


โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต�างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต�างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ%านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ� ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท1 คอนซัลแตนท1 จํากัด ก  

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการคัดเลือก 
รูปแบบทางแยกต�างระดับที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ� คร้ังที่ 2) 
โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต�างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 

กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ+านจั่น) 
 

สารบัญ 
 

 หน+า 
 
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญรูป ค 
สารบัญภาพ ค 
 
1.  ความเป
นมาของโครงการ -1- 
2. วัตถุประสงค�ของการดําเนินโครงการ -1- 
 2.1 วัตถุประสงค�ของโครงการ -1- 
 2.2 วัตถุประสงค�ของการประชุมใหญ" คร้ังที่ 2 -2- 
3. ประโยชน�ที่คาดว"าจะได+รับ -2- 
4. พื้นที่ศึกษาโครงการ -2- 
5. ข้ันตอนการดําเนินงาน -4- 
6. สภาพพื้นที่โครงการป6จจุบัน -5- 
7. การกําหนดรูปแบบโครงการเบื้องต+น -7- 
 7.1     แนวคิดในการออกแบบทางแยกต"างระดับ -7- 
 7.2 ข+อจํากัดในการออกแบบทางแยกต"างระดับ -7- 
 7.3 การกําหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการ  -7- 
  7.3.1 รูปแบบทางเลือกที่ 1 : รูปแบบสะพานข+ามแยกบ+านจั่น / ข+ามทางรถไฟ   
   บน ทล.216 และสะพานข+ามแยกบ+านจั่น บน ทล.2 พร+อมจัดการจราจร  
   บริเวณแยกแบบวงเวียน (Roundabout) -7- 
  7.3.2 รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216   
   และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา หนองบัวลําภู – ขอนแก"น พร+อมจัดการจราจร  
   บริเวณทางแยกเป
นวงเวียน -8- 
  7.3.3 รูปแบบทางเลือกที่ 3 :  รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216   
   รถทางตรงทิศทางขอนแก"น – อุดรธานี เดินทางได+อย"างอิสระด+วยถนนระดับดิน   
   ส"วนรถเลี้ยวขวาใช+สะพานเกือกม+ายกระดับ บน ทล.2 และ ทล.216 -8- 
 7.4 หลักเกณฑ�ในการพิจารณารูปแบบทางเลือก -10- 
 7.5 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ -13- 
  



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต�างระดับจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ1การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ%านจ่ัน) รูปแบบทางแยกต�างระดับ (การประชุมใหญ� ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท1 คอนซัลแตนท1 จํากัด ข  

สารบัญ (ต�อ) 
 

 หน+า 
 
8. การดําเนินงานด+านสิ่งแวดล+อมที่ผ"านมา -15- 
 8.1 ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล+อมเบื้องต+น (IEE) -15- 
 8.2 ข+อจํากัดด+านสิ่งแวดล+อม  -15- 
9. การดําเนินงานด+านการมีส"วนร"วมของประชาชน -19- 
 9.1 แผนการดําเนินกิจกรรมการมีส"วนร"วมของประชาชน -19- 
 9.2 การดําเนินงานด+านการประชาสัมพันธ� -21- 
  9.2.1    งานประชาสัมพันธ�โครงการผ"าน Web Site ของโครงการ -21- 
 9.3 การดําเนินงานการมีส"วนร"วมของประชาชนที่ผ"านมา -21- 
  9.3.1 การเตรียมความพร+อมชุมชน -21- 
  9.3.2 การประชุมใหญ" คร้ังที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) -23- 
  9.3.3 การจัดการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือกรูปแบบ  
   ทางแยกต"างระดับ  -23- 
10.      แผนการดําเนินงานข้ันต"อไป -31- 
11.  ติดต"อสอบถามข+อมูลเพิ่มเติม -32- 
 
 
 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หน+า 
 
4-1   ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเส+นทางโครงการ -2- 
7.5-1  สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม -13- 
8.1-1 ป6จจัยด+านสิ่งแวดล+อมที่มีระดับผลกระทบในระดับปานกลาง-สูง -15- 
8.2-1 โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซ่ึงต+องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล+อม  
 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  -17- 
8.2-2 พื้นที่อ"อนไหวต"อการได+รับผลกระทบสิ่งแวดล+อมในระยะ 500 เมตร   
 จากก่ึงกลางแนวเส+นทางโครงการ -19- 
9.3-1     สรุปผลการประชุมใหญ" คร้ังที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)  -25- 
9.3-2  สรุปผลข+อคิดเห็นของประชาชนการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือก  
 รูปแบบทางแยกต"างระดับ (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1) -29- 
 
  



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต�างระดับจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ1การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ%านจ่ัน) รูปแบบทางแยกต�างระดับ (การประชุมใหญ� ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท1 คอนซัลแตนท1 จํากัด ค  

สารบัญรูป 
 

รูปที่ หน+า 
 
4-1 พื้นที่ศึกษาโครงการ -3- 
6-1   สภาพทั่วไปบริเวณที่ตั้งโครงการ -6- 
7.3-1   รูปแบบทางเลือกที่ 1 : รูปแบบสะพานข+ามแยกบ+านจั่น / ข+ามทางรถไฟ บน ทล.216  
 และสะพานข+ามแยกบ+านจั่น บน ทล.2 พร+อมจัดการจราจรบริเวณแยกแบบวงเวียน  
 (Roundabout) -9- 
7.3-2   รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216 และสะพานยกระดับ  
 เลี้ยวขวา หนองบัวลําภู – ขอนแก"น พร+อมจัดการจราจรบริเวณทางแยกเป
นวงเวียน -9- 
7.3-3   รูปแบบทางเลือกที่ 3 :  รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216 รถทางตรงทิศทาง  
 ขอนแก"น – อุดรธานี เดินทางได+อย"างอิสระด+วยถนนระดับดิน ส"วนรถเลี้ยวขวาใช+สะพาน  
 เกือกม+ายกระดับ บน ทล.2 และ ทล.216 -9- 
7.4-1 เกณฑ�ในการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ -10- 
7.5-1    รูปแบบทางแยกต"างระดับเบื้องต+น -14- 
8.2-1    แหล"งโบราณสถานบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร -16- 
8.2-2    พื้นที่อ"อนไหวต"อการได+รับผลกระทบสิ่งแวดล+อมในระยะ 500 เมตร   
 จากก่ึงกลางแนวเส+นทางโครงการ -18- 
9.1-1  ข้ันตอนการดําเนินงานด+านการมีส"วนร"วมของประชาชน -20- 
9.2-1     งานประชาสัมพันธ�โครงการผ"าน Web Site ของโครงการ -21- 
 
 
 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน+า 
 
9.3-1   กิจกรรมการเข+าพบผู+นําชุมชนเพื่อเตรียมความพร+อมก"อนการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
 (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1) -22- 
9.3-2  บรรยากาศการประชุมใหญ" คร้ังที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)  -24- 
9.3-3    กลุ"มที่ 1 บรรยากาศการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือก  
        รูปแบบทางแยกต"างระดับ (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1) -27- 
9.3-3      กลุ"มที่ 2 บรรยากาศการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือก  
 รูปแบบทางแยกต"างระดับ (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1)  -28- 



บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -1-  

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการคัดเลือก 
รูปแบบทางแยกต%างระดับที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% คร้ังที่ 2) 
โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2  

กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน)  
 
1.   ความเป�นมาของโครงการ 
 
  กรมทางหลวงไดจัดทําแผนพัฒนาทางหลวง โดยกําหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคม 
และขนส!งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติแต!ละฉบับมาตามลําดับงานที่ดําเนินการ จะครอบคลุม 
ถึงโครงการใหม! ซ่ึงเป/นงบลงทุนก!อสรางและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ อาทิ งานก!อสรางทางหลวงพิเศษ 
ระหว!างเมือง งานก!อสรางเพิ่มมาตรฐานทางหลวงใหเป/น 4 ช!องจราจรหรือมากกว!า งานบูรณะและปรับปรุง 
ทางลาดยางเดิม งานก!อสรางเป/นทางลาดยางมาตรฐาน งานก!อสรางทางแนวใหม! งานก!อสรางทางแยกต!างระดับ
และสะพานลอย ตลอดจนงานอํานวยความปลอดภัย เป/นภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ!งที่จะพัฒนาใหสมบูรณ5  
ในการดําเนินการใหเป/นไปตามแผนงานดังกล!าว กรมทางหลวงจะตองจัดเตรียมโครงการใหเป/นไปตามแผนงาน 
โดยเฉพาะงานสํารวจและออกแบบ ซ่ึงในป6งบประมาณนี้มีโครงการก!อสรางเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหการเตรียมโครงการ
เป/นไปตามแผนงาน และเพื่อเป/นการส!งเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทย ตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวง 
จึงแบ!งงานส!วนหนึ่ง เพื่อว!าจางบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาช!วยในการสํารวจและออกแบบ ซ่ึงจะช!วยใหงานสํารวจ 
และออกแบบเป/นไปตามแผนทันกับงานโครงการก!อสรางและงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะดําเนินการไดเม่ือมี 
แบบรายละเอียดแลว 
     ที่ตั้งโครงการฯ เป/นทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบานจั่น)  
ซ่ึงเป/นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน!น และเกิดอุบัติเหตุบ!อยคร้ัง เนื่องจากเป/นแนวเสนทางการขนส!ง
สินคา ป@จจุบันทางแยกดังกล!าวเป/นทางแยกสัญญาณไฟจราจร ดังนั้น การปรับปรุงบริเวณทางแยกต!างระดับ 
จะช!วยบรรเทาป@ญหาดังกล!าว โดยการออกแบบปรับปรุงทางแยกตองมีการสํารวจและวิเคราะห5ทางดานวิศวกรรม
อย!างละเอียด ซ่ึงจะตองมีการรับฟ@งความคิดเห็นเพื่อการมีส!วนร!วมของประชาชน และนําขอคิดเห็นมาประกอบ 
ในการพิจารณาออกแบบโครงการไดอย!างเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค�ของการดําเนินโครงการ 
 
2.1  วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 
     1) ศึกษาและออกแบบทางแยกต!างระดับที่เหมาะสม บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวง
หมายเลข 216 (แยกบานจั่น) เพื่ออํานวยความสะดวกทางดานการจราจรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2)   ศึกษาปริมาณจราจรและวิเคราะห5ปริมาณจราจรบริเวณทางหลวงและทางแยก รวมถึงโครงข!าย 
ที่เก่ียวของกับโครงการทั้งป6ป@จจุบันและอนาคต  
  3)   ศึกษาสภาพป@จจุบันของพื้นที่ เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและกําหนดมาตรการฯ ใหมี 
ความเหมาะสม และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  4)   เพื่อดําเนินงานการมีส!วนร!วมของประชาชนและรับฟ@งความคิดเห็น รวมทั้งนําขอคิดเห็นมาประกอบ
ในการพิจารณาออกแบบโครงการอย!างเหมาะสม 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
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2.2  วัตถุประสงค�ของการประชุมใหญ" คร้ังที่ 2 
 

1) เพื่อนําเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ ใหกลุ!มเปEาหมาย                  
ไดรับทราบ 

2) เพื่อรับฟ@งความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดานต!างๆ จากกลุ!มเปEาหมาย และนําความคิดเห็น 
รวมทั้ง ขอเสนอแนะที่ไดไปใชในการพิจารณาประกอบในการศึกษาของโครงการ 
 
