
โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 1-1  

 

เอกสารประกอบการประชุมปัจฉมินิเทศโครงการ (สมัมนาครั้งที่ 4) 
โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาจุดเชื่อมตอ่โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
 

1  ความเป็นมาของโครงการ 

กรมทางหลวง ได้ด าเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามทิศทางของการพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม  
มาตามล าดับ โดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  
(ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ช่วงบางปะอิน-บางพลี เป็นทางหลวงพิเศษที่รองรับการเดินทางและขนส่ง
สินค้าในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีการเปิดให้บริการ  
ถึงมาบตาพุด นับเป็นเส้นทางหลักซึ่งจะเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมกับประตูของประเทศทั้งทางน้ าและทางอากาศ 
ส่งเสริมและรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
ของภาครัฐ ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปิดให้บริการโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดังกล่าวมามากกว่า 20 ปี  
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
เส้นทางเพิ่มขึ้น ทั้งที่เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง การพัฒนาพื้นที่ เชิงพาณิชย์และเขตอุตสาหกรรม รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของถนนและการใช้ประโยชน์บริเวณทางเข้า-ออก โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ผลจากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษในบางพื้นที่  
อยู่ห่างจากทางเชื่อมจุดทางเข้า-ออก ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก จะต้องเดินทางโดยอ้อมไปบนโครงข่ายถนนทั่วไป 
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวง
พิเศษฯ จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหลวงพิเศษฯ และส่งเสริมการพัฒนาของประเทศต่อไป เกิดความยั่งยืน
ในการยกระดับการให้บริการต่อผู้ใช้ทาง 
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2 วัตถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาโครงข่ายและก าหนดรูปแบบการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ที่เหมาะสม 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนาจุดเชื่อมต่อ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 
และหมายเลข 9 และแผนปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงโดยรอบ เพื่อรองรับการจราจรเข้าและออก 

3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ส าหรับการพัฒนาจุดเชื่อมต่อบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 พร้อม
ด าเนินการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) 

4) เพื่อส ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวด
ราคาและประเมินราคา การพัฒนาจุดเชื่อมต่อบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
ที่มีล าดับส าคัญสูงรวมอย่างน้อย 2 แห่ง 

5) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และด าเนินการประเมินผลกระทบ ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบ 
ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งแผน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ส าหรับจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิ เศษระหว่าง เมือง
หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ที่มีล าดับความสาคัญสูงรวมอย่างน้อย 2 แห่ง  

6) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทีต่ิดขัดบริเวณจุดเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ และตามทางคู่ขนานตลอดแนว

เส้นทางของทางหลวงพิเศษทั้ง 2 สาย ส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ยในการเดินทาง  
2) ผู้ใช้รถสามารถเข้าใชบ้ริการทางหลวงพิเศษได้สะดวก รวดเร็ว และได้รบัความสะดวกสบาย ในการเดินทาง

มากข้ึน  
3) สนับสนนุการพัฒนาพืน้ที่ตามแนวจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
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4 พื้นที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-บ้านฉาง และ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ช่วงบางปะอิน-บาง
พลีในระยะ 500 เมตรจากแนวเส้นทางโครงการ และระยะ 1 ,000 เมตร จากจุดกึ่งกลางของจุดเชื่อมต่อ
โครงข่าย รวมระยะทางประมาณ 242 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด 24 เขต/อ าเภอ และ 69 แขวง/
ต าบล รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 พื้นทีศ่ึกษาของโครงการ 
จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/เทศบาล/แขวง 

พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย  ต.พยอม / ต.ล าไทร 
ปทุมธานี อ.คลองหลวง  ต.คลองสอง / ต.คลองสาม / ต.คลองสี่ / ต.คลองห้า 

อ.ธัญบุรี  ต.รังสิต / ต.บึงยี่โถ 
อ.ล าลูกกา  ต.บึงค าพร้อย / ต.ลาดสวาย 

กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม  แขวงออเงิน 
เขตคลองสามวา  แขวงสามวาตะวันตก / แขวงบางชัน 

เขตบางเขน  แขวงท่าแร้ง 
เขตคันนายาว  แขวงคันนายาว 

เขตบึงกุ่ม  แขวงคลองกุ่ม 
เขตบางกะปิ  แขวงหัวหมาก 
เขตสะพานสูง  แขวงสะพานสูง 
เขตสวนหลวง  แขวงสวนหลวง 
เขตประเวศ  แขวงประเวศ / แขวงดอกไม้ 

เขตลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง/แขวงล าปลาทิว/แขวงคลองสามประเวศ/แขวงคลองสองต้นนุ่น/แขวงทับยาว 
สมุทรปราการ อ.บางพลี  ต.บางแก้ว / ต.บางพลีใหญ่ / ต.หนองปรือ 

อ.บางเสาธง  ต.ศรีษะจรเข้น้อย / ต.บางเสาธง 
อ.บางบ่อ  ต.เปร็ง / ต.บ้านระกาศ / ต.คลองนิยมยาตรา / ต.บางบ่อ /ต.บางพลีน้อย 

ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง  ต.บางวัว / ต.บางสมัคร / ต.พิมพา / ต.ท่าสะอ้าน / ต.บางผึ้ง / ต.เขาดิน / ต.ท่าข้าม 
ชลบุรี อ.พานทอง  ต.บ้านเก่า / ต.บางนาง 

อ.เมืองชลบุรี  ต.ดอนหัวฬ่อ / ต.นาป่า / ต.เหมือง / ต.ส านักบก / ต.หนองรี / ต.หนองข้างคอก / ต.ห้วยกะป ิ
อ.ศรีราชา  ต.ทุ่งสุขลา / ต.หนองขาม / ต.บึง / ต.สุรศักดิ์ / ต.บางพระ 
อ.บางละมุง  ต.ตะเคียนเตี้ย / ต.โป่ง / ต.หนองปรือ / ต.หนองปลาไหล / ต.นาเกลือ / ต.ห้วยใหญ่ / ต.เมืองพัทยา 
อ.สัตหีบ  ต.นาจอมเทียน / ต.พลูตาหลวง 

ระยอง อ.บ้านฉาง  ต.ส านักท้อน / ต.พลา / ต.บ้านฉาง 
รวม 7 จังหวัด  24 เขต/อ าเภอ  69 แขวง/ต าบล/เทศบาล  

ที่มา : ที่ปรึกษา  
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รูปที่ 4-1 พื้นทีศ่ึกษาของโครงการ 
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5 การศึกษาคัดเลือกจุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา 

การศึกษาคัดเลือกจุดเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9  
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง และการเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้า-ออก 
ทางหลวงพิเศษในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการ
ทางหลวงพิเศษ ลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ
รูปแบบการพัฒนา โดยพิจารณาก าหนดบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสม จากระยะห่างระหว่างทางแยกต่างระดับบนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเป็นล าดับแรก จากนั้นพิจารณา  
ก าหนดต าแหน่ง และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมเป็นล าดับถัดไป มีเกณฑ์การคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสม ดังนี้ 

 

 ระยะห่างระหว่างทางแยกต่างระดับ  
(Spacing of Interchange) 

 การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ (Land Use) 

 โครงข่ายถนน และการเข้าถึงโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง (Accessibility)  

 ล าดับชั้นถนน (Road Hierarchy)  
และสภาพการจราจร 

 ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของประชาชน 

 ผลการคัดเลือกจุดเชื่อมต่อโครงข่ายท่ีเหมาะสมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2565) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 มีจุดเชื่อมต่อที่เปิดให้บริการแล้วจ านวน 
จ านวน 12 จุด มีระยะห่างระหว่างช่วงทางแยกต่างระดับเฉลี่ยช่วงละประมาณ 5.4 กม. และเมื่อมีการพัฒนา 
จุดเชื่อมต่ออ่ืน ๆ แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการในอนาคต ท าให้มีระยะห่างระหว่างช่วงทางแยกต่างระดับลดลง
เหลือประมาณ 4.6 กม.อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระยะห่างในแต่ละช่วงทางแยกต่างระดับมีช่วงทางแยกต่างระดับที่มี
ระยะห่างมากกว่ามาตรฐาน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทล.9 เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย
พื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น จ านวนทางเข้า และออกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเพิ่มจุดเชื่อมต่อใหม่โดยผลการวิเคราะห์คัดเลือก
จุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่เหมาะสมบน ทล.9 ได้จุดเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่จ านวน 6 จุด ส่งผลให้ทล.9 มีจุดเชื่อมต่อ 
รวมจ านวน 20 จุด ท าให้มีระยะห่างระหว่างจุดเชื่อมต่อลดลงเหลือประมาณ 3.4 กม. 

ทั้งนี้ผลการจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่บนทล.9 พบว่า จุดเชื่อมต่อที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง (แผนพัฒนาระยะเร่งด่วน) คือ จุดเชื่อมต่อสะพานสูง (A8) กม.ที่ 51+700 ซึ่งเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 9 กับโครงข่ายถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า น าไปออกแบบขั้นรายละเอียด (Detailed Design) 
ในขั้นตอนต่อไป ส าหรับจุดเชื่อมต่ออ่ืน ๆ น าไปบรรจุในแผนพัฒนาระยะยาวที่สอดรับกับแผนการพัฒนาของ 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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กรมทางหลวงและหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งน าไปออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โดยสรุปต าแหน่งการพัฒนา 
จุดเชื่อมต่อใหม่ และการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อปัจจุบันได้ดังนี้ และดังแสดงในรูปที่ 5-1 

1) จุดเชื่อมต่อใหม่ตามแผนงานโครงการในอนาคต จ านวน 2 จุด ประกอบด้วย 

 จุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (A1) กม.ที่ 2+600 แผนงานกรมทางหลวง 

 จุดเชื่อมต่อทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 (A6) กม.ที่ 44+400 แผนงานการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย 

2) จุดเชื่อมต่อใหม่ที่เสนอโดยโครงการ จ านวน 6 จุด ประกอบด้วย 

 จุดเชื่อมต่อนวนคร (A2) กม.ที่ 8+000 

 จุดเชื่อมต่อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (A3) กม.ที่ 18+000  

 จุดเชื่อมต่อบึงค าพร้อย (A4) กม.ที่ 27+000  

 จุดเชื่อมต่อเทพรักษ์ (A5) กม.ที่ 37+000  

 จุดเชื่อมต่อสะพานสูง (A7) กม.ที่ 51+700 (จุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีล าดับความส าคัญสูง) 

 จุดเชื่อมต่อก่ิงแก้ว (A8) กม.ที่ 59+000 

3) จุดเชื่อมต่อที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน/ปรับปรุง จ านวน 2 จุด ประกอบด้วย 

 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับคลองหลวง (M9-3) กม.ที่ 15+170 รองรับการขยายถนนคลองหลวง  
ไปเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 352 (ปัจจุบันกรมทางหลวงศึกษาออกแบบรายละเอียดแล้ว) 

 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางแยกพระยาสุเรนทร์ (M9-6) กม.ที่ 34+600 รองรับการเชื่อมต่อ
โครงการทางพิ เศษฉลองรัช -นครนายก-สระบุรี  ของการทางพิ เศษแห่งประเทศไทย  
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาส ารวจและออกแบบรายละเอียด) 

 
 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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รูปที่ 5-1 ภาพรวมจุดเชื่อมต่อบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 
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 ผลการคัดเลือกจุดเชื่อมต่อโครงข่ายท่ีเหมาะสมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2565) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มีจุดเชื่อมต่อที่เปิดให้บริการแล้วจ านวน 
17 จุด มีระยะห่างระหว่างช่วงทางแยกต่างระดับเฉลี่ยช่วงละประมาณ 9.0 กม. และเมื่อมีการพัฒนาจุดเชื่อมต่ออ่ืน ๆ 
แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการในอนาคต ท าให้มีระยะห่างระหว่างช่วงทางแยกต่างระดับลดลงเหลือประมาณ 
7.2 กม.อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระยะห่างในแต่ละช่วงทางแยกต่างระดับมีช่วงทางแยกต่างระดับที่มีระยะห่าง
มากกว่ามาตรฐาน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทล.7 เป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจ และ 
พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้มีความต้องการเดินทาง
เพิ่มขึ้น จ านวนทางเข้า และออกที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้ งาน ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดสะสมบนทางบริการ (ทล.3701 ทล3702) และโครงข่ายถนนอ่ืน ๆ โดยรอบ จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเพิ่ม
จุดเชื่อมต่อใหม่โดยผลการวิเคราะห์คัดเลือกจุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่เหมาะสมบนทล.7 ได้จุดเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่
จ านวน 6 จุด ส่งผลให้ทล.7 มีจุดเชื่อมต่อรวมจ านวน 27 จุด ท าให้มีระยะห่างระหว่างจุดเชื่อมต่อลดลงเหลือประมาณ 
5.9 กม.รวมทั้งเสนอให้ปรับปรุงทางแยกต่างระดับในปัจจุบัน จ านวน 3 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธธิภาพการให้บริการและ
รองรับการพัฒนาพื้นที่ 

ทั้งนี้ผลการจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่าย พบว่า ทล. 7 มีระยะทางมากกว่า 158 กม. 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านปัญหาการเข้า-ออกทางพิเศษในวงกว้าง จึงพิจารณาให้มีจุดเชื่อมต่อที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง (แผนพัฒนาระยะเร่งด่วน) จ านวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อศรีราชา (B7) กม.ที่ 96+750  
จุดเชื่อมต่อบางนาง (B3) กม.ที่ 55+300 และจุดเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา (B10) กม.ที่ 147+000 ซึ่งน าไปออกแบบ
ขั้นรายละเอียด (Detailed Design) ในขั้นตอนต่อไป และจุดเชื่อมต่ออ่ืน ๆ จะน าไปบรรจุในแผนพัฒนาระยะยาวที่
สอดรับกับแผนการพัฒนาของกรมทางหลวงและหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งน าไปออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) 
โดยสรุปต าแหน่งการพัฒนาจุดเชื่อมต่อใหม่ และการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อปัจจุบันได้ดังนี้ และดังแสดงในรูปที่ 5-2 

1) จุดเชื่อมต่อใหม่ตามแผนงานโครงการในอนาคต จ านวน 5 จุด ประกอบด้วย 

 B0 จุดเชื่อมต่อศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กม.15+000 แผนงานกรมทางหลวง 

 B1 จุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 91 กม.24+100 แผนงานกรมทางหลวง 

 B4 จุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 92 แผนงานกรมทางหลวง 

 B5 จุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 72 กม.69+000 แผนงานกรมทางหลวง 

 B8 จุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 61 กม.106+400 แผนงานกรมทางหลวง 

1) จุดเชื่อมต่อใหม่ที่เสนอโดยโครงการ จ านวน 6 จุด ประกอบด้วย 

 จุดเชื่อมต่อถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (B2) กม.30+100 

 จุดเชื่อมต่อบางนาง (บ้านเก่า) (B3) กม.55+300 (จุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีล าดับความส าคัญสูง)  

 จุดเชื่อมต่อถนนข้าวหลาม (B6) กม.81+000 

 จุดเชื่อมต่อศรีราชา (B7) กม.96+750 (จุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีล าดับความส าคัญสูง) 

 จุดเชื่อมต่อหนองปรือ (B9) กม.127+500 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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 จุดเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา (B10) กม.147+000 (จุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีล าดับความส าคัญสูง
ปัจจุบันกรมทางหลวงด าเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดในโครงการ “งานส ารวจออกแบบ
รายละเอียดและจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา” แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

2) จุดเชื่อมต่อที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน/ปรับปรุง จ านวน 3 จุด ประกอบด้วย 

 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับลาดกระบัง (M7-5) กม.20+785 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 รองรับการเดินทางเชื่อมต่อจาก สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง  
(เสนอปรับปรุงโดยโครงการ) 

 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางควาย (M7-6) กม.40+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข7 รองรับการเดินทางเชื่อมต่อเมืองฉะเชิงเทรา (เสนอปรับปรุงโดยโครงการ) 

 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ (M7-15) กม.132+100 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 รองรับการขยายตัวของเมืองพัทยาทางฝั่งตะวันออก (เสนอปรับปรุงโดยโครงการ) 

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 5-2 ภาพรวมจุดเชื่อมต่อบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 
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6 รูปแบบการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่าย  
 รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับจุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีล าดับความส าคัญสูง 

จุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีล าดับความส าคัญสูง น าไปออกแบบขั้นรายละเอียด (Detailed Design) 
ประกอบด้วย  

7) จุดเชื่อมต่อสะพานสูง (A7) กม.51+700 
8) จุดเชื่อมต่อบางนาง (บ้านเก่า) (B3) กม.55+300 และ 
9) จุดเชื่อมต่อศรีราชา (B7) กม.96+750  

ส าหรับจุดเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา (B9) กม.147+000 กรมทางหลวงด าเนินการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.1.1 จุดเชื่อมต่อสะพานสูง กม.ที่ 51+700 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 

1) เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสะพานสูง 

จุดเชื่อมต่อสะพานสูงตั้งอยู่บริเวณกม.ที่ 51+700 บนช่วงทางแยกต่างระดับรามค าแหง ถึง ทับช้าง  
ซึ่งมีระยะห่างมากถึง 6 กม. ส่งผลให้ประชาชนในช่วงดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยชุมชนขนาดใหญ่ในเขตสะพานสูง  
เขตสวนหลวง เขตบางกะปิ เขตมีนบุรี ไม่มีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงทล.9 จ าเป็นต้องเดินทางผ่านทล.3901 
และ ทล.3902 ถนนรามค าแหง ถนนเสรีไทย หรือเดินทางผ่าน ทล.7 เพื่อเข้า ทล.9 ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 
กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ขนาด 8 ช่องจราจร มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากถนน
กรุงเทพกรีฑา เชื่อมต่อกับทล.3901 และ ทล.3902 แต่ไม่เชื่อมต่อกับ ทล.9 โดยตัดผ่าน ทล.9 รูปแบบสะพานข้าม 
(overpass) บริเวณ กม.ที่ 51+700 เชื่อมต่อถนนร่มเกล้า และสิ้นสุดบริเวณถนนเจ้าคุณทหาร ส่งผลให้ทล.3901 และ 
ทล.3902 มีสภาพการจราจรคับคั่งจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร รวมทั้งมีแนวโน้วการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร
จากการพัฒนาที่ดินซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสะพานสูง 
บริเวณ กม.ที่ 51+700 เพื่อรองรับปริมาณจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อการเดินทาง โดยมีรายละเอียด

สภาพจราจรช่วงทางแยกต่างระดับรามค าแหง ถึง ทับช้าง ดังแสดงในรูปที่ 6-1 
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(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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รูปที่ 6-1 สภาพพื้นทีช่่วงทางแยกต่างระดับรามค าแหง ถึง ทางแยกต่างระดบัทับช้าง 

 

2) รูปแบบการพัฒาจุดเชื่อมต่อสะพานสูง 

จุดเชื่อมต่อสะพานสูงออกแบบเป็นจุดเชื่อมต่อระดับพื้นเชื่อมต่อทล.9 กับ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า  
ผ่านช่องจราจรเลี้ยวซ้ายอิสระ 1 ช่องจราจร โดยจัดการจราจรรองรับการเดินทางเข้า และออกระหว่างทล.9 กับ  
ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้าด้วยระบบวงเวียน จ านวน 2 ช่องจราจร และผู้ใช้ทางที่ต้องการเดินทางตรง 
ในแนวทิศเหนือ และทิศใต้บนทล.3901 ทล.3902 สามารถเดินทางได้ผ่านทางลอดช่วงสั้นจ านวน 3 ช่องจราจร 
ส าหรับผู้ใช้ทางที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้า และออกจากถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า สามารถเดินทางได้ 2 รูปแบบ 
ประกอบด้วย เลี้ยวขวาด้วยสัญญาณไฟจราจร (รถจาก ทล.3901 และรถจาก ทล.3902 เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีนครินทร์-
ร่มเกล้า) และเลี้ยวขวาผ่านจุดกลับหยดน้ า เพื่อให้ลักษณะการเดินทางมีความเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
ทาง อย่างไรก็ตาม ส าหรับรถขนาดใหญ่ที่มีความสูงมากกว่า 3.0 ม. จะไม่สามารถเดินทางในแนวทิศเหนือ และใต้ 
ตาม ทล.3901 และ 3902 ได้โดยตรง  

โดยมีรายละเอียดรูปแบบการพัฒา ภาพทัศนียภาพ 3 มิติ ดังแสดงในรูปที่ 6-2 ถึง รูปที่ 6-3 
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(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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รูปที่ 6-2 รูปแบบการพัฒาจุดเชื่อมต่อสะพานสูง  
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รูปที่ 6-3 ภาพทัศนียภาพ 3 มิติ (Perspective) จดุเชื่อมต่อสะพานสูง 
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6.1.2 จุดเชื่อมต่อบางนาง กม.ที่ 55+300 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

1) เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อบางนาง 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะกง ถึง พนัสนิคม มีระยะห่างระหว่าง
ทางแยกต่างระดับมากถึง 18.6 กม. โดยไม่มีจุดเชื่อมต่ออ่ืน ๆ ประกอบกับในปัจจุบันพื้นที่ในชว่งดังกล่าวมีแหล่งดึงดดู
การเดินทางส าคัญ คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี พื้นที่ 27,000 ไร่ มีผู้อาศัยมากกว่า 209,000 คน ส่งผลให้
การสัญจรของรถบรรทุกเพื่อกิจกรรมทางอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบนถนนคู่ขนาน และ
ถนนสายรองกระทบทล.7 รบกวนการเดินทางของประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยในอนาคตพื้นที่บริเวณ
ทางด้านทิศเหนือของทล.3466 (ถนนบ้านเก่า) ได้ถูกก าหนดเป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เร่ืองแผนผังการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ 
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีแผนการพัฒนาขยายพื้นที่นคิมอุตสาหกรรม (Smart City 2) เนื้อที่ประมาณ 8,225 ไร่ 
คาดการณ์จ านวนผู้อาศัยประมาณ 65,000 คน รวมทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงการทาง
เชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ซึ่งมีจุดขึ้น-ลงบริเวณทล.3466 (ถนนบ้านเก่า) และทล.361 และ
กรมทางหลวงมีแผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 92 ช่วงชลุบรี – สระบุรี ซึ่งมีแนวเส้นทางตัดผ่าน
พื้นที่ในช่วงทางแยกต่างระดับบางปะกง ถึง พนัสนิคม ส่งผลให้เกิดความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มการ
เพิ่มข้ึนของปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น บนทล.3466 (ถนนบ้านเก่า) และโครงข่ายถนนอ่ืน ๆ ภายในพื้นที่ ดังนั้นจึง
มีความจ าเป็นในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อใหม่ในช่วงทางแยกต่างระดับบางปะกง ถึง พนัสนิคม รองรับการพัฒนาพื้นที่

ข้างต้น โดยมีรายละเอียดสภาพจราจรช่วงทางแยกต่างระดับบางปะกง ถึง พนัสนิคม ดังแสดงในรูปที่ 6-4 

 

รูปที่ 6-4 สภาพพื้นที่ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะกง ถึง ทางแยกต่างระดับพนัสนิคม 
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(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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2) รูปแบบการพัฒาจุดเชื่อมต่อบางนาง 

จุดเชื่อมต่อบางนาง เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทล.7 ช่วงกม.ที่ 55+300 และถนนตัดใหม่เชื่อมต่อทล.7 และ
ทล.3127 โดยโครงเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อทล.7 รูปแบบทางแยกต่างระดับทรัตเป็ต (Trumpet Interchange) เข้าสู่
ถนนตัดใหม่เชื่อมทล.7 กับทล.3127 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ระยะทาง
ประมาณ 6 กม. และมีทางบริการ (Service Road) ส าหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชุมชน โดยไม่ต้องเข้า
ถนนตัดใหม่ ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ขนานถนนตัดใหม่ โดยในช่วงกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+000 ของถนนตัด
ใหม่จะมีการควบคุมการเข้าออก มีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณ กม.ที่ 0+600 ช่วงกม.ที่ 1+000 ถึง กม.ที่ 
5+500 จะมีทางเข้า และออกกระหว่างถนนตัดใหม่กับทางบริการ จ านวน 5 จุด ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่นสายบ้าน
แหลมแค – บ้านบางนาง (ทางรองเป็นสะพานยกข้ามทางหลัก) พื้นที่ชุมชนตามแนวถนนตัดใหม่ (เชื่อมต่อผ่านทาง
บริการ) และถนนท้องถิ่นอบจ.ชลบุรี สายบางหัก - พานทอง (ทางรองเป็นสะพานยกข้ามทางหลัก) และหลังจากกม.ที่ 
5+500 เป็นต้นไปเปิดให้บริการถนนตัดใหม่เป็นทางหลวงธรรมดาไม่มีทางบริการ นอกจากนี้ มีการเปิดจุดเชื่อมต่อกับ 
ทล.7 เพิ่มอีก2 จุด บริเวณทางแยกต่างระดับ ประกอบด้วย ทางออกจาก ทล.7 (มาจากกทม.) เข้า ทล.3701 และ 
ทางเข้าทล.7 จากทล.3702 (จากพื้นที่พานทอง) ผ่านด่านจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบ M-Flow 

โดยมีรายละเอียดรูปแบบการพัฒา ภาพทัศนียภาพ 3 มิติ ดังแสดงในรูปที่ 6-5 ถึง รูปที่ 6-6 

ส าหรับการออกแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางจุดเชื่อมต่อบางนางมีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางจ านวน 2 ชุด ดังนี้ 

 ชุดที่ 2 ด่านจัดเก็บค่าผ่านทางบริเวณถนนตัดใหม่ ให้บริการเป็นด่านขวางถนนรูปแบบเดียวกับด่าน
จัดเก็บค่าผ่านทางอ่ืนๆ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ในปัจจุบันผสมกับการให้บริการ

ด่านจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบ M-Flow จ านวน 2 ด่าน (ดังรูปที่ 6-7) ประกอบด้วย 

(1) ด่านขาออกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร และระยอง
เข้าสู่ถนนตัดใหม่มุ่งทางหลวงหมายเลข 3127  

(2) ด่านขาเข้าทางหลวงพิ เศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มุ่ งกรุง เทพมหานคร และระยอง  
จากถนนตัดใหม่ 

 ชุดที่ 2 ด่านจัดเก็บค่าผ่านทางบริเวณทางแยกต่างระดับ ให้บริการเป็นด่านจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีช่องส าหรับจัดเก็บค่าผ่านทาง ส าหรับผู้ใช้บัตร MTC/ETC และผู้ลงทะเบียนใช้ด่าน

รูปแบบ M-Flow จ านวน 2 ด่าน (ดังรูปที่ 6-8) ประกอบด้วย 

(1) การเข้าออกด่าน M-FLOW คู่ทิศเหนือ  
- ด่านขาออกจากทล.7 ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร เข้าทางหลวงหมายเลข 3701 มุ่งใต้ไปอ าเภอพานทอง 
- ด่านเข้าทล.7 จากทล.3702 มุ่งกรุงเทพมหานครผ่านวงเวียนระดับพื้น 

(2) การเข้าออกด่าน M-FLOW คู่ทิศใต ้ 
- ด่านขาออกจากทล.7 ซึ่งมาจากระยอง เข้าทางหลวงหมายเลข 3702  
- ด่านเข้าทล.7 จากทล.3701 มุ่งระยอง 
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รูปที่ 6-5 รูปแบบการพัฒาจุดเชื่อมต่อบางนาง 
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รูปที่ 6-6 ภาพทัศนียภาพ 3 มิติ (Perspective) จดุเชื่อมต่อบางนาง 
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รูปที่ 6-7 ช่วงด่านจัดเก็บค่าผ่านทางบริเวณบบถนนตดัใหม่ 

  
การเข้าออกด่าน M-FLOW คู่ทิศใต้ การเข้าออกด่าน M-FLOW คู่ทิศใต้ 

รูปที่ 6-8 ช่วงด่านจัดเก็บค่าผ่านทางบริเวณทางแยกต่างระดับ 
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6.1.3 จุดเชื่อมต่อศรีราชา กม.ที่ 96+750 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

1) เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อศรีราชา 

จุดเชื่อมต่อศรีราชาตั้งอยู่บริเวณ กม.ที่ 96+750 บน ทล.7 ในช่วงทางแยกต่างระดับบางพระ ถึง หนองขาม 
มีปริมาณจราจรบนช่วงถนน 74,600 คัน/วัน อัตราการเติบโต -7.2% ต่อปี (พ.ศ. 2558-2562) มีเส้นทางพาดผ่าน
พื้นที่เมืองชลบุรี และเมืองศรีราชา ซึ่งมีประชากร 457,000 คน และ 404,000 คนตามล าดับ และมีสภาพพื้นที ่
โดยส่วนใหญ่ตามแนว ทล.7 เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น พื้นที่ EECd ท่าเรือแหลมฉบัง  
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต้น จึงมีรถบรรทุกใช้บริการเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ ทล.7 ช่วงทางแยกต่างระดับ
บางพระ-หนองขาม มีระยะห่างระหว่างทางแยกต่างระดับมากถึง 21 กม. โดยไม่มีจุดเชื่อมต่ออ่ืน ๆ รวมทั้งมีทางแยก
สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกหนองยายบู่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบน ทล.3701 และ ทล.3702 
ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการลดลงของปริมาณจราจรบน ทล.7 ในช่วงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าผู้ใช้ทางเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เดินทางจาก ทล.7 เป็นการเดินทางบน ทล.3701 และทล.3702 มากขึ้น จากการที่กรมทางหลวงปรับเป็นระบบ
จัดเก็บค่าผ่านทางระบบปิดในปี พ.ศ. 2560  

โดยจากทบทวนการพัฒนาโครงการโดยรอบพื้นที่ศึกษา พบว่า  ในปี พ.ศ. 2566 กรมทางหลวงมีแผน 
จะพัฒนาศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ศรีราชา บริเวณ กม.ที่ 93+500 บน ทล.7 พร้อมเปิดให้บริการด่าน
จัดเก็บค่าผ่านทางเพิ่มจ านวน 2 ด่าน โดยผู้ใช้ทางสามารถเดินทางเข้า ทล.7 จาก ทล.3702 และเดินทางออกจากทล.
7 เข้าสู่ ทล.3702 ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณจราจรให้โครงข่าย ทล.3701 และ ทล.3702 โดยเฉพาะ ทล.3241 (ถนน
สวนเสือศรีราชา) เนื่องจากการเดินทางออกจาก ทล.7 บริเวณศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาเข้า ทล.3701 มุ่งเมืองศรีราชา
สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย 1) การเดินทางเลี้ยวขวาด้วยการกลับบน ทล.3241 และ 2) การ

เดินทางเลี้ยวขวาบริเวณทางแยกหนองยายบู่ โดย
คาดว่าพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ทางโดยส่วน
ใหญ่จะเลือกการเดินทางในรูปแบบที่ 1 มากกว่า
รูปแบบที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันทางแยกหนองยายบู่
ประสบปัญหาการจราจรติดขัดมีแถวคอยสะสม
ยาว 800 เมตร ซึ่งการเดินทางในรูปแบบที่ 1 จะ
ก่อให้เกิดการชะลอตัวการจราจรและน าไปสู่
ปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน  
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รูปที่ 6-9 สภาพพื้นที่ช่วงทางแยกต่างระดับบางพระ ถึง ทางแยกต่างระดับหนองขาม  

 

2) รูปแบบการพัฒาจุดเชื่อมต่อศรีราชา 

จุดเชื่อมต่อศรีราชาออกแบบเป็นสะพานข้ามทางแยกหนองยายบู่ (Overpass) มีความสูงช่องลอด (Vertical 
Clearance) 5.00 เมตร เทียบท่าขนาดช่องลอดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นสะพานข้ามทางแยกขนาด 2 ช่องจราจร ความ
กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร รวมทั้งได้ด าเนินการปรับปรุงผิวทางบนทล.3702 จากผิวทางชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต 

เป็นผิวทางชนิดคอนกรีต เฉพาะช่วงทางแยกหนองยายบู่โดยมีรายละเอียดรูปแบบการพัฒา ภาพทัศนียภาพ 3 มิติ  

ดังแสดงในรูปที่ 6-10 ถึง รูปที่ 6-11 
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รูปที่ 6-10 รูปแบบการพัฒาจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อศรีราชา 
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รูปที่ 6-11 ภาพทัศนียภาพ 3 มิติ (Perspective) จดุเชื่อมตอ่ศรีราชา 
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อย่างไรก็ภายหลังเมื่อแผนการพัฒนาแนวถนนใหม่ตามผังเมืองศรีราชาซึ่งมีแนวเส้นทางเชื่อมจากถนนลูกเสือ
เชื่อม ทล.3702 บริเวณศูนย์บริการทางหลวงศรีราชามีความชัดเจน เสนอให้กรมทางหลวงพิจารณาเพิ่มทางเข้า ทล.7 ใน
ทิศมุ่งระยอง และทางออกจาก ทล.7 ซึ่งมาจากระยอง เข้าเมืองศรีราชา เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเข้า-
ออก ทล.7 บริเวณศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาให้สามารถเดินทางเข้าออกได้สมบูรณ์ 
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รูปที่ 6-12 รูปแบบเบื้องต้นส าหรับพัฒนาจุดเชื่อมต่อทล.7 กับถนนผังเมืองศรีราชา 

 รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับจุดเชื่อมต่อโครงข่ายบรรจุในแผนระยะยาว 

6.2.1 รูปแบบการพัฒนาโครงการของจุดเชื่ อมต่อโครงข่ายในแผนการพัฒนาจุดเชื่ อมต่อระยะยาว  
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 

1) จุดเชื่อมต่อนวนคร (A2) กม.8+000  

จุดเชื่อมต่อนวนคร เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 กับ โครงการก่อสร้างถนน
จากแยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด้านตะวันออก (ตามแผนงานกรมทางหลวง) 
ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับรูปแบบ Partial Cloverleaf Interchange ผสมกับการจัดการจราจรด้วยสัญญาณไฟ
จราจรระดับพื้น โดยรองรับคู่การเดินทางหลักด้วยการเลี้ยวขวาอิสระผ่านช่องจราจรแบบวน (Loop Ramps) เชื่อมต่อเข้า
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  

 
รูปที่ 6-13 รูปแบบจุดเชื่อมต่อนวนคร (A2) กม.8+000  

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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2) จุดเชื่อมต่อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (A3) กม.18+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 

จุดเชื่อมต่อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ออกแบบเป็นทางแยกระดับพื้นรูปแบบ Partial Cloverleaf Interchange 
with Roundabout ผสมกับการจัดการจราจรด้วยวงเวียน ซึ่งเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 กับถนนตัด
ใ ห ม่ ข น า ด  4  ช่ อ ง จ ร า จ ร เ ชื่ อ ม ถ น น โ ย ธิ ก า ร คู ค ต  กั บ ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท  ป ท . 3 0 1 0  ผ่ า น 
สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) คลองหลวง โดยให้ถนนตัดใหม่เป็นสะพานข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 ซึ่งจัดการจราจรเข้า-ออก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด้วยวงเวียน และจุดกลับรถหยดน้ าบนถนน
ตัดใหม่ โดยในการก่อสร้างทางแยกจะใช้พื้นที่ร่วมกับพื้นที่สถานที่บริการทางหลวงคลองหลวง  

 
รูปที่ 6-14 รูปแบบจุดเชื่อมต่อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (A3) กม.18+000   



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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3) จุดเชื่อมต่อบึงค าพร้อย (A4) กม.27+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 

จุด เชื่ อมต่อบึ งค าพร้อย ออกแบบเป็นทางแยกต่ างระดับ รูปแบบ Partial Cloverleaf Interchange  
เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 กับ ถนนตัดใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อทางหลวงชนบท  
ปท.3017 กับทางหลวงชนบท ปท.3004 โดยรองรับคู่การเดินทางหลักด้วยการเลี้ยวขวาอย่างอิสระผ่านช่องจราจรแบบวน (Loop 
Ramps) และจัดการจราจรด้วยจุดกลับรถหยดน้ า  

 

รูปที่ 6-15 รูปแบบจุดเชื่อมต่อบึงค าพร้อย (A4) กม.27+000  

 

4) จุดเชื่อมต่อเทพรักษ์ (A5) กม.37+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 

จุดเชื่อมต่อเทพรักษ์ ออกแบบโดยยึดแนวคิดการออกแบบของโครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนน
สุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ ของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก และท าการออกแบบเพิ่มจาก
แบบของกรุงเทพมหานคร โดยออกแบบเป็นทางแยกระดับพื้นเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 กับ ทาง
หลวงหมาย เลข  3901  และ  3902  และ โครงกา รก่ อสร้ า ง ถนนรั ตน โกสิ นท ร์ ส ม โภช -ถนนนิ มิ ต ใ หม่   
โดยเปิดทางเข้า-ออกผ่านช่องจราจรเลี้ยวซ้ายอิสระ 1 ช่องจราจร ควบคุมการเดินทางด้วยวงเวียนระดับพื้นจ านวน  
2 ช่องจราจร และก่อสร้างทางลอด (Underpass) ช่วงสั้น จ านวน 2 ช่องจราจร เพื่อให้รถทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 
3901 และ 3902 สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการเลี้ยวขวาจะควบคุมการเลี้ยวด้วยสัญญาณไฟจราจร  

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 6-16 รูปแบบจุดเชื่อมต่อเทพรักษ์ (A5) กม.37+000  

 

5) จุดเชื่อมต่อกิ่งแก้ว (A8) กม.59+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 

การพัฒนาจุดเชื่อมต่อก่ิงแก้วมีข้อจ ากัดด้านพื้นที่ในการพัฒนาจึงออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับรูปแบบวงเวียน
ยกระดับ เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 กับ ทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 โดยรองรับคู่การ
เดินทางในทิศเหนือมุ่งทิศตะวันออก และตะวันตก คือคู่การเดินทางจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด้านทิศ
เหนือกับทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 และซอยกาญจนาภิเษก 39 (เชื่อมต่อทางหลวงชนบท สป.4008 และถนน
กิ่งแก้ว) จึงมีความเหมาะสมต่อการพัฒนามากกว่าทางเลือกที่ 1 รวมทั้งเป็นทางเลือกที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และเป็นรูปแบบที่อ านวยความสะดวกให้ประชาชนฝั่งตะวันตก และตะวันออก สามารถเชื่อมต่อกันได้ 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 6-17 รูปแบบจุดเชื่อมต่อกิ่งแก้ว (A8) กม.59+000  

6.2.2 รูปแบบการพัฒนาโครงการของจุดเชื่ อมต่อโครงข่ายในแผนการพัฒนาจุดเชื่ อมต่อระยะยาว  
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

1) จุดเชื่อมต่อถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (B2) กม.30+100 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

จุดเชื่อมต่อถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับรูปแบบ Trumpet Interchange เชื่อมต่อ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 กับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี และจัดการจราจรบริเวณจุดตัดถนนรัตนโกสินทร์ 
200 ปีด้วยวงเวียนและด าเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบระบบปิดแบบด่านแบบขวางถนน (Barrier Type) 

 

รูปที่ 6-18 รูปแบบจุดเชื่อมต่อถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (B2) กม.30+100   



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
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2) จุดเชื่อมต่อถนนข้าวหลาม (B6) กม.81+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

จุดเชื่อมต่อถนนข้าวหลาม เป็นการเพิ่มจุดเชื่อมต่อโดยเปิดทางเข้า (Entrance Ramp) ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมื องหมายเลข 7 ท า งหลว งหมาย เ ลข  3701  และ ถนนข้ า วหล ามมุ่ ง ใ ต้ ไ ปพั ท ย า  และ เปิ ดท า งออก  
(Exit Ramp) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 จากพัทยา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3702 และถนนข้าวหลาม รวมทั้ง
ด าเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบระบบปิดแบบด่านแบบขวางถนน (Barrier Type) 

