


บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก  

เอกสารประกอบการประชุมเสนอแนวคิดและ 
เกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุม่ย่อย คร้ังที่ 1) 
โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 

กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญรูป ข 

 
1.  ความเป็นมาของโครงการ -1- 
2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ -1- 
 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ -1- 
 2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 -2- 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -2- 
4. พื้นที่ศึกษาโครงการ -2- 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน -4- 
6. สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน -5- 
7. การกำหนดรูปแบบโครงการเบื้องต้น -7- 
 7.1    แนวคิดในการออกแบบทางแยกต่างระดับ -7- 
 7.2 การกำหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการ -7- 
  7.2.1   รูปแบบทางเลือกที่ 1 : รูปแบบสะพานข้ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216   
   และสะพานข้ามแยก บน ทล.2 -7- 
  7.2.2 รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  รูปแบบสะพานข้ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216   
   และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา ขอนแก่น – สกลนคร -7- 
  7.2.3 รูปแบบทางเลือกที่ 3 :  รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น   
   สะพานข้ามทางรถไฟ และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา ขอนแก่น-สกลนคร -8- 
 7.3 เกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบทางเลือก -8- 
8. ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) -12- 
9. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -15- 
 9.1 แผนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน -15- 
 9.2 การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ -18- 
  9.2.1    งานประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Web Site ของโครงการ -18- 
 9.3 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา -18- 
  9.3.1 การเตรียมความพร้อมชุมชน -18- 
  9.3.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1)  -20- 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ข  

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 
10.     แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป                                                      -27- 
11.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -28- 
 
 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หน้า 
 
4-1   ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเส้นทางโครงการ -2- 
8-1 โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน  
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -14- 
8-2 พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตร   
 จากก่ึงกลางแนวเส้นทางโครงการ -15- 
9.3.2-1     สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ คร้ังที่ 1)   -24- 
 
 
 

สารบัญรูป 
 

รูปที่ หน้า 
 
4-1 พื้นที่ศึกษาโครงการ -3- 
6-1 สภาพทั่วไปบริเวณที่ตั้งโครงการ -6- 
7.2-1 รูปแบบทางเลือกที่ 1 : รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น / ข้ามทางรถไฟ บน ทล.216  
 และสะพานข้ามแยกบ้านจั่น บน ทล.2 พร้อมจัดการจราจร 
 บริเวณแยกแบบวงเวียน (Roundabout) -9- 
7.2-2 รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  รูปแบบสะพานข้ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216  
 และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา ขอนแก่น – สกลนคร -9- 
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เอกสารประกอบการประชุมเสนอแนวคิดและ 
เกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1) 
โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จดุตัดทางหลวงหมายเลข 2  

กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)  
 
1.   ความเป็นมาของโครงการ 
 
  กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับงานที่ดำเนินการ จะครอบคลุมถึง
โครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ อาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยาง
เดิม งานก่อสร้างเป็นทางลาดยางมาตรฐาน งานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและ
สะพานลอย ตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์            
ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว กรมทางหลวงจะต้องจัดเตรียมโครงการให้ เป็นไปตามแผนงาน            
โดยเฉพาะงานสำรวจและออกแบบ ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้การเตรียมโครงการ
เป็นไปตามแผนงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทย ตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวงจึงแบ่ง
งานส่วนหนึ่ง เพื่อว่าจ้างบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาช่วยในการสำรวจและออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้งานสำรวจและ
ออกแบบเป็นไปตามแผนทันกับงานโครงการก่อสร้างและงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะดำเนินการได้เมื่อมีแบบ
รายละเอียดแล้ว 
     ที่ตั้งโครงการฯ เป็นทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)  
ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่ง
สินค้า ปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจร ดังนั้น การปรับปรุงบริเวณทางแยกต่างระดับ 
จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบปรับปรุงทางแยกต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม
อย่างละเอียด ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำข้อคิดเห็นมาประกอบ  
ในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ 
 
2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
     1) ศึกษาและและออกแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ  
ทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2)   ศึกษาปริมาณจราจรและวิเคราะห์ปริมาณจราจรบริเวณทางหลวงและทางแยก รวมถึงโครงข่าย  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการทั้งปีปัจจุบันและอนาคต  
  3)   ศึกษาสภาพปัจจุบันของพื ้นที ่ เพื ่อประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและ กำหนดมาตรการฯ                   
ให้มีความเหมาะสม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  4)   เพื่อดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งนำข้อคิดเห็นมาประกอบ
ในการพิจารณาออกแบบโครงการอย่างเหมาะสม 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -2-  

2.2  วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
 

1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบ
ทางเลือกเบื้องต้น และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย และนำความคิดเห็น 
รวมทั้ง ข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาประกอบในการศึกษาของโครงการ 
 
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1)  เพื่อบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง และแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณจุดตัด 
ทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) 
  2)  เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 
(แยกบ้านจั่น) 
  3)   เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง และช่วยประหยัดค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
     4)   เพื่อรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้า ให้สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
  5)   เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
 
4.  พื้นที่ศึกษาโครงการ 
 
  พื้นที ่ศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ 
ทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2 (เดิม) หรือทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12 
อยู่ในแนวเหนือ-ใต้ บริเวณกิโลเมตรที่ 449+960 กับทางหลวงหมายเลข 216 (ทางเลี่ยงเมืองด้านใต้) อยู่ในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก บริเวณกิโลเมตรที ่ 0+000  ครอบคลุมพื ้นที่ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 3 ตำบล ซึ ่งอยู ่ใน                
ความรับผิดชอบของ 4 หน่วยงาน แสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 

 
ตารางที่ 4-1  ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 

                         
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงานรับผิดชอบ 

อุดรธานี เมืองอุดรธานี 

-  หมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี 

-  หนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง 

-  บ้านจั่น 
เทศบาลตำบลบ้านจั่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น 

1 1 3 4 อปท. 
 
 
 
  



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -3-  
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โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -4-  

5.    ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ที่ปรึกษาได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ข้อมูลเบื้องต้น รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ รวมถึงทบทวนการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา และรายงานผลการศึกษาเดิมของกรมทางหลวง จากนั้น  
จึงรวบรวมและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำเสนอหลักการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) และ
สรุปเป็นแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบรายละเอียด โดยสรุปขอบข่ายของงาน ดังนี้ 

1) ทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา แผนพัฒนาจังหวัด และแผนอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง และรวบรวมข้อมู ล
อุบัติเหตุรายกรณี ข้อร้องเรียน และข้อพิพาท ในรอบ 10 ปีล่าสุด (ถ้ามี) หรือตามที่กรมทางหลวงเห็นชอบ 

2) สำรวจ เก็บข้อมูลปริมาณจราจรและวิเคราะห์ปริมาณจราจรในทางหลวงและทางแยก รวมถึงโครงข่าย
ที่เก่ียวข้องกับโครงการทั้งปีปัจจุบันและอนาคต 

3) สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ แนวทาง แนวระดับ สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และรายละเอียดอื่นๆ  
ที่จำเป็นต่อการออกแบบและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

4)   สำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ สำหรับการออกแบบโครงสร้างชั้นทางและเป็นข้อมูลในการก่อสร้าง 
5) สำรวจและออกแบบรายละเอียดทางด้านเรขาคณิต งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านวิศวกรรม เช่น งานระบบระบายน้ำ งานอำนวยความปลอดภัย งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น งานจัด
ภูมิทัศน์ในบริเวณทางแยกต่างระดับ พร้อมด้วยส่วนประกอบต่างๆ โดยในการออกแบบจะดำเนินการให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จราจร เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาพิจารณาในงานออกแบบรายละเอียด 

