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1.  ความเป็นมาของโครงการ 

 

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พิจารณาด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือท่ีมีความทันสมัย และรองรับต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคตได้ โดย กทท. ได้ท าการศึกษาจัดท าผังการพัฒนาท่าเรือ
กรุงเทพ มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือตู้สินค้า ให้มีการเก็บกองในแนวสูง รวมท้ัง บูรณาการ
พ้ืนท่ีด้านหลังท่าเทียบเรือเพ่ือรองรับการปฏิบัติการของท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือเป็นศูนย์กระจายสินค้า ประกอบด้วย 
คลังสินค้าเข้า เขตปลอดภาษีขนาดใหญ่ ลานบริหารจัดการรถบรรทุก และยังมีสถานีบรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก
อยู่ในบริเวณเดียวกัน อีกท้ัง กทท. ยังมีแผนงานในการพัฒนาท่าเรือกรุง เทพให้มีความทันสมัยในการตอบสนอง 
ทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีการออกแบบปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพ
ทางด้านตะวันตกให้เป็นท่าเรืออัตโนมัติ รวมท้ังการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภายในพ้ืนท่ีท่าเรือ และมีการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถนนเช่ือมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) แสดงดังรูปท่ี 1-1  

สภาพการจราจรในปัจจุบันบนถนนอาจณรงค์บริเวณทางเข้าท่าเรือกรุง เทพและถนนโครงข่ายโดยรอบ
ท่าเรือกรุงเทพมีปัญหาจราจรติดขัดหนาแน่น โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น ประกอบกับปัจจุบัน 
กทท. ไ ด้ด าเนินการศึกษาวางผังแม่บทการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ขนส่งสินค้าทางน้ ารวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีในเชิงพาณิชย์ โดยได้วางแผนโครงการพัฒนาเส้นทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพ่ือรอง รับการเดินทางและขนส่งสินค้าให้สามารถเข้า -ออกท่าเรือ
กรุงเทพเช่ือมโยงกับระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้โดยตรง ซ่ึงจะสามารถ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งและแก้ปัญหาการจราจรโดยรอบท่าเรือกรุงเทพได้ 

ทาง กทท. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ กทพ. เป็นผู้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดของโครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เ พ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ
อย่างย่ังยืน  

ต่อมา กทพ. จึงได้ว่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือด าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงนิ 
และผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุง เทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโครงข่ายโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือรอง รับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่ง สินค้าในอนาคต รวมท้ัง กทพ. 
จะศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนน
โดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มพัฒนาพื้นที ่A 
 
A1             - พ ื้นที่อาคารส านักงานท่าเรือใหม่ 
 

A2.1 - A2.4   
 
A3               และอาคารส านักงานเช่าเอกชน 
 
A4.1 - A4.6  - โครงการที่พ ักอาศยั 
 
A5.1 – A5.2 - โครงการที่พ ักอาศยั 
 
A6             - พ ื้นที่พ ัฒนา Medical Hub 
 
                 - อาคารส านักงาน 
 
                 - Smart Community 
 

 - อาคารที่อยู่อาศ ัยเพ ื่อสวสัดกิาร 
พนักงาน กทท. 

 
 - อาคารอยู่อาศ ัยประเภทเช่า 
 
 - Retail Mixed Use 

กลุ่มพัฒนาพื้นที ่C 
 
C1-1                   -  พื้นที่ Cruise Port 

Waterfront 
 
C2-1.1                - Retail Mixed Use 
 
C2-1.2 – C2-1.3    -  อาคารส านักงาน 
 
C2-1.4                -   พื้นที่พาณชิย์ (duty fee), 

โรงแรม 
 
C2-1.5                -  อาคารส านักงาน 
 
C2-2.1                -  พื้นที่พ ัตนาโรงงาน 
 
C2-2.2                -  อาคารส านักงาน 
 
C2-2.3 – C2-2.6    -  อาคารส านักงาน 

กลุ่มพัฒนาพื้นที ่C 
 
C3-1.1 – C3-1.2     - พื้นที่โครงการที่พกัอาศยั 
 
C3-1.3                 - อาคารส านักงาน 
 
C3-1.4 – C3-1.5   - พื้นที่พาณชิกรรม, อาคาร

ส านักงาน 
 
C3-1.6                 - พื้นที่พาณชิกรรม, อาคาร

ส านักงาน 
 
C3-2.1                - โรงแรม 

 
C3-2.2 – C3-2.6    - พื้นที่ศ ูนย์อาคารแสดง

สินค ้า 
 
C3-3.1 – C3-3.2 - พื้นที่พาณชิกรรม, อาคาร

ส านักงาน 
       - อาคารสาธารณูปโภค,  

อาคารจอดรถ,  
ศูนย์ฝ ึกอบรม 

 
 

กลุ่มพัฒนาพื้นที ่B 
 
B1             - ท่าเรือต ู้สินค ้าฝัง่ตะวันตก 

  (Automatic Port) 
 
B2             - ท่าเทียบเรือต ู้สินคา้ฝั่งตะวันออก 
                - สถานีขนส่งล าเลียงสินค ้า 
 
B9             - ทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพกบั 

                   ทางพิเศษ S1 
 

กลุ่มพัฒนาพื้นที ่X 
 
X1-1                   - พ ื้นที่คลังเกบ็สินคา้ และ 

  ส านักงาน E-commerce 
 
X1-2                   - พ ื้นที่จอดรถบรรทุก 

 
X2                      - พ ื้นที่ ปตท. เช่าใช้ประโยชน์  
 

กลุ่มพัฒนาพื้นที ่G 
 
G2                   - ปรับปรุงอาคารส านักงาน

ปัจจุบันของการท่าเรือแหง่
ประเทศไทย 

 
G3                   - Sport Complex และ

ปรับปรุงภูมิสถาปัตกรรมของ
พื้นที่ทั้งหมด 

 
 

 
รูปท่ี 1-1 แผนการพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -3- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  
  1) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน ของโครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือ
กรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
  2) เพ่ือส ารวจและออกแบบเบ้ืองต้น (Preliminary Design) ของโครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
  3) เพ่ือศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ของโครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยให้มีการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามรายละเอียดท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(สผ.) ก าหนด 
  4) เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีท่าเรือ
กรุงเทพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพ้ืนท่ีโดยรอบ รวมท้ัง เสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
   โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานของโครงการแสดงดังรูปท่ี 2-1 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 

 
  1) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
  2) เพ่ือช้ีแจงผลการศึกษาประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
  3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงจะน าไปพิจารณาประกอบการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ก่อนท่ีจะน าเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป  
 
4.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
1) เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ 
2) ช่วยอ านวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเช่ือมต่อ

กับทางพิเศษได้โดยตรง 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความต้องการขนส่ง

สินค้าในอนาคต 
4) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -4- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 
 

รูปท่ี 2-1 ขั้นตอนการศึกษาและการด าเนินงานโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ 
        และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 

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

การก าหนดแนว
สายทางเลือก

การพบปะหารือเจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ส าคัญ ผู้น าชุมชน 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 

(ตุลาคม 2  2)

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 ด้านวิศวกรรม
 เศรษฐกิจการเงิน
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ครั้งที่ 2
(3 กันยายน 2  3)

ขั้น
ตอ

นก
าร

ศึก
ษา

กา
รคั

ดเล
ือก

แน
วส

าย
ทา

งแ
ละ

ทา
งเชื่

อม
ต่อ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(24 ธันวาคม 2  2)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1 

(4 ธันวาคม 2  2)

แนวสายทางและ
ทางเชื่อมต่อ
ที่เหมาะสม

การศึกษาความเหมาะสม  และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้น
ตอ

นก
าร

ศึก
ษา

คว
าม

เหม
าะ

สม
แล

ะผ
ลก

ระ
ทบ

สิ่ง
แว

ดล
้อม

ขอ
งแ

นว
สา

ยท
างที่

ได
้รับ

คัด
เลือ

ก

การศึกษาวิเคราะห์ด้าน
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
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

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

(ตุลาคม 2  3)

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(1  ตุลาคม 2  3)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนครั้งที่ 3
(1  ธันวาคม 2  3)

รายงานศึกษาผลกระทบด้านจราจรงานวิเคราะห์ด้านจราจรใน
กรณีมีและไม่มีโครงการ

งานจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา
จราจรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกแนวสายทางและ
ทางเชื่อมต่อของโครงการ

การจัดท าแบบเบื้องต้น

การศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและการบริหาร

โครงการ

การจัดท ารายงาน
การศึกษาความเหมาะสม  

ของโครงการ
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CCCL/EPS/WPC/PDC -5- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

