
สรปุผลงานของ 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

ระหว่างเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2557 
 
 

 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม ในคราว
ประชุม             

สภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๕7 เมือ่วนัพธุที ่8 
ตุลาคม ๒๕๕7 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

๑. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์    งว่นบรรจง ประธานกรรมการ 
๒. นายสทุธชิยั    ทรรศนสฤษดิ ์ รองประธานกรรมการ  
3. นายชยาวุธ    ศริยิทุธว์ฒันา กรรมการ  
4. พลต ารวจตร ีประสพโชค  พรอ้มมลู กรรมการ 
5. นายพรเทพ    ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช่้วยเลขานุการ 

1. นางสาวทพิยช์นม ์  เต่าทอง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปิยนุช  
 

สทิธศิร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาศึกษางานด้านการรกัษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีเขตต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่1  
รบัผดิชอบกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ยเขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขต
ตลิง่ชนั เขตบางพลดั เขตบางกอกน้อย และเขตทววีฒันา และกลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบดว้ยเขตภาษเีจรญิ 
เขตบางแค   
เขตหนองแขม เขตบางขนุเทยีน เขตบางบอน เขตราษฎรบ์ูรณะ และเขตทุ่งครุ โดยม ีพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่น
บรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ  
 2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่2  
รบัผดิชอบกลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก ประกอบด้วยเขตบางกะปิ  เขตสะพานสูง  เขตบงึกุ่ม  เขตคนันา
ยาว   
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุ รี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ  โดยมี นายสุทธิชัย 
ทรรศนสฤษดิ ์  เป็นประธานอนุกรรมการ  
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 3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่3  
รบัผดิชอบกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วยเขตจตุจกัร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพรา้ว  เขตหลกัสี ่ เขต
ดอนเมอืงเขตสายไหม  และเขตบางเขน โดยม ีนายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา เป็นประธานอนุกรรมการ  
 4. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่4  
รบัผดิชอบกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วยเขตปทุมวนั  เขตบางรกั  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย  เขตวฒันา  เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา โดยมพีลต ารวจตร ี
ประสพโชค พรอ้มมลู เป็นประธานอนุกรรมการ 
  
 5. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่5   
รบัผดิชอบกลุม่เขตกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ยเขตเขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย เขตสมั
พนัธวงศ ์ เขตดนิแดง  เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง โดยมนีายพรเทพ  ศริิ
วนารงัสรรค ์เป็นประธานอนุกรรมการ 
 

                                         ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 

 คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิผูอ้ านวยการส านกัสิง่แวดลอ้มและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงขอ้มลู
เกีย่วกบั 

นโยบายและแผนงานการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 
 1. ปัญหาการจดัการมูลฝอยของกรงุเทพมหานคร                             
 1.1 ปรมิาณขยะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ตามจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้หลายส านกัคาดการณ์

วา่  
มปีระชากรในกรุงเทพฯ มากวา่ 10 ลา้นคน ผลติขยะ 1.2 กก./คน     
 1.2 พฤตกิรรมและวฒันธรรมสงัคมบรโิภคนิยม ทิง้ของเหลอืใชห้รอืบรรจุภณัฑต์่างๆโดย

ไม่ได ้
คดัแยกไวใ้ชซ้ ้าหรอืน าไปรไีซเคลิ 
 1.3 ขาดมาตรการทางกฎหมายในระดบัประเทศเกี่ยวกบัการรไีซเคลิ การเรยีกคนืบรรจุ

ภณัฑ ์ 
ขยะอนัตรายทีส่นบัสนุนการคดัแยกขยะทีแ่หล่งก าเนิด 
 1.4 ผู้ผลติ ผู้บรโิภคยงัไม่มบีทบาทรบัผดิชอบต่อปัญหาขยะที่เกดิขึน้จากกระบวนการ

ผลติ 
สนิค้าและการบรโิภคสนิค้า จงึมบีรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถรไีซเคลิไดเ้ขา้สู่กระบวนการก าจดัมาก
ขึน้ 

1.รบัทราบผลการด าเนินงานของส านักส่ิงแวดล้อม  
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
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 1.5 ประชาชนยังไม่มีความตระหนักหรือความรับผิดชอบต่อปัญหาขยะที่เกิดขึ้น การส่งเสริม 
การคัดแยกขยะยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  
 1.6 ขาดการน าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการแปรรปูขยะมาใชป้ระโยชน์ในรปูปุ๋ ยหรอื

พลงังาน  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัการจดัการขยะโดยการแยกประเภท จงึไม่สามารถน าขยะไปใชป้ระโยชน์ตามคุณสมบตัิ
ของขยะแต่ละประเภทได ้ 
 1.๗ ปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากประชาชนนำขยะมาตั้งวางนอกเวลาจัดเก็บและ 
การลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่ว่างริมทาง 
 เทคโนโลยกีารก าจดัมลูฝอยทัว่ไป 

1. โรงงานหมกัปุ๋ ยอนิทรยี ์(Composting) ประมาณ 1,100 ตนั/วนั (รอ้ยละ 11) 
2. เทคโนโลยกีารฝังกลบ (Landfill) ประมาณ 8,800 ตนั/วนั (รอ้ยละ 89) 
3. โครงการแปรรปูมลูฝอยเป็นพลงังาน 
4. จา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอย โดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาด 300 ตนัต่อวนัทีศ่นูย์
ก าจดั                   

มลูฝอยหนองแขม 
 สรปุผลการการจดัการขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ 

1. เทคโนโลยฝัีงกลบ (Landfill) 8,800 ตนั/วนั (70%)   
2. เทคโนโลยชีวีภาพ (Compost)  1,100 ตนั/วนั  (9%)  
3. การใชป้ระโยชน์ขยะอนิทรยี ์400 ตนั/วนั  (3%) 
4. รไีซเคลิจากรา้นรไีซเคลิ 1,022 ตนั/วนั  (8%) 
5. ประชาชนคดัแยกทีแ่หลง่ก าเนิด 1,248 ตนั/วนั (10%) 

 การเกบ็รวบรวมและขนส่งมลูฝอย  
1. การก าหนดเวลาในการทิง้ขยะ 
    - ถนนสายหลกั สายรองและตลาด ประกาศใหป้ระชาชนทิง้มลูฝอยตัง้แต่เวลา 20.00 - 03.00 
น. 

และก าหนดการบรกิารเกบ็ขนมลูฝอยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 06.00 น.  
     - ชุมชน ถนน ตรอก ซอย เกบ็ขนมลูฝอยใหส้ะอาด ส าหรบัชุมชน ทีร่ถเกบ็ขนมลูฝอย

เขา้ 
ไม่ถงึ ใหส้ านกังานเขตจดัอาสาสมคัรชกัลากมลูฝอยมารวมไว ้ณ จดุทีก่ าหนดแลว้รถเขา้ไปจดัเกบ็          
 2. การจดัเกบ็มลูฝอยแยกประเภท  

    - มลูฝอยทัว่ไปเกบ็ทุกวนัหรอืวนัเวน้วนัตามสถานทีใ่หบ้รกิาร  
    - มลูฝอยเศษอาหารจดัเกบ็ทุกวนั  
    - มลูฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่จดัเกบ็เฉพาะวนัอาทติย ์ 
    - มลูฝอยอนัตรายจดัเกบ็ทุกวนัที ่1 และ 15 ของเดอืน  

 ส าหรบัการจดัการมลูฝอยประเภทกิง่ไม ้ส านกัสิง่แวดลอ้มมเีครื่องย่อยกิง่ไม ้อยูท่ี่
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โรงงานผลติปุ๋ ย 
อนิทรยีอ์่อนนุช และหนองแขม แห่งละ 2 เครือ่ง ส านกังานเขตมรีถยอ่ยกิง่ไมท้ีม่ขีนาดต ่ากวา่ 4 นิ้ว จ านวน 
77 คนั 

 
 2. ปัญหาการจดัการมูลฝอยอนัตราย 
 ประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจที่ถูกต้อง ในการแยกทิ้ง แยกเก็บ รวมทัง้ขาดความ

ร่วมมือ 
ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด ผู้ผลิต  ผู้บริโภค ไม่ให้ความสำคัญต่อการลดและคัดแยกมูลฝอย
อันตราย จึงถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ทำให้ขาดโอกาสในการนำมูลฝอย
อันตรายบางประเภทกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
 แนวทางการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 

1. ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในการจดัเกบ็ รวบรวม และก าจดัมลูฝอยอนัตราย
ของ  

กรุงเทพมหานคร 
 2. จดัโครงการตลาดนดัขยะอนัตราย  

 
 3. ปัญหาการจดัการมลูฝอยติดเช้ือ  
 1. สถานพยาบาลขนาดเลก็หลกีเลีย่งการช าระคา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอยตดิเชือ้ โดยทิง้

