
ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง          เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 

  

  

 

 
PVS-95 / PDC / WE                                            -1- 

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

 
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 

กรมทางหลวงได้จัดท าแผนพัฒนาทางหลวง โดยก าหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามล าดับ งานที่ด าเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการ
ใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ อาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งาน
ก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม งาน
ก่อสร้างเป็นทางลาดยางมาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย 
ตลอดจนงานอ านวยความปลอดภัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักท่ีกรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ 

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ายหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะ
เชื่อมโยงประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และ
การค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยังแขวงค าม่วน ประเทศลาว จึงส่งผลให้ทางหลวงสายนี้มีปริมาณจราจรเพ่ิมสูงขึ้น 
แต่แนวเส้นทางสายนี้ในบางช่วง ยังคงวิ่งผ่านเข้าตัวเมือง ท าให้เกิดปัญหาจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้ง
แนวเส้นทางในพ้ืนที่อ าเภอสว่างแดนดินมีสภาพเขตทางแคบ มีข้อจ ากัดในการขยายช่องจราจร ดังนั้น การ
พิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ดังกล่าว 
รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยังเป็นการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร ซึ่ง
จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการในเบื้องต้นพบว่า แนวเส้นทางของโครงการอยู่ใกล้แหล่งโบราณสถาน จึงเข้าข่าย
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535   ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างบริษัท  พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ากัด  บริษัท พรี ดีเวลลอป
เมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด  และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ให้ด าเนินงานบริการด้านวิศวกรรม
การส ารวจและออกแบบรายละเอียด  งานส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่าง
แดนดิน (ด้านทิศเหนือ) 

กรมทางหลวงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ โดยครั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือเสนอผลการ
คัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือเสนอสรุปผลการคัดเลือก
แนวเส้นทางที่เหมาะสม และความก้าวหน้าในการศึกษาโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความ
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คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
การศึกษา และด าเนินงานส ารวจและออกแบบรายละเอียด  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 

1) ส ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed & design) แนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ทางหลวงขนาด    
4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)  

2) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด และเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3) ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และเพ่ือทราบถึงประเด็นปัญหา 
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ในการพัฒนาโครงการ พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการ
อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
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) เพ่ือสนับสนุนศักยภาพการขยายพ้ืนที่การค้าการลงทุนในการรองรับการส่งออกและการน าเข้า

สินค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและ
แนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC)  

 
4. พื้นที่ศึกษำโครงกำร 

 

โครงการส ารวจและออกแบบรายละเอียด งานส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง
สว่างแดนดิน (ด้านทิศเหนือ) มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม.74+120 (ต าบลสว่าง
แดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.82+928 บนทางหลวงหมายเลข 22 (ต าบลทรายมูล 
อ าเภอสว่างแดนดิน) ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน ต าบลโพนสูง ต าบลบ้านถ่อน และต าบลทรายมูล อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังตำรำงที่ 4-1 และ รูปที ่4-1 
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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 7 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ 10 บ้านหนองชาด 
หมู่ 13 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ 15 บ้านดอนธงชัย 
หมู่ 18 บ้านหนองชาดทรายทอง 
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 15 หมู่บ้ำน 
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จุดส้ินสุดโครงการ 

ประมาณ กม.83+000 

จุดเร่ิมตน้โครงการ 

ประมาณ กม.74+000 

พื้นที่ศึกษำโครงกำร 

A 

รูปที่ 4-1 พ้ืนที่ศึกษำโครงกำร 
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5. สภำพปัจจุบันของโครงกำร 
พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร อ าเภอสว่างแดนดิน ครอบคลุมต าบลสว่างแดนดิน ต าบล

โพนสูง ต าบลบ้านถ่อน และต าบลทรายมูล โดยสภาพพ้ืนที่ของโครงการมีลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม เช่น ท านา เป็นต้น โดยแนว
เส้นทางโครงการจะตัดผ่านบริเวณพ้ืนที่บ้านดอนกลาง บ้านดอนธงชัย บ้านโพนสูง บ้านหนองตาล บ้านหวาย 
บ้านหนองชาด บ้านหนองไผ่ และมีบางช่วงตัดผ่านถนนเดิม คือ ทางหลวงหมายเลข 2091 และทางหลวง
หมายเลข 2280 และเส้นทางท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง แสดงดังรูปที่ 5-1  

     
รูปที่ 5-1 สภำพปัจจุบันของโครงกำร 

6. แนวคิดในกำรก ำหนดแนวทำงเลือกของโครงกำร 
6.1 กำรก ำหนดจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงกำร 
 6.1.1 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงกำร 

  โครงการมีแนวคิดในการก าหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของโครงการ โดยก าหนดให้มี
ผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนที่เดิม สถานที่ส าคัญ เช่น ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ  ตลอดจนพ้ืนที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ แหล่งโบราณสถาน  ให้น้อยท่ีสุด จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางแนวใหม่ 
จะต้องเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับทางหลวงในพ้ืนที่ และสามารถรองรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงได้ในอนาคต 
ระยะห่างของเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด อยู่ไม่ไกลจนเกินไป ซึ่งมีผลต่อมูลค่าการก่อสร้างและการเลือกใช้
เส้นทาง ของผู้ใช้ทาง  

 จากแนวความคิดดังกล่าวโครงการได้มีการส ารวจพื้นที่พบว่ามีข้อจ ากัด ดังนี้ แสดงดังรูปที่ 6-1  

 ช่วง กม.65+000 – กม.74+000 บนทางหลวงหมายเลข 22 ด้านซ้ายทาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ        
    ป่าดงจีน ป่าดงเชียงโม  

 ช่วง กม.72+750 – กม.73+500 บนทางหลวงหมายเลข 22 ด้านซ้ายทาง เป็นบริษัทห้างร้าน
ขนาดใหญ่ และ ที่กม.73+500 ด้านขวาทาง เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

 ช่วง กม.73+750 – กม.74+000 บนทางหลวงหมายเลข 22 ด้านซ้ายทาง เป็นโรงเรียนบ้านง่อน 
หนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 
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 ที่ กม.74+500 ด้านซ้ายทาง เป็นชุมชนบ้านง่อน และเรื่อยไปทางทิศตะวันออก จนถึงตัว             
อ.สว่างแดนดิน ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง บนทางหลวงหมายเลข 22  เป็นย่านชุมชน ห้างร้าน 
โรงงาน สลับสถานที่ราชการ  ตลอดสองข้างทาง 

 ช่วง กม.79+750 – กม.82+750 บนทางหลวงหมายเลข 22  เป็นย่านชุมชน หน่วยงานราชการ  
    ห้างร้าน ฯ ตลอดสองข้างทาง อาทิเช่น โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคโนโลยี       
    สว่างแดนดิน  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ เป็นต้น 

               
 

               
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-1 ข้อจ ำกัดบริเวณพื้นที่โครงกำร 
 
