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ปริญญานิพนธฉบับน้ีศึกษาบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมของ กทม. ตั้งแต พ.ศ. 2515 - 2543  ซึ่งในระยะเวลาดังกลาวนี้  กทม. มีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 13 คน มาจากการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรี 8 คน และจากการเลือกตั้ง
ของชาว กทม. 5 คน  โดยแบงการบริหารงานออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2515 - 2518)  ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครบริหารงานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335  และแผนมหาดไทย  2517 – 
2519   ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2518 - 2528)  บริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518    และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2528 - 2543)  บริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  และมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 – 5  รวมทั้ง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนแนวทางปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  อีกทั้งยังมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
เชน  คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อมแห งชาติ  กรมการขนส งทางบก  กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ  เปนตน ในการหา
มาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน กทม.  ซึ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน 
ไดแก ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ําทวม น้ําเนา มลพิษทางอากาศและเสียง และสวนสาธารณะที่ไม
เพียงพอกับประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  ทั้งน้ีเพราะ กทม. เปนศูนยรวมความเจริญทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ       

จากการศึกษาบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ของ กทม. ตั้งแต พ.ศ. 2515 - 2543  จะเห็นไดวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละคนได
พยายามแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ใน กทม. อยางเต็มความสามารถ แตเน่ืองจากความรู 
ความสามารถ วิสัยทัศน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง งบประมาณของ กทม. สถานการณทาง
การเมือง และนโยบายที่แตกตางกัน   จึงทําใหบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. ไมเหมือนกันและประสบความสําเร็จไมเทาเทียมกัน 
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The paper studies the role of Bangkok governors in addressing environmental 

problems of Bangkok during 1972 – 2000.  During this time, Bangkok had the total of 13 
governors: 8 from the cabinets’ appointments and 5 from Bangkok’s elections. Their 
administration can be divided into three periods. During the first period (1972 – 1975), the 
administration of Bangkok was done under the Revolution Declaration No. 335 and the 
policy of Ministry of Internal Affairs (1973 – 1975). During the second period (1975 – 1985), 
Bangkok was run by the Bangkok Administration Bill (1975). In the third period (1985 – 
2000) the administration of the city followed the Bangkok Administration Bill (1985) and 
Bangkok Development Plans 1 – 5, together with other laws as guidelines, in particular, 
Cleanliness and Order Bill (1993) and the National Environmental Promotion and 
Preservation Bill (1993). Bangkok’s administration at that time also worked with other 
organizations, such as the National Environment Committee, the Department of Land 
Transportation, the Pollution Control Department, the Ministry of Science, Technology and 
Environment, and other private organizations. They aimed at finding appropriate measures 
to solve environmental problems in Bangkok which seemed to deteriorate daily. These 
problems were garbage disposal, flooding, polluted water, noise and air pollutions, and 
insufficient public park space for its vast population. All these problems come from the fact 
that Bangkok is the center for political, economic and social development of the country. 

It is found that during 1972 – 2000, each of Bangkok’s governors tried to solve the 
environmental problems at their best. However, the limitation of their knowledge, capability, 
vision and time in the position prevented them from being successful. Other factors that 
also affected their efficiency were budgeting, political conditions, and different policies. All of 
these made the roles of Bangkok governors in solving environmental problems different and 
unequally successful. 
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ประกาศคุณูปการ 
  
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จเรียบรอยดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย   ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ยุวดี วงศสวาง ประธาน  ผูชวยศาสตราจารยมาลินี 
ประเสริฐธรรม กรรมการ ที่กรุณาตรวจแกเน้ือหา สํานวนและเพิ่มเติมขอมูลตางๆ จนกระทั่งปริญญา
นิพนธที่ผูวจัิยตั้งความหวังใหเปนผลงานที่มีประโยชนและมีคุณคานี้ประสบความสําเร็จในที่สุด 
 ผูวิ จัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย เชาวลี จงประเสริฐ และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. สุรวุฒิ ปดไธสง ที่ใหความกรุณาสละเวลารับเปนกรรมการสอบเพิ่มเติมและให
คําแนะนําที่มีประโยชนอยางยิ่ง รวมทั้งยินดีตรวจแกไขรายละเอียดเพ่ิมเติมจนปริญญานิพนธสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร คือ ผูชวย
ศาสตราจารย ยุวดี วงศสวาง ผูชวยศาสตราจารย ดร. วงเดือน นาราสัจจ  ผูชวยศาสตราจารย 
ชมพูนุท นาคีรักษ  ผูชวยศาสตราจารย พลับพลึง คงชนะ และคณาจารยทุกทานของภาควิชา
ประวัติศาสตร ที่ใหความรูทางดานประวัติศาสตรและประสบการณตรงจากการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร  ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความรูและความเขาใจวิชาประวัติศาสตรอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยพิเศษ ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา ที่กรุณาตรวจแกไข
เน้ือหาปริญญานิพนธของผูวิจัยใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น กราบขอบพระคุณหมอมหลวงวัลยวิภา 
บุรุษรัตนพันธุ (จรูญโรจน) ที่วิพากษและใหคําแนะนําในการนําเสนอรายงานความกาวหนาปริญญา
นิพนธเพ่ือทําใหปริญญานิพนธนี้มีคุณคามากขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม คุณตา คุณยาย ที่ลวงลับ ซึ่งผูวิจัยยึดถือเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และเปนแรงบันดาลใจในการฝาฟนอุปสรรคทั้งปวง กราบขอบพระคุณครอบครัวพันธุเพ็ง 
ครอบครัวสุนทรัมย และพี่คมกฤช วาคาบายาซิ  ซึ่งเปนพ่ีสาวและพี่ชาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอขอบคุณนางสาวอาภาภรณ วาคาบายาซิ  นองสาวและเพื่อนรวมทุกขรวมสุขของผูวิจัยตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณอาจารยมิตรชัย กุลแสงเจริญ รุนพ่ีของภาควิชาประวัติศาสตรที่ให
คําแนะนําและชวยเหลือในการทําวิจัย  ขอขอบคุณไมตรีจิตจากเพื่อนพองนองพ่ีในภาควิชา
ประวัติศาสตร มศว ไดแก คุณชัยรัฐ เกาะไพศาลสมบัติ คุณกรกช เอ่ียมรัตน คุณนันทาวดี ไทรแกว 
คุณองค บรรจุน คุณปยชาติ สึงตี และคุณกรรณิกา ตันสกุล  โดยเฉพาะคุณณัฐวรรณ พุมดียิ่ง และ
ขอขอบคุณเพ่ือนพองนองพ่ีในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือ
กับผูวิจัยตลอดมาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ไดแก อาจารยลัดดาวัลย เจริญสิริถาวร อาจารยสมพิศ 
แซเฮง อาจารยปราณี เพ็ชรศิริ อาจารยศิริลักษณ วรรณศิลปน อาจารยพรพรรณ สนทอง และ
อาจารยจรัสศรี ศรีสุธรรมรัตน   
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ใหทุนในการทําปริญญานิพนธมา ณ โอกาสนี้ 
                              สุธาริณี  วาคาบายาซิ 



สารบัญ 
 

บทที ่                       หนา                      

     บทนํา...................................................................................................................   ก 

    เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ..........................................................................   ฉ  

        จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา.......................................................................   ช 

        ความสําคัญของการศึกษาคนควา......................................................................  ช 

        ขอบเขตของการศึกษาคนควา...........................................................................  ช 

        วิธีการศึกษาคนควา..........................................................................................  ช 

        แหลงศึกษาคนควา ...........................................................................................  ซ 

  

      1   ประวัติและโครงสรางการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร.....................................    1  

             ความเปนมาของ “ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร”.................................................   1 

             โครงสรางการบริหารของกรุงเทพมหานคร.................................. ......................  10 

             ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ............................................................................  10 

             สภากรุงเทพมหานคร........................................................................................  12 

             อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ....................................................................  13 

          การจัดระเบียบราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรงุเทพมหานคร ........  15    

             แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524)...............................  18 

             แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2525 - 2529) ...............................  18 

             แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534)...............................  18 

             แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 - 2539)................................  19   

             แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544)...............................  19 

             แผนภูมิแสดงการแบงสวนราชการกรุงเทพมหานคร...........................................  21 
 

      2   บทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม.  

        (พ.ศ. 2515 - 2518)..........................................................................................  22 

       ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ............................................................................  23 

 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่                                                                                            หนา 
      2   (ตอ)      
             ดานการปองกันนํ้าทวม..................................................................................... 23               
                ดานการปองกันนํ้าเนาเสีย.................................................................................    24                                

                ดานดานมลพิษทางอากาศและเสียง...................................................................    25 
                ดานพื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ....................................................................    25 
                บทบาทของนายชํานาญ ยุวบูรณ (2 ม.ค. 2516  –  22 ต.ค.  2516).....................   26 

    ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู…………………………………………………….. 26 
 ดานการปองกันน้ําทวม...........................................................................  28 
 ดานมลพิษทางอากาศและเสียง................................................................    29 
 พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ..................................................................   29      

                บทบาทของนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล  (2 พ.ย. 2516  – 5  มิ.ย. 2517).............    30 
 ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู..........................................................................................   31 
      ดานการปองกันนํ้าทวม.............................................................................  32 
      ดานปญหาน้ําเนาเสีย...............................................................................  32 

             บทบาทของนายศิริ  สันตะบุตร (6 มิ.ย. 2517 – 15 มี.ค. 2518)..........................  34               
 ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู..........................................................................................   35 
 ดานการปองกันน้ําทวม ............................................................................   35 

                บทบาทของนายสาย หุตะเจรญิ (29 พ.ค. 2518 -- 13 ส.ค. 2518) ......................................  36              
 ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู.......................................................................................... 38 
 ดานการปองกันน้ําทวม ............................................................................  38 

    
      3   บทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม.      

     (พ.ศ. 2518 - 2528)..........................................................................................   41  
  บทบาทของนายธรรมนูญ เทียนเงิน  (13 ส.ค. 2518  – 29 เม.ย. 2520).............  42 

        ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล............................................……………......  43  
 ดานการปองกันน้ําทวม ............................................................................   46 
 ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ................................................................  47 

          พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ..............................................................     48      
                บทบาทของนายชลอ ธรรมศิริ  (2  พ.ค.  2520  –  14 พ.ค.  2522) .................................... 49  
 ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู.......................................................................................... 49 



สารบัญ (ตอ) 
บทที ่                   
          หนา 
       3   (ตอ) 

 ดานการปองกันน้ําทวม ............................................................................  51     
  ดานการปองกันน้ําเนาเสีย........................................................................  52 
 ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ................................................................  52 

         พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ..................................................................  52 

        บทบาทของนายเชาวนวศั สุดลาภา  (31 ก.ค.  2522  - 16 เม.ย.  2524)........................ 54         
      ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.......................................................................................... 55 
      ดานการปองกันนํ้าทวม.......................................... .........………………… 58 
      ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ................................................................  59 
      พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ .................................................................  60 

              บทบาทของพลเรือเอกเทียม  มกรานนท  (30 เม.ย. 2524  - 1 พ.ย. 2527)............  61 
 ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู.......................................................................................... 62 
 ดานการปองกันน้ําทวม ............................................................................  63  
 ดานการปองกันน้ําเสีย .............................................................................  64 
 ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ................................................................  64 
 พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ .................................................................  65 

                บทบาทของนายอาษา  เมฆสวรรค (6 พ.ย. 2527 – 14 พ.ย. 2528) ........................  66              
   ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู.......................................................................................... 67 
 ดานการปองกันน้ําทวม ............................................................................  69 
      พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ .................................................................  70 

 

 4   บทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม.  

         (พ.ศ . 2528 – 2543)........................................................................................  73 

         บทบาทของพลตรีจําลอง ศรีเมือง (14 พ.ย. 2528 – 13 พ.ย. 2532) .................  74 
 ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู............................................. ..................................  75 

       ดานการปองกันน้ําทวม ............................................................................  79 
                         ดานการปองกันนํ้าเนาเสีย........................................................................  79 
 ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ................................................................  80 

      พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ .................................................................  80      



สารบัญ(ตอ) 
บทที ่                   
          หนา                           
      4   (ตอ)   
                  บทบาทของพลตรีจําลอง ศรีเมือง (7 ม.ค. 2533 - 14 ม.ค. 2535)……………..   82 

  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล ..................................................................  83 
       ดานการปองกันนํ้าทวม ...........................................................................  86 
  ดานการปองกันน้ําเนาเสีย.......................................................................  87 
  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ...............................................................  87 

             พ้ืนที่สเีขียวดานสวนสาธารณะ................................................................   89 
                  บทบาทของรอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา  (19 เม.ย.2535 – 18   เม.ย..2539)    91 

        ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.......................................................................................    92 
   ดานการปองกันน้ําทวม ..........................................................................  94 
   ดานการปองกันน้ําเนาเสีย......................................................................  95  
   ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ..............................................................  95 
   พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ ...............................................................  98 

                  บทบาทของนายพิจิตต รตัตกุล   (2 มิ.ย. 2539 – 1 มิ.ย. 2543) .........................  101 
   ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู...................................................................................... 102 
   ดานการปองกันน้ําทวม ..........................................................................  104 
   ดานการปองกันน้ําเนาเสีย......................................................................  105 
   ดานมลพิษทางอากาศและเสียง ..............................................................  105 
   พ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ ...............................................................  109 

 
        5    บทสรุป  ............................................................................................................  115  
     
บรรณานุกรม  .................................................................................................................  118           
 
ภาคผนวก ก  ..................................................................................................................  132                     
ภาคผนวก ข  ........................................................................................................... .......  173 
 
ประวตัิยอผูวจัิย...............................................................................................................   190 
 



บทนํา 
  
 กรุงเทพมหานครหรือ  กทม. ( Bangkok  Metropolitan Administration )  เปนชื่อองคกรการ
ปกครองทองถิ่นที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 วันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515  โดยรวมหนวยการปกครอง 4 หนวยเขาดวยกัน คือ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวง และสุขาภิบาลตางๆ ในเขตนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี1  โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน
ขาราชการการเมือง แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรี2 ตอมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25183 ซึ่ง
กําหนดให กทม. เปนทบวงการเมืองมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นนครหลวง และมีผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยมีวาระใน
ตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง4  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง 
คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน (13 ส.ค. 2518 – 29 เม.ย. 2520)  แตคณะทํางานชุดนี้ไมไดอยูในตําแหนง
จนครบวาระ เน่ืองจากเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรงทั้งในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  จึงพน
จากตําแหนงในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 25205 หลังจากนั้น กทม. ก็มีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาจากการแตงตั้งอีกครั้งหน่ึง  ตอมาในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25286   ให กทม. มีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยมีวาระในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง และมี
อํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร7   
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแตงตั้งและเลือกตั้งเหลานี้มีอํานาจและบทบาท
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335  แผนมหาดไทย ประจําป 2517 - 2519  พระราชบัญญัติ

                                          
1
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335.  (2515, 13 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.    

เลม 89 ตอนที่ 190.  หนา 198. 
2แหลงเดิม.  หนา 189. 
3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518.  (2518, 20 กุมภาพันธ).   

ราชกจิจานุเบกษา  แผนกกฤษฎกีา.   เลม 92  ตอนที่ 42.  หนา 1.                                   
4
แหลงเดิม.  หนา 3,11,16.  

5
บันทึกการประชมุสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ครั้งที่ 1/2520 (สมัยสามัญ).  (2520, 20 พฤษภาคม).   

ราชกจิจานุเบกษา  แผนกสามัญ.   เลม 94  ตอนที่ 46.  หนา 2285 - 2286.  

 6
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528.  (2528,  31 สิงหาคม).    

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา 1.  
7
แหลงเดิม.  หนา 19 - 20.  
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ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามลําดับ  เพ่ือรักษา บริการ ควบคุม จัดการ สงเสริม และพัฒนา 
กทม. ในดานตางๆ เชน การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามจํานวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะ กทม. เปนศูนยรวมความเจริญของประเทศไทย  มีบริการ
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในมาตรฐานสูงกวาเมืองอ่ืนๆ  อันเปนปจจัยสําคัญในการจูงใจ
ประชากรใหอพยพจากชนบทเขามาอยูอาศัย ศึกษาตอ หรือแสวงหางานทําเปนจํานวนมาก  และยัง
มีประชากรแฝงที่เขามาอยูอาศัยโดยไมไดยายทะเบียนบานเขามาอีกนับลานคน  จึงสงผลให กทม. 
ตองเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมหลายดาน ไดแก ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีแนวโนมมากขึ้นทุกป 
น้ําทวมขัง น้ําเนาเสียตามคูคลอง มลพิษทางอากาศและเสียงในระดับเกินคามาตรฐาน และพ้ืนที่สี
เขียวดานสวนสาธารณะที่ไมไดสัดสวนกับประชากร  ดังนั้นผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงมี
บทบาทสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาวมานี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชาว กทม.                                     
 ตั้งแต พ.ศ. 2515 - 2543 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดดําเนินงานแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ ของ กทม. ดังนี้  นายชํานาญ ยุวบูรณ  (2 ม.ค. 2516  -  22 ต.ค. 2516)  ได
แกไขปญหาขยะมูลฝอยโดยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัด ”โครงการบูรณะจิตใจประชาชน”1 การ 
ปองกันมลพิษทางอากาศโดยการจับกุมและปรับบุคคลที่สูบบุหร่ีในโรงภาพยนตรคนละ 100 บาท2

และสรางสวนสาธารณะเพื่อใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะคลองจั่น3 นายอรรถ 
วิสูตรโยธาภิบาล (2 พ.ย. 2516 –  5 มิ.ย. 2517)  มี “โครงการพิชิตขยะ” เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยใน กทม. 
ใหหมดภายในเวลา 3 ป  รวมทั้งริเร่ิมเก็บขยะทางเรือเพราะประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยในแมน้ําลํา
คลองมาก4 นอกจากนั้นอนุมัติงบประมาณ 250 ลานในการสรางโรงงานกําจัดน้ําเสียที่ปลายคลอง
ชองนนทรีเพ่ือแกไขปญหาน้ําโสโครกที่ระบายออกบริเวณแมน้ําเจาพระยาตอนลางโดยไมผานการ
บําบัด5 นายศิริ สันตะบุตร (6 มิ.ย. 2517 - 15 มี.ค. 2518)  ไดบริหารงานตามที่ “แผนมหาดไทย ประจําป  
2517 - 2519” กําหนดไว6  เชน ใน พ.ศ. 2517  การดําเนินงานในเขตคลองสานมีการปรับปรุงทอและผิว
จราจรใหใหญกวาเดิม จํานวน 2 ถนน พ.ศ. 2518 ปรับปรุงทอและผิวจราจร 1 ถนน  พ.ศ. 2519 ปรับปรุงทอ
และผิวจราจรอีก 1 ถนน และใหทําความสะอาดทอระบายน้ําปละ 2 ครั้ง เปนตน7  รวมทั้งไดมอบหมายให
ทุกเขตจัดตั้งหนวยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน เชน ทอระบายน้ําอุดตัน ถนนชํารุดเปนหลุม
เปนบอ หรือกองขยะที่ทิ้งเกะกะ เปนตน โดยใหแตละเขตหาวิธีการแกไขปญหาอยางรวดเร็วที่สุด 
                                          

1
โครงการบูรณะจิตใจประชาชน.  (2516, 10 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.    

2
เขมงวดผูสูบบุหรี่ในโรงหนัง ลงโทษปรับ 100 บ.  (2516, 24 เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

3
สรางสวนสาธารณะคลองจั่น เนื้อท่ี 200 ไร.  (2516, 23 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

4
กทม. ตั้งศูนยพิชิตขยะวาในสามปจะเห็นผล.  (2517, 21 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

5
กทม.  ทุม 250 ลาน แกน้ําเนาในกรุง.  (2517, 2 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.   

    6
สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย.  (2518).  แผนมหาดไทย พ.ศ. 2517 - 2519.  หนา 47 - 52. 

7
เผยงบฯ  กทม. ได 1, 200 ลาน.  (2517, 17 กรกฎาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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ถาเขตใดไมสามารถแกไขไดใหแจงมาที่ กทม. เพื่อจะไดรีบดําเนินการให1 นายสาย หุตะเจริญ (29 
พ.ค. 2518 – 13 ส.ค. 2518) ใชมาตรการเด็ดขาดใหเจาหนาที่ตํารวจลงโทษผูรับเหมากอสรางที่วาง
วัสดุกอสรางเกะกะกีดขวางทางจราจร เชน ทราย หิน เหล็ก เปนตน และรถบรรทุกสิบลอที่ลําเลียง
วัสดุกอสรางเขาไปในตรอก ซอก ซอยตางๆ  แลวทําใหถนนไดรับความเสียหาย2  อีกทั้งลางทอ
ระบายนํ้าและขุดลอกคู คลองโดยขอความรวมมือจากกรมราชทัณฑใหใชนักโทษที่มีความประพฤติ
ดีและใกลกําหนดพนโทษ3 นายธรรมนูญ เทียนเงิน (13 ส.ค. 2518 – 29  เม.ย. 2520) ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง ไดแกไขปญหาเรื่องเจาหนาที่ขนขยะของ กทม. ที่หยุด
งานประทวงในระหวางวันที่ 18 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2518 สงผลใหตลาดใหญๆ ใน กทม. 
โดยเฉพาะตลาดปากคลองตลาด ตลาดวงเวียนใหญ ตลาดบางลําพู  ตลาดเกาเยาวราช มีขยะลน
ออกมาที่ถนนทําใหกีดขวางการจราจรและสงกลิ่นเหม็นคลุง4 และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของ กทม. ดวย
การสรางสวนสาธารณะแหงใหมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานที่ดิน 
ให 100 ไร พรอมชื่อ ”สวนจตุจักร”5 นายชลอ ธรรมศิริ  (2 พ.ค. 2520 – 14  พ.ค. 2522) มีแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524) เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน6 ไดดําเนินการให 
กทม. รับมอบโรงงานกําจัดมูลฝอยที่หนองแขม  รามอินทรา และออนนุช ที่ยืดเยื้อมาตั้งแตสมัยของนาย
ชํานาญ ยุวบูรณ   เพ่ือชวยกําจัดขยะที่ตกคางจํานวนมากใน กทม.7 และขนยายขยะจํานวน 198,070  ลบ.ม. 
ที่ดินแดงไปฝงกลบตามสถานที่ตางๆ  จนแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล8  นายเชาวนวัศ สุดลาภา 
(31 ก.ค. 2522 – 16  เม.ย. 2524 ) ขอความรวมมือจากประชาชนและเจาของตลาดสดใหเลิกใชเขงใส
ขยะแตใหใสถุงใหเรียบรอยกอนนําไปทิ้งเพ่ือความรวดเร็วของเจาหนาที่ในการเก็บขยะ9  ไดจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการประสานงานการปองกันน้ําทวม 24 ชม. เพ่ือใหทันตอเหตุการณ10  รวมทั้งซื้อตน
ตะเบบูยาจํานวน 100,000 ตน จากประเทศสิงคโปร มาปลูกตามริมถนนใน กทม.   เพ่ือชวยดูดควัน 
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จะขุดลอกก็ตองมีพิธี.  (2518, 3 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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กรุงเทพมหานคร.  (2522).  ที่ระลึกวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค. 2522.  หนา 25-26.  
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ส่ังรื้อภูเขาขยะดินแดง  กทม. เกิดขายหนาฝรั่ง.  (2520, 27 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  
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วอนชาวบานนําขยะมาทิ้งใสภาชนะอยาใหเรี่ยราด.  (2522, 25 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7.  
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พิษจากรถยนตและทําให กทม. กลายเปน “นครสีเขียว”  ในวันฉลองครบรอบ 200 ปของกรุง
รัตนโกสินทร1 พลเรือเอก เทียม มกรานนท (30 เม.ย. 2524 – 1 พ.ย. 2527)  ดําเนินการ ”โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” โดยเริ่มจากเขตกรุงเทพฯ ชั้นในกอน2  และริเริ่มนําบริษัทเอกชนเขามารวม
ดูแลรับผิดชอบเร่ืองการเก็บขยะมูลฝอยใน กทม. เปนครั้งแรก3  อีกทั้งไดยายผูคาจากตลาดนัด
สนามหลวงไปยังตลาดนัดยานพหลโยธินหรือตลาดนัดจตุจักรเพ่ือทําใหสนามหลวงกลายเปน
สวนสาธารณะขนาดใหญของชาว กทม. และใชจัดงานพระราชพิธีตางๆ4  นายอาษา เมฆสวรรค (6 
พ.ย. 2527 – 14 พ.ย. 2528)  ไดสานตอ “โครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด”  ของพลเรือเอก เทียม 
มกรานนท จนประสบความสําเร็จ  และเตรียมการปองกันน้ําทวม กทม. โดยสรางคันดินกั้นน้ํา ซื้อ
เครื่องสูบนํ้าเพิ่ม ปรับปรุงประตูระบายน้ํา ขุดลอกคู คลอง และลางทอระบายน้ํา เปนตน5 ผลงานที่
สําคัญ คือ ดําเนินการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25286  และผูที่ไดรับเลือกการเลือกตั้งใหเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร คือ พลตรี จําลอง ศรีเมือง (14  พ.ย. 2528 – 14 พ.ย. 2532)7 ซึ่งขยาย “โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” ของพลเรือเอก เทียม มกรานนท ใหครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพฯ ชั้นในและ
กรุงเทพฯ ชั้นนอก ทําให กทม. ที่เคยมีคํากลาววาสกปรกติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก   กลายเปน 1 
ใน 10 ของเมืองที่นาทองเที่ยวที่สุดในโลก8  ไดจัดตั้งศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม กทม.  โดย
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กทม. เผยซื้อตนไมสิงคโปรมาปลูก กวานซื้อจนหมดเมืองไทยไมพอ.  (2523, 9 มกราคม).  

 ไทยรัฐ.  หนา 7.  
2
กลุมที่ 1  เขตชั้นใน 5 เขต ไดแก เขตพระนคร สัมพันธวงศ บางรัก ปทุมวัน และปอมปราบศัตรูพาย 

เริ่มดําเนินการเปนเขตปลอดขยะในเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 
 กลุมที่ 2  เขตชั้นใน 5 เขต ไดแก เขตพญาไท ดุสิต ยานนาวา หวยขวาง และบางเขน เริ่มดําเนินการ

เปนเขตปลอดขยะในเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2528.  
 กลุมที่ 3  มี 14 เขต ไดแก เขตพระโขนง บางกะป มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก ตล่ิงชัน บางกอก

นอย บางกอกใหญ คลองสาน ราษฎรบูรณะ ธนบุรี ภาษีเจริญ บางขุนเทียน และหนองแขม  ดําเนินการเปนเขต
ปลอดขยะในเวลา 1 ป ถึงส้ินปงบประมาณ 2528. 
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8
กรุงเทพมหานคร.  (2536).  20 ป  กทม.35.  หนา 54. 
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ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน1  รวมมือกับมูลนิธิสวนหลวง รัชกาลที่ 9  ดําเนินการสราง
สวนสาธารณะ “สวนหลวง รัชกาลที่ 9” เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เน่ืองในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 25302   รอยเอก กฤษฎา 
อรุณวงษ ณ อยุธยา (19  เม.ย. 2535 – 18  เม.ย. 2539) จัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 
เปนฉบับแรก3  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของ กทม.4  ดําเนินการสรางระบบขนสง
มวลชนรถไฟฟาเพื่อลดปริมาณกาซพิษในอากาศที่เกิดจากทอไอเสียของรถยนต5  รวมทั้งปลูกสวน
ปา 9 แหงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปหรือกาญนาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ6 นายพิจิตต รัตตกุล (2 มิ.ย. 2539 – 1 มิ.ย. 2543) 
ซึ่งเปนหนึ่งในผูกอตั้งมูลนิธิปองกันควันพิษและพิทักษสิ่งแวดลอมตั้งแต พ.ศ. 25337 ไดประกาศ
นโยบายควบคุมแหลงกําเนิดฝุนละอองและควันพิษอยางเขมงวด  เชน  กําหนดใหอาคารที่กําลัง
กอสรางทุกแหงตองคลุมผาใบทุกชั้นเพ่ือไมใหฝุนละอองฟุงไปในอากาศ  รถบรรทุกทุกคันตองมีผาใบ
คลุมเพ่ือไมใหสิ่งของรวงลงมาที่ถนน  ลางลอรถทุกครั้งกอนออกจากบริเวณกอสรางเพื่อไมใหเศษ
ดินตกหลนบนผิวจราจร  และประกาศใหถนน 52 สายใน กทม. เปนถนนปลอดขุด8  ดําเนินการปลูก
ตนไมใหญ 400,000 ตน บนบาทวิถี เกาะกลางถนนและที่วางริมถนนสายตางๆ เพ่ือเพ่ิมความรมรื่น
และลดปริมาณอากาศพิษในบรรยากาศ รวมทั้งสรางสวนสาธารณะสนามกอลฟรถไฟหลังสวน
จตุจักรใหเปนปอดแหงใหมของ กทม.9  ไดรณรงคใหชาว กทม. แยกขยะทิ้งเปน 3 ประเภท คือ ขยะ
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ศึกษาเฉพาะกรณีในชวงเวลาที่ศาสตราจารย รอยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ ณ อยุธยา เปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต พ.ศ.2535 - 2539.  หนา 83. 
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รีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และขยะอันตรายจากบานเรือน1   แลวนําไปวางตามจุดทิ้งขยะในระหวาง
เวลา 18.00 - 03.00 น.  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของเจาหนาที่ในการเก็บขยะใสชองแยกมูลฝอยที่
อยูบนรถ2  

 
จะเห็นวาบทบาทสําคัญของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชาว กทม. ใหอาศัยอยูในเมืองที่นาอยู ทันสมัย สะอาด ปราศจากน้ําทวมขังและขยะที่กองทับถม แตผลงาน
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 13 คน แตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ เชน ความรู ความสามารถ
วิสัยทัศน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง งบประมาณของ กทม. สถานการณทางการเมือง และนโยบายที่ไม
เหมือนกัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะหและศึกษาวิธีการบริหารงาน  อุปสรรค และผลการ
บริหารงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน กทม.  และหวังวา
ปริญญานิพนธเลมน้ีจะกระตุนใหมีการศึกษาแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในดานอ่ืนๆ ตอไป 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาคนควา 
 ปจจุบันยังไมมีผูใดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543)   แตมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลงานของผูวา
ร า ช ก า ร ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ที่ ผู วิ จั ย ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ไ ด ดั ง ต อ ไ ป นี้                                                                                                                                                                             

ณัฐหทัย  จันทวลี.  (2542).   การบริหารกรุงเทพมหานครของพลตรีจําลอง ศรีเมือง ตั้งแต
ป 2528 ถึงป 2532 : กรณีศึกษานโยบายการรักษาความสะอาด.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  ถายเอกสาร. 
 จากการศึกษาพบวา  นโยบายการรักษาความสะอาดยังประสบผลสําเร็จไมเต็มที่  เพราะ
ระบบการบริหารราชการที่ลาชา การขาดแคลนงบประมาณ อัตรากําลัง การจัดการที่ดี การอพยพ
ยายถิ่นของประชากรเขามาอยูในกรุงเทพฯ และการขาดจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาความ
สะอาด 
 ชัชวาล ฟุงลัดดา.  (2542).  นโยบายและการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครดาน
สวนสาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีในชวงเวลาที่ศาสตราจารย รอยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ ณ อยุธยา 
เปน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต พ.ศ.2535 - 2539.   วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร.  กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  ถายเอกสาร. 

จากการศึกษาพบวา นโยบายและการดําเนินงานดานสวนสาธารณะเนนใหสามารถใช
ประโยชนในชุมชน สวยงาม และปองกันนํ้าทวมได  แตมีปญหาและอุปสรรค คือ การขาดแคลนที่ดิน 

                                          
1
ถังสีเขียว ติดปายวา ขยะเศษอาหาร  ถังสีเหลือง ติดปายวา ขยะยังใชได (รีไซเคิล) และถังสีเทาฝา

แดง ติดปายวา ขยะอันตรายจากบานเรือน เชน หลอดไฟฟา แบตเตอรี่  กระปองยาฆาแมลง ถานไฟฉาย ฯลฯ 
2
กรุงเทพมหานคร.  (2544).  งานของผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง  กทม. 80,566  คน ในสมัย  

ดร. พิจิตต  รัตตกุล.  หนา 7. 



 ช

การขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  ขาดมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน และ
ขาดบุคลากรในการออกแบบสวนสาธารณะ  ซึ่งการจัดหาสวนสาธารณะจะสําเร็จไดภาครัฐและ
เอกชนตองรวมมือกันทํางาน 
 
จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือศึกษาบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ  
กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543)  

2.  เ พ่ือศึกษาปญหาในการดํา เนินนโยบายแกไขสิ่ งแวดลอมของผูว าราชการ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2515 - 2543) 

3.  เพ่ือวิเคราะหผลงานในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2515 - 2543)  

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

1.  ทําใหทราบถึงบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มีผลงานในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543)  

2.  ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และผลในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ  กทม. 
(พ.ศ. 2515 - 2543)  อันจะนําไปสูการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต 

3.  ทําใหมีผลงานวิจัยไปประกอบการพัฒนากรุงเทพมหานคร   
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
งานวิจัยน้ีศึกษาบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

ของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543)  เฉพาะในดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ําทวมขัง น้ําเนาเสียตาม
คูคลอง มลพิษทางอากาศและเสียง และพ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 

 
วิธีการศึกษาคนควา 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ  ไดแก ราชกิจจานุเบกษา หนังสือ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ หนังสือพิมพ วารสาร กฤตภาค ซีดีรอม และขอมูลจากแหลงอิเล็กทรอนิกส แลวนํา
ขอมูลทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรและนําเสนอเรื่องราวแบบพรรณนา
วิเคราะห  

 
 
 



 ซ

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควา 
    1.  ศูนยขอมูลไทยรัฐ 
   2.  ศูนยขอมูลมติชน  
  3.  ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร 
      4.  สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 5.  หองสมุดวิชาการ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
        6.  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       7.  สํานักหอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     8.  หองสมุดและศูนยเอกสารวิชาการ กระทรวงมหาดไทย 
 9.  หองไมโครฟลม สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
           10.  หองสมุดกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
           11.  หองวารสารและหนังสือพิมพ หองไมโครฟลม สํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกร ี



บทที่  1 
ประวัติและโครงสรางการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 

 
  กรุงเทพมหานครไดรับการสถาปนาขึ้นเปนราชธานีของประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2325  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย
แหงพระบรมราชจักรีวงศ  และพระราชทานนามวา “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร มหินทรา
ยุธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย อุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะ
ทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ซึ่งแปลความหมายวา พระนครอันกวางใหญดุจเทพนคร เปนที่สถิตของ
พระแกวมรกต เปนมหานครที่ไมมีใครชนะได มีความงามอันม่ันคงและเจริญยิ่ง เปนเมืองหลวงที่
บริบูรณดวยแกวเกาประการนารื่นรมยยิ่ง มีพระราชนิเวศนใหญโตมากมาย เปนวิมานเทพที่ประทับ
ของพระราชาผูอวตารลงมาซึ่งทาวสักกะเทวราชพระราชทานใหพระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว1  
ปจจุบันคําวา “กรุงเทพมหานคร” เปนทั้งชื่อราชธานีของประเทศไทยและเปนชื่อองคกรการปกครอง
ทองถิ่นของกรุงเทพมหานครหรือเรียกสั้นๆ วา กทม. (Bangkok  Metropolitan Administration)  โดยมีผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือประโยชนสุขของชาว กทม.  
 
ความเปนมาของ “ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร” 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดใหสถาปนากรุงเทพมหานคร เปน
ราชธานีใน พ .ศ . 2325  มีเสนาบดีกรมเวียงเปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ2 เ ม่ือ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผนดินใน พ.ศ. 
2435  โดยมีกระทรวง ทบวง กรมตามแบบอยางของอารยประเทศ  แตละกระทรวงมีเสนาบดี
ปกครองบริหารราชการขึ้นตรงตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กระทรวงนครบาลมีหนาที่ปกครอง 
ราชธานีที่รวมอยูในมณฑลกรุงเทพพระมหานคร ประกอบดวยเมืองพระนคร เมืองธนบุรี เมือง
สมุทรปราการ เมืองพระประแดง เมืองมีนบุรี เมืองปทุมธานี และเมืองนนทบุรี การปกครองมณฑลนี้
ใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่และขอบังคับการปกครองหัวเมืองโดยอนุโลม3  ใน พ.ศ. 
2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศใชพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ
และสถาปนากรมสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้น   เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอยและ

                                          
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2545).  ประวัติการตั้งกรุงรัตนโกสินทร.  (ซีดี).   

2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แนะนํากรุงเทพมหานคร 2540.  หนา 19. 

3
ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา.  (2527).  สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร.  ใน  

กรุงเทพมหานคร 2527.  หนา 33. 
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อุจจาระ ควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง การขนยายสิ่งโสโครกและสิ่งกอความรําคาญแกมหาชน 
ทํานองเดียวกับการทําหนาที่ของเทศบาลในประเทศที่เจริญแลว1 ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหยกเลิกมณฑลกรุงเทพพระมหานคร และแบงเปน
จังหวัด  ไดแก จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดมีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ  
และจังหวัดพระประแดง โดยอยูภายใตการปกครองของกระทรวงนครบาล เม่ือถึง พ.ศ. 2465 จึง
โปรดเกลาฯ ใหรวมกระทรวงนครบาลเขากับกระทรวงมหาดไทย2 

ใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย
เปนระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ  รัฐบาลไดประกาศใช
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการทั่วราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ใหยกเลิกมณฑล 
ทั้งหมดและแบงการบริหารราชการแผนดินออกเปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และ
ราชการสวนทองถิ่น จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีจึงมีฐานะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค3 
และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 รัฐบาลไดจัดตั้งการปกครองทองถิ่นแบบเทศบาล ไดแก เทศบาล
นครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มาตรา 
48 วาทองถิ่นอาจยกฐานะเปนเทศบาลนครได  แตตองมีราษฎรอาศัยอยูตั้งแต 30,000 คน ขึ้นไป 
หรือโดยเฉลี่ย 1,000 คน ตอ 1 ตร.กม.4   

เม่ือถึง พ.ศ. 2514  รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร  นายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาวา
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดทั้งในดานประวัติศาสตรและการ
ปกครองมานาน การประกอบอาชีพของประชาชนก็มีลักษณะเปนจังหวัดเดียวกัน หนวยราชการ
สําหรับรับใชประชาชนก็มีรวมกัน เชน การศาลและการรับจดทะเบียนกิจการบางประเภท จึง
เห็นสมควรรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเปนจังหวัดเดียวกัน เพ่ือใหการบริหารราชการ
ดําเนินไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  จึงมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24  วันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2514  รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเปนจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี5  และมี
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514  รวมเทศบาลนครกรุงเทพและ
เทศบาลนครธนบุรีเปนเทศบาลนครหลวง เพ่ือใหบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง

 
1
ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา.  (2527).  สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร.  ใน  

กรุงเทพมหานคร 2527.  หนา 33. 

 
2
แหลงเดิม.  หนา 34. 

3
อรรถ แพทยังกุล.  (2543).  วิวัฒนาการของการบริหารกรุงเทพมหานคร.  ใน  

 การบริหารเมือง : กรุงเทพมหานคร.  พัชรี สิโรรส และอรทัย กกผล บรรณาธิการ.  หนา 5.  
4
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แนะนํากรุงเทพมหานคร 2540.  หนา 20. 

5
ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 24.  (2514, 21 ธันวาคม).  ราชกจิจานุเบกษา  แผนกสามัญ .  

 เลม 88  ตอนที่ 144.   หนา 816. 
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กับนโยบายของราชการบริหารสวนกลางยิ่งขึ้น1  และรวมองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครและ
องคการบริหารสวนจังหวัดธนบุรีเขาดวยกันเปนองคการบริหารสวนจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ดวย  ทั้งนี้ไดแตงตั้งนายวิญู อังคณารักษ  เปนผูวาราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและ
นายกเทศมนตรีโดยตําแหนง2   

การที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีเปนมหานครที่มีประชากรอยูหนาแนนและเปนศูนยรวมของ
ความเจริญ  จึงจําเปนตองปรับปรุงระเบียบบริหารราชการ สวนราชการ และแบงขอบเขตทองที่การ
ปกครองเพื่อใหมีเจาหนาที่ทํางานแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว อํานวยความสะดวกและ
เขาถึงประชาชนในทองที่ไดโดยแทจริง  จึงมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335  วันที่ 13 ธันวาคม  
พ.ศ. 2515  รวมหนวยการปกครอง 4 หนวยเขาดวยกัน ไดแก นครหลวงกรุงเทพธนบุรี องคการ
บริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวง และสุขาภิบาลตางๆ ในเขตนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี เรียกวา “กรุงเทพมหานคร”  โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการบริหารงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน
ขาราชการการเมืองแตงตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิ
เขารวมประชุมกับคณะรัฐมนตรีได3 การเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีสําคัญอยางยิ่งเพราะทําให กทม. มี
รูปแบบการปกครองที่พิเศษแตกตางจากจังหวัดอ่ืน   และคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคนแรกคือ นายชํานาญ ยุวบูรณ (2 ม.ค.2516 - 22 ต.ค. 2516)4  

 หลังจากเกิดเหตุการณ 14  ตุลาคม  พ.ศ. 2516  ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประชาชน
จํานวนมากรวมใจกันขับไลรัฐบาลของคณะปฏิวัติจนสําเร็จ  ทําใหรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ลาออก  
จึงสงผลใหนายชํานาญ ยุวบูรณ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกและคณะ ซึ่งเปนขาราชการการเมือง
พ

                                         

นตําแหนงโดยอัตโนมัติ5  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งใหนายอรรถ  
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ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 24.  (2514, 21 ธันวาคม).  ราชกจิจานุเบกษา  แผนกสามัญ .  

 เลม 88  ตอนที่ 144.   หนา 820. 
2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แนะนํากรุงเทพมหานคร 2540.  หนา 21. 

3
ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 335.  ( 2515, 13  ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา  แผนกสามญั.    

เลม 89  ตอนท่ี 190.  หนา 188 - 189.                           
4
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร.  (2516,16 กมุภาพันธ).  ราชกิจจานุเบกษา  แผนกสามัญ.  เลม 90 ตอนที่16.  หนา 3. 
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วิสูตรโยธาภิบาล  เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ( 2 พ.ย. 2516 - 5 มิ.ย. 2517)1  ตอมารัฐบาลของนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ลาออกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ทําใหนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวย  เม่ือนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกสมัยในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2517  คณะรัฐมนตรีจึงแตงตั้ง
นายศิริ สันตะบุตร (6 มิ.ย. 2517 - 15 มี.ค.2518)2  เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

เม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 แลวเสร็จ 
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการประกาศใชในวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2517 ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดกลาวถึงการปกครองระดับทองถิ่นไวในหมวด 9 มาตรา 
216 วาการปกครองทองถิ่นทุกระดับรวมทั้งนครหลวงใหมีสภาทองถิ่นและหัวหนาฝายบริหารทองถิ่นหรือ
คณะผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่น  และใหเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎหมาย3   ดังน้ันเพ่ือใหการปกครองนครหลวงสอดคลองกับขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใน กทม.  นายสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงรับสนองพระบรมราชโองการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2518   ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2518   โดยยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 25154   คณะรัฐมนตรี
ไดแตงตั้งนายสาย หุตะเจริญ (29 พ.ค. 2518 – 13 ส.ค. 2518)5  เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และมีหนาที่ดําเนินการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนครั้งแรก  ในวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 25186

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ไดกําหนดให กทม. 
มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยอยูใน

 
1
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ   

กรุงเทพมหานคร.  (2516, 9 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.  เลม 90 ตอนที่ 141.  หนา 6. 
2
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กรุงเทพมหานคร.  (2517, 11 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.  เลม 91 ตอนที่ 100.  หนา 2572. 
3
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  (2517, 7  ตุลาคม).  ราชกจิจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  

เลม 91 ตอนที่ 169.  หนา 158.  
4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518.  (2518, 14 กุมภาพันธ).   

ราชกจิจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 92  ตอนที่ 42.   หนา 2.                                  
 

5
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร.  (2518, 10 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.   
เลม 92 ตอนที่ 109.  หนา 1394. 

6พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518.  (2518, 13 พฤษภาคม).  ราชกิจจานเุบกษา แผนกกฤษฎีกา . 
  เลม 92  ตอนที่ 92.  หนา 132.  
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ตําแหนงตามวาระคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง1  แตผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครคณะแรก ซึ่งประกอบดวยนายธรรมนูญ เทียนเงิน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 4 คนคือ พันตํารวจตรีประสงค มัชฌิมานนท  
เรือเอกโอภาส ธรรมวานิช  นายมงคล สิมะโรจน นายจารุตม จารุประกร2  ไมไดอยูในตําแหนงครบ 
4 ปตามวาระ เน่ืองจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของ กทม. เกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรงใน
เรื่องตางๆ เชน  

1. นายธรรมนูญ เทียนเงิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   มีคําสั่งถอนอํานาจนายมงคล 
สิมะโรจน รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ฝายโยธา ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2519 โดยให
เหตุผลวาเพื่อความเหมาะสมและคลองตัวในการปฏิบัติงาน3 ซึ่งความขัดแยงของคณะผูบริหาร 
กทม. ไดลุกลามไปยังฝายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภา กทม. 22 คน นําโดยนายพิชัย มาลัยวงศ ได
ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคัดคานคําสั่งนายธรรมนูญ เทียนเงิน  โดยอางวานายมงคล สิมะโรจน 
ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน จึงขอใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทบทวนเรื่องน้ีอีก
ครั้ง4   วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2520 พันตํารวจตรีชวลิต สิงหเจริญ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ไดชี้แจงกรณีสมาชิกสภา กทม. 22 คน ที่เขาชื่อกันสงจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีวาเปนสมาชิกสวน
นอยและพยายามชักจูงสมาชิกสวนใหญใหเกิดความเขาใจผิด  ดังนั้นถามีปญหาขัดแยงกันควรตั้ง
กระทูถามกันในสภา กทม. ไมควรใหมีเรื่องราวถึงบุคคลภายนอก5 นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดกลาว
โตตอบวาการที่สมาชิกสภา กทม. สงหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนั้นไมถูกตอง เพราะตามกฎหมาย
ระบุไมใหสมาชิกสภา กทม. กาวกายงานของผูบริหารกรุงเทพมหานคร  และไมมีอํานาจในการปลด
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครดวย6    

2. ในการประชุมสภา กทม. วันที่ 27 มกราคม  พ.ศ. 2520  นายสมศักดิ์ นิซู  สมาชิกสภา 
กทม. ไดเสนอญัตติดวนตอที่ประชุมวา นายธรรมนูญ เทียนเงิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นํา
เงินสํารองจายของ กทม. ไปปรับปรุงซอยสมประสงค 4  ถนนเพชรบุรี  ซึ่งเปนซอยของเอกชน จึง
ขอใหพิจารณาระงับการใชเงินสํารองดังกลาว  ขณะที่นายสมศักดิ์ นิซู กําลังอานญัตติดวนอยูนั้น 
พันตํารวจตรี ชวลิต สิงหเจริญ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ไดใชอํานาจสั่งปดประชุม  และใหนํา
เรื่องดังกลาวไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  ดังนั้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 เรือโท
ยูเนียน แพทยปทุม สมาชิกสภา กทม. จึงไดยื่นญัตติโดยตรงตอพันตํารวจตรี ชวลิต สิงหเจริญ 

 
1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518.  (2518, 14 กุมภาพันธ).   

ราชกจิจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา. เลม 92  ตอนที่ 42.  หนา 3, 16.
                                   

2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แนะนํากรุงเทพมหานคร 2540.  หนา 27.  

3
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 20 - 26 มกราคม).  สยามจดหมายเหตุ.  2(3) : 61. 

4
แหลงเดิม. 

5
แหลงเดิม. 

            6แหลงเดิม. 
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ขอใหมีการเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครคนใหม1   เม่ือมีการประชุมสภา กทม. ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2520  นายสมศักดิ์ นิซู  ไดเสนอญัตติดวนเรื่องน้ีอีกครั้ง  ฝายบริหารของ กทม. 
ไดโตตอบขอกลาวหาของสมาชิกสภา กทม. วาการใชงบกลางนั้นถูกตอง  สมาชิกสภา กทม. ไมมี
หนาที่มายับยั้งเพราะเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชาชนเดือดรอนจาก
ภาวะน้ําทวม2   สมาชิกทั้งฝายคานและฝายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของนายธรรมนูญ เทียนเงิน 
จึงอภิปรายกันอยางรุนแรงโดยใชเวลาถึง 3 ชั่วโมง พันตํารวจตรี ชวลิต สิงหเจริญ ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร  จึงขอมติจากที่ประชุมปรากฏวามีคะแนนเสียงเทากัน  ประธานสภา
กรุงเทพมหานครจึงชี้ขาดใหใชงบกลางดังกลาวปรับปรุงซอยตอไปได    เรือโท ยูเนียน แพทยปทุม 
จึงไดเสนอญัตติใหสภา กทม.ดําเนินการเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครคนใหม  โดยอางวา
พันตํารวจตรี ชวลิต สิงหเจริญ ปฏิบัติหนาที่โดยไมบริสุทธิ์ใจหลายประการและไมสามารถควบคุม
การประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย สมาชิกฝายที่สนับสนุนประธานสภากรุงเทพมหานครได
อภิปรายตอบโต ทําใหสมาชิกที่ตองการเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครคนใหมไมพอใจและ
เดินออกจากหองประชุมไป 8 คน  แตในที่สุดไดมีการลงมติวายังไมมีการเลือกตั้งประธานคนใหม3

3. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2520  นายมงคล สิมะโรจน  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ไดชี้แจงถึงกรณีความขัดแยงระหวางผูบริหารของกรุงเทพมหานครวา ควรจะแกปญหาตามวิถีทาง
ของระบอบประชาธิปไตย คือ ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมสามารถคลี่คลายความวุนวายใน  
กทม. ได ควรยุบทั้งผูบริหาร กทม. และสภา กทม. เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งใหม นอกจากนั้นการ
ปฏิบัติงานใน กทม. ลาชามาก  เพราะงานไปรวมอยูที่ปลัดกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียว  ดังน้ันจึงควร
ออกระเบียบปรับปรุงใหมใหมีปลัดกรุงเทพมหานครฝายตาง  ๆ โดยแบงสายงานกันรับผิดชอบและขึ้นตรงตอ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละฝาย  การดําเนินงานของ กทม. จึงจะ
ประสบความสําเร็จ4 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2520 คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผูถูกกลาวหาวาเปนสาเหตุของความลาชาไดยื่นใบลาออกจากตําแหนง   โดยใหเหตุผลวามีขอราชการหลาย
เรื่องที่ฝายบริหารสงมาใหลงนามแตไมอาจลงนามไดเพราะเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเกินอํานาจหนาที่ 
รวมทั้งไมไดรวบงานไวคนเดียวเพราะไดมอบอํานาจใหรองปลัดกรุงเทพมหานครทั้ง 3 คนแลว และยัง
สามารถสั่งงานแทนปลัดกรุงเทพมหานครได  แตนายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดยับยั้งใบลาออกไวและขอให
ปฏิบัติหนาที่ตอไปตามเดิม5       

 
1
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 3 - 9 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ.  2(5) :123. 

2
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 17 - 23 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ.  2(7) :173.  

3
แหลงเดิม. 

4
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 17 - 23 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ.  2(11) : 288.   

 
5
แหลงเดิม. 
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4.  ในวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ. 2520  นายจารุตม  จารุประกร  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ไดแถลงวา ไดทําหนังสือถึงนายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี โดยผานทางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ขอใหรัฐบาลตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงการบริหารงานของ กทม. 
เพ่ือยุติความขัดแยง   พรอมทั้งแถลงใหประชาชนทราบโดยดวนเพราะความขัดแยงของผูบริหารใน 
กทม. รุนแรงมากและสงผลเสียตอสวนรวม1  วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2520 สมาชิกสภา กทม. กลุม
หน่ึงเสนอญัตติดวนมากตอประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกรองใหดําเนินคดีอาญาตอนายมงคล 
สิมะโรจน รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ฝายโยธา ที่ลงนามเซ็นคําสั่งทั้งหมด 224 เร่ือง ทั้งที่
นายธรรมนูญ เทียนเงิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมีคําสั่งถอนอํานาจหนาที่ตั้งแตวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2519  แลว  ซึ่งบางเรื่องอาจสงผลให กทม. ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายได2  แตนาย
มงคล สิมะโรจน  ชี้แจงในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 วา “การลงนามในใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
นั้นจะมีเจาหนาที่ปฏิบัติเปนขั้นตอน โดยเจาหนาที่ควบคุมการกอสรางจะตรวจใหเรียบรอยกอนที่จะ
เสนอมาใหตนลงนาม และตนจะไมอนุญาตใหมีการสรางอาคารที่ผิดขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือ
ผิดกฎกระทรวงอยางเด็ดขาด”3 

5. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2520  นายมงคล สิมะโรจนและนายจารุตม จารุประภา รอง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดยื่นใบลาออกจากตําแหนงพรอมกับสมาชิกสภา กทม. 14 คน โดย
อางเหตุผลวาไมสามารถทํางานรวมกับนายธรรมนูญ เทียนเงินได 4 ดังน้ันในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 
2520 นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี จึงใชอํานาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 สั่งใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
พนตําแหนง ยุบสภากรุงเทพมหานคร และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูที่สมควรเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสี่คน สมาชิกสภา กทม. ไมเกินสี่สิบหาคน อยูในตําแหนงสองปนับแตวันที่ไดรับ
การแตงตั้ง และใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย5  นายสมัคร 
สุนทรเวช  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งใหนายชลอ ธรรมศิริ  (2 พ.ค. 2520 - 14 พ.ค. 

 
1
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 31 มีนาคม - 6 เมษายน).  สยามจดหมายเหตุ.   

2(13) : 349.  
2
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 7- 13 เมษายน).  สยามจดหมายเหตุ.  2(14) : 369.   

3
แหลงเดิม.  หนา 370. 

4
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ.   

2(17) : 455.    
5
บันทึกการประชมุสภาปฏิรปูการปกครองแผนดิน ครั้งที่ 1/2520 (สมัยสามัญ).  (2520,  20 พฤษภาคม).   

ราชกจิจานุเบกษา  แผนกสามัญ.   เลม 94  ตอนที่ 46.  หนา 2285 - 2286.  



 
 

8

 
2522) เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอจากนายธรรมนูญ เทียนเงิน1 หลังจากนั้น กทม. ก็มีผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครมาจากการแตงตั้งอีก คือ นายเชาวนวัศ  สุดลาภา (31 ก.ค. 2522 – 16 เม.ย. 2524)2   
พลเรือเอก เทียม  มกรานนท  (30 เม.ย. 2524 – 1 พ.ย. 2527) 3  และนายอาษา  เมฆสวรรค (2 พ.ย. 2527 – 
14  พ.ย. 2528)4                                        

ตอมารัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2528 โดยใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง มีวาระใน
การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง มีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนรองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร5   และกําหนดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา 
กทม.  ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2528  เลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในวันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2528  
ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่กฎหมายกําหนดใหมีสมาชิกสภาเขต6     จากผลการเลือกตั้งบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้ง
เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คือ  พลตรี จําลอง  ศรีเมือง (14 พ.ย. 2528  – 14 พ.ย. 2532)7  เม่ือหมด
วาระการปฏิบัติงาน 4  ป พลตรี จําลอง ศรีเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
อีกครั้ง และไดรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัย (7 ม.ค. 2533 – 14 ม.ค. 2535)  
แตในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2  พลตรี

                                         

 จําลอง ศรีเมือง ไมไดอยูใน
ตําแหนงจนครบวาระเพราะลาออกไปสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานครที่มีการ
เลือกตั้งในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25358  ดังน้ันจึงมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครคน
ใหม  และผูที่ไดรับเลือกตั้ง คือ รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา (19 เม.ย. 2535 – 18 เม.ย. 
2539)  เม่ือบริหารงานครบ 4 ป  ไดลงสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้ง  แตผล

 
1
คําส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ 230/2520 เรื่อง แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร.  (2520, 5 - 11 พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ.  2(18): 482. 
2
ผูวา กทม. รับนโยบาย.  (2522, 27 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ.  4(31) : 842.  

3
แตงต้ังผูวาราชการและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหม.  (2524, 24 - 30 เมษายน).   

สยามจดหมายเหตุ.  6(17) : 463.    
4
แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2527, 2 - 8 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ .   

9(45) : 1237.    
5
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.   (2528, 31 สิงหาคม).    

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา 19 - 21.   

   
6
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แนะนํากรุงเทพมหานคร 2540.  หนา 24. 

   7ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้ง.  ( 2528, 15 พฤศจิกายน).   
ราชกิจจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 173.  หนา 27.  

8
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร.  (2535, 16 มกราคม).   

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 109 ตอนที่ 4.  หนา 1.  
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การเลือกตั้งปรากฏวานายพิจิตต รัตตกุล (2 มิ.ย. 2539 – 1 มิ.ย. 2543) ไดรับเลือกใหเปนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครคนตอมา1

 
การปกครองกรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะพิเศษตางจากจังหวัดอ่ืนๆ  เพ่ือใหสอดคลองกับความ

เจริญและความคลองตัวในการแกไขปญหาของ กทม. ที่เปนเมืองหลวงใหมีประสิทธิภาพ  จึงเปนจังหวัด
เดียวที่มีผูวาราชการมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่น  โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปน
แนวทางในการบริหารงาน   ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในระยะแรกที่มาจากการแตงตั้งมีความสัมพันธ
เกี่ยวโยงกับรัฐบาลเปนอยางยิ่งเพราะเปนขาราชการการเมืองที่แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรี   จึง
ทําใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 4 คนแรก หมดวาระตามรัฐบาลแมวาจะปฏิบัติงานไดไมถึง 1 ป   และ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนสั่งใหพนจากตําแหนง  แตผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ. 2528  สามารถ
บริหารงานไดครบตามวาระ 4 ป  มีดังนี้  พลตรี จําลอง  ศรีเมือง  (14 พ.ย. 2528 - 13 พ.ย. 2532)   พลตรี 
จําลอง  ศรีเมือง  (7 ม.ค. 2533 - 22 ม.ค. 2535)  รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา (19 เม.ย. 2535 – 18 
เม.ย. 2539)  และนายพิจิตต รัตตกุล  (2 มิ.ย. 2539 - 1 มิ.ย. 2543)2                                                                                 
 
 
 

 
1
การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2539, 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม).  สยามจดหมายเหตุ.   

21(26)  : 705.                                  
 
2
รายนามผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแตงตั้งและการเลือกตั้ง ตั้งแต พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2543    

                  1. นายชํานาญ  ยุวบูรณ  (2 ม.ค. 2516 - 22 ต.ค. 2516 )       มาจากการแตงตั้ง 
    2. นายอรรถ  วิสูตรโยธาภิบาล  (2 พ.ย. 2516 –  5 มิ.ย. 2517 )                     มาจากการแตงตั้ง 
    3. นายศิริ  สันตะบุตร  (6 มิ.ย. 2517 - 15 มี.ค. 2518 )              มาจากการแตงตั้ง 
    4. นายสาย  หตุะเจริญ  (29 พ.ค. 2518 – 13 ส.ค. 2518)                มาจากการแตงตั้ง 
   5.นายธรรมนูญ  เทียนเงิน (13 ส.ค. 2518 – 29 เม.ย 2520)               มาจากการเลือกตั้ง                                                 
    6. นายชลอ  ธรรมศิริ  (2 พ.ค. 2520 – 14  พ.ค. 2522)                                มาจากการแตงตั้ง 
    7. นายเชาวนวัศ  สุดลาภา  (31 ก.ค. 2522 – 16 เม.ย. 2524)         มาจากการแตงตั้ง 
    8. พลเรือเอกเทียม  มกรานนท  (30 เม.ย. 2524 – 1 พ.ย. 2527)                    มาจากการแตงตั้ง 
    9. นายอาษา  เมฆสวรรค  (2 พ.ย. 2527 – 14 พ.ย. 2528)                         มาจากการแตงตั้ง 
  10. พลตรีจําลอง  ศรีเมือง (14 พ.ย. 2528 – 13 พ.ย. 2532)                         มาจากการเลือกตั้ง 
  11. พลตรี จําลอง  ศรีเมือง  (7 ม.ค. 2533 – 22 ม.ค. 2535)                         มาจากการเลือกตั้ง 
  12. รอยเอก กฤษฏา  อรุณวงษ ณ อยุธยา  (19 เม.ย. 2535 – 18 เม.ย. 2539)    มาจากการเลือกตั้ง 
  13. นายพิจิตต รัตตกุล  (2 มิ.ย. 2539  –  1 มิ.ย. 2543)                          มาจากการเลือกตั้ง                   
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โครงสรางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528   กําหนดให กทม. มี
ฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งการบริหารกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดใหผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของชาว กทม. โดยมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง 4 ป
นับแตวันเลือกตั้ง  เม่ือพนจากตําแหนงใหจัดการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นสุดวาระ  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่พนจากตําแหนงคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับเลือกตั้งใหมเขามารับหนาที่ และใหมอบหมายงานภายใน 7 วันนับแตวัน
เลือกตั้ง แตในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน เชน ตาย ลาออก 
โดยสงหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุกเวนแตความผิดนั้นไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือมีการยุบสภา กทม. ใหมี
การจัดเลือกตั้งใหมภายใน 90 วัน  ปลัดกรุงเทพมหานครจะเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร และผูที่ไดรับการเลือกตั้งใหมจะอยูในตําแหนงโดยการเริ่มนับวาระใหม1     
สําหรับอํานาจหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบายและการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย 
2.  สั่ง อนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 

       3. แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  แตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือเปน
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ  

4 .  บริหารราชการตามที่ คณะรั ฐมนตรี  นายกรั ฐมนตรี  หรือ รัฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

5.  วางระเบียบเพ่ือใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 
6.  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
7.  อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
8.  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร และ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด 

 
1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.  (2528, 31 สิงหาคม).   

ราชกจิจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.   เลม 102  ตอนที่ 115.  หนา 20, 23 - 24.
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นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณีโดยอนุโลม ทั้งน้ีเวนแตพระราชบัญญัตินี้จะได
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

9.  มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา กทม. 
ใหสภา กทม. ตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญได  

10.  มีสิทธิเขาประชุมสภา กทม. และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  นอกจากนั้นมีสิทธิรองขอใหสภา 
กทม. ประชุมลับได  

11.  ลงนามในรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผานความเห็นชอบของสภา กทม. แลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย 

12.  เสนอดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภา กทม. เพื่อใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. ใหม 

13.  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขต
ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง  

14.  แตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตาม
ความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งของ
อาคารอันมีเหตุควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
มีอํานาจในการสอบถามขอเท็จจริง สั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยู
หรือทํางานในสถานที่นั้น   ใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆ ที่
เกี่ยวกับการกระทําผิด และมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิดได  แตถาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก ก็มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เม่ือผูตองหาชําระ
คาปรับแลวใหถือวาคดีเลิกกัน และเงินคาปรับดังกลาวใหเปนรายไดของ กทม.1  

การที่ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครนั้น  เพราะตองการใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ไดรับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนมีอํานาจในการคัดเลือกคณะทํางานดวยตนเองเพ่ือใหการบริหารงานสอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  เพราะถาผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครมี
ความคิดเห็นแตกตางกันมาก อาจสรางปญหาจนกระทั่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่รวมกันได
เหมือนกับสถานการณที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในวาระที่นายธรรมนูญ เทียนเงิน เปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและขัดแยงกับรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร    จนนําไปสูการพนจากตําแหนง 
ของคณะผูบริหาร กทม.  และการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสามารถเสนอดวยเหตุผลตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภา กทม.  เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม.ใหม 

 
1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.  (2528, 31 สิงหาคม).   

ราชกิจจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา 9, 16, 20, 33, 52. 
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นั้นเปนการถวงดุลอํานาจกันระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร  เพราะสมาชิกสภา กทม. 
จํานวนไมนอยกวา  2 ใน  3 ของจํานวนสมาชิกทั้ งหมด  สามารถขอใหรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครกระทําการเสื่อม
เสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนง ละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะเปนเหตุใหเสียหาย
อยางรายแรงแก กทม.  ราชการโดยสวนรวม การรักษาความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนไดเชนกัน1  
 สภากรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานครประกอบดวยสมาชิกสภา กทม. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
คือ ประชากร 100,000 คน มีสมาชิกสภา กทม. ได 1 คน แตถาในเขตใดมีจํานวนประชากรถึง 
150,000 คน ใหเลือกสมาชิกสภา กทม. ไดเพ่ิมอีก 1 คน โดยมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 4 ป
นับแตวันเลือกตั้ง  เม่ือสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามที่กฎหมายกําหนดตองจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไป
ภายใน 60 วัน เวนแตกรณีที่สมาชิกสภา กทม. พนจากสมาชิกภาพดวยเหตุมาตรา 22 และมาตรา 
23 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เชน ตาย ลาออก โดย
สงหนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ  หรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร  ใหจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. ภายใน 90 วัน เวนแตอายุสภาจะเหลือไมถึง 180 วัน สวนสมาชิกซึ่ง
ไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเทาอายุของสภา กทม. ที่เหลืออยู2   สําหรับ
อํานาจหนาที่ของสภา กทม. มีดังนี้ 

1.  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 27 ขอ เชน การรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การดูแลรักษาที่สาธารณะ เปนตน 

2.  มีอํานาจตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เชน การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   3.  การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร เชน รายไดจากสถานธนานุบาล 
 4.  การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
การจางและการพัสดุ เชน คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่กฎหมายระบุไว 
 5.  ตรวจสอบการบริหารราชการกรุงเทพมหานครดวยการตั้งเปนกระทูถามผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในเรื่องตางๆ  อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ กทม.  หรือขอใหเปดอภิปรายทั่วไป
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร3

 
1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.  (2528, 31 สิงหาคม).   

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา 9, 23. 
2
แหลงเดิม.   หนา 8, 10-11. 

 
3
แหลงเดิม.  หนา 48 - 49.    
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  จะเห็นไดวากฎหมายไดใหอํานาจกับสมาชิกสภา กทม. ในการตรวจสอบการบริหาร
ราชการของผูวาราชการกรุงเทพมหานครได  ดังนั้นถาสมาชิกสภา กทม. สวนใหญเปนพรรค
การเมืองเดียวกับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติงบประมาณตางๆ ก็จะเปนไปอยาง
สะดวก  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินงานตามนโยบายที่สัญญากับประชาชนไว  
รวมทั้งยังสามารถนําไปเปนผลงานในการหาเสียงเพ่ือลงเลือกตั้งในสมัยตอไปไดดวย  แตถาสมาชิก
สภา กทม. สวนใหญเปนคนละพรรคกับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร การใชจายงบประมาณก็จะ
เปนไปอยางระมัดระวังเพ่ือปองกันการถูกโจมตีวามีการทุจริตจัดซื้อจัดจางแพงเกินไป การเสนอ
โครงการขนาดใหญที่ตองใชเงินงบประมาณจํานวนมากจึงมักจะไมคอยเกิดขึ้น  ดังน้ันในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมักจะขอความรวมมือจากประชาชนให
เลือกสมาชิกสภา กทม. ที่สังกัดกลุมหรือพรรคเดียวกับตนเองเพราะจะทําใหการทํางานดําเนินไป
อยางราบรื่น เชน การบริหารงานในสมัยที่สองของพลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดขอใหประชาชนเลือก
สมาชิกสภา กทม. ที่สังกัดพรรคพลังธรรม  และนายพิจิตต รัตตกุล ก็ไดขอใหประชาชนเลือกสมาชกิ
สภา กทม. ที่สังกัดกลุมมดงาน เปนตน 
 
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร   
 มาตรา 89 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
กําหนดให กทม. มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการดังตอไปน้ี             
            1. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
ตามกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร  

2.  การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด  
3.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
5.  การผังเมือง  
6.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา   
7.  การวิศวกรรมจราจร   
8.  การขนสง   
9.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ  

           10.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
           11.  การควบคุมอาคาร   
           12.  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  
           13.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  
           14.  การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม   
           15.  การสาธารณูปโภค  
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           16.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
           17.  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
           18.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
           19.  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว   
           20.  การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยในโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ  
  21.  การจัดการศึกษา   
       22.  การสาธารณูปการ  
 23.  การสังคมสงเคราะห   
 24.  การสงเสริมการกีฬา   
 25.  การสงเสริมการประกอบอาชีพ  
 26.  การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร   
 27. หนาที่ อ่ืนๆ  ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ  เทศบาลนคร  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร  

บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจะมอบให  
กทม. ปฏิบัติก็ได  โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศแลวแตกรณี 
ในกรณีที่เปนขอบังคับหรือประกาศ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กอน1 

จากอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดังกลาว จะเห็นวาการบริหารงานในความรับผิดชอบของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกวางขวางมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว กทม. ใหดีขึ้นทั้งในดานความสุข 
ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ดังน้ันผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึง
เปรียบเสมือนเปนพอเมืองที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหลุลวงไปดวยดี แตความ
เจริญกาวหนาและความสําเร็จในการแกไขปญหาของผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละคน  ขึ้นอยูกับ
ความรู  ความสามารถ  วิสัยทัศน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  งบประมาณของ กทม.  สถานการณทาง
การเมือง  และนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน    

 
 
 

 
1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.  (2528, 31 สิงหาคม).   

ราชกิจจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา หนา 42 - 43. 
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การจัดระเบียบราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 ไดกําหนดใหจัด
ระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1.  สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการและ
งานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการ
การเมืองเปนผูบังคับบัญชา   
 2.  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําของ
สภา กทม. มีเลขานุการสภา กทม. ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา 
 3.  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร   มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
ประจําของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  มีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา  
 4.  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา 
            5.  สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ดังตอไปน้ี  
  - สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร  
  - สํานักการแพทย  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการใหบริการ
ตรวจรักษาและพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค   
  - สํานักอนามัย  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
  - สํานักการศึกษา มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กทม.
  - สํานักการโยธา มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การโยธา การ
ตรวจวิเคราะห วัสดุกอสราง การกอสรางและบูรณะ การออกแบบ การควบคุมการกอสราง การ
ควบคุมอาคาร และการดูแลรักษาที่สาธารณะ  
  - สํานักการระบายน้ํา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ควบคุม 
และดําเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ํา การบํารุงรักษา การปองกันน้ําทวม และการกําจัดน้ําเสีย  
  - สํานักรักษาความสะอาด  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน 
ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการ
จัดใหมีและบํารุงรักษาสุขาชั่วคราวและรถสุขาเคลื่อนที่  
  - สํานักสวัสดิการสังคม  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 
การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ สงเสริมกีฬา นันทนาการ และพัฒนาเยาวชน  
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  - สํานักการคลัง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลัง การเงิน การบัญชี 
การพัสดุ การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง และควบคุมดูแลการพาณิชยของ กทม.  
                         - สํานักเทศกิจ  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลและบังคับการให
เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กทม.    
                         - สํานักพัฒนาชุมชน  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและ
ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  
  - สํานักการจราจรและขนสง  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  
รวบรวมขอมูล วิเคราะห วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบโครงขายถนนของระบบการจราจรและ
ขนสงสนิคา  
     - สํานักผังเมือง  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังและจัดทําผังเมือง
ในเขต กทม. ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2535  
 6.  สํานักงานเขต มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานการปกครองทองที่และการพัฒนาชุมชน  มี 
ทั้งหมด 50 เขต1  ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได
กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตเปนครั้งแรก โดยกําหนดใหมีเขตละ 7 คน แตถาเขตใดมี
จํานวนประชากรถึง 150,000 คน ก็ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตไดเพ่ิมอีก 1 คน และมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ปนับจากวันเลือกตั้ง เม่ืออายุของสภาเขตสิ้นสุดลงใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหม
ภายใน 60 วัน ถาเขตใดตําแหนงสมาชิกสภาเขตวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขต สมาชิก
ภาพของสภาเขตนั้นถือวาสิ้นสุด และใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน 90 วันนับแตมีกรณีดังกลาว 
หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต  มีการเลือกผูที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเขตและรอง
ประธานสภาเขตอยางละ 1 คน โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือกเปนเวลา 1 ป2  สําหรับ
อํานาจหนาที่ของสภาเขต มีดังนี้ 
  1.  ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขตและสภา
กรุงเทพมหานคร   
  2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร วาดวย
วิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย 
     3.  สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขตเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ราษฎร 
      4.  ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขตเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแกไขการ
บริการประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใดๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ให
สภาเขตแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.  (2528, 31 สิงหาคม).   

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา 27 - 31. 

 
2
แหลงเดิม.  หนา 32 - 33.   
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  5.  ใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการเขตรองขอ 
  6.  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ 
ที่เกี่ยวกับงานของสภาเขตตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
      7.  หนาที่อ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายหรือที่สภา กทม. มอบหมาย  
 กทม. ตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม แตการใชจาย
งบประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตกอน1

 การที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตนั้น  เปนเพราะประชาชนที่อยูอาศัยใน กทม. มีจํานวน
เพ่ิมขึ้นทั้งจากการเพิ่มตามธรรมชาติและการอพยพเคลื่อนยายเขามาจากตางจังหวัด   จึงทําใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา กทม. อาจจะดูแลอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดไม
ทั่วถึง  ดังน้ันจึงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตเพราะมีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาในการรับรู
เรื่องราวตางๆ เพ่ือนําเสนอตอผูอํานวยการเขต  และถาเปนเรื่องสําคัญหรือตองใชงบประมาณมาก
ผูอํานวยการเขตจะไดนําเสนอตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหาวิธีแกไขปญหาใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนตอไป       
 
 การจัดระเบียบราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร    ลวนเปนไป
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชาว กทม.  โดยมีหนวยงานในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดแก สํานัก
รักษาความสะอาด สํานักการระบายน้ํา สํานักอนามัย และสํานักสวัสดิการสังคม ซึ่งมีหนาที่ในการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันนํ้าทวมขังและน้ําเนาเสีย ลดมลพิษทางอากาศและเสียง 
รวมทั้งเพ่ิมจํานวนสวนสาธารณะ  ดังนั้นจึงเปนบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการ
ควบคุม ดูแล หนวยงานดังกลาวเพื่อใหบริการกับชาว กทม. อยางมีประสิทธิภาพ  ตั้งแต พ.ศ. 2515  
-  2543   กทม. มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครทั้งหมด 13  คน  มาจากการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรีและการ
เลือกตั้งของชาว กทม.   ทั้งน้ีผูวิจัยไดจัดแบงการบริหารงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกเปน
ออกเปน 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2515 - 2518)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่บริหารงานตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 335 และแผนมหาดไทย 2517 - 2519  มี 4  คน ไดแก นายชํานาญ ยุวบูรณ (2 ม.ค. 2516 - 
22 ต.ค. 2516)  นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ( 2 พ.ย. 2516 –  5 มิ.ย. 2517) นายศิริ สันตะบุตร (6 มิ.ย. 2517 
- 15 มี.ค. 2518)  และนายสาย  หุตะเจริญ (29 พ.ค. 2518 – 13 ส.ค. 2518)  
 ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2518 - 2528)    ผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่บริหารงานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518  ไดแก นายธรรมนูญ  เทียนเงิน (13 ส.ค. 2518 – 29  
เม.ย. 2520)  นายชลอ  ธรรมศิริ (2 พ.ค. 2520 – 14  พ.ค. 2522)  นายเชาวนวัศ  สุดลาภา (31 ก.ค. 2522 – 

 
1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.  (2528, 31 สิงหาคม).   

ราชกิจจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา หนา 34 – 35. 
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16 เม.ย. 2524)  พลเรือเอก เทียม  มกรานนท  (30 เม.ย. 2524 – 1 พ.ย. 2527)  และนายอาษา  เมฆสวรรค (2 
พ.ย. 2527 – 14 พ.ย. 2528)    
 ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2528 - 2543)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่บริหารงานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ไดแก พลตรี จําลอง ศรีเมือง (14 พ.ย. 2528 – 14 พ.ย. 
2532)  พลตรี จําลอง ศรีเมือง (7 ม.ค. 2533 – 14 ม.ค. 2535) รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา 
(19  เม.ย. 2535 – 18  เม.ย. 2539)  และนายพิจิตต รัตตกุล (2 มิ.ย. 2539 – 1 มิ.ย. 2543)  

 
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน กทม. นั้น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดใชแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของรัฐบาลเปน
แนวทางในการบริหารงาน  ซึ่งไดประกาศใชแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปแลว  5  ฉบับ  ดังมี
รายละเอียดในการแกไขสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524) มีแผนพัฒนาสภาวะ
สิ่งแวดลอมประกอบดวย แผนงานควบคุมอากาศเปนพิษและเสียงรบกวน มีการสํารวจขอมูลเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานอากาศและเสียงใหเหมาะสม แผนงานปองกันและกําจัดน้ําเสีย มีเปาหมายสราง
โรงกําจัดน้ําเสียที่ปลายคลองชองนนทรีเพ่ือกําจัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแมน้ําเจาพระยา แผนงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยโดยการจัดซื้อรถขนขยะใหม ซอมแซมรถขนขยะเกา ประชาสัมพันธขอความ
รวมมือใหประชาชนทิ้งขยะอยางมีระเบียบและเปนระบบ1  
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525 - 2529)  มีแผนพัฒนาเพื่อปองกัน
น้ําทวม การระบายน้ํา และกําจัดน้ําเสีย เพ่ือลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนจากอุทกภัย เชน ขุดลอกคูคลอง เปลี่ยนทอระบายน้ํา เพ่ิมเครื่องสูบนํ้า ฯลฯ 
และหาพื้นที่สีเขียวเพื่อปองกันการขยายตัวของเมืองและเปนทางระบายน้ําเม่ือมีน้ําหลาก 
แผนพัฒนาการรักษาความสะอาด ใหเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย ทําความสะอาดถนน 
ตรอก ซอย ดวยเครื่องจักรกล  และใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่บางเขตของ กทม. รวมทั้งปรับปรุงการบริการขนถายสิ่งปฏิกูลของประชาชนใหทั่วถึงรวดเร็ว 
แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ไดแก ควบคุมภาวะมลพิษทางอากาศและลดมลภาวะทางเสียงเพ่ือ
ลดความสูญเสียสมรรถภาพในการไดยิน เปนตน2  
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534)  มีแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวยแผนพัฒนารักษาความสะอาด เชน  สรางอาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล

 
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2520).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ.2520 - 2524).  หนา 207.                       
2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2525).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2525 - 2529).  หนา 21 - 22, 30.  
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ที่โรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช จางเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยจากโรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขม
ไปฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ สรางโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม แผนปองกันน้ําทวมและการ
ระบายน้ํา มีโครงการปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดําริ สํารวจการ
ปองกันน้ําทวมและระบายน้ําโดยบริษัทเนเดโก ประเทศเนเธอรแลนด ทั้งน้ีไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาลญี่ปุน (JICA) ในการสรางโรงงานกําจัดน้ําเสียบานพานถมและบริเวณสี่พระยา แผนพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอม โดยการควบคุมแหลงกําเนิดภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง รณรงคลดปริมาณ
สารตะกั่วในน้ํามันเบนซิน กําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งของอุตสาหกรรม  และการจัดการกากของเสียและ 
ควบคุมสารพิษ เปนตน1                                       
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2535 - 2539) มีแผนงานพัฒนาสภาวะ
แวดลอม โดยการปรับปรุงคูคลองสาธารณะ สงเสริมใหปลูกตนไมในที่สาธารณะและที่ของเอกชนให
มากขึ้น ควบคุมการคาหาบเรแผงลอย การรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ การติดตั้งปายโฆษณา จัดหาและ
สรางสวนสาธารณะใหเพ่ิมมากขึ้น  แผนงานปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา เชนกําหนดมาตรการ
ทางผังเมืองเพ่ือควบคุมการใชที่ดินใหสอดคลองกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือขยายประสิทธิภาพศูนยปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว กทม. ประสาน
ความรวมมือกับรัฐบาล  หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  เพ่ือแกไขปญหาการสงวนพื้นที่
รับนํ้าและแกไขปญหาแผนดินทรุด  แผนงานกําจัดน้ําเสีย โดยการกําหนดมาตรการดานกฎหมายใน
การควบคุมการระบายน้ําทิ้ง กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่ชุมชนหนาแนน  แผนงานการ
จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียที่เปนอันตราย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ แผนงานปองกันแกไขมลพิษทางอากาศ
และเสียง เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงในจุดที่มีการจราจรหนาแนน ปรับปรุงมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อให กทม. สามารถควบคุมแหลงมลพิษและเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ   พรอมทั้ง 
รณรงคใหประชาชนตระหนักในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน2 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งเปนแผนแรกที่เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและกําหนดทิศทางในการพัฒนา กทม. มี
แผนสาขาสิ่งแวดลอม โดยการปรับปรุงพ้ืนที่วางเปลาสาธารณะใหเหมาะสมตอการพักผอนหยอนใจ 
สงเสริมใหเกิดพื้นที่สีเขียว ควบคุมการคาของหาบเรแผงลอย จัดตั้งศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอมของ 
กทม. กอสรางระบบปองกันน้ําทวม ปรับปรุงระบบระบายน้ําในพื้นที่ฝงพระนครและธนบุรี ปรับปรุง
คุณภาพน้ําคลองโดยระบบน้ําไหลเวียนและขุดลอกคลองในพื้นที่ชั้นใน สรางระบบบําบัดน้ําเสีย

 
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3.  ใน การศึกษาเพื่อการกําหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4.   
 หนา 4 - 5.             

2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 

 (พ.ศ. 2535 - 2539).  หนา 28-29.  



 
 

20

 

                                         

ตอเน่ืองจากของเดิมและกอสรางระบบระบายน้ําเสียแหงใหม แผนการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ของเสียอันตราย เชน กําจัดมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมและ
สงผลกระทบตอสุขภาพ  รณรงคสรางจิตสํานึกในการทิ้งมูลฝอยและแยกมูลฝอยหมุนเวียนมาใช
ประโยชน การปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยการควบคุม
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ใหมีความรูในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ  และพัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพอากาศ 
เสียงใหครอบคลุมทุกพื้นที่และเชื่อมโยงกับศูนยขอมูลที่สํานักงานเขต1
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สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 

 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 19 - 20.  
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บทที่ 2 
บทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2518) 
 

 วิกฤตการณสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั่วโลกไดกระตุนใหผูบริหารประเทศและประชาชนหันมา
ใหความสนใจและใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม1มากขึ้นเพราะการทําลายสิ่งแวดลอมเพียงอยาง
เดียวอาจสงผลกระทบรายแรงตอมนุษยไดหลายประการ เชน การตัดไมทําลายปาทําใหเกิดอุทกภัย 
ดินถลม ภัยแลง และความอดอยาก เปนตน  ทําใหมนุษยตองประสบความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสิน 
และความรูสึกมั่นคงปลอดภัย  สาเหตุสําคัญของการทําลายสิ่งแวดลอม คือ การเพิ่มของประชากร
เพราะความตองการขั้นพ้ืนฐานหรือตองการปจจัย 4 มากขึ้น  ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น 
และความกาวหนาทางวิทยาการก็ชวยทําใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติตางๆ มาใชได
งายขึ้น จนทําใหธรรมชาติเสียสมดุลและเปนสาเหตุของการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม2    
 กรุงเทพมหานครก็เชนเดียวกัน เพราะนอกจากมีฐานะเปนเมืองหลวงแลว ยังเปนศูนยรวม
ความเจริญในดานตางๆ  ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงทําใหมีประชากรเขามาอยู
อาศัยกันอยางหนาแนน  และเม่ือไมมีการควบคุมหรือจัดการกับสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  จึง
ทําใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม เชน ขยะมูลฝอย น้ําทวม น้ําเนา เปนตน  ดังน้ันจึงเปนภาระหนาที่
สําคัญของผูวาราชการกรุงเทพมหานครทุกคนในการแกไขปญหาดังกลาวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาว กทม.  ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543)  เฉพาะในดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
น้ําทวมขัง น้ําเนาเสียตามคูคลอง มลพิษทางอากาศและเสียง และพ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะที่มี
ไมเพียงพอกับประชาชนใน กทม.  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
  
 
 

                                          
1
ส่ิงแวดลอม (Environment)  หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่

เปนรูปธรรมจับตองได มองเห็นได และที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรม แบบแผนประเพณี ความเชื่อ ซึ่งมีอิทธิพล
เกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีก
สวนหนึ่งอยางหลีกเล่ียงไมได  ส่ิงแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ  

2
มลพิษส่ิงแวดลอม (Pollution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอมที่ไมพึงประสงค  อันเปนผล

มาจากการกระทําของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ  ชีวภาพ  และ
ความสมบูรณของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอมนุษย  
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 1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล1    
ขยะมูลฝอยเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญมากใน กทม. เพราะแมจะมีพ้ืนที่เพียง 

1,568.7 ตร.กม.  แตก็มีประชากรอยูอาศัยกันหนาแนนและทวีจํานวนมากขึ้นตลอดมา  ดังจะเห็นได
จากเมื่อ พ.ศ. 2518 มี 4,349,494 คน ซึ่งมากกวา 1 ใน 10 ของประชากรทั่วประเทศ2 พ.ศ. 2523 มี
ประชากรอยูอาศัยใน กทม. 4,711,000 คน คิดเปนรอยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศหรือรอยละ 
63 ของประชากรที่อาศัยในเขตเมืองอาศัยอยูใน กทม.3  พ.ศ. 2526 มี 5,018,327 คน4 พ.ศ. 2532  
มี 5,845,152 คน5 และ พ.ศ. 2538 มีถึง 7.9 ลานคน6  นอกจากนั้นยังมีประชากรเดินทางเขาออกใน
แตละวันเพ่ือมาเรียนหรือทํางานอีกเปนจํานวนมากจนทําให กทม. กลายเปนเมืองที่หนาแนนและ
แออัด  จากหลักการและเหตุผลของแผนงานจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตรายใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 – 2544) ระบุวา กทม. มีมูลฝอยเกิดขึ้นถึง
ประมาณวันละ 8,000 – 8,500 ตัน7  นอกจากนั้นรูปแบบการบริโภคและรูปแบบการใชชีวิตที่
เปลี่ยนไปของประชาชนก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงของปญหาดานขยะมูลฝอย เชน ในสมัยกอนภาชนะใส
อาหารหรือขนมใชใบตองซึ่งยอยสลายงาย แตปจจุบันนิยมใชถุงพลาสติกและโฟมที่ไมยอยสลายทั้ง
ในการใสอาหาร ขนม  และสิ่งของอุปโภคบริโภคตางๆ  ในชีวิตประจําวัน   การกําจัดขยะมูลฝอยจึง
กลายเปนภาระที่สําคัญและหนักของผูวาราชการกรุงเทพมหานครทุกคน 

2.  ดานการปองกันนํ้าทวม  
ปญหาน้ําทวมเปนปญหาสําคัญใน กทม. ที่เกิดขึ้นตอเน่ืองมาชานาน  เพราะลักษณะภูมิ

ประเทศของกรุงเทพมหานครนั้นเปนที่ราบลุมสามเหลี่ยมปากแมน้ําเจาพระยาที่เกิดจากการทับถม

                                          
1
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา  

มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น 
   ส่ิงปฏิกูล หมายถึง อุจจาระและปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเปนส่ิงสกปรกโสโครกและมี 
กล่ินเหม็น  

2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2520).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  

(พ.ศ.2520 - 2524).  หนา 491. 

 3
สมทรง อนะมาน.  (2527).  ประชากรของกรุงเทพมหานคร.  ใน  กรุงเทพมหานคร  2527.  

 หนา 52.    
4
ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา.  (2527).  สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร.  ใน  

กรุงเทพมหานคร  2527.  หนา 41.                                                                                                                        
5
กทม. กล่ินหอมชวนฝนหา! ประชากรทิ้งถ่ินเขามาทํามาหากินเพ่ิม.  (2533, 21 มีนาคม).  

บานเมือง.  หนา 3.  
6
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนสาขาสิ่งแวดลอม  ใน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 53. 
7แหลงเดิม.  หนา 73.  
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ของดินตะกอน เฉลี่ยความสูงประมาณ 2.31 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง โดยเฉพาะลุมแมน้ํา
เจาพระยาตอนลางอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลางไมเกิน 1.50 เมตร1  ดังน้ันในฤดูฝนซึ่งมีฝนตก
หนัก กทม. จึงประสบกับปญหาน้ําทวมเปนประจํา แตในอดีตน้ําทวมไมใชปญหาสําคัญเพราะ
บานเรือนของประชาชนสรางแบบยกใตถุนสูง และมีคูคลองจํานวนมากทําใหการระบายน้ําคลองตัว
ไดดี ตอมาเมื่อกรุงเทพมหานครเจริญมากขึ้น ทําใหพ้ืนที่ลุม บึง สระ คู คลอง สวนใหญไดเปลี่ยน
สภาพเปนอาคารบานเรือน ถนนหนทาง และสิ่งปลูกสรางตางๆ ทําใหไมมีที่รองรับและระบายน้ําเม่ือ
เกิดอุทกภัย  กอใหเกิดปญหาน้ําทวมขังเปนเวลานาน นํามาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม 
และชีวิตความเปนอยูของชาว กทม. อยางยิ่ง2   จากขอมูลสถิติที่มีการบันทึกไว  ชาว กทม. ประสบ
ความสูญเสียจากภัยน้ําทวมใหญประมาณ 4 ปตอครั้ง3  จากสาเหตุดังตอไปน้ี 

สาเหตุทางธรรมชาติ  
- ปริมาณน้ําฝนในฤดูมรสุมมากกวาปกติและอยูในเขตอิทธิพลของพายุโซนรอน    
- ปริมาณน้ําเหนือหลากมากและรวดเร็วจนระบายไมทัน จึงทําใหน้ําลนตลิ่ง 
- น้ําทะเลหนุน 
สาเหตุจากการกระทําของมนุษย 
- การใชที่ดินและการพัฒนาของชุมชนออกสูชานเมือง มีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชในการ     

อุปโภค บริโภค และใชในโรงงานอุตสาหกรรมในปริมาณที่มากเกินไปจนทําใหแผนดินทรุดตัวเปน
แองและไมสามารถระบายน้ําลงสูแมน้ําลําคลองได ทั้งนี้เพราะการประปานครหลวงยังใหบริการได
ไมทั่วถึง  

- การถมคูคลองและที่วางตางๆ เพ่ือสรางที่อยูอาศัยทําใหไมมีแหลงรับนํ้า       
- การกอสรางหรือการวางทอระบายน้ําขวางทางน้ําธรรมชาติหรือรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ ทํา

ใหการระบายน้ําชาลง4

 3.   ดานการแกปญหาน้ําเนาเสีย  

 ปญหาน้ําเนาเสียในกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นพรอมๆ กับการเติบโตอยางรวดเร็วของ กทม. 
และทวีความรุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ การขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากร  ทําใหตองถมคูคลอง 
และทางระบายน้ําเพื่อรองรับการสรางที่อยูอาศัย ถนนหนทาง และสาธารณูปโภคตางๆ  ซึ่งการ
สรางที่อยูอาศัยในลําคลองทําใหกีดขวางทางน้ําไหล ประกอบกับมีของเสี

                                         

ยจากชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมไหลลงสูแมน้ําลําคลองโดยไมผานการบําบัดหรือบําบัดไดไมสมบูรณ  ทําใหสภาวะน้ํา

 
1
ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา.  (2527).  สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร.  ใน กรุงเทพมหานคร 

2527.  หนา 1.   
2
สํานักระบายน้ํา.  (2540).  ที่ระลึกครบรอบ 20 ป สํานักการระบายน้ํา.   หนา 49.    

3
พรรคพลังธรรม.  (2533).  สาสนพลังธรรม ฉบับพิเศษ.  หนา 13. 

4
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  การศึกษาเพื่อการกําหนดกรอบการวางแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4.  หนา 239.   
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เนาเสียใน กทม. ทวีความรุนแรงมากขึ้น1   กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุวาสาเหตุหลักของการเกิด
น้ําเนาเสียใน กทม. เกิดจาก 2 แหลงใหญๆ คือ น้ําเสียจากชุมชน ประมาณรอยละ 75 และนํ้าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 252  

4.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองใหญ  ดังนั้นประชาชนจากทุกภาคของประเทศไทยจึงอพยพ

เขามาอยูอาศัย  ทําให กทม. ที่เคยรมร่ืนดวยตนไมและมีแมน้ําลําคลองใสสะอาด ตองประสบกับ
ความแหงแลงเพราะตนไมใหญถูกตัดเพื่อใชประโยชนในดานตางๆ และยังอบอวลไปดวยควันพิษที่
เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของเครื่องยนตนับลานๆ คัน  การที่ตนไมถูกทําลายโดยไมมีการ
ปลูกทดแทนอยางสมดุลทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ  เพราะตนไมมีคุณสมบัติชวยกรอง
อากาศพิษที่เกิดจากรถยนตและโรงงานอุตสาหกรรม  จากผลการวิจัยพบวา มลพิษทางอากาศเกิด
จากการขนสงและการคมนาคมมากที่สุด เพราะไดปลอยกาซเสีย 5 ประเภทออกสูอากาศ คือ 
ออกไซดของไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด สารตะกั่ว และไฮโดรคารบอน 
สวนภาคอุตสาหกรรมเปนแหลงปลอยมลพิษในอากาศและเสียงเปนอันดับ 2 เพราะปลอยกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนมากที่สุด3  นอกจากนั้นยังมีมลภาวะทางเสียงที่สูงถึง 100 เดซิเบล (คา
มาตรฐาน 70 เดซิเบล) บนทองถนนที่มีการจราจรหนาแนน โดยเฉพาะจากรถมอเตอรไซค  กทม. 
จึงไดรับการจัดใหเปนมหานครที่ไมนาอยูอันดับที่ 27 ของโลก4   

5.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
สภาพความเปนอยูที่แออัด ความเครงเครียดในหนาที่การงาน การบีบคั้นทางเศรษฐกิจ 

และสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษ ทําใหชาว กทม. มีแนวโนมที่จะมีปญหาทางสุขภาพจิตสูง 
ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาที่ดีที่สุด  คือ  การเพิ่มจํานวนสวนสาธารณะเพื่อใหชาว กทม. มีสถานที่ 
ในการพักผอนหยอนใจเพ่ิมมากขึ้น5  อีกทั้งยังเปนการเพิ่มปอดให กทม. เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ฟอกอากาศใหบริสุทธิ์มากขึ้นดวย 

 

                                          
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนสาขาสิ่งแวดลอม.  ใน 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 53. 
2
สํานักระบายน้ํา.  (2540).  ที่ระลึกครบรอบ 20 ป สํานักการระบายน้ํา.   หนา 63 - 65.   

3
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  การศึกษาเพื่อการกําหนดกรอบการวางแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4.  หนา 210.  
4
เมื่อกรุงเทพฯ ติดอันดับยอดแย “มหานคร” ไมนาอยู.  (2533, 2-8 ธันวาคม).   

มติชนสุดสัปดาห.  11(535) : 63.  
5
ชัชวาล  ฟุงลัดดา.  (2542).  นโยบายและการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครดานสวนสาธารณะ :  

ศึกษาเฉพาะกรณีในชวงเวลาที่ศาสตราจารย รอยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ ณ อยุธยา เปน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต พ.ศ.2535-2539.   หนา 3. 
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บทบาทของนายชํานาญ ยุวบูรณ ( 2 ม.ค. 2516 – 22 ต.ค. 2516 )   
 ตามความในขอ 3 ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งใหนายชํานาญ ยุวบูรณ ดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25161  ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของพลเอกประภาส จารุเสถียร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่กลาวถึงนายชํานาญ ยุวบูรณ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครกรุงเทพฯ และอดีตอธิบดีกรมการปกครองวา “เปนบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหนงนี้เพราะเปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน”2 หลังจากไดรับการแตงตั้งนายชํานาญ ยุวบูรณ 
ไดแถลงนโยบายในการทํางานวา “จะดําเนินการเรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง ดูแลเร่ืองที่พักอาศัยและสวนสาธารณะใหดีที่สุด แตในระยะแรกจะพยายาม
ทํางานตามโครงการที่เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีทําคางไวใหแลวเสร็จ”3 ดังนี้ 
 1.   ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 นายชํานาญ ยุวบูรณ ไดแกไขปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการจัดโครงการเดือนแหง
การรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานครในระหวางวันที่ 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 โดย
ขอความรวมมือจากองคการสาธารณกุศลตางๆ ชวยประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนชวยกัน
รักษาความสะอาด และจับกุมผูที่ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 25034  ดังนั้นเพื่อใหโครงการนี้ดําเนินไปไดอยางดีและรวดเร็ว  
จึงสั่งซื้อรถขนขยะเพ่ิมจํานวน 100 คัน พรอมทั้งรับสมัครคนขนขยะเพิ่ม 90 คน  แตถารถที่สั่งซ้ือ
ยังมาไมถึงใหฝายรักษาความสะอาดเชารถขยะของเอกชนมาขนขยะได5    นอกจากนั้นนายชํานาญ 
ยุวบูรณ ไดลงมือกวาดถนนดวยตนเองเพื่อใหเปนตัวอยางแกประชาชนในการปฏิบัติตามโครงการ
รักษาความสะอาดดวย6  เพราะแมแตพลเอก ประภาส จารุเสถียร  รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่ไดเดินทางไปตรวจสภาพตลาดที่ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ 
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2516 ยังพบวาตลาดสดที่ดําเนินการโดยรัฐบาลสกปรกมาก7   

                                          
1
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร.  (2516, 16 กุมภาพันธ).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.   เลม 90 ตอนที่ 16.  หนา 3. 
2‘ประภาส’ เห็นชอบต้ัง ’ชํานาญ’ เปน ผวก.นครหลวง.  (2515,  22 ธันวาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1. 
3‘ชํานาญ’ เผยดีใจไดเปน ผวก. เปดอก 207 ลาน วางแผนสรางกรุงฯ.  (2515, 28 ธันวาคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 16. 

  4ระดมกําลัง ”ลาง” กรุงเทพฯ.  (2516, 29 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

   
5
เพ่ิมรถขยะ 100 คัน กวาดบานเมืองใหสะอาด.  (2516, 12 มกราคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

   
6
โครงการบูรณะจิตใจประชาชน.  (2516, 10 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.    

7
ประภาสเรียกชํานาญพบกําชับเรงงาน แกปญหาไมประสานกัน.  (2516, 14 กุมภาพันธ).   

ไทยรัฐ.  หนา 3.  



 27

 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2516 นายชํานาญ ยุวบูรณ ไดสั่งการใหเขตบางกอกนอยเปน
ตัวอยางในการทดลองเก็บขยะโดยมีโรงเรียนพาณิชยการสยามเปนผูดําเนินการกําจัดขยะ ซึ่งถาได 
ผลดีก็จะขยายไปใหเขตอ่ืนๆ เก็บขยะในเขตของตนเชนกัน1 ปรากฏวาเขตบางกอกนอยทดลองเก็บ
ขยะไดผลดีจึงเรงขยายไปใหเขตอ่ืนๆ รับผิดชอบตอไป  นายชํานาญ ยุวบูรณ ไดขอรองประชาชนวา   
“อยาทิ้งขยะมูลฝอยลงในคูคลอง หรือทอระบายน้ําเพราะจะปดทางระบายน้ํา ทําใหทออุดตันระบาย
น้ําโสโครกไมได ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นเปนที่เดือดรอนแกสวนรวม”2 เพราะพบวาประชาชนสวนใหญ
ยังไมไดใหความรวมมือในเรื่องการรักษาความสะอาด เชน ไดทิ้งขยะและถุงพลาสติกลงในคูน้ําขาง
ถนนจนตื้นเขินและอุดตัน3   นอกจากนั้น กทม. ไดขอความรวมมือจากการประปานครหลวง การ
ไฟฟานครหลวง การโทรศัพทนครหลวง กรมตํารวจ และกรมเจาทา โดยใหทุกฝายทํางาน
ประสานกันในการดูแลผูรับเหมากอสรางที่วาจางมาสรางถนนหรืออาคารตางๆ ชวยกันรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย เชน หามทิ้งเศษปูนและหินลงในทอระบายน้ํา ถาเจาหนาที่
ตรวจพบจะถูกจับกุมทันที4  หลังจากที่โครงการเดือนแหงการรักษาความสะอาดของ กทม. สิ้นสุดลง     
ไดจับกุมผูกระทําผิดเทศบัญญัติเกี่ยวกับการถมนํ้าลายและทิ้งขยะมูลฝอยลงทอ ถนนหนทาง 
รวมทั้งหาบเรที่วางเกะกะบนทางเทา  ในระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม  – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2516 
ไดเปนจํานวนถึง 3,443 ราย5   
 หลังจากสิ้นสุดโครงการเดือนแหงการรักษาความสะอาดของ กทม.  นายชํานาญ ยุวบูรณ 
ไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัด ”โครงการบูรณะจิตใจประชาชน” ซึ่งเปนโครงการระยะยาวที่จะ
เร่ิมตนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2516 เปนตนไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมสั่งสอนเยาวชนใน 
กทม. ตั้งแตนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา นิสิต และนักศึกษา ใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอ
สังคม เชน ชวยกันรักษาความสะอาดของเคหสถานและสิ่งแวดลอมตางๆ และชักชวนใหประชาชน
ชวยกันรักษาความสะอาดซึ่งเปนพ้ืนฐานอันดีของประชาชนในชาติ6  เพราะการเปลี่ยนแปลงที่จะ
ใหผลยั่งยืนที่สุดคือ การปลูกจิตสํานึกในดานการรักษาความสะอาดใหแกประชาชน และวัยของ
ประชาชนที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝงทัศนคติตางๆ คือ วัยที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
 การที่ กทม. มีขยะตกคางมากนั้น มีสาเหตุประการหนึ่งจากการที่ไมมีโรงงานกําจัดขยะที่
มีประสิทธิภาพ  ในสมัยที่ กทม. ยังคงเปนเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีนั้น 
กระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติใหกอสรางโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยขึ้น 4 โรง เปนของเทศบาลนคร

                                          
   

1
สรางสะพานยมราชมูลคา 16 ลาน.  (2516, 8 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

   
2
เตือนอยาทิ้งขยะลงทอ.  (2516, 14 มิถุนายน).   ไทยรัฐ.  หนา 3.  

 
3
พบขอบกพรองเทศบาลไมขนขยะ ชาวบานรองเพิ่มที่รองรับมากขึ้น.  (2516, 21 เมษายน).  

ไทยรัฐ.  หนา 3. 

   
4
แหลงเดิม.  

 
5
จับผูผิดเทศบัญญัติ 3,443 ราย.  (2516, 21 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

  
6
ตั้งโครงการบูรณะจิตใจประชาชน.  (2516, 11 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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กรุงเทพฯ 3 โรง อยูที่ออนนุช หนองแขม และรามอินทรา  และเปนของเทศบาลนครธนบุรีอีก 1 โรง  
บริษัทจอหนทอมสันดีไซนแอนดคอนเทรดดิ้งดิวิชั่น จํากัด เปนผูประมูลไดจากการประกวดราคาเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2508 และมีกําหนดกอสรางเสร็จตามสัญญาในวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 
25151 แตโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยทั้ง 4 โรง  มีมูลคา 284 ลาน สรางเสร็จใน พ.ศ. 2516  แตไม
ผานการตรวจรับมอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกอสรางของ กทม.  เพราะกอสรางผิดแบบทํา
ใหตัวอาคารราว บริษัท จอหนทอมสันฯ ซึ่งเปนผูรับเหมาติดตั้งเครื่องกําจัดขยะทั้ง 4 โรง จึงตอง
ดําเนินการแกไขใหถูกตองตามสัญญา โดยเสียคาปรับวันละ 5,400 บาท เปนเวลา 90 วัน เน่ืองจาก
การสงมอบโรงงานลาชากวากําหนด2 ซึ่งถาการสงมอบโรงงานดังกลาวไมมีปญหา ขยะตกคางใน 
กทม. จะมีปริมาณนอยกวานี้  การสงมอบโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยทั้ง 4 โรงน้ี ไดยืดเยื้อจนมาถึง
วาระของนายชลอ ธรรมศิริ (2 พ.ค. 2520 – 14  พ.ค. 2522)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 6  จึง
มีการรับมอบ3   
 ในดานสิ่งปฏิกูลน้ัน นายชํานาญ ยุวบูรณ ไดใหเจาของรถดูดอุจจาระเถื่อนทุกคันไปจด
ทะเบียนพรอมแจงอุปกรณในการเก็บขนอุจจาระและทํางานภายใตการควบคุมของ กทม.4  เพ่ือให 
สามารถควบคุมดูแลไมใหรถดูดอุจจาระเถื่อนนําอุจจาระไปทิ้งที่คลองประปาหรือที่สาธารณะตางๆ 
ซึ่งเปนสาเหตุใหเชื้อโรคแพรกระจายได  แตเรื่องน้ีไดรับการวิจารณจากสื่อมวลชนวา อาจมี
เจาหนาที่ของ กทม. รวมอยูในขบวนการรถดูดอุจจาระเถื่อนดวย5 แสดงวาประชาชนสวนหนึ่งยังไม
ม่ันใจในการปราบปรามรถดูดอุจจาระเถื่อนของ กทม. และอาจจะไมใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 
 นายชํานาญ ยุวบูรณ ไดแกไขปญหาน้ําทวม กทม.  ดวยการสรางทอระบายน้ําที่ถนน
เพชรบุรีตัดใหม ถนนดินแดง-หวยขวางซึ่งเปนบริเวณที่มีน้ําทวมขังเม่ือเวลาฝนตกหนัก  และเปด
ประมูลสรางทอระบายน้ําในซอยตางๆ6  รวมทั้งไดจัดประชุมกับหนวยงานสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่
รับผิดชอบในการระบายน้ําเพื่อรวมมือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด7   
  
 
                                          

1
กองประชาสัมพันธ.  (2522).  ที่ระลึกวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค. 2522.  หนา 24. 

2
โรงขยะ 284 ลานสรางเสร็จเปดใชการไมได! พบปญหาเดินเครื่องตึกพัง.  (2516, 1 สิงหาคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 1, 16. 
3
กรุงเทพมหานคร.  (2522).  ที่ระลึกวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค. 2522.  หนา 24. 

4
ไมเปนไร.  (2516, 14 มกราคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

  
5
แหลงเดิม. 

6
สรางสะพานยมราชมูลคา 16 ลาน.  (2516, 8 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.   

  
7
ตั้ง กก. ผสมวางแผนสาธารณูปโภค.  (2516, 16 กุมภาพันธ).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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 3.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
นายชํานาญ ยุวบูรณ ไดตระหนักถึงพิษภัยของอากาศเสีย จึงมีการกําหนดโทษบุคคลทีส่บู

บุหร่ีในโรงภาพยนตรโดยการจับกุมและปรับคนละ 100 บาท เพราะการสูบบุหร่ีในโรงภาพยนตรนี้ 
นอกจากสรางความรําคาญแกผูที่เขาชมดวยกันแลว ควันบุหร่ียังทําใหเกิดอากาศเสียเปนอันตราย
รายแรงตอสุขภาพของรางกายประชาชนทั่วไป หากฝาฝนอีกก็จะปรับอีก 100 บาท ทุกครั้งที่จับได 1  
ซึ่งสงผลใหมลพิษจากควันบุหร่ีในที่ชุมนุมชนลดปริมาณลง  นับไดวานายชํานาญ ยุวบูรณ เปนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เพราะจากผลวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขในเวลา
ตอมาไดเปดเผยผลรายของการสูบบุหร่ีทั้งที่เกิดแกตัวผูสูบและผูที่อยูใกลเคียง คือ ผูที่ไมสูบบุหร่ีแต
ตองอยูในหองที่มีการสูบบุหรี่ ทุกๆ 20 มวน ผูที่ไมสูบบุหร่ีจะไดรับควันบุหร่ีเปนปริมาณเทากับคนที่
สูบบุหร่ี 1 มวน ซึ่งสามารถทําใหเกิดโรคตางๆ เชนเดียวกับผูที่สูบบุหร่ี เชน ถุงลมโปงพอง มะเร็ง
ปอด เปนตน2  

4.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
 กระทรวงมหาดไทยจึงไดมอบหมายให กทม . จัดหาพื้นที่ ในการปรับปรุงใหเปน
สวนสาธารณะเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ใหแกประชาชน  นายชํานาญ ยุวบูรณ ได
ดําเนินการดังตอไปน้ี   
  1. สรางน้ําพุในสระ (ภัตตาคารกินรีเดิม) สูง 20 เมตร ที่สวนลุมพินี  เพราะการที่น้ําพุ
สูงมากๆ จะทําใหน้ําหมุนเวียนและมีออกซิเจนในน้ํามากและน้ําจะไมเนา ใชงบประมาณ 1 ลานบาท  
เศษ  สวนบริเวณเกาะลอยจะปรับปรุงใหมีความรมรื่นสวยงามมากขึ้น3  
  2. สรางสวนสาธารณะคลองจั่น มีเน้ือที่ 200 ไร เพ่ือลดปญหามลพิษทางอากาศและ
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของชาว กทม. ที่อยูอาศัยบริเวณเขตคลองจั่น4  
  3. สรางสวนพฤกษชาติ “จอมพลประภาส จารุเสถียร”  บริเวณเขตคลองจั่นโดยไมใช
งบประมาณแผนดิน5 เพราะมีพอคากลุมหน่ึงมอบเงินจํานวน 1,241,999 บาท ให กทม. ใชเปนทุน
ในการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจใหประชาชน6 

 4. นายชํานาญ ยุวบูรณ ไดมอบหมายใหโอนสวนสวนสาธารณะพระนคร  ซึ่งเปนสวน
ไมดัดจากสํานักงานเขตลาดกระบัง ใหมาอยูในความดูแลของกองสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 
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สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข.  (2545).  ภาพประกอบ 

การศึกษาพิษภัยจากบุหรี่.   
3
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5
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6
พอคามอบเงินสรางสถานพักผอน.  (2516, 30 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  
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บทบาทการเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกของนายชํานาญ ยุวบูรณ ดําเนินไป
ตามนโยบายที่ประกาศไว 10 เดือนเทานั้นก็สิ้นสุด  เพราะเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  
สงผลใหนายชํานาญ ยุวบูรณ พนจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งถายังไมพนจาก
ตําแหนง  กทม. จะสะอาดและมีความเปนระเบียบเรียบรอยกวานี้ เพราะจากสรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการรักษาความสะอาดในระหวางวันที่ 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ที่ กทม. 
รวมมือกับยุวสมาคมแหงประเทศไทยในการรณรงคเร่ืองการทําความสะอาดเมืองหลวง ทําใหนาย
ชํานาญ ยุวบูรณ ทราบวาสาเหตุหน่ึงที่ กทม. มีขยะมูลฝอยตกคางมากเพราะรถขยะของ กทม. 
ไมไดเก็บขยะตามเวลาและบางคันนําขยะไปเททิ้งไวตามตรอกและซอยตางๆ  จึงเห็นไดวา กทม. 
ตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขยะใหมากขึ้น รวมทั้งเรงประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักและ
เห็นคุณคาของการรักษาความสะอาด นอกจากนั้นความตอเน่ืองในการทํางานก็เปนเรื่องที่สําคัญ 
เพราะ “โครงการบูรณะจิตใจประชาชน” ที่นายชํานาญ ยุวบูรณ รวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการใน
การอบรมเยาวชนใหรูจักรักษาความสะอาด ที่เร่ิมตนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2516  ก็ไมมีการสาน
งานตอหลังจากที่นายชํานาญ ยุวบูรณ พนตําแหนง ทั้งที่เปนโครงการที่ดีเพราะเยาวชนเปนอนาคต
ของชาติ ถานักเรียน นักศึกษารูจักการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาของตนแลว ก็ยอมจะไป
รักษาความสะอาดในสถานที่สาธารณะอื่นๆ ตอไป  
             หลังจากที่นายชํานาญ ยุวบูรณ พนตําแหนงไปแลว 3 เดือน ก็มีขาวการคอรรัปชั่นเงิน
สะสมของ กทม. จํานวน 100 ลานบาท ในการขุดลอกคูคลองสงน้ําชวยชาวนาตามโครงการเพิ่ม
ผลผลิตขาวและพืชไรแกชาวนาชาวไรในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก จํานวน 8 เขต1 แมจะไมใช
งบประมาณในการแกไขสิ่งแวดลอม แตก็กระทบตอภาพลักษณของนายชํานาญ ยุวบูรณ พอควร                         
 

บทบาทของนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล (2  พ.ย. 2516  –  5  มิ.ย. 2517 )     
 หลังจากเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  และ 
สงผลใหนายชํานาญ ยุวบูรณ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พนจากตําแหนง2 คณะรัฐมนตรีใน
รัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงมีมติแตงตั้งใหนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล อธิบดีกรมที่ดิน 
ดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 25163  ซึ่งนายอรรถ 
วิสูตรโยธาภิบาล ไดดําเนินการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. ดังนี้ 

 

                                          
  

1
พบโกงกินเงินเทศบาล ‘ยุคชํานาญ’ 100 ลาน.  (2517, 7 มกราคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1. 

2
ในหลวงเสด็จฯ เย่ียมคนเจ็บ ตั้งประจวบเปนอธิบดีตํารวจ ชํานาญพนตําแหนงโดยอัตโนมัติ.  

(2516, 18 ตุลาคม).  เดลินิวส.  หนา 1. 
3
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร.  (2516, 9 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.  เลม 90 ตอนที่ 141.  หนา 6. 
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1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กทม.  ไดจัดโครงการทําความสะอาดในระหวางวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517  

โดยถือวาเปนวันเริ่มตนของสัปดาหสาธารณสุขแหงชาติ การทําความสะอาด กทม. ครั้งนี้ ยึด
หลักการปฏิบัติงานดวยวิธีละมุนละมอม ดวยการขอความรวมมือจากผูคาและหาบเรแผงลอยตางๆ 
ใหชวยกันรักษาระเบียบ ทั้งน้ีไดมีลูกเสือจากโรงเรียนตางๆ มารวมในการปฏิบัติงานดวย  นายอรรถ 
วิสูตรโยธาภิบาล มอบหมายใหหัวหนาเขตนัดประชุมเจาของตลาดสดทุกแหงในแตละเขตเพื่อ
ดําเนินการดังกลาว ถึงแมวาสัปดาหสาธารณสุขแหงชาติจะผานไปแลวก็ตามขอใหปฏิบัติตาม
นโยบายนี้ตลอดไปเพราะถือวาการรักษาความสะอาดของทองถิ่นนั้น  ประชาชนซึ่งเปนเจาของ
ทองถิ่นตองเขามารวมมือดวย1 
 นอกจากนี้ยังมีการติดตามเรื่องโรงกําจัดขยะ 4 โรง มูลคา 284 ลาน ที่สรางเสร็จแลวตั้งแต
สมัยของนายชํานาญ ยุวบูรณ แตไมสามารถรับมอบไดเพราะมีปญหาเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพ
ของโรงงาน  จึงตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 คณะ เพ่ือดําเนินการใหบริษัท จอหนทอมสันดีไซนแอนด
คอนเทรดดิ้งดิวิชั่น จํากัด ปฏิบัติตามสัญญาโดยเร็วที่สุดและไดมาตรฐานของ กทม.2   แตนายอรรถ
วิสูตรโยธาภิบาล พนจากตําแหนงกอนที่จะดําเนินการเรื่องน้ีเสร็จสิ้น  โครงการ “พิชิตขยะ” เพ่ือให
ขยะหมดไปจาก กทม. ภายใน 3 ป ไดมีการดําเนินการดังน้ี 

1.  ซื้อรถเก็บขยะแบบอัดแนนในรถ 10 คันๆ ละ 1 ลานบาท ซึ่งจะเก็บขยะไดมากขึ้นอีก 
5 เทา และตั้งถังรองรับขยะตามปากซอยตางๆ เพ่ือประหยัดเจาหนาที่เก็บขยะ 

 2.  จัดตั้งศูนยรวมขยะในเนื้อที่ประมาณ 3 - 4 ไร ภายในศูนยจะมีเครื่องอัดขยะ 1 เครื่อง 
และรถคอนเทนเนอรสําหรับลากขยะไปทิ้ง เพ่ือที่รถเก็บขยะจะไดวิ่งมาเก็บขยะไดอีกโดยจะติดตั้งที่
เขตดินแดง เขตธนบุรี และเขตยานนาวา ซึ่งวิธีนี้จะทําใหเก็บขนขยะเพิ่มไดรอยละ 30 
 3.  กําหนดเวลาในการเก็บขยะจากตลาดตางๆ ใน กทม.                                     
 4.  ริเร่ิมเก็บขยะทางเรือเพราะมีขยะทิ้งในแมน้ําลําคลองมาก3  
 ขณะเดียวกัน กทม.ไมไดขัดของที่จะใหใชขยะมูลฝอยในการผลิตกระแสไฟฟาตาม
ขอเสนอของการพลังงานแหงชาติ ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟาไดถึงปละ 125 ลานยูนิต ถึงแมวาจะใชเงิน
ลงทุน 286 ลาน แตจะถอนทุนคืนไดภายใน 10 ป เพราะนอกจากจะกําจัดขยะไดแลวยังสามารถ
ผลิตไฟฟาจําหนายเปนรายไดของ กทม. ด

                                         

วย  คาดวาจะสรางที่ดินแดงหรือริมแมน้ําเจาพระยา4 แต
ไมมีความคืบหนาในการดําเนินโครงการนี้จนกระทั่งนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาลพนจากตําแหนง 

 
1
การรักษาความสะอาด.  (2516, 20 พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

2
ตั้ง กก. เรงสราง รง. กําจัดขยะ.  (2517, 28 มกราคม).  ประชาธิปไตย.  หนา 3.  

3
กทม. ตั้งศูนยพิชิตขยะวาในสามปจะเห็นผล.  (2517, 21 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

4
โรงไฟฟาพลังขยะยังเปนที่สนใจของ กทม.  (2517, 6 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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 สําหรับการกําจัดสิ่งปฏิกูลน้ัน นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ไดขอความรวมมือจากตํารวจ
ทองที่ใหจับกุมรถดูดอุจจาระเถื่อนที่สรางปญหาใหกับ กทม. มาตั้งแตสมัยของนายชํานาญ ยุวบูรณ  
และขอความรวมมือจากประชาชนอยาใชบริการรถดูดอุจจาระเถื่อน ใหแจงขอบริการไดที่ กทม. ซึ่ง
จะไปบริการภายใน 2 วัน1

 นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ไดมอบหมายใหทุกสํานักงานเขตใน กทม. ขยายเวลาในการ
ใหบริการประชาชนออกไปจนถึงเวลา 20.00 น. ทุกวัน เพราะโดยปกติสถานที่ราชการโดยทั่วๆ ไป 
จะปดใหบริการในเวลา 16.30 น. ทั้งน้ีเพ่ือใหบริการแกประชาชนอยางเต็มที่ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การชําระภาษีโรงเรือน งานทะเบียนราษฎร และอ่ืนๆ  ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของหัวหนาเขต
ที่จะใหบริการได พรอมทั้งใหรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อครบ 1 เดือน เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดังกลาว2  
 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม  
 การปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร  นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ไดมอบหมายให
ดําเนินการทําความสะอาดทอระบายน้ําและขุดลอกคูคลองตางๆ เพ่ือระบายน้ําไดอยางสะดวกเมื่อ
ฝนตกหนัก รวมทั้งประสานงานกับกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญในกรณีที่
เครื่องสูบนํ้าของ กทม.มี

                                         

ไมเพียงพอ และไดจัดตั้งศูนยปองกันนํ้าทวมและใหบริการแจงขาวสารเรื่อง
น้ําทวมแกประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง3   
 3.  ดานปญหาน้ําเนาเสีย 
 ในการแกปญหานํ้าเนาเสีย นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล  ไดอนุมัติงบประมาณ 250 ลาน
เพ่ือกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียที่ปลายคลองชองนนทรีเพ่ือแกไขปญหาน้ําโสโครกที่ระบายออกบริเวณ
แมน้ําเจาพระยาตอนลาง ซึ่งโครงการนี้จะแลวเสร็จภายในเวลา 3 ป   โดยที่ทอระบายน้ําเสียจะวาง
ขนานกับคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อรับนํ้าเสียจากบริเวณชุมชนชั้นใน  คือ เขตปอมปราบ เขตพระนคร   
และเขตสัมพันธวงศ มาบําบัดกอนเพ่ือไมใหน้ําเนาไหลลงคลองโดยตรง4 แตจากการใหสัมภาษณ
ของนายชลอ ธรรมศิริ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทําใหทราบวาโครงการกอสรางโรงบําบัด
น้ําเสียมีปญหาในดานตางๆ ดังนี้  
 
       ปญหาน้ําเสียของกรุงเทพฯ นั้น เกินกําลังของเจาหนาที่รักษาความสะอาดที่มีเพียง 130 คน จะแกไขได 
        เพราะกรุงเทพมหานครมีประชากรถึง 4 ลานคน ทําใหไมเพียงพอในการติดตามดูแลประชาชน  เจาของ 
        โรงงานอุตสาหกรรม เจาของโรงแรมและรานอาหารตางๆ วาไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม นอกจากนั้น              
        การกําหนดโทษทางกฎหมายยังเบาเกินไปสําหรับผูที่ปลอยของเสียลงในที่สาธารณะจนทําใหผูอื่นไดรับ 

 
  

1
กทม. ใหตร. จับรถเถื่อนแอบตักสวม.  (2517, 19 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

2
กรุงเทพฯ ขยัน ส่ังทํางานถึง 2 ทุม.  (2517, 27 พฤษภาคม).  เดลินิวส.  หนา 1. 

3
ปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ เต็มที่.  (2517, 18 เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

4
กทม. ทุม 250 ลาน แกน้ําเนาในกรุง.  (2517, 2 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.   
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        ความเดือดรอน เชน  มีโทษปรับเพียง 50 บาท สําหรับผูนําอุจจาระมาเทลงขางถนนหรือลงคลองหรือท้ิง 
        ขยะมูลฝอยลงถนนซึ่งทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัว โครงการทําบอบําบัดน้ําเสียที่ปลายคลองชองนนทรี        
        ก็ยังไมแลวเสร็จเพราะตองใชงบประมาณมาก  การแกไขน้ําเสียจึงคอยทําคอยไปตามงบประมาณที่มีอยู 
        ทําใหตองปลอยน้ําเสียลงแมน้ําเจาพระยาไปเรื่อยๆ จนกวาโครงการสรางโรงกําจัดน้ําเสียจะเสร็จ1   
 

           นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล มีบทบาทการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน กทม. เพียง 7 เดือน
เทานั้นก็พนจากตําแหนง เพราะรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ลาออกในวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 25172  จึงทําใหนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พนจากตําแหนงไป
ดวยเพราะเปนขาราชการการเมือง ดังน้ัน “โครงการพิชิตขยะ” ที่ตองใชเวลาถึง 3 ปจึงยังไมประสบ
ผลสําเร็จ แตการริเริ่มเก็บขยะในแมน้ําลําคลองเปนสิ่งที่ดีและควรกระทําอยางยิ่ง เพราะน้ําในแมน้ํา
คูคลองเริ่มเนาเหม็นจากการที่ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยลงไป  จากคําใหสัมภาษณของนายชลอ 
ธรรมศิริ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดแสดงใหเห็นวา กทม. ยังขาดทั้งงบประมาณและ
กําลังคนในการแกไขปญหานํ้าเนาเสีย  จะเห็นไดจากการที่นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ไดอนุมัติให
สรางโรงกําจัดน้ําเสียที่ปลายคลองชองนนทรี  แตโครงการนี้ไมประสบผลสําเร็จ (ตอมาเปด
ดําเนินการใน พ.ศ. 2541) นอกจากนั้นประชาชนยังไมตระหนักถึงคุณคาของการรักษาความสะอาด
และไมมีความเกรงกลัวตอโทษทางกฎหมายที่จะไดรับเม่ือทําผิด  เพราะการลงโทษปรับนอยเกินไป  
กทม. จึงควรใช

                                         

มาตรการทางกฎหมายใหเขมงวดมากขึ้น และเรงประชาสัมพันธใหประชาชนเห็น
โทษของการไมอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพราะประชาชนสวนหนึ่งยังใชน้ําในแมน้ําลําคลองในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน จึงอาจเปนสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังหรือเกิดโรคระบาด เชน อหิวาตกโรค 
บิด และไทฟอยดได 
 

นอกจากนี้การปฏิบัติงานที่ไมรอบคอบของเจาหนาที่ขุดทอระบายน้ํา ไดทําใหภาพลักษณ
ของกรุงเทพมหานครเสียหาย คือ เจาหนาที่ กทม. เขตพระโขนงไดขุดถนนเพื่อฝงทอระบายน้ําแลว
กลบไมเรียบรอย ทําใหขอทานผูหญิงตกไปเสียชีวิต ในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2517 ซึ่งเหตุการณ
เชนเดียวกันนี้ไดเกิดขึ้นเม่ือ 2 เดือนกอนที่เขตพระโขนงเหมือนเดิม คือ  มีเจาหนาที่ของ กทม. ตก
ลงไปในทอระบายน้ําจนไดรับบาดเจ็บสาหัส3  เหตุการณทั้ง 2 ครั้งน้ี ทําใหเห็นวา กทม. จะตอง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่สรางทอระบายน้ําใหปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ระมัดระวังและตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของประชาชน  แมวา กทม. จะรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย

 
1
กรุงเทพฯ สารภาพไมมีทางแก ‘น้ําเสีย’ ตองปลอยลงเจาพระยา.  (2517, 2 พฤษภาคม).   

เดลินิวส.  หนา 20. 

  
2
นายสัญญาออกที.วี.คืนนี้ แถลงเหตุผลการลาออก คาดตั้งนายกฯ คนใหมพรุงนี้.  

(2517, 22 พฤษภาคม).  สยามรัฐ.  หนา 1. 
3
จะปรับ ‘ทอ’ ทั่วกรุง ชวยศพขอทาน.  (2517, 5 กุมภาพันธ).  ไทยรัฐ.  หนา 1.  
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ทั้งหมดแตชีวิตคนมีคามากกวาเงิน จึงควรมีบทลงโทษอยางหนักสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยาง
ไมระมัดระวัง  และเหตุการณลักษณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นอีกอยางซ้ําซากจนทุกวันนี้   กทม. จึงไดรับการ
กลาวขวัญลอเลียนเรื่องคนเดินตกทอระบายน้ํา โดยเฉพาะในเวลากลางคืนซ่ึงมีแสงสวางไมเพียงพอ      
            หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2517 ไดลงพิมพบทความแสดงความ
คิดเห็นถึงการปกครองในรูปแบบของ “กรุงเทพมหานคร” นี้วาดําเนินมา 1 ปแลว มีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการแตงตั้ง แตการบริหารงานยังไมไดแตกตาง
ไปจากที่เคยเปนเทศบาล เพราะเจาหนาที่ของ กทม. ขาดประสิทธิภาพในการติดตอกับประชาชน
และไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที ถนนยังสกปรกและทอระบายน้ําก็อุดตัน   ดังนั้นในรอบ 
1 ป ของ กทม. จึงเปนรอบแหงการย่ําเทาอยูกับที่เกา   ประชาชนไมไดอะไรใหมขึ้นมานอกจากผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเปลี่ยนหนามาทีละคน1  จากบทความดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา
ประชาชนบางสวนยังไมพอใจการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของนายชํานาญ ยุวบูรณ และนายอรรถ 
วิสูตรโยธาภิบาล ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 1 และ 2 ที่มาจากการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรี  
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ตามลําดับ 
 

บทบาทของนายศิริ  สันตะบุตร (6  มิ.ย.  2517 -  15  มี.ค.  2518 ) 
 เม่ือรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ลาออกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 25172   ทําให
นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พนจากตําแหนงเพราะเปนขาราชการ
การเมือง แตนายสัญญา ธรรมศักดิ์  ไดกลับมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 25173 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งใหนายศิริ สันตะบุตร ดํารงตําแหนงผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 25174  และในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517  
นายศิริ สันตะบุตร และคณะ ไดเขารับมอบนโยบายการบริหาร กทม. 4 ประการ  จากพลตํารวจตรี
อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
 1. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2. งานสรางทอระบายน้ําเพื่อปองกันน้ําทวม 

3. งานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ทําความรําคาญใหแกประชาชน เชน โรงงานปลอยน้ําเสีย 
และควันพิษ     
                                          

1ประเมินผลงานของกรุงเทพ.  (2517, 8 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

  
2
นายสัญญาออกที.วี.คืนนี้ แถลงเหตุผลการลาออก คาดตั้งนายกฯ คนใหมพรุงนี้.   

(2517, 22 พฤษภาคม).  สยามรัฐ.  หนา 1. 

  
3
มีพระบรมราชโองการตั้งนายกฯ แลว สัญญาพบปญหาหนักใจ ตั้ง รมต. 3 กระทรวงสําคัญ.   

(2517, 28 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา16. 
4
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ   

กรุงเทพมหานคร.  (2517, 11 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.  เลม 91 ตอนที่ 100.  หนา 2572. 
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4. การซอมแซมถนน ตรอก และซอยตางๆ  
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยังไดกําชับใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการ
อยางเรงดวนสําหรับงานทุกอยางที่มีผลกระทบกระเทือนตอประชาชน  พรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนที่มาติดตองาน1 และมอบหมายให กทม. บริหารงานตามแผนพัฒนาเมือง
ทองถิ่นและสาธารณูปโภคซึ่งเปนแผนยอยของ “แผนมหาดไทย พ.ศ. 2517 - 2519” ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)2  นายศิริ สันตะบุตร ได
กลาวถึงการบริหารกรุงเทพมหานครวา “จะกระจายงานใหเขตตางๆ รับผิดชอบใหมากที่สุด เชน 
งานการซอมสรางถนนหนทางตางๆ  สวนเร่ืองการเก็บขยะนั้น ขณะนี้รถเก็บขยะมีไมเพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่ตองเก็บถึงวันละ 2,000 ตัน   จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อรถขยะเพิ่มอีก 
4 เทา”3  และใหทุกเขตจัดตั้งหนวยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน เชน ทอระบายน้ําอุดตัน ถนน
ชํารุดเปนหลุมเปนบอ หรือกองขยะที่ไมไดขน เปนตน โดยใหดําเนินการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว
ที่สุด  ถาเขตใดไมสามารถแกไขได ใหแจงไปยัง กทม. เพ่ือจะไดดําเนินการให   นายศิริ สันตะบุตร 
ไดมีบทบาทในการแกไขสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1.   ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

นายศิริ สันตะบุตร  ไดใหมีการจัดซื้อรถเก็บขยะเพ่ิมอีก 50 คัน4  และสั่งใหมีการทําความ
สะอาดตลาดสดโดยการเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดจากเศษอาหารและใบตองใหเรียบรอย5   
 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม   
  กทม. ไดดําเนินการตามแผนมหาดไทย พ.ศ. 2517 – 2519 โดยการสรางทอระบายน้ําใหติดตอ 
กันทั้งหมดเพื่อใหน้ําไหลลงคลองไดอยางรวดเร็วและขุดลอกคูคลองไมใหตื้นเขิน6  แตในระหวางวันที่ 9 – 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2517 มีฝนตกหนักใน กทม. ประกอบกับมีน้ําเหนือหลากและน้ําทะเลหนุน  กทม. 
จึงประสบภาวะน้ําทวม  และเศรษฐกิจไดรับความเสียหายมาก ซึ่งนายศิริ สันตะบุตร ไดพยายาม
แกไขสถานการณอยางเต็มที่พรอมทั้งใหสัญญากับชาว กทม. วา “เม่ือฝนหยุดตกและถนนแหงแลว  
กทม. จะลงมือซอมถนนที่ชํารุดเสียหายโดยรีบดวน”7  ดังนั้นหลังจากที่น้ําแหงแลว กทม. ก็ไดรีบ
ดําเนินการแกไขซอมถนน ตรอก และซอยที่ไดรับความเสียหายตอไป 

                                          
  

1
นโยบายใหมของ ก.ท. อะไรกระทบคนกรุงรีบทํากอน.  (2517, 7 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 1. 

2
สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย.  (2518).  แผนมหาดไทย พ.ศ.2517 - 2519.  หนา 47 - 52. 

  
3
ผูวาฯ  กทม. แบงงานให 2 รองฯ ชวย.   (2517, 12 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 13. 

  
4
เผยงบฯ  กทม. ได 1, 200 ลาน.  (2517, 17 กรกฎาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

  
5
กทม. ปวดหัว แผงลอยเกะกะสกปรก.  (2517, 17 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

6
เผยงบฯ  กทม. ได 1, 200 ลาน.  (2517, 17 กรกฎาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

7
ฝน ‘ถลม’ กท. ถนนเสียนับลาน.  (2517, 13 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1. 
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 นายศิริ สันตะบุตร ดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพียง 9 เดือน ก็พนจาก
ตําแหนงเพราะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518  ทําใหการดําเนินงานที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยังไมแลวเสร็จ เชน งานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ทํา
ความรําคาญใหแกประชาชน เชน โรงงานปลอยนํ้าเสียและควันพิษ   และภาระหนาที่ตามแผน
มหาดไทย พ.ศ. 2517 - 2519 ก็ยังไมไดทํา เชน โครงการปลูกตนไมปละ 8,000 ตน1 เพราะตอง
แกไขปญหาน้ําทวม กทม. ซึ่งเปนปญหาเรงดวนกอน  
 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517  นายกรัฐมนตรี นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับสนองพระบรม
ราชโองการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไดกลาวถึงการปกครองระดับทองถิ่นไวในหมวด 9 มาตรา 216 ไววา การปกครองทองถิ่น
ทุกระดับรวมทั้งนครหลวง ใหมีสภาทองถิ่นและหัวหนาฝายบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่นมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นน้ัน2   และจากการสอบถามประชาชนมีผลสรุปวา ตองการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งมากกวาแตงตั้ง เพราะประชาชนคิดวาจะเอาใจใสการ
แกไขปญหาใหประชาชนที่เลือกเขามามากกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแตงตั้งของ
รัฐบาล3  ตอมานายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2518    โดยยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 335 4  เพ่ือใหชาว กทม. ไดมีสวนเขามารับผิดชอบในการบริหารกรุงเทพมหานครโดยตรง และเปน
ตัวอยางของการปกครองทองถิ่นโดยประชาชนของทองถิ่นน้ันๆ เพราะมาตรา 21 กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร5  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแตงตั้งใหนาย
สาย หุตะเจริญ  (29  พ.ค. 2518 – 13  ส.ค. 2518) เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และเตรียมการเลือกตั้ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนครั้งแรก ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 25186   
 

บทบาทของนายสาย หุตะเจริญ  ( 29  พ.ค. 2518 – 13  ส.ค. 2518)   
 หลังจากที่รัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดําเนินการใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
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สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย.  (2518).  แผนมหาดไทย พ.ศ.2517 - 2519.  หนา 52. 

 
2
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  (2517, 7 ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  

เลม 91 ตอนที่ 169.  หนา 158.  
3ประเมินผลงานของกรุงเทพ.  (2517, 8 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518.  (2518, 14 กุมภาพันธ).   

ราชกจิจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  เลม 92  ตอนที่ 42.  หนา 2.                                  
5
แหลงเดิม.   หนา 11, 59.  

6
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518.  (2518, 13 พฤษภาคม).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา .  
เลม 92 ตอนที่ 92.  หนา 132.  



 37

ราษฎรตามระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 เรียบรอยแลว1  ม.ร.ว. เสนีย 
ปราโมช  ไดรับพระบรมราชโองการใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 
25182  แตในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518   รัฐบาลของ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ตองพนจากตําแหนง
เพราะไมไดรับความไววางใจจากรัฐสภา จึงตองมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม3  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
ไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518  
ดังนั้นนายศิริ สันตะบุตร จึงพนจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 
25184 ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518  มาตรา 89 บัญญัติวา ใน
กรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงกอนที่จะมีการเลือกตั้ง   ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
บุคคลที่เห็นสมควรเปนผูปฏิบัติหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และไดมีมติในวันที่ 29 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2518 ไดแตงตั้งนายสาย หุตะเจริญ  อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสมัยของนายชํานาญ ยุวบูรณ  เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 45  หลังจากการรับตําแหนง  
นายสาย หุตะเจริญ ไดแถลงวาหนาที่ที่จะตองรีบทํา  คือ การปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม   
เน่ืองจาก กทม. ไดรับความเสียหายมากจากภาวะน้ําทวมเม่ือปลายป 2517 และเขารับมอบนโยบาย
จากนายบุญเทง ทองสวัสดิ์  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ที่ให กทม. ประสานงานกับการ
ไฟฟานครหลวงและการประปานครหลวงในเรื่องการขุดถนน การรักษาความสะอาด  และการ
แกปญหาน้ําทวม6 นายสาย หุตะเจริญ ไดเรียกประชุมเจาหนาที่ กทม. เพ่ือเรงรัดงานใหเสร็จสิ้น
กอนที่จะมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ปรับปรุงทางเดิน ตรอก และซอยตางๆ 
2. กําจัดมูลฝอยและรักษาความสะอาด 
3. แกไขปญหาน้ําทวม 
4. บํารุงรักษาซอมผิวจราจร 

                                          
1
ปชป.ครองกรุงเทพฯ คึกฤทธิ์มาเดี่ยว หลายจังหวัดสูกันถึงเลือด 11 ศพ ‘สังเวย’.   

(2518, 27 มกราคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1.   
2
โปรดเกลาฯ ตั้ง‘เสนีย’ แลว รัฐบาลผสมวุน ‘ชาติไทย’ เลนแง.  (2518, 16 กุมภาพันธ).   

ไทยรัฐ.  หนา 1, 16. 
3
รัฐบาลพัง! โดน ‘ไมตาย’ ลงมติลับแพยับ คึกฤทธิ์ไดทา.  (2518, 7 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1, 3. 

4
พรรคเล็กเตือนนายกใหม มี รมต.มือเนา ‘คว่ํา’.   (2518, 15 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1.  

5
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร.  (2518, 10 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.  เลม 92 ตอนที่ 109.   
หนา 1394. 

6
ผูวาฯ  กทม. คนใหมรับงานแลว จะแกปญหาน้ําทวมเมื่อฝนหยุด.  (2518, 30 พฤษภาคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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 5. เรงรัดงานกอสราง ปรับปรุงบริการสาธารณูปโภคที่ไดรับอนุมัติงบประมาณไวแลว แตมี
ปญหาขัดของในการดําเนินงาน 
 6. ผอนคลายปญหาจราจรโดยใหมีที่จอดรถเฉพาะจุด1

 ถึงแมวานายสาย หุตะเจริญ มีวาระการดํารงตําแหนงเพียง 75 วัน แตก็มีบทบาทในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. ดังนี้  
  1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  กทม. ไดแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาเรงดวนเฉพาะหนาในการเก็บขยะ คือ อนุมัติ
ใหจางรถเอกชน 30 คันเพื่อเก็บขยะจากตลาดสดใหญๆ ทั้ง 43 แหง และอนุมัติจางรถเอกชนอีก 20 
คัน เพ่ือขนขยะตามตรอก ซอย พรอมเพ่ิมถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตรตามจุดตางๆ ใหมากขึ้น 
รวมทั้งไดจัดซื้อรถเก็บขยะขนาดเล็กใหเขตตางๆ เขตละ 1 - 2 คัน และเรงรัดซื้อรถขนขยะขนาด
ใหญอีก 50 คัน จัดซื้อรถยนตแบบอัดเก็บขยะมูลฝอย 2 คันๆ ละ 1 ลาน 3 แสนบาท ซึ่งสามารถ
บรรจุขยะไดอีก 5 เทาตัว เพราะเวลานี้มีขยะตกคางประมาณวันละ 1,000 คิว แตถาไดรถขนขยะมา
อีก 50 คัน ขยะดังกลาวจะหมดไป2  นอกจากนั้น  กทม.จะใชมาตรการเด็ดขาดใหเจาหนาที่ตํารวจ
ดําเนินการกับผูรับเหมากอสรางที่วางวัสดุกอสรางเกะกะกีดขวางทางจราจร เชน ทราย หิน เหล็ก
และรถบรรทุกสิบลอ ที่ลําเลียงวัสดุเขาไปในตรอก ซอยตางๆ ซึ่งเปนเหตุใหถนนและทอระบายน้ํา
ชํารุดเสียหาย กีดขวางการสัญจรของประชาชน3

 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 
           แผนปองกันน้ําทวมเฉพาะหนาในฤดูฝน คือ เรงรัดการลอกคูคลองเพื่อเปดทางน้ําให
สะดวกโดยใชงบประมาณ 2 ลานบาทเศษ และลางทอระบายน้ําโดยใชงบประมาณ 4 ลานบาทเศษ 
รวมทั้งสั่งตั้งเครื่องสูบระบายนํ้าตามจุดตางๆ ที่มีน้ําขังโดยไมตองรอถึงปลายฤดูฝน นอกจากนั้นยัง
มีโครงการปองกันนํ้าจากแมน้ําเจาพระยาไหลทวมที่ลุมตางๆ ใน กทม. อีกดวย  ในกรณีที่ทอระบาย
น้ําอุดตันเพราะเศษขยะ ไดแกไขโดยสรางรั้วลอมกองขยะเพื่อไมใหเศษขยะปลิวออกมาที่ทางเทา
และถนน นอกจากนั้น กทม. ไดรับงบประมาณในการสรางทอระบายน้ําเพิ่มเติม ถาถนนใดมีน้ําทวม
ประจําก็จะพิจารณายกระดับถนนใหสูงขึ้น4

 การขุดลอกคูคลองนี้  กทม. ไดขอความรวมมือจากกรมราชทัณฑโดยใชนักโทษที่มีความ
ประพฤติดีและใกลกําหนดพนโทษจํานวน 100 คน รวมทั้งผูคุม มาชวยขุดลอกคูคลองโดยใช
อุปกรณตางๆ ของ กทม. และจายคาแรงงานเพื่อใหนักโทษมีรายได โดยขุดลอกคลองแรกที่ขางวัด

                                          
1
กทม. เรงรัดงาน 6 อยาง.  (2518, 5 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

2
กทม. จางรถเอกชน 50 คัน ชวยขนขยะในกรุง จะระบายน้ําทวมออกกอนไมรอฝนหมด.   

(2518, 13 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
3
กทม. จะจัดการพวกผูรับเหมา วางสิ่งของเกะกะใหจับ !.  (2518, 1 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

4
กทม. จางรถเอกชน 50 คัน ชวยขนขยะในกรุง จะระบายน้ําทวมออกกอนไมรอฝนหมด.  

(2518, 13 มิถุนายน).  เลมเดิม.  หนา 3.   
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ราชบพิธตั้งแตดานคลองหลอดวัดราชบพิธไปจนถึงถนนตีทอง ระหวางวันที่ 4 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2518 รวม 4 วัน โดยมีนายบุญเทง ทองสวัสดิ์  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   เปนประธานใน
พิธีเปดงาน ทั้งนี้มูลนิธิปอเตกตึ๊งไดบริจาคเสื้อผาและรองเทาอยางละ 120 ชุด เพ่ือมอบใหแกผู
ตองโทษในการขุดลอกคูคลองดวย1   
 
 การดํารงตําแหนงเพียง 75 วัน ทําใหนายสาย หุตะเจริญ มีเวลาในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมของ กทม. ตามแผนมหาดไทย พ.ศ. 2517 - 2519 และตามนโยบายที่ไดรับจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดเพียง 2 ดานเทานั้น  คือ  การกําจัดขยะมูลฝอยและการ
ปองกันน้ําทวม  นอกจากนั้นการประสานงานกับการไฟฟานครหลวงและการประปานครหลวงใน
เรื่องการขุดถนนก็เปนเรื่องที่ยาก เพราะทั้ง 3 หนวยงานไมไดอยูในระบบการเงินการคลังเดียวกับ 
กทม. นโยบายในการทํางานจึงไมสอดคลองกันดังกลาว แตภาระที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนครั้งแรกนั้นประสบความสําเร็จดวยดี  และผูที่ไดรับเลือก
จากชาว กทม. ใหเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน (13 ส.ค. 2518 – 29 
เม.ย. 2520)    

 ทั้งน้ีไดมีการวิพากษวิจารณจากนายสมเจตน ชวนชาติ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา 
กทม. วา การที่ผูบริหาร กทม. ชุดแตงตั้งจะซ้ือรถขยะใหมากขึ้น 50 คันนั้น เปนการแกปญหาที่
ปลายเหตุโดยมิไดวิจัยขอมูลของความสกปรกวาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และควรใชวิธีใดในการแกไข 
การซื้อรถขยะเพิ่มในขณะนี้อาจทําใหประชาชนมองไปในรูปที่วามีเจตนาไมบริสุทธิ์ เพราะปญหา
รีบดวนที่ควรจะปฏิบัติในขณะนี้ คือ “ทําใหประชาชนเขาใจวิธีการใชสิทธิในการเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นใน
วันอาทิตยที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 นี้มากกวา”2  นอกจากนั้นขาราชการ กทม. บางคนไดระบุวา 
นายสาย หุตะเจริญ กระทําผิดระเบียบในการพิจารณาบําเหน็จขาราชการ กทม. ที่มีความสนิทสนม
กับนายสาย หุตะเจริญ คนละ 3 ขั้น จํานวน 17 คน โดยไมผานการอนุมัติของคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร เชน นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ และนายดุสิต ธรรมรักษ เปนตน แต
คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันท ปลัดกรุงเทพมหานคร ไดชี้แจงวา “การพิจารณาเงินเดือนเปน
ความลับ และเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยไมตองผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับขาราชการตั้งแตชั้นเอกลงไป เวนแตขาราชการ
ชั้นพิเศษจะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และผูที่ได 3 ขั้นนั้นก็เปนผูที่ได 2 ขั้นอยูแลว”3  

                                          
1
จะขุดลอกก็ตองมีพิธี.  (2518, 3 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

2
ผูสมัคร กทม. ทักทวงซื้อรถขยะ  งานรีบดวน คือ ชวนคนเลือกตั้ง.  (2518, 31 กรกฎาคม).  

ไทยรัฐ.  หนา 3. 
3
อดีตผูวาฯ  กทม. ‘สาย’ ทิ้งทวน ปูนบําเหน็จลูกทานฯ 3 ขั้น 17 คน.  (2518, 15 สิงหาคม).  

ไทยรัฐ.  หนา 3.  
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 นับตั้งแตมีการจัดตั้งองคกรการปกครองทองถิ่นกรุงเทพมหานครหรือ กทม. ในวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2515 จนกระทั่งมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกในวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2518  กทม. มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแตงตั้ง 4 คน ซึ่งมีแนวทาง
การบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยผานมาทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และใน
ระหวาง พ.ศ. 2517 – 2519 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะตองปฏิบัติงานตามแผนมหาดไทย พ.ศ. 
2517 – 2519  ดวย  เชน  ใน พ.ศ. 2517  การดําเนินงานในเขตคลองสานมีการปรับปรุงทอและผิวจราจรให
ใหญกวาเดิม จํานวน 2 ถนน   พ.ศ. 2518 ปรับปรุงทอและผิวจราจร 1 ถนน  พ.ศ. 2519 ปรับปรุงทอและผิว
จราจรอีก 1 ถนน และใหทําความสะอาดทอระบายน้ําปละ 2 ครั้ง เปนตน  นอกจากนั้นใหปลูกตนไมเพ่ิมเติม
ปละ 8,000 ตน นอกเหนือจากที่สงเสริมใหประชาชนปลูก1  ซึ่งในระยะเวลา 3 ปนี้ กทม.ไดรับ
งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเปนจํานวนถึง  2,933,549,752.50 บาท2  แตการปฏิบัติงานไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีทั้งการขับไลรัฐบาล  
รัฐบาลขอลาออกเองเพราะไมสามารถบริหารงานใหราบรื่นได และรัฐบาลไมไดรับความไววางใจจาก
รัฐสภาทําใหตองมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม จึงทําใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 1 – 4  มี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงคนละไมถึง 1 ป เพราะตองพนตําแหนงตามอายุของรัฐบาล  สงผลให
การทํางานไมตอเน่ืองและไมสามารถปฏิบัติตามแผนมหาดไทย พ.ศ. 2517 – 2519 ไดอยาง
ครบถวน เชน ไมสามารถปลูกตนไมเพ่ิมเติมไดตามที่กําหนด  นอกจากนั้นการที่ กทม. มี
งบประมาณไม เ พียงพอทําใหการแกไขปญหาไม เปนไปตามนโยบายของผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดประกาศไว เชน ไมสามารถสรางโรงกําจัดน้ําเสียที่ปลายคลองชองนนทรีได
ทั้งๆ ที่โครงการไดรับอนุมัติใหกอสรางแลว  ประกอบกับเจาหนาที่ในการควบคุมดูแลใหประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายมีไมเพียงพอ  การลงโทษปรับสําหรับผูที่ทําลายสิ่งแวดลอมก็นอยเกินไป  ดวย
สาเหตุดังกลาวมาแลวจึงทําใหการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม.ไมสามารถกระทําไดอยาง
เต็มที่และกอใหเกิดปญหาสะสมมากยิ่งขึ้น     

    
                                     

                                          
1
สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย.  (2518).  แผนมหาดไทย พ.ศ.2517 - 2519.  หนา 48 - 52 

2
แหลงเดิม.  หนา 69.         



บทที่ 3 
บทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ  กทม. (พ.ศ. 2518 - 2528) 
           

 การเกิดวิกฤตการณสิ่งแวดลอมไดทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสงผลกระทบตอคนทั้ง
โลก นานาประเทศจึงพยายามหาวิธีแกไขปญหาเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เชน องคการ
สหประชาชาติไดรวมมือกับรัฐบาลสวีเดนจัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษยที่กรุงสตอกโฮลม 
ประเทศสวีเดน ในระหวางวันที่ 5 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีผูเขารวมประชุม 1,200 คน จาก 
113 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและมีผูสังเกตการณ 1,500 คนจากทั่วโลก ผลการประชุมครั้งน้ีทํา
ใหมีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติขึ้น1 สําหรับประเทศไทยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
นายกรัฐมนตรี  ไดรับสนองพระราชโองการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2518 ซึ่งกําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติขึ้น โดยมีเหตุผล คือ 
การขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากรและการหลั่งไหลจากชนบทเขาสูเมืองใหญๆ ทําใหเกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน ดินเสีย น้ําเนา อากาศเปนพิษ ปาไมและตนน้ํา
ลําธารถูกทําลาย  การนําเทคโนโลยีมาใชโดยไมคํานึงถึงผลสะทอนที่ตามมาไดทําใหปาไม แรธาตุ 
เชื้อเพลิงหมดสิ้นไปโดยเร็ว2 เชน การใชเลื่อยไฟฟายอมตัดตนไมไดเร็วกวาการใชขวานหลายเทา 
หรือการใชเรือที่มีเรดาหชวยคนหาแหลงที่มีปลาชุมชุมยอมจับปลาไดมากกวาเรือหาปลาธรรมดา 
เปนตน ดังน้ันปญหาสิ่งแวดลอมจึงเกิดจากการกระทําของมนุษยเพ่ือสนองตอบความสะดวกสบาย
ในชีวิต  และความกาวหนาทางวิทยาการทําใหสามารถนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชไดอยาง
สะดวก  แตกระบวนการผลิตทําใหเกิดของเสียออกไปสูสิ่งแวดลอมที่มีผลตอมนุษยทั้งโลก 
นอกจากนั้นการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงสินคาไปสูผูบริโภคก็ทําใหเกิดกาซพิษเพราะการ
สันดาปที่ไมสมบูรณของเครื่องยนต เชน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ไฮโดรคารบอน 
ซัลเฟอรไดออกไซด และฝุนละออง เปนตน3  กาซคารบอนไดออกไซดมีคุณสมบัติกั้นความรอนจาก
ผิวโลกไมใหผานกลับออกไป จึงทําใหอุณหภูมิของโลกรอนขึ้น เรียกวา ภาวะเรือนกระจก (Green 
House Effect) ซึ่งเปนเหตุใหน้ําแข็งที่ขั้วโลกละลาย น้ําทะเลสูงขึ้น ระบบนิเวศมีปญหา และเกิดการ
พังทลายของแนวชายฝงโดยเฉพาะวันที่มีพายุแรง ทําใหน้ําเค็มเขาสูแผนดินและเกิดปญหาเรื่องนํ้า
ด่ืม น้ําใช ความแหงแลงจะทวีความรุนแรงขึ้น  สวนกาซคารบอนมอนอกไซดก็สามารถรวมตัวกับ

                                          
1
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518.  (2518, 19 กุมภาพันธ).  

ราชกจิจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.   เลม 92  ตอนที่ 40.  หนา  40  -- 41. 
2
แหลงเดิม.  หนา 47. 

3
สุพัฒน หวังวงศวัฒนา.  (2539).  ปญหามลพิษทางอากาศจากการคมนาคมขนสง. ใน  

สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2538.  หนา 229.  
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ฮีโมโกลบินในเลือดไดเร็วกวาออกซิเจน 200 - 250 เทา เกิดเปนคารบอกซีโฮโมโกลบิน ทําใหปวด
ศีรษะ คลื่นเหียนอาเจียน ชัก และอาจตายได  สําหรับกาซซัลเฟอรไดออกไซด เม่ือรวมตัวกับไอน้ํา
ในบรรยากาศจะเกิดกรดซัลฟูริค ซึ่งเปนอันตรายตอเน้ือเยื่อของปอดและมีผลใหโลหะผุกรอนเร็ว1  
ปญหาสิ่งแวดลอมจึงไมใชปญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งแตเปนปญหาของทุกประเทศที่ตอง
รวมกันปองกันและแกไขใหดีขึ้น เพราะปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศใดประเทศหนึ่งเปนวัฏจักรที่
สงผลกระทบไปยังประเทศอ่ืนได  ดังน้ันผูวาราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 5 คน (พ.ศ. 2518 – 
2528) จึงมีภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518  
และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524)  ที่มีวัตถุประสงคในการปรับปรุงและ
พัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมของ กทม. ไดแก แผนควบคุมอากาศเปนพิษและเสียงรบกวน แผนปองกัน
และกําจัดน้ําเสีย แผนเก็บขนขยะมูลฝอย แผนปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และแผนอนุรักษสิ่งที่มี
คุณคาทางประวัติศาสตรและรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง2 รวมทั้งแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525 - 2529) ที่มีวัตถุประสงคดําเนินงานตอเน่ืองจากแผนที่ 1 
โดยเฉพาะปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชากรใน กทม. เชน ปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมในเขต กทม. ใหถูกสุขลักษณะ  ควบคุมและแกไขภาวะมลพิษทางอากาศและ
เสียง  ลดอัตราการเจ็บปวยและตายจากโรคระบบทางเดินอาหาร และใหประชากรในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นนอกมีน้ําสะอาดใชบริโภค3  ดังน้ัน กทม. จึงตองใหความสนใจตอปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบไปทั่วโลก และตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน  พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518  และพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 เปนตน 

 
บทบาทของนายธรรมนูญ เทียนเงิน (13 ส.ค. 2518 – 29 เม.ย. 2520 )    
 นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกในวันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 25184   หลังจากที่ไดรับการแตงตั้งไดแถลงนโยบายวา  “จะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ     
กทม. ในเรื่องขยะมูลฝอย การปองกันนํ้าทวม และการสรางสวนสาธารณะเพิ่ม”5 ดังตอไปน้ี 

                                          
1กนก จันทรทอง.  (2538).  ส่ิงแวดลอมศึกษา : ความรูเรื่องส่ิงแวดลอม.  หนา 52 - 53.  
2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2520).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ.2520 - 2524).  หนา 207. 
3
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2525).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 

 (พ.ศ.2525 - 2529).  หนา 1131. 
4
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แนะนํากรุงเทพมหานคร 2540.  หนา 27. 

