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คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนเลียบริมฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยาต้ังแต่สะพานพระราม 7 ถึง 
สะพานพระปิ่นเกล้าเพื่อเป็นเส้นทางจักรยานและเป็นสถานที่ออกก�าลังกายและพักผ่อนของประชาชน โครงการนี้ 
ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ชองกเยชอนโมเดล” ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปดูงาน  
ณ ริมแม่น�้าฮัน ของเกาหลีใต้ แต่โครงการซึ่งใช้เงินมหาศาลนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย 
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย สังคม ชุมชน การใช้ประโยชน์ และความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้ง
การออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ท�าให้ภาคประชาชน สังคม และนักวิชาการในหลายภาคส่วนต่างออกมา
คัดค้านการด�าเนินโครงการที่ขาดความชัดเจน โครงการนี้จึงถูกเลื่อนออกไป ในขณะที่ภาครัฐก็พยายามอย่างเต็มที่ 
ทีจ่ะผลกัดนัโครงการน้ีให้เกิดผลเป็นรปูธรรม แต่จนถงึต้นปี 2559 แผนพัฒนาโครงการดงักล่าวกย็งัไม่เสรจ็สมบรูณ์ 
ว่าจะออกมาในรูปแบบใด

ที่มาและรายละเอียดโครงการ
ในการประชุม ครม. เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558  

ครม. ได้มมีตอินมุติัตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแผนงานก่อสร้างถนน
เลียบริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึง
สะพานพระปิ่นเกล้า ทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งละ 7 กิโลเมตร รวมระยะ
ทาง 14 กิโลเมตร วงเงิน 14,006 ล้านบาท เพ่ือจดัพืน้ที่ 

บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน ส่งเสริม 
การใช้จักรยาน การพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการด้าน
การกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งการเดินทางปลอดภัย 
ริมแม่น�้าที่มีทัศนียภาพสวยงามและเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ 
(landmark) ของประเทศ ในระยะแรกรัฐบาลวางแผน 
จะครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่สะพานพระราม 3 ถึงสะพาน 

10 ถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา  
บททดสอบวิถีชุมชน

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1431424293

ภาพแนวคิดถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา 
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พระนั่งเกล้า ระยะทาง 50 กิโลเมตร (ฝั่งละ 25 กิโลเมตร) 
โดยมีแผนเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2559 ใช้เวลา
ก่อสร้างรวม 18 เดือน1 แต่ต่อมาโครงการนี้ถูกทักท้วงจาก
หลายฝ่าย ท�าให้มีการทบทวนโครงการจนประสบปัญหา
ล่าช้า กรุงเทพมหานครจึงก�าหนดกรอบเวลาใหม่ คือศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2559  
ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2559 

สูงสุด และพัฒนาเป็นทางสัญจรท่ีใช้ประโยชน์รองรับ 
การเดินทางด้วยจักรยานและการชมทัศนียภาพริมแม่น�้า
เจ้าพระยาตลอดแนวทัง้สองฝ่ัง2 งบประมาณในการก่อสร้าง
รวม 14,006 ล้านบาท แบ่งเป็นงบฯ ด�าเนินการในปี 2558 
จ�านวน 500 ล้านบาท ได้แก่ การจ่ายค่าชดเชย ค่ารื้อย้าย 
ค่าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่วนงบฯ ปี 
2558-2559 เป็นค่าจ้างทีป่รึกษาส�ารวจและออกแบบจ�านวน 
120 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2559 – 2560 เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการ 13,136 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง 250 ล้านบาท เบ้ืองต้นพบว่าโครงการนี ้
จะส่งผลกระทบต่อวัด 8 แห่ง ท่าเรือเอกชนและสาธารณะ 
36 แห่ง โรงเรยีนและร้านอาหาร 6 แห่ง สถานทีส่�าคญั 19 แห่ง  
และชุมชนที่รุกล�้าริมฝั่งแม่น�้าอีก 268 หลังคาเรือน3 

เสียงคัดค้าน
หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดเผยรายละเอียดโครงการนี้ 

