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กิจกรรมระดับประเทศในไทยถือเป็นสว่นหน่ึงขององค์ประกอบด้านการพัฒนาขดีความสามารถในเชิงกลยุทธ์
โดย UK Built Environment Advisory Group (UKBEAG) โดยรว่มมือกับ UN Habitat เพื่อสนับสนุนแผนงาน
เมืองแหง่อนาคตของ FCDO แผนงานสำาหรบักิจกรรมในระดับประเทศจะถกูจัดเตรยีมโดยรว่มมือกับ FCDO,  
UN Habitat พันธมิตรในการจัดงานและผูม้สีว่นเกีย่วข้องในพื้นที ่และมกีารอ้างอิงกับข้อมูลการประเมินความ
ต้องการด้านขดีความสามารถทีจั่ดทำาโดยผูม้สีว่นเกีย่วข้องในพื้นที ่

เป้าหมายของกิจกรรมคือเพื่อสร้างแรงผลักดันจากแผนงานน้ีและนำาเสนอประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเก่ียวข้องเพื่อต่อยอดโครงการต้ังแต่การออกแบบไปจนถึงการปฏิบัติการจริง วัตถุประสงค์คือ
เพื่อพิจารณามีอะไรบ้างท่ีจำาเป็นในแผนการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่มวลชน และเพื่อตอกย้ำา
ถึงความสำาคัญด้านธรรมาภิบาลและการประสานความรว่มมือในการนำาเสนอแผนงานในระดับเมืองอยา่งบูรณาการ
และอยา่งครอบคลุม 

กิจกรรมน้ีได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้อง (SME) ต่าง ๆ ท่ีพร้อมแบง่ปันความรู้และความเชี่ยวชาญท่ีมี 
บทบาทเหล่าน้ีจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมประเด็นหกข้อท่ีถือเป็นสว่นหน่ึงของแผนงานท่ีมีธมีชัดเจนซึ่งจัดขึ้นก่อน
หน้าน้ีระหว่างปีหรือ: 

1 การวางแผนอยา่งบูรณาการและอยา่งครอบคลุม 

2 การปกครองและการทำางานรว่มกัน 

3 การออกแบบท่ีอิงจากหลักฐานประจักษ์และการใช้งานข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ

4 การจัดหางบให้แก่โครงการและการจัดซื้อ 

5 การนำาไปใช้และการบังคับใช้ การติดตามและการประเมิน 

6 ความเป็นผู้นำาและการจัดการการเปล่ียนแปลง

เป้าหมายของเอกสารชุดนีคื้อเพื่อใหข้้อมูลสรุปเกีย่วกับผูม้บีทบาทสำาคัญและประเด็นสำาคัญ ๆ ทีม่กีารพูดคยุ

บทนำาสารบญั

3 บทนำา

5 ภาพรวมเก่ียวกับกิจกรรม

6 ประเด็นสำาคัญท่ีมีการพูดคุย

6 ประเด็นหลัก

7 ก้าวไปข้างหน้า

9 การเข้าร่วม

10 ลิงค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม
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ช่วงที ่I การกำาหนดกรอบและการแบง่ปันความรู้
1.1 กล่าวต้อนรบัและเกริน่นำา: Mr Peter Oborn จาก UKBEAG กล่าวต้อนรบัผู้รว่มงานและระบุความเป็นมาในการเข้า

มามีสว่นรว่มของ UKBEAG ในแผนงานน้ี คณุบุญรตัน์ กิตติวรวุฒิ ผู้อำานวยการด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนืประจำาประเทศไทย ณ สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ รบัหน้าท่ีกล่าวเปิด ตามมาด้วย นายเกรียงยศ สดุ
ลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.2 การนำาเสนอข้อมูลอยา่งยอ่  1: นาย อาสา สุขขัง ผู้อำานวยการแผนกสารสนเทศระบบระบายน้ำาของสำานักการ
ระบายน้ำา กรุงเทพมหานคร (BMA) กล่าวแนะนำาเก่ียวกับภาพรวมโครงการในการพัฒนาระบบรองรับการตัดสนิใจ
ด้านการจัดการสถานการณอุ์ทกภัย

