กรมทางหลวง โดยสํานักแผนงาน ไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จํากัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมด า นเศรษฐกิ จ วิ ศ วกรรม และผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม โครงการก อ สรา งทางเลี่ ย งเมื อ งหาดใหญ ได กํ า หนดให มี
การประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารของโครงการ โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียด และรางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และรางมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น
ขอวิตกกังวล และขอเสนอแนะ เพื่อนําไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการใหเหมาะสมและมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่
นอยที่สุด โดยกําหนดใหมีการประชุม จํานวน 4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 วันพุธที่ 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
ที่ปรึกษา
กลุมที่ 2 วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. หองประชุมศาลาประชาคมอําเภอบางกล่ํา ที่วาการอําเภอบางกล่ํา
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุวรรณ ชวยนุกูล นายอําเภอบางกล่ํา ใหเกียรติเปนประธาน และนางพาริสา จั่นนุย วิศวกรโยธา
ชํานาญการพิเศษ เปนผูกลาวรายงานการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมการประชุมฯ จํานวน 134 คน รวมดวยผูแทนจากกรมทางหลวง และบริษัท
ที่ปรึกษา
กลุมที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาชาง สํานักงานเทศบาล
ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุวรรณ ชวยนุกูล นายอําเภอบางกล่ํา ใหเกียรติเปนประธาน และนางพาริสา จั่นนุย
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ เปนผูกลาวรายงานการประชุมฯ โดยมีผูเขารวมการประชุมฯ จํานวน 92 คน รวมดวยผูแทนจากกรมทางหลวง
และบริษัทที่ปรึกษา
กลุมที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 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 เปนผูกลาวรายงานการประชุมฯ โดยมีผเู ขารวมการประชุมฯ จํานวน 75 คน รวมดวยผูแทน
จากกรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา
โดยผูเขารวมการประชุมไดรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอโครงการ ทั้งนี้สามารถสรุปขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะที่สําคัญโดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 และรูปที่ 4

