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บทนํา  (Introduction & Background) 

ความเคลื่อนไหวจากอดีตจวบจนป จจุบัน   
ในกระแสของการใหความสนใจกับประเด็นส่ิงแวดลอมในระดับโลกในทศวรรษที่ 703

แนวความคิดเรื่องการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศไดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
นับแตป ค.ศ. 1975 โดยกลุมสถาปนิกและนักเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งเชื่อวาเมืองควรที่จะตอบรับได
ทั้งความตองการของคนและธรรมชาติในเวลาเดียวกัน โดยในระยะเริม่ตนไดมีการนาํความคดิผานเครือ่งมอื
ในกระบวนการวางแผน และ การสรางการมีสวนรวมกับสาธารณะเพื่อชวยในการออกแบบและสรางเมอืงทีมี่
สุขภาวะที่ดีขึ้น โดยมีประเด็นสําคัญในการเริ่มตนความเคลื่อนไหวคือการตั้งคําถามกับรูปแบบการใชชีวิต  
ที่พ่ึงพารถยนตอยางมากในสมัยนั้น อันนําไปสูปญหาสิ่งแวดลอมอยางมากมาย   

กลุมความเคลื่อนไหวดังกลาวเริ่มตอสูเพ่ือสรางเมืองที่สรางใหกับคนไมใชรถยนต กิจกรรม
และความพยายามอยางมากมายไดเกิดขึ้นตามมาทั่วโลกนับจากนั้นทั้งในระดับทองถ่ิน ประเทศ 
ทวีป หรือ แมแตในระดับโลก โดยมีกลุมเคลื่อนไหวหลัก เชน กลุมประเทศในทวีปยุโรปเหนือและ
ยุโรปตะวันตก ซึ่งมีตัวอยางที่ชัดเจนอยางมากมายที่เกิดขึ้นนับแตน้ันเปนตนมาดังที่จะกลาวถึงใน
เอกสารฉบับนี้  

                                     
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2   สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, M.Sc. in Urban Ecological Planning, Norwegian University of 
Science and Technology, Norway 

3  ความเคลื่อนไหวในระดับโลกดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยางชัดเจนในการประชุมที่ Stokholm conference เม่ือป คศ. 1972 (The United 
Nations Conference on the Human Environment, Stockholm)  
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 ความหมาย (Definition) 
การอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ คือ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติในการตั้งถ่ินฐาน

แบบเมือง (กายภาพ) และ ยังรวมไปถึงปฏิสัมพันธที่ผานกิจกรรมในการเกิดเปนพลังงานและ
กระบวนการผลิตของมนุษยและธรรมชาติ วัตถุประสงคสําคัญของแนวคิดนี้คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมีจุดเริ่มตนสําคัญคือ พื้นที่หรือสถานที่ (ไมใชเริ่มจากประเด็น) ไมวาจะเปน บล็อกถนน ยาน 
หรือ เมืองทั้งเมือง รวมไปถึงผู อยู อาศัยและผูใชพ้ืนที่4 ดังน้ันแกนใหญของแนวคิดนี้จะเนนไปที่
กระบวนการควบคูไปกันกับผลลัพธในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นอยางครบถวนรอบดานในหนึ่งพ้ืนที่ ซึ่งบริบท
โดยเฉพาะของพื้นที่น้ันจะนําไปสูทางแกไขปญหาและแนวทางที่มีลักษณะเฉพาะตัวตางไปจากที่อื่นๆ  

ทําไมเมือง???  

แนวคิดการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศใหความสําคัญอยางมากกับบริบทเมืองเนื่องจากขอมูล
และความคิดที่วา เมืองเปนสวนสําคัญที่ทําใหระบบนิเวศโลกของเราลมสลายทั้งในแงของการใช
ทรัพยากร พลังงานและการสรางมลภาวะ และในทางตรงขามเมืองเปนความหวังสําคัญที่สามารถ  
สรางสรรคระบบนิเวศโลกใหกลับมาดีเหมือนเดิมได ดวยแนวคิดนี้ “เมือง” จึงถูกมองอยางเชิงซอน  
วาควรเปนสวนหน่ึงของทางออกไมใชเปนเฉพาะปญหาเหมือนในอดีต5   

 
 
นอกจากนั้นแลวนักวิชาการสวนใหญยังเห็นคลองตองกันและเริ่มยอมรับกับแนวโนมของ   

การอยูอยางเมือง (Urbanisation)6ที่เกิดมากขึ้นทั่วโลกซึ่งไดเกิดขึ้นแลวอยางชัดเจนในประเทศที่

