
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
    

 
สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มในคราวประชุม  

สภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่10 ตุลาคม 2561 
และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพธุที ่12 ธนัวาคม 2561 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 

1. นายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา ประธานกรรมการ 
๒. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ รองประธานกรรมการ  
3. นายสุทธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์ กรรมการ  
4. พลเอก คนนิทร วงศาโรจน์ กรรมการ 
5. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์  ง่วนบรรจง กรรมการ 
6. พลต ารวจตร ีประสพโชค  พรอ้มมูล กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูช้่วยเลขานุการ 
1. นางสาวทพิยช์นม ์   เต่าทอง นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปิยนุช  สทิธศิร นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาศกึษางานดา้นการรกัษาความ

สะอาดและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 2 คณะ ดงันี้ 
 1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมูลฝอยและการรกัษาความสะอาด รบัผดิชอบ
การพจิารณาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลตัง้แต่แหล่งก าเนิด จนถงึ
การก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม และการ
พจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลด
และคดัแยกมูลฝอย                          โดยม ีพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ง่วนบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 



 
 

๒ 

 2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีว รบัผดิชอบการ
พจิารณาแนวทางการวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวในกรุงเทพมหานคร ทัง้ในรูปแบบสวนสาธารณะ 
สวนหย่อม  
สวนแนวตัง้ และสวนถนน การพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพิม่การเขา้ถงึและ
ใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่เีขยีวของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยม ีนายสทุธชิยั 
ทรรศนสฤษดิ ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดพ้จิารณา ศกึษา และตดิตามการ

ด าเนินงานของกรงุเทพมหานครแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
1. ดา้นการจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 
2. ดา้นการบรหิารจดัการแหล่งน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี 
3. ดา้นคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง 
4. ดา้นการบรหิารจดัการสวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีว 
 

1. ด้านการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
1.1 แนวทางการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยโดยใช้ระบบการช าระเงิน

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) 
 คณะกรรมการการฯ ได้ประชุมร่วมกับส านักสิง่แวดล้อม ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ส านักการคลงั และส านักงานเขตคนันายาวเพื่อหารอืแนวทางการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิูล
และมูลฝอยโดยใชร้ะบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้
เสนอร่างขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอย
ต่อสภากรุงเทพมหานคร ซึง่สภากรงุเทพมหานครไดม้มีตริบัหลกัการแลว้ แต่เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไป
ดว้ยความรอบคอบ สภากรุงเทพมหานครจงึไดต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสาธารณสุขฯ โดยมปีระเดน็เรื่องการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจดัเกบ็มูลฝอยและการก าจดัมูลฝอย ซึง่
คาดว่ากรุงเทพมหานครจะมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิม่ขึน้ 4 เท่า หรอืประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
จากเดมิจดัเกบ็ไดป้ระมาณ 500 ลา้นบาท ซึง่เป็นการเกบ็ในอตัราครวัเรอืนละ 20 บาทต่อเดอืน ส่วนการ
เกบ็ในระบบเดมิ เป็นการใช้ใบแทนใบเสรจ็รบัเงนิ   ดงันัน้ เมื่ออตัราค่าธรรมเนียมปรบัเพิม่เป็น 80 บาท
ต่อเดอืน และกรงุเทพมหานครจะมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่ขึน้ จงึควรหามาตรการเพื่อให้
ประชาชนไดร้บัการบรกิารทีด่ ีสะดวก รวดเรว็ในการช าระคา่ธรรมเนียมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีท่นัสมยั 
รวมทัง้ ป้องกนัปัญหาการรัว่ไหลของเงนิรายไดจ้ากการเกบ็ค่าธรรมเนียม ซึง่จ าเป็นตอ้งมแีผนรองรบัในการ
ด าเนินการเรื่องนี้ 



 
 

๓ 

 ส าหรบัการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในปัจจุบนั สามารถช าระเป็นราย 3 เดอืน 6 เดอืน หรอืรายปี 
ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงและความสะดวกของผูม้หีน้าทีช่ าระค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีการช าระค่าธรรมเนียมโดยผ่าน
ระบบ         e-Payment นัน้ หากกรุงเทพมหานครสามารถปรบัรูปแบบการช าระค่าธรรมเนียมโดยวธิกีาร
ดงักล่าวประชาชนจะได้รบัความสะดวกมากขึน้ แต่ทัง้นี้ ส านักงานเขตจะตอ้งด าเนินการออกใบแจง้หนี้ให้
ก่อน จงึจะสามารถช าระค่าธรรมเนียมได ้ซึง่ส่วนกลางจะตอ้งเป็นผูก้ าหนดรูปแบบ และรายละเอยีดต่างๆ ใน
ใบแจง้หนี้ 
 คณะกรรมการฯ เสนอให้ส านักสิง่แวดลอ้มจดัประชุมร่วมกบัทุกส านักงานเขตเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียมโดยใชร้ะบบ QR Code พรอ้มจดัท าแผนผงัแสดงล าดบัขัน้ตอนของ
ระบบการจดัเก็บค่าธรรมเนียมระบบใหม่แต่ละขัน้ตอนให้ชดัเจนพรอ้มระบุผู้รบัผดิชอบ โดยขอให้
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 เดอืน แล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป  

 ส าหรบัปัญหาดา้นการบรหิารจดัการในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในระบบเดมิ  พบว่า 
เจา้หน้าที่ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เก็บเงนิค่าธรรมเนียมบางรายมกีารทุจรติโดยน าเงนิที่จดัเกบ็ไดไ้ปใช้ส่วนตวั 
จงึควรหามาตรการป้องกนัการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้และเหน็ด้วยกบัการเก็บค่าธรรมเนียมโดยระบบ e-
Payment เนื่องจากเงนิจะถูกโอนเขา้ไปในระบบอย่างปลอดภยั 
 นอกจากนัน้ คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มูลจากส านักงานเขตคนันายาว ซึง่มแีนวทางการ
จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนมูลฝอยในส่วนทีส่ านักงานเขตด าเนินการ ซึ่งเป็นการเก็บล่วงหน้า ดงันี้ 
         1. ออกใบแจง้หนี้ก่อนการเกบ็ค่าธรรมเนียม ซึง่เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 
 2. รูปแบบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมม ี3 ประเภท คอื แบบรายเดอืน ราย 3 เดอืน และราย 6 
เดอืน  โดยเมื่อรบัช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะออกใบเสรจ็รบัเงนิและบนัทกึในสมุดบญัชคีวบคุมเงนิของ
ส านักงานเขต เพื่อจดัส่งเป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานครทุกวนั  
         3. คดิอตัราค่าธรรมเนียมตามปรมิาณมูลฝอย 
         4. ผูม้หีน้าทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียม คอื พนักงานเกบ็ขนมูลฝอย ทีม่วีุฒกิารศกึษา ระดบั ม.3 ขึ้นไป 
กรณีวุฒกิารศกึษาต ่ากว่าระดบั ม.3 ตอ้งขออนุมตัปิลดักรุงเทพมหานครแต่งตัง้เป็นพนักงานเกบ็
ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะรวมทัง้ตอ้งวางเงนิค า้ประกนั    
         5. ด าเนินการจดัเก็บและน าส่งฝ่ายการคลงัทุกวนั กรณีการเก็บช่วงนอกเวลาราชการ จะมี
คณะกรรมการเก็บรกัษาเงนิน าเก็บไวใ้นตู้นิรภยัเพื่อน าส่งฝ่ายการคลงัในวนัรุ่งขึ้น   
 กรณีมผีู้ทีไ่ม่ช าระค่าธรรมเนียม ทัง้ภาคครวัเรอืนและสถานประกอบการ ส านักงานเขตคนันา

ยาว  
มมีาตรการด าเนินการ ดงันี้ 

         1. กรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมทัง้ภาคครวัเรอืนและสถานประกอบการ ส านักงานเขตจะส่ง
หนังสอืแจง้เตอืนให้ช าระหนี้ โดยภาคครวัเรอืนส่วนใหญ่เป็นประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนแออดั ส่วน
สถานประกอบการมเีพยีงไม่กี่ราย  
         2. กรณีบา้นทีอ่ยู่ในรัว้เดยีวกนัแต่ม ี2 เลขบา้นจะเก็บตามจ านวนเลขบา้น ยกเวน้กรณีม ี     
เลขบา้นเลขเดยีว แต่มบีา้นหลายหลงั จะพจิารณาจากปรมิาณมูลฝอยที่เกดิขึน้จรงิ  
          3. กรณีบา้นไม่มผีูอ้ยู่อาศยัจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม และจะบนัทกึขอ้มูลในทะเบยีนตาม 
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ขอ้เทจ็จรงิว่าเป็นบา้นไม่มผีู้อยู่อาศยั 

 ในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมนัน้ ตอ้งการใหเ้ก็บเป็นรายเขตเพื่อเป็นขอ้มูลทางสถิติในการ
ท างาน  

ทัง้นี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าตอบแทนแก่เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตังิาน ซึง่เป็นเงนิ 
เปอรเ์ซ็นต์จากค่าธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ได้ ดงันัน้ หากโอนเขา้ระบบแล้วจะไม่สามารถแยกได้  

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. หากกรุงเทพมหานครมรีายไดจ้ากการเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเพิม่ขึน้ ส านักการคลงั        
และส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล จะตอ้งหามาตรการควบคุมก ากบัดูแลและเพิม่ความสะดวกในการช าระ
ผ่านบญัชใีหม้ากขึน้ เช่น การเพิม่ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมโดยใช้ระบบ QR Code อาจด าเนินการ
ไปพร้อมกบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสียเพื่อใหเ้ป็นรูปแบบเดยีวกนั 

2. ส านักสิง่แวดลอ้มควรจดัท าฐานขอ้มูลของผูท้ี่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมมูลฝอยเป็นรายเขต 
โดยใหม้รีายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนครวัเรอืน บ้านเลขที่ ชื่อเจา้บา้น โดยบนัทกึขอ้มูลในระบบเพื่อให้
สามารถสรา้งระบบ QR Code ออกใบแจง้หนี้และรบัช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ การพฒันา
ระบบโดยการบนัทกึขอ้มูลจะมคีวามสะดวก รวดเรว็กว่า แต่ตอ้งมฐีานขอ้มูลครวัเรอืนทัง้หมด แต่ทัง้นี้ 
ขอ้มูลทะเบยีนราษฎรเ์ป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอาจจ าเป็นตอ้งด าเนินการในเชงิบูรณาการโดยการขอความร่วมมอื
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. กรณีทีไ่ม่มขีอ้มูลเลขบา้นในทะเบยีนราษฎร ์หรอืกรณีบา้นเลขทีซ่ ้าซอ้น ส านักงานเขตต้อง
แจง้ผู้รบัผดิชอบจดัท าระบบบญัชเีพื่อเพิม่ขอ้มูลโดยการบนัทกึขอ้มูลเลขรหสัประจ าบา้นดว้ยเลข 11 หลกั 
และมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลไว้ที่ส่วนกลางเพื่อเป็นฐานขอ้มูลในปีถดัไป 

4. ส านักยุทธศาสตร์และประเมนิผล ส านักการคลงั ส านักสิง่แวดลอ้ม และส านักงานเขตควรมี
การ  บูรณาการในการจดัท าขอ้มูลในรูปแบบ QR Code ใหเ้ชื่อมโยงกบัขอ้มูลในทะเบยีนราษฎร์ก่อน และ
ส าหรบัผู้ทีไ่ม่ปรากฏขอ้มูลในทะเบยีนราษฎร์ระบบให้สามารถบนัทกึขอ้มูลเพิม่ได ้และสามารถเชื่อมโยงเขา้
ส่วนกลางเพื่อเป็นฐานขอ้มูลตอ่ไป โดยส านกัสิง่แวดลอ้มควรเป็นหน่วยงานหลกัในการรวบรวมฐานขอ้มูลพรอ้ม
บนัทกึขอ้มูลทะเบยีนราษฎร์ลงในระบบ 
 

1.2 การจดัการมูลฝอยในศนูยก์ าจดัมูลฝอยหรือศนูยเ์รียนรู้ 
  คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มูลการจดัการมลูฝอยในศูนยก์ าจดัมูลฝอยหรอืศูนย์เรยีนรู ้โดย
ส านักสิง่แวดลอ้มไดร้ายงานความคบืหนา้ในการด าเนินโครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอยพรอ้มบรหิาร
จดัการศูนยเ์รยีนรูแ้ละการก าจดัขยะและของเสยีชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR ทัง้นี้ มอีาคารต่างๆ 
ของโครงการทีด่ าเนินการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็เมื่อปี 2560 ประกอบดว้ย อาคารรบัมูลฝอยและก าจดัมูลฝอย 
อาคารศูนยก์ารเรยีนรู ้ 
อาคารก าจดักิง่ไม ้หลอดไฟ และโฟม 
         ขัน้ตอนการก าจดัมูลฝอย เมือ่ชัง่น ้าหนักมูลฝอยแลว้จะน าเขา้สูส่ายพานล าเลยีงเพื่อคดัแยกมูล
ฝอย ซึง่มรีะบบก าจดักลิน่และควบคุมกลิน่ดว้ย EM โดยผ่านสายพาน ซึง่ระบบสายพานจะมแีม่เหลก็เพื่อคดั



 
 

๕ 

แยกโลหะ และผ่านเครื่องร่อนเพือ่แยกเศษหนิ ดนิ ทราย ออก มูลฝอยทีค่ดัแยกแลว้จะเขา้ระบบบบีอดัเพื่อ
ลดปรมิาตร แลว้น าเขา้เครือ่งหุม้พลาสตกิ รอการขนยา้ยต่อไป ขยะที่รไีซเคลิไม่ไดจ้ะน าไปท า Compost 
และ RDF ต่อไป ส่วนชัน้ลา่งของอาคารศูนยเ์รยีนรู้มกีารจดัแสดงนิทรรศการเพื่อใหผู้ส้นใจสามารถเขา้ชมได ้
  โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอยพร้อมบรหิารจดัการศูนย์เรยีนรูแ้ละการก าจดัขยะและ
ของเสยีชุมชน เป็นโครงการร่วมทุนโดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย มปีระสทิธภิาพใน
การก าจดั       มูลฝอย 300 ตันต่อวนั ผลพลอยได้เป็นผลประโยชน์ของผู้ร่วมทุน ตามมาตรา 34/1 แห่ง 
พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดฯ  โครงการนี้ไดร้บังบประมาณ 1,400 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการสรา้ง 3 ปี และ 
Operate  20 ปี   แต่ผู้รบัจ้างต้องสร้างระบบ MBT (Mechanical Biological Waste Treatment) คือ ระบบ
การหมักเพื่อให้เกิดก๊าซและผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงานเพิ่มด้วย ลักษณะสัญญาเป็น BOT (Build-
Operate-Transfer ) โดยเมื่อครบ 20 ปี ทรพัย์สนิจะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ ได้รบัการยกเว้นไม่
ต้องท าการวเิคราะห์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) เนื่องจากผลติพลงังานไฟฟ้าต ่ากว่า 10 เมกะวตัต์ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลไดภ้ายในเดอืนมถิุนายน 2562 
 

1.3 แนวทางการควบคมุการก าจดัส่ิงปฏิกลูของศนูยก์ าจดัมูลฝอยและสถานประกอบการท่ี
ให้บริการก าจดั              ส่ิงปฏิกลู 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่รบัทราบแนวทางการควบคมุการก าจดั      
สิง่ปฏกิูลของศูนยก์ าจดัมูลฝอยและสถานประกอบการทีใ่หบ้รกิารก าจดัสิง่ปฏกิูล ซึง่ปัจจุบนั
กรุงเทพมหานครม ี  โรงก าจดัสิง่ปฏกิูล 2 แห่ง คอื ศูนยก์ าจดัสิง่ปฏกิูลและไขมนัอ่อนนุช และหนองแขม ซึง่
เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) มคีวามสามารถในการบ าบดัสิง่ปฏกิูล 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั หรอื 
600 ลูกบาศก์เมตร/แห่ง โดยการด าเนินการเกบ็ขน การบ าบดั และการน าไปใชป้ระโยชน์ ม ี2 แนวทาง ดงันี้   
         1. ส านักสิง่แวดลอ้ม โดยฝ่ายขนถ่ายสิง่ปฏกิูลและไขมนั จะใหบ้รกิารเฉพาะส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ และอาคารทีม่ขีนาดความสงู 4 ชัน้ขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีเ่กนิ 3,000 ตารางเมตร  โดยมรีถสบูสิง่ปฏกิูล 
จ านวน 23 คนั และรถบรรทุกสิง่ปฏกิูลจ านวน 24 คนั   
  2. ส านักงานเขต 50 เขต โดยฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จะใหบ้รกิารในส่วน
ของบา้นเรอืนและอาคารทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 4 ชัน้ ซึง่ทัง้ 50 ส านกังานเขตมรีถสบูสิง่ปฏกิูล จ านวน 250 คนั 
รถบรรทุกสิง่ปฏกิูล จ านวน 128 คนั 
  กรณีการจดัการสิง่ปฏกิูลของผูใ้หบ้รกิารรถโดยสาร จะตอ้งปฏบิตัิตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
อนุญาต ใหป้ระกอบการขนส่งประจ าทาง ซึง่มขีอ้ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเสนอแผนการจดัการดา้นมลพษิ
และสิง่แวดลอ้ม เช่น แผนการตรวจสอบ การป้องกนัมลพษิดา้นสิง่แวดลอ้มและสิง่ปฏกิูลทีถู่กสุขลกัษณะ 
          ในส่วนของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (หมอชติ) ซึง่มบี่อเกบ็กกัสิง่ปฏกิูล แนวทางปฏบิตัใิน
การปล่อยสิง่ปฏกิูลบนรถ บ.ข.ส. จะด าเนินการเมื่อรถโดยสารเขา้จอดทีส่ถานีเดนิรถตน้ทาง หรอืปลายทาง 
ซึง่ส านกังานขนสง่จะด าเนินการสบูสิง่ปฏกิูล โดยส านักงานเขตพืน้ทีจ่ะน าส่งไปก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัสิง่
ปฏกิูลของกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อสิง่ปฏกิูลสง่เขา้มาทีโ่รงงานแลว้จะน ามาเขา้เครื่องชัง่น ้าหนักกอ่น 
หลงัจากนัน้จงึน าไปเขา้ลานเทสิง่ปฏกิูลทีอ่่อนนุชและหนองแขม  
          สถติผิูม้าขอรบับรกิารในปี 2558 - 2561 มดีงันี้ 
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          1. ผูม้าขอรบับรกิารจากส านักสิง่แวดลอ้ม ประมาณ 2,244 ราย โดยมปีรมิาตรเฉลีย่                  
39,000 ลูกบาศก์เมตร  
          2. ผูม้าขอรบับรกิารจากส านักงานเขต ประมาณ 73,765 ราย โดยมปีรมิาตรเฉลีย่                    
138,711 ลูกบาศก์เมตร ซึง่จะส่งมาก าจดัทีศู่นยก์ าจดัสิง่ปฏกิูลและไขมนัอ่อนนุช จาก 25 เขตในพืน้ที่
ใกลเ้คยีง และศูนยฯ์ หนองแขม ประมาณ 25 เขต  
  ส าหรบัการตรวจสอบระบบก าจดัมูลฝอย และระบบบ าบดัน ้าเสยีในอาคาร และระบบการบรหิาร
จดัการสิง่ปฏกิูลใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายนัน้ ส านักสิง่แวดลอ้มไมม่อี านาจในการเขา้ไปตรวจสอบ
อาคาร ยกเวน้ กรณีทีเ่กดิเหตุรอ้งเรยีน โดยปกตอิาคารทีก่่อสรา้งเสรจ็และเปิดใชอ้าคารแลว้ ตาม
กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารก าหนดใหม้ผีูต้รวจสอบอาคาร ท าหน้าทีต่รวจสอบทกุระบบของอาคารเพื่อ
ความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร รวมทัง้การตรวจสอบระบบก าจดัมูลฝอย และระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ควรออกระเบยีบ หรอืกฎหมายมารองรบั เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วน
ร่วมในการด าเนนิการก าจดัสิง่ปฏกิูลโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ป้องกนัการลกัลอบขนและก าจดัสิง่ปฏกิูลโดย
การน าไปทิง้นอกพืน้ที ่หรอืตามแหล่งน ้าสาธารณะ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อสขุอนามยัของประชาชนและเสีย่ง
ต่อการเกดิโรคระบาด และกรณีพบเหน็การกระท าดงักลา่วขอใหแ้จง้ส านักงานเขตทราบเพือ่ด าเนินคดตีาม
กฎหมาย 
  2. ควรมกีารตรวจสอบการใชอ้าคารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้ โดยฝ่าย
สิง่แวดลอ้มฯ ของส านักงานเขตควรมบีทบาทในการร่วมตรวจสอบการใชอ้าคารอาคารดว้ย  
 

