มาจากทางพิเศษ
เข้าใช้วงเวียนก่อนเข้า Terminal 3 และรถที่ไม่มีความประสงค์จะใช้ทางพิเศษออกจาก Terminal 3 แสดงดัง
ตารางที่ 8.3-5 และรูปที่ 8.3-6 

 
ตารางที่ 8.3-5 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 5 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

5           

 

 

รูปที่ 8.3-6 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 5 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -20- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  6) รูปแบบที่ 6 
ทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 ออกแบบเป็นช่องทางเฉพาะส าหรับรถบรรทุกที่ออกจาก Terminal 1 

และ 2 จะใช้ช่องทางเฉพาะขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรง โดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยัง
ทางพิเศษฉลองรัช และจัดการจราจรทิศทางเดียวบนถนนอาจณรงค์ในพื้นที่ของ ปตท. และ Terminal 3 ออกแบบ
เป็น Interchange และวงเวียน โดยรถที่ออกจาก Terminal 3 สามารถใช้ Interchange ขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรง
โดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี อีกทั้งรถขาเข้าท่าเรือกรุงเทพจากทาง
พิเศษสามารถใช้ Interchange เข้า Terminal 3 ได้โดยตรงหรือลงไปเชื่อมต่อกับวงเวียนได้ ในส่วนของวงเวียนจะ
รองรับรถที่ไม่ได้มาจากทางพิเศษเข้าใช้วงเวียนก่อนเข้า Terminal 3 และรถที่ไม่มีความประสงค์จะใช้ทางพิเศษ
ออกจาก Terminal 3 แสดงดังตารางที่ 8.3-6 และรูปที่ 8.3-7 

 
ตารางที่ 8.3-6 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 6 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

6           

 

 

รูปที่ 8.3-7 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 6 



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/ESP/WPC/PDC -21- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  7) รูปแบบที่ 7 
   ทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 ออกแบบเป็นทางแยกสัญญาณไฟ โดยรถจะออกจาก Terminal 1 
และ 2 ผ่านแยกสัญญาณไฟแล้วขึ้นใช้ทางพิเศษจากถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัช และ Terminal 
3 ออกแบบเป็น Interchange และวงเวียน โดยรถที่ออกจาก Terminal 3 สามารถใช้ Interchange ขึ้นใช้ทางพิเศษ
ได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี อีกทั้งรถขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ
จากทางพิเศษสามารถใช้ Interchange เข้า Terminal 3 ได้โดยตรงหรือลงไปเชื่อมต่อกับวงเวียนได้ ในส่วน
ของวงเวียนจะรองรับรถที่ไม่ได้มาจากทางพิเศษเข้าใช้วงเวียนก่อนเข้า Terminal 3 และรถที่ไม่มีความประสงค์
จะใช้ทางพิเศษออกจาก Terminal 3 แสดงดังตารางที่ 8.3-7 และรูปที่ 8.3-8 
 
ตารางที่ 8.3-7 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 7 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

7           

 

 

รูปที่ 8.3-8 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 7 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -22- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

  8) รูปแบบที่ 8 
   ไม่มีทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 รถจาก Terminal 1 และ 2 จะออกจากท่าเรือกรุงเทพที่ Terminal 3 
เพื่อขึ้นใช้ทางพิเศษ และ Terminal 3 ออกแบบเป็น Interchange และวงเวียน โดยรถที่ออกจาก Terminal 3 
สามารถใช้ Interchange ขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษ
ฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี อีกทั้งรถขาเข้าท่าเรือกรุงเทพจากทางพิเศษสามารถใช้  Interchange เข้า 
Terminal 3 ได้โดยตรงหรือลงไปเชื่อมต่อกับวงเวียนได้ ในส่วนของวงเวียนจะรองรับรถที่ไม่ได้มาจากทางพิเศษ
เข้าใช้วงเวียนก่อนเข้า Terminal 3 และรถที่ไม่มีความประสงค์จะใช้ทางพิเศษออกจาก Terminal 3 แสดงดัง
ตารางที่ 8.3-8 และรูปที่ 8.3-9 
 
