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รายงานความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจร
1. ความเปนมา
เปนที่ทราบกันดีวา กรมทางหลวง เปนองคกรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบโครงขาย
การคมนาคมขนสงทางถนนของประเทศไทย เสนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ไดรองรับการ
เดินทางขนสงการโดยสารและสินคา เมื่อมีการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว จึงทําให
ระบบโครงขายทางหลวงที่มอี ยูไมสามารถอํานวยความสะดวกไดตามความตองการของประชาชนผูใชทาง
ดังจะเห็นไดจากสภาพการจราจรติดขัดของเสนทาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพปริมณฑล และเมืองหลักของ
ภูมิภาค
ในการศึกษา วางแผนพัฒนาโครงขายทางหลวง กรมทางหลวงไดมีระบบการติดตาม
ประเมินผลดวยการสํารวจปริมาณจราจรบนทางหลวงอยางเปนระบบ และนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหคา
ดัชนีการจราจรติดขัด (Volume Capacity Ratio) ซึ่งเปนตัวชี้วัดถึงสภาพการจราจร (Traffic Volume) และ
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร (Capacity) เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน/
โครงการกอสรางปรับปรุงทางหลวงใหมปี ระสิทธิภาพเพียงพอตอการรองรับปริมาณจราจรของผูใชทาง
2. สภาพปญหาจราจรติดขัดในป พ.ศ. 2549
จากรายงานการวิเคราะหดัชนีการจราจรติดขัด ในป พ.ศ.2549 พบวา เสนทางสายหลักที่ควร
เรงดําเนินงานกอสรางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รวมทั้งสิ้น 3 บริเวณ ไดแก
1. ทางหลวงหมายเลข 3097 (0100) ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4(พระประโทน) –
บรรจบทางหลวงหมายเลข 35 ระหวาง กม.0+000 – กม.37+521 เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร
ซึ่งเปนทาง 2 ชองจราจร และ 4 ชองจราจรเฉพาะยานชุมชน ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตรตอชองจราจร
ความกวางไหลทาง 2.50 เมตร ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวันในป 2549 23,052 คัน (รถขนาดใหญ 25%)
และคาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 1.09 (กม.21+000)
2. ทางหลวงหมายเลข 359 (0200) ตอน เขตจังหวัดปราจีนบุร/ี สระแกว – บรรจบทางหลวง
หมายเลข 33(คลองยาง) ระหวาง กม.45+851 – กม.72+644 เขตพื้นที่จังหวัดสระแกว ซึ่งเปนทาง 2 ชอง
จราจร ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตรตอชองจราจร ความกวางไหลทาง 2.50 เมตร ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวัน
ในป 2549 8,606 คัน และคาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 0.83 (กม.54+050)
3. ทางหลวงหมายเลข 408 (0601) ตอน แยกเขาเขาแดง – บรรจบทางหลวงหมายเลข
407 (น้ํากระจาย) ระหวาง กม.0+000 - กม.12+853 เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนทาง 2 ชองจราจร
และ 4 ชองจราจรบริเวณยานชุมชน ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตรตอชองจราจร ความกวางไหลทาง 2.50 เมตร
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวันในป 2549 24,765 คัน และคาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 0.82 (กม.10+360)
รายละเอียดดังแสดงตามแผนภาพ
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-33. แผนดําเนินงาน
3.1 ทางหลวงหมายเลข 3097 (แยกทางหลวงหมายเลข 4(พระประโทน) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 35
คาดัชนีการจราจรติดขัด กม.21+000 เทากับ 1.09)
3.1.1 วัตถุประสงค
ในการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3097 เปนเสนทางหลวงที่เชื่อมโยงโครงขายจากทางหลวง
