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งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด 
งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนทิศเหนือ) 

 
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 

กรมทางหลวงได้จัดท าแผนพัฒนาทางหลวง โดยก าหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามล าดับ งานที่ด าเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการ
ใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ อาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง             
งานก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม                 
งานก่อสร้างเป็นทางลาดยางมาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย 
ตลอดจนงานอ านวยความปลอดภัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักท่ีกรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ 

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ายหนึ่งที่ส าคัญ               
ที่จะเชื่อมโยงประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ 
และการค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยังแขวงค าม่วน ประเทศลาว จึงส่งผลให้ทางหลวงสายนี้มีปริมาณจราจรเพ่ิม
สูงขึ้น แต่แนวเส้นทางสายนี้ในบางช่วง ยังคงวิ่งผ่านเข้าตัวเมือง ท าให้เกิดปัญหาจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
อีกทั้งแนวเส้นทางในพ้ืนที่อ าเภอสว่างแดนดิน มีเขตทางแคบ เป็นข้อจ ากัดในการขยายช่องจราจร ดังนั้น                
การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุดังกล่าว 
รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร  

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 2 กิโลเมตร พบว่าแนวเส้นทางของโครงการอยู่ใกล้แหล่ง
โบราณสถาน ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านง่อน บ้านดอนธงชัย นายเพชร-นายวงศ์ และแหล่งโบราณสถานวัดธาตุ
ดอนวังเวิน ซ่ึงเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฎิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างบริษัท  พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ากัด     
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด  และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ให้ด าเนินงาน
บริการด้านวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบรายละเอียด  งานส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทาง
เลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) 
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ในการด าเนินงานโครงการ กรมทางหลวงได้ตระหนักและให้ความส าคัญ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ  เพ่ือน าเสนอผล
ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการศึกษา และการด าเนินงานออกแบบรายละเอียด โดยครั้งนี้ได้จัด    
ให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3)มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายละเอียดโครงการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายและเวนคืนทราบ 
ตลอดจนรับ ฟังความคิด เห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่ างๆ โดยเฉพาะการจัดกรรมสิทธิ์ที่ ดิ น                 
จากกลุ่มเป้าหมาย  
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 

1) ส ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed & Design) แนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ทางหลวง
ขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) 

2) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด และเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3) ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และเพ่ือทราบถึงประเด็น
ปัญหาข้อจ ากัดของพ้ืนที่ในการพัฒนาโครงการ พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาด าเนิน
โครงการอย่างเหมาะสมต่อไป  

 
3.  ประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำร 

 

1) เพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนรองรับปริมาณจราจรที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

2) เพ่ือบรรเทาความแออัดของการจราจรจากรถขนบรรทุกที่ผ่านเข้า อ.สว่างแดนดิน  
3) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 22 – ทางหลวงหมายเลข 2091 – ทางหลวงหมายเลข 2280 

อ.สว่างแดนดิน ไปยัง จ.อุดรธานี, จ.บึงกาฬ , จ.สกลนคร ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
4) เพ่ือสนับสนุนศักยภาพการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนในการรองรับการส่งออกและการน าเข้าสินค้า

ระหว่างประเทศ ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทาง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC)  
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4. พื้นที่ศึกษำโครงกำร 

 

งานบริการด้านวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบรายละเอียด งานส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่อง
จราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ             
กม.74+120 (ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.82+928 บนทางหลวง
หมายเลข 22 (ต าบลทรายมูล อ าเภอสว่างแดนดิน) ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลสว่างแดนดิน ต าบลโพนสูง ต าบลบ้าน
ถ่อน และต าบลทรายมูล  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังตำรำงที่ 4-1 และ รูปที ่4-1 
 

ตำรำงที่ 4-1 พื้นที่ศึกษำโครงกำร 
  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน 

สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน หมู่ 2 บ้านง่อน 
หมู่ 3 บ้านสนามชัย 
หมู่ 4 บ้านหวาย 
หมู่ 5 บ้านดอนวังเวิน 
หมู่ 10 บ้านหนองชาด 
หมู่ 15 บ้านดอนธงชัย 
หมู่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ 
หมู่ 26 บ้านง่อนใหม่ 
 

บ้านถ่อน 
 

หมู่ 3 บ้านหนองตาล 
หมู่ 10 บ้านโคกเจริญ 
 

โพนสูง หมู่ 1 บ้านโพนสูง 
หมู่ 5 บ้านค้อ 
 

ทรายมูล หมู่ 7 บ้านหนองกุง 
 

1 จังหวัด  1 อ ำเภอ 4 ต ำบล 13 หมู่บ้ำน 
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รูปที่ 4-1 พ้ืนที่ศึกษำโครงกำร 
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5. สภำพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงกำร 

พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร อ าเภอสว่างแดนดิน ครอบคลุม  ต าบลสว่างแดนดิน             
ต าบลโพนสูง ต าบลบ้านถ่อน และต าบลทรายมูล โดยสภาพพ้ืนที่ของโครงการมีลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ โครงการส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม เช่น ท านา            
ท าสวนยาง เป็นต้น โดยแนวเส้นทางโครงการจะตัดผ่านบริเวณพ้ืนที่ บ้านดอนกลาง บ้านดอนธงชัย บ้านโพนสูง 
บ้านหนองตาล บ้านหวาย บ้านหนองชาด บ้านหนองไผ่ และมีบางช่วงตัดผ่านถนนเดิม คือ ทางหลวงชนบท             
สน.3180 ทางหลวงหมายเลข 2091 ทางหลวงหมายเลข 2280 ทางหลวงชนบท สน.3082 และเส้นทางท้องถิ่น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง แสดงดังรูปที่ 5-1  

        

           

           

รูปที่ 5-1 สภำพปัจจุบันของพื้นที่โครงกำร 
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6. ข้อจ ำกัดและพื้นที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อม  
 

จากการตรวจสอบพ้ืนที่ โครงการในรัศมี  500 เมตร มี พ้ืนที่ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ชุมชน 4 แห่ง  สถานศึกษา 3 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง นอกจากนี้พบว่ามีโบราณสถาน/
โบราณคดี ในรัศมี 2 กิโลเมตร  จ านวน 4 แห่ง แสดงรายละเอียดดัง ตำรำงท่ี 6-1 และรูปท่ี 6-1 

 
 

ตำรำงท่ี 6-1 ข้อจ ำกัดและพื้นที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ กม. ชื่อสถำนที่ ประเภท 
ระยะห่ำง

จำก 
ต ำแหน่ง 

แนวเส้นทำง 
(ม.) 1 0+000 วัดป่าบ้านง่อน ศาสนสถาน 349 ซ้าย 

2 0+208 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที่ 126 (มัธยม)
(((มัธยม) 

สถานศึกษา 165 ซ้าย 
3 0+398 บ้านง่อน ชุมชน 499 ขวา 
4 0+418 แหล่งโบราณคดบี้านง่อน (ยังไมข่ึ้นทะเบียน) โบราณสถาน 607 ขวา 
5 0+436 วัดราชาธิวาส ศาสนสถาน 347 ขวา 
6 1+053 บ้านดอนกลาง ชุมชน 467 ขวา 
7 2+528 โรงเรียนบ้านโพนสูง สถานศึกษา 296 ซ้าย 
8 2+561 บ้านดอนธงชัย ชุมชน 482 ขวา 
9 2+760 บ้านโพนสูง ชุมชน 350 ซ้าย 
10 2+882 วัดศรีสะอาดธาราม ศาสนสถาน 500 ซ้าย 
11 3+129 แหล่งโบราณคดนีายเพชร-นายวงศ์ (ยังไม่ขึน้ทะเบียน) โบราณสถาน 693 ขวา 
12 3+168 แหล่งโบราณคดบี้านดอนธงชัย (ขึน้ทะเบียน) โบราณสถาน 850 ขวา 
13 4+204 แหล่งโบราณสถานวัดธาตดุอนวงัเวิน (ขึ้นทะเบียน) โบราณสถาน 702 ขวา 
14 4+285 โรงเรียนบ้านหนองตาล สถานศึกษา 500 ซ้าย 
15 5+041 วัดจิตตภาวนั ศาสนสถาน 82 ขวา 
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รูปที่ 6-2 ข้อจ ำกัดและพื้นที่อ่อนไหวทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย (ข้ึนทะเบียน) 

แหล่งโบราณสถานวัดธาตุดอนวังเวิน (ข้ึนทะเบียน) 

แหล่งโบราณคดีบ้านง่อน (ยังไมข้ึ่นทะเบียน) 

แหล่งโบราณคดีนายเพชร-นายวงศ์ (ยังไมข้ึ่นทะเบียน) 
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7. รูปแบบกำรพัฒนำโครงกำร 
รูปแบบของการพัฒนาโครงการ ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) เป็นทางหลวงแนวใหมข่นาด 

4 ช่องจราจร โดยเวนคืนที่ดิน เป็นเขตทางกว้าง 80 เมตร ตลอดแนวเส้นทางโครงการ  รูปตัดทางหลวงทั่วไป 
เป็นเกาะกลางชนิดกดร่อง (Depressed Median) ในบางจุดปรับรูปแบบ ตามการใช้งานที่ความเหมาะสม เช่น 
เขตชุมชน จุดกลับรถ เป็นต้น  โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ประมาณ กม.74+183 บนทางหลวงหมายเลข 22 
จากนั้นทิศทางมุ่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก ตัดทางหลวงหมายเลข 2091 และทางหลวงหมายเลข 2280  
จากนั้นทิศทางมุ่งทิศใต้ มาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.82+905 ระยะทางรวมทั้งสิ้น 14.070 
กิโลเมตร ซ่ึงรายละเอียดของการออกแบบ มีดังนี้  
 

7.1  กำรออกแบบถนนโครงกำร 
ออกแบบถนนโครงการ ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร 

ไหล่ทางด้านนอก 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วย เกาะกลางชนิดกดร่อง (Depressed Median) กว้าง 9.10 
เมตร ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ความลาดชันคันทาง 2:1 หรือเปลี่ยนแปลงตามประเภทและความสูงของ
ดินตัดและดินถม อยู่ในเขตทาง 80 เมตร  

 

 
 

รูปที่ 7-1 ตัวอย่ำงรูปแบบถนนโครงกำร 
 
 
 
 
 

ช่องจราจร 
ช่องจราจร 

ช่องจราจร 
ช่องจราจร 

เกาะกลางชนิดกดร่อง 
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7.2  กำรออกแบบทำงแยก 

 

ทางแยกเป็นบริเวณท่ีตัดกระแสจราจร เกิดจากการพบกันของเส้นทางเดินรถในแต่ละทิศทาง ท าให้
เป็นจุดอันตรายและมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง จึงต้องมีการจัดการจราจร ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม 
ตลอดจนสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจารจรในอนาคต ส าหรับโครงการนี้ได้ออกแบบ
ทางแยกไว้ จ านวน 8 จุด ดังตาราง 7-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 7-1 ต ำแหน่งทำงแยกในโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 7-2 ต ำแหน่งทำงแยกในโครงกำร 
 

ล ำดับที่ 
ต ำแหน่ง 

บนทำงหลวงแนวใหม่ 
จุดอ้ำงอิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

กม. 0+000 
กม. 0+250 
กม. 2+473 
กม. 2+650 
กม. 4+976 
กม. 6+122 
กม. 10+450 
กม. 14+069 

 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (จุดเริ่มต้นโครงการ) 
 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) หลัง รร.บ้านง่อนฯ 
จุดตัดทางหลวงชนบท สน. 3180 
จุดตัดทางท้องถิ่น (อบต.) 
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2091 
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2280 
จุดตัดทางหลวงชนบท สน. 3082 
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (จุดสิ้นสุดโครงการ) 

 

 22 
 22 

 2091  2280 

 สน.3180 

 สน.3082 

 จุดเริ่มต้นโครงการ 
 จุดสิ้นสุดโครงการ 

1 
2 

3 
4 

5 

7 

6 

8 
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1) กม.0+000 แยกทำงหลวงหมำยเลข 22 (จุดเริ่มต้นโครงกำร)  

จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจร แบ่งการออกแบบจุดตัดบริเวณนี้เป็นสองระยะ   
โดยในระยะแรกเสนอเป็นทางแยกระดับดิน (At Grade) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ระยะที่สองในปีที่15 
หลังจากเปิดใช้บริการ เมื่อระดับการให้บริการอยู่ในระดับ E เสนอให้ก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางแยกในทิศ
ทางตรง บนทางหลวงหมายเลข 22 เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นบริเวณทางแยกดังกล่าว ดังแสดงใน     
รูปที ่7-3 และ รูปที ่7-4 

 

 
 

รูปที ่7-3 รูปจ ำลอง จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 จุดเริ่มต้น (ระยะแรก) 

 
รูปที ่7-4 รูปจ ำลอง จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 จุดเริ่มต้น (ระยะสอง)  
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2) กม. 0+250 แยกทำงหลวงหมำยเลข 22 (เดิม)  

จุดตัดทางหลวงแนวใหม่กับทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) ออกแบบให้มีการจัดการ
จราจรที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม เสนอเป็นทางลอดใต้ทางหลวงแนวใหม่ และมีทางคู่ขนานเชื่อมต่อระหว่าง
ทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) กับทางหลวงแนวใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง ดังแสดงในรูปที ่7-5  

 

 
 

รูปที ่7-5 รูปจ ำลอง จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 (เดิม) 
 
 

3) กม. 2+473 ทำงแยกทำงหลวงชนบท สน. 3180  
ทางดังกล่าวนี้ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านดอนธงชัย และชุมชนบ้านโพนสูง เพ่ือเป็น

การลดผลกระทบด้านการแบ่งแยกชุมชน จึงได้มีการออกแบบเป็นทางลอดใต้ทางหลวงแนวใหม่  และมีทาง
คู่ขนานเชื่อมต่อระหว่างถนนท้องถิ่น ดังแสดงใน รูปที ่7-6  

 
4) กม. 2+650 จุดตัดทำงท้องถิ่น (อบต.) 

ทางนี้เป็นถนนภายในชุมชน ระหว่างชุมชนบ้านดอนธงชัย และชุมชนบ้านโพนสูง เพ่ือ
เป็นการลดผลกระทบด้านการแบ่งแยกชุมชน จึงได้มีการออกแบบเป็นทางลอดใต้ทางหลวงแนวใหม่  และมีทาง
คู่ขนานเชื่อมต่อระหว่างถนนท้องถิ่นกับทางหลวงชนบท สน. 3180   ดังแสดงใน รูปที่ 7-6 

 
 
 
 
 

ทล. 22 เดิม 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3) 

PVS-95 / PDC / WE 
  

-12- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7-6 รูปจ ำลอง ทำงแยกทำงหลวงชนบท สน. 3180 และจุดตัดทำงท้องถิ่น (อบต.) 
 

5) กม.4+976 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2091 
จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนแยกทางหลวงหมายเลข 2091 โครงการได้มีการ

ออกแบบเป็นทางแยกระดับดิน At Grade พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก ดังแสดงในรูปที ่7-7 
 

 
รูปที ่7-7 รูปจ ำลอง แยกทำงหลวงหมำยเลข 2091 
 
 

สน. 3180 

สน. 3180 

ถนน อบต. 

ถนน อบต. 

ทล.2091 

ทล.2091 
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6) กม.6+122 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2280 

จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนแยกทางหลวงหมายเลข 2280 โครงการได้มีการ
ออกแบบเป็นทางแยกระดับดิน At Grade พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก ดังแสดงในรูปที ่7-8 

 

 

รูปที ่7-8 รปูจ ำลอง แยกทำงหลวงหมำยเลข 2280 
 

7) กม.10+450 แยกทำงหลวงชนบท สน. 3082   
จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนแยกทางหลวงชนบทสน.3082  เนื่องจากทาง

ดังกล่าวใช้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนหนองชาด และชุมชนบ้านหนองหว้า เพ่ือเป็นการลดผลกระทบด้านการ
แบ่งแยกชุมชน  โครงการจึงได้ออกแบบเป็นทางลอดใต้ทางหลวงแนวใหม่ และมีทางคู่ขนานเชื่อมต่อระหว่าง
ถนนท้องถิ่น ดังแสดงใน รูปที ่7-9 

 

รูปที ่7-9 รูปจ ำลอง แยกทำงหลวงชนบท สน. 3082  

ทล.2280 

ทล.2280 

สน.3082 

สน.3082 
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8) กม.14+069 แยกทำงหลวงหมำยเลข 22 (จุดสิ้นสุดโครงกำร) 

จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (จุดสิ้นสุดโครงการ) 
โครงการได้มีการออกแบบ โดยแบ่งออกเป็นสองระยะ โดยในระยะแรกเสนอเป็นทางแยกระดับดิน (At Grade) 
พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ดังแสดงใน รูปที่ 7-10 ระยะที่สองปีที่15 หลังจากเปิดใช้บริการ เมื่อระดับการ
ให้บริการอยู่ในระดับ E เสนอให้ก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางแยกในทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 22 เพ่ือ
บรรเทาปัญหาจราจรที่เกิดข้ึนบริเวณทางแยกดังกล่าว ดังแสดงใน รูปที ่7-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รูปท่ี 7-10 รูปจ ำลอง จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 จุดสิ้นสุด (ระยะแรก) 

 
 

                รูปที ่7-11 รูปจ ำลอง จุดตัดทำงหลวงหมำยเลข 22 จุดเริ่มต้น (ระยะสอง)  
 
 
 

ทล.22 

ทล.22 
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7.3      กำรออกแบบจุดกลับรถ 
 

การออกแบบถนนของโครงการ จ าเป็นต้องมีจุดกลับรถเป็นระยะ หรือตามความจ าเป็น  จึงต้อง
พิจารณาจุดกลับรถที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ให้มีระยะมองเห็นปลอดภัย ส าหรับโครงการนี้ ได้
ออกแบบจุดกลับรถไว้  5 แห่ง ดังตำรำงที่ 7-2  และรูปที่ 7-12 โดยเป็นจุดกลับรถบนทางหลวงโครงการ 4 แห่ง และ
จุดกลับรถใต้สะพาน 1  แห่ง  โดยรูปแบบจุดกลับรถบนทางหลวงโครงการ  ดังรูปท่ี 7-13 และรูปแบบจุดกลับรถใต้
สะพาน ดังรูปที่ 7-14 

 
ตำรำงท่ี 7-2 ต ำแหน่งจุดกลับรถในโครงกำร 

 