 6.1.2 กำรก ำหนดจุดเริ่มต้นโครงกำร 
  จากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและข้อจ ากัดดังที่กล่าวในหัวข้อ 6.1.1 จะเห็นได้ว่า ประมาณ 
กม.74+120 บริเวณหลังโรงเรียนบ้านง่อนหนอง พะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เป็นช่องว่างที่มีพ้ืนที่เพียงส าหรับการ
พัฒนาทางแยก และโครงข่ายในอนาคต หากเลื่อนออกไปทางด้านทิศตะวันตก จะมีข้อจ ากัดเป็น ป่าสงวน
แห่งชาติ บริษัท ห้างร้านและโรงงานอุตสาหกรรม หากเลื่อนออกไปทางด้านทิศตะวันออกจะเข้าเขตเมือง ซึ่งเป็น

กม.72+750 ขวำทำง กม.73+500 ซ้ำยทำง 

กม.73+750 ซ้ำยทำง กม.74+000 ซ้ำยทำง 

กม.82+000 ซ้ำยทำง กม.80+500 ซ้ำยทำง 
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ย่านชุมชน ห้างร้าน โรงงาน สลับสถานที่ราชการ  ตลอดสองข้างทาง ดังนั้นด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่โครงการ  
บริเวณ กม.74+120 จึงมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1.3 กำรก ำหนดจุดสิ้นสุดโครงกำร 

            จากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและข้อจ ากัดดังที่กล่าวในหัวข้อ 6.1.1 จะเห็นว่าช่วง กม.
79+750 – กม.82+750 ตลอดสองข้างทาง เป็นย่านชุมชนสลับหน่วยงานราชการ และห้างร้าน เพ่ือให้ระยะห่าง
ของเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ไม่ไกลกันจนเกินไป ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้เส้นทางของผู้ใช้ทาง ดังนั้น
บริเวณ กม.82+928 จึงมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ  
 
                 
 
  

 
 
 
 

 
6.2 กำรก ำหนดแนวทำงเลือกของโครงกำร 
6.2.1 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวเส้นทำงเลือกโครงกำร  

1) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกให้มีรูปแบบงานทางด้านเรขาคณิตให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
ทั้งรูปแบบแนวทางราบและแนวทางดิ่ง 

2) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกให้มีระยะแนวเส้นทางท่ีสั้นที่สุด เพ่ือประหยัดงบประมาณก่อสร้าง 
3) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกโดยค านึงถึงวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสามารถด าเนินการ

ก่อสร้างได้จริง  

จุดสิ้นสุดโครงกำรประมำณ กม.82+928 

จุดเร่ิมต้นโครงกำรประมำณ กม.74+120 
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4) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกโดยหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อชุมชน เช่น ศาสนสถาน วัด/มัสยิด 
สถานศึกษาโรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และชุมชนที่มีอยู่เดิม เป็นต้น เพ่ือให้มีผลกระทบ
น้อยที่สุด 

5) แนวเส้นทางเลือกท่ีก าหนดจะพิจารณาถึงสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอน และค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง  
 

6.2.2 แนวทำงเลือกของโครงกำร 
 

จากการพิจารณาต าแหน่งของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแนว
ทางเลือก พบว่าแนวเส้นทางโครงการมีข้อจ ากัดที่จะก าหนดทิศทางของแนวเส้นทางเลือก ได้แก่  

1. ด้านซ้ายทางของจุดเริ่มต้นโครงการมุ่งไปทางทิศเหนือมีโรงเรียนบ้านง่อน และพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดงจีน ป่าดงเชียงโม ส่วนด้านขวาทาง เป็นชุมชนบ้านง่อน ชุมชนบ้านดอนกลาง ชุมชน
บ้านดอนธงชัย และชุมชนบ้านโพนสูง  

2. บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศเหนือของอ าเภอสว่างแดนดินมีชุมชนบ้านหนองตาล ชุมชนบ้านวังเวิง ชุมชน
บ้านหวาย  

3. บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกของอ าเภอสว่างแดนดินมี อ่างเก็บน้ า ชุมชนบ้านหนองชาด ชุมชน
บ้านหนองไผ่ และพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน ห้างร้านและหน่วยงานราชการ 

4. ในบริเวณพ้ืนที่โครงการมีพ้ืนที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่ง 
จากข้อจ ากัดดังกล่าวที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดแนวเส้นทางเลือกท้ัง 3 แนวเส้นทาง แสดงดัง รูปที่ 6-2  

รูปที่ 6-2  กรอบแนวคิดในกำรก ำหนดแนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร 

ชุมชนบ้านโพนสูง 

ชุมชนบ้านหนองตาล 

ชุมชนบ้านดอนกลาง 

ชุมชนบ้านง่อน 

ชุมชนบ้านดอนธงชัย 

ชุมชนบ้านหวาย 

ชุมชนบ้านหนองชาด 

ชุมชนบ้านหนองไผ ่

โรงเรียน ห้างร้าน หน่วยงานราชการ 

ชุมชนบ้านวังเวิน 
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แนวทำงเลือก A : จากจุดเริ่มต้นโครงการ กม.74+120 บนทางหลวงหมายเลข 22  มุ่งไปทาง
ทิศเหนือ ผ่านบริเวณหลังโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 แนวเส้นทาง ผ่านทุ่งนา ผ่านบ้านง่อน 
บ้านดอนกลาง บ้านดอนธงชัย บ้านโพนสูง จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งไปทางด้านทิศตะวันออก บริเวณส านักสงฆ์
วิเวกธรรมคูณ ไปตัดกับห้วยเสียว ห้วยศาลจอด ผ่านบ้านหนองตาล และตัดกับทางหลวงหมายเลข 2091  และ
ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2280    ผ่านที่ดินรกร้าง สลับสวนยางพาราและทุ่งนา ไปตัดกับห้วยทุ่งปลากัด ผ่าน
บ้านหวาย ผ่านบ้านหนองชาด  จากนั้นแนวเส้นทางอ้อมหลังชุมชนบ้านหนองชาด มุ่งลงทางด้านทิศใต้  ไปตัดกับ
ห้วยจอมศรี และมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 จุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.82+928  อยู่ห่างจาก ศูนย์รถยนต์
ฮอนด้า 200 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 15 กิโลเมตร 

 

                            
 
 
 
 
 

 
แนวทำงเลือก B : จุดเริ่มต้นอยู่ที่ กม.74+120 ต่อจากนั้นแนวเส้นทางทับกับแนวเสทางเลือก

ที่ A ไปจนถึงบ้านดอนกลาง ประมาณ 1.50 กิโลเมตร จากนั้นทิศทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก ผ่านระหว่าง  
ชุมชนบ้านดอนธงชัย และชุมชนบ้านโพนสูง ผ่านทุ่งนา ไปตัดกับห้วยยาง ห้วยศาลจอด ผ่านบ้านหนองตาล และ
ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 2091 บริเวณด้านทิศเหนือของวัดจิตตภาวัน ผ่านทุ่งนาไปตัดกับทางและตัดกับทาง
หลวงหมายเลข 2280   ผ่านที่ดินรกร้าง สลับสวนยางพาราและทุ่งนา ไปตัดกับห้วย   ทุ่งปลากัด ผ่านบ้านหวาย  
ผ่านบ้านหนองชาด  จากนั้นแนวเส้นทางอ้อมหลังชุมชนบ้านหนองชาด มุ่งลงทางด้านทิศใต้ ไปตัดกับห้วยจอมศรี 
และมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 จุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.82+928 อยู่ห่างจาก ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า 200 
เมตรระยะทางรวมประมาณ 14 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนว A กม.10+500 จุดตัด สน. 3082 
หลังชุมชนบ้ำนหนองชำด แนว A กม.3+000 ร.ร. บ้ำนโพนสูง 

