
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักส ำรวจและออกแบบ กรมทำงหลวง 

กระทรวงคมนำคม 
 

งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด 

งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร 
 ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) 

 

เอกสำรประชำสัมพันธ์ ชุดที่ 3  

ส ำนักส ำรวจและออกแบบ กรมทำงหลวง 
ถนนพระรำมหก  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2354-6668-76  โทรสำร 0-2354-1027  www.ldhighway.com 

สถำนที่ ติ ดต่ อและสอบถำม  

แผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 
 

กำรด ำเนินงำนศึกษำของโครงกำรในขั้นตอนต่อไปจะด ำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

1) ด้ำนวิศวกรรม 

ส ำรวจสภำพปัจจุบันตำมแนวเส้นทำงโครงกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก ออกแบบรำยละเอียดรูปแบบโครงกำร
รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์และสรุปผลกำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรและสภำพจรำจร เพ่ือ
ประกอบกำรออกแบบถนนโครงกำร 

2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ศึกษำสภำพแวดล้อมของพื้นที่ตำมแนวเส้นทำงโครงกำรท่ีได้รับกำรคัดเลือกแล้ว ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร 

3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

เตรียมด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยจัดกำรประชุม เพื่อหำรือมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ตลอดจนประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทที่ ป รึ กษำ  

บริษัท พี.วี.เอส.- 95 คอนซัลแต้นซ์ จ ำกัด 

บริษัทพรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 

บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 

บริษัท พี.วี.เอส.- 95 คอนซัลแต้นซ์ จ ำกัด 
เลขที่ 3 ถนนโชคชัย 4  ซอย 78  แยก 9 

แขวงลำดพรำ้ว  เขตลำดพร้ำว กรงุเทพฯ  10230 

โทรศัพท์ 0-2942-3570 โทรสำร 0-2942-3562 

E-mail : pvs95consultants@yahoo.com 

บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
เลขที่ 77 ถนนลำดพรำ้ววังหิน ซอย 76 

แขวงลำดพรำ้ว  เขตลำดพร้ำว กรงุเทพฯ  10230 

โทรศัพท์ 0-2101-8979  โทรสำร 0-2174-1109 

E-mail : wetawee919@gmail.com 

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98  

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230 

โทรศัพท์ 0-2948-6014-8 โทรสำร 0-2948-6013 

E-mail : pdc_con@yahoo.com 

mailto:pvs95consultants@yahoo.com
mailto:wetawee919@gmail.com
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ความเป็นมาของโครงการ 

ปัจจุบันทำงหลวงหมำยเลข 22 สำยอุดรธำนี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ำยหนึ่งที่ส ำคัญที่จะเชื่อมโยงประเทศ

ในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนเศรษฐกิจ และกำรค้ำชำยแดน เชื่อมต่อไปยัง

แขวงค ำม่วน ประเทศลำว จึงส่งผลให้ทำงหลวงสำยนี้มีปริมำณจรำจรเพิ่มสูงขึ้น แต่แนวเส้นทำงสำยนี้ในบำงช่วง ยังคงวิ่งผ่ำน

เข้ำตัวเมือง ท ำให้เกิดปัญหำจรำจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งแนวเส้นทำงในพื้นที่อ ำเภอสว่ำงแดนดินมีสภำพเขตทำง

แคบ มีข้อจ ำกัดในกำรขยำยช่องจรำจร ดังนั้น กำรพิจำรณำก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ

กำรจรำจรและอุบัติเหตุดังกล่ำว รวมทั้งช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง  

ดังนั้น กรมทำงหลวง จึงได้ว่ำจ้ำงบริษัท  พี.วี.เอส-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ำกัด   บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ 

จ ำกัด  และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ให้ด ำเนินงำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด

งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ)  
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อน ำเสนอข้อมูลโครงกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเหตุผลและควำมจ ำเป็น

ของโครงกำร วัตถุประสงค์ของโครงกำร ขอบเขตกำรด ำเนินกำรศึกษำ แนวคิดกำรก ำหนดรูปแบบแนวเส้นทำงเลือกของ