                                     
4   Urban ecology is the interaction between people and nature in urban settlements, including the interaction taking place 

through natural and human-made energy and material stream.  
   The objective of urban ecology is sustainable development. The starting point for urban ecology is a place- block, 

neighborhood, district or in principle, the whole city and its residents and users.  
5  อยางไรก็ตามมิไดหมายความวาแนวความคิดน้ีจะไมใหความสําคัญกับพื้นที่รอบนอก หรือ พื้นที่ชนบท ในทางตรงขามแนวคิดน้ีให
ความสําคัญอยางมากของบทบาทเมืองที่จะสามารถอยูไดโดยการพึ่งพาตนเองหรือพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่รอบนอกให
นอยที่สุด ดังเชน แนวคิดสําคัญในเรื่อง ecological footprint [a measurement of the land area required to sustain a 
population of any size] ที่พูดถึงอัตรา สวนของการพึ่งพาและความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่ทรัพยากร อยางที่จะกลาวตอไปใน
คําอธิบายของแนวคิดน้ีวา มนุษยและเมืองถูกมองวามีหนาที่สําคัญที่จะคงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโลกและจําเปนที่จะ      
ตองอยูรวมกันอยางพึ่งพา ไมสามารถแบงแยกปกปกรักษาเฉพาะพื้นที่ธรรมชาติแยกจากเมืองไดดังเชนแนวคิดแยกสวนของการ
อนุรักษธรรมชาติในอดีต  

6  source: United Nations, World Urbanization Prospects, The 1999 Revision. 
   Through most of history, the human population has lived a rural lifestyle, dependent on agriculture and hunting for 

survival. In 1800, only 3 percent of the world's population lived in urban areas. By 1900, almost 14 percent were 
urbanites, although only 12 cities had 1 million or more inhabitants. In 1950, 30 percent of the world's population 
resided in urban centers. The number of cities with over 1 million people had grown to 83.  
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พัฒนาแลว (พัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจ) ซึ่งสวนใหญมีอัตราสวนของการตั้งถ่ินฐานอยางเมือง     
มากกวา 70% รวมไปถึงประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีแนวโนมมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาของการตั้งถ่ินฐาน   
อยางเมือง มีการคาดการณวาภายในป ค.ศ. 2030 สองในสามของประชากรทั่วโลกจะอาศัยอยูใน
เมือง ดังน้ันหากไมมีรูปแบบการจัดการเมืองที่ดีหรือรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของมนุษยรวมกับ     
เมืองอยางสมดุลแลวปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นก็จะมีแนวโนมที่เลวรายมากเกินกวาที่จะแกไขได  

1. แนวคิดหลัก และคุณลักษณะสําคัญ (Mindset & Character) 

1.1.  กระบวนทัศน ใหม  (new paradigm and paradigm shift) 

ฐานสําคัญของแนวคิดเรื่องการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ สอดคลองและเปนไปตามการเปลี่ยน
กระบวนทัศนใหมที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ 70 ซึ่งไดมีการตั้งคําถามอยางรุนแรงกับแนวทาง การพัฒนา
ตามกระแสหลักที่ยึดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ กระบวนทัศนใหมดังกลาวไดเสนอมุมมอง
ของการพัฒนาโลกอยางองครวม เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง โยงใย ใหคุณคากับความหลากหลายของ
ระบบนิเวศและวัฒนธรรม โดยมนุษยเปนสวนหน่ึงของภาพรวมทั้งหมด ไมใชผูใชประโยชนจาก
ธรรมชาติเทานั้น เปนการมองความสัมพันธแบบ 2 ทางซึ่งตางฝายตางเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
(แผนภาพที่ 1) กระบวนทัศนใหมดังกลาวมีสวนคลายคลึงกับปรัชญาแนวคิดทางตะวันออกโบราณ
เชน ปรัชญาเตา และ ตะวันตกเชน ปรัชญานิเวศเชิงลึก (Deep ecology) โดยมีจุดรวมสําคัญคือการ
มองทุกส่ิงทุกอยางอยางไมมีศูนยกลางและไมแยกสวนทั้งในมิติทางกายภาพและวัฒนธรรม7 
(แผนภาพที่ 2)  

 
  
 
 

                                                                                                              
   The world has experienced unprecedented urban growth in recent decades. In 2000, about 47 percent of the world's 

population lived in urban areas, about 2.8 billion. There are 411 cities over 1 million. More developed nations are 
about 76 percent urban, while 40 percent of residents of less developed countries live in urban areas. However, 
urbanization is occurring rapidly in many less developed countries. It is expected that 60 percent of the world 
population will be urban by 2030, and that most urban growth will occur in less developed countries.   

