แผนการดาเนินงานในขั้นต่อไป

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทำงหลวง

กระทรวงคมนำคม

กำรดำเนินงำนศึกษำของโครงกำรในขั้นตอนต่อไปจะดำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้

1) ด้ำนวิศวกรรม

นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมไปปรับปรุงรูปแบบโครงกำร ตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุง
ตัวเลขกำรประเมินมูลค่ำกำรลงทุน

งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรสำรวจและออกแบบรำยละเอียด
งำนสำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร
ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ)

2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม

นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมไปปรับปรุงมำตรกำรลดผลกระทบให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของประชำชน

3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ดำเนิ น กิจกรรมกำรประชุม กำรประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรเวนคืน ที่ ดิ น
(กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3) เพื่อชี้แจงขั้นตอนในกำรจัดกรรมสิทธิเบื้องต้น ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จำกผู้เข้ำร่วมประชุม

สถำนที่ ติ ด ต่ อ และสอบถำม
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทำงหลวง

บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษำ
บริษัท พี.วี.เอส.- 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
เลขที่ 3 ถนนโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 9
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2942-3570 โทรสำร 0-2942-3562
E-mail : pvs95consultants@yahoo.com

ถนนพระรำมหก แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 โทรสำร 0-2354-1027 www.ldhighway.com

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98
แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2948-6014-8 โทรสำร 0-2948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com

เอกสำรประชำสัมพันธ์ ชุดที่ 4
กำรประชุมเพื่อหำรือ
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 77 ถนนลำดพร้ำววังหิน ซอย 76
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2101-8979 โทรสำร 0-2174-1109
E-mail : wetawee919@gmail.com

บริษัท พี.วี.เอส.- 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันทำงหลวงหมำยเลข 22 สำยอุดรธำนี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ำยหนึ่งที่สำคัญที่ จะเชื่อมโยงประเทศ
ในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนเศรษฐกิจ และกำรค้ำชำยแดน เชื่อมต่อไปยัง
แขวงคำม่วน ประเทศลำว จึงส่งผลให้ทำงหลวงสำยนี้มีปริมำณจรำจรเพิ่มสูงขึ้น แต่แนวเส้นทำงสำยนี้ในบำงช่วง ยังคงวิ่งผ่ำน
เข้ำตัวเมือง ทำให้เกิดปัญหำจรำจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งแนวเส้นทำงในพื้นที่อำเภอสว่ำงแดนดินมีสภำพเขตทำง
_ แคบ มีข้อจำกัดในกำรขยำยช่องจรำจร ดังนั้น กำรพิจำรณำก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
กำรจรำจรและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
ดังนั้น กรมทำงหลวง จึงได้ว่ำจ้ำงบริษัท พี.วี.เอส-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์
จำกัด และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรสำรวจและออกแบบรำยละเอียด
งำนสำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ)

วัตถุประสงค์โครงการ
1) สำรวจและออกแบบรำยละเอียด (Detailed Design) แนวเส้นทำงที่เหมำะสมที่สุด ทำงหลวงขนำด 4 ช่องจรำจร
ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ)
2) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด และเสนอมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ดำเนินกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำร และเพื่อทรำบถึงประเด็นปั ญหำข้อจำกัดของ
พื้นที่ในกำรพัฒนำโครงกำร พร้อมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชน หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำดำเนินโครงกำรอย่ำงเหมำะสมต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
1) เพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทำง ช่วยลดระยะเวลำเดินทำง และประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง ตลอดจนรองรับปริมำณจรำจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต
2) เพื่อบรรเทำควำมแออัดของกำรจรำจรจำกรถบรรทุกที่ผ่ำนเข้ำ อ.สว่ำงแดนดิน
3) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ำยทำงหลวงหมำยเลข 22 – ทำงหลวงหมำยเลข 2091 – ทำงหลวงหมำยเลข 2280 อ.สว่ำง
แดนดิน ไปยัง จ.อุดรธำนี , จ.บึงกำฬ , จ.สกลนคร ได้สะดวกยิ่งขึ้น
4) เพื่อสนับสนุนศักยภำพกำรขยำยพื้นที่กำรค้ำกำรลงทุนในกำรรองรับกำรส่งออกและกำรนำเข้ำสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ ตำมนโยบำยด้ำนโลจิส ติกส์ของประเทศ และเป็นส่ว นหนึ่งในกำรส่งเสริมนโยบำยและแนวทำงควำมร่ว มมือทำง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พื้นที่ศึกษาโครงการ
งำนบริก ำรด้ำ นวิศ วกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอีย ด งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่อ งจรำจร ทำงเลี ่ย งเมือ ง
อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนทิศเหนือ) มีจุดเริ่มต้นโครงกำรบนทำงหลวงหมำยเลข 22 ที่ประมำณ กม.74+183 (ตำบลสว่ำงแดนดิน อำเภอสว่ำงแดนดิน)
และมีจุดสิ้นสุดโครงกำรที่ กม.82+905 บนทำงหลวงหมำยเลข 22 (ตำบลทรำยมูล อำเภอสว่ำงแดนดิน) ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลสว่ำงแดนดิน
ตำบลโพนสูง ตำบลบ้ำนถ่อน และตำบลทรำยมูล อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เริ่มกำรดำเนินกำรศึกษำ สำรวจ และออกแบบรำยละเอียดโครงกำร