หลายภาคส่วนต่างคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณา
ทบทวนรูปแบบโครงการ เนื่องจากเกรงว่าโครงการนี้จะ 
ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ โดยภาคีพัฒนาพื้นที่ริมน�้า
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาด้าน
การผงัเมอืง เช่น ผงัเมอืงจฬุาฯ ผงัเมอืงธรรมศาสตร์ ผงัเมอืง
เกษตรศาสตร์ ผังเมืองศิลปากร และเครือข่ายสถาปนิก  
นกัส่ิงแวดล้อม และเครือข่ายภาคประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบ  
ได้เสนอต่อรัฐบาลให้ทบทวนโครงการ โดยเห็นว่าจะต้อง 
มีการศึกษาอย่างรอบคอบ และไม่ควรเร่งรีบท�าโครงการจน
เกินไป4 สรุปประเด็นที่คัดค้าน ได้แก่ 1) ทางเลียบแม่น�้า 
ไม่จ�าเป็นต้องกว้างถึงฝั่งละ 19.5 เมตร 2) รูปแบบโครงการ
ขาดความเชื่อมโยงกับตล่ิงและการใช้ประโยชน์ที่ดินริมน�้า  
3) ขาดการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และ 
4) ขาดกระบวนการส�ารวจความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ

ทั้งนี้ภาคีพัฒนาพื้นท่ีริมน�้าเจ้าพระยาได้เสนอให้
ทบทวนโครงการ ดังนี้ 1) โครงสร้างทางริมน�้าควรมีขนาด 
รปูแบบ และประโยชน์ใช้ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องต่อเนือ่ง
กับประโยชน์การใช้งานของพ้ืนท่ีริมฝั่งด้านใน ไม่ควรเป็น 
รูปแบบมาตรฐานเดียวกันตลอดเส้นทาง 2) โครงสร้างอาจ 
อยู่ริมแม่น�้า หรือวกเข้ามาด้านในก็ได้แต่ต้องบูรณาการกับ
เส้นทางสญัจร เช่น ตรอก ซอย ถนน รวมทัง้พืน้ทีส่าธารณะเดมิ  
ชุมชน เพ่ือให้พื้นที่ริมน�้าต่อเนื่องกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 

แผนที่โครงการระยะที่ 1 

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051658

รูปแบบแนวคิดการออกแบบ

http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442390744

นายสญัญา ชนีมิติร ปลดักรงุเทพมหานคร เปิดเผยว่า 
สะพานแต่ละฝั่งจะมีความกว้างประมาณ 19.5 เมตร ยกสูง
กว่าระดบัน�า้ประมาณ 2.8 เมตร แต่ล่าสดุมกีารปรบัรปูแบบ
ก่อสร้างใหม่ให้เล็กลงเหลือกว้างฝั่งละ 5 – 12 เมตร เพื่อลด
แรงต้านจากชมุชนรมิแม่น�า้ โครงสร้างสะพานจะถกูออกแบบ
ให้ไม่เป็นอปุสรรคต่อการไหลของน�า้ อยูส่งูกว่าระดับน�า้ท่วม
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โครงข่ายการสัญจรของเมือง 3) ควรออกแบบโครงสร้าง 
ทางริมน�้า ควบคู่ไปกับโครงสร้างรอยต่อสัณฐานตล่ิง ไม่ให้
สูงจนบังก้ันในลักษณะก�าแพง หรือถ้าต้องสูงควรมีชั้นเชิง 
ถอยร่นค่อยๆ ลาดขึ้นทีละนิด 