6) ออกแบบทางหลวงในบริเวณโครงการสำหรับการรองรับปริมาณจราจรในอนาคต โดยให้คำนึงถึง
การระบายน้ำจากผิวจราจรและบ้านเรือนข้างเคียง 

7)   จัดทำขั้นตอนการก่อสร้าง การจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างและวิธีก่อสร้าง 
8)   งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(Initial Environmental Examination; IEE) และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดล้อมขั ้นรายละเอียด 
(Environmental Impact Assessment; EIA) เพื ่อจัดทำมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  
ในงานออกแบบรายละเอียด  

9)  ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และประสานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในพื้นที่รับทราบตลอดการดำเนินโครงการ 

10)  สำรวจทรัพย์สินและข้อมูลเพื่อการเวนคืนขั้นเริ่มต้นที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาฯ และจัดทำแผนที่
เขตทางหลวง บริเวณที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติม 

11) จัดเตรียมข้อมูลและสื่อต่างๆ สำหรับนำเสนอโครงการฯ (Presentation) ที่สามารถนำเสนอด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่กำหนด 

12) จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคา และประเมินราคาค่าก่อสร้าง 
13)  จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามที่ระบุไว้ในรายการข้อกำหนด (TOR) 
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6.  สภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน 
 
แยกบ้านจั่นเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 2 (เดิม) หรือทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12 อยู่ใน 

แนวเหนือ-ใต้ บริเวณกิโลเมตรที ่ 449+960 กับทางหลวงหมายเลข 216 (ทางเลี่ยงเมืองด้านใต้) อยู่ในแนว 
ตะวันออก-ตะวันตก บริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ตั้งอยู่ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ลักษณะโดยรอบของทางแยก
มีชุมชนค่อนข้างจะหนาแน่นโดยเฉพาะริมถนนหมายเลข 2 ทั้งด้านเหนือและด้านใต้ของทางแยก ปัจจุบันทางแยก
บ้านจั่นจัดการจราจรที่ทางแยกโดยใช้สัญญาณไฟควบคุมการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 เป็นทางหลวงขนาด 8 
ช่องจราจร (4 ช่องจราจรต่อทิศทาง) แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก (Raised Median) ผิวจราจรเป็น
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกว้าง 60 เมตร และทางหลวงหมายเลข 216 เป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจร               
(3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) แบ่งทิศทางด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) ตามแนวเส้นทาง จะเพิ่ม
ช่องจราจรบริเวณทางแยกและปรับเกาะกลางเป็นแบบเกาะสี (Flush and Painted Median) ผิวจราจรเป็นแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกว้าง 80 เมตร โดยลักษณะทางกายภาพของทางแยกแสดงดังรูปที่ 6-1  

แยกบ้านจั่นเป็นทางแยกระดับดินที่ได้เปิดให้บริการมานาน ปัจจุบันปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่น
ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะปริมาณจราจรในทิศทางจากทิศใต้ (จ.ขอนแก่น) ไปยังทิศตะวันออก (จ.สกลนคร /          
จ.หนองคาย) ซึ่งค่อนข้างหนาแน่นตลอดทั้งวัน เกิดแถวคอยยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้เกิด
ความล่าช้าเฉลี่ยของทางแยกค่อนข้างสูง แสดงดังรูปที่ 6-1 (หมายเลข 1 และ 5) 

จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการพบว่า มีคลองระบายน้ำ คสล. กว้างประมาณ 20 เมตร ตั้งอยู่
ด้านซ้ายทางของทางหลวงหมายเลข 216 รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านจั่นซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทางแยก และ
คลองระบายน้ำดังกล่าวยังตั้งอยู่ด้านซ้ายทางของทางหลวงหมายเลข 22 ด้านทิศใต้ของทางแยก โดยน้ำจะไหลมา
รวมกันที่บริเวณแยกบ้านจั่น ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข 22 ไปยังทิศตะวันออก ระบายน้ำไปยังแม่น้ำโขง ซึ่งคลอง
ระบายน้ำที่กล่าวมานั้น ตั้งอยู่ในเขตทางของกรมทางหลวง รายละเอียดดังแสดงดังรูปที่ 6-1 (หมายเลข 4) อีกทั้ง 
บริเวณแยกบ้านจั่นตั้งอยู่ห่างจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 216 ไปทางทิศตะวันออก
ของทางแยก มีระยะห่างประมาณ 450 เมตร ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและ
คมนาคมทางราง การวางมาตรฐานใหม่สำหรับอนาคต โดยการสร้างทางรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 
(Standard Gauge) เส้นทางหนองคาย – ขอนแก่น – แก่งคอย – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง – มาบตาพุด  

ซึ่งแผนการพัฒนาระบบรางดังกล่าว พบว่าจะเกิดปัญหาบริเวณจุดตัดข้ามผ่านทางรถไฟ ซึ่งห่างจากทาง
แยกบ้านจั่นไปทางด้านตะวันออกระยะทางประมาณ 450 เมตร เป็นจุดตัดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
เชื่อมระหว่าง จ.ขอนแก่น - จ.อุดรธานี - จ.หนองคาย ซึ่งได้มีการศึกษาทั้งรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง จาก
ผลการศึกษาและออกแบบพบว่าโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย (ออกแบบรายละเอียด
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ ) ระดับรางอยู่ระดับดิน ซึ่งบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวง
หมายเลข 216 จะถูกกั้น และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย (อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ
รายละเอียด) บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงหมายเลข 216 ระดับรางแบบยกระดับข้าม ทล.216  

อีกทั้ง ตำแหน่งของแยกบ้านจั่นอยู ่ห่างจากท่าอากาศยานอุดรธานี ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร        
(จากปลาย Runway) ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อ้างอิงตามกฎการบินสากลของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) พื้นที่บริเวณแยกบ้านจั่นอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางอากาศ และอยู่
ใกล้กับแนวการขึ้น-ลงของอากาศยาน ดังนั้นจึงกำหนดระดับความสูงอนุญาตที่บริเวณจุดตัดแยกบ้านจั่นต้องไม่สูงกว่า 
42.91 เมตร เทียบระดับดินเดิม และระดับความสูงอนุญาตที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟต้องไม่สูงกว่า 43.45 เมตร เทียบ
ระดับดินเดิม ที่ปรึกษาจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทาง และเป็นไปตามข้อกำหนดระดับความสูงอนุญาต ที่กำหนดโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -6-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป
ที่ 

6-
1 

 ส
ภา

พท
ั่วไ

ปบ
ริเว

ณ
ที่ต

ั้งโ
คร

งก
าร

 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -7-  

7.      การกำหนดรูปแบบโครงการเบื้องต้น 
 
7.1      แนวคิดในการออกแบบทางแยกต่างระดับ 

 
เพื่อให้รูปแบบทางแยกต่างระดับ (Interchange) มีความเหมาะสมกับปริมาณจราจรในทิศทางที่สำคัญ 

สามารถแก้ปัญหาการติดขัดบริเวณแยกบ้านจั่นและการปิดกั้นการตัดข้ามผ่านทางรถไฟ เนื่องจากโครงการรถไฟ
ทางคู่ ที่ได้ออกแบบให้รางอยู่ระดับดิน (At Grade) ตลอดจนสอดคล้องกับรูปแบบของโครงการรถไฟความเรว็สูง 
ที่ได้ออกแบบให้สันรางยกระดับ (Elevated) เป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟ และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ระบายน้ำของคลองระบายน้ำด้านตะวันออก ตลอดจนความสูงปลอดภัยของอากาศยานที ่มีแนวขึ ้น  – ลง  
ผ่านบริเวณแยกบ้านจั่น ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้พิจารณากำหนดรูปแบบเบื้องต้นในการเปรียบเทียบ โดยแบ่งลักษณะ
การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดดังกล่าวเป็น 2 ลักษณะคือ 

