โครงการแผนแม่ บทโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้ าว
Lad Prao Canal Community Development Master Plan

The project set the direction for the urban infrastructure “canal
system” and community development along Lad Prao canal by
all stakeholders: government, private sector and community. It
aims to rehabilitate the canal system, to develop the
contemporary urban canal living, to improve the environmental
quality and urban utilities, and to fulfill the urban transportation
system in approach to sustainable development.

โครงการพัฒนาระบบระบายนา้ และการป้องกันนา้ ท่ วมที่คลองลาดพร้ าว
Drainage system development and flood protection at Lad Phrao canal
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แผนพัฒนาการเชื่อมต่ อระบบคมนาคมขนส่ งของเมืองและเศรษฐกิจของชุมชน
Transportation system connectivity and community economy development plan
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ปากอุโมงค์ ระบายนา้
บางซื่อ - รั ชดาภิเษก
Entrance of Drainage Tunnel
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เขตห้ วยขวาง

ประตูระบายนา้ คลองบางซื่อและคลอลาดพร้ าว
Floodgate at Bang Sue and Lad Phrao canal
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วัดพระราม 9
บึงพระราม 9

| Drainage Tunnel
| Canal Border
| Chao Phraya River
| Lad Phrao Canal
| Other main canal

ท่ าเรือกรุงเทพฯ

บางกระเจ้ า

วัดมหาบุศย์

จุดเชื่อมต่ อ รถ-ราง-เรื อ ที่สาคัญ
| Main intermodal platform
MRT
BTS
Airport Link
ถนน | Road
Metro Project
รถไฟฟ้าสายสีส้ม
| Orange Line
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง | Yellow Line
รถไฟฟ้าสายสีเทา | Grey Line
รถไฟฟ้าสายสีเขียว | Green Line
รถไฟฟ้าสายสีชมพู | Pink Line
รถไฟฟ้าสายสีนา้ เงิน | Blue Line
รถไฟฟ้าสายสีม่วง | Purple Line
รถไฟฟ้าสายสีแดง | Red Line

วัดพระราม 9

ท่ าเรื อโดยสาร |Main Pier
ท่ าเรื อชุมชน |Sub Pier
พืน้ ที่บริการ |Service Area

การแบ่ งโซนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิด Venizon
ชุมชนอนุรักษ์ ธรรมชาติ - สวนป่ าอเมซอน - เกษตรชุมชนเมือง
ชุมชนพัฒนาการค้ า - เวนิสตะวันออก - บริเวณเชื่อมต่ อ รถ ราง เรื อ
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ - บ.ว.ร. - ต้ นแบบชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียง

วัดพระราม 9

| “Venizon” Economic Zoning Concept
| Urban Forest Community (Amazon Village)
| TOD Community (Venice of the East Village)
| Thailand Eco-District Model Rama IX

บ.ว.ร. เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณเชื่อมต่อ รถ ราง เรื อ 2

ปากอุโมงค์ ระบายนา้
บางบัว - วัดหลักสี่
Entrance of Drainage Tunnel
Bang Bua - Wat Lak Si

สนามบิน
ดอนเมือง

เขตห้ วยขวาง

สวนป่ าอเมซอน-เกษตรชุมชนเมือง

การวางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบคลอง
และการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้ าวนี ้ จัดทาขึ ้นโดยการมีสว่ นร่วม
ของทุกฝ่ าย ทั ้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อฟื น้ ฟูและพัฒนา
ระบบคลอง วิถีชมุ ชนริมน ้าร่วมสมัย ปรับปรุงคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และเติมเต็มระบบ
คมนาคมขนส่ง ของเมืองตามแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง ระยะที่ 1 รัชดาภิเษก - แสนแสบ
Lad Phrao Canal Community Economy Plan - Phase 1 : Ratchadaphisek Saen Saeb
บริเวณเชื่อมต่อ รถ ราง เรื อ 1

แผนพัฒนาเส้ นทางเรือโดยสารคลองลาดพร้ าว ระยะที่ 1 รัชดาภิเษก - แสนแสบ
Lad Phrao Ferry Line Plan - Phase 1 : Ratchadaphisek - Saen Saeb
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Lad Prao Canal Community Development Master Plan
ปั จจุบัน | Now

