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กระทู้ถามที่ 467 ร.
สภาผู้แทนราษฎร
17 มิถุนายน ๒๕65
เรื่อง สภาพปัญหาถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้นที่จังหวัดชุมพร
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้
เนื่ องจากถนนเพชรเกษมเป็ นเส้ นทางหลั กเส้ นทางเดียวในการเดิ นทางจากกรุ งเทพมหานคร
ไปยัง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้นที่จังหวัดชุมพรมีสภาพปัญหาในทุกปี
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เส้นทางดังกล่าวได้เกิดน้า้ ท่วมขังและน้้าหลาก ท้าให้เกิดอุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกชนิด รวมถึงรถไฟไม่สามารถผ่านไปได้ ต้องรอให้น้าแห้ง น้้าลด โดยที่ไม่มีทางเบี่ยงหรือ
ทางเลี่ยงอื่นใด ซึ่งประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาโดยมีข้อเสนอ ๒ แนวทาง คือ แนวทางแรก
ก่อสร้างทางยกระดับ ซึ่งอาจท้าให้เสียภูมิทัศน์ และแนวทางที่สอง การก่อสร้างทางเลี่ยงซึ่งแนวทางนี้
จะใช้ ระยะเวลาและงบประมาณในการก่ อสร้างนานกว่าแนวทางแรก โดยการหาทางแก้ ไขปัญหาที่ เหมาะสม
จะท้าให้เกิดความคุ้มค่าความปลอดภัยรวมถึงความสะดวกในการคมนาคมขนส่งของประชาชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป จึงขอเรียนถามว่า
๑. กระทรวงคมนาคม มี นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการก่ อสร้ างทางยกระดั บ
ถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้นที่จังหวัดชุมพร และจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จในปีใด หรือไม่ อย่างไร
ขอทราบรายละเอียด
๒. กระทรวงคมนาคม มี น โยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการก่ อสร้ างทางเลี่ ยง
ถนนเพชรเกษมโดยเฉพาะถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้ นที่ จั งหวั ด ชุ มพร เพื่ อให้ เกิ ด ความสะดวก
ความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งของประชาชนอย่างยั่งยืน และจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จในปีใด หรือไม่
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
จังหวัดกระบี่
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ค้าตอบกระทู้ถามที่ 467 ร.
ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่
เรื่อง สภาพปัญหาถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้นที่จงั หวัดชุมพร
ข้าพเจ้า นายศักดิ์สยาม ชิด ชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอตอบกระทู้ถาม
เรื่อง สภาพปัญหาถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้นที่จังหวัดชุมพร ดังนี้
คำถำมที่ ๑ กระทรวงคมนาคม มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการก่อสร้าง
ทางยกระดับ ถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้นที่จังหวัดชุมพร และจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จในปีใด หรือไม่
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
คำตอบ
กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงขอเรียนว่า แนวทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข ๔๑ ถือเป็นเส้นทางคมนาคมหลักลงสู่ภาคใต้ โดยจุดที่เชื่อมต่อกันอยู่
ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ส้าหรับปัญหาน้้าท่วมทางหลวงนั้น มักพบว่ามีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท้าให้เกิดฝนตกหนัก การขยายตัวของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์
พื้นที่สองข้างทาง รวมถึงการรุกล้้าล้ารางสาธารณะ จึงลดประสิทธิภาพของระบบระบายน้้าตามธรรมชาติลง
กรณีทางหลวงหมายเลข ๔ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่มักเกิดน้้าท่วมขังในฤดูฝนนั้น กรมทางหลวง
โดยแขวงทางหลวงชุมพรได้ร่วมกับนายอ้าเภอสวี โยธาธิการและผั งเมือง จั งหวัดชุมพร ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพร ผู้น้าท้องถิ่น และผู้น้าชุมชน ได้มีการลงพื้นที่ส้ารวจและหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยพบว่าจุดที่เป็นคอขวดของ
การระบายน้้าจะอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๔๑ จึงได้ก้าหนดเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน โดยทางจังหวัดชุมพร
และหน่ ว ยงานท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง จะเฝ้าตรวจสอบและบริหารจัด การปริมาณน้้าที่ไหลเข้า - ออก
ในพื้นที่ให้สามารถระบายน้้าไปสู่ล้ารางสาธารณะได้โดยตรง และกรมทางหลวงจะด้าเนินการปรับปรุง
อาคารระบายน้้าที่ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ช่วงระหว่าง กม. ๓๒+๐๐๐ กม. ๔๕+๐๐๐ จากเดิมที่เป็นท่อลอดกลมขนาดเล็ก (Pipe Culvert) เปลี่ยนเป็นท่อลอดเหลี่ยม
(Box Culvert) ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าให้ดียิ่งขึ้น จ้านวน ๔ แห่ง
คื อ ที่ กม.๓๗+๕๙๔ กม.๓๘+๗๙๘ กม.๔๐+๕๗๕ และ กม.๔๓+๔๙๑ โดยกรมทางหลวง
จะด้าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณมาด้าเนินการในปี ๒๕๖๗ หากได้รับการจัดสรรจะเร่งด้าเนินการ
ก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทางหลวงยังไม่มีแผนงานในการก่อสร้ างทางยกระดับ
บนทางหลวงหมายเลข ๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๑ ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดชุมพรได้ขอความร่วมมือให้กรมชลประทานพิจารณาจัดท้าแผนงาน
เสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๗ เพื่อด้าเนินการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้้าอย่างเป็นระบบ
