
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
 

 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม ในคราว
ประชุม             

สภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๕7 เมือ่วนัพุธที ่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 

 

ต่อมา สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ใน
คราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 
ตุลาคม 2559 แทนคณะเดมิซึง่จะครบวาระการปฏบิตัหิน้าทีใ่นวนัที ่7 ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

๑. นายชยาวุธ                  ศริยิทุธว์ฒันา ประธานกรรมการ 
๒. นายสทุธชิยั    ทรรศนสฤษดิ ์ รองประธานกรรมการ  
3. พลเอก คนินทร    วงศาโรจน์ กรรมการ  
4. พลต ารวจตร ีประสพโชค   พรอ้มมลู กรรมการ 
5. นายพรเทพ    ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูช่้วยเลขานุการ 
1. นางสาวทพิยช์นม ์   เต่าทอง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปิยนุช  สทิธศิร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 

 
คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาศึกษางานด้านการรกัษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อม ดงัน้ี 
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1.รบัทราบโครงการและแผนการด าเนินงานของสถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวิภา 

 1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมลูฝอยและการรกัษาความสะอาด 
รบัผดิชอบการพจิารณาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูตัง้แต่แหล่งก าเนิด 
จนถงึการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม และ
การพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นในการ
ลดและคดัแยกมลูฝอย โดยม ีพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 
 
 2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีว รบัผดิชอบ
การพจิารณาแนวทางการวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวในกรุงเทพมหานคร ทัง้ในรปูแบบสวนสาธารณะ 
สวนหยอ่ม สวนแนวตัง้ และสวนถนน การพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพิม่การ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่เีขยีวของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยม ีนายสุทธิ
ชยั ทรรศนสฤษดิ ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
 

สรปุผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบรายละเอยีดโครงการ

และ 
แผนการด าเนินงานของสถานีขนถ่ายมลูฝอยยอ่ยรชัวภิา สรุปไดด้งันี้ 
 สถานีขนถ่ายมลูฝอยยอ่ยรชัวภิา เป็นสถานีขนถ่ายมลูฝอยขนาด 700 ตนัต่อวนั ซึง่

รวบรวม  
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร ดนิแดง และบางซื่อ กอ่นสง่ไปก าจดัโดยระบบเตาเผามลูฝอยเพือ่ผลติ
กระแสไฟฟ้าทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม ซึง่ก่อสรา้งเมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2556 โดยบรษิทันวิสกาย 
(ประเทศไทย) จ ากดั และสง่มอบโครงการใหก้รุงเทพมหานครเมือ่วนัที ่14 มถิุนายน 2558 แตปั่จจุบนัยงั
ไม่ไดเ้ปิดด าเนินการ สถานีขนถ่ายแห่งนี้จะช่วยลดปัญหาการจราจรเนื่องจากในพื้นที่เขตช้ันในการจราจรแออัด
ทำให้การเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความยากลำบากจนเกิดปัญหาขยะตกค้าง นอกจากน้ัน การขน
ถ่ายขยะมูลฝอยโดยรถยนต์จากเขตเมืองเพ่ือไปกำจัดโดยวิธีการต่างๆ ยังมสี่วนสร้างปัญหาการจราจรติดขัดมาก
ขึ้นด้วย  ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีวิธีการใหม่ๆ ในการเกบ็และขนถ่ายขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ และไม่สร้าง
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่ด้วย 
 สถานีแห่งนี้มพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 4,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ทีล่านจอด

รถบรรทกุ 
มลูฝอย ตูค้อนเทนเนอร ์พืน้ทีว่างตูบ้รรทุกมลูฝอย พืน้ทีส่ว่นส านกังาน หอ้งประชุม หอ้งควบคุมการเทมลู
ฝอย หอ้งระบบกระจายเสยีง หอ้งควบคุมสว่นกลาง มรีะบบบ าบดักลิน่และฝุ่ นซึง่เป็นระบบปิดอยูภ่ายใน
อาคาร ชัน้ 1 และมพีืน้ทีส่เีขยีว 80 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีโ่ครงการ ส่วนงานตดิตัง้เครือ่งจกัรในโครงการ 
ประกอบดว้ย เครือ่งบบีอดัมลูฝอย ระบบขนถ่ายมลูฝอยเชือ่มต่อกบัตูค้อนเทนเนอร ์ ระบบควบคุมสว่นกลาง 
ระบบก าจดัฝุ่ นและกลิน่ ซึง่ม ี2 แบบคอื แบบฉีดพน่ ตดิตัง้ทีช่อ่งรบัมลูฝอยเพือ่ฉดีพน่สารระงบักลิน่ไม่ให้
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2. รบัทราบแนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมในสวนสาธารณะของ
กรงุเทพมหานคร 

ออกสูภ่ายนอก และแบบใชส้ารเคมทีีเ่ป็นออรแ์กนิคซึง่ไม่ก่ออนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 
นอกจากนัน้ยงัม ีตะแกรงเหลก็เพือ่ก าจดัฝุ่ นขนาดใหญ่  โดยระบบการท างานเมือ่รถบรรทุกขยะเขา้มาจะ
น ามาเขา้เครือ่งชัง่น ้าหนกัซึง่รองรบัน ้าหนกัไดไ้ม่น้อยกวา่ 40 ตนั เมือ่ชัง่น ้าหนกัแลว้ขอ้มลูจะถูกสง่ไปยงั
หอ้งควบคุมสว่นกลาง สว่นขยะจะเทลงไปในตูไ้ซโลแนวตัง้ ซึง่ผลติจากโลหะพเิศษทีม่คีุณภาพสงู ป้องกนั
การผุกร่อน และมชีอ่งทีส่ามารถบบีอดัเพือ่รดีน ้าออกโดยใชค้อ้นทีม่นี ้าหนกัมากกวา่ 30 ตนั จากนัน้จะท า
การ Seal เพือ่ป้องกนัการรัว่ซมึของน ้าเสยีจากมลูฝอย ขยะทีถู่กบบีอดัแลว้จะสง่ไปยงัโรงก าจดัขยะทีห่นอง
แขมเพือ่ด าเนินการก าจดัโดยวธิกีารฝังกลบหรอืเขา้เตาเผาต่อไป 
 สถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวภิา มสีถานทีร่าชการอยู่บรเิวณโดยรอบ  จงึจ าเป็นตอ้งมี

การ 
ควบคุมก าจดักลิน่และปรบัปรุงภูมทิศัน์ใหส้วยงาม ซึง่ไดจ้ดัพืน้ที ่80 เปอรเ์ซน็ต ์ดา้นบนอาคารสรา้งเป็น
สวนสาธารณะ ส าหรบัความคบืหน้าการด าเนินโครงการสถานีขนถา่ยมลูฝอยยอ่ยรชัวภิา ขณะนี้อยูร่ะหวา่ง
เสนอขอตัง้งบด าเนินการในปี 2560 ซึง่ตัง้เป็นเชือ้ไว ้1 ลา้นบาท มรีะยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี รวม
งบด าเนินการทัง้สิน้ 657 ลา้นบาท  
 
 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 1. ควรจดัหารถเกบ็ขนมลูฝอยขนาดเลก็ทีส่ามารถเขา้-ออกซอยขนาดเลก็ไดเ้พือ่ใหก้าร

จดัเกบ็ 
มลูฝอยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2. ควรจดัหาแหล่งจ าหน่ายขยะมลูฝอยใหก้บัโรงงานก าจดัมลูฝอยอื่นๆ นอกเหนือจาก

การ 
น าไปฝังกลบเพยีงอย่างเดยีว 
 3. การขนถ่ายมลูฝอยทางเรอื เป็นทางเลอืกหนึ่งซึง่จะชว่ยลดค่าใชจ้า่ยและลดปัญหา 
การจราจร 
 
 
 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบแนวทางการบรหิาร

จดัการ 
สิง่แวดลอ้มในสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 
 1. การจดัการมลูฝอย มกีารคดัแยกขยะภายในสวนสาธารณะ และจดัท าโครงการมุม

เรยีนรู ้
สู่ชุมชนในสวนสาธารณะต่าง ๆ โดยการน าขยะอนิทรยีม์าท าน ้าหมกัชวีภาพ น าเศษใบไมแ้ละหญ้ามาท าปุ๋ ย
หมกั การเพาะเลีย้งไสเ้ดอืน การน าขยะทีไ่ม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ การสาธติการจดัสวนดว้ยผกัปลอด
สารพิษ การท าอุโมงค์ผกัโดยการปลูกน ้ าเต้าบนโครงไม้ไผ่ รวมทัง้มีแปลงนาสาธิตส าหรบัปลูกข้าว  
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นอกจากนัน้ยงัไดด้ าเนินโครงการจดัหาถงัขยะรปูแบบสวยงามเพือ่แยกขยะแต่ละประเภทในสวนสาธารณะใน
พืน้ที ่กทม. จ านวน 4,166 ชุด  
 2. การจดัการมลภาวะดา้นอากาศและเสยีง กองจดัการคุณภาพอากาศและเสยีงไดม้ี

การ  
ตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสยีงในบรรยากาศดว้ยรถตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสยีงในสวนสาธารณะ 3 
แห่ง ไดแ้ก่ สวนธนบุรรีมย ์สวนรมณีนาถ และสวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ปัจจุบนัมรีถตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ จ านวน 1 คนั และจะจดัซือ้เพิม่ในปีงบประมาณ 2559 อกี 4 คนั การตรวจวดัคุณภาพอากาศในสวน
เพือ่เป็นตวัชีว้ดัใหป้ระชาชนทีม่าพกัผ่อนและออกก าลงักายมคีวามมัน่ใจในคุณภาพอากาศ ซึง่สิง่ทีต่รวจวดั 
ไดแ้ก่         ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน ก๊าซโอโซน ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด์ ก๊าซซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบอินทรยี์ระเหยง่ายในบรรยากาศ นอกจากนัน้ยงัเก็บ
ขอ้มลูทางอุตุนิยมวทิยา ไดแ้ก่ ทศิทางลมและความเรว็ลม อุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธ ์ ความดนับรรยากาศ
และปรมิาณน ้าฝนเพื่อประกอบการวเิคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่ ส่วนการเฝ้าระวงัมลพษิทางเสยีงได้
ตดิตัง้เครือ่งวเิคราะหร์ะดบัเสยีงเพือ่หาคา่ระดบัเสยีงเฉลีย่ และระดบัเสยีงสงูสุด  
 3. การบ าบดัน ้าเสยี  ส านกังานสวนสาธารณะรว่มกบัมลูนิธชิยัพฒันาด าเนินการจดัสรา้ง 
กงัหนัน ้าชยัพฒันาเพื่อบ าบดัน ้าเสยีดว้ยการเตมิอากาศเพื่อเพิม่ออกซเิจนในน ้าตดิตัง้ในสวนสาธารณะ
ต่าง ๆ ของกทม. และบรเิวณแหล่งน ้าทีเ่หมาะสม นอกจากนัน้ ยงัมแีผนด าเนินโครงการเกีย่วกบัการบ าบดั
น ้าเสยีภายในสวนสาธารณะ ดงันี้ 
 3.1 โครงการจา้งทีป่รกึษาออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสยีโดยวธิธีรรมชาตทิีส่วน 60 

พรรษา 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ เพือ่ออกแบบระบบรวบรวมน ้าเสยีและระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม้ี
ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน โดยบ่อบ าบดัมคีวามกวา้ง 100 
เมตร ยาว 56 เมตร ลกึ 3.5 เมตร ระยะเวลาตัง้แต่เริม่รบัน ้าเสยีเขา้สูร่ะบบบ าบดัจนกลายเป็นน ้าคุณภาพด ี
และปล่อยออกสูแ่ม่น ้าใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง ฆา่เชือ้โรคในขัน้ตอนสดุทา้ยดว้ยการฉายแสงอุลตรา้
ไวโอเลต อยูร่ะหวา่งการขอจดัสรรงบประมาณเพือ่ด าเนินการ 
 3.2 โครงการปรบัปรุงคุณภาพน ้าในสระโดยวธิธีรรมชาต ิโดยการจา้งเหมาเอกชน 
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าในสระโดยวธิีธรรมชาติที่อุทยานเบญจสิร ิโดยใช้หลกัการพื้นฐานทางระบบนิเวศ
ผสมผสานกบัการใชไ้รน ้าในการบ าบัดและฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การควบคุมสาหร่าย การใชส้ตัวน์ ้าจ าพวกหอย 
และสิง่ชวีติอื่น ๆ ทีม่คีวามหลากหลายเกดิห่วงโซ่อาหารทีส่ามารถท าความสะอาดแหล่งน ้าดว้ยตวัเอง อยู่
ระหวา่งขอจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการ 
 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรวางแผนการปรบัปรงุคุณภาพน ้าในสวนสาธารณะ โดยเน้นการสรา้งสมดุลของ

