


 
 
 

ก ำหนดกำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (สัมมนำ ครั้งท่ี 1) 
กำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงกำรก่อสร้ำงทำงเล่ียงเมืองหำดใหญ่ 
วันศุกร์ท่ี 3 เมษำยน 2558 เวลำ 8.30-12.00 น. 

ณ ห้องทำนตะวัน ชั้น 1 โรงแรมหำดใหญ่พำรำไดส รีสอร์ท  
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 

08.30-9.00  น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร 

09.00-09.30 น. พิธีเปิดกำรประชุม 

- ผู้แทนกรมทำงหลวง  กล่ำวรำยงำน 
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ หรือผู้แทน กล่ำวเปิดกำรประชุม 

09.30-10.30 น. คณะที่ปรึกษำน ำเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร   

 -  รำยละเอียดภำพรวมของโครงกำร 
 โดย นำยเทิดศักดิ์  พ่วงจินดำ ผู้จัดกำรโครงกำร 

- ขอบเขตกำรศึกษำ 
 กำรทบทวนกำรศึกษำและแผนพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
 กำรศึกษำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
 กำรศึกษำด้ำนจรำจรและขนส่ง 

 โดย นำยเทิดศักดิ ์พ่วงจินดำ   ผู้จัดกำรโครงกำร 
 กำรศึกษำทำงเลือกและรูปแบบของโครงกำร 
 กำรศึกษำด้ำนวิศวกรรม 
 กำรศึกษำกำรวิเครำะห์โครงกำรด้ำนเศรษฐกิจ 

 โดย นำยบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดกำรโครงกำร 
 กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน      

 โดย นำงสำวนวรัตน์ เกี้ยวมำศ  ผู้ช ำนำญกำรสิ่งแวดล้อม 

10.30-11.45 น. รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกผู้เข้ำร่วมประชุมและตอบข้อซักถำม 
 โดย ผู้แทนกรมทำงหลวงและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ 

11.45-12.00 น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ปิดกำรประชุม 
และรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
1. หลักการและเหตุผล 1 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 3 
4. พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 3 
5. ขอบเขตการศึกษาโครงการ 5 
6. สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 18 
7. แผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 19 
8. สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 24 

 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 
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เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สมัมนา ครั้งที่ 1) 
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ ่

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 อ าเภอหาดใหญ่ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็น
เมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง หาดใหญ่มีชื่อเสียงในหลายด้าน อาทิ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่มีการขยายตัว
ด้านเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ส่งผลให้ความต้องการ             
ในการเดินทางสูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงข่ายทางหลวงที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภ อ
หาดใหญ่ กับ อ าเภอเมือง อ าเภอรัตภูมิ และอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยทางหลวงหมายเลข 4, 43, 407 และ 414 ซึ่งในปัจจุบันการจราจร                  
ในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ มีสภาพการจราจรติดขัด ประกอบปัจจุบัน กรมทางหลวงได้ด าเนินการออกแบบ              
ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสาย หาดใหญ่–ชายแดนไทย–มาเลเซีย ดังนั้นในอนาคตหากก่อสร้างถนนทั้งสองสายแล้วเสร็จ          
จะยิ่งท าให้ปริมาณจราจรเพ่ิมสูงมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนน จึงมีแนวความคิดที่จะก่อสร้าง
ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) เพ่ือให้เกิดเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเขตเมืองหาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ 
ทั้งยังเป็นทางเลือกส าหรับผู้เดินทางระยะไกลที่ไม่จ าเป็นต้องผ่านเข้าเขตตัวเมืองหาดใหญ่ สามารถใช้ทางเลี่ยงเมือง 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้า มีความปลอดภัย และช่วยลดปัญหาการจราจร
ติดขัดในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ 

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาปริมาณจราจรหนาแน่นในเขตอ าเภอหาดใหญ่ ช่วยใน
การพัฒนาพ้ืนที่ใหม่และเพ่ิมการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จ ากัด 
และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ให้ด าเนินงานศึกษาความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้าน
ตะวันตก) เพ่ือรองรับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการจะเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุด
โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านทิศตะวันออก) ตัดผ่านไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอ
หาดใหญ่ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4287, 4 และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 414 
บริเวณจุดเริ่มต้นของโครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ที่ได้ด าเนินการออกแบบไว้แล้ว  
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 นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นหลักการ
ในการท างานเพ่ือลดผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รับทราบข้อมูล             
เกิดการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น ยอมรับ และสนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น กรมทางหลวง 
จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการศึกษา
โครงการ โดยในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์            
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พ้ืนที่ศึกษา และขอบเขตการศึกษาโครงการ 
สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ แผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือน าไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้เหมาะสมและมีผลกระทบ             
ต่อประชาชนน้อยที่สุดต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
1) เพ่ือศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง

หาดใหญ่ 

2) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่จะมีผลต่อการวิเคราะห์สภาพจราจร 

3) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม โดยศึกษาแนวทาง และรูปแบบเบื้องต้นของถนน
โครงการ ให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพพ้ืนที่ ตามหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และด าเนินการประเมินผลกระทบ 
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment ; EIA) พร้อม
ทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ง แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 

1) ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4, 43, 407 และ 414 ในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ 
2) ช่วยให้การสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ยิ่งขึ้น  
3) รองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  
4) เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างอ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอเมือง อ าเภอรัตภูมิ และอ าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  

 

4. พื้นที่ศึกษาของโครงการ 
 
พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุม 3 อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1)อ าเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย 5 ต าบล ได้แก่ 

ควนลัง ทุ่งต าเสา ฉลุง คลองอู่ตะเภา และคูเต่า 2)อ าเภอบางกล่ า ประกอบด้วย 3 ต าบล ได้แก่ ท่าช้าง บางกล่ า 
และแม่ทอม 3)อ าเภอควนเนียง ประกอบด้วย 1 ต าบล ได้แก่ บางเหรียง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
และรูปท่ี 1 

ตารางท่ี 1 พื้นที่เป้าหมายการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
1. สงขลา 1. หาดใหญ่ 1. ควนลัง 
  2. ทุ่งต าเสา 
  3. ฉลุง 
  4. คลองอู่ตะเภา 
  5. คูเต่า 
 2. บางกล่ า 6. ท่าช้าง 
  7. บางกล่ า 
  8. แม่ทอม 
 3. ควนเนียง 9. บางเหรียง 
1 จังหวัด 3 อ าเภอ 9 ต าบล 
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5. ขอบเขตการศึกษาโครงการ 
 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ ที่ปรึกษาจะด าเนินการศึกษา ให้ครอบคลุมตาม
ขอบเขตการศึกษาของงานด้านต่างๆ จ านวน 7ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  
เป็นการทบทวนและศึกษาข้อตกลง ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนารวมถึงแนวทางการพัฒนา           
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือน าผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ประกอบไปด้วย 
(1) การทบทวนงานศึกษาเดิมของกรมทางหลวงและงานศึกษาของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการนี้ เช่น การทบทวนงานส ารวจและออกแบบรายละเอียดทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
(ด้านตะวันออก)  การทบทวนโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แนวใหม่ สาย หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นต้น ดังนัน้ในการด าเนินโครงการนี ้
จะต้องพิจารณารูปแบบการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกบัการศกึษาดงักลา่ว 

(2) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย โดยด าเนินการทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์
ระดับชาติ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแต่ละแผนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษานี้ 
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้มีส่วนส าคัญในการผลักดัน 
การพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงการขนส่งทางถนนภายในประเทศ  
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และสามารถ
กระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ในภาพรวม 

(3) การทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแผนงานโครงการต่างๆ ของการ
ขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ของกระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานในสังกัด เช่น การพัฒนาทางหลวงอาเซียนในประเทศไทย 
(ASEAN Highway Network) ตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Inter – City Motorway) เป็นต้น โดยโครงการนี้
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก ซึ่งอาเซียนได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนิน
โครงการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
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2) การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมนั้นเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทาง งาน
ศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเพ่ือวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
และคาดการณ์การเจริญเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  จึงมีความส าคัญมาก 
เนื่องจากผลการศึกษาจะถูกน าไปใช้ในการคาดการณ์ความต้องการในการเดินทาง (Transport  
Demand) ในปีอนาคต เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาโครงการ 
(1) ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ที่จะต้องท าการศึกษา

ทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และในพ้ืนที่อิทธิพลของโครงการ  เช่น มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จ านวนประชากรและขนาดครัวเรือน เป็นต้น 

(2) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงอ่ืนที่จะมีผลต่อการจราจรในอนาคต เช่น การจ้างงาน รายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากร เป็นต้น  

3) การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ 
จะเป็นงานในขั้นตอนแรกของการศึกษาทางด้านวิศวกรรม ร่วมกับการศึกษาทางด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ในการที่จะวิเคราะห์หาทางเลือกของแนวเส้นทางและรูปแบบ  
ที่เป็นไปได้ และท าการคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่จะน าไปศึกษารายละเอียดในประเด็นต่างๆ 
พร้อมท าการเปรียบเทียบคัดเลือก โดยมีหลั กเกณฑ์ที่ พิจารณาในด้านส าคัญ  ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจและลงทุน ด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้  
ได้แนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมก่อนที่จะน าไปศึกษาทางวิศวกรรมเพ่ือการออกแบบ
เบื้องต้น ประมาณค่าลงทุนโครงการต่อไป โดยมีแนวทางและข้ันตอน ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รวบรวมและทบทวน

• ทบทวนการศึกษาที่เกีย่วข้อง
• แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
• แผนพัฒนาด้านต่าง  ที่เกี่ยวข้อง

งานส ารวจสภาพป จจุบัน

• ส ารวจอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง
• ส ารวจโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้อง

งานด้านสิ่งแวดล้อม

• พื้นทีอ่่อนไหว
• การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
• พื้นทีก่ารระบายน้ า
• พื้นที่ชุมชนส าคัญ

ผลการศึกษาแนวเส้นทางและ
รูปแบบทางเลือกเมืองตะวันออก

•ก าหนดจุดต้นทาง – ปลายทาง
•กรอบพื้นที่โครงการ

การศึกษาเสน้ทางเลือก
และรูปแบบ

• ป จจัยด้านวิศวกรรมและจราจร
• ป จจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ป จจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกแนวเส้นทาง
และรูปแบบที่เหมาะสม