1.4 แนวทางการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะและจดัการมลูฝอย โดยเฉพาะ
มูลฝอยช้ินใหญ่ในพ้ืนท่ีชุมชนต่าง ๆ 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คอื ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านกังานเขต
บางกอกน้อย และส านกังานเขตจตจุกัร เพื่อรบัทราบขอ้มูลการบรหิารจดัการมูลฝอยชิน้ใหญ่ตามภารกจิของ                
แต่ละหน่วยงาน สรุปไดด้งันี้ 

กระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายใหท้กุจงัหวดัด าเนินการตามแผนรณรงค ์“แยกกอ่นทิง้” และ
กรุงเทพหานครด าเนินการตามแผนฯ ดงักล่าวเพื่อขบัเคลื่อนการจดัการขยะมูลฝอยใหค้รอบคลุมพืน้ที ่เช่น 
ก าหนดแนวทางหรอืวธิกีาจดัท าสญัลกัษณ์ขยะแยกประเภทเพือ่ความสะดวกในการจดัเกบ็ของเจา้หนา้ที ่
และก าหนดแนวทางคดัแยกขยะ 4 ประเภท คอื ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย ขยะอนิทรยี ์และขยะทัว่ไปให้
ชดัเจนและประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ จดักจิกรรมสรา้งการรบัรูแ้ละส่งเสรมิวนิยัแยกขยะก่อนทิง้และ
หลกัการ 3 ช คอื ใชน้อ้ย ใชซ้ า้และน ากลบัมาใชใ้หม่ จดัท าประกาศหลกัเกณฑ ์วนั เวลาในการเกบ็ขน ระบบ
ขนส่งขยะ วธิกีารคดัแยก เสน้ทางเกบ็ขน จดุรวมขยะ รวมถงึการบรหิารจดัการขยะ  

ส านักสิง่แวดลอ้มไดด้ าเนินการ ดงันี้  
1. มหีนังสอืแจง้ส านักงานเขตด าเนนิการตามแผนฯ โดยเตรยีมความพรอ้มบุคลากร วสัดุ 

อุปกรณ์ และการสื่อสารกบัประชาชน โดยเริม่ด าเนินการในวนัที ่1 ก.พ. 2562 ดงันี้ 
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- ก าหนดจุดตัง้วางถงัแยกประเภท ตดิป้ายสญัลกัษณ์ใหถู้กตอ้งชดัเจน โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีม่ ี
นักท่องเทีย่วชาวไทยและต่างประเทศ ถนนสายส าคญั 

- รณรงคป์ระชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรูแ้ละส่งเสรมิการสรา้งวนิัย “แยกก่อนทิง้” ใหก้บั
ประชาชนในพืน้ที ่พรอ้มประกาศวนัเวลาในการบรหิารจดัการขยะอนิทรยี ์ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ และขยะ
อนัตราย 

- จดัท าแผนผงัจุดทีต่ัง้ จ านวนถงัในแต่ละจุด 
- รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักสิง่แวดลอ้มเพื่อรายงานผูบ้รหิาร 

2. จดักจิกรรมรณรงคร์่วมกบักลุม่เขตกรุงเทพกลาง วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 เวลา 10.00 น.    
ณ บรเิวณอนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิและโดยรอบพืน้ทีท่ ัง้ 9 เขต ซึง่ในระยะต่อไป ส านักงานเขตจะขยายการ
ด าเนินการโดยเพิม่ถงัขยะใหค้รบทัง้ 4 ประเภทในจุดส าคญัในพืน้ที ่และรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน
แยกขยะก่อน    ทิง้ลงถงัอย่างถกูตอ้ง 

ปัญหาการจดัการมูลฝอยชิน้ใหญ่ คอื มกีารลกัลอบทิง้ในพืน้ทีว่่างรมิทาง เกดิความสกปรกและ               
ไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั กดีขวางการระบายน ้า อดุตนัหน้าตะแกรงประตูระบายน ้า ท า
ให ้             น ้าเน่าเสยีและท่วมขงั 

จุดรวบรวมมูลฝอยชิน้ใหญ่ทีศู่นยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช มจีุดทิง้มูลฝอยชิน้ใหญ่ พืน้ที ่2 – 3 ไร ่
บรเิวณตรงขา้มโรงงานก าจดัสิง่ปฏกิูลอ่อนนุช 

จุดรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ทีศู่นยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม มจีุดทิง้ขยะมูลฝอยชิน้ใหญ่ พืน้ที ่600 
ตรม. บรเิวณดา้นหลงัอาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม 

ผลการจดัเกบ็มูลฝอยชิน้ใหญ่ในปี 2561 รวม 5,389 ตนั แยกเป็น ขยะทีใ่ชป้ระโยชน์ไม่ได ้เชน่ 
เศษชิน้ส่วนเฟอรน์เิจอร ์จ านวน 4,037  ตนั (75%) และขยะทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้เช่น เฟอรน์ิเจอร ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้า โลหะ และพลาสตกิ จ านวน 1,352 ตนั (25%)  

แนวทางการจดัการมูลฝอยชิน้ใหญ่ เช่น การซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านได ้คดัแยกชิ้นส่วน
เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ และการก าจดัอย่างถูกวธิ ีเช่น การฝังหรอืการเผา 

แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมูลฝอยชิน้ใหญ่ 
1. ประชาชนสมัพนัธ ์สรา้งความเขา้ใจใหป้ระชาชนรบัทราบขอ้มูลและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร

จดัเกบ็มูลฝอยชิน้ใหญ่จากส านกังานเขต 
2. ส านักงานเขตเพิม่ความถีก่ารใหบ้รกิารเกบ็มูลฝอยชิน้ใหญ่ใหค้รอบคลมุทัว่พืน้ที่ 
3. จดัสถานทีท่ิง้มูลฝอยชิน้ใหญท่ีป่ระชาชนสามารถน าไปทิง้ไดส้ะดวกและจดัระบบการจดัเกบ็

รวบรวมและก าจดั 
4. ประสานภาคเอกชน มูลนธิหิรอืหน่วยงานอืน่ น ามูลฝอยชิน้ใหญ่ไปใชป้ระโยชน์ 
5. เฝ้าระวงัจุดเสีย่งทีอ่าจมกีารลกัลอบทิง้มูลฝอยชิน้ใหญ่ลงคลองหรอืในทีส่าธารณะและ

ด าเนินการตามกฎหมายกบัผูก้ระท าผดิ 
ส านักงานเขตจตุจกัรมกีารด าเนนิการ ดงันี้ 
1. โครงการทิง้เป็นทีเ่กบ็เป็นเวลา มจีุดพกัขยะ 23 จุด มกีารท าความสะอาดจดุพกัขยะ สปัดาห์

ละ 2 ครัง้  



 
 

๘ 

2. ขอความร่วมมอืคดัแยกขยะกอ่นทิ้ง คดัแยกขยะอนัตรายทีแ่หลง่ก าเนิดโดยประสานสถาน
ประกอบการ สถานีบรกิารน ้ามนั ตัง้จดุรบัขยะอนัตราย แห่งละ 1 จดุ และนัดวนัเขา้จดัเกบ็ 

3. กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นการจดัการมูลฝอยในโรงเรยีนและชุมชน  
4. การน ามูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ เช่น การหมกัท าปุ๋ ยจากขยะอนิทรยี ์คดัแยกขยะเศษอาหาร

และเปลอืกผลไมท้ าน ้าขยะหอม กจิกรรมรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม (นม) ไปใชป้ระโยชน์ตามโครงการหลงัคา
สเีขยีว โครงการคนืวสัดอุะลูมเินยีมเพื่อจดัท าขาเทยีม โครงการวาโกบ้ราเดย ์และโครงการจตจุกัรร่วมใจใช้
ถุงผา้ 

5. การน าขยะชิน้ใหญม่าใชป้ระโยชน์ นดัเวลาเกบ็ทุกวนัอาทติย ์เวลา 09.00 น. กิง่ไมข้นาด
ใหญ่ท าเฟอรน์ิเจอร ์เชือ้เพลงิในพืน้ทีห่รอืใชป้ระโยชน์อื่น  

การมสี่วนร่วมดา้นการจดัการมูลฝอยทีป่ระสบความส าเรจ็ ไดแ้ก่ โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภช 
(ราชทณัฑอ์ุปถมัภ์) ไดร้บัรางวลั zero waste school ปี 2559 โรงเรยีนอนุบาลสุดารตัน์ไดร้บัรางวลั              
ถว้ยพระราชทานชนะเลศิโรงเรยีนปลอดขยะปีการศกึษา 2561 และชุมชนเคหะสถานเจรญิชยั ในปี 2558 
ไดร้บัรางวลัชุมชนเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และไดร้บัรางวลัชนะเลศิการจดัการมูลฝอยและการจดัการวสัดุรี
ไซเคลิ                   

ปัญหาในการเกบ็ขนมูลฝอยในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร มดีงันี้ 
1. ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาความสะอาด น าขยะมูลฝอยและเศษวสัดุมาตัง้วาง

บนทางเทา้นอกเวลาทีก่ าหนด 
2. พืน้ที่เขตจตุจกัรมทีี่ว่างตดิกบัถนนสายหลกั สายรอง และตรอกซอยทีเ่ป็นทางลดัทางเชื่อม

จ านวนมาก ท าใหม้ผีูร้บัเหมากอ่สรา้งหรอืตดัแต่งกิง่ไมล้กัลอบน าขยะมาทิง้ในทีว่่าง โดยเฉพาะในเวลา
กลางคนื 

3. การทิง้ขยะของประชาชนและการจดัเกบ็มูลฝอยไม่สมัพนัธก์นั โดยเฉพาะตรอก ซอยและ
ชุมชนต่าง ๆ เขา้จดัเกบ็วนัเวน้วนั แต่ประชาชนน าขยะมาทิง้นอกเวลา ในบางตรอกซอย รถเกบ็ขนฯ ขนาด 
5 ตนั ไม่สามารถเขา้จดัเกบ็ได้จะตอ้งใชค้นงานชกัลากออกมาจากชุมชน อาจมขียะตกคา้ง 

4. การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมไมค่รอบคลุมจ านวนหลงัคาเรอืนในพืน้ที ่ในแหลง่ชุมชนยงัขาด
ความร่วมมอืในการช าระค่าธรรมเนียม และยงัไม่มมีาตรการทีเ่หมาะสมในการบงัคบัผูท้ีไ่ม่ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5. ถนนสายหลกัในพืน้ทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งรถไฟฟ้าท าใหเ้กดิฝุ่นละอองเกดิมาตรฐาน ตอ้ง
จดัท าแผนท าความสะอาดอยา่งต่อเนื่อง 

6. ปัญหาการจราจรในพืน้ทีไ่ม่สามารถเพิม่ความถีใ่นการน าชุดเร่งด่วนออกจดัเกบ็ขยะที่
ประชาชนน ามาทิง้นอกเวลาทีต่กคา้งได ้

7. อตัราก าลงัไม่เพยีงพอกบัพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ  
8. การปฏบิตังิานในวนัหยุดราชการและวนันักขตัฤกษ์ ผูป้ฏบิตังิานไม่เตม็อตัรา เนื่องจากไม่

สามารถเบกิค่าอาหารท าการนอกเวลาได ้ตอ้งสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัปฏบิตังิาน ท าใหเ้จา้หน้าทีข่าดขวญั
และก าลงัใจ 

ส านักงานเขตบางกอกนอ้ยมกีารด าเนินการ ดงันี้ 



 
 

๙ 

1. ก าหนดแผนในการคดัแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด เพื่อลดปรมิาณการเกดิขยะ คดัแยกและน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ และส่งเสรมิใหป้ระชาชนใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยการคดัแยกขยะเป็นประเภท
ต่าง ๆ เช่น ขยะอนิทรยี ์การน ากลบัมาใชใ้หม่ ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย และไขมนั ณ แหล่งก าเนิดใน 14 
กลุ่มเป้าหมาย คอืชมุชน อาคารสงู สถาบนัการศกึษา หา้งสรรพสนิคา้ วดั ปัม๊น ้ามนั ตลาด โรงแรม 
สถานศกึษา รา้นอาหาร ธนาคาร สถานพยาบาล และสวนสาธารณะ 

2. จดักจิกรรมเกบ็ขยะชิน้ใหญ่ใหก้บัชุมชนทัง้ 42 ชุมชน และหมู่บา้นเอกชนต่าง ๆ ในพืน้ที ่
ส าหรบักจิกรรมคดัแยกมูลฝอยและการน าสิง่ของเหลอืใชก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น น าขุยมะพรา้วมาท า
กระถางตน้ไม ้              น าโต๊ะเกา้อี้จากสถานศกึษามาท าเป็นชุดเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้น ายางรถยนต์เก่าท า
โซฟา เกา้อี้รบัแขกจากผกัตบชวา   น าผกัตบชวาประดษิฐ์เป็นเกา้อี ้และน าวสัดุเหลอืใชม้าปรบัปรุงภูมทิ ัศน์ 
ตกแต่งพื้นท่ี และไดร้บัรางวลัประกวดนวตักรรมการจดัการมูลฝอยจากตน้ทาง ประจ าปี 2561 

ปัญหาในการจดัเกบ็มูลฝอยในพืน้ทีเ่ขตบางกอกน้อย เนื่องจากเป็นพืน้ทีช่ ัน้ใน มสีภาพแออดั 
ไม่มพีืน้ทีว่่างทีส่ามารถจดัใหเ้ป็นจดุพกัขยะในพืน้ทีไ่ด ้ท าใหม้กีารลกัลอยน ้าขยะมาทิง้รมิถนนหรอืทีว่่างตา่ง 
ๆ  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ส านักสิง่แวดลอ้มควรหารอืกบัส านกังานเขตเพื่อก าหนดจุดรองรบัขยะชิน้ใหญ่ในแต่ละกลุม่

เขต และประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ เนื่องจากในพืน้ทีเ่ขตอาจไม่มพีืน้ทีส่ าหรบัรองรบัขยะชิน้ใหญ่ให้
ครบทุกเขต  

2. กรุงเทพมหานครควรศกึษารูปแบบการจดัการขยะชิน้ใหญ ่เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์            วา่จะบรหิารจดัการเองหรอืใหส้มัปทานเอกชนด าเนนิการ อาจเปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ย
และผลสมัฤทธิว์่าวธิกีารใดไดผ้ลดกีว่ากนั หรอืก าหนดพืน้ทีเ่ขตน าร่องจดัพืน้ทีร่องรบัขยะชิน้ใหญ่ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส ์เพื่อเป็นการศกึษาและประเมนิผลการด าเนินการในเบื้องตน้ 

3. กรุงเทพมหานครควรศกึษารา่งพระราชาบญัญตักิารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชฟ้้าและ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละซากผลติภณัฑอ์ื่น เพื่อเตรยีมความพรอ้ม เนื่องจากกฎหมายก าหนดใหภ้าครฐัสามารถน า
รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษจีากสถานประกอบการทีผ่ลติอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ไปจา้งเหมาเอกชนไปก าจดั
โดยวธิกีารใหส้มัปทานไปบรหิารจดัการอย่างถกูตอ้งเหมาะสม   
 