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ตั้ ง แต่ ช ายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยเข้ า มาถึ ง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ด้ ว ยแล้ ว โดยหากผลการศึ ก ษา
มีข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงอย่างไร กรมทางหลวงจะน้ามาพิจารณาด้าเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไป โดยในระหว่างนี้ กรมทางหลวงจะด้าเนินการบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่มีอยู่
ในปัจจุบันให้อยู่ในสภาพดี เพื่ออ้านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งเป็นล้าดับแรกก่อน ซึ่งกรมทางหลวง
ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพื่อบูรณะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนเขาบ่อ ท่าทอง ช่ว งระหว่าง กม.๑๒+๒๐๐ - กม.๕๔+๗๐๐ ขาขึ้นเป็นตอน ๆ รวมระยะทางประมาณ
๔๒.๕๐ กิโลเมตร เริ่มโครงการปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดโครงการปี ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ด้าเนินการก่อสร้าง และกรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕ เพื่อด้าเนินการโครงการส้ารวจและ
ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๓ (แยกเข้า
อ้าเภอสวี) มีจุดเริ่มต้นที่ กม.๓๒+๕๐๐ จุดสิ้นสุดที่ กม.๓๖+๗๐๐ (บนทางหลวงหมายเลข ๔๑)
ระยะทางประมาณ ๓.๒๐ กิโลเมตร ซึ่งจะรวมการศึกษาด้านจราจร รูปแบบแนวเส้นทางระบบระบายน้้า
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อมกัน คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ก็จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างต่อไป โดยคาดว่า
จะสามารถเริ่มด้าเนินการได้ในปี ๒๕๖๙
คำถำมที่ ๒ กระทรวงคมนาคม มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการก่อสร้างทางเลี่ยง
ถนนเพชรเกษม โดยเฉพาะถนนเพชรเกษม สาย ๔ พื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความสะดวก
ความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งของประชาชนอย่างยั่งยืน และจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จในปีใด
หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
คำตอบ
กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทขอเรียนว่า เส้นทางการเดินทาง
จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นอกจากเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ และ ๔๑ แล้ ว ยั ง มี ถ นนโครงข่ า ยสายรองในความรั บ ผิด ชอบของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ ส ามารถใช้ เป็น ทางเลี่ ย ง ในกรณีที่เกิด
อุ ท กภั ย บนเส้ น ทางสายหลั ก ได้ เช่ น ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๑๘๐ ทางหลวงชนบท
สาย ชพ. ๒๐๕๘ และทางหลวงชนบทสาย ชพ. ๔๐๒๔ เป็นต้น
ส้ า หรั บ มาตรการก่อ สร้างทางเลี่ย งทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๔ กรมทางหลวงชนบท
ได้ด้าเนินการส้ารวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพร จากแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ – ทางหลวง
หมายเลข ๔ (ต้าบลขุนกระทิง - ต้าบลบ้านนา) อ้าเภอเมือง จังหวัด ชุมพร เสร็จเรียบร้อยแล้ ว
แต่มีประเด็น เกี่ยวกับบริเวณจุด ตัด ทางแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ ซึ่งต้องออกแบบเป็นสะพาน
ข้ามทางแยก กรมทางหลวงชนบทจะได้พิจารณาบรรจุเข้าแผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อส้ารวจออกแบบ
รายละเอียดตามล้าดับความส้าคัญเร่งด่วน หากกรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
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จะเร่งด้าเนินการส้ารวจ ออกแบบ จัดท้าพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เมื่อพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนประกาศใช้จะเร่งด้าเนินการส้ารวจอสังหาริมทรัพย์เวนคืนที่ดิน และก่อสร้าง
รวมทั้งด้าเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนั้นแล้ว กรมทางหลวงยังได้ดา้ เนินการศึกษาและจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) เพื่อบูรณาการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์หลัก
(Backbone) ระหว่างระบบถนนและระบบรางร่วมกัน โดยพบว่าในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีแผนพัฒนา
เส้นทางแนวใหม่ ภายในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) จ้านวน ๒ สายทาง
คือ MR1 เชียงราย - นราธิวาส ที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากภาคเหนือผ่านภาคกลางลงสู่ภาคใต้
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๒๕ กิโลเมตร และ MR8 ชุมพร - ระนอง ที่เชื่อมโยงการเดินทาง
และขนส่งฝั่งอ่าวไทย - อันดามัน (Land Bridge) จากท่าเรือแหลมริ่ว ถึงท่าเรืออ่าวอ่าง รวมระยะทาง
ประมาณ ๙๑ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในเบือ้ งต้นมีแนวโน้มว่า โครงข่าย MR1 ช่วงนครปฐม - ชุมพร ระยะทาง
ประมาณ ๔๖๕ กิโ ลเมตร และโครงข่าย MR8 จะได้รับการบรรจุไว้ในแผนด้าเนินการก่อสร้าง
ในช่วง ๑๐ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕)
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
การพั ฒ นา MR-MAP จ้ า นวน ๒ โครงข่ายในพื้นที่ จัง หวัดชุ มพร ซึ่ ง จะเป็นทางเลือกที่สามารถ
อ้านวยความสะดวก ด้านการคมนาคมขนส่ง สามารถแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๔
และทางหลวงหมายเลข ๔๑ ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยค้านึงถึงความเหมาะสม รวมถึงความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และจะน้าหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ประกอบการด้าเนินงานอย่างเคร่งครัด