หมายเลข 4(พระประโทน) จังหวัดนครปฐม และทางหลวงหมายเลข 35 (จังหวัดสมุทรสาคร) รวมระยะทาง
37.521 กิโลเมตร ซึ่งกรมทางหลวงไดดําเนินการจัดทํา 4 ชองจราจรเปน 2 ตอน คือ ตอน 1 จากพระประโทน –
อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ระหวาง กม.0+000 – กม.22+000 ระยะทาง 22.000 กิโลเมตร และตอน 2
จาก อ.บานแพว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 35 ระหวาง กม.22+000 – กม.37+528.067 ระยะทาง
15.528 กิโลเมตร
3.1.2 เปาหมาย/ตัวชี้วัด
สําหรับเปาหมายในการดําเนินงาน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเพื่อรองรับความ
ตองการในการขนสงสินคา ผลผลิตทางการเกษตรและประชาชนผูใชทาง โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานคือ คาดัชนีการจราจรติดขัด ที่ กม.0+100 ลดลงจากคา 1.09 ใหเหลือนอยกวา 0.80
3.1.3 แผนการดําเนินงาน
กรมทางหลวงมีแผนดําเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3097 จาก แยกทางหลวง
หมายเลข 4 บรรจบทางหลวงหมายเลข 35 กม.0+000 – กม.37+528.067 จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร
ผิวทาง Asphaltic Concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ชองจราจรกวางชองละ 3.50 เมตร ไหลทางชนิด
เดียวกันกับผิวทาง กวางขางละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median ตลอดสายทาง บริเวณยานชุมชน
มีการปรับปรุงยานชุมชนเปน 8 ชองจราจร มีทางเทาชิดเขตทางทั้งสองขาง กวางขางละ 3.90 เมตร
(รายละเอียดดังแผนที่โครงการและรูปตัดขวางของสายทาง)
3.1.4 ผลลัพธ
เพื่อใหโครงขายทางหลวงรองรับความตองการในการขนสงสินคาและการเดินทางของ
ประชาชนผูใ ชทางไดอยางสะดวกปลอดภัย
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-73.2 ทางหลวงหมายเลข 359 (เขตจังหวัดปราจีนบุร/ี สระแกว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 คาดัชนี
การจราจรติดขัด กม.54+050 เทากับ 0.83)
3.2.1 วัตถุประสงค
จากคาดัชนีการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 359 กม.54+050 มีคา 0.83
กรมทางหลวงจึงไดจัดทําแผนงานกอสรางทางหลวงหมายเลข 359 จากแยกทางหลวงหมายเลข 304
(อ.พนมสารคาม) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 33(สระแกว) ระหวาง กม.0+000 – กม.73+000 รวมระยะทาง
73.000 กม. เพื่อเปนการปรับปรุงโครงขายทางหลวงใหมีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับความตองการการขนสง
สินคาจากแหลมฉบัง มาบตาพุด สูภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง รวมทั้งการเดินทางในชวงเทศกาลสงกรานต
และปใหม ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงขายทางประเทศเพือ่ นบาน
3.2.2 เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ตามเปาหมายที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน คือ คาดัชนีการจราจรติดขัด กม.71+500 ลดลงจากคา 0.83 โดยใหเหลือ 0.60
3.2.3 แผนการดําเนินการ
กรมทางหลวง ไดเสนอโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2)
ระยะทาง 436 กิโลเมตร เพื่อขออนุมัติใชเงินกูตางประเทศ วงเงิน 11,240 ลานบาท (เงินกู 5,620 ลานบาท
170.3 ลานเหรียญ และเงินงบประมาณ 5,620 ลานบาท) เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกสและแผนยุทธศาสตร
ของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก ของประเทศ รวมถึงพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
(Eastern Seaboard) ตลอดจนพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ซึ่งทางหลวงหมายเลข 359 เปนเสนทางหนึ่งในโครงการ
ดังกลาว โดยมีแผนดําเนินการดังนี้
กิจกรรม