1) ออกแบบให้รถทางตรงเคลื่อนที่อิสระ (Free Flow)  
2) ออกแบบให้รถทางตรงในทิศทางสำคัญเคลื่อนที่แบบอิสระพร้อมแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ และ

แก้ปัญหารถเลี้ยวขวาในทิศทางที่สำคัญ 
 
7.2  การกำหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการ 
 
7.2.1   รูปแบบทางเลือกที่ 1 : รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น / ข้ามทางรถไฟ บน ทล.216 และสะพานข้าม

แยกบ้านจั่น บน ทล.2 พร้อมจัดการจราจรบริเวณแยกแบบวงเวียน (Roundabout) 
 
  รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น / ข้ามทางรถไฟ (สะพานตัวที่ 1) บนทางหลวงหมายเลข 216 นั้น 
ออกแบบช่วงที่ข้ามแยกบ้านจั่นระดับความสูงชั้นที่ 3 และบริเวณจุดข้ามผ่านทางรถไฟมีความสูงระดับชั้นที่ 2 
สะพานมีขนาด 4-6 ช่องจราจร (2-3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) รองรับการเดินทางในทิศทาง หนองบัวลำภู – 
สกลนคร ในส่วนของสะพานข้ามทางแยกบ้านจั่น (สะพานตัวที่ 2) บนทางหลวงหมายเลข 2 มีความสูงระดับชั้น 2 
ขนาด 4 ช่องจราจร (2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) รองรับการเดินทางในทิศทาง ขอนแก่น - อุดรธานี และ                          
มีสะพานขนาดเล็ก (สะพานตัวที่ 3 และ 4) ให้บริการรถในเขตชุมชนที่ตั้งอยู่ระหว่างแยกบ้านจั่นและจุดตัดทางรถไฟ   
เป็นสะพานขนาด 1 ช่องจราจร แสดงดังรูปที่ 7.2-1 
  ข้อดี : เป็นรูปแบบที่เนน้ให้บริการรถในทศิทางหลัก ที่มีปริมาณจราจรสงูให้เคลื่อนทีไ่ด้อย่างอิสระ และคล่องตัว 
  ข้อเสีย : ค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง ผลกระทบต่อการจราจร และชุมชนมาก 
 
7.2.2 รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  รูปแบบสะพานข้ามแยก/ทางรถไฟ บนทล.216 และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา 

ขอนแก่น - สกลนคร 
 
  รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั ่น/ข้ามทางรถไฟ (สะพานตัวที่ 1) บนทางหลวงหมายเลข 216 นั้น 
ออกแบบช่วงที่ข้ามแยกบ้านจั่นที่ระดับความสูงชั้นที่ 3 และบริเวณจุดข้ามผ่านทางรถไฟมีความสูงระดับชั้นที่ 2 
สะพานมีขนาด 4-6 ช่องจราจร (2-3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) รองรับการเดินทางในทิศทาง หนองบัวลำภู – 
สกลนคร สะพานตัวที่ 2 ออกแบบสะพานยกระดับเลี้ยวขวา รองรับการเดินทางในทิศทาง ขอนแก่น – สกลนคร  
มีความสูงระดับชั้น 2 ขนาด 2 ช่องจราจร และมีสะพานขนาดเล็ก (สะพานตัวที่ 3 และ 4) ให้บริการรถในเขต
ชุมชนที่ตั้งอยู่ระหว่างแยกบ้านจั่นและจุดตัดทางรถไฟ เป็นสะพานขนาด 1 ช่องจราจร รถทางตรงในทิศทาง 
ขอนแก่น – อุดรธานี ใช้ถนนระดับดินผ่านวงเวียน แสดงดังรูปที่ 7.2-2 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -8-  

      ข้อดี : รถทางตรงทิศทาง ขอนแก่น - อุดรธานี เดินทางบนถนนระดับดินได้ด้วยความเร็วค่อนข้าง
สม่ำเสมอ   และรถเลี้ยวขวา ขอนแก่น - สกลนคร สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ 
  ข้อเสีย : ค่าก่อสร้างสูงกว่ารูปแบบทางเลือกที่ 1 ประสิทธิภาพทางแยกด้อยกว่ารูปแบบทางเลือกที่ 1 
 
7.2.3 รูปแบบทางเลือกที่ 3 :  รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น สะพานข้ามทางรถไฟ และสะพานยกระดับ

เลี้ยวขวา ขอนแก่น-สกลนคร  
 

  ออกแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น (สะพานตัวที่ 1) บนทางหลวงหมายเลข 2 ขนาด 4 ช่องจราจร (2 ช่อง
จราจรต่อทิศทาง) ความสูงระดับชั้นที่ 2 รองรับการเดินทางในทิศทาง ขอนแก่น - อุดรธานี ออกแบบบสะพาน
ข้ามทางรถไฟ (สะพานตัวที่ 2) ขนาด 6 ช่องจราจร (3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ความสูงระดับชั้นที่ 2 รองรับการ
เดินทางในทิศทาง หนองบัวลำภู – สกลนคร และออกแบบสะพานยกระดับแบบเลี้ยวขวา (สะพานตัวที่ 3) ขนาด 
2 ช่องจราจร รองรับการเดินทางในทิศทาง ขอนแก่น - สกลนคร แสดงดังรูปที่ 7.2-3 
  ข้อดี : รถทางตรงทิศทาง ขอนแก่น - อุดรธานี เดินทางได้อย่างอิสระ ผลกระทบต่อการจราจรและชุมชน
น้อยที่สุด รวมทั้ง ค่าก่อสร้างน้อยที่สุด 
  ข้อเสีย : ประสิทธิภาพทางแยกด้อยกว่ารูปแบบทางเลือกที่ 1 และเกิดการบดบังทัศนียภาพ 
 
7.3  เกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบทางเลือก 

   ในการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการจะพิจารณาครอบคลุมปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 
ด้านวิศวกรรมและจราจร 45 คะแนน ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 25 คะแนน และ ด้านสิ่งแวดล้อม 30 คะแนน 
แสดงดังรูปที่ 7.3-1 

 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7.3-1 เกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ 
 
โดยมีรายละเอียดของการเปรียบเทียบในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) ด้านวิศวกรรมและจราจร 
  ในหัวข้อนี้จะทำการเปรียบเทียบด้านรูปลักษณ์ทางเรขาคณิต (Geometric Feature) และลักษณะ

การใช้งาน (Operation Characteristic) โดยหัวข้อย่อยที่ทำการเปรียบเทียบ ได้แก่ 
 (1)  รูปแบบทางเรขาคณิต (Geometry) 
  -   ลักษณะโค้งทางราบ  

ลักษณะโค้งทางราบเป็นตัวบ่งชี้ถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่บน    
ท้องถนน ซึ่งแนวเส้นทางที่รัศมีโค้งกว้างจะทำให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยมากกว่าแนวเส้นทางที่มีรัศมีความโค้งน้อย
เนื่องจากแนวเส้นทางที่มีรัศมีโค้งมากทำให้ผู ้ขับขี่มีความสามารถในการมองเห็นมากกว่า ดังนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่บนทางหลวง 
 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
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รูปที่ 7.2-1  รูปแบบทางเลือกที่ 1 : รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น / ข้ามทางรถไฟ บน ทล.216 และสะพานข้ามแยกบ้านจั่น บน 
ทล.2 พร้อมจัดการจราจรบริเวณแยกแบบวงเวียน (Roundabout) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2-2  รูปแบบทางเลือกที่ 2 :  รูปแบบสะพานข้ามแยก/ทางรถไฟ บน ทล.216 และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา ขอนแก่น – สกลนคร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2-3 รูปแบบทางเลือกที่ 3 :  รูปแบบสะพานข้ามแยกบ้านจั่น สะพานข้ามทางรถไฟ 
 และสะพานยกระดับเลี้ยวขวา ขอนแก่น-สกลนคร 

