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

 
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
จากการตรวจสอบพื้นท่ีโครงการในเบื้องต้นพบว่า 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) 

 
อย่างไรกต็าม รูปแบบการพัฒนาโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  ดังนั้นกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารของ
โครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้โครงการมีรูปแบบการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่มากที่สุด  และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด  ซึ่งครั้งนี้ได้
จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โดยมี
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วัตถุประสงค์ของการประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วยเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการด าเนินการศึกษา 
แนวคิดการก าหนดรูปแบบแนวเส้นทางเลือกของโครงการเบื้องต้น รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ 
รายละเอียดของวิธีการด าเนินการศึกษาโครงการในด้านต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่อภาพรวมของโครงการ 
รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนสภาพปัญหา อุปสรรคที่ควรหลีกเลี่ยงและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการศึกษา ส ารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ของกำรโครงกำร 
 
1) ส ารวจและออกและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านทิศเหนือ) 

ให้มีมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ที่กรมทางหลวงก าหนดถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจและสังคม 

2) ประเมินราคาค่างานทุกงาน ทุกรายการที่เป็นราคาปัจจุบันเพ่ือรวมยอดเป็นค่างานก่อสร้างทั้งหมด 
3) จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพ่ือการประกวดราคา 

 
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)โดยจุดเริ่มต้นอยู่บนทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณกม. 74+000 ไปบรรจบกับทาง
หลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม.83+000 ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี ต าบลสว่างแดนดิน ต าบลบ้านถ่อน ต าบลโพนสูง และ
ต าบลทรายมูล อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังตำรำงที่ 4-1 และ รูปที่ 4-1 
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ตำรำงที่ 4-1 พื้นที่ศึกษำโครงกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด  
งำนส ำรวจและออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงเลี่ยงเมืองสว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน (ด้ำนทิศเหนือ) 

 

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน 

สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 1. หมู่ 2 บ้านง่อน 
2. หมู่ 3 บ้านสนามชัย 
3. หมู่ 4 บ้านหวาย 
4. หมู่ 5 บ้านดอนวังเวิน 
5. หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ 
6. หมู่ 10 บ้านหนองชาด 
7. หมู่ 13 บ้านดงสวรรค์ 
8. หมู่ 15 บ้านดอนธงชัย 
9. หมู่ 13 บ้านหนองชาดทรายทอง 
10. หมู่ 26 บ้านง่อนใหม่ 
 

บ้านถ่อน 
 

1. หมู่ 3 บ้านหนองตาล 
2. หมู่ 10 บ้านโคกเจริญ 
 

โพนสูง 1. หมู่ 1 บ้านโพนสูง 
2. หมู่ 5 บ้านค้อ 
 

ทรายมูล 1. หมู่ 7 บ้านหนองกุง 
 

1 จังหวัด  1 อ ำเภอ 4 ต ำบล 15 หมู่บ้ำน 
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จุดเริ่มต้นโครงการ 

ประมาณ กม.74+000 

จุดสิ้นสุดโครงการ 

ประมาณ กม.83+000 
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พื้นที่ศึกษำโครงกำร 
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รูปที่ 4-1 พื้นที่ศึกษำโครงกำร 
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5. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1) ส ำรวจเก็บข้อมูลปริมำณจรำจรและวิเครำะห์ปริมำณจรำจรบนทางหลวงและทางแยกรวมถึง
โครงข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินปริมาณจราจร คาดการณ์ปริมาณจราจร และวิเคราะห์
สภาพการจราจรทั้งในปีปัจจุบันและอนาคตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

2) ส ำรวจรำยละเอียดภูมิประเทศ แนวทาง แนวระดับ สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และรายละเอียด
อ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

3) ส ำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ วัสดุโครงสร้างชั้นทางถนนเดิมและแหล่งวัสดุ พร้อมทั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติของวัสดุที่จ าเป็นส าหรับการออกแบบรายละเอียดของทางหลวงและโครงสร้างต่างๆ เพ่ือเสนอแนะ
วิธีการออกแบบและก่อสร้างที่เหมาะสมส าหรับโครงการ 

4) งำนออกแบบรำยละเอียดงำนทำง ได้ก าหนดมาตรฐานการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
ของกรมทางหลวงขนาดเขตทาง 80 เมตร ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้าน
ซ้ายกว้าง 2.50 เมตรส่วนไหล่ทางด้านในความกว้างข้ึนอยู่กับรูปแบบเกาะกลาง ทั้งนี้จะก าหนดแนวเส้นทางเลือก
ของโครงการไม่น้อยกว่า 3 เส้นทาง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบความเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 
วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งออกแบบรูปตัด ทางแยก ทางขนาน ทางข้าม ทางลอด เครื่องหมาย
และป้ายจราจร รวมถึงงานระบบอ านวยความปลอดภัย งานระบบไฟฟ้า งานด าเนินการทางด้านสิ่ ง
สาธารณูปโภค การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุและ
งานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพื่อก าหนดแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรับโครงการ  