แนว B กม.3+500   แนว B กม.5+000 (ตัดทล.2091) 
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แนวทำงเลือก C : จุดเริ่มต้นอยู่ ต่อจากนั้นแนวเส้นทางทับกับแนวทางเลือก A และ B 
ประมาณ 0.50 กิโลเมตร จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก ผ่านระหว่างชุมชนบ้านง่อน และชุมชนบ้าน
ดอนกลาง และมุ่งขึ้นทางทิศเหนือ บริเวณด้านทิศใต้ของ      วัดชัยมงคล ไปตัดกับ ห้วยยาง ห้วยศาลจอด ห้วย
วังเวิน จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก บริเวณด้านทิศเหนือของวัดธาตุวังเวิน ไปตัดทางหลวง
หมายเลข 2091 ทางทางหลวงหมายเลข 2280 ตามล าดับ ต่อจากนั้นแนวเส้นทางทับกับแนวทางเลือก A และ B 
จนสิ้นสุดโครงการซึ่งบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม.82+928 อยู่ห่างจาก ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า 
200 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 13 กิโลเมตร 

 
 
 
 

 

 

 
6.2.3 พื้นที่อ่อนไหวต่อกำรได้รับผลกระทบในแต่ละแนวทำงเลือก 

จากการตรวจสอบพ้ืนที่ในรัศมี 500 เมตร จากก่ึงกลางเส้นทางโครงการ  พบพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Sensitive Area) ในแต่ละแนวทางเลือกของโครงการได้แก่ ชุมชน ศาสนสถาน 
สถานศึกษา และตั้งกระจายตัวอยู่ตลอดแนวสายทางโครงการ นอกจากนี้ในรัศมี 2 กิโลเมตร ยังมีโบราณสถาน  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 แนวทำงเลือก A : ผลการตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมของแนวเส้นทางนี้ พบว่า แนวเส้นทางมี
แหล่งโบราณสถาน/โบราณคดีในรัศมี 2 กิโลเมตร จ านวน 5 แห่ง นอกจากนี้ในรัศมี 500 เมตร มีพ้ืนที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 4 แห่ง สถานศึกษา 3 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง แสดง
รายละเอียดดังตำรำงท่ี 6-1 และรูปที่ 6-3 

แนวทำงเลือก B : ผลการตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมของแนวเส้นทางนี้ พบว่า แนวเส้นทางมี
แหล่งโบราณสถาน/โบราณคดีในรัศมี 2 กิโลเมตร จ านวน 5 แห่ง นอกจากนี้ในรัศมี 500 เมตร มีพ้ืนที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 4 แห่ง สถานศึกษา 3 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง แสดง
รายละเอียดดังตำรำงท่ี 6-1 และรูปที่ 6-3 

 
 
 

จุดสิ้นสุด  แนว C กม.13+111 
ทล.22 83+000 

  หลัง รร.บ้ำนง่อนฯ แนว C กม.0+250 
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แนวทำงเลือก C : ผลการตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมของแนวเส้นทางนี้ พบว่า แนวเส้นทางมี
แหล่งโบราณสถาน/โบราณคดีในรัศมี 2 กิโลเมตร จ านวน 5 แห่ง นอกจากนี้ในรัศมี 500 เมตร มีพ้ืนที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 3 แห่ง สถานศึกษา 1 แห่งและศาสนสถาน 6 แห่ง แสดง
รายละเอียดดัง ตำรำงท่ี 6-1 และ รูปที่ 6-3 

 

ตำรำงท่ี 6-1  ผลกำรส ำรวจพื้นที่โครงกำรและตรวจสอบข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น 
แนวทำงเลือก กม. ชื่อสถำนท่ี ประเภท ระยะห่ำงจำก ต ำแหน่ง 

แนวเส้นทำง (ม.) 

แนวทางเลอืก A 

0+000 วัดป่าบ้านง่อน ศาสนสถาน 349 ซ้าย 
0+208 โรงเรียนบ้านงอ่นหนองพระเนาว์มติรภาพที ่126 (มัธยม) สถานศกึษา 158 ซ้าย 
0+389 ชุมชนบ้านง่อน ชุมชน 499 ขวา 
0+436 วัดราชาธวิาส ศาสนสถาน 347 ขวา 
1+053 ชุมชนบ้านดอนกลาง ชุมชน 467 ขวา 
2+656 ส านักสงฆ์วเิวกธรรมคูณ ศาสนสถาน 352 ซ้าย 
2+699 โรงเรียนบ้านโพนสูง สถานศกึษา 322 ขวา 
3+070 ชุมชนบ้านโพนสูง ชุมชน 451 ขวา 
3+401 วัดศรีสะอาดธาราม ศาสนสถาน 389 ขวา 
5+120 โรงเรียนบ้านหนองตาล สถานศกึษา 498 ขวา 
5+171 ชุมชนบ้านหนองตาล ชุมชน 345 ขวา 
0+418 แหล่งโบราณคดบ้ีานง่อน แหล่งโบราณ 607 ขวา 
2+251 แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย แหล่งโบราณ 1216 ขวา 
2+315 แหล่งโบราณคดแีหล่งนายเพชร-นายวงศ ์ แหล่งโบราณ 1,162 ขวา 
5+105 วัดธาตุวังเวิน แหล่งโบราณ 1,732 ขวา 

แนวทางเลอืก B 

0+000 วัดป่าบ้านง่อน ศาสนสถาน 349 ซ้าย 
0+208 โรงเรียนบ้านงอ่นหนองพระเนาว์มติรภาพที ่126 (มัธยม) สถานศกึษา 158 ซ้าย 
0+398 ชุมชนบ้านง่อน ชุมชน 499 ขวา 
0+436 วัดราชาธวิาส ศาสนสถาน 347 ขวา 
1+053 ชุมชนบ้านดอนกลาง ชุมชน 467 ขวา 
2+528 โรงเรียนบ้านโพนสูง สถานศกึษา 296 ซ้าย 
2+561 ชุมชนบ้านดอนธงชัย ชมุชน 482 ขวา 
2+760 ชุมชนบ้านโพนสูง ชุมชน 350 ซ้าย 
2+882 วัดศรีสะอาดธาราม ศาสนสถาน 519 ซ้าย 
4+285 โรงเรียนบ้านหนองตาล สถานศกึษา 530 ซ้าย 
5+041 วัดจิตตภาวนั ศาสนสถาน 82 ขวา 
0+418 แหล่งโบราณคดีบ้านง่อน แหล่งโบราณ 607 ขวา 
3+129 แหล่งโบราณคดแีหล่งนายเพชร-นายวงศ ์ แหล่งโบราณ 203 ขวา 
3+168 แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย แหล่งโบราณ 262 ขวา 
4+204 วัดธาตุวังเวิน แหล่งโบราณ 702 ขวา 