ส่วนเว็บไซต์ change.org โดยกลุ่ม Friends of the 
River (FOR) ได้คัดค้านโครงการถนนเลียบน�้าเจ้าพระยา  
โดย change.org เรียกร้องให้เร่ิมต้นทั้งหมดใหม่ด้วย
กระบวนการท่ีมกีารศกึษาด้านต่างๆ โดยผูเ้ช่ียวชาญ ประสาน 
ความร่วมมือท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาพื้นที่ริมน�้าอย่างบูรณาการมากกว่าเป็นเพียงทาง
เดินริมน�้า5 โดยมีเหตุผล ดังนี้ 1) เป็นโครงการที่จัดท�าอย่าง
เร่งด่วนโดยขาดการพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านโดย 
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้ขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชน  
2) โครงการจะส่งผลให้ล�าน�้ามีขนาดแคบลงร้อยละ 15-20 
ท�าให้กระแสน�า้ไหลเรว็ขึน้ เพิม่ความเสีย่งในการกดัเซาะตล่ิง
และน�้ายกตัวสูงขึ้นในฤดูน�้าหลาก 3) ระบบนิเวศเกิดปัญหา
น�้าเน่าเสียและเป็นที่สะสมขยะใต้ทางเดินริมน�้าส่งผลให้
คณุภาพน�า้แย่ลง 4) ท�าลายการเชือ่มต่อระหว่างคนกบัแม่น�า้ 
เกิดผลกระทบเรื่องความปลอดภัยและเพิ่มจุดเสี่ยงของ
ปัญหาอาชญากรรมและแหล่งมั่วสุม 5) การพัฒนาท่ีเป็น 
รูปแบบเดียวตลอด 14 กม.ของโครงการไม่สอดคล้องกับ
ความหลากหลายของการใช้ที่ดิน ไม่สอดคล้องกับโครงข่าย

คมนาคมและการเชือ่มต่อในพืน้ที ่6) เป็นการสร้างสิง่แปลก
ปลอมในล�าน�า้ ท�าลายทศันยีภาพสองฝ่ังของแม่น�า้เจ้าพระยา
และบดบงัสถาปัตยกรรมทีส่�าคญั ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 7) ความไม่โปร่งใสของการใช้เงินงบประมาณ

นักวิชาการร่วมสะท้อนเสียงคัดค้าน
รศ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ 

ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะท�าลายวิถีชีวิตชุมชนริม
แม่น�า้เจ้าพระยาทีม่ปีระวัติศาสตร์มายาวนาน รวมทัง้ท�าลาย
ภมูทัิศน์ตลอดสองฝ่ังรมิแม่น�า้เจ้าพระยา เนือ่งจากโครงการนี ้
ขาดการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ส ่วนนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
นายภราเดช พยัฆวิเชียร แสดงความคิดเห็นว่า รัฐบาลควร
รับฟังเสียงของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ม ี
ส่วนร่วมจดัการกบัโครงการตามความต้องการของสาธารณะ  
เพื่อให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวังของสังคมและช่วยกันดูแล 
ไม่ควรด�าเนินโครงการอย่างเร่งรีบ ขณะที่นายสุเมธ ชุมสาย 
ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม  
ปี 2541 กล่าวว่ารูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นทางเดินคอนกรีต 
เสริมเหล็กอาจไม่เอ้ือกับความเป็นเมืองน�้า และกีดขวาง 
ทางน�า้ ท�าลายทัศนยีภาพ จึงเสนอให้ด�าเนนิการลกัษณะเป็น 
ทางเดินลอยน�้าจะเหมาะสมมากกว่า6

ข้อดีและข้อเสียโครงการจากภาคีพัฒนาพื้นที่ริมน�้าเจ้าพระยา

ข้อดี ข้อเสีย

1.  เ พ่ิมพ้ืนที่ส�าหรับการ 
พกัผ่อนและลานกจิกรรม 
ซึง่เป็นทีโ่ล่งทีม่ทัีศนยีภาพ
งดงาม

2. เพิ่มทางเลือกของการ
สัญจรที่มีความสะดวก 
ปลอดภัย และไม ่ ใช ้
น�้ามันเชื้อเพลิง

3. แก้ปัญหาการบกุรกุพืน้ที่
รมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา

1. ระดับถนน +2.8 เมตร และระดับสันพนัง +3.25 เมตร จะบดบังอาคารและพื้นที่ว่าง
สาธารณะชุมชน

2. กีดขวางการไหลของน�้า แม่น�้ามีขนาดแคบลงท�าให้กระแสน�้าไหลเร็วขึ้น เพิ่มความเสี่ยง
ในการกัดเซาะตลิ่ง

3. มเีจตนารมณ์แอบแฝงทีจ่ะปรบัเปลีย่นเป็นถนนเพือ่การสญัจรทางรถยนต์ต่อไปในอนาคต 
4. ทางเลยีบน�า้เจ้าพระยามเีส้นทางซ�า้ซ้อนกบัระบบขนส่งมวลชนทางรางสายสนี�า้เงนิ (ท่าพระ-

