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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
***********************
เข้าประชุม
1. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
2. พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์
3. นายสุชน ภัยธิราช
4. นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ
5. นายวีระโชค ไชยคิรินทร์
6. นายสัจจา พุกสุขสกุล
7. นายนรภัทร ตรีศิริโชติ
8. นายพรพุฒ นัทธี
9. นายวิรชั โต๊ะถม
10. พ.ต.อ.อนุสรณ์ กลิน่ ขจร
11. นายสุจิน บุญมาเลิศ
12. นายจรญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
13. นายณรงค์วทิ ย์ ชัชวาลย์
14.ว่าที่ ร.อ.ศุภวัฒน์ ไชยประพันธ์
15 นางสาวบุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์
16. นางสาวภัทรวรรณ รามสูต
17. นายทินกร ทิพย์รักษ์
18. นางสุพจนา ซุน่ กลาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.อ. ฐณธรณ์ คงชีพ
2. พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์
3. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ
4. พ.ต.อ.โกมล กลิ่นประชุม
5. พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ
6. พ.ต.อ.ธัชกร รอดเจียม
7. พ.ต.อ.วิเชียร จับบาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ประธาน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ปลัดจังหวัดสระบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสระบุรี
ขนส่งจังหวัดสระบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสระบุรี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผู้แทนสานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมระบบขนส่งและ
จราจรในภูมิภาค
ผู้แทนสานักส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาค
แทน ผู้อานวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสระบุรี
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัดสระบุรี
รองผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแค
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแก่งคอย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพระพุทธบาท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านหมอ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรมวกเหล็ก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวิหารแดง
/8. พ.ต.อ. ...
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8. พ.ต.อ.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์
9. พ.ต.อ.ธีรภพ รุมแสง
10. พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล
11. พ.ต.อ.พิศณุ วิทยาภรณ์
12. พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์
13. พ.ต.อ.วัชรินทร์ เมืองทิพย์
14. พ.ต.ท.ชูเกียรติ สุขประเสริฐ
15. พ.ต.ต.นิพนธ์ ศรีไพบูลย์
16. พ.ต.ท.จักรพงษ์ มหิสนันท์
17. พ.ต.ท.พงษ์อนันต์ ยิ้มมิ
18. พ.ต.ถนาม แดงโสภา
19. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
20. นางสาวอัมพร ระดมสุทธิศาล
21. นายอนันธะชัย คาแก้ว
22. นายประสานมิตร อมะรักษ์
23. นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร
24. นายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ
25. นายรังสรรค์ ไวปรีชี
26. นายสมเกียรติ จันทรี
27. นายปรีชา สิงห์เถื่อน
28. นายทวีศักดิ์ ศิริยอด
29. ว่าที่ ร.ต.พนม ศรีชัยกุล
30. นายสมพงษ์ เหมือนเพ็ชร์
31. จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศรีโท
32. นายสุนทร เข็มนาค
33. นายไตรภูมิ มาลาแดง
34. นายสมยุทธ เที่ยงเงิน
35. นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
36. นายจตุพร ทองย้อย
37. นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ
38. นายจิรวัฒน์ สุรโยธี
39. นายบุญรัตน์ คงยอด
40. นายอดิเรก สอนดา

ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเสาไห้
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแซง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนพุด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหน้าพระลาน
สารวัตรสถานีตารวจภูธรหินซ้อน
สารวัตรปราบปรามสถานีตารวจภูธรหนองโดน
รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี
สารวัตรปราบปรามสถานีตารวจภูธรหนองแซง
ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.สบ. กอ.รมน.จว.สบ.
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสระบุรี
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นายสถานีรถไฟสระบุรี
แทน นายอาเภอเมืองสระบุรี
แทน นายอาเภอพระพุทธบาท
แทน นายอาเภอแก่งคอย
แทน นายอาเภอเสาไห้
แทน นายอาเภอบ้านหมอ
แทน นายอาเภอหนองโดน
แทน นายอาเภอหนองแซง
แทน นายอาเภอมวกเหล็ก
แทน นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองแค
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหินกอง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหน้าพระลาน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี
ประธานคุ้มครองผูบ้ ริโภคจังหวัดสระบุรี
ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการบริษัท เหมราชสระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จากัด
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
บริษัท กัฟล์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จากัด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
/41. ร.ต.ปภาณ...
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41. ร.ต.ปภาณ สมบัติที
42. นายวิโรจน์ สุวรรณชาลี
43. นางสาวรัตติกาล ขาหาญ
44. นายพลวิวัฒน์ บุญมายศพงษ์
45. นายณรงค์ สมกาเนิด
46. นายศุภเชษฐ์ ภูถินโคก
47. นายอุดม ไชยศาสตร์
48. นายสุรพล ลิขิตปัญญาวัฒน์

ทนายความจังหวัดสระบุรี
สภาทนายความ
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี
ทนายความจังหวัดสระบุรี
ทนายความจังหวัดสระบุรี
ทนายความจังหวัดสระบุรี
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุ มในวันนี้ จั งหวัดได้ เชิ ญคณะอนุ กรรมการจัดระบบจราจรทางบกจั งหวัดสระบุ รี
ผู้กากับสถานีตารวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สระบุ รี ประธานสภาทนายความจั งหวั ดสระบุ รี ประธานชมรมคุ้ มครองผู้ บริ โภคจั งหวั ดสระบุ รี
ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การดาเนินงานที่จังหวัดต้องดาเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 1/2560 ซึ่ ง ประชุ ม ไปเมื่ อ วั น ที่
4 เมษายน 2560 จานวน 11 หน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
ทราบ และรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

แขวงทางหลวง
สระบุรี

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.1 : การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการการก่อสร้าง Land
Mark ถนนมิ ตรภาพ และการก่ อสร้ างสะพานกลั บรถบริ เวณทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 1
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
1. โครงการก่ อ สร้ าง Land Mark ถนนมิ ตรภาพ ตอน สระบุ รี -ตาลเดี่ ยว กม. 5+000
ได้ ด าเนิ นการออกแบบและจั ดท าประมาณราคาเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ เสนอขอรั บการสนั บสนุ น
งบประมาณจากกรมทางหลวงในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินโครงการไม่เกิน 10 ล้านบาท ในส่วนนี้อาจนาเสนอเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในส่วนของงบเพิ่มเติมหรืองบประมาณเหลือจ่ายของกรมทางหลวง หรือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อไป
สาหรับรูปแบบจะทาเป็นแทนมีประวัติ ครุฑ และสัญลักษณ์ของรูปการจัดมือกันโดยถอดแบบ
จากป้ายสัญลักษณ์เดิม พร้อมทาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมและทาทางเดินภายในสวนได้
/ประธาน...
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ประธาน
แขวงทางหลวง
สระบุรี
ประธาน