2. ด้านคณุภาพอากาศและปัญหาฝุ่ นละออง 

2.1 ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) 
ในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ส านักสิง่แวดลอ้มและกรม
ควบคุมมลพษิ เพื่อรบัทราบและหารอืแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) ใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเลก็ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตัง้แต่ปี 2559 – 2561              
มแีนวโน้มสงูขึน้และเกนิมาตรฐานในช่วงหนา้แลง้ ในช่วงเดอืนธนัวาคม – มนีาคมของทุกปี ความกดอากาศ
สงูจากจนีจะแผ่ลงมาปกคลมุประเทศไทย ท าให้กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไดร้บัผลกระทบฝุ่นละอองไม่



 
 

๑๐ 

กระจายตวั เกดิการสะสมในอากาศ ซึง่ PM2.5 มแีหล่งก าเนิดมาจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ เชน่ การจราจร 
(52%) การเผาในทีโ่ล่ง (35%) และโรงงานอุตสาหกรรม (3 - 5%)  

การด าเนินงานของหน่วยงานตา่ง ๆ โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากร ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มไดเ้ชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประชุมก าหนดมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา PM2.5 ทัง้
ในระยะสัน้ เช่น การเฝ้าระวงั/แจง้เตอืน จ ากดัเวลารถบรรทุกเขา้พืน้ที ่หา้มจอดรถรมิถนน ตรวจจบัควนัด า 
การควบคมุฝุ่นโรงงานและการกอ่สรา้ง เพิม่ความถี่การกวาดลา้งถนนและฉีดพ่นน ้าในอากาศ รวมทัง้ใน
ระยะยาว เช่น ปรบัปรุงมาตรฐานไอเสยีรถยนตใ์หม่ใหเ้ป็น ยูโร5/6 ปรบัปรุงคุณภาพน ้ามนัเชือ้เพลงิและ
ยกระดบัการผลติรถยนต์ตาม ยูโร 5/6 พฒันาระบบโครงขา่ยการใหบ้รกิารขนส่งสาธารณะ จดัหาพืน้ทีจ่อด
แลว้จร ลดอายกุารตรวจสอบสภาพรถยนต์ ฯลฯ รวมทัง้ตัง้ศูนยป์ระสานงานและแจง้เตอืนสถานการณ์ เพื่อให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งบูรณาการด าเนินงานตามมาตรการฯ อย่างเขม้ขน้ตามระดบัสถานการณ์  

กรมควบคมุมลพษิและกรุงเทพมหานครไดม้กีารประสานความร่วมมอืในการตดิตัง้เครื่องมอื
เพื่อ          เฝ้าระวงัสภาพอากาศ โดยกรุงเทพมหานครไดพ้ฒันาวธิกีารและอุปกรณ์ในการตรวจวดัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM2.5 ซึง่มอีุปกรณ์ทีต่รวจวดัไดเ้มื่อไม่นานนี้ นอกจาก
กรุงเทพมหานครจะมกีารตรวจวดัในพืน้ที ่50 เขตแลว้ กรมควบคุมพษิไดต้ดิตัง้สถานตรวจวดัพืน้ที่
ปรมิณฑลจงัหวดัละ 1 – 2 สถาน ีเพราะสถานการณ์ปัญหาในกรงุเทพมหานครบางส่วนไดร้บัผลมาจาก
พืน้ทีโ่ดยรอบ ปัจจุบนัเป็นช่วงเปลีย่นฤดูกาล ความกดอากาศอ่อนก าลงัลง ท าใหอ้ากาศนิ่ง ไมม่กีารระบาย
ของฝุ่นละออง กรุงเทพมหานครมแีหล่งก าเนิดมลพษิไม่เพิม่จากเดมิมาก ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM10 
และ PM2.5 มผีลกระทบในบางพืน้ทีเ่ท่านัน้ ทีผ่่านมาไดต้ดิตัง้สถานีตรวจวดัเพิม่และแจง้ขอ้มลูประชาชนให้
มากขึน้และทัว่ถงึมากขึน้ และมกีารสัง่การใหเ้ตรยีมความพรอ้ม ประชุมแบ่งภารกจิและแจง้ขา่วสาร
แหล่งขอ้มูลในการตรวจสอบในชอ่งทางตา่ง ๆ เมื่อคุณภาพอากาศเกนิมาตรฐานจะมกีารประกาศเตอืน
ประชาชน โดยเฉพาะกรมการขนส่งซึง่รบัผดิชอบแหล่งก าเนิด PM2.5 ทีส่ าคญัคอืยานพาหนะต่าง ๆ 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพกวดขนัควบคมุรถโดยสารสาธารณะทีม่สีภาพเก่า ตัง้ด่านตรวจจบัควนัด า 
ฯลฯ กรุงเทพมหานครไดม้กีารฉีดลา้งถนนเพือ่ป้องกนัฝุ่นกระจายขึน้สูอ่ากาศในเบื้องตน้ การฉีดพ่นน ้าเป็น
การเพิม่ความชืน้ในอากาศแต่หากจะใหไ้ดผ้ลดตี้องฉีดใหเ้ป็นละอองขนาดเลก็และอยู่ในระดบัสงู ไม่เช่นนัน้
อาจไม่เกดิผลเท่าทีค่วร ต่อไปอาจใชม้าตรการก าหนดพืน้ทีค่วบคมุหรอืเกบ็ค่าธรรมเนยีมรถยนต์ทีเ่ขา้ใน
พืน้ที ่ประชาชนบางส่วนเรยีกรอ้งใหม้คี าสัง่ใหโ้รงเรยีนหยดุการเรยีน แตเ่นื่องจากปัญหายงัไมรุ่นแรงมากถงึ
ขนาดตอ้งใชม้าตรการดงักล่าว และการสัง่ใหห้ยุดการเรยีนอาจท าใหเ้ดก็บางส่วนมกีจิกรรมภายนอกอาคาร
มากขึน้และจะเกดิผลกระทบ ทัง้นี้ คาดว่าสถานการณ์จะคงตวัจนถงึปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 

ในส่วนของอุปกรณ์เครือ่งมอืต่าง ๆ กรมควบคมุมลพษิมสีถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเคลือ่นที่
ทัง้หมด 9 คนั ซึง่ใชง้านในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล กรุงเทพมหานครมสีถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศจ านวน 46 สถานี ปัจจุบนัสามารถตรวจวดัค่า PM2.5 ไดจ้ านวน 23 สถาน ีสามารถตรวจวัดค่า PM10 
ไดจ้ านวน 23 สถานี ซึง่สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศควรตรวจวดัได้ทกุพารามเิตอร ์ส านกัสิง่แวดลอ้มอยู่
ระหว่างพจิารณาเสนอขอจดัสรรงบประมาณปี 2562 เพื่อตดิตัง้สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเคลื่อนทีแ่ละ
จดัซื้ออุปกรณ์เพิม่ใหส้ามารถวดัคา่ไดทุ้กพารามเิตอรส์ าหรบัทุกสถานี ซึง่ก าหนดแผนในการน าขอ้มูลไป



 
 

๑๑ 

ก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวและใหท้กุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไปก าหนดกจิกรรมและ
ตวัชีว้ดัตามมาตรการทีก่ าหนดต่อไป 

กรุงเทพมหานครไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
ดงันี้ 

- การจ ากดัเวลารถบรรทุกเขา้พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
- เขม้งวดตรวจจบัรถควนัด าทัง้ 18 จดุ และบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดั 
- ส านักงานเขตกวดขนัหา้มเผาในทีโ่ล่งในช่วงทีเ่กดิสถานการณ์ 
- หารอืแนวทางในการท าฝนเทยีม 
- เพิม่ความถีใ่นการกวาดลา้งถนน และฉีดพ่นน ้าในอากาศ 
- แจกหน้ากากอนามยั N95 และใหค้วามส าคญักบักลุ่มเสีย่ง 
นอกจากนี้ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครไดส้ัง่การใหส้ านกังานเขตส ารวจทุกพืน้ทีท่ีเ่ป็น

แหล่งก าเนดิ รายงานขอ้มูล และด าเนนิการแกไ้ข เช่น เขม้งวดการตรวจจบัควนัด าร่วมกบัต ารวจจราจรและ
กรมการขนสง่ทางบก เพิม่ความถีใ่นการลา้งถนนและทางเทา้ ประสานสถานีต ารวจทอ้งทีอ่ านวยการจราจร
ใหค้ล่องตวั และการฉีดน ้าเป็นละอองฝอยในอากาศ เป็นตน้ 

ในปี 2562 ส านกัสิง่แวดลอ้มไดร้บังบประมาณด าเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 โครงการ ดงันี้ 

1. โครงการจา้งเหมาเดนิระบบพรอ้มบ ารุงรกัษาสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ เป็นเงนิ 
24,556,500 บาท เป็นการจา้งเหมาเอกชนด าเนินการสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 46 สถานี แบ่งเป็น บรเิวณรมิถนน จ านวน 33 สถานี และพืน้ทีท่ ัว่ไป จ านวน 13 สถานี (ภายใน
ส านักงานเขต) รถตรวจวดัคุณภาพอากาศ ขนาดรถตูจ้ านวน 4 คนั อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งโดย
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลสู่ประชาชนผ่านทางเวบ็ไซต ์จอแสดงผล รวมทัง้
ช่องทางประชาสมัพนัธอ์ื่น ๆ เพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์มลพษิในพืน้ทีแ่ละหลกีเลีย่งบรเิวณทีม่ปัีญหา
มลพษิทางอากาศเพื่อลดความเสีย่ง 

2. การพฒันาระบบขอ้มูลการจดัการคุณภาพอากาศ เป็นเงนิ 8,185,000 บาท 
3. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัรถยนต์ควนัด าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เป็นเงนิ 

180,400 บาท เป็นการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ ตรวจจบัควนัด า เสยีงดงัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัโครงการถนนอากาศสะอาดไดข้อตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 โดยจะโอน
งบประมาณใหทุ้กส านักงานเขตพจิารณาก าหนดกจิกรรมใหเ้หมาะสมตามสภาพพืน้ทีแ่ต่ละเขต 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครควรลดกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิ PM2.5 เช่น งดใชร้ถยนต์ราชการ

ที ่เป็นเครื่องยนตด์เีซลชัว่คราว หรอืลดจ านวนการใช้ยานพาหนะในช่วงทีเ่กดิปัญหามลพษิเพือ่เป็นตวัอย่าง
ใหก้บัประชาชนจะท าใหไ้ดร้บัความร่วมมอืจากประชาชนมากขึน้ 



 
 

๑๒ 

2. กรุงเทพมหานครควรวางแผนการใชป้ระโยชน์เครื่องมอืและอุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ทีม่อียา่งคุม้คา่ ควรพฒันาระบบการแจง้เตอืนในกรณีทีค่่าทีต่รวจวดัไดเ้กนิมาตรฐาน พรอ้มแนวทางการ
ป้องกนัตนเองใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถึง พรอ้มทัง้วางแผนการระดมความร่วมมอืจากทกุหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งอยา่งเขม้ขน้ 

3. กจิกรรมทีก่รุงเทพมหานครด าเนนิการในแต่ละพืน้ที ่ควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
เพื่อท าความเขา้ใจกบัประชาชนว่าหน่วยงานด าเนินการตามอ านาจหน้าทีอ่ย่างไรบา้ง นอกจากนี้ 
กรุงเทพมหานครอาจใชอ้ านาจบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กฎหมายดา้นการสาธารณสขุ เป็นตน้   
 

2.2 แผนการติดตัง้หอฟอกอากาศในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดมลพิษในกรงุเทพมหานคร     
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่รบัทราบแผนการตดิตัง้หอฟอกอากาศ
ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิมลพษิในกรงุเทพมหานคร ซึง่ส านักสิง่แวดลอ้มไดใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบั
โครงการตดิตัง้ หอฟอกอากาศซึง่เป็นโครงการทีภ่าคเอกชนร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดน้ าเสนอ
ส านักสิง่แวดลอ้มเพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครในการทดลองตดิตัง้หอฟอกอากาศในพืน้ทีท่ีม่ ี
ความเสีย่งต่อการเกดิมลพษิทางอากาศ อนัจะสง่ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เพราะในช่วง
ปลายปีทีผ่่านมาเกดิปัญหาค่าฝุ่นละออง 
PM2.5 เกนิมาตรฐานในช่วงฤดูหนาว ดงันัน้ จงึเหน็ควรทดลองตดิตัง้หอฟอกอากาศในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง
ต่อการเกดิมลพษิทางอากาศเพื่อบ าบดัมลพษิทางอากาศทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชน   
         คุณลกัษณะของหอฟอกอากาศ  มลีกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกขนาดความสงู ประมาณ 4 เมตร 
กวา้ง 1.5 เมตร ตวัเครื่องท าจากสแตนเลส มนี ้าหนักประมาณ 200 กโิลกรมั ดา้นในมตีวัฟอกอากาศ 2 ชัน้เป็น
แผ่น Filter  
         ลกัษณะการใชง้าน ใชห้ลกัการดงึอากาศจากรอบตวัเครื่องเพื่อกรองฝุ่น 2 ขัน้ตอน และปล่อย
อากาศบรสิุทธิท์างดา้นบน อตัราการสรา้งอากาศบรสิุทธิไ์ม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง การใชง้านจะ
ครอบคลุมพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ใชแ้ผ่นกรองชนิด HEPA Filter อายุการใช้งานประมาณ 2 เดอืน 
ก าลงัไฟฟ้า        3.5 กโิลวตัต์ กนิไฟประมาณ 10 บาท/ชัว่โมง ราคาเครื่องละประมาณ 5 ล้านบาท  ทัง้นี้ ส านัก
สิง่แวดลอ้มและผูเ้กีย่วขอ้งไดล้งพืน้ทีเ่พื่อส ารวจจุดตดิตัง้หอฟอกอากาศ ในบริเวณพื้นที่ที่มกีารจราจร
หนาแน่น หรอืพื้นที่ที่มีประชาชนใชบ้รกิารจ านวนมาก เช่น สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ เนื่องจากเป็นสถานที่
ทีม่กัประสพปัญหาค่า PM2.5 เกนิค่ามาตรฐานตลอดทัง้ปี ซึง่ม ี14 จุด ทัง้นี้ อาจมกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีจุ่ด
ตดิตัง้ตามความเหมาะสม ระยะเวลาด าเนินการจดัหาและตดิตัง้ รวม 210 วนั (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
 

ความคบืหน้าการด าเนินการ 
วนัที ่23 กนัยายน 2562 ส านักสิง่แวดลอ้ม ร่วมกบัฝ่ายสิง่แวดลอ้มฯ เขตปทุมวนั และ

ภาคเอกชน ร่วมส ารวจจดุทีค่าดว่าจะทดลองตดิตัง้หอฟอกอากาศ บรเิวณใตส้ถานีรถฟ้า BTS หน้าทางเขา้
ศูนยก์ารคา้สยามสแควรว์นั ซึง่เป็นทางเทา้ของกรุงเทพมหานคร และอยู่ในความรบัผดิชอบของส านักการ
โยธา 
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วนัที ่24 กนัยายน 2562 ส านักสิง่แวดลอ้มและส านักการโยธาหารอืการตัง้วางหอฟอกอากาศ
บนทางเทา้ของกรุงเทพมหานคร โดยภาคเอกชนตอ้งด าเนินการขออนุญาตก่อสรา้งสาธารณูปโภคจากส านกั
การโยธา เนื่องจากตดิตัง้บนฟุตบาท ระยะเวลาการพจิารณาประมาณ 45 วนั โดยตอ้งแนบเอกสารให้
ครบถว้น เช่น แบบแปลน ภาพถ่าย และแผนการด าเนนิการก่อสรา้ง  
         ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  กรุงเทพมหานครจะมหีอฟอกอากาศในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิมลพษิทางอากาศเพือ่
บ าบดัมลพษิทางอากาศทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีารจราจรหนาแน่น ตดิขดั 
พืน้ทีท่ีม่ปีระชาชนใช้บรกิารจ านวนมาก เช่น สวนสาธารณะ สถานศกึษา สถานพยาบาล ซึง่การจดัหาหอฟอก
อากาศ เป็นการท างานเชงิรกุของกรุงเทพมหานครในการแกไ้ขปัญหา PM2.5 
 ส านักสิง่แวดลอ้มไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณเพื่อตดิตัง้เครือ่งวดัคุณภาพอากาศเพิม่เตมิให้
ครอบคลมุพืน้ทีจุ่ดเสีย่ง จ านวน 47 จุด จาก 50 ส านักงานเขต และสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 3 จุด โดย
สามารถวดัค่าฝุ่นละออง PM2.5 ไดด้ว้ย ซึง่เป็นมาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวงั ส่วนมาตรการเชงิรุก
ในการแกไ้ขปัญหา PM2.5 โดยการจดัซือ้รถโมบายฉีดพน่ละอองน ้าและเครื่องฟอกอากาศ  ซึง่หลงัจากการ
ทดลองใชแ้ลว้จะขอจดัสรรงบประมาณจากงบกลางปี 2563 ซึง่ตอ้งใชจ้ านวน 14 เครือ่ง มูลค่าประมาณ 70 
ลา้นบาท เพื่อด าเนินการตดิตัง้ โดยในช่วง 1-2 ปีแรกอาจจะใหผู้ร้บัจา้งด าเนินการตดิตัง้พรอ้มกบัการ 
Operate เนื่องจากมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญมากกวา่ และนอกจากนัน้ ส านกัสิง่แวดลอ้มไดต้ัง้
คณะท างานตดิตามตรวจสอบ   ฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง โดยร่วมกบัส านักการโยธา และส านกังานเขต 
ด าเนินการตรวจสอบโครงการทีเ่ป็นอาคารขนาดใหญ่ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก EIA แลว้ โดยการกอ่สรา้ง
อาคารขนาดใหญ่จะตอ้งด าเนินการตามมาตรการที ่ EIA ก าหนด หากไมด่ าเนนิการตามมาตรการของ EIA 
ส านักการโยธา และส านกังานเขตจะใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ เพื่อระงบัการก่อสรา้ง 
 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัปัญหาคา่ฝุ่นละออง PM2.5 เกนิคา่มาตรฐานในช่วงฤดู
หนาว นอกจากการเตรยีมความพรอ้มในเรื่องอปุกรณ์ เครื่องมอืต่างๆ เช่น รถพน่ละอองน ้า การตดิตัง้หอ
ฟอกอากาศแลว้    ควรมกีารท างานเชงิบูรณาการ โดยการตัง้คณะกรรมการบูรณาการจากทกุหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้การประชาสมัพนัธข์อความร่วมมอืใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
         2. ควรสรา้งมาตรฐานและพฒันาระบบการเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอยเพื่อรองรบัการ
จดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมเกบ็ขนมูลฝอยในอตัราทีส่งูขึน้ตามกฎหมายใหม่ เช่น พฒันาระบบการเกบ็เงนิ
ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอยโดยใชร้ะบบ e-Payment มมีาตรการในการจดัเกบ็มูลฝอยอย่างมปีระสทิธภิาพ 
จดัเกบ็ตรงเวลา  ไมม่ปัีญหาขยะตกคา้ง นอกจากนัน้ ควรพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอยอยา่งรดักมุและเป็นธรรม โดยเฉพาะการเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอยจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น บรษิทั หา้ง รา้น ตลาด นิตบิคุคลครวัเรอืน และหา้งสรรพสนิคา้       
          3. ควรสร้างความรู ้ความ
เขา้ใจแก่ประชาชนเพื่อใหท้ราบถงึประสทิธภิาพ ประโยชน์ และความปลอดภยัของการก าจดัมลูฝอยโดย
ระบบเตาเผามูลฝอย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการก าจดัมูลฝอยโดยวธิอีื่น 
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          4. การตดิตัง้หอฟอกอากาศในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิมลพษิในอากาศในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร หากเป็นรถทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ดจ้ะใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่ากว่าเพราะปัญหาวกิฤตทางอากาศ
ไม่อาจก าหนดพืน้ทีแ่น่นอนได ้ 
  5. การตดิตัง้หอฟอกอากาศควรมตีวัชีว้ดัทีส่ามารถวดัประสทิธภิาพการใชง้านไดว้า่หลงัการ
ตดิตัง้หอฟอกอากาศแลว้คุณภาพอากาศดขีึน้มากน้อยเพยีงใด 

