


การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 

 
 

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)                             ก 

ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม  (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ ่

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเต่า เทศบาลต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

08.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 

09.00 - 9.15 น. พิธีเปิดการประชุม 

โดย  นายอ าเภอหาดใหญ่ 

09.15 - 10.00 น. คณะที่ปรึกษาน าเสนอรายละเอียดความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ 

 - รายละเอียดภาพรวมของโครงการ 
 - การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง 
 - แผนการด าเนนิงานในขั้นต่อไป 

 โดย นายเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา ผู้จัดการโครงการ 

- การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ 
- การศึกษาด้านวิศวกรรม 

 โดย นายบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดการโครงการ 

- การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โดย นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ  ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม 

10.00 - 11.45 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม 

11.45 - 12.00 น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / ปิดการประชุม 
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เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)                             ข 

ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม  (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ ่

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-17.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาจารย์เช้ือ ศรีระสนัต์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  

ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 

14.00 - 14.15 น. พิธีเปิดการประชุม 

โดย นายอ าเภอหาดใหญ่ 

14.15 - 15.00 น. คณะที่ปรึกษาน าเสนอรายละเอียดความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ 

 - รายละเอียดภาพรวมของโครงการ 
 - การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง 
 - แผนการด าเนนิงานในขั้นต่อไป 

 โดย นายเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา ผู้จัดการโครงการ 

- การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ 
- การศึกษาด้านวิศวกรรม 

 โดย นายบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดการโครงการ 

- การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โดย นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ  ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม 

15.00 - 16.45 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม 

16.45 - 17.00 น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / ปิดการประชุม 
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เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)                             ค 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
1. หลักการและเหตุผล 1 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 2 
4. พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 3 
5. ขอบเขตการศึกษาโครงการ 5 
6. สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 7 
7. การศึกษารูปแบบทางเลือกของโครงการ 18 
8. การคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสม 23 
9. งานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 31 
10. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 32 
11. แผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 36 
12. สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 38 

 

สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตารางที่ 4-1 พ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 
ตารางที่ 6-1 โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนและไม่ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
10 

ตารางที่ 6-2 จุดตัดแหล่งน้ าบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 14 
ตารางที่ 6-3 พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในรัศมี 500 เมตร 

จากก่ึงกลางแนวเส้นทางโครงการ 
 

15 
ตารางที่ 8-1 หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ 24 
ตารางที่ 8-2 การก าหนดค่าตัวคูณแบบขั้นบันได 24 
ตารางที่ 8-3 ค่าตัวคูณตามช่วงของรัศมีโค้งในแนวราบ 25 
ตารางที่ 8-4 ค่าตัวคูณตามช่วงของความลาดชัน 26 
ตารางที่ 8-5 ค่าตัวคูณตามระยะทางที่ผ่านพ้ืนที่น้ าท่วม 27 
ตารางที่ 9-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญของแต่ละปัจจัย 31 
ตารางที่ 10-1 ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 33 
ตารางที ่10-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
 

34 
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สารบัญรูป 
  หน้า 
รูปที่ 1-1 พ้ืนที่ศึกษาโครงการ 4 
รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการศึกษาโครงการ 6 
รูปที่ 6-1 สภาพปัจจุบันในพื้นที่โครงการ 7 
รูปที่ 6-2 โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนและไม่ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ

บริเวณแนวเส้นทางโครงการ 
 

11 
รูปที่ 6-3 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลนบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ 13 
รูปที่ 6-4 จุดตัดแหล่งน้ าบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 16 
รูปที่ 6-5 พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 17 
รูปที่ 7-1 กรอบพ้ืนที่โครงการและจุดต้นทาง-ปลายทางของโครงการ 19 
รูปที่ 7-2 แนวเส้นทางเลือก 4 แนวที่จะน าไปคัดเลือก 21 
รูปที่ 7-3 รูปแบบถนนของโครงการ 23 
รูปที่ 11-1 ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรม 36 
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เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย คร้ังที่ 1)                            1 

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม  (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 อ ำเภอหำดใหญ่ เป็นอ ำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลำ ได้รับกำรจัดตั้งเป็นเทศบำลนครหำดใหญ่ ซึ่งเป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดของภำคใต้ตอนล่ำง หำดใหญ่มีชื่อเสียงในหลำยด้ำน อำทิ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยเฉพำะ  
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจำกประเทศมำเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่มีกำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจสูง
มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงไทยกับมำเลเซีย ส่งผลให้ควำมต้องกำรในกำรเดินทำงสูงมำก
ยิ่งขึ้น เนื่องจำกโครงข่ำยทำงหลวงที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอหำดใหญ่ กับ อ ำเภอเมือง อ ำเภอ
รัตภูมิ และอ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำรวมถึงจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส ประกอบด้วย
ทำงหลวงหมำยเลข 4, 43, 407 และ 414 ซึ่งในปัจจุบันกำรจรำจรในเขตตัวเมืองหำดใหญ่ มีสภำพกำรจรำจร
ติดขัด ประกอบปัจจุบัน กรมทำงหลวงได้ด ำเนินกำรออกแบบทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนตะวันออก) แล้วเสร็จ 
และอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำย หำดใหญ่–ชำยแดนไทย–มำเลเซีย 
ดังนั้นในอนำคตหำกก่อสร้ำงถนนทั้งสองสำยแล้วเสร็จจะยิ่งท ำให้ปริมำณจรำจรเพ่ิมสูงมำกขึ้น ดังนั้นเพ่ือเตรียม 
ควำมพร้อมด้ำนโครงข่ำยถนน จึงมีแนวควำมคิดที่จะก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนตะวันตก) เพ่ือให้เกิด 
เป็นโครงข่ำยถนนวงแหวนรอบเขตเมืองหำดใหญ่ที่มีควำมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นทำงเลือกส ำหรับผู้เดินทำงระยะไกล 
ที่ไม่จ ำเป็นต้องผ่ำนเข้ำเขตตัวเมืองหำดใหญ่ สำมำรถใช้ทำงเลี่ยงเมือง เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเดินทำง
และขนส่งสินค้ำ มีควำมปลอดภัย และช่วยลดปัญหำกำรจรำจรติดขัดในเขตตัวเมืองหำดใหญ่ 
 เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรแก้ปัญหำปริมำณจรำจรหนำแน่นในเขตอ ำเภอหำดใหญ่ ช่วยในกำร
พัฒนำพ้ืนที่ใหม่และเพ่ิมกำรเข้ำถึงของชุมชนใกล้แนวสำยทำง กรมทำงหลวง จึงได้ว่ำจ้ำงกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ 
ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดำ มูเชล คอนซัลแตนท์ จ ำกัด บริษัท อินฟรำ พลัส คอนซัลติ้ง จ ำกัด และบริษัท 
ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ให้ด ำเนินงำนศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนตะวันตก) เพ่ือศึกษำ
คัดเลือกแนวเส้นทำงและรูปแบบกำรก่อสร้ำงที่เหมำะสมกับปริมำณจรำจร รวมถึงสภำพพ้ืนที่ ตำมหลักวิศวกรรม 
ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงกำรจะเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงกำรทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนทิศ
ตะวันออก) ตัดผ่ำนไปทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ ำเภอหำดใหญ่ ตัดผ่ำนทำงหลวงหมำยเลข 4287, 4 
และสิ้นสุดโครงกำรบริเวณจุดตัดกับทำงหลวงหมำยเลข 414 บริเวณจุดเริ่มต้นของโครงกำรทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ 
(ด้ำนตะวันออก) ที่ได้ด ำเนินกำรออกแบบไว้แล้ว  
 นอกจำกนี้ กรมทำงหลวงยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนมำเป็นหลักกำรในกำร
ท ำงำนเพ่ือลดผลกระทบอันเกิดจำกกำรพัฒนำโครงกำร ให้กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งเป็นผู้รับทรำบข้อมูลเกิดกำรรับรู้ เข้ำใจ 
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เชื่อมั่น ยอมรับ และสนับสนุน เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ ำงรำบรื่น กรมทำงหลวง จึงได้ก ำหนดให้มี 
กำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประชำสัมพันธ์ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำโครงกำร โดยที่ผ่ำนมำ
จัดให้มีกำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (สัมมนำ ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2558 ณ ห้องประชุมทำนตะวัน 
ชั้น 1 โรงแรมหำดใหญ่พำรำไดส รีสอร์ท อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น  
146 คน และในครั้งนี้จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำทำงเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม  (กลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำร โดยเฉพำะรูปแบบทำงเลือกกำรพัฒนำโครงกำร 
และหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกรูปแบบกำรพัฒนำที่เหมำะสม พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และ
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบทำงเลือกท่ีเป็นไปได้ของโครงกำร เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรศึกษำและคัดเลือกของรูปแบบ 
กำรพัฒนำที่เหมำะสมของโครงกำร 
     
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือศึกษำคัดเลือกแนวเส้นทำงและรูปแบบกำรก่อสร้ำงที่เหมำะสมในกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ 
2) เพ่ือศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ โดยศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่จะมีผลต่อกำรวิเครำะห์สภำพจรำจร 
3) เพ่ือศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนวิศวกรรม โดยศึกษำแนวทำง และรูปแบบเบื้องต้นของถนน

โครงกำร ให้เหมำะสมกับปริมำณจรำจรและสภำพพ้ืนที่ ตำมหลักวิศวกรรม ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) เพ่ือศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์สภำพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และด ำเนินกำรประเมินผลกระทบ ทำงสังคม
และสิ่ งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด (Environmental Impact Assessment ; EIA) พร้อมทั้ งเสนอแนะมำตรกำร 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรส่งเสริ มคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพ 

5) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำโครงกำร รวมทั้ง สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
องค์กรเอกชน และทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1) ลดปัญหำกำรจรำจรติดขัดบนทำงหลวงหมำยเลข 4, 43, 407 และ 414 ในเขตตัวเมืองหำดใหญ่ 
2) ช่วยให้กำรสัญจรของประชำชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทำงมีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น  
3) รองรับกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณจรำจร และกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต  
4) เชื่อมโยงโครงข่ำยทำงหลวงระหว่ำงอ ำเภอหำดใหญ่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอรัตภูมิ และอ ำเภอสะเดำ 

จังหวัดสงขลำรวมถึงจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส  
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4. พื้นที่ศึกษาของโครงการ 
พ้ืนที่ศึกษำครอบคลุม 3 อ ำเภอ ของจังหวัดสงขลำ ได้แก่ 1) อ ำเภอหำดใหญ่ ประกอบด้วย 4 ต ำบล ได้แก่ 

ควนลัง ทุ่งต ำเสำ ฉลุง และคูเต่ำ 2) อ ำเภอบำงกล่ ำ ประกอบด้วย 3 ต ำบล ได้แก่ ท่ำช้ำง บำงกล่ ำ และแม่ทอม  
3) อ ำเภอควนเนียง ประกอบด้วย 1 ต ำบล ได้แก่ บำงเหรียง รำยละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-1 และรูปที่ 4-1 

ตารางท่ี 4-1 พื้นที่เป้าหมายการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1. สงขลำ 1. หำดใหญ่ 1. ควนลัง 
  2. ทุ่งต ำเสำ 
  3. ฉลุง 
  4. คูเต่ำ 
 2. บำงกล่ ำ 5. ท่ำช้ำง 
  6. บำงกล่ ำ 
  7. แม่ทอม 
 3. ควนเนียง 8. บำงเหรียง 
1 จังหวัด 3 อ าเภอ 8 ต าบล 
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5.  ขอบเขตการศึกษาโครงการ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำโครงกำร ที่ปรึกษำจะด ำเนินกำรศึกษำให้ครอบคลุมตำมขอบเขต
กำรศึกษำของงำนด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน 7 ด้ำน ประกอบด้วย 