5.  สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม 
 

1) แนวสายทางโครงการ 
    พ้ืนท่ีโครงการอยู่บนถนนอาจณรงค์ในพ้ืนท่ีของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเช่ือมต่อกับ  
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยมีจุดเ ร่ิมต้นโครงการอยู่ท่ีบริเวณ Terminal 3 ของท่าเรือกรุง เทพ  
ซ่ึงมีการออกแบบให้เช่ือมต่อกับประตูทางเข้า-ออก Terminal 3 ในแนวทิศเหนือ-ใต้ จากนั้นแนวสายทางจะเป็น
ทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) โดยก่อสร้างเป็นโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงหล่อ
ส าเร็จรูปตัวไอ (I Girder) ไปตามแนวถนนอาจณรงค์ ข้ามคลองพระโขนง และถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ า 
จากนั้นแนวสายทางจะแยกเป็นขาทางเ ช่ือม หรือ Ramp เ ข้าเช่ือมกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
ในทิศทางไปทางพิเศษบูรพาวิถี และทิศทางไปทางพิเศษฉลองรัช มีระยะทางรวมประมาณ 2.2  กิโลเมตร 
แสดงตามรูปท่ี 5-1  
 

2) รูปแบบโครงสร้างทางยกระดับ 
รูปแบบโครงสร้างทางยกระดับมีความสูงประมาณ 13 เมตร จากระดับผิวถนนอาจณรงค์ ผิวทาง

จราจรขนาด 4 ช่องจราจร (2 ช่องจราจรต่อทิศทาง)  ความกว้างของช่องจราจร ช่องละ 3.  เมตร โดยรูปแบบ
โครงสร้างทางยกระดับเป็นคานคอนกรีตอัดแรงหล่อส าเ ร็จรูปตัวไอ ( I Girder) มีความยาวช่วงสะพาน (Span) 
30 เมตร แสดงดังรูปท่ี 5-2 ถึงรูปท่ี 5-3 เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างนี้มีราคาก่อสร้างท่ีไม่สูงมาก มีความเหมาะสม
กับรูปแบบแนวสายทางท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมี ข้อจ ากัดในเร่ืองเขตทางท่ีแคบ สามารถก่อสร้างไ ด้โดยไม่ต้องมีการใ ช้
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรขนาดใหญ่มาก ซ่ึงจะสามารถลดผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดในระหว่างก่อสร้างได้ รวมถึงมีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างทางพิเศษท่ีต่อเนื่อง คือทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) และทางพิเศษฉลองรัช 
ซ่ึงมีรูปแบบโครงสร้างเป็นคานคอนกรีตรูปตัวไอเช่นกัน 
 

3) รูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ 
รูปแบบทางข้ึน-ลงทางพิเศษของโครงการ ประกอบด้วย ทางข้ึน 3 จุด และทางลง 1 จุด แสดงดัง

รูปท่ี  -1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทางขึ้นจุดท่ี 1 บริเวณประตูทางเข้า-ออก Terminal 3 ของท่าเรือกรุงเทพ จะเป็น  Ramp 

ขนาด 2 ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ โดยรถท่ีออกจาก Terminal 3 สามารถใช้ทางแยก
ต่างระดับข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการได้โดยตรงโดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์ เพ่ือข้ึนใช้ทางพิเศษ
ของโครงการเช่ือมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงดังรูปท่ี 5-4  

 ทางขึ้นจุดท่ี 2 บนถนนอาจณรงค์ (บริเวณด้านหน้าซอยส านักงานเขตคลองเตย) จะเป็น Ramp 
ขนาด 1 ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็น Ramp ทางข้ึน ส าหรับรถท่ัวไปและรถบรรทุกสินค้าท่ีอยู่บนถนนอาจณรงค์ 
เพ่ือข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการเช่ือมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงดังรูปท่ี 5-5 

 ทางขึ้นจุดท่ี 3 บริเวณประตูทางออก Terminal 1 และ 2 ของท่าเรือกรุงเทพ จะเป็น Ramp 
ขนาด 1 ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็นช่องทางเฉพาะส าหรับรถบรรทุกท่ีออกจาก Terminal 1 และ 2 ให้สามารถ
ข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการได้โดยตรง โดยไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนอาจณรงค์เพ่ือเช่ือมต่อไปยังทางพิเศษ
ฉลองรัช แสดงดังรูปท่ี 5-6  

 ทางลงจุดท่ี 1 บริเวณประตูทางเข้า-ออก Terminal 3 ของท่าเรือกรุงเทพ จะเป็น  Ramp 
ขนาด 2 ช่องจราจร ซ่ึงออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ โดยรถท่ีมาจากทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษฉลองรัช
สามารถใช้ทางแยกต่างระดับ เข้า Terminal 3 ไ ด้โดยตรง และรถท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้าท่าเรือกรุง เทพ 
สามารถใช้ Ramp ทางลงขนาด 1 ช่องจราจร เข้าสู่วงเวียนเช่ือมต่อถนนอาจณรงค์ได้ แสดงดังรูปท่ี  -4 
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รูปท่ี 5-1    แนวสายทางและรายละเอียดของโครงการ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -7- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 
 
รูปท่ี 5-2 รูปแบบโครงสร้างทางแยกต่างระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

โครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูปตัวไอ ( I Girder) 
 
 

 
 

รูปท่ี 5-3  รูปตัดโครงสร้างทางพิเศษบนถนนอาจณรงค์



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC  -8-  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 5-4    ทางขึ้น-ลงจุดท่ี     บริเวณประตูเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 3 
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CCCL/EPS/WPC/PDC  -9-  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 

 

รูปท่ี 5-5   ทางขึ้นจุดท่ี     จากถนนอาจณรงค์ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC  -10-  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 
 

รูปท่ี 5-6  ทางขึ้นจุดท่ี     บริเวณประตูเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ Terminal 1 และ 2 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -11- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

4) ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ 
 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ ประกอบด้วย ด่าน  ขาข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการ 2 

แห่ง และด่าน  ขาลงจากทางพิเศษของโครงการ 2 จุด แสดงดังรูปท่ี 5-7 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
- จุดท่ี 1 : ด่าน  ขาข้ึน บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ปตท. พระโขนง รองรับปริมาณ

จราจรท่ีออกจาก Terminal 3 และรองรับปริมาณจราจรจากถนนอาจณรงค์ท่ีข้ึนใช้ทางพิเศษของโครงการ
มุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีจ านวนช่องเก็บค่าผ่านทางท้ังหมด 3 ช่องจราจร แสดงดังรูปท่ี 5-8 

- จุดท่ี 2 : ด่าน  ขาข้ึน บริเวณประตูทางออก Terminal 1 และ 2 รอง รับปริมาณจราจร
ท่ีออกจาก Terminal 1 และ 2 มุ่งหน้าไปทางพิเศษฉลองรัช โดยมีจ านวนช่องเก็บค่าผ่านทางท้ังหมด 1 ช่องจราจร 
แสดงดังรูปท่ี 5-9 

- จุดท่ี 3 : ด่าน  ขาลง บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ รอง รับปริมาณจราจรท่ีมาจาก 
ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าไปท่าเรือกรุงเทพท่ี Terminal 3 โดยมีจ านวนช่องเก็บค่าผ่านทางท้ังหมด 3 ช่องจราจร 
แสดงดังรูปท่ี 5-10 

- จุดท่ี 4 : ด่าน  ขาลง หรือด่านอาจณรงค์ 1 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รองรับปริมาณจราจรท่ีมา
จากทางพิเศษฉลองรัชเช่ือมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือท่าเรือกรุงเทพโดยตรง โดยทางเช่ือมต่อท่าเรือ
กรุงเทพ ออกแบบเป็น Ramp ขนาด 1 ช่องจราจร ท่ีติดต้ังอุปกรณ์นับรถแบบ Free Flow Gantry (Counting) 

 อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ  
 อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการมี 2 จุด แสดงดัง รูปท่ี 5-11 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

    - จุดท่ี 1 : บริเวณพ้ืนท่ีเช่าของ ปตท. ซ่ึงการท่าเรือ  เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ก่อสร้าง
เป็นอาคาร 2 ช้ัน บนทางยกระดับ เพ่ือควบคุมด่าน  ขาข้ึนจุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 แสดงดังรูปท่ี 5-12 
    - จุดท่ี 2 : บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ช้ัน บนทางยกระดับ
เพ่ือควบคุมด่าน  ขาลงในจุดท่ี 3 แสดงดังรูปท่ี 5-13 
 

5) ผลคาดการณ์ปริมาณจราจรของโครงการ 
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) มีรถท่ีเข้ามาใช้บริการ

ในโครงการ 3 ประเภท คือ รถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ ท้ังนี้การคาดการณ์ปริมาณจราจรของ
โครงการท้ังขาข้ึนและขาลง ในปีเปิดโครงการ (พ.ศ. 2568) จะมีปริมาณจราจรประมาณ 14,400 คัน วัน  
 

6) ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและอัตราค่าผ่านทาง 
   - ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการ  เป็นระบบเปิด คือ เก็บค่าผ่านทางในอัตราคงท่ีแบบมี
ด่านเก็บค่าผ่านทาง 
   -  อัตราค่าผ่านทางของโครงการ  จัดเก็บในอัตราเดียวกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยในปีเปิด
ให้บริการ พ.ศ. 2  8 จัดเก็บค่าผ่านทางส าหรับรถ 4 ล้อ รถ  -10 ล้อ รถมากกว่า 10 ล้อ ในอัตรา  0    110 
บาทต่อคัน 
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CCCL/EPS/WPC/PDC  -12-  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 5-7    ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ
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CCCL/EPS/WPC/PDC -13- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 
 

รูปท่ี 5-8 ด่านฯ ขาขึ้น บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ปตท. พระโขนง 
 

 
 

รูปท่ี 5-9 ด่านฯ ขาขึ้น บริเวณประตูทางออก Terminal 1 และ 2 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -14- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 
 

รูปท่ี 5-10 ด่านฯ ขาลง บริเวณขาทางเชื่อม (Ramp)  
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) – ท่าเรือกรุงเทพ 

 
 
 



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC  -15-  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 5-11   อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -16- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

 
 

รูปท่ี 5-12   จุดท่ี     อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว (สนามหญ้า)  
บนพ้ืนท่ีเช่าของ ปตท. 