ล ำดับที่ ต ำแหน่งบนทำงหลวงแนวใหม่ สถำนทีอ้่ำงอิง 

1 
2 
3 
4 
5 

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

บ้านดอนกลาง 
กลับรถใตส้ะพานห้วยศาลจอด 
บ้านหวาย 
บ้านหนองชาด 
บ้านหนองไผ่ 

 
 

 
 

รูปที ่7-12 แผนที่แสดงต ำแหน่งจุดกลับรถ 
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รูปที่ 7-13 รูปแบบจุดกลับรถระดับพื้นดิน (At Grade)    
   

     
 

รูปที่ 7-14 รูปแบบจุดกลับรถใต้สะพำน 
 

7.4      กำรออกแบบสะพำนลอย 
ส ำหรับภำยในโครงกำรมี โรงเรียนบ้ำนง่อนหนองพะเนำว์มิตรภำพท่ี 126 (กม.0+208)         

อยูภ่ำยในบริเวณโครงกำร ซ่ึงมีนกัเรียนจ ำนวนมำก ท่ีขำ้มไปมำระหวำ่งชุมชนและโรงเรียน เพื่อควำมปลอดภยั
แก่ผูใ้ชท้ำง จึงออกแบบสะพำนลอยบริเวณ ประมำณ กม.74+600 บน ทล.22 ดังรูปที่ 7-15 
 
 
 
 
 
 

    
 

รูปที่ 7-15 ตัวอย่ำงสะพำนลอย 

 

หว้ยศำลจอด 
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7.5      กำรออกแบบอำคำรระบำยน้ ำ  
 

อาคารระบายน้ า ประกอบด้วย สะพาน ท่อเหลี่ยม และท่อกลม เนื่องจากแนวเส้นทางโครงการ     
ผ่านพ้ืนที่ราบเกษตรกรรม บางช่วงเป็นชุมชนหนาแน่น ดังนั้น การออกแบบอาคารระบายน้ าจึงต้องมีความ
รอบคอบเป็นพิเศษในเรื่องพ้ืนที่รับน้ า (Catchment Area) ปริมาณน้ า ระดับน้ าสูงสุด และความเร็วกระแสน้ า 
เพ่ือให้ปริมาณน้ าในฤดูน้ าหลากไม่ท าความเสียหายให้แก่พืชผลทางการเกษตร  

ในการออกแบบจะวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ โดยพิจารณาร่วมกับ ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่
ศึกษา ขนาดของพ้ืนที่รับน้ า ข้อมูลสถิติ ความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝน โดยใช้คาบการเกิดซ้ าที่ 50 ปี เมื่อได้
ปริมาณน้ าหลากแล้ว จึงค านวณหาช่องเปิดที่ต้องการ จากนั้นจึงก าหนดช่องเปิดที่เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ระบายน้ า โดยใช้ค่าปลอดภัย (FS.)  ไม่น้อยกว่า 1.50 ส าหรับทางหลวงแนวใหม่   

ทั้งนี้จากการออกแบบ ได้ก าหนดจุดก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ า 5 แห่ง (ไม่มีตอม่อกลางล าน้ า) ท่อลอด
เหลี่ยม 9 แห่ง และท่อกลม 36 แห่ง ดังแสดงใน ตำรำงที ่7-3  และรูปที ่7-16    

 

          
 

ก. สะพำนข้ำมล ำน้ ำ            ข. ท่อลอดเหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ค. ท่อกลม 

รูปที่ 7-16 ตัวอย่ำงอำคำรระบำยน้ ำ 
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ตำรำงที่ 7-3 อำคำรระบำยน้ ำ 

 

สะพาน

แถว Φ(m) แถว กว้าง(m) สูง (m) ความยาว (m)

กม. 74+065 2 (5X10.00) = 50.00 m. สะพานข้ามห้วยยาง

1

2 กม. 0+575 (5X10.00) = 50.00 m. สะพานข้ามห้วยยาง 

3 กม. 0+150 2 (5X10.00) = 50.00 m. สะพานข้ามห้วยยาง (ขุดใหม)่

4 กม. 0+400 1.00  1.20    

5 กม. 0+720 1.00  1.20    

6 กม. 0+860 1.00  1.00    

7 กม. 1+100 1.00  1.00    

8 กม. 1+525 1.00  1.00    

9 กม. 1+800 1.00  1.20    

10 กม. 1+950 1.00  2.4 2.4      รางส่งน ้า

11 กม. 2+360 1.00  1.20    

12 กม. 2+750 1.00  1.20    

13 กม. 2+900 2.00  1.20    

14 กม. 3+200 2.00  1.20    

15 กม. 3+575 2.00  1.20    

16 กม. 3+665 2 (3X10.00) = 30.00 m. สะพานขา้มห้วยยาง

17 กม. 3+875 2.00  1.20    

18 กม. 4+100 2 (5X20.00 + 1X30.00 +5X20.00) = 230.00 m. สะพานขา้มห้วยศาลจอด

19 กม. 4+500 2.00  1.20    

20 กม. 4+745 3.00  2.4 2.4 คูน ้าธรรมชาติ

21 กม. 5+050 2.00  1.00    

22 กม. 5+325 2.00  1.20    

23 กม. 5+575 2.00  1.20    

24 กม. 5+785 2.00  1.00    

25 กม. 6+150 2.00  1.00    

26 กม. 6+500 2.00  1.20    

27 กม. 6+740 2.00  2.4 2.4 คูน ้าธรรมชาติ

28 กม. 7+100 2.00  1.20    

29 กม. 7+375 2.00  1.20    

30 กม. 7+475 2.00  2.4 2.4 ห้วยทุง่ปลากัด

31 กม. 7+615 2.00  2.4 2.4 คูน ้าธรรมชาติ

ล าดบัที่ หมายเหตุต าแหน่ง

ทล.22

แนวใหม่

ทล.22 เดมิ

อาคารระบายน  า

ท่อกลม ท่อเหลี่ยม
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ตำรำงที่ 7-3 อำคำรระบำยน้ ำ (ต่อ) 

 

สะพาน

แถว Φ(m) แถว กว้าง(m) สูง (m) ความยาว (m)

32 กม. 7+800 2.00    1.20    

33 กม. 8+000 1.00    2.7         2.4 รางชลประทาน

34 กม. 8+300 1.00    1.00    

35 กม. 8+600 2.00    1.20    

36 กม. 8+900 2.00    1.20    

37 กม. 9+200 2.00    1.20    

38 กม. 9+775 2.00    1.00    

39 กม. 10+125 2.00    1.00    

40 กม. 10+400 2.00    1.00    

41 กม. 10+650 1.00    1.00    

42 กม. 10+960 2.00    1.20    

43 กม. 11+125 2.00    1.20    

44 กม. 11+400 1.00    1.20    

45 กม. 11+580 1.00    2.4         2.4 ห้วยเตาไห

46 กม. 12+000 2.00    1.20    

47 กม. 12+250 1.00    1.20    

48 กม. 12+450 1.00    1.20    

49 กม. 12+950 2.00    2.4 2.4 ห้วยจอมศรี

50 กม. 13+600 1.00    2.7         2.4 คูน ้าธรรมชาติ

ล าดบัที่

อาคารระบายน  า

ท่อกลม ท่อเหลี่ยม หมายเหตุต าแหน่ง

 

 
7.6      กำรออกแบบป้ำยจรำจร 

ติดตั้งป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะน า และป้ายชุด ตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพ่ือให้การจราจร
สามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  รวมถึงผู้ใช้ทางสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่เกิด
ความสับสนในการเลือกใช้เส้นทาง แสดงดังรูปที่ 7-17 

   
ตัวอย่ำงป้ำยแนะน ำ ตัวอย่ำงป้ำยเตือน ตัวอย่ำงป้ำยบังคับ 

 

รูปที่ 7-17 ตัวอย่ำงป้ำยจรำจรของโครงกำร 
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7.7    กำรออกแบบส่ิงอ ำนวยควำมปลอดภัย 

สิ่งอ านวยความปลอดภัยในสายทางโครงการ (รูปที่ 7-17)  ประกอบด้วย 
 

• Guide Post ติดตั้งบริเวณทางโค้งช่วงกม. 2+500 และกม.10+000 

• Guard Rail ติดตั้งบริเวณทางโค้ง/สะพาน ประมาณ กม.74+600 บน ทล.22 

• ไฟสัญญาณจราจร ติดตั้งบริเวณทางแยก 4 แห่ง ได้แก่ กม.0+000  กม.4+976  กม.6+122    
และ กม.14+069 

• ไฟกระพริบ ติดตั้งบริเวณสถานที่ส าคัญ เช่น ตลาด วัด ทางเชื่อมเข้าหมู่บ้าน  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7-18  รูปตัวอย่ำงสิ่งอ ำนวยควำมปลอดภัยในสำยทำงโครงกำร 

 

8. งำนด้ำนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 

การพัฒนาโครงการมีความจ าเป็นต้องโยกย้ายและเวนคืน  โดยประมาณสิ่งก่อสร้างที่ต้องรื้อย้ายจ านวน 
22 หน่วย ปริมาณพืชผลจ านวน 10 แปลง  และที่ดินที่ต้องเวนคืนจ านวน 415 แปลง (โดยรายละเอียดจะแสดง
ในเล่มรายงานแบบแปลนแสดงข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน) ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้ 

    
8.1 วิธีด ำเนินกำรจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  ด าเนินการได้ 3 วิธี คือ 
       1.  จัดซื้อโดยวิธีปรองดองซื้อขายทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการประกาศใช้ 

พ.ร.ฎ.การด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยหลักการแล้วจะด าเนินการขอออก พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืนทุกโครงการ แต่ในระหว่างที่ด าเนินการขอออก พ.ร.ฎ. ประกาศใช้บังคับประมาณ 8-10 เดือน
ในช่วงเวลานี้ก็จะด าเนินการโดยวิธีปรองดองไปก่อน เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ถูกเวนคืนและท า
ให้สามารถได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินได้รวดเร็วขึ้น 

2.  โดยการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งจะระบุ
ท้องที่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดและความกว้างของเขต พ.ร.ฎ. 
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 2.1  การปิดประกาศ พ.ร.ฎ. จะปิดประกาศไว้ตามสถานที่ ดังนี้ 
 2.1.1 ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ 
 2.1.2  ศาลากลางจังหวัด หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
 2.1.3  ส านักงานที่ดินจังหวัด หรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือส านักงานที่ดิน 
         กรุงเทพมหานคร หรือส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา 
 2.1.4  ที่ว่าการอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือส านักเขต 
 2.1.5  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรือที่ท าการเทศบาล 
 2.1.6  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ 

3. โดยการออกพระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพ่ือให้กรรมสิทธิ์ ใน
อสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐปัจจุบันจะด าเนินการโดยวิธีที่ 2 และ 3 

 

 8.2 ขั้นตอนกำรจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 1.  การส ารวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น ผู้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงในฐานะ

เจ้าหน้าที่เวนคืนจะแจ้งก าหนดวันเข้าท าการส ารวจเป็นหนังสือให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วัน 

 2.  การก าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนจะด าเนินการโดยคณะกรรมการปรองดอง         
(ในขั้นปรองดอง) หรือคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น (ในขั้น พ.ร.ฎ.) หรือ คณะกรรมการฯ ก าหนดราคา
ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน (ในขั้น พ.ร.บ.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งประกอบด้วย 
ผู้แทนของเจ้าหน้าที่หนึ่งคน ผู้แทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผู้แทนของหน่วยงานอ่ืนของรัฐหนึ่งคน ผู้แทนสภาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจ านวนเงินค่าทดแทน 

 3.  การก าหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จะก าหนดให้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
 3.1  เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ดินท่ีต้องเวนคืน 
 3.2  เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น 

ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาหรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
 3.3  ผู้เช่าที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมี

หลักฐานเป็นหนังสือ ซึ่งได้ท าไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาหรือได้ท าขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครอง
ที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงก าหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริง
โดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ 

 3.4  เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 
 3.5  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น 

ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาแต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจ าต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจาก
เจ้าของที่ดินเงินค่าทดแทนตามข้อ 3.5 นี้ พึงก าหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอนค่าขนย้ายและค่าปลูกสร้างใหม่ (ในสภาพเดิม) 
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  3.6  บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางวางท่อน้ า ท่อระบายน้ า สายไฟฟ้าหรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล้ายกัน 

ผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนตามมาตรา 1349 หรือ มาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่
บุคคลเช่นว่านั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว 

 4.  การก าหนดค่าทดแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยค านึงถึง 
     4.1 ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเวนคืนตามที่

เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 
     4.2  ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
     4.3  ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
    4.4  สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
    4.5  เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน 
    4.6  ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน กรมทางหลวง

จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้ได้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าค่าเสียหายนั้นมีอยู่จริง โดยมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม 
 5.  การปิดประกาศราคาที่ก าหนด เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดราคาค่าทดแทนแล้วจะปิด

ประกาศราคาไว้ตามสถานที่เดียวกันกับที่ปิดประกาศ พ.ร.ฎ. (ในข้อ 2.1 วิธีด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 
 6.  การจัดท าบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขายเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดค่าทดแทนแล้ว 

เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน มาท าบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขาย 
 7.  การจ่ายเงินค่าทดแทน เมื่อท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายแล้ว กรมทางหลวงต้อง

จ่ายเงินค่าทดแทนทั้งหมดให้แก่เจ้าของทรัพย์สินภายใน 120 วัน นับแต่วันท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาขาย 
 กรณีเป็นที่ดิน กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าทดแทนเมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้จดทะเบียน หรือ

แก้ไขหลักฐานทางทะเบียนแล้ว 
 เมื่อประกาศใช้ พ.ร.ฎ. และมีประกาศก าหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน

แล้วหากเจ้าของทรัพย์สินไม่ยินยอมจัดท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายหรือยินยอมจัดท าบันทึกข้อตกลงหรือ
สัญญาซื้อขายแต่ไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในก าหนดเวลา เจ้าหน้าที่จะน าเงินไปวางต่อศาล หรือต่อส านักงาน
วางทรัพย์ หรือน าเงินไปฝากธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ร้อง
ขอรับเงินภายใน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้น าเงินวางต่อศาล หรือต่อส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากธนาคารออมสิน 
เงินค่าทดแทนนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน 

 8.  การใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
     8.1  กรณีท าบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขาย ถ้าเจ้าของไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะรื้อถอนได้ตามบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขาย 
     8.2  กรณีไม่ท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายเจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งครอบครอง

วางเงินและรื้อถอนตามกฎหมายต่อไป 
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8.3 สิทธิ หน้ำที่และผลประโยชน์ของผู้ถูกเวนคืน 

8.3.1 ขั้นกำรจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง 
 1. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าส ารวจ ปักหลักแนวเขตทาง 
 2. ยื่นค าขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินต่อส านักงานที่ดิน โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน

การรังวัดแบ่งแยกกรมทางหลวงจะเป็นผู้จ่ายเอง 
  3. น าชี้หมุดหลักเขตที่ดิน 
 4. น าส ารวจสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น 
 5. แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานกรรมสิทธิ์

ที่ดิน  (โฉนด น.ส.3,น.ส.3ก ฯลฯ) ทะเบียนสมรสและอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงรายได้จากการเช่าหรือประกอบการ
ค้า หลักฐานการเสียภาษีหรือรายได้จากการประกอบอาชีพอันชอบด้วยกฎหมายตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 

 6. ให้ถ้อยค าแก่เจ้าหน้าที่ตามความจริง 
 7. ลงชื่อรับรองการให้ถ้อยค า รับรองแนวเขตที่ดิน รับรองรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างและ

รับรองต้นไม้ยืนต้น 
 8. ไม่มีสิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
 9. ร่วมกับเจ้าหน้าที่น าหลักฐานที่ดินไปจดทะเบียนเป็นทางหลวงที่ส านักงานที่ดิน 
 10. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ 
 

 ปัจจุบันกรมทางหลวงจะลดวิธีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยวิธีปรองดองออกไป 
 

8.4 ขั้นพระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) 
 เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-7 เช่นเดียวกันกับในขั้นปรองดองแล้วผู้ถูกเวนคืนในขั้น พ.ร.ฎ. จะมี

สิทธิหน้าที่เพิ่มเติม คือ 
 1. กรณีตกลงราคาหรือท าสัญญาซื้อขายที่ดินเจ้าของที่ดิน ต้องน าหลักฐานที่ดินไปจดทะเบียน

เป็นทางหลวงต่อส านักงานที่ดินตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนไว้แล้ว 
 2. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายใดๆ 
 3. กรณีที่ดินติดจ านองจะต้องด าเนินการปลอดจ านองก่อนหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับ

จ านองเป็นหลักฐานก่อนรับเงิน 
 4. มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย ในกรณีท่ีกรมทาวหลวงจ่ายเงินค่าทดแทนพ้นก าหนด 120 วันนับแต่วัน

ท าบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขายนั้น 
 5. หากไม่พอใจในราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการฯ ก าหนด สามารถรับเงินไป

ก่อนแล้วยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่า
ทดแทน โดยสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
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 6.  มีสิทธิฟ้องดคี แยกได้ 2 กรณี คือ 
     6.1 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์มีสิทธิฟ้อง

คดีภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับผลการวินิจฉัยดังกล่าว 
     6.2 กรณีที่ยื่นอุทธรณ์ไว้จนระยะเวลาล่วงเลยมาจนครบ 60 วันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผล

การวินิจฉัย ในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ครบก าหนดเวลา 60 วันดังกล่าว 
 7. สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนบางส่วน ถ้าส่วนที่เหลือน้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวาหรือด้านหนึ่งด้าน

ใดน้อยกว่าห้าวาและที่ดินส่วนที่เหลือนั้นมิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอ่ืนของเจ้าของเดียวกัน                
หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย 

 

8.5 ขั้นพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
 กรมทางหลวงจะด าเนินการขอออก พ.ร.บ. รายที่กรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของรัฐ รวมทั้งรายที่ได้

วางเงินไว้ต่อศาล หรือวางเงินไว่ต่อส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน ทั้งนี้เพ่ือให้กรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ 