แนวเส้นทางเลือก
และรูปแบบเที่เหมาะสม

ผลการศึกษาด้านจราจร เก  ์การวางแนวเส้นทางเลือก

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาแนวทางเลือกและรูปแบบโครงการ 

 
ทั้งนี้ ในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะด าเนินการดังนี้ 
(1) การรวบรวมและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะประกอบด้วย ทบทวนการศึกษาแผนพัฒนา

และแผนงานก่อสร้างที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อโครงการ อาทิเช่น 
- โครงการส ารวจและออกแบบรายละเอียดทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) 
- โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางพิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(2) การส ารวจตรวจสอบสภาพปัจจุบันในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือส ารวจอุปสรรคสิ่งกีดขวาง 

ที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อแนวเส้นทางเลือก พร้อมกับการตรวจสอบข้อจ ากัดทางด้าน
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สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อุปสรรคสิ่งกีดขวางที่จ าต้องหลีกเลี่ยงและส่งผลโดยตรงต่อแนวเส้นทาง 
ได้แก่ 
- โครงข่ายแนวสายส่งแรงสูง 
- โครงข่ายถนนและทางหลวงในพ้ืนที่ 
- พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนที่ลุ่มต่ าน้ าท่วม พ้ืนที่อนุรักษ ์
- พ้ืนที่ชุมชน/ศาสนสถาน พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
- พ้ืนที่ป่าไม้อนุรักษ์และลุ่มน้ าส าคัญ 

(3) การก าหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง ภายหลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูล จะก าหนดแนวคิดเบื้องต้นในการจัดท าโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง เพ่ือก าหนด
กรอบพ้ืนที่โครงการ โดยแนวคิดทางเลี่ยงเมืองควรจะเป็นลักษณะโครงข่ายวงแหวน 
ซึ่งจ าต้องใช้จุดต้นทาง-ปลายทาง ของทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ตะวันออกเป็นจุดบรรจบ 
ของโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองที่เป็นลักษณะวงแหวน ดังนั้น ก็จะท าการก าหนดกรอบ 
พ้ืนที่โครงการที่จะใช้ในการวางแนวเส้นทางเลือกที่เป็นไปได ้

(4) การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ จะก าหนดเกณฑ์ในการวางเส้นทางเลือก  
ที่เป็นไปได้ภายใต้กรอบพ้ืนที่โครงการและท าการคัดกรองเบื้องต้นให้เหลือเพียง 3 แนว
เส้นทางเลือก เพ่ือท าการส ารวจในภาคสนามเพ่ิมเติม รวบรวมข้อมูลเชิงวิศวกรรม พร้อม
กับการวิเคราะห์ทางเลือกของโครงการที่เหมาะกับกายภาพของพ้ืนที่ในแต่ละเส้นทาง 
ก่อนที่จะท าการคัดเลือกแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีการก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ด้วยการก าหนดค่าสัดส่วนคะแนนรวมที่เหมาะสมตามน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลัก
และปัจจัยย่อย และท าการเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยย่อย ทั้งในส่วนของเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ผลรวมสัดส่วนคะแนนรวมของแต่ละแนวทางเลือกและรูปแบบที่ได้คะแนน
สูงสุด จะเป็นแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่จะน าไปศึกษาต่อ 

4) การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง  
การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาสภาพการจราจร
และขนส่งบนโครงข่ายถนนบริเวณพ้ืนที่โครงการ และท าการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนถนน
โครงการและโครงข่ายถนนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
ลักษณะทางกายภาพและใช้ประกอบการคัดเลือกแนวเส้นทางของถนนโครงการ และประเมินผล
ประโยชน์ทางด้านการจราจรที่ได้จากการก่อสร้างถนนโครงการ ส าหรับขั้นตอนขั้นตอนการศึกษา
ในส่วนงานประกอบด้วย 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 

 
 

            เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)    9 

 

(1) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจราจรและขนส่งบริเวณพ้ืนที่
โครงการจากรายงานหรือผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสถิติต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสภาพการจราจรและขนส่งเบื้องต้น และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และคาดการณ์ด้านปริมาณจราจรของโครงการ
ต่อไป  

(2) การส ารวจข้อมูลด้านการจราจรส าหรับการศึกษานี้เพ่ิมเติมบนโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ศึกษา 
การส ารวจดังกล่าวเพ่ือให้เข้าใจและเป็นการตรวจสอบสภาพการจราจรในพ้ืนที่ศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบจ าลองด้านการจราจรและขนส่ง 
ตลอดจนใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์สภาพการจราจรในอนาคต 

(3) การจัดท าแบบจ าลองด้านการจราจรและขนส่ง ส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองด้านการจราจร
และขนส่งนั้น ด าเนินการเพ่ือใช้อธิบายสภาพการจราจรและขนส่ง และจะประยุกต์ใช้
แบบจ าลองดังกล่าว เพ่ือวิเคราะห์และคาดการณ์การจราจรและขนส่งในปีอนาคต โดยอาศัย
ข้อมูลการคาดการณ์ต่างๆ ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแผนงานการก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ศึกษา  