 

 

รูปท่ี 5-13    จุดท่ี     อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์  
(ด่านอาจณรงค์ 3)  
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CCCL/EPS/WPC/PDC -17- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

7) ระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจร 
 ระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจรส าหรับโครงการนี้ ประกอบด้วย โทรศัพท์ฉุกเฉินตามแนว

สายทาง กล้อง CCTV และป้าย Variable Message Sign (VMS) เพ่ือแจ้งข้อความท่ีจ าเป็นต่อผู้ใช้ทาง โดยอุปกรณ์
ดังกล่าวจะเช่ือมต่อกับศูนย์ควบคุมจราจรของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

 
8) แผนการด าเนินโครงการ 
 แผนการด าเนินโครงการคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างโครงการ  ในปี 2    และเปิดให้บริการในปี 2  8 

 
6. การศึกษามูลค่าลงทุนและความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

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

และค่าควบคุมงานก่อสร้างประมาณ 80 ล้านบาท  
 
2) ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ 
 โครงการ  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  เท่ากับ 2,400 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

(EIRR) เท่ากับร้อยละ 22 และอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใ ช้จ่าย (B C) เท่ากับ 2.4 
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการสามารถสรุปได้ว่า โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ หรือเป็นโครงการท่ีสังคมและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์จากการมีโครงการ 

ท้ังนี้ เนื่องจากโครงการ  ดังกล่าว ให้ผลตอบแทนในด้านมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  เป็นบวกและ
ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน (B C Ratio) มากกว่า 1 รวมท้ังให้ผลตอบแทนในด้านอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ภายในโครงการ (EIRR) มากกว่า อัตราคิดลดร้อยละ 12 จึงมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ดังแสดงผล 
ในตารางท่ี 6-1 
 
ตารางท่ี 6-1  ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
 

ดัชนีช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ 
NPV* (ล้านบาท) 2,400  
EIRR (ร้อยละ)  22 

B C Ratio* (เท่า) 2.4  
หมายเหตุ : * อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ต่อปี 
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7.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
  ได้ท าการศึกษาปัจจัยหลักด้านส่ิงแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน โดยมี พ้ืนท่ีศึกษาอย่างน้อยข้างละ  00 เมตร 
ครอบคลุมบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 2 เขต 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองเตย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย และ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในรูปท่ี 7-1 ในการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมได้มีการรวบรวม
ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน การส ารวจและตรวจวัดสภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือน าไปประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม และก าหนดมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  
  ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ มีประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ แสดงดังตารางท่ี 7-1 ท้ังนี้ ได้น าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของปัจจัยท่ีมีความส าคัญ จ านวน   ปัจจัย ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียงและความส่ันสะเทือน คุณภาพน้ าผิวดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค และการโยกย้ายและการเวนคืน ดัง
แสดงในตารางท่ี 7-2 
 
ตารางท่ี 7-1   ปัจจัยท่ีน ามาศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการท้ังหมด 22 ปัจจัย 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
ทางชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1.  สภาพภูมิประเทศ 
2.  อุตุนิยมวิทยาและ 
     คุณภาพอากาศ 
3.  เสียง 
4.  ความส่ันสะเทือน 
 .  ธรณีวิทยาและ

แผ่นดินไหว 
 .  ทรัพยากรแร่ 
 . ทรัพยากรดิน 
8.  คุณภาพน้ าผิวดิน 
9.  คุณภาพน้ าใต้ดิน 

1.  ทรัพยากรป่าไม้ 
2.  ทรัพยากรสัตว์ 
3.  นิเวศวิทยาทางน้ า 
 

1.  การคมนาคม 
2.  การระบายน้ าและ 
     การควบคุมน้ าท่วม 
3.  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
4.  สาธารณูปโภค 
 

1. เศรษฐกิจและสังคม 
2. การโยกย้ายและการเวนคืน 
3. การสาธารณสุข 
4. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
 . สุนทรียภาพของพ้ืนที่ 
     โครงการและบริเวณ

โดยรอบ 
 . แหล่งโบราณสถาน 

โบราณคดี และสถานที่
ส าคัญเฉพาะชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC -19- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

รูป
ที่ 

7-1
 

พื้น
ที่ศ

ึกษ
าด

้าน
สิ่ง

แว
ดล

้อม
ขอ

งโค
รงก

าร
 



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC  -20-  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

ตารางท่ี 7-2  สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ 
 และทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1)  
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1. คุณภาพอากาศ ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง 

กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ได้แก่ 
กิจกรรม ก่อสร้า ง เปิดห น้าดิน กิ จกรรม ก่อสร้า ง 
ฐานรากทางแยกต่างระดับและสะพานโครงการ และ
กิจกรรมการเคล่ือนย้ายและการขนส่ง วัสดุ  อาจ
ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศจากการใช้
เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง  

- ด าเนินการเปิดพ้ืนที่ ก่อสร้าง เป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสมและ
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ทั้งนี้
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องท าในเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง เท่านั้น 
เพ่ือป้องกันการเปิดหน้าดินทิ้ งไ ว้โดยไม่จ าเป็น และปิดพ้ืนที่ 
หน้าดินทันที หากด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ฉีดพรมน้ าที่กอง วัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อมในการป้องกันมิให้เกิดการฟุ้งกระจายแทนการฉีดน้ า 
และจัดส่ิงปกคลุมกอง วัสดุที่จะ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองตลอดเวลา
ที่กองในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

- ควบคุมน้ าหนัก และความเร็วของรถบรรทุกขนส่ง วัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และมีความเร็ว
ไม่เกิน 40 กิโลเมตร ช่ัวโมง เม่ือว่ิงผ่านพ้ืนที่ชุมชน  

- ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ มิดชิด  
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
บนผิวทาง  

- จดัให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด กวาดดิน หิน และทรายที่ตกหล่น
อยู่บนผิวจราจรอยู่ เป็นประจ า เพ่ือป้อง กันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง  

- ท าความสะอาดผิวจราจรตลอดแนวพ้ืนที่การก่อสร้าง วันละ 
1 คร้ัง ในช่วงเวลากลางคืน (ด าเนินการก่อนเวลา 0 .00 น.) 

 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- ชุมชนโรงหมู (ทดแทนโรงเรียนสามัคคี

สงเคราะห์ที่ถูกร้ือย้าย) 
- สมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์  

(อาคารชุยฮง) 
ดัชนีตรวจวัด จ านวน   ดัชนี 
- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  

10 ไมครอน (PM10) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM2.5) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) 
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ทิศทางและความเร็วลม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจวัดคร้ังละ   วันต่อเนื่อง 

(ครอบคลุมวันท าการและ
วันหยุดราชการ) 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  - ติดต้ังร้ัวทึบล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ ก่อสร้างโครงการ เพ่ือป้องกัน

เศษมวลดินกระเด็นออกสู่ผิวจราจร  
- ตรวจสอบสภาพ บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ

ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพ่ือลดการระบายมลพิษทางอากาศ 
- จัดให้ มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดตัวรถและล้อรถให้ปราศจาก

เศษดินโคลนหรือทราย ก่อนน ารถทุกชนิดออกสู่ภายนอกพ้ืนที่
ก่อสร้างและด าเนินการท าความสะอาดพ้ืนที่ ก่อสร้างทันที   
โดยไม่ท าให้น้ าไหลออกนอกบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

- หากได้รับเร่ืองร้องเรียนผลกระทบด้านฝุ่นละอองอันเนื่องมาจาก
การด าเนินการของโครงการให้ เข้าตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนทันที 

ความถ่ี 
- จ านวน 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 30 วัน 

ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- ชุมชนโรงหมู (ทดแทนโรงเรียนสามัคคี

สงเคราะห์ ถูกร้ือย้าย) 
- สมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์  
 (อาคารชุยฮง) 
ดัชนีตรวจวัด จ านวน   ดัชนี 
- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM2.5) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ทิศทางและความเร็วลม 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -22- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
   ระยะเวลาด าเนินการ 

- ตรวจวัดคร้ังละ   วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันท าการและวันหยุดราชการ) 

   ความถ่ี 
- ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่

มีการก่อสร้างผ่านสถานีตรวจวัดที่
ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
 ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ 