ระบบ 
นิเวศในแหล่งน ้า เช่น การใชพ้ชืน ้า หรอืหลกัการเคลื่อนสูท่ีต่ ่าของน ้าทีม่อีุณหภูมติ ่ากว่า เกดิการไหลเวยีน
ของน ้ าโดยปรบัระดับก้นบ่อให้มีความสูงต ่าลดหลัน่กัน  โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ
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3. รบัทราบหลกัเกณฑก์ารอนุญาตติดตัง้ป้ายโฆษณาและการจดัระเบียบป้าย
โฆษณา 

สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญศกึษาวจิยัอย่างจรงิจงั และทดลองในสวนสาธารณะบางแหง่เป็นการน า
รอ่ง เพือ่น าไปขยายผลในสวนสาธารณะอื่นตามสภาพเฉพาะของสวนแต่ละแหง่ต่อไป 
 2. สวนลุมพนิมีผีูม้าใชบ้รกิารแต่ละวนัจ านวนมาก ท าใหส้ภาพทางกายภาพช ารุดหลาย

แห่ง 
ดงันัน้ อาจเชญิชวนตวัแทนชมรมต่าง ๆ และประชาชนทัว่ไปมารว่มสนบัสนุนการพฒันาและปรบัปรุงสวน
ลุมพนิีเพือ่เป็นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 3. ควรส ารวจเสน้ทางและจดัท าขอ้มลูในการน ายางพารามาเป็นสว่นผสมในการ

ปรบัปรุง         
ซ่อมแซมลู่วิง่ภายในสวนสาธารณะแต่ละแห่ง โดยออกแบบใหแ้ยกลูว่ ิง่และทางจกัรยานออกจากกนัให้
ชดัเจน 
 4. ควรปลกูไมผ้ลหลากหลายชนิดในสวนสาธารณะเพือ่เป็นอาหารของนกและเกดิระบบ  
นิเวศทีส่มดุล โดยศกึษาการวางผงัและประเภทของตน้ไมแ้ต่ละชนิด รวมทัง้ตดิป้ายบอกชนิดของตน้ไม้
เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
 5. ควรก าหนดรปูแบบของสวนแต่ละแหง่ใหม้เีอกลกัษณ์ และมลีกัษณะเฉพาะเพือ่เป็น

แหล่ง  
เรยีนรูด้า้นพฤกษศาสตร ์    
 6. ควรใหค้วามส าคญัเรือ่งการรกัษาความสะอาดภายในสวนสาธารณะ รวมทัง้พืน้ทีร่มิ

รัว้  
และบรเิวณใกลเ้คยีง โดยประสานส านกังานเขตพืน้ทีช่ว่ยตรวจตราความเรยีบรอ้ย กวดขนัผูฝ่้าฝืนและ
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเขม้งวด    
 7. ไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในสวนสาธารณะควรเปลีย่นมาใชห้ลอด LED เพือ่ประหยดั

พลงังาน 
สว่นบรเิวณทีใ่ชไ้ฟฟ้าไม่มากอาจทดลองใชพ้ลงังานแสงอาทติยห์รอืโซลาเซลล ์ตามนโยบายอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มและสามารถเป็นแบบอยา่งใหห้น่วยงานอื่น 
 
 

 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูแ้ทนส านกัการโยธา ส านกัการจราจรและขนสง่  
ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตปทุมวนั และส านักงานเขตบางรกั เพื่อรบัทราบหลกัเกณฑ์การ
อนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณาและการจดัระเบยีบป้ายโฆษณา เนื่องจากปัจจุบนัมกีารตดิตัง้ป้ายโฆษณาทีไ่ม่
เป็นระเบยีบ 
บดบงัทศันียภาพ กดีขวางการจราจร อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน รวมทัง้
เรื่องการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการตดิตัง้ป้ายไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งได้รบัการชี้แจงจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง สรุปไดด้งันี้ 
 หลกัเกณฑก์ารอนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณาและการจดัระเบยีบป้ายโฆษณา การขอ



 
 

๖ 

อนุญาต 
ตดิตัง้ป้ายโฆษณา มกีฎหมายที่เกี่ยวขอ้งดงันี้ 
                      1. พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง  
พ.ศ. 2535 บญัญตัไิวด้งันี้ 
                          มาตรา 10 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะ จะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัหนังสอือนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่และ
ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขทีก่ าหนดในหนงัสอือนุญาตดว้ย  
                          การขออนุญาต การอนุญาต การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมและการงดเวน้คา่ธรรมเนียม
ในการขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดงักล่าวต้อง
ก าหนดใหช้ดัเจนว่ากรณีใดพงึอนุญาตไดห้รอือนุญาตไม่ได ้และก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต
ไวด้ว้ย  
                           ความในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระท าของราชการสว่นทอ้งถิน่ ราชการส่วนอื่น หรอื
รฐัวสิาหกิจ หรอืของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรอืเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ 
สถานทีซ่ึ่งราชการส่วนทอ้งถิน่จดัไวเ้พื่อการนัน้ หรอืเป็นการโฆษณาในการเลอืกตัง้ตามกฎหมายว่าดว้ย
การเลอืกตัง้สมาชกิสภานิตบิญัญัตแิห่งรฐั สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการ
โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคาร หรอืต้นไม ้เพยีงเพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของ
หรอืผูค้รอบครองอาคาร ชือ่อาคาร เลขทีอ่าคาร หรอืขอ้ความอื่นเกีย่วแก่การเขา้ไปและออกจากอาคารนัน้  
                         2. กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรอืสิง่ที่สร้างขึ้นส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ก าหนดใหเ้จา้ของป้ายยื่นรปูแบบและรายละเอยีดของป้ายให้
กองควบคุมอาคารตรวจสอบทุกสามปี รวมทัง้ตอ้งท าประกนัอุบตัภิยัแกบุ่คคลที ่3 ดว้ย 
                          3. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการตดิตัง้ป้ายโฆษณาในที่
สาธารณะ ซึง่ประกาศเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2548  
 ปัญหาป้ายโฆษณามไิดก้่อเหตุเดอืดรอ้นร าคาญเทา่นัน้ แต่ยงัสง่ผลกระทบถงึเรือ่งความ

ปลอดภยั  
ในชวีติและทรพัยส์นิดว้ย ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ใหเ้หมาะสม เชน่ การก าหนด
แสงสวา่ง การก าหนดโซนนิ่ง การก าหนดเวลา เปิด-ปิด  ขนาด ความสงู บรเิวณพืน้ทีต่ดิตัง้ และจ านวนป้ายที่
เหมาะสมของแต่ละพืน้ที ่ซึง่ส านกัการโยธาไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
                           1. เสนอให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื ่อ
พจิารณาขอ้ก าหนดเรื่องป้ายโฆษณา  และโครงสรา้งความแขง็แรงความปลอดภยัของราวกนัตกของ
อาคารจอดรถต่างๆ ซึง่มหีน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานรว่มเป็นคณะกรรมการดว้ย   
                           2. การหารอืรว่มกบัสภาวศิวกรแห่งประเทศไทย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศ
ไทย สมาคมป้ายแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เพือ่รวบรวมหลกัเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้น
นานาอารยประเทศเพื่อน ามาปรบัใช้เป็นหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรบัป้ายโฆษณา และป้าย LED ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะความเขม้ของแสง การก าหนดพื้นที่ตดิตัง้ป้ายในพื้นที่ย่านที่พกัอาศยัแสงสว่าง
จะตอ้งไม่รบกวนการพกัผ่อนของประชาชน ก าหนดเวลาเปิด-ปิดป้ายในพืน้ทีย่่านธุรกจิ ซึง่อยู่ระหว่างการ
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ก าหนดซอฟทแ์วรค์วามเหมาะสมของแสงสว่างในเวลากลางวนั-กลางคนื โดยค านึงถงึการประหยดัพลงังาน
และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงดว้ย 
 ในสว่นของส านกัการจราจรและขนสง่ซึง่มอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาเรือ่งการตดิตัง้

ป้าย  
การจราจร ป้ายบอกสถานทีร่าชการ สว่นป้ายทีม่กีารโฆษณาแอบแฝงหากตรวจพบจะแจง้เขตให้
ด าเนินการ  
กรณีการจดัเกบ็ภาษป้ีายปัจจุบนัรปูแบบการประกอบการเปลีย่นไป คอื มผีูร้บัจา้งท าป้าย รบัจา้งตดิตัง้ป้าย 
การขายสทิธใินการโฆษณา การใหเ้ชา่ป้าย การใหเ้ชา่พืน้ทีต่ดิตัง้ป้าย จงึเป็นปัญหาในการตคีวามตาม
กฎหมายเพือ่หาผูร้บัผดิชอบ หรอืหาผูแ้สดงความเป็นเจา้ของไมไ่ดจ้งึเป็นปัญหาในการจดัเกบ็ภาษ ี
 ส าหรบัการด าเนินการของส านกังานเขตในการควบคุมการตดิตัง้ป้ายทัง้ในทีส่าธารณะ

และที ่
เอกชนทีข่ออนุญาตแลว้ หากตรวจสอบพบวา่ผดิกฎหมายจะด าเนินการเปรยีบเทยีบปรบัและมหีนงัสอืแจง้
เตอืนใหเ้จา้ของป้ายด าเนินการรือ้ถอน หากไมด่ าเนินการรือ้ถอนจะสง่เรือ่งด าเนินคดตี่อไป 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมป้ายโฆษณาควรเป็นไปอย่างเหมาะสม กรณีพืน้ทีเ่ขตธุรกจิ

หรอื 
พืน้ทีเ่ขตรอบนอกตอ้งก าหนดคา่ธรรมเนยีมอย่างเหมาะสมตามสภาพของพืน้ที ่
 2. การออกกฎระเบยีบ ควรก าหนดบทลงโทษใหช้ดัเจนและเหมาะสมทัง้ทางอาญาและ

ทาง  
แพง่ รวมทัง้การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดเพือ่ใหเ้กดิความเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 
 3. การสรา้งแรงจงูใจใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน โดยจดัสรรรายไดส้ว่นหนึ่งของค่าปรบัมา

เป็น  
เงนิรางวลัใหแ้กเ่จา้หน้าทีห่รอืใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส โดยใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมตามภารกจิหน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบ  
 4. ควรมกีารปรบัเปลีย่นอตัราการจดัเกบ็ภาษป้ีายใหม่เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมตอ่

สภาวะ 
เศรษฐกจินปัจจุบนั 
 

 
 
 

 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารส านกัสิง่แวดลอ้มและผูบ้รหิารบรษิทั ซแีอนด์
จ ี 

เอน็ไวรอนเมนทอล โปรเทคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่รบัทราบความคบืหน้าการด าเนินโครงการจา้ง
เหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยขนาด ไม่น้อยกวา่ 300 ตนัต่อวนัและแนวทางการบรหิารจดัการ ซึง่ไดร้บัการ

4. ความคืบหน้าโครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตนัต่อวนั  
ณ ศนูยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม 



 
 

