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‘โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียว’ มกัจะเป็นสว่นท่ีถกูมองข้ามไปในประเทศ
ท่ีก าลงัพฒันา อนัเน่ืองมาจากการมุ่งเน้นไปท่ีการท าให้เมืองเติบโต
อย่างรวดเร็ว การขยายตวัของเมือง และการพฒันาอย่างก้าวกระโดด
เท่านัน้. 

 

‘Green Infrastructure’ is a neglected part of 
cities of developing countries, where the 
focus is often on rapid urban growth, urban 
expansion and extensive development. 
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ค าน า 
 

เมอืงในประเทศก ำลงัพฒันำนั้นโดยส่วนใหญอ่ยูใ่น
เขตภูมอิำกำศร้อน ซึง่เมอืงเหลำ่นี้ก ำลงัเตบิโต
อยำ่งรวดเร็ว ท ำให้มคีวำมกงัวลถงึผลกระทบตอ่
กำรใช้พลงังำนและปญัหำทำงส่ิงแวดลอ้ม ถงึ
กระนั้นจำกตวัอยำ่งหลำยแหง่ทัว่โลกแสดงให้เห็น
วำ่สำมำรถวำงแผนและสร้ำงเมอืงให้ยัง่ยนืไดโ้ดย
ไมต่้องใช้ต้นทนุทีสู่ง. 
  

โครงสร้ำงพืน้ฐำนสีเขยีวของเมอืง ประกอบดว้ย
พืน้ทีเ่ปิดโลง่ กำรเพำะปลกู สวนสำธำรณะ และ
ทะเลสำบหรอืพืน้ทีท่ีเ่ป็นน ้ำ ซึง่องคป์ระกอบเหลำ่นี้
ไมใ่ช่แคจ่ะท ำให้เมอืงมอีำกำศทีบ่รสิุทธิแ์ละเป็นที่
พกัผอ่นหยอ่นใจเทำ่นั้น แตย่งัช่วยกรองมลพษิ
และระบำยอำกำศในเมอืงอกีดว้ย  หำกมกีำรวำง
ผงัเมอืงทีด่ ี โครงสร้ำงพืน้ฐำนเหลำ่นี้จะท ำให้เมอืง
มมีลพษิน้อยลง พลเมอืงมสีขุภำพดขีึน้ และเมอืงมี
อุณหภูมติ ำ่ลง  จงึช่วยลดควำมต้องกำรรวมทัง้
คำ่ใช้จำ่ยทำงดำ้นพลงังำนลงได.้ 

 

กำรวำงผงัส่ิงแวดลอ้มทีม่ปีระสิทธภิำพนั้นเป็นเรือ่งที่
ไมยุ่ง่ยำกและรำคำไมแ่พง ในหลำยกรณีพบวำ่
เมอืงทีส่ะอำดขึน้ (เมอืงสีเขยีวขึน้) จะน ำมำซึง่
ควำมสะดวกสบำยและควำมยัง่ยนืมำกยิง่ขึน้ ซึง่
ปจัจุบนัแนวทำงทีจ่ะท ำให้ถงึจุดดงักลำ่วนั้นเป็นที่
ตระหนกัและรบัรู้มำกขึน้แลว้ ส ำหรบัใครก็ตำมที่
ไดย้นิอยูบ่อ่ยครัง้วำ่แนวทำงกำรท ำเมอืงสีเขยีวนั้น
มรีำคำแพงและยำกเกนิกวำ่ทีจ่ะน ำไปใช้. 
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Foreword 

 
Developing country cities are mostly in hot 

climates and are growing very rapidly. Their future 

energy and environmental impacts are a major 

concern. Examples worldwide show that cities can 

be planned and built in a more sustainable way – 

without significantly higher costs. 

  

The green infrastructures of a city are its open 

spaces, vegetation, parks, lakes and water 

features. They provide fresh air and recreation, but 

they can also filter pollutants and are a key to 

urban ventilation. If well planned they help to make 

a city less polluted, healthier and also cooler, 

considerably reducing the city’s energy needs and 

costs. 

  

Some of the most effective environmental planning 

is simple and inexpensive. In many cases greener, 

more comfortable and sustainable cities can be 

achieved – given more awareness and knowledge 

about solutions that already exist. One hears often 

that sustainable solutions are either too expensive, 

or difficult for city authorities to enforce. We prefer 

realistic approaches and policies which do not 

needlessly hinder developers or require heavily 

restrictive planning. 

 

 

 



 

เมอืงประกอบดว้ยสภำพแวดลอ้มทำงธรรมชำตแิละสภำพแวดลอ้มทีม่นุษยส์ร้ำงขึน้ กำรรวมสภำพแวดลอ้มทัง้สองอยำ่งเขำ้

ดว้ยกนัดว้ยวธิกีำรแบบบูรณำกำรท ำให้เรำสำมำรถระบำยควำมร้อนและระบำยอำกำศในเมอืง (ส่งผลให้มกีำรใช้พลงังำน

ลดลง) ลดผลกระทบของปรำกฏกำรณเ์กำะควำมร้อน (ส่งผลตอ่กำรเพิม่ควำมสบำยเชงิอุณหภำพและกำรลดลงของ

มลภำวะ) เช่นเดยีวกบักำรพฒันำทำงเดนิ หุบเขำ หรอืเกำะในเมอืงได ้ กำรวำงผงัของเมอืงในประเทศก ำลงัพฒันำควร

จะพจิำรณำถงึกำรสร้ำงและกำรท ำงำนรว่มกบัธรรมชำต ิ เพือ่เพิม่คุณภำพชวีติดว้ยพืน้ทีส่ ำหรบักำรลงทุน กำรอยูอ่ำศัย 

และกำรประกอบอำชพี และเพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืของกำรระบำยน ้ำ กำรจดักำรของเสีย และโครงสร้ำง

พืน้ฐำน. 

