
กันยายน 2559

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จํากัด



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) I 
 

ก ำหนดกำรประชมุหำรือมำตรกำรปอ้งกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม (กลุม่ย่อย ครั้งที ่2) 
กำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ ่
วันพุธที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลคูเต่ำ เทศบำลต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสำร และรับอำหำรว่ำง 

09.00-09.15 น. กล่ำวรำยงำน 

โดย ผู้แทนกรมทำงหลวง 

 กล่ำวเปิดกำรประชุม 

โดย นำยอ ำเภอหำดใหญ่ หรือผู้แทน 

09.15-10.30 น. คณะที่ปรึกษำน ำเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร   

 รำยละเอียดภำพรวมของโครงกำร และกำรศึกษำด้ำนกำรจรำจรและขนส่ง 

โดย นำยเทิดศักดิ์ พ่วงจินดำ ผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำแนวเส้นทำงและรูปแบบของโครงกำร 

โดย นำยบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โดย นำยบรรจง เล็กเจริญกุล  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

โดย นำงสำวกฤติกำ  บุณยชำติพิสุทธิ์  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

10.30-11.45 น. รับฟังควำมคิดเห็นและตอบข้อซักถำม 

11.45-12.00 น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ปิดกำรประชุม 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) II 
 

ก ำหนดกำรประชมุหำรือมำตรกำรปอ้งกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม (กลุม่ย่อย ครั้งที ่2) 
กำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ ่
วันพุธที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมศำลำประชำคมอ ำเภอบำงกล่ ำ ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงกล่ ำ อ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ 

13.30-14.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสำร และรับอำหำรว่ำง 

14.00-14.15 น. กล่ำวรำยงำน 

โดย ผู้แทนกรมทำงหลวง 

 กล่ำวเปิดกำรประชุม 

โดย นำยอ ำเภอบำงกล่ ำ หรือผู้แทน 

14.15-15.00 น. คณะที่ปรึกษำน ำเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร   

 รำยละเอียดภำพรวมของโครงกำร และกำรศึกษำด้ำนกำรจรำจรและขนส่ง 

โดย นำยเทิดศักดิ์ พ่วงจินดำ ผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำแนวเส้นทำงและรูปแบบของโครงกำร 

โดย นำยบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โดย นำยบรรจง เล็กเจริญกุล  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

โดย นำงสำวกฤติกำ  บุณยชำติพิสุทธิ์  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

15.00-16.15 น. รับฟังควำมคิดเห็นและตอบข้อซักถำม 

16.15-16.30 น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ปิดกำรประชุม 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) III 
 

ก ำหนดกำรประชมุหำรือมำตรกำรปอ้งกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม (กลุม่ย่อย ครั้งที ่2) 
กำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ ่
วันพฤหัสบดีที ่8 กันยำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสำร และรับอำหำรว่ำง 

09.00-09.15 น. กล่ำวรำยงำน 

โดย ผู้แทนกรมทำงหลวง 

 กล่ำวเปิดกำรประชุม 

โดย นำยอ ำเภอบำงกล่ ำ หรือผู้แทน 

09.15-10.30 น. คณะที่ปรึกษำน ำเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร   

 รำยละเอียดภำพรวมของโครงกำร และกำรศึกษำด้ำนกำรจรำจรและขนส่ง 

โดย นำยเทิดศักดิ์ พ่วงจินดำ ผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำแนวเส้นทำงและรูปแบบของโครงกำร 

โดย นำยบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โดย นำยบรรจง เล็กเจริญกุล  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

โดย นำงสำวกฤติกำ  บุณยชำติพิสุทธิ์  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

10.30-11.45 น. รับฟังควำมคิดเห็นและตอบข้อซักถำม 

11.45-12.00 น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ปิดกำรประชุม 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) IV 
 

ก ำหนดกำรประชมุหำรือมำตรกำรปอ้งกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม (กลุม่ย่อย ครั้งที ่2) 
กำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ ่
วันพฤหัสบดีที ่8 กันยำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมอำจำรย์เชื้อ ศรีระสันต์ โรงเรียนหำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

13.30-14.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสำร และรับอำหำรว่ำง 

14.00-14.15 น. กล่ำวรำยงำน 

โดย ผู้แทนกรมทำงหลวง 

 กล่ำวเปิดกำรประชุม 

โดย นำยอ ำเภอหำดใหญ่ หรือผู้แทน 

14.15-15.00 น. คณะที่ปรึกษำน ำเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร   

 รำยละเอียดภำพรวมของโครงกำร และกำรศึกษำด้ำนกำรจรำจรและขนส่ง 

โดย นำยเทิดศักดิ์ พ่วงจินดำ ผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำแนวเส้นทำงและรูปแบบของโครงกำร 

โดย นำยบรรพต เจริญสัตยธรรม  รองผู้จัดกำรโครงกำร 

 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โดย นำยบรรจง เล็กเจริญกุล  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

โดย นำงสำวกฤติกำ  บุณยชำติพิสุทธิ์  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

15.00-16.15 น. รับฟังควำมคิดเห็นและตอบข้อซักถำม 

16.15-16.30 น. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ปิดกำรประชุม 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) V 
 

สำรบัญ 

หน้ำ 
1 หลักการและเหตุผล 1 
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 
3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 2 
4 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 3 
5 การศึกษาด้านจราจรและขนส่ง 5 
6 แนวเส้นทางและรูปแบบของโครงการ 9 
7 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 34 
8 การมีส่วนร่วมของประชาชน 54 
9 แผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 58 
10 สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 58 
 

สำรบัญตำรำง 

หน้ำ 
ตารางที่ 4-1 พ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 
ตารางที่ 5-1 ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนโครงการ กรณีก่อสร้างเป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร 7 
ตารางที่ 5-2 ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนโครงการ กรณีก่อสร้างเป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร 7 
ตารางที่ 5-3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ทางแยกสัญญาณไฟจราจรที่ปีคาดการณ์ต่างๆ 8 
ตารางที่ 5-4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ทางแยกต่างระดับกรณีก่อสร้างสะพานข้าม/ทางลอด  

ทางแยกในแนวทางหลวงสายหลักท่ีปีคาดการณ์ต่างๆ 9 
ตารางที่ 6-1 รูปแบบถนนโครงการ 11 
ตารางที ่6-2 แสดงต าแหน่งทางลอดและจุดกลับรถของถนนโครงการ 29 
ตารางที่ 6-3 แสดงต าแหน่งและรายละเอียดท่อระบายน้ าคอนกรีต 32 
ตารางที่ 6-4 แสดงต าแหน่งและรายละเอียดของท่อเหลี่ยมคอนกรีต 33 
ตารางที่ 6-5 แสดงต าแหน่งและรายละเอียดของสะพานข้ามคลอง 33 
ตารางที่ 7-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 36 
ตารางที่ 8-1 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 54 
ตารางที่ 8-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 56 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) VI 
 

สำรบัญรูป 

หน้ำ 
รูปที่ 4-1 พ้ืนที่ศึกษาโครงการ 4 
รูปที่ 5-1 ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนกรณีไม่มีโครงการ 5 
รูปที่ 5-2 ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนกรณีมีโครงการ 6 
รูปที่ 5-3 จุดตัดทางแยกท้ัง 4แห่ง 8 
รูปที่ 6-1 แนวเส้นทางของโครงการ 13 
รูปที่ 6-2 รูปแบบถนนโครงการ 14 
รูปที่ 6-3 ต าแหน่งจุดตัดทางแยกต่างระดับและสะพานข้ามทางแยก 18 
รูปที่ 6-4 รูปแบบสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4135 20 
รูปที่ 6-5 รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางแยกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย (SPUR LINE) 21 
รูปที่ 6-6 รูปแบบสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4287 23 
รูปที่ 6-7 รูปแบบสะพานข้ามจุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 24 
รูปที่ 6-8 รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 25 
รูปที่ 6-9 รูปแบบสะพานข้ามทางรถไฟสายใต้ 26 
รูปที่ 6-10 รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 414 27 
รูปที่ 6-11 ทัศนียภาพทางลอดถนนท้องถิ่น 28 
รูปที่ 6-12 พ้ืนที่รับน้ าของทางเลี่ยงเมือง 31 
รูปที่ 6-13 ปริมาณน้ าที่ต้องระบาย 32 
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เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ ่

 

1 หลักการและเหตุผล 

 อ ำเภอหำดใหญ่ เป็นอ ำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลำ ได้รับกำรจัดตั้งเป็นเทศบำลนครหำดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่
ที่สุดของภำคใต้ตอนล่ำง หำดใหญ่มีชื่อเสียงในหลำยด้ำน อำทิ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยเฉพำะในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจำกประเทศมำเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นเมืองที่มีกำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจสูงมำก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงไทยกับมำเลเซีย ส่งผลให้ควำมต้องกำรในกำรเดินทำงสูงมำกยิ่งขึ้น 
เนื่องจำกโครงข่ำยทำงหลวงที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอหำดใหญ่ กับ อ ำเภอเมือง อ ำเภอรัตภูมิ 
และอ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ รวมถึงจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส ประกอบด้วยทำงหลวง
หมำยเลข 4, 43, 407 และ 414 ซึ่งในปัจจุบันกำรจรำจรในเขตตัวเมืองหำดใหญ่ มีสภำพกำรจรำจรติดขัด ประกอบ
ปัจจุบัน กรมทำงหลวงได้ด ำเนินกำรออกแบบทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนตะวันออก) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำย หำดใหญ่–ชำยแดนไทย–มำเลเซีย ดังนั้นในอนำคต 
หำกก่อสร้ำงถนนทั้งสองสำยแล้วเสร็จจะยิ่งท ำให้ปริมำณจรำจรเพ่ิมสูงมำกขึ้น ดังนั้ นเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนโครงข่ำยถนน จึงมีแนวควำมคิดที่จะก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนตะวันตก) เพ่ือให้เกิดเป็นโครงข่ำย
ถนนวงแหวนรอบเขตเมืองหำดใหญ่ที่มีควำมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นทำงเลือกส ำหรับผู้เดินทำงระยะไกลที่ไม่จ ำเป็น  
ต้องผ่ำนเข้ำเขตตัวเมืองหำดใหญ่ สำมำรถใช้ทำงเลี่ยงเมือง เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเดินทำงและ
ขนส่งสินค้ำ 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   
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 นอกจำกนี้ กรมทำงหลวงยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนมำเป็นหลักกำรในกำร
ท ำงำนเพ่ือลดผลกระทบอันเกิดจำกกำรพัฒนำโครงกำร ให้กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งเป็นผู้รับทรำบข้อมูลเกิดกำรรับรู้ เข้ำใจ 
เชื่อมั่น ยอมรับ และสนับสนุน เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ ำงรำบรื่น กรมทำงหลวง จึงได้ก ำหนดให้มี 
กำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประชำสัมพันธ์ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำโครงกำร โดยที่ผ่ำนมำ 
จัดให้มีกำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (สัมมนำ ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2558 กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ
ทำงเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน 2558 และกำรประชุม
สรุปผลกำรคัดเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม (สัมมนำ ครั้งที่ 2) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ 
ในครั้งนี้จัดให้มีกำรประชุมหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด และ
ร่ำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่ำงมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ที่ส ำคัญให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบ พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือน ำไปใช้พิจำรณำประกอบกำรศึกษำโครงกำรให้เหมำะสมและมีผลกระทบต่อประชำชนน้อยที่สุดต่อไป 

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือศึกษำคัดเลือกแนวเส้นทำงและรูปแบบกำรก่อสร้ำงที่เหมำะสมในกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ 
2.2 เพ่ือศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ โดยศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่จะมีผลต่อกำรวิเครำะห์สภำพจรำจร 
2.3 เพ่ือศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนวิศวกรรม โดยศึกษำแนวทำง และรูปแบบเบื้องต้นของถนนโครงกำร  

ให้เหมำะสมกับปริมำณจรำจรและสภำพพ้ืนที่ ตำมหลักวิศวกรรม ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.4 เพ่ือศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์สภำพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และด ำเนินกำรประเมินผลกระทบ  

ทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด (Environmental Impact Assessment ; EIA) พร้อมทั้งเสนอแนะ
มำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม มำตรกำรในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

2.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำโครงกำร รวมทั้ ง สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  
องค์กรเอกชน และทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

3.1 ลดปัญหำกำรจรำจรติดขัดบนทำงหลวงหมำยเลข 4, 43, 407 และ 414 ในเขตตัวเมืองหำดใหญ่ 
3.2 ช่วยให้กำรสัญจรของประชำชนในพื้นท่ี และผู้ใช้เส้นทำงมีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น  
3.3 รองรับกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณจรำจร และกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต  
3.4 เชื่อมโยงโครงข่ำยทำงหลวงระหว่ำงอ ำเภอหำดใหญ่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอรัตภูมิ และอ ำเภอสะเด ำ 

จังหวัดสงขลำ รวมถึงจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส  
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โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 3 
 

4 พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

พ้ืนที่ศึกษำครอบคลุม 3 อ ำเภอ ของจังหวัดสงขลำ ได้แก่ 1) อ ำเภอหำดใหญ่ ประกอบด้วย 4 ต ำบล ได้แก่ ต ำบล 
ควนลัง ทุ่งต ำเสำ ฉลุง และคูเต่ำ 2) อ ำเภอบำงกล่ ำ ประกอบด้วย 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลท่ำช้ำง บำงกล่ ำ และแม่ทอม  
3) อ ำเภอควนเนียง ประกอบด้วย 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบำงเหรียง รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 

ตารางท่ี 4-1 พื้นที่เป้าหมายการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 
1) สงขลำ 1) หำดใหญ่ 1) ควนลัง 1) ชุมชนบนควน 
   2) ชุมชนวัดเกำะ 
   3) ชุมชนบ้ำนกลำง 
   4) ชุมชนม่วงค่อม 
   5) ชุมชนทุ่งฝน 
   6) ชุมชนนพคล้ำย 
   7) ชุมชนแมนดำริน 
  2) ทุ่งต ำเสำ 8) หมู่ที่ 1 บ้ำนทุ่งเลียบ 
   9) หมู่ที่ 10 บ้ำนเกำะมวง 
  3) ฉลุง 10) หมู่ที่ 3 บ้ำนท่ำแร่  
   11) หมู่ที่ 4 บ้ำนหัวจักร 
   12) หมู่ที่ 5 บ้ำนไร่อ้อย  
  4) คูเต่ำ 13) หมู่ที่ 6 บ้ำนคูเต่ำ 
   14) หมู่ที่ 8 บ้ำนดอน 
   15) หมู่ที่ 9 บ้ำนหัวควำย 
   16) หมู่ที่ 10 บ้ำนบำงโทง 
 2) บำงกล่ ำ 5) บำงกล่ ำ 17) หมู่ที่ 2 บ้ำนบำงกล่ ำใต้ 
   18) หมู่ที่ 6 บ้ำนยวนยำง 
  6) ท่ำช้ำง 19) หมู่ที่ 4 บ้ำนหัวควน 
   20) หมู่ที่ 9 บ้ำนควนสูง 
   21) หมู่ที่ 10 บ้ำนยำงงำม 
   22) หมู่ที่ 18 บ้ำนป่ำยำง 
  7) แม่ทอม 23) หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองหิน 
   24) หมู่ที่ 3 บ้ำนหัวนอนวัด 
 3) ควนเนียง 8) บำงเหรียง 25) หมู่ที่ 7 บ้ำนบำงทิง 
   26) หมู่ที่ 9 บ้ำนคลองช้ำง 
   27) หมู่ที่ 11 บ้ำนแพรกสุวรรณ 
   28) หมู่ที่ 13 บ้ำนหน้ำควน 

รวม 1 จังหวัด 3 อ าเภอ 8 ต าบล 28 หมู่บ้าน/ชุมชน 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
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เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 4 
 

 

รูปที่ 4-1 พื้นที่ศึกษาโครงการ 
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เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 5 
 

5 การศึกษาด้านจราจรและขนส่ง 

5.1 การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต 

ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรบนโครงข่ำยถนนโดยรอบพ้ืนที่โครงกำร ซึ่งเป็น
ส่วนส ำคัญในกำรพิจำรณำถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบนโครงข่ำยถนนบริเวณพ้ืนที่โดยรวม โดยปริมำณจรำจร  
ในบำงเส้นทำงอำจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงไปตำมกรณีคำดกำรณ์ต่ำงๆ เมื่อเปรียบเทียบปริมำณ
จรำจรกรณีไม่มีโครงกำร ในปี พ.ศ. 2584 พบว่ำ  

- ทล.4 ด้ำนตะวันตกและด้ำนใต้ รวมถึง ทล.43 และ ทล.4287 มีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
เพียงเล็กน้อยในกรณีที่มีโครงกำร 

- ทล.414 ซึ่งเป็นแนวเส้นทำงท่ีเชื่อมต่อจำก ทล.4 ด้ำนตะวันตกไปยังอ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ  
มีปริมำณจรำจรลดลง เนื่องจำกปริมำณจรำจรบำงส่วนเข้ำมำจะใช้บริกำรโครงกำร 

- ทล.407 เป็นแนวเส้นทำงที่เชื่อมต่อกับ ทล.4 จำกบริเวณอ ำเภอหำดใหญ่ไปยังอ ำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลำมีปริมำณจรำจรลดลงหำกมีกำรเปิดให้บริกำรโครงกำร 

- ทล.4135 เป็นเส้นทำงจำกตัวอ ำเภอหำดใหญ่มำยังสนำมบินหำดใหญ่ ซึ่งในกรณีที่มีโครงกำรฯ 
ปริมำณจรำจรบำงส่วนที่ใช้ ทล.4135 จะลดลงเนื่องจำกมีปริมำณจรำจรบำงส่วนใช้เส้นทำง
เลี่ยงเมืองโครงกำรฯ เช่น ปริมำณจรำจรจำก ทล.4 

โดยที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปริมำณจรำจรในกรณีที่ไม่มีโครงกำรและกรณีที่มีโครงกำร 
ดังแสดงผลในรูปที่ 5-1 และรูปที่ 5-2 

