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 รายละเอียดภาพรวมของโครงการ 
 การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง 
 การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ 

 โดย นายบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดการโครงการ 
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**บริการอาหารว่างระหว่างการนําเสนอ** 
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1 หลักการและเหตุผล 

 อําเภอหาดใหญ่ เป็นอําเภอหน่ึงในจังหวัดสงขลา ได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็น
เมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง หาดใหญ่มีช่ือเสียงในหลายด้าน อาทิ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่มีการขยายตัว
ด้านเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ส่งผลให้ความต้องการ 
ในการเดินทางสูงมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากโครงข่ายทางหลวงที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
หาดใหญ่ กับ อําเภอเมือง อําเภอรัตภูมิ และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยทางหลวงหมายเลข 4, 43, 407 และ 414 ซึ่งในปัจจุบันการจราจรในเขต
ตัวเมืองหาดใหญ่ มีสภาพการจราจรติดขัด ประกอบปัจจุบัน กรมทางหลวงได้ดําเนินการออกแบบทางเลี่ยงเมือง
หาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สาย หาดใหญ่–ชายแดนไทย–มาเลเซีย ดังน้ันในอนาคตหากก่อสร้างถนนท้ังสองสายแล้วเสร็จจะย่ิงทําให้
ปริมาณจราจรเพิ่มสูงมากขึ้น ดังน้ันเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนน จึงมีแนวความคิดที่จะก่อสร้าง
ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) เพ่ือให้เกิดเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเขตเมืองหาดใหญ่ที่มี 
ความสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นทางเลือกสําหรับผู้เดินทางระยะไกลท่ีไม่จําเป็นต้องผ่านเข้าเขตตัวเมืองหาดใหญ่ 
สามารถใช้ทางเลี่ยงเมือง เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้า มีความปลอดภัย และ
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ 
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาปริมาณจราจรหนาแน่นในเขตอําเภอหาดใหญ่ ช่วยใน
การพัฒนาพ้ืนที่ใหม่และเพ่ิมการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลต้ิง จํากัด 
และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ให้ดําเนินงานศึกษาความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่  
(ด้านตะวันตก) เพ่ือศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมกับปริมาณจราจร รวมถึง
สภาพพ้ืนที่ ตามหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการจะเช่ือมต่อกับจุดสิ้นสุด
โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านทิศตะวันออก) ตัดผ่านไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอ
หาดใหญ่ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4287, 4 และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 414 
บริเวณจุดเริ่มต้นของโครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ที่ได้ดําเนินการออกแบบไว้แล้ว  
 นอกจากน้ี กรมทางหลวงยังได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นหลักการ
ในการทํางานเพ่ือลดผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รับทราบข้อมูล 
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เกิดการรับรู้ เข้าใจ เช่ือมั่น ยอมรับ และสนับสนุน เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างราบร่ืน กรมทางหลวง 
จึงได้กําหนดให้มีการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการศึกษา
โครงการ โดยที่ผ่านมาจัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 
และการประชุมเพ่ือพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 
26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ในครั้งน้ีจัดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
ที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะผลการ
คัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น  
ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองหาดใหญ่ 

2.2 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการวิเคราะห์สภาพจราจร 

2.3 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม โดยศึกษาแนวทาง และรูปแบบเบ้ืองต้น 
ของถนนโครงการ ให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพพ้ืนที่ ตามหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดําเนินการประเมินผลกระทบ 
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment ; EIA) พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง 

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

3.1 ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4, 43, 407 และ 414 ในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ 
3.2 ช่วยให้การสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัยย่ิงขึ้น  
3.3 รองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณจราจร และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  
3.4 เช่ือมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างอําเภอหาดใหญ่ อําเภอเมือง อําเภอรัตภูมิ และอําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
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4 พื้นทีศ่ึกษาของโครงการ 

พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุม 3 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) อําเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย 4 ตําบล ได้แก่ 
ควนลัง ทุ่งตําเสา ฉลุง และคูเต่า 2) อําเภอบางกล่ํา ประกอบด้วย 3 ตําบล ได้แก่ ท่าช้าง บางกลํ่า และแม่ทอม  
3) อําเภอควนเนียง ประกอบด้วย 1 ตําบล ได้แก่ บางเหรียง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  4-1 และรูปที่ 4-1 

ตารางที่  4-1 พื้นทีเ่ปา้หมายการดําเนนิงานด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน 
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน

1) สงขลา 1) หาดใหญ่ 1) ควนลัง 1) หมู่ที่ 5 บ้านม่วงค่อม
  2) ทุ่งตําเสา 2) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเลียบ
  3) ฉลุง 3) หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่ (บ้านหลุมหัวล้าน)  
   4) หมู่ที่ 4 บ้านหัวจักร (บ้านทุ่งลื่น)  
   5) หมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย
  4) คูเต่า 6) หมู่ที่ 5 บ้านควน (บ้านควนบน)  
   7) หมู่ที่ 6 บ้านคูเต่า
   8) หมู่ที่ 8 บ้านวัดดอน
   9) หมู่ที่ 9 บ้านหัวควาย
 2) บางกล่ํา 5) ท่าช้าง 10) หมู่ที่ 9 บ้านป่ายาง
   11) หมู่ที่ 10 บ้านยางงาม
  6) บางกล่ํา 12) หมู่ที่ 2 บ้านบางกล่ํากลาง
   13) หมู่ที่ 3 บ้านบางกล่ําใต้
   14) หมู่ที่ 4 บ้านบางหยี
  7) แม่ทอม 15) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน
   16) หมู่ที่ 3 บ้านหัวนอนวัด
   17) หมู่ที่ 6 บ้านยวนยาง
   18) หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง
 3) ควนเนียง 8) บางเหรียง 19) หมู่ที่ 9 บ้านคลองช้าง
รวม 1 จังหวัด 3 อําเภอ 8 ตําบล 19 หมู่บ้าน 
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รูปที่ 4-1 พื้นที่ศึกษาโครงการ 
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5 การศึกษาด้านจราจรและขนส่ง 

5.1 การศึกษาด้านจราจรและขนส่ง 

5.1.1 การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต 
ที่ปรึกษาได้ดําเนินการคาดการณ์ปริมาณจราจรที่จะเข้ามาใช้บริการถนนโครงการ

ทางเลี่ยงเมืองฯ ฝั่งตะวันตก ในปีคาดการณ์ต่างๆ ทุกๆ 5 ปี ตลอดระยะเวลา 20 ปี ซึ่งแสดงเป็นค่าปริมาณ
จราจรเป็นช่วงถนน โดยมีจุดตัดกับถนนอ่ืนๆ บนโครงข่ายเป็นส่วนแบ่งช่วง และได้แสดงข้อมูลจําแนกออกตาม
แนวทางเลือกทั้ง 4 แนวเส้นทางที่กําหนดไว้ในขั้นต้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลกับกรณีที่ไม่มีโครงการฯ  
ดังแสดงผลในตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนถนนโครงการ 
ช่วงถนน
โครงการ 

ตัดกับทางหลวง
สายหลัก 

แนวทางเลือก 

ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนถนนโครงการ (PCU/วัน) อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย 
(ร้อยละ) ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2574 ปี พ.ศ. 2579 ปี พ.ศ. 2584 