เม่ือเปิดใ ช้ถนนโครงการคาดว่าจะมีปริมาณจราจร
เพ่ิมสูง ข้ึน ในแต่ละปี ซ่ึงกิจกรรมการคมนาคมบน
ถนนโคร งการ อาจมีก ารปล่อ ยมลพิษ ออกสู่ช้ั น
บรรยากาศ  

- จัดระบบการจราจรให้ มีความคล่อง ตัว โดยการติดสัญลักษณ์ 
เคร่ืองหมายจราจรบอกทิศทาง ก าหนดประเภทและความเร็ว
ของยานพาหนะและจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกกรณีเกิด
เหตุจราจรติดขัด เพ่ือป้องกันปัญหาการกักตัวของมลสารในพ้ืนที่ 

- ซ่อมแซมและปรับปรุง ผิวจราจรให้ มีสภาพดี ราบเรียบอยู่เสมอ 
และท าความสะอาดผิวจราจรบน ทางพิเศษอย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะการใช้รถดูดฝุ่นที่ มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการสะสม
ของฝุ่นละอองบนทางพิเศษ 

- หากได้รับเร่ือง ร้อง เรียนผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ต้อง เร่ง
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนทันที 

 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- ชุมชนโรงหมู (ทดแทนโรงเรียนสามัคคี

สงเคราะห์ที่ถูกร้ือย้าย) 
- สมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์  

(อาคารชุยฮง) 
ดัชนีตรวจวัด จ านวน   ดัชนี 
- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM2.5) 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -23- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  - ท าความสะอาดผิวจราจรบนทางพิเศษทันทีในกรณีที่ เกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เช่น มีอุบัติเหตุ มีดินทรายตกหล่นในเขตทาง เพ่ือป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ทิศทางและความเร็วลม 

  
 
 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจวัดคร้ังละ   วันต่อเนื่อง 

(ครอบคลุมวันท าการและ
วันหยุดราชการ) 

ความถ่ี 
- ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
2. เสียงและความ  
     ส่ันสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง 
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบด้านเสียงและควา ม
ส่ันสะเทือน ได้แก่ กิจกรรมงานเตรียมพ้ืนที่การเปิด
หน้าดิน เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง งาน
เตรียมวัสดุและงานขนย้าย งานโครงสร้างทางแยก
ต่างระดับ งานระบบระบายน้ า จ าเป็นต้องใช้เคร่ือง 
จักรกลขนาดใหญ่ ซ่ึงจะก่อให้ เกิดเสียงดังและความ
ส่ันสะเทือนในขณะด าเนินกิจกรรมได้ 
 
 
 

มาตรการด้านเสียงและความส่ันสะเทือน 
- ด าเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน (08.00-18.00 น. ) ทั้งนี้

หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างนอกช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้แจ้งผู้น าชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่
โครงการทราบ อย่างน้อย 2 วัน ก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

- แจ้งแผนการด าเนิน กิจกรรมก่อสร้างต่อประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการทราบล่วงหน้าก่อนด าเนิน
กิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- ชุมชนโรงหมู (ทดแทนโรงเรียนสามัคคี

สงเคราะห์ ที่ถูกร้ือย้าย) 
- สมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์  

(อาคารชุยฮง) 
ดัชนีตรวจวัดเสียง จ านวน 4 ดัชนี 
- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) 
- ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -24- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควบคุมน้ าหนัก ความเร็ว และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โครงให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และมีความเร็วไม่เกิน 40 
กิโลเมตร ช่ัวโมง เม่ือว่ิงผ่านพ้ืนที่ชุมชน 

- ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวจราจร เช่น ความขรุขระรอยต่อบนผิวถนน 
ความไม่สม่ าเสมอของผิวจราจร หากพบว่ามีการช ารุดเสียหาย 
ให้ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือลดแรงกระแทกระหว่างล้อยานพาหนะ
กับผิวถนน ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดเสียงรบกวนและลดความส่ันสะเทือน  

- หลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ที่ก่อให้ เกิดเสียง ดัง
พร้อมกัน  

- ตรวจสอบสภาพ บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ  

- หากได้รับเร่ืองร้องเรียนผลกระทบด้านเสียงและความส่ันสะเทือน
รบกวนอันเนื่องมาจากการด าเนินการโครงการจะต้องรีบตรวจสอบ
และแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนทันที  

มาตรการเฉพาะด้านเสียง 
- ติดต้ังก าแพงกันเสียงช่ัวคราวยาวครอบคลุมพ้ืนที่ อ่อนไหวด้าน

ส่ิงแวดล้อมที่ มีระ ดับเสียงเกินค่ามาตรฐานก าหนด ( 0 เดซิเบล 
(เอ)) เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง   

- เม่ือท าการก่อสร้างถนนโครงการแล้วเสร็จ ให้ติดต้ังก าแพงกันเสียง 
บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวด้าน ส่ิงแวดล้อมที่ มีระ ดับเสียง เกิน ค่า
มาตรฐานก าหนด ( 0 เดซิเบล (เอ)) 

 
   

ดัชนีตรวจวัดความส่ันสะเทือน  
จ านวน 2 ดัชนี 
- ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
- ความถ่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจวัดคร้ังละ   วันต่อเนื่อง (ครอบคลุม

วันท าการและวันหยุดราชการ) 
ความถ่ี 
- จ านวน 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 30 วัน 

ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- ชุมชนโรงหมู (ทดแทนโรงเรียนสามัคคี

สงเคราะห์ ที่ถูกร้ือย้าย) 
- สมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์  

(อาคารชุยฮง) 
ดัชนีตรวจวัดเสียง จ านวน 4 ดัชนี 
- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) 



 

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

ตารางท่ี 7-2  สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ 
 และทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) (ต่อ) 
 

CCCL/EPS/WPC/PDC -25- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
   ทั้งนี้ การติดต้ังก าแพงกันเสียงจะต้องขอความเห็นและได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
รวมทั้ งต้องเว้น ช่องทางเข้า-ออกของชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่สามารถเดินทางได้ตามปกติ 

- ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน 
(Ldn) 

ดัชนีตรวจวัดความส่ันสะเทือน จ านวน 2 
ดัชนี 
- ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
- ความถ่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจวัดคร้ังละ   วันต่อเนื่อง 

(ครอบคลุมวันท าการและ
วันหยุดราชการ) 

ความถ่ี 
- ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่

มีการก่อสร้างผ่านสถานีตรวจวัดที่
ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -26- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ 

เม่ือเปิดใ ช้ถนนโครงการคาดว่าจะมีปริมาณจราจร
เพ่ิมสู ง ข้ึนใ นแต่ ละปี  โดย รถที่ เ ข้าม าใช้เ ป็นร ถ
ขนาดใหญ่และมีปริมาณการจราจรที่ เพ่ิมสูง ข้ึน ส่วน
ใหญ่ผลกระทบทางด้านเสียงและความส่ันสะเทือน
เกิดจากการเร่ง เคร่ืองยนต์ ผิวจราจรไม่เรียบ และ
น้ าหนักของรถที่มีน้ าหนักมาก  

มาตรการด้านเสียงและความส่ันสะเทือน 
- ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวจราจร เช่น ความขรุขระรอยต่อบนผิว

ถนน ความไม่สม่ าเสมอของผิวจราจร หากพบว่ามีการช ารุด
เสียหาย ให้ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือลดแรงกระแทกระหว่างล้อ
ยานพาหนะกับผิวถนน ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดเสียงและความส่ันสะเทอืน
รบกวน 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- ชุมชนโรงหมู (ทดแทนโรงเรียนสามัคคี

สงเคราะห์ที่ถูกร้ือย้าย) 
- สมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์  

(อาคารชุยฮง) 

  - หากได้รับเร่ืองร้องเรียนผลกระทบด้านเสียงและความส่ันสะเทือน 
การทางพิเศษ  ต้องเร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนทันที 

มาตรการเฉพาะด้านเสียง 
- ดูแลรักษาก าแพงกันเสียงให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ าเสมอ 
 

ดัชนีตรวจวัดเสียง จ านวน 4 ดัชนี 
- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) 
- ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 
ดัชนีตรวจวัดความส่ันสะเทือน จ านวน 2 
ดัชนี 
- ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
- ความถ่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจวัดคร้ังละ   วันต่อเนื่อง 

(ครอบคลุมวันท าการและ
วันหยุดราชการ) 

ความถ่ีการตรวจวัดเสียง 
- ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ  
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CCCL/EPS/WPC/PDC -27- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
   ความถ่ีการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

- ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง ในช่วง 3 ปีแรก
ของการเปิดด าเนินการ จากนั้นหาก
ผลที่ได้มีค่าไม่เกินมาตรฐานและไม่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลการตรวจวัด
คร้ังก่อน จะด าเนินการตรวจวัดทุก 3 ปี 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ  

   ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
3. คุณภาพน้ าผิวดิน ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง 

ผลกระทบจากตะกอนดิน 
- แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านล าน้ า 1 แห่ง ได้แก่ 