แขวงทางหลวง
สระบุรี
ประธาน

ประธาน

บริเวณ กม.5+000 คือช่วงใต้สะพานด้านซ้ายทางขึ้นไปจังหวัดนครราชสีมา ฝั่งใกล้กับโรงบิน
สันใช่หรือไม่
เป็นบริเวณเดียวกัน
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผมได้หารือร่วมกับแขวงทางหลวงสระบุรีว่าในปี พ.ศ. 2561
ถนนมิตรภาพจะครบ 60 ปี จึงจะดาเนิ นการก่อสร้าง Land Mark ของจังหวัดสระบุรีเพื่อแสดงถึง
ความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ สมั ยท่ านจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัช ต์ เป็ นนายกรัฐมนตรี เพื่ อพั ฒนาการคมนาคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นจากจังหวัดสระบุรี ซึ่งบริเวณ กม.0 ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากมี
สะพานต่างระดับ
ป้ายถนนมิตรภาพป้ายจริงกรมทางหลวงได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกรมทางหลวง และ
มีป้ายจาลองไว้บริเวณหน้าสนามหญ้าข้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัด ซึ่งการดาเนินการก่อสร้างในส่วนนี้จะเป็น Land Mark ของจังหวัดสระบุรี และแสดงถึงความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
บริเวณที่ก่อสร้างดังกล่าวมีพื้นที่สาหรับจอดรถได้หรือไม่
สาหรับพื้นที่ในการจอดรถต้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
2. โครงการก่อสร้างสะพานกลั บรถ ถนนพหลโยธิ น ตอน หนองแค-หิ นกอง ตอน 2 กม.
88+000 (กลับเข้ากรุงเทพ) งบประมาณ 120 ล้านบาท
สาหรับสะพานกลับรถดังกล่าวเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่อาเภอหนองแค ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าของ
ภาคอุตสาหกรรม และเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งจังหวัดและแขวงทางหลวงสระบุรี
ได้ ร่วมกันผลั กดันเพื่ อขอรับการสนั บสนุ นงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ ยังไม่ ได้ รับการสนั บสุ นน
งบประมาณ ซึ่งต้องมีการผลักดันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรืองบประมาณใน
การแปรญัตติของกรรมาธิการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
3. โครงการก่ อสร้ างสะพานกลั บ รถ ถนนพหลโยธิ น ตอน หนองแค-หิ น กอง ตอน 1
กม.80+000 (กลับเข้าสระบุรี) งบประมาณ 120 ล้านบาท
โครงการการก่อสร้างสะพานกลับรถจุดนี้จะเลยตลาดหนองแค และอยู่ระหว่างรอยต่อของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินการก่อสร้างจากกรม
ทางหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
/แขวงทางหลวง...
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แขวงทางหลวง
สระบุรี

แขวงทางหลวง
สระบุรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ฝ่ายเลขาฯ

แขวงทางหลวง
สระบุรี

จากการส ารวจออกแบบจะเลื่อนจุดในการก่อสร้างไปอยู่บริเวณ กม. 79+500 เนื่องจาก
หากดาเนินการก่อสร้างบริเวณ กม. 80+000 ลักษณะทางกายภาพของถนนจะไม่เหมาะสมทางด้าน
ของความปลอดภัย
4. โครงการก่ อสร้างสะพานกลั บรถ ถนนมิ ตรภาพ ตอนตาลเดี่ ยว-ซั บบอน กม. 3+000
(กลับเข้าแก่งคอย) งบประมาณ 120 ล้านบาท
สะพานกลับรถในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งได้บรรจุไว้ใน Master Plan กาหนดไว้ 6 จุด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลือกดาเนินการจานวน 3 จุด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเมื่อ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 1 จุด
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 : การดาเนินโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงสาย
พหลโยธิ นบริเวณ กม.81+000 และ กม.87+500 และขยายถนนเลียบคลองระพีพัฒ น์
สบ.1044
ด้วยบริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จากัด ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนและผลักดันเพื่อให้มีการดาเนินโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบน
ทางหลวงสายพหลโยธินบริเวณ กม.87+500 และ กม.81+000 พร้อมทั้งขยายถนนเลียบคลอง
ระพีพัฒน์ สาย สบ. 1044 ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นผลจากหารือและให้ข้อเสนอแนะในการ
ประชุมและตรวจเยี่ยม สถานประกอบการของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
โดยจังหวัดได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงสระบุรี และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สระบุรี ตรวจสอบรายละเอียดและความเหมาะสมด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินการในประเด็น
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าร่ างแผนงาน/โครงการเพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก
จั งหวั ด สระบุ รี ได้ รั บ ทราบรายละเอี ย ด และร่ ว มกั น พิ จ ารณาถึ งความเหมาะสมในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องจึงขอให้แขวงทางหลวงสระบุรี และแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมฯ รับทราบต่อไป
แขวงทางหลวงสระบุรีได้ประชุมเกี่ยวกับตาแหน่งการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ที่เทศบาลหนองแคโดยที่ประชุมได้มีมติในที่ประชุมขอเปลี่ยนแปลง
จุดก่อสร้างสะพานกลับรถ ดังนี้
จุดก่อสร้างสะพานกลับรถเดิม
จุดก่อสร้างสะพานกลับรถใหม่
กม. 81+000 (กลับเข้าสระบุรี)
กม. 80+000 (กลับเข้าสระบุรี)
กม. 87+500 (กลับเข้ากรุงเทพ)
กม. 88+000 (กลับเข้ากรุงเทพ)
/โดยแขวงทางหลวง...
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โดยแขวงทางหลวงสระบุรีและจังหวัดได้ร่วมกันผลักดันแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ผลการดาเนินการ
1 ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2561
สายพหลโยธินบริเวณ กม.80+000 จากกรมทางหลวง
2 ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน
สายพหลโยธินบริเวณ กม.88+000 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เพิ่มเติม) ในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ
แขวงทางหลวง
ชนบทสระบุรี

การขยายถนนเลี ย บคลองระพี พั ฒ น์ สาย สบ.1044 แยก ทล.1-บ.หนองศรี บุ ญ
ต.หนองปลิง อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี แขวงทางหลวงชนบทสระบุรีจะดาเนินการขยายถนน
ดังกล่าวตามแผนงานยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณ
12 ล้านบาท โดยขยายความกว้างผิวทางจากเดิม 6 เมตร เป็นกว้าง 8 เมตร ช่วง กม. 0+000
– 2+600 และแขวงทางหลวงชนบทสระบุรียังมีความประสงค์ที่จะขยายความกว้างถนนสายทาง
ดั ง กล่ า วเพิ่ ม อี ก เป็ น 11 เมตร แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บั น ยั ง ติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งสิ่ ง กี ด ขวางด้ า น
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะแนวท่ อก๊าซ และแนวที่คาดว่าเป็นวาวท่อก๊าซซึ่ งบริษัท ปตท. ได้ทา
กล่องครอบไว้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าการดาเนินการย้ายวาวดังกล่าวจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่ ส่วน
แนวท่อก๊าซแขวงทางหลวงชนบทสระบุรีมีประสบการณ์ในการก่อสร้างถนนทับแนวท่อก๊าซแล้ว
โดยต้องประสานให้ บ ริษัท ปตท. เข้ามาช่วยดูในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแขวงทางหลวงสระบุรีได้มี
หนังสือประสานไปยังบริษัท ปตท. ขอให้เลื่อนแนวท่อก๊าซออกจากเขตถนนประมาณ 4-5 เมตร
แต่ยังไม่แน่ใจว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่ และปัญหาอีกประเด็นหนึ่งคือแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
ซึ่งหากไม่สามารถย้ายเสาไฟฟ้าดังกล่าวได้จะขยายผิวจราจรได้เพียง 8 เมตร ซึ่งจากประสบการณ์
ที่ ผ่ านมาหากเป็ น เสาไฟฟ้ าแรงสู ง การไฟฟ้ าต้ อ งตั้ งงบประมาณเพื่ อ ย้ ายเสาไฟฟ้ า โดยจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จึงจะดาเนินการย้ายเสาไฟฟ้าได้
ในการออกแบบเพื่ อขยายถนนจะออกแบบโดยการถมดินไว้ในเบื้องต้น ส าหรับการ
ขยายผิวจราจรจะดาเนินการตามสภาพจริงของถนนที่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากหากออกแบบ
เพื่ อขยายผิ วจราจร 11 เมตร ทางการไฟฟ้ าจะไม่สามารถย้ายเสาไฟฟ้ าได้ภายใน 90 วัน ตาม
ระยะเวลาการก่อสร้าง
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
บริษัทเหมราช จากัด สระบุรี มีเส้น ทางเข้า-ออก 2 เส้นทาง คือ บริเวณถนนหนอง
จังหวัดสระบุรี (บริษัท ปลากระดี่ ซึ่งเขตทางมีความแคบมากและไม่สามารถขยายผิวจรได้ ทางเข้าที่ 2 คือ บริเวณคัน
เหมราช จากัด สระบุรี) คลองระพีพัฒน์ ได้แก่ถนนสาย สบ.1044 และ สบ.1045 โดยสาย สบ.1044 อยู่ฝั่งซ้ายของ
คันคลองระพีพัฒน์โดยเมื่อวิ่งไปสามารถเลี้ยวเข้านิคมอุตสาหกรรมเหมราชได้ทันที
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชประมาณ 80 กว่าราย โดยมี
รถขนานใหญ่ เพื่ อขนส่ งสิ น ค้ าเป็ น จานวนมาก ซึ่ งหากสามารถด าเนิ น การขยายผิ ว จราจรซึ่ ง
เชื่อมต่อจากถนนพหลโยธิน ซึ่งปัจจุบันมี 4 ช่องจราจร จะทาให้การขนส่ง การจราจร และความ
ปลอดภั ย ของชุ ม ชนบริ เวณด้ า นข้ า งเส้ น ทางจะมี ค วามปลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น โดยสภาพเส้ น ทาง
/ในปัจจุบัน...
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ในปัจจุบันจะติดปัญหาเกี่ยวกับท่อวาวก๊าซของบริษัท ปตท. จากัด และแนวเสาไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า ซึ่งหากย้ายแนวเสาไฟฟ้าออกจะสามารถขยายผิวจราจรออกเป็น 4 ช่องจราจรได้ ซึ่ งหาก
สามารถประสานกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยการขยายผิ วจราจรดัง กล่ าวน่าจะสามารถ
ดาเนินการได้
ประธาน
ขอให้แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี รับไปดาเนินการในส่วนนี้
แขวงทางหลวง
ขอสอบถามบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จากั ด ว่าวาวบริเวณแนวเขตทางดัง
ชนบทสระบุรี
กล่าวคืออะไร และสามารถย้ายได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีกล่องเหล็กครอบไว้อยู่บริเวณไหล่ทาง
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์
กล่องบริเวณเรียบคลองระพีพัฒน์ โดยด้านล่างจะเป็นท่อก๊าซ NGV และมีแนวท่อส่ง
เจเนอเรชั่น จากัด
สัญญาณซึ่งจะรายงานให้บริษัท ปตท. ทราบว่าการส่งก๊าซในแต่ละวันมีปัญหาอะไรหรือไม่จะมี
ลักษณะเหมือนสายเคเบิ้ลด้านบนแนวท่อก๊าซซึ่งหากมีแก๊สรั่ววาวจะปิด และเพื่อไม่ให้การขุดลอก
คลองระพีพัฒน์หรือการทาถนนไม่ขุดไปโดยแนวสายเคเบิ้ลดังกล่าวจึงต้องทากล่องเหล็กคลอบไว้
แต่อย่างไรก็ตามหากต้องขยายถนนให้ประสานบริษัท ปตท. ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบ หรือ
มาดูแล และดาเนินการออกแบบการดาเนินการร่วมกัน
ประธาน
ส าหรั บ ปั ญ หาของนิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราช จากัด ที่ เสนอข้อ คิ ดเห็ น เข้ ามาทาง
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ พ ยายามผลั ก ดั น เพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ แต่ เนื่ อ งจาก
มี ข้อ จ ากั ด ด้ านงบประมาณในแต่ ล ะปี ในปี งบประมาณนี้ จึง ได้ รับ งบประมาณเพี ย งบางส่ ว น
แต่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันผลักดันเพื่อให้ได้รับงบประมาณในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง รัดการดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ประธาน