(4) การวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการจราจรและขนส่งในอนาคต โดยจะด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานและโครงการต่างๆ ทางด้านการคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมี 
การก่อสร้างในอนาคต ซึ่งรวมถึงแผนการด าเนินงานและการเปิดให้บริการ ส าหรับเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์หาสภาพการเดินทางและการจราจรในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งจะใช้แบบจ าลองการจราจรระดับประเทศ (National Model, NAM) ในการ
คาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต  ที่พัฒนาโดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) 

5) การศึกษาด้านวิศวกรรม  
การศึกษาด้านวิศวกรรม จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะต้องด าเนินการในโครงการนี้ 
เนื่องจากเป็นผลสรุปของแนวเส้นทางและรูปแบบ รวมถึงรูปแบบทางแยกต่างระดับของ
โครงการ เพ่ือให้ด้านสิ่งแวดล้อมน าไปศึกษาผลกระทบและก าหนดมาตรการ รวมถึงการ
ประมาณค่าลงทุนโครงการ น าไปสู่การประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ขั้นตอนการแบ่งช่วงตอนในการศึกษาและก่อสร้าง จะมี 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขัน้ตอนแรก จะท าการส ารวจและทบทวนงานด้านวิศวกรรมทั้งหมดจากผลการศึกษาเดิม ข้อมูล
ทุติยภูมิ พร้อมท าการส ารวจภาคสนามเพ่ิมเติม ก่อนจะท าการศึกษาคัดเลือกแนว
เส้นทางและรูปแบบของโครงการที่เหมาะสม พร้อมข้อสรุปทั้งหมดของโครงการ 

ขั้นตอนที่สอง จะท าการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม ภายหลังจากที่ได้แนวเส้นทางเลือก
และรูปแบบที่เหมาะสมแล้วทั้งหมด พร้อมประมาณค่าลงทุนโครงการ รวมทั้ง
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ร่วมกันกับการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการประเมินผลกระทบและ
มาตรการ ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์โครงการ 

ทั้งนี้รายละเอียดของงานศึกษาวิศวกรรมจะประกอบไปด้วย 

(1) งานส ารวจภูมิประเทศและจัดท าแผนที่  

- จัดท าแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม จะจัดเตรียมแผนที่ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งโครงการ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาและวางแผนการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย โดยการใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
แผนที่ดังกล่าวจะเป็นแผนที่ฐาน ที่แสดงข้อมูลส าคัญต่างๆ ได้แก่ โครงข่ายทางหลวง 
ล าน้ า และพ้ืนที่ชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในงานส ารวจภาคสนาม โดยจะน ามา
เป็นแผนที่ฐานส าหรับการเพ่ิมเติมโครงข่ายทางหลวง และถนนของหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งข้อมูลที่ส าคัญ เช่น คลอง พ้ืนที่ชุมชน เป็นต้น รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมความ
ละเอียดสูง (High Resolution) ส าหรับโครงการนี้เลือกใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสี และ
เพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากงานส ารวจสภาพภูมิประเทศและอุปสรรคสิ่งกีดขวางท าให้ได้
แผนที่ฐาน (Base map) ที่สามารถแสดงอาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งโครงการ  

- งานส ารวจอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง การส ารวจเพ่ือเก็บรายละเอียดข้อมูลของ
อุปสรรคและสิ่งกีดขวาง (Obstruction Survey) ให้ครอบคลุมบริเวณแถบพ้ืนที่
โครงการทั้งหมด จะท าให้สามารถประเมินและวิเคราะห์ทางเลือกที่ เป็นไปได้ของ
โครงการได้เนื่องจากในบางครั้งไม่สามารถท่ีจะรื้อย้ายสิ่งกีดขวางบางประเภทออกไปได้
เนื่องจากเป็นสถานที่ ซึ่งมีความส าคัญมากหรือเป็นอาคารขนาดใหญ่ เช่น สถานที่
ราชการ วัด โรงเรียน ศาสนสถาน เป็นต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องหลีกเลี่ยงลด
ผลกระทบ ดังนั้นความละเอียดถูกต้องทางด้านต าแหน่งของสิ่งกีดขวางเหล่านั้นจึงมี
ความส าคัญ โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ร่วมกับการส ารวจในภูมิประเทศจริงเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
รวมทั้งถนน และซอยต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ ท าให้สามารถหลบเลี่ยงพ้ืนที่และ
ข้อจ ากัดดังกล่าวได้ใกล้เคียงที่สุด 

- งานส ารวจสภาพภูมิประเทศ การจัดท าหมุดควบคุมทั้งทางราบและทางดิ่งครอบคลุม
พ้ืนที่โครงการทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้อ้างอิงในการเก็บรายละเอียดสภาพภูมิ
ประเทศ ตามแนวเส้นทางภายหลังจากที่ได้ผลสรุปแนวเส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือใช้ใน
การออกแบบเบื้องต้นงานทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ งานทาง งานสะพาน เป็นต้น 
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- งานส ารวจตรวจสอบดินและวัสดุ จะเป็นการส ารวจเจาะดินโครงสร้างคันทาง และ
ฐานรากงานโครงสร้างสะพาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ รวมถึง การ
ส ารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการประเมินราคาต้นทุนก่อสร้างโครงการ ซึ่งต้องมี
ปริมาณและแหล่งวัสดุที่เพียงพอ 

- การศึกษาด้านอุทกวิทยาและการระบายน้ า จะเป็นการศึกษาการระบายน้ าและ
ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือก าหนดแนวทางในการขยายปรับปรุงและก าหนด
รูปแบบการระบายน้ าของชนิดของอาคารระบายน้ าของโครงการ 