1) กำรทบทวนกำรศึกษำและแผนพัฒนำที่เกี่ยวข้อง เช่น ทบทวนกำรศึกษำเดิม แผนยุทธศำสตร์และ
นโยบำย นโยบำยกำรพัฒนำและแผนกำรพัฒนำประเทศมำเลเซีย และแผนงำนโครงกำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง  

2) กำรศึกษำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เช่น กำรรวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจสังคมใน
ปัจจุบัน และกำรคำดกำรณ์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมในปีอนำคต   

3) กำรศึกษำทำงเลือกและรูปแบบของโครงกำร เช่น กำรรวบรวมและทบทวนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง 
กำรส ำรวจสภำพปัจจุบัน กำรศึกษำทำงเลือกและรูปแบบโครงกำร และกำรคัดเลือกแนวเส้นทำงและรูปแบบ  
ที่เหมำะสม 

4) กำรศึกษำด้ำนกำรจรำจรและขนส่ง เช่น กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำรส ำรวจข้อมูลปริมำณ
จรำจร กำรจัดท ำแบบจ ำลองด้ำนกำรจรำจร และกำรวิเครำะห์คำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในปีอนำคต  

5) กำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมซึ่งประกอบด้วย เช่น งำนส ำรวจภูมิประเทศและจัดท ำแผนที่ งำนส ำรวจ
ตรวจสอบดินและวัสดุ งำนออกแบบเบื้องต้น และงำนประมำณรำคำเบื้องต้น 

6) กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น กำรศึกษำผลกำรทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) กำรศึกษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ันรำยละเอียด (EIA) และกำรก ำหนดมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

7) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำจะจัดให้มีกิจกรรมกำรมีส่วนร่ วม 
ของประชำชน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสำมำรถน ำมำใช้กับกำรศึกษำต่อไป   
 ที่ปรึกษำจะด ำเนินกำรศึกษำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 12 เดือน สำมำรถสรุปขั้นตอนกำรศึกษำ
โครงกำรดังรูปที่ 5-1 
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รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการศึกษาโครงการ 
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6.  สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
 ที่ปรึกษำได้ท ำกำรส ำรวจสภำพพื้นที่ทั่วไปของโครงกำรและโครงข่ำยคมนำคมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะที่บริเวณ
จุดตัดโครงข่ำยทำงหลวงหมำยเลข 4135 หมำยเลข 4287 หมำยเลข 43 และหมำยเลข 414 พบว่ำ พื้นที่บริเวณจุดตัด
โครงข่ำยมีชุมชนไม่หนำแน่น และในพื้นที่ศึกษำโครงกำรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบมีบ้ำนเรือนประปลำย โดยส่วนใหญ่  
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมใช้ปลูกยำงพำรำ และข้ำว ฯลฯ ดังแสดงในรูปที่ 6-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-1 สภาพโครงข่ายการคมนาคมและสภาพทั่วไปบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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2) จุดอุปสรรคและสิ่งกีดขวางที่ส าคัญ ได้แก่ 

 แนวสำยส่งแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตที่มีแนวสำยส่งกีดขวำงในแนวเส้นทำงผ่ำนประมำณ 
3 โครงข่ำย 

 พ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ (ฉลุง) ของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขต 
ต.ฉลุงอยู่ด้ำนทิศตะวันตกของอ ำเภอเมืองหำดใหญ่  

 พ้ืนที่ป่ำชำยเลนซึ่งจะอยู่กระจำยในพ้ืนที่ด้ำนเหนือของอ ำเภอเมืองหำดใหญ่ในบริเวณคลอง
บำงกล่ ำ และบำงส่วนในพื้นท่ี ต.แม่ทอม 

 พ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้น 3 และชั้น 4 ที่กระจำยตัวในพ้ืนที่บริเวณ ต.ฉลุง ใกล้กับนิคมอุตสำหกรรม
ภำคใต้ (ฉลุง)  

 คลองระบำยน้ ำขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในกำรระบำยน้ ำที่ผ่ำนอ ำเภอเมืองหำดใหญ่ ลงสู่
ทะเลสำบสงขลำ ได้แก่ คลอง ร.1 คลองอู่ตะเภำ และคลอง ร.3 เป็นต้น 

 พ้ืนที่ศำสนสถำนที่ส ำคัญ จะประกอบด้วย มัสยิดและวัดหลำยแห่งที่จะกระจำยในพ้ืนที่
โครงกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ วัดอู่ตะเภำ วัดดอน วัดท่ำช้ำง เป็นต้น 

 ชุมชนที่ส ำคัญ ได้แก่ บ้ำนควนลัง บ้ำนม่วงค่อม บ้ำนบำงกล่ ำ บ้ำนหัวนอน บ้ำนหัวควำย เป็นต้น 
ทั้งนี้ อุปสรรคและสิ่งกีดขวำงดังกล่ำวเป็นข้อจ ำกัดที่ส ำคัญในกำรที่จะต้องพิจำรณำหลีกเลี่ยง โดย

กำรจัดท ำกรอบพ้ืนที่ทำงเลือกของแนวเส้นทำงต่อไป 
3) พื้นที่อ่อนไหวและข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม 

กำรตรวจสอบข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อม/พ้ืนที่อนุรักษ์ตำมกฎหมำยบริเวณพ้ืนที่โครงกำรเพ่ือให้
ทรำบถึงข้อจ ำกัด/พ้ืนที่อนุรักษ์ตำมกฎหมำย/พ้ืนที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมที่จ ำเป็นต้องหลีกเลี่ยง หรือต้องมี
รูปแบบเฉพำะ/พิเศษเพ่ิมเติมจำกที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรพัฒนำโครงกำรฯ ก่อให้เกิด
ผลกระทบในระดับต่ ำที่สุดและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน จำกกำรตรวจสอบแนวเส้นทำงโครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยง
เมืองหำดใหญ่ พบพื้นท่ีและสถำนที่ท่ีเป็นข้อจ ำกัดของโครงกำร ดังนี้ 

(1) โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ในกรณีที่แนวเส้นทำงโครงกำรมีพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้โบรำณสถำน แหล่งโบรำณคดี แหล่งประวัติ

ศำสตร์ หรืออุทยำนประวัติศำสตร์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำน
แห่งชำติ ในระยะทำง 2 กิโลเมตร กรมทำงหลวงจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้ควำม
เห็นชอบก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนด
ประเภทและขนำดโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกำศลงรำชกิจจำ
นุเบกษำ ลงวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ.2555) 
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ส ำหรับบริเวณพ้ืนที่ศึกษำโครงกำร จำกกำรตรวจสอบแหล่งโบรำณสถำน แหล่งโบรำณคดี แหล่ง
ประวัติศำสตร์ในระยะทำง 2 กิโลเมตร จำกพ้ืนที่โครงกำร พบโบรำณสถำน 4 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น โบรำณสถำน
ที่ประกำศขึ้นทะเบียน 1 แห่ง คือ  วัดคูเต่ำ และโบรำณสถำนที่ยังไม่ประกำศขึ้นทะเบียน 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอน วัด
อู่ตะเภำ และวัดท่ำช้ำง รำยละเอียดต ำแหน่งที่ตั้ง ควำมส ำคัญ และอำยุสมัยของโบรำณสถำนที่ส ำคัญ (ตารางที่ 
6-1 และรูปที่ 6-2) มีดังนี ้

(1.1) วัดคูเต่า ตั้งอยู่ที่บ้ำนหัวนอนวัด หมู่ 3 ต ำบลแม่ทอม อ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ 
มีพิกัด UTM 785678 N, 662156 E ห่ำงจำกแนวศูนย์กลำงของแนวเส้นทำงโครงกำรประมำณ 670 เมตร ซึ่ง
ประกำศขึ้นทะเบียนเป็นโบรำณสถำนของชำติในรำชกิจจำนุเบกษำเล่มที่ 102 ตอนที่ 180 วันที่ 29 พฤศจิกำยน 
2528 (ฉบับพิเศษ) 

(1.2) วัดอู่ตะเภา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ มีพิกัด UTM 
783978 N, 663184 E ห่ำงจำกแนวศูนย์กลำงของแนวเส้นทำงโครงกำรประมำณ 415 เมตร เป็นโบรำณสถำนแต่
ยังไม่ประกำศข้ึนทะเบียนเป็นโบรำณสถำนของชำติ ซึ่งสิ่งที่ส ำคัญเป็นโบรำณสถำน คือ อุโบสถโถง สมัยรำชกำลที่ 
3 โดยเป็นวัดเก่ำแกส่ร้ำงตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 

(1.3) วัดดอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ มีพิกัด UTM 
663077N, 785081E ห่ำงจำกแนวศูนย์กลำงของแนวเส้นทำงโครงกำรประมำณ 333 เมตร เป็นโบรำณสถำนแต่
ยังไม่ประกำศขึ้นทะเบียนเป็นโบรำณสถำนของชำติ ซึ่งสิ่งที่ส ำคัญเป็นโบรำณสถำน คือ อุโบสถเก่ำ โดยเป็นวัด
เก่ำแกส่ร้ำงตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 

(1.4) วัดท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ มีพิกัด UTM 
782517N, 658120E ห่ำงจำกแนวศูนย์กลำงของแนวเส้นทำงโครงกำรประมำณ 550-3,000 เมตร เป็นวัด
โบรำณสถำนแต่ยังไม่ประกำศขึ้นทะเบียนเป็นโบรำณสถำนของชำติ โดยเป็นวัดเก่ำแกส่ร้ำงตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 
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ตารางท่ี 6-1 โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนและไม่ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติบริเวณพื้นที่
ศึกษาโครงการ 

ที่ ชื่อ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ประเภทการขึ้น

ทะเบียน 
ประเภท สิ่งส าคัญ อายุ/สมยั หมายเหต ุ

1 วัดคูเต่ำ แม่ทอม บำงกล่ ำ สงขลำ ขึ้นทะเบียน โบรำณสถำน อุโบสถ เจดีย ์ สมัย
รัตนโกสินทร์ 

โบรำณสถำนของ
ชำติในรำชกิจจำ
นุเบกษำเล่มที่ 
102 ตอนที่ 180 
วันที่ 29 
พฤศจิกำยน 2528 
(ฉบับพิเศษ) 

2 วัดดอน คูเต่ำ หำดใหญ ่ สงขลำ ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน 

โบรำณสถำน อุโบสถเก่ำ สมัย
รัตนโกสินทร์ 

- 

3 วัดอู่ตะเภำ คูเต่ำ หำดใหญ ่ สงขลำ ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน 

โบรำณสถำน อุโบสถโถง           
สมัยรำชกำล

ที่ 3 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 

- 

4 วัดท่ำช้ำง ท่ำช้ำง บำงกล่ ำ สงขลำ ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน 

โบรำณสถำน วัดโบรำณ สมัย
รัตนโกสินทร์ 

- 

ที่มำ:ส ำนักศิลปำกรที่ 13 สงขลำ, ปี 2558 
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(2) พื้นที่ป่าชายเลน พ้ืนที่ป่ำชำยเลนในลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ ที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ศึกษำ มีดังนี้ 
(2.1) ต ำบลคู เต่ำและต ำบลน้ ำน้อย อ ำเภอหำดใหญ่  มี พ้ืนที่ป่ำชำยเลน  ตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2530, 22 สิงหำคม 2543 และ 17 ตุลำคม 2543 จ ำนวน 12,439.69 ไร่ โดย
มีพ้ืนที่ทีม่ีสภำพเป็นป่ำชำยเลน จ ำนวน 2,585.22 ไร ซึ่งสภำพพ้ืนที่ป่ำชำยเลนในต ำบลคูเต่ำ จ ำนวน 568.49 ไร่ 

(2.2) ต ำบลบำงกล่ ำ อ ำเภอบำงกล่ ำ มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลน ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 
ธันวำคม 2530,  22 สิงหำคม 2543 และ 17 ตุลำคม 2543 จ ำนวน 1,122.88 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่มีสภำพเป็นป่ำชำย
เลน จ ำนวน 454.29 ไร่ 