 
9. กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 การศึกษาด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน
(ด้านเหนือ) ได้พิจารณาคัดกรองปัจจัยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ ครอบคลุมทรัพยากรหลักทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ทรัพยากรทางด้านกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 37 ปัจจัย ซึ่งจากผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น( IEE) พบว่ามีปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญที่จะน าไปวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EIA) จ านวน 19 
ปัจจัย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังตำรำงที่ 9-1 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ    
1.1 น้ ำผิวดิน 
 แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านแหล่งน้ า
ผิวดิน จ านวน 9 จุด ได้แก่ ห้วยหนองยาง (กม.
0+125) ห้วยหนองยาง (กม.3+660) ห้วยศาลจอด 
(กม.4+100) ล าน้ า สาขาห ้วยศาลจอด  (กม .
4+750) ล าน้ าสาขาห ้วยทุ่งปลากัดกว้าง (กม.
6+725) ห้ ว ย ทุ่ งป ล ากั ด  (ก ม .7+475) ร า ง วี
ชลประทาน (กม.8+003) ห้วยเต่าไห้กว้าง (กม.
11+600) และห้วยจอมศรี (กม.12+950)   
 จากการพิจารณาความส าคัญของแหล่ง
น้ า ที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านเกือบทั้งหมด 
เป็นแหล่งน้ าที่มีน้ าไม่ไหลตลอดปี  และมีการใช้
ประโยชน์เพื่อการระบายน้ า และใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรและการอุปโภค  
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน
บริเวณห้วยศาลจอด (กม.4+100) ห้วยทุ่งปลากัด 
(กม .7+475) และห้ วย จอม ศรี  (ก ม .12+950) 
จ านวน 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน (4-6 สิงหาคม 59) 
และช่วงฤดูแล้ง (3-5 พฤศจิกายน 2559) จ านนวน 
13 ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรด
ด่าง ความขุ่น การน าไฟฟ้า ความโปร่งใส ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ า บีโอดี ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
น้ ามันและไขมัน ไนเตรท ฟอส  

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
      กิจกรรมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการกีดขวางสภาพ
การไหลของน้ าผิวดิน ได้แก่ งานเตรียมพื้นที่ ประกอบด้วย งาน
แผ้วถางและปรับพื้นที่ งานก่อสร้างทางชั่วคราว งานดิน งานผิว
ทางและชั้นทาง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาจมีเศษดิน เศษหิน 
หรือวัสดุก่อสร้างชะไหลลงสู่แหล่งน้ าที่แนวเส้นทางโครงการ
พาดผ่านได้ หากด าเนินการในช่วงฤดูฝน(เดือนพฤษภาคมถึง
เดื อน ตุ ล าคม ) ซ่ึ งเป็ น สา เห ตุ ให้ แห ล่ งน้ าตื้ น เขิ น และ
เปลี่ยนแปลงสภาพการไหลของน้ าได้ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่
เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณล าน้ าที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน
เท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงกับล าน้ า ดังนั้นจึงมีผลกระทบ
ระดับต่ า  
  ส าหรับกิจกรรมการปรัปปรุงอาคารระบายน้ า บริเวณ
จุดเริ่มต้น โครงการบริ เวณทางหลวงหมายเลข 22 (กม .
74+058) และห้วยศาลจอด (กม.4+100) อาจจ าเป็นจะต้องมี
การปิดกันล าน้ าชั่วคราวในระยะก่อสร้าง ท าให้เป็นอุปสรรค์
การไหลของน้ าในล าน้ าเดิมได้ ส าหรับการก่อสร้างสะพานข้าม
ล าน้ าดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีการสร้างตอม่อวางลงในต าแหน่ง
กลางล าน้ าที่จะส่งผลต่ออัตราการไหลของน้ าแต่ประการใด 
ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียง
ช่วงเวลาสั้นๆ อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับล าน้ าที่เป็นล าคลอง
ซ่ึงเป็นล าน้ าขนาดเล็ก ที่ใช้ประโยชน์ในทางอุปโภคและการ  

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างควรหลีกเล่ียงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนและใช้
ระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นที่สุด เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อ
อุทกวิทยาน้ าผิวดินและการระบายน้ าในพื้นที่ 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะ
มูลฝอยลงไปในแหล่งน้ า รวมทั้งจัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย
เพื่อไม่ให้กีดขวางต่อการระบายน้ า 
- กิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงล าน้ า/ตลิ่ง ล าน้ า 
โดยเฉพาะหากมีการขุดดินริมตลิ่ง ต้องก าหนดขอบเขตหรือ
จ ากัดระยะการขุดดินอย่างชัดเจน เฉพาะพื้นที่ที่มีการท างานจริง
เท่านั้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งและการชะล้าง
หน้าดินลงสู่แหล่งน้ า พร้อมกันนั้นต้องมีการบูรณะดูแลตลิ่งให้มี
สภาพดังเดิมภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างห้ามปิดกั้นล าน้ า หากจ าเป็นจะต้องจัด
ท าทาง/ช่องระบายน้ าชั่วคราว เพื่อให้น้ าสามารถระบายออก
จากพื้นที่ได้ตามปกติ 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดสร้างที่พักคนงานให้ห่างจากแหล่งน้ า
อย่างน้อย 100 เมตร รวมทั้งจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนคนงาน 
 

ระยะก่อสร้ำง 
1) ติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้างและ
ระยะก่อสร้าง 
2)ดัชนีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน 
จ านวน 10 ดัชนี ดังนี้ 
- อุณหภูม ิ
- ค่าความป็นกรดด่าง 
- ค่าการน าไฟฟ้า 
- น้ ามันและไขมัน 
- ออกซิเจนละลาย  
- ความโปร่งแสง  
- ความขุ่น  
- ของแข็งแขวนลอยรวม  
- ความสกปรกในรูปบีโอดี  
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
3) สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ 
- สถานีที ่1 หว้ยศาลจอด (กม.4+100) 
- สถานีที ่2 หว้ยทุ่งปลากัด (กม.7+475) 
- สถานีที ่3 หว้ยจอมศรี (กม.12+950) 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
เฟส โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิ
ฟอร์มแบคที่เรีย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน
พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่  8 พ .ศ . 2537 จัดอยู ่ในแหล่งน้ าผ ิวด ิน
ประเภทที ่ 4-5 (เพื่อการเกษตรกรรมและการ
คมนาคม) 

เกษตรกรรมของประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นจึงมี
ผลกระทบในระดับปานกลาง  
       ส่วนน้ าทิ้งจากบ้านพักคนงานหากไม่มีการจัดการบ าบัด

น้ าเสียและก าจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม จะส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพน้ าผิวดิน ส่งผลให้มีการปนเปื้อนของของเสียที่

เกิดขึ้นลงสู่ล าน้ า ท าให้คุณภาพน้ าลดลง ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสร้างของโครงการ ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับปานกลาง  

 

- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องท าการเทพื้นคอนกรีต โดยรอบบริเวณที่
อาจเกิดการรั่วไหลของน้ ามัน ได้แก่ ลานซ่อมบ ารุง ลานล้างรถ 
บริเวณจัดเก็บถังน้ ามันเช้ือเพลิง ถังน้ ามันเครื่อง และถังเก็บแอส
ฟัลท์ เป็นต้น โดยท าเป็นพื้นคอนกรีตที่ยกขอบโดยรอบ และ
ต่อเชื่อมท่อระหว่างพื้นคอนกรีตและบ่อดักไขมันสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมของที่พักคนงานต่อไป 
 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารระบายน้ าตามรูปแบบที่
กรมทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะล าน้ าที่แนวเส้นทางตัดผ่าน โดยเฉพาะ
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 22 (กม.
74+058) และห้ วยศาลจอด (กม .4+100)  ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพการระบายน้ าเทียบเท่าตามสภาวะธรรมชาติเดิม 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างด าเนินการติดตั้ งแนวรั้วดักตะกอนแบบ
ชั่วคราว (Temporary Silt Fence) บริเวณริมตลิ่งทั้งสองฝ่ังของ
แหล่งน้ าที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านได้แก่ ห้วยหนองยาง 
(กม.0+125) ห้วยหนองยาง (กม.3+660) ห้วยศาลจอด (กม.
4+100) เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ าจาก
กิจกรรมการปรับปรุงอาคารระบายน้ า 
 
 
 

4) ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบ ด าเนินการ 2 ฤดูกาล ได้แก่ 
ตัวแทนฤดูฝน และตวัแทนฤดูแล้ง  
จ านวน 2 คร้ัง/ปี เป็นประจ าทกุปี ตลอด
ระยะเวลาการกอ่สร้าง 
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 

 กิจกรรมการคมนาคมบนถนนทางหลวง 4 ช่อง
จราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) รูปแบบการ
ก่อสร้างของโครงการเป็นถนนระดับดิน อาจมีการชะล้างของ
มลสารต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง เศษดิน คราบน้ ามัน เป็นต้น 
ทั้ งนี้ ในกรณีที่มีฝนตกอาจมีการชะล้างผิวจราจรที่มีการ
ปนเปื้อนของมลสารดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ าที่อยู่ใกล้เคียงแนว
เส้นทางโครงการที่ตัดผ่านได้ อาจส่งผลกระทบท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อผู้ใช้น้ า
และสิ่งมีชีวิตใต้น้ า แต่อย่างไรก็ตามมลสารต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นมี
ปริมาณความเข้มข้นในระดับต่ าและจะถูกเจือจางจากน้ าฝนท า
ให้ค่าความเข้มข้นยิ่งน้อยลง ประกอบกับน้ าชะล้างจากถนน
บางส่วนจะซึมลงสู่ดิน ท าให้โอกาสที่จะมีการปนเปื้อนต่อ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านจึงมี
ไม่มากนัก ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับต่ า   
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- กรมทางหลวงต้องบ ารุงรักษาผิวถนนและคันทางให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ  
- กรมทางหลวงต้องดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเขตทาง
หลวง ตลอดจนให้มีการปลูกหญ้าทดแทนต้นที่ตายแล้วบริเวณ
ลาดคันทางตามแนวถนนโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) ดัชนีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน 
จ านวน 10 ดัชนี เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง 
2) สถานีติดตามตรวจสอบ  จ านวน 3 
สถานี เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง  
3) ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบด าเนินการ 2 ฤดูกาล ได้แก่ 
ต ัว แท นฤดูฝน (เดือนสิงหาคม) และ
ตัวแทนฤดูแล้ง (เดือนมกราคม) จ านวน 2 
ครั้ง/ปี ในช่วง 3 ปีแรกหลังจากนั้นติดตาม
ตรวจสอบทุกๆ 3 ปี 
4) หน ่วย งานที ่ร ับ ผ ิดชอบ  โดยกรม 
ทางหลวงจัดหางบประมาณจัดจ้างบุคคลที่ 
3 (Third Party) มาด าเนินการ 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
1.2 อำกำศและบรรยำกำศ 
 พื้ น ที่ อ่ อ น ไห วต่ อ ผลก ระท บ ด้ าน
คุณภาพอากาศ (Sensitive Area) ในพื้นที่ศ ึกษา
จากแนวกึ ่งกลางเส้นทางโครงการ ข้างละ 500 
เมตร และแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ตั้ง
อยู่ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร พบว่า มีพื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ทั้งสิ้น 15 แห่ง  
โดยมีระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการดังนี้  
 1.โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเยาว์ฯ (165เมตร ) 
  2.วัดป่าบ้านง่อน ( 165 เมตร ) 
  3.ชุมชนบ้านง่อน ( 499 เมตร ) 
  4.แหล่งโบราณคดีบ้านง่อน (607 เมตร ) 
  5.วัดราชาธิวาส ( 347 เมตร ) 
  6.ชุมชนบ้านดอนกลาง ( 467 เมตร ) 
  7.โรงเรียนบ้านโพนสูง ( 296 เมตร ) 
  8.ชุมชนบ้านดอนธงชัย ( 482 เมตร ) 
  9.ชุมชนบ้านโพนสูง  ( 350 เมตร ) 
 10.วัดศรีสะอาดธาราม ( 500 เมตร ) 
 11.แหล่งโบราณคดี แหล่งนายเพชร-นายวงศ์   
    ( 203 เมตร ) 
 12.แหล่งโบราณคดี บ้านดอนธงชัย                 
    ( 262 เมตร ) 
 13.แหล่งโบราณสถานวัดธาตุวังเวิน (702เมตร ) 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างถนนของโครงการโดยการ
ค านวณค่าปริมาณความเข้มข้นของมลสารด้วยแบบจ าลอง 
(AERMOD) เพื่อคาดการณ์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ในกรณีที่ แล้วร้ายที่สุด (Worst Case) บริเวณพื้นที่
อ่อนไหวต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า วัดจิตภาวัน (กม.
5+041) มีค่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
เมื่อรวมกับค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีค่าเท่ากับ 0.345  
มิลลิกรัมต่ อลูกบาศก์ เมตร ซ่ึ งเกิ นมาตรฐานที่ ก าหนด 
(มาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
ในช่วงเวลาลมสงบซ่ึงจะมีผลให้ค่าความเข้มข้นของมลสารเพิ่ม
สูงขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของมลสาร แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของฝุ่น
ละอองในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับปานกลาง กิจกรรม
การขนส่งเป็นกิจกรรมที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองในขณะด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่รถวิ่ง
บนถนนที่มีฝุ่นละออง รวมทั้งการฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง 
ได้แก่ ดิน หิน ทราย เป็นต้น ที่อาจตกหล่นจากการบรรทุก 
และเศษดินที่ติดล้อรถตกหล่นบริเวณถนนสาธารณะที่ใช้เป็น
เส้นทางขนส่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 โดยมีพื้นที่
อ่อนไหวที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่ตั้งอยู่ตลอดแนวเส้นทาง
การขนส่ง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นที่ไม่มากนัก และกิจกรรมก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้น 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องท าการฉีดพรมน้ าบริเวณแนวถนนล าลอง 
และผิวทางของแนวถนนโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างผิวทางถาวร
อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง หรือให้ เพิ่มเติม/ปรับลดตามความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาล  
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะ
วิ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้างแนวถนนและถนนล าลองของโครงการ เพื่อ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
- ผู้ รับจ้ างก่อสร้างต้องปิดคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างท้ าย
รถบรรทุกที่ขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มิดชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ป้องกันการตกหล่นของวัสดุต่างๆ 
ลงสู่พื้นที่จราจร หากมีวัสดุก่อสร้างหรือดินตกหล่นลงบนพื้นที่
ถนนจะต้องท าการเก็บและท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องก าหนดให้บริเวณก่อสร้างโรงผสม
คอนกรีตให้ห่างจากชุมชน/ที่พักอาศัย โดยแนะน าให้มีระยะห่าง
มากกว่า 100 เมตร หรือเสนอให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวที่ท าด้วยแผ่นโลหะ 
(Metal Sheet ) ความสูง 2 เมตร บริเวณฝั่งขวาทาง ต าแหน่ง 
กม.4+800 ถึง กม.5+200 ครอบคลุมบริเวณวัดจิตภาวัน โดย
ก าหนดให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง และให้รื้อย้าย
ออกทันทีที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ระยะก่อสร้ำง 
1) ติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง 
2) ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยมีดัชนีใน
การตรวจวัด จ านวน 3 ดัชนี ดังนี้ 
- ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง  
- ความเร็วลมและทิศทางลม 
3) สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ 
- สถานีที ่1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะ
เยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) 
- สถานีที ่2 วัดธาตวุังเวิน (กม.4+204)    
- สถานีที ่3 วัดจิตตภาวัน (กม.5+041) 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
  14.โรงเรียนบ้านหนองตาล (500 เมตร ) 
 15.วัดจิตตภาวัน ( 82 เมตร ) 
 จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศ ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเยาว์
มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) วัดธาตุวังเวิน (กม.
4+204) และวัดจิตตภาวัน (กม.5+041) จ านวน 2 
ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน (4-6 สิงหาคม 2559) และช่วง
ฤดูแล้ง (3-5 พฤษจิกายน 2559) จ านวน 5 ดัชนี 
ทั้งนี้สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้
ดังนี ้
      1.ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย  24 
ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.043-0.052 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 
      2.ฝุ่ น ละออ งขน าด ไม่ เกิ น  10  ไมครอน 
(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.021-
0.033 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
      3.ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ยสูงสุด 
1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.14-1.51 ส่วนในล้าน
ส่วน 
      4.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  เฉลี่ยสู งสุด  1 
ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.041-0.0058 ส่วนในล้าน
ส่วน 
      5.ไฮโดรคาบอนทั้ งหมด (THC)  มี ค่ าอยู่
ระหว่าง 2.60-2.78 ส่วนในล้านส่วน 

ของฝุ่นละอองแต่ไม่มากจนท าให้คุณภาพอากาศเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ประกอบกับจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
พื้นที่ โครงการพบว่า มี คุณภาพอากาศดีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และพื้นที่ตั้ง
โครงการตั้งอยู่ ในพื้นที่ โล่งมีการกระจายตัวของมลสารใน
บรรยากาศที่ดี ผลกระทบที่เกิดขึ้นบางบริเวณที่ที่แนวเส้นทาง
โครงการที่มีอยู่ใกล้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการเกิดผลกระทบ
ตลอดช่วงการก่อสร้างของโครงการ ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับ
ปานกลาง  

- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมพื้นที่ท าความสะอาดล้อรถให้มี
สภาพพร้อมใช้งานก่อนด าเนินงานก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้
ก าหนดให้มีการติดตั้งพื้นที่ส าหรับการท าความสะอาดรถบรรทุก
ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อล้างท าความสะอาดตัว
รถและล้อรถให้ปราศจากเศษดิน โคลน หรือทรายก่อนน ารถ ทุก
ชนิดออกสู่ภายนอกบริเวณโครงการ 

4) ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบ ด าเนินการ 2 ฤดูกาล ได้แก่ 
ครอบคลุมฤดูฝน และฤดูแล้ง เป็นเวลา 3 
วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท างานก่อสร้าง 
2 วัน และวันหยุด 1 วัน จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
เป็นประจ าทุกปี  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ 
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดหางบประมาณจัดจ้างบุคคลที่ 3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจัจุบันมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
 การคมนาคมบนทางถนนทางหลวง 4 ช่องจราจร 
ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ในระยะเปิด
ด าเนินการ จากผลการคาดการณ์ปริมาณความเข้มข้นของมล
สารที่ปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศ ด้วยแบบจ าลอง (AERMOD) 
ที่ เกิดขึ้นจากการสัญจรบนแนวเส้นทางโครงการในกรณีที่
เลวร้ายที่สุดในปีสุดท้ายของการณ์คาดการณ์ พ.ศ.2584 ได้แก่ 
ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่ามี
ปริมาณความเข้มข้นของมลสารทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่า
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึง
คาดว่ากิจกรรมการคมนาคมบนแนวเส้นทางของโครงการจะ
ส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของมลสารทางอากาศต่อ
ประชาชนที่ อยู่ ใกล้ เคียงในปริมาณน้อยมาก ดังนั้ นจึงมี
ผลกระทบระดับต่ า 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) มำตรกำรทั่วไป 
- กรมทางหลวงจะต้องจัดระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว 
โดยการติดสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร เพื่อบอกทิศทาง
และก าหนดความเร็วของรถ เพื่อปัญหาในเรื่องลดมลพิษจาก
ยานพาหนะ และจะต้องควบคุมน้ าหนักและความเร็วให้เป็นไป
ตามกฎหมายก าหนด 
- กรมทางหลวงจะต้องดูแลรักษาและซ่อมแซมสภาพผิว
การจราจรอย่างสม่ าเสมอ 
- กรมทางหลวงจะต้องด าเนินการตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ านวน 7 ดัชนี 
ดังนี้ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)  
- ความเร็วลมและทิศทางลม 
- กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- กา๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- กา๊ซซัลเฟอร์ไดออไซด์ (SO2) 
- กา๊ซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) 
2) สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 
สถานี ดังนี้ 
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านง่อนหนอง-พะ
เยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) 
- สถานีที ่2 วัดธาตวุังเวิน (กม.4+20- 
สถานีที่ 3 วัดจิตตภาวัน (กม.5+041 
3) ติดตามตรวจสอบ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
ครอบคลุมฤดูฝน และฤดูแล้ง เป็นเวลา 3 
วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท างานก่อสร้าง 
2 วัน และวันหยุด 1 วัน ในช่วง 3 ปีแรก
หลังจากนั้นติดตามตรวจสอบทุกๆ 3 ปี 
4)หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
1.3 เสียง 
 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดสิ่ง
ล้อม (Sensitive Area) ในพื้ นที่ ศึกษาจากแนว
กึ่งกลางเส้นทางโครงการ ข้างละ 500 เมตร และ
แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ตั้งอยู่ภายใน
รัศมี  2 กิ โล เมตร พ บ ว่ ามี พื้ นที่ อ่ อ น ไห วต่ อ
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ทั้ งสิ้น 15 แห่ง 
ได้แก่ ชุมชน 4 แห่ง สถานศึกษา 3 แห่ง ศาสน
สถาน 4 แห่ง และแหล่งโบราณสถาน 4 แห่ง 
 จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อเป็นตัวแทนระดับเสียง ในปัจจุบัน 
ไ ด ้แ ก ่ โ ร ง เ ร ีย น บ ้า น ง ่อ น ห น อ ง - 
พะเยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) วัดธาตุวังเวิน 
(กม.4+204) และวัดจิตตภาวัน (กม.5+041) ) 
จ านวน 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน (4-6 สิงหาคม 2559) 
และช่วงฤดูแล้ง (3-5 พฤษจิกายน 2559) จ านวน 
5 ดัชนี สามารถสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงได้
ดังนี ้
     1.ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มี
ค่าอยู่ในช่วง 51.1-61.0 เดซิเบล (เอ)      
     2.ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) มีค่า
อยู่ในช่วง 54.7-63.0 เดซิเบล (เอ) 
      3.ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 
81.2-72.9 เดซิเบล (เอ) 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ด้วยแบบจ าลอง RCNM พบว่าในกรณีผลกระทบ
รุนแรงที่สุด (Worst Case) โดยให้อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
ท างานพร้อมกันและระดับเสียงสูงสุดในขณะที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง รวมกับผลการตรวจวัดในปัจจุบัน และพิจารณาต่อ
ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว กิจกรรมการก่อสร้างแนวถนน
โดยทั่วไปก่อให้เกิดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) มีค่าเกินจากเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในช่วงมีการท ากิจกรรมก่อสร้างในระยะไม่
เกิน 150 เมตร บริเวณวัดจิตภาวัน (กม.5+041) มีค่าประมาณ 
75 เดซิเบล(เอ) ซ่ึงมีค่าเกินจากเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น 
แต่อย่างไรก็ตามการท างานของเครื่องจักรจะไม่ได้ท าท างาน
พร้อมกันทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งลักษณะกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการมีการเคลื่อนย้ายหน้างานไปเร่ือยๆ ดังนั้น
ผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิน ค่ามาตรฐานจะเกิดขึ้น เพียง
ระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นจึงคาดว่ามีผลกระทบระดับปานกลาง 
     กิจกรรมการก่อสร้างสะพานของโครงการจากงานก่อสร้าง
ฐานราก (ตอกตอม่อ) พบว่าการก่อสร้างสะพานบริเวณทาง
หลวงหมายเลข 22 ข้ามห้วยยาง และสะพานข้ามห้วยยาง (กม.
0+238) ก่อให้เกิดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ประมาณ 70.50-
70.80 เด ซิเบล (เอ ) บริเวณ  รร.บ้ าน ง่อนหนองพะเนาว์
มิตรภาพที่ 126 ซ่ึงมีค่าเกินจากเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น  
 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล 
และเลือกใช้เครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ าหรืออุปกรณ์ลดเสียง  
- ผู้รับจ้างก่อสร้างควรด าเนินการขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง 
หรือการด าเนินกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน โดย
จะต้องหลีกเล่ียงการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน
เพราะจะส่งผลรบกวนต่อประชน โดยจ ากัดเวลาให้อยู่ในเวลา 
8:00-18:00 น.  
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องควบคุมการขับรถเพื่อขนส่งอุปกรณ์
ก่อสร้างต่างๆ จะก่อให้เกิดเสียงดัง ดังนั้นต้องจ ากัดความเร็วใน
การขับขี่ให้มีความเร็วไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
- ผู้รับจ้างก่อสร้างควรหลีกเล่ียงการน าแผ่นเหล็กมาวางแทนผิว
ถนน ทั้งนี้หากกรณีจ าเป็นต้องใช้ควรเป็นแผ่นเหล็กที่มีความ
หนาเป็ นพิ เศษและมี ยางรองเพื่ อกั น เสีย งดั งและความ
สั่นสะเทือน 
 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
 - ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวที่ท าด้วยแผ่นโลหะ 
(Metal Sheet ) ความสูง 2 เมตร บริเวณฝั่งขวาทาง บริเวณวัด
จิตภาวัน โดยก าหนดให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 
และให้รื้อย้ายออกทันทีที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 

ระยะก่อสร้ำง 
1) ติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง 
2) ตรวจวัดระดับเสียงโดยมีดัชนีในการ
ตรวจวัด คือ  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียง L90 
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
3) สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 
สถานี ได้แก ่
- สถานีที ่1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะ-
เยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) 
- สถานีที ่2 วัดธาตวุังเวิน (กม.4+204) 
- สถานีที่ 3 วัดจิตตภาวัน (กม.5+041) 
4) ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบ ด าเนินการ 2 ฤดูกาล ได้แก่ 
ครอบคลุมฤดูฝน และฤดูแล้ง เป็นเวลา 3 
วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท างานก่อสร้าง 
2 วัน และวันหยุด 1 วัน จ านวน 2 ครั้ง/
ปี เป็นประจ าทุกปี ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ 
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มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
      4.ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าอยู่
ในช่วง 41.1-51.4 เดซิเบล (เอ)              
     5.ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มี
ค่าอยู่ในช่วง 51.1-61.0 เดซิเบล (เอ)              
 สรุปผลการตรวจวัดเสียงในปัจจบุัน
ก่อนมีโครงการพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกิจกรรมไม่ได้เกิดขึ้นตลอดช่วงการ
ก่อสร้าง ดังนั้นผลกระทบที่คาดว่าจะเกินค่ามาตรฐานจะเกิดขึ้น
เพียงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นจึงคาดว่ามีผลกระทบระดับปาน
กลาง 
 
 
 
ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
 จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงด้วยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ (TNM) จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น ส าหรับ 
ปี พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2569, พ.ศ. 2574, พ.ศ. 2579 และ พ.ศ. 
2584 พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อพื้นที่อ่อนไหว
ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Sensitive Area) มีค่าอยู่ในช่วง 57.1-
67.1 เดซิเบล (เอ) ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) จึงคาดว่า
กิจกรรมการคมนาคมบนแนวเส้นทางของโครงการจะส่งผล
กระทบการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงต่อประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงในระดับน้อยมาก ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับต่ า 

- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องหลีกเล่ียงกิจกรรมการตอกเสาเข็มสะพาน
บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 ข้ามห้วยยาง และสะพานข้าม
ห้วยยาง (กม.0+238) ในช่วงที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และจะต้องแจ้งให้
สถานศึกษาดังกล่าวทราบก่อนจะด าเนินการอย่างน้อย 7 วัน 
 
 
ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  กรมทางหลวงต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่ผิวจราจร เช่น ความ
ขรุขระรอยต่อบนผิวถนน ความไม่สม่ าเสมอของผิวจราจร และท า
การซ่อมแซมทันทีหากพบว่ามีการช ารุดเพื่อลดแรงกระแทก
ระหว่างล้อยานพาหนะกับผิวถนน ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดเสียงรบกวน 
-  กรมทางหลวงต้องจัดระบบการจราจรตามแนวเส้นทางโครงการ
ให้ มี สภาพการจราจรคล่องตั ว โดยติ ดตั้ งสัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายจราจร เพื่อบอกทิศทาง และก าหนดความเร็วรถ เพื่อ
ลดปัญหาในเรื่องเสียงจากยานพาหนะ 
-  หากได้รับการร้องเรียนด้านเสียงดังจากการคมนาคมบนแนว
เส้นทางโครงการ กรมทางหลวงต้องพิจารณาหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขผลกระทบด้านเสียงนั้นโดยเร็ว 
 
 
 
 
 

5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
 
ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) ตรวจวัดระดับเสียงโดยมีดัชนีในการ
ตรวจวัด คือ  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียง L90 
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
2) สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 
สถานี ได้แก ่
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านง่อนหนอง-พะ
เยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) 
- สถานีที ่2 วัดธาตวุังเวิน (กม.4+204) 
- สถานีที่ 3 วัดจิตตภาวัน (กม.5+041) 
3) ติดตามตรวจสอบ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
ครอบคลุมฤดูฝน และฤดูแล้ง เป็นเวลา 3 
วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันท างานก่อสร้าง 
2 วัน และวันหยุด 1 วัน ในช่วง 3 ปีแรก
หลังจากนั้นติดตามตรวจสอบทุกๆ 3 ปี 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

1.4 ควำมสั่นสะเทือน 
 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Sensitive Area) ในพื้นที่ศึกษาจากแนวกึ่งกลาง
เส้นทางโครงการ ข้างละ 500 เมตร และแหล่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 2 
กิโลเมตร พบว่า มีพื้นที่ 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาของโครงการ
ตามแนวเส้นทางโครงการ ได้น าค่าระดับความสั่นสะเทือนที่ได้
จากการค านวณ สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคน และ 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 

-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องตรวจสอบ/ดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้อยู่
ในสภาพดี 

ระยะก่อสร้ำง 
1) ติ ดตามตรวจสอบการปฏิบั ติต าม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง 

อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ทั้งสิ้น 
15 แห่ง ได้แก่ ชุมชน 4 แห่ง สถานศึกษา 3 แห่ง 
ศาสนสถาน 4 แห่ง และแหล่งโบราณสถาน 4 แห่ง 
 จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นตัวแทนระดับความ
สั่นสะเทือนในปัจจุบัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านง่อน
หนองพะเยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) วัดธาตุ
วังเวิน (กม.4+204) และวัดจิตตภาวัน (กม.5+041) 
จ านวน 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน (4-6 สิงหาคม 2559) 
และช่วงฤดูแล้ง (3-5 พฤษจิกายน 2559) จ านวน 
2 ดัชนี สรุปได้ดังนี้ 
     1.ค่าความเร็วของอนุภาคสูงสุด มีค่าอยูในช่วง 
0.394-8.43 มิลลิเมตรต่อวินาที  
    2.ค่าความถี่สูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 51.0->100 
เฮิรต์  
     สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่า
แหล่งก าเนิดมาจากการจราจรในพื้นที่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนต่ออาคาร 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
37 พ.ศ. 2553 
 

เปรียบเทียบกับข้อก าหนดความสั่นสะเทือนต่อสิ่งปลูกสร้างของ 
DIN 4151 และมาตรฐานก าหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พบว่าค่าระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในระดับที่สามารถ
รับรู้ถึงความสั่นสะเทือนได้เพียงเล็กน้อย และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โดยเฉพาะแหล่ง
โบราณสถานวัดธาตุวังเวิน (ขึ้นทะเบียน) ซ่ึงอยู่ห่างจากแนว
เส้นทางโครงการ 702 เมตร แม้แต่บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่
ใกล้แนวเส้นทางที่สุด คือ วัดจิตภาวัน (กม.5+041) ซ่ึงอยู่ห่าง
จากแนวเส้นทางโครงการ 82 เมตร ดั งนั้ นจึ งคาดว่ามี
ผลกระทบระดับต่ า  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องท าการบ ารุงรักษาผิวจราจร หากพบว่า 
ช ารุด ขรุขระหรือเป็นหลุมบ่อในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี 
เพื่อป้องกันการกระแทก ซ่ึงก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจาการ
คมนาคมบนถนนโครงการ 
- ในการก่อสร้างบนถนนผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ควรน าแผ่นเหล็กมา
วางแทนผิวถนน หากในกรณีที่จ าเป็นจะต้องใช้แผ่นเหล็กที่มี
ความหนาเป็นพิเศษและมียางรองรับเพื่อกันเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องท าการตอกเสาเข็มและก่อสร้างฐานราก
ในช่วงเกลางวัน (เวลา 8:00-18:00 น.) โดยต้องด าเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นประจ าทุกสัปดาห์ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและแจ้ง
กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ประชาชน
ในแนวเส้นทางโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

2) ต รวจวั ดระดับ ความสั่ น สะ เทื อน 
จ านวน 2 ดัชน ีดังนี้  
- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 
Velocity) 
- ความถี่ (Frequency)  
3) สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 
สถานี ได้แก ่
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านง่อนหนอง-พะ
เยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) 
- สถานีที ่2 วัดธาตวุังเวิน (กม.4+204) 
- สถานีที่ 3 วัดจิตตภาวัน (กม.5+041) 
4) ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบ จ านวน 2 ครั้งต่อปี ครอบคลุม
ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 

 จากผลการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเล่ียงเมือง อ.สว่างแดนดิน 
(ด้านเหนือ) ต่อพื้นที่อ่อนไหวที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการ พบว่ามีค่าความสั่นสะเทือน อยู่ในช่วงระหว่าง 0.001 
- 0.011 มิลิเมตรต่อวินาที ซ่ึงเป็นระดับความสั่นสะเทือนที่ไม่
สามารถรับความรู้สึกได้ และไม่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหาย
ต่อโครงสร้างทุกประเภท ดังนั้นจึงคาดว่ามีผลกระทบระดับต่ า 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  กรมทางหลวงต้องด าเนินการซ่อมแซมรอยต่อหรือผิวจราจรที่
ขรุขระให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิดแรงกระแทกระระหว่างล้อ
และผิวถนน ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความสั่นสะเทือน  
-  กรมทางหลวงต้องด าเนินการควบคุมความเร็วและน้ าหนักของ
รถบรรทุก ให้อยู่ในระดับที่กฎหมายก าหนดและตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสั่นสะเทือน 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) ต รวจวั ดระดับ ความสั่ น สะ เทื อน 
จ านวน 2 ดัชน ีดังนี้  
- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 
Velocity) 
- ความถี่ (Frequency)  
2) สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 
สถานี ได้แก ่
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะ
เยาว์มิตรภาพที่ 126 (กม.0+398) 
- สถานีที ่2 วัดธาตวุังเวิน (กม.4+204) 
- สถานีที่ 3 วัดจิตตภาวัน (กม.5+041) 
3) ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบ จ านวน 2 ครั้งต่อปี ครอบคลุม
ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ในช่วง 3 ปีแรก
หลังจากนั้นติดตามตรวจสอบทุกๆ 3 ปี 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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ตำรำงที่ 9-1 สรุปสภำพแวดล้อมปัจจุบัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ มำตรกำรป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมโครงกำรทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
2. ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ 
2.1  นิเวศวิทยำทำงน้ ำ 
 แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านแหล่งน้ า
ผิวดิน จ านวน 9 จุด ได้แก่ ห้วยหนองยาง (กม.
0+125) ห้วยหนองยาง (กม.3+660) ห้วยศาลจอด 
(กม.4+100) ล าน้ าสาขาห้วยศาลจอด (กม.4+750) 
ล าน้ าสาขาห้วยทุ่งปลากัดกว้าง (กม.6+725) ห้วย
ทุ่งปลากัด (กม.7+475) รางวีชลประทาน (กม.
8+003) ห้วยเต่าไห้กว้าง (กม.11+600) และ ห้วย
จอมศรี (กม.12+950)   
 จากผลการส ารวจและเก็บตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในน้ า จ านวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยศาล
จอด (กม.4+100) ห้วยทุ่ งปลากัด (กม.7+475) 
และห้วยจอมศรี (กม.12+950) 
จ านวน 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน (4-6 สิงหาคม 2559) 
และช่วงฤดูแล้ง (3-5 พฤษจิกายน 2559) จ านวน 
2 ดัชนี สรุปได้ดังนี้ 
     1.แพลงก์ตอน พบว่ามีความหนาแน่นรวม
ทั้ งหมด 229,000-4,150,740 เซลล์ต่อลูกบาศก์
เมตร ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนอยู่ใน
เกณฑ์ต่ าถึงปานกลาง  
     2.สัตว์หน้าดิน พบว่ามีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 
56-111 ตัวต่อตารางเมตร ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์
ในระดับปานกลาง และชนิดพันธุ์ปลา มีค่าดัชนี
ความหลายหลายอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 กิ จ ก รรม ที่ ค าด ว่ า จ ะ ส่ งผ ลก ระท บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าผิวดิน เนื่องจากการก่อสร้างตอม่อ
และฐานรากสะพานจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน
ท้องน้ า การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ล าน้ ามีตะกอน
แขวนลอยและความขุ่นเพิ่มขึ้นจากสภาวะธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด าเนินการในช่วงฤดูฝน (ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม) จะเกิดการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่ง
น้ า เกิดการฟุ้ งกระจายของตะกอนดินในแหล่งน้ า ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความขุ่นของน้ าขึ้นมาได้ ส่งผลต่อการรบกวนต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า กล่าวคือ ปริมาณแสงที่แพลงก์
ตอนพืชจะน าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงลดลง ท าให้
ปริมาณแพลงตอนก์พืชที่สร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงลด
จ านวนลงตามไปด้วย  ในขณะที่ สาหร่ายบางชนิ ดที่ ไม่
จ าเป็นต้องอาศัยแสงในการสร้างอาหารจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
ส่งผลท าให้องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารของแหล่ง
น้ าเปลี่ยนแปลงไป โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับล าน้ าที่เป็นคลอง
เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางอุปโภคและการเกษตรกรรมของ
ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง แค่เพียงชั่วคราวในช่วงการ
ก่อสร้างต่อม่อในล าน้ าเท่านั้น ดังนั้นจึงมีผลกระทบในระดับ
ปานกลาง 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างควรหลีกเล่ียงการก่อสร้างในช่วงฤดู
ฝนและใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นที่สุด เพื่อลดและป้องกัน
ผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ าผิวดินและการระบายน้ าในพื้นที่ 
-  กิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงล าน้ า/ตลิ่ง 
ล าน้ า โดยเฉพาะหากมีการขุดดินริมตลิ่ง ต้องก าหนดขอบเขต
หรือจ ากัดระยะการขุดดินอย่างชัดเจน เฉพาะพื้นที่ที่มีการ
ท างานจริงเท่านั้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งและ
การชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งน้ า พร้อมกันนั้นต้องมีการบูรณะ
ดูแลตลิ่งให้มีสภาพดังเดิมภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างด าเนินการติดตั้งแนวรั้วดักตะกอนแบบ
ชั่วคราว (Temporary Silt Fence) บริเวณริมตลิ่งทั้งสองฝ่ังของ
แหล่งน้ าที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านได้แก่ ห้วยหนองยาง 
(กม.0+125) ห้วยหนองยาง (กม.3+660) ห้วยศาลจอด (กม.
4+100)  เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ าจาก
กิจกรรมก่อสร้างตอม่อและฐานรากสะพานข้ามล าน้ า 
 

