
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า  

ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2559 
 

 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า ในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 เมื่อวนั
พธุที ่       8 ตุลาคม ๒๕๕7 และคราวประชุมสมยัสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2558 
เมือ่วนัพุธที ่7 ตุลาคม 2558 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 คนดงันี้   
 

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

 

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
๑.  นางสดุา  ชนิวงษ ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2.  นายชยัวุฒ ิ  แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

   

คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการดงันี้ 
1. คณะอนุกรรมการดา้นการจราจรและขนสง่ เพือ่พจิารณา ศกึษา ตรวจสอบ รบัทราบ

ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานคร โดยม ี              
พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการด้านการระบายน ้ าและการบ าบัดน ้ าเสีย เพื่อพิจารณา ศึกษา  
ตรวจสอบ รบัทราบปัญหา อุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร 
โดยม ี   
เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เป็นประธานอนุกรรมการ 

 

ผลการด าเนินงาน 
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 1. ติดตามผลการด าเนินงานของศนูยศึ์กษาและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ 
             คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการระบายน ้าและส านักสิง่แวดล้อม ติดตามผลการ
ด าเนินงานของศนูยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อ เพีอ่รบัทราบรายละเอยีด สภาพขอ้เทจ็จรงิ 
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

ศูนย์การศึกษาและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เป็นระบบบ าบัดน ้าเสียใต้ดินแห่งแรกของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนที่อยู่ใต้ดนิเนื้อที่ 12 ไร่ ส่วนที่เป็นอาคารเหนือพื้นดนิเนื้อที่ 5 ไร่ สรา้งขึน้ภายใต้
แนวคดิบูรณาการระหว่างระบบบ าบดัน ้าเสยีใต้ดนิ และการใช้ประโยชน์ร่วมกบัสวนสาธารณะ ก่อสรา้งตัง้แต่ปี 
2551 - 2557 มคีวามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยี 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ขนาดพื้นที่บรกิาร 20.7 
ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมพื้นทีเ่ขตบางซื่อ จตุจกัร ดุสติ และพญาไทบางส่วน ขณะนี้เริม่เดนิระบบแลว้
โดยจา้งเอกชนควบคุมการเดนิระบบ 5 ปี และส านกัสิง่แวดลอ้มไดห้ารอืส านกัการระบายน ้าแลว้มกีารจา้ง
บรษิัท รกัลูกกรุ๊ป จ ากดั ศกึษาและออกแบบอาคารศูนย์เรยีนรูส้ ิ่งแวดล้อม เป็นอาคาร 2 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 2,000 ตารางเมตร และพืน้ทีภ่ายนอกอาคารประกอบดว้ย       

        1.  ชุดเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้มจะตอ้งน าเสนอในรปูแบบนิทรรศการถาวรและหมุนเวยีน 
กจิกรรมและการน าเสนอขอ้มลูประกอบดว้ยเนื้อหา 6 เรือ่ง ไดแ้ก่ การจดัการสิง่แวดลอ้มตามแนว
พระราชด าร ิมลภาวะทางน ้า มลภาวะทางอากาศและเสยีง และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
มลภาวะจากขยะและของเสยีอนัตราย การอนุรกัษ์พลงังานทดแทนและการจดัการพืน้ทีส่เีขยีว 

 2. การใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่าคาร ประกอบดว้ยมนิิเธยีรเ์ตอร ์ขนาด 200 ทีน่ัง่ หอ้งประชุม
ยอ่ย หอ้งอเนกประสงค ์สว่นประชาสมัพนัธแ์ละตอ้นรบั บรเิวณทีต่ัง้ชุดการเรยีนรู ้ฯลฯ 

  3. การออกแบบตกแต่งภายในอาคารโดยค านึงถงึความประหยดัพลงังานและเป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ยการแบ่งหอ้งพืน้ทีใ่ชส้อย ฝาผนังอาคาร ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรบั
อากาศ ระบบแสงสวา่ง ระบบสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศฯ  
   4.  การใชพ้ืน้ทีภ่ายนอกอาคาร ประกอบดว้ย   
       - นิทรรศการเพือ่การใหค้วามรู ้เชน่ การบ าบดัน ้าเสยีตามแนวพระราชด าร ิการ
จดัการขยะ การจดัการพืน้ทีส่เีขยีวภายใตภ้าวะขาดแคลนพืน้ทีส่วนสาธารณะ ฯลฯ 
      - การสาธติกระบวนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การใชพ้ลงังานทดแทน 
กระบวนการตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสยีง ฯลฯ  

  5. สาระการเรยีนรูใ้นแต่ละเรือ่ง ประกอบดว้ย สาเหตุของปัญหา สภาพปัญหา 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสขุภาพของประชาชนและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื การแกไ้ขปัญหา แนวทางการมสีว่น
รว่มของประชาชนในการแกไ้ขปัญหา แนวทางการมสีว่นร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหา ตวัอยา่ง
ความส าเรจ็ในการจดัการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

6. รปูแบบการน าเสนอองคค์วามรู ้ใชใ้นการน าเสนอองคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย ดว้ย
วธิกีารสือ่สาร 2 แนวทาง (Interactive) โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั ประกอบดว้ยแบบจ าลอง
กราฟฟิกบอรด์ สถานการณ์จ าลอง ปัญหามลภาวะ และเมอืงน่าอยูใ่นฝัน Animation คอมพวิเตอร์
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ทชัสกรนี LCD Online ภาพจาก CCTV ทีเ่ป็นปัจจุบนั  เกมสค์อมพวิเตอร ์ บรรยากาศจ าลอง   
Electronic Board 
วดีทีศัน์ ฯลฯ  
   

ข้อสงัเกตของคณะกรรมการ   
ปัญหาน ้าเน่าเสียเป็นปัญหาที่สะสมมานาน กรุงเทพมหานครควรจะมีการวางแผน

รองรบัและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและมีโครงการที่ดีอย่างโครงการศูนย์
การศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อนี้อกี  
 

2. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการจดัการน ้าเสียของกรงุเทพมหานคร 

                    คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัการระบายน ้าเพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานดา้น
การจดัการน ้าเสยีของกรุงเทพมหานคร  สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

       กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าเสยีโดยใช้มาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้งโดยการ
ด าเนินโครงการก่อ สร้างระบบบ าบดัน ้าเสียขนาดใหญ่ จ านวน 8 พื้นที่ 7 โครงการ ได้แก่ โรงควบคุม
คุณภาพน ้าสีพ่ระยา รตันโกสนิทร ์ช่องนนทร ีหนองแขม ทุ่งครุ ดนิแดง จตุจกัร และศูนยก์ารศกึษาและ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมบางซื่อ ครอบคลุมพื้นที่รวม 212.74 ตารางกิโลเมตร  ใน 21 เขตการปกครอง 
ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สมัพนัธวงศ์ บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ดนิแดง 
ราชเทวี พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจกัร ห้วยขวาง หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ดุสิต ทุ่งครุ 
จอมทองและราษฎร์บูรณะ สามารถบ าบดัน ้าเสยีได้รวมทัง้สิ้น 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดย
ปรมิาณน ้าเสยีที่บ าบดัได้จริงในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 778,172 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั นอกจากนี้ยงัมี
ระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชนขนาดเลก็ทีร่บัโอนจากการเคหะแห่งชาต ิจ านวน 12 แห่ง ไดแ้ก่ โรงควบคุม
คุณภาพน ้าทุ่งสองหอ้ง 1 ทุง่สองหอ้ง 2 บางบวั รามอนิทรา หว้ยขวาง บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลอง
จัน่  หวัหมาก และร่มเกลา้ มขีดีความสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีจ านวน 25,8000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วนั และมปีรมิาณน ้าเสยีที่บ าบดัได้จรงิ จ านวน 14,580 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั   รวมปรมิาณน ้าเสยีที่
บ าบดัได้จรงิ 792,752 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 31.16  นอกจากนี้ยงัมรีะบบบ าบดัน ้าเสยี
แบบสระเตมิอากาศทีบ่ าบดัน ้าเสยีจากคลอง คอื โรงควบคุมคุณภาพน ้าพระราม 9 แบบบ่อปรบัเสถยีร 
คอื โรงควบคุมคุณภาพน ้ามกักะสนั แบบหมุนเวยีนตามธรรมชาตแิละระบบการใชพ้ชืน ้าของสวนลุมพนิี 
และระบบบ าบดัน ้าเสยีจากมลูฝอยโดยใชส้ารเคมใีนการตกตะกอน คอืโรงควบคุมคุณภาพน ้าอ่อนนุช 

  ส าหรบัโครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งมจี านวน 4 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการบ าบดัน ้าเสยีคลองเตย โครงการบ าบดัน ้าเสยีธนบุร ีโครงการบ าบดัน ้าเสยีมนี
บุร ีและโครงการบ าบดัน ้าเสยีบงึหนองบอน นอกจากนี้ยงัมกีารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเกีย่วกบัปัญหา
น ้าเน่าเสยีในคูคลองโดยการจดัระบบไหลเวยีนน ้า ส่วนมาตรการไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้งไดแ้ก่ มาตรการเฝ้า
ระวงั ติดตาม ตรวจวดั วเิคราะห์คุณภาพน ้าของคลองสายหลกัและแม่น ้าเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และสรา้งจติส านึกในการแก้ปัญหามลพิษทาง
น ้า ตลอดทัง้การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าและแหล่งน ้าโดยมกีารศกึษา วจิยั และด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวกบัการน าน ้าทีผ่่านการบ าบดัและตะกอนน ้าเสยีกลบัมาใชป้ระโยชน์เพื่อใหม้กีารใชผ้ลผลติทีเ่กดิ
จากการบ าบดัน ้าเสยีอย่างคุม้ค่าและถูกสุขลกัษณะก่อนทีจ่ะปล่อยออกสูส่ิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ยงัมกีาร
น ามาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือ การเตรยีมการจดัเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน ้ าเสีย ภายใต้
หลกัการ ผูใ้ดเป็นผูก้่อมลภาวะผูน้ัน้ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายบ าบดัมลภาวะ 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การจะเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีจากประชาชน กรงุเทพมหานครควรมกีาร 

ด าเนินการใหน้ ้าในคลองใสสะอาดขึน้ใหเ้หน็เป็นรปูธรรมก่อนเพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามมัน่ใจและยนิดใีห้
ความรว่มมอื 
     2. ควรมกีารแยกระบบทอ่ระบายน ้าเพือ่รองรบัน ้าเสยีจากบา้นเรอืนหรอืสถาน
ประกอบการเพือ่น าไปบ าบดัออกจากทอ่ระบายน ้าทีร่องรบัน ้าฝน เพือ่ลดปรมิาณน ้าทีจ่ะน าไปบ าบดั
รวมถงึลดตน้ทุนในการบ าบดัดว้ย 
  

 3. ติดตามผลการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวด้านเหนือด้านใต้  
        คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตามผลการด าเนิน
โครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสายสเีขยีวดา้นเหนือ (หมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต) และดา้นใต ้(แบริง่ – 
สมุทรปราการ) สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
       วนัที ่28 มนีาคม 2559 ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดักรุงเทพมหานครและผูว้่าการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบให้
กรุงเทพมหานครบรหิารจดัการสว่นต่อขยายสายสเีขยีวดา้นเหนือ (หมอชติ-สะพานใหม่-คคูต) ระยะทาง 
19 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี และด้านใต้ (แบริง่-สมุทรปราการ) ระยะทาง 13 กโิลเมตร จ านวน 9 
สถานี ซึง่โครงการสว่นต่อขยาย 2 เสน้ทางนี้ใชง้บประมาณในการลงทุนประมาณ 84,000 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็น 2 สว่น คอื สว่นที ่1 เป็นค่าก่อสรา้งโครงสรา้งงานโยธาและการซือ้ทีด่นิ ประมาณ 60,000 ลา้น
บาท รฟม. เป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้ง ส่วนที่ 2 เป็นการลงทุนตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเครื่องกล ระบบอาณัติ
สญัญาณ ระบบสื่อสารและระบบการเก็บค่าโดยสาร ประมาณ 24,000 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร
ด าเนินการเอง และเมื่อเดินรถแล้วมีรายได้จากค่าโดยสารทัง้หมดและรายได้อื่นๆ จะเป็นของ
กรุงเทพมหานครทัง้หมดตามมตคิณะกรรมกาจดัระบบการจราจร (คจร.) และขอ้หารอืกบัรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคม เมื่อ รฟม. ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญามีการระบุไว้ใน MOU ว่าจะมีการตัง้
คณะท างานขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะที่ 1  คณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สินและทรพัย์สิน รวมทัง้
ข ัน้ตอนทางการเงนิและการงบประมาณ คณะที ่2 คณะกรรมการประสานงานดา้นเทคนิคและการเดนิรถ
ตรวจสอบว่าการก่อสรา้งนัน้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ท าให้ กทม. สามารถด าเนินการต่อได้เมื่อ
ตรวจสอบครบถ้วนสมบูรณ์แลว้กจ็ะถอืว่าทรพัย์สนิที่ รฟม. ลงทุนไป 60,000 ล้านบาท มอบให ้กทม. 
พรอ้มทัง้ภาระหนี้สนิทัง้หมดซึ่ง กทม. ยนิดชี าระคนืหลงัปี พ.ศ. 2572 คณะที่ 3 คณะกรรมการก ากบั
ดูแลติดตามผลการด าเนินการ ความคืบหน้าโครงการส่วนต่อขยายดงักล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง คาดวา่แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2562  
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วนัที ่15 มถิุนายน 2559 ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดเ้หน็ชอบมอบหมายโครงการรถไฟฟ้า
สว่นต่อขยายสายสเีขยีวทัง้ดา้นเหนือและดา้นใตใ้หบ้รษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการดงันี้ 

1. ตดิตัง้ระบบเดนิรถ (ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล) และงานทีแ่หลอือยูจ่ากการรถไฟฟ้าขนสง่
มวลชนแหง่ประเทศไทย 

2. บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั บรหิารจดัการเดนิรถโดยตามขอ้เสนอของบรษิทัฯ จะเป็นการ
ด าเนินการโดยไม่คดิค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ เนื่องจากในสญัญาจา้งบรหิารจดัการ 30 ปี ได้
ครอบคลุมคา่บรหิารจดัการสว่นต่อขยายไวท้ัง้หมดแลว้ 

วนัที ่28 มถิุนายน 2559 บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ไดล้งนามสญัญากบับรษิทั ระบบขนส่ง
มวลชน จ ากดั (มหาขน) เพือ่จดัซือ้พรอ้มตดิตัง้ระบบการเดนิรถ (ไฟฟ้าและเครือ่งกล) โครงการรถไฟฟ้า
สว่นขยายดา้นใต ้(แบริง่-สมุทรปราการ) โดยเริม่ด าเนินการตดิตัง้ในเดอืนกรกฎาคม 2559 ทดสอบการ
เดนิรถในเดอืนธนัวาคม 2559  เปิดใหบ้รกิารเดนิรถในสถานีแรก (สถานีส าโรง) ในเดอืนมนีาคม 2560 
และเปิดบรกิารเดนิรถทัง้ระบบในปี 2561 

 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
กรุงเทพมหานครควรด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเอง เนื่องจาก

การมอบหมายใหบ้รษิทั กรุงเทพธนาคมด าเนินการแทนนัน้หากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้มากจ็ะไม่พน้
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเนื่องจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นวิสาหกิจของ
กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 

4. โครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT)   
คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกั 

การจราจรและขนสง่ เพือ่พจิารณาโครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพเิศษ (BRT) ดงัต่อไปนี้ 
  ขอ้มลูโครงการและเสน้ทางใหบ้รกิารเดนิรถ 
  - มต ิครม. 3 ม.ค. 50 เหน็ชอบให ้กทม. เดนิรถ BRT เป็นโครงการน าร่องสายแรก 
สาย 402 สาทร - ราชพฤกษ์ จากกรมการขนสง่ทางบก 
  - โดยมสีญัญาจา้งเดนิรถกบับรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ในวงเงนิ 2,009.7 ลา้นบาท  
จากระยะเวลาสญัญา 7 ปี (2553 - 2560) เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 พ.ค. 2553 
  - จ านวน 12 สถานี ระยะทาง 15.9 กโิลเมตร  
  - รถใหบ้รกิารจ านวน 25 คนั  
  - ความถีก่ารใหบ้รกิาร ช่วงเรง่ด่วนทุก 5 นาท ี ช่วงไม่เรง่ด่วนทุก 10 นาท ี 
  มาตรฐานการใหบ้รกิาร 
  - มจีุดเชือ่มต่อรถไฟฟ้า BTS ทีส่ถานีสาทร – สถานีชอ่งนนทร ีและสถานีราชพฤกษ์ –  
สถานีตลาดพลู 
  - มจีุดเชือ่มต่อกบัรถ ขสมก. ทีส่ถานีราชพฤกษ์ (B12) จ านวน 2 สาย คอืสาย 15 และ 
สาย 68   
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  - มอีุปกรณ์อ านวยความสะดวกในสถานี BRT 
 บนัไดเลื่อน มจี านวน 35 ตวั (11 สถานี) 
    ลฟิทค์นพกิาร มจี านวน 35 ตวั (11 สถานี) 
    มรีะบบปรบัอากาศทีส่ถานีสาทร และสถานีราชพฤกษ์ 
    มรีะบบประตูกัน้ชานชาลาทีส่ถานีสาทร และสถานีราชพฤกษ์ 
    ระบบตัว๋โดยสารอตัโนมตั ิ(AFC) 
    บตัร Rabbit เชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้า BTS  
    ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรก าหนดชอ่งทางเฉพาะรถ BRT บนถนนนราธวิาสราช
นครนิทร,์ ถนนพระรามที ่3 จากสะพานขา้มแยกถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถงึเชงิสะพานพระราม 3  
  - เปิดใหบ้รกิารทุกสถานีตัง้แต่เวลา 06.00 – 24.00 น.  
  อตัราคา่โดยสาร 
  กรุงเทพมหานครไดเ้ปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่29 พ.ค. 2553 โดยมกีารก าหนดอตัราคา่
โดยสารดงันี้ 
  - วนัที ่29 พ.ค. 2553 – 31 ส.ค. 2553 ไม่เกบ็คา่โดยสาร 
  - วนัที ่1 ก.ย. 2553 – 14 เม.ย. 2556 อตัราคา่โดยสาร 10 บาทตลอดสาย 
  - วนัที ่15 เม.ย. 2556 – 30 ม.ิย. 2559 อตัราคา่โดยสาร 5 บาทตลอดสาย  

(ตามนโยบายผูว้า่ กทม.) 
  หมายเหตุ 
  1. ยกเวน้คา่โดยสาร 
  1.1 บุคคลทุพพลภาพ 
  1.2 นกัเรยีนในเครือ่งแบบ 
  1.3 พระภกิษุสามเณร 
  1.4 ผูส้งูวยั (60 ปีขึน้ไป) 
  1.5 ขา้ราชการและลกูจา้งของกรุงเทพมหานคร 
  2. ฟรคีา่โดยสาร 
  2.1 วนัพอ่,วนัแม,่วนัเดก็แห่งชาต ิ
  2.2 วนั Car free day 
  ปรมิาณผูโ้ดยสาร 
  ปี 2553 ประมาณ 13,221 เทีย่ว/คน 
  ปี 2554  ประมาณ 14,667 เทีย่ว/คน 
  ปี 2555 ประมาณ  16,723 เทีย่ว/คน 
  ปี 2556 ประมาณ  18,846 เทีย่ว/คน 
  ปี 2557  ประมาณ  21,645 เทีย่ว/คน 
  ปี 2558  ประมาณ  22,990 เทีย่ว/คน 
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  ปี 2559 ประมาณ 23,173 เทีย่ว/คน (ม.ค. – เม.ย. 59) 
  ในปี 2558 ทีผ่า่นมามจี านวนผูโ้ดยสารรวม 6.9 ลา้นเทีย่ว ปัจจุบนัมผีูใ้ชบ้รกิารวนัละ
ประมาณ 25,000 เทีย่ว/วนั มอีตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 8 ในชัว่โมงเรง่ด่วนมผีูโ้ดยสารหนาแน่น
ในชว่งเชา้ทีส่ถานีนพระราม 3 (B5) และชว่งเยน็ทีส่ถานีสาทร (B1) จงึไดม้กีารจดัรถเสรมิวิง่รบัสง่
ระหวา่ง 
B1 – B5 จ านวน 3 คนั ปัจจุบนัมรีถจ านวน 25 คนั  
  ผลการประกอบการ 
  สรุปรายรบัคา่โดยสาร – รายจ่าย 
  ปี 2553 รายรบั 12.6 ลา้นบาท รายจ่าย 116 ลา้นบาท กทม.ชดเชย 103.5 ลา้นบาท  
  ปี 2554 รายรบั 39.4 ลา้นบาท รายจ่าย 187.5 ลา้นบาท กทม.ชดเชย 148.2 ลา้นบาท 
  ปี 2555 รายรบั 43.8 ลา้นบาท รายจ่าย 194.8 ลา้นบาท กทม. ชดเชย 150.9 ลา้นบาท 
  ปี 2556 รายรบั 31.4 ลา้นบาท รายจ่าย 214.7 ลา้นบาท กทม. ชดเชย 183.3 ลา้นบาท 
  ปี 2557 รายรบั 30 ลา้นบาท รายจ่าย 221.9 ลา้นบาท กทม.ชดเชย 191.8 ลา้นบาท 
  ปี 2558 รายรบั 32 ลา้นบาท รายจ่าย 226.7 ลา้นบาท กทม.ชดเชย 194.8 ลา้นบาท 
  ปี 2559 รายรบั 10.7 ลา้นบาท รายจ่าย 76 ลา้นบาท กทม.ชดเชย 65.3 ลา้นบาท 

(ม.ค. – เม.ย. 59) 
  รวมรายรบั 199.8 ลา้นบาท รายจ่าย 1,237.6 ลา้นบาท กทม.ชดเชย 1,037.8 ลา้นบาท 
  แนวทางการพฒันาโครงการหลงัสิน้สดุสญัญาโครงการ 
  อยูร่ะหวา่งท าการศกึษารายละเอยีดการปรบัปรุงโครงการ BRT ดงันี้ 

1. การพฒันาเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลในระยะยาวโดยใชส้ถานีเดมิ 
  โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสเีทา ชว่งที ่2 และ 3 มเีสน้ทางทบัซอ้นกบัเสน้ทาง  
รถ BRT ตลอดแนวเสน้ทางการก่อสรา้งสามารถประหยดัค่าลงทุนดว้ยการใชส้ถานขีองโครงการ BRT 
ประกอบดว้ย 
  1.1) โครงสรา้งสถาน ี
  1.2) ระบบต่างๆ ในสถานี เชน่ ระบบตัว๋,CCTV,อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ฯลฯ 
 2.   ศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบในการขยายเสน้ทาง BRT เพือ่เชือ่มต่อกบั
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
  2.1) เชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสถานีทา่พระระยะทาง 1.7 กโิลเมตร 
  2.2) เชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสถานีลุมพนิีระยะทาง 1.3 กโิลเมตร 
  3.   ศกึษาแนวทางปรบัลดคา่ใชจ้่ายดา้นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
  3.1) ลดจ านวนพนกังานสถานี 
  3.2) ลดค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงงานระบบ 
  3.3) ลดความถีก่ารเดนิรถนอกช่วงเวลาเรง่ด่วน 
  4.   การปรบัปรุงรถ BRT ใหส้ามารถใชง้านไดใ้นระยะสัน้ 3 – 5 ปี คอืการปรบัปรุง 
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รถ BRT เดมิจ านวน 25 คนั (คาดวา่จะศกึษารายละเอยีดแลว้เสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม 2559) 
  อุปสรรคในการใหบ้รกิาร 
  1. ชอ่งทางเดนิรถ รถตดิในชอ่งทาง BRT, ชอ่งเดนิรถมวลชน (high-occupancy vehicle/HOV 
lane) 
  2. ผูโ้ดยสารหนาแน่น สถานีนราราม 3 ในชัว่โมงเรง่ด่วนเชา้ และสถานีสาทรในชัว่โมง 
เรง่ด่วนเยน็ โดยไดจ้ดัรถเสรมิใหบ้รกิารจ านวน 3 คนัในชว่งเชา้ และ 2 คนัในชว่งเยน็ 

หลงัจากนัน้นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา ไดเ้สนอญตัตเิรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้ 
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาและทบทวนการด าเนินการโครงการรถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ (BRT) 
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  
เมือ่วนัพุธที ่6 กรกฎาคม 2559  

 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การด าเนินการโครงการรถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ (BRT) ในระยะเวลา 6 ปีที่

ผา่น 
มาผลการประกอบการขาดทุนสงูมากกวา่พนัลา้นบาท ซึง่เป็นภาระของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก 
ในดา้นความคุม้ค่าของการลงทุนกไ็ม่มคีวามชดัเจนประกอบกบัยงัมปัีญหาการบรหิารจดัการดา้น
การจราจร การผา่นทางแยกต่างๆ ยงัตดิปัญหาในเรือ่งของสญัญาณจราจร ไม่สามารถถงึจุดหมายได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
จงึเหน็ควรวา่ตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งดงักล่าว 

2. ในสว่นทีจ่ะพฒันาโครงการเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลโดยใชส้ถานีเดมิปัญหาคอื เงนิ
ลงทุน 

ทีส่งูมาก ซึง่เหน็วา่โครงการรถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ (BRT) จะเกดิประสทิธผิลเมือ่สามารถสง่
ต่อผูโ้ดยสารไปยงัสถานีหลกัๆ หรอืโหมดการเดนิทางอื่น หรอืสามารถเดนิทางถงึชานเมอืงเพือ่ต่อไปยงั
จงัหวดัอื่นๆ ได ้แต่โครงการนี้สามารถขนสง่คนเพยีงกลางเมอืงในระยะทางสัน้ๆ เทา่นัน้ ประชาชนจงึใช้
บรกิารน้อยรายรบักไ็ม่ไดต้ามเป้าหมาย กรุงเทพมหานครจงึตอ้งแบกรบัภาระการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 
 3.   การขาดทุนจากโครงการรถโดยสารดว่นพเิศษมสีาเหตุหลกัๆ 2 ประการคอื 
 3.1 จ านวนผูโ้ดยสารทีต่ ่ากวา่ประมาณการ ซึง่อาจจะมเีหตุผลจากไม่สามารถใชเ้วลา
  
เดนิทางไดต้ามเป้าหมาย เพราะมรีถอื่นๆ เขา้มาวิง่ร่วมในเลน BRT หรอืปัญหาในทางแยกต่างๆ และ
เสน้ทางควรจะรบัสง่ประชาชนจากในเมอืงแลว้ขนสง่ไปยงัจุดเชือ่มต่อการเดนิทางจุดใหญ่ๆ 
 3.2 นโยบายลดคา่โดยสารของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครเป็น 5 บาทตลอดสาย ซึง่
ขาดทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิคอื 10 บาทกวา่เกอืบ 20 บาท จงึจะคุม้ทุนในการ
ด าเนินการ 
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  4.   การด าเนินการโครงการรถโดยสารด่วนพเิศษ ตอ้งพจิารณาจากเหตุผลคอืการ
ใหบ้รกิารสาธารณะในฐานะมหานครทีเ่ป็นเมอืงใหญ่ แต่ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินการคอืการขาดทุนตอ้ง
มเีหตุผลทีเ่หมาะสมและสามารถอธบิายต่อสาธารณชนได ้

5.   กรุงเทพมหานครลงทนุโครงสรา้งไปดว้ยงบประมาณจ านวนมาก หากจะเลกิ
ด าเนินการ 

ประชาชนกค็งจะเกดิความสงสยั จงึควรท าการศกึษาใหม่วา่ท าอย่างไรจงึจะเกดิประโยชน์มากทีส่ดุและ
ขาดทุนน้อยทีส่ดุ โดยอาจจะแบ่งการเดนิเป็น 2 ระยะคอื ชว่งที ่1 จากราชพฤกษ์  - ถนนตก ชว่งที ่2 
จากถนนตก -ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์โดยอาจจะใหส้มัปทานแก่ภาคเอกชนและปรบัเสน้ทางโดย
ศกึษาความเหมาะสมใหม ่

5. มาตรการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในจดุอ่อนน ้าท่วมทัง้หมดของกรงุเทพมหานคร 
คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกั 

การระบายน ้า เพือ่รบัทราบมาตรการแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มในจุดอ่อนน ้าทว่มทัง้หมดของกรุงเทพมหานคร    
เพือ่รองรบัฤดฝูนในปี 2559 จ านวน 19 พืน้ทีด่งันี้ 

1.  ถนนแจง้วฒันะ จากวงเวยีนหลกัสีถ่งึหน้ามหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  
 การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 

1.1 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง เพือ่สบูลงแกม้
ลงิถนนพหลโยธนิบรเิวณวงเวยีนหลกัสี ่
  1.2 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 2 เครือ่ง ทีถ่นน
พหลโยธนิสบูลงคลองรางออ้ – รางแกว้ 
  1.3 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง ทีถ่นน
พหลโยธนิสบูบรเิวณหน้าหา้งสรรพสนิคา้โลตสั 
 1.4 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง ทีถ่นนราม
อนิทรา บรเิวณปากซอยรามอนิทรา 5  

การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  1.5 บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ด าเนินการแกไ้ขทอ่รอ้ยสายโทรศพัทท์ีก่ดีขวางทอ่
ระบายน ้าถนนแจง้วฒันะตอนลงคลองถนน (ดนัทอ่รอ้ยสายแลว้อยูร่ะหวา่งรอรอ้ยสาย) 
 1.6 การไฟฟ้านครหลวง ด าเนินการแกไ้ขทอ่รอ้ยสายไฟทีก่ดีขวางทอ่ระบายน ้าถนน
แจง้วฒันะตอนลงคลองถนน  
 1.7 กรมทางหลวง ด าเนินการเชือ่มระบบระบายน ้า บรเิวณแยกอนุสาวรยีพ์ทิกัษ์
รฐัธรรมนูญ  
  1.8 ปรบัปรุงประตรูะบายน ้าคลองรางออ้รางแกว้ จากขนาด 1 ลบ.ม./วนิาท ีเป็น 6 ลบ.
ม./วนิาท ี(อยูร่ะหวา่งขอจดัสรรงบประมาณ) 
 1.9 ขอความร่วมมอืการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รถไฟฟ้าสายสเีขยีว) 
ด าเนินการปรบัปรุงทอ่ระบายน ้าบรเิวณหน้าหา้งสรรพสนิคา้โลตสั (การด าเนินการของกรมทางหลวง) 
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  1.10 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนแจง้วฒันะ จากอนุสาวรยี์
พทิกัษ์รฐัธรรมนูญถงึคลองถนน  
 1.11 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนพหลโยธนิ จากอนุสาวรยี์
พทิกัษ์รฐัธรรมนูญถงึคลองบางบวั 

1.12 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าถนนพหลโยธนิ ตอนลงคลองรางออ้รางแกว้ จ านวน 2 บ่อ  
 

  2.  ถนนแจง้วฒันะ จากคลองประปาถงึศนูยร์าชการ  
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  2.1 ปรบัปรุงบ่อสบูน ้าศนูยร์าชการจากขนาด 4 ลบ.ม./วนิาท ีเป็น 8 ลบ.ม./วนิาทแีละ     
มแีผนจะเพิม่เป็น 10 ลบ.ม./วนิาท ี
  2.2 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าถนนแจง้วฒันะขาออก ตอนลงคลองเปรมประชากร ขนาด 0.5    
ลบ.ม./วนิาท ีด าเนินการแลว้เสรจ็ 
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  2.3 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนแจง้วฒันะจากศนูยร์าชการถงึ
คลองเปรมประชากร 
  2.4 ปรบัปรุงบ่อสบูน ้าคลองบางพดู 
  2.5 กรมทางหลวง ปรบัปรุงชอ่งรบัน ้าฝนใหก้วา้งขึน้ (อยูร่ะหวา่งขอจดัสรรงบประมาณ) 
 

  3. ถนนรชัดาภเิษก ชว่งหน้าธนาคารกรุงเทพ 
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  3.1 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าไฮดรอลคิ และเครือ่งสบูน ้าดเีซล ก าลงัสบูรวม 2.2 ลบ.ม./วนิาท ี 
  3.2 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง ทีถ่นน
รชัดาภเิษกฝัง่ขาออก บรเิวณกรมสง่เสรมิการสง่ออก 
  3.3 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง ทีถ่นน
รชัดาภเิษกฝัง่ขาเขา้ บรเิวณอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิลาดพรา้ว 
  3.4 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง ทีถ่นน
ลาดพรา้วฝัง่ขาออก บรเิวณปากซอยลาดพรา้ว 23  
  3.5 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ขนาด 0.13 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 2 เครือ่ง ทีซ่อยอาภา
ภริมย ์ตอนลงคลองลาดพรา้ว 
   การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  3.6 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าถนนรชัดาภเิษกฝัง่ขาออก ขนาด 2 ลบ.ม./วนิาท ีเพือ่เร่งระบาย
น ้าลงคลองด่วน 
  3.7 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าซอยอาภาภริมย ์ตอนลงคลองลาดพรา้ว จ านวน 2 บ่อ 
 

  4. ถนนประชาราษฎรส์าย 2 ช่วงแยกเตาปนู  
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
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  4.1 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ทีถ่นนประชาราษฎรส์าย 2 (ขาออก) บรเิวณหน้าธนาคาร
ออมสนิ ขนาด 0.1 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 2 เครือ่ง   
  4.2 ตดิตัง้เครือ่งสบูไฟฟ้า ก าลงัสบูรวม 2.4 ลบ.ม./วนิาท ีทีบ่่อสบูน ้าซอยสะพานขวา 
  4.3 เพิม่ก าลงัสบูสถานีขรวัตาแก่น จากขนาด 3 ลบ.ม./วนิาท ีเป็นขนาด 3.5 ลบ.ม./
วนิาท ี  
  4.4 เสรมิผวิจราจรถนนประชาราษฎรส์าย 2 จากคลองประปาถงึถนนกรุงเทพ -นนทบุร ี
 

  5. ลานพระบรมรปูทรงมา้ ฝัง่สวนอมัพร 
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื  
  5.1 ก่อสรา้งทอ่ระบายน ้าและบ่อสบูน ้า ขนาด 2.5 ลบ.ม./วนิาท ีเพือ่รบัน ้าจากลาน     
พระบรมรปูทรงมา้ลงคลองเปรมประชากร 
  

  6. ถนนราชวถิ ีชว่งหน้าราชภฎัสวนดุสติและเชงิสะพานกรุงธนบุร ี
   การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  6.1 ก่อสรา้งท่อระบายน ้าถนนราชสมีาและซอยสวนออ้ย เพือ่ระบายน ้าผา่นซอยสงัค
โลกเขา้บ่อสบูน ้าสงัคโลก ขนาด 2.5 ลบ.ม./วนิาท ีแลว้ระบายลงสูแ่มน่ ้าเจา้พระยา 
 

  7. ถนนพญาไท ชว่งหน้ากรมปศุสตัว ์
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  7.1 ปรบัปรุงชอ่งรบัน ้าหน้าคนัหนิ ทีถู่กแนวสายโทรศพัทใ์ตด้นิกดีขวางใหส้ามารถรบั
น ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  7.2 บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ด าเนนิการแกไ้ขแนวสายโทรศพัทท์ีก่ดีขวางชอ่งรบั
น ้าหน้าคนัหนิ 
  7.3 ปรบัปรุงบ่อสบูน ้าขา้งสถานทตูอนิโดนีเซยี จากขนาด 6 ลบ.ม./วนิาท ีเป็นขนาด 8 ลบ.ม./
วนิาท ี 
 

  8. ถนนศรอียุธยา ชว่งหน้า สน.พญาไท    
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  8.1 ก่อสรา้งท านบไมค้นู ้าสารวตัรทหาร พรอ้มตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าขนาด 1 ลบ.ม./วนิาท ี 
เพือ่สบูน ้าจากถนนศรอียุธยาผา่นคนู ้าสารวตัรทหารและซอยเสนารกัษ์ ลงคลองสามเสน 
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  8.2 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนศรอียุธยาและถนนพระรามที ่6 
จากคลองสามเสนถงึบงึมกักะสนั โดยการก่อสรา้งท่อขนสง่น ้า (ดนัทอ่) ถนน ศรอียุธยาและถนนพระราม
ที ่6 พรอ้มก่อสรา้งบ่อสบูน ้าตอนลงบงึมกักะสนัและตอนลงคลองสามเสน และก่อสรา้งบ่อสบูน ้าพรอ้ม
เขือ่น ค.ส.ล. คนู ้าสารวตัรทหาร 
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9. ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐกจิถงึถนนทา้ยวงัและรอบสนามหลวง 
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  9.1 ตดิตัง้เครือ่งสบูไฟฟ้า ทีถ่นนพระพพิธิ ตอนลงคลองคเูมอืงเดมิ ขนาด 0.4 ลบ.ม./
วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
  9.2 ตดิตัง้เครือ่งสบูไฟฟ้า ทีถ่นนมหาราช บรเิวณหน้าโรงเรยีนราชนิีล่าง ขนาด 0.4 ลบ.ม./
วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง 
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  9.3 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มเกาะรตันโกสนิทร ์โดยปรบัปรุงทอ่
ระบายน ้าถนนสนามไชย ถนนมหาราช ถนนทา้ยวงั ถนนพระพพิธิ และถนนเจรญิกรุง พรอ้มก่อสรา้งบ่อ
สบูน ้าทีซ่อยทา่ขา้มตอนลงแม่น ้าเจา้พระยา ขนาด 2.5 ลบ.ม./วนิาท ี(ประสานงานกบักรมศลิปากรใน
การขดุส ารวจโบราณคด)ี 
 

 10. ถนนเจรญิกรุง (แยกหมอม)ี จากถนนแปลงนามถงึแยกหมอม ี
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  10.1 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนทรงสวสัดิ ์ถนนเยาวราชและ
ถนนเจรญิกรงุ โดยการก่อสรา้งท่อขนสง่น ้า (ดนัทอ่) ถนนทรงสวสัดิ ์พรอ้มก่อสรา้งบ่อสบูน ้าทีท่า่น ้า
สวสัด ีตอนลงแม่น ้าเจา้พระยา 
 

 11. ถนนเยาวราช ฝัง่เหนือ จากถนนทรงสวสัดิถ์งึถนนราชวงศ ์
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  11.1 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนทรงสวสัดิ ์ถนนเยาวราชและ
ถนนเจรญิกรุง โดยการก่อสรา้งทอ่ขนสง่น ้า (ดนัทอ่) ถนนทรงสวสัดิ ์พรอ้มก่อสรา้งบ่อสบูน ้าทีท่า่น ้า
สวสัด ีตอนลงแม่น ้าเจา้พระยา 
 

 12. ถนนจนัทน์ จากซอยบ าเพญ็กุศลถงึไปรษณียย์านนาวา 
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  12.1 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนจนัทน์ โดยก่อสรา้งบ่อสบูน ้า
ถนนเจรญิราษฎร ์ตอนคนู ้าบ าเพญ็กุศล ขนาด 2.5 ลบ.ม./วนิาท ี
 

 13. ถนนสวนพลู จากถนนสาทรใต ้ถงึถนนนางลิน้จี ่
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  13.1 ก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์17 
และถนนสวนพล ู
 

 14. ถนนสุวนิทวงศ ์ชว่งจากคลองสามวาถงึคลองแสนแสบ 
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
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  14.1 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าชัว่คราวถนนสวุนิทวงศ ์ตอนลงคลองสามวา ขนาด 0.6 ลบ.ม./
วนิาท ีจ านวน 2 แห่ง 
  14.2 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าชัว่คราวถนนสวุนิทวงศ ์ตอนลงคลองแสนแสบ ขนาด 0.6 ลบ.ม./
วนิาท ีจ านวน 3 แห่ง 
  14.3 ก่อสรา้งท านบไมพ้รอ้มตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าทีค่นู ้าขา้งถนนสุวนิทวงศเ์พือ่ ระบายน ้า
ลงคลองแสนแสบ ขนาด 0.8 ลบ.ม./วนิาท ี
  14.4 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ทีบ่รเิวณแยกถนนสวุนิทวงศ ์ตดักบัถนนนิมติใหม่ขนาด 
0.1 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง 
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  14.5 กรมทางหลวงด าเนินงานฟ้ืนฟูทางหลวงเพือ่คนืสูส่ภาพอยา่งยัง่ยนื โดยก่อสรา้ง
ระบบทอ่ระบายน ้าและสถานีสบูน ้าจ านวน 7 แห่ง ทีถ่นนสวุนิทวงศจ์ากบรเิวณแยกถนนนิมติใหม่ถงึ
คลองหลวงแพง่ 
 

 15. ถนนฉิมพล ีจากถนนบรมราชชนนีถงึทางรถไฟสายใต ้
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  15.1 ลา้งท่อลอดถนนบรมราชชนนี ตอนลงคลองขนุจนัทร ์
  15.2 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ทีบ่รเิวณถนนฉิมพล ีตอนถนนบรมราชชนนี ขนาด 0.43 ลบ.ม./
วนิาท ี
  15.3 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ทีถ่นนบรมราชชนนีตอนลงคลองบวั ขนาด 0.3 ลบ.ม./
วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง  
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  15.4 ปรบัปรุงระบบระบายน ้า ถนนฉิมพล ีทุง่มงักร โดยการปรบัปรุงระบบทอ่ระบายน ้า
และดนัทอ่ลอดถนนพุทธมณฑลสาย 1 พรอ้มสรา้งบ่อสบูน ้า จ านวน 5 บ่อ เพือ่ สบูน ้าออกจากพืน้ที ่
 

 16. ถนนเพชรเกษม บรเิวณแยกพุทธมลฑลสาย 2 ถงึปากซอยเพชรเกษม 63    
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  16.1 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้า ทีป่ลายซอยเพชรเกษม 63 ขนาด 0.3 ลบ.ม./วนิาท ีทัง้สองฝัง่ 
ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
  16.2 ก่อสรา้งทอ่ลอดถนนเพชรเกษม บรเิวณแยกพทุธมณฑลสาย 2 
  17. ถนนบางบอน 1 จากถนนเอกชยัถงึคลองบางโคลดั 
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  17.1 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ทีถ่นนบางบอน 1 ตอนลงคลองบางโคลดั ขนาด 0.67 ลบ.ม./
วนิาท ี 
  การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ – กลาง คอื 
  17.2 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าถนนบางบอน 1 ตอนลงคลองบางโคลดั ขนาด 2.5 ลบ.ม./วนิาท ี
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 18. ถนนบางขนุเทยีน จากถนนพระรามที ่2 ถงึถนนบางขนุเทยีนชายทะเล 
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  18.1 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าทีแ่ยกถนนบางขนุเทยีนชายทะเลตดัถนนพระรามที ่2 ขนาด 
0.35 ลบ.ม./วนิาท ี
  18.2 เสรมิผวิจราจรถนนบางขนุเทยีนชายทะเล (ขาออก) บรเิวณแยกเชือ่มถนนพระรามที ่2  
  18.3 ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดเีซล ทีถ่นนบางขนุเทยีนชายทะเล บรเิวณหน้ารา้นอาหาร ต า
มัว่ ขนาด 0.15 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 1 เครือ่ง  
      การแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ - กลาง คอื 
  18.4 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าถนนบางขนุเทยีน ตอนลงบงึรางเข ้ขนาด 4 ลบ.ม./วนิาท ี
 

  19. ถนนประชาอุทศิ จากคลองรางจากถงึหน้าส านกังานเขตทุ่งครุ 
  การแกไ้ขปัญหาระยะเรง่ด่วน คอื 
  19.1 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าถนนประชาอุทศิ จากคลองรางตรงถงึคลองตาถงึ ขนาด 2.5 ลบ.
ม./วนิาท ีจ านวน 4 บ่อ 
  19.2 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าถนนประชาอุทศิ ตอนลงคลองรางจาก ขนาด 2.5 ลบ.ม./วนิาท ี
จ านวน 1 บ่อ 
 

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. เมือ่เกดิกรณีของรถเสยีจากปัญหาน ้าทว่ม กรุงเทพมหานครควรเตรยีมความพรอ้ม 

เพือ่แกไ้ขปัญหา โดยการเตรยีมบุคลากรไวเ้พือ่แกไ้ขปัญหาเครือ่งยนต์ขดัขอ้งในเบือ้งตน้ดว้ย จะไดไ้ม่
เกดิปัญหาการจราจรจากกรณีดงักล่าว 

2. น ้าถอืวา่เป็นทรพัยากร ดงันัน้กรุงเทพมหานครควรจะมนีโยบายเรือ่งการบรหิาร
จดัการ 

น ้าดว้ย เป็นนโยบายกกัเกบ็น ้าในหน้าน ้าแลว้น าไปใชป้ระโยชน์ในหน้าแลง้ ไม่ใชร่ะบายน ้าทิง้เพยีงอย่าง
เดยีว เพราะฉะนัน้ ส านกัการระบายน ้าควรมยีทุธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าดว้ย 

3. ทีด่นิสาธารณประโยชน์และเป็นกรรมสทิธิข์องกรุงเทพมหานครยงัมอีกีพอสมควร  
ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัการโยธา ประเดน็หนึ่งทีค่วรจะพจิารณาคอืการใชเ้ป็นแกม้ลงิเพือ่เกบ็
กกัน ้าไวใ้ชป้ระโยชน์ ฉะนัน้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครควรจะพจิารณาร่วมกนัเพือ่น าทีด่นิ
ดงักล่าวนี้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

4. ในเรือ่งการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มของกรุงเทพมหานคร ควรมกีารประสาน
ให ้

ขอ้มลูกบัสือ่มวลชนทุกแขนงอย่างทัว่ถงึ เพือ่ช่วยกนัสือ่สารออกไปจะเกดิประโยชน์ต่อประชาชน 
5. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาวา่จะท าอย่างไรใหส้ามารถระบายน ้าฝนจากถนน

ต่างๆ  
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ลงสูท่อ่ระบายน ้าหรอือุโมงคร์ะบายน ้าใหไ้ดเ้รว็ทีส่ดุ จงึตอ้งวางแผนเตรยีมความพรอ้มทัง้คน อุปกรณ์ 
และเครือ่งมอืต่างๆ ในการปฏบิตักิารกบัน ้า 

6. กรณคีวามคาดหวงัของประชาชน จากการทีส่ านกัการระบายน ้าไดใ้หข้อ้มลูวา่ถา้
ฝนตก 

ไม่เกนิ 60 มม. จะสามารถระบายน ้าไดภ้ายใน 2 ชัว่โมง ดงันัน้เมือ่ไดร้บังบประมาณการสรา้งอุโมงคร์ะบาย
น ้าเพิม่ขึน้จงึตอ้งมปีระสทิธภิาพการระบายน ้าทีด่ขี ึน้กวา่เดมิและอธบิายใหป้ระชาชนเขา้ใจได ้ 
 

7. การประชาสมัพนัธข์องส านกัการระบายน ้าควรมทีีป่รกึษา (In-house) ภายใน
องคก์ร 

เพือ่ช่วยท างานประชาสมัพนัธด์า้นการระบายน ้าอย่างมอือาชพีและสือ่สารใหป้ระชาชนเขา้ใจไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ และในบางกรณีจะตอ้งท า Presentation ทีช่ดัเจนเพือ่ประกอบการของบประมาณสนบัสนุนใน
โครงการต่างๆ จากรฐับาลดว้ย 

 

6. การพฒันาคลองแสนแสบตามนโยบายของรฐับาล 

คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชมุรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัการระบาย
น ้า เพือ่รบัทราบขอ้มลูการพฒันาคลองแสนแสบตามนโยบายของรฐับาล โดยสรุปไดด้งันี้ 

มกีารเสนอขอทบทวนมตคิณะรฐัมนตรแีละขอปรบัแผนปฏบิตักิารเพือ่ใหค้ลองแสนแสบ
สะอาดภายใน 2 ปี คอื 

- ขอเปลีย่นชือ่แผนปฏบิตักิารเปลีย่นชือ่แผนจาก “แผนปฏบิตักิารเพือ่ใหค้ลองแสนแสบ
สะอาดภายใน 2 ปี” เป็น “แผนปฏบิตักิารเพือ่ฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าคลองแสนแสบ” 

- ขอเปลีย่นแปลงโครงการ งานฟ้ืนฟูสภาพน ้าคลองแสนแสบ งานฟ้ืนฟูสภาพน ้าคลอง
บางเตย 

 

ขอเปลีย่นแปลงโครงการ 
 

แผนงานเดิม แผนงานใหม่ 

 
1. งานฟ้ืนฟูสภาพน ้ าคลองแสน

แสบ 
    งบประมาณ 3,846.54 

 
1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสยีเพิ่มเติมพื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรง

ควบคุมคุณภาพน ้าดนิแดง งบประมาณ 1,648  ลา้นบาท  
     - คา่ศกึษาออกแบบ 48 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 เดอืน (2559-2560) 
     - คา่ก่อสรา้ง 1,600 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 เดอืน (2560-2562) 
 
 
2. โครงการบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ีระยะที ่2  งบประมาณ 2,242 ลา้นบาท  
     - คา่ศกึษาออกแบบ 42 ลา้นบาท ระยะเวลา 12 เดอืน (2559-2560) 
     - คา่ก่อสรา้ง 2,200 ลา้นบาท ระยะเวลา 33 เดอืน (2560-2563) 
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2. งานฟ้ืนฟูสภาพน ้าคลองบางเตย 
    งบประมาณ 316 ลา้นบาท 

 
3. โครงการบ าบดัน ้าเสยีบงึกุ่ม 
    งบประมาณ 8,000 ลา้นบาท 
     - คา่ศกึษาออกแบบ 120 ลา้นบาท ระยะเวลา 18 เดอืน (2559-2561)  
     - คา่ก่อสรา้ง 7,880 ลา้นบาท ระยะเวลา 48 เดอืน (2561-2565) 
 

          รวมงบประมาณ 
4,162.54 ลา้นบาท 

 

     รวมงบประมาณ 11,890 ลา้นบาท 

     - คา่ศกึษาออกแบบ 210 ลา้นบาท 

     - คา่ก่อสรา้ง 11,680 ลา้นบาท 
 

 
สรุปแผนงานและงบประมาณโครงการ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
1. งานฟ้ืนฟูสภาพน ้าชุมชนคลอง
เป้ง 

20 - - - - - 20 

2. งานก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้า
เสยีเพิม่เตมิ รมิคลองแสบแสบชว่ง
ถนนวทิยุ-คลองตนั     เขา้โรง
ควบคุมคุณภาพน ้าดนิแดง 

- 75.6 151.2 151.2 - - 378 

3. งานฟ้ืนฟูสภาพน ้าคลองแสนแสบ 3,846.54 ลา้นบาท เปลีย่นเป็น 
โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้า
เสยีเพิม่เตมิพืน้ทีเ่ขตหว้ยขวางเขา้
โรงควบคุมคุณภาพน ้าดนิแดง 

48 320 640 640 - - 1,648 

โครงการบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ีระยะที ่
2 

42 200 800 800 400 - 2,242 

4. งานฟ้ืนฟูสภาพน ้าคลองบางเตย 316 ลา้นบาท เปลีย่นเป็น 
โครงการบ าบดัน ้าเสยีบงึกุ่ม 120 - 1,960 1,960 1,960 2,000 8,000 
5. โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. 
พรอ้มระบบรวบรวมน ้าเสยีคลอง
แสนแสบจากประตรูะบายน ้ามนีบุร ี
ถงึบรเิวณประตูระบายน ้าหนอง
จอก 

- - 600 600 531.4 - 1,731.4 

6. โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. 
คลองแสนแสบจากบรเิวณสะพาน

- - 200 200 164.5 - 564.5 
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ผา่นฟ้าถงึบรเิวณ  ประตรูะบายน ้า
คลองตนั 

รวมงบประมาณ 230 595.6 4,351.2 4,351.2 3,055.9 2,000 14,583.9 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. ในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้าในคลองแสนแสบ ส านกัการระบายน ้าควรมแีผนแม่บทใน 
การแกไ้ขปัญหาน ้าเสยีอย่างยัง่ยนื หลงัจากการใชง้บประมาณจ านวนมากในการบ าบดัน ้าแลว้ตอ้งรกัษา
ความสะอาดใหย้ัง่ยนื และควรมหีน่วยงานหลกัเขา้มาดแูลรบัผดิชอบคลองแสนแสบอย่างสม ่าเสมอ 

2. การจะไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชนตอ้งมตีวัอยา่งทีด่แีละประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชน 

ทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ย เพือ่สามารถแกไ้ขปัญหาคลองแสนแสบไดอ้ย่างถาวร และไม่กลบัสูว่ฏัจกัรเดมิคอื
เกดิ    ปัญหาน ้าเสยีอกี    
 

 7. ติดตามผลการด าเนินโครงการพฒันาเช่ือมต่อการเดินทางของประชาชนในคลองผดงุ
กรงุเกษม 
 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านกัการจราจรและขนสง่ และส านกัการระบายน ้าเพือ่
ตดิตามผลการด าเนินโครงการพฒันาเชือ่มต่อการเดนิทางของประชาชนในคลองผดุงกรุงเกษม สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
 การด าเนินการโครงการพฒันาเชื่อมต่อการเดนิทางของประชาชนในคลองผดุงกรุงเกษม 

ดงันี้ 
 - เสน้ทางเดนิเรอืคลองผดุงกรุงเกษม มรีะยะทางทัง้สิน้ประมาณ 5 กโิลเมตร 
 - ประกอบดว้ยทา่เรอืทัง้หมดจ านวน 10 ทา่ ดงันี้ 
 

 1) ทา่เรอืหวัล าโพง 
 2) ทา่เรอืนพวงศ ์

3) ทา่เรอืยศเส 
4) ทา่เรอืกระทรวงพลงังาน 

 5) ทา่เรอืแยกหลานหลวง 
 6) ทา่เรอืนครสรรค ์
 7) ทา่เรอืราชด าเนินนอก 
 8) ทา่เรอืประชาธปิไตย 
 9) ทา่เรอืเทเวศร ์

     10) ทา่เรอืตลาดเทวราช 
 เปิดเดนิเรอืทดลองใหบ้รกิารประชาชนเริม่วนัที ่5 กนัยายน 2559 ใชเ้รอื 4 ล า วิง่รบั – ส่ง  
ทุกวนัโดยบรกิารฟร ี 
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 วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์
 06.00 - 09.00 น. เรอืออกทุก 10 นาท ี
 09.00 - 16.00 น. เรอืออกทุก 10 นาท ี  
 16.00 - 20.00 น. เรอืออกทุก 10 นาท ี 

วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
08.00 – 20.00 น. เรอืออกทุก 10 นาท ี

 ปัจจุบนัมเีรอืทัง้หมดจ านวน 11 ล า เป็นเรอืของกรุงเทพมหานครจ านวน 8 ล าเป็นเรอืของ
กองทพัเรอื (กองเรอืล าน ้า) ได้สนับสนุนเรอื จ านวน 3 ล า และเจา้หน้าที่ 19 นาย เพื่อร่วมการทดลอง
เดนิเรอืคลองผดุงกรุงเกษม 

 

จ านวนผูโ้ดยสารเรอืคลองผดุงกรุงเกษม 
- สถติผิูใ้ชบ้รกิารทดลองเดนิเรอื ระหวา่งวนัที ่5 – 30 กนัยายน 2559 จ านวน 29,511 คน 
- สถติผิูใ้ชบ้รกิารทดลองเดนิเรอื ระหวา่งวนัที ่1 – 25 ตุลาคม 2559 จ านวน 35,366 คน  
การพฒันาพืน้ที ่

 การก่อสร้างท่าเรอืเพิ่มบรเิวณจุดตัดคลองแสนแสบกบัคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นจุด
เชือ่มต่อการเดนิทางระหวา่งเรอืคลองผดุงกรุงเกษมและเรอืคลองแสนแสบ 
 แนวเสน้ทางการเชือ่มต่อทา่เรอืหวัล าโพงกบั MRT สถานีหวัล าโพง 
 โดยระยะทางระหว่างท่าเรอืหวัล าโพงกบัสถานีรถไฟหวัล าโพงและ MRT สถานีรถไฟฟ้าใต้
ดนิ  หวัล าโพงมรีะยะทางประมาณ 240 เมตร ใชเ้วลาเดนิไม่เกนิ 4 นาท ี  
 เสน้ทาง Feeder เชือ่มต่อระบบรถไฟฟ้า  
 Feeder เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า จากท่าเรอืกระทรวงพลงังานเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS (W1) 
สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทาง 15 นาที และจะมี
รถไฟฟ้าสายสแีดงเขม้ (สถานียศเส ในอนาคต)   
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. ใหส้ านกัการระบายน ้าด าเนนิการซ่อมแซมเขือ่นตลอดแนวคลองผดงุกรุงเกษม 
2. ควรด าเนินการปรบัปรุงภมูทิศัน์ตลาดเทวราชรมิคลองผดุงกรุงเกษมใหส้ะอาดและมี

ความ 
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

8. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าใต้คลองบางซ่ือ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น ้า
เจ้าพระยา  

               คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านักการระบาย
น ้า เพื่อรบัทราบความคบืหน้าของโครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าใตค้ลองบางซื่อ จากคลองลาดพรา้วถงึ
แม่น ้าเจา้พระยา สรุปไดด้งันี้ 

1. ลกัษณะโครงการ  
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      โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพรา้วถงึแม่น ้าเจา้พระยา  เริม่
จากบรเิวณถนนรชัดาภิเษกลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น ้าเจ้าพระยาบรเิวณเกยีกกายพื้นที่ที่จะได้รบั
ประโยชน์ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 56 ตารางกโิลเมตร ไดแ้ก่พืน้ทีเ่ขตดุสติ บางซื่อ พญาไท จตุจกัร ดนิแดง 
และหว้ยขวาง โดยอุโมงคม์ขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 5.0 เมตร ยาวประมาณ 6.40 กโิลเมตร ก่อสรา้งสถานีสบู
น ้าตอนปลายอุโมงคร์มิแม่น ้าเจา้พระยา ก าลงัสบู 60 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีจะชว่ยล าเลยีงน ้าจากพืน้ทีเ่ขต
ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ออกสูแ่ม่น ้าเจา้พระยาโดยตรง ลดระยะเวลาการเดนิทางของน ้า แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
เนื่องจากฝนตก     ซึ่งครอบคลุมบรเิวณถนนสายส าคญัทางเศรษฐกจิ ถนนวภิาวดรีงัสติ/ถนนลาดพรา้ว/
ถนนรชัดาภเิษก ซึง่เป็นจุดอ่อนน ้าทว่ม 
 การด าเนินการโครงการดงักล่าวมเีป้าหมายส าคญัประกอบดว้ย 

1) แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มขงัเนื่องจากฝนตกในถนนสายหลกั ซึง่ตอบสนองแผนพฒันา 
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และนโยบายของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมถนนสายหลกัส าคญั 
ไดแ้ก่ ถนนพหลโยธนิ ซึง่จากสีแ่ยกสะพานควายถงึหา้แยกลาดพรา้ว ถนนวภิาวดรีงัสติ ช่วงจากสีแ่ยกสุทธิ
สารถงึหา้แยกลาดพรา้ว ถนนรชัดาภเิษก ช่วงจากสีแ่ยกรชัโยธนิถงึคลองบางซื่อ ถนนลาดพรา้ว ช่วงจากสี่
แยกรชัดาลาดพรา้วถงึคลองบางซื่อ ถนนก าแพงเพชร ช่วงจากใต้ทางด่วนศรรีชัถึงตลาดนัดสวนจตุจกัร 
ถนนสามเสน ช่วงจากคลองบางกระบอืถงึสีแ่ยกเกยีกกาย เป็นตน้   

2) เพิม่ประสทิธภิาพระบบระบายน ้าในคลองบางซื่อ บรเิวณคอขวดถนนพหลโยธนิถงึถนนวภิาวดี
รงัสติ 

3) รองรบัปรมิาณน ้าทีเ่พิม่ขึน้ในคลองบางซื่อ เนื่องจากโครงการบ าบดัน ้าเสยี ระยะที ่4 จ านวนวนั
ละ  

300,000 ลบ.ม. 
4) เพิม่ประสทิธภิาพระบบระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตดุสติ บางซื่อ พญาไท จตุจกัร ดนิแดง และหว้ย

ขวาง  
ใหส้ามารถรองรบัปรมิาณน ้าฝนตกไมน้่อยกวา่ 60 มลิลเิมตรต่อชัว่โมง 

2. วงเงนิคา่ก่อสรา้ง 2,442,400,000 บาท (อุดหนุน 50 : กทม. 50) 
3. ผูร้บัจา้ง บรษิทัเนาวรตัน์พฒันาการจ ากดัมหาชน 
4. สญัญาเลขที ่สนน. 159/2556 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2556บนัทกึต่อทา้ยสญัญาครัง้ที ่1  

ลงวนัที่ 8 เมษายน 2559 เริม่ต้นสญัญาวนัที่ 13 กนัยายน 2556 สิ้นสุดสญัญาวนัที่ 11 เมษายน 2560 + 
150 วนั 

5. ที่ปรกึษาควบคุมงาน บรษิัทไทยเอนยเินียริง่คอนซลัแตนทส์ จ ากดั ร่วมกบั บรษิัทคอน
ซลัติง้  

เอนยเินีย จ ากดั  
สญัญาจา้งเลขที ่สนน. 160/2556 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2556 
เริม่ตน้สญัญาวนัที ่13 กนัยายน 2556 สิน้สดุสญัญาวนัที ่27 สงิหาคม 2559 
ระยะเวลาการบรหิารและควบคุมงาน 1,080 วนั วงเงนิคา่จา้งทีป่รกึษา 41,148,000 บาท 
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 6.  ความกา้วหน้าโครงการ 
  ตามแผน 81.36 % ท าไดจ้รงิ 80.44 % ชา้กวา่แผน 0.92 %  (ณ วนัที ่25 พ.ย. 2559) 
  ความก้าวหน้าปัจจุบนั ตามแผน 100 % ท าได้จรงิ 85.25 % ชา้กว่าแผน 14.75 % ในเดอืน
มถิุนายน 2560 คาดวา่อุโมงคร์ะบายน ้าใตค้ลองบางซื่อจะใชง้านในการระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมไดใ้น
ฤดฝูนทีจ่ะมาถงึนี้ สว่นโครงการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็สมบรูณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 2560   
 7.  ปัญหาอุปสรรค 
       ไม่ม ี

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 เมื่ออุโมงคร์ะบายน ้าใตค้ลองบางซื่อสรา้งแลว้เสรจ็จะตอ้งพฒันาระบบสง่น ้าเขา้สู่อุโมงค์
และขุดลอกคูคลองต่างๆ ที่เป็นโครงข่ายให้เสรจ็สมบูรณ์ เพื่อให้อุโมงค์ระบายน ้าท างานได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ ทัง้นี้เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในถนนสายหลกัต่างๆ โดยเฉพาะถนนรชัดาภเิษกบรเิวณศาล
อาญาซึง่มปัีญหา      น ้าทว่มเป็นประจ า ถนนพหลโยธนิ และถนนวภิาวดรีงัสติ  
 

 9. การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสียของกรงุเทพมหานคร 
 คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ประชุมร่วมกบัผู้แทนจากส านักการ

ระบายน ้า  
เพือ่รบัทราบความคบืหน้าของการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีของกรุงเทพมหานคร สรุปสาระส าคญั
ไดด้งันี้ 

โรงบ าบัดน ้ าเสียกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ในปัจจุบันจ านวน 8 แห่ง ค่าก่อสร้างจ านวน 
26,578  

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิการ ดูแลและบ ารุงรกัษาจ านวน 593 ล้านบาทต่อปี บ าบดัน ้าเสยีได ้
1.12 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 45 ของน ้าเสยีทัง้หมด 
 โรงบ าบัดน ้ าเสียกรุงเทพมหานครที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 19 แห่ง ค่าก่อสร้างจ านวน 
105,203 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการปฏบิตักิาร ดูแลและบ ารุงรกัษาจ านวน 1,190 ลา้นบาทต่อปี บ าบดั  
น ้าเสยีไดเ้พิม่เตมิอกี 2.295 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนั รวมเป็นความสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีได ้3.55 
ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 96.7 ของน ้าเสยีทัง้หมด (คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2583) 

- ความจ าเป็นทีต่อ้งจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี  
1. กรุงเทพมหานครตอ้งใชจ้่ายงบประมาณจ านวนมากในการเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีอย่าง 

ต่อเนื่องประมาณ 500 – 800 ลา้นบาทต่อปี 
2. หากกรุงเทพมหานครสามารถจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีไดจ้ะไดน้ ามาเป็น
คา่ใชจ้่ายใน 

การเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยี ซึง่คาดวา่จะจดัเกบ็ไดป้ระมาณ 370 ลา้นบาทต่อปี 
   - ผลประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บั 
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   1. มแีหล่งเงนิทุนเป็นคา่ใชจ้่ายในการบ าบดัน ้าเสยีจากชุมชน ในพืน้ทีบ่รกิารจนไดต้าม
มาตรฐานก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 
   2. ประชาชนในพืน้ทีบ่รกิารบ าบดัน ้าเสยีไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่ ีสง่ผลดตี่อสขุภาพ
และคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
  - ผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน 
   การส ารวจความคดิเหน็และความเตม็ใจในการจ่ายคา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี 20 เขตใน
พืน้ทีบ่รกิาร (ปี พ.ศ. 2553) ความเตม็ใจในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี จากจ านวนประชากร 
2,300 คน 
(Willingness to Pay) 

1) เตม็ใจจ่ายคา่ธรรมเนียม รอ้ยละ 56.09 
2) ไม่เตม็ใจจ่ายคา่ธรรมเนียม รอ้ยละ 43.91  
- แนวทางการด าเนินงานการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี 
1. จดัเกบ็ในพืน้ทีบ่รกิารบ าบดัน ้าเสยีของโรงควบคุมน ้า 8 แห่ง ครอบคลุมพืน้ที ่ 21 เขตการ
ปกครอง 
2. สถานทีช่ าระคา่ธรรมเนยีมบ าบดัน ้าเสยี 
ประเภทที ่1 บา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั (มากกวา่ 50 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน) 
ประเภทที ่2 หน่วยงานราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ มลูนิธ ิศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล 
โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล โรงเรยีนหรอืสถานศกึษา สถานทีป่ระกอบธุรกจิขนาดเลก็        
ซึง่ไม่ใชโ่รงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน อาคารทีพ่กัอาศยัรวมทีม่กีารใชน้ ้าเกนิ               

100 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน 
ประเภทที ่3 โรงแรม โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน  สถานทีป่ระเภทประกอบธุรกจิขนาด
ใหญ่     

  3. อตัราการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี 
  ประเภทที ่1 เหมาจ่าย 30 บาทต่อเดอืนต่อหลงัคาเรอืน 
  ประเภทที ่2  
      1) น ้าเสยีไม่เกนิ 500 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน คดิ 500 บาทต่อเดอืน 
      2) น ้าเสยี 501-1,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน คดิ 1,000 บาทต่อเดอืน 
      3) น ้าเสยีเกนิ 1,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน คดิ 1,500 บาทต่อเดอืน 
  ประเภทที ่3 จดัเกบ็ตามการใชน้ ้าประปาจรงิ คดิอตัรา 4 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร 
  4. แนวทางการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี แบ่งเป็น 3 ประเภท 
  ประเภทที ่1 ใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็คา่บรกิารขยะเป็นผูจ้ดัเกบ็ตามบา้นเรอืนทีพ่กัอาศยั 
  ประเภทที ่2 และ 3 ใหเ้จา้ของช าระคา่ธรรมเนียม ณ สถานที ่กทม.ก าหนด ไดแ้ก่ กอง
การเงนิ ส านกัการคลงั ส านกังานเขต หรอืการประปานครหลวง (ส านกังานใหญ่และ ส านกังานสาขา) 
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  5. วธิคี านวณจ านวนน ้าทีใ่ชใ้นแหล่งก าเนิดน ้าเสยีทีไ่ม่อาจใชเ้ครือ่งอุปกรณ์วดัจ านวนน ้าที่
ใชไ้ด ้
  - ค านวณจากปรมิาณน ้าทีใ่ชใ้นแหล่งก าเนิด 
  - ประเมนิการจดัเกบ็ภาษ ีรายไดข้องอาคารแต่ละประเภท ภายใตก้ารคดิปรมิาณน ้าเสยีที่
เกดิจากกระบวนการผลติหรอืผลผลติในกจิการของแหล่งก าเนิดน ้าเสยีแต่ละประเภท 
  6. มาตรการบทลงโทษ เสนอใหม้กีารก าหนดบทลงโทษทางอาญาควบคูไ่ปกบัมาตรการทาง
ปกครอง 
 

  ในรายละเอยีดของความก้าวหน้าคอื แผนปฏบิตักิารเพื่อการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้า
เสยีของส านักการระบายน ้า การยกร่างขอ้บญัญตัไิด้เสนอผ่านผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครไปแลว้ขณะนี้
อยู่ทีส่ านกังานกฎหมายและคด ีส านกังานกฎหมายและคดยีนืยนัว่าตอ้งมคีณะกรรมการกลัน่กรองขึน้มา
หนึ่งชุด ก่อนเสนอเขา้สูส่ภาฯ โดยมปีลดักรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ดว้ย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี ถา้จดัเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมนอกพื้นทีบ่รกิารจะเกดิปัญหาเรื่องขอ้กฎหมาย ขอ้บญัญตันิี้อาจจะขดัต่อกฎหมายคอืไม่เขา้
ขา่ยอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอ้งตอบประชาชนทีต่้องเสยีค่าบรกิารใหไ้ดว้่ากรุงเทพมหานคร
ใหบ้รกิารอะไรแก่ประชาชน เมื่ออยู่นอกพืน้ทีบ่รกิารทีไ่ม่มโีรงบ าบดัน ้าเสยี ประกอบกบัถา้น ้าในคลองยงั
เน่าเสยีอยู ่   อาจเกดิการฟ้องรอ้งจากประชาชนได ้

2. ควรรบีด าเนินการประชาสมัพนัธ์ในสื่อต่างๆ เพื่อท าให้ประชาชนรู้สกึว่าเป็นหน้าที่ที่
จะตอ้งม ี

สว่นรว่มรบัผดิชอบกบักรุงเทพมหานคร ซึง่ควรเริม่ด าเนินการจดัเกบ็ใหไ้ดโ้ดยเรว็  
3. เนื่องจากโครงการก่อสรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยีใชง้บประมาณจ านวนมาก กรุงเทพมหานคร

จงึ 
ควรพจิารณาแนวทางการรว่มลงทุนกบัภาคเอกชน 
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมและลงพืน้ทีร่ว่มกบัส านกัการระบายน ้า 
เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานของศนูยศ์กึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อ 
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมและลงพืน้ทีร่ว่มกบัส านกัการระบายน ้า 
เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นการจดัการน ้าเสยีของกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมรว่มกบัส านกัการจราจรและขนสง่ 
เพือ่ตดิตามผลการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสายสเีขยีวดา้นเหนือดา้นใต ้
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมรว่มกบัส านกัการจราจรและขนสง่ 
เพือ่ตดิตามผลการด าเนินการโครงการรถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ (BRT) 
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมรว่มกบัส านกัการจราจรและขนสง่ 
และส านกัการระบายน ้า เพือ่รบัทราบด าเนินการโครงการการพฒันาคลองแสนแสบตามนโยบายของ

รฐับาล 
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมและลงพืน้ทีร่ว่มกบัส านกัการจราจรและขนสง่ 
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และส านกัการระบายน ้า เพือ่ตดิตามผลการด าเนินการโครงการพฒันาเชือ่มต่อการเดนิทางของประชาชนในคลองผดุง
กรุงเกษม 
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมและลงพืน้ทีร่ว่มกบัส านกัการระบายน ้า  
เพือ่ตดิตามโครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าใตค้ลองบางซื่อ จากคลองลาดพรา้วถงึแม่น ้าเจา้พระยา 

 

 
 