7  Ecological thinking is not just being aware of nature, it is thinking which is more organic, holistic or systems-based 
rather than reductionist or monocultural 

Man exploit Nature 
For prosperity 
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Man maintain Nature 
and Ecosystem’s 

Equilibrium 

 
ภาพที่ 1 การแสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติของสองกระบวนทัศน  

 

ภาพที่ 2 การแสดงคุณลักษณะสําคัญของผลในการนําไปปฏิบัติของแตละกระบวนทัศน  

  
คุณลักษณะสําคัญของแนวคิดเชิงนิเวศคือการสรางความสมดุลและความยั่งยืนของ 2 สวน

คือความยั่งยืนเชิงนิเวศธรรมชาติและความยั่งยืนทางสังคมเพื่อนําไปสูเปาหมายสําคัญคือ การอยู
อยางมีความสุขของมนุษยชาติโดยรวมทั้งกายและจิต (แผนภาพที่ 3)  

 

 

อยางไรก็ตามผูเขียนมีความคิดวาแนวคิดเชิงนิเวศแบบองครวมนั้นควรอิงอยูฐานคิดสําคัญ 
3 ประการคือ แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธ และ แนวทางการพัฒนาอยาง

Integrative 
Intuitive 
Synthesis 
Holistic 
Cyclic 
Conservation   
Co-operation 
Quality 
Deep ecology   

 

Self-assertive 
Rational 
Analysis 
Reductionism 
Linear 
Expansion 
Competition 
Quantity 
Shallow economy 

M E 

One-Sided 
Relationship 

M E 

Two-Sided 
Relationship 
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ยั่งยืนในปจจุบัน (แผนภาพที่ 4) เน่ืองจากแตละแนวคิดมีสวนของจุดออนจุดแข็งที่สามารถชวยเสรมิ
กันอันนําไปสูตนแบบแนวทางที่สมบูรณรอบดานไดเปนอยางดี นิเวศวิทยาเชิงลึก เนนความเขาใจ
และปฏิสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ ในขณะที่นิเวศวิทยาเชิงพุทธเสริมรับในแงของการปรับ
ตนเองของมนุษย ซึ่งแนวคิดทั้งสองจะชวยเสริมแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติทางจิตวิญญาณ
เพ่ิมเติมจากมิติทางเศรษฐกิจสังคมและกายภาพของบริบทโลกรวมสมัยในปจจุบัน (แผนภาพที่ 5)  

 
ภาพที่ 3   การแสดงเปาหมายและวัตถุประสงคของแนวคิดการพัฒนาเชิงนิเวศที่ใหความสําคัญทั้ง  

ความยั่งยืนทางนิเวศธรรมชาติและนิเวศสังคม  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Ecologism 

Ecosystem cocept 
Community of living 

Balance between Man 
And Nature 

Ecological justice 

        Ecological 
sustainability 

Socialism 

Undistorted and equal 
Social structure 

Balance among all 
stakeholders 

Social justice 

Social 
sustainability 
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ภาพที่ 4  การแสดงความสัมพันธของฐานคิดดานการพัฒนาเชิงนิเวศใน 3 สวนคือ นิเวศวิทยาเชิงลึก 
(Deep ecology) ของตะวันตก นิเวศวิทยาเชิงพุทธของตะวันออก และ การพัฒนาอยางยั่งยืนของ
โลกในยุคปจจุบัน  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deep ecology model 

Buddhist ecology model Present sustainable 
development model 
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ภาพที่ 5  แสดงการพัฒนาการของรูปแบบการพัฒนาอยางยั่งยืนเชิงนิเวศท่ีไมใชเพียงแตการพิจารณาใน
มิติท้ัง 3 ดานของเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมแบบแยกสวนหรือซอนทับกันบางสวนแตเพียง   
เทานั้น (ภาพที่ 1 และ 2)  แตควรที่จะเปนการพิจารณาทั้งหมดในรูปแบบของ subset โดยมีกรอบ
สําคัญคือสภาพแวดลอมหรือขีดความสามารถของระบบนิเวศที่จะรองรับ   

ที่มา:  www.sustainablemeasures.com  

  
  
 

A view of community as three separate, 
unrelated parts: an economic part, a social 
part and an environmental part. 

A view of community that shows the links 
among its three parts: the economic part, 
the social part and the environmental part.  