ระเบียบวาระที่ 5.2 : การพิจารณารายละเอียดร่างประกาศเจ้าพนักงานจราจร
ทางบกจังหวัด สระบุรี เรื่อง การกาหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้น ที่ชุมชนจังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
สืบเนื่องมติที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2560 เห็ น ชอบให้ ใ ช้ ท างหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1 (พหลโยธิ น )
เป็นเส้นทางในการกาหนดความเร็วที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชน โดยมอบหมายให้กองบังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) กองบั งคับ การตารวจภูธ รจังหวัดสระบุ รี เสนอกาหนดระยะทางและความเร็ว ตาม
แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติกาหนด
2) กองบั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด สระบุ รี แจ้ ง ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
สระบุรี เพื่อรายงานตามขั้นตอนไปยังศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
3) กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ให้เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศ ข้อบังคับ
กาหนดความเร็ว ตามแนวทางที่กาหนดตามมติที่ประชุม อจร. ครั้งที่ 1/2560
4) มอบหมายให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบเส้ น ทาง และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กาหนดความเร็ว กากับดูแลสายทาง พร้อมทั้งจัดทาและติดตั้งป้ายกาหนด
ความเร็วในแต่ละจุด ให้เพียงพอ และชัดเจนตามมาตรฐาน
/โดยเมื่อวันที่...
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โดยเมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผู้ บั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด สระบุ รี ในฐานะ
เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ได้ จาทาร่างประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัด
สระบุรี เรื่อง การกาหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยกาหนดความเร็วที่
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ช่วง กม.
ระยะทาง
1

กม.85+400 – กม.87+000 ตอนหนองแค-หินกอง ต.หนองแค

1.6 กม.

2

กม.93+200 – กม.93+900 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร
ต.ห้วยทราย

0.7 กม.

3

กม.105+000 – กม.111+000 ตอนปากข้าวสาร แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ปากเพรียว

4

กม.122+000 – กม.131+000 โดยแยกเป็น
4.1 กม.123+000 – กม.123+083 ตอนปากข้าวสาร แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ดาวเรือง
4.2 กม.123+083 – กม.123+746 ตอนปากข้าวสาร แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.พุแค
4.3 กม.123+746 – กม.129+369 ตอนแยก
สวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.หน้าพระลาน
4.4 กม.129+369 – กม.131+000 ตอนแยกสวน
พฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.พระพุทธบาท

5

กม.134+000 – กม.136+000 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์
พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.พระพุทธบาท
รวมระยะทางทั้งสิ้น

6 กม.

0.83 กม.
0.663 กม.
6.885 กม.
1.631 กม.
2 กม.
20.309 กม.

ซึ่งในขั้น ตอนนี้ ยั งไม่ได้ดาเนิน การส่ งรายละเอียดไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หลั งจากนั้ น ได้ มี ก ารเผยแพร่ ป ระกาศดั งกล่ าวทางสื่ อ สั งคมออนไลน์ ท าให้ เกิ ด ความ
ตระหนกตกใจ และมีข้อสงสั ยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตามกระบวนการต้องนาร่างประกาศฯ
ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
แล้วจึงนาส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยเมื่อวัน ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายชัยวัฒ น์ บุ ญ เกื้อ ประธานสภาทนายความ
จังหวัดสระบุรี และนายจตุพร ทองย้อย ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
คณะฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้จังหวัดทบทวนประกาศฯ พร้อมทั้งได้หารือรายละเอียดกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาและดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จังหวัดจึงได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ส่วน
ราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ เส้นทาง
ระยะทาง และความเร็วที่เหมาะสม ต่อไป
/ผู้บังคับการ...
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ผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี

จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มอบหมายให้ ตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ในฐานะเจ้าพนักงาน
จราจร พิจารณากาหนดรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. หนังสือศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ด่วนที่สุด ที่ มท 0606/ว 03360
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 แจ้งให้แต่ละจังหวัดกาหนดจุดเสี่ยงหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ที่จะ
ดาเนินการควบคุมความเร็วของรถ
2. คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560 โดยในวาระที่ 5 ได้ มี ก ารลงมติ คั ด เลื อ กให้ ถ นนพหลโยธิ น เป็ น เส้ น ทาง
กาหนดการควบคุมความเร็ว และมอบหมายให้ตารวจภูธรจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อานวยความ
สะดวกในการจัดระบบจราจร และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่
3. ค าสั่ ง จั ง หวั ด สระบุ รี ที่ 1669/2555 ลงวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2555
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยคณะกรรมการ จานวน 22
คน
4.หนั งสื อจังหวัดสระบุรี ด่ว นที่ สุ ด ที่ สบ.0021.2/6784 ลงวัน ที่ 4 พฤษภาคม
2560 จากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เร่งรัดให้ตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี แจ้งความคืบหน้าตามมติที่ประชุม อจร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
5.หนังสือตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุด ที่ 0016.(11)13/2348 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 แจ้งรายละเอียดเส้นทางที่จะกาหนดความเร็ว 5 จุด บนถนนพหลโยธิน
6. หนั งสื อ จั งหวั ด สระบุ รี ที่ สบ 0021.2/9522 ลงวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560
ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่ามติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทาง
บกจังหวัดสระบุรีให้ความเห็นชอบให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ขอให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเรื่องการกาหนดความเร็วในเขตชุมชนของจังหวัดสระบุรีไปยัง
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะดาเนินการเร็วไป
โดยหนังสือที่จัดส่งให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนที่แนบไปพร้อมทั้งระบุให้ทาง
หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตั้งแต่ตาบลไผ่ต่า อาเภอหนองแค ถึงตาบลนายาว อาเภอพระพุทธบาท ระยะทาง 67 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่ทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน
ตามขั้นตอนการดาเนินการเมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้จัดทาร่างประกาศแล้วต้องนาเสนอ
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรจังหวัดสระบุรีพิจารณาอีกครั้ง ร่างประกาศดังกล่าวจึงยังไม่มีผล
บั งคั บ ใช้ โดยประชาชนเข้ าใจว่ า มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แ ล้ ว ต ารวจจะมี ก ารติ ด ตั้ งกล้ อ งจั บ ความเร็ ว
และมีการจับปรับ สาหรับคาคัดค้านของสภาทนายความจังหวัดสระบุรี ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดสระบุรี ถือเป็นความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งที่ท่านได้ช่วยสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ แต่ข้อเท็จจริงที่จังหวัดสระบุรีเผชิญอยู่ขณะนี้คือ โรงเรียนในเขตเส้นทางดังกล่าว เช่น
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนอนุบาล มีนักเรียน 3 – 4 พันคน รถขับผ่านด้วยความเร็วซึ่งมี
เสียงสะท้อนมาจากผู้ปกครองเช่นกัน
สาหรับการพิจารณากาหนดรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสมตามร่างประกาศเจ้าพนักงานฯ
จะต้ อ งผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการจั ด สรรจราจรทางบกจั งหวั ด สระบุ รี หาก
คณะอนุกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบจะต้องดาเนินการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดเส้นทาง
และพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
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ผู้กากับสถานี
ตารวจภูธรเมือง
สระบุรี
ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

รองผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี

ประธาน

/ประธาน...
ความรับ ผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี คือ ช่วง กม.105+000 – กม.
111+000 ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุ แค ต.ปากเพรียว เริ่มจากบริเวณ
สะพานต่างระดั บมิตรภาพ ศูนย์รถยนต์มิสซูบิชิ ไปถึงสะพานต่างระดับแพะโคก ซึ่งจากสภาพ
การจราจรในปัจจุบันไม่สามารถทาความเร็วได้ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เนื่องจากจังหวัดต้องดาเนินการตามนโยบาย เพราะฉะนั้น ในวันนี้จึงขอความร่วมมือ
ทุกท่านช่วยกันพิจารณาพื้นที่ เส้นทาง ระยะทาง รวมถึงความเร็วที่เหมาะสมที่จะต้องกาหนด
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการกาหนดความเร็วที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดสระบุรี
โดยหากเห็นว่ามีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก สามารถเสนอได้มากกว่า 1 พื้นที่/เส้นทางได้ ซึ่งการ
ดาเนินการจะเป็นไปตามความคิดเห็นและมติของคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัด
สระบุรี ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณารายละเอียดเป็นไปอย่างชัดเจนจึงขอมติที่ประชุม เกี่ยวกับร่าง
ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี เรื่อง การกาหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่
ชุมชนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน โดยมีมติไม่เห็นชอบร่างประกาศเจ้าพนักงานจราจรทาง
บกจังหวัดสระบุ รี เรื่อง การกาหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนจังหวัดสระบุ รี ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2560 และเห็นควรให้ปรับปรุงรายละเอียดพื้นที่ เส้นทาง ระยะทาง รวมถึงความเร็วใหม่
โดยให้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอและพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการกาหนดความเร็วในเขต
พื้นที่ชุมชน
การดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวเนื่องจากทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงปัญหา
และความสูญเสียที่เกิดขึ้นบ่ อยครั้งของประชาชน ในเบื้องต้นขอให้รองผู้บังคับการตารวจภูธร
จั งหวัดสระบุ รี ส รุป สถิ ติก ารเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ในพื้ น ที่ จั งหวัด สระบุ รีเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใช้ เป็ น ข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณา
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ยกตัวอย่างบริเวณแยกดาวเรือง มีสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต หลายครั้ง ซึ่งพื้นที่ในช่วง กม.105+000 – กม.111+000 ตอนปาก
ข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค มุ่งหน้าไปจังหวัดลพบุรี ไม่สามารถทาความเร็วได้ แต่ใน
เส้ น ทางมุ่งหน้ าไปกรุงเทพมหานคร สามารถทาความเร็วได้ ซึ่งในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระบบจราจร ทางตารวจได้ประสานการทางานร่วมกับแขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรีโดยตลอด
มีการปรับระบบการจราจรให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ประเทศไทยในปี 2559 เป็นประเทศที่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับ 1 ของโลก และหากดูย่อย
ลงมาในส่วนของจังหวัดสระบุรี มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 10 กว่าราย เดือนเมษายน 23
ราย เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน เสียชีวิตเดือนละ 27 ราย โดยหากดูสถิติการเสียชีวิตเฉลี่ยใน
ระดับประเทศเสียชีวิต 41 รายต่อวัน เพราะฉะนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาวิธีการ
เพื่อ ป้ องกั น ไม่ให้ เกิด อุบัติเหตุ ล ดอัตราการเสี ยชีวิตของประชาชน ไม่ ใช่ห าช่อ งทางในการหา
ผลประโยชน์ โดยการร่วมกันหารือในวันนี้จะทาให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงสภาพปัญหาและมีส่วนใน
การหาวิธีป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ
เพื่ อให้ การพิ จารณาก าหนดรายละเอียดในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องมี ความรวดเร็วยิ่ งขึ้ น
จึ งขอให้ ที่ ประชุ มได้ ร่ วมกั นเสนอเส้ นทาง ระยะทาง และอั ตราความเร็วที่ เหมาะสม ที่ เห็ นควร
กาหนดให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยของจังหวัดสระบุรี
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นายสุรพล
ลิขิตปัญญาวัฒน์

