










• บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด 

   ดานสิ่งแวดลอมและดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ โทรศัพท  0 2763 2828 ตอ 2827

สถานที่ติดตอขอมูลเพิ่มเติม

• บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จำกัด การศึกษาความเหมาะสมและการศึกษาดานจราจรและขนสง
   โทรศัพท 0 2318 7231

• บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด การศึกษาทางเลือกและรูปแบบโครงการ โทรศัพท 0 2938 3895-6

www.hatyaibypass-west.com

• สำนักแผนงาน กรมทางหลวง โทรศัพท 0 2354 6557

โครงการศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ

       การศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) และการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียด (Environmental
Impact Assessment : EIA) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ และกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมไดดังนี้

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

ประเด็นดาน
สิ่งแวดลอม
ที่สำคัญ

ผลกระทบที่สำคัญ รูปภาพมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

4. การคมนาคม

   ขนสง
•  การปดกั้นการจราจรบางสวน อันกอใหเกิดความ
ไมสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนการขนสงวัสดุ
กอสรางและเครื่องจักรกลเพื่อนํามาใชในกิจกรรม
การกอสราง ทําใหตองใชเวลาในการเดินทางรวม
มากขึ้น

•   ติดตั้งปายสัญลักษณเตือน และไฟวับวาวในบริเวณที่มีการใชพ้ืนที่จราจรและทําให
เกิดทางเบี่ยงเพ่ือเตือนใหผูขับขี่รถยนตใหทราบรวงหนากอนถึงจุดเริ่มตนกอสราง 
•   ติดตั้งปายสัญญาณเตือน และไฟวับวาว ในบริเวณจุดเริ่มตนโครงการ จุดตัดทางรวม
ทางแยก จุดสิ้นสุดโครงการ และทุกระยะ 500 เมตร ตลอดแนวเสนทางโครงการ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูใชเสนทาง

ติดตั้งปายสัญลักษณเตือน และไฟวับวาวในบริเวณ
ที่มีการใชพื้นที่จราจรและทำใหเกิดทางเบี่ยง

ติดตั้งปายสัญลักษณเตือน และไฟวับวาวในบริเวณ
ที่มีการใชพื้นที่จราจรและทำใหเกิดทางเบี่ยง

1. คุณภาพน้ำ

   ผิวดิน/ระบบ

   นิเวศวิทยา

   ทางน้ำ

•  กิจกรรมการกอสรางสะพาน อาจสงผลกระทบทาํให

แหลงนํา้มคีณุภาพเส่ือมโทรมลง และหากมกีารกอสราง

ในชวงฤดฝูน จะทําใหเกดิการชะลางตะกอนดนิลงแหลงนํา้

เมือ่ฝนตกได

•  ติดตัง้ตาขายปองกนัเศษวัสดุตกหลนบรเิวณใตโครงสรางสะพานขามลาํน้ํา เพือ่ปองกนั

การตกหลนของเศษวัสดุกอสรางลงสูแหลงนํ้าผิวดินที่แนวเสนทางตัดผาน

•  จัดใหมีหองนํ้าและระบบบําบัดนํ้าเสียตามหลักสุขาภิบาล

•  ติดตั้งรั้วดักตะกอนแบบ Temporary Silt Fence ความสูง 1 เมตร บริเวณริมตลิ่ง

ทั้งสองฝงของแหลงนํ้าแตละแหงที่แนวเสนทางตัดผาน

ติดตั้งตาขายปองกันเศษวัสดุตกหลน
บริเวณใตโครงสรางทางยกระดับที่ผานลำน้ำ

ติดตั้งตาขายปองกันเศษวัสดุตกหลน
บริเวณใตโครงสรางทางยกระดับที่ผานลำน้ำ

2. คุณภาพ

อากาศ

• กิจกรรมการกอสรางโครงการ จะเกิดการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองและมลสารทางอากาศตอประชาชน
และพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมในบริเวณแนว
เสนทางโครงการ

•  บริเวณที่เปดหนาดินเพื่อกอสรางในบริเวณชุมชน จะตองทําการรดนํ้าหรือฉีดพรมนํ้า

เปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ 3 ครั้ง

•  จดัหาสิง่ปกคลมุกองวสัดแุละปดคลมุในระหวางการขนยาย รวมทัง้จัดสถานทีเ่พือ่ใชสาํหรับ

ลางลอและตัวรถ

ฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการเปดหนาดินฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการเปดหนาดิน

3. เสียง •  การทํางานของเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ 

จะกอใหเกิดเสียงดังรําคาญ และรบกวนการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของประชาชนและชุมชนใกลแนว

เสนทางโครงการ 

•   ติดตั้งกําแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Metal Sheet ความสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 2 เมตร

บริเวณที่ตัดผานหมูบานในระยะ 100 เมตร ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากเสียงรบกวน 

ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Metal Sheetติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Metal Sheet

