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กรมทางหลวง

พฤษภาคม 2560



 ปจจุบันอำเภอหาดใหญเปนเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางย่ิงการคาการลงทุนระหวางไทยกับมาเลเซีย สงผลใหมีความตองการ
เดินทางระหวางประเทศสูงมากขึ้นตามไปดวย จึงทำใหหาดใหญประสบปญหา
การจราจรติดขัด และหนาแนนท้ังในเขตเมืองหาดใหญและพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงแนวโนม
ก็จะย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง จึงตองเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับปญหาการจราจร
ในอนาคต และเติมเต็มโครงขายการจราจรใหสมบูรณ โดยมีแนวคิดในการกอสราง
ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ เพื่อใหเกิดเปนโครงขายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ 
เปนทางเลือกสำหรับผู เดินทางระยะไกลที่ไมจำเปนตองผานเขตตัวเมืองใหญ
ใชเปนทางเล่ียงเมือง ทำใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางและขนสงสินคา
และลดปญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองหาดใหญ ปจจุบันกรมทางหลวงไดดำเนินการ
ทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื ่อกอสรางทางเลี ่ยงเมืองหาดใหญ
ดานตะวันออกไปแลว แตยังขาดโครงขายทางเลี่ยงเมืองดานทิศตะวันตกที่จะทำให
โครงขายถนนวงแหวนมีความสมบูรณ
 กรมทางหลวง จึงไดดำเนินการจางกลุ มบริษัทที ่ปรึกษา ประกอบดวยบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จำกัด 
บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด ใหดำเนินการศึกษา
ความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ เพื่อศึกษา
คัดเลือกแนวเสนทางและรูปแบบการกอสรางที่เหมาะสมในการกอสรางทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ และศึกษาความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียด (EIA) รวมถึงรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากการมีสวนรวมของประชาชน

่

เชื่อมโยงโครงขายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญเชื่อมโยงโครงขายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ
ดานตะวันออกและตะวันตกดานตะวันออกและตะวันตก
เชื่อมโยงโครงขายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ
ดานตะวันออกและตะวันตก

 1. เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเสนทางและรูปแบบการกอสรางที่เหมาะสมในการกอสรางทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ
 2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ โดยศึกษาวิเคราะหขอมูล และแนวโนมการเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่จะมีผลตอการวิเคราะหสภาพจราจร
 3. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม โดยศึกษาแนวทาง และรูปแบบเบื้องตนของถนนโครงการใหเหมาะสม
กับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่ ตามหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะหสภาพส่ิงแวดลอมในปจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบ ทางสังคมและส่ิงแวดลอม
ขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA) พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการ
ปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมทั้ง แผนการจัดการดานส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาโครงการ รวมท้ัง สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เจาหนาที่ภาครัฐ องคกรเอกชน และทุกฝายที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคของโครงการ

 ลดปญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4, 43, 407 และ 414 ในเขตตัวเมืองหาดใหญชวยใหการสัญจรของ
ประชาชนในพื้นที่ และผูใชเสนทางมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร และการ
เติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เชื่อมโยงโครงขายทางหลวงระหวางอำเภอหาดใหญ อำเภอเมือง อำเภอรัตภูมิ
และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ
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พื้นที่ศึกษาของโครงการ

