
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มในคราว
ประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัที ่ 4 (ครัง้ที ่ 1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพธุที ่ 5 
ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน  ดงันี้ 

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

 
ผูช่้วยเลขานุการ 

1. นางสาวทพิยช์นม ์   เต่าทอง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปิยนุช  สทิธศิร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาศึกษางานด้านการรกัษาความสะอาด
และส่ิงแวดล้อม ดงัน้ี 
 1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมูลฝอยและการรกัษาความสะอาด มี
หน้าที่พจิารณาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลตัง้แต่แหล่งก าเนิด 
จนถงึการก าจดัอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม 
และการพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาค
สว่นในการลดและคดัแยกมลูฝอย โดยม ีพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 
 2. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการสวนสาธารณะและพื้นที่สเีขยีว มี
หน้าที่พจิารณาแนวทางการวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวในกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ ทัง้ใน
รปูแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนแนวตัง้ และสวนถนน การพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพิม่การเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่เีขยีวของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่าง
เหมาะสม โดยม ีนายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 



 
 

๒ 

 
 
 
 
 
 

สรปุผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมร่วมกบัส านักสิง่แวดลอ้ม 

และผูแ้ทนหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง คอื กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารอืแนว
ทางการปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นแนวทางเดยีวกนั และได้มกีารประชุม
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมก าจดัมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้แผนการเตรยีมความพรอ้มรองรบั
ภารกจิตามกฎหมายดงักล่าว สรุปไดด้งันี้ 

กรุงเทพมหานครได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณายกร่างขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรกัษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยมีหน้าที่ศึกษา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกู ลและมูลฝอยให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั           ยกร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัเกบ็
คา่ธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย  

คณะกรรมการพจิารณายกร่างฯ จะพจิารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคดั
แยก เกบ็ขน ก าจดัมลูฝอย และการหาประโยชน์จากมลูฝอย และร่างกฎกระทรวงมหาดไทย/กฎกระทรวง
สาธารณสุข       ที่เกี่ยวขอ้ง แล้วจงึเสนอคณะกรรมการพจิารณากฎหมายตามกลุ่มภารกจิ (ด้านการ
ปกครอง สิง่แวดล้อม     และป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) และเสนอผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร
เหน็ชอบ จากนัน้ เสนอสภากรุงเทพมหานครพจิารณา เมือ่สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบแลว้ จงึสง่เรือ่ง
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา   เพือ่บงัคบัใชต้่อไป 

ในปัจจุบนัคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการมลูฝอยต่อหลงัคาเรอืน เป็นเงนิ 226 บาท/เดอืน 
สว่นคา่ธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ไดจ้รงิคอื 20 บาท/เดอืน และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการมลูฝอยทัง้หมดต่อ
ปี เป็นเงนิ 6,985 ล้านบาท แต่ค่าธรรมเนียมจดัเก็บได้เพียงปีละ 496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1           
ของค่าใชจ้่ายทีม่อียูจ่รงิ 

ประเดน็การพจิารณาก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม 

1. ติดตามความคืบหน้าการยกร่างข้อบญัญติักรงุเทพมหานครเก่ียวกบัการจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียม         ก าจดัมูลฝอย รวมทัง้แผนการเตรียมความพร้อมรองรบัภารกิจตาม

กฎหมายดงักล่าว 



 
 

๓ 

1. กฎกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2545 ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมเฉพาะคา่เกบ็ขนมลูฝอย 
เป็นเพดานขัน้สงู 

2. กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นเพดานขัน้สูงใน               
2 รายการ คอื ค่าเก็บขนมูลฝอย ไม่เกนิ 65 บาท/เดอืน และค่าก าจดัมูลฝอยไม่เกนิ 155 บาท/เดอืน 
โดยรายการค่าเก็บขนที่ก าหนดไว้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จรงิของกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ค่าก าจดั
ก าหนดไว ้สงูกวา่คา่ใชจ้่ายทีแ่ทจ้รงิของ กทม. 

3. กรุงเทพมหานครต้องก าหนดค่าเก็บขนไม่เกินเพดานตามที่ก าหนด แม้ว่าจะต ่ากว่า
คา่ใชจ้่าย   ทีแ่ทจ้รงิ สว่นคา่ก าจดัสามารถก าหนดไดค้รอบคลุมตน้ทุนคา่ใชจ้่าย 

4. อาจเสนอคณะกรรมการสาธารณส ุขพ จิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพื ่อ เสนอ
คณะรฐัมนตรพีิจารณาอนุมัติให้กรุงเทพมหานครก าหนดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของ
กรุงเทพมหานคร ซึง่มอีตัราสงูกวา่ทีก่ฎกระทรวงก าหนด 

 
เปรยีบเทยีบอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการมลูฝอยกบัแนวทางการก าหนดอตัรา

คา่ธรรมเนียมของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
รายการ กฎกระทรวง

สาธารณสุข 
รา่งกฎกระทรวง

มหาดไทย 
แนวทางก าหนด
ขอ้บญัญตักิทม. 

ตน้ทุนการจดัการ 
มลูฝอยของ กทม. 

เพดาน ขัน้ต ่า ขัน้สงู เพดาน 
คา่เกบ็ขนมลูฝอย 
(บาท/เดอืน) 

65 60 102 65 128 

คา่ก าจดัมลูฝอย 
(บาท/เดอืน) 

155 40 70 70 98 

รวมคา่เกบ็ขนและ 
ก าจดัมลูฝอย 
(บาท/เดอืน) 

220 100 172 135 226 

เมื่อเปรยีบเทยีบสดัส่วนอตัราค่าธรรมเนียมทีจ่ะจดัเกบ็ตามแนวทางทีก่ าหนดกบัต้นทุน
การด าเนินการจรงิ ส าหรบับา้นเรอืนทีผ่ลติมลูฝอยไม่เกนิ 20 ลติร/วนั หรอื 120 กิโลกรมั/เดอืน แยกเป็น
คา่            เกบ็ขน คา่ก าจดั และคา่ธรรมเนียมรวมทัง้หมด สรุปไดด้งันี้  

- ค่าเกบ็ขนมูลฝอย ตน้ทุน 128 บาท/เดอืน แนวทางทีจ่ะจดัเกบ็ 65 บาท/เดอืน คดิเป็น 
51% ของตน้ทุน  

- คา่ก าจดัมลูฝอย ตน้ทุน 98 บาท/เดอืน แนวทางทีจ่ะจดัเกบ็ 70 บาท/เดอืน คดิเป็น 72% 
ของตน้ทุน 

- รวมค่าเกบ็ขนและค่าก าจดัมลูฝอย ตน้ทุน 226 บาท/เดอืน แนวทางทีจ่ะจดัเกบ็                 
135 บาท/เดอืน คดิเป็น 59% ของตน้ทุน 

แนวคดิปรบัค่าธรรมเนียมใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงสาธารณสุขและร่างกฎกระทรวง
มหาดไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 



 
 

๔ 

ระยะที่ 1 (ปีที่ 1 – 5) คดิค่าเก็บขน 40 บาท/เดือน ค่าก าจดั 40 บาท/เดือน รวมเป็น    
80 บาท/เดอืน (ประมาณการค่าธรรมเนียมที่จะจดัเกบ็ได้ เป็นเงนิ 1,984 ล้านบาท /เดอืน สูงจากเดมิ 4 
เทา่) 

ระยะที่ 2 (ปีที่ 6 - 10) คดิค่าเก็บขน 50 บาท/เดอืน ค่าก าจดั 60 บาท/เดอืน รวมเป็น   
110 บาท/เดอืน (ประมาณการค่าธรรมเนียมที่จะจดัเก็บได้เป็นเงนิ 2,729 ล้านบาท/เดอืน สูงจากเดมิ 5.5 
เทา่) 

ระยะที ่3 (ปีที ่11 เป็นตน้ไป) คดิคา่เกบ็ขน 65 บาท/เดอืน ค่าก าจดั 70 บาท/เดอืน รวมเป็น 
135 บาท/เดอืน (ประมาณการคา่ธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ไดเ้ป็นเงนิ 3,348 ลา้นบาท สงูจากเดมิ 6.75 เทา่) 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่

2) พ.ศ. 2560 ก าหนดใหท้้องถิน่สามารถน ามูลฝอยทีจ่ดัเกบ็ไดไ้ปบรหิารจดัการได ้ทัง้ด าเนินการเองหรอื
มอบหมายให้เอกชนด าเนินการ หากกรุงเทพมหานครด าเนินการในส่วนนี้ได้จะสามารถน ามาลด
คา่ใชจ้่ายในการจดัการขยะมลูฝอยได ้ซึง่กรุงเทพมหานครควรเรง่รดัด าเนินการอย่างจรงิจงั 

2. ตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/3 ไดก้ าหนดใหท้อ้งถิน่ออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์       
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรเร่งรดัด าเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและจะช่วยลดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างวินัยให้กับ
ประชาชนทีจ่ะช่วยคดัแยกหรอืลดปรมิาณมลูฝอยและลดภาระในการจดัการมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร
อกีทางหนึ่ง 

3. ในกระบวนการสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนควรใชแ้นวทางการท าความเขา้ใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และความจ าเป็นที่จะต้องปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมจดัการขยะมลูฝอย บทบญัญตัขิองกฎหมาย รวมทัง้ความรบัผดิชอบของภาคประชาชนทีม่ี
ต่อสงัคมสว่นรวม 

4. กรุงเทพมหานครควรเรง่รดัออกระเบยีบเกีย่วกบัการอนุญาตใหก้บัผูป้ระกอบการรบัเกบ็
ขน ก าจดั หรอืประโยชน์จากสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอย หากไม่ด าเนินการออกระเบยีบใหถู้กต้องจะเป็นการ
ตดัโอกาสภาคเอกชนทีจ่ะเขา้มาด าเนินการ และอาจเป็นการไม่ด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม  

ส านักการคลงั และผูแ้ทนหน่วยงานภายนอก เช่น กรมสรรพากร และกรมป่าไม ้เพื่อหารอืแนวทางการใช้
มาตรการลดหย่อนภาษอีื่น ๆ เพือ่จงูใจผูป้ระกอบการและประชาชนใหร้่วมมอืในการเพิม่และดูแลพืน้ทีส่ ี
เขยีว         ในกรุงเทพมหานครอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื สรุปไดด้งันี้ 

2. รบัทราบนโยบายและแนวทางการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือจงูใจให้ภาคเอกชนร่วมมือ 
ในการเพ่ิมและดแูลพืน้ท่ีสีเขียวในกรงุเทพมหานคร  



 
 

๕ 

ตามมาตรฐานพืน้ทีส่เีขยีวทีอ่งคก์ารอนามยัโลกก าหนดสดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวต่อจ านวน
ประชากรคอื 9 ตารางเมตร/คน แต่ปัจจุบนัสดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวของกรุงเทพมหานครคอื 6 ตารางเมตร/คน 
ซึง่ยงัต ่ากวา่มาตรฐานทีอ่งคก์ารอนามยัโลกก าหนด  กรุงเทพมหานครก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการเพิม่
สวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีวมาตลอด เป็นภาระดา้นคา่ใชจ้่ายในการดแูลรกัษา การขอความรว่มมอืจาก
ประชาชนและภาคเอกชนในเรือ่งนี้ จะตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหภ้าคเอกชนและประชาชนรว่มปลกูตน้ไมแ้ละ
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว รปูแบบการใหภ้าคเอกชนมสีว่นรว่มในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว อาจท าไดห้ลายรปูแบบ 
ตวัอยา่งเชน่ 

1. ใหเ้อกชนมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาสวนสาธารณะหรอืพืน้ทีส่เีขยีวในทีส่าธารณะ 
โดยมขีอ้ตกลงมอบพืน้ทีส่วนหยอ่มขนาดเลก็หรอืบางสว่นของสวนสาธารณะใหภ้าคเอกชนดแูล 
บ ารุงรกัษา ซึง่เป็นภารกจิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR ทีภ่าคเอกชนด าเนนิการอยู ่ 

2. การตรวจสอบและควบคมุใหอ้าคารพกัอาศยัรวมตอ้งจดัใหม้สีวนสาธารณะหรอืพืน้ทีส่ ี
เขยีวสว่นกลางของอาคารในสดัสว่นตามทีก่ฎหมายก าหนด ตอ้งใชม้าตรการในการก ากบัควบคุมใหม้ี
การดแูลรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวทีม่อียูใ่หย้ัง่ยนืต่อเนื่อง ไม่ใหด้ดัแปลงพืน้ทีไ่ปใชป้ระโยชน์อย่างอื่น 

3. ขอความรว่มมอืใหเ้อกชนพฒันาพืน้ทีข่องตนเองหรอืพืน้ทีอ่ื่น ๆ ใหเ้ป็นสวนสาธารณะ
หรอืพืน้ทีส่เีขยีวทีป่ระชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ได ้โดยสามารถน าไปหกัลดหยอ่นภาษไีด ้หรอืน าพืน้ที่
สเีขยีวไปพฒันาในเชงิธุรกจิ เช่น สวนสนุก สวนสตัว ์เป็นตน้ 

4. การจดัตัง้มลูนิธเิพือ่ดแูลสวนสาธารณะ เมือ่ไดร้บัการประกาศเป็นองคก์ารหรอืสถาน               
สาธารณกุศล จะท าใหป้ระชาชนหรอืเอกชนทีบ่รจิาคเงนิสามารถน าไปหกัลดหย่อนภาษไีด ้

กรุงเทพมหานครควรเน้นการเพิม่พื้นที่สเีขยีวอย่างต่อเนื่อง การส่งเสรมิภาคเอกชนให้มี
ส่วนร่วม โดยใช้มาตรการด้านภาษีเป็นแรงจูงใจน่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ภาษีท้องถิ่นที่
กรุงเทพมหานครจดัเก็บม ี3 ประเภท คอื ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ และภาษีป้าย ตาม
พระราชบญัญตัิภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรการยกเว้นภาษีเพื่อเป็นการป้องกันน ้าท่วมและเพิม่
พื้นที่สีเขียวที่กรุงเทพมหานครด าเนินการอยู่ คือ ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ กรณี
เจา้ของทีด่นิยนิยอมใหร้าชการใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์โดยเจา้ของไม่น าไปใชป้ระโยชน์อื่นจะไดร้บัการ
ยกเว้นภาษี เมื่อหารอืในส่วนภาษีเงนิได้หรอืภาษีธุรกิจที่กรมสรรพากรรบัผิดชอบก็มีสิทธิประโยชน์
ดงักล่าวด้วย คอื กรณีอาคารนิตบิุคคลที่มกีารปลูกต้นไมห้รอืมพีื้นที่สเีขยีวในที่ดนิของตนเอง สามารถ
น ามาหักรายจ่ ายได้ต ามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ งประมวลรัษฎากรถือ เป็นรายจ่ าย เพื่ อการ
สาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพือ่การสาธารณประโยชน์มสีทิธหิกัเป็นรายจ่ายไดต้ามจ านวนทีจ่่ายจรงิ ใน
ส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธ ิการพิจารณาสทิธปิระโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจาก              ที่
สามารถหกัรายจ่ายได้ดงักล่าว กรุงเทพมหานครสามารถหารอืเพื่อเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
กระทรวงการคลงัได ้

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



 
 

๖ 

1. กรุงเทพมหานครควรส ารวจที่ดนิของกรุงเทพมหานครทัง้หมดเพื่อวางแผนพฒันา
เป็นพืน้ที ่            สเีขยีว รวมทัง้ขอความร่วมมอืใหห้น่วยราชการอื่นปลูกตน้ไม้เพิม่ในพืน้ทีข่องตนเอง 
ไม่ควรใชว้ธิกีารเชา่ทีด่นิของหน่วยงานอื่นเพือ่สรา้งสวนสาธารณะ 

2. ส านักสิง่แวดลอ้มควรศกึษาแนวทางการตัง้มลูนิธเิพื่อดูแลสวนสาธารณะและมาตรการ
จูงใจการมสี่วนร่วมจากภาคเอกชนและประชาชน โดยศกึษากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และเตรยีมความ
พรอ้มดา้นต่าง ๆ  

3. ส านักสิง่แวดล้อมควรจดัท าโครงการปลูกป่าในเมอืง โดยร่วมกบัส านักงานเขต เริม่
จากที่ดินที่เป็นที่สาธารณะ ด าเนินการกลุ่มเขตละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้กบัสงัคมและ
ประชาชน  สรา้งค่านิยมการปลกูตน้ไมใ้หเ้ดก็และเยาวชน 

4. กรุงเทพมหานครควรศึกษาและนิยามค าจ ากัดความของค าว่าพื้นที่สีเขียวและ
หลกัเกณฑใ์นการค านวณพืน้ทีส่เีขยีวใหช้ดัเจน จะท าใหก้ารท างานเป็นแนวทางเดยีวกนั สะดวกในการ
วดัผลและตดิตามประเมนิผล 

 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม  

เพือ่รบัทราบแนวทางการบรหิารจดัการและแผนการพฒันาสวนสรินิธราพฤกษาพรรณ สรุปไดด้งันี้ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหม้ลูนิธิ     

ชยัพฒันามอบที่ดินซึ่งทรงได้รบัการน้อมเกล้าฯ ถวายจากนายอุ๋ย จนัทร์เฉลิม ให้กรุงเทพมหานคร
จดัสรา้งเป็นสวนสาธารณะ โดยทรงให้อนุรกัษ์สภาพภูมทิศัน์เดมิไวใ้ห้มากที่สุด สวนสรินิธราพฤกษา
พรรณ มพีื้นที่ 3 ไร่  16 ตารางวา แนวคดิในการออกแบบเป็นสวนสาธารณะวฒันธรรมชุมชนบางกอก
น้อย มพีืน้ทีจ่ดักจิกรรมประเพณีชุมชน และกจิกรรมนนัทนาการส าหรบัชุมชนในรปูแบบสวนละแวกบา้น 
ไม่ปูหญ้าหรอืจดัสวนไม้ประดบั จะอนุรกัษ์สภาพภูมทิศัน์ร่องสวนเดมิ เปลี่ยนแปลงสภาพเดมิให้น้อย
ทีส่ดุ เกบ็รกัษาพนัธุไ์มเ้ดมิให ้  มากทีส่ดุ อนุรกัษ์พนัธุไ์มห้ายาก รวมถงึเรอืนไทยอนุรกัษ์ เรอืนไมเ้ก่าแก่ 
นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิ อาท ิลานอเนกประสงค์ เวทกีลางแจ้ง สนามเดก็เล่น สุขา
สาธารณะ และยงัมพีพิธิภณัฑ์ช่างไมก้ลางพฤกษา ใชเ้ป็นศูนยฝึ์กอาชพีมูลนิธชิยัพฒันา ซึ่งปรบัปรุงจาก
บา้นเดมิของนายอุ๋ยเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กอาชพีใหแ้ก่ 
ชาวชุมชนหรอืผูส้นใจ 

สวนสรินิธราพฤกษาพรรณ พื้นที่ด้านเหนือตดิคลองทรงเทวดา ส่วนด้านอื่น ๆ จะติด
ทางสาธารณะและบา้นเรอืนในชุมชน อาคารภายในสวนที่สามารถน ามาปรบัปรุงใชง้านได ้คอื บ้านพกั
อาศยัของนายอุ๋ย จ านวน 2 หลงั ซึ่งโครงสรา้งอาคารเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ภายนอกมสีภาพมัน่คง
แขง็แรง สามารถปรบัปรุงใชป้ระโยชน์เป็นอาคารส านกังาน บา้นหนงัสอื หรอืโรงเกบ็อุปกรณ์ นอกจากนัน้
ยงัมศีาลากลางน ้า และกุฏสิงฆเ์ดมิ  

สวนสรินิธราพฤกษาพรรณ มลีกัษณะเด่นคอื พื้นที่โครงการยงัคงสภาพเดมิเป็นสวน
ผลไม ้     มรี่องสวนและพนัธุไ์มร้่มรื่น มคีวามเป็นธรรมชาต ิอุดมสมบูรณ์แสดงถงึวถิชีวีติดัง้เดมิของคน
ในพืน้ที ่และตัง้อยู่ในพืน้ทีชุ่มชนทีม่คีนอาศยัอยู่หนาแน่น ท าใหม้ปีระชาชนมาใชบ้รกิารจ านวนมาก แต่

3. แนวทางการบริหารจดัการและแผนการพฒันาสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย 



 
 

๗ 

เนื่องจากสวนตัง้อยู่ในพืน้ทีชุ่มชน จงึมปัีญหาอุปสรรคในการเขา้ใชบ้รกิาร เนื่องจากถนนมสีภาพคบัแคบ 
รถยนตผ์า่นเขา้ออกไม่สะดวก  
รวมทัง้สถานทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ นอกจากนัน้ ยงัมปัีญหาน ้าในร่องสวนเน่าเสยี และยงัไม่สามารถผนัน ้า
จากคลองทรงกระเทยีมมาบ าบดัได ้

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. กรุงเทพมหานครควรด าเนินการแกไ้ขปัญหาน ้าเน่าเสยีในคลองโดยรอบสวนสรินิธรา

พฤกษาพรรณให้มีสภาพดีขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง คือ ส านัก
สิง่แวดลอ้ม ส านกัการระบายน ้า และส านกังานเขตบางกอกน้อย  

2. กรุงเทพมหานคร ควรเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ และ
ดูแลสวนสาธารณะ โดยจดัพื้นที่บางส่วนให้เอกชนเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อน ารายได้มาใช้ในการพฒันา
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครต่อไป  

 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม  

เพือ่รบัทราบแผนการใชป้ระโยชน์สถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวภิา ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
และการเตรยีมความพรอ้มการบรหิารจดัการใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ได ้สรุปไดด้งันี้ 

ความเป็นมาของโครงการ ส านักสิง่แวดล้อมได้รบัอนุมตัิงบประมาณด าเนินโครงการ
สถานี            ขนถ่ายมูลฝอยย่อยรชัวภิา ขนาด 700 ตนัต่อวนั วงเงนิงบประมาณ 497,900,000 บาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง 540 วนั (ก่อสรา้งเสรจ็เมื่อมถิุนายน 2558) ผูร้บัจา้งคอืบรษิทั นิวสกาย (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยม ี
วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บและขนส่งมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
บรหิารจดัการรถเก็บขนมูลฝอย ลดการใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิ ลดปัญหาการรัว่ไหลของน ้าชะขยะ และลด
ปัญหาการจราจร  
โดยกรุงเทพมหานครจะไดร้บัประโยชน์จากโครงการ เนื่องจากสามารถลดจ านวนรถเกบ็ขนมลูฝอยซึง่จะ
ช่วยประหยัดงบประมาณค่าเช่ารถเก็บขนมูลฝอย  ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการ   เกบ็ขนมลูฝอย 

รปูแบบสถานีเป็นอาคารระบบปิดทีม่รีะบบก าจดักลิน่และฝุ่ น ภายในสถานีจะมเีครือ่งบบี
อดัมูลฝอย (Compactor) ซึ่งเป็นคอนเทนเนอรท์ี่อยู่ใต้ดนิเพื่อลดปรมิาตรมูลฝอยให้สามารถขนส่งได้ใน
ปรมิาณทีม่ากขึน้ก่อนน าไปก าจดัโดยวธิกีารฝังกลบหรอืน าเขา้เตาเผา น ้าขยะทีอ่อกมาหลงัจากการบบี
อดัจะสูบออกไปบ าบดั ส่วนพื้นที่บรเิวณดาดฟ้าของอาคารจะสร้างเป็นพื้นที่สีเขยีวเพื่อเป็นสถานที่
พกัผอ่นส าหรบัประชาชน 

การศกึษาความคุม้ค่าของโครงการสถานีขนถ่ายมลูฝอยยอ่ยรชัวภิา โดยสรุป  

4. การใช้ประโยชน์สถานีขนถ่ายมลูฝอยย่อยรชัวิภา                                                                      
และการเตรียมความพรอ้มการบริหารจดัการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
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1. รูปแบบปัจจุบนั : ค่าเกบ็ขนจากส านักงานเขตไปศูนย์ก าจดัมูลฝอย 3 แห่ง เป็นเงนิ 
1,066.76 บาท และคา่ก าจดัจากศนูยก์ าจดัมลูฝอยไปฝังกลบ เป็นเงนิ 680 บาท รวม 1,746.76 บาท 

2. รูปแบบใช้สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย : ค่าเก็บขนจากส านักงานเขต 3 เขตไปสถานี
ยอ่ย    (3 พืน้ทีเ่ขตการใหบ้รกิารของสถานีฯ คอื เขตจตุจกัร ดนิแดง และบางซื่อ) เป็นเงนิ 562.27 บาท 
ค่าบรหิารและขนส่งจากสถานีย่อยไปศูนยก์ าจดัมลูฝอย เป็นเงนิ 360 บาท และค่าก าจดัจากศูนยก์ าจดัมูล
ฝอยไปฝังกลบ เป็นเงนิ 680 บาท รวม 1,602.27 บาท 

แนวทางการบรหิารโครงการ 
1. ขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยไปศูนย์ก าจดัมูลฝอยหนองแขมเพื่อเข้า

เตาเผา : คา่เกบ็ขนจากส านกังานเขต 3 เขตไปสถานียอ่ย เป็นเงนิ 562.27 บาท ค่าบรหิารและขนสง่จาก
สถานีย่อย ไปศูนยก์ าจดัมูลฝอย เป็นเงนิ 360 บาท และค่าก าจดัจากศูนยก์ าจดัมูลฝอยไปฝังกลบ เป็น
เงนิ 970 บาท รวม 1,892.27 บาท 

2. โครงการจา้งทีป่รกึษาศกึษาความเหมาะสมเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ : ค่าเกบ็
ขนจากส านกังานเขต 3 เขตไปสถานีย่อย เป็นเงนิ 562.27 บาท ค่าบรหิารจดัการสถานีย่อยและขนสง่ไป
ก าจดั ทีโ่รงงานเอกชน เป็นเงนิ 600 บาท (อา้งองิจากอตัราทีเ่อกชนเสนอราคาขนจากศูนยก์ าจดัมลูฝอย
ทัง้ 3 ศูนย ์ไปก าจดั 450 บาท ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข ไม่เกนิ 600 บาท แต่การด าเนินการ
อาจสงูกวา่   หรอืต ่ากวา่ทีค่าดการณ์ไว)้ รวม 1,162 บาท 

ส านักสิง่แวดล้อมขอจดัสรรงบประมาณเพื่อจ้างที่ปรกึษาศกึษาแนวทางการด าเนินการ
ของสถานีย่อยเพื่อปรบัใชใ้นระบบคดัแยกมลูฝอยเพื่อน ามาเพิม่สดัส่วนการผลติปุ๋ ยและไฟฟ้า ค่าใชจ้่าย
ประมาณ 600 บาทต่อตนั ซึง่ต ่ากวา่การจา้งเหมาเอกชนน าไปฝังกลบในปัจจุบนั 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. หากจ าเป็นต้องจา้งที่ปรกึษา ควรศกึษาแนวทางการน ามูลฝอยไปก าจดัโดยการเผา

อย่างไรใหคุ้ม้ค่า หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายระหว่างการน าไปเผากบัการฝังกลบว่าวธิกีารใดจะมี
คา่ใชจ้่ายต ่ากว่า และในระหวา่งการศกึษาหน่วยงานควรใหม้กีารเดนิเครือ่งจกัรในสถานีฯ อาจน ามลูฝอย
ทีผ่่านการบดอดั       ไปก าจดัโดยวธิเีผาหรอืฝังกลบเป็นครัง้คราว เพื่อไม่ใหเ้ครื่องจกัรทิ้งไวโ้ดยไม่ใช้
งานจะท าใหช้ ารุด 

2. การจา้งเหมาด าเนินการก าจดัมลูฝอยไม่ใชส่ญัญาจา้งทัว่ไป แต่เป็นสญัญาต่างตอบแทน
พเิศษ เนื่องจากมผีลผลติทีไ่ดจ้ากการน าขยะไปก าจดั ตอ้งพจิารณาความคุม้ค่า รวมทัง้ระยะเวลาที่
เหมาะสมวา่จะใหผู้ร้บัจา้งด าเนินการนานเทา่ใดกอ่นสง่มอบทรพัยส์นิใหก้รุงเทพมหานคร 
 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม  

เพือ่รบัทราบแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการมลูฝอยในภาพรวม สรุปไดด้งันี้ 

5. แผนยทุธศาสตรด้์านการบริหารจดัการมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร  
        และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการมลูฝอยในภาพรวม   
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1. สถานการณ์มลูฝอยของกรุงเทพมหานคร 
ปัญหามูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็นปัญหาส าคัญของกรุงเทพมหานคร ปริมาณขยะที่

กรุงเทพมหานครจดัเกบ็และก าจดัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง นับตัง้แต่ปี 2528 เป็นตน้มา โดยในช่วง 10 ปีแรก
จากปี 2528 – 2539 ปรมิาณมูลฝอยเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 7.61 โดยปรมิาณมูลฝอยปี 2539 จ านวน 2.9 
ล้านตนัต่อปี หรอืเฉลี่ย 7.961 ตนัต่อวนั หลงัจากนัน้มูลฝอยเพิม่ขึ้นในอตัราส่วนที่ลดลง โดยปรมิาณมูล
ฝอยระหว่างปี 2540 – 2549 เพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 2.75 และในช่วง 10 ปี ทีผ่่านมาปรมิาณมูลฝอยยงัคง
เพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลงอกีเลก็น้อย โดยปรมิาณมลูฝอยระหวา่งปี 2550 – 2559 เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 1.85 
โดยปรมิาณมลูฝอย ปี 2559       มจี านวน 3.69 ลา้นตนัต่อปี หรอืเฉลีย่ 10,130 ตนัต่อวนั 

2. การด าเนินการตามแผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร 
2.1 ด าเนินการจดัการมูลฝอยตามนโยบายของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี

ภารกจิผลกัดนัทนัททีีเ่กีย่วขอ้ง 2 ภารกจิ คอื 
1) รวมพลงัชาวกรุงเทพฯ รว่ม Big Cleaning Day เมอืงกรุงเทพฯ สะอาด                 

ทัง้ผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้าและจติอาสาร่วมกนัท าความสะอาดชุมชน ย่านการค้า คูคลอง                
ทัว่ประเทศ อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2) คลองปลอดผกัตบชวา ลดปัญหาน ้าท่วม รณรงคเ์กบ็ผกัตบชวา ทัง้ในแม่น ้า
เจ้าพระยาและในคลองทัว่กรุงเทพฯ และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ ลด
คา่ใชจ้่าย           ในการก าจดั 

2.2 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 ก าหนดวสิยัทศัน์การจดัการ        
มูลฝอยว่า “กรุงเทพมหานครมกีารบรหิารจดัการมูลฝอยและของเสยีอนัตรายดว้ยแนวคดิมูลฝอยเหลอื
ศูนย์ (Zero waste management) โดยน ากลบัมาใช้ใหม่และท าให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุดและก าจดัที่
เหลอืดว้ยเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธผิล  

2.3 แผนบรหิารจดัการมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร 2558 – 2562 ประกอบดว้ย  
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการขยะมลูฝอยทัว่ไปและขยะ

อนัตราย ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์ไดแ้ก่  
1) ส่งเสรมิการลดและคดัแยกขยะและใช้ประโยชน์ที่แหล่งก าเนิดตามหลกั 

3Rs  
2) สง่เสรมิการคดัแยกขยะอนัตรายและมลูฝอยตดิเชือ้ออกจากขยะทัว่ไป  
3) พฒันากระบวนการเกบ็ขนมลูฝอยใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบั

เทคโนโลยกี าจดัขยะมลูฝอย  
4) ใชเ้ทคโนโลยกี าจดัขยะมูลฝอยที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในการก าจัดมูล

ฝอยเพือ่น าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีส่ดุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบของประชาชน          

และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการขยะมลูฝอย ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์ไดแ้ก่  
1) การใชม้าตรการทางกฎหมาย  



 
 

๑๐ 

2) การใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตรใ์นการควบคุมปรมิาณขยะมลูฝอยไม่ให้
เพิม่ขึน้  

3) ส่งเสรมิการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในการอุปโภค
บรโิภคของประชาชน 

4) สรา้งความร่วมมอืกบัภาคเอกชนและชุมชนในการจดัการขยะมลูฝอย  
ยุทธศาสตร์ที่  3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 
1) การจดัท าแผนจดัการขยะมลูฝอยทีม่สีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นในสงัคม  
2) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 
3) สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบรหิารจดัการทัง้

จากภายในและภายนอก  
ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเพิม่ศกัยภาพของกรุงเทพมหานครในการบรหิารจดัการขยะมลู

ฝอย ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์ไดแ้ก่   
1) การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการ

จดัการขยะมลูฝอย 
2) เสรมิสรา้งทศันคตเิพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคลากรของ

กรุงเทพมหานครในการปฏบิตังิานดา้นขยะมลูฝอย 
3) สง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานในการจดัการขยะทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 การวจิยัและพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีนการจดัการขยะมลู

ฝอย ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์ไดแ้ก่   
1) สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยัในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ

ขยะมลูฝอย  
2) สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การจดัการขยะมลูฝอย 
2.4 การด าเนินการตามแผนปฏบิตักิาร “ประเทศไทยไรข้ยะ” ตามแนว “ประชารฐั”        

พ.ศ. 2559 – 2560 ก าหนดวสิยัทศัน์ว่า “ร่วมกนัจดัการขยะใหถู้กทาง เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ เป็นมติร   
กบัสิง่แวดลอ้ม เพยีบพรอ้มความสะอาด คนในชาตมิคีวามสขุ” มพีนัธกจิส าคญัคอื 

1) ส่งเสรมิให้เกดิการลดการเกดิขยะมูลฝอย ตัง้แต่การใช้ทรพัยากรธรรมชาติ    
อย่างคุม้ค่าเพือ่ลดปรมิาณการเกดิขยะมลูฝอย 

2) สง่เสรมิการคดัแยก ณ แหล่งก าเนิดตามประเภทของขยะมลูฝอย เพือ่น าขยะ
กลบัมาใชใ้หม่และใชซ้ ้า เพือ่ลดปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่ขา้สูร่ะบบก าจดั 

3) การเพิม่ประสทิธภิาพในการเกบ็รวบรวมและขนสง่ขยะมลูฝอยเพือ่ไปสูร่ะบบ
ก าจดัทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการ ทัง้ทีเ่ป็นขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย 

4) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัการขยะมลูฝอยในทกุภาคสว่น 
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5) ส่งเสรมิให้มีการก าจดัมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย     
อย่างเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

3. การจดัการมลูฝอย แบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 
3.1 การลดและคดัแยกมูลฝอย โดยส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการลด     

และคดัแยกมูลฝอยใหน้ าไปใชป้ระโยชน์ที่แหล่งก าเนิดด้วยหลกัการ 3R ประกอบด้วย Reduce Reuse 
และ Recycle โดยก าหนดแนวทางคดัแยกมลูฝอยเป็น 4 ประเภท คอื มลูฝอยรไีซเคลิ มลูฝอยเศษอาหาร 
มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยทัว่ไป โดยคดัแยกมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ 2 ประเภท คอื มูลฝอยรไีซเคลิ 
สามารถน าไปขายหรอืบรจิาค และมลูฝอยอนิทรยี์ สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ ยอนิทรยี ์น ้าจุลนิทรยีช์วีภาพ 
(EM) อาหารสตัว์ หมกัไบโอแก๊ส และคดัแยกมูลฝอยที่ต้องก าจดัเป็น 2 ประเภท คอื มูลฝอยอนัตราย 
โดยรวบรวมแลว้ทิง้       ในจุดทีก่ าหนดเป็นจุดรบัมลูฝอยอนัตรายหรอืทิง้ตามวนัเวลาทีเ่ขตก าหนด และ
มูลฝอยทัว่ไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษหนัง เศษยาง กระดาษที่รไีซเคลิไม่ได้ เศษอาหาร เศษผกั 
ผลไมท้ีไ่ม่ใชป้ระโยชน์ทีแ่หล่งก าเนิด ใสถุ่งมดัปากถุงแลว้ทิง้ตามวนัเวลาทีก่ าหนด 

เป้าหมายใหใ้ชป้ระโยชน์จากมลูฝอยทีแ่หล่งก าเนิดลดปรมิาณมลูฝอยทีต่อ้งก าจดั มี
ดงันี้ 

1) สรา้งการรบัรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบัปัญหามลูฝอยในภาพรวม หาวธิรีว่มกนัป้องกนั
และแกไ้ขโดยประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ โครงการรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสตกิในหา้งสรรพสนิคา้ คูม่อืการคดั
แยกมลูฝอย 

2) พฒันาเครอืขา่ยสงัคมสเีขยีว เชญิชวนประชาชน ผูป้ระกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมกจิกรรมลดและคดัแยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด เช่น การรณรงค์กจิกรรมกรุงเทพฯ เมอืงสเีขยีว ลด
และคดัแยกมลูฝอยในอาคาร ชุมชน สถานศกึษา และสถานประกอบการ 

3) ส านกังานเขต 50 เขต รณรงคส์ง่เสรมิการคดัแยกมลูฝอยในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ           
14 กลุ่ม ไดแ้ก่ โรงเรยีนกทม. โรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา โรงเรยีนเอกชน สถาบนัการศกึษาระดบั 
อุดมศกึษา ธนาคาร หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม มนิิมารท์ ตลาด วดัและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บา้นจดัสรร 
สถานพยาบาล และอาคารสงู รวม 13,269 แห่ง  

4) พฒันาต้นแบบชุมชนจดัการมูลฝอยที่ด ีโดยส่งเสรมิการลดและคดัแยกมูลฝอย     
อย่างครบวงจรตามหลักการจัดการขยะแบบผสมผสาน โดยด าเนินการพัฒนาต้นแบบครบ 14 
กลุ่มเป้าหมาย    พรอ้มถอดบทเรยีนผลส าเรจ็เพือ่เผยแพร่ในการประชาสมัพนัธภ์าพรวมอยา่งต่อเนื่อง 

3.2 การรวบรวมและขนส่งมลูฝอย ปี 2559 เฉลีย่ 10,130 ตนัต่อวนั จดัเกบ็รวบรวม
และขนส่งไปศูนย์ก าจดัมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช สายไหม และ
หนองแขม โดยก าหนดแนวทางในการจดัเกบ็รวบรวมและขนสง่ไวก้วา้ง ๆ ดงันี้ 

3.2.1 เวลาในการทิง้มลูฝอย 
1) ถนนสายหลกั สายรอง ตลาด ก าหนดเวลาทิง้ตัง้แต่เวลา 20.00 - 03.00 

น. เขตจดัเกบ็ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 05.30 น. 
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2) ชุมชน ถนน ตรอก ซอย จดัเกบ็ตามวนั เวลาที่ส านักงานเขตก าหนด 
ส าหรบัชุมชนทีร่ถเกบ็ขนมูลฝอยเขา้ไม่ถงึ ส านักงานเขตจดัหาอาสาสมคัรชกัลากมลูฝอยรวบรวมไว ้ณ 
จุดทีก่ าหนดรว่มกนั 

3.2.2 ประเภทมูลฝอยและความถี่ในการจดัเกบ็ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พืน้ที ่ 

 1) มลูฝอยทัว่ไป จดัเกบ็ทุกวนัหรอืตามวนัเวลาทีเ่ขตก าหนด 
 2) มูลฝอยอนัตราย จดัเก็บทุกวนัที่ 1 และ 15 หรอืตามวนัเวลาที่เขต

ก าหนด 
 3) มูลฝอยชิ้นใหญ่หรอืมูลฝอยรไีซเคิล จดัเก็บวนัอาทิตย์หรอืตามวนั

เวลาทีเ่ขตก าหนด 
3.3 การก าจดัมลูฝอย 

3.3.1 มลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ได ้ขนสง่ไปยงัศูนยก์ าจดัมูลฝอย 3 แห่ง ใน
ปี 2559 จดัเกบ็ได ้10,130 ตนัต่อวนั น าไปก าจดั 3 วธิ ีไดแ้ก่  

- ก าจดัดว้ยเทคโนโลยกีารหมกัท าปุ๋ ย เฉลีย่ 1,600 ตนัต่อวนั (รอ้ยละ 16) 
- ก าจดัดว้ยวธิกีารเผาเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า เฉลีย่ 300 ตนัต่อวนั (รอ้ยละ 

3) 
- ก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะที่อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม และอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เฉลีย่ 8,230 ตนัต่อวนั (รอ้ยละ 81) 
3.3.2 มลูฝอยอนัตราย กทม. ไดว้า่จา้งเอกชนก าจดั เฉลีย่วนัละ 2 ตนั 
3.3.3 มลูฝอยตดิเชือ้ บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั รวบรวมจากสถานพยาบาล    

ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ประมาณ 2,400 แห่ง ก าจดัดว้ยวธิกีารเผาทีศู่นยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ขนาด 20 
ตนัและศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม ขนาด 20 ตนั จดัเกบ็และก าจดัเฉลีย่วนัละ 36 ตนั 

3.3.4 มูลฝอยกิง่ไมจ้ากการตดัแต่งตน้ไมข้องส านักงานเขต ประมาณ 200 ตนัต่อ
วนั ส านักงานเขตบดย่อยและน าไปหมกัท าปุ๋ ยไวใ้ชป้ระโยชน์ในพื้นทีเ่ขต รอ้ยละ 60 ทีเ่หลอืประมาณ 40 
ตนัต่อวนั สง่โรงงานหมกัท าปุ๋ ยอ่อนนุช 

 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารจดัการมลูฝอย 

4.1 จ านวนประชากรเพิม่ขึน้ สง่ผลต่อการเพิม่กจิกรรมต่าง ๆ และการบรโิภคทีม่ากขึน้ 
ความนิยมของนกัทอ่งเทีย่วในการเขา้มาท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ ท าใหป้รมิาณขยะเพิม่ขึน้ 

4.2 พฤตกิรรมและวฒันธรรมในสงัคมบรโิภคนิยม การบรโิภคอาหาร สิง่อ านวยความ
สะดวกในชวีติประจ าวนั และทิ้งของเหลอืใช้หรอืบรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ โดยไม่คดัแยกไวใ้ช้ซ ้าหรอืน าไปรี
ไซเคลิ 

4.3 ขาดมาตรการทางกฎหมายในระดบัประเทศเกีย่วกบัการคดัแยกขยะใชป้ระโยชน์  
เช่น การรไีซเคลิโดยผูป้ระกอบการ การเรยีกคนืบรรจุภณัฑ ์การบงัคบัใชว้สัดุการผลติทีร่ไีซเคลิได ้การ
เรยีกคนืมลูฝอยอนัตรายเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการน าไปก าจดั 
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4.4 มาตรการของรฐัในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน/ผูบ้รโิภคคดัแยกมูล
ฝอย         ไมเ่พยีงพอและขาดความต่อเนื่อง 

4.5 ระบบคดัแยกมลูฝอยยงัไม่สมัพนัธก์บัระบบการเกบ็ขน ขนส่งและเทคโนโลยกีาร
ก าจดั โดยกรุงเทพมหานครน ามูลฝอยไปฝังกลบเป็นส่วนใหญ่ ยงัขาดเทคโนโลยกีารบ าบดัมูลฝอยใช้
ประโยชน์ 

4.6 ระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่มอียู่ น ามูลฝอยรไีซเคลิเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ไม่ไดท้ัง้หมด การคดัแยกในปัจจุบนัเป็นการคดัแยกตามความสมคัรใจ ประกอบดว้ยระบบเศรษฐกจิวสัดุ
รไีซเคลิ  การคดัแยกโดยประชาชนบางส่วนที่บ้านและส านักงาน การคดัแยกโดยซาเล้ง และพนักงาน
เกบ็ขนมลูฝอย 

5. แนวทางด าเนินการในอนาคต 
5.1 การด าเนินการจดัการมลูฝอยตามนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

1) จดักจิกรรมรวมพลงัชาวกรุงเทพฯ รว่ม Big Cleaning Day เมอืงกรุงเทพฯ 
สะอาด  โดยผูป้ระกอบการ เจา้ของบา้น รา้นคา้และจติอาสารว่มกนัท าความสะอาดชมุชน ยา่นการคา้ คู
คลองทัว่ประเทศ อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2) โครงการคลองปลอดผกัตบชวา ลดปัญหาน ้าท่วม โดยรณรงคเ์กบ็ผกัตบชวา
และน าไปใชป้ระโยชน์ ทัง้ในแม่น ้าเจา้พระยาและคลองทัว่กรุงเทพฯ  

5.2 ขบัเคลื่อนแผนจดัการขยะโดยบูรณาการนโยบายและแผนที่เกี่ยวขอ้ง โดย
ส านักสิง่แวดลอ้มบรูณาการนโยบายและแผนเป็นแนวทางปฏบิตัใินสว่นของส านกัสิง่แวดลอ้มและ
ส านกังานเขต  

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของมูลฝอยที่กรุงเทพมหานคร พบว่าร้อยละ 50 เป็นขยะ

อนิทรยีห์รอืเศษอาหาร ดงันัน้ ควรพจิารณาวธิกีารก าจดัทีเ่หมาะสม เช่น การผลติก๊าซชวีภาพ โดยอาจ
ด าเนินการ     ในพื้นที่แต่ละเขตหรือด าเนินการภาพรวม หากด าเนินการในภาพรวมควรสร้างให้มี
ศกัยภาพเพยีงพอในการ  รองรบัปรมิาณมูลฝอยที่มอียู่ และพจิารณาสถานที่ที่แต่ละเขตสามารถขนมูล
ฝอยมาก าจดัไดส้ะดวก 

2. การคดัแยกมูลฝอย ปัจจุบนัตอ้งใชห้ลกัการ 3R + 1 คอื Reduce Reuse Recycle และ 
Rethink หรอืการให้ความรู้และปลูกฝังความคดิว่าเป็นหน้าที่ของตนเองในการจดัการขยะมูลฝอย ไม่ใช่
หน้าที ่  ของภาครฐัฝ่ายเดยีว เนื่องจากการใชก้ฎหมายบงัคบัมกัจะไม่ไดผ้ลยัง่ยนื ตอ้งเน้นการสรา้งความมี
สว่นรว่มจากประชาชน 