 

รูปที่ 6-19 รูปแบบจุดเชื่อมต่อถนนข้าวหลาม (B6) กม.81+000  

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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3) จุดเชื่อมต่อหนองปรือ (B9) กม.127+500 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

จุดเชื่อมต่อหนองปรือ ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับรูปแบบ Trumpet Interchange เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 กับถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน ซึ่งมีโครงข่ายถนนเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 และจัดการจราจร
บริเวณจุดตัดถนนทุ่งกลม-ตาลหมันด้วยสัญญาณไฟจราจร โดยการพัฒนาจุดเชื่อมต่อหนองปรือจะช่วยกระจายปริมาณ
จราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งจะเดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนี้เมื่อเปิดให้บริการ
จะมีปริมาณการเดินทางเข้า-ออกสูง อย่างไรก็ตามการพัฒนาจุดเชื่อมต่อหนองปรือควรด าเนินการภายหลังการปรับเปลีย่น
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นรูปแบบ Multilane Free Flow  

 

รูปที่ 6-20 รูปแบบจุดเชื่อมต่อหนองปรือ (B9) กม.127+500   



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
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6.2.3 รูปแบบที่เหมาสมส าหรับปรับปรุงจุดเชื่อมต่อปัจจุบัน 

1) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับลาดกระบัง (M7-5) กม.20+785 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
7 

จากประเด็นปัญหาความไม่สะดวกในการเข้าถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ของรถบรรทุกจากสถานี
บรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ( Inland Container Depot : ICD) จึงพิจารณาปรับปรุงทางแยกต่างระดับ
ลาดกระบังด้วยการเพิ่มทางเข้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 จากถนนคู่ขนาน (ทางหลวงหมายเลข 3701) ในทิศ
มุ่งชลบุรี โดยรถบรรทุกจากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เดินทางมุ่งชลบุรีโดยวิ่งบนถนนคู่ขนานระยะทาง 
6.8 กิโลเมตร จนถึงบริเวณ กม.20+300 เดินทางเข้าสู่วงเวียนระดับพื้นเพื่อตรงเข้าสะพานยกระดับ (On-Ramp) เข้าสู่ทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มุ่งชลบุรี  

 
รูปที่ 6-21 รูปแบบปรับปรุงทางแยกต่างระดับลาดกระบัง (M7-5) กม.20+785   



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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2) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางควาย (M7-6) กม.40+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

ปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางควายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  
กับแผนพัฒนาถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา รองรับการเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าเมืองฉะเชิงเทราได้โดยตรง 
และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางลหวงหมายเลข 314 (ถนนสิริ โสธรเชื่อมเข้า เมืองฉะเชิง เทรา)  
จึงพิจารณาให้มีการปรับปรุงเพิ่มทางเข้า-ออกบริเวณทางแยกต่างระดับบางควาย โดยออกแบบให้คู่การเดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร เข้าเมืองฉะเชิงเทราด้วยการเลี้ยวซ้ายอิสระ และเมืองฉะเชิงเทราเลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพมหานคร ด้วยช่อง
จราจรแบบวน (Loop Ramp) คู่การเดินทางจากชลบุรีเข้าเมืองฉะเชิงเทรารูปแบบ Semi-Directional Ramp และการ
เดินทางจากเมืองฉะเชิงเทราเข้าชลบุรีด้วยการเลี้ยวซ้ายแบบ Directional Ramp และเดินทางเข้าและออกจากบางบ่อ
ด้วยการเลี้ยวซ้ายอิสระ 

 

รูปที่ 6-22 รูปแบบปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางควาย (M7-6) กม.40+000   
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3) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ (M7-15) กม.132+100 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
7 

ปรับปรุงทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยาทางฝั่งตะวันออกของทล.7  
ซึ่งขยายตัวมาจากพ้ืนที่เมืองตามแนวชายฝั่งทะเล โดยออกแบบให้พ้ืนที่เมืองทางฝั่งทิศะวันออก และทิศตะวันตกสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อได้ทล.7 โดยสะดวกผ่านการเชื่อมต่อทล.3 ทล.7 และทล.331 โดยออกแบบให้คู่การเดินทางจาก
กรุงเทพฯเข้าพ้ืนที่ฝั่งทิศตะวันออกของทล.7 ด้วยการเลี้ยวซ้ายอิสระ มุ่งทล.331 และพ้ืนที่ฝั่งทิศตะวันออก 
ของทล.7 เลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพมหานครด้วยช่องจราจรแบบวน (Loop Ramp) คู่การเดินทางจากอู่ตะเภาเข้าสู่ 
พ้ืนที่เมืองทางฝั่งทิศะวันออกรูปแบบ Semi-Directional Ramp และการเดินทางจากพ้ืนที่ฝั่งทิศตะวันออกของทล.7 
เข้าอู่ตะเภาด้วยการเลี้ยวซ้ายอิสระระดับพ้ืน  

 

รูปที่ 6-23 รูปแบบปรับปรุงทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ (M7-15) กม.132+100  
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7 แผนการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

การวางแผนการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพิจารณาร่วมกันระหว่างแผนการพัฒนา
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางด่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการศึกษาของโครงการซึ่งเป็นการศึกษาพัฒนาจุด
เชื่ อมต่ อ ใหม่ และปรับปรุ งจุ ด เชื่ อมต่ อบนทางหลวงพิ เศษระหว่ า ง เมื องหมาย เลข 7  และหมาย เลข 9  
ซึ่งได้ก าหนดจุดที่มีความเหมาะสมจ านวนทั้งสิ้น 15 จุด เพื่อให้การก าหนดช่วงเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงการอ่ืน ๆ สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดปัจจัยในการประเมินและ

จัดล าดับในการพัฒนาโครงการออกเป็น 4 ด้าน ดังแสดงในรูปที่ 7-1 

 
รูปที่ 7-1 ปัจจัยในการประเมินและจัดล าดบัความส าคัญโครงการ 

จากการศึกษาได้ก าหนดแผนการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ และการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อในปัจจุบัน 
ซึ่งเสนอโดยโครงการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ แผนพัฒนาระยะสั้น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จ านวน 6 โครงการ แผนพัฒนา
ระยะกลาง 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) จ านวน 4 โครงการ และแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2576-2585) จ านวน 5 

โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 7-2 

 
รูปที่ 7-2 แผนการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายใหมบ่นทล.7 และทล.9 
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8  ผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พบว่า จุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 และหมายเลข 7 ที่มีล าดับความส าคัญสูง (เร่งด่วน) มีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่  

จุดเชื่อมต่อสะพานสูง กม.51+700 (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9) เป็นการก่อสร้าง
จุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 บริเวณ กม.51+700 โดยเปิดจุดเข้า -ออกระดับพ้ืนเชื่อมต่อ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 กับถนนสายรอง (ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า) ผ่านวงเวียนทั้งฝั่ง
ตะวันออกและตะวันตก และก่อสร้างทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 3901 และทางหลวงหมายเลข 3902 เพ่ือให้
รถทางตรงในถนนคู่ขนาน (ทางหลวงหมายเลข 3901 และทางหลวงหมายเลข 3902) สามารถเดินทางได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยพ้ืนที่ศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อม ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 

จุดเชื่อมต่อบางนาง กม.55+300 (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7) เป็นการก่อสร้างจุดเชื่อม
ต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณกม.ที่ 55+300 กับถนนตัดใหม่เชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหมายเลข 7 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 3127 โดยออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับรูปแบบ Trumpet 
Interchange ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลท่าข้าม 
ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และต าบลบางนาง ต าบลเกาะลอย ต าบลหน้าประดู่ ต าบลโคก
ขี้หนอน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

จุดเชื่อมต่อศรีราชา กม.96+750 (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7) เป็นการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกหนองยายบู่บนทางหลวงหมายเลข 3701 และ3702 โดยไม่มีการเปิดทางเข้า (Entrance Ramp) 
และทางออก (Exit Ramp) ระหว่างถนนคู่ขนานในปัจจุบันกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 โดยพ้ืนที่
ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของของต าบลสุรศักดิ์ และต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) พบว่า การพัฒนาจุดเชื่อมต่อสะพานสูง 
กม.51+700 (M9) และจุดเชื่อมต่อบางนาง กม.55+300 (M7) เข้าข่ายประเภทโครงการซึ่งต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ล าดับ 19 ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ และข้อ 20.7 พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี 
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง เพ่ือเสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการ  

ส าหรับจุดเชื่อมต่อศรีราชา กม.96+750 (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7) เป็นการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 โดยไม่มีการเปิดทางเข้า-ทางออก ระหว่างถนนคู่ขนานกับทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 รวมทั้งไม่พบว่ามีพ้ืนที่อนุรักษ์อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ จึงไม่เข้าข่ายต้องจัดท า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา จึงเสนอให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ส าหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของจุดเชื่อมต่อสะพานสูง กม.51+700 ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 และจุดเชื่อมต่อบางนาง กม.55+300 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 
สรุปได้ดังนี้  

8.1 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จุดเชื่อมต่อสะพานสูง กม.51+700  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จุดเชื่อมต่อสะพานสูง กม.51+700 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 เป็นการน าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลางถึงระดับสูงจากผลการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) มาศึกษาเพ่ิมเติม โดยน ารายละเอียดกิจกรรมการก่อสร้าง สภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน และผลจากการส ารวจภาคสนามมาประกอบการพิจารณาคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ สามารถสรุปปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ
เพ่ือน าไปศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด จ านวน 22 ปัจจัย ได้แก่ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ : จ านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา น้ าผิวดิน 
อากาศและบรรยากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ : จ านวน 3 ปัจจัย คือ นิเวศวิทยาทางน้ า สัตว์ในระบบนิเวศ 
และพืชในระบบนิเวศ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : จ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  
และการควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต : จ านวน 10 ปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจ-สังคม การโยกย้ายและการเวนคืน  
สาธารณสุข อาชีวอนามัย อุบัติเหตุและความปลอดภัย ความปลอดภัยในสังคม สุขาภิบาล ผู้ใช้ทาง 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และสุนทรียภาพ 

ส าหรับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของจุดเชื่อมต่อสะพานสูง กม.51+700 (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9) แสดงดังตารางท่ี 8-1 

 
 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ   
1.1 ทรัพยากรดิน   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบจากการสูญเสียดินหรือการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม 
: การก่อสร้างทางลอด มีปริมาณดินขุด 13 ,040 ลบ.ม. ท าให้ เกิด 
การเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เน่ืองจากดิน
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษาเป็นชุดดินบางกอก ซ่ึงสามารถพบได้ท่ัวไปในพื้นท่ี
บริเวณน้ี และมีปริมาณดินขุดปริมาณท่ีน้อย จึงท าให้เกิดผลกระทบในระดับต่ า 
ผลกระทบต่อการปนเปื้อนในดิน : การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นของ
เครื่องจักรภายในโรงซ่อมบ ารุงตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีบ้านพักคนงาน ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีของประชาชน (47P 683991E 1521154N) บริเวณแขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หากไม่มีการจัดการท่ีเหมาะสม จะเกิด 
การรั่วไหลท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ ามันในดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และมีพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบจ ากัดอยู่ภายในขอบเขตโรงซ่อมบ ารุงเท่าน้ัน ผลกระทบอยู่ใน
ระดับต่ า 
ผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน : งานดิน งานทาง การก่อสร้าง
ทางลอด อาจมีตะกอนดินถูกพัดพาไหลลงสู่คลองหลวง คลองทับช้างบน 
คลองทับช้างล่าง และคลองวังใหม่  อาจท าให้ความขุ่นเพิ่มสู งขึ้ น  
แต่เน่ืองจากการขุดเปิดหน้าดินและถมคันทางด าเนินการเฉพาะบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง จึงอาจเกิดการชะล้างพังทลายของดินเฉพาะการก่อสร้าง 
ริมตลิ่งในช่วงท่ีฝนตกหนักเท่าน้ัน รวมท้ังพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีอัตราการชะล้าง
พังทลายของดินในระดับน้อยมาก (0-2 ตัน/ไร่/ปี) จึงคาดว่ามวลดินจะถูก
ชะล้างพังทลายในปริมาณน้อยมาก ถือเป็นผลกระทบในระดับต่ า 

1. ในช่วงด าเนินการขุดเจาะฐานรากของโครงสร้างสะพาน และการขนย้ายดินขุดท่ีมี
คุณภาพไม่ เหมาะสมจ านวน  13 ,040 ลบ.ม .  ออกจากพื้ น ท่ีก่ อสร้ า ง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีรถบรรทุกรอรับเศษมวลดิน ล าเลียงออกจากพื้นท่ีไป
ไวย้ังจุดกองดินท่ีก าหนดไว ้

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน าดินขุดไปเก็บกองในพื้นท่ีของส านักงานก่อสร้างโครงการ 
ตั้งอยู่บริเวณแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (47P 683991E 
1521154N) 

3. การขุดเจาะฐานโครงสร้างทางลอด ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้สารละลาย  
โพลิเมอร์ (polymer) เพื่อพยุงหลุมเจาะขณะท าการเจาะเสาเข็มและยึดปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดปริมาณการใช้สารละลายพยุงดินให้เพียงพอกับ 
การใช้งาน เพื่อลดปริมาณการเก็บส ารองสารละลายในพื้นท่ีมากเกินความจ าเป็น  

5. กรณีท่ีมีสารละลายพยุงดินเหลือจากการก่อสร้างในแต่ละครั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต้องสูบกลับเข้าไปในถังเก็บสารละลาย และน าสารดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง
เสาเข็มต้นอื่นท่ีเหลือต่อไป 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแยกเก็บกองดินท่ีปนเปื้อนสารละลายพยุงดิน และดินท่ีไม่
ปนเปื้อนออกจากกัน รวมท้ังประสานงานกับแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ในการน าดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป โดยไม่เหลือท้ิงไว้ใน
พื้นท่ี 

7. ดินปนเปื้อนโพลิเมอร์จากงานเจาะเสาเข็ม ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแยกสารโพลิเมอร์
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ หากมีสารละลายเหลือทิ้งต้องก าจัดโดยการผสมสารละลาย
โพลิเมอร์กับวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ขี้เลื่อย ฟางข้าว เศษหญ้า และน าไปถมบริเวณ
แนวเขตทางโครงการ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ)    
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพและการทรุดตัวของดิน :   
การทรุดตัวของดินจะเกิดจากกระบวนการอัดตัวคาย น้ าของดิน 
(Consolidation) โดยน้ าท่ีมีความดันสูงจะไหลออกจากดิน ท าให้ปริมาตร
ของดินลดลง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการเกิดกระบวนการอัดตัวคายน้ าของ
ดินค่อนข้างนาน ดัง น้ัน ผลกระทบด้านการทรุดตัวของดินท่ีมาจาก 
การก่อสร้างคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นทันทีในระหว่างการก่อสร้าง ประกอบกับ
พื้นท่ีศึกษาโครงการ ไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มหรือหลุมยุบและไม่
พบปัญหาการทรุดตัวของดิน จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
เสถียรภาพและการทรุดตัวของดิน ถือว่าไม่มีผลกระทบ 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเทพื้นคอนกรีตในบริเวณท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของน้ ามัน
และไขมัน ได้แก่ ลานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ลานล้างรถ บริเวณจัดเก็บ 
ถังน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเครื่อง โดยเป็นพื้นคอนกรีตท่ียกขอบโดยรอบ เพื่อกั้น
ไมใ่ห้ส่ิงที่รั่วไหลกระจายลงพื้นท่ีรอบข้าง 

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 
หรือตามคู่มือของผู้ผลิต ให้อยู่ ในสภาพดีและพร้อมใช้ ในการก่อสร้าง  
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ ามันจากเครื่องจักรสู่พื้นดิน และป้องกันน้ าฝน 
ชะล้างน้ ามันลงสู่ดิน 

10.  ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมด โดยให้ทยอยเปิดเป็นช่วงๆ 
ตามความจ าเป็นเฉพาะบริเวณที่เริ่มท างานจริงเท่าน้ัน  

11. ในกรณีท่ีฝนตกหนักให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงานดิน
ทันที 

12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยเก็บกวาดเศษดินท่ีตกหล่นบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดด าเนินโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทาง  
โดยไม่มีกิจกรรมการขุดดินหรือน าดินออกจากพื้นท่ี เช่นเดียวกับงาน
บ ารุงรักษา เป็นการบ ารุงรักษาถนน และปรับปรุงทางท่ีช ารุด เสียหายเกิน
กว่าท่ีจะท าการซ่อมบ ารุงโดยวิธีปกติให้กลับสู่สภาพเดิม รวมท้ังแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้
ทางเป็นไปด้วยความปลอดภัย จะด าเนินการในบริเวณผิวทางท่ีช ารุด
เสียหายเท่าน้ัน ไม่มีการขุดดินหรือน าดินออกจากพื้นท่ี ไม่มีการใช้สารเคมี
ในการซ่อมบ ารุง รวมท้ังลักษณะดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ มีความสามารถ
ในการรับน้ าหนักได้ดี จึงไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน จึงไม่มี
ผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 ธรณีวิทยา   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยา : การก่อสร้างทางลอด เป็นการก่อสร้างโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ใต้ดิน ความลึกสูงสุด 4.8 เมตร โดยใช้เสาเข็มเจาะลึก 25 เมตร ซ่ึงจากการตรวจสอบ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการพบว่าชั้นหินตะกอนเคลย์ (Qmc) มีระดับความ
ลึกประมาณ 20 เมตร ไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกแบบและการก่อสร้างโครงการ จึงถือว่า
โครงสร้างทางธรณีวิทยาในพื้นท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ  
ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว : การก่อสร้างทางลอด เป็นการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 
ความลึกสูงสุด 4.8 เมตร โดยใช้เสาเข็มเจาะลึก 25 เมตร  ซ่ึงเป็นระดับท่ีมีความเสี่ยงต่อ 
การได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวน้อย ประกอบกับบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการอยู่
ในพื้นท่ีท่ีมีค่าระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวอยู่ในระดับ 1-3 ตามมาตราเมอร์คัลลี (3.0-3.9 ริค
เตอร์) ถือเป็นระดับเบา (ผู้คนจะไม่รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้) รวมท้ังไม่อยู่ใน  
แนวรอยเลื่อนมีพลัง ดังน้ัน ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม 
การก่อสร้างโครงการในระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก่อสร้างโครงสร้างถนน และสะพานข้ามคลองตามท่ี
ออกแบบไว้ เพื่อให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหว และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 
และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2564 และตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61) 

2.  หากมีการเกิดแผ่นดินไหว ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  

3.  ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบความเสียหายของ
โครงการ และหากพบว่ามีการช ารุดเสียหายให้ซ่อมแซมโครงสร้างตามแบบ
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานท่ี
ออกแบบไว้ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
เน่ืองจากการออกแบบและก่อสร้างทางลอดเป็นไปตามมาตรฐานให้มีความคงทนแข็งแรง
สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ประกอบกับพื้นท่ีศึกษาบริเวณแนวเส้นทาง
โครงการอยู่ในพื้นท่ีเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับเบา (3.0-3.9 ริคเตอร์) ไม่ได้อยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีท่ีต้องเฝ้าระวังหรือพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และไม่อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนมีพลัง รวมท้ังจาก
สถิติแผ่นดินไหวท่ีผ่านมากรุงเทพมหานคร ไม่เคยประสบธรณีพิบัติภัยด้านแผ่นดินไหว ดังน้ัน 
การคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทาง และงานบ ารุงรักษาเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางด้วย
ความปลอดภัยซ่ึงด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน จึงคาดว่าในกรณีท่ีเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว โครงสร้างชั้นทางและทางลอดโครงการจะได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว
ในระดับต่ า 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
หากมีการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นท่ีให้กรมทางหลวงตรวจสอบความเสียหายของ
โครงการ และหากพบว่ามีการช ารุดเสียหายให้ซ่อมแซมโครงสร้างเพื่อให้
สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานท่ีออกแบบไว ้

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ าผิวดิน  
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาน้ าผิวดิน : การก่อสร้างมีพื้นท่ี
ด าเนินการอยู่ด้านบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 บริเวณ  
กม.51+700 ซ่ึงไม่มีการก่อสร้างโครงสร้างลงในแหล่งน้ า จึงไม่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการกีดขวางการไหลของน้ า ส าหรับมวลดินท่ีเกิดจากการปรับถม 
และขุดร่องระบายน้ าของงานทางในบริเวณพื้นท่ีห่างจากแหล่งน้ าในระยะไม่เกิน 
500 เมตร ได้แก่ คลองหลวง คลองทับช้างบน คลองทับช้างล่าง คลองวังใหม่ 
หากในระหว่างการก่อสร้างมีฝนตกหนัก มวลดินจากการก่อสร้างอาจถูกน้ าฝน
ชะล้างลงสู่แหล่งน้ า แต่การก่อสร้างโครงการเป็นการด าเนินงานบนโครงข่าย
คมนาคมเดิม จึงมีการขุดเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณท่ีก่อสร้างเ ท่า น้ัน  
และศึกษาโครงการมีอัตราการชะล้างของดินในระดับน้อยมาก (0-2 ตัน/ไร่/ปี) 
จึงคาดว่ามวลดินจะถูกชะล้างไหลลงแหล่งน้ าในปริมาณน้อยมาก ไม่ท าให้ 
ทิศทางการไหลของน้ าเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน จึงไม่มีผลกระทบ 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าผิวดิน : งานดิน งานทาง  
การก่อสร้างทางลอด หากด าเนินการในช่วงท่ีฝนตกหนักอาจมีตะกอนดินถูก
น้ าฝนชะล้างไหลลงสู่คลองหลวง คลองทับช้างบน คลองทับช้างล่ าง  
และคลองวังใหม่ อาจส่งผลให้มีปริมาณความขุ่นในแหล่งน้ าเพิ่มสูงขึ้น  
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ าซ่ึงเป็นแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 5 เป็นแหล่งน้ าท่ี
ได้รับน้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
การคมนาคม แต่เน่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้างมีอัตราการท่ีมีอัตราการชะล้าง
พังทลายของดินในระดับน้อยมาก (0-2 ตัน/ไร่/ปี) จึงคาดว่าจะมีปริมาณ
ตะกอนดินถูกพัดพาลงในคลองหลวงจนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าไป
จากเดิมน้อยมาก ผลกระทบในระดับระดับต่ า 

 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมด โดยให้ทยอยเปิด

เป็นช่วงๆ ตามความจ าเป็นเฉพาะบริเวณที่เริ่มท างานจริงเท่าน้ัน 
2. ในกรณีท่ีฝนตกหนัก ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงานดิน

ทันที เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า 
3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องน้ า จ านวนไม่น้อย 8 ห้อง และห้องส้วมไม่น้อย

กว่า 16 ห้อง ไว้บริเวณส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ตามประกาศ
กระทรวง มหาดไทย เรื่อง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส าหรับ
ลูกจ้าง  

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้
อากาศหรือเทียบเท่า ปริมาตรรองรับน้ าเสียไม่น้อยกว่า 24.0 ลบ.ม./วัน  
เพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง และบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

5. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าการรื้อถอน
บ้านพักคนงาน ห้องน้ า-ห้องส้วม และระบบบ าบัดน้ าเสียออก พร้อมท้ังปรับ
สภาพพื้นท่ีให้เรียบร้อยใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมมากท่ีสุด 

 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 2 สถานี ได้แก่  คลองหลวง  

และคลองทับช้างบน 
2. ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิน้ า ความโปร่งแสง ความขุ่น ความน า

ไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลาย ค่าความสกปรก
ในรูปบีโอดี ของแข็งท้ังหมด  น้ ามันและไขมัน ไนเตรท 
ฟอสเฟต โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

3. ระยะเวลาและความถ่ี : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ าผิวดิน (ต่อ) 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน  
มีส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงานไว้ บริเวณแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร คาดว่ามีน้ าเสียปริมาณ 24.0 ลบ.ม./วัน หากระบายน้ าเสีย
ดังกล่าวออกพื้นท่ีภายนอกโดยไม่ผ่านการบ าบัด หรือเกิดการชะล้างน้ าชะขยะ
มูลฝอยออกสู่ภายนอก อาจท าให้คลองทับช้างบน ซ่ึงเป็นแหล่งน้ าท่ีอยู่ห่าง
จากพื้นท่ีบ้านพักคนงานก่อสร้าง 86 เมตร ได้รับการปนเปื้อนและเสื่อมโทรม
จากสารอินทรีย์ได้ และมีระยะเวลาได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

 
 

 

  

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการ
เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ รวมถึงงานบ ารุงรักษาปกติ งานบ ารุงรักษาทางตาม
ช่วงเวลาท่ีก าหนด งานบ ารุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน  
จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ประกอบกับการซ่อมบ ารุง
ไม่มีการเปิดหน้าดินหรือขุดดิน จึงไม่มีกิจกรรมใดท่ีส่งผลให้อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ าผิวดินเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงถือว่าไม่มีผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 อากาศและบรรยากาศ   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมเตรียมพื้นท่ี งานผิวทางชั้นทาง โครงสร้างทางลอด และงานท่ัวไป 
Service  จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) อยู่ระหว่าง 795.61-
923.84  µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 34,200 µg/m3) ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) มีค่าอยู่ระหว่าง 90.78 -216.22 µg/m3 (ค่ามาตรฐาน 
ไม่เกิน 320 µg/m3)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ระหว่าง 42.06 - 59.74 µg/m3  
(ค่ามาตรฐาน 330 µg/m3) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
อยู่ระหว่าง 0.06-0.75 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/m3) จึงสรุปได้ว่า
ทุกกิจกรรมของการก่อสร้างโครงการ ส่งผลให้คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันเพียงเล็กน้อย โดยยังคงมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
ก าหนด ดังน้ัน จึงมีผลกระทบระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะของรถท่ีใช้บรรทุกดิน/หิน และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และเศษวัสดุร่วงหล่น
ลงบนพื้นผิวจราจร 

2. ในช่วงท่ีมีงานก่อสร้างเปิดหน้าดิน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการฉีดพรมน้ า
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
และต้องฉีดพรมน้ าในปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผิวทางมีความชื้นตลอดท้ังวัน
และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ท้ังน้ี ให้พิจารณาเพิ่มความถี่ 
ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงฤดู 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าความสะอาดแบบเปียกเพื่อก าจัดเศษดิน โคลน ทราย  
ท่ีตกหล่นอยู่บนผิวทางบริเวณรอบนอกพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าทุกวัน โดยไม่ให้มี
เศษวัสดุเหลืออยู่บนผิวการจราจร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการติดตั้งแผ่นกันฝุ่นท่ีล้อท้ัง 4 ล้อ ของรถบรรทุกท่ี
ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

5. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิ จกรรม 
การก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างและรีบด าเนินการ
แก้ไขหรือหาวิธีการในการบรรเทาผลกระทบก่อนจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป 
ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น 

1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ชุมชนวัดลาดบัวขาว 
และชุมชนสะพานสูง 

2. ดัชนีตรวจวัด : ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) 

3. ระยะเวลาและความถ่ี : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 46  
 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 อากาศและบรรยากาศ (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
จากผลการประเมินคุณภาพอากาสในระยะด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567- 
พ.ศ. 2600 พบว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) อยู่ระหว่าง 753.3-1,016.9 
µg/m3 ( ค่ า ม าตร ฐ า น ไ ม่ เ กิ น  34 ,200  µg/m3)  ก๊ า ซ ไน โ ต ร เ จ น 
ไดออกไซด์ (NO2) มีค่าอยู่ระหว่าง 93.9-506.9  (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320 
µg/m3) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) อยู่ระหว่าง 42.4-
65.0 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/m3)  จึงสรุปได้ว่าคุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐานก าหนด ยกเว้น ชุมชน 
ทับช้างคลองบน ชุมชนสะพานสูง และชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ ท่ีมีก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด จึงก าหนดเป็นผลกระทบ
ระดับปานกลาง 

1. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการคมนาคม
ของโครงการให้กรมทางหลวงด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และ
รับเรื่องร้องเรียน  

2.  กรมทางหลวงดูแล/บ ารุงรักษาเครื่องหมายและป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพดี 
อยู่เสมอ 

3.  กรมทางหลวงตรวจสอบผิวจราจรเป็นประจ า หากพบว่ามีสภาพช ารุด ต้องรีบ
ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก
สภาพผิวจราจรที่ช ารุด 

1. พื้นที่ด าเนินการ : 4 สถานี ได้แก่ ชุมชนทับช้างคลองบน 
ชุมชนสะพานสูง ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ ชุมชนวัดลาดบัวขาว 

2.  ดัชนีตรวจวัด : ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
3.  ระยะเวลาและความถ่ี : ปีละ 2 ครั้ง 

- ชุมชนวัดลาดบัวขาว เริ่มตรวจวัดในปี พ.ศ. 2580 ต่อเนื่อง
เป็นเวลา 2 ปี หากผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
ก าหนดให้ยกเลิกการติดตามเฝ้าระวัง แต่หากพบว่ามีค่า
ใกล้มาตรฐานให้ด าเนินการติดตามต่อในปี พ.ศ. 2585, 
พ.ศ. 2590, พ.ศ. 2595 และ พ.ศ. 2600 

- ชุมชนทับช้างคลองบน เริ่มตรวจวัดในปี พ.ศ.  2580 
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 ปี หากผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานก าหนดให้ยกเลิกการติดตามเฝ้าระวัง แต่หาก
พบว่ามีค่าใกล้มาตรฐานให้ด าเนินการติดตามต่อในปี  
พ.ศ. 2585, พ.ศ. 2590, พ.ศ. 2595 และ พ.ศ. 2600 

- ชุมชนสะพานสูง เริ่มตรวจวัดในปี พ.ศ.2585 ต่อเน่ืองเป็น
เวลา 2 ปี หากผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
ก าหนดให้ยกเลิกการติดตามเฝ้าระวัง แต่หากพบว่ามีค่า
ใกล้มาตรฐานให้ด าเนินการติดตามต่อในปี พ.ศ. 2590, 
พ.ศ. 2595 และ พ.ศ. 2600 

- ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ เริ่มตรวจวัดในปี พ.ศ. 2595 และ  
พ.ศ. 2600 

  



โครงการการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 เสียง   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีมาจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ พบว่าระดับเสียง ณ บริเวณผู้รับท่ีอ่อนไหว
มีค่าระดับเสียงจากกิจกรรมเตรียมพื้นท่ี กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง 
กิจกรรมก่อสร้างโครงสร้างทางลอด และกิจกรรมงานท่ัวไป Service อยู่ในช่วง 
65.4-73.0, 65.4-74.1, 65.5-68.1 และ 65.4-74.7 dB(A) ตามล าดับ ซ่ึงมี
พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบท่ีมีระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดลาดบัวขาว และชุมชนสะพานสูง โดยมี
ระยะเวลาการได้รับผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้าง จึงจัดเป็นผลกระทบ
ระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง อย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงานการก่อสร้าง และลักษณะ
งานท่ีจะด าเ นินการตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่ องร้อง เรียน  
ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2. ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างก าแพงกันเสียงชั่วคราว ผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
สอบถามประชาชนในชุมชนวัดลาดบัวขาว และชุมชนสะพานสูง ว่ายินยอมให้
ติดตั้งก าแพงกันเสียงชั่วคราวหรือไม่ 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งก าแพงกันเสียงชั่วคราว โดยใช้วัสดุประเภทเหล็ก 
(แผ่นเมทัลชีท) 24 ga ท่ีมีความหนา 0.64 มิลลิเมตร ออกแบบเป็นก าแพงกันเสียง
แบบตั้งตรง ความสูง 2.5 เมตร ต าแหน่งท่ีต้องด าเนินการติดตั้งอยู่บริเวณชุมชน
หมู่ 3 บ้านบางแสม ชุมชนหมู่ 4 บ้านบางนางและชุมชนหมู่ 6 บ้านใน ท้ังน้ี  
ต้องเว้นช่องทางเข้า-ออกของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติ 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสภาพและบ ารุงรักษาพัดลมระบายความร้อนของ
เครื่องยนต์ เช่น การอัดจาระบี การเปลี่ยนลูกปืน และตรวจสภาพใบพัดให้พร้อม
ใช้งาน ไม่ฉีกขาด เป็นต้น” ซ่ึงท าให้ค่าระดับเสียงจากเครื่องจักรลดลง  
เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือของผู้ผลิต และหากพบว่ามีการช ารุด
เสียหาย ต้องด าเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมทันที 

5.  ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมและจ ากัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างบนถนนท่ัวไปให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

6.  ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างท่ี
ก่อให้เกิดเสียงดังของเครื่องมือก่อสร้างเสาเข็ม รถเครน รถลาดยางมะตอย  
และเครื่องผสมปูน ซ่ึงเป็นเครื่องจักรท่ีมีเสียงดังมากๆ ให้ด าเนินการในช่วงเวลา
กลางวัน 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ท้ังนี้หากมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างนอกช่วงเวลาดังกล่าว ให้แจ้งผู้น าชุมชนและ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการทราบอย่างน้อย 3 วัน  
ก่อนด าเนินการก่อสร้างตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ชุมชนวัดลาดบัวขาว
และชุมชนสะพานสูง  

2. ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 
hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)  

3. ระยะเวลาและความถี ่: 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 48  
 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 เสียง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 7.  กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง  

ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
จากผลการประเมินค่าระดับเสียงจากการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
พบว่า มีผู้รับท่ีอ่อนไหวท่ีมีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 1 แห่ง 
คือ ชุมชนทับช้างคลองบน มีระดับเสียงในปี พ.ศ. 2590-2600 อยู่ในช่วง 
70.6-71.4 dB(A) ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
แต่เนื่องจากมีการก าหนดให้ติดก าแพงกันเสียง ณ บริเวณผู้รับท่ีอ่อนไหวท่ีมี
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงท าให้ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากการคมนาคมของโครงการ

ให้กรมทางหลวงด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

2. หากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในปี พ.ศ. 2590 บริเวณชุมชนทับช้าง
คลองบน ในระยะด าเนินการมีค่าเกินมาตรฐาน กรมทางหลวงต้องพิจารณาติดตั้ง
ก าแพงกันเสียงถาวรเพื่อลดผลกระทบจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
9 โดยเลือกใช้วัสดุกันเสียงเป็นอะคริลิคใสความหนา 15 มิลลิเมตร และออกแบบ
เป็นก าแพงกันเสียงแบบตั้งตรง มีความสูง 2.5 เมตร ท้ังน้ี ต้องเว้นช่องทางเข้า-
ออกของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติ 

3. ก่อนด าเนินการติดตั้งก าแพงกันเสียงถาวร กรมทางหลวงต้องประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและต าแหน่งของก าแพงกันเสียงถาวร 
รวมท้ังสอบถามประชาชนในชุมชนทับช้างคลองบนว่ายินยอมให้ติดตั้งก าแพง  
กันเสียงถาวรหรือไม่ 

4. กรมทางหลวงดูแล/บ ารุงรักษาเครื่องหมายและป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
5. กรมทางหลวงตรวจสอบผิวจราจรเป็นประจ า หากพบว่ามีสภาพช ารุด ต้องรีบ

ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อลดเสียงดังจากสภาพผิวจราจรท่ีช ารุด 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 3 สถานี ได้แก่ ชุมชนวัดลาดบัวขาว

ชุมชนสะพานสูง และชุมชนทับช้างคลองบน  
2. ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)  

3. ระยะเวลาและความถี่ : ปีละ 2 ครั้ง โดยเริ่มตรวจวัดในปี  
พ.ศ. 2590 ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี หากผลการตรวจวัดมีค่าไม่
เกินมาตรฐานก าหนดให้ยกเลิกการติดตามเฝ้าระวัง แต่หาก
พบว่ามีค่าใกล้มาตรฐานให้ด าเนินการติดตามต่อในปี พ.ศ. 2595 
และ พ.ศ. 2600 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.6 ความสั่นสะเทือน    
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
จากการค านวณความสั่นสะเทือน พบว่า ระดับความสั่นสะเทือน  
ณ บริเวณผู้รับท่ีอ่อนไหวจากรถบดและเครื่องเจาะเสาเข็มอยู่ในช่วง  
0.010-0.954 และ 0.005-0.034 มิลลิ เมตร/วินาที ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาระดับผลกระทบตาม Reichter และ Meiser และตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า ระดับ
ความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับไม่สามารถรับรู้ได้ถึงรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย โดย
ระดับความสั่นสะเทือนข้างต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกประเภทอาคาร 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการก่อสร้าง อย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงานการก่อสร้าง และลักษณะงานท่ี
จะด าเนินการ ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินกิจกรรมการขุดเจาะผิวหน้าดิน การกระแทก หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เฉพาะช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-
17.00 น. เท่าน้ัน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เ คียงแนวเส้นทางโครงการ ท้ัง น้ีหากมี 
ความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างนอกช่วงเวลาดังกล่าว ให้แจ้งผู้น าชุมชนและ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริ เวณใกล้เ คียงพื้น ท่ีโครงการทราบอย่างน้อย 3 วั น  
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ าหนักบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์ 
การก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 

4. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม  
การก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และ
รับเรื่องร้องเรียน 

5. ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับกรมศิลปากร 
และเจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) หรือผู้แทน เพื่อร่วมตรวจสอบสภาพของ
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และบันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน/สภาพเดิมของพื้นท่ีก่อนม ี
การก่อสร้างโครงการ เพื่อใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสภาพ
ของอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ท้ังขณะด าเนินการก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ 

1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ชุมชนวัดลาดบัวขาว 
ชุมชนสะพานสูง และวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) 

2. ดัชนีตรวจวัด : ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 
Velocity, PPV) และค่าความถี่ (Frequency, Hz) 

3. ระยะเวลาและความถี ่: 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 50  
 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ผลกระทบจากกิจกรรมการจราจรและขนส่งบนแนวเส้นทางโครงการ จะส่งผลให้
พื้นท่ีอ่อนไหวได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนท่ีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ระหว่าง 0.02-0.11 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อพิจารณาระดับผลกระทบตาม Reichter 
และ Meiser และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า  
ระดับความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกอยู่ในระดับไม่สามารถรับรู้ได้ ท้ังน้ีระดับ 
ความสั่นสะเทือนในทุกกรณีไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาคาร จึงไม่มีผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. กรมทางหลวงตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวจราจร ความขรุขระรอยต่อบนผิวถนน 

และความไม่สม่ าเสมอของผิวจราจร หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายให้
ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อลดแรงกระแทกระหว่างล้อยานพาหนะกับผิวถนน  
ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความสั่นสะเทือน 

2. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจาก 
การคมนาคมขนส่งบนถนนโครงการ กรมทางหลวงต้องรีบด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ า   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
งานดิน และงานทาง งานก่อสร้างทางลอด ในกรณีฝนตกหนักอาจเกิดการพัดพา
ตะกอนดินไหลลงสู่คลองหลวง คลองทับช้างบน คลองทับช้างล่าง และคลองวังใหม่ 
และส่งผลให้ความขุ่นและสารแขวนลอยในน้ าเพิ่มสูงขึ้น และอาจไปรบกวน 
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืชท่ีจ าเป็นต้องใช้
แสงอาทิตย์ในการสัง เคราะห์แสง คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ซ่ึงเป็น 
แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในแหล่งน้ าบริเวณโครงการ นอกจากน้ี ยังอาจส่งผลให้เกิด
การอุดตันของระบบการหายใจของแพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ซ่ึงปัจจุบันมี
ความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่ าถึงปานกลาง ตแต่เน่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้างมีอัตรา 
การชะล้างพังทลายของดินน้อยมาก 0-2 ตัน/ไร่/ปี จึงคาดว่าจะมีตะกอนดิน 
ไหลลงสู่แหล่งน้ าในปริมาณน้อย ประกอบกับผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะ
ช่วงท่ีฝนตกหนักเท่าน้ัน และตะกอนจะค่อยๆ ตกตะกอนลงสู่พื้นท้องน้ า จากนั้น 
สารแขวนลอยในน้ าจะกลับเข้าสู่สภาพปกติในระยะเวลาสั้นๆ จึงคาดว่าเป็น
ผลกระทบในระดับต่ า  