บางซื่อ) และสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฏร์บูรณะ) 
5. สิ้นเปลืองบุคลากรและงบประมาณในการดูแลและบ�ารุงรักษา อาจจะปิดกั้นการเข้าถึงและ

การมองเห็นจากชุมชน จึงอาจเป็นแหล่งอาชญากรรม ซื้อขายยาเสพติดได ้
6. บดบังทัศนียภาพการตั้งถิ่นฐานซึ่งประกอบด้วยวัง วัด และชุมชนที่ตั้งเรียงรายตลอดแนว 

สองฝั่งแม่น�้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
7. เกิดปัญหาน�้าเน่าเสียและเป็นที่สะสมขยะ

www.realist.co.th, www.change.org, www.manager.co.th, www.th.online-listing.com
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จ้างเทคโนฯ ลาดกระบังศึกษาโครงการ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2558 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการก่อสร้าง 
ทางเลียบแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นแนวความคิดของรัฐบาล 
ทีต้่องการให้คนในกรงุเทพฯ สามารถเข้าถงึแม่น�า้เจ้าพระยา
ได้ ไม่ใช่เข้าถึงได้เฉพาะนั่งเรือขึ้นท่าพระจันทร์ ท่าศิริราช 
หรืออยู่บนสะพานจึงมองเห็นแม่น�้า ทั้งนี้แม่น�้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านสถานท่ีส�าคัญในเขตเมืองกรุงเทพฯ เช่น พระบรม
มหาราชวงั วดัอรณุราชวราราม ทีม่คีวามสวยงาม จงึมแีนวคดิ 
ต้องการพัฒนาพื้นท่ีแนวฝั่งแม่น�้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
การด�าเนินโครงการต้องสร้างการยอมรับจากประชาชน  
บนหลกัข้อเทจ็จรงิด้วย แต่ขณะน้ีการวพิากษ์วจิารณ์ทีป่รากฎ 
ในสือ่ไม่ใช่ข้อเทจ็จรงิ ปัจจบัุนคณะกรรมการก�าลงัออกแบบ
อยู่ พร้อมยืนยันโครงสร้างทางเลียบแม่น�้าจะไม่สูงกว่าเขื่อน
ริมแม่น�้า7 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 กทม. เปิดเผย
ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั ศกึษารปูแบบโครงการ และส�ารวจ
ผลกระทบสิ่งแวดล ้อมของโครงการ ใช ้งบประมาณ  
120 ล้านบาท คาดว่าจะท�าการศึกษาเสร็จสิ้นในเดือน
มิถุนายน 2559 และจะออกแบบรูปแบบโครงการก่อสร้าง
ทั้งหมดเรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2559 คาดว่าจะเริ่ม
ด�าเนินการก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม 25598

กรณีศึกษาโครงการสาธารณะ
โครงการถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นโครงการ 

ที่ริเร่ิมโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ กทม. เพื่อสร้างทาง
สัญจรริมแม่น�้าเจ้าพระยา แม้แนวคิดโครงการจะเป็น 
การเปิดพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้าให้เป็นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเจตนา 
ท่ีดี แต่กระบวนการในการจัดท�าโครงการจ�าเป็นต้อง 
ได้รับการศึกษาอย่างรอบด้านและให้ชุมชนตลอดจนภาค 
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อ
ให้การพัฒนาทางกายภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งแม่น�้า ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ของคนกรุงเทพฯ ด้วย แต่โครงการกลับถูกผลักดันพร้อม 
การอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอย่างเร่งรีบในขณะที่แผน
โครงการยงัไม่ชดัเจน อกีท้ังขาดกระบวนการศึกษาผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน ท�าให้เกิดกระแสต่อต้าน
โครงการดังกล่าวจน กทม. ต้องกลับไปศึกษาโครงการ 
ในรายละเอียด จึงเป็นบทเรียนต่อภาครัฐที่ควรพิจารณา
โครงการสาธารณะในอนาคตด้วยความรอบคอบ โดยค�านึง
ถึงมิติด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้
โครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างทางเลียบน�้าเจ้าพระยา 

เฟซบุ๊ก Friends of the River
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