ระยะก่อสร้ำง 
ระยะก่อสร้ำง 
1) ติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะเตรยีมการก่อสร้างและ
ระยะก่อสร้าง 
2) ดัชนีติดตามส ารวจและเก็บตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในน้ า จ านวน 2 ดัชนี ดังนี้ 
- แพลงก์ตอน 
- สัตว์หนา้ดิน 
3)  สถานีติดตามตรวจสอบ จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ 
- สถานีที ่1 หว้ยศาลจอด (กม.4+100) 
- สถานีที่ 2 ห้วยทุ่งปลากัด (กม.7+475) 
- สถานีที ่3 หว้ยจอมศรี (กม.12+950) 
4)  ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบส ารวจและเกบ็ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
ในน้ า ด าเนินการ 2 ฤดูกาล ได้แก่ 
ตัวแทนฤดูฝน และตวัแทนฤดูแล้ง จ านวน 
2 คร้ัง/ปี เป็นประจ าทุกป ีตลอด
ระยะเวลาการกอ่สร้าง 
5)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง

จัดหางบประมาณจัดจ้างบุคคลที่ 3 

(Third Party) มาด าเนินการ 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 

 กิจกรรมการคมนาคมบนถนนทางหลวง 4 ช่อง
จราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) รูปแบบการ
ก่อสร้างของโครงการเป็นถนนระดับดิน อาจมีการชะล้างของ
มลสารต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง เศษดิน คราบน้ ามัน เป็นต้น 
ทั้ งนี้ ในกรณีที่มีฝนตกอาจมีการชะล้างผิวจราจรที่มีการ
ปนเปื้อนของมลสารดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ าที่อยู่ใกล้เคียงแนว
เส้นทางโครงการที่ตัดผ่านได้ อาจส่งผลกระทบท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อผู้ใช้น้ า
และสิ่งมีชีวิตใต้น้ า แต่อย่างไรก็ตามมลสารต่างๆที่เกิดขึ้นมี
ปริมาณความเข้มข้นในระดับต่ าและจะถูกเจือจางจากน้ าฝนท า
ให้ค่าความเข้มข้นยิ่งน้อยลง ประกอบกับน้ าชะล้างจากถนน
บางส่วนจะซึมลงสู่ดิน ท าให้โอกาสที่จะมีการปนเปื้อนต่อ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านจึงมี
ไม่มากนัก ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับต่ า   
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1.           มำตรกำรทั่วไป 
- กรมทางหลวงต้องบ ารุงรักษาผิวถนนและคันทางให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ  
- กรมทางหลวงต้องดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเขตทาง
หลวง ตลอดจนให้มีการปลูกหญ้าทดแทนต้นที่ตายแล้วบริเวณ
ลาดคันทางตามแนวถนนโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) ดัชนีติดตามตรวจสอบส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างสิ่ งมีชีวิตในน้ า จ านวน 2 ดัชนี 
เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง 
2)  สถานีติดตามตรวจสอบ  จ านวน 3 
สถานี เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง  
3)  ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบด าเนินการ 2 ฤดูกาล ได้แก่ 
ตัวแทนฤดูฝน และตวัแทนฤดูแล้ง จ านวน 
2 ครั้ง/ปี ในช่วง 3 ปีแรกหลังจากนั้น
ติดตามรวจสอบทุกๆ 3 ป ี
4)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยกรม 

ทางหลวงจัดหางบประมาณจัดจ้างบุคคลที่ 

3 (Third Party) มาด าเนินการ 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 กำรคมนำคม ผู้ใช้ทำง และอุบัติเหตุ
และควำมปลอดภัย 
 จากการส ารวจสภาพการจราจรใน
ปัจจุบัน เมื่อวัน 8-9 และ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 
สรุปได้ดังนี้ 
     (1) ทางหลวงหมายเลข 22 (จุดส ารวจ 
MB1) พบว่ามีปริมาณจราจรอยู่ในช่วง 19,000 -
21,000 คัน/วัน สัดส่วนประเภทยานพาหนะที่ผู้
เดินทางใช้ในการเดินทางสูงสุด คือ รถปิกอัพ 
     (2) ทางหลวงหมายเลข 2091 (จุดส ารวจ 
MB2) พบว่ามีปริมาณจราจรอยู่ในช่วง 6,900 -
7,500 คัน/วัน สัดส่วนประเภทยานพาหนะที่ผู้
เดินทางใช้ในการสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์หรือ
สามล้อเครื่อง 
     (3) ทางหลวงหมายเลข 2080 (จุดส ารวจ 
MB3) พบว่า มีปริมาณจราจรอยู่ในช่วง 7,900 -
9,600 คัน/วัน สัดส่วนประเภทยานพาหนะที่ผู้
เดินทางใช้ในการเดินทางในสูงสุด คือ รถปิกอัพ 
     (4) ทางหลวงหมายเลข 2342 (จุดส ารวจ 
MB4) พบว่ามีปริมาณจราจรอยู่ในช่วง 8,400 -
9,100 คัน/วันสัดส่วนประเภทยานพาหนะที่ผู้
เดินทางใช้ในการเดินทางสูงสุด คือรถจักรยานยนต์
หรือสามล้อเครื่องโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงกับ

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 กิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างจากการคาดการณ์
ในระยะก่อสร้างของโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการ เท่ากับ 65 
PCU/วัน เมื่อพิจารณาจ านวนปริมาณจราจรดังกล่าวข้างต้นกับ
สภาพการจราจรปัจจุบัน ทั้ งวันธรรมดาและวันหยุด ณ 
ต าแหน่งจุดตรวจวัดประมาณจราจรบนถนนโครงการ พบว่า
ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ของปริมาณจราจร (V/C Ratio) อยู่ ในระดับดี  ดั งนั้ นจึงมี
ผลกระทบระดับต่ ากิจกรรมการก่อสร้างที่จ าเป็นจ าต้องกั้นแนว
เขตการก่อสร้าง และปิดช่องทางการจราจรเพื่อท าการเบี่ยง
การจราจรเพื่อด าเนินการก่อสร้าง ได้แก่ งานแผ้วถางและปรับ
พื้นที่ งานถมคันทาง งานก่อสร้างชั้นทาง งานก่อสร้างผิวทาง 
กิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการกีดขวางและเป็น
อุปสรรคต่อการสัญจรเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของ
ผู้ใช้ทาง จะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในบริเวณที่มีกิจกรรม และ
อาจท าให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผล
ให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับอันตรายจาก
การจราจรในบริเวณที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านทางหลวง
แผ่นดิน จ านวน 6 จุด ได้แก่ ทล.22 บริเวณ กม.74+000 
(จุดเริ่มต้นโครงการ), ทล.3180 (กม.2+477) ทล.2091 (กม.
4+976) ,ทล. 2280 (กม.6+134) ,ทช.สน.3082 และทล.22 
บริเวณ กม.83+000 (จุดสิ้นสุดโครงการ) โดยมีระยะเวลาการ
เกิดผลกระทบตลอดช่วงการก่อสร้างของโครงการ ดังนั้นจึงมี  

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องให้ความส าคัญในช่วงที่มีการก่อสร้างที่
เป็นจุดเช่ือมต่อกับถนนโครงข่ายที่ส าคัญ จะต้องจัดท าแผนการ
ก่อสร้างให้เกิดอุปสรรคต่อถนนท้องถิ่นน้อยที่สุด โดยจัดท าทาง
เบี่ยงให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงปิดเชื่อมต่อเพื่อท าการก่อสร้าง 
เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต้องการได้ดังเดิม 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างประสานงานกับต ารวจทางหลวงและต ารวจ
จราจรในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ป้องกันปัญหาการจราจรที่อาจเกิดขึ้น 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด  เพื่อ
ป้องกันมิให้เส้นทางช ารุดเสียหาย 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
การก่อสร้างงานทางหลวง โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานคู่มือ
การใช้อุปกรณ์ควบคุมการจรจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (กรมทาง
หลวง, 2554) บริเวณที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านทางหลวง
แผ่นดิน  
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องก่อสร้างถนนตามรูปแบบที่กรมทางหลวง
พิจารณาความเหมาะสมบริเวณต าแหน่งจุดตัดทางแยกบนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 22 บริเวณจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
ออกแบบเป็นสะพานทางยกระดับแบบไหลอิสระ(Free Flow) 
และทางแยกระดับดินบริเวณทางหลวงหมายเลข 2280 และ  

ระยะก่อสร้ำง 
1) ติ ดตามตรวจสอบการปฏิบั ติต าม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง 
2) ส ารวจข้อมูลปริมาณการจราจรบนแนว
เส้นทางโครงการและเส้นทางขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง โดยมีดัชนีที่ ท าการตรวจวัด 
ได้แก่ ปริมาณรถที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
ของโครงการ และจ านวนอุบัติ เหตุที่
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการ  
3) ด าเนินการติดตามตรวจสอบบนทาง
หลวงที่ เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 
2091 และ 2280 
4) ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบ จ านวน 1 ครั้งต่อปี  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
แนวเส้นทางโครงการ จ านวน 6 จุด ดังนี้ 
1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 บริเวณ กม.

74+000 (จุดเร่ิมต้นโครงการ)  
2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3180 บริเวณ 

กม.2+477 ของแนวเส้นทางโครงการ 
3) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2091 บริเวณ 

กม.4+976 ของแนวเส้นทางโครงการ 
4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2280 บริเวณ 

กม.6+134 ของแนวเส้นทางโครงการ 
5) ทางหลวงชนบทหมายเลข3082 (ดงสวรรค์-

แกด า) บริเวณ กม.10+459 ของแนวเส้นทาง
โครงการ 

6) ทางหลวงแผ่นดิ น หมายเลข 22 บริ เวณ 
บ ริ เวณ  กม .83+000 (บ ริ เวณ จุ ดสิ้ น สุ ด
โครงการ) 

       จากการตรวจสอบแผนที่แสดงจุดเสี่ยงต่อการ
เกิ ดอุ บั ติ เห ตุ  จ ากส านั ก งานท างหลวงที่  3 
(สกลนคร) พบว่าต าแหน่งที่ตั้งโครงการทางเลี่ยง
เมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ไม่พบจุดเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุแต่ประการใด 

ผลกระทบระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 

ระยะด ำเนินและบ ำรุงรักษำ 
 โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.
สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ท าให้สภาพการจราจรบนถนน
โครงข่ายทางหลวง ได้แก่ แผ่นดินหมายเลข 22 (กม.0+233) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3180 (กม.2+477) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2091 (กม.4+976) และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2280 (กม.6+134) มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซ่ึง
เป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง  

2091 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเดินทางเช่ือมโยง
สองฝ่ังได้เหมือนเดิม ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางติดต่อ
เดินทางของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถมีเส้นทางเช่ือมโยงได้
อย่างเหมาะสม 

 
ระยะด ำเนินและบ ำรุงรักษำ 

1) มำตรกำรทั่วไป 
-  กรมทางหลวงต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนบนเส้นทาง
โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ  
-  กรมทางหลวงต้องด าเนินการควบคุมความเร็วและน้ าหนักของ
รถบรรทุก ให้อยู่ในระดับที่กฎหมายก าหนดและตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ระยะด ำเนินและบ ำรุงรักษำ 
1)  ส ารวจข้อมูลปริมาณการจราจรบน
แนวเส้นทางโครงการและเส้นทางขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง โดยมีดัชนีที่ท าการตรวจวัด 
ได้แก่ ปริมาณรถที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง
ของโครงการ และจ านวนอุบัติ เหตุที่
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการ  
2)  ด าเนินการติดตามตรวจสอบบนทาง
หลวงที่ เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 
2091 และ 2280 
3)  ระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
ตรวจสอบ จ านวน 1 ครั้งต่อปี ในช่วง 3 ปี
แรกหลังจากนั้นติดตามตรวจสอบทุกๆ3 ปี 
4)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

3.2 สำธำรณูปโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามของงาน
ส ารวจระบบสาธารณูปโภคตลอดแนวเส้นทาง
โครงการ พบว่าแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านแนว
ท่อประปา และเสาไฟฟ้า ดังนี้ คือ ระบบประปา
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บริเวณ
จุดเริ่มต้นโครงการ (กม.74+000) ระยะทาง
ประมาณ 250 เมตร และจุดสิ้นสุดโครงการ (กม.
83+000) ระยะทางประมาณ 250 เมตร และ
ระบบไฟฟ้าบริเวณที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน
ถนนทางหลวงทั้งสายหลักและสายรอง บริเวณ กม.
1+050 ,กม.2+470 และบริเวณจุดตัดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2091 2280 ซ่ึงจะต้องรื้อย้าย
เสาไฟฟ้า ประมาณ 18 ต้น 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.
สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 
ตลอดแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านระบบสาธารณูปโภคไม่มาก
นัก เนื่องจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม 
ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตเมืองระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ระบบ
สาธารณูปโภคที่พบจะอยู่บริเวณจุดตัดถนนสายหลักที่ส าคัญ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซ่ึงจะต้องมีการรื้อย้ายระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบประปาตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 22 บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (กม.74+000) 
ระยะทางประมาณ 250 เมตร และจุดสิ้นสุดโครงการ (กม.
83+000) ระยะทางประมาณ 250 เมตร และระบบไฟฟ้า
บริเวณที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านถนนทางหลวงทั้งสาย
หลักและสายรอง บริเวณ กม.1+050, กม.2+470 และบริเวณ
จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2091 2280 ซึ่งจะต้องรื้อ
ย้ายเส้าไฟฟ้ า ประมาณ  18 ต้น  อาจส่งผลให้ ไฟฟ้ าดับ 
น้ าประปาไม่ไหลและโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้  อาจท าให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบเกิดความ
เดือดร้อนในการใช้สาธารณูปโภค แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ระยะเวลาในการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใช้ระยะเวลาสั่นๆ 
แค่เพียงชั่วคราว และรื้อย้ายเป็นช่วงๆ เฉพาะบริเวณพื้นที่
เท่านั้น  ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับต่ า 
 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนมีการรื้อ
ย้ายระบบสาธารณูปโภค และต้องแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการด าเนินกิจกรรม 
-  ในการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างก่อสร้าง
ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น (เวลา 08.00 – 
09.00 น. และ 16.00 – 18.00 น.)  
- เมื่อท าการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องเก็บกวาดเศษดิน/หิน และเศษวัสดุ
ต่างๆ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้าง
ความปลอดภัยในแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของผู้รับผิดชอบ
สิ่งสาธารณูปโภครื้อย้ายให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
-  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ทราบกิจกรรมต่างๆ การก่อสร้างของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้อง
แจ้ งให้ ป ระชาชน ในพื้ นที่ รับท ราบ ล่ ว งห น้ าอย่ า งน้ อ ย  
1 เดือน ก่อนมีการรื้อย้ายจริง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้
เตรียมความพร้อม และต้องรื้อย้ายสาธารณูปโภคเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น 
 
 
 
 
 

ระยะก่อสร้ำง 
- 
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มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 กำรระบำยน้ ำและกำรควบคุมน้ ำท่วม 
 แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่ลุ่ม
น้ าสาขา 2 ลุ่มน้ า คือ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 
บริเวณ ต าบลสว่างแดนดิน โพนสูง และบ้านถ่อน 
อ าเภอสว่างแดนดิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่น้ า
สงครามตอนบน โดยมีทิศทางการไหลไปยังทิศ
เหนือ และบริเวณ ต.ทรายมูล ซ่ึงเป็นจุดสิ้นสุด
โครงการตั้ งอยู่ ในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ายามมีทิศ
ทางการไหลไปยังทิศตะวันออก 
 จากการรวบรวมข้ อมู ลของส านั ก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ปี 
พ.ศ. 2554 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการที่เคยมี
ประวัติในการเกิดอุทกภัยที่ผ่าน ในรอบ 3 ปี ได้แก่ 
ต าบลบ้านถ่อน ต าบลโพนสูง และต าบลทรายมูล 
และจากข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียม ของส านัก
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กร
มหาชน) บริเวณ กม.0+000 ถึง กม. 5+000 เป็น
พื้นที่น้ าท่วมขัง จะประสบปัญหาน้ าท่วมขังต่อเนื่อง

ระยะด ำเนินและบ ำรุงรักษำ 

 การด าเนินกิจกรรมในระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา ได้แก่ 
งานบ ารุงรักษาปกติ งานบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา และงาน
บ ารุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมฉุกเฉิน การคมนาคมบน
ถนน ทางห ลวงขอ งโครงก ารไม่ มี กิ จก ร รมการรื้ อ ย้ าย
สาธารณูปโภคเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบ 
 