3. การคดัแยกขยะทีแ่หล่งก าเนิด กรุงเทพมหานครอาจศกึษาและพฒันาระบบการก าจดั
ขยะ 
อนิทรยีห์รอืขยะเศษอาหารในอาคารพกัอาศยัรวมขนาดใหญ่ โดยก าหนดใหต้ดิตัง้ในหอ้งพกัอาศยัแต่ละ
หอ้ง พรอ้มทัง้สรา้งถงัหรอืระบบรองรบัมลูฝอยสว่นรวมทีย่่อยแลว้ ท าใหง้า่ยและสะดวกต่อการก าจดัและ
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การน าไปใชป้ระโยชน์ อาจหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืประสานความร่วมมอืกบัสถานศกึษาในการ
ออกแบบอุปกรณ์ดงักล่าวใหส้ามารถตดิตัง้ภายในบา้นเรอืนและใชง้านไดจ้รงิ 

4. กรุงเทพมหานครควรพฒันาการใหบ้รกิารจดัเกบ็มลูฝอยใหท้ัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ ไม่
ปล่อยให้มมีูลฝอยตกหล่นหรอืน ้าจากมูลฝอยไหลเป้ือนในพื้นที่ มวีธิกีารจดัเกบ็มูลฝอยที่บ้านเรอืนคดั
แยกประเภทแลว้อยา่งเหมาะสม 

5. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย โดยช าระ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ    และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   

6. กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีจุดทิ้งขยะอันตราย ขยะพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้
กระจาย   อยูต่ามพืน้ทีต่่าง ๆ เพือ่ป้องกนัการทิง้รวมกบัมลูฝอยทัว่ไป   
 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม  

เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานโครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่ นเพื่อท าความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ปี 2560 รวมทัง้ประโยชน์และความคุม้ค่าของโครงการดงักล่าว  สรุปไดด้งันี้ 

ส านกัสิง่แวดลอ้มไดเ้ช่ารถกวาดดดูฝุ่ นเพือ่ด าเนินการท าความสะอาดถนนสายหลกั/สาย
รอง สะพานรถยนต์ขา้ม ทางต่างระดบั ทางลอดอุโมงค์ เกาะกลางถนนและพื้นที่อื่น ๆ ที่พนักงานกวาด
ถนนไม่สามารถด าเนินการได้ โดยท าสญัญาเช่ารถกวาดดูดฝุ่ น จ านวน 100 คนั ระยะเวลา 9 ปี ตัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2552 – 31 ตุลาคม 2561 จาก หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ท ีไอ พ ีออโตพ้ารท์ โดยเช่ารถ 
2 ประเภทคอื รถกวาดดูดฝุ่ น ความจุถงั 4.5 ลบ.ม. (ขนาดเลก็) จ านวน 50 คนั ค่าเช่าคนัละ 6,180 บาท 
และรถกวาดดูดฝุ่ น ความจุถงั 6.5 ลบ.ม. (ขนาดใหญ่) จ านวน 50 คนั ค่าเช่าคนัละ 7,975 บาท การเช่า
รถกวาดดูดฝุ่ นจะเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ ส่วนน ้ามนัใชข้องกรุงเทพมหานคร โดยโควตาน ้ามนัเป็นไป
ตามที่กองโรงงานช่างกลก าหนด เสน้ทางของรถกวาดดูดฝุ่ นขนาดใหญ่ ม ี231 เสน้ทาง ขนาดเลก็ ม ี
353 เสน้ทาง โดยส านกังานเขตเป็น           ผูก้ าหนดเสน้ทางการปฏบิตังิานเอง โควตาน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ของแต่ละเขตไม่เทา่กนัขึน้อยูก่บัระยะทางทีป่ฏบิตังิาน พืน้ทีจ่อดรถกวาดดดูฝุ่ นอยูท่ีศ่นูย์ก าจดัมลูฝอย 3 
แห่ง คอื ศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช สายไหม และหนองแขม สญัญาจะสิน้สุดในวนัที่ 31 ตุลาคม 2560 
แต่เกดิเหตุการณ์ปัญหาอุทกภยัในช่วง ปี 2554 ท าใหร้ถไม่สามารถออกปฏบิตังิานได ้จงึไดข้ยายสญัญา
ออกไปถงึเดอืนธนัวาคม 2561 

การปฏิบตัิงานของรถกวาดดูดฝุ่ นในถนนสายหลกั สายรอง บรเิวณผวิจราจรที่ติดกบั
ขอบ         ทางเทา้ บรเิวณทีม่กีารก่อสรา้ง บรเิวณใต้รถไฟฟ้า สะพานรถยนต์ขา้ม ทางต่างระดบั ทาง
ลอดอุโมงค ์เป็นการลดการฟุ้งกระจาย/ก าจดัฝุ่ นได ้เนื่องจากรถกวาดดดูฝุ่ นจะสเปรยน์ ้าลงพืน้ทีก่่อนทีจ่ะ
ดดูฝุ่ น ท าใหส้ามารถท าความสะอาดไดใ้นบรเิวณทีค่นงานไมส่ามารถด าเนินการได ้และเป็นการลดความ
เสีย่งภยัและอนัตรายใหก้บัคนงานกวาด นอกจากนี้รถกวาดดูดฝุ่ นสามารถดูดขยะเศษชิ้นส่วนเลก็ ๆ ที่
รว่งหล่นบนผวิจราจร เป็นตน้ 

6. ความคุ้มค่าของโครงการเช่ารถกวาดดดูฝุ่ นเพ่ือท าความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพืน้ท่ี
กรงุเทพมหานคร  



 
 

๑๕ 

การเช่ารถกวาดดูดฝุ่ นช่วยลดลดความเสีย่งและอนัตรายที่เกิดกบัคนงานกวาดในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยแต่ละเขตจะส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แต่ละเดือนให้ส านัก
สิง่แวดล้อม การปฏิบตัิงานขึ้นอยู่กบัแต่ละส านักงานเขตท าแผนปฏิบตัิงานและถนนที่จะให้ท าความ
สะอาด ตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที ่เช่น บางเขตก าหนดใหป้ฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 20.00 – 05.00 
น. บางเขตใหป้ฏบิตังิานตัง้แต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. ส าหรบัการประเมนิผลการเช่ารถฯ เปรยีบเทยีบ
การตรวจวดัฝุ่ นละอองในพื้นที่เขตต่าง ๆ กบัปีที่ผ่านมาพบว่าปรมิาณฝุ่ นละอองในพื้นที่ที่ด าเนินการ
ลดลง 

การเช่ารถกวาดดดูฝุ่ นในช่วงแรกจะมปัีญหาอุปสรรคเกีย่วกบัเวลาการปฏบิตังิานซึง่เดิม
ก าหนดเวลาท างานเหมือนกนัทุกเขต ภายหลงัมีการปรบัให้แต่ละเขตก าหนดเวลาการปฏิบตัิงานที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยมทีัง้ช่วงกลางวนัและกลางคนื โดยมรีะยะเวลาท างานไม่ต ่ากว่าวนัละ 8 
ชัว่โมง สาเหตุ           ทีก่ าหนดใหร้ถจอดทีศู่นยก์ าจดัมลูฝอยทัง้ 3 แห่ง เพราะแต่ละเขตจะมปัีญหาไม่มี
สถานทีส่ าหรบัจอดรถ จงึไดก้ าหนดใหน้ ารถมาจอดทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอย 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ควรพจิารณาสถานทีส่ าหรบัจอดรถใหอ้ยูใ่นพืน้ทีเ่ขตปฏบิตังิานแทนการน ารถไปจอด      

ทีศู่นยก์ าจดัมลูฝอย 3 แห่ง เพื่อส านักงานเขตจะสามารถก ากบัควบคุมการท างานได ้และการน ารถจาก     
ศูนย์ก าจดัมูลฝอยไปปฏบิตังิานในพื้นที่ ซึ่งบางแห่งอยู่ห่างไกลเป็นการสิ้นเปลอืงน ้ามนัเชื้อเพลงิ และ
เสยีเวลา     การปฏบิตังิาน   

2. กรุงเทพมหานครควรพจิารณารูปแบบการด าเนินการที่สามารถประเมนิผลสมัฤทธิ ์
และความคุ้มค่าได้ชดัเจน เช่น อาจปรบัรูปแบบการด าเนินการเป็นการแบ่งพื้นที่และจ้างเอกชนมา
ด าเนินการ (Outsource) ซึ่งจะสามารถประเมินความคุ้มค่าและสามารถเปรียบเทียบผลงานการ
ด าเนินการของผูร้บัจา้ง แต่ละรายไดช้ดัเจนมากกวา่ 

3. การก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าต้องเคยมีประสบการณ์และผลงานการ
ท างาน   กบัราชการมูลค่าไม่ต ่ากว่าทีก่ าหนด เป็นการจ ากดัจ านวนผูเ้สนอราคา กรุงเทพมหานครควร
ศกึษาและพจิารณาการก าหนดคุณสมบตัผิูเ้สนอราคาการเชา่รถใหเ้หมาะสม 

 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม  

เพื่อรบัทราบแผนการบรหิารจดัการสวนหลวง ร.9 การใช้ประโยชน์และกิจกรรมให้บรกิารประชาชน 
รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ สรุปไดด้งันี้ 

สวนหลวง ร.๙ เป็นสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกบัมูลนิธสิวนหลวง ร.9 องค์กร
ภาครฐั และเอกชน จดัสรา้งขึน้เพื่อน้อมเกลา้ฯ ถวายเป็นราชสกัการะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทร    มหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที ่๙ เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระเกยีรตพิระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม 2530  โดยใชพ้ืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร รวมกบัการแลกเปลีย่นทีด่นิกบัเอกชนและการไดร้บั

7. แผนการบริหารจดัการสวนหลวง ร.9 และปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการ 



 
 

๑๖ 

บรจิาคทีด่นิเพิม่เตมิจากประชาชน ท าใหส้วนแห่งนี้มพีืน้ทีร่วม 500 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.๙ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ภายในสวนประกอบไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธุ ์ทัง้หมดประมาณ 2,300 ชนิด 
นอกจากนี้ยงัมกีารรวบรวม   พรรณไมต้่าง ๆ เช่น สวนบวันานาพนัธุ์ ซึ่งมบีวัไม่น้อยกว่า 40 สายพนัธุ ์
สวนสมุนไพร ประมาณ 200 ชนิด             พชืวงศ์ปาล์ม ประมาณ 70 ชนิด พชืวงศ์หญ้าประมาณ 40 
ชนิด กลุ่มไมเ้ลือ้ยอกีถงึ 60 ชนิด และพนัธุไ์มป้ระจ าจงัหวดั  76 จงัหวดั เป็นแหล่งเผยแพรค่วามรู ้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัความหลากหลายของพรรณไมต้่างๆ ใหก้บัเยาวชน นักเรยีน นักศกึษาและประชาชนผูท้ี่
สนใจทัว่ไป 

มลูนิธสิวนหลวง ร.9 มรีายไดจ้ากการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมและบรกิารจากประชาชน เช่น 
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสวน ค่าจอดรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถตู้ รถบสัโดยสาร รายได้จากค่าเช่าซุ้ม
จ าหน่ายอาหารเครื่องดืม่ ค่าบรกิารหอ้งน ้า คา่เช่าจกัรยานน ้า เรอืพาย และรายไดจ้ากการขอใชส้ถานทีจ่ดั
กจิกรรมต่าง ๆ เช่น กจิกรรมเดนิวิง่การกุศล การจดังานมงคลสมรส ซึง่ในการขอใชส้ถานที ่มลูนิธฯิ จะ
เป็นผู้พจิารณาอนุญาต แล้วแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบ ซึ่งปีนี้มูลนิธิสวนหลวง ร.9 มรีายได้จากการ
บรหิารงานประมาณ 10 ลา้นบาท 

การบริหารงานของสวนหลวง ร.๙ ได้มีบันทึกข้อตกลงก าหนดแนวทางการบริหาร
ระหวา่งกรุงเทพมหานครและมลูนิธสิวนหลวง ร.๙  ซึง่จดัท าขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2532 ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรหิารสวนหลวง ร.๙ มอี านาจหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย เสนอแนะ        
การด าเนินงาน แกไ้ขปัญหาอุปสรรค และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการก่อสรา้งและการเปลีย่นแปลง
รปูแบบสิง่ก่อสรา้งทัง้หมดภายในสวนหลวง ร.๙  คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนมลูนิธสิวนหลวง 
ร.9  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการส านกัสิง่แวดลอ้ม ผูอ้ านวยการส านกังานสวนสาธารณะ และหวัหน้าสวนหลวง 
ร.๙  

2. การด าเนินการในส่วนของการดูแล บ ารุงรกัษาต้นไม้ สนามหญ้า การรกัษาความ
สะอาด เป็นหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 

3. การด าเนินงานในส่วนของหอรชัมงคล อาคารถกลพระเกียรติ อาคารชายชล และ
อาคารอื่นๆ ดแูลโดยเจา้หน้าทีข่องมลูนิธสิวนหลวง ร.๙ 

4.รายได้จากค่าบัตรผ่านประตู ค่าที่จอดรถ ค่าบริการห้องสุขา ค่ากิจกรรมทางน ้ า 
ค่าธรรมเนียมในการขอใชส้ถานทีแ่ละอาคารต่างๆ ค่าเช่าซุม้จ าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่ารา้นอาหาร        
ใหน้ าเขา้เป็นรายไดข้องมลูนิธสิวนหลวง ร.๙ 

ส าหรบัแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนหรอืการจดักิจกรรมให้บรกิารประชาชนที่เป็น
กิจกรรมเพิ่มเติม จะมีการหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ส่วน
งบประมาณในการบรหิารจดัการกรุงเทพมหานครใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
เช่น การจา้งเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั กรณีการจดัซื้อเมลด็พนัธุ ์การจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ การซ่อมแซม
วสัดุอุปกรณ์ทีช่ ารุด และการจดังานต่างๆ จะขอสนบัสนุนงบประมาณจากมลูนิธสิวนหลวง ร.9 

ปัญหาอุปสรรคในการบรหิารจดัการสวนหลวง ร.9 มดีงันี้ 



 
 

๑๗ 

1. ปัญหาเสยีงดงัจากกลุ่มกจิกรรมบางกลุ่มซึง่จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องเสยีง เช่น กลุ่มผูเ้ตน้แอ
โรบคิ ไดแ้กปั้ญหาโดยการขอความร่วมมอื ใหล้ดเสยีงลง 

2. ปัญหาน ้าเสยี เนื่องจากเกดิปรากฏการณ์สาหร่ายสเีขยีวในน ้า ไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการ
ใช้           น ้าหมกัชวีภาพเทลงในบ่อ และขอความอนุเคราะห์มูลนิธจิดัซื้อเครื่องเติมอากาศ รวมทัง้
ประสานส านกั      การระบายน ้าผลกัดนัน ้าจากหนองบอนเพือ่ไล่น ้าเสยี 

3. ปัญหาการร้องเรียนของผู้ใช้บริการกรณีการเก็บค่าบริการเข้าสวนและการเก็บ
ค่าบรกิารหอ้งน ้าสาธารณะ ได้ชี้แจงท าความเขา้ใจกบัประชาชนว่าเป็นการบรหิารงานในรูปแบบมูลนิธ ิ
ซึ่งแตกต่างจากสวนอื่นๆ และเงนิรายได้จากการเก็บค่าบริการก็น ามาบรหิารจดัการภายในสวนและ
ปรบัปรุงการบรกิารต่าง ๆ   