ทล.4135 – 
ทล.1013 

แนวทางเลือกท่ี 1 6,970 7,890 9,230 10,890 12,260 3.02 

แนวทางเลือกท่ี 2 7,020 7,950 9,290 10,950 12,320 3.00 

แนวทางเลือกท่ี 3 7,140 8,090 9,440 11,090 12,460 2.97 

แนวทางเลือกท่ี 4 7,230 8,190 9,560 11,200 12,580 2.96 

ทล.1013 - ทล.4 

แนวทางเลือกท่ี 1 5,160 5,840 6,510 7,420 7,960 2.31 

แนวทางเลือกท่ี 2 5,190 5,870 6,550 7,460 8,010 2.31 

แนวทางเลือกท่ี 3 5,260 5,950 6,640 7,540 8,090 2.29 

แนวทางเลือกท่ี 4 5,320 6,010 6,710 7,610 8,170 2.28 

ทล.4 - ทล.43 

แนวทางเลือกท่ี 1 5,930 6,540 7,130 8,300 9,570 2.55 

แนวทางเลือกท่ี 2 6,000 6,610 7,220 8,400 9,680 2.55 

แนวทางเลือกท่ี 3 6,210 6,840 7,470 8,680 10,000 2.54 

แนวทางเลือกท่ี 4 6,360 7,000 7,640 8,880 10,230 2.53 

ทล.43 - ทล.414 

แนวทางเลือกท่ี 1 7,830 8,780 9,710 10,990 12,560 2.52 

แนวทางเลือกท่ี 2 7,930 8,890 9,840 11,130 12,720 2.52 

แนวทางเลือกท่ี 3 8,230 9,230 10,210 11,550 13,200 2.52 

แนวทางเลือกท่ี 4 8,440 9,460 10,460 11,830 13,520 2.51 

ท่ีมา: วิเคราะห์โดยท่ีปรึกษา 

จากตารางแสดงผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนถนนโครงการ สามารถสรุปได้ว่า 
แนวเส้นทางถนนโครงการในแนวทางเลือกที่ 4 มีปริมาณจราจรสูงที่สุด รองลงมาคือ แนวทางเลือกที่ 3, 2 
และ 1 ตามลําดับ โดยปริมาณจราจรมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.28 ถึง 3.02 
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5.2 การวิเคราะห์สภาพจราจรบนเส้นทางโครงการเพื่อการออกแบบ 

5.2.1 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร : ลักษณะทางกายภาพของแนว
เส้นทางเป็นข้อจํากัดของความเร็วกระแสจราจร หรือมีปริมาณรถขนาดใหญ่ในกระแสการจราจรมาก ทําให้รถ
ขนาดเล็กกว่าแซงได้อย่างลําบากใช้เวลาในการขับตามรถขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าปกติ ลักษณะสภาพ
การจราจรเช่นน้ีจะมีผลกระทบต่อความจุของทางหลวงสองช่องจราจรอย่างมาก  

5.2.2 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ทางหลวงหลายช่องจราจร : ส่วนระดับการให้บริการของทาง
หลวงจะเป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพการจราจรในการรองรับปริมาณจราจรในสภาพแวดล้อมต่างๆกัน รูปร่าง
ของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับการไหลของปริมาณจราจร และกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความหนาแน่นของปริมาณจราจรกับการไหลของปริมาณจราจรจะสื่อถึงค่าระดับการให้บริการที่ค่าต่างๆ โดย
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาระดับการให้บริการที่ความเร็วอิสระต่างๆกันประกอบด้วยค่าความหนาแน่นสูงสุด 
(Maximum Density) ค่าความเร็วเฉล่ีย (Average Speed)  

 จากผลการวิ เคราะห์ระดับการให้บริการ (Level of Service: LOS) ในกรณี 
ที่ก่อสร้างเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร พบว่า 

- ช่วง ทล.4135 – ทล.1013 ทุกแนวเส้นทางมีระดับการให้บริการอยู่ในระดับ C 
จนถึง พ .ศ . 2584 ที่ระดับการให้บริการลดลงมาอยู่ที่ระดับ D ซึ่งยกเว้นแนวทางเลือกที่ 4 ที่มีระดับ 
การให้บริการอยู่ในระดับ D ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2579 

- ช่วง ทล.1013 – ทล.4 ในปี พ.ศ. 2565 ทุกแนวทางเลือกมีระดับการให้บริการ
อยู่ที่ระดับ B และลดลงมาอยู่ในระดับ C ในปีต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2584 

- ช่วง ทล.4 – ทล.43 ในปี พ.ศ. 2565 แนวทางเลือกที่ 1 มีระดับการให้บริการ
อยู่ในระดับ B ส่วนแนวทางเลือกอ่ืนๆ มีระดับการให้บริการอยู่ในระดับ C และปี พ.ศ. 2584 ทุกแนวทางเลือก
มีระดับการให้บริการอยู่ในระดับ C 

- ช่วง ทล.43 – ทล.414 ในปีแรกที่มีการเปิดให้บริการโครงการ ทุกแนวทางเลือก
มีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ C จนถึงปี พ.ศ. 2579 แนวทางเลือกที่ 3 และ 4 มีระดับการให้บริการอยู่ใน
ระดับ D และในปี พ.ศ. 2584 ทุกแนวทางเลือกมีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ D 

สําหรับผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนโครงการในแนวทางเลือกต่างๆ ทั้ง 4 
แนวเส้นทาง ในกรณีออกแบบเป็นทางเลี่ยงเมืองขนาด 4 ช่องจราจร โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกตามช่วง
เส้นทางที่ตัดกับทางหลวงสายสําคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า ในกรณีที่ก่อสร้างเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่อง
จราจร ถนนโครงการจะมีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ A ในทุกแนวทางเลือก 

 จากผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนบนโครงข่ายพ้ืนที่ศึกษาพบว่า  
- ทล. 4 ด้านตะวันตก มีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ A ทั้งในกรณีที่ไม่มี

โครงการ และกรณีมีโครงการในทุกแนวทางเลือก สําหรับ ทล.4 ด้านใต้ มีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ C  
ทั้งในกรณีที่ไม่มีโครงการ และกรณีมีโครงการในทุกแนวทางเลือก 
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- ทล.414 มีระดับการให้บริการอยูในระดับ E ในกรณีที่ไม่มีโครงการ และใน
กรณีที่มีโครงการตามแนวทางเลือกที่ 1 และ ส่วนแนวทางเลือกที่ 3 และ  4 น้ัน จะช่วยลดปัญหาการจราจร
บน ทล.414 ได้ในระดับหน่ึง ทําให้มีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ D ทั้งน้ี ระดับการให้บริการของ ทล.414 
ในกรณีที่ไม่มีโครงการอยู่ในระดับ D ต้ังแต่ปี พ.ศ.2565 ซึ่งหากมีโครงการตามแนวเส้นทางที่ 3 และ 4 จะช่วย
ลดปัญหาการจราจรได้จนถึงปี พ.ศ. 2569 ภายหลังจากน้ันจะต้องมีการปรับปรุงถนนดังกล่าว 

- ทล.407 ในปี พ.ศ. 2584 กรณีที่ไม่มีโครงการมีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ 
D ซึ่งหากมีโครงการตามแนวเส้นทางต่างๆ จะช่วยให้ระดับการให้บริการลดลงมาอยู่ที่ระดับ C 

- ทล.4135 มีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ C ทั้งในกรณีที่ไม่มีโครงการและ
กรณีมีโครงการในทุกแนวทางเลือก 

- สําหรับทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ฝั่งตะวันออกในทุกช่วงเส้นทาง พบว่า มีระดับ
การให้บริการอยู่ในระดับ A ถึงระดับ B ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรได้เป็นอย่างดี 

6 การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ 

6.1 สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการ 

ในการศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ ได้ทําการรวบรวม ทบทวน การศึกษา
แผนงานโครงการท่ีอยู่ในพ้ืนที่โครงการในอันที่จะส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการศึกษาทางเลือก รวมถึง 
การสํารวจตรวจสอบสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ต้ังแต่จุดเริ่มต้นโครงการจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ จะมี
โครงข่ายทางหลวงที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการที่สําคัญหลายสาย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4135 4287 (ทางหลวง
หมายเลข 4 เดิม) 43 และ 414 เป็นต้น ทั้งยังคงมีการสํารวจอุปสรรคและสิ่งกีดขวางที่จะต้องพิจารณาวาง
แนวเส้นทางเลือกหลีกเลี่ยง ประกอบไปด้วย 

 แนวสายส่งแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่มีแนวสายส่งกีดขวางในแนวเส้นทางผ่าน
ประมาณ 3 โครงข่าย ในแนวตะวันออก–ตก แนวเหนือ–ใต้ 

 พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้ังอยู่ใน
เขตต.ฉลุง อยู่ด้านทิศตะวันตกของอําเภอเมืองหาดใหญ่  

 พ้ืนที่ป่าชายเลนซ่ึงจะอยู่กระจายในพ้ืนที่ด้านเหนือของอําเภอเมืองหาดใหญ่ในบริเวณ
คลองบางกล่ํา และบางส่วนในพ้ืนที่ ต.แม่ทอม 

 พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 3 และชั้น 4 ที่กระจายตัวในพ้ืนที่บริเวณ ต.ฉลุง ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ (ฉลุง)  

 คลองระบายนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการระบายนํ้าที่ผ่านอําเภอเมืองหาดใหญ่
ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ คลอง ร.1 คลองอู่ตะเภา และคลอง ร.3 เป็นต้น 

 พ้ืนที่ศาสนสถานท่ีสําคัญ จะประกอบด้วย มัสยิดและวัดหลายแห่งที่จะกระจายในพ้ืนที่
โครงการที่สําคัญ ได้แก่ วัดอู่ตะเภา วัดดอน วัดท่าช้าง วัดคูเต่า เป็นต้น 

 ชุมชนที่สําคัญ ได้แก่ บ้านควนลัง บ้านม่วงค่อม บ้านบางกล่ํา บ้านหัวนอน บ้านหัวควาย เป็นต้น 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองหาดใหญ ่

 

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) 8 

6.2  การตรวจสอบข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โครงการ 

การตรวจสอบข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อม/พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายบริเวณพ้ืนที่โครงการ
เพ่ือให้ทราบถึงข้อจํากัด/พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย/พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยง หรือ
ต้องมีรูปแบบเฉพาะ/พิเศษเพ่ิมเติมจากที่ได้มีการกําหนดไว้ในเบ้ืองต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้การพัฒนาโครงการฯ 
ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับตํ่าที่สุดและเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน จากการตรวจสอบแนวเส้นทางโครงการ
ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ พบพ้ืนที่และสถานที่ที่เป็นข้อจํากัดของโครงการ ดังน้ี 

 แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีที่สําคัญ 
จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ในระยะทาง 

2 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการและจากสํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา พบโบราณสถาน 4 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน 1 แห่ง และโบราณสถานที่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียน 3 แห่ง (รูปที่ 6-1)  
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1)  วัดคูเต่า ต้ังอยู่ที่บ้านหัวนอนวัด หมู่ 3 ตําบลแม่ทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 
ซึ่งประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 102 ตอนที่ 180 วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2528 (ฉบับพิเศษ) 

2)  วัดอู่ตะเภา ต้ังอยู่หมู่ที่  8 ตําบลคู เต่า อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เป็น
โบราณสถานแต่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ซึ่งสิ่งที่สําคัญเป็นโบราณสถาน คือ อุโบสถ
โถง สมัยรัชกาลที่ 3 โดยเป็นวัดเก่าแก่สร้างต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์  

3)  วัดดอน ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลคูเต่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโบราณสถาน
แต่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ซึ่งสิ่งที่สําคัญเป็นโบราณสถาน คือ อุโบสถเก่า โดยเป็น
วัดเก่าแก่สร้างต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 

4) วัดท่าช้าง ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลท่าช้าง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา เป็นวัด
โบราณสถานแต่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โดยเป็นวัดเก่าแก่สร้างต้ังแต่สมัย
รัตนโกสินทร์ 

 พื้นที่ป่าชายเลน พ้ืนที่ป่าชายเลนในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ศึกษา มี
ดังน้ี 

1)  ตําบลคู เต่าและตําบลนํ้าน้อย อําเภอหาดใหญ่  มี พ้ืนที่ ป่าชายเลน  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จํานวน 12,439.69 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน จํานวน 2,585.22 ไร ซึ่งสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนในตําบลคูเต่า จํานวน 
568.49 ไร่ 

2)  ตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา มีพ้ืนที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2530,  22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จํานวน 1,122.88 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า
ชายเลน จํานวน 454.29 ไร่ 
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3)  ตําบลควนโส ตําบลบางเหรียง ตําบลรัตภูมิ และตําบลห้วยลึก อําเภอควนเนียง มี
พ้ืนที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 
2543 จํานวน 2,233.34 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน จํานวน 518.51 ไร่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลน
ในตําบล บางเหรียง จํานวน 231.13 ไร่ 

สําหรับแนวเส้นทางโครงการ ไม่ได้ตัดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ข้างต้นแต่อย่างใด ทั้งน้ี พ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ศึกษาของโครงการในเขตตําบลคูเต่า อําเภอ
หาดใหญ่ ตําบลบางกล่ํา อําเภอหาดใหญ่ และตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จะอยู่ห่างจากแนวเส้นทาง
โครงการใกล้ที่สุดเป็นระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 6-2 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   พ้ืนที่โครงการ ไม่ได้อยูในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ เช่น 
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางเลือกของ
โครงการ แต่พบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายแห่งกระจายอยู่โดยรอบห่างออกไป โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอรัต
ภูมิทางด้านทิศตะวันตก และในพ้ืนที่อําเภอคลองหอยโข่งทางด้านทิศใต้ แสดงดังรูปที่ 6-2 

 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําตามมติ ครม. 
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก เป็นลุ่มนํ้าหน่ึงของลุ่มนํ้าภาคใต้ มีลุ่มนํ้าสําคัญ 3 ลุ่ม

นํ้าหลัก คือ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มนํ้าปัตตานี ซึ่งลุ่มนํ้าหลักที่เก่ียวข้องกับ
พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ คือ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยลุ่มนํ้าสาขาประกอบด้วย ทะเลหลวง ทะเลน้อยและ
ทะเลสาบสงขลา  

สําหรับพ้ืนที่ศึกษาของโครงการอยู่ในลุ่มนํ้าหลักทะเลสาบสงขลา และมีลุ่มนํ้าสาขาเป็น
ทะเลสาบสงขลาเช่นกัน โดยมีคลองอู่ตะเภา เป็นแม่นํ้าสายหลัก  ซึ่งไหลผ่านในเขตอําเภอบางกล่ํา และอําเภอ
หาดใหญ่ โดยแนวเส้นทางโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 5 ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่สําคัญ 
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รูปที่ 6-1 แหล่งโบราณสถานและโบราณคดี 
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รูปที่ 6-2 พื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติและป่าชายเลน 
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 พื้นที่ที่มีความสําคัญอ่ืนๆ ในพืน้ที่โครงการ 
พ้ืนที่ใกล้เคียงตามแนวเส้นทางโครงการในรัศมี 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเส้นทาง

โครงการ เป็นที่ต้ังของสถานท่ีสําคัญต่างๆ ประกอบด้วย วัด จํานวน 4 แห่ง สถาบันการศึกษา จํานวน 4 แห่ง 
สถานพยาบาล จํานวน 1 แห่ง และจุดตัดแหล่งนํ้า จํานวน 5 แห่ง แสดงดังตารางที่ 6-1 ถึง ตารางที่ 6-2 
และรูปที่ 6-3 ถึง รูปที่ 6-4 

ตารางที่ 6-1 จุดตัดแหล่งน้าํบรเิวณแนวเส้นทางโครงการ 
ลําดับที่ ช่ือแหล่งนํ้า พิกัด 

1 คลองตํ่า 653536E / 770832N 
2 ลํารางสาธารณะ 649328E / 779955N 
3 คลองบางกล่ํา 657012E / 784794N 
4 คลองอู่ตะเภา 662326E / 785122N 
5 คลองหลอ 650870E / 779766N 

ที่มา : จากการสํารวจของที่ปรึกษาโครงการ, 2558 
 

ตารางที่ 6-2 พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดลอ้มในพืน้ที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในรศัมี 500 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเสน้ทางโครงการ 

ลําดับ พ้ืนที่อ่อนไหว ประเภท 
ระยะห่างจากแนวกึ่งกลาง 

ของแนวถนนโครงการ (เมตร) 
1 วัดม่วงค่อม วัด 448 
2 โรงเรียนวัดม่วงค่อม สถาบันการศึกษา 427 
3 โรงเรียนบางกลํ่าวิทยารัชมังคลาภิเษก สถาบันการศึกษา 299 
4 วัดบางกล่ํา (ชลธาราวาส) วัด 280 
5 วัดดอน โบราณสถานท่ียังไม่ขึ้นทะเบียน 333 
6 โรงเรียนบ้านแม่ทอม สถาบันการศึกษา 373 
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูเต่า สถานพยาบาล 231 
8 โรงเรียนวัดดอน สถาบันการศึกษา 297 
9 วัดอู่ตะเภา โบราณสถานท่ียังไม่ขึ้นทะเบียน 415 
10 วัดดอน โบราณสถานท่ียังไม่ขึ้นทะเบียน 333 
11 โรงเรียนบ้านแม่ทอม สถาบันการศึกษา 373 
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูเต่า สถานพยาบาล 231 
13 โรงเรียนวัดดอน สถาบันการศึกษา 297 
14 วัดอู่ตะเภา โบราณสถานท่ียังไม่ขึ้นทะเบียน 415 