ตารางที่ 8.3-8 รายละเอียดทิศทางและรูปแบบการเชื่อมต่อ รปูแบบที่ 8 
 

รูปแบบ 
Terminal 1 และ 2 Terminal 3 

ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ ทิศทาง รูปแบบการเช่ือมต่อ 
ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ ช่องเฉพาะ ฉลองรัช บูรพาวิถี วงเวียน สัญญาณไฟ Interchange 

8           

 

 

รูปที่ 8.3-9 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ รูปแบบที่ 8 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -23- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

   ในการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลง ทางพิเศษ ได้พิจารณาปัจจัยความเหมาะสมทั้งทางด้านการจราจร
และขนส่ง ด้านค่าก่อสร้าง และพิจารณาผลกระทบการใช้พื้นที่และนโยบายของ กทท. ร่วมด้วย (ดังรูปที่ 8.3-10) 
โดยใช้วิธี Multi Criteria Analysis (MCA) โดยได้ก าหนดให้แต่ละปัจจัยหลักมีคะแนน ดังนี้  

  - ด้านการจราจรและขนส่ง    300  คะแนน (ร้อยละ 60) 
  - ด้านค่าก่อสร้าง      200  คะแนน (ร้อยละ 40)   

    รวมคะแนน       500  คะแนน (ร้อยละ 100) 
 

 
 

รูปที่ 8.3-10 ปัจจัยในการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลง ทางพิเศษ 
 

การพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยความเหมาะสมด้านการจราจรและขนส่ง ปัจจัยด้านค่า
ก่อสร้าง ปัจจัยด้านผลกระทบการใช้พื้นที่และนโยบาย พบว่า ปัจจัยด้านผลกระทบการใช้พื้นที่และนโยบาย มี
ผลกระทบน้อยด าเนินการได้ ดังนั้น รูปแบบทางเลือกของทางขึ้น-ลงทางพิเศษทั้ง 8 รูปแบบ สามารถด าเนินการได้ 
ส าหรับปัจจัยความเหมาะสมด้านการจราจรและขนส่ง และปัจจัยด้านค่าก่อสร้างจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน
โดยตรงของแต่ละรูปแบบ 
  

                          

ปัจจัยด้านค่าก่อสร้าง
ปัจจัยด้านผลกระทบ

การใช้พื้นที่และนโยบาย
กทท. พิจารณา

การเชื่อมต่อกับ
ทางพิเศษ S1

ระดับการให้บริการ
(Level of service)

A ถึง F

ทางพิเศษบูรพาวิถี

ทางพิเศษฉลองรัช

คะแนน คะแนน

มูลค่าก่อสร้าง

รวมคะแนน   ล าดับ

คะแนน

ไม่มีผลกระทบ หรือ
ผลกระทบน้อย

มีผลกระทบมาก

ด าเนินการได้ ไม่ควรด าเนินการ

ทางเลือกท่ีเหมาะสม และ ทางเลือกที่ไม่เหมาะสมด าเนินการ ทางเลือกท่ีด าเนินการ และไม่ควรด าเนินการ