   
5
สละตําแหนงเลขาธิการพรรค ‘ธรรมนูญ’ จะทุมเวลาให กทม.  (2518, 13 สิงหาคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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 1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  การแกไขปญหาดานขยะมูลฝอยเปนหนาที่แรกของนายธรรมนูญ เทียนเงิน  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง  เพราะเจาหนาที่ขนขยะของ กทม. ไดหยุดงานประทวงใน
วันที่ 18 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2518  เพราะตองการไดเงินเดือนเพ่ิมเน่ืองจากภาวะคาครองชีพสูง แต 
กทม. ไมอนุมัติเพราะเปนอัตราที่สูงกวาระเบียบของกระทรวงการคลัง ทําใหตลาดใหญๆ ใน กทม. 
โดยเฉพาะตลาดปากคลองตลาด ตลาดวงเวียนใหญ ตลาดบางลําพู และตลาดเกาเยาวราช เปนตน  
มีขยะตกคางและสงกลิ่นเหม็นคลุง  บางแหงยังมีขยะลนออกมาที่ถนนทําใหกีดขวางการจราจร1   
นายบุญเทง ทองสวัสดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงอนุมัติใหวาจางบริษัทเอกชนมาขน
ขยะแทนเพื่อไมใหประชาชนไดรับความเดือดรอน2 และไดรับความรวมมือจากนักเรียนของโรงเรียน
ตางๆ รวมทั้งประชาชนมาชวยกันเก็บขยะตามตลาดสด ทางเทา และสถานที่ตางๆ  จนทําใหปญหา
ในเรื่องขยะมูลฝอยลนกรุงเทพฯ หมดไปในที่สุด3  
  นอกจากรณรงคในการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือให กทม. สะอาดแลว นายธรรมนูญ 
เทียนเงิน ยังตองการกําจัดพาหะที่นําเชื้อโรคมาสูมนุษยซึ่งมักจะอาศัยอยูตามกองขยะมูลฝอยที่ตลาด 
หรือชุมชนตางๆ เชน  หนู แมลงสาบ และแมลงวันใหหมดไป  ดังน้ันในวันที่ 12 - 16 เมษายน พ.ศ. 
2519  จึงประชาสัมพันธใหประชาชนรวมกันกําจัดสัตวดังกลาว  โดยมารับยาเบื่อหนูไดฟรีที่
ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง4  และกําหนดใหวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2519  เปนวันเริ่มตน
รณรงคเพ่ือความสะอาดใน กทม.  โดยมีการประชาสัมพันธโครงการนี้ทั้งทางหนังสือพิมพ วิทยุ และ
โทรทัศน  พรอมทั้งไดขอความรวมมือจากตํารวจนครบาลใหจับกุมและลงโทษผูฝาฝนพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 อยางเครงครัด เชน ผูที่
บวนน้ําลาย น้ําหมาก เสมหะ สั่งนํ้ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถ พ้ืนเรือโดยสาร 
ปรับไมเกิน 100 บาท  สวนหาบเรแผงลอย5 ที่ปลูกสรางยื่นล้ําทางเทาหรือไมยอมขายในจุดที่ กทม. 
กําหนดให 80 จุด  ถูกปรับไมเกิน 200 บาท  และหามรานขายอาหารและเครื่องด่ืมวางขายสินคาบน
ทางเทาในเวลากลางคืน ถาไมปฏิบัติตามเจาหนาที่จะเก็บโตะเกาอ้ีไปไวที่โรงพักและปรับเงินสูงขึ้น
เรื่อยๆ6 การลงโทษปรับเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 เปนตนไป และไดมีการลงโทษปรบั
แผงลอยและรานคาที่ตั้งสินคาล้ําออกมาในที่สาธารณะหลายราย  นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดกลาววา  

                                          
1
คนขยะ ‘สไตรค’ กรุงเทพฯ ‘เนา’.  (2518, 18 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1,16.    

2
ธรรมนูญพบบุญเทง.  (2518, 19 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

3
กทม. หายเนา เก็บขยะตกคางหมดใน 10 วัน.  (2518, 25 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1. 

4
พลเมืองหนูเพ่ิมเปน 4 ลาน กทม. ระดมแจกยาเบื่อสู.  (2519, 9 เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

5
หาบเร หมายถึง ผูที่หาบของไปเรขาย 

  แผงลอย หมายถึง ที่ขายของเคลื่อนที่ไดจัดไวในถนนหรือท่ีสาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือส่ิงของ
อยางอื่น  

6
การรณรงคเรื่องความสะอาด.  (2519, 4 - 10 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ.  1(45) : 1076. 
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“การจัดระเบียบแผงลอยตางๆ ไมใหวางเกะกะบนทางเทานั้น กทม. ไดทําเพื่อประชาชนทุกคนจะได
ใชประโยชนจากที่สาธารณะอยางเทาเทียมกัน  และมีผลทําใหบานเมืองสะอาดเรียบรอยมากขึ้น”1 
เพราะแผงลอยจํานวนมากที่ตั้งอยูบนทางเทาทําใหประชาชนตองลงมาเดินบนถนนซึ่งเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุ  นอกจากนั้นพอคาแมคาบางคนยังทิ้งขยะมูลฝอยลงบนพื้นทําใหทางเดินเทาสกปรก
ดวยคราบน้ํามันหรือเศษอาหาร ทั้งน้ีกอนที่จะมีการลงโทษปรับผูที่ฝาฝนพระราชบัญญัติรั

                                         

กษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503   กทม. ไดตั้งถังขยะไวตามถนนสาย
ตางๆ เปนจํานวนมากเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการหาที่ทิ้งขยะ  รวมทั้งสั่งซ้ือรถขยะที่
ใชไฮโดรลิค 68 คัน รถขยะระบบธรรมดา 55 คัน รถเข็นสําหรับเก็บขยะในตรอก ซอย และ
ดําเนินการขนขยะในเวลากลางคืนเพ่ือปองกันการจราจรติดขัด2  ซึ่งนายธรรมนูญ เทียนเงิน หวังวา
จะไดรับความรวมมือจากชาว กทม. เปนอยางดีในการรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง แต
การลงโทษปรับผูที่ฝาฝนกฎหมายอยางเครงครัดไดทําใหผูคาหาบเรแผงลอยไมพอใจและไปรองทุกข
ที่กระทรวงมหาดไทย  จึงเปนสาเหตุทําให  กทม .  ขัดแยงกับรัฐบาลและรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยที่มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร  ตาม
มาตรา 123  ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 25283   ดังนั้น
อุปสรรคสําคัญที่ทําใหนโยบายดานการรักษาความสะอาดของนายธรรมนูญ เทียนเงิน มีปญหาและ
นําไปสูการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คือ ปญหาจากหาบเรแผงลอยดังกลาว  ดังจะเห็นไดจาก
การใหสัมภาษณของนายธรรมนูญ เทียนเงิน ในสมัยที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี 
วา “ผมหนักใจมาก ไมรูผูใหญทางมหาดไทยเขาจะเอาอยางไรกันแน พอผมกวดขันหาบเรก็มีหนังสือ
มาให กทม. ทบทวนใหม พอปลอยทิ้งไวก็หาวา กทม. ปลอยใหเละเทะ เขาจะตองการใหเละเทะหรือ
ใหเปนระเบียบก็ควรจะสั่งมาใหชัดเจน”4    ความขัดแยงน้ียังคงมีตอมาจนถึงสมัยสภาปฏิรูปราชการ
แผนดินที่มีนายธานินทร กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี  เพราะคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
ฉบับที่ 19  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไดกําหนดใหมีการฟนฟูความสงบและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองใหดีขึ้น5  กทม. จึงดําเนินการใหหาบเรแผงลอยเขาไปขายในพื้นที่ที่จัดให   
และเม่ือถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519  ที่ไดประกาศเตือนไว จึงมีการปรับผูที่ฝาฝน จํานวน 20 
ราย  รายละ 200 บาท แตจับเฉพาะแผงลอยและรานคาที่ตั้งสินคาล้ําออกมาในที่สาธารณะเทานั้น 

 
1
ขจัดแผงลอยออกจากทางเทา รับขวัญปใหมชาวกรุง.  (2519, 2 ธันวาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

2การเก็บขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร.  (2520, 20 - 26 มกราคม).   
สยามจดหมายเหตุ.  2(3) : 64-65.     

3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528.  (2528,  31 สิงหาคม).    

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 115.  หนา  60.
                 

4
ธรรมนูญยัวะคึกฤทธิ์เอาใจหาบเรเพ่ือหาเสียง.  (2519, 2 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

5
คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 19. (2519, 7- 13 ตุลาคม).   

สยามจดหมายเหตุ.  1(41) : 983. 
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ไม ได จับหาบเร 1  แตผู ค าแผงลอยที่ ถูก  กทม .  ลงโทษปรับได เ ดินขบวนไปรองทุกขที่
กระทรวงมหาดไทย  ทางกระทรวงจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อแกไข
ปญหาสถานที่ตั้งในการคาหาบเรแผงลอยของทองที่ตางๆ  รวมทั้งใหผอนผันการขายสินคาของหาบ
เรแผงลอยดวย  จึงขัดแยงกับคําสั่งของนายธรรมนูญ เทียนเงิน ที่ไดประกาศไปแลว  และยังมีคําสั่ง
แตงตั้งนายมงคล สิมะโรจน รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหเปนประธานคณะอนุกรรมการใน
การหาขอมูลจํานวนของหาบเรแผงลอยเพ่ือนําเสนอตอกระทรวงมหาดไทย   ซึ่งทําใหนายแพทย
โอภาส ธรรมวานิช รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับมอบหมายจากนายธรรมนูญ เทียนเงิน 
ใหมีหนาที่รับผิดชอบเรื่องหาบเรแผงลอยกลาววา “รูสึกไมสบายใจที่กระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการ
ขึ้นมาเพื่อพิจารณาแกไขปญหาหาบเรแผงลอยเพราะเทากับไมไวใจการปฏิบัติงานของ กทม. ซึ่ง
ศึกษาปญหานี้มาถึง 9 เดือน”2  

ตอมานายแพทยโอภาส  ธรรมวานิช  และนายสมัคร  สุนทรเวช  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  ไดเขาพบนายธานินทร  กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี เพ่ือชี้แจงนโยบายในการ
รักษาความสะอาดของ กทม. และหาวิธีแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น3  ในที่สุดรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2520 ยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว เพราะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงในการปฏิบัติงาน4  จากนั้น กทม. จึงจับกุมหาบเรแผงลอยที่วางขายตามทางเดินอีกครั้ง 
ทําใหผูคาหาบเรแผงลอยไปชุมนุมกันที่หนาทําเนียบรัฐบาลอีกเพื่อขอเขาพบนายกรัฐมนตรี โดย
รองเรียนวาสถานที่ของ กทม. ที่จัดใหคาขายนั้นไมมีคนเขาไปซื้อ  แตไดรับการชี้แจงวา “รัฐบาลไมมี 
อํานาจเขาไปเกี่ยวของเพราะเปนหนาที่ของ กทม.”5  นอกจากนั้นนายธานินทร กรัยวิเชียร ยังมีคําสั่ง
ใหสืบสวนหาบุคคลที่ยุยงปลุกปนใหบรรดาผูคาหาบเรแผงลอยเดินขบวน เพ่ือนํามาดําเนินคดีตาม
กฎหมายตามคํารองขอของนายแพทยโอภาส ธรรมวานิช อีกดวย 

แมวาความขัดแยงของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลจะสิ้นสุดแลว แตความขัดแยงระหว

                                         

าง
ฝายบริหารใน กทม. ยังไมสิ้นสุด นายธรรมนูญ เทียนเงิน กลาววา “จะดําเนินการกับหาบเรแผงลอย
อยางจริงจังตั้งแตวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2520 เปนตนไป  เพราะหาบเรแผงลอยเปนหนาที่และนโยบาย
ของ กทม. และสําหรับคณะกรรมการชุดที่นายมงคล สิมะโรจน เปนประธานตามคําสั่งของ

 
1
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กระทรวงมหาดไทยนั้นขัดกับนโยบายของ กทม.1  ดังนั้นในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2519 นาย
ธรรมนูญ เทียนเงิน จึงมีคําสั่งถอนอํานาจนายมงคล สิมะโรจน รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยใหเหตุผลวาเพื่อความเหมาะสมและคลองตัวในการปฏิบัติงาน2  และเปนสาเหตุสําคัญของความ
ขัดแยงในคณะผูบริหาร กทม. รวมทั้งไดลุกลามไปยังฝายนิติบัญญัติเพราะสมาชิกสภา กทม. สวน
หน่ึงคัดคานคําสั่งของนายธรรมนูญ เทียนเงิน ในการถอนอํานาจของนายมงคล สิมะโรจน สาเหตุนี้
ทําใหฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง  วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520 
นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี  จึงใชอํานาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ . 2519  มีคําสั่งใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานครพนจากตํ าแหน ง   พรอมกับยุบสภา  กทม .  และให รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูที่เห็นสมควรเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 1 คน รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
จํานวนไมเกิน 45 คน โดยเร็ว3       
 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 
 ในการปองกันน้ําทวม กทม. นั้น  กทม. มีโครงการกูเงินจากธนาคารโลกจํานวน 2,000 
ลานบาท เพ่ือสรางระบบทอระบายน้ําที่ถนนรัชดาภิเษก4  แตยังไมทันที่จะดําเนินการดังกลาว ไดเกิด
พายุฝนพัดกระหน่ําอยางหนักในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2518  สงผลใหเกิดน้ําทวมในตรอก ซอย 
รวมทั้งถนนหลายสาย ทําใหรถติดมากและ กทม. กลายเปนเมืองอัมพาตไปเกือบคอนเมือง5 แมวาจะ
พยายามปองกันดวยการใชกระสอบทรายกั้นน้ําถึง 300 จุด และตั้งเครื่องสูบนํ้าอีก 100 เครื่องก็ตาม6  
จึงทําให กทม. ตองสั่งปดโรงเรียนกวา 20 แหง รวมทั้งสถานีตํารวจตองยายไปอยูหองแถวเพื่อให
บริการประชาชน7 การที่น้ําทวม กทม. อยางหนัก ทําใหนายธรรมนูญ เทียนเงิน ที่อยูระหวางไปดู
งานที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ไดถูกเรียกตัวกลับเพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม8  ซึ่งนายธรรมนูญ 

                                          
1
ธรรมนูญประกาศตัดเชือกมหาดไทย – ทายุบ กทม.  (2519, 31 ธันวาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1, 14. 

2
ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร.  (2520, 20 - 26 มกราคม).  สยามจดหมายเหตุ.  2(3) : 61. 

  
3
บันทึกการประชมุสภาปฏิรปูการปกครองแผนดิน ครั้งที่ 1/2520 (สมัยสามัญ).  (2520, 20 พฤษภาคม).    

ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.  เลม 94 ตอนที่ 46.  หนา 2286-2287.  
4
กทม. จะกูเงินแบงคโลก 2 พันลาน รัฐบาลไมรับรองจะกูจากออมสิน.  (2518, 28 สิงหาคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 3.   
5
ฝนกระหน่ํากรุงเทพฯ 4 ชั่วโมงน้ําทวม จราจรติดขัด.  (2518, 11 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1,14. 

6
น้ําเริ่มทวมกรุงเทพฯ ถึงเดือนหนา.  (2518, 13 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

7
กรุงเทพฯ วิกฤต อัมพาตทั้งเมือง ปด ร.ร. ยายโรงพักหนีน้ําอลหมาน.  (2518, 28 ตุลาคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 1. 
8
เรียกธรรมนูญกลับจากมอสโควดวน น้ําเนาทะลักลงคลองประปา.  (2518, 31 ตุลาคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 1, 16. 
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เทียนเงิน ไดกลาววา “จะซอมถนนใหญๆ ที่เสียหายเปนหลุมเปนบอใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 14 วัน 
หลังจากน้ําลด และขอรองใหประชาชนอดทนเรื่องฝุนละออง เพราะไดนํารถสําหรับราดน้ําปองกันฝุน
ไปดูดน้ําเนาจากสถานที่ตางๆ แลว”1  นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใน
ขณะน้ันไดกลาววา “การปองกันภาวะน้ําทวมใน กทม. ตองใชเงินถึง 10,000 ลานบาท ในการสราง
เขื่อนกั้นน้ํารอบ กทม. ตั้งแตนนทบุรีถึงสําโรง จึงขอความเห็นใจจากประชาชนดวย”2  ดังน้ันในการ
ปองกันน้ําทวมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในปตอไป  และเพื่อความสะดวกตอการสัญจรไปมาและระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็วในเวลาฝนตกหนัก  ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2519  นายธรรมนูญ เทียนเงิน จึง
ดําเนินการใหเรือที่จอดตามคลองใหญๆ ใน กทม. เชน คลองหลอด (คลองคูเมืองเดิม) คลองบางลําพู 
คลองผดุงกรุงเกษม และคลองมหานาค เปนตน เคลื่อนยายออกไปใหหมดเพื่อปรับปรุงลอกคลอง
เหลานั้นใหสะอาด โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25193   
 3.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
 มลพิษทางอากาศและเสียงเปนปญหาที่พบไดตามเมืองใหญๆ โดยทั่วไป การแกไขปญหา
เร่ืองน้ีนั้น  กทม. ไดออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานครใหโรงภาพยนตรทุกแหงสรางหองสูบบุหร่ี
สําหรับบุคคลที่มีความประสงคจะสูบบุหร่ีเพ่ือไมใหควันบุหร่ีเปนอันตรายตอบุคคลอื่น ถาผูใดฝาฝน
จะปรับเปนจํานวนเงิน  5,000 บาท ถาบุคคลใดสูบบุหร่ีในโรงภาพยนตร บนรถประจําทาง หรือรถ
บัสปรับอากาศจะถูกปรับ 1,000 บาท4   เพื่อให กทม. เปนเมืองที่สะอาดปราศจากควันพิษและเสียง
รบกวน ซึ่งเปนการขยายกฎหมายใหกวางขวางกวาในสมัยของนายชํานาญ ยุวบูรณ ที่ริเริ่มมี
มาตรการลงโทษบุคคลที่สูบบุหร่ีในโรงภาพยนตร  เนื่องจากควันบุหร่ีเปนอันตรายตอผูอ่ืนที่อยูใน
บริเวณใกลเคียงดวยเพราะในบุหร่ีมีสารพิษหลายชนิด เชน นิโคติน คารบอนมอนอกไซด และ
ไซยาไนด เปนตน5  ซึ่งกอใหเกิดความระคายเคืองและเปนอันตรายตอรางกาย นอกจากนั้นยังสั่งให
กวดขันรถจักรยานยนตที่สงเสียงดังรบกวนบุคคลอื่นๆ โดยปรับรายละ 200 บาท6  เพราะจาก
ผลการวิจัยระดับเสียงอึกทึกบนทองถนนใน กทม. พบวาสวนใหญเกินกวามาตรฐานสากลที่กําหนด
ไว คือ 70 เดซิเบล  เสียงอึกทึกนั้นมาจากเสียงแตรรถ เสียงเบรก เสียงเครื่องยนตโดยเฉพาะรถที่
ถูกดัดแปลงทอไอเสีย  เสียงเหลานี้ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ไดแก สมรรถภาพการไดยินเสื่อมลง 

                                          
1
ขอรองคนกรุง สูดฝุนตออีกพัก.  (2518, 21 พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

2
‘สมัคร’ วาตองใชหมื่นลาน น้ําจะไมทวมกรุงเทพฯ.  (2519, 17 กันยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 1.  

3
การเคลื่อนยายเรือท่ีจอดตามลําคลองตางๆ ในกรุงเทพฯ.  (2519, 9 - 15 ธันวาคม).   

สยามจดหมายเหตุ.  1(50) : 1202. 
4
สูบบุหรี่ในโรงหนังปรับ 1 พัน.  (2519, 16 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1, 2. 

5
พบคนไทยสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น 50%.  (2521, 12 กนัยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.   

6
รถเครื่องสงเสียงดัง     กทม. ส่ังปรับ 200 บาท.  (2519, 5 พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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หูอ้ือ ความดันโลหิตสูง หงุดหงิด ปวดศีรษะคลื่นไส วิงเวียน และประสิทธิภาพการทํางานลดลง1  ผู
ที่ไดรับผลกระทบเรื่องน้ีมีทั้งประชาชนที่เดินสัญจรไปมาบนทางเทา ตํารวจจราจร  และผูใช
ยานพาหนะอื่นๆ  เชน สามลอเครื่อง รถจักรยานยนต เปนตน  
 4.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเสนอขออนุมัติงบประมาณจํานวน 90 ลานบาทจาก
กระทรวงมหาดไทยในการสรางสวนสาธารณะแหงใหม  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว
พระราชทานที่ดินจํานวน 100 ไร พรอมกับพระราชทานชื่อวา ”สวนจตุจักร” โดยเริ่มดําเนินการ
กอสรางในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (การรถไฟแหงประเทศไทยทูลเกลาฯ ถวายที่ดินเน่ืองใน
วาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ) และปรับปรุง ขุดลอกสระน้ํา
ในสวนลุมพินีเพ่ือใหน้ํามีการถายเทจะไดไมเกิดภาวะน้ําเนา2  รวมทั้งไดสํารวจสถานที่เพ่ือสราง
สวนหยอมเพ่ิมอีก 36 แหง ทั้งในเขต กทม. และธนบุรี3 ตามนโยบายที่ไดแถลงไวกับประชาชน 
เพราะตนไมตางๆ ในสวนสาธารณะนอกจากจะใหความรมรื่นสวยงามแลวยังมีประโยชนอ่ืนๆ อีก
มาก เชน ชวยใหอากาศบริสุทธดวยการดูดกาซคารบอนไดออกไซดจากลมหายใจออกของมนุษย 
จากโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลตางๆ เพ่ือนําไปใชสังเคราะหแสงและคายกาซออกซิเจนที่
มนุษยใชในการหายใจออกมา นอกจากนั้นชวยลดมลภาวะของเสียง กรองฝุนละอองในอากาศ  ลด
อุณหภูมิที่พ้ืนผิวถนนซึ่งทําใหคนเดินเทาและบุคคลที่ขับรถผานไปมารูสึกเย็นสบายมากขึ้น4 
  

นายธรรมนูญ เทียนเงิน เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง  
และใชพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 
และคําสั่งคณะปฏิรูปราชการแผนดิน ฉบับที่ 19 เปนเคร่ืองมือในการบริหารงานเพื่อทําให กทม.
สะอาดเรียบรอยและเปนที่เชิดหนาชูตาของประเทศ แตการลงโทษปรับผูที่ฝาฝนกฎหมายอยาง
เคร งครัด  รวมทั้ งอาจจะมีสาเหตุ อ่ืนๆ  ดวย  ที่ทํ า ให  กทม .  ขัดแยงกับ รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย และที่สําคัญ คือ เกิดความขัดแยงอยางรุนแรงภายในคณะผูบริหารของ กทม.  
จนไดรับคําสั่งใหพนจากตําแหนงกอนหมดวาระการทํางาน 
 ในดานการแกไขปญหาน้ําทวมใน กทม. นั้น นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดถูกหนังสือพิมพ
ไทยรัฐวิจารณวา “สาเหตุที่น้ําทวมถนนสายตางๆ มากมายครั้งนี้ เพราะคณะผูบริหาร กทม. ไมได
วางแผนการปองกันลวงหนาอยางรอบคอบ5 และ “นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดใชเวลาสนุกสนานกับ

                                          
1
พบเสียงอึกทึกอันตรายตอสุขภาพ ใหออก กม. คุมรานขายเครื่องเสียง.  (2520, 29 มิถุนายน).  

ไทยรัฐ.  หนา 3.  
2
กรุงเทพมหานคร.  (2521).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2521.  หนา 39. 

3
สรางสวนหยอมทั่วกรุงอีก 36 แหง.  (2519, 23 กุมภาพันธ).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

4
กรุงเทพมหานคร.  (2527).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527.    หนา 58. 

5
น้ํา กท. เริ่มลด ยังทวมอยู 5 แหง.  (2518, 27 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1. 
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การแสดงรอบกองไฟกับลูกเสือชาวบานมากกวาสนใจความเดือดรอนของประชาชน ดังน้ันจึงสมควร
ลาออกเพื่อเปดทางใหคนอ่ืนทํางานแทน”1 ภาวะน้ําทวมซึ่งตอมาไดกลายเปนภาวะน้ําเนานั้นได
กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและสภาพจิตใจของประชาชนอยางยิ่ง เพราะถนนหนทางชํารุด
ทําใหการจราจรติดขัด โรงเรียนถูกสั่งปด ประชาชนถูกไฟดูด    หรือเจ็บปวยจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
น้ําทวม เชน น้ํากัดเทา โรคฉี่หนู เปนตน  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไดประเมินความเสียหายจากสภาวะน้ําทวมในพ.ศ. 2518  เปนจํานวนมูลคากวา  
1,000  ลานบาท2   
 การสรางสวนจตุจักรซึ่งเปนสวนสาธารณะแหงใหม และการขุดลอกสระน้ําในสวนลุมพินีให
ลึกขึ้นเพ่ือถายเทไมใหเปนนํ้าเนา อีกทั้งมีการปลูกตนไมใหรมร่ืนสวยงามนั้น ลวนเปนประโยชนแก
ชาว กทม. ในการมีสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหอากาศบริสุทธิ์เพ่ือชวยผอนคลายความเครียดใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 
บทบาทของนายชลอ ธรรมศิริ   ( 2 พ.ค. 2520  –  14  พ.ค. 2522 )  
         นายชลอ ธรรมศิริ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแทนนายธรรมนูญ เทียนเงิน ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 25203  นาย
ชลอ  ธรรมศิริ  และคณะได เข ารับนโยบายจากนายสมัคร  สุนทรเวช   รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย ในการปรับปรุงถนน ตรอก และซอยตางๆ ประมาณ 1,000 ซอย ใหมีสภาพดี 
ปองกันการเกิดภาวะน้ําทวม และใชหลักเมตตาธรรมกับพอคาแมคาหาบเรแผงลอย4  ทั้งน้ีมี
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 1 (พ.ศ.2520 - 2524) เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  1.   ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 จากหลักการและเหตุผลของโครงการปรับปรุงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต กทม.  ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ที่ระบุวา  “ กทม. มีปญหาเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอยเพราะขยะที่เก็บขนได
ในแตละวันมีปริมาณเพียงรอยละ 60 ของจํานวนขยะที่มีในชุมชนจึงทําใหมีขยะตกคางมาก จากสาเหตุ
สําคัญ 2 ประการ คือ รถเก็บขยะที่มีอยูสวนใหญมีสภาพเกาชํารุดตองสงเขาซอมเปนประจํา และมีรถเก็บ

                                          
1
ฝนตกน้ําทวมกรุง.  (2519, 7 กนัยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2535 - 2539).  หนา 40. 
3
คําส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ 230/2520 เรื่อง แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร.  (2520, 5 - 11 พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ.  2(18) : 482.   
4
ผูวากทม. นํา 4 รองฯ รายงานตัวแลว.  (2520, 3 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1.  
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ขนขยะไมเพียงพอ 1  ดังน้ันนายชลอ ธรรมศิริ  จึงเสนอโครงการซื้อรถขนขยะใหมเพ่ิมเติม และคาดวาเม่ือ
สิ้นสุดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  จะทําให กทม. สามารถเก็บขยะไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 60 เปน
รอยละ 702  
 นายชลอ ธรรมศิริ ไดมีคําสั่งใหหัวหนาเขตตางๆ ตั้งกรรมการรักษาความสะอาดในทองถิ่น
เพ่ือดูแลหาบเรแผงลอย โดยขอความรวมมือจากประชาชนเขตละ 50 - 100 คน  และดูแลเปนพิเศษ
ที่บริเวณประตูน้ําและสะพานควายซึ่งเปนแหลงชุมชน3 พรอมทั้งเสนอเรื่องขออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยในการขอรับมอบโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย ทั้ง 4 โรง จากบริษัท จอหนทอมสันดีไซน
แอนดคอนเทรดดิ้งดิวิชั่น จํากัด  ที่เปนเรื่องยืดเยื้อกันมาตั้งแตสมัยของนายชํานาญ ยุวบูรณ ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครคนแรก  โดยรับมอบโรงงานกําจัดมูลฝอยที่หนองแขมและโรงงานกําจัดมูลฝอย
ที่รามอินทราในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2520  และรับมอบโรงงานกําจัดขยะที่ซอยออนนุชอีก  2  โรง ในวันที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ. 25214  เพ่ือดําเนินการใหมีขยะตกคางใน กทม. นอยลง  นอกจากนั้นเตาเผาขยะของ
โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยที่ดินแดงชํารุดจึงทําใหมีขยะกองทับถมที่บริเวณโรงงานดังกลาวถึง 
198,070 ลบม. ซึ่งกองขยะดังกลาวสงกลิ่นเหม็นตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาฝนตก เพราะน้ําที่ไหล
ออกมาจากกองขยะไดไหลไปสูบริเวณชุมชนและสรางความเดือดรอนแกผูที่อยูอาศัยในบริเวณนั้น
เปนอยางยิ่ง  อีกทั้งยังเปนบริเวณที่มีชาวตางประเทศผานไปมาอยูเสมอ   ทําใหพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  มอบหมายให กทม. ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเหลานี้5  ใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520   กทม. จึงเริ่มขนขยะไปถมสถานที่ตางๆ ตามที่หนวยราชการ
ตางๆ ขอมา  เชน  การเคหะแหงชาติที่ทาทราย  คณะทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ
สัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โรงเรียนประชาราษฎร สลัมดินแดง และศูนยวิจัยกรม
สรรพาวุธ เปนตน6  เม่ือขนขยะหมดแลว  กทม. มีโครงการใชพ้ืนที่นี้ทําประโยชนตอไป (บริเวณ
แฟลตดินแดงในปจจุบัน)  
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลใหใชเงินงบประมาณของ กทม. ใน
การจัดตั้งสํานักตํารวจเทศกิจ เพ่ือใหมีหนาที่รักษาความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอยใน
เขต กทม. ทั้งน้ีสายการบังคับบัญชาตํารวจเทศกิจจะเปนกรมตํารวจ แตการสั่งงานจะเปนหนาที่ของ

                                          
1
สํานักโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. (2520).  โครงการปรับปรุงการเก็บขยะมูลฝอยในเขต

กรุงเทพมหานคร ใน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524).  หนา 226 
2
สํานักโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. (2520).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2520 - 2524). หนา 230. 
3
ปญหาความสะอาดใน กทม.  (2520, 17 - 23 มิถุนายน).  สยามจดหมายเหตุ.   2(25) : 674. 

4
กรุงเทพมหานคร.  (2522).  ที่ระลึกวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค. 2522.  หนา 25-26.  

5
ส่ังรื้อภูเขาขยะดินแดง กทม. เกิดขายหนาฝรั่ง.  (2520, 27 ตลุาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

6
กรุงเทพมหานคร.  (2522).  ที่ระลึกวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค. 2522.  หนา 23. 
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หัวหนาเขต1  พลตํารวจตรีมานะ วงศสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักตํารวจเทศกิจคนแรก ไดกลาววา 
“ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับวาเปนประเทศที่สกปรกเปนอันดับตนๆ ของโลก เพราะคนไทยไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด เชน ถมถุยนํ้าลาย เสมหะ น้ําหมาก สั่งนํ้ามูก เทขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงบนถนน แมน้ําลําคลองหรือที่สาธารณะอื่นๆ รวมทั้งการขายของในสถานที่
หามขาย จึงตองมีโทษปรับ”2  ดังน้ันจึงขอความรวมมือจากประชาชนทุกคนในการฟนฟูเร่ืองความ
สะอาดเรียบรอยของประเทศไทยเพื่อแกไขภาพลักษณที่ไมดีในสายตาของชาวโลกดวย 
 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 

นายชลอ ธรรมศิริ  ไดสานตอโครงการขุดลอกคูคลองตางๆ ของนายธรรมนูญ เทียนเงิน   
เพ่ือขุดลอกคลองที่ตื้นเขินจากขยะมูลฝอยใหระบายน้ําไดสะดวก  ซึ่งแกไขปญหาไดทั้งน้ําเนาเสีย
และน้ําทวม  จึงไดประกาศหามจอดเรือในคลองชั้นในที่มีความสําคัญในการระบายน้ํา เชน คลอง
หลอด (คลองคูเมืองเดิม)  คลองบางลําพู  คลองโองอาง  คลองผดุงกรุงเกษม   และคลองมหานาค 
เปนตน  รวมทั้งไดขอความรวมมือจากประชาชนไมใหทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในคูคลอง
เพราะจะทําใหเกิดความสกปรกซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน3   อยางไรก็ตาม
แมวาไดพยายามปองกันนํ้าทวมอยางเต็มที่แลวก็ตาม แตเม่ือฝนตกหนักในวันที่ 4 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 
2520  กทม. ก็ประสบภาวะน้ําทวม  ทําใหการจราจรติดขัดและถนนไดรับความเสียหายมาก4  
สาเหตุประการหนึ่งที่ถูกสื่อมวลชนหนังสือพิมพไทยรัฐนํามาวิพากษวิจารณคือ “ความบกพรองใน
การทํางานของเจาหนาที่คุมเคร่ืองสูบนํ้าบางจุดที่ไมมาทํางานพรอมกันทั้ง 2 คนในเวลาฝนตกหนัก 
จึงไมมีคนชวยนําขยะที่ติดหัวสูบนํ้าออกทําใหการระบายน้ําติดขัด”5  ดังนั้น กทม. จึงเตรียมปองกัน
ภาวะน้ําทวมอยางเต็มที่ที่อาจจะเกิดขึ้นในปตอไป  ดวยการเตรียมลางทอระบายน้ําตามตรอกและ
ซอยตางๆ  ขุดลอกคลอง สรางสถานีสูบนํ้า  สรางประตูระบายนํ้า  และซื้อเคร่ืองสูบนํ้าเพิ่ม6 ทั้งนี้ 
สภา กทม. ไดอนุมัติงบประมาณในการปองกันและแกไขนํ้าทวม จํานวน 25 ลานบาท7 นายชลอ 
ธรรมศิริ ไดวางแผนปองกันนํ้าทวมอยางเปนขั้นตอนและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน กรม
ชลประทานในการเตรียมรถนาคและเรือนาคเพื่อแกไขภาวะน้ําทวมที่อาจจะเกิดขึ้น8  ไดสูบนํ้าใน
คลองตางๆ ใหมีระดับต่ํากวาตลิ่ง รวมทั้งตั้งเครื่องสูบนํ้าไวตามจุดตางๆ ที่เคยมีปญหานํ้าทวม 

                                          
1
การจัดตั้งเจาหนาที่ตํารวจเทศกิจของกรุงเทพมหานคร.  (2521, 7 - 13 เมษายน).   

สยามจดหมายเหตุ.  3(15) : 401.   
2
ไทยสกปรกอันดับ 3 ของโลก.  (2521, 8 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7. 

3
กรุงเทพมหานคร.  (2522).  ที่ระลึกวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค. 2522.  หนา 27-28. 

4
ฝนตกหนักน้ําทวม กทม. ระลอกสอง.  (2520, 6 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1. 

5
พบเหตุน้ําทวมกรุงเทพฯ คนคุมสูบน้ําแอบทิ้งรม.  (2520, 20 กันยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3, 2. 

6
กรุงเทพมหานคร.  (2521).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2521.  หนา 26.  

7
กทม. ตั้งงบพิเศษ 25 ลาน เตรียมรับมือน้ําทวมเต็มที่.  (2521, 14 กรกฎาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7. 

8
กรมชลฯ รวม กทม. กันน้ําทวม.  (2521, 13 กันยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  
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ประมาณ 200 เครื่อง แตเน่ืองจากไดเกิดอุทกภัยทางภาคอีสานและภาคเหนือ ทําใหน้ําจาก
ภาคเหนือไหลเขาทวมกรุงเทพฯ ในกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 25211  ซึ่งนายชลอ ธรรมศิริ ไดกลาว
วา “เรื่องน้ําทวมนั้นเปนเรื่องหามกันไมไดเพราะฝนตกลงมาก็ตองลงมาที่พ้ืนดิน ขอสําคัญอยูที่วาจะ
ทําอยางไรที่จะทําใหน้ําระบายออกไปอยางรวดเร็วตางหาก”2  และกลาววา “หลังจากน้ําลด จะรีบ
ซอมถนนใหเสร็จภายใน 15 วัน”3   

3.  ดานการปองกันนํ้าเนาเสีย 
ในการแกไขปญหาน้ําเนาเสียน้ัน   นายชลอ ธรรมศิริ ไดมอบหมายใหเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลในแมน้ําลําคลอง โดยใชมาตรการทางกฎหมายแกบุคคลที่อาศัยอยูริมแมน้ําและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ทิ้งของเสียลงในน้ํา4   มีการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินและกําจัดวัชพืชประเภทผักตบชวา 
ทั้งหมด 16 คลอง เชน คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม และคลองบางลําพู เปนตน5  
 4.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
 นายชลอ ธรรมศิริ  ไดขอความรวมมือจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก.  
ไมใหรถประจําทางที่มีควันดําและเสียงดังเกินมาตรฐานวิ่งในทองถนน6  เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ชาว กทม.    
 5.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 

สวนจตุจักรซึ่งเปนสวนสาธารณะขนาดใหญที่สรางในสมัยนายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดแลว
เสร็จในสมัยน้ีและเปดใหประชาชนเขาไปใชไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25227  ไดปรับปรุงสวน
ลุมพินีใหสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูมาพักผอนมากขึ้น เชน เพ่ิมหองสุขา แผงขายหนังสือพิมพ 
โทรศัพทสาธารณะ และหลอดไฟตามถนน  ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย สวนพระนคร สวนสราญรมยให
มีสภาพที่เหมาะสมและรมร่ืน8  รวมทั้งไดปรับปรุงทางเทาตลอดแนวถนนราชดําเนินใหสวยงาม9   
นอกจากนั้นนายชลอ ธรรมศิริ ยังมีแนวคิดในการยายตลาดนัดสนามหลวงไปอยูที่ตลาดมุมเมืองทั้ง 
4 ดาน เพ่ือแกไขปญหาการจราจรและเพื่อปรับปรุงสนามหลวงใหเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ10  
                                          

1
กรมชลฯ รวม กทม. กันน้ําทวม.  (2521, 13 กันยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3.  

2
แหลงเดิม. 

3
ยันซอมถนนเสร็จ 15 วัน.  (2521, 6 ธันวาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7. 

4
น้ําเจาพระยาเนา.  (2519, 22 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

5
กทม. เรงขุดลอกคูคลองทั่วกรุง ขจัดส่ิงเนาเหม็นและกันน้ําทวม.  (2520, 6 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  

หนา 3. 
6
ยันขจัดรถเมลควันดํา ปรับบริการใหดีในเดือน พ.ค. (2521, 21 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

7
กรุงเทพมหานคร.  (2521).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2521.  หนา 39.  

8
แหลงเดิม. หนา 39.  

9
ทําทางเทาใหมสวยงาม.  (2522, 1 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3, 2.                                                               

10
ยายตลาดนัดสนามหลวงไปสี่มุมเมือง.  (2521, 23 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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แตเรื่องนี้ประสบความสําเร็จในสมัยของพลเรือเอก เทียม  มกรานนท ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
คนที่ 8 ที่ยายผูคาจากตลาดนัดสนามหลวงไปที่ตลาดนัดยานพหลโยธินหรือตลาดนัดจตุจักรจนทุก
วันนี้ 
  
 จะเห็นไดวาบทบาทในการแกไขปญหาดานขยะมูลฝอยของนายชลอ ธรรมศิริ ประสบ
ปญหาในเรื่องรถขนขยะมีไมเพียงพอจึงทําใหมีขยะตกคาง ไมไดมาจากความบกพรองในการ
บริหารงานทั้งหมด เพราะ กทม. มีขยะตกคางอยูแลวถึงรอยละ 60 กอนที่จะมารับตําแหนงผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครและอุปสรรคสําคัญตามที่นายชลอ ธรรมศิริ และคณะ กลาวในรายการ
“รายงานตอประชาชน” ทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 วา “มี
เจาหนาที่ในการเก็บขยะ 1,300 คน เจาหนาที่กวาดถนน 400 คน และรถขนขยะเพียง 200 คัน จาก
ที่ตองใชถึง 400 คัน และบางคันก็ชํารุดเสียหายไมสามารถใชงานได ซึ่งไมเพียงพอกับประชากรใน 
กทม.”1  เพราะการแกไขปญหาใหประสบผลสําเร็จน้ันตองมีทั้งเครื่องมือ เครื่องใช และจํานวนคนที่
จะทํางานอยางครบถวน  แตก็ไดพยายามดําเนินการเก็บและกําจัดขยะใน กทม. อยางเต็มที่ แตมี
ปญหาเกิดขึ้นที่เขตบางเขน คือ พลตํารวจตรีสถิต วิริยะศิริ สมาชิกสภา กทม.    ไดตั้งกระทูถามนายชลอ 
ธรรมศิริ วา “ปริมาณขยะที่เขตบางเขนมีวันละ 1,000 ตัน แต กทม. สามารถเก็บขยะไดเพียงวันละ 
300 ตันเทานั้น” ทําใหขยะปริมาณอีก 700 ตัน กลายเปนขยะมูลฝอยตกคางทุกวัน  หลังจากนั้นไดมี
ภาพขยะมูลฝอยตกคางตามสถานที่ตางๆ ของ กทม. ปรากฏในหนาหนังสือพิมพไทยรัฐอีกหลาย
ครั้ง จนทําใหนายชลอ ธรรมศิริ ออกมาชี้แจงวา “ไดรณรงคเรื่องขยะมูลฝอยอยางเต็มที่แลว  ทั้งการ
ใหงบประมาณเพิ่มเติมในการซื้อรถขนขยะและการเพิ่มปริมาณเจาหนาที่ขนขยะ แตอยูที่หัวหนา
เขตซ่ึงเปนผูรับผิดชอบวาจะดําเนินการไดผลเพียงใด”2   การที่กลาววา “เปนความรับผิดชอบของ
หัวหนาเขต”3 นั้น  สะทอนวานายชลอ ธรรมศิริ ไมสามารถกํากับดูแลใหหัวหนาเขตซึ่งเปน
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ใหบริการกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมีขยะตกคางใน
ปริมาณมาก   

ภาวะน้ําทวม กทม. ใน พ.ศ. 2520 เกิดจากความประมาทและความไมรับผิดชอบของ
เจาหนาที่คุมเครื่องสูบนํ้า ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แตสําหรับ
ภาวะน้ําทวมใน พ.ศ. 2521 นั้นเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  ซึ่งนายชลอ ธรรมศิริ ได
พยายามปองกันไมให กทม. ประสบภาวะน้ําทวมอยางดีที่สุดแลวแตไมประสบความสําเร็จ และ
นิตยสารมติชนสุดสัปดาหไดกลาววาภาวะน้ําทวมใน กทม. ครั้งนั้นเปนสาเหตุใหนายชลอ ธรรมศิริ 

                                          
1
ผูวาฯ กทม. ขอความเห็นใจ กําลังไมพอขจัดขยะ.  (2520, 26 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3, 2. 

2
กทม. ซื้อรถขยะเพิ่มเรื่อย ขยะยังเรี่ยราดทั่วเมือง.  (2521, 11 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7. 

3
แหลงเดิม. 
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พนจากตําแหนงผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยถูกยายไปดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห1  นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงแตงตั้งใหนายธํารง  
พัฒนรัฐ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน2  จนกวาจะสรรหาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
คนใหมได  
 การแกไขมลพิษทางอากาศและเสียง  ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520  
- 2524) ที่ไดระบุใหมีการควบคุมอากาศเปนพิษและเสียงรบกวน3  นั้น นายชลอ ธรรมศิริ ไมคอยให
ความสําคัญมากนัก เห็นไดจากเปนการขอความรวมมือจาก ขสมก. เทานั้น  ดังนั้นหากนายชลอ 
ธรรมศิริ ใหความสําคัญและติดตามงานมากกวานี้  คาดวามลภาวะทางอากาศและเสียงจากรถ
ประจําทางของ ขสมก. จะมีปริมาณลดลง เพราะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2525 - 2529) ไดระบุวาการแกปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. ดานการควบคุมอากาศเปนพิษและ
เสียงรบกวนของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524) ยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร คือ  ถนนไมไดสัดสวนกับจํานวนรถยนตทําใหการจราจรแออัด และเครื่องยนตของรถก็
ไมไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี บางครั้งยังมีอายุการใชงานนานเกินควรจึงทําใหเกิด
มลภาวะทางอากาศ เชน มีกาซคารบอนมอนอกไซดเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศ4                                       
 การที่นายชลอ ธรรมศิริ ดําเนินการสรางสวนจตุจักรซึ่งเปนสวนสาธารณะขนาดใหญตอ
จากนายธรรมนูญ เทียนเงิน จนแลวเสร็จ และปรับปรุงสวนลุมพินี สวนธนบุรีรมย สวนพระนคร และ
สวนสราญรมยใหมีสภาพที่เหมาะสมและสวยงามขึ้น รวมทั้งมีแนวคิดในการปรับปรุงตลาดนัด
สนามหลวงใหเปนสวนสาธารณะขนาดใหญนั้นทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และรักษาความ
สมดุลทางโครงสรางของสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับเมืองอีกดวย5

 
บทบาทนายเชาวนวัศ สุดลาภา ( 31 ก.ค. 2522 – 16 เม.ย. 2524 )   
  คณะรัฐมนตรีไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่
จะมาปฏิบัติหนาที่ตอจากนายชลอ ธรรมศิริ วาตองสามารถแกไขปญหาตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ

                                          
1
นายชลอ ธรรมศิริ.  (2528, 11 สิงหาคม).  มติชนสุดสัปดาห.  8(2717) : 42.  

2
อนุมัติใหผูวาฯ และรองผูวาฯ กทม. ลาออก.  (2522, 11 - 17 พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ.   

4(20) : 536.   
3
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2520).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  

(พ.ศ. 2520 - 2525).  หนา 207. 
4
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2525).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2525 - 2529).  หนา 1130. 

 5
ชัชวาล ฟุงลัดดา.  (2542).  นโยบายและการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครดานสวนสาธารณะ :   

ศึกษาเฉพาะกรณีในชวงเวลาที่ศาสตราจารย รอยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ ณ อยุธยา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต พ.ศ.2535-2539.  หนา 2.  
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ประชาชนไดอยางรวดเร็ว1  นายเชาวนวัศ  สุดลาภา  ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกจากผูที่มีความคิดริเริ่ม สูงาน แกปญหาได
ประพฤติดี และปฏิบัติชอบ2  ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 นายเชาวนวัศ สุดลาภา และคณะ 
เขารับมอบงานจากนายธํารง พัฒนรัฐ ปลัดกรุงเทพมหานครและรักษาการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และไดกําหนดนโยบายในการทํางานดังน้ี 
 1.  วางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   เพ่ือปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมที่เกิดจาก
ฝนตกหนัก น้ําเหนือไหลบาและน้ําทะเลหนุน โดยใหระบายน้ําเร็วที่สุด 
 2.  เก็บขนขยะมูลฝอยที่ตกคางตามตรอก และซอยตางๆ ใหหมดไป รวมทั้งการจัดหาที่
ทิ้งขยะหรือสรางโรงงานเผาขยะเพิ่มเติม 
 3.  ซอมแซมถนน ตรอก และซอยที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีอยางเร็วที่สุดและ
ควบคุมการกอสรางไมใหกีดขวางการจราจร                                                                                         
 4.  ปลูกตนไมตามถนน ตรอก ซอย และพ้ืนที่วางตางๆ  เพ่ือใหเปน “นครสีเขียว”  เม่ือถึง 
วันฉลองครบรอบ 200 ปของกรุงรัตนโกสินทร3   

1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
นายเชาวนวัศ สุดลาภา มีนโยบายเรงรัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดวยการซื้อรถ

ขยะใหม 74 - 100 คัน และเพิ่มรอบในการเก็บขยะจากวันละ 2 รอบเปน 3 รอบ โดยเพิ่มรอบเวลา
กลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด4 สําหรับรถขนขยะแบบอัดจํานวน 10 คัน จะใชเก็บขยะตาม
ตลาดสดใน กทม.5  และไดขอรองประชาชนใหนําขยะใสถุงใหเรียบรอยแทนการใชเขงเพ่ือความ
สะดวกในการเก็บขยะ   ถาเปนตลาดสดขอใหเจาของตลาดดูแลรวบรวมขยะใหเรียบรอยเชนกัน6 
อีกทั้งไดสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานกวาดถนนดวยการใหสวัสดิการมากขึ้น นอกเหนือจาก
ชวยคาไฟฟาและคาเลาเรียนบุตรอยูแลว7    

                                          
1
หลักการพิจารณาแตงตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2522, 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม).   

สยามจดหมายเหตุ.  4(27) : 741.  
2
ตั้ง ‘เชาวนวัศ’ เปนผูวาฯ กทม.  (2522, 25 กรกฎาคม).   ไทยรัฐ.  หนา 1. 

3
ผูวาฯ กทม. เขารับมอบงาน.  (2522, 31 กรกฏาคม - 6 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ.   

4(31) : 845. 
4
แกขยะรกกรุงเปล่ียนเปนเก็บกลางคืน เพ่ือกันของหายใหตํารวจเห็นชอบดวย.  (2522, 3 สิงหาคม).  

ไทยรัฐ.  หนา 7. 
5
ซื้อรถขยะเพ่ิมอีก 10 คัน ตระเวนเก็บตามตลาดสด.  (2523, 28 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7. 

6
วอนชาวบานนําขยะมาทิ้งใสภาชนะอยาใหเรี่ยราด.  (2522, 25 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7.  

7
กทม. จะตั้งกองทุนสวัสดิการ เปนรางวัลพนักงานกวาดถนน.  (2522, 29 สิงหาคม).  

ไทยรัฐ.  หนา 7.   
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วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2522  กทม.ไดแตงตั้งหนวยลาดตระเวนรถจักรยานยนตเคลื่อนที่
เร็วหรือหนวยสิงหมอเตอรไซค จํานวน 50 คัน ในการปฏิบัติหนาที่ลาดตระเวนตรวจตราความ
เดือดรอนของชาว กทม. ที่เกิดจากสาเหตุตางๆ เชน น้ําทวม ขยะมูลฝอยสงกลิ่นเหม็น ถนน ตรอก 
ซอยเปนหลุมเปนบอ  มีสิ่งกอสรางกีดขวางทางสัญจร และดูแลสภาพตนไมที่ปลูกบริเวณเกาะกลาง
ถนนหรือริมทางเทา  โดยออกตรวจทุกวันและรายงานใหศูนยปฏิบัติการของ กทม. ทราบ เพ่ือจะได
แกไขไดอยางรวดเร็ว1   

นายประวิทย  รุยาพร เลขาธิการพลังงานแหงชาติ กลาววา “ขยะใน กทม. มีประมาณ 1 
ลานตันตอป ซึ่งมากพอในการนําไปเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตาในการผลิตไฟฟาไดถึง 80 ลาน
ลิตรตอป หรือประมาณ 300 ลานบาท โดยใชเงินลงทุนประมาณ 1,200 ลานบาท และใชเวลาในการ
กอสราง 3 ป”2  แตนายเชาวนวัศ  สุดลาภา กลาววา “ผมไปดูงานที่สิงคโปรเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
โดยจะนําขยะไปเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา  ซึ่ง กทม. จะดําเนินการเองโดยจะเปนผูผลิตและขาย
ไฟฟาจากพลังงานขยะใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย“3  แตโครงการนี้ยังไมได
ดําเนินการเพราะนายเชาวนวัศ สุดลาภา ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงไปกอน (การพลังงานแหงชาติได
เคยเสนอโครงการนี้ตั้งแตสมัยของนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล) แตยังไมมีความคืบหนาจนทุกวันนี้ 

การแกไขปญหาขยะมูลฝอยในตลาดโตรุงบางแหงที่สกปรกมากจากเศษอาหาร กระดูก
เปด และกระดูกไกที่ทิ้งเกลื่อนกลาด  กทม. จึงมอบหมายใหหัวหนาเขตมีหนาที่รับผิดชอบรวมกับ
เจาหนาที่เทศกิจในการดูแลรักษาความสะอาด ถาตลาดใดสกปรกจะปดตลาดทันที4 และกําหนดให
วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 เปนวันเริ่มตนรณรงคเพ่ือรักษาความสะอาดของตลาดสดที่เปนของ 
กทม. และตลาดของเอกชน จํานวน 225 แหง และจะดําเนินการตอเน่ืองไปถึงสิ้นป 2523 รวมทั้งให
มีการลางตลาดสดครั้งใหญในระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2523 โดยใช
น้ํายาฆาเชื้อโรคในหองสุขาและทําความสะอาดทุกวัน ทั้งนี้ กทม. จะสงเจาหนาที่ออกตรวจ ถา
บกพรองจะเตือนเจาของตลาด และถายังสกปรกอีกจะสั่งปดตลาด5   
 สําหรับการจัดการปญหาหาบเรแผงลอย  นายเชาวนวัศ สุดลาภา ไดอนุญาตใหพอคา
แมคามาขายของที่บริเวณทางเทาหรือบาทวิถีได โดยทดลองที่ตลาดราชวัตรกอนเปนเวลา 1 เดือน 

                                          
1
ตั้งหนวยสิงหมอเตอรไซคลุยงาน กทม. ตระเวนตรวจความเละเทะทั่วเมือง.  (2522, 18 สิงหาคม).  

แนวหนา.  หนา 7. 
2
จะนําขยะใน กทม. ไปปนไฟฟา ชี้ประหยัดน้ํามันถึง 300 ลาน/ป.  (2523, 23 มิถุนายน).  

แนวหนา.  หนา 7. 
3
โรงไฟฟาพลังขยะ กทม. จะสรางเอง.  (2523, 2 กรกฎาคม).  แนวหนา.  หนา 7, 10.  

4
ประกาศเลนงานตลาดโตรุงสกปรก จะจัดการปดตลาดเลย.  (2522, 15 พฤศจิกายน).   

ไทยรัฐ.  หนา 7. 
5
ส่ังรณรงครักษาความสะอาดตลาดสดทั่วกรุงใครเบี้ยวส่ังปด.  (2523, 5 กุมภาพันธ).  

ไทยรัฐ.  หนา 7. 
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ทั้งน้ีตองสัญญาวาจะดูแลความสะอาดใหเรียบรอย1  ตอมาอนุญาตใหหาบเรขายของริมถนนไดแต
ตองอยูในกฎเกณฑเรื่องเวลาและชวยกันรักษาความสะอาด  และถนนบางสายอาจปดการจราจร
เพ่ือใหขายไดอยางเต็มที่ เชน ถนนตานี ถนนบางลําพู2  ทั้งน้ีใหแตละเขตตีเสนบนทางเทาใหหาบเร
ขายตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดใหอยางนอยเขตละ 1 แหง3 แตก็มีการฝาฝนกฎหมายและ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   ทําใหเจาหนาที่เทศกิจไดจับกุมหาบเรแผงลอยในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2523 ถึง 5,472 ราย และเปรียบเทียบปรับรวมเปนเงิน 620,613 บาท4 

นายเชาวนวัศ สุดลาภา ไดกําหนดใหวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522  เปนวันเริ่มตนการ
รณรงครักษาความสะอาดและรดน้ําตนไม การรณรงคนี้จะกระทําตอเน่ือง 2 เดือนตอครั้ง5  และรับ
สมัครบุคคลที่จะเปนอาสาสมัครที่มีความจริงใจและมีประสิทธิภาพ  ชวยรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงการรักษาความสะอาด  พรอมทั้งระดมเจาหนาที่สํานักระบายน้ําประมาณ 600 - 700 คน 
มาขุดลอกคูคลองสําคัญตางๆ ที่มีผูรุกล้ําเขาไปอยูอาศัย6  ออกขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครเพิ่ม
โทษผูที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โคนตนไม หรือในทอระบายน้ําเพราะทําใหทอนํ้าอุดตัน  โดยกําหนด
โทษปรับไมเกิน 5,000 บาท จําคุกไมเกิน 1 เดือน  นอกจากนั้นไดจัดอบรมเจาหนาที่กวาดถนนไม 
ใหกวาดขยะทิ้งลงไปในทอนํ้า7  ทั้งน้ี กทม. จะใชเรือเก็บขยะในคูคลองใหญๆ ทั้ง 15 คลอง เชน 
คลองผดุงกรุงเกษม คลองโองอาง และคลองมหานาค เปนตน เพ่ือแกไขปญหาน้ําเนาในคูคลองและ
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงและเชื้อโรค  โดยประชาสัมพันธใหเจาของบานรวบรวมขยะของตนใส
ถุงตั้งไวริมคลอง เจาหนาที่จะนําเรือที่มีอยู 18 ลํา มารับขยะทุกวันในเวลาราชการ และบางครั้ง
อาจจะเก็บในเวลากลางคืน8 นอกจากนั้นไดประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ใหโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัด กทม. จัดโครงการใหนักเรียนชวยกันรักษาความ

                                          
1
กทม. ประเดิมใหแมคาขายขางถนนแลว ทดลองที่ตลาดราชวัตรกอนเปนแหงแรก.  

 (2522, 28 กันยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 7. 
2
อนุญาตหาบเรขายริมถนนได.  (2523, 12 เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 1, 2.  

3
ส่ังตี ‘หาบเรไลน’ เขตละ 1 แหง สฤษดิ์วงศไมหนุนแผงลอย.  (2523, 9 พฤษภาคม).   

แนวหนา.  หนา 7. 
4
หาบเร - แผงลอยถูกจับระนาว เดือนเดียวจับปรับ 6 แสนบาท.  (2523, 23 สิงหาคม).   

แนวหนา.  หนา 7. 
5
กทม. จัดวันรณรงครักษาความสะอาด.  (2522, 30 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7.  

6
ลุยทําความสะอาดในซอย.  (2522, 25 ตุลาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7.  

7
ออกขอบัญญัติลงโทษคนมักงาย ปรับ 5,000 บาท จําคุก 1 เดือน.  (2522, 31 ตุลาคม).  

 ไทยรัฐ.  หนา 7. 
8
วอนอยาทิ้งขยะลงคลอง พายเรือไปเก็บถึงบาน.  (2523, 14 มนีาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7.  
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สะอาดทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชนที่ตนอยูอาศัย ปลูกตนไมในโรงเรียนและชวยดูแลตนไมทีป่ลกู
ตามทางเทา โดยมีการประเมินผลดวย1  

ในการแกไขเรื่องสิ่งปฏิกูลนั้น นายเชาวนวัศ  สุดลาภา ไดปองกันการขูดรีดประชาชนเรื่อง
คาดูดสวมของรถเถื่อนที่มีราคาแพง ดวยการแจงวา “รถดูดสวมของ กทม. มีเพียงพอในการบริการ
ประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืน และคิดอัตราคาบริการเพียง 50 บาทตอลบ.ม. เทานั้น  ถา
ประชาชนพบเห็นรถเถื่อน ใหแจงตํารวจจับไดทันที”2  นอกจากนี้ไดขอความรวมมือจากบริษัท
รถทัวรใหรักษาความสะอาดบริเวณหนาสํานักงาน และหามนําสิ่งปฏิกูลไปเทในที่สาธารณะและ
แหลงน้ําตางๆ แตใหติดตอ กทม. มาดําเนินการใหเทานั้น  ถาฝาฝนจะดําเนินการทางกฎหมาย
อยางเฉียบขาด3   
 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 
  นายเชาวนวัศ  สุดลาภา จึงไดกําหนดนโยบายในการปองกันนํ้าทวม ดังนี้ 
  1.  ใหทุกเขตเตรียมรับมือปองกันนํ้าทวมดวยการสํารวจขอบกพรองของการระบายน้าํ 
ควบคุมพนักงานลางทอระบายน้ําใหสะอาด ขุดลอกคูคลองทุกแหงที่ตื้นเขิน เพ่ือใหระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว4  โดยการจางนักโทษมาดําเนินการเพื่อเพ่ิมกิจกรรมการฝกอบรมแกนักโทษ และให
นักโทษไดมีรายไดเก็บไวใชหลังจากพนโทษ5   
  2.  ตั้งเครื่องสูบนํ้าจํานวน 140 เครื่อง เพ่ือชวยสูบนํ้าจากทอระบายน้ําหรือบริเวณที่มี
น้ําทวมใหไหลลงสูลําคลองและแมน้ําโดยเร็ว  พรอมทั้งดูแลอุปกรณเครื่องใชตางๆ ใหอยูในสภาพที่
พรอมใชงาน และคาดวาจะแกปญหาน้ําทวมไดดีกวาทุกปที่ผานมา6

  3.  สรางคันดินและทํานบกั้นน้ําในคลองตางๆ เพ่ือปองกันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขา
มาทวมถนน หมูบาน สวนผลไม  โดยรักษาระดับนํ้าในคลองใหต่ํากวาถนนเพื่อจะไดรับนํ้าจากทอ
ระบายน้ําขางถนนไดเร็วขึ้น 
  4.  ประสานงานกับหนวยราชการตางๆ ในการเตรียมการปองกันนํ้าทวมและขอความ
ชวยเหลือ  เชน กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทางหลวงแผนดิน และกรม
ตํารวจ เพ่ือทราบขาวการพยากรณอากาศและปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละแหง7 

                                          
1
ใหทุก ร.ร. ทําความสะอาดยานชุมชน.  (2522, 27 พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 

2
เผยรถดูดสวมเถ่ือน มีแกงอิทธิพลหนุนหลัง.  (2523, 16 พฤษภาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

3
กทม. เตือนบริษัทรถทัวรในกรุงอยาเอา ‘อึ’ มาทิ้งในที่สาธารณะ.  (2522, 16 พฤศจิกายน).   

ไทยรัฐ.  หนา 7.  
4
ใหทุกเขตลางทอกันอุดตัน เตรียมขับไลน้ําทวมเต็มที่.  (2522, 15 สิงหาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

5
จัดหางานใหนักโทษเพิ่มรายไดกอนออกจากคุก.  (2523, 9 สิงหาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

6
มอบงานกันน้ําทวมใหธํารงทํา.  (2523, 1 มิถุนายน).  แนวหนา.  หนา 7..  

7
กรมอุตุฯ รวมวางแผนรับฝนตกน้ําทวม  ไขลานขุดลอกคูคลองใหน้ําไหลสะดวก.   

(2523, 28 มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  หนา 7.  
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  5.  จัดใหมีศูนยอํานวยการประสานงานการปองกันน้ําทวม 24 ชั่วโมง เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
  6.  จัดหนวยเคลื่อนที่เร็วในการแกไขภาวะน้ําทวมและมีหนวยซอมเร็วไวแกปญหา
ถนนชํารุดหลังฝนตก  ซึ่งไดวางแผนปองกันน้ําทวมเปน 3 ระยะ คือ ลางทอระบายน้ําอยาง
สมํ่าเสมอ ปรับปรุงทอระบายน้ําใหอยูในสภาพดี  และติดตั้งเครื่องสูบนํ้าใหมีจํานวนเหมาะสมกับ
สภาพทองที่1

 อยางไรก็ตามในวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  ไดเกิดฝนตกหนักในกรุงเทพฯ 
ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมอยางหนักในพื้นที่บางแหงของ กทม. เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง หมูบาน
เสรี หมูบานสหกรณ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน เปนตน  ทําใหประชาชนไดรับความ
เดือดรอนมาก โดยเฉพาะที่ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับความเสียหายประมาณ 
70 ลานบาท   พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี จึงเรียกตัวนายเชาวนวัศ สุดลาภา ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ที่อยูระหวางการไปดูงานที่นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา ใหกลับมาแกไข
ปญหาน้ําทวม กทม. โดยดวน2 
 3.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 

หลังจากไดรับตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายเชาวนวัศ สุดลาภา ไดริเริ่มใหมี
หนวยสิงหมอเตอรไซคออกลาดตระเวนทุกวันเพ่ือแจงความเดือดรอนของประชาชนให กทม. ทราบ
เพ่ือจะไดแกไขอยางรวดเร็ว  และมอบหมายให “โฆษกกรุงเทพมหานคร”3 ชี้แจงเรื่องราวตางๆ และ
ตอบคําถามของประชาชนผานทางคอลัมนในหนังสือพิมพ  พรอมทั้งจัดตั้งศูนยรายงานขาวสารเรื่อง
สิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานครใหประชาชนทราบ  เชน ประกาศแจงเตือนบริเวณที่มีอากาศเปนพิษ
เพ่ือใหประชาชนเตรียมพรอมและหลีกเลี่ยงเสนทางดังกลาว4   
            นายเชาวนวัศ  สุดลาภา  มีนโยบายที่จะปรับปรุง กทม.ใหเปน “นครสีเขียว” เม่ือถึงวัน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป  ใน พ.ศ. 2525  จึงรณรงคใหมีการปลูกตนไมยืนตนตางๆ  
จํานวน 100,000 ตน  ไดแก  ตะแบก ชงโค ชมพูพันธุทิพย ชัยพฤกษ และอินทนิล เปนตน ตาม
บาทวิถีและที่วางตางๆ  พรอมทั้งติดปายใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของตนไม  เชน 
“ตนไมคือเพ่ือนชีวิต เจาดูดอากาศพิษแทนขา” เพราะนายเชาวนวัศ  สุดลาภา และคณะ เคยไปดู
งานเทศบาลและงานสงเสริมอาชีพที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบวาตามบาทวิถีใน

                                          
1
กรุงเทพมหานคร.  (2523).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522 - 2523. 

หนา 28.    

 
2
น้ําทวมกรุงเทพฯ วาหามไมได.  (2523, 9 ตุลาคม).  แนวหนา.  หนา 7.  

3
ผูวาฯ เชาวนวัศทําเทห จะเปดคอลัมนในหนังสือพิมพ.  (2522, 1 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 1, 2. 

4
กทม.ประกาศจุดอันตรายอากาศเปนพิษเพ่ือใหประชาชนทราบเปนประจําทุกวัน.   

(2522, 24 สิงหาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 7.  
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ประเทศจีนปลูกตนไมถึง 2 - 3 แถว1  จึงตองการใหประเทศไทยมีลักษณะเชนนั้นบาง”2  โครงการนี้
แบงการทํางานของเจาหนาที่เปน 3 ชุด ดังนี้   
  1. ปลูกตนไมซอมแซมตนที่ชํารุด  
        2. ปลูกตนใหมแทนตนไมที่แคระแกร็น 
        3. ปลูกตนไมใหมเพ่ิมเติมในที่วาง เชน เกาะกลางถนน3

 นอกจากนั้นตามศาลาที่พักผูโดยสารรถเมลในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง เชน ถนน
สุขุมวิท ก็ใหปลูกไมเลื้อยที่ทนสภาพอากาศพิษของกรุงเทพฯ ไดเพ่ือใหเกิดความสวยงามรมรื่น เชน 
การเวก สายหยุด เล็บมือนาง บานบุรี เฟองฟา พุทธชาด และพวงคราม เปนตน4   และมอบหมาย
ใหหัวหนาเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน เชน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขต
พระนคร เปนตน ประสานงานกับกองสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร  ประชาสัมพันธใหประชาชน
ชวยกันบํารุงรักษาตนไมที่อยูใกลๆ บริเวณบานเรือนของตน5  นายเชาวนวัศ สุดลาภา ไดใช
งบประมาณของ กทม. จํานวน 900,000 บาท ซื้อตนตะเบบูยาจํานวน 100,000 ตน จากประเทศ
สิงคโปรมาปลูกตามริมถนน  เพราะในเมืองไทยมีแตตนเล็กๆ  ซึ่งไมเหมาะสมที่จะนํามาปลูกใน
เมืองหลวงที่มีกาซพิษมากมาย  และใหเปลี่ยนชื่อตนไมจาก ”ตะเบบูยา” เปน “ชมพูพันธุทิพย” ทั้งน้ี

มีการกําหนดโทษผูกระทําความผิดฐานตัดโคนหรือทําลายตนไมที่ กทม. ปลูก เป

                                         

นเงิน 20,000 บาท 
เพ่ือปองกันการทําลายตนไม6  อีกทั้งยังเชิญชวนใหประชาชนรวมมือกันซื้อหญาจากกอง
สวนสาธารณะ กทม. คนละ 2 ตรม.ๆ ละ 22 บาท มาปลูกที่สนามหลวง   พรอมทั้งปลูกตนมะขาม
ตนใหมทดแทนตนเกาที่ตาย7   
 4.  พื้นทีสีเขียวดานสวนสาธารณะ  
 นายเชาวนวัศ สุดลาภา ตระหนักถึงภาวะอันตรายของมลพิษทางอากาศและเสียงที่
กอใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิต จึงตองเพ่ิมจํานวนสวนสาธารณะใหมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
อากาศบริสุทธิ์ใหประชาชน จึงอนุมัติโครงการสรางสวนน้ําบึงกุม (สวนเสรีไทย) ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 

 
1
พัฒนากทม. เปนจีนแดง ทุกถนนสะพรั่งดวยตนไม.  (2523, 8 สิงหาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

2
กทม. เผยซื้อตนไมสิงคโปรมาปลูก กวานซื้อจนหมดเมืองไทยไมพอ.  (2523, 9 มกราคม).   

ไทยรัฐ.  หนา 7.  
3
เรงปรับปรุงกรุงเทพฯ เปนแดนเขียวขจี.  (2523, 1 สิงหาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

4
กทม. ระดมสรางนครเขียว ปลูกไมเล้ือยคลุมที่พักผูโดยสาร.  (2523, 15 เมษายน).   

แนวหนา.  หนา 7.  
5
กรุงเทพมหานคร.  (2523).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522 - 2523. 

หนา 33.     
6
เลนงานพวกมือบอนหนัก ทําลายตนไมปรับ 2 หมื่น.  (2522, 28 กันยายน).  ไทยรัฐ.  หนา 7. 

7
‘ตนมะขาม’ ทองสนามหลวงหมดสภาพ ปลูกใหมทดแทน.  (2523, 30 สิงหาคม).  แนวหนา.  หนา 7.  
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100 ไร  ใชงบประมาณ 10 ลานบาทและใชเวลาดําเนินการ 6 เดือน1 เพ่ือใหเปนปอดฟอกอากาศ
บริสุทธิ์แหงใหมเพราะยังมีสวนสาธารณะไมเพียงพอกับชาว กทม. 4.3 ลานคน2

  
 จะเห็นไดวาระยะเวลาเกือบ 2 ป ที่นายเชาวนวัศ สุดลาภา ดํารงตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครนั้น ประชาชนจะไดรับทราบขาวสารการดําเนินงานตางๆ ของ กทม. เปนอยางดี
ผานทาง “โฆษกกรุงเทพมหานคร”   สําหรับบทบาทในดานการแกไขปญหาขยะมูลฝอยนั้น ไดเพ่ิม
สวัสดิการใหกับพนักงานกวาดถนนเพื่อทําใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น
ไดขอรองใหประชาชนนําขยะใสถุงใหเรียบรอยแทนที่การใชเขง ซึ่งทําใหขยะไมหกเรี่ยราดหรือถูก
คุยเขี่ยจากสัตว เชน แมว ไก และสุนัขจรจัด เปนตน รวมทั้งการประนีประนอมกับพอคาแมคาให
ขายของที่บริเวณทางเทาได แตตองชวยกันรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะเปนการชวยเหลือประชาชนกลุมหน่ึงใหมีอาชีพ
สุจริตแลว ยังเปนการชวยเหลือบุคคลทั่วไปในการซื้ออาหารที่มีราคาไมแพงมากนักไปรับประทาน
อีกดวย  
 บทบาทเดนที่สุดของนายเชาวนวัศ สุดลาภา คือ การทําให กทม. กลายเปน  “นครสีเขียว” 
เพราะไดระดมปลูกตนไมตามริมบาทวิถีทั่วกรุงเทพฯ และรณรงคใหประชาชนรวมมือกันปลูกตนไม
บริเวณหนาบาน รวมทั้งมีปายชักชวนใหประชาชนเห็นความสําคัญของตนไมเพ่ือจะไดชวยกันดูแล
รักษา ซึ่งตนไมหลากหลายพันธุที่นายเชาวนวัศ สุดลาภา ปลูกตามริมบาทวิถีนั้นไดใหรมเงาและ
ชวยลดปริมาณกาซพิษในอากาศใหลดนอยลง 
 ถึงแมวานายเชาวนวัศ สุดลาภา จะไมสามารถปองกันภาวะน้ําทวม กทม. ได   แตการ
วางแผนปองกันน้ําทวมและการประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทําให
ปริมาณน้ําทวมตามจุดตางๆ ลดลง และบางจุดที่ทวมก็สามารถระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้นทําใหน้ําไม
ทวมขัง จนกระทั่งไดรับคําชมจากสื่อมวลชนวา “เปนอันยอมรับกันแลววา ผูบริหาร กทม.ชุดนี้
แกปญหาน้ําทวมไดเกงกวาหลายๆ ชุดที่ผานมา”3  

 
บทบาทของพลเรือเอก เทียม  มกรานนท  (30 เม.ย. 2524 – 1 พ.ย. 2527) 

พลเอกสัณห จิตรปฏิมา หัวหนาคณะปฏิวัติ  ยึดอํานาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลของ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524  แตตองประสบกับความพายแพเพราะ
ถูกรัฐบาลปราบปรามในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524  ไดสงผลใหนายเชาวนวัศ สุดลาภา ผูวา

                                          
1
ไดที่ ‘บึงกุม’ 100 ไร ทําสวนสาธารณะ.  (2523, 15 พฤษภาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

2
สํานักโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. (2520).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  

(พ.ศ. 2520 - 2524).  หนา 27. 
3
สลัดทุกขคนกรุง.  (2523, 29 มิถุนายน).  แนวหนา.  หนา 7.  
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ราชการกรุงเทพมหานครตองพนจากตําแหนงดวย  เนื่องจากผลการสอบสวนพบวา “ระหวางที่เกิด
เหตุการณกอความไมสงบนั้น มีผูพบเห็นนายเชาวนวัศ สุดลาภา เดินเขาออกในกองบัญชาการของ
คณะปฏิวัติ”1  ดังน้ันนายประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงไดมีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 188/2524 เรื่อง ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการพนจาก
ตําแหนง ตั้งแตวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524 ดวยเหตุผลวา “มีกรณีที่แสดงใหเห็นวา นายเชาวนวัศ 
สุดลาภา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและนายบุญสิน จตุรพฤกษ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ไดปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจและหนาที่อันเปนการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน  
และมีความประพฤติในอันที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอศักดิ์ตําแหนงของกรุงเทพมหานครและแก
ทางราชการ”2 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแตงตั้งใหพลเรือเอก เทียม มกรานนท เปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 25243 พลเรือเอก เทียม มกรานนท และคณะ เขาพบ
นายประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรับนโยบายการบริหารงานที่สําคัญ 
2 ประการ คือ การปองกันนํ้าทวมและแกไขปญหาหาบเร4  โดยมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2525 - 2529) เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ปญหาดานความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเปนปญหาที่มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนมาก พลเรือเอก เทียม มกรานนท จึงกําหนดใหเปน
นโยบายเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไขอยางจริงจัง   ปญหาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ กทม. 
คือ การไมสามารถใหบริการเก็บขนขยะไดทั่วถึงทุกทองที่ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ในตรอกและ
ซอยแคบๆ ที่รถขยะไมสามารถเขาออกได รวมทั้งอาคารบานเรือนที่อยูริมแมน้ําลําคลอง ประชาชน
จึงทิ้งขยะกองไวในที่รกรางวางเปลา แมน้ําลําคลอง ทําใหเกิดสภาวะแวดลอมเปนพิษ5  พลเรือเอก   
เทียม มกรานนท  จึงพยายามแกไขปญหานี้ดวยการวาจางบริษัท ไทยสรางสรรค จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทของเอกชนเขามาเก็บขยะมูลฝอยทางบก ในระยะแรกทดลองเก็บในพื้นที่บางสวนของแขวง
คลองตัน เขตพระโขนง เปนระยะเวลา 2 ป โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2527  
และเมื่อครบ 1 ป  จากผลการประเมินผลพบวา บริษัทเอกชนทํางานเก็บขยะมูลฝอยไดผลดีกวา 
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กทม. ทั้งนี้เพราะระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความคลองตัวกวา และมีความ
พรอมในเรื่องรถและอุปกรณการเก็บขนขยะตางๆ1  ดังน้ันในสมัยของพลเรือ เอกเทียม มกรานนท 
จึงเปนครั้งแรกของการวาจางบริษัทเอกชนเขามารับผิดชอบในเรื่องการเก็บขยะมูลฝอยใน กทม.  
 นอกจากนั้นไดดําเนินงานตาม “โครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด” เพ่ือแกไขปญหาหาบเร
แผงลอย โดยระยะแรกใชเวลา 3 เดือน  ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527  ใน
เขตพระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางรัก สัมพันธวงศ และยานนาวา ในระยะที่ 2 ใชเวลา 6 เดือน 
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2527 - วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2528  ในเขตปทุมวัน หวยขวาง 
พญาไท บางเขน และดุสิต เปนตน2  ดังนั้น กทม. จึงตองระดมเก็บขยะมูลฝอยจากสถานที่ตางๆ ทั้ง
อาคารบานเรือน ตลาด โรงพยาบาล และสถานที่ราชการเพ่ือใหมีขยะตกคางนอยที่สุด รวมทั้งใชรถ
ในการกวาด ดูดฝุน และลางถนนสายสําคัญตางๆ เพ่ือปฏิบัติตามโครงการดังกลาว3  แตพลเรือเอก 
เทียม มกรานนท ลาออกจากตําแหนงในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527  โครงการทั้ง 2  โครงการ
จึงแลวเสร็จในวาระของนายอาษา เมฆสวรรค ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนตอมา อยางไรก็ตาม
จากการลงโทษปรับในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2527 เพียงเดือนเดียว พบวามีผูกระทําผิดขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 15,609 ราย   ปรับเปนจํานวนเงิน 2,356,669 บาท    โดยเฉพาะหาบเร
แผงลอยที่ฝาฝนมีถึง 11,584 ราย ปรับเปนเงิน 1,486,915 บาท4 
 ดานการใหบริการขนถายและทําลายสิ่งปฏิกูลน้ัน  พลเรือเอก เทียม  มกรานนท พยายาม
แกไขปญหาดวยการขอความรวมมือจากชาว กทม. หามใชบริการจากรถดูดอุจจาระเถื่อน5  เพราะ    
กทม. คิดคาบริการถูกกวารถเถื่อนมาก และ กทม. จะไดนําสิ่งปฏิกูลน้ีไปผลิตปุยอินทรียเพ่ือ
จําหนายเปนรายไดในการดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 
 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม  

พลเรือเอก เทียม  มกรานนท ดําเนินการโครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ดวย
การปรับปรุงประตูระบายน้ํา กอสรางคันกั้นน้ํา และสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือกั้นน้ําลน 
ปรับปรุงทอระบายน้ํา และขุดลอกคูคลองตางๆ กําจัดวัชพืช เชน ผักตบชวา และจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
ที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ําอยางรวดเร็ว    รวมทั้งโยกยายบานเรือนที่สรางในคลองกีดขวาง
การไหลของน้ํา เพ่ือเตรียมปองกันภาวะน้ําทวมที่ชาว กทม. ตองประสบเกือบทุกป6   คณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติให กทม. ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2527 จํานวน 100 ลานบาท 
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และนํามารวมกับงบประมาณของ กทม. อีก 100 ลานบาท รวมเปน 200 ลานบาท ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบการระบายน้ํา  ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 ไดแก ศึกษาและ
สํารวจระบบระบายน้ําและระบบคูคลอง เพ่ือวางแผนปรับปรุงการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา
ระยะยาว รวมทั้งวางแผนหลักปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําในเขต กทม.1  แตเม่ือมีฝนตกมาก
ใน กทม. และปริมณฑล  เพราะพายุไตฝุนคิมพัดผานภาคกลางของประเทศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2526 ทําใหพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 5 ของ กทม. ประสบกับภาวะน้ําทวม  คิดเปนที่อยูอาศัย
ประมาณรอยละ 84  เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมและธุรกิจประมาณรอยละ 12  เปนที่ตั้งของสถานที่
ราชการและสาธารณูปโภคประมาณรอยละ 4  และบางเขตทวมอยูนานตั้งแตเดือนกันยายน – เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2526  เชน  เขตหวยขวาง  บางกะป  และพระโขนง เปนตน2  ปญหาน้ําทวมขังได
สงผลใหการเปดเรียนชาไปจากกําหนดเดิม 1 สัปดาห เพราะกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเลื่อน
เวลาเปดเรียนออกไปเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน  และจากการประเมินคาความ
เสียหายโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  ภาวะน้ําทวมครั้งนี้มีมูลคาความเสียหายสูงถึง  6,600  ลาน
บาท3  ซึ่งเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ ปริมาณฝนที่ตกมากเกินเกณฑปกติกวา 1 เทาตัว
และสมรรถนะของระบบการระบายน้ําใน กทม. ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  เชน ทอระบายน้ํามีเศษ
หิน ดิน ทราย จากการกอสรางถนนและอาคารบานเรือนทําใหอุดตัน นอกจากนั้นตามคูคลองตางๆ  
มีผักตบชวา วัชพืช และบานเรือนของประชาชนสรางรุกล้ํากีดขวางทางระบายน้ําตามธรรมชาติ 
แมวาจะมีเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจํานวนมากชวยสูบนํ้าก็ไมเพียงพอ4   
ดังนั้นหลังจากการเกิดภาวะน้ําทวมใน พ.ศ. 2526 จึงมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดโครงการ
ปองกันนํ้าทวมเพ่ือดําเนินการโดยเรงดวนใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2527 เพ่ือ
ปองกันภาวะน้ําทวมที่จะเกิดขึ้นอีกในครั้งตอไป5   

3.  ดานการปองกันนํ้าเสีย 
            การดําเนินการดานการกําจัดน้ําเสียน้ัน  กทม. ไดกําหนดเปนขอบัญญัติใหเอกชนที่เปน
เจาของโรงแรม หอพักและอาคารชุด ดําเนินการสรางระบบบําบัดน้ําเสีย   เพื่อปองกันไมใหปลอย 
น้ําเนาเสียลงไปในแมน้ําลําคลองโดยไมผานการบําบัด6   

                                          
1
กรุงเทพมหานคร.  (2527).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2527.  หนา 45.   