ที่มา : จากการสํารวจของท่ีปรึกษาโครงการ,  2558 
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รูปที่ 6-3 จุดตัดแหล่งน้าํ 
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รูปที่  6-4 พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
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6.3 การกําหนดแนวเส้นทางเลือกโครงการ 

ในการกําหนดแนวเส้นทางเลือกของโครงการ ที่ปรึกษาได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคสิ่งกีดขวางท้ังด้านกายภาพและพ้ืนที่ชุมชนสําคัญ ข้อจํากัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ันควรพิจารณา
กําหนดแนวเส้นทางเลือกของโครงการ จะหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ชุมชนที่สําคัญ พ้ืนที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนหลีกเลี่ยงแหล่งโบราณสถาน โบราณคดีที่สําคัญ รวมถึงการกําหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง ได้มีการ
พิจารณาการเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลักเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

6.3.1 การกําหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง 
การพิจารณาจุดต้นทาง-ปลายทางของโครงการ เพ่ือให้เกิดโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง 

ที่เป็นลักษณะวงแหวนและเป็นโครงข่ายต่อเน่ืองของทางเลี่ยงเมืองตะวันตกและตะวันออก ควรที่จะมี 
จุดต้นทาง-ปลายทาง บรรจบกันเป็นโครงข่ายต่อเน่ืองหากเป็นลักษณะเย้ืองกันจะทําให้เกิดผลกระทบต่อ 
ความจุของทางหลวงสายหลักในบริเวณจุดบรรจบและเป็นปัญหาในอนาคตเมื่อปริมาณจราจรมากขึ้นเกินกว่า
ความจุของทางหลวงสายหลัก ดังน้ัน จึงได้กําหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง ดังน้ี 

จุดต้นทาง บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการสํารวจและออกแบบรายละเอียดทางเลี่ยง
เมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 
4135 ที่ กม.8+850 ในเขตพ้ืนที่บ้านควน 

จุดปลายทาง บริแวณจุดเริ่มต้นโครงการสํารวจและออกแบบรายละเอียดทางเลี่ยง 
เมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 414 
ที่ กม.1+635  

6.3.2 แนวเสน้ทางเลือกที่เปน็ไปได้ 

แนวเส้นทางเลือกที่เป็นไปได้ของโครงการ จากการพิจารณาปัญหาและอุปสรรค 
สิ่งกีดขวาง ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โครงการ พบว่า จะมีแนวเส้นทางเลือก 
ที่เป็นไปได้ 4 แนวเส้นทางเลือก ดังน้ี 

1) แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4135 
(หาดใหญ่-สนามบิน) แนวเส้นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านบ้านควนเลี่ยงพ้ืนที่บ้านจัดสรรบริเวณจุด
ต้นทางและวัดม่วงค่อม-วัดเกาะวัด ก่อนที่จะตัดทางหลวงหมายเลข 4287 ที่บ้านม่วงค่อม-บ้านกลางซึ่งมีชุมชน
เบาบาง และเป็นพ้ืนที่โล่ง หลังจากน้ันจะเฉียงไปทางบ้านไร่อ้อย บ้านหัวจักร อ้อมพ้ืนที่ลุ่มลึกและด้านตะวันตก
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) ตัดผ่านโครงข่ายสายไฟฟ้าศักย์สูงที่ บ้านทุ่งลิ้นและแนวเส้นทาง 
ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย จากน้ันแนวเส้นทางมุ่งไป 
ทางทิศเหนือตัดผ่านพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 4 และป่าไม้โซน E เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดทางหลวง
หมายเลข 43 บริเวณด้านเหนือของบ้านพรุยวนเปร้ียวและทางแยกทางหลวงหมายเลข 4208 ก่อนที่จะเข้าสู่
พ้ืนที่บ้านคลองช้าง บ้านริมคลอง เลี้ยวหลบด้านใต้ของพ้ืนที่ป่าชายเลนท่ีบ้านบางกล่ํากลาง คลองบางกล่ํา 
และพ้ืนที่สระนํ้าสาธารณประโยชน์ของชุมชนบ้านยวนยาง แนวเส้นทางจะหลบสถานที่สําคัญของพ้ืนที่ ได้แก่ 
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วัดดอนและวัดอู่ตะเภา ที่ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ตัดคลองอู่ตะเภาที่ระบายน้ําสู่
ทะเลสาบสงขลา แนวเส้นทางจะเลี้ยวอ้อมเข้าสู่จุดบรรจบที่ทางหลวงหมายเลข 414 ระยะทางประมาณ 34.2 
กิโลเมตร  

2) แนวเส้นทางเลือกที่ 2 จะมีจุดเริ่มต้นเดียวกับแนวเส้นทางเลือกที่ 1 และทับ
ซ้อนกันไปจนถึงจุดตัดโครงข่ายสายไฟฟ้าศักย์สูง และทับซ้อนไปกับแนวเส้นทางของโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร จนถึงบริเวณบ้านป่าใหม่ จากน้ัน
แนวเส้นทางจะขนานกับแนวเส้นทางเลือกที่ 1 โดยอยู่ห่างประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก่อนจะเข้าบรรจบกับแนว
เส้นทางเลือกที่ 1 บริเวณด้านเหนือของวัดบางกลํ่าและทับซ้อนไปจนถึงจุดปลายทางเดียวกัน ซึ่งแนวเส้นทาง
เลือกที่ 2 จะลดผลกระทบต่อการเวนคืนที่ดินเน่ืองจากทับซ้อนกับแนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง แต่จะมีความซับซ้อนในบริเวณจุดตัดทางแยกต่างระดับของทั้งสองโครงการ ระยะทางประมาณ 
32.8 กิโลเมตร 

3) แนวเส้นทางเลือกที่ 3 จะมีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับเส้นทางเลือกที่ 1 โดยแนว
เส้นทางจะเลี่ยงหลบชุมชนไปทางบ้านบนควนและวัดเกาะวัด ตัดทางหลวงหมายเลข 4287 ที่บ้านวังหรัง เลี้ยว
หลบไปยังพ้ืนที่ด้านตะวันออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และหลบพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 3 ผ่านพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 4 
ก่อนที่จะเลี้ยวอ้อมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดทางหลวงหมายเลข 43 บริเวณบ้านแพรกคลุ้มโดยอยู่
ห่างจากจุดตัดแนวทางเส้นเลือกที่ 1 และจุดตัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประมาณ 3.0 และ 1.5 
กิโลเมตร ตามลําดับ ผ่านโครงข่ายสายไฟฟ้าศักย์สูง หลบพ้ืนที่ชุมชนและอาคารบ้านคอนเหนือ ตัดผ่านคลอง
บ้างกลํ่า บ้านบางกล่ําบน บรรจบกับแนวเส้นทางเลือกที่ 1 และ 2 ที่ด้านทิศใต้ของบ้านหนองหินและจะทับ
ซ้อนไปกับแนวที่ 1 และ 2 จนถึงจุดปลายทาง ระยะทางประมาณ 29.3 กิโลเมตร 

4) แนวเส้นทางเลือกที่ 4 จะมีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับเส้นทางเลือกที่ 3 และ 
ทับซ้อนไปกับเส้นทางเลือกที่ 3 แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่แนวเส้นทางเลือกที่ 4 จะหลบพื้นที่ลุ่มนํ้าช้ัน 3 
ไปทางด้านตะวันออกและจุดตัดทางหลวงหมายเลข 43 จะอยู่ห่างจากแนวเส้นทางเลือกที่ 3 ลงมาทางทิศใต้
ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งจะมีระยะทางที่ เหมาะสมในกรณีที่มีจุดตัดทางแยกใกล้กัน และทับซ้อนกับ 
แนวทางเลือกที่ 3 จนถึงจุดปลายทาง ระยะทาง 27.4 กิโลเมตร 