1.3 การนำาเสนอข้อมูลอยา่งยอ่  2: นางสาว ทิพวรรณ แสงจันทร์ นักผังเมืองชำานาญการ กลุ่มงานวางแผนและจัดทำา
ผังเมืองรวม สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง นำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับโครงการสำาหรับแผนการพัฒนา
พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่มวลชนสำาหรับเขตคลองบางหลวง

1.4 การนำาเสนอข้อมูลอยา่งยอ่  3: นาย ประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร นำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับโครงการศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ

1.5 การพูดคยุและถามตอบ: การนำาเสนอข้อมูลจะปิดท้ายด้วยชว่ยการพูดคุย และการประเมินสถานการณ์จาก 
SME และพันธมิตรให้บริการเก่ียวกับอุปสรรคต่าง ๆ และขั้นตอนต่อไป

1.6 ข้อพิจารณาทีส่ำาคัญและคำากล่าวปิดท้าย

ชว่งที ่II เวิรค์ชอ้ป 1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนทีร่อบสถานรีถไฟฟ้าหรอืระบบขนสง่มวลชน
2.1 Mr Shahrukh Wani นักเศรษฐศาสตร์พื้นท่ีเขตเมืองจาก International Growth Centre นำาเสนอข้อมูลอยา่ง

ยอ่เก่ียวกับความสำาคัญของโครงการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่มวลชนในบริบทเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง 

2.2 Mr Peter Runacres ผู้อำานวยการฝ่ายการพัฒนาโครงการ Argent นำาเสนอข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาโครงการ
ฟ้ืนฟูเขตเมือง Kings Cross ซึ่งเคยเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญท่ี่สุดของยุโรป และเป็นตัวอยา่งของโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่มวลชน 

2.3 จากน้ัน Mr Shahrukh Wani, จะนำาเสนอข้อพิจารณาทบทวนเก่ียวกับบทเรียนท่ีได้รับจากโครงการ Kings Cross 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพพื้นท่ีในกรุงเทพฯ

2.4 การพูดคยุและใหข้้อเสนอแนะอยา่งรอบด้าน

2.5 การพิจารณาทบทวน

ช่วงที ่III เวิรค์ช้อป 2 การวางแผนเขตพื้นทีเ่มืองแบบบูรณาการและรอบด้าน
3.1 Mr Shahrukh Wani นักเศรษฐศาสตร์เขตพื้นท่ีเมืองจาก International Growth Centre เป็นผู้กล่าวเปิดเก่ียวกับ

ความสำาคัญของการวางแผนแบบบูรณาการและข้อดีท่ีสำาคัญต่าง ๆ

3.2 Mr Jörn Peters หัวหน้าผู้วางแผนเมืองและ Ms Ei-Lyn Chia หัวหน้าผู้ออกแบบพ้ืนท่ีเมืองจาก Greater London 
Authority นำาเสนอขอ้มูลเก่ียวกับ London Plan โดยเน้นหนักท่ีความสำาคัญของการเช่ือมโยงการวางแผนการใช้
ท่ีดินกับการวางแผนเชงิกลยุทธโ์ดยใช้กรณศึีกษาเพื่อนำาเสนอประเด็นต่าง ๆ

3.4 การพูดคยุและใหข้้อเสนอแนะอยา่งรอบด้าน

4.0 ข้อพิจารณาทีส่ำาคัญและขั้นตอนต่อไป

4.1 คำากล่าวปิดท้าย: นาย นที ทองจันทร์ ท่ีปรึกษาโครงการเมืองแห่งอนาคตของ FCDO นำาเสนอคำากล่าวปิดท้าย 

การดำาเนินงานวางแผนแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธภิาพใน
ทุกระดับขั้น (ได้แก่ ระดับชาติ ภูมิภาค เขต และท้องถ่ิน) และ
จำาเป็นต้องให้โอกาสท่ีเท่าเทียม (น่ันคือ การวางแผนควรจะ
ใสใ่จกับความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุ่ม รวมท้ัง
กลุ่มคนและชุมชนเปราะบางและชายขอบ) เพื่อให้บรรลุผลตาม
แผน โดยปกติแล้วต้องมีการจัดเตรียมกิจกรรมการวางแผนการ
ให้คำาปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือการมีสว่นรว่ม

ภาพรวมเก่ียวกับกิจกรรม

mailto:s.rukh%40lse.ac.uk?subject=
https://www.theigc.org
mailto:Peter.Runacres%40argentllp.co.uk?subject=
https://www.argentllp.co.uk
mailto:Jorn.Peters%40london.gov.uk?subject=
mailto:Ei-Lyn.Chia%40london.gov.uk?subject=
https://www.london.gov.uk
https://www.london.gov.uk
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ขอ้มูลต่อไปน้ีระบุข้อมูลสรุปเก่ียวกับประเด็นสำาคัญ ๆ ท่ีพดูคยุระหว่างงาน Global Future Cities Programme’s 
(GFCP) ท่ีจัดขึน้ท่ีประเทศไทยซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพจิารณาปัจจัยท่ีจำาเป็นสำาหรบัโครงการพฒันาพื้นท่ีรอบสถานี
รถไฟฟ้าหรอืระบบขนสง่มวลชน และความสำาคัญของธรรมาภิบาลและการประสานความรว่มมือเพื่อวางแผนเขตพ้ืนท่ี
เมืองแบบบูรณาการและเปิดกว้าง

ประชากรในกรุงเทพฯ มีจำานวนเพิม่ขึ้นอยา่งรวดเร็วในชว่งสามทศวรรษท่ีผ่านมา: จาก 1.6 ล้านคนในปี 1986 เป็น 5.7 
ล้านคนในปี 2019 การเพิม่ขึ้นของจำานวนประชากรท่ีรวดเร็วและความซับซ้อนในการกำากับดูแล ทำาให้ภาครัฐต้องมี
การสง่เสรมิด้านนวัตกรรมและการประสานความรว่มมือระหว่างสว่นงานต่าง ๆ อยา่งจริงจัง นอกจากน้ีกรุงเทพมหานคร 
(BMA) เองยังได้ประสานความรว่มมือกับ GFCP เพื่อสนับสนุนด้านการวางแผนเพื่อปรับปรุงการให้บริการกลุ่ม
ประชากรในปัจจุบันและเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต การปฏิบัติงานจะเน้นหนักในสามด้าน ได้แก่:

• การบูรณาการข้อมูลดิบและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวางแผนแบบองค์รวมสำาหรบั 
สำาหรับการปฏิบัติงาน การกำาหนดแผนกลยุทธ ์และเตรียมการด้านเทคนิคสำาหรับกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสูก่าร
เป็นศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ โร้ดแมพท่ีระบุรายละเอียดสำาหรับโครงการพัฒนาน้ีถูกจัดทำาขึ้นผ่านเวิร์คช้อปพิเศษ 
32 เวิร์คช้อป ครอบคลุมกรณีตัวอยา่งกว่า 80 กรณี และกรอบโครงสร้างข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ นอกจากน้ี
ยังเปิดรับการจัดทำาและรวบรวมชุดข้อมูลแบบองค์รวมจากสว่นงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• โครงการพัฒนาพื้นทีร่อบสถานรีถไฟฟ้าหรอืระบบขนสง่มวลชน อยูร่ะหว่างการพัฒนาและเป็นการปรับ
ประสานท้ังแผนการใช้ท่ีดินและการลงทุนด้านระบบขนสง่เพื่อฟ้ืนนฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณคลองบางหลวง เพื่อ
สง่เสริมปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและชุมชนไปพร้อม ๆ กัน พื้นท่ีท่ีเหมาะสมสำาหรับการพัฒนาโครงการน้ี
จะมีระบุไว้ตามผลการวิเคราะห์เบื้องต้นครอบคลุมกลยุทธก์ารวางแผนในวงกว้าง การวางแผนการใช้ท่ีดินในระดับ
สูง และแผนการออกแบบเขตพื้นท่ีเมืองตามแนวคิดท่ีกำาหนด จากน้ันจึงเป็นการจัดทำารูปแบบและกลยุทธใ์นการ
ดำาเนินการ ตามมาด้วยการดำาเนินการโครงการจริง