The city consists of the built and natural environments. By coupling the two in an integrated approach, we can 

create possibilities for urban cooling effect and urban ventilation (resulting in less energy consumption), 

reduction of urban heat island effect (resulting in a better thermal comfort and reduction of pollution) as well 

as development of urban corridors, urban canyons and urban cool islands. The contemporary planning of 

cities of developing countries should consider building and working with nature to enhance quality of life by 

developing places of attraction for investment, living and work and to provide tangible support towards 

sustainable development of drainage, waste management and infrastructure.   
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แนวทาง: จากนีต่้อไป 
Guidelines: The way Forward 

 
• การระบายความร้อน /  

Cooling Effect 
• การลดมลภาวะทางอากาศ /  

Pollution reduction 
• การลดผลกระทบของปรากฏการณ์

เกาะความร้อน /  

Lessening Heat Island Effect 
• การระบายอากาศในเมือง /  

Urban Ventilation 

• การปลกูพืช/ 

Vegetation 
• การท าฟาร์ม/ 

Farming 
• การบ าบดัของเสยี/ 

Treatment 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ/ 

Biodiversity 
 

• การท าให้บริสทุธ์ิ/ 

Purification 
• การระบายความร้อน/ 

Cooling Effect 
• การน ากลบัมาใช้ใหม/่ 

Recycling 
• การพกัผอ่นหยอ่นใจ/ 

Leisure 

• วิถีชีวิตที่ค านงึถึงสภาพแวดล้อม/ 

Bioclimatic urbanism 
• พลงังานทดแทน/  

Renewable Energy 
• สภาพอากาศเฉพาะพืน้ท่ีของเมือง /  

Urban microclimate 
• การลดภาระทางความร้อน /  

Lessening Heat Load 

 

EARTH 

  
WATER 

 

AIR 

 

ENERGY  

น า้ ดนิ 

พลังงาน อากาศ 



แนวทาง: จากนีต่้อไป 
Guidelines: The way Forward 
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โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียวกับการเพาะปลูกในเมือง 
เมืองทัง้หลายสามารถจดัให้มีมีพืน้ที่เพ่ือการเกษตร การสนบัสนนุชมุชน
ให้ผลิตอาหาร การสร้างความมัน่คงด้านอาหาร และการฟืน้ฟเูพื่อเพ่ิม
คณุคา่ของธุรกิจระดบัท้องถ่ิน. 
 

 

โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียวกับการท าอากาศในเมืองให้เย็น 
เมืองทัง้หลายสามารถจดัให้มีพืน้ที่ที่ชว่ยในการลดความร้อนที่เกิดมาจาก
สภาพแวดล้อม และมีพืน้ที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศที่ดี. 
 

 

โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียวกับการมีชีวิตที่ยั่งยืน 
เมืองทัง้หลายสามารถจดัให้มีสถานที่เพ่ือกิจกรรมทางสงัคม ที่ท าให้ผู้อยู่
อาศยัมีความรู้สกึถึงการใช้ชีวิตร่วมกนัของชมุชน รู้สกึปลอดภยั และรู้สกึ
น่าอยูอ่าศยั และผู้อยูอ่าศยัสามารถใช้ท ากิจกรรมกลางแจ้งเพื่องาน เพ่ือ
การพกัผ่อน หรือเพ่ือความสนกุสนาน. 
 

โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียวกับสภาพอากาศเฉพาะพืน้ที่ 
เมืองทัง้หลายสามารถจดัให้มีแนวทางส าหรับการจดัการสภาพอากาศ
เฉพาะพืน้ที่ ตวัอยา่งเชน่การท าให้สภาพอากาศในพืน้ทีเ่ย็นลงด้วยการ
ระบายความร้อนโดยวิธีธรรมชาติหรือการระบายอากาศที่เกิดขึน้ได้ด้วย
สภาพของเมืองนัน้ๆ เอง. 

Green Infrastructure and  Urban Farming 

Cities can offer places for agriculture, 

supporting the local community by food 

production, food security and enriching the 

small local businesses through regeneration. 

 

Green Infrastructure and Cooling Effect 

Cities can include places for cooling the heat 

produced by the built environment and places 

where urban ventilation is considered in design. 

 

Green Infrastructure and Sustainable Living 

Cities can offer socialising places, where there 

is a sense of community, security and liveability; 

places where people can have their outdoor 

activities for work, living and joy. 

 

Green Infrastructure and Micro Climate 

Cities can include micro climate solutions, 

where cooler living environments can provide a 

better natural/passive ventilation. 

 
A Place to Work / A Place to Live / A Place to Enjoy 

การระบายความร้อนและการท าให้อากาศบริสทุธ์ิ
Cooling and purification 

การระบายอากาศในเมือง 
Urban Ventilation 

ท่ีพกัอาศยัและภมูิทศัน์ 

Housing and Landscape 

พืน้ท่ีและชมุชนในเมือง 
Urban Space and Community 

การเพาะปลกูในเมือง 
Urban Farming 

การพกัผ่อนและงาน 

Leisure and work 

สถานที่ส าหรับท างาน / สถานที่เพื่อการอยู่อาศัย / สถานที่เพื่อความเพลิดเพลิน  
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Tianjin 
Eco-City/ 
China 

 

MAIN DESIGN AND PLANNING FEATURES 

One of the key features of this project is the approach to 

development of ‘Eco District’ and ‘Eco Community’ (at macro 

scale), ‘Eco Cell’ (at meso scale) and ‘Eco Buildings/Blocks’ 

(at micro scale). The provision of green corridors and green 

open spaces within each eco cell is a major planning feature 

of this eco-city. This approach has promoted a more 

integrated planning whereby green spaces are connected with 

each other, green corridors are effectively introduced in the 

urban grid system and urban blocks are broken to a smaller 

scale with better permeability and performance. 

