
 กรมทางหลวง โดยสํานักแผนงาน ไดวาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ประกอบดวย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จํากัด 

บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จํากัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการศึกษา

ความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการกอสรางทางเล่ียงเมืองหาดใหญ ไดกําหนดใหม ี

การประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูล

ขาวสารของโครงการ โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมขั้นรายละเอียด และรางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และรางมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็น 

ขอวิตกกังวล และขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการใหเหมาะสมและมีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

นอยท่ีสุด โดยกําหนดใหมีการประชุม จํานวน 4 กลุม ดังน้ี 

 กลุมท่ี 1 วันพุธท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. หองประชุมเทศบาลตําบลคูเตา สํานักงานเทศบาลตําบลคูเตา  

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ ปลัดอาวุโสอําเภอหาดใหญ ใหเกียรติเปนประธาน และนางพาริสา จั่นนุย วิศวกรโยธา 

ชํานาญการพิเศษ เปนผูกลาวรายงานการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมการประชุมฯ จํานวน 152 คน รวมดวยผูแทนจากกรมทางหลวง และบริษัท

ท่ีปรึกษา  

 กลุมท่ี 2 วันพุธท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. หองประชุมศาลาประชาคมอําเภอบางกลํ่า ท่ีวาการอําเภอบางกลํ่า 

อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุวรรณ ชวยนุกูล นายอําเภอบางกลํ่า ใหเกียรติเปนประธาน และนางพาริสา จั่นนุย วิศวกรโยธา

ชํานาญการพิเศษ เปนผูกลาวรายงานการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมการประชุมฯ จํานวน 134 คน รวมดวยผูแทนจากกรมทางหลวง และบริษัท

ท่ีปรึกษา  

 กลุมท่ี 3 วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาชาง สํานักงานเทศบาล 

ตําบลทาชาง อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุวรรณ ชวยนุกูล นายอําเภอบางกลํ่า ใหเกียรติเปนประธาน และนางพาริสา จั่นนุย  

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ เปนผูกลาวรายงานการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมการประชุมฯ จํานวน 92 คน รวมดวยผูแทนจากกรมทางหลวง 

และบริษัทท่ีปรึกษา  

 กลุมท่ี 4 วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. หองประชุมอาจารยเชื้อ ศรีระสันต โรงเรียนหาดใหญ 

รัฐประชาสรรค ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ ปลัดอาวุโสอําเภอหาดใหญ ใหเกียรติเปนประธาน 

และนางพาริสา จั่นนุย วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ เปนผูกลาวรายงานการประชมุฯ โดยมีผูเขารวมการประชมุฯ จํานวน 75 คน รวมดวยผูแทน

จากกรมทางหลวง และบริษัทท่ีปรึกษา  

 โดยผูเขารวมการประชุมไดรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการ ท้ังน้ีสามารถสรุปขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะท่ีสําคัญโดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 1 รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 



วิศวกรรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

• กังวลเร่ืองความสูงของคันทางจะขวางทางระบายน้ํา 

ในพื้นท่ี รวมถึงควรออกแบบสะพานใหมีความกวาง

เทากับลําน้ํา  

• ไดมีการสํารวจและศึกษาระดับน้ําทวม และออกแบบจําลองระบบการระบายน้ํา 

ในพ้ืนท่ีตําบลบางกลํ่า ตําบลคูเตา และตําบลอูตะเภาไวแลว ซึ่งรูปแบบถนน

โครงการจะคํานึงถึงการระบายน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี โดยใสทอ

ระบายน้ําขนาด 3x3 เมตร ทุกๆ 200 เมตร การออกแบบสะพานไดพิจารณาให

มีขนาดชองเปดเพ่ือการระบายน้ําไมนอยกวาความกวางลําน้ําเดิม โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของการระบายน้ํา และใหสอดคลองกับการคาดการณปริมาณน้ํา