       พื้นที่ศึกษาครอบคลุม 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ไดแก 1) อำเภอหาดใหญ ประกอบดวย 4 ตำบล ไดแก ควนลัง
ทุงตำเสา ฉลุง และคูเตา  2) อำเภอบางกล่ำ ประกอบดวย 3 ตำบล ไดแก ทาชาง บางกล่ำ และแมทอม
3) อำเภอควนเนียง ประกอบดวย 1 ตำบล ไดแก บางเหรียง
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แนวเสนทางและรูปแบบของโครงการ
  แนวเสนทางโครงการมีจดุเริม่ตนบรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 4135 ทีก่ม.8+850 โดยทีแ่นวเสนทางจะไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือผานบานควน เลี่ยงพืน้ทีบ่านจัดสรรบรเิวณจดุตนทางและวัดมวงคอม–วดัเกาะวัด กอนทีจ่ะตดัทางหลวงหมายเลข 4287 
ทีบ่านมวงคอม–บานกลาง ซึง่มชีมุชนเบาบางและเปนพืน้ทีโ่ลง หลงัจากนัน้จะเฉยีงไปทางบานไรออย บานหัวจกัร ออมพืน้ทีลุ่มลกึ และดานตะวันตกของนคิมอตุสาหกรรมภาคใต (ฉลงุ) ตดัผานโครงขายสายไฟฟาศกัยสงูทีบ่านทุงลิน้และแนวเสนทางของโครงการทางหลวงพเิศษ
ระหวางเมืองสายหาดใหญ–ชายแดนไทย–มาเลเซีย จากนั้นแนวเสนทางมุงไปทางทิศเหนือตัดผานพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 4 และปาโซน E เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางหลวงหมายเลข 43 บริเวณดานเหนือของบานพรุยวนเปรี้ยวและทางแยกทางหลวงหมายเลข 4208 
กอนทีจ่ะเขาสูพืน้ทีบ่านคลองชาง บานรมิคลอง เลีย้วหลบดานใตของพืน้ทีป่าชายเลนทีบ่านบางกลํ่ากลาง คลองบางกลํ่า และพืน้ทีส่ระนํา้สาธารณประโยชนของชมุชนบานยวนยาง แนวเสนทางจะหลบสถานที่สาํคญัของพืน้ที ่ไดแก วดัดอนและวดัอูตะเภา ที่ปจจบุนัอยูใน
ระหวางการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากนั้น แนวเสนทางจะเลี้ยวออมเขาบรรจบที่ทางหลวงหมายเลข 414 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 414 ที่ กม.1+635 มีระยะทาง 35.8 กิโลเมตร
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2. ทางแยกจดุตดัถนนโครงการกับทางหลวง
 หมายเลข 4135 บริเวณที่เปนจุดสิ้นสุด
 โครงการทางเลีย่งเมอืงหาดใหญ (ดานทิศ
 ตะวันออก) : กม.ที่ 0+000

21

จุดเริ่มตนโครงการ

3. ทางแยกจุดตัดถนนโครงการกับทางแยก
 จากทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสาย
 หาดใหญ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย 
 (Spur Line) : กม.ที่ 2+490

32

4. ทางแยกจดุตดัถนนโครงการกบัทางหลวง
 หมายเลข 4287 : กม.ที่ 5+918
43

   ทางแยกจุดตดัทางยกระดับสะพานขาม
   ทางหลวงพิเศษระหวางเมอืงสายหาดใหญ
   - ชายแดนไทย-มาเลเซีย : กม.ที่ 9+585
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6. ทางแยกจดุตดัถนนโครงการกับทางหลวง
 หมายเลข 4 : กม.ที่ 17+925
65

 ทางแยกจุดตัดทางยกระดับ
  สะพานขามทางรถไฟสายใต
  : กม.ที่ 21+936
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 ทางแยกจุดตัดถนนโครงการ
 กับทางหลวงหมายเลข 414 :
 กม.ที่ 35+300.526
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รูปแบบถนนโครงการ
รูปแบบที่ 1 มีขนาด 4 ชองจราจร ไป-กลับ
ไหลทางกวาง 2.5 และ 1.5 เมตร ตามลําดับ
เขตทาง 60.0 เมตร เหมาะสมสําหรับพื้นที่ราบ
และที่เนินพื้นที่เกษตรกรรม

รปูแบบที่ 2 ทางหลกัมขีนาด 4 ชองจราจร ไป-กลบั
ไหลทางกวาง 2.5 และ 1.5 เมตร ตามลําดับ
ทางขนานมี 4 ชองจราจร ไป-กลบั ไหลทางกวาง
2.5 และ 1.5 เมตร เขตทาง 80.0 เมตร เหมาะ
สาํหรบักรณพีืน้ทีย่านชมุชนหรือมทีางเชือ่มชมุชน
ดานขาง

รปูแบบที่ 3 รปูแบบคนัทางถมสูง มขีนาด 4 ชอง
จราจรไป-กลบั ไหลทางกวาง 2.5 และ 1.5 เมตร
ตามลําดับ เขตทางกวาง 60.0 เมตร เหมาะ
สําหรับพื้นที่ที่มีนํ้าทวมสูงพื้นที่ลุมหรือทางลอด

รูปแบบที่ 4 รูปแบบตัดพื้นที่สูง มีขนาด 4 ชอง
จราจรไป-กลับไหลทางกวาง 2.5 และ 1.5 เมตร
ตามลําดับ เขตทาง 60.0 เมตร เหมาะสําหรับ
พืน้ทีส่งู