 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
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- ลักษณะโค้งทางดิ่ง  
   การเปลี่ยนแปลงค่าระดับในแนวทางดิ่งมีผลต่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการ

ขับขี่ กล่าว คือ Ramp ที่มีระดับราบที่ยาวกว่าย่อมขับได้สะดวกและปลอดภัยกว่า Ramp ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับในแนวดิ่งบ่อยๆ รวมทั้ง Ramp ที่มีความลาดชันน้อยย่อมดีกว่า Ramp ที่มีความลาดชันมาก เนื่องจากผู้ขับขี่จะมี
ระยะมองเห็นที่ดีกว่า ดังนั้นดัชนีชี้วัดถึงลักษณะทางดิ่งคือช่วงความลาดชัน โดยการเปรียบเทียบแนวเส้นทางตาม
ลักษณะของแนวทางดิ่งจะมีลักษณะเดียวกับลักษณะทางแนวราบ คือ แบ่งการพิจารณาออกเป็น อัตราส่วนความ
ลาดชัน และความยาวทางราบ 

- ความล่าช้าเฉลี่ยของทางแยก 
   ในการปรับปรุงทางแยกโครงการจุดประสงค์หลักเพื่อการลดจุดขัดแย้ง ที่บริเวณทางแยก

ให้น้อยที่สุดเพื่อให้การเดินทางผ่านทางแยกเป็นไปได้ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และมูลค่าลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ดัชนีทางด้านจราจรขนส่งที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
คือ ความล่าช้าเฉลี่ยของทางแยก โดยพิจารณาถึงความล่าช้าทั้งหมดที่เกิดจากปริมาณจราจรที่เข้ามาใช้ทางแยก
โครงการ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ได้ใช้แบบจำลองในระดับรายละเอียด (Simulation Model) เป็นเครื่องมือสำหรับ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สำหรับคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับในแต่ละรูปแบบทางเลือก โดยค่าความล่าช้า
เฉลี่ยของทางแยกโครงการจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการปรับปรุง หรือก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ที่ทางแยก
โครงการจะช่วยให้ประสิทธิภาพที่ทางแยกโครงการดีขึ ้นมากน้อยแตกต่างกันเพียงไรในแต่ละแนวทางเลือก  
ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบเพื่อให้คะแนนในแต่ละรูปแบบทางเลือกของทางแยกต่างระดับ ในประเด็นของความล่าช้า
เฉลี่ยของทางแยก  

- ระยะทางรวมของระบบที่ผู้ใช้ถนนเดินทาง (VKT) 
   ระยะทางเดินทางรวมของระบบในการเดินทางคำนวณจากแบบจำลองด้านการจราจร  

ซึ่งได้ทำการปรับเทียบแบบจำลองให้มีระยะทางในการเดินทางในแบบจำลองใกล้เคียงกับระยะเวลาการเดินทางจริง
ที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม เมื่อเปรียบเทียบระยะทางเดินทางรวมของระบบ ระหว่างกรณีมีและไม่มีโครงการ
ตามรูปแบบต่างๆแล้วนั้น จะทำให้ทราบถึงผลการประหยัดระยะทางการเดินทาง แล้วจึงนำมาทำการเปรียบเทียบ
ค่าความประหยัดในแต่ละรูปแบบ ซึ่งรูปแบบไหนให้ค่าการลดระยะทางการเดินทางของระบบได้มากที่สุด ถือว่า
รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพ  

- ระยะเวลารวมของระบบที่ผู้ใช้บริการเดินทาง (VHT) 
   ระยะเวลาในการเดินทางรวมของระบบคำนวณจากแบบจำลองด้านการจราจร ซึ่งได้ทำ

การเปรียบเทียบแบบจำลองให้มีระยะเวลาการเดินทางในแบบจำลองใกล้เคียงกับระยะเวลาการเดินทางจริงที่ได้  
จากการสำรวจภาคสนาม เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางรวมของระบบ ระหว่างกรณีมีและไม่มีโครงการ
ตามรูปแบบต่างๆแล้วนัน้ จะทำให้ทราบถึงผลการประหยัดระยะเวลาการเดินทาง แล้วจึงนำมาทำการเปรียบเทยีบ
ค่าความประหยัดในแต่ละรูปแบบ ซึ่งรูปแบบไหนให้ค่าการลดระยะเวลาการเดินทางของระบบได้มากที่สุด ถือว่า
รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพ 

- จำนวนการหยุดเฉลี่ยของรถบริเวณทางแยก (Number of Stop) 
   จำนวนครั้งที่รถหยุดชั่วขณะในทุกกรณี เช่น การเกิดแถวคอยจากการติดขัด (Queue)  

การแยกกระแสจราจร (Diverging) การรวมกระแสจราจร (Merging) และการตัดขัดกระแสจราจร (Crossing) 
เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย ความเร็วในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

- ปัญหาการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง  
                 เนื่องจากในระหว่างการก่อสร้าง แต่ละรูปแบบทางเลือกจะมีการใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง 

ขั้นตอนวิธีการในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการก่อสร้างที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ขับขี่
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ยวดยาน ทั้งในด้านความปลอดภัย และความล่าช้าในการเดินทาง ดังนั้น ในการเปรียบเทียบที่ปรึกษาจะประเมินจาก
ความยาวโครงสร ้าง ร ูปแบบทางเล ือกที ่จะต ้องม ีการก ่อสร ้างสะพานหรือทางลอดเป ็นระยะทางยาว                               
จะส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่ยวดยานมากกว่ารูปแบบทางเลือกที ่มีการก่อสร้างสะพานหรือทางลอดระยะทางสั้น 
เนื่องจากในการก่อสร้างงานโครงสร้างมีขั้นตอนและวิธีการที่ซับซ้อน ทำให้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน              
รวมทั้ง มีการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมาก อาจจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณช่องทางวิ่งบางส่วนทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย ซึ่งผู้ขับขี่ยวดยานต้องใช้ความระมัดระวังโดยการลดความเร็วลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง 

- ความยากง่ายในการก่อสร้าง 
   ความยากง่ายในการก่อสร้างจะพิจารณาจากรูปแบบที่มีพื ้นที ่ก่อสร้างมากกว่าจะมี                 

ความยากในการก่อสร้างมากกว่ารูปแบบที่มีพื้นที่ก่อสร้างน้อยกว่า เนื่องจากจะใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่า 
    
2)  ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 
  ทำการเปรียบเทียบทางด้านค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทางแยก ซึ่งเป็นราคาประมาณการในเบื้องต้น 

(Preliminary Cost Estimate) ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างงานในประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าปรับพื้นที่ ค่างานผวิถนน 
ค่างานการระบายน้ำ ค่างานโครงสร้าง การประเมินราคาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ สำหรับราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะคิดจากราคาต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณ
ของแต่ละรายการหลัก ซึ่งปริมาณของแต่ละรายการหลักคิดจากรูปแบบเชิงหลักการ (Conceptual Plan) ของ 
แต่ละทางเลือก นอกจากนั้น จะมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เช่น การซ่อมบำรุงปกติ การซ่อมบำรุง
ตามช่วงเวลา เป็นต้น มาคำนวณหาค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับรูปแบบทางเลือกอื่นด้วย รวมถึงการพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ด้านการจราจรจากการลงทุนในแต่ละรูปแบบทางเลือก 

