แผนการดาเนินงานในขั้นต่อไป

สานักสารวจและออกแบบ กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

การดาเนินงานศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่อไปจะดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1) ด้านวิศวกรรม

นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปปรับปรุงรูปแบบโครงการ ตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุง
ตัวเลขการประเมินมูลค่าการลงทุน

งานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอียด
งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

2) ด้านสิ่งแวดล้อม

นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดาเนิ น กิจกรรมการประชุ ม การประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน ที่ดิ น
(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3) เพื่อชี้แจงขั้นตอนในการจัดกรรมสิทธิเบื้องต้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุม

สถานที่ ติ ด ต่ อ และสอบถาม
สานักสารวจและออกแบบ กรมทางหลวง

บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
บริษัท พี.วี.เอส.- 95 คอนซัลแต้นซ์ จากัด
เลขที่ 3 ถนนโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 9
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2942-3570 โทรสาร 0-2942-3562
E-mail : pvs95consultants@yahoo.com

ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 โทรสาร 0-2354-1027 www.ldhighway.com

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2948-6014-8 โทรสาร 0-2948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com

เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5
การประชุมเพื่อ นาเสนอข้อมูล
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การเวนคืนที่ดิน
(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3)

บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
เลขที่ 77 ถนนลาดพร้าววังหิน ซอย 76
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2101-8979 โทรสาร 0-2174-1109
E-mail : wetawee919@gmail.com

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

มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ายหนึ่งที่สาคัญที่ จะเชื่อมโยงประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยัง
แขวงคาม่วน ประเทศลาว จึงส่งผลให้ทางหลวงสายนี้มีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น แต่แนวเส้นทางสายนี้ในบางช่วง ยังคงวิ่งผ่าน
เข้าตัวเมือง ทาให้เกิดปัญหาจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งแนวเส้นทางในพื้นที่อาเภอสว่างแดนดินมีสภาพเขตทาง
_ แคบ มีข้อจากัดในการขยายช่องจราจร ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
การจราจรและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทาง
ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างบริษั ท พี. วี. เอส-95 คอนซัล แต้นซ์ จากัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัล
แตนท์ จากัด และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด ให้ดาเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบ
รายละเอียดงานสารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

วัตถุประสงค์โครงการ
1) สารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) แนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)
2) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด และเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และเพื่อทราบถึงประเด็นปัญหาข้อจากัดของ
พื้นที่ในการพัฒนาโครงการ พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่น สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาดาเนินโครงการอย่างเหมาะสมต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
1) เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ตลอดจนรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2) เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรจากรถบรรทุกที่ผ่านเข้า อ.สว่างแดนดิน
3) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 22 – ทางหลวงหมายเลข 2091 – ทางหลวงหมายเลข 2280 อ.สว่าง
แดนดิน ไปยัง จ.อุดรธานี , จ.บึงกาฬ , จ.สกลนคร ได้สะดวกยิ่งขึ้น
4) เพื่อสนับสนุนศักยภาพการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนในการรองรับการส่งออกและการนาเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศ ตามนโยบายด้านโลจิส ติกส์ของประเทศ และเป็นส่ว นหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่ว มมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พื้นที่ศึกษาโครงการ
งานบริการด้า นวิศ วกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอีย ด งานสารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่อ งจราจร ทางเลี่ย งเมือ ง
อ.สว่างแดนดิน (ด้านทิศเหนือ) มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม.74+183 (ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน)
และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.82+905 บนทางหลวงหมายเลข 22 (ตาบลทรายมูล อาเภอสว่างแดนดิน) ครอบคลุมพื้นที่ ตาบลสว่างแดนดิน
ตาบลโพนสูง ตาบลบ้านถ่อน และตาบลทรายมูล อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เริ่มการดาเนินการศึกษา สารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ

การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนว
เส้นทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)
วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2559

อบต ทรายมูล

อบต บ้านก่อน

อบต สว่าง

อบต โพนสูง

การประชุมเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง
ที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

รูปแบบการพัฒนาโครงการ

การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2)
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการเวนคืนที่ดิน (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3)

ดาเนินการในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)

สรุปผลการดาเนินโครงการและนาเสนอผลการออกแบบ
รายละเอียด

สิ้นสุดการดาเนินการศึกษา สารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ

รูปแบบของการพัฒนาโครงการ ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) เป็นทางหลวงแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร โดยเวนคืนที่ดิน
เป็นเขตทางกว้าง 80 เมตร ตลอดแนวเส้นทางโครงการ รูปตัดทางหลวงทั่วไป เป็นเกาะกลาง ชนิดร่องน้า (Depressed Median) ในบางจุดปรับ
รูปแบบ ตามการใช้งานที่เหมาะสม เช่น เขตชุมชน จุดกลับรถ เป็นต้น โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ ประมาณ กม.74+183 บนทางหลวงหมายเลข
22 จากนั้นทิศทางมุ่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก ตัดทางหลวงหมายเลข 2091 และ ทางหลวงหมายเลข 2280 จากนั้นทิศทางมุ่งทิศใต้ มาบรรจบ
กับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.82+905 ระยะทางรวมทั้งสิ้น 14.070 กิโลเมตร ซึ่งรายละเอียดของการออกแบบ มีดังนี้