                6.การใชง้านเครือ่งฟอกอากาศควรเปิดใชง้านอย่างต่อเนื่องแมจ้ะมคี่าบ ารุงรกัษากต็อ้งตัง้
งบประมาณ 

ไวเ้พื่อใหก้ารใชง้านเกดิความคุม้ค่า และเกดิประสทิธภิาพ ปรมิาณฝุ่นลดลงตามเป้าหมาย 
 
3. ด้านการบริหารจดัการแหล่งน ้าและการบ าบดัน ้าเสีย 

3.1 แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะเน่าเสีย การรณรงคเ์พื่อฟ้ืนฟู
สภาพแม่น ้าล าคลอง และการพฒันาระบบการจดัการคณุภาพน ้าในคคูลอง 
  คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัผูแ้ทนส านกัการระบายน ้า ส านักงานเขตหลักสี ่และ
ส านักงานเขตจตุจกัรเพื่อรบัทราบแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะเน่าเสยี 
การรณรงคเ์พือ่ฟ้ืนฟูสภาพแมน่ ้าล าคลอง และการพฒันาระบบการจดัการคุณภาพน ้าในคูคลอง เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการใหม้กีารฟ้ืนฟูระบบคลองเพื่อใหน้ ้ามคีุณภาพดยีิง่ขึน้ ในขณะที่
ปัจจุบนัมปีระชาชนปลูกบา้นเรอืนรุกล า้    คูคลอง และทิง้ขยะปล่อยน ้าเสยีลงคลองโดยไม่ผ่านการบ าบดั 
ส่งผลกระทบใหเ้กดิปัญหาน ้าเน่าเสยี โดยไดร้บัทราบขอ้มูลจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปไดด้งันี้ 
  1. ส านักงานเขตจตจุกัร   

ในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร มคีลองส าคญั 2 คลอง ประกอบดว้ย คลองเปรมประชากร เริม่ตัง้แต่
สะพานรถไฟสายใตถ้งึคลองบางเขน ความยาวประมาณ 4 กโิลเมตร ส านักงานเขตจตุจกัร ไดร้่วมกบั
กองทพัอากาศด าเนนิการปรบัปรุงภมูทิศัน์รมิคลอง และรมิเขือ่นคลองเปรมประชากรทุกวนัพุธ ซึง่ได้
ด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง ส่วนคลองลาดพรา้ว เริม่ตัง้แต่คลองน ้าแกว้ ถงึคลองบางเขน นอกจากนัน้ยงัมี
คลองยอ่ยอกีหลายคลอง เช่น คลองพญาเวกิ คลองลาดยาว คลองบางเขน และคลองสลุด  

ปัจจุบนัมบีา้นเรอืนประชาชนที่ปลูกรุกล ้าคูคลองประมาณ 120 หลงัคาเรอืน ซึง่ยงัไมไ่ดร้ือ้ยา้ย
ออกไปและมกีารทิง้ขยะมูลฝอย รวมทัง้ปล่อยน ้าเสยีลงสู่แหลง่น ้าโดยตรงส่งผลกระทบใหเ้กดิปัญหาน ้าเน่า
เสยี ส่วนการทิง้ขยะชิน้ใหญ่ ส านักงานเขตจตุจกัรไดก้ าหนดวนัทิง้มูลฝอยชิน้ใหญ่และมเีจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปเกบ็
ตามเวลาทีก่ าหนด จงึไมม่ปัีญหา   

แผนการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณคลองลาดพรา้ว 
1. การรือ้ยา้ยชุมชนออกไปเพื่อสรา้งทีพ่กัอาศยัในโครงการบา้นมัน่คง ประมาณ 200 หลงั 

คาดว่าประมาณเดอืนกุมภาพนัธจ์ะแลว้เสรจ็ทกุหลงั  
2. โครงการก่อสรา้งเขือ่น คสล.คลองลาดพรา้ว ระยะทาง 45.3 กโิลเมตร เป็นการก่อสรา้ง

เขือ่น   คสล.รมิคลองลาดพรา้วโดยไม่มรีะบบรวบรวมน ้าเสยี การกอ่สรา้งมคีวามคบืหน้าประมาณ 40 
เปอรเ์ซน็ต์ โดย  เนื้องานมกีารขุดลอกคลองตลอดความยาวคลองดว้ยซึง่ขณะนี้เริม่ด าเนินการขุดลอกคลอง
ในบางจุดแลว้ โดยโครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. ด าเนินการควบคูก่บัโครงการบา้นมัน่คง  และทุกชุมชนที่
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อยู่ในโครงการบา้นมัน่คงจะมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีของชมุชนกอ่นระบายออกสู่คลองลาดพรา้ว  เป็นการบ าบดั
น ้าเสยีระดบัชุมชน ซึง่ทุกอาคารจะมทีอ่รวมไปทีบ่่อแลว้ระบายลงสู่คลองลาดพรา้ว  จากเดมิทกุบา้นจะ
ปล่อยน ้าเสยีลงสู่แหล่งน ้าโดยตรง แต่เมื่อโครงการบา้นมัน่คงเสรจ็แลว้จะมบี่อบ าบดัและรวบรวมน ้าเสยีก่อน
ระบายลงสู่คลอง 

 
 

2. ส านักงานเขตหลกัสี ่  
ในพืน้ทีเ่ขตหลกัสีม่คีลองหลกัไหลผ่าน 2 คลอง คอื คลองลาดพรา้ว และคลองเปรม

ประชากร ปัญหาน ้าเน่าเสยีส่วนหนึ่งเกดิจากชุมชนรมิคลองมกีารปล่อยน ้าเสยีลงคลอง ดงันัน้ ส านักงานเขต
หลกัสีจ่งึไดก้ าหนดแผนการพฒันาและรกัษาสภาพคลองและล ารางในพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่โดยมแีผนฟ้ืนฟคูลอง
เปรมประชากรระยะเร่งด่วน เพื่อพฒันาใหส้ะอาดตลอดเวลา ซึง่ส านักงานเขตจะส่งจติอาสาเขา้ไปลงพืน้ที่
เพื่อเกบ็ขยะและประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนรมิคลองทัง้หมดหา้มทิง้ขยะ หรอืปล่อยน ้าเสยีลงคลองเปรม
ประชากร รวมทัง้การหาจดุพกัขยะเพื่อรวบรวมขยะไวต้ามจดุต่างๆ และการเกบ็ขยะทางน ้าโดยมเีรอืเกบ็
ขยะเนื่องจากชุมชนทีอ่ยู่รมิคลองทัง้หมดมกัจะไม่ไดเ้ชื่อมกบัถนนสายหลกั รถเกบ็ขนมูลฝอยไม่สามารถ
เขา้ถงึ แต่ทัง้นี้ ปรมิาณมูลฝอยลดลงไมม่ากนัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทิง้ขยะโดยอาศยัความเคยชนิ 
แต่ถา้พฒันาระบบทัง้หมด เช่นเดยีวกบัทีค่ลองลาดพรา้วในอนาคตปรมิาณขยะจะลดลง เนื่องจากน ้าเสยี
ไม่ไดป้ล่อยลงคลองโดยตรง แต่จะผ่านการบ าบดัทัง้หมดกอ่น และต่อไปจะก าหนดจุดพกัขยะใหม้รีะยะถีข่ึน้
เพื่อใหเ้กบ็ไดส้ะดวก  

 ตามมต ิครม. ใหด้ าเนนิโครงการแสนแสบใสสะอาด ภายในระยะเวลา 2 ปี จงึมแีผนทีจ่ะ
เกบ็รวบรวมน ้าเสยีก่อนทีจ่ะลงคลองแสนแสบเพื่อน าไปบ าบดั แต่ไม่มพีืน้ทีส่ าหรบัการท าระบบบ าบดัน ้าเสยี
ขนาดเลก็ทีจ่ะกระจายไปใหท้ัว่พืน้ที ่จงึไดก้่อสรา้งเป็นระบบใหญ่ซึง่ตอ้งใชเ้วลา และใชง้บประมาณมาก 
ขณะนี้จงึตอ้งด าเนนิการโครงการขนาดเลก็กอ่น 
 3. ส านักการระบายน ้า  

กรณีชมุชนทีอ่ยูน่อกเขตบรกิารบ าบดัน ้าเสยี ส านักการระบายน ้าจะเขา้ไปแนะน าการตดิตัง้
ระบบท่อ และระบบถงับ าบดัน ้าเสยี โดยในชุมชนทีม่ขีนาดตัง้แต่ 60-170 หลงัคาเรอืน เป็นขนาดทีเ่หมาะสม
กบัเทคโนโลยทีีม่อียู่ ซึง่เป็นถงับ าบดัขนาด 50-60 ลูกบาศก์เมตร ทอ่ทีผ่่านถงับ าบดัแลว้จะแนะน าใหต้่อเขา้
ท่อระบายน ้าของเทศบาล กรณีไม่มทีอ่สาธารณะเขา้ไปถงึชุมชนจะใหป้ล่อยลงคลองได ้ส่วนทีส่ าคญัคอื 
บรเิวณใตค้ลองบางเขนถงึสถานสีบูน ้าพระราม 9 มบีรกิารบ าบดัน ้าเสยี จงึไดป้ระสานแต่ละชุมชนใหเ้ดนิท่อ
เฉพาะทอ่น ้าเสยีมาทีบ่รเิวณเชงิสะพาน ซึง่มบีอ่บ าบดัน ้าเสยีอยู่แลว้ กจ็ะมกีารดกัน ้าเสยีตัง้แต่ปากคลอง
บางเขน ตอ่เนื่องคลองลาดพรา้วจนถงึสถานีสบูน ้าพระราม 9 

การบรหิารจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืน ปัจจุบนัการสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเดนิระบบไป
แลว้ 8 แห่ง สามารถบ าบดัน ้าเสยีจากครวัเรอืนได ้46 เปอรเ์ซน็ต์ของน ้าทัง้หมดจากกรงุเทพมหานคร โดย
คดิจากปรมิาณน ้าประปาทีใ่ช้ ส่วนกรณีทีป่รมิาณน ้าฝนมมีากกว่าน ้าประปา คา่การประเมนิการแยกน ้าด ีน ้า
เสยี อาจคลาดเคลือ่นจากขอ้เทจ็จรงิ เนื่องจากท่อระบายน ้าเสยีจากครวัเรอืน และทอ่ระบายน ้าฝนจะเป็นทอ่
รวมกนั ดงันัน้ การตรวจวดัคุณภาพน ้าจะวดัในช่วงหน้าแลง้เพือ่ดูปรมิาณน ้าทีเ่ขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีในแต่ละ



 
 

๑๖ 

โรง และปรมิาณน ้าประปาทีใ่ชท้ัง้ กรุงเทพมหานคร ซึง่มกีารแยกปรมิาตรน ้าประปาทีใ่ชใ้นแตล่ะพืน้ทีด่ว้ย 
เพื่อดูว่าแต่ละโรงมปีรมิาณการใชน้ ้าประปาเทา่ไร และเขา้โรงบ าบดัเท่าไร โดยวธิกีารค านวณจะคดิจาก 80 
เปอร์เซน็ต์ของน ้าประปา ส่วนการบ าบดัน ้าเสยีของอาคารแต่ละประเภท มกีฎหมายรองรบัอยูแ่ลว้ว่า
ก าหนดใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบใด คุณภาพน ้าทีอ่อกมาจะไดเ้ท่าไร ทัง้นี้การอนุญาตก่อสรา้งอาคาร
จะตอ้งมกีารตรวจแบบ ซึง่ตอ้งมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีดว้ย โดยส านักงานเขตเป็นผูต้รวจสอบและขออนุญาต 
ส่วนกรณีจะใหส้ านักการระบายน ้าเขา้ไปบูรณาการ การท างาน ส านักการระบายน ้าไม่มอี านาจในการใช้
กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ดงันัน้ การเขา้ไปตรวจสอบแต่ละครวัเรอืนหรอืแต่ละอาคารจะตอ้ง
ประสานกบัส านักงานเขต   
  คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่ ในประเทศไทยยงัไมม่กีารแยกน ้าดกีบัน ้าเสยีและการสรา้ง
ระบบดงักล่าวตอ้งใชง้บประมาณสงู ดงันัน้ น ้าฝนซึง่เป็นน ้าดมีารวมกบัน ้าเสยีแลว้น ามาบ าบดัจงึเกดิความ
ไม่คุม้คา่          ซึง่ปัญหาเกดิจากการวางระบบทีไ่ม่ไดแ้ยกทอ่น ้าด ีและน ้าเสยีมาตัง้แต่ตน้ 
 

ข้อเสนอแนะแนะของคณะกรรมการฯ  
  1. ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการลดป ญหามลพษิทางน ้า ไม่ปล่อยน ้าเสยีลงสู
แหล งน ้าสาธารณะโดยตรง และมกีารจดัการน ้าเสยีอย างเหมาะสม  
  2. ส านักงานเขตควรประชาสมัพนัธท์ าความเขา้ใจกบัประชาชนในชุมชนเพื่อก าหนดจดุทิง้ขยะ
ชิน้ใหญ่ รวมทัง้การก าหนดจุดพกัขยะซึง่เป็นทีร่วบรวมขยะจากบา้นเรอืนรมิคลองเป็นระยะ เพราะขยะชิน้
ใหญ่มนี ้าหนกัและไม่ลอยน ้า เป็นอุปสรรคต่อการเดนิเรอื ท าใหค้ลองตื้นเขนิ ทอ่ระบายน ้าอุดตนั เกดิปัญหา
น ้าท่วมขงั 
  3. การรวบรวมน ้าเสยีควรใช้ระบบท่อแยก โดยการแยกท่อน ้าเสยีออกจากท่อระบายน ้าฝน 
ดงันัน้   จงึมเีฉพาะน ้าเสยีทีจ่ะถกูส่งไปบ าบดั ส่งผลใหช้่วยลดตน้ทนุคา่ใชจ้่ายในการเดนิระบบ 
 4. ส านักงานเขตควรมวีธิกีารในการจดัการน ้าใช ้หรอืน ้าเสยีจากบา้นเรอืนประชาชนลงสูท่่อ
ระบายน ้าเพือ่น าไปสู่การบ าบดักอ่นปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะไดอ้ย่างถกูตอ้ง และในการบรหิารจดัการ
ปัญหาดงักลา่วควรสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน 
           5. ควรสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการบ าบดัน ้าเสยีและการอนุรกัษ์คคูลอง  
 

3.2 แนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีริมคลองลาดพรา้ว โดยการปรบัปรงุภมิูทศัน์พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบให้
เป็นพื้นท่ีสีเขียว และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้าและการบ าบดัน ้าเสีย  

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งคอื ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านกัการระบาย
น ้า และส านกัการจราจรและขนส่ง เพื่อหารอืแนวทางการพฒันาพืน้ทีร่มิคลองลาดพรา้วโดยการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว การเพิม่ประสทิธภิาพระบบระบายน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี 
และการก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยานเลยีบคลองทัง้สองฝัง่ สรุปไดด้งันี้ 

การพฒันาพืน้ทีร่มิคลองลาดพรา้วโดยการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี 
ส านักการระบายน ้าไดด้ าเนินโครงการกอ่สรา้งเขือ่นคลองลาดพรา้ว ครอบคลมุพืน้ที ่8 เขต คอื เขตวงั
ทองหลาง เขตหว้ยขวาง เขตลาดพรา้ว เขตจตุจกัร เขตหลกัสี ่เขตบางเขน เขตดอนเมอืง และเขตสายไหม ซึง่



 
 

๑๗ 

ส่งมอบพืน้ทีใ่หผู้ร้บัจา้งไดค้วามยาว 26,088 เมตร คดิเป็น 57.41% ยงัไม่ไดส้่งมอบพืน้ทีค่วามยาว 19,929 
เมตร คดิเป็น 42.59%   

บา้นรุกล ้าคลองลาดพรา้วในพืน้ที ่8 เขต จ านวน 6,638 หลงั แยกเป็น 
1. อยูใ่นความรบัผดิชอบของกรุงเทพมหานคร ซึง่จะอยูใ่นแนวกอ่สรา้งเขือ่น จ านวน 3,761 

หลงั ยนิยอมแลว้ 3,259 หลงั ด าเนินการรือ้ยา้ยแลว้ 1,724 หลงั ยงัไม่ด าเนินการ 1,533 หลงั และทีย่งัไม่
ยนิยอม 502 หลงั โดยกรุงเทพมหานครจะเจรจาและใช ้ปว.44 ต่อไป  

2. อยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมธนารกัษ์ ซึง่อยู่นอกแนวก่อสรา้งเขือ่น จ านวน 2,877 หลงั 
ยนิยอมแลว้ 2,181 หลงั รือ้ยา้ยแลว้ 726 หลงั และยงัไมด่ าเนนิการ 1,455 หลงั และทีย่งัไมย่นิยอม 696 หลงั 

ส าหรบัการบรหิารจดัการน ้าเสยีจากชุมชนรมิคลองลาดพรา้ว กรุงเทพมหานครมแีผนแม่บท
โครงสรา้งพืน้ฐานระบบคลองและการพฒันาชุมชนรมิคลองลาดพรา้วและคลองบางซื่อ ตลอดแนวโครงการ
ก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. รมิคลองยาวประมาณ 24.5 กม. ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 8 เขต ไดแ้ก่  เขตสาย
ไหม เขตดอนเมอืง เขตหลกัสี ่เขตบางเขน เขตจตุจกัร เขตลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง และเขตหว้ยขวาง 

การบรหิารจดัการน ้าเสยี แบ่งเป็น  
1. การด าเนนิการระยะเร่งด่วน ดงันี้ 

1.1 การตดิตัง้ถงับ าบดัน ้าเสยีทีแ่หล่งก าเนิด โดยการตดิตัง้ถงับ าบดัน ้าเสยีภายในพืน้ที่
จ ากดั ระยะทาง 8 กม. ครอบคลุมพืน้ทีเ่ขตสายไหม เขตดอนเมอืง เขตหลกัสีบ่างส่วน และเขตบางเขน
บางส่วน อยู่ระหว่างการศกึษาจดุตดิตัง้ถงับ าบดัน ้าเสยีทีแ่หล่งก าเนิด (onsite) 

 
1.2 ก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยีเขา้สู่โรงควบคุมคุณภาพน ้าของกทม. ระยะทาง 16.5 กม. 

