สรุปผลการดาเนิ นงาน
คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้า
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้ า ในคราวประชุม
สภากรุ ง เทพมหานครสมัย ประชุ ม วิส ามัญ สมัย ที่ ๑ (ครัง้ ที่ 1) เมื่อ วัน พุ ธ ที่ 8 ตุ ล าคม ๒๕๕7
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คนดังนี้
๑. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ
๒. พลตารวจโท ธีระศักดิ ์ ง่วนบรรจง
รองประธานกรรมการ
๓. นายชยาวุธ
ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา กรรมการ
๔. นายอภิรตั น์
ศิวพรพิทกั ษ์ กรรมการ
5. นายสมบูรณ์
ม่วงกล่า
กรรมการและเลขานุการ
ต่อมานายสมบูรณ์ ม่วงกล่า ได้ขอลาออก ทาให้ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ ว่างลง ใน
คราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วัน
พุธที่
7 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมได้ลงมติตงั ้ เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ เป็ นกรรมการแทน
ในคราวประชุมคณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้า ครัง้ ที่ 11/2558 เมือ่ วันพุธที่
7 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมได้ลงมติเลือก นายอภิรตั น์ ศิวพรพิทกั ษ์ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการ จานวน 2 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการด้านการระบายน้า โดยมีหน้าทีพ่ จิ ารณา ศึกษา ตรวจสอบ รับทราบปั ญหา
อุปสรรค และให้ขอ้ เสนอแนะในงานด้านการระบายน้าของกรุงเทพมหานคร
2. คณะอนุกรรมการด้านการจราจรและขนส่ง โดยมีหน้าทีพ่ จิ ารณา ศึกษา ตรวจสอบ รับทราบ
ปั ญหาอุปสรรค และให้ขอ้ เสนอแนะในงานด้านจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานคร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๑. นางสุดา

2. นายชัยวุฒ ิ

ชินวงษ์

แจ้งจรัส

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร

-2ผลการดาเนิ นงาน
1. ติ ดตามผลการดาเนิ นงานของสานักการระบายน้า
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับสานัก การระบายน้ า เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของสานัก
การระบายน้ า เพีอ่ รับทราบรายละเอียด สภาพข้อเท็จจริง ปั ญหาอุปสรรคการดาเนินการโครงการต่างๆ
สรุปได้ดงั นี้
1.1 การจัดการระบายน้าสถานที่สาคัญ เช่น พระราชวัง พระตาหนัก พระที่นัง่
เขตพระราชฐานทีก่ รุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบได้แก่
1. พระบรมมหาราชวัง
2. เขตพระราชฐานวังสวนจิตรลดา
3. เขตพระราชฐานวังทวีวฒ
ั นา
4. เขตพระราชฐานวังศุโขทัย
5. เขตพระราชฐานพระตาหนักทีป่ ระทับหน่วยบินเดโชชัย 3
6. เขตพระราชฐานพระทีน่ งอั
ั ่ มพรสถาน
7. เขตพระราชฐานวังสวนกุหลาบ
8. เขตพระราชฐานพืน้ ทีค่ วบคุมในพระองค์ 904
- สาเหตุหลักของปั ญหาน้ าท่วมขังเกิดขึน้ เนื่องจากฝนทีต่ กมีปริมาณมากเกินกว่า 60 มิลลิเมตร/
ชัวโมง
่
การแก้ไขปั ญหาน้าท่วมในเขตพระราชฐาน และเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทัง้ สถานที่
ราชการ
ทีส่ าคัญ
- สานักการระบายน้ า พัฒนาขีดความสามารถของระบบระบายน้ าเดิมทีม่ อี ยู่โดยการใช้
พืน้ ทีป่ ิ ดล้อม และจะปรับปรุงท่อระบายน้ าให้มขี นาดใหญ่ ใช้บ่อสูบน้ าในการสูบระบายน้ าลงสู่คลองสาย
หลัก และในพืน้ ทีแ่ อ่งกระทะจะใช้การสูบส่งช่วยในการระบายน้า
- ปั จจุบ นั สานักการระบายน้ า พัฒ นาพื้นที่บริห ารจัดการน้ าแล้ว จานวน 24 พื้นที่ ซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ขตพระราชฐานทัง้ หมด ยกเว้น วังทวีวฒ
ั นา ซึง่ ใช้ระบบปิ ดล้อมย่อยในตัวเอง
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
สานักการระบายน้า ออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้าในเขตพระราชฐานและพืน้ ที่
ภายนอกโดยรอบประกอบด้วย
- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้า และบ่อสูบน้า
- ปรับปรุงสถานีสบู น้า และขุดลอกคูคลอง
- ก่อสร้างแนวป้ องกันชัวคราว
่
ด้วยการวางกระสอบทรายและแนวป้ องกันน้าสาเร็จรูป
เพือ่ ป้ องกันมิให้น้าจากภายนอกเข้าทาความเสียหายในเขตพระราชฐาน

-3แนวทางการแก้ไขปั ญหาน้าท่วมบริเวณพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์
บริเวณพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ ระบบระบายน้าส่วนใหญ่เป็ นรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาด
0.4 ถึง 0.6 เมตร ซึง่ มีขนาดไม่เพียงพอต่อการระบายน้าฝนทีม่ ปี ริมาณมากเกินกว่า 60 มิลลิเมตร/ชัวโมง
่
การดาเนินการแก้ไข
- สานักการระบายน้า ติดตัง้ เครือ่ งสูบน้าชัวคราวเพิ
่
ม่ ทีท่ า่ ราชวรดิษฐ์และทีบ่ ริเวณท่า
ช้าง เพือ่ แก้ไขปั ญหาในระยะสัน้ ปั จจุบนั ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- มีแผนปรับปรุงบ่อรวบรวมน้าเสียบริเวณริมคลองหลอดเป็ นบ่อสูบน้า คาดว่าจะแล้ว
เสร็จก่อนฤดูฝนปี 2558
- มีแผนปรับปรุงระบบระบายน้าในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึง่ ต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ก่อน
แนวทางการแก้ไขปั ญหาน้าท่วมภายในบริเวณวัดพระศรีรตั นศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง
บริเวณวัดพระศรีรตั นศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเป็ นลานคอนกรีตปูดว้ ยหิน
กาบ ซึง่ เป็ นวัสดุทบึ น้า ประกอบกับรางระบายน้าภายในมีขนาดเล็ก ท่อระบายน้าทีร่ ะบายน้าจากภายในวัดพระ
ศรีรตั นศาสดาราม มีแนวร้อยสายไฟใต้ดนิ และท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดนิ กีดขวางทาให้ระบายย้าออกได้ชา้
การดาเนินการแก้ไข
- สานักการระบายน้า ดาเนินการขยายบ่อพักในบริเวณประตูมณีนพรัตน์ ใกล้กบั จุดที่
ท่อระบายน้าตัดกับแนวสาธารณูปโภคใต้ดนิ ดังกล่าว จานวน 2 บ่อ
- ติดตัง้ เครือ่ งสูบน้าขนาดเล็กเพิม่ ทีป่ ระตูวเิ ศษไชยศรี พบว่าสามารถช่วยแก้ไขปั ญหา
น้าท่วม
ขังทีร่ อการระบายในบริเวณดังกล่าวได้ผลเป็ นอย่างดี
- อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตปรับปรุงบ่อสูบน้าทีป่ ระตูวเิ ศษไชยศรีให้เป็ นบ่อสูบน้าถาวร
คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนปี 2558
1.2 อุโมงค์ระบายน้า
อุโมงค์ระบายน้าทีก่ ่อสร้างไปแล้วจานวน 7 แห่ง ความยาวรวมประมาณ 19 กิโลเมตร
ประสิทธิภาพการระบายน้ารวม 155.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขนาดอุโมงค์ตงั ้ แต่ 1 - 5 เมตร คือ
อุโมงค์
ระบายน้าต่างๆ ดังนี้
1. อุโมงค์ระบายน้าซอยสุขมุ วิท 26
2. อุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากร
3. อุโมงค์ระบายน้าพืน้ ทีเ่ ขตพญาไท
4. อุโมงค์ระบายน้าซอยสุขมุ วิท 36
5. อุโมงค์ระบายน้าซอยสุขมุ วิท 42

-46. อุโมงค์ระบายน้าจากบึงมักกะสันลงสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยา
7. อุโมงค์ระบายน้าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยา
มีแผนทีจ่ ะก่อสร้างเพิม่ เติมอีก 6 แห่ง ดาเนินการในปี 2557 - 2564 ความยาวรวม 40.28
กิโลเมตร ประสิทธิภาพการระบายน้ารวม 360 ลบ.ม.ต่อวินาที คือ อุโมงค์ระบายน้าต่างๆ ดังนี้
1. โครงการก่ อ สร้า งอุ โมงค์ ร ะบายน้ า ใต้ ค ลองบางซื่ อ จากคลองลาดพร้า วถึง แม่ น้ า
เจ้าพระยา
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559
2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าจากบึงหนองบอนสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยา ได้รบั จัดสรร
งบประมาณปี 2558 แล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดหาผูร้ บั จ้าง คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในปี 2558 และ
จะแล้วเสร็จภายในปี 2562
3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสูแ่ ม่น้า
เจ้าพระยา ขณะนี้ออกแบบเบือ้ งต้นแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างประสานเพือ่ ขอใช้พน้ื ทีก่ ่อสร้างสถานีสบู น้า
4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าด้านตะวันออกเชือ่ มต่อคลองระบายน้าสุวรรณภูมิ
อยูร่ ะหว่างเตรียมการศึกษาความเหมาะสม
5. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองทวีวฒ
ั นาบริเวณคอขวด ออกแบบแล้วเสร็จ
อยูร่ ะหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2559 มาดาเนินการ คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในปี 2559 และจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2562
6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญ
ถึงคลองสนามชัย อยูร่ ะหว่างเตรียมศึกษาความเหมาะสมของโครงการ คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในปี
2560 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า ต้องใช้งบประมาณเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ก่อนที่จะ
ก่อสร้าง
ควรมีการศึกษารายละเอียดก่อนดาเนินการ พร้อมทัง้ ควรมีระบบส่งน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการส่งน้ าจากจุด
ที่ น้ าท่ วมไปสู่อุ โมงค์ เพื่อ ให้อุ โมงค์ระบายน้ า สามารถท างานได้อ ย่างเต็ม ศัก ยภาพและคุ้ม ค่ ากับ
งบประมาณทีล่ งทุนเป็ นจานวนมาก
1.3 โครงการแก้มลิ ง
พืน้ ทีร่ องรับน้าและเก็บกักน้า (แก้มลิง)
- ฝั ง่ ธนบุร ี มี 2 แห่ง มีปริมาตรเก็บกักน้าประมาณ 6.01 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ฝั ง่ พระนคร มี 23 แห่ง มีปริมาตรเก็บกักน้าประมาณ 7.03 ล้านลูกบาศก์เมตร
รวมทัง้ สิน้ 25 แห่ง