• บุกเบิกระบบรองรบัการตัดสนิใจเพื่อการจัดการอุทกภัย และระบบแจ้งเตือน ซึ่งครอบคลุมไปถึงตัวแบบ
สถานการณ์อุทกภัยท่ีพัฒนาขึ้นสำาหรับเขตลาดพร้าวโดยเน้นหนักท่ีการพยากรณ์ฝน กิจกรรมเพิม่เติมอ่ืน ๆ ยัง
ประกอบไปด้วยการคัดกรองข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากตัวแบบดังกล่าวเพื่อจัดการสถานการณ์อุทกภัย และการจัด
เตรียมแอปพลิเคชันทางเว็บเพื่อรองรับการตัดสินใจ 

ประเด็นหลัก
ข้อพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ จากกิจกรรมนี:้ 
• แผนการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสมพิจารณาจากหลักการท่ีสำาคัญห้าประการ ได้แก่ 
 1. การปรับปรุงความหนาแน่นของพื้นท่ีพักอาศัยและพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ซึ่งหากไม่มีการจัดการเป็นอยา่งดีอาจทำาให 

 เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม 
 2. การดูแลพื้นท่ีให้เหมาะสมสำาหรับจุดเชื่อมต่อระบบขนสง่และพื้นท่ีสาธารณะต่าง ๆ 
 3. การพิจารณาผลกระทบจากการ “แพรก่ระจาย” ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลและในเชิงพาณิชย์ พร้อม ๆ 

 กับการสง่เสริมแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์และการปรับลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
 4. การเชื่อมโยงแผนการใช้ท่ีดินเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธเ์พื่อให้เกิดความชัดเจนในระยะยาวสำาหรับกา 

 พิจารณาของนักลงทุน 
 5. ทำางานในเชิงรุกและกำาหนดแนวทางในระยะยาว

• กลยุทธ์ด้านการสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปในเชิงรุก เป็นสิง่จำาเป็นภายใต้แผนการลงทุนภาคสาธารณะและในการ
วางแผนท่ีเก่ียวข้อง ตัวอยา่งโครงการ Kings Cross ท่ีลอนดอนแสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นของการมีสว่นรว่มอยา่ง
จริงจังกับชุมชนท้องถ่ินตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเฉพาะสำาหรับโครงการฟ้ืนฟูเขตพื้นท่ีเมืองท่ีเป็นท่ีสังเกตได้
ง่าย สิง่น้ีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการวางแผนแบบองค์รวม เชน่ The London Plan ท่ีครอบคลุมกระบวนการให้คำา
ปรึกษาครอบคลุมระยะเวลาหลายเดือนเพื่อรับข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเมือง น่ีเป็นสิง่ท่ีสำาคัญเพื่อกำาหนด 
“วัตถุประสงค์รว่มกัน” สำาหรับแผนเชิงกลยุทธแ์ละโครงการต่าง ๆ และเพื่อสง่เสริมการมีพัฒนาแบบมีสว่นรว่ม

ประเด็นสำาคัญท่ีมีการ
พูดคุย

• การวางผงัเขตพื้นทีเ่มืองจะต้องมคีวามสมดุลท้ังในเชิงมิติเวลาในระยะยาวและความยดืหยุน่ทีเ่หมาะสม  
โครงการพัฒนา  The Kings Cross แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นขององค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นอยา่งดี ไม่ว่าจะเป็นการ
กำาหนดกรอบเงินสนับสนุนครอบคลุมเป็นชว่งทศวรรษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พัฒนาพื้นท่ีสามารถปรับแก้โครงการได้ตาม
ความต้องการท่ีเปล่ียนไปโดยการพัฒนาและออกแบบโครงการท่ียืดหยุน่