- การออกแบบเบื้องต้น จะเป็นการน าเอาผลของการศึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและ
ขนส่ง ผลการส ารวจภูมิประเทศ รวมถึงผลการส ารวจตรวจสอบดินและวัสดุ มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการออกแบบเบื้องต้น โดยจะท าการก าหนดมาตรฐานที่ใช้
ออกแบบก าหนดช่องจราจรและระดับการให้บริการ จากผลการศึกษาด้านวิศวกรรม
จราจรและขนส่ง ท าให้ทราบรูปแบบของโครงการที่มีจ านวนช่องจราจรที่เหมาะสม 
โครงสร้างชั้นทาง โครงสร้างสะพานและอาคารระบายน้ าที่สอดคล้องกับปริมาณ
จราจรและขนส่งส าหรับโครงการ 

- การค านว ปริมา งานก่อสร้างและประมา ราคา รวมถึงการลงทุนของโครงการ 
ได้แก่ ค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ ค่าลงทุน มาตรการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

6) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  
พ้ืนที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วย พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง และในรัศมี 2 กิโลเมตร จากแนวกึ่งกลางของแนวเส้นทาง ในกรณีศึกษา
หั วข้ อประวั ติ ศาสตร์ และโบราณ คดี  หรื อมากกว่ าในกรณี ที่ พิ จารณ าแล้ ว เห็ น ว่ า 
มีแนวโน้มส่งผลกระทบในวงกว้างเกินขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาที่ก าหนดไว้ในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เพ่ือประกอบการคัดเลือก
รูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้น
รายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA) ของรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ที่เหมาะสมในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญซึ่งได้จากกผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โดย
ขอบเขตการศึกษาหลักประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
(1) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : 

IEE) มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(1.1) การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมป จจุบัน โดยจะรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ด้าน 
คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งหมด 37 ปัจจัย 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาก าหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ และวางแผน
การศึกษาและส ารวจภาคสนามเบื้องต้น เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ตาม
รูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่
อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ  

(1.2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ อาทิ 
ประเภท  ขนาด สถานที่ตั้งโครงการ องค์ประกอบและกิจกรรมของโครงการ 
แผนการด าเนินโครงการ ร่วมกับข้อมูลที่รวบรวมได้ และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ (ครอบคลุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด 37 ปัจจัย) ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการในแต่ละรูปแบบ
ทางเลือกการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะ
ด าเนินการและบ ารุงรักษา ทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ โดยจะเลือกใช้วิธี 
Leopold Matrix ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของ
โครงการทุกกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อทุกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถระบุ
ขนาดหรือระดับความรุนแรงของผลกระทบ และความส าคัญของผลกระทบ จาก
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการในเชิงปริมาณได้ โดยจะแบ่งพ้ืนที่พิจารณาโครงการ
ออกเป็นช่วงๆ ตามหลักกิโลเมตร หรือสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ หรือลักษณะนิเวศ
ที่โครงการตัดผ่าน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  

(1.3) การเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ซึ่งเป็น
มาตรการทั่วไปส าหรับประเด็นผลกระทบที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนา
โครงการ 

(2) การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมขั้ นรายละเอียด (Environment Impact 
Assessment : EIA) โดยน าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญของแนวเส้นทางเลือกที่ได้รับ
การคัดเลือก มาท าการประเมินผลกระทบในขั้นรายละเอียด และเสนอมาตรการป้องกัน
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และแผนการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการและมีความเป็นไปได้ทางปฏิบัติต่อไป 
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที ่3 
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รูปที ่3 ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(2.1) การศึกษาข้อมูลโครงการ ได้แก่ รายละเอียดโครงการ แนวคิดในการออกแบบ

เบื้องต้น แบบเบื้องต้น การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กิจกรรมการก่อสร้าง แผนงานและ
ขั้นตอนการก่อสร้าง 

(2.2) การส ารวจและตรวจวัดคุ ภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ศึกษาตามรูปแบบการ
พัฒนาที่ ได้รับการคัดเลือก โดยจะส ารวจภาคสนาม และตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ณ พ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ศึกษา และคาด
ว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่
ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการที่ เพียงพอต่อการน าไปประเมินผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นก าหนดที่จะส ารวจและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ า และระบบนิเวศทางน้ าในแหล่งน้ า

ผิวดิน  
 การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้น าชุมชน และ

ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 
(ด าเนินการร่วมกับการส ารวจความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

 การส ารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การส ารวจสัตว์และพืชในระบบนิเวศทางบก 
 การส ารวจแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และยังไม่

ขึ้นทะเบียน 
(2.3)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด  จะประเมินผลกระทบใน   ปัจจัย

สิ่งแวดล้อมที่ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของรูปแบบการพัฒนา
โครงการที่ได้รับการคัดเลือกระบุว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ หากมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาจะพิจารณาผนวกปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมในการศึกษาผลกระทบขั้น
รายละเอียดด้วยโดยจะประเมินผลกระทบทั้งในกรณีที่ไม่มีโครงการและกรณีมี
โครงการ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ โดยใช้
เครื่องมือและเหตุผลทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยจะแสดงสาเหตุ ลักษณะ 
ระดับความรุนแรง และนัยส าคัญของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และจะน าเสนอ
ในเชิงปริมาณให้มากที่สุด พร้อมทั้งน าเสนอความเชื่อมโยงของผลกระทบที่มี
ความสัมพนัธ์กัน  