คอื  
  1.2.1 ก่อสรา้งบ่อสบูรวบรวมน ้าเสยีตามแนวคลองลาดพรา้ว เขา้สู่โรงควบคุมคุณภาพ

น ้าจตุจกัร ครอบคลุมพืน้ทีเ่ขตลาดพรา้ว เขตจตุจกัร เขตหลกัสีบ่าง่าสวน และเขตบางเขนบางส่วน อยู่
ระหว่างการศกึษาออกแบบแนวท่อรวบรวมน ้าเสยี 

  1.2.2 ก่อสรา้งบ่อสบูน ้าเสยีตามแนวคลองลาดพรา้วเขา้สู่โรงควบคมุคุณภาพน ้าดนิแดง 
ครอบคลมุพืน้ทีเ่ขตหว้ยขวางและเขตวงัทองหลาง อยู่ระหว่างการศกึษาออกแบบแนวท่อรวบรวมน ้าเสยี 

2. การด าเนนิการระยะยาว คอื ระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน ้าเสยีทีส่ามารถรวบรวมน ้าเสยี
จากคลองลาดพรา้ว ซึง่มโีครงการดงันี้ 

2.1 โรงควบคมุคุณภาพน ้าจตุจกัร 
2.2 ระบบรวบรวมน ้าเสยีเพิม่เตมิ พืน้ทีเ่ขตหว้ยขวางเขา้โรงควบคมุคุณภาพน ้าดนิแดง 
2.3 โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีคลองเตย 
2.4 โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยีและระบบบ าบดัน ้าเสยีสายไหม 
2.5 โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน ้าเสยีบางเขน 
2.6 โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน ้าเสยีวงัทองหลาง ระยะ 10 ปี 

ครอบคลมุพืน้ทีเ่ขตลาดพรา้วและเขตวงัทองหลางขนาดพืน้ทีบ่รกิาร 28.72 ตร.กม. ขนาดบ าบดัน ้าเสยี 
117,000 ลบ.ม./วนั 



 
 

๑๘ 

ปัญหาขยะในคลองลาดพรา้วเมือ่ก่อสรา้งเขือ่นในคลองลาดพรา้ว ซึง่มคีวามยาวประมาณ 40 
กม. ปรมิาณขยะในคลองจะลดลง แต่ในบางพืน้ทีท่ีย่งัไม่ไดก้่อสรา้งบา้นมัน่คงกอ็าจจะยงัมกีารทิง้ขยะลง
คลองบา้ง   การด าเนินการในพืน้ทีส่ านักการระบายน ้าและส านักงานเขตมกีารขอยมือุปกรณ์และแรงงานกนั
ระหว่าง 2 หน่วยงาน ส าหรบัการขดุลอกคลองจะรวมอยู่ในเนื้องานการก่อสรา้งเขือ่นตามความลกึทีก่ าหนด 
(ขุดลอกคลองลกึประมาณ 3 เมตร ความหนาของทางเดนิและสะพานประมาณ 1 เมตร) ซึง่ด าเนินการไปบา้ง
แลว้ ยกเวน้ชุมชนทีย่งัไม่ไดร้ือ้ยา้ย 

ปัญหาในเรื่องการบ าบดัน ้าในชมุชนกอ่นปล่อยลงคลอง เนื่องจากในชุมชนไดม้ขีอ้ก าหนดให้
ตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่มขีอ้จ ากดัเรื่องค่าไฟฟ้าในการเดนิระบบจงึไม่ไดเ้ปิดระบบต่อเนื่อง ในเบื้องตน้
ไดใ้หข้อ้เสนอว่าใหเ้ปลีย่นไปใชร้ะบบพลงังานแสงอาทติย ์และตามแผนแม่บทจะมพีืน้ทีว่่างในหลายเขต เช่น 
เขตสายไหมมพีืน้ทีป่ระมาณ 1.3 ไร่  ซึง่มแีผนจะสรา้งสวนป่าในเมอืง เขตจตุจกัร บรเิวณซอย พหลโยธนิ 
32 มพีืน้ทีป่ระมาณ 2 ไร ่เขตหว้ยขวางมพีื้นที ่4.3 ไร่ เป็นพืน้ทีจ่ดัสรา้งเป็นป่าอเมซอนและโรงบ าบดัน ้าเสยี
ใตด้นิ 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. โครงการพฒันาคลองทีเ่ป็นการก่อสรา้งเขือ่นและทางเดนิควรจดัใหม้พีืน้ทีว่่างเพื่อปลูก

ตน้ไมห้รอืจดัท าเป็นพืน้ทีส่เีขยีวขนาดเลก็ 
2. การด าเนนิพฒันาพืน้ทีร่มิคลอง ขอใหด้ าเนนิการใหต้อ่เนื่องเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื 

โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีไ่ดม้กีารไล่รือ้ผูบุ้กรกุคลองแลว้ ตอ้งพฒันาการใชป้ระโยชน์ใหเ้ตม็พืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัการ
กลบัมาบุกรุกอกี 

3. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาบรหิารจดัการพืน้ทีท่ีจ่ะก่อสรา้งสวนสาธารณะในอนาคตให้
สามารถสรา้งแหล่งกกัเกบ็น ้าใตด้นิเพื่อน าน ้ามาใชใ้นช่วงฤดูแลง้  

 
4. ด้านการบริหารจดัการสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสีเขียว 

4.1 การติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและแผนงานสร้างสวนสาธารณะในอนาคต 
คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มูลความคบืหน้า

โครงการกอ่สรา้งสวนสาธารณะ สรุปไดด้งันี้ 
1. โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ใชบ้รกิารแลว้ 

จ านวน 3 แห่ง คอื 
1.1 สวนสาธารณะบงึล าไผ่ (สวนสริภิริมย)์ งบประมาณ 94,600,000 บาท เดมิมปัีญหา                           

ผูบุ้กรุกและผูอ้า้งสทิธิใ์นพืน้ที ่8 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ท าใหเ้กดิอุปสรรคการกอ่สรา้งลา่ชา้ เนื่องจากผูร้บัจา้ง
เขา้ด าเนินการในพืน้ทีไ่ม่ได ้จงึไดต้ดัเนื้องานบรเิวณดงักล่าวและปรบัลดวงเงนิค่าก่อสรา้ง คงเหลอืพืน้ที่
สวนสาธารณะ          ทีส่ามารถเปิดใหบ้รกิารประชาชนได ้23 ไร ่3 งาน 32 ตารางวา ปัจจุบนัไดเ้ปิดให้
ประชาชนใชบ้รกิารแลว้ ก าหนดจดัพธิเีปิดสวนสาธารณะ วนัที ่1 พฤษภาคม 2562  

1.2 สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) พืน้ที ่100 ไร่ งบประมาณ 366,500,000 บาท ผูร้บัจา้งส่งมอบ



 
 

๑๙ 

งานเรยีบรอ้ยแลว้ เปิดใหป้ระชาชนเขา้ใชอ้ยา่งไม่เป็นทางการในวนัที ่1 มนีาคม 2562 อยู่ระหว่างรอการ
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานชื่อสวนสาธารณะ  

1.3 สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนบางแคภริมย)์ พืน้ที ่70 ไร่ งบประมาณ 
209,100,000 บาท ผูร้บัจา้งส่งมอบงานเรยีบรอ้ยแลว้ เปิดใหป้ระชาชนเขา้ใชอ้ย่างไมเ่ป็นทางการในวนัที ่                    
1 มนีาคม 2562 อยู่ระหว่างรอการโปรดเกลา้ฯพระราชทานชื่อสวนสาธารณะ 

2. โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะทีไ่ดร้บังบประมาณประจ าปี 2562 – 2563 และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 2 แห่ง คอื 

2.1 โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะบรเิวณทางแยกต่างระดบัถนนร่มเกลา้กบัถนนเจา้คุณ
ทหาร พืน้ที ่18 ไร่ 3 งาน งบประมาณ 82,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสรา้ง 300 วนั (งบประมาณปี 2562 ตัง้
ไว ้4,100,000 บาท) อยู่ระหว่างคณะกรรมการจดัท าแบบรูปรายการและประมาณราคา 

2.2 โครงการก่อสรา้งสวนจากภูผาสูม่หานาท ีในสวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พืน้ที ่26 ไร่  
เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่ต่อสญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีภ่ายในสวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิเ์พือ่จดัเป็นตลาดนัด              
JJ Green ซึง่สิน้สดุในเดอืนสงิหาคม 2561 และใหผู้ค้า้ยา้ยออกจากพืน้ที่ทัง้หมด ภายในเดอืนตุลาคม 2561  
เพื่อปรบัปรุงเป็นพืน้ทีส่เีขยีวและมูลนิธสิวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิไ์ดม้อบรูปแบบงานก่อสรา้งสวนจากภูผา                     
สู่มหานทเีป็นการปรบัปรุงพืน้ที ่26 ไร่ใหเ้ป็นสวนป่า ส านกัสิง่แวดลอ้มไดร้บังบประมาณประจ าปี 2562 – 2563 
เป็นเงนิ 183,000,000 บาท  ระยะเวลากอ่สรา้ง 360 วนั ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบรายการและ
ประมาณราคา คาดว่าจะไดผู้ร้บัจา้งภายในเดอืนพฤษภาคม 2562 

3. โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะทีอ่ยู่ระหว่างขอจดัสรรงบประมาณ จ านวน 1 แห่งคอื คอื 
สวนสาธารณะภายในสถานพีฒันาทีด่นิกรุงเทพมหานคร (ถนนบบางขนุเทยีนชายทะเล) พืน้ที ่37 ไร่ 
งบประมาณ 115,000,000 บาท ซึง่เป็นทีด่นิราชพสัดุ กรุงเทพมหานครไดม้บีนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบักรม
พฒันาทีด่นิจดัสรา้งสวนสาธารณะบางขนุเทยีน – ชายทะเล ส านกัสิง่แวดลอ้มไดว้า่จา้งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีป็นทีป่รกึษาออกแบบสวนสาธารณะพืน้ทีด่งักลา่ว ไดส้่งมอบรปูแบบรายการ
และประมาณราคา เมือ่เดอืนเมษายน 2559 ต่อมาไดม้กีารชะลอรายงานผลการประกาศร่างขอบเขตงาน 
(TOR) และร่างเอกสารการประมูล เนื่องจากคณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั และตดิตาม
งบประมาณ ประจ าสภากรุงเทพมหานคร ไดม้ขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัการอนุญาตใชท้ีด่นิดงักล่าว จงึไดป้ระชุม
ร่วมระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมธนารกัษ์ และกรมพฒันาทีด่นิ มมีตใิหก้รมพฒันาทีด่นิคนืพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ใหก้รมธนารกัษ ์แลว้กรมธนารกัษจ์ะส่งมอบทีด่นิใหก้รุงเทพมหานครใชก้่อสรา้งเป็นสวนสาธารณะ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมธนารกัษ์ออกหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ 

 
 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ส านักสิง่แวดลอ้มควรบนัทกึขอ้มูลพืน้ทีส่เีขยีวในส่วนของสวนสาธารณะทีก่อ่สรา้งแลว้เสรจ็

ใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั และควรน าหลกัการหมุนเวยีนอากาศในพืน้ทีส่วนสาธารณะกับพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมา
ทดลองใชใ้นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
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 2. ส านักสิง่แวดลอ้มควรเพิม่การปลูกตน้ไมใ้หญ่ในสวนสาธารณะ อาจประสานขออนุเคราะห ์                     
กลา้ไมจ้ากกรมป่าไมเ้พื่อน าไปปลูกเพิม่เตมิในสวนสาธารณะเพือ่ใหเ้กดิความร่มรืน่ 

 
4.2 แผนงานโครงการก่อสร้างและแผนการบริหารจดัการตลาดนัดสวนจ าปี เขตบางแค    

 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม ส านักการคลงั ส านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตบางแค เพื่อหารอืแผนงานโครงการก่อสร้างและแผนการบรหิารจดัการตลาด
นัดสวนจ าปี เขตบางแค ซึง่ส านักสิง่แวดลอ้มไดเ้ช่าทีด่นิของส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิเ์พื่อสรา้ง
สวนบางแคภริมย ์เขตบางแค เนื้อที ่119 ไร ่2 งาน  94 ตารางวา ปัจจุบนักอ่สรา้งเสรจ็แลว้และเปิดให้
ประชาชนใชบ้รกิารอย่างไม่เป็นทางการ  
ต่อมาส านักงานตลาดกรุงเทพมหานครไดเ้ชา่พืน้ทีบ่รเิวณดา้นหนา้ทางเขา้สวนบางแคภริมย ์เนื้อที ่49 ไร่ 
เพื่อสรา้งตลาดนดัสวนจ าปี โดยส านักการโยธาเป็นผูอ้อกแบบ ระยะเวลาเช่า 30 ปี รองรบัผูค้า้พืน้ทีฝั่ง่ธนบุร ี
โดยแบ่งการกอ่สรา้งออกเป็น 2 ระยะ ซึง่ระยะที ่1 จะสรา้งแผงคา้บรเิวณดา้นหน้า จ านวน 544 แผง ใน
พืน้ที ่23 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 200 วนั ด าเนินการโดยวธิ ีe-Bidding 
คาดว่าจะสามารถลงนามในสญัญาไดป้ระมาณเดอืนพฤษภาคม – มถิุนายน 2562 และพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืจะ
ท าการถมดนิเพื่อรองรบัการสรา้งแผงคา้ในระยะที ่2 กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูค้า้ประมาณ 470 ราย ขณะนี้
อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัจ านวนผูค้า้ ประเภทการคา้ การใชพ้ืน้ที ่เพือ่ก าหนดอตัราค่าเช่าแผง
คา้ใหค้รอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าน ้า คา่ไฟ ค่าสาธารณูปโภค รวมถงึการขอความอนุเคราะหก์บั
ส านักงานเขตบางแคเพื่อจดัการเรือ่งมูลฝอย การดูแลดา้นสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ และการจดัระเบยีบการจราจร
บนถนนเพชรเกษม  
 จากการก่อสรา้งตลาดนัดสวนจ าปีระยะแรกพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน ดงันี้ 
 1. พืน้ทีก่่อสรา้งมเีศษกองวสัดุกดีขวางทางเทา้ ขาดความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและท าใหภู้มิ
ทศัน์ดา้นหน้าสวนบางแคภริมยไ์ม่สวยงาม  
  2. การก่อสรา้งถนนทางเขา้สวนจ าปีจากดา้นหน้าถงึทางเขา้สวนบางแคภริมย ์เนื้องานมกีาร
ก่อสรา้งถนนทางเขา้ซ ้าซอ้นกบัการสรา้งถนนทางเขา้สวนบางแคภริมย ์ซึง่เดมิมกีารคาดการณ์ว่าสวนบาง
แคภริมยแ์ละตลาดสวนจ าปีจะแลว้เสรจ็พรอ้มกนั และจะใหส้ านักการโยธาเป็นผูด้ าเนนิการสรา้งถนน
ทางเขา้ แต่รูปแบบจะซ ้าซอ้นกบัเนื้องานของส านักงานตลาดฯ จงึใหช้ะลอไวก้่อน เพือ่ใหส้ านกังานตลาดฯ 
สรา้งถนนทางเขา้ไปกอ่นเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนทีม่าใชส้วนสาธารณะ แต่เนื่องจากใน
ขณะนัน้ ส านักงานตลาดฯ ยงัไม่มงีบประมาณ ส านักงานกอ่สรา้งและบูรณะ ส านักการโยธา จงึไดก้อ่สรา้ง
ถนนทางเขา้ส าหรบัการใชง้านชัว่คราว เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ทัง้นี้ การสรา้งถนนใน
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ชัว่คราวอาจจะไม่ไดม้าตรฐาน รวมทัง้ เนื้องานทีจ่ะตอ้งสรา้งถนนตามสญัญาจา้ง
ของผูร้บัจา้งจะตอ้งตดัเนื้องานส่วนนี้ออกเพราะเป็นเนื้องานทีซ่ า้ซอ้น 
  ส าหรบัการแกไ้ขปัญหา ส านักสิง่แวดลอ้มจะประสานส านักงานออกแบบ ส านักการโยธา
ออกแบบและประมาณการราคาในการสรา้งถนนใหต้่อเนื่องถงึพืน้ทีส่่วนทีจ่ะสรา้ง Dog Park รวมทัง้
ประสานกบัส านักงานตลาดฯ เพื่อท าเป็น 2 ส่วน โดยใชว้สัดขุองศูนยก์่อสรา้งและบูรณะ 4 เนื่องจากยงัไม่มี
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งบประมาณและจ าเป็นตอ้งสรา้งใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อใหร้ถบรรทุกน ้าสามารถวิง่เขา้ออกได ้ซึง่เป็นเนื้องานที่
ต่อเนื่องกบัตลาดนดัจ าปี 
 
