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1. ความเปนมา
เปนทีท่ราบกนัดวีา  ปญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่โครงขายถนน

ทีเ่ชือ่มตอเขตจังหวัดปริมณฑล      กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หนวยงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของในการพัฒนาปรับปรุงโครงขายทางหลวง  ตางเรงดํ าเนินการแกไขปญหา  โดยมี
เปาหมายรวมกันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตกรุงเทพปริมณฑล

กรมทางหลวง  ไดดํ าเนินการวิเคราะหคาดัชนีการจราจรติดขัดจากฐานขอมูลผลการสํ ารวจ
ปริมาณจราจรและความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรแตละเสนทาง      เพื่อนํ ามาพิจารณาจัดลํ าดับ
ความส ําคญัของบรเิวณที่จํ าเปนตองเรงดํ าเนินการกอสราง  ปรับปรุงทางหลวง  ใหปญหาการจราจรลดนอย
หรือหมดไป

จากผลการวเิคราะหขอมูลดัชนีการจราจรติดขัดในป พ.ศ.2546  พบวา  บริเวณที่มีคาดัชนี
การจราจรตดิขดัสงูและมีความเหมาะสมที่จะนํ ามาดํ าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรตามหลักวิศวกรรม
มีดังนี้คือ

1.  ทางหลวงหมายเลข 307  (0100)  ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 306 - แยกเขาจังหวัด
ปทมุธาน ี ระหวาง กม.0+000 – กม.10+813  เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเปนทาง 2 ชองจราจร  ผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ตอชองจราจร  ความกวางไหลทาง 2.50 เมตร    ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวันในป 2546
59,688 คัน  คาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 2.08  (กม.0+100)

2.  ทางหลวงหมายเลข 302  (0100)  ตอน สามแยกเกษตรศาสตร – กม.6+000(ปทุมธานี)
ระหวาง กม.0+000 – กม.6+000  เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี   เปนทาง 4 ชองจราจร  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
ตอชองจราจร  ความกวางไหลทาง 2.50 เมตร  ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวันในป 2546   199,881 คัน
คาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 1.93  (กม.5+822)

3.  ทางหลวงหมายเลข 345  (0100)  ตอน สะพานนนทบุรี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 9
(ถนนกาญจนาภเิษก)  ระหวาง กม.0+000 – กม.10+547   เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี   เปนทาง 2 ชองจราจร
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ตอชองจราจร   ความกวางไหลทาง 2.50 เมตร     ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวัน
ในป 2546   33,098 คัน  คาดัชนีการจราจรติดขัดเทากับ 1.17  (กม.6+300)

เพือ่ดํ าเนนิการแกไขปญหาการจราจรติดขัดบริเวณดังกลาว  กรมทางหลวงไดดํ าเนินการ
จดัท ําโครงการกอสรางปรับปรุงทางหลวงทั้ง 3 บริเวณ
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2. แผนดํ าเนินงาน
กรมทางหลวง  สํ านักแผนงาน  ไดจัดทํ าโครงการแกไขปญหาการจราจรในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  และเมืองหลัก   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบทางหลวงในการลดปญหา
การจราจรติดขัด   ลดอุบัติเหตุบริเวณทางรวมทางแยก  และเพิ่มศักยภาพการจราจรและขนสงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร   ปริมณฑล    และเมืองหลัก

ในการจดัท ํารายละเอียดโครงการกอสรางและบูรณะปรับปรุงทางหลวง     เพื่อแกไขปญหา
การจราจรตดิขดัในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน 3 เสนทางดังกลาว  ในปงบประมาณ พ.ศ.2548
รายละเอียดดังนี้
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3. ผลการด ําเนินการกอสรางและปญหาอุปสรรค

3.1 ทางหลวงหมายเลข 307
3.1.1  ผลการดํ าเนินการกอสราง
          สํ านกักอสรางทางที่ 2  ไดดํ าเนินการตามโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข

307  ตอน สามแยกทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) – ปทุมธานี  สวนที่ 1   ระหวาง กม.4+427.027 -
กม.10+835.035   ระยะทางยาว  6.903  กิโลเมตร    มาตรฐานทางชั้นพิเศษ     แบงทิศทางการจราจรดวย
เกาะกลางกวาง  5.10  เมตร   คันทางมี  2  รูปแบบ    คือ  ระหวาง กม.4+200 -  กม.8+855.000    แบงเปน
4  ชองจราจร ผิวทางคอนกรีตกวางชองละ 3.50 เมตร   ไหลทางแอสฟลทติคคอนกรีต 2 ชั้น กวาง 2.50 เมตร
และระหวาง กม.8+900.000 – กม.10+835.000  แบงเปน 8 ชองจราจร    ผิวทางคอนกรีตกวางชองละ 3.50
เมตร    มทีางเทากวาง 2.95 เมตร     อยูในจังหวัดปทุมธานี   กอสรางโดยบริษัทไทยวฒันวศิวการทาง จํ ากัด
ตามสญัญาเลขที่ สท.2/17/2549  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548  เร่ิมสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2548  ส้ินสุด
สัญญาวนัที ่9 มถินุายน 2550  ระยะเวลาดํ าเนินการ 540 วัน  และไดรับการอนุมัติใหลดเวลาทํ าการลง 10 วัน
เนือ่งจากมกีารแกไขอันเนื่องจากอุปสรรคการกอสรางจาก  กม.4+200.000  เปน  กม.4+427.027   และขยาย
เวลาท ําการจ ํานวน 65 วัน   เนื่องจากสาธารณูปโภคติดขัดการกอสรางและชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต
ป 2549 – 2550     เทศกาลปใหมป 2551     รวม 31 วัน  ตามมติ ครม. อีก 180 วัน  จึงทํ าใหส้ินสุดสัญญา
วนัที ่1 มนีาคม 2551    รวมระยะเวลาทํ าการ  (540-10+65+31+180)  =  806 วัน    คางานกอสราง
300,470,611.65 บาท    และอัตราคาปรับวันละ  751,177.00 บาท

การกอสรางแลวเสร็จ  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551  สงมอบงานวันที่ 3 เมษายน
2551 คากอสรางจายจริง 282,470,590.01 บาท  งบประมาณเหลือจาย 18,000,021.64 บาท  คิดเปน 5.99%
ของคางานตามสัญญา

รายละเอียดโครงการมีดังนี้
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แผนภาพแสดงที่ต้ังโครงการ
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SAND EMBANKMENT

3.1.2 ปญหาอุปสรรคและการแกไข
1. ปญหาทั่ว ๆ ไป

1.1 สภาพปญหา
เนือ่งจากลกัษณะของงานกอสรางโดยทั่ว ๆ  ไป       เปนงานที่อยูกลางแจงมีพื้นที่การทํ างาน

กวางขวาง มเีขตทางและขอบเขตการกอสรางชิดเขตพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งโครงการฯดังกลาวเปนงาน
ปรับปรุงและขยายผวิจราจรในแนวเสนทางเดิม     ดังนั้นการดํ าเนินงานกอสรางจึงสงผลกระทบตอประชาชน
ทีสั่ญจรในเสนทางดังกลาวอยางกวางขวาง และหลีกเลี่ยง
ไมได   อีกทั้งงานกอสรางยังกอใหเกิดมลภาวะตาง ๆ   ตอ
ประชาชนผูใชเสนทาง และประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณรอบ ๆ
และพืน้ทีข่างเคียงไมวาจะเปนมลภาวะทางเสียง   ฝุนละออง
ตลอดจนปญหาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมอันสงผล
กระทบตอการดํ ารงชีวิตของราษฎร

1.2 การแกปญหา
เนือ่งจากปญหาดงัที่กลาวเปนปญหาที่เกิดเกี่ยวกับมวลชนและสังคม   เปนปญหาในระดับ

วงกวาง  การแกไขปญหานี้จึงเนนไปทางดานการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ  และใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
ผูมสีวนไดเสีย    เพื่อใหทราบถึงปญหาและความจํ าเปนที่
ตองด ําเนินไป   โดยผานชองทางการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ
เชน     การติดตั้งปายประชาสัมพันธในเขตทางหลวงตาม
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และปายอื่น ๆ ตลอดจน
มหีนงัสอืแจงถึงสวนราชการในพื้นที่        สวนปญหาดาน
มลภาวะตาง ๆ ทางโครงการฯ  ไดหารือทํ าความเขาใจกับ
ผูรับจางใหพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่กอใหเกิดความ
เดอืดรอน   โดยใหเคารพและคํ านึงถึงสิทธิสวนบุคคลของ

ประชาชนเปนสํ าคัญอีกทั้งไดขอความรวมมือใหระดมทรัพยากรตาง ๆ    สํ าหรับบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน เชน การน ํารถมาราดรดนํ้ าเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง      การไมทํ างานที่มีเสียงดัง
รํ าคาญในเวลากลางคืน   เหลานี้เปนตน
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สํ าหรบัปญหากระทบกระทั่งเรื่องแนว
เขตพืน้ทีป่ระชิดเขตทาง และการรุกลํ้ าแนวเขตทางหลวง
โครงการฯ     ไดติดตอประสานงานกับหมวดการทาง
ลาดหลมุแกวใหเขามาดูแล    และทํ าหนาที่ไกลเกลี่ย
รอมชอม  จึงทํ าใหไดรับความรวมมือดวยดี