-5- มีปริมาตรเก็บกักน้ารวมประมาณ 13.04 ล้าน ลบ.ม.
กาลังจัดหาเพิม่ เติมอีกภายใน 1 - 2 ปี จานวน 4 แห่ง มีปริมาตรเก็บกักน้ารวมประมาณ
0.37ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สานักการระบายน้ า ควรคิดต่อยอด เนื่องจากพื้นที่แก้มลิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นที่ดนิ ของทาง
ราชการ หรือเอกชนก็จะมีการขึน้ ทะเบียนไว้โดยใช้มติ ครม. ดังนัน้ ในบ่อดินใหญ่ๆ ในหลายพืน้ ที่ จึงควร
นาบ่อดินเหล่านัน้ มาพัฒนาเป็ นพื้นที่แก้มลิงเพิม่ เติม หรือการใช้มาตรการทางผังเมืองเข้ามาช่วยในการสงวน
พืน้ ทีร่ องรับน้าและ เก็บกักน้า
1.4 การกาจัดผักตบชวา
คูคลองในกรุงเทพมหานครมีทงั ้ หมด 1,682 คลอง สานักการระบายน้าดูแลรับผิดชอบ 218
คลอง สานักงานเขตดูแลรับ ผิดชอบ 1,464 คลอง ปั ญ หาผักตบชวาส่วนใหญ่ จะเกิดบริเวณพื้นที่ฝั ง่
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่าง เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง ประเวศ ส่วนพื้นที่ฝัง่
ธนบุรจี ะเป็ นพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรี เช่น คลองมหาสวัสดิ ์ ส่วนการกาจัดผักตบชวา สานัก
การระบายน้ าจะมีแผนงานทุกปี โดยแบ่งออกเป็ น 1. คลองสายหลักทีด่ แู ลทุกวัน มีเจ้าหน้าทีแ่ ละเรือเก็บ
ขยะ วัชพืชทางน้ า 2. ส่วนคลองอื่นๆ มีเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมเครื่องทุ่นแรง จะใช้เป็ นวงรอบในการเข้าไป
ดูแล โดยดาเนินการ 3 - 4 รอบต่อปี ในแผนทีป่ ฏิบตั กิ ารทุกปี นอกจากมีแผนเรื่องการเปิ ดทางน้ าไหล
แล้ว ยังมีแผนการขุดลอกคูคลอง ซึ่งการขุดลอกคูคลองส่วนใหญ่จะใช้วธิ กี ารจ้างเหมาให้เอกชนเข้ามา
ด าเนิ น การ ซึ่ ง การขุ ด ลอกคู ค ลองในบางปี จะไม่ ค รบตามแผนที่ต ัง้ ไว้ เนื่ อ งจากงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครมีจากัด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
การกาจัดผักตบชวายังไม่มเี ทคโนโลยีหรือวิธกี ารกาจัดทีส่ าเร็จรูปและยังยื
่ น จึงต้องแก้ไข
ปั ญหาโดยการบริหารจัดการจากการทางาน โดยการเพิม่ รอบในการจัดเก็บ เพราะในปั จจุบนั ตารางการ
จัดเก็บผักตบชวาในบางคลองมีระยะเวลาที่ห่างเกินไป จนเรือไม่สามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวก จึง
ควรเพิม่ ตารางการจัดเก็บผักตบชวาให้มคี วามถีม่ ากยิง่ ขึน้
1.5 โครงการบาบัดน้าเสีย
โครงการบาบัดน้าเสีย จะดาเนินการตามแผนแม่บทการจัดการน้าเสียของ กทม. จาก
การศึกษาและเสนอแนะโดย JICA โดยแผนแม่บทฉบับแรก เริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ปี พ.ศ. 2524 จะแบ่งพืน้ ที่
ออกเป็ น 10 พืน้ ที่ และมีการทบทวนแผนแม่บทต่อมาในฉบับทีส่ อง คือในปี พ.ศ. 2542 และแผนแม่บท
ในปั จจุบนั คือ ในปี พ.ศ. 2554 จะแบ่งพืน้ ทีบ่ าบัดน้าเสียออกเป็ นทัง้ หมด 27 พืน้ ที่ ระยะเวลาดาเนินการ
30 ปี สิน้ สุดแผนแม่บทในปี 2585 ซึง่ โรงบาบัดน้าเสียทีใ่ ช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั มีทงั ้ หมด 8 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. โรงควบคุมคุณภาพน้าสีพ่ ระยา
2. โรงควบคุมคุณภาพน้ารัตนโกสินทร์
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4. โรงควบคุมคุณภาพน้าหนองแขม
5. โรงควบคุมคุณภาพน้าทุง่ ครุ
6. โรงควบคุมคุณภาพน้าดินแดง
7. โรงควบคุมคุณภาพน้าจตุจกั ร
8. ศูนย์การศึกษาและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบางซื่อ
ซึง่ ทัง้ 8 แห่งสามารถบาบัดน้าเสียได้ประมาณ 44 - 45 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้าประปา
ทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2556
โดยโครงการบาบัดน้าเสียทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะโดย JICA ซึง่ ทาง JICA ได้จดั กลุ่มตาม
การพัฒนาของเมือง และความสกปรกของแหล่งน้า แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
- โครงการบาบัดน้าเสียระยะสัน้ จะประกอบด้วยโครงการมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย
บึงหนองบอน จะแล้วเสร็จในปี 2565
- โครงการบาบัดน้าเสียระยะกลาง จะประกอบด้วยโครงการ ทุ่งครุเหนือ วังทองหลาง
ดอนเมือง ลาดพร้าว จอมทอง และตลิง่ ชัน จะแล้วเสร็จในปี 2575
- โครงการบาบัดน้าเสียระยะยาว จะประกอบด้วยโครงการบึงกุ่ม สายไหม ลาดกระบัง 1
ลาดกระบัง 2 ลาดกระบัง 3 คลองสามวา หนองจอก 1 หนองจอก 2จะแล้วเสร็จในปี 2585
ซึง่ ถ้าโครงการทัง้ หมดแล้วเสร็จจะสามารถบาบัดน้าเสียได้ประมาณ 96.81 เปอร์เซ็นต์
ของปริมาณน้าเสียทีเ่ กิดขึน้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ปั จจุบนั นี้ระบบบาบัดน้ าเสียทีส่ านักการระบายน้ าดาเนินการเป็ นระบบใหญ่ และมีบริษทั
เข้ามานาเสนอเทคโนโลยีในการจัดการน้ าเสียมากมาย ดังนัน้ จึงอาจเป็ นโอกาสทีด่ ที ส่ี านักการระบายน้ า
จะทาให้กรุงเทพมหานครเกิดคลองสวยน้าใสได้
1.6 การเก็บค่าธรรมเนี ยมบาบัดน้าเสีย
- กทม. ได้ตราข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย พ.ศ.
2547
- โดยมีแนวทางตามหลักสากล “ผูใ้ ดก่อมลภาวะ ผูน้ นั ้ ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
บาบัดมลภาวะนัน้ ”
ความจาเป็ นทีก่ รุงเทพมหานครต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย
1. กรุงเทพมหานครต้องใช้จ่ายงบประมาณจานวนมาก ในการเดินระบบบาบัดน้าเสียอย่าง
ต่อเนื่อง
2. หากกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียได้ กรุงเทพมหานครจะ
ลด

-7ค่าใช้จ่ายการเดินระบบบาบัดน้าเสียได้บา้ ง และนางบประมาณในส่วนนี้ไปใช้พฒ
ั นาปรับปรุงคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ความก้าวหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย
1. จัดทาโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพือ่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย
เสร็จ
เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2549
2. เสนอร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ การประปานครหลวง ว่าด้วยความ
ร่วมมือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเพือ่ พิจาณาขอความเห็นชอบ ผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2550 ซึง่ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ยังมิได้ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงฯ
เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการแยกใบแจ้งหนี้คา่ ธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย กับ ค่าน้าประปา เพราะจะทาให้ไม่
สามารถจัดเก็บได้
3. จากการประสานกับการประปานครหลวง พบว่าการประปานครหลวงไม่เห็นด้วย
เนื่องจาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียรวมกับค่าน้าประปาจะทาให้มผี ลกระทบต่อการจัดเก็บค่าน้าประปา
เพราะการประปานครหลวง เกรงว่า ผูใ้ ช้น้าอาจไม่ยอมจ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย จะทาให้
ระบบการชาระหนี้ตามใบเสร็จรับเงินเกิดความยุ่งยาก
การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย
- ทางเลือกที่ 1 ให้การประปานครหลวงจัดเก็บให้ (รวมบิล) ซึง่ การประปานครหลวงไม่
ยอมรับ
ข้อดี ประหยัดงบประมาณกรุงเทพมหานครในการชาระค่าข้อมูล ค่าพิมพ์ใบแจ้งหนี้
พิมพ์ใบเสร็จ ประมาณ 5.885 บาท/ฉบับ/เดือน มาตรการลงโทษผูไ้ ม่ชาระค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียทีม่ ี
ประสิทธิภาพ โดยวิธตี ดั น้าประปา โอกาสได้รบั ชาระค่าธรรมเนียมมีสงู กว่า เพราะมีอานาจทางกฎหมาย
ข้อเสีย แก้ไขกฎหมายการประปานครหลวงใช้ระยะเวลานาน เห็นผลสาเร็จยาก เพราะ
การประปานครหลวง ไม่ยอมรับในการแก้กฎหมายฯ ซึง่ กระทบต่อการจัดเก็บค่าน้าประปา
- ทางเลือกที่ 2 กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง (แยกบิล)
ข้อดี มีความเป็ นไปได้สงู กว่าเพราะมีกฎหมายรองรับอยูแ่ ล้วสามารถดาเนินการเป็ น
ผลสาเร็จ
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด การทา MOU กับการประปานครหลวง ทาได้งา่ ยกว่าเพราะการประปานคร
หลวง ยอมรับวิธนี ้ี แต่กรุงเทพมหานครต้องลงนาม MOU กับการประปานครหลวง การประปานครหลวง
จึงยอมรับแลกเปลีย่ นข้อมูลหรือร่วมจัดเก็บค่าบาบัดน้าเสีย แบบแยกบิลได้
ข้อเสีย กทม. ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย ค่าข้อมูล ค่าพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และค่าพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน มีภาระในการทวงหนี้ กรณีผไู้ ม่ชาระค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย กทม. ต้องแบกรับความ
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ตามเป้ าหมาย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
การเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมบ าบัดน้ าเสีย ต้องมีต ัวชี้ว ดั ที่ช ัดเจนควบคู่ก ันไปด้วย คือ ต้ องให้
ประชาชน เห็นว่าน้าหลังจากผ่านการบาบัดแล้วใสสะอาดขึน้ จริง ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพทีช่ ดั เจน
แล้วการเก็บค่าธรรมเนียมการบาบัดต้องเริม่ เก็บทีอ่ ตั ราขัน้ ต่าก่อน ซึง่ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ควบคู่กนั ไป
ด้วย เพราะถ้าประชาชนยังไม่ทราบว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียด้วย อาจเกิดปั ญหาในการจัดเก็บได้
1.7 การนาน้าที่ผา่ นการบาบัดแล้วไปใช้ประโยชน์
ในส่วนของน้ าทีผ่ ่านการบาบัดแล้วจะมีประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยหน่วยงานทีน่ าไปใช้
คือ 1. สานักงานเขต 2. สานักงานต่างๆ 3. สวนสาธารณะ