5. การควบคุมนํ้าทวม 

   และการระบายนํ้า 

   และอุทกวิทยา

   ทางนํ้า

•  การเปดพืน้ท่ีกอสราง จะทําใหเกิดการชะลางพงัทลาย

ของดินไปกดีขวางทางนํา้ ทําใหต้ืนเขนิและอาจทาํใหเกดิ

ปญหานํ้าทวมขังตามมาได

•  กําหนดใหกองดิน ทราย และวัสดุกอสรางอื่นๆ จะตองอยูหางจากแหลงนํ้าไมนอยกวา 
50 เมตร เพือ่ปองกนัไมใหมกีารชะพาตะกอนดนิทรายไหลลงแหลงนํา้ และขนยายออกจาก
พื้นที่ใหหมดโดยเร็วเมื่อกอสรางแลวเสร็จ 

กำหนดใหกองดิน ทราย และวัสดุกอสรางอื่นๆ
จะตองอยูหางจากแหลงน้ำไมนอยกวา 50 เมตร 
กําหนดใหกองดิน ทราย และวัสดุกอสรางอื่นๆ

จะตองอยูหางจากแหลงนํ้าไมนอยกวา 50 เมตร 

6. การโยกยาย

   และการเวนคืน
•  การเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสรางในบริเวณแนวเสนทาง

โครงการ ซึ่งจะทําใหประชาชนตองโยกยายที่อยูใหม
•  ประชาสัมพันธขั้นตอนการชดเชยทรัพยสินตอประชาชนตอประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

รับทราบ เพื่อสรางความเขาใจและแจงสิทธิที่จะไดรับ ขั้นตอนการชยเชยที่ดินและทรัพยสิน

ใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่โครงการ เพื่อคลายความกังวลและลดผลกระทบ

ดานจิตใจตอผูที่ถูกเวนคืน

กิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการชดเชย
ทรัพยสินตอประชาชนที่ไดรับผลกระทบรับทราบ

กิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการชดเชย
ทรัพยสินตอประชาชนที่ไดรับผลกระทบรับทราบ



โครงการศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ

  กรมทางหลวงนอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานดานการมีสวนรวม

ของประชาชน และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการ ใหประชาชนและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ

ในพื้นที่รับทราบตลอดการดำเนินโครงการ โดยกำหนดใหมีการประชุมทั้งหมด  6 ครั้ง และที่ผานมาไดดำเนินการ

ประชาสัมพันธและการประชุมไปแลว 5 ครั้ง โดยสรุปไดดังนี้

• บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด ดานสิ่งแวดลอมและดานการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 
 โทรศัพท  0 2763 2828 ตอ 2827

สถานที่ติดตอขอมูลเพิ่มเติม

• บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จำกัด การศึกษาความเหมาะสมและการศึกษาดานจราจรและขนสง โทรศัพท 0 2318 7231

• บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด การศึกษาทางเลือกและรูปแบบโครงการ โทรศัพท 0 2938 3895-6

www.hatyaibypass-west.com
• สำนักแผนงาน กรมทางหลวง โทรศัพท 0 2354 6557

การมีสวนรวมของประชาชน

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

(สัมมนา ครั้งท่ี 1)
(วันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558)

บรรยากาศการประชมุปฐมนเิทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองทานตะวัน ชั้น 1 โรงแรมหาดใหญพาราไดส รีสอรท 

การประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือก

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

ที่เหมาะสม (กลุมยอย ครั้งที่ 1)
(วันศุกรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

กลุมที ่1 : วนัศกุรที ่26 มถินุายน พ.ศ. 2558
เวลา 08.30-12.00 น. ณ สาํนกังานเทศบาลตาํบลคเูตา

กลุมที ่2 : วันศุกรที ่26 มถินุายน พ.ศ. 2558 
เวลา 13.30-17.00 น. ณ โรงเรยีนหาดใหญรฐัประชาสรรค 

การประชุมสรุปผลการคัดเลือก

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

ที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)
(วันศุกรที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

บรรยากาศการประชมุสรปุผลการคดัเลอืกรูปแบบการพฒันาโครงการทีเ่หมาะสม (สมัมนา คร้ังที ่2)  
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองทานตะวนั ชัน้ 1 โรงแรมหาดใหญพาราไดส รสีอรท 

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ

(สัมมนา ครั้งที่ 3)
(วันอังคารท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

การประชมุหารอืมาตรการปองกัน

แกไข และลดผลกระทบสิง่แวดลอม

(กลุมยอย ครั้งท่ี 2)
(วันพุธที่ 7 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 

8 กันยายน พ.ศ. 2559)

กลุมที ่1 : วนัพุธที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 8.30-12.00 น. ณ สาํนกังานเทศบาลตาํบลคเูตา

กลุมที ่2 : วนัพุธที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ทีว่าการอาํเภอบางกลํา่

กลุมท่ี 3 : วนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 8.30-12.00 น. ณ สาํนกังานเทศบาลตาํบลทาชาง

กลุมที ่4 : วนัพฤหสับดทีี ่8 กนัยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงเรยีนหาดใหญรฐัประชาสรรค

การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล

โครงการแกผูบริหารหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในพื้นที่
(วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน และ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558) บรรยากาศเขาพบนายธํารงค เจริญกุล 
ผูวาราชการจังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีท่ี 

2 เมษายน พ.ศ. 2558

บรรยากาศเขาพบนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา 
รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 

8 ตุลาคม พ.ศ. 2558