๘ 

ชีแ้จงจากผูเ้กีย่วขอ้ง สรุปไดด้งันี้ 
 โครงการก าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกวา่ 300 ตนัต่อวนั มพีืน้ที ่
ด าเนินการประมาณ 30 ไร่ ภายใต้การด าเนินการแบบ Build Operate & Transfer (BOT) คือก่อสร้าง 
ด าเนินการ และถ่ายโอนในระยะยาว 20 ปี ในสภาพทีย่งัท างานไดต้ามปกต ิเงนิลงทุน 900 กว่าลา้นบาท ซึ่ง                        
มกี าลงัการผลติกระแสไฟฟ้า ประมาณ 8-10 เมกะวตัต์ ใช้เตาเผาแบบสโตกเกอร์ (Stoker) มทีัง้หมด 2 
ชุดๆ ละ 250 ตนัต่อวนั ซึง่ด าเนินการโดย บรษิทั ซแีอนดจ์ ีเอน็ไวรอนเมนทอล โปรเทคชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั                   
                       ลกัษณะการท างานของระบบเตาเผามูลฝอย เมื่อรถเกบ็ขนมลูฝอยเขา้มาถงึโรงงานแลว้จะ 
ท าการชัง่น ้าหนักทัง้ขาเขา้และขาออกเพื่อชัง่น ้าหนักรถแต่ละคนัที่เขา้มาเท จากนัน้จะล าเลยีงไปยงัพื้นที่
ส าหรบัเทมูลฝอย (Dumping Zone) เพื่อเทขยะลงไป ซึ่งมรีะบบม่านอากาศเพื่อช่วยป้องกนักลิน่ออกไป
ภายนอก ขยะทีเ่ทเขา้ไปจะไปรวมอยู่ในบ่อพกัมลูฝอย และเมื่อใชเ้ครนตกัมลูฝอยไปใส่ในอุปกรณ์ป้อนมลู
ฝอย น ้าชะขยะจะถูกปล่อยออกมาท าใหม้ลูฝอยมคีวามชืน้ลดลงและกระบวนการเผาไหมด้ขีึน้ โดยอากาศที่
อยูใ่นหอ้งบ่อพกัมลูฝอยมสีว่นประกอบของกลิน่และก๊าซมเีทนซึง่มคีวามจ าเป็นต่อกระบวนการเผาไหม ้
 เตาเผามลูฝอยมอีุณหภูมอิยูท่ี ่850-1,100 องศาเซลเซยีส ซึง่โดยปกตติามมาตรฐานของ 
ยุโรปจะใช้อุณหภูมิที่ 820 องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นการจัดการไดออกซินได้อย่างครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล แต่โรงงานแหง่นี้ตัง้อุณหภูมไิวท้ี ่850 องศาเซลเซยีส ถอืไดว้า่มกีารจดัการเรือ่งอุณหภมูไิด้
เป็นอยา่งด ีส าหรบักระบวนการเผาไหมม้ ี3 ระยะ คอื ระยะอบแหง้ ระยะเผาไหม ้และระยะมอดดบั โดยทัง้ 
3 ระยะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยมตีะกรบัที่ช่วยกลบัขยะใหส้ามารถสมัผสักบัอากาศไดด้ ีดงันัน้ จงึ
เหมาะกับขยะที่มีความชื้นสูง ขี้เถ้าสูง และมีค่าความร้อนต ่า  กระบวนการทัง้หมดจะถูกควบคุมโดย
หอ้งควบคุมหลกัซึ่งมกีลอ้ง CCTV เพื่อดูการบรหิารจดัการในแต่ละส่วนของโรงงานดว้ย เมื่อเตาเผามกีาร
เผามลูฝอยแลว้ ความรอ้นทีเ่กดิขึน้จะถูกน ามาผลติไอน ้าและปัน่กระแสไฟฟ้าในเครือ่ง Generator ไฟฟ้าจะ
ถูกส่งมายงับรเิวณไฟฟ้าย่อยต่อไป ส่วนอากาศเสยีจากการเผาไหม้จะถูกน ามาลดอุณหภูมิลง ผ่านหอ
ปฏกิรยิาเพือ่ลดความเป็นกรดลงโดยใชป้นูขาว ถ่านกมัมนัต ์ และถุงกรอง ( Bag Filter) ฝุ่ นทีผ่่านถุงกรอง
จะเกบ็ไวเ้ป็นเถ้าลอยเพื่อเตรยีมน าไปก าจดัต่อไป  ก๊าซทีเ่กดิจากกระบวนการบ าบดัทัง้หมด จะถูกส่งขึน้
ไปที่ปลายปล่องที่มคีวามสูง 80 เมตรเพื่อปล่อยสู่บรรยากาศ ส่วนน ้าเสยีจะถูกส่งเขา้อาคารบ าบดัน ้าเสยี 
และน ้าทีผ่่านการบ าบดัแลว้จะน าไปรดน ้าตน้ไมภ้ายในโครงการ ส่วนเถา้หนกัหากไม่เกนิค่ามาตรฐานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถน ามา Recycle ท าอฐิบลอ็คปทูางเดนิได ้
 
 
 
 

 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ขอรบัทราบความ

คบืหน้า  
โครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมและน าไปท าลายโดยวธิผีงักลบอยา่งถูก
สขุลกัษณะ ระยะที ่4 ซึง่ไดร้บัการชีแ้จง สรุปไดด้งันี้ 

5. ความคืบหน้าโครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขมและน าไป
ท าลาย 

โดยวิธีผงักลบอย่างถกูสขุลกัษณะ ระยะท่ี 4 



 
 

๙ 

 โครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมและน าไปท าลายโดย
วธิ ี 

ฝังกลบอยา่งถูกสขุลกัษณะ (ระยะที ่4) เป็นโครงการต่อเนื่องเพือ่รองรบัโครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอย
จากศูนยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมและน าไปท าลายโดยวธิฝัีงกลบอยา่งถูกสขุลกัษณะ (ระยะที ่3) ซึง่คาดวา่จะ
สิน้สดุสญัญาในเดอืนมถิุนายน 2559  เนื่องจากจากวงเงนิงบประมาณหมดก่อนระยะเวลาตามสญัญา ผูร้บัจา้ง
เดมิคอื บรษิทั กลุ่ม 79 จ ากดั  โดยเป็นคา่ขนยา้ยมลูฝอยจากศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมไปฝังกลบที่
จงัหวดันครปฐม และเมือ่สญัญาสิน้สดุแลว้จะผนัขยะไปยงัศนูยก์ าจดัมลูฝอยสายไหมแทน และสว่นหนึ่งผนั
ขยะไปก าจดัทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมโดยระบบเตาเผาอกีวนัละ 200 ตนัต่อวนั  
 ความคบืหน้าของโครงการฯ ในระยะที ่4 ขณะนี้ขายแบบแลว้ อยูใ่นขัน้ตอนประมลูราคา  
ก าหนดเคาะราคาในวนัที ่17 มถิุนายน 2559  คาดว่าสามารถลงนามสญัญาไดป้ระมาณปลายเดอืน
มถิุนายน 2559 ซึง่โครงการฯ ระยะที ่4 ก าหนดรายละเอยีด TOR แตกต่างจากโครงการฯ ระยะที ่3 โดย
เพิม่รายละเอยีดเรือ่งระบบดดูกลิน่และระบายอากาศเพือ่เป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้มของสถานีขนถ่าย 
 ปัจจุบนักรุงเทพมหานคร ก าจดัขยะมลูฝอยโดยวธิกีารฝังกลบเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 88 

ของ 
ขยะมลูฝอยทัง้หมด และในอนาคตจะลดลงใหเ้หลอืรอ้ยละ 50 และลดลงใหม้จี านวนน้อยทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได ้
เนื่องจาก กทม.มขีอ้ก าจดัดา้นงบประมาณและพืน้ทีจ่งึใชว้ธิฝัีงกลบเป็นวธิหีลกั แต่นโยบายของ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยจะก าหนดใหแ้ต่ละทอ้งถิน่ทีผ่ลติมลูฝอยจะตอ้งด าเนินการก าจดัมลูฝอยให้
ถูกสขุลกัษณะโดย   ไมต่อ้งขนยา้ยไปฝังกลบในทอ้งถิน่อื่น ซึง่เป็นเรือ่งทีก่รุงเทพมหานครจะตอ้งหาแนวทาง
ในการด าเนินการและก าหนดแผนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยจะเพิม่
สดัสว่นขยะมลูฝอยในระบบเตาเผาใหม้ากขึน้ รวมทัง้เป็นการใชง้านเตาเผามลูฝอยใหเ้ตม็ศกัยภาพดว้ย ซึง่
ระบบเตาเผามขีอ้ดคีอืสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าและลดพืน้ทีใ่นการฝังกลบ  และตามสญัญาจา้งเหมาขนมลู
ฝอยเพือ่ก าจดัโดยวธิกีารเผาเพือ่ผลติพลงังานไมน้่อยกวา่วนัละ 300 ตนัต่อวนั หากจ านวนขยะน้อยกวา่
นัน้จะมผีลต่อประสทิธภิาพการผลติพลงังานไฟฟ้า ซึง่ 
จะกระทบกบัผลประโยชน์ในภาพรวม ซึง่ปัจจุบนัผูร้บัจา้งแจง้วา่ปรมิาณขยะทีส่ง่เขา้เตาเผามปีรมิาณน้อย
อาจ                  มผีลต่อศกัยภาพของเตาเผาทีท่ างานไมเ่ตม็ที ่
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. โครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูยก์ าจดัมลูฝอยแต่ละแห่งทีส่ญัญาจะสิน้สดุ

ลง  
ควรก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการในสญัญาใหมใ่หเ้หมาะสมโดยก าหนดระยะเวลาในสญัญาใหส้ัน้ลง   
 2. กรุงเทพมหานครควรจดัท าแผนการก าจดัมูลฝอยโดยเพิม่สดัส่วนการก าจดัมลูฝอย

โดย 
วธิเีตาเผาใหม้ากขึน้เพือ่ลดพืน้ทีก่ารฝังกลบ 
 3. สนบัสนุนใหป้ระชาชนมกีารคดัแยกมลูฝอยเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึน้ และลด 
ปรมิาณมลูฝอยเขา้สูก่ระบวนการก าจดัใหน้้อยลง 
 



 
 

๑๐ 

 4. ควรระบุผลพลอยไดจ้ากการฝังกลบขยะหรอืการจดัการขยะโดยวธิกีารอื่นไวใ้น TOR 
ให ้

ชดัเจน โดยเน้นใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดตอ่กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชมุรว่มกบัผูบ้รหิารส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ขอรบัทราบแผนการ

ปรบัปรุง 
ภมูทิศัน์และสาธารณูปโภคทีช่ ารุดทรุดโทรมภายในสวนลุมพนิี ซึง่ไดร้บัการชีแ้จง สรุปไดด้งันี้ 
 ส านกัสิง่แวดลอ้ม ไดต้ัง้คณะกรรมการประสานการด าเนนิงานพฒันาทศันียภาพภายใน 
สวนสาธารณะลุมพินี รวมทัง้ตัง้คณะท างานต่างๆ ขึ้นมา 5 คณะเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการจดังาน
ครบรอบ 100 ปีสวนลุมพินี ประกอบด้วย คณะท างานออกแบบปรบัปรุงพฒันาสวนลุมพินี คณะท างาน
ปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ร ัชกาลที่ 6  คณะท างานจัดหาทุนในการปรับปรุงพัฒนาสวนลุมพินี 
คณะท างานประชาสมัพนัธ ์และคณะท างานขอคนืการใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่วนลุมพนิี  
 1. แผนการปรบัปรุงภูมทิศัน์สวนลุมพนิี มดีงันี้ 

    1.1 การปลกูตน้ไมใ้นบลอ็คตน้ไมถ้นนสายกลาง โดยใชไ้มด้อก 
    1.2 การท าอุโมงคต์น้ไมบ้รเิวณดา้นหลงัอาคารลุมพนิีสถาน 

     1.3 การรกัษาความสะอาดในสระน ้า 
     1.4 การปรบัปรุงหอ้งน ้าหอ้งสุขา จ านวน 9 หลงั 
     1.5 โครงการปรบัปรุงสวนลุมพนิี ประกอบดว้ย การปรบัปรุงอาคารศาลาแปดเหลีย่ม  
ปรบัปรุงระบบสปรงิเกลอร ์ และปรบัปรุงระบบไฟฟ้า โดยใชง้บประมาณ 1,353,764.- บาท  
     1.6 ปรบัปรุงเครือ่งออกก าลงักายกลางแจง้  
     1.7 ปรบัปรุงทางเดนิเทา้เนื่องจากเกดิการช ารุดเสยีหาย 

    1.8 ปรบัปรุงโทรศพัทส์าธารณะ อยูร่ะหวา่งประสานองคก์ารโทรศพัทเ์พือ่มา
ด าเนินการ 

 สว่นทีม่ขีา่วกรณกีารสรา้งสถานีแรงดนัไฟฟ้ายอ่ย (Substation) นัน้ โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้ 
สถานีย่อยเดมิมอียู่แลว้ไม่มกีารสรา้งใหม่แต่อย่างใด เพยีงแต่บรเิวณดงักล่าวเป็นชุมชนขยาย มปีระชาชน
มาอาศยัอยูห่นาแน่น มกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ จงึตอ้งมกีารขยายก าลงัมากขึน้ ซึง่เป็นเพยีงการขออนุญาตขดุ
อุโมงคเ์ปิดช่องส าหรบัการน าเครื่องมอืลงไปใตด้นิ เนื่องจากจะส่งก าลงัไฟจากสถานีชดิลมมายงัสถานีย่อยที่
สวนลุมพนิี ซึง่เป็น Substation เดมิ โดยขอใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณลานจอดรถเพือ่น าเครื่องจกัรเจาะเป็นอุโมงคล์งไป
ใตด้นิ ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการพจิารณาและยงัไม่ไดข้อ้สรุปในเรือ่งนี้  
 2. แผนงานการเพาะพนัธุแ์ละการปลกูตน้ไมใ้นสวนสาธารณะในชว่งฤดฝูน 

    ส านกังานสวนสาธารณะมหีน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบดา้นการขยายพนัธุไ์ม ้คอื กลุ่ม
งาน 

ขยายพนัธุไ์ม ้สว่นกรณีทีส่ านกังานเขตขอสนบัสนุนพนัธุไ์ม ้จะพจิารณาจดัสรรใหต้ามบญัช ีนอกจากนัน้ยงั

6. แผนการปรบัปรงุภมิูทศัน์ และสาธารณูปโภคท่ีช ารดุทรดุโทรมภายในสวนลมุพินี 



 
 

๑๑ 

มแีผนทีต่อ้งด าเนินการในเรือ่งต่างๆ เช่น ส ารวจพืน้ทีแ่ละแปลงไมด้อกไมป้ระดบั และบรเิวณทีป่ลกูไมย้นื
ตน้ของสวนทัง้หมด การปลกูซ่อมตน้ไมท้ีต่ายหรอืไม่สวยงาม การปลกูตน้ไมใ้นพืน้ทีว่า่งทีส่ามารถปลกู
เพิม่เตมิไดโ้ดยเฉพาะไมย้นืตน้ 
 3. แผนงานการจดัการขยะมลูฝอยในสวนสาธารณะ 

    สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร รวม 34 แห่ง มปีรมิาณขยะเฉลีย่ 15 ตนั
ต่อวนั   

มรีถเกบ็ขยะ 1 คนัต่อ 1 แหง่ แผนการจดัการขยะมลูฝอยในสวนสาธารณะไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูก้ารจดัการ
ขยะและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ตัง้ถงัรองรบัขยะแยกประเภท ประกอบดว้ย ขยะรไีซเคลิ คนงานจะคดัแยกไป
ขาย ขยะประเภทกิง่ไมใ้บไม ้ประมาณ 102 ตนั/วนั จะท าการบดยอ่ยหมกัท าปุ๋ ยประมาณ 17 ตนั/วนั และ
สง่โรงงานหมกัปุ๋ ยอนิทรยี ์85 ตนั/วนั สว่นขยะทัว่ไปจะรวบรวมสง่ศนูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช สายไหม และ
หนองแขม การจดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูก้ารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มในสวน ด าเนินการ ดงันี้ 
 3.1 จดัตัง้มุมสง่เสรมิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกขยะ ส าหรบัผูม้าใชบ้รกิาร 
 3.2 จดัท าบ่อหรอืกองปุ๋ ยหมกั ทีไ่ดจ้ากเศษหญา้ เศษกิง่ไมใ้นสวน เพือ่น าไปใช้

ปรบัปรุง  
บ ารุงดนิ และเพิม่ความเจรญิเตบิโตใหแ้ก่ ไมด้อกไมป้ระดบั โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการจดัซือ้ปุ๋ ย 
 3.3 สรา้งการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน นิสติ นกัศกึษา ใหเ้หน็ความส าคญัของ

การ 
คดัแยกขยะ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหาขยะลน้เมอืง 
 4. การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มแหล่งน ้า และการจดัเกบ็มลูฝอยทางน ้า 
      ส านกัสิง่แวดลอ้มรบัผดิชอบในการจดัเกบ็มลูฝอยและวชัพชืในแม่น ้าเจา้พระยา 

ระยะทาง  
รวม 33.25 กโิลเมตร โดยดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มแหล่งน ้า จดัเกบ็มลูฝอยทางน ้า ครอบคลุมถงึการดแูล
คุณภาพน ้าและสิง่มชีวีติในน ้า ความปลอดภยัในการสญัจรทางน ้า โดยแบ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็มลูฝอยทางน ้าเป็น 
3 โซน ไดแ้ก่  
 4.1 โซนบน ตัง้แต่สะพานพระราม 7 จนถงึ สะพานพทุธฯ ความยาวประมาณ 
10.15 กโิลเมตร จุดขนถ่ายมลูฝอย ใตส้ะพานอรุณอมัรนิทร ์ มเีรอืเกบ็ขนมลูฝอย จ านวน 18 ล า 
 4.2 โซนกลาง ตัง้แต่สะพานพทุธฯ จนถงึสะพานกรุงเทพ ความยาวประมาณ 6.30  
กโิลเมตร จุดขนถ่ายมลูฝอย บรเิวณปากคลองโอ่งอ่าง สะพานพทุธฯ มเีรอืเกบ็ขนมลูฝอย จ านวน 16 ล า 
 4.3 โซนล่าง  ตัง้แต่สะพานกรุงเทพ จนถงึ สุดเขตบางนา ความยาวประมาณ 16.80  
กโิลเมตร จุดขนถ่ายมลูฝอย ใตส้ะพานพระรามเกา้ มเีรอืเกบ็ขนมลูฝอย จ านวน 18 ล า 
 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. กรณีการสรา้งสถานีแรงดนัไฟฟ้ายอ่ย (Substation) ในพืน้ทีส่วนลมุพนิีเพือ่ขดุเจาะ 
อุโมงคล์งไปใตด้นิ ควรพจิารณาอยา่งรอบคอบเพราะอาจเป็นการเอือ้ประโยชน์ใหเ้อกชน 
 2. ปัญหาผกัตบชวา ควรแกไ้ขปัญหาแบบบรูณาการโดยการประสานกบัผูว้า่ราชการ



 
 

๑๒ 

จงัหวดั 
ทุกจงัหวดัทีอ่ยูต่น้น ้าเพือ่รว่มกนัก าจดัเพราะปรมิาณผกัตบชวาทีไ่หลมาตามน ้ามจี านวนมาก 
 3. ควรประสานกบัส านักเทศกจิเพื่อจดัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิมาดูแลด้านความสะอาดและ 
สิง่แวดลอ้มในสวนสาธารณะ รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายใหป้ระชาชนผูม้าใชบ้รกิารทราบถงึ
ขอ้ก าหนดทัว่ไปในการเขา้มาใชบ้รกิารภายในสวนสาธารณะ 
 
 
 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ขอรบัทราบความ

คบืหน้า 
การก่อสรา้งสวนสาธารณะเบญจกติ ิระยะที ่2 และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ไดร้บัการชีแ้จงดงันี้ 
 สวนเบญจกติ ิสว่นที ่1 เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 9 ธนัวาคม 2547 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 130 ไร ่

เนื่องจาก 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2534 เหน็ชอบใหย้า้ยโรงงานยาสบูไปอยู่สว่นภูมภิาค และพฒันา
พื้นที่โรงงานยาสูบเดมิให้เป็นสวนสาธารณะถวายแด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ ในปี 2535 
เป็นปีทีท่รงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถทรงพระราชทานชื่อ
วา่ สวนเบญจกติ ิซึง่ในสว่นที ่1 ไดก้่อสรา้งเสรจ็แลว้และกรุงเทพมหานครรบัมอบจากกรมธนารกัษ์ เมือ่วนัที ่
1 มถิุนายน 2551 โดยสว่นที ่2 ยงัใชเ้ป็นโรงงานผลติยาสบูอยู ่
 
 ต่อมา กระทรวงการคลงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการจดัสรา้งสวนป่า “เบญจกิ

ต”ิ  
ส่วนที่ 2 ซึ่งได้มมีตเิหน็ชอบรูปแบบโครงการจดัสรา้งที่เสนอโดยส านักพระราชวงั โดยใช้งบประมาณ 950 
ล ้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นเงินจากเงนิรายได้แผ่นดนิที่โรงงานยาสูบต้องน าส่งคลงั จ านวน 420 ล้านบาท 
และเงนิค่าใช้จ่ายโรงงานยาสูบ จ านวน 530 ล้านบาท สร้างในเนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ แบ่งการสร้าง
ออกเป็น 3 ระยะ  
 ระยะที ่1 กระทรวงการคลงัด าเนินโครงการจดัสรา้งสวนป่า “เบญจกติ”ิ ระยะที ่1 เพือ่ 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระ-ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 โดยโรงงานยาสบูสง่มอบพืน้ทีใ่หก้รมธนารกัษ์เพื่อด าเนินการ
สรา้งใน เนื้อที ่61 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่าแลว้เสรจ็ในวนัที ่2 สงิหาคม 2559 และ
จะจดังานเฉลมิพระเกยีรต ิณ พืน้ทีส่วนป่า “เบญจกติ”ิ ระยะที่ 1 ในวนัศุกรท์ี่ 12 สงิหาคม 2559 รูปแบบ
การก่อสรา้งเดมิทีไ่ดว้่าจา้งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรอ์อกแบบไวจ้ะมทีางคนเดนิ-วิง่และทางจกัรยาน สวน
น ้าและน ้าตก รวมทัง้ลานศลิปวฒันธรรม แต่ต่อมามกีารแกไ้ขรปูแบบใหม่โดยส านกัพระราชวงัซึง่ไม่มเีสน้ทาง
วิง่และทางจกัรยาน เพราะจะเน้นรปูแบบเป็นสวนป่า ตามแนวคดิสวนสาธารณะบรรยากาศป่า  
 ส าหรบัภาพรวมการก่อสรา้งทัง้ 3 ระยะ ในพืน้ที ่320 ไร ่จะแบ่งเป็น 4 มุม และสง่มอบ 
ระยะที ่1 ในพืน้ที ่61 ไรก่อ่น สว่นรปูแบบในระยะที ่2 และระยะที ่3 กรุงเทพมหานครยงัไม่ไดร้บัแบบ

7. ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ ระยะท่ี 2  



 
 

๑๓ 

แปลนการก่อสรา้งทีช่ดัเจน จงึไม่ทราบแนวทางการด าเนินการทัง้โครงการ แต่เมือ่สรา้งแลว้เสรจ็จะโอนพืน้ที่
สวนทัง้หมดใหก้รุงเทพมหานครดแูลต่อไป 
 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. กรุงเทพมหานครควรประสานขอแบบแปลนการสรา้งสวนเบญจกติ ิระยะที ่2 และ 
รปูแบบสวนทัง้หมดเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจดัท าแผนรองรบัภารกจิ รวมทัง้งบประมาณในการ
ด าเนินการไดเ้หมาะสม ครบถว้น 
 2. รปูแบบของสวนเบญจกติ ิระยะที ่2 ควรสอดคลอ้งกบัภารกจิของกรุงเทพมหานคร 
และวตัถุประสงค์การใช้พื้นที่สาธารณะ ควรจดัให้มีพื้นที่ภายในสวนรองรบักิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชน เช่น การออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของทุกกลุ่ม ทุกวยั และที่ส าคัญควร
ออกแบบใหม้แีหล่งน ้าส าหรบับรหิารจดัการน ้าในการดแูลภายในสวนในอนาคต  
 3. กรุงเทพมหานครควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบขอ้มลูการจดัสรา้งสวนเบญจ