รูปแบบถนนโครงการ

การออกแบบทางแยก

ทางหลวงโครงการเป็นทางหลวงแนวใหม่ เป็นทางเลี่ยงเมืองอาเภอสว่างแดนดิน ซึ่งในเบื้องต้นกาหนดรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร
แบ่งแยกทิศทางจราจรแบบเกาะกลางกดร่องกว้าง 9.10 เมตร เขตทางกว้าง 80 เมตร โดยมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร จานวน 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่อง
จราจร) ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้างข้างละ 1.50 เมตร

ทางแยกเป็นบริเวณที่ตัดกระแสจราจร เกิดจากการพบกันของเส้นทางเดินรถในแต่ละทิศทาง ทาให้เป็นจุดอันตรายและมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง จึง
ต้องมีการจัดการจราจรที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ตลอดจนสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต สาหรับโครงการนี้ได้ออกแบบ
ทางแยก จานวน 8 จุด โดยสามารถแบ่งรูปแบบทางแยกได้ 5 แบบ
ลาดับ

1
2
3
4

ตาแหน่ง
บนทางหลวงแนวใหม่
กม. 0+000
กม. 0+250
กม. 2+473
กม. 2+650

จุดอ้างอิง

ลาดับ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (จุดเริ่มต้นโครงการ)
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) หลัง รร.บ้านง่อนฯ
จุดตัดทางหลวงชนบท สน. 3180
จุดตัดทางท้องถิ่น (อบต.)

5
6
7
8

ตาแหน่ง
บนทางหลวงแนวใหม่
กม. 4+976
กม. 6+122
กม. 10+450
กม. 14+069

จุดอ้างอิง
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2091
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2280
จุดตัดทางหลวงชนบท สน. 3082
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (จุดสิ้นสุดโครงการ)

1) จุดตัดทางหลวงบริเวณจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงการ : ออกแบบเป็นสามแยกโดยมีสะพานข้ามทางแยกตามแนวทาง
หลวงหมายเลข 22

2) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) โรงเรียนบ้านง่อน : ออกแบบ
เป็นสะพานข้ามและมีถนนเชื่อมต่อเข้ากับถนนโครงการ

3) จุดตัดทางหลวงชนบท สน.3180และจุดตัดถนนท้องถิน่ (อบต.) :
ออกแบบให้มีทางลอดผ่านใต้ทางหลวงของโครงการ

5) จุดตัดทางหลวงชนบท สน.3082: ออกแบบเป็นทางเชื่อมทางแยก

การออกแบบจุดกลับรถ
การออกแบบถนนของโครงการ จาเป็นต้องมีจุดกลับรถเป็นระยะ หรือตามความจาเป็น จึงต้องพิจารณาจุดกลับรถที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
สาหรับโครงการนี้ ได้ออกแบบจุดกลับรถไว้ 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นจุดกลับรถบนทางหลวงโครงการ 4 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 1 แห่ง

ลาดับ
1
2
3
4
5

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

4) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2091 และทางหลวงหมายเลข 2280:
ออกแบบเป็นทางแยกติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

สถานที่อ้างอิง
บ้านดอนกลาง
กลับรถใต้สะพานห้วยศาลจอด
บ้านหวาย
บ้านหนองชาด
บ้านหนองไผ่

การออกแบบสิ่งอานวยความปลอดภัย
การออกแบบสิ่งอานวยความปลอดภัยในสายทางของโครงการประกอบด้วย
รูปแบบจุดกลับรถระดับพื้นดิน (At Grade)

แผนที่แสดงตาแหน่งจุดกลับรถ

การออกแบบป้ายจราจร
ติดตั้งป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนา และป้า ยชุด ตลอดแนวเส้นทาง
โครงการ เพื ่อ ให้ก ารจราจรสามารถเคลื ่อ นตัว ไปได้อ ย่า งสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย รวมถึงผู้ใช้ทางสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ เกิดความสับสน
ในการเลือกใช้เส้นทาง



Guide Post ติดตั้งบริเวณทางโค้ง



Guard Rail ติดตั้งบริเวณทางโค้ง/สะพาน



ไฟสัญญาณจราจร ติดตั้งบริเวณทางแยก 4 แห่ง



ไฟกระพริบ ติดตั้งบริเวณสถานที่สาคัญ เช่น ตลาด วัด ทางเชื่อมเข้าหมู่บ้าน ฯลฯ



สะพานลอย ติดตั้งบริเวณสถานที่สาคัญ เช่น ตลาดและโรงเรียน

รูปแบบจุดกลับรถระดับใต้สะพาน

การออกแบบอาคารระบายน้า
ในการออกแบบได้กาหนดอาคารระบายน้าทุกแห่งที่เป็นทางระบายน้า โดยพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับประเภทของทางระบายน้าและ
กาหนดขนาดให้เพียงพอต่อการระบายน้า ยังได้มีการเสริมท่อกลมในบางจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้า

สะพานข้ามคลอง จานวน 5 แห่ง

ท่อกลม จานวน 36 แห่ง

ท่อเหลี่ยม จานวน 9 แห่ง