(2.4)  การก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ภายหลังทราบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความ
รุนแรง และความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นแล้ว จะน าเสนอมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยง 
ป้องกัน แก้ไข และลดความเสียหายที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยจะจ าแนกเป็นมาตรการส าหรับผลกระทบที่มี
นัยส าคัญและมาตรการทั่วไป ตลอดจนมาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(2.5)  การจัดท าแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะน ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผลกระทบที่มีนัยส าคัญมาออกแบบเบื้องต้นด้านการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดท าเป็นแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
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แผนการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แผนการประเมินผลภายหลังการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยจะระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ ต าแหน่ง/สถานที่ ช่วงเวลา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ฯลฯ 

(3) การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่ งแวดล้อม  โดยการประเมินมูลค่าของผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ เพ่ือน าผลการประมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมไปผนวกกับการวิเคราะห์โครงการ 

 7) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(1)   การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจที่

ถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการผ่านเว็บไซต์โครงการ บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ 
และเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือให้ข้อมูลสู่สาธารณชนตลอดระยะเวลาการศึกษา
โครงการ โดยจะจัดให้มีกิจกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 4  

(2) การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านสื่อ 
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
- การน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารโดยสามารถปรับปรุง

ข้อมูลให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา สามารถน าเสนอเนื้อหา ภาพประกอบ และแผน
ที่เพ่ือให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้เป็น
ช่องทางในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ  

- การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและเชิญชวนผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม โดยจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งจะติดป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการในพ้ืนที่โครงการ 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าเสนอข้อมูลโครงการสั้นๆ ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจ
กับผู้อ่านได้ในเวลาอันรวดเร็วได้มากกว่า โดยมีเนื้อหา ภาพประกอบ  แผนที่ อธิบาย
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ 

- บอร์นิทรรศการ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมได้ในระยะเวลาอันสั้น 
- เอกสารประกอบการประชุม เพ่ือน าเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยที่มีพ้ืนที่

เนื้อหารายละเอียดมาก พ้ืนที่ โครงการ ภาพประกอบ และอธิบายรายละเอียด
โครงการได้ชัดเจน โดยที่ปรึกษาจะจัดท าเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 
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ตารางท่ี 2 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 

1 แ ผ น ก า ร ด า เนิ น ง า น ด้ า น 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมลูรายละเอียด 
ความก้าวหน้าของโครงการ 

หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ เสียกับโครงการ สื่อมวลชนตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

2 แ ผ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
เสีย 

หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ เสียกับโครงการ สื่อมวลชนตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

 1) ก า รป ระ ชุ ม ป ฐ ม นิ เท ศ
โครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 

เพื่อน าเสนอความเป็นมาของโครงการ ความ
จ าเป็นในการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ ขอบเขต
การศึกษา ตลอดจนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครง
ก า ร  ร ว ม ทั้ ง รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง/หน่วยงานราชการ
ระดับจังหวัด/หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ/
อ ง ค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น /ห น่ ว ย งา น
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้น าชุมชน/          
ผู้ได้รับผลกระทบ/สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน/
องค์กรเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้อม/สื่ อมวลชน/
ประชาชนทั่วไป 

 2) การประชุ มเพื่ อพิ จารณา
ทางเลือกรูปแบบการพัฒนา
โครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 1)  

 

เพื่อน าเสนอแนวทางเลือกและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่
เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทราบ  พร้อมทั้ งรับฟั งความ คิด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน
ภาคเอกชน/ผู้น าชุมชน/ผู้ ได้รับผลกระทบ/
สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน 

 3) การป ระชุ มสรุปผลการ
คัดเลือกรูปแบบการพัฒนา
โค ร ง ก า ร ที่ เห ม า ะ ส ม 
(สัมมนา ครั้งที่ 2)  

เพื่อน าเสนอผลสรุปการคัดเลือกแนวเส้นทาง
และรูปแบบที่ เหมาะสมของโครงการให้            
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง/หน่วยงานราชการ
ระดับจังหวัด/หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ/
อ ง ค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น /ห น่ ว ย งา น
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้น าชุมชน/         
ผู้ได้รับผลกระทบ/สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน/
องค์กรเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้อม/สื่ อมวลชน/
ประชาชนทั่วไป 

 4) การประชุมกลุ่มย่อยเพื่ อ
ห ารือ ม าตรก ารป้ อ งกั น 
แก้ ไข และลดผลกระทบ
สิ่ งแ วด ล้ อ ม  (ก ลุ่ ม ย่ อ ย  
ครั้งที่ 2)  

เพื่อน าเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา
โครงการโดยเฉพาะผลการประเมิน ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกัน 
แ ล ะ แ ก้ ไข ผ ล ก ร ะ ท บ  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ให้
กลุ่มเป้าหมายทราบ 

หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน
ภาคเอกชน/ผู้ น าชุมชน/ผู้ ได้รับผลกระทบ/
สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน 

