
34



35



36



37



38



39



40



ขอมูลท่ีไมเคยเปดเผย ให

ประชาชนไดรับทราบในการรับ

ฟงความคิดเห็น

การทํางานออกแบบคูขนานกับแผนแมบทที่ไมเคย

มีการมีสวนรวมรับฟง

จัดทําโครงการ โดยไมเคยมีการมีสวนรวมในการ

ใหความเห็นกระบวนการจัดทําแผนแมบท

จัดประชาสัมพันธ มีสวนรวมงานออกแบบ

แตไมเคยมีขอมูลและไมมีการมีสวนรวมรับฟง

แผนแมบทกอน

IEE และ EIA เรื่องใด  ไมมีขอมูล ไมมี

สวนรวม????
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ผังแมบทโครงการพัฒนาริมฝงแมน้าํเจาพระยา

ไมใชแผนแมบท 
ขาดขอมูลและที่มา การวิเคราะหปญหา ศักยภาพ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และวิธีการแกปญหา 
รวมถึงยังไมสามารถแสดงไดวาเพิ่มมูลคา และคุณคาตอสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ หรือเปาหมาย
ที่กําหนดไดอยางไร
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คุณคาที่ไดรับผลกระทบ

ความแคบของแมน้ํา กับกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
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ความขัดแยง และผลกระทบแผนงาน โครงการพัฒนา

ที่ขาดแผนแมบท  ทั้งในโครงการน้ี และโครงการอ่ืนที่เกิด

ในอนาคต
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Think Tank  CHAOPHRAYA
อยา ทิ้ง  ทึ้ง  เจาพระยา
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ทุนความคิดจากการมีสวนรวม สูการรวมกําหนดอนาคต
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รวมกําหนดอนาคตการพัฒนาพื้นที่ริมน้ํา

“ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา”
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ในกระบวนการจัดทําแผนแมบทพัฒนาพื้นที่ริมน้ําเจาพระยา ขอใหดําเนินการดวยการมีสวนรวมบูรณาการแผนและ
นโยบายทุกดานที่เกี่ยวของกับพื้นที่ริมน้ําเจาพระยา และประเมินเพื่อกําหนดทางเลือกการพัฒนาในแผนแมบท กอนที่จะ
มีการจัดทําขอกําหนดการสํารวจ ออกแบบรายละเอียดเพื่อการกอสรางและจัดทําแผนงาน โครงการ

บูรณาการนโยบายทุกๆดานที่เกี่ยวของ
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บูรณาการนโยบายทุกๆดานที่เกี่ยวของ
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การดําเนินการดังกลาว ตองจัดกระบวนการมีสวนรวมใหทั่วถึง โดยมีการใหขอมูลแกประชาชน ชุมชน และผูมีสวน
ไดเสียอยางเปดเผย เพียงพอตอการทําความเขาใจและทั่วถึง และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลการศึกษาที่เขาถึงไดทั้ง
ทางเอกสาร และส่ือสารสนเทศ เพื่อใหแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา เปนแผนซ่ึงมาจากการมีสวน
รวมคิด รวมทํา เปนการทําหนาที่ซ่ึงเคารพตอสิทธิชุมชน สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน และเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การมีสวนรวม และการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน
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ปฏิบัติการ รวมสรางสรรค เพ่ือเจาพระยาของทุกคน
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“เขาใจ”

• ความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษาขอมูลทุกมิติของชุมชน คนหา

รากของปญหา สอบถาม สํารวจ มีสวนรวม 

• เขาใจ “ราก”ของชุมชน กับแมน้ํา  ภูมิทัศนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ผูคน 

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม  การดํารงชีวิต เศรษฐกิจ ภูมิปญญา 

• เขาใจสภาพปญหา ขอจํากัด  โอกาส  ในทุกดานอยางเปนระบบ

• เขาใจบทบาท หนาที่  ของตน ที่ตอการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา

โดยสรุป คือ  เขาใจคน  เขาใจชุมชน  เขาใจสังคม เขาใจพ้ืนที่  เขาใจ “ ทุกข

และสุข” ที่อยูรวมกัน  และเหตุ ปจจัยของ “ทุกขและสุข” นั้น
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“เขาถึง”

• การเขาถึงองคความรู  แนวทาง ขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ 

ครอบคลุม 

• การส่ือสารและสรางการมีสวนรวม รวมกันวิเคราะห ปญหาและ

ความตองการของชุมชน 

• สรางกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน (Co-Creation) และถัก
ทอเช่ือมรอยเครือขาย 

• เช่ือมโยงองคความรูทุกมิติ
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“พัฒนา”

• ชุมชน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบและกาํหนดทิศ

ทางการอนุรักษฟนฟูและ พัฒนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุก

ภาคสวน อาทิ ภาคประชาสังคม ภาคีวิชาการ ภาคเอกชน และ

ภาค รัฐ โดยคํานึงถึงการรักษาคุณคาแมน้ํา ระบบนิเวศ

สิ่งแวดลอม    มรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ ควบคูกับการพัฒนา

ศักยภาพของพื้นที่ ชุมชน เพื่อรวมสรางสรรคการฟนฟ ูพัฒนา

พื้นที่ริมน้ํา อยางยั่งยืน
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มีสวนรวมมองอนาคตแมนํ้า พ้ืนที่ริมนํ้า

Participatory City Riverbank Foresight 
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อนาคตที่ 

อาจจะเปน   นาจะเปน   อยากใหเปน

รวมกําหนดอนาคต สูความยั่งยืน
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainable Development Goals - SDGs
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตอ)

Sustainable Development Goals - SDGs
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เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข

และตอบสนองตอบตอการบรรลุ

ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ 

ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรางรายไดระดับสูง

เปนประเทศพัฒนาแลว 

และสรางความสุขของคนไทย

สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม 

ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ

“มั่นคง” 

ความมั่นคง

1

2

3

4

56

การสราง

ความสามารถ

ในการแขงขัน

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน

การสรางโอกาส

ความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม

การสราง

การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิต

ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 



การขับเคลื่อนสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

พลังประชารัฐ

• เดินหนาไปดวยกัน 

(Stronger, Together)
• ไมทิ้งใครไวขางหลัง (Leave 

No One Behind)

• สรางความเขมแข็งจาก

ภายใน (Strength 
from Within)

• เช่ือมโยงประชาคมโลก 

(Connect to the 
World)

• มุงขยาย “พื้นที่รวม” (Extending 
Common Ground)

• เพื่อบรรลุ “เปาหมายรวม” (Achieving 
Common Goal)

นโยบายหลักคิด

ขับเคลื่อน
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New Social Architecture ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

สังคมแหงโอกาส สังคมท่ีสามารถ

สังคมท่ีเปนธรรม
สังคมท่ีเกื้อกูล

แบงปน

สังคมท่ีพอเพียง

สราง Innovation-Driven 
Economy

สราง Inclusive Society
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