โครงกำรเบื้องต้น รูปแบบเบื้องต้นในกำรพัฒนำโครงกำร รำยละเอียดของวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำโครงกำรในด้ำนต่ำงๆ  

2) เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อภำพรวมของโครงกำร รูปแบบเบื้องต้นในกำรพัฒนำโครงกำร ตลอดจนสภำพปัญหำ 

อุปสรรคที่ควรหลีกเลี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรศึกษำ ส ำรวจ และออกแบบรำยละเอียดโครงกำรรวมทั้ง รับฟัง

ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำโครงกำร 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
1. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทำง ช่วยลดระยะเวลำเดินทำงประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำง ตลอดจนรองรับปริมำณจรำจรที่จะเพ่ิมขึ้นในอนำคต 

2. เพ่ือบรรเทำควำมแออัดของกำรจรำจรจำกรถขนบรรทุกที่ผ่ำนเข้ำ อ.สว่ำงแดนดิน  

3. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ำยทำงหลวงหมำยเลข 22 – ทำงหลวงหมำยเลข 2091 – ทำงหลวงหมำยเลข 2280 อ.สว่ำง

แดนดิน ไปยัง จ.อุดรธำนี, จ.บึงกำฬ , จ.สกลนคร ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

4. เพื่อสนับสนุนศักยภำพกำรขยำยพื้นที่กำรค้ำกำรลงทุนในกำรรองรับกำรส่งออกและกำรน ำเข้ำสินค้ำระหว่ำง

ประเทศ ตำมนโยบำยด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งเสริมนโยบำยและแนวทำงควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  
 

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จำกกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของแนวเส้นทำงโครงกำรทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง   อ.สว่ำงแดนดิน  
(ด้ำนเหนือ) ต่อปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 37 ปัจจัย พบว่ำแนวเส้นทำงโครงกำรมีปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส ำคัญจะน ำมำศึกษำวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขัน้รำยละเอียด (EIA) จ ำนวน 19 ปัจจัย ดังนี้ 

 
 

 
 

(8) กำรระบำยน้ ำและกำรควบคุมน้ ำท่วม   
(9) กำรเกษตรกรรม 
(10) กำรอุตสำหกรรม 
(11) กำรใช้ที่ดิน 
(12) เศรษฐกิจและสังคม 
(13) กำรโยกย้ำยและเวนคืน 
(14) กำรสำธำรณสุข 
 

 
 

 
 

(1) น้ ำผิวดิน 
(2) อำกำศและบรรยำกำศ 
(3) เสียง 
(4) ควำมสั่นสะเทือน 
(5) ระบบนิเวศวิทยำทำงน้ ำ 
(6) กำรคมนำคมขนส่ง 
(7) สำธำรณูปโภค 

(15) อำชีวอนำมัย 
(16) กำรแบ่งแยก 
(17) อุบัติเหตุและควำมปลอดภัย 
(18) สุขำภิบำล 
(19) ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี 
 

แนวทำงเลือก กม. สถำนท่ีส ำคัญ ระยะห่ำงจำกแนวเสน้ทำง (ม.) ต ำแหน่ง 

แนวทำงเลอืก A 

0+000 วัดป่ำบ้ำนง่อน 349 ซ้ำย 
0+208 โรงเรียนบ้ำนงอ่นหนองพระเนำว์มติรภำพที ่126 (มัธยม) 158 ซ้ำย 
0+389 ชุมชนบ้ำนง่อน 499 ขวำ 
0+436 วัดรำชำธวิำส 347 ขวำ 
1+053 ชุมชนบ้ำนดอนกลำง 467 ขวำ 
2+656 ส ำนักสงฆ์วเิวกธรรมคูณ 352 ซ้ำย 
2+699 โรงเรียนบ้ำนโพนสูง 322 ขวำ 
3+070 ชุมชนบ้ำนโพนสูง 451 ขวำ 
3+401 วัดศรีสะอำดธำรำม 389 ขวำ 
5+120 โรงเรียนบ้ำนหนองตำล 498 ขวำ 
5+171 ชุมชนบ้ำนหนองตำล 345 ขวำ 

แนวทำงเลอืก B 

0+000 วัดป่ำบ้ำนง่อน 349 ซ้ำย 
0+208 โรงเรียนบ้ำนงอ่นหนองพระเนำว์มติรภำพที ่126 (มัธยม) 158 ซ้ำย 
0+398 ชุมชนบ้ำนง่อน 499 ขวำ 
0+436 วัดรำชำธวิำส 347 ขวำ 
1+053 ชุมชนบ้ำนดอนกลำง 467 ขวำ 
2+528 โรงเรียนบ้ำนโพนสูง 296 ซ้ำย 
2+561 ชุมชนบ้ำนดอนธงชัย 482 ขวำ 
2+760 ชุมชนบ้ำนโพนสูง 350 ซ้ำย 
2+882 วัดศรีสะอำดธำรำม 519 ซ้ำย 
4+285 โรงเรียนบ้ำนหนองตำล 530 ซ้ำย 
5+041 วัดจิตตภำวนั 82 ขวำ 

แนวทำงเลอืก C 

0+000 วัดป่ำบ้ำนง่อน 349 ซ้ำย 
0+208 โรงเรียนบ้ำนงอ่นหนองพระเนำว์มติรภำพที ่126 (มัธยม) 158 ซ้ำย 
0+706 วัดรำชำธวิำส 240 ขวำ 
0+984 ชุมชนบ้ำนง่อน 328 ขวำ 
1+011 ชุมชนบ้ำนดอนกลำง 337 ซ้ำย 
2+275 วัดชัยมงคล 516 ซ้ำย 
3+314 วัดธำตุวังเวิน 219 ขวำ 
3+404 ชุมชนบ้ำนดอนวังเวิน 434 ขวำ 
4+279 วัดจิตตภำวนั 263 ซ้ำย 
5+593 วัดเวฬุวันสว่ำงธรรม 195 ขวำ 

พื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ส ำหรับโครงกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง    
อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ) ได้ประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไปที่สนใจในโครงกำร
ได้รับทรำบข้อมูล ค ำชี้แจง และเหตุผล ตลอดจนได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อโครงกำรต้ังแต่เร่ิมต้น จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนกำรศึกษำ 
โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำได้ดังนี้ 

งานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

10 

แนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น 
 

รูปแบบทำงหลวงโครงกำร : ก ำหนดมำตรฐำนและองค์ประกอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวง ดังนี้ 

 เขตทำงหลวงเบื้องต้นก ำหนดไว้ 80 เมตร 

 จ ำนวน 4 ช่องจรำจร กว้ำงช่องจรำจรช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทำงด้ำนซ้ำย 2.50 เมตร และไหล่ทำงด้ำนขวำ 1.50 
เมตร รูปแบบกำรจัดกำรจรำจรเป็นแบบแบ่งแยกทิศทำง  

 เกำะกลำงเป็นแบบกดร่อง (DEPRESSED MEDIAN) กว้ำง 10.00 เมตร 
 กำรส ำรวจพื้นท่ีเพื่อก ำหนดพื้นท่ีศกึษำ รวบรวม ตรวจสอบ

และวิเครำะห์ข้อมลู ข้อจ ำกัดของกำรใช้พื้นที ่

กำรน ำเสนอภำพรวมของโครงกำร 

กำรก ำหนดแนวเส้นทำงเลือกเบื้องต้นและรูปแบบเบื้องต้น
ในกำรพัฒนำโครงกำร 

สรุปผลกำรคัดเลือกแนวเส้นทำงที่เหมำะสมของโครงกำร 

กำรออกแบบรำยละเอียดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

จัดท ำแบบรำยละเอียดและรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นข้อเสนอแนะ และสรุปผล
โครงกำร 