มลูฝอย 
ตดิเชือ้รวมกบัมลูฝอยทัว่ไป สง่ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ประชาชนและ
สิง่แวดลอ้ม 
 2. มลูฝอยตดิเชือ้บางสว่นถกูทิง้ปนเป้ือนกบัขยะทัว่ไป 
 การจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ โดยการจ้างบรษิทักรุงเทพธนาคม จ ากดั ด าเนินการจดัเกบ็

และ  
ก าจดัโดยการน าเขา้เตาเผามลูฝอยตดิเชือ้ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช ขนาด 15 ตนั/วนั  2 เตา และทีศ่นูย์
ก าจดัมลูฝอยหนองแขม ขนาด 10 ตนั/วนั 2 เตา ส าหรบัแผนด าเนนิการในอนาคต คอื ปรบัปรุงระบบ
ฐานขอ้มลูแหล่งก าเนิดมลูฝอยตดิเชือ้และสง่เสรมิใหเ้กดิกลไกการเกบ็ขน และการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้จาก
สถานบรกิารสาธารณสุขอยา่งทัว่ถงึ 

 
 
 

 4. ปัญหาการจดัการส่ิงปฏิกลู 
 4.1 การลกัลอบปล่อยทิง้สิง่ปฏกิลูลงสูท่อ่ระบายน ้าหรอืแหล่งน ้าสาธารณะและทีว่า่งรมิทาง 
ต่าง ๆ การใชบ้รกิารสบูสิง่ปฏกิลูของเอกชนทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต ซึง่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
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 4.2 การเขา้ถงึพืน้ทีส่บูสิง่ปฏกิลูบางพืน้ทีเ่ขา้ถงึไดย้ากเนื่องจากเป็นพืน้ทีถ่นนแคบ หรอือยูช่ ัน้
ใตด้นิ 

 การใหบ้รกิารเกบ็ขนสิง่ปฏกิลู 
1. รถสบูสิง่ปฏกิลู จ านวน 189 คนั เป็นรถสบูสิง่ปฏกิลูของส านกัสิง่แวดลอ้ม จ านวน 25 
คนั                                         

และของส านกังานเขต จ านวน 164 คนั                                          
 2. รถบรรทุกสิง่ปฏกิลู จ านวน 154 คนั เป็นของส านกัสิง่แวดลอ้ม จ านวน 25 คนั และ                                       
ส านกังานเขต จ านวน 129 คนั 
 การใหบ้รกิารสขุาเคลื่อนทีแ่ละตูส้ขุาชัว่คราว   

1. รถสขุาเคลือ่นที ่จ านวน 123 คนั ประกอบดว้ย รถสขุาเคลื่อนที ่(บสั) จ านวน 103 คนั  
รถสขุาเคลื่อนทีร่าชพธิ ีจ านวน 3 คนั รถสุขาเคลื่อนที ่VIP จ านวน 5 คนั และรถสขุาเคลื่อนทีส่ าหรบัคน
พกิาร จ านวน 12 คนั          
 2.ตูส้ขุาชัว่คราว จ านวน 320 ตู ้ประกอบดว้ย ตูส้ขุาชัว่คราวธรรมดา จ านวน 288 ตู ้และ 
ตูส้ขุาชัว่คราวส าหรบัคนพกิาร จ านวน 32 ตู ้ 
 การบ าบดัสิง่ปฏกิลู 
 สิง่ปฏกิลูทีท่ าการเกบ็ขนจะถูกน าไปบ าบดัทีโ่รงงานก าจดัสิง่ปฏกิลู 2 แห่ง ของ

กรุงเทพมหานคร  
ไดแ้ก่ โรงงานก าจดัสิง่ปฏกิลูอ่อนนุช และโรงงานก าจดัสิง่ปฏกิลูหนองแขม มคีวามสามารถในการบ าบดั แห่ง
ละ 600 ลบ.ม./วนั 

 
 ๕. ปัญหาการจัดการไขมัน 
 บรกิารจดัการไขมนัของกรุงเทพมหานครเป็นบรกิารใหม่ ท าใหป้รมิาณไขมนัทีเ่ขา้สู่ระบบ

ของ 
โรงงานก าจดัและแปรรูปไขมนัยงัมปีรมิาณน้อย การให้บรกิารเก็บขนไขมนัแก่สถานประกอบการยงัไม่
ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดไขมนัขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ ตลาด เป็นตน้  
สถานประกอบการบางแห่งไมม่บี่อดกัไขมนัทีถู่กสขุลกัษณะ 
 การบรหิารจดัการไขมนั  
 1. จดัสรรรถใหก้บั 50 ส านกังานเขต 
 2. โรงงานก าจดัและแปรรปูไขมนั  2 แห่ง สามารถก าจดัไขมนัไดแ้ห่งละ 300 ลบ.ม./วนั คอื  
โรงงานก าจดัไขมนัและแปรรปูไขมนัอ่อนนุช และหนองแขม 

 
 ๖. ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง 
 6.1 การก่อสรา้งขยายตวัสงูขึน้  

6.2 ยานพาหนะเพิม่ขึน้มาก 
 6.3 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานการควบคุมมลพษิในภาคสนาม มคีวามเสีย่งในการท างาน



 
 

๖ 

จาก 
อุบตัเิหตุ และสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ 
 ๖.4 การควบคุมรถยนต์ก่อมลพษิยงัไม่เกดิผลในทางปฏบิตั ิโดยเฉพาะรถยนตท์ีก่่อ

มลพษิ 
ซ ้าซากยงัสามารถน ากลบัมาใชง้านไดอ้กี 
 ๖.5 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงของกรุงเทพ- 
มหานครมีอยู่อย่างจำกัด 
 ๖.๖ โครงสร้างและอัตรากำลังในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม 
กับภารกิจที่เพิม่ขึ้น   
 มาตรการควบคุมและจดัการคุณภาพอากาศและเสยีง 

1. การควบคมุมลพษิจากยานพาหนะ 
2. การควบคมุมลพษิจากแหล่งก าเนิดทีอ่ยูก่บัที ่
3. การเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศและเสยีง 
4. การศกึษาและประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
5. การสรา้งจติส านึกและการมสีว่นรว่มของประชาชน 

 
 ๗. ปัญหาการเพิ่มพื้นทีส่ีเขยีว 
 ๗.1 การเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในพืน้ที่แห่งใหม่ทำได้ยากขึ้น และปัจจุบันพื้นที่สีเขียวลดลงเนื่องจาก 
การนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน อาคาร บ้านเรือน ฯลฯ 
 ๗.๔ ประชาชนยังตระหนักถึงความสำคัญของการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวน้อย 
 
 การเพิ่มพื้นทีส่ีเขยีวตามนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ปี 2556-2559) 
 1. เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ใหเ้ป็นปอดของคนกรุงเทพฯ อกี 5,000 ไร ่ 

2. สรา้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แหง่  
3. สรา้งสวนลอยน ้าแห่งแรก  
4. สรา้งสวนสนุขั (Dog Park) 4 มุมเมอืง 
5. สง่เสรมิสวนบนอาคารสงู (Green Roof) 

 โครงการสรา้งสวนสาธารณะ  
1. สวนสาธารณะบรเิวณทางแยกต่างระดบัวชัรพล 
2. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสพระราชพธิ-ี 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) 
 3. สวนสาธารณะซอยจรญัสนิทวงศ ์42 เขตบางพลดั 

4. ทีส่าธารณประโยชน์บรเิวณซอยสุวนิทวงศ ์47 (วดัราษฎรบ์ ารุง เขตหนองจอก) 
5. สวนสาธารณะบงึล าไผ ่เขตมนีบุร ีระยะที ่1 (ถ.ประชารว่มใจ  เขตมนีบุร)ี  
6. สวนสาธารณะภายในสถานีพฒันาทีด่นิกรุงเทพมหานคร (ถ.บางขุนเทยีนชายทะเล  



 
 

๗ 

เขตบางขนุเทยีน) 
 7. สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) 
 8. ทีด่นิล าบงึพระยา ถ.ราษฎรอ์ุทศิ  เขตมนีบุร ี

9. สวนสาธารณะบรเิวณเคหะชุมชนร่มเกลา้ เขตลาดกระบงั 
 การสรา้งสวนสนุขั (Dog Park) สีมุ่มเมอืง 

1. สวนสนุขัภายในบรเิวณสวนสาธารณะทางแยกต่างระดบัวชัรพล 
2. สวนสนุขัภายในพืน้ทีส่วนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม 69  
3. สวนสนุขัภายในบรเิวณสวนสาธารณะสถานีพฒันาทีด่นิ กทม. 
4. สวนสนุขัภายในบรเิวณสวนหลวง ร.9 (อยูร่ะหวา่งจดัหาพืน้ทีใ่หม่) 

 
 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 กรุงเทพมหานครควรด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 1. โครงการลดเลกิใชโ้ฟมในการบรรจุอาหารและใชว้สัดุจากธรรมชาต ิเชน่ กระดาษหรอืชาน

ออ้ย  
โดยน าร่องในสถานทีร่าชการในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 2. เตรยีมความพร้อมการด าเนินการตามร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกบัการเก็บค่าบ าบัดขยะ