 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 การก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเล่ียงเมือง 
อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 
แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ราบลุ่ม จ าเป็นจะต้องมีถมดินเพื่อการก่อสร้างคันทาง
สูงขึ้นกว่าระดับดินเดิมในบางช่วง ประมาณ 2-3 เมตร อาจ
ก่อให้เกิดการกีดขวางทิศทางการไหลบ่าของน้ าได้ เนื่องจาก
การก่อสร้างคันทางขวางทิศทางการไหลของน้ า ซ่ึงมีทิศทางการ
ไหลจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือของลุ่มแม่น้ าสงครามตอนบน อาจ
ส่งผลกระทบต่อการกีดขวางพื้นที่ที่น้ าไหลผ่านได้ ประกอบกับ
พื้นที่บางช่วงเป็นพื้นที่เลี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม จากการศึกษา
พบว่า บริเวณ กม.0+000 ถึง กม. 5+000 เป็นพื้นที่น้ าท่วมขัง 
ซ่ึงอาจจะได้รับผลกระทบจากการไหลบ่าของน้ าในกรณีที่มี
ปริมาณน้ าฝนตกสะสมได้ แต่ เนื่องจากผลกระทบที่ เกิดขึ้น
ชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้นจึงมีผลกระทบในระดับ
ปานกลางส าหรับกิจกรรมการปรัปปรุงอาคารระบายน้ า บริเวณ
จุดเริ่มต้น โครงการบริ เวณทางหลวงหมายเลข 22 (กม .
74+058) และ 
 

ระยะด ำเนินและบ ำรุงรักษำ 
-   
 
 
 
 
 
 
ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างควรหลีกเล่ียงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนและใช้
ระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นที่สุด เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อ
อุทกวิทยาน้ าผิวดินและการระบายน้ าในพื้นที่ 
-   ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะ
มูลฝอยลงไปในแหล่งน้ า รวมทั้งจัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย
เพื่อไม่ให้กีดขวางต่อการระบายน้ า 
-   กิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงล าน้ า/ตลิ่ง ล าน้ า 
โดยเฉพาะหากมีการขุดดินริมตลิ่ง ต้องก าหนดขอบเขตหรือ
จ ากัดระยะการขุดดินอย่างชัดเจน เฉพาะพื้นที่ที่มีการท างานจริง
เท่านั้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งและการชะล้าง
หน้าดินลงสู่แหล่งน้ า พร้อมกันนั้นต้องมีการบูรณะดูแลตลิ่งให้มี
สภาพดังเดิมภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 

ระยะด ำเนินและบ ำรุงรักษำ 
-   
 
 
 
 
 
 

ระยะก่อสร้ำง 
- 
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ตลอด โดยมีระยะเวลาที่ประสบปัญหาการท่วม 
มากว่า 7 วัน ความเสียหายทางด้านเกษตรน้อย
กว่า 500 ไร่ โดยมีบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับความ
เสียหาย จ านวน 332 หลั 

ห้วยศาลจอด (กม.4+100) อาจจ าเป็นจะต้องมีการปิดกันล าน้ า
ชั่วคราวในระยะก่อสร้าง ท าให้เป็นอุปสรรค์การไหลของน้ าใน
ล าน้ าเดิมได้ และอาจลดประสิทธิภาพการระบายน้ าเนื่องจากมี
การปรับล าน้ าเดิมตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็
จามการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีการ
สร้างตอม่อวางลงในต าแหน่งกลางล าน้ าที่จะส่งผลต่ออัตราการ
ไหลของน้ าแต่ประการใด ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ อีกทั้งผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับล าน้ าที่เป็นล าคลองซ่ึงเป็นล าน้ าขนาดเล็ก ที่ใช้ประโยชน์
ในทางอุปโภคและการเกษตรกรรมของประชาชนบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง ดังนั้นจึงมีผลกระทบในระดับปานกลาง 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
 ในการออกแบบโครงสร้างอาคารระบายน้ า 
(Opening Design)  แต่ละพื้ นที่ รับน้ าทั้ ง 3 แห่ ง ซ่ึงเพียง
พอที่จะรับอัตราการไหลของน้ าที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับน้ าแต่ละ
แห่งได้ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยมีค่าความปลอดภัย 
(Factor of Safety) มีค่ามากกว่า 1.5 โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดน้ าท่วมตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.5+000 มีค่า
ความปลอดภัยมากกว่า1.5 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าโครงสร้าง
อาคารระบายน้ าที่ออกแบบไว้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ า
ได้ เป็นอย่างดีจะไม่ก่อให้ เกิดปัญหาน้ าท่วมขั งในพื้นที่อัน
เนื่องมาจากโครงการ แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีการดูแลและ
บ ารุงรักษาอาคารระบายน้ าที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ระบายน้ า/น้ าท่วมขังบริเวณสองฝั่งของแนวเส้นทางโครงการได้ 
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น
จึงมีผลกระทบในระดับต่ า 

2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารระบายน้ าของโครงการ
ตามที่ได้มีการออกแบบไว้ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะล าน้ าที่
แนวเส้นทางตัดผ่าน มีค่าความปลอดภัย (Factor of Safety) มี
ค่ามากกว่า 1.5 เท่า ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพการระบายน้ า
เทียบเท่าตามสภาวะธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1) มำตรกำรทั่วไป 
- กรมทางหลวงจะต้องดูแลและบ ารุงรักษาอาคารระบายน้ า 
รวมทั้งก าจัดเศษขยะหรือเศษวัชพืชที่อาจจะก่อให้เกิดการอุดตัน
ได้   ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม) หากพบว่ามีการสะสมของตะกอน
และวัชพืชในบริเวณดังกล่าว จะต้องด าเนินการน าออกโดยเร็ว 
เพื่อมิให้กีดขวางการระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
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มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

3.4 กำรใช้ที่ดินและกำรเกษตรกรรม 
 จ า ก ข้ อ มู ล ข อ งก รม พั ฒ น าที่ ดิ น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558 ตาม
เส้นทางโครงการ ภายในรัศมี 500 เมตร พบว่า 
พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกนาข้าว เนื้อที่ประมาณ 6,138 
ไร่ (ร้อยละ 66.28) รองลงมา คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ เนื้อที่ประมาณ 913 ไร่ (ร้อยละ 9.86) พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ประมาณ 856 ไร่ 
(ร้อยละ 9.24) พื้นที่ป่า เนื้อที่ประมาณ 448 ไร่ (ร้อย
ละ 4.84) พื้นที่ปลูกยางพารา เนื้อที่ประมาณ 372 
ไร่  (ร้อยละ 4.02) พื้ นที่ ปลูก ไม้ยืนต้น  เนื้ อที่
ประมาณ 185 ไร่ (ร้อยละ 2.00) พื้นที่เพาะปลูกทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์เนื้อที่ประมาณ 139 ไร่ (ร้อยละ 
1.50) พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่ประมาณ 137 ไร่ 
(ร้อยละ 1.48) พื้นที่ปลูกไม้ผล เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 
( ร้ อ ย ล ะ  0 .0 4 )  แ ล ะ พื้ น ที่ เ พ า ะ ป ลู ก 
พืชสวน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ (ร้อยละ 0.02) 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 การเตรียมพื้นที่ส าหรับการก่อสร้างในเขตทาง
โครงการบริเวณที่มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองของโครงการฯ 
พาดผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสูญเสีย
พื้นที่ เกษตรกรรมที่อยู่ ในเขตทางพื้นที่ โครงการ ประมาณ 
437.18 ไร่ ทั้งนี้หากอยู่ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวอาจท าให้
สูญเสียรายได้ในส่วนที่ ได้ลงทุนไป แต่อย่ างไรก็ตามพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยู่ในเขตทางพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นเพียง
บางส่วนของแนวเส้นทางโครงการเท่านั้น ดังนั้นจึงมีผลกระทบ
ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องด าเนินกิจกรรมเตรียมพื้นที่ เขตทา ง
โครงการ และกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ให้อยู่ภายในแนวเขต
ทางของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อการรบกวน
พื้นที่เกษตรกรรมให้น้อยที่สุด  
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องให้โอกาสเกษตรกร ในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในฤดูกาลนั้นๆ ให้แล้วเสร็จก่อนด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่เป็นพืชไร่ หรือพืชอายุสั้น  
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์ก าหนดการก่อสร้างของ
โครงการให้เจ้าของที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะต าแหน่งและช่วงเวลา
ที่จะต้องท าการเวนคืน 

ระยะก่อสร้ำง 
- 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
 โครงการพัฒนาทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยง
เมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายการคมนาคมของพื้นที่ให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การจราจรมีความ
คล่องตัว ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ อันเป็นผลกระทบทางอ้อมจาก
โครงการพัฒนาต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร มากยิ่งขึ้น จึงมีผลกระทบทางบวกใน
ระดับปานกลาง 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
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คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
4. คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต    
4.1 สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
 แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่
จ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลสว่างแดนดิน ต าบลบ้าน
ถ่อน ต าบลโพนสูง และ ต าบลทรายมูล จ านวน
ประชากรเท่ากับ 21 ,470,  8,343, 6,099 และ 
7,074 คน (ตามล าดับ) จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
12,363 ครัวเรือน สัดส่วนประชากรต่อครัวเรือน
เท่ากับ 3.29, 3.53, 3.84 และ 3.75 คน/ครัวเรือน 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา 
คริสต์ศาสนิกชน และอิสลาม ตามล าดับ 
 ประชาการในจังหวัดสกลนคร มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือน เท่ากับ 15,326 บาท โดยมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 12,337 บาท ทั้งนี้ 
พบว่า มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 138 ,725 
บาท และมีอัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 
เท่ากับ ร้อยละ 80.97 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
- ผลกระทบต่อโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของชุมชน 

 กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากมีการใช้
เครื่องจักรในการปรับพื้นที่ และมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของ
โครงการ รวมถึงประชาชนในชุมชนใช้เส้นทางบนทางหลวง
หมายเลข 22 ,2091 และ 2280 เป็นเส้นทางหลักในการ
เดินทางไป -มาหาสู่ระหว่างเพื่อนบ้านในชุมชน ไปวัดและ
โรงเรียน ซ่ึงในพื้นที่ใกล้เคียงรัศมี 500 เมตร ได้แก่ ชุมชนบ้าน
ง่อน (กม.0+398) ชุมชนบ้านดอนกลาง (กม.1+053) ชุมชน
บ้านดอนธงชัย (กม.2+561) ชุมชนบ้านโพนสูง (กม.2+760) 
นอกจากนี้ยังมีศาสนสถาน 4 แห่ง และสถานศึกษา 3 แห่ง โดย
ส่วนใหญ่ครัวเรือนส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี 
เทศกาลของชุมชน ซ่ึงสถานที่จัดมักจะใช้วัดซ่ึงเป็นศูนย์รวม
ของชุมชน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนในชุมชนส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กันดี มีการไป-มาหาสู่กัน ซ่ึงในช่วงที่ท าการ
ก่อสร้างประชาชน อาจได้รับความไม่สะดวก ในช่วงที่ท าการ
ก่อสร้างอาจมีผลต่อความรู้สึก ก่อให้เกิดความร าคาญ และ
สภาพจิตใจของผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้นจึงประเมินให้มีผลกระทบใน
ระดับปานกลาง 
-  ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน 
           กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะท าให้มีเจ้าหน้าที่
และคนงานเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่หรือ 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ 
เพื่อชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกับ
โครงการ รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการอย่างน้อย 1 
เดือนก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้าง  
-  ผู้รับจ้างต้องท าความเข้าใจต่อคนงานและเจ้าหน้าที่โครงการใน
การอยู่ร่วมกับชุมชน มีการสร้างความสัมพันธ์อันดี ไม่ควรท าให้
ประชาชนมีความหวาดระแวงในทรัพย์สิน และให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความ สัมพันธ์อันดี 
-  หากผู้รับจ้างก่อสร้างได้รับเร่ืองร้องเรียนถึงผลกระทบการ
ก่อสร้าง จะต้องด าเนินตรวจสอบและเร่งแก้ไขติดตามผลการ
ด าเนินการ รวมทั้งตอบกลับข้อร้องเรียนให้ผู้ได้รับผลกระทบ
รับทราบโดยเร็ว 
 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
- ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนผล   
กระทบที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ โดยก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนไว้ ณ แขวงการทาง
สว่างแดนดิน เพื่อเร่งด าเนินการแก้ไขข้อเรื่องร้องเรียนต่อไป 

ระยะก่อสร้ำง 
1)  ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง 
2)  ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือน
ผู้น าชุมชนและบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่
โครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ  
3) ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจสังคมทั่ วไป การรับรู้ข่ าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบที่ เกิดขึ้นใน
ระยะก่อสร้างโครงการ ทัศนคติต่อโครงการ 
สภาพปัญหาจากโครงการและข้อเสนอแนะ 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 อาจมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ ท าให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการใช้จ่ายมี
การหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ใน
การก่อสร้างของโครงการคาดว่าจะมีคนงานก่อสร้าง ประมาณ 
100 คน  ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี หรือ 900 วันท างาน 
(ท างานเดือนละ 25 วัน) ในกรณีที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ
ประมาณ 250 บาทต่อวัน (ร้อยละ 50 ของรายได้) จะส่งผลให้
เกิดการหมุนเวียนของเงินในท้องถิ่น ประมาณ 14,000 บาทต่อ
วัน ซ่ึงเป็นปริมาณเงินที่ไม่มากนักซ่ึงก่อให้เกิดการหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจรายได้ของครัวเรือน
ที่ท าอาชีพค้าขายที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง จึงประเมินให้มี
ผลกระทบทางบวกระดับต่ า 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
 ในระยะด าเนินการภายหลังมีการเปิดด าเนินการ
โครงการทาง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้าน
เหนือ) คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนในด้านบวก 
เนื่องจากเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะท าให้ประชาชนใน
ชุมชนและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่สามารถเดินทางไป-มาหาสู่เพื่อน
บ้าน ไปวัด ไปโรงเรียน รวมถึงไปท าธุระส่วนตัวได้สะดวกสบาย
มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาของโครงการยังสนับสนุนให้เกิดการ
เดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด/ภูมิภาค เกิดความสะดวกสบาย 
สนับสนุนการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ดีขึ้น
ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและภาพรวมดีขึ้น จึงคาดว่าจะ
มีผลกระทบด้านบวกในระดับปานกลาง 

- ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและรับเรื่อง
ร้องเรียนแจ้งขั้นตอนการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนที่ได้รับทราบ
เร่ืองร้องเรียน 
- กรมทางหลวงต้องเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ตลอด 
24 ชั่วโมง ผ่านทางระบบโทรศัพท์สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง
ไปรษณีย์มายังส านักงานประชาสัมพันธ์ ตู้ ปณ.1586 ปณศ.ราช
ด าเนิน กรุงเทพฯ หรืออีเมลล์ (pr_doh@doh.go.th)  
- ผู้ รับจ้ างก่อสร้างจะต้องน าข้อร้องเรียนจากประชาชน          
ที่ด าเนินการผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มาพิจารณา
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และต้องแจ้ งผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนให้ทราบในล าดับถัดไป 
ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1)  ส ารวจความคิดเห็นของครัวเรือนผู้น า
ชุ ม ชน และบ ริ เวณ ใกล้ เคี ย งใน พื้ น ที่
โครงการปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 3 ปีแรก
หลังจากนั้นติดตามตรวจสอบทุกๆ 3 ปี 
2)  ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจสังคมทั่ วไป การรับรู้ข่ าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ ทัศนคติต่อโครงการ สภาพ
ปัญหาจากโครงการและข้อเสนอแนะ 
3)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง
จัดห างบประมาณ จั ดจ้ างบุ คคลที่  3 
(Third Party) มาด าเนินการ 
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คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
4.2 กำรโยกย้ำยและเวนคืนที่ดิน 
 แนวสายทางโครงการที่ต้องมีพื้นที่ที่
ต้องเวนคืนที่ดิน มีระยะทางความยาวของแนว
เส้นทางประมาณ 14.031 กิโลเมตร ความกว้าง
ของเขตทาง 80 เมตร พื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวสาย
ทางโครงการ ประมาณ 720 ไร่ ทั้งนี้พบว่ามีสิ่งปลูก
สร้างอยู่ประมาณ 25 หลังคาเรือน ทั้งนี้พบว่าจาก
การประมาณการค่าเวณ คืนที่ ดินและชดเชย
ทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท คิดเป็น
มูลค่าที่ดินที่ต้องเวนคืน ประมาณ 98.71 ล้านบาท 
ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างประมาณ 10.50 ล้านบาท 
และค่าชดเชยพืชผลประมาณ 2.80 ล้านบาท 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 กิจกรรมการก่อสร้างถนนทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมือง จะต้องมีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
ทั้งสิ้น ประมาณ 786,780 ตารางเมตร (720 ไร่) คิดเป็นเงินค่า
ทดแทนที่ดินทั้งสิ้นประมาณ 98.71 ล้านบาท มีอาคารสิ่งปลูก
สร้างที่ต้องโยกย้ายเวนคืน จ านวน 25 หลัง คิดเป็นค่าทดแทน
สิ่งปลูกสร้างประมาณ 10.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทดแทน
ทรัพย์สินของโครงการทั้งสิ้น ประมาณ 120 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการจะด าเนินการเวนคืนเฉพาะ
เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ซ่ึงจ ากัดอยู่ภายในรัศมีเขตทาง 80 เมตร 
ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ดังนั้นจึงมีขนาดผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
-  ไม่มีผลกระทบ 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  กรมทางหลวงต้องยึดหลักเกณฑ์การเวนคืนที่ ดิน ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
โดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา ซ่ึงมีตัวแทนจาก
จังหวัด ตัวแทนจากกรมที่ดิน ตัวแทนจากกรมทางหลวง และ
ตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมก าหนดราคา เพื่อเปิด
โอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้แทนในท้องถิ่นมาร่วม
เป็นคณะกรรมการก าหนดราคาชดเชยทรัพย์สิน  เพื่อให้ความ
เป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดินบริเวณแนวเส้นทางโครงการที่ตัดผ่าน
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการด าเนินการก่อสร้าง 
-  ส านักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวงต้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวกับขั้นตอนการชดเชยทรัพย์สินต่อ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจและสิทธิที่ควร
จะได้รับขั้นตอนการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบในพื้นที่โครงการ 
 
ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
 
 
 
 
 