คลองพระโขนง  จากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการนั้น ไม่มีการก่อสร้างตอม่อของโครงการ
ลงล าน้ าแต่อย่างใด แต่คลองพระโขนงอาจได้รับ
ผลกระทบด้านตะกอนดินจากกิจกรรมการติดต้ัง
คานคอนกรีตส าเร็จรูปเหนือคานขวาง และกิจกรรม
ก่อสร้างฐานรากและเข็มเจาะที่อยู่ใกล้บริเวณ
คลองพระโขนง อาจมีเศษวัสดุก่อสร้างหล่นลง
คลองพระโขนงได้  
 

ผลกระทบจากตะกอนดิน 
- ต้องท าการขึงตาข่าย (Safety Net) ด้านล่างโครงสร้าง ในช่วง 

ที่มีโครงสร้าง ผ่านคลองพระโขนงตลอดระยะเวลาของการ
ก่อสร้าง เพ่ือป้อง กันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง เศษวัสดุจาก
การก่อสร้าง และน้ ามันจากเคร่ืองจักรตกลงสู่คลองพระโขนง 

- ควรด าเนินการก่อสร้างถนนช่วงข้ามคลองพระโขนง ให้แล้วเสร็จ 
ในฤดูแล้ง และใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้ ส้ันที่ สุดเท่าที่จะท าไ ด้ 
เพ่ือลดปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ า 

- ควรด าเนินการร้ือย้ายส่ิงปลูกสร้าง สาธารณูปโภค ส่ิงกีดขวาง  
ตัดฟันต้นไม้ ขุดตอและน าไม้ออกจากพ้ืนที่ ก่อสร้าง  รวมทั้งการ
ตัด ปรับถมแล ะบดอัดหน้าดิ นให้แล้วเสร็จ ในช่วง ฤดูแล้ ง  
หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูแล้งให้หลีกเล่ียง
กิจกรรมการก่อสร้างในช่วงฝนตกหนัก 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- คลองพระโขนงก่อนไหลผ่านโครงการ 

ประมาณ 2 0 เมตร 
- คลองพระโขนงหลังไหลผ่านโครงการ 

ประมาณ 2 0 เมตร 
ดัชนีตรวจวัด จ านวน 14 ดัชนี 
- อุณหภูมิ 
- ความโปร่งแสง 
- ความขุ่น 
- ความน าไฟฟ้า 
- ความเค็ม 
- ออกซิเจนละลาย 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -28- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน 

- การด าเนินกิจกรรมภายในส านักงานควบคุมงาน
และบ้าน พักคนงา น มีเจ้า หน้าที่แล ะคนงา น
ก่อสร้างทั้ งหมดประมาณ 200 -2 0 คน ซ่ึงคาดว่า
จะก่อให้เกิดน้ าเสียจากห้อง ส้วม น้ าเสียจากโรง
อาหาร ประกอบอาหาร และน้ าเสียจากลาน
อาบน้ า ลานซักล้าง คาดว่าจะท าให้แหล่งน้ าที่อยู่
ใกล้เคียงได้รับการปนเปื้อนและเส่ือมโทรมจาก
สารอินทรีย์ได้  

- ห้ามกอง วัสดุดินทิ้ ง ไว้บริเวณพ้ืนที่ ก่อสร้างหรือใกล้แหล่งน้ า 
(คลองพระโขนง ) ทั้ งนี้ หากมีวัสดุดินที่ ไ ด้จากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ต้องมีรถบรรทุกส าหรับขนส่งดินไปจัดเก็บใน พ้ืนที่ กอง
ดินให้มีความเหมาะสม โดยห่างจากแหล่งน้ าไม่น้อยกว่า  0 เมตร 

- ต้องควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้ งขยะมูลฝอยลงไปใน
แหล่งน้ า รวมทั้งจัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้ เรียบร้อยเพ่ือลดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ าสาธารณะ 

- ต้อง ดูแล ตรวจสอบ และจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ บริเวณ
พ้ืนที่ก่อสร้าง  และใกล้เคียงแหล่งน้ า เพ่ือป้อง กันเศษวัสดุตก
หล่นลงสู่แหล่งน้ า 

ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน 
- จัดให้มีห้องน้ าและห้องส้วมที่ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมี

จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนงานก่อสร้างไว้บริเวณส านักงาน
ควบคุมงานและบ้านพักคนงาน โดยมีอัตราส่วน 20 คน ห้อง 
ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารช่ัวคราว ส าหรับคนงาน
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภมัภ ์
(มาตรฐาน วสท. 1010-30)  

- บริเวณพ้ืนที่ส านักงานควบคุมงานและบ้านพักคนงานของ
โครงการ ต้องติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปให้มีขนาดรองรับ
ปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึนได้อย่าง เพียงพอ และควบคุมดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ เสมอ 

- บีโอดี 
- น้ ามันและไขมัน 
- ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
- ไนเตรต 
- ฟอสเฟต 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
ระยะเวลาและความถ่ี 
- จ านวน 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 30 วัน 

ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บคุคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 2 สถานี 
- คลองพระโขนงก่อนไหลผ่านโครงการ 

ประมาณ 2 0 เมตร 
- คลองพระโขนงหลังไหลผ่านโครงการ 

ประมาณ 2 0 เมตร 
ดัชนีตรวจวัด จ านวน 14 ดัชนี 
- อุณหภูมิ 
- ความโปร่งแสง 
- ความขุ่น 
- ความน าไฟฟ้า 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -29- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
   - ความเค็ม 

- ออกซิเจนละลาย 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- บีโอดี 
- น้ ามันและไขมัน 
- ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
- ไนเตรต 
- ฟอสเฟต 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 

   ระยะเวลาและความถ่ี 
- ด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห ์

2 คร้ัง ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง 
ตลอดเวลาก่อสร้างที่เข้าใกล้แหล่งน้ านั้น 

ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -30- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ 
 การปนเป้ือนน้ าทิ้งจากอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง

พิเศษ 
- ในช่วงด าเนินโครงการบริเวณอาคารด่าน  คาดว่า

จะมีน้ าเสียจากห้องน้ า-ห้อง ส้วม อ่างล้าง มือ และ
น้ าล้าง พ้ืน เป็น ต้น ซ่ึงมีปริมาณน้อยมาก และน้ า
เสียดังกล่าวจะถูกรวบรวมและบ าบัดตามหลัก
สุขอนามัยก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า โดยก าหนดให้
ติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (On site Septic 
Tank)  

การปนเป้ือนจากน้ าชะล้างผิวจราจร 
- ในระยะด าเนินการ แหล่งน้ าที่โครงการพาดผ่าน 

1 แห่ง ไ ด้แก่ คลองพระโขนง อาจได้รับน้ าชะล้าง
ผิวจราจรจากทางยกระดับ เม่ือเกิดการชะน้ าฝน
จากทางยกระดับอาจถูกระบายลงระบบระบายน้ า
ระดับดินด้วยท่อ ส่วนน้ าฝนจากถนนระดับพ้ืนดิน
จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ าข้างทาง ก่อนระบาย
ไปสู่ทางน้ าธรรมชาติหรือระบบระบายน้ าเดิมที่
เหมาะสม  

 
 
 

 
 

- น้ าเสีย น้ าทิ้งจากอาคารด่าน  ต้องถูกรวบรวมและบ าบัดด้วยถัง
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปก่อนระบายออกสู่ภายนอก 

- เก็บรวบรวมขยะให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้อง กันไม่ให้ขยะตกลง
ไปในแหล่งน้ า 

- ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ ติดต้ังไ ว้ เพ่ือบ าบัด
น้ าเสียที่เกิดจากอาคารด่าน  แต่ละแห่งให้สามารถบ าบัดน้ าเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -31- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4. การคมนาคม ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง 

ผลกระทบดานการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรจาก
ยานพาหนะในการขนสงของโครงการ 
- กิจกรรมการขนส่งเคร่ืองจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง

และ วัสดุก่อสร้าง  กิจกรรมการขนย้ายดิน และรถ
รับ-ส่งคนงานก่อสร้าง  จะใช้ถนนอาจณรงค์และ
ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ าเป็นถนนเส้นหลักใน
การขนส่ง และลักษณะการขับข่ีของรถบรรทุกจะ
ขับข่ีด้วยความเร็วต่ า ส่งผลให้สภาพการจราจร
บริเวณดังกล่าวจึงไ ม่คล่องตัว ท าให้ประชาชนหรือ
ผู้ที่สัญจรไป-มาไม่ได้รับความสะดวกเช่นเคย 

ผลกระทบต่อการช ารุดเสียหายของผิวจราจร 
- ในการล าเลียงขนส่ง ดังกล่าวจะมีน้ าหนักบรรทุก

ค่อนข้างมาก (รถบรรทุกน้ าหนักรวมไม่เกิน 2  
ตัน) การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจท าให้สภาพ
ของถนนเดิมตามแนวเส้นทางขนส่ง  เกิดความ
เสียหายหรือช ารุดทรุดโทรมเร็วกว่าการใช้งานปกติ
ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจะเกิดข้ึนเฉพาะช่วง
ที่ด าเนินการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างนั้น
ในช่วงส้ันๆ ซ่ึง เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จจะด าเนินการ
ปรับปรุงถนนให้มีสภาพเหมือนเดิม 