(2.3) ต ำบลควนโส ต ำบลบำงเหรียง ต ำบลรัตภูมิ และต ำบลห้วยลึก อ ำเภอควนเนียง  มี
พ้ืนที่ป่ำชำยเลน ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2530, 22 สิงหำคม 2543 และ 17 ตุลำคม 2543 
จ ำนวน 2,233.34 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่มีสภำพเป็นป่ำชำยเลน จ ำนวน 518.51 ไร่ ซึ่งสภำพพ้ืนที่ป่ำชำยเลนในต ำบล 
บำงเหรียง จ ำนวน 231.13 ไร่ 

ส ำหรับแนวเส้นทำงโครงกำร ไม่ได้ตัดผ่ำนพื้นที่ป่ำชำยเลนตำมมติณะรัฐมนตรีดังกล่ำวข้ำงต้น
แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ พ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ศึกษำของโครงกำรในเขตต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ ต ำบล
บำงกล่ ำ อ ำเภอหำดใหญ่ และต ำบลบำงเหรียง อ ำเภอควนเนียง จะอยู่ห่ำงจำกแนวเส้นทำงโครงกำรใกล้ที่สุดเป็น
ระยะทำงประมำณ 2.7 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 6-3 

(3) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่โครงกำร ไม่ได้อยูในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ทำงธรรมชำติ เช่น ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำน

แห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร แต่พบพ้ืนที่ป่ำสงวน
แห่งชำติหลำยแห่งกระจำยอยู่โดยรอบห่ำงออกไป โดยเฉพำะในพ้ืนที่อ ำเภอรัตภูมิทำงด้ำนทิศตะวันตก และใน
พ้ืนที่อ ำเภอคลองหอยโข่งทำงด้ำนทิศใต้ แสดงดังรูปที่ 6-3 

(4) ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าตามมติ ครม. 
พ้ืนที่ภำคใต้ตอนล่ำงฝั่งตะวันออก เป็นลุ่มน้ ำหนึ่งของลุ่มน้ ำภำคใต้ มีลุ่มน้ ำส ำคัญ 3 ลุ่มน้ ำ

หลัก คือ ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้ ำปัตตำนี ซึ่งลุ่มน้ ำหลักที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่
ศึกษำของโครงกำร คือ ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ โดยลุ่มน้ ำสำขำประกอบด้วย ทะเลหลวง ทะเลน้อยและทะเลสำบ
สงขลำ  

ส ำหรับพ้ืนที่ศึกษำของโครงกำรอยู่ ในลุ่มน้ ำหลักทะเลสำบสงขลำ และมีลุ่มน้ ำสำขำ 
เป็นทะเลสำบสงขลำเช่นกัน โดยมีคลองอู่ตะเภำ เป็นแม่น้ ำสำยหลัก  ซึ่งไหลผ่ำนในเขตอ ำเภอบำงกล่ ำ และอ ำเภอ
หำดใหญ่ โดยแนวเส้นทำงโครงกำรตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ ำชั้น 5 ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำที่ส ำคัญ 
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(5) พื้นที่ที่มีความส าคัญอ่ืนๆ ในพื้นที่โครงการ 
พ้ืนที่ใกล้เคียงตำมแนวเส้นทำงโครงกำรในรัศมี 500 เมตร จำกก่ึงกลำงแนวเส้นทำงโครงกำร 

เป็นที่ตั้งของสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ประกอบด้วย วัด จ ำนวน 4 แห่ง สถำบันกำรศึกษำ จ ำนวน 4 แห่ง สถำนพยำบำล 
จ ำนวน 1 แห่ง และจุดตัดแหล่งน้ ำ จ ำนวน 5 แห่ง แสดงดังตารางที่ 6-2 ถึง ตารางที่ 6-3 และรูปที่ 6-4  
ถึง รูปที่ 6-5 

ตารางท่ี 6-2 จุดตัดแหล่งน้ าบริเวณแนวเส้นทางโครงการ 
ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า พิกัด 

1 คลองต่ ำ 653536E / 770832N 
2 ล ำรำงสำธำรณะ 649328E / 779955N 
3 คลองบำงกล่ ำ 657012E / 784794N 
4 คลองอู่ตะเภำ 662326E / 785122N 
5 คลองหลอ 650870E / 779766N 

 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจของที่ปรึกษำโครงกำร, 2558 
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ตารางท่ี 6-3 พ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวเส้นทางโครงการ 

 

ล าดับ พ้ืนที่อ่อนไหว ประเภท 
ระยะห่างจากแนวกึ่งกลาง 

ของแนวถนนโครงการ (เมตร) 

1 วัดม่วงค่อม วัด 448 
2 โรงเรียนวดัม่วงค่อม สถำบันกำรศึกษำ 427 
3 โรงเรียนบำงกล่ ำวิทยำรัชมังคลำภเิษก สถำบันกำรศึกษำ 299 
4 วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) วัด 280 
5 วัดดอน โบรำณสถำนท่ียังไม่ขึ้นทะเบยีน 333 
6 โรงเรียนบ้ำนแม่ทอม สถำบันกำรศึกษำ 373 
7 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูเต่ำ สถำนพยำบำล 231 
8 โรงเรียนวดัดอน สถำบันกำรศึกษำ 297 
9 วัดอู่ตะเภำ โบรำณสถำนท่ียังไม่ขึ้นทะเบยีน 415 
10 วัดดอน โบรำณสถำนท่ียังไม่ขึ้นทะเบยีน 333 
11 โรงเรียนบ้ำนแม่ทอม สถำบันกำรศึกษำ 373 
12 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูเต่ำ สถำนพยำบำล 231 
13 โรงเรียนวดัดอน สถำบันกำรศึกษำ 297 
14 วัดอู่ตะเภำ โบรำณสถำนท่ียังไม่ขึ้นทะเบยีน 415 

 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจของที่ปรึกษำโครงกำร, 2558 
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7.  การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ 
จำกผลของกำรทบทวนรำยละเอียดของแนวเส้นทำงและรูปแบบของโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำร

ส ำรวจสภำพปัจจุบันของโครงข่ำยและข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อม พบว่ำ พ้ืนที่ด้ำนทิศตะวันตกและทิศเหนือของ
เมืองหำดใหญ่มีกำรขยำยตัวของชุมชนค่อนข้ำงมำก ดังนั้น กรอบพ้ืนที่โครงกำรที่จะก ำหนดแนวเส้นทำงที่เป็นไป
ได้เบื้องต้น จะประกอบด้วยพ้ืนที่ส่วนด้ำนทิศตะวันตกและทิศเหนือของเมืองหำดใหญ่ โดยที่กรอบพ้ืนที่จะ
ครอบคลุมนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ (ฉลุง) เส้นทำงมอเตอร์เวย์หำดใหญ่ -ชำยแดนไทย-มำเลเซีย โดยกรอบพ้ืนที่
โครงกำรจะเริ่มจำกทำงหลวงหมำยเลข 4135 ครอบคลุมทำงหลวงหมำยเลข 4287 (บ.ม่วงค่อม -บ.วังหรั่ง) และ
ทำงหลวงหมำยเลข 43 (บ.คอนไทร-บ.แพรกคลุ้ม) ทำงรถไฟสำยใต้ (บ.ริมคลอง-บ.คอนเหนือ) บรรจบทำงหลวง
หมำยเลข 414 (บ.หนองทรำย) ดังแสดงในรูปที่ 7-1 
 
 
 
 
  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 

 
 

 
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)                                                19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7-1 กรอบพื้นที่โครงการและจุดต้นทาง-ปลายทางของโครงการ 
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1)  การก าหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง 
กำรพิจำรณำจุดต้นทำง-ปลำยทำงของโครงกำรนี้ เพ่ือให้เกิดโครงข่ำยทำงเลี่ยงเมืองที่เป็นลักษณะ

วงแหวนและเป็นโครงข่ำยต่อเนื่องของทำงเลี่ยงเมืองตะวันตกและตะวันออก ควรที่จะมีจุดต้นทำง -ปลำยทำง 
บรรจบกันเป็นโครงข่ำยต่อเนื่องหำกเป็นลักษณะเยื้องกันจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อควำมจุของทำงหลวงสำยหลัก
ในบริเวณจุดบรรจบและเป็นปัญหำในอนำคตเมื่อปริมำณจรำจรมำกขึ้นเกินกว่ำควำมจุของทำงหลวงสำยหลัก 
ดังนั้น จึงได้ก ำหนดจุดต้นทำง-ปลำยทำง ดังนี้ 

จุดต้นทาง จะเป็นจุดสิ้นสุดโครงกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ 
บริเวณจุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 4135 ที่ กม.8+850 ในเขตพ้ืนที่บ้ำนควน 

จุดปลายทาง จะเป็นจุดเริ่มต้นโครงกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ 
บริเวณจุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 414 ที่ กม.11+635.236 ในเขตพ้ืนที่บ้ำนหนองทรำย 

2) แนวเส้นทางเลือกท่ีเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ 
ในกำรก ำหนดแนวเส้นทำงเลือกที่เป็นไปได้ของโครงกำร ที่ปรึกษำได้พิจำรณำจำกเกณฑ์ในกำร

ก ำหนดแนวเส้นทำงเลือก ดังนี้ 

 หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ชุมชนและอำคำรสำธำรณะสถำนที่ส ำคัญ ได้แก่ พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ 
(ฉลุง) โรงเรียน เป็นต้น 

 หลีกเลี่ยงพ้ืนที่อ่อนไหวทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ ำ ป่ำชำยเลน พ้ืนที่ป่ำไม้ เป็นต้น 
ยกเว้นกรณีจ ำเป็นก็จะพิจำรณำในเขตพ้ืนที่ส ำคัญระดับรองลงไป 

 หลีกเลี่ยงพ้ืนที่โบรำณสถำนและศำสนสถำนที่ส ำคัญ ยกเว้นกรณีที่จ ำเป็นก็มีระยะห่ำง
พอสมควร 

 บริเวณจุดตัดทำงแยกจะต้องเป็นพ้ืนที่โล่งและที่รำบ ที่สำมำรถพัฒนำและออกแบบจุดตัดทำง
แยกต่ำงระดับได้ด ี

 หลีกเลี่ยงกำรตัดผ่ำนพื้นที่ภูมิประเทศท่ีสูงชัน พ้ืนที่ลุ่มลึก ซึ่งยำกต่อกำรก่อสร้ำง  
ดังนั้น ได้วำงแนวเส้นทำงเลือกที่เป็นไปได้ไว้ 4 แนวเส้นทำง ดังแสดงในรูปที่ 7-2 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 7-2 แนวเส้นทางเลือก 4 แนวที่จะน าไปคัดเลือก  
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(1) แนวเส้นทางเลือกที่ 1 (A+B+C+D+E) ระยะทำง 34 กิโลเมตร จะมีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทำง
หลวงหมำยเลข 4135 (หำดใหญ่-สนำมบิน) แนวเส้นทำงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่ำนบ้ำนควนเลี่ยงพ้ืนที่บ้ำน
จัดสรรบริเวณจุดต้นทำงและวัดม่วงค่อม-วัดเกำะวัด ก่อนที่จะตัดทำงหลวง 4287 ที่บ้ำนม่วงค่อม-บ้ำนกลำง ซึ่งมี
ชุมชนเบำบำง และเป็นพ้ืนที่โล่ง หลังจำกนั้นจะเฉียงไปทำงบ้ำนไร่อ้อย บ้ำนหัวจักร อ้อมพ้ืนที่ลุ่มลึกและด้ำน
ตะวันตกของนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ (ฉลุง) ตัดผ่ำนโครงข่ำยสำยไฟฟ้ำศักย์สูงที่บ้ำนทุ่งลิ้นและแนวเส้นทำงของ
โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่-ชำยแดนไทย-มำเลเซีย มุ่งไปทำงทิศเหนือตัดผ่ำนพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
ชั้น 4 และป่ำไม้โซน E เลี้ยวไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดทำงหลวงหมำยเลข 43 บริเวณด้ำนเหนือของบ้ำน
พรุยวนเปรี้ยวและทำงแยกทำงหลวง 4208 ก่อนที่จะเข้ำสู่พ้ืนที่บ้ำนคลองช้ำง บ้ำนริมคลอง เลี้ยวหลบด้ำนใต้ของ
พ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่บ้ำนบำงกล่ ำกลำง คลองบำงกล่ ำ และพ้ืนที่สระน้ ำสำธำรณประโยชน์ของชุมชนบ้ำนยวนยำง 
แนวเส้นทำงจะหลบสถำนที่ส ำคัญของพ้ืนที่ ได้แก่ วัดดอนและวัดอู่ตะเภำ เป็นต้น ที่ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรขึ้น
ทะเบียนโบรำณสถำน รวมทั้ง ตัดคลองอู่ตะเภำที่ระบำยน้ ำสู่ทะเลสำบสงขลำ แนวเส้นทำงจะเลี้ยวอ้อมเข้ำสู่จุด
บรรจบที่ทำงหลวงหมำยเลข 414  