 5) ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ผ ล
การศึกษาโครงการ (สัมมนา 
ครั้งที่ 3) 

เพื่อเสนอผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ 
ในทุกด้านให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง/หน่วยงานราชการ
ระดับจังหวัด/หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ/
อ ง ค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น /ห น่ ว ย งา น
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้น าชุมชน/          
ผู้ได้รับผลกระทบ/สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน/
องค์กรเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้อม/สื่ อมวลชน/
ประชาชนทั่วไป 
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รูปที่ 4 กรอบการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

การประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ 

(สัมมนา คร้ังท่ี 1) 

การประชมุสรุปผล 

การคัดเลือกรูปแบบ

การพัฒนาโครงการ 

ที่เหมาะสม  

(สัมมนา ครั้งที่ 2) 

การประชุมเพื่อพิจารณา
ทางเลอืกรูปแบบการ

พัฒนาโครงการทีเ่หมาะสม 
(กลุ่มย่อย  
ครั้งที่ 1) 

 

การประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อหารอืมาตรการ

ป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 

การประชุมสรุปผล

การศึกษาโครงการ 

(สัมมนา คร้ังท่ี 3) 

สื่อประกอบ 
- เอ กส ารป ระก อบ ก าร
ประชุม  
- บอร์ดนิทรรศการ 
- แผ่นพับ 
- แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม
คิดเห็น  

สื่อประกอบ 
- เอกสารประกอบ การ
ประชุม  
- บอร์ดนิทรรศการ 
- แ บ บ ส อ บ ถาม ค ว าม
คิดเห็น  

สื่อประกอบ 
- เอกสารประกอบ การ
ประชุม  
- บอร์ดนิทรรศการ 
- แ บ บ ส อ บ ถาม ค ว าม
คิดเห็น  

สื่อประกอบ 
- เอกสารประกอบ การ
ประชุม  
- บอร์ดนิทรรศการ 
- แผ่นพับ 
- แ บ บ ส อ บ ถาม ค ว าม
คิดเห็น  

สื่อประกอบ 
- เอกสารประกอบ การ
ประชุม  
- บอร์ดนิทรรศการ 
- แผ่นพับ 
- แ บ บ ส อ บ ถาม ค ว าม
คิดเห็น  

เวบ็ไซต์โครงการ www.hatyaibypass-west.com 

ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมยัตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ 
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6. สภาพป จจุบันของพื้นที่โครงการ 
จากการส ารวจเบื้องต้นตามกรอบของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือท าการรวบรวมและตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง

ที่ส าคัญ ทั้งด้านกายภาพโครงข่ายทางหลวงที่ส าคัญ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมสรุปได้ดังนี้ 

(1) สภาพกายภาพของพ้ืนที่โครงการ จากการส ารวจและตรวจสอบในสนามจะพบว่า กายภาพ 
ของพ้ืนที่โครงการจะมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของกายภาพ  
แต่ละพ้ืนที่โครงการที่อ้างอิงกับโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ดังนี้ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4135 จนถึงทางหลวงหมายเลข 3287 กายภาพโดยทั่วไปจะเป็น 
ที่ราบและมีชุมชนกระจายในพ้ืนที่ จะมีความหนาแน่นเฉพาะในส่วนที่อยู่ใกล้ทางหลวงเท่านั้น 
และมีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ บ.ควนลัง  
บ.ม่วงค่อม บ.วังหรัง บ.กลาง เป็นต้น ส่วนบริเวณตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 4287 ถึงทางหลวง
หมายเลข 43 พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพาราและพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมฉลุงที่มีสภาพ 
เป็นเนินและที่สูง รวมถึง บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลุ่มมีชุมชนค่อนข้างน้อยและเบาบาง ชุมชนส าคัญ 
ได้แก่ บ.หลุมหัวล้าน บ.ท่อลื่น บ.ควนสูง เป็นต้น ส าหรับบริเวณบริเวณทางหลวงหมายเลข 43 
ถึงทางหลวงหมายเลข 414 (ลพบุรีราเมศร์) พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะมีชุมชนกระจายทั่วไปในพ้ืนที่
โครงการค่อนข้างหนาแน่นเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มต่ ามีคลองธรรมชาติกระจายตัวในแนวเหนือ -ใต้  
ที่ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่น้ าท่วมขังเป็นแห่งๆ ชุมชน
ส าคัญที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ บ.ควนทรายทอง บ.ริมคลอง บ.หยวนยาง บ.หัวนอนวัด บ.หนองทราย 
เป็นต้น 

(2) ได้ท าการส ารวจและตรวสอบโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งจะอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ 
ข้อมูลช่องจราจร เขตทางที่มี สรุปได้ดังนี้ 

- ทางหลวงหมายเลข 43 (AH-2) (เดิมทางหลวงหมายเลข 4) เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางชนิดกดเป็นร่อง เขตทาง 40-60 เมตร 

- ทางหลวงหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เกาะแบบกด
เป็นร่อง เขตทางกว้าง 60 เมตร เป็นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านเหนือ และเดินทางเข้า-ออก 
จากอ าเภอเมืองสงขลา 

- ทางหลวงหมายเลข 4135 เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางชนิดทาสีตีเส้น เขตทาง
กว้าง 60.00 เมตร เชื่อมอ าเภอหาดใหญ่กับสนามบินหาดใหญ่ 