ลักษณะเด่นในการออกแบบและการวางผังเมือง  
ลกัษณะเดน่ส าคญัอยา่งหนึง่ของโครงการพฒันาเมืองเทียนจินก็คือการก าหนด
แนวทางที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในหลายระดบั เช่น "ชมุชนท่ีเป็นมิตรตอ่
สิง่แวดล้อม" และ "เขตที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม" (ส าหรับการพฒันาระดบัมห
ภาค) "หนว่ยที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม" (ส าหรับการพฒันาระดบักลาง) และ 
"อาคารหรือกลุม่อาคารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม" (ส าหรับการพฒันาระดบั
จลุภาค) สว่นลกัษณะเดน่ของผงัเมืองเทียนจินคือทางเดินสเีขียวและพืน้ท่ีเปิดโลง่
สเีขียว ซึง่การท าให้พืน้ท่ีสเีขียวเหลา่นีม้ีความตอ่เนื่องกนัและการแบง่กลุม่อาคาร
ให้มีขนาดเลก็ลงก็สามารถท าให้เกิดการถ่ายเทอากาศและมีประสทิธิภาพของ
เมืองสงูขึน้ด้วย.       

 

 

ความโดยสรุป  / Executive Summary 
โครงสร้ำงพืน้ฐำนสีเขยีวคอืสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพภำยในและระหวำ่งหมูบ่้ำน และ
เมอืง โดยเป็นกำรเชือ่มตอ่ของส่วนสีเขยีว (และน ้ำเงนิ) ภำยในและโดยรอบพืน้ทีเ่ขต
เมอืง ซึง่เป็นกำรเพิม่และรกัษำไว้ซึง่ระบบส่ิงแวดลอ้มทีส่่งเสรมิคุณภำพชวีติของผู้อยูอ่ำศัย
ทีย่ ัง่ยนืและมัน่คง. 
Green infrastructure is the physical environment within and between our villages, 

towns and cities. It is the network of green (and blue) elements in and around 

urban areas, enhancing and maintaining the environmental systems to sustain 

and maintain quality of life. 

 

เอกสำรฉบบันีน้ ำเสนอใจควำมส ำคญัของโครงสร้ำงพืน้ฐำนสีเขยีวในกำรออกแบบและวำง
ผงัเมอืง โดยแบง่องคป์ระกอบหลกัของผงัเมอืงเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย สีเขยีว (พชื) 

สีน ้ำเงนิ (น ้ำ) สีแดง (พลงังำน) และสีขำว (อำกำศ) นอกจำกนั้นยงัน ำเสนอตวัอยำ่ง
โครงสร้ำงพืน้ฐำนสีเขยีวในเมอืง 4 เมอืงจำกทัว่โลกดว้ย. 

This document highlights the importance of green infrastructure in urban planning 

and design. Four key elements of ‘Green (Vegetation)’, ‘Blue (Water)’, Red 

(Energy) and White (Air) are explored as part of this document, suggesting 

approaches to achieve sustainable design and planning. Four global examples 

are then presented to discuss these key elements of green infrastructure in cities.  
5 
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เมืองเทียนจนิ 
เมืองที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

Tianjin Eco-City, China 
 
 
เป็นโครงกำรรว่มระหวำ่งจนีและสิงคโปรท์ีต่ ัง้อยูท่ำงทศิ
ตะวนัออกของเมอืงเทยีนจนิ ภำคเหนือของสำธำรณรฐั
ประชำชนจนี โครงกำรนี้เป็นหน่ึงใน 8 โครงกำรแรกๆ 
เพือ่พฒันำเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้มของสำธำรณรฐั
ประชำชนจนี โครงกำรนี้ทอดยำวอยูบ่นพืน้ทีม่ำกกวำ่ 30 

ตำรำงกโิลเมตร ซึง่บำงส่วนของโครงกำรยงัอยูใ่นระหวำ่ง
กำรกอ่สร้ำง. 
  

กรอบกำรบง่ชีป้ระสิทธภิำพ (KPI) ของโครงกำรน้ี
ประกอบดว้ยตวับง่ชีเ้ชงิปรมิำณ 22 ข้อ และตวับง่ชีเ้ชงิ
คุณภำพ 4 ข้อ. ซึง่แนวปฏบิตัขิองโครงกำรนีไ้ดร้วม
องคป์ระกอบทำงส่ิงแวดลอ้มทีส่ ำคญัๆ ไว้ ตัง้แตก่ำรจดั
กำรพลงังำน น ้ำ ของเสีย รวมทัง้กำรใช้และรกัษำทีด่นิ. 

 

Tianjin Eco-City is a Sino-Singaporean project 

located towards the East of Tianjin City, North China. 

This new eco-city development is one of the first eight 

eco-city projects of China. This project stretches over 

a total area of 30 sq km and is partly operational with 

remaining phases under construction. 