2551

2552

พ.ศ.
2553

2554

· สํารวจออกแบบรายละเอียด
· ประกวดราคา
· กอสราง
ผลการดําเนินงานโครงการดังกลาว พอสรุปไดดังนี้
- ครม. อนุมัติแผนการกอหนี้ตางประเทศ ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
- รัฐสภา ไดผานกรอบการเจรจาเงินกู เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552
- รัฐสภา อนุมัติกรอบรางสัญญา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
- กระทรวงการคลัง ไดแตงตั้งคณะกรรมการเจรจาเงินกู ซึ่งมีผลการเจรจาคือ
· ADB จํานวน 2 สายทาง ระยะทาง 178 กม. วงเงิน 77.1 ลานเหรียญ

2555

-8· IBRD จํานวน 5 สายทาง ระยะทาง 216 กม. วงเงิน 79.3 ลานเหรียญ
โดยมีการยกเลิกโครงการทางหลวงหมายเลข 2042 ตอน บานนาไครัฐ อ.กุฉินารายณ
จ.กาฬสินธุ – อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร ระยะทาง 39 กิโลเมตร วงเงิน 13.9 ลานเหรียญ
เนื่องจากเกิดความลาชาในการลงนามสัญญาเงินกู โดยกระทรวงการคลังไดลงนามสัญญาเงินกู
ADB เลขที่ 2608/THA ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 มีผลบังคับใชวันที่ 2 กันยายน 2553 และสัญญาเงินกู IBRD
เลขที่ 7775/THA ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 มีผลบังคับใชวันที่ 9 กันยายน 2553
สําหรับแผนดําเนินงานเพื่อกอสรางทางหลวงหมายเลข 359 กรมทางหลวงจะเรงจัดหาตัวผูร ับจาง
ภายในป พ.ศ.2554 (ขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกผูรับจาง โดย ADB อนุมัติรายชื่อผูรับจางในการประกวดราคา)
คาดวาจะสามารถหาตัวผูรับจางไดตามแผนที่วางไว
(รายละเอียดดังแผนที่โครงการและรูปตัดขวางของสายทาง)
3.2.4 ผลลัพธ
เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยแกผูใชทางในการเดินทาง

- 11 3.3 ทางหลวงหมายเลข 408 (แยกเขาเขาแดง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 407(น้ํากระจาย)
คาดัชนีการจราจรติดขัด กม.54+050 เทากับ 0.83)
3.3.1 วัตถุประสงค
จากคาดัชนีการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 408 กม.54+050 ป 2549 มีคาเทากับ 0.83
ซึ่งเปนโครงขายเลียบชายฝงอาวไทยจาก จ.นครศรีธรรมราช ไป จ.สงขลา
3.3.2 เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ตามเปาหมายที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน คือ คาดัชนีการจราจรติดขัด กม.54+050 ลดลงจากคา 0.83 ใหเหลือ 0.60
3.3.3 แผนการดําเนินการ
กรมทางหลวง ไดดําเนินการกอสรางทางหลวงหมายเลข 408 จาก จ.นครศรีธรรมราช –
จ.สงขลา รวมระยะทางประมาณ 170 กม. เพื่อขยายชองจราจรใหเปน 4 ชองจราจร มาตรฐานชั้นพิเศษ
ลําดับที่

ตอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สงขลา (หาแยกน้ํากระจาย) – อ.สิงหนคร ตอน 1
สงขลา (หาแยกน้ํากระจาย) – อ.สิงหนคร ตอน 2
สงขลา (หาแยกน้ํากระจาย) – อ.สิงหนคร ตอน 3
สงขลา (หาแยกน้ํากระจาย) – อ.สิงหนคร ตอน 4
อ.สทิงพระ – อ.สิงหนคร สวนที่ 1
อ.สทิงพระ – อ.สิงหนคร สวนที่ 2
นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 1
นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 2
นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 3
อ.ระโนด – อ.สทิงพระ
สามแยกทุงหวัง (จ.สงขลา) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 43
รวม

รายละเอียดดังแผนที่โครงการและรูปตัดทางหลวง
3.3.4 ผลลัพธ
เพื่อใหผูใชทางไดรับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

ระยะทาง
(กม.)
9.603
3.240
2.640
18.956
12.000
12.800
19.120
27.100
13.596
36.000
12.100

คากอสราง
(ลานบาท)
194.639
383.933
73.000
158.913
194.319
220.510
486.479
624.407
490.000
900.000
350.000