 
รูปที่ 5-1 ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนกรณีไม่มีโครงการ 
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รูปที่ 5-2 ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนกรณีมีโครงการ 

5.2 การวิเคราะห์สภาพจราจรบนเส้นทางโครงการเพื่อการออกแบบ 

กำรศึกษำระดับกำรให้บริกำรโดยแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็นกรณีออกแบบเป็นทำงหลวงขนำด  
2 ช่องจรำจร และกรณีออกแบบเป็นทำงหลวงขนำด 4 ช่องจรำจร เพ่ือศึกษำถึงประสิทธิภำพในกำรรองรับ
ปริมำณจรำจรในปีอนำคตต่ำงๆ โดยตำมเกณฑ์ที่ AASHTO แนะน ำส ำหรับกำรออกแบบทำงหลวงชำนเมืองซึ่ง
ไม่ควรมีระดับกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับ D ดังนั้น กำรวิเครำะห์ระดับกำรให้บริกำรของโครงกำรจะเป็น
ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรก ำหนดขนำดของช่องจรำจร และปีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องขยำยช่องจรำจรเพิ่มเติม 

ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรให้บริกำรของถนนโครงกำร ในกรณีออกแบบเป็นทำงเลี่ยงเมือง
ขนำด 2 ช่องจรำจร โดยแบ่งกำรวิเครำะห์ออกตำมช่วงเส้นทำงที่ตัดกับทำงหลวงสำยส ำคัญ พบว่ำ มีระดับ  
กำรให้บริกำรอยู่ที่ระดับ B ในปีแรกท่ีเปิดให้บริกำรโครงกำรของถนนช่วง Spur Line Motorway – ทล.4287
และถนนช่วง ทล.4287 – ทล.4 และระดับกำรให้บริกำร C ปี พ.ศ.2584 (ปีที่ 20 ของกำรวิเครำะห์โครงกำร) 
ส่วนระดับกำรให้บริกำรของถนนช่วง ทล.4135 – Spur Line Motorway และถนนช่วง ทล.4 - ทล.414 ในปี
แรกจะมีระดับกำรให้บริกำรอยู่ที่ระดับ C และระดับกำรให้บริกำร D ปี พ.ศ.2584 (ปีที่ 20 ของกำรวิเครำะห์
โครงกำร) ซึ่งต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ี AASHTO แนะน ำ ดังแสดงในตาราที่ 5-1  
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ตารางท่ี 5-1 ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนโครงการ กรณีก่อสร้างเป็นทางหลวง  
2 ช่องจราจร 

ช่วงถนนโครงการ ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนโครงการ กรณี   ช่องจราจร 

ตัดกับทางหลวงสายหลัก ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2 8  

ทล.4135 – Spur Line Motorway C C C C D 
Spur Line Motorway - ทล.4287 B B C C C 

ทล.4287 - ทล.4 B C C C C 
ทล.4 - ทล.414 C C C C D 

ที่มำ: วิเครำะห์โดยที่ปรึกษำ 

จำกผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรให้บริกำร (Level of Service: LOS) ในกรณีที่ก่อสร้ำงเป็นทำงเลี่ยง
เมืองขนำด 4 ช่องจรำจร พบว่ำ มีระดับกำรให้บริกำรอยู่ที่ระดับ A ในปีแรกที่เปิดให้บริกำรโครงกำร จนถึงปี 
พ.ศ.2584 (ปีที่ 20 ของกำรวิเครำะห์โครงกำร) ซึ่งสำมำรถรองรับปริมำณจรำจรบนเส้นทำงโครงกำรได้เป็น
อย่ำงดี ดังแสดงในตารางที่ 5-2 

ตารางท่ี 5-2 ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนโครงการ กรณีก่อสร้างเป็นทางหลวง  
  ช่องจราจร 

ช่วงถนนโครงการ 
ตัดกับทางหลวงสายหลัก 

ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของถนนโครงการ กรณี   ช่องจราจร 

ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2    ปี พ ศ  2 8  

ทล.4135 – Spur Line Motorway A A A A A 
Spur Line Motorway - ทล.4287 A A A A A 

ทล.4287 - ทล.4 A A A A A 
ทล.4 - ทล.414 A A A A A 

ที่มำ: วิเครำะห์โดยที่ปรึกษำ 

5.3 การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 

เมื่อพิจำรณำเห็นถึงควำมจ ำเป็นกำรติดตั้งสัญญำณไฟจรำจรบริเวณทำงแยกแล้ว ที่ปรึกษำได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพกำรจรำจรของทำงแยกทั้ง 4 แห่ง ดังแสดงในรูปที่ 5-3 และ ตารางที่ 5-3 
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รูปที่ 5-3 จุดตัดทางแยกทั้ง  แห่ง 

 

ตารางท่ี 5-3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ทางแยกสัญญาณไฟจราจรที่ปีคาดการณ์ต่างๆ 
จุดตัด 
ทาง
แยก 
ที่ 

จุดตัดทางแยก 

ปริมาณจราจร 
(PCU/ชั่วโมง) 

ระดับความอิ่มตัวที่ทางแยก 
(Degree of Saturation) 

ปี พ ศ  
2565 

ปี พ ศ  
2569 

ปี พ ศ  
2574 

ปี พ ศ  
2579 

ปี พ ศ  
2584 

ปี พ ศ  
2565 

ปี พ ศ  
2569 

ปี พ ศ  
2574 

ปี พ ศ  
2579 

ปี พ ศ  
2584 

1 ทล.4135 ตัดกับ ถนนโครงกำร 3,860 4,500, 4,670 5,220 5,780 0.928 1.021 1.111 1.244 1.383 
2 ทล.4287 ตัดกับ ถนนโครงกำร 2,760 3,020 3,270 3,820 4,510 0.667 0.725 0.784 0.862 1.049 
3 ทล.4 ตัดกับ ถนนโครงกำร 6,160 6,940 7,690 8,640 9,850 1.613 1.822 2.018 2.265 2.581 
4 ทล.414 ตัดกับ ถนนโครงกำร 5,550 6,210 6,880 7,680 8,700 1.504 1.702 1.868 2.085 2.369 

ที่มำ : วิเครำะหโ์ดยที่ปรึกษำ 

จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพที่ทำงแยกสัญญำณไฟจรำจรของทำงแยกทั้ง 4 แห่ง ดังตารางที่ 5-3 
พบว่ำ ทำงแยกทั้ง 4 แห่ง มีค่ำระดับควำมอ่ิมตัวที่ทำงแยก (Degree of Saturation) เกิน 1.0 ซึ่งมีสภำพ
ควำมติดขัดท่ีทำงแยก โดยจุดตัดทำงแยกที่ 1 จุดตัดทำงแยกที่ 3 และจุดตัดทำงแยกที่ 4 มีสภำพควำมติดขัด
ของทำงแยกตั้งแต่ช่วงปีแรกของกำรเปิดให้บริกำรโครงกำร (ปี พ.ศ. 2565) เนื่องจำกมีปริมำณจรำจรที่เข้ำสู่
ทำงแยกค่อนข้ำงสูง ส ำหรับจุดตัดทำงแยกที่ 2 ยังสำมำรถรองรับปริมำณจรำจรที่ทำงแยกได้จนถึงปีที่ 15  
(ปี พ.ศ. 2579) ตั้งแต่เปิดให้บริกำรโครงกำร แต่ในปีที่ 20 (ปี พ.ศ. 2584) ทำงแยกนี้มีค่ำระดับควำมอ่ิมตัว
มำกกว่ำ 1.0 จึงจะต้องมีแนวทำงในกำรจัดกำรสภำพกำรจรำจรบริเวณทำงแยกของโครงกำรทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่
เริ่มออกแบบเพ่ือก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนตะวันตก) ซึ่งที่ปรึกษำได้วิเครำะห์สภำพกำรจรำจรใน
กรณีท่ีมีกำรปรับปรุงเป็นทำงแยกต่ำงระดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ทางแยกต่างระดับกรณีก่อสร้างสะพานข้าม/ทางลอด 
ทางแยกในแนวทางหลวงสายหลักที่ปีคาดการณ์ต่างๆ 

จุดตัด 
ทางแยก 

ที่ 
จุดตัดทางแยก 

ปริมาณจราจร 
(PCU/ชั่วโมง) 

ระดับความอิ่มตัวที่ทางแยก 
(Degree of Saturation) 

ปี พ ศ  
2565 

ปี พ ศ  
2569 

ปี พ ศ  
2574 

ปี พ ศ  
2579 

ปี พ ศ  
2584 

ปี พ ศ  
2565 

ปี พ ศ  
2569 

ปี พ ศ  
2574 

ปี พ ศ  
2579 

ปี พ ศ  
2584 

1 ทล.4135 ตัดกับ ถนนโครงกำร 2,285 2,781 2,789 3,168 3,512 0.614 0.675 0.734 0.846 0.855 
2 ทล.4287 ตัดกับ ถนนโครงกำร 1,212 1,337 1,452 1,678 1,954 0.448 0.496 0.554 0.596 0.640 
3 ทล.4 ตัดกับ ถนนโครงกำร 2,182 2,449 2,704 3,051 3,478 0.682 0.774 0.840 0.846 0.853 
4 ทล.414 ตัดกับ ถนนโครงกำร 1,860 2,088 2,344 2,613 2,940 0.676 0.753 0.830 0.905 0.926 

ที่มำ : วิเครำะหโ์ดยที่ปรึกษำ 

โดยจำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพที่ทำงแยกต่ำงระดับของทำงแยกท้ัง 4 แห่ง ดังตารางที่ 5-4 
พบว่ำ ทำงแยกทั้ง 4 แห่ง มีค่ำระดับควำมอ่ิมตัวที่ทำงแยก (Degree of Saturation) ไม่เกิน 1.0 ซึ่งยังสำมำรถ
รองรับปริมำณจรำจรได้ตลอดระยะเวลำโครงกำร (20 ปี) ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในช่วงปีที่ 20 ของโครงกำร 
ซึ่งจุดตัดทำงแยกท่ี 1 จุดตัดทำงแยกท่ี 3 และจุดตัดทำงแยกท่ี 4 มีแนวโน้มกำรเติบโตของปริมำณจรำจรที่เพ่ิม
สูงขึ้น ส่งผลให้ค่ำระดับควำมอ่ิมตัวที่ทำงแยกมีค่ำเพ่ิมขึ้นเกือบถึง 1.0 จึงอำจจะต้องมีแนวทำงกำรปรับปรุ ง
ทำงแยกในอนำคตเป็นทำงแยกต่ำงระดับแบบเต็มรูปแบบ (Interchange) ในอนำคตต่อไป 

6 แนวเส้นทางและรูปแบบของโครงการ 

กำรศึกษำแนวเส้นทำงและรูปแบบของโครงกำร โดยท ำกำรรวบรวม ทบทวน แผนงำนโครงกำรที่อยู่  
ในพ้ืนที่โครงกำร ที่จะส่งผลทำงตรงและทำงอ้อม เพ่ือก ำหนดจุดต้นทำง-ปลำยทำง โครงกำรที่เหมำะสม  
ท ำกำรก ำหนดแนวเส้นทำงเลือกและคัดเลือกแนวเส้นทำงโครงกำรที่เหมำะสม รวมทั้งรูปแบบทำงเลี่ยงเมือง  
ที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่ ทำงแยกต่ำงระดับ แต่ละแห่ง เพ่ือเชื่อมเข้ำกับโครงข่ำยทำงสำยหลักที่เป็นจุดตัด
และบรรจบโครงกำร โดยมีรำยละเอียดของผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

6.1 จุดต้นทาง-ปลายทางโครงการ 

ในกำรพิจำรณำจุดต้นทำง-ปลำยทำงโครงกำร เพ่ือให้เกิดโครงข่ำยทำงเลี่ยงเมืองที่เป็นลักษณะ
ของวงแหวนและโครงข่ำยต่อเนื่องระหว่ำงทำงเลี่ยงเมืองตะวันตกและตะวันออก มีรำยละเอียดดังนี้ 

จุดต้นทาง บริเวณจุดสิ้นสุดโครงกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ 
(ด้ำนตะวันออก) บริเวณจุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 4135 ที่ กม.8+850 ในเขต
พ้ืนที่บ้ำนควน 

จุดปลายทาง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ 
(ด้ำนตะวันออก) บริเวณจุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 414 ที่ กม.1+635 
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6.2 แนวเส้นทางโครงการ 

กำรศึกษำแนวเส้นทำงที่เหมำะสมของโครงกำร ได้พิจำรณำจำกกำรส ำรวจทำงกำยภำพของภูมิ
ประเทศ อุปสรรคสิ่งกีดขวำงที่ส ำคัญ ที่ส่งผลโดยตรงด้ำนวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และท ำกำรศึกษำ
แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร 4 แนวเส้นทำงเลือก จำกนั้น จึงท ำกำรคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกที่มี
ปัจจัยหลัก 3 ด้ำน ทั้งด้ำนวิศวกรรม ด้ำนกำรลงทุน และด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมถึง ปัจจัยย่อยในแต่ละด้ำนที่มี
นัยส ำคัญที่แตกต่ำงกัน จึงได้แนวเส้นทำงที่เหมำะสมส ำหรับโครงกำร โดยที่แนวเส้นทำงโครงกำรจะมีจุดเริ่มต้น
บริเวณจุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 4135 ที่กม.8+850 โดยที่แนวเส้นทำงจะไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่ำน
บ้ำนควน เลี่ยงพ้ืนที่บ้ำนจัดสรรบริเวณจุดต้นทำงและวัดม่วงค่อม – วัดเกำะวัด ก่อนที่จะตัดทำงหลวงหมำยเลข 
4287 ที่บ้ำนม่วงค่อม – บ้ำนกลำง ซึ่งมีชุมชนเบำบำงและเป็นพ้ืนที่โล่ง หลังจำกนั้นจะเฉียงไปทำงบ้ำนไร่อ้อย 
บ้ำนหัวจักร อ้อมพ้ืนที่ลุ่มลึก และด้ำนตะวันตกของนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ (ฉลุง) ตัดผ่ำนโครงข่ำยสำยไฟฟ้ำ
ศักย์สูงที่บ้ำนทุ่งลิ้นและแนวเส้นทำงของโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่ – ชำยแดนไทย – 
มำเลเซีย จำกนั้นแนวเส้นทำงมุ่ งไปทำงทิศเหนือตัดผ่ำนพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้น 4 และป่ำโซน E เลี้ยวไปทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือทำงหลวงหมำยเลข 43 บริเวณด้ำนเหนือของบ้ำนพรุยวนเปรี้ยวและทำงแยกทำงหลวง
หมำยเลข 4208 ก่อนที่จะเข้ำสู่พ้ืนที่บ้ำนคลองช้ำง บ้ำนริมคลอง เลี้ยวหลบด้ำนใต้ของพ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่บ้ำน
บำงกล่ ำกลำง คลองบำงกล่ ำ และพ้ืนที่สระน้ ำสำธำรณประโยชน์ของชุมชนบ้ำนยวนยำง แนวเส้นทำงจะหลบ
สถำนที่ส ำคัญของพ้ืนที่ ได้แก่ วัดดอนและวัดอู่ตะเภำ ที่ปัจจุบันอยู่ในระหว่ ำงกำรขึ้นทะเบียนโบรำณสถำน  
ตัดคลองอู่ตะเภำที่ระบำยน้ ำสู่ทะเลสำบสงขลำ แนวเส้นทำงจะเลี้ยวอ้อมเข้ำบรรจบที่ทำงหลวงหมำยเลข 414 
บรเวณจุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 414 ที่ กม.1+635 มีระยะทำง 35.8 กิโลเมตร รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-1 

6.3 รูปแบบถนนโครงการ 

จำกผลกำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในปีอนำคต (ปี พ.ศ.2584) พบว่ำ ปริมำณจรำจรที่จะมำใช้ถนน
โครงกำร ประมำณ 12,260 คันต่อวัน และเป็นโครงข่ำยทำงหลวงที่ต่อเชื่อมกับทำงหลวงสำยหลักที่มีขนำด  
4 ช่องจรำจร ดังนั้น จึงพิจำรณำออกแบบให้เป็นทำงหลวงขนำด 4 ช่องจรำจร (ทิศทำงละ 2 ช่ องจรำจร)  
ควำมกว้ำงช่องจรำจรช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทำงซ้ำยและขวำ กว้ำง 2.50 และ 1.50 เมตร ตำมล ำดับ โดยก ำหนด
ควำมกว้ำงตำมมำตรฐำนทำงเลี่ยงเมือง ขนำด 60.00 เมตร ยกเว้น กรณีรูปแบบบริเวณชุมชนที่มีทำงลอด  
จุดกลับรถจะจัดให้มีทำงขนำน ส ำหรับให้ยวดยำนท้องถิ่นใช้ในกำรเปลี่ยนทิศทำง/กลับรถ/ทำงลอด จะใช้เขตทำง
มำกกว่ำ 60 เมตร ส ำหรับรูปแบบถนนโครงกำร จะมี 4 รูปแบบหลัก ประกอบด้วยดังตารางที่ 6-1 
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ตารางท่ี 6-1 รูปแบบถนนโครงการ 

รูปแบบที ่ รูปแบบโครงการ กม  ถึง กม  
1 มีขนำด 4 ช่องจรำจร ไป-กลับ ไหล่ทำงกว้ำง 2.50 และ 1.50 เมตร 

ตำมล ำดับ เขตทำง 60.00 เมตร เหมำะสมส ำหรับพื้นที่รำบและที่เนินพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

 

- กม. 0+600 – 1+200 
- กม. 1+500 – 2+000 
- กม. 2+700 – 5+600 
- กม. 6+300 – 9+100 
- กม. 10+000 – 11+100 
- กม. 11+300 – 11+400 
- กม. 19+000 – 19+700 
- กม. 20+600 – 20+800 
- กม. 21+000 – 23+400 
- กม. 23+600 – 24+500 
- กม. 26+600 – 27+800 
- กม. 28+300 – 29+200 
- กม. 30+000 – 30+300 