แนวทางเลอืก C 

0+000 วัดป่าบ้านง่อน ศาสนสถาน 349 ซ้าย 
0+208 โรงเรียนบ้านงอ่นหนองพระเนาว์มติรภาพที ่126 (มัธยม) สถานศกึษา 158 ซ้าย 
0+706 วัดราชาธวิาส ศาสนสถาน 240 ขวา 
0+984 ชุมชนบ้านง่อน ชุมชน 328 ขวา 
1+011 ชุมชนบ้านดอนกลาง ชุมชน 337 ซ้าย 
2+275 วัดชัยมงคล ศาสนสถาน 516 ซ้าย 
3+314 วัดธาตุวังเวิน ศาสนสถาน 219 ขวา 
3+404 ชุมชนบ้านดอนวังเวิน ชุมชน 434 ขวา 
4+279 วัดจิตตภาวนั ศาสนสถาน 263 ซ้าย 
5+593 วัดเวฬุวันสว่างธรรม ศาสนสถาน 195 ขวา 
1+112 แหล่งโบราณคดีบ้านง่อน แหล่งโบราณ 267 ขวา 

 2+829 แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย แหล่งโบราณ 816 ซ้าย 
 2+838 แหล่งโบราณคดแีหล่งนายเพชร-นายวงศ ์ แหล่งโบราณ 886 ซ้าย 
 3+319 แหล่งโบราณสถานวดัธาตุวังเวนิ แหล่งโบราณ 212 ขวา 
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รูปที่ 6-3 แนวเส้นทำงโครงกำรและพื้นที่อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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7. กำรคัดเลือกแนวเส้นทำงเลือกที่เหมำะสมของโครงกำร  

7.1 หลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกแนวทำงเลือกที่เหมำะสม 

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบแนวเส้นทางเลือกโครงการที่เหมาะสม ก าหนดครอบคลุมประเด็นหลัก 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมและจราจรขนส่ง ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดคะแนน
เต็มเท่ากับ 100 คะแนน แบ่งสัดส่วนความส าคัญได้ดังนี้ 

 

1) ด้านวิศวกรรมและการจราจร (35 คะแนน) ประเด็นที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ 
- ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง 
- ปริมาณจราจรที่คาดว่าจะใช้เส้นทางในอนาคต 
- การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- การประหยัดเวลาในการเดินทาง 
- ความเหมาะสมทางด้านเรขาคณิต 

   
2) ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (30 คะแนน)  ประเด็นที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ 
- ค่าก่อสร้างโครงการ 
- ค่าเวนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน 
- ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 

 

3) ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) ประเด็นที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ 
- ผลกระทบต่อน้ าผิวดิน 
- ผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อการโยกย้ายเวนคืนที่ดิน 
- ผลกระทบต่อการแบ่งแยกชุมชน 

7.2 ผลกำรพิจำณำคัดเลือกแนวเส้นทำงเลือกที่เหมำะสม 

1) ด้ำนวิศวกรรมและกำรจรำจร 
 ประเด็นด้านความเหมาะสมในการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง พิจารณาจากจ านวนจุดตัดของถนน
โครงการในการเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งนี้ ต าแหน่งจุดตัดต่างๆ ควรห่างจากจุดตัดของถนนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม
มากกว่า 3 กิโลเมตร หากน้อยกว่านั้นจะท าให้ถนนของโครงการเกิดการตัดกระแสของรถทางตรง ซึ่งเมื่อพิจารณา
แล้วพบว่า แนวทางเลือก A มีจุดเชื่อมต่อทีห่างกันเกิน 3 กม. จ านวน 5 แห่ง และจุดเชื่อมต่อที่ห่างกันน้อยกว่า 3 
กม. จ านวน 2 แห่ง  แนวทางเลือก B มีจุดเชื่อมต่อที่ห่างกันเกิน 3 กม. จ านวน 5 แห่ง และจุดเชื่อมต่อที่ห่างกันน้อย
กว่า 3 กม. จ านวน 1 แห่ง  แนวทางเลือก C มีจุดเชื่อมต่อที่ห่างกันเกิน 3 กม. จ านวน 4 แห่ง และจุดเชื่อมต่อที่ห่าง
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กันน้อยกว่า 3 กม. จ านวน 2 แห่ง ในประเด็นนี้ แนวทางเลือก B มีความเหมาะสมในการเชื่อมโยงโครงข่ายมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่แนวทางเลือก A และ C ตามล าดับ 
 ประเด็นปริมาณจราจรที่คาดว่าจะใช้เส้นทางในอนาคต พิจารณาจากจ านวนของรถที่จะใช้ในเส้นทาง
ของโครงการ ซึ่งได้ใช้สมการของการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุด มีปัจจัยในการพิจารณาในส่วนของ
ระยะทาง เวลา เพ่ือเป็นการตัดสินใจของผู้ใช้รถใช้ทางในการเลือกเดินทาง จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจร
พบว่า แนวทางเลือก A มีปริมาณจราจรที่คาดว่าจะใช้เส้นทางในอนาคต จ านวน 15,280 คันต่อวัน  แนวทางเลือก B 
มีปริมาณจราจรที่คาดว่าจะใช้เส้นทางในอนาคต จ านวน 18,664 คันต่อวัน และแนวทางเลือก C มีปริมาณจราจรที่
คาดว่าจะใช้เส้นทางในอนาคต จ านวน 20,997 คันต่อวัน จึงหมายความได้ว่าผู้ใช้รถใช้ทางเลือกเดินทางโดยใช้แนว
ทางเลือก C เพราะมีระยะทางที่สั้นกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า รองลงมา คือแนวทางเลือก B และ A ตามล าดับ 

ประเด็นด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พิจารณาจากความสามารถในการรองรับปริมาณ
จราจรและเดินทางได้คล่องตัวเพ่ือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยพิจารณาในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ 
ซึ่งแปลงเป็นค่า VKT จากผลการพิจารณาพบว่า แนวทางเลือก A มีค่า VKT จ านวน 3,201,325 คัน.กม/ต่อวัน ,
แนวทางเลือก B มีค่า VKT จ านวน 3,198,079 คัน.กม/ต่อวัน และ แนวทางเลือก C มีค่า VKT จ านวน 3,195,431 
คัน.กม/ต่อวัน ค่า VKT น้อยนั้นหมายถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น พบว่า แนวทางเลือก C  มีความเหมาะสม
ในด้านนี้ รองลงมา แนวทางเลือก B และ C ตามล าดับ  