3.  ประโยชน�ที่คาดว"าจะได+รับ 
                                           
  1)  เพื่อบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง และแกไขป@ญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณจุดตัด 
ทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบานจั่น) 
  2)  เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 
(แยกบานจั่น) 
  3)   เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง และช!วยประหยัดค!าใชจ!ายในการเดินทาง 
     4)   เพื่อรองรับความตองการในการขนส!งสินคา ใหสามารถขนส!งสินคาไดสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
  5)   เพื่อกระตุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
 
4.  พ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 
  พื้นที่ศึกษาของโครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต!างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ 
ทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบานจั่น) ตั้งอยู!บนทางหลวงหมายเลข 2 (เดิม) หรือทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12 
อยู!ในแนวเหนือ-ใต บริเวณกิโลเมตรที่ 449+960 กับทางหลวงหมายเลข 216 (ทางเลี่ยงเมืองดานใต) อยู!ใน 
แนวตะวันออก-ตะวันตก บริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ครอบคลุมพื้นที่ 1 จังหวัด 1 อําเภอ 3 ตําบล ซ่ึงอยู!ใน 
ความรับผิดชอบของ 4 หน!วยงาน แสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 

 
ตารางที่ 4-1  ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส+นทางโครงการ 

                         
จังหวัด อําเภอ ตําบล หน"วยงานรับผิดชอบ 

อุดรธานี เมืองอุดรธานี 

-  หมากแขง เทศบาลนครอุดรธานี 

-  หนองขอนกวาง เทศบาลตําบลหนองขอนกวาง 

-  บานจั่น 
เทศบาลตําบลบานจั่น 
องค5การบริหารส!วนตําบลบานจั่น 

1 1 3 4 อปท. 
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5.    ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค5 

ทุกประการที่ปรึกษาไดพิจารณาอย!างละเอียดถึงวัตถุประสงค5 ขอบเขตของงาน ขอมูลเบื้องตน รายงานต!างๆ  
ที่เก่ียวของกับโครงการ รวมถึงทบทวนการศึกษาต!างๆ ที่ผ!านมา และรายงานผลการศึกษาเดิมของกรมทางหลวง 
จากนั้นจึงรวบรวมและประมวลผลขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําเสนอหลักการออกแบบเบื้องตน (Conceptual Design) 
และสรุปเป/นแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบรายละเอียด โดยสรุปขอบข!ายของงาน ดังนี้ 

1) ทบทวนการศึกษาที่ผ!านมา แผนพัฒนาจังหวัด และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และรวบรวมขอมูล
อุบัติเหตุรายกรณี ขอรองเรียน และขอพิพาท ในรอบ 10 ป6ล!าสุด (ถามี) หรือตามที่กรมทางหลวงเห็นชอบ 

2) สํารวจ เก็บขอมูลปริมาณจราจรและวิเคราะห5ปริมาณจราจรในทางหลวงและทางแยก รวมถึง
โครงข!ายที่เก่ียวของกับโครงการทั้งป6ป@จจุบันและอนาคต 

3) สํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ แนวทาง แนวระดับ สิ่งก!อสราง สาธารณูปโภค และรายละเอียดอ่ืนๆ  
ที่จําเป/นต!อการออกแบบและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

4)   สํารวจตรวจสอบดินและวัสดุ สําหรับการออกแบบโครงสรางชั้นทางและเป/นขอมูลในการก!อสราง 
5) สํารวจและออกแบบรายละเอียดทางดานเรขาคณิต งานโครงสราง งานระบบต!างๆ ที่เก่ียวของทางดาน

วิศวกรรม เช!น งานระบบระบายน้ํา งานอํานวยความปลอดภัย งานระบบไฟฟEาแสงสว!าง เป/นตน งานจัดภูมิทัศน5
ในบริเวณทางแยกต!างระดับ พรอมดวยส!วนประกอบต!างๆ โดยในการออกแบบจะดําเนินการใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลการวิเคราะห5จราจร เพื่อนําผลการวิเคราะห5มาพิจารณาในงานออกแบบรายละเอียด 

6) ออกแบบทางหลวงในบริเวณโครงการสําหรับการรองรับปริมาณจราจรในอนาคต โดยใหคํานึงถึง
การระบายน้ําจากผิวจราจรและบานเรือนขางเคียง 

7)   จัดทําข้ันตอนการก!อสราง การจัดการจราจรในระหว!างการก!อสรางและวิธีก!อสราง 
8)   งานศึกษาดานสิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

(Initial Environmental Examination; IEE) และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมข้ันรายละเอียด 
(Environmental Impact Assessment; EIA) เพื่อจัดทํามาตรการปEองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ในงานออกแบบรายละเอียด  

9)  ดําเนินการดานการมีส!วนร!วมของประชาชน และประสานขอมูลใหประชาชนและหน!วยงานที่เก่ียวของ
ในพื้นที่รับทราบตลอดการดําเนินโครงการ 

10)  สํารวจทรัพย5สินและขอมูลเพื่อการเวนคืนข้ันเร่ิมตนที่ยังไม!มีพระราชกฤษฎีกาฯ และจัดทําแผนที่
เขตทางหลวง บริเวณที่ตองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติม 

11) จัดเตรียมขอมูลและสื่อต!างๆ สําหรับนําเสนอโครงการฯ (Presentation) ที่สามารถนําเสนอดวย
ระบบคอมพิวเตอร5 ตามรายละเอียดที่กําหนด 

12) จัดเตรียมเอกสารขอมูลประกอบการประกวดราคา และประเมินราคาค!าก!อสราง 
13)  จัดการฝhกอบรมถ!ายทอดเทคโนโลยีตามที่ระบุไวในรายการขอกําหนด (TOR) 
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6.  สภาพพ้ืนที่โครงการป;จจุบัน 
 
แยกบานจั่นเป/นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 2 (เดิม) หรือทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12 อยู!ใน 

แนวเหนือ-ใต บริเวณกิโลเมตรที่ 449+960 กับทางหลวงหมายเลข 216 (ทางเลี่ยงเมืองดานใต) อยู!ในแนว 
ตะวันออก-ตะวันตก บริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ตั้งอยู! ต.บานจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ลักษณะโดยรอบของทางแยก
มีชุมชนค!อนขางจะหนาแน!นโดยเฉพาะริมถนนหมายเลข 2 ทั้งดานเหนือและดานใตของทางแยก ป@จจุบันทางแยก
บานจั่นจัดการจราจรที่ทางแยกโดยใชสัญญาณไฟควบคุมการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 เป/นทางหลวง 
ขนาด 8 ช!องจราจร (4 ช!องจราจรต!อทิศทาง) แบ!งทิศทางการจราจรดวยเกาะกลางแบบยก (Raised Median)  
ผิวจราจรเป/นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 60 เมตร และทางหลวงหมายเลข 216 เป/นทางหลวงขนาด  
6 ช!องจราจร (3 ช!องจราจรต!อทิศทาง) แบ!งทิศทางดวยเกาะกลางแบบกดเป/นร!อง (Depressed Median)  
ตามแนวเสนทาง จะเพิ่มช!องจราจรบริเวณทางแยกและปรับเกาะกลางเป/นแบบเกาะสี (Flush and Painted 
Median) ผิวจราจรเป/นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 80 เมตร โดยลักษณะทางกายภาพของทางแยก
แสดงดังรูปที่ 6-1  

แยกบานจั่นเป/นทางแยกระดับดินที่ไดเปqดใหบริการมานาน ป@จจุบันปริมาณการจราจรค!อนขางหนาแน!น
ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะปริมาณจราจรในทิศทางจากทิศใต (จ.ขอนแก!น) ไปยังทิศตะวันออก (จ.สกลนคร/          
จ.หนองคาย) ซ่ึงค!อนขางหนาแน!นตลอดทั้งวัน เกิดแถวคอยยาวโดยเฉพาะอย!างยิ่งในชั่วโมงเร!งด!วน ทําใหเกิด
ความล!าชาเฉลี่ยของทางแยกค!อนขางสูง แสดงดังรูปที่ 6-1 (หมายเลข 1 และ 5) 

จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการพบว!า มีคลองระบายน้ํา คสล. กวางประมาณ 20 เมตร  
ตั้งอยู!ดานซายทางของทางหลวงหมายเลข 216 รับน้ําจากอ!างเก็บน้ําบานจั่นซ่ึงตั้งอยู!ทางดานทิศตะวันตก 
ของทางแยก และคลองระบายน้ําดังกล!าวยังตั้งอยู!ดานซายทางของทางหลวงหมายเลข 22 ดานทิศใตของทางแยก 
โดยน้ําจะไหลมารวมกันที่บริเวณแยกบานจั่น ลอดผ!านทางหลวงหมายเลข 22 ไปยังทิศตะวันออก ระบายน้ําไปยัง
แม!น้ําโขง ซ่ึงคลองระบายน้ําที่กล!าวมานั้น ตั้งอยู!ในเขตทางของกรมทางหลวง รายละเอียดดังแสดงดังรูปที่ 6-1 
(หมายเลข 4) อีกทั้ง บริเวณแยกบานจั่นตั้งอยู!ห!างจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 
216 ไปทางทิศตะวันออกของทางแยก มีระยะห!างประมาณ 450 เมตร ประกอบกับยุทธศาสตร5การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานการขนส!งและคมนาคมทางราง การวางมาตรฐานใหม!สําหรับอนาคต โดยการสรางทางรถไฟทาง
คู!ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge) เสนทางหนองคาย – ขอนแก!น – แก!งคอย – ฉะเชิงเทรา 
– ศรีราชา – แหลมฉบัง – มาบตาพุด  

ซ่ึงแผนการพัฒนาระบบรางดังกล!าว พบว!าจะเกิดป@ญหาบริเวณจุดตัดขามผ!านทางรถไฟ ซ่ึงห!างจาก 
ทางแยกบานจั่นไปทางดานตะวันออกระยะทางประมาณ 450 เมตร เป/นจุดตัดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
เชื่อมระหว!าง จ.ขอนแก!น - จ.อุดรธานี - จ.หนองคาย ซ่ึงไดมีการศึกษาทั้งรถไฟทางคู! และรถไฟความเร็วสูง  
จากผลการศึกษาและออกแบบพบว!าโครงการรถไฟทางคู! ระยะที่ 2 ช!วงขอนแก!น - หนองคาย (ออกแบบ
รายละเอียดแลวเสร็จ อยู!ระหว!างการขออนุมัติโครงการ) ระดับรางอยู!ระดับดิน ซ่ึงบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับ 
ทางหลวงหมายเลข 216 จะถูกก้ัน และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช!วงนครราชสีมา - หนองคาย (อยู!ในข้ันตอน
การออกแบบรายละเอียด) บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงหมายเลข 216 ระดับรางแบบยกระดับขาม  
ทล.216  
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  อีกทั้ง ตําแหน!งของแยกบานจั่นอยู!ห!างจากท!าอากาศยานอุดรธานี ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร 
(จากปลาย Runway) ตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห!งประเทศไทย อางอิงตามกฎการบินสากล
ขององค5การการบินพลเรือนระหว!างประเทศ (ICAO) พื้นที่บริเวณแยกบานจั่นอยู!ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางอากาศ 
และอยู!ใกลกับแนวการข้ึน-ลงของอากาศยาน ดังนั้นจึงกําหนดระดับความสูงอนุญาตที่บริเวณจุดตัดแยกบานจั่น
ตองไม!สูงกว!า 42.91 เมตร เทียบระดับดินเดิม และระดับความสูงอนุญาตที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟตองไม!สูงกว!า 
43.45 เมตร เทียบระดับดินเดิม ที่ปรึกษาจําเป/นตองออกแบบโครงสรางทางต!างระดับขามทางรถไฟ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทาง และเป/นไปตามขอกําหนดระดับความสูงอนุญาต ที่กําหนดโดยสํานักงานการบินพลเรือน
แห!งประเทศไทย 
 