ทางเลือกที่ผ่านความเห็นชอบให้ออกแบบเบือ้งต้น

100      
                   

500      
                    

ปัจจัยความเหมาะสม
ด้านการจราจรขนส่ง

200      
                   

200      
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CCCL/ESP/WPC/PDC -24- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบทางเลือกที่ 6 เป็นรูปแบบขึ้น-ลง ทางพิเศษ 
ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของทุกปัจจัย คือ 382.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.49 (ดังแสดงในตารางที่ 8.3-9) และ
มีความเหมาะสมที่สุด โดยทางเชื่อม Terminal 1 และ 2 ออกแบบเป็นช่องทางเฉพาะส าหรับรถบรรทุกที่ออกจาก 
Terminal 1 และ 2 จะใช้ช่องทางเฉพาะขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรง โดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์
เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัช และจัดการจราจรทิศทางเดียวบนถนนอาจณรงค์ของ ปตท. และ Terminal 3 
ออกแบบเป็น Interchange และวงเวียน โดยรถที่ออกจาก Terminal 3 สามารถใช้ Interchange ขึ้นใช้ทาง
พิเศษได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี อีกทั้งรถขาเข้าท่าเรือ
กรุงเทพจากทางพิเศษสามารถใช้ Interchange เข้า Terminal 3 ได้โดยตรงหรือไปเชื่อมต่อกับวงเวียนได้ ในส่วน
ของวงเวียนจะรองรับรถที่ไม่ได้มาจากทางพิเศษเข้าใช้วงเวียนก่อนเข้า Terminal 3 และรถที่ไม่มีความประสงค์
จะใช้ทางพิเศษออกจาก Terminal 3 เข้าวงเวียนและใช้ถนนอาจณรงค์ในการเดินทางต่อไปได้ ดังรูปที่ 8.3-11 

 
8.4  สรุปผลการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ 
 
  จากการศึกษาคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้น-ลง ทางพิเศษที่มีความเหมาะสมมากที่สุด พบว่า 
แนวสายทางเลือกที่ 3 เป็นแนวสายทางที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยแนวสายทางมีจุดเร่ิมต้นที่บริเวณ Terminal 3 
ของท่าเรือกรุงเทพ รถบรรทุกสามารถขึ้นใช้ทางพิเศษจากการออกแบบเป็นทางแยกยกระดับมีทางเชื่อม (Ramp) 
ขึ้น-ลง Terminal 3 โดยตรง หลังจากนั้นแนวสายทางจะเป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 
2 ช่องจราจร) ไปตามแนวถนนอาจณรงค์ เมื่อผ่านบริเวณ Terminal 1 และ 2 ของท่าเรือกรุงเทพ จะมีทางขึ้น 
(Ramp) ส าหรับรถบรรทุกจาก Terminal 1 และ 2 เข้าใช้ทางพิเศษได้ แนวสายทางพิเศษจะข้ามถนนเลียบทาง
รถไฟสายเก่าปากน้ า และเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยจะมีขาทางเชื่อม Ramp ในทิศทาง
ไปทางพิเศษบูรพาวิถีและในทิศทางไปทางพิเศษฉลองรัชได้ รวมระยะทางของแนวสายทางเลือกที่ 3 จากจุดเริ่มต้น
โครงการถึงแยกทางเชื่อม (Ramp) กับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) มีระยะทาง 1,284 เมตร และมีทางเชื่อม 
(Ramp) แต่ละขา ประกอบด้วย ทางเชื่อม Ramp No.1 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 
678 เมตร ทางเชื่อม Ramp No.2 S1-ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษฉลองรัช) มีระยะทาง 702 เมตร ทางเชื่อม 
Ramp No.3 ท่าเรือกรุงเทพ-S1 (ไปทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 961 เมตร และทางเชื่อม Ramp No.4 S1-
ท่าเรือกรุงเทพ (มาจากทางพิเศษบูรพาวิถี) มีระยะทาง 788 เมตร 
  ส าหรับรูปแบบทางขึ้น-ลง ทางพิเศษที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบที่ 6 โดย ทางเชื่อม Terminal 1 
และ 2 ออกแบบเป็นช่องทางเฉพาะส าหรับรถบรรทุกที่ออกจาก Terminal 1 และ 2 จะใช้ช่องทางเฉพาะขึ้นใช้
ทางพิเศษได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัช และจัดการจราจร
ทิศทางเดียวบนถนนอาจณรงค์ของ ปตท. และ Terminal 3 ออกแบบเป็น Interchange และวงเวียน โดยรถ
ที่ออกจาก Terminal 3 สามารถใช้ Interchange ขึ้นใช้ทางพิเศษได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์
เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี อีกทั้งรถขาเข้าท่าเรือกรุงเทพจากทางพิเศษสามารถใช้ Interchange เข้า 
Terminal 3 ได้โดยตรงหรือลงไปเชื่อมต่อกับวงเวียนได้ ในส่วนของวงเวียนจะรองรับรถที่ไม่ได้มาจากทางพิเศษ
เข้าใช้วงเวียนก่อนเข้า Terminal 3 และรถที่ไม่มีความประสงค์จะใช้ทางพิเศษออกจาก Terminal 3 ดังแสดงใน
รูปที่ 8.4-1
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CCCL/ESP/WPC/PDC -25- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ตารางที ่8.3-9 สรุปคะแนนคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลง ทางพิเศษของโครงการ 