นายพลวิวัฒน์
บุญมายศพงษ์

รองผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี

/นายสุรพล...
การจากัดความเร็วเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง
สระบุรี แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
รวมทั้งตารวจ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์จากข้อมูลสถิ ติต่างๆ เพื่อเป็นเส้นทางนาร่อง โดยเมื่อมีการ
ประกาศใช้ต้องมีการทาสัญลักษณ์ ป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ ติดตั้งให้เห็นเด่นชัด เพื่อแจ้ง
เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางทราบโดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัดอื่นที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้
ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นเส้นทางลั ดหรือเส้นทางเลี่ยง ขอให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งให้ประชาชน
ได้รับทราบเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
ในการดาเนินการขอให้มีการติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเข้าใจ
และเห็ นอย่างชัดเจน การจัดรายการวิทยุทุกเช้าจะมีการรายงานสภาพการจราจรของทั้ง 13
อาเภอ โดยมีการร้องเรียนหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการจราจรผ่านช่องทางของสถานี
วิทยุ เช่น บริเวณถนนตั้งแต่แยกพุแคมุ่งหน้าเข้าสระบุรีมีป้ายกาหนดความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. อยู่บริเวณด้านซ้ายมือ และด้านขวามือกาหนดความเร็ว
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร
เพราะฉะนั้น การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรในบริเวณต่างๆ ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการดาเนินการกันให้เกิดความชัดเจน
สาหรับถนนทางหลวงแผ่นดินจากอาเภอหนองแค มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสระบุรี มี
ช่องทางการจราจร 10 ช่องทาง อาจกาหนดความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่องทางซ้ายสุด
และในช่องทางตรงกลาง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือกาหนดความเร็วในอัตราอื่น แต่ขอให้มี
การแจ้งรายละเอียดและทาสัญลักษณ์ให้ชัดเจน
กรณีเส้นทางจราจรในเขตเมืองที่ช่องจราจรซ้ายสุดผ่านตลอดและอยู่บริเวณจุดกลับ
รถขอให้มีการติดตั้งแท่นปูนกั้นตามแนวถนน รวมถึงบริเวณจุดกลับรถต่างๆ ให้มีการติดตั้งแท่น
ปูนเพื่อบังคับให้รถทางตรงชิดซ้ายทาให้รถที่ต้องการกลั บรถสามารถกลับรถได้ง่ายขึ้นและป้องกัน
อุบัติเหตุจากรถทางตรงที่จะชนกับรถที่อยู่ระหว่างการกลับรถ นอกจากนี้ บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี ขอให้ จัดทาเส้นทางเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปวนรถด้านในบริเวณโรงเรียน
เพื่อรอรับนักเรียนซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนได้
ประเด็นที่ 1 กรณีการจากัดความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณดังกล่าวมีเส้นทาง
คู่ขนาน จึงได้จัดทาป้ายจากัดความเร็วในช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วนแยกออกจากกัน
ประเด็นที่ 2 การติดตั้งแท่นปูนเคยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุจากรถที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนแท่นปูน โดยการดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ บนผิว
ทางต้องคานึงถึงกายภาพของเส้นทางและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
ประเด็นที่ 3 การทาเส้นทางเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถวนรถเข้าไปรับ -ส่งนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเคยมีการนาเสนอประเด็นนี้เมื่อประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา กับผู้อานวยการโรงเรียน
อนุบาล ซึ่งได้รับแจ้งว่าหากอนุญาตให้รถขับเข้าไปในบริเวณโรงเรียนหากเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน
ซึ่งเป็นเด็กเล็ กความรับผิดชอบทั้งหมดจะอยู่กับโรงเรียน โดยในประเด็นนี้ตารวจได้มีการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นโดยปรับกายภาพของถนนให้รถจอดชิดด้านซ้ายทาง รถตู้ให้ไปอยู่บริเวณด้านหน้าวัด
อนุญาตให้ผู้ปกครองหยุดรถเพื่อรับ -ส่งเท่านั้นไม่ให้จอดเป็นระยะเวลานาน โดยในส่วนนี้ได้มีการ
ปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนมาโดยตลอดเพื่อลดปัญหาการจราจร
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/ประธานหอ...
ประธานหอการค้า
การจากัดความเร็วสามารถบังคับใช้เฉพาะช่องทางคู่ขนาน และจากัดเฉพาะช่วงเวลา
จังหวัดสระบุรี
ได้ห รือไม่ โดยการติดตั้งป้ ายสั ญ ญาณไฟแจ้งเตือนขนาดใหญ่ ติดตั้ง เหนือเส้ น ทางจราจร เช่ น
ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมไม่มีนักเรียนจะไม่มีการบังคับใช้การจากัดอัตราความเร็ว ซึ่งหากออกเป็น
กฎระเบียบไว้จะมีการบังคับใช้โดยตลอด
ผู้กากับการตรวจภูธร
อัตราความเร็ว 60 กิ โลเมตรต่อ ชั่ว โมง ในเขตชุม ชนถือ เป็ น อัต ราความเร็วสู งสุ ด
เมืองสระบุรี
ส าหรั บ การขั บ ขี่ ร ถในเขตชุ ม ชนเมื อ งสระบุ รี ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาการจราจรบริ เวณ
หน้าโรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนบารุงวิทยา ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหามาโดยตลอด
นอกจากนี้ในส่วนของบริเวณทางแยกและถนนมุ่งหน้าเข้าสู่โรงพยาบาลสระบุรีมีปัญหาการจราจร
ติดขัด แต่เมื่อตารวจเข้าไปดาเนินการจับ ปรับ ร็อกล้อ ตามมาตรการทางกฎหมาย ตารวจกับถูก
ประชาชนว่ากล่าว
สาหรับการกาหนดช่วงเวลาในการบังคับใช้สามารถกาหนดเป็นช่วงระยะเวลาได้แต่
ต้องมีผลบังคับใช้โดยตลอด ไม่สามารถกาหนดให้บังคับใช้เฉพาะในช่วงเปิดเทอมได้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
จังหวัดสระบุรีมาโดยตลอด
นายพลวิวัฒน์
ประเด็น ที่ 1 จังหวัดสระบุรีมีส ะพานข้ามแม่น้าป่าสั กจานวน 1 สะพาน ซึ่งเคยได้
บุญมายศพงษ์
ทราบว่าจะมี ส ะพานข้ ามแม่ น้ าป่ าสั ก จ านวน 2 สะพาน ซึ่ งจะช่ ว ยระบายความแออั ด ของ
การจราจรในเขตเมืองได้ โดยจะก่อสร้างเลยโรงพยาบาลสระบุรีออกไปแต่ไม่ทราบในรายละเอียด
ของโครงการ
ประเด็นที่ 2 กรณีหากเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานต่างระดับมิตรภาพขอให้ตารวจเปิด
การจราจรด้านใต้สะพานต่างระดับตามสัญณาณไฟจราจร เพื่อระบายรถ
ผู้กากับการตรวจภูธร
กรณี เกิดอุบั ติเหตุ บริเวณสะพานต่างระดับ มิตรภาพ ตารวจจะจัดส่ งตารวจจราจร
เมืองสระบุรี
เพื่อออกไปแก้ไขปัญหาการจราจรในทันที เพื่อระบายรถ ซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่สามารถแก้ไข
ปัญ หาให้ ร ถสามารถสัญ จรบนสะพานต่างระดับได้ในระยะเวลาอันสั้น จะดาเนินการเปิดช่อง
จราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านใต้สะพานต่างระดับเพื่อระบายรถทันที
รองผู้บังคับการ
หากเกิดอุบัติเหตุบนสะพานต่างระดับมิตรภาพ ตารวจจะจัดกาลังเจ้าหน้าที่ออกไปแจ้ง
ตารวจภูธรจังหวัด เตื อนและติ ดตั้งอุปกรณ์ เพื่ อให้ รถที่ จะวิ่งเข้าเมืองใช้ เส้ นทางเลี่ ยงเมื อง เนื่องจากการเปิ ดช่องทาง
สระบุรี
จราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านใต้สะพานต่างระดับค่อนข้างมีกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า
จังหวัดสระบุ รีเคยจ้างอาจารย์เข้ามาทาวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี ผลวิจัยมีหลายประเด็นที่จังหวัดสระบุรีต้องดาเนินการ ซึ่งการก่อสร้างสะพานข้ามแม่
น้าป่าสักแห่งที่ 2 อยู่ในประเด็นที่ต้องดาเนินการ โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
ได้บรรจุไว้ในผังจัดรูปที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีแล้ว โดยหากขับรถผ่านถนนเลี่ยงเมืองด้าน
ตะวันออกเจอหมู่บ้านชลลดา ทางเข้าหมู่บ้านจะเป็นแนวจุดเริ่มต้นถนนและเลาะมาหมู่บ้านลิตเติ้ล
โดยคอสะพานจะอยู่บริเวณวัดท่าพง และสร้างสะพานข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้าป่าสักซึ่งปัจจุบันเป็น
สนามฟุตบอล และมีเส้นทางมาออกบริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี โดยเรียกชื่อถนนว่าถนน ง.6
โดยได้มีการกาหนดรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้ว และถนนอีกเส้นทางหนึ่งจะตัดผ่านถนนบริเวณซอย
เสือขบข้ามทางรถไฟ ซึ่งเป็นผลการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
/นายชัยวัฒน์...
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นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ

คาสั่ งหรื อระเบียบใดๆ ที่ เมื่อดาเนินการแล้ ว มีผ ลกระทบกับ ประชาชนย่อมมีการ
สื่อสารถึงกันได้โดยตลอด เช่นเดียวกับร่างประกาศฯ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งประชาชน
ไม่เข้าใจว่าเป็นเพียงร่างประกาศฯ เนื่องจากมีการระบุข้อความให้มีผลบังคับใช้
สาหรับความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการกาหนดนโยบายลงมา ปัจจุบันมี
การออกระเบียบข้อบังคับมากมาย มีการรณรงค์จานวนมาก ซึ่งขณะนี้เป็นระยะของการเปลี่ยน
ถ่ายซึ่งข้อกฎหมายในประเทศไทย กฎหมายมีความเปลี่ยนแปลงทุกวัน บางฉบับอาจมีการยกเลิก
โดยการกาหนดนโยบายในส่วนของการกาหนดความเร็วที่เหมาะสมในเขตทางหลวง ส่วนเรื่อง
ปัญหาของการจราจรติดขัดหรือปัญหาอื่นที่ตามมาควรหารือกันในลาดับต่อไป
จังหวัดสระบุ รีมีทางหลวงแผ่ นดินผ่ านจังหวัดถึง 2 เส้ น ทาง คือ พหลโยธิน และ
มิตรภาพ รถยนต์ในปั จจุบันถูกออกแบบมาให้ ขับได้ 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ปัญ หาของ
ความเร็วบนท้องถนนไม่ได้ทาให้ เกิดอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ขับรถช้าก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้
หากขับรถด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนพหลโยธิน โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีจานวนมาก
เนื่องจากไม่สามารถบังคับใช้กับรถคันอื่นๆ ได้ เช่นรถบรรทุกขนาดใหญ่
เพราะฉะนั้ น ประเด็น ที่จ ะพิจารณาในวัน นี้คือความเร็ว ที่เหมาะสมบนเส้ น ทางที่
เหมาะสม โดย พ.ร.บ. การจราจรทางบก กาหนดความเร็วไว้ที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบันยัง
ไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น ควรหาวิธีเพื่อการการดาเนินการในส่วนนี้สามารถดาเนินการได้จริง
หากจะกาหนดทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน ) เป็ นเส้ น ทางนาร่อง จะต้องหาความเร็ว ที่
เหมาะสม จังหวัดขอนแก่นกาหนดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนมิตรภาพที่วิ่งผ่าน
กลางตั ว เมื อ งขอนแก่ น โดยมี สั ญ ญาณไฟจราจรเป็ น ตั ว ก าหนดซึ่ ง ท าให้ ไ ม่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
เพราะฉะนั้น ในเขตเมืองสระบุรีสภาพถนนจาก 10 ช่องจราจร เหลือเพียง 4 ช่องจราจร จะเป็น
การบั งคับ จากัดความเร็วเนื่องจากไม่ส ามารถทาความเร็วได้มากกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะฉะนั้น หากกาหนดเขตสาหรับการใช้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อรณรงค์ด้านวินัย
จราจรในประเด็นนี้ผมเห็นด้วย แต่ในบริบทของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ซึ่งจะ
เชื่อมต่อไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (มิตรภาพ) โดยสะพานต่างระดับ หากมีการกาหนด
ความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะต้องใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุก หากประกาศฯ มีผล
บังคับใช้โอกาสถูกจับมีเยอะมาก ประเด็นที่ 2 หากใช้ความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ร่วมกับรถบรรทุก มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า เพราะรถบรรทุกต้องใช้
ความเร็วเพื่อส่งตัวรถขึ้นสะพาน เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องการในวันนี้คือความเร็วที่เหมาะสมบนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1
รองผู้บังคับการ
ตารวจเคารพการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย สาหรับการกาหนดอัตราการจากัด
ตารวจภูธรจังหวัด ความเร็วในการใช้เส้นทางเป็นการดาเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจากสถิติที่ผ่าน
สระบุรี
มาพบว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีผลจากการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กาหนดทั้งสิ้น
นายจตุพร ทองย้อย
ผมได้รับร่างประกาศฯ และเห็นว่าประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะได้มี
โอกาสได้ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น จึ ง ได้ น าประกาศฯ ดั ง กล่ า วโพสผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
(Facebook) โดยสอบถามว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่ผู้บังคับการตารวจภูธรจั งหวัดสระบุรี
ออกประกาศให้ ร ถวิ่งบนถนนพหลโยธินโดยใช้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง” โดยลงร่าง
ประกาศฯ ดังกล่าวด้วย และขอให้ใช้ถ้อยคาที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งหลังจากโพส
ข้อความดังกล่าวแล้วมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
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แขวงทางหลวง
สระบุรี
นายพลวิวัฒน์
บุญมายศพงษ์
ประธาน