ซึ่งแนวเส้นทางเลือกทั้ง 4 แนว จะอยู่ห่างจากแหล่งโบราณสถาน คือ วัดคูเต่า  
ห่างจากแนวศูนย์กลางของแนวเส้นทางโครงการประมาณ 670 เมตร วัดอู่ตะเภา ห่างจากแนวศูนย์กลาง 
ของแนวเส้นทางโครงการประมาณ 400 เมตร วัดดอน ห่างจากแนวศูนย์กลางของแนวเส้นทางโครงการ
ประมาณ 312 เมตร และวัดท่าช้าง ห่างจากแนวศูนย์กลางของแนวเส้นทางโครงการประมาณ 562 เมตร 

รายละเอียดของแนวเส้นทางเลือกที่เป็นไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 6-5 
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รูปที่ 6-5 แนวเสน้ทางเลือกของโครงการ 

วัดคูเต่า 

วัดท่าช้าง 
วัดอู่ตะเภา

วัดดอน
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6.3.3 การศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกแนวเส้นทางท่ีเหมาะสม 
(1) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปรียบเทียบแนวเส้นทางที่เหมาะสม 

หลังจากได้คัดกรองแนวเส้นทางเลือก 4 แนวเส้นทาง ดังแสดงในรูปที่ 6-5  
จะทําการคัดเลือกแนวเส้นทาง โดยมีหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและคัดเลือก 3 ด้าน ได้แก่  

1)  ด้านวิศวกรรมและจราจร     35 คะแนน 
2)  ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน   35 คะแนน 
3)  ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม    30 คะแนน 
ทั้งน้ี จะให้นํ้าหนักของเกณฑ์การเปรียบเทียบในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ซึ่งจะ

พิจารณาจากปัจจัยหลักและความสําคัญของปัจจัยย่อย โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์เปรียบเทียบดังแสดงใน
ตารางที่ 6-3  

ตารางที่ 6-3 หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ 
ลําดบัท่ี หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเปรียบเทียบ คะแนน 

1 ด้านวิศวกรรมและจราจร โดยพิจารณาจาก 35 
1.1 ระยะการเดินทาง  
1.2 เรขาคณิตของแนวเส้นทาง  

1) แนวทางราบ  
2) แนวทางดิ่ง  

1.3 ความยากงา่ยในการเช่ือมโยงโครงข่ายท้องถ่ิน  
1.3 ความยากงา่ยในการเวนคืน  
1.4 การระบายน้ําและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าท่วม  

2 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยพิจารณาจาก 35 
2.1 ค่าก่อสร้าง  
2.2 ค่าเวนคืนท่ีดิน  

 2.3 การพัฒนาเมือง  
3 ด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยพจิารณาจาก 30 

 3.1 การโยกย้ายและการเวนคืน  
 1) จํานวนสิ่งปลูกสรา้งท่ีถูกโยกย้ายและเวนคืนท่ีตั้งอยู่ในเขตทาง 60 เมตร  
 2) พื้นท่ีท่ีดินในเขตทาง 60 เมตร  
 3.1 การคมนาคมขนสง่  
 1) จํานวนจุดตัดของทางหลวงสายหลักและรอง  
 2) จํานวนจุดตัดของถนนท้องถ่ิน  
 3.3 คุณภาพอากาศ เสยีง และความสั่นสะเทือน  
 1) จํานวนวัดและโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในรัศมี 500 เมตรจากแนวกึ่งกลางออกไปท้ัง

สองข้าง ตลอดแนวเส้นทาง
 

 2) จํานวนชุมชนท่ีตัง้อยู่ในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึง่กลางออกไปท้ังสองขา้ง
ทาง ตลอดแนวเสน้ทาง
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(2) การพิจารณาเปรียบเทียบและสรุปผลการคดัเลือกแนวเส้นทางโครงการ 
จากการประเมินผลและเปรียบเทียบแนวเส้นทางเลือกทั้ง 4 แนว โดยใช้

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและคัดเลือก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและ 
การลงทุนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการให้นํ้าหนักของการเปรียบเทียบในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน และให้
คะแนนแต่ละปัจจัยที่มีความแตกต่างกันจากการให้ค่าตัวคูณ และนําค่าตัวคูณไปคูณกับนํ้าหนักคะแนน 
ในปัจจัยน้ัน ก็จะได้ผลคูณเป็นคะแนนในปัจจัยของแต่ละแนวเส้นทางเลือก ทั้งน้ี ค่าตัวคูณที่ใช้มีการพิจารณา 
2 วิธี กล่าวคือ แบบที่ 1 แบบข้ันบันไดจะเป็นการประเมินระดับของผลกระทบใช้ในกรณีประเมินเชิงคุณภาพ 
แบบที่ 2 แบบสัดส่วน จะเป็นการประเมินเปรียบเทียบเชิงการคํานวณท่ีมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเชิงตัวเลขหรือ
เชิงปริมาณ เมื่อนําผลรวมของคะแนนในแต่ละปัจจัยของแต่ละแนวเส้นทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 6-4 ซึ่งผลจากการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกทั้ง 4 แนวเส้นทาง สรุปได้ว่า แนวเส้นทางเลือกที่ 1 
(รูปที่ 6-6) มีความเหมาะสมกว่าแนวเส้นทางเลือกอ่ืนๆ โดยพบว่า แนวเส้นทางเลือกที่ 1 จะมีข้อดีในด้าน
วิศวกรรม เนื่องจากมีแนวเส้นทางค่อนข้างตรงและผ่านพื้นที่ราบและพื้นที่สวนยาง และเกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่ มีการเชื่อมโยงโครงข่ายท้องถ่ินได้ดีกว่า อีกทั้งพาดผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมน้อย แม้ว่าจะมีค่า
ลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากระยะทางค่อนข้างยาวก็ตาม และเป็นผลดีต่อการขยายตัวและการพัฒนาของ
เมืองได้ดีกว่าแนวทางเลือกอ่ืน อีกทั้งหากพิจารณาในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะพบว่าแนวเส้นทางนี้
จะมีผลกระทบไม่แตกต่างจากแนวเส้นทางเลือกอ่ืนอย่างเป็นนัยสําคัญ ดังนั้น แนวเส้นทางเลือกที่ 1 นี้  
จะมีความเหมาะสมในภาพรวมทุกด้านมากกว่าแนวเส้นทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงที่ปรึกษาจะนําแนวเส้นทางเลือก
นี้ไปทําการสํารวจและออกแบบเบื้องต้นและศึกษาความเหมาะสมต่อไป 
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ตารางที่ 6-4 สรุปผลการพจิารณาเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของแนวเสน้ทางเลือก 

รายละเอียดการพิจารณาเปรียบเทียบ 
ค่าน้าํหนัก
คะแนน 

แนวเสน้ทาง 
เลือกที่ 1 

แนวเสน้ทาง
เลือกที่ 2 

แนวเสน้ทาง
เลือกที่ 3 

แนวเสน้ทาง 
เลือกที่ 4 

ค่าตัวคูณ คะแนน ค่าตัวคูณ คะแนน ค่าตัวคูณ คะแนน ค่าตัวคูณ คะแนน 
1 ปัจจัยด้านวิศวกรรมและจราจร   
 1.1 ระยะการเดินทาง 7 0.75 5.25 0.80 5.60 0.93 6.51 1.00 7.00 
 1.2 เรขาคณิตของแนวเส้นทาง   
 - แนวทางราบ 4 0.86 3.44 0.86 3.44 0.79 3.16 0.76 3.04 
 - แนวทางด่ิง 3 0.82 2.46 0.93 2.79 0.87 2.61 0.89 2.67 
 1.3 ความยากง่ายในการเช่ือมโยงโครงข่ายท้องถิ่น 7 1.00 7.00 0.40 2.80 0.80 5.60 1.00 7.00 
 1.3 ความยากง่ายในการเวนคืน 7 1.00 7.00 0.80 5.60 0.60 4.20 0.60 4.20 
 1.4 การระบายนํ้าและพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม 7 0.80 5.60 0.80 5.60 0.60 4.20 0.60 4.20 