7.      การกําหนดรูปแบบโครงการเบื้องต+น 
 
7.1      แนวคิดในการออกแบบทางแยกต"างระดับ 

 
เพื่อใหรูปแบบทางแยกต!างระดับ (Interchange) มีความเหมาะสมกับปริมาณจราจรในทิศทางที่สําคัญ 

สามารถแกป@ญหาการติดขัดบริเวณแยกบานจั่นและการปqดก้ันการตัดขามผ!านทางรถไฟ เนื่องจากโครงการ 
รถไฟทางคู! ที่ไดออกแบบใหรางอยู!ระดับดิน (At Grade) ตลอดจนสอดคลองกับรูปแบบของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง ที่ไดออกแบบใหสันรางยกระดับ (Elevated) เป/นไปตามมาตรฐานของการรถไฟฯ และไม!ส!ง 
ผลกระทบต!อการระบายน้ําของคลองระบายน้ําดานตะวันออก ตลอดจนความสูงปลอดภัยของอากาศยานที่มี 
แนวข้ึน – ลง ผ!านบริเวณแยกบานจั่น ดังนั้นที่ปรึกษาจึงไดพิจารณากําหนดรูปแบบเบื้องตนในการเปรียบเทียบ  
โดยแบ!งลักษณะการแกไขป@ญหาจราจรบริเวณจุดตัดดังกล!าวเป/น 2 ลักษณะคือ 

1) ออกแบบใหรถทางตรงเคลื่อนที่อิสระ (Free Flow)  
2) ออกแบบใหรถทางตรงในทิศทางสําคัญเคลื่อนที่แบบอิสระพรอมแกป@ญหาจุดตัดทางรถไฟ และ

แกป@ญหารถเลี้ยวขวาในทิศทางที่สําคัญ 
 
7.2  ข+อจํากัดในการออกแบบทางแยกต"างระดบั 
  1)   โครงการรถไฟทางคู!ทีไ่ดออกแบบใหสันรางอยู!ระดบัดิน (At Grade) 
  2)   โครงการรถไฟความเร็วสูงที่ไดออกแบบใหสันรางยกระดับ (Elevated) 
  3)   ผลกระทบต!อการระบายน้าํของคลองระบายน้ําดานตะวนัออก 
  4)   ความสูงปลอดภัยของอากาศยานที่มีแนวข้ึน-ลง ผ!านบริเวณแยกบานจัน่  
 
7.3  การกําหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการ  
   
7.3.1   รูปแบบทางเลือกที่ 1 : รูปแบบสะพานข+ามแยกบ+านจั่น / ข+ามทางรถไฟ บน ทล.216 และสะพานข+าม

แยกบ+านจั่น บน ทล.2 พร+อมจัดการจราจรบริเวณแยกแบบวงเวียน (Roundabout) 
 
  รูปแบบสะพานขามแยกบานจั่น / ขามทางรถไฟ (สะพานตัวที่ 1) บนทางหลวงหมายเลข 216 นั้น 
ออกแบบช!วงที่ขามแยกบานจั่นระดับความสูงชั้นที่ 3 และบริเวณจุดขามผ!านทางรถไฟมีความสูงระดับชั้นที่ 2 
สะพานมีขนาด 4 ช!องจราจร (2 ช!องจราจรต!อทิศทาง) รองรับการเดินทางในทิศทาง หนองบัวลําภู – สกลนคร  
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ในส!วนของสะพานขามทางแยกบานจั่น (สะพานตัวที่ 2) บนทางหลวงหมายเลข 2 มีความสูงระดับชั้น 2 ขนาด 4 
ช!องจราจร (2 ช!องจราจรต!อทิศทาง) รองรับการเดินทางในทิศทาง ขอนแก!น - อุดรธานี และมีสะพานขนาดเล็ก 
(สะพานตัวที่ 3 และ 4) ใหบริการรถในเขตชุมชนที่ตั้งอยู!ระหว!างแยกบานจั่นและจุดตัดทางรถไฟ   เป/นสะพานขนาด 
1 ช!องจราจร แสดงดังรูปที่ 7.3-1 
  ข+อดี : เป/นรูปแบบที่เนนใหบริการรถในทศิทางหลัก ที่มีปริมาณจราจรสงูใหเคลื่อนทีไ่ดอย!างอิสระ และคล!องตัว 
  ข+อเสีย : ค!าก!อสรางค!อนขางสูง ผลกระทบต!อการจราจร และชุมชนมาก 
 
7.3.2 รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ บนทล.216 และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา 

หนองบัวลําภู – ขอนแก"น พร+อมจัดการจราจรบริเวณทางแยกเป�นวงเวียน 
 
  รูปแบบสะพานขามแยกบานจั่น/ขามทางรถไฟ (สะพานตัวที่ 1) บนทางหลวงหมายเลข 216 นั้น 
ออกแบบช!วงที่ขามแยกบานจั่นที่ระดับความสูงชั้นที่ 3 และบริเวณจุดตัดขามผ!านทางรถไฟมีความสูงระดับชั้นที่ 2 
สะพานมีขนาด 4 ช!องจราจร (2 ช!องจราจรต!อทิศทาง) รองรับการเดินทางในทิศทาง หนองบัวลําภู – สกลนคร 
สะพานตัวที่ 2 ออกแบบสะพานยกระดับเลี้ยวขวา รองรับการเดินทางในทิศทาง หนองบัวลําภู – ขอนแก!น 
มีความสูงระดับชั้น 2 ขนาด 2 ช!องจราจร และมีสะพานขนาดเล็ก (สะพานตัวที่ 3 และ 4) ใหบริการรถในเขต
ชุมชนที่ตั้งอยู!ระหว!างแยกบานจั่นและจุดตัดทางรถไฟ เป/นสะพานขนาด 1 ช!องจราจร รถทางตรงในทิศทาง 
ขอนแก!น – อุดรธานี ใชถนนระดับดินผ!านวงเวียน แสดงดังรูปที่ 7.3-2 
      ข+อดี : รองรับการเดินทางของรถเลี้ยวขวา หนองบัวลําภู - ขอนแก!น สามารถเดินทางไดอย!างอิสระ 
  ข+อเสีย : ค!าก!อสรางสูงกว!ารูปแบบทางเลือกที่ 1 ประสิทธิภาพทางแยกดอยกว!ารูปแบบทางเลือกที่ 1 
 
7.3.3 รูปแบบทางเลือกที่ 3 :  รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ บนทล.216 รถทางตรงทิศทางขอนแก"น 

– อุดรธานี เดินทางได+อย"างอิสระด+วยถนนระดับดิน ส"วนรถเลี้ยวขวาใช+สะพานเกือกม+ายกระดับ  
บน ทล.2 และ ทล.216 

 

  รูปแบบที่เนนใหบริการของรถในทิศทางหลัก โดยมีสะพานขามแยกบานจั่น/ขามทางรถไฟ (สะพาน 
ตัวที่ 1) บนทางหลวงหมายเลข 216 สะพานมีขนาด 4 ช!องจราจร (2 ช!องจราจรต!อทิศทาง) รองรับการเดินทาง 
ในทิศทาง หนองบัวลําภู – สกลนคร และมีสะพานขนาดเล็ก (สะพานตัวที่ 2 และ 3) ใหบริการรถในเขตชุมชน 
ที่ตั้งอยู!ระหว!างแยกบานจั่นและจุดตัดทางรถไฟ เป/นสะพานขนาด 1 ช!องจราจร การเดินทางของรถจาก ขอนแก!น 
– อุดรธานี ใชถนนระดับดินใหรถสามารถวิ่งผ!านไดอย!างอิสระไม!ติดสัญญาณไฟจราจร ในส!วนของรถเลี้ยวขวาทุก
ทิศทางนั้น ใหใชสะพานขนาดเล็กตัวที่ 4 และสะพานเกือกมายกระดับ (U-TURN 1 และ U-TURN 2) แสดงดัง 
รูปที่ 7.3-3 
  ข+อดี : เป/นรูปแบบที่เนนใหบริการรถในสายทางหลักเป/นสําคัญ การจราจรของรถในสายทางหลักคล!องตัว 
ไม!ติดขัด 
  ข+อเสีย : รถเลี้ยวขวาใชเวลาและระยะทางในการเดินทางค!อนขางมาก 
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รูปที่ 7.3-1  รูปแบบทางเลือกที่ 1: 
รูปแบบสะพานข+ามแยกบ+านจัน่ / 
ข+ามทางรถไฟ บน ทล.216 และ
สะพานข+ามแยกบ+านจั่น บน ทล.2 
พร+อมจัดการจราจรบริเวณแยก
แบบวงเวียน (Roundabout) 

 

รูปที่ 7.3-2  รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  
รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ 
บน ทล.216 และสะพานยกระดับ
เลี้ยวขวา หนองบัวลําภู – ขอนแก"น 
พร+อมจัดการจราจรบริเวณทางแยก
เป�นวงเวียน 

 

รูปที่ 7.3-3  รูปแบบทางเลือกที่ 3 :  
รูปแบบสะพานข+ามแยก/ทางรถไฟ 
บน ทล.216 รถทางตรงทิศทาง
ขอนแก"น – อุดรธานี เดินทางได+
อย"างอิสระด+วยถนนระดับดิน  
ส"วนรถเลี้ยวขวาใช+สะพานเกือกม+า 
ยกระดับ บน ทล.2 และ ทล.216 
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7.4  หลักเกณฑ�ในการพิจารณารูปแบบทางเลือก 
 
   การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการจะพิจารณาครอบคลุมป@จจัยหลัก 3 ป@จจัย ประกอบดวย  

ดานวิศวกรรมและจราจร 40 คะแนน ดานเศรษฐศาสตร5และการลงทุน 30 คะแนน และ ดานสิ่งแวดลอม 30 คะแนน 
แสดงดังรูปที่ 7.4-1 
 

 
 

รูปที่ 7.4-1 เกณฑ�ในการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ 
 

1) ด+านวิศวกรรมและจราจร  
- ลักษณะโค+งทางดิ่ง  
 การเปลี่ยนแปลงค!าระดับในแนวทางดิ่งมีผลต!อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการ 

ขับข่ี กล!าว คือ Ramp ที่มีระดับราบที่ยาวกว!าย!อมขับไดสะดวกและปลอดภัยกว!า Ramp ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับในแนวดิ่งบ!อยๆ รวมทั้ง Ramp ที่มีความลาดชันนอยย!อมดีกว!า Ramp ที่มีความลาดชันมาก เนื่องจาก 
ผูขับข่ีจะมีระยะมองเห็นที่ดีกว!า ดังนั้นดัชนีชี้วัดถึงลักษณะทางดิ่งคือช!วงความลาดชัน โดยการเปรียบเทียบ 
แนวเสนทางตามลักษณะของแนวทางดิ่งจะมีลักษณะเดียวกับลักษณะทางแนวราบ คือ แบ!งการพิจารณาออกเป/น 
อัตราส!วนความลาดชัน และความยาวทางราบ 

- ความล"าช+าเฉลี่ยของทางแยก 
 ในการปรับปรุงทางแยกโครงการจุดประสงค5หลักเพื่อการลดจุดขัดแยง ที่บริเวณทางแยก 