 

The Key Performance Indicator (KPI) framework of 

Tianjin Eco-City includes 22 quantitative and 4 

qualitative indicators. The common practice of the 

project embraces the main environmental issues, 

ranging from energy, water, wastes, land use and site 

preservation. 

 

 

 

ความส าคัญของภาคส่วนต่างๆ 

Implications Across Sectors 
 

แนวทำงในเอกสำรฉบบัส้ันๆ นี้ มปีระโยชนก์บั 

 

• ผู้ก ำหนดนโยบำยและผูน้ ำ 

• ผู้พฒันำและสร้ำงอสังหำรมิทรพัย ์

• นกัออกแบบและนกัวำงแผน 

 

ในกำรวำงผงัเมอืง กำรน ำกลุม่คนเหลำ่นีม้ำหำรอืรว่มกนัคอืหนทำงทีด่ทีีสุ่ดในกำรวำงแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร หลงัจำกไดแ้นวทำงแลว้กำรหำข้อมลูเพิม่เตมิก็เป็นเรือ่งทีด่ ำเนนิกำรไดไ้มย่ำก. 

 

 

The solutions illustrated in this short brochure have important implications for: 

 

• policy makers and city leaders 

• property developers and builders 

• planners and designers 

 

Bringing these groups together is the best way to identify win-win solutions. More detailed 

advice and information is not hard to find. 

 6 
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Songdo/ 
South 
Korea 

 

โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างเส้นทางสีเขียวให้กบัการพฒันา
ชมุชนแบบองค์รวม ซึง่ถือได้วา่ซองโดเป็นตวัอยา่งที่ประสบความส าเร็จในการจดั
โครงสร้างพืน้ฐานสีเขียวและสนี า้เงินจากด าเนินการในเร่ืองการจดัการขยะอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อการอนรัุกษ์ระบบนิเวศ. 
 

สวนสำธำรณะกลำงและระบบน ้ำ 
ตัง้อยูส่ว่นใจกลางของซองโด สวนสาธารณะกลางและพืน้ที่น า้ทีต่อ่เน่ืองกนัโดยรอบนี ้
เป็นศนูย์กลางส าหรับการพกัผ่อนของยา่นนี.้ 
 

กำรเชือ่มตอ่เส้นทำงเดนิเท้ำและเส้นทำงปั่นจกัรยำน 
ด้วยแนวคิดของโครงสร้างพืน้ฐานสเีขียวที่มีเป็นไปได้มากขึน้ จงึเปิดโอกาสให้มีการ
สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการอยูอ่าศยัที่ครอบคลมุและมีความตอ่เน่ืองกนั ซึง่รวมถึง
เส้นทางเดินเท้าและเส้นทางป่ันจกัรยานที่มีอยูท่ัว่เมือง ท าให้เพ่ิมเส้นทางให้ผู้อยูอ่าศยั
เข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ท างาน สถานที่พกัผ่อน และยา่นธุรกิจได้งา่ยยิ่งขึน้ . 
 

กำรผสมผสำนสีฟ้ำและเขยีว  
ผงัหลกัของเมืองได้มีการผสมผสานสว่นสีฟ้าและสเีขียวในสภาพแวดล้อมเพ่ือการอยู่
อาศยัได้เป็นอยา่งดี เชน่ โซนการศกึษา พืน้ที่ใช้สอยร่วมระหวา่งอาคารที่พกัอาศยั พืน้ที่
พกัผ่อนนอกสถานที่ และกิจกรรมสนัทนาการที่แทรกอยูใ่นยา่นธรุกิจของเมืองซองโด . 
 

As part of the overall masterplan, the green infrastructure  

plays a major role in creating a green path towards a 

holistic community development. From implementation of 

smart waste management system to preservation of 

ecology, Songdo can be regarded as a successful model 

for green and blue infrastructure. 

 

The Central Park and Water System 

Located in almost the central part of Songdo, the central 

park and surrounding water connections are key leisure 

hubs of the area. 

 

Connectivity, Walkability and Cycleability  

With more possibility for green infrastructure, there is a 

higher chance of creating more inclusive and connected 

living environments. This includes major routes for 

walkable and cycleable areas across the whole area, 

allowing a better walkable catchment for better 

accessibility to amenities, work, leisure and businesses. 

 

Integrating Blue and Green 

The masterplan takes on board integration of green and 

blue in to the built environment, such as the education 

zone, liveable spaces in between the residential blocks, 

attractive picnic areas and leisure activities, and across 

commercial/business zones of Songdo. 
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City Planning and  

Green Infrastructure 
  

Some urban districts and communities have already 

managed to reduce their climate emissions and energy use 

by over 75%. A few have managed to cut out the use of 

fossil fuels entirely. A city’s overall layout and its green and 

blue infrastructures are the foundation for this. Why is it 

seldom done? There are many barriers, from local politics to 

land prices or lack of knowledge. In many countries there are 

few if any planning laws, few skilled planners, and few 

means of controlling the urban development. Without a 

coordinated city plan, and with continuing inefficient building 

practices, golden opportunities are missed to avoid energy 

and climatic impacts and rising future costs for the 

authorities as well as citizens of future generations. 

