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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
 

1.  ความเป็นมาของโครงการ 
 
กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พิจารณาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง

ท่าเรือกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือที่มีความทันสมัย และรองรับต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคตได้ โดย กทท. ได้ท าการศึกษาจัดท าผังการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ 
ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือตู้สินค้า ให้มีการเก็บกองในแนวสูง รวมทั้งบูรณาการพื้นที่
ด้านหลังท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการปฏิบัติการของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 
คลังสินค้าเข้า เขตปลอดภาษีขนาดใหญ่ ลานบริหารจัดการรถบรรทุก และยังมีสถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก
อยู่ในบริเวณเดียวกัน อีกทั้ง กทท. ยังมีแผนงานในการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพให้มีความทันสมัยในการตอบสนอง 
ทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีการออกแบบปรับปรุงท่าเรือ
กรุงเทพทางด้านตะวันตกให้เป็นท่าเรืออัตโนมัติ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภายในพื้นที่ท่าเรือ และมี
การพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาถนนเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) แสดงดังรูปที่ 1-1  

สภาพการจราจรในปัจจุบันบนถนนอาจณรงค์บริเวณทางเข้าท่าเรือกรุงเทพและถนนโครงข่ายโดยรอบ
ท่าเรือกรุงเทพมีปัญหาจราจรติดขัดหนาแน่น โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น ประกอบกับปัจจุบัน
กทท. ได้ด าเนินการศึกษาวางผังแม่บทการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ขนส่งสินค้าทางน้ ารวมทั้งพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ โดยได้วางแผนโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าให้สามารถเข้า -ออก ท่าเรือ
กรุงเทพเชื่อมโยงกับระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้โดยตรง ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งและแก้ปัญหาการจราจรโดยรอบท่าเรือกรุงเทพได้ 

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

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

 
 

รูปที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ 
 

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  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ก าหนด 
  4) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือ
กรุงเทพ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -3- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ 
2) ช่วยอ านวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเชื่อมต่อ

กับทางพิเศษได้โดยตรง 
3) เพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความต้องการขนส่ง

สินค้าในอนาคต 
4) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ 

 
4.  พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 
  พื้นที่ศึกษาของโครงการตั้งอยู่บนถนนอาจณรงค์ในพื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพและเชื่อมต่อกับทางพิเศษ 
สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยมีพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมพื้นที่ 2 เขต 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองเตย 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย และแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร แสดงดังรูปที่ 4-1 

 
5.  ระยะเวลาการศึกษา 

 
  ระยะเวลาในการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ระยะเวลา 360 วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2562 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 

 
6.  ขอบเขตการศึกษาและการด าเนินงานโครงการ 
 
  ขอบเขตการศึกษาและการด าเนินงานโครงการครอบคลุมการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) 
และประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังรูปที่ 6-1 
 
7.  แนวสายทางของโครงการ 

 
แนวสายทางโครงการมีจุดเร่ิมต้นบริเวณถนนอาจณรงค์ด้านตะวันตกของคลองพระโขนง (ห่างจากคลอง

พระโขนงประมาณ 140 เมตร) และอยู่ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ก่อสร้างเป็นทางยกระดับตามแนวถนนอาจณรงค์ 
ข้ามคลองพระโขนง จากนั้นแนวสายทางจะแยกออกจากถนนอาจณรงค์ห่างจากจุดข้ามคลองพระโขนงประมาณ 
700 เมตร โดยแนวสายทางอยู่ด้านทิศเหนือของถนนอาจณรงค์ และอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่คลังน้ ามัน ปตท. 
แนวสายทางโครงการจะเข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ในบริเวณทางแยกต่างระดับ 

อาจณรงค์ ของ กทพ. รวมระยะทางโครงการประมาณ 1.80 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 4-1 โดยมีแนวคิดการก าหนด
แนวสายทางเบื้องต้น ดังนี้ 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -4- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -5- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

 
 

รูปที่ 6-1 ขั้นตอนการศึกษาและการด าเนินงานโครงการทางเชื่อมต่อทา่เรือกรุงเทพ 
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  
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CCCL/ESP/WPC/PDC -6- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

 แนวสายทางโครงการสามารถให้บริการและรองรับปริมาณการจราจรได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

 แนวสายทางโครงการไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่หรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
และแผนการพัฒนาโครงการของหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงทัศนียภาพพื้นที่โครงการ 

 แนวสายทางโครงการจะหลีกเลี่ยงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะส่งผลต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ยกเว้น
กรณีที่จ าเป็นเท่านั้น แต่ต้องไม่ท าให้มาตรฐานการออกแบบงานวิศวกรรมการทางมีความปลอดภัยที่ลดลง 

 แนวสายทางโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้าง สามารถก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว และส่งผลกระทบ
ต่อการจราจรน้อยที่สุด 
 
8.  สภาพปัญหาจราจรในปัจจุบัน 
 

จากการส ารวจสภาพจราจรบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการในปัจจุบัน พบว่า มีปัญหาการจราจรติดขัดเป็น
ประจ าบนถนนอาจณรงค์ ถนนทางรถไฟสายเก่า ถนนเกษมราษฎร์ และถนนสุนทรโกษา เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 8-
1 และรูปที่ 8-2 เนื่องจากมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพเป็นจ านวนมาก เพื่อขนส่งสินค้าไปยัง
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และขนส่ง
สินค้าไปยังจังหวัดที่อยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร เช่น จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในอนาคต กทท. จะพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรืออัตโนมัติ (Terminal Automation) ตามผลการ 
ศึกษาจัดท าผังการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Container 
Ports) รวมทั้งบูรณาการพื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับการปฏิบัติการของท่าเรือกรุงเทพ  เพื่อเป็นศูนย์
กระจายสินค้า (Distribution Center) รวมทั้งการพัฒนาการเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา- 
อาจณรงค์ (S1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและลดปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายถนนรอบท่าเรือ
กรุงเทพ จากสภาพปัญหาในปัจจุบันจะเห็นถึงความสอดคล้องกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาจราจรของ
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยโครงการได้ท าการศึกษา
รูปแบบการเชื่อมต่อแนวเส้นทางและออกแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ ส าหรับรถบรรทุกสินค้าและยวดยาน
พาหนะอ่ืนๆ ที่ต้องการเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ เพื่อระบายรถที่ออกจากท่าเรือกรุงเทพไปยังทางพิเศษสายบางนา-
อาจณรงค์ (S1) ได้โดยตรง รวมถึงการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือ
กรุงเทพ เพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ 
และเกิดประโยชน์ต่อการสัญจรของประชาชน ความเร็วเฉลี่ยของยวดยานพาหนะจะสูงขึ้น สามารถลดความ
สูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงจากสภาพการจราจรติดขัด นอกจากนี้จะเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการรองรับความ
ต้องการขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพสู่ระบบโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
9.  การด าเนินงานด้านวิศวกรรมและจราจร 
 

การด าเนินงานทางด้านวิศวกรรมและจราจร จะประกอบด้วย การส ารวจปริมาณจราจรในปัจจุบัน  
การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต การส ารวจสภาพภูมิประเทศ การเจาะส ารวจตรวจสอบดินและวัสดุ  
การคัดเลือกแนวสายทาง จากนั้นจะท าการออกแบบเบื้องต้น ประกอบด้วย การออกแบบงานทาง โครงสร้างทาง
ยกระดับ ระบบระบายน้ า งานศึกษาระบบเก็บค่าผ่านทางฯ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง และงานจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินรวมทั้งงานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ  
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CCCL/ESP/WPC/PDC -7- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -8- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 8-2 แสดงค่าความเร็วเฉลี่ยช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของวันท างาน 
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CCCL/ESP/WPC/PDC -9- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

10.  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
 
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสม

ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ โดยวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อสังคม เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
หรือต้นทุนโลจิสติกส์ การลดเวลาที่ใช้ในการเดินทาง การลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การลดอุบัติเหตุ หรือ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการ 

มีโครงการในบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการเพื่อจัดท าแผนการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อให้แผนดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน แผนธุรกิจของ กทพ. และโครงการทางเชื่อมต่อ
ท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 

 
11.  การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
   
  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) จะน าประเด็น ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญของแนวทางเลือกที่ได้รับการคัดเลือกมาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และประเมิน ผลกระทบ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ตามขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 11-1 โดยจะ
ด าเนินงานการศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
และแนวทางการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ สผ. ก าหนด 

 
12.  งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
12.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ 

 
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1) เว็บไซต์โครงการ www.bangkokport-s1.com 
2) เฟซบุ๊กโครงการ “โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ S1” 
3) เว็บไซต์ส านักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th 
4) เว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย www.exat.co.th 
5) ป้ายประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ 
6) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชน เป็นต้น 

7) สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น เช่น เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ  

บอร์ดนิทรรศการ และวีดิทัศน์ประกอบโครงการ 

 
 

http://www.publicconsultation.opm.go.th/
http://www.exat.co.th/
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รูปที่ 11-1  ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) 
 
12.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

1) การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ 
   เข้าพบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ที่มีความคุ้นเคยและเข้าใจสภาพพื้นที่ และมีบทบาทส าคัญในการ
แสดงความคิดเห็น และส่งผ่านข้อมูลต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็น จาก
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด าเนินงานโครงการ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน 