วิศวกรรม • กังวลเรื่องความสูงของคันทางจะขวางทางระบายน้ํา • ไดมีการสํารวจและศึกษาระดับน้ําทวม และออกแบบจําลองระบบการระบายน้ํา
ในพื้นที่ รวมถึงควรออกแบบสะพานใหมีความกวาง
ในพื้นที่ตําบลบางกล่ํา ตําบลคูเตา และตําบลอูตะเภาไวแลว ซึ่งรูปแบบถนน
เทากับลําน้ํา
โครงการจะคํ า นึ ง ถึ ง การระบายน้ํ า เพื่ อ ป อ งกั น น้ํ า ท ว มขั ง ในพื้ น ที่ โดยใส ท อ
ระบายน้ําขนาด 3x3 เมตร ทุกๆ 200 เมตร การออกแบบสะพานไดพิจารณาให
มีขนาดชองเปดเพื่อการระบายน้ําไมนอยกวาความกวางลําน้ําเดิม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการระบายน้ํา และใหสอดคลองกับการคาดการณปริมาณน้ํา
ในอนาคตอีก 20 ปขางหนา
• สะพานบกขามพื้นที่ลุมน้ําต่ํามีรูปแบบอยางไร และจะ • สะพานบกมีรูปแบบเปนสะพานยาวตอเนื่อง ซึ่งออกแบบเพื่อเปนทางระบายน้ําในพื้นที่
กอสรางบริเวณจุดใดของโครงการ
โครงการสูทะเลสาบสงขลา ตั้งอยูบริเวณ กม.33+384 (หางจากจุดปลายทางประมาณ
2 กิโลเมตร เลยจากคลอง ร.3) ระยะทางประมาณ 300 เมตร
• ขอใหพิจารณาเพิ่มสะพานระบายน้ําหลายๆ แหงใน • ไดมีการพิจารณาสะพานบกและทอลอดควบคูกันในพื้นที่ตําบลคูเตา และตําบล
บางกล่ําไวแลว โดยแนวเสนทางโครงการไมกีดขวางทางระบายน้ําในพื้นที่ แตถาหาก
พื้นที่ตําบลคูเตา ตําบลบางกล่ํา เนื่องจากทอลอดจะ
ในอนาคตมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ระบายน้ําชากวาสะพาน
รูปแบบสะพานและชองระบายน้ําเพื่อใหสอดคลองกับในพื้นที่อีกครั้ง
• บริเวณจุดตัดทางแยกถนนทองถิ่น จะมีรูปแบบถนน • ไดพิจารณาใหยกระดับถนนทองถิ่นเปนสะพานขามถนนโครงการ และเพิ่มจุดกลับรถ
โครงการอยางไร
บริเวณทางลอดและสะพานขาม เพื่อใหรถสามารถสัญจรไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
• ขอใหพิจารณาทางลอดใหรถขนาดใหญ สามารถลอด • ไดพิจารณาออกแบบความสูงสําหรับทางลอด และสะพานเพื่อใหรถทุกขนาด
ผานได เพื่ออํานวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่
สามารถลอดผานไวแลว จํานวน 26 จุด ประกอบดวยทางลอดความสูง 3 เมตร
จํานวน 10 จุด และสะพานขาม จํานวน 16 จุด
• โครงการจะเริ่มดําเนินการกอสรางในป พ.ศ.ใด
• ในการศึกษาหากพบวาโครงการมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ ในลําดับ
ถัดไปจะเปนการสํารวจออกแบบรายละเอียด จะใชเวลาอยางนอย 1 ป และ
ดําเนินการสํารวจทางดานอสังหาริมทรัพยและเวนคืน จากนั้นจะใชเวลากอสราง
ประมาณ 3 ป โดยสมมติฐานของโครงการจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและ
สามารถเปดใชงานไดในป 2565
• แนวเส น ทางโครงการจะพาดผ า นที่ ดิ น ของใครบ า ง • ไดคัดโฉนดจากกรมที่ดินและไดรายชื่อเจาของที่ดินที่อยูในแนวเสนทางพาดผาน
และจะตรวจสอบไดอยางไร
แลว ทั้งนี้ไดดําเนินการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม จากรายชื่อเจาของ
ที่ดินดังกลาว นอกจากนี้ยังมีกลุมที่อยูในพื้นที่ศึกษาโครงการรัศมีจากจุดกึ่งกลาง
ถนนขางละ 500 เมตร ไดรับการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม เชนกัน ทั้งนี้
สามารถตรวจสอบแนวเสนทางถนนโครงการในเบื้องตนโดยนําเลขที่โฉนดที่ดิน
แจงทางบริษัทที่ปรึกษา หรือฝากไวที่หนาหองทานนายอําเภอบางกล่ํา ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนการสํารวจออกแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวเสนทางถนนโครงการ
ไดอีก โดยคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุน และผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่
โครงการประกอบการพิจารณาดวย
• รายชื่อเชิญเขารวมประชุมเปนรายชื่อผูถือครองที่ดิน • สามารถแจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือครองที่ดินรายใหมแกเจาหนาที่โครงการ
เจาของเดิม ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนผูถือครองที่ดินแลว
เพื่อเปนฐานขอมูล
สามารถแจงเปลี่ยนชื่อไดอยางไร
• การกํา หนดราคาคา ทดแทนแบ งออกเป นกี่ ป ระเภท • ราคาคาทดแทนแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก ที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อะไรบาง และราคาคาทดแทนในแตละตําบลจะเทากัน
และตนไมยืนตน ซึ่งราคาคาทดแทนในแตละพื้นที่จะขึ้นอยูกับราคาที่ซื้อขาย
หรือไมอยางไร
ตามปกติในทองตลาด ราคาของอสังหาริมพรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชน
แกการเสียภาษีบํารุงทองที่ ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพและที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยนั้น
และคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน

สิ่งแวดลอม • กั ง วลเรื่ อ งน้ํ า ท ว ม ฝุ น ละออง เสี ย งและความ • มีการกอสรางสะพานเพื่อเปดชองทางระบายน้ําในแนวเสนทางที่ผานโบราณสถาน
สั่น สะเทื อ น เนื่ องจากระดั บ ถนนสู ง กว า พื้ น ที่ ชุ ม ชน
ไวแลว ในสวนการกอสรางสะพานจะใชเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบดานเสียงและ
และโบราณสถานในพื้นที่ตําบลคูเตา
ความสั่นสะเทือน และมีการฉีดพรมน้ํา เพื่อลดปญหาดานคุณภาพอากาศ
• ขอใหคํานึงถึงผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนใน • ไดมี มาตรการปอ งกั น แกไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดลอ มไวแล ว เชน ดา น
พื้นที่ ในระหวางการก อสรา งและเปดใหบริก ารของ
คุณภาพอากาศ ในระหวางการกอสรางจัดใหมีการฉีดพรมน้ํา และทํารั้วชั่วคราว
ถนนโครงการ
เพื่อปองกันฝุนละออง เปนตน และในชวงเปดใหบริการจัดใหมีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเชน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ออนไหว
ดานสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการ 2 ครั้ง/ป ในชวง 2 ปแรกตอเนื่อง หลังจากนั้น
ดําเนินการในปที่ 5, 10, 15 และ 20 โดยเก็บชวงเดียวกับการตรวจวัดระดับ
เสียงและความสั่นสะเทือน เพื่อใหโครงการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตลอดจนประชาชนที่อยูใกลเคียงแนวเสนทางโครงการนอยที่สุด
• กังวลในระหวางการกอสรางโรงเรียนบานยวนยางจะ • โรงเรียนบานยวนยางมีระยะหางจากแนวโครงการ 248 เมตร ซึ่งจากการศึกษา
ได รั บ ผลกระทบจากฝุ น ละอองและอั น ตรายจาก
โดยการคาดการณในชวงระยะกอสรางโครงการและระยะเปดดําเนินการพบวา
ยานพาหนะ จะมีวิธีการหรือมาตรการลดผลกระทบ
ปริมาณฝุนละออง เสียงและความสั่นสะเทือนจะไมเกินเกณฑมาตรฐานแตอยาง
อยางไร
ใด อยางไรก็ตาม กรมทางหลวงยังคํานึงถึงผลกระทบดังกลาวจึงมีมาตรการ เชน
การฉีดพรมน้ํา การควบคุมความเร็วรถบรรทุกและจัดใหมีวัสดุปดคลุมไมใหมี
การฟุงกระจายของเศษดิน ทราย และมีมาตรการบํารุงรักษาผิวทางในชวงเปด
ดําเนินการใหอยูในสภาพดี ไมสงผลกระทบดานฝุนละอองและเสียงรบกวนจาก
ยานพาหนะ นอกจากนี้ภายหลังจากเปดดําเนินการจะมีการกอสรางสะพานลอย
คนเดินขามตามโรงพยาบาล โรงเรียน และสถานที่ราชการในพื้นที่แนวเสนทาง
เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการขามทาง

นายชัยเดช ปาละวงศ ปลัดอาวุโสอําเภอหาดใหญ
ใหเกียรติเปนประธาน

บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งที่ 2)
กลุมที่ 1 : วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลคูเตา สํานักงานเทศบาลตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

นายสุวรรณ ชวยนุกูล นายอําเภอบางกล่ํา
ใหเกียรติเปนประธาน

บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปที่ 2 บรรยากาศการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งที่ 2)
กลุมที่ 2 : วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมศาลาประชาคมอําเภอบางกล่ํา ที่วาการอําเภอบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา

นายชัยเดช ปาละวงศ ปลัดอาวุโสอําเภอหาดใหญ
ใหเกียรติเปนประธาน

บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

รูปที่ 3 บรรยากาศการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งที่ 2)
กลุมที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาชาง สํานักงานเทศบาลตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา

นายชัยเดช ปาละวงศ ปลัดอาวุโสอําเภอหาดใหญ
ใหเกียรติเปนประธาน

บรรยากาศบริเวณบอรดนิทรรศการ

บรรยากาศระหวางการประชุม

บรรยากาศชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ตารางที่ 4 สรุปประเด็นขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งที่ 2)
กลุมที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมอาจารยเชื้อ ศรีระสันต โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

