
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า  

ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2558 
 

 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  ๑ (ครัง้ที่  1) เมื่อวันพุธที่  8 ตุลาคม ๒๕๕7 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 คนดงันี้   

๑. นายฉตัรชยั          พรหมเลศิ ประธานกรรมการ       
๒. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์    งว่นบรรจง รองประธานกรรมการ   
๓. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา กรรมการ  
๔. นายอภริตัน์   ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการ  
5. นายสมบูรณ์ มว่งกล ่า กรรมการและเลขานุการ 

 ต่อมานายสมบรูณ์ ม่วงกล ่า ไดข้อลาออก ท าใหต้ าแหน่งกรรมการและเลขานุการ วา่งลง ใน
คราว 

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนั
พธุที ่ 

7 ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุมไดล้งมตติัง้ เรอืโทวารนิทร ์เดชเจรญิ เป็นกรรมการแทน 
 ในคราวประชมุคณะกรรมการการจราจร ขนสง่และการระบายน ้า ครัง้ที ่11/2558 เมือ่วนัพุธที ่ 
7 ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุมไดล้งมตเิลอืก นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 

1. คณะอนุกรรมการดา้นการระบายน ้า โดยมหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา ตรวจสอบ รบัทราบปัญหา 
อุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร 

2. คณะอนุกรรมการดา้นการจราจรและขนสง่ โดยมหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา ตรวจสอบ รบัทราบ 
ปัญหาอุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นจราจรและขนสง่ของกรุงเทพมหานคร 
 

ผูช่้วยเลขานุการ 
๑. นางสดุา ชนิวงษ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นายชยัวุฒ ิ แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 1. ติดตามผลการด าเนินงานของส านักการระบายน ้า 
             คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการระบายน ้า เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานของส านัก
การระบายน ้า เพีอ่รบัทราบรายละเอยีด สภาพขอ้เทจ็จรงิ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการโครงการต่างๆ 
สรุปไดด้งันี้ 

1.1  การจดัการระบายน ้าสถานท่ีส าคญั เช่น พระราชวงั พระต าหนัก พระท่ีนัง่  
  เขตพระราชฐานทีก่รุงเทพมหานครดแูลรบัผดิชอบไดแ้ก่ 
   
  1. พระบรมมหาราชวงั 
  2. เขตพระราชฐานวงัสวนจติรลดา 
  3. เขตพระราชฐานวงัทววีฒันา 
  4. เขตพระราชฐานวงัศุโขทยั 
  5. เขตพระราชฐานพระต าหนกัทีป่ระทบัหน่วยบนิเดโชชยั 3 
  6. เขตพระราชฐานพระทีน่ัง่อมัพรสถาน 
  7. เขตพระราชฐานวงัสวนกุหลาบ 
  8. เขตพระราชฐานพืน้ทีค่วบคุมในพระองค ์904 
 

- สาเหตุหลกัของปัญหาน ้าทว่มขงัเกดิขึน้เนื่องจากฝนทีต่กมปีรมิาณมากเกนิกวา่ 60 มลิลเิมตร/
ชัว่โมง 
การแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มในเขตพระราชฐาน และเกาะรตันโกสนิทร ์รวมทัง้สถานที่
ราชการ 

ทีส่ าคญั  
 - ส านักการระบายน ้า พฒันาขดีความสามารถของระบบระบายน ้าเดมิทีม่อียู่โดยการใช้

พืน้ทีปิ่ดลอ้ม และจะปรบัปรุงท่อระบายน ้าใหม้ขีนาดใหญ่ ใชบ้่อสบูน ้าในการสบูระบายน ้าลงสู่คลองสาย
หลกั และในพืน้ทีแ่อ่งกระทะจะใชก้ารสบูสง่ชว่ยในการระบายน ้า 
  -  ปัจจุบนัส านักการระบายน ้า พฒันาพื้นที่บรหิารจดัการน ้าแล้ว จ านวน 24 พื้นที่  ซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ทีเ่ขตพระราชฐานทัง้หมด ยกเวน้ วงัทววีฒันา ซึง่ใชร้ะบบปิดลอ้มยอ่ยในตวัเอง 

แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
  ส านกัการระบายน ้า ออกแบบก่อสรา้งระบบระบายน ้าในเขตพระราชฐานและพืน้ที่
ภายนอกโดยรอบประกอบดว้ย 
  - ปรบัปรุงระบบทอ่ระบายน ้า และบ่อสบูน ้า 
  - ปรบัปรุงสถานีสบูน ้า และขดุลอกคคูลอง 
  - ก่อสรา้งแนวป้องกนัชัว่คราว ดว้ยการวางกระสอบทรายและแนวป้องกนัน ้าส าเรจ็รปู 
เพือ่ป้องกนัมใิหน้ ้าจากภายนอกเขา้ท าความเสยีหายในเขตพระราชฐาน 



- 3 - 
 

  แนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มบรเิวณพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทร ์
  บรเิวณพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทร ์ระบบระบายน ้าสว่นใหญ่เป็นรางระบายน ้ารปูตวัย ูขนาด 
0.4 ถงึ 0.6 เมตร ซึง่มขีนาดไม่เพยีงพอต่อการระบายน ้าฝนทีม่ปีรมิาณมากเกนิกวา่ 60 มลิลเิมตร/ชัว่โมง 
  การด าเนินการแกไ้ข 
  - ส านกัการระบายน ้า ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าชัว่คราวเพิม่ทีท่า่ราชวรดษิฐแ์ละทีบ่รเิวณท่า
ชา้ง เพือ่แกไ้ขปัญหาในระยะสัน้ ปัจจุบนัด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
  - มแีผนปรบัปรุงบ่อรวบรวมน ้าเสยีบรเิวณรมิคลองหลอดเป็นบ่อสบูน ้า คาดวา่จะแลว้
เสรจ็ก่อนฤดฝูนปี 2558 
  - มแีผนปรบัปรุงระบบระบายน ้าในบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร ์ซึง่ตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการเกาะรตันโกสนิทรก์่อน 
 

  แนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มภายในบรเิวณวดัพระศรรีตันศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวงั 
  บรเิวณวดัพระศรรีตันศาสดารามและพระบรมมหาราชวงัเป็นลานคอนกรตีปดูว้ยหนิ
กาบ ซึง่เป็นวสัดุทบึน ้า ประกอบกบัรางระบายน ้าภายในมขีนาดเลก็ ทอ่ระบายน ้าทีร่ะบายน ้าจากภายในวดัพระ
ศรรีตันศาสดาราม มแีนวรอ้ยสายไฟใตด้นิและทอ่รอ้ยสายโทรศพัทใ์ตด้นิ กดีขวางท าใหร้ะบายย ้าออกไดช้า้ 
  การด าเนินการแกไ้ข 

- ส านกัการระบายน ้า ด าเนินการขยายบอ่พกัในบรเิวณประตมูณีนพรตัน์ ใกลก้บัจุดที ่
ทอ่ระบายน ้าตดักบัแนวสาธารณูปโภคใตด้นิดงักล่าว จ านวน 2 บ่อ  

- ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าขนาดเลก็เพิม่ทีป่ระตูวเิศษไชยศร ีพบวา่สามารถชว่ยแกไ้ขปัญหา
น ้าทว่ม 

ขงัทีร่อการระบายในบรเิวณดงักล่าวไดผ้ลเป็นอย่างด ี
  - อยูร่ะหวา่งการขออนุญาตปรบัปรุงบ่อสบูน ้าทีป่ระตูวเิศษไชยศรใีหเ้ป็นบ่อสบูน ้าถาวร  
คาดวา่จะแลว้เสรจ็ก่อนฤดฝูนปี 2558    
  

 1.2 อโุมงคร์ะบายน ้า 
                     อุโมงคร์ะบายน ้าทีก่่อสรา้งไปแลว้จ านวน 7 แห่ง ความยาวรวมประมาณ 19 กโิลเมตร 
ประสทิธภิาพการระบายน ้ารวม 155.50 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีขนาดอุโมงคต์ัง้แต่ 1 - 5 เมตร คอื

อุโมงค ์
ระบายน ้าต่างๆ ดงันี้   

 1. อุโมงคร์ะบายน ้าซอยสุขมุวทิ 26 
 2. อุโมงคร์ะบายน ้าคลองเปรมประชากร 

 3. อุโมงคร์ะบายน ้าพืน้ทีเ่ขตพญาไท 
 4. อุโมงคร์ะบายน ้าซอยสุขมุวทิ 36 

 5. อุโมงคร์ะบายน ้าซอยสุขมุวทิ 42 
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6. อุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึมกักะสนัลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา 
7. อุโมงคร์ะบายน ้าคลองแสนแสบและคลองลาดพรา้วลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา 
มแีผนทีจ่ะก่อสรา้งเพิม่เตมิอกี 6 แหง่ ด าเนินการในปี 2557 - 2564 ความยาวรวม 40.28 

กโิลเมตร ประสทิธภิาพการระบายน ้ารวม 360 ลบ.ม.ตอ่วนิาท ีคอื อุโมงคร์ะบายน ้าต่างๆ ดงันี้   
1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้ าใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น ้ า

เจา้พระยา  
อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2559 

2. โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึหนองบอนสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา ไดร้บัจดัสรร 
งบประมาณปี 2558 แลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัหาผูร้บัจา้ง คาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งภายในปี 2558 และ
จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2562 

3. โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าคลองเปรมประชากร จากคลองบางบวัลงสูแ่ม่น ้า 
เจา้พระยา ขณะนี้ออกแบบเบือ้งตน้แลว้เสรจ็ อยูร่ะหวา่งประสานเพือ่ขอใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งสถานีสบูน ้า 

4. โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าดา้นตะวนัออกเชือ่มต่อคลองระบายน ้าสวุรรณภมู ิ 
อยูร่ะหวา่งเตรยีมการศกึษาความเหมาะสม 

5. โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าคลองทววีฒันาบรเิวณคอขวด ออกแบบแลว้เสรจ็  
อยูร่ะหวา่งขอจดัสรรงบประมาณปี 2559 มาด าเนินการ คาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งภายในปี 2559 และจะแลว้
เสรจ็ภายในปี 2562 

6. โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าคลองพระยาราชมนตร ีจากคลองภาษเีจรญิ 
ถงึคลองสนามชยั อยูร่ะหวา่งเตรยีมศกึษาความเหมาะสมของโครงการ คาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งภายในปี 
2560 และจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 
 
 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
ในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้า ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ก่อนที่จะ

ก่อสรา้ง 
ควรมกีารศกึษารายละเอยีดก่อนด าเนินการ พรอ้มทัง้ควรมรีะบบสง่น ้าทีม่ปีระสทิธภิาพในการสง่น ้าจากจุด
ที่     น ้ าท่วมไปสู่อุโมงค์ เพื่อให้อุโมงค์ระบายน ้ าสามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพและคุ้มค่ากับ
งบประมาณทีล่งทุนเป็นจ านวนมาก   
 

1.3 โครงการแก้มลิง 

        พืน้ทีร่องรบัน ้าและเกบ็กกัน ้า (แกม้ลงิ) 
- ฝัง่ธนบุร ีม ี2 แหง่ มปีรมิาตรเกบ็กกัน ้าประมาณ 6.01 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  
- ฝัง่พระนคร ม ี23 แห่ง มปีรมิาตรเกบ็กกัน ้าประมาณ 7.03 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
รวมทัง้สิน้ 25 แห่ง 



- 5 - 
 

- มปีรมิาตรเกบ็กกัน ้ารวมประมาณ 13.04 ลา้น ลบ.ม. 
ก าลงัจดัหาเพิม่เตมิอกีภายใน 1 - 2 ปี จ านวน 4 แห่ง  มปีรมิาตรเกบ็กกัน ้ารวมประมาณ 

0.37ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
 

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 ส านักการระบายน ้า ควรคดิต่อยอด เนื่องจากพื้นที่แก้มลงิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดนิของทาง
ราชการ หรอืเอกชนกจ็ะมกีารขึน้ทะเบยีนไวโ้ดยใชม้ต ิครม. ดงันัน้ในบ่อดนิใหญ่ๆ ในหลายพืน้ที ่จงึควร
น าบ่อดนิเหล่านัน้มาพฒันาเป็นพื้นที่แก้มลงิเพิม่เตมิ หรอืการใช้มาตรการทางผงัเมอืงเขา้มาช่วยในการสงวน
พืน้ทีร่องรบัน ้าและ เกบ็กกัน ้า 
 

 1.4 การก าจดัผกัตบชวา 
        คคูลองในกรุงเทพมหานครมทีัง้หมด 1,682 คลอง ส านกัการระบายน ้าดแูลรบัผดิชอบ 218 
คลอง ส านักงานเขตดูแลรบัผดิชอบ 1,464 คลอง ปัญหาผกัตบชวาส่วนใหญ่จะเกิดบรเิวณพื้นที่ฝัง่
ตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ยกตวัอย่าง เขตหนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั  ประเวศ ส่วนพื้นที่ฝัง่
ธนบุรจีะเป็นพืน้ทีร่อยต่อระหว่างจงัหวดันนทบุร ีเช่น คลองมหาสวสัดิ ์ส่วนการก าจดัผกัตบชวา ส านัก
การระบายน ้าจะมแีผนงานทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 1. คลองสายหลกัทีด่แูลทุกวนั มเีจา้หน้าทีแ่ละเรอืเกบ็
ขยะ วชัพชืทางน ้า      2. ส่วนคลองอื่นๆ มเีจา้หน้าทีพ่รอ้มเครื่องทุ่นแรง จะใชเ้ป็นวงรอบในการเขา้ไป
ดูแล โดยด าเนินการ 3 - 4 รอบต่อปี ในแผนทีป่ฏบิตักิารทุกปี นอกจากมแีผนเรื่องการเปิดทางน ้าไหล
แลว้ ยงัมแีผนการขุดลอกคูคลอง ซึ่งการขุดลอกคูคลองส่วนใหญ่จะใชว้ธิกีารจา้งเหมาใหเ้อกชนเขา้มา
ด าเนินการ ซึ่งการขุดลอกคูคลองในบางปีจะไม่ครบตามแผนที่ตัง้ไว้ เนื่ องจากงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครมจี ากดั 