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมด โดยให้ทยอย

เปิดเป็นช่วงๆ ตามความจ าเป็นเฉพาะบริเวณที่เริ่มท างานจริงเท่าน้ัน 
2. ในกรณีท่ีฝนตกหนัก ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของ

งานดินทันที เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า 
3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องน้ า จ านวนไม่น้อย 8 ห้อง และห้องส้วม 

ไม่น้อยกว่า 16 ห้อง ไว้บริเวณส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน  
ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยส าหรับลูกจ้าง  

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรอง
ไร้อากาศหรือเทียบเท่า ปริมาตรรองรับน้ าเสียไม่น้อยกว่า 24.0 ลบ.ม./วัน 
เพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้าง
บ้านพักคนงานก่อสร้าง และบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

5. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าการรื้อ
ถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ า-ห้องส้วม และระบบบ าบัดน้ าเสียออก  
พร้อมท้ังปรับสภาพพื้นท่ีให้เรียบร้อยใกล้เคียงกับสภาพพื้นท่ีเดิมมากที่สุด 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 2 สถานี ได้แก่  คลองหลวง  

และคลองทับช้างบน 
2. ดัชนีตรวจวัด : ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์   

สัตว์หน้าดิน พรรณไม้น้ า 
3.ระยะเวลาและความถ่ี : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)   
การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน  
มีส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงานไว้ บริเวณเขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร คาดว่ามีน้ าเสียปริมาณ 24.0 ลบ.ม./วัน หากระบายน้ าเสีย
ดังกล่าวออกพื้นท่ีภายนอกโดยไม่ผ่านการบ าบัด หรือเกิดการชะล้างน้ าชะขยะ
มูลฝอยออกสู่ภายนอก อาจท าให้ส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ า ใน 
คลองทับช้างบน ซ่ึงเป็นแหล่งน้ าท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง โดยน้ าเสียจากบ้านพักคนงานก่อสร้างจะมีปริมาณสารอินทรีย์ เมื่อ
ปนเปื้อนลงในคลองทับช้างบน จะส่งผลให้แหล่งน้ ามีปริมาณค่าความสกปรก
ในรูป BOD สูง และปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าลดลง รวมถึงมีปริมาณ
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในแหล่งน้ าเพิ่มสูงขึ้น และส่งผล
กระทบต่อเน่ืองไปยังสิ่งมีชีวิตในน้ าท่ีใช้ออกซิเจนในการหายใจ โดยมี
ระยะเวลาได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

  

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการ
เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ รวมถึงงานบ ารุงรักษาปกติ งานบ ารุงรักษาทางตาม
ช่วงเวลาท่ีก าหนด งานบ ารุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน  
จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ประกอบกับการซ่อมบ ารุง 
ไม่มีการเปิดหน้าดินหรือขุดดิน จึงไม่มีกิจกรรมใดท่ีส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยา
ทางน้ า จึงถือว่าไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.2 สัตว์ในระบบนิเวศ    
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
การตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช ท้ังในระยะเตรียมการและระยะ
ก่อสร้างโครงการ นอกจากท าให้สภาพนิเวศของพื้นท่ีเปลี่ยนแปลง ยังอาจท าให้
แหล่งอาหารและท่ีหลบภัยของสัตว์ป่าบริเวณแนวก่อสร้างถูกท าลายหรือมี
สภาพนิเวศเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวโดยพาะสัตว์กลุ่มนก 
เช่น นกพิราบป่า (Columba livia) นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) 
และนกเขาใหญ่ (Spilopelia chinensis)  ในขณะท่ีความพลุกพล่านของ
ยานพาหนะและของแรงงานก่อสร้าง ตลอดจนเสียงเครื่องยนต์ของ
ยานพาหนะและของเครื่องจักรกลท่ีขนย้ายวัสดุเข้าและออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 
อาจรบกวนการด ารงชีวิตอย่างเสรีของสัตว์ป่า รวมท้ังสัตว์ป่าอาจตาย 
เน่ืองจากกิจกรรมหรือจากยานพาหนะท่ีใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูสิงบ้าน (Ptyas korros) กิ้งก่าหัวแดง 
(Calotes versicolor) จิ้งจกหางเรียบ (Hemidactylus garnotii) หนูท้องขาว 
(Rattus tanezumi) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) และกระเล็น
ขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) แต่เน่ืองจากสัตว์ป่าท่ีพบเป็นสัตว์ป่า
ประเภทอาศัยและหากินในพื้นท่ีมีสภาพนิเวศเป็นขอบเขตกว้างและเป็นสัตว์
ป่าท่ีมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี จึงได้รับผลกระทบในระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องออกกฎระเบียบและบทลงโทษท่ีเข้มงวด โดยก าหนด 
ข้อห้ามเพื่อควบคุมเจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างไม่ให้มีการลักลอบล่าสัตว์ป่า
ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและพื้นท่ีใกล้เคียง 

2. การตัดฟันต้นไม้และการปรับพื้นท่ีตลอดแนวเส้นทางโครงการ ซ่ึงใช้เครื่องจักรหนัก 
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุเครื่องจักรทับสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีอาศัยและหากินตามพ้ืนดิน  

3. หากผู้รับเหมาก่อสร้างพบว่ามีการท ารัง และ/หรือวางไข่ของสัตว์ป่าในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างให้ท าการเคลื่อนย้ายรังและไข่ของสัตว์ป่าไปไว้ในพื้นท่ีท่ีใกล้เคียง
และมีสภาพเหมาะสม 

4. ห้ามตัดฟันต้นไม้นอกเขตทาง ซ่ึงอาจเป็นแหล่งอาศัยและหากินตามธรรมชาติ
ของสัตว์ป่าและสัตว์เรือนยอด 

5. การเตรียมพื้นท่ีซ่ึงมีการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช และตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ หากพบสัตว์ป่าต้องให้โอกาสกับสัตว์ป่าได้
หลบเลี่ยงออกไปจากพื้นท่ีบริเวณน้ันได้อย่างปลอดภัย หรือด้วยการช่วยเหลือ
หากพบว่ามีความจ าเป็นและดีกว่าให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายออกไปเอง แล้วน าไป
ปล่อยในพื้นท่ีนอกเขตก่อสร้างท่ีเหมาะสมกับสัตว์ป่าแต่ละชนิด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
เน่ืองจากบริเวณโครงการเป็นทางหลวงพิเศษเดิม รวมท้ังมีอาคารบ้านเรือน
ของประชาชนกระจายอยู่ก่อนหน้าแล้ว ด้วยเหตุน้ีสัตว์ป่าทุกชนิดจึงอาศัยอยู่
ในพื้นท่ีข้างเคียงถนนได้ต่อไปตามปกติ โดยไม่ถูกบีบค้ันให้เสาะหาแหล่งอาศัย
แห่งใหม่ รวมท้ังสัตว์ป่าทุกชนิดได้ปรับตัวคุ้นเคยกับการสัญจรของยานพาหนะ
บนทางหลวงและจากกิจกรรมของมนุษย์บริเวณโครงการมาก่อนหน้าแล้ว 
ดังน้ัน ในระยะด าเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบสัตว์ในระบบนิเวศบริเวณ
โครงการ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.3 พืชในระบบนิเวศ   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
การเตรียมพื้นท่ีส าหรับงานก่อสร้าง จ าเป็นต้องตัดและรื้อย้ายต้นไม้ออกจาก
พื้นท่ีจ านวน 115 ต้น 12 ชนิด ซ่ึงเป็นชนิดพันธุ์ท่ีสามารถพบได้ท่ัวไป ชนิดท่ี
พบมากท่ีสุด คือ พิกุล (Mimusops elengi) จ านวน 85 ต้น รองลงมาเป็น
ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus Willd.) จ านวน 14 ต้น ตะขบ (Muntingia 
calabura L) สนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana Miq.) เหลืองปรีดี
ยาธร (Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda) จ านวน 3 ต้น 
เท่ากัน กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) จามจุรี (Albizia 
saman (Jacq.) Merr.)  โพศรีมหาโพธิ์  (Ficus religiosa L.)  มะขามเทศ 
(Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.)  มะม่วง  (Mangifera indica L.) 
รวงผึ้ง (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.) 
และสนญี่ปุ่น (Juniperus chinensis L.) จ านวนชนิดละ 1 ต้น เท่ากัน พบพันธุ์ไม้
หวงห้าม ประเภท ก. ธรรมดา ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ านวน 2 ชนิด 
จ านวน 99 ต้น ได้แก่ พิกุล (Mimusops elengi) จ านวน 85 ต้น ประดู่บ้าน 
(Pterocarpus indicus Willd.) จ านวน 14 ต้น ดังน้ัน ก่อนการด าเนินการรื้อย้าย
ต้นไม้ในท่ีจัดอยู่ในประเภทไม้หวงห้ามธรรมดา (ประเภท ก) ท้ังสิ้นจ านวน 2 
ชนิด 99 ต้น ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลให้
บริเวณดังกล่าวมีจ านวนต้นไม้ในพื้นท่ีลดลง แต่คาดว่าจะไม่ท าให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากพื้นท่ีศึกษาโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์
และพื้นท่ีป่าไม้ ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดท าป้ายหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีก่อสร้าง
และแนวเขตทางให้ชัดเจนท้ังสองฝั่งทาง   

2. การแผ้วถางปรับพื้นท่ีและการตัดฟันต้นไม้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการอยู่
ภายในพื้นท่ีก่อสร้างคันทางและลาดคันทางซ่ึงอยู่ภายในเขตทางเดิมเท่าน้ัน  
เพื่อจ ากัดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพื้นท่ีให้
เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด  

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดไม่ให้เจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างเข้าไปใช้
ประโยชน์หรือเพื่อท าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้บริเวณ
นอกพื้นท่ีเขตทางโครงการ 

4. แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ต้องด าเนินการขออนุญาตท าไม้ในเขตทาง
หลวงต่อ กรมป่าไม้ ก่อนการตัดฟันหรือล้อมย้ายไม้หวงห้าม ประเภท ก.  
(ไม้หวงห้ามธรรมดา) ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530  
ท่ีปรากฏในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

5. เมื่อกรมป่าไม้อนุญาตให้ด าเนินการท าไม้ในเขตทางหลวงแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ด าเนินการขุดล้อมออกไปจากพื้นท่ีและน าไปปลูกในพื้นท่ีท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการ
เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ รวมถึงงานบ ารุงรักษาปกติ งานบ ารุงรักษาทางตาม
ช่วงเวลาท่ีก าหนด งานบ ารุ งรักษาพิ เศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน  
จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน โดยไม่มีการรื้อย้ายต้นไม้
ออกจากพื้นท่ี จึงไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อพืชในระบบนิเวศ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   

3.1 คมนาคมขนส่ง   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

1. ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร ที่มีผลต่อความสามารถ
ในการรองรับปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนเดิม :  การเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณจราจรบนเส้นทางขนส่งวัสดุของโครงการ ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 9 ทางหลวงหมายเลข 1 ทางหลวงหมายเลข 
3901 ทางหลวงหมายเลข 3902 และถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ส่งผลให้
สภาพการจราจรหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงก าหนดเป็นผลกระทบทางลบ
ในระดับปานกลาง 

2. ผลกระทบด้านการรบกวนและการกีดขวางการสัญจรไป-มาของ
ประชาชนในท้องถิ่น: เน่ืองจากการก่อสร้างมีพื้นท่ีด าเนินงานบนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  ทางหลวงหมายเลข 3901  
ทางหลวงหมายเลข 3902 และถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า อาจส่งผลให้
เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ใช้ทาง ท าให้ต้องชะลอความเร็วในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง เกิดผลกระทบ
ด้านความไม่สะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังโรงเรียน
วัดลาดบัวขาว และวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตลอดช่วงก่อสร้างจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงก าหนดผลกระทบอยู่
ในระดับปานกลาง  

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชนและผู้ใช้ทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงานการก่อสร้าง  
และลักษณะงานท่ีจะด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน  

2. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้ทางและป้องกันอุบัติเหตุ ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  ก่อสร้ างช่องจราจรเลี้ ยวซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 3901  
และทางหลวงหมายเลข 3902 เข้าถนนศรีนครินทร์ -ร่มเกล้า โดยผู้ใช้ทางสามารถ
สัญจรถนนเดิมได้ และก่อสร้างช่องจราจรเลี้ยวซ้ายจากถนนศรีนครินทร์ -ร่มเกล้า  
เข้าทางหลวงหมายเลข 3901 และทางหลวงหมายเลข 3902 โดยปิดช่องจราจร  
1 ช่องส าหรับก่อสร้างและผู้ใช้ทางสามารถสัญจรถนนเดิม 1 ช่องจราจร  
ขั้นตอนท่ี 2 ก่อสร้างวงเวียนโดยการเดินรถในทิศทางเลี้ยวขวาจะเบี่ยงการจราจรไป
ใช้ช่องจราจรเลี้ยวซ้ายท่ีสร้างในขั้นตอนท่ี 1 แล้วเลี้ยวขวาแทนการเดินรถในทิศทาง
เลี้ยวขวาของถนนเดิม 
ขั้นตอนท่ี 3 ก่อสร้างทางลอดโดยการเดินรถในทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 
3901 และทางหลวงหมายเลข 3902 จะเบี่ยงการจราจรไปใช้วงเวียนท่ีสร้างใน
ขั้นตอนท่ี 2 แล้วเลี้ยวขวาแทนการเดินรถในทิศทางเลี้ยวขวาของถนนเดิม  
ขั้นตอนท่ี 4 คืนผิวจราจรทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 3901 และทางหลวง
หมายเลข 3902  และก่อสร้าง หรือ ปรับปรุงช่องจราจรซ้ายของทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 9  
โดยปิดพ้ืนท่ี 1 ช่องจราจรเพื่อปรับเป็นช่องจราจรส าหรับเลี้ยวซ้ายเข้า-ออกโครงการ 
โดยผู้ใช้ทางสามารถสัญจรทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนเดิม) ได้ 5 
ช่องจราจร 

1. พื้นที่ด าเนินการ : ตลอดแนวเส้นทางโครงการ 
2. ดัชนีตรวจวัด :  

- ปริมาณจราจรบนเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของ
โครงการ  

- ส ารวจสภาพการช ารุดเสียหายบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ของ โครงการ ทุกครั้ ง ท่ีมี เหตุ  ตลอดระยะ เวลา 
การก่อสร้าง โดยระบุวันเดือนปี เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ 
ส า เ ห ตุ  จ า น วนผู้ ป ร ะ ส บ เ ห ตุ  ค ว า ม รุ น แ ร ง / 
ความเสียหาย และประเภทยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ  

3. ระยะเวลาและความถี่ : 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

3. ผลกระทบต่อสภาพเส้นทางและอายุการใช้งานของเส้นทางที่ใช้ใน
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง : การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุกหนักท่ีใช้ใน
กิจกรรมการขนส่งของโครงการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 ทางหลวงหมายเลข 3901 ทางหลวงหมายเลข 3902  
และถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า หากรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายของผิว
จราจรและท าให้อายุการใช้งานของเส้นทางลดลง อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณจราจรท่ีใช้ในการขนส่งมีปริมาณไม่มาก และการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ ด าเนินการเพียงบางช่วงของระยะเวลาก่อสร้าง
เท่าน้ัน และไม่ได้ขนส่งตลอดท้ังวัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์และแนะน าเส้นทางเลี่ยงพื้นท่ีก่อสร้างให้ผู้ใช้
ทางรับทราบ ดังน้ี 
1) เส้นทางท่ี 1 ผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 3901 ด้านทิศเหนือ

เข้าถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากถนนศรีนครินทร์-
ร่มเกล้า เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3901 ด้านทิศเหนือสามารถใช้ทางเลี่ยงพื้นท่ี
ก่อสร้างผ่านถนนราษฎร์พัฒนา ถนนเคหะร่มเกล้า  

2) เส้นทางที่ 2 ผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 3901 ด้านทิศใต้
เข้าถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากถนนศรีนครินทร์-
ร่มเกล้า เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3901 ด้านทิศใต้สามารถใช้ทางเลี่ยงพื้นท่ี
ก่อสร้างผ่านถนนพัฒนาชนบท 3  

3) เส้นทางท่ี 3 ผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 3902 ด้านทิศเหนือ
เข้าถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากถนนศรีนครินทร์-
ร่มเกล้า เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3902 ด้านทิศเหนือสามารถใช้ทางเลี่ยงพื้นท่ี
ก่อสร้างผ่านถนนซอยกาญจนาภิเษก 12  

4) เส้นทางที่ 4 ผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 3902 ด้านทิศใต้
เข้าถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และผู้ใช้ทางท่ีต้องการเดินทางจากถนนศรีนครินทร์-
ร่มเกล้า เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3902 ด้านทิศใต้สามารถใช้ทางเลี่ยงพื้นท่ี
ก่อสร้างผ่านถนนกรุงเทพกรีฑา  

4.  การเปิดหน้าดิน วางท่อระบายน้ าและการกองวัสดุ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเว้น
ช่องทางเข้า-ออก ระหว่างจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ี 4 แห่ง เพื่อลด
ผลกระทบต่อประชาชนท่ีจ าเป็นต้องใช้เส้นทางโครงข่ายถนนเดิม 
1) ทางเข้า-ออก ตลาดต้นไม้  
2) ถนนท้องถิ่นชุมชนวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) 
3) ถนนซอบกาญจนาภิเษก 21 
4) ถนนซอยกาญจนาภิเษก 22 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความปลอดภัยในบริเวณต่างๆ ดังน้ี 
1)  พื้นท่ีก่อสร้าง: บริเวณท่ีเป็นจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ีท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ 

ทางเข้า-ออก ตลาดต้นไม้ ถนนท้องถิ่นชุมชนวัดลาดบัวขาว ถนนซอยกาญจนา
ภิเษก 21 และถนนซอยกาญจนาภิเษก 23 ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 
06.00-09.00 น. และช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็นเวลา 16.00-19.00 น. ซ่ึงเป็นจุด
เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหต ุ

2)  พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ:  
 บริเวณสถานศึกษา : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ในช่วงเข้าเรียนตอนเช้า 07.00-

08.00 น. และเลิกเรียนตอนเย็น 16.00-17.00 น.  
  บริเวณศาสนสถาน : วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ในช่วงวันส าคัญทางศาสนา  
6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องวางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

โดยก าหนดให้ด าเนินการขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น (17.00-
19.00 น.) 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีสัญลักษณ์จราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร
ชั่วคราว เครื่องหมายแสดงขอบเขตก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ท้ังบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณจุดตัดทางเข้า-ออกถนนเดิม เพื่อให้ผู้ใช้ทาง
สังเกตเห็นได้ชัดเจนและใช้เส้นทางในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย และเพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้ระมัดระวังบริเวณที่อาจจะมีอันตราย  
7.1 ท่ีระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงาน

ก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่ข้างหน้า  
ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากขึ้น 

7.2  ท่ีระยะ 300 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตื อนงาน
ก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่ข้างหน้า  
ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากขึ้น 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

7.3  ท่ีระยะ 150 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงาน
ก่อสร้าง ป้ายเตือนลดความเร็ว เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่า
ข้างหน้ามีพื้นท่ีก่อสร้าง และขับขี่ด้วยความเร็วที่ก าหนด 

7.4  แนวเขตพื้นท่ีก่อสร้าง ติดตั้งก าแพงคอนกรีต และหลอดไฟฟ้า ซ่ึงติดตั้งยาว
ตลอดแนวพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

7.5  ท่ีระยะ 100 เมตร หลังผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายสิ้นสุดเขต
ก่อสร้าง เพ่ือแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่าสิ้นสุดเขตก่อสร้าง 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก
แก่รถบรรทุกท่ีวิ่งเข้า-ออก พื้นท่ีโครงการในช่วงการก่อสร้าง 

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องห้ามพนักงานขับรถใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ก่ออุบัติเหตุจนกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินผู้อื่น  

10. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดสติกเกอร์บริเวณกระบะท้ายรถบรรทุกและเครื่องจักร
ของโครงการ ท่ีระบุบริษัทผู้ด าเนินการ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อการ
ร้องเรียน 

11. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้เหมาะสม
และเพียงพอ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง เมื่อจ าเป็นต้อง 
เดินทางผ่านพื้นท่ีก่อสร้างในเวลากลางคืน 

12. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบคลุมส่วน
บรรทุกของรถบรรทุกทุกคัน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ กีดขวาง
การจราจร 

13. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดต าแหน่งขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ไว้ในพื้นท่ีโครงการ 
และพื้นท่ีจอดรถท่ีเหมาะสมไม่ให้รถบรรทุกของโครงการต้องชะลอตัวหรือจอด
สะสมบนถนน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

14. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดเขตพื้นท่ีก่อสร้างให้ชัดเจน โดยใช้แผงคอนกรีต
หรือวัสดุอื่นท่ีมีการติดตั้งไฟวับวาว เพื่อแยกเขตพื้นท่ีก่อสร้างออกจากพื้นท่ี
การจราจร 

15. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมรถรับ-ส่งพนักงานและรถยนต์ท่ีมิได้ใช้เพื่อกิจการ
ก่อสร้างให้กลับไปทันทีเมื่อเสร็จกิจ ห้ามจอดท้ิงไว้ในพื้นท่ีโครงการ 

16. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นประจ า
ทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือของผู้ผลิต  

17. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟส่องสว่างกระพริบเตือนในบริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณจุดตัด ทางร่วม ทางแยก จุดส้ินสุดโครงการ และทุกระยะ 500 
เมตร ตลอดแนวถนนเส้นทางก่อสร้างโครงการ  

18. ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ าหนักบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์การ
ก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกตาม “ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงพิ เศษ 
ผู้อ านวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อ านวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง  
ห้ามใช้ยานพาหนท่ีมีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่า
ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวง
พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน” เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นทางใน
การขนส่งช ารุดเกิดความเสียหาย 

19. กรณีผิวจราจรช ารุดเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพด ี

20. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการคืนสภาพผิวจราจรทันที เมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในแผนการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้าน
การจราจร 

21. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจากกิจกรรม
การก่ อสร้ า ง ว่ าส่ ง ผล ให้ประชาชนได้ รั บความ เดื อดร้ อนร าคาญให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การคาดการณ์ปริมาณจราจรกรณีมีจุดเชื่อมต่อ โดยในการวิเคราะห์ได้
คาดการณ์ปริมาณจราจรในปี พ.ศ. 2575 ซ่ึงเป็นปีท่ีจุดเชื่อมต่อโครงข่าย
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 เปิดให้บริการ
ครบทุกจุด พบว่า ในปี พ.ศ. 2575 มีปริมาณจราจรเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 9 ประมาณ 1.27 ล้าน PCU/วัน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากกรณี
ฐาน 89,000 PCU/วัน คิดเป็นร้อยละ 7.52 และเมื่อพิจารณาเฉพาะจุด
เชื่อมต่อท่ีเสนอเพิ่มเติม พบว่า จุดเชื่อมต่อเทพรักษ์เป็นจุดท่ีมีปริมาณ
จราจรเข้า-ออกมากท่ีสุด ซ่ึงเชื่อมต่อกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนน
นิมิตรใหม่ โดยมีปริมาณจราจรประมาณ 59,900 PCU/วัน รองลงมา คือ  
จุดเชื่อมต่อสะพานสูง ซ่ึงเชื่อมต่อกับถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยมีปริมาณ
จราจรประมาณ 51,900 PCU/วัน กล่าวคือ ในกรณีมีโครงการ จะท าให้
การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงก าหนดเป็นผลกระทบทางบวกระดับปานกลาง  
ส าหรับงานบ ารุงรักษาซ่ึงด าเนินงานบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  
อาจส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้ใช้ทาง แต่เน่ืองจากการซ่อม
บ ารุงรักษาจะด าเนินการเฉพาะผิวทางบริเวณท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานไม่นาน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. กรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
2. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  

ไฟกระพริบ และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างตลอดแนวเส้นทาง
โครงการ ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. ในช่วงท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือลาดคันทาง กรมทางหลวงต้อง
ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดต้ังป้ายสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณท่ีมี
การก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 สาธารณูปโภค   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างโครงการต้องมีการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ 1 กิ่ง 60 ต้น  
เสาไฟฟ้าแสงจันทร์ 2 กิ่ง 2 ต้น เสาไฟฟ้า 33 ต้น เสาไฮแมส 3 ต้น  
เสาโทรศัพท์ 4 ต้น บ่อพัก 74 บ่อ และบ่อพักโทรศัพท์ 3 บ่อ โดยมีเจ้าของ
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
และกรมทางหลวง โดยในระยะเตรียมการก่อสร้าง เป็นการประสานงานไป
ยังกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เพื่อรื้อย้ายระบบ
สาธารณูปโภคท่ีกีดขวางงานก่อสร้างและไปก่อสร้างชั่วคราวหรือถาวรใน
ต าแหน่งท่ีก าหนดว่าไม่เป็นอุปสรรคส าหรับการก่อสร้าง และเตรียมพ้ืนท่ีให้
พร้อมส าหรับการก่อสร้าง ท้ังน้ี ในระหว่างการรื้อย้าย จะต้องมีการระงับ
การให้บริการไฟฟ้า และการสื่อสาร เป็นการชั่วคราว ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื้นท่ีบริการ โดยคาดว่า
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการตัดระบบไฟฟ้า และการสื่อสารระหว่าง
การรื้อย้าย คือ กลุ่มชุมชนท่ีมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี
ก่อสร้างปัจจุบัน ซ่ึงการรื้อย้ายจะส่งผลให้จ าเป็นต้องหยุดจ่ายไฟฟ้า  
และสัญญาณสื่อสารสูงสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมง ถือเป็นผลกระทบชั่วคราวใน
ระหว่างการก่อสร้างเท่าน้ัน ดังน้ันผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 

เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างในรายละเอียด และต าแหน่งระบบสาธารณูปโภคท่ีต้องรื้อย้าย 
และก าหนดแผนการก่อสร้างร่วมกัน พร้อมระบุช่วงเวลาของการรื้อย้าย เพื่อให้หน่วยงาน
น้ันๆ เตรียมแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคไปพร้อมกับการรื้อย้ายระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ เพื่อให้ช่วงเวลาการเกิดผลกระทบสั้นท่ีสุด รวมท้ังการทดสอบ
การใช้งานให้สามารถด าเนินการใช้งานได้ดีอย่างเดิม 

2. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ในพื้นท่ี ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการรื้ อย้ าย
สาธารณูปโภคทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  

3. อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องหมาย
จราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ ตลอดจนค าสั่งของเจ้าพนักงานจราจรอย่างเคร่งครัด 

4. ติดตั้งไฟส่องสว่างชั่วคราว ในบริเวณท่ีรื้อย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมออกไปจากพื้นท่ี 
5. หากพบว่าระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเร่ง

ด าเนินการแก้ไข หรือประสานกับกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เพื่อด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว 

6. กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้ใช้เส้นทางจากงานรื้อย้ายเสาไฟส่องสว่างซ่ึงก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือสร้างความเสียหาย ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผน 
การประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดใช้แนวเส้นทางของโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของ
ผู้ ใช้ทางเพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ส่วนงานบ ารุ งรักษาปกติ   
งานบ ารุ งรักษาทางตามช่วงเวลาท่ีก าหนด งานบ ารุ งรักษาพิ เศษ/ 
งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุดเสียหาย
เท่าน้ัน ไม่มีการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง และท่อประปา จึงไม่มี
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

 

   



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3 การควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
1. ผลกระทบต่อการระบายน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน :  

การด าเนินการก่อสร้างงานดิน งานทาง ทางลอด หากด าเนินการ
ก่อสร้างในบริเวณใกล้ คลองหลวง คลองทับช้างบน คลองทับช้างล่าง 
และคลองวังใหม่ ในช่วงฝนตก อาจมีการชะล้างเศษดิน หิน และทราย
ลงไปในแหล่งน้ า ท าให้มีปริมาณความขุ่น และสารแขวนลอยในน้ าเพิ่ม
สูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยังสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า แต่เน่ืองจาก
พื้นท่ีบริเวณใกล้แหล่งน้ า มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อย
มาก (0-2 ตัน/ไร่/ปี) คาดว่ามวลดินจะถูกชะล้างไหลลงแหล่งน้ าใน
ปริมาณน้อย ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

2. ผลกระทบต่อระบบระบายน้ าริมถนน : การขุดดิน ปรับถมดินในช่วง
ฤดูฝน หากมีการก่อสร้างบริเวณจุดตัดแนวเส้นทางกับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 9 ทางหลวงหมายเลข 3901 ทางหลวงหมายเลข 
3902 และถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า อาจมีการชะล้างเศษดิน หิน และ
ทราย ลงไปสะสมและทับถมในระบบระบายน้ าข้างถนน ส่งผลให้ระบบ
ระบายน้ าริมถนนเดิมตื้น เขิน หรืออุดตันจนกระท่ังเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขังบนผิวทางได้ ผลกระทบระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาเครื่องสูบน้ าเพื่อระบายน้ าออกจากเขตทางในกรณีเกิดน้ าท่วมขัง 
เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความเดือดร้อน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมดตลอดสายทาง โดยให้ทยอยเปิด
เป็นช่วงๆ เฉพาะบริเวณท่ีเริ่มท างานจริงเท่าน้ัน 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยเก็บกวาดเศษดินท่ีตกหล่นบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการเป็นประจ าทุกๆ วัน 

4. ในกรณีท่ีฝนตกหนัก ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงานดินทันที เพื่อลด
ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ าและระบบระบายน้ าริมทางหลวง 

5. ในกรณีเกิดน้ าท่วมขัง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาเครื่องสูบน้ า หรือหาวิธีระบายน้ าออกจาก
เขตน้ าท่วมโดยด่วน เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความเดือดร้อน 

1. พื้นที่ด าเนินการ : ตลอดแนวเส้นทางโครงการ  
2. ดัชนีตรวจวัด :  

1) ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ า รางระบายน้ า เพื่อ
ตรวจสอบการอุดตันและการกีดขวางการระบายน้ า 

2) ส ารวจสภาพปัญหาน้ าท่วมขังตลอดแนวก่อสร้าง 
3. ระยะเวลาและความถี่ : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดใช้แนวเส้นทางของโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของ
ผู้ ใช้ทางเพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ส่วนงานบ ารุ งรักษาปกติ   
งานบ ารุ งรักษาทางตามช่วงเวลาท่ีก าหนด งานบ ารุ งรักษาพิ เศษ/ 
งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุดเสียหาย
เท่าน้ัน ไม่มีกิจกรรมใดๆ ก่อสร้างในแหล่งน้ า และไม่มีการปิดทางระบายน้ า
เดิมในพื้นท่ี อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจัดการหรือดูแลและขุดลอกตะกอน
ออกจากระบบระบายน้ า จะท าให้มีตะกอน และเศษใบไม้สะสมในระบบระบายน้ า 
ซ่ึงอาจส่งผลให้ท่อระบายน้ าอุดตันหรือมีประสิทธิภาพการระบายน้ าลดลง  

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ าท้ังหมดให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง “คู่มือการบ ารุงรักษาทางหลวงเพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด ของส านักส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 
กรมทางหลวง” ดังน้ี 
1) บ ารุงรักษาท่อลอดถนน โดยการบ ารุ งรักษาคอนกรีตท่ีแตกร้าวและวัสดุป้องกัน 

การกัดเซาะ รวมถึงดูแลรักษาความสะอาด ตรวจสอบและก าจัดวัชพืชบริเวณท่อลอดถนน 
ก าจัดขยะและกิ่งไม้ซ่ึงเข้าไปอุดตันหรือกีดขวางการระบายน้ าบริเวณปากท่อและในท่อลอด 
และการขุดลอกตะกอนบริเวณท่อลอดถนนจนถึงแนวสิ้นสุดเขตทางท่ีสามารถท าได ้

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3  การควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา (ต่อ) ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา (ต่อ)  
และอาจท าให้เกิดการท่วมขังบนแนวเส้นทางโครงการได้ แต่ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักเท่าน้ัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

2) บ ารุ งรักษาระบบระบายน้ าข้ างถนนซ่ึงอยู่ ในเขตทาง เพื่ อป้องกัน 
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น โดยการดูแลรักษาความสะอาด ก าจัดวัชพืช ก าจัด
ขยะซ่ึงกีดขวางการระบายน้ า และขุดลอกตะกอนบริเวณทางระบายน้ า 

3) ต้องน ากิ่งไม้ วัชพืช และขยะท่ีได้จากการท าความสะอาดระบบระบายน้ าไป
ท้ิงบริเวณจุดท่ีก าหนดภายในวันท่ีปฏิบัติงานในวันน้ันๆ โดยไม่กองสุม 
กีดขวางทางสัญจรบนถนนโครงการ และห้ามมิให้ผู้รับจ้างน ากิ่งไม้ วัชพืช 
และขยะไปท้ิงในพ้ืนท่ีของราษฎร 

 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน : กิจกรรมท่ีอาจ
ส่งผลกระทบในด้านความสัมพันธ์ของประชาชน คาดว่าจะมาจากความไม่
สะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างครัวเรือน ท่ีเป็นผลมาจากกิจกรรม
การก่อสร้าง ท่ีต้องมีการด าเนินการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
9 ทางหลวงหมายเลข 3901 ทางหลวงหมายเลข 3902 และถนนศรีนครินทร์-
ร่มเกล้า ซ่ึงจะท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างคนใน
ชุมชนท่ีต้องใช้เส้นทางดังกล่าว แต่เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการเป็น 
การขยายช่องจราจร ไม่มีการปิดทางเข้า-ออกของชุมชนอย่างถาวร จึงก าหนด
ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการให้ชุมชนในพื้นท่ี
ทราบก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 1 เดือน โดยชี้แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นของ 
การพัฒนาโครงการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานก่อสร้าง รวมท้ังช่องทาง 
ในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับตาม
แผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร) 
ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 1 เดือน โดยติดตั้ง 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ และบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  
เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางรับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางรับทราบ 

3. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1 แห่ง ท่ีส านักงานก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน จ านวน 2 แห่ง ตั้งไว้ท่ีส านักงานเขตสะพานสูง และแขวงทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและการร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
โครงการ โดยมีหมายเลขโทรศัพท์และระบุชื่อนายช่างควบคุมการก่อสร้าง และ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งไว้ในบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อรับทราบ
ข้อมูลปัญหาหรือความคิดเห็น 

1. พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีศึกษาระยะ 500 เมตรจากจุด
กึ่งกลางแนวเส้นทาง  

2. กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่   
1) ผู้น าชุมชน  
2) กลุ่มนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
3) พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ  
4) ครัวเรือน  
5) สถานประกอบการในพ้ืนท่ีศึกษา 

3. ตัวแปรที่ตรวจสอบ  
-  สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ัวไป  
- การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  
- ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง  
- ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขในระยะก่อสร้าง  
-  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
กลุ่มครัวเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ : การก่อสร้างโครงการคาดว่า
จะต้องจ้างคนงานสูงสุดประมาณ 150 คน เป็นระยะเวลา 600 วันท างาน 
ดังนั้น หากแรงงานท้องถิ่นสมัครเข้ามาท างานร่วมกับโครงการท้ังหมด จะมี
รายได้จากการรับจ้าง ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน คนงานมีรายได้ และเกิด 
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค
ของคนงาน ในด้านการจ้างแรงงานท้องถิ่น เน่ืองจากลักษณะงานก่อสร้าง
โครงการเป็นงานท่ีต้องใช้แรงงานฝีมือท่ีมีความช านาญ ท าให้การจ้างแรงงาน
ท้องถิ่นท้ังหมด อาจเป็นไปได้น้อย คาดว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกในระดับต่ า 
กลุ่มสถานประกอบการท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ: ในระยะเตรียมการ
ก่อสร้างไม่มีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างของสถานประกอบการ จึงไม่ท าให้
สถานประกอบการดังกล่าวต้องสูญเสียรายได้ไปอย่างถาวร ส าหรับ
ผลกระทบทางบวกท่ีสถานประกอบการภายในพื้นท่ีจะได้รับ คาดว่ามาจาก
การซ้ือสินค้าอุปโภคและบริโภคของคนงานจ านวน 150 คน เข้ามาใช้จ่าย
เพื่อซ้ือสินค้าอุปโภคและบริโภคจากร้านค้าในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซ่ึงถือเป็น
ผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจในชุมชน แต่เ น่ืองจากกลุ่มท่ีได้รับ
ผลประโยชน์เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ในชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนใน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถือ และเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงท่ีมีการก่อสร้างท่ีมี
คนงานเข้ามาท างานเท่าน้ัน ผลกระทบทางบวกระดับต่ า 
ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะมีการเปิดหน้าดิน การใช้เครื่องจักขนาด
ใหญ่ในการก่อสร้าง ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน เสียงดัง และฝุ่นละออง ซ่ึงอาจ
ไปรบกวนสถานประกอบการท่ีมีหน้าร้าน และผลกระทบเกิดขึ้นชั่วคราวใน
ระยะก่อสร้าง จึงเป็นผลกระทบทางลบระดับปานกลาง 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอาศัยอยู่ร่วมกันภายใน
บ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมความประพฤติของคนงาน/เจ้าหน้าท่ี ไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหากมีกรณีฝ่าฝืนต้องมีบทลงโทษ 
เช่น ตักเตือน บันทึกความผิดเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และไล่ออก เป็นต้น 

5. ห้ามไม่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างวางกองดิน/หิน/ทราย และเศษวัสดุก่อสร้างขวาง
เส้นทางสัญจรหรือบริเวณทางเข้า-ออก ของท่ีพักอาศัยและบริเวณหน้าสถาน
ประกอบการที่อยู่ริมถนน 

6. กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

4. ระยะเวลาและความถี่ : 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)   

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การพัฒนาโครงการเป็นการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 กับทางหลวงหมายเลข 3901 ทางหลวงหมายเลข 3902 และถนน 
ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ในการเดินทางและการขนส่งสินค้า  
ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชน มีผลดีต่อเศรษฐกิจ/
การค้าขายของท้องถิ่น จึงคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่
จะเป็นสถานประกอบการภายชุมชนบริเวณแนวเส้นทางโครงการ ถือเป็น
ผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ในกรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือตรวจสอบพบว่าประชาชนหรือผู้ท่ีอยู่อาศัยใน
พื้นท่ี ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากโครงการ ให้กรมทางหลวงด าเนินการ
แก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

4.2 การโยกย้ายและการเวนคืน   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

การพัฒนาโครงการจ าเป็นต้องขอใช้ท่ีดินจ านวน 348 ตารางเมตร จากส านักเขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร และรื้อย้ายป้ายทางเข้าหมู่บ้านกลางเมือง พระรามเก้า-
กรุงเทพกรีฑา จ านวน 2 ป้าย ส่งผลให้เจ้าของกรรมสิทธิ์สูญเสียทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาท่ีดินท่ีต้องขอใช้ และสิ่งปลูกสร้างท่ีต้องรื้อย้าย พบว่าปัจจุบันเป็น
ถนนสาธารณประโยชน์ และป้ายทางเข้าหมู่บ้านจัดสรร ดังน้ัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จึงไม่มีประชาชน หรือหน่วยงานใดต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นท่ีอื่น ส าหรับ 
ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้า-ออก และความยุ่งยากในการรื้อถอนขนย้าย
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน จะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาไม่นานประมาณ 3 เดือนในช่วง
เตรียมการก่อสร้าง ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
1. กรมทางหลวงประสานงานกับส านักเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