ใหนอยที่สุดเพื่อใหการเดินทางผ!านทางแยกเป/นไปไดดวยความสะดวก และรวดเร็ว โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และมูลค!าลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ดัชนีทางดานจราจรขนส!งที่เป/นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่นํามาใชในการวิเคราะห5
คือ ความล!าชาเฉลี่ยของทางแยก โดยพิจารณาถึงความล!าชาทั้งหมดที่เกิดจากปริมาณจราจรที่เขามาใชทางแยก
โครงการ ซ่ึงการวิเคราะห5นี้ไดใชแบบจําลองในระดับรายละเอียด (Simulation Model) เป/นเคร่ืองมือสําหรับ
ประยุกต5ใชในการวิเคราะห5สําหรับคัดเลือกรูปแบบทางแยกต!างระดับในแต!ละรูปแบบทางเลือก โดยค!าความล!าชา
เฉลี่ยของทางแยกโครงการจะสามารถสะทอนใหเห็นว!าการปรับปรุง หรือก!อสรางทางแยกต!างระดับ ที่ทางแยก
โครงการจะช!วยใหประสิทธิภาพที่ทางแยกโครงการดีข้ึนมากนอยแตกต!างกันเพียงไรในแต!ละแนวทางเลือก ทั้งนี้ 
ในการเปรียบเทียบเพื่อใหคะแนนในแต!ละรูปแบบทางเลือกของทางแยกต!างระดับ ในประเด็นของความล!าชาเฉลี่ย
ของทางแยก  
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- ระยะทางรวมของระบบที่ผู+ใช+ถนนเดินทาง (VKT) 
 ระยะทางเดินทางรวมของระบบในการเดินทางคํานวณจากแบบจําลองดานการจราจร ซ่ึงได 

ทําการปรับเทียบแบบจําลองใหมีระยะทางในการเดินทางในแบบจําลองใกลเคียงกับระยะเวลาการเดินทางจริง 
ที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม เม่ือเปรียบเทียบระยะทางเดินทางรวมของระบบ ระหว!างกรณีมีและไม!มีโครงการ
ตามรูปแบบต!างๆแลวนั้น จะทําใหทราบถึงผลการประหยัดระยะทางการเดินทาง แลวจึงนํามาทําการเปรียบเทียบ
ค!าความประหยัดในแต!ละรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบไหนใหค!าการลดระยะทางการเดินทางของระบบไดมากที่สุด ถือว!า
รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพ  

- ระยะเวลารวมของระบบที่ผู+ใช+บริการเดินทาง (VHT) 
 ระยะเวลาในการเดินทางรวมของระบบคํานวณจากแบบจําลองดานการจราจร ซ่ึงไดทําการ

เปรียบเทียบแบบจําลองใหมีระยะเวลาการเดินทางในแบบจําลองใกลเคียงกับระยะเวลาการเดินทางจริงที่ได 
จากการสํารวจภาคสนาม เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางรวมของระบบ ระหว!างกรณีมีและไม!มีโครงการ
ตามรูปแบบต!างๆ แลวนั้น จะทําใหทราบถึงผลการประหยัดระยะเวลาการเดินทาง แลวจึงนํามาทําการเปรียบเทียบ 
ค!าความประหยัดในแต!ละรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบไหนใหค!าการลดระยะเวลาการเดินทางของระบบไดมากที่สุด ถือว!า
รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนการหยุดเฉลี่ยของรถบริเวณทางแยก (Number of Stop) 
 จํานวนคร้ังที่รถหยุดชั่วขณะในทุกกรณี เช!น การเกิดแถวคอยจากการติดขัด (Queue)  

การแยกกระแสจราจร (Diverging) การรวมกระแสจราจร (Merging) และการตัดขัดกระแสจราจร (Crossing) 
เป/นตน ซ่ึงมีผลต!อความปลอดภัย ความเร็วในการเดินทาง และค!าใชจ!ายในการเดินทาง 

- ป;ญหาการจราจรในระหว"างการก"อสร+าง   
    เนื่องจากในระหว!างการก!อสราง แต!ละรูปแบบทางเลือกจะมีการใชพื้นที่ในการก!อสราง ข้ันตอน
วิธีการในการก!อสราง และระยะเวลาในการก!อสรางที่แตกต!างกันไป ซ่ึงจะส!งผลกระทบโดยตรงต!อผูขับข่ียวดยาน 
ทั้งในดานความปลอดภัย และความล!าชาในการเดินทาง ดังนั้น ในการเปรียบเทียบที่ปรึกษาจะประเมินจาก 
ความยาวโครงสราง รูปแบบทางเลือกที่จะตองมีการก!อสรางสะพานหรือทางลอดเป/นระยะทางยาว จะส!ง 
ผลกระทบต!อผูขับข่ียวดยานมากกว!ารูปแบบทางเลือกที่มีการก!อสรางสะพานหรือทางลอดระยะทางสั้น เนื่องจาก
ในการก!อสรางงานโครงสรางมีข้ันตอนและวิธีการที่ซับซอน ทําใหจําเป/นตองใชระยะเวลาในการก!อสรางนาน 
รวมทั้งมีการใชพื้นที่ในการก!อสรางมาก อาจจําเป/นตองใชพื้นที่บริเวณช!องทางวิ่งบางส!วนทําใหมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุไดง!าย ซ่ึงผูขับข่ียวดยานตองใชความระมัดระวังโดยการลดความเร็วลง ทําใหเกิดความล!าชาในการ
เดินทาง 

- ความยากง"ายในการก"อสร+าง 
 ความยากง!ายในการก!อสรางจะพิจารณาจากรูปแบบที่มีพื้นที่ก!อสรางมากกว!าจะมีความยาก 

ในการก!อสรางมากกว!ารูปแบบที่มีพื้นที่ก!อสรางนอยกว!า เนื่องจากจะใชเวลาในการก!อสรางนอยกว!า 
    
2)  ด+านเศรษฐศาสตร�และการลงทุน 
  ทําการเปรียบเทียบทางดานค!าใชจ!ายในการปรับปรุงทางแยก ซ่ึงเป/นราคาประมาณการในเบื้องตน 

(Preliminary Cost Estimate) ประกอบดวย ค!าก!อสรางงานในประเภทต!าง ๆ เช!น ค!าปรับพื้นที่ ค!างานผิวถนน 
ค!างานการระบายน้ํา ค!างานโครงสราง การประเมินราคาในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อเปรียบเทียบระหว!าง
ทางเลือกต!าง ๆ ที่มีความเป/นไปได สําหรับราคาที่ใชในการเปรียบเทียบจะคิดจากราคาต!อหน!วยคูณดวยปริมาณ
ของแต!ละรายการหลัก ซ่ึงปริมาณของแต!ละรายการหลักคิดจากรูปแบบเชิงหลักการ (Conceptual Plan)  
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ของแต!ละทางเลือก นอกจากนั้น จะมีการพิจารณาค!าใชจ!ายในการซ!อมบํารุง เช!น การซ!อมบํารุงปกติ  
การซ!อมบํารุงตามช!วงเวลา เป/นตน มาคํานวณหาค!าใชจ!ายเปรียบเทียบกับรูปแบบทางเลือกอ่ืนดวย รวมถึง 
การพิจารณาถึงผลประโยชน5ดานการจราจรจากการลงทุนในแต!ละรูปแบบทางเลือก 

 
3) ด+านสิ่งแวดล+อม      
 การกําหนดประเด็น หรือป@จจัยที่ใชเพื่อการใหคะแนนความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอมจะพิจารณา

จากผลการศึกษาตามรายการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม โดยนําป@จจัยหรือประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ที่นัยสําคัญ และมีความแตกต!างระหว!างรูปแบบทางเลือกต!างๆ มาพิจารณาใหคะแนน สําหรับประเด็นสิ่งแวดลอม
ที่ใชในการคัดกรองทั้งหมด 37 ป@จจัย อางอิงตามแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการทางหลวง (Guidelines for Preparation of Environmental Impact Statement of A Road 
Scheme) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมและการมีส!วนร!วมของประชาชน กรมทางหลวง (ปรับปรุง คร้ังที่ 6 : 
ตุลาคม 2563) โดยพิจารณาป@จจัยดานสิ่งแวดลอม 5 ป@จจัย ดังนี้ 

 (1) ผลกระทบด+านทรัพยากรดิน  
-   การสูญเสียดินออกจากบริเวณเดิม 

   พิจารณาปริมาณดินขุดที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เช!น การขุดเจาะฐานราก
สะพาน เป/นตน ซ่ึงจําเป/นตองทําการเคลื่อนยายดินออกจากบริเวณเดิม ซ่ึงรูปแบบทางเลือกใดมีปริมาณดินขุด
มากจะมีผลกระทบสูงกว!า 

 (2)   ผลกระทบด+านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
  -    จํานวนพ้ืนที่อ"อนไหวที่ได+รับผลกระทบ 
      พิจารณาจํานวนพื้นที่อ!อนไหวในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ        

ที่ไดรับผลกระทบทางตรงในระยะก!อสราง เช!น ผลกระทบของอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เป/นตน            
โดยรูปแบบทางเลือกที่มีจํานวนพื้นที่อ!อนไหวนอยกว!าจะไดเปรียบรูปแบบทางเลือกที่มีจํานวนมากกว!า 

 (3)  ผลกระทบด+านสาธารณูปโภค 
  - สาธารณูปโภคเดิม (ผลกระทบจากการร้ือย+ายเสาไฟฟ]าส"องสว"าง) 
        พิจารณาจากการร้ือยายระบบสาธารณูปโภคเดิม (ผลกระทบจากการร้ือยายเสาไฟฟEา 

ส!องสว!าง) โดยรูปแบบทางเลือกใดมีจํานวนการร้ือยายเสาไฟฟEามากกว!าจะมีผลกระทบมากกว!า  
 (4) ผลกระทบด+านเศรษฐกิจและสังคม 
  - กลุ"มครัวเรือนที่อยู"ใกล+แนวเส+นทางในระยะ 100 เมตร 
   พิจารณาจํานวนกลุ!มครัวเรือนที่อยู!ใกลแนวเสนทางในระยะ 100 เมตร ที่ไดรับผลกระทบ

จากการพัฒนาโครงการ โดยรูปแบบทางเลือกที่มีจํานวนกลุ!มครัวเรือนนอยกว!าจะไดเปรียบรูปแบบทางเลือกที่มี
จํานวนมากกว!า 

 (5)  ผลกระทบด+านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 
  -    ความยาวรวมของโครงสร+างสะพาน  
   พิจารณาผลกระทบทางสายตาต!อรูปแบบโครงสรางถนนโครงการ บนทางหลวงหมายเลข 216 

และทางหลวงหมายเลข 2 โดยรูปแบบทางเลือกใดที่มีโครงสรางขนาดใหญ!/สูง นอยกว!าจะเป/นรูปแบบที่มี
ผลกระทบดานทัศนียภาพนอยกว!า  
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7.5 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ 
 

  จากการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ เพื่อหารูปแบบที่มีความ
เหมาะสมที่สุด โดยใชหลักเกณฑ5การพิจารณา 3 ป@จจัย ดานวิศวกรรมและจราจร ดานเศรษฐศาสตร5และการลงทนุ 
และดานสิ่งแวดลอม พบว!า รูปแบบทางเลือกที่ 1 คือ รูปแบบ Overpass บนทางหลวงหมายเลข 2 และ 
ทางหลวงหมายเลข 216 จัดการจราจรบริเวณทางแยกในรูปแบบวงเวียน  มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก 
มีความโดดเด!นทางดานวิศวกรรม มูลค!าก!อสรางและการลงทุนปานกลาง อีกทั้ง เป/นรูปแบบที่ใหบริการ 
รถทางหลักไดเป/นอย!างดี และใชงานง!าย โดยรายละเอียดการใหคะแนนเปรียบเทียบ แสดงดังตารางที่ 7.5-1 
รูปแบบของทางเลือกที่เหมาะสม แสดงดังรูปที่ 7.5-1  
 
ตารางที่ 7.5-1  สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม 
 

ลําดับ เกณฑ�การพิจารณาคัดเลือก คะแนนเต็ม รูปแบบท่ี 1 
(คะแนน) 