 

ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ  
 ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ควรเร่งรดัด าเนินการก่อสรา้งถนนทางเขา้ตลาดนัดสวนจ าปี
จากดา้นหน้าถงึทางเขา้สวนบางแคภริมยเ์พื่อใหป้ระชาชนผูม้าใชบ้รกิารสวนบางแคภริมยไ์ดร้บัความสะดวก
ในการมาใชบ้รกิาร โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิการใชง้บประมาณอย่างคุม้ค่า 
 

4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าในบึงรบัน ้าภายในสวนบางแคภิรมย ์ไม่เพียงพอในการเกบ็กกัน ้า
ไว้ใช้ 
ภายในสวนสาธารณะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
  จากการลงพืน้ทีร่่วมกบัส านักสิง่แวดลอ้มเพื่อเยีย่มชมการด าเนินงานภายในสวนบางแคภริมย ์     
เขตบางแค พบว่า บงึรบัน ้าภายในสวนบางแคภริมยม์ปีรมิาณน ้าลดลงไปมาก จงึเหน็ควรประสานงาน
หน่วยงาน   ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัปัญหาการขาดแคลนน ้าทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
โดยเฉพาะในช่วงหนา้แลง้ รวมทัง้เสนอใหต้รวจสอบเสน้ทางน ้าจากคลอง หรอืล ารางทีส่ามารถต่อเชื่อมและ
ส่งน ้ามายงัสวนบางแคภริมยไ์ด ้กรณีนี้ ส านักงานเขตบางแค ไดใ้หข้อ้มูลว่า เสน้ทางทีต่อ่เชื่อมและสามารถ
ส่งน ้ามายงัสวนบางแคภริมยไ์ดม้ ี2 เสน้ทางคอื คลองภาษเีจรญิ และคลองบางอา้ย ซึง่เป็นล ารางทีส่ามารถ
ต่อเชื่อมมายงัสวนบางแคภริมย ์แต ่
ต้องผ่านที่ดนิเอกชน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ จงึต้องใช้เส้นทางจากคลองภาษีเจรญิเส้นทางเดยีว ซึ่ง
ผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากส านักงานสวนสาธารณะได้เขา้ไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว และได้ให้
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา ดงันี้ 
  1. การต่อท่อเพื่อล าเลยีงน ้าจากคลองภาษีเจรญิเข้ามายงับงึรบัน ้าโดยมีเครื่องดนัน ้าผ่านท่อ
ออกไปยงัสปรงิเกอรเ์ขา้ไปในพืน้ที ่ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร ขณะนี้บรษิัทไดขุ้ดร่องน ้าท าเป็นล าราง
น ้าไวแ้ลว้ ซึง่จะใหส้ านักงานตลาดฯ ท าหนังสอืประสานไปทีส่ านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิเ์พื่อขอ
อนุญาตใชพ้ืน้ที ่   ในการผนัน ้าเขา้มา  
         2. การตัง้ถงัน ้าไวบ้รเิวณดา้นหน้าสวนบางแคภริมยห์รอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเพื่อสบูน ้าจากคลองภาษี
เจรญิมาเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าเพื่อใชป้ระโยชน์  
        ทัง้นี้ จะไดป้ระเมนิค่าใชจ้า่ยเพือ่เสนอขอจดัสรรงบประมาณต่อไป 
 ส าหรบัการบูรณาการเรื่องการควบคมุคุณภาพอากาศภายในสวนบางแคภริมยน์ัน้ ส านัก
สิง่แวดลอ้มไดด้ าเนินการฉีดพ่นละอองฝอยและการฉีดพ่นน ้าเพื่อใหค้วามชุ่มชืน้กบัตน้ไมแ้ละลดมลพษิทาง
อากาศ  ส าหรบัการป้องกนัมลพษิทางอากาศในสวนสาธารณะ กองจดัการคุณภาพอากาศไดน้ ารถไป
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ รวมทัง้มแีผนการด าเนินงานดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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      การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้าในบงึรบัน ้าภายในสวนบางแคภริมยค์วรเร่งรดัด าเนินการใน
เชงิบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนหน้าฝน รวมทัง้ส านกังานเขตบางแคควรใหก้าร
สนับสนุน ในการรดน ้าตน้ไม ้เนื่องจากตน้ไมม้สีภาพเหีย่วเฉา 
 

4.4 ติดตามโครงการปรบัปรุงคณุภาพน ้าในสระโดยวิธีธรรมชาติภายในสวนหลวง ร.9  
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม เพื่อรบัทราบความคบืหน้าการด าเนิน
โครงการ 
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าในสระโดยวธิธีรรมชาตภิายในสวนหลวง ร.9 ซึง่เดมิก าหนดด าเนนิการในพืน้ทีส่วน
เบญจสริ ิเขตคลองเตย แต่เนื่องจากมขีอ้ขดัขอ้ง จงึเปลีย่นแปลงสถานทีจ่ากเดมิเป็นสวนหลวง ร.9 โดยก าหนด
พืน้ทีด่ าเนินการบรเิวณบ่อน ้าพุหนา้หอรชัมงคล จ านวน 3 บ่อ แต่เนื่องจากมูลนิธสิวนหลวง ร.9 ไม่เหน็
ด้วย และต้องการให้เปลีย่นแปลงพืน้ทีจ่ากบ่อน ้าพุบรเิวณหน้าหอรชัมงคลไปยงัจดุอื่นภายในสวนหลวง ร.9 
จ านวน 5 จุด ซึง่อยู่ระหว่าง          รอหนังสอืยนืยนัจากมูลนิธสิวนหลวง ร.9 เพื่อเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่นการ
ด าเนินการจากเดมิบรเิวณบ่อน ้าพุ 3 บ่อหนา้หอรชัมงคล ไปยงัพืน้ทีใ่หม่ จ านวน 5 จุด ดงันี้ 
           - จุดที ่1 ศาลาพุฒ-จนัทร ์สะพานไมแ้ดง   
            - จุดที ่2 สะพานธารนิเกษม-สาะพานเปรมชลธ ี                     
           - จุดที ่3 บรเิวณเครื่องสบูน ้าเขา้น ้าตกสวนรมณีย์ 
  - จุดที ่4 บรเิวณสวนจนี 
            - จุดที ่5 บรเิวณสะพานอาทรธารา  
         โดยทัง้ 5 จดุนี้เป็นจุดทีม่สีาหรา่ย และคุณภาพน ้าไมไ่ดม้าตรฐานเนื่องจากมแีพลงตรอนจ านวน
มาก  ซึง่ไดส้ ารวจพืน้ทีแ่ลว้ อยู่ระหว่างรอหนังสอืยนืยนัจากมูลนิธสิวนหลวง ร.9  และจะไดใ้ห้
คณะกรรมการพจิารณาออกแบบต่อไป 
          แหล่งน ้าในสวนหลวง ร.9 ปัจจุบนัพบปัญหายูโทรฟิเคชัน่ (Eutrophication) หรอืการ
เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของแพลงก์ตอน พชืน ้า และสาหร่ายขนาดใหญ ่ซึง่กอ่ใหเ้กดิความเสือ่มโทรมของ
แหล่งน ้า กรุงเทพ-มหานครจงึมแีนวคดิในการปรบัปรุงคุณภาพน ้าในสระสวนหลวง ร.9 โดยวธิธีรรมชาติ
ดว้ยการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ   ในแหล่งน ้าเพื่อเป็นการส่งเสรมิประโยชน์ดา้นนิเวศวทิยา และสิง่แวดลอ้มภายใน
สวนหลวง ร.9 แต่ยงัมปัีญหา และอุปสรรคในการด าเนนิงาน เนื่องจาก คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานมี
ความเหน็ว่าตอ้งศกึษารายละเอยีด  ของโครงการอย่างละเอยีดรอบคอบ และเป็นประโยชน์กบักรุงเทพมหานคร 
แต่เนื่องจากขณะนี้มขีอ้มูลไม่เพยีงพอ จ าเป็นตอ้งศกึษาและเปรยีบเทยีบผลการศกึษาในการบ าบดัน ้าโดยวธิี
ธรรมชาตขิองหน่วยงานอื่น ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหวา่งรวบรวมขอ้มูล 
  คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่โครงการดงักลา่วไม่ไดก้ าหนดจดุพืน้ทีโ่ครงการทีช่ดัเจน และ
การด าเนินการในพืน้ทีส่วนหลวง ร.9 มปัีญหาอุปสรรค ดงันัน้ อาจด าเนนิการทีส่วนสาธารณะแห่งอื่นที่
เหมาะสมและสามารถด าเนินการไดเ้พื่อไม่ใหเ้กดิความล่าชา้ในการด าเนินการ 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

โครงการปรบัปรุงคุณภาพน ้าในสระโดยวธิธีรรมชาตภิายในสวนหลวง ร.9 ปัจจุบนัยงัไม่สามารถ 
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ด าเนินการไดเ้นื่องจากมปัีญหาอุปสรรคเรือ่งการก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการ ซึง่จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
มูลนิธสิวนหลวง ร.9 ดงันัน้ หากในโครงการไมไ่ดก้ าหนดพืน้ทีด่ าเนนิการไวอ้ยา่งชดัเจน อาจพจิารณา
ด าเนินการทีส่วนสาธารณะแห่งอื่นทีเ่หมาะสมและสามารถด าเนินการได้   
 

4.5 ความคืบหน้าโครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รบัทราบความคบืหน้าโครงการ
ปลูก               ไมย้นืตน้เฉลมิพระเกยีรตฯิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก สรุปได้
ดงันี้ 

กรุงเทพมหานครไดเ้ชญิชวนประชาชน หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาค
ส่วนมสี่วนร่วมเฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยการปลูกไมย้นืตน้ มากกว่า 100,000 ตน้ ในพืน้ทีว่่าง สวนสาธารณะ 
ศาสนสถาน และชายทะเลบางขุนเทยีน โดยไมใ่ชง้บประมาณของทางราชการ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตัง้แต่ 
10 พฤษภาคม 2562 – 10 พฤษภาคม 2563 โดยมขีัน้ตอนการด าเนนิการ ดงันี้ 

1. ประสานและประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนทกุภาคส่วนร่วมโครงการโดยการบรจิาคและร่วมปลูก
ตน้ไมใ้นกรุงเทพมหานคร 

2. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ปลูกไมย้นืตน้แลว้เกบ็ขอ้มูลตน้ไมท้ีป่ลูกเพือ่แลกเปลีย่น
ความรูผ้่านเครอืขา่ยสเีขยีวเพื่อคนรกัตน้ไมท้างแอพลเิคชนั “WE GROW” ซึง่เป็นแอพลเิคชนัทีไ่ดร้บัความ
ร่วมมอืจากบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

แผนการปลูกตน้ไมต้ามโครงการฯ รวมจ านวน 112,036 ตน้ โดยแบ่งเป็น ส านักงานเขต 6 
กลุ่มเขต จ านวน 61,526 ตน้ และส านกัสิง่แวดลอ้ม จ านวน 50,510 ตน้ ปัจจุบนัปลูกแลว้ จ านวน 11,681 
ตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.43 แยกเป็นแต่ละหน่วยงาน ดงันี้ 

1. ส านักสิง่แวดลอ้ม เป้าหมาย 50,510 ตน้ ด าเนินการแลว้ จ านวน 5,131 ตน้ (10.16%) 
2. กลุม่กรุงเทพเหนอื เป้าหมาย 8,799 ตน้ ด าเนินการแลว้ จ านวน 702 ตน้ (7.98%)  
3. กลุม่กรุงเทพกลาง เป้าหมาย 3,853 ตน้ ด าเนินการแลว้ จ านวน 806 (20.98%) 
4. กลุม่กรุงเทพใต ้เป้าหมาย 5,999 ตน้ ด าเนนิการแลว้ จ านวน 758 ตน้ (12.64%) 
5. กลุม่กรุงเทพตะวนัออก เป้าหมาย20,762 ตน้ ด าเนินการแลว้ จ านวน 981 ตน้ (4.72%) 
6. กลุม่กรุงธนเหนอื เป้าหมาย 7,892 ตน้ ด าเนินการแลว้ จ านวน 2,611 ตน้ (33.08%) 
7. กลุม่กรุงธนใต ้เป้าหมาย 14,221 ตน้ ด าเนนิการแลว้ จ านวน 692 ตน้ (4.87%) 

และก าหนดพธิเีปิดโครงการฯ ในวนัที ่28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เวลา 08.30 น. ณ สวนวชริเบญจทศั 
เขตจตุจกัร โดยผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร ภาคเีครอืขา่ยผูส้นับสนุนโครงการฯ และประชาชนรว่มปลูกไมย้นื
ตน้ จ านวน 1,010 ตน้  

กรุงเทพมหานครขอรบัเป็นการบรจิาคตน้ไมห้รอืร่วมปลูกตน้ไมใ้นพืน้ทีข่องตนเอง รวมทัง้เขา้
ร่วมแอพฯ ซึง่เป็นแอพฯ ทีบ่รษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ออกแบบและจดัท าใหก้ลุม่ เนื่องจากเป็นแอพ
พลเิคชนัทีม่กีารร่วมมอืกนัของหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานดูแลขอ้มูลของตนเอง ในส่วนของ
กรุงเทพมหานครจะมเีจา้หน้าทีเ่ป็นผูดู้แลขอ้มูลในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ศกัยภาพของแอพลเิคชนั “WE GROW” โดยเพิม่เตมิการรบั

สมคัร            จติอาสาเกีย่วกบัการปลูกและดแูลรกัษาตน้ไม้ และควรสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มูลพืน้ทีส่ี
เขยีวกบัประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีนได ้

2. กรุงเทพมหานครควรรณรงคใ์หเ้จา้หน้าทีท่กุระดบัมอบตน้ไมเ้ป็นของขวญัในเทศกาลพเิศษ
ต่าง ๆ ปลูกตน้ไมแ้ลว้ถ่ายรูปเพื่อแสดงความยนิดใีนโอกาสส าคญัต่าง ๆ หรอืการออกแบบกรอบรูป
อเิลก็ทรอนิกสเ์กีย่วกบัการปลูกหรอืรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวทีส่ามารถน าไปใชก้บัรูปประวตัสิ่วนตวัใน Social 
Media เนน้การปลุกกระแสในสงัคมใหต้ื่นตวัในเรื่องดงักลา่ว ส าหรบัภาคส่วนทีม่สี่วนร่วมในการปลูกตน้ไม้
ในพืน้ทีส่าธารณะ ควรตดิตัง้ป้ายชื่อผูป้ลูก เพื่อยกยอ่งเชดิชูซึง่จะท าใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของและดูแล
ความเจรญิเตบิของตน้ไมต้อ่ไป 

3. กรุงเทพมหานครควรประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเตรยีมออกแบบและจดัท าโครงการ
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีท่ีม่โีครงการน าสายไฟฟ้าหรอืสายสือ่สารลงดนิ 

 
4.6 การบริหารจดัการและการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้บริการของ

สวนสาธารณะ แห่งใหม่  
4.6.1 สวนบางแคภิรมย ์

สวนสาธารณะซอยเพชรเกษม 69 หรอื สวนบางแคภริมย ์อยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 119 ไร่ 2 
งาน 10 ตารางวา ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์โดยกรุงเทพมหานครเช่า
พืน้ทีเ่พือ่ด าเนินการปรบัปรุงเป็นสวนสาธารณะและตลาดนัด แบ่งเป็นพืน้ทีส่วนสาธารณะซอยเพชรเกษม 69 
พืน้ที ่70 ไร่ และตลาดนัดสวนจ าปี พื้นที ่47 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา องคป์ระกอบของสวนสาธารณะ แบ่งเป็น  

- ทางเดนิวิง่กวา้ง 3 เมตร  ยาว 854 เมตร 
- ทางจกัรยานกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,115 เมตร  
- สวนสุขภาพ ทางเดนิออกก าลงักาย ยาว 495 เมตร และลานตดิตัง้เครือ่งออกก าลงักาย

กลางแจง้  4 ลาน และลานแอโรบกิ 1 แห่ง 
- ศาลาพกัผ่อน 4 หลงั 
- สนามกฬีา 1 แหง่ พืน้ที ่810 ตารางเมตร 
- สนามเดก็เล่น 1 แห่ง สนามขีจ่กัรยานส าหรบัเดก็เลก็ ยาว 150 เมตร พืน้ทีร่วม 1,270 ตาราง

เมตร 
- แกนอาเซยีน (ลานจดัแสดงอเนกประสงค)์ 
- เกาะลอย 1 แห่ง 
- บ่อน ้าธรรมชาตพิรอ้มล าธาร 1 แห่ง ต่อเนื่องกนั 3 บ่อ 
- อาคารสขุาสาธารณะ 4 หลงั 
- อาคารส านักงาน 1 หลงั 
- บงึรบัน ้าขนาด 10.4 ไร่ และคนู ้าโดยรอบพืน้ที ่จุน ้าไดป้ระมาณ 79,567 ลูกบาศก์เมตร 