เพื่อขอใช้พ้ืนท่ีส าหรับก่อสร้างโครงการ  
2. ผู้รับเหมาก่อสร้างประสานงานกับนิติบุคคลหมู่บ้านกลางเมือง พระรามเก้า-

กรุงเทพกรีฑา เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง และต าแหน่งป้ายทางเข้า
หมู่บ้านท่ีต้องรื้อย้าย พร้อมระบุช่วงเวลาของการรื้อย้าย 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านกลางเมือง พระรามเก้า-
กรุงเทพกรีฑา ทดแทนป้ายเดิมท่ีรื้อย้ายออกไป โดยต้องประสานกับ 
นิติบุคคลเพ่ือร่วมกันก าหนดต าแหน่งป้ายท่ีจะก่อสร้างใหม่ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา  
การเปิดใช้โครงการ เป็นการกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทางเพื่อเดินทาง
ไปยังสถานท่ีต่างๆ ไม่มีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและเวนคืนท่ีดินของประชาชน  
ส่วนงานบ ารุงรักษา จะด าเนินการอยู่บนแนวเส้นทางและสะพานของโครงการ
บริเวณท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ไม่มีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและเวนคืนท่ีดินของ
ประชาชน ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ  

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา  
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา  
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ปัญหาสุขภาพอนามัย : ในระหว่างการก่อสร้างจะท าให้เกิดเสียงดังรบกวน 
ความสั่นสะเทือน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และมลสารต่างๆ ในอากาศ  
ความสั่นสะเทือนและเสียงดังรบกวน ไปสู่ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางซ่ึง
เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ 
ระบบการได้ยินของประชาชนท่ีอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณแนวถนนโครงการ 
รวมท้ังโรคระบาดจากคนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวใช้
ระยะเวลาค่อนข้างสั้น ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 
2. ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแพร่ระบาดของโรค : ประกอบด้วย 

- ปัญหาด้านขยะมูลฝอย/น้ าเสีย : บ้านพักคนงาน จ านวน 1 แห่ง  
จะก่อให้เกิดน้ าเสีย 30 ลบ.ม./วัน และขยะมูลฝอย 0.45 ลบ.ม. หากมี
การจัดการด้านสุขาภิบาลไม่เพียงพอ จะส่งท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและ
เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงวัน สัตว์น าโรค และเชื้อโรคเช่นเชื้ออหิวาต์ 
บิด ไทฟอยด์ เป็นต้น โดยแมลงวันและสัตว์น าโรคจะเป็นพาหะน าโรค
ระบบทางเดินอาหารสู่คนงานภายในบ้านพักคนงานได้ 

- การจัดการน้ าดื่ม-น้ าใช้ : กิจกรรมของคนงานในบ้านพักคนงานก่อสร้าง
ต้องมีการจัดหาน้ าใช้ 24.0 ลบ.ม./วัน ส่วนน้ าดื่มทางผู้รับจ้างก่อสร้างจะ
จัดซ้ือน้ าดื่มแบบถังในปริมาณท่ีพอเพียงกับคนงาน ในอัตราไม่น้อยกว่า 
2 ลิตร/คน-วัน  

หากการหาน้ าสะอาดไว้บริเวณบ้านพักคนงานไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิด 
การแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารต่างๆของคนงานภายในบ้านพัก
คนงานและแพร่กระจายไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น บิด อหิวาต์ ท้องร่วง  
เป็นต้น 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสุขภาพท่ัวไปและซักประวัติ เพื่อคัดกรองโรคติดต่อ
ของคนงานและพนักงานก่อนรับเข้ามาปฏิบัติงาน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจ า
บ้ า น ไ ว้ บ ริ เ วณ ส า นั ก ง า นควบ คุ มก า รก่ อ ส ร้ า ง แ ละ บ้ า นพั ก ค น ง า น  
เพี่อรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของคนงานก่อสร้าง 

3. ในกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่าประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลกระทบ  
อันเน่ืองมาจากการก่อสร้างโครงการและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสาธารณสุข
ของชุ มชน ผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ า งต้ อ งด า เ นินการแก้ ไขปัญหาตามแผน 
การประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีรถส าหรับส่งคนงานก่อสร้างไปยังสถานพยาบาลท่ี
อยู่ใกล้เคียงในกรณีฉุกเฉินและประสานงานกับสถานพยาบาลท่ีตั้งอยู่ใกล้พื้นท่ี
โครงการ 

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
อากาศและบรรยากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัย 
และสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบจากคนงานท่ีอาจส่งผล
กระทบด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นท่ี 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาน้ าดื่มบรรจุขวดท่ีสะอาดและเพียงพอกับ 
ความต้องการคนงานและวิศวกรปริมาณรวมไม่ น้อยกว่า 300 ลิตร/วัน  
ซ่ึงเพียงพอในอัตรา 2 ลิตร/คน-วัน 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการขอรับบริการน้ าประปาจากกการประปานครหลวง 
สาขาสุขุมวิท ปริมาณ 30 ลบ.ม./วัน ซ่ึงเพียงพอในอัตรา 200 ลิตร/คน-วัน 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีถังส ารองน้ าใช้ ขนาด 5 ลบ.ม. จ านวน 6 ถัง 
ปริมาตรรวม 30 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอส าหรับส ารองน้ าไว้ใช้ในกรณีน้ าประปาไม่ไหล
ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
3. ขีดความสามารถในการบริหารด้านสาธารณสุข :  
กิจกรรมในระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้างทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการจาก
เจ้าหน้าท่ีและคนงานของโครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้
ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมท่ี
สามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการได้โดยไม่เพิ่ม
ภาระในการให้บริการของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบกับสถานพยาบาลใน
พื้นท่ีมีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการดูแลผู้ป่วย จึงไม่มีผลกระทบ 

9.  กรณีท่ีมีโรคระบาดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
เป็นต้น 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกขึ้นมีผลท าให้ปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้น  
ซ่ึงจากการประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดด้านสาธารณสุข อาจเกิดจาก 
การเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศ ความสั่นสะเทือน และเสียงดังจาก
การจราจร ส าหรับกิจกรรมงานบ ารุงรักษาอาจท าให้เกิดความไม่สะดวก 
ในการสัญจรเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสาธารณสุข เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระยะ
ด าเนินการถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอากาศและ
บรรยากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และการคมนาคมขนส่ง อย่างเคร่งครัด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

1. ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน : 
กิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ีใช้น้ ามันเป็น
เชื้อเพลิงในการก่อสร้าง เช่น รถแบคโฮว์ รถบรรทุก และรถบด เป็นต้น 
ซ่ึงจะท าให้เกิดผลกระทบ ดังน้ี  
1) ฝุ่นละออง : จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร  

มีความเร็วลมเฉลี่ย 2.0 น๊อต จัดเป็นลมเบา และจะท าให้การพัด
พาฝุ่นละอองออกสู่พื้นท่ีใกล้เคียงน้อย ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง
สะสมอยู่บริ เวณพื้น ท่ีก่อสร้ างและท าให้คนงานก่อสร้างมี 
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจท่ีมีสาเหตุจาก 
ฝุ่นละออง เช่น การระคายเคืองตา และระบบทางเดินหายใจ  
เป็นผลกระทบระดับปานกลาง 

2) เสียง : ระดับเสียงท่ีระยะห่างจากเครื่องจักร 15.24 เมตร จะก่อให้เกิด
เสียงดังท่ีสุดเท่ากับ 85 dB(A) ซ่ึงเป็นระดับเสียงท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดการท างาน หากมี
คนงานก่อสร้างอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดเสียงอาจจะได้รับผลกระทบต่อ 
การได้ยิน เช่น หูอื้อ การรบกวนการสื่อสาร และน าไปสู่ผลกระทบต่อ
สุขภาพทางจิต เช่น การเกิดความร าคาญ หงุดหงิด ความเครียดเป็นต้น 
จึงถือเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง 

3) ความสั่นสะเทือน : กิจกรรมการก่อสร้างท่ีมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
ในการก่อสร้าง อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกร าคาญ และความเครียด  
จากแรงสั่นสะเทือนท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยมีระยะเวลาได้รับผลกระทบจนกว่า
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ถือเป็นผลกระทบในปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกฎกระทรวง ก าหนดมาตฐานในการบริหาร จัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2564 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจ าบ้านไว้
บริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที  

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา หน้ากาก เครื่องป้องกันเสียง รองเท้ายางหุ้มส้น  
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน  

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมให้คนงานก่อสร้างสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยและรัดกุม 
6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมคนงานก่อสร้างท่ีท างานเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าให้สวม

เครื่องนุ่งห่มท่ีไม่เปียกน้ า 
7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง  

และเขตท่ีพักคนงาน พร้อมอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างและเขตอันตรายทุกจุด

ให้ชัดเจน 
9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมให้ผู้ท่ีเข้าไปในเขตก่อสร้างส่วนท่ีเป็นอันตราย จะต้อง

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
2. อุบัติเหตุ : การก่อสร้างโครงการอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

จากการท างาน โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรผิดประเภทของงาน โดยมี
ระยะเวลาได้รับผลกระทบจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ถือเป็น
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

3.  การสุขาภิบาลบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง : หากไม่มีการจัดการ
ภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างด้าน น้ าดื่ม-น้ าใช้ การจัดการขยะมูลฝอย 
น้ าเสีย รวมถึงการควบคุมแมลงวันท่ีเป็นพาหะน าโรคให้ถูกสุขลักษณะ 
อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคท้องร่วง หรืออาหาร
เป็นพิษ จากการได้รับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด โดยมีระยะเวลา
ได้รับผลกระทบจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ถือเป็นผลกระทบใน
ระดับต่ า 

10. ผู้รับเหมาก่อสร้างก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ใด
ช ารุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน 

11. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ า
พื้นท่ีก่อสร้าง 

12. การก่อสร้างตอม่อ ฐานรากสะพานและทางต่างระดับ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีระดับ
เสียงดังเกิน 85 dB(A) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจ ากัดชั่วโมงการท างานของคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน  

13. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการหมุนเวียนคนงานก่อสร้างท่ีต้องปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมี
เสียงดังและความสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นเวลานาน 

14. ผู้รับเหมาก่อสร้างออกกฎระเบียบห้ามมิให้คนงานก่อสร้างและพนักงานขับรถใช้สาร
กระตุ้นหรือดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน รวมท้ังก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด 

15. ผู้รับเหมาต้องควบคุมดูแลความเป็นอยู่ของคนงาน และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงาน ดังน้ี 
15.1 ความปลอดภัยบริเวณส านักงานและบ้านพักคนงาน 

- แบ่ง เขตในพื้น ท่ีส า นักงานและบ้ านพักคนงานให้ชัด เจน เช่น  
เขตพักผ่อนของคนงาน เขตจัดเก็บเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ใช้แล้ว 

- ติดป้ายสัญญาณและป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตราย “ห้ามเข้า
ก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” ขนาดของป้ายเตือนน้ันจะมีขนาดท่ี
สามารถเห็นได้โดยชัดเจน 

- จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราในบริเวณท่ัวๆ ไป  
และคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า -ออก
ส านักงานก่อสร้าง  

- ท าความสะอาดในบริเวณบ้านพักคนงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
โดยความร่วมมือจากคนงานก่อสร้างทุกคน 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

- ก าหนดให้มีกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับส าหรับการอยู่ร่วมกันของ
คนงานและการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อความปลอดภัยและไม่สร้าง 
ความเดือดร้อนให้กับชุมชนท่ีตั้งอยู่โดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้าง 

- จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
15.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร 

- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ 
ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด  
ซ่ึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีในการท างานและเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเรื่องมือเป็นประจ า
ทุก 6 เดือน 

- เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีมีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง จะได้รับการดูแล 
เอาใจใส่เป็นพิเศษ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ส าหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด 

- ก่อนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และหลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องมี 
การตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่าง
ปกต ิ

15.3 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- บริเวณส านักงานและบ้านพักคนงาน ต้องติดตั้งถังเคมีดับเพลิง  

ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ 
สามารถน าไปใช้ได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา  

- ต้องฝึกอบรมคนงานก่อสร้างให้สามารถใช้ถังเคมีดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี 
หากมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น 

- ในพื้นท่ีใกล้จุดเติมน้ ามันเชื้อเพลิงจะต้องติดต้ังป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้ด้วย 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกฎกระทรวง ก าหนดมาตฐานในการบริหาร จัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2564 

2. กรมทางหลวงต้องจัดให้มีรั้วกั้น เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานบริเวณท่ีจะมีการซ่อม
บ ารุงให้มีความชัดเจน 

3. กรมทางหลวงต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือกรวยสะท้อนแสงเป็นระยะๆ ไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
ก่อนถึงบริเวณที่มีการซ่อมบ ารุง เพื่อให้รถที่สัญจรไปมามีความระมัดระวัง 

4. กรณีท่ีมีการเบี่ยงเลน กรมทางหลวงต้องจัดให้มีป้ายเตือนก่อนถึงจุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันรถพุ่งชนพนักงานซ่อมบ ารุง 

5. พนักงานซ่อมบ ารุ งทางหลวงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น  
หมวก นิ รภั ย  ถุ ง มื อ  ร อ ง เ ท้ าบู ท  เ สื้ อ แ ถบสะ ท้อนแสง  หรื อ เ สื้ อ กั๊ ก สี สด  
ท่ีสามารถมองเห็นชัดเจนในระยะไกล เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการ
เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง และไม่มีการจ้าง
แรงงานจ านวนมากเข้ามาท างานในพื้นท่ี ดังน้ัน การคมนาคมในระยะ
ด าเนินการไม่ส่งผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ส าหรับงานบ ารุงรักษา จะมี 
การจ้างแรงงานเข้ามาด าเนินการซ่อมบ ารุงบริเวณท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน  
จึงไม่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง แต่เน่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้าง
ต้องด าเนินการบนผิวทางเดิมท่ีมีการสัญจรของประชาชน ซ่ึงอาจจะส่งผลให้
คนงานก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุได้ แต่เน่ืองจากการซ่อมบ ารุงใช้คนงานจ านวนน้อย 
และใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่นาน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 
 
 
 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
อุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจร : การก่อสร้างโครงการมีพื้นท่ีก่อสร้างบนทางหลวงพิเศษ
ระหว่ าง เมืองหมาย เลข 9  ทางหลวงหมาย เลข 3901 ทางหลวงหมาย เลข 3902  
และถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน 
อาจส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยผลกระทบดังกล่าวมีโอกาส
เกิดขึ้นจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงก าหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง : ในระหว่างการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามา
ในพื้นท่ี จะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง นอกจากน้ี หากมี
การบรรทุกน้ าหนักเกินกฎหมายก าหนด หรือมีการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างกีดขวางการจราจร 
และท าให้ผิวถนนเดิมช ารุดเสียหาย รวมท้ังการขับรถด้วยความคึกคะนอง ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
ของพนักงานขับรถของโครงการ อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทางได้โดยผลกระทบจะ
เกิดขึ้นตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงพิจารณาผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งสัญลักษณ์จราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร
ชั่วคราว เครื่องหมายแสดงขอบเขตก่อสร้าง ให้เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมาย
ควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง งานบูรณะ งานบ ารุงรักษาทางหลวง
แผ่นดิน กรมทางหลวง ท้ังบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณจุดเชื่อมต่อกับ
ถนนเดิม เพื่อให้ผู้ใช้ทางสังเกตเห็นได้ชัดเจนและใช้เส้นทางในเวลากลางวัน
และกลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้
ระมัดระวังบริเวณท่ีอาจจะมีอันตราย โดยการก าหนดต าแหน่งติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์และสัญญาณจราจรต้องด าเนินการ ดังน้ี  
1.1 ท่ีระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือน

งานก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่
ข้างหน้า ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากขึ้น 

1.2  ท่ีระยะ 300 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดต้ังป้ายเตือนงาน
ก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่
ข้างหน้า ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากขึ้น 

1.3 ท่ีระยะ 150 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดต้ังป้ายเตือนงาน
ก่อสร้าง ป้ายเตือนลดความเร็ว เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
ทราบว่าข้างหน้ามีพื้นท่ีก่อสร้าง และขับขี่ด้วยความเร็วที่ก าหนด 

1.4 แนวเขตพื้นท่ีก่อสร้าง ติดตั้งก าแพงคอนกรีต และหลอดไฟฟ้า  
ซ่ึงติดต้ังยาวตลอดแนวพื้นท่ีก่อสร้าง 

1.5 ท่ีระยะ 100 เมตร หลังผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายสิ้นสุด
เขตก่อสร้าง เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่าสิ้นสุดเขตก่อสร้าง 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 72  
 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย (ต่อ) 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
2. การเปิดหน้าดิน วางท่อระบายน้ าและการกองวัสดุ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง

เว้นช่องทางเข้า-ออก ระหว่างจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ี 4  เพื่อลด
ผลกระทบต่อประชาชนท่ีจ าเป็นต้องใช้เส้นทางโครงข่ายถนนเดิม 
1) ทางเข้า-ออก ตลาดต้นไม้  
2) ถนนท้องถิ่นชุมชนวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) 
3) ถนนซอบกาญจนาภิเษก 21 
4) ถนนซอยกาญจนาภิเษก 22 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความปลอดภัยในบริเวณต่างๆ 
ดังน้ี 
1) พื้นท่ีก่อสร้าง: บริเวณที่เป็นจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ีท้ัง 4 แห่ง 

ได้แก่ ทางเข้า-ออก ตลาดต้นไม้ ถนนท้องถิ่นชุมชนวัดลาดบัวขาว ถนน
ซอยกาญจนาภิเษก 21 และถนนซอยกาญจนาภิเษก 23 ในช่วงเวลา
เร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็นเวลา 
16.00-19.00 น. ซ่ึงเป็นจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

2) พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ:  
บริเวณสถานศึกษา : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ในช่วงเข้าเรียนตอนเช้า 
07.00-08.00 น. และเลิกเรียนตอนเย็น 16.00-17.00 น.  
บริเวณศาสนสถาน : วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ในช่วงวันส าคัญทาง
ศาสนา 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยและอ านวย  
ความสะดวกแก่รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออก พื้นท่ีโครงการในช่วงการก่อสร้าง 

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องห้ามพนักงานขับรถใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทหรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ก่ออุบัติเหตุจน
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น  

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย (ต่อ) 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดสติกเกอร์บริเวณกระบะท้ายรถบรรทุกและ

เครื่องจักรของโครงการ ท่ีระบุบริษัทผู้ด าเนินการ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพื่อการร้องเรียน 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้เหมาะสม
และเพียงพอ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง เมื่อจ าเป็นต้อง
เดินทางผ่านพื้นท่ีก่อสร้างในเวลากลางคืน 

8. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบคลุมส่วน
บรรทุกของรถบรรทุกทุกคัน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ กีดขวาง
การจราจร 

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟส่องสว่างกระพริบเตือนในบริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณจุดตัด ทางร่วม ทางแยก จุดสิ้นสุดโครงการ และทุกระยะ 
500 เมตร ตลอดแนวถนนเส้นทางก่อสร้างโครงการ  

10.กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจาก
กิจกรรมการก่อสร้างว่าส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนร าคาญให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ เน่ืองจากรูปแบบการพัฒนาโครงการจะช่วยรองรับปริมาณจราจรท่ีเพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถ  
ถือเป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง   
ส าหรับการซ่อมบ ารุงโครงการมีพื้นท่ีด าเนินงานบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  
ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีซ่อมบ ารุงให้ชัดเจน อาจส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุได้ แต่เนื่องจากการซ่อมบ ารุงใช้เวลาไม่นาน ถือเป็นผลกระทบในระดับต่ า 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. กรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรให้มีสภาพใช้งานได้ดี

อยู่เสมอ 
2. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบน

พื้นทาง ไฟกระพริบ และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างตลอด
แนวเส้นทางโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. ในช่วงท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือลาดคันทาง กรมทางหลวง
ต้องก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนถึง
บริเวณที่มีการก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.6 ความปลอดภัยในสังคม 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
หากพิจารณาพฤติกรรมการท างานของคนงาน พบว่า ในตอนเช้าคนงาน
ท้ังหมดจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด าเนินงานก่อสร้างภายในขอบเขตพื้นท่ีท่ี
ก าหนดไว้ โดยไม่มีกิจกรรมในพื้นท่ีชุมชนโดยตรง และเมื่องานแล้วเสร็จ 
คนงานก่อสร้างจะมีโอกาสพบปะประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนโดยรอบ
บ้านพักคนงานก่อสร้างบริ เวณหมู่บ้านบางกอกบูเลวาร์ต พระราม 9  
เป็นหมู่บ้านท่ีมีรั้วกั้นขอบเขตมิดชิด ท าให้โอกาสเกิดการทะเลาะวิวาทมี 
น้อยมาก ประกอบกับสถานีต ารวจท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีศึกษาท้ัง 2 แห่ง ห่างจาก
แนวเส้นทางโครงการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3-5 กิโลเมตร ในกรณีเกิด
เหตุร้ายขึ้นในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าท่ีสามารถเดินทางถึงท่ี
เกิดเหตุภายใน 20 นาที จึงถือเป็นผลกระทบทางลบในระดับต่ า 

 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

1. ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความส าคัญในการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่น
เป็นอันดับแรก เพื่อลดปัญหาด้านสังคม/ลดปัญหาการว่างงาน และการอพยพ
แรงงาน และให้โอกาสแก่คนในพื้นท่ีเข้าท างานกับโครงการให้มากท่ีสุด 

2. กรณีท่ีผู้รับจ้างจ้างคนงานต่างด้าว จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับการจด
ทะเบียนตามระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าดัวยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
จ านวนการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ. 2559 

3. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงานก่อนเข้ารับปฏิบัติงาน โดยพนักงานต้องไม่
เป็นบุคคลท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดท าทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้าง พร้อมรูปถ่ายท่ี
ส านักงานควบคุมงาน เมื่อเกิดเหตุหรือปัญหาข้อร้องเรียนจะได้มีการเรียก
ตรวจสอบได ้

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
คนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ ไม่ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ท่ี
อาศัยในพื้นท่ีโดยรอบบ้านพักคนงาน หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าว
ตักเตือน และมีบทลงโทษถึงขั้นไล่ออกในกรณีเกิดเหตุร้ายแรง โดยพิจารณา 
ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าความเข้าใจกับคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าท่ีโครงการใน
การอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.6 ความปลอดภัยในสังคม (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้าน 

ความปลอดภัยในสังคม ดังน้ี 
7.1 ก าหนดขอบเขตบ้านพักคนงานให้ชัดเจน และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาพัก

ในบ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
7.2 ก าหนดทางเข้า-ออกให้ชัดเจน และจัดให้มีเวรยาม 24 ชั่วโมง ดูแลความเรียบร้อย

ในบริเวณพื้นท่ีบ้านพักคนงานก่อสร้าง 
8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดกฎระเบียบห้ามมิให้คนงานก่อสร้างใช้ยาหรือ 

สารกระตุ้น หรือดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน รวมท้ังก าหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน  
9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องห้ามคนงานก่อสร้างส่งเสียงดังในยามวิกาล (ตั้งแต่ 22.00 น. 

จนถึงรุ่งเช้า 06.00 น. ของวันถัดไป) 
10. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข้อมูลก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้าง

บ้านพักคนงานและส านักงานก่อสร้าง เพื่อลดความขัดแย้งกับชุมชนท่ีอยู่ใกล้
พื้นท่ีบ้านพักคนงาน 

11. ผู้รับเหมาก่อสร้างประสานงานกับสถานีต ารวจนครบาลประเวศจัดตั้งจุดตรวจ
ใกล้กับบ้านพักคนงานก่อสร้าง 

12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นบริเวณส านักงานก่อสร้าง
โครงการ และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดใช้แนวเส้นทางของโครงการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทาง
เพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ส่วนการบ ารุงรักษา ใช้แรงงานจ านวนน้อย 
และจ้างแบบไป-กลับ ดังน้ัน กิจกรรมการคมนาคมของโครงการ ไม่ท าให้
เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนเดิม 
ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.7 สุขาภิบาล   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง  :  
ในการก่อสร้างมีการจ้างแรงงานจ านวน 150 คน จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอย
ปริมาณ 300 ลิตร/วัน หรือ 0.45 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย ขยะมูลฝอย
เปียก ปริมาณ 135.0 ลิตร/วัน ขยะมูลฝอยแห้ง ปริมาณ 301.5 ลิตร/วัน 
ขยะมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 13.5 ลิตร/วัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยบริ เวณพื้น ท่ีก่อสร้าง  : ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก 
การก่อสร้าง จะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเศษ
หิน เศษปูน เศษไม้ และพลาสติกหุ้มสายไฟ โดยขยะบางส่วนสามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจวัตรประจ าวันของคนงาน
ก่อสร้าง จะเป็นขยะเปียกประเภทเศษอาหารท่ีคนงานก่อสร้างน ามา
รับประทานในพื้นท่ีก่อสร้างในช่วงพักกลางวัน ปริมาณ 225 ลิตร/วัน 
หากโครงการไม่มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นอย่างเพียงพอใน
ระหว่างรอส านักงานเขตสะพานสูง เข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัด จะส่งผล
ให้เกิดการทับถมของขยะมูลฝอย อาจท าให้เกิดกลิ่นเหม็น รวมถึงเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และสัตว์น าโรค เช่น แมลงสาบ หนู แมลงวัน เป็นต้น 
ซ่ึงจะน าไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และอาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ โดยผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นจนกว่า
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงก าหนดผลกระทบในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรณรงค์และควบคุมดูแลให้คนงานก่อสร้างท้ิงขยะมูลฝอย
ลงในถังรองรับขยะแต่ละประเภทท่ีจัดเตรียมไว้ 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมคนงานห้ามก าจัดขยะโดยการเผากลางแจ้งบริเวณ
บ้านพักคนงานและบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร มีฝาปิด วางไว้
บริเวณต่างๆ ดังน้ี 
3.1 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร  

มีฝาปิด จ านวน 20 ถัง สามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยเป็นถัง
ขยะเปียก (สีเขียว) จ านวน 5 ถัง ถังขยะท่ัวไป (สีน้ าเงิน) จ านวน 8 ถัง  
ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) จ านวน 5 ถัง และถังขยะอันตราย (สีแดง) จ านวน 
2 ถัง พร้อมท้ังประสานงานให้ส านักงานเขตสะพานสูงเข้ามาด าเนินการ
จัดเก็บอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

3.2 บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีถังขยะท่ัวไป (สีน้ าเงิน) 
ขนาด 240 ลิตร มีฝาปิด จ านวน 2 ถัง  

4. การจัดการขยะจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต้องจัดให้มีท่ีพักขยะงานก่อสร้าง ขนาด 3x4 เมตร เพื่อใช้เป็นสถานท่ีคัดแยกเศษ
วัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นส่วนท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
และส่วนท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ให้จัดเก็บไว้บริเวณท่ีพักขยะงาน
ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและต้องไม่ให้ล้ าออกนอกพื้นท่ีก่อสร้าง 

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีบ้านพักคนงานเป็นอาคารชั่วคราวตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานการก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับคนงานก่อสร้าง และมีจ านวน
เพียงพอส าหรับคนงานก่อสร้าง 150 คน   

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.7 สุขาภิบาล (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
2. น้ าเสีย  
กิจกรรมในระยะก่อสร้างท่ีส่งผลให้เกิดน้ าเสียในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น มาจาก
กิจกรรมภายในบ้านพักคนงานเพียงแห่งเดียว ซ่ึงจะคาดการณ์ปริมาณ 
น้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากจ านวนคนงานสูงสุด 150 คน/วัน จะก่อให้เกิดน้ าเสีย 24.0 
ลบ.ม./วัน หากปริมาณน้ าเสียและตะกอนสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นไม่ ได้รับ 
การบ าบัดท่ีถูกสุขาภิบาล จะก่อให้เกิดความสกปรก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค น าไปสู่การเกิดเกิดโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มคนงาน และอาจส่งผล
กระทบต่อเน่ืองไปยังสุขภาพอนามัยของชุมชนบริเวณโครงการ โดยมี
ระยะเวลาได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ผลกระทบอยู่
ในระดับปานกลาง 

6. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องน้ า จ านวนไม่น้อย 8 ห้อง และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 
16 ห้อง ไว้บริเวณส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส าหรับลูกจ้าง  

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้
อากาศหรือเทียบเท่า ปริมาตรรองรับน้ าเสียไม่น้อยกว่า 24.0 ลบ.ม./วัน  
เพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้าง/บ้านพัก
คนงานก่อสร้าง และบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

8. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าการรื้อถอน
บ้านพักคนงาน ห้องน้ า-ห้องส้วม และระบบบ าบัดน้ าเสียออก พร้อมท้ังปรับ
สภาพพื้นท่ีให้เรียบร้อยใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมมากท่ีสุด 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทาง
โครงการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงไม่กิจกรรมการก่อสร้าง และไม่มี  
การจ้างแรงงานต่างถิ่นเข้ามายังพื้นท่ี ส าหรับงานบ ารุงรักษาจะก่อสร้าง
เฉพาะส่วนท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ซ่ึงใช้คนงานก่อสร้างจ านวนน้อยแบบไป-
กลับ ไม่มีการก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นท่ี ดังน้ัน กิจกรรมในระยะ
ด าเนินการไม่ท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยและน้ าเสียในพื้นท่ีเพิ่มสูงขึ้น  
จึงไม่มีผลกระทบด้านสุขาภิบาล 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.8 ผู้ใช้ทาง   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ความหนาแน่นของปริมาณจราจร และหากรถบรรทุกไม่มีการก าหนดน้ าหนักตาม
กฎหมายก าหนด จะส่งผลให้ถนนช ารุดเสียหาย รวมท้ังการก่อสร้างแนวเส้นทางท่ีตัดผ่านกับ
ถนนเดิมในพื้นท่ี ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ทางหลวงหมายเลข 1 
ทางหลวงหมายเลข 3901 และทางหลวงหมายเลข 3902 และถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 
ท าให้ผู้ใช้ทางต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกใน
การเดินทางของผู้ใช้ทางท่ีต้องผ่านพื้นท่ีก่อสร้างโครงการเพื่อเดินทางไปยังสถานท่ี
ส าคัญบริเวณโดยรอบ เช่น ชุมชนทับช้างคลองบน หมู่บ้าน The City พระราม 9-
กรุงเทพกรีฑา ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ชุมชนทับช้างนาลุ่ม ชุมชนวัดลาดบัวขาว 
วัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ หมู่บ้าน The Palm  
กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน หมู่บ้านบางกอกบูเลวาร์ต พระราม 9 ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว 
หมู่ บ้ าน  Perfect Place หมู่ บ้ าน  The Metro ชุ มชนสะพานสู ง  และหมู่ บ้ า น  
The Edition เป็นต้น ท้ังน้ี กลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระจะเป็นประชาชนและผู้ใช้ถนนเป็นวงกว้าง 
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการก่อสร้าง อย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงาน
การก่ อ ส ร้ า ง  และลั กษณะ ง าน ท่ี จ ะด า เ นิ นก า ร  ต ามแผ น 
การประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดการจราจรในระหว่างการก่ อสร้าง  
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทางและป้องกันอุบัติเหตุ รายละเอียด
แสดงในข้อ 3.1 คมนาคมขนส่ง 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์และแนะน าเส้นทางเลี่ยงพื้นท่ี
ก่อสร้างให้ผู้ใช้ทางรับทราบ รายละเอียดแสดงในข้อ 3.1 คมนาคม
ขนส่ง 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องวางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยก าหนดให้ด าเนินการขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. 
เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และ
ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

5. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบ
คลุมส่วนบรรทุกของรถบรรทุกทุกคัน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของ
เศษวัสดุ กีดขวางการจราจร 

6 ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมรถรับ-ส่งพนักงานและรถยนต์ท่ีมิได้ใช้
เพื่อกิจการก่อสร้างให้กลับไปทันทีเมื่อเสร็จกิจ ห้ามจอดท้ิงไว้ในพื้นท่ี
โครงการ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.8 ผู้ใช้ทาง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

 7. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความปลอดภัยในบริเวณ
ต่างๆ ดังน้ี 
1)  พื้นท่ีก่อสร้าง: บริเวณท่ีเป็นจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ี

ท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ ทางเข้า-ออก ตลาดต้นไม้ ถนนท้องถิ่นชุมชน 
วัดลาดบัวขาว ถนนซอยกาญจนาภิเษก 21 และถนนซอย
กาญจนาภิเษก 23 ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 06.00-09.00 
น .  และช่ วง เวลา เร่ งด่ วนช่ วง เย็ น เวล า  16.00-19.00 น .  
ซ่ึงเป็นจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

2)  พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ:  
บริเวณสถานศึกษา : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ในช่วงเข้าเรียนตอน
เช้า 07.00-08.00 น. และเลิกเรียนตอนเย็น 16.00-17.00 น.  
บริเวณศาสนสถาน : วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ในช่วงวันส าคัญ
ทางศาสนา 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
เมื่อเปิดใช้โครงการจะท าให้ผู้ใช้ทางได้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็น
ผลกระทบด้านบวกในระดับปานกลาง ส าหรับงานบ ารุงรักษาปกติ จะมีการด าเนินงานบน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการเดินทาง
ของผู้ใช้ทาง ท่ีต้องผ่านพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ เพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีส าคัญบริเวณแนว
เส้นทางโครงการ แต่เนื่องจากการซ่อมบ ารุงรักษาจะด าเนินการเฉพาะผิวทางบริเวณท่ี
ช ารุดเสยีหายเท่าน้ัน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่นาน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. กรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรให้มีสภาพใช้

งานได้ดีอยู่เสมอ 
2. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาป้ายจราจร เครื่องหมาย

จราจรบนพื้นทาง ไฟกระพริบ และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึง
ไฟฟ้าแสงสว่างตลอดแนวเส้นทางโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. ในช่วงท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือลาดคันทาง 
กรมทางหลวงต้องก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณ
เตือนล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณท่ีมีการก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อเตือนให้
ผู้ใช้ทางทราบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.9 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ :  จากการประเมินค่าความเข้มข้นจาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของฝุ่นละอองรวม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ บริเวณแหล่งโบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) 
พบว่า มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม อยู่ระหว่าง 128.78-128.81 µg/m3 
ไม่เกินมาตรฐานก าหนด (ค่ามาตรฐาน 330 µg/m3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเท่ากับ 56.44 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 
µg/m3)  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 146.01-147.52 
µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320 µg/m3) ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่าอยู่
ร ะหว่ า ง  888.25-889.02 µg/m3 (ค่ า ม าตร ฐ าน ไม่ เ กิ น  34,200 µg/m3)  
จึงก าหนดไม่มีผลกระทบ 
2. ผลกระทบด้านเสียง :  จากผลการประเมินระดับเสียงท่ีบริเวณแหล่ง
โบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) มีระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
รวมกับผลการตรวจวัดในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 66.6-66.8 dB(A) ซ่ึงมีค่าไม่เกิน
มาตรฐาน ก าหนด (ค่ามาตรฐาน 70 dB(A)) จึงก าหนดไม่มีผลกระทบ 
3. ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน :  ความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม 
การก่อสร้างท่ีเกิดจากอุปกรณ์และเครื่องจักร ส่งผลให้ในระหว่างการก่อสร้าง
บริเวณแหล่งโบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เท่ากับ 0.046 มิลลิเมตร/
วินาที ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีมนุษย์ไม่สามารถรับความรู้สึกได้ และไม่ส่งผลกระทบ/
ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภทจึงก าหนดไม่มีผลกระทบ 

1. กรมทางหลวงประสานงานกับส านัก ศิลปากรในพื้น ท่ี  ล่วงหน้าก่อนมี 
การก่อสร้างโครงการ เพื่อแจ้งรายละเอียดและแผนการก่อสร้างโครงการ 

2. ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับส านัก
ศิลปากรในพื้นท่ี เพื่อร่วมตรวจสอบบันทึกข้อมูลและภาพถ่ายไว้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน/สภาพเดิมของพื้นท่ีโบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ก่อนมี 
การก่อสร้างโครงการ รวมถึงเพื่อใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อสภาพของแหล่งโบราณสถาน โบราณคดี และโบราณวัตถุ 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง ส านักงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานก่อสร้างให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการเท่าน้ัน  
และห้ามรุกล้ าเข้าไปในบริเวณแหล่งโบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)   

4. ระหว่างการก่อสร้าง หากพบโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดีใดๆ ท่ีจะ
เป็นหลักฐานหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกร่องรอยของแหล่งโบราณคดีหรือโบราณสถาน 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยุดด าเนินการก่อสร้างทันที แล้วรีบแจ้งกรมทางหลวงและ
ส านักศิลปากรในพื้นท่ีในพื้นท่ีทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันตรวจสอบหลักฐานและ
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎหมายต่อไป 

5. หากพบว่าเกิดความเสียหายต่อโบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)  
อันเน่ืองมาจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องแจ้งส านัก
ศิลปากรในพื้นท่ี เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และสุนทรียภาพอย่างเคร่งครัด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 81  
 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.9 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
จากผลการประเมินผลกระทบจากอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนต่อ
โบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ในปี พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2600   
1. ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ :  จากการประเมินค่าความเข้มข้นจาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของฝุ่นละอองรวม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ บริเวณแหล่งโบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) 
พบว่า มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม อยู่ระหว่าง 128.3-147.4 µg/m3  
ไม่เกินมาตรฐานก าหนด (ค่ามาตรฐาน 330 µg/m3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 56.4-59.4 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 
120 µg/m3)  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 144.1-222.1 
µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320 µg/m3) ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่าอยู่
ในช่วง 860.6-910.9 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 34,200 µg/m3) จึงก าหนด
เป็นผลกระทบระดับต่ า 
2. ผลกระทบด้านเสียง :  จากผลการประเมินระดับเสียงท่ีบริเวณแหล่ง
โบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) มีระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
รวมกับผลการตรวจวัดในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 66.2-67.3 dB(A) ซ่ึงมีค่าไม่เกิน
มาตรฐาน ก าหนด (ค่ามาตรฐาน 70 dB(A)) จึงก าหนดเป็นผลกระทบระดับต่ า 
3. ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน :  ความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม 
การก่อสร้างท่ีเกิดจากอุปกรณ์และเครื่องจักร ส่งผลให้ในระหว่างการก่อสร้าง
บริ เวณแหล่งโบราณสถานวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) มีค่าเท่ากับ 0.06 
มิลลิเมตร/วินาที ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีมนุษย์ไม่สามารถรับความรู้สึกได้ และไม่ส่งผล
กระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภทจึงก าหนดไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผละกระทบ ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.51+700 (M9) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.10 สุนทรียภาพ   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการต้องมีการวางเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง และมีพื้นท่ี
ก่อสร้างอยู่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ทางหลวงหมายเลข 3901 
ทางหลวงหมายเลข 3902 และถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ท าให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่
สวยงาม และแตกต่างไปจากสภาพเดิม แต่เน่ืองจากการส ารวจพื้นท่ีอ่อนไหวต่อ 
การได้รับผลกระทบด้านทัศนียภาพ พบวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เป็นโบราณสถาน
รอพิจารณาขึ้นทะเบียน มีระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของแนวเส้นทาง 180 เมตร  
ซ่ึงเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล รวมท้ังมีระยะเวลาได้รับผลกระทบชั่วคราวในระยะ
ก่อสร้างเท่าน้ัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 
ส าหรับผู้ท่ีอยู่ในระยะประชิดพื้นท่ีก่อสร้างในระยะไม่เกิน 100 เมตร เป็นชุมชน  
2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดลาดบัวขาว และชุมชนสะพานสูง ซ่ึงไม่ถือเป็นพื้นท่ีอ่อนไหว
ต่อการได้รับผลกระทบด้านทัศนียภาพ รวมท้ังมีระยะเวลาได้รับผลกระทบชั่วคราวใน
ระยะก่อสร้างเท่าน้ัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. ก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง โดยต้องด าเนินการเก็บขยะ
ออกจากพื้นท่ีก่อสร้างและดูแลพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เป็นระเบียบ 