ครวัเรอืน  
เช่น อุปกรณ์ เครื่องมอื การบรหิารจดัการ ระบบการคดิค่าธรรมเนียม และการประชาสมัพนัธท์ าความเขา้ใจ
กบัประชาชน 
 3. ประสานหา้งสรรพสนิคา้ตัง้จุดแยกขยะมลูฝอยของหา้งสรรพสนิคา้และตัง้วางถงัแยกขยะ

ภายใน 
สถานประกอบการเพือ่เชญิชวนใหป้ระชาชนร่วมคดัแยกขยะ ใหช้มุชนและตลาดสดทุกแห่งรว่มคดัแยกขยะ
ท าปุ๋ ยหมกัจากเศษผกัและผลไม ้โดยน ารายไดจ้ากการขายขยะมาพฒันาชุมชนและตลาด 
 4. การแปรรูปขยะอินทรยี์เป็นปุ๋ ย เพิม่จ านวนรถ/เครื่องย่อยกิ่งไม้ในแต่ละส านักงานเขตให้

เพยีงพอ  
รบัจดัเกบ็กิง่ไมจ้ากบา้นเรอืนโดยไมค่ดิค่าใชจ้่าย แปรรปูเศษกิง่ไมท้ีไ่ดม้าเป็นปุ๋ ย   
 5. โครงการรณรงคแ์ยกขยะทีบ่า้นและโรงเรยีน โดยใหเ้ดก็นกัเรยีนแยกขยะทีบ่า้นและน ามา

ที ่
ขายใหโ้รงเรยีน น าเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายขยะเป็นทุนการศกึษาของเดก็นกัเรยีน 
 6. การดูแลสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรองสุขภาพ อบรมให้ความรู้ในการ

ปฏบิตังิาน  
รวมทัง้จดัอุปกรณ์ป้องกนัในการปฏบิตังิานใหแ้ก่เจา้หน้าที ่
 7. โครงการตลาดนัดสินค้ามือสองราคาประหยัดของเจ้าหน้าที่ ในสถานที่ราชการของ

กรุงเทพมหานคร 
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 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัประธานกลุ่มเขตทัง้ 6 เขตประกอบดว้ย กลุ่มกรุงเทพ
กลาง 

โดยมผีูอ้ านวยการเขตราชเทว ีเป็นประธาน กลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมผีูอ้ านวยการเขตสวนหลวง เป็นประธาน 
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยมผีูอ้ านวยการเขตคลองสามวา เป็นประธาน กลุ่มกรุงธนใต้ โดยมผีูอ้ านวยการ
เขตบางแค เป็นประธาน กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีผูอ้ านวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธาน และกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ โดยมีผูอ้ านวยการเขตบางเขน เป็นประธาน เพื่อรบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัเกี่ยวกบันโยบาย แผนงาน
ดา้นการดูแลรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มในชุมชนและสถานประกอบการ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สิง่แวดลอ้มของกรุงเทพ-มหานคร และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน สรุปไดด้งันี้ 
 นโยบายและแผนงานดา้นการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ทุกกลุ่มเขตยดึหลกั 10 

มาตรการ 
เร่งด่วนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คอืการเพิม่บรกิารเก็บขยะไม่ให้ตกคา้งในชุมชน 
โดยในจุดทีม่ปัีญหาการจราจรจะเน้นการเกบ็ในช่วงเวลากลางคนื สว่นในชุมชนทีร่ถเกบ็ขยะเขา้ไม่ถงึจะใช้
วธิกีารชกัลากขยะออกมา หากชุมชนใดทีม่ปีรมิาณขยะจากเศษผกั ผลไมจ้ านวนมาก จะแนะน าเรื่องการ
แปรรูปเป็นน ้าหมกัชวีภาพ ส่วนขยะประเภทกิ่งไม้ ต้นไม้จะนัดเวลาจดัเก็บทุกช่วงบ่ายเพื่อไม่ให้มขียะ
ตกคา้ง โดยประสานกนัระหวา่งฝ่ายรกัษาความสะอาดฯ และฝ่ายพฒันาชุมชนฯ  
                  แผนการรกัษาความสะอาดและการจดัการมูลฝอยจะอยู่ในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
ระยะ  20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2560) โดยทุกส านักงานเขตจะต้องมี
โครงการ หรอืกจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการศกึษาใหก้บัประชาชนใน
พืน้ทีเ่ขต นอกจากนัน้จะมแีผนประจ าปีในการดแูล พฒันาการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 
  

 
  แผนงานด้านการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

 ด้านการจดัการมูลฝอย  มโีครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชน  ดงันี้ 
 1. โครงการรกัษ์ชุมชน โดยผู้บรหิารของส านักงานเขตจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อ

รบัทราบ 
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน  มกีจิกรรมการลอกทอ่ระบายน ้า การตดัแต่งตน้ไม ้การซ่อมแซมถนน
และฝาท่อระบายน ้าทีช่ ารุด การเกบ็ขยะและสิง่ของเหลอืใช ้การลา้งถนนภายในหมู่บา้นและชุมชน และ
การฉีดพ่นหมอกควนัป้องกนัยงุ 
 2. โครงการรกัษ์คลอง เป็นการสรา้งจติส านึกใหก้บัประชาชนในชุมชนเขา้มามสีว่นร่วมใน

การ 

2. รบัทราบข้อมูลเก่ียวกบัเก่ียวกบันโยบาย แผนงานด้านการดแูลรกัษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีเขต และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
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ด าเนินการ เช่น  การเกบ็วชัพชืและขยะในคลอง การเทน ้าหมกัชวีภาพลงในท่อระบายน ้าและลงคลอง รวมทัง้
การปรบัภมูทิศัน์รมิตลิง่   
 3. โครงการอาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย เพือ่แกไ้ขปัญหาขยะตกคา้งในพืน้ทีท่ีร่ถเกบ็มลูฝอย

ไม ่
สามารถเขา้ถงึ 
 4. โครงการขยะแลกไข่ ด าเนินงานเดอืนละ 1 ครัง้ หมุนเวยีนไปตามชุมชน เป็นโครงการที่

ประสบ 
ความส าเรจ็เป็นอย่างดเีพราะสามารถชว่ยลดปรมิาณขยะและประชาชนไดท้ราบถงึวธิกีารคดัแยกขยะ 
 5. โครงการนดัเวลาทิง้นดัเวลาเกบ็ โดยมกีารสรา้งจุดพกัขยะในแต่ละชุมชนและเขา้จดัเกบ็

ตาม 
วนั-เวลาทีน่ดัหมาย 
 6. โครงการส่งเสรมิการลด แยกมูลฝอย เพื่อน ากลบัไปใชป้ระโยชน์  มวีตัถุประสงค์เพื่อลด

ปรมิาณ 
ขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงการประชาสมัพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน และ
สถานศกึษา ใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของการรกัษาสิง่แวดลอ้ม สาธติการจดัการมลูฝอยโดยการคดัแยก
ก่อนน าไปทิ้ง การแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อท าปุ๋ ยอนิทรยี ์และน ้าขยะหอม และตดิตามผลการด าเนินการ
ใหค้ าแนะน า แกไ้ขปัญหาและอุปสรรค และขยายผลสูชุ่มชนอื่นๆ 
 7. โครงการจดัระเบยีบทีร่กรา้งวา่งเปล่า เนื่องจากมกัมผีูล้กัลอบน าขยะมลูฝอยมาทิง้ ซึง่ได้

ประสาน 
กบัฝ่ายเทศกจิเพือ่ตรวจจบั และฝ่ายโยธา เพือ่ตรวจสอบหาเจา้ของทีด่นิ เมือ่ทราบแลว้จะมหีนงัสอืแจง้
เจา้ของทีด่นิด าเนินการลอ้มรัว้ นอกจากนัน้ยงัมมีาตรการจบัปรบัผูฝ่้าฝืนลกัลอบทิง้ขยะไม่ถูกที ่โดยมกีารตัง้
จุดพกัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิเพือ่ตรวจตราผูท้ าผดิกฎหมายและจดัชุดสายตรวจเพือ่ตรวจจบัผูก้ระท าผดิตาม 
พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงฯ 
 ด้านส่ิงแวดล้อมและการเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว ไดด้ าเนินโครงการต่างๆ ดงันี้ 
 1. โครงการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว โดยมกีจิกรรมการเผยแพร่ความรูแ้ก่ชุมชนและบุคคลทัว่ไปใน

การ 
ขยายพนัธ ์การปลกูและบ ารุงรกัษาตน้ไม ้ การแจกกลา้ไม ้รวมทัง้รณรงคใ์หภ้าคเอกชนทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่
รว่มปลกูตน้ไม ้โดยท าเป็นสวนหยอ่ม เชน่ ในปัม๊น ้ามนัเพือ่เป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
 2. โครงการปลูก บ ารุงรกัษา ปรบัปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขยีว โครงการถนนสวย 10 สาย 