5) งำนออกแบบรำยละเอียดทำงแยก ออกแบบทางแยกบริเวณโครงการกับจุดตัดทางหลวง รวมทั้ง
รูปแบบโครงสร้าง พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบในด้านราคาก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของทางแยก เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกก่อนที่จะด าเนินการออกแบบในรายละเอียดโครงการ 

6) งำนออกแบบโครงสร้ำงช้ันทำง วิเครำะห์เสถียรภำพและกำรทรุดตัวของคันทำง (ถ้ำมี) ออกแบบ
โครงสร้างชั้นทางให้รองรับน้ าหนักและปริมาณจราจรตามลักษณะการใช้งานของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ได้รูปแบบ
ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

7) งำนออกแบบโครงสร้ำงสะพำน โครงสร้ำงทำงแยกต่ำงระดับ อำคำรระบำยน้ ำและโครงสร้ำง
อ่ืนๆ (ถ้ำมี) ออกแบบทางหลวง โครงสร้างสะพาน และอาคารระบายน้ า โดยค านึงถึงความสามารถในการระบายน้ า
ของโครงสร้างไม่ให้เกิดการกีดขวางล าน้ า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดของกรมทางหลวง 

8) งำนด ำเนินกำรทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก
จะเป็นการวิเคราะห์แนวทางเลือกเบื้องต้นโดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อมที่
คาดว่ามีนัยส าคัญและมีความแตกต่าง โดยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) ด้วยวิธี Matrix ช่วงที่
สองการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยยึดถือแนวทาง
ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง (Guidelines for Preparation 
of Environmental Impact Statement of A Road Scheme : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2553)  
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9) งำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประกอบด้วย การด าเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการได้
รับทราบข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผล ตลอดจนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการศึกษา โดยครอบคลุมแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
โดยครอบคลุมแผนการด าเนินงานดังรูปที่ 5-1  

- แผนประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แผนการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ  
- แผนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)  
- แผนการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) 
- แผนการประชุมเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางท่ีเหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)  
- แผนการประชุมเพ่ือหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) 
- แผนการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รูปที่ 5-1 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

 

 

กำรประชุมสรุปผลกำรศึกษำโครงกำร  
(สัมมนำครั้งที่ 3)  

 

กำรประชุมสัมมนำเพื่อเสนอผลกำรคัดเลือก
แนวเส้นทำงที่เหมำะสม  

(สัมมนำครั้งที่ 2 ) 
 

 

 

กำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหำรือ 
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) 

 

กำรเข้ำพบเพื่อปรึกษำหำรือ 
 

 

 
 

กำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร 
(สัมมนำครั้งที่ 1) 

 

เร่ิมกำรด ำเนินกำรศึกษำ ส ำรวจ และออกแบบรำยละเอียดโครงกำร 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำรศึกษำ ส ำรวจ และออกแบบรำยละเอียดโครงกำร 

กำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
ต่อรูปแบบทำงเลือกโครงกำร 

(กำรประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ) 
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6. สภำพปัจจุบันและข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จากสภาพปัจจุบันในพ้ืนที่โครงการเป็นที่ราบทั้งหมด ตัดผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยบริเวณจุดเริ่มต้น

โครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 22 ประมาณ กม.74+000 แนวเส้นทางจะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2091 
ทางหลวงหมายเลข 2280 และถนนท้องถิ่น ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม. 83+000 ซึ่ง
เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ  ทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่โครงการและตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมใน
เบื้องต้น สรุปได้ดังตำรำงท่ี 6-1 

ตำรำงท่ี 6-1 ผลกำรส ำรวจพื้นที่โครงกำรและตรวจสอบข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น 
ปัจจัยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สรุปผลกำรตรวจสอบข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

1) พื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

 พื้นที่ศึกษาโครงการพบว่ามีพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงจีน ป่าดงเชียงโม ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ต าบลสว่างแดนดิน และต าบลโพนสูง เนื้อท่ีรวมประมาณ 30,625 ไร ่

 พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ตัดผ่านพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 5 มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบ
หรือลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม
โดยเฉพาะท านาและกิจกรรมอื่นๆ  

2) พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับ
ผลกระทบ (Sensitive area)
เช่น แหล่งชุมชน สถานศึกษา 
ศาสนสถาน สถานพยาบาล 
สถานท่ีราชการ และสถานท่ีที่มี
ความส าคญัต่อชุมชน 

 พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ (Sensitive area) ในพื้นที่ศึกษาโครงการ
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อ าเภอสว่างแดนดิน ต.สว่างแดน ต.บ้านถ่อน ต.โพน
สูง และ ต.ทรายมูล ประกอบด้วย 
- ชุมชน            จ านวน 7  แห่ง 
- สถานศึกษา     จ านวน  4  แห่ง   
- ศาสนสถาน     จ านวน  5   แห่ง 
- สถานพยาบาล  จ านวน  1  แห่ง  

3) การเวนคืนที่ดินและโยกย้าย  พื้นทีส่่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และบ้านพักอาศัย  
4) อุทกวิทยา / แหล่งน้ า  แหล่งน้ าผิวดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ ได้แก่ ห้วยยาง ห้วยเสียว ห้วยศาลจอด 

ห้วยหนองยาง ห้วยปลาหาง ห้วยทุ่งปลากัดห้วย เป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าสงคราม
ตอนบน ซึ่งมีความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมและความเป็นอยู่
ของราษฎรในพื้นที่  

5) พื้นที่ท่องเที่ยว และ                    
แหล่งโบราณสถานและ
ประวัติศาสตร ์

 ในพื้นที่ศึกษาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ แต่พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโบราณสถานและโบราณคดีที่ส าคัญ 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  
- ธาตุวัดบ้านวังเวิน (วัดธาตุดอนวังเวิน) 
- แหล่งโบราณคดีบ้านง่อน 
- แหล่งโบราณคดีแหล่งนายเพชร-นายวงศ์ 
- แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย  
- เจดีย์หิน 

     หมายเหตุ : ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดให้โครงการทางหลวงที่พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง
โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในรัศมี 2 กิโลเมตร 
ต้องด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
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7. แนวคิดเบื้องต้นในกำรพัฒนำโครงกำร 

7.1 กำรก ำหนดจุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุดโครงกำร 
ในการก าหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของโครงการ มีแนวคิด ในการก าหนดดังนี้   ด้านสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดให้มีผลกระทบต่อ ชุมชนในพ้ืนที่เดิม สถานที่ส าคัญเช่น ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ  ตลอดจนพ้ืนที่
อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ แหล่งโบราณสถาน  ให้น้อยที่สุด  

 ในด้านวิศวกรรมและด้านการลงทุนก่อสร้าง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางแนวใหม่จะต้อง
เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับทางหลวงในพ้ืนที่  และสามารถรองรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงได้ในอนาคต 
ระยะห่างของเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด อยู่ไม่ไกลจนเกินไป ท าให้ระยะทางโครงการยาวขึ้น ซึ่งมีผลต่อมูลค่า
การก่อสร้างและการเลือกใช้เส้นทาง ของผู้ใช้ทาง  

 จากได้ส ารวจที่ตั้งโครงการ บนทางหลวงหมายเลข 22  ช่วงที่ผ่าน อ.สว่างแดนดิน เพ่ือก าหนด 
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ มีความเห็นว่า จุดเริ่มต้นโครงการควรอยู่ที่ บริเวณหลังโรงเรียนบ้านง่อนหนอง
พะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ใกล้สะพานห้วยยาง ประมาณ กม.74+000 บนทางหลวงหมายเลข 22 และจุดสิ้นสุด
โครงการควรอยู่ที่บริเวณบ้านหนองไผ่  ประมาณ กม.83+000 บนทางหลวงหมายเลข 22  ใกล้ศูนย์รถยนต์
ฮอนด้า โดยให้เหตุผลชี้แจงประกอบ ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) ช่วง กม.65+000 – กม.74+000 บนทางหลวงหมายเลข 22 ด้านซ้ายทาง เป็นป่าสงวน 
           แห่งชาติ ป่าดงจีน ป่าดงเชียงโม ดังแสดงใน รูปที่ 2.6-1 ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
    2)  ช่วง กม.72+750 – กม.73+500 บนทางหลวงหมายเลข 22 ด้านซ้ายทาง เป็นบริษัท    
           ห้างร้านขนาดใหญ่ และ ที่กม.73+500 ด้านขวาทาง เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
    3)  ช่วง กม.73+750 – กม.74+000 บนทางหลวงหมายเลข 22 ด้านซ้ายทาง เป็นโรงเรียน 
            บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 
    4)  ที ่กม.74+500 ด้านซ้ายทาง เป็นชุมชนบ้านง่อน และเรื่อยไปทางทิศตะวันออก จนถึงตัว   อ.