 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม      
 การกำหนดประเด็น หรือปัจจัยที่ใช้เพื่อการให้คะแนนความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณา

จากผลการศึกษาตามรายการตรวจสอบด้านสิ ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยหรื อประเด็นผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
ที่นัยสำคัญ และมีความแตกต่างระหว่างรูปแบบทางเลือกต่างๆ มาพิจารณาให้คะแนน สำหรับประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่ใช้ในการคัดกรองทั้งหมด 37 ปัจจัย อ้างอิงตามแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการทางหลวง (Guidelines for Preparation of Environmental Impact Statement of A Road 
Scheme) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง (ปรับปรุง คร้ังที่ 6 : 
ตุลาคม 2563) โดยพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 5 ปัจจัย ดังนี้ 

 
 (1) ผลกระทบด้านทรัพยากรดิน  

-   การสูญเสียดินออกจากบริเวณเดิม 
   พิจารณาปริมาณดินขุดที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เช่น การขุดเจาะฐานราก

สะพาน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องทำการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม ซึ่งรูปแบบทางเลือกใดมีปริมาณดินขุด
มากจะมีผลกระทบสูงกว่า 

 (2)   ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
  -    จำนวนพ้ืนที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบ 
      พิจารณาจำนวนพื้นที่อ่อนไหวในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โครงการ        

ที่ได้รับผลกระทบทางตรงในระยะก่อสร้าง เช่น ผลกระทบของอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เป็นต้น            
โดยรูปแบบทางเลือกที่มีจำนวนพื้นที่อ่อนไหวน้อยกว่าจะได้เปรียบรูปแบบทางเลือกที่มีจำนวนมากกว่า 
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 (3)  ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค 
  - สาธารณูปโภคเดิม (ผลกระทบจากการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่าง) 
        พิจารณาจากการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม (ผลกระทบจากการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า  

ส่องสว่าง) โดยรูปแบบทางเลือกใดมีจำนวนการรื้อย้ายเสาไฟฟ้ามากกว่าจะมีผลกระทบมากกว่า  
 (4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  - กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางในระยะ 100 เมตร 
   พิจารณาจำนวนกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางในระยะ 100 เมตร ที่ได้รับผลกระทบ

จากการพัฒนาโครงการ โดยรูปแบบทางเลือกที่มีจำนวนกลุ่มครัวเรือนน้อยกว่าจะได้เปรียบรูปแบบทางเลือกที่มี
จำนวนมากกว่า 

 (5)  ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 
  -    ความยาวรวมของโครงสร้างสะพาน  
   พิจารณาผลกระทบทางสายตาต่อรูปแบบโครงสร้างถนนโครงการ บนทางหลวงหมายเลข 216 

และทางหลวงหมายเลข 2 โดยรูปแบบทางเลือกใดที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่/สูง น้อยกว่าจะเป็นรูปแบบที่มี
ผลกระทบด้านทัศนียภาพน้อยกว่า  

 
8.  ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 
ผลการตรวจสอบกฎระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ดำเนินการ

โดยรวบรวมระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข 
ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
   ผลการตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาโครงการเบื้องต้น พบว่า พื้นที่โครงการ  
ในระยะทาง 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการพบแหล่งโบราณสถาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ พระธาตุ/
เจดีย์ร้างข้างวัดโยธานิมิตร เป็นประเภทที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน  โดยมีระยะห่างจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
ประมาณ 516 เมตร (รูปที ่ 8-1) จึงเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 
มกราคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่  
ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 1 กิโลเมตร) ทุกขนาดต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)  ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะพัฒนาโครงการ (ยกเว้น ถนนผังเมือง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมือง) (ตารางที่ 8-1) 
  



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
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โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -14-  

ตารางที่ 8-1 โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ลำดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติ 
20 

 
 

ทางหลวงหรือถนนซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงท่ี
ตัดผ่านพื้นท่ีดังต่อไปน้ี 
20.7 พื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ 

หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง 
1 กิโลเมตร ยกเว้น ถนนผังเมือง ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง 

 
 

ทุกขนาด 

 
 
ให้เสนอในขั้นตอนอนุมัติ 
หรือขออนุญาตโครงการ 

ที่มา :   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 
 

(1) แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดี  
  ผลการตรวจสอบข้อมูลด้านโบราณสถานและโบราณคดีจากฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ กรมศิลปากร 

พบว่า พื้นที่ศึกษาโครงการมีแหล่งโบราณสถาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ พระธาตุ/เจดีย์ร้างข้างวัดโยธานิมิตร เป็นประเภท
ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน โดยมีระยะห่างจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการประมาณ 516 เมตร ซึ่งพระธาตุ/เจดีย์ร้างข้างวัด
โยธาน ิ ม ิ ตร เป ็ นแหล ่ ง โบราณสถานท ี ่ ม ี สถาป ั ตยกรรมในร ู ปแบบศ ิลปกรรมท ้ องถ ิ ่ น  ซ ึ ่ ง ได ้ รั บ 
อิทธิพลศิลปกรรมแบบล้านช้าง มีอายุไม่เก่าไปกว่าประมาณพุทธศตวรรษที ่ 23 -24 (เว็บไซต์กรมศิลปากร: 
http://gis.finearts.go.th/)  

(2) พื้นที่อนุรักษ์  
  ผลการตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ์บริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า พื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา                

ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ไม่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ  

(3) ป่าสงวนแห่งชาติ  
  ผลการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า พื้นที่โครงการและพื้นที่ 

ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเส้นทางโครงการ ไมอ่ยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
(4) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ  
 ผลการตรวจสอบพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพ

ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญ โดยพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 5 ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน 

(5) พื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม  
       ผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบในการพัฒนาโครงการที่อยู่ใกล้เคียง
พื ้นที่โครงการ โดยทำการซ้อนทับพื้นที่โครงการกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า พื ้นที่ศึกษาใน 
ระยะ 500 เมตร ประกอบด้วย ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล จำนวน 14 แห่ง แสดงดัง 
รูปที่ 8-2 และตารางที่ 8-2 
 

 

http://gis.finearts.go.th/


โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -15-  

ตารางที่ 8-2  พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตร  
    จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
 

ลำดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภท พิกัด 
บริเวณ 

ทางหลวง
หมายเลข  

ระยะห่างจาก 
กึ่งกลางแนว

เส้นทางโครงการ 
(เมตร) 

1 วิทยาลยัเทคโนโลยีบา้นจั่น สถานศึกษา 267952 1921027 2 79.25 
2 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม สถานศึกษา 267922 1920732 2 283.57 
3 หมู่ 3 บ้านเซ (เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง) ชุมชน 268245 1920931 2 170.93 
4 ชุมชนดงวัด (เทศบาลนครอุดรธานี) ชุมชน 267529 1921293 2 305.48 
5 ชุนชมหนองขอนกว้าง 3 (เทศบาลนครอุดรธานี) ชุมชน 267950 1921595 2 210.50 
6 ชุมชนค่ายประจกัษ์ฯ 4 (เทศบาลนครอดุรธานี) ชุมชน 267354 1921713 2 485.22 
7 ชุนชมหนองขอนกว้าง 2 (เทศบาลนครอุดรธานี) ชุมชน 267717 1921925 2 453.33 
8 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม สถานพยาบาล 267472 1921785 2 434.68 
9 เดอะวิช เรสซิเดนซ์ ชุมชน 267705 1920820 216 187.34 
10 หมู่ 1 บ้านจั่น (องค์การบริหารตำบลบา้นจั่น) 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 ชุนชมบ้านม่วง 1 ชุมชน 268475 1922267 216 392.73 