รูปแบบท่ี 2 
(คะแนน) 

รูปแบบท่ี 3 
(คะแนน) 

1 ดานวิศวกรรมและจราจร 40 34.02 28.74 33.22 
2 ดานเศรษฐศาสตร5และการลงทุน 30 27.32 28.30 26.44 
3 ดานส่ิงแวดลอม 30 19.60 18.00 20.80 

รวมคะแนน 100 80.94 75.04 80.46 
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รูปที่ 7.5-1   รูปแบบทางแยกต"างระดบัเบื้องต+น 
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8.  การดําเนินงานด+านสิ่งแวดล+อมที่ผ"านมา 
 
8.1   ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล+อมเบื้องต+น (IEE) 
 
       ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ต!อป@จจัยดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมประเด็น
สิ่งแวดลอม 4 ดาน ประกอบดวย ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
ดานคุณค!าการใชประโยชน5ของมนุษย5 และคุณค!าต!อคุณภาพชีวิต ซ่ึงผลจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (IEE) พบว!า ป@จจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีระดับผลกระทบในระดับปานกลาง-สูง มีจํานวน 22 ป@จจัย 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8.1-1 
 
ตารางที่ 8.1-1 ป;จจัยด+านสิ่งแวดล+อมที่มีระดับผลกระทบในระดับปานกลาง-สูง 

 
8.2     ข+อจํากัดด+านสิ่งแวดล+อม  

 
ผลการตรวจสอบกฎระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ ที่ปรึกษาไดดําเนินการ

โดยรวบรวมระเบียบและขอบังคับต!างๆ ที่เก่ียวของ ดังนี้ 
1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม เร่ือง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดําเนินการ ซึ่งต+องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล+อม และหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล+อม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
   ผลการตรวจสอบขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมต!อการพัฒนาโครงการเบื้องตน พบว!า พื้นที่โครงการ 
ในระยะทาง 1 กิโลเมตร จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการพบแหล!งโบราณสถาน จํานวน 1 แห!ง ไดแก! พระธาตุ/
เจดีย5รางขางวัดโยธานิมิตร เป/นประเภทที่ยังไม!ข้ึนทะเบียน โดยมีระยะห!างจากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ 
ประมาณ 516 เมตร (รูปที่ 8.2-1) จึงเขาข!ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เร่ือง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซ่ึงตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และหลักเกณฑ5 วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 4 
มกราคม พ.ศ. 2562 กําหนดใหทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว!าดวยทางหลวงที่ตัดผ!านพื้นที ่
ที่ตั้งอยู!ใกลโบราณสถาน แหล!งโบราณคดี แหล!งประวัติศาสตร5 หรืออุทยานประวัติศาสตร5ตามกฎหมายว!าดวย 

ป;จจัยด+านส่ิงแวดล+อม 
ทรัพยากรส่ิงแวดล+อม 

ทางกายภาพ 
ทรัพยากรส่ิงแวดล+อม 

ทางชีวภาพ 
คุณค"าการใช+ประโยชน� 

ของมนุษย� 
คุณค"าต"อคุณภาพชีวิต 

- ทรัพยากรดิน  
- ธรณีวิทยา  
- คุณภาพนํ้าผิวดิน  
- อากาศและบรรยากาศ  
- เสียง  
- ความส่ันสะเทือน 

- ระบบนิเวศ 
- สัตว5ในระบบนิเวศ 
- พืชในระบบนิเวศ 

- การคมนาคมขนส!ง  
- สาธารณูปโภค            
- การระบายนํ้าและการ 
  ควบคุมนํ้าท!วม 
- การใชท่ีดิน 

-  เศรษฐกิจและสังคม  
-  การโยกยายและการเวนคืน 
-  การสาธารณสุข  
-  อาชีวอนามัย  
-  อุบัติเหตุและความปลอดภัย 
-  สุขาภิบาล  
-  ผูใชทาง 
-  ประวัติศาสตร5และโบราณคดี  
-  สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 

รวม  6  ป;จจัย รวม  3  ป;จจัย รวม  4  ป;จจัย รวม 9 ป;จจัย 
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โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ5สถานแห!งชาติ ในระยะทาง 1 กิโลเมตร) ตองจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอต!อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) ใหความเห็นชอบก!อนที่จะพัฒนาโครงการ (ยกเวน ถนนผังเมือง ตามที่กําหนดไวในกฎหมายว!าดวยการผังเมือง) 
(ตารางที่ 8.2-1) 
 
ตารางที่ 8.2-1 โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต+องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล+อม  
 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  
 
ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด 

หลักเกณฑ� วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

20 
 
 

ทางหลวงหรือถนนซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว!าดวยทางหลวงท่ีตัด
ผ!านพ้ืนท่ีดังต!อไปน้ี 
20.7 พ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู!ใกลโบราณสถาน แหล!งโบราณคดี แหล!งประวัติศาสตร5 

หรืออุทยานประวัติศาสตร5ตามกฎหมายว!าดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห!งชาติ ในระยะทาง 1 กิโลเมตร 
ยกเวน ถนนผังเมือง ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายว!าดวยการผังเมือง 

 
 

ทุกขนาด 

 
 
ใหเสนอในขั้นตอนอนุมัติ 
หรือขออนุญาตโครงการ 

ท่ีมา :   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 
 
  2) แหล"งประวัติศาสตร� โบราณสถาน และโบราณคดี  

 ผลการตรวจสอบขอมูลดานโบราณสถานและโบราณคดีจากฐานขอมูลภูมิศาสตร5 กรมศิลปากร พบว!า 
พื้นที่ศึกษาโครงการมีแหล!งโบราณสถาน จํานวน 1 แห!ง ไดแก! พระธาตุ/เจดีย5รางขางวัดโยธานิมิตร เป/นประเภท
ที่ยังไม!ข้ึนทะเบียน โดยมีระยะห!างจากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการประมาณ 516 เมตร ซ่ึงพระธาตุ/เจดีย5ราง
ขางวัดโยธานิมิตร เป/นแหล!งโบราณสถานที่มีสถาป@ตยกรรมในรูปแบบศิลปกรรมทองถ่ิน ซ่ึงไดรับอิทธิพลศิลปกรรม
แบบลานชาง มีอายุไม!เก!าไปกว!าประมาณพุทธศตวรรษที่ 23-24 (เว็บไซต5กรมศิลปากร: http://gis.finearts.go.th/)  

(1) พ้ืนที่อนุรักษ�  
  ผลการตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ5บริเวณพื้นที่โครงการ พบว!า พื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา 

ในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ ไม%อยู%ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ5สัตว5ป~าและเขตหามล!าสัตว5ป~า 
เขตอุทยานแห!งชาติ เขตป~าชายเลนที่เป/นป~าสงวนแห!งชาติ และพื้นที่ชุ!มน้ําที่มีความสําคัญระหว!างประเทศ  

(2) ปcาสงวนแห"งชาติ  
  ผลการตรวจสอบพื้นที่ป~าสงวนแห!งชาติบริเวณพื้นที่โครงการ พบว!า พื้นที่โครงการและพื้นที่ 

ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ ไม%อยู%ในพื้นที่ป~าสงวนแห!งชาติ  
(3) พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ"มนํ้า  
 ผลการตรวจสอบพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ!มน้ําบริเวณพื้นที่โครงการ พบว!า ไม%อยู%ในพื้นที่ชั้นคุณภาพ

ลุ!มน้ําที่มีความสําคัญ โดยพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ 
อยู!ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ!มน้ําที่ 5 ซ่ึงป@จจุบันส!วนใหญ!เป/นแหล!งที่อยู!อาศัยของชุมชน 

(4) พ้ืนที่อ"อนไหวทางสิ่งแวดล+อม  
       ผลการตรวจสอบขอมูลพื้นที่อ!อนไหวต!อการไดรับผลกระทบในการพัฒนาโครงการที่อยู!ใกลเคียง
พื้นที่โครงการ โดยทําการซอนทับพื้นที่โครงการกับฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร5 พบว!า พื้นที่ศึกษาในระยะ 
500 เมตร ประกอบดวย ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล จํานวน 14 แห!ง แสดงดังรูปที่ 8.2-2 
และตารางที่ 8.2-2 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
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โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -19-  

ตารางที่ 8.2-2 พ้ืนที่อ"อนไหวต"อการได+รับผลกระทบสิ่งแวดล+อมในระยะ 500 เมตร  
    จากกึ่งกลางแนวเส+นทางโครงการ 
 

ลําดับ พ้ืนที่อ"อนไหวต"อผลกระทบสิ่งแวดล+อม ประเภท พิกัด 
บริเวณ 

ทางหลวง
หมายเลข  

ระยะห"างจาก 
ก่ึงกลางแนว

เส+นทางโครงการ 
(เมตร) 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบานจั่น สถานศึกษา 267952 1921027 2 79.25 
2 โรงเรียนค!ายประจักษ5ศิลปาคม สถานศึกษา 267922 1920732 2 283.57 
3 หมู! 3 บานเซ (เทศบาลตําบลหนองขอนกวาง) ชุมชน 268245 1920931 2 170.93 
4 ชุมชนดงวัด (เทศบาลนครอุดรธานี) ชุมชน 267529 1921293 2 305.48 
5 ชุนชมหนองขอนกวาง 3 (เทศบาลนครอุดรธานี) ชุมชน 267950 1921595 2 210.50 
6 ชุมชนค!ายประจกัษ5ฯ 4 (เทศบาลนครอดุรธานี) ชุมชน 267354 1921713 2 485.22 
7 ชุนชมหนองขอนกวาง 2 (เทศบาลนครอุดรธานี) ชุมชน 267717 1921925 2 453.33 
8 โรงพยาบาลค!ายประจักษ5ศิลปาคม สถานพยาบาล 267472 1921785 2 434.68 
9 เดอะวิช เรสซิเดนซ5 ชุมชน 267705 1920820 216 187.34 
10 หมู! 1 บานจั่น (องค5การบริหารตําบลบานจั่น) ชุมชน 267742 1920633 216 376.51 
11 วัดโยธานิมิตร ศาสนสถาน 267271 1921407 216 502.06 
12 ชุมชนสามัคคี 2 (เทศบาลนครอุดรธานี) ชุมชน 268306 1921975 216 217.31 
13 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี สถานศึกษา 268756 1921728 216 289.06 
14 ชุนชมบานม!วง 1 ชุมชน 268475 1922267 216 392.73 

ที่มา :  กรมแผนท่ีทหาร, 2550 
 
9.  การดําเนินงานด+านการมีส"วนร"วมของประชาชน 
 
  กิจกรรมการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ5และการมีส!วนร!วมของประชาชนในคร้ังนี้ กําหนดใหมี            
ความเชื่อมโยงสัมพันธ5และดําเนินงานควบคู!ไปกับการศึกษาของโครงการ โดยเนนการประชาสัมพันธ5ทั้งเชิงรุก 
และเชิงรับ เพื่อมุ!งใหข!าวสารโครงการแก!กลุ!มเปEาหมายอย!างถูกตอง ชัดเจน และเพื่อชี้แจงทําความเขาใจในประเด็น
ป@ญหาหรือขอสงสัยต!างๆ รวมทั้งมุ!งใหกลุ!มเปEาหมายไดมีส!วนร!วมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ 
ต!อโครงการในมาตรการดานสิ่งแวดลอม โดยใชการติดต!อสื่อสารแบบสองทางผ!านสื่อประเภทต!างๆ มีข้ันตอนหลัก
ของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
9.1  แผนการดําเนินกิจกรรมการมีส"วนร"วมของประชาชน 
 