สว่างแดนดิน ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง บนทางหลวงหมายเลข 22  เป็นย่านชุมชน ห้างร้าน โรงงาน สลับ
สถานที่ราชการ  ตลอดสองข้างทาง 

      5)  ช่วง กม.79+750 – กม.82+750 บนทางหลวงหมายเลข 22  เป็นย่านชุมชน หน่วยงาน
ราชการ ห้างร้าน ฯ ตลอดสองข้างทาง อาทิเช่น โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดน
ดิน  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ เป็นต้น 

ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประมาณ กม.74+000 บริเวณหลังโรงเรียนบ้านง่อนฯ เป็น
ช่องว่างที่มีพ้ืนที่เพียงพอ ส าหรับการพัฒนาทางแยก และโครงข่ายในอนาคต หากเลื่อนออกไปทางด้านทิศ
ตะวันตก จะมีข้อจ ากัดเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ บริษัท ห้างร้านและ โรงงานอุตสาหกรรม  และหากเลื่อนออกไป
ทางด้านทิศตะวันออกจะเข้าเขตเมือง ซึ่งเป็นย่านชุมชน ห้างร้าน โรงงาน สลับสถานที่ราชการ  ตลอดสองข้าง
ทาง ดังนั้นจุดเริ่มต้นโครงการ กม.74+000 จึงมีความเหมาะสมที่สุด  



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ         
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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 ส าหรับ จุดสิ้นสุดของโครงการ จะเห็นว่าช่วง กม.79+750 – กม.82+750 ตลอดสองข้างทาง เป็นย่าน
ชุมชน หน่วยงานราชการ และห้างร้าน ฯ เพ่ือให้ระยะห่างของเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ อยู่ไม่ไกลกัน
จนเกินไป ท าให้ระยะทางโครงการยาวขึ้น ซึ่งมีผลต่อมูลค่าการก่อสร้างและการเลือกใช้เส้นทาง ของผู้ใช้ทาง 
ดังนั้นจุดสิ้นสุดของโครงการที่ กม.83+000 จึงมีความเหมาะสมที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 กำรก ำหนดแนวเส้นทำงเลือกโครงกำร  
 
7.2.1 หลักเกณฑ์ กำรก ำหนดแนวเส้นทำงโครงกำร 
1) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกให้มีรูปแบบงานทางด้านเรขาคณิตให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

ทั้งรูปแบบแนวทางราบและแนวทางดิ่ง 
2) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกให้มีระยะแนวเส้นทางท่ีสั้นที่สุด เพ่ือประหยัดงบประมาณก่อสร้าง 
3) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกโดยค านึงถึงวิธีการก่อสร้างที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่และสามารถด าเนินการ

ก่อสร้างได้จริง  
4) ก าหนดแนวเส้นทางเลือกโดยหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อชุมชน เช่น ศาสนสถาน วัด/มัสยิด 

สถานศึกษาโรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และชุมชนที่มีอยู่เดิม เป็นต้น เพ่ือให้มีผลกระทบ
น้อยที่สุด 

5) แนวเส้นทางเลือกท่ีก าหนดจะพิจารณาถึงสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอน และค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 