นายพลวิวัฒน์
บุญมายศพงษ์

ประธาน

/หน่วยงาน...
หน่ ว ยงานจะน าเอาระเบี ย บต่ างๆ มาบั งคั บ ใช้ ในขณะที่ ระเบี ย บเดิ ม ที่ ป ระกาศออกมายั งไม่
สามารถบังคับใช้ได้ การประกาศไม่มีการกาหนดช่องทาง รวมถึงช่วงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
เพราะฉะนั้นจึงมีผลบังคับใช้ตลอดเวลา ซึ่งโดยสภาพของถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่สามารถขับได้
เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในช่วงกลางคืนถนนมีปริมาณรถน้อยสามารถขับขี่ด้วยความเร็วได้
ในการดาเนินการขอให้มีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ถนนบริเวณอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ป้ ายด้ านซ้ายกาหนดความเร็ว ที่ 50 กิ โลเมตรต่ อชั่ ว โมง ป้ ายด้ านขวาก าหนดความเร็ว 90
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส าหรั บ ป้ า ยจ ากั ด ความเร็ ว 90 กิ โลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง แขวงทางหลวงสระบุ รี ได้
ดาเนินการติดตั้งใหม่ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่มีป้ายระบุความเร็วที่สามารถใช้
บนเส้นทางดังกล่าวได้เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ ใช้เส้นทาง ซึ่งประเด็นการกาหนดความเร็วไม่
เท่ากันในส่วนนี้แขวงทางหลวงสระบุรีจะได้เร่งรัดตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขต่อไป
สาหรับการติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว ขอให้กาหนดรายละเอียดให้ชัดเจน
จากข้อมูลของสานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมีข้อแนะนาซึ่งทุกท่านทราบ
ดีอยู่แล้วว่าบนทางหลวงแผ่นดิน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากขับรถบนทาง
หลวงพิ เศษ สามารถใช้ค วามเร็ว ไม่ เกิ น 120 กิ โลเมตรต่ อ ชั่ว โมง หากขับ รถบนถนนในเขต
เทศบาล กฎหมายกาหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิ น 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ
กาหนดความเร็ว ส่วนรถบรรทุกกาหนดให้วิ่งในช่องทางซ้ายโดยมีข้อแนะนาว่าควรจะขับขี่ใน
อัตราความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แต่ปัจจุบันประชาชนละเลย
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใช้ความเคยชินในการขับขี่ เพราะฉะนั้น การติดตั้งป้ายความเร็ว 50
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้าใจว่าเป็ นการติดตั้งป้ายเพื่อแนะน าอัตราความเร็วที่ เหมาะสมส าหรับ
รถบรรทุกซึ่งใช้ช่องทางจราจรในช่องทางซ้ายสุดของถนน ทั้งนี้ อัตราความเร็วได้มีการกาหนดไว้
ในกฎหมายแล้ว โดยประเด็นที่หารือที่ประชุมในวันนี้ คือหากต้องการคัดเลือกถนนที่เป็นตัวอย่าง
ถนนปลอดภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ควรใช้เส้นทางและอัตราความเร็วเท่าไหร่จึงจะเกิดความ
เหมาะสม
ส าหรั บ ถนนจากช่ วงหนองแค มุ่งสู่ ตัว เมื องสระบุ รี ควรกาหนดอั ตราความเร็ว 90
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่หากจะขับขี่ในช่องทางคู่ขนาน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่มีประเด็นอะไร
แต่การกาหนดความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่องทางด่วนผมว่าช้าเกินไป
ถนนในเขตเมือง กาหนดอัตราความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถนนในเขตพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน ถึงแยกพุแค ขอให้มีการติดตั้งป้ายให้ชัดเจนว่า
ขณะนี้จะเข้าสู่เขตเมืองกาหนดให้ใช้อัตราความเร็วได้เท่าไหร่
ถนนสายพหลโยธินตั้งแต่อาเภอวังน้อย มุ่งหน้าสู่อาเภอหนองแค เข้าจังหวัดสระบุรี
เชื่อมโยงไปยังถนนมิตรภาพ เป็นเส้นทางสายหลักของประเทศ ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้ใช้ความเร็ว
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดคงไม่เข้าไปกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้
สาหรับถนนพหลโยธินช่วงตั้งแต่โรงเรียนปากข้าวสาร เข้าสู่เขตเมืองสระบุรี ซึ่งกฎหมาย
กาหนดให้ ใช้ความเร็วในอัตรา 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสภาพเส้นทางบังคับให้ไม่สามารถ
ใช้ความเร็วได้
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/เส้นทาง...
เส้ น ทางพหลโยธิ น บริ เวณอ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี สั ญ ญาณไฟจราจรบั งคั บ ให้
ไม่สามารถใช้ความเร็วได้
เขตต าบลหน้ า พระลาน เป็ น เขตชุ ม ชนมี ร ถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ สั ญ จร บริ เวณ กม.
123+746 – กม.129+369 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.หน้าพระลาน
และ กม.129+369 – กม.131+000 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุ แ ค-แยกโรงเรีย นสุ ธี
ต.พระพุทธบาท รวมถึงบริเวณ กม.134+000 – กม.136+000 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์ พุ
แค-แยกโรงเรียนสุธี ต.พระพุทธบาท ซึ่งบริเวณเส้นทางเหล่านี้น่าจะเป็ นจุดที่พิจารณากาหนด
จากัดความเร็วได้เนื่องจากเป็นเขตชุมชนและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรเป็นจานวนมาก โดยใน
ส่ ว นนี้ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องอาจต้ อ งหารือ ร่ว มกั น เพื่ อก าหนดขอบเขต
ระยะทางที่เหมาะสม
โดยประเด็น ต่อไปคือความเร็วที่เหมาะสมที่จะประกาศใช้ในเส้นทางดังกล่าวควรจะ
กาหนดที่อัตราความเร็วเท่าไหร่ หากตามกฎหมายหลักกาหนดอัตราความเร็วที่ 90 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง กฎหมายรองผ่านชุมชนกาหนดอัตราความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ควรจะกาหนด
อัตราความเร็วตามกฎหมายรอง หรือให้ต่ากว่ากฎหมายรอง เพื่อทาให้เกิด ความปลอดภัยต่อพี่
น้องประชาชน และไม่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขับขี่ช้าเกินไป
นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ
เนื่องจากมีกฎหมายหลักบังคับใช้ ประกอบกับหลักทางกายภาพของเส้นทางจราจร
ซึ่งมีสัญ ญาณไฟจราจร จานวนช่องทางการจราจรที่ล ดลง ในเขตชุมชน ผมคิดว่าการใช้อัตรา
ความเร็วตามที่กฎหมายหลักกาหนดมีเหมาะสมแล้ว เพราะโอกาสที่จะขับขี่ในอัตราความเร็วที่สูง
กว่านั้นค่อนข้างจะทาได้ยากยกเว้นในช่วงระยะเวลากลางคืน ซึ่งการบังคับใช้ตามกฎหมายหลักจะ
ไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ประชาชน แต่ ส าหรับ การรณรงค์ ห รือ ก าหนดความเร็ ว ที่ ต่ ากว่ าเกณฑ์ ที่
กฎหมายกาหนดควรใช้กับ เส้นทางสายรองซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอาเภอต่างๆ เช่น ถนน
พิชัยรณรงค์สงคราม ที่จะเชื่อมต่อไปยังอาเภอเสาไห้
แขวงทางหลวง
การกาหนดอัตราความเร็วในการขับขี่ของรถจะกาหนดตามลักษณะของการออกแบบ
ชนบทสระบุรี
เส้น ทางแต่ละแห่ง ซึ่งอัตราความเร็วสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เส้นทางสายรอง
ส่วนใหญ่จะกาหนดอัตราความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประธาน
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก
กาหนดให้เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล รถบรรทุกพ่วง รถตุ๊กตุ๊ก
กาหนดความเร็วในเขตเมืองไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ รถโดยสาร
สาธารณะ กาหนดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ กาหนด
ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส าหรั บ ในส่ ว นของจั งหวั ด สระบุ รี มี ท างหลวงแผ่ น ดิ น ผ่ านกลางเมื อ ง ซึ่ งกฎหมาย
กาหนดให้ใช้ความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือใช้กฎหมายรองที่
กาหนดให้ใช้ความเร็วในเขตชุมชนไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น
ซึ่ งเป็ น เส้ น ทางสายรองเชื่ อ มต่ อ ระหว่างอ าเภอและมี ส ถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ สู ง โดยในส่ ว นนี้
ที่ประชุมจะมีความคิดเห็นอย่างไร
/รองผู้บังคับการ...
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รองผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี
ว่าที่ ร.อ.ศุภวัฒน์
ไชยประพันธ์