กำรเข้ำพบเพื่อปรึกษำหำรือ :  ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 15  กุมภำพันธ์ 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเป็นมำของ
โครงกำร วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำโครงกำร พื้นที่ศึกษำ
โครงกำร กำรก ำหนดพื้นที่ศึกษำและรูปแบบโครงกำร เพื่อสรุปแนวคิด ขอบเขต
กำรศึกษำข้อจ ำกัดด้ำนต่ำง ๆ และแผนกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
โดยเข้ำพบผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรระดับอ ำเภอ (อ ำเภอสว่ำงแดนดิน) และผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

กำรประชุมปฐมนิเทศโรงกำร :  ด ำเนินกำรเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษำยน พ.ศ.2559 เวลำ 
09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในกำรนี้ นำยคุม
พล  บรรเทำทุกข์   รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร ให้เกียรตเิป็นประธำนในพิธี  มี
ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 218 คน 

กำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อแนวเส้นทำงเลือกโครงกำร (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) :  
ด ำเนินกำรเมื่อช่วงวันที่ 1-2 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 246 คน 
เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินกำรศึกษำ แนวเส้นทำงเลือก และเกณฑ์กำรคัดเลือก
เพื่อน ำมำประกอบกำรคัดเลือกแนวเส้นทำงเลือกที่เหมำะสมของโครงกำร 

กำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหำรือมำตรกำรป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) 

กำรประชุมสรุปผลกำรศึกษำโครงกำร (สัมมนำครั้งที 3) 

เส้นทางที่เหมาะสมกับโครงการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดแนวเส้นทางเลือกโครงการ 
แนวเส้นทำงโครงกำรเป็นแนวทำงตัดใหม่ เพื่อเป็นทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน ในกำรศึกษำได้พิจำรณำแนวเส้นทำงที่มีควำมเป็นไป

ได้และครอบคลุมควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม ด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุน และด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจำรณำประกอบกับแผนที่ภำพถ่ำยทำง

อำกำศ หลีกเลี่ยงแนวเส้นทำงที่ผ่ำนพื้นที่ ที่มีผลกระทบเชิงกำยภำพ พื้นที่โบรำณสถำน โดยมีระยะทำงที่สั้น 

 

สรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับโครงการ 
จำกผลกำรพิจำรณำเปรียบเทียบแนวเส้นทำงเลือก เพื่อหำแนวที่มีควำมเหมำะสมที่สุด จำกข้อมูลทั้ง 3 แนวเส้นทำงเลือก พบว่ำ แนว

ทำงเลือก B มีควำมเหมำะสมที่สุด  ส ำหรับโครงกำรทำงหลวงขนำด 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมือง อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนเหนือ)  ซึ่งจะได้น ำไปใช้ใน
กำรศึกษำออกแบบขั้นรำยละเอียดและใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรำยละเอียด (EIA)  เพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  รวมถึงศึกษำข้อจ ำกัดต่อกำรก ำหนดรูปแบบด้ำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง ต่อไป 

 

 

ด้านวิศวกรรมและการจราจร (35) 
 วิศวกรรมและจรำจร 
 ปริมำณจรำจรที่คำดวำ่จะใช้เส้นทำงในอนำคต 
 กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
 กำรประหยัดเวลำในกำรเดินทำง 
 ควำมเหมำะสมทำงด้ำนเรขำคณิต  

 

ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (30) 
 ค่ำก่อสร้ำง 

 ค่ำเวนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ  

ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (35) 
 ผลกระทบต่อน้ ำผิวดิน 

 ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวทำง
สิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบต่อกำรโยกย้ำยเวนคืนท่ีดิน 

 ผลกระทบต่อกำรแบ่งแยกชุมชน 

หลักเกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกโครงการ 
 การก าหนดจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสดุโครงการ 

จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของโครงกำร มีแนวคิดในกำรก ำหนดดังนี้    

 ด้ำนสิ่งแวดล้อม ก ำหนดให้มีผลกระทบต่อ ชุมชนในพื้นที่เดิม สถำนที่ส ำคัญเช่น ศำสนสถำน หน่วยงำนรำชกำร  ตลอดจนพื้นที่
อ่อนไหวด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น ป่ำสงวนแห่งชำติ แหล่งโบรำณสถำน  ให้น้อยที่สุด 