จุดเริ่มต้นโครงกำรประมำณ กม.74+000 จุดสิ้นสุดโครงกำรประมำณ กม.83+000 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ         
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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7.2.2 แนวเส้นทำงเลือกของโครงกำร 
 1) แนวเส้นทำงเลือกท่ี 1 (A)  :  ระยะทำงประมำณ 15.347 กิโลเมตร 
  จุดเริ่มต้นโครงการน่าจะอยู่ที่ประมาณ กม.74+000 บนทางหลวงหมายเลข 22  บริเวณบ้าน
งอนแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ผ่านบ้านดอนกลาง บ้านดอนธงชัย ผ่านส านักสงฆ์วิเวกธรรมคูณ 
ไปตัดกับห้วยเสียว ห้วยศาลจอด ผ่านบ้านหนองตาล และตัดกับทางหลวงหมายเลข 2091  และตัดกับทางหลวง
หมายเลข 2280 ผ่านที่ดินรกร้าง สลับสวนยางพาราและทุ่งนา ไปตัดกับห้วยทุ่งปลากัด ผ่านบ้านหวาย ผ่านด้าน
เหนือของวัดสิมมาค าแสงสว่างธรรม ผ่านชุมชนบ้านหนองชาด ผ่านหลังวัดป่าหนองชาด ผ่านบ้านหนองไผ่ ไป
บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม.83+000 อยู่ห่างจาก ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า 200 เมตร 
 ผลการตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมของแนวเส้นทางนี้  พบว่า แนวเส้นทางมีแหล่ง
โบราณสถาน/โบราณคดีในรัศมี 2 กิโลเมตร จ านวน 5 แห่ง นอกจากนี้ในรัศมี 500 เมตร มีพ้ืนที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 4 แห่ง สถานศึกษา 2 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง แสดง
รายละเอียดดังตำรำงท่ี 6-1 และรูปที่ 7.2-3 
 2) แนวเส้นทำงเลือกท่ี 2 (B) :  ระยะทำงประมำณ 14.029 กิโลเมตร  
  จุดเริ่มต้นอยู่ที่เดียวกับแนวเส้นทางเลือกท่ี 1 จนถึงบ้านดอนกลาง แล้วผ่านบ้านดอนธงชัย บ้าน
โพนสูง ทุ่งนา ไปตัดกับห้วยหนองยาง ห้วยศาลจอด ผ่านบ้านหนองตาล ทุ่งนา และไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 
2091 ผ่านบริเวณข้างวัดจิตตภาวัน ผ่านทุ่งนาไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 2280 ตัดกับห้วยทุ่งปลากัด บ้าน
หวาย จากนั้นแนวเส้นทางทับกับแนวเส้นทางเลือกที่ 1 จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม.
83+000 อยู่ห่างจาก ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า 200 เมตร  

ผลการตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมของแนวเส้นทางนี้ พบว่า แนวเส้นทางมีแหล่ง
โบราณสถาน/โบราณคดีในรัศมี 2 กิโลเมตร จ านวน 5 แห่ง นอกจากนี้ในรัศมี 500 เมตร มีพ้ืนที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 4 แห่ง สถานศึกษา 2 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง แสดง
รายละเอียดดังตำรำงท่ี 6-1 และรูปที่ 7.2-3 
 3) แนวเส้นทำงเลือกท่ี 3 (C) : ระยะทำงประมำณ 13.111 กิโลเมตร 
  จุดเริ่มต้นที่เดียวกับแนวเส้นทางเลือกที่ 1 แนวเส้นทางเลือกทับกับแนวเส้นทางเลือกที่ 2 
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่านพ้ืนที่บ้านง่อน และอ้อมด้านหลังวัดชัย
มงคลไปทางทิศเหนือ ผ่านห้วยวังเวิน และอ้อมไปทางด้านหลังวัดธาตุวังเวิน ไปตัดทางหลวงหมายเลข 2091 ทาง
ทางหลวงหมายเลข 2280 ตามล าดับต่อจากนั้นแนวเส้นทางทับกับแนวเส้นทางเลือกที่ 2 จนสิ้นสุดโครงการซึ่ง
บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ประมาณ กม.83+000 อยู่ห่างจาก ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า 200 เมตร  

ผลการตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมของแนวเส้นทางนี้ พบว่า แนวเส้นทางมีแหล่ง
โบราณสถาน/โบราณคดีในรัศมี 2 กิโลเมตร จ านวน 5 แห่ง นอกจากนี้ในรัศมี 500 เมตร มีพ้ืนที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 3 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง แสดงรายละเอียดดังตำรำงที่ 6-1 
และรูปที่ 7.2-3 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ                        
กรมทำงหลวง                                                   เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มยอ่ย (ครั้งที่ 1) 
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รูปที่ 7.2-1 แนวทำงเลือกเบื้องต้นของโครงกำร 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ                        
กรมทำงหลวง                                                   เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มยอ่ย (ครั้งที่ 1) 
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รูปที่ 7.2-2 พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติในบริเวณพื้นที่โครงกำร 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ                        
กรมทำงหลวง                                                   เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มยอ่ย (ครั้งที่ 1) 
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รูปที่ 7.2-3 แหลง่โบรำณสถำนและโบรำณคดีที่ส ำคัญในบริเวณพื้นที่โครงกำร
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ              
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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7.3 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกแนวเส้นทำงท่ีเหมำะสม 

 เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกแนวเส้นทาง พิจารณาจาก 3 ด้านหลัก คือ ด้านวิศวกรรมการจราจร
และขนส่ง ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านวิศวกรรมและจราจร (35 คะแนน) ปัจจัยที่น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น 

 ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายทางหลวง  
- ระยะห่างของทางแยกใกล้เคียง 

 ปริมาณจราจรที่คาดว่าจะใช้เส้นทางในอนาคต 

 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
- การประหยัดเวลาในการเดินรถ 
- การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ 

 ความเหมาะสมทางด้านเรขาคณิต 
- จ านวนโค้ง 
- รัศมีของโค้ง 

2. ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (30 คะแนน) ปัจจัยที่น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น 