- รถขนาดเล็กที่มีความสูงไมเกิน 3 เมตร
 สามารถลอดไปมาได จํานวน 10 แหง
- รถบรรทุกที่มีนํ้าหนักและความสูงมากกวา
 3 เมตร สามารถใชจุดกลับรถใตสะพาน
 ขามและทางแยกตางระดับที่อยูใกลคียง

ทางลอดถนนโครงการ

-  ทอคอนกรีตชนิดกลมขนาด 1.2-1.5 เมตร
 จํานวน 12 แหง

อาคารระบายนํ้า

- ทอลอดคอนกรีตเหลี่ยม ขนาด 3x3 เมตร 
 จํานวน 10 แหง

- สะพานขามคลอง จํานวน 13 แหง

- สะพานบกขามพื้นที่ลุมตํ่าเพื่อการระบายนํ้า
 ที่ กม.33+384 ขนาด 30x10 เมตร ยาว 
 300 เมตร
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กอสรางทางเบี่ยงเบนทิศทางกอสรางทางเบี่ยงเบนทิศทาง
การไหลของน้ำชั่วคราว การไหลของน้ำชั่วคราว 

กอสรางทางเบี่ยงเบนทิศทาง
การไหลของนํ้าชั่วคราว 

ติดตั้งตาขายปองกันเศษวัสดุตกหลนบริเวณติดตั้งตาขายปองกันเศษวัสดุตกหลนบริเวณ
ใตโครงสรางทางยกระดับที่ผานลำน้ำใตโครงสรางทางยกระดับที่ผานลำน้ำ

ติดตั้งตาขายปองกันเศษวัสดุตกหลนบริเวณ
ใตโครงสรางทางยกระดับที่ผานลำน้ำ

คุณภาพน้ำผิวดิน/ระบบนิเวศทางน้ำ 

ผลกระทบท่ีสําคัญ
  ผลกระทบท่ีสําคัญ ในระหวางการกอสรางสะพานเม่ือตัดผานแหลงนํ้า และบริเวณ
ทางแยกตางระดับ จะมีการขุดเปดหนาดิน งานปรับถม เพื่อเตรียมเขตทางและพ้ืนท่ีกอสราง อาจสง
ผลกระทบตอคุณภาพนํ้าทําใหแหลงนํ้ามีคุณภาพเส่ือมโทรมลงหากมีการกอสรางในชวงฤดูฝน จะทํา
ใหเกิดการกัดเซาะบริเวณริมตล่ิงเม่ือฝนตกได 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
  หลีกเล่ียงการดําเนินงานกอสรางที่มีกิจกรรมการขุด และถมดินในชวงฤดูฝนเพื่อปองกันการกัดเซาะบริเวณริมตลิ่ง 

  กำหนดใหติดตั้งตาขายปองกันเศษวัสดุตกหลนบริเวณใตโครงสรางทางยกระดับที่ผานลํานํ้า และทางขามคลอง ไดแก คลองวาด
คลองบางกล่ํา คลอง ร.1 คลองอูตะเภา และคลอง ร.3 เพื่อปองกันการตกหลนของเศษวัสดุกอสรางลงสูแหลงนํ้าผิวดินที่แนวเสนทางตัดผาน

การควบคุมนํ้าทวม และการระบายน้ํา และอุทกวิทยาทางน้ํา
ผลกระทบท่ีสําคัญ
  ระหวางกอสรางตะกอนดินจากการแผวถางปรับพื้นที่และการตัดดินถม รวมทั้งการ

กอสรางสะพาน/ขยายความยาวสะพาน จะทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินไปกีดขวางทางน้ํา 
ทําใหตื้นเขิน จนอาจเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา โดยเฉพาะบริเวณคลองวาดคลองบางกล่ํา
คลอง ร.1 คลองอูตะเภา และคลอง ร.3 ทีเ่ปนแหลงนํา้สาํคญั อาจทาํใหเกิดปญหานํา้ทวมขังตามมาได

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
  ออกแบบใหมีทอกลม จํานวน 12 แหง ทอเหลี่ยม จํานวน 10 แหง สะพานขามคลอง จํานวน 13 แหง และสะพานบกขามพื้นที่
ลุ มตํ่า จํานวน 1 แหง