ในระยะต่างๆ ของโครงการ โดยด าเนินการเข้าพบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
(1) ส านักงานเขตคลองเตย 

ด าเนินการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อ านวยการเขต และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตคลองเตย เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานเขตคลองเตย โดยมี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 20 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 9 คน เจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย จ านวน 5 คน และบริษัทที่ปรึกษา 6 คน เข้าร่วมประชุม มีบรรยากาศการเข้าพบและหารือ 

แสดงดังรูปที่ 12-1 
  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/ESP/WPC/PDC -11- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

       
 

รูปที่ 12-1 บรรยากาศการเข้าพบและหารือ ณ ส านักงานเขตคลองเตย 
 

   (2) ส านักงานเขตพระโขนง 
ด าเนินการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อ านวยการเขต และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพระโขนง   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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 12-2 

 

       
 

รูปที่ 12-2 บรรยากาศการเข้าพบและหารือ ณ ส านักงานเขตพระโขนง 
 

2) การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการ 
   เข้าพบผู้น าชุมชน ผู้น าทางความคิด ในพื้นที่โครงการ ที่มีความคุ้นเคยและเข้าใจสภาพพื้นที่ และมี
บทบาทส าคัญในการแสดงความคิดเห็น และส่งผ่านข้อมูลต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น การพบปะหารือ 

และรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชน ผู้น าทางความคิดในพื้นที่ด าเนินงานโครงการ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ 
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานในระยะต่างๆ ของโครงการ โดยด าเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 และ 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/ESP/WPC/PDC -12- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

(1) ส านักงานเขตพระโขนง 
ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักงานเขตพระโขนง  โครงการได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพระโขนง 
ในการแทรกวาระการประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ  
เพื่อประชาสัมพันธ์และน าเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการเบื้องต้น แผนการศึกษา  
และการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้ผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
เกิดการแลกเปลี่ยน เสนอแนะความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะที ่อาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการ  
โดยมีบรรยากาศการประชุมแสดงดังรูปที่ 12-3 

 

       
 

รูปที่ 12-3 บรรยากาศการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชน  
ณ ส านักงานเขตพระโขนง 

 
(2) ส านักงานเขตคลองเตย 

ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่  9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่  28 ตุลาคม 2562  
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ส านักงานเขตคลองเตย โครงการได้รับความอนุเคาะห์จากส านักงานเขตคลองเตย
ในการแทรกวาระการประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ  
เพื่อประชาสัมพันธ์และน าเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการเบื้องต้น แผนการศึกษา  
และการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้ผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
เกิดการแลกเปลี่ยน เสนอแนะความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการ  
โดยมีบรรยากาศการประชุมแสดงดังรูปที่ 12-4 

 

       
 

รูปที่ 12-4 บรรยากาศการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้น าชุมชน  
ณ ส านักงานเขตคลองเตย 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/ESP/WPC/PDC -13- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

  3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  
   เพื่อแนะน าและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนา
โครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาที่ส าคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชน/หน่วย
ราชการ โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางในการส ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ โดยด าเนินการในวันพุธที่ 
4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์แอนด์คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 
 

  4) การประชุมกลุ่มย่อย ช่วงที่ 1  

   เพื่อแนะน าและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนา
โครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาที่ส าคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชน/หน่วย
ราชการ โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางในการส ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ โดยคาดว่าจะด าเนินการ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562  

 
  5) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
   เพื่อชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และน าเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งเหตุผล หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก ตลอดจนแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับประเด็นปัญหา
ส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563 
 
  6) การประชุมกลุ่มย่อย ช่วงที่ 2  
   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการ แนวเส้นทางและรูปแบบของโครงการ ข้อดี 
และข้อเสีย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งหารือถึงความเหมาะสมและพอเพียงของรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้และมาตรการ
ต่างๆ และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของการออกแบบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือไม่สามารถ
ด าเนินการตามความคิดเห็นความต้องการของประชาชนได้ และแนวทางในการบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2563  
 
  7) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3  
   เพื่อน าเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ชี้แจงผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะน าไปพิจารณาประกอบการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อเสนอแนะมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ก่อนที่จะน าเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป รวมทั้ง
การจัดท าข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2563 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)  

 

CCCL/ESP/WPC/PDC -14- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

13.  ติดต่อสอบถามข้อมูล 
 
  โครงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดช่องทางการติดต่อข้อมูลของโครงการตลอด
ระยะเวลาการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ทางเว็บไซต์โครงการ www.bangkokport-s1.com และเฟซบุ๊กโครงการ 
“โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ S1” รวมทั้งสามารถติดต่อหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาได้ดังนี้ 
 

13.1 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 ารวจและธรณีวิทยา 
     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 

 

13.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 