167.155

4,076.200
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- 16 4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ทางหลวงหมายเลข 3097 (แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 35)
ตามทีก่ รมทางหลวง ไดมีแผนงานกอสรางหลวงหมายเลข 3097 ตอน เปน 2 ตอน และสํานักกอสราง
ทางที่ 3 ไดดําเนินการกอสราง ตอน 1 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4(พระประโทน) เขตจังหวัดนครปฐม เขต อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ระหวาง กม.0+000 – กม.22+000 ระยะทาง 22.000 กิโลเมตร โดยบริษัท
วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด ตามสัญญาเลขที่ สท.3/4/2553 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เริ่มตนสัญญา
19 พฤศจิกายน 2552 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 มกราคม 2555 ระยะเวลาทําการ 780 วัน คางานตามสัญญา
719,663,200 บาท คาปรับวันละ 1,799,158 บาท
จากแผนงานการกอสรางและผลการดําเนินงานของโครงการกอสราง พบวา ในชวงปงบประมาณ 2554
เดือน
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53
ม.ค.54
ก.พ.54
มี.ค.54
เม.ย.54
พ.ค.54
มิ.ย.54
ก.ค.54
ส.ค.54
ก.ย.54

แผนงานสะสม
21.773
26.195
31.846
39.315
46.687
52.365
57.974
63.357
68.190
73.752
78.566
85.402

ผลงานสะสม
28.364
32.164
40.605
49.088
54.199
59.939
60.934
69.645
78.359
83.795
87.695
89.546

ดังนั้นในปงบประมาณ 2554 กรมทางหลวงสามารถดําเนินการตามแผน โดยผลงานสะสมมากกวา
แผนงานสะสมที่วางไว

- 18 4.2 ทางหลวงหมายเลข 359 (เขตจังหวัดปราจีนบุร/ี สระแกว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 33)
ขณะนี้กรมทางหลวงอยูระหวางดําเนินการคัดเลือกผูรับจางตามขั้นตอนของ ADB และคาดวาจะ
ลงนามสัญญาไดภายในป พ.ศ.2554 ซึ่งถือวาดําเนินการไดตามแผนที่วางไว โดยไดตัวผูรับจาง ดังนี้
- ตอน 1 กม.0+000 – กม.27+900 บริษัทดอนเมืองการชาง จํากัด
- ตอน 2 กม.27+900 – กม.45+000 บริษัทแสงชัยโชค จํากัด
- ตอน 3 กม.45+000 – กม.72+700 หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.ที. ซีวิล กรุป
4.3 ทางหลวงหมายเลข 408
สําหรับผลการดําเนินงานตามแผน สามารถดําเนินการกอสรางแลวเสร็จในลําดับที่ 1 – 7
ลําดับที่
1

2
3
4

5
6
7

คางาน
กอสราง
(ลานบาท)
พฤษภาคม 164.571
2548

ตอน
กม. – กม.

ระยะทาง
(กม.)

สงขลา – อ.สิงหนคร ตอน 1
(กม.0+000 – 3+730, กม.5+629 –
8+820, กม.10+170 – 12+852.974)
สงขลา – อ.สิงหนคร ตอน 2
(กม.4+783 – 9+518)
สงขลา – อ.สิงหนคร ตอน 3
(กม.4+779 – 9+494)
สงขลา – อ.สิงหนคร ตอน 4
(กม.138+800 – 156+200,
0+108 – 1+664.115)
อ.สทิงพระ – อ.สิงหนคร สวนที่ 1
(กม.114+000 – 126+000)
อ.สทิงพระ – อ.สิงหนคร สวนที่ 2
(กม.126+000 – 138+800)
นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 1
(กม.0+284 – 19+400)

9.603

บ.ดอนเมือง
การชาง จํากัด

3.240

บ.เนาวรัตนพัฒนาการ
จํากัด
ศูนยสรางสะพานที่ 4
(นครศรีธรรมราช)
หจก.อึ้งทงกี่

กันยายน 383.932
2547
ธันวาคม
73.000
2549
พฤศจิกายน 155.870
2547

บ.ธาราวัญ
คอนสตรัคชั่น จํากัด
บ.หาดใหญ พี เอส เอ็ม
กอสราง จํากัด
บ.เอ เอส แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริ่ง(1964)
จํากัด