2. ปญหาการจราจร
2.1  สภาพปญหา

เนือ่งจากโครงการกอสรางทางหลวงสายนี้  เปนงานปรับปรุงและขยายผิวจราจรจากเดิม
2 ชองจราจร ไป-กลับ   ในคันทางเดียวกันตลอดทั้งเสนทาง  มาเปนแบบ 4 ชองจราจร  ไป-กลับ  ขางละ
2 ชองจราจรแบงทิศทางการจราจรดวยเกาะกลางยกระดับ (RAISE MEDIAN) ในชวงแรก และ 8 ชองจราจร
ไป-กลบั ขางละ 4 ชองจราจรแบงทิศทางการจราจร
ดวยเกาะกลางยกระดับ (RAISE MEDIAN) เชนเดียว
กนัในชวงที่สองกอนเขาตัวเมืองปทุมธานี        ดังนั้น
ในระหวางการกอสรางจึงทํ าใหเกิดปญหาการจราจร
อยางหลีกเลี่ยงไมได   สืบเนื่องจากพื้นผิวจราจรของ
เสนทางเดิมมีขนาดแค 2 ชองจราจร  ตามที่ไดกลาว
มาแลว  ประกอบกับผูรับจางตองใชพื้นที่ในชองจราจร
บางสวนส ําหรับทํ างานกอสราง   เชน    งานถมทราย
คันทาง  งานตัดขอบไหลทาง  เปนตน

2.2 การแกปญหา
ผูรับจางไดท ําการจัดหา และระดมทรัพยากรตาง ๆ ที่จํ าเปนในงานบริหารการจราจรอยาง

ตอเนือ่งและพอเพยีง ไมวาจะเปนงานติดตั้งปายจราจรในรูปแบบตาง ๆ  ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
งานตดิตัง้ไฟฟาแสงสวาง  สัญญาณไฟกระพริบเตือนภัย  ธงราวขาว-แดง และอุปกรณอํ านวยความสะดวก
และปลอดภยัอืน่ ๆ ในบริเวณพื้นที่กอสราง  ทางเบี่ยง  ทางแยก และทางรวมตาง ๆ โดยโครงการฯ ไดกํ าชับ
ใหผูรับจางติดตามการดูแลความเรียบรอย และทํ าการปรับปรุงซอมแซมในสวนที่ชํ ารุดเสียหายอยางเครงครัด
ถงึแมวาในระยะแรกอาจจะไดรับเสียงบนบางวาคาใชจายในงานบริหารการจราจรที่ไดรับมานั้นไมเพียงพอ
เหมาะสมแตในทีสุ่ดผูรับจางก็ยินดีใหความรวมมือดวยดีจนกระทั่งแลวเสร็จโครงการฯ  อนึ่งสิ่งที่ไมอาจละเลย
ทีจ่ะกลาวถงึไดในงานบริหารการจราจร  ก็คือการใหความรวมมือของเจาหนาที่ตํ ารวจ  โดยเฉพาะสารวัตร
จราจร สถานตํี ารวจภูธรเมืองปทุมธานีและทีมงาน บริษัทผูรับจางและเจาหนาที่ประจํ าโครงการฯ
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TRAFFIC  MANAGEMENT3. ปญหาเรื่องรูปแบบการกอสราง
3.1 ประเด็นปญหา

โครงการฯ ไดสํ ารวจพบวาในสายทางเดิมมี
ทอระบบบํ าบัดนํ าเสีย  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบดูแลของ
เทศบาลเมืองปทุมธานี    โครงการฯ ไดหารือกับ
สํ านกัส ํารวจและออกแบบ   โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจการจาง  และไดรับอนุมัติใหยกเลิก
งานกอสรางทอระบายนํ้ าทั้งสองขางทางในชวงของงานกอสรางผิวจราจรแบบ 8 ชองจราจร  โดยการแกไขแบบ
TYPICAL CROSS SECTION  เปนการออกแบบใหมีการตอเชื่อมระบบระบายนํ้ าจากผิวจราจรรวมกันกับ
ทอระบายนํ้ าของระบบบํ าบัดนํ้ าเสียของเทศบาลตามแบบแผนที่ D-1  ท ําใหประหยัดคากอสรางทอระบายนํ้ า

ทัง้สองขางทางลงไดเปนอยางมาก  พรอมกันนี้ไดออกแบบ
เพิม่เตมิทางกลับรถใตสะพานขามคลองบางโพธิ์ใต และ
สะพานขามคลองบางหลวงฝงปลายทางตามแบบแผนที่ K
รวมทัง้ปรับลดรูปแบบศาลาที่พักผูโดยสารเพื่อใหสอดคลอง
กบัพืน้ทีท่างเทาที่มีอยางจํ ากัด

3.2 การแกปญหา
เมือ่มกีารปรบัเปลี่ยนแกไขแบบกอสรางใด ๆ ก็ตาม  ยอมสงผลกระทบตอการดํ าเนินงานของ