A view of community as three concentric 
circles: the economy exists within society, 
and both the economy and society exist 
within the environment.  
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1.2. คุณลักษณะสําคัญ (Character) 

จากแนวคิดและกระบวนทัศน ข างต นเมื่อนํามาใช ในบริบทของการพัฒนาและการวางแผน
ทําให เกิดแนวทางที่แตกต างไปจากกระแสหลักอย างมีนัยยะสําคัญทั้งในแง ของการพิจารณารูปแบบ
ของการพัฒนาอยางทางเลือกในภาพรวม คือ การพัฒนาเชิงนิเวศ (Eco-development) และ ในรปูแบบของ
การวางแผนเชิงนิเวศ (Urban ecological planning) ซึ่งจะนําไปสู คุณลักษณะสําคัญของแนวคิด
การอยูอย างเมืองเชิงนิเวศ ดังรายละเอียดที่จะกล าวถึงต อไปนี้  

1.3. การพัฒนาเชิงนิเวศ (Eco-development)  

ไดแก การพัฒนาในรูปแบบทางเลือก เนนการหาทางแกปญหาเฉพาะพื้นที่ของแตละบริบท
ทั้งบริบททางวัฒนธรรมและบริบททางธรรมชาติ และ เนนการพิจารณาความตองการในระยะยาว  
เทาๆกันกับความตองการระยะเรงดวน ฐานคิดในเรื่องของการพัฒนาเชิงนิเวศเปนพื้นฐานสําคัญ   
ในการแบงแยกความแตกตางของแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนสิ่งแวดลอมใน 2 กระแสคือ   

• กระแสหลักภายใตกระบวนทัศนแบบอิงเทคโนโลยี (technocentric) ไดแก การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม (Urban environmental management)   

• กระแสทางเลือกภายใตกระบวนทัศนแบบนิเวศ (ecocentric) ไดแก การวางแผนเมือง
เชิงนิเวศ (Urban ecological planning)  

แนวคิดทั้งสองมีความแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญซึ่งนําไปสู แนวทางการดําเนินการที่   
แตกตางกันไปเมื่อนําไปประยุกตใชสูการปฏิบัติ ลักษณะสําคัญของทั้งสองแนวคิดสามารถสรุปเชิง
เปรียบเทียบไดตามแผนภาพที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะเฉพาะของแตละแนวทางในการวางแผนสิ่งแวดลอม  

  

การวางแผนเมืองเชิงนิเวศ 
Urban ecological planning  
 
เนนมุมมองเชิงพื้นที่  
Territorial perspective 
เนนทุกประเด็นในหนึ่งพื้นที่เฉพาะ 
All issues in specific locality 
มีลักษณะเฉพาะสําหรับแตละพื้นที่เฉพาะ  
อิงอยูบนฐานทรัพยากรและความตองการ 
Unique for each specific place 
Based on local resources & needs 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
Urban environmental management 
 
เนนมุมมองเชิงหนาที่ 
Functional perspective 
เนนประเด็นเฉพาะในทุกพื้นที่ 
Specific issue for all localities 
มีลักษณะเปนสากล 
Techno centric, Universal 
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แนวคิดการอยู อยางเมืองเชิงนิเวศใชเครื่องมือของกระบวนการวางแผนเมืองเชิงนิเวศ       
เปนสําคัญซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญดังน้ีคือ  
มุงพิจารณาทุกประเด็นอยางรอบดานทั้งมิติดานสิ่งแวดลอม สังคม และ เศรษฐกิจ ในหนึ่งพ้ืนที่ 
โดยลักษณะเฉพาะของทองถ่ินคือศูนยกลางของการใหความสําคัญ ดังน้ันทางแกปญหาจะมี
ลักษณะเฉพาะในแตละพื้นที่ไมเปนสากล  
ทางแกปญหาอยางสรางสรรคจะเปนไปอยางสัมพันธกันกับการใหความสําคัญเรงดวนและการ
ตัดสินใจรวมกันของคนในพื้นที่ ใหความสําคัญกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเทากันกับมิติทาง
กายภาพและเศรษฐกิจ  
เริ่มตนในระดับทองถ่ินและจบที่ระดับทองถ่ิน อางอิงอยู บนฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน  
เนนแนวทางพัฒนาโดยใหคนเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและคงรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ ไมใชการพัฒนาโดยคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาเพื่อหา    ประโยชนจากธรรมชาติ
และผูที่ออนแอกวา8  

  

2. กรณีศึกษา (Case studies) 
แนวคิดดังกลาวขางตนไดถูกนําไปทดลองปฏิบัติอยางแพรหลายทั่วโลกในชื่อที่แตกตางกัน