โครงการ 
ถนนเมอืงสวรรค์ โดยมุ่งเน้นการปรบัปรุงภูมทิศัน์ถนนสายส าคญัในพื้นที่เขตต่างๆ ของแต่ละกลุ่มเขต ซึ่ง
กจิกรรมต่างๆ เป็นการบรูณาการจากหลายหน่วยงาน ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 3. การพฒันาพืน้ทีร่กรา้งว่างเปล่าและพืน้ทีเ่สีย่งภยัโดยมกีารจดัท าแผนพฒันาพื้นทีร่กรา้ง

พรอ้ม 
ทัง้ท ารัว้ก าแพงกัน้ เพือ่ป้องกนัผูล้กัลอบน าขยะมาทิง้ โดยมแีผนด าเนินการสปัดาหล์ะ 1 แห่ง 



 
 

๑๐ 

 4. กจิกรรมรณรงคเ์พือ่แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม เชน่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มในชุมชน การ
รณรงค ์

ก าจดัวชัพชืในคคูลองเพือ่เปิดทางน ้าไหล การพฒันาศาสนสถาน ฯลฯ  โดยการมกีารบรูณาการการท างาน
รว่มกนัจากหลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 
 ด้านการจดัการน ้าเสียและมลพิษ 
 1. ก าหนดแผนและกจิกรรมรกัษาคคูลอง เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย และน ้า

เสยี  
เชน่ เทน ้าจุลนิทรยี ์ก าจดัผกัตบชวา รณรงคไ์ม่ทิง้ขยะมลูฝอยลงคคูลอง 
 2. แผนปฏบิตังิานตรวจวดัรถยนตค์วนัด าและเสยีงดงั โดยด าเนินการรว่มกบักองบงัคบัการ

ต ารวจ 
จราจร  (บก.จร.) และกรมควบคุมมลพษิ ตรวจวดัทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับด ี
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. การจดัเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตรอก ซอย ที่มีสภาพคบัแคบรถเขา้ถึงได้ยาก ท าให้เกิด

ปัญหาขยะ 
ตกคา้งจ านวนมาก ดงันัน้ ควรจดัซือ้รถเกบ็ขนมลูฝอยขนาดทีเ่หมาะสมทีส่ามารถเขา้ซอยขนาดเลก็ได้เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็และลดปัญหาขยะตกคา้ง 
 2. การนัดเวลาจดัเกบ็มูลฝอย และการก าหนดวนัทิ้งของเหลอืใช ้ควรมกีารประชาสมัพนัธ์

เชงิรุก  
ใหป้ระชาชนไดท้ราบอย่างทัว่ถงึ และควรก าชบัเจา้หน้าที่เขา้ไปเกบ็ขนมลูฝอยตามวนั เวลาทีก่ าหนด เพื่อ
ป้องกนัปัญหาขยะตกคา้ง 
 3. ควรเพิม่อตัราค่าบรกิารในการเก็บขนมูลฝอยต่อครวัเรอืนให้สูงขึ้น เพราะปัจจุบนัเก็บใน

อตัราทีต่ ่า  
และถงึแมใ้นแต่ละปีจะมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็คา่บรกิารเกบ็ขนมลูฝอยปีละประมาณ 400 ลา้นบาท แต่มี
รายจ่ายทีส่งู จงึจ าเป็นตอ้งเพิม่คา่บรกิารในการจดัเกบ็และพฒันาการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ 
 4. ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนกัถงึการลดปรมิาณขยะโดยยดึหลกั 4 R คอื Reduce (ลด

การใช)้ 
เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและโฟม  Reuse (การใช้ซ ้า) คอื การน าสิง่ของที่ใชแ้ล้วมาใชป้ระโยชน์ให้
คุม้ค่า Recycle (การแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์) โดยการน าขยะมาแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใช่ใหม่ และ Repair 
(ซ่อมแซม) คอื การซ่อมแซมวสัดุสิง่ของทีช่ ารุดใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ใีชง้านไดน้าน ไม่ตอ้งทิง้เป็นขยะหรอืตอ้ง
สิน้เปลอืงซื้อใหม่ ทัง้นี้ อาจกำหนดเป็นนโยบายว่าหากเขตใดทีส่ามารถลดปรมิาณขยะจากทีเ่คยจดัเกบ็ซึ่ง
จะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการน าไปก าจดัโดยวธิตี่างๆ ใหค้นืเงนิงบประมาณส่วนที่เหลอืที่มกีารตัง้ไวส้ าหรบั
การก าจดัขยะใหก้บัหน่วยงานนัน้ๆ เพือ่ตัง้เป็นกองทุนพฒันาชุมชน หรอืสนบัสนุนกจิกรรมของศูนยพ์ฒันา
เดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน  



 
 

๑๑ 

 5. ควรจดัท าโครงการธนาคารขยะในสถานศกึษาเพื่อสร้างค่านิยมให้เดก็รู้จกัการคดัแยก
ขยะ  

แลว้น ามาจ าหน่ายใหก้บัธนาคารขยะเพือ่เป็นรายไดแ้ละเป็นทุนการศกึษาส าหรบัเดก็ในอนาคต 
 6. ควรหารอืกบัหา้งสรรพสนิคา้ หรอืรา้นสะดวกซื้อในการจดัเตรยีมถงัรองรบัขยะขนาดใหญ่

และ 
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนน าขยะ หรอืสิง่ของเหลอืใชม้าทิ้ง โดยแยกถงัแต่ละประเภท เชน่ หนงัสอืพมิพ ์
ขวดแกว้ เสือ้ผา้ รวมทัง้ การรบับรจิาคเฟอรน์ิเจอรท์ีอ่ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดเ้พือ่น ามาซ่อมแซมใหม้สีภาพที่
สวยงามขึน้ และอาจรว่มกบับรษิทัขนาดใหญ่ตัง้มลูนิธเิพือ่น าเงนิรายไดม้าตัง้เป็นกองทุนพฒันาสิง่แวดลอ้ม
หรอืช่วยเหลอืกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน 
 

 
 

 
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบันางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรอืง รองผู้อ านวยการส านัก

สิง่แวดล้อม  
นายชาตร ีวฒันขจร ผู้อ านวยการกองโรงงานก าจดัมูลฝอย ส านักสิง่แวดล้อม และผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อรบัทราบ
แนวทาง 
การด าเนินงานของศนูยก์ าจดัมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึง่ไดร้บัทราบขอ้มลู สรุปไดด้งันี้ 
 
 
 กรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาปรมิาณขยะที่เพิม่ขึ้นด้วยการเก็บรวบรวมและก าจดั

อย่างถูก  
สุขลกัษณะเพื่อใหส้ะอาดทุกทีไ่ม่มขียะตกคา้ง และน าขยะทีร่วบรวมไดข้นสง่ไปยงัสถานีขนถ่ายมลูฝอยใน
ศนูยก์ าจดัมลูฝอย 3 แห่งไดแ้ก่ ศนูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช  ศนูยก์ าจดัมลูฝอยสายไหม และศูนยก์ าจดัมลูฝอย
หนองแขม โดยมลูฝอยส่วนหนึ่งน าไปก าจดัดว้ยเทคโนโลยกีารหมกัปุ๋ ย ประมาณ 1200 ตนั/วนัหรอืรอ้ยละ 
13 ของขยะทัง้หมด 9,900 ตนั/วนั ทีศู่นยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช และส่วนทีเ่หลอืจาก 3 ศูนยฯ์ น าไปก าจดั
โดยการฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ ประมาณ 8,700 ตนั/วนั    
 ในขณะเดยีวกนักรุงเทพมหานครเร่งพฒันากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

ลดและ  
คดัแยกขยะและน าไปใชป้ระโยชน์ทีแ่หล่งก าเนิด เชน่ รวบรวมทีบ่า้นเรอืน ทีพ่กัอาศยั ทีท่ างาน สถาน
ประกอบการต่างๆ แลว้ขายหรอืบรจิาค  สว่นขยะอนิทรยี ์เชน่ เศษอาหาร กิง่ไม ้ใบไม ้เศษผกั เปลอืกผลไม ้
จะคดัแยกแลว้น าไป 
ท าปุ๋ ยอนิทรยี ์ท าน ้าจุลนิทรยีช์วีภาพ (EM)  และคดัแยกขยะเพือ่สง่โรงงานแปรรปูไปใชป้ระโยชน์   
 การด าเนินงานของศนูยก์ าจดัมลูฝอยทัง้ 3 แห่งประกอบดว้ย 
 1. ศนูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ  มพีืน้ที ่580 ไร ่ ประกอบดว้ยโรงงานก าจดัสิง่

3. รบัทราบผลการด าเนินงานของศนูยก์ าจดัมลูฝอย  
และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 

 



 
 