(2) แนวเส้นทางเลือกที่ 2 (A+B+F+D+E) ระยะทำงประมำณ 32 กิโลเมตร จะมีจุดเริ่มต้น
เดียวกับเส้นทำงเลือกท่ี 1 และทับซ้อนกันไปจนถึงจุดตัดโครงข่ำยสำยไฟฟ้ำศักย์สูง และทับซ้อนไปกับแนวเส้นทำง
ของโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่-ชำยแดนไทย-มำเลเซีย เป็นระยะทำง 8 กิโลเมตร จนถึง
บริเวณบ้ำนป่ำใหม่ แนวเส้นทำงจะแยกออกจำกกัน โดยขนำนกับแนวเส้นทำงที่ 1 อยู่ห่ำงประมำณ 1.5 กิโลเมตร 
ก่อนจะเข้ำบรรจบกับแนวเส้นทำงที่ 1 บริเวณด้ำนเหนือของวัดบำงกล่ ำและทับซ้อนไปจนถึงจุดปลำยทำงเดียวกัน 
ซ่ึงแนวเส้นทำงเลือกที่ 2 จะลดผลกระทบต่อกำรเวนคืนที่ดินเนื่องจำกทับซ้อนกับแนวเส้นทำงโครงกำรทำงหลวง
พิเศษระหว่ำงเมือง แต่จะมีควำมซับซ้อนในบริเวณจุดตัดทำงแยกต่ำงระดับของทั้งสองโครงกำร 

(3) แนวเส้นทางเลือกที่ 3 (A+H+G+J+E) ระยะทำงประมำณ 29 กิโลเมตร จะมีจุดเริ่มต้น
เช่นเดียวกับเส้นทำงเลือกท่ี 1 โดยแนวเส้นทำงจะเลี่ยงหลบชุมชนไปทำงบ้ำนบนควนและวัดเกำะวัด ตัดทำงหลวง
หมำยเลข 4287 ที่บ้ำนวังหรัง เลี้ยวหลบไปยังพ้ืนที่ด้ำนตะวันออกของนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ และหลบพ้ืนที่ลุ่ม
น้ ำชั้น 3 ผ่ำนพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้น 4 ก่อนที่จะเลี้ยวอ้อมไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดทำงหลวงหมำยเลข 43 
บริเวณบ้ำนแพรกคลุ้มโดยอยู่ห่ำงจำกจุดตัดทำงเลือกที่ 1 และจุดตัดโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง
ประมำณ 3.0 และ 1.5 กิโลเมตร ตำมล ำดับ ผ่ำนโครงข่ำยสำยไฟฟ้ำศักย์สูง หลบพ้ืนที่ชุมชนและอำคำรบ้ำนคอน
เหนือ ตัดผ่ำนคลองบ้ำงกล่ ำ บ้ำนบำงกล่ ำบน บรรจบกับแนวเส้นทำงเลือกที่ 1 และ 2 ที่ด้ำนทิศใต้ของบ้ำนหนอง
หินและจะทับซ้อนไปกับแนวที่ 1 และ 2 จนถึงจุดปลำยทำง  

(4) แนวเส้นทางเลือกท่ี 4 (A+H+I+J+E) ระยะทำง 27 กิโลเมตร จะทับซ้อนไปกับเส้นทำงเลือก
ที่ 3 แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันตรงที่แนวเส้นทำงเลือกที่ 4 จะหลบพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้น 3 ไปทำงด้ำนตะวันออกและ
จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 43 จะอยู่ห่ำงจำกแนวเส้นทำงเลือกที่ 3 ลงมำทำงทิศใต้ประมำณ 2 กิโลเมตร ซึ่งจะมี
ระยะทำงท่ีเหมำะสมในกรณีท่ีมีจุดตัดทำงแยกใกล้กัน และทับซ้อนกับแนวทำงเลือกที่ 3 จนถึงจุดปลำยทำง 
 
 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 

 
 

 
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)                            23 

 3) รูปแบบของโครงการ 
เบื้องต้นที่ปรึกษำได้พิจำรณำรูปแบบของโครงกำร เนื่องจำกเป็นทำงเลี่ยงเมืองที่เป็นโครงข่ำย

ต่อเนื่องกับทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ด้ำนตะวันออก ที่ได้ออกแบบไว้เป็นทำงหลวงที่มีเขตทำง 60.00 เมตร ขนำด 4 
ช่องจรำจร เพ่ือรองรับปริมำณจรำจรในอีก 20 ปีอนำคต พร้อมจุดตัดทำงแยกต่ำงระดับ บริเวณจุดต้นทำง-
ปลำยทำงของโครงกำร ดังนั้น ที่ปรึกษำจึงได้พิจำรณำรูปแบบโครงกำรที่มีมำตรฐำนเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 7-3 

 
รูปแบบทางเลี่ยงเมือง (ระยะแรก) 

 
รูปแบบทางเลี่ยงเมือง (อนาคต) 

รูปที่ 7-3 รูปแบบถนนของโครงการ 
 

8.  การคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบท่ีเหมาะสม 
จะท ำกำรคัดเลือกแนวเส้นทำง โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบและคัดเลือก3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน

วิศวกรรมและจรำจร ด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุน ด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ จะให้น้ ำหนักของ
เกณฑ์กำรเปรียบเทียบในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกัน และมีนัยส ำคัญของแต่ละแนวเส้นทำงเลือก โดยจะพิจำรณำจำก
หลักเกณฑ์เปรียบเทียบ ดังแสดงในตารางท่ี 8-1 
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ตารางที่ 8-1 หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ 
ล าดับที่ การพิจารณาเปรียบเทียบ 

1 ด้านวิศวกรรมและจราจร (35) ได้แก่ 
1.1 ระยะทำง  
1.2 เรขำคณิตทำงรำบและทำงดิ่ง  
1.3 ประสิทธิภำพของโครงข่ำย  
1.4 กำรระบำยน้ ำและพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วม  
1.5 กำรพัฒนำเมือง  

2 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (35) ได้แก่ 
2.1 ค่ำก่อสร้ำง  
2.2 ค่ำชดเชยและเวนคืน  
2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ  

3 ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (30)  ได้แก่ 
3.1 กำรโยกย้ำยและเวนคืน  
3.2 คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน  
3.3 สภำพน้ ำท่วม อุทกวิทยำน้ ำผิวดิน คุณภำพน้ ำผิวดิน และระบบนิเวศน้ ำ  
3.4 กำรคมนำคม   

เบื้องต้นกำรให้คะแนนแต่ละปัจจัยที่มีควำมแตกต่ำงกัน จะพิจำรณำจำกกำรให้ค่ำตัวคูณ (Multiplier 
Factor) และเมื่อน ำค่ำตัวคูณไปคูณกับน้ ำหนักคะแนนในปัจจัยนั้น จะได้ผลคูณเป็นคะแนนในปัจจัยของแต่ละแนว
เส้นทำงเลือก เมื่อน ำผลรวมของคะแนนในแต่ละปัจจัยของแต่ละแนวเส้นทำงเลือกมำเปรียบเทียบกัน แนวเส้นทำง
ที่ได้คะแนนรวมมำกท่ีสุดจะมีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด ค่ำตัวคูณที่จะใช้ส ำหรับปัจจัยแต่ละด้ำนสำมำรถก ำหนดได้ 
2 วิธีคือ 

 แบบขั้นบันได ในกรณีท่ีเป็นกำรเปรียบเทียบเชิงคุณภำพจะใช้วิธีแบ่งค่ำตัวคูณเป็น 5 ระดับ ดังแสดง
ในตารางท่ี 8-2 กำรให้ค่ำตัวคูณในแต่ละหัวข้อจะต้องท ำกำรประเมินระดับของผลกระทบในแต่ละ แนวเส้นทำง
เลือกก่อน แล้วจึงท ำกำรก ำหนดค่ำตัวคูณท่ีสอดคล้องกับระดับของผลกระทบส ำหรับแนวเส้นทำงเลือกนั้น 

ตารางที่ 8-2 การก าหนดค่าตัวคูณแบบขั้นบันได 

ระดับ 
ด้านวิศวกรรมและจราจร 

ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
ค่าตัวคูณ 

1 ดีมำก 1.00 
2 ดี 0.75 
3 พอใช้ 0.50 
4 ค่อนข้ำงไม่ดี 0.25 
5 ไม่ดี 0.00 
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 แบบสัดส่วน ในกรณีที่กำรเปรียบเทียบเชิงกำรค ำนวณที่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเชิงตัวเลข จะได้
ก ำหนดให้แนวเส้นทำงเลือกที่มีควำมได้เปรียบหรือดีที่สุดในหัวข้อนั้นๆ มีค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 ส่วนแนวเส้นทำง
เลือกอ่ืนจะได้ค่ำตัวคูณลดหลั่นเป็นสัดส่วนกันไปตำมควำมสัมพันธ์ในลักษณะของสมกำรที่ใช้ประเมินค่ำตัวคูณใน
แต่ละหัวข้อ 

การพิจารณาเปรียบเทียบ 

 ปัจจัยด้านวิศวกรรมและจราจร 
(ก) ระยะทาง  

เป็นกำรเปรียบเทียบกรณีที่ใช้จุดต้นทำง-ปลำยทำงเดียวกัน โดยที่แนวเส้นทำงที่มีระยะทำงสั้น
กว่ำจะมีควำมได้เปรียบแนวเส้นทำงที่ยำว เนื่องจำกกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะและประหยัดเวลำกำร
เดินทำง ตลอดจนค่ำก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงหลวง ในกำรให้ค่ำตัวคูณ แนวเส้นทำงที่มี ระยะทำงสั้นที่สุดจะมี
ค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 และแนวเส้นทำงอ่ืนจะมีค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 ลบด้วยผลต่ำงของควำมยำวของแนว
เส้นทำงนั้นกับควำมยำวของแนวเส้นทำงที่สั้นที่สุดหำรด้วยควำมยำวของแนวเส้นทำงที่สั้นที่สุด  

(ข) เรขาคณิตทางราบและทางดิ่ง 
- การเปลี่ยนแปลงโค้งทางราบ กำรเปลี่ยนแปลงทำงแนวรำบของแนวเส้นทำง จะมีผลต่อ

อัตรำกำรยกโค้งของทำง โดยแนวเส้นทำงมีรัศมีควำมโค้งที่แคบกว่ำย่อมต้องมีอัตรำกำรยกโค้งที่สูงกว่ำ กำรยกโค้ง
จะไม่มีผลกระทบต่อยวดยำนที่แล่นด้วยควำมเร็วที่ได้มีกำรออกแบบไว้ แต่จะมีผลตรงต่อยวดยำนที่ต้องชะลอ
ควำมเร็วหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต้องจอดรถที่ไหล่ทำงซึ่งมีกำรยกโค้งในกรณีที่เกิดยำงแตกและต้องหยุดรถในช่วงที่มี
กำรยกโค้งอย่ำงมำกจะมีผลให้รถเสียเสถียรภำพได้ง่ำย ดังนั้นกำรพิจำรณำคะแนนส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงโค้ง  
ทำงแนวรำบของแนวเส้นทำงจึงใช้เกณฑ์จำกอัตรำกำรยกโค้งของแต่ละรัศมีควำมโค้ง และมีกำรพิจำรณำค่ำตัวคูณ 
ดังแสดงในตารางท่ี 8-3 