ประธาน
แขวงทางหลวง
สระบุรี

ประธานสภา
อุตสาหกรรม

ประธาน

ในช่วงถนนพหลโยธินบริเวณตาบลหน้าพระลาน แยกคุ้งเขาเขียว ผมเคยเสนออัตรา
ความเร็วไว้ที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง การกาหนดให้รถขับ
ขี่ในอัตราความเร็วที่ลดลงจะช่วยลดปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่บริเวณนี้
ลงด้วย
กระทรวงคมนาคมได้จัดทาคาแนะนาเกี่ยวกับความเร็ว และแจ้งให้คณะอนุกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้
- กรณี เป็ น ถนน 2 ช่ อ งจราจร ก าหนดความเร็ ว ในเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนไม่ เกิ น 40
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- กรณีเป็นถนนมากกว่า 4 ช่องจราจร กาหนดความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชนที่ไม่ เกิน
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเ หตุทางถนนส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากรถ
ใช้ค วามเร็ ว ในการขับ ขี่สู ง เพราะฉะนั้ น การกาหนดอั ตราความเร็ว ในเขตพื้ นที่ ชุม ชนจึงเป็ น
ประเด็นที่เหมาะสมที่ต้องดาเนินการ
เนื่องจากถนนสายหลักในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นถนนที่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศใช้เป็นเส้นทางผ่านเพื่อไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะฉะนั้นจึงควร
ใช้อัตราความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด
การก่อสร้างถนนทางหลวงจะมีการออกแบบและกาหนดความเร็วที่เหมาะสมไว้โดย
เป็นไปตามกฎหมายกาหนด ยกเว้นบริเวณที่กายภาพของถนนไม่เหมาะสม เช่น เป็นทางโค้ง จุด
อับต่างๆ ทางขึ้นเขา จะออกแบบตามกายภาพของพื้นที่ เพราะฉะนั้น สาหรับถนนพหลโยธินใน
ส่วนของจังหวัดสระบุรี หากนาประเด็นความเร็วตามลักษณะการออกแบบก่อสร้างมาใช้บางจุดจะ
มีปัญหา เช่น บริเวณเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชน โดยในส่วนนี้ผมเห็นด้วยที่จะมีการ
กาหนดความเร็วในอัตราที่ต่ากว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากกาหนดอัตราความเร็วที่ 60
กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อควรจะกาหนดอัตราความเร็วในอัตราที่
เท่ ากั น ด้ ว ย เช่ น บริ เวณถนนพิ ชัย รณรงค์ ส งคราม ถนนสุ ด บรรทั ด ถนนเทศบาล 4 เพื่ อ ให้
โครงข่ายเส้นทางเกิดความชัดเจน
นอกจากนี้เส้นทางที่คิดว่าสามารถประกาศกาหนดความเร็วในเขตชุมชนได้คือถนน
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เช่น ถนนในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย ทางหลวงหมายเลข 3188
ซึ่งผ่านเทศบาลเมืองแก่งคอย ผ่าน ต.ตาลเดี่ยว มาสู่ถนนมิตรภาพ
พื้นที่ถนนหลักๆ ในเขตจังหวัดสระบุรีมีเป็นจานวนมาก หากจะคัดเลือกเส้นทาง
เพื่อกาหนดความเร็ว ควรเลือกเส้นทางที่มีส ถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง และนาเส้นทางนั้นมากาหนด
ความเร็ว เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
สาหรับ อัตราความเร็วที่เหมาะสม ผมเห็ นว่ากฎหมายกาหนดอัตราความเร็ว ที่
เหมาะสมไว้ดีแล้ว เพียงแต่แจ้งให้ประชาชนรับรู้ว่าในเส้นทางนี้ต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด โดยไม่ต้องมีการกาหนดอัตราความเร็วใหม่ซึ่งอาจทาให้ ประชาชนเกิดความ
สับสน
หากมีการกาหนดเขตพื้นที่จากัดความเร็วตามที่แขวงทางหลวงสระบุรีเสนอ คือ
ถนนพหลโยธินบริเวณเขตเทศบาลเมืองสระบุรี และถนนโครงข่ายที่มีความเชื่อมโยงกัน ที่ประชุมฯ
มีความคิดเห็นอย่างไร
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/นายจตุพร...
นายจตุพร ทองย้อย
หากมีการกาหนดเฉพาะถนนสายรองผมเห็นด้วย แต่หากกาหนดในส่วนของถนนสาย
หลักด้วยโดยให้ขับขี่ในอัตราความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยบังคับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง จะเป็น
ปัญหามากกว่า ทาไมจึงไม่ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วบังคับใช้โดยไม่ต้องกาหนดอัตราความเร็วใหม่
ประธาน
การกาหนดพื้นที่และอัตราความเร็วที่เหมาะสมในครั้งนี้เป็นการกาหนดเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน โดยมีผลบั งคับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งแต่
สะพานต่างระดับ ถึงสะพานต่างระดับแพะโคก
นายจตุพร ทองย้อย
ในทางปฏิบัติไม่สามารถดาเนินการได้
แขวงทางหลวง
เขตเทศบาลเมืองสระบุรี ควรกาหนดความเร็ว ที่อัตรา 60 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง
สระบุรี
เนื่องจากในพื้นที่มีโรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนต่างๆ ซึ่งบางจุดมี
การจอดรถบริ เวณขอบทางในช่ ว งเวลากลางคื น และไม่ มี เส้ น ทางคู่ ข นาน ประกอบกั บ รถ
ที่ต้องการขับขี่ด้วยความเร็วสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองที่มีทั้งด้านตะวันตก และด้านตะวันออก
เป็นเส้นทางเลี่ยงโดยไม่ต้องขับขี่ผ่านเขตตัวเมืองได้
ซึ่งหากกาหนดพื้นที่จากัดความเร็วในบริเวณนี้จะไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทาง
ตรงไปยั งจังหวัดลพบุ รี จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะฉะนั้น การกาหนด
เส้นทางนี้น่าจะมีความเหมาะสม
นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ
หากกาหนดพื้นที่โดยเริ่มจากสะพานต่างระดับจะประสบปัญหาเดิมคือรถยังต้องใช้
เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพ หากกาหนดเฉพาะในช่องคู่ขนานเห็นว่าเหมาะสม
แขวงทางหลวง
การกาหนดจุดเริ่มต้นจะกาหนดในบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับมิตรภาพ
สระบุรี
และสิ้นสุดที่สะพานต่างระดับแพะโคก เนื่องจากจะช่วยแก้ปัญหาบริเวณแยกดาวเรืองซึ่งรถขับขี่
ด้วยความเร็วและเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นประจา
ประธาน
หากที่ป ระชุมเห็ นชอบตามที่แขวงทางหลวงสระบุรีเสนอขอให้ แขวงทางหลวง
สระบุรี และตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ประสานการดาเนินการร่วมกัน โดยให้ตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรีจัดทาร่างประกาศฯ นาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัด
สระบุรี และให้แขวงทางหลวงสระบุรี ร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดสระบุรีจัดทาแผนที่ทางกายภาพ
บริเวณที่ป ระกาศฯ น าเสนอต่อที่ประชุมฯ พร้อมทั้งกาหนดจุดที่จะต้องดาเนินการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายจากัดความเร็ว ตามคาแนะนาการจัดทาป้ายจราจรของสานัก
นโยบายและแผนการขนส่ ง และเมื่ อมี การบั งคั บ ใช้ ตามประกาศฯ เรียบร้อ ยแล้ ว ต้ องมีก าร
ประชาสัมพันธ์และแนะนาเกี่ยวกับการกวดขันวินัยจราจรแก่ประชาชน ซึ่งการดาเนินการนี้จะ
ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บบริเวณแยกดาวเรืองได้
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการกาหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้น ที่ชุมชนจังหวัด
สระบุรี โดยกาหนดให้ใช้ความเร็วในอัตราไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (พหลโยธิน) ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานต่างระดับมิตรภาพ – สะพานต่างระดับแพะโคก
โดยมอบหมายให้แขวงทางหลวงสระบุรี และตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ประสานการดาเนิ นการ
ร่วมกัน โดยให้ตารวจภูธรจังหวัดสระบุรีจัดทาร่างประกาศฯ นาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี และให้แขวงทางหลวงสระบุรีร่วมกับตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรีจัดทาแผนที่ทางกายภาพบริเวณที่ประกาศกาหนดความเร็วที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ชุมชน
นาเสนอต่อที่ประชุมฯ พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบ/จุดติดตั้งสัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายจากัด
ความเร็ว ตามคาแนะนาการจัดทาป้ายจราจรของสานักนโยบายและแผนการขนส่ง
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/ระเบียบวาระ...
ระเบียบวาระที่ 6
นายพลวิวัฒน์
บุญมายศพงษ์
แขวงทางหลวง
ชนบทสระบุรี
รองผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี

ประธาน

เรื่องอื่นๆ
ประเด็นที่ได้มีการกล่าวถึงในที่ประชุมก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้าป่าสัก
ขอให้จังหวัดช่วยผลักดันการดาเนินการในส่วนนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
เดิน ทางไปยั งโรงพยาบาล และช่วยให้ ประชาชน/ชุมชนในบริเวณดังกล่าวมีเส้ นทางสั ญ จรได้
สะดวกยิ่งขึ้น
ขณะนี้กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่บริเวณซอยบุญสว่างข้ามจากฝั่งตะกุดไปตลิ่งชัน
ได้ดาเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ประสบปัญหาในส่วนของค่าเวนคืนที่ดินซึ่งขาดอยู่
ประมาณ 30 - 40 ล้านบาท โดยในเดือนตุลาคม 2560 จะได้รับงบประมาณค่าเวนคืนในส่วนนี้
ซึ่งเมื่อจ่ายค่าเวนคืนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างต่อ
ส าหรั บ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ รถพยาบาลจากต่ างระดั บ มิ ต รภาพ – แยกทางเข้ า
โรงพยาบาล หากมีการแจ้งผ่านเครือข่ายวิทยุว่ามีรถพยาบาลตารวจจะเปิดเส้น ทางจราจรให้ทันที
โดยในส่วนนี้ผมอยากให้มีการดาเนินการทาเส้นทางรถพยาบาลโดยทาสัญลักษณ์เป็นรูปกากบาท
บนผิวทาง ซึ่งในกรุงเทพมีการดาเนินการแล้ว บนช่องทางซ้ายสุดบนถนนดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ โดยเมื่อได้ยินเสียงรถพยาบาลรถทุกคันที่อยู่บนเส้นทางดังกล่าวจะต้องเคลื่อนออกจาก
ช่องทางเพื่อให้รถพยาบาลผ่านไป ซึ่งหากสามารถดาเนินการได้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจะช่วยให้
รถพยาบาลสามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประเด็นนี้ขอให้แขวงทางหลวงสระบุรีศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการตีเส้นจราจร
บนผิวทางหลวงพหลโยธินผ่านตัวเมืองสระบุรี ว่าในส่วนนี้สามารถดาเนินการได้หรือไม่อย่างไร
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