- ก่อนเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
บริเวณโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้าง  และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพัน ธ์ โดยระบุ ช่ือโครงการ ระยะเวลา สถานที่ก่อสร้าง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายช่างโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อ 
เป็นต้น ทั้ งนี้ให้ติดต้ังไว้ก่อนถึงบริเวณพ้ืนที่ ก่อสร้างหรือบริเวณ
จุดเร่ิมต้นและจุดส้ินโครงการ เพ่ือให้ ผู้ใ ช้ทางทราบและรับ รู้
สถานภาพบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 

- ประสานงานกับต ารวจทางหลวงและต ารวจจราจรใน พ้ืนที่
ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและป้องกันปัญหา
การจราจรที่อาจเกิดข้ึนในขณะที่มีกิจกรรมก่อสร้าง 

- ควบคุมการขนส่ง ขนย้ายให้ มีการปิดคลุมส่วนบรรทุกที่ มิดชิด 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีวัสดุร่วงหล่นตามถนน 

- ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปิดเส้นทาง ต้องมีการประชาสัมพัน ธ์
แผนการก่อสร้าง โดยการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ระบุวัน เวลา 
สถานที่  และ ข้ันตอนการด าเนินงานบริเวณจุดเร่ิมต้นและ
จุดส้ินสุดพ้ืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและเส้นทาง เล่ียงที่สามารถใช้
ด าเนินการได้ ก่อนการด าเนิน กิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือให้ ผู้
ที่สัญจรไป-มา และประชาชนในพ้ืนที่สามารถหลีกเล่ียงหรือใช้
เส้นทางอ่ืนแทนได้ 

- ติดต้ังตาข่าย (Safety Net) ด้านล่างโครงสร้างทางยกระดับตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกันเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่น
ลงสู่ถนนอาจณรงค์และบริเวณข้างเคียง 

พื้นที่ด าเนินการ  
- ถนนอาจณรงค์ (ทาง เข้า -ออกท่าเรือ

กรุงเทพ)  
- ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ า (บริเวณ

เหนือจุดตัดถนนอาจณรงค์) 
ดัชนีตรวจวัด  
- ชนิดและปริมาณการจราจรเข้า -ออก 

และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ย้อนหลัง 1 ปี) 
และท าการวิเคราะห์พ้ืนที่ เส่ียงต่อการ
เกิดปัญหาจราจรติดขัดในระยะก่อสร้าง 
โดยเฉพาะในช่วง เวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น 
พร้อมแผนการบริหารจัดการปัญห า
จราจรติดขัดเสนอ กทพ. พิจารณา 

ระยะเวลาและความถ่ี 
-  ตรวจนับคร้ังละ 2 วัน ต่อเนื่องตลอด 

24 ช่ัวโมง  (ครอบคลุมวันท าการและ
วันหยุดราชการ) ด าเนินการจ านวน 1 
คร้ัง ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
-  กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบ 

ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party)  
เพ่ือด าเนินการ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -32- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  - ในกรณีที่มีการปิดเส้นทาง ช่ัวคราวเพ่ือท าการก่อสร้าง ขนย้าย

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือกอง วัสดุก่อสร้างบนผิวทาง ต้องจัด
ท าทาง เบี่ ยงและมี เจ้าหน้า ที่คอยอ าน วยความสะดวกแ ก่
ยานพาหนะที่สัญจรไป-มาบนแนวเส้นทาง 

- ติดต้ังป้ายเตือน สัญลักษณ์ และเคร่ืองหมายจราจรบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน เช่น ป้ายเตือนประเภทต่างๆ ป้าย
เตือนเขตก่อสร้างด้านหน้า ป้ายลดความเร็ว ป้ายห้ามแซง และ
ป้ายทางเบี่ยง  เป็น ต้น ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อสร้าง ช่วง เ วลากลาง คืน ต้อง ติดต้ังแผง ก้ันเขตก่อสร้า ง 
สัญญาณเตือน และหลอดไฟให้แสงสว่างที่สามารถมองเห็นพ้ืนที่
เขตการก่อสร้างได้ชัดเจน 

- วางแผนการใช้เส้นทางขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการให้
ชัดเจน เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาด้านการจราจรติดขัด และเป็น
อุปสรรคต่อการสัญจรไป-มาของผู้ใช้ทาง โดยการหลีกเล่ียงการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการในช่วง เวลาเ ร่งด่วนช่วง เช้า 
(0 .00-09.00 น.) และช่วงเย็น (1 .00-18.00 น.) 

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ
ให้ปฏิบั ติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด และขับข่ียานพาหนะ
อย่างระมัดระ วัง  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุต่อตัวผู้ขับ ข่ีและผู้ใช้ทาง
ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางขนส่ง 

- ก าชับให้พนักง านขับรถบรรท ุกขับชิดซ้ายทางเสมอ เพ่ือลด
การกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของผู้ใช้ทาง 

 
 

ระยะก่อสร้าง 
พื้นที่ด าเนินการ  
- ถนนอาจณรงค์ (ทาง เข้า -ออกท่าเรือ

กรุงเทพ)  
- ถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ า  

(บริเวณเหนือจุดตัดถนนอาจณรงค์) 
ดัชนีตรวจวัด  
- ชนิดและปริมาณการจราจรเข้า -ออก 

และสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ มีการ
ก่อสร้างโครงการ และท าการวิเคราะห์
สภาพจราจร สาเหตุการเกิดปัญหาจราจร 
อุบั ติเหตุ  และแน วทางแก้ ไขปัญห า 
เสนอต่อ กทพ. 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -33- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  - ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด และความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร 
ช่ัวโมง เม่ือว่ิงผ่านพ้ืนที่ชุมชน 

- ก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ ติดป้าย
ช่ือโครงการ บริษัทรับจ้างก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งเร่ืองราวร้องเรียนได้ 

- ดูแลและจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  รวมทั้ งเคร่ืองจักร
บริเวณก่อสร้างให้ เรียบร้อย เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและป้องกัน
การกีดขวางการจราจร 

- การจัดการจราจรบริเวณพ้ืนที่ ก่อสร้าง  ให้ด าเนินการตามคู่มือ
เคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และ
งานบ ารุง รักษาทางหลวงแผ่นดิน ของกรมทางหลวง ปี  2  1 
เพ่ือเตือนให้ ผู้ใ ช้ทางทราบล่วงหน้าก่อนถึงจุดเร่ิมต้นก่อสร้าง 
โดยติดต้ังป้ายเตือนในระยะต่างๆ เช่น ติดต้ังป้ายเตือนงาน
ก่อสร้าง  ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง ข้างหน้า ป้ายเตือนลด
ความเร็ว ป้ายคนท างาน ติดต้ัง Concrete Barrier ครอบคลุม
แนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างและติดต้ังป้ายส้ินสุดเขตก่อสร้าง  

- หากกรณีพ้ืนผิวจราจรช ารุดเสียหายระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
ให้มีการซ่อมแซมและคืนสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด 

 
 
 
 
 

ระยะเวลาและความถ่ี 
- ด าเนินการทุก 1 เดือนๆ ละ 1 คร้ัง 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ  
ผู้รับผิดชอบ  
- กทพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบว่าจ้าง

บุคคลที่ 3 (Third Party) เพ่ือด าเนินการ 



 

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

ตารางท่ี 7-2  สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ 
 และทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) (ต่อ) 
 

CCCL/EPS/WPC/PDC -34- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ 
 - เม่ือเปิดด าเนินการคาดว่าจะมียานพาหนะเข้ามาใช้

ถนนโครงการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากโครงการ
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บ ริการของ
ท่าเรือกรุงเทพ และแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่าย
ถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ท าให้รถบรรทุกสินค้า
จากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทาง
เช่ือมต่อกับทางพิเศษได้โดยตรง และสามารถ
รองรับความต้องการขนส่ง สินค้าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  

- หากมีความจ าเป็นต้องปิดเส้นทางขณะตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุง
โครงการ ต้องจัดท าทางเบี่ยงและมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกแก่ยานพาหนะที่สัญจรไป-มา 

- ติดต้ัง ไฟส่องสว่างถนนบนแนวทางพิเศษ รวมทั้งแนวถนนที่ มี
แนวทางพิเศษร่วมกันและบริเวณจุดข้ึน-ลงทางพิเศษ เพ่ือช่วย
เพ่ิมวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้ทาง  

- ติดต้ังป้ายเตือน สัญลักษณ์ และเคร่ืองหมายจราจรให้ชัดเจน
บริเวณพ้ืนที่ตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงโครงการ อาทิเช่น ป้ายเตือน
ประเภทต่างๆ ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง ด้านหน้า ป้ายลดความเร็ว 
ป้ายห้ามแซง และป้ายทางเบี่ยง เป็นต้น 

- ควบคุมความเร็วและน้ าหนักของรถบรรทุก ให้อยู่ ในระดับที่
กฎหมายก าหนดและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ที่เกิดข้ึน 

- ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางเบี่ยงทางเข้าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ 

- พิจารณาปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางให้สอดคล้อง กับ
ปริมาณจราจร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้า
ด่านโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน 

- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

5. สาธารณูปโภค ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างจะมีการร้ือย้ายระบบสาธาณูปโภค ดังนี้  
- แนวสา ยไฟฟ้ าขนาด  24  KV แ ละสาย ส่ือสา ร 

รวมถึง โคมไฟส่องสว่างที่ ติดต้ังบนเสาของการ
ไฟฟ้านครหลวง  

- ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค การประปาส่วนภู มิภาค การ
รถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย  และการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เพ่ือช้ีแจง รูปแบบการก่อสร้างใน

- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -35- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- แนวท่อประปาขนาด 300 มิลลิเมตร ของประปา

นครหลวง  
- แนวท่อประปาขนาด 200 มิลลิเมตร ของประปา

นครหลวง  
- แนวท่อประปาขนาด 1 0 มิลลิเมตร ของประปา

นครหลวง  
 จะท าให้มีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ ใน

พ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ ซ่ึง ก่อนมีการ
ร้ือย้ายระบบสาธารณูปโภคทางโครงการจะต้อง มี
การเตรียมการล่วงหน้าโดยประสานงาน ไปยัง
หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคนั้นๆ เพ่ือวาง
แผนการร้ือย้ายตลอดจนต้องมีการแจ้งให้ กับผู้ที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง  และก่อนท าการร้ือย้ายระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ทางโครงการจะด าเนินการวาง
ระบบหรือวางโครงข่ายของระบบใหม่ไว้แล้ว ส าหรับ
แนวท่อน้ ามันจะไม่มีการร้ือย้ายแต่อย่างใด 

 

รายละเอียด และต าแหน่งระบบสาธารณูปโภคที่ ต้อง ร้ือย้าย 
พร้อมระบุช่วงเวลาของการร้ือย้าย เพ่ือให้หน่วยงานนั้นๆ เตรียม
แผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคไปพร้อมกับการร้ือย้าย
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพ่ือให้ช่วง เวลาการเกิดผล
กระทบส้ันที่ สุด รวมทั้ งการทดสอบการใช้งานให้สามารถ
ด าเนินการใช้งานได้ดีอย่างเดิม 

- ก่อนการร้ือย้ายระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการทุก
คร้ัง  ผู้รับจ้างก่อสร้าง ต้องประชาสัมพัน ธ์แผนการร้ือย้ายระบบ
สาธารณูปโภคให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบล่วงหน้า และแจ้งเตือน
ให้ประชาชนรับทราบก่อนท าการร้ือย้าย อย่างน้อย 1  วัน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในช่วงที่อาจมีการ
หยุดให้บริการสาธารณูปโภค เพ่ือการเช่ือมต่อระบบ เป็นต้น 

- เม่ือท าการร้ือย้ายระบบสาธารณูปโภคเสร็จ ส้ินจะต้อง เก็บกวาด
เศษดิน หิน  และเศษวัสดุต่างๆ ออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุและเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

- หากพบว่ามีการร้อง เรียนจากประชาชนหรือผู้ใช้เส้นทาง ว่า  
“งานร้ือย้ายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” ได้ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ มีอยู่เดิม ผู้ รับจ้าง ก่อสร้าง
จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

- ก าหนดระยะเวลาในการร้ือย้ายที่ชัดเจน 
- จดัท าแบบรายละเอียดแสดงต าแหน่งและชนิดของสาธารณูปโภค

ที่ต้อง ร้ือย้ายให้หน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
รับทราบ 
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CCCL/EPS/WPC/PDC -36- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
   - จัดให้ มีพนักงานจัดการจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกด้าน

การจราจรในระหว่างการร้ือย้ายระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการ
ติดต้ัง เคร่ืองห มายจราจร สัญญาณป้อง กัน อันตรายต่าง ๆ  
ให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ตลอดจนค าส่ังของเจ้าพนักงานโดยเคร่งครัด 

- ประสานงานกับหน่วยงานวิศวกรรมระบบท่อส่งน้ ามันของ 
บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด เพ่ือจัดส่ง เจ้าหน้าที่ล ง
ตรวจสอบหน้างานบริเวณที่จะท าการก่อสร้างและออกแบบ
ต าแหน่งของฐานราก เสาเข็มของการก่อสร้างหรือส่ิงปลูกสร้าง
ใดๆ ของโครงการที่อาจอยู่ ในแนวระบบท่อส่งน้ ามันหรือตัดผ่าน
ระบบท่อส่งน้ ามัน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อท่อส่งน้ ามัน 

- ช่วงที่แนวเส้นทางโครงการอยู่ในแนวระบบท่อส่งน้ ามันหรือตัด
ผ่านท่อส่งน้ ามัน ก าหนดให้มีระยะห่างของโครงสร้างต่างๆ เช่น 
ฐานราก ก าแพงกันดิน ต้อง มีระยะห่างจากผิวท่อส่งน้ ามัน  
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และการก่อสร้าง เสาเข็มต้องมีระยะห่างจาก
แนวท่อส่งน้ ามันไม่น้อยกว่า 3 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เสาเข็ม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 .  เมตร กรณีเป็นเข็มตอก และ  
ไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร กรณีเป็น เข็มเจาะ เพ่ือให้ มีพ้ืนที่ท างาน
เพียงพอส าหรับการขุดตรวจสอบหรือบ ารุงรักษาท่อส่งน้ ามันใน
อนาคต รวมถึงยืนยันว่าจะไม่มีการร้ือย้ายท่อส่งน้ ามัน 

- ในกรณีที่มีความจ าเป็น ต้องด าเนิน กิจกรรมก่อสร้างในเขตระบบ
โครง ข่ายพลังงาน ซ่ึงโครงการจะต้องขออนุญาตการด าเนินการ
ในเขตระบบโครงข่ายพลังงานจากส านักงานคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 7-2  สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ 
 และทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) (ต่อ) 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
   ก ากับกิจการพลังงาน ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2  0 
 

 ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ 
- การด าเนิน กิจกรรมในระยะด าเนินการเปิดใ ช้

เส้นทางโครงการ และงานบ ารุงรักษาตามก าหนด 
เวลา งานบ ารุง รักษาพิเศษ งานบูรณะ งานซ่อม
ฉุกเฉิน  ซ่ึง ไม่มีการร้ือย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ 
เพ่ิมเติมอันเนื่องมาจากโครงการ จึงไ ม่มีผลกระทบ
ต่อสาธารณูปโภคในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม - ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

6. การโยกย้ายและ 
การเวนคืน 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- การด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับ 

ทาง ข้ึน -ลง จะต้องท าการร้ือย้าย ส่ิงก่อสร้างใน
พ้ืนที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซ่ึง เป็น
ทรัพย์สินของการท่าเรือ  แต่อย่าง ไรก็ตามการ
ท่าเรือ  ได้มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัย
ใน ชุมชน คล อง เต ย (Smart Community)  ซ่ึ ง
พัฒนามาเพ่ือรองรับชุมชนในพ้ืนที่ของการท่าเรือ  

- เนื่องจาก พ้ืนที่ โคร งการทาง เช่ือมต่อ ท่าเรือกรุ ง เทพแล ะ  
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ที่จะท าการร้ือย้าย
ส่ิงก่อสร้างทั้งหมดอยู่ ในพ้ืนที่ของการท่าเรือ  ดังนั้นการโยกย้าย
พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเป็นไปตามแผนพัฒนาของการท่าเรือ  โดยการ
เยียวยาผู้ไ ด้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ ใน เขตพ้ืนที่การท่าเรือ  
เป็นไปตามแนวทางของการท่าเรือ  

- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการ 
- กิจกรรมในระยะด าเนินการของโครงการไม่มีการร้ือ

ย้ายเพ่ิมเติม จึงไ ม่ก่อให้ เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมใด 

- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม - ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC -38- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

8.  การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
8.1  การด าเนินงานการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
  การศึกษาความเหมาะสม  และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ( EIA) ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดช่วงการศึกษา  ตามประกาศส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี 8 มกราคม 2  2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียได้รับรู้ และ
เข้าใจโครงการ และให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และ
ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยมีการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีผ่านมา ประกอบด้วยกิจกรรม
หลักๆ ดังนี้ 
 
  1) การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีโครงการ 
   เข้าพบเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีโครงการ ท่ีมีความคุ้นเคยและเข้าใจสภาพพ้ืนท่ี และมีบทบาทส าคัญในการ
แสดงความคิดเห็น และส่งผ่านข้อมูลต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการ เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญ และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการด าเนินงาน
ในระยะต่างๆ ของโครงการ โดยด าเนินการเข้าพบ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2  2 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
   (1) ส านักงานเขตคลองเตย 
    ด าเนินการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อ านวยการเขต และเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคลองเตย 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2  2 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน   ส านักงานเขตคลองเตย โดยมี
ผู้เ ข้าร่วม ท้ังหมด จ านวน 20 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 9 คน เจ้าหน้าท่ีจาก  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จ านวน   คน และบริษัทท่ีปรึกษา   คน เข้าร่วมประชุม มีบรรยากาศการเข้าพบ
และหารือ แสดงดังรูปท่ี 8-1 
 