2. น าเศษกิ่งไม้หรือเศษวัสดุท่ีเกิดจากการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง การแผ้วถางปรับพื้นท่ี 
การขุดเจาะดิน การถมดิน รวมท้ังเศษวัสดุท่ีเหลือจากการก่อสร้าง ออกไปจาก
พื้นท่ีก่อสร้างในแต่ละวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพท่ีไม่น่ามอง 

3. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และเศษ
วัสดุจากการก่อสร้างออกจากพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

4. ด าเนินการปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณท่ีก่อสร้างและบริเวณกองวัสดุก่อสร้างให้กลับคืน
สูส่ภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากท่ีสุดและไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างเหลือท้ิงไว้
ตามแนวเส้นทาง 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การพัฒนาโครงการเป็นการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 
กับถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ทางหลวงหมายเลข 3901 และทางหลวงหมายเลข 3902  
ซ่ึงเป็นถนนระดับดินและทางลอด จึงมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพท่ีมีอยู่เดิม 
และไม่ท าให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ส าหรับงานบ ารุงรักษาเป็น 
การบ ารุงรักษา เสริมแต่ง และปรับปรุงทางท่ีช ารุด เสียหายเกินกว่าท่ีจะท าการซ่อมบ ารุง 
โดยวิธีปกติให้กลับสู่สภาพเดิม รวมท้ังแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ทางเป็นไปด้วยความปลอดภัย ซ่ึงจะด าเนินการอยู่บน 
แนวเส้นทางและสะพานของโครงการบริเวณท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน และไม่ท าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพหรือลดคุณค่าของภูมิทัศน์บริเวณแนวเส้นทางโครงการ  
จึงถือว่าไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
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8.2 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จุดเชื่อมต่อสะพานสูง กม.55+300  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จุดเชื่อมต่อบางนาง กม.55+300 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7  เป็นการน าปั จจั ยสิ่ ง แวดล้ อมที่ ไ ด้ รั บผลกระทบในระดับปานกลาง ถึ งระดับสู ง จาก 
ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) มาศึกษาเพ่ิมเติม โดยน ารายละเอียดกิจกรรมการก่อสร้าง สภาพ
สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และผลจากการส ารวจภาคสนามมาประกอบการพิจารณาคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ  สามารถสรุปปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญเพ่ือน าไปศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ันรายละเอียด จ านวน 24 ปัจจัย ได้แก่  

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จ านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา น้ าผิวดิน 
อากาศและบรรยากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ จ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ นิเวศวิทยาทางน้ า สัตว์ในระบบนิเวศ 
และพืชในระบบนิเวศ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  
การควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า การเกษตรกรรม และการใช้ที่ดิน  

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จ านวน 10 ปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจ-สังคม การโยกย้ายและการเวนคืน  
สาธารณสุข อาชีวอนามัย อุบัติเหตุและความปลอดภัย  ความปลอดภัยในสังคม สุขาภิบาล  
การแบ่งแยก ผู้ใช้ทาง ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และสุนทรียภาพ  

ส าหรับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของจุดเชื่อมต่อบางนาง กม.55+300 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 แสดงดังตารางท่ี 8-2 
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ตารางที่ 8-2 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ   
1.1 ทรัพยากรดิน   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบจากการสูญเสียดินหรือการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม  : 
การก่อสร้างแนวเส้นทาง ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามถนนท้องถิ่น สะพาน
ข้ามทางรถไฟ สะพานข้ามคลอง มีปริมาณดินขุด 27,029 ลบ.ม. และปริมาณ
ดินถมรวม 1,012,572 ลบ.ม. โดยดินขุดท้ังหมดต้องออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง  
ท าให้ เกิดการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริ เวณเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   
แต่เน่ืองจากดินในบริเวณพื้นท่ีศึกษาเป็นชุดดินบางกอก ซ่ึงเป็นดินท่ีสามารถ  
พบได้ท่ัวไปในพื้นท่ีบริเวณน้ี ประกอบกับการก่อสร้างโครงการ มีการขุดดิน
เฉพาะบริเวณหลุมเจาะของการก่อสร้างตอม่อ ฐานรากเท่าน้ัน จึงถือว่า 
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียดินหรือเคลื่อนย้าย
ดินออกจากบริเวณเดิมในระดับต่ า 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพและการทรุดตัวของดิน : การทรุดตัว
ของดินจะเกิดจากกระบวนการอัดตัวคายน้ าของดิน (Consolidation)  
โดยน้ าท่ีมีความดันสูงจะไหลออกจากดิน ท าให้ปริมาตรของดินลดลง ซ่ึงต้องใช้
ระยะเวลาในการเกิดกระบวนการอัดตัวคายน้ าของดินค่อนข้างนาน ดังน้ัน 
ผลกระทบด้านการทรุดตัวของดินท่ีมาจากการก่อสร้างคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นทันที
ในระหว่างการก่อสร้าง ประกอบกับพื้นท่ีศึกษาโครงการ ไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีมี
โอกาสเกิดดินถล่มหรือหลุมยุบและไม่พบปัญหาการทรุดตัวของดิน จึงคาดว่าไม่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพและการทรุดตัวของดิน ถือว่าไม่มี
ผลกระทบ 
 

1. ในช่วงด าเนินการขุดเจาะฐานรากของโครงสร้างสะพาน และการขนย้ายดินขุดท่ีมี
คุณภาพไม่ เหมาะสม  จ านวน 27 ,029  ลบ .ม .  ออกจากพื้ น ท่ีก่ อสร้ า ง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีรถบรรทุกรอรับเศษมวลดิน ล าเลียงออกจากพื้นท่ีไปไว้
ยังจุดกองดินท่ีก าหนดไว ้

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน าดินขุดไปเก็บกองในพื้นท่ีของส านักงานก่อสร้างโครงการ 
ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหมู่ 5 บ้านหัวสวน ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (พิกัด 47 P 719839E 1494899N) 

3. การขุดเจาะฐานโครงสร้างสะพาน ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้สารละลายโพลิเมอร์ 
(polymer) เพื่อพยุงหลุมเจาะขณะท าการเจาะเสาเข็มและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดปริมาณการใช้สารละลายพยุงดินให้เพียงพอกับการใช้งาน 
เพื่อลดปริมาณการเก็บส ารองสารละลายในพื้นท่ีมากเกินความจ าเป็น  

5. กรณีท่ีมีสารละลายพยุงดินเหลือจากการก่อสร้างในแต่ละครั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
สูบกลับเข้าไปในถังเก็บสารละลาย และน าสารดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้างเสาเข็ม
ต้นอื่นท่ีเหลือต่อไป 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแยกเก็บกองดินท่ีปนเปื้อนสารละลายพยุงดิน และดินท่ีไม่
ปนเปื้อนออกจากกัน รวมท้ังประสานงานกับแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ในการน าดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป โดยไม่เหลือทิ้งไว้ในพื้นท่ี 

7. ดินปนเปื้อนโพลิเมอร์จากงานเจาะเสาเข็ม ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแยกสารโพลิเมอร์
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ หากมีสารละลายเหลือท้ิงต้องก าจัดโดยการผสมสารละลาย  
โพลิเมอร์กับวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ขี้เลื่อย ฟางข้าว เศษหญ้า และน าไปถมบริเวณ
แนวเขตทางโครงการ 

 ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 85  
 

ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ)    
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
ผลกระทบต่อการปนเปื้อนในดิน : การก่อสร้างตอม่อและฐานรากสะพานของ
ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามทางรถไฟ  และสะพานข้ามถนนท้องถิ่น มีการใช้
สารละลายโพลีเมอร์พยุงดินในหลุมเจาะ ซ่ึงเป็นสารประเภท Hydrocarbon 
สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Biodegradation) และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (งานเสาเข็มในการก่อสร้างทางหลวง , 
คณะท างานจัดท าองค์ความรู้งานเสาเข็มในการก่อสร้างทางหลวง , 2551) และมี
โอกาสเกิดการปนเปื้อนของสารโพลิเมอร์ในดินเฉพาะบริเวณหลุมเจาะเท่าน้ัน  
จึงเป็นผลกระทบในระดับต่ า 
การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นของเครื่องจักรภายในโรงซ่อมบ ารุงตั้งอยู่ใกล้เคียง
พื้นท่ีบ้านพักคนงานในชุมชนหมู่ 5 บ้านหัวสวน ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พิกัด 47 P 719839E 1494899N) หากไม่มีการจัดการท่ี
เหมาะสม จะเกิดการรั่วไหลท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ ามันในดินบริเวณพื้น ท่ี
โครงการ อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และมีพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบจ ากัดอยู่ภายในขอบเขตโรงซ่อมบ ารุงเท่าน้ัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 
ผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน : กิจกรรมการเปิดหน้าดิน ปรับถมดิน 
ท าให้มีตะกอนดินถูกพัดพาไหลลงสู่แหล่งน้ าผิ วดินท่ีไหลผ่านแนวเส้นทาง
โครงการ 8 แห่ง ได้แก่ คลองยายโป๊ะ จ านวน 2 แห่ง คลองบางแสม จ านวน 3 
แห่ง คลองบางนาง จ านวน 2 แห่ง  และคลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี 
อาจท าให้ความขุ่นเพิ่มสูงขึ้น แต่เน่ืองจากการชะล้างพังทลายของดินจะเกิดขึ้น
เฉพาะท่ีมีการก่อสร้างริมตลิ่งในช่วงท่ีฝนตกหนักเท่าน้ัน รวมท้ังพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม  
มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อยมาก (0-2 ตัน/ไร่/ปี) จึงคาดว่า
มวลดินจะถูกชะล้างพังทลายในปริมาณน้อยมาก ถือเป็นผลกระทบในระดับต่ า 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเทพื้นคอนกรีตในบริเวณท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของน้ ามัน
และไขมัน ได้แก่ ลานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ลานล้างรถ บริเวณจัดเก็บถังน้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันเครื่อง โดยเป็นพื้นคอนกรีตท่ียกขอบโดยรอบ เพื่อกั้นไม้ให้สิ่งท่ี
รั่วไหลกระจายลงพื้นท่ีรอบข้าง 

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือ
ตามคู่มือของผู้ผลิต ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการ
รั่วไหลของน้ ามันจากเครื่องจักรสู่พื้นดิน และป้องกันน้ าฝนชะล้างน้ ามัน 
ลงสู่ดิน 

10. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมด โดยให้ทยอยเปิด 
เป็นช่วงๆ ตามความจ าเป็นเฉพาะบริเวณที่เริ่มท างานจริงเท่าน้ัน  

11 ในกรณีท่ีฝนตกหนัก ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงานดิน
ทันที เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดิน 

12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยเก็บกวาดเศษดินท่ีตกหล่นบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดด าเนินโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทาง โดยไม่มี
กิจกรรมการขุดดินหรือน าดินออกจากพื้นท่ี เช่นเดียวกับงานบ ารุงรักษาปกติ 
เป็ นการบ า รุ ง รั กษาถนนอยู่ เ ป็ นประจ า  เพื่ อ ให้ มี สภาพใช้ ง า น ได้ ดี   
ส่วนการบ ารุงรักษาทางตามช่วงเวลาท่ีก าหนด เป็นการบ ารุงรักษาเพื่อต่ออายุให้
ถนนอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้นานขึ้น ส าหรับงานบ ารุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/  
งานซ่อมฉุกเฉิน จะเป็นการบ ารุง เสริมแต่ง และปรับปรุงทางที่ช ารุด เสียหายเกิน
กว่าท่ีจะท าการซ่อมบ ารุงโดยวิธีปกติให้กลับสู่สภาพเดิม รวมท้ังแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ทางเป็นไปด้วย
ความปลอดภัย จะด าเนินการในบริเวณผิวทางท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ไม่มีการขุดดิน
หรือน าดินออกจากพื้นท่ี ไม่มีการใช้สารเคมีในการซ่อมบ ารุง รวมท้ังลักษณะดิน
บริเวณพื้นท่ีโครงการ มีความสามารถในการรับน้ าหนักได้ดี จึงไม่ท าให้เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรดิน จึงไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

1.2 ธรณีวิทยา   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยา : การก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน
ข้ามทางรถไฟ สถานข้ามถนนท้องถิ่น ต้องมีการก่อสร้างตอม่อ ฐานรากโครงสร้าง 
ความลึก 20 เมตร จากการตรวจสอบโครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นท่ี
โครงการ พบว่า เป็นตะกอนท่ีราบน้ าท่วมถึง (Qff/ft) และตะกอนดินเคลย์ท่ีราบ
น้ าขึ้นถึง (Qtf) โดยการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามทางรถไฟ สถาน
ข้ามถนนท้องถิ่น ถือเป็นโครงสร้างท่ีไม่ได้ตัดลึกลงไปในชั้นหิน และสภาพ
ธรณีวิทยาบริเวณโครงการไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกแบบและการก่อสร้าง
โครงการ จึงถือว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาในพื้นท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการ 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก่อสร้างโครงสร้างถนน และสะพานข้ามคลองตามท่ีออกแบบไว้ 
เพื่อให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหว และเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคาร 
ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และตามมาตรฐาน 
การออกแบบอาคารต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61) 

2.  หากมีการเกิดแผ่นดินไหว ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
จนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 ธรณีวิทยา (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว : ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามทางรถไฟ 
และสะพานข้ามถนนท้องถิ่น ท่ีมีความสูงเหนือพื้นดิน 7-25 เมตร ซ่ึงเป็นระดับท่ี
มีความเสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวน้อย ประกอบกับ
บริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีค่าระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวอยู่ใน
ระดับ 1-3 ตามมาตราเมอร์คัลลี (3.0-3.9 ริคเตอร์) ถือเป็นระดับเบา (ผู้คนจะไม่
รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้) รวมท้ังไม่อยู่ในแนวรอยเลื่อนมีพลัง ดังน้ัน 
ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
ในระดับต่ า 

3. ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบความเสียหายของ
โครงการ และหากพบว่ามีการช ารุดเสียหายให้ซ่อมแซมโครงสร้างตามแบบก่อสร้าง 
เพื่อให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานท่ีออกแบบไว้ 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
เน่ืองจากการออกแบบและก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามทางรถไฟ  
และสะพานข้ามถนนท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรฐานให้มีความคงทนแข็งแรง
สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ประกอบกับพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณ
แนวเส้นทางโครงการอยู่ในพื้นท่ีเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับเบา  
(3.0-3.9 ริคเตอร์) ไม่ได้อยู่ในบริเวณพื้นท่ีท่ีต้องเฝ้าระวังหรือพื้นท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และไม่อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนมีพลัง รวมท้ังจากสถิติ
แผ่นดินไหวท่ีผ่านมาพื้นท่ีศึกษาโครงการ ไม่เคยประสบธรณีพิบัติภัยด้าน
แผ่นดินไหว ดังน้ัน การคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทาง และงานบ ารุงรักษา
เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัยซ่ึงด าเนินการบริเวณผิวทาง
ท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน จึงคาดว่าในกรณีท่ีเกิดเหตุแผ่นดินไหว โครงสร้างชั้นทาง
และสะพานได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในระดับต่ า 

หากมีการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นท่ีให้กรมทางหลวงตรวจสอบความเสียหายของ
โครงการ และหากพบว่ามีการช ารุดเสียหายให้ซ่อมแซมโครงสร้างเพื่อให้สามารถ
รองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานท่ีออกแบบไว ้

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ าผิวดิน    
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาน้ าผิวดิน : การพัฒนาโครงการต้องมี
การก่อสร้างสะพานข้ามแหล่งน้ าผิวดินท่ีไหลผ่านแนวเส้นทางโครงการท้ัง 8 แห่ง 
โดยต าแหน่งก่อสร้างสะพานข้ามคลองยายโป๊ะ และคลองบางแสม ซ่ึงบนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณ กม.55+600 และ กม.55+850 
ตามล าดับ และคลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี  (กม. 4+300)  
ในการก่อสร้างตอม่อได้ออกแบบให้อยู่ในแนวเสาของสะพานเดิม ท าให้พ้ืนท่ีกีดขวาง
การไหลของน้ าในแหล่งน้ าน้อยมาก และไม่ส่งผลให้ทิศทางการไหลของน้ าใน
แหล่งน้ าเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ส าหรับแหล่งน้ าท่ีเหลือ  5 แห่ง ได้แก่  
คลองยายโป๊ะ (กม.0+250) คลองบางแสม (กม.0+600) คลองบางแสม  
(กม.0+850) คลองบางนาง (กม.2+600) และคลองบางนาง (กม.3+300)  
จะเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามคลองของแนวเส้นทางตัดใหม่ และต้องมี 
การก่อสร้างตอม่อลงในแหล่งน้ า ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงการการกีดขวาง 
การไหลของน้ า และการกัดเซาะริมตลิ่งของแหล่งน้ าท้ัง 5 แห่งได้ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเป็นโครงสร้างสะพานขนาดเล็ก จึงส่งผล
ให้เกิดการกัดเซาะริมตลิ่งไม่มากนัก ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าผิวดิน  : งานดิน งานทาง  
งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามทางรถไฟ  และสะพานข้ามถนน
ท้องถิ่น หากด าเนินการในช่วงท่ีฝนตกหนักอาจมีตะกอนดินถูกน้ าฝนชะล้าง 
ไหลลงสู่แหล่งน้ าท่ีไหลผ่านแนวเส้นทางโครงการ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่   
คลองยายโป๊ะ จ านวน 2 แห่ง คลองบางแสม จ านวน 3 แห่ง คลองบางนาง 
จ านวน 2 แห่ง และคลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี  อาจส่งผลให้มี
ปริมาณความขุ่นในแหล่งน้ าเพิ่มสูงขึ้น แต่เน่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้างมีอัตราการท่ีมี
อัตราการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อยมาก (0-2 ตัน/ไร่/ปี) จึงคาดว่าจะมี
ปริมาณตะกอนดินถูกพัดพาลงในแหล่งน้ าจนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ าไปจากเดิมน้อยมาก ผลกระทบในระดับระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการดาดคอนกรีตริมตลิ่งน้ าท้ัง 2 ฝั่งของ คลองยายโป๊ะ 
(กม.0+250) คลองบางแสม (กม.0+600) คลองบางแสม (กม.0+850) คลองบางนาง 
(กม.2+600) และคลองบางนาง (กม.3+300) เพื่อลดผลกระทบด้านอุทกวิทยา  
น้ าผิวดิน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งรั้วดักตะกอนชั่วคราวแบบ Temporary Site Fence 
ความสูง 1 เมตร บริเวณริมคลองยายโป๊ะ คลองบางแสม คลองบางนาง และคลอง
ชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี โดยครอบคลุมพื้นท่ีหน้างาน เพื่อให้สามารถ
กรองตะกอนท่ีชะล้างจากการก่อสร้างก่อนลงสู่แหล่งน้ า ส าหรับวัสดุท่ีใช้ท ารั้วดัก
ตะกอนให้พิจารณาเลือกใช้ตาข่ายเซฟตี้ (Safety Net) ท าจากโพลีเอทิลีนท่ีมีค่า
ความหนาแน่นสูง (HDPE) และสามารถกรองตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสะดวกในการติดตั้งและดูแลรักษา ส่วนเสารั้วท าด้วยไม้หรือเหล็กท่ีมี 
ความคงทนและแข็งแรง การติดตั้งเสารั้วจะต้องฝังลงดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร 
และก าหนดให้ระยะระหว่างช่วงเสาไม่เกิน 1.50 เมตร  

3. เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้รื้อย้ายรั้วดักตะกอนชั่วคราวออกแบบ 
Temporary Site Fence ออกจากพื้นท่ีให้เรียบร้อย 

4.  ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งผ้าใบใต้โครงสร้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางแสม 
(กม.0+000) คลองบางนาง (กม.1+030) คลองบางนาง (กม.2+750) คลองบางนาง  
(กม.3+510) และคลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี  (กม.4+500)  
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นลงสู่แหล่งน้ า 

 
 

1. พื้ น ที่ ด า เ นิ น ก า ร  : จ า น ว น  5 ส ถ า นี  ไ ด้ แ ก่   
สถานีท่ี 1: คลองยายโป๊ะ (ทล.7 กม.55+600) 

  สถานีท่ี 2: คลองบางแสม (กม.0+850) 
 สถานีท่ี 3: คลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี 

(กม.4+300) 
 สถา นี ท่ี  4: คลอ งชลประทา น เ ลี ยบ  ทล . 3127  

(กม.6+113) 
 สถานีท่ี 5: ล ารางสาธารณะ (บริเวณจุดระบายน้ าท้ิง

จากบ้านพักคนงานก่อสร้าง)  
2. ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิน้ า ความโปร่งแสง ความขุ่น 

ความน าไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลาย  
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ของแข็งท้ังหมด น้ ามันและ
ไขมัน  ไนเตรท ฟอสเฟต  โคลิฟอร์มแบคที เรี ย  
และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

3.ระยะเวลาและความถี่ : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ าผิวดิน (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
การก่อสร้างสะพานข้ามคลองท้ัง 8 แห่ง ต้องก่อสร้างตอม่อลงในแหล่งน้ า รวมท้ัง
อาจมีเศษวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างตกลงไปในแหล่งน้ า ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนใต้ท้องน้ า และส่งผลให้มีปริมาณความขุ่นในแหล่งน้ าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน 
โดยมีระยะเวลาได้รับผลกระทบเฉพาะช่วงท่ีมีกิจกรรมการก่อสร้างสะพานเท่าน้ัน 
และมีพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจ ากัดอยู่ในพื้นท่ีก่อสร้างสะพาน จึงก าหนด
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน มีส านักงาน
ก่อสร้างและบ้านพักคนงานไว้ บริเวณชุมชนหมู่ 5 บ้านหัวสวน ต าบลบางผึ้ง อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (พิกัด 47 P 719839E 1494899N) คาดว่ามีน้ าเสีย
ปริมาณ 24.0 ลบ.ม./วัน หากระบายน้ าเสียดังกล่าวออกพื้นท่ีภายนอกโดยไม่ผ่าน
การบ าบัด หรือเกิดการชะล้างน้ าชะขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก อาจท าให้พบล าราง
สาธารณะ ได้รับการปนเปื้อนและเสื่อมโทรมจากสารอินทรีย์ได้ และมีระยะเวลา
ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมด โดยให้ทยอยเปิด
เป็นช่วงๆ ตามความจ าเป็นเฉพาะบริเวณที่เริ่มท างานจริงเท่าน้ัน 

6. ในกรณีท่ีฝนตกหนัก ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงานดิน
ทันที เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า 

7. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องน้ า จ านวนไม่น้อย 8 ห้อง และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 
16 ห้อง ไว้บริเวณส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส าหรับลูกจ้าง  

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้
อากาศหรือเทียบเท่า ปริมาตรรองรับน้ าเสียไม่น้อยกว่า 24.0 ลบ.ม./วัน  
เพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง และบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

9. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าการรื้อถอน
บ้านพักคนงาน ห้องน้ า-ห้องส้วม และระบบบ าบัดน้ าเสียออก พร้อมท้ังปรับ
สภาพพื้นท่ีให้เรียบร้อยใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมมากท่ีสุด 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
เน่ืองจากสะพานข้ามคลอง ได้มีการดาดคอนกรีตริมตลิ่งน้ าท้ัง 2 ข้าง จึงส่งผลให้
ความปั่นป่วนของการไหลออกจากสะพานด้านเหนือน้ าสู่สะพานท้ายน้ าจึงมีเพียง
เล็กน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะและอัตราการไหลบริเวณเหนือน้ า  
และท้ายน้ าของแนวสะพานโครงการ ประกอบกับการซ่อมบ ารุงไม่มีการเปิดหน้าดิน
หรือขุดดิน รวมท้ังในการซ่อมบ ารุงรักษา จะด าเนินการเฉพาะบริเวณท่ีช ารุดเสียหาย
เท่าน้ัน ไม่มีกิจกรรมใดท่ีส่งผลให้แหล่งน้ าผิวดินเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงถือว่าไม่มี
ผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 อากาศและบรรยากาศ   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมเตรียมพ้ืนท่ี งานผิวทางชั้นทาง โครงสร้างสานส่วนล่าง และสะพานส่วนบน  
จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) อยู่ระหว่าง 595.84-1,089.23 µg/m3  
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 34,200 µg/m3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าอยู่ระหว่าง 
26.46-221.57 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320 µg/m3)  ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
อยู่ระหว่าง 78.03-295.53 µg/m3 (ค่ามาตรฐาน 330 µg/m3) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM10) อยู่ระหว่าง 25.06-99.22 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 
µg/m3)  จึงสรุปได้ว่าทุกกิจกรรมของการก่อสร้างโครงการ ส่งผลให้คุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันเพียงเล็กน้อย โดยยังคงมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
ก าหนด ดังน้ัน จึงมีผลกระทบระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะของรถท่ีใช้บรรทุกดิน/หิน  
และวัสดุอุปกรณ์ต่ างๆ ให้มิดชิด เพื่ อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ งกระจาย  
และเศษวัสดุร่วงหล่นลงบนพื้นผิวจราจร 

2. ในช่วงท่ีมีงานก่อสร้างเปิดหน้าดิน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการฉีดพรมน้ า
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
เพื่อให้ผิวทางมีความชื้นตลอดท้ังวันและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ท้ังนี้ ให้พิจารณาเพ่ิมความถี่ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงฤดู 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าความสะอาดแบบเปียกเพื่อก าจัดเศษดิน โคลน ทราย 
ท่ีตกหล่นอยู่บนผิวทางบริเวณรอบนอกพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าทุกวัน  
โดยไม่ให้มีเศษวัสดุเหลืออยู่บนผิวการจราจร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการติดตั้งแผ่นกันฝุ่นท่ีล้อท้ัง 4 ล้อ ของรถบรรทุก
ท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

5. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรม 
การก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างและรีบ
ด าเนินการแก้ไขหรือหาวิธีการในการบรรเทาผลกระทบก่อนจะด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น 

1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 3 สถานี ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 
บ้านบางแสม ชุมชนหมู่ 4 บ้านบางนาง ชุมชนหมู่ 5 บ้าน
หน้าประดู ่

2. ดัชนีตรวจวัด : NO2 CO TSP PM10 ความเร็ วและ
ทิศทางลม 

3. ระยะเวลาและความถี่ : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 
 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 อากาศและบรรยากาศ (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
จากผลการประเมินคุณภาพอากาศในระยะด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2601 
พบว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) อยู่ระหว่าง 601.3-1,181.4 µg/m3 (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 34,200 µg/m3)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าอยู่ระหว่าง 37.5-294.0 
µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320 µg/m3) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM10) อยู่ระหว่าง 26.3-65.2 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/m3) จึงสรุปได้ว่า
คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐานก าหนด จึงสรุปได้ว่า
การคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน
เพียงเล็กน้อย โดยยังคงมีค่าไม่เกินมาตรฐานก าหนด ดังน้ัน จึงมีผลกระทบระดับต่ า 

1. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการคมนาคม
ของโครงการให้กรมทางหลวงด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และ
รับเรื่องร้องเรียน  

2. กรมทางหลวงดูแล/บ ารุงรักษาเครื่องหมายและป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
3. กรมทางหลวงตรวจสอบผิวจราจรเป็นประจ า หากพบว่ามีสภาพช ารุด ต้องรีบ

ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก
สภาพผิวจราจรที่ช ารุด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

1.5 เสียง   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีมาจากกิจกรรม 
การก่อสร้างของโครงการ พบว่าระดับเสียง ณ บริเวณผู้รับท่ีอ่อนไหวมีค่าระดับเสียงจาก
กิจกรรมเตรียมพื้นท่ี กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง กิจกรรมก่อสร้างสะพานส่วนล่าง 
กิ จกรรมก่ อสร้ างสะพานส่ วนบน อยู่ ใ นช่ วง  54.4-65.9, 54.5-66.3 60.6-81.4  
และ 54.3-71.4 dB(A) ตามล าดับ ซ่ึงมีพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบท่ีมีระดับ
เสียงเกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 บ้านบางแสม ชุมชนหมู่ 4 
บ้านบางนาง และชุมชนหมู่ 6 บ้านใน โดยมีระยะเวลาการได้รับผลกระทบชั่วคราวใน
ระยะก่อสร้าง จึงจัดเป็นผลกระทบระดับปานกลาง 

 1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการก่อสร้าง อย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงานการก่อสร้าง 
และลักษณะงานท่ีจะด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2. ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างก าแพงกันเสียงชั่วคราว ผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
สอบถามประชาชนในชุมชนวัดลาดบัวขาว และชุมชนสะพานสูง ว่ายินยอมให้
ติดตั้งก าแพงกันเสียงชั่วคราวหรือไม่ 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งก าแพงกันเสียงชั่วคราว โดยใช้วัสดุประเภทเหล็ก 
(แผ่นเมทัลชีท) 24 ga ท่ีมีความหนา 0.64 มิลลิเมตร ออกแบบเป็นก าแพง 
กันเสียงแบบตั้งตรง ความสูง 2.5 เมตร ต าแหน่งท่ีต้องด าเนินการติดตั้งอยู่
บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางแสม ชุมชนหมู่ 4 บ้านบางนางและชุมชนหมู่ 6 
บ้านใน ท้ังน้ี ต้องเว้นช่องทางเข้า-ออกของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้ตามปกติ 

1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 3 สถานี ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 
บ้านบางแสม ชุมชนหมู่ 4 บ้านบางนาง ชุมชนหมู่ 5  
บ้านหน้าประดู่ 

2. ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 
8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)  

3. ระยะเวลาและความถี่ : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 เสียง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสภาพและบ ารุงรักษาพัดลมระบายความร้อนของ
เครื่องยนต์ เช่น การอัดจาระบี การเปลี่ยนลูกปืน และตรวจสภาพใบพัดให้
พร้อมใช้งาน ไม่ฉีกขาด เป็นต้น” ซ่ึงท าให้ค่าระดับเสียงจากเครื่องจักรลดลง 
เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือของผู้ผลิต และหากพบว่ามีการช ารุด
เสียหาย ต้องด าเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมทันที 

5.  ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมและจ ากัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างบนถนนท่ัวไปให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

6.  ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างท่ี
ก่อให้เกิดเสียงดังของเครื่องมือก่อสร้างเสาเข็ม รถเครน รถลาดยางมะตอย 
และเครื่องผสมปูน ซ่ึงเป็นเครื่องจักรท่ีมีเสียงดังมากๆ ให้ด าเนินการใน
ช่วงเวลากลางวัน 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน 
ท้ังน้ีหากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างนอกช่วงเวลาดังกล่าว ให้แจ้ ง
ผู้น าชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการทราบอย่างน้อย 
3 วัน ก่อนด าเนินการก่อสร้างตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

7.  กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง  
ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 เสียง (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
จากผลการประเมินค่าระดับเสียงจากการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า  ระดับ
เสียงในปี พ.ศ. 2568-2601 อยู่ในช่วง 58.8-69.5 dB(A) ซ่ึงผู้รับท่ีอ่อนไหวทุกแห่งมีค่า
ระดับเสียงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จึงสรุปได้ว่าการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้
ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันเพียงเล็กน้อย โดยยังคงมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานก าหนด ดังน้ัน จึงมีผลกระทบระดับต่ า 

1. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการคมนาคม
ของโครงการให้กรมทางหลวงด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และ
รับเรื่องร้องเรียน  

2.  กรมทางหลวงดูแล/บ ารุงรักษาเครื่องหมายและป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
3.  กรมทางหลวงตรวจสอบผิวจราจรเป็นประจ า หากพบว่ามีสภาพช ารุด ต้องรีบ

ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อลดเสียงดังจากสภาพผิวจราจรท่ีช ารุด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

1.6 ความสั่นสะเทือน    
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
จากการค านวณความสั่นสะเทือน  พบว่า ระดับความสั่นสะเทือน ณ บริเวณผู้รับท่ีอ่อนไหว
จากรถบดและเครื่องเจาะเสาเข็มอยู่ในช่วง 0.007 - 0.224 และ  0.009 - 1.003 มิลลิเมตร/
วินาที ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระดับผลกระทบตาม Reichter และ Meiser และตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า ระดับความสั่นสะเทือน
อยู่ในระดับไม่สามารถรับรู้ได้ถึงรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย โดยระดับความสั่นสะเทือนข้างต้นอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกประเภทอาคาร ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการ
ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงานการก่อสร้าง และลักษณะงานท่ีจะ
ด าเนินการ ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินกิจกรรมการขุดเจาะผิวหน้าดิน การกระแทก 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เฉพาะช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น. เ ท่า น้ัน เพื่ อหลีก เลี่ ยงการรบกวนกิจกรรมต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวันของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทาง
โครงการ ท้ังนี้หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างนอกช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้แจ้งผู้น าชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการทราบ
อย่างน้อย 3 วัน ก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

 

1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 3 สถานี ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 
บ้านบางแสม ชุมชนหมู่ 4 บ้านบางนาง ชุมชนหมู่ 5 
บ้านหน้าประดู่ 

2. ดัชนีตรวจวัด : ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak 
Particle Velocity, PPV) และค่าความถี่ (Frequency, 
Hz) 

3. ระยะเวลาและความถ่ี : 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 3.  ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ าหนักบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์

การก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกตาม “ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ 
ผู้อ านวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อ านวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง  
ห้ามใช้ยานพาหนท่ีมีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่า
ก าหนด หรือโดยท่ียานพาหนะน้ันอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย เดินบน 
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน” เพื่อลด 
ความสั่นสะเทือนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ 

4. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม
การก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์
และรับเรื่องร้องเรียน 

5. ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับส านัก
ศิลปากรท่ี 5 (ปราจีนบุรี) เพื่อร่วมตรวจสอบสภาพของแหล่ งโบราณคดี  
และบันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน/สภาพเดิมของพื้นท่ีก่อนมีการก่อสร้าง
โครงการ เพื่อใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสภาพของ
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ท้ังขณะด าเนินการก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ผลกระทบจากกิจกรรมการจราจรและขนส่งบนแนวเส้นทางโครงการ จะส่งผลให้พื้นท่ี
อ่อนไหวได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนท่ีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด ระหว่าง 
0.025-0.113 มิลลิ เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาระดับผลกระทบตาม Reichter  
และ Meiser และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า  
ระดับความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกอยู่ในระดับไม่สามารถรับรู้ ได้ ท้ังน้ีระดับ  
ความสั่นสะเทือนในทุกกรณีไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาคาร จึงไม่มีผลกระทบ 

1. กรมทางหลวงตรวจสอบสภาพพื้นผิวจราจร ความขรุขระรอยต่อบนผิวถนน 
และความไม่สม่ าเสมอของผิวจราจร หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายให้
ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อลดแรงกระแทกระหว่างล้อยานพาหนะกับผิวถนน  
ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความสั่นสะเทือน 

2.  กรณี ท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านความสั่นสะเ ทือนจาก 
การคมนาคมขนส่งบนถนนโครงการ กรมทางหลวงต้องรีบด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

   



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ   
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ า   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
งานดิน งานทาง งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามทางรถไฟ และสะพานข้าม
ถนนท้องถิ่น หากด าเนินการในช่วงท่ีฝนตกหนักอาจมีตะกอนดินถูกน้ าฝนชะล้างไหลลง
สู่แหล่งน้ าท่ีไหลผ่านแนวเส้นทางโครงการ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ คลองยายโป๊ะ จ านวน 
2 แห่ง คลองบางแสม จ านวน 3 แห่ง คลองบางนาง จ านวน 2 แห่ง และคลอง
ชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี และส่งผลให้ความขุ่นและสารแขวนลอยในน้ าเพิ่ม
สูงขึ้น และอาจไปรบกวนการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืชท่ี
จ าเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสง โดยเฉพาะยูกลีนอยด์ และสาหร่าย 
สีเขียวแกมน้ าเงิน ชนิด Oscillatoria sp. ซ่ึงเป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในแหล่งน้ า
บริเวณโครงการ นอกจากน้ี ยังอาจส่งผลให้เกิดการอุดตันของระบบการหายใจของ
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ซ่ึงปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง-ต่ า 
แต่เน่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้างมีอัตราการชะล้างพังทลายของดินน้อยมาก 0-2 ตัน/ไร่/ปี  
จึงคาดว่าจะมีตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าในปริมาณน้อย ประกอบกับผลกระทบ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงท่ีฝนตกหนักเท่าน้ัน จึงคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับต่ า 
งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองท้ัง 8 แห่ง จ าเป็นต้องก่อสร้างตอม่อลงในแหล่งน้ า ส่งผล
ให้มีปริมาณความขุ่นในแหล่งน้ าเพิ่มสูงขึ้น เกิดการบดบังแสงลงไปในแหล่งน้ า และมีผล
ต่อการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตในน้ าโดยเฉพาะยูกลีนอยด์ และสาหร่ายสีเขียว 
แกมน้ าเงิน ชนิด Oscillatoria sp. รวมท้ังโปรโตซัว ชนิด Coleps hirtus และโปรโตซัว  
ชนิด Coleps hirtus ซ่ึงเป็นชนิดแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นในแหล่งน้ า
บริเวณโครงการ รวมท้ังอาจท าให้เกิดการอุดตันของระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ า
โดยเฉพาะตัวอ่อนริ้นน้ าจืด ซ่ึงเป็นสัตว์หน้าดินชนิดเด่นท่ีพบในแหล่งน้ า และมี
ผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ จึงก าหนดผลกระทบในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการดาดคอนกรีตริมตลิ่งน้ า ท้ัง 2 ฝั่งของ  
คลองยายโป๊ะ (กม.0+250) คลองบางแสม (กม.0+600) คลองบางแสม  
(กม.0+850) คลองบางนาง (กม.2+600) และคลองบางนาง (กม.3+300)  
เพื่อลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ าผิวดิน  

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งรั้วดักตะกอนชั่วคราวแบบ Temporary Site 
Fence ความสูง 1 เมตร บริเวณริมคลองยายโป๊ะ คลองบางแสม คลองบางนาง 
และคลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี  

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งผ้าใบใต้โครงสร้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางแสม 
(กม.0+000) คลองบางนาง (กม.1+030) คลองบางนาง (กม.2+750)  
คลองบางนาง (กม.3+510) และคลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี  
(กม.4+500) เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นลงสู่แหล่งน้ า 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมด โดยให้ทยอยเปิด
เป็นช่วงๆ ตามความจ าเป็นเฉพาะบริเวณที่เริ่มท างานจริงเท่าน้ัน 

5. ใ น ก ร ณี ท่ี ฝ น ต ก ห นั ก  ( ป ริ ม า ณ ฝ น ม า ก ก ว่ า  35 มิ ล ลิ เ ม ต ร / วั น )  
ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงานดินทันที เพื่อลด
ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า 

1. พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 5 สถานี ได้แก่  
 สถานีท่ี 1: คลองยายโป๊ะ (ทล.7 กม.55+600) 
  สถานีท่ี 2: คลองบางแสม (กม.0+850) 
 สถานีท่ี 3: คลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี 