 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
การก าจดัผกัตบชวายงัไม่มเีทคโนโลยหีรอืวธิกีารก าจดัทีส่ าเรจ็รปูและยัง่ยนื จงึตอ้งแกไ้ข

ปัญหาโดยการบรหิารจดัการจากการท างาน โดยการเพิม่รอบในการจดัเกบ็ เพราะในปัจจุบนัตารางการ
จดัเกบ็ผกัตบชวาในบางคลองมรีะยะเวลาที่ห่างเกนิไป จนเรอืไม่สามารถสญัจรผ่านได้อย่างสะดวก จงึ
ควรเพิม่ตารางการจดัเกบ็ผกัตบชวาใหม้คีวามถีม่ากยิง่ขึน้  

 

1.5 โครงการบ าบดัน ้าเสีย 
 โครงการบ าบดัน ้าเสยี จะด าเนินการตามแผนแม่บทการจดัการน ้าเสยีของ กทม. จาก
การศกึษาและเสนอแนะโดย JICA โดยแผนแม่บทฉบบัแรก เริม่ตัง้แต่เมือ่ปี พ.ศ. 2524 จะแบ่งพืน้ที่
ออกเป็น 10 พืน้ที ่ และมกีารทบทวนแผนแม่บทต่อมาในฉบบัทีส่อง คอืในปี พ.ศ. 2542 และแผนแม่บท
ในปัจจุบนัคอื ในปี พ.ศ. 2554 จะแบ่งพืน้ทีบ่ าบดัน ้าเสยีออกเป็นทัง้หมด 27 พืน้ที ่ระยะเวลาด าเนินการ 
30 ปี สิน้สดุแผนแมบ่ทในปี 2585 ซึง่โรงบ าบดัน ้าเสยีทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจุบนัมทีัง้หมด 8 แห่ง ดงัต่อไปนี้ 

1. โรงควบคุมคุณภาพน ้าสีพ่ระยา 
2. โรงควบคุมคุณภาพน ้ารตันโกสนิทร ์
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3. โรงควบคุมคุณภาพน ้าชอ่งนนทร ี
4. โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม 
5. โรงควบคุมคุณภาพน ้าทุง่ครุ 
6. โรงควบคุมคุณภาพน ้าดนิแดง 
7. โรงควบคุมคุณภาพน ้าจตุจกัร 
8. ศนูยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อ 
ซึง่ทัง้ 8 แห่งสามารถบ าบดัน ้าเสยีไดป้ระมาณ 44 - 45 เปอรเ์ซน็ต ์ของปรมิาณน ้าประปา 

ทีเ่กดิขึน้ในปี 2556  
โดยโครงการบ าบดัน ้าเสยีทีศ่กึษาและเสนอแนะโดย JICA ซึง่ทาง JICA ไดจ้ดักลุ่มตาม

การพฒันาของเมอืง และความสกปรกของแหล่งน ้า แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื 
- โครงการบ าบดัน ้าเสยีระยะสัน้ จะประกอบดว้ยโครงการมนีบุร ีธนบุร ีคลองเตย  

บงึหนองบอน จะแลว้เสรจ็ในปี 2565  

- โครงการบ าบดัน ้าเสยีระยะกลาง จะประกอบดว้ยโครงการ ทุ่งครุเหนือ วงัทองหลาง  
ดอนเมอืง ลาดพรา้ว จอมทอง และตลิง่ชนั จะแลว้เสรจ็ในปี 2575 

- โครงการบ าบดัน ้าเสยีระยะยาว จะประกอบดว้ยโครงการบงึกุ่ม สายไหม ลาดกระบงั 1 
ลาดกระบงั 2  ลาดกระบงั 3  คลองสามวา  หนองจอก 1  หนองจอก 2จะแลว้เสรจ็ในปี 2585  

ซึง่ถา้โครงการทัง้หมดแลว้เสรจ็จะสามารถบ าบดัน ้าเสยีไดป้ระมาณ 96.81 เปอรเ์ซน็ต ์
ของปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้  
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ปัจจุบนันี้ระบบบ าบดัน ้าเสยีทีส่ านักการระบายน ้าด าเนินการเป็นระบบใหญ่ และมบีรษิทั

เขา้มาน าเสนอเทคโนโลยใีนการจดัการน ้าเสยีมากมาย ดงันัน้จงึอาจเป็นโอกาสทีด่ทีีส่ านกัการระบายน ้า 
จะท าใหก้รุงเทพมหานครเกดิคลองสวยน ้าใสได ้
 

 1.6 การเกบ็ค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสีย  

  - กทม. ไดต้ราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่งการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี พ.ศ. 
2547 
  - โดยมแีนวทางตามหลกัสากล “ผูใ้ดก่อมลภาวะ ผูน้ัน้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการ
บ าบดัมลภาวะนัน้”  
  ความจ าเป็นทีก่รุงเทพมหานครตอ้งจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมบ าบดัน ้าเสยี 

1. กรุงเทพมหานครตอ้งใชจ้่ายงบประมาณจ านวนมาก ในการเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีอย่าง 
ต่อเนื่อง 

2. หากกรุงเทพมหานครสามารถจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีได ้กรุงเทพมหานครจะ
ลด 
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คา่ใชจ้่ายการเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีไดบ้า้ง และน างบประมาณในสว่นนี้ไปใชพ้ฒันาปรบัปรุงคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของประชาชน  
 

ความกา้วหน้าการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี 
1. จดัท าโครงการพฒันาระบบงานคอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี 

เสรจ็ 
เมือ่วนัที ่12 ตุลาคม 2549  

2. เสนอร่างบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่ง กรุงเทพมหานคร กบั การประปานครหลวง วา่ดว้ยความ 
รว่มมอืการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี ใหป้ลดักรุงเทพมหานครเพือ่พจิาณาขอความเหน็ชอบ ผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2550 ซึง่ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ยงัมไิดล้งนามรา่งบนัทกึขอ้ตกลงฯ 
เนื่องจากไม่เหน็ดว้ยกบัการแยกใบแจง้หนี้คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี กบั คา่น ้าประปา เพราะจะท าใหไ้ม่
สามารถจดัเกบ็ได ้

3. จากการประสานกบัการประปานครหลวง พบวา่การประปานครหลวงไม่เหน็ดว้ย 
เนื่องจาก 

การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีรวมกบัคา่น ้าประปาจะท าใหม้ผีลกระทบต่อการจดัเกบ็คา่น ้าประปา 
เพราะการประปานครหลวง เกรงวา่ ผูใ้ชน้ ้าอาจไม่ยอมจ่ายในสว่นของคา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี จะท าให้
ระบบการช าระหนี้ตามใบเสรจ็รบัเงนิเกดิความยุ่งยาก  
 

   การวเิคราะหท์างเลอืกในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี 
- ทางเลอืกที ่1 ใหก้ารประปานครหลวงจดัเกบ็ให ้(รวมบลิ) ซึง่การประปานครหลวงไม่

ยอมรบั 
 ขอ้ด ีประหยดังบประมาณกรุงเทพมหานครในการช าระคา่ขอ้มลู คา่พมิพใ์บแจง้หนี้        

พมิพใ์บเสรจ็ ประมาณ 5.885 บาท/ฉบบั/เดอืน มาตรการลงโทษผูไ้มช่ าระคา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีทีม่ี
ประสทิธภิาพ โดยวธิตีดัน ้าประปา โอกาสไดร้บัช าระคา่ธรรมเนียมมสีงูกวา่ เพราะมอี านาจทางกฎหมาย  
   ขอ้เสยี แกไ้ขกฎหมายการประปานครหลวงใชร้ะยะเวลานาน เหน็ผลส าเรจ็ยาก เพราะ
การประปานครหลวง ไม่ยอมรบัในการแกก้ฎหมายฯ ซึง่กระทบต่อการจดัเกบ็คา่น ้าประปา  

- ทางเลอืกที ่2 กรุงเทพมหานครจดัเกบ็เอง (แยกบลิ) 
 ขอ้ด ีมคีวามเป็นไปไดส้งูกวา่เพราะมกีฎหมายรองรบัอยูแ่ลว้สามารถด าเนินการเป็น
ผลส าเรจ็ 

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด การท า MOU กบัการประปานครหลวง ท าไดง้า่ยกวา่เพราะการประปานคร
หลวง ยอมรบัวธินีี้ แต่กรุงเทพมหานครตอ้งลงนาม MOU กบัการประปานครหลวง การประปานครหลวง
จงึยอมรบัแลกเปลีย่นขอ้มลูหรอืร่วมจดัเกบ็คา่บ าบดัน ้าเสยี แบบแยกบลิได ้
   ขอ้เสยี กทม. ตอ้งมภีาระคา่ใชจ้่าย ค่าขอ้มลู คา่พมิพใ์บแจง้หนี้ และคา่พมิพ์
ใบเสรจ็รบัเงนิ มภีาระในการทวงหนี้ กรณีผูไ้ม่ช าระคา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี กทม. ตอ้งแบกรบัความ
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เสีย่งต่อการมผีูไ้ม่ช าระคา่ธรรมเนียมสงู กทม. ตอ้งสญูเสยีคา่ใชจ้่ายบางสว่น และมรีายรบัทีไ่ม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 การเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน ้ าเสีย ต้องมีตัวชี้วดัที่ชัดเจนควบคู่กันไปด้วย คือ ต้องให้
ประชาชน เหน็วา่น ้าหลงัจากผา่นการบ าบดัแลว้ใสสะอาดขึน้จรงิ ใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงทางกายภาพทีช่ดัเจน 
แลว้การเกบ็ค่าธรรมเนียมการบ าบดัตอ้งเริม่เกบ็ทีอ่ตัราขัน้ต ่าก่อน ซึง่จะตอ้งมกีารประชาสมัพนัธค์วบคู่กนัไป
ดว้ย เพราะถา้ประชาชนยงัไม่ทราบวา่ตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีดว้ย อาจเกดิปัญหาในการจดัเกบ็ได ้
 

  1.7 การน าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแล้วไปใช้ประโยชน์ 
      ในส่วนของน ้าทีผ่่านการบ าบดัแลว้จะมปีระมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั มกีาร
น าไปใชป้ระโยชน์ประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตร หรอืประมาณ 6 เปอรเ์ซน็ต ์โดยหน่วยงานทีน่ าไปใช ้
คอื      1. ส านกังานเขต 2. ส านกังานต่างๆ 3. สวนสาธารณะ 
     
 
  กจิกรรมการใชน้ ้า 

1. ลา้งเครือ่งจกัรอุปกรณ์ 
2. รดน ้าตน้ไม ้
3. ลา้งท าความสะอาดพืน้ ทางเทา้ ถนน และสะพานลอย 

     งานขยายทอ่สง่น ้า 
1. ชอ่งนนทร-ีสลีม 
2. ดินแดง - ศูนย์ไทยญี่ปุ่ นดินแดง - ศูนย์เครื่องมือกล - โรงเรียนสุรศักดิม์นตรี -           

สวนป่าวภิาวด ี- สว่นป่าบงึมกักะสนั - ศนูยร์วมรถราชเทว ี
3. จตุจกัร - วภิาวดรีงัสติ 
4. ดนิแดง - กทม.2 
5. ศนูยบ์างซื่อ - สวนรถไฟ - สวนจตุจกัร - สวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

      งานขยายทอ่ในอนาคต 
1. ชอ่งนนทร ี- คลองกรวย - คนู ้าซอยตน้สน 
2. จตุจกัร - คลองบางซื่อ - คลองบางแกว้ - คลองพญาเวก   
3. ดนิแดง - คลองหว้ยขวาง - คนู ้าวภิาวดรีงัสติ 

   

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  ส านกัการระบายน ้าตอ้งรบีไปศกึษาใหเ้กดิเป็นรปูธรรมว่า จะน าน ้าทีผ่่านการบ าบัดแลว้
ประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ไปใช้ประโยชน์ให้เกดิความคุ้มทุนได้อย่างไร เพราะปัจจุบนั
น าไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 36,000 ลูกบาศก์เมตร หรอื 6 เปอร์เซ็นต์ ของน ้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
ทัง้หมด 
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 2. ตรวจสอบโครงการอโุมงคร์ะบายน ้าจากบงึมกักะสนัลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา 
  คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพืน้ทีร่่วมกบัส านกัการระบายน ้า เพือ่ตรวจสอบโครงการ
อุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึมกักะสนัลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา สรุปไดด้งันี้ 
  ขอ้มลูโครงการ 
  โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึมกักะสนัลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา เป็นการก่อสรา้ง
อุโมงคร์ะบายน ้าใตด้นิ มมีลูคา่งานก่อสรา้ง 2,166,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสรา้ง 1,440 วนั        เริม่
สญัญาวนัที ่21 พฤษภาคม 2547 สิน้สดุสญัญา วนัที ่29 เมษายน 2551 จา้งวศิวกรทีป่รกึษา ตรวจสอบ
ควบคุมงานและการจดัการบรหิารโครงการในวงเงนิ 37,900,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 2,160 วนั 
เริม่สญัญา วนัที ่21 พฤษภาคม 2547 สิน้สดุสญัญา วนัที ่19 เมษายน 2553 รวมมลูคา่โครงการทัง้สิน้ 
2,203,900,000 บาท และเริม่เปิดเดนิระบบ ตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2550 โครงการครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด 
26 ตารางกโิลเมตร 
  ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากโครงการ 
  การแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มขงัในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 10 เขต รวมไปถงึถนนเพชรบุร ี
ถนนสขุมุวทิ ถนนพระราม 4 ถนนประชาสงเคราะห ์ถนนพญาไท โดยเพิม่ประสทิธภิาพระบบระบายน ้า
ในปัจจุบนัทีม่อียูอ่ย่างจ ากดั ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และรองรบัความเจรญิเตบิโตของเมอืงในอนาคต 
โดยการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้า จากบงึมกักะสนัลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางภายในไม่
น้อยกวา่ 4.60 เมตร อาคารระบายน ้าเขา้อุโมงค ์4 แห่งทีบ่งึมกักะสนั คลองแสนแสบ คลองไผส่งิโต 
ถนนเชือ้เพลงิและสถานีสบูน ้าขนาด 45 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีทีค่ลองขดุวดัชอ่งลม เพือ่สบูระบายน ้า
ในพืน้ทีเ่ป้าหมายลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา 
 

  การก่อสรา้ง และเครือ่งจกัรของโครงการ 
  - ปล่องอุโมงค ์
  ก่อสร้างโดยการใช้แบบหล่อเคลื่อนตวัได้ (Slip form) แล้วท าการขุดดินภายในปล่อง
อุโมงค์พร้อมกบักดปล่องอุโมงค์ส่วนที่หล่อแล้วให้จมลงไปในดนิเมื่อจมปล่องอุโมงค์จนถึงระดับที่ได้
ออกแบบไวแ้ลว้จะท าการเทคอนกรตีปิดกนัปล่องอุโมงค์เพื่อกนัน ้าหลงัจากนัน้จงึเทพื้นคอนกรตีเสรมิ
เหลก็เพือ่ใชส้ าหรบัเป็นพืน้ทีต่ดิตัง้หวัเจาะอุโมงคต์่อไป 
   - อุโมงคร์ะบายน ้า 
  เป็นอุโมงคค์อนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางภายใน 4.60 เมตร ยาวประมาณ 
5,986 เมตร ลกึจากผวิดนิประมาณ 20 – 30 เมตร อุโมงคร์ะบายน ้าออกแบบใหร้ะบายน ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 
45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่ความเร็วของน ้ าสูงสุดไม่เกิน 3.00 เมตรต่อวินาที โดยการก่อสร้าง
ด าเนินการติดตัง้หวัเจาะอุโมงค์ที่กนัปล่องอุโมงค์และเจาะอุโมงค์ด้วยหวัเจาะแบบแรงดนัดนิสมดุลย ์
(Earth Pressure Balance, EPB) แลว้ล าเลยีงดนิดว้ยระบบสายพานล าเลยีงสง่มายงัขบวนรถบรรทุกดนิ 
เพื่อน าไปทิง้นอกอุโมงคเ์มื่อหวัเจาะเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าจนไดร้ะยะกจ็ะประกอบชิน้สว่นอุโมงคไ์ปพรอ้ม
กนัหลงัจากนัน้จงึท าการอดัฉีดน ้าปนูระหวา่งอุโมงคก์บัดนิเพือ่ป้องกนัการทรุดตวัของดนิ 
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  - สถานีสบูน ้าคลองขดุวดัช่องลม 
  ประกอบด้วยปล่องอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 เมตร เครื่องสูบน ้าและ
อุปกรณ์ควบคุมการท างานขนาด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีจ านวน 5 ชุด สามารถระบายน ้าไดไ้ม่น้อย
กวา่ 45 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี 
และสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
  - อาคารรบัน ้าบงึมกักะสนั 
  ประกอบด้วย ตะแกรงตกัขยะและเครื่องเก็บขยะอตัโนมตั ิ6 ชุด สายพานล าเลยีงขยะ 
ถงัเก็บพกัขยะ ประตูน ้าจ านวน 3 บาน อาคารควบคุมและปล่องอุโมงค์รบัน ้าจากบึงมกักะสนัขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลางภายใน 15 เมตร อาคารระบายน ้าบงึมกักะสนั สามารถรับน ้าลงสู่อุโมงคไ์ดไ้ม่น้อยกว่า 
30 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี
  - อาคารรบัน ้าแสนเลศิ 
  ประกอบดว้ยตะแกรงดกัขยะและเครือ่งเกบ็ขยะอตัโนมตั ิ2 ชุด สายพานล าเลยีงขยะ ถงั
เกบ็พกัขยะ ประตูน ้าจ านวน 2 บาน อาคารควบคุมและปล่องอุโมงคร์บัน ้าจากคลองแสนแสบ มเีสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางภายในขนาด 8.00 เมตร อาคารระบายน ้าคลองแสนแสบ สามารถรบัน ้าลงสูอุ่โมงคไ์ด ้ 
ไม่น้อยกวา่ 25 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี
  - อาคารรบัน ้าไผพ่ทิกัษ์ 
  ประกอบดว้ยตะแกรงดกัขยะและเครื่องเกบ็ขยะอตัโนมตั ิ1 ชุด สายพายล าเลยีงถงัเกบ็
พักขยะ ประตูน ้ า จ านวน 1 บาน อาคารควบคุมและปล่องอุโมงค์รับน ้ าจากคลองไผ่สิงโต มี
เสน้ผ่าศูนย์กลางขนาด 12.90 เมตร อาคารระบายน ้าคลองไผ่สงิโต สามารถรบัน ้าลงสู่อุโมงค์ได้ ไม่น้อยกว่า 15 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี
  
 
 
  - อาคารรบัน ้าเชือ้พระราม 
  ประกอบดว้ย อาคารรบัน ้า จากอุโมงคเ์ดมิของสถานีสบูน ้าพระราม 4 มายงัปล่องอุโมงค ์
ตะแกรงดกัขยะ ท่อส่งน ้า และปล่องอุโมงคร์บัน ้า จากอาคารรบัน ้า มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 8.00 เมตร 
อาคารระบายน ้าถนนเชือ้เพลงิสามารถรบัน ้าลงสูอุ่โมงคไ์ด ้ไม่น้อยกวา่ 15 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี
 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  บรเิวณบงึมกักะสนัมชีุมชนรุกล ้าอยู่จ านวนหนึ่ง ดงันัน้ควรด าเนินการจดัเก็บขยะจาก
ชุมชนทุกวนั และควบคุมไม่ให้มีการขยายชุมชนเพิ่มขึ้น เพราะว่าบึงมกักะสนัพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯทรงมดี ารใิห้ใช้เป็นแก้มลงิรบัน ้าได้ประมาณ 260,000 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่เขต
พญาไท ปทุมวนั ราชเทวี ห้วยขวาง บางรกั สาทร วฒันา ยานนาวา และคลองเตย เมื่อมีโครงการ
อุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึมกักะสนั     ลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา กส็ามารถควบคุมระดบัน ้าในคลองแสนแสบ
และคลองสามเสนได ้ท าใหไ้ม่มเีกดิปัญหา น ้าทว่มขงั 
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 3. พิจารณาการของบประมาณประจ าปี 2559 ท่ีเก่ียวกบัโครงการรถไฟฟ้า  
  คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง เพื่อรบัทราบรายละเอียด      
การของบประมาณประจ าปี 2559 ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
  1. โครงการก่อสร้างทางเดนิยกระดบั (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride) 
ก่อสรา้งทางเดนิยกระดบั (Sky Walk) เชือ่มสถานีวงเวยีนใหญ่บรเิวณใตส้ะพานขา้มแยกตากสนิ) วงเงนิ
โครงการ 198,740,100 บาท มรีายละเอยีดดงันี้   
  ลงนามสญัญาจา้งกบั 
  บรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั บรหิารจดัการโครงการสญัญาเลขที่ สจส. 22-2-54 ลง
วนัที ่11 พฤศจกิายน 2553 สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่1) ลงวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555 สญัญาแก้ไข
เพิม่เตมิ (ครัง้ที ่2) ลงวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2556 สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่3) ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์
2557 และสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ  (ครัง้ที ่4) ลงวนัที ่25 มนีาคม 2557 
  วงเงินจ้าง 198,740,027.62 บาท (ปรับลดเนื้ องานลงจากสัญญาเดิม 254,397,650 บาท)
ระยะเวลาสญัญา 10 ปีระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง 379 วนั นับถดัจากวนัที่แจง้เริม่งาน แจ้งเริม่งาน
วนัที ่19 เมษายน 2555 สิน้สุดสญัญา  2 พฤษภาคม 2556 ผลการด าเนินการ 100 % เปิดใหบ้รกิาร 13 
ม.ิย. 2556 
 

  2. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสลีม (ตากสนิ - เพชร
เกษม) และบรหิารจดัการเดนิรถ (คา่ทีด่นิฯ) วงเงนิโครงการ 7,705,507,346  บาท รายการงานโครงสรา้ง
พืน้ฐานและงานระบบการเดนิรถและระบบตัว๋ มรีายละเอยีดดงันี้   
  ลงนามสญัญาจา้ง        
  บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั บรหิารจดัการโครงการ สญัญาเลขที ่ 22 - 1 - 54 (กขส.)  
ลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2553 สญัญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 1) ลงวนัที่ 24 มิถุนายน 2554 บันทึก
ต่อท้ายสญัญา ลงวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2556 สญัญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 2) ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 
2556 สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิ (ครัง้ที่ 3) ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2556 สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที่ 4) ลง
วนัที ่ 20 กนัยายน 2556 และสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่5) ลงวนัที ่27 มกราคม 2558 
  วงเงนิสญัญา 7,559,707,418  บาท (วงเงนิสญัญาเดมิ 7,830,943,668 บาท)     (เบกิปี
ละครัง้ จ านวน 10 ปี เบกิปีที ่1 - 3 ปีละ 751,058,468.90 บาท ปีที ่4 - 10 ปีละ 749,948,847.61 บาท) 
ระยะเวลาสญัญา 10 ปี ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง 1,145 วนั นับถดัจากวนัที่แจง้ใหเ้ริม่งาน ผลการ
ด าเนินงาน 100 %   
  รายการบรหิารจดัการเดนิรถ (หมวดรายจา่ยอื่น)  
  งานเตรยีมความสมบูรณ์ของระบบก่อนเปิดเดินรถ (ก่อหนี้ผูกพัน 114,435,440.70 
บาท) 
  งานจ้างที่ปรกึษาตรวจสอบและรบัรองความปลอดภยัของระบบ ( ICE) (ก่อหนี้ผูกผนั 
60,019,510 บาท)  ไดร้บังบประมาณและเบกิจ่ายเงนิครบแลว้  
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  3. โครงการบรหิารจดัการระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร วงเงนิโครงการ
6,472,200,000 บาท 
  ลงนามสญัญาจา้ง        
  บรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั บรหิารจดัการโครงการ สญัญาเลขที่ 1/2555 ลงวนัที ่       
2 พฤษภาคม 2555 สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที่ 1) ลงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2557 สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ  
(ครัง้ที่ 2) ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2557 สญัญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 3) ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2557 
สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่4) ลงวนัที ่30 กนัยายน 2557 สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่5) ลงวนัที ่27 
มกราคม 2558 และ สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่6) ลงวนัที ่27  มกราคม 2558 ระยะเวลาสญัญา 30 ปี 
นบัถดัจากวนัลงนาม 
 

  4. โค รงการก่ อสร้างท างเชื่ อมการเดินท างท างน ้ ากับ ระบบขนส่ งมวลชน
กรุงเทพมหานคร บรเิวณถนนสาทร วงเงนิโครงการ 611,000,000 บาท 
  ปัจจุบนัทางสถานีสะพานตากสนิ (S6) ของเสน้ทางสายสลีม เป็นทางวิง่เดีย่ว รถไฟฟ้า
ต้องจอดรอสบัรางทุกครัง้ที่เดนิรถผ่าน ดงันัน้ในอนาคต เมื่อส่วนต่อขยายสายสลีม (ตากสนิ - เพชร
เกษม)       เปิดให้บรกิาร และมปีรมิาณการเดนิทางเพิม่ขึน้ จะท าให้ไม่สามารถเดนิรถด้วยความถี่ที่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสารได ้ส านกัการจราจรและขนสง่ ไดต้ระหนกัถงึปัญหาดงักล่าว และ
ไดพ้จิารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวแลว้ เหน็ว่าการยกเลกิสถานีสะพานตากสนิ (S๖) และ
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากท่าเรอืสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสนิ กบัสถานีสุรศกัดิ ์(S๕) เป็นแนวทางที่
สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลารวดเรว็ทนักบัการเปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายสายสลีม (ตากสนิ - 
เพชรเกษม) จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทางทางน ้ ากับระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครบรเิวณถนนสาทร เพื่อแก้ไขปัญหาการเดนิรถไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิรถด้วยความถี่ที่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร โดยท าทางเดนิเลื่อนเชื่อมชัน้ CONCOURSE ทีค่งไวข้องสถานี 
S 6 กบั CONCOURSE ของสถานี S 5 ระยะทางประมาณ 711 เมตร     ซึ่งงานในส่วนนี้อยู่ระหว่าง
การจดัท าราคากลาง เพือ่มอบใหบ้รษิทักรุงเทพธนาคมเป็นผูด้ าเนินการ 
  ปรมิาณงาน 
  - ก่อสรา้งทางเดนิเชือ่ม 
     - ตดิตัง้ระบบทางเดนิเลื่อนไฟฟ้า  
   - จา้งทีป่รกึษาควบคุมงาน 
  - ระยะเวลาด าเนินงาน  450 วนั 
  - วงเงนิโครงการ  611,000,000 บาท 
  - ไดร้บังบปี 55-57 จ านวน 437,400,000 บาท (งบประมาณถูกระงบัไป) 
  - ไดร้บังบปี 58 จ านวน 60,100,000 บาท 
  - ปี 2559 ยอดขอ 550,900,000 บาท 
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  5. โครงการปรบัปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดนิรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสลีม 
บรเิวณสถานีสะพานตากสนิ  
  ในอนาคตเมื่อส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน - เพชรเกษม) เปิดให้บริการ และมี
ปรมิาณการเดินทางเพิ่มขึ้น จะท าให้ไม่สามารถเดินรถด้วยความถี่ที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูโ้ดยสารได้          ส านักการจราจรและขนส่ง จงึได้จดัท าโครงการปรบัปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดนิรถ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสลีม บรเิวณสถานีสะพานตากสนิ เพื่อปรบัปรุงระบบราง รวมทัง้
ระบบเดนิรถของสถานีสะพานตากสนิ (S6) เป็นระบบรางคู ่เพือ่แกไ้ขปัญหาการเดนิรถไฟฟ้าใหส้ามารถ
เดนิรถดว้ยความถีท่ีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 
  ปรมิาณงาน 
  - ตดิตัง้ระบบราง 
  - ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล 
  - จา้งทีป่รกึษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน 
  - ระยะเวลาด าเนินงาน  210 วนั 
  - วงเงนิ  77,000,000 บาท 
  - ปี 55 ไดร้บั 30,000,000 บาท (งบประมาณถูกระงบัไป) 
  - ปี 57 จ านวน 100,000 บาท 
  - ปี 59 ยอดขอ 20,000,000 บาท  
 

6. โครงการก่อสรา้งและตดิตัง้ลฟิตส์ าหรบัคนพกิารในระบบขนสง่มวลชน
กรุงเทพมหานคร  

วงเงนิโครงการ  362,742,000 บาท 
ผูร้บัจา้ง บจก. เสรกีารโยธา 
- วงเงนิจา้ง  350,530,000 บาท 
- สญัญาเลขที ่22 - 5 - 57 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2557 
- เริม่งานวนัที ่18 สงิหาคม 2557  
ปรมิาณงาน  จะประกอบดว้ย 
1. งานก่อสรา้งและตดิตัง้ลฟิตท์ี ่สถาน ี
2. งานรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค 
3. งานเจาะส ารวจดนิ 
4. งานจดัการดา้นการจราจร 
5. งานจา้งทีป่รกึษาควบคุมงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 450 วนั 

 

7. โครงการศกึษาความเหมาะสม จดัท าแบบเบือ้งตน้และจดัเตรยีมเอกสารประกวด
ราคา 
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โครงการรถไฟฟ้ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา ชว่งวชัรพล - สะพานพระราม 9 วงเงนิโครงการ  
65,500,000.- บาท 
  แนวเสน้ทางและแบ่งระยะโครงการ 

จากการศกึษาตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ที่ผ่านมาที่ปรกึษาได้มกีารส ารวจและพจิารณา
ความ 

เหมาะสมของเสน้ทางเดมิตามแผนแม่บทเดิม พบว่า แนวเสน้ทางควรปรบัปรุงและขยายเสน้ทางเพื่อ
ความเหมาะสม โดยจะมรีะยะทางทัง้สิน้ 39.91 ก.ม. โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

ระยะที ่1 : วชัระพล - ทองหล่อ ระยะทาง 16.25 ก.ม. จ านวน 15 สถานี 
ระยะที ่2 : พระโขนง - พระราม 3 ระยะทาง 12.17 ก.ม. จ านวน 14 สถานี 
ระยะที ่3 : พระราม 3 - ทา่พระ ระยะทาง 11.49 ก.ม. จ านวน 9 สถานี 

  ทีป่รกึษาฯ กลุ่มบรษิทัทีป่รกึษาปัญญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั  
สญัญาจา้งเลขที ่22 – 4 – 57 ลงวนัที ่1 ก.ค. 57  
วงเงนิจา้ง 65,270,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน        
- ทีป่รกึษาไดส้ง่รายงานผลการศกึษาฉบบักลางแลว้ 

                     - รบัฟังความคดิเหน็ประชาชนแลว้จ านวน 3 ครัง้ 
 

8. โครงการก่อสรา้งทางเดนิยกระดบั (Sky Walk) เชือ่มระบบขนสง่มวลชน
กรุงเทพมหานคร สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ จากสถานีอุดมสุข ถงึสถานีบางนา วงเงนิโครงการ  
477,000,000 บาท 

ปรมิาณงาน 
1. งานกอ่สรา้งทางเดนิยกระดบั 
2. งานระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
3. งานระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
4. งานระบบสขุาภบิาล 
5. งานปรบัปรุงสะพานคนเดนิขา้ม 
6. งานปรบัปรุงภมูทิศัน์ 
7. งานรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค 
8. งานจา้งทีป่รกึษาควบคุมงาน 
- ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2558 – 2560) 
- ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง 450 วนั 

  ขณะนี้อยูใ่นขัน้ตอนการลงเวปไซตเ์พือ่ขออนุมตัปิระกวดราคา 
 

  9. โครงการก่อสรา้งทางเดนิยกระดบั (Sky Walk) จากสถานีบางหวา้ (S12) ถงึทา่เรอื   
ตากสนิ เพชรเกษม วงเงนิโครงการ  70,000,000 บาท 
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ปรมิาณงาน 
  1.  งานก่อสรา้งทางเดนิยกระดบั 

2.  งานทางเทา้ 
3.  งานระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
4.  งานระบบกลอ้งวงจรปิด 
5.  งานระบบสขุาภบิาล 
6.  งานรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค 
- ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2558 – 2559) 
- ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง 330 วนั 

  ขณะนี้อยูใ่นขัน้ตอนการลงเวปไซตเ์พือ่ขออนุมตัปิระกวดราคา 
 

  10. โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคูข่นาดเบา (Light Rail) สายบางนา - สวุรรณภมู ิ 
งบประมาณโครงการ 22,950,000,000.- บาท 
  วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชบ้รกิารระบบขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เดนิทางดว้ย
ความ 

สะดวก รวดเรว็และปลอดภยั 
2. ประชาชนสามารถเดนิทางเขา้สูใ่จกลางกรงเทพมหานครไดส้ะดวกรวดเรว็ สามารถ 

เชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง  
3. ลดการใชร้ถยนตส์ว่นตวัสง่เสรมิการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ 
4. ลดการใชน้ ้ามนั และลดระยะเวลาในการเดนิทาง 
วงเงนิ 22,950,000,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 56 เดอืน 
รายละเอยีดงานงานรือ้ยา้ยระบบสาธารณูปโภค งานออกแบบรายละเอยีด งานตดิตัง้  

งานโยธาและสถานี งานตดิตัง้ระบบการเดนิรถ และทดสอบการเดนิรถ 
 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. โค รงการก่ อสร้างท างเชื่ อมการเดินท างท างน ้ ากับ ระบบขนส่ งมวลชน
กรุงเทพมหานคร บรเิวณถนนสาทร ทีต่อ้งสรา้งทางเดนิเลื่อนเชื่อมต่อจากท่าเรอืสะพานสมเดจ็พระเจา้
ตากสนิ กบัสถานีสุรศกัดิ ์(S๕) โดยต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ไปท าให้บรษิัทผู้ได้รบั
สมัปทานจากกรุงเทพมหานคร คอื บรษิัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งบรษิทัควร
จะต้องมีส่วนร่วมในการออกงบประมาณการก่อสร้างด้วย เพราะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง 
เพราะฉะนัน้กรุงเทพมหานครไม่ควรตอ้งเป็น                  ผูอ้อกงบประมาณในการก่อสรา้งเพยีงฝ่าย
เดยีว 
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  2. ส านักการจราจรและขนส่ง ควรมกีารตัง้งบประมาณเพื่อศึกษาในประเด็นว่า ควร
จะต้องมสีถานีรถไฟฟ้าตากสนิ (S6) อยู่หรอืไม่ เพราะว่าระยะทางจากสถานีสุรศกัดิ ์(S5) ไปถงึสถานี
กรุงธนบุร ี(S7) เป็นระยะทาง 1,700 เมตร เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควร ซึ่งถา้มสีถานี S6 รองรบักจ็ะ
เกดิประโยชน์มากเนื่องจากจะรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ และบรเิวณนัน้กเ็ป็นจุดเปลีย่นถ่ายโหมดการ
เดนิทาง จากเรอืและ    รถประจ าทางมาเดนิทางต่อโดยรถไฟฟ้า 

3. โครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการมคีวามจ าเป็น แต่ใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทีส่งู
มาก 

จงึมคีวามน่าเป็นห่วงเรื่องสถานะทางการเงนิของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครควร
พจิารณาเรือ่งความเหมาะสมใหร้อบคอบ มเีหตุผลความจ าเป็นอย่างไร ในการเสนอของบประมาณ และ
ควรขอการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครฐับาลบางสว่น ซึง่เป็นหลกัการโดยทัว่ไป  
 
 4. การใช้ทางจกัรยานและร่วมหารือหาแนวทางป้องกนัอบุติัเหตุและมาตรการในการ
ก ากบัดแูลเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูใ้ช้จกัรยาน 
 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง และส านักงานเขต 50 เขต    
เพื่อรบัทราบรายละเอยีดการใชท้างจกัรยาน และร่วมหารอืหาแนวทางป้องกนัอุบตัเิหตุและมาตรการใน
การก ากบัดแูลเกีย่วกบัความปลอดภยัของผูใ้ชจ้กัรยาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

วธิใีชท้างของรถจกัรยาน 
- ผูข้บัขีจ่กัรยานจะตอ้งใชช้่องทางที่จดัไวใ้หส้ าหรบัจกัรยาน กรณีไม่มชี่องทีจ่ดัไวใ้หจ้ะตอ้ง

ขบัขี ่
ชดิขอบทางดา้นซ้ายของช่องทางเดนิรถ ไหล่ทางใหม้ากที่สุด หรอืในช่องรถประจ าทางจะต้องขีใ่หช้ดิช่อง
ทางเดนิรถประจ าทาง 

- ผูข้บัขีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรทีต่ดิตัง้หรอืปรากฏในทาง 
หรอื 

เจา้หน้าทีแ่สดง 
- หา้มมใิหผู้ข้บัขีใ่นทางปฏบิตัดิงันี้ 
- ขบัขีโ่ดยประมาท 
- ขบัโดยไม่จบัคนับงัคบั 
- ขบัขนานกนัเกนิสองคนั เวน้แต่ขบัในทางส าหรบัจกัรยาน 
- ขบัโดยนัง่บนทีอ่ื่นทีไ่ม่ใชอ่านทีจ่ดัไว ้
- ขบัโดยบรรทุกบุคคลอื่น เวน้แต่จกัรยานสามลอ้บรรทุกคน 
- บรรทุกสิง่ของ ลกัษณะทีก่ดีขวางการบงัคบัรถอนัอาจอนัตราย 
- เกาะหรอืพว่งรถอื่นทีก่ าลงัแล่นอยู่ 
มาตรการความปลอดภยัในการใชจ้กัรยาน 
แนวทางการด าเนินการเพิม่ความปลอดภยัในการใชจ้กัรยานของกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัภายใน (บุคคล)  
- ทกัษะและอุปกรณ์ความปลอดภยั 
- ความพรอ้มของรถจกัรยาน 
- จดัใหม้กีารฝึกอบรมทกัษะการใชจ้กัรยาน 
- จดัใหม้เีทศกจิดแูลกจิกรรมเกีย่วกบัการใชจ้กัรยาน 
ปัจจยัภายนอก (สภาพแวดลอ้ม) 
- กายภาพของเสน้ทาง 
- ก าหนดรปูแบบเสน้ทางจกัรยานใหเ้หมาะสมวตัถุประสงคข์องถนน 
- เพิม่ระดบัการใหบ้รกิารเพิม่ความปลอดภยัตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
- วนิยัในการจราจร จดัอบรมวนิยัจราจร รณรงคส์ง่เสรมิการใชจ้กัรยานและวนิยัจราจรให ้

ประชาชน 
ปัจจยัรว่ม (ขอ้กฎหมาย) 
ประสานความรว่มมอืกบัต ารวจ  
การก าหนดความเรว็ในถนน 
- ก าหนดความเรว็ 50 กม/ชม ในถนนทีม่ ีBike Lane ในช่องจราจรช่องซ้ายสุด ในทุกสาย

ทาง 
- ก าหนดความเรว็ 30 กม./ชม. 
กวดขนัการกระท าผดิของผูใ้ชร้ถ 
- ตรวจตราสถานบนัเทงิในถนนทีม่กีารใชจ้กัรยานร่วมดว้ย 
- กวดขนัผูฝ่้าฝืน หรอืกระท าผดิ พ.ร.บ. จราจรฯ 
ประสานความรว่มมอืกบักรมขนสง่ทางบกเกีย่วกบัใบอนุญาตขบัขีจ่กัรยาน 
- ทดสอบทกัษะของผูข้บัขี ่เพือ่ก าหนดมาตรฐานในการขบัขีจ่กัรยานใหป้ลอดภยั 
- จดัอบรมให้ความรู้เพิม่เตมิกบัผู้ทดสอบใบอนุญาตขบัขีทุ่กประเภท ให้ตระหนักถึงผู้ใช้

จกัรยาน  
และการใชถ้นนรว่มกนั 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาทางจกัรยานที่เหมาะสมกับวตัถุประสงค์การใช้งานและระดับการ
ใหบ้รกิาร 

Level of service A 
Separate Bike Lane (ถนนสายหลกั – สายรอง) 3 – 4 ชอ่งจราจร/ทศิทาง ความเรว็ 

ยานพาหนะ 80 กม./ชม. ขึน้ไป เชน่ ประดษิฐม์นูธรรม 24 กม. (ฝัง่ละ 12 กม.)  
- ออกก าลงักาย 
- นนัทนาการ 
- ทอ่งเทีย่ว 
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- การเดนิทาง ระยะไกล 
Level of service B 
Bike Lane (ถนนสายรอง - สายยอ่ย) ความเรว็ยานพาหนะ 50 – 80 กม./ชม. 
- นนัทนาการ 
- ทอ่งเทีย่ว 
- การเดนิทาง ระยะกลาง 
Level of service C 
Share Lane (ถนนสายยอ่ย - ซอย) 1 - 2 ชอ่งจราจร/ทศิทาง ความเรว็ยานพาหนะ 30 - 50 กม./ชม. 
- การเดนิทาง ระยะสัน้ 
 

ตวัอยา่งความปลอดภยัในการใชจ้กัรยานของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 
ทางจกัรยานเฉพาะ Separate Bike Track Level of service A ระดบัความปลอดภยั : ด ี 
เป็นพืน้ทีเ่ฉพาะส าหรบัจกัรยาน 
1. ถนนอุทยาน ระยะ 3.8 กม. 
2. ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ระยะ 1.0 กม. 
3. ทางยกระดบัไผส่งิโต ระยะ 1.3 กม. 
4. ถนนดวงพทิกัษ์ ระยะ 1.0 กม. 
5. ถนนประดษิฐม์นูธรรมฝัง่ละ 12 กม. ระยะ 24 กม. 
6. ถนนเพชรเกษม ระยะ 16 กม. 
  