สิงหาคม
2550
กรกฎาคม
2550
มิถุนายน
2552

2.640
18.956

12.000
12.800
19.116

กอสรางโดย

กอสราง
แลวเสร็จ

194.021
208.543
478.593

ลําดับที่ 8 โครงการกอสรางทางสาย 408 ตอน นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 2 ขณะนี้สาํ นัก
กอสรางทางที่ 3 ไดควบคุมงานกอสรางของหางหุนสวนจํากัดไทยพิพัฒน ตามสัญญาเลขที่ สท.3/16/2553

- 19 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เริ่มสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2553 สิ้นสุดสัญญา 26 มิถุนายน 2555 ระยะเวลาทําการ
690 วัน คางานตามสัญญา 624,407,840 บาท คาปรับวันละ 187,323 บาท
ขณะนี้มีความกาวหนาของโครงการกอสรางและผลการดําเนินงานสะสมในปงบประมาณ 2554
พอสรุปไดตามตาราง
เดือน
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53
ม.ค.54
ก.พ.54
มี.ค.54
เม.ย.54
พ.ค.54
มิ.ย.54
ก.ค.54
ส.ค.54
ก.ย.54

แผนงานสะสม
2.519
4.652
8.079
11.439
13.863
16.299
18.791
22.527
28.197
33.889
40.332
47.483

ผลงานสะสม
0.627
0.716
0.894
2.015
4.003
5.455
6.370
10.819
13.494
17.131
22.339
26.152

ดังนั้นในปงบประมาณ 2554 กรมทางหลวงไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว เนื่องจาก
ปญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไมแลวเสร็จ มีตนไม 173 ตน ติดขัดการกอสราง อยูระหวางการขออนุญาตทําไม
และลําดับที่ 9 โครงการกอสราง ตอน นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 3 ระหวาง กม.46+500 –
60+096.393 ระยะทาง 13.596 กิโลเมตร และลําดับที่ 11 ตอน สามแยกทุงหวัง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 43
ระหวาง กม.10+900 – 23+000 ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร อยูระหวางเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาความ
เหมาะสมของราคา
สําหรับลําดับที่ 10 ตอน ระโนด – อ.สทิงพระ ระหวาง กม.88 – กม.124 ระยะทางประมาณ 36 กม.
อยูในการคัดเลือกผูร ับจางในโครงการเงินกูธนาคารโลก
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- 21 5. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานกอสรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ไดทําการคํานวณคาดัชนี
การจราจรติดขัดในป 2554 โดยใชผลการสํารวจปริมาณจราจรงวดเมษายน 2554 รายละเอียดดังนี้
5.1 ทางหลวงหมายเลข 3097 กม.21+000
จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3097 กม.21+000 ในเดือน
เมษายน 2554 พบวา คาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 0.79 ซึ่งต่ํากวาคาเปาหมาย 0.80 เนื่องจากมีผลงาน
แลวเสร็จบางสวนที่สามารถใหประชาชนผูใชทางใชงานได

- 22 5.2 ทางหลวงหมายเลข 359 กม.54+050
จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 359 กม.54+050
ในเดือนเมษายน 2554 พบวา คาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 0.37 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณความสัมพันธ
ระหวางไทย – กัมพูชา จึงทําใหปริมาณจราจรลดลง

5.3 ทางหลวงหมายเลข 408 กม.10+360
จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 408 กม.10+360 ในเดือน
เมษายน 2554 พบวา คาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 0.09 เนื่องจากผลกระทบจากปญหาน้ําทวมและปญหา
ชายแดนภาคใต