 ราคาค่าก่อสร้าง 

 ค่าเวนคืนที่ดินชดเชยทรัพย์สิน 

 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) ปัจจัยที่น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น 

 น้ าผิวดิน 

 พ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Sensitive Area) 

 การเกษตรกรรม 

 การโยกย้ายและเวนคืน 

 การแบ่งแยกชุมชน 

 นอกจากนี้ในการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสม จะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนมาร่วมประกอบในการพิจารณาด้วย โดยแนวเส้นทางเลือกที่ได้คะแนน
รวมทั้ง 3 ด้านมากที่สุดจะเป็นแนวเส้นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมที่จะน าไปออกแบบรายละเอียดต่อไป 
 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ              
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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8. งำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจและออกแบบ
รายละเอียด งานส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านทิศเหนือ) 
สามารถสรุปภาพรวมของการศึกษาได้ดังนี้ 

 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร เริ่มต้นด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2559 จนถึง เดือนเมษายน 2560 
ด าเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ โดยภาพรวมในการด าเนินการที่ผ่านมา สรุป
ได้ดังตำรำงที่ 8-1 

ตำรำงท่ี 8-1 สรุปผลกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 

 ผลิตและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร  

 เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 แผนท่ี   

 บอร์ดนิทรรศการโครงการ 
 

 ชุดท่ี 1 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งท่ี 1) วันท่ี 8 เม.ย. 2559 และ 
จัดชุดเอกสารให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

 
 

                                                     

 เว็บไซต์โครงการ 
 

 http://www.ldhighway.com/sawangdandinbypass-north.html 

 
 งำนสื่อสำรมวลชนสัมพันธ์  

 สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น  เชิญผู้แทนสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งท่ี 1)  

 สื่อโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่น เชิญผู้แทนสื่อโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่นถิ่นเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา
ครั้งท่ี 1)  

 
 

 กำรด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ที่ปรึกษา
ด าเนินการให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่โครงการ ซึ่งครอบคลุมแผนการด าเนินงาน 6 
แผนงาน โดยภาพรวมในการด าเนินการที่ผ่านมา สรุปได้ดังตำรำงที่ 8-2 

 

 

 

http://www.ldhighway.com/sawangdandinbypass-north.html


ส ำนักส ำรวจและออกแบบ              
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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ตำรำงที่ 8-2 สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในช่วงที่ผ่ำนมำ 

กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สถำนที่ด ำเนินกำร วัน/เวลำ 
จ ำนวน 
(คน) 

กำรเข้ำพบเพ่ือปรึกษำหำรือ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ สถานท่ีประชุมที่เอื้ออ านวย 

16 กุมภาพันธ ์2559 8 

ประชุมปฐมนิเทศโครงกำร  
(สัมมนำคร้ังท่ี 1) 

ระดับจังหวัด : ณ หอประชุมอ าเภอ
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

8 เมษายน 2559 218 

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ
แนวทำงเลือกโครงกำร (กลุ่มย่อยคร้ังท่ี 1) 

ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ  ส ถ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม ที่
เอื้ออ านวย 

1-2 มิถุนายน 2559 
ด าเนินการ 
ในครั้งนี ้

ประชุมสัมมนำเพ่ือเสนอผลกำรคัดเลือก
แนวเส้นทำงท่ีเหมำะสม (สัมมนำคร้ังท่ี 2) 

ณ สถานท่ีประชุมที่เอื้ออ านวย  กันยายน 2559 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ตามขั้นตอน
การศึกษา 

ของโครงการ 

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหำรือมำตรกำรป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(กลุ่มย่อยคร้ังท่ี 2) 

ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ  ส ถ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม ที่
เอื้ออ านวย 

ธันวาคม 2559 

ประชุมสรุปผลกำรศึกษำโครงกำร  
(สัมมนำคร้ังท่ี 3) 

ณ สถานท่ีประชุมที่เอื้ออ านวย  กุมภาพันธ ์2560 

 กำรสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร ที่หอประชุม
อ าเภอสว่างแดนดิน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้จากการประชุมดังตำรำงที่ 8-3  

 

ตำรำงท่ี 8-3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร 

ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 

 

ผู้น าชุมชนในพืน้ที่โครงการ   
1. พื้นที่ที่จะด าเนินโครงการทางเลี่ยงเมือง อยู่บริเวณใด 

และสามารถบอกได้หรือไม่ว่าติดที่ดินของผู้ใดบ้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. โครงการส ารวจและออกแบบฯ ทางเลี่ยงเมืองอ าเภอ