กติ ิ 
ระยะที ่2 ดว้ย เนื่องจากงบประมาณในการจดัสรา้งและดูแลรกัษามาจากเงนิภาษขีองประชาชน จงึควรให้
ประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูและสามารถใหข้อ้เสนอแนะดว้ย ซึง่จะเป็นช่องทางหนึ่งในสะทอ้นความคดิและ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนใหก้บัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบอกีทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบแนวทางการ  
พฒันาปรบัปรุงสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ไดร้บัการชีแ้จง
ดงันี้ 
 นโยบายการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)  
เน้นการด าเนินโครงการต่างๆ ดงันี้ 
                         1. สรา้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แหง่ 
                         2. เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ใหเ้ป็นปอดของคนกรุงเทพฯ  อกี 5,000 ไร ่ 
                         3. สง่เสรมิสวนบนอาคารสงู (Green Roof) และแนวก าแพงอย่างต่อเนื่อง  
                         4. สรา้งสวนสนุขั (Dog Park) 4 มุมเมอืง  
                         5. การสรา้งสวนลอยน ้า  
                          ผลการด าเนินการในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ด าเนินการได ้4,744 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 94  
โดยเทยีบจากเป้าหมาย 5,000 ไร ่ 
 การก่อสรา้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แห่งตามนโยบายของผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร  
มสีวนสาธารณะทีส่ามารถด าเนินการ ได ้12 แห่ง อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 5 แห่ง ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 7 แห่ง  

8. แผนการพฒันาปรบัปรงุสวนสาธารณะและการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร 



 
 

๑๔ 

สวนสาธารณะทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ จ านวน 7 แห่งมดีงันี้ 
 1. สวนวชัราภริมย ์พืน้ทีโ่ครงการ 34 ไร ่เป็นสวนสาธารณะทัว่ไปส าหรบัพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และออกก าลงักาย 29.4 ไร ่และพืน้ทีท่ าสวนส าหรบัสนุขั 4.6 ไร ่ 
 2. สวนจรญัภริมย ์พืน้ทีก่่อสรา้งสวนสาธารณะ 3 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา เป็นสวนชุมชน 
เน้นการปลกูตน้ไมใ้หญ่เพือ่ใหค้วามรม่รืน่  
 3. สวนวารภีริมย ์ เป็นสวนอเนกประสงค ์โดยใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่นและออกก าลงักาย มี
เสน้ทางจกัรยาน ระยะทาง 4.2 กโิลเมตร 
 4. สวนเพชรกาญจนารมย ์พืน้ที ่25 ไร ่เป็นสวนอเนกประสงค ์ส าหรบัพกัผอ่นและออกก าลงั
กาย  
 5. สวนบางนาภริมย ์เป็นพืน้ทีส่ าหรบัเรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่ และมกีารจดัท าแปลงผกั
ปลอดสารพษิ  
 6. สวนสาธารณะบรเิวณเคหะชุมชนร่มเกลา้ มพีืน้ที ่6 ไร่ เป็นสวนอเนกประสงคเ์พือ่การ
พกัผอ่นหยอ่นใจ และออกก าลงักาย  
 7. สวนราษฎรภ์ริมย ์พืน้ทีร่วม 7 ไร ่2 งาน 49 ตารางวา เป็นสวนชุมชนเน้นการปลกูตน้ไม ้
เพือ่ใหค้วามรม่รืน่  

สวนสาธารณะทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง จ านวน 5 แห่ง มดีงันี้ 
1. สวนพระยาภริมย ์ตัง้อยูท่ี ่ถนนราษฎรอ์ุทศิ เขตมนีบุร ีพืน้ที ่10 ไร ่3 งาน 27 ตารางวา

เป็นสวนชุมชน เน้นการปลกูตน้ไมใ้หญ่เพือ่ใหค้วามรม่รืน่และชว่ยกรองมลพษิจากถนน  
2. สวนสาธารณะบงึล าไผ ่เขตมนีบุร ีระยะที ่1 พืน้ทีร่วม 78 ไร ่2 งาน 57 ตารางวา เป็น

สวนสาธารณะทีม่ปีระโยชน์ใชส้อยทีค่รบถว้นทัง้การออกก าลงักายและการพกัผอ่นหยอ่นใจ เน้นการปลกูตน้ไม้
ใหญ่เพือ่ใหค้วามรม่รืน่ และปลกูตน้ไมใ้นโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื  

3. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสพระราชพธิ ี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) พืน้ที ่100 ไร่ เป็นการออกแบบสวนภายใตแ้นวความคดิ     
“๙ เนินเดนิตามรอยพอ่” ซึง่เป็นแนวทางการพฒันา ตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เชน่ 
โครงการแกม้ลงิ โครงการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยวธิธีรรมชาต ิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

4. สวนสาธารณะภายในสถานีพฒันาทีด่นิกรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน พืน้ที ่37 ไร่  
เน้นการรกัษาสภาพแวดลอ้มเดมิไวใ้หม้ากทีส่ดุ และสอดแทรกองคค์วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการพฒันาปรบัปรงุ
คุณภาพดนิ เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บัประชาชน  

5. สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) พืน้ทีก่่อสรา้ง สวนสาธารณะ 70 
ไรภ่ายใตแ้นวความคดิ สวนแห่งประชาคมอาเซยีน 

สวนลอยน ้า ด าเนินการแลว้เสรจ็ 1 แห่ง คอื สวนน ้าลาดพรา้ว 71  
  
 

การสรา้ง Dog Park สีมุ่มเมอืง ด าเนินการเสรจ็แลว้ 1 แห่ง คอื สวนวชัราภริมย ์และอยู่
ระหวา่งด าเนนิการ 3 แห่ง ดงันี้ 



 
 

๑๕ 

1. สวนสนุขัภายในสวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม  69 (บางบอน 3) พืน้ทีข่อง
สวนสาธารณะ รวม 70 ไร ่ พืน้ทีส่วนสนุขั 6 ไร่  

2. สวนสนุขัภายในสวนสาธารณะภายในสถานีพฒันาทีด่นิบางขนุเทยีน พืน้ทีร่วมของ
สวนสาธารณะ 37 ไร ่พืน้ทีส่วนสนุขั 5 ไร ่ 

3. สวนสนุขัภายในบรเิวณสวนน ้าบงึหนองบอน เขตประเวศ ตัง้อยูบ่รเิวณสวนน ้าบงึหนอง
บอน เขตประเวศ พืน้ทีส่วนสุนขั 3 ไร่  

การจดัท าสวนบนอาคารสงู (Green Roof) และแนวก าแพง (สวนแนวตัง้) โดยสนบัสนุนให้
หน่วยงานภาครฐั เอกชน จดัท าสวนบนอาคารสงูหรอืสวนดาดฟ้า และสวนตามแนวก าแพงหรอืสวนแนวตัง้ ใน
พืน้ทีอ่าคารของตนเอง  

การตกแต่งเมอืง  โดยประดบัตกแต่งเมอืงบรเิวณถนนสายส าคญัใหม้คีวามสวยงามดว้ยไม้
ดอก ไมป้ระดบัตลอดทัง้ปี รวมทัง้พืน้ทีส่ าคญัในเทศกาลหรอืวนัส าคญัพเิศษต่างๆ เชน่ งานพระราชพธิ ีรฐัพธิ ี
และ             พธิกีารต่างๆ 

ส านกัสิง่แวดลอ้มจดัท าแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัหรอืปรบัภมูทิศัน์เมอืง การดแูล
บ ารุงรกัษาตน้ไมแ้ละการดแูลตน้ไมใ้หญ่ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหท้กุหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทีม่กีาร
ปรบัภมูทิศัน์เมอืง ไดถ้อืปฏบิตัไิปในแนวเดยีวกนั ซึง่ส านกัสิง่แวดลอ้มไดด้ าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

1. จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานปลกูและดแูลบ ารุงรกัษาตน้ไม ้และหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา
การปลกูตน้ไมใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการดแูลบ ารุงรกัษาตน้ไม ้การตดัแต่งตน้ไม ้ใหก้บัเจา้หน้าทีทุ่ก
ระดบั 

3. จดัอบรมใหเ้จา้หน้าทีข่องการไฟฟ้านครหลวงในการตดัแต่งตน้ไมใ้หญ่ใหถู้กตอ้งตาม
หลกัวชิาการและขอ้ตกลงระหวา่งกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง 

4. จดัประชุมรว่มกบัหวัหน้าฝ่ายรกัษาความสะอาดฯ ทัง้ 50 เขต เพือ่ท าความเขา้ใจ ก าชบั 
ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานดา้นการดแูลบ ารงุรกัษา และการตดัตน้ไม ้

5. จดัท าโครงการอาสาสมคัรรกัษ์ตน้ไม ้เพือ่ใหป้ระชาชนผูส้นใจเป็นอาสาสมคัร ท าหน้าที่
คอยตรวจสอบ สอดสอ่ง การดแูลตดัแตง่ตน้ไมท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แลว้แจง้ใหท้างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทราบ 

6. จดัตัง้กลุ่มทางสือ่สงัคมออนไลน์ ชือ่วา่ “คนกรุงเทพฯ รกัษ์ตน้ไม”้เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่น
รว่มในการดแูลบ ารุงรกัษาตน้ไม ้สรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวงัปัญหาจากการตดัแต่งตน้ไมใ้หญ่ในกรุงเทพมหานครที่
ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
 ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
 1. หอ้งสุขาทีใ่หบ้รกิารในสวนสาธารณะบางแห่งมสีภาพทรุดโทรม เชน่ สวนจตุจกัร 

สวน 
เบญจกติ ิสวนลุมพนิี สวนกฬีารามอนิทรา และสวนรมณียท์ุง่สกีนั รวมทัง้ไม่มสีขุาส าหรบัผูส้งูอายแุละผู้
พกิาร 
 2. ทางเดนิ-วิง่ ทางจกัรยาน มสีภาพทรุดโทรม เชน่ สวนทววีนารมย ์สวนกฬีาราม



 
 

๑๖ 

อนิทรา  
และสวนเสรไีทย 
 3. กลอ้ง CCTV ทีต่ดิตัง้ในสวนสาธารณะไม่เพยีงพอ และมคีุณภาพต ่า ภาพไม่คมชดั 
โดยเฉพาะในบรเิวณทีม่ดื 
 4. ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งในสวนสาธารณะบางแห่งช ารดุทรุดโทรม เชน่ อุทยานเบญจสริ ิ 
สวนเบญจกติ ิสวนนวมนิทรภ์ริมย ์สวนวชัราภริมย ์สวนกฬีารามอนิทรา  
 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. กรุงเทพมหานครควรจดัท าโครงการทอ่งเทีย่วชมสวนไมด้อกไมป้ระดบัใน

สวนสาธารณะ 
โดยภายในสวนควรมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดบัหมุนเวียนตลอดทัง้ปี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเก็บ
คา่บรกิารในการเขา้ชมโดยน าเงนิรายไดม้าพฒันาปรบัปรุงสวนสาธารณะใหม้คีวามสวยงามอยูเ่สมอ  
 2. การปลกูกลว้ยในพืน้ทีว่า่งเป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวอกีทางหนึ่ง ซึง่เป็นพชืทีป่ลกูงา่ย 

โตเรว็ 
มปีระโยชน์ และขายไดร้าคาด ี 
 3. ในสวนสาธารณะแต่ละแห่งอาจตัง้มลูนิธเิพือ่พฒันาสวนสาธารณะของ

กรุงเทพมหานคร  
โดยก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน และมกีารเพาะพนัธุไ์มเ้พือ่จ าหน่ายโดยแบ่งผลก าไรสว่นหนึ่งมาปรบัปรุง
สวนสาธารณะ 

4. กรุงเทพมหานครควรน าแนวคดิใหเ้อกชนมสีว่นรว่มในการดแูล โดยวางผงัพืน้ทีแ่ละ
จดัพืน้ทีบ่างส่วนเปิดใหเ้อกชนประมลูใชป้ระโยชน์พืน้ทีภ่ายในสวนสาธารณะ และน าเงนิทีไ่ดม้าใชใ้นการ
พฒันาหรอืปรบัปรุงสวนสาธารณะส าหรบัสวนสาธารณะเดมิทีม่อียู่ อาจวางแผนแบ่งพืน้ทีใ่หเ้อกชนประมลู
ใชป้ระโยชน์ 