  แผนการจัดการประชุมการมีส!วนร!วมของประชาชน มีทั้งสิ้น 5 แผน ประกอบดวย การประชุมใหญ!  
3 คร้ัง และการประชุมกลุ!มย!อย 2 คร้ัง โดยแผนการจัดการประชุมการมีส!วนร!วมของประชาชน แสดงดังรูปที่ 
9.1-1 
 
  



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -20-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

การประชมุใหญ" ครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
เพื่อเผยแพร!ประชาสัมพันธ5ขอมูลข!าวสารของโครงการ ใหผูมีส!วนได    

ส!วนเสียจากโครงการไดรับทราบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการ โดยเฉพาะ
อย!างยิ่ง ความเป/นมาของโครงการ วัตถปุระสงค5 ระยะเวลาการศึกษา

โครงการ พื้นท่ีศึกษา และขอบเขตการศึกษาของโครงการ 
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 - เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 1 
- Presentation ชุดที่ 1 
- ปEายประชาสัมพันธ5 ชุดที่ 1 
- บอร5ด ชุดที่ 1 
- แผ!นพับ ชุดที่ 1  
- วีดีทัศน5 ชุดที่ 1 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 1 

การประชมุหารือมาตรการป]องกัน และแก+ไขผลกระทบสิ่งแวดล+อมของ
โครงการ (การประชุมกลุ"มย"อย ครั้งที ่2) 

เพื่อนําเสนอผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ตลอดจน 
มาตรการปEองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

ใหกลุ!มเปEาหมายไดรับทราบ 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 2 

- Presentation ชุดที่ 2 

- ปEายประชาสัมพันธ5 ชุดที่ 2 

- บอร5ด ชุดที่ 2  
- แผ!นพับ ชุดที่ 2 

- วีดีทัศน5 ชุดที่ 1 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 2 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 3 
- Presentation ชุดที่ 3 
- ปEายประชาสัมพันธ5 ชุดที่ 3 
- บอร5ด ชุดที่ 3 
- แผ!นพับ ชุดที่ 3 
- วีดีทัศน5 ชุดที่ 2 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 3 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 4 

- Presentation ชุดที่ 4 

- ปEายประชาสัมพันธ5 ชุดที่ 4 

- บอร5ด ชุดที่ 4  
- แผ!นพับ ชุดที่ 4 

- วีดีทัศน5 ชุดที่ 2 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 4 

การประชมุเสนอแนวคิด และเกณฑ�การคัดเลือก 
รูปแบบทางแยกต"างระดบั (การประชมุกลุ"มย"อย ครั้ง 1) 

เพื่อเผยแพร!ประชาสัมพันธ5ขอมูลข!าวสารของโครงการ  
โดยเฉพาะแนวคิดในการกําหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องตน  
และหลักเกณฑ5การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ของโครงการใหกลุ!มเปEาหมายไดรับทราบ 

การประชมุสรุปผลการศึกษาของโครงการ 
(การประชุมใหญ" ครั้งที่ 3) 

เพื่อนําเสนอสรุปผลการศึกษาท้ังหมดของโครงการในทุกประเด็น 
ท้ังทางดานวิศวกรรม ดานการจราจรและขนส!ง ดานการศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และดานเศรษฐศาสตร5รวมถึงผลการดําเนินงานดานการมี 
ส!วนร!วมของประชาชนท่ีผ!านมาใหกลุ!มเปEาหมายของโครงการไดรับทราบ 

การประชมุสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต"างระดับ 
ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ" ครั้งที ่2) 

เพื่อนําเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
ของโครงการ ใหกลุ!มเปEาหมายไดรับทราบ 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 5 

- Presentation ชุดที่ 5 

- ปEายประชาสัมพันธ5 ชุดที่ 5 

- บอร5ด ชุดที่ 5 

- แผ!นพับ ชุดที่ 5 

- วีดีทัศน5 ชุดที่ 3 

- แบบสอบถาม ชุดที่ 5 

รูปที่ 9.1-1 ขั้นตอนการดําเนินงานด+านการมีส"วนร"วมของประชาชน 

การเตรยีมความพร+อมชุมชน 
เพื่อแจงขอมูลรายละเอียดโครงการเบื้องตน และแผนการ 

ดําเนินงานการมีส!วนร!วมของประชาชน ใหผูนําชุมชน 
ในพื้นท่ีโครงการรับทราบขอมูลข!าวสาร 

- แผนที่โครงการเบื้องตน 
- เอกสารประชาสัมพันธ5 
  โครงการ  

  

หมายเหตุ :                

 หมายถึง กาํลงัดาํเนินการ 
 

หมายถึง ดาํเนินการแลว้ 
 

หมายถึง ยงัไม่ไดด้าํเนินการ  

แผนการจัดการประชุมการมีส"วนร"วมของประชาชน สื่อประกอบการประชมุ แผนการประชาสัมพันธ�
โครงการ 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -21-  

9.2      การดําเนินงานด+านการประชาสัมพันธ�  
 
9.2.1   งานประชาสัมพันธ�โครงการผ"าน Web Site ของโครงการ 
 
  การนําเสนอขอมูลผ!าน Web Site โครงการเป/นการประชาสัมพันธ5อีกหนึ่งช!องทางเพื่อใหผูนําชุมชน 
ประชาชนที่เก่ียวของ ทั้งในพื้นที่โครงการและสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบความเป/นมา วัตถุประสงค5 รายละเอียด
การดําเนินงานในส!วนต!างๆ ของโครงการ ใหมีความรูความเขาใจเสริมสรางความเชื่อถือ และไดรับการสนับสนุน
ในการดําเนินโครการ ซ่ึงในการดําเนินการที่ผ!านมาที่ปรึกษาไดลงพื้นที่เตรียมความพรอมชุมชน โดยไดอัพเดต
ขอมูลผ!าน Web Site โครงการ (www.Banchan-Interchange.com) แสดงดังรูปที่ 9.2-1 
 

 
 
 

รูปที่ 9.2-1    งานประชาสัมพันธ�โครงการผ"าน Web Site ของโครงการ 
 
9.3  การดําเนินงานการมีส"วนร"วมของประชาชนที่ผ"านมา  
 
9.3.1 การเตรียมความพร+อมชุมชน  

 
  ที่ปรึกษาไดดําเนินการเขาพบผูนําชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ เม่ือวันที่ 25-26 มีนาคม 2564  
เพื่อแจงขอมูลรายละเอียดโครงการเบื้องตน และแผนการดําเนินงานการมีส!วนร!วมของประชาชน โดยดําเนินการ
เขาพบ หน!วยงานจํานวนทั้งสิ้น 6 หน!วยงาน ไดแก! ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 รองผูว!าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตําบลบานจั่น เทศบาลตําบลหนองขอนกวาง องค5การบริหาร 
ส!วนตําบลบานจั่น แสดงดังภาพที่ 9.3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -22-  

 

  

เขาพบนายเอนก สุวรรณภูเต 
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 

นายจาํรัส กังนอย รองผูว!าราชการจังหวัดอุดรธานี  
พรอมดวย สํานักงานจังหวัดโยธาธกิารและผังเมือง ประชาสัมพันธ5

จังหวัด และนายอําเภอเมืองอุดรธานี 

  
เขาพบนายศราวธุ แสงเสน 

ผูอํานวยการส!วนโยธาเทศบาลนครอุดรธานี 
เขาพบนายเกษมศักด์ิ ศรีเกษ 

ผูอํานวยการกองช!างเทศบาลตําบลบานจั่น 

  
เขาพบนายกรวัฒน5 สมชัยยา  

นายช!างโยธาองค5การบริหารส!วนตําบลบานจั่น 
เขาพบนายตะวัน ธิชา 

หัวหนาฝ~ายการโยธาเทศบาลตําบลหนองขอนกวาง 
   
  ภาพที่ 9.3-1  กิจกรรมการเข+าพบผู+นําชุมชนเพ่ือเตรียมความพร+อมก"อนการจัดประชุมปฐมนิเทศ 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -23-  

 ข+อคิดเห็น/ข+อเสนอแนะจากการเตรียมความพร+อมชุมชน 
- เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจากจะทาํใหประชาชนในพื้นที่เดินทางไดสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 
- เนื่องจากพื้นที่แยกบานจั่นประสบป@ญหาดานการระบายน้าํ ขอใหที่ปรึกษาคํานึงเร่ืองการ

ระบายน้ําในพื้นที่ดวย 
- เนื่องจากพื้นที่แยกบานจั่นประสบป@ญหาดานการระบายน้าํ ขอใหที่ปรึกษาคํานึงเร่ืองการ

ระบายน้ําในพื้นที่ดวย 
 
9.3.2 การประชุมใหญ" คร้ังที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) 
 
  การประชุมใหญ! คร้ังที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) ดําเนินการเม่ือวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 
เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 ณ หองประชุมราชพฤกษ5 โรงแรมสยามแกรนด5 อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยไดรับเกียรติจากนายวันชัย จันทร5พร รองผูว!าราชการจังหวัดอุดรธานี เป/นประธาน
กล!าวเปqดการประชุมและนายอเนก สุวรรณภูเต ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กล!าวรายงาน 
การประชุมและกล!าวปqดการประชุม มีผูเขาร!วมประชุมในหองประชุมราชพฤกษ5 จํานวน 20 คน ผ!านระบบ
แอปพลิเคชั่น ZOOM จํานวน  98 คน รวมจํานวน 118 คน แสดงดังภาพที่ 9.3-2 และตารางที่ 9.3-1 

 

9.3.3 การจัดการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต"างระดับ  
(การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1) 

 
  ที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ5การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต!างระดับ  
(การประชุมกลุ!มย!อย คร้ังที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 กลุ!มที่ 1 : ช!วงเชา เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กลุ!มที่ 2 : ช!วงบ!าย เวลา 13.00 -16.30 น. ณ หองประชุมที่ว!าการอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผูไดรับ
ผลกระทบ พื้นที่อ!อนไหว ผูนําชุมชน สถานประกอบการ หน!วยงานราชการในระดับต!างๆ ผูที่รับผิดชอบจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประชาชนทั่วไป มีผูเขาร!วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน แสดงดังภาพที่  
9.3-3 โดยไดรับเกียรติจากนายศุภกิจ ขันตี ปลัดอําเภอเมืองอุดรธานีหัวหนาฝ~ายความม่ันคง เป/นประธานกล!าว
เปqดการประชุมและนายสามารถ ศรีมุงคุณ รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กล!าวรายงานการประชุม 
โดยมีวัตถุประสงค5เพื่อเผยแพร!ประชาสัมพันธ5ขอมูลข!าวสารของโครงการ โดยเฉพาะแนวคิดในการกําหนดรูปแบบ
ทางเลือกเบื้องตน และหลักเกณฑ5การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการใหกลุ!มเปEาหมาย 
ไดรับทราบ และเพื่อรับฟ@งความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดานต!างๆ จากกลุ!มเปEาหมาย และนําความคิดเห็น 
รวมทั้งขอเสนอแนะที่ไดไปใชในการพิจารณาประกอบในการศึกษาของโครงการ โดยแสดงดังตารางที่ 9.3-2 
  



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -24-  

   
นายอเนก สุวรรณภูเต 

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานทีี่ 1 
กล!าวรายงานการประชุมและกล!าวปqดการประชุม 

นายวันชัย จนัทร5พร 
รองผูว!าราชการจังหวัดอดุรธานกีล!าวรายงาน 

การประชุมและกล!าวเปqดการประชุม 

การลงทะเบียนการลงทะเบียนเขาร!วมการ
ประชุม และรับเอกสาร 

  
ผูเขาร!วมประชุมใหเกียรติ 

ถ!ายรูปกับท!านประธานเปqดการประชุม 
นายวันชัย อนุตรชัชวาล 

ประธานหอการคาจังหวดัอุดรธานี ร!วมแสดง
ความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