2
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2527).  สภาพน้ําทวมขังกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2526).  ใน  

กรุงเทพมหานคร  2527.  หนา 148.   
3
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2535 - 2539).  หนา 40.  
4
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2527).  เลมเดิม.  หนา 151.   

5
เกษมสันติ์ สุวรรณรัต.  (2527).  เผยแกปญหาน้ําทวมและน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร.  

ใน กรุงเทพมหานคร  2527.  หนา 138. 
6
แหลงเดิม.  หนา 140.  



 65

4.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง  
กทม. ไดรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการสรางสถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน กทม. แบบถาวร จํานวน 8 สถานี ใน พ.ศ. 2524 และเริ่มดําเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน พ.ศ. 25261   ซึ่งเปนประโยชนในการปองกันและแกไขสภาพอากาศเปน
พิษในกรุงเทพมหานครใหดีขึ้น  นอกจากนั้นพลเรือเอก เทียม มกรานนท ไดมอบหมายใหปลูก
ตนไมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศและเสียง ดังน้ี  ไมยืนตน 7,768 ตน ไมดอก 20,780 ตน และไม
ประดับ 64,733 ตน2 
  5. พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
 เน่ืองจากรัฐบาลจะจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป ในระหวางวันที่ 4 - 21 
เมษายน พ.ศ. 2525  จึงตองปดตลาดนัดสนามหลวงชั่วคราวตั้งแตวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2525 เพ่ือ
ปรับปรุงสนามหลวงใหเกิดความสวยงาม และไดเตรียมสถานที่จัดตลาดนัดแหงใหมในบริเวณที่ดิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทยทายสวนจตุจักรที่เรียกวาตลาดนัดยานพหลโยธิน (ตอมาเรียกวา 
ตลาดนัดจตุจักร) ในการรองรับพอคาแมคาที่จะยายจากสนามหลวงประมาณ 6,000 ราย3 แตตอมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 ใหงดใชสนามหลวงเปนสถานที่จัดตลาดนัด
อยางถาวร  เพราะกอใหเกิดความสกปรกและทําลายทัศนียภาพที่สวยงามในบริเวณใกลเคียงที่เปน
สถานที่สําคัญของประเทศ เชน วัดพระแกว  ประกอบกับทองสนามหลวงเปนโบราณสถานเพราะใน
อดีตเคยใชสนามหลวงเปนสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระราชวงศ และใชเปนที่จัดพระราชพิธีสําคัญ 
เชน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งใชเปนสถานที่ในการจัดงานที่ตองการใหมี
ประชาชนมารวมพิธีมากๆ เชน การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน กทม. จึงดําเนินการใหสนามหลวงเปนสวนสาธารณะขนาด
ใหญเพ่ือใหชาว กทม. ไดใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจไดดวย ซึ่งในการดําเนินการเรื่องน้ีพลเอก 
สิทธิ จิรโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และพลเรือเอก เทียม มกรานนท ตองประสบ
ปญหาการประทวงจากกลุมบุคคลที่ตองการใหยังคงมีตลาดนัดที่สนามหลวงตอไป  จึงตองใช
มาตรการทางกฎหมายดําเนินการกับกลุมบุคคลดังกลาว4    
 
 บทบาทการแกไขปญหาขยะมูลฝอยใน กทม. ของพลเรือเอก เทียม  มกรานนท คือ  
ริเร่ิม ”โครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด” และใหบริษัทเอกชนเขามารวมเก็บขยะมูลฝอยใน กทม. เพื่อ

                                          
1
กรมควบคุมมลพิษ.  (2534).  รายงานคุณภาพอากาศและเสียงในประเทศไทย ป พ.ศ. 2533.   

หนา 1. 
2
กรุงเทพมหานคร.  (2527).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527.  หนา 58. 

3
การปดตลาดนัดสนามหลวง.  (2524, 6 - 12 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ.  6(45) : 1242.  

4
สนามหลวง : เมื่อคนของรัฐสรางม็อบตานนโยบายของรัฐ .  (2525, 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม).   

มติชนสุดสัปดาห.  5(1516) : 5  
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ทําใหมีขยะตกคางนอยที่สุด  แมกระทั่งทุกวันน้ี กทม. ก็ยังวาจางบริษัทเอกชนดําเนินการขนขยะไป
ฝงกลบอยางถูกวิธี   พลเรือเอก เทียม  มกรานนท เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ดําเนินการ
ยายตลาดนัดสนามหลวงไปที่ตลาดนัดยานพหลโยธิน  เพ่ือใหสนามหลวงเปนที่จัดงานสําคัญและ
เปนสวนสาธารณะขนาดใหญใหชาว กทม. มาพักผอนหยอนใจ แขงขันกีฬาประเภทวาว แสดง
วาทศิลปของนักการเมือง รวมทั้งเปนที่ชุมนุมประทวง เปนตน แตปญหาสําคัญที่สุดที่เกิดในสมัยน้ี 
คือ วิกฤตน้ําทวมที่เกิดขึ้นระหวางเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2526  ซึ่งเปนภาวะที่
รุนแรงมากในรอบ  40  ป  โดยเฉพาะบริเวณลาดพราวและบางกะป  มีลักษณะแผนดินทรุดต่ําเปน
แองทําใหน้ําที่ไหลเขามาแลวไมสามารถระบายออกไดงาย น้ําจึงทวมขังเปนเวลาหลายเดือน1 ดังน้ัน
ภาวะน้ําทวมในป 2526 จึงสรางความเสียหายใหกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาก นับเปนความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจอยางมหาศาลทั้งสวนรวมและสวนบุคคล  บั่นทอนทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพอนามัย
ของชาว กทม. อยางยิ่ง  ซึ่งพลเรือเอก เทียม มกรานนท ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไมสามารถ
แกปญหาที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนได   จึงมีเสียงเรียกรองผานสื่อมวลชนใหพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท  นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนแปลงตัวผูบริหาร กทม. พลเรือเอก เทียม มกรานนท ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครและคณะ จึงยื่นใบลาออกตอพลเอกสิทธิ จิรโรจน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เพ่ือใหการปรับปรุงฝายบริหารของ กทม. 
เปนไปดวยความรวดเร็ว2    

  
บทบาทของนายอาษา  เมฆสวรรค (6 พ.ย. 2527 – 14 พ.ย. 2528) 
 หลังจากการลาออกของพลเรือเอก  เทียม มกรานนท  คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งนาย
อาษา เมฆสวรรค ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ใหมาดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 25273  โดยมีแนวทางการบริหารงาน 4 ประการ  คือ 

 1.  ทําหนาที่ดวยความเปนกลางอยางเครงครัดเพื่อประโยชนสุขของชาว กทม.   
  2.  บริหารงานในสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน 
  3.  ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานเพื่อใหเจาหนาที่และขาราชการมีขวัญและ
กําลังใจ 

 

                                          
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพ.  (2530).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2530 - 2534).  หนา 50. 
2
ผูวาราชการ กทม. ลาออก.  (2527, 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ.   

9(44) : 1210.  
3
แตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2527, 2 – 8 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ .   

9(45) : 1237.   
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  4.  ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนหลักของขาราชการประจํา  สิ่งใดอยูในอํานาจของ
ปลัดกรุงเทพมหานครก็ใหเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยไมมีการขามสายงาน1  
 นอกจากนั้นผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหมยังสานตอ “โครงการกรุงเทพฯ เมือง
สะอาด” ของพลเรือเอก เทียม มกรานนท โดยใหทุกเขตรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดเปน
นโยบายเรงดวนเปนอันดับแรก2 และขอความรวมมือจากประชาชนใหชวยกันรักษาความสะอาด
เรียบรอยของบานเมืองและปฏิบัติตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 นายอาษา เมฆสวรรค ดําเนินการตามนโยบาย “โครงการกรุงเทพฯเมืองสะอาด”  เพ่ือให 
กทม. เปนเขตปลอดขยะเพื่อชื่อเสียงของประเทศ  เริ่มจากเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน  เชน เขตพระนคร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตปทุมวัน เพราะเปนเขตที่มีผูคนอาศัยอยูมากที่สุด และถาตรอก ซอยใด
เปนพ้ืนที่ของเอกชน กทม. ไดมอบหมายใหหัวหนาเขตไปเจรจาเพื่อขอความรวมมือในการรักษา
ความสะอาด3 รวมทั้งรณรงคใหลางตลาดสดจํานวน 200 แหง  โดยเริ่มตนจากตลาดสดของ กทม. 
เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับตลาดที่มีเอกชนเปนเจาของ4 ทั้งนี้ทุกเขตจะตองกําจัดขยะที่ตกคางใหหมด
ภายใน 60 วัน โดย กทม. จะใหการสนับสนุนเรื่องเครื่องมือ เครื่องใชในการทําความสะอาดอยาง
เต็มที่ และเพิ่มถังขยะตามปายรถเมล ตรอก และซอยตางๆ อยางทั่วถึง5  ดังนี้ 

เขตราษฎรบูรณะ ไดขอความรวมมือจากประชาชน หนวยราชการ  และองคการศาสนา
ที่ตั้งอยูในเขต ใหรักษาความสะอาดบริเวณที่อยูอาศัย วัด โบสถ มัสยิด และบริเวณโรงงานตางๆ 
เพ่ือทําให พ.ศ. 2528 เปนปปลอดขยะ6  นอกจากนี้เพ่ือเปนขวัญกําลังใจกับประชาชนในเขตราษฎร
บูรณะ 69 คน  ที่ประกอบคุณงามความดี เสียสละทั้งกําลังกายและกําลังทรัพยในการรวมมือพัฒนา
ชุมชน นายอาษา เมฆสวรรค จึงมอบเกียรติบัตรใหเพ่ือเปนเกียรติแกวงศตระกูล และมอบรางวัลแก 
เจาหนาที่รักษาความสะอาดที่ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพอีก 200 คน7  

                                          
1
ผูบริหาร กทม. ชุดใหม.  (2527, 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม).  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.   

 31 (23) : 2.  
2
อาษาเนนขอความรวมมือชาว กทม. ชวยกันรักษาความสะอาด.  (2527, 29 พฤศจิกายน).  

สยามรัฐ.  หนา 1. 
3
สัมภาษณพิเศษ ดร. อาษา เมฆสวรรค ผูวา กทม.  (2518, 28 เมษายน - 4 พฤษภาดม).   

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.   31(15) : 47. 
4
กทม. เริ่มลุยตลาดสด ตอไปนี้ตองสะอาดแน.  (2528, 2 กุมภาพันธ).  แนวหนา.  หนา 7 

5
‘อาษา’ ทุมเต็มที่ปราบขยะ เสริมเครื่องมือทุกอยางไมอั้น.  (2527, 8 ธันวาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

6
‘ราษฎรบูรณะ‘ เขตปลอดขยะ.  (2527, 5 ธันวาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

7
‘อาษา’ ใหรางวัลแกชาวบานที่ชวยเหลืองาน กทม. อยางเต็มที่.  (2528, 16 มกราคม).   

แนวหนา.  หนา 7. 
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 เขตหวยขวาง  ไดรณรงคขอความรวมมือจากประชาชนใหรักษาความสะอาดโดยไมมี
ขยะตกคางภายใน 60 วัน1  และหัวหนาเขตไดประกาศวา “โครงการรณรงครักษาความสะอาดทําให
สถานที่ตางๆ ในเขตสะอาดกวาเดิม โดยเฉพาะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหมเร่ิมกวาดถนนตั้งแตเวลา 
05.00 น. ทุกวัน”2    
 เขตยานนาวา ไดประชาสัมพันธใหประชาชนตามแหลงชุมชนตางๆ ทิ้งขยะในถังขยะที่
จัดไวให หามทิ้งขยะตามคู คลอง เพราะจะทําใหทอนํ้าอุดตันและระบายน้ําไมได ทั้งน้ีจะกําจัดขยะที่
เปนบอเกิดของเชื้อโรคใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน3     
 เขตพญาไท ไดเชิญชวนใหประชาชนและกลุมพลังมวลชน เชน ลูกเสือชาวบาน และ
บริษัทหางรานตางๆ ชวยกันทําความสะอาดบานเรือนและชุมชนตางๆ โดยเริ่มตนในวันที่ 14 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนวันแหงความรัก นอกจากนั้นไดจัดอบรมโครงการ “หมอตนไม” เพ่ือ
สนับสนุนใหประชาชนชวยกันดูแลรักษาตนไมในที่สาธารณะใหสวยงามอยูเสมอ4  
 เขตปทุมวัน  ไดประกาศในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2528 ปรับผูที่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ 
ถาเปนครั้งแรก 20 บาท  ครั้งตอไป 50 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ผูที่ทิ้งขยะให
เรี่ยราดบริเวณหนาบานจะถูกปรับ 200 บาท5

 เขตปอมปราบศัตรูพาย  ไดขอความรวมมือกับเจาของตลาดตางๆ ใหลางทําความ
สะอาดตลาดเปนประจํา เพ่ือปองกันเชื้อโรคจากสัตวประเภทหนูและแมลงสาบ6   
 นายอาษา เมฆสวรรค มอบหมายใหแตละเขตกวดขันรานขายของที่ตั้งโตะ เกาอ้ี บนทาง
เทากีดขวางการสัญจรของประชาชน ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลบนทางเทาหรือลางภาชนะตางๆ
บนพ้ืน ซึ่งกอใหเกิดความสกปรกและสงกลิ่นเหม็นเปนการฝาฝนขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523 มี
โทษปรับไมเกิน 2,000 บาท7  จึงขอความรวมมือจากผูคาทุกคนใหปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด มิฉะน้ันจะถูกดําเนินการตามกฎหมาย ดังจะเห็นไดจากผูที่กระทําผิดขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานครในเรื่องความสะอาดเรียบรอยของบานเมืองประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2528 มี

                                          
1
‘หวยขวาง’ รณรงคเต็มที่ ปลอดขยะใน 60 วัน.  (2527, 6 ธันวาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

2
‘หวยขวาง’ เก็บขยะเพิ่มมาก คนงานกวาดถนนเพชรบุรี.  (2528, 2 มกราคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

3
หน. เขต ‘ยานนาวา’ เนนโครงการปลอดขยะ ใหชาวบานรวมมือ.  (2527, 7 ธนัวาคม).  แนวหนา.  

หนา 7.  
4
ชวน ‘ชาวกรุง’ ทําความสะอาดบานเรือน ถือฤกษ 14 ก.พ. ‘วันแหงความรัก’ รวมใจกัน.  

(2528, 19 มกราคม).  แนวหนา.  หนา 7, 14.  
5
‘ปทุมวัน’ เอาจริง ใครทิ้งกระดาษโดนปรับ อีก 2 เดือน หนาบานใครสกปรกโดนเหมือนกัน.   

(2528, 10 พฤษภาคม).  แนวหนา.  หนา 8. 
6
‘ปอมปราบ’ ทําดีลางตลาดสดทุกแหง.  (2528, 20 มิถุนายน).  แนวหนา.  หนา 5. 

7
เอาจริงขายของทางเทา ปรับไมเกินสองพันบาท.  (2528, 14 มกราคม).  แนวหนา.  หนา 7. 
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ทั้งหมด 16,365 คน เปรียบเทียบปรับเปนเงิน 2,286,715 บาท  แบงเปนประเภทหาบเรแผงลอย 
12,872 คน ไดคาปรับ 1,653,615 บาท  ประเภทรถเข็น 1,439 คน ไดคาปรับ 231,380 บาท  
ประเภทรานคาที่ตั้งโตะ เกาอ้ี วางสินคาเกะกะทางเทา 579 คน  ไดคาปรับ 122,040 บาท1   
 นอกจากนี้ไดมีการทดลองตั้งศูนยรวมรถเก็บขนมูลฝอยที่ดินแดง โดยนํารถเก็บขนมูลฝอย
ของเขตพระนคร เขตพญาไท และเขตบางรัก มาดูแลรักษาและตรวจสภาพรถใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา ถามีรถคันใดชํารุดหรือพนักงานขับรถคนใดไมมาปฏิบัติงาน ก็สามารถจัดคนหรือรถ
ปฏิบัติงานแทนไดทันที ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งตอไปจะไดขยายการจัดตั้ง
ศูนยรวมรถเก็บขนมูลฝอยไปที่โรงงานกําจัดมูลฝอยที่ออนนุช รามอินทรา และหนองแขม เพ่ือ
ใหบริการตรวจสภาพรถเก็บขนมูลฝอยของเขตตางๆ ที่เหลือใหครบทุกเขต2    
 ในการบริการขนถายสิ่งปฏิกูลน้ันมีปญหา คือ มีรถสูบอุจจาระของเอกชนซึ่งไมไดรับ
อนุญาตจาก กทม. ไดพกพาอาวุธขมขูประชาชนเพราะเรียกเก็บคาบริการจากประชาชนในอัตราที่
สูงมาก  และบางครั้งนําสิ่งปฏิกูลน้ันไปทิ้งในทอนํ้าสาธารณะและบริเวณที่วางตางๆ ซึ่งเปนเหตุให
เกิดโรคติดตอได  ดังน้ันจึงขอความรวมมือจากประชาชนใหใชบริการรถสูบอุจจาระและรถสุขา
เคลื่อนที่ของ กทม. เทานั้น3

 2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 
 นายอาษา เมฆสวรรค  เตรียมการปองกันน้ําทวมโดยซื้อเครื่องสูบนํ้าเพิ่ม ปรับปรุงประตู
ระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง และลางทอระบายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ํา  รวมทั้งสราง 
คันดินและยกระดับถนนหรือทางรถไฟใหสูงขึ้นเพ่ือใชเปนแนวปองกันน้ําทวม ใชงบประมาณ 500 
ลานบาท4  พรอมกับรณรงคหามประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยลงในคู คลอง และทางระบายน้ําเพื่อ
ปองกันการอุดตันและเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมขัง ถาฝาฝนปรับ 2,000 บาท5  และจากผลการ
ปรับปรุงสภาพคลองตามโครงการเปดทางน้ําไหล เก็บขยะทางน้ํา และกําจัดผักตบชวาตามลําคลอง
ตางๆ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ไดเปดทางน้ําไหลแลว 100 คลอง หรือ
รอยละ 64.93  ซึ่งโครงการนี้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 25286  สําหรับสํานักงานเขตตางๆ 
ก็ไดเตรียมพรอมในการปองกันน้ําทวม เชน เขตบางเขน ไดจางผูตองขังจากกรมราชทัณฑ ใหขุด

                                          
1
ปรับผิดเทศบัญญัติไดถึง 2,286,715 บ.  (2527, 30 พฤษภาคม).  แนวหนา.  หนา 5. 

2
ตั้งศูนยรถ ‘ขยะ’ ขจัดความลาชา.  (2528, 7 ตุลาคม).  แนวหนา.  หนา 5. 

3
โจรดูดสวมอาละวาดขูดรีดชาวบาน จนท. กทม. ผวาบอกเปนพวกมีอิทธิพล.  (2528, 16 กุมภาพันธ).  

แนวหนา.  หนา 7.  
4
‘อาษา’ ไมลืมปญหาน้ําทวม ทุมอีก 500 ลาน เตรียมปองกัน.  (2527, 17 ธันวาคม).   

แนวหนา.  หนา 7, 12. 

 
5
กวดขันทิ้งขยะลงคลอง กทม. สง จนท. จับ.  (2528, 30 มิถุนายน).  แนวหนา.  หนา 5.  

6
กทม. เตือนหนาฝนแลว อยาทิ้งขยะลงคลอง.  (2528, 14 สิงหาคม).  แนวหนา.  หนา 5. 
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ลอกคูคลอง และกําจัดผักตบชวา  รวมทั้งลางทอระบายน้ําในซอยตางๆ  เพ่ือใหระบายน้ําไดสะดวก
เวลาฝนตกหนัก1  

3.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
 เน่ืองจากเขตบางกะปเปนพ้ืนที่ลุมทําใหเกิดภาวะน้ําทวมเปนประจํา ทางเขตจึงดําเนิน
โครงการสรางสวนน้ําบึงกุมขนาด 100 ไร (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนสวนเสรีไทย) เพ่ือถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษาใน พ.ศ. 2530 และให
ประชาชนใชเปนที่พักผอนหยอนใจและใชเปนที่กักเก็บนํ้าฝนเพื่อปองกันน้ําทวม2  เชนเดียวกับเขต
พระโขนงไดดําเนินการสรางสวนสาธารณะหนองบอนขนาด 500 ไร ที่ซอยอุดมสุข เพ่ือถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษาใน พ.ศ. 2530 และไดใช
เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชนเหมือนกัน3  นอกจากนั้น กทม. ยังไดรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปรับปรุงบึงมักกะสันที่มีพ้ืนที่ 92 ไร  ใหเปนสวนน้ําสําหรับการ
พักผอนหยอนใจ โดยใชงบประมาณ 90 ลานบาท4                                                                                 

 
แมจะมีวาระการทํางานเพียง 1 ป  เพราะมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 14  

พฤศจิกายน  พ.ศ. 25285  แตนายอาษา เมฆสวรรค   ก็มีบทบาทในการรณรงคเก็บขยะมูลฝอยอยาง
จริงจังและไดสานตอนโยบายดานการกําจัดขยะมูลฝอยของพลเรือเอก เทียม มกรานนท ใหดําเนิน
ไปอยางตอเน่ือง และไดรับความรวมมือจากหัวหนาเขตที่รวมโครงการ จึงทําใหการดําเนินงาน
โครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด ระยะที่ 1 และระยะที่ 2  เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งมี
โครงการที่จะขยายพื้นที่ของโครงการดังกลาวใหครอบคลุมทั้ง กทม.6 แตไดพนจากตําแหนงกอน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนตอมาที่ขยายโครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาดจนครอบคลุมทุกเขต 
คือ พลตรี จําลอง ศรีเมือง  อยางไรก็ตามจากผลงานของโครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด ระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 ของนายอาษา เมฆสวรรค พบวาปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บไดทั้งทางบกและทางน้ํา
ระหวางวันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2527  มีปริมาณมากกวาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ถึง 43 

                                          
1
‘บางเขน’ กําจัดผักตบเพ่ือปองกันน้ําทวม.  (2528, 4 มิถุนายน).  แนวหนา.  หนา 5.  

2
สรางสวนสาธารณะยานชานเมืองอีกแหง.  (2527, 11 ธันวาคม).  แนวหนา.  หนา 7. 

3
กทม.สรางสวนสาธารณะ ’หนองบอน’ ใชเงินถึง 400-500 ล. ทําเหมือนสวนลุมฯ.   

(2528, 22 สิงหาคม).  แนวหนา.  หนา 5. 

 
4
เผยปรับปรุงบึงมักกะสัน ตองใชงบ 90 ลาน บ.  (2528, 30 พฤษภาคม).  แนวหนา.  หนา 5.  

5
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2528.  (2528, 27 กันยายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 135.  หนา 2.  
6
โครงการ ‘ปลอดขยะ’ ในกรุงไดผล กทม. จะทําใหหมดทุกเขต.  (2528, 9 กุมภาพันธ).  

แนวหนา.  หนา 7. 
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ตัน1  นอกจากนั้นการที่ กทม. พยายามแกไขปญหาการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึงดวยการ
วาจางบริษัท ไทยสรางสรรค จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทเอกชนเขามาเก็บขยะมูลฝอยทางบกนั้นพบวา  
บริษัทเอกชนทํางานเก็บขยะมูลฝอยไดผลดีกวา กทม.  และประชาชนสวนหนึ่งก็สนับสนุนเพราะไม
พอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กทม. เชน บทความในหนังสือพิมพแนวหนาไดเขียนไววา “รถ
เก็บขยะของ กทม. เก็บขยะไมเรียบรอย  ทําขยะหลนลงมาจากรถแลวไมลงมาเก็บ ถาซอยใด
จายเงินดี รถขยะของ กทม. จะมาเก็บขยะบอย  แตถาไมจายเงินพิเศษให จาก 5 วัน เปน 7 วัน 
เปน 10 วัน และ 15 วัน จนกลายเปนเดือนหนึ่งมาเก็บหนเดียว  เอกชนเคยเสนอประมูลเก็บขยะก็
กีดกันไมอยากใหทําเพราะไมไดมีเอ่ียวเรื่องซ้ือรถขยะใหมและไมไดตุกติกเรื่องน้ํามัน”2   

เม่ือมีผลสรุปวาการใหบริษัทเอกชนเขามามีสวนรวมในการเก็บขนมูลฝอยทางบกมีผลดีใน
เรื่องการเก็บขยะไดมากขึ้นและลดตนทุนคาใชจาย ดังนั้นทาง กทม. จึงมีโครงการใหบริษัทเอกชน
เขามามีสวนรวมในการเก็บขนมูลฝอยทางบกในเขตตอไปคือ เขตบางกอกนอย3 ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินการเรงรัดเก็บขยะใน กทม. ใหหมดทุกวันโดยไมใหมีขยะตกคาง 
 การสรางสวนน้ําบึงกุมหรือสวนเสรีไทย สวนน้ําหนองบอน และบึงมักกะสัน ซึ่งเปนผลงาน
ของนายอาษา เมฆสวรรค เปนสิ่งที่มีประโยชนเพราะเปนทั้งสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชน 
เปนที่กักเก็บนํ้าในหนาแลง และเปนแหลงรองรับนํ้าในเวลาที่ฝนตกหนักเพื่อปองกันภาวะน้ําทวมใน 
กทม. อีกดวย  
 ตอมาในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2528 นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท  รับสนอง
พระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25184  ตามมาตรา 44  
ไดกําหนดให กทม. มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซ่ึงราษฎรเลือกตั้งขึ้น โดยใชวิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ5  รัฐบาลไดรับสนองพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  

                                          
1
เดินเครื่องเต็มที่รักษาความสะอาด ‘อาษา’ กวดขันทิ้งขยะลงคลอง.  (2528, 14 มกราคม).   

แนวหนา.  หนา 7. 
2
ฉัตร เชิงดอย.  (2528, 15 เมษายน).  ทําไม? รถ กทม. เก็บขยะจะตองจายสินบนดวย.   

แนวหนา.  หนา 5.  
3
จางเอกชนขนขยะเพิ่ม รองฯ ‘ทองจุล’ วาไดผลดี.  (2528, 29 มิถุนายน).  แนวหนา.  หนา 5. 

4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528.  (2528,  31 สิงหาคม).   

ราชกจิจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102  ตอนท่ี 115.  หนา  1.                 
5
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528.  (2528,  31 สิงหาคม).   

ราชกจิจานุเบกษา  แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102  ตอนท่ี 115.  หนา  19.                 
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พ.ศ. 25281  ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของนายอาษา เมฆสวรรค  ในการจัดการเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และผูที่ไดรับเลือกตั้งจากชาว กทม. ใหเปนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร คือ พลตรี จําลอง ศรีเมือง (14 พ.ย. 2528 - 14 พ.ย. 2532)2  

จากความสํานึกรับผิดชอบของคนในสังคมเดียวกัน  จึงมีการกอตั้งองคกรเอกชนที่
ตระหนักถึงความสําคัญของความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง รวมทั้ง
ตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมในประเทศไทยใหอยูคูแผนดินไทยตลอดไป เชน  สมาคมสรางสรรคไทย
หรือ “ตาวิเศษ” ที่กอตั้งโดยคุณหญิงชดชอย โสภณพานิช เม่ือ พ.ศ. 2527  โดยมีสัญลักษณเปน
ตุกตาสีเขียว หัวโต คิ้วขมวด พรอมกับสโลแกนวา “อะ อะ อยาทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ” รวมดําเนิน
โครงการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน โครงการทิ้งขยะใหเปนที่  โครงการรีไซเคิล  โครงการงดใช
ภาชนะโฟม  โครงการทูตรักเจาพระยากับตาวิเศษ  เปนตน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
เอกชนปละ 1 ลานบาท แตหลังจากดําเนินการได 21 ป  องคกรเอกชนรายแรกที่รณรงคเพ่ือ
สิ่งแวดลอมในสังคมก็สิ้นสุดการดําเนินงานเม่ือ พ.ศ. 2548 เน่ืองจากขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการ3  

 
ในระหวาง พ.ศ. 2518 – 2528  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละคนไดดําเนินการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ของ กทม. เชน นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไดดําเนินการรักษาความ
สะอาดและจัดระเบียบหาบเรแผงลอยไดในระดับหน่ึง และดําเนินการสรางสวนจตุจักร  นายชลอ 
ธรรมศิริ ไดรับมอบโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย 4 โรง ที่ยืดเยื้อมาตั้งแตสมัยของนายชํานาญ ยุวบูรณ  
ไดเปนผลสําเร็จ และสรางสวนจตุจักรตอจากนายธรรมนูญ เทียนเงิน จนแลวเสร็จ  นายเชาวนวัศ 
สุดลาภา ไดรณรงคใหมีการปลูกตนไมยืนตนตามบาทวิถีและที่วางตางๆ  รวมทั้งติดปายให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของตนไมที่ชวยดูดอากาศพิษ   พลเรือเอก เทียม มกรานนท ได
ดําเนิน “โครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด” และริเร่ิมใหบริษัทเอกชนเขามาเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่
บางเขตของ กทม.  ซึ่งไดผลดี  สวนนายอาษา เมฆสวรรค ก็ไดสานตอ “โครงการกรุงเทพฯ เมือง
สะอาด” ตอจากพลเรือเอก เทียม มกรานนท จนประสบความสําเร็จ  สงผลให กทม. สะอาดและมี
ขยะตกคางนอยลง 
  

                                                                                                                                                            

                                          
1
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2528.  (2528, 27 กันยายน).  ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 102 ตอนที่ 135. หนา 2.                      

 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้ง.  ( 2528, 15 พฤศจิกายน).   ราชกจิจานุเบกษา   

แผนกสามัญ.  เลม 102 ตอนที่ 173.  หนา  27.   
3
กันยายนนี้ ‘ตาวิเศษ’ ถึงอวสาน.  (2548, มิถุนายน).  เดลินิวส. หนา 5. 

 



บทที่ 4 
บทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ  กทม. (พ.ศ. 2528 - 2543) 
          
การพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรเปนสังคมอุตสาหกรรม  เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เพราะทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางผิดหลักการ
อนุรักษ  การทดแทนไมพอเหมาะกับการใช  และยังทําใหประชาชนทิ้งถิ่นมาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งอยูตามเมืองใหญๆ เชน  กทม. และปริมณฑล1  การยายถิ่นและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไดกอใหเกิดปญหามลพิษตางๆ2  รัฐบาลจึงตองรีบเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
โดยปรับปรุงกลไกในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เชน กําหนด
แนวทางปองกันและแกไขสิ่งแวดลอมไวในนโยบายของรัฐบาล คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) และนายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี ไดรับสนองพระ
บรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 เพราะยังไมมี
มาตรการควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางพอเพียง3  สาระสําคัญประการหนึ่งของ
พระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงน้ีและไมเคยปรากฏในกฎหมายฉบับใด คือ การมีบทบัญญัติคุมครอง
สิทธิประชาชน  โดยกําหนดใหประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล
ขาวสารจากรัฐในเรื่องการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนหน่ึงใน
คณะกรรมการ4  กทม . ซึ่งเปนองคกรการบริหารสวนทองถิ่นที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวดวย   ดัง น้ันผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครทั้ง 4 คน  นอกจากจะตองบริหารงานตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 - 5  แลว ยังตอง
รวมมือกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการแกไขสิ่งแวดลอมใน กทม. ที่กําลังอยูในภาวะ
วิกฤติอยางตอเน่ือง   
 สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. ที่ระบุไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2530 – 2534)  คือ การแกไขปญหา 3 ประการ คือ มลภาวะเปนพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง 

                                          
1
สัมฤทธิ์ ทองศรี.  (2542).  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.   หนา 7.   

2
มูลนิธิโลกสีเขียว. (2538).  สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2537.  หนา 6.  

 
3
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535.  (2535, 4 เมษายน).  

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.   เลม 109 ตอนที่ 37.  หนา 43.                        

 
4
แหลงเดิม.  หนา 257.  
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การปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 - 2539)  
ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก ไดแก การปองกันน้ําทวมและการ
ระบายน้ํา การกําจัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย รวมทั้งการ
ปองกันแกไขมลพิษทางอากาศและเสียง2 ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ที่มีมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการลด
ปริมาณมลพิษทางน้ํา อากาศ เสียง และสารตะกั่วในนํ้ามันเชื้อเพลิงใหอยูในมาตรฐานที่ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพของคนและชุมชนในเมืองและชนบท3   สําหรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539 - 2544)  ซึ่งเปนแผนแรกที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและกําหนดทิศทางในการพัฒนา กทม. มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เมืองดวยการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและลดมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง เปนตน4  ดังน้ันจึงเปน
ภาระหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดังกลาวเพื่อแกไข
สิ่งแวดลอมใน กทม. ใหดีขึ้นโดยมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน  และรณรงคใหประชาชน ตระหนักใน
คุณคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด   
 

บทบาทของพลตรี จําลอง ศรีเมือง  (14 พ.ย. 2528 – 13 พ.ย. 2532)     
 พลตรี จําลอง ศรีเมือง เปนผูสมัครรับเลือกตั้งอิสระจากกลุมรวมพลัง ไดรับคะแนนเสียง
จากประชาชนมากถึง 480,233 คะแนน การเลือกตั้งครั้งน้ีประชาชนออกไปใชสิทธิกันมากถึงรอยละ 
34.65 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรกในวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2518 มีผูมาใชสิทธิเพียงรอยละ 13.865   ทั้งนี้เพราะพลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดรับความเลื่อมใส
ศรัทธาจากประชาชนวาเปนคนดี มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริต โดยไมคํานึงวาจะสังกัดพรรค
การเมืองหรือไม6 พลตรี จําลอง ศรีเมือง มีนโยบายในการแกไขสิ่งแวดลอมของ กทม. โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเจาหนาที่รักษาความสะอาด  และประสานงานกับหนวยสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ในการ
แกไขปญหาของ กทม. รวมทั้งขอความรวมมือจากประชาชนในดานการรักษาความสะอาดและการ

                                          
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2530).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่ 3  

(พ.ศ. 2530 - 2534).  หนา 44. 
2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2535 - 2539).  หนา 44 - 45. 
3
แหลงเดิม.  หนา 8. 

 
4
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2539).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2539 - 2544).  หนา 54 - 56.  
5
สถิติการเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพมหานคร.  (2543, 9 มิถุนายน).  มติชน.  หนา 26.     

6
ไมนาจะมีปญหา.  (2528, 24 - 30 พฤศจิกายน).  มติชนสุดสัปดาห.  32(23) : 2.  
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ปองกันน้ําทวม1  โดยมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) เปนแนวทางใน
การแกไขสิ่งแวดลอมใน กทม. 

1. ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ผลงานในระยะแรกของพลตรี จําลอง ศรีเมือง เปนการปรับปรุงเรื่องความสะอาดใน กทม. 
โดยเริ่มตนจากการทําความสะอาดศาลาวาการกรุงเทพมหานครเปนจุดแรก ดวยการใหขาราชการ 
กทม. รวมมือกันทําความสะอาดหองทํางาน ทางเดิน หองสวม และลานอเนกประสงคใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งเดือนเพ่ือเปนตัวอยางแกประชาชนในการรักษาความสะอาด2  มีการจัดถังขยะไปตั้งใน
สถานที่ตางๆ เพ่ิมขึ้น และขอความรวมมือจากประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยใชวิธีการ
ตักเตือนผูทํากระทําผิดกอน ตอมาจึงมีการลงโทษปรับผูที่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2529 เปนตนไป โดยปรับตั้งแต 20 บาท จนถึง 100 บาท  และถาโยน
กนบุหร่ีจากรถถูกปรับ 500 บาท โดยเฉพาะถาเปนขาราชการจะตองถูกดําเนินคดีทางวินัยดวย3  
สําหรับรถขนขยะของ กทม. ที่ปลอยใหขยะปลิวออกมานั้นก็มีความผิดเชนเดียวกัน จึงขอใหผูพบ
เห็นจําหมายเลขทะเบียนไวและแจงไปที่สํานักงานเขตหรือ กทม.4 อีกทั้งยังไดรับสมัครเจาหนาที่
กวาดขยะเพิ่มอีก 909 คน เพ่ือทําความสะอาดทุกตรอกซอกซอยใหสะอาด5 

พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดปรับปรุงสถานที่คาขายในสวนจตุจักรซึ่งมีเน้ือที่ 75 ไร จาก
สภาพเต็นทโครงเหล็กชั่วคราวมาเปนอาคารถาวร มีน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท ธนาคาร เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกผูคาและมียามดูแลรักษาทรัพยสินของผูคาและทางราชการ  มีผลทําใหตลาดนัด
จตุจักรกลายเปนตลาดนัดจําหนายสินคานานาชาติที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนยและเปนสถานที่
ทองเที่ยวของชาวตางประเทศที่รูจักกันในนาม “เจเจมาเก็ต”6  และรับอาสาสมัครโครงการรณรงค
รักษาความสะอาดเพื่อประสานงานกับตํารวจในการปรับผูกระทําผิดขอบัญญัติกรุงเทพมหานครใน
เรื่องการรักษาความสะอาดโดยเริ่มที่สวนจตุจักรเปนแหงแรก  ซึ่งคาดวาจะมีผลทําใหคนลด
ความเห็นแกตัวและสังคมจะมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น7   พรอมกันนั้นไดสรางขวัญและกําลังใจแก
เจาหนาที่ชั้นผูนอยดวยการเรงรัดการเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน คา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร เปนตน สรางอาคารที่พักแกเจาหนาที่ที่มีอัตราเงินเดือนต่ํา และ
จัดซื้อเสื้อกั๊กสะทอนแสงใหแกพนักงานกวาดขยะเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

                                          
1
นายของผมคือประชาชน.  (2530, 16 พฤศจิกายน).  มติชน.  หนา 3. 

2
‘จําลอง’ กําชับเรื่องทําความสะอาดที่ทํางานกอน.  (2528, 23 พฤศจิกายน).  บานเมือง.  หนา 5. 

3
สะอาดขึ้นแน.  (2528, 15 - 21 ธันวาคม).  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  32 (26) : 4.     

4
‘จําลอง’ ขอชาวกรุงลบสถิติ กทม. ติดอันดับโลกสกปรก.  (2529, 2 มีนาคม).  บานเมือง.  หนา 1. 

5
จําลอง ศรีเมือง บุคคลแหงป 29.  (2529, 1 กันยายน).  สยามรัฐ.  หนา 5. 

6
กรุงเทพมหานคร.  (2536).  20 ป  กทม.35.  หนา 48.   

7
จําลองรณรงคสูส่ิงสกปรก ใหคนลดการเห็นแกตัว.  (2529, 15 เมษายน).  บานเมือง.  หนา 2. 
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บนทองถนน1  ซึ่งผลสรุปจากการดําเนินการรักษาความสะอาดเรียบรอยใน กทม. เพียง 20 วัน 
ตั้งแตวันที่ 1 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2529  ตํารวจไดจับผูกระทําความผิดทั้ง 24 เขต รวม 1,048 ราย 
ปรับเปนเงิน 86,580 บาท เชน ที่สวนจตุจักร 410 ราย ปรับเปนเงิน 9,465 บาท ที่สวนลุมพินี 42 
ราย ปรับเปนเงิน 1,940 บาท เปนความผิดเรื่องทิ้งขยะลงบนถนนมากที่สุด2   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติให กทม.แบง
สวนราชการเองได ดังนั้นจึงมีประกาศเรื่องการจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2529 ในการจัดตั้งสํานักเทศกิจ  ใหมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  สามารถจับกุมผูกระทําความผิดตาม
ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กทม.ได3  พลตรี 
จําลอง ศรีเมือง ไดเริ่มปฏิบัติตามนโยบายที่ใหสัญญาแกประชาชน คือ จัดโครงการฝกอบรม
เจาหนาที่เทศกิจทั้ง 24 เขตเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ4  ซื้อรถเก็บขยะขนาดใหญ 
250 คัน ซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก  230 คัน  และรถสามลอเครื่อง 12 คัน สําหรับเก็บขยะในตรอก 
ซอก ซอยที่รถเก็บขยะขนาดใหญไมสามารถเขาไปใหบริการแกประชาชนได5  อีกทั้งมีนโยบายเก็บ
ขยะในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรติดขัด ทําใหเพ่ิมเที่ยวการเก็บขนขยะไดมากขึ้น6  
นอกจากนั้น กทม. ยังจัดสรรใหเอกชนเขามามีสวนรวมดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยในบางพื้นที่ คือ 
แขวงคลองเตยและคลองตัน เขตพระโขนง และบางสวนของเขตบางกอกนอยเพ่ือใหมีขยะตกคางใน 
กทม. นอยที่สุด7        

พลตรี จําลอง ศรีเมือง ขยายพื้นที่ “โครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด” ของพลเรือเอก เทียม  
มกรานนท  ใหครอบคลุมทุกเขตใน กทม.  โดยมีสถานที่รวมโครงการประกอบดวยโรงเรียน 426 แหง 
สํานักงานเขต 24 เขต ศูนยเยาวชน และศาลาวาการกรุงเทพมหานคร มีการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานของเจาหนาที่ ดวยการคัดเลือกรถเก็บขยะมูลฝอยดีเดน บุคลากรดีเดน และเขตดีเดน 
นอกจากนั้นไดประสานความรวมมือกับองคการโทรศัพทนครหลวงเพื่อใหการทํางานสอดคลองกัน 
ไดแก ขณะที่ กทม. สรางถนน องคการโทรศัพทนครหลวงก็วางสายโทรศัพทไปพรอมกันโดยไมตอง

                                          
1
พรรคพลังธรรม.  (2533).  สาสนพลังธรรม ฉบับพิเศษ.  หนา 17. 

2
พวกถุยทิ้งมักงาย  กทม. ปรับไดนับหมื่น.  (2529, 25 มีนาคม).  บานเมือง.  หนา 1.  

3
ณัฐหทัย  จันทวลี.  (2542).  การบริหารกรุงเทพมหานครของพลตรี จําลอง ศรีเมือง ตั้งแตป 2528  

ถึงป 2532 : กรณีศึกษานโยบายการรักษาความสะอาด.  หนา 81.     
4
กรุงเทพมหานคร.  (2533).  กทม. 2530 - 2532.  หนา 16. 

5
แหลงเดิม.  หนา 12.   

6
 กทม. ขนขยะกลางคืน.  (2529, 12 กุมภาพันธ).  บานเมือง.  หนา 2. 

7
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  การศึกษาเพื่อการกําหนดกรอบการวางแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4.  หนา 224. 
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มาขุดซ้ําอีกเพราะจะทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนหลายครั้ง พรอมทั้งขอความรวมมือให
โทรศัพทสาธารณะอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตลอดเวลา1  

กทม. กําหนดนโยบายหามหาบเรแผงลอยขายสินคาที่ปายหยุดรถประจําทาง ทางเทาที่
กวางไมเกิน 2 เมตร  และบริเวณทางขึ้นลงของสะพานลอยคนเดินขามจนกวาจะถึงเวลา 19.00 น. 
เพราะไมตองการใหผูที่ใชทางเดินเทาตองลงมาเดินบนถนนหรือรอรถประจําทางบนถนนซึ่งเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ  อีกทั้งใหงดขายสินคาทุกวันพุธเพ่ือพอคาแมคาไดทําความสะอาดในบริเวณที่
คาขายใหสะอาด2  โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2529  แตจะผอนผันใหขายไดในเขตผอนผัน 
150 จุด แตมีเง่ือนไขวาจะตองขายอยางมีระเบียบ สะอาดและปลอดภัย  ถาผูคาหาบเรแผงลอยทํา
สกปรก ถูกปรับตั้งแต 100 บาท แตไมเกิน 2,000 บาท  โดยมีเจาหนาที่ตรวจและใหคะแนน ถา
ตรวจไมผาน 3 ครั้ง จะถูกยกเลิกไมใหขายตอไป3  ซึ่งวิธีการดังกลาวไดรับความชื่นชมจาก
ประชาชนที่สัญจรไปมาเปนอยางยิ่ง สําหรับการตั้งวางขายเปด – ไก ในที่สาธารณะของเทศกาล
ตรุษจีนน้ัน พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดขอความรวมมือใหทุกเขตดูแลไมใหกีดขวางการสัญจรไปมา
ของประชาชน และหามตั้งวางในที่สาธารณะอยางเด็ดขาด4  นอกจากนี้ไดจัดอบรมเจาหนาที่เทศกิจ
ทุกสํานักงานเขตดวยตนเองเพื่อใหปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย  สุขุมรอบคอบ อดทน และลงโทษผู
ที่ประพฤติตัวไมเหมาะสม รวมทั้งมีการโยกยายสับเปลี่ยนเจาหนาที่เทศกิจทุกระดับที่ปฏิบัติงานเกนิ 
2 ป ออกจากพื้นที่เดิมเพราะอาจสรางกลุมอิทธิพลขึ้นได5 เพราะขณะนั้นภาพลักษณของเจาหนาที่
เทศกิจเสียหายมาก เน่ืองจากมีการทะเลาะวิวาทกับประชาชนอยูเสมอ6  

พลตรี จําลอง ศรีเมือง ใหความสําคัญดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและถือเปนเรื่อง
เรงดวนในการดําเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) ที่มี
โครงการปรับปรุงการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือปองกันอันตรายจากการแพรเชื้อโรค ดังนั้น
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531  กทม. จึงเริ่มเก็บมูลฝอยติดเชื้อ7 แยกจากมูลฝอยธรรมดา โดย

                                          
1
จําลองทํางาน.  (2528, 22 - 28 ธันวาคม).  สยามรัฐสปดาหวิจารณ.  32 (27) : 2. 

2
พรรคพลังธรรม.  (2533).  สาสนพลังธรรม ฉบับพิเศษ.  หนา 24. 

3
‘จําลอง’  เริ่มแลวทั่วกรุง ระดมจับพวกคนมักงาย.  (2529, 1 มนีาคม).  บานเมือง.  หนา 16.   

4
“จําลอง” ส่ังกวดขันตรุษจีน หามฆาเปดไกตามที่สาธารณะ.  (2529, 23 มกราคม).   

บานเมือง.  หนา 2. 
5
พรรคพลังธรรม.  (2533).  เลมเดิม.  หนา 25. 

6
แผน 2 ชั้น “จําลอง” ดัดหลัง ขรก. ประจําผาตดัเทศกิจ.  (2530, 29 - 4 เมษายน).  มติชนสุดสัปดาห.  

7(343) : 10. 
7
มูลฝอยติดเชื้อ คือ มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัยโรค การให

ภูมิคุมกันโรค การศึกษาวิจัยที่ดําเนินการทั้งในมนุษยและสัตว เชน สําลี ผากอซ ถุงมือ ผาพันแผล เข็มฉีดยา 
เลือด น้ําเหลือง น้ําลาย เสมหะ อุจจาระ ปสสาวะ เศษชิ้นเนื้ออวัยวะตางๆ ซากสัตวที่ใชในการวิจัย เปนตน 



 78

การซื้อรถเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 9 คัน เพ่ือใชในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ และวชิรพยาบาล1  
 หลังจากพลตรี จําลอง ศรีเมือง เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทําให กทม. เปลี่ยนจาก
เมืองที่สกปรกติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก กลายเปน 1 ใน 10 ของเมืองที่นาทองเที่ยวที่สุดในโลกและ
เปนเมืองเดียวในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งมาจากการสอบถามความเห็นของผูที่อานนิตยสารการทองเที่ยว
ของสหรัฐอเมริกา2 กลยุทธสําคัญที่ทําใหพลตรี จําลอง ศรีเมือง ประสบความสําเร็จ คือ การทําตัว
เปนกันเองและใหความสําคัญของพนักงานกวาดถนน ซึ่งแมจะเปนพนักงานชั้นผูนอยแตมี
ความสําคัญในการทําให กทม. เปนเมืองสะอาด  เชน อํานวยความสะดวกในดานเครื่องมือเครื่องใช
ในการทํางาน  ใหสวัสดิการตางๆ เพ่ือความปลอดภัย เชน ใหใสเสื้อกั๊กสะทอนแสง ใหนํารถลากตั้ง
ไวดานหนาเพื่อรถที่วิ่งมาจะไดเห็นหรือเปนสิ่งปะทะดานแรก แจกขาวสารและเครื่องอุปโภคบริโภค 
ซึ่งมาจากเงินบริจาคของประชาชนและเงินเดือนจํานวน 13,800 บาทที่พลตรี

                                         

 จําลอง ศรีเมือง อุทิศ
ใหกับกองทุนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาว กทม. ทําใหไดรับความรวมมือและการทุมเท
ทํางานจากพนักงานกวาดถนนดวยความนิยมและศรัทธาอยางจริงใจ3 เชน  ในวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2530 พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดทดลองกวาดถนนพระรามที่ 6 ริมคลองประปาตลอดทั้งวัน  
เปนการกวาดจริงๆ เพ่ือจะไดทราบวิธีการทํางานของพนักงานกวาดถนน  รวมทั้งรับประทานอาหาร
กลางวันกับพนักงานกวาดถนนดวย ซึ่งไมเคยมีผูบริหารระดับสูงใน กทม. คนใดทํามากอน4  
นอกจากนั้นพลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดขอความรวมมือจากธนาคารตางๆ ที่รับฝากเงินงบประมาณ
ของ กทม. จํานวนหลายพันลานบาท ใหรวมบริจาคถังขยะ ตนไม เสื้อฝน เสื้อกั๊ก รถกระบะ และ
เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน เพ่ือใชในกิจการของ กทม.5  พรอมทั้งไดเรงรัดการเบิกจายเงิน
สวัสดิการตางๆ ของเจาหนาที่ กทม. ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร ฯลฯ 
เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน6

ในเรื่องสิ่งปฏิกูล พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดวาจางบริษัทเฟดเดอรัล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด มา
ปรับปรุงโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ซอยออนนุช โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2529  - สิงหาคม พ.ศ. 2532  ในการทําลายสิ่งปฏิกูลใหไดมากกวาวันละ 600 ลบ.ม. เพื่อลด
ปริมาณการเทกลางแจงใหนอยลง  และปรับปรุงระบบโทรศัพทรับแจงเปนแบบอัตโนมัติ 10 คูสาย
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอใชบริการขนถายสิ่งปฏิกูลใหเปนไปดวยความรวดเร็ว

 
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  การศึกษาเพื่อการกําหนดกรอบการวางแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4.  หนา 237 – 238.   
2
กรุงเทพมหานคร.  (2536).  20 ป  กทม.35.  หนา 54. 

3
ธงชัย สันติวงษ.  (2535).  พลตรีจําลองที่ผมรูจัก.  หนา 105-106.  

4
คนกวาดถนนกับจําลอง.  (2530, 4 กันยายน).  มติชน. หนา 3. 

5
ปนี้น้ําทวมแน.  (2529, 18 - 24 พฤษภาคม).  มติชนสุดสัปดาห.  9(2997) : 14. 

6
แหลงเดิม. 
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และทั่วถึง1 รวมทั้งจัดซื้อรถขนถายสิ่งปฏิกูลและรถสุขาเคลื่อนที่เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอกบั
ประชาชนใน กทม.2  

2.  ดานการปองกันนํ้าทวม   
พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดเตรียมพรอมในการปองกันน้ําทวมดวยการสั่งเจาหนาที่ลางทอ

ระบายน้ํา ขุดลอกคูคลองตางๆ เพ่ือเปดทางน้ําไหล กําจัดวัชพืช และเก็บขยะในคูคลอง สรางทอ
ลอดรับนํ้าจากถนนบริเวณที่เปนที่ต่ําเพื่อระบายน้ําลงคูคลอง และแมน้ํา สรางประตูและทํานบกั้นน้ํา
เพ่ิมเติม ปรับปรุงแองรับนํ้าใหมีมากที่สุด อีกทั้งเปลี่ยนชองตะแกรงรับนํ้าฝนใหมีขนาดใหญขึ้น
ทั้งหมด 7,817 ตะแกรง มีการตรวจสอบความพรอมของสถานีสูบนํ้าทั้ง 31 แหง และเครื่องสูบนํ้า 
439 เครื่อง พรอมทั้งจัดเตรียมเจาหนาที่ในการแกปญหาน้ําทวมฉับพลันเวลาฝนตกหนักตลอดทั้ง 
24 ชั่วโมง3 
 จากวิกฤตการณน้ําทวม กทม. เม่ือ พ.ศ. 2526 ในสมัยของพลเรือเอกเทียม มกรานนท  
กทม. ไดรับความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล  ดังน้ันสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการปองกันน้ําทวม จึงดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
กทม. โดยกอสรางระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําแบบถาวรทั้งพ้ืนที่ฝงพระนครและฝง
ธนบุรี  มีการควบคุมผังเมือง การใชที่ดิน และสงวนพื้นที่ในการรับนํ้า เชน บึง สระ และแองนํ้า เพ่ือ
ลดความสูญเสียจากภาวะน้ําทวมหนักที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ดังน้ันเม่ือมีฝนตกหนักในวันที่ 9 - 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2529  หรือที่พลตรี จําลอง ศรีเมือง เรียกวา “ฝนพันป”  กทม. สามารถทําใหน้ําที่
ทวมขังใน กทม. ลดระดับลงภายในเวลาเพียง 3 วันเทานั้น    ซึ่งเปนผลมาจากการเตรียมปองกัน
น้ําทวมและการระดมกําลังแกปญหานํ้าทวมขังใน กทม. อยางมีประสิทธิภาพ4  นอกจากนั้นไดขอ
ความรวมมือจากหนวยงานสาธารณูปโภคตางๆ ใหทํางานประสานกันเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน5 เพราะการที่มีน้ําทวมขังตามถนน ตรอก และซอยตางๆ  ไดทําใหการจราจรติดขัด 
โดยเฉพาะถาถนนสายนั้นๆ อยูระหวางการขุดเพื่อฝงทอระบายน้ําหรือสายโทรศัพท   
 3.  ดานการแกปญหาน้ําเนาเสีย 
  พลตรี จําลอง ศรีเมืองและคณะ ไดกําหนดมาตรการตางๆ ในการชะลอภาวะน้ําเนาเสีย  
ดวยการรณรงคขอความรวมมือจากประชาชนไมใหทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคูคลอง และแมน้ํา รวมทั้ง
สั่งการใหผูอํานวยการเขตรักษาความสะอาดของผิวนํ้าโดยเก็บขยะที่ลอยมาใหหมด โดยมีเกณฑวา

                                          
1
กรุงเทพมหานคร.  (2533).   กทม. 2530 - 2532.   หนา 12. 

2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  การศึกษาเพื่อการกําหนดกรอบการวางแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4.  หนา 234.  
3
พรรคพลังธรรม.  (2533).  สาสนพลังธรรม ฉบับพิเศษ.  หนา 13. 

4
แหลงเดิม.  หนา 14. 

5
จําลองทํางาน.  (2528, 22-28 ธนัวาคม).  สยามรัฐสปดาหวิจารณ.  32 (27) : 2.  
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คลองอยูในพ้ืนที่ใด ผูอํานวยการเขตนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลใหอยูในสภาพดี1  ประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการทางกฎหมายแกโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และ
หมูบานจัดสรรตางๆ ที่หลีกเลี่ยงการสรางระบบกําจัดน้ําเสีย นอกจากนั้น กทม. ไดสรางโรงงาน
กําจัดน้ําเสียที่ปากคลองผดุงกรุงเกษมและปลายคลองชองนนทรี  โดยใชงบประมาณ 300 ลาน และ 
1,200 ลาน ตามลําดับ (นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 2 เปน
ผูอนุมัติใหกอสรางโรงงานกําจัดน้ําเสียที่ปลายคลองชองนนทรี)  ถาเปนฤดูฝน กทม. ได
ประสานงานกับกรมชลประทานใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาระบายเขามาในคูคลองตางๆ เพ่ือดันน้ํา
เสียใหระบายลงสูแมน้ําเจาพระยาตอนลางและออกสูอาวไทย2   

อน่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีรับสั่งใหพลตรี จําลอง ศรีเมือง 
ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริปรับปรุงบึงมักกะสัน เพ่ือเปนแองรับนํ้าเวลาฝนตกหนักและ
เปนแหลงทดลองแกปญหาน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติและประหยัด คือ ใชผักตบชวาที่อยูในบึงเปนตัว
กรองความเนาเสียของน้ํา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และทรงมี
รับสั่งใหปรับปรุงสวนบึงพระราม 9 เปนที่รองรับนํ้าอีกแหงหน่ึง  รวมทั้งไดทดลองแกไขน้ําเสียดวย
การนําเครื่องเติมอากาศขนาด 11 กิโลวัตต จํานวน 3 เครื่อง  มาติดตั้งเพ่ือชวยบําบัดน้ําเสียดวย3   
 4.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) ระบุใหมีการควบคุม
ตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียง รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายจาก
มลพิษดังกลาว4 พลตรี จําลอง  ศรีเมือง ไดดําเนินการใหมีการตรวจสภาพน้ํา อากาศ และเสียงตาม
จุดตางๆ ใน กทม. ที่มีปญหาอยางตอเน่ือง โดยประสานงานกับหนวยราชการอื่นๆ เชน กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  สําหรับมอเตอรไซดที่มีเสียง
เครื่องยนตดังเกินมาตรฐาน ก็ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ทุกเขตตักเตือน ถาไมไดผลใหจับกุมและ
ลงโทษปรับ5  คาดวาจะมีผลทําใหมลพิษทางอากาศและเสียงลดนอยลง   

5.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
พ้ืนที่สีเขียวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยู   ดังนั้นพลตรี จําลอง 

ศรีเมือง จึงรณรงคใหประชาชนรวมมือกันตกแตงสถานที่ราชการ หางราน และบานเรือนดวย
กระถางตนไมที่สวยงามโดยเฉพาะในหนวยงานของ กทม.  ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหยอม และ
สนามเด็กเลนที่มีอยูแลวใหสวยงามยิ่งขึ้นดวยไมประดับ รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ในการสรางสวนสาธารณะ
                                          

1
“จําลอง” กวาดขยะในคลอง แกน้ําเสียตองพ่ึงชลประทาน.  (2529, 3 มีนาคม).  บานเมือง.  หนา 2.     

2
พรรคพลังธรรม.  (2533).  สาสนพลังธรรม ฉบับพิเศษ.  หนา 15. 

3
แหลงเดิม. 

4
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. (2530).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3  

(พ.ศ. 2530 - 2534).  หนา 56. 
5
‘จําลอง’ ขอชาวกรุงลบสถิติ  กทม. ติดอันดับโลกสกปรก.  (2529, 2 มีนาคม).  บานเมือง.  หนา 1. 
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และสวนหยอมใหมากขึ้นเพ่ือใหประชาชนไดผอนคลายความเครียดจากการงานในชีวิตประจําวัน  
อีกทั้งยังเปนการลดมลพิษทางอากาศและเสียงอีกดวย1  เชน  กทม. รวมมือกับมูลนิธิสวนหลวง 
รัชกาลที่ 9  สรางสวนสาธารณะ “สวนหลวง รัชกาลที่ 9” ซึ่งเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ  500 ไร 
ที่แขวงหนองบอน เขตพระโขนง  เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เน่ือง
ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530  ซึ่งประกอบดวย
สวนพฤกษศาสตร อาคารเทิดพระเกียรติ อางเก็บนํ้า สวนไมดอกไมประดับ และลานอเนกประสงค  
โดย กทม. ไดอนุมัติงบประมาณใน พ.ศ. 2529 เปนเงิน 35 ลานบาท และใน พ.ศ. 2530 อีก 23 
ลานบาท ในการกอสรางดังกลาว2 

 
 ผลงานที่สําคัญและสรางชื่อเสียงใหแกพลตรี จําลอง ศรีเมือง มากที่สุด คือ ความสําเร็จใน
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ กทม. จนไดรับสมญาวา “นายสะอาดหรือ
มิสเตอรคลีน”3  พลตรี จําลอง ศรีเมือง เคยกลาววา “ผมเองน้ันเม่ือมีโอกาสพูดถึงเรื่องอะไร ที่ไหน 
จะแทรกเรื่องการรักษาความสะอาดไวดวยทุกครั้ง เพราะเรื่องน้ีจําเปนจะตองปลูกฝงจึงย้ําเตือนกัน
อยูบอยๆ”4  การที่พลตรี จําลอง ศรีเมือง มุงม่ันทํางานดานการรักษาความสะอาดเปนสวนใหญ 
เน่ืองจากสภา กทม. ในขณะนั้นมีสมาชิกจากพรรคประชาธิปตยมากกวากลุมรวมพลังของพลตรี 
จําลอง ศรีเมือง5  จึงมีผลทําใหการขอใชงบประมาณในโครงการใหญๆ ไมผานการพิจารณาของสภา 
กทม.6

 ในปสุดทายของการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พลตรี จําลอง ศรีเมือง  
ไดขัดแยงกับพลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแตงตั้ง
ตั้งปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเรื่องน้ีกินเวลายืดเยื้อถึง 11 เดือน ทําใหเกิดความเสียหายในดานการ
ทํางานรวมทั้งขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ กทม. อยางยิ่ง  แตเม่ือพลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดรับเลือก

                                          
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2534).  การศึกษาเพื่อการกําหนดกรอบการวางแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4.  หนา 252.  
2
กทม.

 
ใช 300 ลาน

 
กอสรางสวน ร.9 บนเนื้อท่ี 500 ไร.  (2529, 15 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 1.

 

3
ขุนกระบ่ีมื้อเดียวทิ้งโคงเขาปาย.  (2533, 14 - 20 มกราคม).  มติชนสุดสัปดาห.  10(489) : 63. 

4ณัฐหทัย  จันทวลี.  (2542).  การบริหารกรุงเทพมหานครของพลตรี จําลอง ศรีเมือง ตั้งแตป 2528 
 ถึงป2532 : กรณีศึกษานโยบายการรักษาความสะอาด.  หนา 90.   

5
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2528 มีดังนี้ 

  1. พรรคประชาธิปตย                35    คน           4. พรรคมวลชน                 1     คน 
  2. พรรคประชากรไทย                      6    คน           5. กลุมกรุงเทพกาวหนา       1     คน 
  3. กลุมรวมพลัง (ตอมาจดทะเบียน       9    คน    6. กลุมพัฒนาราษฎรบูรณะ   1     คน 
     เปนพรรคพลังธรรมในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531)   7.  อิสระ                          1     คน 
6สุนัย  เศรษฐบุญสราง.  (2543).  การเมืองในกระบวนการงบประมาณ .  ใน  

การบริหารเมือง :  กรุงเทพมหานคร.  หนา  218.   
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ใหเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัยดวยคะแนนเสียงอยางทวมทน  ทําใหพลเอก ชาติชาย 
ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ตองเปลี่ยนใหนายบรรหาร ศิลปอาชา มาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแทนพลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร เพ่ือลดความขัดแยงที่เกิดขึ้น 
 อยางไรก็ตามการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในดานขยะมูลฝอยของพลตรี จําลอง ศรีเมือง 
ในสมัยแรกของการเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังประสบปญหา คือ  ยังไมมีการจําแนกขยะ 
อยางชัดเจนวาเปนขยะประเภทใด เชน ขยะแหง ขยะเปยก หรือขยะติดเชื้อ ดังน้ันชาว กทม. จึงทิ้ง
ขยะทุกประเภทรวมในถังขยะใบเดียว  ทําใหพนักงานเก็บขยะเสียเวลาในการแยกชนิดของขยะกอน
นําไปกําจัดหรือเพ่ือนําไปขายหารายไดเพ่ิมเติม เชน กลองกระดาษ ถุงพลาสติก ขวด และเหล็ก 
เปนตน จึงทําใหเสียเวลาและไมสามารถเก็บขยะไดหมดในแตละวันจนกลายเปนขยะตกคางและสง
กลิ่นเหม็นรบกวนสุขภาพอนามัยของประชาชน  ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2530 - 2534)  ไดกําหนดใหมีการพัฒนาการจัดการมูลฝอยโดยหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมของ กทม.  การกําจัดขยะมูลฝอยใหไดผลดีที่สุด คือ การลดการ
ใช (Reduce)  การใชซ้ํา (Reuse)  การนํากลับมาใชอีกจากขบวนการผลิต (Recycle) และการ
ซอมแซมสวนที่ชํารุด (Repair)1 จึงจะเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง     

  
บทบาทของพลตรี จําลอง ศรีเมือง (7 ม.ค. 2533 – 14 ม.ค. 2535)    

เม่ือหมดวาระในการดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรกในวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2532  พลตรี จําลอง ศรีเมือง ซึ่งมีการบริหารงานที่ไมดางพรอยในเร่ือง
คอรรัปชั่น2    จึงไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคพลังธรรม (กลุมรวมพลังจดทะเบียนเปน
พรรคพลังธรรม ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531)3  พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดรับเลือกใหเปนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 ดวยคะแนนเสียง 703,671 คะแนน4   การ
เลือกตั้งครั้งน้ีประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งถึงรอยละ 35.85 5   ซึ่งมีผลการวิเคราะหวา ชัยชนะอยาง
ทวมทนเปนประวัติการณในครั้งน้ี นอกจากผลงานในรอบ 4 ปที่ดํารงตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมาแลว ยังมีสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประชาชนสวนใหญเชื่อม่ันความ
ซื่อสัตยสุจริตของพลตรี จําลอง ศรีเมือง  แมวาจะมีคูแขงขันในการเลือกตั้งพยายามบอกถึง

                                          
1
สัมฤทธิ์ ทองศรี.  (2542).  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  หนา 11.  

2
โคงสุดทายเลือกตั้งผูวาฯ  กทม. ‘จําลอง’ ชิงธงเฉือน ‘เดโช’.  (2533, 7-13 มกราคม).   

มติชนสุดสัปดาห.  40(488) : 11. 
3
แผนเหนือเมฆมหกรรมรุมทึ้ง ‘จําลอง’ ชิงสนามเลือกตั้ง กทม.  (2532, 3 กันยายน).   

มติชนสุดสัปดาห. 10(470) : 8. 
4
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  ( 2533, 19 มกราคม).  

ราชกิจจานุเบกษา แผนกสามัญ.  เลม 107  ตอนที่  14.  หนา 1.  
5
สถิติการเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพมหานคร.  (2543, 9 มิถุนายน).  มติชน.  หนา 26. 
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ขอบกพรองบางอยางในการบริหารงาน แตชาว กทม. กลับไมเห็นวาเปนผลเสียหายที่จะเลือกพลตรี 
จําลอง ศรีเมือง อีกครั้ง และจากการตอบแบบสอบถาม จํานวน 3,600 คน ที่ดําเนินการโดยกอง
สํารวจประชามติ กรมประชาสัมพันธ ในหัวขอผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใดที่ประชาชนจํา
ไดมากที่สุด พบวาพลตรี จําลอง ศรีเมือง คือผูลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีผูจําไดมากที่สุดถึงรอยละ 
95.91   และไดรับคะแนนความเห็นใจจากชาว กทม. ที่รูสึกวาพลตรี จําลอง ศรีเมือง ถูกรังแกจาก
พลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแตงตั้งปลัด
กรุงเทพมหานคร2  ทําใหเกิดเหตุการณที่เรียกวา “จําลองฟเวอร”  ขึ้น ซึ่งสังเกตไดจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา กทม. ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ในวันที่ 14  
มกราคม พ.ศ. 2533  เพราะพรรคพลังธรรมที่มีพลตรี จําลอง ศรีเมือง เปนหัวหนาพรรคไดรับ
เลือกตั้งเขามาเปนจํานวนมากที่สุดถึง 50 คน จากจํานวนทั้งหมด 57 คน3   แสดงวาเปนมติของชาว 
กทม.  ที่ตองการใหพลตรีจําลอง  ศรีเมือง บริหารงานใน กทม. ไดอยางราบรื่น4  ซึ่งพลตรี จําลอง 
ศรีเมือง ไดกลาววา “จากนี้ไปการบริหารงานจะคลองตัวขึ้น เพราะสภา กทม. สวนใหญเปนพรรค
พลังธรรม  นโยบายสําคัญๆ ที่วางไวจะสามารถทําตามนั้นได 5 เพราะในสมัยแรกของพลตรี จําลอง 
ศรีเมือง มีสมาชิกสภา กทม. จากกลุมรวมพลังเพียง 9 คน  จากจํานวนทั้งหมด 54 คน  ทําใหอาง
ไดวาไมไดรับความรวมมือจากสภา กทม. ในการบริหารงาน6 หลังจากไดรับการเลือกตั้ง พลตรี 
จําลอง ศรีเมือง ไดประกาศนโยบายสมัยที่ 2  วาจะแกไขปญหาจราจร ปญหาการรักษาความสะอาด 
และปญหาสภาพแวดลอมที่เปนพิษใน กทม.7 ดังนี้ 

1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
การรักษาความสะอาดเปนนโยบายสําคัญที่พลตรี จําลอง ศรีเมือง เรงรัดดําเนินการเพราะ

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษตอสภาวะแวดลอมทั้งพ้ืนดิน แหลงนํ้า และอากาศ อีกทั้งทําให
บานเมืองสกปรกและขาดระเบียบ จากแบบสอบถามหัวขอความตองการใหผูบริหาร กทม. ชุดใหม

                                          
1
กองสํารวจประชามติ กรมประชาสัมพันธ.  (2532).  รายงานผลการสํารวจทัศนคติของชาว กทม. ตอ

การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2532.  หนา 21.  
2
เสนหสนามเลือกตั้งชิงเจาเสาชิงชาคือ ปรากฏการณอันไมคาดฝน.  (2535, 10 - 16 เมษายน).   

มติชนสุดสัปดาห.  12(607) : 21. 
3
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2533   มีดังนี้ 

  1. พรรคพลังธรรม       50   คน               3. พรรคประชาธิปตย     1    คน     
  2. พรรคประชากรไทย   5    คน               4. กลุมอิสระ                1    คน  
4
“จุดบอด” ของพลตรีจําลอง.  (2533, 18 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 5. 

5
บทพิสูจน “คาของคน อยูที่ผลของงาน” จริงหรือไม?.  (2533, 21 - 27 มกราคม).   

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  36(32) : 15.  
6
แหลงเดิม.  หนา 14.  