5. การจดัซื้อกล้อง CCTV ที่ใช้ภายในสวนสาธารณะ ควรค านึงถงึคุณภาพในการใช้
งานดว้ย เนื่องจากพบวา่กลอ้งมคีุณภาพต ่า ภาพไมค่มชดั 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบผลการด าเนินการ
ตามแผนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 และแนวทางการก าจดัมลู
ฝอยดว้ย วธิทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื สรุปไดด้งันี้ 

แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 ก าหนด
เป้าหมาย              6 ดา้น ดงันี้ 

9. ผลการด าเนินการตามแผนการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 
2562 และแนวทางการก าจดัมูลฝอยด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน    

 



 
 

๑๗ 

1. ขยะมลูฝอยในชุมชนไดร้บัการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 
75 ของปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ภายในปี 2564 

2. ขยะมลูฝอยตกคา้งไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ รอ้ยละ 100 ของ
ปรมิาณขยะมลูฝอยตกคา้งของปี 2558 ภายในปี 2562 

3. ของเสยีอนัตรายชุมชนไดร้บัการรวบรวมและสง่ไปก าจดัถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ไมน้่อย
กวา่รอ้ยละ 30 ของปรมิาณของเสยีอนัตรายชุมชนทีเ่กดิขึน้ ภายในปี 2564 

4. มลูฝอยตดิเชือ้ไดร้บัการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  รอ้ยละ 100 ของปรมิาณ               
มลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่กดิขึน้ภายในปี 2563 

5. กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตรายเขา้สูร่ะบบการจดัการทีถู่กตอ้ง รอ้ยละ 100 ของปรมิาณ
กากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตรายทีเ่กดิขึน้ภายในปี 2563 

6. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายชุมชนทีต่น้ทาง 
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัว่ประเทศภายในปี 2564 

นโยบายและแผนการจดัการมูลฝอยของกรงุเทพมหานคร มดีงันี้ 
- นโยบายมหานครสเีขยีว “เพิม่ระบบจดัการขยะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่จดัเกบ็ ขน

ถ่าย จนถงึเปลีย่นขยะใหเ้ป็นพลงังานฟ้าดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยัและสะอาด”  
- แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ก าหนดใหล้ดปรมิาณขยะทีต่อ้งก าจดั รอ้ยละ 20        

ในปี 2575 และใชป้ระโยชน์จากขยะรอ้ยละ 50 ในปี 2575 
- แผนก าจดัมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2558 – 2578 ก าหนดใหเ้พิม่ระบบ

ก าจดัขยะโดยน ามาใชป้ระโยชน์ ลดการฝังกลบใหต้ ่ากวา่รอ้ยละ 50 
- แผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ก าหนดใหล้ด

ปรมิาณขยะมลูฝอย รอ้ยละ 7 ในปี 2562 (ลดลงรอ้ยละ 1 ต่อปี) และเพิม่ระบบก าจดัมลูฝอยโดยน ามาใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 30  ในปี 2562  

การเปลีย่นแปลงรปูแบบการก าจดัมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร เป้าหมาย : ปรมิาณขยะมลู
ฝอยทีถู่กก าจดัดว้ยเทคโนโลยกี าจดัขยะมลูฝอยเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์เพิม่ขึน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 30 (2,988 
ตนั/วนั) ของปรมิาณขยะมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ไดปี้ 2556 (9,963 ตนั/วนั) ในปี 2562 

แผนบริหารจดัการขยะมลูฝอยของกทม. พ.ศ. 2558 – 2562 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการขยะมลูฝอยทัว่ไปและขยะอนัตราย 

กลยทุธท์ี ่1 การลดและคดัแยกขยะ การใชป้ระโยชน์จากขยะของกทม. 
กลยทุธท์ี ่2 สง่เสรมิการคดัแยกขยะอนัตรายและมลูฝอยตดิเชือ้ออกจากขยะทัว่ไป 
กลยทุธท์ี ่3 พฒันากระบวนการเกบ็ขนขยะมลูฝอยใหป้ระสทิธภิาพเหมาะสมกบั

เทคโนโลยกี าจดัขยะมลูฝอย 
กลยทุธท์ี ่4 ใชเ้ทคโนโลยกี าจดัมลูฝอยทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่น าขยะกลบัมาใช้

ใหม่ใหม้ากทีส่ดุ 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งวนิยัและการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบของประชาชนและภาคสว่นที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการขยะมลูฝอย 



 
 

๑๘ 

กลยทุธท์ี ่1 การใชม้าตรการทางกฎหมาย ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้
ลกัลอบทิง้และก าจดัขยะมลูฝอย 

กลยทุธท์ี ่2 การใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตรใ์นการควบคุมปรมิาณขยะมลูฝอยไม่ให้
เพิม่ขึน้ เชน่ การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูฯ  

กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิการจดัการขยะมลูฝอยเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการอุปโภค
บรโิภคของประชาชน เช่น ใหส้ านกังานเขตเป็นศนูยเ์รยีนรูร้ะบบการคดัแยกขยะ ใหทุ้กหน่วยงานลดและคดั
แยกขยะอยา่งจรงิจงั ก าหนดจุดตัง้ถงัรองรบัมลูฝอยแยกประเภทคอื ขยะรไีซเคลิ ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย 
เป็นตน้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การบรูณาการกระบวนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 
กลยทุธท์ี ่1 การจดัท าแผนจดัการขยะมลูฝอยทีม่สีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นในสงัคม 
กลยทุธท์ี ่2 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย เชน่ ใช้

ระบบ GPS ตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพของรถเกบ็ขนมลูฝอย และปรบัเสน้ทางการเกบ็ขนฯ 
กลยทุธท์ี ่3 สรา้งความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นการบรหิารจดัการทัง้จาก

ภายในและภายนอก เชน่ ปรบัเสน้ทางการเกบ็ขนฯ ใหเ้หมาะสมกบัน ้าหนกับรรทุก และก าหนดวนัเวลาเกบ็
ขยะแยกประเภทในระบบ GIS 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเพิม่ศกัยภาพของกรุงเทพมหานครในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 
กลยทุธท์ี ่1 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรกทม. เกีย่วกบัการจดัการขยะมลู

ฝอย เชน่ เผยแพร่แผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยฯ ในเวบ็ไซต ์ประชมุส านกังานเขตในการน าแผนไปปฏบิตั ิ
และตดิตามผลการด าเนินการ การจดัซือ้จดัจา้งต่าง ๆ มกีารรบัฟังความคดิเหน็ในเวบ็ไซต ์

กลยทุธท์ี ่2 เสรมิสรา้งทศันคตเิพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคลากรกทม.ในการ
ปฏบิตังิาน เชน่ การจดัอบรมขา้ราชการและลกูจา้งสงักดัส านกัสิง่แวดลอ้ม ส านกังานเขต โครงการลดและคดั
แยกมลูฝอยในหน่วยงานสงักดักทม. 

กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานในการจดัการขยะมลูฝอยทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ เชน่ ร่วมมอืกบักรมควบคุมมลพษิ มลูนิธติ่าง ๆ มหาวทิยาลยั และบรษิทัหา้งรา้น 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การวจิยัและพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารจดัการขยะมลูฝอย 
กลยทุธท์ี ่1 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยัในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ

ขยะ  มลูฝอย เชน่ พฒันาตน้แบบการจดัการขยะในส านกังานเขตสวนหลวงและเขตจตุจกัร  
กลยทุธท์ี ่2 สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ                 

การจดัการขยะมลูฝอย เชน่ ศกึษาและพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารจดัการขยะในโรงเรยีน 6 แหง่ (6 กลุ่มเขต) 
ศกึษาและพฒันารปูแบบการจดัการขยะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ซึง่แผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานครไดก้ าหนดเป้าหมายในการเพิม่ระบบ
ก าจดัมลูฝอยโดยน ามาใชป้ระโยชน์ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 30 ในปี 2562 และก าหนดวธิกี าจดัขยะมลูฝอยใน
สดัสว่น ดงันี้ 

ปี 2558 ก าจดัโดยวธิฝัีงกลบ รอ้ยละ 89 หมกัท าปุ๋ ย รอ้ยละ 11 



 
 

๑๙ 

ปี 2568 ก าจดัโดยวธิฝัีงกลบ รอ้ยละ 72 หมกัท าปุ๋ ย รอ้ยละ 7 และน ากลบัมาเป็น
พลงังาน รอ้ยละ 11 

ปี 2578 ก าจดัโดยวธิฝัีงกลบ รอ้ยละ 52 หมกัท าปุ๋ ย รอ้ยละ 17 และน ากลบัมาเป็น
พลงังาน รอ้ยละ 31 

โดยในอนาคตมแีผนจะเพิม่ขนาดและจ านวนเตาเผามลูฝอยในศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม  
ขนาด 500 ตนั/วนั จ านวน 2 เตา และศนูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช ขนาด 500 ตนั/วนั จ านวน 2 เตา รวมทัง้มี
แผนจะน าเครือ่งบดอดัมลูฝอยเดมิทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยสายไหมมาใชป้ระโยชน์ทีศ่นูยค์ดัแยกขยะ 

 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. กรุงเทพมหานครตอ้งศกึษาวธิกีารคดัแยกขยะ และแนวทางการจ าหน่ายเพือ่น าเป็น
รายไดข้องกทม. อาจตอ้งออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ก าหนดใหข้ยะทีผ่า่นกระบวนการคดัแยกแลว้จะ
จ าหน่ายน าเป็นรายไดข้องกทม. เพือ่น าไปเป็นงบประมาณจดัการกบัขยะทีไ่ม่ไดค้ดัแยกและตอ้งจา้งเหมา
เอกชนก าจดั รวมทัง้วธิกีารลดตน้ทุนในการก าจดัขยะทัง้โดยวธิฝัีงกลบหรอืวธิเีผา โดยก าหนดเป็นแผนระยะ
ยาว 

2. เจา้หน้าทีส่ านกัสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
หรอื EIA จะตอ้งศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมความพรอ้มรองรบัภารกจิไว ้เนื่องจากจะมกีารกระจาย
อ านาจในเรือ่งดงักล่าวมาใหก้รุงเทพมหานคร  

4. ส านกัสิง่แวดลอ้มควรศกึษารายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัทีม่กีารศกึษาเรือ่งการ
จดัการมลูฝอยอนัตรายจากบา้นเรอืน รวมทัง้แนวทางตามกฎหมาย Recycling Laws เพือ่น ามาปรบัใชใ้นการ
ปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานครต่อไป 

5. กรุงเทพมหานครตอ้งเตรยีมความพรอ้มด าเนินการตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยอตัรา
คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยฯ ซึง่มผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ซึง่กรุงเทพมหานครตอ้ง
ออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป โดยพจิารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ไมจ่ าเป็นตอ้ง
ก าหนดอตัราสงูสุดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

6. ควรใชง้านศนูยข์นถ่ายมลูฝอยยอ่ยรชัวภิาใหเ้ตม็ศกัยภาพ จะชว่ยลดน ้าหนกัขยะทีต่อ้ง
น า             ไปก าจดัและท าใหก้ารเผาไหมข้องเตาเผามลูฝอยสมบรูณ์มากขึน้ เป็นการชว่ยเพิม่ศกัยภาพของ
การก าจดัดว้ยวธิกีารเผาอกีทางหนึ่ง  

7. ควรพจิารณาจดัหาสถานทีก่่อสรา้งสถานีขนถ่ายมลูฝอยยอ่ยเพิม่เตมิใหท้ัว่พืน้ทีก่ทม.  
หากไม่มทีีด่นิของกรงุเทพมหานคร จ าเป็นตอ้งพจิารณาซือ้ทีด่นิเอกชน เป็นการวางแผนในระยะยาวเพือ่ป้องกนั
ขอ้พพิาท             ทีอ่าจเกดิขึน้กบัประชาชนทีอ่าศยับรเิวณใกลเ้คยีง 
 
 

 
 

10. แนวทางการอนุญาตก่อสร้างอาคารและการก าหนดสดัส่วนพืน้ท่ีสีเขียวในอาคารชุดพกั
อาศยั 

และอาคารประเภทต่าง ๆ 



 
 