ประเด็นด้านการประหยัดเวลาในการเดินทาง พิจารณาเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดเริ่มต้น – 
จุดสิ้นสุดโครงการ ทั้ง 3 แนวเส้นทาง โดยแปลงออกมาเป็นค่า VHT ซึ่งมีหน่วยเป็น คัน.ชม./วัน หากมีค่าน้อยก็
จะมีความเหมาะสมในการประหยัดเวลาในการเดินทาง จากการพิจารณพบว่า แนวทางเลือก A มีค่า VHT 
85,691 คัน.ชม/ต่อวัน  แนวทางเลือก B มีค่า VHT 85,511 คัน.ชม/ต่อวัน และแนวทางเลือก C มีค่า VHT 
85,375 คัน.ชม/ต่อวัน ดังนั้น แนวทางเลือก C มีความเหมาะสมในด้านนี้รองลงมาค ือแนวทางเลือก B และ A 
ตามล าดับ 
  ประเด็นด้านความเหมาะสมทางด้านเรขาคณิต พิจารณาจากรัศมีของการเข้าโค้งตลอดแนวเส้นทางและ
จ านวนโค้ง ยิ่งจ านวนโค้งน้อย และรัศมีความกว้างของโค้งมาก จะมีความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ในทางกลับกันหาก
จ านวนโค้งเยอะ และ รัศมีความกว้างของโค้งน้อย (เช่นโค้งหักศอก โค้งตั้งฉาก) จะก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย จึงสรุป
ได้ว่า แนวทางเลือก A มีจ านวน โค้ง 3 แห่งที่รัศมีโค้งเกิน 2000 ม. และจ านวนโค้ง 2 แห่งที่รัศมีโค้งอยู่ในช่วง 
1000-2000 ม. แนวทางเลือก B  มีจ านวน โค้ง 2 แห่งที่รัศมีโค้งเกิน 2000 ม. และจ านวนโค้ง 3 แห่งที่รัศมีโค้งอยู่
ในช่วง 1000-2000 ม. และแนวทางเลือก C มีจ านวน โค้ง 1 แห่งที่รัศมีโค้งเกิน 2000 ม. จ านวนโค้ง 1 แห่งที่รัศมี
โค้งอยู่ในช่วง 1000-2000 ม. จ านวนโค้ง 2 แห่งที่รัศมีโค้งอยู่ในช่วง 500-1000 ม.และจ านวนโค้ง 1 แห่งที่รัศมีโค้ง
อยู่ในช่วง 100-500 ม. จะเห็นได้ว่าจ านวนโค้ง ทั้ง 3 แนวทางเลือกมีด้วยกันจ านวน 5 แห่ง แต่จะต่างกันที่รัศมี
ความกว้างของโค้ง จึงสรุปได้ว่า แนวทางเลือก A มีความเหมาะสมในประเด็นนี้ รองลงมาแนวทางเลือก B และ C 
ตามล าดับ  



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง   เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 

 

  

PVS-95 / PDC / WE 
  

-15- 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบด้านวิศวกรรมและการจราจรในภาพรวมพบว่า แนวทางเลือก B มีความ
เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้แก่แนวทางเลือก C และแนวทางเลือก A มีความเหมาะสมน้อยสุด 
 

2) ด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุน  
ประเด็นด้านค่าก่อสร้างโครงการ โดยแนวทางเลือกที่มีค่าก่อสร้างน้อยกว่าจะมีความได้เปรียบของ

แนวเส้นทางมากกว่าแนวทางเลือกท่ีมีค่าก่อสร้างสูงกว่า เนื่องจากส่งผลต่อค่าลงทุนที่ต่ ากว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่า แนวเส้นทางเลือก C มีความเหมาะสมในด้านค่าก่อสร้างมากที่สุด เนื่องจากมีค่าก่อสร้างของโครงการที่
น้อยกว่า รองลงมาคือแนวทางเลือก B และ A ตามล าดับ 

ประเด็นค่าเวนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน พิจารณาจากมูลค่าในการเวนคืนที่ดินและมูลค่าในการ
ชดเชยสิ่งปลูกสร้าง โดยแนวเส้นทางที่มีค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์น้อยจะมีความได้เปรียบกว่าแนวเส้นทางเลือกที่
มีค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า เนื่องจากแนวทางเลือกในพ้ืนที่โครงการ เป็นทางตัดใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นพ้ืนที่
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จากการลงส ารวจพบว่า แนวทางเลือก A มีค่าชดเชยที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและพืชผล
การเกษตร จ านวน 99,586,000 บาท, แนวทางเลือก B มีค่าชดเชยที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและพืชผลการเกษตร 
จ านวน 112,015,000 บาท และแนวทางเลือก C มีค่าชดเชยที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและพืชผลการเกษตร จ านวน 
133,700,000 บาท ดังนั้นแนวทางเลือก A มีความเหมาะสมในด้านนี้มากที่สุด รองลงมาคือแนว B และ C 
ตามล าดับ 

ประเด็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ต้องบ ารุงดูแลถนนของโครงการหาก
แนวเส้นทางใดใช้ค่าบ ารุงรักษาน้อยกว่า ก็จะได้เปรียบกว่าแนวเส้นทางที่ใช้ค่าบ ารุงรักษามากกว่า จากการ
ค านวณค่าบ ารุงรักษาพบว่า แนวทางเลือก A มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 3,529,810 ต่อปี แนวทางเลือก B 
มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 3,226,670 ต่อปี และแนวทางเลือก C  มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 3,015,530 
ต่อปี ดังนั้นแนวทางเลือก C มีความเหมาะสมในด้านนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือแนวทางเลือก B และ A ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในภาพรวมพบว่า แนวทางเลือก B มีความ
เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ แนวทางเลือก C และแนวทางเลือก A มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 

3) ด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ผลกระทบต่อน้ าผิวดิน  กิจกรรมการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการทั้ง 3 แนวทางเลือกมีจ านวนจุดตัด
ล าน้ าที่ส าคัญแตกต่างกันแต่ละแนวทางเลือก ทั้งนี้พบว่าแนวทางเลือก A ตัดผ่านล าน้ า 4 แห่ง, แนวทางเลือก B 
ตัดผ่านล าน้ า 6 แห่งและแนวทางเลือก C ตัดผ่านล าน้ า 8 แห่ง จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบใช้การพิจารณา
เชิงปริมาณโดยใช้จ านวนจุดตัดผ่านล าน้ าดังกล่าวข้างต้นพบว่าแนวทางเลือก A มีจุดตัดล าน้ าที่น้อยที่สุดจึงมี
ความเหมาะสม เนื่องจากโอกาสของการเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลและคุณภาพน้ าผิวดินก็
จะน้อยลง รองลงมาคือแนวทางเลือก B และแนวทางเลือก A ตามล าดับ 
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 ผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการทั้ง 3 แนว
ทางเลือกมีจ านวนพ้ืนที่ อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ (Sensitive area) ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษา 
สถานพยาบาล ศาสนสถาน และชุมชน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อการการเปลี่ยนแปลงอากาศและบรรยากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน ในรัศมี 350 เมตรแตกต่างกันแต่ละแนวทางเลือก ทั้งนี้พบว่าพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการ
ได้รับผลกระทบของแนวทางเลือก A จ านวน 3 แห่ง, แนวทางเลือก B จ านวน 5 แห่ง และแนวทางเลือก C 
จ านวน 7 แห่ง ซึ่งแนวทางเลือกที่มีจ านวนพ้ืนที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม (Sensitive Area) ที่น้อยย่อมมีความ
เหมาะสมมากกว่า เนื่องจากโอกาสของการเกิดผลกระทบต่อการการเปลี่ยนแปลงอากาศและบรรยากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือนก็จะน้อยลง ทั้งนี้จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบใช้การพิจารณาเชิงปริมาณโดยใช้จ านวนพ้ืนที่
อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม (Sensitive Area) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากบริเวณแนวเส้นทางโครงการทั้ง 3 แนว
ทางเลือก พบว่าแนวเส้นทางที่มีจ านวนพ้ืนที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม (Sensitive Area) น้อยที่สุด คือ แนวทางเลือก 
A จึงมีความเหมาะสมที่สุด รองลงมาคือแนวทางเลือก B และแนวทางเลือก C ตามล าดับ 
 ผลกระทบต่อการโยกย้ายเวนคืนที่ดิน กิจกรรมการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการทั้ง 3 แนวทางเลือก
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่การก่อสร้างซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดใหม่ทั้งหมดเพ่ือก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการส่งผลกระทบต่อ
ประชนชนในพ้ืนที่ต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานโดยมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 2 ปัจจัยย่อยคือครัวเรือนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบซึ่งพบว่าแนวทางเลือก A จ านวน 14 หลัง แนวทางเลือก B จ านวน 11 หลัง และแนวทาง
เลือก C จ านวน 20 หลัง และพ้ืนที่ในการเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้างที่แตกต่างกัน แนวทางเลือก A 
จ านวน 798 ไร่ แนวทางเลือก B จ านวน 728 ไร่และแนวทางเลือก C จ านวน 678 ไร่ ทั้งนี้จากผลการพิจารณา
เปรียบเทียบใช้การพิจารณาเชิงปริมาณทั้ง 2 ปัจจัยย่อย คือ ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ และพ้ืนที่การเวนคืน
กรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้าง พบว่าแนวเส้นทางที่มีจ านวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดคือแนวทางเลือก 
B ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด รองลงมาคือแนวทางเลือก A และแนวทางเลือก C ตามล าดับ ส่วนพ้ืนการเวนคืน
กรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้างน้อยที่สุด คือแนวทางเลือก C ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด รองลงมาคือแนวทางเลือก 
B และแนวทางเลือก A ตามล าดับ 