- ทางหลวงหมายเลข 4287 (เดิม ทางหลวงหมายเลข 4) เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร เกาะ
กลางชนิดเกาะถม บริเวณใกล้ตัวเมือง ส่วนนอกอ าเภอหาดใหญ่จะมีขนาด 2 ช่องจราจรเท่านั้น 
เขตทางกว้าง 40.00 เมตร 
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นอกจากนี้ ในพ้ืนที่โครงการยังคงมีถนนท้องถิ่นของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทาง
หลวงชนบท (สข.4037) ถนนท้องถิ่น ต.บางกล่ า ต.แม่ทอม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นถนนขนาด 2 ช่อง
จราจร เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5 
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(3) อุปสรรคสิ่งกีดขวางที่ส าคัญ จากการส ารวจงานในภาคสนามโดยใช้แผนที่ 1 : 50,000 และ
ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและต าแหน่งในการส ารวจเบื้องต้น พบว่า อุปสรรคและ
สิ่งกีดขวางที่ส าคัญ ได้แก่ 

- แนวสายส่งแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่มีแนวสายส่งกีดขวางในแนวเส้นทางผ่านประมาณ 
3 โครงข่าย 

- พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขต 
ต.ฉลุงอยู่ด้านทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองหาดใหญ่  

- พ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งจะอยู่กระจายในพ้ืนที่ด้านเหนือของอ าเภอเมืองหาดใหญ่ในบริเวณ 
คลองบางกล่ า และบางส่วนในพ้ืนที่ ต.แม่ทอม 

- พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 3 และชั้น 4 ที่กระจายตัวในพ้ืนที่บริเวณ ต.ฉลุง ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ (ฉลุง)  

- คลองระบายน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการระบายน้ าที่ผ่านอ าเภอเมืองหาดใหญ่  
ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ คลอง ร.1 คลองอู่ตะเภา และคลอง ร.3 เป็นต้น 

- พ้ืนที่ศาสนสถานที่ส าคัญ จะประกอบด้วย มัสยิดและวัดหลายแห่งที่จะกระจายในพ้ืนที่
โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ วัดอู่ตะเภา วัดดอน วัดท่าช้าง เป็นต้น 

- ชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ บ้านควนลัง บ้านม่วงค่อม บ้านบางกล่ า บ้านหัวนอน บ้านหัวควาย 
เป็นตน้ 

ทั้งนี้ อุปสรรคและสิ่งกีดขวางดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการที่จะต้องพิจารณาหลีกเลี่ยง  
ดังแสดงในรูปที่ 6 ในการก าหนดกรอบพื้นท่ีและแนวเส้นทางเลือกที่เป็นไปได้ต่อไป  
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7. แผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 
 
1) การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ    

จะท าการส ารวจภาคสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมและก าหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง 
ของโครงการ พร้อมกรอบพ้ืนที่ทางเลือกโครงการ เพ่ือก าหนดแนวเส้นทางเลือกที่เป็นไปได้ 
และคัดกรองแนวเส้นทางเลือกเบื้องต้นให้เหลือเพียง 3 แนวเส้นทาง พร้อมรูปแบบเพ่ือท าการ
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและเปรียบเทียบในด้านต่างๆ ต่อไป 

2) การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง  
ที่ปรึกษาจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรของโครงข่ายถนนบริเวณโดยรอบโครงการ 
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในภาคสนาม ในขั้นตอนถัดมาจะด าเนินการการจัดท า
แบบจ าลองด้านการจราจรและขนส่ง เพ่ือวิเคราะห์และคาดการณ์การจราจรและขนส่งในปีอนาคต 
โดยอาศัยข้อมูลการคาดการณ์ต่างๆ ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแผนงานการก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ศึกษา และในส่วน
สุดท้ายที่ปรึกษาจะด าเนินการวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการจราจรและขนส่งในอนาคต โดยจะ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและโครงการต่างๆ ทางด้านการคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่จะมีการก่อสร้างในอนาคต ซึ่งรวมถึงแผนการด าเนินงานและการเปิดให้บริการ ส าหรับเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์หาสภาพการเดินทางและการจราจรในปัจจุบันและอนาคต 

3) การศึกษาด้านวิศวกรรม  
ท าการส ารวจงานเบื้องต้นตามแนวเส้นทางเลือกเบื้องต้น พร้อมพิจารณารูปแบบและร่วม
ก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม พร้อมประมาณราคาเบื้องต้นในแต่ละแนว
เส้นทางเลือก เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่
เหมาะสม 

4) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  
ศึกษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการของทุกแนวเส้นทางเลือก
ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรทางด้านกายภาพ ทรัพยากร 
ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ 

5) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และจัด
ประชุ มกลุ่ ม ย่ อย  ครั้ งที่  1  เพ่ื อ เผยแพร่ข้ อมู ลข่ าวสารของโครงการ  โดย เฉพาะ                 
แนวเส้นทางเลือกของโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม สรุปผล 
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การประชุมปฐมนิเทศโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบแต่ละแนว
เส้นทางเลือก รวมทั้งข้อคิดเห็นด้านอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการ 
 

8. สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ส านักแผนงาน กรมทางหลวง 
โทรศัพท์ : 0-2354-6557 
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ต าแหน่ง :  รองผู้จัดการโครงการ 
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