• บทเรยีนจากประเทศต่าง ๆ  ถือเป็นข้อพิจารณาท่ีมีค่าสำาหรับประเทศไทยในการนำาไปปรับใช้ เชน่ การพัฒนา 
The London Plan มีการกำาหนดลำาดับโครงสร้างการวางแผนในเขตเมืองและการกำาหนดวัตถุประสงค์การใช้งาน
แบบครอบคลุมพื้นท่ีเขตเมือง การระบุโร้ดแมพในการวางแผนเขตพื้นท่ีเมืองแบบรอบด้าน ฮ่องกงเป็นพื้นท่ีท่ีอยูไ่ม่
ห่างจากประเทศไทยมากนักและถือเป็นตัวอยา่งท่ีดีสำาหรับโครงการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่
มวลชนในเขตพื้นท่ีเมืองขนาดเล็กท่ีจะชว่ยให้ผู้คนสามารถเดินทางไปยังท่ีต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์

• การจัดสรรเงินทนุอ้างอิงกับพื้นที ่เป็นแนวทางท่ีจะสามารถสร้างแหล่งรายได้ท่ีถูกมองข้ามในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในกรณีท่ีต้องการระดมทุนในโครงการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่
มวลชน ท้ังน้ีเน่ืองจากแผนการลงทุนใด ๆ เพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมต่อการขนสง่ หรือการรับเปล่ียนการใช้ท่ีดินมัก
จะทำาให้ท่ีดินใกล้เคียงมีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถเข้ามาชว่ยสนับสนุนการลงทุนในภาคสาธารณะได้ ตัวอยา่งจาก
โครงการ Rail+Property ในฮ่องกงเป็นข้อพิสูจน์ท่ีดี ผู้เก่ียวข้องยังได้เน้นย้ำาถึงความสำาคัญของการกำาหนดกรอบ
เวลาและขอรับความยินยอมจากชุมชนท่ีเหมาะสมขณะพิจารณาชอ่งทางการจัดสรรเงินทุนแบบอ้างอิงกับพื้นท่ี 
เชน่ แผนการปรับเปล่ียนการใช้ท่ีดิน

• ข้อดขีองโครงการพัฒนาพื้นทีร่อบสถานรีถไฟฟ้าหรอืระบบขนสง่มวลชน คือผลกระทบท่ีเป็นวงกว้าง โดย
โครงการนำารอ่งเขตคลองบางหลวงจะเป็นต้นแบบท่ีดีท่ีพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในเขตเมืองจะนำาไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อดีท่ีอาจ
เกิดขึ้นประกอบไปด้วยผลกระทบท่ีดีในทางเศรษฐกิจเน่ืองจากการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเน่ืองจาก
ระบบขนสง่ท่ีเข้าถึงได้ง่าย

ก้าวไปข้างหน้า
ในอนาคต การดำาเนินการเหล่านี ้(และทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต) จะได้รบัประโยชน์จาก:
• การให้ความสำาคัญกับการพัฒนาขดีความสามารถเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำาเนินโครงการเหล่าน้ีได้อยา่ง

มีประสิทธภิาพ การสนับสนุนอยา่งมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถจะชว่ยปลดล็อคไปสูผ่ลลัพธท่ี์มี
นัยสำาคัญได้ เชน่ โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถท่ียังมีอยูใ่นการกำาหนดตัวแบบเก่ียวกับสถานการณ์อุทกภัย 

• การประสานงานระหว่างสว่นงานต่าง ๆ ของภาครฐัมคีวามจำาเป็นสำาหรับแผนการลงทุนท่ีซับซ้อน เชื่อมถึงกัน
และครอบคลุมระยะเวลาท่ียาวนานซึ่งจำาเป็นสำาหรับการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่มวลชน 
รวมท้ังระบบข้อมูลเพื่อชว่ยในการตัดสินใจ ความรว่มมือรว่มใจของหน่วยงานภาครัฐยังจะเป็นประโยชน์สำาคัญท่ีจะ
ชว่ยดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ลักษณะเดียวกับโครงการพัฒนา King’s Cross ในลอนดอน

•  สำาหรับแผนการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนสง่มวลชน การระดมเงินทนุสำาหรบัโครงการจะต้อง
อาศัยการกำาหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรวมไปถึงการผลักดันโครงการกับกลุ่มนัก
ลงทุนภายในประเทศและในต่างประเทศ

กรุงเทพ 
ไทย
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เป้าหมายขององค์ประกอบการพัฒนาความสามารถทาง
กลยุทธน้ั์นคือ เติมเต็มองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ Global Future 
Cities Programme รวมท้ังพิจารณาถึงอุปสรรคและปัจจัยท่ี
ทำาให้เกิดเมืองอยา่งยั่งยืนได้ และชว่ยบรรลุผลลัพธ์์ระยะยาว
ของโปรแกรมน้ี

การเข้าร่วม
ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทีส่ำาคัญ
กรุงเทพมหานคร (BMA)

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง
International Growth Centre

Greater London Authority, Central Planning Team (GLA) 

Argent LLP
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สำาเนาผลงานนำาเสนอต่อไปน้ีท่ีมีการจัดสง่ระหว่างจัดงานมีจัดไว้ให้พร้อมกันน้ี: 
https://tinyurl.com/mryfju5m

ต่อไปน้ีเป็นลิงค์ข้อมูลท่ีเราหวังว่าผู้เข้ารว่มจะได้รับประโยชน์: 

องค์ประกอบต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูพื้นที ่งานทีอ่ยูร่ะหว่างดำาเนินการสำาหรบั King’s Cross Central:  
https://www.argentcloud.co.uk/fl/NftoC9itzt#folder-link/?p=a6da8888-83a3-4b56-8198-9f3c5d517d4f

London Plan 2021:  
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan/new-london-plan/london-plan-2021

แนวทางด้านการจัดสรรพื้นทีพ่ักอาศยัราคาประหยดัและการวางแผนรองรบัทีน่ำาไปใช้ได้จรงิ:  
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/london-plan-guidance-and-
spgs/affordable-housing-and-viability-supplementary-planning-guidance-spg

โอกาสต่าง ๆ จาก Royal Docks Beckton Riverside:  
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/opportunity-areas/londons-
opportunity-areas/royal-docks-and-beckton-riverside-opportunity-area

แผนผงัข้อมูลการวางแผน:  
https://apps.london.gov.uk/planning/

ลิงค์ไปยังข้อมูล 
เพิ่มเติม

กรุงเทพ  
ไทย

https://tinyurl.com/mryfju5m
https://www.argentcloud.co.uk/fl/NftoC9itzt#folder-link/?p=a6da8888-83a3-4b56-8198-9f3c5d517d4f
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan/new-london-plan/london-plan-2021
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/london-plan-guidance-and-spgs/affordable-housing-and-viability-supplementary-planning-guidance-spg
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/london-plan-guidance-and-spgs/affordable-housing-and-viability-supplementary-planning-guidance-spg
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/opportunity-areas/londons-opportunity-areas/royal-docks-and-beckton-riverside-opportunity-area
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/opportunity-areas/londons-opportunity-areas/royal-docks-and-beckton-riverside-opportunity-area
https://apps.london.gov.uk/planning/
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สำ�หรับข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับโปรแกรม กรุณ�ติดต่อ เอเดรียน มอลเลสันท่ี   
adrian.malleson@riba.org
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บรรลุผลความรุง่เรืองอยา่งครอบคลุมและบรรเทา
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