รูปแบบ 

ทางขึ้น-ลงทางพิเศษ 

ปัจจัยการเชื่อมต่อ 

ทางพิเศษบูรพาวิถีและฉลองรัช 
ปัจจัยระดับการให้บริการ 

ด้านการจราจร 
ปัจจัยค่าก่อสร้าง รวม 

คะแนนเต็ม 
รวม 

คะแนนที่ได้ 
% 

คะแนน 
ล าดับที่ 

ของคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
รูปแบบที่ 1 100 100 200 50.00 200 196.20 500 346.20 69.24 3 

รูปแบบที่ 2 100 100 200 50.00 200 192.10 500 342.10 68.42 4 

รูปแบบที่ 3 100 100 200 25.00 200 199.74 500 324.74 64.95 6 

รูปแบบที่ 4 100 100 200 0.00 200 200.00 500 300.00 60.00 7 

รูปแบบที่ 5 100 100 200 100.00 200 156.37 500 356.37 71.27 2 

รูปแบบที่ 6 100 100 200 125.00 200 157.45 500 382.45 76.49 1 

รูปแบบที่ 7 100 100 200 75.00 200 159.79 500 334.79 66.96 5 

รูปแบบที่ 8 100 100 200 0.00 200 160.90 500 260.91 52.18 8 
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รูปที่ 8.3-11  ทางขึ้น-ลงทางพิเศษที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
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รูปที่ 8.4-1 แนวสายทางและทางขึ้น-ลง ของโครงการ  
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9.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอันจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง และ
ระยะเปิดด าเนินโครงการและบ ารุงรักษา พร้อมทั้งเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
โดยในการศึกษาจะอ้างอิงตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
  - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  - แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการคมนาคมทางบก โดยกลุ่มคมนาคม 
ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
  - ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
9.1  พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
  พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมพื้นที่โดยรอบในระยะข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวสาย
ทางของโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่แขวงคลองเตย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย และแขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร แสดงดังรูปที่ 9.1-1 
 
9.2  ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
  ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิต โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
  1) การศึกษาข้อมูลโครงการ ได้แก่ รายละเอียดโครงการ แนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น การจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน กิจกรรมการก่อสร้าง แผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างและด าเนินการโครงการ 
  2) การศึกษาส าพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูล ส ารวจ และศึกษาสภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ในประเด็นสิ่งแวดล้อมส าคัญ 
โดยที่ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจและตรวจวัดในภาคสนาม ประกอบด้วย  
   - การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าและสิ่งมีชีวิตในน้ า จ านวน 2 แห่ง  
   - การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่เป็นตัวแทน
ของพื้นที่ศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
   - การส ารวจทรัพยากรสัตว์ในพื้นที่ศึกษา   
   - การส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะข้างละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวสายทางโครงการ  
   - การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ในระยะข้างละ 500 เมตร
จากก่ึงกลางแนวสายทางโครงการ     
   - การส ารวจแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในระยะข้างละ 1 กิโลเมตร จากก่ึงกลางแนวสาย
ทางโครงการ  
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  3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ โดยการศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ทั้งผลกระทบ
ทางบวก (ผลประโยชน์) และผลกระทบทางลบ (ผลเสีย)  