(กม.4+300) 
 สถานี ท่ี  4: คลองชลประทานเลียบ ทล.3127  

(กม.6+113) 
 สถานีท่ี 5: ล ารางสาธารณะ (บริเวณจุดระบายน้ าท้ิง

จากบ้านพักคนงานก่อสร้าง)  
2. ดัชนีตรวจวัด : ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน

สัตว ์สัตว์หน้าดิน พรรณไม้น้ า 
3. ระยะเวลาและความถ่ี : 2 ครั้ง/ปี จ านวน 2 ปี 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ : บุคคลท่ี 3 (Third Party) 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ า (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน มีส านักงาน
ก่อสร้างและบ้านพักคนงานไว้ บริเวณชุมชนหมู่ 5 บ้านหัวสวน ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พิกัด 47 P 719839E 1494899N) คาดว่ามีน้ าเสียปริมาณ 24.0 ลบ.ม./วัน 
หากระบายน้ าเสียดังกล่าวออกพื้นท่ีภายนอกโดยไม่ผ่านการบ าบัด หรือเกิดการชะล้างน้ า
ชะขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก อาจท าให้ส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ าในล าราง
สาธารณะ โดยน้ าเสียจากบ้านพักคนงานก่อสร้างจะมีปริมาณสารอินทรีย์ เมื่อปนเปื้อน 
ลงในล ารางสาธารณะ จะส่งผลให้แหล่งน้ ามีปริมาณค่าความสกปรกในรูป BOD สูง  
และปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าลดลง รวมถึงมีปริมาณแบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในแหล่งน้ าเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยังสิ่งมีชีวิตในน้ าท่ีใช้
ออกซิเจนในการหายใจ โดยมีระยะเวลาได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

6. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องน้ า จ านวนไม่น้อย 8 ห้อง และห้องส้วมไม่น้อยกว่า  
16 ห้อง ไว้บริเวณส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ตามประกาศ
กระทรวง มหาดไทย เรื่อง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส าหรับ
ลูกจ้าง 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้
อากาศหรือเทียบเท่า ปริมาตรรองรับน้ าเสียไม่น้อยกว่า 24.0 ลบ.ม./วัน  
เพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง และบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

8. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าการรื้อถอน
บ้านพักคนงาน ห้องน้ า-ห้องส้วม และระบบบ าบัดน้ าเสียออก พร้อมท้ังปรับ
สภาพพื้นท่ีให้เรียบร้อยใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมมากท่ีสุด 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ รวมถึงงานบ ารุงรักษาปกติ งานบ ารุงรักษาทางตามช่วงเวลาท่ีก าหนด  
งานบ ารุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุด
เสียหายเท่าน้ัน ประกอบกับการซ่อมบ ารุง ไม่มีการเปิดหน้าดินหรือขุดดิน จึงไม่มีกิจกรรม
ใดท่ีส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ า จึงถือว่าไม่มีผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.2 สัตว์ในระบบนิเวศ    
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
การตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช ท้ังในระยะเตรียมการและระยะก่อสร้างโครงการ 
นอกจากท าให้สภาพนิเวศของพื้นท่ีเปลี่ยนแปลง ยังอาจท าให้แหล่งอาหารและท่ีหลบภัย
ของสัตว์ป่าบริเวณแนวก่อสร้างถูกท าลายหรือมีสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลงและเป็น  
การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวโดยพาะสัตว์กลุ่ มนก เช่น นกกระจาบทอง (Ploceus 
hypoxanthus) นกเขาชวา (Geopelia striata) และนกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres 
tristis) เป็นต้น  ในขณะท่ีความพลุกพล่านของยานพาหนะและของแรงงานก่อสร้าง 
ตลอดจนเสียงเครื่องยนต์ของยานพาหนะและของเครื่องจักรกลท่ีขนย้ายวัสดุเข้าและ 
ออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง อาจรบกวนการด ารงชีวิตอย่างเสรีของสัตว์ป่า รวมท้ังสัตว์ป่าอาจ
ตายเน่ืองจากกิจกรรมหรือจากยานพาหนะท่ีใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) และกบหนอง 
(Fejervarya limnocharis) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) งูสิงบ้าน (Ptyas korros) 
เป็นต้น แต่เนื่องจากสัตว์ป่าท่ีพบเป็นสัตว์ป่าประเภทอาศัยและหากินในพื้นท่ีมีสภาพนิเวศ
เป็นขอบเขตกว้างและเป็นสัตว์ป่าท่ีมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี จึงได้รับผลกระทบ
ในระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องออกกฎระเบียบและบทลงโทษท่ีเข้มงวด โดยก าหนด 
ข้อห้ามเพื่อควบคุมเจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างไม่ให้มีการลักลอบล่าสัตว์ป่าใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและพื้นท่ีใกล้เคียง 

2. การตัดฟันต้นไม้และการปรับพื้นท่ีตลอดแนวเส้นทางโครงการ ซ่ึงใช้เครื่องจักรหนัก 
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุเครื่องจักรทับสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีอาศัยและหากินตามพ้ืนดิน  

3. หากผู้รับเหมาก่อสร้างพบว่ามีการท ารัง และ/หรือวางไข่ของสัตว์ป่าในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างให้ท าการเคลื่อนย้ายรังและไข่ของสัตว์ป่าไปไว้ในพื้นท่ีท่ีใกล้เคียง
และมีสภาพเหมาะสม 

4. ห้ามตัดฟันต้นไม้นอกเขตทาง ซ่ึงอาจเป็นแหล่งอาศัยและหากินตามธรรมชาติ
ของสัตว์ป่าและสัตว์เรือนยอด 

5. การเตรียมพื้นท่ี ซ่ึงมีการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช และตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ หากพบสัตว์ป่าต้องให้โอกาสกับสัตว์ป่าได้หลบ
เลี่ยงออกไปจากพื้นท่ีบริเวณน้ันได้อย่างปลอดภัย หรือด้วยการช่วยเหลือหาก
พบว่ามีความจ าเป็นและดีกว่าให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายออกไปเอง แล้วน าไปปล่อย
ในพื้นท่ีนอกเขตก่อสร้างที่เหมาะสมกับสัตว์ป่าแต่ละชนิด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

เน่ืองจากบริเวณโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ ประกอบกับมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรม มีอาคารบ้านเรือนของประชาชนกระจายอยู่ก่อนหน้าแล้ว ด้วยเหตุน้ี
สัตว์ป่าทุกชนิดจึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีข้างเคียงถนนได้ต่อไปตามปกติ โดยไม่ถูกบีบค้ันให้
เสาะหาแหล่งอาศัยแห่งใหม่ รวมท้ังสัตว์ป่าทุกชนิดได้ปรับตัวคุ้นเคยกับการสัญจรของ
ยานพาหนะบนทางหลวงและจากกิจกรรมของมนุษย์บริเวณโครงการมาก่อนหน้าแล้ว 
ดังน้ัน ในระยะด าเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบสัตว์ในระบบนิเวศบริเวณโครงการ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.3 พืชในระบบนิเวศ   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

การรื้อย้ายต้นไม้ภายในเขตทางเพื่อเตรียมพื้นท่ีส าหรับงานก่อสร้าง จ านวน 303 ต้น  
8 ชนิด ดังน้ี 

ไม้ขุดล้อม จ านวนรวม 74 ต้น ซ่ึงเป็นไม้ประเภทท่ีจัดอยู่ในไม้หวงห้ามธรรมดา 
(ประเภท ก.)  

ไม้ท่ีต้องตัดโค่นออก ต้นไม้ท่ีต้องด าเนินการตัดออกโดยวิธีการท าไม้ เป็นไม้นอกบัญชี
ไม้หวงห้าม จ านวน 229 ต้น 
ดังน้ัน ก่อนการด าเนินการรื้อย้ายต้นไม้ในท่ีจัดอยู่ในประเภทไม้หวงห้ามธรรมดา (ประเภท ก.) 
ท้ังสิ้นจ านวน 5 ชนิด 74 ต้น ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลให้
บริเวณดังกล่าวมีจ านวนต้นไม้ในพื้นท่ีลดลง แต่คาดว่าจะไม่ท าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เน่ืองจากพื้นท่ีศึกษาโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์และพื้นท่ีป่าไม้ รวมท้ังต้นไม้
ท่ีรื้อย้ายเป็นต้นไม้ท่ีให้ร่มเงาภายในเขตทางเดิม ผลกระทบระดับอยู่ในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดท าป้ายหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นท่ีก่อสร้างและ
แนวเขตทางให้ชัดเจนท้ังสองฝั่งทาง   

2. การแผ้วถางปรับพื้นท่ีและการตัดฟันต้นไม้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการอยู่
ภายในพื้นท่ีก่อสร้างคันทางและลาดคันทางซ่ึงอยู่ภายในเขตทางเดิมเท่าน้ัน  
เพื่อจ ากัดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพื้นท่ีให้
เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด  

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดไม่ให้เจ้าหน้าท่ีและคนงานก่อสร้างเข้าไปใช้
ประโยชน์หรือเพื่อท าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้บริเวณ
นอกพื้นท่ีเขตทางโครงการ 

4. แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ต้องด าเนินการขออนุญาตท าไม้ในเขตทาง
หลวงต่อกรมป่าไม้ ก่อนการตัดฟันหรือล้อมย้ายไม้หวงห้าม ประเภท ก. (ไม้หวง
ห้ ามธรรมดา)  ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้ าม พ.ศ. 2530  
ท่ีปรากฏในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

5. เมื่อกรมป่าไม้อนุญาตให้ด าเนินการท าไม้ในเขตทางหลวงแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ด าเนินการขุดล้อมออกไปจากพื้นท่ีและน าไปปลูกในพื้นท่ีท่ีกรมป่าไม้ก าหนด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ รวมถึงงานบ ารุงรักษาปกติ งานบ ารุงรักษาทางตามช่วงเวลาท่ีก าหนด  
งานบ ารุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ีช ารุด
เสียหายเท่าน้ัน โดยไม่มีการรื้อย้ายต้นไม้ออกจากพื้นท่ี จึงไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อพืชใน
ระบบนิเวศ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 
 
  



โครงการการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   

3.1 คมนาคมขนส่ง   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
ก. ผลกระทบต่อการกีดขวาง/เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร/การคมนาคมทางบก 
1. ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร ที่มีผลต่อความสามารถในการรองรับ

ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนเดิม :  การเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรบนเส้นทางขนส่ง
วัสดุของโครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3340 ทางหลวงหมายเลข 3138 ทางหลวง
หมายเลข 3144 ทางหลวงหมายเลข 3241 ทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวง
หมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3701 ทางหลวงหมายเลข 3702  และทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7  ส่งผลให้สภาพการจราจรหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะในช่วง
ชั่วโมงเร่งด่วน ซ่ึงจะเกิดขึ้นจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงก าหนดเป็นผลกระทบ
ทางลบในระดับปานกลาง 

2. ผลกระทบด้านการรบกวนและการกีดขวางการสัญจรไป-มาของประชาชนใน
ท้องถิ่น: เน่ืองจากการก่อสร้างมีพื้นท่ีด าเนินงานบนทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 ทางหลวงหมายเลข 3701 ทางหลวงหมายเลข 3702 และทางหลวง
หมายเลข 3127 อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน และเป็น
อุปสรรคต่อผู้ใช้ทาง ท าให้ต้องชะลอความเร็วในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง เกิดผลกระทบด้าน
ความไม่สะดวกในการเดินทาง ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตลอดช่วงก่อสร้างจนกว่า 
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงก าหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชนและผู้ใช้ทาง
ทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงานการก่อสร้าง 
และลักษณะงานท่ีจะด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน  

2. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออ านวย 
ความสะดวกต่อผู้ใช้ทางและป้องกันอุบัติเหตุ ดังน้ี 
ช่วงที่ 1 บริเวณส่วนเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  
1) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 และช่วง Loop Ramp โดยผู้ใช้ทาง

สามารถสัญจรทางหลวงหมายเลข 3702 เดิมได้ พร้อมกับปิดช่องจราจรซ้าย
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เพื่อก่อสร้างช่องจราจรซ้ายเพิ่ม 
1 ช่องจราจร (C-D Road) ส าหรับเลี้ยวซ้ายออกจากทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหมายเลข 7 ไปถนนตัดใหม่มุ่งทางหลวงหมายเลข 3127 โดยผู้ใช้ทาง
สามารถสัญจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (ถนนเดิม) ได้  
3 ช่องจราจร 

2) ปิดช่องจราจรซ้ายบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มุ่งชลบุรี 1 
ช่องจราจร เพื่อก่อสร้างช่องจราจรซ้ายเพิ่ม 1 ช่องจราจร (C-D Road) 
ส าหรับเลี้ยวซ้ายออกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ไปถนนตัดใหม่
มุ่งทางหลวงหมายเลข 3127 โดยผู้ใช้ทางสามารถสัญจรทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 (ถนนเดิม) ได้ 3 ช่องจราจร รวมท้ังปิดถนน 
ทางหลวงหมายเลข 3701 ในช่วง กม.55+300 โดยให้ผู้ใช้ทางเลี่ยงพื้นท่ี
ก่อสร้างไปใช้ทางเลี่ยงถนนท้องถิ่นสายบ้านแหลมแค-บางนาง 

1. พื้นที่ด าเนินการ : ตลอดแนวเส้นทางโครงการ 
2. ดัชนีตรวจวัด :  

- ปริมาณจราจรบนเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ของโครงการ  

- ส ารวจความเสียหายของทางหลวง/ถนนโครงข่าย 
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้างของโครงการทุกครั้งท่ีมีเหตุ ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง โดยระบุวันเดือนปี เวลา บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
สาเหตุ  จ านวนผู้ ประสบเหตุ  ความรุนแรง/ 
ความเสียหาย และประเภทยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ  

3. ระยะเวลาและความถ่ี : 1 ครั้ง/ปี จ านวน 2 ปี 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ : บุคคลท่ี 3 (Third Party) 

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)   

3. ผลกระทบต่อสภาพเส้นทางและอายุการใช้งานของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง : การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุกหนักท่ีใช้ในกิจกรรมการขนส่งของ
โครงการบนทางหลวงหมายเลข 3340 ทางหลวงหมายเลข 3138 ทางหลวง
หมายเลข 3144 ทางหลวงหมายเลข 3241 ทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวง
หมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3701 ทางหลวงหมายเลข 3702 และทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หากรถบรรทุกท่ีใช้เส้นทางไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายของผิวจราจรและท าให้อายุการใช้งาน
ของเส้นทางลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณจราจรท่ีใช้ในการขนส่งมีปริมาณไม่มาก  
และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ด าเนินการเพียงบางช่วงของระยะเวลา
ก่อสร้างเท่าน้ัน และไม่ได้ขนส่งตลอดท้ังวัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

 

3) ก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 โดยคืนช่อง
จราจรซ้ายบน และปิดช่องจราจรขวาจ านวน 1 ช่องจราจรท้ัง 2 ฝั่ง  
เพื่อก่อสร้างเสาตาม่อกลางของสะพานข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 บริเวณเกาะกลางปัจจุบัน โดยผู้ใช้ทางสามารถสัญจรทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (ถนนเดิม) ได้ฝั่งละ 3 ช่องจราจร ส าหรับ 
การก่อสร้างโครงสร้างสะพานส่วนอื่นๆ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3702  
และช่องจราจรซ้ายบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ท่ีก่อสร้าง
สร้างใหม่ในข้อท่ี 2 เป็นเส้นทางในการขนอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นท่ีก่อสร้าง 

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างจุดตัดถนนท้องถิ่น 
1) ก่อสร้างถนนตัดใหม่ในช่วงท่ี 1 เป็นล าดับแรก จากนั้นปิดถนนท้องถิ่นสาย

บ้านแหลมแค-บางนาง และใช้ถนนตัดใหม่ในช่วงท่ี 1 ท่ีก่อสร้างเสร็จแล้วเป็น
ทางเบี่ยงพื้นท่ีก่อสร้าง 

2) ก่อสร้างสะพานถนนท้องถิ่นข้ามถนนตัดใหม่มุ่งทางหลวงหมายเลข 3127 
พร้อมด าเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนตัดใหม่ในช่วงท่ี 2 เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จให้คืนผิวจราจรของถนนท้องถิ่น 

3) ก่อสร้างถนนตัดใหม่ในช่วงท่ี 2 ให้แล้วเสร็จ และเปิดใช้ถนนในช่วงท่ี 2  
เป็นทางเบี่ยงพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้เหมือนปัจจุบัน 
พร้อมกับก่อสร้างถนนตัดใหม่ในช่วงท่ี 3 จากน้ันปิดการให้บริการถนน
ท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี เพื่อด าเนินการก่อสร้างวงเวียนระดับพื้น 

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างจุดตัดรถไฟ 
ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟ โดยใช้ถนนท่ีสร้างเสร็จแล้วในช่วงท่ี 2 และ 3  
เป็นเส้นทางในการขนอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นท่ีก่อสร้าง 

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

ช่วงที่ 4 ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3127 
ก่อสร้างจุดตัดระหว่างถนนตัดใหม่กับทางหลวงหมายเลข 3127 โดยขยายจาก 
2 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ในช่วงจุดตัดระหว่างถนนตัดใหม่กับทางหลวง
หมายเลข 3127 โดยก่อสร้างถนนในช่วงท่ี 1 เป็นล าดับแรก ซ่ึงในขณะก่อสร้าง
ผู้ ใช้ทางสามารถสัญจรทางหลวงหมายเลข 3127 บนถนนเดิมขนาด 2  
ช่องจราจรได้เหมือนปัจจุบัน จากนั้นคืนผิวจราจรถนนในช่วงท่ี 1 ท่ีก่อสร้าง
เสร็จแล้วเป็นทางเบี่ยงพื้นท่ีก่อสร้าง จากน้ันจึงด าเนินการก่อสร้างถนนในช่วงท่ี 
2 เป็นล าดับถัดไป 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์และแนะน าเส้นทางเลี่ยงพื้นท่ีก่อสร้างให้ผู้ใช้ทาง
รับทราบ 

4. งานเปิดหน้าดิน วางท่อระบายน้ าและการกองวัสดุ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเว้นช่วง
ทางเข้า-ออก ระหว่างจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ี 20 แห่ง เพื่อลด
ผลกระทบต่อประชาชนท่ีจ าเป็นต้องใช้เส้นทางโครงข่ายถนนเดิม 

5. กรมทางหลวงปรับปรุงถนนท้องถิ่นท่ีแนวเส้นทางตัดผ่าน เพื่อให้สามารถเดิน
ทางเข้า และ ออกถนนตัดใหม่ได้พร้อมรองรับปริมาณจราจรท่ีเพิ่มขึ้นจากการมี
โครงการ ได้แก่  
5.1 ถนนบางนาง-บ้านเก่า : ปรับปรุงบริเวณจุดตัดแนวเส้นทางโครงการ กม.

1+400 โดยปรับถนนบางนาง-บ้านเก่าเป็นสะพานข้ามถนนตัดใหม่ ขนาด 2 
ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างถนนส าหรับเชื่อมต่อกับทางบริการของถนนตัดใหม่
ของจุดเชื่อมต่อบางนาง 

5.2  ถนน อบจ.ชลบุรี : ปรับปรุงบริเวณจุดตัดแนวเส้นทางโครงการ กม.4+300 
โดยปรับถนน อบจ.ชลบุรี เป็นสะพานข้ามถนนตัดใหม่ ขนาด 2 ช่องจราจร 
พร้อมก่อสร้างถนนส าหรับเชื่อมต่อกับทางบริการของถนนตัดใหม่ของ
จุดเชื่อมต่อบางนาง 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 5.3  ทางหลวงหมายเลข 3127 : แนวเส้นทางโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3127  

ในลักษณะทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 3127 บริเวณทางแยก ช่วง กม.10+100 ถึง กม.11+100 เป็นถนนขนาด 6  
ช่องจราจร (ไป-กลับ) แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางถนนกว้าง 9.1 เมตร 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความปลอดภัยในบริเวณต่างๆ ดังน้ี 
1)  พื้นท่ีก่อสร้าง: บริเวณท่ีเป็นจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ีในช่วงเวลาเร่งด่วน  

ช่วงเช้าเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็นเวลา 16.00-19.00 น.  
2)  พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ: ได้แก่ 

บริเวณสถานศึกษา : โรงเรียนวัดบางนาง และโรงเรียนบ้านบางแสมในช่วงเข้าเรียน 
ตอนเช้า 07.00-08.00 น. และเลิกเรียนตอนเย็น 16.00-17.00 น.  
บริเวณศาสนสถาน : วัดบางนาง ในช่วงวันส าคัญทางศาสนา 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องวางแผนการใช้ เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ าง  
โดยก าหนดให้ด าเนินการขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีสัญลักษณ์จราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว 
เครื่องหมายแสดงขอบเขตก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ท้ังบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณจุดตัดทางเข้า-ออกถนนเดิม เพื่อให้ผู้ใช้ทางสังเกตเห็นได้ชัดเจน
และใช้เส้นทางในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพื่อเตือนผู้ใช้ทาง
ให้ระมัดระวังบริเวณท่ีอาจจะมีอันตราย 
8.1 ท่ีระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงานก่อสร้างเพื่อ

เตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มี 
ความระมัดระวังมากขึ้น 

8.2  ท่ีระยะ 300 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงานก่อสร้างเพื่อ
เตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มี 
ความระมัดระวังมากขึ้น 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 8.3  ท่ีระยะ 150 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงานก่อสร้าง 

ป้ายเตือนลดความเร็ว เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่าข้างหน้ามีพื้นท่ี
ก่อสร้าง และขับขี่ด้วยความเร็วที่ก าหนด 

8.4  แนวเขตพื้นท่ีก่อสร้าง ติดตั้งก าแพงคอนกรีต และหลอดไฟฟ้า ซ่ึงติดตั้งยาวตลอดแนว
พื้นท่ีก่อสร้าง 

8.5  ท่ีระยะ 100 เมตร หลังผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่าสิ้นสุดเขตก่อสร้างแล้ว 

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่
รถบรรทุกท่ีวิ่งเข้า-ออก พื้นท่ีโครงการในช่วงการก่อสร้าง 

10. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องห้ามพนักงานขับรถใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือมี
อาการมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ก่ออุบัติเหตุจนกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น  

11. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดสติกเกอร์บริเวณกระบะท้ายรถบรรทุกและเครื่องจักรของ
โครงการ ท่ีระบุบริษัทผู้ด าเนินการ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อการร้องเรียน 

12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้เหมาะสมและ
เพียงพอ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง เมื่อจ าเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นท่ี
ก่อสร้างในเวลากลางคืน 

13. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบคลุมส่วนบรรทุกของ
รถบรรทุกทุกคัน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ กีดขวางการจราจร 

14. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดต าแหน่งขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ไว้ในพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ี
จอดรถท่ีเหมาะสมไม่ให้รถบรรทุกของโครงการต้องชะลอตัวหรือจอดสะสมบนถนน 

15. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดเขตพื้นท่ีก่อสร้างให้ชัดเจน โดยใช้แผงคอนกรีตหรือวัสดุ
อื่นท่ีมีการติดต้ังไฟกระพริบ เพื่อแยกเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างออกจากพื้นท่ีการจราจร 

16. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมรถรับ-ส่งพนักงานและรถยนต์ท่ีมิได้ใช้เพื่อกิจการ
ก่อสร้างให้กลับไปทันทีเมื่อเสร็จกิจ ห้ามจอดท้ิงไว้ในพื้นท่ีโครงการ 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 17. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นประจ าทุก  

6 เดือน หรือตามคู่มือของผู้ผลิต 
18. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟส่องสว่างกระพริบเตือนในบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 

บริ เวณจุดตัด ทางร่วม ทางแยก จุดสิ้นสุดโครงการ และทุกระยะ 500 เมตร  
ตลอดแนวถนนเส้นทางก่อสร้างโครงการ  

19. ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ าหนักบรรทุกวัสดุอุ ปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ ในเกณฑ์ 
การก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกตาม “ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ านวยการ
ทางหลวงแผ่นดิน และผู้อ านวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะท่ีมี
น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าก าหนด หรือโดยท่ียานพาหนะน้ันอาจ  
ท าให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
สัมปทาน” เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นทางในการขนส่งช ารุดเกิดความเสียหาย 

20. กรณีผิวจราจรช ารุดเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพด ี

21. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการคืนสภาพผิวจราจรทันที เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในแผนการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร 

22. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจากกิจกรรม  
การก่อสร้างว่าส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
เมื่อเปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อบางนางในปี พ.ศ. 2567 มีปริมาณความต้องการ  
เดินทางเข้า-ออกจุดเชื่อมต่อประมาณ 24,100 คัน/วัน และเพิ่มขึ้นเป็น 35,988 คัน/วัน  
ในปี พ.ศ. 2586 (ปีท่ี 20 ของโครงการ) มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี  
ส่งผลให้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะกง-บางนาง 
และช่วงทางแยกต่างระดับบางนาง-พนัสนิคม มีปริมาณจราจรสูงขึ้นจากกรณีฐาน 
เน่ืองจากประชาชนในช่วงพื้นท่ีดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 ได้โดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2586 มีปริมาณจราจรบนช่วงทางแยกต่างระดับ
บางปะกง-บางนาง ประมาณ 236,814 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากกรณีฐานคิดเป็นร้อยละ 
2.77 และช่วงทางแยกต่างระดับบางนาง-พนัสนิคม ประมาณ 230,215 คัน/วัน เพิ่มขึ้น
จากกรณีฐานคิดเป็นร้อยละ 2.74 ส าหรับงานบ ารุงรักษาซ่ึงด าเนินงานบนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 อาจส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการเดินทางของ
ผู้ใช้ทาง แต่เน่ืองจากการซ่อมบ ารุงรักษาจะด าเนินการเฉพาะผิวทางบริเวณท่ีช ารุด
เสียหายเท่าน้ัน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่นาน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

1. กรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
2. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  

ไฟกระพริบ และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างตลอดแนวเส้นทางโครงการ 
ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. ในช่วงท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือลาดคันทาง กรมทางหลวงต้อง
ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณที่ม ี
การก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง (ต่อ)   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

ข. ผลกระทบต่อการกีดขวาง/เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร/การคมนาคมทางรถไฟ 
งานก่อสร้างสะพานสะพานข้ามทางรถไฟ ต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างสะพานสูงจากทางรถไฟ
ประมาณ 9 เมตร บริเวณ กม.5+186 ถึง กม.5+804  ในระหว่างการก่อสร้าง อาจมีการร่วงหล่นของ
เศษวัสดุก่อสร้างลงมาทับรางรถไฟ อาจจะส่งผลให้เวลาการเดินขบวนรถไฟเกิดความล่าช้า  
แต่ไม่ถึงกับต้องหยุดการเดินรถ ประกอบกับทางรถไฟสายตะวันออก ใช้เป็นเส้นทางใช้ส าหรับ
ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้า ของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัจจุบันมีการขนส่งจ านวน 5 เท่ียวต่อวัน  
และไม่เป็นท่ีนิยมใช้บริการของผู้ประกอบการ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ผลกระทบ
อยู่ในระดับต่ า 

ติดตั้งผ้าใบป้องกันเศษวัสดุตกหล่น บริเวณใต้โครงสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 
เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่รางรถไฟ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดด าเนินโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทางเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ 
ซ่ึงไม่มีโครงสร้างใดของโครงการท่ีกีดขวางการสัญจรของทางรถไฟส าหรับงานบ ารุงรักษา  
จะด าเนินการเฉพาะผิวทางบริ เวณท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ดัง น้ัน การคมนาคมขนส่ง  
และการซ่อมบ ารุงบนโครงสร้าง จึงไม่กีดขวางเส้นทางการสัญจรของทางรถไฟในพื้นท่ี   

ไมม่ีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 สาธารณูปโภค   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างโครงการต้องมีการรื้อย้ายเครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉิน  5 เครื่อง เสา CCTV 2 ต้น  
ป้ายจราจร 23 ป้าย เสาไฟฟ้าแสงจันทร์ 1 กิ่ง 25 ต้น เสาไฟฟ้า 38 ต้น บ่อพัก 2 บ่อ และท่อ
ส่งก๊าซ โดยมีเจ้าของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ กรมทางหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พานทอง  และบริ ษั ท  ปตท .  จ ากั ด  ( มหาชน )  โดย ในระยะ เตรี ยมการก่ อสร้ า ง  
เป็นการประสานงานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพานทอง และบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคท่ีกีดขวางงานก่อสร้างและไปก่อสร้างชั่วคราวหรือ
ถาวรในต าแหน่งท่ีก าหนดว่าไม่เป็นอุปสรรคส าหรับการก่อสร้าง และเตรียมพื้นท่ีให้พร้อม
ส าหรับการก่อสร้าง ท้ังน้ี ในระหว่างการรื้อย้าย จะต้องมีการระงับการให้บริการไฟฟ้าเป็น  
การชั่วคราว ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื้นท่ี
บริการ โดยคาดว่าประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการตัดระบบไฟฟ้า และการสื่อสารระหว่าง
การรื้อย้าย คือ กลุ่มชุมชนท่ีมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างปัจจุบัน  
ซ่ึงการรื้อย้ายจะส่งผลให้จ าเป็นต้องหยุดจ่ายไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมง ถือเป็นผลกระทบ
ชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างเท่าน้ัน ดังน้ันผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพานทอง 
และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างใน
รายละเอียด และต าแหน่งระบบสาธารณูปโภคท่ีต้องรื้อย้าย และก าหนด
แผนการก่อสร้างร่วมกัน พร้อมระบุช่วงเวลาของการรื้อย้าย เพื่ อให้
หน่วยงานน้ันๆ เตรียมแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคไปพร้อมกับ
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื่อให้ช่วงเวลาการเกิดผล
กระทบสั้นท่ีสุด รวมท้ังการทดสอบการใช้งานให้สามารถด าเนินการใช้
งานได้ดีอย่างเดิม 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบจาก 
การรื้อย้ายสาธารณูปโภคทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในระหว่าง 
การรื้อย้ายสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณป้องกัน
อันตรายต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ตลอดจนค าสั่งของเจ้าพนักงานจราจรอย่างเคร่งครัด 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟส่องสว่างชั่วคราว ในบริเวณท่ีรื้อย้าย 
เสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิมออกไปจากพื้นท่ี 

5. หากพบว่าระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจากกิจกรรมของ
โครงการ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเร่งด าเนินการแก้ไข หรือประสานกับ
กรุงเทพมหานคร และบริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เพื่อด าเนินการแก้ไข
โดยเร็ว 

6 กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้ใช้เส้นทางจากงานรื้อย้าย 
เสาไฟฟ้าแสงสว่างซ่ึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างความเสียหาย  
ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับ
เรื่องร้องเรียน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 สาธารณูปโภค   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดใช้แนวเส้นทางของโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทางเพื่อ
เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ส่วนงานบ ารุงรักษาปกติ งานบ ารุงรักษาทางตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนดงานบ ารุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน จะด าเนินการบริเวณผิวทางท่ี
ช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ไม่มีการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้าแสงสว่าง และท่อประปา จึงไม่มี
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

3.3 การควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
1. ผลกระทบต่อการระบายน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน :  

การพัฒนาโครงการต้องมีการก่อสร้างสะพานข้ามแหล่งน้ าผิวดินท่ีไหลผ่านแนว
เส้นทางโครงการท้ัง 8 แห่ง โดยต าแหน่งก่อสร้างสะพานข้ามคลองยายโป๊ะ และคลอง
บางแสม ซ่ึงบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณ กม.55+600  
และ กม.55+850 ตามล าดับ และคลองชลประทานเลียบถนน อบจ.ชลบุรี   
(กม.4+300) ในการก่อสร้างตอม่อได้ออกแบบให้อยู่ในแนวเสาของสะพานเดิม ท าให้
พื้นท่ีกีดขวางการไหลของน้ าในแหล่งน้ าน้อยมาก และไม่ส่งผลให้ทิศทางการไหลของ
น้ าในแหล่งน้ าเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ส าหรับแหล่งน้ าท่ีเหลือ 5 แห่ง ได้แก่  
คลองยายโป๊ะ (กม.0+250) คลองบางแสม (กม.0+600) คลองบางแสม (กม.0+850) 
คลองบางนาง (กม.2+600) และคลองบางนาง (กม.3+300) จะเป็นการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองของแนวเส้นทางตัดใหม่ และต้องมีการก่อสร้างตอม่อลงในแหล่งน้ า 
ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกีดขวางการไหลของน้ า ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลกระทบต่อระบบระบายน้ าริมถนน : การขุดดิน ปรับถมดินในช่วงฤดูฝน หากมี 
การก่อสร้างบริเวณจุดตัดแนวเส้นทางกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  
ทางหลวงหมายเลข 3701 ทางหลวงหมายเลข 3702 และทางหลวงหมายเลข 3127  
อาจมีการชะล้างเศษดิน หิน และทราย ลงไปสะสมและทับถมในระบบระบายน้ าข้างถนน 
ส่งผลให้ระบบระบายน้ าริมถนนเดิมตื้นเขิน หรืออุดตันจนกระท่ังเกิดปัญหาน้ าท่วมขังบน
ผิวทางได้ ผลกระทบระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการดาดคอนกรีตริมตลิ่งน้ าท้ัง 2 ฝั่งของ  
คลองยายโป๊ะ (กม.0+250) คลองบางแสม (กม.0+600) คลองบางแสม  
(กม.0+850) คลองบางนาง (กม.2+600) และคลองบางนาง (กม.3+300) 
เพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้ า  

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาเครื่องสูบน้ าเพื่อระบายน้ าออกจากเขตทาง 
ในกรณีเกิดน้ าท่วมขัง เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความเดือดร้อน 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกันท้ังหมดตลอดสายทาง 
โดยให้ทยอยเปิดเป็นช่วงๆ เฉพาะบริเวณที่เริ่มท างานจริงเท่าน้ัน 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยเก็บกวาดเศษดินท่ีตกหล่นบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการเป็นประจ าทุกๆ วัน 

5. ในกรณีท่ีฝนตกหนัก ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงาน
ดินทันที เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ าและ
ระบบระบายน้ าริมทางหลวง 

6. ในกรณีเกิดน้ าท่วมขัง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาเครื่องสูบน้ า หรือหาวิธี
ระบายน้ าออกจากเขตน้ าท่วมโดยด่วน เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับ
ความเดือดร้อน 

1. พื้นที่ด าเนินการ : ตลอดแนวเส้นทางโครงการ  
2. ดัชนีตรวจวัด :  

1) ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ า รางระบายน้ า  
เพื่ อตรวจสอบการอุดตันและการกีดขวาง 
การระบายน้ า 

2) ส ารวจสภาพปัญหาน้ าท่วมขังตลอดแนวก่อสร้าง 
3. ระยะเวลาและความถ่ี : 2 ครั้ง/ปี จ านวน 2 ปี 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ : บุคคลท่ี 3 (Third Party) 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
3.3 การควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า   

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

เน่ืองจากสะพานข้ามคลอง ได้มีการดาดคอนกรีตริมตลิ่งน้ าท้ัง 2 ข้าง จึงส่งผลให้ 
ความปั่นป่วนของการไหลออกจากสะพานด้านเหนือน้ าสู่สะพานท้ายน้ าจึงมีเพียงเล็กน้อย 
และไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะและอัตราการไหลบริเวณเหนือน้ า และท้ายน้ าของแนว
สะพานโครงการ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจัดการหรือดูแลและขุดลอกตะกอนออกจาก
ระบบระบายน้ า จะท าให้มีตะกอน และเศษใบไม้สะสมในระบบระบายน้ า ซ่ึงอาจส่งผลให้
ท่อระบายน้ าอุดตันหรือมีประสิทธิภาพการระบายน้ าลดลง และอาจท าให้เกิดการท่วมขัง
บนแนวเส้นทางโครงการได้ แต่ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักเท่าน้ัน 
ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ าท้ังหมดให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง “คู่มือการบ ารุงรักษาทางหลวงเพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด ของส านักส านักวิจัยและพัฒนา
งานทาง กรมทางหลวง” ดังน้ี 
1) บ ารุงรักษาท่อลอดถนน โดยการบ ารุงรักษาคอนกรีตท่ีแตกร้าวและวัสดุป้องกัน

การกัดเซาะ รวมถึงดูแลรักษาความสะอาด ตรวจสอบและก าจัดวัชพืชบริเวณท่อ
ลอดถนน ก าจัดขยะและกิ่งไม้ซ่ึงเข้าไปอุดตันหรือกีดขวางการระบายน้ าบริเวณ
ปากท่อและในท่อลอด และการขุดลอกตะกอนบริเวณท่อลอดถนนจนถึงแนว
สิ้นสุดเขตทางที่สามารถท าได้ 

2) บ ารุงรักษาระบบระบายน้ าข้างถนนซ่ึงอยู่ในเขตทาง เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น โดยการดูแลรักษาความสะอาด ก าจัดวัชพืช ก าจัดขยะซ่ึงกีดขวาง 
การระบายน้ า และขุดลอกตะกอนบริเวณทางระบายน้ า 

3) ต้องน ากิ่งไม้ วัชพืช และขยะท่ีได้จากการท าความสะอาดระบบระบายน้ าไปท้ิงบริเวณจุด
ท่ีก าหนดภายในวันท่ีปฏิบัติงานในวันน้ันๆ โดยไม่กองสุมกีดขวางทางสัญจรบนถนน
โครงการ และห้ามมิให้ผู้รับจ้างน ากิ่งไม้ วัชพืช และขยะไปท้ิงในพื้นท่ีของราษฎร 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

3.4 การเกษตรกรรม   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

การก่อสร้างการเวนคืนท่ีดินพื้นท่ีเกษตรกรรม 277.08 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ได้รับ
ผลกระทบต้องสูญเสียท่ีดินท ากินและรายได้ไปอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม โครงการจะ
ด าเนินการแจ้งขอบเขตของพื้นท่ีก่อสร้าง และด าเนินการจ่ายค่าชดเชยในราคาท่ีเหมาะสม
ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนด าเนินโครงการ ท้ังน้ีเพื่อลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นให้
น้อยลง ดังน้ัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรอให้เกษตรกรท่ีถูกเวนคืนในแต่ละแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต
สุดท้ายแล้วเสร็จ จึงมาก าหนดการเริ่มงานก่อสร้างโครงการ  

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจ ากัดพื้นท่ีก่อสร้างให้อยู่ภายในเขตทางท่ีก าหนด และควบคุม
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่ให้รบกวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยู่นอกเขตทาง 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.4 การเกษตรกรรม (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

การเปิดด าเนินโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทางไปยังสถานท่ีต่างๆ  
ไม่มีการรุกล้ าพื้นท่ีเกษตรกรรม และไม่มีพื้นท่ีเกษตรกรรมใดในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ  
จึงไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

3.5 การใช้ที่ดิน   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

การก่อสร้างโครงการเป็นการเปิดพื้นท่ีใหม่ ส่งผลให้รูปแบบการใช้ท่ีดินในเขตทาง
เปลี่ยนไปเป็นพื้นท่ีก่อสร้างแนวเส้นทางของโครงการ แต่หากพิจารณาพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจะจ ากัดเฉพาะในเขตทางท่ีก าหนดเท่าน้ัน ประกอบกับแนวเส้นทางโครงการ
พาดผ่านท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 และผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 และท่ีดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ตามผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 เน่ืองจากลักษณะของโครงการ
เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง จึงไม่เข้าข่ายกิจการท่ีห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว จึงเป็นผลกระทบระดับต่ า 

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง หน่วยก่อสร้างให้อยู่ในพื้นท่ี
ท่ีจะด าเนินการเท่าน้ัน เพื่อลดการรบกวนต่อรูปแบบการใช้ท่ีดินบริเวณ
ใกล้เคียง 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