ตารางท่ี 8-3 ค่าตัวคูณตามช่วงของรัศมีโค้งในแนวราบ 
ล าดับ รัศมีโค้ง (ม.) ค่าตัวคูณ 

1 R ≥ 3,000 1.00 
2 2,000 ≤ R < 3,000 0.75 
3 1,500 ≤ R < 2,000 0.50 
4 1,200 ≤ R < 1,500 0.25 
5 R < 1,200 0.00 

 
- การเปลี่ยนแปลงโค้งทางแนวดิ่ง แนวเส้นทำงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงแนวดิ่งน้อย หรือ 

มีควำมลำดชันของแนวเส้นทำงไม่มำก จะมีควำมได้เปรียบแนวเส้นทำงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงแนวดิ่งมำก หรือ  
มีค่ำควำมลำดชันที่มำก เนื่องจำกผู้ขับขี่จะมีระยะกำรมองเห็นที่ดีกว่ำ ในกำรให้ค่ำตั วคูณจะก ำหนดตำมช่วง 
ของควำมลำดชัน ดังแสดงในตารางท่ี 8-4 
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ตารางท่ี 8-4 ค่าตัวคูณตามช่วงของความลาดชัน 
ล าดับ ความลาดชัน (G) ค่าตัวคูณ 

1 G ≤ 1% 1.00 
2 1% < G ≤ 2% 0.75 
3 2% < G ≤ 3% 0.50 
4 3% < G ≤ 5% 0.25 
5 G > 5% 0.00 

 
(ค) ปริมาณการจราจรและประสิทธิภาพของโครงข่าย 

 ประสิทธิภำพของโครงข่ำย ดัชนีที่จะใช้ในกำรคัดเลือกแนวเส้นทำงต่ำงๆ นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำปริมำณกำรเดินทำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตของแต่ละแนวเส้นทำงดังกล่ำวแล้ว ยังต้องค ำนึงถึง
ระบบโครงข่ำยถนนในพ้ืนที่ทั้งที่ต่อเชื่อมกับทำงเลี่ยงเมืองโดยตรง และที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่ำยถนนในพ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบทำงอ้อม เนื่องจำกปริมำณจรำจรบำงส่วนหันไปใช้เส้นทำงอ่ืนและปริมำณจรำจรบำงส่วนที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจำกใช้เป็นเส้นทำงผ่ำนไปสู่โครงกำรทำงเลี่ยงเมือง ดัชนีวัดประสิทธิภำพของโครงข่ำยถนนค ำนวณหำได้จำก
ปริมำณจรำจรต่อควำมจุของโครงข่ำยถนนในพื้นที่ โดยแบบจ ำลองด้ำนกำรจรำจรวิเครำะห์คำดกำรณ์ปริมำณกำร
เดินทำง ถ้ำหำกปริมำณจรำจรต่อควำมจุของโครงข่ำยในพ้ืนที่มีค่ำสูงหรือเข้ำใกล้ 1.0 แสดงว่ำประสิทธิภำพของ
โครงข่ำยถนนไม่ดี มีกำรจรำจรหนำแน่นและระดับกำรให้บริกำร (Level of Service) ต่ ำ และถ้ำปริมำณจรำจร
ต่อควำมจุของโครงข่ำยในพ้ืนที่มีค่ำต่ ำหรือเข้ำใกล้ 0 แสดงว่ำยังสำมำรถรองรับปริมำณจรำจรได้อีกมำกหรืออีกนัย
หนึ่งแสดงว่ำประสิทธิภำพของโครงข่ำยถนนดีดัชนีวัดประสิทธิภำพของโครงข่ำยถนน 

(ง) การระบายน้ าและพื้นที่น้ าท่วม 
 เนื่องด้วยพ้ืนที่ของทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่จะพำดผ่ำนพ้ืนที่น้ ำท่วมซ้ ำซำกและกำรระบำยน้ ำ
ในลักษณะกีดขวำงกำรระบำยน้ ำที่ไหลจำกด้ำนทิศใต้มำยังทิศเหนือ ดังนั้น ประเด็นที่จะพิจำรณำจะค ำนึงถึงกำร
กีดขวำงทำงระบำยน้ ำและกำรลดพ้ืนที่รับน้ ำเป็นส ำคัญ โดยที่แนวเส้นทำงที่กีดขวำงกำรระบำยน้ ำหรืออยู่ในพ้ืนที่
แอ่งรับน้ ำมำกที่สุด จะได้ค่ำตัวคูณท่ีต่ ำกว่ำ ดังนั้น ในกำรให้ค่ำตัวคูณส ำหรับผลกระทบเนื่องจำกกำรกีดขวำงตำม
แนวทิศทำงกำรไหลของทำงน้ ำ แนวเส้นทำงซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่เคยถูกน้ ำท่วมย่อมมีควำมเสี่ยงต่อปัญหำอุทกภัย
มำกกว่ำแนวเส้นทำงที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่เคยถูกน้ ำท่วม ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของแนวเส้นทำงด้วยปัจจัย
ด้ำนนี้จึงใช้ระยะทำงของแนวเส้นทำงที่พำดผ่ำนพ้ืนที่ที่เคยถูกน้ ำท่วมเป็นเกณฑ์ โดยกำรก ำหนดค่ำตัวคูณส ำหรับ
ปัจจัยด้ำนนี้จะใช้วิธีแบบขั้นบันได ส ำหรับกำรให้ค่ำตัวคูณในแต่ละระดับที่สัมพันธ์กับระยะทำงที่ผ่ำนพื้นที่น้ ำท่วม
นั้น ดังแสดงในตารางท่ี 8-5 
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ตารางท่ี 8-5 ค่าตัวคูณตามระยะทางท่ีผ่านพื้นที่น้ าท่วม 
แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ที่เคยถูกน้ าท่วม 

หรือทางน้ าหลาก (กม.) 
ค่าตัวคูณ 

L ≤ 5 1.00 
5 < L ≤ 10 0.75 
10 < L ≤ 15 0.50 
15 < L ≤ 20 0.25 

L > 20 0.00 
 

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
(ก) ค่าก่อสร้าง 

ค่ำก่อสร้ำงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในแนวเส้นทำงนั้น แนวเส้นทำงที่มีค่ำก่อสร้ำงน้อยกว่ำจะ
มีควำมได้เปรียบแนวเส้นทำงที่มีค่ำก่อสร้ำงสูง เนื่องจำกกำรประหยัดงบประมำณในกำรลงทุนในกำรให้ค่ำตัวคูณ 
แนวเส้นทำงที่มีค่ำก่อสร้ำงน้อยที่สุดจะมีค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 และแนวเส้นทำงอ่ืนจะมีค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 ลบ
ด้วยผลต่ำงของค่ำก่อสร้ำงของแนวเส้นทำงนั้นกับค่ำก่อสร้ำงของแนวเส้นทำงที่มีค่ำก่อสร้ำงน้อยที่สุด หำรด้วย 
ค่ำก่อสร้ำงของแนวเส้นทำงที่มีค่ำก่อสร้ำงน้อยที่สุดดังแสดงในสมกำร 

(ข) ค่าชดเชยและเวนคืน 
ค่ำชดเชยในกรณีช่วงกำรเปรียบเทียบจะพิจำรณำเฉพำะส่วนของค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่ำนั้น 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุน แนวเส้นทำงที่มีค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินน้อยกว่ำจะมีควำมได้เปรียบแนวเส้นทำงที่มีค่ำ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสูง เนื่องจำกกำรประหยัดงบประมำณในกำรลงทุน ในกำรให้ค่ำตัวคูณแนวเส้นทำงที่มีค่ำจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินน้อยที่สุด จะมีค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 และแนวเส้นทำงอ่ืนจะมีค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 ลบด้วยผลต่ำง
ของค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของแนวเส้นทำงนั้น กับค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของแนวเส้นทำงที่มีค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
น้อยที่สุด หำรด้วยค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของแนวเส้นทำงที่มีค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินน้อยที่สุด  

(ค) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
กำรบ ำรุงรักษำประจ ำปี จะเป็นกำรบ ำรุงรักษำที่กระท ำอย่ำงต่อเนื่อง พ่ือซ่อมแซม รวมถึง 

งำนอ ำนวยควำมสะดวก ควำมปลอดภัย และกำรบ ำรุงรักษำควำมสะอำดของทำงหลวงให้มีสภำพใช้งำนที่ดีอยู่เสมอ 
กำรประเมินค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำรำยปีได้พิจำรณำจำกสถิติข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเฉลี่ยรำยปี  
ของถนนขนำด 4 ช่องจรำจร ของกรมทำงหลวง ซึ่งจะน ำมำพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำในแต่ละแนว
ทำงเลือก โดยแนวทำงเลือกที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำน้อยกว่ำย่อมจะมีควำมได้เปรียบแนวทำงเลือกที่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบ ำรุงรักษำสูงกว่ำ เนื่องจำกส่งผลต่อค่ำลงทุนที่ต่ ำกว่ำกำรพิจำรณำประเมินค่ำตัวคูณในปัจจัยย่อยนี้จะประเมิน
ค่ำตัวคูณแบบสัดส่วน โดยแนวทำงเลือกที่มีค่ำจ่ำยในกำรบ ำรุงรักำน้อยที่สุดจะมีค่ำตัวคูณเท่ำกับ 1.00 และแนวทำง
เลือกอ่ืน จะมีค่ำตัวคูณเป็นสัดส่วนลดหลั่นกันลงไป 
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 ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ก) การพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

ส ำหรับประเด็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะน ำไปเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเปรียบเทียบกำรคัดเลือก 
แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรที่เหมำะสมที่สุด จะพิจำรณำคัดเลือกปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทำงลบระดับ
ปำนกลำงขึ้นไปและควำมส ำคัญของผลกระทบในระดับปำนกลำงขึ้นไป นอกจำกนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมแต่ละปัจจัย
ในแต่ละแนวเส้นทำงทำงเลือกของโครงกำรจะต้องมีควำมแตกต่ำงกันของจ ำนวนข้อมูลอย่ำงชัดเจน เพรำะจ ำนวน
ข้อมูลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมหำกอยู่ในรูปเชิงปริมำณหรือสำมำรถประเมินเป็นเชิงตัวเลขมำกที่สุด  จะสำมำรถ
น ำมำเปรียบเทียบคะแนนรวมของแต่ละแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร ท ำให้สำมำรถคัดเลือกแนวเส้นทำงเลือก
โครงกำรที่เหมำะสมได้ง่ำยขึ้น  ซึ่งนับว่ำสำมำรถน ำมำเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Site Screening 
Parameter) ได้ ทั้งนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญน ำมำจำกกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  ซึ่งกำรพิจำรณำปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่น ำมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกที่มีควำมแตกต่ำง
กันของข้อมูล  

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่น ำไปเป็นเกณฑ์คัดเลือกแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร ประกอบด้วย 
- ผลกระทบต่อสภำพน้ ำท่วม อุทกวิทยำน้ ำผิวดิน คุณภำพน้ ำผิวดิน และระบบนิเวศน้ ำ 

ซึ่งพิจำรณำในประเด็นแนวเส้นทำงเลือกตัดผ่ำนจุดตัดแหล่งน้ ำทำงธรรมชำติ (จุดตัด) 
- ผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน ซึ่งพิจำรณำในประเด็นแนว

เส้นทำงเลือกตัดผ่ำนใกล้เคียงจ ำนวนพื้นที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วัดและโรงเรียน (แห่ง) 
- ผลกระทบต่อกำรคมนำคม ซึ่งพิจำรณำในประเด็นแนวเส้นทำงเลือกตัดผ่ำนทำงหลวงสำย