นายทะนงศักด์ิ  โตวนั 
รองประธานหอการคาจังหวดัอุดรธานี ร!วม
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

นายประจกัษ5   หลาจางวาง 
นักงานโยธาจังหวดัอุดรธานี ร!วมแสดงความ

คิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผูแทนกรมศิลปาการที่ 8 ขอนแก!น 
กล!าวรายงานการประชุมและกล!าวปqดการประชุม 

ผูเขาร!วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะต!อโครงการ 

  
ผูเขาร!วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะต!อโครงการ 
บรรยากาศการประชุม 

ผ!านระบบแอปพลิเคช่ัน ZOOM 
ผูเขาร!วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะต!อโครงการผ!านระบบ
แอปพลิเคช่ัน ZOOM 

 
บรรยากาศการประชุม 

ภาพที่ 9.3-2  บรรยากาศการประชุมใหญ" คร้ังที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)  



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -25-  

ตารางที่ 9.3-1    สรุปผลการประชุมใหญ" คร้ังที่ 1 (การประชมุปฐมนิเทศโครงการ)   
 

ประเด็น ประเด็นข+อคิดเห็น/ข+อเสนอแนะ 
การตอบข+อซักถาม/การพิจารณานําข+อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
ด+านวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เห็นดวยกับการพัฒนาโครงการเน่ืองจากช!วย
แกป@ญหาการจราจรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะช!วง
เทศกาล และในส!วนของการออกแบบ ขอให 
ท่ีปรึกษาศึกษาเรื่องการระบายนํ้า เน่ืองจาก
บริเวณพ้ืนท่ีแยกบานจั่น พบป@ญหานํ้าท!วมขัง
บ!อยครั้ ง  หากท่ีปรึกษาทําการออกแบบไม!
ครอบคลุมอาจก!อใหเกิดป@ญหาเรื่องของการ
ระบายนํ้าและเกิดนํ้าท!วมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการได 

- ท่ีปรึกษารับขอคิดเห็นเพ่ือพิจารณาประกอบการ 
ศึกษา โดยการศึกษาจะมีการศึกษาดานจราจร
และออกแบบระบบระบายนํ้าในโครงการน้ีดวย 

-  ขอทราบว!ารูปแบบโครงการบริเวณทางหลวง
หมายเลข 2 ท่ีปรึกษาออกแบบเป/นรูปแบบ
อุโมงค5หรือออกแบบรูปแบบสะพานยกระดับ 
โดยขอใหพิจารณาใหมีความเหมาะสม และ 
สอดคลองกับสภาพแวดลอม (ฮวงจุย) 

- การศึกษาโครงการอยู!ในขั้นตอนการออกแบบโดย
ยังไม!มีการคัดเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยท่ี
ปรึกษาไดศึกษาท้ัง 2 รูปแบบ คือรูปแบบอุโมงค5 
และรูปแบบทางแยกต!างระดับ โดยจะมีการหารือ
ร!วมกันระหว!างแขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 กับ
กรมชลประทานและหน!วยงานต!างๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือพิจารณาศึกษารูปแบบทางเลือก 

-  เสนอใหพัฒนาโครงการเป/นอุโมงค5 ทางลอด 
โดยมีลักษณะเหมือนบริเวณส่ีแยกหมอไพโรจน5 
(บริเวณพ้ืนท่ีตําบลหนองบัว) ซ่ึงเป/นรูปแบบท่ีมี
ความเหมาะสมทางดานการจราจร และในดาน
ภูมิทัศน5เ น่ืองจากหากออกแบบเป/นอุ โมงค5  
ผูประกอบการบริเวณส่ีแยกบานจั่น 2 ขางทาง 
จะสามารถประกอบธุรกิจไดปกติ แต!หากพัฒนา
เป/นรูปแบบทางแยกต!างระดับจะส!งผลใหเกิด
การบดบังภูมิทัศน5บริเวณสถานประกอบการ 

-  เน่ืองจากบริเวณแยกบานจั่นติดขอจํากัดดานพ้ืนท่ี
คลองส!งนํ้าของกรมชลประทานซ่ึงอยู!ติดกับถนน
ดังน้ัน ท่ีปรึกษาไดประชุมร!วมกับกรมชลประทาน
ในการแกป@ญหาประเด็นคลองส!งนํ้าชลประทาน
บริเวณแยกบานจั่นเพ่ือใหไดความเหมาะสมใน
การออกแบบ รวมท้ังการแกป@ญหาบริเวณจุดตัด
ทางแยกรถไฟระดับดิน และรถไฟความเร็วสูง 
เพ่ือใหไดรูปแบบโครงการท่ีมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

-  ขอใหพิจารณาจุดกลับรถบริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 216 และบริ เวณถนนทางหลวง
หมายเลข 2 เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีตองใช
ถนนบริเวณดังกล!าวในการสัญจรไปมา 

- ท่ีปรึกษารับขอคิดเห็นเพ่ือพิจารณาพรอมประกอบ
การศึกษารายละเอียดโครงการ 

-  ขอใหคํานึงถึงการออกแบบดานสถาป@ตยกรรม
ใหมีความเหมาะสม และมีความสอดคลองกับ
สภาพพ้ืนท่ีมากท่ีสุดโดยควรหารือกับทุกภาคส!วน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการออกแบบมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด 

-  ท่ีปรึกษารับขอคิดเห็นเพ่ือพิจารณาประกอบการ
ออกแบบดานสถาป@ตยกรรมของโครงการ 

  



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -26-  

ตารางที่ 9.3-1    สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ"คร้ังที่ 1)  (ต"อ) 
 

ประเด็น ประเด็นข+อคิดเห็น/ข+อเสนอแนะ 
การตอบข+อซักถาม/การพิจารณานําข+อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
ด+านส่ิงแวดล+อม -  ขอทราบว!าแหล!งโบราณสถาน ในระยะ 1 

กิ โลเมตรจากพ้ืนท่ีโครงการ ได ดําเ นินการ
ตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลกรมศิลปากร 
แลวหรือไม!รวมท้ังหากดําเนินการสํารวจแลวเสร็จ 
ขอใหส!งขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA) ใหกับสํานักศิลปากรท่ี 8 ดวย 

-  การศึกษาดานประวัติศาสตร5โบราณสถานและ
โบราณคดี ทางท่ีปรึกษาไดตรวจสอบขอมูลดาน
โบราณสถานจากฐานขอมูลกรมศิลปากร และ 
จะมีผูเ ช่ียวชาญดานประวัติศาสตร5โบราณคดี  
เพ่ือสํารวจขอมูลดานโบราณสถานในระยะ 1 
กิโลเมตรเพ่ิมเติม รวมท้ังหากการดําเนินการแลว
เสร็จ ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานการสํารวจ
ดานโบราณประวัติศาสตร5โบราณสถานและ
โบราณคดี ส!งใหทางสํานักศิลปากรท่ี 8 

ด+านการมีส"วนร"วม
ของประชาชน 

- ขอใหประชาสัมพันธ5และรับฟ@งความคิดเห็น
รวมท้ังกระบวนการมีส!วนร!วมของประชาชนโดย
ใหประชาสัมพันธ5ล!วงหนาอย!างนอย 1 สัปดาห5 
ผ!านส่ือมวลชน Web site โครงการ เพ่ือใหผู
ไดรับผลกระทบไดรับทราบขอมูลโครงการอย!าง
ท่ัวถึง 

- ท่ี ป รึ กษา ไ ด ดํ า เ นิ น ก า รส! ง จ ด ห ม า ย เ ชิ ญ
กลุ!มเปEาหมายในการเขาร!วมรับฟ@งความคิดเห็น
อย!างนอยไม! เกิน 15 วัน และดําเนินการจัด
ประชุมการมีส!วนร!วมของประชาชน จํานวน 5 
ครั้ง ประกอบดวย 
 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ! 

ครั้งท่ี 1) 
 การประชุมเสนอแนวคิดและหลักเกณฑ5 

การคัดเ ลือกรูปแบบทางแยกต!างระดับ 
(การประชุมกลุ!ม ย!อย ครั้งท่ี 1) 

 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบ 
ทางแยกต!างระดับท่ีเหมาะสมของโครงการ 
(การประชุมใหญ! ครั้งท่ี 2) 

 การประชุมหารือมาตรการปEองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ (การ
ประชุมกลุ!มย!อย ครั้งท่ี 2) 

 การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ 
(การประชุมใหญ! ครั้งท่ี 3) 

และมีการประชาสัมพันธ5ผ!านส่ือมวลชน Web site 
โครงการ และผูนําชุมชน 

  



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -27-  

  
จุดคัดกรองผูเขาร!วมประชุม ผูเขาร!วมประชุมชมบอร5ดประชาสัมพันธ5โครงการ 

  
นายสามารถ ศรีมุงคุณ 

รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
กล!าวรายงานการประชุม 

นายศุภกิจ ขันตี 
ปลัดอําเภอเมืองอุดรธานีหัวหนาฝ~ายความม่ันคง 

กล!าวเปqดการประชุม 

  
นางสาวเสาวรัศ เผ!าพงษ5ไพบูลย5 

เจาของสถานประกอบการในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 
ร!วมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ 
เจาของสถานประกอบการในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 
ร!วมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  
นายยุทธพงษ5 กําหนดแน! ส่ือมวลชนทองถิ่น 

ร!วมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
นายชัยฤทธ์ิ เผาวงศ5ทอง 

สมาชิกสภาองค5การบริหารส!วนจังหวัดอุดรธานี 
ร!วมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ภาพที่ 9.3-3   กลุ"มที่ 1 บรรยากาศการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือก 
       รูปแบบทางแยกต"างระดบั (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1) 

 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -28-  

  
ผูเขาร!วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม ผูเขาร!วมประชุมชมบอร5ดประชาสัมพันธ5โครงการ 

  
ผศ.ดร.จุฑารัตน5 ชมพันธุ5 

ผูเช่ียวชาญดานการประชาสัมพันธ5และการมีส!วนร!วม 
ท่ีปรึกษานําเสนอรายละเอียดโครงการ 

  
นายจุมพล ศิลาชัย 

กํานันตําบลหนองขอนกวาง 
ร!วมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

นายกิตกิพงษ5 แสงกระจ!าง 
ผูใหญ!บานหมู!ท่ี 3 บานเซ 

ร!วมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  
นายนิรุตข5 สิงห5ทอง 

ผูอํานวยการกองช!างเทศบาลตําบลหนองขอนกวาง 
ร!วมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

บรรยากาศหองประชุม 

 
ภาพที่ 9.3-3     กลุ"มที่ 2 บรรยากาศการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือก 

        รูปแบบทางแยกต"างระดบั (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1) (ต"อ) 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -29-  

ตารางที่ 9.3-2  สรุปผลข+อคิดเห็นของประชาชนการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือก 
    รูปแบบทางแยกต"างระดับ (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1) 
 

ประเด็น ประเด็นข+อคิดเห็น/ข+อเสนอแนะ 
การตอบข+อซักถาม/การพิจารณานําข+อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
ดานวิศวกรรม -  หากมีการพัฒนารูปแบบโครงการเป/นลักษณะ

วงแหวน ขอใหพิจารณาศึกษาป@จจัยดานการ 
จราจรบริเวณถนนรอบเมืองดวยเพ่ือช!วยใน
การบรรเทาการจราจรท่ีอาจจะติดขัด รวมท้ัง
ขอใหคํานึงถึงประเด็นดานการบดบังทัศนียภาพ
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ เน่ืองจากการ
ก!อสรางโครงการเป/นรูปแบบทางแยกต!างระดับ
จะส!งผลกระทบต!อทัศนียภาพของสถาน-
ประกอบการบริเวณดังกล!าว 