การวางผังเมืองและโครงสร้าง
พืน้ฐานสีเขียว 
  
 

ในชุมชนและเมอืงบำงแหง่ไดม้กีำรจดักำรเพือ่ลดกำรปลดปลอ่ยก๊ำซ
คำรบ์อนสู่ ส่ิงแวดลอ้มและลดกำรใช้พลงังำนลงกวำ่ 75% โดยมี
เมอืงไมก่ีแ่หง่ทีม่กีำรจดักำรจนไมต่อ้งใช้พลงังำนเชือ้เพลงิฟอสซลิ
เลย หลกักำรของเมอืงเหลำ่นี้ก็คอืกำรจดัวำงผงัและโครงสร้ำง
พืน้ฐำนส่วนสีเขยีวและสีน ้ำเงนิของเมอืงเทำ่นั้นเอง แตห่ำกถำมวำ่
ท ำไมกำรวำงผงัดงักลำ่วจงึไมค่อ่ยไดร้บักำรน ำไปใช้อยำ่ง
กว้ำงขวำงนกั เหตุก็เพรำะยงัมหีลำกหลำยอุปสรรคตัง้แตเ่รือ่งของ
กำรเมอืงท้องถิน่จนถงึรำคำทีด่นิ หรอืแมก้ระทัง่กำรขำดควำมรู้ใน
เรือ่งดงักลำ่ว ในหลำยประเทศยงัขำดกฎหมำยสนบัสนุนกำรวำงผงั
เมอืง ขำดนกัวำงแผนทีม่ทีกัษะ และขำดแนวทำงในกำรควบคุม
กำรพฒันำของเมอืง ซึง่กำรขำดซึง่กำรวำงผงัเมอืงทีส่อดรบักบักำร
เตบิโตและกำรสร้ำงอำคำรทีข่ำดประสิทธภิำพเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง 
ท ำให้เมอืงนั้นๆ พลำดโอกำสทีจ่ะลดกำรใช้พลงังำนและพลำด
โอกำสในกำรลดผลกระทบตอ่สภำพภูมอิำกำศ และยงัเพิม่
คำ่ใช้จำ่ยให้กบัหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบเรือ่งนั้นๆ รวมถงึคนรุน่หลงั
ดว้ย. 
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เมืองซองโด 
สาธารณรัฐ
เกาหลี  
(เกาหลีใต้) 

เขตธุรกจินานาชาต ิซองโด 
ดว้ยขนำดพืน้ทีก่วำ่ 1,500 เอเคอร ์ (ประมำณ 600 เฮกเตอร)์ เขตธุรกจินำนำชำต ิ ซองโด (SIBD) ถอืเป็นเมอืง
พฒันำใหมบ่นแผน่ดนิของทะเลเหลอืง (ทีต่ ัง้อยูร่ะหวำ่งจนีแผน่ดนิใหญก่บัคำบสมทุรเกำหล)ี ซึง่อยูใ่นเขตอนิช็อน 
สำธำรณรฐัเกำหล ี บำงส่วนของเขตธุรกจิใหมนี่้ยงัอยูใ่นขัน้ตอนของกำรกอ่สร้ำง ผงัและกำรออกแบบในกำรพฒันำ
เมอืงนี้นั้นถอืเป็นตวัอยำ่งทีโ่ดดเดน่ของกำรใช้ตวัชีว้ดั (KPI) กำรจูงใจในกำรประหยดัพลงังำน และกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนสีเขยีว จงึมหีลำยคนเรยีกซองโดวำ่เป็น 'smart city' หรอื 'ubiquitous city' หรอืกระทัง่เรยีกกนั
วำ่ 'เมอืงแหง่อนำคต‘.   

ดว้ยเครอืขำ่ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ ท ำให้กำรจดัระบบกำรจดักำรเพือ่บรหิำรกำรใช้พลงังำนในอำคำรทุกอำคำร มี
ระบบช่วยในกำรประหยดัน ้ำ ระบบจดักำรขยะ กำรขนส่ง และโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งๆ ในเมอืงซองโด นอกจำกนั้น
ดว้ยกำรมุง่เน้นทัง้ดำ้นธุรกจิไปพร้อมๆ กบักำรใช้พืน้ทีใ่นกำรพกัผอ่น ท ำให้มพีืน้ทีสี่เขยีวในเมอืงซองโดมำกกวำ่ 
40% ซึง่ประกอบดว้ยสวนสำธำรณะของซองโดทีเ่ป็นทีรู้่จกั พืน้ทีร่มิน ้ำ พืน้ทีส่ ำหรบันกอพยพและนกน ้ำใกลสู้ญพนัธุ ์
พืน้ทีเ่กษตรกลำงเมอืง พืน้ทีสี่เขยีวแบบบูรณำกำรเพือ่กำรอยูอ่ำศัยและกำรคำ้ และส่ิงแวดลอ้มสีเขยีว (และน ้ำเงนิ) 

อืน่ๆ เพือ่กำรพกัผอ่นหยอ่นใจ. 

 

Songdo International Business District 
With an overall development area of 1,500 acres (or about 600 hectares), Songdo International Business 

District (SIBD) is a major new development built over a reclaimed land from Yellow Sea off the City of 

Incheon, South Korea. Parts of this new business zone is still under construction. The top-down 

masterplanning and urban design approach to this development is a remarkable example of the use of Key 

Performative Indicators (KPIs), energy saving incentives, and green infrastructure development. Songdo is 

often regarded as a new ‘smart city’ or ‘ubiquitous city’ and is often highlighted as a ‘City of the Future’. 