ที่มา :  กรมแผนที่ทหาร, 2550 
 
9.  การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  กิจกรรมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี ้ กำหนดให้มี            
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และดำเนินงานควบคู่ไปกับการศึกษาของโครงการ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุก 
และเชิงรับ เพื่อมุ่งให้ข่าวสารโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมทั้งมุ ่งให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่อโครงการในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทางผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
มีขั้นตอนหลักของการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
9.1  แผนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  แผนการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั ้งสิ ้น 5 แผน ประกอบด้วย การประชุมใหญ่  
3 ครั้ง และการประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง โดยแผนการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ (รูปที่ 9.1-1) 

- การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) 
- การประชุมเสนอแนวคิด และเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้ง 1) 
- การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการ  
      (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) 
- การประชุมหารือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย  
 คร้ังที่ 2) 
- การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3) 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
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โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -17-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

การประชมุปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที ่1) 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสียจากโครงการได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความเป็นมาของโครงการ วัตถปุระสงค์ ระยะเวลาการศึกษา

โครงการ พื้นที่ศึกษา และขอบเขตการศึกษาของโครงการ 
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- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 1 
- Presentation ชุดที่ 1 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1 
- บอร์ด ชุดที่ 1 
- แผ่นพับ ชุดที่ 1  
- วีดีทัศน์ ชุดที่ 1 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 1 

การประชมุหารือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที ่2) 

เพื่อนำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ตลอดจน 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  

ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 2 
- Presentation ชุดที่ 2 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2 
- บอร์ด ชุดที่ 2  
- แผ่นพับ ชุดที่ 2 
- วีดีทัศน์ ชุดที่ 1 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 2 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 3 
- Presentation ชุดที่ 3 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3 
- บอร์ด ชุดที่ 3 
- แผ่นพับ ชุดที่ 3 
- วีดีทัศน์ ชุดที่ 2 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 3 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 4 
- Presentation ชุดที่ 4 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4 
- บอร์ด ชุดที่ 4  
- แผ่นพับ ชุดที่ 4 
- วีดีทัศน์ ชุดที่ 2 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 4 

การประชมุเสนอแนวคิด และเกณฑ์การคัดเลือก 
รูปแบบทางแยกตา่งระดบั (การประชมุกลุ่มย่อย ครั้ง 1) 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ  
โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้น  
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 

ของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

การประชมุสรุปผลการศึกษาของโครงการ 
(การประชุมใหญ ่ครั้งที่ 3) 

เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น 
ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และดา้นเศรษฐศาสตร์รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนที่ผา่นมาใหก้ลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบ 

การประชมุสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ 
ที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที ่2) 

เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม 
ของโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

- เอกสารประกอบการประชุม  
  ชุดที่ 5 
- Presentation ชุดที่ 5 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5 
- บอร์ด ชุดที่ 5 
- แผ่นพับ ชุดที่ 5 
- วีดีทัศน์ ชุดที่ 3 
- แบบสอบถาม ชุดที่ 5 

รูปที่ 9.1-1 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การเตรยีมความพร้อมชุมชน 
เพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้น และแผนการ 

ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นำชุมชน 
ในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

- แผนที่โครงการเบื้องต้น 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
  โครงการ  

  

หมายเหตุ :                
 หมายถึง ก าลงัด าเนินการ 
 

หมายถึง ด าเนินการแลว้ 
 

หมายถึง ยงัไม่ไดด้ าเนินการ  

แผนการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนการประชาสัมพันธ์
โครงการ 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -18-  

9.2      การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์  
 
9.2.1   งานประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Web Site ของโครงการ 
 
  การนำเสนอข้อมูลผ่าน Web Site โครงการเป็นการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้ผู้นำชุมชน 
ประชาชนที่เก่ียวข้อง ทั้งในพื้นที่โครงการและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ รายละเอียด
การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความเชื่อถือ และได้รับการสนบัสนุน
ในการดำเนินโครการ ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมชุมชน โดยได้อัพเดต
ข้อมูลผ่าน Web Site โครงการ (www.Banchan-Interchange.com) แสดงดังรูปที่ 9.2-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.2-1    งานประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Web Site ของโครงการ 
 

9.3  การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา  
 
9.3.1 การเตรียมความพร้อมชุมชน  

 
  ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้นำชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อแจ้ง
ข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้น และแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่
โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร แสวงหาผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ชี้นำ เตรียมความ
พร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม และรับทราบความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการ  
พัฒนาโครงการเบื ้องต้น โดยดำเนินการเข้าพบ หน่วยงานจำนวนทั ้งสิ ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ ผู ้อำนวยการ 
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลบ้านจั่น  
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หน่วยงานที่เข้าพบแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 
 กิจกรรมการเข้าพบแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 

เวลา 10.30 -12.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอเนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 
รับทราบแผนการดำเนินการโครงการและแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดมีผู้แทนกลุ่มบริษัท
ที่ปรึกษา ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รวมทั้ง ขอรับข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของโครงการ พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 9.3-1 
 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -19-  

    
 

รูปที่ 9.3-1   การเข้าพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 
 

2) หน่วยงานที่เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 กิจกรรมการเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 

เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพีโอซี.ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก  
นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมรับทราบโครงการ และแผนการดำเนินการ
โครงการและแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีนายอเนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการ 
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการสำรวจ 
และออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)  รวมทั้ง 
รับข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการ พร้อมกับหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วม 17 คน แสดงดังรูปที่ 9.3.1-2 

 

    
 

รูปที่ 9.3-2   กิจกรรมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน ีวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
  3) หน่วยงานที่เข้าพบผู้นำชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  

 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้นำชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 
2564 เพื ่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื ้องต้น และแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ให้ผู ้นำชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร แสวงหาผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน  
และผ ู ้ช ี ้นำแนวทาง เตร ียมความพร้อมของสถานที ่ อ ุปกรณ์ และกล ุ ่มเป ้าหมายในกา รประชุม และ                      
รับทราบความคิดเห็นของผู ้นำชุมชนต่อการพัฒนาโครงการเบื ้องต้น โดยดำเนินการเข้าพบหน่วยงาน                        
จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) เทศบาลนครอุดรธานี (2) เทศบาลตำบลบ้านจั่น (3) องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านจั่น และ (4) เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง แสดงดังรูปที่ 9.3-3 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -20-  

  
เข้าพบนายศราวุธ แสงเสน 

ผู้อำนวยการส่วนโยธาเทศบาลนครอุดรธานี 
เข้าพบนายเกษมศักดิ์ ศรีเกษ 

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านจั่น 

  
เข้าพบนายกรวัฒน์ สมชัยยา  

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น 
เข้าพบนายตะวัน ธิชา 

หัวหน้าฝ่ายการโยธาเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง 
 

รูปที่ 9.3-3   กิจกรรมการเข้าพบผู้นำชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมปฐมนิเทศ 
 
 
9.3.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1)  
 
  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ คร้ังที่ 1) ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 
เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชุมและนายอเนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กล่าวรายงานการประชุมและกล่าวปิด
การประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมราชพฤกษ์ จำนวน 20 คน ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM จำนวน  
98 คน รวมจำนวน 118 คน แสดงดังรูปที่ 9.3-4 และตารางที่ 9.3.2-1 
 