กิจกรรมการใช้น้า
1. ล้างเครือ่ งจักรอุปกรณ์
2. รดน้าต้นไม้
3. ล้างทาความสะอาดพืน้ ทางเท้า ถนน และสะพานลอย
งานขยายท่อส่งน้า
1. ช่องนนทรี-สีลม
2. ดิน แดง - ศู น ย์ไ ทยญี่ ป่ ุ นดิน แดง - ศู น ย์เครื่อ งมือ กล - โรงเรีย นสุ ร ศัก ดิม์ นตรี สวนป่ าวิภาวดี - ส่วนป่ าบึงมักกะสัน - ศูนย์รวมรถราชเทวี
3. จตุจกั ร - วิภาวดีรงั สิต
4. ดินแดง - กทม.2
5. ศูนย์บางซื่อ - สวนรถไฟ - สวนจตุจกั ร - สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์
งานขยายท่อในอนาคต
1. ช่องนนทรี - คลองกรวย - คูน้าซอยต้นสน
2. จตุจกั ร - คลองบางซื่อ - คลองบางแก้ว - คลองพญาเวก
3. ดินแดง - คลองห้วยขวาง - คูน้าวิภาวดีรงั สิต
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สานักการระบายน้ าต้องรีบไปศึกษาให้เกิดเป็ นรูปธรรมว่า จะนาน้ าทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว
ประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดความคุ้มทุน ได้อย่างไร เพราะปั จจุบนั
น าไปใช้ป ระโยชน์ ได้เพีย ง 36,000 ลูก บาศก์เมตร หรือ 6 เปอร์เซ็น ต์ ของน้ าที่ผ่ านการบ าบัด แล้ว
ทัง้ หมด
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2. ตรวจสอบโครงการอุโมงค์ระบายน้าจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา
คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพืน้ ทีร่ ่วมกับสานักการระบายน้ า เพือ่ ตรวจสอบโครงการ
อุโมงค์ระบายน้าจากบึงมักกะสันลงสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยา สรุปได้ดงั นี้
ข้อมูลโครงการ
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าจากบึงมักกะสันลงสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยา เป็ นการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้าใต้ดนิ มีมลู ค่างานก่อสร้าง 2,166,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,440 วัน
เริม่
สัญญาวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 สิน้ สุดสัญญา วันที่ 29 เมษายน 2551 จ้างวิศวกรทีป่ รึกษา ตรวจสอบ
ควบคุมงานและการจัดการบริหารโครงการในวงเงิน 37,900,000 บาท ระยะเวลาดาเนินการ 2,160 วัน
เริม่ สัญญา วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 สิน้ สุดสัญญา วันที่ 19 เมษายน 2553 รวมมูลค่าโครงการทัง้ สิน้
2,203,900,000 บาท และเริม่ เปิ ดเดินระบบ ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2550 โครงการครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
26 ตารางกิโลเมตร
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากโครงการ
การแก้ไขปั ญหาน้าท่วมขังในบริเวณพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย 10 เขต รวมไปถึงถนนเพชรบุรี
ถนนสุขมุ วิท ถนนพระราม 4 ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนพญาไท โดยเพิม่ ประสิทธิภาพระบบระบายน้า
ในปั จจุบนั ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัด ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ และรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต
โดยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้า จากบึงมักกะสันลงสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่
น้อยกว่า 4.60 เมตร อาคารระบายน้าเข้าอุโมงค์ 4 แห่งทีบ่ งึ มักกะสัน คลองแสนแสบ คลองไผ่สงิ โต
ถนนเชือ้ เพลิงและสถานีสบู น้าขนาด 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทีค่ ลองขุดวัดช่องลม เพือ่ สูบระบายน้า
ในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายลงสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยา
การก่อสร้าง และเครือ่ งจักรของโครงการ
- ปล่องอุโมงค์
ก่อสร้างโดยการใช้แบบหล่อเคลื่อนตัวได้ (Slip form) แล้วทาการขุดดินภายในปล่อง
อุโมงค์พร้อมกับกดปล่องอุโมงค์ส่วนที่หล่อแล้วให้จมลงไปในดินเมื่อจมปล่องอุโมงค์จนถึงระดั บที่ได้
ออกแบบไว้แล้วจะทาการเทคอนกรีตปิ ดกันปล่องอุโมงค์เพื่อกันน้ าหลังจากนัน้ จึงเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กเพือ่ ใช้สาหรับเป็ นพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ หัวเจาะอุโมงค์ต่อไป
- อุโมงค์ระบายน้า
เป็ นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.60 เมตร ยาวประมาณ
5,986 เมตร ลึกจากผิวดินประมาณ 20 – 30 เมตร อุโมงค์ระบายน้าออกแบบให้ระบายน้ าได้ไม่น้อยกว่า
45 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อ วิน าที ที่ค วามเร็ว ของน้ า สูง สุ ด ไม่ เกิน 3.00 เมตรต่ อ วิน าที โดยการก่ อ สร้า ง
ดาเนินการติดตัง้ หัวเจาะอุโมงค์ท่กี นั ปล่องอุโมงค์และเจาะอุโมงค์ด้วยหัวเจาะแบบแรงดัน ดินสมดุลย์
(Earth Pressure Balance, EPB) แล้วลาเลียงดินด้วยระบบสายพานลาเลียงส่งมายังขบวนรถบรรทุกดิน
เพื่อนาไปทิง้ นอกอุโมงค์เมื่อหัวเจาะเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าจนได้ระยะก็จะประกอบชิน้ ส่วนอุโมงค์ไปพร้อม
กันหลังจากนัน้ จึงทาการอัดฉีดน้าปูนระหว่างอุโมงค์กบั ดินเพือ่ ป้ องกันการทรุดตัวของดิน
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ประกอบด้วยปล่องอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 เมตร เครื่องสูบ น้ าและ
อุปกรณ์ควบคุมการทางานขนาด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จานวน 5 ชุด สามารถระบายน้ าได้ไม่น้อย
กว่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
และสถานีไฟฟ้ าย่อย
- อาคารรับน้าบึงมักกะสัน
ประกอบด้วย ตะแกรงตักขยะและเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ 6 ชุด สายพานลาเลียงขยะ
ถังเก็บพักขยะ ประตูน้ าจานวน 3 บาน อาคารควบคุมและปล่องอุโมงค์รบั น้ าจากบึงมักกะสันขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 เมตร อาคารระบายน้ าบึงมักกะสัน สามารถรับน้ าลงสู่อุโมงค์ได้ไม่น้อยกว่า
30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารรับน้าแสนเลิศ
ประกอบด้วยตะแกรงดักขยะและเครือ่ งเก็บขยะอัตโนมัติ 2 ชุด สายพานลาเลียงขยะ ถัง
เก็บพักขยะ ประตูน้ าจานวน 2 บาน อาคารควบคุมและปล่องอุโมงค์รบั น้ าจากคลองแสนแสบ มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในขนาด 8.00 เมตร อาคารระบายน้าคลองแสนแสบ สามารถรับน้าลงสูอ่ ุโมงค์ได้
ไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- อาคารรับน้าไผ่พทิ กั ษ์
ประกอบด้วยตะแกรงดักขยะและเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ 1 ชุด สายพายลาเลียงถังเก็บ
พั ก ขยะ ประตู น้ า จ านวน 1 บาน อาคารควบคุ ม และปล่ อ งอุ โ มงค์ ร ับ น้ า จากคลองไผ่ สิ ง โต มี
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12.90 เมตร อาคารระบายน้ าคลองไผ่สงิ โต สามารถรับน้ าลงสู่อุโมงค์ได้ ไม่น้อยกว่า 15
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

- อาคารรับน้าเชือ้ พระราม
ประกอบด้วย อาคารรับน้า จากอุโมงค์เดิมของสถานีสบู น้าพระราม 4 มายังปล่องอุโมงค์
ตะแกรงดักขยะ ท่อส่งน้ า และปล่องอุโมงค์รบั น้ า จากอาคารรับน้ า มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8.00 เมตร
อาคารระบายน้าถนนเชือ้ เพลิงสามารถรับน้าลงสูอ่ ุโมงค์ได้ ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
บริเวณบึงมักกะสันมีชุ มชนรุกล้าอยู่จานวนหนึ่ง ดังนัน้ ควรดาเนินการจัดเก็บขยะจาก
ชุมชนทุ กวัน และควบคุม ไม่ให้มีการขยายชุม ชนเพิ่มขึ้น เพราะว่าบึงมัก กะสัน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯทรงมีดาริให้ใช้เป็ นแก้มลิงรับน้ าได้ประมาณ 260,000 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่เขต
พญาไท ปทุ มวัน ราชเทวี ห้วยขวาง บางรัก สาทร วัฒ นา ยานนาวา และคลองเตย เมื่อมีโครงการ
อุโมงค์ระบายน้ าจากบึงมักกะสัน ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ก็สามารถควบคุมระดับน้ าในคลองแสนแสบ
และคลองสามเสนได้ ทาให้ไม่มเี กิดปั ญหา น้าท่วมขัง
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3. พิ จารณาการของบประมาณประจาปี 2559 ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ า
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับ สานักการจราจรและขนส่ง เพื่อ รับทราบรายละเอียด
การของบประมาณประจาปี 2559 ทีเ่ กีย่ วกับโครงการรถไฟฟ้ า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride)
ก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชือ่ มสถานีวงเวียนใหญ่บริเวณใต้สะพานข้ามแยกตากสิน) วงเงิน
โครงการ 198,740,100 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ลงนามสัญญาจ้างกับ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด บริหารจัดการโครงการสัญญาเลขที่ สจส. 22-2-54 ลง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 1) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สัญญาแก้ไข
เพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 3) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2557 และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 4) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557
วงเงิน จ้ า ง 198,740,027.62 บาท (ปรับลดเนื้ องานลงจากสัญญาเดิ ม 254,397,650 บาท)
ระยะเวลาสัญญา 10 ปี ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง 379 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งเริม่ งาน แจ้งเริม่ งาน
วันที่ 19 เมษายน 2555 สิน้ สุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2556 ผลการดาเนินการ 100 % เปิ ดให้บริการ 13
มิ.ย. 2556
2. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน - เพชร
เกษม) และบริหารจัดการเดินรถ (ค่าทีด่ นิ ฯ) วงเงินโครงการ 7,705,507,346 บาท รายการงานโครงสร้าง
พืน้ ฐานและงานระบบการเดินรถและระบบตั ๋ว มีรายละเอียดดังนี้
ลงนามสัญญาจ้าง
บริษทั กรุงเทพธนาคม จากัด บริหารจัดการโครงการ สัญญาเลขที่ 22 - 1 - 54 (กขส.)
ลงวัน ที่ 11 พฤศจิก ายน 2553 สัญ ญาแก้ไขเพิ่ม เติม (ครัง้ ที่ 1) ลงวัน ที่ 24 มิถุ น ายน 2554 บัน ทึก
ต่อท้ายสัญ ญา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สัญ ญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 2) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2556 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 3) ลงวันที่ 12 กันยายน 2556 สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 4) ลง
วันที่ 20 กันยายน 2556 และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 5) ลงวันที่ 27 มกราคม 2558
วงเงินสัญญา 7,559,707,418 บาท (วงเงินสัญญาเดิม 7,830,943,668 บาท) (เบิกปี
ละครัง้ จานวน 10 ปี เบิกปี ท่ี 1 - 3 ปี ละ 751,058,468.90 บาท ปี ท่ี 4 - 10 ปี ละ 749,948,847.61 บาท)
ระยะเวลาสัญญา 10 ปี ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง 1,145 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริม่ งาน ผลการ
ดาเนินงาน 100 %
รายการบริหารจัดการเดินรถ (หมวดรายจ่ายอื่น)
งานเตรีย มความสมบู รณ์ ข องระบบก่ อนเปิ ด เดิน รถ (ก่ อ หนี้ ผูก พัน 114,435,440.70
บาท)
งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบ (ICE) (ก่อหนี้ผูกผัน
60,019,510 บาท) ได้รบั งบประมาณและเบิกจ่ายเงินครบแล้ว
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6,472,200,000 บาท
ลงนามสัญญาจ้าง
บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด บริห ารจัดการโครงการ สัญ ญาเลขที่ 1/2555 ลงวัน ที่
2 พฤษภาคม 2555 สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 1) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
(ครัง้ ที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สัญ ญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 3) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 5) ลงวันที่ 27
มกราคม 2558 และ สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 6) ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 ระยะเวลาสัญญา 30 ปี
นับถัดจากวันลงนาม
4. โค รงก ารก่ อส ร้ า งท างเชื่ อ ม ก ารเดิ น ท างท างน้ ากั บ ระบ บ ข น ส่ ง ม วลช น
กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร วงเงินโครงการ 611,000,000 บาท
ปั จจุบนั ทางสถานีสะพานตากสิน (S6) ของเส้นทางสายสีลม เป็ นทางวิง่ เดีย่ ว รถไฟฟ้ า
ต้องจอดรอสับรางทุกครัง้ ที่เดินรถผ่ าน ดังนัน้ ในอนาคต เมื่อส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน - เพชร
เกษม)
เปิ ดให้บริการ และมีปริมาณการเดินทางเพิม่ ขึน้ จะทาให้ไม่สามารถเดินรถด้วยความถี่ท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารได้ สานักการจราจรและขนส่ง ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว และ
ได้พจิ ารณาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการยกเลิกสถานีสะพานตากสิน (S๖) และ
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากท่าเรือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน กับสถานีสุรศักดิ ์ (S๕) เป็ นแนวทางที่
สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลารวดเร็วทันกับการเปิ ดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน เพชรเกษม) จึ ง ได้ จ ัด ท าโครงการก่ อ สร้า งทางเชื่อ มการเดิน ทางทางน้ า กับ ระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพมหานครบริเวณถนนสาทร เพื่อแก้ไขปั ญหาการเดินรถไฟฟ้ าให้สามารถเดินรถด้วยความถี่ท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของผูโ้ ดยสาร โดยทาทางเดินเลื่อนเชื่อมชัน้ CONCOURSE ทีค่ งไว้ของสถานี
S 6 กับ CONCOURSE ของสถานี S 5 ระยะทางประมาณ 711 เมตร ซึ่งงานในส่วนนี้อยู่ระหว่าง
การจัดทาราคากลาง เพือ่ มอบให้บริษทั กรุงเทพธนาคมเป็ นผูด้ าเนินการ
ปริมาณงาน
- ก่อสร้างทางเดินเชือ่ ม
- ติดตัง้ ระบบทางเดินเลื่อนไฟฟ้ า
- จ้างทีป่ รึกษาควบคุมงาน
- ระยะเวลาดาเนินงาน 450 วัน
- วงเงินโครงการ 611,000,000 บาท
- ได้รบั งบปี 55-57 จานวน 437,400,000 บาท (งบประมาณถูกระงับไป)
- ได้รบั งบปี 58 จานวน 60,100,000 บาท
- ปี 2559 ยอดขอ 550,900,000 บาท

- 13 5. โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดินรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม
บริเวณสถานีสะพานตากสิน
ในอนาคตเมื่อ ส่ว นต่ อ ขยายสายสีล ม (ตากสิน - เพชรเกษม) เปิ ด ให้บ ริก าร และมี
ปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้น จะทาให้ไม่สามารถเดินรถด้วยความถี่ท่ีเพียงพอต่ อความต้องการของ
ผูโ้ ดยสารได้
สานักการจราจรและขนส่ง จึงได้จดั ทาโครงการปรับปรุงจุ ดเชื่อมต่อระบบเดินรถ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม บริเวณสถานีสะพานตากสิน เพื่อปรับปรุงระบบราง รวมทัง้
ระบบเดินรถของสถานีสะพานตากสิน (S6) เป็ นระบบรางคู่ เพือ่ แก้ไขปั ญหาการเดินรถไฟฟ้ าให้สามารถ
เดินรถด้วยความถีท่ เ่ี พียงพอต่อความต้องการของผูโ้ ดยสาร
ปริมาณงาน
- ติดตัง้ ระบบราง
- ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าและเครือ่ งกล
- จ้างทีป่ รึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน
- ระยะเวลาดาเนินงาน 210 วัน
- วงเงิน 77,000,000 บาท
- ปี 55 ได้รบั 30,000,000 บาท (งบประมาณถูกระงับไป)
- ปี 57 จานวน 100,000 บาท
- ปี 59 ยอดขอ 20,000,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างและติดตัง้ ลิฟต์สาหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร
วงเงินโครงการ 362,742,000 บาท
ผูร้ บั จ้าง บจก. เสรีการโยธา
- วงเงินจ้าง 350,530,000 บาท
- สัญญาเลขที่ 22 - 5 - 57 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- เริม่ งานวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ปริมาณงาน จะประกอบด้วย
1. งานก่อสร้างและติดตัง้ ลิฟต์ท่ี สถานี
2. งานรือ้ ย้ายสาธารณูปโภค
3. งานเจาะสารวจดิน
4. งานจัดการด้านการจราจร
5. งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงาน
ระยะเวลาดาเนินการ 450 วัน
7. โครงการศึกษาความเหมาะสม จัดทาแบบเบือ้ งต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคา

- 14 โครงการรถไฟฟ้ ารางเดีย่ ว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล - สะพานพระราม 9 วงเงินโครงการ
65,500,000.- บาท
แนวเส้นทางและแบ่งระยะโครงการ
จากการศึกษาตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาที่ปรึกษาได้มกี ารสารวจและพิจารณา
ความ
เหมาะสมของเส้นทางเดิมตามแผนแม่บทเดิม พบว่า แนวเส้นทางควรปรับปรุงและขยายเส้นทางเพื่อ
ความเหมาะสม โดยจะมีระยะทางทัง้ สิน้ 39.91 ก.ม. โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 : วัชระพล - ทองหล่อ ระยะทาง 16.25 ก.ม. จานวน 15 สถานี
ระยะที่ 2 : พระโขนง - พระราม 3 ระยะทาง 12.17 ก.ม. จานวน 14 สถานี
ระยะที่ 3 : พระราม 3 - ท่าพระ ระยะทาง 11.49 ก.ม. จานวน 9 สถานี
ทีป่ รึกษาฯ กลุ่มบริษทั ทีป่ รึกษาปั ญญา คอนซัลแตนท์ จากัด
สัญญาจ้างเลขที่ 22 – 4 – 57 ลงวันที่ 1 ก.ค. 57
วงเงินจ้าง 65,270,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
- ทีป่ รึกษาได้สง่ รายงานผลการศึกษาฉบับกลางแล้ว
- รับฟั งความคิดเห็นประชาชนแล้วจานวน 3 ครัง้
8. โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชือ่ มระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขมุ วิท จากสถานีอุดมสุข ถึงสถานีบางนา วงเงินโครงการ
477,000,000 บาท
ปริมาณงาน
1. งานก่อสร้างทางเดินยกระดับ
2. งานระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
3. งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
4. งานระบบสุขาภิบาล
5. งานปรับปรุงสะพานคนเดินข้าม
6. งานปรับปรุงภูมทิ ศั น์
7. งานรือ้ ย้ายสาธารณูปโภค
8. งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงาน
- ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)
- ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง 450 วัน
ขณะนี้อยูใ่ นขัน้ ตอนการลงเวปไซต์เพือ่ ขออนุมตั ปิ ระกวดราคา
9. โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีบางหว้า (S12) ถึงท่าเรือ
ตากสิน เพชรเกษม วงเงินโครงการ 70,000,000 บาท

- 15 ปริมาณงาน
1. งานก่อสร้างทางเดินยกระดับ
2. งานทางเท้า
3. งานระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
4. งานระบบกล้องวงจรปิ ด
5. งานระบบสุขาภิบาล
6. งานรือ้ ย้ายสาธารณูปโภค
- ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (2558 – 2559)
- ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง 330 วัน
ขณะนี้อยูใ่ นขัน้ ตอนการลงเวปไซต์เพือ่ ขออนุมตั ปิ ระกวดราคา
10. โครงการระบบรถไฟฟ้ ารางคูข่ นาดเบา (Light Rail) สายบางนา - สุวรรณภูมิ
งบประมาณโครงการ 22,950,000,000.- บาท
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เดินทางด้วย
ความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสูใ่ จกลางกรงเทพมหานครได้สะดวกรวดเร็ว สามารถ
เชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง
3. ลดการใช้รถยนต์สว่ นตัวส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
4. ลดการใช้น้ามัน และลดระยะเวลาในการเดินทาง
วงเงิน 22,950,000,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ 56 เดือน
รายละเอียดงานงานรือ้ ย้ายระบบสาธารณูปโภค งานออกแบบรายละเอียด งานติดตัง้
งานโยธาและสถานี งานติดตัง้ ระบบการเดินรถ และทดสอบการเดินรถ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. โค รงก ารก่ อสร้ า งท างเชื่ อ ม การเดิ น ท างท างน้ ากั บ ระบ บ ข น ส่ ง ม วลช น
กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร ทีต่ อ้ งสร้างทางเดินเลื่อนเชื่อมต่อจากท่าเรือสะพานสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน กับสถานีสุรศักดิ ์ (S๕) โดยต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ไปทาให้บริษัทผู้ได้รบั
สัมปทานจากกรุงเทพมหานคร คือ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งบริษทั ควร
จะต้ อ งมีส่ ว นร่ ว มในการออกงบประมาณ การก่ อ สร้า งด้ ว ย เพราะเป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ประโยชน์ โ ดยตรง
เพราะฉะนัน้ กรุงเทพมหานครไม่ควรต้องเป็ น
ผูอ้ อกงบประมาณในการก่อสร้างเพียงฝ่ าย
เดียว

- 16 2. สานักการจราจรและขนส่ง ควรมีการตัง้ งบประมาณเพื่อศึกษาในประเด็น ว่า ควร
จะต้องมีสถานีรถไฟฟ้ าตากสิน (S6) อยู่หรือไม่ เพราะว่าระยะทางจากสถานี สุรศักดิ ์ (S5) ไปถึงสถานี
กรุงธนบุรี (S7) เป็ นระยะทาง 1,700 เมตร เป็ นระยะทางที่ไกลพอสมควร ซึ่งถ้ามีสถานี S6 รองรับก็จะ
เกิดประโยชน์มากเนื่องจากจะรองรับผูโ้ ดยสารได้มากขึน้ และบริเวณนัน้ ก็เป็ นจุดเปลีย่ นถ่ายโหมดการ
เดินทาง จากเรือและ รถประจาทางมาเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้ า
3. โครงการรถไฟฟ้ าแต่ละโครงการมีความจาเป็ น แต่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทีส่ งู
มาก
จึงมีความน่ าเป็ นห่วงเรื่องสถานะทางการเงินของกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครควร
พิจารณาเรือ่ งความเหมาะสมให้รอบคอบ มีเหตุผลความจาเป็ นอย่างไร ในการเสนอของบประมาณ และ
ควรขอการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาลบางส่วน ซึง่ เป็ นหลักการโดยทัวไป
่
4. การใช้ทางจักรยานและร่วมหารือหาแนวทางป้ องกันอุบตั ิ เหตุและมาตรการในการ
กากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูใ้ ช้จกั รยาน
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับสานักการจราจรและขนส่ง และสานักงานเขต 50 เขต
เพื่อรับทราบรายละเอียดการใช้ทางจักรยาน และร่วมหารือหาแนวทางป้ องกันอุบตั เิ หตุและมาตรการใน
การกากับดูแลเกีย่ วกับความปลอดภัยของผูใ้ ช้จกั รยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธใี ช้ทางของรถจักรยาน
- ผูข้ บั ขีจ่ กั รยานจะต้องใช้ช่องทางที่จดั ไว้ให้สาหรับจักรยาน กรณีไม่มชี ่องทีจ่ ดั ไว้ให้จะต้อง
ขับขี่
ชิดขอบทางด้านซ้ายของช่องทางเดินรถ ไหล่ทางให้มากที่สุด หรือในช่องรถประจาทางจะต้องขีใ่ ห้ชดิ ช่อง
ทางเดินรถประจาทาง
- ผูข้ บั ขีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรทีต่ ดิ ตัง้ หรือปรากฏในทาง
หรือ
เจ้าหน้าทีแ่ สดง
- ห้ามมิให้ผขู้ บั ขีใ่ นทางปฏิบตั ดิ งั นี้
- ขับขีโ่ ดยประมาท
- ขับโดยไม่จบั คันบังคับ
- ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขบั ในทางสาหรับจักรยาน
- ขับโดยนังบนที
่
อ่ ่นื ทีไ่ ม่ใช่อานทีจ่ ดั ไว้
- ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เว้นแต่จกั รยานสามล้อบรรทุกคน
- บรรทุกสิง่ ของ ลักษณะทีก่ ดี ขวางการบังคับรถอันอาจอันตราย
- เกาะหรือพ่วงรถอื่นทีก่ าลังแล่นอยู่
มาตรการความปลอดภัยในการใช้จกั รยาน
แนวทางการดาเนินการเพิม่ ความปลอดภัยในการใช้จกั รยานของกรุงเทพมหานคร
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- ทักษะและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ความพร้อมของรถจักรยาน
- จัดให้มกี ารฝึกอบรมทักษะการใช้จกั รยาน
- จัดให้มเี ทศกิจดูแลกิจกรรมเกีย่ วกับการใช้จกั รยาน
ปั จจัยภายนอก (สภาพแวดล้อม)
- กายภาพของเส้นทาง
- กาหนดรูปแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมวัตถุประสงค์ของถนน
- เพิม่ ระดับการให้บริการเพิม่ ความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
- วินยั ในการจราจร จัดอบรมวินยั จราจร รณรงค์สง่ เสริมการใช้จกั รยานและวินยั จราจรให้
ประชาชน
ปั จจัยร่วม (ข้อกฎหมาย)
ประสานความร่วมมือกับตารวจ
การกาหนดความเร็วในถนน
- กาหนดความเร็ว 50 กม/ชม ในถนนทีม่ ี Bike Lane ในช่องจราจรช่องซ้ายสุด ในทุกสาย
ทาง
- กาหนดความเร็ว 30 กม./ชม.
กวดขันการกระทาผิดของผูใ้ ช้รถ
- ตรวจตราสถานบันเทิงในถนนทีม่ กี ารใช้จกั รยานร่วมด้วย
- กวดขันผูฝ้ ่ าฝืน หรือกระทาผิด พ.ร.บ. จราจรฯ
ประสานความร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกเกีย่ วกับใบอนุญาตขับขีจ่ กั รยาน
- ทดสอบทักษะของผูข้ บั ขี่ เพือ่ กาหนดมาตรฐานในการขับขีจ่ กั รยานให้ปลอดภัย
- จัดอบรมให้ความรู้เพิม่ เติมกับผู้ทดสอบใบอนุ ญาตขับขีท่ ุกประเภท ให้ตระหนักถึงผู้ใช้
จักรยาน
และการใช้ถนนร่วมกัน
เกณฑ์ก ารพิจ ารณาทางจัก รยานที่เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้งานและระดับ การ
ให้บริการ
Level of service A
Separate Bike Lane (ถนนสายหลัก – สายรอง) 3 – 4 ช่องจราจร/ทิศทาง ความเร็ว
ยานพาหนะ 80 กม./ชม. ขึน้ ไป เช่น ประดิษฐ์มนูธรรม 24 กม. (ฝั ง่ ละ 12 กม.)
- ออกกาลังกาย
- นันทนาการ
- ท่องเทีย่ ว
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Level of service B
Bike Lane (ถนนสายรอง - สายย่อย) ความเร็วยานพาหนะ 50 – 80 กม./ชม.
- นันทนาการ
- ท่องเทีย่ ว
- การเดินทาง ระยะกลาง
Level of service C
Share Lane (ถนนสายย่อย - ซอย) 1 - 2 ช่องจราจร/ทิศทาง ความเร็วยานพาหนะ 30 - 50 กม./ชม.
- การเดินทาง ระยะสัน้
ตัวอย่างความปลอดภัยในการใช้จกั รยานของกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั
ทางจักรยานเฉพาะ Separate Bike Track Level of service A ระดับความปลอดภัย : ดี
เป็ นพืน้ ทีเ่ ฉพาะสาหรับจักรยาน
1. ถนนอุทยาน ระยะ 3.8 กม.
2. ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ระยะ 1.0 กม.
3. ทางยกระดับไผ่สงิ โต ระยะ 1.3 กม.
4. ถนนดวงพิทกั ษ์ ระยะ 1.0 กม.
5. ถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั ง่ ละ 12 กม. ระยะ 24 กม.
6. ถนนเพชรเกษม ระยะ 16 กม.
ทางจักรยานบนผิวจราจร Bike Lane Level of service B
เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึง่ มีการออกข้อบังคับเส้นทางจักรยาน
1. ถนนมหาไชย
2. ถนนกัลยาณไมตรี
3. ถนนท้ายวัง
4. ถนนมหาราช
5. ถนนหน้าพระลาน
6. ถนนหน้าพระธาตุ
7. ถนนราชินี
8. ถนนพระสุเมรุ
9. ถนนบวรนิเวศ
10. ถนนสนามไชย
11. ถนนตะนาว
12. ถนนพระอาทิตย์
- ห้ามจอดรถตลอดแนวเส้นทางจักรยาน
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ผลจากการปรับปรุงกายภาพ และมีการออกข้อบังคับคุม้ ครองทาให้เส้นทางนี้ยงั ไม่พบสถิติ
การ
เกิดอุบตั เิ หตุจากการถูกรถชนแต่อย่างใด
ทางจักรยานร่วมช่องจราจร Share Lane Level of service C ระดับความปลอดภัย : ต่ า
ต้อง
ใช้รว่ มกับยานพาหนะอื่น ๆ
Share Lane : 30 กม./ชม.
- ช่องทางเดินรถประจาทาง + จักรยานยนต์ + จักรยาน
- กาหนดความเร็ว 30 กม./ชม. ประสานความร่วมมือตารวจ
- บีบช่องจราจรอื่นให้แคบ เพื่อลดความเร็วในช่องทางอื่น ๆ ดาเนินการนาร่อง 10 สาย
ได้แก่
ถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถนนนวมินทร์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนเจริญ
ราษฎร์ถนนราชดาริ ถนนอ่อนนุช ถนนบรมราชชนนี และถนนเจริญนคร
- มาตรการยึดคืนผิวจราจรในเบือ้ งต้นเพือ่ ดูผลการใช้งานก่อนกาหนดให้เป็ น Bike lane ใน
อนาคต
การกาหนดความเร็วยานพาหนะ 30 กม./ชม. กรณีเกิดอุบตั เิ หตุจะทาให้เกิดความสูญเสีย
แก่
ผูข้ บั ขีจ่ กั รยานน้อยกว่าความเร็ว 50 กม./ชม.
มาตรการเร่งด่วนเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในขัน้ ต้น
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้สงการในที
ั่
ป่ ระชุมหัวหน้าหน่วยงาน เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี
7 พฤษภาคม 2558 มอบหมายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้จกั รยานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้มหี นังสือด่วนทีส่ ุด ที่ กท 1603/631 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2558 ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดูแลเรือ่ งความปลอดภัยในการใช้จกั รยานของประชาชน ดังนี้
1. ให้สานักงานเขตทัง้ 50 เขต สารวจเส้นทางในพื้นที่หากมีประชาชนปั น่ จักรยาน ให้จดั
เทศกิจ
ดูแลความปลอดภัยในการปั น่ จักรยานเพือ่ ลดปั ญหาการเกิดอุบตั เิ หตุ
2. หากพบเห็นผู้ใช้จกั รยานที่ไม่มีอุปกรณ์ ความปลอดภัยพร้อม เช่น หมวกนิรภัย แผ่น
สะท้อนแสง
ให้คาแนะนาและไม่ควรให้ขจ่ี กั รยานในถนนเพือ่ ความปลอดภัย
3. ให้สานักงานเขตตรวจสอบเส้นทางที่ไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ แจ้งให้สานักการจราจรและ
ขนส่ง
เพือ่ พิจารณาแก้ไขปั ญหาด้านวิศวกรรมจราจรในภาพรวมต่อไป

