
สรุปการประชุมเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สมัมนาครั้งที่ 2) 
 

งานบริการดา้นวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบรายละเอียด  
งานส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สวา่งแดนดนิ (ด้านเหนือ) 

 

กรมทางหลวง โดยส านักส ารวจและออกแบบ  ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท พี.วี.
เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ากัด  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์ จ ากัด  ให้ด าเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบรายละเอียด งานส ารวจและออกแบบทาง
หลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือเสนอผลการคัดเลือกแนว
เส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอ าเภอสว่างแดนดิน ให้เกียรติเป็น
ประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 136 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน  ผู้น าชุมชน สื่อมวลชน
ท้องถิ่น  สถานศึกษา/ศาสนสถาน และประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม และความก้าวหน้า
ในการศึกษาโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการคัดเลือกแนว
เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการศึกษา และด าเนินงานส ารวจและออกแบบรายละเอียด 
โดยมีภาพบรรยากาศการประชุม ดังแสดงในรูปที่ 1  สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 1 และสรุป
ประเด็นสาระส าคัญจากแบบสอบถามได้ดังเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
 

 

 

   

 

 

  

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศการ 

   

นายวิชาญ  ผิวด า 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 

ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานการประชุม 
 

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ 
นายอ าเภอสว่างแดนดิน   
กล่าวเปิดการประชุม 

 

   
บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม 

   
ผู้เข้าประชุมร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษาน าเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 

 



ตารางที่ 1 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุมเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)  

ประเด็นปญัหาและข้อเสนอแนะ การชี้แจง/การน ามาใช้พิจารณาประกอบการพัฒนาโครงการ 
 

ประเด็นด้านวิศวกรรม 
 

1. เนื่องจากสภาพการพัฒนาตัวเมือง และทิศ
ทางการเจริญเติบโตของตัวอ าเภอสว่างแดนดินมี
แนวโน้มขยับไปทางทิศตะวันตก ซึ่งคาดว่าใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้อาจจะไปทับกับจุดเริ่มต้น
ของโครงการได้ ดังนั้นจึงแนะน าว่าให้เลื่อน
จุดเร่ิมต้นของโครงการออกให้ห่างจากตัวเมืองไป
อีก 
 

 

2. อยากให้พิจารณาเรื่องการระบายน้ าเป็นส าคัญ 
เพราะแม้ว่าปีนี้น้ าไม่มาก แต่หลายๆปีที่ผ่านมา
พื้นที่อ าเภอสว่างแดนดินจะมีน้ าหลากปริมาณ
มาก จึ งไม่อยากให้แนวทางเลี่ ยงเมืองเป็น
อุปสรรคในการระบายน้ า 
 

3. จุดสิ้นสุดของโครงการสามารถเลื่อนไปทางทิศ
ตะวันออกได้ อีกหรือไม่  เพราะเท่ าที่ ดูจาก
เอกสารประกอบพบว่า จุดสิ้นสุดของโครงการ
พาดผ่านที่ดินของตนเอง ซึ่งมีจ านวนน้อย เกรง
ว่าจะถูกเวนคืนทั้งหมด 

 

 
 

1. ในการพิจารณาก าหนดจุดเริ่มต้นของโครงการ ได้
พิจารณาก าหนดให้มีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่เดิม 
สถานที่ส าคัญ  ตลอดจนพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ แหล่งโบราณสถานให้น้อยที่สุด ซึ่ง
พบว่าด้านทิศตะวันตกของจุดเริ่มต้นโครงการ จะมีพื้นที่
อ่อนไหวคือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงจีน ป่าดงเชียงโม 
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาจะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอนี้ไป
ทบทวนเก่ียวกับจุดเร่ิมต้นโครงการอีกครั้งหนึ่ง 

 

2. ที่ปรึกษาจะด าเนินการออกแบบระบบระบายน้ าให้
ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอตามข้อมูลที่ศึกษา ข้อมูล
ที่ส ารวจ และตรงตามมาตรฐานของกรมทางหลวง  
 

 
 

3. ปัจจุบันแนวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแนวเส้นทางทีม่ีความ
เหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นการส ารวจเบื้องต้น แต่หลังจากนี้ที่
ปรึกษาจะลงพื้นที่ส ารวจอย่างละเอียดต่อไป ซึ่งจะทราบ
ได้ว่าแนวที่คัดเลือกนั้น จะผ่านที่ดินของใคร ปริมาณ
เท่าใด ในการเลื่อนจุดสิ้นสุดโครงการนั้น ต้องพิจารณา
ควบคู่ไปกับข้อมูลการส ารวจรายละเอียดและแผนที่
ระวางที่ดินอีกครั้ง 

 

ประด็นอ่ืนๆ 
 

1. การเวนคืน จะมีขั้นตอนอย่างไร และจะได้ค่า
เวนคืนไร่ละเท่าใด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของทางราชการจะด าเนินการ
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ 3 วิธี คือ (1) การจัดซื้อโดยวิธี
ปรองดอง หรือจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ (2) การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) และ (3) การออก
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ  ส่วนค่า
เวนคืนจะจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาราคาที่
เหมาะสมเป็นรายแปลง 



ประเด็นปญัหาและข้อเสนอแนะ การชี้แจง/การน ามาใช้พิจารณาประกอบการพัฒนาโครงการ 

 