ผลกระทบต่อการแบ่งแยกชุมชน กิจกรรมการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการอาจจะต้องตัดผ่านพ้ืนที่
ชุมชนต้องมีการกันแนวเขตทางก่อสร้างไว้บางส่วนท าให้เกิดการกีดขวางการจราจรบริเวณจุดตัดแนวถนนเดิมที่ใช้
ในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันของชุมชนส่งผลกระทบต่อการแบ่งแยกชุมชน ซึ่งพบว่ามีเพียงแนวทางเลือก  
A ทางเลือกเดียวที่ไม่ตัดผ่านชุมชน ส่วนแนวทางเลือกอ่ืนๆพบว่ามีจ านวนชุมชนที่ถูกแบ่งแยกที่แตกต่างกัน คือ 
แนวทางเลือก B จ านวน 1 แห่ง (ชุมชนบ้านโพนสูง) และแนวทางเลือก C จ านวน 2 แห่ง (ชุมชนบ้านง่อน และ
ชุมชนบ้านบ้านสนามชัย) ทั้งนี้จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบใช้การพิจารณาเชิงปริมาณโดยจ านวนชุมชนที่
แนวเส้นทางตัดผ่านชุมชนเดิมทั้ง 3 แนวทางเลือกพบว่าแนวเส้นทางที่ไม่มีการตัดผ่านชุมชน คือ แนวทางเลือก A 
ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางติดต่อระหว่างคนในชุมชนและการเข้าพ้ืนที่ที่
ต้องการแต่อย่างใด รองลงมาคือแนวทางเลือก B และแนวทางเลือก C ตามล าดับ 
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เมื่ อ พิจารณ าเปรียบ เที ยบด้ านผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในภาพรวมพบว่า แนวทางเลื อก A 
มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้แก่แนวทางเลือก B และแนวทางเลือก C ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าแนวทางเลือก B เป็นแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุด แสดง
ดังตำรำงท่ี 7-1 
 

ตำรำงท่ี 7-1 สรุปผลกำรพิจำรณำคัดเลือกแนวเส้นทำงที่เหมำะสมส ำหรับโครงกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม แนวทำงเลือก A แนวทำงเลือก B แนวทำงเลือก C 

ด้านวิศวกรรมและการจราจร 35.0 28.55 33.66 29.67 
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 30.0 25.69 28.15 26.03 
ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 35.0 21.00 17.40 11.00 

รวม 100 75.24  66.71 

 
8. สรุปแนวเส้นทำงเลือกท่ีเหมำะสมของโครงกำร 
  จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบแนวเส้นทางเลือก เพ่ือหาแนวที่มีความเหมาะสมที่สุด จากข้อมูลของ 3 
แนวเส้นทางเลือก พบว่าแนวทำงเลือก B มีควำมเหมำะสมที่สุด  ส าหรับโครงการทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร 
ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ซึ่งมจีุดเริ่มต้นอยู่ที่ กม.74+120 ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร โดยแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านบริเวณหลังโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพ
ที่ 126 ไปจนถึงบ้านดอนกลาง ประมาณ 1.50 กิโลเมตร จากนั้นทิศทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก ผ่านระหว่าง  
ชุมชนบ้านดอนธงชัย และชุมชนบ้านโพนสูง ผ่านทุ่งนา ไปตัดกับห้วยยาง ห้วยศาลจอด ผ่านบ้านหนองตาล และ
ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 2091 บริเวณด้านทิศเหนือของวัดจิตตภาวัน ผ่านทุ่งนาไปตัดกับทางและตัดกับทาง
หลวงหมายเลข 2280 ผ่านที่ดินรกร้าง สลับสวนยางพาราและทุ่งนา ไปตัดกับห้วย ทุ่งปลากัด ผ่านบ้านหวาย  
ผ่านบ้านหนองชาด  จากนั้นแนวเส้นทางอ้อมหลังชุมชนบ้านหนองชาด มุ่งลงทางด้านทิศใต้ ไปตัดกับห้วยจอมศรี 
และมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 จุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.82+928 อยู่ห่างจาก ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า 200 
เมตรระยะทางรวมประมาณ 14 กิโลเมตรโดยมีพ้ืนที่อ่อนไหวและข้อจ ากัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังรปูที่ 8-1 

 

 

 78.22 
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รูปที่ 8-1 แนวเส้นทำงท่ีเหมำะสมส ำหรับโครงกำร 
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9. แนวคิดเบื้องต้นของถนนโครงกำร 
 

ก าหนดมาตรฐานและองค์ประกอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง (รูปที่ 9-1) ดังนี้ 
 

 เขตทางหลวงเบื้องต้นก าหนดไว้ 80 เมตร 

 จ านวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก 2.50 เมตร และไหล่
ทางด้านใน 1.50 เมตร รูปแบบการจัดการจราจรเป็นแบบแบ่งแยกทิศทาง  

 เกาะกลางเป็นแบบกดร่อง (Depressed Median) กว้าง 10.00 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 9-1 ตัวอย่ำงรูปแบบทำงหลวงโครงกำร 
 

 

10. กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของแนวเส้นทางโครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทาง

เลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 37 ปัจจัย พบว่าแนวเส้นทางโครงการมี
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญที่จะน ามาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) จ านวน 19 ปัจจัย 
ดังนี้ 

(1) น้ าผิวดิน      (2)  อากาศและบรรยากาศ   
(3)  เสียง      (4)  ความสั่นสะเทือน 
(5) ระบบนิเวศวิทยาทางน้ า    (6)  การคมนาคมขนส่ง  
(7)  สาธารณูปโภค     (8)  การระบายน้ าและการควบคุมน้ าท่วม  
(9)  การเกษตรกรรม     (10) การอุตสาหกรรม 
(11)  การใช้ที่ดิน     (12) เศรษฐกิจและสังคม    
(13) การโยกย้ายและเวนคืน    (14)  การสาธารณสุข  
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(15) อาชีวอนามัย     (16) การแบ่งแยก   
(17) อุบัติเหตุและความปลอดภัย   (18) สุขาภิบาล    
(19) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
 