 4) การก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 
10.  การมีส่วนร่วมของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   
  1) การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ 
   เข้าพบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ที่มีความคุ้นเคยและเข้าใจสภาพพื้นที่ และมีบทบาทส าคัญ
ในการแสดงความคิดเห็น และส่งผ่านข้อมูลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ดังนั้น การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด าเนินงานโครงการ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน
ในระยะต่างๆ ของโครงการ โดยด าเนินการเข้าพบ เมื่อวันพ หัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
   (1) ส านักงานเขตคลองเตย 
    ด าเนินการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อ านวยการเขต และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตคลองเตย 
เมื่อวันพ หัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานเขตคลองเตย 
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 20 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 9 คน เจ้าหน้าที่จากการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย จ านวน 5 คน และบริษัทที่ปรึกษา 6 คน เข้าร่วมประชุม มีบรรยากาศการเข้าพบและหารือ 
แสดงดังรูปที่ 10-1 
 

       
 
รูปที่ 10-1 บรรยากาศการเข้าพบและหารือ ณ ส านักงานเขตคลองเตย 

 
   (2) ส านักงานเขตพระโขนง 
    ด าเนินการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อ านวยการเขต และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพระโขนง  
เมื่อวันพ หัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเขตพระโขนง โดยมี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 20 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพระโขนง จ านวน 9 คน เจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย จ านวน 5 คน และบริษัทที่ปรึกษา 6 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีบรรยากาศการเข้าพบและหารือ 
แสดงดังรูปที่ 10-2 
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รูปที่ 10-2 บรรยากาศการเข้าพบและหารือ ณ ส านักงานเขตพระโขนง 
 
  2) การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการ 
   เข้าพบผู้น าชุมชน ผู้น าทางความคิด ในพื้นที่โครงการ ที่มีความคุ้นเคยและเข้าใจสภาพพื้นที่ และมี
บทบาทส าคัญในการแสดงความคิดเห็น และส่งผ่านข้อมูลต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น การพบปะหารือและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้น าชุมชน ผู้น าทางความคิดในพื้นที่ด าเนินงานโครงการ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานในระยะต่างๆ ของโครงการ โดยด าเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 
28 ตุลาคม 2562 มีผลการด าเนินการดังนี้ 

(1) ส านักงานเขตพระโขนง 
    ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 8 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักงานเขตพระโขนง โครงการได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพระโขนง ในการ
แทรกวาระการประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์
และน าเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการเบื้องต้น แผนการศึกษา และการด าเนินงานด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดการแลกเปลี่ยน เสนอแนะ
ความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยมีบรรยากาศการประชุม แสดงดัง
รูปที่ 10-3 
 

       
 

รูปที่ 10-3 บรรยากาศการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชน  
ณ ส านักงานเขตพระโขนง 
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   (2) ส านักงานเขตคลองเตย 
    ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 9 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 
15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ส านักงานเขตคลองเตย โครงการได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตคลองเตย 
ในการแทรกวาระการประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และน าเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการเบื้องต้น แผนการศึกษา และ
การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดการ
แลกเปลี่ยน เสนอแนะความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยมีบรรยากาศ
การประชุม แสดงดังรูปที่ 10-4 
 

       
 

รูปที่ 10-4 บรรยากาศการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชน  
ณ ส านักงานเขตคลองเตย 

 
  3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
   เพื่อแนะน าและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนา
โครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาที่ส าคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วย
ราชการ โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางในการส ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการในวันพุธที่ 
4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์แอนด์คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 305 คน และบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปที่ 10-5  
 

        
 

รูปที่ 10-5 บรรยากาศการประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
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  4) การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1  
   เพื่อแนะน าและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนา

โครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาที่ส าคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วย
ราชการ โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางในการส ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ด าเนินการในวันอังคาร
ที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุโบสถ ชั้น 2 วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มที่ 1 
กลุ่มเขตคลองเตย เวลา 08.30 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มเขตพระโขนง เวลา 
13.30 - 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 87 คน และมีบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปที่ 10-6  
 

       
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเขตคลองเตย เวลา 08.30-12.00 น. 
 