4. สวนหลวง ร.9 มีพื้นที่ขนาดใหญ่ การติดตัง้กล้องวงจรปิด จ านวน 22 ตัว ยงัไม่
เพยีงพอส าหรบัการดแูลความปลอดภยัในสวนขนาดใหญ่และบางตวัมสีภาพช ารุดไม่สามารถใชง้านได ้ได้
ประสานส านกัการจราจรและขนสง่เพือ่ด าเนินการแกไ้ขแลว้   

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ส านักสิง่แวดลอ้มควรด าเนินการส ารวจสวนสาธารณะทีม่ศีกัยภาพและมคีวามพรอ้ม

ส าหรบัการบรหิารงานในรปูแบบมลูนิธเิช่นเดยีวกบัสวนหลวง ร.9 รวมทัง้ควรศกึษาระเบยีบ กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้เสนอแผนและกจิกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บรกิารประชาชนนอกเหนือจากการให้บรกิาร
ทัว่ไป  

2. ควรจดัพืน้ทีบ่างสว่นแสดงประวตัคิวามเป็นมาของสวนหลวง ร.9 เพือ่ใหผู้ส้นใจไดท้ราบ
ความเป็นมา รวมทัง้เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิูท้ีม่สีว่นผลกัดนัใหม้กีารก่อสรา้งสวนหลวง ร.9  

3. ค าสัง่ตัง้คณะกรรมการมูลนิธ ิควรแต่งตัง้โดยต าแหน่งแทนแต่งตัง้ระบุชื่อบุคคล เพื่อ
ความสะดวกและเกดิความต่อเนื่องในการท างานในกรณีทีผู่ท้ ี่ไดร้บัการแต่งตัง้มกีารโยกยา้ยหรอืพน้จาก
ต าแหน่ง 

 

 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม  

ส านกัการโยธา และกองกลาง ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร เพือ่รบัทราบนโยบายและแนวทางการประหยดั
พลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แผนการใชพ้ลงังานทดแทนในสถานทีร่าชการของกรุงเทพมหานคร สรุป
ไดด้งันี้ 

ส านกัสิง่แวดลอ้ม ไดก้ าหนดมาตรการและแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานเพือ่สง่เสรมิดา้น
สิง่แวดลอ้มเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

8. นโยบายและแนวทางการประหยดัพลงังานเพ่ือส่ิงแวดล้อม รวมทัง้แผนการใช้พลงังาน
ทดแทน 

ในสถานท่ีราชการของกรงุเทพมหานคร 



 
 

๑๘ 

๑. จดักิจกรรม ปิดไฟ ๑ ชัว่โมง เพื่อลดโลกรอ้น (๖๐+ Earth Hour ๒๐๑๗) ซึ่งจดัขึ้น
ภายใต้การรณรงค์ปิดไฟเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต ด้วยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่จ าเป็น เป็น
เวลา ๑ ชัว่โมง รว่มกบั ๗,๐๐๐ เมอืง ๑๗๘ ประเทศทัว่โลก ซึง่จะชว่ยสรา้งการมสีว่นรว่มของหน่วยงานทัง้
ภาครฐั ภาคเอกชนและประชาชนใหม้จีติส านึกในการชว่ยกนัแกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้น รวมถงึเป็นการสรา้ง
ความรว่มมอืระดบัประเทศ ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่ปี ๒๕๕0 - ๒๕๖๐ ผลการด าเนินการพบวา่สามารถลด
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ๑๖,๒๙๗  เมกะวตัต์ คดิเป็นมลูค่า ๕๖.๖๙ ลา้นบาท และลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
๗๓,๑๘๗ ตนั เทา่กบัการดดูซบั     ของตน้ไม ้๙๐๓,๐๐๐ ตน้  

๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร โดยการ
จดัท า 
แผนปฏบิตักิารลดการใชไ้ฟฟ้าในหน่วยงาน และพจิารณาเลอืกสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ส ารวจอุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ หากตรวจพบว่ามีสภาพช ารุด เสียหาย ให้รีบ
ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านได้ รวมทัง้มกีารรณรงคป์ระชาสมัพนัธม์าตรการ
และแนวทางลดการใชไ้ฟฟ้าของกรุงเทพมหานครใหแ้ก่ขา้ราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร นกัเรยีน 
ในสงักดักรุงเทพมหานคร และประชาชนทัว่ไป 

๓. การใชร้ะบบบรหิารจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคารส านกังานเขต (BEMS) โดยระบบ
นี้ 
ท าหน้าทีว่างแผนและควบคุมการใชพ้ลงังานของอาคารส านกังานเขต 50 เขต โดยควบคุมระบบปรบั
อากาศ ระบบแสงสวา่ง ควบคุมระดบัอุณหภูมแิละความชืน้ทีเ่หมาะสม  

๔. ด าเนินโครงการกรุงเทพฯ สู่เมอืงคารบ์อนต ่า โดยมกีจิกรรมการตรวจวดัพลงังานใน
อาคารโรงเรยีน ส านักงานเขต ศูนย์บรกิารสาธารณสุข จ านวน ๓๗ อาคาร ผลการด าเนินงานสามารถ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารตน้แบบทัง้ ๓๗ อาคาร ได ้๒๓๒,๗๐๐ หน่วย คดิเป็นมลูค่า ๑,๑๔๐,๐๐๐ 
บาท นอกจากนัน้ ยงัม ี
กจิกรรมการประกวด Bangkok Low Carbon Hero เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานและลดการปล่อยก๊าซ   
เรอืนกระจกในอาคารส านักงานของกรุงเทพมหานคร ศูนย์บรกิารสาธารณสุขและโรงเรยีนต่างๆ ส าหรบั         
ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 

มาตรการดา้นการใชพ้ลงังานทดแทน ไดด้ าเนินการดงันี้ 
๑. การใชป้ระโยชน์จากขยะเศษอาหารในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เพือ่สง่เสรมิ

การ  
น าขยะอนิทรยีป์ระเภทเศษอาหารไปใชป้ระโยชน์ โดยตดิตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากขยะอนิทรยี ์ขนาด ๑.๐ 
ลบ.ม. พร้อมถังเก็บก๊าซขนาด ๑.๐ ลบ.ม. ในโรงเรยีน ๔๐ แห่ง ผลการด าเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ สามารถน าขยะอินทรีย์จากโรงอาหารมาเข้าระบบถังหมกัก๊าซชีวภาพ  ๓๐,๗๒๔ 
กโิลกรมั และน าไปผลติเป็นก๊าซชวีภาพใชหุ้งต้มในโรงเรยีนได ้๒,๒๙๘.๕ ลูกบาศก์เมตร เทยีบเท่าการ
ประหยดังบประมาณ ๒๑,๗๒๐ บาท 

2. โครงการก าจดัมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า ที่ศูนย์ก าจดัมูล
ฝอยหนองแขม โดยกรุงเทพมหานครไดล้งนามสญัญาจา้งบรษิทั ซแีอนด์จ ีเอน็ไวรอนเมนทอล โปรเทคชัน่ 



 
 

๑๙ 

จ ากดั       เป็นผูล้งทุนก่อสรา้งและเดนิระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 - 500 ตนัต่อวนั ซึ่งเป็นโรงก าจดั
ขยะผลติไฟฟ้าเพื่อสิง่แวดลอ้ม เปิดด าเนินการ เมื่อวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบนัมมีูลฝอยเขา้ก าจดั
เฉลี่ยประมาณ ๕๐๐ ตัน/วนั ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย ๘ เมกะวตัต์/วนั โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะ
น ามาใชใ้นโรงงานประมาณ ๑ เมกะวตัต ์สว่นทีเ่หลอืขายใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  

ส านกัการโยธา มแีนวทางสง่เสรมิการประหยดัพลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม โดยในการ
ออกแบบอาคารจะก าหนดใหใ้ชห้ลอดไฟ LED ประหยดัพลงังาน เบอร ์5 รวมทัง้ มกีารตดิตัง้หลอดไฟใน
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง โดยใชห้ลอด LED ประหยดัไฟ ซึ่งสามารถประหยดัไฟ
ไดม้ากขึน้ ส่วนการใช้พลงังานจากโซลาเซลล ์ไดพ้จิารณาพืน้ทีส่ว่นหลงัคาอาคารส านกัการโยธา และ
ส านกัการระบายน ้า ซึง่มพีืน้ทีเ่พยีงพอสามารถตดิตัง้ได ้แต่ควรศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ทุนใน
การด าเนินการ 

มาตรการประหยดัพลงังานภายในศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร มกีารด าเนินการดงันี้ 
1. ด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 

และปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตกิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

2. แต่งตัง้คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน เพื่อจดัท านโยบายอนุรกัษ์พลงังานใน
อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหบุ้คลากรของกรุงเทพมหานครทราบและน าไปปฏบิตัิ เพือ่เป็นการ
สรา้งจติส านึกใหบุ้คลากรของกรุงเทพมหานครรว่มกนัประหยดัพลงังาน  

 3. ขอความร่วมมอืขา้ราชการและลูกจา้งของหน่วยงานทุกสงักดัภายในอาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานครให้ช่วยกนัปฏิบตัิตามมาตรการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม และจดัท าประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน ณ วนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  

4. แต่งตัง้คณะผู้ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้มกีารประชุมคณะท างานการจดัการพลงังาน และจดัอบรมการอนุรกัษ์พลงังาน
ภายในศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร โดยเชญิทุกหน่วยงานในศาลาวา่การกรุงเทพมหานครเขา้ร่วมอบรม
ให้ความรู้เรื่องการอนุรกัษ์พลังงาน รวมทัง้มีการเดินรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร  

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ควรพจิารณาออกแบบเพือ่ใหป้ระหยดัพลงังาน รวมทัง้

ควร          ปลกูตน้ไมร้อบอาคาร หรอืบนอาคารเพือ่ชว่ยลดความรอ้น  
2. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารใหม่ควรสนบัสนุนใหใ้ชห้ลอด LED เพือ่ประหยดั

พลงังาน รวมทัง้ควรรณรงคใ์หใ้ชห้ลอด LED ทัง้ในสถานทีร่าชการและเอกชน 
3. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนใหม้กีารจดัประชุมโดยไม่ใชเ้อกสาร (paperless) ซึง่จะ

ชว่ยลดปรมิาณการใชก้ระดาษและลดพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็เอกสาร  
 

 
9. การพิจารณาแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 



 
 

๒๐ 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัมอบหมายจากประธานสภา
กรุงเทพมหานครใหพ้จิารณาเรื่องรอ้งเรยีนต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการได้เชญิหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและผู้
รอ้งเรยีนเขา้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้ลงพืน้ที่ตรวจสอบสภาพปัญหาและการด าเนินการ
แกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าว สรุปไดด้งันี้ 

9.1 กรณีร้องเรียนร้าน 360 Pub & Restaurant ในพืน้ท่ีเขตบางนา เปิดเกินเวลา
และ ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ้ยู่อาศยัใกล้เคียง  

คณะกรรมการฯ ได้เชิญส านักงานเขตบางนาชี้แจงข้อเท็จจรงิกรณีดงักล่าว พบว่า
เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 13 - 15 เมษายน 2560 รา้น 360  Pub & Restaurant ได้จดังานเทศกาล
สงกรานต ์บรเิวณลานจอดรถ เปิดเสยีงดนตร ีแสงไฟ และประกอบกจิกรรมการแสดงดนตร ีท าใหเ้กดิเหตุ
ร าคาญต่อ             ผูอ้ยูอ่าศยัและรา้นคา้ในบรเิวณใกลเ้คยีง ผูป้ระกอบการไดก้ัน้พืน้ทีล่านจอดรถจดังาน 
มอีาหารและเครื่องดนตรจี าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ ซึง่เป็นการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภท
การจดัแสดงดนตรแีละจดัตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ส านกังานเขตบางนาไดม้คี าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ หา้มมใิหร้า้น 360 Pub 
& Restaurant จดัการแสดงดนตร ี
นอกอาคารขึน้อกีโดยเดด็ขาด เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุร าคาญในอนาคต และรอ้งทุกขก์ล่าวโทษด าเนินคด ี     
ฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งศาลแขวงพระโขนงมีค าพิพากษาเปรียบเทียบปรับ
ผูป้ระกอบการแลว้ คดเีป็นอนัสิน้สดุ  

กรณีปัญหาเสยีงดงัจากการแสดงดนตรใีนอาคารที่ได้รบัอนุญาต ส านักงานเขตบาง
นา            ไดป้ระสานส านกัอนามยัตรวจวดัระดบัเสยีงพบว่ามคีา่ระดบัการรบกวนเกนิเกณฑม์าตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด จงึไดม้คี าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ใหผู้ป้ระกอบการปรบัปรุงแกไ้ขสถานทีเ่พือ่ระงบั
เหตุร าคาญทางเสยีงภายในก าหนดและใหห้ยดุใชเ้สยีงทีก่่อใหเ้กดิเหตุร าคาญในระหวา่งทีม่คี าสัง่ดว้ย ซึง่
พบว่าผูป้ระกอบการฝ่าฝืนค าสัง่ดงักล่าว จงึไดม้คี าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ใหเ้พกิถอนใบอนุญาตประกอบ
กจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทการจดัใหม้กีารแสดงดนตร ีเต้นร า รองเงง็ คาราโอเกะ ดสิโก้
เทค หรอืการแสดงอื่นในท านองเดยีวกนั และปัจจุบนัรา้น 360 Pub & Restaurant ไดเ้ลกิประกอบกจิการ
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทการจดัใหม้ีการแสดงดนตรฯี ตามทีม่คี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตแลว้ ซึ่ง
ส านกังานเขตบางนาไดป้ระสานสถานีต ารวจนครบาลบางนาและสรรพสามติพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 4 เพือ่
บงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ส านักงานเขตบางนาไดป้ระสานสถานีต ารวจนครบาลบางนาเพื่อ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัการประกอบการของสถานประกอบการไม่ใหม้กีารแสดงดนตรดีงักล่าวอกี 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- ส านกังานเขตไดม้กีารด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละขัน้ตอนตามกฎหมายแลว้ ขอให้

กวดขนัและควบคุมใหเ้ขม้งวดเพือ่ป้องกนัการประกอบการทีอ่าจฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
9.2 กรณีร้องเรียนโรงงานท าเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ ในพืน้ท่ีเขตวงัทองหลาง ก่อมลภาวะ

ทางเสียง กล่ิน ฝุ่ นและควนั  



 
 

๒๑ 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัส านักงานเขตวงัทองหลาง ผู้ประกอบการ และผู้
รอ้งเรยีน รวมทัง้ลงพืน้ทีต่รวจสอบสภาพปัญหาและการด าเนินการของส านักงานเขต เนื่องจากมปีระชาชน
ซอยลาดพรา้ว 80 ไดม้หีนงัสอืรอ้งเรยีนกรณีไดร้บัความเดอืดรอ้นจากมลภาวะทางเสยีง กลิน่ ฝุ่ น ควนั ที่
เกดิจากโรงงานท าเฟอรน์ิเจอรไ์มใ้นซอยลาดพรา้ว 80 แยก 18  และบางครัง้เปิดท าการจนเลยเวลาอนั
ควร รวมทัง้ท าการใน        วนัเสาร ์- อาทติย์ และอาจจะมกีารสวมใบอนุญาตประกอบการโดยมชิอบ 
รวมทัง้มกีารน าเศษขยะและสูบน ้าปฏกิูลมาทิ้งบรเิวณพืน้ทีว่่างเปล่าทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงาน ท าใหเ้กดิ
กลิน่ฉุน คณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบและพจิารณาตามประเดน็ทีม่กีารรอ้งเรยีน ดงันี้ 