With the area’s information technology network, there is a management system in place for energy use of 

every building, water conservation, waste management system and a smart network of transportation and 

infrastructure. With focus on both business and leisure, Songdo offers a variety of green spaces that 

account for more than 40% of the whole area. These include Songdo’s well-known central park, waterfront 

areas, staging ground for migrating birds and threatened waterbird species, [urban] agricultural areas, 

integrated green spaces for housing and business districts and green (and blue) environments for leisure.  
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เขยีว - คือส่วนของ พืน้ดนิ การปลูกพืชและดนิ ร่มเงา การเพิ่ม
ออกซิเจนให้อากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดมลภาวะทาง
เสียง และการกรองมลพษิ； 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หาในส่วนต่อไปนีน้ าเสนอและแสดงตวัอย่างแนวทางใน
การออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานใน 4 องค์ประกอบ: 

GREEN – earth – vegetation, soil – shade, 

oxygenation, biodiversity, noise abatement, 

pollutant filtration; 

 

 

BLUE – water – pools, streams, fountains – 

infiltration, evaporation, purification, recycling, 

cooling; 

 

 

RED – energy – bioclimatic urban design – 

reducing the heat load and supplying 

renewable energy; 

 

 

WHITE – air – urban ventilation – cooling, 

fresh air, removing pollution, reducing heat 

island effect. 

The following sections briefly discuss and 

give examples of sustainable solutions in the 

four main infrastructure areas of: 

น ้ำเงนิ - คือส่วนของ น า้ สระน า้ ล าธาร การซึมของน า้ การ
ระเหยของน า้ การท าน า้ให้บริสุทธ์ิ การน าน า้มาใช้ใหม่ และการ
ระบายความร้อน； 

 
 
แดง - คือส่วนของ พลังงาน การออกแบบเมืองท่ีค านึงถงึ
สภาพแวดล้อม การลดภาระทางความร้อน และการจัดหาพลังงาน
ทดแทน； 

 
 
ขำว - คือส่วนของ อากาศ การระบายอากาศในเมือง การระบาย
ความร้อน การท าอากาศบริสุทธ์ิ การก าจัดมลพษิทางอากาศ การ
ลดผลกระทบของปรากฏการณ์เกาะความร้อน. 
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Kengeri/ 
India 
 

การออกแบบที่ส าคัญและลักษณะเด่น 
มีการวางรูปแบบและผงัของชมุชนแบบผสมผสานส่วนท่ีอยู่อาศยั สิง่อ านวยความ
สะดวก และพืน้ท่ีเปิดหรือพืน้ท่ีสีเขียว มีการใช้แบบอาคารท่ีปลอดการใช้รถยนต์ มี
พืน้ท่ีใช้สอยร่วม มีสภาพแวดล้อมชมุชนร่วม และมีสวนสาธารณะ 
 

ภูมทิศันแ์ละรม่เงำ  
การค านงึถึงต้นไม้ท่ีมีอยู่เดมิและการปลกูต้นไม้เพิ่มถือเป็นสว่นหนึง่ในการออกแบบ
พืน้ท่ี  ลกัษณะเดน่ท่ีส าคญัของชมุชนนีคื้อการใช้ร่มเงาจากต้นไม้ดงักลา่วเพ่ือบงัความ
ร้อน ท าให้สภาพแวดล้อมมีอณุหภมูิเย็นลง. 
 
ภูมทิศันข์องแหลง่น ้ำ 
ชมุชนนีมี้แหลง่น า้และสระน า้หลายแหง่ แหลง่น า้เหลา่นีไ้ด้ถกูออกแบบให้รวมอยู่กบั
ภมูิทศัน์ตา่งๆ ของชมุชน เพ่ือใช้กกัเก็บน า้ฝนไว้ใช้ รวมทัง้ยงัช่วยให้สภาพแวดล้อมเย็น
ลงอีกด้วย. 

 
ภูมทิศันสี์เขยีวและภูมปิระเทศ 
มีการใช้พืน้ท่ีสีเขียวเป็นขัน้บนัได เป็นแนวป้องกนัน า้ทว่มหรือการล้นของน า้ ซึง่พืน้ท่ี
แบบนีย้งัช่วยในการเก็บกกัน า้ลงใต้ผิวดนิอีกด้วย. 

 

KEY DESIGN AND PLANNING FEATURES 

The form and layout of the community is a 

generously planned mix of housing units, facilities 

and open/green spaces. The building layout offers 

a variety of no-car zone, shared living spaces/ 

community living environments and parks. 

 

Landscape and Shading 

New plantation and existing trees are part of the 

overall masterplan and spatial design. Provision of 

shading to cool down the living environments is a 

major landscape feature of the community. 

 

Water Landscape 

The community includes several water features and 

small pools. These are integrated within the 

courtyards/landscaping of the area; used as 

rainwater collection; and are for cooling the shared 

living environments. 

 

Green Landscape and Topography 

The stepped green spaces are used to avoid 

flooding or overflow of water and support a gradual 

water collection system. 
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ประเดน็ทั่วไปส าหรับเมืองในประเทศก าลังพัฒนา  
General Issues for Cities of Developing Countries 
 

 

 

 

 

  
• การเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิในเขตเมืองอยา่งมีนยัส าคญั； 

Significant Raise in temperature in urban areas; 

• การก้าวกระโดดของการพฒันาเมืองท่ีขาดการวางแผน； 

Rapid pace of inconsiderable urban development; 

• การมีโครงการแผนแมบ่ทขนาดใหญ่แตไ่ร้ซึง่คณุภาพ； 

Large scale and low quality masterplanning projects; 

• การเพิ่มขึน้ของการใช้พลงังานเพ่ือระบายความร้อน； 

Increase in energy consumption for cooling demands; 

• การขาดซึง่ธรรมชาตอินัเขียวขจีและคณุภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง； 

Lack of greenery and quality of life in the Built Environment; 

• ความเส่ียงและอนัตรายตอ่สขุภาพจากสภาพแวดล้อมในเมืองท่ีมีคณุภาพต ่า； 

Significant health risks and hazards from low quality urban environments; 

• การลดลงของทรัพยากรทางธรรมชาต ิ(สีเขียวและสีฟ้า) ในสภาพแวดล้อมของเมือง. 