กำรเข้ำพบเพื่อปรึกษำหำรือ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559

กำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (สัมมนำครั้งที่ 1)
ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอสว่ำงแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 8 เมษำยน พ.ศ.2559

กำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อแนว
เส้นทำงเลือกโครงกำร (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)
วันที่ 1-2 มิถุนำยน พ.ศ.2559

อบต ทรำยมูล

อบต บ้ำนก่อน

อบต สว่ำง

อบต โพนสูง

กำรประชุมเพื่อเสนอผลกำรคัดเลือกแนวเส้นทำง
ที่เหมำะสม (สัมมนำครั้งที่ 2)
วันอังคำรที่ 16 สิงหำคม พ.ศ.2559

รูปแบบการพัฒนาโครงการ
กำรประชุมเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

ดำเนินกำรในครั้งนี้ วันที่ 1 – 2 กุมภำพันธ์ 2560

กำรประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจำก
กำรเวนคืนที่ดิน (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3)

เพื่อชี้แจงขั้นตอนในกำรจัดกรรมสิทธิที่ดิน

กำรประชุมสรุปผลกำรศึกษำโครงกำร (สัมมนำครั้งที่ 3)

สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรและนำเสนอผลกำรออกแบบ
รำยละเอียด

สิ้นสุดกำรดำเนินกำรศึกษำ สำรวจ และออกแบบรำยละเอียดโครงกำร

รูปแบบของกำรพัฒนำโครงกำร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) เป็นทำงหลวงแนวใหม่ ขนำด 4 ช่องจรำจร โดยเวนคืนที่ดิน
เป็นเขตทำงกว้ำง 80 เมตร ตลอดแนวเส้นทำงโครงกำร รูปตัดทำงหลวงทั่วไป เป็นเกำะกลำง ชนิดร่องน้ำ (Depressed Median) ในบำงจุดปรับ
รูปแบบ ตำมกำรใช้งำนที่เหมำะสม เช่น เขตชุมชน จุดกลับรถ เป็นต้น โดยมีจุดเริ่มต้นโครงกำรอยู่ที่ ประมำณ กม.74+183 บนทำงหลวงหมำยเลข
22 จำกนั้นทิศทำงมุ่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก ตัดทำงหลวงหมำยเลข 2091 และ ทำงหลวงหมำยเลข 2280 จำกนั้นทิศทำงมุ่งทิศใต้ มำบรรจบ
กับทำงหลวงหมำยเลข 22 ที่ กม.82+905 ระยะทำงรวมทั้งสิ้น 14.070 กิโลเมตร ซึ่งรำยละเอียดของกำรออกแบบ มีดังนี้

รูปแบบถนนโครงการ

การออกแบบทางแยก

ทำงหลวงโครงกำรเป็นทำงหลวงแนวใหม่ เป็นทำงเลี่ยงเมืองอำเภอสว่ำงแดนดิน ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดรูปแบบกำรก่อสร้ำงเป็นทำงหลวงขนำด 4 ช่องจรำจร
แบ่งแยกทิศทำงจรำจรแบบเกำะกลำงกดร่องกว้ำง 9.10 เมตร เขตทำงกว้ำง 80 เมตร โดยมีช่องจรำจรกว้ำงช่องละ 3.50 เมตร จำนวน 4 ช่องจรำจร (ทิศทำงละ 2 ช่อง
จรำจร) ไหล่ทำงด้ำนนอกกว้ำงข้ำงละ 2.50 เมตร ไหล่ทำงด้ำนในกว้ำงข้ำงละ 1.50 เมตร

ทำงแยกเป็นบริเวณที่ตัดกระแสจรำจร เกิดจำกกำรพบกันของเส้นทำงเดินรถในแต่ละทิศทำง ทำให้เป็นจุดอันตรำยและมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง จึง
ต้องมีกำรจัดกำรจรำจรที่เหมำะสมตำมหลักวิศวกรรม ตลอดจนสอดคล้องกั บผลกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในอนำคต สำหรับโครงกำรนี้ได้ออกแบบ
ทำงแยก จำนวน 8 จุด โดยสำมำรถแบ่งรูปแบบทำงแยกได้ 5 แบบ
ลำดับ

1
2
3
4

ตำแหน่ง
บนทำงหลวงแนวใหม่
กม. 0+000
กม. 0+250
กม. 2+473
กม. 2+650

จุดอ้ำงอิง

ลำดับ

จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 (จุดเริ่มต้นโครงกำร)
จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 (เดิม) หลัง รร.บ้ำนง่อนฯ
จุดตัดทำงหลวงชนบท สน. 3180
จุดตัดทำงท้องถิ่น (อบต.)