ผูรับขาง  ดังนั้นในระหวางรอการออกแบบ และพิจารณาอนุมัติ การแกไขแบบตาที่กลาว  โครงการฯ ไดหารือ
กบัผูรับจางโดยใหผูรับขางดํ าเนินงานในสวนอื่น ๆ ที่ยังสามารถดํ าเนินการไดไปกอน    ทั้งนี้เพื่อมิใหงานของ
โครงการฯ  ตองหยุดชะงักและเกิดความลาชาในเวลาตอมา

4. ปญหาสาธารณูปโภคเปนอุปสรรค และกีดขวางการกอสราง
4.1 สภาพปญหา

ดวยเหตทุีโ่ครงการกอสรางทางหลวงสายนี้มีพื้นที่ต้ังอยูในยานชุมชน  กอปรกับรูปแบบการ
กอสรางในชวงทีส่อง  เปนการกอสรางเต็มพื้นที่ของเขตทาง    ดังนั้นจึงทํ าใหเกิดปญหาเรื่องสาธารณูปโภค
เปนอปุสรรคกดีขวางการกอสรางเปนอยางมาก  ไมวาจะเปนระบบไฟฟา ประปา และโทรคมนาคม  โดยเฉพาะ
ระบบไฟฟา  และระบบโทรศัพท   ทํ าใหความสามารถในการดํ าเนินงานของผูรับจางสะดุด  และไมราบร่ืนตาม
แผนงานที่วางไวในหลายครั้ง    ซึ่งพอสรุปไดดังนี้  คือ
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4.1.1  ไฟฟาแรงสูงกีดขวางการกอสราง
สะพานขามคลองบางโพธิ์ใตดานขวาทาง  ทํ าให
ผูรับจางไมสามารถเขาไปดํ าเนินการกอสรางสะพานได
กรมทางหลวงตองขยายอายุสัญญาใหผูรับจางถึง
65 วันดวยกัน

4.1.2  ระบบทอรอยสายโทรศัพทใตดิน
และทอทางระบบสงนํ้ าของการประปา กีดขวางการ

กอสรางสะพานขามคลองบางหลวงดานขวาทาง  ทํ าใหผูรับจางไมสามารถเขาไปทํ าการกอสรางไดเชนกัน
ท ําใหบริษทัผูรับจางตองขออนุมัติปรับตํ าแหนงเสาเข็มและสะพานในบางสวนจากสํ านักสํ ารวจและออกแบบ
และไดรับอนมุติัในเวลาตอมา  โดยผูรับจางตองแบกรับภาระคางานกอสรางที่เพิ่มข้ึนเพียงฝายเดียว

4.2  การแกปญหา
       การแกปญหาทางดานสาธารณูปโภค

ติดขดัการกอสราง  ซึ่งเปนปญหาระดับหนวยงานและ
ตางหนวยงาน  ส่ิงที่จํ าเปนอยางมากในเบื้องตน  คือ
การมเีทคนิคและทักษะในการติดตอประสานงาน
นายชางโครงการฯ ควรเปนผูที่มีมนษุยสมัพันธ มีความ
อดทน   ไมเบื่อหนายตอการพบปะและเจรจากับบุคคล
อ่ืน ๆ    โดยเฉพาะกับบุคคลตางหนวยงาน

การแกปญหาทางดานนี้     มีหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนอยูแลว     เชน
เมือ่โครงการฯ สํ ารวจพบวา สาธารณูปโภคของหนวยงานใดติดขัดหรือกีดขวางการกอสราง  เมื่อมีการ
ตรวจสอบอยางละเอียดถี่ถวนแลว  โครงการฯ จะแจงใหผูจัดการโครงการฯ  คณะกรรมการตรวจการจาง
และหนวยงานผูเปนเจาของสาธารณูปโภคนั้น ๆ ทราบ เพื่อใหผูจัดการโครงการฯ พิจารณาเชิญผูเกี่ยวของ
ทกุภาคสวนเขารวมประชุมหารือ   และระดมความคิดเห็น     และรวมกันพิจารณาหาแนวทางขจัดปญหา
อยางละเอยีดถีถ่วน   เพื่อใหเกิดความเหมาะสมเปนไปได และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด      ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป
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สุดทายสิง่ทีม่คีวามสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันคือ    การติดตามประเมินผลของการสั่งการและผลการ
ดํ าเนนิการในทกุขั้นตอน  มีการติดตามเรงรัดเมื่อเวลาลวงเลยไปตามกํ าหนดเวลา  โดยโครงการฯ  ตองเปนผูทํ า
หนาทีใ่นสวนดงักลาวนี้อยางตอเนื่อง   จนกวาการแกปญหานั้น ๆ   จะบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว

3.2 ทางหลวงหมายเลข 302
3.2.1  ผลการดํ าเนินการกอสราง
           เนื่องจากปญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 302

ชวง  กม.0+000 – กม.6+000  เกิดขึ้นจากขอเท็จจริงที่วา ทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร)  เปน
ถนนเสนหลกัทีม่ปีริมาณจราจรสูงกวาแสนคันตอวัน  และมีโครงขายเชื่อมตอถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันตก
(ถนนกาญจนาภเิษก)  รวมถงึการเชื่อมตอถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก   ดังนั้นทางหลวงหมายเลข 302
จงึถือเปน  EAST – WEST  Corridor  ของโครงขายถนนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยภาพรวม
กรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ดังนี้

1. สรางสะพานกลับรถ 4 แหง ที่ กม.7+775  กม.7+790  กม.10+034  และ  กม.10+053
2. สรางสะพานขามแมนํ้ าเจาพระยา (ครอมสะพานเดิม) และขามทางแยก  (ในอนาคต)
3. ขยายชองจราจรจากเดิม 4 ชอง  เปน 10 ชองจราจร  ระยะทางประมาณ 12 กม.

(ในอนาคต)
4. สรางสะพานลอยขามทางแยก 2 แหง (แยกไทรมา  และ แยกบางพลู ในอนาคต)
5. ปดเกาะกลางตลอดทั้งชวง โดยใหใชการกลับรถที่สะพานลอยกลับรถและใชสะพานลอย

ขามทางแยกตาง ๆ
                         รายละเอียดดังแผนผังแสดง

ทอรอยสายโทรศัพทใตดินกีดขวางการกอสราง
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และการขยายชองจราจรจากเดิม 4 ชอง เปน 10 ชองจราจร  กรมทางหลวงไดดํ าเนินการกอสรางเปน
2 สวน  คือ

• โครงการบางใหญ – แคราย สวนที่ 1  จาก กม.6+400.000 – กม.18+882.580  ระยะทาง
9.000 กม.

• โครงการบางใหญ – แคราย สวนที่ 2 จาก กม.10+100 – กม.12+500
• โครงการกอสรางสะพานลอยและสะพานกลับรถ (แยกบางพลู)  กม.15+700 – กม.18+800

สํ าหรบัผลการดํ าเนินงานกอสรางตามแผนดังกลาว  พอสรุปไดดังนี้
1. การกอสรางสะพานกลับรถสาย 302 ที่  กม.7+775

สํ านกักอสรางสะพาน  ไดดํ าเนินการโดยบริษัทสระหลวงกอสราง จํ ากัด  ตามสัญญาเลขที่
สพ.2/2547 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2546  เร่ิมตนสัญญาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546  ส้ินสุดสัญญาวันที่ 27
กรกฎาคม 2548  ระยะเวลาดํ าเนินการ 623 วัน คางานกอสราง 81,830,500 บาท  คาปรับวันละ 204,576.25
บาท  กอสรางแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548  คากอสรางจายจริง  84,272,304.84 บาท  งบประมาณ
เหลอืจาย 2.98%  ของคางานตามสัญญา

2. การกอสรางสะพานกลับรถสาย 302 ที่  กม.7+790  กม.10+034  และ กม.10+053
 สํ านกักอสรางสะพาน  ไดดํ าเนินการ  โดยบริษัทสระหลวงกอสราง จํ ากัด  ตามสัญญาเลขที่

สพ.1/2547  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2546  เร่ิมตนสัญญาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546  ส้ินสุดสัญญาวันที่ 12
พฤศจกิายน 2548  ระยะเวลาดํ าเนินการ 720 วัน คางานกอสราง 138,861,930 บาท  คาปรับวันละ
347,154.88 บาท  กอสรางแลวเสร็จ 12 พฤศจิกายน 2548  คากอสรางจายจริง 135,864,991.00 บาท
งบประมาณเหลือจาย 2.16% ของคางานตามสัญญา

3.  การกอสรางสะพานขามทางแยกสาย 302
     สํ านกักอสรางสะพาน  ไดดํ าเนินการกอสรางสะพานขามทางแยกสาย 302  ลักษณะโครงการนี้

มจีดุเริม่ตนโครงการ ที่ กม.15+200 – กม.17+143.700  บนทางหลวงหมายเลข 302  และ กม.15+700 –
กม.17+100 บนทางหลวงหมายเลข 3215  รวมระยะทาง 3.343 กม. มาตรฐานทางพิเศษ (12 ชองจราจร)
ชนดิผิวทาง  Reinforced Concrete Pavement  (25 cm.)       ดํ าเนินการกอสรางโดยบริษัททิพากร จํ ากัด
ตามสัญญาเลขที่ สพ.2/2549 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548  เร่ิมสัญญาวันที่ 2 ธันวาคม 2548  ส้ินสุดสัญญา
วนัที ่25 พฤษภาคม 2550  ระยะเวลาดํ าเนินการ 540 วัน  คางานตามสัญญา 384,447,564.57 บาท
คาปรับวนัละ 961,118.91 บาท  กอสรางแลวเสร็จ  4 พฤษภาคม 2550 คากอสรางจายจริง 339,015,349.40
บาท  งบประมาณเหลือจาย 11.82% ของคางานตามสัญญา
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4.  การกอสรางขยายชองจราจรสาย 302
     สํ านกักอสรางทางที่ 2  ไดดํ าเนินการตามโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 302 ตอน

บางใหญ – แคราย   สวนที่ 1   ระหวาง กม.6+400 – กม.18+882.580   รวมระยะทางประมาณ 9 กม.
มาตรฐานทางชั้นพิเศษ  (12 ชองจราจร ผิวทางเปน Reinforced Concrete Pavement)  ผิวจราจรกวาง
ชองละ 3.50 เมตร บนทางหลัก และทางขนานกวาง ชองละ 3.25 เมตร ทางเทากวาง 3.25 เมตร  อยูใน
จงัหวดันนทบรีุ   ดํ าเนินการกอสรางโดยหางหุนสวนจํ ากัด วิวัฒนกอสราง ตามสัญญาเลขที่ สท.2/18/2549
ลงวนัที ่16 ธนัวาคม 2548 เร่ิมสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2548  ส้ินสุดสัญญา 7 ธันวาคม 2550
รวมระยะเวลาด ําเนินการ 720 วัน  คางานกอสราง 493,692,851.83  บาท  คาปรับวันละ 1,234,233.00 บาท
กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550  คากอสรางจายจริง  474,983,191.48 บาท  งบประมาณ
เหลอืจาย 3.79% ของคางานตามสัญญา

รายละเอยีดโครงการดังแสดงตามแผนผังที่ต้ังโครงการและรูปตัดขวางของทางหลวง
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            แผนภาพแสดงที่ต้ังโครงการ
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3.2.2  ปญหาอุปสรรคและการแกไข
1.  ปญหาการจราจรติดขัด
เนือ่งจากถนนรัตนาธเิบศร  เปนถนนสํ าคัญทางดานเศรษฐกิจ การขนสง  ปญหาการจราจรติดขัด

จงึเกดิขึน้  โดยเฉพาะเวลาเรงดวน  อีกประการหนึ่งอยูในระหวางการกอสรางของโครงการฯ หลายตอน ทํ าให
การจราจรตดิขัดในชวงที่มีการกอสราง  ซึ่งเปนปญหา ทํ าใหการกอสรางไมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

การแกไข
ทางโครงการฯ  ไดมีการบริหารการจราจร โดยมีการเปดทางเบี่ยง  ติดปายจราจร  เพื่อใหการ

จราจรไหลเวียนโดยสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น

2.  ปญหานํ้ าคลองเออทวมบริเวณ U-TURN ใตสะพานบางแพรก เปนเวลานาน
      เนือ่งจากในฤดฝูนที่ผานมามีนํ้ าทะเลหนุน  ทํ าใหนํ้ าทวมบริเวณ U-TURN ใตสะพานบางแพรก

เปนเวลาหลายเดอืน หางฯ ไมสามารถเขาดํ าเนินการกอสรางไดสะดวก ทํ าใหการกอสรางลาชาลง
      การแกไข
      ทางโครงการฯ ใชวิธีดูดนํ้ าออกและทํ า Retaining wall

3.  ปญหาการรองเรียนของชาวบานเรื่องระดับกอสราง
                  เนื่องจากการกอสรางชวง กม.12+500 คาระดับที่ออกแบบไว สูงกวาระดับของตึก หมูบานขางทาง
ท ําใหชาวบานทีอ่ยูตึกหองแถวขางทางรองเรียนวาระดับสูงเกินไป   ทํ าใหปดบังหนาบาน

     การแกไข
     ทางโครงการฯ ไดติดตอประสานงานกับสํ านักสํ ารวจและออกแบบ   เพื่อทํ าการเขาไปแกไขเร่ือง

ระดบัใหลดระดับลง    ภายหลังไดลดระดับการกอสราง ทํ าใหชาวบานพอใจ

4.  ปญหาสะพานลอยคนขามมีชองลอดสูงนอยกวา 5.00 ม.
      เนือ่งจากมสีะพานลอยคนขามบางจุด  มีชองลอดนอยกวา 5.00 ม. (ตามขอกํ าหนด)  ถากอสราง

จากคาระดบัทีอ่อกแบบไว  ซึ่งจะทํ าใหเปนอันตรายแกยวดยานพาหนะที่มีความสูงเกิน 5.00 ม. ได
      การแกไข
      ทางโครงการฯ ไดติดตอประสานงานกับสํ านักสํ ารวจและออกแบบ เพื่อทํ าการแกไขคาระดับโดย

ปรับลดคาระดบักอสรางลง เพื่อใหมีชองลอดไมนอยกวา 5.00 ม.  เพื่อความถูกตองตามขอกํ าหนด
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5.  ปญหาจดุทางเขาแนวถนนหลัก (Entrance) ของหมูบานธนกาญจน
                  เนื่องจากชาวบานของหมูบานธนกาญจน ไดรองเรียนมายังโครงการฯ วา เมื่อการกอสรางตาม
แบบแลวเสรจ็ลง   ทางชาวบานในหมูบานที่ใชรถใชถนน เมื่อออกจากซอยหมูบานไมสามารถใชรถเขาสู
ถนนหลักได เนื่องจากมี SEPARATOR ขวางกัน้อยู จึงรองเรียนมาเพื่อทางโครงการฯ ไดแกไข  เพื่อใหชาวบาน
ไดรับความสะดวกในการใชรถเขาสูถนนหลัก