หลัก รองและถนนท้องถิ่น (จุดตัด) 
- ผลกระทบต่อกำรโยกย้ำยและเวนคืน ซึ่งพิจำรณำในประเด็นแนวเส้นทำงเลือกตัดผ่ำนสิ่ง

ปลูกสร้ำง (หลัง) และท่ีดิน (ไร่)   
(ข) วิธีการให้คะแนน (Scaling) 

(1) เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ในตรวจสอบข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม จะพยำยำมประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมในรูปเชิง

ปริมำณหรือประเมินเป็นเชิงตัวเลขมำกที่สุด  เพ่ือจะได้น ำมำเปรียบเทียบคะแนนรวมของแต่ละแนวเส้นทำงเลือก
ของโครงกำร ท ำให้สำมำรถคัดเลือกแนวเส้นทำงเลือกโครงกำรที่เหมำะสมได้  

กำรให้คะแนนเกณฑ์ในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อม จะพิจำรณำจำกผลกระทบที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร ทั้งนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมแต่ละด้ำนที่ใช้ใน
กำรพิจำรณำจะได้รับผลกระทบจำกโครงกำรในลักษณะและควำมรุนแรงของผลกระทบที่แตกต่ำงกัน กำรให้
คะแนนในแต่ละปัจจัยจึงแตกต่ำงกัน ผลจำกกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิและผลกำรส ำรวจในภำคสนำม เกี่ยวกับ
ข้อจ ำกัดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่แนวเส้นทำงเลือกโครงกำร ซึ่งได้พิจำรณำปัจจัยสิ่งแวดล้อมในเขตทำง 
60 เมตรและในรัศมีจำกแนวกึ่งกลำงของแนวเส้นทำงเลือกออกไปทั้งสองข้ำงตลอดแนวเส้นทำงเลือก 500 เมตร 
โดยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประชำชนจ ำนวนมำกหรือมีควำมไวต่อกำรได้รับผลกระทบจะพิจำรณำให้
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ระดับคะแนนที่สูงกว่ำปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ จำกกำรก ำหนดเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น กำรให้คะแนนของแต่ละ
เกณฑ์รองของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้ำน มีดังนี้ 

- ผลกระทบด้านการโยกย้ายและการเวนคืน  พบว่ำ แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร
จะตัดผ่ำนสิ่งปลูกสร้ำงที่ต้องรื้อย้ำยและส่งผลให้สูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินไปเป็นถนนอย่ำงถำวร เนื่องจำกเป็นปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับประชำชน รวมทั้งเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่อำศัยของผู้ได้รับผลกระทบ  ทั้งนี้ พิจำรณำจำก
จ ำนวนสิ่งปลูกสร้ำงและจ ำนวนที่ดินในเขตทำง 60 เมตร ที่จะถูกแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรตัดผ่ำน ดังนั้น 
แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรที่เหมำะสมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้พ้ืนที่ในเขตทำงที่มีสิ่งปลูก
สร้ำงของประชำชน และควรผ่ำนพื้นที่ดินให้น้อยที่สุด  

- ผลกระทบต่อสภาพน้ าท่วมและอุทกวิทยาน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าผิวดิน และระบบ 
นิเวศน้ า พบว่ำ แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร จะตัดผ่ำนแหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่ คลองและล ำรำงสำธำรณะ อำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรระบำยน้ ำและลักษณะทำงอุทกวิทยำ กำรกีดขวำงทำงน้ ำ คุณภำพน้ ำและ
นิเวศวิทยำทำงน้ ำ ดังนั้น  แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรที่เหมำะสมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ ควรตัดผ่ำนคลองและ 
ล ำรำงสำธำรณะให้น้อยที่สุด 

- ผลกระทบต่อการคมนาคม  แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรจะตัดทำงหลวงสำย
หลัก ทำงหลวงสำยรอง และถนนท้องถิ่น อำจมีผลกระทบต่อกำรใช้ประโยชน์ ระบบคมนำคมในท้องถิ่นของ
ประชำชน  ดังนั้นแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรที่เหมำะสมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ ควรหลีกเลี่ยงจุดตัดของทำง
หลวงสำยหลัก ทำงหลวงสำยรอง และถนนในท้องถิ่นให้มำกท่ีสุด  

- ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ดังกล่ำวจะพิจำรณำจำกจ ำนวนพ้ืนที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร ได้แก่ 
วัดและโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรในรัศมีจำกแนวกึ่งกลำงของแนวเส้นทำงออกไปทั้งสอง
ข้ำงทำงตลอดแนวเส้นทำงเลือก 500 เมตร ดังนั้น แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรที่เหมำะสมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
คือ ควรหลีกเลี่ยงให้แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรอยู่ห่ำงจำกพ้ืนที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มำกที่สุด 

(2) เกณฑ์การก าหนดระดับผลกระทบและค่าตัวคูณ (Multiplying Factor)  
กำรประเมินระดับผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ เพ่ือจะน ำไปใช้เป็นเกณฑ์ในกำร

คัดเลือกรูปแบบโครงกำร  ได้ด ำเนินกำรโดยคณะผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำง ๆ  ซึ่งได้ก ำหนดระดับผลกระทบในแต่ละ
ช่วงที่ต่อเนื่องกัน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ไม่มีผลกระทบหรือผลกระทบต่ ำมำกจนถึงมีผลกระทบสูงมำก ส่วน
ค่ำตัวคูณได้ก ำหนดให้สอดคล้องกับกำรแบ่งช่วงระดับผลกระทบดังกล่ำวข้ำงต้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 0.2,  
0.4,  0.6, 0.8  และ 1.0 ซึ่งค่ำตัวคูณดังกล่ำวจะเป็นเครื่องที่บ่งชี้ว่ำข้อมูลแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละแนวเส้นทำง
เลือกของโครงกำรมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมมำกน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ในกำรคัด เลือกรูปแบบโครงกำร ซึ่งระดับ
ผลกระทบที่ได้จะเป็นเพียงผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเฉพำะในกำรเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ตำมแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรทั้ง 4 แนวทำงเลือกเท่ำนั้น ส่วนผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำ
โครงกำรต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั้น ได้จำกกำรศึกษำกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของแนวเส้นทำง
เลือกของโครงกำร ซึ่งจำกผลดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส ำคัญนั้นจะได้รับผลกระทบทำงลบ
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ตั้งแต่ระดับปำนกลำงขึ้นไป (Magnitude : M เท่ำกับ-2 และ-3) และค่ำควำมส ำคัญของผลกระทบตั้งแต่ระดับ
ระดับปำนกลำงขึ้นไป (Importance : I เท่ำกับ 2 และ 3) ดังนั้น สรุประดับผลกระทบและค่ำตัวคูณที่น ำไปใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรคัดเลือกมีดังนี้ 

 
ระดับผลกระทบในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อม ค่าตัวคูณ (Multiplying Factor) 

 ไม่มีผลกระทบ 

 มีผลกระทบต่ ำ 

 มีผลกระทบปำนกลำง 

 มีผลกระทบสูง 

 มีผลกระทบสูงที่สุด 

1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 

 
(3) วิธีการให้คะแนน 

วิธีกำรให้คะแนนเริ่มตั้งแต่ภำยหลังจำกได้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำร
คัดเลือกด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรศึกษำกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้ว ซึ่งได้พิจำรณำถึง
ควำมแตกต่ำงกันของข้อมูลในเชิงปริมำณในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้วย โดยในกำรตรวจสอบข้อมูลในแต่ละปัจจัย
สิ่งแวดล้อมตำมแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร ทั้ง 4 แนวทำงเลือก  เนื่องจำกมีข้อมูลเป็นจ ำนวนมำก จึงจะจัด
ข้อมูลเป็นช่วงๆ โดยแบ่งข้อมูลเป็น 5 ช่วง เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบและค่ำตัวคูณ ดังกล่ำวไว้ในหัวข้อ 
(2) ข้ำงต้น เมื่อได้แบ่งช่วงข้อมูลแล้วจึงตรวจสอบข้อมูลในแต่ละแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรว่ำอยู่ในช่วงใดบ้ำง 
เมื่อทรำบช่วงของข้อมูลแล้ว จะประเมินระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ออกมำได้  ซึ่งระดับผลกระทบดังกล่ำว
จะได้ค่ำตัวคูณนั้น ๆ โดยค่ำตัวคูณจะเป็นเครื่องที่บ่งชี้ว่ำในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละแนวเส้นทำงเลือกของ
โครงกำรมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมมำกน้อยเพียงใดแล้วน ำค่ำตัวคูณไปคูณกับคะแนนเต็มในแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ เมื่อได้คะแนนรวมของแต่ละแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรแล้วจะน ำเอำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวมำพิจำรณำ
ร่วมกับกำรศึกษำด้ำนปัจจัยวิศวกรรมและกำรจรำจรและปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุน ท ำให้กำรพิจำรณำ
คัดเลือกแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรได้ แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำรเพียงแนวเส้นทำงเดียวที่คำดว่ำจะมีควำมเป็นไป
ได้ในเชิงวิศวกรรมและมีควำมคุ้มค่ำด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุนสูงที่สุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ต่อไป 

ทั้งนี้ แนวเส้นทางเลือกทั้ง 4 แนว จะถูกน ามาพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัย 
โดยผลของการประเมินหากแนวเส้นทางใดมีผลรวมของคะแนนรวมกันสูงที่สุด จะสรุปได้ว่า แนวเส้นทางเลือก 
เส้นนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปศึกษาออกแบบและวิเคราะห์ความคุ้มทุนต่อไป 
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9. งานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ กำรศึกษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) และกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้น
รำยละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE)  
มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 37 ปัจจัย ครอบคลุมองค์ประกอบทำงสิ่งแวดล้อม  รวม 4 ประเภท คือ ทรัพยำกร 
ทำงกำยภำพ ทรัพยำกรทำงชีวภำพ คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต และคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จำกผล
กำรศึกษำดังกล่ำว พบว่ำ มีทั้งหมด 13 ปัจจัย ได้แก่ น้ ำผิวดิน อำกำศและบรรยำกำศ เสียง ควำมสั่นสะเทือน 
ระบบนิเวศ (ระบบนิเวศน้ ำ) กำรคมนำคมขนส่ง กำรควบคุมน้ ำท่วมและกำรระบำยน้ ำ เกษตรกรรม กำรใช้ที่ดิน 
เศรษฐกิจและสังคม กำรโยกย้ำยและกำรเวนคืน กำรสำธำรณสุข และประวัติศำสตร์และโบรำณคดี  โดยสำมำรถ
สรุปผลกระทบที่ส ำคัญของแต่ละปัจจัยได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 9-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ ลักษณะผลกระทบท่ีส าคัญ 
1. น้ ำผิวดิน ก่อสร้ำง - กำรตอกเสำเข็มเพื่อท ำตอม่อรองรับโครงสร้ำงสะพำนอำจก่อให้เกิดกำรกีดขวำง 

ทำงน้ ำและเปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรไหลของน้ ำ 
- กำรเปิดหน้ำดินเตรียมพื้นที่ งำนผิวทำงลำดยำง/คอนกรีต และงำนโครงสร้ำงและ

งำนระบบระบำยน้ ำ อำจท ำให้แหล่งน้ ำธรรมชำติมีควำมขุ่นเพิ่มมำกขึ้น และ 
อำจเกิดครำบน้ ำมันลอยบนผิวน้ ำท ำให้ปริมำณออกซิเจนละลำยมีค่ำต่ ำ 

2. อ ำ ก ำ ศ แ ล ะ
บรรยำกำศ 

ก่อสร้ำง - กำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง สำรมลพิษจำกอุปกรณ์ เครื่องจักร และพำหนะที่ใช้ 
ในกำรก่อสร้ำง 