สว่างแดนดิน อยู่ระหว่างด าเนินงาน ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น 
15 เดือน ขณะนี้ได้เริ่มงานแล้วประมาณ 2 เดือน งานที่
ด าเนินการเป็นการทบทวนข้อมูลเดิม และข้อมูลจริงใน
สนามเป็นบางส่วน ในวันนี้ เป็นการประชุมปฐมนิเทศ
โครงการ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน าเสนอความเป็นมาของโครงการ และข้อมูล
โครงการในทุกๆด้านให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ และ
หลังจากนี้จะเป็นการส ารวจข้อมูลในสนาม หรือในพื้นที่



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ              
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 

 โครงการ ส ารวจแนวเส้นทางโครงการ และส ารวจระวาง
ที่ดินที่อาจมีการเวนคืน ซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมทาง
หลวง และบริษัทที่ปรึกษาเข้าส ารวจในพื้นที่ต่อไป เมื่อ
ได้ข้อมูลชัดเจนแล้วจึงจะสามารถให้รายละเอียดได้ใน
การประชุมครั้งต่อไป 

 

ประชาชนในพื้นที่โครงการ   
2. อยากทราบว่าแนวโครงการที่จะส ารวจ มีกี่แนว อยู่

บริเวณใด 

 

 
2. แนวเส้นทางโครงการที่จะส ารวจ อยู่ด้านเหนือของตัว

อ าเภอสว่างแดนดิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแนว
เส้นทางของโครงการได้อย่างชัดเจน แต่ในเบื้องต้นที่
ปรึกษาจะส ารวจแนวเส้นทางเลือกโครงการไว้ 3 แนว 
พร้อมเปรียบเทียบแนวเส้นทางเลือกด้วยปัจจัยส าคัญ 
3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน าเสนอต่อกรมทางหลวงต่อไป 
เมื่อกรมทางหลวงเห็นชอบแนวแล้ว จึงจะมาน าเสนอ
ต่อประชาชนในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

ผู้น าชุมชนในพืน้ที่โครงการ   
3. ถ้าทางเลี่ยงเมืองเส้นนี้ตัดผ่านพื้นที่ของตน โครงการจะมี

การชดเชยอย่างไร 
 

 

 
 

3. ในการส ารวจที่ดินและทรัพย์สิน จะมีเจ้าหน้าที่เข้า
ส ารวจโดยจะให้เจ้าของทรัพย์สินน าเข้าพื้นที่ส ารวจเอง 
ในเรื่องของราคาที่ดินจะดูราคาประเมินของกรมธนา
รักษ์ และราคาจากอัตราการเสียภาษีที่ดิน รวมทั้ง
พิจารณาจากท าเล และทรัพย์สินบนที่ดิน เช่น บ้านพัก 
สิ่งก่อสร้าง หรือพืชผลทางการเกษตร จากนั้นจะมี
คณะกรรมการก าหนดราคา ซึ่งจะประกอบด้วย เจ้า
พนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานอ าเภอ เจ้าพนักงานกรมทาง
หลวง และผู้น าชุมชน เป็นต้น ร่วมกันก าหนดราคา และ
จะประกาศให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยต่อไป 
จากนั้นก็จะเป็นเรื่องกระบวนการชดเชย เช่น จัดซื้อด้วย
วิธีปรองดอง  หรือจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ ดินในบริ เวณที่ ที่ จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.)  หรือ 
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ ต่อไป ซึ่ง
รายละเอียดจะมาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อๆไป 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ              
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
 

ประชาชนทั่วไป   
4.  เสนอให้โครงการย้ายแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองฯ  มา

ทางด้านใต้ของตัวอ าเภอสว่างแดนดิน เพราะสภาพ
พื้นที่มีชุมชนอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นที่นาค่าเวนคืนไม่
น่าจะสูงเท่าด้านเหนือ 
 
 

 

 
4. โครงการพิจารณาจากปริมาณจราจรในโครงข่ายทาง

หลวงเป็นหลัก ซึ่งในขณะนี้พบว่าปริมาณจราจรด้าน
ทิศเหนือสูงมาก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ส ารวจและออกแบบในด้านทิศเหนือก่อน แต่ใน
อนาคตหากด้านทิศใต้มีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจ
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการทางด้านทิศใต้ได้เช่นกัน  

ประชาชนในพื้นที่   
5. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จะมีเขตทางกว้างข้างละ

เท่าใด  
 
 
 
 
 
6. ที่ดินที่จะมีการเวนคืน ในกรณีประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ 

และไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะด าเนินการต่างกันอย่าง 
 
 
 
 

 