2 ทำงหลักมีขนำด 4 ช่องจรำจร ไป-กลับ ไหล่ทำงกว้ำง 2.50 และ 1.50 เมตร 
ตำมล ำดับ ทำงขนำนมี 4 ช่องจรำจร ไป-กลับ ไหล่ทำงกว้ำง 2.50 และ 
1.50 เมตร เขตทำงกว้ำงมำกกว่ำ 80 เมตร เหมำะส ำหรับกรณีพื้นที่ย่ำน
ชุมชนหรือมีทำงเชื่อมชุมชนด้ำนข้ำง 

 

- กม. 0+000 – 0+600 
- กม. 1+200 – 1+500 
- กม. 2+000 – 2+700 
- กม. 5+600 – 6+300 
- กม. 9+100 – 10+000 
- กม. 11+100 – 11+300 
- กม. 12+700 – 13+800 
- กม. 18+900 – 19+000 
- กม. 20+800 – 21+000 

 
  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 12 
 

ตารางท่ี 6-1 รูปแบบถนนโครงการ (ต่อ) 

รูปแบบที ่ รูปแบบโครงการ กม  ถึง กม  
3 รูปแบบคันทำงถมสูง มีขนำด 4 ช่องจรำจร ไป-กลับ ไหล่ทำงกว้ำง 2.50 และ 

1.50 เมตร ตำมล ำดับ เขตทำงกว้ำง 60.00 เมตร เหมำะส ำหรับพื้นที่ที่มีน้ ำ
ท่วมสูง พื้นที่ลุ่มหรือทำงลอด 

 

- กม. 23+400 – 23+600 
- กม. 24+500 – 26+600 
- กม. 27+800 – 28+300 
- กม. 29+200 – 30+000 
- กม. 30+300 – 32+400 

4 รูปแบบตัดพื้นที่สูง มีขนำด 4 ช่องจรำจร ไป-กลับ ไหล่ทำงกว้ำง 2.50 และ 
1.50 เมตร ตำมล ำดับ เขตทำงกว้ำงมำกกว่ำ 60.00 เมตร เหมำะส ำหรับพื้นที่สูง 

 

- กม. 13+400 – 14+300 
- กม. 15+600 - 16+000 
- กม. 19+700 – 20+600 
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รูปที่ 6-1 แนวเส้นทางของโครงการ 

 

แนวเส้นทางของโครงการ 

ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านทิศตะวันตก) 
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กรณีรูปแบบมาตรฐาน (เขตทาง       เมตร) 

 
กรณีมีทางขนานผ่านชุมชน (เขตทาง 8     เมตร) 

รูปที่ 6-2 รูปแบบถนนโครงการ 
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กรณีถมสูง (เขตทาง       เมตร) 

รูปที่ 6-2 รูปแบบถนนโครงการ (ต่อ) 
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กรณีตัดลึกบริเวณพื้นที่สูง (เขตทางมากกว่า       เมตร) 

รูปที่ 6-2 รูปแบบถนนโครงการ (ต่อ) 
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6.4 รูปแบบทางแยกต่างระดับ 

โครงกำรนี้เป็นทำงเลี่ยงเมืองแนวใหม่ของอ ำเภอหำดใหญ่ ที่ได้ก ำหนดระดับกำรให้บริกำรตลอด
เส้นทำงโครงกำรให้มีควำมปลอดภัยและต่อเนื่อง ซึ่งจะมีจุดตัดโครงข่ำยสำยหลักหลำยแห่ง รวมถึงทำงหลวง
พิเศษระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่-ชำยแดนไทย-มำเลเซีย โดยจะเป็นจุดตัดที่มีควำมส ำคัญ เนื่องจำกมีปริมำณ
จรำจรในแต่ละทิศทำงจะเปลี่ยนทิศทำงระหว่ำงถนนโครงกำรและโครงข่ำยทำงหลวงสำยต่ำงๆ ซี่งจำกผล
กำรศึกษำ วิเครำะห์ และคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในอนำคต พบว่ำ มีปริมำณจรำจรที่บริเวณทำงแยก 
โดยพิจำรณำรูปแบบทำงแยกต่ำงระดับเพ่ือรองรับ มีทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ 

 ทำงแยกจุดตัดถนนโครงกำรกับทำงหลวงหมำยเลข 4135 บริเวณที่เป็นจุดสิ้นสุดโครงกำร
ทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนทิศตะวันออก) : กม.ที่ 0+000 

 ทำงแยกจุดตัดถนนโครงกำรกับทำงแยกจำกทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่-
ชำยแดนไทย-มำเลเซีย (Spur Line) : กม.ที่ 2+490 

 ทำงแยกจุดตัดถนนโครงกำรกับทำงหลวงหมำยเลข 4287 : กม.ที่ 5+918 

 จุดตัดสะพำนข้ำมทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่-ชำยแดนไทย-มำเลเซีย :  
กม.ที่ 9+585 

 ทำงแยกจุดตัดถนนโครงกำรกับทำงหลวงหมำยเลข 4 : กม.ที่ 17+925 

 จุดตัดสะพำนข้ำมทำงรถไฟสำยใต้ : กม.ที่ 21+936 

 ทำงแยกจุดตัดถนนโครงกำรกับทำงหลวงหมำยเลข 414 : กม.ที่ 35+300.526 
รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-3 
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รูปที่ 6-3 ต าแหน่งจุดตัดทางแยกต่างระดับและสะพานข้ามทางแยก 
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ในกำรพิจำรณำรูปแบบทำงแยกแต่ละทำงแยกต่ำงระดับ จะพิจำรณำจำกข้อมูลในแต่ละส่วน ดังนี้ 

 ข้อมูลสภำพภูมิประเทศ ข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ชุมชน อำคำร สถำนที่ส ำคัญที่เป็นอุปสรรค 
สิ่งกีดขวำง รวมถึง สำธำรณูปโภคขนำดใหญ่ เช่น เสำไฟฟ้ำแรงสูง เป็นต้น 

 ผลกำรศึกษำและคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรที่ทำงแยกในแต่ละแห่งที่แสดงถึงปริมำณจรำจรใน
แต่ละทิศทำงในอนำคต 

 ข้อมูลสถำนที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ เช่น วัด ศำสนสถำน โรงเรียน โรงพยำบำล 
เป็นต้น 

ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และออกแบบทำงแยกในแต่ละแห่งเพ่ือรองรับปริมำณจรำจรในอนำคตที่ 
20 ปีข้ำงหน้ำ โดยพิจำรณำข้อก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น ได้ดังนี้ 

 ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข  13  : กม ที่ 0+000 

ทำงแยกจุดตัดนี้จะเป็นจุดต่อเชื่อมกับทำงหลวงหมำยเลข 4135 ที่จุดปลำยทำงโคงกำร  
ทำงเลี่ยงเมืองด้ำนตะวันออกในลักษณะที่เป็นวงแหวนโครงข่ำยทำงเลี่ยงเมือง ซึ่งปริมำณจรำจรรถทำงตรงที่  
มุ่งไปยังทิศตะวันตกและตะวันออก รวมถึง เข้ำ-ออก สนำมบินหำดใหญ่ จะเป็นปริมำณหลัก โดยมีปริมำณรถ
เลี้ยวเข้ำ-ออก สนำมบิน และไปทำงพิเศษหำดใหญ่ -ชำยแดนไทย-มำเลเซีย ค่อนข้ำงมำกกว่ำ อีกทั้ง  
ด้วยสภำพแวดล้อมที่มีชุมชนประชิดแนวเส้นทำงเลี่ยงเมืองและตำมแนวทำงหลวงหมำยเลข 4135 ดังนั้น  
จึงออกแบบเป็นสะพำนข้ำมทำงแยกตำมแนวถนนโครงกำร ส่วนทำงแยกทำงหลวงหมำยเลข 4135 จัดเป็น
สัญญำณไฟจรำจรที่มีกำรขยำยช่องทำงเลี้ยวและทำงตรงให้เพียงพอต่อปริมำณจรำจร รำยละเอียดดังแสดงใน
รูปที่ 6-4  

 ทางแยกจุดตัดทางแยกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-
มาเลเซีย (Spur Line) : กม ท่ี 2+490 
ทำงแยกจุดตัดนี้จะเป็นจุดหนึ่งในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงถนนโครงกำรและทำงหลวงพิเศษ

ระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่–ชำยแดนไทย–มำเลเซีย ซึ่งได้มีกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
ในกำรพิจำรณำรูปแบบของทำงแยกต่ำงระดับจุดนี้ จะต้องค ำนึงถึง Spur line ที่แยกจำกทำงหลวงพิเศษ
ระหว่ำงเมืองสำยหำดใหญ่-ชำยแดนไทย-มำเลเซีย และด้วยสภำพภูมิประเทศของพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นลูกเนิน 
ดังนั้นจึงพิจำรณำรูปแบบของทำงลอดและสะพำนข้ำม ส ำหรับจรำจรต้องกำรตรงไปทำงหลวงหมำยเลข 4135 
และที่ปริมำณจรำจรเลี้ยวขวำไปยังทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองดังกล่ำว ซึ่งเป็นรูปแบบที่ลงทุนน้อยเพรำะ 
ส่วนใหญ่เป็นถนนระดับดินที่มีควำมสอดคล้องกับ กำรก่อสร้ำงของทั้งสองโครงกำร โดยจะท ำกำรออกแบบ  
ให้สอดคล้องกับทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองดังกล่ำว ซึ่งเป็นถนนระดับดิน รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-5 
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รูปที่ 6-4 รูปแบบสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข  13  
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รูปที่ 6-5 รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางแยกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Spur Line) 
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 จุดตัดทางหลวงหมายเลข  28  : กม ท่ี 5+918 
จุดตัดนี้จะตัดกับทำงหลวงหมำยเลข 4287 ที่เดิมเป็นทำงหลวงที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดสตูล

และอ ำเภอด้ำนพ้ืนที่ตะวันตก สภำพโดยทั่วไปจะเป็นพ้ืนที่รำบมีชุมชนกระจัดกระจำยตำมแนวทำงหลวง 
ทั้งสองข้ำง โดยแนวถนนโครงกำรได้ท ำกำรหลบเลี่ยงอำคำรบ้ำนเรือน และสถำนที่ส ำคัญให้มำกที่สุดแล้ว  
อีกทั้ง ปริมำณจรำจรในทิศทำงตรงของถนนโครงกำรและทำงหลวงเดิมจะมีปริมำณมำกกว่ำ มีปริมำณจรำจร
เลี้ยวขวำเข้ำออกถนนโครงกำรค่อนข้ำงน้อย ดังนั้น จึงได้ก ำหนดรูปแบบเป็นสะพำนข้ำมทำงแยกตำมแนวถนน
โครงกำรและจัดระบบสัญญำณไฟจรำจรบริเวณจุดตัดของทำงหลวงหมำยเลข 4287 แทน รำยละเอียด  
ดังแสดงในรูปที่ 6-6 

 จุดตัดสะพานข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ-่ชายแดนไทย-มาเลเซีย : กม ที่ 9+585 
จุดตัดนี้เป็นจุดตัดระหว่ำงถนนโครงกำรกับทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง ซึ่งจำกผลกำรศึกษำ

ไม่ได้มีกำรเปิดเชื่อมทำงและเก็บค่ำผ่ำนทำงเพ่ือเข้ำสู่ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง ดังนั้นจึงออกแบบเป็น
สะพำนข้ำมทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองและให้ถนนท้องถิ่นสำมำรถเชื่อมข้ำมไปมำทั้งสองฝั่งได้และหำกมีทำง
ขนำนของทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองก็เชื่อมเข้ำด้วยกันได้ รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-7 

 ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข   : กม ท่ี 1 + 2  
จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 4 นี้จะเป็นจุดเชื่อมกับทำงหลวงสำยหลักที่มีปริมำณจรำจร

ค่อนข้ำงสูง ทั้งรถทำงตรงและรถเลี้ยวในทิศทำงต่ำงๆ เนื่องจำก สำมำรถใช้ทำงเลี่ยงเมืองไปยังด้ำนตะวันออก
และตะวันตกของอ ำเภอหำดใหญ่ได้ ซึ่งปริมำณจรำจรรถทำงตรงและเลี้ยวขวำของทำงหลวงหมำยเลข 4 จะมี
มำกกว่ำถนนโครงกำร ประกอบกับสภำพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นลูกเนินสูง จึงออกแบบถนนโครงกำรให้
เป็นทำงลอดขุดเปิด และจัดท ำสะพำนสั้นๆ ตำมแนวทำงหลวงหมำยเลข 4 ส่วนปริมำณรถเลี้ยวขวำจะใช้กำร
ท ำสะพำนข้ำมถนนโครงกำรที่มีช่วงสั้นๆ เช่นเดียวกัน รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-8 

 จุดตัดสะพานข้ามทางรถไฟสายใต้ : กม ท่ี 21+936 
จุดตัดนี้จะต่อเนื่องจำกทำงแยกต่ำงระดับทำงหลวงหมำยเลข 4 ที่มีลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นที่สูงลำดเขำลงไปทำงรถไฟและพ้ืนที่ด้ำนตะวันออกที่มีลักษณะพ้ืนที่รำบต่ ำ ปัจจุบันได้มีแผนงำนโครงกำร
ขยำยทำงรถไฟทำงคู่ ดังนั้น สะพำนข้ำมทำงรถไฟจึงต้องมีกำรยกช่องลอดที่สูงถึง 7.50 เมตร และมีช่วงยำว
ของสะพำนมำกขึ้น เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟในอนำคต รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-9 

 จุดตัดทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข  1  : กม ท่ี 35+300 526 
จุดตัดนี้จะเป็นจุดบรรจบของถนนโครงกำรกับโครงกำรทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ด้ำนตะวันออกซึ่งได้

มีกำรออกแบบเป็นทำงแยกต่ำงระดับไว้แล้ว และได้จัดเตรียมกรรมสิทธิ์เวนคืนที่ดินบำงส่วนไว้เพ่ือรองรับ  
กำรเชื่อมต่อของถนนโครงกำรนี้ไว้บำงส่วน โดยที่สภำพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่รำบ ลุ่มต่ ำ ปริมำณจรำจรของทำงตรง
และทำงเลี้ยวขวำมีปริมำณไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ดังนั้น รูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นกำรก่อสร้ำงสะพำนในแนวถนน
โครงกำรทั้งทำงตรงและเลี้ยวขวำ ในลักษณะของทำงลำดเชื่อม (Loop Ramp) และทำงแยกต่ำงระดับแบบต่อเชื่อม
โดยตรง (Directional Ramp) รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-10 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 23 
 

 

รูปที่ 6-6 รูปแบบสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข  28   
 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 24 
 

 
รูปที่ 6-7 รูปแบบสะพานข้ามจุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
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เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 25 
 

 
รูปที่ 6-8 รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข   

  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 26 
 

 

รูปที่ 6-9 รูปแบบสะพานข้ามทางรถไฟสายใต้ 
 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 27 
 

 
รูปที่ 6-10 รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข  1  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 28 
 

6.5 ทางลอดและจุดกลับรถ 

ถนนโครงกำรเป็นทำงหลวงแนวใหม่ที่ส่วนใหญ่จะตัดผ่ำนโครงข่ำยถนนท้องถิ่นและพ้ืนที่ชุมชน 
ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นจะต้องพิจำรณำออกแบบกำรเชื่อมต่อระหว่ำงโครงข่ำยถนนท้องถิ่นเดิมที่ถูกตัดขำด  
ให้ชุมชนสำมำรถเดินทำงสัญจรทั้งสองฝั่งโดยสะดวกและไม่อ้อมด้วยกำรใช้กำรกลับรถบนถนนโครงกำร  
ซึ่งแนวทำงกำรแก้ไขได้ก ำหนดถนนโครงกำรไม่มีจุดกลับรถบนเกำะกลำง เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนทำงสำยหลัก กำรออกแบบ ทำงลอดเชื่อมโครงข่ำย เพ่ือให้รถที่มีขนำดเล็กที่มีควำมสูงไม่เกินกว่ำ 
3.00 เมตร สำมำรถลอดไปมำได้ โดยออกแบบในลักษณะที่มีทำงขนำนแยกออกไปและลดระดับลงสู่  
ถนนท้องถิ่นเพ่ือลอดและกลับรถได้โดยสะดวก จ ำนวน 10 แห่ง ส่วนรถบรรทุกที่มีน้ ำหนักและควำมสูง 
เกินกว่ำนี้ก็สำมำรถไปใช้จุดกลับรถใต้สะพำนข้ำมและทำงแยกต่ำงระดับที่อยู่ใกล้เคียงเพ่ือเปลี่ยนทิศทำง 
จ ำนวน 16 แห่ง ดังแสดงในรูปที่ 6-11 และตารางที่ 6-2 

 
รูปที่ 6-11 ทัศนียภาพทางลอดถนนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 

  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 29 
 

ตารางท่ี 6-2 แสดงต าแหน่งทางลอดและจุดกลับรถของถนนโครงการ 

ล าดับ
ที ่

กม ที่ 

ทางลอด จุดกลับรถใต้สะพาน 

หมายเหตุ 
ขนาด 

ความสูง 
ช่องลอด (ม ) 

