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1.   ข้อมูลโครงการ 
 
1.1 สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม 

 
1) แนวสายทางโครงการ 

    มีจุดเร่ิมต้นท่ีบริเวณ Terminal 3 ของท่าเรือกรุงเทพ ซ่ึงออกแบบโครงการเช่ือมประตูทางเข้า-ออก 
Terminal 3 ในแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยรถท่ีออกจาก Terminal 3 จะมุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถี จากนั้นแนวสายทาง
จะก่อสร้างเป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) อยู่ด้านบนและไปตามแนว
ถนนอาจณรงค์ผ่านบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสามคัคีสงเคราะห์จะมทีางข้ึนส าหรับรถท่ัวไปเข้าใช้โครงการได้ มุ่งหน้า
ไปทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อผ่านบริเวณประตูทางเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 1 และ 2 จะมีทาง ข้ึนส าหรับ
รถบรรทุก (Exclusive Lane) จาก Terminal 1 และ 2 เข้าใช้โครงการได้ มุ่งหน้าไปทางพิเศษฉลองรัช จากนั้น
แนวสายทางจะข้ามถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ า และโครงการจะแยกเป็นขาทางเช่ือม (Ramp) เข้าเช่ือม
กับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ประกอบด้วย ขาทางเ ช่ือม (Ramp) ในทิศทางไปทางพิเศษบูรพาวิถี 
และขาทางเช่ือม (Ramp) ทิศทางไปทางพิเศษฉลองรัช มีระยะทางประมาณ 2.25 กิโลเมตร แสดงตามรูปท่ี 1.1-1  
 

2) รูปแบบโครงสร้างทางยกระดับ 
รูปแบบโครงสร้างทางยกระดับมีความสูงประมาณ 13 เมตร จากระดับผิวถนนอาจณรงค์ ผิวทาง

จราจรขนาด 4 ช่องจราจร (2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ความกว้างของช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร โดยรูปแบบ
โครงสร้างทางยกระดับเป็นคานคอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูปตัวไอ (I Girder) มีความยาวช่วงสะพาน (Span) 30 
เมตร แสดงดังรูปท่ี 1.1-2 ถึงรูปท่ี 1.1-3 เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างนี้มรีาคาก่อสร้างท่ีไม่สูงมาก มีความเหมาะสม
กับรูปแบบแนวสายทางท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ท่ีมีข้อจ ากัดในเร่ืองเขตทางท่ีแคบ สามารถก่อสร้างไ ด้โดยไม่ต้องมีการใ ช้
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรขนาดใหญ่มาก ซ่ึงจะสามารถลดผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดในระหว่างก่อสร้างได้ รวมถึงมีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างทางพิเศษท่ีต่อเนื่องคือทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) และทางพิเศษฉลองรัช ซ่ึงมี
รูปแบบโครงสร้างเป็นคานคอนกรีตรูปตัวไอเช่นกัน 
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รูปท่ี 1.1-1    แนวสายทางและทางขึ้น-ลง ของโครงการ 
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รูปท่ี 1.1-2 รูปแบบโครงสร้างทางแยกต่างระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

โครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูปตัวไอ ( I Girder) 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.1-3 รูปตัดโครงสร้างทางพิเศษบนถนนอาจณรงค์ 
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3) รูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ 
รูปแบบทางข้ึน-ลงทางพิเศษของโครงการ ประกอบด้วย ทางข้ึนของโครงการ 3 แห่ง และทางลง

ของโครงการ 1 แห่ง แสดงดังรูปท่ี 1.1-4 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทางข้ึนจุดท่ี 1 บริเวณประตูทางเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 3 จะเป็น Ramp ขนาด 2 

ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็น Interchange และวงเวียน โดยรถท่ีออกจาก Terminal 3 สามารถใช้ Interchange 
ข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์ และรถท่ีไม่ได้มาจาก Terminal 3 
สามารถใช้วงเวียนเข้าเช่ือม Interchange เพ่ือข้ึนใ ช้ทางพิเศษของโครงการเช่ือมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี  
ในส่วนของวงเวียนจะรองรับรถท่ีไม่มีความประสงค์จะใช้ทางพิเศษของโครงการ แสดงดังรูปท่ี 1.1-5  

 ทางข้ึนจุดท่ี 2 บนถนนอาจณรงค์ (บริเวณด้านหน้าซอยส านักงานเขตคลองเตย) จะเป็น Ramp 
ขนาด 1 ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็น Ramp ทาง ข้ึน ส าหรับรถท่ัวไปและรถบรรทุกสินค้าท่ีอยู่บนถนนอาจ
ณรงค์ เพ่ือข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการเช่ือมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงดัง รูปท่ี 1.1-6 

 ทางข้ึนจุดท่ี 3 บริเวณประตูทางออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 1 และ 2 จะเป็น Ramp ขนาด 
1 ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็นช่องทางเฉพาะส าหรับรถบรรทุกท่ีออกจาก Terminal 1 และ 2 จะใช้ช่องทาง
เฉพาะข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการได้โดยตรง โดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เช่ือมต่อไปยังทางพิเศษ
ฉลองรัช แสดงดังรูปท่ี 1.1-7 

 ทางลงจุดท่ี 1 บริเวณประตูทางเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 3 จะเป็น Ramp ขนาด 2 
ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็น Interchange และวงเวียน โดยรถท่ีมาจากทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษฉลองรัช
สามารถใช้ Interchange เข้า Terminal 3 ได้โดยตรง และรถท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้าท่าเรือกรุงเทพ สามารถ
ใช้ Ramp ทางลงขนาด 1 ช่องจราจร เข้าสู่วงเวียนเช่ือมต่อถนนอาจณรงค์ได้ แสดงดังรูปท่ี 1.1-5 
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รูปท่ี 1.1-4 รูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษของโครงการ 
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รูปท่ี 1.1-5    ทางขึ้น-ลงจุดท่ี 1 บริเวณประตูเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 3 
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รูปท่ี 1.1-6   ทางขึ้นจุดท่ี 2 จากถนนอาจณรงค์ 



-8- 

 

 
 

รูปท่ี 1.1-7 ทางขึ้นจุดท่ี 3 บริเวณประตูเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 1 และ 2
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4) ผลคาดการณ์ปริมาณจราจรของโครงการ 
โครงการทางเชื่อมต่อทา่เรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) มีรถที่เขา้มาใชบ้ริการ

ในโครงการ 3 ประเภท คือ รถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ ทั้งน้ีการคาดการณ์ปริมาณจราจรของ
โครงการทั้งขาขึ้นและขาลง โดยในปีเปิดโครงการ (พ.ศ. 2568) จะมีปริมาณจราจรประมาณ 14,400 คัน/วัน  
 

5) ด่านเก็บค่าผ่านทาง และอาคารควบคุมด่านเก็บค่าผ่านทาง 

 ด่านเก็บค่าผ่านทาง 
 ด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการ ประกอบด้วย ด่านขาข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการ 2 แห่ง 

และด่านขาลงจากทางพิเศษของโครงการ 2 แห่ง แสดงดังรูปท่ี 1.1-8 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
- จุดท่ี 1 : ด่านขาข้ึน บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ปตท. พระโขนง เพ่ือรองรับปริมาณ

จราจรท่ีออกจาก Terminal 3 และรองรับปริมาณจราจรจากถนนอาจณรงค์ท่ีข้ึนใช้พิเศษของโครงการ โดยมุ่งหน้า 
ไปทางพิเศษบูรพาวิถี ประกอบด้วยจ านวนช่องเก็บค่าผ่านทาง ท้ังหมด 3 ช่องจราจร (MTC, ETC, MTC/ETC) 
แสดงดังรูปท่ี 1.1-9 