ลาดพร้ าว 44
Lad Phrao 44

รู ปแบบชุมชนริมคลองตามแนวทางของแผนแม่ บท - ชุมชนลาดพร้ าว 45

ชุมชนลาดพร้ าว 45 เป็ นชุมชนริมคลองลาดพร้ าวและคลองบางซื่อ ขนาด 277 ครั วเรื อน อยู่ในพืน้ ที่เขตห้ วยขวาง ติดถนนลาดพร้ าว ซึ่งเป็ นถนน Lad Phrao 45 Community is located along Bang Sue and Lad Phrao Canal with 277 household in Huai Khwang District. It’s close to Lad
ที่จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเลืองเกิดขึน้ ในอนาคต การวางผังเฉพาะของชุมชนควรเตรี ยมแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ณ จุดเชื่อมต่ อคลอง Phrao road where the MRT Yellow Line will be built in the future, so, the community specific plan should prepare potentially the economic
กับถนนหลัก โดย ”เวนิสตะวันออก” อาจจะเป็ นตัวแทนของความเป็ นเมืองแบบไทย
plan at main intermodal connecting space. “Venice of the East” might be represented to the urbanization in Thai Style.
MRT ภาวนา
ส่ วนกลางหลักของชุมชน
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ปั จจุบัน | Now
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Community Form on Canal Border following the master plan - Lad Phrao 45 Community

คลองลาดพร้ าว | Lad Phrao Canal

โครงการแผนแม่ บทโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้ าว
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รู ปตัดบริเวณบ้ านหรื ออาคารพักอาศัยรวม
Section : Available Space for Residential

รู ปตัดบริเวณจุดตัดคลองกับถนนสาธารณะ
Section : Intermodal connecting space and bridge
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แนวทางการวางผังบริเวณจุดตัดระหว่ างแนวเขตคลองกับแนวเขตถนนสาธารณะ
Intermodal Connecting Space Planning Concept : Canal and Main Road

ปั จจุบัน | Now
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Walking Distance
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การแบ่ งพืน้ ที่บริเวณจุดตัดระหว่ างแนวเขตคลองกับแนวเขตถนนสาธารณะ
Zoning Detail Concept
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Common Building Open Space
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โครงการแผนแม่ บทโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้ าว
Lad Prao Canal Community Development Master Plan

รู ปแบบชุมชนริมคลองตามแนวทางของแผนแม่ บท - ชุมชนร่ วมใจพิบลู ย์ 2

Community Form on Canal Border following the master plan - Ruam Chai Phibul 2 Community

ชุมชนร่ วมใจพิบลู ย์ 2 เป็ นชุมชนริมคลองลาดพร้ าว ขนาด 245 ครั วเรื อน อยู่ในพืน้ ที่เขตห้ วยขวาง จากถนนลาดพร้ าว ถึงถนนสุทธิสาร การวาง
ผังเฉพาะของชุมชนควรเตรี ยมแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ณ จุดเชื่อมต่ อคลองกับถนนซอย เนื่องจากชุมชนมีทางเข้ าออกสาคัญอยู่ท่ ซี อย
ลาดพร้ าว 48 แยก 3 โดย “อเมซอนตะวันตก”อาจจะเป็ นตัวแทนของความเป็ นชุมชนในป่ าเขตร้ อนของไทย

Ruam Chai Phibul 2 Community is located along Lad Phrao Canal with 245 household in Huai Khwang District. It’s placed from Lad Phrao
road to Sutthisan road. The community specific plan should prepare the economic plan for sub intermodal connecting space cause of main
entrance from Lad Phrao 48 Yaek 3 alley to the canal. “Amazon of the West” might be represented to the Thai tropical forest community.
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การแบ่ งพืน้ ที่บริเวณจุดที่ถนนซอยที่สาคัญมาบรรจบกับคลอง
Zoning Detail Concept
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แนวทางการวางผังบริเวณจุดที่ถนนซอยที่สาคัญมาบรรจบกับคลอง
Intermodal Connecting Space Planning Concept : Canal and the End of Alley
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รู ปตัดบริเวณประตูระบายนา้
Section : Floodgate

รู ปตัดบริเวณอาคารส่ วนกลางและท่ าเรื อ
Section : Main community space and pier

Pedestrian Bridge

ปั จจุบัน | Now

Common Building Open Space

| Residential

Bike Park

Main Community Space
www.didesigns.co.th