1. กรณีการประกอบกจิการที่ก่อให้เกดิเสยีงดงั จากการเลื่อย ตดั ขดั ไสไม้  ท าให้
เกิดเสียงดัง มีฝุ่ นละออง รวมทัง้การพ่นสี ทาสี เคลือบเงา ท าให้เกิดกลิ่นจากสารระเหยอินทรีย ์
ส านักงานเขต             วงัทองหลางได้มคี าสัง่เจ้าพนักงานท้องถิน่ให้ผูป้ระกอบการแก้ไขและจดัให้มี
วสัดุป้องกนัเสยีง กลิน่ และฝุ่ นละอองจากการประกอบกิจการ ผู้ประกอบการได้ด าเนินการแก้ไขโดย
จดัท าห้องพ่นสรีะบบแหง้โดยใชใ้ยแก้วเป็นตวัดกัฝุ่ นและแผ่นคารบ์อนป้องกนักลิน่เพิม่อกี 1 ห้อง  และ
จดัท าหอ้งพน่สรีะบบม่านน ้าเพิม่อกี 1 หอ้ง 

  
2. กรณีการท างานเกนิเวลา ผูป้ระกอบการมกีารท างานเกนิเวลาจรงิ ในช่วงเดอืน

มกราคม-เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 เนื่องจากสถานประกอบการแห่งนี้รบัจา้งตดิตัง้เฟอรน์ิเจอรแ์บบ Built - 
in ซึง่จดัท าชิ้นส่วนจากทีอ่ื่น แลว้ขนยา้ยเพื่อไปตดิตัง้ในบรเิวณทีลู่กคา้ก าหนด เสยีงดงักล่าวเป็นช่วงการ 
ขนยา้ยสิง่ของเขา้-ออกจากสถานประกอบการ ซึง่ผูป้ระกอบการรบัทราบและไดม้กีารแกไ้ขแลว้ 

3. กรณีการใช้เครื่องจักรตัดไม้ เหล็ก โดยไม่ มีวัสดุป้องกันเสียงหรือลดเสียง 
ผู้ประกอบการได้ด าเนินการแก้ไขโดยติดตัง้วัสดุป้องกันเสียงหรือลดเสียงที่มีขนาดความหนา 8 
มลิลเิมตร ตลอดแนวก าแพงและระดบัความสงูถงึหลงัคา ปิดประตูทุกครัง้เมื่อมกีารใชเ้ครื่องจกัรดา้นใน
อาคาร และกัน้ผนงัดดูซบัเสยีงในจุดต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ 

4. กรณีการสวมใบอนุญาตจากโรงงานยาง สถานประกอบการท าเฟอรน์ิเจอรไ์มแ้ห่ง
นี้    มกีารขออนุญาตอย่างถูกต้อง ในนามบรษิทั มุ่งมัน่วฒันา จ ากดั และมใีบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภทการ
ประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร การพ่น การทา การเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จ
ผลติภณัฑจ์ากไมห้รอืหวาย  

5. กรณีการน าเศษขยะและสบูน ้าปฏกิูลมาทิง้บรเิวณทีว่่างขา้งโรงงาน ท าใหเ้กดิกลิน่
ฉุน กรณีนี้สถานประกอบการมกีารน าขยะไปทิ้งในที่ดนิของเอกชนซึ่งเจา้ของที่ดนิอนุญาตเพื่อเป็นการ
ถมที่ แต่เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญและอาจเกิดอัคคีภัยกับบ้านข้างเคียง ส านักงานเขตวัง
ทองหลางไดข้อความรว่มมอืไมใ่หท้ิง้ขยะบรเิวณทีด่นิดงักล่าว ซึง่ผูป้ระกอบการยนิดทีีจ่ะน าไปทิง้บรเิวณ
อื่นแลว้ สว่นกรณีการสบูน ้าออกจากพืน้ที่ ผูป้ระกอบการชีแ้จงว่าไม่ใช่น ้าปฏกิูลแต่เป็นการสบูน ้าทีม่กีาร
ทว่มขงัหลงัฝนตก  

6. กรณีการเกดิเพลงิไหมจ้ากกองขยะและการวางวสัดุ ส ีทนิเนอรแ์ละสารเคมทีี่
เป็นเชือ้เพลงิ จากการลงพืน้ทีต่รวจสอบสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบการไดส้รา้งหอ้งส าหรบั



 
 

๒๒ 

เกบ็สารเคมโีดยเฉพาะแยกจากพืน้ทีป่ระกอบการ ตดิป้ายแสดงสญัลกัษณ์อย่างชดัเจน ส านักงานเขตวงั
ทองหลางแจง้ว่าไดส้อบถามผูพ้กัอาศยับา้นเลขที ่29 ซึง่อยู่ใกลเ้คยีง แจง้ว่าไดร้บัความเดอืดรอ้นร าคาญ
จากฝุ่ น เสยีงดงั และกลิน่เหมน็รบกวน สว่นผูพ้กัอาศยัรายอื่นๆ ไม่ไดร้บัผลกระทบ  

กรณีดงักล่าวส านักงานเขตวงัทองหลางมหีนังสอืรายงานผลการด าเนินการเพิม่เตมิ
ว่า         ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรยีนให้เป็นที่ยุติได้ เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งว่าได้
ด าเนินการแก้ไข ความบกพร่องของสถานประกอบการแล้ว แต่ผูร้อ้งยงัยนืยนัว่าได้รบัความเดอืดรอ้น
ร าคาญ ดงันัน้ จ าเป็นตอ้งน าอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรเ์ขา้ตรวจวดัระดบัมลพษิทีบ่า้นของผูร้อ้งเรยีน ซึ่ง
เป็นขอ้มูลส าคญัเพื่อน ามาสรุปว่าความรูส้กึร าคาญของผูร้อ้งเรยีนเป็นเหตุร าคาญตามกฎหมาย จกัได้
บงัคบัใชต้ามกฎหมายต่อไป แต่ผูร้อ้ง      ไม่อนุญาตใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท าการตรวจวดัระดบัเสยีง
ภายในบา้นพกัอาศยั จงึไม่สามารถหาขอ้ยุตหิรอืด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายได ้

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ส านักงานเขตวังทองหลางตรวจสอบให้

ผูป้ระกอบการ             ด าเนินการภายใต้ที่กฎหมายก าหนด และแก้ไขปัญหาในส่วนที่มกีารก่อใหเ้กดิ
เหตุเดอืดรอ้นร าคาญกบัผูร้อ้งเรยีน เพื่อใหก้ารยุตเิรื่องใหเ้ป็นทีย่อมรบัของทัง้ 2 ฝ่าย กรณีผูร้อ้งเรยีนไม่
อนุญาตให้ตรวจวดัระดับมลพิษภายในบ้านพักอาศัยหรือการใช้สิทธิในการฟ้องร้องด าเนินคดีกับ
ผูเ้กีย่วขอ้ง เป็นสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนทีส่ามารถด าเนินการได้ ขอใหส้ านักงานเขตด าเนินการตามขัน้ตอน
ของกฎหมายใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 
 
9.3 กรณี บริษทั โกลเด้นโดม คาบาเรตโ์ชว ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ร้องเรียน

ส านักงานเขตห้วยขวาง เก่ียวกบัการย่ืนต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
(โรงมหรสพ)  

คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านักงานเขตหว้ยขวางชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิกรณีมหีนังสอืรอ้งเรยีน
การด าเนินการของส านักงานเขตหว้ยขวางเกีย่วกบัการยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ (โรงมหรสพ) ของบรษิัท โกลเด้นโดม คาบาเรต์โชว์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งยื่นต่อ
ใบอนุญาต เมือ่วนัที ่ 
5 กันยายน 2560 แต่ส านักงานเขตห้วยขวางแจ้งให้บริษัทฯ น าเอกสารใบอนุญาตใช้อาคารเพื่อ
ประกอบการ ต่ออายุใบอนุญาตมายื่นเพิม่เตมิ ผูร้อ้งเรยีนแจง้ว่าได้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการ (โรง
มหรสพ) ตัง้แต่  พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมาส านักงานเขตห้วยขวางไม่เคยเรยีกใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกจิการโรงมหรสพแต่อย่างใด การเรยีกเอกสารดงักล่าวเพิม่เตมิจึงไม่ถูกต้องตามระเบยีบและ
กฎหมาย ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย     ไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิโดยสรุปไดด้งันี้ 

บรษิทั โกลเดน้โดม คาบาเรต์โชว ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ไดข้อยื่นต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภทโรงมหรสพที่ส านักงานเขตห้วยขวาง เมื่อวนัที่  5 
กันยายน 2560 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นพร้อมหนังสือขอต่ออายุใบอนุญาต  ตาม



 
 

๒๓ 

พระราชบญัญตัอิ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกอบกบัคูม่อื
ส าหรบัประชาชนในการ ต่อใบอนุญาตประกอบการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และ พระราชบญัญตักิาร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พบว่ายงัขาดเอกสารทีจ่ าเป็น คอื ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรง
มหรสพ จงึใหบ้รษิทัฯ ยื่นขออนุญาตดดัแปลงอาคารเป็นโรงมหรสพทีส่ านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
และยื่นขอใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกจิการโรงมหรสพ ต่อคณะกรรมการพจิารณาการประกอบ
กจิการโรงมหรสพ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้จงึน าใบอนุญาต
มาประกอบหลกัฐานในการขอต่อใบอนุญาตกจิการ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพประเภทโรงมหรสพเพิม่เตมิ 
แต่ผูป้ระกอบการยงัไม่ไดย้ืน่เอกสารเพิม่เตมิและไม่ไดม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าที ่เมือ่ไม่มเีอกสารมาประกอบ
ใหค้รบถว้น จงึไดส้ง่ค าขอและเอกสารหลกัฐานคนืใหผู้ย้ ืน่ค าขอ 

ต่อมา บริษัทฯ ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ผูอ้ านวยการเขต ในประเดน็ที่ บรษิทัฯ ได้รบัอนุญาตประกอบกจิการโรงมหรสพมาตัง้แต่ปี 2546 และ
ได้รบัการต่อใบอนุญาตมาจนถงึปี 2559 ซึ่งขณะที่บรษิัทได้รบัใบอนุญาตนัน้ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
อนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรง
มหรสพ และอตัราคา่ธรรมเนียมส าหรบัการอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ยงัไม่ประกาศบังคบัใช้ จึงไม่อาจน า        ข้อกฎหมายดังกล่าวมาใช้ได้ และบรษิัทฯ แนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอต่อใบอนุญาตครบถว้นเหมอืนเช่นทีเ่คยยื่นคราวก่อนทุกประการ และส านกังาน
เขตหว้ยขวางไม่เคยแจง้ใหแ้นบใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกจิการโรงมหรสพแต่อย่างใด  และ
ส านกังานเขตหว้ยขวางไดม้หีนงัสอืแจง้ผลการพจิารณาค าอุทธรณ์วา่ ยกค าอุทธรณ์ของบรษิทั การคนืค า
ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เนื่องจากบรษิัทฯ ขาดเอกสารการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ การประกอบกจิการของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ผูร้อ้งเรยีนชี้แจงเพิม่เตมิว่า อาคารของผูร้อ้งสรา้งและใชก้่อนทีก่ฎกระทรวงว่าดว้ยการ
อนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรง
มหรสพ และอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 
๒๕๕๐ จะมผีลบงัคบัใช ้ซึง่ตามบทเฉพาะกาลขอ้ 45 ก าหนดว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบ
กจิการโรงมหรสพอยู่ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั จะตอ้งท าการปรบัปรุงหรอืตดิตัง้ระบบต่าง ๆ เพิม่ 
เช่น เครื่องดบัเพลงิ ระบบสญัญาณเตอืน ทางหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นตน้ ซึง่ผูร้อ้งไดด้ าเนินการ
ตามบทเฉพาะกาลเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไดร้บัการต่อใบอนุญาตมาตลอดจนถงึปี 2559 การทีส่ านักงานเขต
หว้ยขวางสง่คนืค าขอต่อใบอนุญาตของบรษิทัฯ โดยอา้งว่าตอ้งแนบใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบ
กจิการโรงมหรสพเพิม่เตมิ จงึไม่ถูกต้อง เป็นการสรา้งขัน้ตอนโดยไม่จ าเป็น สรา้งภาระใหบ้รษิทัฯ เกนิ
สมควร เป็นการออกค าสัง่โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหาย  

ในประเดน็นี้ ส านักงานเขตห้วยขวางชี้แจงว่า แนวทางการปฏบิตัใินการยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทโรงมหรสพของส านักงานเขตห้วยขวาง เจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบจะ
ตรวจสอบค าขอและหลกัฐานต่าง ๆ ตามทีผู่ย้ ื่นลงนามรบัรองความถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอความเหน็
ตามล าดบัชัน้ว่าเหน็ควรอนุมตั ิอนุญาตหรอืไม่ อย่างไร แต่ในกรณีนี้จ าไม่ไดแ้น่ชดัว่าผูย้ ื่นค าขอไดแ้นบ



 
 

๒๔ 

ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคาร เพือ่ประกอบการโรงมหรสพดว้ยหรอืไม ่เนื่องจากมสีถานประกอบการยืน่ขออนุญาต
และต่ออายจุ านวนมาก    
ในส่วนของผูอ้ านวยการเขตหว้ยขวางชี้แจงเพิม่เตมิว่าผูร้อ้งเรยีนไดย้ื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตโดยยื่น
เอกสารหลกัฐานและรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารดงักล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิง่แวดล้อมฯ ที่
รบัผดิชอบก็ได้ตรวจสอบกลัน่กรองเสนอความเห็นตามล าดบัชัน้ เมื่อเห็นว่ามกีารตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานใหถู้กต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ไดต้รวจสอบจากบญัชรีายชื่อผูป้ระกอบกจิการโรงมหรสพของ
ส านกังานเขตหว้ยขวาง ดว้ยตนเอง เหน็ว่ามรีายชื่อบรษิทัดงักล่าวอยูใ่นบญัชรีายชื่อดว้ย จงึไดพ้จิารณา
ลงนามต่ออายุใบอนุญาตใหก้บัผูป้ระกอบการรายดงักล่าว ส าหรบัในปี 2560 มขีอ้เทจ็จรงิทีเ่ปลีย่นไป คอื 
ปลดักรุงเทพมหานครมหีนังสอื    สัง่การให้ตรวจสอบการพจิารณาอนุญาตประกอบกจิการแสดงดนตรี
และการแสดงมหรสพในพื้นที่และเอกสารหลกัฐานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกจิการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 ซึง่เมื่อตรวจสอบ
จากฐานขอ้มูลผูไ้ด้รบัใบอนุญาตให้ใชอ้าคารเพื่อประกอบกจิการ          โรงมหรสพของส านักควบคุม
และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ไม่พบรายชื่อสถานประกอบการ
รายนี้ จงึมหีนังสอืขอใหผู้ป้ระกอบการน าใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกจิการโรงมหรสพ ตามกฎ
กระทรวงฯ มาแสดง ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาตในปี 2560 ยงัอยู่ในขัน้ตอนการรบัและตรวจสอบเอกสาร
ตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ               พ.ศ. 
2558 ยงัไม่ไดเ้ขา้สูก่ระบวนการพจิารณาต่ออายุใบอนุญาตแต่อยา่งใด  
  