- จุดท่ี 2 : ด่านขาข้ึน บริเวณประตูทางออก Terminal 1 และ 2 เ พ่ือรองรับปริมาณจราจร
ท่ีออกจาก Terminal 1 และ 2 โดยมุ่งหน้าไปทางพิเศษฉลองรัช ประกอบด้วยจ านวนช่องเก็บค่าผ่านทางท้ังหมด 
1 ช่องจราจร (MTC/ETC) แสดงดังรูปท่ี 1.1-10 

- จุดท่ี 3 : ด่านขาลง บริเวณขาทางเช่ือม (Ramp)  ทางพิเศษสายบาง-อาจณรงค์ (S1) - 
ท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือรองรับปริมาณจราจรท่ีมาจากทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมุ่งหน้าไปท่าเรือกรุงเทพท่ี Terminal 3 
ประกอบด้วย จ านวนช่องเก็บค่าผ่านทางท้ังหมด 3 ช่องจราจร (MTC, ETC, MTC/ETC) แสดงดังรูปท่ี 1.1-11 

- จุดท่ี 4 : ด่านขาลง บริเวณด่านอาจณรงค์ 1 ทางพิเศษฉลองรัช - ท่าเรือกรุงเทพ (มาจาก
ทางพิเศษฉลองรัช) ซ่ึงเป็นด่านท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือรองรับปริมาณจราจรท่ีมาจากทางพิเศษฉลองรัชเพ่ือเข้าใ ช้
ทางพิเศษเฉลิมมหานครเช่ือมต่อไปยังท่าเรือกรุงเทพ ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาโครงการฯ รถท่ีมาจากทางพิเศษ
ฉลองรัชผ่านด่านอาจณรงค์ 1 จะสามารถใช้ทางพิเศษของโครงการเช่ือมต่อเข้าท่าเรือกรุงเทพได้โดยตรง  โดยไม่
ตัดกระแสจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร เป็นทางเช่ือม 1 ช่องจราจร ท่ีติดต้ังอุปกรณ์นับรถแบบ Free Flow 
Gantry (Counting)  
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รูปท่ี 1.1-8    ด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการ
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รูปท่ี 1.1-9 ด่านขาขึ้น บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ปตท. พระโขนง 
 

 
 

รูปท่ี 1.1-10   ด่านขาขึ้น บริเวณประตูทางออก Terminal 1 และ 2 
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รูปท่ี 1.1-11  ด่านขาลง บริเวณขาทางเชื่อม (Ramp) ทางพิเศษสายบาง-อาจณรงค์ (S1) – ท่าเรือกรุงเทพ 
 

 อาคารควบคุมด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการ มี 2 แห่ง แสดงดังรูปท่ี 1.1-12 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

- จุดท่ี 1 : บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว (สนามหญ้า)  บนพ้ืนท่ีเช่าของ ปตท. (กทท. เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน) เป็นอาคาร 2 ช้ัน บนทางยกระดับ เพ่ือควบคุมด่านขาข้ึนในจุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 แสดงดังรูปท่ี 
1.1-13 

- จุดท่ี 2 : บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ (ด่านอาจณรงค์ 3) เป็นอาคาร 2 ช้ัน บนทาง
ยกระดับ เพ่ือควบคุมด่านขาลงในจุดท่ี 3 แสดงดังรูปท่ี 1.1-14 

 
6) ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและอัตราค่าผ่านทาง 

- ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการเป็นระบบเปิด (Open System) คือ เก็บค่าผ่านทาง 

ในอัตราคง ท่ีตามรูปแบบของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และมีรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง แบบมีด่าน  

เก็บค่าผ่านทาง โดยอ้างอิงจากรูปแบบการจัดเก็บค่าผ่านทางท่ีมีอยู่เดิม การออกแบบแนวสายทางและต าแหน่ง
ท่ีต้ังของด่านใหม่ จะเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางในอัตราเดียวกันกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และเป็นช่องเก็บ  