 ด ำเนินกำร - กำรเพิ่มขึ้นของมลพิษทำงอำกำศ เช่น CO NO2 จำกยำนพำหนะและเครื่องจักรที่ใช้
ในกำรด ำเนินโครงกำรต่อพ้ืนท่ีอ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อม 

3. เสียง ก่อสร้ำง - ระดับควำมดังของเสียงที่เกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์และกำรท ำงำนของเครื่องจักรในกำร
ก่อสร้ำง 

ด ำเนินกำร - ระดับควำมดังของเสียงจำกปริมำณกำรจรำจรจำกรถยนต์ 
4. ควำมสั่นสะเทือน ก่อสร้ำง - ระดับควำมสั่นสะเทือนจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เช่น กำรก่อสร้ำงสะพำน ตอม่อ 

กำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง และกำรท ำงำนของเครื่องจักร เป็นต้น 
ด ำเนินกำร - ระดับควำมรุนแรงของควำมสั่นสะเทือนจำกปริมำณกำรจรำจรจำกรถยนต์ 

โดยเฉพำะหำกมีระดับสูงพอและเกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. ระบบนิเวศ (ระบบ
นิเวศน้ ำ) 

ก่อสร้ำง - ผลกระทบต่อระบบนิเวศทำงน้ ำ กำรรบกวนกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น้ ำ 

6. กำรคมนำคมขนส่ง ก่อสร้ำง - กำรกีดขวำงหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรสัญจร/กำรจรำจร ของโครงข่ำยเส้นทำง
คมนำคมหลัก และโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมในท้องถิ่น 

ด ำเนินกำร - เพิ่มทำงเลือกในกำรเดินทำงที่ให้ควำมสะดวก รวดเร็ว และมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น 
7. กำรควบคุมน้ ำท่วม
และกำรระบำยน้ ำ 

ก่อสร้ำง - กำรกีดขวำงกำรไหลของน้ ำ เปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรไหลของน้ ำ และลดประสิทธิภำพ 
กำรระบำยน้ ำตำมสภำพธรรมชำติ ระบบควบคุมน้ ำท่วมและกำรระบำยน้ ำที่มีอยู่เดิม 
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ตารางท่ี 9-1 สรุปผลกระทบที่ส าคัญของแต่ละปัจจัย (ต่อ) 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ ลักษณะผลกระทบท่ีส าคัญ 
8. เกษตรกรรม ก่อสร้ำง - กำรสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่ตั้งหน่วยงำนก่อสร้ำง ทำงช่ัวครำว และ

สูญเสียพื้นท่ีเกษตรบริเวณเขตทำง 
9. กำรใช้ที่ดิน ก่อสร้ำง - กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินจำกสภำพปัจจุบัน 
 ด ำเนินกำร - มีแนวโน้มที่รำคำที่ดินจะขยับตัวสูงข้ึน และมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองมำกขึ้น 
10. เศรษฐกิจและสังคม ก่อนก่อสร้ำง - กำรเวนคืนที่ดินอำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชน 

ก่อสร้ำง - กิจกรรมกำรก่อสร้ำงอำจส่งผลต่อเกษตรกรสูญเสียพื้นที่ท ำกิน และกระทบต่อกำร
เดินทำงไม่สะดวก 

ด ำเนินกำร - กำรเดินทำงและกำรขนส่งสะดวกมำกยิ่งขึ้น คำดว่ำเศรษฐกิจของชุมชนมีแนวโน้ม
ขยำยตัวมำกขึ้น 

11. กำรโยกย้ ำยและ
กำรเวนคืน 

ก่อนก่อสร้ำง - ประชำชนที่อยู่ตำมแนวเส้นทำงของโครงกำร สูญเสียที่ดินและทรัพย์สินของ
ประชำชน ต้องรื้อย้ำยสิ่งปลูกสร้ำง 

12. กำรสำธำรณสุข ก่อสร้ำง - กำรเพิ่มขึ้นของมลพิษทำงอำกำศ ระดับเสียง และควำมเดือดร้อนร ำคำญ ซึ่งเป็น
สำเหตุของปัญหำสุขภำพอนำมัยของประชำชน 

13. ประวัติศำสตร์และ
โบรำณคดี 

ก่อสร้ำง - กิจกรรมกำรก่อสร้ำงก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือนและฝุ่นฟุ้งกระจำยที่เกิดจำกกำร
ขนส่งวัสดุ อำจส่งผลกระทบต่อต่อโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุท่ีมีควำมส ำคัญ 

ด ำเนินกำร - ผลกระทบต่อโบรำณสถำนในด้ำนควำมสั่นสะเทือนจำกปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น
บนถนนท้องถิ่น 

 
10. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไว้ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำโครงกำร 
เพ่ือน ำเสนอข้อมูลรำยละเอียดและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรให้กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ในพ้ืนที่ได้รับทรำบ และเปิด
โอกำสในกำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่โครงกำร เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษ ำ
โครงกำรให้เหมำะสมและมีผลกระทบต่อประชำชนได้น้อยที่สุด โดยในช่วงที่ผ่ำนมำที่ปรึกษำได้ด ำเนินงำนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนแล้ว ดังแสดงในตารางท่ี 10-1 
 
 
 
 
 
 
  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
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ตารางที่ 10-1 ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 
วัน เดือน ปี ภาพการด าเนินงาน 

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่
ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่: โดยได้
เข้ำพบนำยธ ำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สงขลำ ร่วมด้วยนำยค ำรณ สินธุระหัฐ และ 
นำยสุรินทร์ แก้วคีรี รองผู้อ ำนวยกำรแขวงกำร
ทำงสงขลำ และนำงพำริสำ จั่นนุ้ย วิศวกรโยธำ
ช ำนำญกำรพิเศษ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษำ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00น. 
ณ ศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ ที่ผ่ำนมำ 

 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการเข้าพบนายธ ารงค์ เจริญกุล  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

2. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1): 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2558 ณ ห้องทำนตะวัน 
ชั้น 1 โรงแรมหำดใหญ่พำรำไดส รีสอร์ท  อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ที่ผ่ำนมำ โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น 146 คน  

 
 
 
 
 
 
 

นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และนางพาริสา จั่นนุ้ย 

วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง กล่าวรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการประชุม 

 โดยกิจกรรมกำรมส่วนร่วมของประชำชนในช่วงที่ผ่ำนมำ ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดประชุมปฐมนิเทศ
โครงกำร (สัมมนำ ครั้งที่ 1) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2558 เวลำ 8.30-12.00 น. ณ ห้องทำนตะวัน ชั้น 1 
โรงแรมหำดใหญ่พำรำไดส รีสอร์ท  อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทั้งสิ้นจ ำนวน  
146 คน และได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญที่จะน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำ
ประกอบกำรศึกษำโครงกำร ดังแสดงในตารางท่ี 10-2 
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ตาราง 10-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
(สัมมนา ครั้งที่ 1) 

ประเด็น ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้ำนวิศวกรรม - กำรออกแบบขอให้ค ำนึงจุดกลับรถ (U-Turn) โดย

ออกแบบให้รองรับกำรใช้งำน ควำมสะดวก และ
ควำมปลอดภัย ลดอุบัติเหตุของชุมชนในพื้นที  

- ทำงโครงกำรจะด ำเนินกำรออกแบบตำม
มำตรฐำนทำงหลวง และจะพิจำรณำใน
ประเด็นจุดกลับรถ/กำรสัญจรยวดยำนของ
ถนนท้องถิ่นที่ทำงเลี่ยงเมืองตัดผ่ำนเป็น
กรณีๆ เพื่อให้มีควำมสะดวกปลอดภัย และ
ลดอุบัติ เหตุที่จะเกิดขึ้นบริเวณที่ตัดผ่ำน
ชุมชน 

 - กำรศึกษำควรที่จะพิจำรณำให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำพื้นท่ี กำรใช้ที่ดิน และผังเมืองรวมหำดใหญ่
หรือผังเฉพำะของแต่ละพื้นท่ี 

- ทำงโครงกำรได้ด ำเนินกำรพิจำรณำควบคู่กับ
กำรศึกษำด้ ำนวิศวกรรมแล้ว  โดยกำร
รวบรวมร่ำงผังเมืองรวมเมืองหำดใหญ่ และ
ผังเฉพำะที่เกี่ยวข้อง มำพิจำรณำให้มีควำม
สอดคล้องกัน 

 - แนวเส้นทำงที่ตัดผ่ำนพ้ืนท่ีลุ่มต่ ำที่มีปัญหำน้ ำท่วม 
และพื้นที่น้ ำหลำกซึ่งเป็นพื้นที่ระบำยน้ ำลงทะเล 
อำทิ ต ำบลแม่ทอม ควรมีแนวทำงและรูปแบบที่
เหมำะสม 

- ขอบเขตงำนศึกษำครอบคลุมถึงกำรศึกษำ
ด้ำนอุทกวิทยำซึ่งที่ปรึกษำจะหำภำพกำร
ระบำยน้ ำของพื้นที่ลุ่มน้ ำอู่ตะเภำและพื้นที่ลุม่
น้ ำย่อยที่เกี่ยวข้อง อำทิ คลองต่ ำ คลองวำด 
เป็นต้น 

 - ทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่จะออกแบบเป็นทำง
ยกระดับหรือไม่ และมีกี่ช่องจรำจร 

- เป็นทำงหลวงบริกำรระดับดินตำมมำตรฐำน
ทำงหลวงขนำด 4 ช่องจรำจร ในอนำคต ที่
สำมำรถเช่ือมต่อกับทำงหลวงปัจจุบันได้
โดยสะดวก ก่อให้เกิดกำรพัฒนำท่ีดินสองข้ำง
ทำงได้ดี 

 - กำรออกแบบท่อระบำยน้ ำขอให้ออกแบบเป็นท่อ
สี่เหลี่ยม (Box Culvert) เพรำะจะระบำยน้ ำได้ดีกว่ำ
ท่อกลม 

- กำรเลือกใช้อำคำรระบำยน้ ำที่เหมำะสม
ขึ้นกับปริมำณน้ ำที่ต้องกำรระบำย สภำพ
พื้นที่และร่องน้ ำเดิม และวัตถุประสงค์กำรใช้
งำน ท่อระบำยน้ ำแบบท่อเหลี่ยมเป็นชนิด
หนึ่งที่จะเลือกใช้ นอกจำกโครงสร้ำงสะพำน 
และท่อกลม 

 - เห็นด้วยกับกำรมีโครงกำรทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่
ด้ำนทิศตะวันตก/ทิศเหนือ นอกจำกทำงเลี่ยงเมือง
หำดใหญ่ด้ำนทิศตะวันออก เพรำะจะช่วยแก้ไข
ปัญหำกำรจรำจรได้ดี 

- ทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ที่เป็นลักษณะของ
โครงข่ำยวงแหวนเป็นแนวคิดที่กรมทำงหลวง
ได้ เ ต รี ยมกำรรองรั บและแก้ ไขปัญหำ
กำรจรำจรของเมืองหำดใหญ่อนำคต 
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ตารางท่ี 10-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
(สัมมนา ครั้งที่ 1) (ต่อ) 

ประเด็น ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม - กำรออกแบบแนวเส้นทำงโครงกำร ขอให้

หลีกเลี่ยงพื้นที่ต ำบลควนลังเนื่องจำกเป็นพื้นที่
กำรเกษตรตำมผังเมืองควนลัง และมีลุ่มน้ ำจ ำนวน 
2 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ ำคลองตัด และลุ่มน้ ำคลองวำด 
และมีคลองสำยหลัก จ ำนวน 4 คลอง หำกเลี่ยง
ไม่ได้จะมีแผนหรือมำตรกำรป้องกันอย่ำงไรบ้ำง  