- 20 4. หากมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็ นกลุ่มให้สานักงานเขตจัดเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจอานวยความ
สะดวกและให้ขอ้ แนะนาเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้จกั รยาน
ความร่วมมือและหน้าทีแ่ ต่ละหน่วยงาน เพือ่ เพิม่ มาตรการความปลอดภัยในการใช้จกั รยาน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สานักการจราจรและขนส่ง สานักการโยธา สานักเทศกิจ สานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเทีย่ ว สานักศึกษา สานักงานเขต 50 เขต และกองประชาสัมพันธ์
ระยะเร่งด่วนดาเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงช่องทางเดินรถใหม่และกาหนดความเร็ว
2. ปรับปรุงกายภาพสมบูรณ์รองรับการจัดทาเส้นทาง
3. สารวจเส้นทางทีม่ ผี ใู้ ช้จกั รยานให้ สจส. ทราบ
4. อานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้จกั รยาน
5. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ตามสือ่ ของ กทม.
6. อบรมให้ความรูท้ กั ษะการขับขีแ่ ก่ประชาชนทัวไป
่
ระยะยาวดาเนินการ ดังนี้
1. รณรงค์สง่ เสริมการสร้างจิตสานึกในการใช้ถนนร่วมกัน
2. จัดให้มที างจักรยานในถนนสายใหม่หรือมีการปรับปรุง
3. ตรวจพืน้ ทีต่ ามแนวเส้นทางและกวดขันการกระทาผิด
4. สือ่ มัลติมเี ดียเผยแพร่ต่อสือ่ สาธารณะ
5. บริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านจักรยาน บรรจุทกั ษะการขับขี่จกั รยานและ
จิตสานึก
ในการใช้ถนน
หน่วยงานภายนอก ได้แก่
- กองบัญชาการตารวจจราจร
- กองบัญชาการตารวจนครบาล
- กรมขนส่งทางบก
ระยะเร่งด่วนดาเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาออกข้อบังคับกาหนดความเร็ว 30 กม./ชม.
2. กวดขันผูก้ ระทาผิดและเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
3. อบรมการใช้ถนนร่วมกับจักรยานในการสอบใบอนุญาตขับขี่
ระยะยาวดาเนินการ ดังนี้
1. ออกข้อบังคับกาหนดเป็ นเส้นทางจักรยาน
2. กาหนดให้มใี บขับขีจ่ กั รยานเพือ่ กาหนดทักษะ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

- 21 1. กรณีกรุงเทพมหานคร จะกาหนดทางไบท์เลน แชร์เลน ไบท์แทค เป็ นห่วงในเรื่อง
ความ
รับผิดชอบทางด้านกฎหมาย จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ ทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งดูแลรับผิดชอบพืน้ ผิวการจราจร ในแต่
ละพื้นที่ให้ความสาคัญด้วย หากมีการปล่อยปละละเลย ให้มรี ถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้าไปใช้ทางแล้ว
หากเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ ก็จะต้องเป็ นเรือ่ งความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
2. ถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือรามอินทรา เป็ นเส้นทางจักรยานทีป่ ระชาชนรูจ้ กั และ
ใช้บริการกันมาก จึงเห็นควรทาการปรับปรุงให้เป็ นแบบอย่างทีด่ ี โดยการเพิม่ ไฟฟ้ าแสงสว่าง และมีสาย
ตรวจเทศกิจจักรยานออกตรวจตรา ตักเตือนประชาชนทีก่ ระทาผิดในเส้นทางจักรยานเป็ นการป้ องปราม
ไปในตัว ในส่วนของการออกข้อบังคับการใช้ทางจักรยานเป็ นสิง่ ที่ดี และถ้ามีการปลูกฝั งรณรงค์ให้
ประชาชนผูใ้ ช้ถนน มีน้าใจ มีความเอือ้ อาทรต่อกันด้วย ก็จะเป็ นภาพลักษณ์ทด่ี ขี องกรุงเทพมหานคร
3. การแก้ไขปั ญหาด้านความปลอดภัยของผูใ้ ช้จกั รยานอีกทางหนึ่งคือ จะต้องแก้ไข
เพิม่ บทลงโทษแก่ผกู้ ระทาความผิดและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึง่ กองบังคับการจราจรกลาง
และตารวจท้องทีจ่ ะต้องร่วมมือกันดาเนินการอย่างจริงจัง เพือ่ ให้ผทู้ ล่ี ะเมิดกฎหมายเข็ดหลาบ