๑๒ 

ปฏกิลู  
โรงงานผลติปุ๋ ย โรงก าจดัไขมนั และศนูยเ์ชา่รถก าจดัขยะของ กทม. ปัจจุบนัรบัปรมิาณขยะเขา้มาวนัละ 
4,200 ตนัซึ่งถูกแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะท าการอดัและห่อมูลฝอยด้ายพลาสตกิแลว้น าไปฝังกลบ 
(wrapping and transfer to landfill) ที ่อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา ประมาณ 3,100 ตนัต่อวนั และอกี 
1,100 ตนัจะน าไปเขา้โรงงานหมกัท าปุ๋ ย (compose) ปัจจุบนันี้มกีารฝังกลบประมาณ 8,800 ตนัต่อวนั หรอื
ประมาณ 88 เปอรเ์ซน็ต ์สว่นอกี 12 เปอรเ์ซน็ตจ์ะหมกัท าปุ๋ ยอนิทรยี ์

นอกจากนัน้ยงัมขียะตดิเชือ้จากโรงพยาบาล ซึง่จา้งบรษิทักรุงเทพธนาคมด าเนินการจดัเกบ็
และน าไปก าจดัโดยการเผาทีเ่ตาเผาอ่อนนุชและหนองแขม ก าจดัไดป้ระมาณ 32 ตนัต่อวนั สว่นขยะ
อนัตรายจากบา้นเรอืนประเภทหลอดฟลอูอเรสเซน้ต ์หลอดไฟฉาย ถ่ายไฟฉาย จดัเกบ็ไดป้ระมาณ 1,000 
กโิลกรมัต่อวนั ซึง่จะรวบรวมสง่ใหบ้รษิทัผูร้บัจา้งน าไปเผาก าจดัทีเ่ตาเผานิคมอตุสาหกรรมบางป ูจ.
สมุทรปราการ  
 โครงการของศนูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช 
 1. โครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยและน าไปท าลายโดยวธิฝัีงกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

โดยอดั 
และห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (Wrapping)  วนัละไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน ผู้รบัจ้าง บรษิัท ไพโรจน์
สมพงษ์พาณิชย์ โดยจา้งเหมาในอตัรา 794.-บาท/ตนั งบประมาณทัง้โครงการ 5,216,580,000.-บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี นับจากวนัเริม่ขนมูลฝอย หรอืภายในวงเงนิงบประมาณ แลว้แต่อย่างใดจะ
ถงึก าหนดก่อน    ลงนามสญัญาวนัที่ 6 พฤษภาคม 2557  ผู้รบัจ้างเริม่ขนมูลฝอยวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2557 สิน้สดุสญัญาวนัที ่10 พฤษภาคม 2567 
 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรบัปรุงโรงงานพร้อมเดนิเครื่องจกัรโรงงานก าจดัมูลฝอย

ขนาด  
1,000 ตนั/วนั ที่ศูนย์ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 ผู้รบัจ้าง บรษิัท ยูโร เวสท์ เอ็นจเินียริง่ จ ากดั จ้าง
เหมา ในอตัรา 639.-บาท/ตนั งบประมาณทัง้โครงการ 1,399,410,000.-บาท ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี นบั
จากวนัเริม่เดนิเครื่องจกัร ลงนามสญัญาวนัที่ 1 มถิุนายน 2554 ผูร้บัจ้างเริม่เดนิเครื่องจกัรก าจดัมูลฝอย
วนัที ่11 สงิหาคม 2554 สิน้สดุสญัญาวนัที ่10 สงิหาคม 2560 
 3. โครงการจดัซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ก าจดัมลูฝอยพรอ้มตดิตัง้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 600 ตนั

ต่อวนั  
ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช งบประมาณทัง้โครงการ 841,800,000.-บาท ระยะเวลาด าเนินการ 970 วนั   
ลงนามสญัญาซื้อขายกบับรษิทั ยโูร เวสท์ เอน็จเินียริง่ จ ากดั เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2556 สิน้สุดสญัญา 
19 กุมภาพนัธ ์2559 ขณะนี้อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง 
 
 
 4. โครงการบรหิารจดัการมลูฝอยเพือ่ผลติพลงังาน (Mechanical Biological Treatment : MBT) 
โดยจา้งบรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ท าการก่อสรา้งพรอ้มเดนิระบบขนาดไมน้่อยกวา่ 600 ตนัต่อวนั 
วงเงนิงบประมาณ 3,500 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 20 ปี   



 
 

๑๓ 

 5. โครงการจา้งเหมาเอกชนเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุชและ  
หนองแขม ผู้รบัจ้าง บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั สญัญาลงวนัที่ 30 กนัยายน  2556 จ้างเหมาใน
อตัรา 9,700.-บาท/ตนั งบประมาณทัง้โครงการ 212,430,000.- บาท ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี ปัจจุบนั
สามารถเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ไดป้ระมาณ 32 ตนั/วนั 
 6. โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 2 งบประมาณทัง้โครงการ 

6,387,500 
บาท ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี ผูร้บัจา้งบรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั จา้งเหมาในอตัรา 7,000 บาทต่อตนั 
น าไปเผาท าลายทีน่ิคมอุตสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ 
 7. โครงการจดัซื้อเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ก าจดัมลูฝอยจากการก่อสรา้งและรือ้ถอนสิง่ก่อสรา้ง

และ 
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ ขนาดรบัมูลฝอยก่อสรา้งได้ไม่น้อยกว่า 500 ตนัต่อวนั มวีตัถุประสงค์ เพื่อแก้ไข
ปัญหามลภาวะจากมูลฝอยการก่อสร้างและรื้อถอนสิง่ก่อสร้างที่ถูกน าไปทิ้งตามที่สาธารณะต่างๆ  โดย
สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได้ โครงการนี้ด าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2557  
เบือ้งตน้เปิดรบัมลูฝอยจากการก่อสรา้งฯ โดยไม่คดิค่าบรกิาร 

 
 2. ศนูยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม  มพีืน้ที ่368 ไร่  รบัขยะประมาณ 3,500 ตนั

ต่อวนั  
และถูกน าไปฝังกลบที ่อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ทัง้หมด 
 โครงการของศนูยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม 
 1. โครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอย จากศูนยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมและน าไปท าลาย

โดยวธิ ี
ฝังกลบอยา่งถูกสขุลกัษณะ (แบบใหม)่ ระยะที ่3 ผูร้บัจา้ง บรษิทั กลุ่ม 79 จ ากดั จา้งเหมาในอตัรา 682.-บาท/
ตนั งบประมาณทัง้โครงการ 2,489,300,000 .-บาท  ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี นับจากวนัเริม่ขนมูลฝอย 
หรอืภายในวงเงนิงบประมาณ แลว้แต่อย่างใดจะถงึก าหนดก่อน ผูร้บัจา้งเริม่ขนมลูฝอยวนัที่ 14 มถิุนายน 
2556  สิน้สดุสญัญาวนัที ่13  มถิุนายน 2561 
 2. โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาด 300 ตนัต่อวนั เป็น  
โครงการที่ให้เอกชนมาลงทุนก่อสรา้ง เดนิระบบ ตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ บรหิารและควบคุมระบบโรงงาน
ก าจดั   มลูฝอยดว้ยวธิกีารเผาไหม ้เพือ่ผลติเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยกรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาจ้างเหมา
บริษัท        ซีแอนด์จี เอ็นไวรอน-เมนทอล โปรเทคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 
2555 โดยด าเนินการ ดงันี้ 
         - บรษิัทฯ ลงทุนก่อสร้างและติดตัง้เครื่องจกัรต่างๆ ในที่ดนิของ กทม. เป็นเงนิลงทุนรวม       
960 ลา้นบาท เมือ่สิน้สดุสญัญาทรพัยส์นิต่างๆ จะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร  
       - บริษัทฯ บริหารจดัการเดินระบบ เมื่อรบัมูลฝอยเข้าก าจดั ในอัตรา 970.-บาทต่อตัน 
ระยะเวลาด าเนินการ 20 ปี นบัจากวนัเริม่เดนิระบบ ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 
982 วนั ผลงานรวมประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าแผนงาน 17  เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสญัญาวนัที่ 23 



 
 

๑๔ 

ตุลาคม 2558 เป็นวงเงนิรวม 2,173,808,500.-บาท ทัง้นี้ การปล่อยมลพษิต่างๆ จะต้องเป็นไปตามค่า
มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด ไม่สง่ผลกระทบต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้ม  
 3. โครงการจา้งทีป่รกึษาศกึษาความเหมาะสมการก าจดัมลูฝอยดว้ยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อย

กวา่  
2,000 ตนัต่อวนั ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการจา้งทีป่รกึษาศกึษาความเหมาะสมของโครงการ 
 
 4. โครงการจดัหาสถานีขนถ่ายมลูฝอยยอ่ย พรอ้มตดิตัง้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ขนาดไม่น้อย

กวา่  
700 ตนัต่อวนั โดยเป็นระบบเปิดทีอ่ยูใ่ตด้นิลกึประมาณ 6 เมตร จะไม่สง่กลิน่เหมน็และน ้าเสยีทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามยัของประชาชนบรเิวณใกลเ้คยีง ผูร้บัจา้ง บรษิทั นิวสกาย 
(ประเทศไทย) จ ากดั สญัญาลงวนัที ่30 กนัยายน 2556 สิน้สดุสญัญาวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2558 
         