๒๐ 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัผงัเมอืง ส านกัการโยธา และส านกั
สิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบแนวทางการอนุญาตก่อสรา้งอาคารและการก าหนดสดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวในอาคารชุดพกั
อาศยัและอาคารประเภทต่าง ๆ สรุปไดด้งันี้ 

ตามกฎหมายผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร ไดก้ าหนดการใชป้ระโยชน์พืน้ที ่ใน
กรุงเทพมหานครไวเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ซึง่ไดก้ าหนดอตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมตอ่พืน้ทีด่นิ (FAR) และก าหนด
ก าหนดอตัราสว่นของทีว่า่งต่อพืน้ทีอ่าคารรวม (OSR) ซึง่สดัสว่นทกี าหนด FAR และ OSR จะเปลีย่นแปลง
สดัสว่นแตกต่างกนัตามการก าหนด การใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่ระเภทต่าง ๆ อาท ิเขตสสีม้ เขตสแีดง เขตสมีว่ง เขตสี
เขยีว เป็นตน้ และในกฎหมายผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครไดม้กีารก าหนดสดัสว่นพืน้ทีท่ีน่ ้าซมึผ่านไดต้่อพืน้ที่
วา่ง (OSR) ซึง่จะมอีงคป์ระกอบหลกัคอืตอ้งม ี         ไมย้นืตน้จงึจะครบองคป์ระกอบของพืน้สเีขยีว โดยใชก้บั
อาคารทุกประเภท และส านกัผงัเมอืงจะเน้นการชกัชวนภาคเอกชนใหเ้อาใจใสส่ิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่ ี
เขยีวในพืน้ทีใ่หม้ากขึน้ โดยพจิารณาสดัสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิ (FAR) ในเชงิโบนสั เพือ่ตอบแทน
ใหก้บัอาคารเอกชนทีใ่หค้วามรว่มมอืจดัท าสวนหยอ่มหน้าอาคารหรอืประโยชน์สาธารณะใหป้ระชาชนทัว่ไปได้
ใชป้ระโยชน์ โดยจะไดร้บั FAR เพิม่หรอืให ้FAR เพิม่เป็นพเิศษส าหรบัอาคารทีเ่ป็นอาคารประหยดัพลงังาน
ตามเกณฑท์ีม่ลูนิธอิาคารเขยีวไทยก าหนดไว ้เพือ่ใหภ้าคเอกชนใสใ่จดา้นสิง่แวดลอ้มใหม้ากขึน้ 

หากเป็นอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะก าหนดก าหนดสดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวไวแ้ตกต่างกนั
ตามประเภทโครงการ เช่น อาคารพกัอาศยัรวม อาคารชุด แต่ทุกโครงการทีต่อ้งจดัท ารายงาน EIA จะถูก
บงัคบัใหม้ ีพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด ซึง่จะตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้นทัง้จ านวนและขนาดของตน้ไมใ้นพืน้ทีส่เีขยีว
ตามทีก่ฎหมายก าหนด และเจา้หน้าทีจ่ะตรวจสอบก่อนออกใบรบัรองการใชอ้าคาร แต่หลงัจากนัน้ อาจไม่
สามารถตดิตามตรวจสอบไดต้ลอด บางครัง้อาจมปัีญหาตน้ไมแ้หง้ตายหรอืมกีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์
พืน้ทีบ่า้ง ในกรณ ี เป็นบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ทีไ่ม่มพีืน้ทีเ่พยีงพอทีจ่ะจดัท าพืน้ทีส่เีขยีว กรุงเทพมหานคร มี
หน้าทีต่อ้งจดัพืน้ทีส่เีขยีวไวใ้หบ้รกิาร 

การขออนุญาตก่อสรา้งโบราณสถาน วดัวาอาราม หรอือาคารต่างๆ ทีใ่ชเ้พือ่การศาสนา ซึง่
มกีฎหมายควบคุมการก่อสรา้งไวแ้ลว้โดยเฉพาะ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารก าหนดไวว้า่ไดร้บัการยกเวน้
ไม่ตอ้ง     ขออนุญาต โดยก าหนดใหร้ปูแบบอาคารเป็นไปตามหลกัหลกัศาสนาทีม่กี าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
เวน้แต่เมรุเผาศพ ทีต่อ้งตรวจสอบความปลอดภยัและมาตรฐานดา้นมลภาวะ   

 
 
 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. กรุงเทพมหานครควรก าหนดใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวหรอืสวนสาธารณะในการก่อสรา้งอาคารต่าง 

ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด หากไม่ด าเนินการหรอืไม่มพีืน้ทีเ่พยีง เจา้ของอาคารอาจจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม
รายปีใหก้บักรุงเทพมหานครเพือ่น าไปจดัสรา้งสวนสาธารณะใหเ้พยีงพอกบัอตัราสว่นของจ านวนประชากรใน
พืน้ที ่



 
 

๒๑ 

2. ส านกัสิง่แวดลอ้มควรมาตรการในการตรวจสอบตดิตามพืน้ทีส่เีขยีวภายในอาคารชุดใน
พืน้ทีเ่ขตต่าง ๆ ซึง่ปัจจุบนัมอบหมายภารกจิใหส้ านกังานเขตรบัผดิชอบ อาจท าใหเ้กดิช่องวา่งในการตดิตาม
และบงัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพ เพราะส านกังานเขตมภีารกจิหลายดา้นอยูแ่ลว้ ควรหารอืในการ
ประชุมรว่มระหวา่งส านกัและส านกังานเขตเพือ่พจิารณาแนวทางการท างานทีเ่หมาะสม 

3. การตรวจสอบตดิตามใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวในอาคารพกัอาศยัรวมใหค้งสภาพอยา่งยัง่ยนืเป็น
เรือ่งส าคญั ตอ้งมกีารดแูลตรวจสอบอยา่งต่อเนื่อง ส านกัการโยธาควรประสานส านกังานเขตพืน้ทีช่ว่ย
ตรวจสอบเนื่องจากมเีจา้หน้าทีใ่นสงักดัปฏบิตังิานในพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้  

 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบความคบืหน้าการ    
ยกรา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมก าจดัมลูฝอยของกรุงเทมหานครใหเ้ป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนงัสอืรบัรองการแจง้และการใหบ้รกิารในการ
จดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2559  สรุปไดด้งันี้ 

การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่งค่าธรรมเนียมการเกบ็และขน
สิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 และขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่
2)     พ.ศ. 2548 ส าหรบับา้นเรอืนทีม่มีลูฝอยไมเ่กนิวนัละ 20 ลติร จดัเกบ็ 20 บาท/เดอืน ส าหรบับา้นเรอืนทีม่ี
มลูฝอยเกนิ 20 ลติรแต่ไม่เกนิ 500 ลติร คดิคา่ธรรมเนียม 80 บาท/เดอืน  สถานทีท่ีม่ลูฝอยเกนิ 500 ลติร – 1 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั คดิคา่ธรรมเนียม 2,000 บาท/เดอืน และสถานทีท่ีม่มีลูฝอยเกนิ 1 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ทุก ๆ 
1 ลกูบาศกเ์มตร หรอืเศษของลกูบาศกเ์มตร จดัเกบ็ 2,000 บาท   

รปูแบบการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอยในปัจจุบนั ม ี2 วธิ ีคอื 
1. มอบหมายใหล้กูจา้งต าแหน่งใด ๆ ในฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ส านกังานเขต ท าหน้าทีจ่ดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยโดยเฉพาะ 
2. มอบหมายใหล้กูจา้งฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เชน่ คนงานเกบ็ขนมลู

ฝอย พนกังานขบัรถยนตเ์กบ็ขนมลูฝอย เป็นตน้ เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยอีกหน้าที่หนึ่ง 
เนื่องจากรู้เส้นทางและพื้นทีท่ี่จะต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอย่างดี 

กฎกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนงัสอืรบัรองการแจง้
และการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม ไวด้งันี้ 

กรณมีลูฝอยทัว่ไป ไม่เกนิวนัละ 20 ลติร  
- คา่เกบ็ขนมลูฝอยทัว่ไป หน่วยละ 65 บาท/เดอืน (เศษทีไ่ม่เกนิ 10 ลติร คดิเป็นครึง่หน่วย 

เศษทีเ่กนิ 10 ลติร คดิเป็น 1 หน่วย) 
- คา่ก าจดัมลูฝอยทัว่ไป หน่วยละ 155 บาท/เดอืน (เศษทีไ่ม่เกนิ 10 ลติร ใหค้ดิเป็นครึง่

หน่วย เศษทีเ่กนิ 10 ลติร คดิเป็น 1 หน่วย) 
 

11. การเตรียมการยกร่างข้อบญัญติักรงุเทพมหานครเก่ียวกบัการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมก าจดั
มูลฝอย 

ของกรงุเทมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด  
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กรณีสิง่ปฏกิลู 1 ลกูบาศกเ์มตร 
- คา่เกบ็ขนสิง่ปฏกิลู 500 บาท (เศษไมเ่กนิครึง่ลกูบาศกเ์มตร เป็นเงนิ 250 บาท เศษเกนิ

ครึง่ลกูบาศกเ์มตร คดิเทา่กบั 1 ลกูบาศกเ์มตร) 
- คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู 600 บาท (เศษไม่เกนิครึง่ลกูบาศกเ์มตร เป็นเงนิ 300 บาท เศษเกนิ

ครึง่ลกูบาศกเ์มตร คดิเทา่กบั 1 ลกูบาศกเ์มตร) 
แนวทางการด าเนินการตามภารกจิของกรุงเทพมหานครเพือ่รองรบักฎกระทรวง  
- ตัง้คณะกรรมการเพือ่ศกึษารายละเอยีดการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมทีเ่หมาะสม (ขณะนี้

อยูร่ะหวา่งจดัท าร่างค าสัง่กรุงเทพมหานคร เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการศกึษาและก าหนดแนวทางการจดัเกบ็
คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย) 

- ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางในการด าเนินงาน 
- เสนอร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการ

จดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย 
- สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
- อบรมสมัมนาใหค้วามรูแ้กเ่จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
- สมัมนาใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ธรรมเนียมใหมท่ีต่อ้งช าระ 
- ประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

และอตัราค่าธรรมเนียมใหม ่
 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. กรุงเทพมหานครจะตอ้งพจิารณาแกไ้ขขอ้บญัญตัเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวง

ก าหนดคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนงัสอืรบัรองการแจง้และการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอื
มลูฝอย พ.ศ. 2559 ส าหรบัการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม อาจจะก าหนดใหอ้ตัราเพิม่ขึน้เป็นขัน้บนัได โดย
แบ่งเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม รวมทัง้วธิกีารจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ก าหนด
บทลงโทษเป็นเงนิเพิม่ส าหรบัผูท้ีไ่ม่ช าระหรอืคา้งช าระคา่ธรรมเนียม 

2. ควรมมีาตรการกระตุน้และจงูใจประชาชนในการช าระคา่ธรรมเนยีม เช่น  มสีว่นลด
ส าหรบั          ผูท้ีช่ าระเป็นรายปี หรอื 6 เดอืน และควรรวมยอดเงนิภาษแีละค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทไว้
ในใบแจง้หนี้ใบเดยีว เพือ่สะดวกและลดคา่ใชจ้่ายในการช าระทีเ่คาน์เตอรธ์นาคารของประชาชน และควรมี
ทางเลอืกส าหรบัประชาชนในการช าระคา่ธรรมเนยีมใหห้ลากหลายชอ่งทาง เชน่ ธนาคารทีเ่ป็นเครอืขา่ย หรอื 
จุดใหบ้รกิารเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิใน           รา้นสะดวกซือ้ เป็นตน้ 

3. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม ก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบ ควบคุมและกวดขนัการท างานของเจา้หน้าทีใ่หเ้ขม้งวดและจรงิจงั  

4. ฐานขอ้มลูผูเ้สยีคา่ธรรมเนียมตอ้งเป็นปัจจุบนัและถกูตอ้งครบถว้น สามารถตรวจสอบได้
วา่รายใดช าระคา่ธรรมเนยีมแลว้ รายใดยงัคา้งช าระ ตอ้งน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยใหก้ารท างานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และก าหนดตวัชีว้ดัในการประเมนิการท างานของใหช้ดัเจน 