ระยะก่อสร้ำง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
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คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
4.3 กำรสำธำรณสุขและสุขภำพ 
 สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่บริเวณ
เขตอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า มี
โรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 20 แห่ง คลินิกทุก
ประ เภ ท  จ านวน  30 แห่ ง มี เจ้ าหน้ าที่ ท าง
การแพทย์ ซ่ึงประกอบด้วย แพทย์ จ านวน 33 คน 
ทันตแพทย์ จ านวน 5 คน เภสัชกร จ านวน 11 คน 
และผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 83 คน และพบว่ามี
ผู้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ
เมตะบอลิสัมมากที่สุด จ านวนผู้ป่วย ประมาณ 
525,688 คน ส าหรับสาเหตุการป่วยในล าดับ 
รองลงมา คือ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบหายใจ 
และอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ ไม่
สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ตามล าดับ) 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 การประเมินผลกระทบทางด้านการสาธารณสุขและ
สุขภาพ ส าหรับโครงการ จะด าเนินการศึกษาตามแนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษาพบว่า การด าเนิน
โครงการในระยะก่อสร้างจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพใน
ระดับต่ าถึงปานกลาง  
 
 
 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพ
อากาศ เสียง และคุณภาพน้ าผิวดินอย่างเคร่งครัด 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้
รู้จักวิธีการใช้และดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องก าหนดให้พนักงานและคนงานใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงาน
ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุในระหว่าง
การปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการให้กับคนงานก่อสร้าง 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดเตรียมที่พักคนงานที่ถูกสุขลักษณะ เป็นไป
ตามมาตรฐาน มีการจัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาล ใน
อัตราส่วน 20 คนต่อห้องสุขา 1 ห้อง 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

ระยะก่อสร้ำง 
- 
 
 
 
 

 ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
ไม่มีผลกระทบ 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
 
 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
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คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
4.4 กำรแบ่งแยก 
 แนวเส้นทางของโครงการตัดผ่ าน
เส้นทางการเดินทางของถนนท้องถิ ่นเดิม ท าให้
ชุมชนเดิมต้องแยกเป็น 2 ชุมชน บริเวณชุมชนบ้าน
โพนสูง (กม.3+697) 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 การด าเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้างท าให้การ
เดินทางติดต่อระหว่างคนในชุมชนและการเข้าถึงพื้นที่ที่
ต้องการล าบากขึ้นจากการเดินทางตามปกติ บริเวณชุมชนบ้าน
โพนสูง (กม.3+697) เนื่องจากมีการกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้ผู้
ที่ ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ ได้ ดังนั้นในกรณีที่ประชาชน
ต้องการเดินทางข้ามจากพื้นที่เกษตรกรรมแปลงหนึ่งไปอีก
แปลงหนึ่งที่อยู่อีกฝั่ งของพื้นที่ก่อสร้างแนวถนนโครงการ 
จะต้องเดินทางอ้อมไปยังพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ จากเดิมที่สามารถเดินตัดตรงเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม
ของตนเองได้เลยโดยตรง ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
ในการเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการ รวมทั้งการเดินทางไป-มาหาสู่กัน
ระหว่างชุมชน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ จึงเป็น
ผลกระทบทางลบระดับปานกลาง 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมพื้นที่ช่องเปิดในพื้นที่ก่อสร้าง
แนวถนนที่ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางข้ามไปมาระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสองฝั่งได้อย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องก่อสร้างทางเบี่ยง เพื่อทดแทนเส้นทาง
สัญจรที่ถูกปิดลงเนื่องจากการก่อสร้างของโครงการ และจะต้อง
เร่งด าเนินงานการก่อสร้างในช่วงที่ผ่านเส้นทางสัญจรเดิมให้แล้ว
เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง เพื่อให้การจราจรท้องถิ่นสามารถใช้
ถนนและกลับรถได้อย่างสะดวก 
 
2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่ 
-   ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนตามรูปแบบที่
กรมทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ให้มีความ
สอดคล้องกับปริมาณจราจรและการเดินทางติดต่อระหว่างคนใน
ชุมชนทั้งนี้ได้มีการออกแบบทางลอด (Box Culvert)บริเวณบ้าน
ชุมชนบ้านโพนสูง (กม.2+760) เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางใน
บริเวณที่แนวทางหลวงโครงการตัดผ่านถนนท้องถิ่นที่ใช้ในการ
เดินทางเดิมระหว่างชุมชนบ้านโพนสูงและบ้านดินธงชัยเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางติดต่อกันระหว่างคนในชุมชน 
 
 
 

ระยะก่อสร้ำง 
- 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 

 การคมนาคมบนทางหลวงโครงการในช่วงเปิด
ด าเนินการ เนื่องจากโครงสร้างของถนนทางหลวง 4 ช่อง
จราจรจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางติดต่อระหว่างคนใน
ชุมชน บริเวณชุมชนบ้านโพนสูง (กม.3+697) เนื่องจากการ
ข้ามถนนโดยทางเท้าท าได้ยาก เพราะมีช่องจราจรเพิ่มขึ้น การ
ข้ามทางต้องข้ามถึง 4 ช่องจราจร ท าให้เกิดอุปสรรคในการไป
มาหาสู่และการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน จนอาจท าให้
ชุมชนระหว่างสองข้างขาดการติดต่อกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ต้องการโดยใช้วิธีการ
เดินทางอื่นได้ เช่น โดยยานพาหนะ จึงเป็นผลกระทบทางลบ
ระดับต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
1.           มำตรกำรทั่วไป 
-  กรมทางหลวงต้องตรวจสอบและซ่อมแซมบ ารุงแนวเส้นทาง
โครงการ และจุดกลับรถให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
สะดวกและปลอดภัย เพื่อให้การเดินทางไปมา-หาสู่ของชุมชน
สองฝ่ังสามารถด าเนินได้ตามปกติ 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
4.5 สุขำภิบำล 
 การจัดการขยะจากรายงานการส ารวจ
และประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน
และระบบก าจัดขยะชุมชน ของส านักสิ่งแวดล้อม
ภาค 9 อุดรธานี ของจังหวัดสกลนคร พบว่ายังมี
แนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการคัดแยกขยะของ
ประชาชน/ชุ มชนตั้ งแต่ ต้นทาง และยั งไม่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากยังไม่ได้
ด าเนินการในเรื ่องของการจัดการขยะมูลฝอย
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 กิจกรรมการจัดการมูลฝอย/น้ า เสีย /บริ เวณ
ส านักงานชั่วคราว/ที่พักพนักงาน/คนงานก่อสร้าง ซ่ึงเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างของโครงการ  คาดว่าจะ
ก่อให้ เกิดน้ าเสียจากห้องน้ า -น้ าส้วมของอาคารส านักงาน
ควบคุมการก่อสร้างโครงการ พบว่าปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น
เท่ากับ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณขยะจากคนงาน
ประมาณ 0.18 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากไม่มีการจัดการบ าบัด
น้ าเสียและก าจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขาภิบาลในพื้นที่ และเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการ ดังนั้นจึงมีผลกระทบ
ระดับปานกลาง 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ไว้ในบริเวณ
อาคารส านักงานก่อสร้าง และบ้านพักคนงานก่อสร้าง ซ่ึง
สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าเก็บขนไปก าจัด 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาลในพื้นที่ก่อสร้างส านักงานโครงการ ที่มี
ศักยภาพในการจัดเก็บและก าจัดขยะ  
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องรณรงค์ให้คนงานและเจ้าหน้าที่
ส านักงานโครงการคัดแยกประเภทขยะก่อนน าไปทิ้งยังถังรองรับ
ขยะ  
 
 

2) มำตรกำรเฉพำะพื้นที่  
-  ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับคนงานก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับ
คนงานก่อสร้างโดยการประยุกต์ใช้ตามแบบมาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มาตรฐาน ว.ส.ท. E.I.T. Standard 1010-30) โดยต้องจัดสร้าง
ที่พักคนงานให้ห่างจากแหล่งน้ าอย่างน้อย 100 เมตร รวมทั้งจัด
ให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวน
คนงาน โดยก าหนดที่ตั้งไว้บริเวณฝ่ังตรงข้าม จุดเร่ิมต้นโครงการ
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 กม.73+000) ต าบลสว่างแดน
ดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

ระยะก่อสร้าง 
- 
 
 
 

 ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- ไม่มีผลกระทบ 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
4.6 ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี 
 จากการตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง
แหล่งโบราณสถานในบริเวณพื้นที่โครงการ ภายใน
รัศมี 2 กิโลเมตร จากกึ่งกลางเส้นทางโครงการแต่
ละข้ าง พบแหล่ งโบราณคดีหรือแหล่ งที่ พบ
หลักฐานทางโบราณคดี ทั้งสิ้น 4 แห่ง แหล่งโบราณ
สถานที่ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร จ านวน 2 
แห่ง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย (กม.
2+717) และแหล่งโบราณสถานธาตุวัดวังเวิน (กม.
4+214) ระยะห่างประมาณ 850 และ 702 เมตร 
(ตามล าดับ) และมีสถานภาพยังไม่ขึ้นทะเบียนอีก
จ านวน 2 แห่ง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านฮ่อน (กม.
0+451) และแหล่งโบราณคดีนายเพชร-นายวงศ์ 
(กม.2+837) ระยะห่างประมาณ 607 และ 693
เมตร (ตามล าดับ) 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
 ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ เขตทางส าหรับการ
ก่ อ สร้ า งถนน  จากกิ จก รรมการรื้อ ย้ ายสิ่ งปลู กส ร้ าง/
สาธารณูปโภค/สิ่งกีดขวาง ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสอบภายใน
รัศมี 2 กิโลเมตร พบว่า มีแหล่งโบราณทั้งที่ขึ้นทะเบียน และไม่
ขึ้นทะเบียน ทั้งสิ้น 4 แห่ง หากตัดผ่านพื้นที่ประเภทเนินดิน
หรือโคกคอน ซ่ึงอาจมีหลักฐานทางโบราณคดี  
ประวัติศาสตร์ใดๆ อาทิ ซากโบราณสถาน ร่องรอยของเมือง
โบราณ แหล่งโบราณ โบราณวัตถุประเภทต่างๆ ฯลฯ อาจ
ส่ งผลกระทบต่ อการถู กท าลายหรือท าให้ เสี ยห ายต่ อ
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความส าคัญ ครอบคลุมพื้นที่
ตลอดแนวเขตทางโครงการ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบทางลบระดับ
ปานกลาง 
 กิจกรรมทุกกิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการ 
จากการตรวจสอบภายในรัศมี 2 กิโลเมตร พบว่า มีแหล่ง
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร จ านวน 2 แห่ง คือ 
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย (กม.2+717) และแหล่ง
โบราณสถานธาตุวัดวังเวิน (กม.4+214) ระยะห่างประมาณ 
850 และ 702 เมตร (ตามล าดับ) และมีสถานภาพยังไม่ขึ้น
ทะเบียนอีกจ านวน 2 แห่ง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านฮ่อน (กม.
0+451) และแหล่งโบราณคดีนายเพชร-นายวงศ์ (กม.2+837) 
ระยะห่างประมาณ 607 และ 693เมตร (ตามล าดับ) โดยมี
ประเด็นการพิจาณาผลกระทบต่อการถูกท าลายรือท าให้
เสียหายต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุ ดังนี้ 

ระยะเตรียมกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำง 
1) มำตรกำรทั่วไป 
-  ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และความสั่นสะเทือน การ
ระบายน้ าและควบคุมน้ าท่วม และทัศนียภาพ อย่างเคร่งครัด 
-  ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เขตทางส าหรับการก่อสร้างถนนให้
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ตัดผ่านพื้นที่ประเภทเนินดินหรือโคกคอน 
ซ่ึงอาจมีหลักฐานทางโบราณคดีอยู่ใต้ดิน และหากมีการพบ
หลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ใดๆ อาทิ ซากโบราณ 
สถาน ร่องรอยของเมืองโบราณ แหล่งเตาโบราณ โบราณวัตถุ
ประเภทต่ างๆ ฯลฯ ให้หยุดการก่อสร้างไว้ก่ อน และให้
ผู้รับผิดชอบแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง คือ 
ส านักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด 
 

ระยะก่อสร้ำง 
- 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

           ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายตัวของฝุ่นละอองและ
การเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศจากผลการประเมินค่าปริมาน
ความเข้มขช้นของมลสารด้วยแบบจ าลอง (AERMOD) พบว่า
ปริมาณความข้มข้นของมลสารมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของมลสาร แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณ(ระดับต่ า) ทั้งนี้แหล่งโบราณสถานที่อยู่
ใกล้พื้นที่มากที่สุดคือแหล่งโบราณคดีบ้านง่อน ระยะห่าง
ประมาณ 607 เมตร ผลการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองรวม มี
ค่าเท่ากับ 49.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าต ากว่า
มาตรฐานก าหนด  

          ผลกระท บ จาก ความ สั่ น สะ เทื อน ที่ มี ต่ อ แห ล่ ง
โบราณสถานจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ จากผลการ
คาดการณ์ผลกระทบพบว่าระดับความสั่นสะเทือน ต่อแหล่ง
โบราณสถานที่อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุดคือแหล่งโบราณคดีบ้าน
ง่อน ระยะห่งประมาณ 607 เมตร ผลการคาดการณ์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างงานฐาน
ราก เท่ากับ 0.027 มิลลิเมตรต่อวินาที ซ่ึงกิจกรรมการก่อสร้าง
อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในระดับที่สามารถรับรู้ถึงความ
สั่นสะเทือนได้ เพียงเล็กน้อย และแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่แต่ประการใด 

         ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพหรือลดคุณค่า
ทางภูมิทัศน์ของแหล่งโบราณสถาน คาดว่ากิจกรรมการ
ก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพหรือ
ลดคุณค่าทางภูมิทัศน์ เนื่องจากแหล่งโบราณสถาน สถานที่อยู่ 

  



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ                      เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง                                                                                                                                              การประชุมเพื่อน าเสนอข้อมูลผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน (การประชมุกลุ่มย่อยครั้งที่ 3) 

ตำรำงที่ 9-1 สรุปสภำพแวดล้อมปัจจุบัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ มำตรกำรป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมโครงกำรทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 

ใกล้พื้นที่มากที่สุดคือแหล่งโบราณคดีบ้านง่อน ระยะห่าง
ประมาณ 607 เมตร ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบแต่ประการใด 

        ผลกระทบต่อการการกีดขวางการไหลของน้ าและ
ประสิทธิภาพการระบายน้ าตามธรรมชาติ เนื่องแนวเส้นทาง
โครงการพาดผ่านพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม 
จ าเป็นจะต้องมีถมดินเพื่อการก่อสร้างคันทางสูงขึ้นกว่าระดับ
ดินเดิมในบางช่วง ประมาณ 2-3 เมตร อาจก่อให้เกิดการกีด
ขวางทิศทางการไหลบ่าของน้ าได้ เนื่องจากการก่อสร้างคันทาง
ขวางทิศทางการไหลของน้ า ซ่ึงมีทิศทางการไหลจากทิศใต้ไปยัง
ทิศเหนือของลุ่มแม่น้ าสงครามตอนบน อาจส่งผลกระทบต่อการ
กีดขวางพื้นที่ที่น้ าไหลผ่านได้ ประกอบกับพื้นที่บางช่วงเป็น
พื้นที่เลี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม จากการศึกษาพบว่า บริเวณ กม.
0+000 ถึง กม. 5+000 เป็นพื้นที่น้ าท่วมขัง ซ่ึงพบว่าแหล่ง
โบราณสถาน ทั้ง 4 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว  แต่
อย่างไรก็ตามเนื่องจากแหล่งโบราณสถานไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่
แนวเขตทางโครงการ  ประกอบกับแหล่งโบราณสถานสถานที่
อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุดคือแหล่งโบราณคดีบ้านง่อน ระยะห่าง
ประมาณ 607 เมตร ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบแต่ประการใดดังนั้นจึง
ไม่ส่งผลกระทบ 
 

       ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่าไม่มี
กิจกรรมใดที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานสถานที่อยู่
ในพื้นที่ศึกษาแต่ประการใด 
 

  

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ                      เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง                                                                                                                                              การประชุมเพื่อน าเสนอข้อมูลผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน (การประชมุกลุ่มย่อยครั้งที่ 3) 

ตำรำงที่ 9-1 สรุปสภำพแวดล้อมปัจจุบัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ มำตรกำรป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมโครงกำรทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 
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องค์ประกอบ/ปัจจัยสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
    
 ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 

 การคมนาคมบนถนนทางหลวงของโครงการ ทั้งนี้
จากการคาดการณ์ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ และความ
สั่นสะเทือนคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการถูกท าลายหรือท าให้
เสียหายต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความส าคัญแต่
ประการใด ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบ 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 

ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
- 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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10. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจและออกแบบรายละเอียด งานส ารวจ
และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) มีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ  
- แผนการเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ 
- แผนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) 

- แผนการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) 
- แผนการประชุมเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
- แผนการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) 
- แผนการประชุมเพื่อน าเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน 

(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3) 

- แผนการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) 

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการ 
แผนการเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ แผนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)  แผนการประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) แผนการประชุมเพ่ือเสนอผลการคัดเลือกแนว
เส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) และแผนการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียดดัง ตำรำงที่ 10-1 

โดยล่าสุดได้ด าเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังตำรำงที่ 10-2       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายละเอียดโครงการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ และมาตรการ ป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปประกอบการออกแบบรายละเอียดของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 292 คน ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่วยงานราชการระดับระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน  
ผู้น าชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่น สถานศึกษา/ศาสนสถาน และประชาชนในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
ข้อคิดเห็นได้ดัง ตำรำงที่ 10-3 ถึง ตำรำงที่ 10-6 และบรรยากาศการประชุมดังรูปที่ 10-1 ถึง รูปที่ 10-4  

 

 

 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-2 กำรด ำเนินงำนจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 

กลุ่มที่ วันที่ประชุม เวลา สถานที่จัดประชุม 

1 1 กุมภาพันธ์ 2560 09.00 น. - 12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      

สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

2 1 กุมภาพันธ์ 2560 13.30 น. - 16.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      

ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

3 2 กุมภาพันธ์ 2560 09.00 น. - 12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      

บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

4 2 กุมภาพันธ์ 2560 13.30 น. - 16.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      

โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
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PVS-95 / PDC / WE 
  

-56- 

ตำรำงที ่10-1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ผ่ำนมำ 

กิจกกรรม วันเวลำ/สถำนที่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย รูปกิจกรรม 
1. การประชาสัมพันธ์

โครงการ 
ตลอดระยะเวลาโครงการ  
 

เพื่ อ เผยแพ ร่ข้ อมู ลข่ าวสาร และ
ประชาสัมพันธ์พร้อมชี้แจงถึงเหตุผล
และความจ าเป็นในการด าเนินงานการ
ออกแบบรายละเอียดในโครงการนี้ 

- หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
- หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สถาบันการศึกษา/ศาสนสถานในพื้นที่ 
- หน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจภาคเอกชน 
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่/ผู้น าชุมชน 
- องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

 

2. การเข้าพบเพื่อ
ปรึกษาหารือ 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 / ที่ว่าการอ าเภอสว่าง
แดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนสูง  

เพื่อปรึกษาหารือและสอบถามข้อมูลใน
พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์โครงการในเบื้องต้น 

- หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 

 
 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ผ่ำนมำ (ต่อ) 

กิจกกรรม วันเวลำ/สถำนที่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย รูปกิจกรรม 
3. การประชุมปฐมนิเทศ  
   โครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 
หอประชุมอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ 
นายคุมพล  บรรเทาทุกข์   รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธี   

- เพื่ อชี้ แจงข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและรับฟั ง
ข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาโครงการ 

- หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
- หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สถาบันการศึกษา/ศาสนสถานในพื้นที่ 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ / ผู้น าชุมชน 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ผ่ำนมำ (ต่อ) 
กิจกกรรม วันเวลำ/สถำนที่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย รูปกิจกรรม 

4.การประชุมเพื่อรับฟังความ 
   คิดเห็นต่อแนวทางเลือก   
   โครงการ (การประชุมกลุ่ม   
   ย่อยครั้งที 1) 

- วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2559  
เวลา 09:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน 

- วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2559  
เวลา 13:30 – 16:30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล 

- วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2559  
เวลา 09:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน 

- วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2559  
เวลา 13:30 – 16:30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

- เพื่อน าเสนอหลักเกณฑ์ในการก าหนดแนว
ทางเลือกและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกแนวทางเลือกที่ เหมาะสมของ
โครงการ 

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ 
ต่อการพัฒนาโครงการ 
 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่/ผู้น าชุมชน 
- องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) 

               วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เวลา 09:00 – 12:00 น. 