4. เรือ่ งการกาหนดเส้นทางจักรยานในแต่ละพืน้ ที่ ควรไตร่ตรองให้ดอี ย่างรอบคอบและ
รับฟั งความเห็นของสานักงานเขตด้วยว่า เส้นทางไหนควรทาหรือไม่ควรทา เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบ
ต่อ วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของประชาชนในบางพื้นที่ เพราะประชาชนไม่ได้มเี ฉพาะกลุ่มที่ขจ่ี กั รยาน จึงควร
คานึงถึงความผาสุกของประชาชนส่วนรวมด้วย
5. การป้ องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ประชุ ม ร่ว มกับ ปลัด กรุ งเทพมหานคร รองปลัด กรุ ง เทพมหานคร
สานักการระบายน้ า สานักการโยธา สานักสิง่ แวดล้อม ผู้อานวยการเขตกลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่ม
กรุงเทพใต้ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร สรุป
ได้ดงั นี้
ปลัดกรุงเทพมหานคร รายงานการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาน้าท่วมในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร โดยสานักการระบายน้าและสานักงานเขต 50 เขต ได้มกี ารดาเนินการเตรียมความ
พร้อมตัง้ แต่หลังจากสิน้ สุดฤดูฝนในปี ทแ่ี ล้ว โดยเริม่ ดาเนินการมาตัง้ แต่เดือนมกราคมดังนี้
1. การลอกท่อระบายน้าซึง่ มีระยะประมาณ 6,000 กิโลเมตรเศษ ดาเนินการได้ 3,000
กิโลเมตรเศษ โดยสานักการระบายน้าและสานักงานเขตดาเนินการเอง และจ้างกรมราชทัณฑ์ดาเนินการ
2. การเปิ ดทางน้าไหลโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับทุกกลุ่มเขตต่อเนื่องตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึง
ปั จจุบนั
ขณะนี้ดาเนินการได้ประมาณร้อยละ 70 แล้วจะดาเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน
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เป็ น
จุดอ่อน
4. สถานีสบู น้าหลัก บ่อสูบน้าหลัก ประตูระบายน้า แนวคันกัน้ น้าประมาณ 600 กว่าแห่ง
ได้เข้าไปดูแลติดตัง้ เครือ่ งสูบน้าเพิม่ เติม ซ่อมบารุงให้ใช้งานได้ตงั ้ แต่ก่อนเดือนเมษายน
5. พร่องน้าในแก้มลิง 25 แห่ง สามารถรับน้าได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร
6. ระบบสูบน้า อุโมงค์ระบายน้าขนาดใหญ่มี 7 แห่งสามารถใช้งานได้ทุกแห่ง
7. มีการพัฒนาศูนย์ป้องกันน้าท่วมเกีย่ วกับระบบข้อมูลทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ เช่น เรดด้าร์ การ
บริหาร
จัดการข้อมูล จุดวัดน้าท่วมในถนน ข้อมูลจุดวัดระดับน้าในคลอง ผิวจราจร สภาวะอากาศ สถานีสบู น้าต่าง ๆ
เพือ่ เป็ นข้อมูลในการสังการต่
่
าง ๆ
8. หน่วย BEST 95 หน่วย (สานักการระบายน้า + สานักงานเขต) มีความพร้อมในการเข้า
ไป
แก้ไขปั ญหาในพืน้ ที่
9. ปลายฤดูฝนมีแผนในการดาเนินการป้ องกันน้าฝน น้าเหนือ น้าทะเลหนุน โดยการดูแนว
ป้ องกันริมแม่น้ าประมาณ 86 กิโลเมตร สร้างแนวป้ องกันน้ าท่วมแล้ว 76 กิโลเมตร ส่วนที่ยงั ก่อสร้าง
ไม่เรียบร้อยใช้กระสอบทรายเรียงเป็ นแนวป้ องกันชัวคราว
่
บางส่วนใช้แนวถนนเดิม
การแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของการระบายน้า สานักการระบายน้าดาเนินการดังนี้
1. ระบบระบายน้าของกรุงเทพมหานคร ท่อระบายน้ามีขนาดเล็กและเก่ารองรับปริมาณ
น้าฝนไม่ได้เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชัวโมง
่ ได้ดาเนินการแก้ไขโดย
1.1 การติดตัง้ เครื่องสูบน้ าตามจุดต่าง ๆ ที่เป็ นจุดอ่อนเพื่อ เร่งระบายน้ าให้ออกสู่คู
คลอง
ได้เร็วยิง่ ขึน้
1.2 การพร่องน้า หากเรดาร์จบั กลุ่มฝนทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีไ่ ด้กจ็ ะพร่องน้าช่วงนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาว่าฝนจะตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครร้อยละ 60 ของพื้นที่ไปจนถึงวัน
จันทร์หน้า
ก็ได้ทาการพร่องน้ าในท่อ คลอง แก้มลิงด้วย เพือ่ เตรียมรองรับปริมาณน้ าฝน ฝนทีต่ กครึง่ ชัวโมงถึ
่
งหนึ่ง
ชัวโมง
่
แรกจะรุนแรงมากทีผ่ า่ นมาฝนตกในช่วงแรก 120 - 130 มิลลิเมตร ก็จะมารวมกันอยูบ่ นถนน ยกตัวอย่าง
บริเวณถนนอโศกมนตรี บริเวณด้านข้างถนนจะสูง เมื่อฝนตกลงมาน้ าก็จะไหลลงมาทีถ่ นน ถนนก็จะเป็ น
เหมือน
คลองจึงได้เร่งสูบน้ าระบายออกไปยังคลองแสนแสบและคลองไผ่สงิ โต ฝนตกครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ 13
มิถุนายน
2558 ก็ได้มกี ารเพิม่ เครือ่ งสูบน้า พอฝนตกหยุดตกน้าก็แห้ง
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เตรีย ม
รถโมบาย ซึ่ ง มีเ ครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าในรถเข้า ไปช่ ว ยแก้ ปั ญ หากรณี ไ ฟดับ ปั จ จุ บ ัน
ประสานงานกับการไฟฟ้ าฯ ก็ได้รบั ความร่วมมือด้วยดี ยกตัวอย่าง เมื่อวานบริเวณหน้าศาลอาญาเกิด
ไฟดับก็ได้ประสานงานไปยังการไฟฟ้ าฯ
การไฟฟ้ าฯ ก็รบี มาแก้ไขให้ใช้เวลา 20 นาทีก็สามารถ
แก้ไขได้ หลังจากนัน้ ก็สามารถระบายน้ าซึ่งท่วมอยู่ประมาณ 200 เมตรสูงประมาณ 20 เซนติเมตรได้
ภายใน 20 นาที
1.4 หลังจากมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย สานักการระบาย
น้า
ได้มกี ารตัง้ ศูนย์ประสานงานและเตือนภัย แก้ไขปั ญหาน้าท่วมกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนทีห่ นึ่ง เป็ นข้อมูลการแจ้งเตือนสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้าท่วม สถานการณ์น้าต่าง ๆ ซึง่ เป็ น
ข้อมูลเบือ้ งต้น ส่วนทีส่ อง ข้อมูลจากกรมชลประทานเกีย่ วกับปริมาณน้าเหนือทีจ่ ะลงมา และข้อมูลฝน
จาก
กรมอุตนิ ิยมวิทยา ข้อมูลจากสานักการระบายน้าและสานักงานเขตเกีย่ วกับระดับน้าในคูคลอง จาก จส. 100
สวพ. 91 และ ข้อมูลทีป่ ระชาชนแจ้งมา ข้อมูลเหล่านี้สง่ มายังศูนย์ฯ แล้วสานักฯ ก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้แจ้ง
ไปยังส่วนต่าง ๆ เช่น วิทยุของ สนน. แจ้งหน่ วยปฏิบตั ิ Line กลุ่ม ทหาร ตารวจ กรมป้ องกันภัย Twiter
เวปไซต์ สานักการระบายน้ า Face book วิทยุอมั ริน ทร์ เพื่อให้ข่าวสารแก่ป ระชาชนว่าบริเวณใดมี
ปั ญหา แจ้งผูบ้ ริหาร กทม. สานักทีเ่ กีย่ วข้อง สานักงานเขต เป็ นต้น รวมถึงหน่วยงานภายนอก เช่น บก.
02 กรมการป้ องกันภัย ตารวจ ทหาร สื่อมวลชน TV ช่อง 3 5 7 9 เมโทร TV เพื่อเป็ นการบูรณาการ
ร่วมกันในการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม ส่วนเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับระบบสูบน้ าสานักการระบายน้ าจะ
เป็ นผูด้ าเนินการเป็ นหลัก
2. ปั ญหาเรือ่ งขยะกีดขวางทางน้า มีมาตรการในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 จัดเจ้าหน้ าที่รกั ษาความสะอาดประจาสถานี สูบน้ า ประตูระบายน้ า และผิว
จราจร
เพือ่ จัดเก็บขยะไม่ให้กดี ขวางทางระบายน้า
2.2 ให้กลุ่มเขตร่วมกันดาเนินการเปิ ดทางน้าไหล จัดเก็บวัชพืช และขยะในคูคลอง
ร่วมกันทุกวันเสาร์
2.3 กาหนดวันทิง้ ของเหลือใช้และขยะชิน้ ใหญ่ ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการระบายน้า
โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมูบ่ า้ นและชุมชนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
2.4 จัดทาแผนรณรงค์รกั ษาความสะอาดและการจัดการขยะในชุมชนไม่ให้มขี ยะ
ตกค้าง
และทัวถึ
่ งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนบุกรุกริมคลอง เพื่อสร้างจิตสานึกและให้เกิดความร่วมมือทิ้งขยะให้
ถูกที่
ไม่ทง้ิ ขยะลงแหล่งน้าสาธารณะและคูคลอง
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รับทราบ
พร้อ มทัง้ ให้ เจ้า หน้ า ที่เทศกิจ เข้ม งวดกวดขัน และตรวจจับ การทิ้ง ขยะลงในที่ส าธารณะ คู คลอง
ทัวกรุ
่ งเทพมหานคร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ควรมีการพร่องน้าในคลองต่างๆ เพือ่ ป้ องกันปั ญหาน้าท่วม และรองรับน้าในช่วงที่
ฝนตกหนักซึง่ อาจจะต้องมีความจาเป็ นในการหยุดการเดินเรือชัวคราวในบางคลอง
่
เช่น คลองแสนแสบ
2. ส านั ก งานเขตต่ า งๆ ต้อ งดู แ ลเรื่อ งขยะ โดยเฉพาะขยะที่ก าจัด ไม่ ไ ด้ เช่ น วัส ดุ
ก่อสร้าง
ทีน่ อน เพราะเป็ นปั ญหาสาคัญในการอุดตันของระบบระบายน้ า จึงต้องหาแนวทางการป้ องกัน และแก้ไข
ปั ญหานี้
3. สานักการระบายน้าต้องไปวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพจริงของการรองรับปริมาณ
น้ าฝนว่า ทีก่ าหนดไว้ว่าฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตรแล้วสามารถระบายน้ าได้ทนั นัน้ จริงๆ แล้ว สามารถ
รองรับปริมาณน้ าฝนได้เท่าไร มีมาตรการแก้ไขอย่างไร ซึง่ อาจเป็ น มาตรการเชิงก่อสร้าง หรือมาตรการ
เชิงบริหารจัดการ เช่น กระจายงบประมาณให้สานักงานเขตต่างๆ ช่วยดาเนินการ ประชุมขอความ
ร่วมมือกับสานักงานเขตเพือ่ แก้ไขปั ญหา ทัง้ ระบบ
4. ในแต่ละพืน้ ทีเ่ ขตเมือ่ มีฝนตกหนัก ควรระดมหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกันรับมือ เช่น
ฝ่ ายเทศกิจมาช่วยอานวยความสะดวกด้านการจราจรด้วย การตาหนิจากประชาชนก็จะได้ลดน้อยลง
5. ยุ ท ธศาสตร์ก ารระบายน้ า ของกรุ ง เทพมหานคร มีจุ ด บกพร่ อ งที่ก ารจัด ล าดับ
ความสาคัญ
ของการบริห ารจัด การ คือ การมุ่ งเน้ น ไปที่ป ลายน้ าโดยการสร้างอุ โมงค์ระบายน้ าเพิ่ม ขึ้น แต่ ไม่ ได้
คานึงถึงต้นน้า และกลางน้า คือระบบการส่งน้าทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ ในอุโมงค์ระบายน้าทีส่ ร้างเสร็จแล้ว
6. สานักการระบายน้าควรจะพิจารณาการจัดลาดับความสาคัญในการใช้งบประมาณ
ยกตัวอย่าง เหตุใดจึงไม่นางบประมาณที่จะสร้างอุโมงค์ระบายน้ าเพิม่ 7 แห่ง ไปสร้างระบบการส่งน้ า
หรือคลองส่งน้าในอุโมงค์ระบายน้า 6 แห่งทีส่ ร้างเสร็จแล้ว ให้ระบบใช้ได้สมบูรณ์เสียก่อน
7. ในการลอกท่อระบายน้า การทางานของกรมราชทัณฑ์จะมีประสิทธิภาพทีส่ งู กว่า
บริษทั เอกชนพอสมควร ดังนัน้ ถ้าสานักงานเขตต่างๆ ต้องการจะลอกท่อระบายน้ าก็ควรใช้บริการของ
กรมราชทัณฑ์ ซึง่ จะประหยัดงบประมาณและทางานได้ดกี ว่าบริษทั เอกชน
6. การรับมอบโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ ง – สมุทรปราการ และ

- 25 ช่ วงหมอชิ ต – สะพานใหม่ – คูคต จากการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศ
ไทย
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับ รองผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวง
กุล) และสานักการจราจรและขนส่ง เพือ่ ร่วมหารือแนวทางการรับมอบโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียวช่วง
แบริง่ – สมุ ท รปราการ และช่ว งหมอชิต – สะพานใหม่ – คูค ต จากการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่ ง
ประเทศไทย สรุปได้ดงั นี้
ความเป็ นมา
- เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ครม. ได้อนุมตั ใิ ห้การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) เป็ นผู้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ าส่ ว นต่ อ ขยายสายสี เ ขีย ว 1. ช่ ว งแบริ่ง –
สมุทรปราการ 2. ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
- เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจร (คจร.) เห็น
ว่า
การบริหารจัดการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ และ ช่วงหมอชิต – สะพาน
ใหม่ – คู ค ต จ าเป็ นต้ อ งให้ เ กิ ด การเชื่ อ มต่ อ กั บ โครงการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
กรุงเทพมหานครทีเ่ ปิ ดให้บริการไปแล้ว เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการเดินทาง

- เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2553 กรุงเทพมหานครได้มหี นังสือเรียนประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้ าสายสีสม้ และสายสีเขียวในส่วนต่อขยาย
ขอรับมอบทัง้ ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ และ ช่วงหมอ
ชิต – สะพานใหม่ โดยกรุงเทพมหานคร จะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเงินลงทุนคืนให้แก่รฐั บาล จากสัญญา
สัมปทานระหว่างปี ท่ี 11 – 30 โดยมีระยะปลอดการชาระหนี้ในช่วง 10 ปี แรกของสัมปทาน
- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 สภากรุงเทพมหานคร ได้มมี ติในคราวสมัยประชุมสามัญ
สมัย
ที่ 2 (ครัง้ ที่ 3) ประจาปี พ.ศ. 2553 เห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานคร ดาเนินการโครงการระบบ
ขนส่ ง มวลชนระบบหลั ก สายหมอชิ ต – ล าลู ก กา และสายแบริ่ ง – บางปู ในพื้ น ที่ น อกเขต
กรุงเทพมหานคร
- เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจร (คจร.)
ได้เห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานครรับมอบการดาเนินการเดินรถโครงการรถไฟฟ้ าส่วนต่อขยาย
สายสีเขียว ช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ และ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
สถานะโครงการในปั จจุบนั (พฤศจิกายน 2558) อยู่ระหว่าง รฟม. ดาเนินการก่อสร้าง
งาน

- 26 โยธา ในส่วนของกรุงเทพมหานครต้องดาเนินการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ า และเครื่องกล งานระบบอาณัติ
สัญญาณ และหาผูบ้ ริหารจัดการเดินรถ
แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ าส่วนต่อขยายสายสีเขียวทีก่ รุงเทพมหานครจะรับมอบ
- ในส่วนระยะทาง 13 กิโลเมตร
จานวน 9 สถานี คือ 1. สถานี ส าโรง 2. สถานี ป่ ูเจ้าสมิงพราย 3. สถานี พิพิธ ภัณ ฑ์
เอราวัณ
4. สถานีโรงเรียนนายเรือ 5. สถานีสมุทรปราการ 6. สถานีศรีนครินทร์ 7. สถานีแพรกษา 8. สถานีสาย
ลวด 9. สถานีเคหะสมุทรปราการ
แนวเส้นทางอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 3 เทศบาล ได้แก่
1. เทศบาลสาโรงเหนือ
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ
3. เทศบาลบางปู
- ในส่วนระยะทาง 19 กิโลเมตร
จานวน 16 สถานี คือ 1. สถานีห้าแยกลาดพร้าว 2. สถานีพหลโยธิน24 3. สถานีรชั
โยธิน
4. สถานีเสนานิคม 5. สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. สถานีกรมป่ าไม้ 7. สถานีบางบัว 8. สถานี
กรมทหารราบที่11 9. สถานีวดั พระศรีมหาธาตุ 10. สถานี อนุ สาวรีย์หลักสี่ 11. สถานี สายหยุด 12.
สถานี สะพานใหม่ 13. สถานี โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช 14. สถานีพิพิธภัณ ฑ์กองทัพ อากาศ 15.
สถานีกม. 25 16. สถานีคคู ต
แนวเส้นทางจานวน 2 สถานี อยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง เทศบาลคูคต จังหวัดปทุมธานี
การดาเนินการของกรุงเทพมหานคร
การดาเนินการของกรุงเทพมหานครในการรับมอบโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงแบ
ริง่ – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จากการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย มีรายละเอียดใน 3 ประเด็นดังนี้
ประเด็นแรก กรุงเทพมหานครได้ทาหนังสือยืนยันว่า เมื่อดาเนินการก่อสร้างไปแล้วทาง
กรุงเทพมหานครขอมีส่วนในการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากเป็ นระบบเดียวกัน โดยได้
แจ้งประเด็นที่เป็ นอุปสรรคคือ ถ้าเป็ นผูด้ าเนินการคนละราย (รฟม.) จะเกิด ปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการเดินทางจะเกิดขึน้ ทัง้ 2 รอยต่อ ซึ่ง คจร. ในสมัยท่านนายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิ ์ รับทราบ
และมีมติใน คจร. ว่าให้กรุงเทพมหานครเป็ นผูเ้ ดินรถหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถึงขณะนี้การก่อสร้าง
ดาเนินการไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนต่อขยายสายใต้จากแบริง่ – สมุทรปราการ ซึง่ มีการเจรจา