 3. ศนูยก์ าจดัมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม  มพีืน้ที ่52 ไร ่ รบัขยะเขา้มาประมาณ 2,200 ตนั

ต่อวนั  
และถูกน าไปฝังกลบที ่อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ทัง้หมด 
 โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการของศนูยก์ าจดัมลูฝอยสายไหม มเีพยีงโครงการเดยีวคอื 

โครงการ  
จา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศูนยก์ าจดัมลูฝอยสายไหมและน าไปท าลายโดยวธิฝัีงกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ 
วนัละไม่น้อยกว่า 1,700 ตนั ผูร้บัจา้ง บรษิทั วสัดุภณัฑ์ธุรกจิ จ ากดั สญัญาลงวนัที่ 13 ตุลาคม 2557 จา้ง
เหมาในอตัรา 715.-บาท/ตนั งบประมาณทัง้โครงการ 4,436,575,000.-บาท ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี นับ
จากวนัเริม่ขนมูลฝอย หรอืภายในวงเงนิงบประมาณ แลว้แต่ว่าอย่างใดจะถงึก าหนดก่อนกนั ผูร้บัจา้งเริม่
ขนมลูฝอยวนัที ่11 พฤศจกิายน 2557   
     
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ควรมศีนูยบ์รกิารดา้นสุขภาพเพือ่ดแูลใหค้ าปรกึษาปัญหาโรคภยั ตลอดทัง้การเตรยีมหอ้ง
พยาบาล  

และการจดัเตรยีมยาสามญัประจ าบา้นไวเ้พื่อดูแลและใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสุขภาพอนามยัและคุณภาพ
ชวีติของขา้ราชการและลูกจา้งทีป่ฏบิตังิานในศูนยก์ าจดัมลูฝอย เนื่องจากเนื่องจากสภาพแวดลอ้ม อากาศ 
และกลิน่อาจสง่ผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม 
 
 

4. รบัทราบแผนงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
และการแก้ไขปัญหามลพิษในชุมชนและสถานประกอบการ 

 
คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้อ านวยการส านักอนามัยมาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลด้าน

สิง่แวดลอ้มในชุมชนและสถานประกอบการ สรุปได ้ดงันี้ 



 
 

๑๕ 

ผลการด าเนินงานทีผ่า่นมา 
1. การจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย  ปัจจุบนัยงัพบปัญหาการเกิดอุบตัิภัยสารเคมีใน

สถานประกอบการตลอดจนการลกัลอบทิ้งสารเคมีในที่หรอืทางสาธารณะ กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึง
ด าเนินการส ารวจและน าเขา้มลูเขา้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พือ่การบรหิารจดัการสารเคมขีองกทม. จ านวน 
3,441 ราย จากสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทัง้หมด 40,896 ราย ซึง่มสีถานประกอบกจิการที่
มคีวามเสีย่งสงูดงักล่าวไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสารเคมขีองกทม. แลว้ จ านวน 2,271 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 66 

2. ชุมชน/อาคารสาธารณะ 
2.1 โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ประเมนิกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ ศูนย์บรกิารสาธารณสุข โรงเรยีนในสงักัดกทม. มสัยิด สถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลิง วดั ตลาดสด 
โรงแรม ศูนยก์ารคา้ และส านกังานเขต ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะอาด ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นความสะอาด
ปลอดภยั ดา้นบรหิารจดัการ และดา้นการมสีว่นรว่ม  โดยผลด าเนินการในปี 2555 – 2557 มกีลุ่มเป้าหมายที่
เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 2,376 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 1,819 แห่ง  ซึ่งได้รบัความร่วมมอืจาก
หลายหน่วยงาน เชน่ กรมอนามยั เป็นตน้ 

2.2 กจิกรรมการพฒันาสุขลกัษณะสว้มสาธารณะ กจิกรรมหลกัที่ส าคญัคอืการประกวด            
สุดยอดสว้มแห่งปีของกทม. เพือ่มุ่งสง่เสรมิใหเ้จา้ของสถานทีส่ว้มสาธารณะตระหนกัถงึความส าคญัในการจดั
สถานที่ส้วมสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะและดูแลรกัษาความสะอาดเป็นประจ าอยู่เสมอและสร้างเสริม
พฤตกิรรมการใช้สว้มสาธารณะอย่างถูกวธิใีห้แก่ประชาชน รวมทัง้ตรวจประเมนิสุขลกัษณะสว้มสาธารณะ 
และรบัรองมาตรฐานสว้มสะอาดในสถานทีต่่าง ๆ โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานสว้มสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย สถานทีร่าชการ โรงเรยีนในสงักดักทม. สถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ และวดั โดย
ผลการด าเนินงานปี 2555 – 2557 กลุ่มเป้าหมายทีต่รวจประเมนิ จ านวน 2,307 แหง่ ผา่นการประเมนิ 1,056 
แห่ง  

2.3 กิจการการเฝ้าระวงัมลพิษจากเตาเผาศพ กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด าเนินการ
ตรวจวดัมลพษิอากาศจากการเผาศพของวดั จ านวน 53 แห่ง ส่วนใหญ่ผลการตรวจวดัเขม่าควนัจากการเผา
ศพมคีา่ความทบึแสงของเขม่าควนัเป็นไปตามมาตรฐาน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. การด าเนินการจดัการสารเคมีของกทม. ยงัขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการจดัการอุบัติภัย

สารเคม ีเช่น เครื่องมอืตรวจวนิิจฉัยสารเคมแีละวตัถุอนัตราย รวมทัง้อุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลยงัไม่
ครบถว้นตามจ านวนเจา้หน้าที ่

2. การพฒันาสุขลกัษณะสว้มสาธารณะ ควรก าหนดใหเ้ป็นวาระแห่งกรุงเทพมหานคร โดย
ก าหนดเป่าหมายในการพฒันาสุขลกัษณะในส่วนราชการสงักดักทม. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ระดบัประเทศ รอ้ยละ 100 ภายในปี 2558 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดสี าหรบัภาคเอกชน รวมทัง้ส่งเสรมิใหส้ว้ม
สาธารณะของเอกชนกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 100 ภายในปี 2559 
 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 



 
 

๑๖ 

1. กรุงเทพมหานครตอ้งกวดขนัรา้นอาหารรมิบาทวถิแีละตลาดต่าง ๆ เกีย่วกบัความสะอาดและ
สขุาภบิาลอาหาร รวมทัง้เพิม่ความถีใ่นการสุม่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

2. ควรเพิม่มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารของรา้นหมกูระทะ หรอืรา้น
จิม้จุ่ม ใหม้คีุณภาพและปราศจากสารปนเป้ือนในอาหาร 

3. กรุงเทพมหานครควรส ารวจห้องสุขาสาธารณะใหเ้พยีงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
HAS และสรา้งเพิม่เตมิในบรเิวณทีจ่ าเป็น เช่น แหล่งท่องเทีย่วหรอืแหล่งชุมนุมชนสาธารณะ หรอื  ในชุมชน
แออดับางแหง่ โดยใชก้ารมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นในการดแูลรกัษาความสะอาดใหย้ัง่ยนื 

4. ควรก าหนดแนวทางในการตดิตาม ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของส านกังานเขตซึง่เป็นหน่วย
ปฏบิตัใินพื้นที่ให้ใกล้ชดิ เพื่อให้เกดิผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเน้นการบูรณาการภารกจิระหว่าง
ส านกัและส านกังานเขต 
 
 

รบัทราบแผนงานการพฒันาสวนสาธารณะและเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวของกรงุเทพมหานคร 
และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานของสวนสาธารณะ 

 
1. แผนงานการพฒันาสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิผูอ้ านวยการส านักงานสวนสาธารณะเขา้ร่วมประชุมชี้แจงแผนงาน
การด าเนินงานพฒันาสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 

นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                    
ปี 2556 - 2559 ผลกัดนัใหเ้พิม่พืน้ทีส่เีขยีวโดยเน้นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ก าหนดเป้าหมายดงันี้ 

1. เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวอกี 5,000 ไร่ (คดิเป็น 1,350 ไร่ต่อปี) 
2. สรา้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แหง่ 
3. สรา้งสวนลอยน ้าแห่งแรก อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน TOR  
4. สรา้งสวนสนุขั (Dog Park) 4 มุมเมอืง เป้าหมาย 4 แหง่ คอื  

ด้านเหนือ - สวนสาธารณะบรเิวณทางแยกต่างระดบัวชัรพล เขตบางเขน (อยู่ระหว่าง
แกไ้ขสญัญารปูแบบรัว้ ผลงาน 95%) 

ด้านตะวนัตก – สวนสุนัขในสวนสาธารณะบรเิวณเพชรเกษม 69 เขตบางบอน (อยู่
ระหวา่งขัน้ตอนออกแบบรายละเอยีดและประมาณราคา) 