 
วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เวลา 13:30 – 16:30 น. 

 
วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เวลา 09:00 – 12:00 น. 

วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เวลา 13:30 – 16:30 น. 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ผ่ำนมำ (ต่อ) 
กิจกกรรม วันเวลำ/สถำนที่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย รูปกิจกรรม 

5.การประชุมเพื่อเสนอผล
การคัดเลือกแนวเส้นทางที่
เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 

- วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
เวลา 09:00 – 12:00 น.  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสว่างแดนดิน 
นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ นายอ าเภอสว่างแดนดิน   
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

- เพื่อเสนอสรุปผลการคัดเลือกแนว
เส้ น ท า ง ที่ เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ
ความก้าวหน้าในการศึกษาโครงการ
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจน
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะต่อผลการคัดเลือกแนว
เส้ นทางที่ เหมาะสม เพื่ อน ามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
การศึกษา และด าเนินงานส ารวจ
และออกแบบรายละเอียด 

- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ใน พื้ น ที่ ได้ รั บ ท ราบ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ความ
เป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์
ของการศึกษา แนวคิดในการ
ก าหนดแนวทางเลื อก ผลการ
ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- เพื่ อ รั บ ฟั งความ คิ ด เห็ น แล ะ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ โค ร งก า ร จ า ก
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  เพื่ อ น า ไป ใช้
ประกอบการศึกษาโครงการให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

- หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
- หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สถาบันการศึกษา/ศาสนสถานในพื้นที่ 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ / ผู้น าชุมชน 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ผ่ำนมำ (ต่อ) 
กิจกกรรม วันเวลำ/สถำนที่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย รูปกิจกรรม 

6.การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
หารื อมาตรการป้ องกั น 
แก้ ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (การประชุม
กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 

- วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
เวลา 09:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดน
ดิน 

- วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
เวลา 13:30 – 16:30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล 

- วันที่ 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
เวลา 09:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน 

- วันที่ 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
เวลา 13:30 – 16:30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

- เพื่อน าเสนอรายละเอียดโครงการ 
รูปแบบการพัฒนาโครงการ และ
มาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลด
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ  

- เพื่ อ รั บ ฟั งความ คิ ด เห็ น แล ะ
ข้อเสนอแนะ ต่อรูปแบบการพัฒนา
โครงการและ มาตรการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากกลุ่มเป้าหมาย 

- หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 
- ผู้น าชุมชนในพื้นที่ 

 

 

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

เวลา 09:00 – 12:00 น. 

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

เวลา 13:30 – 16:30 น. 

 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

เวลา 09:00 – 12:00 น. 

 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

เวลา 13:30 – 16:30 น. 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-3  สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข              
     และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 1                 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้พิจำรณำประกอบกำรพัฒนำโครงกำร 
 

ประเด็นด้านวิศวกรรม 

1. ภาพรวมโครงการทั้งหมดดีแล้ว แต่จุดเร่ิมต้น
โครงการอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนมากเกินไปท าให้
รถติด  หากเป็นทางเลี่ ย งเมืองคิดว่ าไม่
เหมาะสม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ 
อยากให้ขยับจุดเริ่มต้นเข้าไปบริเวณใกล้
บริษัท  SCG หรือโรงน้ าแข็ง นอกจากนี้
โครงการสามารถขยับหรือย้ายแนวเส้นทาง
โครงการได้อีกหรือไม่ เนื่องจากแนวเส้นทาง
ที่เลือก ได้ตัดผ่านพื้นที่ท ากิน ท าให้พื้นที่
เหลือน้อย 

 

 

1. โครงการได้มีการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทาง
โครงการและจุดเริ่มต้นโครงการโดยพิจารณาปัจจัย
ส าคัญ 3 ด้านคือ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจการ
ลุงทน และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการส ารวจ เก็บ
ข้อมูล จนคัดเลือกว่าจุดเริ่มต้นโครงการและแนว
เส้นทางที่น าเสนอมีความเหมาะสมที่สุด  หากขยับ
มาอยู่หน้าบริษัท SCG หรือหน้าโรงน้ าแข็ง แนวสาย
ทางจะผ่ากลางหมู่บ้านและชุมชนซึ่งจะมีผู้ ได้รับ
ผลกระทบมากกว่านี้  อย่ างไรก็ตามปรึกษารับ
ข้อคิดเห็นเพื่อน าไปพิจารณาประกอบการศึกษาอีก
คร้ังหนึ่ง   

 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจการลุงทนุ 
1. โครงการนี้จะมีการก่อสร้างเมื่อใด 

 
 

 

 

 

1. เนื่องจากโครงการมีโบราณสถานในรัศมี 2 กิโลเมตร 
ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (EIA) ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อส่งให้
แล้ ว เส ร็ จ จะต้ อ งมี ก ารจั ด ส่ งราย งาน เพื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา  
จากนั้นจึงจะสามารถตั้งงบประมาณก่อสร้างโครงการได้ 

ประเด็นด้านอื่นๆ 
1. ราคาประเมินที่ดิน ถ้ามีราคาอ้างอิงมาจะได้

ราคาตามนั้นหรือไม ่

 
1. ราคาที่ดินจะใช้ราคาในการซื้อขายในปัจจุบันเป็นหลัก และ

ทรัพย์สินที่ดิน ต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

2. รายละเอียดในการประเมินที่ดิน จะทราบ
รายละเอียดในวันที่มาประเมินหรือไม่ 

2. กรมทางหลวงและกรมที่ดินจะมีเจ้าหน้าที่มารังวัด
ที่ดินให้ โดยมีการขอหลักฐานจากเจ้าของที่ดิน และ
คณะกรรมการปรองดองจะก าหนดราคาให้ 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศการ 

  

นายบุญส่ง  ด้วงประสิทธิ์ 
รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 

ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานการประชุม 

นายเรืองยศ  อิทรธรรม  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน  

กล่าวเปิดการประชุม 

  

บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม 

  

ผู้เข้าประชุมร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษาน าเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 

รูปที่ 10-1 บรรยำกำศกำรประชุมเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 1 
วันพุธที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-4  สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข              
     และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2             

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้พจิำรณำประกอบกำรพัฒนำ
โครงกำร 

ประเด็นด้านวิศวกรรม 
1. ถนนหมายเลข 22 ช่วง อ.พังโคน - อ.สว่างแดนดิน 

จะมีการขยายเส้นทางด้วยหรือไม่ 

1. เนื่องจากถนนหมายเลข 22 ช่วง สายอุดรธานี – 
สกลนคร ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โครงการ  แต่จากการ
ตรวจสอบ ถนนช่วงดังกล่าวจะมีโครงการการขยาย
เป็น 4 ช่องจราจร ช่วง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี – อ.
พังโคน จ.สกลนคร    

2. ขอให้โครงการพิจารณาเรื่องการระบายน้ า   
ว่าจะสามารถรองรับปริมาณน้ าได้หรือไม่  

2. หลักในการระบายน้ า ทางวิศวกรได้พิจารณาพื้นที่ลุ่ม
น้ า พื้นที่รับน้ า สถิติน้ าฝนในแต่ละรอบปี มีการวาง
ท่อลอดไว้หลายขนาด ห่างกันประมาณ 300-400 
เมตร เพื่อรองรับในการระบายน้ า และช่วยให้ถ่ายน้ า
เข้าไปมาได้ ในช่วงหน้าแล้ง 

3. โครงการมีวิธีออกแบบทางแยกอย่างไรที่จะ
ไม่แบ่งแยกชุมชนระหว่างชุมชนบ้านดอน
ธงชัยและบ้านโพนสูง 

3. โครงการได้ออกแบบพื้นที่บริเวณนี้เป็นทางลอด ระหว่าง 2 
ชุมชน และทางคู่ขนานเพื่อเชื่อมระหวา่ง 2 ชุมชน    ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาเรื่องการแบ่งแยกชุมชนแล้ว 

4. อยากให้ขยับจุดสิ้นสุดโครงการออกไปอีก 
เนื่องจากอยู่ ใกล้กับบริษัทฮอนด้ามาก
เกินไป 

4. จุดสิ้นสุดโครงการพิจารณาจากปัจจัยที่มีความเหมาะสมแล้ว
ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการ
ลงทุน ซึ่งจุดที่น าเสนอมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน
น้อยที่สุดแล้ว แต่อาจจะอ านวยความสะดวกให้กับศูนย์
ฮอนด้า เช่นมีการสร้างวงเวียน ซึ่งจะแก้ปัญหาในการจราจรได้ 

 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจการลุงทนุ 
1. โครงการนี้จะมีการก่อสร้างเมื่อใด 

 

 

1. เนื่องจากโครงการมีโบราณสถานในรัศมี 2 กิโลเมตร 
ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (EIA) ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อส่งให้
แล้ ว เส ร็จ จะต้ อ งมี ก ารจั ดส่ งราย งาน เพื่ อ ให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา  
จากนั้นจึงจะสามารถตั้งงบประมาณก่อสร้างโครงการได้ 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศกำร 

                        

นำยบุญส่ง  ด้วงประสิทธิ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงสกลนครที่ 2 (สว่ำงแดนดิน) 

ผู้แทนกรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม 

นำยสมพลปกรณ์  โรมศรี 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยมูล 

กล่ำวเปิดกำรประชุม 

    
บรรยำกำศกำรประชุม บรรยำกำศกำรประชุม 

   
ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษำน ำเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถำม 

รูปที่ 10-2 บรรยากาศการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.   

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-5  สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข              
     และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 3                 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้พิจำรณำประกอบกำรพัฒนำโครงกำร 
 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจการลุงทนุ 
1. โครงการนี้จะมีการก่อสร้างเมื่อใด 

 

 

1. เนื่องจากโครงการมีโบราณสถานในรัศมี 2 กิโลเมตร 
ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (EIA) ต า ม ป ระ ก าศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อส่ง
ให้แล้วเสร็จจะต้องมีการจัดส่งรายงานเพื่ อให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา  
จากนั้นจึงจะสามารถตั้ งงบประมาณก่อสร้าง
โครงการได้ 

ประเด็นด้านอื่นๆ 

1. เห็นด้วยและดีใจ ที่มีโครงการดีๆเข้ามาใน
ชุมชน รู้สึกขอบคุณ และหวังว่าโครงการ 
จะเกิดขึ้นโดยเร็วนี้ 

1. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ที่เข้ามาแสดงความรู้สึก
และข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ  ในส่ วน
โครงการจะเกิดขึ้ น เร็วหรือช้ านั้ น เป็น ไปตาม
กระบวนการในการพิจารณาต่อไป  

2. เมื่อมีการก่อสร้างถนนเรียบร้อยแล้ว จะมี
พื้นที่คงเหลือจากการเวนคืนอยู่บางส่วน 
พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นของใคร 

2. ในระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เจ้าหน้าที่จัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน จะตกลงกับเจ้าของที่ดิน หากมีพื้นที่
เหลือเพียงเล็กน้อยจากการเวนคืนที่ดิน ไม่สามารถ
น าไปท าประโยชน์ได้   กรมทางหลวงก็อาจรับ
เวนคืนพื้นที่ทั้งแปลง 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรประชุม                                                        บอร์ดนิทรรศกำร 

  

นำยบุญส่ง  ด้วงประสิทธิ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงสกลนครที่ 2 (สว่ำงแดนดิน) 

ผู้แทนกรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม 

ดต.โต๊ะ  ไชยฮ้อย 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนถ่อน 

กล่ำวเปิดกำรประชุม 

  
บรรยำกำศกำรประชุม บรรยำกำศกำรประชุม 

  
ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษำน ำเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถำม 

รูปที่ 10-3 บรรยำกำศกำรประชุมเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(กำรประชุมกลุ่มยอ่ยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 3 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.   

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนถ่อน 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ตำรำงที่ 10-6  สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข              
     และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 4                 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้พิจำรณำประกอบกำรพัฒนำโครงกำร 
 

ประเด็นด้ำนวิศวกรรม    
1. เรื่องการระบายน้ า อยากเปลี่ยนจากท่อ

กลม เป็นท่อลอดเหลี่ยมทั้งหมด 

 

 
1. ในการออกแบบระบบระบายน้ า ที่ปรึกษาได้ท าการ

วิเคราะห์ปริมาณน้ าจากสถิติปริมาณน้ าฝน ซึ่ งได้

ออกแบบให้เหมาะสมและเพียงพอแล้ว ท่อเหลี่ยมส่วน

ใหญ่จะใส่ในเฉพาะที่ เป็นล ารางระบายน้ า เพราะ

ค่อนข้างใหญ่ แต่แนวเส้นทางโครงการออกแบบวางท่อ

กลมทุก 300 เมตร ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งมี

สะพาน 5 แห่ง เป็นท่อลอดเหลี่ยม 9 แห่ง และท่อกลม

ตลอดแนว ได้มีการท าเผื่อไว้เกือบ 3 เท่า สามารถ

ระบายน้ าได้  

ประเด็นด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
1. โ ค ร ง ก า ร จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

โบราณสถาน  บ้านดอนธงชัย หรือไม่  

 

1. จากการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม โบราณสถานบ้าน

ดอนธงชัย อยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ ห่างจากแนวถนน

โครงการ 850 เมตร ซึ่งอยู่ไกลพอสมควร เพราะฉะนั้น 

แนวถนนไม่มีการผ่านเข้าไปในแหล่งโบราณสถาน จึงไม่

ท าให้เกิดผลกระทบอย่างแน่นอน 

ประเด็นด้ำนอื่นๆ 
1. อยากทราบว่าค าว่าการแบ่งแยกชุมชน

หมายความว่าอย่างไร 

1. ความหมายของค าว่าแบ่งแยกชุมชุน คือโดยปกติชุมชน

บ้านโพนสูง และชุมชนบ้านดอนธงชัย เป็นชุมชนที่อยู่

ใกล้กัน มีถนนเชื่อมระหว่าง 2 ชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งปกติ

สามารถไปมาหาสู่กันสะดวก หากเมื่อมีการก่อสร้างทาง

แนวเส้นทางก็จะตัดผ่านถนนที่เชื่อมระหว่าง 2 ชุมชน 

ท าให้ไปมาไม่สะดวก  ซึ่งกรมทางหลวงได้แก้ไขปัญหา

ดังกล่าว  โดยการท าเป็นทางลอดระหว่าง 2 ชุมชน

เพื่อให้ไปมาหาสู่กันได้สะดวก 

 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศกำร                                                          

  

นำยบุญส่ง  ด้วงประสิทธิ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงสกลนครที่ 2 (สว่ำงแดนดิน) 

ผู้แทนกรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม 

นำยวิเชียร  ประสมทรัพย์ 
 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสูง 

กล่ำวเปิดกำรประชุม 

  
บรรยำกำศกำรประชุม บรรยำกำศกำรประชุม 

  
ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษำน ำเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถำม 

รูปที่ 10-4 บรรยำกำศกำรประชุมเพือ่หำรอืมำตรกำรปอ้งกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กำรประชุมกลุ่มยอ่ยครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 4 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 13.30 น. – 16.30 น.   

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสูง 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดนิ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่3) 
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11. แผนกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่อไป 
การด าเนินงานศึกษาของโครงการ ในขั้นตอนต่อไป จะด าเนินการดังนี้ 
1) ด้ำนวิศวกรรม 

น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปปรับปรุงรูปแบบโครงการ ตลอดจนตรวจสอบและ
ปรับปรุงตัวเลขการประเมินมูลค่าการลงทุน 

2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบให้มีความเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน  
3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ด าเนินกิจกรรม การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม   

12.  ติดต่อและสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติม 
ส ำนักส ำรวจและออกแบบ กรมทำงหลวง 
ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2354 6668-76 โทรสาร 0 2354 1027 

บริษัทที่ปรึกษำ 
บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ำกัด 
เลขที่ 3 ซ.โชคชัย 4 ซ.78 แยก 9 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง / ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โทรศัพท์ 0 2942 3563-5 , 0 2942 3570 โทรสาร 0 2942 3562 ติดต่อ คุณนภัสรพี อนันตชัยพงศ์ 

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0 2948 6014-8 โทรสาร 0 2948 6013  ติดต่อ คุณวิศิษฎ ชายอีด 

บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
เลขที่ 77 ถนนลาดพร้าววังหิน ซอย 76  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230 
ด้านส ารวจและตรวจสอบดิน  
โทรศัพท์ 0 2101 8979  โทรสาร 0 2174 1109 ติดต่อคุณยอดชาย ปิยะเนติธรรม 
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