การเปิดด าเนินโครงการ เป็นกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทางเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ 
ประกอบกับพื้นท่ีศึกษาโครงการอยู่ในท่ีดินของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 และผังเมือง
รวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินโดยรอบ
ไม่แตกต่างไปจากในกรณีไม่มีโครงการ จึงก าหนดไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน  
กิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบในด้านความสัมพันธ์ของประชาชน คาดว่าจะมาจากความไม่
สะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างครัวเรือน ท่ีเป็นผลมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง  
ท่ีต้องมีการด าเนินการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทางหลวงหมายเลข 
3701 ทางหลวงหมายเลข 3702 และทางหลวงหมายเลข 3127 ซ่ึงจะท าให้เกิดความไม่
สะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างคนในชุมชนท่ีต้องใช้เส้นทางดังกล่าว แต่เน่ืองจาก 
การก่อสร้างโครงการเป็นการขยายช่องจราจร ไม่มีการปิดทางเข้า-ออกของชุมชนอย่างถาวร 
จึงก าหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 
2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
กลุ่มครัวเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ : การก่อสร้างโครงการคาดว่าจะต้องจ้างคนงาน
สูงสุดประมาณ 150 คน เป็นระยะเวลา 600 วันท างาน ดังนั้น หากแรงงานท้องถิ่นสมัคร 
เข้ามาท างานร่วมกับโครงการท้ังหมด จะมีรายได้จากการรับจ้าง ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 
คนงานมีรายได้ และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซ้ือสินค้า
อุปโภคบริโภคของคนงาน ในด้านการจ้างแรงงานท้องถิ่น เน่ืองจากลักษณะงานก่อสร้าง
โครงการเป็นงานท่ีต้องใช้แรงงานฝีมือท่ีมีความช านาญ ท าให้การจ้างแรงงานท้องถิ่นท้ังหมด 
อาจเป็นไปได้น้อย คาดว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกในระดับต่ า 
 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการให้
ชุมชนในพื้นท่ีทราบก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 1 เดือน โดยชี้แจงถึงเหตุผล
และความจ าเป็นของการพัฒนาโครงการ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การด าเนินงานก่อสร้าง รวมท้ังช่องทางในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน 
โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับตามแผนการประชาสัมพันธ์และ
รับเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (ขนาด 2.40 x 
4.80 เมตร) ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 1 เดือน โดยติดต้ัง 2 บริเวณ ได้แก่ 
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  
และบริ เ วณจุ ดสิ้ น สุ ด โ ค ร งก า ร  บนทา งหลว งห มาย เ ลข  3127  
เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางรับทราบ 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1 แห่ง ท่ีส านักงาน
ก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นไว้ท่ีส านักงานเทศบาล
ต าบลท่าข้าม เทศบาลต าบลบางผึ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก องค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขี้หนอน และแขวงทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและการร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นจาก 
การก่อสร้างโครงการ โดยมีหมายเลขโทรศัพท์และระบุชื่อนายช่างควบคุม
การก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งไว้ในบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานเพ่ือรับทราบข้อมูลปัญหาหรือความคิดเห็น 

1. พื้นที่ด ำเนินกำร : พื้นท่ีศึกษาระยะ 500 เมตรจาก
จุดกึ่งกลางแนวเส้นทาง  

2. กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่   
1) ผู้น าชุมชน  
2) พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ  
3) ครัวเรือน  
4) สถานประกอบการในพ้ืนท่ีศึกษา 

3. ตัวแปรที่ตรวจสอบ  
-  สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ัวไป  
- การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  
- ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง  
- ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขในระยะก่อสร้าง  
-  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

4. ระยะเวลำและควำมถี่ : 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 
 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
กลุ่มสถานประกอบการท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ : ในระยะเตรียมการก่อสร้างไม่มี 
การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างของสถานประกอบการ จึงไม่ท าให้สถานประกอบการดังกล่าวต้อง
สูญเสียรายได้ไปอย่างถาวร ส าหรับผลกระทบทางบวกท่ีสถานประกอบการภายในพื้นท่ีจะ
ได้รับ คาดว่ามาจากการซ้ือสินค้าอุปโภคและบริโภคของคนงานจ านวน 150 คน เข้ามาใช้จ่าย
เพื่อซ้ือสินค้าอุปโภคและบริโภคจากร้านค้าในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซ่ึงถือเป็นผลกระทบทางบวก
ต่อเศรษฐกิจในชุมชน แต่เ น่ืองจากกลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ  
ในชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเกิดขึ้นเฉพาะในช่วง
ท่ีมีการก่อสร้างท่ีมีคนงานเข้ามาท างานเท่าน้ัน ถือว่าเป็นผลกระทบทางบวกระดับต่ า 
ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะมีการเปิดหน้าดิน การใช้เครื่องจักขนาดใหญ่  
ในการก่อสร้าง ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน เสียงดัง และฝุ่นละออง ซ่ึงอาจไปรบกวน 
สถานประกอบการท่ีมีหน้าร้าน และผลกระทบเกิดขึ้นชั่วคราวในระยะก่อสร้าง จึงเป็น
ผลกระทบทางลบระดับปานกลาง 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมความประพฤติของคนงาน/
เจ้าหน้าท่ี ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหากมีกรณี  
ฝ่าฝืนต้องมีบทลงโทษ เช่น  ตักเตือน บันทึกความผิดเป็นลายลักษณ์อักษร 
พักงาน และไล่ออก เป็นต้น 

5. ห้ามไม่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างวางกองดิน/หิน/ทราย และเศษวัสดุก่อสร้าง
ขวางเส้นทางสัญจรหรือบริเวณทางเข้า-ออก ของท่ีพักอาศัยและบริเวณ
หน้าสถานประกอบการที่อยู่ริมถนน 

6. กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การพัฒนาโครงการเป็นการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 
ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวก  
ในการเดินทางสัญจรของประชาชน มีผลดีต่อเศรษฐกิจ/การค้าขายของท้องถิ่น จึงคาดว่า
จะมีผู้ได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการภายชุมชน
บริเวณแนวเส้นทางโครงการ ถือเป็นผลกระทบทางบวกในระดบัปานกลาง 

ในกรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือตรวจสอบพบว่าประชาชนหรือผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี 
ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากโครงการ ให้กรมทางหลวงด าเนินการแก้ไขตาม
แผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

   



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 การโยกย้ายและการเวนคืน   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

การพัฒนาโครงการต้องเวนคืนท่ีดินประชาชน จ านวน 110 แปลง จ านวน 308 ไร่ 0 งาน  
0 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างจ านวน 40 หลัง มีประชาชนท่ีถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินจ านวน  
64 ราย การเวนคืนท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน ท าให้เจ้าของกรรมสิทธิ์สูญเสีย
ทรัพย์สินและท่ีดิน รวมท้ังอาจต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นท่ีอื่น ส่งผลให้เจ้าของกรรมสิทธิ์
สู ญ เ สี ย ทรั พย์ สิ นและ ท่ี ดิ น  ร วม ท้ั ง อ าจต้ อ ง โ ยกย้ า ย ถิ่ น ฐ าน ไปยั ง พื้ น ท่ี อื่ น  
หรือหาท่ีดินท ากินใหม่ ซ่ึงเป็นผลกระทบอย่างถาวรต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
และวิถีชีวิตของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ เน่ืองจากสถานท่ีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อย่างมาก
กับการประกอบอาชีพ การศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานและความไม่สะดวกต่ างๆ  
ในการเดินทางไปมาหาสู่ของชุมชน ความยุ่งยากในการรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสถานท่ีแห่งใหม่ จึงเป็นผลกระทบระดับสูง 

1. กรมทางหลวงต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถูกเวนคืน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท้ังหมด โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดกรรมสิทธิ์หรือผู้ เชี่ยวชาญด้าน 
การส ารวจเวนคืนฯ เพื่อชี้แจง เผยแพร่ข้อมูล สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ขั้นตอนในกระบวนการเวนคืน และสิทธิหน้าท่ีต่างๆ 
ของผู้ถูกเวนคืนให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ 
การก าหนดราคามีความเหมาะสมและเป็นธรรม ท้ังน้ี ต้องด าเนินการจัด
ประชุมให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

2. กรมทางหลวงต้องด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา  ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา  ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา  

การเปิดใช้โครงการ เป็นการกิจกรรมการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทางเพื่อเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ ไม่มีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและเวนคืนท่ีดินของประชาชน ส่วนงาน
บ ารุงรักษา จะด าเนินการอยู่บนแนวเส้นทางและสะพานของโครงการบริเวณท่ีช ารุด
เสียหายเท่าน้ัน ไม่มีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและเวนคืนท่ีดินของประชาชน ความรุนแรง
ของผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ  

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ปัญหาสุขภาพอนามัย :  ในระหว่างการก่อสร้างจะท าให้ เกิดเสียงดังรบกวน  
ความสั่นสะเทือน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และมลสารต่างๆ ในอากาศ ความสั่นสะเทือน
และเสียงดังรบกวน ไปสู่ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทาง ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ
อนามัย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบการได้ยินของประชาชนท่ีอยู่อาศัยอยู่ใน
บริเวณแนวถนนโครงการ รวมท้ังโรคระบาดจากคนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
ดังกล่าวใชร้ะยะเวลาค่อนข้างสั้น ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 
2. ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแพร่ระบาดของโรค : ประกอบด้วย 

- ปัญหาด้านขยะมูลฝอย/น้ าเสีย : บ้านพักคนงาน จ านวน 1 แห่ง จะก่อให้เกิดน้ าเสีย  
30 ลบ.ม./วัน และขยะมูลฝอย 0.45 ลบ.ม. หากมีการจัดการด้านสุขาภิบาลไม่เพียงพอ 
จะส่งท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงวัน สัตว์น าโรค และเชื้อโรค 
เช่น เชื้ออหิวาต์ บิด ไทฟอยด์ เป็นต้น โดยแมลงวันและสัตว์น าโรคจะเป็นพาหะ 
น าโรคระบบทางเดินอาหารสู่คนงานภายในบ้านพักคนงานได้ 

- การจัดการน้ าดื่ม-น้ าใช้ : กิจกรรมของคนงานในบ้านพักคนงานก่อสร้างต้องมีการจัดหา
น้ าใช้ 24.0 ลบ.ม./วัน ส่วนน้ าดื่มทางผู้รับจ้างก่อสร้างจะจัดซ้ือน้ าดื่มแบบถังในปริมาณ
ท่ีพอเพียงกับคนงาน ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/คน-วัน  

หากการหาน้ าสะอาดไว้บริเวณบ้านพักคนงานไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคระบบทางเดินอาหารต่างๆ ของคนงานภายในบ้านพักคนงานและแพร่กระจายไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงได้ เช่น บิด อหิวาต์ ท้องร่วง เป็นต้น 
3. ขีดความสามารถในการบริหารด้านสาธารณสุข : กิจกรรมในระยะก่อนก่อสร้างและระยะ
ก่อสร้างทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการจากเจ้าหน้าท่ีและคนงานของโครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง  
โดยบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้ ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลในระบบ
ประกันสังคมท่ีสามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการได้โดยไม่เพิ่ม
ภาระในการให้บริการของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบกับสถานพยาบาลในพื้นท่ีมีเจ้าหน้าท่ี
เพียงพอในการดูแลผู้ป่วย จึงไม่มีผลกระทบ 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสุขภาพท่ัวไปและซักประวัติ เพื่อคัดกรอง
โรคติดต่อของคนงานและพนักงานก่อนรับเข้ามาปฏิบัติงาน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญ
ประจ าบ้านไว้บริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน  
เพี่อรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของคนงานก่อสร้าง 

3. ในกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่าประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบอันเน่ืองมาจากการก่อสร้างโครงการและส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรีบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีรถส าหรับส่งคนงานก่อสร้างไปยังสถานพยาบาลท่ี
อยู่ใกล้เคียงในกรณีฉุกเฉินและประสานงานกับสถานพยาบาลท่ีตั้งอยู่ใกล้พื้นท่ี
โครงการ 

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
อากาศและบรรยากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การคมนาคมขนส่ง  
อาชีวอนามัย และสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบจาก
คนงานท่ีอาจส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นท่ี 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาน้ าดื่มบรรจุขวดท่ีสะอาดและเพียงพอกับ 
ความต้องการคนงานและวิศวกรปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 300 ลิตร/วัน  
ซ่ึงเพียงพอในอัตรา 2 ลิตร/คน-วัน 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการขอรับบริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาบางปะกง ปริมาณ 30 ลบ.ม./วัน ซ่ึงเพียงพอในอัตรา 200 ลิตร/คน-วัน 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีถังส ารองน้ าใช้ ขนาด 5 ลบ.ม. จ านวน 6 ถัง 
ปริมาตรรวม 30 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอส าหรับส ารองน้ าไว้ใช้ในกรณี
น้ าประปาไม่ไหลได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 9.  กรณี ท่ี มี โ รคระบาดให้ ผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ า งปฏิบั ติ ต ามข้ อก าหนด  

หรือมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด เป็นต้น 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การคมนาคมขนส่งท่ีมีความสะดวกขึ้นมีผลท าให้ปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจาก 
การประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดด้านสาธารณสุข อาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของมลพิษทาง
อากาศ ความสั่นสะเทือน และเสียงดังจากการจราจร ส าหรับกิจกรรมงานบ ารุงรักษาอาจ 
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจน
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระยะ
ด าเนินการถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอากาศ
และบรรยากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การคมนาคมขนส่ง อย่างเคร่งครัด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

4.4 อาชีวอนามัย   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
1. ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน : กิจกรรม 

การก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ีใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงในการก่อสร้าง เช่น 
รถแบคโฮว์ รถบรรทุก และรถบด เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้เกิดผลกระทบ ดังน้ี  
1) ฝุ่นละออง : จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเร็วลม

เฉลี่ย 1.3 น๊อต จัดเป็นลมเบา และจะท าให้การพัดพาฝุ่นละอองออกสู่พื้นท่ี
ใกล้เคียงน้อย ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองสะสมอยู่บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและท าให้
คนงานก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจท่ีมีสาเหตุจาก  
ฝุ่นละออง เช่น การระคายเคืองตา และระบบทางเดินหายใจ เป็นผลกระทบ
ระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกฎกระทรวง ก าหนดมาตฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2564 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญ
ประจ าบ้านไว้บริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน  
เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที  

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา หน้ากาก เครื่องป้องกันเสียง รองเท้ายาง
หุ้มส้น หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน  

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมให้คนงานก่อสร้างสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้
เรียบร้อยและรัดกุม 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

2) เสียง : ระดับเสียงท่ีระยะห่างจากเครื่องจักร 15.24 เมตร จะก่อให้เกิดเสียงดัง
ท่ีสุดเท่ากับ 85 dB(A) ซ่ึงเป็นระดับเสียงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้
ลูกจ้างได้รับตลอดการท างาน หากมีคนงานก่อสร้างอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดเสียง
อาจจะได้รับผลกระทบต่อการได้ยิน เช่น หูอื้อ การรบกวนการสื่อสาร และน าไปสู่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิต เช่น การเกิดความร าคาญ หงุดหงิด ความเครียด  
เป็นต้น จึงถือเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง 

3) ความสั่นสะเทือน : กิจกรรมการก่อสร้างท่ีมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ 
ในการก่ อสร้ าง  อาจจะก่อ ให้ เกิดความรู้ สึ กร าคาญ และความเครียด  
จากแรงสั่นสะเทือนท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยมีระยะเวลาได้รับผลกระทบจนกว่า 
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ถือเป็นผลกระทบในปานกลาง 

2. อุบัติ เหตุ : การก่อสร้างโครงการอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจาก  
การท างาน โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรผิดประเภทของงาน โดยมีระยะเวลาได้รับ
ผลกระทบจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ถือเป็นผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

3.  การสุขาภิบาลบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง : หากไม่มีการจัดการภายในบ้านพัก
คนงานก่อสร้างด้าน น้ าดื่ม-น้ าใช้ การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย รวมถึงการควบคุม
แมลงวันท่ีเป็นพาหะน าโรคให้ถูกสุขลักษณะ อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 
เช่น โรคท้องร่วง หรืออาหารเป็นพิษ จากการได้รับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด โดยมี
ระยะเวลาได้รับผลกระทบจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ถือเป็นผลกระทบในระดับต่ า 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมคนงานก่อสร้างท่ีท างานเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
ให้สวมเครื่องนุ่งห่มท่ีไม่เปียกน้ า 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเขต
ก่อสร้าง และเขตท่ีพักคนงาน พร้อมอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างและเขต
อันตรายทุกจุดให้ชัดเจน 

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมให้ผู้ท่ีเข้าไปในเขตก่อสร้างส่วนท่ีเป็นอันตราย 
จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

10. ผู้รับเหมาก่อสร้างก าหนดให้มี เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่า
เครื่องจักรอุปกรณ์ใดช ารุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จากการท างาน 

11. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

12. การก่อสร้างตอม่อ ฐานรากสะพาน/ทางแยกต่างระดับ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมี
ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจ ากัดชั่วโมงการท างาน
ของคนงานก่อสร้างไม่ให้เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน 

13. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการหมุนเวียนคนงานก่อสร้างท่ีต้องปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีท่ีมีเสียงดังและความสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นเวลานาน 

14. ผู้รับเหมาก่อสร้างออกกฎระเบียบห้ามมิให้คนงานก่อสร้างและพนักงานขับ
รถใช้สารกระตุ้นหรือดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน รวมท้ังก าหนดบทลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย (ต่อ) 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
15. ผู้รับเหมาต้องควบคุมดูแลความเป็นอยู่ของคนงาน และจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีรักษา 

ความปลอดภัย เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงาน ดังน้ี 
15.1 ความปลอดภัยบริเวณส านักงานและบ้านพักคนงาน 

- แบ่งเขตในพื้นท่ีส านักงานและบ้านพักคนงานให้ชัดเจน เช่น เขตพักผ่อนของ
คนงาน เขตจัดเก็บเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ใช้แล้ว 

- ติดตั้งป้ายสัญญาณและป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตราย “ห้ามเข้าก่อนได้รับ
อนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” ขนาดของป้ายเตือนน้ันจะมีขนาดท่ีสามารถเห็นได้โดย
ชัดเจน 

- จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราในบริเวณท่ัวๆ ไป และคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกส านักงานก่อสร้าง  

- ท าความสะอาดในบริเวณบ้านพักคนงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ เสมอ  
โดยขอความร่วมมือจากคนงานก่อสร้างทุกคน 

- ก าหนดให้มีกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับส าหรับการอยู่ร่วมกันของคนงานและ
การอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อความปลอดภัยและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนท่ี
ตั้งอยู่โดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้าง 

- จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
15.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร 

- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ  
ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด ซ่ึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีดีในการท างานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมี 
การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเรื่องมือเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

- เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีมีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็น
พิเศษ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยส าหรับเครื่องมือ
เครื่องจักรเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด 

- ก่อนการใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร และหลังการใช้งานทุกครั้ งจะต้องมี 
การตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 

15.3 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- บริเวณส านักงานและบ้านพักคนงาน ต้องติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ทุกระยะไม่เกิน 

45 เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ สามารถน าไปใช้ได้
สะดวก และต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา  

- ต้องฝึกอบรมคนงานก่อสร้างให้สามารถใช้ถังเคมีดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี หากมี
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น 

- ในพื้นท่ีใกล้จุดเติมน้ ามันเชื้อเพลิงจะต้องติดต้ังป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้ด้วย 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 อาชีวอนามัย (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ เน่ืองจากการพัฒนาโครงการเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีด่านจัดเก็บค่า
ผ่านทาง ซ่ึงต้องมีการจ้างพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นท่ี ซ่ึงในระหว่างการท างาน
อาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการคมนาคมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เช่น  
ฝุ่นละออง ท าให้พนักงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตา 
ส่วนเสียงจากการจราจร อาจจะไปรบกวนการสื่อสาร และน าไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพ
ทางจิต เช่น การเกิดความร าคาญ หงุดหงิด ความเครียด เป็นต้น รวมท้ังอุบัติเหตุจาก
ความประมาทของผู้ใช้ทางท่ีผ่านด่านจัดเก็บค่าผ่านทาง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการได้
หมุนเวียนพนักงานมาประจ าท่ีด่านเก็บค่าผ่านทาง ประกอบกับการคมนาคมขนส่งไม่ได้มี
ตลอดท้ังวัน โดยปกติจะมีปริมาณจราจรสูงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (06.00-09.00 น.) 
และช่วงเย็น (16.00-19.00 น.) จึงท าให้พนักงานมีโอกาสได้รับผลกระทบดังกล่าวน้อย 
ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า ส าหรับงานบ ารุงรักษา จะมีการจ้างแรงงานเข้ามาด าเนินการซ่อม
บ ารุงบริเวณท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ันจึงไม่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง  
แต่เน่ืองจากพื้นท่ีก่อสร้างต้องด าเนินการบนผิวทางเดิมท่ีมีการสัญจรของประชาชน ซ่ึงอาจจะ
ส่งผลให้คนงานก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุได้ แต่เน่ืองจากการซ่อมบ ารุงใช้คนงานจ านวนน้อย  
และใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่นาน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครอ งแรงงาน  
พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกฎกระทรวง ก าหนดมาตฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2564 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีรั้วกั้น เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานบริเวณที่จะ
มีการซ่อมบ ารุงให้มีความชัดเจน 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือกรวยสะท้อนแสงเป็นระยะๆ  
ไม่น้อยกว่า 150 เมตร ก่อนถึงบริเวณที่มีการซ่อมบ ารุง เพื่อให้รถที่สัญจรไป
มามีความระมัดระวัง 

4. กรณีท่ีมีการเบี่ยงเลน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีป้ายเตือนก่อนถึงจุด
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันรถพุ่งชนพนักงานซ่อมบ ารุง 

5. พนักงานซ่อมบ ารุงทางหลวงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อแถบสะท้อนแสง หรือเสื้อกั๊กสีสดท่ี
สามารถมองเห็นชัดเจนในระยะไกล เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
อุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจร : การก่อสร้างโครงการมีพื้นท่ีก่อสร้างบนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทางหลวงหมายเลข 3701 ทางหลวงหมายเลข 3702  
และทางหลวงหมายเลข 3127 ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างโครงการให้
ชัดเจน อาจส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยผลกระทบดังกล่าว
มีโอกาสเกิดขึ้นจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงก าหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  : ในระหว่างการขนส่งวัสดุอุปกรณ์  
และเครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างเข้ามาในพื้นท่ี จะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบน
เส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง นอกจากน้ี หากมีการบรรทุกน้ าหนักเกินกฎหมาย
ก าหนด หรือมีการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างกีดขวางการจราจร และท าให้ผิวถนนเดิมช ารุด
เสียหาย รวมท้ังการขับรถด้วยความคึกคะนอง ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของพนักงานขับรถ
ของโครงการ อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทางได้ โดยผลกระทบจะเกิดขึ้น
ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงพิจารณาผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งสัญลักษณ์จราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟ
จราจรชั่วคราว เครื่องหมายแสดงขอบเขตก่อสร้าง ให้เป็นไปตามคู่มือ
เครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง งานบูรณะ งานบ ารุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง ท้ังบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณ
จุดเชื่อมต่อกับถนนเดิม เพื่อให้ผู้ใช้ทางสังเกตเห็นได้ชัดเจนและใช้เส้นทาง
ในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพื่อเตือน
ผู้ใช้ทางให้ระมัดระวังบริเวณท่ีอาจจะมีอันตราย โดยการก าหนดต าแหน่ง
ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และสัญญาณจราจรต้องด าเนินการ ดังน้ี  
1.1 ท่ีระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือน

งานก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่
ข้างหน้า ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากขึ้น 

1.2  ท่ีระยะ 300 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือน
งานก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่
ข้างหน้า ซ่ึงจะท าให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากขึ้น 

1.3  ท่ีระยะ 150 เมตร ก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายเตือน
งานก่อสร้าง ป้ายเตือนลดความเร็ว เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
ทราบว่าข้างหน้ามีพื้นท่ีก่อสร้าง และขับขี่ด้วยความเร็วที่ก าหนด 

1.4  แนวเขตพื้นท่ีก่อสร้าง ติดตั้งก าแพงคอนกรีต และหลอดไฟฟ้า  
ซ่ึงติดต้ังยาวตลอดแนวพื้นท่ีก่อสร้าง 

1.5  ท่ีระยะ 100 เมตร หลังผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง ก าหนดให้ติดตั้งป้ายสิ้นสุด
เขตก่อสร้าง เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่าสิ้นสุดเขตก่อสร้างแล้ว 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
 2. งานเปิดหน้าดิน วางท่อระบายน้ าและการกองวัสดุ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเว้น

ช่วงทางเข้า-ออก ระหว่าง จุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ี 20 แห่ง  
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนท่ีจ าเป็นต้องใช้เส้นทางโครงข่ายถนนเดิม 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความปลอดภัยในบริเวณต่างๆ 
ดังน้ี 
1)  พื้นท่ีก่อสร้าง: บริเวณท่ีเป็นจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ีใน

ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเย็นเวลา 16.00-19.00 น.  

2)  พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ: ได้แก่ 
บริเวณสถานศึกษา : โรงเรียนวัดบางนาง และโรงเรียนบ้านบางแสม
ในช่วงเข้าเรียนตอนเช้า 07.00-08.00 น. และเลิกเรียนตอนเย็น 16.00-
17.00 น.  
บริเวณศาสนสถาน : วัดบางนาง ในช่วงวันส าคัญทางศาสนา 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยและอ านวย  
ความสะดวกแก่รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออก พื้นท่ีโครงการในช่วงการก่อสร้าง 

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องห้ามพนักงานขับรถใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทหรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ก่ออุบัติเหตุจน
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น  

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดสติกเกอร์บริเวณกระบะท้ายรถบรรทุกและ
เครื่องจักรของโครงการ ท่ีระบุบริษัทผู้ด าเนินการ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพื่อการร้องเรียน 

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริ เวณพื้นท่ีก่อสร้างให้
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  
เมื่อจ าเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นท่ีก่อสร้างในเวลากลางคืน 

 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
 8. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบคลุมส่วน

บรรทุกของรถบรรทุกทุกคัน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ กีดขวาง
การจราจร 

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งไฟส่องสว่างกระพริบเตือนในบริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณจุดตัด ทางร่วม ทางแยก จุดสิ้นสุดโครงการ และทุกระยะ 
500 เมตร ตลอดแนวถนนเส้นทางก่อสร้างโครงการ  

10. กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจาก
กิจกรรมการก่อสร้างว่าส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนร าคาญให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ เน่ืองจากรูปแบบการพัฒนาโครงการจะช่วยรองรับปริมาณจราจรท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคต อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง จึงเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้รถ ถือเป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง  ส าหรับการซ่อมบ ารุงโครงการมี
พื้นท่ีด าเนินงานบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซ่ึงหากไม่มีการก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ีซ่อมบ ารุงให้ชัดเจน อาจส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
แต่เนื่องจากการซ่อมบ ารุงใช้เวลาไม่นาน ถือเป็นผลกระทบในระดับต่ า 

1. กรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรให้มีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 

2. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบน
พื้นทาง ไฟกระพริบ และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. ในช่วงท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือลาดคันทาง กรมทางหลวง
ต้องก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนถึง
บริเวณที่มีการก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.6 ความปลอดภัยในสังคม   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
หากพิจารณาพฤติกรรมการท างานของคนงาน พบว่า ในตอนเช้าคนงานท้ังหมดจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการด าเนินงานก่อสร้างภายในขอบเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้ โดยไม่มีกิจกรรมในพื้นท่ี
ชุมชนโดยตรง และเมื่องานแล้วเสร็จ คนงานก่อสร้างจะมีโอกาสพบปะประชาชนในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้างบริเวณชุมชนหมู่ 5 บ้านหัวสวน ต าบลบางผึ้ง 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในความดูแล
ของสถานีต ารวจภูธรบางปะกง มีระยะห่าง 1.52 กิโลเมตร ในกรณีเกิดเหตุร้ายขึ้นใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าท่ีสามารถเดินทางถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 15 นาที  
จงึถือเป็นผลกระทบทางลบในระดับต่ า 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความส าคัญในการพิจารณาจ้างแรงงานใน

ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อลดปัญหาด้านสังคม/ลดปัญหาการว่างงาน  
และการอพยพแรงงาน และให้โอกาสแก่คนในพื้นท่ีเข้าท างานกับโครงการ
ให้มากที่สุด 

2. กรณีท่ีผู้รับจ้างจ้างคนงานต่างด้าว จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับ 
การจดทะเบียนตามระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าดัวยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาจัดสรรจ านวนการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ. 2559 

3. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงานก่อนเข้ารับปฏิบัติงาน โดยพนักงานต้อง
ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม หรือเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดท าทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้าง พร้อมรูปถ่ายท่ี
ส านักงานควบคุมงาน เมื่อเกิดเหตุหรือปัญหาข้อร้องเรียนจะได้มีการเรียก
ตรวจสอบได ้

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ ไม่ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ 
ให้กับผู้ท่ีอาศัยในพื้นท่ีโดยรอบบ้านพักคนงาน หากคนงานประพฤติผิดต้อง
มีการว่ากล่าวตักเตือน และมีบทลงโทษถึงขั้นไล่ออกในกรณีเกิดเหตุร้ายแรง 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าความเข้าใจกับคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าท่ี
โครงการในการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้าน
ความปลอดภัยในสังคม ดังน้ี 
7.1 ก าหนดขอบเขตบ้านพักคนงานให้ชัดเจน และห้ามบุคคลภายนอก 

เข้ามาพักในบ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.6 ความปลอดภัยในสังคม (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
 7.2 ก าหนดทางเข้า-ออกให้ชัดเจน และจัดให้มีเวรยาม 24 ชั่วโมง ดูแล

ความเรียบร้อยในบริเวณพื้นท่ีบ้านพักคนงานก่อสร้าง 
8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดกฎระเบียบห้ามมิให้คนงานก่อสร้างใช้ยาหรือ

สารกระตุ้น หรือดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน รวมท้ังก าหนดบทลงโทษหากมี
ผู้ฝ่าฝืน  

9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องห้ามคนงานก่อสร้างส่งเสียงดังในยามวิกาล (ตั้งแต่ 
22.00 น. จนถึงรุ่งเช้า 06.00 น. ของวันถัดไป) 

10. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข้อมูลก่อนเข้าด าเนินการ
ก่อสร้างบ้านพักคนงานและส านักงานก่อสร้าง เพื่อลดความขัดแย้งกับ
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีบ้านพักคนงาน 

11. ผู้รับเหมาก่อสร้างประสานงานกับสถานีต ารวจภูธรบางปะกง จัดต้ังจุดตรวจ
ใกล้กับบ้านพักคนงานก่อสร้าง 

12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นบริเวณส านักงาน
ก่อสร้างโครงการ และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การเปิดใช้แนวเส้นทางของโครงการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้ทางเพื่อเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ ส่วนการบ ารุงรักษา ใช้แรงงานจ านวนน้อย และจ้างแบบไป-กลับ  ดังน้ัน 
กิจกรรมการคมนาคมของโครงการ ไม่ท าให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนเดิม ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.7 สุขาภิบาล   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1. ขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง : ในการก่อสร้างมีการจ้าง
แรงงานจ านวน 150 คน จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยปริมาณ 300 ลิตร/วัน หรือ 0.45 ลบ.ม./
วัน ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยเปียก ปริมาณ 135.0 ลิตร/วัน ขยะมูลฝอยแห้ง ปริมาณ 
301.5 ลิตร/วัน ขยะมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 13.5 ลิตร/วัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง : ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้าง จะเป็นเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเศษหิน เศษปูน เศษไม้ และพลาสติกหุ้ม
สายไฟ โดยขยะบางส่วนสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจวัตร
ประจ าวันของคนงานก่อสร้าง จะเป็นขยะเปียกประเภทเศษอาหารท่ีคนงานก่อสร้างน ามา
รับประทานในพื้นท่ีก่อสร้างในช่วงพักกลางวัน ปริมาณ 225 ลิตร/วัน 
หากโครงการไม่มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นอย่างเพียงพอในระหว่างรอเทศบาล
ต าบลบางผึ้งเข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัด จะส่งผลให้เกิดการทับถมของขยะมูลฝอย อาจท าให้
เกิดกลิ่นเหม็น รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และสัตว์น าโรค เช่น แมลงสาบ หนู 
แมลงวัน เป็นต้น ซ่ึงจะน าไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และอาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ โดยผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นจนกว่าการก่อสร้างจะ
แล้วเสร็จ จึงก าหนดผลกระทบในระดับปานกลาง 
2. น้ าเสีย  
กิจกรรมในระยะก่อสร้างท่ีส่งผลให้เกิดน้ าเสียในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น มาจากกิจกรรมภายใน
บ้านพักคนงานเพียงแห่งเดียว ซ่ึงจะคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากจ านวนคนงาน
สูงสุด 150 คน/วัน จะก่อให้เกิดน้ าเสีย 24.0 ลบ.ม./วัน หากปริมาณน้ าเสียและตะกอน 
สิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นไม่ได้รับการบ าบัดท่ีถูกสุขาภิบาล จะก่อให้เกิดความสกปรก เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค น าไปสู่การเกิดเกิดโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มคนงาน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองไปยังสุขภาพอนามัยของชุมชนบริเวณโครงการ โดยมีระยะเวลาได้รับผลกระทบ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรณรงค์และควบคุมดูแลให้คนงานก่อสร้างท้ิงขยะ 
มูลฝอยลงในถังรองรับขยะแต่ละประเภทท่ีจัดเตรียมไว้ 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมคนงานห้ามก าจัดขยะโดยการเผากลางแจ้ง
บริเวณบ้านพักคนงานและบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร มีฝาปิด วางไว้
บริเวณต่างๆ ดังน้ี 
3.1 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 240 

ลิตร มีฝาปิด จ านวน 20 ถัง สามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
โดยเป็นถังขยะเปียก (สีเขียว) จ านวน 5 ถัง ถังขยะท่ัวไป (สีน้ าเงิน) 
จ านวน 8  ถัง ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) จ านวน 5 ถัง และถังขยะ
อันตราย (สีแดง) จ านวน 2 ถัง พร้อมท้ังประสานงานให้เทศบาลต าบล
บางผึ้งเข้ามาด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

3.2 บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีถังขยะท่ัวไป  
(สีน้ าเงิน) ขนาด 240 ลิตร มีฝาปิด จ านวน 2 ถัง  

4. การจั ดการขยะจากกิ จกรรมการก่อสร้ า งบริ เ วณพื้ น ท่ีก่ อสร้ า ง
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มี ท่ีพักขยะงานก่อสร้าง ขนาด 3x4 เมตร  
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นส่วนท่ีสามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และส่วนท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ให้จัดเก็บไว้บริเวณท่ีพักขยะงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบและต้อง
ไม่ให้ล้ าออกนอกพื้นท่ีก่อสร้าง 

5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีบ้านพักคนงานเป็นอาคารชั่วคราวตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับคนงานก่อสร้าง 
และมีจ านวนเพียงพอส าหรับคนงานก่อสร้าง 150 คน   

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.7 สุขาภิบาล (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (ต่อ)  
 6. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องน้ า จ านวนไม่น้อย 8 ห้อง และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 

16 ห้อง ไว้บริเวณส านักงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ตามประกาศ
กระทรวง มหาดไทย เรื่อง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส าหรับ
ลูกจ้าง  

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้
อากาศหรือเทียบเท่า ปริมาตรรองรับน้ าเสียไม่น้อยกว่า 24.0 ลบ.ม./วัน 
เพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้าง/
บ้านพักคนงานก่อสร้าง และบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

8. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องท าการรื้อถอน
บ้านพักคนงาน ห้องน้ า-ห้องส้วม และระบบบ าบัดน้ าเสียออก พร้อมท้ังปรับ
สภาพพื้นท่ีให้เรียบร้อยใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมมากท่ีสุด 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
กิจกรรมในระยะด าเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ ซ่ึงไม่กิจกรรมการก่อสร้าง และไม่มีการจ้างแรงงานต่างถิ่นเข้ามายังพื้นท่ี 
ส าหรับงานบ ารุงรักษาจะก่อสร้างเฉพาะส่วนท่ีช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ซ่ึงใช้คนงานก่อสร้าง
จ านวนน้อยแบบไปกลับ ไม่มีการก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นท่ี ดังน้ัน กิจกรรมในระยะ
ด าเนินการไม่ท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยและน้ าเสียในพื้นท่ีเพิ่มสูงขึ้น จึงไม่มีผลกระทบ
ด้านสุขาภิบาล 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

 
  



โครงการการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.8 การแบ่งแยก 
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
จากการตรวจสอบ พบว่า มีแปลงท่ีดินของประชาชนท่ีถูกแบ่งแยกจากแนวเส้นทาง
โครงการ จ านวน 34 แปลง  อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 34 ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีต้องเวนคืน
ท่ีดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วน ถ้าเน้ือท่ีเหลืออยู่น้ันน้อยกว่า 25 ตารางวา หรือท่ีดินท่ี
เหลืออยู่ด้านใดด้านหน่ึงมีความยาวน้อยกว่า 5 วา แม้จะมีเน้ือท่ีเหลืออยู่มากกว่า 25 
ตารางวาแต่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยหรือใช้ประโยชน์ได้ ถ้าเจ้าของร้องขอให้
เจ้าหน้าท่ีซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือด้วย” เมื่อพิจารณาเน้ือท่ีดินท่ีเหลือของท่ีดินท่ีถูกแบ่งแยก
จากแนวเส้นทาง เข้าข่ายประเภทท่ีสามารถเวนคืนท้ังแปลงได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 แปลง และไม่เข้าข่าย
ประเภทท่ีสามารถเวนคืนท้ังแปลง จ านวน 27 แปลง ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการแบ่งแยก
ท่ีดินออกเป็น 2 ฝั่ง และได้รับผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ีตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  

  
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  
1. ในกรณีท่ีแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านท่ีดินท าให้ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝั่ง 

ให้กรมทางหลวงพิจารณาเน้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือ หากเป็นไปตามมาตรา 34 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. 2562 ให้กรมทางหลวงพิจารณาเวนคืนท่ีดินท้ังแปลงเพื่อลดผลกระทบ
จากการแบ่งแยก 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก่อสร้างถนนบริการระดับดิน (Service Road) ตามท่ี
ได้เสนอไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง 
เพื่อให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบแนวเส้นทางโครงการ สามารถเดิน
ทางเข้าสู่พ้ืนท่ีของตนเองได้ภายหลังจากเปิดใช้เส้นทางโครงการ 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
เนื่องจากการพัฒนาโครงการท าให้แปลงที่ดินของประชาชน จ านวน 34 แปลง ถูกแบ่งแยก
ออกเป็น 2 ฝั่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการได้มีทางบริการระดับดิน (Service Road) 
และไม่มีการปิดถนนเดิม รวมถึงทางเข้า-ออกหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่งที่แนวเส้นทางตัดผ่าน 
จึงท าให้ประชาชนในชุมชนสามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ีตนเองได้ตามปกติ ประกอบกับพ้ืนท่ี
ซ่ึงได้รับผลกระทบ มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
จึงมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่าน้ัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
1. กรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรทางบริการระดับดิน 

(Service Road) ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
2. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบน

พื้นทาง ไฟกระพริบ และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดแนวเส้นทางบริการระดับดิน (Service Road)  ให้อยู่ในสภาพดีตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. ในช่วงท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือลาดคันทางของทาง
บริการระดับดิน (Service Road)  กรมทางหลวงต้องก าหนดให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง
ซ่อมแซม เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.9 ผู้ใช้ทาง   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ความหนาแน่นของปริมาณจราจร และหากรถบรรทุกไม่มีการก าหนดน้ าหนักตามกฎหมาย
ก าหนด จะส่งผลให้ถนนช ารุดเสียหาย รวมท้ังการก่อสร้างแนวเส้นทางท่ีตัดผ่านกับถนน
เดิมในพื้นท่ี ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทางหลวงหมายเลข 3701 
ทางหลวงหมายเลข 3702 และทางหลวงหมายเลข 3127  ท าให้ผู้ใช้ทางต้องใช้เวลา 
ในการเดินทางเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้ใช้ทางท่ี
ต้องผ่านพื้นท่ีก่อสร้างโครงการเพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีส าคัญบริเวณโดยรอบ เช่น 
โรงเรียนบางแสม วัดบางนาง รพ.สต.หน้าประดู่ แหล่งโบราณคดีโคกยายดี (โคกพนมดี 2) 
แหล่งโบราณคดีโคกฝ้าย แหล่งโบราณคดีโคกระกา และศาลตาหลงคง เป็นต้น ท้ังนี้ กลุ่มผู้
ท่ีได้รับผลกระจะเป็นประชาชนและผู้ใช้ถนนเป็นวงกว้าง ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการก่อสร้าง อย่างน้อย 1 เดือน ท้ังแผนงาน 
การก่อสร้าง และลักษณะงานท่ีจะด าเนินการ ตามแผนการประชาสัมพันธ์
และรับเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อผู้ใช้ทางและป้องกันอุบัติเหตุ รายละเอียดแสดงในข้อ 3.1 
คมนาคมขนส่ง 

3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์และแนะน าเส้นทางเลี่ยงพื้นท่ีก่อสร้าง
ให้ผู้ใช้ทางรับทราบ รายละเอียดแสดงในข้อ 3.1 คมนาคมขนส่ง 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องวางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยก าหนดให้ด าเนินการขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.  
เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเวลา
เร่งด่วนช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

5. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบคลุมส่วน
บรรทุกของรถบรรทุกทุกคัน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ กีดขวาง
การจราจร 

6 ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมรถรับ-ส่งพนักงานและรถยนต์ท่ีมิได้ใช้เพื่อ
กิจการก่อสร้างให้กลับไปทันทีเมื่อเสร็จกิจ ห้ามจอดท้ิงไว้ในพื้นท่ีโครงการ 

 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.9 ผู้ใช้ทาง (ต่อ) ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

 7. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความปลอดภัยในบริเวณต่างๆ 
ดังน้ี 
1)  พื้นท่ีก่อสร้าง: บริเวณท่ีเป็นจุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิมในพื้นท่ีใน

ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเย็นเวลา 16.00-19.00 น.  