 
 

๒๕ 

- Dog Park พืน้ทีร่วมประมาณ 4.75 ไร่ ประกอบดว้ยทีค่ดักรองสนุัข อาคารอเนกประสงค ์1 หลงั 
พรอ้มหอ้งสขุาสาธารณะ ทางเดนิวิง่ส าหรบัจูงสุนัข กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 310 เมตร ซุม้ไมเ้ลื้อยจ านวน 8 
ซุม้ และจุดใหน้ ้า 2 จุด  

สวนบางแคภริมยใ์ชง้บประมาณกอ่สรา้งประมาณ 209 ลา้นบาท เป็นโครงการตอ่เนื่อง
ระยะเวลาก่อสรา้ง 3 ปี ผูร้บัจา้งไดส้่งมอบและตรวจรบังานเรยีบรอ้ยแลว้ ในระหว่างนี้ผูร้บัจา้งยงัตอ้งดูแล
รกัษาตน้ไมต้ามสญัญา ซึง่ก าหนดใหบ้ ารุงรกัษาพืน้ที ่ประมาณ 3 เดอืน หลงัส่งมอบงาน ประชาชนเขา้มาใช้
บรกิารไมม่ากเพราะยงั ไม่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ใชบ้รกิารอย่างเป็นทางการและยงัไม่มเีจา้หน้าทีดู่แลสวน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างจา้งเหมาเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ าสวนสาธารณะ เพราะเมื่อเปิดอย่างเป็น
ทางการแลว้จะตอ้งเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 05.00 – 21.00 น. ประกอบกบัทางเขา้สวนมกีารก่อสรา้งตลาด
นัดสวนจ าปีท าใหไ้ม่สะดวก 

สระน ้าในสวนและบ่อน ้าจ านวน 3 บ่อ มนี ้าไม่เตม็สระและน ้าในเริม่แหง้ คาดวา่จะมปัีญหาขาด
แคลนน ้าส าหรบัใชร้ดน ้าตน้ไมห้รอืบรหิารจดัการภายในสวนในช่วงฤดูแลง้ ส านักสิง่แวดลอ้มจะสบูน ้าจาก
บ่อน ้าบรเิวณรอบสวนไวใ้ชแ้ต่อาจไม่เพยีงพอ และมแีผนจะขุดบ่อน ้าบาดาลเพิม่ แต่จะตอ้งขออนุญาต
ส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิแ์ละกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. การออกแบบสวนและการก าหนดรายละเอยีดในการก่อสรา้งสวนสาธารณะ ควรก าหนดพนัธุ์

ไมแ้ละขนาดตน้ไมใ้หเ้หมาะสมเพื่อให้เกดิร่มเงา  
2. ส านักสิง่แวดลอ้มควรประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ส านักการคลงั ส านกังานตลาด

กรุงเทพมหานคร ส านักการโยธา และส านกังานเขตบางแค เพือ่หารอืแนวทางแกไ้ขปัญหาภมูิทศัน์ดา้นหน้า
และทางเขา้สวนสาธารณะซอยเพชรเกษม 69 (สวนบางแคภริมย)์ รวมทัง้ พจิารณาจดัหาแหลง่น ้าทีจ่ะตอ้ง
ใชภ้ายในสวนสาธารณะในช่วงฤดูแลง้ 

 
 

4.6.2 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสพระราช
พิธี          มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) 

โครงการกอ่สรา้งสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เนื่องในโอกาส
พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เป็นทีด่นิเช่าจากส านกังานทรพัยส์นิส่วน
พระมหากษตัรยิ ์เริม่สญัญาเช่าเมื่อ 24 พฤษภาคม 2554 ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วนั งบประมาณด าเนินการ 
366,500,000 บาท ส านักสิง่แวดลอ้มจา้งสถาบนัวจิยัสภาพแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นทีป่รกึษา
ออกแบบโครงการ ใหเ้ป็นสวนแห่งการเรยีนรู ้โดยน าโครงการพระราชด าร ิ9 โครงการ มาเป็นแนวความคดิ
หลกัในการออกแบบโดยเรยีกว่า “สวน 9 เนิน เดนิตามรอยพอ่” ประกอบดว้ย 

1. โครงการแกม้ลงิ สระน ้าภายในสวนพืน้ทีร่วม 20 ไร่ ความจุปรมิาตรน ้ามากกวา่ 65,000 ลบ.ม. 
เป็นแกม้ลงิของพืน้โดยรอบโดยเปิดประตูระบายน ้ารบัน ้าคลองรางโพธิเ์ขา้มาเกบ็ไวภ้ายในสระ และระบาย
น ้าออกดว้ยเครื่องสบูน ้า 3 เครื่อง 



 
 

๒๖ 

2. โครงการบ าบดัน ้าดว้ยวธิธีรรมชาต ิสระน ้าออกแบบใหม้ฝีาน ้าลน้ท าใหร้ะบบน ้ามกีาร
หมุนเวยีนผ่านพชืน ้า 2 ประเภท คอื พชืโผล่พน้น ้าและพชืลอยน ้าเพื่อท าหนา้ทีก่รองน ้า 

3. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
4. พระราชด ารเิรื่องการอนุรกัษ์สตัวป่์า โดยสรา้งระบบนิเวศน์ทีม่คีวามหลากหลายและอุดม

สมบูรณ์ 
5. โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง หมายถงึ ปลูกไมใ้หพ้ออยู่ พอกนิ พอใช ้และ

ระบบนิเวศน์ทีส่มบูรณ์ โดยจดัพืน้ทีป่ลูกพนัธุไ์มใ้หม้สีภาพใกลเ้คยีงกบัป่า ปลูกไมช้ัน้เรอืนยอดต่างกนั 3 ชัน้ 
คอื  

- ไมเ้รอืนยอดชัน้บน คอื ไมท้ีป่ลูกใชท้ าทีอ่ยู่อาศยัและไมท้ีล่ าตน้สงูมลีกูเป็นอาหารได ้ 
- ไมเ้รอืนยอดชัน้กลาง ส่วนใหญ่เป็นไมเ้พือ่การกนิ การขาย การใชเ้ป็นอาหารและสมุนไพร  
- ไมป้กคลมุผวิดนิ ทัง้ทีเ่ป็นอาหาร สมนุไพรและของใช ้ 

6. โครงการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ดนิ ไดแ้ก่ 
- โครงการหญ้าแฝก 
- โครงการแกลง้ดนิ 

7. โครงการเกษตรผสมผสาน เป็นระบบปลูกพชืและเลี้ยงสตัวห์ลากหลายชนดิในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 
8. โครงการเกษตรปราณีต เป็นการเกษตรในพืน้ที ่1 ไร ่ทีส่ามารถปลูกพชืในครวัเรอืนไวก้นิ

อย่างครบถว้นโดยไม่ใชส้ารเคม ี
9. โครงการปลูกพชืพลงังาน เป็นโครงการพระราชด ารเิกีย่วกบัการผลติพลงังานทดแทนจาก

พชืผลการเกษตร ทัง้แก๊สโซฮอล์และไบโอดเีซล 
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตฯิ น าโครงการทัง้ 9 โครงการ วางผงัและก าหนดพืน้ทีใ่ชส้อย 

เช่น ใหม้แีปลงสาธติการปลูกพชื พืน้ทีป่ลูกป่า และอาคารกจิกรรม เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละนันทนาการ
ของชุมชน 

องคป์ระกอบของสวนสาธารณะ แบ่งเป็น 
- อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(อาคารนิทรรศการ) 1 หลงั 
- อาหารสขุาสาธารณะ 5 หลงั  
- อาคารซ่อมบ ารุง 1 หลงั 
- อาคารเรยีน 1 หลงั 
- อาคารเช่าจกัรยาน 1 หลงั 
- สถานีสบูน ้าและประตูระบายน ้า (แกม้ลงิ) 1 สถานี 
- ลานจอดรถ ทางเดนิ – วิง่ภายในสวน ทางเดนิบนเนิน  
 
- อฒัจนัทรร์มิน ้า เวทกีลางน ้า  
- ลานอเนกประสงค ์ทีน่ัง่พกัผ่อน 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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ส านักสิง่แวดลอ้มควรเตรยีมขออตัราก าลงัทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) 
และ   สวนสาธารณะแต่ละแห่ง ทัง้ทีท่ีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็และทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง เพือ่ใหม้ผีูด้แูลและบรหิาร
จดัการสวนสาธารณะใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

4.7 แนวทางการด าเนินการตามโครงการ “We Park” และการขยายความร่วมมือการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว  ให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมหารอืร่วมกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม ประธานกลุ่มเขต และเครอืขา่ยการ
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของกรุงเทพมหานครเพือ่รบัทราบและหารอืแนวทางการขยายความร่วมมอืในการเพิม่พืน้ที่
สเีขยีวในทุกภาคส่วน สรุปไดด้งันี้ 

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาคุณภาพอากาศและมลพษิฝุ่นละอองขนาดเลก็ หรอื PM2.5 ซึง่
มคี่าเฉลีย่ 28 ไมโครกรมัต่อลบ.ม. สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวท้ี ่10 ไมโครกรมัต่อลบ.ม. ประกอบ
กบัพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวในกรุงเทพมหานครเฉลีย่อยู่ที ่6 ตร.ม.ต่อคน ต ่ากว่าเกณฑท์ีอ่งคก์ารอนามยัโลก
ก าหนดไวท้ี ่                 9 ตร.ม.ต่อคน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการเขา้ถงึพืน้ทีส่เีขยีวของประชาชนพบว่ายงั
มพีืน้ทีท่ีอ่ยูน่อกรศัมบีรกิารของสาธารณะหลกั ซึง่องคก์ารอนามยัโลกแนะใหพ้ืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวควรอยู่
ในระยะเดนิ 5 นาท ีหรอื 400 เมตร  จงึท าใหก้ารใชง้านสวนสาธารณะยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการ ไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน อกีทัง้สภาพของสวนสาธารณะยงัเป็นพืน้ทีท่ีข่าดประชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
เตม็ทีเ่ป็นพืน้ทีไ่ม่มชีวีติ 

ปัจจุบนัหลายภาคส่วนมคีวามประสงคจ์ะมสี่วนร่วมในการแกไ้ขแต่ยงัตดิขอ้จ ากดับางอย่าง 
เช่น ภาคเอกชนอาจมงีบประมาณด าเนินการในลกัษณะของ CSR แต่ไมม่พีืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินการ สมาคมภูมิ
สถาปนิก         มอีงคค์วามรูแ้ละมผีูม้คีวามช านาญตอ้งการทีจ่ะมสี่วนร่วมในการออกแบบหรอืให้
ขอ้เสนอแนะแกภ่าคส่วนอืน่             แต่อาจไม่มโีอกาสในเขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็ในขัน้ตอนการ
ออกแบบพืน้ทีต่่าง ๆ และประชาชนอาจพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืแต่ไม่ไดร้บัโอกาสในการเขา้ร่วมอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึง่จากการส ารวจพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานครพบว่ามพีืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มทีจ่ดัท าเป็นพืน้ทีส่เีขยีว
เพิม่เตมิไดห้ลายแห่ง พืน้ทีว่่างต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครทีไ่มม่กีารเพาะปลูกเชงิเกษตรกรรม ไม่มสีิง่ปลกู
สรา้ง ไม่มกีารใชป้ระโยชน์ จ านวน 120.5 ตร.กม. รวมทัง้มตีกึรา้งจากโครงการกอ่สรา้งรา้งมากว่า 300 
อาคาร ประกอบกบั พ.ร.บ.ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ.2562 ก าหนดใหท้ีด่นิทีป่ล่อยว่างตอ้งเสยีภาษี
สงูขึน้และปรบัอตัราขึน้ทุก ๆ 3 ปี จงึเป็นโอกาสทีเ่จา้ของทีด่นิจะใหค้วามร่วมมอืภาครฐัในกรณีขอใช้
ประโยชน์ทีด่นิของตนมากขึน้ 

พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นส่วนหนึ่งในชวีติของประชาชนไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่
ควรเป็นพืน้ทีเ่ลก็ ๆ ในชุมชนซึง่สามารถเขา้ถงึไดง้่าย ออกแบบใหต้อบความตอ้งการในชุมชน โดยให้
ประชาชนใกลเ้คยีงไดม้สี่วนร่วมในการออกแบบและสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ได ้จะไดพ้ืน้ทีท่ีต่รงความ
ตอ้งการและเกดิความเป็นเจา้ของร่วมในการดูแลรกัษาใหย้ัง่ยนื ทีผ่่านมาจะมลีานกฬีาพฒัน์ ซึง่เกดิจากความ
ร่วมมอืมอืของสมาคมภมูสิถาปนกิ ส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์และกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั
ไดม้กีารพฒันาพืน้ทีเ่พื่อเป็นพื้นทีส่เีขยีวขนาดเลก็และมพีืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ส าหรบัประชาชนในชุมชน



 
 

๒๘ 

ใกลเ้คยีง ซึง่เริม่ตน้จากการเรยีนรู ้หากพืน้ทีว่่างสามารถปรบัเป็นพืน้ทสีาธารณะสเีขยีวไดจ้ะเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนสามารถร่วมเป็น CSR เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อสาธารณะไดม้ากกว่า 10,000 ลา้นบาทต่อปี 
โดยอาจมมีาตรการส่งเสรมิจงูใจใหม้กีารจดัใหม้พีืน้ทวี่างของสถานประกอบการเพื่อประโยชน์สาธารณะรมิ
แม่น ้าล าคลองและแหล่งน ้าสาธารณะ เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์ หรอืบรจิาคใหส้วนป่าชุมชน 
สามารถน าไปลดหย่อนภาษไีด ้เป็นตน้ 

บทบาทของกลุ่ม WE PARK มดีงันี้ 
1. ผลกัดนัใหเ้กดิการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวเพื่อเพิม่สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อประชาชนและ

สามารถเขา้ถงึไดง้่าย 
2. เพิม่มูลค่าทีด่นิโดยรอบ เกดิพืน้ทีท่ีค่นมาพบปะกนั ลดภาษทีีด่นิ และเพิม่การใชป้ระโยชน์

ทีด่นิ 
3. สรา้งเครอืขา่ยประชาสงัคม ภาครฐั เอกชน และชุมชน 
4. ท าการรวบรวม สบืคน้ วเิคราะหข์อ้มูลพืน้ทีส่าธารณะและขอ้มูล  
5. ส่งเสรมิระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มช่วยลดความรอ้นของเมอืง ดูดซบัน ้าฝน สรา้งระบบนิเวศใหก้บั

เมอืง รองรบัสิง่มชีวีติในเมอืง 
เกณฑใ์นการเลอืกพืน้ที ่ประกอบดว้ย เป็นพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร ภายในอาคาร หรอืเป็นอาคาร 

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั สามารถเขา้ใชง้านไดง้า่ย พืน้ทีไ่ดง้านไดช้ัว่คราวอย่างน้อย 1 ปีหรอืถาวร เป็น
พืน้ทีม่ศีกัยภาพทางสงัคม สามารถใหใ้ชง้านอย่างเป็นสาธารณะได ้ในการพฒันามกีระบวนการการ มสี่วน
ร่วมกบัชุมชน 

แนวความคดิการเพิม่พืน้ทีส่าธารณะ หรอื pocket park ซึง่จะเน้นการเพิม่พืน้ทีส่าธารณะขนาด
เลก็จ านวนมากแทรกเขา้ไปในเมอืง เขา้ถงึไดง้า่ย ซึง่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสามารถ
เพิม่พืน้ที ่      สเีขยีวไดอ้กีประมาณ 158.5 ตร.กม. เพื่อคดิสดัส่วนเปรยีบเทยีบจ านวนประชากร จะท าให้
สดัส่วนเพิม่ขึน้ไดเ้ป็น 14.5 ตร.ม.ต่อคนและไดม้กีารเริม่ส ารวจพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานครในเบื้องตน้แลว้ มี
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ ดงันี้ 

1. ลานหลงัวดัหวัล าโพง เขตบางรกั เป็นลานโล่งขนาดเลก็ซึง่จะตอ้งลงพืน้ทีเ่พื่อส ารวจ
ต าแหน่งทีแ่น่นอนอกีครัง้ 

2. สะพานเขยีว เขตปทมุวนั ซึง่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนลมุพนิีและสวนเบญจกติ ิ
3. สวนปิยะภริมย ์เขตบางกะปิ 
4. พืน้ทีว่่างในเขตสายไหม 
แผนงานในการด าเนินโครงการ 
1. สรา้งความร่วมมอืกบัสมาคมวชิาชพี ประชาสงัคม และการศกึษา 
2. สรา้งความร่วมมอืกบักรุงเทพมหานคร (ส านกังานสวนสาธารณะ) 
3. ส ารวจพืน้ทีน่ าร่อง 
4. ร่วมวางแผนกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. Workshop ในพืน้ทีน่ าร่อง 
6. สรา้งความร่วมมอืกบัภาคเอกชน 



 
 

๒๙ 

7. ประชาสมัพนัธแ์ละเริม่ด าเนนิการตามแผนงานทีก่ าหนด 
ซึง่ในปีแรก (พ.ศ.2562) เป็นการหาแนวร่วมเพือ่สรา้งเครอืขา่ย เริม่โครงการน าร่องในปีที ่2                 

(พ.ศ.2563) จะเป็นการสรา้งความร่วมมอืในระยะยาว เช่น ตัง้กองทุน มูลนิธ ิกบัผูม้สี่วนร่วม สื่อสารกบั
สงัคม พฒันา Platform เพื่อจบัคู่เจา้ของทีด่นิกบัผูล้งทุน ในปีที ่3 (พ.ศ.2561) พฒันา Platform อยา่ง
ต่อเนื่อง                 สรุปแนวทางการพฒันาเพื่อเป็นนโยบายต่อไปเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื มคีวามร่วมมอื
กนัในเชงิรูปธรรม ลงทุนร่วมกนั  