 ด้ำนวิศวกรรมและด้ำนกำรลงทุนก่อสร้ำง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทำงแนวใหม่จะต้องเช่ือมโยงเป็นโครงข่ำยกับทำงหลวงใน
พื้นที่ และสำมำรถรองรับกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงได้ในอนำคต 

 

แนวทางเลือก A : จำกจุดเริ ่มต้นโครงกำร กม.74+120 บนทำงหลวง

หมำยเลข 22  มุ่งไปทำงทิศเหนือ ผ่ำนบริเวณหลังโรงเรียนบ้ำนง่อนหนองพะเนำว์

มิตรภำพที่ 126 แนวเส้นทำง ผ่ำนทุ่งนำ ผ่ำนบ้ำนง่อน บ้ำนดอนกลำง บ้ำนดอนธงชัย 

บ้ำนโพนสูง จำกนั้นแนวเส้นทำงจะมุ่งไปทำงด้ำนทิศตะวันออก ไปตัดกับทล. 2091  
และทล. 2280  ผ่ำนที่ดินรกร้ำง สลับสวนยำงพำรำและทุ่งนำ ผ่ำนบ้ำนหวำย ผ่ำน
บ้ำนหนองชำด  จำกนั้นแนวเส้นทำงมุ่งลงทำงด้ำนทิศใต้ ไปตัดกับห้วยจอมศรี และมำ
บรรจบกับทล. 22 จุดสิ้นสุดโครงกำรที่ กม.82+928  อยู่ห่ำงจำก ศูนย์รถยนต์ฮอนด้ำ 
200 เมตร ระยะทำงรวมประมำณ 15.347 กิโลเมตร 

 

แนวทางเลือก B : จุดเริ่มต้นอยู่ที่ กม.74+120 ต่อจำกนั้นแนวเส้นทำงทับกับ
แนวเส้นทำงเลือก A ไปจนถึงบ้ำนดอนกลำง ประมำณ 1.50 กิโลเมตร จำกนั้นทิศทำงมุ่ง
ไปทำงทิศตะวันออก ผ่ำนระหว่ำงชุมชนบ้ำนดอนธงชัย และชุมชนบ้ำนโพนสูง ผ่ำนบ้ำน
หนองตำล และไปตัดกับทล. 2091 บริเวณด้ำนทิศเหนือของวัดจิตตภำวัน และตัดทล. 
2280   ผ่ำนที่ดินรกร้ำง สลับสวนยำงพำรำ ผ่ำนบ้ำนหวำย  ผ่ำนบ้ำนหนองชำด  จำกนั้น
แนวเส้นทำง มุ ่งลงทำงด้ำนทิศใต้ ไปตัดกับห้วยจอมศรี และมำบรรจบกับทล. 22 
จุดสิ้นสุดโครงกำรที่ กม.82+928 ระยะทำงรวมประมำณ 14.029 กิโลเมตร 

แนวทางเลือก C : จุดเริ่มต้นอยู่ ต่อจำกนั้นแนวเส้นทำงทับกับแนวทำงเลือก 

A และ B ประมำณ 0.50 กิโลเมตร จำกนั้นแนวเส้นทำงมุ่งไปทำงทิศตะวันออก ผ่ำน
ระหว่ำงชุมชนบ้ำนง่อน และชุมชนบ้ำนดอนกลำง และมุ่งขึ้นทำงทิศเหนือ ไปตัดกับ 
ห้วยวังเวิน จำกนั้นแนวเส้นทำงมุ่งไปทำงทิศตะวันออก ไปตัดทล. 2091 และทล. 2280 

ตำมล ำดับ ต่อจำกนั้นแนวเส้นทำงทับกับแนวทำงเลือก A และ B จนสิ้นสุดโครงกำรที่
ทล. 22 ที่ประมำณ กม.82+928 ระยะทำงรวมประมำณ 13.111 กิโลเมตร 

 

แนวเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับโครงการ 
 