  ออกแบบใหมีระบบระบายน้ําบริเวณดินตัดและดินถมในแนวเสนทางบางชวง โดยเฉพาะบริเวณ กม.19+000 ถึง 21+400 , 
กม.11+700 ถึง กม.14+800 , กม.17+300 ถึง กม.18+800 และกม.19+000 ถึง กม.21+400 จะเปนบริเวณดินตัดเปนพื้นท่ีขุดดินออกจาก
ภูมิประเทศเดิมเพ่ือกอสรางถนนของโครงการ

  กอสรางทางเบ่ียงเบนทิศทางการไหลของน้ําชั่วคราว สําหรับในกรณีที่ตองปดกั้นหรือสรางสิ่งกีดขวางการไหลของน้ํา (ชั่วคราว)
และดูแลตอเนื่องให ลํานํ้าสามารถไหลผานทางเบ่ียงดังกล าวเป นไปตามปกติ 

  กําหนดใหกองดิน ทราย และวัสดุกอสรางอื่นๆ จะตองอยูหางจากแหลงนํ้าไมนอยกวา 50 เมตร เพื่อปองกันไมใหมีการชะพาตะกอน
ดนิทรายไหลลงแหลงนํา้ โดยเฉพาะบริเวณคลองวาด คลองบางกลํา่ คลอง ร.1 คลองอูตะเภา และคลอง ร.3 และขนยายออกจากพ้ืนทีใ่หหมดโดยเรว็
                  เมื่อกอสรางแลวเสร็จ นอกจากน้ีหากเกิดปญหานํ้าทวมขังหรือปญหาการอุดตันของอาคารระบายน้ํา จะตองเรงดําเนินการแกไขโดยเร็ว

 การศกึษาดานสิง่แวดลอมของโครงการ ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน ไดแก การศกึษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (Initial Environmental
Examination : IEE) เพือ่ศกึษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบือ้งตนทีอ่าจเกิดขึน้จากการพัฒนาโครงการหรืออาจเปนอปุสรรคตอการพฒันา
โครงการในแตละแนวเสนทางเลอืก พรอมทัง้ระบปุจจยัสิง่แวดลอมทีส่าํคญัทีจ่ะนํามาใชประกอบในข้ันตอนการพิจารณาคดัเลอืกรปูแบบการพัฒนาโครงการ
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ และการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมในข้ันรายละเอยีด (Environmental Impact Assessment : EIA) เพ่ือนาํปจจยัส่ิงแวดลอม
ท่ีมนียัสาํคญัตัง้แตระดับปานกลางถึงสงูของแนวเสนทางเลอืกทีไ่ดรบัการคัดเลอืก มาทาํการประเมินผลกระทบในข้ันรายละเอียด และเสนอมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการสงเสริมและปรับปรงุคณุภาพสิง่แวดลอม ตลอดจนมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม 
และแผนการจัดการดานส่ิงแวดลอม ทัง้นีส้ามารถสรุปประเดน็ผลกระทบส่ิงแวดลอมทีส่าํคญัและกําหนดมาตรการปองกนั และแกไขผลกระทบไดดงัน้ี

ผลกระทบท่ีสําคัญ
  การทาํงานของเครือ่งจกัรกลและเคร่ืองมอืตางๆ จะกอใหเกดิเสยีงดงัราํคาญ
และรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในพ้ืนที่ โดยชุมชนในระยะที่ไดรบั
ผลกระทบ จาํนวน 8 แหง ไดแก ชมุชนแมนดาริน ชมุชนบนควน ชมุชนบานกลาง หมู 10
บานยางงาม หมู 2 บานบางกลํา่ใต หมู 6 บานยวนยาง หมู 1 บานหนองหนิ และบานดอน 

ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Metal Sheetติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Metal Sheetติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Metal Sheet
      มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
  ติดตั้งกําแพงกันเสียงชั่วคราวชนิด Metal Sheet ซึ่งเปนที่นิยมเนื่องจากมีความคงทน ติดตั้งงาย ราคาไมสูงมากนัก ประกอบกับ
สามารถชวยในการสะทอนเสียงที่ดี (Dispersive Panel) และสามารถลดเสียงตรง (Transmission Loss) ไดถึง 23 เดซิเบล (เอ) (ในกรณีที่มี
ความหนา 1.59 มิลลิเมตร) บริเวณที่ตัดผานหมูบานในระยะ 100 เมตร ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากเสียงรบกวนจํานวน 7 แหง ไดแก ชุมชน
แมนดาริน ชุมชนบนควน ชุมชนวัดเกาะ หมู 1 บานทุงเลียบ ชุมชนมวงคอม ชุมชนบานกลาง และหมู 3 บานหัวนอนวัด โดยมีความสูงจากพ้ืนดิน
ไมนอยกวา 2 เมตร