 
 
 
 
 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -21-  

 
  

นายอเนก สุวรรณภูเต 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 

กล่าวรายงานการประชุมและกลา่วปิดการประชุม 

นายวนัชัย จันทร์พร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน ี

กล่าวรายงานการประชุมและกลา่วเปิดการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมให้เกียรติ 
ถ่ายรูปกับท่านประธานเปิดการประชุม 

นายวนัชัย อนุตรชัชวาล 
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธาน ี

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

นายทะนงศักด์ิ   โตวัน 
รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธาน ี

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

นายประจักษ์   หล้าจางวาง 
นักงานโยธาจังหวัดอุดรธาน ี

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

รูปที่ 9.3-4   บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญค่ร้ังที่ 1) 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -22-  

  

ผู้แทนกรมศิลปาการท่ี 8 ขอนแก่น 
กล่าวรายงานการประชุมและกลา่วปิดการประชุม 

บรรยากาศการประชุมในห้องประชุม 

บรรยากาศการประชุม 
ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน ZOOM 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

รูปที่ 9.3-4 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญค่ร้ังที่ 1)  (ต่อ) 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -23-  

  

บรรยากาศการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM 

บรรยากาศการประชุม 
ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน ZOOM 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์   ชมพันธุ ์
ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นำเสนอรายละเอียดโครงการและตอบข้อซักถามของโครงการ 

รูปที่ 9.3-4 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญค่ร้ังที่ 1)  (ต่อ) 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -24-  

ตารางที่ 9.3.2-1    สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1)   
 

ประเด็น ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการเนื ่องจากช่วย
แก้ปัญหาการจราจรในพื ้นที ่ โดยเฉพาะช่วง
เทศกาล และในส่วนของการออกแบบ ขอให้  
ที่ปรึกษาศึกษาเรื ่องการระบายน้ำ เนื ่องจาก
บริเวณพื้นที่แยกบ้านจั ่น พบปัญหาน้ำท่วมขัง
บ่อยครั ้ง หากที ่ปร ึกษาทำการออกแบบไม่
ครอบคลุมอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื ่องของการ
ระบายน้ำและเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นท่ีโครงการได้ 

- ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาประกอบการ 
ศึกษา โดยการศึกษาจะมีการศึกษาด้านจราจร
และออกแบบระบบระบายน้ำในโครงการน้ีด้วย 

-  ขอทราบว่ารูปแบบโครงการบริเวณทางหลวง
หมายเลข 2 ที ่ปรึกษาออกแบบเป็นรูปแบบ
อุโมงค์หรือออกแบบรูปแบบสะพานยกระดับ 
โดยขอให้พิจารณาให้มีความเหมาะสม และ 
สอดคลองกับสภาพแวดล้อม (ฮวงจุ้ย) 

- การศึกษาโครงการอยู่ในขั้นตอนการออกแบบโดย
ยังไม่มีการคัดเลือกรูปแบบที ่เหมาะสม โดยท่ี
ปรึกษาได้ศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบอุโมงค์ 
และรูปแบบทางแยกต่างระดับ โดยจะมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กับ
กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาศึกษารูปแบบทางเลือก 

-  เสนอให้พัฒนาโครงการเป็นอุโมงค์ ทางลอด 
โดยมีลักษณะเหมือนบริเวณสี่แยกหมอไพโรจน์ 
(บริเวณพื้นที่ตำบลหนองบัว) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มี
ความเหมาะสมทางด้านการจราจร และในด้าน
ภูมิทัศน์เนื ่องจากหากออกแบบเป็นอุโมงค์ 
ผู้ประกอบการบริเวณสี่แยกบ้านจั่น 2 ข้างทาง 
จะสามารถประกอบธุรกิจได้ปกติ แต่หากพัฒนา
เป็นรูปแบบทางแยกต่างระดับจะส่งผลให้เกิด
การบดบังภูมิทัศน์บริเวณสถานประกอบการ 

-  เน่ืองจากบริเวณแยกบ้านจั่นติดข้อจำกัดด้านพื้นท่ี
คลองส่งน้ำของกรมชลประทานซึ่งอยู่ติดกับถนน
ดังน้ัน ท่ีปรึกษาได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทาน
ในการแก้ปัญหาประเด็นคลองส่งน้ำชลประทาน
บริเวณแยกบ้านจั่นเพื่อให้ได้ความเหมาะสมใน
การออกแบบ รวมทั้งการแก้ปัญหาบริเวณจุดตัด
ทางแยกรถไฟระดับดิน และรถไฟความเร็วสูง 
เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

-  เสนอให ้พ ิจารณาร ูปแบบโครงการบร ิเวณ 
ทางหลวงหมายเลข 2 (จากจังหวัดขอนแก่น  
เข้าตัวเมืองอุดรธานี) และบริเวณทางหลวง
หมายเลข 216 (เลี้ยวขวาไปจังหวัดหนองคาย
และเลี ้ยวซ้ายไปจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู) 
เป็นรูปแบบทางแยกต่างระดับ เน่ืองจากมีปริมาณ
จราจรมาก  

-  การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบโครงการ
ต้องพิจารณาปัจจัยด้านการจราจร และขนส่งด้าน
ว ิศวกรรม และด ้านผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม  
โดยนำผลการพิจารณามาคัดเลือกรูปแบบที่มี
ความเหมาะมากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ในพื้นท่ี 

-  ขอให้คำนึงถึงการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
ให้มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่มากที่สุดโดยควรหารือกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ เพื่อให้การออกแบบมีความเหมาะสม
มากที่สุด 

-  ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาประกอบการ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของโครงการ 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -25-  

ตารางที่ 9.3.2-1    สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1)  (ต่อ) 
 

ประเด็น ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านวิศวกรรม 
(ต่อ) 

-  ขอให้ที ่ปรึกษาวางผังและออกแบบเรื ่องของ 
การระบายน้ำท่วมในพื้นที ่ให้ครอบคลุมพื้นท่ี
โดยรอบโครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณ
แยกบ้านจั ่นมีลักษณะเป็นพื ้นที ่แอ ่งกระทะ 
หากที่ปรึกษาต้องการข้อมูลเรื่องการระบายน้ำ
สามารถขอข้อมูลมาทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ 

-  ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็น เพื่อพิจารณาประกอบการ 
ศึกษาด้านการออกแบบระบบระบายน้ำของ
โครงการ โดยที ่ปรึกษาจะติดต่อขอข้อมูลจาก
เทศบาลทุกแห่งในพื้นท่ีต่อไป 

-  ขอเสนอให้พัฒนาโครงการเป็นรูปแบบอุโมงค์
บริเวณถนนนทางหลวงหมายเลข 216 และ
เสนอให้พัฒนาโครงการเป็นรูปแบบทางแยกต่าง
ระดับบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 เพื ่อให้
สามารถช่วยลดปัญหาด้านการจราจรในพ้ืนท่ี 

-  การศึกษาโครงการอยู่ในขั ้นตอนการออกแบบ 
โดยยังไม่มีการคัดเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยท่ี
ปรึกษาได้ศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบอุโมงค์ 
และรูปแบบทางแยกต่างระดับ โดยจะมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กับ
กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาศึกษารูปแบบทางเลือก 

-  ขอสอบถามปัญหาถนนแคบบริเวณทางหลวง
หมายเลข 2 (บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยี
บ้านจั่น) ทางโครงการจะมีการดำเนินการอย่างไร 

-  การศึกษาโครงการอยู่ในขั้นตอนการออกแบบโดย
ยังไม่มีการคัดเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยท่ีปรึกษา
ได้ศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบอุโมงค์ และ
รูปแบบทางแยกต่างระดับ โดยจะมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กับ 
กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาศึกษารูปแบบทางเลือก 

-  ให้พิจารณาในประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์หาก
โครงการแล้วเสร็จโดยเสนอให้ปลูกต้นไม้ที ่มี
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ที่มีลักษณะเป็น
ชุมชน ซึ ่งไม่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้ขนาด
ใหญ่ หรือไม้ป่า 

- ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาประกอบการ 
ศึกษาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ 

-  ขอให้พิจารณาจุดกลับรถบริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 216 และบร ิเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 2 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องใช้
ถนนบริเวณดังกล่าวในการสัญจรไปมา 

- ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาพร้อมประกอบ
การศึกษารายละเอียดโครงการ 

-  ขอให้พิจารณารูปแบบถนนโครงการบริเวณ 
ทางหลวงหมายเลข 2 ที่มีลักษณะเป็นถนนแคบ
ให้ความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าที่มีจำนวน
มาก โดยคาดว่าในอนาคตบริเวณแยกบ้านจั่น 
จะมีปริมาณรถบรรทุกเข้ามาใช้เส้นทางเป็นการ
ขนส่งจำนวนมากขึ้น จึงขอให้พิจารณาขยาย 
ช่องจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อช่วย
ในการบรรเทาการจราจรติดขัด 

- ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาประกอบการ 
ศึกษาด้านการออกแบบโครงการ 



โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
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ตารางที่ 9.3.2-1    สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1)  (ต่อ) 
 

ประเด็น ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม -  ขอทราบว่าแหล ่งโบราณสถาน ในระยะ 1 

กิโลเมตรจากพื ้นที ่โครงการ ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมศิลปากร 
แล้วหรือไม่รวมทั้งหากดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ 
ขอให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้กับกรมศิลปากรท่ี 8 ด้วย 

-  การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณสถานและ
โบราณคดี ทางที่ปรึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลด้าน
โบราณสถานจากฐานข้อมูลกรมศิลปากร และ 
จะมีผู ้เชี ่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี  
เพื ่อสำรวจข้อมูลด้านโบราณสถานในระยะ 1 
กิโลเมตรเพิ่มเติม รวมทั้งหากการดำเนินการแล้ว
เสร็จ ทางที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานการสำรวจ
ด้านโบราณประว ัต ิศาสตร์โบราณสถานและ
โบราณคดี ส่งให้ทางสำนักศิลปากรท่ี 8 

-  ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเจดีย์ร้าง (ยังไม่ขึ้น
ทะเบียน) ที ่เป็นแหล่งโบราณสถานในพื ้นท่ี
เกี่ยวกับขั้นตอนในการศึกษา ต้องมีการนำข้อมูล
ในส่วนใดบ้าง เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

-  สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน
จะใช้ข้อมูลของกรมศิลปากร ได้มีการสำรวจ
ข้อมูลของโบราณทั้งหมดในประเทศ ซึ ่งสำรวจ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
และโบราณคดี โดยเป็นการสำรวจเบื้องต้น และ
จะมีการศึกษาในขั้นตอนของรายละเอียดเพิ่มเติม
โดยขอบเขตการศึกษาโครงการได้กำหนดระยะ
การสำรวจโบราณสถานที ่ระยะ 1 กิโลเมตร  
หากมีการค้นพบโดยผู้เชี่ยวชาญ จะนำมาพิจารณา
ผลกระทบและกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ
ต่อไป 

ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- ขอให้ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
รวมท้ังกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
ให้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
ผ่านสื ่อมวลชน Web site โครงการ เพื ่อให้ผู้
ได้รับผลกระทบได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่าง
ท่ัวถึง 

- ท่ีปรึกษาได้ดำเนินการส่งจดหมายเชิญกลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยไม่เกิน 
15 วัน และดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย 
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ 

คร้างท่ี 1) 
• การประชุมเสนอแนวคิดและหลักเกณฑ์  

การค ัดเล ือกร ูปแบบทางแยกต ่างระดับ 
(การประชุมกลุ่ม ย่อย ครั้งท่ี 1) 

• การประชุมสร ุปผลการคัดเล ือกร ูปแบบ 
ทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการ 
(การประชุมใหญ่ ครั้งท่ี 2) 

• การประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการ (การ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2) 

• การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ 
(การประชุมใหญ่ ครั้งท่ี 3) 

และมีการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 
Web site โครงการ และผู้นำชุมชน 
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บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -27-  

ตารางที่ 9.3.2-1    สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1)  (ต่อ) 
 

ประเด็น ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะ

ไปประกอบการศึกษาโครงการ 
 -  ขอให้สำรวจความคิดเห็นและความต้องการ

รูปแบบการพัฒนาโครงการของประชาชนใน
ชุมชนบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการอย่างละเอียด  

-  ท่ีปรึกษาได้วางแผนการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่สำคัญ คือ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื ้นท่ี
ศึกษาโครงการ 

-  ขอให้ตระหนักและให้ความสำคัญในประเด็น
ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการคัดค้านโครงการได้   

โครงการได้วางแผนการประชุมอย่างเป็นทางการ 5 
ครั้งตลอดระยะเวลาศึกษา ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสำคัญ 
คือ ประชาชน ผู้นำชุมชนและ ผู้ประกอบการในพื้นท่ี
โครงการ 

 
10.     แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป                                                      
 

1) งานรวบรวม สำรวจ ออกแบบเบื้องต้นและคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสม 
 งานเจาะสำรวจดินฐานรากและการทดสอบ และงานสำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้างและการทดสอบ 
 
2) งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 งานออกแบบรายละเอียดงานทาง  งานออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างต่างระดับ อาคาร

ระบายน้ำ และโครงสร้างอ่ืนๆ งานออกแบบรายละเอียดทางแยก ทางลอด และระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง งานศึกษา
ด้านอุทกภัยและสภาพการระบายน้ำ งานสถาปัตยกรรม และงานประเมินสาธารณูปโภคที่ถูกรื้อย้าย 

 
3) การศึกษาคัดเลือกรูปแบบโครงการ 
 นำข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบ

โครงการ และดำเนินการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 
 
4) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียด

โครงการ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) 
 
5) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

-  สรุปผลการประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุม
กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เผยแพร่ต่อสาธารณชนภายใน 15 วัน และนำไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
รวมทั้ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องผ่านทาง website ของโครงการ 
(www.banchan-interchange.com) 

- ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการ     
(การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 

 
  

http://www.banchan-interchange.com/


โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 การประชุมเสนอแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือก 
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รูปแบบทางแยกต่างระดับ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท สแปน จำกัด / บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -28-  

11.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 

ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์:  0-2354-6668 ต่อ 24025   
โทรสาร :  0-2354-1043 
E-mail :  surveydesign.doh@gmail.com 
 

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 
เลขที่ 2 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู  
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท ์: 0-2354-6668-75 ต่อ 42217 
โทรสาร : 0-4211-3379 
E-mail :  udon1highways@gmail.com 

 บริษัท สแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ติดต่อ    :  คุณฐิฏิกรณ์ อภิบุญสุวรรณ 
โทรศัพท ์: 0-2718-7304-06 
โทรสาร : 0-2718-7303 
E-mail   : span_eng@hotmail.com 

 

 

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนส์ จำกัด 
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  
กรุงเทพมหานคร 10230 
ติดต่อ    :  คุณสุภัตรา  ปรีชา 
โทรศัพท ์: 0-2948-6014-8 
โทรสาร :  0-2948-6013 
E-mail :  pdc_con@yahoo.com  

 
 