ในอนาคตอีก 20 ปขางหนา 

• สะพานบกขามพ้ืนท่ีลุมน้ําต่ํามีรูปแบบอยางไร และจะ

กอสรางบริเวณจุดใดของโครงการ  

• สะพานบกมีรูปแบบเปนสะพานยาวตอเนื่อง ซึ่งออกแบบเพื่อเปนทางระบายน้ําในพื้นท่ี

โครงการสูทะเลสาบสงขลา ตั้งอยูบริเวณ กม.33+384 (หางจากจุดปลายทางประมาณ 

2 กโิลเมตร เลยจากคลอง ร.3) ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

• ขอใหพิจารณาเพ่ิมสะพานระบายน้ําหลายๆ แหงใน

พ้ืนท่ีตําบลคูเตา ตําบลบางกลํ่า เน่ืองจากทอลอดจะ

ระบายน้ําชากวาสะพาน  

• ไดมีการพิจารณาสะพานบกและทอลอดควบคูกันในพ้ืนท่ีตําบลคูเตา และตําบล

บางกลํ่าไวแลว โดยแนวเสนทางโครงการไมกีดขวางทางระบายน้ําในพื้นท่ี แตถาหาก

ในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน จะมีการปรับปรุงแกไข

รูปแบบสะพานและชองระบายน้ําเพื่อใหสอดคลองกับในพื้นท่ีอีกคร้ัง  

• บริเวณจุดตัดทางแยกถนนทองถิ่น จะมีรูปแบบถนน

โครงการอยางไร 

• ไดพิจารณาใหยกระดับถนนทองถิ่นเปนสะพานขามถนนโครงการ และเพ่ิมจุดกลับรถ

บริเวณทางลอดและสะพานขาม เพื่อใหรถสามารถสัญจรไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 

• ขอใหพิจารณาทางลอดใหรถขนาดใหญ สามารถลอด

ผานได เพื่ออํานวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นท่ี  

• ไดพิจารณาออกแบบความสูงสําหรับทางลอด และสะพานเพ่ือใหรถทุกขนาด

สามารถลอดผานไวแลว จํานวน 26 จุด ประกอบดวยทางลอดความสูง 3 เมตร 

จํานวน 10 จุด และสะพานขาม จํานวน 16 จุด 

• โครงการจะเร่ิมดําเนินการกอสรางในป พ.ศ.ใด • ในการศึกษาหากพบวาโครงการมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ ในลําดับ

ถัดไปจะเปนการสํารวจออกแบบรายละเอียด จะใชเวลาอยางนอย 1 ป และ

ดําเนินการสํารวจทางดานอสังหาริมทรัพยและเวนคืน จากนั้นจะใชเวลากอสราง

ประมาณ 3 ป โดยสมมติฐานของโครงการจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและ

สามารถเปดใชงานไดในป 2565 

• แนวเสนทางโครงการจะพาดผานท่ีดินของใครบาง 

และจะตรวจสอบไดอยางไร 

• ไดคัดโฉนดจากกรมท่ีดินและไดรายชื่อเจาของท่ีดินท่ีอยูในแนวเสนทางพาดผาน

แลว ท้ังนี้ไดดําเนินการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม จากรายช่ือเจาของ

ท่ีดินดังกลาว นอกจากนี้ยังมีกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีศึกษาโครงการรัศมีจากจุดกึ่งกลาง

ถนนขางละ 500 เมตร ไดรับการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม เชนกัน ท้ังนี้

สามารถตรวจสอบแนวเสนทางถนนโครงการในเบ้ืองตนโดยนําเลขท่ีโฉนดท่ีดิน

แจงทางบริษัทท่ีปรึกษา หรือฝากไวท่ีหนาหองทานนายอําเภอบางกลํ่า ท้ังนี้ ใน

ขั้นตอนการสํารวจออกแบบอาจจะมีการเปล่ียนแปลงแนวเสนทางถนนโครงการ

ไดอีก โดยคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุน และผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี

โครงการประกอบการพิจารณาดวย 

• รายช่ือเชิญเขารวมประชุมเปนรายชื่อผูถือครองท่ีดิน

เจาของเดิม ซึ่งปจจุบันไดเปล่ียนผูถือครองท่ีดินแลว 

สามารถแจงเปล่ียนชื่อไดอยางไร      

• สามารถแจงเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถือครองท่ีดินรายใหมแกเจาหนาท่ีโครงการ 

เพื่อเปนฐานขอมูล 

• การกําหนดราคาคาทดแทนแบงออกเปนกี่ประเภท 

อะไรบาง และราคาคาทดแทนในแตละตําบลจะเทากัน

หรือไมอยางไร  

• ราคาคาทดแทนแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก ท่ีดิน โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง 

และตนไมยืนตน ซึ่งราคาคาทดแทนในแตละพื้นท่ีจะขึ้นอยูกับราคาท่ีซื้อขาย

ตามปกติในทองตลาด ราคาของอสังหาริมพรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพ่ือประโยชน

แกการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น  

และคาทดแทนความเสียหายท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน  



สิ่งแวดลอม 

  

  

• กั งวลเ ร่ืองน้ํ าท วม ฝุนละออง เ สียงและความ

ส่ันสะเทือน เนื่องจากระดับถนนสูงกวาพ้ืนท่ีชุมชน 

และโบราณสถานในพื้นท่ีตําบลคูเตา  

• มีการกอสรางสะพานเพ่ือเปดชองทางระบายน้ําในแนวเสนทางท่ีผานโบราณสถาน

ไวแลว ในสวนการกอสรางสะพานจะใชเข็มเจาะ เพ่ือลดผลกระทบดานเสียงและ

ความส่ันสะเทือน และมกีารฉีดพรมน้ํา เพื่อลดปญหาดานคุณภาพอากาศ  

• ขอใหคํานึงถึงผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนใน

พ้ืนท่ี ในระหวางการกอสรางและเปดใหบริการของ

ถนนโครงการ 

• ไดมีมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมไวแลว เชน ดาน

คุณภาพอากาศ ในระหวางการกอสรางจัดใหมีการฉีดพรมน้ํา และทําร้ัวชั่วคราว

เพื่อปองกันฝุนละออง เปนตน และในชวงเปดใหบริการจัดใหมีมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมเชน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีออนไหว

ดานส่ิงแวดลอม  โดยดําเนินการ 2 คร้ัง/ป ในชวง 2 ปแรกตอเนื่อง หลังจากนั้น

ดําเนินการในปท่ี 5, 10, 15 และ 20 โดยเก็บชวงเดียวกับการตรวจวัดระดับ

เสียงและความส่ันสะเทือน เพ่ือใหโครงการกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ตลอดจนประชาชนท่ีอยูใกลเคียงแนวเสนทางโครงการนอยท่ีสุด 

• กังวลในระหวางการกอสรางโรงเรียนบานยวนยางจะ

ได รับผลกระทบจากฝุนละอองและอันตรายจาก

ยานพาหนะ จะมีวิธีการหรือมาตรการลดผลกระทบ

อยางไร 

• โรงเรียนบานยวนยางมีระยะหางจากแนวโครงการ 248 เมตร ซึ่งจากการศึกษา

โดยการคาดการณในชวงระยะกอสรางโครงการและระยะเปดดําเนินการพบวา

ปริมาณฝุนละออง เสียงและความส่ันสะเทือนจะไมเกินเกณฑมาตรฐานแตอยาง

ใด อยางไรก็ตาม กรมทางหลวงยังคํานึงถึงผลกระทบดังกลาวจึงมีมาตรการ เชน 

การฉีดพรมน้ํา การควบคุมความเร็วรถบรรทุกและจัดใหมีวัสดุปดคลุมไมใหมี

การฟุงกระจายของเศษดิน ทราย และมีมาตรการบํารุงรักษาผิวทางในชวงเปด

ดําเนินการใหอยูในสภาพดี ไมสงผลกระทบดานฝุนละอองและเสียงรบกวนจาก

ยานพาหนะ นอกจากนี้ภายหลังจากเปดดําเนินการจะมีการกอสรางสะพานลอย

คนเดินขามตามโรงพยาบาล  โรงเรียน  และสถานท่ีราชการในพื้นท่ีแนวเสนทาง

เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการขามทาง  

นายชัยเดช ปาละวงศ ปลัดอาวุโสอําเภอหาดใหญ  

ใหเกียรติเปนประธาน  บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ บรรยากาศระหวางการประชุม 

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

รูปท่ี 1 บรรยากาศการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย คร้ังท่ี 2)  

กลุมท่ี 1 : วันพุธท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลคูเตา สํานักงานเทศบาลตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 



นายสุวรรณ ชวยนุกูล นายอําเภอบางกล่ํา  

ใหเกียรติเปนประธาน  บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ บรรยากาศระหวางการประชุม 

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

รูปท่ี 2 บรรยากาศการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม (กลุมยอย ครั้งท่ี 2)  

กลุมท่ี 2 : วันพุธท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมศาลาประชาคมอําเภอบางกลํ่า ท่ีวาการอําเภอบางกลํ่า อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา 
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บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

รูปท่ี 3 บรรยากาศการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) 

กลุมท่ี 3 : วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาชาง สํานักงานเทศบาลตําบลทาชาง อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) 

กลุมท่ี 4 : วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมอาจารยเช้ือ ศรีระสันต โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค  

ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
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