      การแกไข
      โครงการฯ ไดประสานงานกับสํ านักสํ ารวจและออกแบบ  เพื่อใหพิจารณาแกไขใหมีทางเขา

(Entrance)  ถนนหลกั   ภายหลังเมื่อไดรับการแกไข  ชาวบานพอใจ

3.3 ทางหลวงหมายเลข 345
3.3.1  ผลการดํ าเนินการกอสราง
           สํ านักกอสรางทางที่ 2  ไดดํ าเนินการตามโครงการกอสรางทางหลวง

หมายเลข 345  ตอน บางบัวทอง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 307 (บางคูวัด)  สวนที่ 1  จุดเริ่มตนโครงการ
กม.0+000 – กม.10+556.010  รวมระยะทางประมาณ 10.556 กม.  มาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ชองจราจร
ดํ าเนนิการกอสรางโดย บริษัทไทยวฒัน วศิวการทาง จํ ากัด  ตามสัญญาเลขที่ สท.2/16/2549 ลงวันที่ 16
ธนัวาคม 2548  เร่ิมสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2548  ส้ินสุดสัญญา 25 มิถุนายน 2550  รวมระยะเวลา
ดํ าเนนิการ 556 วัน  คางานตามสัญญา 448,703,134.15 บาท  คาปรับวันละ 1,121,758.00 บาท
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ 25 มิถุนายน 2550  คากอสรางจายจริง 432,658,180.48 บาท  งบประมาณเหลือจาย
3.57%  ของคางานตามสัญญา

รายละเอยีดโครงการดังแสดงตามแผนผังที่ต้ังโครงการและรูปตัดขวางของทางหลวง
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                                          แผนภาพแสดงที่ต้ังโครงการ
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3.3.2  ปญหาอุปสรรคและการแกไข
1. ปญหาจุดกลับรถไมเพียงพอ

ตามแบบกอสราง จุดกลับรถที่สะพาน กม.3+462.00 และ กม.8+871.00 เปนแบบ 1 ชองจราจร
วิง่ทางเดยีว ประกอบกบัสะพานแตละแหงมีระยะหางกันประมาณ 1.5 – 2 กม. ทํ าใหผูใชทางไมไดรับความ
สะดวก

       การแกไข
       โครงการฯ  ไดทํ าการหารือสํ านักสํ ารวจและออกแบบ  เพื่อปรับปรุงรูปแบบจุดกลับรถใตสะพาน

ใหเปน 2 ชองจราจร  วิ่งสวนทางกันทั้งสองสะพาน

2. ปญหาสาธารณูปโภคติดขัด
เนือ่งจากทอสงนํ้ าประปาขนาด   ∅ 300 มม.  ติดขดัการระบายนํ้ าขางทางทั้งสองขางทาง

ที ่กม.8+500.00 – กม.9+250.00
       การแกไข
       โครงการฯ  ไดแจงใหการประปา ทํ าการรื้อยายทอประปาออก และทํ าการวางใหมในตํ าแหนง

ทีก่รมทางหลวงกํ าหนดให
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4.  การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการจราจร
ในการตดิตามประเมินผลประสิทธิภาพการจราจรทั้ง 3 สาย   พบวา
4.1 สภาพการจราจรในเขตกรุงเทพปริมณฑล

ลักษณะการใชพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร   ศูนยกลางทางธุรกิจมักอยูในเขตกรุงเทพชั้นใน
ซึง่มกีารพฒันากระจดักระจายตามแนวถนนสายประธานจากพื้นที่ชั้นในไปแถบชานเมือง และจังหวัดรอบ
ปริมณฑล  ดังจะเห็นไดจากแผนผังแสดงปริมาณจราจรบนทางหลวงแผนดินในเขตกรุงเทพปริมณฑล
ป พ.ศ.2552
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สํ าหรบัสภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 302   307   และ  345     เมื่อกรมทางหลวง
ดํ าเนนิการกอสรางปรับปรุงกายภาพของทางใหสามารถรองรับปริมาณจราจรไดสูงขึ้น ทํ าใหสภาพการจราจร
มคีวามคลองตัว
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4.2 คาดัชนีการจราจรติดขัด
4.2.1  ทางหลวงหมายเลข  307   กม.0+100