- 27 ร่วมกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยของพลอากาศเอก ประจิน จันตอง
่
เป็ นประธาน
ได้เรียก กทม. และ รฟม. มาเจรจา ซึง่ ท่านรัฐมนตรีกเ็ ห็นด้วยทีจ่ ะให้ทาเรื่องมอบหมายหน้าทีก่ ารเดินรถ
ให้เป็ นของกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก ซึ่งถ้าแยกดาเนินการ
กันการเดินทางของประชาชนในส่วนเชื่อมต่อก็จะยุ่งยากขึน้ กรุงเทพมหานครจึงยินดีท่จี ะเข้าไปเป็ นผู้
เดินรถโดยมุ่งเน้นความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเป็ นหลัก
ประเด็นที่สอง เรื่องการใช้งบประมาณซึ่งขณะนี้ กทม. ได้ตงั ้ คณะทางานขึน้ มา 2 ชุด
คื อ 1. คณะกรรมการประเมิ น มู ล ค่ า หนี้ สิ น และทรัพ ย์ สิ น รวมทั ง้ ขัน้ ตอนทางการเงิน และ
การงบประมาณ
2. คณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิคและการเดินรถ ซึง่ ทาง รฟม. มีสญ
ั ญา
ทัง้ หมด 7 ฉบับ โดยกาลังจะดาเนินการในสัญญาฉบับที่ 4 คือสัญญาติดตัง้ ระบบไฟฟ้ า และเครื่องกล
งานระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ ซึง่ ถ้า รฟม. ดาเนินการเองแล้วระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณไม่สามารถเชือ่ มต่อกัน
ได้กบั ส่วนเดิมทีม่ อี ยู่ของกรุงเทพมหานครก็จะเกิดปั ญหาขึน้ ได้ ในเรื่องงบประมาณคณะทางานชุดที่ 2
ได้ศึก ษาแล้ว พบว่ า ส่ ว นที่ รฟม. ลงทุ น งานโครงสร้า งไปเป็ น เงิน 60,000 ล้า นบาท และในส่ ว นที่
กรุงเทพมหานครต้องลงทุนเพื่อให้เดินรถได้ประมาณ 24,000 ล้านบาท เป็ นงานติดตัง้ ระบบอาณั ติ
สัญญาณต่างๆ ทัง้ 2 เส้นทาง ซึง่ กทม. พยายามทีจ่ ะไม่ใช้งบลงทุนของกรุงเทพมหานครทัง้ งบประมาณ
60,000 และ 24,000 ล้า นบาท โดยจะใช้ว ิธีก ารมอบหมายให้บ ริษั ท กรุ ง เทพธนาคม จ ากัด เป็ น
ผูด้ าเนินการหาทุนเพื่อใช้ในการติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณในงบประมาณ 24,000 ล้านบาท ซึ่งบริษทั
กรุงเทพธนาคม ยืนยันว่าสามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเลย ส่วน
งบประมาณค่าก่อสร้างจานวน 60,000 ล้านบาท ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง และ สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ซึ่งได้รบั การยืน ยัน ว่าเงิน จานวน 60,000 ล้านบาทที่ รฟม. ใช้ ในการ
ก่อสร้างโครงการนี้ เป็ นงบประมาณการลงทุนทีก่ ระทรวงการคลังเป็ นผูก้ ใู้ ห้ และมีเงือ่ นไขว่าถ้าโครงการ
นี้สามารถทีจ่ ะมีรายได้เข้ามา จึงให้นาเงินมาชาระแก่กระทรวงการคลังภายหลังได้ ลักษณะนี้จงึ เป็ นหนี้
สาธารณะ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มหี นังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แจ้งว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถคืนหนี้ทงั ้ 60,000 ล้านบาท ได้หลังจากสิน้ สุดสัญญาสัมปทานของ
BTS ในส่วนแรก คือในปี พ.ศ. 2572 หลังจากนัน้ กรุงเทพมหานครจะมีรายได้ปีละกว่า 100,000 ล้าน
บาท ซึง่ เงินจานวนนี้สามารถนามาใช้หนี้เงินกูจ้ านวน 60,000 ล้านบาทได้ ดังนัน้ จะสามารถใช้เงินคืนได้
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2572 เป็ นต้นไป
ประเด็นทีส่ าม เรื่องการบริหารจัดการเดินรถ ในเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อ
ขยายที่ก รุงเทพมหานครด าเนิ น การอยู่ ใช้ห ลัก การว่าเปรีย บเทีย บค่าโดยสารกับ การเดิน ทางของ
ประชาชนใน ทุกรูปแบบแล้วตัง้ ราคาให้ต่ าที่สุด เพื่อประโยชน์ กบั ประชาชนในการเดินทาง เช่น
ค่ า ใช้ จ่ า ยจริง ในการเดิ น ทางในเส้ น ทาง อ่ อ นนุ ช – แบริ่ง อยู่ ท่ี ป ระมาณ 10 บาทเศษ แต่ ท าง

- 28 กรุงเทพมหานครเก็บค่าโดยสารเพียง 10 บาท นัน่ หมายถึงว่ากรุงเทพมหานครออกเงินอุดหนุ นเป็ น
บางส่วน เพราะฉะนัน้ กรุงเทพมหานครต้องเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งเพือ่ ใช้ในการอุดหนุน ซึง่ ประเด็น
นี้เราได้ยนื ยันกับคณะทีท่ าการศึกษาว่าคงดาเนินการลักษณะนี้ในส่วนต่อขยายสายสีเขียวไม่ได้ เพราะ
เป็ นการให้การอุดหนุนนอกพืน้ ที่ จึงต้องหาวิธกี ารลดต้นทุนให้ค่าใช้จ่ายในการเดินรถต่ากว่ารายได้จาก
การเดินรถ จึงขอยืนยันว่าการเดินรถในส่วนต่อขยายจากช่วง แบริง่ – สมุทรปราการ และช่วงหมอ
ชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายตลอดเส้นทาง ทาให้กรุงเทพมหานครไม่ต้อง
ออกเงินอุดหนุนในการเดินรถ ซึง่ หมายถึงว่าไม่ตอ้ งใช้งบประมาณในการเดินรถ
ในเรื่องของเทคนิคนัน้ กรุงเทพมหานครได้เปรียบกว่า รฟม. และจะทาให้โครงการนี้
สามารถเปิ ดเดินรถได้ในเส้น ทางสาย แบริง่ – สาโรง ภายในเดือนธันวาคม 2559 และเมื่อถึงเดือน
มีนาคม 2560 จะสามารถเดินได้ตลอดเส้นทาง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. การที่กรุงเทพมหานครไปดาเนินการนอกเขตและใช้เงินลงทุนจานวนมาก อาจเป็ น
การ
บริห ารงานที่ข ัด ต่ อ เจตนารมณ์ ข องกรุ ง เทพมหานคร และถ้ า เกิด โครงการลัก ษณะอย่ า งนี้ ข้ึน อีก
กรุงเทพมหานครอาจไม่สามารถแบกรับภาระเรือ่ งงบประมาณได้
2. เงินส่วนทีก่ รุงเทพมหานครต้องชดใช้ในค่าก่อสร้างจานวน 60,000 ล้านบาท หลังจาก
ปี
2572 กับส่วนทีต่ อ้ งใช้ในการเดินรถอีก 24,000 ล้านบาท เป็ นงบประมาณจานวนมากทีก่ รุงเทพมหานคร
ต้องรับภาระ ดังนัน้ แผนการหารายได้จากการเดินรถไฟฟ้ าในส่วนต่อขยายสายสีเขียวนี้ตอ้ งชัดเจนและ
ด าเนิ น การให้ ส าเร็ จ ตามแผนการเงิน ที่ ไ ด้ ต ั ง้ ไว้ เพื่ อ จะได้ ไ ม่ เ กิ ด เป็ นปั ญหาด้ า นการเงิน กั บ
กรุงเทพมหานคร
3. โครงการนี้มสี ่วนต่อขยายเข้าไปในพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ เกิดประโยชน์เป็ นความเจริญให้ทอ้ งถิน่ นัน้ ๆ ดังนัน้ หน่ วยงานส่วนท้องถิน่ นัน้ ก็ควร
จะให้การสนับ สนุ นช่วยเหลือ แก่ กรุงเทพมหานครด้วย เพราะฉะนัน้ จึงควรเกิดเป็ น ความร่วมมือ กัน
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกระทรวงมหาดไทยและ 2 จังหวัดดังกล่าว
4. กรุ ง เทพมหานครควรพิ จ ารณา มติ ข อง คจร. และมติ ข อง ครม. ให้ ร อบคอบ
สาระสาคัญคือสิง่ ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ถ้าไม่ถูกต้องจะเกิดเป็ นปั ญหาอุปสรรคกับโครงการ ดังนัน้ ควร
พิจารณามติต่างๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบเพือ่ ความสัมฤทธิ ์ของโครงการ

- 29 5. การพิจารณารับโอนโครงการส่วนต่อขยายนี้ตอ้ งพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากต้อง
ลงทุ นสูง แต่ มีรายได้จากการลงทุ น จากค่าโดยสารเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ ในการบริหารจัดการต้อง
คัดเลือกกรรมการที่มคี วามรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ เพราะว่าจะต้องมาบริหารหนี้และบริหาร
สัญ ญา ที่สาคัญ มากคือการบริหารสัญ ญาหากบริหารผิดพลาด ก็จะทาให้ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดย
อัต โนมัติโดยไม่ ส ามารถหลีก เลี่ย งได้ และส่ง ผลกระทบต่ อ งบประมาณในการบริห ารราชการของ
กรุงเทพมหานคร
6. ในการศึกษาเพื่อ เตรียมการรับ โอนควรต้องมีท่ีป รึก ษา ดังนัน้ ในการเลือกว่าจ้าง
บริษทั ทีป่ รึกษาต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าควรจะมีความโปร่งใสและไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน และควร
ต้องรับผิดชอบหากการให้คาแนะนานัน้ เกิดความผิดพลาดขึน้
7. การมอบโครงการส่วนต่อขยายนี้ให้บริษทั กรุงเทพธนาคม จากัด ซึง่ มีทุนจดทะเบียน
เพีย ง 50 ล้านบาท ถือ ว่าหมิ่น เหม่ ต่ อ กฎหมาย หมิ่น เหม่ ต่ อ กฎหมายธนาคาร หมิ่น เหม่ ต่ อ ความ
รับผิดชอบมาก ดังนัน้ การบริหารงานผู้บริหารต้องมีประสิทธิภาพ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
รอบคอบด้วย
8. ในการท าบัน ทึกข้อตกลงร่ว มกัน (MOU) ควรให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้
รับทราบรายละเอียดด้วย
7. การวางแผนในการแก้ไขปัญหาการจราจรกรณี ที่มีการรือ้ ถอนสะพานข้ามแยก
เกษตร
และแยกรัชโยธิ นเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียวช่วงหมอชิ ต – สะพานใหม่
– คูคต
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกังกองบังคับการตารวจจราจร สานักการจราจรและขนส่ง
สานักการโยธา การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษทั อิตาเลีย่ นไทย เพื่อรับทราบแผน
ในการแก้ไขปั ญ หาจราจรกรณี ท่ีมีการรื้อถอนสะพานข้ามแยกเกษตร และแยกรัชโยธินเพื่อก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
โครงการก่ อ สร้างรถไฟฟ้ าสายสีเขีย วช่ว งหมอชิต - สะพานใหม่ คูค ต ระยะทาง 19
กิโลเมตร
16 สถานี เริม่ ก่อสร้างเชื่อมสถานีหมอชิตอยู่ในแนวถนนพหลโยธินข้ามดอนเมืองโทลเวย์บริเวณแยก
ลาดพร้าว
ไปตามแนวถนนพหลโยธิน ข้ามแยกรัชโยธินเริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 ระยะเวลาสัญญา
1,350 วัน คาดว่าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในการก่อสร้างจะมีงานที่
จะต้อง