ขนาด 
ความสูง 
ช่องลอด 

(ม ) 
1 0+000 - - 1 x 30.00 5.50 กลับรถใต้สะพำนข้ำมทำงแยก ทล.4135 
2 1+311 2 x 3.00 3.00 - - - 
3 3+427 2 x 3.00 3.00 - - - 
4 4+875 2 x 3.00 3.00 - - - 
5 5+918 - - 2 x 35.00 5.50 กลับรถใต้สะพำนข้ำมทำงแยก 4287 
6 9+585 - - 2 x 30.00 5.50 กลับรถใต้สะพำนข้ำมทำงพิเศษระหว่ำงเมือง 
7 11+184 1 x 3.00 3.00 - - - 
8 12+990 - - 1 x 20.00 5.50 สะพำนข้ำมท่ีลุ่มร่องลึก 
9 16+570 2 x 3.00 3.00 - - - 
10 18+897 2 x 3.00 3.00 - - - 
11 19+744 1 x 3.00 3.00 - - - 
12 20+961 2 x 3.00 3.00 - - - 
13 21+936 2 x 3.00 3.00 - - - 
14 23+675 - - 1 x 40.00 5.50 สะพำนข้ำมทำงรถไฟ 
15 24+482 2 x 3.00 3.00 - - - 
16 25+575 - - 1 x 30.00 5.50 สะพำนข้ำมคลองบำงกล่ ำ 
17 25+717 - - 1 x 20.00 4.00 สะพำนข้ำมคลองบำงกล่ ำ 
18 26+683 - - 1 x 20.00 5.50 สะพำนข้ำมคลอง ร.1 
19 26+789 - - 1 x 20.00 5.50 สะพำนข้ำมคลอง ร.1 
20 27+410 - - 1 x 10.00 5.50 สะพำนข้ำมท่ีลุ่ม 
21 27+790 - - 1 x 10.00 5.50 สะพำนข้ำมคลอง 
22 29+470 - - 1 x 10.00 3.60 สะพำนข้ำมท่ีลุ่ม 
23 30+660 - - 1 x 20.00 5.50 สะพำนข้ำมคลองอู่ตะเภำ 
24 30+720 - - 1 x 20.00 5.50 สะพำนข้ำมคลองอู่ตะเภำ 
25 34+450 - - 1 x 40.00 5.50 สะพำนข้ำมคลอง ร.3 
26 34+540 - - 1 x 40.00 5.50 สะพำนข้ำมคลอง ร.3 
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โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 30 
 

6.6 รูปแบบการระบายน้ าของโครงการ 

จำกกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลสภำพภูมิประเทศ พ้ืนที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก แผนกำรจัดกำรอุทกภัย  
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ พ้ืนที่รับน้ ำของลุ่มน้ ำอู่ตะเภำ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมสงขลำ โครงข่ำย  
กำรระบำยน้ ำในปัจจุบัน ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์พ้ืนที่รับน้ ำและประเมินกำรระบำยน้ ำที่จะต้องไหลผ่ำนแนว
เส้นทำงโครงกำรผ่ำนคูคลองสำขำ และพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ ดังแสดงในรูปที่ 6-12 โดยก ำหนดรูปแบบของกำรระบำย
น้ ำตำมแผนผังกำรระบำยน้ ำ ดังแสดงในรูปที่ 6-13 ผ่ำนคูคลองสำขำและคลองระบำยหลัก รวมถึงอำคำร
โครงสร้ำงกำรระบำยน้ ำเพ่ิมเติม เพ่ือระบำยน้ ำจำกพ้ืนที่ลุ่ม รูปแบบอำคำรระบำยน้ ำ ประกอบด้วย 

 คลองชลประทำน คลองส่งน้ ำ ล ำน้ ำ/ทำงน้ ำธรรมชำติ ที่มีน้ ำไหลตลอดทั้งปี ก ำหนดรูปแบบ 
อำคำรระบำยน้ ำ เป็นสะพำนที่มีควำมยำวช่วงสะพำนไม่น้อยกว่ำควำมกว้ำงของคลอง หรือมี
ตอม่อในคลองน้อยที่สุด 

 ล ำรำงธรรมชำติที่มีน้ ำไหลเฉพำะช่วงเวลำที่มีฝนตกหนัก ก ำหนดรูปแบบเป็นท่อลอดเหลี่ยม
หรือสะพำน โดยในกรณีที่เป็นท่อลอดเหลี่ยมได้พิจำรณำก ำหนดขนำดให้ไม่เล็กกว่ำ 3.00 x 
3.00 เมตร ทั้งนี้ เพ่ือสำมำรถใช้ในกำรสัญจรของท้องถิ่นได้ด้วยในกรณีที่ไม่มีฝนตกหรือ 
ฝนตกเพียงเล็กน้อย 

 พ้ืนที่รำบทั่วไป ก ำหนดรูปแบบเป็นท่อกลมขนำด  ไม่เล็กกว่ำ 1.20 เมตร 

 พ้ืนที่ลุ่มต่ ำน้ ำท่วม ก ำหนดรูปแบบเป็นสะพำนยกสูงกว่ำระดับน้ ำท่วม 

รำยละเอียดของอำคำรระบำยน้ ำ ตลอดแนวเส้นทำงโครงกำรมีดังนี้ 

 ท่อคอนกรีตชนิดกลมขนำด 1.20 -  1.50 ม. จ ำนวน 12 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 6-3 

 ท่อลอดคอนกรีตเหลี่ยม ขนำด 3.00 x 3.00 ม. จ ำนวน 10 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 6-4 

 สะพำนข้ำมคลอง จ ำนวน 13 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 6-5 

 สะพำนบกข้ำมพ้ืนที่ลุ่มต่ ำเพ่ือกำรระบำยน้ ำ ที่ กม.33+384 ขนำด 30 x 10.00 ม. ยำว 300 ม. 

ทั้งนี้ เมื่อท ำกำรตรวจสอบระบบระบำยน้ ำโดยรวมทั้งหมด จะพบว่ำ มีควำมเพียงพอต่อกำรระบำย
น้ ำได้ตำมมำตรฐำน โดยมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 2.5 (Safety Factor) 
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รูปที่ 6-12 พื้นที่รับน้ าของทางเลี่ยงเมือง 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 32 
 

 
รูปที่ 6-13 ปริมาณน้ าที่ต้องระบาย 

 

ตารางท่ี 6-3 แสดงต าแหน่งและรายละเอียดท่อระบายน้ าคอนกรีต 

ล าดับที่ กม ที่ ท่อระบายน้ าชนิดกลม 
1 1+100 2- 1.20 x 23.00 ม. 
2 4+100 2- 1.20 x 16.00 ม. 
3 7+825 2- 1.50 x 23.00 ม. 
4 10+250 2- 1.50 x 21.00 ม. 
5 10+800 2- 1.50 x 20.00 ม. 
6 11+400 2- 1.50 x 21.00 ม. 
7 14+850 2- 1.50 x 23.00 ม. 
8 16+250 2- 1.50 x 20.00 ม. 
9 18+960 3- 1.50 x 50.00 ม. 
10 20+525 2- 1.50 x 30.00 ม. 
11 22+100 2- 1.50 x 23.00 ม. 
12 30+275 2- 1.50 x 23.00 ม. 
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ตารางท่ี 6-4 แสดงต าแหน่งและรายละเอียดของท่อเหลี่ยมคอนกรีต 

ล าดับที่ กม ที่ ท่อระบายน้ าชนิดกลม 
1 1+311 2 – 3.00 x 3.00 
2 3+427 2 – 3.00 x 3.00 
3 3+427 2 – 3.00 x 3.00 
4 11+184 1 – 3.00 x 3.00 
5 16+570 2 – 3.00 x 3.00 
6 18+897 2 – 3.00 x 3.00 
7 19+744 1 – 3.00 x 3.00 
8 20+961 2 – 3.00 x 3.00 
9 21+936 2 – 3.00 x 3.00 
10 24+482 2 – 3.00 x 3.00 

ตารางท่ี 6-5 แสดงต าแหน่งและรายละเอียดของสะพานข้ามคลอง 

ล าดับที ่ กม ท่ี ท่อระบายน้ าชนิดกลม หมายเหตุ 
1 3+008 1 x 10 + 1 x 20 + 1 x 10 = 40 ม. - 
2 3+098 1 x 10 + 1 x 20 + 1 x 10 = 40 ม. - 
3 3+633 1 x 20 = 20.00 ม. - 
4 8+502 1 x 20 = 20.00 ม. - 
5 12+990 5 x 20 = 100.00 ม. - 
6 15+455 5 x 20  = 100.00 ม. - 
7 17+205 3 x 20 = 60.00 ม. - 
8 25+620 13 x 20 + 2 x 35 + 1 x 40 = 370 ม. คลองบำงกล่ ำ 
9 26+735 12 x 20 + 2 x 35 + 1 x 40 = 350 ม. คลอง ร.1 
10 27+475 23 x 10 + 1 x 20 + 5 x 10 = 300 ม. - 
11 27+750 21 x 10 + 5 x 20 + 10 x 10 = 410 ม. - 
12 30+085 3 x 20 = 60 ม. คลองหนองหิน 
13 30+690 8 x 20 + 1 x 30 + 7 x 20 = 330 ม. คลองอู่ตะเภำ 

 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 34 
 

7 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

จำกกำรตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อมตลอดแนวเส้นทำงโครงกำร พบว่ำ แนวเส้นทำง
โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งโบรำณสถำนฯ วัดคูเต่ำ บริเวณ กม.30+572 มี
ระยะทำงประมำณ 295 เมตร วัดดอน บริเวณ กม.31+457 มีระยะทำงประมำณ 251 เมตร และวัดอู่ตะเภำ 
บริเวณ กม.32+369 มีระยะทำงประมำณ 1,049 เมตร ซึ่งเข้ำข่ำยประเภทโครงกำรทำงหลวงหรือถนน ซึ่งมี
ควำมหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวง ที่ตัดผ่ำนพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบรำณสถำน แหล่งโบรำณคดี แหล่ง
ประวัติศำสตร์ หรืออุทยำนประวัติศำสตร์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ในระยะทำง 2 กิโลเมตร ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2555 ต้องจัดท ำและเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ให้คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงบกและอำกำศ (คชก.) พิจำรณำเห็นชอบในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญำตโครงกำร 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental Examination : IEE) เพ่ือ
ประกอบกำรคัดเลือกทำงเลือกและรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม โดยกำรศึกษำและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำโครงกำรหรืออำจเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำโครงกำรในแต่ละแนว
เส้นทำงเลือก พร้อมทั้งระบุปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญที่จะน ำมำใช้ประกอบในขั้นตอนกำรพิจำรณำคัดเลือก
รูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสมที่สุด และก ำหนดขอบเขตกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด (EIA) โดยกำรศึกษำสภำพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงกำรและพ้ืนที่โดยรอบ และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จ ำนวน 37 ปัจจัย ครอบคลุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทำงด้ำนกำยภำพ ด้ำน
ชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต และเพ่ือน ำปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญตั้งแต่ระดับปำนกลำงถึงสูง ไปวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด (EIA) ต่อไป 

2) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment 
: EIA) ของแนวเส้นทำงโครงกำรที่เหมำะสมในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส ำคัญตั้งแต่ระดับปำนกลำงถึงสูง จำกผล
กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โดยจะท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม
อย่ำงละเอียดที่อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำโครงกำรทั้งกรณีไม่มีโครงกำรและกรณีมีโครงกำร 
โดยพิจำรณำท้ังในระยะก่อนก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และระยะด ำเนินกำร โดยกำรท ำนำยผลส ำหรับปัจจัยด้ำน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประเมินออกมำในเชิงปริมำณ (ตัวเลข) หรือคำดกำรณ์สภำพในอนำคตอันเนื่องมำจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรเองต่อปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ และโครงกำรพัฒนำอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่มีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้นในอนำคต ทั้งในเชิงปริมำณ (เป็นตัวเลข) และเชิงพรรณนำ ส ำหรับปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ แต่ละ
ประเภทในลักษณะแบบผสมผสำน โดยจะประเมินผลกระทบให้มีควำมเชื่อมโยงของประเด็นต่ำงๆ ร่วมกับ
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ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำงๆ เป็นผู้ประเมิน พร้อมก ำหนด
มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม และจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับเสนอให้ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ (คชก.) ให้ควำม
เห็นชอบด้ำนสิ่งแวดล้อมก่อนด ำเนินโครงกำร 

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรศึกษำสภำพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงกำรและพ้ืนที่โดยรอบ และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) แล้วเสร็จ โดยจำกกำรศึกษำ พบว่ำ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่คำดว่ำจะ
ได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ เพ่ือน ำมำศึกษำเพ่ิมเติมในกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด 
(EIA) มีจ ำนวน 13 ปัจจัย ดังนี้  

(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จ ำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 
 น้ ำผิวดิน  อำกำศและบรรยำกำศ 
 เสียง  ควำมสั่นสะเทือน 

(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ จ ำนวน 1 ปัจจัย ได้แก่ 
 ระบบนิเวศทำงน้ ำ  

(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จ ำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 
 กำรคมนำคมขนส่ง  กำรระบำยน้ ำและกำรควบคุมน้ ำท่วม 
 กำรเกษตรกรรม  กำรใช้ที่ดิน 

( ) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จ ำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 
 เศรษฐกิจ-สังคม  กำรโยกย้ำยและกำรเวนคืน 
 กำรสำธำรณสุข  ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี 

 จำกกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรำยละเอียด พบว่ำ ผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในระดับปำนกลำง  
ซึ่งทำงโครงกำรได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร สรุปได้ดังตารางที่ 7-1 เพ่ือให้โครงกำรก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชำชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทำงโครงกำรน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1   คุณภาพน้ า ผิวดิน/

ร ะ บ บ นิ เ ว ศ วิ ท ย า 
ทางน้ า 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำร โดยเฉพำะงำนขุดเปิดหน้ำดิน งำน

ปรับถมเพื่อเตรียมเขตทำงและพื้นที่ก่อสร้ำง อำจมีกองดินเกิดขึ้น ซ่ึง
อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพน้ ำท ำให้แหล่งน้ ำมีคุณภำพเสื่อมโทรมลง 
หำกมีกำรก่อสร้ำงในช่วงฤดูฝน อำจท ำให้เกิดกำรกัดเซำะบริเวณริม
ตลิ่งเมื่อฝนตก รวมถึงกำรที่น้ ำมีควำมขุ่นสูงขึ้น อำจมีผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังสัตว์น้ ำในระบบนิเวศได้ เนื่องจำกกำรกระจำยตัวปริมำณ
และกำรพัดพำตะกอนดินจำกแหล่งก ำเนิดที่มีกำรชะล้ำงตะกอนดินลง
สู่แหล่งน้ ำผิวดิน ซ่ึงควำมขุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นนี้จะเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ ำ และกีดขวำงกำรส่งทะลุของแสง ซ่ึงมีผลต่อกำร
สังเครำะห์แสงของพืชน้ ำและยังอุดตันอวัยวะในกำรหำยใจของ
สิ่งมีชีวิตในน้ ำ ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ ำได้ 
ดังนั้น จึงคำดว่ำจะได้รับผลกระทบในระดับปำนกลำง 

กำรก่อสร้ำงสะพำนเมื่อตัดผ่ำนแหล่งน้ ำ และบริเวณทำงแยก
ต่ำงระดับ ได้แก่ คลองวำด (บริเวณ กม.6+210) คลองบำงกล่ ำ 
(บริเวณ กม.25+616) คลอง ร.1 (บริเวณ กม.26+750) คลองอู่
ตะเภำ (บริเวณ กม.30+697) และคลอง ร.3 (บริเวณ กม.34+493) 
ต้องใช้เครื่องจักรกลขนำดใหญ่ในกำรก่อสร้ ำงซ่ึงต้องมีกำร
บ ำรุงรักษำ โดยด ำเนินกำรภำยในโรงซ่อมบ ำรุงที่ตั้งอยู่บริเวณ
บ้ำนพักคนงำน ซ่ึงหำกมีกำรตั้งอยู่ใกล้เคียงแหล่งน้ ำผิวดิน อำจมี
กำรปนเปื้อนของน้ ำมันต่ำงๆ ลงสู่แหล่งน้ ำท ำให้คุณภำพน้ ำเส่ือม
โทรมลง ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสิ่งมีชีวิตในน้ ำ แต่เนื่องจำก
โดยทั่วไปมีกำรใช้เพียงเล็กน้อย และผลกระทบจะเกิดขึ้นบำง
ช่วงเวลำเท่ำนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงโดยกำรก ำกับของกรมทำงหลวง จะต้องด ำเนินกำร
ดังนี้ 
ประเด็นความขุ่นของน้ าที่เพิ่มขึ้น 

 ติดตั้งรั้วดักตะกอนชั่วครำว (Temporary Slit Fence) บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ำงที่ใกล้แหล่งน้ ำทั้งสองฝั่งของตลิ่ง ได้แก่ คลองวำด 
(บริเวณ กม.6+210) คลองบำงกล่ ำ (บริเวณ กม.25+616) คลอง 
ร.1 (บริเวณ กม.26+750) คลองอู่ตะเภำ (บริเวณ กม.30+697) 
และคลอง ร.3 (บริเวณ กม.34+493) เพื่อป้องกันตะกอนดินชะ
ล้ำงลงสู่แหล่งน้ ำ 

 กองเศษดิน ทรำย และวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ ต้องอยู่ห่ำงจำกล ำน้ ำ
อย่ำงน้อย 50 เมตร 

 ติดตั้งตำข่ำยป้องกันเศษวัสดุตกหล่นบริเวณใต้โครงสร้ำงทำง
ยกระดับที่ผ่ำนล ำน้ ำ และทำงข้ำมคลอง ได้แก่ คลองวำด (บริเวณ 
กม.6+210) คลองบำงกล่ ำ (บริเวณ กม.25+616) คลอง ร.1 
(บริเวณ กม.26+750) คลองอู่ตะเภำ (บริเวณ กม.30+697) และ
คลอง ร.3 (บริเวณ กม.34+493) 

 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงที่ส ำคัญในช่วงฤดูแล้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำกำร
ชะล้ำงหน้ำดินในช่วงฤดูฝน 

 ให้ทยอยเปิดหน้ำดินเฉพำะส่วน หรือบริเวณที่ท ำงำนจริงเท่ำนั้น 

 เมื่อก่อสร้ำงใกล้แหล่งน้ ำแล้วเสร็จให้ฟื้นฟูสภำพแหล่งน้ ำและตลิ่ง
ให้มีสภำพคงเดิมหรือใกล้เคียงกับสภำพเดิมมำกที่สุด 
 

ระยะก่อสร้าง 

 พื้นที่ด าเนินการ : จ ำนวน 5 สถำนี 
-  คลองวำด 
-  คลองบำงกล่ ำ 
-  คลอง ร.1 
- คลองอู่ตะเภำ 
- คลอง ร.3 

 ดัชนีที่ตรวจวัด :   
- คุณภาพน้ าผิวดิน 

1. อุณหภูมิ 2. ควำมขุ่น 3. pH 
4. DO 5. BOD 6. SS 
7. TDS 8. Oil & Grease 
9. Nitrate as NO3

- 10. FCB 
- นิเวศวิทยาทางน้ า    

1. แพลงก์ตอนพืช 
2. แพลงก์ตอนสัตว์ 
3. สัตว์หน้ำดิน 

 ความถี่ : จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดู
แล้ง 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงโดยจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 
(Trird Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 
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โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  การจัดการน้ าเสียจากโรงซ่อมบ ารุง 

 ก ำหนดบริเวณที่ก่อให้เกิดมลพิษ ได้แก่ โรงซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร 
บริเวณจัดเก็บถังน้ ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ ำมันเครื่องและถังเก็บน้ ำมัน
ของเสีย บริเวณล้ำงควำมสะอำดพำหนะและเครื่องจักรและโรง
ผสมแอสฟัลติกคอนกรีต ให้ห่ำงจำกล ำน้ ำและแนวระบำยน้ ำ 
อย่ำงน้อย 100 เมตร 

 ห้ำมล้ำงอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรและ/หรือระบำยน้ ำทิ้ง 
น้ ำปนเปื้อน น้ ำมันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงแหล่งน้ ำ
โดยเด็ดขำด 

 จัดให้มีภำชนะรองรับน้ ำมันที่รั่วหยด และภำชนะรวบรวมน้ ำมันที่
ใช้แล้วในโรงซ่อมบ ำรุง เพื่อรวบรวมน ำไปก ำจัดต่อไป 

 จัดให้มีวัสดุดูดซับน้ ำมัน เช่น ทรำยสะอำด เพื่อรองรับปัญหำกำร
รั่วไหลของน้ ำมัน และจัดให้มีที่รองรับวัสดุดูดซับใช้แล้ว เพื่อ
รวบรวมไปก ำจัดต่อไป 

 

 ระยะด าเนินการ 
กำรสัญจรของยำนพำหนะอำจมีกำรชะล้ำงผิวจรำจรซ่ึงมีเศษ

ดินปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ ำ อีกทั้ง อำจก่อให้เกิดครำบฝุ่น/น้ ำมันที่
ชะล้ำงจำกมลสำรจะมีค่ำควำมเข้มข้นระดับต่ ำมำกและถูกเจือจำง
ด้วยน้ ำฝนที่มีปริมำณมำก ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ ำ
ผิวดินและนิเวศวิทยำทำงน้ ำในแหล่งน้ ำไม่มำกนัก ดังนั้น จึง
ก ำหนดให้ขนำดของผลกระทบอยู่ในระดับต่ ำ 

ระยะด าเนินการ 
 ติดตั้งรำงระบำยน้ ำข้ำงทำงเพื่อรองรับไปในจุดที่อยู่ห่ำงจำกแหล่งน้ ำ 
 ตรวจสอบกำรกีดขวำงทำงน้ ำอยู่เสมอ หำกพบว่ำมีกำรทับถม 

ของตะกอน วัชพืช และเศษขยะให้ด ำเนินกำรขุดลอกหรือก ำจัด
ออกทันท ี

 ก ำหนดข้อบังคับห้ำมทิ้งขยะและติดป้ำยแสดงข้อควำม “ห้ำมทิ้ง
ขยะในเขตทำงหลวง” พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงำนท้องถิ่นร่วมกัน
ดูแลรักษำควำมสะอำด 

ระยะด าเนินการ 

 พื้นที่ด าเนินการ : จ ำนวน 5 สถำนี 
-  คลองวำด 
-  คลองบำงกล่ ำ 
-  คลอง ร.1 
- คลองอู่ตะเภำ 
- คลอง ร.3 
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โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
- คุณภาพน้ าผิวดิน 

1. อุณหภูมิ 2. ควำมขุ่น 3. pH 
4. DO 5. BOD 6. SS 
7. TDS 8. Oil & Grease 
9. Nitrate as NO3

- 10. FCB 
- นิเวศวิทยาทางน้ า    

1. แพลงก์ตอนพืช 
2. แพลงก์ตอนสัตว์ 
3. สัตว์หน้ำดิน 

 ความถี่ : 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง ในช่วง 2 
ปีแรกต่อเนื่อง หลังจำกนั้นด ำเนินกำรในปีที่ 5, 10, 15 
และ 20 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะด ำเนินกำร 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

2  คุณภาพอากาศ ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
 บริเวณแนวเส้นทำงโครงกำรพบพื้นที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในรัศมี 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนวเส้นทำงโครงกำร จ ำนวน  
9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม รพ.สต.คูเต่ำ  
วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนบำงกล่ ำ 
รัชมังคลำภิเษก วัดดอน โรงเรียนบ้ำนแม่ทอม และวัดอู่ตะเภำ  

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
 กำรเปิดพื้นที่ก่อสร้ำงในกิจกรรมกำรแผ้วถำงต้องด ำเนินกำรในเปิด

พื้นที่ให้น้อยที่สุด 
 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงบริเวณที่ผ่ำนพื้นที่ชุมชน สถำนศึกษำ ศำสน

สถำน และสถำนพยำบำล ให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด 

ระยะก่อสร้าง 

 พื้นที่ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนวัดม่วงค่อม 
2. วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) 
3. ชุมชนบริเวณวัดดอน 
4. วัดคูเต่ำ 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 39 
 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  จำกผลกำรคำดกำรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมใน

เวลำ 24 ชั่วโมง มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 0.244 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงกำร เมื่อรวมผลกำรประเมินกับค่ำควำม
เข้มข้นพื้นฐำน (0.061 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร) พบว่ำ ค่ำควำม
เข้มข้นฝุ่นละอองรวมในเวลำ 24 ชั่วโมง มีค่ำเท่ำกับ 0.305 
มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ซ่ึงมีค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมใน
เวลำ 24 ชั่วโมง ที่คำดกำรณ์ได้จำกแบบจ ำลองฯ มีค่ำไม่เกินเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่ ว ไป 
ก ำหนดค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในเวลำ 24 ชั่วโมง ต้องมี
ค่ำไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบ
ในระดับต่ ำ 

 ด ำเนินกำรจัดหำสิ่งปกคลุมกองวัสดุ กองดินหรือทรำย และฉีด
พรมน้ ำลงบนกองวัสดุภำยหลังเลิกกำรท ำงำน โดยเฉพำะใน
บริเวณพื้นที่ชุมชน 

 ฉีดพรมน้ ำบริเวณที่มีกำรเปิดหน้ำดิน กำรปรับพื้นที่ และพื้นที่กอง
ดอนอย่ำงน้อยวันละ 3 ครั้ง หรือปรับลดแล้วแต่ฤดูกำล 

 ก ำหนดให้บริเวณก่อสร้ำงโรงผสมคอนกรีตห่ำงจำกชุมชน/ที่พัก
อำศัย โดยแนะน ำให้มีระยะห่ำงมำกกว่ำ 100 เมตร หรือให้ใช้
คอนกรีตผสมเสร็จ 

 ก ำหนดให้มีวัสดุปิดคลุมในส่วนที่บรรทุก เพื่อป้องกันกำรฟุ้ง
กระจำยของฝุน่ละอองและกำรตกหล่นของเศษวัสดุ 

 จ ำกัดควำมเร็วในกำรวิ่งของรถบรรทุกให้ ใช้ควำมเร็วไม่ เกิน  
40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 จัดให้มีป้ำยแจ้งประชำชนที่ได้รับผลกระทบด้ำนฝุ่น ควัน เสียง 
ควำมสั่นสะเทือน ให้สำมำรถร้องทุกข์และให้ผู้รับเหมำด ำเนินกำร
กำรแก้ไขปัญหำโดยเร็ว 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
1. TSP 
2. PM10 
3. NO2 

4. CO 
5. SO2 
6. THC 
7. WS & WD 

 ความถี่ : ตรวจวัดต่อเนื่อง 3 วัน (วันธรรมดำ 2 วันและ
วันหยุดรำชกำร 1 วัน) จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝน
และฤดูแล้ง 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวง จัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Third Party) 
เป็นผู้ด ำเนินกำร 

 ระยะด าเนินการ 
เมื่อโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จจำกเดิมที่ไม่เคยมีรถสัญจร

เนื่องจำกเป็นทำงเลี่ยงเมืองตัดใหม่ ก็จะท ำให้มีปริมำณจรำจรมำใช้
เส้นทำงโครงกำร อำจมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยจำกกำรสัญจรของ
ยำนพำหนะบนเส้นทำงโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม จำกผลกำร
คำดกำรณ์พื้นที่อ่อนไหวทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ
โครงกำร เนื่องจำกควำมเข้มข้นของมลสำรที่เพิ่มขึ้นมีค่ำน้อยมำก 
และยังคงไม่ เกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทั่วไป ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ ำ 

 

ระยะด าเนินการ 
 กรมทำงหลวงจะต้องประสำนงำนกับต ำรวจทำงหลวงในกำร

ตรวจจับยำนพำหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษในระดับสูง (ควันด ำ) 
 กรมทำงหลวงต้องตรวจสอบและบ ำรุงรักษำผิวทำงให้มีสภำพดี

ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
 จัดระบบให้มีควำมคล่องตัว โดยกำรติดสัญลักษณ์และเครื่องหมำย

จรำจรเพื่อบอกทิศทำง และจ ำกัดควำมเร็วของรถยนต์ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

 

ระยะด าเนินการ 

 พื้นที่ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนวัดม่วงค่อม 
2. วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) 
3. ชุมชนบริเวณวัดดอน 
4. วัดคูเต่ำ 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
1. TSP 
2. PM10 
3. NO2 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 40 
 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 4. CO 
5. SO2 
6. THC 
7. WS & WD 

 ความถี่ : ตรวจวัดต่อเนื่อง 3 วัน (วันธรรมดำ 2 วันและ
วันหยุดรำชกำร 1 วัน) ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง โดย
ด ำเนินกำร 2 ครั้ง/ปี ในช่วง 2 ปีแรกต่อเนื่อง หลังจำกนั้น
ด ำเนินกำรในปีที่ 5, 10, 15 และ 20 โดยเก็บช่วงเดียวกับ
กำรตรวจวัดระดับเสียงและควำมสั่นสะเทือน 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะด ำเนินกำร 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวง จัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Third 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

3  เสียง ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรมีกำรใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือ

ต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ระดับเสียงนี้ขึ้นกับชนิดของกิจกรรม
ในกำรก่อสร้ำง ชนิดของเครื่องจักรกล รวมถึงระยะทำงที่ห่ำง
จำกแหล่งก ำเนิดเสียง เมื่อค ำนวณระดับเสียงในระยะก่อสร้ำงที่
ห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดเสียงในระยะ 10-1,000 เมตร พบว่ำ มีค่ำ
อยู่ในช่วง 48.7-101.7 เดซิเบล(เอ) โดยระดับเสียงที่เกิดขึ้น
ในช่วงก่อสร้ำงมีค่ำเกินมำตรฐำนเกิดขึ้นในระยะ 0-350 เมตร 
แหล่งก ำเนิดเสียงหลักคือ Rock Drill ในกิจกรรมกำรปรับพื้นที่
บริเวณ กม.11+700 ถึง กม.14+800, กม.17+300 ถึง กม.
18+800 และกม.19+000 ถึ ง  กม .21+400  เป็นพื้ นที่
เกษตรกรรมซ่ึงไม่มีพื้นที่อ่อนไหวอยู่บริเวณ กม.ดังกล่ำว เป็น  

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 

 จัดให้มีป้ำยแจ้งประชำชนที่ได้รับผลกระทบด้ำนฝุ่น ควัน เสียง 
ควำมสั่นสะเทือน ให้สำมำรถร้องทุกข์และให้ผู้รับเหมำ
ด ำเนินกำรกำรแก้ไขปัญหำโดยเร็ว 

 ผู้รับเหมำตรวจสอบ/ดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภำพดี 

 หลีกเลี่ยงกำรใช้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังหลำยๆ เครื่องพร้อมๆ 
บนพื้นที่เดียวกันและหลีกเลี่ยงกำรติดตั้งเครื่องจักรกลใกล้
บ้ำนพักในชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำง 

 เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ ำหรือใช้อุปกรณ์ 
ลดเสียง 

ระยะก่อสร้าง 

 พื้นที่ด าเนินการ : จ านวน   สถานี ได้แก่ 
1. โรงเรียนวัดม่วงค่อม 
2. วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) 
3. ชุมชนบริเวณวัดดอน 
4. วัดคูเต่ำ 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr) 
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นำที (Leq 5 min) 
3. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
4. ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) 
5. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr)  



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 41 
 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 พื้นที่ขุดดินออกจำกภูมิประเทศเดิมเพื่อก่อสร้ำงแนวเส้นทำง

โครงกำร จึงไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น 
 ส่วนกิจกรรมอื่นจะส่งผลให้ระดับเสียงเกินเกณฑ์มำตรฐำน
อยู่ในระยะ 10-100 เมตร อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำกิจกรรม
กำรปรับพื้นที่จะเป็นกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรในระยะเวลำสั้นๆ 
และกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงจะด ำเนินกำรในช่วงเวลำ 8.00-
17.00 น. เท่ำนั้น ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปำน
กลำง 

 ก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมก่อสร้ำงที่มีเสียงดังกว่ำ
ปกติให้ด ำเนินกำรช่วงเวลำกลำงวัน ของวันธรรมดำ เวลำ 8.00-
17.00 น. และไม่ท ำงำนในเวลำกลำงคืน หำกต้องท ำงำนหลัง
เวลำ 17.00 น. ต้องแจ้งให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำและต้องไม่
เกินเวลำ 22.00 น. 

6. ระดับเสียงเฉลี่ยกลำงวัน-กลำงคืน (Ldn) 

 ความถี่ : ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (วันธรรมดำ 2 วันและ
วันหยุดรำชกำร 1 วัน) จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝน
และฤดูแล้ง 

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird Party) เป็น
ผู้ด ำเนินกำร 

 ระยะด าเนินการ 
เมื่อโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จจำกเดิมที่ไม่เคยมีรถสัญจร

เนื่องจำกเป็นทำงเลี่ยงเมืองตัดใหม่ ก็จะท ำให้มีปริมำณจรำจรมำใช้
เส้นทำงโครงกำร อำจมีเสียงดังจำกกำรสัญจรของยำนพำหนะบน
เส้นทำงโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรคำดกำรณ์ด้วย
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ พบว่ำ ตลอดแนวเส้นทำงโครงกำร 
และบริเวณพื้นที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ไม่ได้รับ
ผลกระทบด้ำนเสียงจำกกำรพัฒนำโครงกำร รวมถึงระดับเสียง
จำกปริมำณจรำจรที่เพิ่มขึ้นรวมกับระดับเสียงที่ได้จำกกำร
ตรวจวัดในปัจจุบันยังคงไม่เกินค่ำมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป 
ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ ำ 

ระยะด าเนินการ 

 ตรวจสอบและปรับปรุง ซ่อมแซม สภำพพื้นผิวจรำจร เช่น 
ควำมขรุขระ รอยต่อบนผิวถนน ควำมไม่สม่ ำเสมอของผิว
จรำจร เพื่อลดแรงกระแทกระหว่ำงล้อยำนพำหนะกับผิวถนน
ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดเสียงรบกวน 

 ประสำนงำนและขอควำมช่วยแหลือจำกต ำรวจทำงหลวงใน
เรื่องกำรควบคุมน้ ำหนักรถบรรทุก และควำมเร็วของรถยนต์ให้
อยู่ในระดับที่กฎหมำยก ำหนด 

 จัดระบบให้มีควำมคล่องตั ว โดยกำรติ ดสัญลักษณ์และ
เครื่องหมำยจรำจรเพื่อบอกทิศทำง และจ ำกัดควำมเร็วของ
รถยนต์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ระยะด าเนินการ 

 พื้นที่ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนวัดม่วงค่อม 
2. วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) 
3. ชุมชนบริเวณวัดดอน 
4. วัดคูเต่ำ 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr) 
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นำที (Leq 5 min) 
3. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
4. ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) 
5. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr) 
6. ระดับเสียงเฉลี่ยกลำงวัน-กลำงคืน (Ldn) 

 ความถี่ : ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (วันธรรมดำ 2 วันและ
วันหยุดรำชกำร 1 วัน) โดยด ำเนินกำรปีละ 2 ครั้ง/ปี 
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โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในช่วง 2 ปีแรกต่อเนื่อง หลังจำกนั้นด ำเนินกำรในปีที่ 5, 
10, 15 และ 20 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

   ความสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้าง 
 กิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำร ได้แก่ กำรก่อสร้ำงตอม่อ กำร
แ ละ ข น ย้ ำ ย วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ ำ ง อ อ กจ ำ กแ ห ล่ ง วั ส ดุ  อ ำ จ มี
แรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และอำคำรที่อยู่
ใกล้เคียง ซ่ึงระดับควำมสั่นสะเทือนสูงสุดจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงกำร ได้แก่ บริเวณวัดม่วงค่อม 
โรงเรียนวัดม่วงค่อม โรงเรียนบำงกล่ ำวิทยำรัชมังคลำภิเษก วัดบำง
กล่ ำ (ชลธำรำวำส) วัดดอนโรงเรียนบ้ำนแม่ทอม โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูเต่ำ โรงเรียนวัดดอน และวัดอู่ตะเภำ จะมี
ค่ำเท่ำกับ 0.0001-0.0848, 0.0002-0.0911, 0.0003-0.1555, 
0.0003-0.1716, 0.0003-0.1323, 0.0002-0.1116, 0.0005-
0.2290, 0.0003-0.1571 และ 0.0002-0.0951 มิลลิเมตร/วินำที 
ตำมล ำดับ เมื่อน ำมำเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนของ Reichter & 
Meister พบว่ำ ระดับควำมสั่นสะเทือนนี้เป็นระดับที่เป็นไปได้ที่
มนุษย์จะรับรู้ และเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนควำม
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 37 เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่มที่  127 ตอนพิเศษ 69 ง  
ที่ก ำหนดค่ำมำตรฐำนรับควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันอำคำร 

ระยะก่อสร้าง 

 ด ำเนินกำรตรวจสภำพกำรใช้งำนของเครื่องจักรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยเฉพำะระบบขับเคลื่อน เพื่อลดควำมสั่นสะเทือน 

 กิจกรรมจำกกำรก่อสร้ำงที่อำจก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือน เช่น 
กำรตอกเสำเข็ม เป็นต้น ต้องด ำเนินกำรในเวลำกลำงวัน หรือ
ระหว่ำงเวลำ 08.00-17.00 น. 