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานในการพจิารณาอนุญาต

ประกอบกจิการโรงมหรสพและการต่อใบอนุญาตของส านักงานเขตหว้ยขวางควรด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความ
ปลอดภยัของโรงมหรสพ และอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกจิการโรง
มหรสพ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัง้แต่ปี 2550 ทีก่ฎกระทรวงดงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้แต่เจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบและผูม้อี านาจ
ตามล าดบัชัน้อาจไม่ได้เคร่งครดัในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
เมื่อมกีารสัง่การของปลดักรุงเทพมหานคร ใน ปี 2560 จงึมกีารเขม้งวดมากขึน้ในการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าว ท าใหเ้กดิปัญหาขอ้ขดัแยง้ในเรือ่งขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย กรณีนี้ ผูร้อ้งเรยีนซึง่เหน็
ว่าตนเองได้รับความเสียหายจากการด าเนินการของหน่วยงานราชการ  มีสิทธิด าเนินการตาม
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองกบักรุงเทพมหานครและเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งได ้ 

 
 
 
 



 
 

๒๕ 

 

 
10.1 คณะอนุกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการมลูฝอยและการรกัษาความ

สะอาด 
คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมลูฝอยและการรกัษาความสะอาด ประชุม

ร่วมกบัส านักสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตบางกอกน้อย และส านักงานเขตดอนเมอืง 
เพีอ่รบัทราบขอ้มลูยุทธศาสตรก์ารลดและคดัแยกมลูฝอยจากแหล่งก าเนิด เพือ่ลดปรมิาณมลูฝอยใหเ้หลอื
น้อยทีสุ่ดและน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีสุ่ด และผลการด าเนินการตามแผนการคดัแยกและลดมลูฝอย
จากครวัเรอืนหรอืชุมชนที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตบางกอกน้อย และ
ส านกังานเขตดอนเมอืง         ซึง่เป็นส านกังานเขตตวัอยา่งทีม่ผีลการจดัการขยะมลูฝอยจากตน้ทาง คอื การ
ลดปรมิาณขยะมลูฝอยในครวัเรอืนหรอืชุมชนและน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน สรุปไดด้งันี้ 

กรุงเทพมหานครมแีผนการลดและคดัแยกขยะใชป้ระโยชน์ที่แหล่งก าเนิด โดยตาม
แผนบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 - 2551 ก าหนดเป้าหมายในการลดปรมิาณขยะทีต่้อง
น าไปก าจดัรอ้ยละ 10 ซึง่สามารถลดได ้รอ้ยละ 8 - 9 แต่ภายหลงัจากปัญหาน ้าท่วมในปี 2554 ปรมิาณ
ขยะมากเท่าเดมิ แผนบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 - 2555 ก าหนดเป้าหมายลดอตัราการ
เกดิขยะต่อคนจาก 0.98 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั ให้เหลอื 0.75 กโิลกรมัต่อคนต่อวนั และแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 ก าหนดเป้าหมายลดปรมิาณมลูฝอย ใหเ้หลอืรอ้ยละ 20 ในปี 
2575 จากปรมิาณขยะ พ.ศ. 2556 และแผนบรหิารจดัการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 
2562 ก าหนดเป้าหมายลดปรมิาณขยะในปี 2562 ให้เหลอืร้อยละ 7 ของปรมิาณมูลฝอย พ.ศ. 2556 
เพือ่ใหส้อดคลอ้ง  กบัแผนแม่บทการจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ 

ผลการด าเนินการในเชิงปรมิาณ แม้ว่ากรุงเทพมหานครได้พฒันาการจดัเก็บและ
ก าจดั ขยะมลูฝอยใหถู้กสขุลกัษณะแลว้ แต่ปัญหาส าคญัอยูท่ีค่วามสามารถในการลดและคดัแยกมลูฝอยยงั
ไม่บรรลุ ผลส าเรจ็เท่าทีค่วร ซึง่ในระหว่างปี 2557 - 2560 ไม่สามารถลดปรมิาณขยะไดต้ามเป้าหมาย โดย
ในปี 2557  ขยะลดลงรอ้ยละ 0.23 ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมาย และในปี 2558 - 2560 ปรมิาณขยะเพิม่ขึน้เมื่อ
เทยีบกบั           ปี 2556  

ปัญหาอุปสรรคทีท่ าใหม้ปีรมิาณขยะมากขึน้ เกดิจากการกระจายตวัของเมอืง 
ประชากรแฝง แรงงานต่างดา้ว และนกัทอ่งเทีย่วเขา้มาในกรุงเทพมหานครมากขึน้ ปรมิาณขยะจงึเพิม่
มากขึน้   

ผูบ้รหิารก าหนดนโยบายส านกังานเขตปลอดขยะ โดยสง่เสรมิการลดและคดัแยกขยะ    
ในส านกังานเขตใหทุ้กฝ่ายมสีว่นรว่ม สง่เสรมิใหภ้าครฐั เอกชน สถานศกึษา สถานประกอบการ ชุมชน ศาสน
สถาน และประชาชน ลดขยะเพื่อใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีเ่ขตหรอืส่งโรงงานแปรรูปขยะทีศู่นยก์ าจดัมูลฝอย 
โดยขยะ     ทีเ่ป็นเศษผกั ผลไม ้กิง่ไม ้จะก าจดัทีส่ านกังานเขตโดยการบดยอ่ยหรอืสง่เขา้โรงงานแปรรปู 
ปัจจุบัน            มีด าเนินการแล้ว 23 เขต ส่วนขยะกิ่งไม้ ใบไม้จากบ้านเรือนประชาชน รวมทัง้

10. ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 



 
 

๒๖ 

ผกัตบชวาและวชัพชืจากการเปิดทางน ้าไหลกจ็ะน ามาบดย่อยรวมกบัเศษผกั ผลไมท้ี่ส านักงานเขต เพื่อ
หมกัท าปุ๋ ยซึง่จะน าไปใชใ้นพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะต่อไป ส าหรบัเศษวสัดุก่อสรา้งกใ็หร้วบรวมแลว้
แจ้งส านักงานเขตจดัเก็บ เพื่อลดการทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไป โดยส านักงานเขตจะส่งโรงงานแปรรูปหรอื
ประสานผูท้ี่ต้องการน าไปใชป้ระโยชน์ในการน าไป  ปรบัพื้นที่ และจะส่งเสรมิให้ประชาชนร่วมคดัแยก
ขยะรไีซเคิล เนื่องจากพบว่ามีขยะรไีซเคิลเข้าสู่กระบวนการก าจดัของศู นย์ก าจดัมูลฝอยทัง้ 3 แห่ง
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11 เป็นรอ้ยละ 15 จงึตอ้งเน้นการคดัแยกขยะ      รไีซเคลิใหม้ากขึน้ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในพืน้ทีเ่ขต 
เขตคลองเตย 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่

ชดัเจน และประชาชนไม่เหน็ความส าคญัของการใชป้ระโยชน์จากขยะอนิทรยี์ จงึอาจไม่สะทอ้นผลการ
ลดปรมิาณขยะทีช่ดัเจน   

2. ฝ่ายรกัษาความสะอาดฯ มภีารกจิงานมาก ในขณะที่บุคลากรมไีม่เพยีงพอต่อการ     
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

3. จ านวนประชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ตามการเตบิโตของเมอืง ซึ่งมทีัง้ประชากร
ตามทะเบยีนราษฎร ์ประชากรแฝง และนกัทอ่งเทีย่ว 

4. เขตคลองเตยเป็นเขตชัน้ในซึง่มขีอ้จ ากดัเรื่องสภาพพืน้ทีท่ีแ่ออดัซึง่ไม่เอือ้ต่อการน า     
เศษผกั ผลไมม้าหมกัท าปุ๋ ยไดอ้ย่างเตม็ที ่  

เขตบางกอกน้อย 
1. ผูป้ระกอบการตลาดขาดความรูเ้รือ่งการคดัแยกมลูฝอย  
2. ผูป้ระกอบการตลาดเคยชนิกบัการทิ้งขยะแบบเดมิ ท าใหก้ารคดัแยกขยะจากต้น

ทาง ไม่ประสบความส าเรจ็  
เขตดอนเมอืง 
1. สนามบนิดอนเมอืง ไดเ้ปิดใหบ้รกิารอยา่งเตม็รปูแบบตัง้แตปี่ ๒๕๕๖ ถงึปัจจุบนัจงึ

มปีระชาชน และบรษิทัขนสง่ต่างๆ เขา้มาใชบ้รกิารจ านวนมาก สง่ผลใหม้ปีรมิาณขยะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ซึง่
ปัจจุบนั มปีรมิาณขยะ ประมาณ ๑๕ - ๑๗ ตนั/วนั  

2. ในพื้นที่เขตดอนเมอืงมกีารก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสแีดง จงึมปีระชากรแฝงเขา้มา        
ในรปูแบบแรงงานก่อสรา้งจ านวนมาก ปัจจุบนัมบีา้นพกัคนงานก่อสรา้งอยู่ในพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง จ านวน ๔ 
แห่ง   ซึง่ผลติขยะประมาณ ๓ ตนั/วนั 
                         3. มกีารขยายตวัทางด้านที่อยู่อาศยั การค้าและการพาณิชย์ ท าให้มปีรมิาณขยะ
เพิม่ขึน้  

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 



 
 

๒๗ 

1. ส านกัสิง่แวดลอ้มควรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติปิระเภทและปรมิาณขยะในแต่ละเขต    
ทัง้ 50 เขต แยกเป็นรายวนัหรือรายเดือน เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางการจดัการขยะแต่ละเขตให้
เหมาะสม 

2. กรุงเทพมหานครควรแยกประเภทรถเกบ็ขนมลูฝอยตามประเภทของมลูฝอย โดยใช ้      
ส ีสญัลกัษณ์ หรอืสตกิเกอรท์ีช่ดัเจนและมรีปูแบบเป็นมาตรฐานสากล 

3. ส านักสิ่งแวดล้อมควรก าหนดวิธีการคัดแยกขยะจากต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง เพื่อมอบนโยบายให้ส านักงานเขตด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความยัง่ยนื โดย
ก าหนดตวัชี้วดัในการด าเนินการที่ชดัเจน พรอ้มทัง้หาวธิกีารสรา้งแรงจูงใจในการด าเนินการ เช่น การ
จดัสรรเงนิรางวลั  

4. ในสถานที่ราชการ ควรก าหนดจุดทิ้งขยะอนัตรายใหช้ดัเจน และควรประสานขอ
ความร่วมมอืเอกชน เช่น สถานีบรกิารน ้ามนั หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซื้อ เพื่อตัง้จุดทิง้ขยะอนัตราย
เพิม่เตมิ     เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   

5. ปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัเป็นปัญหาส าคญัของทุกหน่วยงาน ดงันัน้ วธิกีาร
บรหิารจดัการภายใต้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัให้มปีระสทิธภิาพมากที่สุด โดยการส่งเสรมิให้ภาค
ประชาชน ในพืน้ทีแ่ละองคก์รต่างๆ เขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ  

 
10.2 คณะอนุกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสวนสาธารณะและพืน้ท่ีสี

เขียว 
10.2.1 ประชมุร่วมกบัส านักงานเขตทุ่งคร ุและส านักงานเขตจตุจกัร และลง

พืน้ท่ีเพ่ือรบัทราบผลการเพ่ิมและดแูลรกัษาพืน้ท่ีสีเขียวและปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานใน
พืน้ท่ีเขต สรปุไดด้งันี้ 

1) ส านกังานเขตทุง่ครุ 
ปีงบประมาณ 2560 มพีื้นที่สเีขยีวจ านวน 205 แห่ง รวมพื้นที่ 584 ,250.40 

ตารางเมตร หรอื 365 ไร่ 62.60 ตารางวา ซึ่งรวมพื้นที่สวนหย่อมของเอกชนและพื้นที่สาธารณะด้วย              
ทัง้นี้ พืน้ทีส่วนหย่อมทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบส านักงานเขตทุ่งครุ มจี านวน  147 แห่ง พืน้ที ่95 ไร่ รวม
พื้นที่ทัง้หมด 4,621,258 ตารางเมตร ซึ่งค านวณจากฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมนิผลการเพิม่
พืน้ทีส่เีขยีวของกรุงเทพมหานคร  

แผนการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในปีงบประมาณ 2561   
1. เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณถนนเลยีบทางดว่นวงแหวนรอบนอกดา้นใต ้จ านวน 

5 ไร ่1 งาน 40ตารางวา  
2. ปรบัปรุงสวนหยอ่มหมูบ่า้นวเิศษสขุนคร โครงการ 17 - 18  ซอยประชาอุทศิ 

79 ถนนประชาอุทศิ จ านวน 3 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา 
3. ปลกูเฟ่ืองฟ้าสะพานลอยคนเดนิขา้มในพืน้ทีเ่ขตทุง่ครุ จ านวน 10 แห่ง 
4. ปลกูเฟ่ืองฟ้าสะพานขา้มคลองในพืน้ทีเ่ขตทุง่ครุ จ านวน 23 แหง่ 
5. ปรบัปรุงสวนถนน ซอยประชาอุทศิ 131 ระยะทาง 1.4 กโิลเมตร 



 
 

๒๘ 

6. ปรบัปรุงสวนถนน ซอยประชาอุทศิ 76 จากคลองคา้งคาวถงึคลองบางมด  
ระยะทาง 1 กโิลเมตร 

แผนการปฏบิตังิานดา้นการปลกูและบ ารุงรกัษาตน้ไม ้
1. แผนการตดัแต่งตน้ไมต้ามแนวสายไฟ ประจ าปี 2560 ประกอบดว้ย       

ถนนประชาอุทศิ จ านวน 1,276 ตน้ ถนนพทุธบชูา จ านวน 840 ตน้ ถนนครุใน จ านวน 132 ตน้ และ
ตน้ไมท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการโคน่ลม้ จ านวน 22 ตน้ 

2. แผนการตดัแต่งและบ ารงุรกัษาสวนหย่อม สวนถนน และสนามหญา้  
2.1 ถนนประชาอุทศิ ด าเนินการทีส่วนถนนประชาอุทศิ ระยะทาง 4.8 

กโิลเมตร 
2.2 บริเวณซอยประชาอุทิศ 79  ด าเนินการในสวนหย่อม 5 แห่ง 

ประกอบดว้ย สวนหย่อมวเิศษสุขนคร โครงการ 10 พืน้ที ่1 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา สวนหยอ่มหมูบ่า้นวเิศษสุข
นครโครงการ 17 - 18 พืน้ที ่3 ไร่ 2 งาน สวนหย่อมคลองแจงรอ้น พืน้ที ่2 งาน 94 ตารางวา สวนหย่อมลาน
ตะกรอ้   พืน้ที ่44 ตารางวา สวนหยอ่มลานนกเขา พืน้ที ่2 งาน 

2.3 ซอยประชาอุทศิ 59 ด าเนินการทีส่วนหยอ่มเจา้แม่กวนอมิ พืน้ที ่2 
งาน 94 ตารางวา 

2.4 ซอยประชาอุทศิ 33 ด าเนินการทีส่วนหยอ่มหน้าโรงเหลก็ พืน้ที ่1 ไร่  
1 งาน 15 ตารางวา 