 
 

๒๓ 

5. ก าหนดพจิารณามอบหมายภารกจิการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ใหฝ่้ายรายได ้
ส านกังานเขตรบัผดิชอบ เนื่องจากเป็นสว่นราชการทีม่หีน้าทีใ่นการจดัเกบ็รายไดข้องกกรุงเทพมหานคร และ
จะตอ้งปรบัปรุงฐานขอ้มลูผูเ้สยีภาษใีหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 
 

 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัสิง่แวดลอ้ม ส านกัการระบายน ้า ส านกั
การจราจรและขนสง่ ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่ว และส านกังานเขตคลองสามวา เพือ่รบัทราบแนว
ทางการพฒันาและการบรหิารจดัการสวนวารภีริมย ์เขตคลองสามวาและแผนงานพฒันาใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่น
ทีส่ าคญัในอนาคต สรุปไดด้งันี้ 

สวนวารภีริมยม์พีืน้ทีท่ ัง้หมดรวม 121 ไร ่3 งาน 38 ตารางวา เดมิเรยีกวา่บงึมะขามเทศ
และ บงึสะแกงามสามเดอืน อยูใ่นซอยประชารว่มใจ 47 ถนนประชารว่มใจ เขตคลองสามวา ใชพ้ืน้ทีเ่ป็นแกม้
ลงิรบัน ้าของกรุงเทพมหานครในฝัง่ตะวนัออก ต่อมากรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการเพิม่เตมิโดยปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์และจดัท าเสน้ทางจกัรยาน ทางเดนิ – วิง่ รอบบงึมะขามเทศและบงึสะแกงามสามเดอืน และยงัคงใชเ้ป็น
แกม้ลงิรบัน ้าเชน่เดมิดว้ย ทัง้นี้ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมทางน ้า ลานจอดรถ ปลกูตน้ไมโ้ดยรอบพืน้ที ่เพือ่เฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ในโอกาสทีท่รงเจรญิพระชนมพรรษา 82 พรรษา เมือ่วนัที ่12 
สงิหาคม 2557 และเปิดใหป้ระชาชนเขา้มาใชบ้รกิาร สวนวารภีริมยจ์งึเป็นสวนสาธารณะแหง่ใหม่ของคน
กทม. เป็นสถานทีส่ าหรบัพกัผอ่นหยอ่นใจ ชืน่ชมธรรมชาตแิละออกก าลงักาย ช่วยเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติให้
ดยีิง่ขึน้  เสน้ทางจกัรยานทางเดนิ-วิง่โดยรอบสวน รอบใหญ่มรีะยะทาง 4.3 ก.ม. รอบเลก็มรีะยะทาง 2.6 ก.ม. 
เปิดใหบ้รกิารแก่ประชาชนทุกวนั              ตัง้แต่เวลา 05.00 – 18.00 น. วนัธรรมดามผีูใ้ชบ้รกิารประมาณ 
700 คน วนัเสาร ์อาทติย ์มปีระมาณ                    1,500 – 2,000 บาท นอกจากนี้ไดอ้อกแบบและจดัท า
เสน้ทางแอดเวนเจอรส์ าหรบัจกัรยานบเีอม็เอก็ซ ์ซึง่เป็นสนามแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร มเีสน้ทาง
จกัรยานเสอืภูเขาแบบครอสคนัทร ีรอบ ๆ พืน้ทีแ่อดเวนเจอร ์รอบละประมาณ 1.5 – 2.0 กโิลเมตร มกีาร
ใหบ้รกิารกฬีาทางน ้าในบงึมะขามเทศ ซึง่อนาคตจะเปิดเป็นศนูยก์ฬีาแห่งใหมข่องกรุงเทพมหานคร และ
ประยกุตล์านอเนกประสงคด์า้นหน้าอาคารกฬีาทางน ้าใหเ้ป็นลานฝึกจกัรยานทรงตวัส าหรบัเดก็อาย ุ3 – 6 ปี 
และภายในสวนวารภีริมยม์ลีานส าหรบัเตน้แอโรบคิ ซึง่มปีระชาชนมาใชบ้รกิารในชว่งเยน็ทุกวนั 

สวนวารภีริมยม์หีน่วยงานของกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานรว่มกนัดแูลพืน้ที ่ดงันี้ 
1. ส านกังานเขตคลองสามวา ดแูลพืน้ทีแ่ละทางสาธารณะทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่วนวารภีริมย ์และ

ดแูลปรบัปรุงภูมทิศัน์ทางเขา้สวน ซอยประชารว่มใจ 47  
2. ส านกัสิง่แวดลอ้ม ปลกูตน้ไมป้รบัปรุงภูมทิศัน์ และดแูลตน้ไมใ้นพืน้ทีส่วนวารภีริมย ์(ไม้

ยนืตน้ ไมป้ระดบั และไมน้ ้า) ด าเนินการจา้งเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัจากองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่าน
ศกึ ผลดักลางวนั 14 นาย ผลดักลางคนื 6 นาย รวม 20 นาย ดแูลรบัผดิชอบมาเปิด – ปิดสวน 

3. ส านกัการระบายน ้า ดแูลพืน้ทีบ่งึและบรเิวณรอบบงึมะขามเทศและบงึสะแกงามสาม
เดอืน และไฟฟ้าสอ่งสวา่งรอบพืน้ทีส่วนทัง้หมด 

12. แนวทางการพฒันาและการบริหารจดัการสวนวารีภิรมย ์และแผนงานพฒันาในอนาคต  



 
 

๒๔ 

4. ส านกัการจราจรและขนสง่ ดแูลการตเีสน้จราจร ลานจอดรถ และตดิตัง้กลอ้ง CCTV 
5. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ดแูลศูนยก์ฬีาวารภีริมย ์(สนามจกัรยานวบิาก) 

และการจดักจิกรรมกฬีาทางน ้า  
กรุงเทพมหานครก าหนดสรา้งอาคารคลบัเฮา้ส ์สวนวารภีริมย ์เพือ่ใชเ้ป็นอาคารใหบ้รกิาร

ประชาชน บรเิวณขา้งอาคารสขุาชัว่คราวเดมิซึง่จะยา้ยไปอกีมุมหนึ่งของสวนแทน โดยด าเนินการออกแบบ
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นอาคาร สงู 1 ชัน้ ออกแบบอาคารใหม้ลีกัษณะกระจายตวัออกเป็นกลุม่อาคารหลาย
หลงัเชือ่มต่อกนัดว้ยทางเดนิ พืน้ทีใ่ชส้อยประกอบดว้ยส านกังาน หอ้งสุขาและหอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้หญงิและชาย 
หอ้งสุขาผูพ้กิารและผูส้งูอาย ุศาลาชมววิ หอ้งอเนกประสงค ์ทางเทา้ ทางเดนิและบนัได งบประมาณรวม 
12,800,000 บาท ขณะนี้อยูร่ะหวา่งขอจดัสรรงบประมาณ 

  
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. กรุงเทพมหานคร ควรพจิารณามอบหมายหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในการดแูลสวนวารี

ภริมยใ์หช้ดัเจน เพือ่รบัผดิชอบประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเสนอขอจดัสรรงบประมาณส าหรบัดแูล
บ ารุงรกัษา 

2. กรณีเอกชนมาขอใชส้ถานทีภ่ายในสวนเพือ่จดักจิกรรมต่าง ๆ ขอใหห้นงัสอืขออนุญาต
ถูกตอ้งตามระเบยีบ ขอใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลใหร้อบคอบ รวมทัง้กรณีมกีารพฒันาหรอืจดักจิกรรมใด 
ๆ ในพืน้ทีเ่ขต ขอใหแ้จง้ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีท่ราบดว้ย 

3. การจดัการทีด่นิในบรเิวณโดยรอบของสวนวารภีริมย ์อาจส ารวจและเจรจากบัเจา้ของทีด่นิ
แปลงอื่น ๆ ทีม่อียูท่ ัง้หมดวา่ประสงคจ์ะยกใหเ้ป็นทีส่าธารณะเพิม่เตมิหรอืไม่ เพือ่ใหก้ารก าหนดแผนพฒันาสวน
ในอนาคตในภาพรวมมปีระสทิธภิาพและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

4. กรุงเทพมหานครมแีผนทีจ่ะพฒันาพืน้ทีส่วนวารภีริมยอ์ย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมทีีด่นิ
ของเอกชนกัน้กลางระหวา่งบงึดงักล่าว จงึควรศกึษาและตรวจสอบวา่สามารถน างบประมาณของราชการ
พฒันาบรเิวณโดยรอบสวนไดโ้ดยไมข่ดักฎหมายหรอืระเบยีบของทางราชการ 
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารสำนกัสิง่แวดลอ้ม เพ่ือขอรบัทราบความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรายการท่ียงัไม่สามารถเบิกจา่ยได้ตาม
เป้าหมาย        และความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559   เมือ่วนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2559  
ณ ห้องประชมุสำนกัสิง่แวดลอ้ม  

 



 
 

๒๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการฯ ประชมุร่วมกบั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั และ
ผูเ้ก่ียวข้องเพ่ือขอรบัทราบแนวทางการด าเนินการจดัการขยะมลูฝอย ระบบการ
บ าบดัน ้าเสียและน าน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดักลบัมาใช้ประโยชน์ภายในนิคม



 
 

๒๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

๒๘ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประชมุร่วมกบั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั และ
ผูเ้ก่ียวข้องเพ่ือขอรบัทราบแนวทางการด าเนินการจดัการขยะมลูฝอย ระบบการ
บ าบดัน ้าเสียและน าน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดักลบัมาใช้ประโยชน์ภายในนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร 
จ.ชลบุรี เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2558 
 

 



 
 

๒๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นทีร่ว่มกบัสำนกัสิง่แวดลอ้มเพื่อรบัทราบแผนการด าเนินงาน 
ของสถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวิภา และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินโครงการ 
เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2559  ณ สถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวิภา  เขตจตจุกัร 

 
 



 
 

๓๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นทีร่ว่มกบัสำนกัสิง่แวดลอ้มเพื่อรบัทราบแผนการด าเนินงาน 
ของสถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวิภา และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินโครงการ 
เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2559  ณ สถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวิภา  เขตจตจุกัร 

 
 



 
 

๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ได้ประชมุรว่มกับผูแ้ทนสำนกัการโยธา สำนกัการจราจรและขนสง่  สำนักงานเขต
คลองเตย สำนกังานเขตปทมุวัน และสำนักงานเขตบางรกั เพื่อขอรบัทราบหลกัเกณฑ ์
การอนุญาตติดตัง้ป้ายโฆษณา และการจดัระเบยีบป้ายโฆษณา เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม ๒๕๕
9  
ณ ห้องประชุม 3 สภากรงุเทพมหานคร 

 
 
 



 
 

๓๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประชมุและลงพื้นทีร่่วมกับผู้บรหิารสำนักสิ่งแวดลอ้ม และผูบ้ริหารบริษทั  
ซีแอนดจี์ เอน็ไวรอนเมนทอล โปรเทคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือขอรบัทราบความ
คืบหน้า 
การด าเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอย ขนาด 300 ตนัต่อวนั แนวทางการ
บริหาร 
จดัการ เมื่อวันที ่เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ณ ศนูยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม เขตหนอง
แขม 
 



 
 

๓๓ 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประชมุและลงพืน้ทีร่่วมกับผู้บรหิารสำนักสิ่งแวดลอ้ม และผูบ้ริหารบริษทั  
ซีแอนดจี์ เอน็ไวรอนเมนทอล โปรเทคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือขอรบัทราบความ
คืบหน้า 
การด าเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอย ขนาด 300 ตนัต่อวนั แนวทางการ
บริหาร 
จดัการ เมื่อวันที ่เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ณ ศนูยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม เขตหนอง
แขม 
 



 
 

๓๔ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารสำนกัสิง่แวดลอ้ม และหัวหน้าสวนสาธารณะ 
ของกรงุเทพมหานคร เพือ่ขอรบัทราบแนวทางการพัฒนา ปรับปรงุสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร 

เมื่อวันที ่15 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้งประชุมสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์ฯ เขตจตุจักร 
 



 
 

๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