       
 

รูปท่ี 8-1 บรรยากาศการเข้าพบและหารือ ณ ส านักงานเขตคลองเตย 
 

   (2) ส านักงานเขตพระโขนง 
    ด าเนินการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อ านวยการเขต และเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตพระโขนง  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2  2 เวลา 13.00 - 1 .00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานเขตพระโขนง โดยมี
ผู้เ ข้าร่วม ท้ังหมด จ านวน 20 คน ไ ด้แก่ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตพระโขนง จ านวน 9 คน เจ้าหน้าท่ีจาก  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จ านวน   คน และบริษัทท่ีปรึกษา   คน เข้าร่วมประชุม โดยมีบรรยากาศ 
การเข้าพบและหารือ แสดงดังรูปท่ี 8-2 
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รูปท่ี 8-2 บรรยากาศการเข้าพบและหารือ ณ ส านักงานเขตพระโขนง 
 
  2) การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการ 
   เข้าพบผู้น าชุมชน ผู้น าทางความคิด ในพ้ืนท่ีโครงการ ท่ีมีความคุ้นเคยและเข้าใจสภาพพ้ืนท่ี และ 
มีบทบาทส าคัญในการแสดงความคิดเห็น และส่งผ่านข้อมูลต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น การพบปะหารือและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้น าชุมชน ผู้น าทางความคิดในพ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการ เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญและ  
เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการด าเนินงานในระยะต่างๆ ของโครงการ โดยด าเนินการเมื่อวันศุกร์ท่ี 2  และวันจนัทร์ท่ี 
28 ตุลาคม 2  2 มีผลการด าเนินการดังนี้ 

(1) ส านักงานเขตพระโขนง 
    ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ังท่ี 8 2  2 เมื่อวันศุกร์ท่ี 2  ตุลาคม 2  2 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 ส านักงานเขตพระโขนง โครงการได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพระโขนง ในการ
แทรกวาระการประชุมเพ่ือหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์
และน าเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการเบ้ืองต้น แผนการศึกษา และการด าเนินงานด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดการแลกเปล่ียน เสนอแนะ
ความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยมีบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปท่ี 
8-3 
 

       
 

รูปท่ี 8-3 บรรยากาศการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชน  
       ณ ส านักงานเขตพระโขนง 
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   (2) ส านักงานเขตคลองเตย 
    ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง ท่ี 9 2  2 เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 ตุลาคม 2  2  
เวลา 1 .00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน   ส านักงานเขตคลองเตย โครงการได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเขต
คลองเตย ในการแทรกวาระการประชุมเพ่ือหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ  
เพ่ือประชาสัมพันธ์และน าเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการเบ้ืองต้น แผนการศึกษา  
และการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
เกิดการแลกเปล่ียน เสนอแนะความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการ  
โดยมีบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปท่ี 8-4 
 

       
 

รูปท่ี 8-4 บรรยากาศการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชน  
      ณ ส านักงานเขตคลองเตย 

 
  3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
   เพ่ือแนะน าและช้ีแจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมท้ัง เหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนา
โครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและข้ันตอนการศึกษาท่ีส าคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชน  
หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางในการส ารวจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เ ก่ียวกับประเด็นปัญหาส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ  
โดยด าเนินการในวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2  2 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์
สวีทส์แอนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30  คน และบรรยากาศการประชุม 
แสดงดังรูปท่ี 8-5  
 

        
 

รูปท่ี 8-5 บรรยากาศการประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC -41- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

  4) การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 1  
   เพ่ือแนะน าและช้ีแจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมท้ัง เหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนา

โครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและข้ันตอนการศึกษาท่ีส าคัญ  และขอความร่วมมือจากประชาชน 
หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางในการส ารวจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับประเด็นปัญหาส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ ด าเนินการ
ในวันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2  2 ณ ห้องประชุมอุโบสถ ช้ัน 2 วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โดยกลุ่ม ท่ี 1 กลุ่มเขตคลองเตย เวลา 08.30 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มเขต 
พระโขนง เวลา 13.30 - 1 .30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8  คน และมีบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปท่ี 8-6  
 

       
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเขตคลองเตย เวลา 08.30-12.00 น. 

 

       
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเขตพระโขนง เวลา 13.30-16.30 น. 

 
รูปท่ี 8-6 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 1 

 
  5) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบ
ทางขึ้น-ลงท่ีเหมาะสม)  
   เพ่ือช้ีแจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และน าเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะสม 
พร้อมท้ังเหตุผล หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก ตลอดจนแผนการด าเนินงานในข้ันต่อไป เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมท้ัง รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับประเด็น
ปัญหาส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการในวันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2  3 เวลา 08.30 - 
12.00 น. ณ ห้องกัญญลักษณ์ ช้ัน 3 โรงแรมโฟร์วิง ส์ สุขุมวิท 2  กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 304 คน และบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปท่ี 8-7  
 



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC -42- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

        
 

รูปท่ี 8-7 บรรยากาศการประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 

 
  6) การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 2  

   เพ่ือช้ีแจงข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับผลการศึกษาโครงการ แนวเส้นทางและรูปแบบของโครงการ  
ข้อดีและข้อเสีย ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบท่ีคาดว่า  
จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ พร้อมท้ังหารือถึงความเหมาะสมและพอเพียงของรูปแบบท่ีได้ออกแบบไว้และ
มาตรการต่างๆ และช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของการออกแบบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบหรือ 
ไม่สามารถด าเนินการตามความคิดเห็นความต้องการของประชาชนได้ และแนวทางในการบรรเทาผลกระทบ 
รวมท้ัง รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เ ก่ียวกับประเด็นปัญหาส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึน  
จากการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการในวันศุกร์ท่ี 1  ตุลาคม 2  3 ณ ห้องประชุม ช้ัน   ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มท่ี 1 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานท่ี
ราชการในพ้ืนท่ีโครงการ มี ผู้เ ข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน จ านวน 33 คน และกลุ่ม ท่ี 2 ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน จ านวน 189 คน และมีบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปท่ี 8-8  

 
  7) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ)  
   เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ช้ีแจงผลการศึกษาประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ  
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมท้ังรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงจะน าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ก่อนท่ีจะน าเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)  พิจารณา
ต่อไป รวมท้ังการจัดท าข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการ ด าเนินการในวันพฤหัสบดีท่ี 1  ธันวาคม 2  3 
 
  



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC -43- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

       
กลุ่มท่ี 1 เวลา 08.30-12.00 น. 

       
กลุ่มท่ี 2 เวลา 13.30-16.30 น. 

 
รูปท่ี 8-8 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 2 

 
8.2  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ 
 
  ในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 
เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ วีดีทัศน์โครงการ ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ 
  นอกจากนี้ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ  สรุปผลการประชุมผ่านทาง  facebook 
(โครงการทางเ ช่ือมต่อท่าเรือกรุง เทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ S1)  เว็บไซต์ของโครงการ (www. 
bangkokport-s1.com) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(http:  www.publicconsultation.opm.go.th Web new_phs_proj_view P621113002) 
 
9.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
  การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ิมเติมและเปิดช่องทางการติดต่อข้อมูลของโครงการ 
ตลอดระยะเวลาการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ทางเว็บไซต์โครงการ www.bangkokport-s1.com และเฟซบุ๊ก
โครงการ “โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ S1” รวมท้ังสามารถติดต่อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทท่ีปรึกษา ได้ดังนี้ 
 
  



งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรงุเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/EPS/WPC/PDC -44- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

9.1  บริษัทท่ีปรึกษา 
 
     บริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมการทางเศรษฐกิจ  
     การเงิน และการลงทุน 
     บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
     ผู้ประสานงาน : คุณพศวร์ เลิศวิสุทธ์ิ 
     โทรศัพท์ : 0 2318  23  ต่อ 4 1 
     E-Mail : podsavee.l@chotchinda.com 
 
     บริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 

     บริษัท เอพซิลอน จ ากัด 
     ผู้ประสานงาน : คุณบุษรา เสาวภาพ 
     โทรศัพท์ : 0 2920 9930 
     E-Mail : bussara.eps@gmail.com 
 
     บริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมส ารวจและธรณีวิทยา 

     บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลต้ิง จ ากัด 
     ผู้ประสานงาน : คุณกนกเนตร ข้ึนนกคุ้ม 
     โทรศัพท์ : 0 2 83 440  
     E-Mail : kanoknet.wpc@gmail.com 
 
     บริษัทท่ีปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม 
     บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
     ผู้ประสานงาน : คุณวาลิกา ภาณุพินทุ 
     โทรศัพท์ : 0 2948  014 
     E-Mail : PDC_CON@yahoo.com 
 

9.2  หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

mailto:bussara.eps@gmail.com