7
‘จําลอง’ เสียงลนไมเปนเผด็จการ.  (2533, 9 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 1. 
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เรงดําเนินการอะไร โดยกองสํารวจประชามติ กรมประชาสัมพันธ พบวาปญหาความสกปรกของ 
กทม. และการเก็บขยะมูลฝอยนั้นเปนปญหาอันดับ 2 รองจากปญหาการจราจรติดขัด1 พลตรี 
จําลอง ศรีเมือง ไดจัดประชุมกับผูอํานวยการเขตทั้ง 36 เขต เรื่องการเก็บขนขยะไมใหตกคางและ
เปดประมูลสรางโรงงานกําจัดขยะที่ออนนุชอีกครั้ง (พลตรี จําลอง ศรีเมือง เคยสั่งยกเลิกการประมูล
ของบริษัท พี แอนด ซี วุลแอลพาย จอยซเวนเจอร จํากัด ในสมัยแรกของการดํารงตําแหนงผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากทางบริษัทมีปญหาดานการเงิน)  ในการประชุมครั้งนี้พลตรี 
จําลอง ศรีเมือง ประสบความสําเร็จในการเสนอขออนุมัติใชเงินสะสม 200 ลานบาท จากสภา กทม.
เพ่ือซ้ือรถขยะขนาดเล็กจํานวน 380 คัน เพ่ือใชในโครงการซอยสะอาด  เพราะรถขยะขนาดเล็ก
สามารถขนขยะตามตรอก ซอก และซอยตางๆ ใน กทม. ไดสะดวกรวดเร็วกวารถขนขยะขนาดใหญ 
ซึ่งสภา กทม. ในสมัยที่แลวไดตัดงบประมาณในการซื้อรถดังกลาว2  นอกจากนั้นสภา กทม. ยังได
อนุมัติใหเชารถของบริษัทเอกชนมาขนขยะเพิ่มเติมในระหวางที่รอรถที่สั่งใหม  เน่ืองจากจํานวนรถ
ขนขยะทั้งหมด 844 คัน ที่มีอยูไมเพียงพอกับจํานวนขยะใน กทม. ที่มีถึงวันละ 4,000 - 4,200 ตัน3  
สําหรับการเก็บขยะริมคลอง    กทม. ไดเร่ิมทดลองใชเรือไฟเบอรกลาสออกเก็บขยะในคลอง
บางกอกนอยและคลองชักพระตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533 ปรากฏผลวาประชาชนพอใจ
และนําขยะมาตั้งที่ทาน้ําหรือริมตลิ่งเพื่อรอใหเก็บเปนจํานวนมาก โดยเรือเก็บขยะจะเริ่มใหบริการ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. และใชสัญญาณกระดิ่งแจงใหประชาชนทราบ4 สําหรับบริเวณริมทางรถไฟที่
สกปรกโดยเฉพาะบริเวณตรงขามกับสวนจิตรลดา  พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดมีหนังสือดวนถึงผูวา
การรถไฟแหงประเทศไทย ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2533  เพ่ือขอความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนที่เดินทางดวยรถไฟชวยกันรักษาความสะอาด  มิฉะน้ันจะถูกเจาหนาที่
ตํารวจจับกุมและลงโทษปรับ  ทั้งน้ี กทม. จะเริ่มตนทําความสะอาดบริเวณทางรถไฟสายเหนือตั้งแต
หัวลําโพงถึงสถานีดอนเมืองกอน5  

พลตรี จําลอง ศรีเมือง เริ่มตนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลใน กทม.  ตั้งแต 
พ.ศ. 2531 ตอมาใน พ.ศ. 2533 ไดขยายการใหบริการไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เชน ศูนยบริการ
สาธารณสุข และคลินิกตางๆ รวมทั้งสิ้น 288 แหง  ใน พ.ศ. 2534 ไดเพ่ิมจํานวนรถเก็บขนมูลฝอย
ติดเชื้อจาก 9 คัน เปน 15 คัน  เพ่ือใหบริการแกสถานพยาบาลตางๆ ใน กทม. ไดอยางทั่วถึง  และ

                                          
1
กองสํารวจประชามติ กรมประชาสัมพันธ.  (2532).  รายงานผลการสํารวจทัศนคติของชาว กทม. 

 ตอการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2532.  หนา 77.             
2
บทพิสูจน “คาของคน อยูที่ผลของงาน” จริงหรือไม?.  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  36(32) : 15.  

3
รง. กําจัดขยะ.  (2533, 15 มีนาคม).  บานเมือง.  หนา 5. 

4
เก็บขยะริมคลอง.  (2533,  25 กุมภาพันธ).  บานเมือง.  หนา 3.  

5
กทม. ขอลางคราบสกปรกรถไฟ.  (2533, 2 พฤษภาคม).  ไทยรัฐ.  หนา 3. 
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ไดบรรจุโครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลไวในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) ดวย1  

สําหรับปญหาที่มีการรองเรียนจากชาวบานและผูคาหาบเรแผงลอยวา เจาหนาที่เทศกิจ
ของ กทม. รีดไถและขูกรรโชก โดยบังคับใหจายคาคุมครองเปนรายเดือนหรือรายวันจากการตั้งวาง
ของขายในตลาดสดหรือริมทางเทา2 เชน ตัวแทนพอคาแมคาใตสะพานลอยสามแยกเกษตรฯ ซึ่ง
เปนจุดผอนผันไดเขารองเรียนตอนายสัญญา สถิรบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วา “เจาหนาที่
เทศกิจของเขตบางเขนไถเงินในการวางขายสินคาครั้งละ 20 บาท โดยเก็บ 15 วันตอครั้ง ตอมา
เรียกเก็บถึงรายละ 300 ถึง 1,000 บาท รวมทั้งมีการขมขูกลั่นแกลงผูที่ไมยอมจายโดยนําแผงเหล็ก
มากั้นไมใหขาย”3  พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดแกไขปญหานี้ดวยการจัดอบรมเจาหนาที่เทศกิจดวย
ตนเองเพื่อใหปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยที่ดีและมีคุณธรรม โดยจัดไปแลวทั้งหมด 9 รุน สําหรับ
เจาหนาที่เทศกิจที่รับสินบนไดปลดไปแลว 4 - 5 คน4  อีกทั้งไดแกไขปญหาหาบเรแผงลอยที่เปน
สาเหตุหน่ึงของปญหาการจราจร  ดวยการประสานงานกับตํารวจจราจรสถานีตํารวจนครบาลชนะ
สงคราม หามผูคาหาบเรแผงลอยและรถเข็นลงมาคาขายบนถนนอยางเด็ดขาดที่ถนนจักรพงษ ถนน
ไกรสีห และบริเวณรอบทองสนามหลวงในชั่วโมงเรงดวนตั้งแตวันจันทร - วันศุกร เวลา 15.00 - 
18.00 น.  ซึ่งมีผลทําใหการจราจรบริเวณดังกลาวคลองตัวขึ้น5  นอกจากนั้นไดดําเนินการจับกุม
หาบเรแผงลอยที่ตลาดบางลําพูและพาหุรัด เพราะเปนจุดที่หาบเรวางสินคาบนทางเทาจนบางครั้ง
ประชาชนตองลงมาเดินบนถนนทําใหเสี่ยงตอการถูกรถเฉี่ยวชน  บางรายวางขายในบริเวณปาย
รถเมลซึ่งเปนที่หามขาย และมีบางรายฝาฝนวางขายในวันพุธซ่ึงเปนวันหามขาย6  รวมทั้งไดจับกุม
หาบเรแผงลอยที่บริเวณถนนสุขุมวิท  ตลาดหมอชิต และตลาดประตูน้ําที่กีดขวางการสัญจรไปมา
ของประชาชนเชนกัน7  

ในการแกไขปญหาการจัดการสิ่งปฏิกูล พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดเสนอโครงการกอสราง
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลที่หนองแขม รวมทั้งปรับปรุงและซอมแซมโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ออนนุช 
เพ่ือรองรับและกําจัดสิ่งปฏิกูลที่เก็บขนมาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดซื้อรถขนถายสิ่งปฏิกูล
และรถสุขาเคลื่อนที่เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของชาว กทม.8                                      

                                          
1
สํานักรักษาความสะอาด.  (2539).   สํานักรักษาความสะอาด 2539.   หนา 50. 

2
สก. โวยขจัดเทศกิจรีดไถ.  (2533, 28 กรกฎาคม).  บานเมือง.  หนา 3. 

3
โวย ‘มหา’ ไมยอมแกเทศกิจรีด 15 วันครั้ง.  (2534, 29 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 1.   

4
กทม. เปดศึก จับพอคา-แมคา.  (2534, 19 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 1. 

5
ส่ังกวดขันหาบเร ขวางการจราจร.  (2533, 22 กุมภาพันธ).  บานเมือง.  หนา 3.  

6
กทม. เปดศึก จับพอคา-แมคา.  (2534, 19 มกราคม).  เลมเดิม.  หนา 1. 

7
ก็หนีไมพนจนได.  (2534, 8 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 5. 

              
8
กรุงเทพมหานคร.  (2534).  เอกสารเผยแพรกิจการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533  -  2534.   หนา 8. 
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2. ดานการปองกันนํ้าทวม 
พันเอก วินัย สมพงษ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดเสนอโครงการปองกันน้ําทวม

ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน1  โดยใหจัดเก็บคาธรรมเนียม 33 บาทตอมูลคาทรัพยสิน อันไดแก อาคาร
ที่ดินมูลคา 100,000 บาท ซึ่ง กทม. ไดเสนอผานกระทรวงมหาดไทยถึงคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2533 แตกระทรวงมหาดไทยไดสงเรื่องกลับคืนมาให กทม. เพราะการเก็บภาษีเพ่ิม
ทําใหประชาชนเดือดรอน  และโครงการปองกันนํ้าทวมดังกลาวกระทรวงการคลังไดบรรจุไวในแผน
กอหน้ีตางประเทศโดยจะกูเงินธนาคารโลกมาดําเนินการ2 แตกทม. ก็ไดสงเรื่องน้ีกลับไปให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2533  
แตนายบรรหาร ศิลปอาชา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ก็ไดสงเรื่องกลับคืนมาให กทม.  
อีกครั้งพรอมกับบันทึกตอทายวา “ครม. ไมเห็นดวยเปนสวนใหญ ใหรอเรื่องไวกอน”3  พันเอก วินัย 
สมพงษ  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมปองกัน
น้ําทวมของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในวา “แตละพ้ืนที่มีความจําเปนแตกตางกัน รัฐบาลควรออกเปน
พระราชบัญญัติเพ่ือบังคับใชทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูใกลเคียงกันตองรวมมือกันปองกัน
น้ําทวมและใหทองถิ่นมีหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียมเองตามความจําเปน”4  แตในปจจุบันก็ยังไมมี
การเก็บคาธรรมเนียมปองกันนํ้าทวมดังกลาว 

เม่ือ พ.ศ. 2534  กทม. ไดแกไขปญหาน้ําทวมฝงธนบุรี โดยการจัดสรรงบประมาณเปน
จํานวน 300 ลานบาทเพื่อสรางประตูระบายน้ําซึ่งจะไมสงผลกระทบตอประชาชนที่มีอาชีพทําสวน
และตองใชน้ําจากแมน้ําลําคลอง  นอกจากนั้นดําเนินการปรับปรุงคูคลอง และทอระบายน้ําตามจุดที่
เกิดน้ําทวมประจํา 8 แหง คือ สามแยกเตาปูน-ประชาราษฎร สาย 2  ถนนศรีอยุธยา-ราชปรารภ  
ถนนวิภาวดี  ถนนจันทน-ยานนาวา  ถนนประดิพัทธ  ถนนพญาไทชวงโรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนน
พระรามที่ 4 ชวงสุขุมวิท  และหวยขวาง-ถนนประชาสงเคราะห   รวมทั้งจัดตั้งศูนยเครือขาย
แกปญหาน้ําทวมถึง 31 แหง ซึ่งประชาชนสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2246-0317-195

 ผลจากการเกิดวิกฤตการณน้ําทวมใหญใน กทม. เม่ือ พ.ศ.2523 และ พ.ศ. 2526 ที่
กอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมหาศาลใหแก กทม.  องคการความรวมมือระหวางประเทศ
แหงญี่ปุนจึงชวยเหลือแบบใหเปลาประมาณ 1,848 ลานบาท   ในการจัดตั้งศูนยควบคุมระบบ
ปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานครที่ชั้น 6  ของสํานักการระบายน้ํา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2  
โดยเริ่มกอสรางตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523  เม่ือการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  พระบาทสมเด็จ

                                          
1
เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน มี  9 เขต คือ เขตพระนคร บางรัก ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ พญาไท 

หวยขวาง ดุสิต ยานนาวา และบางสวนของเขตพระโขนง 
2
มท. ขวาง กทม. อีกเรื่อง ไมเอาดวย “ภาษีน้ําทวม”.  (2533, 29 พฤศจิกายน).  แนวหนา.  หนา 7. 

3
แหลงเดิม.  หนา 8.  

4
กทม.ยืมอํานาจรัฐ เก็บภาษีน้ําทวม!.  (2533, 29 กันยายน).  บานเมือง.  หนา 3. 

5
แกน้ําทวมฝงธนฯ ปนี้ กทม. ยกมาให 300 ล.   (2533, 17  เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 9. 
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พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดศูนยฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2533   
ซึ่งจะทําใหการวางแผนระบายน้ําและปองกันน้ําทวมของ กทม. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น1 
 4.  ดานการปองกันนํ้าเนาเสีย      
 พลตรี จําลอง ศรีเมือง  ไดเชิญบริษัททั้งหมด 78 บริษัทเขารับฟงโครงการกําจัดน้ําเสีย
และโรงบําบัดน้ําเสียของ กทม. เพ่ือสรรหาบริษัทที่ใหความสนใจลงทุนในโครงการกําจัดน้ําเนาเสีย
ตามคูคลองตางๆ ทั้งทางฝงพระนครและธนบุรีใหใสสะอาด  และประชาชนสวนใหญจะไมเสีย
คาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย ยกเวนโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ภัตตาคารใหญๆ  
ศูนยการคา และประชาชนที่ใชน้ําในปริมาณมากเทานั้น  ทั้งน้ี กทม. ไดมอบขอมูลตางๆใหกับ
บริษัทเหลานั้นนําไปพิจารณา  ถา กทม. ไดคัดเลือกบริษัทใดวามีความเหมาะสมแลว จะไดกําหนด
ขั้นตอนและเวลาในการกอสรางใหแลวเสร็จตามโครงการภายในเวลา 3 ปครึ่ง2  
 5.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
 สถิติของสมาคมวางแผนครอบครัวและกระทรวงสาธารณสุขพบวา ประชากรใน กทม. มี
อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.9 ตอป และการยายถิ่นฐานเขามาทํางานของชาวชนบทมีมากกวาสถิติ
การเกิดของชาว กทม.  ทําใหในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532   ประชาชนที่มีทะเบียนบานใน กทม. มี
จํานวนถึง  5,845,152 คน3  การใชรถยนตเพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันก็มีมากขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากใน พ.ศ. 2532 มีการจดทะเบียนรถใหมถึง 1.6 ลานคัน และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมถึง
รอยละ 75 ที่ตั้งอยูรอบๆ  กทม.  จึงเปนสาเหตุของการเกิดมลภาวะทางอากาศ  เพราะมีกาซ
คารบอนมอนอกไซดและสารตะกั่วสูงเกินระดับมาตรฐาน    อีกทั้งยังมีมลภาวะทางเสียงสูงถึง 100 
เดซิเบล (คามาตรฐาน 70 เดซิเบล) บนทองถนนที่มีการจราจรหนาแนน โดยเฉพาะจากรถ
มอเตอรไซค ทําให กทม. ไดรับการจัดใหเปนมหานครที่ไมนาอยูอันดับที่ 27 ของโลก4 น.พ. เทพนม 
เมืองแมน คณบดีสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปดเผยถึงผลการตรวจสอบมลพิษ
ประเภทฝุนละอองในอากาศ เม่ือ พ.ศ. 2533  พบวามีถึง  0.33 มก./ลบ.ม.  บางแหงพบถึง 0.4 - 
0.8 มก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 0.10 มก./ลบ.ม.) มีสาเหตุมาจากการจราจรติดขัด  โดยเฉพาะบริเวณ
ถนนเพชรบุรีมีสูงกวาคามาตรฐานถึง 14 เทา รองลงมาคือ ถนนพระรามที่ 4 และถนนเยาวราช5  

                                          
1
สํานักการระบายน้ํา.  (2537).  ความกาวหนาในการปองกันและแกไขน้ําทวม.  ใน  

20 ป  กทม.35.  หนา 51-52.                                                                                                                                
2
กทม. เชิญ 78 บริษัทรวมหารือแกไขพรอมพระนคร-ธนบุรีตองใสสะอาด.  (2534, 4 มีนาคม).  

บานเมือง.  หนา 3.  
3
กทม. กล่ินหอมชวนฝนหา! ประชากรทิ้งถ่ินเขามาทํามาหากินเพ่ิม.  (2533, 21 มีนาคม).  

บานเมือง.  หนา 3.  
4
เมื่อกรุงเทพฯ ติดอันดับยอดแย “มหานคร” ไมนาอยู.  (2533, 2-8 ธันวาคม).   

มติชนสุดสัปดาห.  11(535) : 63.  
5
แฉมลพิษในกรุงใกลจุดวิบัติ.  (2533, 20 เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3, 17.  
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ทั้งนี้ฝุนในทองถนนรอยละ 40 มาจากทอไอเสียรถยนต    และฝุนที่ตกลงสูพ้ืนมีปริมาณถึง 2 - 3 
ตัน/ตร.กม.  เม่ือนําไปเพาะเชื้อพบวามีแบคทีเรียถึง 15 ชนิด  ฝุนเหลานี้มีอันตรายเพราะเปนสาเหตุ
ของโรคปอดอักเสบ ไซนัส และโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งพบกาซพิษ เชน คารบอนมอนอกไซด 
และสารตะกั่วอยูในเกณฑนาเปนหวง  และจากการสํารวจเม่ือ พ.ศ. 2529  ตํารวจจราจรมีสารตะกั่ว
สะสมในเลือดมากกวาตํารวจที่ทํางานในสถานีและบุคคลทั่วไปถึง 4 เทา   และการไดยินของหูขาง
ขวาแยกวาหูขางซาย เพราะบนถนนมีเสียงดังถึง 100 เดซิเบล โดยเฉพาะจากรถมอเตอรไซค1  
ดังนั้นพลตรี จําลอง ศรีเมือง จึงประกาศนโยบายวาจะแกไขปญหาสภาพแวดลอมที่เปนพิษใน กทม. 
ดวยการเสนอโครงการรถไฟฟาที่สามารถขนสงผูโดยสารไดประมาณหนึ่งหม่ืนคนตอชม.  รวมทั้ง
ชวยแกไขปญหาเรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงใหลดนอยลง โครงการนี้ครอบคลุมถนนที่มี
การจราจรแออัด เชน สุขุมวิท สีลม พระราม 4 และรัชดาภิเษก เปนตน2  พลตรี จําลอง ศรีเมือง ได
มอบหมายใหรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดูแล
รับผิดชอบใหหางหุนสวนจํากัด ครอบครัวขนสง เดินเรือในคลองแสนแสบ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2533  โดยมีเสนทางเดินเรือเร่ิมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) จนถึงกรม
โยธาธิการ (ปจจุบันคือ พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว)  เพ่ือเปนทางเลือกให
ประชาชนสวนหนึ่งไดเปลี่ยนเสนทางสัญจรไปใชทางเรือเพ่ือลดความแออัดทางรถยนต เพราะ
ผลการวิจัยของกรมควบคุมมลพิษพบวา “มาตรการทางเลือกจัดการจราจรเพื่อลดระยะการเดินทาง
เปนการลดปริมาณไอเสียรถยนตและฝุนฟุงปลิวจากถนน”3 แตก็มีปญหาตามมาของการเดินเรือ
โดยสารในคลองแสนแสบ คือ เสียงดังของเรือโดยสารทําใหเกิดมลพิษทางเสียงกับประชาชนที่อาศัย
อยูสองฝงคลองเชนกัน4  
 นอกจากนั้น กทม. เห็นวารถประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เปน
สาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดมลพิษในอากาศเนื่องจากปลอยควันดําเปนจํานวนมากเพราะใชน้ํามันมี
คุณภาพต่ําและเครื่องยนตไมดี  จึงขอความรวมมือให ขสมก. ตรวจสอบสภาพรถยนตและควันพิษ
กอนที่จะนํามาวิ่งใหบริการ5   นอกจากนั้นพลตรี จําลอง ศรีเมือง เคยเสนอขอเดินรถโดยสารประจํา
ทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) จากนายมนตรี พงษพานิช รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม เพ่ือควบคุมควันพิษโดยจะบริหารงานไมใหขาดทุนและไมขึ้นราคาเพื่อทําให
ประชาชนไดรับความสะดวก แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เสนอให กทม.รับภาระหนี้สนิของ 

                                          
1
แฉมลพิษในกรุงใกลจุดวิบัติ.  (2533, 20 เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 3, 17.  

2
ลาวาลินตะครุบรถไฟฟา กทม. หวังเชื่อมโครงการครบวงจร.  (2533, 17 พฤศจิกายน).   

แนวหนา.  หนา 7. 
3
กรมควบคุมมลพิษ.  (2549).  การจัดทํากลยุทธในการแกไขปญหาฝุนละอองในกรุงเทพมหานคร. 

หนา 41. 
4
วิธีแกมลภาวะเปนพิษ.  (2534, 9 กุมภาพันธ).  บานเมือง.  หนา 5.  

5
แฉ ขสมก. ตัวการปลอยควันพิษ รถติดเพราะจุดตรวจ.  (2533, 13 กันยายน).  บานเมือง.  หนา 3.  
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ขสมก. จํานวนหลายพันลานบาทมาดวย  จึงทําใหพลตรี จําลอง ศรีเมือง ตองลมเลิกโครงการนี้ไป1 
สําหรับมลพิษทางอากาศที่มาจากควันบุหร่ีนั้น   กทม. ไดรณรงคเพ่ือไมใหมีการสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะและออกกฎใหโรงพยาบาลในสังกัด กทม. และศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 57 แหง เปน
โรงพยาบาลปลอดบุหร่ีเพ่ือไมใหควันบุหร่ีทําอันตรายแกผูปวย ซึ่งตอไปจะขยายเขตปลอดบุหร่ีให
มากขึ้นรวมทั้งที่ศาลาวาการ กทม.2  เพราะควันบุหร่ีเปนควันพิษและเปนอันตรายตอมนุษย
โดยเฉพาะผูหญิงที่กําลังตั้งครรภ เชน จากผลจากการศึกษาดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตรพบวา ทุกครั้งที่ผูเปนแมสูบบุหร่ีเขาสูรางกาย ควันพิษของบุหร่ีจะไปตัดออกซิเจนของ
ทารก ทําใหทารกรูสึกอึดอัดและมักจะเปนโรคหัวใจร่ัว การเจริญเติบโตทางรางการและสมอง
ผิดปกติไมพัฒนาไปตามวัย3  
 5.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
 เน่ืองจาก พ.ศ. 2533 เปนปที่องคการอนามัยโลกไดกําหนดคําขวัญวา “รวมขจัดมลพิษ” 
พลตรี จําลอง ศรีเมือง จึงสรางสวนสาธารณะเพื่อเพ่ิมปอดของชาว กทม. เชน สราง “สวนสันติชัย
ปราการ” โดยปรับปรุงบริเวณปอมพระสุเมรุซึ่งอยูหัวมุมระหวางถนนพระอาทิตยกับถนนพระสุเมรุ
ใหเปนสวนหยอมริมนํ้า4  และประสานงานกับกรมราชทัณฑสรางสวนสาธารณะ “สวนรมณีนาถ”  
แทนเรือนจํากลางพิเศษกรุงเทพมหานครที่ยายออกไปนอกเมือง  รวมทั้งใชเงินงบประมาณของ 
กทม. จํานวน 300 ลานบาท เชาที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยที่ซอยรางน้ํา
จํานวน 20 ไร เปนเวลา 30 ป สรางสวนสาธารณะ “สวนสันติภาพ” เพ่ือใหชาว กทม. ใชพักผอน 
ออกกําลังกาย และสันทนาการรวมกัน5  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให พ.ศ. 
2533 - 2535 เปนปแหงการรณรงคเพ่ือพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นกรม
ปาไมยังรณรงคใหประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนเขามามีสวนรวมในการปลูกปา  เนื่องในโอกาส
วันสําคัญของชาติโดยกรมปาไมจะเปนผูจัดหาตนกลา กําหนดพื้นที่ในการปลูก และดูแลรักษาตนไม 
ที่ไดปลูกไปแลว6   
 
 การบริหารงานในสมัยที่ 2 ของพลตรี จําลอง ศรีเมือง ไมไดอยูจนครบวาระ เพราะลาออก 

                                          
1
‘จําลอง’ แบไตอยากคุม ขสมก. เอง แตมีขอแมไมยอมรับหนี้สินที่มีอยูแลว.  (2533, 26 มกราคม).  

บานเมือง.  หนา 3. 
2
ตั้งเขตปลอดบุหรี่ ศาลาวาการ กทม. เชื่อเปนไปไมได.  (2533, 11 ธันวาคม).  แนวหนา.  หนา 3. 

3
แมจา อยาฆาหนูดวยบุหร่ี.  (2534-2535} ตุลาคม-มกราคม).  จันทรเกษม.  7(219) : 16.  

4
ปอมพระสุเมรุ มุมสงบแหงใหม.  (2533, 23 เมษายน).  ไทยรัฐ.  หนา 9. 

5
เคหะยุควัฒนาฉุนขาด  กทม. แยงที่แถมกีดกันสรางคอนโดฯ.  (2533, 3 ตุลาคม).  แนวหนา. หนา 7. 

6
‘สนั่น’ ดึงคนกรุงเทพฯ ปลูกปา สนองนโยบายพิทักษทรัพยากร.  (2533, 8 กรกฎาคม).  

บานเมือง.  หนา 3. 
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ไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25351  
แตผลของกระแสจําลองฟเวอร ไดทําใหรอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  ผูสมัครจากพรรคพลังธรรมเชนเดียวกับพลตรี จําลอง ศรีเมือง  ไดรับเลือกใหเปน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนตอไป ในการเลือกตั้งวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 25352  ผลงานของ
พลตรี จําลอง ศรีเมือง ในสมัยที่ 2 ที่มีสมาชิกสภา กทม. มาจากพรรคพลังธรรมมากที่สุด ไดทําให
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณตางๆ เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว จึงมีโครงการตางๆ หลาย
โครงการเสร็จสิ้นเปนที่ประทับใจของชาว กทม.3 และยังไดรับความชื่นชมจากชาวตางประเทศดวย  
จะเห็นไดจากการไดรับรางวัลอิลกา (ILGA) สาขาการชวยเหลือประชาชนจากประเทศเกาหลีใตใน
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 25344  ผลงานของพลตรี จําลอง ศรีเมือง ที่ชาว กทม. ชื่นชมมากที่สุด คือ 
การทําให กทม. สะอาดขึ้น  พลตรี จําลอง ศรีเมือง เคยกลาววาสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดหมด
โดยไมใหมีขยะตกคาง แตอยางไรก็ตามจากการสํารวจของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(สวล.) พบวา  กทม. ยังไมสามารถบริการเก็บขยะไปกําจัดไดหมด เน่ืองจากระบบกําจัดขยะที่ใชอยู
ในปจจุบันไมถูกตองตามหลักวิชาการและยังทําใหมีมูลฝอยตกคางเฉลี่ยวันละไมต่ํากวารอยละ 10  
อีกทั้งรายไดจากการเก็บคาบริการขนขยะของ กทม. เก็บไดเพียงรอยละ 10 - 20 ของคาใชจ

                                         

ายจริง  
จึงไมเพียงพอสําหรับการลงทุนปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย   คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จึงเสนอมาตรการแกไขปญหาโดยใหชุมชนแตละแหงปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
เก็บขนและกําจัดขยะใหถูกหลักวิชาการโดยมอบคูมือการปฏิบัติการใหชุมชนนั้นๆ  รวมทั้งเสนอให
ปรับปรุงระเบียบโดยการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดเก็บขยะมากขึ้นเพราะลดคาใชจาย
และควบคุมผลงานได5  แตอยางไรก็ตามเมื่อพลตรี จําลอง ศรีเมือง ลาออกจากการดํารงตําแหนง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมีการวิจัยของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในหัวขอ 
ความพึงพอใจตอการแกปญหาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของคณะผูบริหาร กทม. ที่มีพลตรี 
จําลอง ศรีเมือง เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สรุปวาประชาชนพึงพอใจตอการเก็บขยะและสิ่ง
ปฏิกูลอยูในระดับดี6  

 
1
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร.  (2535, 16 มกราคม).   

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 109 ตอนที่ 4.  หนา 1.   
2
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2535, 4 มีนาคม).   

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 109 ตอนที่ 16.  หนา 64.   
3
ภาระคน กทม.  (2535, 3-9 เมษายน).  มติชนสุดสัปดาห.  12(606) : 25. 

4
จําลอง ศรีเมือง.  (2538).  นิยายภาพชีวิตจําลอง.  หนา 60. 

5
ส่ิงแวดลอมยันขยะลนเมือง  กทม.-เทศบาล จนปญญาเก็บ.  (2533, 25 กุมภาพันธ).   

บานเมือง.  หนา 3.  
6
เกมเลือกตั้งผูวากรุงเทพมหานคร ประชาชนวัดพรรคหรือบุคคล.  (2535, 15 เมษายน).   

ผูจัดการรายวัน.  หนา 16. 
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 ถึงแมวาพลตรี จําลอง ศรีเมือง จะมีผลงานเปนที่นาพอใจของชาว กทม. แตก็ยังมีปญหา
ตางๆ เชน ปญหาหาบเรแผงลอยที่พลตรี จําลอง ศรีเมือง ถูกกลาวหาวาเขามาทํางานถึง 2 สมัย แต
ไมสามารถแกปญหาการรีดไถของเจาหนาที่เทศกิจที่มีตอพอคาแมคาได1   พันเอก วินัย สมพงษ 
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีหนาที่ดูแลเรื่องนี้กลาววา “ปญหานี้แกไขลําบากเพราะบางครั้ง
เกิดจากความสมยอมของทั้งสองฝายจึงไมมีหลักฐานมาดําเนินการ”2  แมวา กทม. จะพยายามแกไข
ปญหาหาบเรแผงลอยมาโดยตลอด เชน ผอนปรนในการกําหนดสถานที่ขายเพราะ กทม. ใช
นโยบายจัดระเบียบหาบเรแผงลอยไมใชกําจัดหาบเรแผงลอย เน่ืองจากเปนสิ่งที่มีมานานแลวใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะใน กทม. มีหาบเรแผงลอยถึง 12,000 ราย3  นอกจากนี้พันเอก วินัย 
สมพงษ ไดเสนอแกไขกฎหมายที่จะใหเจาหนาที่เทศกิจของ กทม. มีอํานาจในการผอนผันใหผูคา
สามารถตั้งวางสินคาบนทางเทาบางจุดที่เหมาะสมได รวมทั้งมีอํานาจในการจับและปรับเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เพราะเจาหนาที่เทศกิจของ กทม. มีอํานาจในการจับแตเจาหนาที่ตํารวจจะ
เปนผูลงโทษปรับ4  แตในปจจุบัน กทม. มีอํานาจในการกําหนดจุดผอนผัน รวมทั้งจับและลงโทษ
ปรับผูคาที่ทําผิดกฎหมายดวยตนเองได 

 
บทบาทของรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา (19  เม.ย. 2535  – 18  เม.ย. 2539)   

นายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการประกาศพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 25355   เพราะ
พลตรี จําลอง ศรีเมือง ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร6  
ผลการเลือกตั้ง คือ รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา จากพรรคพลังธรรม ไดรับการเลือกให
เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนตอไป ดวยคําขวัญวา “สานงานตอ กองานใหม” หมายถึง ใน 2 
ปแรกเปนการทํางานที่คางอยูในสมัยที่เปนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพราะทําไดอยาง
รวดเร็วโดยไมตองเสียเวลาในการศึกษางานใหม และ 2 ปหลังเปนการสรางงานใหมเพ่ือพัฒนา 
กทม. รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหดียิ่งขึ้น7 การเลือกตั้งครั้งนี้ รอยเอก 
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ไดรับคะแนนเสียงจากประชาชน 363,668 คะแนน  หรือรอยละ 

                                          
1
โวย ‘มหา’ ไมยอมแกเทศกิจรีด 15 วันครั้ง.  (2534, 29 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 1.  

2
กทม. เปดศึก จับพอคา-แมคา.  (2534, 19 มกราคม).  บานเมือง.  หนา 1. 

3
โวย ‘มหา’ ไมยอมแกเทศกิจรีด 15 วันครั้ง.  (2534, 29 มกราคม).  เลมเดิม.  หนา 1.    

4
กทม. ติดเขี้ยวเล็บเทศกิจ เสนอเพิ่มอํานาจจับ-ปรับ.  (2533, 8 กันยายน).  บานเมือง.  หนา 3. 

5
แหลงเดิม.  หนา 64. 

6
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร.  (2535, 16 มกราคม).   

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 109 ตอนที่ 4.  หนา 1.   
7
สนทนาขางเวทีปราศรัยกับหนึ่งในผูสมัครผูวาฯ  กทม.  (2535, 15 เมษายน).  แนวหนา.  หนา 2. 
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23.021  แมวาจะไดรับคะแนนนอยที่สุดแตก็เปนชัยชนะติดตอกันเปนสมัยที่  3 ของพรรคพลังธรรม  
สยามรัฐสัปดาหวิจารณไดวิเคราะหวา เปนการเลือกตั้งเฉพาะตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แทนพลตรี จําลอง ศรีเมือง ที่ลาออก แตสมาชิกสภา กทม. และสมาชิกสภาเขตยังไมหมดวาระ จึง
ทําใหบรรยากาศการตอสูแขงขันไมดุเดือดเขมขนเทาที่ควร และประชาชนไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 มาแลว จึงกําลังสนใจการเมือง
ระดับชาติวาพรรคการเมืองใดจะไดจัดตั้งรัฐบาลมากกวาการเลือกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร2  
และสื่อมวลชนบางฉบับไดวิจารณวา “การที่รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ชนะการเลือกตั้ง
ครั้งน้ี เพราะชาว กทม. กําลังอยูในกระแสจําลองฟเวอร  เม่ือพลตรี จําลอง ศรีเมือง ฝากฝงใหเลือก
รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา เปนตัวแทนของตน  ชาว กทม. จึงลงคะแนนเสียงให”3  ซึ่งไม
เปนธรรมกับรอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา เพราะการที่พลตรี จําลอง ศรีเมือง มอบหมายให
รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคพลังธรรมนั้น เปนเพราะการ
ทํางานอยางทุมเทตลอดระยะเวลา 2 ป ในตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ตามที่เคยให
สัมภาษณวา  “ผมทํางานอาทิตยละ 60 ชั่วโมง ให กทม. อยางเดียว และไมไดรับทั้งเงินเดือนและ
เงินรับรองเพราะโอนเขาบัญชีสําหรับการทํากิจกรรมตางๆ ของ กทม. ที่ไมสามารถเบิกงบประมาณ
มาใชได และเม่ือหมดวาระยังพบวาตองจายเพ่ิมอีก 200,000 บาท”4   การบริหารงานของรอยเอก
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา นั้นดําเนินไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 - 
2539) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรกและสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)5 ดังนี้ 

1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จากการประเมินผลของแผนพัฒนารักษาความสะอาดในแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมของ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2530 - 2535) พบวา มีหลายโครงการลาชาเพราะมี
ปญหาเรื่องงบประมาณและจะตองดําเนินการตอในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ.    
2535 - 2539) โดยเฉพาะการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว6   ซึ่งมี
สาเหตุจากการที่รถยนตเก็บขนมูลฝอยสวนหนึ่งมีสภาพชํารุดตองซอมแซมบอยและมีไมเพียงพอจึง

                                          
1
สถิติการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2543, 9 มิถุนายน).  มติชน.  หนา 26.  

2
จากสนามน้ําเนาถึงสนามเมืองกรุง.  (2535, 12 - 18 เมษายน).  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.   

38(45) : 16.  
3
แหลงเดิม 

4
ชําแหละ 2 สถาปนิก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา มติ ตั้งพานิช ณ ลุยไถ ผูวาฯ  กทม.  

(2535, 10 - 16 เมษายน).  มติชนสุดสัปดาห.  12(607) : 21. 
5สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 

 (พ.ศ. 2535 -  2539).  หนา 39.  
6
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 
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ทําใหมีขยะตกคาง นอกจากนั้นมูลฝอยที่เก็บขนมาได  กทม. ก็ยังไมสามารถทําลายไดหมด เพราะ
โรงงานกําจัดมูลฝอยและโรงงานทําปุยจากขยะมีประสิทธิภาพลดลงเพราะใชงานมานาน การกําจัด
มูลฝอยสวนใหญจึงใชวิธีปลอยกองไวใหสลายตัวตามธรรมชาติ ซึ่งเปนปญหาตอสิ่งแวดลอมทั้งดาน
กลิ่น น้ําเสียจากกองขยะ และการแพรกระจายของเชื้อโรค รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา จึง
เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยใหทั่วถึงทั้งทางบกและทางน้ํา ดวยการจัดซื้อรถเก็บขยะ
เพ่ิมเติม จํานวน 812 คัน ซอมแซมรถเกาเพื่อปรับปรุงใหใชไดจํานวน 2,319 คัน1  และสั่งตอเรือ
เพ่ิมจํานวน 50 ลํา ในการเก็บขนมูลฝอยจากบานเรือนที่อยูริมคลองและแมน้ําเจาพระยา2  รวมทั้ง
ซื้อรถกวาดถนนขนาดเล็กและขนาดใหญจํานวน 104 คัน มาฉีดน้ํา กวาด และดูดฝุนละออง เพราะ
จะไมฟุงกระจายเหมือนการใชไมกวาดธรรมดา3  ติดตั้งเครื่องจักรกําจัดมูลฝอยดวยวิธีหมักทําปุย
ขนาดวันละ 1,000 ตัน ที่โรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช และเปดดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.
25374  รวมทั้งการจางเหมาเอกชนนําขยะมูลฝอยที่กองไวใหสลายตัวตามธรรมชาติที่ออนนุช  
หนองแขม และทาแรงไปฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ  ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. 
2537  โดยมีสัญญา 5 ป5 ทําใหรอยละ 70 ของมูลฝอยที่เก็บขนไดจะไดรับการฝงกลบอยางถูก
สุขลักษณะ  รอยละ 17 ไดถูกกําจัดดวยการหมักเปนปุย  และเหลือกองทิ้งกลางแจงที่โรงงานกําจัด
มูลฝอยหนองแขมเพียงรอยละ 13 เทานั้น6  นอกจากนั้นดําเนินการกอสรางเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ขนาด 10 ตัน/วัน จํานวน 2 เตา   ที่บริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช ในวงเงิน 73 ลานบาท และ
เปดใชในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537  อีกทั้งไดรับบริจาคเตาเผาติดเชื้อจากโรงพยาบาลชนิดติดตั้ง
บนรถบรรทุกจากประเทศญี่ปุน จํานวน 1 Unit ซึ่งกําจัดมูลฝอยติดเชื้อไดชั่วโมงละ 25 กก.7  สวน
สถานที่กําจัดขยะสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น   กทม. ไดดําเนินการสงไปกําจัดที่
ศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูที่แสมดําและราชบุรี8  

                                                                                                                            
 (พ.ศ. 2535 -  2539).  หนา 40.  
 1แหลงเดิม.  หนา 15. 

2
แหลงเดิม.  หนา 23. 
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นอกจากนั้นไดรณรงคขอความรวมมือจากประชาชนใหคัดแยกขยะกอนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่
ตองเก็บขนและทําลาย ดวยการนําขยะบางสวนกลับมาแปรสภาพเพื่อใชประโยชนใหม เชน 
พลาสติก ขวดแกว เปนตน โดยสั่งซ้ือถังขยะสีเขียวและสีเหลืองจํานวน 36,000 ใบ มาตั้งบนบาทวิถี
หางกันทุกระยะ 100 เมตร1  นอกจากนั้นรณรงคใหประชาชนลด ละ เลิกใชพลาสติก และโฟม มาใช
วัสดุที่ยอยสลายงายตามธรรมชาติในการทํากระทงในเทศกาลลอยกระทง เชน ใชตนกลวย ใบตอง 
ผักตบชวา ฯลฯ แทนโฟม และห้ิวตะกราไปจายตลาดแทนการใชถุงพลาสติก เปนตน2    

ในการกําจัดสิ่งปฏิกูล รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ไดประชาสัมพันธไมให
ประชาชนใชบริการจากรถสูบอุจจาระเถื่อนและไดจัดซื้อรถขนถายสิ่งปฏิกูลเพ่ิมรวมทั้งกระจายงาน
การขนถายสิ่งปฏิกูลไปใหแตละเขตดําเนินการเพื่อการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็ว และจัดตั้ง
สถานีขนถายสิ่งปฏิกูลยอย รวมทั้งมีโครงการกอสรางโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลที่รามอินทราเพิ่มอีก 1 
โรง นอกเหนือจากโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ออนนุชและหนองแขมเพื่อใหบริการไดอยางทั่วถึง3 

2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 
ปญหานํ้าทวมนับเปนปญหาใหญที่สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจใหแกชาว กทม. มาก 

รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา จึงมอบหมายใหมีการดําเนินโครงการปองกันนํ้าทวมและ
ระบายน้ําทั้งฝงพระนครและฝงธนบุรีดวยการขุดลอกคลองตางๆ ไมใหตื้นเขิน สรางเขื่อนคอนกรีต
เสริมเหล็กริมฝงคลอง ทําทอระบายน้ํา สรางสถานีสูบนํ้าและประตูระบายน้ํา 18 แหง เชน ประตู
ระบายนํ้าคลองทวีวัฒนา คลองโพธิ์  และคลองบางกอกใหญ เปนตน ดังนั้นเม่ือเกิดภาวะน้ําทวม
ใหญเม่ือปลายป 2538  รอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา จึงไมไดถูกกลาวโทษจากชาว กทม. 
มากนัก   นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
เรียกประชุมหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่ปองกันนํ้าทวม รวมทั้ง กทม. เพ่ือพระราชทานแนว
พระราชดําริ “โครงการแกมลิง” ซึ่งเปนบึงชวยรับน้ําเม่ือเกิดภาวะน้ําทวม4  

 
 
3.  ดานการปองกันนํ้าเนาเสีย 
รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา  รับผิดชอบโครงการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย

กรุงเทพมหานคร ตั้งแตสมัยที่เปนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพราะภาวะน้ําเนาเสียที่ถูก

                                          
1
ถังขยะสีเขียว สําหรับทิ้งขยะเปยก เชน เศษอาหาร เศษผลไม ฯลฯ   

 ถังขยะสีเหลือง สําหรับทิ้งขยะแหง เชน กระดาษ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ถานไฟฉาย หลอดนีออน
ที่ใชแลว ฯลฯ 

2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 

 (พ.ศ. 2535 - 2539).  หนา 62.   
3
สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร.  (2536).  สํานักรักษาความสะอาด 2536.  หนา 97. 

 4
ชมรมคนรักวัง.  (2549).  5 รอบนักษัตรใตรมฉัตรพระนวมินทร.  หนา 10. 
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ปลอยลงในคูคลองและแมน้ําเจาพระยาไดกอใหเกิดผลเสียทางสิ่งแวดลอมอยางยิ่ง และอาจสงผล
กระทบตอแหลงนํ้าดิบในการผลิตน้ําประปาได  แตเน่ืองจากเปนโครงการขนาดใหญและใช
งบประมาณมากจึงตองดําเนินการตอเน่ืองมาจนถึงในสมัยที่รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา 
เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โครงการบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 โครงการ 
ไดแก โครงการบําบัดน้ําเสียสี่พระยา โครงการบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร  โครงการบําบัดน้ําเสีย
ราษฎรบูรณะ โครงการบําบัดน้ําเสียหนองแขม - ภาษีเจริญ  โครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะท่ี 1  
และโครงการบําบัดน้ําเสียยานนาวา  แตเม่ือหมดวาระในการทํางาน โครงการบําบัดน้ําเสียสี่พระยา
ที่ตั้งอยูบริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษมเปนโครงการเดียวที่กอสรางเสร็จ และเปดดําเนินการตั้งแต
เดือนมกราคม พ.ศ. 2537  โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 2.7 ตร.กม. ในเขตพ้ืนที่ปอมปราบศัตรูพาย 
สัมพันธวงศ และบางสวนของเขตบางรัก สามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 30,000 ลบ.ม1  นอกจากนั้น
ไดจัดใหมีระบบเจือจางน้ําคลอง โดยนําน้ําสะอาดจากแมน้ําเจาพระยาเขามาเจือจางน้ําคลองในเขต
ชุมชนหนาแนนเพ่ือใหมีสภาพดีขึ้น2 เพราะจากการสํารวจคลองตางๆ ใน กทม. พบวามีเชื้อ
แบคทีเรียเปนจํานวนมาก เชน คลองภาษีเจริญ คลองสมเด็จเจาพระยาฯ ฝงธนบุรี และคลอง
บางเขน เปนตน ซึ่งเปนเรื่องนาวิตกเพราะประชาชนที่ยากจนจําเปนตองใชน้ําที่มีคุณภาพต่ําจาก
คลองในชีวิตประจําวันในการทําอาหารหรือลางถวยชาม ซึ่งแบคทีเรียเหลานี้เปนสาเหตุของโรค
ทองรวงฉับพลัน โรคบิด และโรคทางเดินอาหาร เปนตน3   

4.   ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
มลพิษทางอากาศและเสียงสวนใหญเกิดจากการขนสงและการคมนาคม รองลงมาคือ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน จากสถิติการขนสงใน พ.ศ. 2535 
ระบุวา ใน กทม. มียานพาหนะประมาณ 1,798,645 คัน เปนรถจักรยานยนตมากที่สุด 1,006,302 
คัน รถยนตนั่งสวนบุคคล 649,663 คัน รถแท็กซี่ 44,298 คัน โดยทุกปมีอัตราการเพิ่มของรถ
ประมาณรอยละ 124  จึงทําใหอากาศและเสียงในเขต กทม. กลายเปนมลพิษที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่อาศัยอยูใน กทม. มากขึ้นทุกวัน  ดังจะเห็นไดจากบทความในสยามรัฐสัปดาห
วิจารณวา   

 
ทุกวันนี้คนกรุงเทพฯ  แยงกันหายใจจากอากาศที่เต็มไปดวยส่ิงเปนพิษตอรางกาย  ไดแก  กาซคารบอน 

                                          
1
ตีแผความเหม็นโฉบนเกาอี้ผูวาฯ พิจิตต พบ 4 ปสรางความลมเหลวกองมหึมา.  (2543, 20            

กรกฎาคม).  ผูจัดการรายวัน.  หนา 6-7. 
2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แนะนํากรุงเทพมหานคร 2540.  หนา 69. 

3
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2538).  สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2537.  หนา 35. 

4
กรุงเทพฯ ในทศวรรษหนาเมืองรอยแปดปญหาสารพัดพิษ.  (2536, 26 กันยายน-2 ตุลาคม).   

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  40(17) : 19. 
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        ไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด สารตะกั่ว คารบอนมอนอกไซด   จากน้ํามันเชื้อเพลิง เขมา ฝุนละออง        
      โดยเฉพาะบริเวณมีการจราจรคับคั่ง เชน  เยาวราช ประตูน้ํา สุขุมวิท สะพานควาย สีลม ส่ีพระยา  ซึ่งมี 
        ปริมาณของสารพิษเกินกวาคามาตรฐานกําหนด คือ มากกวา 0.33 มก./ลบ.ม. ขึ้นไป  ที่เปนสาเหตุของ 
        ของการเวียนศีรษะ คล่ืนไส หลอดลมอักเสบ โลหิตจาง  และมะเร็งปอด....   กรมควบคุมมลพิษไดวัดคา       
        ของเสียงในยานการจราจรแออัดพบวา คาเฉล่ียของเสียงเกินกวาที่องคการอนามัยโลกกําหนดไวคือ 70 

        เดซิเบล โดยตรวจวัดไดถึง 82.63 เดซิเบล
1
          

 

นอกเหนือจากชาว กทม. ที่ตองประสบปญหามลพิษทางอากาศและเสียงแลว เจาหนาที่
ตํารวจจราจรเปนผูที่มีความเสี่ยงสูง เพราะตองปฏิบัติหนาที่บนทองถนนในบริเวณที่มีการจราจร
หนาแนนจึงมีปญหาสุขภาพอนามัย  ดังจะเห็นไดจากการแถลงผลการตรวจสุขภาพของตํารวจ
จราจรใน กทม. จํานวน 318 ราย เม่ือ พ.ศ. 2535 พบวา “ตํารวจจราจรมีอาการเจ็บปวยดวยโรค
ทางปอด หู ตา และจมูก  จํานวน  62 ราย มีความผิดปกติที่ปอด 70 ราย และสมรรถภาพการไดยิน
เร่ิมปรากฏความเสื่อม2 
 รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ในสมัยที่เปนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครของ
พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดตระหนักถึงปญหามลพิษทางอากาศและเสียงเปนอยางดีวา นอกเหนือจาก
การที่รัฐบาลพยายามรณรงคใหใชน้ํามันไรสารตะกั่วและบังคับใหรถยนตรุนใหมติดตั้งเครื่องกรอง
อากาศเสียแลว มลพิษทางอากาศและเสียงสามารถลดลงไดถาลดปริมาณการใชรถยนต จึง
ดําเนินงานโครงการรถไฟฟากรุงเทพมหานครซึ่งใชพลังงานสะอาด และสามารถรับสงผูโดยสาร
ไดมากถึง 50,000 คน/ชั่วโมง เพ่ือลดปริมาณควันดําของรถยนตในทองถนนที่เปนสาเหตุของมลพิษ
ในอากาศ รวมทั้งลดเวลาในการเดินทาง ดังจะเห็นจากบทสัมภาษณรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ 
อยุธยาวา  “ทานจําลองบอกใหมีรถไฟลอยฟา เพราะ 2 โครงการกําลังหยอนยาน คือ โฮปเวลลกับ
ลาวาลิน ขอใหผมทําอยางเห็นชัดเจนและโปรงใสรวดเร็ว ผมจึงเปนคนดําเนินการโครงการนี้ตั้งแต
แรก”3 ในที่สุดโครงการรถไฟลอยฟาก็ประสบความสําเร็จแมจะมีปญหามาโดยตลอด สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โปรดเกลาฯ เสด็จมาทรงเปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษเม่ือ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537 4 และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ไดเร่ิมเปดทดลองวิ่ง5   

                                          
1
กรุงเทพฯ ในทศวรรษหนาเมืองรอยแปดปญหาสารพัดพิษ.  (2536, 26 กันยายน - 2 ตุลาคม).   

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  40(17) : 19.  
2
พิษบนถนน.  (2535, 3-9 กรกฎาคม).  มติชนสุดสัปดาห.  12(619) : 49. 

3
‘ถาประชาชนชอบดังๆ ผมก็ไดคะแนนนอย’.  (2536, 22 ธันวาคม).  กรุงเทพธุรกิจ.  7(1919) : 18.  

4
กรุงเทพมหานคร.  (2537).  22 ป กรุงเทพมหานคร.  หนา 16. 

5
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา.  (2544, มิถุนายน - กันยายน).  วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร               

ราชบัณฑิตยสถาน.  26(3)  : 146. 
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 ในแผนงานปองกันแกไขมลพิษทางอากาศและเสียง  ซึ่งเปนแผนยอยของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 - 2539)  ไดระบุให กทม. ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือควบคุมแหลงมลพิษทางอากาศและเสียงในเขต กทม. ไดอยางมีประสิทธิภาพ   และสงเสริมใหมี    
ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมและประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอม1  รวมทั้ง
รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือ
ใชมาตรการทางกฎหมายใหเขมงวดขึ้น และรณรงคใหประชาชนเปลี่ยนมาใชน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่วอยางตอเน่ือง ทําใหผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537 ของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร บริเวณประตูน้ํา เยาวราช  สีลม และบริเวณอื่นๆ ที่มี
การจราจรหนาแนนพบวา ปริมาณสารตะกั่วในอากาศลดลงประมาณรอยละ 75 จากเมื่อ พ.ศ. 
25332  ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการ 2 ประการ ของรัฐบาล คือ การดําเนินการลดสารตะกั่วในน้ํามัน
เบนซินที่เริ่มเขมงวดมาตั้งแต พ.ศ. 2527 จากที่เคยมีอยู 0.84 กรัมตอลิตร ลดลงเหลือ 0.45 กรัมตอ
ลิตร และเหลือ 0.40 กรัมตอลิตรใน พ.ศ. 2532  และเหลือ 0.15 กรัมตอลิตรใน พ.ศ. 2535  ตอมา
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 ไดเปลี่ยนน้ํามันเบนซิน (ยกเวนน้ํามันเบนซินชนิดพิเศษ) ใหเปน
น้ํามันไรสารตะกั่วทั้งหมด และเมื่อถึงพ.ศ. 2539 รัฐบาลไดกําหนดใหเปลี่ยนน้ํามันเบนซินชนิด
พิเศษเปนน้ํามันเบนซินชนิดพิเศษไรสารตะกั่วทั้งหมด สวนมาตรการที่ 2 คือ ใน พ.ศ. 2536 รัฐบาล
กําหนดใหรถยนตที่ผลิตขึ้นใหมตองติดตั้งอุปกรณกําจัดมลพิษทุกคัน3

ถึงแมวาสารตะกั่วที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชาว กทม. จะลดลง แตผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กทม. ใน พ.ศ. 2537 พบวาบริเวณถนนสายที่มีการจราจรคับคั่ง  เชน   
ถนนราชปรารภ ถนนสีลม ถนนรามคําแหง ถนนเยาวราช ถนนอิสรภาพ ถนนพรานนก ถนน
พระรามที่ 1 และถนนพญาไท ยังคงมีความเขมขนของฝุนละอองในอากาศสูงกวามาตรฐาน4  จึง
ตองมีมาตรการปองกันควันพิษและฝุนอยางเขมงวด  เพราะเครื่องยนตของรถจะมีสภาพเสื่อมโทรม
ลงเรื่อยๆ ตามอายุการใชงาน โดยปริมาณมลพิษจะเพิ่มมากหรือนอยขึ้นอยูกับการใชงานและการ
บํารุงดูแลรักษาดังนั้นจึงตองมีมาตรการตรวจสภาพดานมลพิษกอนการตอทะเบียนรถและเสียภาษี
ประจําป ทั้งน้ีเพ่ือที่รถแตละคันจะไดรับการปรับแตงใหมีสารมลพิษในไอเสียไดตามมาตรฐานอยาง
นอยปละครั้ง เชน รถที่จดทะเบียนภายใตพระราชบัญญัติขนสงทางบก ไดแก รถบรรทุก รถโดยสาร 
และรถสาธารณะประเภทตางๆ เชน รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซี่ และรถสามลอเคร่ือง เปนตน 
ตองผานการตรวจสภาพกอนตอทะเบียนรถในแตละป ยกเวนรถบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนัก

                                          
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 

 (พ.ศ. 2535 - 2539).  หนา 29 - 30. 
2
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2540).  สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2539.  หนา 71.  

3
สารตะกั่วในกรุงเทพฯ ลดลง 75% จากป 2533 หลังใชมาตรการลดสารตะกั่วในน้ํามันเบนซิน.  

(2538, 27 มีนาคม).  แนวหนา. 
  
หนา 1.  

4
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2539).  สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2538.  หนา 73.   
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บรรทุกไมเกิน 3,500 กก. และรถโดยสารสวนบุคคลที่มีจํานวนผูโดยสารไมเกิน 20 คน ใหตรวจ
สภาพรถทุก 3 ป1  นอกจากนั้นกําหนดใหการกอสรางอาคารสูงตั้งแต 8 ชั้นขึ้นไป ตองมีผาใบและที่
รองรับวัสดุกอสรางเพ่ือปองกันฝุน ถาไมปฏิบัติตามจะถูกสั่งระงับการกอสรางและยึดใบอนุญาต  
สําหรับรถบรรทุกวัสดุกอสรางตองมีผาใบคลุมใหมิ

                                         

ดชิดเพื่อปองกันวัสดุตกหลน หากไมปฏิบัติตามมี
โทษปรับขั้นต่ํา 1,000 บาท2  

มูลนิธิปองกันควันพิษและพิทักษสิ่งแวดลอม เปดเผยขอมูลวา สภาพอากาศในกรุงเทพฯ 
เม่ือ พ.ศ. 2538  ทําใหประชาชนจํานวน 9 แสนคนปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และอีก
ประมาณ 1.3 ลานคนมีอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง ไอคิวเด็ก 7 ขวบลดลง เฉลี่ย 3 - 5 จุดเพราะ
สมองเสื่อม และอีก 300 – 900 คนตอปเปนโรคหัวใจ3 กรมควบคุมมลพิษไดเปดเผยขอมูลวา ใน 
พ.ศ. 2538 มลพิษใน กทม. สูงเกินระดับความปลอดภัยมาก โดยเฉพาะคารบอนมอนอกไซด เกิน
มาตรฐานประมาณ 3 เทา เสียงก็เกินคามาตรฐาน หากรับฟงเปนเวลานานและตอเน่ืองอาจเกิด
ความผิดปกติทางประสาทการไดยินที่ไมสามารถรักษาใหหายได สวนฝุนละอองเปนตัวการสําคัญที่
ทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจและมะเร็งปอด4  

เน่ืองดวยรถยนตเปนแหลงกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียงในกรุงเทพมหานคร โดยสวน
หน่ึงเปนรถยนตของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังน้ันเพ่ือเปนตัวอยางที่ดีในการรักษาภาพพจน
ของราชการในการแกไขปญหามลพิษทางเสียงใน กทม.   กรมควบคุมมลพิษจึงตรวจวัดระดับเสียง
ที่เกิดจากรถยนตของหนวยราชการตางๆ ที่อยูใน กทม. จํานวน 138 หนวยงาน เปนรถยนต 2,026 
คัน พบวามีรถที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานรอยละ 12.8 และตรวจรถยนตโดยสารขององคการขนสง
มวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.)  จํานวน 2,007 คัน พบวามีรถยนตโดยสารที่มีระดับเสียงเกิน
มาตรฐานถึงรอยละ 10.45  ยานยนตที่สงเสียงรบกวนมาก ไดแก เสียงจากจักรยานยนต รถสามลอ
เครื่อง รถยนตโดยสารประจําทาง รถบรรทุก และรถยนตสวนบุคคลตามลําดับ6  สําหรับงานกอสราง
อาคารตางๆ ใหหยุดเสียงรบกวนตั้งแตเวลา 22.00 น. - 6.00 น.7  

 5.  พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
สาระสําคัญของแผนงานพัฒนาสภาวะแวดลอมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 

(พ.ศ.2535 - 2539) ไดกําหนดใหปรับปรุงสภาวะแวดลอมของเมือง เชน สงเสริมการปลูกตนไมในที่ 

 
1
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2539).  สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2538.  หนา 73.   

2
แหลงเดิม.   

3
แหลงเดิม.  หนา 72.  

4
แหลงเดิม.  หนา 69.  

5
กรมควบคุมมลพิษ.  (2538).  รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2537.  หนา 28. 

6
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2540).  สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2539.  หนา 73.  

7
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา.  (2544, มิถุนายน - กันยายน).  วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร                

ราชบัณฑิตยสถาน.  26(3)  : 147. 
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สาธารณะของ กทม. และที่เอกชนที่รกราง รวมทั้งจัดหาและกอสรางสวนสาธารณะใหเพ่ิมมากขึ้น1 
รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ดําเนินการสรรหาพื้นที่วางมาปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะ
ใหประชาชนใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และเปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของ กทม.   แมวา กทม. 
จะมีสวนสาธารณะถึง 11 แหง คือ สวนลุมพินี สวนพระนคร สวนสราญรมย

                                         

 สวนธนบุรีรมย สวนน้ํา
บึงกุม (ปจจุบัน คือ สวนเสรีไทย) สวนหลวง ร. 9  สวนหนองจอก สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 
สวนจตุจักร สวนรมณีนาถ และอุทยานเบญจสิริ  ซึ่งเปนสวนสาธารณะที่กรมธนารักษไดมอบให 
กทม. ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 แตก็ยังไมเพียงพอ 2 รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ 
อยุธยา จึงดําเนินการปลูกสวนปาอีก 9 แหง ใชเน้ือที่ทั้งหมด 668 ไร  บางแหงเปนพ้ืนที่วางเปลา 
บางแหงเปนสวนสาธารณะอยูแลวแตจะปรับปรุงเปนสวนปา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2539  ซึ่งเปนปกาญจนาภิเษก และใชสําหรับเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน อีกทั้งชวยลดปญหานํ้าทวมอีกดวย ไดแก สวนปาสนามไชย สวนปาเชิงสะพานสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช สวนปาเชิงสะพานพระพุทธยอดฟา สวนปารัชดา - วิภาวดี สวนน้ําบึงกุม 
สวนปาทุงสีกัน สวนปาภูเขาออนนุช สวนปาภูเขาหนองแขม สวนปาภูเขารามอินทรา3  แตโครงการ
ที่แลวเสร็จในสมัยของรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา คือ สวนปาภูเขาหนองแขมและสวนปา
ภูเขารามอินทรา ซึ่งเปนสวนปาที่ปรับปรุงจากขยะที่กองทับถมกันมาเปนเวลานาน 

 
บทบาทที่เดนของรอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา คือ การใชความรู ความสามารถ

ทางสถาปตยกรรมศาสตรในการดําเนินการทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25354 เพ่ือใชเปน
แนวทางพัฒนาทางกายภาพของ กทม.  แตมีขอผิดพลาดเพราะใชเวลาเตรียมงานนานเกินไปและ
ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  จึงทําใหเปน
ผังเมืองที่ตามหลังการพัฒนามากกวาการนําหนาการพัฒนา5  การที่รัฐบาลไมสามารถดําเนินการ
ตามแผนผังเมืองที่วางไวไดทําใหเกิดปญหาดานการแกไขสิ่งแวดลอมใน กทม. แมแตศาสตราจารย

 
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2535).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4  

พ.ศ. 2535 - 2539).  หนา 28. 
2
สวนสาธารณะกลางกรุง.  (2547, 5 กรกฎาคม).  Focus Bangkok.  2(5) : 27, 29, 31, 33. 

3
ชัชวาล  ฟุงลัดดา.  (2542).   นโยบายและการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครดานสวนสาธารณะ :  

ศึกษาเฉพาะกรณีในชวงเวลาที่ศาสตราจารย รอยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ ณ อยุธยา เปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครตั้งแต พ.ศ.2535-2539.  หนา 84.     

4
ผังเมือง คือ การวางแผนแกไขปญหาในดานตางๆ ของเมืองในปจจุบัน เพ่ือปองกันปญหาจากการ

ขยายตัวของเมืองในอนาคตทั้งในดานพ้ืนที่และจํานวนประชากร 
5
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา.  (2544, มิถุนายน - กันยายน).  วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร.                 

ราชบัณฑิตยสถาน.  26(3)  : 150. 
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พิเศษ ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา ยังกลาววา “การจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เชน บริษัท
ลิทซฟลด (Litchfield Whiting Bowne & Associates) จากสหรัฐอเมริกา เขามาดําเนินการเรื่อง
แผนการระบายน้ําฝน น้ําโสโครก รวมทั้งวิธีการปองกันนํ้าทวมของบริษัทก็ไมสามารถแกปญหาของ
เมืองไดเพราะไมมีการดําเนินตามแผน” 1 แมกระทั่งโครงการรถไฟฟาบีทีเอสที่ริเริ่มโดยรอยเอก 
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ซึ่งประสบความสําเร็จเพราะลดปริมาณยานพาหนะที่วิ่งบนถนน  
ควันพิษและฝุนละอองในอากาศซึ่งเปนมลพิษหลักลดลงและชวยประหยัดเวลาในการเดินทาง  ทําให
ไดมีเวลาพักผอนหรืออยูกับครอบครัวมากขึ้นเปนผลดีตอสุขภาพจิตของชาว กทม.  แตก็มีปญหา 
คือ  เม่ือมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใตสถานีพบวาหลายแหงประสบปญหามลพิษเกิน
มาตรฐานทั้งฝุนละอองและเสียง2   

สื่อมวลชนบางกลุมไดวิพากษวิจารณรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา วา “กินบุญ
เกาตอจากพลตรี จําลอง ศรีเมือง”3 รวมทั้งนายสุภาพ คลี่ขจาย บรรณาธิการอาวุโสเครือเนชั่น ได
วิจารณวา ”รอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ใหความสําคัญกับงานสื่อมวลชนมาก หลงใหลกับ
การตอนรับและการบริการตรวจเยี่ยมประชาชน จนอาจเปนการละเลยงานบริหาร”4 แมกระทั่งพลตรี 
จําลอง ศรีเมือง ที่เคยสังกัดพรรคพลังธรรมดวยกัน  แตตอมาไดกลายเปนคูแขงขันในการเลือกตั้ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539  ก็ไดกลาวถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นใน กทม. วา “ผมขอยืนยันวาไดพยายามเสนอแนะและติติงแตไมสําเร็จ แตปญหาการ
ทุจริตไมไดมีเฉพาะใน กทม. และไมมีใครทําใหหมดไปได แตผูวาฯ สามารถทําใหนอยลงไปได 
สังคมไทยเปนสังคมที่เอาแตนั่งในหองแอรแลววางแผนเฉยๆ หรือโฉบไปโฉบมา หรือไมไดเอาใจใส
อยางจริงจังและจริงใจ ก็ไมเกิดผลในทางปฏิบัติ”5  ซึ่งมีผลทําใหภาพลักษณของรอยเอก กฤษฎา 
อรุณวงษ ณ อยุธยา เสียไป แมวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะไมไดทุจริตคอรรัปชั่น แตจากการ
ใหสัมภาษณแสดงวามีการปลอยปละละเลยปญหาดังกลาว   โดยเฉพาะผูที่กลาวเรื่องน้ี คือ พลตรี 
จําลอง ศรีเมือง ที่ไดชื่อวาเปนผูวาฯ มือสะอาด เพราะมีขาราชการระดับสูงใน กทม. ไดระบุถึงการ
เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 วา “การบริหารงานของพลตรี
จําลอง ไมถึงกับดีแตก็เปนไปในทางบวก และประเด็นในการหาเสียงมีประเด็นเดียวเทานั้น คือ การ 

 

                                          
1
จากยุคทองของกรุงเทพมหานครสูยุคปจจุบัน.  (2548, กันยายน - ตุลาคม ).  Focus Bangkok.   

3(4) : 106. 
2
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2544).  ส่ิงแวดลอมไทย 2542 - 2543.  หนา 91.  

3
‘ถาประชาชนชอบดังๆ ผมก็ไดคะแนนนอย’.  (2536, 22 ธันวาคม).  กรุงเทพธุรกิจ.  7(1919) : 18.  

4
ติง ‘กฤษฎา’ หลงใหลมวลชน! เย่ียมชาวบานลืมงานบริหาร.  (2539, 5 เมษายน).  ขาวสด.  หนา 3.  

5
‘มหา’ โอพลังธรรมบ๊ิกรัฐบาล ‘เกรงใจ’.  (2539, 14 เมษายน).  กรุงเทพธุรกิจ.  หนา 2. 
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โจมตีเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเรื่องน้ีตีอดีตผูวาฯ จําลอง ไมลง...”1  หลังจากหมดวาระการทํางาน
และมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหมในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2539 รอยเอก 
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในฐานะตัวแทนของพรรค
ประชากรไทยที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เปนหัวหนาพรรค เพราะพลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดลงสมัคร
เลือกตั้งในนามของพลังธรรม แตผูที่ชนะการเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหม คือ 
นายพิจิตต รัตตกุล (2 มิ.ย. 2539 – 1 มิ.ย. 2543) ซึ่งเปนผูสมัครอิสระ    

 
บทบาทของนายพิจิตต รัตตกุล  (2 มิ.ย. 2539 – 1 มิ.ย. 2543)    
 นายพิจิตต รัตตกุล ไดรับเลือกใหเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 25392  และไดรับคะแนนเสียง 768, 994 คะแนน  การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนมาใชสิทธิ์ถึง
รอยละ 43.53 ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแตมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนตนมา3  ทั้งน้ีจาก
การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกอนการเลือกตั้งทําใหทราบวา ชาว กทม. ตองการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครที่สามารถแกไขปญหาการจราจรและปญหามลพิษที่กําลังบอนทําลาย
คุณภาพชีวิตของประชาชน4 นายพิจิตต รัตตกุล ซึ่งเปนหน่ึงในผูกอตั้งมูลนิธิปองกันควันพิษและ
พิทักษสิ่งแวดลอมตั้งแต พ.ศ. 25335 และรณรงคเพ่ือแกไขมลภาวะทางอากาศของ กทม. ตลอดมา 
แมวาจะพายแพรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ในการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 25356  แตก็ปฏิบัติตามสัญญาที่ใหแกประชาชนในครั้งน้ันวา “ขอยืนยัน
วา 300,000 คะแนน จะไมสูญเปลา ผมจะรณรงครักษาสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานครตอไป โดยจะ
รวมมือกับองคกรอิสระตางๆ 7  ดังน้ันเม่ือหมดวาระบริหารงานของรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ 
อยุธยา และมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหม  นายพิจิตต รัตตกุล จึงลาออกจาก
การเปนสมาชิกของพรรคประชาธิปตยและลงสมัครอิสระโดยประกาศนโยบายวาจะแกไขปญหา
การจราจรดวยการสรางรถรางเลียบคลอง จะขจัดมลพิษทางอากาศและเสียง แกปญหาเรื่องขยะ 

                                          
1
โคงสุดทายเลือกตั้งผูวาฯ  กทม. ‘จําลอง’ ชิงธงเฉือน ‘เดโช’.  (2533, 7 - 13 มกราคม).   

มติชนสุดสัปดาห.  40(488) : 12. 
2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  ( 2539, 13 มิถุนายน).  

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป.  เลม 113  ตอนที่  48 ง.  หนา 23.  
3
สถิติการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2543, 9 มิถุนายน).  มติชน.  หนา 26.  

4
ตารางแสดงปญหาของ กทม. ที่ตองรีบแกไข.  (2539, 19 พฤษภาคม).  วัฏจักร.  หนา 6. 

5
พิจิตต  รัตตกุล.  (2538, มกราคม).  ผูฟอกปอด  กทม.  อัพเดท.  9(104) : 107.  

6
พระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2535, 4 มีนาคม).   

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา.  เลม 109 ตอนที่ 16.  หนา 64.  
7
วินัย วิโรจนจริยากร; สมปรารถนา ภระมรทัต; และ ตฤตณัย นพคุณ.  (2543).  “ไมมีใครรูจัก” วิธีคิด...  

 เบ้ืองหลัง งานเมือง...การเมือง ดร.พิจิตต รัตตกุล.  หนา 14.   
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และน้ําเสีย และขอโอกาสจากชาว กทม. วา “ผมมุงม่ันทําจริง 4 ป ไมเคยเปลี่ยนใจ” จึงทําใหชาว 
กทม. เห็นใจลงคะแนนเสียงให1  นายพิจิตต รัตตกุล มีผลงานการแกไขสิ่งแวดลอมของ กทม. ดังนี้ 

1.  ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    สถิติสํานักงานกลางทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2538 ระบุวาการที่ กทม. มีประชากรอยูอาศัย
มากถึง 7.9 ลานคน ทําใหประสบปญหาดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล2 ซึ่งผูเชี่ยวชาญจากองคการ
ความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA) และสํานักรักษาความสะอาดของ กทม. ได
คาดการณวาชาว กทม. ผลิตมูลฝอยเฉลี่ยคนละ 1 กก./วัน หรือมีปริมาณมูลฝอยประมาณวันละ 
8,000 - 8,500 ตัน3  ทําใหแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544)  กําหนดให 
กทม. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย4 ทั้งในดานการเก็บขน 
การขนสง และการกําจัด นอกจากนั้นใหแยกมูลฝอยใหหมดวันตอวันโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย5 ดัง
จะเห็นไดจากปญหาในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย จากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 - 3539)  ดังนี้ 
 
   การดําเนินการที่ผานมายังไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากประชาชนในการ 
          ลดปริมาณมูลฝอย  เพราะการประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการแยกมูลฝอยกอนนําทิ้ง  รวมทั้งการ                    
          เก็บขนมูลฝอยท้ังทางบกและทางน้ํายังขาดประสิทธิภาพและความตอเนื่อง... ทําใหการกําจัดมูลฝอย                               
          ยัง ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรแมจะมีการจางเอกชนขนมูลฝอยไปทําลายโดยการฝงกลบแตมีปญหา 
          คือ หาที่ดินยาก ราคาแพง และมีการตอตานจากประชาชนในพื้นที่  การจัดเก็บคาธรรมเนียมมูลฝอย 

                                          
1
ตรวจสอบผลงาน 1 ป จากพันธสัญญา 11 ขอ ความตั้งใจจริง 100 %.  (2540, 30พฤษภาคม-5 

มิถุนายน).  เนชั่นสุดสัปดาห.  5(260) : 10. 
2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนสาขาสิ่งแวดลอม  ใน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 53. 
3
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 

 (พ.ศ.2540 - 2544).  ใน สํานักรักษาความสะอาด 2539.   หนา 1.   
4
ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่อยูในรูปของแข็ง ของเหลวหรือกาซ ที่เกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรง มี

ลักษณะเปนพิษ ทําใหเกิดการระเบิด การกัดกรอนหรือลักษณะอื่นๆ ที่กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอม   
มีทั้งของเสียอันตรายจากบานเรือน เชน หลอดไฟฟา แบตเตอรี่  กระปองยาฆาแมลง  ถานไฟฉาย ฯลฯ  ของเสีย
อันตรายจากสถานพยาบาล เชน มลูฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล ของเสียอันตรายจากพาณิชกรรมและการบริการ
เชน น้ํามันเครื่องเกา หมอแปลงไฟฟา ซึ่งจะตองแยกเก็บเพ่ือนําไปกําจัดแยกจากมูลฝอยปกติเพ่ือลดการปนเปอน
ของสารพิษที่กระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  

5
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนงานจัดการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และของเสีย

อันตราย ใน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 74.  
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          ยังขาดประสิทธิภาพ ทําให กทม. ตองใชงบประมาณสวนกลางจํานวนมากในการจัดการมูลฝอย1

 

              ดังนั้นนายพิจิตต รัตตกุล จึงรณรงคอยางจริงจังเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการลดและ
แยกมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดและตระหนักถึงพิษภัยของขยะอันตราย โดยแยกขยะเปน 3 ถุง คือ 
ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และขยะอันตรายจากบานเรือน แลวนําไปวางตามจุดที่ทิ้งขยะตั้งแต
เวลา 18.00 - 03.00 น.  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของเจาหนาที่ในการเก็บขยะใสในชองแยกมูลฝอย 

บนรถ2 เพ่ิมถังขยะสีน้ําเงินขนาด 120 ลิตรบนบาทวิถีเพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไปมาทิ้งขยะมูลฝอย  
และเพิ่มถังขยะขนาด 240 ลิตร สีเขียว สีเหลือง และสีเทาฝาแดงที่มีปายประกาศแยกขยะติดอยูขาง
ถัง3  รวมทั้งมอบหมายใหทุกเขตบริการเก็บขนขยะอันตรายจากบานเรือนของประชาชนตั้งแตเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เปนตนไป โดยใหทิ้งในถังสีเทาฝาแดงทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของแตละ
เดือน ซึ่ง กทม. จะทําหนาที่เก็บขนและรวบรวมสงไปกําจัดที่บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด(มหาชน) หรือ Genco ที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมตอไป4   
 นายพิจิตต รัตตกุล ใชคําขวัญในการรณรงคเพ่ือหามทิ้งขยะในที่สาธารณะวา “ขยะในมือ
ทานลงถังเถอะครับ” โดยตั้งจุดจับ - ปรับ 400 จุด ทั้ง 50 เขต โดยปรับครั้งละ 2,000 บาท เร่ิม
ดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 และเม่ือถึงเดื

                                         

อนกุมภาพันธ พ.ศ. 2543  พบวามี
ประชาชนถูกตักเตือน 65,713 คน ถูกปรับ 470,271 คน  ไดเงินคาปรับ 79,205,987 บาท5  สําหรับ
การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงเปนของเสียอันตรายประเภทหนึ่งจากโรงพยาบาลของรัฐและ
โรงพยาบาลเอกชน สามารถใหบริการไดครบรอยละ 100 แตโพลิคลินิกและคลินิกนั้นใหบริการได
เพียงรอยละ 10 จากที่มีอยูทั้งหมด 4,000 แหง6  ในการแกไขปญหาขยะตกคาง  นายพิจิตต รัตตกุล 
ไดตั้งสถานีพักขยะรอบเมือง 3 แหง เพ่ือเพ่ิมจํานวนรอบในการเก็บขยะจากบานใหมากขึ้น ทําให
ประหยัดเวลา น้ํามันเชื้อเพลิงและแกไขปญหาการจราจรติดขัด นอกจากนั้นไดวาจางบริษัทเอกชน
ขนยายขยะที่โรงกําจัดขยะออนนุชและหนองแขม จํานวน 4,000,000 ตัน ที่กองทับถมอยูกลางแจง

 
1
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนงานจัดการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และของเสีย

อันตราย ใน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 73. 
2
กรุงเทพมหานคร.  (2544).  งานของผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง  กทม. 80,566  คน ในสมัย  

ดร. พิจิตต  รัตตกุล.  หนา 7. 

 3
ถังสีเขียว ติดปายวา ขยะเศษอาหาร  ถังสีเหลือง ติดปายวา ขยะยังใชได (รีไซเคิล) และถังสีเทาฝา

แดง ติดปายวา ขยะอันตรายจากบานเรือน เชน หลอดไฟฟา แบตเตอรี่  กระปองยาฆาแมลง ถานไฟฉาย ฯลฯ 
4
สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร.  (2545).  สํานักรักษาความสะอาด  2545.   หนา 47. 

5
กรุงเทพมหานคร.  (2544).  เลมเดิม.  หนา 7. 