รวมปัจจัยด้านวิศวกรรมและจราจร 35 30.75 25.83 26.28 28.11 
2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน   
 2.1 ค่าก่อสร้าง 15 0.79 11.85 0.87 13.05 0.94 14.10 1.00 15.00 
 2.2 ค่าเวนคืนที่ดิน 10 0.93 9.30 1.00 10.00 0.64 6.40 0.75 7.50 
 2.3 การพัฒนาเมือง 10 1.00 10.00 1.00 10.00 0.80 8.00 0.80 8.00 

รวมปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 35 31.15 33.05 28.50 30.50 
3 ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 3.1 การโยกย้ายและการเวนคืน    

 
- จํานวนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกโยกย้ายและ

เวนคืนที่ต้ังอยู่ในเขตทาง 60 เมตร 
8 1.00 8.00 0.80 6.40 0.60 4.80 0.60 4.80 

 - พ้ืนที่ที่ดินในเขตทาง 60 เมตร 7 0.40 2.80 0.40 2.80 0.60 4.20 0.60 4.20 
 3.2  การคมนาคมขนส่ง   

 
- จํานวนจุดตัดของทางหลวงสายหลักและ

รอง 
4 0.80 3.20 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 

 - จํานวนจุดตัดของถนนท้องถิ่น 2 0.80 1.60 0.80 1.60 1.00 2.00 1.00 2.00 
 3.3 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน   

 
- จํานวนวัดและโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในรัศม ี

500 เมตรจากแนวกึ่งกลางออกไปทั้งสอง
ข้าง ตลอดแนวเส้นทาง 

5 0.80 4.00 0.80 4.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

 
- จํานวนชุมชนท่ีต้ังอยู่ในรัศม ี500 เมตร

จากแนวก่ึงกลางออกไปทั้งสองข้างทาง 
ตลอดแนวเส้นทาง 

4 0.60 2.40 0.80 3.20 0.80 3.20 0.60 2.40 

รวมปัจจัยด้านผลกระทบสิง่แวดล้อม 30 22.00 22.00 23.20 22.40 
รวมคะแนน (1+2+3) 100 83.90 80.88 77.98 81.01 

สรุปผลการคดัเลือกแนวเสน้ทางเลือกที่เหมาะสม 1 2 4 3
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รูปที่ 6-6 แนวเสน้ทางที่เหมาะสมของโครงการ 
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7 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาได้ทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) จากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการและบํารุงรักษา ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จํานวน 37 ปัจจัย ของแนวเส้นทางเลือกของโครงการ จํานวน 4 แนวเส้นทางเลือก 
เพ่ือนําปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่ได้จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มาพิจารณากําหนด
ปัจจัยในการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาร่วมกับการศึกษาด้าน
เศรษฐกิจและวิศกรรม 

จากการพิจารณาคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ เพ่ือนําไปศึกษาต่อในขั้นตอนการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ได้พิจารณาคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญ จากทั้งหมด 37 ปัจจัย พบว่า มี 13 ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยสําคัญที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบ
เน่ืองจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการต่างๆ ดังน้ี 

 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จํานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ นํ้าผิวดิน อากาศและบรรยากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน   

 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ จํานวน 1 ปัจจัย ได้แก่ ระบบนิเวศนํ้า 
 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จํานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง การควบคุม 

นํ้าท่วมและการระบายนํ้า เกษตรกรรม และการใช้ที่ดิน  
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จํานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจและสังคม การโยกย้ายและ 

การเวนคืน การสาธารณสุข และประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
โดยสามารถสรุปลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการพัฒนา

โครงการ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 7-1 
ตารางที่ 7-1 สรุปลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคัญ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ ลักษณะผลกระทบท่ีสําคัญ 

1. คุณภาพน้ําผิวดิน ก่อสร้าง - การชะล้างตะกอนดินและการตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ํา
อาจทําให้น้ําขุ่น ส่งผลต่อคุณภาพน้ําผิวดิน 

- การปนเป้ือนของน้ํามันลงสู่แหล่งน้ําจากการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทาง 
และงานผิวทางลาดยาง อาจทําให้เกิดคราบน้ํามันลอยบนผิวน้ําส่งผลต่อ
การละลายของออกซิเจน (DO) ในแหล่งน้ํา 
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ตารางที่ 7-1 สรุปลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคัญ (ต่อ) 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ ลักษณะผลกระทบท่ีสําคัญ 

2. อากาศและบรรยากาศ ก่อสร้าง - การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากกิจกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะการรื้อ
ย้ายสิ่งกีดขวาง การขนส่งเคร่ืองจักร/อุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุ
ก่อสร้าง และการก่อสร้างนถนนชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้าง 

- การเพ่ิมข้ึนของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และฝุ่นละออง เป็นต้น จากยานพาหนะ
ท่ีใช้เส้นทางโครงการ 

ดําเนินการ - การเพิ่มข้ึนของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์
(CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และฝุ่นละออง เป็นต้น จากยานพาหนะ
ท่ีใช้เส้นทางโครงการ 

3. เสียง ก่อสร้าง - เสียงรบกวนจากการใช้อุปกรณ์และการทํางานของเคร่ืองจักรในการ
ก่อสร้างโดยเฉพาะกิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง การขนส่งเคร่ืองจักร/
อุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และการก่อสร้างนถนนชั่วคราว
สําหรับงานก่อสร้าง 

ดําเนินการ - เสียงจากปริมาณการจราจรที่มาใช้เส้นทางโครงการ 
4. ความสั่นสะเทือน ก่อสร้าง - กิจกรรมการก่อสร้างท่ีใช้รถบดถนนในการปรับแต่งพ้ืนท่ีเขตทาง และการ

สัญจรของรถ/เครื่องจักรท่ี ใช้ ในการก่อสร้าง ส่งผลให้ เกิดความ
สั่นสะเทือนในระดับท่ีรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน 

- กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนและส่งผลต่อ
โบราณสถาน โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ต้ังแต่งาน
ก่อสร้างฐานรากและเข็มเจาะ การก่อสร้างตอม่อ จนถึงการขนย้ายวัสดุ
ก่อสร้างออกจากแหล่งวัสดุ 

5. ระบบนิเวศ ก่อสร้าง - การชะล้างตะกอนดินและการตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ํา
อาจทําให้น้ําขุ่น ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

6. การคมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง - กิจกรรมการก่อสร้างส่งผลในด้านการกีดขวางการสัญจรต่อผู้ใช้เส้นทาง
บริเวณท่ีมีการตัดผ่านถนนสายหลักและรอง โดยฉพาะทางหลวง
หมายเลข 4135, 4287, 43, 4, 4208 และ 414  

ดําเนินการ - ลดระยะเวลาในการเดินทาง ทําให้ผู้ใช้ทางเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น 

- ลดปัญหาปริมาณจราจรหนาแนน่บนทางหลวงหมายเลข 4 
7 . การระบ ายน้ํ าและการ

ควบคุมน้ําท่วม 
ก่อสร้าง - ลดประสิทธิภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ จากการก่อสร้างทาง

ชั่วคราว ซ่ึงอาจไปก่อสร้างทับเส้นทางการระบายน้ําเดิม เนื่องจากแนว
เส้นทางเลือกท้ัง 4 ทางเลือกจะตัดผ่านจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ คลองตํ่า 
ลํารางสาธารณะ คลองบางกล่ํา คลองอู่ตะเภา และคลองหลอ 
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ตารางที่ 7-1 สรุปลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํคัญ (ต่อ) 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ ลักษณะผลกระทบท่ีสําคัญ 

8. เกษตรกรรม ก่อสร้าง - แนวเส้นทางโครงการเป็นเส้นทางท่ีมีการตัดใหม่ ซ่ึงพ้ืนท่ีของโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จึงทําให้ต้องสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรบริเวณ
เขตทางไปเป็นถนน โดยเฉพาะจากกิจกรรมการก่อสร้างทางชั่วคราว 
และการเตรียมทางเบี่ยงจราจรชั่วคราว  

9. การใช้ท่ีดิน ก่อสร้าง - สภาพการใช้ท่ีดินบริเวณเส้นทางโครงการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างไป
จากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ชุมชน และป่าไม้ ไปเป็นแนวเส้นทางโครงการ โดยเฉพาะจากกิจกรรม
การตัดฟันต้นไม้ การควบคุมป้องกันผิวหน้าดิน การบดอัด และปรับลาด
เอียง 