Reduction of natural resources, green and blue from the city environments. 

แนวโน้มในทางลบ  
Negative Trends 



เมืองเคนเกรี 
ประเทศ
อนิเดีย 

มัลฮาร์ หมู่บ้านที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม  เมือง
เคนเกรี / Malhar Eco-Village 
 

ตัง้อยูใ่นเมอืงเคนเกร ี หน่ึงในเขตชำนเมอืงของเมอืงบงักำลอร ์
ประเทศอนิเดยี โดยเมอืงนี้ไดร้บักำรพฒันำโดยองคก์ร GoodEarth 

ทีม่แีนวคดิโดยรวมของกำรสร้ำงชุมชนอยำ่งยัง่ยนื,ดว้ยควำมเขำ้ใจและ
เค้ำโครงของชุมชนทีเ่ป็นมติรตอ่ระบบนเิวศ มลัฮำร ์ . จงึกลำยเป็น
ตวัอยำ่งหน่ึงทีโ่ดดเดน่ของชุมชนอยูอ่ำศัยอำคำรไมสู่งทีม่ี
สภำพแวดลอ้มทีป่ระกอบดว้ยสีเขยีวและพืน้ทีเ่ปิด สวนสำธำรณะสี
เขยีว พืน้ทีซ่บัน ้ำ โซนปลอดรถยนต ์ ระบบกกัเก็บน ้ำ และ
องคป์ระกอบอืน่ๆ . 

 

Located in Kengeri, one of the outskirts of the City of Bangalore 

in India, Malhar Eco-Village is developed by GoodEarth 

Organisation, with an overall concept of building sustainable 

communities.  

Through understanding and designing suitable and ecologically-

friendly layouts, Malhar Eco-Village is a remarkable example of 

low-rise housing pattern with various environmental features of 

green and open spaces, green parks, permeable flooring, no-

car zones, water collection system and etc. 
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1. ท่ีอยู่อาศยัในเขตเมืองและภมูิทศัน์ภายนอก (เมืองชีราช สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) 
Urban housing and hard surface landscape (Shiraz, Iran) 
2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเมืองและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่  
(มณฑลไหหล า สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
Change in urban patterns and living environments (Hainan, China) 
3. การขาดพืน้ท่ีสีเขียวในเขตกลางเมือง (เมืองคมัปาลา ประเทศยกูนัดา) 
Lack of green spaces in central urban areas (Kampala, Uganda) 
4. การหายตวัไปของความเขียวขจีในเมืองหลวง (กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา) 
Disappearance of greenery from the city (Phnom Penh, Cambodia) 
5. การขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ (กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์) 
Mass infrastructure expansion (Manila, the Philippines)  
6. พืน้ท่ีขนาดใหญ่ของท่ีจอดรถและถนน (นครดไูบ สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์) 
Large scale areas of car parking and roads (Dubai, UAE) 
7. การแทนท่ีพืน้ท่ีสีเขียวด้วยสิ่งปลกูสร้างสีเทาอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป (กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) 
The gradual replacement of green by grey (Bangkok, Thailand) 
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Malmo/ 
Sweden 
 

กระบวนการใหม่ - โปรแกรมคุณภาพ / A NEW PROCESS - THE QUALITY PROGRAM  

นวตักรรมหน่ึงทีส่ ำคญัและประสบควำมส ำเร็จอยำ่งมำกคอืวธิกีำรในกำรวำงแผนเมอืงแบบใหมท่ีเ่รยีกวำ่. "โปรแกรม
คณุภำพ" ซึง่ในโปรแกรมนี้ไดร้วมและระบุเป้ำหมำยเชงินิเวศ เป้ำหมำยเชงิเศรษฐศำสตร ์ และเป้ำหมำยทำงสังคมไว้
อยำ่งชดัเจน. จะมกีำรลงนำมในสัญญำกบัเอกชนนกัพฒันำรำยทีแ่สดงออกและรบัประกนัไดว้ำ่มคีวำมสนใจจะด ำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำยนั้นจรงิๆ จำกนั้นตวัโปรแกรมจะเป็นพืน้ฐำนในกำรควบคุมคณุภำพในกำรออกแบบและกอ่สร้ำง เพือ่ให้
มัน่ใจวำ่กำรออกแบบและกอ่สร้ำงนั้นเป็นไปตำมวสัิยทศันแ์ละวตัถุประสงคเ์ริม่ตน้. ซึง่ปจัจุบนัมกีำรน ำวธิกีำรเดยีวกนัน้ีไป
ใช้ในประเทศอืน่ๆ แลว้.  

A very important and successful innovation was a new planning method, the “Quality Program”. In the QP 

the ecological, economic and social goals are combined and clearly specified. This document then formed 

part of the legal contracts signed with developers, who were awarded projects if they guaranteed high 

ambitions.  The QP is then the basis for quality control throughout the design and construction – ensuring 

that the initial visions and goals are followed. Similar methods are now used in other cities. 

 
เน่ืองจำกควำมตระหนกัวำ่ควำมยัง่ยนืทำงนิเวศวทิยำจะไม่
สำมำรถเกดิขึน้ไดห้ำกขำดซึง่ชุมชนทีม่สีุขภำพทีด่ ี ขำดกำร
วจิยั ขำดข้อมลู และขำดกำรศึกษำ ดงันั้นจงึมกีำรส่งเสรมิ
กำรบรโิภคทรพัยำกรอยำ่งยัง้คดิ โครงกำรเพือ่ส่งเสรมิสุขภำพ. 