5
6
7
8

ตำแหน่ง
บนทำงหลวงแนวใหม่
กม. 4+976
กม. 6+122
กม. 10+450
กม. 14+069

จุดอ้ำงอิง
จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 2091
จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 2280
จุดตัดทำงหลวงชนบท สน. 3082
จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 (จุดสิ้นสุดโครงกำร)

1) จุดตัดทำงหลวงบริเวณจุดเริ่มต้น -จุดสิ้นสุดโครงกำร : ออกแบบเป็นสำมแยกโดยมีสะพำนข้ำมทำงแยกตำมแนวทำง
หลวงหมำยเลข 22

2) จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 (เดิม) โรงเรียนบ้ำนง่อน : ออกแบบ
เป็นสะพำนข้ำมและมีถนนเชื่อมต่อเข้ำกับถนนโครงกำร

3) จุดตัดทำงหลวงชนบท สน.3180และจุดตัดถนนท้องถิน่ (อบต.) :
ออกแบบให้มีทำงลอดผ่ำนใต้ทำงหลวงของโครงกำร

5) จุดตัดทำงหลวงชนบท สน.3082: ออกแบบเป็นทำงเชื่อมทำงแยก

การออกแบบจุดกลับรถ
กำรออกแบบถนนของโครงกำร จำเป็นต้องมีจุดกลับรถเป็นระยะ หรือตำมควำมจำเป็น จึงต้องพิจำรณำจุดกลับรถที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทำง และผู้อยู่อำศัยโดยรอบ
สำหรับโครงกำรนี้ ได้ออกแบบจุดกลับรถไว้ 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นจุดกลับรถบนทำงหลวงโครงกำร 4 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพำน 1 แห่ง
ลำดับ
1
2
3
4
5

ตำแหน่งบนทำงหลวงแนวใหม่
กม. 0+900
กม. 4+000
กม. 7+850
กม. 9+700
กม. 13+100

4) จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 2091 และทำงหลวงหมำยเลข 2280:
ออกแบบเป็นทำงแยกติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร

สถำนที่อ้ำงอิง
บ้ำนดอนกลำง
กลับรถใต้สะพำนห้วยศำลจอด
บ้ำนหวำย
บ้ำนหนองชำด
บ้ำนหนองไผ่

การออกแบบสิ่งอานวยความปลอดภัย
กำรออกแบบสิ่งอำนวยควำมปลอดภัยในสำยทำงของโครงกำรประกอบด้วย
รูปแบบจุดกลับรถระดับพื้นดิน (At Grade)

แผนที่แสดงตำแหน่งจุดกลับรถ

การออกแบบป้ายจราจร
ติดตั้งป้ำยบังคับ ป้ำยเตือน ป้ำยแนะนำ และป้ำยชุด ตลอดแนวเส้นทำง
โครงกำร เพื ่อ ให้ก ำรจรำจรสำมำรถเคลื ่อ นตัว ไปได้อ ย่ำ งสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย รวมถึงผู้ใช้ทำงสำมำรถไปถึงจุดหมำยปลำยทำงได้โดยไม่ เกิดควำมสับสน
ในกำรเลือกใช้เส้นทำง



Guide Post ติดตั้งบริเวณทำงโค้ง



Guard Rail ติดตั้งบริเวณทำงโค้ง/สะพำน



ไฟสัญญำณจรำจร ติดตั้งบริเวณทำงแยก 4 แห่ง



ไฟกระพริบ ติดตั้งบริเวณสถำนที่สำคัญ เช่ น ตลำด วัด ทำงเชื่อมเข้ำหมู่บ้ำน ฯลฯ



สะพำนลอย ติดตั้งบริเวณสถำนที่สำคัญ เช่น ตลำดและโรงเรียน

รูปแบบจุดกลับรถระดับใต้สะพำน

การออกแบบอาคารระบายน้า
ในกำรออกแบบได้กำหนดอำคำรระบำยน้ำทุกแห่งที่เป็นทำงระบำยน้ำ โดยพิจำรณำรูปแบบให้เหมำะสมกับประเภทของทำงระบำยน้ำและ
กำหนดขนำดให้เพียงพอต่อกำรระบำยน้ำ ยังได้มีกำรเสริมท่อกลมในบำงจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรระบำยน้ำ

สะพำนข้ำมคลอง จำนวน 5 แห่ง

ท่อกลม จำนวน 36 แห่ง

ท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง

