
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า  

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัพุธ
ที ่5 ตุลาคม ๒๕๕9 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้   
 

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

 
  ต่อมาเมือ่อายุของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระ 2 ปี         
เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2561 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพธุที ่

10  
ตุลาคม 2561 และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่12  
ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 9 คน ดงันี้ 
 

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

โชค 
พรอ้มมลู กรรมการ       

7. 
นายพรเทพ 

ศริวินา
รงัสรรค ์

กรรมการ   

8. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการ  
9. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ กรรมการ  

 
ผูช่้วยเลขานุการ 

๑.  นายชยัวุฒ ิ แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
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กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวปนิตา สดุสาคร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

   
 

คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการดงันี้ 
1. คณะอนุกรรมการดา้นการจราจรและขนสง่ เพือ่พจิารณา ศกึษา ตรวจสอบ รบัทราบ

ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการจราจรและขนส่งของกรุ งเทพมหานคร โดยม ี             
พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการด้านการระบายน ้ าและการบ าบัดน ้ าเสีย เพื่อพิจารณา ศึกษา  
ตรวจสอบ รบัทราบปัญหา อุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร 
โดยม ี   
นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา เป็นประธานอนุกรรมการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. พิจารณาการรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – 

คคูต  
     และช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ  
  คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ได้พจิารณาเรื่องการรบัโอนโครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต และช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ และมคีวามคดิเหน็
วา่ การทีก่รุงเทพมหานครจะรบัโอนโครงการดงักล่าวโดยรบัภาระหนี้สนิทัง้หมดอนัประกอบไปดว้ย  

 1. ค่าโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการทัง้ช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ และช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ – 
คคูต รวมเป็นเงนิ 58,692.324 ลา้นบาท  

2. ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ระบบไฟฟ้าและเครื่องจกัรกล (E&M) ไม่รวมตัวรถไฟฟ้า 
จ านวน 23,884 ลา้นบาท 

3. ผลการขาดทุนการด าเนินการ 10 ปีแรก (ตามผลการศึกษาของบรษิัทที่ปรกึษา) 
จ านวน 21,133.40 ลา้นบาท  

รวมเป็นหนี้ทีก่รุงเทพมหานครตอ้งช าระ 111,715.20 ลา้นบาท  
คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าการรบัโอนโครงการดงักล่าวตามนโยบายของรฐับาลนัน้       

มผีลดใีนแงก่ารอ านวยความสะดวกใหก้บัประชานทัง้ในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้อาจท าให้      



- 3 - 
 

ค่าโดยสารอยู่ในอตัราที่เหมาะสม แต่การรบัโอนโครงการดงักล่าวสมควรที่รฐัจะให้ความช่วยเหลอืใน
ดา้น   การลงทุนโครงการ เช่นเดยีวกบัทีร่ฐัใหค้วามช่วยเหลอืแก่การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) ซึง่เป็นเจา้ของโครงการเดมิ ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

1. มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2551 ไดล้งมตอินุมตัใิห ้รฟม. ด าเนินการ
ก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวเขม้ ช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ และช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ 
โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและค ้าประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้ ส านัก
งบประมาณจดัหางบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามแผนการใชจ้่ายจรงิ โดยรฐับาลรบัภาระ
ด้านการลงทุนงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นหลกัการทีร่ฐัใชใ้นการลงทุนระบบขนส่ง
มวลชน โดยรฐัจะเป็นผู้ลงทุน  
งบประมาณดา้นการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิและค่าลงทุนดา้นงานโยธา ดงันัน้ ในกรณีทีร่ฐัมนีโยบายทีจ่ะมอบ
ภารกจิดงักล่าวใหก้รุงเทพมหานคร รฐัควรใหก้ารสนับสนุนกรุงเทพมหานครเช่นเดยีวกนักบัทีร่ฐัใหก้าร
สนบัสนุนการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทัง้นี้ การใหก้ารสนบัสนุนดงักล่าวเป็นกรณี
ที่          รฐัมอบหมายภารกิจให้กรุงเทพมหานครด าเนินการ จงึมใิช่เป็นกรณีการให้เงนิอุดหนุนแก่
ท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิารก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542ทีก่ าหนดการใหเ้งนิอุดหนุนแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไม่เกนิรอ้ยละ 29 ของเงนิ
งบประมาณแต่อย่างใด 
  2. การด าเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทัง้สองส่วน สรา้งประโยชน์ทัง้
ทางเศรษฐกจิและสงัคมในภาพรวมของประเทศ เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทีอ่าศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล ซึ่งในอนาคตมแีผนที่จะด าเนินการขยายเสน้ทางสายเหนือจาก
สถานีคูคตไปถงึสถานีวงแหวนตะวนัออก ระยะทาง 8.5 กโิลเมตร และจากสถานีเคหะสมุทรปราการ
จนถงึสถานีต าหรุ ระยะทาง 9.5 กโิลเมตร ส่งผลใหม้กีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในหลายดา้น มูลค่า
ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าจะมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลให้รฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขต
ปรมิณฑลไดร้บัประโยชน์ทัง้ดา้นภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะเพิม่ขึน้ และประโยชน์ทางสงัคมอื่น ๆ 
อกีมาก รฐัจงึสมควรใหก้ารอุดหนุนแก่กรุงเทพมหานครในการด าเนินโครงการดงักล่าว 
  3. กรุงเทพมหานครมภีารกจิในดา้นการจดับรกิารสาธารณะตามมาตรา 89 แห่ง  
พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ภารกิจตามพระราชบญัญัตกิาร
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 รวมทัง้ภารกจิ
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจ านวนมาก ท าให้กรุงเทพมหานครมีภาระทางด้านการเงินและ
การงบประมาณสูงมาก อยู่แล้ว จากผลการศึกษาของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ตามโครงการจา้งทีป่รกึษาศกึษาความเป็นไปไดแ้ละแนวทางใน
การจดัหาแหล่งเงนิทุนของกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2557 ได้ศกึษาพื้นที่การคลงั (Fiscal Space) ของ
กรุงเทพมหานครในกรณีฐาน (Base Case) ในชว่ง  ปี 2558 – 2578 พบว่าพืน้ทีก่ารคลงัจะแคบลงเรือ่ย 
ๆ ถงึขัน้ตดิลบตัง้แต่ปี 2572 เป็นต้นไป ดงันัน้ การเพิม่ภาระทางการเงนิการด าเนินโครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขยีวส่วนต่อขยายทัง้สองเสน้ทาง จ านวน 111,715.20 ลา้นบาท (หรอืมากกว่ากรณีผูโ้ดยสารไม่
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เป็นไปตามประมาณการ) จงึเป็นภาระทางการเงนิ        ที่น่าจะมกีารพจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบ 
มฉิะนัน้ กรุงเทพมหานครจะไม่มงีบประมาณเหลอืลงทุนในภารกจิหลกัในการบรกิารสาธารณะที่เป็น
ภารกจิหลกัของกรุงเทพมหานครอกีต่อไป 
 
  ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมการฯ มคีวามเห็นว่า หากจะให้กรุงเทพมหานครรบัโอนโครงการดงักล่าว 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล โดยไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินการของกรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจหลกัในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน และไม่เป็นภาระต่อเสถียรภาพทาง
การเงนิของกรุงเทพมหานครในอนาคต ถงึแมห้ากกรุงเทพมหานครจะตดัสนิใจใหส้มัปทานกบัเอกชน
เป็นผูร้บัภาระผลก าไรและขาดทุนแทนกต็าม เอกชนผูร้บัสมัปทานย่อมน าภาระหนี้นัน้ไปคดิเป็นต้นทุน
ในการด าเนินการ ซึง่มผีลกระทบต่อรายไดข้องกรุงเทพมหานครทีเ่อกชนจะมอบใหก้รุงเทพมหานครใน
อนาคต ซึ่งกระทบต่อการลงทุนให้บรกิารสาธารณะต่อประชาชนตามภารกจิหลกัอย่างมาก จงึควรให้
ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครขอให้รฐับาลสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการใหก้บักรุงเทพมหานคร
เช่นเดยีวกบัทีส่นับสนุนงบประมาณใหก้บั รฟม. หรอืหากรฐับาลไม่พรอ้มทีจ่ะอุดหนุนเท่าทีใ่หก้บั รฟม. 
ดงักล่าว รฐับาลกค็วรใหก้ารสนับสนุนงบประมาณใหก้รุงเทพมหานครโดยไม่ต้องชดใชค้นืไม่น้อยกว่า
โครงการลกัษณะนี้ที่กรุงเทพมหานครเคยได้รบั คอืโครงการพฒันาระบบบรหิารและเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างานส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร ที่มกีารจดัซื้อรถและเรอืดบัเพลงิ
พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซึ่งเดิมเป็นโครงการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่
ต่อมาได้โอนให้กรุงเทพมหานครด าเนินการต่อตามนโยบายของรฐับาลที่โอนภารกิจการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจากส านกังานต ารวจแห่งชาตใิหก้รุงเทพมหานคร    ซึง่ในการด าเนินการจดัซือ้ตาม
โครงการไดผ้่านการพจิารณาของคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบโครงการโดยใหใ้ชเ้งนิอุดหนุนรฐับาล 
รอ้ยละ ๖๐ และเงนิงบประมาณของกรุงเทพมหานครรอ้ยละ ๔๐ ดงันัน้ กรณีการ     รบัโอนโครงการ
เดนิรถไฟฟ้าสายสเีขยีวนี้ รฐับาลพงึใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ 
ของมลูคา่โครงการทัง้หมดเชน่เดยีวกนั 
 
2. การเตรียมมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร กรณีท่ีจะมีการด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้า 
   หลายสายในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัการจราจรและขนสง่ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) และบรษิัทผู้รบัจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อขอทราบรายละเอียดการเตรยีม
มาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร กรณีทีจ่ะมกีารด าเนินโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าหลายสายในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรบันโยบายจากรฐับาล ในการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ตามแผนแม่บท ซึ่งการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าจะอยู่ในถนนสายหลกั ซึ่งต้องใช้
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ผวิจราจรบางสว่น เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) 
ก็ได้มีการร่วมมือกันกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการความปลอดภัย  ยกตัวอย่าง 
โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ชว่งลาดพรา้ว – ส าโรง ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากส านกัการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และมีนโยบายผลกัดนัให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
อาเซยีน โดยมโีครงการน าสายสาธารณูปโภคในถนนลาดพรา้วลงดนิ กจ็ะมกีารบูรณาการงานก่อสรา้ง
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืงร่วมกบัการน าสาธารณูปโภคลงใต้ดนิตามแนวถนนลาดพร้าว ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสรจ็ภายใน 4 ปี (ปี 2564) โดยเฟสที ่1 ใชร้ะยะเวลา 5 - 7  เดอืน จะเป็นการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคฝัง่
ขาเขา้ เฟสที ่2 งานก่อสรา้งโครงสรา้งสายทางและงานก่อสรา้งงานโครงสรา้งสถานี ด าเนินการพรอ้มกนั 
ใชเ้วลาประมาณ 20 - 25 เดอืน  เริม่ตน้หลงัจากงานรือ้ยา้ยประปา เฟส 1  ก าหนดการก่อสรา้งเดอืนที ่6 
ถงึเดอืนที ่32 จะเริม่ทยอยคนืผวิจราจรเดอืนที ่16 เฟส 3 งาน Duct Bank ใชเ้วลาประมาณ 27 เดอืน รฟม. 
และหน่วยงานสาธารณูปโภคไดม้กีารหารอืกบัส านกัการโยธา 
        โครงการก่อนสรา้งรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ กจ็ะมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบว่าจะ
ท าอะไร ช่วงไหน และแนะน าเสน้ทางเลีย่ง กค็งจะแกปั้ญหาไปไดร้ะดบัหนึ่ง รฟม. ไดใ้หบ้รษิทัทีป่รกึษา
ศกึษา และมมีาตรการแนะน า ซึ่งขณะนี้ได้สรุปรายงานกระทรวงคมนาคมผ่านส านักงานนโยบายและ
แผนการขนสง่และจราจร (สนข.) และรายงานกองบงัคบัการต ารวจนครบาลดว้ย ซึง่มาตรการโดยสรุปที่
เสนอไปไดแ้ก่  
 1. ขอความร่วมมอืเหลื่อมเวลาการท างาน 
 2. การจัดหารถ Shuttle bus ขนคนเพื่อลดปริมาณรถยนต์บางส่วน ยกตัวอย่าง 
โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสชีมพซูึง่ผ่านหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ไอซ์แลนด ์กจ็ะมกีารประสานขอใชท้ี่
จอดรถของห้างฯ ให้ประชาชนน ารถไปจอดแล้วใช้บรกิารรถ  Shuttle bus ถนนรามค าแหงซึ่งอยู่ใกล้
เสน้ทางเดนิเรอืคลองแสนแสบก็จะประสานขอเพิม่รอบการวิง่ของเรอื ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ได้น าเสนอ
กระทรวงคมนาคมแลว้ 
 โดย รฟม. มกีารตัง้คณะกรรมการควบคุมขึน้ โดยมนีโยบายดา้นความปลอดภยัในการ
ก่อสรา้ง ดงันี้ 
 1. จดัใหม้กีารด าเนินงานก่อสรา้งโครงการโดยปฏบิตัติามกรอบของการบรหิารงานดา้น
ความปลอดภยัตาม พ.ร.บ.ความปลอดภยัอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานและกฎหมาย
ดา้นความปลอดภยัทุกฉบบั 
 2. บรหิารงานภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มกีารจดัสวสัดกิารให้แก่ผู้ปฏบิตังิานใน
โครงการ เชน่ จดัใหม้ทีีพ่กั จดัใหม้นี ้าดื่มทีส่ะอาด จดัใหม้รีถ  รบั-สง่จากทีพ่กัมายงัพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เป็น
ตน้ 
 
 3. จดัใหม้กีารอนุญาตปฏบิตังิานทีม่ลีกัษณะทีม่คีวามเสีย่งสงู อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่
ผูป้ฏบิตังิานและบุคคลภายนอกโครงการ พรอ้มทัง้ให้มกีารอบรมผู้ปฏบิตังิานก่อนทุกครัง้ และมผีูเ้ฝ้า
ระวงั ขณะมกีารปฏบิตังิานจนกระทัง่งานแลว้เสรจ็ 
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 4. จดัใหม้กีารตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืต่าง ๆ ก่อนปฏบิตังิานทุกครัง้ 
 5. จดัใหม้กีารอบรมก่อนปฏบิตังิานทุกครัง้ รวมทัง้การอบรมความปลอดภยัเฉพาะดา้น 
 6. จดัใหม้วีศิวกร โฟรแ์มน เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ตลอดระยะเวลาทีม่ี
การปฏบิตังิานจนกระทัง่งานแลว้เสรจ็ 
 7. จดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง โดยทมีทีป่รกึษาและทมีงาน รฟม. 
เป็นประจ าทุกสปัดาห ์และมคีณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ของ รฟม.ตรวจพืน้ทีโ่ครงการเป็นประจ าทุกเดอืน 
 กจิกรรมดา้นความปลอดภยัประกอบดว้ย 
 1. กจิกรรมการฝึกอบรม 
   - กจิกรรมอบรมดา้นความปลอดภยัส าหรบัพนกังานใหม ่
    - กจิกรรมการฝึกอบรมเฉพาะดา้น 
    - กจิกรรม Safety Talk & Tool Box Talk 
 2. มาตรการดา้นความปลอดภยั 
    - การตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าประจ าเดอืน 
    - การขนยา้ยสิง่ของดว้ยเครน 
    - การใชเ้ครือ่งจกัรกลหนกั 
    - การปฏบิตังิานตดัดว้ยแก๊ส 
    - การใชง้านนัง่รา้น 
    - การปฏบิตังิานบนทีส่งู 
    - อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
    - ป้ายความปลอดภยั 
 3. กจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภยั 
    - การตรวจวดัแอลกอฮอลใ์นผูค้วบคุมเครือ่งจกัร 
    - การตรวจสารเสพตดิ 
    - การมอบรางวลัใหก้บัพนกังาน 
    - กจิกรรม House Keeping 
 4. การจดัสวสัดกิารพนกังาน 
    - จดัใหม้แีคมป์พกัคนงานทีถู่กสขุลกัษณะ 
    - การฉีดพน่ยงุลายนในแคมป์พกัพนกังาน 
    - จดัใหม้หีอ้งน ้าบรเิวณหน้างาน 
    - จดัใหม้นี ้าดืม่ทีส่ะอาด 
 5. กจิกรรมความปลอดภยัต่อสาธารณะ 
    - จดัใหม้อีาสาจราจร 
    - ปรบัปรุงทางขา้มมา้ลาย 
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    - ลา้งท าความสะอาด Barrier Concrete  
    - จดัใหม้จีุดลา้งลอ้รถก่อนออกนอกโครงการ 
    - ปรบัปรุงภมูทิศัน์แนวรัว้โครงการ 
 6. กจิกรรมรว่มกบัทีป่รกึษาและ รฟม. 
 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. ใหก้ารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) ก ากบัดแูลและควบคุมการ 
ท างานของบรษิัทผู้รบัจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจาก
โครงการก่อสรา้งสง่ผลกระทบต่อการจราจรและประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น 

2. ไฟส่องสว่างในแต่ละจุดที่ท างานกลางคืน บางจุดไม่ค่อยสว่างอุบัติเหตุจึงอาจ
เกดิขึน้ได ้

โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตก ดงันัน้ แต่ละจุดทีท่ างานต้องมแีสงสว่างอย่างเพยีงพอและมกีารกระพรบิไฟ
เตอืนดว้ยผูใ้ชร้ถใชถ้นนจะไดเ้กดิความระมดัระวงั 

3. ควรปิดพื้นผวิการจราจรเท่าที่จ าเป็นและเมื่อปิดแลว้ควรรบีด าเนินงานทนัท ีไม่ใช่
ปิดแลว้     

ยงัต้องรอเครื่องจกัรและคนเขา้มาท างาน เป็นการเสยีพื้นผวิการจราจรโดยไม่จ าเป็น และการแก้ไข
ปัญหาการจราจรที่สามารถเลี่ยงเสน้ทางเขา้ตามตรอก ซอยต่าง ๆ ควรด าเนินการก่อนที่จะปิดพื้นที่ 
พรอ้มทัง้ตอ้งมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบล่วงหน้า 
 
3. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและบริหารจดัการลิฟต์ส าหรบัผู้พิการในสถานี
รถไฟฟ้า 
 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามความคบืหน้า
โครงการก่อสรา้งและบรหิารจดัการลฟิตส์ าหรบัผูพ้กิารในสถานีรถไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 ความเป็นมา โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวส่วนสมัปทานเปิดใช้เมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม 
2542 ระยะทาง 23.5 กโิลเมตร จ านวน 23 สถานี เดมิมกีารตดิตัง้ลฟิต์ 5 สถานี โดยงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 70 ลา้นบาท และเงนิอุดหนุนรฐับาล 70 ลา้นบาท รวม 140 ลา้นบาท การด าเนินการ
ก่อสรา้งลฟิตส์ าหรบัผูพ้กิารในสถานีรถไฟฟ้าในปัจจุบนั สรุปไดด้งันี้  
 1. กรุงเทพมหานครไดจ้า้งเหมาตดิตัง้ลฟิตเ์พิม่เตมิอกี 19 สถานี (56 ตวั) ตามนโยบาย
ของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นลฟิตจ์ากชัน้พืน้ดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ 20 ตวั และลฟิตจ์ากชัน้
จ าหน่ายตัว๋ถงึชัน้ชานชาลา 36 ตวั 
 2. กรุงเทพมหานครไดเ้ปิดใหบ้รกิารลฟิต์เพิม่เตมิจ านวน 18 สถานี (52 ตวั) แบ่งเป็น
ลฟิต์จากชัน้พื้นดนิถึงชัน้จ าหน่ายตัว๋ 17 ตวั ลฟิต์จากชัน้จ าหน่ายตัว๋ถึงชัน้ชานชาลา 35 ตวั และได้
ยกเลิกการด าเนินการ จ านวน 4 ตัวประกอบด้วย สถานีนานา เฉพาะชัน้พื้นดินถึงชัน้จ าหน่ายตัว๋ 
จ านวน 1 ตวั เนื่องจากโครงการควิ คอนโด สุขุมวทิ เปิดใหบ้รกิารลฟิต์บรเิวณสถานีแล้ว สถานีศาลา
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แดง เฉพาะชัน้พื้นดินถึงขัน้จ าหน่ายตัว๋ จ านวน 1 ตัว เนื่ องจากติดปัญหาอุปสรรคการรื้อย้าย
สาธารณูปโภคไฟฟ้าใต้ดนิซึ่งปัจจุบนัคนพกิารสามารถใชล้ฟิต์ชัน้พื้นดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ร่วมกบัสถานี
รถไฟฟ้าสลีมของ รฟม.ได ้และสถานีสะพานตากสนิ จ านวน 2 ตวั เนื่องจากจะมกีารปรบัปรุงสถานีจาก
ระบบรางเดีย่วเป็นระบบรางคู ่ซึง่จะสรา้งลฟิตไ์ปพรอ้มกนั 
 3. ส านกัการจราจรและขนสง่ ไดข้อจดัสรรงบประมาณตดิตัง้ลฟิตเ์พิม่เตมิ เพือ่ใหม้ลีฟิต์
ครบทัง้ 2 ฝัง่ถนน จ านวน 16 สถานี (19 ตวั) แบ่งเป็น ชัน้พื้นดินถึงชัน้จ าหน่ายตัว๋ 17 ตวั และชัน้
จ าหน่ายตัว๋ถงึชัน้ชานชาลา 2 ตวั 
 
 4. ส านกัการจราจรและชนสง่ไดป้ระชุมร่วมกบัคนพกิารเมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2561 โดย
ไดแ้จง้ใหต้วัแทนคนพกิารทราบวา่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง ขอจดัสรรงบประมาณตดิตัง้ลฟิตเ์พิม่เตมิ เพือ่ใหม้ี
ลฟิตค์รบทัง้ 2 ฝัง่ถนน จ านวน 16 สถานี  (19 ตวั) และไดช้ีแ้จงว่ายงัคงเหลอือกี 3 สถานี ทีไ่ม่สามารถ
ก่อสรา้งลฟิต์ใหค้รบทัง้ 2 ฝัง่ได ้เนื่องจากพืน้ทีท่างเทา้มจี ากดัประกอบดว้ย สถานีชดิลม สถานีเพลนิจติ 
และสถานีศาลาแดง ซึง่ตวัแทนคนพกิารรบัทราบปัญหาดงักล่าวและจะนดัเจา้หน้าทีส่ านกัการจราจรและ
ขนสง่ ลงพืน้ทีเ่พือ่หาแนวทางในการตดิตัง้ลฟิตส์ถานีทีม่ปัีญหาดงักล่าวต่อไป 
 5. ส านักการจราจรและขนส่งได้ลงพื้นที่ร่วมกบัคนพิการเพื่อส ารวจสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรบัคนพกิารในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครจ านวน 3 สถานี ประกอบดว้ยสถานี
ส าโรง สถานีสนามกีฬาฯ และสถานีอนุสาวรยี์ชยั เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2561 เพื่อรบัทราบปัญหาที่
แท้จรงิในการเขา้ถงึระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ของคนพกิารและผู้สูงอายุ และจะได้น า
ปัญหาดงักล่าวไปแก้ไขพฒันาการเขา้ถึงระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครใหส้ะดวก ปลอดภยั 
และยัง่ยนืต่อไป 
 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. มกีารรอ้งเรยีนจากประชาชน กรณีทีม่ลีฟิต์ใหบ้รกิารฝัง่เดยีว ซึง่จะเกดิปัญหากบัผู้
ทีม่าใช ้

บรกิารที่เป็นผู้พิการ เนื่องจากข้ามถนนไม่สะดวก และในบางสถานีลิฟต์ขึ้นไปชัน้ชานชาลาเพื่อขึ้น
รถไฟฟ้าเลย ไม่ไดข้ึน้ไปชัน้ทีเ่ป็นชัน้จ าหน่ายตัว๋ จงึตอ้งยอ้นลงมาซือ้ตัว๋ก่อนท าใหไ้ม่ไดร้บัความสะดวก 

2. การพิจารณาอนุมตัิงบประมาณในการก่อสร้างลิฟต์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร
อาจจะ 

ไม่ไดต้รวจสอบรายละเอยีดสญัญาสมัปทาน แต่เมือ่ผูพ้กิารเรยีกร้องใหส้รา้งเพิม่ขึน้ กต็อ้งใชง้บประมาณ
ในการก่อสรา้งเพิม่เตมิ จงึควรมกีารพจิารณาทบทวนสญัญาสมัปทานใหร้อบคอบ หากสญัญาสมัปทานมี
ปลายเปิดไว ้บรษิทัผูร้บัสมัปทาน ซึง่ไดร้บัประโยชน์จากการเดนิรถกค็วรเขา้มามสีว่นร่วมรบัผดิชอบใน
เรือ่งค่าใชจ้่ายดว้ย 

3. ในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ลิฟต์ ควรจะท าหลักฐานก าหนดความ
รบัผดิชอบให ้
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ชดัเจนวา่เป็นของบรษิทัผูร้บัสมัปทาน ซึง่เป็นผูค้รอบครองและดแูลรกัษาลฟิตจ์ะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อสรา้งลฟิต์และเมื่อก่อสรา้งแล้วเสรจ็ก็เป็น
ทรพัยส์นิของกรุงเทพมหานคร 
 
4. แผนการแก้ไขปัญหาจดุอ่อนน ้าท่วมของกรงุเทพมหานคร ระยะสัน้และระยะยาว 
 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการระบายน ้า เพื่อรบัทราบแผนการแก้ไขปัญหา
จุดอ่อนน ้าทว่มของกรุงเทพมหานคร ระยะสัน้และระยะยาว สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 แผนการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน ้ าท่วมของกรุงเทพมหานครระยะสัน้ และระยะยาว 
ประกอบดว้ย  
 1. แผนการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้าในพืน้ทีจุ่ดเสีย่งน ้าทว่ม 
 2. แผนการพฒันาคลองสายหลกัและอุโมงคร์ะบายน ้าขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร 
 3. แผนการพฒันาพืน้ทีห่น่วงน ้าเพิม่เตมิ 
 จุดอ่อนน ้าทว่ม/จุดเสีย่งน ้าทว่ม  
 - ปี 2559 มจี านวน 22 จุด 
 - ปี 2560 มจี านวน 20 จุด 
 - ปี 2561 มจี านวน 15 จุด ประกอบดว้ย  
 
 พืน้ทีฝั่ง่พระนคร ประกอบดว้ย 
 1. เขตบางเขน 
    - ถนนแจง้วฒันะ บรเิวณวงเวยีนหลกัสี ่หน้า สน. บางเขน 
 2. เขตหลกัสี ่
    - ถนนแจง้วฒันะ จากคลองประปาถงึคลองเปรมประชากร 
  3. เขตบางซื่อ 
    - ถนนประชาราษฎรส์าย 2 ช่วงแยกเตาปนู 
 4. เขตดุสติ 
    - ถนนราชวถิชีว่งหน้าสถาบนัราชภฏัสวนดุสติและเชงิสะพานกรุงธน 
 5. เขตราชเทว ี
    - ถนนพญาไท ชว่งหน้ากรมปศุสตัว ์
    - ถนนศรอียุธยา ชว่งหน้า สน.พญาไท 
 6. เขตสมัพนัธวงศ ์
    - ถนนเจรญิกรุง จากถนนแปลงนามถงึแยกหมอม ี
    - ถนนเยาราชฝัง่เหนือ จากถนนทรงสวสัดิถ์งึถนนราชวงศ ์
 7. เขตสาทร 
    - ถนนจนัทน์ จากซอยบ าเพญ็กุศลถงึไปรษณียย์านนาวา 
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    - ถนนสวนพล ูจากถนนสาทรใตถ้งึถนนนางลิน้จี ่
    -  ถนนสาธุประดษิฐ ์บรเิวณแยกตดัถนนจนัทน์ 
 8. เขตมนีบุร ี
    - ถนนสวุนิทวงศ ์ชว่งจากคลองสามวาถงึคลองแสนแสบ 
 พืน้ทีฝั่ง่ธนบุร ีประกอบดว้ย 
 9. เขตบางแค 
   - ถนนเพชรเกษม จากคลองทววีฒันาถงึคลองราชมนตร ี
   - ถนนหมูบ่า้นเศรษฐกจิ จากถนนเพชรเกษมถงึวงเวยีนกาญจนาภเิษก 
 10. เขตบางขนุเทยีน 
   - ถนนบางขนุเทยีนชายทะเล จากถนนพระรามที ่2 ถงึคลองสะแกงาม 
 จุดเฝ้าระวงัน ้าทว่มขงั 53 จุด ประกอบดว้ย 
 1. เขตคลองเตย 
    - ถนนพระราม 3 ชว่งตลาดฮ่องกงปีนงั-แยก ณ ระนอง 
    - ถนนพระราม 4 ชว่งแยกสขุมุวทิ - แยกโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์
    - ถนนสนุทรโกษา 
 2. เขตจตุจกัร 
    - ถนนเทศบาลสงเคราะห ์จากคลองประปา - คลองเปรมประชากร 
    - ถนนก าแพงเพชร ชว่งแยกถนนก าแพงเพชร 1 
    - ถนนก าแพงเพชร 2 ชว่งหน้าสถานีขนสง่หมอชติ 
 - ถนนก าแพงเพชร 3 จากสวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ-์ถนนก าแพงเพชร 
    - ถนนงามวงศว์านชว่งแยกเกษตรศาสตร ์
    - ถนนพหลโยธนิ ชว่งหน้ากรมการขนสง่ทางบก 
    - ถนนรชัดาภเิษก จากแยกรชัโยธนิ-ซอยอาภาภริมย ์
 3. เขตดนิแดง 
    - ถนนดนิแดง ชว่งซอยสุทธพิร 2 และแยกประชาสงเคราะห ์
    - ถนนประชาสงเคราะห ์จากวงเวยีนหอนาฬกิาถงึถนนประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 
    - ถนนประชาสขุตลอดสาย 
    - ถนนรชัดาภเิษก จากแยกพระราม 9 ถงึ แยกหว้ยขวาง 
    - ถนนวภิาวดรีงัสติ ชว่งหน้ากรมทหารราบที ่1 มหาดเลก็รกัษาพระองค ์
 4. เขตดุสติ 
    - ถนนนครไชยศร ีชว่งหน้าตลาดศรยีา่น 
    - ถนนศรอียุธยา ชว่งลานพระราชวงัดุสติ 
 5. เขตบางเขน 
    - ถนนแจง้วฒันะ ช่วงหน้ามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
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 6. เขตบางกะปิ 
    - ถนนรามค าแหง ชว่งหน้ามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
    - ถนนศรนีครนิทร ์จากแยกล าสาล ี– ถนนกรุงเทพกรฑีา 
 7. เขตบางนา 
     - ถนนศรนีครนิทร ์ชว่งหน้าวดัศรเีอีย่ม 
     - ถนนสขุมุวทิ ขว่งแยกบางนาถงึสุดเขต กทม. 
 8. เขตพญาไท 
      - ถนนประดพิทัธ ์ชว่งแยกสะพานควาย 
      - ถนนพหลโยธนิ จากคลองสามเสน – คลองบางซื่อ 
      - ถนนพระราม 6 ชว่งทางขึน้ลงทางด่วน 
      - ถนนสทุธสิารวนิิจฉยัตลอดสาย 
      - ถนนวภิาวดรีงัสติ 
 9. เขตพระนคร 
      - ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐการถงึถนนทา้ยวงัและรอบสนามหลวง 
 10. เขตมนีบุร ี
      - ถนนสวุนิทวงศไ์ฟฟ้ามนีบุร ี– แยกราษฎรอ์ุทศิ 
 11. เขตราชเทว ี
      - ถนนเพชรบุร ีแยกอโศก – มติรสมัพนัธ ์
      - ถนนพหลโยธนิ จากคลองสามเสน – คลองบางซื่อ 
      - ถนนพระราม 6 ชว่งทางขึน้ลงทางด่วน 
 - ถนนสทุธสิารวนิิจฉยัตลอดสาย 
      - ถนนวภิาวดรีงัสติ 
 12. เขตวงัทองหลาง 
      - ถนนลาดพรา้ว แยกประดษิฐม์นูธรรม – คลองจัน่ 
 
 13. เขตวฒันา 
      - ถนนสขุมุวทิ แยกอโศก – มติรสมัพนัธ ์
      - ถนนเอกมยั 
      - ถนนอโศกมนตร ี
 14. เขตสวนหลวง 
      - ถนนพฒันาการ แยกศรนีครนิทร ์– คลองบา้นป่า 
      - ถนนรามค าแหง ชว่งซอย 1 – 5 
 15. เขตสะพานสงู 
      - ถนนกรุงเทพกรฑีา 
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 16. เขตสาทร 
      - ถนนเซนตห์ลุยส ์3 ช่วงแยกถนนจนัทน์ 
      - ถนนนางลิน้จี ่
 17. เขตหลกัสี ่
      - ถนนงามวงศว์าน ชว่งตลาดพงษ์เพชรและชนิเขต 
   18. เขตหว้ยขวาง 
        - ถนนเพชรบุร ีชว่งแยกอโศกถงึคลองบางกะปิ 
 19. เขตคลองสาน 
       - ถนนลาดหญา้ วงเวยีนใหญ่ – โรบนิสนั 
 20. เขตจอมทอง 
      - ถนนจอมทอง แยกวุฒากาศ 
 21. เขตตลิง่ชนั 
      - ถนนฉิมพล ีชว่งอู่สงา่ – ถนนบรมราชชนนี 
      - ถนนเลยีบทางรถไฟ 
 22. เขตทุง่ครุ 
      - ถนนประชาอุทศิ คลองรางตรง – คลองรางจาก 
 23. เขตบางกอกน้อย 
      - ถนนอสิรภาพ หน้าตลาดพรานนก 
 24. เขตบางบอน 
      - ถนนเอกชยั ชว่งปากซอยบรษิทักระทงิแดง 
 25. เขตภาษเีจรญิ 
      - ถนนเพชรเกษม ตลาดบางแค – คลองบางหวา้ 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มขงั 
 มาตรการระยะสัน้ ประกอบดว้ย 
 1. ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้า/เครือ่งผลกัดนัน ้า 
 2. ลา้งท าความสะอาดทอ่ 
 3. ขดุลอกคคูลอง 
 4. เสรมิยกผวิจราจร 
 5. เพิม่/ปรบัปรุงชอ่งรบัน ้าฝน 
 มาตรการระยะยาว ประกอบดว้ย 
 1. เพิม่ประสทิธภิาพท่อระบายน ้า 
 2. เพิม่ประสทิธภิาพค/ูคลอง มกีารก่อสรา้งเขือ่น พฒันาเขือ่น 
 3. เพิม่ประสทิธภิาพสถานีสบูน ้าเชน่ สถานีสบูน ้าแนวถนนวภิาวดรีงัสติ 
 4. ก่อสรา้งบ่อสบูน ้า/สถานีสบูน ้า  
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 5. ก่อสรา้งบงึรบัน ้า /แกม้ลงิ เชน่ บงึเสอืด า 
 ตวัอยา่งการแกปั้ญหาน ้าทว่มในจุดเสีย่งน ้าทว่มขงั 
 1. การแกปั้ญหาน ้าท่วมบรเิวณถนนแจง้วฒันะ บรเิวณวงเวยีนหลกัสี ่หน้า สน.บางเขน 
(เขตบางเขน) ท่านรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจกักพนัธุ ์ผวิงาม ไดใ้หท้ า Water Bank คาด
ว่าจะเพิม่ประสทิธภิาพและแกไ้ขปัญหาไดด้ขีึน้ มแีกม้ลงิ มบีงึรบัน ้าในทีเ่อกชน ก่อนฝนตกใหล้ดน ้าเพื่อ
รอรบัน ้าฝน   พอฝนตกกน็ าน ้าไปเกบ็ไวใ้นบงึก่อนแลว้คอ่ยระบายออกมา 
 2. การแกปั้ญหาน ้าท่วมบรเิวณถนนแจง้วฒันะจากคลองประปาถงึคลองเปรมประชากร 
(เขตหลกัสี)่ ได้ตดิตัง้เครื่องสูบน ้าเป็นขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ที่บรเิวณบรษิทั โฟรโ์มสต์ จ ากดั ถนน
แจง้วฒันะ 14 ตดิตัง้เครื่องสบูน ้าขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร บรเิวณศูนยร์าชการตดิตัง้เครื่องสบูน ้าขนาด 8 
ลูกบาศก์เมตร ได้รบัความร่วมมือสร้างแก้มลิงที่บรเิวณ ร. 1 พนั 2 และติดตัง้เครื่องสูบน ้าขนาด 2 
ลูกบาศก์เมตร และมกีารก่อสรา้งบ่อสูบน ้าที่บรเิวณถนนแจ้งวฒันะ 5 และตดิตัง้เครื่องสูบน ้าอกี 4  - 5 
ลกูบาศกเ์มตร กค็าดวา่จะแกปั้ญหาไปไดม้าก  
 3. การแกปั้ญหาน ้าท่วมบรเิวณถนนรชัดาภเิษก ช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพ (เขตจตุจกัร) 
ในปี 2559 ไดต้ดิตัง้เครื่องสบูน ้าเพิม่ประสทิธภิาพเป็นขนาด 22 ลูกบาศก์เมตร บรเิวณศาลอาญาขนาด 
4 ลูกบาศก์เมตร บรเิวณอาภาภรณ์ภริมย์ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร บรเิวณพระยาเวิกขนาด 5 ลูกบาศก์
เมตร บรเิวณรชัโยธนิ รชัดาภเิษก และบรเิวณลาดยาวรชัโยธนิ ในปี 2560 ไดเ้พิ่มประสทิธภิาพเครื่อง
สบูน ้าเป็นขนาด 37 ลูกบาศกเ์มตร สามารถแกไ้ขปัญหาไปไดม้าก ในปี 2561 กจ็ะเพิม่ประสทิธภิาพขึน้
อกี 
 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. สาเหตุทีส่ าคญัของปัญหาน ้าทว่มคอื ปัญหาขยะกดีขวางทางน ้า จงึอยากจะใหม้กีาร 
ประชุมร่วมกนัของทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งคอืส านักการระบายน ้าและส านักงานเขตต่างๆ เพื่อก าหนด
แนวทางในการบรหิารจดัการขยะรว่มกนั 

2. ปัญหาเรื่องขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นสิง่ที่มีความส าคญั การสร้าง
จติส านึก  

การขอความรว่มมอืและการบงัคบัใชก้ฎหมาย กต็อ้งด าเนินการควบคู่กนัไป ยกตวัอยา่งเชน่ การตดิป้าย
เตอืน 
แจง้โทษกรณีทิง้ขยะลงคคูลอง 

3. บรเิวณถนนรชัดาภเิษก เรือ่งการมแีกม้ลงิรบัน ้าเป็นสิง่ทีส่ าคญั ดงันัน้ควรประสาน 
ขอความร่วมมอืในการสรา้งแกม้ลงิภายในมหาวทิยาลยัสถาบนัราชภฏัจนัทรเ์กษมและหมู่บา้นเอกชนใน
บรเิวณใกลเ้คยีงทีพ่อจะมทีีว่า่ง  

4. ควรมีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงจุดอ่อนน ้าท่วมต่าง ๆ และปัจจยั
ต่างๆ     
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ทีจ่ะท าใหเ้กดิน ้าท่วม สรา้งจติส านึกสรา้งเครอืขา่ยประชาชน เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื ซึง่จะเป็นการลด
ภาระคา่ใชจ้่ายงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มของกรุงเทพมหานครดว้ย 
 
 

5. ในปัญหาเรื่องจุดอ่อนน ้ าท่วม ส านักการระบายน ้ าควรประสานความร่วมมือกับ
ส านกังานเขต 

ต่างๆ เพราะทราบสภาพพื้นที่เป็นอย่างด ีโดยให้ส านักงานเขตเขา้มาช่วยในเรื่องขอ้มูล แล้วส านักการ
ระบายน ้าศึกษาวเิคราะห์วธิีการแก้ไขปัญหาแล้วท าเป็นเอกสาร เพื่อให้ส านักงานเขตน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาในพืน้ที ่
 
5. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเข่ือนคลองลาดพร้าว 
 คณะกรรมการฯ ประชุมรว่มกบัส านกัการระบายน ้า เพือ่ตดิตามความคบืหน้าโครงการ
ก่อสรา้งเขือ่นคลองลาดพรา้ว โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 หลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปี 2554 หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งไดห้ารอืตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่5 มถิุนายน 2555 เหน็ชอบการจดัการสิง่ปลูกสรา้งรุกล ้า
ล าน ้าสาธารณะ โดยจะมกีารก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีตลอดแนวคลองความยาวประมาณ 45 กโิลเมตร 
เพื่อให้การระบายน ้าเป็นไปอย่างคล่องตวัและจะต้องมกีารรือ้ยา้ยบ้านเรอืนที่สรา้งรุกล ้าลงไปในคลอง 
รฐับาลจงึมนีโยบายจดัระเบยีบชุมชนรมิคลองในเขตกรุงเทพมหานครโดยการรื้อยา้ยบ้านเรอืนที่ปลูก
สร้าง รุกล ้าคูคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีระบายน ้าเพื่อป้องกนัน ้าท่วมในล าคลองสายหลกั   เริม่
ด าเนินการในคลองลาดพรา้วเป็นคลองแรกโดยคณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตังิบประมาณ จ านวน 4,061 ลา้น
บาท เพื่อให้สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน หรอื พอช. จดัหาที่อยู่อาศยัตามแนวทาง “บ้านประชารฐัรมิ
คลอง” รองรบัประชาชนทีจ่ะตอ้งรือ้ยา้ยบา้นเรอืนออกตลอดแนวการก่อสรา้งเขือ่น 
 ปัจจุบนักรุงเทพมหานคร โดยส านักการระบายน ้า ก าลงัด าเนินการก่อสรา้งเขือ่นคลอง
ลาดพรา้ว แต่ยงัไม่สามารถสง่มอบพืน้ทีไ่ดท้ัง้หมด เนื่องจากตดิปัญหาบา้นรุกล ้าพืน้ทีค่ลองลาดพรา้วใน 
8 เขต จ านวน 6,638 หลงั โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นดงันี้  
 1. พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรุงเทพมหานคร ในแนวก่อสรา้งเขือ่นจ านวน 3,761 หลงั 
ยนิยอมยา้ยออก 3,350 หลงั (รือ้แลว้ 1,564 หลงั ยงัไม่รือ้ 1,786 หลงั) ไม่ยนิยอมยา้ยออก 411 หลงั  
 2. พื้นที่ความรบัผดิชอบของกรมธนารกัษ์ นอกแนวก่อสรา้งเขื่อนจ านวน 2,877 หลงั 
ยนิยอมยา้ยออก 2,013 หลงั (รือ้แลว้ 695 หลงั ยงัไม่รือ้ 1,318 หลงั) ไม่ยนิยอมยา้ยออก 864 หลงั 
 - แนวทางของกรุงเทพมหานคร ในการด าเนินการกบัผู้รุกล ้าพื้นที่คลองลาดพร้าวที่ไม่
ยนิยอมยา้ย 1. การเจรจาท าความเขา้ใจ 
 2. การใชม้าตรการทางกฎหมายคอื ปว.44 ด าเนินการ 
 ความคบืหน้าการใช ้ปว.44 (จ านวน 411 ราย) 
 - ผว.กทม. เหน็ชอบใหด้ าเนินการแลว้ 
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 เขตวงัทองหลาง จ านวน 1 ราย 
 - อยู่ระหว่างการเสนอ ผว.กทม. เพื่อพจิารณาเห็นชอบให้ด าเนินการใช้ ปว.44 (227 
ราย) 
 เขตจตุจกัร จ านวน 225 ราย  
 เขตสายไหม จ านวน 2 ราย 
 - อยู่ระหว่างการพจิารณาและตรวจสอบรายละเอยีดเพื่อขอความเหน็ชอบใช้ ปว.44 (183 
ราย) 
 เขตดอนเมอืง จ านวน 60 ราย  
 เขตหว้ยขวาง จ านวน 45 ราย 
 เขตหลกัสี ่จ านวน 66 ราย  
 เขตบางเขน จ านวน 12 ราย 
 
 

 สรปุจ านวนบา้นรกุล า้ (หลงั) ในแนวก่อสร้างเข่ือนคลองลาดพร้าวใน 8 เขต  
เขต บา้นรกุล า้ในแนว

ก่อสร้าง 
ยินยอม รือ้แล้ว ยงัไม่รือ้ ไม่ยินยอม 

1. บางเขน 471 459 107 352 12 
2. ลาดพรา้ว 10 10 10 - - 
3. สายไหม 762 760 725 35 2 
4. จตุจกัร 777 552 298 254 225 
5. หว้ยขวาง 1,070 1,025 87 938 45 
6. วงัทองหลาง 124 123 93 30 1 
7. ดอนเมอืง 159 99 73 26 60 
8. หลกัสี ่ 388 322 136 186 66 

รวม 3,761 3,350 1,529 1,821 411 
 

 สรปุผลความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง 
พืน้ท่ีก่อสร้าง ความยาว 

(เมตร) 
ตอกเสาเขม็แล้ว 

(เมตร) 
จ านวนเสาเขม็
ทัง้หมด (ต้น) 

ตอกเสาเขม็แล้ว 
(ต้น) 

สง่มอบพืน้ทีแ่ลว้ 23,390 19,720 31,190 26,140 ตน้ 
คดิเป็น 83.80 % 
ของพืน้ทีส่ง่มอบ

แลว้ 

ยงัไม่ไดส้ง่มอบพืน้ที ่ 21,910 - 29,210 
รวม 45,300 19,720 60,400 

- แผนงานทัง้โครงการ 88.50 % 
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- ผลงานทัง้โครงการ 36.27 % 
- ผลงานเฉพาะตอกเสาเขม็ 43.57 % 

 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. ในพื้นที่ที่ย ังไม่สามารถส่งมอบได้ความยาว 21,910 เมตร และไม่สามารถ
ด าเนินการ 

ก่อสรา้งเขือ่นต่อได ้เพราะตดิปัญหาบา้นรุกล ้า ควรมกีารระบุจ านวนบา้นรุกล ้าและพกิดัพืน้ทีใ่หช้ดัเจน 
เนื่องจากในบางพืน้ทีม่จี านวนบา้นรุกล ้าเหลอืเพยีงไม่กี่หลงั ถา้หากบา้นรุกล ้ายา้ยออกไป กจ็ะสามารถ
ด าเนินการก่อสรา้งต่อได้ตลอดทัง้แนว โดยหาวธิกีารท าใหบ้า้นรุกล ้ายนิยอมยา้ยออกไป ซึง่อาจจะตอ้ง
ใชม้าตรการทางกฎหมายควบคูก่นัไปดว้ย 

2. ส านกัการระบายน ้า ควรจะรวบรวมขอ้มลูบา้นมัน่คงทีส่รา้งเสรจ็แลว้และมอบให ้
คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้ า น าไปช่วยประชาสมัพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ให้เห็น
ประโยชน์ว่าการยนิยอมรือ้ยา้ยบา้นรุกล ้าออกจากคลองลาดพรา้วและไปเขา้ร่วมกบัโครงการบา้นมัน่คง 
จะท าใหไ้ดร้บัประโยชน์ในส่วนตวัคอื ตนเองและครอบครวัมสีุขภาพ คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และประโยชน์
ในส่วนรวมคอื บา้นเมอืงมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เกดิความสวยงาม และมเีขื่อนคลองลาดพรา้วที่
ชว่ยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม 

3. การแกไ้ขปัญหาการบุกรุกคลองลาดพรา้วในปัจจุบนั โดยการออกค าสัง่ใหผู้รุ้กล ้ารือ้
ยา้ย 

ออกไปเป็นมาตรการการด าเนินการทางแพง่ แต่ขณะนี้กย็งัมบีา้นปลูกอยู่ในคลองลาดพรา้ว ซึง่เป็นการ
บุกรุกทีส่าธารณะอย่างชดัเจน ดงันัน้จงึควรมมีาตรการด าเนินคดทีางอาญาควบคู่กนัไปดว้ย เมื่อผูบุ้กรุก
ดือ้รัน้และ    ไม่ยนิยอม จงึควรใชม้าตรการทางกฎหมายมาด าเนินการอยา่งจรงิจงั 
 โดยคณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ไดม้มีตมิอบหมายให ้นายนพกจิ 
สญัญานุจติ ซึ่งเป็นอนุกรรมการดา้นการระบายน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี เป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการฯ 
ในการตดิตามแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกคลองลาดพรา้ว ร่วมกบัส านักงานเขตจตุจกัร บางเขน 
ลาดพรา้ว     สายไหม หว้ยขวาง วงัทองหลาง ดอนเมอืง และหลกัสี ่ 
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง 
เพื่อพิจารณาการรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้าและคณะอนุกรรมการด้านการจราจรและ

ขนส่ง  
ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง รฟม. และบริษทัผูร้บัจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้า  
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เพ่ือรบัทราบมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร กรณีท่ีจะมีการด าเนินโครงการก่อสร้าง 
รถไฟฟ้าหลายสายในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง  
เพ่ือติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและบริหารจดัการลิฟตส์ าหรบัผูพิ้การในสถานี

รถไฟฟ้า 
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ประชุมร่วมกบัส านักการระบายน ้า  

เพ่ือรบัทราบแผนการแก้ไขปัญหาจดุอ่อนน ้าท่วมของกรงุเทพมหานครในระยะสัน้และระยะยาว 
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 คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ประชุมและลงพืน้ท่ีร่วมกบัส านักการระบาย
น ้า 
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