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กระทู้ถามที่ 501 ร.
สภาผู้แทนราษฎร
16 กันยายน ๒๕65
เรื่อง ขอให้ ย้ า ยจุ ด กลั บ รถในการก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชี ย งใหม่ - บ.โป่ ง
จุด U-Turn กม.๒๒+๑๘๖ พื้นที่ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าใกล้จุด
U-Turn กม.๒๐+๙๐๐ มากขึ้นโดยมีระยะห่างกับจุด U-Turn กม.๒๐+๙๐๐ ไม่เกิน ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้
มี ป ระชาชนจ านวนมากในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ ๑ หมู่ ที่ ๒ หมู่ ที่ ๓ หมู่ ที่ ๗ และหมู่ ที่ ๑๐
ต าบลแม่ แ ฝกใหม่ อ าเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ร้ อ งเรี ย นกั บ นางสาวพุ ธิ ต า ชั ย อนั น ต์
ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวผ่านมายังข้าพเจ้าว่าโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง ที่กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่นั้น ในแผนการก่อสร้าง
มีตาแหน่งของจุดกลับรถ ที่ กม.๒๒+๑๘๖ ซึ่งหากมีการดาเนินการก่อสร้างให้มีจุดกลับรถตามตาแหน่งนี้
เมื่ อ ก่ อ สร้ า งทางหลวงแล้ ว เสร็ จ และเปิ ด ใช้ ง าน ต าแหน่ ง จุ ด กลั บ รถนี้ จ ะเป็ น ต าแหน่ ง จุ ด กลั บ รถ
ที่อัน ตรายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับทางโค้งและใกล้กับปากซอย
เข้าหมู่บ้านโดยประชาชนจานวนมากที่ร้องเรียนเรื่องนี้ได้พานางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ และข้าพเจ้า
ไปสารวจที่ตาแหน่งดังกล่ าว ข้าพเจ้าพบว่าตาแหน่งนี้เป็นตาแหน่งที่อันตรายจริง หากมีการก่อสร้าง
จุดกลับรถที่ตาแหน่งนี้ เนื่องจากใกล้กับทางโค้ง ทาให้ผู้ที่จะกลับรถมองไม่เห็นตาแหน่งของรถที่วิ่งมา
ตามทางก่อนที่จะถึงทางโค้ง และรถที่วิ่งมาตามทางก่อนที่จะมาถึง ทางโค้งมองไม่เห็นรถที่กาลังกลับรถ
ในการนี้ประชาชนที่ร้องเรียนเรื่องนี้ ได้แนะนาตาแหน่งจุดกลับรถใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้นและสะดวก
ต่อการสัญจรในชีวิตประจาวันของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ตาบลแม่แฝกใหม่ คือเปลี่ยนจากตาแหน่ง
จุดกลับรถ กม.๒๒+๑๘๖ ให้เข้าใกล้จุดกลับรถ กม.๒๐+๙๐๐ มากขึ้น โดยให้มีระยะห่างกับจุดกลับรถ
กม.๒๐+๙๐๐ ไม่เกิน ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งนางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ และข้าพเจ้าเมื่อตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ร้องเรียนนี้เช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงคมนาคม
ได้มีแนวทางในการแก้ไขตาแหน่งจุดกลับรถในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
จุ ด U-Turn กม.๒๒+๑๘๖ ให้ เ ข้ า ใกล้ จุ ด U-Turn กม.๒๐+๙๐๐ มากขึ้ น โดยมี ร ะยะห่ างกับ
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จุด U-Turn กม.๒๐+๙๐๐ ไม่เกิน ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตามการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่บริเวณนี้
ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคก้าวไกล
แบบบัญชีรายชื่อ
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คาตอบกระทู้ถามที่ 501 ร.
ของ พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล แบบบัญชีรายชื่อ
เรื่อง ขอให้ยา้ ยจุดกลับรถในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง จุด U-turn
กม.22+186 พื้นทีต่ าบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าใกล้จุด U-turn
กม.20+900 มากขึ้นโดยมีระยะห่างกับจุด U-turn กม.20+900 ไม่เกิน 1.00๐ กิโลเมตร
ข้าพเจ้า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง
ขอให้ย้ายจุดกลับรถในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง จุด U-turn
กม.22+186 พื้น ที่ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ให้เข้าใกล้จุด U-turn
กม.20+900 มากขึ้น โดยมีระยะห่างกับจุด U-turn กม.20+900 ไม่เกิน 1.00๐ กิโลเมตร ดังนี้
ค ำถำม กระทรวงคมนาคมได้ มี แ นวทางในการแก้ ไ ขต าแหน่ง จุ ด กลั บ รถในการก่ อ สร้าง
ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง จุด U-turn กม.22+186 ให้เข้าใกล้จุด U-turn
กม.20+900 มากขึ้น โดยมีระยะห่างกับจุด U-turn กม. 20+900 ไม่เกิน 1.0๐0 กิโลเมตร
ตามการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่บริเวณนี้ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด
คำตอบ
กระทรวงคมนาคมขอเรียนว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001
สายเชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.13+700 - กม.28+200 สาหรับการพิจารณาเกี่ยวกับจุดกลับรถ
ในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง จุด U-turn กม.22+186 พื้นที่
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กรมทางหลวงได้มอบหมายให้แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 สานักสารวจและออกแบบ และสานักก่อสร้างทางที่ 1 พิจารณาเกี่ยวกับจุดกลับรถ
บริเวณดังกล่าว โดยมีความเห็นว่า จุดกลับรถ ที่ กม.22+186 มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลัก
วิ ศ วกรรมแล้ ว โดยโครงการก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า วก าหนดให้ มี จุ ด กลั บ รถทั้ ง หมด จ านวน 14 แห่ ง
มีตาแหน่งตามหลัก กม. ดังนี้
1. จุดกลับรถ กม.14+150
2. จุดกลับรถ กม.15+100
3. จุดกลับรถ กม.16+100
4. จุดกลับรถ กม.17+000
5. จุดกลับรถ กม.17+800
6. จุดกลับรถ กม.18+800
7. จุดกลับรถ กม.20+089.192
8. จุดกลับรถ กม.20+900
9. จุดกลับรถ กม.22+186
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10. จุดกลับรถ กม.23+200
11. จุดกลับรถ กม.24+200
12. จุดกลับรถ กม.25+500
13. จุดกลับรถ กม.27+000
14. จุดกลับรถ กม.27+900
หากมีความประสงค์ปรับตาแหน่งจุดกลับรถจาเป็นต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสม ดังนี้
1. จุดกลับรถไม่ควรตรงกับทางเชื่อม ไม่อยู่ใกล้ทางแยกหรือคอสะพาน
2. จุดกลับรถไม่ควรอยู่ในทางโค้ง หากอยู่ในทางตรงต้องมีระยะมองเห็นที่เพียงพอ
3. จุดกลับรถต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาการมองเห็นทั้ง 2 ทิศทาง
ซึ่งหากในอนาคตมีความจาเป็นต้องสร้างจุดกลับรถเพิ่มขึ้น กรมทางหลวงจะพิจารณาความเหมาะสม
โดยมีขั้นตอนการสารวจ ออกแบบ หารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตรวจสอบบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพื่อการอานวยความปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจร และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรองรับปริมาณการจราจร
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด คานึงถึงความเหมาะสม รวมถึงความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก โดยจะนาหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ประกอบการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด

