
สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ 

กลุ่มภารกิจ : โครงสร้างพื้นฐานและสาธาณูปโภค 

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ  

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ Prosperity Fund Future Cities  

2. สถานที่ สหราชอาณาจักร  

3. วันที ่ 

วันท่ี 20 – 27 มกราคม 2562   

4. สรุปเนื้อหา  

 4.1 ความเป็นมา 
       กรุงเทพมหานครด าเนินโครงการ Prosperity Fund Future Cities ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต  
สหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการให้แก่กรุงเทพมหานคร 
โดย H.E. Mr. Brian Davidson  เอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทยและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนาม  
ในหนังสือแสดงเจตจ านง : ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกรุงเทพมหานครและสหราชอาณาจักรบริเตน
ใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงเมื่อเกิดน  าท่วม การวางผังเมืองและการ
คมนาคมแบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื นฐานความร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นให้การด าเนิน
โครงการ Future Cities Prosperity Fund เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ณ ท าเนียบ
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย โดยจะสนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่องในระยะ     
2 ปี (ประมาณเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2564) 
 4.2 สรุปสาระส าคัญของการไปราชการคร้ังนี้ 

      1. คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ แนวคิด ข้อจ ากัด และแนวทางการ
ด าเนินโครงการด้านการวางผังพัฒนาเมือง การพฒันาพื นท่ีแบบองค์รวม การบูรณาการระบบจราจรและขนส่ง 
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการน  าและบรรเทาอุทกภัย การหารายได้
เพื่อการลงทุนระบบคมนาคมขนาดใหญ่ การจัดวางผังเมืองแบบ Mixed use และการพัฒนาระบบการให้บริการ
จราจรแบบเช่ือมต่อโดยใช้บัตรใบเดียว รวมทั งการเป็นหุ้นส่วนกับธนาคารเพื่อใช้บัตรเครดิตแทนการใช้บัตร
โดยสาร การสร้างระบบขนส่งแบบเช่ือมต่อท่ีรวมเรื่องท่องเท่ียวโดยให้เอกชนลงทุนร่วม เช่น การโดยสารเคเบิล-
คาร์และเรือข้ามแม่น  าเทมส์ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดรน และเซนเซอร์ในการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเมืองรวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง ทั งด้านพื นท่ี อาคาร สภาพ
ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น  

/2.กรณี... 
 



2. กรณีศึกษาและสถานท่ีส าคัญท่ีคณะได้ประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลและศึกษางาน ประกอบด้วย   
     2.1 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื นท่ีและผังเมือง 
           2.1.1 องค์กร New London Architecture ตั งขึ นในปี 1931 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม

การพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงธุรกิจด้านท่ีพักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ และการสร้าง
อาคารต่าง ๆ เป็นการเปิดพื นท่ีเพื่อให้ทุกภาคส่วนและสาธารณชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลการวางแผนพัฒนาเมือง
และผังเมืองของกรุงลอนดอน ทั งในส่วนของ City of London และ Greater ในรูปแบบสามมิติ ครอบคลุมพื นท่ี
มากกว่า 85 ตารางกิโลเมตรของลอนดอน ท่ีประกอบด้วย 19 เขต จากจ านวนทั งหมด 32 เขต  (Boroughs) 
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาคารมากกว่า170,000 แห่ง พื นท่ีตามแนวแม่น  าเทมส์ระยะ   34 กิโลเมตร ท่ีมีสะพาน   
21 สะพาน รวมทั งมีนิทรรศการแบบแสดงผ่านจอทัชสกรีนท่ีท าให้เห็นการพัฒนาอาคารและส่ิงก่อสร้าง การจัดท า
โครงสร้างพื นฐานต่าง ๆ ทั งท่ีด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ การแสดงภาพสามมิติจะช่วยให้เห็นพื นท่ีท่ีจะมีความเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งนอกจากจะช่วยให้
สามารถศึกษาการเปล่ียนแปลงและประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองของกรุงลอนดอนแล้ว ยังช่วยให้เตรียมการรับมือ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต เช่น เรื่องของค่ามลพิษ ความแออัดของพื นท่ี การรองรับการระบายน  า การ
เตรียมการสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับหลักการพัฒนากรุงลอนดอนท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาแผน
แม่บทด้านผังเมือง (master plan) ท่ีก าหนดพื นท่ีพัฒนาให้รองรับการขยายตัวของเมือง แต่ให้อ านาจเขต 
(Boroughs) ต่าง ๆ ในการพัฒนาพื นท่ี โดยให้เอกชนลงทุนร่วม และจัดท าแผนพัฒนาพื นท่ีท่ียืดหยุ่น (flexible 
plan) โดยเฉพาะเรื่องส่ิงก่อสร้างท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการ และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เช่น   
แม้จะก าหนดพื นท่ีอาคารว่าเป็นที่พักอาศัย แต่หากมีความต้องการน้อย และส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นอาคาร
ส านักงานร่วมในสถานท่ีเดียวกัน ก็สามารถปรับเปล่ียนได้ และขออนุมัติแค่ในเขตพื นท่ี แต่ทั งนี ต้องไม่ขัดแย้งกับ
แผนแม่บทการพัฒนาพื นท่ีภาพรวม 
                           2.1.2 ศึกษาข้อมูลการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบดิจิทัล และการใช้โดรนในการจัดท าแผน
ท่ีผังเมืองจากผู้แทนบริษัทเอกชน ระบบดังกล่าวใช้โดรนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเข้าถึงทุกพื นท่ีและเก็บ
รายละเอียดได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ง่าย รวดเร็ว และราคาท่ีต่ ากว่าการจัดเก็บโดยใช้เครื่องบิน หรือ
ดาวเทียม ทั งสองระบบสามารถเก็บข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานและช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อวางแผนหรือแก้ไขปัญหาในพื นท่ี 
            2.1.3 ศึกษาข้อมูลองค์กร Digital Greenwich เป็นทีมงานภายใน Royal Borough of 
Greenwich ตั งขึ นเพื่อพัฒนาและด าเนินยุทธศาสตร์ smart city ท่ีเขตกรีนิช ทั งนี เขตได้เริ่มด าเนินยุทธศาสตร์
เมืองอัจฉริยะในปี 2016 เพื่อเตรียมรับมือกับกระแสความความเปล่ียนแปลง และเพื่อสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ
ส าหรับนักลงทุนและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการลงทุน โดยเช่ือว่าเมื่อ
เศรษฐกิจดีจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โครงการส าคัญท่ีด าเนินการ เช่น การแก้ไขความท้าทายในการ
จัดการน  าท่วม การใช้โครงสร้างพื นฐานทางดิจิตัล (Digital Infrastructure) และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม (Social Inclusive) การท่องเท่ียวและผลกระทบต่อเมืองของการมีรถเคเบิ ลเช่ือมต่อการเดินทางและ
ท่องเท่ียว (Emirates Air Line) บทบาทของสถานี North Greenwich กับการพัฒนาเมืองและผลกระทบต่อมูลค่า
ท่ีดินในกรีนิช รวมถึงผลกระทบของเรือเทมส์เฟอรี่ (Thames Ferries) ต่อคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางในเมือง 
นอกจากนั นได้ท ากรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการจราจร เช่น ยานพาหนะไร้คนขับ และการใช้ระบบเครื่องยนต์แบบ
ไฟฟ้ากับรถเก็บขนขยะ เป็นต้น  

/2.2 โครงการ... 
      



2.2 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการระบบจราจรและการบริหารจัดการพื นท่ี 
           2.2.1 การศึกษาข้อมูล ณ ศูนย์ส่ังการและศูนย์ควบคุมระบบจราจรของกรุงลอนดอน 

(Transport for London - TFL)  
TFL เป็นหน่วยงานท่ีบริหารจัดการด้านระบบขนส่งสาธารณะทั งหมดใน 

กรุงลอนดอน เช่น รถใต้ดิน รถเมล์ เรือโดยสารและท่องเท่ียว รถเคเบิ ล รวมถึงการบริหารจัดการสภาพจราจร การ
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และรถรับจ้างสาธารณะ แต่ไม่รวมรถไฟและท่าอากาศยาน การบริหารจัดการยังรวมถึงระบบ
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของท้องถนนและผู้สัญจรในกรุงลอนดอน การบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รวมถึงการหาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะได้มีโอกาสพบกับ
ผู้อ านวยการและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ การศึกษาบทเรียนท่ีดี ปัญหา
อุปสรรคและข้อท้าทายท่ีเกิดขึ น โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน และการดูแลสภาพแวดล้อม มลพิษ 
ปัญหารถติด โดยสามารถแยกเป็นข้อมูลท่ีน่าสนใจดังนี  
            - จุดเด่นของศูนย์ส่ังการและศูนย์ควบคุมระบบจราจร TFL คือ การบริหารจัดการโดยรวม 
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ในท่ีเดียวกัน เพื่อสามารถประสานความร่วมมือได้โดยทันที เช่น กรณีการมีเหตุชุมนุม 
การจัดกิจกรรมในพื นท่ีสาธารณะ รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน การส่ังการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะส่ังการ
โดยบุคคลคนเดียว ตามล าดับขั นของความฉุกเฉินหรือความรุนแรงของเหตุท่ีเกิดขึ น ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารเมืองสามารถ
รับทราบ ขอข้อมูลสถานการณ์ รวมทั งมอบหมายให้ด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 

  - การหารายได้เพื่อการลงทุน ปัจจุบันองค์กรได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลลดลง      
อย่างมาก ท าให้ต้องหาทางเพิ่มรายได้ เพื่อลงทุนในระบบต่าง ๆ มากขึ น จ านวนเงินทุนท่ีต้องใช้ในแต่ละปีมีจ านวน
ประมาณ 9.8 ล้านปอนด์ ได้มาจาก 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ เงินสนับสนุนจากรัฐบาล เงินกู้ รายได้จากค่าโดยสาร 
และอื่น ๆ เช่น การเก็บค่าผ่านทางส าหรับรถท่ีเข้ามาใจกลางกรุงลอนดอนในช่วงเวลาเร่งด่วน การเกบ็ภาษีรถเก่า   
ท่ีสร้างมลพิษ เป็นต้น การใช้เงินทุนดังกล่าว ร้อยละ 73 ใช้ในเรื่องระบบการเดินรถ และอีกร้อยละ 27 ใช้เพื่อ
พัฒนาระบบ ขณะนี มีการลงทุนในโครงการท่ีส าคัญ คือ โครงการ Crossrail เป็นการเช่ือมโยงระบบรางจากชาน
เมืองเข้าสู่กรุงลอนดอนสายแรก โดยสร้างสถานีใหม่ 8 สถานี และจะมีรถไฟให้บริการถึง 24 สายในช่วงท่ีมี
ผู้ใช้บริการสูงสุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของระบบรางอีก 10 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเปิดด าเนินการในฤดูใบไม้ร่วง 
ปี 2019 นอกจากนี  ยังมีโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายเหนือ (Northern Line Extension) ใช้งบประมาณ
ก่อสร้างจ านวน 1 ล้านปอนด์ งบประมาณมาจากเงินกู้และคาดว่าจะคืนทุนได้จากการเก็บภาษีภาคธุรกิจและ    
เงินสนับสนุนจากนักพัฒนาธุรกิจ รวมถึงใช้วิธีการร่วมทุนกับภาคเอกชน หรือ Public Private Partnership (PPP) 
ส าหรับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของท่ีดินเพื่อน าเงินมาพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ 
           ประเด็นท่ีน่าสนใจในเรื่องของการลงทุน คือ กรุงลอนดอนมีแผนพัฒนาพื นท่ีตามผังเมือง
รวมอยู่แล้ว ท าให้ TFL ทราบล่วงหน้าเรื่องการขยายโครงการระบบขนส่งสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง 
องค์กรจึงลงทุนในการซื อท่ีดินไว้ล่วงหน้า และเมื่อระบบขนส่งมีการขยายเส้นทาง จะขายหรือให้เอกชนเข้ามาลงทุน
ในระบบร่วมทุน เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน การร่วมทุนหรือหารายได้ดังกล่าวเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ จึงไม่มี
กระแสคัดค้านหรือต่อต้าน เพราะถือว่าประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน อีกแนวทางหนึ่งของการหารายได้ คือการขึ น
ค่าโดยสาร แต่จะใช้วิธีขึ นทีละเล็กละน้อย และก าหนดอัตราเพดานสูงสุดต่อวันท่ีประชาชนผู้ใช้บริการต้องจ่าย 
ปัจจุบันอยู่ที่วันละ 7.40 ปอนด์ หากผู้ใช้บริการช าระครบแล้วตามเพดานสูงสุดจะใช้บริการได้ฟรีในเท่ียวอื่น ๆ 
ยกเว้นในส่วนของเรือท่องเท่ียวและเคเบิ ลคาร์จะไม่น ามารวม นอกจากนี  การหาเสียงสนับสนุนจากประชาชน TFL 
ใช้แนวทางการหาความร่วมมือจากกลุ่มมากกว่ารายบุคคลโดยเห็นว่าเสียงรายบุคคลมีน  าหนักน้อยและมีความ
หลากหลายของความคิด ยากล าบากท่ีจะมีน  าหนักในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 

/-การลด... 



            - การลดมลพิษและการดูแลส่ิงแวดล้อมในระบบจราจร TFL ใช้วิธีการเก็บค่าผ่านทางใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน (Congestion Charge) ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ตัว C บนป้ายจราจรแสดงเขต นอกจากจะช่วยลดความ
แออัดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนใช้รถสาธารณะ ลดปัญหามลพิษและรถติด อีกเรื่องท่ีให้ความส าคัญคือ การ
เปล่ียนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื อเพลิง โดยสนับสนุนเรื่องการใช้ลดไฟฟ้า การเก็บภาษีส าหรับรถท่ีใช้มานานใน
อัตราสูง เพราะถือว่าสร้างมลพิษ การติดตั งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงไว้บริการ และการใช้ระบบท่ีชาร์จใต้
ดินตามป้ายรถเมล์ เพื่อให้รถเมล์สามารถวิ่งได้ตลอดเส้นทาง นโยบายเหล่านี จะช่วยลดค่ามลพิษท่ีตั งไว้ให้เป็น 0   
ได้เร็วกว่าท่ีก าหนดไว้ในปี 2030  

           2.2.2 แนวทางการพัฒนาพื นท่ีบริเวณระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมือง โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยร่วมกันทั งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ สถานศึกษา แหล่งกีฬาและนันทนาการ ใน
รูปแบบ Mixed use ทั งท่ีส าเร็จแล้วในย่านรอบสถานี Kings Cross ท่ีก าลังวางแผนการพัฒนาพื นท่ีเส่ือมโทรมย่าน 
Canada Water และการพัฒนาพื นท่ีบริเวณ O2 Arena 

                    หลักส าคัญของแนวคิดเมืองพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ความส าเร็จของการ
พัฒนาพื นทีรอบสถานี Kings Cross อยู่ท่ีการปรึกษาหารือหลายครั งกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชนเดิม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือกันในการพฒันาพื นท่ี ขณะท่ี Canada Water ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาพื นท่ีท่ีเคยเป็นแหล่งเส่ือมโทรม โดยดึงเอกลักษณ์ของการเป็นท่าเรือเก่าท่ีมีประวัติศาสตร์ 
โดยพื นท่ีแห่งนี เคยเป็นท่าเรือท่ีระบายขยะอุตสาหกรรม พื นท่ีค้าไม้  จุดเด่นคือ ตั งอยู่ตรงกลางระหวา่งรถไฟสาย 
Jubilee Line และ Orange Line ท าให้สามารถเดินทางจากศูนย์กลางของกรุงลอนดอนในเวลาเพียง 20 นาที 
และมีความโดดเด่นเรื่องพื นท่ีสีเขียว รัฐบาลได้ร่วมมือกับบริษัทพัฒนาพื นท่ีเอกชนเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัยราคาถูก 
เนื่องจากอยู่นอกเมือง โดยหวังว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะให้ความสนใจและมีก าลังซื อ ท่ีอยู่อาศัยจะเน้นจากตรงกลางแล้ว
ขยายไปริมแม่น  า มีแปลนการสร้างเป็นศูนย์กลางเมืองท่ีใหญ่กว่าย่าน Kings Cross มีพื นท่ีพักผ่อนบริเวณท่าเรือ 
สวนสาธารณะและป่า ส าหรับกรณีความเส่ียงในการเกิดน  าท่วมใช้วิธีแก้ไขโดยท าพื นท่ีให้สูงและสร้างเป็น
คอนโดมิเนียมสูง ๆ  

ในส่วนของพื นท่ี O2 Arena ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื นท่ีเชิงพาณิชย์ท่ีดึงดูด 
การท่องเท่ียวและการลงทุน O2 Arena มีลักษณะเป็นสถานท่ีอเนกประสงค์ในร่มส าหรับจัดงานขนาดใหญ่เช่น 
กีฬา คอนเสิร์ต งานพิธีมอบรางวัล ฯลฯ โดยการพัฒนาพื นท่ีใช้สอยทั งเรื่องนันทนาการ การพาณิชย์ อาคาร
ส านักงาน และอาคารท่ีอยู่อาศัย โดยสร้างอาคารท่ีเป็นเอกลักษณ์และด าเนินกิจกรรมหลากหลาย รวมทั งมีการ
ลงทุนร่วมกับเอกชนท ารถเคเบิ ล (Emirate Cable Car) ข้ามแม่น  าเทมส์ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว การเดินทาง
มายังสถานท่ีสามารถมาทางเรือโดยสาร รถเมล์ รถใต้ดิน เป็นระบบเดินทางเช่ือมต่อกับใจกลางกรุงลอนดอนแบบ
หลายรูปแบบ 
    จุดเด่นท่ีส าคัญของการศึกษาดูงานการพัฒนาพื นท่ีทั ง 3 แห่งดังกล่าว 
นอกเหนือจากการค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยร่วมกันของทุกคนทุกภาคส่วนในรูปแบบ Mixed use แล้วยังมีเรื่องของ
ความยืดหยุ่นของระบบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร ท่ีไม่ยึดติดต่อรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่สามารถปรับเปล่ียนได้
ตามความจ าเป็นและความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยทุกเขต Boroughs สามารถเสนอแผนพัฒนาพื นท่ีเพื่อ
ขอรับอนุมัติจากผู้บริหารกรุงลอนดอน โดยต้องค านึงถึงการใช้สอยตามผังเมืองรวมที่ก าหนด แต่หากประสงค์ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรูปแบบอาคาร เช่น ลดจ านวนชั นของการสร้างเป็นท่ีพักอาศัย หรือการเปล่ียนแปลงเป็นทั งการพัก
อาศัยและอาคารส านักงานในตึกเดียวกัน ตามความต้องการของผู้บริโภค สามารถขออนุญาตในเขตของตนเอง    
ได้เลย ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของไทย   

/2.3 โครงการ... 



     2.3 โครงการท่ีเกี่ยวข้องการบริหารจัดการน  าท่วมโดยใช้ก าแพงกั นน  า (The Thames 
Barrier) การแก้ไขปัญหาน  าท่วมลอนดอนในอดีต คือการสร้างคันกั นน  าหรือท านบ จนกระท่ังในช่วงปี ค.ศ. 1970 
การสร้างคันกั นน  ามีข้อดีคือ ความคงทนถาวร ดูแลรักษาง่าย และมักจะไม่สร้างความเสียหายจากความผิดพลาด
ของมนุษย์ กระนั น ข้อเสียคือ หากยิ่งสร้างคันกั นน  าสูงขึ นเรื่อย ๆ สุดท้ายจะปิดบังแม่น  าเทมส์หมด หลังจากเหตุน  า
ท่วมใหญ่ ในปี ค.ศ. 1953 ท่ีชายฝ่ังทางตะวันออกของอังกฤษและปากแม่น  าเทมส์ (The Thames Estuary) เกิด
ความสูญเสียมาก ซึ่งหากเหตุน  าท่วมดังกล่าว ท่วมถึงกรุงลอนดอนชั นใน จะยิง่สร้างความเสียหายรุนแรงมากกว่านี  
กรุงลอนดอนจึงคิดหาวิธีการป้องกันน  าแบบใหม่ ต่อมาจึงมีการสร้าง The Thames Barrier หรือก าแพงกั นแม่น  า 
ซึ่งจากรายงานของ Sir Herman Bondi ในปี ค.ศ.1966 พบว่า วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ การสร้างคันกั นน  าและก าแพงกั น
น  าพร้อมประตูน  าท่ีเปิด-ปิดได้ ได้มีการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติการสร้างส่ิงก่อสร้างดังกล่าวทั งด้านการ
ออกแบบการทางกฎหมาย จนกระท่ังช่วงปลายปี ค.ศ. 1974 จึงได้เริ่มก่อสร้างและเริ่มเปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 
ปี ค.ศ. 1982 การสร้าง The Thames Barrier เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้ทุนก่อสร้างทั งหมดกว่า 535 ล้าน
ปอนด์ (มูลค่า 1,400 ล้านปอนด์ ในปี ค.ศ. 2007) เงินทุนในการสร้างร้อยละ 75 มาจากรัฐบาลกลาง และส่วน  
ท่ีเหลือโดยรัฐบาลส่วนท้องถิ่น Environment Agency เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการน  าท่วม ซึ่งกลไก
ป้องกันน  าท่วมในความดูแลท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ The Thames Barrier มีลักษณะเป็นประตูน  าเคล่ือนท่ีได้ จ านวน 10 
ประตู ตั งอยู่ตลอดระยะความกว้าง 520 เมตรของแม่น  าเทมส์ เมื่อปิดประตูน  า แม่น  าเทมส์ช่วงบนจะตัดขาดจาก
ทะเล แต่เมื่อไม่ได้ใช้งาน ประตูน  าจะปิดลงไปใต้น  า ท าให้เรือสามารถสัญจรได้  

 การเปิด-ปิดประตูน  า มีเจ้าหน้าท่ีคอยจัดการอยู่เสมอ เมื่อได้รับพยากรณ์อากาศท่ีรุนแรงจาก 
Storm Tide Forecasting Service (STFS) ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษ ซึ่งสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้
ถึง 36 ช่ัวโมง จากนั น เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งไปยัง The Port of London ท่ีดูแลการสัญจรในแม่น  าเทมส์ให้แจ้งเรือให้
ออกจากพื นท่ี รวมถึงเปิดไฟสัญญาณสีแดงท่ีประตูน  า เพื่อแจ้งว่า The Thames Barrier จะปิด และจะด าเนินการ
ปิดประตูน  าภายใน 1-3 ช่ัวโมงหลังจากคล่ืนลดลง ทั งนี  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา The Thames Barrier และ
กลไกท่ีเกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณ 8 ล้านปอนด์ต่อปี และอีก 10 ล้านปอนด์ส าหรับการปรับปรุงพัฒนา ในอนาคต  
มีโอกาสท่ีระดับน  าจะสูงขึ น จากการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศระดับน  าจะสูงขึ น น  าทะเลอุ่นขึ น และน  าแข็ง  
ขั วโลกจะละลาย รวมถึงฝนท่ีจะตกชุกขึ นในฤดูหนาว กลไกการป้องกันน  าท่วมที่มีอยู่ในขณะนี  คาดการณ์ว่าจะ
สามารถป้องกันน  าท่วมได้จนถึงปี ค.ศ. 2030 ซึ่งขณะนี  ทีม Thames Estuary 2100 อยู่ระหว่างการพัฒนา
แผนการจัดการน  าท่วมในแม่น  าเทมส์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้การได้จนถึงปลาย
ศตวรรษ ส าหรับการบริหารจัดการน  าท่วมนั น สหราชอาณาจักรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับประเทศท่ีเคยประสบภัย เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน เดนมาร์ก และเกาหลีใต้ รวมถึง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศต่ ากว่าระดับน  าทะเลจึงต้องด าเนินการติดตามระดับน  าและใช้เครือข่าย
เช่ือมโยงโดยตั งจุดส่งสัญญาณ เช่น ส านักงานไปรษณีย์ ขณะเดียวกันได้เน้นการให้ความรู้เรื่อง flood resistance 
กับเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาวิจัย  

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทั ง ๓ ประเด็น มีข้อสังเกตท่ีส าคัญหลายประการท่ีควรได้น ามาพิจารณา 
เช่น ด้านผังเมืองและการพัฒนาพื นท่ีระบบจราจรแบบเช่ือมต่อ ท่ีต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย 
ไม่เฉพาะแค่ส่ิงก่อสร้างทางกายภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยในการวางแผนด้านผังเมือง การ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในเรื่อง



ส่ิงก่อสร้าง การหารายได้เพื่อการลงทุน ตลอดจนการมีระบบข้อมลูเพื่อช่วยผู้บริหารก าหนดนโยบายหรือแก้ไขเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปรับใช้เพื่อการด าเนินการต่อไป 
5. การด าเนินการต่อเนื่อง 

 ด าเนินการต่อเนื่องในแผนงานท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แสดงเจตจ านงร่วมมือกับสถานทูตฯ 

6. ผู้รายงาน 

 นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย  
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  
 ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
 ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ 0 2224 8177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการเดินทางเข้าร่วมการประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ Prosperity Fund Future Cities ณ สหราชอาณาจักร  

ระหว่างวันที่ 20 – 27 มกราคม 2562 
 

 

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ นเรือโดยสารสาธารณะสู่พื นท่ีการพัฒนา O2 Arena 

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาพื นท่ี O2 Arena 



 

 

การเยี่ยมชมพื นท่ีบริเวณด้านในอารีน่า ท่ีจัดให้เป็นย่านร้านค้า 

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบของท่ีระลึกให้กับผู้แทน O2 Arena ท่ีให้การต้อนรับ 



 

 
 

 

 

การรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนการขนส่งบูรณาการ  
ณ Transport for London 

 

 



 
 

 
 

การรับฟังการบรรยายสรุป ณ New London Architecture 
 



 
 

 

 
 

การรับฟังการบรรยายสรุป ณ Transport for London 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

การรับฟังการบรรยายสรุป ณ Canada Water 



 
 

 
 

 
 

การรับฟังการบรรยายสรุป ณ Thames Barrier 
 
 



 

 
 

 
การรับฟังการบรรยายสรุป ณ Thames Barrier 

 
 
 
 



 

  
 
 

  
 
 

  
 

ภาพความเป็นมาการพัฒนาพื นท่ี Canada Water 


