
กรมทางหลวง

กรมทางหลวง โดย ส านักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท อินฟรา พลัส คอ นซัลติ้ง จ ากัด และ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ให้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระท บด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ได้ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่สรุปผลการศึกษาโครงการ
ในทุกประเด็นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือน าไป พิจารณาประกอบในการปรับปรุง
การศึกษาด้านต่างๆ ให้มีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด โดยได้ด าเนินการจัดประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นป ระธาน
กล่าวเปิดการประชุม และนางพาริสา จั่นนุ้ย วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ผู้แทนกรมทางหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุ มฯ จ านวน 359 คน ซึ่งมี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังสรุปแสดงตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ด้านวิศวกรรม  ป้ายจราจรบอกทาง/แหล่งท่องเที่ยวในโครงข่ายทางหลวง
ของหาดใหญ่ยังไม่ชัดเจนค่อนข้างสับสน ควรติดตั้งและ
เพิ่มเติม ส าหรับโครงการนี้และโครงข่ายทางหลวงท้ังหมด

 ส าหรับถนนโครงการจะน าข้อคิดเห็นไปเพิ่มเติมในงานส ารวจและออกแบบ
รายละเอียด เพื่อก่อสร้างในระยะถัดไปส่วนโครงข่ายทางหลวงอ่ืนๆ จะประสาน
ให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ ท าการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

 ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันตก อยู่ในแผนหรือ
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 อยู่ในแผนการด าเนินการโครงข่ายทางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต
เมืองหาดใหญ่ และรองรับการพัฒนาโครงข่ายเมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 แนวเส้นทางเลี่ยงเมืองอยู่ห่างจากโบราณสถาน เช่น 
วัดคูเต่า ชุมชนริมคลองอู่ตะเภาไม่มาก จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อโบราณสถานและอาคารบ้านเรือนของชุมชน 
โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

 แนวเส้นทางที่ผ่านพื้นที่โบราณสถานและชุมชนริมคลองในกรณีข้ามคลองจะ
ก าหนดให้เป็นสะพานที่มีรูปแบบฐานรากเป็นเข็มเจาะ เพื่อลดการสั่นสะเทือน 
และมีถนนข้างสะพานและจัดการจราจรแบบรถว่ิงสวนกันได้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรเข้าออกถนนโครงการได้อย่างสะดวก

 ปัจจุบันมีทางหลวงหมายเลข 414 (ลพบุรีราเมศวร์) ซึ่งเป็น
ทางเลี่ยงเมืองด้านเหนืออยู่แล้ว การปรับปรุง/ขยาย/เพิ่ม
ช่องจราจร และทางแยก จะใช้งบประมาณที่น้อยกว่าหรือไม่

 การพัฒนาโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อรองรับ
การจราจรในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า ได้มีการพิจารณาถึงการมีทางหลวง
หมายเลข 414 ไว้แล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

 พื้นที่ด้านเหนือเป็นพื้นที่ระบายน้ าไปยังทะเลสาบสงขลา 
โดยผ่านคูคลองธรรมชาติ ได้แก่ คลองอู่ตะเภา คลอง ร.3 
และคลองย่อย เป็นต้น ซึ่งไม่มีปัญหาจากการท่วมขังใน
พื้นที่ ยกเว้นกรณีของน้ าในทะเลสาบหนุนสูง ต้องรอการ
ระบายน้ าลง หากถนนโครงการยกระดับถมสูง อาจจะมี
ปัญหาผลกระทบเรื่องน้ าท่วม เนื่องจากถนนโครงการ
กีดขวางทางระบายน้ า

 ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์อุทกวิทยาและการระบายน้ าไว้อย่างละเอียด เพื่อ
ก าหนดช่องเปิดส าหรับการระบายน้ าไว้อย่างพอเพียง และระดับถนนโครงการจะ
มีระดับใกล้เคียงกับถนนท้องถิ่นเดิม

 ถนนโครงการจะมีการกั้นรั้ วหรือไ ม่ เนื่ องจากจะมี
ผลกระทบต่อการเข้าออกตลอดเส้นทาง

 ทางเลี่ยงเมือง เป็นทางหลวงที่สามารถเชื่อมทางได้เช่นเดียวกับทางหลวง
หมายเลข 414 และทางหลวงหมายเลข 41 หรือโครงข่ายทางหลวงสายหลัก
ทั่วไป ไม่ใช่ทางพิเศษระหว่างเมืองที่มีการปิดกั้นรั้วและเก็บค่าผ่านทาง ดังนั้น 
ที่ดินที่ถูกเวนคืนสองข้างทาง สามารถเข้าเชื่อมได้โดยตลอด

 ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ข้อมูล

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการไหลของน้ าในพื้นที่โครงการ

 ขั้นต่อไปจะเป็นการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการจะมีการลงพื้นที่
ส ารวจสภาพพื้นที่และสอบถามประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาออกแบบถนนโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่อีกครั้ง