ดําเนินการ - ราคาท่ีดินมีแนวโน้มขยับตัวสูงข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองมากข้ึน 
โดยเฉพาะบริเวณเขตชุมชนอยู่เดิมซ่ึงจะเป็นการสร้างความเจริญเข้าสู่พ้ืนท่ี
ทําให้วิถีการดํารงชีวิตในทางท่ีดีข้ึน 

10. เศรษฐกิจและสังคม ก่อสร้าง - ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนลดลง จากการเดินไป-มาหาสู่
กันลําบากมากข้ึน 

- เกษตรกรสูญเสียพ้ืนท่ีทํากินจากบริเวณท่ีเป็นเขตทาง  
- ร้านค้าท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้างจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองฟุ้ง

กระจาย ทําให้สินค้ามีคุณค่าลดลงส่งผลกระทบต่อการค้าขาย 
11 . ก าร โยก ย้ ายและก าร

เวนคืน 
ก่อน

ก่อสร้าง 

- ประชาชนท่ีอยู่บริเวณแนวเส้นทางโครงการได้รับผลกระทบจากการ
สูญเสียสิ่งปลูกสร้างและที่ดินทํากิน ในการเตรียมท่ีดินเพ่ือเตรียมเขตทาง
จากกิจกรรมการเวนคืนท่ีดินและการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง 

12. การสาธารณสุข ก่อสร้าง - การเพ่ิมข้ึนของมลพิษทางอากาศ ระดับเสียงรบกวน และความเดือดร้อน
รําคาญ ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

1 3 . ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
โบราณคดี 

ก่อน
ก่อสร้าง/
ก่อสร้าง 

- ความสั่นสะเทือนจากงานโครงสร้างสะพาน การตอกเสาเข็มจากงานฐาน
รากและเข็มเจาะ และผลกระทบจากฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เส้นทางถนนท้องถ่ินในเขต ต.คูเต่า และ ต.แม่ทอม อาจ
ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานวัดดอนและวัดอู่ตะเภา ซ่ึงต้ังอยู่ในระยะ 
500 ม. จากแนวเส้นทางเลือกท้ัง 4 ทางเลือก 

ดําเนินการ - ความสั่นสะเทือนจากปริมาณจราจรท่ีใช้เส้นทางอาจส่งผลโบราณสถาน
วัดดอนและวัดอู่ตะเภา ซ่ึงต้ังอยู่ในระยะ 500 ม. จากแนวเส้นทางเลือก
ท้ัง 4 ทางเลือก 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองหาดใหญ ่

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)                           25 

8 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ที่ปรึกษาได้กําหนดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ตลอดระยะเวลาการศึกษา
โครงการ เพ่ือนําเสนอข้อมูลรายละเอียดและความก้าวหน้าของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพ้ืนที่
ได้รับทราบ และเปิดโอกาสในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่โครงการ เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาการศึกษาโครงการให้เหมาะสมและมีผลกระทบต่อประชาชนได้น้อยที่สุด โดยในช่วง
ที่ผ่านมาที่ปรึกษาได้ดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว จํานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
2) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
3) การประชุมเพ่ือพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 8-1  

ตารางที่ 8-1 ผลการดําเนนิงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชว่งที่ผ่านมา 

วัน เดือน ป ี ภาพการดําเนนิงาน 

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหาร
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่: โดยได้เข้าพบนายธํารงค์ 
เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยนายคํารณ 
สินธุระหัฐ และนายสุรินทร์ แก้วคีรี รองผู้ อํานวยการ
แขวงการทางสงขลา และนางพาริสา จั่นนุ้ย วิศวกรโยธา
ชํานาญการพิเศษ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
2 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00น. ณ ศาลากลางจังหวัด
สงขลา ที่ผ่านมา 

 
บรรยากาศการเข้าพบนายธํารงค์ เจริญกุล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

2. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) : เมื่อ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องทานตะวัน ช้ัน 1 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส รีสอร์ท  อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวนทั้งสิ้น 146 คน  

 
นายเอกรัฐ หลเีส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และนางพาริสา  

จั่นนุ้ย วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง 
กล่าวรายงาน 
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ตารางที่ 8-1 ผลการดําเนนิงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชว่งที่ผ่านมา (ต่อ) 

วัน เดือน ป ี ภาพการดําเนนิงาน 

2. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) : เมื่อวัน
ศุกร์ที่  3 เมษายน พ .ศ . 2558 ณ  ห้องทานตะวัน ช้ัน 1 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส รีสอร์ท  อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวนทั้งสิ้น 146 คน (ต่อ) 

 
บรรยากาศการประชุม 

3. ก ารป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ า รณ าท าง เลื อ ก รู ป แบ บ
การพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 

- กลุ่มที่ 1 : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 
08.30-12.00 น . ณ  ห้ องประชุม เทศบาลตําบลคู เต่ า 
เทศบาลตําบลคูเต่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมี
นายนายชัยเดช  ปาละวงศ์ ปลัดอาวุโสอําเภอหาดใหญ่ ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และนายย๊ะย่า 
ศรีอาหมัด รองนายกเทศมนตรีตําบลคูเต่า เป็นผู้กล่าว
ต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุมฯ และนายสุวรรณ 
ช่วยนุกูล นายอําเภอบางกล่ํา ให้เกียรติกล่าวปิดการประชุม
ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 60 คน 

 
บรรยากาศการประชุม 

- กลุ่มที่ 2 : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 
13.30-17.00 น . ณ  ห้องประชุมอาจารย์เช้ือ ศรีระสันต์ 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ที่ผ่านมา โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ ปลัดอาวุโส
อําเภอหาดใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวนทั้งสิ้น 85 คน 

 
บรรยากาศการประชุม 

 โดยกิจกรรมการมส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สามารถสรุป
ประเด็นสําคัญที่จะนํามาใช้ในการพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 8-2 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองหาดใหญ ่
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ตารางที่ 8-2 สรุปประเด็นขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็น 
ประเด็นคําถาม/ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
การนําไปพิจารณา 

ด้านวิศวกรรม  ช่วงท่ีแนวเส้นทางเลือกท้ัง 4 แนว 
ท่ีผ่านตําบลคูเต่า ตําบลแม่ทอม 
ทําไมเป็นเส้นทางเดียว 

 เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีอุปสรรคสําคัญและมีข้อจํากัด รวมท้ัง
จุดบรรจบจะสิ้นสุดท่ีทางหลวงหมายเลข 414 จุดเดียวกัน ทํา
ให้แนวเส้นทางเลือกท้ัง 4 แนวทับซ้อนกันในช่วงบริเวณน้ี 

  กรณี แนวเส้นทางเลื อก ท่ี  2  ท่ี
ซ้อนทับกับแนวทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง จะมีรูปแบบและมี
ความเป็น ไปได้ในการก่อส ร้าง
อย่างไร 

 แนวเส้นทางเลือกท่ี  2 เป็นทางเลือกหนึ่ งท่ี ซ้อนทับกับ
แนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยมีแนวคิดของการลด
ผลกระทบพื้นท่ีเวนคืน ช่วงต้ังแต่นิคมอุตสาหกรรมฉลุงถึง
ทางหลวงหมายเลข 4 เท่านั้น แต่ก็ยังมีประเด็นปัญหาของ
รูปแบบท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบการคมนาคมระหว่างพ้ืนท่ี
ท้ังสองฝั่งของทางหลวงพิเศษ ความสับสนในการขับข่ีบริเวณ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 การกลับรถระหว่างพ้ืนท่ี แต่
อย่างไรก็ตาม ก็เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีควรจะนําไปพิจารณา
คัดเลือกร่วมกับแนวเส้นทางเลือกอ่ืน 

  ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ท่ีตัดผ่าน
ถนนท้องถ่ิน จะมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 

 กรณีท่ีตัดถนนท้องถ่ินสายสําคัญจะใช้กรณีรูปแบบทางลอด 
หรือการกลับรถใต้สะพาน โดยมีทางขนานท่ีให้การจราจรว่ิง
สวนทางกันได้ และต้องสอดคล้องกับการใช้งานของท้องถ่ิน 
รวมท้ัง การใช้ประโยชน์ ท่ี ดินกรณี ท่ีดินบริเวณด้านข้าง
สะพานข้ามคลองสามารถเข้า-ออก ได้ดีย่ิงข้ึน 