2)  พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ: ได้แก่ 
 บริเวณสถานศึกษา : โรงเรียนวัดบางนาง และโรงเรียนบ้านบางแสม

ในช่วงเข้าเรียนตอนเช้า 07.00-08.00 น. และเลิกเรียนตอนเย็น 16.00-
17.00 น.  

 บริเวณศาสนสถาน : วัดบางนาง ในช่วงวันส าคัญทางศาสนา 

 

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

เมื่อเปิดใช้โครงการจะท าให้ผู้ใช้ทางได้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็น
ผลกระทบด้านบวกในระดับปานกลาง ส าหรับงานบ ารุงรักษาปกติ จะมีการด าเนินงานบน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการเดินทาง
ของผู้ใช้ทาง ท่ีต้องผ่านพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ เพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีส าคัญบริเวณแนว
เส้นทางโครงการ แต่เน่ืองจากการซ่อมบ ารุงรักษาจะด าเนินการเฉพาะผิวทางบริเวณที่
ช ารุดเสียหายเท่าน้ัน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่นาน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. กรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรให้มีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 

2. กรมทางหลวง ต้องดูแลและบ ารุงรักษาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบน
พื้นทาง ไฟกระพริบ และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างตลอด
แนวเส้นทางโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. ในช่วงท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือลาดคันทาง กรมทางหลวง
ต้องก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนถึง
บริเวณที่มีการก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 
 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.10 สุนทรียภาพ   

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง  

กิจกรรมการก่อสร้างระดับดิน : ได้แก่ งานรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง งานดิน และงานทาง ส่งผลให้ 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการมองเห็นจะเป็นผู้ท่ีอยู่ประชิดพ้ืนท่ีก่อสร้างในระยะไม่เกิน 100 
เมตรจากจุดกึ่งกลางของแนวเส้นทาง ได้แก่ ชุมชนหมู่ 7 บ้านคลองบางนาง (ระยะห่าง 63 
เมตร) ชุมชนหมู่ 3 บ้านบางแสม (ระยะห่าง 74 เมตร) ชุมชนหมู่ 4 บ้านบางนาง (ระยะห่าง 
82 เมตร) ชุมชนหมู่ 6 บ้านใน (ระยะห่าง 73 เมตร) ชุมชนหมู่ 5 บ้านหน้าประดู่ (ระยะห่าง 
77 เมตร) และแหล่งโบราณคดีโคกยายดี (โคกพนมดี 2) (ระยะห่าง 79 เมตร) โดยมีขอบเขต
การได้รับผลกระทบเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และมีระยะเวลาได้รับผลกระทบ
ชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่าน้ัน ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างทางแยกต่างระดับ/สะพานข้ามถนนท้องถิ่น/สะพานข้าม
ทางรถไฟ : เป็นการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เหนือพื้นดินสูงประมาณ 7-25 เมตร  
ท าให้ผู้ท่ีอาศัยในพื้นท่ีศึกษาระยะ 500 เมตร จะมีโอกาสเห็นภาพการก่อสร้างชัดเจน  
ซ่ึงจากการส ารวจภาคสนาม พบ แหล่งรับท่ีไวต่อผลกระทบด้านทัศนียภาพ จ านวน 5 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางแสม (ระยะห่าง 248 เมตร) รพ.สต.หน้าประดู่ (ระยะห่าง 340 เมตร) 
แหล่งโบราณคดีโคกยายดี (โคกพนมดี 2) (ระยะห่าง 79 เมตร) แหล่งโบราณคดีโคกฝ้าย 
(ระยะห่าง 274 เมตร)  และแหล่งโบราณคดีโคกระกา (ระยะห่าง 405 เมตร) อย่างไรก็ตาม 
เ น่ืองจากบริ เวณตามแนวเส้นทางโครงการ มีต้นไม้ประเภทได้ยืนต้นล้อมรอบ  
จะบดบังภาพการก่อสร้างได้บางส่วน รวมท้ังผลกระทบเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวในระยะ
ก่อสร้างเท่าน้ัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ า 

1. ก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่ อสร้างดูแลรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง โดยต้อง
ด าเนินการเก็บขยะออกจากพื้นท่ีก่อสร้างและดูแลพื้นท่ีก่อสร้างให้เป็น
ระเบียบ 

2. น าเศษกิ่งไม้หรือเศษวัสดุท่ีเกิดจากการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง การแผ้วถางปรับ
พื้นท่ี การขุดเจาะดิน การถมดิน รวมท้ังเศษวัสดุท่ีเหลือจากการก่อสร้าง 
ออกไปจากพื้นท่ีก่อสร้างในแต่ละวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพท่ีไม่น่ามอง 

3. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 
และเศษวัสดุจากการก่อสร้างออกจากพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

4. ด าเนินการปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีก่อสร้างและบริเวณกองวัสดุก่อสร้างให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากท่ีสุดและไม่ให้มีเศษวัสดุ
ก่อสร้างเหลือทิ้งไว้ตามแนวเส้นทาง 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.10 สุนทรียภาพ (ต่อ)    

ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 

การประเมินผลกระทบด้านการบดบังทัศนียภาพ ได้พิจารณาจากจุดสังเกต ( D)  
และความสูงของโครงสร้าง (H) โดยระยะห่างที่ท าให้มุมมองท่ีต าแหน่งสูงสุดของโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 45 องศา จะท าให้ผู้มองรู้สึกบดบัง (Walter Bor and John Robert, 
1972) ท้ังน้ี เมื่อเทียบกับระดับมุมมองสายตาของมนุษย์ท่ีมีความสูงโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร 
เมื่อยืนอยู่บริเวณริมเขตทางโครงการมองไปท่ีโครงสร้างทางยกระดับ สะพานข้ามถนน
ท้องถิ่นสายบางบาง-บ้านแหลม ส่งผลให้มุมมองท่ีต าแหน่งสูงสุดของโครงการเป็นมุม  
17 องศา (น้อยกว่า 45 องศา) ส่วนโครงสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ซ่ึงมีความสูง 25 เมตร 
พบว่าผู้ท่ีมองท่ีระยะห่างจากจุดสังเกต 23.6 เมตร มีมุมมองต าแหน่งสูงสุดของโครงการท่ี 
4 5  อ ง ศ า  จ ะ ท า ใ ห้ ผู้ ม อ ง รู้ สึ ก บดบั ง  ( Walter Bor and John Robert, 1 9 7 2 )  
หากพิจารณาไม่พบว่ามีศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา และแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแหล่งรับไวต่อผลกระทบทางทัศนียภาพท่ีอยู่ในระยะท่ีได้รับผลกระทบ
ด้านการมองเห็น รวมท้ังบ้านเรือนของประชาชนอยู่ในระยะท่ีรู้สึกว่าถูกโครงสร้างของ
โครงการบดบังทัศนียภาพ จึงถือว่าไม่มีผลกระทบ 
ส าหรับผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อแหล่งโบราณคดีและแหล่งศิลปกรรม ท้ัง 5 แห่ง  
คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เนื่องจากทั้งหมดไม่ได้ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณช่วง
ท่ีเป็นโครงสร้างสูงเหนือพื้นดินท้ัง 3 แห่ง ได้แก่ ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามถนน
ท้องถิ่นสายบางบาง-บ้านแหลม และสะพานข้ามทางรถไฟ โดยผู้มองจากแหล่งโบราณคดี
และแหล่งศิลปกรรม จะมองเห็นแนวเส้นทางโครงการระดับดินเท่าน้ัน ประกอบกับจาก
การส ารวจแหล่งโบราณคดีในปัจจุบัน เป็นพื้นท่ีโล่ง รกร้าง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นท่ีท่ี
เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียว รวมท้ังมีต้นไม้ประเภทได้ยืนต้นล้อมรอบ ซ่ึงจะบดบังแนว
เส้นทางโครงการได้ จึงไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 
 

 132  
 

ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.11 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
จากผลการประเมินผลกระทบจากอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนบริ เวณ  
แหล่งโบราณสถาน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีโคกยายดี (โคกพนมดี 2)  
แหล่งโบราณคดีโคกฝ้าย และแหล่งโบราณคดีโคกระกา รวมถึงแหล่งศิลปกรรม จ านวน  
2 แห่ง ได้แก่ วัดบางนาง และศาลเจ้าตาหลงคง สรุปได้ดังนี้  
1. ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ : จากการประเมินค่าความเข้มข้นจากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของฝุ่นละอองรวม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
บริเวณแหล่งโบราณคดีและแหล่งศิลปกรรม มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่
ระหว่าง 78.02-143.59 µg/m3 ไม่เกินมาตรฐานก าหนด (ค่ามาตรฐาน 330 µg/m3) 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ระหว่าง 25.04-56.60 µg/m3  
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/m3)  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 
26.13-95.45 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320 µg/m3) ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์  
มีค่าอยู่ระหว่าง 595.68-944.20 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 34,200 µg/m3) จึงก าหนด
เป็นผลกระทบระดับต่ า 
2. ผลกระทบด้านเสียง : จากผลการประเมินระดับเสียงท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีและ
แหล่งศิลปกรรม พบว่า มีระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างรวมกับผลการตรวจวัดใน
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 54.3-64.0 dB(A) ซ่ึงมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ก าหนด (ค่ามาตรฐาน 70 
dB(A)) จึงก าหนดเป็นผลกระทบระดับต่ า 
3. ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน : ความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างท่ีเกิด
จากอุปกรณ์และเครื่องจักร ส่งผลให้ในระหว่างการก่อสร้างบริเวณแหล่งโบราณคดีและ
แหล่งศิลปกรรม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.007-0.160 มิลลิเมตร/วินาที ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีมนุษย์ไม่
สามารถรับความรู้สึกได้ถึงรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย และไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อ
โครงสร้างทุกประเภท จึงก าหนดเป็นผลกระทบระดับต่ า 

1. กรมทางหลวงประสานงานกับส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ล่วงหน้าก่อนมี
การก่อสร้างโครงการ 1 เดือน เพื่อแจ้งรายละเอียดของโครงการ และแจ้งให้ทราบ
ถึงการด าเนินงานในช่วงก่อสร้างโครงการ 

2. ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับส านัก
ศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี เพื่อร่วมตรวจสอบบันทึกข้อมูลและภาพถ่ายไว้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน/สภาพเดิมของพื้นท่ีแหล่งโบราณสถานคดี และแหล่ง
ศิลปกรรม ได้แก่ แหล่งโบราณคดีโคกยายดี (โคกพนมดี 2) แหล่งโบราณคดี
โคกฝ้าย แหล่งโบราณคดีโคกระกา วัดบางนาง และศาลตาหลงคง-จ้าวแม่เกสร 
ก่อนมีการก่อสร้างโครงการ รวมถึงเพื่อใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ี
มีผลกระทบต่อสภาพของแหล่งโบราณสถาน โบราณคดี และโบราณวัตถุ 

3. ระหว่างการก่อสร้าง หากพบโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดีใดๆ  
ท่ีจะเป็นหลักฐานหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกร่องรอยของแหล่งโบราณคดีหรือ
โบราณสถาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยุดด าเนินการก่อสร้างทันที แล้วรีบแจ้ง
กรมทางหลวงและส านักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี หรือเจ้าหน้าท่ีปกครองใน
พื้นท่ีทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันตรวจสอบหลักฐานและก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามกฎหมายต่อไป 

5. หากพบว่าเกิดความเสียหายต่อแหล่งโบราณสถาน อันเน่ืองมาจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องแจ้งส านักศิลปากรท่ี 5 
ปราจีนบุรี เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และสุนทรียภาพอย่างเคร่งครัด 

ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 
 

 133  
 

ตารางที่ 8-2 (ต่อ) 
สรุปลักษณะผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเชื่อมต่อโครงการ บริเวณ กม.55+300 (M7) 

ลักษณะผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.11 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ต่อ)   
ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา 
จากผลการประเมินผลกระทบจากอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณแหล่ง
โบราณคดี  จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่  แหล่ ง โบราณคดี โคกยายดี  ( โคกพนมดี  2 )  
แหล่งโบราณคดีโคกฝ้าย และแหล่งโบราณคดีโคกระกา รวมถึงแหล่งศิลปกรรม จ านวน  
2 แห่ง ได้แก่ วัดบางนาง และศาลเจ้าตาหลงคง ในปี พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2600 สรุปได้ดังนี้  
1. ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ : จากการประเมินค่าความเข้มข้นจากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของฝุ่นละอองรวม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
บริเวณแหล่งโบราณคดี และแหล่งศิลปกรรม พบว่า มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม  
อยู่ระหว่าง 86.9-181.4 µg/m3 ไม่เกินมาตรฐานก าหนด (ค่ามาตรฐาน 330 µg/m3) 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มี ค่าอยู่ ในช่วง 26.3-54.0 µg/m3  
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 µg/m3) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 
37.5-188.1 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 320 µg/m3) ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่า
อยู่ในช่วง 601.3-986.8 µg/m3 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 34,200 µg/m3) จึงก าหนดเป็น
ผลกระทบระดับต่ า 
2. ผลกระทบด้านเสียง : ผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างรวมกับผล
การตรวจวัดในปัจจุบัน บริเวณแหล่งโบราณคดี และแหล่งศิลปกรรม มีค่าอยู่ระหว่าง 
55.2-69.3 dB(A) ซ่ึงมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ก าหนด (ค่ามาตรฐาน 70 dB(A)) จึงก าหนด
เป็นผลกระทบระดับต่ า 
3. ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน : ความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างท่ีเกิด
จากอุปกรณ์และเครื่องจักร ส่งผลให้ในระหว่างการก่อสร้างบริเวณแหล่งโบราณคดี  
และแหล่งศิลปกรรม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.025-0.097 มิลลิเมตร/วินาที ซ่ึงอยู่ในระดับท่ี
มนุษย์ไม่สามารถรับความรู้สึกได้ และไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุก
ประเภท จึงก าหนดเป็นผลกระทบระดับต่ า 

ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผละกระทบ ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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9 สรุปผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ 

อันจะเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความวิตกกังวลได้ในทุกขั้นตอนของการศึกษาโครงการ 
ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะน ามาพิจารณาประกอบการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มากท่ีสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานแสดงดังรูปที่ 7-1 

 

 

 

 

 

 

ที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ตารางที่ 9-1) การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 9-2) และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด
ดังนี้  

  

รูปที่ 9-1 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 9-1 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โครงการ (www.motorway-access.com) 

 
 
 
 
 

 
ปัจจุบันมีผูเ้ข้าชมเว็บไซต์จ านวน 5,781 ครั้ง  

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กโครงการ (โครงการศึกษาความเหมาะสม ฯ โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และ 9) 
 
 
 
 
 

 
ปัจจุบันมีผูต้ิดตามจ านวน 226 บัญชี 

3. การประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์โครงการ (M7M9 (@684zudai)) 
 
 
 
 
 

 
ปัจจุบันมีผูจ้ านวนเพื่อน 160 บัญช ี

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์การประชุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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5. การลงพื้นที่เพ่ือพบปะประชาชน และการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การประชุมบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 
 
 
 
 
 
 

6. การติดประกาศสรุปผลการประชุม 
 
 
 
 
 
 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 9-2 
การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเข้าพบนายบรรเจิด จิตต์เจริญ 
นายกเทศมนตรีต าบลส านักท้อน 

การเข้าพบนายนพ ชูสอน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตสะพานสูง 

ด าเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ เทศบาลต าบลส านักท้อน  

ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ด าเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ ส านักงานเขตสะพานสูง 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรงุเทพมหานคร 
  

 
 
 
 
 
 
 

การเข้าพบนาวาเอกฉัตรชัย ศุกระศร 
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 

นาวาเอกจามร พูลเนียม รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่  
กองพลนาวิกโยธิน เจ้าหน้าท่ีกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะกรรมการบริหาร 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทัพเรือ 

การเข้าพบพลเรือโทวรพล ทองปรีชา  
ผู้อ านวยการการท่าอากาศยานอูต่ะเภา 

นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง รองผู้อ านวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
นาวาเอกนพดล สมช่ือ รองผู้อ านวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

และเจา้หน้าท่ีการท่าอากาศยานอูต่ะเภา 

ด าเนินการเมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  

กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ด าเนินการเมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม UTP-3 อาคารส านักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 9-2 (ต่อ) 
การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเข้าพบนายพรเจรญิ ธนานาถ ผู้อ านวยการฝ่ายก่อสร้าง 
บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวนัออกเชื่อมสามสนามบิน จ ากัด 

การเข้าพบนายโชคชัย ปัญญายงค ์ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการบริษัท อู่ตะเภา 

อินเตอร์เนชั่ลแนล เอวิเอช่ัน จ ากดั 
ด าเนินการเมื่อวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม ร้านสตาร์บัค สาขาศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม conference 1-2 ช้ัน 25 ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
อาคาร กสท โทรคมนาคม 72  

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเข้าพบนางสาวหรรษา อมาตยกุล หัวหน้ากลุม่งานวิศวกรรมทาง 
ส่วนวิศวกรรมทาง และนายจุฑา มีพฤกษ์ วิศวกรโยธาช านาญการ

กลุ่มงานวิศวกรรมทาง ส่วนวิศวกรรมทาง 1 
ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

การเข้าพบนางวิภาวี แดงท่าขาม  
นายอ าเภอพานทอง 

ด าเนินการเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอพานทอง 

ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 9-2 (ต่อ) 
การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการเมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก  
ต าบลเกาะลอย อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

และองค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง  
ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี

ด าเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง  

ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แล้วเสร็จจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่  

1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่ 1 : วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3  
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 69 คน  

 กลุ่มที่ 2 : วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบางกอก ชั้น 12 โรงแรมเดอะซิตี้  
ศรีราชา บาย บีบีเอช เจแปน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 68 คน  
โดยได้รับเกียรติจากนายมะนูญ ชูตรี รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
เป็นประธานในการประชุม 

บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) แสดงดังรูปที่ 9-2 

  
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 9-2 บรรยากาศการประชมุปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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รูปที่ 9-2 บรรยากาศการประชมุปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) (ต่อ) 
2) การประชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่ 1 : วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตตตา 
เทศบาลต าบลส านักท้อน ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
57 คน โดยได้รับเกียรติจากนายบรรเจิด จิตต์เจริญ  นายกเทศมนตรีต าบลส านักท้อน เป็นประธานใน
การประชุม 

 กลุ่มที่ 2 : วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 59 คน โดยได้รับเกียรติจากนางนัยนา จุ่งพิวัฒน์  รองนายกเทศมนตรีนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม 

 กลุ่มที่ 3 : วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางนาง ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 57 คน  
โดยได้รับเกียรติจากนางสุรีรัตน์ เหลี่ยมเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง เป็นประธานใน
การประชุม 

 กลุ่มที่ 4 : วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 Facebook Live เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง 
จึงปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดประชุมของกลุ่มที่ 4 ซึ่งได้ก าหนดจัดประชุมในวันพุธที่ 23 
ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ ส านักงานเขตสะพานสูง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดประชุมรวมกลุ่ม ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางนาง ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ในเวลา 8.30-11.30 น. 
พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ในเวลา 09.00 น. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านทาง  Facebook Live และ
แบบสอบถามออนไลน์ มีผู้เข้าชมจ านวน 2,200 ครั้ง 

 กลุ่มที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาศรีเมือง  
ศาลา 5) วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และได้รับ



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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เกียรติจากนายสุทธศักดิ์ วิพัฒนบวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ส านักงานเขตสะพานสูง เป็น
ประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ จ านวน 44 คน 

บรรยากาศการประชุมเพ่ือหารือรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) แสดงดังรูปที่ 9-3 

  
 
 
 
 
 

 

กลุ่มที่ 1 : วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ เทศบาลต าบลส านักท้อน ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

  
 
 
 
 
 

 

กลุ่มที่ 2 : วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  
 
 
 
 
 

 

กลุ่มที่ 3 : วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 4 : วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 Facebook Live 
 
 
 

 
 
 
 

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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กลุ่มที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

รูปที่ 9-3 บรรยากาศการประชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1) 

3) การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) โดยแบ่งการประชุม
ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่ 1 : วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องศรีรัตน์ และห้องพลอย
ไพลิน โรงแรมรัตนชล ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
72 คน โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานใน
การประชุม 

 กลุ่มที่ 2 : วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศรีรัตน์ และห้องพลอย
ไพลิน โรงแรมรัตนชล ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 48 คน โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
เป็นประธานในการประชุม 

 กลุ่มที่ 3 : วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเทพราช เอ โรงแรมซันธารา  
เวลเนส อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 51 คน โดยได้รับเกียรติ
จากนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม 

 กลุ่มที่ 4 : วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดลาดบัว
ขาว (ราชโยธา) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 79 
คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อ านวยการเขตสะพานสูง เป็นประธานใน
การประชุม 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 9-143  

 

บรรยากาศการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) แสดงดังรูปที่ 9-4 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
กลุ่มที่ 1 : วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-11.30 น.  

ณ ห้องศรีรัตน์ และห้องพลอยไพลิน โรงแรมรัตนชล ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 

  

กลุ่มที่ 2 : วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ ห้องศรีรัตน์ และห้องพลอยไพลิน โรงแรมรัตนชล ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

รูปที่ 9-4 บรรยากาศการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) 
 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 9-144  

 

 
 
 
 
 
 

  

กลุ่มที่ 3 : วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ ห้องเทพราช เอ โรงแรมซันธารา เวลเนส อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
 
 
 
 
 

 

กลุ่มที่ 4 : วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ ศาลาการเปรียญ วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

รูปที่ 9-4 บรรยากาศการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) (ต่อ) 

4) การประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยแบ่งการ
ประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ฯ (ที่ว่าการอ าเภอพานทอง) ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 112 คน โดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวี แดงท่าขาม นายอ าเภอพานทอง เป็นประธาน 
ในการประชุม 

 กลุ่มที่ 2 : วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาศรีเมือง  
(ศาลา 5) วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 43 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อ านวยการเขต
สะพานสูง เป็นประธานในการประชุม 

  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 9-145  

 

รายละเอียดดังรูปที่ 9-5 ถึง รูปที่ 9-6 และตารางท่ี 9-3 ถึง ตารางท่ี 9-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9-5 ประมวลภำพกำรประชุมหำรือมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2)  
กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอพำนทอง ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

นำงวิภำวี แดงท่ำขำม นำยอ ำเภอพำนทอง 

ประธำนเปิดกำรประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุมถ่ำยภำพที่ระลึกร่วมกัน 

ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน ผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังรำยละเอียด
โครงกำร 

ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น บริษัทที่ปรึกษำตอบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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  รูปที่ 9-6 ประมวลภำพกำรประชุมสรุปผลกำรคัดเลือกรูปแบบทำงเลือกที่เหมำะสม (สัมมนำ ครั้งที่ 2) 

กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2565 ณ วัดลำดบัวขำว (รำชโยธำ) แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 

นำยสุชัย อมรดำรำรัตน์  
ผู้อ ำนวยกำรเขตสะพำนสูง 
ประธำนเปิดกำรประชุม 

ผู้เข้ำร่วมประชุมถ่ำยภำพที่ระลึกร่วมกัน 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังรำยละเอียด
โครงกำร 

ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น บริษัทที่ปรึกษำตอบข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 9-3 
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 

กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ที่ว่าการอ าเภอพานทอง ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและการน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา 

ด้านวิศวกรรม  

1. เสนอให้ขยับแนวเส้นทางบริ เวณทางเชื่อมเข้าวัดบางนาง 
ไปทางด้านทิศใต้  รวมท้ังเสนอให้ออกแบบถนนตัดใหม่ 
เป็นสะพานยกระดับข้ามถนนบางนาง เพื่อลดผลกระทบ 
การเวนคืนท่ีดินของประชาชน 

1. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 

2. เสนอให้ปรับรูปแบบจุดตัดถนนตัดใหม่กับถนน อบจ.ชลบุรี  
ซ่ึงมุ่งไปวัดเกาะลอย จากรูปแบบวงเวียนระดับพื้นท่ีเป็น
รูปแบบอื่นๆ โดยขอให้พิจารณารูปแบบท่ีประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางในทิศเหนือใต้ได้เหมือนปัจจุบัน ไม่มีการวิ่งอ้อม 
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางนี้จ านวนมาก 

2. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 

3. เสนอให้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขนานให้สามารถใช้ 
การได้ดีอยู่เสมอ 

3. กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานของกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

4. เสนอให้ออกแบบด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยช่องซ้าย
ทางและขวาทางเป็นระบบอัตโนมัติ และช่องกลางเป็นระบบ
ท่ีใช้เงินสด 

4. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. มีข้อห่วงกังวลว่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย จะถูกชะลา้ง
แล้วเกิดตะกอนทับถมลงสู่แหล่งน้ า รวมท้ังห่วงกังวลว่าสารเคมี
ท่ีเกิดจากการก่อสร้างจะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า 

1. กรมทางหลวงได้ศึกษาผลกระทบในประเด็นดังกล่าว และก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินและน้ า
ผิวดินแล้ว ตามท่ีน าเสนอในเอกสารประกอบการประชุม 

2. มีข้อห่วงกังวลว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากรถท่ีใช้
ความเร็วสูงในระยะด าเนินการ 

2. จากการศึกษาโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า ระดับเสียงในปี 
พ.ศ. 2568-2601 อยู่ในช่วง 58.8-69.5 dB(A) ซ่ึงผู้รับท่ีอ่อนไหวทุกแห่งมี
ค่าระดับเสียงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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5) การจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โดยแบ่งการ
ประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่ 1 : วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 
โรงแรมรัตนชล ชลบุรี ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 122 
คน  

 กลุ่มที่ 2 : วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดลาดบัวขาว 
(ราชโยธา) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน 

  

ผู้เข้าร่วมประชมุลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม ผู้เข้าร่วมประชมุชมบอร์ดนิทรรศการ 

  

นายมานิต ไพศาล ี
รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

กล่าวรายงาน 
บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอรายละเอียดโครงการ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชมุแสดงควำมคดิเห็น ผู้เข้ำร่วมประชมุแสดงควำมคดิเห็น 
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นำยวิวัฒน์ มหำผลศิริกุล  
รองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดชลบรุี  

กล่ำวปิดกำรประชุม 

ผู้เข้ำร่วมประชมุล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชมุ 

รูปที ่3.3-34 ประมวลภำพกำรประชุมสรุปผลกำรศึกษำออกแบบรำยละเอียดโครงกำร (สัมมนำ ครั้งที ่3) : กลุม่ที่ 1  

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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คัดกรองผู้เข้าร่วมประชมุตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

ผู้เข้าร่วมประชมุลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม 

  

นายปิยพงษ ์แสงสุกใส 
ผู้แทนกรมทางหลวง 

กล่าวรายงาน 

นายสุชัย อมรดารารตัน์  
ผู้อ านวยการเขตสะพานสูง 
ประธานเปิดการประชุม 

  

ผู้เข้ำร่วมประชมุรับฟังรำยละเอียดโครงกำร ผู้เข้ำร่วมประชมุแสดงควำมคดิเห็น 

  

ผู้เข้ำร่วมประชมุแสดงควำมคดิเห็น 
ผู้เข้ำร่วมประชมุล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

หลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชมุ 
รูปที่ 3.3-35 ประมวลภำพกำรประชุมสรปุผลกำรศึกษำออกแบบรำยละเอียดโครงกำร (สัมมนำ ครั้งที่ 3) : กลุ่มที ่2  

 



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ตารางที่ 3.3-107 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) : กลุ่มที่ 1  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา 

ด้านวิศวกรรม  

1. สอบถามถึงรูปแบบการเดินรถของประชาชนในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางไปต าบลเกาะลอยและต าบลบางนาง 

1. การเดินทางเข้าและออกจุดเชื่อมต่อบางนางสามารถเดินทางได้ 2 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 
1.1 การเดินทางเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ผู้ใช้

ทางจากทล.7 สามารถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเข้าถนนตัดใหม่ผ่านทาง
แยกต่างระดับ โดยในช่วงต้นจะมีการควบคุมการเดินทางมีด่านจัดเก็บ
ค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณ กม.0+600 เมื่อเลยด่านจัดเก็บค่าผ่านทางไป
แล้วจะไม่มีการควบคุมการเข้าออก โดยมีทางเข้าและออกระหว่าง 
ถนนตัดใหม่กับทางบริการ จ านวน 5 จุด 

1.2 การเดินทางเชื่อมต่อพื้นท่ีชุมชน ผู้ใช้ทางเดินทางโดยใช้ทางบริการ
ขนาด 2 ช่องจราจรเดินรถทิศทางเดียว ซ่ึงขนานตามแนวถนนตัดใหม่ 
ส าหรับการเดินทางบริเวณจุดตัดถนนท้องถิ่นสายบ้านแหลมแค-บ้าน
บางนาง และถนนท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี สายบางหัก-พานทอง ผู้ใช้ทาง
ท่ีเดินทางในทิศเหนือมุ่งทิศใต้สามารถเดินทางตรงได้ผ่านสะพาน
ยกระดับ (สะพานในแนวทางสายทางรองข้ามทางหลัก) 

 
 

ตารางที่ 3.3-107 (ต่อ) 

การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและการน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) : กลุ่มที่ 1  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา 

ด้านวิศวกรรม  

2. เหตุใดจึงไม่สามารถก่อสร้างถนนของ Motorway ยกข้าม
ถนนของท้องถิ่นได ้

2. ตามหลักด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างจุดตัดระหว่างถนนจะให้ความส าคัญกับ
ถนนท่ีมีล าดับชั้นถนน (Road Hierarchy) สูงกว่า ให้มีความสะดวกและมีการ
รบกวนการเดินทางน้อยท่ีสุดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้ทาง  
จึงมีความจ าให้ถนนสายรองเป็นสะพานยกข้ามทางหลัก เช่นเดียวกับพื้นท่ี
ต าบลเกาะลอย 

3. เสนอให้ออกแบบระบบระบายน้ าให้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกับสภาพพื้นท่ีรวมท้ังเสนอให้เพิ่มการระบายตาม
ขวางตามแนวถนน เน่ืองจากในอดีตพื้นท่ีบริเวณจุดเชื่อมต่อ
บางนางประสบปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากการระบายน้ าไม่ทัน 

3. ท่ีปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาการออกแบบระบบระบายให้มีความ
เหมาะสม 

4. เสนอให้ออกแบบให้มีป้ายแสดงจุดรับเรื่องร้องเรียน และ
หมายเลขผู้ประสานงานในระยะด าเนินการ 

4. ท่ีปรึกษารับข้อเสนอแนะไปหารือกับกรมทางหลวงต่อไป ท้ังนี้หากประชาชน
จะด าเนินการร้องเรียนสามารถประสานงานไปท่ีแขวงทางหลวงพิเศษ



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 
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ระหว่างเมือง หรือสายด่วน Motorway 1586 

5. เสนอให้เร่งด าเนินการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อถนนข้าวหลาม 
กม.81+000 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

5. กรมทางหลวงจะก่อสร้างจุดเชื่อมต่อถนนข้าวหลาม กม.81+000 บนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ในระยะต่อไป 

6. เสนอใหข้ยายช่องจราจรบริเวณทางขนาน 6. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม
ทางด้านกายภาพและปริมาณจราจรในแต่ละพื้นท่ี 

ด้านสิ่งแวดล้อม  

1. พื้นท่ีศึกษาโครงการเข้าข่ายพื้นท่ีอนุรักษ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือไม่ 

1. พื้นท่ีศึกษาโครงการไม่เข้าข่ายพื้นท่ีอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

2. เสนอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายเตือนให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

2. กรมทางหลวงได้ก าหนดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายเตือนให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว 

ด้านการโยกย้ายและเวนคืนที่ดิน  

1. ผู้ ท่ี ได้ รับผลกระทบจากการเวนคืนต้องการทราบว่า 
จะกระทบต่อพื้นท่ีเวนคืนของแต่ละแปลงเท่าใด 

1. ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนสามารถตรวจสอบแปลงท่ีดินได้ 
ทางเว็บไซต์โครงการ และไลน์โครงการ โดยข้อมูลท่ีมีอยู่จะเป็นข้อมูล
เบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงประชาชนจะได้รับทราบรายละเอียดการเวนคืนท่ีดินท่ี
ชัดเจนเมื่อมีการปิดประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ี
จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.เวนคืน) และมีการเข้าส ารวจอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. จะด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ีอีกหรือไม ่

1. การศึกษาโครงการไม่มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในพื้นท่ีอีก แต่จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งก่อน
การก่อสร้างโครงการอีกครั้งในการประชุมปัจฉิมเทศโครงการ 

ด้านอื่นๆ 

1. เสนอให้สามารถโอนเงินจากระบบ Easy Pass หรือ M-Pass 
ไประบบ M-Flow ได ้

1. ท่ีปรึกษารับข้อเสนอแนะไปหารือกับกรมทางหลวงถึงความเป็นไปได้
ดังกล่าวต่อไป 

2. เสนอให้ Motorway สนับสนุนเงินทุนการศึกษาหรือให้
ความรู้กับชุมชนท่ี Motorway ตัดผ่าน 

2. ท่ีปรึกษารับข้อเสนอแนะไปหารือกับกรมทางหลวงถึงความเป็นไปได้
ดังกล่าวต่อไป 

3. เสนอให้ติดตั้งจุดชาร์จไฟส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle (EV)) บริเวณแนวเส้นทาง Motorway 

3. ท่ีปรึกษารับข้อเสนอแนะไปหารือกับกรมทางหลวงถึงความเป็นไปได้
ดังกล่าวต่อไป 
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 9-153  

 

ตารางที่ 3.3-108 

การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและการน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) : กลุ่มที่ 2 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา 

ด้านวิศวกรรม 

1. การศึกษาโครงการได้วางแผนส าหรับการเจริญเติบโตของ
พื้นท่ีโครงการในอนาคตหรือไม่ 

1. การศึกษาโครงการได้วางแผนส าหรับการเจริญเติบโตของพื้นท่ีโครงการ 
ในอนาคต โดยได้ศึกษาและคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต 20 ปี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. มีข้อห่วงกังวลว่าจะเกิดตะกอนทับถมลงสู่แหล่งน้ า ท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

1. กรมทางหลวงได้ศึกษาผลกระทบในประเด็นดังกล่าว และก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน  
น้ าผิวดิน นิเวศวิทยาทางน้ า และการควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ าแล้ว 
ตามท่ีน าเสนอในเอกสารประกอบการประชุม 

2. มีข้อห่วงกังวลเรื่องการจัดการขยะบริเวณบ้านพักคนงาน 
หากจัดการไม่ดีอาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า 

2. กรมทางหลวงได้ศึกษาผลกระทบในประเด็นดังกล่าว และก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน  
น้ าผิวดิน นิเวศวิทยาทางน้ า และอาชีวอนามัยแล้ว ตามท่ีน าเสนอในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

3. เสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง 

3. กรมทางหลวงจะว่าจ้างบุคคลท่ีสามเพื่อท าการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการ รวมถึงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นครอบคลุมทุกประเด็นท่ีมีนัยส าคัญ ท้ังน้ีหากประชาชน 
มีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนสามารถประสานงานได้ท่ีส านักงานก่อสร้าง
โครงการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

4. เสนอให้ควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
อย่างเข้มงวด 

4. กรมทางหลวงจะด าเนินการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
น าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซ่ึงในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง กรมทางหลวง
จะว่าจ้างบุคคลท่ีสามเพื่อท าการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว รวมถึงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นครอบคลุมทุกประเด็นท่ีมีนัยส าคัญ 

ด้านการจัดจ้าง 

1. เสนอให้มีผู้รับจ้างไม่น้อยกว่า 2 ราย เพื่อจะได้ใช้ระยะเวลา
ในการก่อสร้างน้อยลง ซ่ึงจะท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ลดลง 

1. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

 
  



โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจุดเชือ่มตอ่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

เอกสารประกอบประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
(สัมมนาคร้ังท่ี 4) 

 

 9-154  

 

 

11. สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0 2354 6668 ต่อ 25503  โทรสาร 0 2354 6648 

ด้านวิศวกรรม : บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
   เลขที่ 350 อาคารธนภัทร ชั้น 4 ถนนรามอินทรา ซอย 20 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ : 0 2117 1721 โทรสาร: 0 2077 9983 

  ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน : บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด 

เลขที ่184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12  
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศัพท์ : 0 2805 6660-3  โทรสาร: 0 2805 6660-3 ต่อ 17 

   ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ : บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
   เลขที่ 315/7 พรีเมียมเพลส เกษตร-นวมินทร์ ถนนสุคนธสวัสดิ์  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 0 2156 9955  โทรสาร 0 2156 9955 
 
 
 

 

 

 

 
 

E-Mail : motorway.access@gmail.com 

www.motorway-access.com โครงการศึกษาความเหมาะสมฯ โครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และ 9 

@684zudai (M7M9) 