ทางจกัรยานบนผวิจราจร Bike Lane Level of service B 
เสน้ทางรอบเกาะรตันโกสนิทร ์ซึง่มกีารออกขอ้บงัคบัเสน้ทางจกัรยาน 
1. ถนนมหาไชย 
2. ถนนกลัยาณไมตร ี
3. ถนนทา้ยวงั 
4. ถนนมหาราช 
5. ถนนหน้าพระลาน 
6. ถนนหน้าพระธาตุ 
7. ถนนราชนิ ี
8. ถนนพระสุเมร ุ
9. ถนนบวรนิเวศ 
10. ถนนสนามไชย 
11. ถนนตะนาว 
12. ถนนพระอาทติย ์
- หา้มจอดรถตลอดแนวเสน้ทางจกัรยาน 



- 19 - 
 

- ก าหนดระยะ 1.20 จากขอบทางหรอืไหล่ทางเป็นทางจกัรยาน 
ผลจากการปรบัปรุงกายภาพ และมกีารออกขอ้บงัคบัคุม้ครองท าใหเ้สน้ทางนี้ยงัไม่พบสถติิ

การ 
เกดิอุบตัเิหตุจากการถูกรถชนแต่อยา่งใด 

       ทางจกัรยานร่วมช่องจราจร Share Lane Level of service C ระดบัความปลอดภัย : ต ่า 
ตอ้ง 

ใชร้ว่มกบัยานพาหนะอื่น ๆ 
Share Lane : 30 กม./ชม. 
- ชอ่งทางเดนิรถประจ าทาง + จกัรยานยนต ์+ จกัรยาน 
- ก าหนดความเรว็ 30 กม./ชม. ประสานความรว่มมอืต ารวจ 
- บบีช่องจราจรอื่นให้แคบ เพื่อลดความเรว็ในช่องทางอื่น ๆ ด าเนินการน าร่อง 10 สาย 

ไดแ้ก่  
ถนนลาดพรา้ว ถนนพหลโยธนิ ถนนเชื่อมสมัพนัธ์ ถนนนวมนิทร ์ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ถนนเจรญิ
ราษฎรถ์นนราชด าร ิถนนอ่อนนุช ถนนบรมราชชนนี และถนนเจรญินคร 

- มาตรการยดึคนืผวิจราจรในเบือ้งตน้เพือ่ดผูลการใชง้านก่อนก าหนดใหเ้ป็น Bike lane ใน 
อนาคต 

การก าหนดความเรว็ยานพาหนะ 30 กม./ชม. กรณีเกดิอุบตัเิหตุจะท าใหเ้กดิความสูญเสยี
แก่    

ผูข้บัขีจ่กัรยานน้อยกวา่ความเรว็ 50 กม./ชม.  
 

มาตรการเร่งดว่นเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในขัน้ตน้ 
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดส้ัง่การในทีป่ระชุมหวัหน้าหน่วยงาน เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่          

7 พฤษภาคม 2558 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้จกัรยานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ปลดักรุงเทพมหานคร จงึไดม้หีนังสอืด่วนทีสุ่ด ที ่กท 1603/631 ลงวนัที ่8 
พฤษภาคม 2558 ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดแูลเรือ่งความปลอดภยัในการใชจ้กัรยานของประชาชน ดงันี้ 

1. ใหส้ านักงานเขตทัง้ 50 เขต ส ารวจเสน้ทางในพื้นที่หากมปีระชาชนปัน่จกัรยาน ใหจ้ดั
เทศกจิ 

ดแูลความปลอดภยัในการปัน่จกัรยานเพือ่ลดปัญหาการเกดิอุบตัเิหตุ 
2. หากพบเห็นผู้ใช้จกัรยานที่ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยพร้อม เช่น หมวกนิรภัย แผ่น

สะทอ้นแสง  
ใหค้ าแนะน าและไมค่วรใหข้ีจ่กัรยานในถนนเพือ่ความปลอดภยั 

3. ให้ส านักงานเขตตรวจสอบเส้นทางที่ไม่พร้อมไม่สมบูรณ์แจ้งให้ส านักการจราจรและ
ขนสง่  

เพือ่พจิารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมจราจรในภาพรวมต่อไป 
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   4. หากมกีารจดักจิกรรมรณรงคเ์ป็นกลุ่มใหส้ านักงานเขตจดัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิอ านวยความ
สะดวกและใหข้อ้แนะน าเพือ่ความปลอดภยัในการใชจ้กัรยาน 
 

ความรว่มมอืและหน้าทีแ่ต่ละหน่วยงาน เพือ่เพิม่มาตรการความปลอดภยัในการใชจ้กัรยาน 
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ่ส านกัการจราจรและขนสง่ ส านกัการโยธา ส านกัเทศกจิ ส านกัวฒันธรรม กฬีา และ   
การทอ่งเทีย่ว  ส านกัศกึษา ส านกังานเขต 50 เขต และกองประชาสมัพนัธ ์

ระยะเรง่ด่วนด าเนินการ ดงันี้ 
1. ปรบัปรุงชอ่งทางเดนิรถใหมแ่ละก าหนดความเรว็ 
2. ปรบัปรุงกายภาพสมบรูณ์รองรบัการจดัท าเสน้ทาง 
3. ส ารวจเสน้ทางทีม่ผีูใ้ชจ้กัรยานให ้สจส. ทราบ 
4. อ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชจ้กัรยาน 
5. เผยแพร่/ประชาสมัพนัธต์ามสือ่ของ กทม. 
6. อบรมใหค้วามรูท้กัษะการขบัขีแ่ก่ประชาชนทัว่ไป 
ระยะยาวด าเนินการ ดงันี้ 
1. รณรงคส์ง่เสรมิการสรา้งจติส านึกในการใชถ้นนรว่มกนั 
2. จดัใหม้ทีางจกัรยานในถนนสายใหม่หรอืมกีารปรบัปรุง 
3. ตรวจพืน้ทีต่ามแนวเสน้ทางและกวดขนัการกระท าผดิ 
4. สือ่มลัตมิเีดยีเผยแพรต่่อสือ่สาธารณะ 
5. บรหิารจดัการกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านจกัรยาน บรรจุทกัษะการขบัขี่จกัรยานและ

จติส านึก 
ในการใชถ้นน 
 

หน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ 
- กองบญัชาการต ารวจจราจร 
- กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
- กรมขนสง่ทางบก 
ระยะเรง่ด่วนด าเนินการ ดงันี้ 
1. พจิารณาออกขอ้บงัคบัก าหนดความเรว็ 30 กม./ชม.  
2. กวดขนัผูก้ระท าผดิและเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน 
3. อบรมการใชถ้นนรว่มกบัจกัรยานในการสอบใบอนุญาตขบัขี ่
ระยะยาวด าเนินการ ดงันี้ 
1.  ออกขอ้บงัคบัก าหนดเป็นเสน้ทางจกัรยาน 
2. ก าหนดใหม้ใีบขบัขีจ่กัรยานเพือ่ก าหนดทกัษะ 
 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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1. กรณีกรุงเทพมหานคร จะก าหนดทางไบท์เลน แชรเ์ลน ไบท์แทค เป็นห่วงในเรื่อง
ความ 

รบัผดิชอบทางดา้นกฎหมาย จงึอยากใหเ้จา้หน้าที ่ทีม่หีน้าทีต่อ้งดแูลรบัผดิชอบพืน้ผวิการจราจร ในแต่
ละพื้นที่ให้ความส าคญัด้วย หากมีการปล่อยปละละเลย ใหม้รีถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เขา้ไปใชท้างแล้ว
หากเกดิอุบตัเิหตุขึน้ กจ็ะตอ้งเป็นเรือ่งความรบัผดิชอบของเจา้หน้าที ่

2. ถนนประดษิฐม์นูธรรมหรอืรามอนิทรา เป็นเสน้ทางจกัรยานทีป่ระชาชนรูจ้กัและ         
ใชบ้รกิารกนัมาก จงึเหน็ควรท าการปรบัปรุงใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีโดยการเพิม่ไฟฟ้าแสงสวา่ง และมสีาย
ตรวจเทศกจิจกัรยานออกตรวจตรา ตกัเตอืนประชาชนทีก่ระท าผดิในเสน้ทางจกัรยานเป็นการป้องปราม
ไปในตวั  ในส่วนของการออกขอ้บงัคบัการใช้ทางจกัรยานเป็นสิง่ที่ด ีและถ้ามกีารปลูกฝังรณรงค์ให้
ประชาชนผูใ้ชถ้นน  มนี ้าใจ มคีวามเอือ้อาทรต่อกนัดว้ย กจ็ะเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกรุงเทพมหานคร 

3. การแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยัของผูใ้ชจ้กัรยานอกีทางหนึ่งคอื จะตอ้งแกไ้ข 
เพิม่บทลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั ซึง่กองบงัคบัการจราจรกลาง
และต ารวจทอ้งทีจ่ะตอ้งร่วมมอืกนัด าเนินการอยา่งจรงิจงั เพือ่ใหผู้ท้ีล่ะเมดิกฎหมายเขด็หลาบ 
 
 

4. เรือ่งการก าหนดเสน้ทางจกัรยานในแต่ละพืน้ที ่ควรไตรต่รองใหด้อีย่างรอบคอบและ    
รบัฟังความเหน็ของส านกังานเขตดว้ยว่า เสน้ทางไหนควรท าหรอืไม่ควรท า เนื่องจากอาจเกดิผลกระทบ
ต่อ   วถิชีวีติดัง้เดมิของประชาชนในบางพื้นที่ เพราะประชาชนไม่ได้มเีฉพาะกลุ่มที่ขีจ่กัรยาน จงึควร
ค านึงถงึความผาสุกของประชาชนสว่นรวมดว้ย 
 
 5. การป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
  คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร         
ส านักการระบายน ้า ส านักการโยธา ส านักสิง่แวดล้อม ผู้อ านวยการเขตกลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่ม
กรุงเทพใต ้เพื่อร่วมหารอืแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สรุป
ไดด้งันี้ 
  ปลดักรุงเทพมหานคร รายงานการเตรยีมความพรอ้มในการแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มในพืน้ที่
  
กรุงเทพมหานคร โดยส านกัการระบายน ้าและส านกังานเขต 50 เขต ไดม้กีารด าเนินการเตรยีมความ
พรอ้มตัง้แต่หลงัจากสิน้สดุฤดฝูนในปีทีแ่ลว้ โดยเริม่ด าเนินการมาตัง้แต่เดอืนมกราคมดงันี้ 

1. การลอกท่อระบายน ้าซึง่มรีะยะประมาณ 6,000 กโิลเมตรเศษ ด าเนินการได ้3,000  
กโิลเมตรเศษ โดยส านกัการระบายน ้าและส านกังานเขตด าเนินการเอง และจา้งกรมราชทณัฑด์ าเนินการ 

2. การเปิดทางน ้าไหลโดยการจดักจิกรรมรว่มกบัทุกกลุ่มเขตต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปีจนถงึ
ปัจจุบนั  

ขณะนี้ด าเนินการไดป้ระมาณรอ้ยละ 70 แลว้จะด าเนินการต่อเนื่องไปจนถงึเดอืนกนัยายน 
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3. เครือ่งมอือุปกรณ์ เครือ่งสบูน ้าเคลื่อนทีป่ระมาณ 1,000 เครือ่งเศษไดน้ าไปตดิตัง้ตามจุดที่
เป็น 

จุดอ่อน 
4. สถานีสบูน ้าหลกั บ่อสบูน ้าหลกั ประตรูะบายน ้า แนวคนักัน้น ้าประมาณ 600 กวา่แห่ง  

ไดเ้ขา้ไปดแูลตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าเพิม่เตมิ ซ่อมบ ารุงใหใ้ชง้านไดต้ัง้แตก่่อนเดอืนเมษายน 
5. พร่องน ้าในแกม้ลงิ 25 แหง่ สามารถรบัน ้าไดป้ระมาณ 10 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
6. ระบบสบูน ้า อุโมงคร์ะบายน ้าขนาดใหญ่ม ี7 แหง่สามารถใชง้านไดทุ้กแห่ง 
7. มกีารพฒันาศนูยป้์องกนัน ้าทว่มเกีย่วกบัระบบขอ้มลูทัง้หมดทีม่อียู ่เชน่ เรดดา้ร ์การ

บรหิาร 
จดัการขอ้มลู จุดวดัน ้าทว่มในถนน ขอ้มลูจุดวดัระดบัน ้าในคลอง ผวิจราจร สภาวะอากาศ สถานีสบูน ้าต่าง ๆ 
เพือ่เป็นขอ้มลูในการสัง่การต่าง ๆ  

8. หน่วย BEST 95 หน่วย (ส านกัการระบายน ้า + ส านกังานเขต) มคีวามพรอ้มในการเขา้
ไป 

แกไ้ขปัญหาในพืน้ที ่
9. ปลายฤดฝูนมแีผนในการด าเนินการป้องกนัน ้าฝน น ้าเหนือ น ้าทะเลหนุน โดยการดแูนว 

ป้องกนัรมิแม่น ้าประมาณ 86 กิโลเมตร สรา้งแนวป้องกนัน ้าท่วมแล้ว 76 กิโลเมตร ส่วนที่ยงัก่อสรา้ง         
ไม่เรยีบรอ้ยใชก้ระสอบทรายเรยีงเป็นแนวป้องกนัชัว่คราว บางสว่นใชแ้นวถนนเดมิ 
 

  การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของการระบายน ้า ส านกัการระบายน ้าด าเนินการดงันี้ 
1. ระบบระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร ทอ่ระบายน ้ามขีนาดเลก็และเก่ารองรบัปรมิาณ  