6
กรุงเทพมหานคร.  (2544).  งานของผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง  กทม. 80,566  คน ในสมัย  

ดร. พิจิตต  รัตตกุล.  หนา 22. 
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และสงกลิ่นเหม็นนําไปฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ1  ใชรถยนตกวาดและดูดฝุนแทนกําลังคนในการ
ทําความสะอาดถนนเพื่อลดปญหามลภาวะจากฝุนละออง รวมทั้งลางทําความสะอาดถนนสายหลัก 
ทางเทา ถนนยกระดับ สะพานลอยรถยนตขามทางแยก และสะพานลอยคนขามทุกแหงใน กทม.2  
รวมทั้งขอความรวมมือจากกองทัพเรือในการเก็บขยะมูลฝอยในแมน้ําเจาพระยา โดยเก็บจาก
บานเรือน วัด สถานที่ราชการ และรานอาหารที่ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา รวมไปถึงเรือ
ทองเที่ยว เรือสินคา และเรือนแพที่อยูริมนํ้า3      
 ในบริเวณที่มีการคาขายของหาบเรและแผงลอย ไดตีเสนเหลืองและมีปาย “จุดผอนผัน” ไว
อยางชัดเจน และผูคาตองดําเนินการจดทะเบียนชื่อผูคาใหเรียบรอย ถาไมปฏิบัติตามและไมรักษา
ความสะอาดในบริเวณที่ขาย    กทม. มีมาตรการลงโทษตั้งแตการตักเตือน ใหหยุดทําการคา 3 วัน 
ใหหยุดทําการคา 7 วัน และในที่สุดยกเลิกการอนุญาตใหขาย4    
 ในการจัดการสิ่งปฏิกูล นายพิจิตต รัตตกุล จัดใหมีซุมบริการสุขาสาธารณะสําหรับ
ประชาชนและนักทองเที่ยวในเขตจตุจักร พญาไท บางรัก และคลองเตย จํานวน 5 จุด และจัดเรือดูด
สิ่งปฏิกูลจํานวน 2 ลํา เพ่ือความสะดวกในการบริการดูดขนถายสิ่งปฏิกูลตามบานเรือนริมนํ้า เรือ
สําราญหรือแหลงทองเที่ยว5 เพ่ือปองกันการปลอยสิ่งปฏิกูลลงไปในแหลงน้ําธรรมชาติ  

2.  ดานการปองกันนํ้าทวม 
 นายพิจิตต รัตตกุล ไดแกไขปญหานํ้าทวม กทม. ตามแนวพระราชดําริ  โดยเฉพาะ
บริเวณที่เปนจุดน้ําทวมซ้ําซาก เชน ถนนลาดพราว สุขุมวิท เพชรบุรีตัดใหม และราชดําริ เปนตน 
โดยเปลี่ยนทอระบายน้ําใหมีขนาดใหญ สรางบอสูบนํ้า ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพิ่มเติมอีก 643 เครื่อง 
และจัดหาบึงรับนํ้าตามโครงการแกมลิงเพ่ิมอีก 12 แหง เชน บึงกุม และบึงสวนสยาม เปนตน 
เปลี่ยนฝาทอระบายน้ําใหมเพ่ือไมใหขยะไหลลงไปในทอนํ้า จํานวน 4,819 ฝา  ขุดลอกคลองตางๆ 
ใหสะอาดและดําเนินการตอเน่ืองในการสรางเขื่อนริมแมน้ําเจาพระยาเพื่อปองกันน้ําทวมอยางครบ
วงจร  อีกทั้งไดจัดตั้งหนวยฟองนํ้า 16 หนวย ซึ่งเปนหนวยเคลื่อนที่เร็วในการแกไขปญหาน้ําทวม
เรงดวนตลอด 24 ชั่วโมง6  ดังน้ันในเวลาฝนตกหนัก ชาว กทม. จะเห็นผูวาราชการ

                                          
1
สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร.  (2545).  สํานักรักษาความสะอาด  2545.   หนา 8. 

2
สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร.  (2542).  สํานักรักษาความสะอาด  2542..   หนา 5. 

3แหลงเดิม. 
4
กรุงเทพมหานคร.  (2544).  งานของผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง  กทม. 80,566  คน ในสมัย  

ดร. พิจิตต  รัตตกุล.  หนา 18. 
5แหลงเดิม.  หนา 6. 
6แหลงเดิม.  หนา 35 - 36. 
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กรุงเทพมหานคร เดินทางไปตรวจสภาพถนนดวยตัวเอง บางครั้งถลกขากางเกงลุยนํ้าทวม และลวง
ขยะที่ไหลมาอุดทอระบายน้ํา จนไดรับฉายาจากสื่อมวลชนวา “นักลวงทอ”1   
 3.  ดานปญหาน้ําเนาเสีย  
 เนื่องจากมีการระบายน้ําเสียจากแหลงตางๆ ลงสูคลองและแมน้ําเจาพระยาโดยไมผาน
การบําบัดหรือบําบัดไดไมสมบูรณ  เพราะขอบัญญัติควบคุมอาคารยังขาดการควบคุมนํ้าทิ้ง และ 
กทม. ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่สมบูรณและถูกสุขลักษณะ ทําใหสภาวะน้ําเนาเสียใน กทม. 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น2 ดังนั้นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540 - 2544) จึง
กําหนดแนวทางการกําจัดน้ําเสียดวยการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียตอเน่ืองจากที่ไดดําเนินการคาง
ไวในสมัยของรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา เพ่ือใหรับนํ้าเสียเขาบําบัดไดเต็มตามขนาด 
และกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแหงใหม โดยใหมีโครงการขนาดพอเหมาะและไดผลเร็ว3   โครงการ
บําบัดน้ําเสียสี่พระยากอสรางแลวเสร็จตั้งแตสมัยของรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา  และ
เปดดําเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2537  จึงเหลืออีก  5 โครงการ ไดแก โครงการบอบําบัดน้ํา
เสียกรุงรัตนโกสินทร  โครงการบอบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 1   โครงการบอบําบัดน้ําเสียยานนาวา  
โครงการบอบําบัดน้ําเสียหนองแขม-ภาษีเจริญ-ราษฎรบูรณะ และโครงการบอบําบัดน้ําเสียรวมระยะ
ที่ 4  เม่ือสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงของนายพิจิตต รัตตกุล  โครงการบอบําบัดน้ําเสียไดแลวเสร็จ  
2  โครงการ คือ  โครงการบอบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทรและโครงการบอบําบัดน้ําเสียยานนาวา 
แตอีก 3 โครงการที่เหลือยังไมแลวเสร็จ เน่ืองจากการขาดงบประมาณและความลาชาของผูรับเหมา  
สําหรับโครงการบอบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 1 นั้น ผูรับเหมาทิ้งงานหนีไป และ กทม. ยังไมสามารถ
หาผูประมูลมารับงานตอที่คางไวได4  (ตอมาโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง 3 โครงการนี้ไดแลวเสร็จและเปด
ดําเนินการใน พ.ศ. 2548)   
 4.  ดานมลพิษทางอากาศและเสียง 
 หลังจากไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายพิจิตต รัตตกุล 
ไดดําเนินการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน กทม. ที่อยูในขั้นวิกฤตอยางเรงดวน โดยเฉพาะปญหาจาก
ฝุนละอองซึ่งผลการตรวจวัดอยูในระดับเกินมาตรฐานหลายจุด ทําใหมีผูปวยที่มีสาเหตุมาจากมลพิษ

                                          
1
บุญกลม คงบังสถาน; วิชัย  สุวรรณบรรณ; และ ณ ริมภู พรหมสถิตย.  (2543).  “ดร.พิจิตต  สราง 

ภาพ...เพ้ียน...หรือ สรางสรรค?”.  หนา 46. 
2
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนสาขาสิ่งแวดลอม.  ใน 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 53. 

 
3
แหลงเดิม.  หนา 55. 

4
ตีแผความเหม็นโฉบนเกาอี้ผูวาฯ พิจิตต พบ 4 ปสรางความลมเหลวกองมหึมหา.   

(2543, 20 กรกฎาคม).  ผูจัดการรายวัน.  หนา 6 - 7.  
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ทางอากาศมากกวา 1 ลานคน1   จึงมีนโยบายควบคุมแหลงกําเนิดฝุนละอองและควันพิษอยาง
เขมงวด โดยประกาศในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2539 กําหนดใหอาคารที่กําลังกอสรางสูงเกิน 8 ชั้น
ทุกแหงตองคลุมผาใบทุกชั้นเพ่ือไมใหฝุนละอองฟุงไปในอากาศ สําหรับรถบรรทุกตองมีผาใบคลุมเพ่ือ
ไมใหสิ่งของรวงลงมาที่ถนน และตองลางลอรถทุกครั้งกอนออกจากบริเวณกอสรางเพื่อไมใหเศษดิน
ตกหลนบนผิวจราจร รวมทั้งประกาศใหถนน 30 สายใน กทม. เปนเขตปลอดฝุน2  และตอมา
กําหนดใหถนน 52 สายใน กทม. เปนถนนปลอดขุด ภายในเวลา 10 ป เพ่ือใหถนนมีสภาพดีและลด
ปญหาการจราจรติดขัด3   
 จากการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ทําใหผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณริม
ถนนใน กทม. ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เม่ือ พ.ศ. 2540 พบวามี
ปริมาณมลพิษในอากาศโดยเฉพาะฝุนละอองลดลงกวาป 25394  แตจากการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในป 2542 ไดพบวา ถนนหลายสายใน กทม. ยังมีกาซคารบอนมอนอกไซดเกินมาตรฐานใน
ปริมาณสูง เชน ถนนจรัลสนิทวงศ ถนนหลานหลวง ถนนพระรามที่ 1  เปนตน โดยมีสาเหตุมาจาก
หลายปจจัย ไดแก จํานวนรถยนตที่เพ่ิมขึ้นโดยไมสมดุลกับพ้ืนที่ของถนน สภาพสองขางถนนที่มี
การระบายอากาศไมดีพอ เชน มีตึกสูง มีสิ่งกอสรางกีดขวางการระบายอากาศ เปนตน5  จะเห็นได
จากสถิติของการจดทะเบียนรถยนตเม่ือ พ.ศ. 2540 มีปริมาณรถยนต 3.8 ลานคัน และใน พ.ศ. 
2543 เพ่ิมเปน 4.5 ลานคัน6  สําหรับปญหามลพิษทางเสียงใน กทม. ก็มีแหลงกําเนิดสําคัญมาจาก
รถยนตเชนกัน  ผลการตรวจสอบระดับเสียงในป 2542 พบวาระดับเสียงบริเวณริมเสนทางจราจรใน 
กทม. สวนใหญ มีคาเกินมาตรฐานทุกวันที่ตรวจวัด (คามาตรฐาน 70 เดซิเบล)  และมีผลกระทบตอ
การไดยินของประชาชนที่อยูอาศัยริมเสนทางจราจรในระยะยาว7 รวมทั้งชุมชนริมคลองบางจุดที่มี
เรือโดยสารแลนผาน เชน คลองแสนแสบ คลองลาดพราว คลองพระโขนง เปนตน ก็ประสบปญหา
มลพิษทางเสียงเชนกัน  นายพิจิตต รัตตกุล จึงขอความรวมมือจากกรมเจาทาตรวจจับเรือโดยสารที่
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กอมลพิษทางอากาศและเสียงทุกเดือน1  และขอความรวมมือจากกรมการขนสงทางบกตรวจสภาพ
รถยนตและรถจักรยานยนต โดยกําหนดวาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 รถยนตที่มีอายุการใช
งานครบ 7 ป และรถจักรยานยนตที่มีอายุการใชงานครบ 5 ป นับตั้งแตวันที่จดทะเบียนครั้งแรก
จะตองผานการตรวจสภาพรถเพื่อใหเครื่องยนตมีสภาพสมบูรณและไมกอมลพิษ โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงเครื่องยนตและทอไอเสียซึ่งจะทําใหเกิดเสียงดังมาก2  
 นายพิจิตต รัตตกุล ประกาศให พ.ศ. 2542 เปนปของการรณรงคลดมลพิษทางอากาศ 
ดังนั้นจึงประชาสัมพันธขอความรวมมือจากประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษา
รถยนตของตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศ เชน ขอใหผูใชรถดับเครื่องยนตทุกครั้งที่จอดเพื่อลดกาซ
พิษในอากาศ3 และตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540  กทม. ไดประสานความรวมมือกับกองบังคับ
การตํารวจจราจร กรมการขนสงทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ในการตั้งจุดตรวจ 50 จุดทั่วทุก
พ้ืนที่ใน กทม. และมีหนวยตรวจจับเคลื่อนที่อีก 6 หนวย เพ่ือตรวจจับรถยนตที่ปลอยควันดํา4 โดยมี
เปาหมายวาจะสามารถลดจํานวนรถยนตที่กอควันดําไดไมนอยกวา 80,000 คัน และลดจํานวน
รถจักรยานยนตที่ปลอยควันขาวไดไมนอยกวา 40,000 คัน5  ทั้งนี้ กทม. ไดจัดทําคูมือการดูแล
รักษาเครื่องยนตมอบใหประชาชน  รวมทั้งไดขอความรวมมือจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
กรมควบคุมมลพิษ และอูเอกชน รวมทั้งหมด 82 อู  ใหบริการตรวจวัดควันดําแกประชาชนโดยไม
คิดคาบริการ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2542  และมีผูนํารถเขารับบริการทั้งหมด 
9,628 คัน6   นอกจากนั้น  กทม. ไดรณรงคเพ่ือตักเตือนรถจักรยานยนตที่ปลอยควันขาวตั้งแตวันที่ 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2542  และดําเนินการตรวจจับรถจักรยานยนตที่ปลอยควันขาวตั้งแตวันที่ 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยใชจุดตรวจจับควันดําเปนจุดตรวจจับควันขาวดวย7 ซึ่งการรณรงคลด
ปริมาณควันพิษในอากาศนี้  นายพิจิตต รัตตกุล ไดรณรงคมาตั้งแต พ.ศ. 2533 และเสนอใหรัฐบาล
ที่มีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต
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เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ พรอมทั้งรณรงคใหประชาชนใชน้ํามันไรสารตะกั่ว1  สําหรับรถรวมบริการ
ไดมีการตรวจวัดควันดําและระดับเสียงที่อูจอดรถ เม่ือตรวจพบรถคันใดไมไดมาตรฐานจะตอง
ปรับแตงใหอยูในเกณฑมาตรฐานกอนนํามาใชบริการ2   ทั้งน้ีกรมควบคุมมลพิษไดประสานกับ
กระทรวงคมนาคมในการสั่งหามองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ จําหนายรถเกาใหกับผูประกอบการ
รถรวมบริการ เพราะจากการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา
รถรวมบริการกวารอยละ 60 กอปญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจโครงการ
ติดตามตรวจสอบปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะของกรมควบคุมมลพิษที่พบวา  
มีรถรวมบริการปลอยควันดําเกินมาตรฐานถึงรอยละ 41.63   ดังนั้นรัฐบาลจึงควรสนับสนุนใช
เครื่องยนต Euro 2  หรือ Euro 3 เพ่ือไมใหเกิดมลภาวะทางอากาศและประชาสัมพันธใหประชาชน
ซื้อรถจักรยานยนต 4 จังหวะ แทน 2 จังหวะ เพราะประหยัดเชื้อเพลิงและเกิดฝุนละอองนอยกวา4

 นอกจากนั้นผลจากการตรวจสอบรายงานอากาศของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ พบวาคุณภาพอากาศใน กทม. ที่ถนนราชปรารภ สีลม และพหลโยธิน (ตั้งแต
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - สะพานควาย) มีมลภาวะสูงขั้นวิกฤตในบางชวงเวลา นายพิจิตต รัตตกุล จึง
รณรงคเพ่ือขอความรวมมือโดยไมมีกฎหมายบังคับเพ่ือใหประชาชนหลีกเลี่ยงการใชรถยนตสัญจร
เขาไปในถนนที่มีมลพิษสูงในชวงเวลาดังกลาวเพื่อลดปริมาณการใชรถสวนตัว  โดยกําหนดใหถนน
ทั้ง 3 สาย เปนถนนปลอดมลพิษตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2542 โดยหามรถแท็กซี่และรถตุกตุกที่
ไมมีผูโดยสาร รถสวนบุคคลที่นั่งคนเดียวและรถทุกประเภทที่มีควันดําเขาไปวิ่งในถนนในระหวาง
เวลาดังน้ี ถนนราชปรารภ เวลา 07.00 - 9.00 น. ถนนสีลม เวลา 13.00 - 15.00 น. และถนน
พหลโยธิน (ตั้งแตอนุสาวรียชัยสมรภูมิ - สะพานควาย) เวลา 17.00 - 19.00 น.5 ซึ่งผลจากการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศหลังการรณรงคพบวา ถนนทั้ง 3 สาย มีคามลพิษลดลงมาก6  เม่ือประสบ
ผลสําเร็จการลดมลพิษในถนน 3 สาย จึงดําเนินการเพิ่มถนนปลอดมลพิษอีก 5 สาย ในวันที่ 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2542 ไดแก ถนนพระราม 9 ถนนรามคําแหง ถนนอาจณรงค ถนนสี่พระยา และถนน
เพชรบุรี และมีการรายงานคุณภาพอากาศโดยการติดตั้งปายแสดงผลกอนและหลังการรณรงคใน
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บริเวณดังกลาวใหประชาชนทราบดวย1  แตอยางไรก็ตามนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคนตอมา ไดมีการยกเลิกโครงการโซนนิ่งถนนปลอดมลพิษทั้ง 8 สาย เพราะคิดวา
ไมไดประโยชนเทาที่ควร2

 เตาเผาศพเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดมลพิษทางอากาศและกอความรําคาญแกชุมชนที่
อยูรอบวัด นายพิจิตต รัตตกุล จึงมีนโยบายใหใชเตาเผาที่มีเทคโนโลยีการเผาทันสมัยและมีเครื่อง
ควบคุมการเผาควันและกาซพิษ เพ่ือขจัดมลพิษของสารเคมีจากน้ํายาฉีดศพ ควัน กลิ่น และละออง
เถา3   กทม. มีวัดทั้งหมด 433 แหง เปนวัดที่มีเมรุเผาศพจํานวน 310 แหง และปริมาณศพที่
ฌาปนกิจมีมากถึง 2,500 ศพตอเดือน  ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองใหวัดใชเตาเผาศพปลอดมลพิษเพ่ือ
ขจัดมลพิษที่จะถูกปลดปลอยสูบรรยากาศโดยตรง4  ซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุวา การเผาศพทําให
เกิดสารในกลุมไดออกซินและฟวแรน ซึ่งเปนสารพิษที่ตกคางยาวนานและเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง ความผิดปกติของระบบประสาท และระบบภูมิคุมกันบกพรอง ดังนั้นจึง
ตองมีการใชเตาเผาศพปลอดมลพิษโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่มีประชากรอยูหนาแนน5 สําหรับ
สํานักอนามัย  กทม. จึงจัดสรรงบประมาณ 15 ลานบาทประจําป 2542  ดําเนินโครงการนํารอง
พัฒนาเตาเผาศพปลอดมลพิษจํานวน 6 วัด ไดแก  วัดนวลจันทร เขตบึงกุม วัดทุงคุรุ เขตทุงคุรุ วัด
นอยนพคุณ เขตดุสิต วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ วัดมหาบุษย เขตสวนหลวง และวัดสะพาน เขต
คลองเตย และจะติดตั้งเพ่ิมอีก 20 วัด ภายใน พ.ศ. 2543   พรอมกับกําหนดใหวัดตางๆ  ในเขต 
กทม. จะตองมีฌาปนสถานที่ถูกตองตามหลักสุขอนามัย มิฉะน้ันจะหามการใชฌาปนสถาน6    
 5.   พื้นที่สีเขียวดานสวนสาธารณะ 
 การลดมลพิษในอากาศสามารถกระทําไดอีกทางหนึ่ง คือ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณที่
มีมลพิษเพราะตนไมมีคุณสมบัติชวยดูดกาซพิษตางๆ ในอากาศ ทําใหสุขภาพกายและจิตใจของ
ประชาชนดีขึ้น เพราะปจจุบันชาว กทม. มีแนวโนมเปนโรคจิตเพ่ิมสูงขึ้น และทําใหเกิดปญหา
อาชญากรรม ปญหาครอบครัว และปญหาสังคมอื่นๆ7  ดังนั้นนายพิจิตต รัตตกุล  จึงดําเนินการปลกู
ตนไมใหญ 400,000 ตน บนบาทวิถี เกาะกลางถนน หรือที่วางริมถนนสายตางๆ ที่เคยใชเปนที่ทิ้ง

                                          
1
กองนโยบายและสงเสริมส่ิงแวดลอม สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร.  (2543).  รายงานสถานการณ

คุณภาพสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร เรื่องปรณรงคลดมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร.  หนา 18. 
2
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2544).  ส่ิงแวดลอมไทย 2542 - 2543.  หนา 121.  

3
กรุงเทพมหานคร.  (2543).  งานของผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง  กทม. 80, 566 คน ในสมัย 

ดร. พิจิตต รัตตกุล.  หนา 11.  
4
www.manager.co.th  วันที่ 25 กันยายน 2549.  

5
แหลงเดิม.   

6
มูลนิธิโลกสีเขียว.  (2544).  เลมเดิม.  หนา 122.  

7
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2540).  แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาสภาวะแวดลอม ใน 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544).  หนา 57.  
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ขยะหรือที่รกรางวางเปลาเพื่อเพ่ิมความรมรื่นและชวยขจัดอากาศพิษ  นอกจากนั้นไดสรางสนาม
กอลฟรถไฟที่หลังสวนตุจักรใหเปนสวนปาขนาดใหญเพ่ือเปนปอดแหงใหมของชาว กทม. และสราง
สวนสาธารณะใตสะพานพระราม 9   ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542  สรางสวนหยอมกระจายทั่ว กทม. และตกแตงทางแยกบนถนน
สายสําคัญดวยปฏิมากรรมและน้ําพุที่สวยงาม เชน ที่สี่แยกราชเทวีและวงเวียน 22 กรกฎา เปนตน1  
 โครงการ “หนาบาน นามอง” เปนโครงการที่นายพิจิตต รัตตกุล สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดลอมรอบตัว เริ่มตนจากบริเวณหนาบานของตนเอง 
ทางเทาหรือบาทวิถี และที่สาธารณะใกลเคียงใหสวยงาม สะอาด รวมทั้งปลูกไมดอก ไมประดับ และ
บํารุงรักษาตนไมใหญใหรมร่ืนตลอดป  มีหลักเกณฑ 6 ขอ คือ หนาบานสะอาด กันสาดเรียบรอย 
ไมล้ําแนวขอบ รับผิดชอบบาทวิถี ขยะไมมี และตนไมไมรก ตามสถานที่ตางๆ  ไดแก บาน สถาน
ประกอบการ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร 
และสถานที่ราชการ ทั้งน้ีมีรางวัลเปนใบประกาศเกียรติคุณและแผนปายจารึกเลขที่บานมีลายเซ็น
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเปนเกียรติแกผูรับ  ในการประกาศเกียรติคุณครั้งที่ 1 ประจําป 
2542 ซึ่งเปนปเริ่มตนโครงการ  เขตตางๆ ไดคัดเลือกผูที่จะไดรับการประกาศเกียรติคุณจํานวน 
2,735 ราย  และในการประกาศเกียรติคุณครั้งที่ 2  ประจําป 2543 มีทั้งหมด 1,572 ราย2

  
 บทบาทการบริหารงานในวาระการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ประสบ
ความสําเร็จที่สุดของนายพิจิตต รัตตกุล คือ รณรงคใหชาว กทม.ตระหนักและมีสวนรวมในการขจัด
มลพิษเพ่ือแกไขสิ่งแวดลอมใน กทม. ซึ่งเริ่มรณรงคตั้งแต พ.ศ. 2533 ในภาพลักษณของนักวิชาการ
ที่มีความรูระดับปริญญาเอกทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ และเปนกรรมการอํานวยการมูลนิธิปองกัน
ควันพิษและพิทักษสิ่งแวดลอม แมวาในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ครั้งแรกจะพายแพใหกับรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา  แตก็ใหสัญญากับชาว กทม. วา “จะ
ทําใหอากาศในกรุงเทพฯ บริสุทธิ์ใหได ไมวาจะใชเวลาเทาใดและในฐานะใด และหากบังเอิญไดเปน
ผูวาฯ  กทม.ในอีก 4 ปขางหนา ก็จะใชทุกวิถีทางที่จะทําใหความฝนเปนจริงและเกิดผลเปนรูปธรรม 
โดยทุกคนทุกระดับชั้นจะตองมีสิทธิ์ในการสูดอากาศบริสุทธิ์อยางเทาเทียมกัน”3   ดังนั้นเม่ือไดรับ
เลือกเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอจากรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา จึงดําเนิน
นโยบายลดมลพิษทางอากาศและเสียงอยางตอเน่ือง รวมทั้งพยายามเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพื่อพัฒนา
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่นาอยู เม่ือสิ้นสุดการดํารงตําแหนง สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ
สถาบันอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมจึงประกาศเกียรติคุณให  นายพิจิตต รัตตกุล  เปน “ผู

                                          
1
กรุงเทพมหานคร.  (2543).  รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร เรื่องป

รณรงคลดมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร.  หนา 15.  
2
สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร.  (2545).  สํานักรักษาความสะอาด  2545.   หนา 22. 

3
พิจิตต : นักตอสูการเมือง.  (2536, 2 มกราคม).  กรุงเทพธุรกิจ.  หนา 7.  
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มุงม่ันในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว...เติมชีวิตใหเมือง” ซึ่งเปนคนแรกที่ไดรับรางวัลน้ี นอกจากนั้นยังทําให 
กทม. ไดรับการยกยองจากนิตยสารเอเชียวีกวา เปนเมืองที่นาอยูอันดับที่ 13 ของเอเชีย จากเดิม
อันดับที่ 26  รวมทั้งไดรับการประกาศจากธนาคารโลกใหเปนเมืองตนแบบในการจัดการคุณภาพ
อากาศของเอเชียดวย1 
 นายพิจิตต รัตตกุล ไดเสนอโครงการตางๆ มากมายในการแกไขปญหามลพิษใน กทม. 
เชน โครงการทิ้ง - จับปรับขยะ เปนผลงานสําคัญของนายพิจิตต รัตตกุล ที่ตองการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทิ้งขยะของชาว กทม. และจากผลการสํารวจภาคสนามของสํานักวิจัยเอแบคโพล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบวา ชาว กทม. รอยละ 30.6 พอใจผลงานในดานการรักษาความสะอาด
และควบคุมการทิ้งขยะของนายพิจิตต รัตตกุล2 แตโครงการนี้มีขอเสียที่ถูกวิจารณจากสื่อมวลชน  
คือ ใชงบประมาณมากและไดผลไมคุมคากับเงินที่เสียไปถึงปละ 300 ลานบาท นอกจากนั้นยังขาด
ความตอเนื่องในการประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของความสะอาดผานสื่อตางๆ 
เชน โทรทัศน วิทยุ วารสาร แผนพับ ปายผา และกิจกรรมตางๆ เปนตน จึงทําใหเปลี่ยนพฤติกรรม
ของชาว กทม. ไดเพียงเล็กนอย เชน ประชาชนยังคงทิ้งขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และขยะ
อันตรายจากบานเรือนรวมในถุงเดียวกันตอไป3  นอกจากนั้นสื่อมวลชนยังมีขอสงสัยเรื่องเงินคาปรับ
จํานวน 79,205,987 บาท ของโครงการทิ้ง - จับปรับขยะ ที่ไมไดรับคําชี้แจงจากนายพิจิตต รัตตกุล 
วานําไปทําอะไรเมื่อสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง4  และยังถูกสมาชิกสภา กทม. กลุมพลังไทย
ตรวจสอบความไมโปรงใสในการอนุมัติใหสรางศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรที่หนองแขม ออนนุช 
และทาแรง มูลคารวม 35,000 ลานบาท  เพราะคุณหญิงพัชรี วองไพฑูรย ซึ่งเปนนองสาวของนาย
พิจิตต รัตตกุล ดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาของบริษัทที่ชนะการประมูล  จึงถูกวิพากษวิจารณวาเอ้ือ
ประโยชนใหแกพวกพอง5  จนกระทั่งนายพิจิตต รัตตกุล  สั่งลมการประมูลโครงการทั้ง 3 โครงการ
เพ่ือยุติปญหาและรักษาภาพลักษณ  แตการตัดสินใจครั้งนี้ก็ทําใหเกิดความขัดแยงกับ ดร.ไกรศักดิ์ 
ชุณหะวัณ ที่ปรึกษาผูวาราชการกรุงเทพมหานครดานคุณภาพชีวิต และเปนผูรับผิดชอบโครงการ
สรางศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรนี้ จากคําพูดที่วา ”ดร.โจ ออนไหวตอคําวิพากษวิจารณของ
สื่อมวลชน ตอการคอรรัปชั่นและชื่อเสียงมากไปทั้งที่ทํางานถูกตองทุกขั้นตอน และคงไมมีบริษัท
ไหนกลามาประมูลอีก ทั้งที่ กทม. จําเปนตองกําจัดขยะโดยใชวิธีสรางโรงเผาขยะและวิธีรีไซเคิล”6  
อีกทั้งยังถูกสมาชิกสภา กทม.คณะรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมตรวจสอบวา โครงการจาง
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ดร.พิจิตต รัตตกุล รับรางวัลเติมชีวิตใหเมือง.  (2543, 20 กรกฎาคม).  มติชน.  หนา 4. 

2
เอแบคโพลชมดร.โจ ทํากรุงเทพฯ สะอาด.  (2543, 2 มิถุนายน).  เดลินิวส.  หนา 26. 

3
4 ป ‘พิจิตต’ ไรแกนสารโตแตภาพ.  (2543, 19 กรกฎาคม).  ผูจัดการรายวัน.  หนา 1. 

4
เรื่องเนาๆ ยุค ‘ดร.โจ’ นั่งผูวาฯ  กทม.  (2542, 29  พฤษภาคม).  ผูจัดการรายสัปดาห.  หนา 15. 
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แหลงเดิม. 

6
รอยราวลึก ดร.โตงนอยใจดร.โจ ระงับประมูลโรงขยะ กทม.  (2541, 12 สิงหาคม).  มติชน.  หนา 4.  
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เอกชนขนขยะที่หนองแขม จํานวน 810,000 ตัน ในราคา 164.4 ลานบาท แพงเกินความเปนจริง1   
อีกทั้งมีคดีความเรื่อง อนุมัติเงิน 270 ลาน ซื้อที่ดิน จํานวน 11 ไร 1 งาน 93 ตรว.  เขตบางซื่อเพ่ือ
ไวจอดรถขยะ ซึ่งพ้ืนที่นี้มีสวนหนึ่งเปนที่ดินตาบอด แต กทม. ซื้อในราคาที่สูงกวาราคาประเมินของ
กรมที่ดินมาก ทําใหมีการรองเรียนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ปปช.) เพ่ือใหเขามาตรวจสอบ2  ดังน้ันการแกไขปญหาดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแมจะประสบ
ผลสําเร็จพอสมควร แตมีขอครหาวาหลายโครงการไดเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลในคณะผูบริหารของ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีการคอรรัปชั่นเกิดขึ้น3

 การปลูกตนไม 400,000 ตน ตามบาทวิถี เกาะกลางถนน ริมถนน และที่วางสาธารณะ
ตางๆ รวมทั้งการใชงบประมาณ 555 ลานบาท เชาที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย มาสรางเปน
สวนสาธารณะใหชาว กทม. ใชเปนที่พักผอนหยอนใจคลายความเครียดในชีวิตประจําวัน ก็เปนหน่ึง
ในนโยบายที่นายพิจิตต รัตตกุล ประสบความสําเร็จในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให กทม.  จนไดรับรางวลั
“ผูมุงม่ันในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว...เติมชีวิตใหเมือง” แตก็ถูกสื่อมวลชนวิจารณวา แมจะเปนการเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษให กทม. แตนายพิจิตต รัตตกุล ใชเงินงบประมาณของ กทม. มากเกินไป
และแพงเกินจริง เชน เงิน 555 ลานบาท ที่อนุมัติจายเปนคาสวนสาธารณะสนามกอลฟรถไฟเปน
งบประมาณสําหรับเหตุการณฉุกเฉินของสํานักระบายน้ํา 140 ลาน  สํานักการศึกษา 92 ลาน และ
สํานักอนามัย 32 ลาน และสวนที่เหลือเปนงบจัดหาพื้นที่ทําสวนของสํานักสวัสดิการสังคม และตอง
จายคาชดเชยใหแกแคดดี้อีก 428 คน คนละ 40,000 บาท เพ่ือยุติการประทวงที่ กทม. เขาไปใช
พ้ืนที่สนามกอลฟรถไฟ  นอกจากนั้นการที่ กทม. ตองใชเงินงบประมาณถึง 9,920,000 บาท เพ่ือซ้ือ
ตนปาลม 1,600 ตน ในราคาตนละ 6,200 บาท มาปลูกริมถนนประดิษฐมนูธรรม (รามอินทรา-อาจ
ณรงค) เปนระยะทาง 18.6 กม. แพงเกินไปเพราะตนปาลมมีราคาเพียงตนละ 200 - 300 บาท
เทานั้น4  จะเห็นไดวานโยบายการลดมลพิษและการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน กทม. ประสบผลสําเร็จและ
เปนประโยชนกับชาว กทม. มาก แตก็ไดใชเงินสะสมของ กทม. ไปเปนจํานวนมากเชนกัน 
จนกระทั่งนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนตอมา ไดกลาววา “...เม่ือครั้งที่ตน
เขามาเปนผูวาฯ กทม. ในปแรกก็ไมมีงบประมาณเชนกัน เน่ืองจากผูบริหาร กทม. ชุดกอนไดจัดสรร
ไวหมดแลว”5  จึงทําใหมีขอสงสัยในเรื่องการคอรรัปชั่นเหมือนผลงานในดานการรักษาความสะอาด      
  นอกจากนั้นการที่นายพิจิตต รัตตกุล มีเสียงผูสนับสนุนมากในสภา กทม. เพราะในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2541 นายพิจิตต 

                                          
1
เรื่องเนาๆ ยุค’ดร.โจ’ นั่งผูวาฯ  กทม.   ( 2542, 29 พฤศจิกายน).  ผูจัดการรายสัปดาห.  หนา 16 

2
ตีแผความเหม็นโฉบนเกาอี้ผูวาฯ พิจิตต พบ 4 ปสรางความลมเหลวกองมหึมา.   

(2543, 20 กรกฎาคม).  ผูจัดการรายวัน.  หนา  7.  

 
3
แหลงเดิม. 

4
4 ป ‘พิจิตต’ ไรแกนสารโตแตภาพ.  (2543, 19 กรกฎาคม).  ผูจัดการรายวัน.  หนา 6.  

5
ผูวาฯ ใหมเจอตอไรงบ 48 หาเสียงไวทําไมได.  (2547, 3 กรกฎาคม).  ไทยโพสต.  หนา 3.  
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รัตตกุล ไดจัดตั้งกลุมมดงานลงแขงขันเลือกตั้งดวย  ตามเหตุผลที่ระบุในจดหมายเปดผนึกของกลุม
มดงานวา “ใน 2 ปที่ผานมาของผมนั้น ผมไมมี สก. เขามาทํางานในสภากรุงเทพมหานครเลย งาน
หลายอยางไมทันใจ ปญหาที่มีไดแตเก็บเอาไว ไมตองการที่จะออกมาเอะอะ ทะเลาะเบาะแวงเพ่ือ
ขอความเห็นใจ แตไดใชความพยายามอยางยิ่งที่จะตองเจรจาและเจรจาซ้ําแลวซํ้าอีก”1  ซึ่งมีผลให
ไดรับความเห็นใจจากชาว กทม.  กลุมมดงานจึงไดรับเลือกตั้งเขามาเปนจํานวนมาก  เหมือนกับที่
ชาว กทม. เห็นใจพลตรี จําลอง ศรีเมือง มาแลวเชนกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. เม่ือ พ.ศ. 
25332  
 นโยบายในการหาเสียงที่เดนที่สุดและทําใหไดรับเลือกจากชาว กทม.ใหเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร คือ โครงการสรางรถรางเลียบคลองชองนนทรี ระยะทาง 12.5 กม. ซึ่ง กทม. เห็น
วาไมมีการรุกล้ําแนวลําคลอง ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนเสนทางเชื่อมตอกับรถไฟฟาธนายง
หรือบีทีเอสซ่ึงเปนจุดเศรษฐกิจพิเศษ โดยเอกชนเปนผูลงทุนทั้งหมด 16,000 ลานบาท สามารถ
รองรับผูโดยสารได 25,000 คน ตอชม. และมีอายุสัมปทาน 30 ป3 แตโครงการนี้ไมประสบผลสําเร็จ 
ซึ่งนายพิจิตต รัตตกุลไดกลาวหลังจากหมดวาระการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
วา  ”ผมรูสึกเสียใจที่ไมอาจทํารถรางเลียบคลองไดสําเร็จตามที่พูดไว เพราะรถรางเลียบคลองของ
เรา 1 สาย ใชเวลาเตรียมการ 4 ปกวาคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติโครงการ แตเวลานี้เสร็จเรียบรอยแลว 
นี่คือสิ่งหน่ึงที่ผมอยากใหวันที่ 1 ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหมชวยตรงนี้ เอาเปนวาทํา
ตามมติ ครม.”4  แตนายสมัคร สุนทรเวช ไมไดสานงานตอและยกเลิกโครงการนี้เหมือนกับการ
ยกเลิกโครงการโซนนิ่งถนนปลอดมลพิษทั้ง 8 สายของนายพิจิตต รัตตกุล เพราะคิดวาไมไดเกิด
ประโยชนกับชาว กทม. เทาที่ควร            

 
 การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหนงในระหวาง 
พ.ศ. 2528 – 2543 ไดแก การปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา การกําจัดน้ําเสีย  การจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย การลดมลพิษทางอากาศและเสียง และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวดาน
สวนสาธารณะ  เปนตน   ในสมัยพลตรี  จําลอง  ศรี เ มือง  ซึ่ ง ดํารงตําแหนงผู ว าราชการ

                                          
1
‘มดโจ’ สูยึดฐานผูวาฯ รอบ 2 วัดกระแส ‘พิจิตต’ ฟเวอร.  (2541, 24 เมษายน).  หนา 2.   

2
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2541 มดีังนี้ 

  1. พรรคประชาธิปตย            22    คน          5. พรรคมวลชน                 1     คน                     
  2. กลุมมดงาน                    20    คน          6. กลุมบานมิตรภาพ           1     คน    
  3. กลุมพลังไทย                  12    คน          7. กลุมพัฒนาบางขุนเทียน    1     คน 
  4. พรรคประชากรไทย            3    คน  
3
รถรางขางคลอง ความคืบหนาจาก ดร.พิจิตต รัตตกุล.  (2542, 2 กุมภาพันธ).  มติชน.  หนา 6.  

4
เสียงจาก ‘พิจิตต รัตตกุล’ ถึงวาที่ ‘ผูวาฯ กทม. คนใหม’.  (2543, 12 มิถุนายน).   

มติชน.  หนา 20.  
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กรุงเทพมหานครเกือบ 2 สมัย ไดดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือปองกันอันตรายจากการ
แพรเชื้อโรค โดยเริ่มจากโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ตั้งแต พ.ศ. 2531 และขยายการใหบริการได
อยางทั่วถึงใน พ.ศ. 2534  รวมทั้งไดปรับปรุงโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ออนนุชและกอสรางเพิ่มเติมที่
หนองแขม  ทั้งนี้การกอสรางศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานครไดแลวเสร็จใน พ.ศ. 
2533 ซึ่งทําใหการปองกันนํ้าทวมใน กทม. มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตการควบคุมมลพิษทางอากาศ
และเสียงยังไมประสบความสําเร็จ เพราะยังคงมีทั้งกาซคารบอนไดออกไซด ฝุน และสารตะกั่วสูง
เกินระดับมาตรฐานจากทอไอเสียรถยนต รวมทั้งมีมลภาวะทางเสียงที่เกินคามาตรฐานโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการจราจรติดขัด  นอกจากนั้นไดริเร่ิมเดินเรือในคลองตางๆ  เพ่ือลดปริมาณกาซพิษ
ตางๆ บนถนน แตก็เปนการกอใหเกิดมลพิษทางเสียงสําหรับประชาชนที่อยูอาศัยตามริมคลอง ใน
สมัยรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ไดจางเหมาเอกชนนําขยะมูลฝอยที่กองไวกลางแจงที่โรง
กําจัดขยะออนนุช หนองแขม และทาแรง ไปฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ อีกทั้งรณรงคใหมีการคัด
แยกขยะกอนทิ้งเพ่ือลดปริมาณมูลฝอยที่ตองเก็บขนและทําลายดวยการนําขยะบางสวนมาแปร
สภาพเพื่อใชใหม  พรอมกับยังไดดําเนินการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานครทั้ง 6 
โครงการ แตแลวเสร็จเพียง 1 โครงการ คือ โครงการบําบัดน้ําเสียสี่พระยา อีก 2 โครงการ คือ 
โครงการบอบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทรและโครงการบอบําบัดน้ําเสียยานนาวาแลวเสร็จในสมัย
นายพิจิตต รัตตกุล สวนโครงการอื่นๆ อีก 3 โครงการแลวเสร็จใน พ.ศ. 2548 นอกจากนั้นดําเนิน
โครงการสรางรถไฟฟากรุงเทพมหานครเพื่อลดปริมาณควันดําที่เกิดจากรถยนต   รวมทั้งไดสราง
สวนปา 9 แหงในปกาญจนาภิเษก  แตแลวเสร็จเพียง 2 แหง คือ สวนปาภูเขาหนองแขมและสวนปา
ภูเขารามอินทรา ซึ่งปรับปรุงมาจากกองขยะที่ทับถมกันมาเปนเวลานาน  ในสมัยนายพิจิตต รัตตกุล  
รณรงคใหแยกขยะเปน 3 ถุง คือ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  ไดดําเนินการจัด
โซนน่ิงถนนปลอดมลพิษ 8 สาย  สรางสวนปาสนามกอลฟรถไฟหลังสวนจตุจักร และปลูกตนไม
ใหญบนบาทวิถี เกาะกลางถนน หรือที่วางริมถนนสายตางๆ ที่เคยใชเปนที่ทิ้งขยะหรือที่รกรางวาง
เปลาจนครบตามจํานวนที่ประกาศนโยบายไว  แตผลงานของนายพิจิตต รัตตกุล เกี่ยวกับโครงการ
ทิ้ง – จับปรับขยะ ไดทําไประยะหนึ่งก็ลมเลิกเพราะถูกวิจารณจากสื่อมวลชนวาใชงบประมาณไม
คุมคา  รวมทั้งโครงการสรางศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรที่หนองแขม ออนนุช และทาแรง ตอง
ยกเลิกเนื่องจากคุณหญิงพัชรี วองไพฑูรย ซึ่งเปนนองสาวมีตําแหนงเปนที่ปรึกษาของบริษัทที่ชนะ
การประมูล นอกจากนั้นยังมีคดีความเรื่องการซื้อที่ดินเพ่ือใชจอดรถขนขยะในราคาที่สูงกวาราคา
ประเมินมาก จึงทําใหมีการรองเรียนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ปปช.)  



บทที่ 5 
บทสรุป 

  
ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกิดขึ้นใน กทม. และมีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันนั้น 

เกิดจากการที่ กทม. เปนศูนยรวมความเจริญทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ทําใหเปน
แหลงรองรับการอพยพยายถิ่นเพ่ือเขามาอยูอาศัย มาศึกษาตอ และมาหางานทํา  การที่ กทม. 
ขยายตัวอยางรวดเร็วโดยไมเปนไปตามผังเมืองที่ตั้งไวทําใหเกิดปญหามากมาย เพราะการที่
ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติก็ยอมถูกทําลายมากขึ้น และเปนสาเหตุของการ
เกิดมลพิษตางๆ  ไดแก มลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ําทวม น้ําเนา ควันพิษ เสียงดัง
รบกวน  นอกจากนั้นสวนสาธารณะที่ใชในการพักผอนหยอนใจเพื่อผอนคลายความเครียดก็มีไม
เพียงพอ  จึงทําใหคุณภาพชีวิตของชาว กทม. เสื่อมลง  ดังนั้นจึงเปนหนาที่โดยตรงของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือใหชาว กทม. มีความสุขและความปลอดภัยใน
ชีวิต โดยที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดบริหารงานตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพ พ.ศ. 2528 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง 5 ฉบับ  รวมทั้งกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535  พรอมทั้งมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ กรมการขนสงทางบก กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เปนตน เพ่ือหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ  และหา
วิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนอยางคุมคาและสมดุล โดยการรักษา ซอมแซม หรือนํา
ของเสียแลวมาใชประโยชนใหม   นอกจากนั้นยังมีองคกรเอกชนที่เห็นความจําเปนในการชวยกัน
ปองกันสภาพแวดลอมไมใหวิกฤตไปกวานี้ เชน สมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ)  มูลนิธิปองกัน
ควันพิษและพิทักษสิ่งแวดลอม เปนตน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละคน จึงมีบทบาทในการ
พยายามแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม.  แตจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว รวมทั้งผลงานนั้นๆ 
จะไดรับการสานตอจากผูวาราชการคนตอไปหรือไม  ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ วิสัยทัศน 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง งบประมาณของ กทม. สถานการณทางการเมือง และนโยบายของ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละคน  

สําหรับการแกไขปญหาดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพ่ิมมากขึ้นตามจํานวนประชากร
นั้น   ผูวาราชการกรุงเทพมหานครทุกคนถือเปนปญหาสําคัญและกําหนดเปนนโยบายหลักพรอมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจน้ีอยางเต็มที่  แตเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหม  บางครั้ง
โครงการตางๆ ก็ไมมีการสานงานตอ ทําใหนโยบายที่วางไวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เชน 
โครงการบูรณะจิตใจประชาชน ที่นายชํานาญ ยุวบูรณ รวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการอบรม
เยาวชนใหรูจักรักษาความสะอาด แตบางโครงการก็ไดรับการสานตอ เชน โครงการกรุงเทพฯ เมือง
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สะอาดที่พลเรือเอกเทียม  มกรานนท  เปนผูเร่ิมตนน้ัน  ไดรับการสานตอจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคนตอมา คือ  นายอาษา  เมฆสวรรค  และในสมัยของพลตรีจําลอง ศรีเมือง  ไดขยาย
โครงการนี้ใหครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพฯ ชั้นในและกรุงเทพฯ ชั้นนอก  จึงทําให กทม. ในสมัยของพลตรี
จําลอง ศรีเมือง ไดรับการยกยองทั้งจากชาว กทม. และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศวาเปนเมืองที่นา
ทองเที่ยวแหงหนึ่ง 

ดานการแกไขปญหาน้ําทวม  เนื่องจาก กทม. ประสบปญหาน้ําทวมเปนประจํา เพราะ
พ้ืนที่บางแหงของ กทม. สูงกวาระดับนํ้าทะเลไมเกิน 1.50 เมตร และบางแหงมีแผนดินทรุดทําให
เกิดภาวะน้ําทวมขังไดงาย  แตหลังจากเกิดวิกฤตการณน้ําทวมใหญใน กทม. เม่ือ พ.ศ. 2523 และ 
พ.ศ. 2526  ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล     จึงมีศูนยควบคุมระบบปองกัน
น้ําทวมกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นโดยความชวยเหลือของรัฐบาลประเทศญี่ปุน  ทําใหการวางแผน
ระบายน้ําและปองกันน้ําทวมของ กทม. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   และหลังจากเกิดภาวะน้ําทวม
ใหญใน พ.ศ. 2538  ทําใหเกิดโครงการตามพระราชดําริ เชน โครงการแกมลิง เพ่ือเปนแหลงรับนํ้า
และลดความรุนแรงของปญหาน้ําทวม และยังมีโครงการสรางเขื่อนปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาที่ดําเนินการสรางอยางตอเน่ือง  จึงทําให กทม. สามารถปองกันนํ้าทวมไดดีกวาเดิม   
   ดานการปองกันน้ําเนาเสียใน กทม.   เน่ืองจากการสรางโรงบําบัดน้ําเสียเปนโครงการ
ขนาดใหญและใชงบประมาณมาก  จึงไมสามารถสรางเสร็จไดในระยะเวลาอันสั้น  เชน   โรงกําจัด
น้ําเสียที่ปลายคลองชองนนทรีที่ไดรับการอนุมัติใหกอสรางในสมัยของนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล 
อีกทั้งยังบรรจุไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524)  แตดําเนินการเสร็จ
และเปดใชเม่ือ พ.ศ. 2541   นอกจากนั้นโครงการบําบัดน้ําเสีย  6 แหงของ กทม. ไดแก  โครงการ
บําบัดน้ําเสียสี่พระยา  โครงการบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร  โครงการบําบัดน้ําเสียหนองแขม-
ภาษีเจริญ-ราษฎรบูรณะ   โครงการบําบัดน้ําเสียยานนาวา  โครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 1  
และโครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 4  ซึ่งบางโครงการใชเวลานานมากในการกอสรางกวาจะแลว
เสร็จ  โครงการบําบัดน้ําเสียสี่พระยาเปนโครงการแรกที่เปดเดินระบบกอนในสมัยของรอยเอก 
กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา   โครงการบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทรและโครงการบําบัดน้ําเสีย
ยานนาวาเปดใชในสมัยของนายพิจิตต รัตตกุล  สวนอีก 3 โครงการสรางเสร็จและเปดใชเม่ือ พ.ศ. 
2548   ความลาชาดังกลาวไดทําใหน้ําเนาเสียถูกระบายโดยตรงสูคูคลองและแมน้ําเจาพระยาโดยไม
ผานการบําบัด  สงผลใหน้ําในคูคลองและบางสวนของแมน้ําเจาพระยามีกลิ่นเหม็น  และไมสามารถ
ใชประโยชนได  แตหลังจากที่โครงการบําบัดน้ําเสียทั้ง 6 โครงการแลวเสร็จและเปดดําเนินการทํา
ใหสภาพน้ําในคูคลองและแมน้ําเจาพระยาดีขึ้น   

ดานมลพิษทางอากาศและเสียง เปนปญหาที่พบตามเมืองใหญๆ ทั่วไป โดยเฉพาะที่มี
การจราจรแออัด เพราะรถประเภทตางๆ  ไดระบายอากาศเสียออกสูบรรยากาศ เชน กาซ
คารบอนมอนอกไซด กาซคารบอนไดออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละออง และสารตะกั่ว 
เปนตน ซึ่งมลพิษทางอากาศมีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย  นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความ
สกปรกในบานเรือน สํานักงาน และอาคารสิ่งกอสรางตางๆ  แตหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติ



 117

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ที่รัฐบาลมีหนาที่ควบคุม กําจัด ลด หรือ
ขจัดมลพิษจากแหลงกําเนิดที่สงผลกระทบตอคุณภาพอากาศ  ทําใหมีมาตรการยกเลิกการใชสาร
ตะกั่วในน้ํามันเบนซิน  และใน พ.ศ. 2536  รัฐบาลยังไดออกกฎหมายใหรถยนตใน กทม. ตองติดตั้ง
อุปกรณขจัดมลพิษในทอไอเสียเพ่ือชวยลดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด   แตทั้งน้ีจากการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศพบวา ถนนหลายสายใน กทม. ยังคงมีมลพิษเหลานี้เกินมาตรฐานหลาย
แหง ซึ่งมีสาเหตุมาจากจํานวนรถยนตที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลาโดยไมสมดุลกับพ้ืนที่ถนนทําให
การจราจรติดขัด   และยังมีตึกสูงหรือสิ่งกอสรางกีดขวางการระบายอากาศที่สองฟากถนน  
นอกจากนั้นในเขตที่มีการจราจรหนาแนนยังเกิดมลพิษทางเสียงอีกดวย   สําหรับโครงการรถไฟฟา
กรุงเทพมหานครซึ่งคาดวาจะลดปญหาการจราจรติดขัดและลดปริมาณมลพิษในอากาศ  กลับพบวา
บริเวณใตสถานีรถไฟฟามีปญหามลพิษดานฝุนละอองและเสียงดังเกินมาตรฐาน    แตอยางไรก็ตาม
ในสมัยของนายพิจิตต รัตตกุล  ไดมีโครงการที่จะแกไขปญหาเรื่องมลพิษทางอากาศและเสียง เชน 
โครงการโซนนิ่งถนนปลอดมลพิษทั้ง 8 สาย แตโครงการดังกลาวไมไดรับการสานตอจากนายสมัคร 
สุนทรเวช ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนตอมาเพราะไมเห็นประโยชนจากโครงการนี้   

จากสภาพความแออัดของ กทม. ความบบีคั้นทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมที่เปนพิษ  
ทําใหชาว กทม. เกิดความรูสึกไมอบอุนปลอดภัยและมีแนวโนมทีจ่ะมีปญหาสุขภาพจิต วิธีการหนึ่ง
ที่จะชวยผอนคลายได คือ การมีสถานที่ในการพักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจึงไดพยายามเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวดานสวนสาธารณะใน กทม. ใหมากขึ้น เชน นาย
ชํานาญ ยุวบรูณ นายธรรมนูญ เทียนเงิน นายชลอ ธรรมศิริ นายเชาวนวัศ สดุลาภา พลเรือเอก
เทียม มกรานนท และพลตรีจําลอง ศรเีมือง แตก็มีปริมาณนอยเกินไปสําหรับประชาชนใน กทม.  
ดังนั้นในพ.ศ. 2536 รอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา จึงไดดําเนินการปลูกสวนปาเพิ่มขึ้น  เชน  
โครงการสวนปาภูเขาหนองแขมและสวนปาภูเขารามอินทรา ซึ่งพ้ืนที่เดิมเปนกองขยะที่ทับถมกันมา
เปนเวลานาน และในสมัยของนายพิจิตต รัตตกลุ ดําเนินการสรางสวนปาขนาดใหญที่สนามกอลฟ
รถไฟหลังสวนจตุจักรเพื่อใหเปนปอดแหงใหมของ กทม.  จึงทําใหประชาชนมพ้ืีนที่ในการพกัผอน
หยอนใจเพ่ิมมากขึ้น 
 จากการศึกษาบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543)  จะเห็นไดวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละคนไดพยายาม
แกไขสภาพการณตางๆ ทั้งที่เปนนโยบายและปญหาเฉพาะหนาอยางเต็มความสามารถ แต
เน่ืองจากมีอุปสรรคสําคัญ คือ สภาพแวดลอม ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และสถานการณ
ทางการเมือง เปนตน  จึงทําใหบทบาทของผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตละคนมีวิธีการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. แตกตางกัน  แตก็ไดมีการดําเนินการแกไขมาอยางตอเน่ืองจนถึง
ปจจุบัน (พ.ศ. 2550) เห็นไดจากวิสัยทัศนของผูบริหารของ กทม. ชุดปจจุบันที่ไดประกาศวา 
“กรุงเทพฯ ของเรา สะอาด สวย สิ่งแวดลอมดี ผูคนมีความสุข” นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานที่ยังคงใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมคือ “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของเสียอันตราย และการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งทางน้ํา อากาศ และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว...”   
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 2(18) : 482.   
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 188/2524 เรือ่ง ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ  
คําสั่งคณะปฏรูิปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 19.  (2519, 7 - 13 ตุลาคม).  สยามจดหมายเหตุ.    

1(41) : 983. 
คิม กุย.  (2531, 19 - 25 มิถุนายน).  เม่ือมหาจําลอง “กระบี่ม้ือเดียว” ถูกเปรียบเทียบ.   

มติชนสุดสัปดาห.  8(407) : 44.  
โคงสุดทายเลอืกตั้งผูวาฯ กทม. ‘จําลอง’ ชิงธงเฉือน ‘เดโช’.  (2533, 7 - 13 มกราคม).   

มติชนสุดสัปดาห.  40(488) : 11. 
ใครเปนใครทีจ่ะไดเปนผูวาฯ กทม.  (2528, 10-16 พฤศจิกายน).  มติชนสุดสัปดาห.  8(2808) : 14. 
จราจลหาบเร.  (2526, 25 กันยายน).  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  30(14) : 2.     
จากยุคทองของกรุงเทพมหานครสูยุคปจจุบัน.  (2548, กันยายน - ตุลาคม ).  Focus Bangkok.   

3(4) : 106. 
จําลอง ศรีเมือง ผูวาฯ มาเวอริกบุรุษล้ําลกึทางการเมือง.  (2519, 13 - 19 เมษายน).   

มติชนสุดสัปดาห.  9(2962) : 44. 
จําลอง ศรีเมือง ลั่นกลองรบ ไสชางลงเลือกตั้งชิงนายกฯ คนที่ 19.  (2535, 17 - 23 มกราคม).  

มติชนสุดสัปดาห.  12 (595) : 10, 12. 
ชําแหละ 2 สถาปนิก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา  มติ ตั้งพานิช ณ ลุยไถ ผูวาฯ กทม.   
 (2535, 10-16 เมษายน).  มติชนสุดสัปดาห.  12 (607) : 21. 
ณธัญ ภัทรอัญญา.  (2528, 1 ธันวาคม).  ของฝากมหาจําลอง ปญหากรุงเทพฯ ตองแกที่นโยบาย 
            ระดับชาติ.   มติชนสุดสัปดาห.  8(2829) : 36  
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ดวงสง.  (2533, 21 - 27 มกราคม).  มติชนสุดสัปดาห.  10(490) : 51. 
ตลาดนัดสนามหลวง.  (2525, 23 - 29 เมษายน).  สยามจดหมายเหตุ.  7(14) : 458.  
ตําแหนงหนาที่ผูที่ไดรับการแตงตั้ง.  (2520, 5 พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ.  2(18) : 483. 
แตงตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2527, 2 - 8 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ.   
  9(45) : 1237. 
นายชลอ ธรรมศิริ.  (2528, 11 สิงหาคม).  มติชนสุดสัปดาห.  8(2717) : 42.  
นายอาษา เมฆสวรรค ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2527, 18 พฤศจิกายน).  มติชนสุดสัปดาห. 
 5(2451) : 42.  
นํ้าเปนเหตุ เจตจันทร, มานะหรือใครจะมาแทนปูเทียม.  (2526, 20 พฤศจิกายน).  

มติชนสุดสัปดาห.  6(2087) : 7  
บทพิสูจน “คาของคน อยูที่ผลของงาน” จริงหรือไม?.  (2533, 21 - 27 มกราคม).   

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  36(32) : 14.  
ปลดปูเทียม ถึงคิวฆาสิ่งทีป่ฏิเสธไมได.  (2526, 23 - 29 ตุลาคม).  มติชนสุดสัปดาห.   
 6(2059) : 8 - 9. 
ปญหาความสะอาดใน กทม.  (2520, 17-23 มิถุนายน).  สยามจดหมายเหตุ.  2(25) : 674. 
ปาเปรมปลดปูเทียม  ความหวงัเลือนรางของพรรคการเมืองไทย.  (2527,  27 พฤษภาคม).   มติชนสุดสปัดาห.     

7 (2276) : 7. 
ผูคาหาบเรแผงลอยชุมนุมประทวง.  (2526, 21 - 27 ตุลาคม).  สยามจดหมายเหตุ.   
            8(43) : 1177 - 1181. 
ผูบริหาร กทม. ชุดใหม.  (2527, 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม).  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.    

31(23) : 2. 
ผูวาฯ กทม. รับนโยบาย.  (2522, 27 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ.  4(31) : 842. 
ผูวาฯ “จําลอง” คนหนาเดิมของชาวกทม.  (2533, 21-27 มกราคม).  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.    

36(32) : 3. 
ผูวาราชการกทม. ลาออก.  (2527, 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ.   
            9(44) : 1210. 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2524, 12 – 18 พฤษภาคม).  สกุลไทย.  27(1386) : 14. 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.  (2527, 20 - 26 พฤศจิกายน).  สกุลไทย.  31(1570) : 14. 

แผน 2 ชั้น “จําลอง” ดัดหลัง ขรก. ประจําผาตัดเทศกิจ.  (2530, 29 - 4 เมษายน).   
มติชนสุดสัปดาห.  7(343) : 10. 

พนจากตําแหนง.  (2524, 5 มิถุนายน).  สยามจดหมายเหตุ.  6(23) : 624 - 625.   
พิจิตต รัตตกลุ.  (2540, สิงหาคม).  บทบาทของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคลองแสนแสบ.     
             โลกใบใหม.  9(95) : 75.  
________.  (2538, มกราคม).  ผูฟอกปอด กทม.  อัพเดท.  9(104) : 107. 
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พิทยา  วองกุล และคณะ.  (2537, มีนาคม - เมษายน).  ปญหามลภาวะอากาศในกรุงเทพฯ  
 เมืองแหงการตายผอนสง.  โลกสีเขียว.  3(1) : 75. 
พิษของตะกัว่.  (2543, 1 พฤศจิกายน).  ชีวจิต.  3(50) : 31.   
พิษบนถนน.  (2535, 3 - 9 กรกฎาคม).  มติชนสุดสัปดาห.  12(619) : 49. 
ฟาผา! กทม. ปลดระวางปูเทียม.  (2527, 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน).  มติชนสุดสัปดาห.    

7(2430) : 13 - 15. 
เม่ือมหาจําลอง “กระบี่ม้ือเดียว” ถูกเปรียบเทียบ.  (2531, 19 - 25 มิถุนายน).  มติชนสุดสปัดาห.      

8(407): 44.  
ยุบคณะผูบรหิารและสภากรุงเทพมหานคร.  (2520, 5 - 11 พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ.   
            2(18) : 479 - 481. 
ระวัง! ยุทธการสะดุดเงาของ”มหาจําลอง”.  (2528, 24 พฤศจิกายน).  มติชนสุดสัปดาห.  

8 (2822) : 12. 
เรืองชัย ทรัพยนิรันดร.  (2539, 2 - 8 กรกฎาคม).  เกริ่นนํา-ขยะ.  มติชนสุดสัปดาห.  16(828) : 41. 
________.  (2539, 9 - 15 กรกฎาคม).   ชีวิตคนขยะ.  มติชนสุดสัปดาห.  16(829) : 41. 
________.  (2539, 23 - 29 กรกฎาคม).  ใครแยกขยะ.  มติชนสุดสัปดาห.  16(831) : 41. 
________.  (2539, 27 สิงหาคม – 2 กันยายน).  อยาแวบเดียว.  มติชนสุดสัปดาห.  16(836) : 41. 
________.  (2539, 3 - 9 กันยายน).  แยกขยะที่ออสซี่.  มติชนสุดสัปดาห.  16(837) : 41. 
________.  (2539, 10 - 16 กันยายน).  ขยะโตเกียว.  มติชนสุดสัปดาห.  16(838) : 38. 
วีณา เสรีอรุโณ.  (2539, 22 ธันวาคม).  โตเกียวเมืองปลอดขยะ.  มติชนสุดสัปดาห.   

17(852) : 91 - 92.   
ศรีสุวรรณ  จรรยา.  (2540, สิงหาคม).  ถนน กทม. ปลอดควันดํา หลักการ คือ ประชาชนทุก  
 คนตองมีสวนรวม.  โลกใบใหม.  9(95) : 79. 
________.  (2540, ตุลาคม).  มลพิษจากเรือโดยสารในคลองกับความเจ็บปวดของชาวบาน.  
 โลกใบใหม.  9(97) : 67.  
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครยื่นญัตติเลอืกประธานสภาใหม.  (2520, 3 - 9 กุมภาพันธ).  

สยามจดหมายเหตุ.  2(5) : 123.   
สวนสาธารณะกลางกรุง.  (2547, 5 กรกฎาคม).  Focus Bangkok.  2(5) : 27, 29, 31, 33. 
สะอาดขึ้นแน.  (2528, 15-21 ธันวาคม).  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  32(26) : 4.     
สารตะกัว่ลดลงไดจะดีมาก.  (2534, 30 สิงหาคม-5 กันยายน).  มติชนสุดสัปดาห.  12(575) : 29. 
เสนหสนามเลอืกตั้งชิงเจาเสาชิงชาคือ ปรากฏการณอันไมคาดฝน.  (2535, 10 - 16 เมษายน).    

 มติชนสุดสัปดาห.  12(607) : 21. 
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ภาคผนวก ก 
 

แผนพัฒนาสภาวะแวดลอมใน 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 - 5 (พ.ศ. 2520 - 2544) 

 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524) 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองใหญเพียงเมืองเดียว (Primate  City) ในประเทศไทย  
และเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครอง ทําใหการขยายตัว
ทางดานจํานวนประชากร  การลงทุนในกิจกรรมตางๆ  และการขยายตัวทางดานการกอสรางเปนไป
อยางรวดเร็วนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา  และโดยที่  กทม. ยังขาดแผนแนวทาง
พัฒนาเมืองและมาตรการที่จําเปนในการควบคุมการพัฒนา  จึงทําใหประสบปญหาหลายดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาสภาวะสิ่งแวดลอมซ่ึงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในระยะ  5 - 10  ปหลังนี้  
ปจจุบันในชีวิตประจําวันของประชากรใน กทม. ตองเผชิญกับปญหาอากาศเสีย  เสียงรบกวน ทั้ง
จากโรงงานยวดยานพาหนะในทองถนน  น้ําเนาจากอาคารบานเรือน  และโรงงานอุตสาหกรรม  
ปญหาความสกปรกของบานเมือง ขยะมูลฝอยตกคางเพราะขณะนี้สามารถเก็บขนไดเพียงรอยละ  
60  ของจํานวนขยะที่มีอยูในชุมชน  ปญหาแหลงเสื่อมโทรมซึ่งประชากรไมต่ํากวา  700,000  คน  
จากจํานวนทั้งหมด  4,600,000  คน  ยังอาศัยอยูในบริเวณหนาแนนแออัดต่ํากวามาตรฐานและขาด
สุขลักษณะอนามัย  นอกจากนี้ยังมีปญหาการชํารุดโทรมของสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร
อันเปนเอกลักษณของชาติไทยซึ่งใหผลทางดานจิตใจแกประชาชน   กทม.มีความตระหนักใน
ความสําคัญของคุณภาพแหงชีวิต ซึ่งจะตองมีควบคูกันไปกับความเจริญทางดานวัตถุ  ดังน้ันจึง
กําหนดใหมีแผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมไวเปนสาขาหนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 
2520 - 2524) เพ่ือกําหนดนโยบายและจัดวางโครงการดําเนินการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมของ  
กทม. ใหดีขึ้น  ทั้งนี้โดยจะดําเนินการภายในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและ
กําลังทรัพยากรที่มีอยูและที่สามารถจัดหาได 
2.  วัตถุประสงค 

กรุงเทพมหานครจะปรับปรุงและพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมของ กทม.ที่มีผลตอรางกาย
ความเปนอยูของประชาชน สภาพจิตใจ เอกลักษณของชาติ และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง 
3.  นโยบาย   
 กรุงเทพมหานครจะพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร  โดยคํานึงถึงลําดับ
ความรุนแรงของปญหาและความจําเปนในการแกไขกําลังทรัพยากรของ กทม.  ภาวะเศรษฐกิจ  
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สังคมวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทองถิ่น เพ่ือเกื้อกูลใหคุณภาพแหงชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรใหมีระดับสูงขึ้น 
4.  เปาหมาย 
 ในระยะ 4 ปขางหนา  (พ.ศ. 2521 - 2524)  กรุงเทพมหานครจะพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม
ของ กทม.  รวม  5  แผนงาน คือ 
 1.  แผนงานควบคุมอากาศเปนพิษและเสียงรบกวน 
 2.  แผนงานปองกันและกําจัดน้ําเสีย 
 3.  แผนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 
 4.  แผนงานปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
 5.  แผนงานอนุรักษสิ่งที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร  และรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง 
 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2525 - 2529) 
1.  ปญหาและประเด็นการพัฒนา 
 เน่ืองดวยกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีขนาดใหญ และมีลักษณะเปนเอกนคร (Primate 
city)  ดังจะเห็นไดวาในป 2523  จํานวนประชากรถึงรอยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศหรือรอยละ  
63 ของประชากรที่อาศัยในเขตเมืองทั้งหมดอาศัยอยูในเขต  กทม. กรุงเทพมหานครเปนศูนยรวม
ของระบบเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง ดวยเหตุนี้  กทม. จึงแออัดไปดวยกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้ง
ประชากรที่หลั่งไหลมาจากสวนอ่ืนๆ ของประเทศ ทําใหตองประสบกับปญหาสภาพสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมมาเปนลําดับ   และนับวันที่เพ่ิมความรุนแรงยิ่งขึ้นไดแกปญหาน้ําเนา  อากาศเสีย เสียง
รบกวน การจราจรติดขัด  ปญหาสลัม  อาชญากรรม  การบริการสาธารณูปโภคไมเพียงพอ ฯลฯ ซึ่ง
ก็จะมีผลทําใหคุณภาพชีวิตของประชากรที่อยูใน กทม. เสื่อมลงเปนลําดับดวย ปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นนี้เปนปญหาที่ไดรับการสะสมกันมาเปนเวลานานและมีความสลับซับซอนมาก ไมสามารถ
แกไขใหลุลวงไปไดดวยวิธีการงายๆ ภายในระยะเวลาสั้น จําเปนที่ทุกหนวยงานจะตองรวมมือ
ประสานงานกัน  ดังน้ันแมวา กทม. จะไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาน้ีและบรรจุแผนพัฒนา
สิ่งแวดลอมไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524) แลวก็ตาม   การ
แกปญหาสิ่งแวดลอมของ กทม. ก็ยังไมประสบผลเทาที่ควร  เพราะการแกปญหานี้ยังอยูในภาวะ
ของการตามแกไขปญหา บางโครงการจําเปนตองมีการดําเนินงานตอเน่ือง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอนามัย  ซึ่งประชากรใน กทม. ตองประสบอยูในชีวิตประจําวัน  
และเปนหนาที่โดยตรงของสํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  จะตองรับผิดชอบ  ดังนั้นขอบเขต
ปญหาของแผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมในที่นี้ จึงไดมุงเนนที่ปญหาดานสุขภาพอนามัยของ
ประชากรกรุงเทพมหานครเปนสําคัญ  ซึ่งพอจะพิจารณาแบงออกไดดังนี้ 
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 1.1 ปญหาความปลอดภัยของคนงาน  เน่ืองดวยมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากใน
กรุงเทพมหานครที่ขาดระบบควบคุมภาวะมลพิษ  และการปองกันอุบัติเหตุภายในโรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งเจาหนาที่ไมสามารถควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึงเปนเหตุใหคนงานตองไดรับ
อันตรายจากความรอน  แสง  เสียง  ฝุน  และสารพิษตางๆ  ที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายใน
โรงงานเหลานั้น  ทําใหสุขภาพคนงานซึ่งทํางานภายในโรงงานตองเสื่อมโทรมลงเปนลําดับ  บางคน
เจ็บปวยและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุในการทํางาน   จากสถิติของกรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย
ประจําป  พ.ศ. 2521 พบวามีคนงานที่ประสบอุบัติเหตุขณะทํางานถึง  4,820  ราย  ตาย  152  ราย  
นอกนั้นตองสูญเสียอวัยวะและเกิดความพิการ  สภาพดังกลาวนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นหากมิได
มีการควบคุมดูแลและหาทางปองกันอยางทั่วถึง 
 1.2 ปญหาสภาพอากาศเปนพิษ  เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง
พ้ืนผิวจราจรมิไดมีปริมาณเปนสัดสวนกับจํานวนรถยนตซึ่งเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ป  จากสถิติแผนกทะเบียน  
กรมตํารวจ  พบวายานพาหนะในกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2515  มีจํานวน 320,594  คัน  และ
เพ่ิมขึ้นเทาตัวใน พ.ศ.  2522  เปน  645,249  คัน  สวนถนนภายในกรุงเทพมหานครนั้นพบวา
ไมไดเพ่ิมการสรางใหเปนสัดสวนกับจํานวนรถยนต  ประกอบกับเครื่องยนตของรถไมไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีหรือมีอายุการใชงานนานเกินควร  ซึ่งกอใหเกิดสภาพอากาศในยานที่มี
การจราจรแออัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซคารบอนมอนอกไซด ซึ่งพบวามีปริมาณเกินมาตรฐาน
หลายแหงดวยกัน  และใน พ.ศ.  2521  องคการอนามัยโลกก็ไดประเมินวาในเขตกรุงเทพมหานคร  
ทําใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดเปนจํานวนถึง  136,000  ตันตอป  นอกจากสาเหตุจากสภาพ
การจราจรติดขัดแลวโรงงานอุตสาหกรรมใน กทม. ซึ่งมีอยูจํานวนมากนั้นยังกอใหเกิดสารพิษชนิด
ตางๆ  ซึ่งเปนอันตรายโดยทางตรงและทางออมตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขต กทม. 
 1.3 ปญหาจากเสียงดังรบกวน  ปญหาไดทวีความรุนแรงขึ้นในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณที่มีจราจรแออัด  และในเขตชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูหนาแนนซึ่งจะพบวามีเสียงดัง
รบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรมมาก ถึงแมในปจจุบันจะยังไมปรากฏวามีผูคนไดรับอันตรายถึงชีวิต
เน่ืองจากเสียงดังก็ตาม แตระดับเสียงที่ดังเกินมาตรฐานก็สามารถทําใหผูที่สัมผัสสูญเสียสมรรถภาพ
การไดยินหรือทําใหเกิดความรําคาญอันจะเปนผลตอสุขภาพจิตของผูสัมผัสได 
 1.4 ปญหาจากการบริโภคอาหาร  ประชาชนในกรุงเทพมหานครปจจุบันสวนใหญมักจะ
ไดรับอันตรายอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตอาหารหรือรานจําหนายอาหารไมถูกลักษณะ รวมทั้ง
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบันที่สงผลใหมีการใชสารเคมีตางๆ   เจือปนในอาหารซึ่งมีสารเคมี
ประเภทสารมีพิษบั่นทอนสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  ทําใหเกิดการเจ็บปวยและตายดวยโรค
ทางเดินอาหารในอัตราสูงมาก เหตุดังกลาวรัฐและประชาชนตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ซึ่งเปนผลกระทบตอเศรษฐกิจดวย 

1.5 ปญหาจากการขาดแคลนน้ําใชบริโภค  ดวยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอกเปนเขต
เกษตรกรรม การบริการดานสาธารณูปโภคยังไปไมถึง  ประชาชนยังตองอาศัยนํ้าตามแหลงน้ํา
ธรรมชาติอยู ซึ่งนอกจากจะมีปญหาในดานคุณภาพ  คือ  ความสะอาดแลวยังมีปญหาในดาน



 136

ปริมาณของน้ําในฤดูแลงดวย  ภาวะดังกลาวกอใหเกิดความไมสะดวกและเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชนที่อยูในเขตดังกลาว 

จากสภาพปญหาดังกลาว กรุงเทพมหานครจึงมีวัตถุประสงคจะดําเนินการพัฒนาสภาวะ
แวดลอม  5  สาขา  โดยมุงปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมบริเวณถนนภายในโรงงานอุตสาหกรรม  
บริเวณยานชุมชนและในบริเวณเขตชานเมืองใหมีสภาวะแวดลอมดีขึ้น และบรรเทาปญหาในดาน
ตางๆ  ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในระยะ  5  ปขางหนา 
2.  เปาหมายพัฒนา พ.ศ.  2525 - 2529 
 พ้ืนที่และจํานวนประชากรเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยจากภาวะสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

2.1  ประชากรใน  24  เขต 
  2.1.1 ลดอัตราการปวยและตายอันเน่ืองมาจากโรคซึ่งเกิดมาจากอาชีพและ                     
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  50%  
  2.1.2  ประชากรไดทราบถึงระดับอันตรายจากอากาศเปนพิษในยานตาง ๆ ภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร  และใหความรวมมือในการดําเนินการควบคุม                        
  2.1.3 ลดอัตราการพิการ 50% เน่ืองจากการสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน                     
หรือเหตุรําคาญ  อันเนื่องมาจากสัมผัสกับระดับความดังของเสียงซึ่งเกินมาตรฐานเปนเวลานาน 
      2.1.4  ลดอัตราการเจ็บปวยและตายจากโรคระบบทางเดินอาหาร เน่ืองจากอาหาร
เปนสื่อ 50% 
 2.2  ประชากรในเขตชั้นนอก 
 ประชากรในเขตชั้นนอก  6  เขต  ไดมีน้ําสะอาดใชบริโภคโดยทั่วถึงและเพียงพอ       
3.  แนวนโยบาย 
 3.1  ปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมภายในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครให          
ถูกสุขลักษณะ 
 3.2  ตรวจสอบปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดในอากาศของยานที่มีการจราจรแออัด       
และในโรงงานอุตสาหกรรม  เพ่ือเตือนภัยและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
   3.3  ตรวจสอบและควบคุมความดังของเสียงควบคูไปกับการตรวจปริมาณอากาศเปนพิษ 
     3.4  ปรับปรุงสถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่ผลิตในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนไปตาม        
หลักการสุขาภิบาลรานอาหาร 
 3.5  สํารวจหาแหลงนํ้าสะอาดและใหการสุขาภิบาลแกประชาชนดานการดัดแปลงน้ํา        
ที่มีอยูมาใชบริโภค 
4.  มาตรการพัฒนา 

4.1  พัฒนาและเพิ่มพูนความรูแกคนงาน  เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และรูจัก 
ใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลของคนงาน 
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 4.2  เนนในการหามาตรการในการควบคุมและแนวทางในการแกปญหาสภาวะ            
        มลพิษทางอากาศ 
 4.3  กําหนดมาตรการแกไขปญหาและควบคุมภาวะมลพิษทางเสียง 
         4.4  ปรับปรุงกวดขัน  สงเสริมและเผยแพรใหความรูความเขาใจแกประชาชนผูบริโภค
เพ่ือปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 4.5  สนับสนุนใหบริการแกประชาชนตลอดจนประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือให
เกิดความปลอดภัยในการบริโภคน้ําสะอาด  
5.  แผนงานและโครงการ 
 แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ฉบับที่  2  ประกอบดวย 4 แผนงานและ 5 โครงการคือ 

5.1  แผนงานพัฒนาอาชีวอนามัย  ประกอบดวย 1 โครงการคือ โครงการอาชีวอนามัย 
5.2  แผนงานควบคุมภาวะมลพิษ  ประกอบดวย 2 โครงการคือ โครงการควบคุมภาวะ                   

มลพิษทางอากาศ  โครงการควบคุมภาวะมลพิษทางเสียง 
 5.3  แผนงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร  ประกอบดวย  1  โครงการคือ โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 