       
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเขตพระโขนง เวลา 13.30-16.30 น. 
 

รูปที่ 10-6 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 
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5) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
   เพื่อชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และน าเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งเหตุผล หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก ตลอดจนแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับประเด็นปัญหา
ส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการในวันพ หัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร 
 
  6) การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 2  
   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการ แนวเส้นทางและรูปแบบของโครงการ ข้อดี 
และข้อเสีย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งหารือถึงความเหมาะสมและพอเพียงของรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้และมาตรการ
ต่างๆ และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของการออกแบบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือ ไม่สามารถ
ด าเนินการตามความคิดเห็นความต้องการของประชาชนได้ และแนวทางในการบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2563  
 
  7) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3  
   เพื่อน าเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ชี้แจงผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการในการจัดการกับผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะน าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อเสนอแนะมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ก่อนที่จะน าเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป รวมทั้ง
การจัดท าข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนพ ศจิกายน 2563 
 
11.  การด าเนินงานในช่วงต่อไป 
 
11.1 งานศึกษาด้านวิศวกรรม 
  
  ศึกษารูปแบบโครงสร้าง ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง การออกแบบเบื้องต้นแนวสายทางหลัก และ
ทางขึ้น-ลงของโครงการ การออกแบบระบบระบายน้ า ต าแหน่งและระบบการจัดเก็บค่าผ่านทาง และประมาณ
การค่าก่อสร้างเบื้องต้น 
 
11.2 งานศึกษาด้านเศรษฐกิจ 

 
  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ ค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ  
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11.3 งานศึกษาด้านการเงิน 
   
  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงิน
ของโครงการ การประเมินค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงิน
ของโครงการ 
 
11.4 งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

การส ารวจเศรษฐกิจ-สังคม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 3 ในเดือนพ ศจิกายน 2563 เพื่อน าเสนอผลการศึกษา และร่างมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
11.5 งานศึกษาผลกระทบด้านจราจร (Traffic Impact Assessment) 
   
  วิเคราะห์สภาพการจราจรและผลกระทบด้านการจราจรกรณีไม่มีการด าเนินโครงการ และกรณีมีการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งแสดงประโยชน์ด้านการจราจรเมื่อมีการด าเนินโครงการ 
 
11.6 งานประชาสัมพัน ์และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 
  ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการ แนวสายทางและรูปแบบ
ทางขึ้น-ลงของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อน ามาประกอบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 
 
12.  ติดต่อสอบถามข้อมูล 
 
  การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมและเปิดช่องทางการติดต่อข้อมูลของโครงการตลอด
ระยะเวลาการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ทางเว็บไซต์โครงการ www.bangkokport-s1.com และเฟซบุ๊กโครงการ 
“โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ S1” รวมทั้งสามารถติดต่อหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา ได้ดังนี้ 
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12.1 บริษัทที่ปรึกษา 
 
     บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมการทางเศรษฐกิจ  
     การเงิน และการลงทุน 

     บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท ์จ ากัด 

     ผู้ประสานงาน : คุณพศวร์ เลิศวิสุทธิ ์
     โทรศัพท์ : 0 2318 7235 ต่อ 451 

     E-Mail : podsavee.l@chotchinda.com 

 

     บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
     บริษัท เอพซิลอน จ ากัด 

     ผู้ประสานงาน : คุณบุษรา เสาวภาพ 

     โทรศัพท์: 0 2920 9930 

     E-Mail : bussara.eps@gmail.com 

 
     บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมส ารวจและ รณีวิทยา 
     บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จ ากัด 

     ผู้ประสานงาน : คุณกนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม 

     โทรศัพท์ : 0 2583 4405 

     E-Mail : kanoknet.wpc@gmail.com 

 
     บริษัทที่ปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม 

     บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

     ผู้ประสานงาน : คุณวาลิกา ภาณุพินทุ 
     โทรศัพท์ : 0 2948 6014 

     E-Mail : PDC_CON@yahoo.com 

 

12.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 