ค่าผ่านทางแบบ MTC, ETC และ MTC/ETC (ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด MTC, ระบบเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ ETC) 

-  อัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ จัดเก็บค่าผ่านทางในอัตราเดียวกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
โดยในปีเปิดให้บริการ พ.ศ. 2568 จัดเก็บค่าผ่านทางส าหรับรถ 4 ล้อ/รถ 6-10 ล้อ/รถมากกว่า 10 ล้อ ในอัตรา 
50/75/110 บาทต่อคัน ตามล าดับ 
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รูปท่ี 1.1-12   อาคารควบคุมด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการ 
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รูปท่ี 1.1-13   จุดท่ี 1 อาคารควบคุมด่านเก็บค่าผ่านทาง บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว (สนามหญ้า)  
บนพ้ืนท่ีเช่าของ ปตท. 

 

 

รูปท่ี 1.1-14    จุดท่ี 2 อาคารควบคุมด่านเก็บค่าผ่านทาง บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์  
(ด่านอาจณรงค์ 3)  
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7) ระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจร 
 ระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจรส าหรับโครงการนี้ ประกอบด้วย โทรศัพท์ฉุกเฉินตาม

แนวสายทาง กล้อง CCTV และป้าย Variable Message Sign (VMS)  เพ่ือแจ้ง ข้อความท่ีจ าเป็นต่อผู้ใ ช้ทาง 
โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะเช่ือมต่อกับศูนย์ควบคุมจราจรของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

 
8) แผนการด าเนินโครงการ 
 แผนการด าเนินโครงการคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2566 และเปิดให้บริการในปี 

พ.ศ. 2568 
 
1.2 การศึกษามูลค่าลงทุนและความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

 
1) มูลค่าลงทุนของโครงการ 
 ค่าลงทุนโครงการประมาณ 2,480 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างประมาณ 2,400 ล้านบาท 

และค่าควบคุมงานก่อสร้างประมาณ 80 ล้านบาท  
 
2) ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ 
 พบว่า โครงการฯ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 2 ,400 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ (EIRR)  เท่ากับร้อยละ 22 และอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุ บันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C) 
เท่ากับ 2.4 จากผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการสามารถสรุปได้ว่า โครงการมีความเหมาะสมใน
การลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ หรือเป็นโครงการท่ีสังคมและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์จากการมีโครงการ 

ท้ังนี้เพราะ โครงการฯ ดังกล่าว ใ ห้ผลตอบแทนในด้าน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกและให้
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (B/C Ratio) มากกว่า 1 รวมท้ังให้ผลตอบแทนในด้านอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ภายในโครงการ (EIRR) มากกว่า อัตราคิดลดร้อยละ 12 จึงมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ดังแสดงผลใน
ตารางท่ี 1.2-1 
 

ตารางท่ี 1.2-1 ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
 

ดัชนีชี้วัด ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ 
NPV*  2,400 ล้านบาท 

EIRR  ร้อยละ 22 
B/C Ratio* 2.4 เท่า 

หมายเหตุ : * อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี 
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1.3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ จะท าการศึกษาตลอดแนวสายทาง
ของโครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา -อาจณรงค์ (S1) ในระยะ 500 เมตร ซ่ึงอยู่ใน
พ้ืนท่ี 3 แขวง 2 เขต ได้แก่ แขวงคลองเตย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย และแขวงบางจาก เขตพระโขนง และ
ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด าเนินการศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร จากแนวเส้นทางโครงการ ซ่ึงการศึกษาจะ
ด าเนินการครอบคลุมทรัพยากรส่ิงแวดล้อมรวม 4 ประเภท คือ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการท้ังในระยะเตรียม  

การก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ  มีประเด็นผลกระทบท่ีส าคัญ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง 
ความส่ันสะเทือน คุณภาพน้ าผิวดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้การพัฒนา
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการน้อยท่ีสุด 
 
 

 

  