จากการประชุมหารอืเครอืขา่ยการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนหลาย
องคก์ารเหน็ความส าคญัและเสนอพืน้ทีว่่างของบรษิทัเพื่อจดัสรา้งเป็นสวนสาธารณะขนาดเลก็หรอืพืน้ทีส่ี
เขยีว ส าหรบักรุงเทพมหานครกค็าดว่าจะมพีืน้ทีท่ีส่ามารถเปลีย่นเป็นพืน้ทีส่เีขยีวสาธารณะตามหลกัเกณฑท์ี ่
WE PARK ตัง้ไว ้           เหน็ว่าควรก าหนดเป็นพืน้ทีน่ าร่องกอ่นในระยะแรก อาจพจิารณาคดัเลอืกกลุ่ม
เขตละ 1 แห่ง หรอื เขตละ 1 แหง่ ซึง่ส านกังานสวนสาธารณะเคยด าเนินการพืน้ทีส่เีขยีวขนาดเลก็ในพืน้ที
เขตบางรกั เนื้อที ่3 งาน จงึเหน็ว่าแต่ละกลุม่เขตอาจไปด าเนินการในพืน้ที ่โดยใหก้ลุ่ม WE PARK เขา้ไป
หารอืร่วมกนั อาจเริม่จากการประสานส านกัการคลงัส ารวจพืน้ทีว่่างทัง้หมดของกรุงเทพมหานคร และส่ง
ขอ้มูลให ้WE PARK ออกแบบหรอืประสานเจา้ของทีด่นิมอบพืน้ทีใ่หก้รุงเทพมหานครจดัท าเป็นพืน้ทีส่เีขยีว 
เช่น พืน้ทีบ่รเิวณถนนสขุุมวทิ มทีีด่นิประมาณ 6 ไร่ เจา้ของเสนอใหก้รุงเทพมหานครเช่าในราคาถูก หรอื
สวนปิยะภริมย ์เขตบางกะปิ ซึง่ยงัด าเนินการคา้งอยู่ อาจขอรบัการสนับสนุนจากภาคเอกชนบางส่วน เป็นตน้ 
ในระดบักรุงเทพมหานครจะมกีารแต่งตัง้คณะท างานประกอบดว้ยเจา้หน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทน
จากสมาคมภมูสิถาปนกิประเทศไทย และเครอืขา่ยจากภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่พจิารณาก าหนดแผนงานใน
ภาพรวมและแผนปฏบิตังิานในแต่ละพืน้ที ่

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณและองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น ควรด าเนนิการให้

ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครควรเน้นการรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวทีม่อียู่ใหค้งสภาพ รวมทัง้ควบคุมดูแลจ านวนพืน้ที่
ส่วนกลางของอาคารต่าง ๆ ทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หาก
ผูป้ระกอบการไม่ปฏบิตัติามตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ขม้งวด ในหลายพืน้ทีเ่ขตทีม่ปัีญหาอุปสรรคตอ้งหารอื
ร่วมกบัหน่วยงานหรอืภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นรูปธรรม 

2. กรุงเทพมหานครอาจเพิม่กจิกรรมรูปแบบจติอาสาในการปลูกหรอืดูแลรกัษาตน้ไมใ้นที่
สาธารณะ หรอืปรบัปรุงศกัยภาพแอพลเิคชนั WE GROW ทีม่อียูใ่หส้ามารถเปรยีบเทยีบขอ้มูลกบัทอ้งถิน่
อื่นหรอืตา่งประเทศ รวมทัง้ใหส้ามารถตดิตามการเจรญิเตบิโตของตน้ไมท้ีไ่ดป้ลูกไปแลว้หรอืการเปิดรบั
สมคัรจติอาสาผ่านแอพลเิคชนั 

 
4.8 แผนงานโครงการปรบัปรงุสาธารณูปโภคและอาคารสถานท่ีภายในสวนลุมพินี  

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่รบัทราบแผนงาน  โครงการปรบัปรุง
สาธารณูปโภคและอาคารสถานทีภ่ายในสวนลุมพนิีและสภาพปัญหาทีม่ผีลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชน



 
 

๓๐ 

ในปัจจุบนั ซึง่ส านกัสิง่แวดลอ้ม ไดร้ายงานขอ้มูลงานปรบัปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานทีภ่ายในสวน
ลุมพนิี  
วงเงนิงบประมาณ 134,000,000 บาท ระยะเวลา 360 วนั มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ปรบัปรุงระบบระบายน ้า เนื่องจากปัจจุบนัระบบระบายน ้าภายในสวน เช่น ทอ่ระบายน ้า 
ช่อง  รบัน ้าหนักคนัหนิ บ่อพกัและฝาบ่อพกัทีอ่ยู่บนทางเทา้และผวิถนนทาง เดนิ-วิง่ มสีภาพเก่าและทรุด
โทรม ช ารุดเสยีหายเป็นจ านวนมาก อาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชส้วน บ่อพกัและท่อระบายน ้ามขีนาดและ
ลกัษณะแตกต่างกนัถงึ 8 รูปแบบ ซึง่เกดิจากการปรบัปรุงในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั ท าใหร้ะบบระบายน ้าใน
บางพืน้ทีไ่ม่เชื่อมต่อเป็นระบบใหญ่ระบบเดยีว และบางส่วนไมม่ทีางระบายน ้าทีจ่ะใหอ้อกสู่ระบบสาธารณะ 
เมื่อฝนตกจงึเกดิปัญหา น ้าท่วมขงัส่งผลกระทบใหก้ารระบายน ้าไม่มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ รายละเอยีดการ
ปรบัปรุง โดยออกแบบระบบระบายน ้าในพืน้ทีส่วนใหม่ทัง้หมดใหเ้ชือ่มต่อเป็นระบบเดยีวกนั โดยแบ่งพืน้ที่
ออกเป็นโซนต่าง ๆ และก าหนดความลาดเอยีงของทอ่ระบายน ้าและระดบักน้บ่อพกัในแต่ละโซนใหม่
ทัง้หมดเพื่อใหไ้ปบรรจบกบัระบบระบายน ้าสาธารณะภายนอกสวนได ้โดยดา้นทีต่ดิกบัถนนวทิยุกใ็ห้
เชื่อมต่อกบัท่อระบายน ้าสาธารณะทีอ่ยู่ฝัง่ถนนวทิยุ ส่วนดา้นทีต่ดิกบัถนนสารสนิกจ็ะเชื่อมกบัท่อระบายน ้า
ฝัง่ถนนสารสนิ รวมทัง้ถนนราชด าร ิซึง่แบ่งออกเป็น 4 โซน ส่วนฝาทอ่ระบายน ้า เดมิม ี12 รปูแบบ จะมกีาร
แกไ้ขรูปแบบใหเ้หลอืเพยีง 2 รูปแบบ ส าหรบัทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 80 เซนตเิมตร ใชส้ าหรบั
ทางเทา้และพืน้ทีข่นาดใหญ่ ส่วนท่อระบายน ้าขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 40 เซนตเิมตร ใชส้ าหรบัพืน้ทีส่นาม
หญ้าทีไ่ม่มทีางเทา้หรอืบรเิวณทีม่พีืน้ทีไ่ม่มากนัก ส่วนฝาบ่อพกัเดมิม ี8 รูปแบบจะแกไ้ขใหเ้หลอืเพยีง 3 
รูปแบบตามลกัษณะและขนาดความกวา้งของทางเทา้เพือ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสวยงาม 

2. ปรบัปรุงทางเทา้ พืน้ทีร่วมประมาณ 9,025 ตารางเมตร เนื่องจากปัจจุบนัทางเทา้ทีม่อียู่
ภายในสวนมสีภาพช ารุดทรดุโทรม เกดิการทรดุตวัและแตกรา้ว ซึง่อาจเป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ชส้วน นอกจากนี้
ทางเทา้ยงัมรีูปแบบและขนาดความกวา้งทีห่ลากหลายแตกต่างกนัถงึ 10 รูปแบบ ท าใหไ้มม่คีวามเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย  ดงันัน้ จงึตอ้งปรบัปรุงโดยการออกแบบทางเทา้ภายในสวนใหม่ทัง้หมด โดยลดจ านวน
รูปแบบและความกวา้งทางเทา้ลงเหลอืเพยีง 3 ขนาด คอื ความกวา้ง 2.65 เมตร ความกวา้ง 1.85 เมตร 
และความกวา้ง 1.45 เมตร เพือ่ใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยสวยงาม 

3. ปรบัปรุงถนนทางเดนิ - วิง่ พืน้ทีร่วมประมาณ 24,116 ตารางเมตร เนื่องจากถนนทางเดนิ
วิง่ปัจจุบนัมสีภาพช ารดุ แตกรา้ว ขรุขระและเป็นหลุม เป็นบอ่ บางจดุมกีารทรุดตวั ท าใหม้นี ้าขงั เป็น
อนัตรายตอ่ผูใ้ชส้วน จงึจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงโดยการขุดลอกผวิแอสฟัลต์เดมิออกแลว้ปูทบัใหม่เพื่อใหพ้ืน้ผวิ
เรยีบเท่ากนั ในบรเิวณ ทีม่กีารทรุดตวัใหท้ าการบดอดัใหม่ใหไ้ดค้วามแน่นหนาตามมาตรฐาน เพื่อใหถ้นน
ทางเดนิ-วิง่มคีวามแขง็แรง 

4. ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภบิาล เนื่องจาก ระบบสายไฟเดมิภายในสวนลุมพนิีเป็น
ระบบการเดนิสายใตด้นิทีไ่ม่มกีาร ปรบัปรุงมาเป็นระยะเวลานาน สายไฟบางส่วนขาดช ารุดเกดิการลดัวงจร 
ท าใหไ้ฟดบับ่อยครัง้ ดวงโคมส่วนใหญ่เสื่อมสภาพตามอายกุารใชง้าน ท าใหก้ารส่องสว่างไม่ไดเ้ตม็
ประสทิธภิาพ ระบบสุขาภบิาลของหอ้งสุขามสีภาพช ารุด ท าใหร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีท างานไดไ้ม่เตม็
ประสทิธภิาพ จงึจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงโดยการเปลีย่นสายไฟใตด้นิใหม่ทัง้หมด ระยะทางรวมประมาณ 32,000 



 
 

๓๑ 

เมตรพรอ้มเปลีย่นดวงโคมใหม่ จ านวน 390 ชดุ โดยใชห้ลอด LED เพือ่ประหยดัพลงังาน และเดนิท่องาน
ระบบสุขาภบิาลใหม่พรอ้มเพิม่ถงับ าบดัน ้าเสยีใหเ้พยีงพอ 

5. ปรบัปรุงเขือ่น ระยะทางรวม 200 เมตร เนื่องจากผนังเขือ่นบางส่วนเกดิการช ารุดท าใหน้ ้า
ในคูน ้าไหลผ่านเขา้ไปกดัเซาะดนิ สรา้งความเสยีหายใหก้บัรากของตน้ไมใ้หญ่ทีอ่ยู่รมิเขือ่น หากปล่อยไวใ้น
ระยะยาวตน้ไมอ้าจโค่นลม้ท าใหเ้กดิอนัตรายกบัผูใ้ชส้วนได ้รายละเอยีดการปรบัปรุงโดยท าการกัน้คนู ้าเป็น
ระยะๆ เพือ่    สบูน ้าออกแลว้ จงึทุบรือ้เขือ่นเฉพาะส่วนทีเ่กดิการช ารุดออก พรอ้มก่อสรา้งผนงัเขือ่นใหม่ให้
มคีวามมัน่คง แขง็แรง ความยาวรวมทัง้สิน้ประมาณ 200 ม. 

6. ปรบัปรุงศาลาภริมยภ์กัด ี1 หลงั เนื่องจากศาลามกีารใชง้านมายาวนาน เกดิการช ารุด
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง เช่น เปลีย่นฝ้าเพดานไมเ้ทยีมพืน้ทีร่วมประมาณ 200 ตารางเมตร เปลีย่นราว
ระเบยีง ค.ส.ล. ความยาวรวม 36 เมตร เปลีย่นผนังกรุแผ่นสมารท์บอรด์ พืน้ทีป่ระมาณ 45 ตารางเมตร 

7. ปรบัปรุงศาลาแปดเหลีย่ม 1 หลงั เนื่องจากศาลาหลงัเดมิเกดิการช ารุด เนื่องจากตน้ไมท้ีห่กั
โค่นลงมาทบัท าใหโ้ครงหลงัคาและกระเบื้องหลงัคาบางส่วนเกดิความเสยีหาย จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงโครงสรา้ง
หลงัคา เปลีย่นกระเบือ้งหลงัคา พืน้ทีป่ระมาณ 160 ตารางเมตร เปลีย่นฝ้าเพดานภายนอกและภายใน และ
เปลีย่นไมค้ ้ายนั 

8. ปรบัปรุงอาคารบนัเทงิ 1 หลงั เนื่องจากอาคารช ารุดทรุดโทรมจากความชืน้ทีส่ะสมในผวิ
ผนังและส่วนหลงัคา หน้าต่าง - ประตู งานระบบของหอ้งน ้าภายในอาคารช ารดุเสยีหาย พืน้ภายนอกมี
สภาพช ารดุตามระยะเวลาการใชง้าน  

9. ก่อสรา้งป้อมยาม 9 หลงั ป้อมยามเดมิมสีภาพทรุดโทรมมาก ไมส่ามารถกนัแดดกนัฝนได ้
จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งกอ่สรา้งใหม่ส าหรบัการจดังานกาชาดในปีทีผ่่านมา สวนลมุพนิไีดร้บัผลกระทบและมี
สภาพความเสยีหาย ดงันี้ 

- ความเสยีหายหลกั คอื พืน้ทีส่นามหญา้ ซึง่บรษิทัผูจ้ดังานไดช้ดใชค้วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
โดยส านกัสิง่แวดลอ้มจะเป็นผูด้ าเนินการปูสนามหญ้าเอง  ส่วนในปีนี้ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงโดยผูว้่าราชการ
กรุงเทมหานครเป็นผูล้งนาม ซึง่เป็นบนัทกึขอ้ตกลงใหผู้ร้บัจา้งใหด้ าเนินการทัง้ระบบ เช่น การจดัซื้อหญ้า 
การปลูก และการจา้งแรงงาน   

- ระบบสปรงิเกอรช์ ารุด  จงึไดก้ าหนดขอ้ตกลงไวโ้ดยภายใน 5 วนัจะตอ้งรือ้ออกเพื่อ
ตรวจสอบระบบสปรงิเกอร ์หากพบว่ามปัีญหาจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย  

- ทางเทา้และผวิถนนไดร้บัความเสยีหายจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีข่นวสัดสุิง่ของเขา้มา
บรเิวณภายในสวน ซึง่ไดช้ดใชค้่าเสยีหายแลว้ 

คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่ควรเร่งด าเนินการปรบัปรุงสวนลุมพนิี โดยด าเนินการตามแผน
แม่บท ซึง่กรณีนี้ ส านกัสิง่แวดลอ้มใหค้วามเหน็ว่าการปรบัภูมทิศัน์จะตอ้งด าเนนิการรบัฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชน เนื่องจากแผนแม่บทเดมิทีเ่คยท าไวเ้ปลีย่นแปลงไปแลว้ และประชาชนบางส่วนตอ้งการใหค้ง
เอกลกัษณ์เดมิในความเป็นสวนลุมพนิีไวไ้ม่ตอ้งการใหเ้ปลีย่นแปลง ดงันัน้ หากตอ้งการปรบัปรุงหรอื
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิจะตอ้งรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน เนื่องจากไม่เหน็ดว้ยทีจ่ะมกีารโค่นตน้ไม้
เดมิออกในแต่ละโซน ตน้ไมเ้ดมิทีป่ลูกไวเ้ป็นตน้ไมท้ีม่คีุณคา่ ทัง้นี้ การปรบัปรุงสวนลมุพนิีในเบื้องตน้โดย
การปรบัปรุงดา้นกายภาพของระบบใตด้นิก่อนเพื่อใหป้ระชาชนทราบว่าจะมกีารปรบัปรุงสวนลุมพนิี เพื่อ
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รองรบัวาระสวนลุมพนิีอายุครบ 100 ปี พรอ้มทัง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม หลงัจากนัน้จะด าเนินการ
จดัท าแผน ออกแบบ และระดมความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนเพื่อใหส้วนลมุพนิเีป็นของทุกคน ซึง่ในการ
เปลีย่นแปลงเพื่อรองรบัสวนลุม 100 ปี ในปี 2568 อาจจะตอ้งเปลีย่นทัง้ดา้นกายภาพ ภาพลกัษณ์และ
เรื่องราวต่าง ๆ ดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. การปรบัปรุงสวนลุมพนิี ในรายการปรบัปรุงซ่อมแซมเลก็ๆ น้อยๆ กใ็หด้ าเนนิการตามแผน 

ส่วนการปรบัปรุงตาม Master Plan ซึง่เป็นการปรบัปรุงหลกั กค็วรมคีวามคบืหนา้ในการด าเนนิการ เพื่อ
เป็น Best Model น าไปสูก่ารปรบัปรุงสวนอื่นๆ ต่อไป 

2. การปรบัปรุงทางเทา้ควรเนน้ความสวยงามและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และวสัดมุคีวาม
แขง็แรง คงทน สะดวกในการปรบัปรุงซ่อมแซม  

3. กรุงเทพมหานคร ควรพฒันาพืน้ทีร่มิรัว้ฝัง่ถนนราชด ารติลอดแนวเพือ่สรา้งเป็นลานจอดรถ
ใตด้นิ   
ส่วนบนดนิควรพฒันาเป็น Street Food โดยเนน้ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย สวยงาม เพื่อดงึดูด
นักท่องเทีย่ว และสามารถเกบ็ค่าบรกิารเป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานคร  
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนนิงานคณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 
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ประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยใช้ระบบการชำระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ประชุมหารือแนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์กำจัดมูลฝอยหรือศูนย์เรียนรู้ 
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การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ  
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ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
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แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 
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แนวทางการดำเนินโครงการ “We Park” และการขยายความร่วมมือการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
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โครงการการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
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โครงการการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
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โครงการการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
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