น ้าฝนไม่ไดเ้กนิ 60 มลิลเิมตรต่อชัว่โมง ไดด้ าเนินการแกไ้ขโดย 
   1.1 การติดตัง้เครื่องสูบน ้าตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นจุดอ่อนเพื่อเร่งระบายน ้าให้ออกสู่คู

คลอง   
ไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 

 1.2 การพร่องน ้า หากเรดารจ์บักลุ่มฝนทีเ่ขา้มาในพืน้ทีไ่ดก้จ็ะพร่องน ้าชว่งนี้              
กรมอุตุนิยมวทิยาแจ้งเตือนมาว่าฝนจะตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอ้ยละ  60 ของพื้นที่ไปจนถึงวนั

จนัทรห์น้า 
กไ็ดท้ าการพรอ่งน ้าในท่อ คลอง แกม้ลงิดว้ย เพือ่เตรยีมรองรบัปรมิาณน ้าฝน ฝนทีต่กครึง่ชัว่โมงถงึหนึ่ง

ชัว่โมง 
แรกจะรุนแรงมากทีผ่า่นมาฝนตกในชว่งแรก 120 - 130 มลิลเิมตร กจ็ะมารวมกนัอยูบ่นถนน ยกตวัอยา่ง  
บรเิวณถนนอโศกมนตร ีบรเิวณดา้นขา้งถนนจะสงู เมื่อฝนตกลงมาน ้ากจ็ะไหลลงมาทีถ่นน ถนนกจ็ะเป็น

เหมอืน 
คลองจงึได้เร่งสูบน ้าระบายออกไปยงัคลองแสนแสบและคลองไผ่สงิโต ฝนตกครัง้สุดท้ายเมื่อวนัที่ 13 

มถิุนายน  
2558 กไ็ดม้กีารเพิม่เครือ่งสบูน ้า พอฝนตกหยดุตกน ้ากแ็หง้ 
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1.3 มีการเพิ่มหน่วย BEST ไปคอยให้บริการเมื่อฝนตก กรณีไฟดับก็ได้มีการ
เตรียม         รถโมบาย ซึ่งมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถเข้าไปช่วยแก้ปัญหากรณีไฟดับ ปัจจุบัน
ประสานงานกบัการไฟฟ้าฯ กไ็ด้รบัความร่วมมอืด้วยด ียกตวัอย่าง เมื่อวานบรเิวณหน้าศาลอาญาเกดิ
ไฟดบัก็ได้ประสานงานไปยงัการไฟฟ้าฯ       การไฟฟ้าฯ ก็รบีมาแก้ไขให้ใช้เวลา 20 นาทกี็สามารถ
แก้ไขได้ หลงัจากนัน้ก็สามารถระบายน ้าซึ่งท่วมอยู่ประมาณ 200 เมตรสูงประมาณ 20 เซนตเิมตรได้
ภายใน 20 นาท ี

 1.4 หลงัจากมกีารประชุมร่วมกบัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ส านกัการระบาย
น ้า 

ไดม้กีารตัง้ศนูยป์ระสานงานและเตอืนภยั แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น         
สว่นทีห่นึ่ง เป็นขอ้มลูการแจง้เตอืนสภาพอากาศ ปรมิาณฝน ระดบัน ้าทว่ม สถานการณ์น ้าต่าง ๆ ซึง่เป็น     
ขอ้มลูเบือ้งตน้ สว่นทีส่อง ขอ้มลูจากกรมชลประทานเกีย่วกบัปรมิาณน ้าเหนือทีจ่ะลงมา และขอ้มลูฝน

จาก              
กรมอุตนิิยมวทิยา ขอ้มลูจากส านกัการระบายน ้าและส านกังานเขตเกีย่วกบัระดบัน ้าในคคูลอง จาก จส. 100  
สวพ. 91 และ ขอ้มลูทีป่ระชาชนแจง้มา ขอ้มลูเหล่านี้สง่มายงัศูนยฯ์ แลว้ส านกัฯ กจ็ะสง่ขอ้มลูเหล่านี้แจง้
ไปยงัส่วนต่าง ๆ เช่น วทิยุของ สนน. แจง้หน่วยปฏบิตั ิLine กลุ่ม ทหาร ต ารวจ กรมป้องกนัภยั Twiter 
เวปไซต์   ส านักการระบายน ้าFace book วทิยุอมัรนิทร์ เพื่อให้ข่าวสารแก่ประชาชนว่าบรเิวณใดมี
ปัญหา แจง้ผูบ้รหิาร กทม. ส านกัทีเ่กีย่วขอ้ง ส านกังานเขต เป็นตน้ รวมถงึหน่วยงานภายนอก เช่น บก. 
02 กรมการป้องกนัภยั ต ารวจ ทหาร สื่อมวลชน TV ช่อง 3 5 7 9 เมโทร TV เพื่อเป็นการบูรณาการ
ร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ส่วนเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกบัระบบสูบน ้าส านักการระบายน ้าจะ
เป็นผูด้ าเนินการเป็นหลกั 
 

2. ปัญหาเรือ่งขยะกดีขวางทางน ้า มมีาตรการในการด าเนินการ ดงันี้ 
 2.1 จดัเจ้าหน้าที่รกัษาความสะอาดประจ าสถานีสูบน ้า ประตูระบายน ้า และผิว

จราจร  
เพือ่จดัเกบ็ขยะไม่ใหก้ดีขวางทางระบายน ้า 

 2.2 ใหก้ลุ่มเขตรว่มกนัด าเนินการเปิดทางน ้าไหล จดัเกบ็วชัพชื และขยะในคคูลอง 
รว่มกนัทุกวนัเสาร ์

 2.3 ก าหนดวนัทิง้ของเหลอืใชแ้ละขยะชิน้ใหญ่ ซึง่เป็นอุปสรรคในการระบายน ้า  
โดยประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในหมูบ่า้นและชุมชนทราบอยา่งทัว่ถงึ 
 2.4 จดัท าแผนรณรงค์รกัษาความสะอาดและการจดัการขยะในชุมชนไม่ให้มขียะ

ตกคา้ง  
และทัว่ถงึโดยเฉพาะอย่างยิง่ชุมชนบุกรุกรมิคลอง เพื่อสรา้งจติส านึกและใหเ้กดิความร่วมมอืทิ้งขยะให้

ถูกที ่    
ไม่ทิง้ขยะลงแหล่งน ้าสาธารณะและคคูลอง 
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 2.5 ประชาสมัพันธ์มาตรการจบัปรบัการทิ้งขยะในที่สาธารณะให้แก่ประชาชน
รบัทราบ  

พร้อมทัง้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้มงวดกวดขันและตรวจจับการทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ คู คลอง                  
ทัว่กรุงเทพมหานคร 
 

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. ควรมกีารพร่องน ้าในคลองต่างๆ เพือ่ป้องกนัปัญหาน ้าทว่ม และรองรบัน ้าในชว่งที ่

ฝนตกหนกัซึง่อาจจะตอ้งมคีวามจ าเป็นในการหยุดการเดนิเรอืชัว่คราวในบางคลอง เชน่ คลองแสนแสบ 

 

2. ส านักงานเขตต่างๆ ต้องดูแลเรื่องขยะ โดยเฉพาะขยะที่ก าจัดไม่ได้ เช่น วัสดุ

ก่อสรา้ง     

ทีน่อน เพราะเป็นปัญหาส าคญัในการอุดตนัของระบบระบายน ้า จงึตอ้งหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหานี้ 

3. ส านกัการระบายน ้าตอ้งไปวเิคราะหแ์ละทบทวนศกัยภาพจรงิของการรองรบัปรมิาณ 

น ้าฝนว่า ทีก่ าหนดไวว้่าฝนตกไม่เกนิ 60 มลิลเิมตรแลว้สามารถระบายน ้าไดท้นันัน้ จรงิๆ แลว้สามารถ

รองรบัปรมิาณน ้าฝนไดเ้ท่าไร มมีาตรการแกไ้ขอย่างไร ซึง่อาจเป็น มาตรการเชงิก่อสรา้ง หรอืมาตรการ

เชิงบรหิารจดัการ เช่น กระจายงบประมาณให้ส านักงานเขตต่างๆ ช่วยด าเนินการ ประชุมขอความ

รว่มมอืกบัส านกังานเขตเพือ่แกไ้ขปัญหา ทัง้ระบบ    

4. ในแต่ละพืน้ทีเ่ขตเมือ่มฝีนตกหนกั ควรระดมหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกนัรบัมอื เช่น      

ฝ่ายเทศกจิมาชว่ยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรดว้ย การต าหนิจากประชาชนกจ็ะไดล้ดน้อยลง 

5. ยุทธศาสตร์การระบายน ้ าของกรุงเทพมหานคร มีจุดบกพร่องที่การจัดล าดับ

ความส าคญั 

ของการบรหิารจดัการ คือการมุ่งเน้นไปที่ปลายน ้ าโดยการสร้างอุโมงค์ระบายน ้ าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้

ค านึงถงึตน้น ้า และกลางน ้า คอืระบบการสง่น ้าทีย่งัไม่สมบรูณ์ ในอุโมงคร์ะบายน ้าทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 

6. ส านกัการระบายน ้าควรจะพจิารณาการจดัล าดบัความส าคญัในการใชง้บประมาณ  

ยกตวัอย่าง เหตุใดจงึไม่น างบประมาณที่จะสรา้งอุโมงค์ระบายน ้าเพิม่ 7 แห่ง ไปสรา้งระบบการส่งน ้า

หรอืคลองสง่น ้าในอุโมงคร์ะบายน ้า 6 แห่งทีส่รา้งเสรจ็แลว้ ใหร้ะบบใชไ้ดส้มบรูณ์เสยีก่อน   

7. ในการลอกทอ่ระบายน ้า การท างานของกรมราชทณัฑจ์ะมปีระสทิธภิาพทีส่งูกวา่ 

บรษิทัเอกชนพอสมควร ดงันัน้ถ้าส านักงานเขตต่างๆ ต้องการจะลอกท่อระบายน ้ากค็วรใชบ้รกิารของ      

กรมราชทณัฑ ์ซึง่จะประหยดังบประมาณและท างานไดด้กีวา่บรษิทัเอกชน 
 

6. การรบัมอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ และ 
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  ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 
   คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กจิเชวง
กุล)  และส านกัการจราจรและขนสง่ เพือ่ร่วมหารอืแนวทางการรบัมอบโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวช่วง
แบริง่ – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย สรุปไดด้งันี้ 
  ความเป็นมา 

- เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2551 ครม. ไดอ้นุมตัใิหก้ารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย  
(รฟม.) เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 1. ช่วงแบริ่ง – 
สมุทรปราการ      2. ชว่งหมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต 
 

- เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2553 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการจดัระบบการจราจร (คจร.) เหน็
วา่ 

การบรหิารจดัการเดนิรถสว่นต่อขยายสายสเีขยีวช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ และ ชว่งหมอชติ – สะพาน
ใหม่  – คูคต  จ าเป็นต้องให้ เกิดการเชื่ อมต่อกับ โครงการที่ อยู่ภ ายใต้ความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานครทีเ่ปิดใหบ้รกิารไปแลว้ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง 
 
 

- เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2553 กรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอืเรยีนประธานคณะอนุกรรมการ 
พจิารณาความเหมาะสมการบรหิารจดัการโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ และสายสเีขยีวในส่วนต่อขยาย 
ขอรบัมอบทัง้ทรพัยส์นิและหนี้สนิโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งแบริง่ – สมุทรปราการ และ ชว่งหมอ
ชติ – สะพานใหม ่โดยกรุงเทพมหานคร จะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเงนิลงทุนคนืใหแ้ก่รฐับาล จากสญัญา
สมัปทานระหวา่งปีที ่11 – 30 โดยมรีะยะปลอดการช าระหนี้ในชว่ง 10 ปีแรกของสมัปทาน 
 

- เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2553  สภากรุงเทพมหานคร ไดม้มีตใินคราวสมยัประชุมสามญั 
สมยั 

ที ่2 (ครัง้ที่ 3) ประจ าปี พ.ศ. 2553 เหน็ชอบในหลกัการให้กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนระบบหลักสายหมอชิต  – ล าลูกกา และสายแบริ่ง – บางปู  ในพื้นที่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร   
 

- เมือ่วนัที ่10 มถิุนายน 2558 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการจดัระบบการจราจร (คจร.)        
ไดเ้หน็ชอบในหลกัการใหก้รุงเทพมหานครรบัมอบการด าเนินการเดนิรถโครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยาย
สายสเีขยีว ชว่งแบริง่ – สมุทรปราการ และ ชว่งหมอชติ – สะพานใหม ่– คคูต 

สถานะโครงการในปัจจุบนั (พฤศจกิายน 2558) อยู่ระหว่าง รฟม. ด าเนินการก่อสรา้ง

งาน 
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โยธา ในส่วนของกรุงเทพมหานครต้องด าเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล งานระบบอาณัติ

สญัญาณ และหาผูบ้รหิารจดัการเดนิรถ 

 แนวเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสายสเีขยีวทีก่รุงเทพมหานครจะรบัมอบ 

- ในสว่นระยะทาง 13 กโิลเมตร 

 จ านวน 9 สถานี คือ 1. สถานีส าโรง 2. สถานีปู่ เจ้าสมิงพราย 3. สถานีพิพิธภัณฑ์

เอราวณั  

4. สถานีโรงเรยีนนายเรอื 5. สถานีสมุทรปราการ 6. สถานีศรนีครนิทร ์7. สถานีแพรกษา 8. สถานีสาย

ลวด 9. สถานเีคหะสมุทรปราการ 

 แนวเสน้ทางอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ย 3 เทศบาล ไดแ้ก่ 

1. เทศบาลส าโรงเหนือ 

2. เทศบาลนครสมุทรปราการ 

3. เทศบาลบางป ู  

- ในสว่นระยะทาง 19 กโิลเมตร 

 จ านวน 16 สถานี คอื 1. สถานีห้าแยกลาดพรา้ว 2. สถานีพหลโยธนิ24 3. สถานีรชั

โยธนิ  

4. สถานีเสนานิคม 5. สถานีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์6. สถานีกรมป่าไม ้7. สถานีบางบวั 8. สถานี

กรมทหารราบที่11 9. สถานีวดัพระศรมีหาธาตุ 10. สถานีอนุสาวรยี์หลกัสี่ 11. สถานีสายหยุด 12. 

สถานีสะพานใหม่ 13. สถานีโรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 14. สถานีพิพิธภัณฑ์กองทพัอากาศ 15. 

สถานีกม. 25 16. สถานีคคูต 

 แนวเสน้ทางจ านวน 2 สถานี อยูใ่นพืน้ทีข่อง เทศบาลคคูต จงัหวดัปทุมธานี 

 การด าเนินการของกรุงเทพมหานคร 

 การด าเนินการของกรุงเทพมหานครในการรบัมอบโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบ

ริง่ – สมุทรปราการ และช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ – คูคต จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ

ไทย มรีายละเอยีดใน 3 ประเดน็ดงันี้ 

 ประเดน็แรก กรุงเทพมหานครไดท้ าหนงัสอืยนืยนัว่า เมื่อด าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ทาง

กรุงเทพมหานครขอมสี่วนในการบรหิารจดัการระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากเป็นระบบเดยีวกนั โดยได้

แจง้ประเดน็ที่เป็นอุปสรรคคอื ถ้าเป็นผูด้ าเนินการคนละราย (รฟม.) จะเกดิ ปัญหาความเดอืดรอ้นของ

ประชาชนในการเดนิทางจะเกดิขึน้ทัง้ 2 รอยต่อ ซึ่ง คจร. ในสมยัท่านนายกรฐัมนตรอีภสิทิธิ ์รบัทราบ

และมมีตใิน คจร. ว่าใหก้รุงเทพมหานครเป็นผูเ้ดนิรถหลงัการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ ถงึขณะนี้การก่อสรา้ง

ด าเนินการไปแลว้กว่า 70 เปอรเ์ซน็ต์ ในสว่นต่อขยายสายใตจ้ากแบริง่ – สมุทรปราการ ซึง่มกีารเจรจา
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ร่วมกนัโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม ในสมยัของพลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง เป็นประธาน 

ไดเ้รยีก กทม. และ รฟม. มาเจรจา ซึง่ทา่นรฐัมนตรกีเ็หน็ดว้ยทีจ่ะใหท้ าเรื่องมอบหมายหน้าทีก่ารเดนิรถ

ใหเ้ป็นของกรุงเทพมหานคร โดยพจิารณาจากประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั ซึ่งถ้าแยกด าเนินการ

กนัการเดนิทางของประชาชนในส่วนเชื่อมต่อกจ็ะยุ่งยากขึน้ กรุงเทพมหานครจงึยนิดทีี่จะเขา้ไปเป็นผู้

เดนิรถโดยมุ่งเน้นความสะดวกในการเดนิทางของประชาชนเป็นหลกั 

 ประเดน็ที่สอง เรื่องการใชง้บประมาณซึ่งขณะนี้ กทม. ได้ตัง้คณะท างานขึน้มา  2 ชุด 

คือ   1. คณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้ สิน และทรัพย์สินรวมทัง้ข ัน้ตอนทางการเงิน และ

การงบประมาณ         2. คณะกรรมการประสานงานดา้นเทคนิคและการเดนิรถ ซึง่ทาง รฟม. มสีญัญา

ทัง้หมด 7 ฉบบั โดยก าลงัจะด าเนินการในสญัญาฉบบัที่ 4 คอืสญัญาตดิตัง้ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล 

งานระบบอาณตัสิญัญาณ ซึง่ถา้    รฟม. ด าเนินการเองแลว้ระบบอาณตัสิญัญาณไม่สามารถเชือ่มต่อกนั

ไดก้บัส่วนเดมิทีม่อียู่ของกรุงเทพมหานครกจ็ะเกดิปัญหาขึน้ได ้ ในเรื่องงบประมาณคณะท างานชุดที ่2 

ได้ศึกษาแล้วพบว่าส่วนที่ รฟม. ลงทุนงานโครงสร้างไปเป็นเงิน 60,000 ล้านบาท และในส่วนที่

กรุงเทพมหานครต้องลงทุนเพื่อให้เดินรถได้ประมาณ 24,000 ล้านบาท เป็นงานติดตัง้ระบบอาณั ติ

สญัญาณต่างๆ ทัง้ 2 เสน้ทาง ซึง่กทม. พยายามทีจ่ะไม่ใชง้บลงทุนของกรุงเทพมหานครทัง้งบประมาณ 

60,000 และ 24,000 ล้านบาท โดยจะใช้วิธีการมอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็น

ผูด้ าเนินการหาทุนเพื่อใชใ้นการตดิตัง้ระบบอาณัตสิญัญาณในงบประมาณ 24,000 ล้านบาท ซึ่งบรษิทั

กรุงเทพธนาคม ยนืยนัว่าสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณของกรุงเทพมหานครเลย สว่น

งบประมาณค่าก่อสรา้งจ านวน 60,000 ลา้นบาท ได้ประสานกบักระทรวงการคลงั และ ส านักงานปลดั

ส านักนายกรฐัมนตรี (สปน.) ซึ่งได้รบัการยืนยนัว่าเงนิจ านวน 60,000 ล้านบาทที่ รฟม. ใช้ ในการ

ก่อสรา้งโครงการนี้ เป็นงบประมาณการลงทุนทีก่ระทรวงการคลงัเป็นผูกู้ใ้ห ้และมเีงือ่นไขว่าถา้โครงการ

นี้สามารถทีจ่ะมรีายไดเ้ขา้มา จงึใหน้ าเงนิมาช าระแก่กระทรวงการคลงัภายหลงัได ้ลกัษณะนี้จงึเป็นหนี้

สาธารณะ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มหีนังสอืไปถงึรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

แจ้งว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถคนืหนี้ทัง้ 60,000 ล้านบาท ได้หลงัจากสิน้สุดสญัญาสมัปทานของ 

BTS ในส่วนแรก คอืในปี พ.ศ. 2572 หลงัจากนัน้กรุงเทพมหานครจะมรีายได้ปีละกว่า 100,000 ล้าน

บาท ซึง่เงนิจ านวนนี้สามารถน ามาใชห้นี้เงนิกูจ้ านวน 60,000 ลา้นบาทได ้ดงันัน้จะสามารถใชเ้งนิคนืได้

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2572 เป็นตน้ไป  

 ประเดน็ทีส่าม เรื่องการบรหิารจดัการเดนิรถ ในเสน้ทางของระบบขนสง่มวลชนสว่นต่อ

ขยายที่กรุงเทพมหานครด าเนินการอยู่ ใช้หลักการว่าเปรียบเทียบค่าโดยสารกับการเดินทางของ

ประชาชนใน      ทุกรูปแบบแล้วตัง้ราคาให้ต ่าที่สุด เพื่อประโยชน์กบัประชาชนในการเดินทาง เช่น 

ค่าใช้จ่ายจริงในการเดินทางในเส้นทาง อ่อนนุช – แบริ่ง อยู่ที่ประมาณ 10 บาทเศษ แต่ทาง
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กรุงเทพมหานครเก็บค่าโดยสารเพยีง 10 บาท นัน่หมายถงึว่ากรุงเทพมหานครออกเงนิอุดหนุนเป็น

บางสว่น เพราะฉะนัน้กรุงเทพมหานครตอ้งเตรยีมงบประมาณสว่นหนึ่งเพือ่ใชใ้นการอุดหนุน ซึง่ประเดน็

นี้เราไดย้นืยนักบัคณะทีท่ าการศกึษาว่าคงด าเนินการลกัษณะนี้ในส่วนต่อขยายสายสเีขยีวไม่ได ้เพราะ

เป็นการใหก้ารอุดหนุนนอกพืน้ที ่จงึตอ้งหาวธิกีารลดตน้ทุนใหค้่าใชจ้่ายในการเดนิรถต ่ากว่ารายไดจ้าก

การเดนิรถ จงึขอยนืยนัว่าการเดนิรถในส่วนต่อขยายจากช่วง     แบริง่ – สมุทรปราการ และช่วงหมอ

ชติ – สะพานใหม่ – คูคต จะมรีายได้มากกว่ารายจ่ายตลอดเสน้ทาง    ท าให้กรุงเทพมหานครไม่ต้อง

ออกเงนิอุดหนุนในการเดนิรถ ซึง่หมายถงึวา่ไม่ตอ้งใชง้บประมาณในการเดนิรถ    

 ในเรื่องของเทคนิคนัน้กรุงเทพมหานครได้เปรยีบกว่า รฟม. และจะท าให้โครงการนี้

สามารถเปิดเดินรถได้ในเส้นทางสาย แบริง่ – ส าโรง ภายในเดือนธนัวาคม 2559 และเมื่อถึงเดือน

มนีาคม 2560 จะสามารถเดนิไดต้ลอดเสน้ทาง 
 

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. การที่กรุงเทพมหานครไปด าเนินการนอกเขตและใชเ้งนิลงทุนจ านวนมาก อาจเป็น

การ 

บริหารงานที่ข ัดต่อเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานคร และถ้าเกิดโครงการลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีก

กรุงเทพมหานครอาจไมส่ามารถแบกรบัภาระเรือ่งงบประมาณได ้

 2. เงนิสว่นทีก่รุงเทพมหานครตอ้งชดใชใ้นค่าก่อสรา้งจ านวน 60,000 ลา้นบาท หลงัจาก

ปี 

2572 กบัสว่นทีต่อ้งใชใ้นการเดนิรถอกี 24,000 ลา้นบาท เป็นงบประมาณจ านวนมากทีก่รุงเทพมหานคร

ตอ้งรบัภาระ ดงันัน้แผนการหารายได้จากการเดนิรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายสายสเีขยีวนี้ตอ้งชดัเจนและ

ด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนการเงินที่ ได้ตัง้ไว้ เพื่ อจะได้ไม่ เกิดเป็นปัญหาด้านการเงินกับ

กรุงเทพมหานคร 

 3. โครงการนี้มสี่วนต่อขยายเข้าไปในพื้นที่ 2 จงัหวดั คอืจงัหวดัสมุทรปราการ และ

จงัหวดัปทุมธานี ซึง่เกดิประโยชน์เป็นความเจรญิใหท้อ้งถิน่นัน้ๆ ดงันัน้หน่วยงานส่วนทอ้งถิน่นัน้กค็วร

จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่กรุงเทพมหานครด้วย เพราะฉะนัน้จึงควรเกิดเป็นความร่วมมือกนั

ระหวา่งกรุงเทพมหานคร กบักระทรวงมหาดไทยและ 2 จงัหวดัดงักล่าว 

 4. กรุงเทพมหานครควรพิจารณา มติของ คจร. และมติของ ครม. ให้รอบคอบ 

สาระส าคญัคอืสิง่ที่ไดด้ าเนินการไปแลว้ ถา้ไม่ถูกต้องจะเกดิเป็นปัญหาอุปสรรคกบัโครงการ ดงันัน้ควร

พจิารณามตติ่างๆ    ดว้ยความละเอยีดรอบคอบเพือ่ความสมัฤทธิข์องโครงการ  
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 5. การพจิารณารบัโอนโครงการส่วนต่อขยายนี้ตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบ เนื่องจากตอ้ง

ลงทุนสูง แต่มีรายได้จากการลงทุนจากค่าโดยสารเพียงอย่างเดียว ดงันัน้ในการบรหิารจดัการต้อง

คดัเลอืกกรรมการที่มคีวามรู้ ความสามารถอย่างมอือาชีพ เพราะว่าจะต้องมาบรหิารหนี้และบรหิาร

สญัญา ที่ส าคญัมากคอืการบรหิารสญัญาหากบรหิารผดิพลาด ก็จะท าให้ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดย

อัตโนมัติโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และส่งผลกระทบต่องบประมาณในการบริหารราชการของ

กรุงเทพมหานคร 

 6. ในการศึกษาเพื่อเตรยีมการรบัโอนควรต้องมีที่ปรกึษา ดงันัน้ในการเลือกว่าจ้าง

บรษิทัทีป่รกึษาตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบว่าควรจะมคีวามโปร่งใสและไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้น และควร

ตอ้งรบัผดิชอบหากการใหค้ าแนะน านัน้เกดิความผดิพลาดขึน้ 

 7. การมอบโครงการสว่นต่อขยายนี้ใหบ้รษิทักรุงเทพธนาคม จ ากัด ซึง่มทีุนจดทะเบยีน

เพียง 50 ล้านบาท ถือว่าหมิ่นเหม่ต่อกฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อกฎหมายธนาคาร หมิ่นเหม่ต่อความ

รบัผดิชอบมาก ดงันัน้การบรหิารงานผู้บรหิารต้องมปีระสทิธภิาพ และศกึษากฎหมายที่เกี่ยวขอ้งให้

รอบคอบดว้ย 

 8. ในการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกนั (MOU) ควรให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้

รบัทราบรายละเอยีดดว้ย  
 

 7. การวางแผนในการแก้ไขปัญหาการจราจรกรณีท่ีมีการรือ้ถอนสะพานข้ามแยก

เกษตร 

 และแยกรชัโยธินเพ่ือก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ 

– คคูต      

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกงักองบงัคบัการต ารวจจราจร ส านกัการจราจรและขนสง่  
ส านักการโยธา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบรษิทัอติาเลีย่นไทย เพื่อรบัทราบแผน
ในการแก้ไขปัญหาจราจรกรณีที่มีการรื้อถอนสะพานข้ามแยกเกษตร และแยกรชัโยธินเพื่อก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวชว่งหมอชติ - สะพานใหม่ - คคูต สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

             โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ คูคต ระยะทาง 19 
กโิลเมตร  

16 สถานี เริม่ก่อสรา้งเชื่อมสถานีหมอชติอยู่ในแนวถนนพหลโยธนิขา้มดอนเมอืงโทลเวย์บรเิวณแยก
ลาดพรา้ว 

ไปตามแนวถนนพหลโยธนิ ขา้มแยกรชัโยธนิเริม่ก่อสรา้งตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2558 ระยะเวลาสญัญา  
1,350 วนั คาดว่าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ในการก่อสร้างจะมีงานที่

จะตอ้ง 
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ท าการรื้อถอนสะพานข้ามแยกเกษตรเพราะว่าทบัซ้อนกนั และสะพานรชัโยธนิซึ่งสะพานรชัโยธินนี้
หลงัจาก 

ก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วจะต้องสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนในแนวถนนรชัดาภิเษก ทางแยกที่
เกีย่วเนื่องนี้จะ 

มกีารก่อสรา้งสะพานลอยโดยใชโ้ครงสรา้งทางวิง่เฉพาะแยกเกษตรและรชัโยธนิ  กทม. มแีนวคดิที่จะ
เพิม่แยก 

อกี 1 แหง่คอืแยกเสนาและ รฟม.กจ็ะรบัด าเนินการต่อไป 
 แผนการจดัการจราจรช่วงทีร่ ือ้สะพานขา้มแยกเกษตรและแยกรชัโยธนิมดีงันี้ 

 - บรเิวณแยกเกษตรเป็นจุดที่ได้เริม่งานแล้วคอืรื้อสะพานเหล็กขา้มแยกของเดมิเพื่อ

ก่อสรา้งสะพานรถยนตซ์ึง่เป็นสว่นหนึ่งของการก่อสรา้งโครงสรา้งระบบรถไฟฟ้าสายสเีขยีวเหนือสะพาน

ขา้มแยกเกษตร ความยาว 1,400 เมตร เป็นสะพานเหลก็ เมือ่รือ้สะพานเหลก็แลว้จะสรา้งเป็นสะพาน ค.