 
5. ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจ แต่ทราบว่าแนวเส้นทาง

บางช่วงอาจอยู่ใกล้พื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเขตพื้นที่บางส่วน
ได้ออกเป็น ส.ป.ก. ไปบ้างแล้ว ประกอบกับต้องดูใน
รายละเอียดว่าแนวเส้นทางผ่านเข้าชุมชนมากน้อย
เพียงใด ใบเบื้องต้นที่ปรึกษาประมาณการเขตทางไว้
ข้างละ 30 เมตร ซึ่งจะน าเสนอต่อกรมทางหลวงต่อไป 
 

6. ในเบื้องต้นแจ้งให้ทราบว่า ที่ดินที่จะท าการเวนคืน ต้อง
ไม่ใช่ที่ของราชการ ที่สาธารณะ หรือที่เขตป่าสงวนป่า
อนุรักษ์ เป็นต้น ซึ่งการเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าชดเชย
จ าด าเนินการเฉพาะที่ดินขอเอกชนที่สามารถตรวจสอบ
ตามเอกสารสิทธิ์ได้ ซึ่งจะด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎ ระเบียบ และข้อกฏหมาย ต่อไป ส่วนรายของ
บุคคลที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ก็ต้องมีการตรวจสอบ หรือ
ด าเนินการตามขอบเขตของกฏหมายต่อไป  

 
ผู้น าชุมชนในพืน้ที่โครงการ    
7.   ราคาประเมินที่ดนิ ของพื้นที่ในต าบลสวา่งแดนดินปัจจบุัน

เป็นเท่าใด 

 
7. ราคาประเมินใหม่โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2559 ประชาชนทั่วไปสามารถขอดูได้ที่
ส านักงานที่ดิน ในพื้นที่นั้นๆ  

 
 
 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ              
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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ประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ กำรชี้แจง/กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 

ประชาชนในพื้นที่   
8.   ในการเข้าส ารวจพื้นที่ของเจ้าหน้าทีโ่ครงการ จะมีวิธีการ

อย่างไรเพื่อจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวเสน้ทาง
โครงการได้ทราบ เพราะหลายครั้งมีเจ้าหน้าที่เข้าไป แล้ว
เจ้าของที่ดินไม่ทราบเร่ือง 

 

 
8. ปัจจุบันการด าเนินงานของที่ปรึกษาอยู่ระหว่างส ารวจ

แนวเส้นทางเลือก เพื่อน าไปเสนอกรมทางหลวง ให้
พิจารณาอนุมัติ ในการด า เนินงานขั้นตอนต่อไป 
กล่าวคือต้องน าแนวเส้นทางเลือกนั้นๆ ไปพิจารณาให้
คะแนนตามปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อดูว่าแนวเส้นทางใดมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะปรากฏได้
ชัดเจนในช่วงการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องการ
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ดังนั้นจึงขอท าความเข้าใจว่า
การส ารวจในปัจจุบัน หมุดหลักฐานที่ปรากฏในพื้นที่
ไม่ ได้แสดงว่าบริ เวณนั้นจะเป็นแนวเส้นทางของ
โครงการ เป็นเพียงจุดที่แสดงต าแหน่งเพื่อช่วยในการ
ส ารวจเท่านั้น ซึ่งต่อไปหากเมื่อโครงการได้แนวเส้นทาง
ที่แน่นอนแล้ว จะมีเจ้าหน้าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าไป
ประสานของทราบชื่อ นามสกุล และขอส าเนาเอกสาร
สิทธิกับเจ้าของที่ดินทุกๆแปลงอย่างแน่นอน 

 

 
9. แผนกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่อไป 
 การด าเนินงานศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้ำนวิศวกรรม 
คัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ  ส ารวจแนวทางและระดับ ออกแบบเบื้องต้น เช่น 

ออกแบบ เบื้องต้นงานทาง สะพาน ทางแยก อาคารระบายน้ า สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับทางหลวง 

2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของแต่ละแนวทางเลือกของโครงการ และน าเกณฑ์

การคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกทางด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมประกอบการคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 
3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือเสนอผลการคัดเลือกแนว
เส้นทางที่ เหมาะสม (สัมมานาครั้ งที่  2) ตลอดจนประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อมูลของโครงการผ่าน        
Website : www.ldhighway.com/Sawangdandinbypass-north  ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน  เผยแพร่
ข้อมูลทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 



ส ำนักส ำรวจและออกแบบ              
กรมทำงหลวง                              เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
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10.   ติดต่อและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ส ำนักส ำรวจและออกแบบ กรมทำงหลวง 
ถนนศรีอยุธยา 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 
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  ติดต่อคุณวิศิษฎ 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 