11. 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) 
- แผนการประชุมเพื่อน าเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) 
- แผนการประชุมเพ่ือหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่ม

ย่อยครั้งที่ 2) 
- แผนการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) 

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการ 
แผนการเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ แผนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) และแผนการประชุมเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังตำรำงที่ 11-1 

โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกโครงการ (การประชุม
กลุ่มย่อยครั้งที 1) ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบทางเลือกโครงการ และข้อมูลในด้านต่างๆ
ของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณารูปแบบและแนวทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ  ซึ่งสรุปผลรายละเอียดประเด็นข้อคิดเห็น
ได้ดังตำรำงที่ 11-2 ถึง ตำรำงที่ 11-5 และรูปบรรยากาศในการประชุมได้ดังรูปที่ 11-1 ถึง รูปที่ 11-4  
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ตำรำงที่ 11-1 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 
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ตำรำงที่ 11-1 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 
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ตำรำงที่ 11-1 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 าหนด
แนวทางเลือกและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกแนวทางเลือกที่
เหมาะสมของโครงการ 

- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ได้แก่ความเป็นมาของ
โครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
แนวคิดในการก าหนดแนวทางเลือก 
ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- เพื่ อ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่ างๆ ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ โค ร ง ก า ร จ า ก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าไปใช้ประกอบ
การศึ ก ษ าโค รงก ารให้ มี ค ว าม
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

- 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. 
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ตำรำงที่ 11-2 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุม ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสว่ำงแดนดิน 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 

ประเด็นด้ำนวิศวกรรม 
1. จากแนวเส้นทางเลือกโครงการที่น าเสนอ พบว่ามี 

2 แนวทางเลือก คือแนวทางเลือกที่  2 และ
แนวทางเลือกที่ 3 ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านหวาย) 
ในต าบลสว่างแดนดิน ซึ่งไม่ได้ปรากฏไว้ในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงขอให้บริษัทที่ปรึกษา
เพิ่มเติมข้อมูลส ารวจพื้นที่ของหมู่ที่ 4 (บ้านหวาย) 
ในการศึกษาด้วย 

 
1. บริษัทที่ปรึกษาน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงข้อมูลให้มี

ความถูกต้องต่อไป 
 

ประเด็นด้ำนเศรษฐกิจกำรลุงทนุ 
1. ในการเลือกแนวเส้นทางที่ เหมาะสม เห็นควร

พิจารณาจากงบประมาณในการก่อสร้าง และ
โครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม จึงอยาก
ให้รีบด าเนินการโดยเร็ว 

 
 
 
 
 

 
1. ในการพิจารณาแนวเส้นทางที่เหมาะสม จะพิจารณา 3 ด้าน คือด้าน

วิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ปัจจัยแต่ละด้านจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนน นอกจากนี้โครงการได้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาร่วมพิจารณาประกอบการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม
ด้วย โดยบริษัทที่ปรึกษาจะท าการวิเคราะห์และประเมินผลคะแนนตาม
เกณฑ์ในด้านต่างๆ เพื่อหารูปแบบแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และ
น าเสนอกรมทางหลวงต่อไป ในกรณีค าถามเกี่ยวกับก าหนดการเริ่ม
ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนั้น ขณะนี้โครงการยังอยู่ในขั้นตอนการส ารวจ
และออกแบบรายละเอียด ซึ่งหลังจากน้ียังมีขั้นตอนการการจัดกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน การเวนคืน และการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล ฉะนั้นใน
ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนในการก่อสร้างได้ 

ประเด็นด้ำนอื่นๆ 
1. การเวนคืนที่ดินของประชาชน ทางราชการมี

กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร ในปัจจุบัน
มีที่ดินหลายแปลงที่ประชาชนน าไปจ านองเพื่อ
ประกันตัวผู้ต้องหา ท่ีดินเหล่านั้นจะได้รับสิทธิ์ใน
การเวนคืนหรือไม่  

 
1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของทางราชการจะด าเนินการภายใต้บทบัญญัติ

ของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2530 เป็นหลัก ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 3 วิธี คือ (1) การจัดซื้อ
โดยวิธีปรองดอง หรือจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ (2) การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวน คื น  (พ .ร .ฎ .) แล ะ  (3 ) ก ารออกพ ระ ราชบั ญ ญั ติ เวน คื น
อสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของ
รัฐ ในกรณีที่ดินที่จดจ านองไว้ หากท่ีดินนั้นจ าเป็นต้องเวนคืน ทางรัฐจะ
ตกลงกับผู้รับจ านองและผู้ถูกเวนคืน ตามราคาเวนคืนที่ก าหนด ซึ่งราคา
เวนคืนจะตกเป็นของผู้รับจ านองตามส่วนของภาระจ านองก่อน จากนั้น
จึงเป็นส่วนของผู้ถูกเวนคืน หรือผู้รับจ านองจะตกลงกับผู้ถูกเวนคืนเองใน
ภายหลังก็ได้ 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศกำร 

  

ผู้แทนกรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสว่ำงแดนดิน กล่ำวเปิดกำรประชุม 

  
บรรยำกำศกำรประชุม บรรยำกำศกำรประชุม 

  

ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษำน ำเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถำม 
 

รูปที่ 11-1 บรรยำกำศกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อรูปแบบทำงเลือกโครงกำร (กำรประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี1)  
วันพุธที่ 1 มิถุนำยน 2559 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสว่ำงแดนดิน 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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ตำรำงที่ 11-3 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกกำรประชุม ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยมูล 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 

ประเด็นด้ำนวิศวกรรม 
1. มีความเห็นว่าจุดเริ่มต้นโครงการ ใกล้กับตัวเมืองมาก

เกินไป อยากให้ก าหนดจุดเริ่มต้นให้ห่างกับแหล่ง
ชุมชนมากกว่าน้ี 

 
 

 

1. ในการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

- ด้านสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้มีผลกระทบต่อ ชุมชนในพื้นที่เดิม 
สถานที่ส าคัญเช่น ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ  ตลอดจนพื้นที่
อ่ อน ไหวด้ านสิ่ งแวดล้ อม  เช่น  ป่ าส งวนแห่ งชาติ  แหล่ ง
โบราณสถาน ให้น้อยท่ีสุด 

- ด้านวิศวกรรมและด้านการลงทุนก่อสร้าง จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของเส้นทางแนวใหม่จะต้องเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับทาง
หลวงในพื้นที่ และสามารถรองรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงได้
ในอนาคต  

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าจุดเริ่มต้นที่ก าหนดมีความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการรับข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป 

2. อยากให้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้
เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้อาศัย
บริเวณ  2 ข้างทาง 

 
 
 

2. ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการนี้ จะออกแบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง หรือระบบเกี่ยวกับงานอ านวยความปลอดภัยอื่นที่
จ าเป็น เช่น ป้ายจราจร หรือเครื่องหมายน าทาง เป็นต้น และจะ
ด าเนินการออกแบบให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ และ
ผู้อาศัยบริเวณ 2 ข้างทาง 

 ประเด็นด้ำนอื่นๆ 
1. หากต้องมีการเวนคืนจะมีมาตรการและขั้นตอน

อย่างไร 

 
 
 
 

 
1. ในเบื้องต้นโครงการได้มีการก าหนดเขตทางไว้ข้างละ 40 เมตร 

หากต้องมีการเวนคืนหรือต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทาง
หน่วยงานราชการจะด าเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก  ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ 3 วิธี คือ (1) การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง 
หรือจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (2) 
การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
(พ.ร.ฎ.) และ (3) การออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ 
 

 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศกำร 

  

ผู้แทนกรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยมูล กล่ำวเปิดกำรประชุม 

  
บรรยำกำศกำรประชุม บรรยำกำศกำรประชุม 

    
ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษำน ำเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถำม 

 

รูปที่ 11-2 บรรยำกำศกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อรูปแบบทำงเลือกโครงกำร (กำรประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี1)  
วันพุธที่ 1 มิถุนำยน 2559 เวลำ 13.30 น. – 16.30 น.   