เสียง
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ฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการเปดหนาดินฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการเปดหนาดินฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการเปดหนาดิน

คุณภาพอากาศ 
ผลกระทบท่ีสําคัญ
  กิจกรรมการกอสรางโครงการ จะเกิดการฟุงกระจายของ

ฝุนละอองและมลสารทางอากาศตอประชาชนและบริเวณแนวเสนทาง

โครงการและพ้ืนที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอมในรัศมี 500 เมตร จาก

กึ่งกลางแนวเสนทางโครงการ จํานวน 9 แหง ไดแก โรงเรียนวัดมวงคอม

วัดมวงคอม รพ.สต.คูเตาวัดบางกลํ่า (ชลธาราวาส) โรงเรียนวัดดอน 

โรงเรียนบางกล่ํารชัมังคลาภิเษก วดัดอน โรงเรียนบานแมทอม และวัดอูตะเภา

ติดตั้งปายสัญลักษณเตือน และไฟวับวาวติดตั้งปายสัญลักษณเตือน และไฟวับวาว
ในบริเวณที่มีการใชพื้นที่จราจรและทำใหเกิดทางเบี่ยงในบริเวณที่มีการใชพื้นที่จราจรและทำใหเกิดทางเบี่ยง

ติดตั้งปายสัญลักษณเตือน และไฟวับวาว
ในบริเวณที่มีการใชพื้นที่จราจรและทำใหเกิดทางเบี่ยง

การคมนาคมขนสง 
ผลกระทบท่ีสําคัญ
  จะมีการกีดขวางการจราจรในการเคล่ือนยายเครื่องจักรและวัสดุ/

อุปกรณขนาดใหญในระหวางการกอสราง ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายของ

ผวิจราจรได โดยเฉพาะเสนทางทองถิน่ทีเ่ปนของหนวยงานอืน่ๆ ท่ีไมใชกรมทางหลวง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
  โครงการตองติดตั้งปายสัญลักษณเตือน และไฟวับวาวในบริเวณที่มี

การใชพืน้ทีจ่ราจรและทําใหเกดิทางเบ่ียง เพ่ือเตอืนผูขบัข่ีรถยนตใหทราบลวงหนา

กอนถึงจุดเร่ิมตนกอสรางจํานวน 3 จุด ที่ระยะ 1,000 ระยะ 500 และระยะ 200 เมตร ตามลําดับ 

  ติดตั้งปายสัญญาณเตือน และไฟวับวาว ในบริเวณจุดเร่ิมตนโครงการบริเวณจุดตัดทางรวม ทางแยก จุดส้ินสุดโครงการ

และทุกระยะ 500 เมตร ตลอดแนวถนนสนทางโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชเสนทาง

  ติดตั้งไฟสองสวางบริเวณทางเช่ือม ทางเบี่ยงตางๆ ในบริเวณชุมชนใหเพียงพอและมีความปลอดภัยในการสัญจร

การโยกยายและเวนคืน 
ผลกระทบท่ีสําคัญ
  เนื่องจากเปนโครงการทางหลวงแนวใหมที่จะตองดําเนินการโยกยาย

และเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสรางในบริเวณแนวเสนทาง ซึ่งจะทําใหประชาชนสูญเสีย

ที่ดิน รวมถึงตองโยกยายที่อยู ใหม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
  กรมทางหลวงดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการชดเชย

ทรัพยสินตอประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เพื่อสรางความเขาใจและแจงสิทธิที่จะไดรับ

ขั้นตอนการชยเชยท่ีดินและทรัพยสินใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ี

โครงการเพ่ือคลายความกังวลและลดผลกระทบดานจิตใจตอผูที่ถูกเวนคืน

  กรมทางหลวงตองจายคาทดแทนอสังหาริมทรพัยทีถ่กูเวนคนืและคาทดแทน

ความเสียหายท่ีไดจากการเวนคืนพิจารณาตาม พรบ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย

พ .ศ .2530 และคู มือการกําหนดเงินค าทดแทนตาม พรบ .ว าด วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 (กระทรวงคมนาคม, สิงหาคม 2556)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
  ดําเนินการกอสรางบริเวณที่ผานพื้นที่ชุมชน โรงเรียนวัดมวงคอม วัดมวงคอม รพ.สต.คูเตา วัดบางกลํ่า (ชลธาราวาส)

โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนบางกล่ํารัชมังคลาภิเษก วัดดอน โรงเรียนบานแมทอม และวัดอูตะเภา ใหแลวเสร็จเร็วท่ีสุด

  ฉีดพรมน้ําบริเวณท่ีมีการเปดหนาดิน การปรับพ้ืนที่ และพ้ืนที่กองดอนอยางนอยวันละ 3 คร้ัง หรือปรับลดแลวแตฤดูกาล
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       กรมทางหลวง ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหหนวยงานทุกภาคสวนและประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
ตอโครงการ โดยกําหนดใหจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนและเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการอยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ ซึ่งที่ผานมาไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้

การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ
แกผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.
เขาพบนายธํารงค เจริญกุล ผูวาราชการจังหวัดสงขลา

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
วันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หองทานตะวัน ชั้น 1 โรงแรมหาดใหญพาราไดส รีสอรท
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มีผูเขารวมการประชุมจํานวน 146 คน
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การประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม
(กลุมยอย ครั้งที่ 1) :

กลุมที่ 1 : วันศุกรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 60 คน
กลุมที่ 2 : วันศุกรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ หองประชุมอาจารยเชื้อ ศรีระสันต
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมการประชุมจํานวน 85 คน

การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลโครงการ
แกผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น.
เขาพบนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา
โครงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) :
วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30–12.00 น.
ณ หองทานตะวันชั้น 1 โรงแรมหาดใหญพาราไดส รีสอรท
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มีผูเขารวมการประชุมจํานวน 186 คน

กลุมที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมอาจารยเชื้อ
ศรีระสันต โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 75 คน

กลุมที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาชาง สํานักงานเทศบาล ตําบลทาชาง
อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 92 คน

กลุมที่ 2 : วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุมศาลาประชาคมอําเภอบางกลํ่า ที่วาการอําเภอบางกลํ่า
อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 134 คน

กลุมที่ 1 : วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
เวลา 08.30-12.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลคูเตา
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมการประชุม
จํานวน 152 คน

การประชุมหารือมาตรการปองกัน แกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งที่ 2) :

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) :
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หองประชุมแกรนบอลรูน 1 โรงแรมมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) เทากับ รอยละ 12.35 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เทากับ 163.76 ลานบาท (คิดที่อัตราละรอยละ 12) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน (Benefit-Cost Ration : B/C Ratio) เทากับ 1.03

อัตราผลตอบแทนปแรกในการดําเนินการโครงการ พบวาถาโครงการเปดใหดําเนินการในป พ.ศ. 2573

จะทําใหโครงการมีอัตราผลตอบแทนสูงกวา รอยละ 12 ซึ่งจะทําใหอัตราผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน

ตั้งแตปแรกของการดําเนินการโครงการ

การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจของการดําเนินโครงการเปนระยะเวลา 20 ป พบวา

เว็บไซตโครงการ  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด
ดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ
คุณภัทรศยา  แกวมณี 
ตำแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม (ดานเศรษฐกิจ สังคม
          และการมีสวนรวมของประชาชน)    
โทรศัพท : 0-2763-2827
E-mail    : phattrasaya.k@uaeconsultant.co.th

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จำกัด
คุณเทิดศักดิ์ พวงจินดา
ตำแหนง : ผูจัดการโครงการ  
โทรศัพท : 0-2318-7235
E-mail    : chotichinda@chotichinda.com

บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
คุณบรรพต เจริญสัตยธรรม  
ตำแหนง : รองผูจัดการโครงการ
โทรศัพท : 0-2938-3895
E-mail    : sine.preeyaporn@gmail.com

สํานักแผนงาน กรมทางหลวง
โทรศัพท : 0-2354-6557 , 0-2354-6593

กรมทางหลวง

ชองท
างติด

ตอสื่อ
สาร

กับโค
รงกา

ร

www.hatyaibypass-west.com