  การศึกษาควรท่ีจะพิจารณาให้
สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี การ
ใช้ท่ีดิน และผังเมืองรวมหาดใหญ่
หรือผังเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี 

 ทางโครงการได้ดําเนินการพิจารณาควบคู่กับการศึกษาด้าน
วิศวกรรมแล้ว โดยการรวบรวมร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ 
และผังเฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง มาพิจารณาให้มีความสอดคล้องกัน 

  ขอให้คํานึงถึงเร่ืองค่าชดเชยในการ
เวนคืนกับประชาชนผู้ท่ีถูกเวนคืน
ให้เป็นธรรมและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 

 การพิจารณ าค่ าชดเชยและเวนคืน  โดยหลักการ  จะ
ประกอบด้วย ค่าท่ีดิน ค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าไม้ผลและไม้ยืนต้น 
ซ่ึงจะดําเนินการภายหลังจากท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืน 
ตามแนวเส้นทางที่ได้คัดเลือกแล้ว และได้ทําการสํารวจและ
ออกแบบรายละเอียดเท่านั้น 

  ขอให้พิจารณาในการออกแบบทาง
เลี่ยงเมืองหาดใหญ่ควรมีสะพาน
กว้าง ทางลอดเชื่อมสองฝ่ัง มีไฟฟ้า
แสงสว่างท่ีเพียงพอ และจุดตัดทาง
แยกท่ีปลอดภัย 

 จะดําเนินการศึกษาและในภายหลังออกแบบ เพ่ือความ
ปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพของการใช้ท่ีดิน การใช้งาน และ
ลดผลกระทบท่ีเกิดจากการมีโครงการ ตามหลักวิศวกรรม 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองหาดใหญ ่
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ตารางที่ 8-2 สรุปประเด็นขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

ประเด็น 
ประเด็นคําถาม/ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
การนําไปพิจารณา 

ด้านวิศวกรรม 
(ต่อ) 

 เห็นด้วยกับการมีทางเลี่ยงเมือง แต่
ในกรณีทางเลือกท่ี 3 และ 4 จะเป็น
วงแหวนท่ีแคบไม่ เหมาะกับการ
ขยายตัวและพัฒนาเมืองในอนาคต 

 ในการกําหนดแนวทางเลือกของเส้นทางจะต้องครอบคลุม
แถบพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงแต่ละแนวเส้นทางจะมีข้อดี-ข้อด้อย 
ท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องพิจารณาแนวเส้นทาง
ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดของผลรวมในแต่ละด้าน 

ด้านสิ่งแวดล้อม  การออกแบบแนวเส้นทางโครงการ 
ขอให้หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีตําบลควนลัง
เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรตามผัง
เมืองควนลัง และมีลุ่มน้ําจํานวน 2 
แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ําคลองตัด และลุ่มน้ํา
คลองวาด  และมีคลองสายหลั ก 
จํานวน 4 คลอง หากเลี่ยงไม่ได้จะมี
แผนหรือมาตรการป้องกนัอย่างไรบ้าง

 โครงการจะต้องเชื่อมต่อกับทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านทิศ
ตะวันออกซ่ึงมีจุดปลายทางอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลควนลัง แนว
เส้นทางของโครงการจึงจําเป็นต้องผ่านพ้ืนท่ีตําบลควนลัง 
ท้ังนี้ โครงการจะดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินผล
กระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ลุ่มน้ํา และลํา
คลองต่างๆ และจะกําหนดแผนหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เพ่ือให้การพัฒนา
โครงการเกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด 

  ขอให้คํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใน พ้ืน ท่ี  เช่นป่ าต้นน้ํ า  ป่ าสงวน
แห่งชาติ แม่น้ํา ลําคลองวิถีชีวิตของ
ประชาชน เป็นต้น 

 การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมของโครงการจะดําเนินการ
ประเมินผลกระทบครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆ ตามแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานักสิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง ซ่ึงครอบคลุม
ประเด็นท่ีห่วงกังวลด้วย ท้ังนี้ โครงการจะกําหนดแผนหรือ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
เพ่ือให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด 

  ขอให้หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ขนาด
ใหญ่ในพ้ืนท่ีโครงการ 

 โครงการจะตัดต้นไม้เฉพาะในเขตทางเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น 
และจะพิจารณาล้อมต้นไม้ใหญ่ท่ีเป็นไม้เด่น หรือไม้หายาก 
หรือไม้ท่ีมีคุณค่าต่อชุมชน เพ่ือนําไปปลูกในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

  หลั งจ ากคั ด เลื อ กแนว เส้ นท าง
โครงการท่ีเหมาะสมแล้ว ขอให้จัด
ประชุม รับ ฟั งความคิ ด เห็นจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือแจ้งรูปแบบ
ของถนน และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในบริเวณจุดต่างๆ ในพ้ืนท่ีว่า
จะดําเนินการอย่างไร 

 หลังจากคัดเลือกรูปแบบแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมแล้ว
จะมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียดแนวเส้นทาง รูปแบบของถนน 
พร้อมท้ังรับทราบสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวลในแต่ละจุด เพ่ือ
นํามาปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีมากท่ีสุด 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองหาดใหญ ่
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ตารางที่ 8-2 สรุปประเด็นขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

ประเด็น 
ประเด็นคําถาม/ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
การนําไปพิจารณา 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ขอให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนท่ี  ไปพิจารณาประกอบการ
คั ด เลื อกแนวเส้ นทางเลื อก  และ
คั ด เลื อก รูปแบบแนวเส้ นทางท่ี มี
ค วาม เห ม าะสมม าก ท่ี สุ ด ให้ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 จะนําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกรูปแบบแนว
เส้นทางท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยจะมีการประชา
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านการประชุมสรุปผลการ
คัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการท่ีเหมาะสม (สัมมนา 
คร้ังท่ี 2) พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือ
นําไปพิจารณาออกแบบแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก
แล้วให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และรองรับการใช้
งานของประชาชนมากท่ีสุด 

9  แผนการดําเนนิงานในขั้นต่อไป 

9.1 การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง : ที่ปรึกษาดําเนินการวิเคราะห์ปริมาณจราจร
บริเวณทางแยกหลังจากได้คัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว เพ่ือพิจารณารูปแบบสัญญาณไฟ หรือปรับ
เป็นทางแยกต่างระดับ 

9.2 การศึกษาด้านวิศวกรรม : นําแนวเส้นทางที่เหมาะสม ไปทําการสํารวจภูมิประเทศ
เบ้ืองต้น สํารวจตรวจสอบดินและวัสดุ เพ่ือการออกแบบเบ้ืองต้นทางด้านวิศวกรรม และประเมินค่า
ก่อสร้าง ค่าเวนคืนที่ดิน และชดเชยอสังหาริมทรัพย์ ประกอบการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ความคุ้มทุน
ของโครงการต่อไป 

9.3 การศึ กษาด้ านสิ่ งแวดล้ อม  : ศึ กษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมขั้ น รายละเอียด 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ของแนวเส้นทางที่เหมาะสม โดยจะทําการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมแนวเส้นทางของโครงการที่เหมาะสมแล้ว เพ่ือนําไปกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 

9.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน : 1) ดําเนินการสรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือก
รูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) และติดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
โครงการให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 2) เตรียมการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหารือมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่สําคัญ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาโครงการ 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองหาดใหญ ่

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)                           30 

10 สถานทีติ่ดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 
สํานักแผนงาน กรมทางหลวง 
โทรศัพท์ : 0-2354-6557 
 
บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จํากัด 
คุณเทิดศักด์ิ   พ่วงจินดา 
ตําแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ   
โทรศัพท ์: 0-2318-7235 
E-mail :  chotichinda@mouchel.co.th 
 
 
บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลต้ิง จํากัด  
คุณบรรพต  เจริญสัตยธรรม   
ตําแหน่ง :  รองผู้จัดการโครงการ 
โทรศัพท ์: 0-2938-3895 
E-mail :  sine.preeyaporn@gmail.com 
 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการมสี่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
คุณภัทรศยา   แก้วมณ ี 
ตําแหน่ง : นักสังคมสิ่งแวดล้อม       
โทรศัพท์ :  0-2361-7451 ต่อ 308 
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