 บ ำรุงรักษำผิวจรำจรที่ช ำรุด ขรุขระหรือเป็นหลุมบ่อ บน
เส้นทำงกำรขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดี 
เพื่อป้องกันกำรกระแทกซ่ึงก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือนจำกกำร
ขนส่งวัสดุก่อสร้ำง 

 จัดให้มีป้ำยแจ้งประชำชนที่ได้รับผลกระทบด้ำนฝุ่น ควัน เสียง 
ควำมสั่นสะเทือน ให้สำมำรถร้องทุกข์และให้ผู้รับเหมำ
ด ำเนินกำรกำรแก้ไขปัญหำโดยเร็ว 

ระยะก่อสร้าง 

 พื้นที่ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนวัดม่วง 
2. วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) 
3. ชุมชนบริเวณวัดดอน 
4. วัดคูเต่ำ 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
1. ควำมสั่นสะเทือน (mm/sec)  
2. ควำมถี่ (Hz) 

 ความถี่ : ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (วันธรรมดำ 2 วันและ
วันหยุดรำชกำร 1 วัน) จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝน
และฤดูแล้ง 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 
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โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ประเภทที่  2 ได้ แก่  อำคำรอยู่ อำ ศัย อำคำรชุ ด หอพั ก 

สถำนพยำบำล สถำนศึกษำ และอำคำรที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรม
ศำสนำ พบว่ำ ระดับควำมสั่นสะเทือนดังกล่ำวไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่ออำคำรต่ำงๆ (ค่ำควำมสั่นสะเทือนไม่เกิน 5 มิลลิเมตรต่อวินำที 
ที่รำกฐำนหรือชั้นล่ำงของอำคำร) ดังนั้น จึงได้รับผลกระทบจำก
กำรก่อสร้ำงในระดับต่ ำ 

  

 ระยะด าเนินการ 
ในระยะด ำเนินกำร พิจำรณำผลกระทบที่เกิดจำกปริมำณ

กำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น โดยบริเวณแนวเส้นทำงโครงกำรไม่มีพื้นที่
อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ห่ำงจำกกึ่งกลำงแนวเส้นทำง
โครงกำรในระยะ 10 เมตร, 20 เมตร, 30 เมตร, 40 เมตร และ 
60 เมตร ซ่ึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อควำมรู้สึกของมนุษย์ และไม่
มีผลกระทบใดๆ ต่ออำคำร  อย่ำงไรก็ตำม ควำมสั่นสะเทือนจะ
เกิดจำกปัจจัยส ำคัญหลำยๆ ประกำร ได้แก่ น้ ำหนักยำนพำหนะ 
ควำมเร็วในกำรเดินทำง ควำมรำบเรียบของผิวจรำจร ระยะห่ำง
ระหว่ำงถนนกับอำคำรบ้ำนเรือนในแนวเส้นทำงโครงกำร ฯลฯ 
ดังนั้น หำกมีกำรบ ำรุงรักษำผิวทำง ควบคุมน้ ำหนักยำนพำหนะ
และควำมเร็วของยำนพำหนะที่เข้ำมำใช้เส้นทำงโครงกำรได้ ก็
จะไม่เกิดผลกระทบด้ำนควำมสั่นสะเทือน 

ระยะด าเนินการ 

 ตรวจสอบและปรับปรุงสภำพพื้นผิวจรำจรให้รำบเรียบอยู่เสมอ 
โดยเฉพำะบริเวณสะพำน และคอสะพำนไม่ให้เกิดหลุม บ่อ 
ควำมขรุขระ รอยต่อบนผิวถนน หรือควำมไม่สม่ ำเสมอของผิว
จรำจร เพื่อลดแรงกระแทกระหว่ำงล้อยำนพำหนะกับผิวถนน 
ซ่ึงเป็นสำเหตุให้เกิดควำมสั่นสะเทือน หำกพบว่ำมีบริเวณใด
ช ำรุดให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมทันที 

 ควบคุมน้ ำหนักของรถบรรทุกและควำมเร็วในกำรเดินทำงให้
เป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด 

ระยะด าเนินการ 

 พื้นที่ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนวัดม่วง 
2. วัดบำงกล่ ำ (ชลธำรำวำส) 
3. ชุมชนบริเวณวัดดอน 
4. วัดคูเต่ำ 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
1.ควำมสั่นสะเทือน (mm/sec)  
2. ควำมถี่ (Hz) 

 ความถี่ : ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (วันธรรมดำ 2 วันและ
วันหยุดรำชกำร 1 วัน) โดยด ำเนินกำร 2 คร้ัง/ปี ในช่วง  
2 ปีแรกต่อเนื่อง หลังจำกนั้นด ำเนินกำรในปีที่ 5, 10, 15 
และ 20 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 
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เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 44 
 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 

 ผลกระทบจำกกำรกีดขวำงกำรจรำจร ในกำรเคลื่อนย้ำย
เครื่องจักรและวัสดุ/อุปกรณ์ขนำดใหญ่ในกำรก่อสร้ำงท ำให้ไม่
สำมำรถใช้ควำมเร็วได้ จึงท ำให้กีดขวำงกำรจรำจร และอำจท ำให้
เกิดควำมเสียหำยของผิวจรำจรได้ โดยเฉพำะเส้นทำงท้องถิ่นที่เป็น
ของหน่วยงำนอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรมทำงหลวง ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป็นระยะเวลำสั้นๆ ในช่วงระยะก่อสร้ำงเท่ำนั้น จึงส่งผลกระทบ
ในระดับต่ ำ 
 ผลกระทบจำกปริมำณจรำจรที่เพิ่มขึ้น จำกกำรขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ำง อุปกรณ์และเครื่องจักรกลเข้ำสู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงท ำให้
กำรจรำจรบนเส้นทำงโครงกำรเพิ่มขึ้น เกิดรบกวนกำรสัญจรเดิม
จนอำจท ำให้ผู้สัญจรใช้เวลำในกำรเดินทำงรวมมำกขึ้นน้อยมำกท ำ
ให้สภำพควำมคล่องตัวของจรำจรไม่แตกต่ำงจำกสภำพปัจจุบัน 
ดังนั้น โดยจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลำสั้นๆ จึงส่งผลกระทบในระดับ
ต่ ำ  
 ผลกระทบหลักต่อกำรคมนำคมในระยะก่อสร้ำง คือกำรปิด
กั้นกำรจรำจรบำงส่วน อันก่อให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำร
เดินทำง ตลอดจนผลกระทบเนื่องจำกกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง
และเครื่องจักรกลเพื่อน ำมำใช้ในกิจกรรมกำรก่อสร้ำง จึงคำดว่ำ
จะส่งผลกระทบในระดับปำนกลำง 

ระยะก่อสร้าง 

 ในกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนำดใหญ่ หรือจ ำนวนมำกๆ 
โครงกำรจะต้องประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในเขตนั้นๆ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 
เช่น กำรใช้รถน ำขบวน หรือกำรปิดกำรจรำจรชั่วครำวเพื่อ
ควำมปลอดภัยของผู้ใช้ทำง 

 กรมทำงหลวงประสำนงำนกับหน่วยงำนในท้องถิ่นเพื่อร่วมกัน
จัดท ำแผนกำรจัดกำรจรำจรของงำนก่อสร้ำงที่เป็นแนวเส้นทำง
โครงกำรเพื่อลดผลกระทบต่อกำรรบกวนกำรสัญจรของผู้ใช้ทำง 

 ก ำหนดให้ผู้รับเหมำติดตั้งป้ำยจรำจร สัญญำณไฟจรำจร
ชั่วครำว เครื่องหมำยที่แสดงขอบเขตก่อสร้ำงและแนวทำงเบี่ยง
ให้เห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 
ก ำหนดให้ผู้รับเหมำติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร แสดง
รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงในแนวเส้นทำงโครงกำร เชื่อ ชื่อโครงกำร 
ระยะเวลำ สถำนที่ก้อสร้ำง หน่วยงำนรับผิดชอบ รูปแบบกำร
ก่อสร้ำง เป็นต้น 

 ก ำหนดให้ผู้รับเหมำติดตั้งป้ำยจรำจร สัญญำณไฟจรำจรชั่วครำว 
เครื่องหมำยที่แสดงขอบเขตก่อสร้ำงและแนวทำงเบี่ยงให้เห็นได้
ชัดเจนทั้งในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 

 เลือกใช้วัสดุก่อสร้ำงจำกแหล่งใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำง เพื่อลด
ระยะทำงและระยะเวลำในกำรขนส่ง 

ระยะก่อสร้าง 

 พื้นที่ด าเนินการ : 
1.  พื้นที่ก่อสร้ำงตลอดแนวเส้นทำงโครงกำร และ

เส้นทำงขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 

 ดัชนีที่ตรวจวัด :  
1. ตรวจสอบสภำพกำรช ำรุดเสียหำยของแนวเส้นทำง

ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร 
2. ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ต ำแหน่ง 

และเวลำที่ เกิดเหตุ และสำเหตุของอุบัติเหตุที่เกิด
บริเวณแนวเส้นทำงโครงกำร 

3. ส ำรวจปริมำณรถที่มำใช้แนวเส้นทำงโครงกำรว่ำมี
ปริมำณเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใดเพื่อดูสภำพควำม
คล่องตัวของกำรใช้ถนน 

 ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี  

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทางหลวงจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด าเนินการ 

 ระยะด าเนินการ 
 เมื่อเปิดใช้งำนโครงกำรในเวลำนำน ผิวถนนอำจมีควำมช ำรุด
เสียหำยซ่ึงท ำให้ต้องปิดกำรซ่อมแซมในช่วงที่มีควำมช ำรุด อำจ

ระยะด าเนินการ 

 กรมทำงหลวง จะต้องบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมถนนให้ใช้งำนได้
ดีอยู่เสมอ 

ระยะด าเนินการ 

 พื้นที่ด าเนินการ : 
1. พื้นที่ตลอดแนวเส้นทำงโครงกำร 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 45 
 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ท ำให้ผู้ใช้ทำงเกิดอุบัติเหตุเนื่องจำกกำรขับขี่มำด้วยเร็วสูง จึงคำด
ว่ำเป็นผลกระทบทำงลบอยู่ในระดับต่ ำ อย่ำงไรก็ตำม โครงกำร
จะช่วยให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรเดินทำงซ่ึงช่วยลดระยะเวลำ
ในกำรเดินทำงรวมในพื้นที่ลง ดังนั้นเมื่อควำมเร็วที่ใช้ในกำร
เดินทำงเพิ่มมำกขึ้นจะส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้รถต่อ
กิโลเมตรลดลง ส่งผลต่อกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้รถ จึง
คำดว่ำเป็นผลกระทบทำงบวกอยู่ในระดับสูง 
 เมื่อเปิดใช้โครงกำร รถในทำงหลักจะเดินทำงได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมำกขึ้น เนื่องจำกจะไม่มีกำรตัดกระแส
ของรถยนต์ที่มำกลับรถเพรำะได้ออกแบบให้ไม่มีจุดกลับรถบน
เกำะกลำง และออกแบบให้มีทำงลอดควำมสูง 2.40-3.00 เมตร 
และจุดกลับรถใต้สะพำนข้ำมคลองและข้ำมทำงแยกส ำหรับ
รถบรรทุกที่มีควำมสูงเกิน 3.00 เมตร ท ำให้ประชำชนสำมำรถ
เดินได้สะดวกและปลอดภัย ผลกระทบจึงอยู่ในทำงบวก
ระดับสูง 

 กรณีมีกำรปรับปรุงหรือซ่อมแซมผิวทำง ลำดคันทำง ไหล่ทำง 
และไฟส่องทำง ต้องติดตั้งป้ำยเตือนภัย สัญญำณไฟป้ำยเตือน 
ล่วงหน้ำประมำณ 200 เมตร เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสำมำรถ
มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนทั้งในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน เพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนแนวเส้นทำงโครงกำร 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 
1  สภำพกำรช ำรุดเสียหำยของแนวเส้นทำงโครงกำร 
2. รวบรวมข้อมูลข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ต ำแหน่ง และเวลำ

ที่เกิดเหตุ และสำเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณแนว
เส้นทำงโครงกำร 

3. ส ำรวจปริมำณรถที่มำใช้แนวเส้นทำงโครงกำรว่ำมี
ปริมำณเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใดเพื่อดูสภำพควำม
คล่องตัวของกำรใช้ถนน 

 ความถี่ : ระยะด ำเนินกำร 1 ครั้ง/ปี ในช่วง 2 ปีแรก 
จำกนั้นด ำเนินกำร ในปีที่ 5,  10, 15 และ 20 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 

Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

   อุทกวิทยาน้ า ผิวดิน 
และการระบายน้ าและ
การควบคุมน้ าท่วม 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
งำนโครงสร้ำง และงำนระบบระบำยน้ ำ ในระหว่ำงก่อสร้ำง

โครงกำร อำจส่งผลกระทบต่อสภำพกำรระบำยน้ ำในพื้นที่ได้ 
อำจจะกีดขวำงกำรไหลของน้ ำในแหล่งน้ ำ ส่งผลกระทบต่อกำร
ระบำยน้ ำจำกต้นน้ ำไปท้ำยน้ ำและท ำให้เกิดน้ ำท่วมขังได้ แต่
เป็นผลกระทบที่ เกิดขึ้นในระยะเวลำสั้นเท่ำนั้น จึงจัดเป็น
ผลกระทบในระดับต่ ำ 

นอกจำกนี้ตะกอนดินจำกกำรแผ้วถำงปรับพื้นที่และกำรตัดดิน
ถม รวมทั้งกำรก่อสร้ำงสะพำน/ขยำยควำมยำวสะพำน อำจท ำให้
เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินไปกีดขวำงทำงน้ ำ ท ำให้ตื้นเขิน  

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 

 กำรกองดิน ทรำย และวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ จะต้องอยู่ห่ำงจำก
แหล่งน้ ำไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรชะพำ
ตะกอนดินทรำยไหลลงแหล่งน้ ำ โดยเฉพำะบริเวณคลองวำด 
(บริเวณ กม.6+210) คลองบำงกล่ ำ (บริเวณ กม.25+616) 
คลอง ร.1 (บริเวณ) กม.26+750) คลองอู่ตะเภำ (บริเวณ กม.
30+697) และคลอง ร.3 (บริเวณ กม.34+493) และขนย้ำย
ออกจำกพื้นที่ให้หมดโดยเร็วเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ นอกจำกนี้
หำกเกิดปัญหำน้ ำท่วมขังหรือปัญหำกำรอุดตันของอำคำร
ระบำยน้ ำ จะต้องเร่งด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

ระยะก่อสร้าง 

 พื้นที่ด าเนินการ : พื้นที่โครงกำรตลอดแนวเส้นทำง
โครงกำร 

 ดัชนีที่ตรวจวัด :  
1  ตรวจสอบสภำพท่อ ทำงระบำยน้ ำ และประสิทธิภำพ

กำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำย ตลอดแนวเส้นทำง
โครงกำร 

2. กำรก่อสร้ำงถนนและทำงเบี่ยงต้องไม่ปิดกั้นกำร
ระบำยน้ ำตำมธรรมชำติ และต้องมีกำรตรวจสอบกำร
ระบำยน้ ำอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง หลังฝนตกหนัก 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   จนอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยน้ ำ ส่วนกำรท ำงำนของ

เครื่องจักรต่ำงๆ เช่น รถขุดตัดดิน อำจท ำให้เกิดควำมช ำรุด
เสียหำยของโครงสร้ำงระบำยน้ ำที่แนวเส้นทำงโครงกำรพำดผ่ำน 
โดยเฉพำะบริเวณคลองวำด (บริเวณ กม.6+210) คลองบำงกล่ ำ 
(บริเวณ กม.25+616) คลอง ร.1 (บริเวณ กม.26+750) คลองอู่
ตะเภำ (บริเวณ กม.30+697) และคลอง ร.3 (บริเวณ กม.
34+493) ที่เป็นแหล่งน้ ำส ำคัญ อำจท ำให้เกิดปัญหำน้ ำท่วมขัง
ตำมมำได้ ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบในระดับปำนกลำง 

 กำรก่อสร้ำงถนนและทำงเบี่ยงต้องไม่ปิดกั้นกำรระบำยน้ ำตำม
ธรรมชำติ และต้องมีกำรตรวจสอบกำรระบำยน้ ำอย่ำงน้อย 24 
ชั่วโมง หลังฝนตกหนัก 

 วัสดุก่อสร้ำงที่วำงกีดขวำง ต้องรีบด ำเนินกำรน ำออกโดยเร็ว
เพื่อไม่ให้กีดขวำงทำงระบำยน้ ำ 

 ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำทั้งสะพำน/ท่อเหลี่ยม/ท่อกลม ตำมที่
ออกแบบไว้ ตลอดแนวเส้นทำงโครงกำร 

 ความถี่ : 1 คร้ัง/ปี  

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

 ระยะด าเนินการ 
อำคำรระบำยน้ ำที่ออกแบบไว้ จะสำมำรถรองรับปริมำณน้ ำ
หลำกที่เกิดได้เพียงพอ โดยเฉพำะบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิด
น้ ำท่วม แต่ในระยะยำวหำกไม่ดูแลรักษำให้อยู่ ในสภำพดี
ตลอดเวลำอำจเกิดปัญหำน้ ำท่วมขังได้ จึงเป็นเป็นกระทบใน
ระดับต่ ำ 

ระยะด าเนินการ 

 ตรวจสอบดูแลอำคำรระบำยน้ ำของโครงกำรให้ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ หำกพบกำรช ำรุดต้องด ำเนินกำรแก้ไขทันที 

 ท ำกำรขุดลอกตะกอนและก ำจัดเศษขยะหรือเศษวัชพืชที่อำจจะ
เกิดกำรอุดตันได้ในท่อระบำยน้ ำปีละ 1 ครั้ง 