5.4  แผนงานพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมดานน้ําบริโภค  ประกอบดวย  1  โครงการคือ 
โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมดานสงเสริมการจัดหาน้ําสะอาดเพื่อบริโภค 
แผนการปองกันนํ้าทวม  การระบายน้ํา  และการกําจัดนํ้าเสีย 

แผนปองกันนํ้าทวม  การระบายน้ํา  และการกําจัดน้ําเสีย  ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525 - 2529) เปนแผนตอเน่ืองจากแผนงานพัฒนาระบบระบายน้ําฝน  น้ําโสโครก  
และการปองกันน้ําทวม ในแผนพัฒนาการใชที่ดินและระบบสาธารณูปโภค และแผนงานปองกันและ
กําจัดน้ําเสียของแผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.  
2520 - 2524) การจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 นี้  ไดนําแผนงานจากแผนพัฒนา  2  
สาขามารวมกันและจัดทําเปนแผนพัฒนาดานการปองกันน้ําทวม การระบายน้ํา และการกําจัดน้ํา
เสียขึ้นเปนแผนเฉพาะดานเพื่อทําการพิจารณาอยางกวางขวาง  และใหการดําเนินการเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1.  ประเด็นและประเด็นปญหา 
 1.1  ปญหาน้ําทวมและการระบายน้ํา 

กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่ตั้งอยูพ้ืนที่ราบต่ําบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาทําใหน้ําใน
แมน้ําเจาพระยาสามารถไหลเขาทวมพ้ืนที่ไดโดยงาย  ประกอบกับพ้ืนดินในเขต กทม. เปนดินออน
จึงทรุดตัวลงเรื่อยๆ และคูคลองทางน้ําไหลตางๆ  ไดตื้นเขินเสียเปนสวนมาก นอกจากนี้ทอระบาย
น้ําที่มีอยูไมสามารถระบายน้ําไดเร็วและเพียงพอในขณะที่ฝนตกหนัก เพราะทอระบายน้ําบางสวนมี
ขนาดไมไดมาตรฐานและอุดตัน  นอกจากนั้นการกอสรางอาคารบานเรือนมากขึ้นและเสนทางจราจร
ตางๆ  ขวางทางน้ํา  ทําให กทม. ตองประสบกับปญหาน้ําทวมอยูเสมอ  กอใหเกิดความเดือดรอน
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ในการดํารงชีวิตของประชาชน  และเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจอยางมากทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 
  1.1.1  ปญหาน้ําทวม  แบงออกไดเปน  2  ประเภทคือ 

1.1.1.1  ปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝน  เปนปญหาที่เกิดจากการที่ฝนตกลงมา                      
ในพ้ืนที่ดวยปริมาณมากจนระบบทอระบายน้ําที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถระบายน้ําไดทัน เปนเหตุ
ใหเกิดน้ําทวมขัง พ้ืนที่ประสบปญหาเหลานี้มักเกิดขึ้นในบริเวณชุมชนหนาแนนที่ขยายตัวเต็มที่แลว    
    1.1.1.2  ปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําเหนือและน้ําทะเลหนุน  เปนปญหาที่เกิดขึ้น 
เน่ืองจากระดับนํ้าในแมน้ําเจาพระยาสูง  หรือระดับนํ้าในคูคลองสูงมากจนกระทั่งไหลบาเขาทวม
พ้ืนที่ทั่วไปเปนเหตุใหเกิดน้ําทวมขัง  ระยะเวลาการระบายออกขึ้นอยูกับความสูงของระดับนํ้า  
ปริมาณน้ําที่ไหลเขาทวม  ลักษณะพื้นที่ที่น้ําทวมและการระบายน้ําออกซึ่งปญหาน้ําทวมในลักษณะ
นี้จะเกิดขึ้นไดทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.1.2  ปญหาการระบายน้ํา  ปญหาการระบายน้ําในกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจาก        
การขาดระบบระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ประกอบกับการขยายตัวของเมืองที่เปนไปอยางรวดเร็ว  
กวางขวาง  พื้นที่วางและคูคลองจํานวนมากไดถูกถมเพื่อกอสรางอาคาร ถนน  ตรอก   ซอย และ
การกอสรางทอระบายน้ําที่มีขนาดไมเพียงพอตอการระบายน้ําและมีความลาดชันนอย ประกอบกับ
ความหนาแนนของประชากรและสิ่งปลูกสรางที่กีดขวางทางน้ําไหล จึงทําใหเกิดน้ําเออทวมพ้ืนที่
เน่ืองจากระบายน้ําไมทัน    

1.2  ปญหาดานน้ําเสีย 
 การที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองเอกเพียงเมืองเดียวของประเทศ เปนศูนยกลางของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  จึงทําใหประชาชนหลั่งไหลเขามาอาศัยอยูอยาง
หนาแนน  กรุงเทพมหานครจึงมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งโดยการเกิดและการอพยพยาย
ถิ่นฐาน  ทําใหกรุงเทพมหานครตองประสบปญหาตาง ๆ หลายประการและปญหาสําคัญประการ
หน่ึงคือปญหาน้ําเสีย  ซึ่งมีสาเหตุดังนี้ 
  1.2.1  การเพิ่มจํานวนประชากรของกรุงเทพมหานครอยางรวดเร็ว  ทําใหปริมาณน้ํา
เสียจากอาคารบานเรือน  สถานบริการตางๆ เพ่ิมมากขึ้นจนไมสามารถไหลซึมลงดิน (โดยผาน
ระบบบอเกรอะ บอซึม) ไดทัน 
                  1.2.2  น้ําทิ้งของโรงานอุตสาหกรรมโดยไมผานกรรมวิธีกําจัดกอนทิ้งลงสูแมน้ํา  ทํา
ใหเกิดการเนาเสียในแมน้ําเจาพระยา 
                  1.2.3  การลักลอบตอทอระบายสิ่งปฏิกูลลงทอระบายน้ําสาธารณะ  โดยไมผานการ
เก็บ ดักหรือกําจัดเสียกอน  ทําใหน้ําในแมน้ําลําคลองเนาเสีย 
                  1.2.4  น้ําทิ้งจากครัวเรือนซึงกรุงเทพมหานครไมหามระบายลงทอระบายน้ําฝน มีสิ่ง
โสโครกและขยะมูลฝอยเจือปนมากจนทําใหเกิดการเนาเหม็นและอุดตัน 
                 1.2.5  คู คลองตางๆ  ตื้นเขิน  ไมสามารถถายเทไดทันทําใหเกิดการเนาเสีย 
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2. เปาหมายการพัฒนา 
2.1  เปาหมายการพัฒนาดานการปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา 

  2.1.1  เพ่ือปรับปรุงมาตรการและดําเนินการโครงการปองกันน้ําทวมและการระบาย                     
น้ําในพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ชั้นกลาง 
      2.1.2  เพ่ือปรับปรุงมาตรการและดําเนินการโครงการปองกันน้ําทวมและการระบาย                        
น้ําฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  
  2.1.3  เพ่ือปรับปรุงมาตรการและดําเนินการโครงการปองกันน้ําทวมและการระบาย 
น้ําของกรุงเทพมหานคร 
                 2.1.4  เพ่ือวางแผนและโครงการปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําในระยะยาว 
 2.2  เปาหมายการพัฒนาดานปองกันและกําจัดน้ําเสีย 
  2.2.1  เพ่ือใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธแกประชาชนใหรวมมือในการปองกัน 
น้ําเสีย 

     2.2.2  เพ่ือสรางระบบกําจัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ 
3.  แนวนโยบาย 

3.1  แนวนโยบายดานการปองกันน้ําทวม  และการระบายน้ํา 
  3.1.1  ศึกษาและสํารวจระบบระบายน้ําและคูคลอง  เพ่ือวางแผนปรับปรุงการปองกัน 
น้ําทวม  
      3.1.2  วางแผนหลักปองกันน้ําทวม  และการระบายน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร 

     3.1.3  แกไขและปองกันปญหาเรงดวนดานการระบายน้ํา  และการปองกันน้ําทวม 
ในเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 
 3.2  แนวนโยบายดานการปองกันและกําจัดน้ําเสีย 
  3.2.1  จัดใหมีมาตรการในการปองกันการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลองและ 
แหลงนํ้าสาธารณะ  เพ่ือลดความเนาเสียของน้ําอันเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
      3.2.2  จัดสรางระบบกําจัดน้ําเสียในยานชุมชนหนาแนนเขตชั้นในของ กทม. 
4.  มาตรการพัฒนา 

4.1  การพัฒนาดานการปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา  มีมาตรการดังน้ี 
  4.1.1  ศึกษาสํารวจระบบระบายน้ํา  มีมาตรการดําเนินการดังน้ี 
    -  สํารวจระบบคูคลอง 
    -  สํารวจระบบทอระบายน้ํา 
    -  ศึกษา  สํารวจ  ออกแบบ  และวางแผนปองกันน้ําทวมในเขต  กทม.  
  4.1.2  การปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา  มีมาตรการดําเนินการดังน้ี 
    -  สรางสถานีสูบนํ้า 12 แหง 
    -  สรางทอระบายน้ํา 14 แหง 
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    -  สรางเขื่อนกั้นนํ้า 6 แหง 
    -  กอสรางประตูระบายน้ํา 17 แหง 
    -  กอสรางคันกั้นนํ้า 1 แหง 
    -  ขุดลอกคูคลอง 4 แหง 
  4.1.3  การปองกันนํ้าทวมฝงตะวันออก  มีมาตรการดําเนินการดังน้ี 
    -  การระบายน้ําทุงฝงตะวันออก 
    -  การจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวเพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมฝงตะวันออกของ  กทม. 
    -  การสรางระบบปองกันน้ําทวมในเขตกรุงเทพมหานคร 
    -  การสรางสถานที่เก็บนํ้าตามจุดตาง  ๆ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อ 
ชวยเก็บนํ้าซึ่งเปนการปองกันนํ้าทวมทางหนึ่ง 
    -  การขยายทางน้ํา  หรือเปดทางน้ําที่จุดที่ผานทางหลวงหรือทางรถไฟ 

 4.1.4  การปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําฝงตะวันตก มีมาตรการดําเนินการดังน้ี 
    -  ขุดลอกคลองหลักระบายน้ําตอเชื่อมทวีวัฒนากับคลองขุนราชพินิตใจ 
    -  ปรับปรุงคลองทวีวัฒนาและคลองขุนราชพินิตใจ 
                 4.1.5  การปรับปรุงระบบระบายน้ํา  มีมาตรการดําเนินการดังน้ี 
    -  เพ่ิมเครื่องสูบนํ้า 
    -  เปลี่ยนทอระบายน้ําและกอสรางบอสูบน้ํา 
    -  ทําความสะอาดทอระบายน้ํา 
    -  ขุดลอกคูคลอง 
    -  เปดทางน้ําไหลในคูคลอง 
    -  บูรณะ ปฏิสังขรณ และพัฒนาคลองคูเมืองเดิม 

4.2  การพัฒนาทางดานปองกันและกําจัดน้ําเสีย  มีมาตรการดังน้ี 
  4.2.1  การปองกันการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง  และแหลงนํ้าสาธารณะ 
มีมาตรการดําเนินการดังน้ี 
    -  ศึกษา วิจัย เบื้องตนเพื่อหาขอมูลในการจัดหาแบบมาตรฐานของระบบ 
กําจัดน้ําเสียที่เหมาะสมเพื่อบริการความรูทางวิชาการแกผูประสงคจะประกอบกิจการที่มีน้ําเสีย 
    - ใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธเพ่ือแนะนําประชาชนทุกรูปแบบ 
    - กวดขันโรงงานอุตสาหกรรม  หรือกิจการที่มีน้ําเสียใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
อยางเครงครัด 
  4.2.2  จัดสรางระบบกําจัดน้ําเสียในยานชุมชนหนาแนนของกรุงเทพมหานคร มี 
มาตรการดําเนินการดังน้ี 
    -  จัดทําทอรับนํ้าเสียที่จะไหลลงทออุโมงคพระราม 4 
    -  สรางระบบศูนยบําบัดน้ําเสียบนที่ดินขององคการยาสูบเดิม  เพ่ือฟอกน้ําให
สะอาดกอนระบายลงคลองไผสิงโตและคลองเตย 
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    -  จัดเตรียมยานหรือโซนการระบายน้ําเสียเขาสูโซนบําบัด  เพ่ือฟอกน้ําน้ําให 
สะอาดกอนระบายน้ําทิ้ง 
5.  แผนงานและโครงการ 

แผนพัฒนาสาขาการปองกันนํ้าทวม การระบายน้ํา และกําจัดน้ําเสีย ประกอบดวย  6  
แผนงาน  ซึ่งประกอบดวยโครงการตางๆ  16  โครงการดังน้ี 
 5.1  แผนงานปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา  ประกอบดวย 2 โครงการ 
  5.1.1  โครงการปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําในพื้นที่ชั้นใน 
  5.1.2  โครงการปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําในพื้นที่ชั้นกลาง 
 5.2  แผนงานปรับปรุงระบบระบายน้ํา  ประกอบดวย 6 โครงการ 

 5.2.1  โครงการเพิ่มเครื่องสูบนํ้า 
      5.2.2  โครงการเปลี่ยนทอระบายน้ําและกอสรางบอสูบนํ้า 
      5.2.3  โครงการทําความสะอาดทอระบายน้ํา 
      5.2.4  โครงการขุดลอกคูคลอง 
      5.2.5  โครงการเปดทางน้ําไหลในคูคลอง 
      5.2.6  โครงการบูรณะ ปฏิสังขรณ และพัฒนาคลองคูเมืองเดิม 
 5.3  แผนงานปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําฝงตะวันออก  ประกอบดวย 1 โครงการ 
  5.3.1  โครงการบรรเทาปญหาน้ําทวม  ในพื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชดําริ 
 5.4  แผนงานปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําฝงตะวันตก  ประกอบดวย 1 โครงการ 
  5.4.1  โครงการขุดลอกคลองหลักระบายน้ําตอเชื่อมคลองทวีวัฒนากับคลองขุนราช 
พินิตใจ  และปรับปรุงคลองทวีวัฒนาและคลองขุนราชพินิตใจ 
 5.5  แผนงานศึกษาและสํารวจระบบระบายน้ํา ประกอบดวย 4 โครงการ 
  5.5.1  โครงการศึกษาและออกแบบวางแผนปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําในพื้นที่ 
ชั้นใน 
      5.5.2  โครงการจัดทําแผนหลักการปองกันน้ําทวม  และระบายน้ําในเขต  กทม. 

     5.5.3  โครงการสํารวจระบบทอระบายน้ํา 
      5.5.4  โครงการสํารวจระบบคูคลอง 
 5.6  แผนงานปองกันและกําจัดน้ําเสีย  ประกอบดวย  2  โครงการ  
      5.6.1  โครงการปองกันนํ้าเสีย 
      5.6.2  โครงการกําจัดน้ําเสีย             
แผนพัฒนาการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร  

แผนพัฒนาการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525 - 2529)  
เปนแผนตอเ น่ืองจากแผนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ในแผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมของ
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กรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2520 - 2524) ซึ่งประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก โครงการ
ปรับปรุงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร และโครงการศึกษาวิจัยระบบการเก็บขน
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานคร  สําหรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 2  นี้  
ไดแยกแผนงานเก็บขนมูลฝอยออกจากแผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  และกําหนดขึ้นเปน
แผนพัฒนารักษาความสะอาด  ทั้งนี้เพ่ือใหการพัฒนาดานการรักษาความสะอาดซึ่งเปนงานเรงดวน
ไดขยายขอบเขตการทํางานกวางขวางจริงจังและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นภายใน 5 ปขางหนา  
กรุงเทพมหานครจึงไดจัดทําแผนหลักเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาดสืบไป 
ปญหาและประเด็นการพัฒนา 
 ปญหาอันเปนลักษณะเฉพาะของกรุงเทพมหานครสืบเน่ืองมาจากโครงการสรางของ  
กทม.ที่เปนศูนยกลางความเจริญของประเทศและเปนศูนยรวมกิจกรรมดานเศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา  และบริการดานตาง ๆ  จึงเปนแรงดึงดูดใหประชาชนชนบทอพยพเขาสูกรุงเทพมหานคร
เปนจํานวนมากจนเกิดความแออัดคับคั่ง สรางปญหานานัปการที่จะตองปรับปรุงแกไข  ปญหาดาน
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเปนปญหาที่มีผลกระทบตอความเปนอยู
ของประชาชน ผูบริหารกรุงเทพมหานครจึงพิจารณากําหนดเปนนโยบายอยางเรงดวนที่จะตอง
ดําเนินการแกไขอยางจริงจัง อยางไรก็ดีการดําเนินการแกไขปญหาดานนี้จะสําเร็จลุลวงไปไดจะตอง
อาศัยความรวมมือจากประชาชนเปนสวนสําคัญดวย 
 ปญหาดานการรักษาความสะอาดที่กรุงเทพมหานครประสบอยู  มีดังนี้ 
 1.  ปญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย   ในปจจุบันกรุงเทพมหานครไมอาจใหบริการเก็บขยะ
มูลฝอยไดทั่วถึงทุกทองที่  โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ตรอก ซอยแคบๆ  ที่รถขยะไมสามารถเขา
ออกได  รวมทั้งอาคารบานเรือนที่อยูริมแมน้ําลําคลอง  ประชาชนจึงทิ้งขยะกองไวตามที่วางและใน
แมน้ําลําคลอง เกิดปญหาสภาวะแวดลอมเปนพิษที่กรุงเทพมหานครตองแกไขตอไปอีก  จึงจําเปนที่
จะตองขยายการบริการออกไปใหทั่วถึงและเปนประจําทุกวัน 
 2.  ปญหาการทําลายขยะ  กรุงเทพมหานครมีโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย  4  โรงงาน  มีขีด
ความสามารถกําจัดขยะไดประมาณ  1,120 ตันตอวัน  ในขณะที่เขตตางๆ  24  เขตและสํานักรักษา
ความสะอาดสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยไดกวา  2,000 ตันตอวัน  จึงมีการกองขยะสวนที่เหลือไว
กลางแจง ซึ่งไมถูกสุขลักษณะอนามัยและสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนบริเวณขางเคียง 
 3.  ปญหาความสกปรกบนถนน ตรอก ซอย และสถานที่สาธารณะตางๆ  แมในปจจุบัน
กรุงเทพมหานครจะจัดใหมีการกวาดลางและทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ทางเทา และ
สาธารณสถานตางๆ  เปนประจํา  ทั้งดวยเครื่องจักรกลและดวยแรงงาน  แตดวยเหตุที่
กรุงเทพมหานครมีอัตรากําลังวัสดุอุปกรณที่จํากัด  จึงไมอาจปฏิบัติงานไดทั่วถึงทุกตรอก  ซอย  คง
ปฏิบัติเฉพาะถนน  ตรอก  ซอยใหญๆ  และที่มีประชาชนใชสอยมากเทานั้น  เม่ือ  กทม. เกิดความ
แออัดคับคั่ง ปญหาความสกปรกและความไมเปนระเบียบเรียบรอยจึงเกิดมีทั่วไปทุกหนแหง 
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 4.  ปญหาการขนถายปฏิกูล  การขนถายปฏิกูลเปนหนาที่ที่รัฐจะตองใหบริการเพื่อมิให
ประชาชนเดือดรอนและเกิดปญหาดานสุขภาพอนามัยอันเปนผลสืบเน่ืองจากสภาวะน้ําเสียและ
สิ่งแวดลอมเปนพิษ  แตปจจุบันกรุงเทพมหานครไมสามารถใหบริการประชาชนไดทั่วถึงและฉับไว  
จึงมีเอกชนลักลอบดําเนินการขนถายปฏิกูลอยูเสมอ  และสรางปญหาให กทม. ตองติดตามแกไข 
 5.  ปญหาการทําลายปฏิกูล  ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีวิธีการทําลายปฏิกูล  2  วิธี  คือ
วิธีธรรมชาติไดแก  การนําปฏิกูลเทลานกลางแจง  ซึ่งไมถูกตองตามหลักวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
และวิธีกําจัดโดยโรงงานกําจัดปฏิกูล  ปจจุบัน กทม. มีโรงงานกําจัดแหงเดียวตั้งอยูที่ซอยออนนุช  
ไมอาจกําจัดไดหมดเพราะมีขีดความสามารถทําลายได  600 ลบ.ม.ตอวัน ประกอบกับโครงสรางยัง
ไมไดมาตรฐานจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขและสรางโรงงานเพิ่มเติมเพ่ือใหบริการไดทั่วถึง 
 6.  การปฏิบัติงานดานกําจัดมูลฝอยและปฏิกูลตองสัมผัสกับสิ่งสกปรก และตองปฏิบัติขน
ตลอด  24  ชั่วโมงเพื่อใหทันกับการเก็บ  จึงสมควรแจกจายเครื่องแตงกายและจัดหายานพาหนะ
สําหรับรับสงเจาหนาที่เน่ืองจากโรงงานตั้งอยูหางไกลจากยานชุมชน  และประกอบกับควรพัฒนาใน
ดานตัวบุคคลเพื่อใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพดวยการพัฒนาจัดฝกอบรม  หรือสงเจาหนาที่ไป
ศึกษาอบรมในประเทศใกลเคียง 
 จากปญหาตางๆ ดังกลาวขางตน    กทม. จําเปนตองพัฒนาระบบการบริหารงานวิธีการ
ดานการเก็บกวาดขยะ  ขนถายสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งการกําจัดทําลายควบคูไปกับการพัฒนาดาน
สวัสดิการและพัฒนาตัวบุคคลเพื่อใหการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดมีประสิทธิภาพขึ้น 
เปาหมายการพัฒนา 
 1.  ใหบริการดานเก็บขนมูลฝอยขนถายสิ่งปฏิกูลแกประชาชนกรุงเทพมหานครโดยทั่วถึง
ทุกตรอก  ซอย  และในแหลงชุมชนแออัด  ซึ่งการใหบริการดังกลาวเปนไปอยางตอเน่ืองและฉับไว     
 2.  ใหมีการกวาดถนน  ตรอก  ซอย  ทุกสายในกรุงเทพมหานคร 
 3.  ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานกําจัดมูลฝอย 
      -  ซอมแซมและปรับปรุงโรงงานกําจัดมูลฝอยที่มีอยูเดิม  4  แหง  ใหสามารถรับขยะ 
เขาทําลายไดมากขึ้น 
      -  ปรับปรุงเตาเผาขยะของโรงงานกําจัดมูลฝอยทั้ง  4  แหง 
      -  ขยายพื้นที่โรงงานกําจัดมูลฝอย  4  แหง  แหงละ  100  ไร 
 4.  นําวิธีกําจัดแบบใหม  2  วิธีมาใชกําจัดขยะ 
      -  วิธีฝงดิน  (Sanitary  Landfill)  โดยการใชที่ดินของกรุงเทพมหานครที่มีอยู 
      -  วิธีเผา  (Incineration)  ซึ่งจะสรางโรงงานเผาขยะ  1  แหง  จํานวน  1  เตา 
 5.  ปรับปรุงโรงงานกําจัดปฏิกูลที่มีอยูเดิมที่ซอยออนนุชใหมีประสิทธิภาพ  และสราง
โรงงานกําจัดปฏิกูลเพิ่มที่หนองแขมอีก  1  แหง 
 6.  จัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอยรถขนถายปฏิกูลและรถสุขาเคลื่อนที่เพ่ิม 
  -  รถเก็บขนมูลฝอย  260  คัน 
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  -  รถสูบอุจจาระ  60  คัน 
  -  รถบรรทุกอุจจาระ  28   คัน 
  -  รถสุขาเคลื่อนที่  8  คัน 
 แนวนโยบาย 
 1.  ปรับปรุงการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ  และขยายบริการ
ใหทั่วถึงทุกตรอก  ซอย  และริมแมน้ําลําคลอง  โดยกระทําอยางตอเน่ือง 
 2.  ปรับปรุงการกวาด  ลาง  และทําความสะอาดถนน  ตรอก  ซอย  ทั้งดวยเครื่องจักรกล
และแรงงาน  โดยจัดใหมีการดําเนินการทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร  และเปนไปอยางตอเน่ือง 
 3.  กําจัดขยะมูลฝอยใหหมดไปภายในวันตอวัน  โดยไมใหมีการกองทิ้งกลางแจง 
 4.  ปรับปรุงบริการขนถายปฏิกูลใหสามารถบริการประชาชนไดทั่วถึงและฉับไว 
 5.  ปรับปรุงระบบกําจัดปฏิกูลใหมีประสิทธิภาพ  และใหสมารถกําจัดไดหมดตามปริมาณ
ที่ขนถายได 
 6.  ปรับปรุงสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่  และพัฒนาตัวบุคคลดวยการใหความรูและ
เพ่ิมพูนประสบการณ 
มาตรการพัฒนา 
 การพัฒนาดานความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของกรุงเทพมหานครมี
มาตรการในการดําเนินการดังน้ี 

1. ปรับปรุงการเก็บขนมูลฝอยในกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ  โดย 
 -  จัดตั้งสถานีขนถายขยะเพื่อแกไขปญหาสถานที่ทําลายขยะอยูหางไกลจากจุดที่ 

เก็บขนอันมีผลทําใหการเก็บขนขนมูลฝอยรวดเร็ว และสามารถเก็บไดปริมานมากขึ้น                                
  -  ขยายขอบเขตการใหบริการออกไปทุกตรอก  ซอย  และในชุมชนแออัด 
  -  จัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหพอเพียงและกระจายทั่วไปตามถนน ตรอก      
ซอย  และยานชุมนุมชน  และเสนอแนะกรรมวิธีรวบรวมขยะกอนใสภาชนะรองรับดวยการรวมขยะ 
ใสถุงพลาสติกดํา  ทั้งน้ีเพ่ือความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและเพื่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 
  -  เพ่ิมรถเก็บขนมูลฝอยใหเพียงพอตอการบริการ 
  -  จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหเพียงพอ 
  -  เพ่ิมจํานวนรอบและเปลี่ยนแปลงเวลาการเก็บขนมูลฝอยในบางจุดเพื่อหลีกเลี่ยง                         
ปญหาจราจรติดขัด 
    2.  ปรับปรุงการกวาดลางทําความสะอาดถนน  ตรอก  ซอย  ดวยเครื่องจักรกลและดวย
แรงงาน  จัดใหมีการดําเนินการในทุกถนน  ตรอก  ซอย  อยางทั่วถึงและตอเน่ืองพรอม  ๆ   ไปกับ
การปรับปรุงสมรรถภาพของเจาหนาที่ 
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 3.  กําจัดขยะมูลฝอยใหหมดไปโดยมิใหมีการกองกลางแจง  ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิด
สิ่งแวดลอมเปนพิษ  ดวยการ 
  -  ปรับปรุงบูรณะซอมแซมโรงงานกําจัดมูลฝอยที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ   
และสามารถทําลายขยะไดมากขึ้น 
                 -  จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงงานที่มีอยูเดิม  4  แหง 

     -  ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีอ่ืน  ๆ  โดยการนําขยะไปฝงดินและเผา  
 4.  ปรับปรุงบริการขนถายปฏิกูล  ใหสามารถบริการประชาชนไดทั่วถึงและฉับไวทั้งดาน
ขนถายและบริการสาธารณะ   ดวยการดําเนินการดังน้ี 
      -  เพ่ิมรถสูบอุจจาระใหเพียงพอตอการใหบริการ 
      -  เพ่ิมบริการสุขาเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน  ทั้งในรัฐพิธีหรืองานของเอกชน 
 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) 
1.  บทนํา 
 แผนพัฒนาสิ่งแวดลอม   เปนแผนสาขาหนึ่งในจํานวน  5  แผนสาขา  ของแผนพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3  ซึ่งไดรวบรวมการพัฒนาดานรักษาความสะอาด  การพัฒนาดาน
ปองกันน้ําทวม  การระบายน้ําและการกําจัดน้ําเสีย  รวมทั้งการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม  เขา
มาประสานอยูในแผนเดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายที่จะสรางแนวทางใหกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมตางๆ   ใน  กทม. สามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุน
ทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2530 - 2534)  และสอดคลองทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.  2530 - 2534) 
2.  สภาพปญหา 
 เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเปนศูนยรวมของประเทศทั้งในทางการเมือง  การเศรษฐกิจและ
สังคม  มีความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยีสูง  ผูคนจึงหลั่งไหลเขามาอยูอาศัยประกอบ
กิจกรรมอาชีพมากขึ้น  โดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครยังไมมีมาตรการที่จะยับยั้งการหลั่งไหลเขา
มาอยูอาศัยใน กทม.  จึงทําใหประชากรในเขต กทม. เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและอยูกันอยางแออัด  
สาธารณูปโภคขยายไมเพียงพอ  เปนผลใหเกิดปญหาตางๆ  ตามมามากมาย  โดยเฉพาะปญหาที่
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม เชน  ปญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปญหาน้ําทวม  การระบายน้ําและน้ําเสีย  
ปญหามลพิษทางอากาศและเสียง  และปญหาดานสุขาภิบาลอาหารและน้ําเปนตน ซึ่งจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น จําเปนจะตองแกไขปญหาเหลานี้ใหทันกับความเจริญเติบโตของทองถิ่น  ซึ่งนอกจาก
จะแกไขปญหาเฉพาะหนาแลว  ยังจําเปนจะตองวางแผนลวงหนาเพื่อลดความรุนแรงของปญหา
ตางๆ  ที่เกิดขึ้น  โดยกรุงเทพมหานครไดกําหนดแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ  ดังกลาวนี้ไวใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  1  (พ.ศ.  2520 - 2524)  และฉบับที่  2  (พ.ศ. 2525 - 2529)  
และในระยะ  5  ปขางหนา  กรุงเทพมหานครไดวางแผนฉบับน้ีเปนฉบับที่  3  (พ.ศ. 2530 - 2534)  
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เพ่ือพัฒนาดานตางๆ  อยางตอเน่ืองและเพื่อใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาระยะยาวตอไปอีก  เน้ือหา
สาระของแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมน้ี  ครอบคลุมแนวทางในการแกปญหาหลักๆ  3  ประการคือ  
ปญหาดานภาวะมลพิษ ปญหาดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา  และปญหาดานสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา 

2.1  ภาวะมลพิษ 
  2.1.1  มลพิษทางน้ํา 
      ปจจุบันสภาพน้ําในคูคลองตาง ๆ  โดยเฉพาะในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครมีสีดํา
และเนาเสียทั่ว  ๆ  ไป  และในฤดูแลงระหวางเดือนพฤษภาคม  สีของน้ําจะเพ่ิมความเขมดําและมี
กลิ่นเนาเสีย  อันเปนผลกระทบทําใหแมน้ําเจาพระยาบางชวงที่อยูในยานธุรกิจและชุนชนหนาแนนมี
สภาพสีดําและเนาเสียไปดวย  สาเหตุเพราะในอดีตถึงปจจุบัน  กรุงเทพมหานครยังไมมีระบบศูนย
กําจัดน้ําเสียรองรับนํ้าทิ้งจากอาคารบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ  
รวมทั้งมีการลักลอบตอสิ่งปฏิกูลลงทอระบายน้ําสาธารณะ โดยไมผานการเก็บกักและบําบัดน้ําเสีย 
กอนและในชวงตั้งแต พ.ศ. 2511 เปนตนมา    กทม. และรัฐบาลยังมิไดสนับสนุนใหดําเนินการ
จัดระบบน้ําเสียตามแผนหลักที่รัฐบาลไดวาจางใหบริษัท  CDM  ศึกษาไว  แมในปจจุบันจะไดมีการ
นําระบบกําจัดน้ําเสียจากอาคารบานเรือนของประชาชนมาใช  เชน  การเคหะแหงชาติ  และอาคาร
ขนาดใหญในที่ตางๆ บางแลวก็ตาม แตก็ยังไมสามารถลดภาวะน้ําเสียในคูคลองตางๆ  รวมถึง
แมน้ําเจาพระยา  ตอมาใน พ.ศ. 2521  โดยการชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน  (JICA)  ไดดําเนินการ
ขั้นศึกษาวางแผนหลักและศึกษาเตรียมการกอสราง  (Master  plan  and  Feasibility Study) และ
ไดนําเสนอ  กทม. เม่ือปลาย พ.ศ. 2524  ซึ่ง  กทม. ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาของบริษัท CDM  แลว  ผลการศึกษาของ  JICA มีความเหมาะสมกวาซึ่งจะเปน
แนวทางในการวางแผนและกําหนดโครงการแกไขมลพิษทางน้ําตอไป 
 จากสภาพและผลของการไมพัฒนาดานการควบคุมมลพิษทางน้ําตามแผนหลักที่วางไวใน
อดีตรวมทั้งการพัฒนาดานมลพิษทางน้ําบางแลวในบางชุมชน ไดกอใหเกิดประเด็นปญหาการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  ดังนี้ 
 1. ทําอยางไรจึงจะไดมีการพัฒนาดานกําจัดน้ําเสีย  ตามแผนแยกศูนยบําบัดที่  JICA  ได
ศึกษาและวางแผนหลักไว  โดยเริ่มตนในพื้นที่ที่เปนไปไดกอนในชวง  5  ปตามแผนนี้ 
 2. ทําอยางไรจึงจะปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองตาง  ๆ  นอกเหนือจากระบบโรงงานกําจัด
น้ําเสีย  ซึงเปนมาตรการเสริมเพ่ือแกไขและชวยลดความเนาเสียของน้ําใหเจือจางลง 
 3. ทําอยางไรจึงจะควบคุมดูแลมิใหโรงงานอุตสาหกรรม   และสถานประกอบการตางๆ  
ปลอยนํ้าทิ้งลงสูแมน้ําลําคลอง  โดยไมผานวิธีบําบัดกอนดวยมาตรการที่มีประสิทธิภาพและไดรับ
ความรวมมือจากผูประกอบการ 
  2.1.2  มลพิษทางอากาศและเสียง 
      ปจจุบันคุณภาพอากาศและระดับเสียงในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอยูในระดับที่
อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพของประชาชนและนับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  สาเหตุเกิดจากการ
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เพ่ิมจํานวนประชากร  การขยายตัวของชุมชนเมือง  ทําใหยานพาหนะตางๆ  เพ่ิมเปนจํานวนมาก
ทั้งทางบกและทางน้ํา  อันเปนผลทําใหการจราจรแออัดและติดขัดทั่วไปหลายพื้นที่  แมวาในปจจุบัน
ไดกําหนดคาของมาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียงจากยานยนตสําหรับใชควบคุมแลว  แตยังไมมี
มาตรการที่เขมงวดในการควบคุมตรวจสภาพรถยนต  และจับกุมยานพาหนะที่ผิดอยางสม่ําเสมอทํา
ใหเกิดปญหาภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง  นอกจากนี้การเพิ่มขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการตางๆ  โดยไมถูกตองตามระบบผังเมืองที่ดีและยังขาดมาตรการ  เชน  
ประกาศการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน  ความ
รุนแรงของภาวะมลพิษดานนี้เห็นไดจาการตรวจวัดระดับเสียงในจุดตางๆ  ของกรุงเทพมหานครอยู
ในระดับใกลเคียงหรือต่ํากวามาตรฐาน 
 จากสภาพและผลของการไมพัฒนาดานการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงในอดีต  ได
กอใหเกิดประเด็นปญหาการพัฒนาในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่ 3 ดังนี้ 
 1. ทําอยางไรจึงจะใหมีการพัฒนาดานการแกไขภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง   จาก
ยานยนตตาง  ๆ  อันเกิดจากการจราจรติดขัดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดปญหาภาวะมลพิษทาง
อากาศและเสียง 
 2. ทําอยางไรจึงจะมีมาตรการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  และไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ 
  2.1.3  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
               ปจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปญหามูลฝอยตกคางเพราะเก็บขนไมหมด และมูลฝอย
ที่เก็บไดแตไมสามารถกําจัดไดหมดตองเทกองกลางแจง  นับเปนปญหามาตั้งแตในอดีตถึงปจจุบัน  
สําหรับสิ่งปฏิกูลมีปญหาเชนเดียวกัน และใน 5  ปขางหนา    กทม.จะมีปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพ่ิมขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น  ปญหายอมจะมีมากขึ้นกวาในปจจุบันอยางแนนอน 
 การเก็บขนมูลฝอย  ปริมาณมูลฝอยทั่วกรุงเทพมหานครมีประมาณ 4,500  ตันตอวัน  แต
มีขีดความสามารถเก็บไดประมาณ 3,900 ตันตอวัน สาเหตุเพราะใชวิธีขนจากจุดที่เก็บไปยังสถานที่
ทําลายโดยตรง  ไดประสบปญหาการจราจรติดขัดและตองสูญเสียเวลามากในการเดินทาง  ทําใหไม
สามารถเก็บขนมูลฝอยไดมากเที่ยว  อันเปนมูลเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดมูลฝอยตกคาง  และอาคาร
บานเรือนที่อยูในตรอก  ซอย  ถนนแคบหรือชุมชนแออัดหรือที่อยูอาศัยริมคลองและแมน้ํา  การ
ใหบริการดานเก็บขนยังไมสามารถดําเนินไดทั่วถึง  ประชาชนจึงนํามูลฝอยไปกองทิ้งในที่วางหรือ
ทิ้งลงในแมน้ําลําคลอง นอกจากนั้นปรากฏวามีมูลฝอยบางประเภทที่ติดเชื้อโรคและมีสารพิษเจือปน  
ซึ่งยังไมสามารถเก็บขนไดอยางทั่วถึงและปลอดภัยแกผูจัดเก็บ 
 การกําจัดมูลฝอย  ปริมาณมูลฝอยที่สงสถานที่กําจัดประมาณ  3,900  ตันตอวัน  ไดใชวิธี
กําจัด  2  วิธีคือ  การนําเขาโรงงานแยกและบม  (Composting)  เพ่ือผลิตคอมโพสตกับการเทกอง
กลางแจงใหสลายตัวเองตามธรรมชาติ (Open  dumping) ปจจุบันโรงงานกําจัดมูลฝอยซึ่งมี  4  โรง 
ดําเนินการมานานกวา 8  ป  อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม  ขีดความสามารถในการกําจัดมูลฝอยเพ่ือ
ผลิตคอมโพสตลดนอยถอยลง  ทั้ง  4  โรง  กําจัดมูลฝอยไดเพียงประมาณ  1,120  ตันตอวัน สวน
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ที่เหลือประมาณ 2,780 ตันตอวัน   นําไปเทกองกลางแจงที่บริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช  
บริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอยรามอินทรา และบริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขม  ซึ่งกองมูลฝอย
สดทั้ง  3  แหงดังกลาวกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม  มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 การกําจัดสิ่งปฏิกูล  ปริมาณสิ่งปฏิกูลตอประชากร 1  คน  มีประมาณ 1 กก. ตอวัน  ทั่ว
กรุงเทพมหานครจะมีประมาณ  5,200  ตันตอวัน ซึ่งเกิดจากบอเกรอะ  บอซึมซ่ึงมีใชอยูทั่ว  กทม.  
สํานักรักษาความสะอาดมีขีดความสามารถเก็บขนไดประมาณ  600  ลบ.ม/วัน  สาเหตุเพราะ
เครื่องมือและอัตรากําลังมีไมเพียงพอ  จึงดําเนินการจัดเก็บไดไมทั่วถึงและรวดเร็วทันความตองการ
ของประชาชน  อันเปนเหตุใหมีรถของเอกชนที่เรียกวารถเถื่อนไปรับจางทําการขนถายสิ่งปฏิกูลโดย
ไมถูกตองตามกฎหมายและเรียกเก็บคาบริการสูง กอความเดือดรอนใหแกประชาชน   กทม. ยังคง
ใชวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูล 2  วิธีคือ  วิธีธรรมชาติ  ไดแก  การนําสิ่งปฏิกูลเทลงบนลานตากแหง
กลางแจงซ่ึงไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  และวิธีกําจัดโดยโรงงานกําจัดปฏิกูลซ่ึงมีอยู
โรงงานเดียวตั้งอยูที่ออนนุช  ขีดความสามารถกําจัดไดประมาณ  600  ลบ.ม./วัน  ซึ่งประสิทธิภาพ
ในการกําจัดสิ่งปฏิกูลของโรงงานแหงแรกนี้ยังไมดีพอ  ปจจุบันการขนถายและกําจัดสิ่งปฏิกูลของ  
กทม. ยังมีขีดความสามารถนอย  ปญหาการขนถายและกําจัดสิ่งปฏิกูล  จึงยังมีอีกมากมายทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต 
 จากสภาพและผลของการไมพัฒนาดานรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
เกี่ยวกับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในอดีตและปจจุบัน  ไดแกใหเกิดประเด็นปญหาการพัฒนาในชวง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  ดังนี้ 
  1.  ทําอยางไรจึงจะมีการพัฒนาดานเก็บขนมูลฝอยใหสามารถบริการไดรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถบริการไดอยางทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ กทม.   รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนใหมารวมดําเนินการพัฒนาดานกําจัดมูลฝอย  ควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการกําจัดมูลฝอย    โดยมุงที่จะนํามูลฝอยมาใช
ใหเกิดประโยชนในลักษณะที่ไมกอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
      2.  ทําอยางไรจึงจะใหมีการพัฒนาดานขนถายและกําจัดสิ่งปฏิกูล ใหสามารถบริการ
ดานการขนถายและดานการกําจัดปฏิกูลเชนเดียวกับการพัฒนาดานเก็บขนและกําจัดมูลฝอยขอ 1 

2.2  น้ําทวมและการระบายน้ํา 
 ในปจจุบันกรุงเทพมหานครยังประสบปญหาภาวะน้ําทวมและการระบายน้ํา แมวาหลังจาก
น้ําทวมใน พ.ศ.  2523  และ  พ.ศ.  2525  จะมีโครงการปองกันน้ําทวม กทม. และปริมณฑลตาม
พระราชดําริ  ซึ่งไดมีการสรางคันกั้นน้ําทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  เพ่ือปองกันการไหล
ของนํ้าผันเขามาในเมือง  และการกําหนดพื้นที่ดานนอกของคันกั้นนํ้าใหเปนพ้ืนที่สีเขียวเพื่อใช
ระบายน้ํา  นอกจากนั้นมีการสรางประตูน้ําพรอมติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าที่ปากคลองตางๆ   ที่จุดแมน้ํา
เจาพระยาเพื่อระบายน้ําฝนที่ตกในเมืองออกสูแมน้ําเจาพระยา  รวมทั้งการขุดลอกและขยายคลอง
ระบายน้ําหลัก  ฯลฯ  แตก็ยังเปนลักษณะการแกไขปญหาเฉพาะหนาสวนหนึ่งเทานั้น  เพราะระบบ



 149

การปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ําสวนใหญยังมิไดดําเนินการตามแผนหลักที่รัฐบาลไดวาจางให
บริษัท  CDM  ศึกษาไว เพราะตองใชงบประมาณสูงมาก  หากคิดราคาในปจจุบันจะตองใช
งบประมาณหลายหมื่นลานบาท แต  กทม. ยังคงมีการศึกษาเพิ่มเติมในพ้ืนที่ตาง ๆ  ในเขต กทม.  
เชน การศึกษาความเปนไปของการปองกันน้ําทวมและระบายน้ําในเขตชั้นในของ กทม.  การศึกษา
สํารวจการปองกันน้ําทวมและระบายน้ําในพื้นที่ กทม. และสมุทรปราการเฉพาะฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยาโดยบริษัทเนเดโก (Nedeco) ประเทศเนเธอรแลนด การศึกษาสํารวจปองกันนํ้าทวม
และระบายน้ําในเขตพื้นที่ชั้นกลางและบางสวนของดานตะวันออกของ กทม.  โดยการชวยเหลือจาก
รัฐบาลญี่ปุน  (JICA)  และการศึกษาปองกันนํ้าทวม กทม. เจาพระยา  2  โดยความรวมมือระหวาง
ไทย - ออสเตรีย เปนตน ซึ่งเปนแนวทางการวางแผนและกําหนดโครงการการแกไขปญหาน้ําทวม
และการระบายน้ําตอไป  สาเหตุน้ําทวมและการระบายน้ําอาจเกิดไดหลายวิธี แตที่สําคัญอาจจะ
แบงเปนสาเหตุจากธรรมชาติและสาเหตุจากสภาพทางกายภาพ สาเหตุจากธรรมชาติอาจจําแนก
เปนสาเหตุใหญๆ ดังนี้ 
    2.2.1  น้ําฝน  เริ่มในเดือนพฤษภาคม  สิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคมมีปริมาณและ
ความถี่สูงสุดระหวางกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ซึ่งในชวงนี้พายุหมุนเขตรอนมี
โอกาสจะเกิดและเคลื่อนเขามาในประเทศไทย  และมีผลกระทบกรุงเทพมหานคร  ปริมาณฝนเฉลี่ย
ทั้งปวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีคาประมาณ  1,400  มิลลิเมตร ในปจจุบันแมวามาตรการปองกันและ
การระบายน้ําเพื่อแกไขน้ําทวมขังจะดีขึ้น  แตก็ยังมีปญหาอยูหลายบริเวณ  กลาวคือถาฝนตก
ปริมาณไมเกิน  35  ม.ม.  ใชเวลาในระบายน้ําระหวาง  1 - 3  ชม.ถาปริมาณฝนตก  60  ม.ม. (ฝน
ตกหนัก)  ใชเวลาระบายน้ําระหวาง  6 - 9  ชม.  ถาฝนตกปริมาณ  90  ม.ม. (ฝนตกหนักมาก)  ใช
เวลาระบายน้ําเกินกวา  24  ชม.  ขึ้นไป  และหากฝนตกเกินกวา  90  ม.ม. ขึ้นไปอาจถึง  200 – 
300 ม.ม.  (ฝนตกหนักที่สุด)  จะใชเวลาระบายน้ํา  2 - 3  วันหรือกวานั้น  ทั้งนี้เปนเพราะระบบ
คลองและทอระบายน้ํายังมีขนาดไมเพียงพอ  และในขณะเดียวกันการกอสรางอาคารเพิ่มขึ้นทําให
อัตราไหลของน้ําฝนออกจากพื้นที่รุนแรงขึ้นตามลําดับ  รวมทั้งมีการสูญเสียปริมาณการเก็บกักน้ํา
เน่ืองจากการถมที่ดวย 
  2.2.2  น้ําทุง  เปนลักษณะน้ําฝนตกหนักทางดานเหนือ ตะวันออก  ตะวันตกของ  
กทม.  และพ้ืนที่ใกลเคียงรวมกับนํ้าในทองทุงเพ่ือการเกษตรไหลเขามาในเมืองอยางฉับพลันตาม
ความลาดเอียงของระดับดินอันเกิดจากปญหาแผนดินทรุด เปนผลใหน้ําทวมหนักในเมืองตามพื้นที่
เขตตางๆ  ที่เกิดขึ้นในป  พ.ศ.  2523  และ  พ.ศ.  2526   

     สวนทางดานตะวันออกนั้นมีขอมูลปรากฏวา  น้ําทวมที่เกิดขึ้นในป  2526  นั้นเปน
ภาวะที่รุนแรงมากในรอบ  40  ป  ประกอบดวยคาบอุบัติของฝน  3  เดือน  จากสิงหาคม-ตุลาคม  
เปนคาบอุบัติ  25  ป กับน้ําทุงซ่ึงไหลเขาสูชานเมืองดานตะวันออกดวยอัตราไหลประมาณ  70 - 90  
ลบ.ม./วินาที  หรือเทากับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่  12 - 15  ม.ม./วัน  ระดับนํ้าที่บริเวณลาดพราว-
บางกะป  มีระดับประมาณ  1.2  เมตร  เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  ลักษณะแผนดินทรุดต่ําเปน
แองทําใหน้ําที่ไหลเขามาแลวไมสามารถระบายออกไดโดยงาย 
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                 2.2.3  น้ําทา  น้ําฝนที่ตกในลุมแมน้ําเจาพระยากระจายอยูตามทุงเพาะปลูกและพื้นที่
ตางๆ  กวา  160,000  ตารางกิโลเมตร  บางสวนถูกเก็บกักโดยเขื่อนตาง  ๆ  และไหลผาน กทม.
ประมาณรอยละ  70  มีปริมาณสูงสุดในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  ปริมาณน้ําทาที่ไหล
จากทางเหนือผาน กทม. ในปน้ํานอยประมาณ 1,000-2,000  ลบ.ม./วินาที  และในปน้ํามาก
ประมาณ  4,000  ลบ.ม./วินาที  แตขนาดนี้แมน้ําเจาพระยาบริเวณ  กทม.สามารถระบายน้ําหรือรับ
น้ําไดเพียงประมาณ  2,000  ลบ.ม./วินาทีเทานั้น  ในปใดมีน้ํามากจะทําใหน้ําจะลนตลิ่งไหลบาทวม
อาคารบานเรือนและเรือกสวนไรนาของประชาชน  กอใหเกิดการเสียหายทางเศรษฐกิจอยางหนัก 
  2.2.4  น้ําทะเลหนุน  ระดับนํ้าทะเลขึ้นลงโดยธรรมชาติ  จะสงผลกระทบใหแมน้ํา
เจาพระยา  บริเวณ  กทม. มีการขึ้นลงคลอยตามไปดวย  โดยมีชวงน้ําทะเลหนุนสูงสุดในเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  
 ถาน้ําทามีปริมาณสูงและน้ําทะเลหนุนสูง  จะสัมพันธกันในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายนเปนชวงๆ  เปนเหตุใหระดับนํ้าในแมน้ําเจาพระยาสูงกวาปกติมากเชนใน พ.ศ.  2518,  
2521,  2523  และ  2526  มีคาระดับสูงสุดวัดที่สะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดสูงถึง  2.05,  2.05,  
2.00  และ  2.13  เมตร  เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางตามลําดับ  ซึ่งนํ้าในแมน้ําเจาพระยาในชวงนี้
จะมีระดับลนตลิ่งทวมในบางพื้นที่ เวนแตพ้ืนที่เศรษฐกิจชั้นในประมาณ  92  ตร.กม.  กทม. ยัง
สามารถปองกันไวได  แตถาระดับนํ้าทะเลสูงสุดมากกวาป  พ.ศ.  2526  (2.13  เมตร)  และถาเกิด
ฝนตกหนักในชวงเดียวกัน     กทม.จะประสบปญหาน้ําทวมและการระบายน้ําอยางหนักและสราง
ความเสียหายแกประชาชนและตอเศรษฐกิจสวนรวมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  เชน  น้ําทวม
หนักใน  พ.ศ.  2526  ความเสียหายทั้งสิ้นสูงประมาณถึง  6,600  ลานบาท 
 สวนสาเหตุจากสภาพทางกายภาพ  ซึ่งเปนปญหาในดานการระบายน้ํา  ไดแกปญหาการ
พัฒนาเมือง  ซึ่งในอดีต  กทม. เต็มไปดวยคลอง  คู  บึง  หวย  ที่วางรับนํ้าเปนจํานวนมาก  แตใน
ปจจุบันชุมชนไดขยายความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยขาดการกําหนดผังเมืองและการควบคุม
การใชที่ดิน  เปนเหตุใหที่วางรับนํ้าและทางระบายน้ําถูกถมไปทุกที  ทําใหอัตราการคายน้ําจาก
พ้ืนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ   หรือปญหาระบบระบายน้ําซึ่งยังมิไดดําเนินการตามแผนหลักระบายน้ําที่ถูกตอง
และไดมาตรฐาน  กลาวคือยังมิไดแยกทอระบายน้ําทิ้งและทอระบายน้ําฝนออกจากกัน  แตยังเปน
ระบบทอระบายน้ํารวมทําใหทอระบายน้ําสกปรกอุดตันน้ําไหลไมสะดวก นอกจากคู คลอง  หนอง  
บึง  จะถูกถมแลว  ถนนและทอยังมีขนาดเล็กไมเพียงพอกับการขยายตัวของประชาชน  และยัง
ประสบปญหาแผนดินทรุดเพราะเหตุจากการใชสูบนํ้าบาดาล  ทําใหสภาพพื้นที่ทรุดเปนแองทอง
กระทะ  มีระดับต่ําสุดถึง  0.2  เมตร  ไดระดับนํ้าทะเลปานกลางซึ่งยากแกการระบายน้ําออกจาก
พ้ืนที่  โดยเฉพาะในภาวะน้ําหนุน 
 จากสภาพและผลของการไมพัฒนาดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําตามแผน
หลักที่วางไวในอดีต  รวมทั้งดานการพัฒนาดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําเฉพาะหนาที่
ดําเนินการไปแลว  การศึกษาวางแผนหลักและการศึกษาเตรียมการกอสรางตางๆ  ไดทําใหเกิด
ประเด็นปญหาการพัฒนาในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  ดังนี้ 



 151

 1.  ทําอยางไรจึงจะไดมีการพัฒนาปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําตามแผนหลักที่ไดมี
การศึกษาไวทั้งฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของ กทม.  ซึ่งแตละโครงการตองใชงบประมาณสูงมาก  
และนอกจากจะใชงบประมาณของ กทม. แลว ยังจะตองไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนในดาน
งบประมาณจากรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่  6  
 2.  ทําอยางไรจึงจะไดมีการพัฒนาดานบริหารการควบคุมระดับนํ้าเขาออกในพื้นที่ปองกัน
ซึ่งเกี่ยวกับประตูระบายน้ําและสถานีสูบนํ้า  ทั้งที่ติดตั้งถาวรและชั่วคราวที่มีอยูแลวเปนจํานวนมาก
และที่จะมีเพ่ิมเติมเพราะยังไมเพียงพอ  ใหสามารถปฏิบัติการไดสัมพันธกันและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัด 
 3.  ทําอยางไรจึงจะพัฒนาปรับปรุงระบบทอระบายน้ําในพื้นที่ตาง ๆ  ใหไดมาตรฐานและ
มีขายเชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอยางทั่วถึง 
 2.3  สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
 ปจจุบันยังปรากฏวารานคาอาหารในกรุงเทพมหานครสวนมากยังมีความสกปรกประกอบ
อาหารใหประชาชนบริโภคอยางไมถูกสุขลักษณะ  สาเหตุเพราะผูประกอบการยังขาดความรูและ
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  บางครั้งไดนําสารเคมีตางๆ  เจือปนในอาหาร  และทางดานประชาชน
ยังขาดความรูความสนใจในการเลือกบริโภค  กรุงเทพมหานครไดดําเนินการควบคุม  ตรวจตราดูแล  
ใหคําแนะนําตลอดจนจัดการอบรมผูประกอบการและไดดําเนินการเอาโทษแกผูฝาฝน  แตทั้งน้ี
บทลงโทษต่ํามากผูประกอบการจึงขาดความเกรงใจและไมสนใจที่จะประกอบการใหถูกตอง 
 สําหรับนํ้ายังปรากฏวาไมสะอาดและปลอดภัย  สาเหตุเพราะประชาชนในเขตชั้นนอกซึ่ง
เปนเขตเกษตรกรรม  การบริการดานประปายังไปไมถึง  ประชาชนจึงใชน้ําบอหรือนํ้าคลองซึ่งไม
สะอาดและปลอดภัยและในฤดูแลงจะประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค อันสืบ
เน่ืองมาจากน้ําธรรมชาติในแมน้ําลําคลองเนาเสีย  นอกจากนั้นในเขตชั้นใน  ชุมชนแออัดตาง ๆ  
ประสบปญหาขาดแคลนน้ําที่มีคุณภาพเพื่อบริโภคเชนเดียวกัน 
 ความไมสมบูรณของการพัฒนาดานการควบคุมสุขาภิบาลอาหารและน้ําในอดีต ไดทําให
เกิดประเด็นปญหาการพัฒนาในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  ดังนี้ 
 1.  ทําอยางไรจึงจะใหมีการพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารใหผูประกอบการไดมีความรูและ
ความรับผิดชอบตอผูบริโภคในเรื่องความสะอาด  และละเวนการใชสารพิษเจือปนในอาหาร 
 2.  ทําอยางไรจึงจะใหมีการเผยแพรใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจดานสุขาภิบาล
อาหารเพียงพอที่จะรักษาสุขภาพจากการบริโภคอาหาร 
 3.  ทําอยางไรจึงจะพัฒนาดานน้ําสะอาดใหประชาชนในเขตชานเมืองและชุมชนแออัดใน
เขตชั้นในไดรับบริการอยางทั่วถึง  และเผยแพรใหประชาชนมีความรูในการบริโภคน้ําสะอาดและถูก
สุขลักษณะ  ซึ่งประเด็นปญหาการพัฒนานี้ไดพิจารณานําไปเปนสวนหนึ่งของความจําเปนพ้ืนฐาน
แลว  แผนพัฒนาสิ่งแวดลอมจึงมุงที่จะสนับสนุนการพัฒนาดังกลาว 
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3.  วัตถุประสงค 
 แผนพัฒนาสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3  
มีวัตถุประสงคหลักดังตอไปน้ี 
 3.1  เพ่ือใหการพัฒนาดานตางๆ  ซึ่งไดรวบรวมเขามาประสานอยูในแผนเดียวกันนี้ ได
ดําเนินการในแตละดานอยางตอเน่ือง  รวมทั้งมีการเริ่มตนในบางโครงการในชวง  5  ปนี้เพ่ือใชเปน
ฐานในการพัฒนาระยะยาวตอไป  และใหการพัฒนาดานตาง  ๆ  ในแตละโครงการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสานสอดคลองกัน 
 3.2  เพ่ือลดความเสียหายทั้งกายภาพและจิตใจ  ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนเกิดความ
สํานึกและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.3  เพ่ืออนุรักษระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  รวมทั้งใหมีการพัฒนาระบบ
พ้ืนฐานซึ่งเปนปจจัยรองรับการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 
4.  นโยบาย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ กทม.  จึงได
กําหนดนโยบายไว  3  ประการ  สําหรับการดําเนินงานในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนงาน
ปกติดังนี้ 
 4.1  ดานภาวะมลพิษ  
      4.1.1  มลพิษทางน้ํา 
       1.  สรางโรงงานหรือศูนยกําจัดน้ําเสียใหเปนระบบตามแผนหลักกําจัดน้ําเสียที่ได
ศึกษาไว  โดยเริ่มตนในพื้นที่ที่เปนไปไดกอนในชวง 5 ปของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่  3 
                 2.  ปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองตาง  ๆ  นอกเหนือจากระบบโรงงานกําจัดน้ําเสีย  ซึ่ง
เปนมาตรการเสริมเพ่ือแกไขและชวยลดความเนาเสียของน้ําใหเจือจางลง  โดยการจางทําการศึกษา
จัดทําระบบปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  3.  จัดใหมีการตรวจตราคุณภาพน้ําในคลองสายตาง  ๆ  โดยเฉพาะในเขตชุมชนและ
ควบคุมการกําจัดน้ําเสียโสโครกและน้ําเสียจากอาคารใหเปนไปตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
      4.  จัดใหมีการตรวจตราปญหามลพิษ  และดําเนินการรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการควบคุมใหมีการบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และ
เปนไปตามมาตรฐานที่ทางการกําหนด  รวมทั้งสงเสริมใหกลุมผูประกอบการไดมีสวนรวมในการ
ควบคุมแกไขเปนกลุมเพ่ือลดภาระการลงทุน 
      5.  คนควาและเผยแพรความรูดานสุขศึกษา  และสงเสริมวิธีบําบัดน้ําเสียอยางงายๆ  
และไดผลในระดับที่ประชาชนทําไดเอง 
      6.  สงเสริมใหสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
ศึกษาวิจัยและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานคร 
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  4.1.2  มลพิษทางอากาศและเสียง   
      1.  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศและแหลงกําเนิด  โดยเนนหนักเรื่องฝุนละออง
และกาซเปนพิษใหเหมาะสมกับพ้ืนที่และประเภทของแหลงกําเนิดตางๆ  ในเขต กทม.  โดยใช
มาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศโดยใชขอกําหนดของสํานักงานสิ่งแวดลอม
แหงชาติเปนหลักในการรางขอบัญญัติหรือขอบังคับของกรุงเทพมหานคร 
       2.  ดําเนินการควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียงทั้ง
ในบรรยากาศและที่แหลงกําเนิด  เชนที่เครื่องยนต  รถ  เรือ  หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวางแผน  
และกําหนดโครงการแกไขปญหามลพิษที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ํา 
       3.  สรางระบบเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึง
อันตรายตอสวนรวมและเนนใหเกิดความรวมมือโดยทั่วไป 
  4.1.3  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   1.  วางแผนและกําหนดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการรักษาความสะอาด
แกประชาชนอยางทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ กทม. ทั้งในเรื่องการเก็บขนมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล  
ตอจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่  2  ซึ่งกรุงเทพมหานครไดจัดความสําคัญไวแตยังไม
สําเร็จทั้งหมด  จําเปนจะตองดําเนินการตอเน่ืองในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่  3 

     2.  นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย  การขนถายและ
กําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยคํานึงถึงความพรอมดานการลงทุน 
      3.  สนับสนุนเอกชนเขามามีสวนรวม  ทั้งในรูปการรวมลงทุนและการจางเหมา  
ดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักเกณฑ  วิธีการและขั้นตอนที่กําหนดให 
      4.  สรางระบบเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธในดานการรักษาความ
สะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองดวยการกระตุนหรือจูงใจใหประชาชนหรือ
ภาคเอกชนเขามารณรงครวมดวย 
 4.2  น้ําทวมและการระบายน้ํา 
 1.  วางแผนหลักปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในระยะยาว  (10 - 20 ป)  และกําหนด
โครงการระยะปานกลาง  (3 - 5 ป)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําของ
แตละพ้ืนที่ตามความจําเปนเรงดวนและความเหมาะสมทางงบประมาณทั้งในดานเทคนิควิศวกรรม
และการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดานการบริหารดวย 
 2.  สรางและปรับปรุงระบบทอระบายน้ําในพื้นที่ตาง  ๆ  ใหไดมาตรฐานและมีเครือขาย
เชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานครอยางทั่วถึง 
      3.  จัดใหมีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม (Flood  Risk Map) ครอบคลุมพ้ืนที่ กทม. 
            4.  จัดใหมีการแสดงหมุดหลักระดับที่ดินและระดับนํ้าที่เคยทวม (Flood  Marks)  ให
ประชาชนทราบ  เพ่ือลดความเสียหายในการกอสรางโดยเสี่ยงภัยเพราะรูเทาไมถึงการณ 
 5. ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหามาตรการและวิธีการที่จะปองกัน
แผนดินทรุดเพราะเหตุสูบนํ้าบาดาล 
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 6. ปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครใหเอ้ืออํานวยตอการปองกันน้ําทวมและการระบาย
น้ํา  ตลอดจนการรักษาและจัดใหมีแหลงเก็บกักน้ําเพื่อลดอัตราการไหลของน้ําฝนจากพื้นที่ 

4.3  สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
 1. ควบคุมไมใหดําเนินการประกอบการต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําสําหรับรานอาหาร 
 2. เรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานรานอาหารและตลาด 
 3. เร งรัดและขอการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาแกไข
พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2484  ใหเพ่ิมโทษใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 
 4. เผยแพรและประชาสัมพันธสุขาภิบาลอาหารและน้ําใหประชาชนไดเขาใจวิธีการ
สุขาภิบาลอาหารและน้ําที่ประชาชนสามารถปฏิบัติเองได 
5.  เปาหมาย 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน  แผนพัฒนาสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครจะมี
เปาหมายเฉพาะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
 5.1  ภาวะมลพิษ 

 5.1.1  มลพิษทางน้ํา 
  1.  จัดสรางระบบศูนยกําจัดน้ําเสียในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร ครอบคลุมพ้ืนที่เขตพระนคร 
โดยสรางโรงงานกําจัดน้ําเสียที่ตลาดพานถม ควบคุมนํ้าเสียจากประชากรประมาณ  88,000  คน  
และสรางระบบศูนยกําจัดน้ําเสียในเขต  2 - A  ครอบคลุมพ้ืนที่เขตปทุมวันบางสวนและเขตบางรัก  
มีจํานวนประชากรเต็มที่  252,500  คน  ซึ่งไดจัดลําดับความสําคัญและความเปนไปไดไวแลว  เพ่ือ
ควบคุมนํ้าคลองในพื้นที่บริเวณทั้งสองใหสะอาดกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 2.  ใหมีการวาจางศึกษาจัดทําระบบการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําคลอง  โดยวิธีนํา
น้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขามาขับนํ้าโสโครกและเจือปนกับนํ้าในคลอง  เพ่ือลดปญหาน้ําเสียใหเจือ
จางลงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  แลวนําผลการศึกษาไปวางแผนปฏิบัติหรือกําหนดโครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ําในคลองตางๆ  ตอไป 
  3.  ใหควบคุมและกวดขันสถานประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแก
สุขภาพ  รวม  15  ประเภท  ใหปลอยนํ้าเสียโดยผานระบบบําบัดน้ําเสีย  จํานวน  1,000  ราย 
  5.1.2  มลพิษทางอากาศและเสียง 
  1.  ใหมีการปฏิบัติในการควบคุมแหลงกําเนิดภาวะมลพิษทางอากาศและเสียงจาก 
ยานยนตตางๆ  อันเกิดจากการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ  บางรัก  ปทุมวัน  ธนบุรี  และ
คลองสาน  โดยใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับความดังของเสียงในจุดที่มีการจราจร
หนาแนนประมาณ  30  จุด  เพ่ือหาทางลดปญหาและปองกันมิใหทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
                  2.  ใหมีมาตรการควบคุมภาวะมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขต
พระโขนง  บานนาวา  ราษฎรบูรณะ  บางขุนเทียน  และภาษีเจริญ  เพ่ือลดปญหาและปองกันมิให
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
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  5.1.3  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      1. ใหการบริการดานเก็บขนมูลฝอยไดขยายอยางทั่วถึง  และครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือใหสามารถเก็บขนมูลฝอยไดมากกวา  3,900  ตัน/วัน  พรอมกับนํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการกําจัดใหไดมากกวา  1,120  ตัน/วัน  และนําวิธีการอื่นมาเสริมใน
การกําจัดมูลฝอยสวนที่เหลืออีกประมาณ  2,780   ตัน/วัน  ใหเหลือนอยที่สุดหรือหมดไป 
       2.  ใหการบริการดานขนถายสิ่งปฏิกูลมีขีดความสามารถมากกวา 600 ลบ.ม./วัน  
และเพิ่มความสามารถในการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหไดมากกวา  600  ลบ.ม./วัน 

5.2  การปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา 
1.  กอสรางโครงสรางและอุปกรณตางๆ  ทางวิศวกรรมแบบระบบปดลอม (Polder) ใน

พ้ืนที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร  (ฝงพระนคร)  และกอสรางระบบปองกันน้ําทวมโดยจะดําเนิน
ตามแผนหลักฯ  ในระยะที่  1  ซึ่งจําเปนและเรงดวนกอน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหสูงกวา
ปจจุบัน  เชน  ฝนตกในพื้นที่ชั้นในปริมาณ  60  ม.ม.  (ฝนตกหนัก)  เคยใชเวลาระบายน้ําระหวาง  
6 - 9  ชม.  ใหสามารถระบายหมดไปภายหลังจากฝนหยุดตกโดยไมตองใชเวลามากถึง  6 - 9 ชม.  
และเพิ่มขีดความสามารถปองกันน้ําในแมน้ําเจาพระยาอันเกิดจากกรณีน้ําทา และนํ้าทะเลหนุน  ซึ่ง
มีคาระดับสูงวัดที่สะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลก สูงถึง  2.00 ม. เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางไดดวย  
 2.  ดําเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการขุดแมน้ําเจาพระยา  2  ไปพรอมๆ กับ
วางแผนพัฒนาการใชที่ดินเพ่ือการกอสราง  เชน  เวนคืนที่ดินเฉพาะสวนเพื่อการกอสรางคันกั้นน้ํา
ทะเล  แนวขุดคลองผันนํ้าจาก  อ. ปากเกร็ด  ไปยังแมน้ําเจาพระยา  เพ่ือลดปริมาณน้ําทาที่ไหล
ผานกรุงเทพมหานครกรณีเกิดจากน้ําเหนือและน้ําทะเลหนุนไดทั้งฝงพระนครและฝงธนบุรีใหเหลือ
ไมเกิน  1,600  ลบ.ม/วินาที   และบังคับระดับนํ้ามิใหลนตลิ่ง  เพ่ือเปนแนวทางใหระบายน้ําฝนจาก
คูคลองตาง  ๆ  ออกสูแมน้ําเจาพระยาไดเร็วขึ้นและใชเครื่องสูบนํ้าในพื้นที่ปองกันนอยลง 
 3.  ดําเนินการสํารวจ  และจัดทําแผนแมบทสําหรับสิ่งกอสรางถาวรในพื้นที่ฝงตะวันตก  
(ฝงธนบุรี)  ครอบคลุมพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน  ภาษีเจริญ  ราษฎรบูรณะ  และบางสวนของเขตหนองแขม
และบางขุนเทียน  รวมประมาณ  280  ตารางกิโลเมตร  และดําเนินการกอสรางโครงการสราง
ชั่วคราว  สําหรับปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชั้นในของฝงธนบุรีในสวนที่อยูนอกเหนือพ้ืนที่  280  ตรม.  
โดยอาศัยพื้นฐานจากการศึกษาโครงการคลองทวีวัฒนา  เพ่ือปองกันนํ้ามิใหทวมลนตลิ่งเขาสูชุมชน
ที่อยูอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดรวดเร็วขึ้น 
 4.  ดําเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ใหสามารถนํามาใชในการบริหารงานปองกัน
น้ําทวมและระบายน้ํา  ใหประสานกันไดทุกโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.3  สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
 1. ดําเนินการปรับปรุงดานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใหได
มาตรฐานครบวงจร  จํานวน  192  โรงเรียน 
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 2.  ดําเนินการคุมครองความปลอดภัยดานอาหารใหครอบคลุมในพื้นที่  24  เขต  โดย
ดําเนินการในเรื่องเฉพาะกิจ  6  เรื่อง  และดําเนินการประชาสัมพันธ  “การคุมครองความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหาร”  โดยทําเปนตูวางโชวพรอมเอกสารและที่รับความคิดเห็นในรานอาหารหรือ
ยานชุมชนที่คัดเลือก  180  แหง 
 3.  ดําเนินการประสานการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวความจําเปนพ้ืนฐาน
และชวยประชาสัมพันธเพ่ือใหสุขศึกษาแกประชาชนในเขตพื้นที่ที่การประปานครหลวงยังบริการไม
ทั่วถึง  ชี้แนะใหรูจักดัดแปลงน้ําธรรมชาติเพ่ือนํามาใชอุปโภคบริโภคไดอยางปลอดภัย 
 4.  แนวทางและมาตรการในการดําเนินงาน 
6.  โครงสรางของแผนสาขา 
 ในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่  3  จะมีมาตรการเฉพาะในแผนพัฒนาฯ  ดังนี้ 
 6.1  ปรับปรุงและกําหนดโครงการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครทั้งในดาน
ปองกันและแกไขดวยการสรางเทคนิคทางวิศวกรรม,  ทางการบริหาร,  และทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ  รวมทั้งจะใชมาตรการเสริมและสนับสนุนดวยการสรางระบบเผยแพรขอมูลขาวสารและ
การประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความเสียหายและอันตรายโดยสวนรวม  เพ่ือใหสามารถ
ประสานสอดคลองกันในระหวางการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 
 6.2  จัดระบบขอมูลและการประเมินผลการพัฒนาดานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหอยูในระบบมาตรฐานเดียวกันและพรอมเพ่ือการวางมาตรการและนโยบายเพื่อให
โครงการตางๆ  ไดประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 6.3  สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือสนับสนุนดานการลงทุนเพราะ กทม. มีงบประมาณจํากัด  
รวมทั้งกระตุนใหสาธารณชนมีสวนรวมมือมากยิ่งขึ้นในการพัฒนา  การรวมมือของภาคเอกชนใน
ดานการลงทุน  กรุงเทพมหานครจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและขั้นตอนไวใหชัดเจน 
7.  โครงสรางของแผน 
 แผนพัฒนาสิ่งแวดลอม  ประกอบดวยแผนพัฒนาเฉพาะดาน  3  แผนงานคือ 

แผนงานพัฒนาการรักษาความสะอาด  แผนงานพัฒนาการปองกันนํ้าทวม  การระบายน้ํา
และกําจัดน้ําเสีย  แผนงานพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม  ซึ่งแผนพัฒนาแตละดานนี้ไดกําหนด
แผนงานและโครงการไว  เพ่ือใหหนวยงานที่รับผิดชอบไดปฏิบัติตรงตามอํานาจหนาที่และมี
ประสิทธิภาพ  รวมกิจกรรมทั้งสิ้น  8  ประเภทดังนี้ 
 7.1  แผนงานพัฒนาการรักษาความสะอาด  ประกอบดวยกิจกรรม  3  ประเภท  จํานวน  
10  โครงการ 
  7.1.1  การเก็บขนมูลฝอย 
        1.  โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย 
            2.  โครงการจัดตั้งสถานขนถายมูลฝอย 
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        3.  โครงการศูนยรวมรถเก็บขนมูลฝอย 
        4.  โครงการปรับปรุงการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโรคจากโรงพยาบาล 
      7.1.2  การกําจัดมูลฝอย 
      1.  โครงการจางเหมาเอกชนจัดตั้งสถานีขนถายมูลฝอยและนําไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบ 
       2.  โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยทางลําน้ําไปกําจัด  โดยวิธีฝงกลบ 
      3.  โครงการจางเหมาเอกชนขุดดินเพื่อฝงกลบมูลฝอย 
      4.  โครงการเตาเผามูลฝอยสี่มุมเมือง  และเตาเผามูลฝอยติดเชื้อโรคจากโรงพยาบาล 
  7.1.3  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียจากกองมูลฝอย 
       1.  โครงการกอสรางโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูล  หนองแขม 
       2.  โครงการกอสรางโรงงานกําจัดน้ําเสียจากกองมูลฝอย  หนองแขม 

7 .2  แผนงานพัฒนาการปองกัน นํ้าทวม   การระบายน้ํ าและการกํา จัดน้ํ า เสีย  
ประกอบดวยกิจกรรม  2  ประเภท  จํานวน  8  โครงการ 
  7.2.1  การปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา 
       1.  โครงการปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําในเขตพื้นที่ชั้นในของ กทม. 
       2.  โครงการปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําเขตพื้นที่ฝงตะวันตก (ฝงธนบุรี) 
       3.  โครงการระบายน้ําและปองกันน้ําทวมในพื้นที่ดานตะวันออกของ กทม. 
       4.  โครงการขุดแมน้ําเจาพระยาสาย  2 
       5.  โครงการจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร  เพ่ือใชในการบริหารงานการจัดการ
ดานการปองกันและแกไชปญหาน้ําทวม 
     7.2.2  การกําจัดน้ําเสีย 
      1.  โครงการกอสรางโรงงานกําจัดน้ําเสียบานพานถม 
      2.  โครงการวาจางศึกษาจัดทําระบบการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําคลองใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
      3.  โครงการกําจัดน้ําเสียยาน 2 - A 