2. อยากทราบคะแนนเกี่ยวกับแนวเส้นทางเลือก
ว่าแต่ละแนวเส้นทาง ได้คะแนนเท่าไร 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. คะแนนแต่ละแนวทางเลือก ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ส าคัญคือ ด้านวิศวกรรม 35 คะแนน ด้านเศรษฐกิจการ
ลงทุน 30 คะแนน และด้านสิ่งแวดล้อม 35 คะแนน 
รวมทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการศึกษา
พบว่าทางเลือก A ได้คะแนนรวม 75.24 คะแนน , 
ทางเลือก B ได้คะแนนรวม 78.22 คะแนน และทางเลือก 
C ได้คะแนนรวม 66.71 คะแนน ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 13 ถึงหน้า 17 

 

ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

1. อยากให้มี การประชาสั มพั น ธ์  ให้ ผู้ ได้ รับ
ผลกระทบโดยตรง เช่น ประชาชนชนในแนว
เส้นทาง ได้ทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานให้
มากกว่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการประชุม ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
จะสามารถติดตามได้จากที่ใด 

 
 

 

 
 

1. ในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- ส่งจดหมายเชิญประชุม ถึงหน่วยงานราชการ
ต่างๆ เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ แขวงทาง
หลวงสกลที่  2 (สว่างแดนดิน)  องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น และผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการ   

- ติ ด ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ท า งห ล ว ง  ณ  บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานราชการต่างๆ 

- ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานเพื่อชี้แจงข้อมูล และ 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านวิทยุหอกระจายเสียงของแต่
ละอบต.   

อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาจะน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์โครงการให้มีประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  และในส่วนการประชุมครั้งถัดไปที่
ปรึกษาจะประชาสัมพันธ์การประชุม โดยการจัดส่ง
จดหมายเชิญให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อเข้าร่วม
ประชุมให้ครบถ้วน ตามข้อมูลที่ ได้รับจากหน่วยงาน
ส ารวจและหน่วยงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งจะลงพื้นที่
ส ารวจตามแนวที่ได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดต่อไป  

 
 

2. สามารถติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ได้ที่เว็บไซต์
โครงการ http://www.ldhighway.com/swangdandin 
bypass-north.html  และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานราชการ ที่ท าการชุมชน  

http://www.ldhighway.com/sawangdandinbypass-north.html%20%20และ


สรุปผลการประเมินผลจากแบบสอบถาม   
 

การประชุมเพ่ือเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) ได้มีการส ารวจความ
คิดเห็นผ่านแบบสอบถาม จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 136 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลทางแบบสอบถามทั้งสิ้น 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.44 ของผู้เข้าร่วมการประชุม กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.02 เป็น
หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ รองลงมาร้อยละ 24.39 เป็นประชาชนในพ้ืนที่โครงการ ร้อยละ 16.26 เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 12.20 เป็นผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ร้อยละ 10.57 เป็นหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ร้อย
ละ 4.88 เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 3.25 เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่น ร้อยละ 1.63 เป็นสถานศึกษา/ศาสนสถานใน
พ้ืนที ่และ ร้อยละ 0.80 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 

 

 
 

 

 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.37 เห็นด้วยต่อภาพรวมในการพัฒนาโครงการในอนาคต 

เนื่องจากท าให้การสัญจรด้านทิศเหนือโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากจังหวัดบึงกาฬไปจังหวัดอุดรธานี สามารถเดินทาง
ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยระบายการจราจรออกนอกเมืองได้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในพ้ืนที่
เพราะการจราจรในตัวเมืองหนาแน่นไม่สามารถขยายเขตทางได้ ประกอบกับมีรถวิ่งผ่านไปจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร เพ่ือเข้าสู่ตัวเมืองจ านวนมากจึงเห็นว่าควรทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้าน
เหนือ) อีกท้ังยังเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย 

 

 

  

   

 

 

เอกสารแนบ 



 

ความคิดเห็นต่อผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.73 เห็นด้วยกับผลการคัดเลือกแนว
เส้นทาง B เป็นแนวเส้นทางที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางที่มีระยะไม่ไกลเกินไป ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างน้อยที่สุด หากเป็นไปได้ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงบริเวณจุดตัดถนนท้องถิ่น ทางเชื่อม ทางแยกบริเวณที่เป็น
พ้ืนที่ชุมชน โรงเรียน วัด โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เป็นต้น 

 

 
 
 

 

**************************************** 
 

ส านักส ารวจและออกแบบ  กรมทางหลวง 
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท์ 0-2354-6668-76  โทรสาร 0-2354-1027 

www.ldhighway.com/sawangdandinbypass-north.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ากัด 
เลขท่ี 3  ซอยโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 9 

ถนนโชคชัย 4   แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท์ 0-2942-3570 โทรสาร 0-2942-3562 
E-mail : pvs95consultants@yahoo.com  

บริษัท วี เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขท่ี 77 ซอยลาดพร้าววังหิน 76  

ถนนลาดพร้าววังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร  10230 

โทรศัพท์ 0-2101-8979  โทรสาร 0-2174-1109 
E-mail : wetawee919@gmail.com 

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขท่ี 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  

กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 0-2948-6014-8 โทรสาร 0-2948-6013 

E-mail : pdc_con@yahoo.com  

http://www.ldhighway.com/inburi
mailto:pvs95consultants@yahoo.com
mailto:wetawee919@gmail.com