และกำรจดัซือ้จดัจ้ำงทีร่กัษส่ิ์งแวดลอ้มขึน้ เพือ่เป้ำหมำยทีจ่ะ
เปลีย่นกำรบรโิภคอำหำรเป็นอำหำรทีเ่ป็นมติรตอ่ระบบนิเวศในปี 

2020 และสร้ำงควำมรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิระหวำ่งเมอืง 
ประชำคมท้องถิน่ ผู้อยูอ่ำศัย และเจ้ำของธุรกจิ. 

Recognising that ecological sustainability cannot be 

achieved without healthy community, the programs 

include research, information and education. Sustainable 

consumption as well as health are strongly promoted, 

including green procurement, a goal of 100% ecological 

food by 2020, and close cooperation between city, local 

associations, residents and business.  
(Source: www.Malmö.se/sustainablecity) 
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เมืองมัลเมอ 
ประเทศ
สวีเดน 

ย่านเวสเทร์ินฮาร์เบอร์ 

The Western Harbour District 
เมอืงมลัเมอ ในประเทศสวเีดน เป็นผู้น ำระดบัโลกในกำรพฒันำเมอืงทีย่ ัง่ยนื 
กำรปลดปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดส์ู่ ส่ิงแวดลอ้มของเมอืงนี้ลดลงไดถ้งึ
ครึง่หน่ึงแลว้ในปจัจุบนั และมเีป้ำหมำยวำ่จะไมม่กีำรปลดปลอ่ยก๊ำซดงักลำ่ว
เลยในปี 2020. ยำ่นเวสเทริน์ฮำรเ์บอรใ์นเมอืงมลัเลอนี้เป็นพืน้ทีใ่ช้ทดสอบ
แนวทำงเพือ่กำรพฒันำเมอืงทีย่ ัง่ยนืพืน้ทีห่น่ึง ซึง่ไมไ่ดเ้น้นเพยีงมมุมองทำง
ส่ิงแวดลอ้มเทำ่นั้นแตย่งัรวมถงึมมุมองทำงสังคมดว้ย โดยยำ่นนี้มพีืน้ที ่ 160 
เฮคเตอร ์ (ประมำณ 1000 ไร)่ มผีู้อยูอ่ำศัยอยูร่ำว  10,000 หลงัคำเรอืน 
รวมทัง้ยำ่นกำรค้ำ โรงเรยีน และสถำนทีใ่ห้บรกิำรตำ่งๆ ซึง่เป้ำหมำยหลกั
ของเมอืงนีค้อืกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย
กำรผสมผสำนสถำปตัยกรรม พืน้ทีต่ำ่งๆ และกำรใช้งำนพืน้ทีท่ีม่คีวำม
หลำกหลำย . ยำ่นเวสเทริน์ฮำรเ์บอรนี์้เป็นชุนชนเมอืงแหง่แรกในทวปียุโรปที่
ใช้พลงังำนทัง้หมดจำกแหลง่พลงังำนทดแทน. 

Malmo in Sweden is a world leader in sustainable urban 

development. The city’s climate emissions have been halved already, 

and the aim is to be climate neutral by 2020. The Western Harbour 

district became an international test bed for sustainable solutions, not 

only environmental but equally a social vision. It is an area of 160 

hectares for about 10,000 residents and includes commerce, schools 

and services. A key goal was cultural and environmental diversity, 

with a wide variety of architecture, spaces and functions. It is the first 

urban district in Europe with 100% renewable energy. 

 

มีโครงสร้างพืน้ฐานสีเขียวอย่างสมบูรณ์ในเมืองนี:้  
There is a complete set of green infrastructures:  

 

• สวนสำธำรณะใหม ่ เขตระบบนิเวศพืน้เมอืง สวนผกั / New public 

parks, indigenous biotopes, vegetable garden allotments; 

• กำรปลกูพชืบรเิวณกวำ้ง หลงัคำและผนงัสีเขยีว ทีพ่กัพงิของนกและสัตว ์

/ Extensive vegetation, green roofs and walls, bird/animal shelters; 

• บอ่น ้ำ สระน ้ำ กำรอนุรกัษ์น ้ำ พืน้ผวิไว้ดดูซบัน ้ำ แหลง่เก็บกกัน ้ำฝน / 
Ponds, pools, water conservation, permeable surfaces, rainwater 

harvesting; 

• กำรแยกของเสีย ระบบจดัเก็บขยะดว้ยสุญญำกำศ กำรน ำวสัดกุลบัมำใช้
ใหม ่ / Waste separation, vacuum based garbage collection 

system, materials recycling; 

• ระบบจรำจรทีย่ ัง่ยนื พืน้ทีป่รำศจำกรถยนต ์ เครอืขำ่ยพืน้ทีจ่กัรยำนและ
ทำงเดนิเท้ำ / Sustainable mobility systems, car free areas, bicycle 

and footpath network; 

• กำรใช้พลงังำนทดแทน 100% (ส่วนใหญจ่ำกพลงังำนลม พลงังำนไฟฟ้ำ
จำกเซลลแ์สงอำทติย ์ ควำมร้อนจำกแสงอำทติย ์ และก๊ำซชวีภำพ) / 
100% renewable energy - mostly wind, also solar PV, solar 

thermal and biogas.  

  