-  การแกไขป@ญหาของการจราจรท่ีปรึกษาไดศึกษา
รูปแบบของสภาพพ้ืนท่ีและศึกษาภาพรวมของ
โครงการ ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีแต!ละทางแยกหรือ
การศึกษาแต!ละโครงการจะมีขอจํากัดท่ีแตกต!าง
กันออกไป อาทิเช!นบริเวณแยกหมอไพโรจน5
ออกแบบเป/นอุโมงค5ทางลอด แต!สภาพป@ญหา
ของแยกบานจั่น พบป@ญหาและขอจํากัดหลาย
ดาน ซ่ึงเป/นการศึกษาก็จะศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ การออกแบบเบ้ืองตน รวมไปถึง
การออกแบบรายละเอียดในการก!อสราง ซ่ึงตอง
ใชระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือใหสามารถรองรับ
ปริมาณจราจรและเกิดประโยชน5ต!อผูใชทางมาก
ท่ีสุด 

-  เห็นดวยกับรูปแบบทางเลือกท่ี 2 เน่ืองจาก
ช!วยบรรเทาป@ญหาดานการจราจรท่ีจะสัญจร
เขาไปในเมืองอุดรธานีได รวมท้ังเสนอใหลด
ขนาด พ้ืน ท่ีของ โคร งการ เ พ่ื อประหยัด
งบประมาณในการก!อสราง 

-  ท่ีปรึกษารับขอคิดเห็นเพ่ือไปพิจารณาพรอม
ประกอบการศึกษารายละเอียดโครงการ 

-  จากการนําเสนอรูปแบบทางเลือกของโครงการ 
ท้ัง 3 รูปแบบ มีความเห็นว!าหากดําเนินการ
พัฒนารูปแบบทางเลือกท่ี 1 และ 2 จะตอง 
ใชงบประมาณในการก!อสรางค!อนขางสูง 
รวมท้ังเสนอใหพิจารณาการออกแบบรูปแบบ
โครงการ โดยเสนอใหบริเวณทางหลวงหมายเลข 
2 (จากจังหวัดขอนแก!นเขาเมืองอุดรธานี) 
เป/นการใช เสนทางระดับดิน ส!วนบริเวณ 
ทางหลวงหมายเลข 216 (จากจังหวัดสกลนคร
ไปจังหวัดหนองบัวลําภู) เป/นการใชสะพาน
ต!างระดับ 

-  บริษัทท่ีปรึกษาไดศึกษาขอมูลในการออกแบบ
รูปแบบโครงการ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 
และทางหลวงหมายเลข 216 ซ่ึงมีขอแตกต!าง 2 
รูปแบบคือ 

1. รูปแบบการก!อสรางทางลอดตรงบริเวณทางหลวง
หมายเลข 2 มีค!าลงทุนท่ีสูงกว!าการก!อสราง
สะพานยกระดับประมาณ 3 เท!าของงบประมาณ 

2. การก!อสรางเป/นทางลอด (อุโมงค5) ท่ีมีความยาว
ประมาณ 1.185 กิโลเมตร ซ่ึงจะติด ขอจํากัด
ดานทางรถไฟทางคู!  และรถไฟความเร็วสูง 
ขอจํากัดดานผลกระทบต!อการระบายนํ้า ภายใน
อุโมงค5 ระบบระบายอากาศ แสงสว!าง ระบบ
ระบายอากาศภายในอุโมงค5 รวมท้ังการระบายนํ้า
ของคลองระบายนํ้า ซ่ึงคลองระบายนํ้าบริเวณ
โครงการไดมีการออกแบบเพ่ือปEองกันนํ้าท!วม 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงหากมีการก!อสราง
อุโมงค5อาจก!อใหเกิดผลกระทบดานการระบาย
นํ้าได 



โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต%างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต%างระดับ 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ2านจ่ัน) ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ% ครั้งที่ 2) 
 

บริษัท สแปน จํากัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด -30-  

ตารางที่ 9.3-2  สรุปผลข+อคิดเห็นของประชาชนการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ�การคัดเลือก 
    รูปแบบทางแยกต"างระดับ (การประชุมกลุ"มย"อย คร้ังที่ 1)  (ต"อ) 
 

ประเด็น ประเด็นข+อคิดเห็น/ข+อเสนอแนะ 
การตอบข+อซักถาม/การพิจารณานําข+อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
ดานวิศวกรรม (ต!อ) -  ขอใหพิจารณาออกแบบเพ่ิมอัตลักษณ5พ้ืนท่ี

แยกบานจั่นเป/นประตูเขาสู!เมืองอุดรธานีดวย 
-  ท่ีปรึกษารับขอคิดเห็นเพ่ือไปพิจารณาพรอม

ประกอบการศึกษารายละเอียดโครงการ 
-  ขอใหพิจารณาไหล!ทางบริ เวณทางหลวง

หมายเลข 2 เน่ืองจากเกิดอุบัติอยู!บ!อยครั้ง 
-  ท่ีปรึกษารับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรึกษากับแขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
-  ขอเสนอใหโครงการออกแบบรูปแบบโครงการ 

บริเวณทางหลวงหมายเลข 216 เป/นลักษณะ
อุโมงค5ทางลอด และบริเวณทางหลวงหมายเลข 
2 เป/นรูปแบบสะพานต!างระดับ 

-  บริ เวณทางหลวงหมายเลข 2 (จากจังหวัด
อุดรธานีไปยังจังหวัดขอนแก!น) มีเขตทางกวาง 
60 เมตร ดังน้ัน การก!อสรางเป/นสะพานยกระดับ
จะทําใหบานเรือนและสถานประกอบการในระยะ
ประชิดโครงการมีสะพานท่ีบดบังทัศนียภาพ และ
ถนนทางหลวงหมายเลข 216 มีเขตทางกวาง  
80 เมตร มีการออกแบบเป/นสะพานยกระดับ
เน่ืองจากหากก!อสรางเป/นอุโมงค5จะติดป@ญหา
เรื่องขอจํากัดเรื่องการระบายนํ้าโดยจะออกแบบ
ในรูปแบบของเกือกมา เพ่ือใหรถสามารถกลับ
รถไดสะดวก ส!วนรูปแบบการก!อสรางเป/นทาง
ลอดยังติดขอจํากัดเรื่องเรื่องแสงสว!าง การระบาย
อากาศ และการระบายนํ้าภายในอุโมงค5 

-  ระยะเวลาในการศึกษาโครงการใชเวลาประมาณ
กี่ป6 และหลังจากไดงบประมาณมาแลวจะ
ก!อสรางแลวเสร็จในระยะเวลากี่ป6 

-  จากแผนการดําเนินงานของโครงการจะมีการ 
ศึกษาโครงการแลวเสร็จประมาณ ป6 พ.ศ.2565 
โดยจะมีการศึกษาออกแบบรายละเอียด รวมท้ัง
การประมาณราคาของโครงการในการก!อสราง 
แต!เน่ืองจากติดขอจํากัดในการก!อสรางเรื่อง
โบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตร จึงตองดําเนินการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) โดยใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ  
1-2 ป6 และประมาณ ป6 พ.ศ. 2567 จะเริ่มมีการ
ก!อสรางและรองบประมาณในการก!อสรางของ
กรมทางหลวงในลําดับต!อไป 

ดานการมีส!วนร!วม
ของประชาชน 
 

-  ขอใหท่ีปรึกษายึดผลประโยชน5ของประชาชน
ใหมากท่ีสุด 

-  ท่ีปรึกษารับขอ คิดเ ห็นเ พ่ือพิจารณานําไป
ดําเนินการต!อไป 

-  ขอใหท่ีปรึกษาประสานงานกับทางผูนําชุมชน
ช!วยประสานงานใหประชาชนไดเขามีส!วน
ร!วมของประชาชนอย!างท่ัวถึง 

-  ท่ีปรึกษารับขอ คิดเ ห็นเ พ่ือพิจารณานําไป
ดําเนินการต!อไป 

-  ท่ีปรึกษาได มีการเชิญผูประกอบการปEาย
โฆษณาบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการหรือไม!
เน่ืองจากเป/นผูไดรับผลกระทบโดยตรง 

-  ท่ีปรึกษาไดมีการทําจดหมายเชิญสถานประกอบการ
บริเวณแนวเสนทางโครงการใหเขาร!วมประชุม 
โดยส!งจดหมายแบบตอบรับแบบลงทะเบียน
เพ่ือใหสถานประกอบไดรับรูขอมูล วัน เวลา 
และสถานท่ีจัดประชุมเพ่ือใหเขาร!วมประชุม 
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10.     แผนการดําเนินงานขั้นต"อไป                                                                                                                 

1) งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และประมาณราคาค"าก"อสร+าง 
 งานออกแบบรายละเอียดงานทาง งานออกแบบโครงสรางสะพาน โครงสรางต!างระดับ อาคาร

ระบายน้ํา และโครงสรางอ่ืนๆ งานออกแบบรายละเอียดทางแยก ทางลอด และระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ งานระบบ
ระบายน้ํา งานระบบไฟฟEา งานสถาป@ตยกรรม และงานประเมินสาธารณูปโภคที่ถูกร้ือยาย 

 
2) งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 ดําเนินงานจัดทําแผนที่ประกอบ พรฎ.เวนคืน สําหรับผูไดรับผลกระทบทางตรงจากการเวนคืนที่ดิน 
 
3) การศึกษาด+านสิ่งแวดล+อม 
 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมข้ันรายละเอียด (EIA) ต!อรูปแบบโครงการที่ไดรับการคัดเลือก  

รวมทั้งกําหนดมาตรการปEองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

 
4) ด+านการมีส"วนร"วมของประชาชน 

- สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต!างระดับที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ! คร้ังที่ 2) 
เผยแพร!ต!อสาธารณชนภายใน 15 วัน และนําไปใชพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ รวมทั้งดําเนินการ
ประชาสัมพันธ5ความกาวหนาของโครงการอย!างต!อเนื่องผ!านทาง website ของโครงการ (www.banchan-
interchange.com) 

- ดําเนินการจัดประชุมหารือมาตรการปEองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ           
(การประชุมกลุ!มย!อย คร้ังที่ 2) ในช!วงเดือนกุมภาพันธ5 2565 
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11.   ติดต"อสอบถามข+อมูลเพ่ิมเติม 

 
 สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง 

ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ!งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท5 :  0-2354-6668 ต!อ 24025   
โทรสาร :  0-2354-1043 
E-mail :  surveydesign.doh@gmail.com 
 

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 
เลขที่ 2 หมู! 2 บานหนองหิน ถนนอุดรธานี-หนองบัวลําภู  
ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท5 : 0-2354-6668-75 ต!อ 42217 
โทรสาร : 0-4211-3379 
E-mail :  udon1highways@gmail.com 

 บริษัท สแปน จํากัด (สํานักงานใหญ") 
เลขที่ 378 ซอยลาดพราว 94 ถนนลาดพราว  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ติดต!อ    :  คุณฐิฏิกรณ5 อภิบุญสุวรรณ 
โทรศัพท5 : 0-2718-7304-06 
โทรสาร : 0-2718-7303 
E-mail   : span_eng@hotmail.com 

 

 

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท� คอนซัลแตนส� จํากัด 
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร5 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  
กรุงเทพมหานคร 10230 
ติดต!อ    :  คุณสุภัตรา  ปรีชา 
โทรศัพท5 : 0-2948-6014-8 
โทรสาร :  0-2948-6013 
E-mail :  pdc_con@yahoo.com  

 
 