จากแผนภาพจะเห็นไดวา  คาดชันีการจราจรติดขัด ป พ.ศ.2547 – 2550  มีความผันแปรตาม
สภาวะเศรษฐกิจ  และเมื่อมีการปรับปรุงกายภาพของทางใหสามารถรองรับปริมาณจราจรไดมากขึ้น
จงึท ําใหคาดัชนีการจราจรติดขัดลดลง
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4.2.2  ทางหลวงหมายเลข  302   กม.5+822

จากแผนภาพ  ยอมชี้ใหเห็นวา การปรับปรุงกายภาพของทางหลวงหมายเลข 302  ในแตละ
บริเวณ  มผีลท ําใหความสามารถในการรองรับการจราจรเพิ่มข้ึน  จึงทํ าใหคาดัชนีการจราจรติดขัด  ซึ่งเปน
การค ํานวณระหวางสัดสวนของปริมาณจราจรและความสามารถในการรองรับมีคาลดลง  และสภาวะ
เศรษฐกจิ  เปนตัวแปรสํ าคัญที่มีผลกระทบตอปริมาณจราจร  จึงทํ าใหคาดัชนีการจราจรติดขัดบนทางหลวง
หมายเลข 302 มีการเพิ่ม/ลดลง ตามเหตุปจจัยดังกลาว
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4.2.3  ทางหลวงหมายเลข  345   กม.6+300

จากแผนภาพ  จะเห็นไดวา คาดัชนีการจราจรติดขัดมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
และการขยายตวัของชุมชนในบริเวณดังกลาว  เมื่อมีการปรับปรุงกายภาพของทาง  จึงทํ าใหคาดัชนีการจราจร
ติดขัดลดลงอยางมาก



41

จากคาดชันกีารจราจรติดขัดที่ลดลงอยูในเกณฑมาตรฐานสากล  ซึ่งไดกํ าหนดระดับการใหบริการ
ดังนี้
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จากขอมลูตามขอ 4.1  และ 4.2  เมื่อพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสากล  พบวา
ทางหลวงหมายเลข 307  อยูระดับ E   302 อยูระดับ D  และ 345 อยูระดับ A   ซึง่กรมทางหลวงยังมี
โครงการปรบัปรุงเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร บนทางหลวงทั้ง 3 สายอีก และอยูระหวางดํ าเนินการ

สํ าหรบัการปรบัปรุงกายภาพของทางหลวงทั้ง 3 สายทาง ตามโครงการ พบวา  สามารถเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจราจรไดดีข้ึน  โดยคาดัชนีการจราจรติดขัดลงลงจากป พ.ศ.2546  ดังนั้นจึงถือไดวา
กรมทางหลวงไดดํ าเนินงานตามโครงการและบรรลุเปาหมายที่วางไว

5.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการตดิตามประเมินผลคาดัชนีการจราจรติดขัด  3  สายทาง  ดังกลาวขางตน    จะเห็น

ไดวา ทางหลวงที่มีโครงขายเชื่อมตอกันในเขตกรุงเทพปริมณฑล โดยสวนใหญปญหาการจราจรมีผลกระทบ
จากการขยายตวัและความหนาแนนของชุมชน  หมูบานจัดสรร  หางสรรพสินคา  เชน  ถนนรัตนาธิเบศร
(สาย 302)   แมวา กรมทางหลวง ไดวางแผนปรับปรุงใหเกิดการบริการผูใชทางอยางมีประสิทธิภาพสูง
แตไมสามารถด ําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในโครงการเดียว   จึงทํ าใหกรมทางหลวงตองดํ าเนินการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการจราจรตลอดทั้งสาย  ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตที่ผานมา  ภาครัฐมิไดมุงเนนพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะ  แตในปจจุบัน รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ไดใหความสํ าคัญตอระบบขนสงสาธารณะ   ดังจะเห็น
ไดจากโครงการของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  และการรถไฟแหงประเทศไทย  ซึ่งวิกฤตราคา
นํ ้ามนั  ถอืเปนปจจัยหลักในการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของประเทศไทย

ดังนัน้ การเพิม่ประสิทธิภาพการจราจรของทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงในอนาคต
จ ําเปนตองใหความสํ าคัญการพัฒนาโครงขายทางหลวงที่เชื่อมโยงกับระบบขนสงสาธารณะโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพปริมณฑล   เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

สํ าหรบัขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  มีดังนี้คือ
1. ควรมกีารจัดทํ าแผนลงทุนระบบขนสงสาธารณะ  รวมถงึการพัฒนาโครงขายเชื่อมตอ

ระบบการขนสงทางราง  ถนน  นํ้ า  และอากาศ   จะทํ าใหเกิดความคุมคาในการลงทุน และสามารถเพิ่ม
ประสิทธภิาพการขนสงในภาพรวมไดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2.   ควรเรงการจดัแผนพัฒนาเมืองชุมชน   และเมืองบริวารของกรุงเทพมหานคร   เพื่อให
การพฒันาสอดคลองกับการวางผังเมือง  อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตกรุงเทพปริมณฑล
อยางยั่งยืน