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยมูล 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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ตำรำงที่ 11-4 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกกำรประชุม ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนถ่อน 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 

ประเด็นด้ำนวิศวกรรม    
1. มีความเห็นว่าแนวทางเลือกที่ 3 เป็นแนวที่ใกล้แหล่ง

ชุมชนเกินไป ซึ่งแนวที่เหมาะสมน่าจะเป็นแนวทางที่ 
1 หรือ 2 แต่แนวทางทั้ง 2 แนวนี้จะพาดผ่านทุ่งนา
เกือบทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีน้ า
ท่วมขังซ้ าซาก ดังนั้นให้ที่ปรึกษาพิจารณาออกแบบ
เกี่ยวกับทางระบายน้ าให้ เพียงพอ อย่าให้ทางที่
สร้างใหม่นี้มาขวางทางน้ า หรือเป็นสาเหตุของน้ าท่วม
ต่อไป 

 

1. แต่ละแนวทางเลือกจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามโครงการจะพิจารณาแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุตามปัจจัย
ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ,ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และ
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการออกแบบระบบ
ระบายน้ า จะมีการน าค่าทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนที่สงูสุดใน
รอบ 50 ปี มาพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ าที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง 

2. เมื่ อบริษั ทที่ ป รึกษาได้ รับฟั งความคิด เห็นของ
ประชาชนจากการประชุมในครั้งนี้แล้ว จะกลับไป
ด าเนินการออกแบบ แล้วจะมาน าเสนอให้ทราบอีก
หรือไม่ หากพื้นที่มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมหรือ
ปรับแก้แบบ เช่น ขอเพิ่มทางม้าลาย เพิ่ มป้ าย
สัญญาณ หรือไฟฟ้าแสงสว่าง จะสามารถท าได้หรือไม่ 

 

2. บริษัทที่ปรึกษาจะน าความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ ไป
ร่วมในการพิจารณาสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อน าเสนอ
ต่อกรมทางหลวง และเมื่อกรมทางหลวงเห็นชอบแนวทางเลือกที่
เหมาะสมแล้ว บริษัทที่ปรึกษาจะกลับมาน าเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป ส่วนการขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอ านวยความปลอดภัย
ในการออกแบบนั้น สามารถกระท าได้ภายใต้มาตรฐานการ
ออกแบบงานทางและสะพานของกรมทางหลวง 

 
ประเด็นด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

1. อยากให้หลีกเลี่ยงแนวเส้นทางที่มีการตัดฟันต้นไม้ 
หลีกเลี่ยงโรงเรียน วัด หรือโบราณสถาน  

 
 
 

 
1. ในการก าหนดแนวเส้นทางเลือกของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา

พิจารณาหลีกเลี่ยงโรงเรียน แหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
และพื้นที่ป่าไม้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด ซึ่งแนวทางเลือกที่น าเสนอได้พิจารณาหลีกเลี่ยงพื้นที่
เหล่านี้แล้ว  
 

 

 
 
 
 
 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรประชุม                                                        ผู้แทนกรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม 

  
   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนถ่อน กล่ำวเปิดกำรประชุม บรรยำกำศกำรประชุม 

  
บรรยำกำศกำรประชุม ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ 

  
ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษำน ำเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถำม 

 

รูปที่ 11-3 บรรยำกำศกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อรูปแบบทำงเลือกโครงกำร (กำรประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี1)  
วันพฤหัสบดทีี ่2 มิถุนำยน 2559 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.   

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนถ่อน 

 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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ตำรำงที่ 11-5 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกกำรประชุม ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสูง 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
ประเด็นด้ำนอื่นๆ 

1. ในการประชุมครั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกแนวทางที่
คิดว่าเหมาะสมได้เลยหรือไม่  

 
 
 

 
1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้น าเสนอแนวทางเลือกและ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแนวทางเลือก ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
ซึ่งประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นว่าแนวทางใดมีความ
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษา จะน าผลสรุปความ
คิดเห็นของประชาชน ไปประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งจะครอบคลุมตามปัจจัยด้าน
วิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้วย แล้วจะน าเสนอต่อกรมทางหลวงเพื่อพิจารณา จากนั้นจะ
กลับมาน าเสนอผ่านการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่
เหมาะสม ให้ประชาชนทราบในครั้งต่อไป 

 
 

2. ทางเลี่ยงเมืองสายนี้ เป็นเส้นทางตัดใหม่ ซึ่งต้องมีการ
เวนคืนที่ดินของประชาชน โครงการจะมีมาตรการและ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินอย่างไร 

 
 
 
 
 
 

2. บริษัทที่ปรึกษาจะท าการส ารวจที่ดินในบริเวณที่ถูกเวนคืน 
และจะจัดท ารายงานการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน เสนอต่อกรมทาง
หลวง ซึ่งในกระบวนการเวนคืนที่ดินนั้น หน่วยงานราชการ
จะด าเนินการตามขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก  ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ 3 วิธี คือ (1) การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง หรือ
จัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (2) 
การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน (พ.ร.ฎ.) และ (3) การออกพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรพัย์
ตกเป็นของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศกำร                                                          

  

ผู้แทนกรมทำงหลวง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสูง กล่ำวเปิดกำรประชุม 

  
บรรยำกำศกำรประชุม บรรยำกำศกำรประชุม 

  
ผู้เข้ำประชุมร่วมซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทท่ีปรึกษำน ำเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถำม 

 

รูปที่ 11-4 บรรยำกำศกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อรูปแบบทำงเลือกโครงกำร (กำรประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี1)  
วันพฤหัสบดทีี ่2 มิถุนำยน 2559 เวลำ 13.30 น. – 16.30 น.   

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสูง 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ        เอกสารประกอบการประชุม 
กรมทำงหลวง               เพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) 
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12. แผนกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่อไป 
 การด าเนินงานศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้ำนวิศวกรรม 
ส ารวจสภาพปัจจุบันตามแนวเส้นทางโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ออกแบบรายละเอียดรูปแบบ

โครงการ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสรุปผลการคาดการณ์ปริมาณและสภาพการจราจร
เพ่ือประกอบการออกแบบถนนโครงการ 

2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ด าเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่2) ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 

13.    ติดต่อและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

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

บริษัทท่ีปรึกษำ 
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 
โทรศัพท์ 0 2942 3563-5 , 0 2942 3570 โทรสาร 0 2942 3562 

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 
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