ระยะด าเนินการ 

 พื้นที่ด าเนินการ : พื้นที่โครงกำรตลอดแนวเส้นทำง
โครงกำร 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : ตรวจสอบกำรสะสมของตะกอนและ
วัชพืชในทำงระบำยน้ ำ และอำคำรระบำยน้ ำ ท่อลอดและ
สะพำนเป็นประจ ำ 

 ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี ในช่วง 2 ปีแรก จำกนั้นด ำเนินกำร ใน
ปีที่ 5,  10, 15 และ 20 

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

   การเกษตรกรรม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อนก่อสร้ำง จะส่งผลกระทบต่อ
กำรสูญเสียพื้นที่เกษตรทั้งในบริเวณเขตทำง 60-80 เมตร เป็น
พื้นที่  1,397.00 ไร่ ซ่ึงท ำให้สูญเสียพื้นที่ที่มี ศักยภำพทำง
กำรเกษตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้ผลผสม และยำงพำรำ  

ระยะก่อสร้าง 

 จ ำกัดกำรใช้พื้นที่ก่อสร้ำงบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนสำยหลัก โดย
ต้องท ำงำนอยู่ในขอบเขตแนวเขตทำง 60-80 เมตร ที่ก ำหนดไว้ 
ควบคุมกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรที่จะไปรบกวนพื้นที่เกษตร
ให้น้อยที่สุด เพื่อลดกำรสูญเสียพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรเกษตร 

ระยะก่อสร้าง 
- 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบในระดับปำนกลำง รวมถึง

กิจกรรมกำรก่อสร้ำงยังท ำให้กีดขวำงกำรเดินทำงไปประกอบ
อำชีพของประชำชนบ้ำง อย่ำงไรก็ตำม เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระยะก่อสร้ำงเท่ำนั้น ไม่ได้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นถำวร และ
ไม่ได้ไปปิดกั้นกำรเดินทำง จึงก ำหนดให้ผลกระทบอยู่ในระดับ
ต่ ำ  

 ควบคุมผู้รับเหมำก่อสร้ำงไม่ให้บุกรุกหรือท ำควำมเสียหำยต่อพื้นที่
เกษตรกรรมหรือกระทบต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมของ
ประชำชนในท้องถิ่น 

 พื้นที่กำรเกษตรที่เป็นพืชไร่ หรือพืชอำยุสั้น ควรรอให้เกษตรกร
เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนจึงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

 ออกแบบให้มีทำงเชื่อมระหว่ำงพื้นที่โครงกำรกับพื้นที่เกษตรกรรม 
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมของตนเองได้อย่ำง
สะดวกดังเดิม 

 

 ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 

8  การใช้ที่ดิน ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
 กำรใช้ที่ดินในรัศมี 500 เมตร จำกแนวเส้นทำงโครงกำร 
ปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 76.05 รองลงมำเป็นพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้ำง ร้อยละ 12.26 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 
8.96 ตำมล ำดับ ส่วนกำรใชที่ในพื้นที่เขตทำง ปัจจุบันเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม 79.08 รองลงมำเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 10.77 
และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง ร้อยละ 6.71 ตำมล ำดับ 
 ส ำหรับผลกระทบต่อผู้ใช้ที่ดินเดิมจะเกิดขึ้นทั้งหมดในช่วง
กำรเวนคืน ก่อนเริ่มกำรก่อสร้ำง กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินใน
เขตทำงหำกพิจำรณำเปรียบเทียบกับกำรใช้ที่ดินก่อนมีโครงกำร
จะเห็นว่ำกำรใช้ที่ดินส่วนใหญ่ของพื้นที่ศึกษำคือเป็นพื้นที่ชุมชน
ชนบทและพื้ นที่ เ กษตรกรรม  ซ่ึ งกำรมี ถนนอำจ ไปลด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตพืชผลของพื้นที่ลงเนื่องจำกที่ดิน
จะต้องเปลี่ยนไปเป็นแนวเส้นทำงโครงกำร เขตทำง 60-80 เมตร  

ระยะก่อสร้าง 

 งำนเตรียมพื้นที่ส ำหรับกำรก่อสร้ำงเขตทำงและหน่วยงำน
ก่อสร้ำงจะต้องด ำเนินกำรควบคุมกิจกรรมให้อยู่ในพื้นที่ที่จะ
ด ำเนินกำรเท่ำนั้น เพื่อลดกำรรบกวนต่อรูปแบบกำรใช้ที่ดิน
บริเวณใกล้เคียง 

 ควบคุมกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในพื้นที่เขตทำงเท่ำนั้น เพื่อลดกำร
รบกวนกำรใช้ที่ดินบริเวณใกล้เคียง รวมถึงควบคุมกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงของโครงกำรที่รบกวนพื้นที่ให้น้อยที่สุด 

 กรณีตัดผ่ำนพื้นที่เกษตรกรรม กำรเวนคืนที่ดินควรด ำเนินกำร
หลังจำกที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชผลทำงกำรเกษตรแล้วเสร็จ และ/
หรือก่อนลงมือปลูกในรอบถัดไปเพื่อลดผลกระทบต่อกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตร และต้องไม่ให้บุกรุกหรือท ำควำม
เสียหำยต่อพื้นที่เกษตรกรรม 

ระยะก่อสร้าง 
- 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โดยผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่ำงถำวร อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบ

ดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเฉพำะในบริเวณเขตทำงเท่ำนั้น จึงคำดว่ำจะ
ส่งผลกระทบในระดับปำนกลำง 

 กิจกรรมกำรก่อสร้ำงต้องใช้ระยะเวลำสั้นที่สุด และไม่เกิน
แผนกำรก่อสร้ำงที่ก ำหนดไว้ เพื่อลดกำรรบกวนต่อกำรใช้ที่ดิน
ของพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 

 

 ระยะด าเนินการ 
 ผลจำกกำรพัฒนำโครงกำรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของ
ระบบคมนำคมและกำรขนส่งจำกพื้นที่โครงข่ำยใกล้เคียงให้
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น มีผลกระทบทำงบวกต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในวงกว้ำง ซ่ึงถือเป็นผลกระทบทำงอ้อม 
โดยโครงกำรต่อกำรใช้ที่ดิน นอกจำกนี้ยังมีผลกระทบที่ส ำคัญคอื
ท ำให้พื้นที่บริเวณใกล้ เคียงแนวเส้นทำงโครงกำรเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงจำกพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นเมือง อำคำรพิณย์ 
และชุมชนมำกขึ้น เนื่องจำกมีระบบกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพ 
กำรเดินทำงสะดวก และรวดเร็วมำกขึ้นกว่ำเดิม ทั้งนี้บริเวณ
พื้นที่ โครงกำรบำงส่วนอยู่ ในผั งเมืองรวมควนลัง ซ่ึงกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินไม่ขัดต่อผังเมืองรวมควนลังแต่อย่ำงใด 
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในด้ำนบวกในระดับปำนกลำง 

ระยะด าเนินการ 

 ก ำหนดเขตทำงของแนวเส้นทำงให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรควบคุมกำรขยำยตัวของชุมชนเข้ำมำในเขตทำง 

ระยะด าเนินการ 
- 

   เศรษฐกิจ-สังคม 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคม

ชุมชน : กำรก่อสร้ำงโครงกำรจะมีผลท ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ชุมชนลดน้อยลงบ้ำง จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงไปกีดขวำงกำร
เดินทำงไป-มำหำสู่กันได้น้อยลง และมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกล ำบำกในกำรเดินทำงไปประกอบอำชีพ ส่งผลต่อกำร
ประกอบอำชีพและสภำพทำงจิตใจ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็น
เพียงระยะเวลำสั้นๆ เมื่อกิจกรรมในแต่ละวันหยุดลง ผลกระทบ
ดังกล่ำวก็จะหมดไป ประชำชนในชุมชนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้ 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 

 ก ำหนดให้ผู้รับเหมำจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ส ำนักงำน
โครงกำรก่อสร้ำง หำกมีกำรร้องเรียนให้ด ำเนินกำรแก้ไขทันที 

 ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดท ำทำงเชื่อมให้ประชำชนยังสำมำรถ
เดินทำงไป-มำ หำสู่กัน และกำรเดินทำงไประกอบอำชีพได้
ดังเดิม 

 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงกำรแก่ประชำชนในบริเวณ
พื้นที่โครงกำร โดยจัดท ำเป็นป้ำยประชำสัมพันธ์ขนำดใหญ่ไว้ใน 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 

 กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน 4 กลุ่ม ได่แก่ กลุ่มผู้น ำชุมชน 
กลุ่ มพื้ นที่ อ่ อนไหวด้ ำนสิ่ งแวดล้อม กลุ่ มผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบโดยตรง และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อ 

 ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับโครงกำร ผลกระทบ และปัญหำที่เกิดขึ้นกับ
ประชำชนในระยะก่อสร้ำง ควำมคิดเห็น และทัศนคติต่อ
โครงกำร 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตำมปกติ ดังนั้น ผลกระทบต่อโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคม

ของชุมชน จึ งก ำหนดขนำดของผลกระทบอยู่ ในระดับต่ ำ  
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของชุมชน : เนื่องจำกพื้นที่บริเวณ
แนวเส้นทำงโครงกำรเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่พักอำศัย
หนำแน่นในระดับน้อยถึงปำนกลำง มีกำรประกอบอำชีพส่วน
ใหญ่ คือ เกษตรกรรม รองลงมำคือประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ 
รับเหมำก่อสร้ำง/อุปกรณ์ก่อสร้ำง ซ่ึงหำกมีกำรก่อสร้ำงโครงกำร
จะสำมำรถส่งเสริมรำยได้ให้แก่ประชำชนได้ เช่น กำรจ้ำง
แรงงำนในพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง เป็นต้น จึงคำดว่ำเป็น
ผลกระทบด้ำนบวกในระดับปำนกลำง 

บริเวณหน้ำที่ตั้งหน่วยก่อสร้ำง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงกำร และ
บริเวณจุดสิ้นสุดโครงกำร เพื่อชี้แจงข้อมูลให้ประชำชนในพื้นที่
ได้ทรำบล่วงหน้ำก่อนเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

 ด ำเนินกิจกรรมก่อสร้ำงในช่วงเวลำ 8.00-17.00 น. เท่ำนั้น และ
ในกรณีที่มีกิจกรรมที่อำจส่งผลกระทบต่อแหล่งรับที่อ่อนไหว 
จะต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทุกครั้ง 

 ว่ำจ้ำงคนในท้องถิ่นเข้ำท ำงำนในกิจกรรมกำรเตรียมกำร
ก่อสร้ำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมกับประสบกำรณ์และทักษะ
ของคนในท้องถิ่นให้มำกที่สุด 

 ระยะเวลาด าเนินการ ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบปีละ 
1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

 ระยะด าเนินการ 
ผลกระทบต่อโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคมชุมชน 

: ประชำชนที่อยู่ตำมแนวเส้นทำงโครงกำรสำมำรถเดินทำงไป-
มำหำสู่กันได้สะดวกขึ้น ท ำให้ควำมสัมพันธ์ในชุมชนยังคงมีควำม
แน่นแฟ้นกันเช่นเดิม เพรำะมีกำรคมนำคมที่สะดวก ปลอดภัย 
และประหยัดเวลำในกำรเดินทำงได้มำกขึ้น จึงก ำหนดให้
ผลกระทบด้ำนบวกอยู่ในระดับปำนกลำง 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของชุมชน : กำรคมนำคมมีควำม
สะดวกขึ้นจะส่งผลกระทบด้ำนบวกในระดับสูงต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชน เนื่องจำกท ำให้กำรคมนำคมขนส่งทั้งในระดับท้องถิ่น กำร
สร้ำงงำน และรำยได้ของประชำชนในท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้อยู่อำศัยในระยะ 500 เมตร 
จำกแนวเส้นทำงโครงกำร 

 ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบและปัญหำเนื่องจำกกำร
ด ำเนินโครงกำร กำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร ควำม
คิดเห็นและทัศนคติต่อโครงกำร 

 ระยะเวลาด าเนินการ ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบปีละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร ในช่วง 3 ปีแรก
หลังจำกนั้นด ำเนินกำรในปีที่ 5, 10, 15 และ 20 

1   การโยกย้ายและการ
เวนคืน 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
ผลกระทบด้ำนกำรโยกย้ำยและเวนคืนในบริเวณแนว

เส้นทำงโครงกำรประเภทที่ดินที่ถูกเวนคืน รวมพื้นที่จ ำนวน  

ระยะก่อสร้าง 

 กรมทำงหลวงจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนใน
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงกำรทรำบถึงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

ระยะก่อสร้าง 
- 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1,549.50 ไร่ ส่ิงปลูกสร้ำง รวมจ ำนวน 65 หลัง พื้นที่ 11,070 

(ตร.ม.) และพื้นที่ทำงกำรเกษตร รวมพื้นที่จ ำนวน 1,397.00 ไร่ 
ซ่ึงมีผู้ได้รับผลกระทบ จ ำนวนทั้งสิ้น 523 รำย ท ำให้ประชำชน
สูญเสียที่ดิน รวมถึงต้องโยกย้ำยที่อยู่ใหม่ ดังนั้น จึงมีผลกระทบ
อยู่ในระดับสูง 

และขั้นตอนกำรก่อสร้ำง เพื่อป้องกันไม่ให้ประชำชนเข้ำมำปลูก
พืช หรือท ำกำรเกษตรในพื้นที่เขตทำงเพื่อลดผลกระทบด้ำน
ควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้นด ำเนินกำร 

 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรเวนคืนสำมำรถไปหำที่อยู่ใหม่และที่ท ำกินใหม่ได้อย่ำง
ไม่เดือดร้อน 

 เปิดโอกำสให้เกษตรกรท ำเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
ค่ำทดแทนอสังหำริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและค่ำทดแทนควำม
เสียหำยที่ได้จำกกำรเวนคืนพิจำรณำตำม พรบ.ว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และคู่มือกำรก ำหนดเงินค่ำทดแทนตำม 
พรบ. ว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (กระทรวง
คมนำคม, สิงหำคม 2556) 

 

 ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมในระยะก่อสร้ำง และระยะด ำเนินกำร จะไม่มี

ผลกระทบต่อกำรโยกย้ำยและเวนคืนพื้นที่และสิ่งปลูกสร้ำง
เพิ่มเติมตลอดแนวเส้นทำง เนื่องจำกผลกระทบได้เกิดขึ้นและ
สิ้นสุดตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้ำง โดยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จะต้องโยกย้ำยออกจำกพื้นที่ก่อนที่ โครงกำรจะด ำเนินกำร
พัฒนำโครงกำร 

ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
11  การสาธารณสุข ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 

กำรขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง และกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงเส้นทำงของโครงกำร จะก่อให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของ
ฝุ่นละอองและมลพิษ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภำพของ
ประชำชนในชุมชนและและพื้นที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ใกล้เคียงแนวเส้นทำงโครงกำร ซ่ึงเป็นสำเหตุของปัญหำสุขภำพ
อนำมัย และควำมเดือดร้อนร ำคำญของประชำชน แต่คำดว่ำ
กิจกรรมดังกล่ำวจะมีเวลำที่เกิดผลกระทบเป็นระยะเวลำสั้นๆ 
เท่ำนั้น ประกอบพื้นที่โครงกำรเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ท ำให้ฝุ่นละออง 
และมลสำรต่ำงๆ สำมำรถฟุ้งกระจำยไปในอำกำศ ซ่ึงลดควำม
เข้มข้นลงได้มำก อีกทั้งขอบเขตของผลกระทบเกิดขึ้นในวงแคบ
เฉพำะบริเวณริมเส้นทำงชั่วครำวเท่ำนั้น จึงคำดว่ำจะเกิด
ผลกระทบอยู่ในระดับต่ ำ 

ระยะก่อสร้าง 

 ผู้รับเหมำจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง  ควำม
สั่นสะเทือน คุณภำพน้ ำและนิเวศวิทยำทำงน้ ำ อย่ำงเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นต่อสุขภำพอนำมัย
ของประชำชนน้อยที่สุด 

 จัดพื้นที่จอดรถและเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้ำง รวมทั้งสร้ำงทำง
ชั่วครำว เข้ำมำยังพื้นที่ก่อสร้ำงเพื่อลดกำรรบกวนชุมชน และ
ประชำชนให้น้อยที่สุด 

ระยะก่อสร้าง 

 พื้นที่ด า เ นินการ : ชุมชนที่อยู่บริ เวณแนวเส้นทำง
โครงกำร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกับกลุ่มที่ส ำรวจด้ำน
เศรษฐกิจสังคม 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : ติดตำมตรวจสอบปัญหำด้ำนสุขภำพ
อนำมัยของประชำชนและกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำม
แนวเส้นทำงโครงกำร ร่วมกับกำรส ำรวจด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ประกอบแบบสอบถำม 

 ความถี่ : 1 คร้ัง/ปี  

 ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

 ระยะด าเนินการ 
กำรคมนำคมบนถนนโครงกำร เนื่องจำกยำนพำหนะที่เข้ำมำใช้
แนวเส้นทำงโครงกำร อำจก่อให้เกิดผลกระทบจำกฝุ่นละออง
บริเวณแนวฟุ้งกระจำยขึ้นมำและกำรเพิ่มขึ้นของมลพิษทำง
อำกำศ รวมทั้งผลกระทบของเสียงดังจำกยำนพำหนะจะ
ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแนว
เส้นทำงโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม พื้นที่ตำมแนวเส้นทำงส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ค่อนข้ำงเปิดโล่งและผลกระทบจะเกิดขึ้น
เฉพำะบำงช่วงเวลำที่มีกำรสัญจรผ่ำนแหล่งรับผลกระทบเท่ำนั้น 
ดังนั้นจึงคำดว่ำจะเกิดผลกระทบในระดับต่ ำ 

ระยะด าเนินการ 
 ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำน

คุณภำพอำกำศ เสียงและควำมสั่นสะเทือน คุณภำพน้ ำและ
นิเวศวิทยำทำงน้ ำ รวมถึงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นต่อสุขภำพอนำมัย
ของประชำชนน้อยที่สุด 