- 23 6. ปญหาอุปสรรค / การแกไข
ในการพัฒนาโครงขายทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรสําหรับโครงการขนาดใหญ
ตามแผนงานที่วางไวมคี วามลาชาอันเนื่องจากผลกระทบจากปจจัยภายนอก ซึ่งกรมทางหลวงไมสามารถควบคุมได
ตองยอมรับ และปรับแผนดําเนินงานโดยพิจารณาบริเวณที่มคี วามสําคัญและดําเนินการกอสรางตามที่ไดรับ
งบประมาณแตละป ดังจะเห็นไดจากการพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 408 เปนตน
7. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการติดตามประเมินผลในการดําเนินงานการกอสรางปรับปรุงโครงขายทางหลวง ทั้ง 3
สายทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจรของกรมทางหลวง จําเปนตองดําเนินการตามลําดับความสําคัญ
ของปญหาในแตละบริเวณและโครงการกอสรางที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
อยางไรก็ดี การดําเนินงานของกรมทางหลวงเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการจราจร
ของการคมนาคมขนสงทางถนนเทานั้น หากตองการปรับปรุงการคมนาคมของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จําเปนตองใหความสําคัญในการเชื่อมโยงโครงขายทางหลวงกับระบบขนสงสาธารณะอื่น ๆ โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพปริมณฑล เมืองหลัก และพื้นที่สําคัญของเขตพื้นที่เศรษฐกิจ/ระบบคมนาคมของประเทศ เชน สนามบิน
สถานีขนสง สถานีรถไฟ นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ
ดังนั้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจราจรโดยรวมของประเทศ มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี้คือ
1. ระยะสั้น
1.1 การเชื่อมตอโครงขายระบบการขนสงสาธารณะอยางสมบูรณ เชน สถานีรถไฟฟา BTS
และรถไฟใตดิน สถานีรถไฟ สถานีขนสงภูมิภาค ทาน้ํา ทาเรือ
1.2 การพัฒนาและกอสรางโครงขายทางรถไฟใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
โดยเฉพาะเขตพื้นที่เศรษฐกิจของแตละภูมิภาค
1.3 ภาครัฐ ควรมีกลไกในการกําหนดราคาที่เอื้อประโยชนตอความนิยมในการใชระบบ
การขนสงสาธารณะ
2. ระยะยาว
2.1 การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของประเทศไทย
ควรมีการบูรณาการแผนแมบทของหนวยงานตาง ๆ รวมถึงหนวยงานทองถิ่น ใหเปน
แผนแมบทการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของประเทศ โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงที่มปี ระสิทธิภาพและแกไขปญหาการจราจรไดอยางยั่งยืน
รวมถึงการพัฒนาโครงขายมอเตอรเวย ซึ่งจะเปนการพัฒนาระบบการขนสงและความสามารถในการแขงขันดาน
โลจิสติกสของประเทศ

- 24 2.2 การชวยเหลือทางการเงินของรัฐในการลงทุนระบบขนสงสาธารณะ
ในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของประเทศบางระบบ
บางพื้นที่ อาจใหสมั ปทานแกภาคเอกชนในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาโดยเร็ว ซึ่งภาครัฐควรพิจารณา
การใหสทิ ธิประโยชนที่เหมาะสมตอการลงทุนของภาคเอกชน
2.3 การจัดทําแผนพัฒนาเมืองบริวารกรุงเทพมหานคร เมืองหลักของแตละภูมิภาค
ควรมีการเรงจัดทําแผนพัฒนาเมืองบริวารกรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของแตละ
ภูมิภาค เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทิศทางการพัฒนาการเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสง เนื่องจากกรมทางหลวงได
พัฒนาถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) ในการรองรับแผนพัฒนาเมืองบริวารของกรุงเทพมหานคร และ
หากมีความชัดเจนในการพัฒนาเมืองหลักของแตละภูมิภาค ยอมจะทําใหเกิดการพัฒนาเมืองที่เปนศูนยกลางระบบ
คมนาคมขนสงของภูมภิ าค อันจะทําใหกรมทางหลวงสามารถพัฒนาโครงขายทางหลวงที่รองรับการจราจรไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขของการพัฒนาการใชที่ดิน
ควรมีการกําหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ของผังเมืองที่ชัดเจน เพื่อลดผลกระทบดานการ
จราจรจากโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ ซึ่งควรใหเจาของโครงการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม โดยการ
ชวยเหลืองบประมาณสนับสนุนการกอสรางที่จําเปนในการจัดการจราจรบริเวณดังกลาว