7.3  แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม  ประกอบดวยกิจกรรม  3  ประเภท  จํานวน  3  
โครงการ 
  7.3.1  การควบคุมภาวะมลพิษ 
       1.  โครงการควบคุมภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง 
      7.3.2  การปองกันนํ้าเสีย 
       1.  โครงการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งจากการประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจ
เปนอันตรายแกสุขภาพ 
      7.3.3  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร 
       1.  โครงการคุมครองความปลอดภัยทางดานอาหาร 
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2535 - 2539) 
1.  บทนํา 
 ในชวงระยะ  20  ปที่ผานมาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมาก  สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสภาพชนบทเปนชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้น  การเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมและความหนาแนนของประชากร  ไดกอใหเกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานคร  เชน  ปญหาน้ําทวม  น้ําเสีย  
ขยะมูลฝอย  ตลอดจนปญหามลพิษตาง  ๆ  ซึ่งปญหาเหลานี้มีผลเสียกลับไปสูคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเปนอยางมาก  นอกจากนั้นจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
(TDRI) พบวาผลการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนในเมืองในเขต กทม.
และปริมณฑล  ไดกอใหเกิดของเสียตางๆ  เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  อาทิ  น้ําเสียจากชุมชนและ
โรงงานอุตสาหกรรม  อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการคมนาคมเปนตน  จะเห็นไดวา
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  
เม่ือสิ้นป  2532  มีจํานวนทั้งสิ้น  51,500  โรงงาน  และ 26,700  โรงงาน หรือรอยละ  52  กระจาย
ตัวอยูใน  กทม. และปริมณฑล  ภาพการเพิ่มจํานวนกิจการของอุตสาหกรรมในเขต กทม. และ
ปริมณฑลยืนยันไดชัดเจนยิ่งขึ้น  เม่ือพิจารณามูลคาการผลิตที่สูงถึงรอยละ 76  ของมูลคาเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ 
 จากสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นดังกลาว  ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับ
ที่  3  จึงไดกําหนดใหแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมเปนแผนสาขาหนึ่งในจํานวน  5  แผนสาขาของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยไดรวบรวมการพัฒนาดานรักษาความสะอาด  การปองกันน้ําทวม  
การระบายน้ํา  และการกําจัดน้ําเสียและการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอมเขามาประสานอยูในแผน
เดียวกัน อยางไรก็ตามผลการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  
ที่ผานมาจะเห็นไดวาการดําเนินการพัฒนาตางๆ  โดยเฉพาะในดานการลงทุน  สวนใหญอยูใน
ระหวางขั้นตอนการศึกษาและมีปญหาในดานการขาดเงินทุนดําเนินการ  และการพัฒนายังไมเห็น
ผลที่เปนรูปธรรมมากนัก ประกอบกับความเจริญเติบโตของเมืองจากภาคเกษตรกรรมมาสู
ภาคอุตสาหกรรม  มีการใชเทคโนโลยีทั้งในดานบริการและอุตสาหกรรม  ซึ่งกอใหเกิดมลภาวะ
แวดลอมที่เปนอันตรายตอมนุษย  เชน  การปลอยนํ้าทิ้งจากบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนมากมิไดผานระบบกําจัดเสียกอนทําใหแมน้ําลําคลองเนาเสีย ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
ควันดํา  ควันขาวจากรถบรรทุก  รถประจําทาง  และรถจักรยานยนต  ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ
และเสียง  ในสวนของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะของเสียที่เปนอันตราย  เชน  สารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ  
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย  และขยะติดเชื้อมีแนวโนมของความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกขณะ  
เน่ืองจากมาตรการในการแยกไปกําจัดตางหากจากขยะธรรมดายังไมรัดกุม  อาจกอใหเกิดปญหาตอ
สุขภาพและอนามัยของประชาชน 
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 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่  4  จึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
เปนอันดับแรก  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาไวรวม  5  ประการคือ  ดานการพัฒนาสภาวะ
แวดลอม   ดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา   ดานการกําจัดน้ําเสีย    ดานการจัดการขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียที่เปนอันตราย ดานการปองกันแกไขมลพิษอากาศและเสียงซึ่งแนวทาง
การพัฒนาในแตละดานนั้นจะพิจารณาจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบและชัดเจนอยาง
เพียงพอที่จะทําใหการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมของ กทม. ดําเนินไปอยางสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  7  (พ.ศ.2535 - 2539) 
2.  สภาพปญหา 
 ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาสิ่งแวดลอมในดานตางๆ  ทามกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ปญหาของมลพิษและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมก็ทวีความ
รุนแรงขึ้นดวยตามลําดับ  การจัดการดานสิ่งแวดลอมดูจะเปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมได  โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งมีแนวโนมการพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น  ฉะนั้นปญหาสิ่งแวดลอมอัน
ไดแก  ขยะ  น้ําทวม  น้ําเสีย  มลพิษ  อากาศและเสียงที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงไมอาจ
หลีกเลี่ยงได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต กทม. ซึ่งเปนศูนยรวมของประเทศ  ทั้งในทางการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม  มีความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสูง  ทําใหเปนสาเหตุของการอพยพ
และหลั่งไหลของประชากรเขามาอยูอาศัยเพ่ือประกอบกิจกรรมมากขึ้น    กทม. จึงประสบกับปญหา
ดานสิ่งแวดลอมดังกลาวมากกวาภูมิภาคอ่ืนๆ  ของประเทศ  ปญหาที่เห็นไดชัดเจน  เชน  ปญหา
น้ําเสียที่ทําลายคุณภาพของแหลงน้ําธรรมชาติใหเลวลง  ทั้งน้ีเพราะมีการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บานเรือน  โรงแรม  รานคา  รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยไมผานการบําบัดน้ําเสีย  หรือปญหา
ขยะมูลฝอยที่ เก็บไมหมดและปญหาการกําจัดไมถูกหลักวิธี รวมทั้งปญหาขยะติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ปะปนมากับขยะของชุมชนทําใหเกิดการแพรเชื้อโรค ปญหาจราจร
ติดขัดก็เปนสาเหตุกอใหเกิดอากาศเสียที่มาจากทอไอเสีย  เพราะไมสามารถกระจายตามธรรมชาติ
ไดจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนใน กทม. 
 จากสถานการณดานสิ่งแวดลอมที่กลาวมาขางตน  จําเปนจะตองมีการวางแผนปองกัน
และแกไขเพื่อลดความรุนแรงของปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้น  ซึ่งขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอม  อัน
ไดแก  มลภาวะทางน้ํา  อากาศ  เสียง  มูลฝอย  สารพิษ  จะเปนขอมูลสําคัญที่จะชี้ถึงปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตางๆ  ตลอดจนความตองการในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในลักษณะตางๆ   
ดังน้ัน  กทม. จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในระยะ  5  ป ขางหนาไวอยางตอเน่ือง
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  4  (พ.ศ.  2535 - 2539)  โดยพิจารณาจากสภาพปญหา
หลักของแตละดานที่ปรากฏในปจจุบันดังนี้ 
 2.1  ปญหาดานสภาวะแวดลอม 
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  2.1.1 สภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนเขตเมือง  ขาดความรมร่ืน  มีการตัดตนไมเพ่ือนํา
ที่ดินไปใชประโยชนอยางอ่ืน  เชน  กอสรางอาคารสถานที่  โดยไมมีการปลูกตนไมทดแทน  รวมทั้ง
การพัฒนาที่ดินในเขตชานเมืองเปนเหตุใหพ้ืนที่สีเขียวลดนอยลง 
      2.1.2  มีการนําที่ดินที่เหมาะแกการเกษตรไปใชในกิจการอื่นๆ  เชน  สรางที่อยูอาศัย   
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  ตลอดจนการขุดตักหนาดินในพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อนําไปถมที่  ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาการสูญเสียที่ดินที่เหมาะแกการเพาะปลูกและเกิดการพังทลายของพื้นที่ใกลเคียง 
                 2.1.3 คลองและลํารางสาธารณะ  สกปรก  และตื้นเขิน  ไมสามารถใชสาธารณะ
ประโยชนไดและขาดความสวยงามบางแหงมีการถมลํารางสาธารณะ  เพ่ือทําถนนหรือปลูกสราง
อาคารกอใหเกิดภาวะน้ําทวมขังในพื้นที่ขางเคียง 
      2.1.4  ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ปญหาหาบเรแผงลอย  ปญหา
การประกอบการนอกอาคารหรือที่สาธารณะ  เชน  การวางสินคาบนทางเทาและถนนสาธารณะ  
ปญหาจากการกอสราง  อันเกิดจากกองวัสดุกอสรางไมเปนระเบียบหรืออันตรายจากเศษวัสดุรวง
หลนจากการกอสรางหรือร้ือถอนอาคาร  ปญหาความไมเปนระเบียบของแผนปายโฆษณา 
      2.1.5  การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขาดการประสานงานที่ดี  และยังไมเปนเอกภาพ
เดียวกัน  เน่ืองจากงานที่เกี่ยวของกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในความรับผิดชอบของหลาย
หนวยงาน  เชน  สํานักรักษาความสะอาด  สํานักการระบายน้ํา  และสํานักอนามัย 

2.2  ปญหาดานน้ําทวมและการระบายน้ํา 
 กรุงเทพมหานครตั้งอยูบนลุมสองฝงของแมน้ําเจาพระยา  ลุมนํ้าเจาพระยาประกอบดวย
แมน้ําสายหลักสําคัญ  4  สาย  ปง  วัง  ยม  และนาน  ซึ่งทั้ง  4  สายนี้จะมารวมกันที่จังหวัด
นครสวรรค  นอกจากนี้แมน้ําปาสักซึ่งเปนแมน้ําที่ไหลมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไหลมารวม
กับลุมนํ้าเจาพระยาที่จังหวัดอยุธยา  ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาและไหลผาน กทม.  เกิด
จากฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่รับนํ้า  177,000  ตารางกิโลเมตร  สภาพที่ตั้งของ กทม. เปนที่ราบลุม
โดยมีระดับพ้ืนดินโดยเฉลี่ยจะสูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ  1 - 2  เมตร  ลักษณะของ
ดินเปนดินเหนียวและดินตะกอนละเอียด  ซึ่งมีคุณสมบัติในการอุมนํ้าทําใหน้ําซึมผานไดยาก ปญหา
น้ําทวมในเขต กทม. มีความรุนแรงมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา  เชน  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประเมินความเสียหายจากสภาวะน้ําทวมป  
พ.ศ.  2518  เฉพาะ  กทม. โดยตรงเปนจํานวนมูลคาความเสียหายกวา  1,000  ลานบาท  และจาก
การประเมินคาความเสียหายโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ในกรณีน้ําทวม พ.ศ. 2526 มีมูลคาสูงถึง 
6,600  ลานบาท 
 สาเหตุของปญหาน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร  เกิดขึ้นจากปรากฏการณทางธรรมชาติและ
จากการกระทําของมนุษยเปนหลัก  นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานครคือ 
  2.2.1  การใชประโยชนที่ดินอยางไมถูกตองและเหมาะสม  เชน  ใชพ้ืนที่ลุมต่ําซึ่งควร
สงวนไวเพ่ือเก็บกักน้ําฝน  กลับถูกถมสูงขึ้นเพ่ือนําไปใชประโยชนในการปลูกสราง  และการรุกล้ําคู
คลองสาธารณะกีดขวางทางระบายน้ํา  ทําใหเกิดปญหา 
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  2.2.2  โครงการในแผนการลงทุนเพ่ือปองกันน้ําทวมหลายโครงการ  ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  (พ.ศ.  2530 - 2534)  ยังไมสามารถดําเนินการไดครบตามเปาหมาย  
อีกทั้งโครงการแผนรวมปองกันน้ําทวม กทม. และปริมณฑล  ซึ่งจะกําหนดภาพรวมของลุมแมน้ํา
เจาพระยา  การขึ้นลงของน้ําทะเล  สภาพพื้นที่  ยังมิไดมีการพิจารณาดําเนินการในขั้นออกแบบ
และกอสราง  การปองกันนํ้าทวมแบบถาวรยังคงเปนปญหาที่ยังไมไดรับการแกไข 
  2.2.3  การพัฒนาทางเทคโนโลยีของระบบบริหารและควบคุมการปองกันน้ําทวมที่เริ่ม
แลวยังไมเพียงพอและยังไมครอบคลุมพ้ืนที่ 
  2.2.4  การบริหารพื้นที่น้ําทวม  ซึ่งเปนวิธีการปองกันหรือบรรเทาปญหาน้ําทวมที่มิใช
การกอสราง   ยังไมไดรับความรวมมือเต็มที่จากหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจและยังมีขอบเขต
จํากัดในดานการขยายมาตรการไมครอบคลุมถึงภาคเอกชน 
  2.2.5  การขุดและถมดินโดยไมมีการควบคุมที่ ดีพอ  นอกจากมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในดานการพังทลายของดินแลว  หากมีการสูบนํ้าจากบอที่ขุดปลอยลงสูแหลงนํ้า
สาธารณะก็อาจทําใหเกิดการแพรกระจายของตะกอนขุนขนลงสูแหลงนํ้าสาธารณะทําใหทางระบาย
น้ําตื้นเขินได 
  2.2.6  ภัยธรรมชาติกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน น้ําทวมยังไมมีการเตรียมการปองกัน
ที่ดีอยางเพียงพอ 
  2.2.7 การสูบนํ้าบาดาลมากเกินไป  ทําใหเกิดแผนดินทรุดใน กทม.  เปนเหตุใหระบบ
ปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําที่ลงทุนไปแลวและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความลมเหลวหรือลด
ประสิทธิภาพไดตราบที่อัตราการทรุดตัวยังไมมีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลอลงไดอยางเพียงพอ 

2.3  ปญหาดานน้ําเสีย 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วใน กทม. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลายดาน  รวมทั้งการขยายตัวทางกิจกรรมประเภทตาง ๆ  ทั้งธุรกิจเชิงพาณิชย  อุตสาหกรรมและ
การบริการ  ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็วจนทําให
มลภาวะที่ระบายสูสิ่งแวดลอมสะสมเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเกิดสมดุลที่ธรรมชาติจะรองรับ  ปญหา
มลพิษตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ํา  ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอยางเห็นไดชัด 
 จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  พบวาปจจุบันคูคลอง
สายตางๆ  ในเขต  กทม. กลายสภาพเปนแหลงรับนํ้าเสียที่ไมผานการบําบัดหรือบําบัดไมสมบูรณ
จากชุมชนและโรงงานตางๆ  น้ําคลองใน  กทม. โดยเฉพาะเขตชั้นใน  ฤดูแลงอยูในสภาพขาด
ออกซิเจนอยางรุนแรงและคาความสกปรกในรูปบีโอดีก็สูงพอกับนํ้าโสโครกในบอเกรอะจากสวมตาม
บานเรือน  สิ่งสกปรกที่ปนในน้ําทั้งจากชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรม  การเกษตรกรรม  ปศุสัตว  
และขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  อันประกอบดวยอินทรียสารและอนินทรียสารตาง  ๆ  จํานวนมาก  ถูก
ระบายสูลําคลองแลวผานลงสูแมน้ําเจาพระยาในที่สุดโดยมีคลองพระโขนง  คลองผดุงกรุงเกษม   
คลองสามเสน  คลองบางซื่อ  และคลองบางกอกใหญ  เปนคลองที่ระบายความสกปรกลงสูแมน้ํา
เจาพระยามากที่สุดตามสําคัญ 
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 คุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาตอนลางชวงที่ไหลผาน กทม.  อยูในภาวะคุณภาพต่ํา 
กลาวคือปริมาณออกซิเจนน้ําต่ํากวาระดับมาตรฐานที่กําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
(ไมนอยกวา  2  มก./ลิตร)  จุดวิกฤต  ไดแก  ชวงสะพานพุทธยอดฟาถึงทาเรือคลองเตยซึ่งพบวา
แทบไมมีออกซิเจนในน้ํา 

ความสกปรกทางอินทรียที่ถูกปลอยลงแมน้ําเจาพระยาตอนลาง  มาจากชุมชนถึงรอยละ  
73.2  โดยมีบานเรือนและภัตตาคารเปนตนเหตุหลักถึงรอยละ  90  และแมวาภาคอุตสาหกรรมมี
สวนในความสกปรกเพียงรอยละ  26.8  แตปญหาสําคัญอยูที่คุณลักษณะเดนของความสกปรกทาง 
อนินทรียและสารอันตราย  (Hazardous  Waste)  จากภาคอุตสาหกรรม  เชน โลหะหนัก  ตัวทํา
ละลาย  และสารเคมี  ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต  จากการประเมินของ  Engineering  Science  
พบวาภาคอุตสาหกรรมเปนตนเหตุของการเกิดสารอันตรายถึงรอยละ  85.5  ขณะที่ชุมชนมีสวน
เพียงรอยละ  0.6  นอกจากนั้นขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก็เปนอีกสาเหตุที่ทําใหแมน้ําเจาพระยาและ
คูคลองตาง  ๆ  เนา  ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้นวันละ  6,200  ตัน ในขณะที่การเก็บขน
มูลฝอยทําไดสูงสุด  5,400  ตัน/วัน  ทําใหมีขยะตกคางตามตรอก  ซอย  แมน้ําลําคลอง  มูลฝอย
สวนที่ตกคางโดยเฉพาะตามแหลงน้ําตาง  ๆ  ผนวกน้ําเสียจากกองขยะ  (Leachate)  ซึ่งมีความ
สกปรกกวาน้ําทิ้งชุมชนถึง  30  เทา  จึงเปนตัวการสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหปริมาณออกซิเจนในแมน้ํา
ลําคลองในเขตกรุงเทพมหานครลดลงอยางมาก  อยางไรก็ตามก็สามารถสรุปปญหาน้ําเสียในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งเกิดขึ้นอยูในปจจุบันได  5  ประการคือ 
  2.3.1  มีการระบายของเสียออกจากอาคาร  บานเรือน  กิจการรานคา  สถานบริการ  
และกิจกรรมตาง  ๆ  โดยไมมีมาตรการปองกันและแกไขที่รัดกุมเพียงพอ  โดยเฉพาะการระบายน้ํา
ที่ใชแลวลงสูแมน้ํา  ลําคลอง  โดยไมมีการบําบัดหรือบําบัดไมดีพอ  ทําใหน้ําในบางแหงโดยเฉพาะ
ในลุมแมน้ําเจาพระยาเริ่มมีคุณภาพไมเหมาะสมเพื่อการอุปโภคบริโภคและหากไมไดรับการแกไขมี
แนวโนมจะเนาเสีย 
     2 .3.2 การจัดสรางระบบบําบัดน้ํ า เสียรวมเพื่ อแกไขปญหาตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3  (พ.ศ.  2530 - 2534)  ยังไมสามารถกอสรางไดตามเปาหมาย 
เน่ืองจากตองใชเงินทุนสูงประมาณ  3,000 - 4,000  บาท  ตอหัวประชากร  และมีปญหาเรื่องการ
จัดหาที่ดินสําหรับกอสรางระบบบําบัด 
     2.3.3  การจัดการน้ําเสีย  จะตองเนนและใหความสําคัญกับการปองกันนํ้าเสียจาก
ชุมชนกองขยะ  และอุตสาหกรรม  ฯลฯ   
     2.3.4  การกําจัดน้ําเสีย  เนนในเรื่องของการลงทุน  ขาดการแกไขโดยวิธีการรณรงค
ใหประชาชนและเอกชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
     2.3.5  การแกไขปญหาน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอย  ยังมีประสิทธิภาพไมดีพอ 
 2.4  ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของเสียที่เปนอันตราย 

กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  1,568.7  ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรทั้งสิ้น  5.54  
ลานคน  (สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย,  2533)  การเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ผนวกกับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็วในขณะที่พ้ืนที่มีจํากัด
สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม  เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดใน กทม.  
นับวันจะเพ่ิมจํานวนขึ้นทําใหเกิดปญหาในการจัดการ คือ  ปจจุบัน กทม. สามารถเก็บขนมูลฝอยได
สูงถึง  4,400  ตัน/วัน  ในขณะที่งบประมาณในการจัดการมูลฝอยมีจํานวนจํากัด  ทําใหการเก็บขน
มูลฝอยไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่  มูลฝอยสวนที่เหลือจึงถูกทิ้งตกคางอยูตามถนน  แมน้ํา ลํา
คลอง   สถานที่สาธารณะตางๆ  หรือมีบางสวนที่ประชาชนจะดําเนินการกําจัดเอง 

นอกจากนั้น กทม. มีรถยนตเก็บขนมูลฝอยรวมทั้งสิ้นประมาณ  737  คัน  (พ.ศ. 2531)  
แตสามารถออกปฏิบัติงานไดเพียงรอยละ 85 เน่ืองจากรถยนตเก็บขนมูลฝอยสวนใหญก็ใชงานหนัก  
ทําใหมีสภาพทรุดโทรมและตองเขารับการซอมแซมเปนประจํา นอกจากนี้สถานที่กําจัดมูลฝอยแต
และแหงก็ตั้งอยูไกลจากเขตชั้นใน  คือ  มีระยะทางขนสงเฉลี่ย  25 - 45  กิโลเมตร  ประกอบกับ
ปญหาการจราจรติดขัดทําใหตองใชเวลาในการขนสงนานถึง  1.5 - 2  ชั่วโมงตอเที่ยว  ทําใหไม
สามารถเก็บขนมูลฝอยไดมากเที่ยว  ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดมูลฝอยตกคางเก็บขนไดไมหมด 

มูลฝอยที่ กทม. ขนไปกําจัดสวนใหญจะถูกกองในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยของ  กทม.  
ซึ่งมีอยู  3  แหง  ไดแก  ที่ออนนุช  ที่หนองแขมและที่รามอินทรา  มูลฝอยเพียงบางสวนจะถูกหมัก
ทําปุย  ซึ่งมีอยู  4  โรง  ที่รามอินทราและหนองแขม  อยางละ  3  โรง  หรือสงเขาเตาเผาขยะ  
โรงงานกําจัดมูลฝอยแบบหมักของ กทม. ทั้ง  4  แหง  มีประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยลดลง  
เน่ืองจากมีอายุการใชงานมานานเกินกวา  10  ปแลว  สวนมูลฝอยที่ขนมากําจัดมีปริมาณสูงขึ้น
จนถึง  5,400  ตัน/วัน  จึงมีมูลฝอยทิ้งไวใหยอยสลายตามธรรมชาติที่โรงงานกําจัดมูลฝอยมากกวา  
3,000  ตัน/วัน  ซึ่งเปนเหตุใหบริเวณภายในสถานที่กําจัดมีสภาพแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณะและยัง
เกิดปญหาผลกระทบตอพ้ืนที่บริเวณใกลเคียงในเรื่องของกลิ่น  แมลงวัน  น้ําเสียจากกองมูลฝอย
และอ่ืนๆ  ดังกรณีรองเรียนจากประชาชนอยูเสมอ 
 นอกจากนี้สถานที่กําจัดมูลฝอยทั้ง  3  แหงไดถูกใชในการกองมูลฝอยจนมีสภาพใกลเต็ม
และไมสามารถรองรับมูลฝอยไดอีก  จากที่กลาวมาแลวขางตน อาจสรุปปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครไดเปน  4  ประการคือ 
  2.4.1  การเก็บขยะมูลฝอย  ยังไมสามารถเก็บไดหมด  ปญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ปะปนมากับขยะมูลฝอยชุมชนทําใหมีการเผยแพรของเชื้อโรค 
  2.4.2  การกําจัดและทําลายขยะมูลฝอย  ไมสามารถรับปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนในแต
ละวันไดหมด  ตองกําจัดโดยการกองทิ้งใหสลายตัวตามธรรมชาติในบริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอย  
อันเปนสาเหตุปญหาสิ่งแวดลอมดานอ่ืน  ๆ  เชน  กลิ่น  น้ําเสีย  และการแพรเชื้อโรค  การทําลาย
ขยะมูลฝอยติดเชื้อโรคจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล  ยังไมมีการเผาอุณหภูมิสูงตามหลัก
วิชาการ 
  2.4.3  ไมสามารถจัดหาที่ดินเพ่ือใชเปนสถานที่กําจัดและทําลายมูลฝอย  เพราะราคา
ของเอกชนที่เสนอขายสูงกวาการประเมินของทางราชการมาก 



 164

  2.4.4  ในการกําจัดและทําลายมูลฝอยตองใชเงินลงทุนสูง  ลําพังงบประมาณของ
แหลงเงินทุนกรุงเทพมหานครแตเพียงแหงเดียวไมสามารถดําเนินการใหครบถวนทุกระบบ 
 นอกจากปญหาทั้ง  4  ประการนี้แลว  กรุงเทพมหานครยังประสบปญหาในดานขยะจาก
ชุมชนและอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวของสรุปไดอีก  3  ประการคือ 
  2.4.5 ปญหาของเสียอันตรายที่ปะปนกับขยะจากชุมชนยังไมมีการแยกทิ้ง  ไมมีการ
เก็บขนและทําลายอยางถูกวิธี ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
  2.4.6  การแกไขปญหาน้ําเสียจากองขยะมูลฝอยยังมีประสิทธิภาพไมดีพอ 
  2.4.7 การกักเก็บสิ่งปฏิกูลตามอาคารบานเรือน  ที่พักอาศัยรวมทั้งสถานที่ตาง  ๆ  
และการขนถายสิ่งปฏิกูลยังไมเอ้ืออํานวยใหสามารถบริการไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง 
2.5  ปญหาดานมลพิษ  อากาศและเสียง 

มลพิษทางอากาศและเสียงที่เปนปญหาอยูในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล   
สวนใหญจะเกิดจากภาคการขนสงและการคมนาคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่ที่มีประชากร
หนาแนนโดยภาคอุตสาหกรรมเปนสาเหตุของปญหารองลงมา  จากสถิติในป  2533  จํานวน
ยานพาหนะที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น 1,894  ลานคัน  โดยแบงเปน 
มอเตอรไซด  822,000  คัน  และรถยนต  972,000  คัน  และภายในป  2539  จํานวนยานพาหนะ
จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงถึง  2.44  ลานคัน  ปญหาของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากภาคการขนสง
และคมนาคมจะเห็นชัดยิ่งขึ้นเม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงในภาคเศรษฐกิจใน กทม.
และจังหวัดปริมณฑล  จากการวิเคราะหขอมูลมลพิษทางอากาศ  7  ประเภทที่เกิดจากการใช
พลังงานเชื้อเพลิงในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ  พบวาการคมนาคมและการขนสง  ปลอยมลพิษ  5  
ประเภทสูงสุดไดแก  ออกไซดของไนโตรเจน  คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด สารตะกั่ว  
และสารไฮโดรคารบอน  สวนการอุตสาหกรรมปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด  และฝุนละอองมาก
ที่สุด  ซึ่งจะเห็นไดวาปญหามลพิษทางอากาศนั้นเกิดจากภาคคมนาคมและการขนสงเปนสวนใหญ  
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย,  2534) 
 ในดานคุณภาพอากาศนั้น  จากการตรวจคุณภาพอากาศโดยสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  ในป  2532  ปริมาณกาซพิษในบรรยากาศที่ตรวจพบและมีความสําคัญตอ
สุขภาพอนามัยซ่ึงมีแนวโนมที่สูงขึ้น  ไดแก  กาซคารบอนมอนอกไซด  ฝุนละออง และสารตะกั่ว  
กาซคารบอนมอนอกไซดที่ตรวจวัดไดระดับสูงสุดอยูที่รอยละ 63     ของมาตรฐานสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงขาติกําหนดไวและมีแนวโนมที่สูงขึ้นจากปที่ผานมา  อยางไรก็ตาม
ปญหามลพิษอากาศและเสียงที่สําคัญในปจจุบันสรุปไดดังนี้ 
              2.5.1 คุณภาพอากาศและเสียงในเขตกรุงเทพมหานครมีสภาพเลวลง  เนื่องจากมีควัน
ดํา  ควันขาว  กาซพิษ  ฝุนละออง  ฯลฯ  และเสียงดังจากทอไอเสียยานพาหนะ  โรงงาน
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อุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆ  ปะปนอยูในบรรยากาศมากเกินกวามาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งมี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
      2.5.2  ขาดการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาดําเนินการในเรื่องคุณภาพ
อากาศและเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร  ทําใหเกิดการทํางานซ้ําซอนและไมเปนเอกภาพเดียวกัน 
       2.5.3  ประชาชนและเจาของกิจการผูกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศและเสียง  ยัง
ขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 
3.  บอกวัตถุประสงค 
 แผนสาขาสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  4  
มีวัตถุประสงคหลัก  ดังตอไปน้ีคือ 
 3.1  เพ่ือเสริมสรางและรักษาคุณภาพสภาวะแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
 3.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม   โดยการลดปริมาณและควบคุมมลภาวะทางน้ํา
ตลอดจนมลพิษทางอากาศและเสียงใหเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง 
 3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ กทม. ใหมี
ความสมบูรณครบถวน  เชน  ระบบการการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา  การจัดเก็บและกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การกําจัดน้ําเสีย  ฯลฯ 
4.  นโยบาย 
 ใหประชาชนและองคกรของรัฐรวมมือกันเสริมสรางและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
กรุงเทพมหานครใหอยูในสภาพที่ดีโดยจะแกไขปญหาความเนาเสียของแหลงนํ้าอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนปรับปรุงระบบปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําทั้งพ้ืนที่เขตชั้นนอกและ
เขตช้ันในใหสมบูรณ  รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลให
ทั่วถึงและถูกสุขลักษณะและปองกันแกไขปญหามลพิษอากาศและเสียง  ประการสําคัญจะสนับสนุน
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาขางตนตามความเหมาะสม 
5.  เปาหมาย 
 เปาหมายการดําเนินการของแผนสาขาสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  4  (2535 - 2539)  กําหนดรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้คือ 
 5.1  แผนงานพัฒนาสภาวะแวดลอม  
  5.1.1  รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองโดยจัดระเบียบหาบเร  
 แผงลอย 
      5.1.2  พัฒนาฟนฟูสภาพคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
      5.1.3  สงเสริมการปลูกตนไมยืนตน  ไมดอกและไมประดับ 
      5.1.4  สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป 
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      5.1.5  ดําเนินการใหมีการออกกฎหมายควบคุมการขุดดินและถมดิน  และกฎหมาย
อ่ืนๆ  เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
      5.1.6  อบรมเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจในการใชปุยและสารเคมีอยางถูกตอง 
      5.1.7  กอสรางสวนสาธารณะเพิ่มเติม 
      5.1.8  ปองกันคลื่นกัดเซาะชายฝงทะเล 

5.2  แผนงานปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา 
      5.2.1 กอสรางระบบปองกันนํ้าทวมและปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่ฝง
ตะวันตกและกอสรางเพ่ิมเติมในพื้นที่ฝงตะวันออกใหครบถวนจากที่ดําเนินการไวบางแลว  ใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  3 
      5.2.2  กอสรางปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพระบบปองกันนํ้าทวมและระบายน้ําเขต
พ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครใหสามารถระบายน้ําในกรณีฝนตกหนักในถนนสายสําคัญๆ  ได
ภายใน  1 - 2  ชั่วโมง 
      5.2.3 ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนตามแผนรวมการปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และขยายประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรของศูนยปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร  
และติดตั้งอุปกรณตรวจวัดระดับนํ้าและฝนใหครอบคลุมพ้ืนที่ฝงธนบุรี 
      5.2.4  จัดหาพื้นที่ลุม  บึง  สระ  สําหรับใชเก็บกักน้ําชั่วคราวกอนระบายลงสูแหลงนํ้า 
 5.3  แผนงานการกําจัดน้ําเสีย 
      5.3.1  กอสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียเพ่ิมขึ้นซึ่งลงทุนโดยกรุงเทพมหานคร  รัฐบาล 
และภาคเอกชน 
      5.3.2  ปรับปรุงกอสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียที่รับโอนจากการเคหะแหงชาติ 
      5.3.3  ควบคุมตรวจสอบการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานสถานประกอบการและสถาน
บริการตางๆ  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และสงเสริมใหสถานประกอบการตางๆ  ที่มีน้ําทิ้ง
ดําเนินการบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานกอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ 

5.4  แผนงานจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และของเสียที่เปนอันตราย 
    5.4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหทั่วถึง  โดยการ
กอสรางสถานีขนถายมูลฝอย  จัดตั้งสถานีขนถายสิ่งปฏิกูล (ยอย)  จัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอย  รถขน
ถายและบรรทุกสิ่งปฏิกูล 
      5.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ  โดยจัดหาพื้นที่ในเขต
ชั้นนอกเพื่อฝงกลบมูลฝอยและจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยไปฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ 
      5.4.3 นําเทคโนโลยีการกําจัดมูลฝอยที่เหมาะสมมาใชในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ของเสียที่เปนอันตรายโดยการจัดซื้อเครื่องจักรและอาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
      5.4.4  กอสรางโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น 
 5.5  แผนงานปองกันแกไขมลพิษอากาศและเสียง 
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  5.5.1  ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงในจุดที่มีการจราจรหนาแนน 
      5.5.2  ควบคุมแหลงกําเนิดภาวะมลพิษทางอากาศและเสียงมิใหปลอยมลพิษทาง
อากาศหรือกอเสียงรบกวนเกินมาตรฐานที่กําหนด  จากแหลงกําเนิดภาคอุตสาหกรรมและแหลง
มลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ 
      5.5.3  จัดใหมีศูนยประสานการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และรณรงคประชาสัมพันธ
สงเสริมใหประชาชนมีความรู  ตระหนักและใหความรวมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดย
การเผยแพรความรูทางสื่อมวลชนทุกแขนง  จัดทําเอกสารเผยแพร  รวมทั้งสื่อตางๆ  จัดนิทรรศการ  
ฝกอบรมหรือสัมมนากลุมเปาหมายตาง  ๆ 
  5.5.4  พัฒนามาตรการทางดานกฎหมายใหกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการ
ควบคุมแหลมลพิษและเสียงอีกทึกในเขตกรุงเทพมหานคร 
6.  โครงสรางของแผนสาขา 
 แผนสาขาสิ่งแวดลอมประกอบดวยแผนงาน  5  แผนงานคือ 
 6.1  แผนงานพัฒนาสภาวะแวดลอม 
 6.2  แผนงานปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา 
 6.3  แผนงานกําจัดน้ําเสีย 
 6.4  แผนงานจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียที่เปนอันตราย 
 6.5  แผนงานปองกันแกไขมลพิษอากาศและเสียง  
 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
1. สภาพปญหา 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาสิ่งแวดลอมในดานตางๆ   ทามกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว  ปญหาของมลพิษและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมไดทวีความ
รุนแรงมากขึ้นตามลําดับเน่ืองจากมีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น  และมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  จึงมีปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมและธุรกิจตาง ๆ  ระบาย
ของเสียออกทิ้ง  โดยเฉพาะในเขต กทม. ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม
ของประเทศ  มีความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสูง  ประชากรเขามาอยูอาศัยและประกอบ
กิจกรรมมากขึ้น  ปจจุบัน กทม. มีประชากรอยูอาศัยประมาณ  7.9  ลานคน  (สถิติสํานักงานกลาง
ทะเบียนราษฎร  2538)  ถึงแมอัตราการเพิ่มของประชากร  กทม. เองตั้งแต พ.ศ. 2533  เปนตนมา  
จะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ํากวารอยละ  3  แตการอพยพของประชาขนจากตางจังหวัดเขาสู  กทม. ยังมี
อัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  โดยในชวงสองทศวรรษที่ผานมา  (พ.ศ. 2513 - 2533)  มีคนยาย
ถิ่นเขาสู  กทม. เพิ่มขึ้นมากกวา 90,000  คนตอป  ทําใหความตองการที่อยูอาศัยเพ่ิมขึ้นดวย  โดย
ในชวง พ.ศ.  2534 - 2536  ธุรกิจการกอสรางขยายตัวถึงรอยละ 93  และใน พ.ศ. 2537  มีผูขอ
ปลูกสรางอาคารคิดเปนพ้ืนที่ถึง  145  ลานตารางเมตรตอป  จากการที่ กทม. มีการขยายตัวของ
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เมืองอยางรวดเร็วและมีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน  จึงทําให กทม.ประสบปญหาดาน
สิ่งแวดลอมเน่ืองจากของเสีย  ขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลมากกวาภูมิภาคอื่นของประเทศ  ปญหาที่
สําคัญและเห็นไดชัดเจน  เชน 
 -  น้ําเสีย  เนื่องจากมีการระบายน้ําเสียจากแหลงตาง  ๆ  ลงสูคลองและแมน้ําเจาพระยา
โดยไมผานการบําบัดหรือบําบัดไดไมสมบูรณ  ขอบัญญัติควบคุมอาคารยังขาดการควบคุมนํ้าทิ้ง  
และ กทม. ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม  (Central  Sewerage System)  ที่สมบูรณและถูก
สุขลักษณะ  ทําใหสภาวะน้ําเนาเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานครทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 - ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น  การกําหนดปริมาณขยะตอหัว
ประชากรเพิ่มสูงขึ้น  แมการจัดเก็บจะทําไดทั่วถึงแตการกําจัดมูลฝอยยังมีปญหาในเรื่องการกําจัด
ใหถูกสุขลักษณะทั้งดานเทคนิคและงบประมาณ  และปญหามูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลยังทิ้ง
ปะปนกับมูลฝอยชุมชนทําใหเสี่ยงกับการแพรของเชื้อโรค  นอกจากนั้นของเสียอันตรายยังไมมีการ
จัดการที่เหมาะสม 
 -  คุณภาพอากาศมีสภาพเลวลง  เน่ืองจากมีฝุนละออง  ควันขาว  ควันดํา  และกาซพิษ
จากรถยนต  โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆ  ปะปนอยูในบรรยากาศมากเกินกวามาตรฐาน
กําหนด  ทั้งมีเสียงดังจากการจราจรและพานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต  รถบรรทุก  และ
สถานประกอบการในระดับเกินคามาตรฐาน  และเหตุรําคาญซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  
 -  สภาวะแวดลอมของเมืองเสื่อมโทรม  เนื่องจากมีการกอสรางตาง  ๆ  การตัดตนไมและ
ทําลายพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ  ซึ่งเปนแหลงอากาศบริสุทธิ์โดยไมมีการปลูกทดแทนอยางสมดุล   
ชุมชนเมืองจึงขาดความรมร่ืน  การพัฒนาพ้ืนที่ชานเมืองเปนเหตุใหพ้ืนที่สีเขียวลดลง  พ้ืนที่สีเขียว
ในเมือง  เชน  สวนสาธารณะและสวนหยอมมีนอยมาก  คลองและลํารางสาธารณะถูกถม  ถูกรุกล้ํา  
หรือตื้นเขิน  ทางระบายน้ําธรรมชาติ  ขาดการบํารุงรักษา  ทําใหไมสวยงามและไมสามารถใช
ประโยชนสาธารณะหรือระบายน้ําไดเหมือนเดิม 
 - น้ําทวมขัง  เนื่องจากทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศไดเอ้ืออํานวยใหเกิดภาวะ
น้ําทวม  และปจจุบันลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ชุมชนเมืองขยายตัวอยาง
รวดเร็วโดยยังไมมีการกําหนดผังเมืองเฉพาะที่จะควบคุมการใชที่ดินไดอยางเหมาะสม เปนเหตุใหมี
การใชประโยชนที่ดินอยางไมถูกตอง  เชน  การถมที่เพ่ือปลูกสราง  การรุกล้ําคูคลองสาธารณะ  ทํา
ใหทางไหลของน้ําแคบลง ระบบระบายน้ําที่มีอยูเดิมไมสามารถรองรับอัตราการไหลนองที่เพ่ิมสูงขึ้น
ตามการขยายตัวของเมืองไดทัน  ประกอบกับบริเวณชานเมืองมีปญหาแผนดินทรุด  พ้ืนดินมี
ลักษณะเปนแองกระทะ  อัตราการไหลของน้ําฝนสูงขึ้นแตที่เก็บกักน้ํากลับลดลง  ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําจึงไมเพียงพอ  เม่ือเกิดปญหาน้ําทวมจึงเปนความเสียหายรุนแรงเนื่องจากระดับนํ้าสูง  แม
ทวมขังไมยาวนานก็สามารถกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินและสุขภาพของประชาชนได 
 จากสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมาขางตน  จําเปนจะตองมีการวางแผนแกไข
เพ่ือลดความรุนแรงของปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้น  ดังน้ัน กทม. จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาดาน
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สิ่งแวดลอมในระยะ  5  ปขางหนาไวอยางตอเน่ือง ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่  5  (พ.ศ. 
2540 - 2544)  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาไว  5  ดานคือ  ดานการพัฒนาสภาวะแวดลอม  ดาน
ปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา  ดานการกําจัดน้ําเสีย  ดานการจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของ
เสียที่เปนอันตรายและดานการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศและเสียง  ซึ่งแนวทางการ
พัฒนาในแตละดานนั้นจะพิจารณาจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบและชัดเจนเพียงพอที่จะ
ทําใหการพัฒนาสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
2.  วัตถุประสงค 
 แผนสาขาสิ่งแวดลอม  มีวัตถุประสงคหลักดังตอไปน้ีคือ 
 2.1  เพ่ือเสริมสรางและรักษาคุณภาพสภาวะแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยการลดปริมาณและควบคุมมลพิษดานตางๆ   ให
เปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง 
 2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครให
มีความสมบูรณครบถวน 
3.  เปาหมาย 
 การพัฒนาสิ่งแวดลอมในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  5  (พ.ศ. 2540-2544)  
มีเปาหมายดําเนินการดังน้ี 
 3.1  การพัฒนาสภาวะแวดลอม 
  3.1.1  ปรับปรุงพ้ืนที่วางเปลาสาธารณะ  และที่สาธารณะใหมีศักยภาพเหมาะสมตอ
การพักผอนหยอนใจ 
      3.1.2  กําหนดมาตรการทางผังเมือง  สงเสริมใหเกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในการ
พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน 
      3.1.3  ฟนฟูสภาพคูคลองใหมีศักยภาพเหมาะสมตอการที่จะนํามาใชในการระบายน้ํา  
คมนาคมขนสง และหรือมีสภาพภูมิทัศนที่ดี 
      3.1.4  เผยแพรความรู  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมแกประชาชนทั่วไป  
และนักเรียน  นักศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครใหเกิดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม 
      3.1.5  ควบคุมผูคาในจุดผอนผัน    ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดระเบียบหาบเร
แผงลอยที่กรุงเทพมหานครกําหนด  มิใหมีจํานวนจุดผอนผันและผูคาเพิ่มขึ้น  และมิใหมีการ
ประกอบอาหารบริเวณริมทางเทา 
      3.1.6   ดําเนินการใหมีศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 

3.2  การปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา 
  3.2.1  กอสรางระบบปองกันนํ้าทวมและปรับปรุงระบบระบายน้ําในพื้นที่ฝงพระนคร 
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                 3.2.2  กอสรางระบบปองกันน้ําทวม  และปรับปรุงระบบระบายน้ําในพื้นที่ฝงธนบุรี
และกอสรางแนวปองกันน้ําลนริมฝงแมน้ําเจาพระยา  คลองบางกอกนอย  คลองมหาสวัสดิ์   และ
พ้ืนที่ฝงธนบุรีตอนใต 
      3.2.3  จัดหาและพัฒนาพ้ืนที่ลุมบริเวณชานเมืองไวเปนที่รองรับและเก็บกักน้ํา
ชั่วคราว  เพ่ือรับฝนตกหนักใหทันเวลากอนระบายลงสูคลองและทะเล 
      3.2.4  ศึกษา  สํารวจ  จัดทําแผนหลัก   พรอมทั้งออกแบบรายละเอียดระบบระบาย
น้ํารองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งจัดทําแผนที่และขอมูลระบบระบายน้ําที่มีอยูเดิมและที่
ออกแบบใหม 
      3.2.5  ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารการปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ําของ
กรุงเทพมหานครใหประชาชนทราบอยางตอเน่ือง 
      3.2.6  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร  
แปลงและนําเขาขอมูลโครงขายระบบระบายน้ําสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 3.3  การบําบัดน้ําเสีย 

    3.3.1  ปรับปรุงคุณภาพน้ําคลองโดยระบบน้ําไหลเวียน  และขุดลอกคลองในเขตพื้นที่
ชั้นใน 
      3.3.2  ควบคุมตรวจสอบการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน  สถานประกอบการและสถาน
บริการตางๆ  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสงเสริมใหสถานประกอบการตาง  ๆ  ที่มีน้ําทิ้ง
รวมทั้งอาคารที่สรางใหม  ดําเนินการบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการกอนระบายลงสู
ทอนํ้าสาธารณะ 
      3.3.3  กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียตอเน่ืองจากที่ไดดําเนินการไวแลว ใหรับนํ้าเสียเขา
บําบัดไดเต็มตามขนาด  และกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแหงใหมโดยใหโครงการมีขนาดพอเหมาะ
ไดผลเร็ว    

     3.3.4  ปรับปรุงกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียที่รับมอบโอนจากการเคหะแหงชาติใหรับนํ้า
เสียไดมากขึ้น 
      3.3.5  เผยแพรประชาสัมพันธ  และรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมและมีจิตสํานึกใน
การรักษาสภาวะแวดลอม 
 3.4  การจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และของเสียอันตราย 
  3.4.1  ปรับปรุงการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
  3.4.2  นําระบบการกําจัดมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไมกอมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม  และสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนมาใช 
      3.4.3  รณรงคสรางจิตสํานึกในการทิ้งมูลฝอย 
      3.4.4  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
           3.4.5  ใหมีการกําจัดมูลฝอยที่เก็บขนไดหมดวันตอวัน 
      3.4.6  ปรับปรุงระบบการขนสงสิ่งปฏิกูล 
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      3.4.7  พัฒนาบุคลากรทุกระดับดานการวางแผน  การปรับปรุงงาน  และเทคนิคการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนความรูทางเทคโนโลยีในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      3.4.8  ลดอัตราการผลิตมูลฝอยใหนอยกวา  1  กิโลกรัมตอคนตอวัน 
      3.4.9  ใหมีการแยกมูลฝอยหมุนเวียนมาใชประโยชนไมนอยกวารอยละ  20  ของ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายใน พ.ศ. 2544 
      3.4.10 ขยายการใหบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลขนาดใหญ    ให
ไดรอยละ  100  และสถานพยาบาลขนาดเล็กที่ไมมีเตียงพักคางในเขตกรุงเทพมหานครใหสามารถ
เก็บไดรอยละ 70  ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด 
      3.4.11 ใหมีการแยกมูลฝอยอันตรายจากชุมชนอยางนอยรอยละ  20     ของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายทั้งหมดในพ.ศ. 2544 
      3.4.12 ใหมีการแยกไขมันจากภัตตาคารและสถานีบริการและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยใหสามารถจัดเก็บไดเพ่ิมเปนรอยละ  40  ของปริมาณไขมันที่เกิดขึ้น  และบริการนําไปกําจัด
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
 3.5  การปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือน 
     3.5.1  ควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือนใหเปนไป
ตามมาตรฐาน 
     3.5.2  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหมีความรู  ความสามารถในการตรวจสอบและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงอยางนอยปละ  1  ครั้ง 
     3.5.3  จัดใหมีการอบรม  สัมมนา  และประชาสัมพันธใหความรูความขาใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภคแกเจาของอาคาร  ผูประกอบการ  
และผูควบคุมงานดานการกอสราง 
     3.5.4  จัดใหมีการอบรม สัมมนา และประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายแกเจาหนาที่และผูประกอบกิจกรรมรถบรรทุก  หิน  ดินทราย และอ่ืน  ๆ 
     3.5.5  รณรงคประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน   
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพอากาศ  เสียงและความสั่นสะเทือน 
     3.5.6  จัดใหมีศูนยประสานการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในเขตกรุงเทพมหานคร 
     3.5.7  พัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพอากาศ  และเสียงใหครอบคลุมพ้ืนที่โดยใหมีระบบ
เฝาระวังอยางนอยสํานักงานละ  1  ชุด 
4.  โครงสรางของแผนสาขา 
  แผนสาขาสิ่งแวดลอมประกอบดวยแผนงาน  5  แผนงานดังน้ี 
 4.1  แผนงานพัฒนาสภาวะแวดลอม 
 4.2  แผนงานปองกันนํ้าทวมและการระบายน้ํา 
 4.3  แผนงานกําจัดน้ําเสีย 
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 4.4  แผนงานจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และของเสียอันตราย 
 4.5  แผนงานปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือน 
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ภาคผนวก ข 
 

ประวตัิผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ดร. ชํานาญ  ยุวบูรณ 
_________________ 

 
ประวัติสวนตัว 
เกิดวันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2457 ที่อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
บิดา              นายสง ยุวบูรณ 
มารดา   นางเนา ยุวบูรณ 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2465         จบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนมัธยมวัดมหาธาตุ พระนคร 
พ.ศ. 2471  จบมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนวัดราชาธิวาส จังหวัดพระนคร 
พ.ศ. 2474  จบมัธยมปที่ 8  จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
  และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
พ.ศ. 2476   จบชั้นปที่ 1 แผนกรัฐศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2480  จบการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต  
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง 
พ.ศ. 2488  จบการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง 
พ.ศ. 2494  จบการศึกษาประกาศนียบตัรชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง 

 (DIPLOMED’ ETUDES SUPERRIEURES DE DROIT 
 ADMINISTRATIF)  

  จบการศึกษาปริญญาเอก DOCTEUR EN DROITDEL’ 
 UNIVERSITE  
 เขาศึกษาเปนนักเรียนพิเศษของโรงเรียนขาราชการพลเรือน
 ฝรั่งเศส  ECOLE NATIONALED’ ADMINISTRATION  
 เขารับการอบรม VACATION COURSE ของมหาวิทยาลัย 
 CAMBRIDGE ประเทศอังกฤษ (BOARD OF EXTRAMURAL 
 STUDIES)  

พ.ศ. 2496  จบการศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
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  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ไดรับปริญญาเอก
 ดุษฎีบัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

พ.ศ. 2501  จบการศึกษาตามหลักสูตร จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2477  ปลัดอําเภอคลองตาล (ศรีสําโรง) จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. 2480  ผูตรวจการเทศบาล จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. 2484   นายอําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร 
พ.ศ. 2486  นายอําเภอสัมพันธวงศ จังหวัดพระนคร 
พ.ศ. 2488  หัวหนาแผนกอบรมราษฎร กองการปกครอง กรมมหาดไทย 
พ.ศ. 2490  เลขานุการกรมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2492  ขาหลวงตรวจการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2495         ผูวาราชการจังหวัดนครพนม 
พ.ศ. 2496  หัวหนากองการปกครอง กรมมหาดไทย 
พ.ศ. 2499  รองอธิบดีกรมมหาดไทย     
พ.ศ. 2500 - 2511  อธิบดีกรมมหาดไทย (กรมการปกครอง)                               
พ.ศ. 2501 - 2511  นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2502 - 2511  นายกเทศมนตรีนครธนบุรี 
พ.ศ. 2502 - 2511  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2503 - 2511  นายกสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2509 - 2511  หัวหนาฝายอํานวยการกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. 2509 - 2511  หัวหนาฝายปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการปราบปราม  
   คอมมิวนิสต 
พ.ศ. 2512 - 2513  เอกอัครราชทูตประจําสาธารณรัฐอารเจนตินา 
พ.ศ. 2516   ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     
งานพิเศษที่สําคัญ 
พ.ศ. 2495  เจาหนาที่ตรวจสอบขาวตามระเบียบการชี้แจงขาวของ   

 กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2497  กรรมการควบคุมการขนสง 
พ.ศ. 2498  กรรมการสงเสริมการจัดตั้งสหกรณ 
พ.ศ. 2500            ประธานกรรมการดําเนินงานโรงพิมพสวนทองถิ่นกรมมหาดไทย 
พ.ศ. 2501  นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2502  ประธานคณะกรรมการปรับปรุงความสะอาดและความเปน  
   ระเบียบเรียบรอย  จังหวัดพระนคร 
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พ.ศ. 2503  รองประธานคณะกรรมการอํานวยการอบรมพัฒนาการเจาหนาที่  
                                 ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวนราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ                      
   ระดับอําเภอและจังหวัด  
พ.ศ. 2504  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแหง 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2505  กรรมการกลางจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 5  
พ.ศ. 2506  ที่ปรึกษากองอํานวยการฝกธนะรัชต 
พ.ศ. 2508  หัวหนาฝายอํานวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. 2509  หัวหนาฝายปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการปราบปราม    
  คอมมิวนิสต 
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานในประเทศไทยและไดรับจากตางประเทศ 

 ทุติยจุลจอมเกลา 
    มหาวชิรมงกุฎ 
   มหาปรมาภรณชางเผือก 
   เหรียญราชรุจิทอง 
   มา โย อัล เบริโต ชั้นที่ 1  จากประเทศอารเจนตินา 
   Order of the Orange Nassau ชั้นที่ 2  Grand Officer จาก 
    ประเทศเนเธอรแลนด   
   The Plaque of the Order of Brilliant Star  จากประเทศจีน    
ผลงานเขียน 
   เขียนบทความลงในหนังสือพิมพประจําสัปดาห “ประโคนชัย”  
   30 เร่ือง ระหวาง พ.ศ. 2522 – 2523 โดยใชชื่อและนามสกุลจริง 
   เขียนบทความในหนังสือพิมพเทศาภิบาล   
   เขียนหนังสือเรื่องอํานาจและการกระจายอํานาจทางการ  
   ปกครองของกฎหมายไทย 
อาชีพพิเศษและงานอดิเรก 
 ริเริ่มทําสวนไมดอกและไมใบที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พรอมทั้งมีการแสดง
หมูบานไทย แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของไทย และความเปนอยูอยางยอๆ เพ่ือใหนักทองเที่ยว
ที่มีเวลานอยไดมีโอกาสรูจักชีวิตความเปนอยูของคนไทยตั้งแต พ.ศ. 2505 ตอมาไดสรางสนาม
กอลฟและโรงแรมขึ้นโดยใชความคิดความสามารถของคนไทย และใชเน้ือที่ดินที่เหลืออยูในสวน
ประมาณ 10 ไร ปลูกปาทดลองเปนงานอดิเรกโดยเลือกพันธุไมพ้ืนบานและไมปาปะปนกันไป 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  2 มกราคม 2516 - 22 ตุลาคม 2516 
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นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล 
 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  2 พฤศจิกายน 2516 - 5 มิถุนายน 2517 
 

นายศิริ  สันตะบตุร 
 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  6 มิถุนายน 2517 - 15 มีนาคม 2518 
 

นายสาย  หุตะเจริญ 
 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 29 พฤษภาคม 2518 - 13 สิงหาคม 2518 

 
นายธรรมนูญ  เทียนเงิน 

 
ประวตัิสวนตัว             
เกิดวันที่    28 มิถุนายน 2456  ที่อําเภอวังใหม กรุงเทพมหานคร 
ครอบครัว  สมรสครั้งแรกกับคุณสมพร มีบุตร-ธิดา จํานวน 3 คน 
   สมรสครั้งที่สองกับคุณองอร มีบุตร-ธิดา จํานวน 3 คน 
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ. 2466  จบประถมศึกษาจากโรงเรียนชลราษฎรอํารุง 
พ.ศ. 2471  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวดัเทพศริินทร 
พ.ศ. 2475            จบปริญญาตรีธรรมศาสตรบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2488  ส.ส. จังหวัดชลบุร ี
พ.ศ. 2500  ส.ส. จังหวัดชลบุร ีครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2514  ผูบรรยายวชิาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย 
   บริกแฮมยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2517  เลขาธิการพรรคประชาธิปตย  และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย 
พ.ศ. 2518  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2518 – 2520  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง 
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พ.ศ. 2519                  ไดรับเลือกเปน 1 ใน 4 ที่ปรึกษาฝายการตางประเทศ 
   และมหาดไทย    
พ.ศ. 2519 - 2526   อาจารยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2520 - 2525   อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
พ.ศ. 2526 - 2533          ที่ปรึกษารฐัมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  
   เทคโนโลยีและการพลังงาน   
พ.ศ. 2526 - 2528   รองผูอํานวยการศูนยแหงชาติวศิวกรรมพันธุศาสตรและ 
                                เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร   
พ.ศ. 2528, 2529  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 3 สมัย  
และ  2531                   
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  13 สิงหาคม 2518 - 29 เมษายน 2520 

 
นายชลอ  ธรรมศิริ 

 
ประวตัิสวนตัว 
เกิดวันที่            1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2471 ที่ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม  
  จังหวัดเพชรบุรี 
บิดา                 นายปว ธรรมศิร ิ
มารดา              นางเสริม ธรรมศิริ               
ครอบครัว            สมรสกับคุณประนอม ธรรมศิริ  มีบุตร 3 คน  
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ. 2474             เร่ิมเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดคงคา จังหวัดเพชรบุร ี
พ.ศ. 2486             จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศวิหาร 
พ.ศ. 2494             จบปริญญาตรีธรรมศาสตรบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
พ.ศ. 2498             จบปริญญาโทสาขารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
พ.ศ. 2505   เขารับการฝกอบรมหลักสูตรการประชาสมัพันธ ฝายอํานวยการ  

  รุน 2  จากกรมประชาสัมพันธ    
พ.ศ. 2514  เขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน13 
พ.ศ. 2514            เขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร รุนที่ 31 
                                จากสถาบันบณัฑิตบริหารศาสตร 
ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2493      เร่ิมรับราชการตําแหนงเสมียนพนักงาน สํานักงานสหกรณ  
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  จังหวัดพระนคร   
พ.ศ. 2495            ประจําแผนกกองกลาง กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2599     นายอําเภอที่อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
พ.ศ. 2501   หัวหนาแผนกพัฒนาการสังคม กรมมหาดไทย 
พ.ศ. 2502    หัวหนาสํานักงานประชาสัมพันธและแถลงขาว กรมมหาดไทย  
พ.ศ. 2505            นายอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
พ.ศ. 2507     ผูอํานวยการโรงเรียนนายอําเภอ  กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2510  หัวหนากองฝกอบรม กรมการปกครอง 
พ.ศ. 2512  ผูอํานวยการกองฝกอบรม กรมการปกครอง  

 ทําหนาที่ผูอํานวยการโรงเรยีนนายอําเภอ โรงเรียนปลัดอําเภอ
 และสถาบันฝกอบรมพนักงานเทศบาลของสันนิบาตเทศบาลแหง
 ประเทศไทยที่วิทยาลัยการปกครอง ธัญบุรีดวย 

พ.ศ. 2514         รองอธิบดีกรมการปกครอง และทําหนาที่ 
   อธิการวิทยาลยัการปกครอง  
พ.ศ. 2516  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมัยรัฐบาลของนายสัญญา 

 ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี และพนจากตําแหนงเม่ือรัฐบาล
 ลาออก 

พ.ศ. 2518  ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม  
พ.ศ. 2520             ผูวาราชการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2522             อธิบดีกรมประชาสงเคราะห 
พ.ศ. 2524             ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ. 2525             ปลัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528            ลาออกจากราชการ  
งานพิเศษทีส่ําคัญ 
พ.ศ. 2525  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ชุดที่ 1 
พ.ศ. 2516  สมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
พ.ศ. 2516  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ชุดที่ 2 
พ.ศ. 2507 - 2518  ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนนายอําเภอ โรงเรียนปลัดอําเภอ 
  โรงเรียนนักปกครองระดับสูง  สถาบันฝกอบรมขาราชการสวน

 ทองถิ่น และบริหารงานในวทิยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. 2520 - 2522  ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนการประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย 

 ขณะดํารงตําแหนงอธิบดีกรม ประชาสงเคราะห และเปนวิทยากร
 สาขาวิชาการบริหาร 
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พ.ศ. 2525 - 2529  จัดตั้งศูนยฝกอบรมขาราชการกรุงเทพมหานคร และเปนวิทยากร
 สาขาวิชาการบริหาร            

เหรียญเชิดชเูกียรติและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
พ.ศ. 2507  เหรียญราชการชายแดน 
พ.ศ. 2516  เหรียญพิทักษเสรีชน 
พ.ศ. 2516  เหรียญลูกเสือสดุดี 
พ.ศ. 2519  เหรียญจักรพรรดิมาลา 
พ.ศ. 2520  รัตนาภรณชั้น 3 
พ.ศ. 2521  ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
พ.ศ. 2525  มหาวชิรมงกุฎ 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

   2 พฤษภาคม 2520 - 14 พฤษภาคม 2522  
 

นายเชาวนวศั  สุดลาภา 
 
ประวตัิสวนตัว 
เกิดวันที่            1 มิถุนายน พ.ศ. 2476  ที่อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ครอบครัว          สมรสกับคุณกมลทิพย อดีตนายกเหลากาชาด มีบุตร 3 คน คือ  
  เกรียงยศ พจนศิรินทร และกาจบดินทร 
ประวตัิการศกึษา  
พ.ศ. 2506             จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2499             จบปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2504             จบปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2509            ศึกษาดูงานระบบการศึกษาทองถิ่นที่ประเทศเบลเยี่ยม 
   และอังกฤษ 
พ.ศ. 2513            ศึกษาดูงานการบริหารงานของสํานักที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐ  

       (ดร. คิสซิงเจอร ) และศึกษาดูงานสํานักงานความมั่นคงแหงชาติ 
  สหรัฐอเมริกาและระบบพรรคการเมืองสหรัฐ - อังกฤษ 

ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2496-2500  เสมียนที่สํานกังานเทศบาลกรุงเทพฯ แผนกควบคุมเทศบาล  
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2501                 ปลัดอําเภอตรี อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2504                  ปลัดอําเภอตรี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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             ปลัดอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุร ี
พ.ศ. 2502 - 2508          หัวหนาหนวยปราบปรามพิเศษของจังหวัดสุพรรณบุรี 
         ประจําแผนกสภาจังหวัด กองราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2505           ปลัดอําเภอโท อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
พ.ศ. 2509 - 2513       หัวหนากองการเจาหนาที่ สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2513 - 2516        เลขานุการรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
                             จอมพลประภาส จารุเสถียร 
พ.ศ. 2516 - 2518          หัวหนากองกิจการพลเรอืน กอ.รมน.  
พ.ศ. 2518          เลขานุการคณะกรรมการปรามปรามอาชญากรรม  
พ.ศ. 2518 - 2520        ผูวาราชการจงัหวัดพังงา 
พ.ศ. 2520 - 2522      ผูวาราชการจงัหวัดลพบุร ี
พ.ศ. 2522 - 2524         ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2527         ผูวาราชการจงัหวัดกําแพงเพชร 
พ.ศ. 2528   ผูวาราชการจงัหวัดเพชรบุร ี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
    31 กรกฎาคม 2522 – 16 เมษายน 2524  

 
พลเรือเอกเทียม  มกรานนท 

 
ประวตัิสวนตัว 
เกิดวันที ่  13 มกราคม พ.ศ. 2461  ที่อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
บิดา                           ขุนรักษาธรุกจิ 
มารดา                        นางทิ้ง มกรานนท 
ครอบครัว         สมรสกับคุณพิมพรรณ บริสุทธิ์สวัสดิ์ มีบุตรสาว 2 คน  
   บุตรชาย 1 คน 
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ. 2477  จบมัธยมปที่ 8  จากโรงเรียนสวนกุหลาบ 
พ.ศ. 2483  จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เหลาชางกล และไดรับ

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงดานวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ. 2490  ศึกษาดูงานดานประกอบเรอืบินที่ประเทศอังกฤษ และ

 สหรัฐอเมริกา 
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ประวตัิการทาํงาน 
 เริ่มทํางานในตําแหนงผูชวยหัวหนากองโรงงานกองบินทหารเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
ตอมาเปนอาจารยโรงเรียนนายเรือ หัวหนากองไฟฟา ผูอํานวยการกองโรงงานสถานีนายเรือ 
ทหารเรือสัตหีบตนกล กองบริการฝายบรกิารโรงเรียนนายเรือ รองเจากรมอูทหารเรือ และเจากรมอู
ทหารเรือ เม่ือ พ.ศ. 2514 - 2520 ในยศพลเรือโท ตอมาไดรับพระราชทานเลื่อนยศเปนพลเรือเอก 
ดํารงตําแหนงผูชวยผูบัญชาการทหารเรือจนเกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นไดดํารงตําแหนงเปน
ประธานกรรมการบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด เปนเวลา 2 ป   จึงมารับตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  30 เมษายน 2524 - 1 พฤศจิกายน 2527 

 
ดร. อาษา  เมฆสวรรค 

 
ประวตัิสวนตัว 
เกิดวันที ่         28 มกราคม 2468  ที่อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 
บิดา                นายใส เมฆสวรรค 
มารดา                      นางสมแปน เมฆสวรรค 
ครอบครัว                   สมรสกับคุณสองแสง แสงอุทัย  มีบุตรชาย 1 คน 
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ. 2478         จบประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดตนหัด  
                                     (วัดสวัสดิการามในปจจุบัน) 
พ.ศ. 2487         จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสวรรควิทยา  
  จังหวัดสุโขทยั 
พ.ศ. 2493                จบธรรมศาสตรบัณฑติ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

                         พ.ศ. 2505                   สําเร็จปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา   
   สหรัฐอเมริกา                                                     
ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2492                  เปนเสมียนทีบ่ริษัทซิงเกอรกับบรษิัทพาราวินเซอร 
พ.ศ. 2493                  ทนายความอยูสํานักงานหลวงประเสริฐมนูกิจ   
พ.ศ. 2504 - 2508        รับราชการเปนอาจารยสอนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร  
                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2508                  เปนนายอําเภอเมืองนครปฐม 

 ไดรับการแตงตั้งเปนปลัดและนายกเทศมนตรีจังหวัดเพชรบุร ี
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พ.ศ. 2513   หัวหนากองราชการสวนทองถิ่น กรมการปกครอง 
 รองผูวาราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุร ี

พ.ศ. 2515    ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม 
พ.ศ. 2518        รองอธิบดีกรมการปกครอง 
พ.ศ. 2525                  ผูวาราชการจงัหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. 2527 - 2528        ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

2 พฤศจิกายน 2527 – 14 พฤศจิกายน 2528 

 
พลตรี จําลอง ศรีเมือง 

 
ประวตัิสวนตัว 
เกิดวันที ่               5 กรกฎาคม 2578  ที่กรุงเทพมหานคร 
บิดา    นายฮะเสียว แซโลว มีชื่อไทยวานายสมนึก ชุนรัตน 
มารดา   นางบุญเรือน แซโลว 
ครอบครัว  สมรสกับ พ.ต. หญิง ศิริลักษณ  ศรีเมือง แตไมมีบุตรหรือธิดา 
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ. 2490         จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดสําเหร ธนบุร ี
พ.ศ. 2496  จบชั้นมัธยมศกึษาจากโรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา 
พ.ศ. 2503  จบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารุน 7  โดย

 สอบไดที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 สลับกัน และไดรับการจารึกในโล เกียรติยศ
 ของโรงเรียน 

พ.ศ. 2517   จบปริญญาโททางการบริหารจากบัณฑิตวทิยาลัยทบวงทหารเรือ
 สหรัฐ (U.S Naval Post Graduate School) เมืองมอนเตอเร  

  รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดรับทุนรัฐบาล 
ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2511   ผูบังคับหนวยฝายเสนาธิการ และเปนผูบงัคับชุดรบพิเศษที ่
  สมรภูผาที ประเทศลาว 
พ.ศ. 2513  ผูชวยหัวหนายุทธการ กองพลอาสาสมัครไทย-เวียดนาม 
พ.ศ. 2522         สมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2323          เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท 

 กรรมการและเลขานุการนโยบายขาว  
   กรรมการพัฒนาชนบทแหงชาต ิ
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   กรรมการสรางงานในชนบท 
พ.ศ. 2528         ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่ 1 
พ.ศ. 2531         หัวหนาพรรคพลังธรรม 
พ.ศ. 2533         ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่ 2 
พ.ศ. 2535  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ.  -   รองนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ. 2544  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากระทรวงพัฒนาสงัคมและ 
   ความมั่นคงของมนุษย   
ผลงานที่สรางชื่อเสียง 
   ประธาน “รานทึ่ง” 
   ประธาน “บริษัท เทาทุน จํากัด” 
   ประธานมูลนิธิ พลตรีจําลอง ศรีเมือง 
   ผูอํานวยการโรงเรียนฝกอบรมผูนํา ตําบลพุประดู อําเภอเมือง  

   จังหวัดกาญจนบุรี 
นโยบายในการทํางาน 
 กินนอย ใชนอย ทํางานมาก ถามีเหลือก็จุนเจือสังคม 
รางวลัชวีิต 
พ.ศ. 2529  รางวัลบคุคลแหงป 2529 จากศูนยพัฒนาบุคลิกภาพ 
พ.ศ. 2531  รางวัลนักสิ่งแวดลอมดีเดน ประจําป 2531 จากคณะกรรมการ

 สมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอม สาขารณรงครักษาความสะอาด 
พ.ศ. 2533  รางวัลผูใชภาษาไทยดีเดน ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ ซึ่ง

 มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับคณะกรรมการจัดสัมมนาการใช
 ภาษาไทยทางวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่  2  

พ.ศ. 2534  รางวัลบคุคลแหงเอเชียยอดเยี่ยมอิลกา (ILGA) สาขาการชวยเหลือ    
  ประชาชน จากประเทศเกาหลีใต  
พ.ศ. 2535  รางวัลแม็กไซไซ (MAGSAYSAY) สาขาการใหบริการรัฐ  เปน

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนเดียวของไทยที่ไดรับรางวัลน้ี  
พ.ศ. 2539            รางวัลกิตติคณุสัมพันธ “สังขเงิน” ครั้งที ่11 ประจําป 2539  
   สาขาบริการและการปกครองจากสมาคมนักประชาสัมพันธแหง 
   ประเทศไทย 
ผลงานในการเขียน 
   ทางสามแพรง เลม 1-3 
   ทางสองแพรง 
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   ชีวติจําลอง 
   รวมกันสู 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 สมัยแรก  14 พฤศจิกายน 2528 - 14 พฤศจิกายน 2532 
 สมัยที่สอง  7 มกราคม  2533 – 22 มกราคม 2535 

 
ศาตราจารย รอยเอก กฤษฏา  อรุณวงษ   ณ อยุธยา 

                                                                                        
ประวตัิสวนตัว 
เกิดวันที ่     9 มกราคม พ.ศ. 2475 
บิดา         ม.ล. อรุณ อรุณวงษ ณ อยุธยา  
มารดา   นางจอบแกว อรุณวงษ ณ อยุธยา  
ครอบครัว             สมรสกับนางสุชาดา กรรณสูตร  มีบุตร 3 คน คือ นิพิฐ, กริชชัย  

   และสุดารัตน อรุณวงษ ณ อยุธยา  
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ. 2487  จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 
พ.ศ. 2491         จบชั้นมัธยมศกึษาปที่ 7 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ  

   พ.ศ. 2493             จบ High School Disploma จาก Wilbraham Academy,    
  Massach ประเทศสหรัฐอเมริกา   
พ.ศ. 2498              จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง สาขาสถาปตยกรรมศาสตร 
                                จากมหาวิทยาลัย Massachsetts Institute of technology ( M.I.T) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2499             จบปริญญาโท  สาขาสถาปตยกรรมศาสตรจากมหาวทิยาลัย 

 Massachsetts Institute of technology ( M.I.T)  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2503                   ไดรับทุนรฐับาลฝรั่งเศสไปศึกษาดานสถาปตยกรรมที่ Ecole de  
  Beaus - Arts  และดูงานสถาปตยกรรมเปนเวลา 6 เดือน  
ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2499 – 2500    ทําหนาที่สถาปนิกในสํานักงานของ Professor Lorence B. 

 Anderson’  Head of The Department of Architecture (M.I.T) 
พ.ศ. 2500 – 2503   เขารับราชการในกรมยุทธโยธาทหารบก รับพระราชทาน 

 ยศรอยเอกและเปนนายทหารติดตอของกองทัพบกที่สาํนักงาน 
 Officer in Officer in Charger of Construction  (O.I.C.C.)  ซึ่ง
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 เปนหนวยงานของ JUSMAG ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนั้นมี
 การกอสรางสนามบินในประเทศหลายแหง และรวมออกแบบ
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่สวนสน 

พ.ศ. 2500 - 2503    เปนอาจารยพิเศษ สอนวิชาออกแบบที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร     
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2503 – 2532   เปนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2505 – 2516   เปนเลขานุการประจําคณะ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2506 – 2518  เปนกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 และอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2516    เปนสมาชิกสมัชชาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2516 – 2521  เปนหัวหนาแผนกวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2517 – 2521  เปนคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2518 – 2532  เปนศาสตราจารยดานสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร     

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2519 – 2520  เปนสมาชิกสภาปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2520 – 2522  เปนกรรมการในคณะการผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2530 – 2531  เปนประธานคณะอนุกรรมการฝายจัดหาทุน ในคณะกรรมการ    

    อํานวยการจัดงานตนไมแหงชาติ พ.ศ. 2528 – 2531 
พ.ศ. 2533 – 2535  ดํารงตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครฝายโยธา 
พ.ศ. 2533   ไดรับพระราชทานกิตตบิตัรเปนศาสตราจารยกิตตคิุณ คณะ    

 สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2535 – 2539   ดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายในการทํางาน 

ชวยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แกไขปญหารถติด ทําชวีติใหรื่นรมย 
รางวลัชวีิต 
พ.ศ. 2500 - 2505          นักกีฬายิงปนเหรียญทองซีเกมสครั้งที่ 1 2 และ 3 ทีมชาติไทย  
พ.ศ. -  นักบินสมัครเลนชนะเลิศการแขงขันระดับชาติทั้งในประเทศและ  
                               ตางประเทศ  
พ.ศ.   -  ไดรับรางวัลพอตัวอยางแหงชาต ิ
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ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร         
19  เมษายน  2535 - 18  เมษายน  2539 

 
ดร. พิจิตต  รัตตกุล 

 
ประวตัิสวนตัว 
เกิดวันที่            30 สิงหาคม 2489 
บิดา                 นายพิชัย  รัตตกุล 
มารดา              นางจรวย  รัตตกุล 
พ่ีนอง               นางพัชรี  วองไพฑูรย และ นายอาณัฐชัย รัตตกลุ 
ครอบครัว       สมรสกับนางชารียา  ปณฑานนท มีบุตรสาว 2 คน คอื 

 นางสาวพิจริยา  รัตตกุล และนางสาวพีรธดิา  รัตตกุล 
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ. 2506             จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรจากโรงเรียนกรุงเทพ 
    คริสเตียนวิทยาลัย 
พ.ศ. 2511         จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตจากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2514         สําเร็จปริญญาโท จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัย 

 บริกแฮมยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2519             สําเร็จปริญญาเอก เทคโนโลยีชวีภาพจากมหาวิทยาลยั 
   บริกแฮมยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2514  ผูบรรยายวชิาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั 
   บริกแฮมยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2519 - 2526   อาจารยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2520 - 2525   อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
พ.ศ. 2527  กรรมการนโยบายและวิชาการพรรคประชาธิปตย  
                          กรรมการกลางพรรคประชาธิปตย 
พ.ศ. 2526 - 2533    ที่ปรึกษารฐัมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  
   เทคโนโลยีและการพลังงาน    
พ.ศ. 2526 - 2528   รองผูอํานวยการศูนยแหงชาติวศิวกรรมพันธุศาสตรและ 

 เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี 
 และการพลังงาน  

พ.ศ. 2528 - 2531  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 3 สมัย           
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พ.ศ. 2529 - 2531  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี
   และการพลังงาน 
พ.ศ. 2535  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒิสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 และกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ประธานกรรมการ
 บริษัท ไทยอะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2535 - 2537  ประธานที่ปรกึษารัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รองประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรมประจําสภาผูแทนราษฎร 

พ.ศ. 2540    กรรมการผูทรงคุณวฒิุสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
  กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  

พ.ศ. 2539 - 2543  ผูวาการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2544  หัวหนาพรรคถิ่นไทย 
พ.ศ. 2540 - 2544  นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 สมยั และ  
   กรรมการอํานวยการมูลนิธปิองกันควันพิษ และพิทักษสิ่งแวดลอม  
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
            มหาวชิรมงกุฎ 

 ประถมาภรณ ชางเผือก 
 มหาปรมาภรณ ชางเผือก 

ผลงานตีพมิพและงานวิจยั 
 1.  Influence of Cultural Condition on Formation of Ethyl Acetate Synthesizing and 

Hydrolyzing Enzymes in Continuous Cultures of Hansenual anomala 
  2.  Technical Feasibility of Producing Singlecell Protein, by Growth of a Mixed 

Cultures of an Amylolytic Yeast in Cassava Starch 
  3.  Population Dynamics in Mixed Cultures of Endomycopsis Fibuligeree with 

Torula Utilis of Saccharomyces Cereviseae 
  4.  Technical Feasbility of Producing SCP from Cassava Starch 
  5.  การใชกากของเหลือจากโรงงานแปงมันในการผลิตโปรตีน  ซึ่งเสนอผลการวจัิยในการ

ประชุมวชิาการ 2521 เรื่องวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาภาคเหนือ ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

 6.  การคํานวณตนทุนการผลิตแอลกอฮอลจากมันและออย  ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน Energy Symposium 1979 

 7.  ไดรับทุนอุดหนุนรวมการวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติในป 2521/2528 เรื่อง “การผลิต
เอนไซมจากจุลชีพ” 
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 8.  ไดรับทุนอุดหนุนรวมการวิจัยจากทุนรชัดาภิเษก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2521 เรื่อง 
“สารสังเคราะหที่มีผลตอการผลิตเอนไซมจากจุลชีพ” 

 9.  ตนทุนการผลิตจากเชื้อเพลิงแอลกอฮอลจากวัสดุเกษตร 
10.  แบบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย 

วิชาที่สอน 
 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Industrial Microbiology 
- Microbial Physiology 
- Fermentation Technology 
- General Microbiology 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- Industrial Microbiology 
- Yeast Technology 

 คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
           - Fermentation Technology 
งานบรรยายพิเศษ 

 1.  SCP form cassava 
 2.  Future of Fermentation Industry in Thailand 

3.  Developing Country and Agro-Industry 
4.  Phamaceutical Industry in Thailand 
5.  การพัฒนาและการวิจัยทางวิทยาศาสตรเพ่ือการอุตสาหกรรม 
6.  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและแนวทางสูการพึ่งตัวเองของไทย 

ผลงานวิจยัทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    1.  วางหลักสตูร MICROBIAL PHYSIOLOGY, FERMENTATION TECHNOLOGY  ให
แผนกจุลชีววทิยา, คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 2.  เสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวชิาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฯลฯ 

  3.  เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวชิาการของ AMERICAN SOCIETY FOR 
MICROBIOLOGY ในเมือง CHICAGO ในรัฐ LOUISIANA ในรัฐ COLORADO และในรฐั NEW 
YORK 

 4.  จัดตั้งศูนยแหงชาติอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ  
 5.  จัดตั้งศูนยแหงชาติวัสดแุละโลหะ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
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 6.  จัดตั้งคณะทํางานประสานงานระหวางกระทรวงเพือ่ประสานงานพัฒนาวิทยาศาสตร
สังกัดคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 

 7.  เสนอกฎหมายจัดตั้งองคกรพัฒนาวิทยาศาสตร 
 8.  เสนอกฎหมายสงเสริมการวิจัยวิทยาศาสตรในภาคเอกชน                                                        

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร      
 2 มิถุนายน 2539  – 1 มิถุนายน 2543  

 
 



ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาว สุธาริณี  วาคาบายาซิ 

วันเดือนปเกิด 9  เมษายน  2502 

สถานที่เกิด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน 804/47 ริเวอรปารคคอนโดเทล อาคารบี  
ถนนพหลโยธนิ ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน อาจารยแผนกภาษาไทย 

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชวีทิยาลัย 
588 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุร ี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2516  จบมัธยมศึกษาปที่ 3  จากโรงเรียนบางกะป 

 พ.ศ. 2518  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย      
 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา (ผูใหญ)   
 

            พ.ศ. 2522 จบอักษรศาสตรบัณฑติ (อ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย 
จากมหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร   

 พ.ศ. 2537 จบครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการสอนภาษาไทย
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

 พ.ศ. 2550 จบศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาประวตัศิาสตร 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
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