- 30 ทาการรื้อถอนสะพานข้ามแยกเกษตรเพราะว่าทับซ้อนกัน และสะพานรัชโยธินซึ่งสะพานรัชโยธินนี้
หลังจาก
ก่ อ สร้างรถไฟฟ้ าเสร็จ แล้ว จะต้อ งสร้ างอุ โมงค์ท างลอดทดแทนในแนวถนนรัช ดาภิเษก ทางแยกที่
เกีย่ วเนื่องนี้จะ
มีการก่อสร้างสะพานลอยโดยใช้โครงสร้างทางวิง่ เฉพาะแยกเกษตรและรัชโยธิน กทม. มีแ นวคิดที่จะ
เพิม่ แยก
อีก 1 แห่งคือแยกเสนาและ รฟม.ก็จะรับดาเนินการต่อไป
แผนการจัดการจราจรช่วงทีร่ อ้ื สะพานข้ามแยกเกษตรและแยกรัชโยธินมีดงั นี้
- บริเวณแยกเกษตรเป็ นจุดที่ได้เริม่ งานแล้วคือรื้อสะพานเหล็กข้ามแยกของเดิมเพื่อ
ก่อสร้างสะพานรถยนต์ซง่ึ เป็ นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโครงสร้างระบบรถไฟฟ้ าสายสีเขียวเหนือสะพาน
ข้ามแยกเกษตร ความยาว 1,400 เมตร เป็ นสะพานเหล็ก เมือ่ รือ้ สะพานเหล็กแล้วจะสร้างเป็ นสะพาน ค.
ส.ล. แทน เริม่ รื้อตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2558 คาดว่าแล้วเสร็จ 8 – 10 พฤษภาคม 2559 แล้วเริม่
ก่อสร้างโครงสร้างส่วนที่เป็ นเสาใช้เวลาก่อสร้าง 8 เดือน สร้างสถานีรถไฟฟ้ า และเริม่ ก่อสร้างสะพาน
ข้ามแยกเกษตรตัวใหม่ใช้เวลา 12 เดือนประมาณเดือนธันวาคม 2560 สะพานข้ามแยกเกษตรตัวใหม่ก็
จะเปิ ดใช้ได้ การรือ้ สะพานข้ามแยกเกษตรนี้มแี ผนในการจัดการจราจรซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากกองบังคับ
การตารวจจราจรแล้วคือ ช่วงทีท่ าการรือ้ ถอนได้ทารัว้ ปิ ดล้อมไว้ และให้เส้นทางรถวิง่ ทัง้ ขาออกและขา
เข้า 2 ช่องจราจร ส่วนบริเวณสี่แยกเกษตรยังสามารถเลี้ยวได้และมีช่องให้รถเลี้ยวได้อีก 2 จุด คือ
บริเวณพหลโยธิน 34 และบริเวณปากซอยเสนานิคม 1 ช่วงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกี ารมอบ
ปริญญาบัตรทางบริษทั ก็ได้เร่งรัดการรือ้ ถอนสะพานบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ และคืนพื้นที่ก่อนที่จะ
เข้ารือ้ โดยมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางลัด เส้นทางเลีย่ งออกจากพืน้ ทีก่ ่อสร้างโดยให้ไปใช้ถนนวิภาวดี
รวมทัง้ จุดแยกถนนทีต่ งั ้ ฉากกับถนนพหลโยธินก็ยงั ใช้การได้ เช่น ถนนรัชดา ถนนงามวงศ์วาน ต่อเชื่อม
ไปยังถนนประเสริฐมนูกจิ ส่วนขาเข้าได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถนนวิภาวดีเป็ นหลัก ส่วนผูท้ ม่ี ภี ูม ิลาเนาอยู่
ในบริเวณนัน้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางเลีย่ งไปยังถนนประเสริฐมนูกจิ พหลโยธิน 34 เสนานิคม 1,
2 ออกไปยังถนนพหลโยธินทีอ่ ยู่ใกล้กบั ถนนรัชดา ลาดปลาเค้าโดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านใบปลิว โชเชีย่
ลต่าง ๆ และวิทยุดว้ ย ความคืบหน้าการรือ้ สะพานได้รอ้ ยละ 60 ช่วงยากการรือ้ คอนกรีตได้ดาเนินการ
แล้ว ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็ นการรือ้ โครงสร้างขนาดใหญ่จะเร่งรัดดาเนินการคาดว่าแล้วเสร็จต้น
เดือนพฤศจิกายนนี้
- บริเวณแยกรัชโยธินเป็ นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโครงสร้างระบบรถไฟฟ้ าแต่จะสร้าง
เป็ นอุ โมงค์แ ทนอุ โมงค์ร ชั โยธิน ที่จ ะสร้า งแทนสะพานข้า มแยกรัช โยธิน อยู่ในแนวทิศ ตะวัน ออก ตะวันตก ความยาว 1 กิโลเมตร ลึกจากผิวดินประมาณ 7.50 เมตร ความกว้างประมาณ 16.80 เมตร
ขนาด 4 ช่องจราจร เริม่ จากบริเวณเลยธนาคารไทยพาณิชย์ไปเล็กน้อย เป็ นอุโมงค์เปิ ด ปั ญหาอุปสรรค

- 31 ของการก่อสร้างคือระบบสาธารณูปโภคทัง้ ไฟฟ้ า ประปา ระบบสือ่ สาร สิง่ ทีจ่ ะต้องดาเนินการอันดับแรก
คือการรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคให้ออ้ มเบีย่ งเป็ นรูปตัวยูทงั ้ 2 ด้าน ทีย่ ากทีส่ ุดคือบริเวณหัวมุมรัชโยธินฝั ง่
เมเจอร์เนื่องจากมีสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และท่อระบบบาบัดน้ าเสีย ใช้เวลารือ้ ย้ายประมาณ 8 เดือน
ครึง่ และใช้เวลารื้อสะพาน 3 เดือนครึง่ แล้วเริม่ ก่อสร้างในปี 2560 คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี 2562 ใช้
เวลารือ้ ย้ายสาธารณูปโภคประมาณ 33 เดือน การทางานตามสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าเริม่
จากการรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคทีท่ างเท้า ปิ ดล้อมทางเท้า ปรับทางเท้าเพื่อเป็ นผิวจราจรเพิม่ เติมโดยเริม่
ทีฝ่ ั ง่ เมเจอร์ และจันทรเกษม จากนัน้ จะรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคโดยดาเนินการทีละช่องจราจร ทยอยคืนผิว
จราจรแล้วทาช่องต่อไปทัง้ 4 ทิศทางสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ จากการประเมินแล้วพบว่าใช้เวลา
มากส่วนทีย่ ากทีส่ ุดคือฝั ง่ เมเจอร์ซ่งึ มีระบบบาบัดน้ าเสียบริเวณนี้ใช้เวลาประมาณ 15 เดือน ด้านอื่น ๆ
จะใช้เวลาน้อยกว่า โดยได้เสนอแผนในการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้
ข้อเสนอที่ 1 บริเวณแยกธนาคารไทยพาณิชย์หากผูร้ บั จ้างระดมกาลังและอุปกรณ์เร่งรัด
ดาเนินการโดยปิ ดการจราจร 100 % ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนครึง่ เส้นทางจราจรทีจ่ ะต้องเปลีย่ นไปคือ
จากถนนพหลโยธินขาเข้าจะเลีย้ วขวาไม่ได้จะต้องเลีย้ วซ้ายเข้ารัชดาไปกลับรถทีแ่ ยกลาดพร้าว รถทีจ่ ะ
เลีย้ วซ้ายได้รบั คาแนะนาให้ขอใช้พน้ื ทีข่ องธนาคารไทยพาณิชย์บริษทั ฯ ได้ประสานแล้วธนาคารยินดีให้
ความร่วมมือเมื่อรือ้ ย้ายแล้วเสร็จก็จะคืนพืน้ ที่เลย จากนัน้ ก็จะมารือ้ ย้ายฝั ง่ เมเจอร์ซ่งึ ใช้เวลานานถึง 14
เดือน เส้นทางหลีกเลีย่ งคือรถเลี้ยวซ้ายทีซ่ อยรัชดา 36 ส่วนรถทีจ่ ะเลี้ยวขวาให้ขา้ มสะพานไปก่อน ไป
กลับรถทีแ่ ยกลาดพร้าว แล้วมาเลี้ยวซ้ายตรงมุม สน.พหลโยธิน ใช้เวลา 4 เดือน ถัดไปก็จะไปปิ ดหน้า
สน.พหลโยธิน 100 % ใช้เวลา 2 เดือนครึง่ ต้องปิ ดทีล่ ะแยกใช้เวลารวม 11 เดือน
ข้อเสนอที่ 2 คล้ายกับข้อเสนอที่ 1 แต่ได้รวมเป็ นปิ ดการจราจร 100 เปอร์เซ็นต์ ทีละ 2
แยก เริม่ จากปิ ดบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์และตึกช้างเส้นทางหลีกเลีย่ งการจราจรเหมือนกับข้อเสนอ
ที่ 1 ข้อเสนอที่ 2 นี้ใช้เวลารวม 4 เดือน
ข้อเสนอที่ 3 จะลดเวลาการปิ ดช่องจราจร เป็ นการปิ ด 4 มุมพร้อมกันใช้เวลาในการรือ้
ย้ายสาธารณูปโภคนานทีส่ ุดทีฝ่ ั ง่ เมเจอร์ 14 เดือนหลังจากนัน้ หากเข้าพืน้ ทีพ่ ร้อมกันจะคืนพืน้ ที่ 3 มุมที่
เหลือภายใน 2 เดือนครึ่ง ซึ่งใช้เวลาน้ อยที่สุด เส้นทางจราจรจะเหมือนกับข้อเสนออื่น ๆ โดยบริษัท
อิตาเลีย่ นไทย จากัด จะเร่งระดมกาลังและอุปกรณ์ในการดาเนินการให้เต็มที่
ในเบื้องต้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สาเภาพล) ได้เชิญ รฟม.
บริษัทผู้รบั จ้างและสานักการโยธาไปร่วมประชุมเพื่อกาชับเรื่องการแก้ไขปั ญหาจราจรในบริเวณที่จะ
ดาเนินโครงการเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนน้อยทีส่ ดุ
ในส่วนของกองบังคับการตารวจจราจรก็มกี ารประชุมร่วมกับ รฟม. บริษทั ผูร้ บั จ้างอย่าง
ใกล้ชดิ กรณีมกี ารรือ้ สะพานข้ามแยกเกษตร ซึง่ ในช่วงแรกก็มปี ั ญหาพอสมควร เพราะมีความไม่เข้าใจ

- 32 ว่าเมื่อ มีก ารประชุ ม ร่ ว มกัน แล้ว คิด ว่าได้รบั อนุ ม ตั ิแล้ว ก็ไปด าเนิ น การเลย ต่ อ มาก็ม าปรับ ระบบกัน
เนื่องจากในการดาเนินการจะต้องมีการออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเป็ นคาสังทางปกครอง
่
ให้ประชาชนได้รบั ทราบ หลังจากหารือกันแล้วก็ได้เร่งออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรในจุดต่ าง ๆ
ตัง้ แต่ช่วงหัวถนนเป็ นต้นไป ช่วงแยกเกษตรจะมีปัญหาได้รบั ผลกระทบรถติดเช้า – เย็น รวมถึงจุดที่มี
น้าท่วมขัง ช่วงทีผ่ ่านมา 2 – 3 ปี มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายต่าง ๆ มีการขุดดินขึน้ มา พอฝนตกดินก็
ลงไปในท่อทาให้อุดตันน้ าท่วมขังเร็วขึน้ ปี ทแ่ี ล้วมีน้ าท่วมขังจานวน 100 จุดเศษปี น้ี มี 300 จุดเศษ จุดที่
มีความรุนแรงเพิม่ จากจานวน 20 จุดเป็ น 80 จุด ควรมีการสังคายนา บริษัทผู้รบั จ้างและ กทม. ควร
ร่วมกันดาเนินการ ในส่วนของการรือ้ สะพานข้ามแยกเกษตร ช่วงแรกมีปัญหาการจราจรมาก ต่อมาก็
เบาบางลงเมื่อมีการแก้ปัญหาร่วมกัน ระหว่าง รฟม. และบริษทั ผูร้ บั จ้ าง แต่กม็ ปี ระเด็นพอปิ ดกัน้ จะไม่มี
จุดกลับรถทาให้ประชาชนต้องไปกลับรถไกลถึงสะพานใหม่ รฟม. วิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาจราจร
อย่ างต่ อ เนื่ อ งและมีก ารพิจ ารณาสร้า งจุ ด กลับ รถในถนนรัช ดาบริเวณหน้ าศาลอาญา ซึ่ง เป็ น จุ ด ที่
เหมาะสม ประกอบกับการเปิ ดจุดกลับรถหลักในถนนวงแหวนซึง่ ใช้เป็ นทางหลักในการระบายการจราจร
อาจจะทาให้เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงได้งา่ ยขึน้ จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้การก่อสร้างมีผลกระทบ
ต่อประชาชนน้อยทีส่ ดุ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ในระหว่างการก่อสร้าง แบริเออร์ต่าง ๆ ควรมีไฟแสงสว่างให้เพียงพอเพือ่ ไม่ให้เกิด
อุบตั เิ หตุ
2. ควรมีรถให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วน
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการดาเนินงานเพือ่ จะได้เป็ นข้อมูลใน
การวาง
แผนการเดินทาง