2.5 ถนนครุใน ด าเนินการทีส่วนหย่อมถนนครุใน ระยะทาง  1.7 
กโิลเมตร  

2.6 ถนนพุทธบูชา ด าเนินการบรเิวณ สวนหย่อมหน้าโรงเรยีนนาหลวง 
พืน้ที ่2 งาน 62 ตารางวา สวนหย่อมหน้าอู่รถเมลส์าย 75 พืน้ที ่3 งาน 15 ตารางวา สวนหย่อมบรเิวณ
โคง้       วดัหลวงพ่อโอภาส ีพืน้ที ่90 ตารางวา สวนถนนพุทธบูชา 36 ระยะทาง 3 กโิลเมตร สวนถนน
พทุธบชูา 39  ระยะทาง 4 กโิลเมตร 

3. สวนเกษตรดาดฟ้าทุ่งครุ ตัง้อยู่บรเิวณดาดฟ้าของอาคารส านกังานเขตทุ่ง
ครุ  มพีืน้ทีป่ระมาณ 770 ตารางเมตร ซึ่งมกีารปลูกพชืผกัปลอดสารพษิ การปลูกพชืสมุนไพร เพื่อเป็น
แหล่งเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา ชุมชนและประชาชนทัว่ไป   

ปัญหาและอุปสรรคในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของส านกังานเขตทุง่ครุ 
1. ไม่สามารถเพิม่พืน้ที่สเีขยีวไดต้ามเป้าหมายเนื่องจากพืน้ทีส่าธารณะของ

กรุงเทพมหานครมน้ีอย และพื้นที่บางส่วนอยู่ในความดูแลของส่วนราชการอื่น เช่น บรเิวณรมิถนนเลยีบ
ทางด่วนวงแหวรอบนอกดา้นใต้ ซึง่อยู่ในความดแูลของกรมทางหลวงชนบท นอกจากนัน้ มกีารขยายตวั
ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ ท าใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวลดลง  

2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคญัในการดูแลรกัษา
ตน้ไม ้    มกีารลกัลอบตดัตน้ไม ้ท าลายตน้ไม ้ 

3. เขตทุง่ครุอยูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณน ้าทะเลหนุน ประสบปัญหาน ้าเคม็ น ้ากร่อย ท า
ใหต้น้ไมไ้ดร้บัความเสยีหาย  



 
 

๒๙ 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
1. ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาโดยจัดท าโครงการใด

โครงการหนึ่งขึน้มาเพื่อใหส้ถานศกึษาและนักศกึษาได้เขา้มามสี่วนร่วมในการดูแล ซึ่งจะช่วยประหยดั
แรงงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

2. ควรหมัน่ส ารวจตน้ไมท้ีม่คีวามสงูและอายมุากและท าการตดัแต่งกิง่เพือ่ป้องกนั
การโค่นลม้ซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

 
2) ส านกังานเขตจตุจกัร 

ส านกังานเขตจตุจกัร มพีืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด 453 ไร่ 11 งาน 65 ตารางวา 
(725,965.08 ตารางเมตร) การเพิ่มพื้นที่สเีขยีวในปี 2560 จ านวน 11 ไร่ (17 ,600 ตารางเมตร)     
คดิเป็นรอ้ยละ 2.48 ของพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด ปี 2561 ไดร้บังบประมาณ 2,100,000.- บาท  

แผนการด าเนินโครงการบ ารุงรกัษาปรบัปรุงและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  
1. ปรบัปรุงภูมทิศัน์ บรเิวณเกาะกลางถนนลาดพรา้ว ตัง้แต่ลาดพรา้ว 23 - 35   
2. ปรบัปรุงภูมทิศัน์ บรเิวณเกาะกลางถนนก าแพงเพชร ตัง้แต่หน้าตลาด 

อตก. ถงึรอยต่อเขตบางซื่อ  
3. เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว บรเิวณรมิทางเทา้ถนนวภิาวดรีงัสติ ฝัง่ขาเขา้ตัง้แต่หน้า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรถ์งึแยกเกษตร  
4. ปลูกซ่อมต้นไมเ้ดมิทีม่อียู่ในถนนสายหลกั - สายรอง ในพืน้ที่เขตจตุจกัร             

ใหส้วยงาม 
5. จดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสม เพือ่จดัท าสวนแนวตัง้ในพืน้ที ่เชน่ บรเิวณตอม่อ        

รถไฟฟ้า เป็นตน้ 
ด าเนินการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวโดยไมใ่ชง้บประมาณ มดีงันี้ 
1. การปลูกต้นปอเทือง และต้นทานตะวัน ระยะทาง 400 เมตร  ตัง้แต่                              

แยกเกษตร – คลองบางเขน (หน้าวดัเทวสนุทร)  
2. การปลกูตน้โมกและดาวเรอืง ระยะทาง 40 ตารางเมตร บรเิวณหน้าวดัเทวสุ

นทร                     ตดิต่อเขตหลกัสี ่ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
1. การก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคในโครงการต่างๆ รวมทัง้การปรบัปรุง

พืน้ผวิจราจร ปรบัปรุงทางเทา้ ท่อประปา ท่อระบายน ้า สง่ผลกระทบต่อพื้นทีส่เีขยีวทีม่อียู่เดมิตอ้งถูกรือ้
ไปด้วย    และผลกระทบจากการก่อสรา้ง เกดิปัญหาฝุ่ นละอองเกนิค่ามาตรฐาน ท าให้ต้นไมท้ี่ปลูกใหม่
เสือ่มโทรมงา่ย 

2. พื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานอื่น เช่น การทางพเิศษแห่ง
ประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และแขวงทางหลวงกรุงเทพ ซึง่ตอ้งไดร้บั
อนุญาตจงึจะเขา้ด าเนินการได ้ท าใหก้ารเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 



 
 

๓๐ 

3. การดูแลตดัแต่งทรงพุ่มตน้ไมไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน เนื่องจาก
บุคลากรมจี ากดัและตอ้งหมุนเวยีนปฏบิตังิานไปตามพืน้ทีใ่นถนนสายต่าง ๆ  

4. ปัญหาแมลงศตัรูพชืระบาดในบางจุดไม่สามารถมองเหน็จากภายนอกได ้
ท าใหต้น้ไมท้รุดโทรม โคน่ลม้ สง่ผลกระทบต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  

5. การตัดแต่งไม้ใหญ่ตามแนวสายไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
เนื่องจากสภาพปัญหาการจราจรในพืน้ที ่ 

6. ขาดความร่วมมอืจากประชาชนในการช่วยกนัรกัษาสภาพแวดลอ้ม มกีาร     
ทิง้ขยะมลูฝอยตามคอกลอ้มตน้ไม ้ท าใหต้น้ไมท้รุดโทรม และอาจตายไดใ้นทีส่ดุ  

7. การปลูกต้นไมใ้หญ่ทีไ่ม่มรีะบบรากแก้ว และใชว้สัดุปลูกทีม่คีวามร่วนซุย    
อาจเกดิการโคน่ลม้ในกรณีฝนตกหนกั 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
1. ควรจดัท าโครงการเลก็ๆ ในชุมชน เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามองเพื่อส่งเสรมิ      

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในชุมชน 
2. ควรจดัท าโครงการลดปรมิาณขยะในทุกชุมชน (Zero Waste) เพือ่ใหเ้กดิความ

รว่มมอืจากคนในชมุชน และเป็นการก าจดัขยะจากตน้ทาง 
3. ควรประสานขอความร่วมมอืจากภาคเอกชนและองค์กรอื่นในพื้นที่ เพื่อสรา้ง

การ    มสี่วนร่วมในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
วดั มสัยดิ      และโรงเรยีน 

4. ในพืน้ทีส่าธารณะควรปลกูตน้ไมท้ีม่รีะบบรากแกว้ เพือ่ใหร้ากสามารถหยัง่ลกึ
ไดอ้ย่างแขง็แรง และควรท าค ้ายนัตน้ไมเ้พือ่ป้องกนัการโค่นลม้  

5. ควรพฒันาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่สเีขยีว โดย
บรูณาการการท างานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายโยธา สนบัสนุนขอ้มลูทีส่าธารณะ ฝ่ายรายไดส้นบัสนุน
ขอ้มลูเจา้ของทีด่นิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และฝ่ายรกัษาความสะอาดฯ มหีน้าทีใ่นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  

 
10.2.2 ประชมุและลงพืน้ท่ีร่วมกบัส านักส่ิงแวดล้อม เพ่ือรบัทราบการบริหาร

จดัการสวนสาธารณะ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะ สรุปไดด้งันี้ 
1) โครงการก่อสรา้งสวนเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเนื่องใน

โอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) 
โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ หรอืที่เรยีกกนัในนาม “สวน 9 เนิน เดนิ
ตามรอยพอ่”  ระยะเวลาการก่อสรา้ง 600 วนั ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2558 - สงิหาคม 2560 แต่อาจจะตอ้ง
ขยายสญัญาเนื่องจากมกีารแก้ไขรูปแบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจร่างสญัญาและปรบัแก้แบบ รูปแบบของ
สวนแบ่งเป็น 9 เนิน เรยีกว่า สวน 9 เนิน เดนิตามรอยพ่อ และในอนาคตอาจจะใช้รูปแบบการบรหิาร
จดัการเชน่เดยีวกบัสวนหลวง ร.9  โดยใหม้กีารเกบ็คา่บรกิาร  



 
 

๓๑ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ  
- เนื่องจากรูปแบบงานวศิวกรรมโครงสรา้งของอาคารนิทรรศการเฉลมิพระ

เกยีรต ิ     ซึง่ทางทีป่รกึษาฯ ออกแบบไวน้ัน้จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบั
เทคนิคการก่อสรา้งส านักสิง่แวดลอ้มจงึแจง้ใหท้ีป่รกึษาฯ พจิารณาปรบัแกไ้ขรปูแบบของงาน ขณะนี้อยู่
ระหว่างขออนุมตัขิยายสญัญาและด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่าจะสามารถใหบ้รกิารอย่างไมเ่ป็นทางการได้
ประมาณปลายเดอืนธนัวาคม 2560 หรอืตน้เดอืนมกราคม 2561 

2) สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)  
ระยะเวลาก่อสรา้ง 360 วนั ตัง้แตว่นัที ่30 ธนัวาคม 2559 - 25 ธนัวาคม 2560 

สรุปผลงานก่อสรา้งไดร้อ้ยละ 38 ทีด่นิดงักล่าวกรุงเทพมหานครเชา่จากส านกังานทรพัยส์นิสว่น
พระมหากษตัรยิ ์เพือ่ก่อสรา้งสวนสาธารณะ พืน้ที ่70 ไร ่ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ  
- มผีูรุ้กล ้าพืน้ที ่3 ราย อยู่ระหว่างเจรจา และส านักงานทรพัยส์นิฯ ไม่รบัรองว่า   

เป็นผู้อยู่อาศัยเดิม ซึ่ งอุปสรรคนี้ ท าให้ผู้ร ับจ้างไม่สามารถเข้าท างานในพื้นที่บริเวณนั ้นได ้
กรุงเทพมหานคร    จะแต่งตัง้คณะท างานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งก าหนดให้ส านักสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเขต ส านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และส านักการโยธา พิจารณาด าเนินการ 2 
แนวทาง คอื การเจรจากบัผูบุ้กรุก และปรบัลดเนื้องานและงวดงาน 

3) สวนสาธารณะบงึล าไผ่  
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 300 วนั ตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม 2558 - 19 ตุลาคม 2559 

ผลงานก่อสรา้งทัง้โครงการ รอ้ยละ 65  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
- ภายหลงัลงนามสญัญาแลว้ มปีระชาชนอา้งสทิธิเป็นเจา้ของทีด่นิ และไดม้กีาร

เจรจากบัผู้บุกรุกจนยนิยอมยา้ยออกแล้ว ต่อมามผีู้บุกรุกและอ้างสทิธใินพื้นที่โซน 1 ท าให้ไม่สามารถ           
เขา้ด าเนินการก่อสรา้งในบรเิวณนัน้ได ้ซึง่ไดต้รวจสอบกบัส านักงานเขตมนีบุรแีลว้ บรเิวณดงักล่าวเป็น
ทีด่นิ     ทีป่ระชาชนใชส้อยรว่มกนัเป็นเขตสาธารณประโยชน์  

4) สวนสาธารณะบรเิวณสถานีพฒันาทีด่นิบางขนุเทยีน ถนนบางขนุเทยีน - 
ชายทะเล 

กรุงเทพมหานครได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จดัสร้าง
สวนสาธารณะบางขุนเทียน - ชายทะเล บนที่ดนิราชพสัดุ และส านักสิง่แวดล้อมได้จ้างมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีป็นทีป่รกึษาออกแบบสวนสาธารณะในพืน้ทีด่งักล่าว  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
- เนื่ องจากคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตาม

งบประมาณ ประจ าสภากรุงเทพมหานคร มขีอ้สงัเกตใหต้รวจสอบการอนุญาตใชท้ีด่นิก่อนเพราะ เป็นที่
ราชพสัดุอยู่ในการดูแลของกรมธนารกัษ์ จงึได้จดัประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมธนารกัษ์ กรม
พฒันาที่ดนิ และกรุงเทพมหานคร ทีป่ระชุมมมีตใิหก้รมพฒันาทีด่นิคนืพื้นทีท่ี่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใหก้รมธนา
รกัษ์ก่อน แล้วกรมธนารกัษ์จะมอบที่ดนิให้กรุงเทพมหานครเพื่อใชก้่อสรา้งสวนสาธารณะต่อไป ขณะนี้อยู่



 
 

๓๒ 

ระหว่าง กรมธนารกัษ์ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการท าบันทึกข้อตกลงกับ
กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
1. ควรพิจารณาปรับวิธีการบริหารสวนสาธารณะในรูปแบบมูลนิธิส าหรับ

สวนสาธารณะที่มคีวามพรอ้ม โดยเพิม่กจิกรรมใหม่ๆ ใหม้คีวามน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนไดม้ากขึน้  

2. สวนเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเนื่องในโอกาสพระราชพธิ ี 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) หากจะด าเนินการในรูปแบบมูลนิธ ิการพจิารณา
คดัเลอืก คณะกรรมการบรหิารมลูนิธขิอใหพ้จิารณาผูท้ีม่คีวามเหมาะสม 

3. กรณีองค์กรเอกชนใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงซ่อมแซม
ต่าง ๆ ควรจดัท าป้ายประชาสมัพนัธใ์หท้ราบเพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้อกชนเขา้มามสีว่นร่วม
สนบัสนุนภารกจิ ของกรุงเทพมหานคร  

4. การแก้ไขแบบรายการและขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างสวนเฉลมิพระ
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 
(บางบอน)  ควรพจิารณาให้รอบคอบว่าเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายใด หรอืเป็นเพราะเหตุสุดวสิยั 
เพราะหากเป็นเหตุสดุวสิยัทัง้ผูร้บัจา้งและผูว้า่จา้งกจ็ะไม่ตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายแต่อย่างใด 

5. การก่อสรา้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครควรด าเนินการในทีส่าธารณะ 
หรอืพื้นที่ที่มคีวามพรอ้ม หากเป็นที่ดนิหน่วยงานอื่นที่ยงัมปัีญหาผูบุ้กรุกไม่ควรอนุมตัใิห้เช่า เพราะจะ
เป็นภาระงบประมาณคา่เชา่รายปีและเกดิความล่าชา้ในการด าเนินการ  

6. การก่อสรา้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผน 

เนื่องจากมปัีญหาผูบุ้กรุก อาจแกไ้ขปัญหาโดยปรบัลดเนื้องานในพืน้ทีส่ว่นทีม่ปัีญหา ปรบัลดงบประมาณ     
และลอ้มรัว้พืน้ทีด่ าเนินการ เพือ่ใหผู้บุ้กรุกทราบวา่จะไม่เจรจาหรอืจ่ายเงนิเยยีวยา 

 
     