- โครงกำรจะต้องเช่ือมต่อกับทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่
ด้ำนทิศตะวันออกซึ่งมีจุดปลำยทำงอยู่ในพื้นที่ต ำบล
ควนลัง แนวเส้นทำงของโครงกำรจึงจ ำเป็นต้องผ่ำน
พื้นที่ต ำบลควนลัง ทั้งนี้ โครงกำรจะด ำเนินกำรส ำรวจ
พื้นที่และประเมินผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ต่อพื้นที่เกษตรกรรม ลุ่มน้ ำ และล ำคลองต่ำงๆ และจะ
ก ำหนดแผนหรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพื่อให้กำรพัฒนำ
โครงกำรเกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

 - ขอให้ค ำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น
ป่ำต้นน้ ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ แม่น้ ำ ล ำคลองวิถีชีวิต
ของประชำชน เป็นต้น 

- กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำรจะด ำเนินกำร
ประเมินผลกระทบครอบคลุมทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนัก
สิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กรมทำงหลวง 
ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ห่วงกังวลด้วย ทั้งนี้ โครงกำร 
จะก ำหนดแผนหรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำร
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

 - ขอให้หลีกเลี่ยงกำรตัดต้นไม้ขนำดใหญ่ในพื้นที่
โครงกำร 

- โครงกำรจะตัดต้นไม้เฉพำะในเขตทำงเท่ำที่จ ำเป็น
เท่ำนั้น และจะพิจำรณำล้อมต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้เด่น 
หรือไม้หำยำก หรือไม้ที่มีคุณค่ำต่อชุมชน เพื่อน ำไป
ปลูกในพ้ืนท่ีที่เหมำะสมต่อไป  

ด้ำนกำรมสี่วนร่วม
ของประชำชน 

- ขอให้จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นทุกต ำบลใน
พื้นที่ศึกษำโครงกำร และขอให้ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลโครงกำรให้ประชำชนในพื้นที่รับทรำบ 
เพื่อให้เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น 

- ได้มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรโดยกำรติดประกำศ
บนบอร์ดประชำสัมพันธ์ในหน่วยงำนรำชกำรและ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี และทำงเว็บไซต์
โ ค ร งก ำร  www.hatyaibypass-west.com ซึ่ ง จะ เสนอ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลำกำรศึกษำ 

 - เสนอให้จัดประชุมกลุ่มย่อยที่โรงเรียนหำดใหญ่รัฐ
ประชำสรรค์ เทศบำลเมืองควนลัง เนื่องจำก
สถำนที่และกำรเดินทำงสะดวก อีกทั้งอยู่ในพื้นที่
ศึกษำโครงกำรประชำชนสำมำรถเดินทำงเข้ำร่วม
ประชุมได้สะดวก 

- ที่ปรึกษำจะรับไปพิจำรณำเพื่อจัดท ำแผนกำรมี 
ส่วนร่วมของประชำชนต่อไป 
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11. แผนการด าเนนิงานในขั้นต่อไป 
1)     การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง  
 ที่ปรึกษำด ำเนินกำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในปีอนำคต และวิเครำะห์ระดับกำรให้บริกำรในส่วน

ปริมำณจรำจรบนช่วงถนน เพ่ือเสนอแนะจ ำนวนช่องจรำจรที่เหมำะสมของโครงกำร  
  2) การศึกษาด้านวิศวกรรม  
 จะด ำเนินกำรส ำรวจอุปสรรคสิ่งกีดขวำงตำมแนวเส้นทำงเลือกทั้ง 4 แนว และท ำกำรออกแบบ  

เชิงหลักกำร พร้อมรูปแบบตำมแนวเส้นทำงเลือก เพ่ือท ำกำรประมำณรำคำค่ำลงทุนและศึกษำปัจจัย  
ด้ำนวิศวกรรม เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรเปรียบเทียบและคัดเลือกแนวเส้นทำงที่เหมำะสม 

 ภำยหลังจำกที่ได้แนวเส้นทำงที่เหมำะสม 1 เส้นทำง ก็จะท ำกำรส ำรวจและออกแบบเบื้องต้น 
เพ่ือประมำณรำคำค่ำลงทุนของโครงกำร ร่วมกับกำรศึกษำผลกระทบและก ำหนดมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
น ำไปสู่กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของโครงกำร โดยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 11-1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11-1 ข้ันตอนการออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรม 
 

3) การส ารวจและออกแบบเบื้องต้น 
จะด ำเนินกำรภำยหลังที่ได้ท ำกำรศึกษำคัดเลือกแนวเส้นทำงที่เหมำะสมและรูปแบบทำงแยกต่ำง

ระดับ ทั้งนี้จะมีรำยละเอียดโดยรวมของงำนศึกษำด้ำนวิศวกรรม ประกอบไปด้วย 
- จัดท าแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม จะจัดเตรียมแผนที่ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งโครงกำร  

เพ่ือเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย โดยกำรใช้แผนที่ 
ภูมิประเทศมำตรำส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหำร จะเป็นแผนที่ฐำนที่แสดงข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ เช่น โครงข่ำย
ทำงหลวง ล ำน้ ำ พ้ืนที่ชุมชน ซึ่งมีส่วนส ำคัญในงำนส ำรวจภำคสนำม รวมถึงภำพถ่ำยดำวเทียมควำมละเอียดสูง (High 
Resolution) ส ำหรับโครงกำรนี้เลือกใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมสี และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จำกงำนส ำรวจสภำพภูมิประเทศ

ทางเลือก/รูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ 

ออกแบบเบื้องต้น 

 งานทาง 

 งานโครงสร้าง สะพานข้ามทางแยก 

 ทางแยกต่างระดับ 

 งานโครงสร้างชั้นทาง 

 งานระบบระบายน้ า 

 

ประมาณราคาและต้นทุนโครงการ 

ส ารวจเพ่ือการออกแบบ 

- สภาพภูมิประเทศ 

- อสังหาริมทรัพย์

มาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ส ารวจตรวจสอบดิน
และแหล่งวัสด ุ

วิเคราะห์โครงการ 
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และอุปสรรคสิ่งกีดขวำงท ำให้ได้แผนที่ฐำน (Base map) ที่สำมำรถแสดงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงและระบบสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ สำมำรถมองเห็นภำพรวมทั้งโครงกำร  

- งานส ารวจอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง กำรส ำรวจเพ่ือเก็บรำยละเอียดข้อมูลของอุปสรรคและสิ่ง
กีดขวำง (Obstruction Survey) ให้ครอบคลุมบริเวณแถบพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด จะท ำให้สำมำรถประเมินและ
วิเครำะห์ทำงเลือกที่เป็นไปได้ของโครงกำรได้เนื่องจำกในบำงครั้งไม่สำมำรถที่จะรื้อย้ำยสิ่งกีดขวำงบำงประเภท
ออกไปได้เนื่องจำกเป็นสถำนที่ ซึ่งมีควำมส ำคัญมำกหรือเป็นอำคำรขนำดใหญ่ เช่น สถำนที่รำชกำร วัด โรงเรียน 
ศำสนสถำน เป็นต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องหลีกเลี่ยงลดผลกระทบ ดังนั้นควำมละเอียดถูกต้องทำงด้ ำน
ต ำแหน่งของสิ่งกีดขวำงเหล่ำนั้นจึงมีควำมส ำคัญโดยใช้แผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียมที่ร่วมกับกำรส ำรวจในภูมิประเทศ
จริงเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง ตลอดจนระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ รวมทั้งถนน และซอย
ต่ำงๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีโครงกำร ท ำให้สำมำรถหลบเลี่ยงพ้ืนที่และข้อจ ำกัดดังกล่ำวได้ใกล้เคียงท่ีสุด 

- งานส ารวจสภาพภูมิประเทศ กำรจัดท ำหมุดควบคุมทั้งทำงรำบและทำงดิ่งครอบคลุมพ้ืนที่
โครงกำรทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้อ้ำงอิงในกำรเก็บรำยละเอียดสภำพภูมิประเทศ  ตำมแนวเส้นทำง 
ภำยหลังจำกที่ได้ผลสรุปแนวเส้นทำงที่เหมำะสม เพ่ือใช้ในกำรออกแบบเบื้องต้นงำนทำงด้ำนวิศวกรรม ได้แก่  
งำนทำง งำนสะพำน เป็นต้น 

- งานส ารวจตรวจสอบดินและวัสดุ จะเป็นกำรส ำรวจเจำะดินโครงสร้ำงคันทำง และฐำนรำก
งำนโครงสร้ำงสะพำน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรออกแบบ รวมถึง กำรส ำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้ำง  
เพ่ือใช้ในกำรประเมินรำคำต้นทุนก่อสร้ำงโครงกำร ซึ่งต้องมีปริมำณและแหล่งวัสดุที่เพียงพอ 

- การศึกษาด้านอุทกวิทยาและการระบายน้ า จะเป็นกำรศึกษำกำรระบำยน้ ำและปัญหำน้ ำท่วม
ในพ้ืนที่โครงกำร เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรขยำยปรับปรุงและก ำหนดรูปแบบกำรระบำยน้ ำของชนิดของอำคำร
ระบำยน้ ำของโครงกำร 

- การออกแบบเบื้องต้น จะเป็นกำรน ำเอำผลของกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมจรำจรและขนส่ง ผล
กำรส ำรวจภูมิประเทศ รวมถึงผลกำรส ำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ มำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือท ำกำรออกแบบ
เบื้องต้น โดยจะท ำกำรก ำหนดมำตรฐำนที่ใช้ออกแบบก ำหนดช่องจรำจรและระดับกำรให้บริกำร จำกผลกำรศึกษำ
ด้ำนวิศวกรรมจรำจรและขนส่ง ท ำให้ทรำบรูปแบบของโครงกำรที่มีจ ำนวนช่องจรำจรที่เหมำะสม โครงสร้ำงชั้น
ทำง โครงสร้ำงสะพำนและอำคำรระบำยน้ ำที่สอดคล้องกับปริมำณจรำจรและขนส่งส ำหรับโครงกำร 

- การค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา รวมถึงกำรลงทุนของโครงกำร ได้แก่ 
ค่ำชดเชยอสังหำริมทรัพย์ ค่ำลงทุน มำตรกำรด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  
รวบรวมและส ำรวจข้อมูลเพ่ิมเติมทำงด้ำนทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมตำมและคุณค่ำในด้ำนต่ำงๆของ

แนวเส้นทำงโครงกำร เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนเพ่ิมเติมในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและกำรคัดเลือก
รูปแบบทำงเลือกที่เหมำะสมของโครงกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์ (Final 
IEE) ต่อไป 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม   
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 

 
 

 
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)                            38 

5) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำทำงเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม  

(กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) และติดประกำศประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงกำรให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
รวมถึงกำรจัดกำรประชุมสรุปผลกำรคัดเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม (สัมมนำ ครั้งที่ 2)  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรโครงกำร โดยเฉพำะแนวเส้นทำงที่ได้รับคัดเลือกรูปแบบกำรพัฒนำที่เหมำะสมของ
โครงกำร และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำโครงกำร 
  
12. สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 
ส านักแผนงาน กรมทางหลวง 
โทรศัพท์ : 0-2354-6557 

 
บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
คุณเทิดศักดิ์   พ่วงจินดำ 
ต ำแหน่ง : ผู้จัดกำรโครงกำร   
โทรศัพท์ : 0-2318-7235 
E-mail :  chotichinda@mouchel.co.th 

 
บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จ ากัด  
คุณบรรพต  เจริญสัตยธรรม   
ต ำแหน่ง :  รองผู้จัดกำรโครงกำร 
โทรศัพท์ : 0-2938-3895 
E-mail :  sine.preeyaporn@gmail.com 

 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
คุณภัทรศยำ   แก้วมณี  
ต ำแหน่ง : นักสังคมสิ่งแวดล้อม       
โทรศัพท์ :  0-2361-7451 ต่อ 308 
E-mail :  phattrasaya.k@uaeconsultant.co.th 

 

เว็บไซต์โครงการ  www.hatyaibypass-west.com  