ระยะด าเนินการ 

 พื้นที่ด าเนินการ : ชุมชนที่อยู่บริเวณแนวเส้นทำง
โครงกำร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกับกลุ่มที่ส ำรวจดำ้น
เศรษฐกิจสังคม 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : ติดตำมตรวจสอบปัญหำด้ำนสุขภำพ
อนำมัยของประชำชนและกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ตำมแนวเส้นทำงโครงกำร ร่วมกับกำรส ำรวจด้ำน
เศรษฐกิจสังคม โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ประกอบ
แบบสอบถำม 

 ความถี่ : 1 คร้ัง/ปี ในช่วง 2 ปีแรกต่อเนื่อง หลังจำกนั้น
ด ำเนินกำรในปีที่ 5, 10, 15 และ 20 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ผู้รับผิดชอบ : กรมทำงหลวงจัดจ้ำงบุคคลที่ 3 (Trird 
Party) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

12  ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
 จำกผลกำรคำดกำรณ์ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมใน
เวลำ 24 ชม. มีค่ำเท่ำกับ 0.305 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ซ่ึงไม่
เกินค่ำมำตรฐำนฯ (0.33 มก./ลบ.ม.) และแรงสั่นสะเทือนจำก
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงอยู่ในช่วง 0.0002-0.1323 มิลลิเมตร/วินำที 
ระดับควำมสั่นสะเทือนนี้ เป็นระดับที่เป็นไปได้ที่มนุษย์จะรับรู้   
ซ่ึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออำคำรต่ำงๆ (ค่ำควำมสั่นสะเทือนไม่เกิน 
5 มิลลิเมตรต่อวินำที ที่รำกฐำนหรือชั้นล่ำงของอำคำร) ดังนั้น  
จึงไม่มีผลกระทบต่อโบรำณสถำนทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอน 
วัดคูเต่ำ และวัดอู่ตะเภำ 
 ส่วนระดับเสียงในระยะก่อสร้ำง ซ่ึงมีค่ำเกินมำตรฐำนฯ (70 
เดซิเบล(เอ)) ในระยะ 10-100 เมตร อำจส่งผลกระทบต่อผู้มำเยี่ยม
ชมโบรำณสถำนหรือผู้ที่เดินทำงมำท ำบุญในเรื่องของเสียงรบกวน 
แต่จะเป็นผลกระทบในระยะสั้นๆ ในระยะก่อสร้ำงเท่ำนั้น ดังนั้น 
จึงคำดว่ำจะมีผลกระทบต่อโบรำณสถำนทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 
วัดดอน วัดคูเต่ำ และวัดอู่ตะเภำ ในระดับต่ ำ 
 ส ำหรับแหล่งโบรำณสถำนที่พบมีระยะห่ำง 250-1,050 
เมตร ซ่ึงห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดมำกกว่ำ 250 เมตร จึงเป็นระยะที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบรำณสถำนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอน 
วัดคูเต่ำ และวัดอู่ตะเภำแต่อย่ำงใด แต่ประชำชนอำจมีอุปสรรค
บ้ำงในกำรเดินทำงไปยังโบรำณสถำน จึงคำดว่ำผลกระทบจะอยู่
ในระดับต่ ำ 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 

 หำกพบว่ำกิจกรรมกำรก่อสร้ำง ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
โบรำณสถำนให้หยุดกิจกรรมและประสำนส ำนักศิลปำกรที่ 13 
สงขลำ เข้ำมำตรวจสอบ 

 จ ำกัดควำมเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้ำงไม่เกิน 
40 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพำะในช่วงที่ใกล้พื้นที่โบรำณสถำน 
ได้แก่ วัดดอน วัดคูเต่ำ และวัดอู่ตะเภำ 

 เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงต่ ำ และให้ใช้เข็ม
ตอกแทนเข็มเจำะ 

 ต้องมีระบบกำรจรำจรในบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ พำดผ่ำนถนน
ทำงเข้ำแหล่งโบรำณสถำนให้เหมำะสมที่จะสำมำรถสัญจรไปมำ
ได้สะดวก  

 ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบด้ำนอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอย่ำง
เคร่งครัด 

ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
- 



การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ต่อ) 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะด าเนินการ 

 แรงสั่นสะเทือนจำกยำนพำหนะที่มำใช้เส้นทำงโครงกำรอยู่
ในช่วง 0.0112-0.0253 มิลลิเมตร/วินำที ระดับควำมสั่นสะเทือนนี้
เป็นระดับที่เป็นไปได้ที่มนุนย์จะรับรู้  ซ่ึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
อำคำรต่ำงๆ (ค่ำควำมสั่นสะเทือนไม่เกิน 5 มิลลิเมตรต่อวินำที ที่
รำกฐำนหรือชั้นล่ำงของอำคำร) แหล่งโบรำณสถำนที่วัดดอน วัดคู
เต่ำ วัดดอน ตั้งอยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและไม่
มีนัยส ำคัญต่อกำรได้รับควำมเสียหำยของโบรำณสถำน จึงไม่
ผลกระทบเกิดขึ้น 

ระยะด าเนินการ 
- 

ระยะด าเนินการ 
- 
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8 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 กรมทำงหลวงไดก้ ำหนดให้มีกิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตลอดระยะเวลำกำรศึกษำโครงกำร 
เพ่ือน ำเสนอข้อมูลรำยละเอียดและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรให้กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ในพ้ืนที่ได้รับทรำบ และ
เปิดโอกำสในกำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่โครงกำร เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ
กำรศึกษำโครงกำรให้เหมำะสมและมีผลกระทบต่อประชำชนได้น้อยที่สุด โดยในช่วงที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินงำน
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนแล้ว จ ำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

1) กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงกำรแก่ผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
2) กำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (สัมมนำ ครั้งที่ 1) 
3) กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำทำงเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
4) กำรประชุมสรุปผลกำรคัดเลือกรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสม (สัมมนำ ครั้งที่ 2) 
โดยมีรำยละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 8-1  

ตารางท่ี 8-1 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพการด าเนินงาน 
1  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่: โดยได้เข้ำพบนำยธ ำรงค์ 
เจริญกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ ร่วมด้วยนำยค ำรณ 
สินธุระหัฐ และนำยสุรินทร์ แก้วคีรี รองผู้อ ำนวยกำร
แขวงกำรทำงสงขลำ และนำงพำริสำ จั่นนุ้ย วิศวกรโยธำ
ช ำนำญกำรพิเศษ พร้อมทั้ งคณะที่ปรึกษำ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 14.00น. ณ ศำลำ
กลำงจังหวัดสงขลำ มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 8 คน 

 
บรรยำกำศกำรเข้ำพบนำยธ ำรงค์ เจริญกุล  

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ 

2  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) : 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องทำนตะวัน ชั้น 1 โรงแรมหำดใหญ่พำรำไดส รี
สอร์ท อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยมีนำยเอกรัฐ 
หลี เส็น รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ ให้ เกียรติ 
เป็นประธำนกล่ำวเปิด และนำงพำริสำ จั่นนุ้ย วิศวกร
โยธำช ำนำญกำรพิเศษ กรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำน  
มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวน 146 คน  

 
บรรยำกำศกำรถ่ำยภำพที่ระลึกในกำรประชุม 

 
บรรยำกำศกำรประชุม 
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ตารางท่ี 8-1 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา (ต่อ) 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพการด าเนินงาน 

3  การประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนา
โครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 

 

- กลุ่มที่ 1 : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
เวลำ 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลคูเต่ำ 
เทศบำลต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  
โดยมีนำยนำยชัยเดช ปำละวงศ์ ปลัดอำวุโสอ ำเภอ
หำดใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมฯ 
และนำยย๊ะย่ำ ศรีอำหมัด รองนำยกเทศมนตรีต ำบลคูเต่ำ 
เป็นผู้กล่ำวต้อนรับประธำนและผู้เข้ำร่วมประชุมฯ และ
นำยสุวรรณ ช่วยนุกูล นำยอ ำเภอบำงกล่ ำ ให้เกียรติ
กล่ำวปิดกำรประชุมฯ มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 60 คน 

 
บรรยำกำศกำรประชุม 

- กลุ่มที่ 2 : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
เวลำ 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอำจำรย์เชื้อ ศรีระสันต์ 
โรงเรียนหำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ โดยมีนำยชัยเดช ปำละวงศ์ ปลัดอำวุโสอ ำเภอ
หำดใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมฯ 
มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวน 85 คน 

 
บรรยำกำศกำรประชุม 

4  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่
ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่: โดยได้เข้ำพบ
นำยอนุชิต ตระกูลมุทุตำ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ 
ร่วมด้วยนำยค ำรณ สินธุระหัฐ และนำยสุรินทร์ แก้วคีรี 
รองผู้อ ำนวยกำรแขวงกำรทำงสงขลำที่ 1 พร้อมทั้งคณะ
ที่ปรึกษำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลำคม 2558 เวลำ 
15.00 น. ณ ศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ จังหวัดสงขลำ  
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 7 คน 

 
บรรยำกำศกำรประชุม 
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ตารางท่ี 8-1 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา (ต่อ) 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพการด าเนินงาน 

5  การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา
โครงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) : เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
ตุลำคม 2558 เวลำ 08.30–12.00 น. ณ ห้องทำนตะวันชั้น 
1 โรงแรมหำดใหญ่พำรำไดส รีสอร์ท อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวน 186 คน 

 
บรรยำกำศกำรประชุม 

 โดยกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในช่วงที่ผ่ำนมำ ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรมี  
ส่วนร่วมของประชำชน ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำมำรถสรุปประเด็น
ส ำคัญที่จะน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำประกอบกำรศึกษำโครงกำร ดังแสดงในตารางที่ 8-2  

ตารางท่ี 8-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็น ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้านวิศวกรรม  ทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ที่ตัดผ่ำนถนน

ท้องถิ่น จะมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 
 กรณีที่ตัดถนนท้องถิ่นสำยส ำคัญจะใช้กรณีรูปแบบ 

ทำงลอดและจุดกลับรถ จ ำนวน 26 จุด และม ี
ทำงขนำนที่ให้กำรจรำจรวิ่งสวนทำงกันได้  จ ำนวน  
9 จุด และต้องสอดคล้องกับกำรใช้งำนของท้องถิ่น  

  ขอให้พิ จำรณำกำรออกแบบถนนให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำพื้นที่  กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ลุ่มน้ ำย่อย และผัง
เมืองรวมหำดใหญ่หรือผังเฉพำะของแต่ละ
พื้นทีด่้วย 

 ทำงโครงกำรได้ด ำเนินกำรพิจำรณำได้มีกำรพิจำรณำ
เรื่องกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ลุ่มน้ ำย่อย ควบคู่กับ
กำรศึกษำด้ ำนวิศวกรรมแล้ว  โดยจะรวบรวม 
ร่ำงผังเมืองรวมเมืองหำดใหญ่ และผังเฉพำะที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่  มำพิจำรณำกำรออกแบบให้ม ี
ควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ีมำกที่สุด 

  ขอให้ค ำนึงถึงเรื่องค่ำชดเชยในกำรเวนคืน
กับประชำชนผู้ที่ถูกเวนคืนให้เป็นธรรมและ
มีขั้นตอนท่ีชัดเจน 

 กำรพิจำรณำค่ำชดเชยและเวนคืน โดยหลักกำร  
จะประกอบด้วย ค่ำที่ดิน ค่ำสิ่งปลูกสร้ำง/โรงเรียน  
ค่ำต้นไม้ยืนต้น ซึ่งจะด ำเนินกำรภำยหลังจำกที่ได้มี 
กำรออกพระรำชกฤษฎีกำเวนคืน ตำมแนวเส้นทำง 
ที่ได้คัดเลือกแล้ว และได้ท ำกำรส ำรวจและออกแบบ
รำยละเอียดเท่ำนั้น 
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ตารางท่ี 8-2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

ประเด็น ประเด็นค าถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณา 
ด้านวิศวกรรม 

(ต่อ) 
 ขอ ให้ พิ จ ำ รณำออกแบบทำ งขนำน 

(Frontage Road) ทั้งสองฝั่ง 

 ได้พิจำรณออกแบบทำงขนำดไว้แล้ว จ ำนวน 9 จุด ได้แก่ 
กม. 0+000–0+600 /กม. 1+200–1+500 /กม. 2+000–
2+700 /กม. 5+600–6+300 /กม. 9+100–10+000 / 
กม. 11+100–11+300 /กม. 12+700–13+800 / 
กม. 18+900–19+000 /กม. 20+800–21+000 เพื่อแยก
กำรจรำจรท้องถิ่นและจรำจรทำงหลักออกจำกกัน
รวมถึงเพื่อควำมปลอดภัยในกำรเช่ือมทำงเข้ำ-ออก 

ด้านสิ่งแวดล้อม  กำรออกแบบแนวเส้นทำงโครงกำร ขอให้
หลีกเลี่ยงพื้นที่ต ำบลควนลังเนื่องจำกเป็น
พื้นที่กำรเกษตรตำมผังเมืองควนลัง และมี
ลุ่มน้ ำจ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ ำคลองตัด 
และลุ่มน้ ำคลองวำด และมีคลองสำยหลัก 
จ ำนวน 4 คลอง หำกเลี่ยงไม่ได้จะมีแผน
หรือมำตรกำรป้องกันอย่ำงไรบ้ำง 

 โครงกำรได้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้ำนคุณภำพน้ ำผิวดิน/ระบบนิเวศทำงน้ ำ 
บริเวณดังกล่ำวไว้แล้ว เช่น ในระยะก่อสร้ำงและ
ด ำเนินกำร ผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะต้องติดตั้งตำข่ำย
ป้องกัน เศษวัสดุ ตกหล่นบริ เ วณใต้ โครงสร้ ำง 
ทำงยกระดับที่ผ่ำนล ำน้ ำ และทำงข้ำมคลอง ได้แก่  
คลองวำด (บริเวณ กม.6+210) คลองบำงกล่ ำ (บริเวณ 
กม.25+616) คลอง ร.1 (บริเวณ กม.26+750) คลอง 
อู่ตะเภำ (บริเวณ กม.30+697) และคลอง ร.3 (บริเวณ 
กม.34+493) เป็นต้น 

  ขอให้ค ำนึ งถึ งผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ในพื้นที่ เช่น ป่ำต้นน้ ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
แม่น้ ำ ล ำคลองวิถีชีวิตของประชำชน  

 กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำรจะด ำเนินกำร
ประเมินผลกระทบครอบคลุมทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดย
ส ำนักสิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
กรมทำงหลวง ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ห่วงกังวลด้วย 
ทั้งนี้ โครงกำรจะก ำหนดแผนหรือมำตรกำรป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพื่อให้
กำรพัฒนำโครงกำรเกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

  ขอให้หลีกเลี่ยงกำรตัดต้นไม้ขนำดใหญ่ใน
พื้นที่โครงกำร 

 โครงกำรจะตัดต้นไม้เฉพำะในเขตทำงเท่ำที่จ ำเป็น
เท่ำนั้น และจะพิจำรณำล้อมต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้เด่น 
หรือไม้หำยำก หรือไม้ที่มีคุณค่ำต่อชุมชน เพื่อน ำไป
ปลูกในพ้ืนท่ีที่เหมำะสมต่อไป 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 หลังจำกคัดเลือกแนวเส้นทำงโครงกำรที่
เหมำะสมแล้ว ขอให้จัดประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นจำกประชำชนในพื้นที่ เพื่อแจ้ง
รูปแบบของถนน และแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำในบริเวณจุดต่ำงๆ ในพื้นที่ว่ำจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 หลังจำกคัดเลือกรูปแบบแนวเส้นทำงโครงกำรที่
เหมำะสมแล้วจะมีกำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนในพื้นที่ เพื่อแจ้งรำยละเอียด 
แนวเส้นทำง รูปแบบของถนน พร้อมทั้งรับทรำบ 
สภำพปัญหำ ข้อวิตกกังวลในแต่ละจุด เพื่อน ำมำ
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ีมำกที่สุด 
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9 แผนการด าเนนิงานในขั้นต่อไป 

9.1 การศึกษาด้านวิศวกรรม :  

น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมครั้งนี้มำปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบถนนโครงกำร ให้ม ี
ควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรและแบบเบื้องต้น 

9.2 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม :  

น ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมมำพิจำรณำประกอบกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเหมำะสม
มำกยิ่ งขึ้น และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่  พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรจัดกำร 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อไป 

9.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน : 

1) ด ำเนินกำรสรุปผลกำรประชุมหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 2) และติดประกำศประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงกำรให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  

2) เตรียมกำรจัดกำรประชุมสรุปผลกำรศึกษำโครงกำร (สัมมนำ ครั้งที่ 3) เพ่ือน ำเสนอสรุปผล
กำรศึกษำโครงกำร พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำงๆ จำกกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือน ำไป
พิจำรณำประกอบกำรปรับปรุงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ของท้องถิ่นมำกท่ีสุด 

10 สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 
ส ำนักแผนงำน กรมทำงหลวง 
โทรศัพท์ : 0-2354-6557 , 0-2354-6593 
 
บริษัท โชติจินดำ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
คุณเทิดศักดิ์  พ่วงจินดำ 
ต ำแหน่ง : ผู้จัดกำรโครงกำร   
โทรศัพท์ : 0-2318-7235 
E-mail : chotichinda@chotichinda.com 
 
บริษัท อินฟรำ พลัส คอนซัลติ้ง จ ำกัด  
คุณบรรพต  เจริญสัตยธรรม   
ต ำแหน่ง : รองผู้จัดกำรโครงกำร 
โทรศัพท์ : 0-2938-3895 
E-mail : sine.preeyaporn@gmail.com 
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การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม   

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 59 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประชำสัมพันธ์ 
คุณภัทรศยำ  แก้วมณี  
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม (ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน)     
โทรศัพท์ : 0-2763-2827 
E-mail : phattrasaya.k@uaeconsultant.co.th 

 

เว็บไซต์โครงการ   
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