ส.ล. แทน เริม่รื้อตัง้แต่วนัที่ 22 กนัยายน 2558 คาดว่าแล้วเสรจ็ 8  – 10 พฤษภาคม 2559 แล้วเริม่

ก่อสรา้งโครงสรา้งส่วนที่เป็นเสาใชเ้วลาก่อสรา้ง 8 เดอืน สรา้งสถานีรถไฟฟ้า และเริม่ก่อสรา้งสะพาน

ขา้มแยกเกษตรตวัใหม่ใชเ้วลา 12 เดอืนประมาณเดือนธนัวาคม 2560 สะพานขา้มแยกเกษตรตวัใหม่ก็

จะเปิดใชไ้ด ้การรือ้สะพานขา้มแยกเกษตรนี้มแีผนในการจดัการจราจรซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากกองบงัคบั

การต ารวจจราจรแลว้คอื ช่วงทีท่ าการรือ้ถอนไดท้ ารัว้ปิดลอ้มไว ้และใหเ้สน้ทางรถวิง่ทัง้ขาออกและขา

เข้า 2 ช่องจราจร ส่วนบรเิวณสี่แยกเกษตรยงัสามารถเลี้ยวได้และมีช่องให้รถเลี้ยวได้อีก 2 จุด คือ

บรเิวณพหลโยธนิ 34 และบรเิวณปากซอยเสนานิคม 1 ช่วงที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มกีารมอบ

ปรญิญาบตัรทางบรษิทักไ็ดเ้ร่งรดัการรือ้ถอนสะพานบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัฯ และคนืพื้นที่ก่อนที่จะ

เขา้รือ้โดยมกีารประชาสมัพนัธ์เสน้ทางลดั เสน้ทางเลีย่งออกจากพืน้ทีก่่อสรา้งโดยใหไ้ปใชถ้นนวภิาวดี

รวมทัง้จุดแยกถนนทีต่ัง้ฉากกบัถนนพหลโยธนิกย็งัใชก้ารได ้เช่น ถนนรชัดา ถนนงามวงศว์าน ต่อเชื่อม

ไปยงัถนนประเสรฐิมนูกจิ สว่นขาเขา้ไดป้ระชาสมัพนัธใ์หใ้ชถ้นนวภิาวดเีป็นหลกั สว่นผูท้ีม่ภีูมิล าเนาอยู่

ในบรเิวณนัน้ไดป้ระชาสมัพนัธใ์หใ้ชเ้สน้ทางเลีย่งไปยงัถนนประเสรฐิมนูกจิ พหลโยธนิ 34 เสนานิคม 1 , 

2 ออกไปยงัถนนพหลโยธนิทีอ่ยู่ใกลก้บัถนนรชัดา ลาดปลาเคา้โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูผ่านใบปลวิ โชเชีย่

ลต่าง ๆ และวทิยุดว้ย ความคบืหน้าการรือ้สะพานไดร้อ้ยละ 60 ช่วงยากการรือ้คอนกรตีไดด้ าเนินการ

แลว้ ส่วนที่เหลอือกีรอ้ยละ 40 เป็นการรือ้โครงสรา้งขนาดใหญ่จะเร่งรดัด าเนินการคาดว่าแลว้เสรจ็ต้น

เดอืนพฤศจกิายนนี้ 

              - บรเิวณแยกรชัโยธนิเป็นสว่นหนึ่งของการก่อสรา้งโครงสรา้งระบบรถไฟฟ้าแต่จะสรา้ง

เป็นอุโมงค์แทนอุโมงค์รชัโยธินที่จะสร้างแทนสะพานข้ามแยกรชัโยธินอยู่ในแนวทิศตะวันออก - 

ตะวนัตก ความยาว 1 กโิลเมตร ลกึจากผวิดนิประมาณ 7.50 เมตร ความกวา้งประมาณ 16.80 เมตร

ขนาด 4 ช่องจราจร เริม่จากบรเิวณเลยธนาคารไทยพาณิชยไ์ปเลก็น้อย เป็นอุโมงคเ์ปิด ปัญหาอุปสรรค
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ของการก่อสรา้งคอืระบบสาธารณูปโภคทัง้ไฟฟ้า ประปา ระบบสือ่สาร สิง่ทีจ่ะตอ้งด าเนินการอนัดบัแรก

คอืการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคใหอ้อ้มเบีย่งเป็นรูปตวัยูทัง้ 2 ดา้น ทีย่ากทีสุ่ดคอืบรเิวณหวัมุมรชัโยธนิฝัง่

เมเจอรเ์นื่องจากมสีาธารณูปโภคขนาดใหญ่และท่อระบบบ าบดัน ้าเสยี ใชเ้วลารือ้ยา้ยประมาณ 8 เดอืน

ครึง่ และใช้เวลารื้อสะพาน 3 เดอืนครึง่ แล้วเริม่ก่อสรา้งในปี 2560 คาดว่าแล้วเสรจ็ปลายปี 2562 ใช้

เวลารือ้ยา้ยสาธารณูปโภคประมาณ 33 เดอืน การท างานตามสญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเริม่

จากการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคทีท่างเทา้ ปิดลอ้มทางเทา้ ปรบัทางเทา้เพื่อเป็นผวิจราจรเพิม่เตมิโดยเริม่

ทีฝั่ง่เมเจอร ์และจนัทรเกษม จากนัน้จะรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคโดยด าเนินการทลีะช่องจราจร ทยอยคนืผวิ

จราจรแลว้ท าช่องต่อไปทัง้ 4 ทศิทางสามารถใชเ้สน้ทางไดต้ามปกต ิจากการประเมนิแลว้พบว่าใชเ้วลา

มากส่วนทีย่ากทีสุ่ดคอืฝัง่เมเจอรซ์ึ่งมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีบริเวณนี้ใชเ้วลาประมาณ 15 เดอืน ดา้นอื่น ๆ 

จะใชเ้วลาน้อยกวา่ โดยไดเ้สนอแผนในการจดัการจราจรระหวา่งการก่อสรา้ง ดงันี้ 

 ขอ้เสนอที ่1 บรเิวณแยกธนาคารไทยพาณิชยห์ากผูร้บัจา้งระดมก าลงัและอุปกรณ์เรง่รดั

ด าเนินการโดยปิดการจราจร 100 % ใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืนครึง่ เสน้ทางจราจรทีจ่ะตอ้งเปลีย่นไปคอื

จากถนนพหลโยธนิขาเขา้จะเลีย้วขวาไม่ไดจ้ะตอ้งเลีย้วซา้ยเขา้รชัดาไปกลบัรถทีแ่ยกลาดพรา้ว รถทีจ่ะ

เลีย้วซา้ยไดร้บัค าแนะน าใหข้อใชพ้ืน้ทีข่องธนาคารไทยพาณิชยบ์รษิทัฯ ไดป้ระสานแลว้ธนาคารยนิดใีห้

ความร่วมมอืเมื่อรือ้ยา้ยแลว้เสรจ็กจ็ะคนืพืน้ที่เลย จากนัน้กจ็ะมารือ้ยา้ยฝัง่เมเจอรซ์ึ่งใชเ้วลานานถงึ 14 

เดอืน เสน้ทางหลกีเลีย่งคอืรถเลี้ยวซ้ายทีซ่อยรชัดา 36 ส่วนรถทีจ่ะเลี้ยวขวาใหข้า้มสะพานไปก่อน ไป

กลบัรถทีแ่ยกลาดพรา้ว แลว้มาเลี้ยวซ้ายตรงมุม สน.พหลโยธนิ ใชเ้วลา 4 เดอืน ถดัไปกจ็ะไปปิดหน้า 

สน.พหลโยธนิ 100 % ใชเ้วลา 2 เดอืนครึง่ตอ้งปิดทีล่ะแยกใชเ้วลารวม 11 เดอืน 

 ขอ้เสนอที ่2 คลา้ยกบัขอ้เสนอที ่1 แต่ไดร้วมเป็นปิดการจราจร 100 เปอรเ์ซน็ต์ ทลีะ 2 

แยก เริม่จากปิดบรเิวณธนาคารไทยพาณิชยแ์ละตกึชา้งเสน้ทางหลกีเลีย่งการจราจรเหมอืนกบัขอ้เสนอ

ที ่1 ขอ้เสนอที ่2 นี้ใชเ้วลารวม 4 เดอืน 

 ขอ้เสนอที ่3 จะลดเวลาการปิดช่องจราจร เป็นการปิด 4 มุมพรอ้มกนัใชเ้วลาในการรือ้

ยา้ยสาธารณูปโภคนานทีสุ่ดทีฝั่ง่เมเจอร ์14 เดอืนหลงัจากนัน้ หากเขา้พืน้ทีพ่รอ้มกนัจะคนืพืน้ที ่3 มุมที่

เหลอืภายใน 2 เดอืนครึ่ง ซึ่งใช้เวลาน้อยที่สุด เส้นทางจราจรจะเหมอืนกบัขอ้เสนออื่น ๆ โดยบรษิัท 

อติาเลีย่นไทย จ ากดั จะเรง่ระดมก าลงัและอุปกรณ์ในการด าเนินการใหเ้ตม็ที ่

 ในเบื้องต้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล ส าเภาพล) ได้เชิญ รฟม. 

บรษิัทผู้รบัจ้างและส านักการโยธาไปร่วมประชุมเพื่อก าชบัเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรในบรเิวณที่จะ

ด าเนินโครงการเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นน้อยทีส่ดุ 

 ในสว่นของกองบงัคบัการต ารวจจราจรกม็กีารประชุมร่วมกบั รฟม. บรษิทัผูร้บัจา้งอย่าง

ใกลช้ดิ กรณีมกีารรือ้สะพานขา้มแยกเกษตร ซึง่ในช่วงแรกกม็ปัีญหาพอสมควร เพราะมคีวามไม่เขา้ใจ
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ว่าเมื่อมีการประชุมร่วมกันแล้วคิดว่าได้รบัอนุมตัิแล้วก็ไปด าเนินการเลย ต่อมาก็มาปรบัระบบกัน

เนื่องจากในการด าเนินการจะตอ้งมกีารออกประกาศขอ้บงัคบัเจา้พนักงานจราจรเป็นค าสัง่ทางปกครอง

ให้ประชาชนได้รบัทราบ หลงัจากหารอืกนัแล้วก็ได้เร่งออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรในจุดต่าง ๆ 

ตัง้แต่ช่วงหวัถนนเป็นต้นไป ช่วงแยกเกษตรจะมปัีญหาไดร้บัผลกระทบรถตดิเชา้ – เยน็ รวมถงึจุดที่มี

น ้าท่วมขงั ช่วงทีผ่่านมา 2 – 3 ปี    มกีารก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ มกีารขดุดนิขึน้มา พอฝนตกดนิก็

ลงไปในท่อท าใหอุ้ดตนัน ้าท่วมขงัเรว็ขึน้ ปีทีแ่ลว้มนี ้าท่วมขงัจ านวน 100 จุดเศษปีนี้ม ี300 จุดเศษ จุดที่

มคีวามรุนแรงเพิม่จากจ านวน 20 จุดเป็น 80 จุด ควรมกีารสงัคายนา บรษิัทผู้รบัจ้างและ กทม. ควร

ร่วมกนัด าเนินการ ในส่วนของการรือ้สะพานขา้มแยกเกษตร ช่วงแรกมปัีญหาการจราจรมาก ต่อมาก็

เบาบางลงเมื่อมกีารแกปั้ญหาร่วมกนั ระหว่าง รฟม. และบรษิทัผูร้บัจ้าง แต่กม็ปีระเดน็พอปิดกัน้จะไม่มี

จุดกลบัรถท าใหป้ระชาชนตอ้งไปกลบัรถไกลถงึสะพานใหม่ รฟม. วเิคราะหแ์ละหาทางแกปั้ญหาจราจร

อย่างต่อเนื่องและมีการพิจารณาสร้างจุดกลับรถในถนนรชัดาบริเวณหน้าศาลอาญา ซึ่งเป็นจุดที่

เหมาะสม ประกอบกบัการเปิดจุดกลบัรถหลกัในถนนวงแหวนซึง่ใชเ้ป็นทางหลกัในการระบายการจราจร

อาจจะท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงไดง้า่ยขึน้ จงึตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบ เพื่อใหก้ารก่อสรา้งมผีลกระทบ

ต่อประชาชนน้อยทีส่ดุ 
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