ด้านใต้ – สวนสุนัขในสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกทม. (ถ.บางขุนเทียน
ชายทะเล) เขตบางขนุเทยีน (อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนออกแบบรายละเอยีดและประมาณราคา) 

ดา้นตะวนัออก – สวนสุนัขภายในบรเิวณสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ (อยู่ระหว่างขัน้ตอน
การหาพืน้ทีแ่ห่งใหม)่ 

5. ส่งเสรมิสวนบนอาคารสงูและแนวก าแพงอย่างต่อเนื่อง โดยสนบัสนุนใหห้น่วยงานภาครฐั 
เอกชน จดัท าสวนบนอาคารสูงหรอืสวนดาดฟ้า และสวนตามแนวก าแพงหรอืสวนแนวตัง้ให้ด าเนิน การใน
พืน้ทีอ่าคารของตนเอง 

สวนสาธารณะทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการและจะด าเนินการ มดีงันี้ 



 
 

๑๗ 

1. สวนสาธารณะทางแยกต่างระดบัวชัรพล (เขตบางเขน) เป็น Dog Park พืน้ที ่34 ไร่ โดย
ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีข่องการทางพเิศษแห่งประเทศไทย  

2. ที่ดนิสาธารณประโยชน์ ซอยจรลัสนิทวงศ์ 42 (โรงเรยีนบางยีข่นั เขตบางพลดั) พื้นที่ 3 
ไร่  1 งาน 93 ตารางวา ส านักสิง่แวดลอ้มแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการรือ้ยา้ยชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
และแต่งตัง้คณะท างานพจิารณาด าเนินการกบัผูบุ้กรุกในพืน้ทีส่รา้งสวนสาธารณะพืน้ทีเ่ขตบางพลดั  

3. สวนสาธารณะบงึล าไผ่ (ถนนประชาร่วมใจ เขตมนีบุร)ี พื้นที ่78 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา 
ส านักสิง่แวดลอ้มแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการรือ้ยา้ยชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ และแต่งตัง้คณะท างาน
พจิารณาด าเนินการกบัผูบุ้กรุกในพืน้ทีส่รา้งสวนสาธารณะพืน้ทีเ่ขตมนีบุร ีและพืน้ทีเ่ขตคลองสามวา คาดว่า               
แลว้เสรจ็ประมาณเดอืนสงิหาคม 2558 

4. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสพระราชพธิี              
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (เขตบางบอน) พื้นที่ 100 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณเดือน
กรกฎาคม 2559 

5. สวนบรเิวณซอยเพชรเกษม 69 (เขตบางแค) พืน้ที ่70 ไร่ ส านกัสิง่แวดลอ้มท าสญัญาเช่า
พืน้ทีจ่ากส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์เริม่สญัญาเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2556 ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
อตัราคา่เชา่ปี 2557 จ านวน 6,300,000 บาท คาดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 

6. ที่สาธารณประโยชน์บรเิวณซอยสุวนิทวงศ์ 47 (วดัราษฎรบ์ ารุง เขตหนองจอก) พื้นที่ 7 
ไร ่            2 งาน 98 ตารางวา ส านกัสิง่แวดลอ้มไดร้บังบประมาณทัง้โครงการ 22,000,000 บาท คาดวา่จะ
แลว้เสรจ็ประมาณเดอืนพฤษภาคม 2558 

7. สถานีพฒันาที่ดนิกรุงเทพมหานคร ส านักงานพฒันาที่ดนิเขต 1 กรมพฒันาที่ดนิ (ถนน
บาง ขุนเทยีนชายทะเล เขตบางขุนเทยีน) พืน้ที่ 47 ไร่  โดยกรุงเทพมหานครมกีารลงนามขอ้ตกลงกบักรม
พฒันาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพฒันาเป็นสวนสาธารณะ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณเดอืน
กนัยายน 2559 

8. สวนสาธารณะบรเิวณเคหะชุมชนร่มเกล้า (เขตลาดกระบงั) พื้นที่  6 ไร่ ส านักงานเขต
ลาดกระบงัด าเนินการ ขอจดัสรรงบประมาณปี 2558 แต่ไมไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณ 

9. ทีด่นิล าบงึพระยา (ถนนราษฏรอ์ุทศิ เขตมนีบุร)ี พืน้ที ่10 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา คาดว่า
จะไดต้วัผูร้บัจา้งด าเนินการไดเ้ดอืนกุมภาพนัธ ์2558 

ปัญหาและอุปสรรคในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
1. การหาพืน้ทีแ่ห่งใหมท่ าไดย้าก 
2. พืน้ทีส่เีขยีวทีม่ลีดลงเนื่องจากการใชพ้ืน้ทีส่รา้งอาคารก่อสรา้งต่าง ๆ 
3. ประชาชนไม่คอ่ยตระหนกัความส าคญัการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีเ่ขตชัน้ในใหม้ากขึน้ เน้นพืน้ทีเ่กาะกลางถนน สวนแนวตัง้และ               

สวนดาดฟ้าบนอาคารสูง โดยประสานเจ้าของอาคาร คอนโด อาคารชุดต่าง ๆ ด าเนินการเพิ่มในพื้นที่
สว่นกลาง รวมทัง้ขอความรว่มมอืหน่วยราชการอื่นด าเนินการหรอืมอบพืน้ทีใ่หก้รุงเทพมหานครด าเนินการ 



 
 

๑๘ 

2. ควบคุม ก ากบัดูแล การตดัแต่งต้นไม้ในพื้นที่ให้เหมาะสมสวยงามอย่างใกล้ชดิ ป้องกนั
ปัญหากิง่ไมเ้กี่ยวสายไฟฟ้าหรอืต้นไมโ้ค่นลม้กรณีฝนตกหนัก ส านักงานเขตควรมกีารบูรณาการในการตดั
แต่งตน้ไมร้ว่มกนัเพือ่ใหเ้กดิความสวยงามในแนวทางเดยีวกนัทุกพืน้ที ่

3. ตัง้ศูนยร์บัแจง้หรอืเครอืข่ายการขอรบัการขุดลอ้มยา้ยต้นไม้ใหญ่ เพื่อน าไปปลูกในพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครหรอืสถานทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม 

4. กรุงเทพมหานครควรออกแบบแปลนสวนสาธารณะส าหรบัพื้นที่ในชุมชนหรอืหมู่บ้าน
จดัสรร โดยผูส้นใจสามารถมาขอรบัแบบแปลนไดฟ้ร ีรวมทัง้ออกขอ้บญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งหมู่บา้นจดัสรร
หรอือาคารชุด คอนโดมเินียมต่าง ๆ ตอ้งมพีืน้ที ่สเีขยีวหรอืสวนสาธารณะของโครงการใหไ้ดต้ามสดัสว่นของ
จ านวนผู้พกัอาศยั โดยก าหนดองค์ประกอบและรูปแบบของสวนในบ้านหรอืสวนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้
ชดัเจน   
 
2. การแก้ไขปัญหาและการปรบัปรงุภมิูทศัน์สวนลมุพินี 

สวนลุมพินี ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกและขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
พบว่า                มขีอ้ขดัแยง้ระหว่างผูท้ี่ออกก าลงักายเดนิ-วิง่และผูข้ ีจ่กัรยานในสวนลุมพนิี เพราะทัง้ 2 
กลุ่ม ใช้เส้นทางที่ร่วมกัน  และเกรงจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้พื้นที่ คณะกรรมการฯ ได้เชิญ
ผู้อ านวยการส านักงานสวนสาธารณะและหวัหน้าสวนลุมพินีเข้าร่วมประชุมเพื่อหารอืแนวทางแก้ไข ใน
เบื้องต้นสวนลุมพนิีไดแ้ก้ไขปัญหาโดยการก าหนดเวลาใหข้ีจ่กัรยานได ้ตัง้แต่เวลา 10.00 – 15.00 น.  ส่วน
แผนแกไ้ขระยะยาวจะปรบัเปลีย่นเสน้ทางจกัรยานใหอ้ยู่รอบนอกของแนวสวน โดยแยกจากเสน้ทางเดนิ-วิง่ 
และในอนาคตจะขยายเสน้ทางจกัรยานเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพนิี – สุขุมวทิ 101 – สวนเบญจกติต ิโดยใช้
งบประมาณของโรงงานยาสูบ และกรุงเทพมหานครมโีครงการจดัท าแผนแม่บทในการพฒันาสวนลุมพนิีใน
ภาพรวม โดยตัง้คณะกรรมการซึ่งมาจากตวัแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง โดยจะแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์
ภายในสวน ปรบัปรุงภูมทิศัน์ และจดัระเบยีบโต๊ะ/ซุม้/เตน็ทข์องชมรมต่าง ๆ  

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การปรบัปรุงสวนสาธารณะควรออกแบบใหม้อีาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้งใหน้้อยทีส่ดุ เพือ่ไม่ให้

บดบงัทศันียภาพและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และกวดขนัการดแูลรกัษาความสะอาดภายในสวนสาธารณะ 
2. การสรา้งหอ้งสว้มในสวนสาธารณะตอ้งเน้นสขุอนามยัใหไ้ดม้าตรฐาน HAS และมจี านวน

เพยีงพอกบัผูม้าใชบ้รกิาร และควรเป็นการใหบ้รกิารโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย  
 
3. เปิดโอกาสใหค้นทุกกลุ่มทุกวยัไดม้โีอกาสใชป้ระโยชน์พืน้ทีใ่นสวนอย่างทัว่ถงึ การ

ออกแบบสวนควรรองรบักจิกรรมสนัทนาการส าหรบัทุกกลุ่มทุกวยั เชน่ กจิกรรมแอโรบกิ เตน้ลลีาศ ส าหรบั
วสัดุพืน้ผวิของสนามเดก็เล่นหรอืทางเดนิ-วิง่ ตอ้งใชว้สัดุทีถ่นอมสุขภาพ เหมาะสมกบัการวิง่หรอืออกก าลงั
กายของคนทกุวยัโดยเฉพาะผูส้งูอายุ 

4. เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตอ้งเขม้แขง็ในการปฏบิตัหิน้าทีด่แูลความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิของประชาชนและสามารถใหข้อ้มลูกบัประชาชนไดด้ว้ย 



 
 

๑๙ 

5. ตอ้งดแูลเครือ่งมอื อุปกรณ์ออกก าลงักายต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพด ีพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ                       
และใหม้ศีนูยห์รอืหอ้งพยาบาลภายในสวนสาธารณะเพือ่ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้กรณีเกดิอุบตัเิหตุ 

 
3. การแก้ไขปัญหาและการพฒันาสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ สวนจตจุกัร และสวนวชิรเบญจทศั 

คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิผูอ้ านวยการส านักงานสวนสาธารณะ หวัหน้าสวนสมเดจ็พระนางเจา้
สริกิติิ ์ หวัหน้าสวนจตุจกัร และหวัหน้าสวนวชริเบญจทศั ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานของสวนสาธารณะทัง้ 3 แห่ง  สรุปไดด้งันี้ 

1. สวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์  
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ ์มีจุดเด่นด้านการรวบรวมและอนุรกัษ์พนัธุ์ไม้ทัง้ในและ

ต่างประเทศ เพือ่การศกึษาและอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืทอ้งถิน่ไทยทีห่ายาก มลีกัษณะของสวนพฤกษศาสตรท์ี่
สมบรูณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย เชน่ กลว้ย 230 ชนิด ไผ ่35 ชนิด และมะพรา้ว 32 ชนิด และเพือ่เป็นแหล่ง
เรยีนรูเ้รื่องพฤกษศาสตรแ์ละระบบนิเวศน์กรุงเทพมหานคร ซึง่ทางมลูนิธสิวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิไ์ดจ้ดั
โครงการห้องเรยีนธรรมชาต ิโดยเป็นการออกค่ายของเดก็อายุ 6 – 12 ปี ในชื่อ “ค่ายวยัซนผจญป่าเลก็ใน
เมอืงใหญ่” ในชว่งปิดเทอม เทอมละ 2 รุ่น จ านวนรุน่ละ 80 คน แบบไปกลบั เวลา 3 วนั 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่ มีความชัด เจนในด้านการบริห ารสวนฯ ระหว่ างมูลนิ ธิสวนสมเด็จฯ  กับ

กรุงเทพมหานคร 
- ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ  

2. สวนจตุจกัร 
สวนจตุจกัรมขีนาด 100ไร่ อยู่ตดิกบัตลาดนัดจตุจกัร ภายในสวนมเีครื่องออกก าลงักาย

และทางเดนิทีก่วา้งขวางไม่มรีถผ่านเหมาะส าหรบัการวิง่ และมลีานขนาดใหญ่ทีช่่วงเยน็ ๆ จะมกีจิกรรมเตน้แอ
โรบคิ ผูใ้ชบ้รกิารจะเป็นคนท างานมาออกก าลงักายหลงัเลกิงานเพราะตดิกบัสถานีรถไฟฟ้าหมอชติและสถานี
รถไฟ                ใตด้นิจตุจกัร 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ลานจอดรถส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารไม่เพยีงพอ เนื่องจากตอ้งรองรบัผูม้าใชบ้รกิารทัง้ 3 สวนที่

อยู่ใกลเ้คยีงกนั และมผีูน้ ารถยนต์มาจอดทิง้ เช่น คนทีม่าขึน้รถไฟฟ้า BTS, MRT ผูค้า้ตลาดนัดจตุจกัร และ
ประชาชนทีม่าเทีย่ว JJ Green ในวนัศุกร ์เสาร ์อาทติย ์เป็นตน้   

- รถจอดค้างคนืในลานจอดรถ ซึ่งไม่ใช่ผู้มาใช้บรกิารในสวน เช่น ผู้มาเที่ยว JJ Green 
และจะฝ่าฝืนน ารถออกจากลายหลงัสวนปิดใหบ้รกิารแลว้ 

- เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเป็นการจา้งเหมาเอกชน ซึง่จะขาดประสทิธภิาพ ขาดการ
บรหิารจดัการรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีเช่น เมาสุรา เรยีกรบัผลประโยชน์ในการจอดรถ เปิดประตูลานจอดรถ
หลงัสวนปิดบรกิาร เป็นตน้ 

 
 

3. สวนวชริเบญจทศั 
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สวนวชริเบญจทศั หรอื สวนรถไฟ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มทีางจกัรยานส าหรบันัก               
ขีจ่กัรยาน ยาวประมาณ 3,000 เมตร ภายในสวนมสีวนผเีสื้อที่มผีเีสื้อนานาพนัธุ์ให้ศกึษาหาขอ้มูล  รวมถงึ
สถานทีจ่ าลองการจราจรส าหรบัเดก็ทีจ่ะท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ฎจราจรแบบงา่ยๆ 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ทางเดนิ-วิง่ในสวนและเสน้ทางจกัรยานใชร้ว่มกนั เกดิการขดัแยง้ในการใชพ้ืน้ที ่

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
1. ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนที่มาใช้บรกิารในสวนสาธารณะทุกแห่ง มีการ

รวมกลุ่มเป็นชมรม เช่น ชมรมแอโรบิค หรอื ชมรมเดนิ-วิง่เพื่อสุขภาพ และเพิม่กจิกรรมสนัทนาการภายใน
สวน เชน่ การจดัแสดงดนตรใีนสวน การเตน้แอโรบกิ line dance หรอื bar slope และกจิกรรมรว่มปลกูตน้ไม ้
เป็นตน้ 

2. การจัดเก็บค่าจอดรถจากประชาชนทัว่ไปหรือผู้ค้าที่ น ารถยนต์มาจอดทิ้ งไว้ใน
สวนสาธารณะจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านที่จอดรถของผูท้ี่มาใชบ้รกิารได้ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรศกึษา
ระเบียบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชดัเจนเพื่อพิจารณาแนวทางด าเนินการที่เหมาะสม ในระหว่างการ
พจิารณาแนวทางต้องกวดขนัเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัจดัระเบยีบความเรยีบรอ้ยภายในสวน ป้องกนั
กลุ่มคนเรยีกเกบ็ค่าจอดรถ เป็นตน้ อาจขอความร่วมมอือาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ในพืน้ที่
เขต   

3. ควรแบ่งพืน้ทีเ่สน้ทางเดนิ-วิง่และทางจกัรยานใหเ้ป็นสดัส่วนส าหรบัสวนสาธารณะทีม่ทีาง
จกัรยานในสวน หากไม่สามารถแบ่งพืน้ทีไ่ดต้อ้งจดัเสน้ทางใหว้ิง่สวนทางกนั เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ ตเีสน้แบ่ง
ชอ่งทาง ท าสญัลกัษณ์ใหเ้หน็ชดัเจน  

4. กรุงเทพมหานครควรเสนอโครงการเพื่อขอรบังบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้งเสรมิสุขภาพแหง่ชาต ิ(สสส.) สนบัสนุนการด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ของสวนสาธารณะ   

5. น ารูปแบบการจดัสวนสมุนไพรมาใช้ในสวนสาธารณะของกทม. และเปิดโอกาสให้เด็ก
นักเรียนได้มาเรียนรู้ระบบนิเวศน์นอกห้องเรียน หรือเป็นแหล่งการศึกษาของประชาชนเพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธง์านของสวนสาธารณะอกีทางหนึ่ง 
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คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่รบัทราบนโยบาย 
แผนงานดา้นการรกัษาความอาด สิง่แวดลอ้ม และการจดัการสวนสาธารณะ 
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คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการด าเนินงานของศนูยก์ าจดัมลูฝอย
และตดิตามความคบืหน้าการโครงการก่อสรา้งโรงก าจดัมลูฝอย 
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คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่รบัทราบนโยบาย 
แผนงานดา้นการรกัษาความอาด สิง่แวดลอ้ม และการจดัการสวนสาธารณะ 
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