ด้านวิศวกรรม  รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นรายชื่อผู้ถือ

ครองที่ดินรายเดิม ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผู้ถือครอง

ที่ดินแล้ว จะต้องด าเนินการอย่างไร    

 งานในขั้นนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสม แต่ในการด าเนินโครงการระยะถัดไปจะมีงาน

ส ารวจและออกแบบรายละเอียด ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายชื่อให้ชัดเจนขึ้น และเชิญ

เข้าร่วมประชุมอีกหลายครั้ง

 หากบ้านได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างถนน

โครงการ จะด าเนินการอย่างไร

 ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนไว้แล้ว และใน

ระหว่างการก่อสร้าง จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ส านักงานโครงการ แขวงทางหลวง

สงขลาที่ 1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2  และองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่โครงการ

ด้านจัด

กรรมสิทธิ์

 ขอให้พิจารณาค่าทดแทนที่เป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ 

 จะมีการพิจารณาค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมตามระเบียบการก าหนดเงินค่าทดแทนตาม 

พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าทดแทนที่ดิน : จะประเมินราคาตามราคาตลาดที่มีการซื้อ-ขาย กันจริงก่อนวันที่ออก 

พ.ร.ฎ.เวนคืน บังคับใช้

- ค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง : จะประเมินราคาจากราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในปีท่ีออก พ.ร.ฎ.เวนคืน 

- ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น : จะประเมินราคาตามบัญชีที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดก าหนด

และมีการชดเชยการขาดรายได้จากผลผลิตอีก 10% ของราคาต้นไม้

- ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องถูกเวนคืน : เช่น ค่ารื้อถอน

สิ่งปลูกสร้าง ค่าขนย้าย ค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการประกอบกิจการค้าขาย

หรือการอันชอบตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน

ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นขึ้น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธาน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมที่ดิน และกรมทางหลวงร่วมเป็น

กรรมการ เพื่อพิจารณาเงินค่าทดแทนให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมยุติธรรม และหากไม่พอใจราคา

ทีก่ าหนดไว้ก็สามารถอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใน 60 วัน โดยจะแบ่งจ่าย

เป็น 2 งวด งวดที่หนึ่งเม่ือได้รับแจ้งให้ด าเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและรังวัดเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 75% และอีก 25 % ส่วนที่เหลือ เม่ือรื้อสิ่งปลูกสร้างและส่งมอบพื้นที่ให้กรมทางหลวงแล้ว

ทั้งนี้โครงการยังอยู่ในขั้นศึกษาความเหมาะสมโดยต่อจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการส ารวจและ

ออกแบบรายละเอียด และขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยจะประชาสัมพันธ์ขั้นตอน

การศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม  พระอุโบสถของวัดคูเต่าไม่มีฐานราก ในระหว่าง

การก่อสร้างจะได้รับผลกระทบจากการตอก

เสาเข็มหรือไม่

 จากการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อวัดคูเต่าในระยะก่อสร้าง พบว่า ระดับ

ความสั่นสะเทือนสูงสุดจากกิจกรรมก่อสร้างมีค่าอยู่ในช่วง 0.000 -0.160 มิลลิเมตร/

วินาที ดังนั้น เม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฯ พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนนี้เป็น

ระดับที่มนุษย์พอจะรับรู้ได้ แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาคารต่างๆ และไม่ส่งผลต่อสุขภาพ

ของประชาชน 

ส าหรับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อวัดคูเต่าในระยะด าเนินการ คาดว่า ความ

สั่นสะเทือนสูงสุดจากยานพาหนะที่มาใช้ เส้นทางโครงการจะไม่สามารถรับความรู้สึก

ความสั่นสะเทือนได้ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาคารต่างๆ และไม่ส่งผลต่อสุขภาพของ

ประชาชน



นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นางพาริสา จั่นนุ้ย วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง 

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

บรรยากาศการลงทะเบียน

บรรยากาศช่วงสัมภาษณ์สือ่มวลชน บรรยากาศการชมบอร์ดนิทรรศการ

บรรยากาศภายในห้องประชุม

บรรยากาศช่วงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา คร้ังท่ี 3)

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด

คุณเทิดศักดิ์  พ่วงจินดา ต าแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ  

โทรศัพท์ : 0-2318-7235 E-mail : chotichinda@chotichinda.com

บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จ ากัด 

คุณบรรพต เจริญสัตยธรรม 

ต าแหน่ง : รองผู้จัดการโครงการ

โทรศัพท์ : 0-2938-3895

E-mail : sine.preeyaporn@gmail.com

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพนัธ์

คุณภัทรศยา  แก้วมณี

ต าแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 2827

E-mail : phattrasaya.k@uaeconsultant.co.th

เว็บไซต์โครงการ  www.hatyaibypass-west.com

ส านักแผนงาน กรมทางหลวง

โทรศัพท์ : 0-2354-6557 , 0-2354-6593