ไป เชน กระแส New Urbanism และ Green Urbanism ในประเทศสหรฐัอเมริกา Urban Ecology & 
Ecological Cities ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวียนและทวีปยุโรป หรอื Sustainable Communities & 
Cities ขององคกรนานาชาติและประเทศอื่นๆทั่วไป โดยแนวคดิทั้งหมดมีสวนสําคญัรวมกันที่เนนไป
ที่ขอจํากัดของระบบนิเวศและเมืองที่จะรองรับการพัฒนา ไมใชการพัฒนาแบบไมมีขอจํากดัเหมือน
เชนในอดีต9 
  
                                     
8  human-centred approach, emphasising on developing people as the centre in solving environmental problems and 

sustaining the equilibrium of ecosystem. Not the anthropocentric approach which developing themselves for getting 
benefit from the weaker and nature.  

9 รูปแบบของเมืองที่มีลักษณะรวมเชิงนิเวศไดแก (แหลงที่มา GREEN URBANISM: Learning from European Cities)  
• Cites that strive to live within their ecological limits, fundamentally reduce their ecological footprints, and 

acknowledge their connections with and impacts on other cities and communities and the larger planet.  
• Cities that are green and that are designed for and function in ways analogous to nature  
• Cities that strive to achieve a circular rather than a linear metabolism, which nurtures and develops positive symbiotic 

relationships with and between its hinterland  
• Cities that strive toward local and regional self-sufficiency and take full advantage of and nurture local/regional food 

production, economy, power production, and many other activities that sustain and support their populations  
• Cities that facilitate (and encourage) more sustainable, healthful lifestyles  
• Cities that emphasize a high quality of life and the creation of highly livable neighborhoods and communities   
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กรณีศึกษาที่สามารถนํามาใชเพ่ือใหเกิดภาพที่ชัดเจนของการปฏิบัติมีอยู 2 สวนคือกลุมความ
เคลื่อนไหวสีเขียวในทวีปยุโรปเพื่อใหเห็นภาพรวมของความพยายามในระดับภูมิภาค และ กรณี
โครงการ H2olland ของประเทศเนเธอรแลนดในเรื่องการบริหารจัดการเมืองและน้ําซึ่งจะไดเห็น
ตัวอยางเฉพาะของการแกปญหาตามบริบทของพื้นที่ในระดับประเทศซึ่งเปนหัวใจสําคัญของแนวคิด
การอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ  

2.1. ความเคลื่อนไหวสีเขียวในทวีปยุโรป (EU Green Movement) 

กลุ มประเทศในทวีปยุโรปไดมีการผลักดันใหประเด็นดานสิ่งแวดลอมเปนวาระสําคัญ
ระดับชาติและระดับทวีป มีความพยายามอยางมากมายทั้งในการกําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง
การปฏิบัติในเชิงกฎหมาย รวมไปถึงแผนปฏิบัติการอยางมากมายที่เกิดขึ้น ภายใตหลักการสําคัญ   
ที่กําหนดรวมกันในระดับทวีปในเรื่องความยั่งยืนของการพัฒนาเมือง (Principles of Urban sustainability) 
โดยมีหลักการสําคัญ 4 ดานคือ (กําหนดโดย European commission 1996 ในรายงาน European 
Sustainable Cities)  

 หลักการดานการบริหารจัดการเมือง (The principle of urban management) 

การจัดการเพื่อความยั่งยืนโดยสาระแลวเปนกระบวนการทางการเมืองซึ่งตองการ การวางแผน   
ลวงหนาและมีผลกระทบสําคัญตอการปกครองเมือง กระบวนการจัดการเมืองอยางยั่งยืน  ตองการ  
กลุมของเครื่องมือที่สามารถพิจารณาในประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ ได อยาง    
รอบดานพรอมเพรียงกัน เพ่ือที่จะสามารถจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานไดอยางรอบดานในการ บูรณาการดวย
การประยุกตใชเครื่องมือดังกลาวจะทําใหการจัดทํานโยบายเกี่ยวกับเมืองเพื่อความยั่งยืนสามารถมี
ลักษณะที่กวางขวาง มีพลัง และ มีความมุงหมายมากกวาการบริหารจัดการเมืองที่เปนอยูโดยทั่วไป  

  หลักการดานการบูรณาการนโยบาย (The principle of policy integration) 

นโยบายตางๆที่เกี่ยวของควรที่จะไดมีการนํามาบูรณาการทั้งในแนวราบของสวนเน้ือหา 
และ ในแนวตั้งในสวนขององคกรบริหารจัดการในทุกระดับ เพ่ือสรางพลังรวมในการดําเนินการ   
เชิงนโยบาย และ ลดประเด็นนโยบายที่ขัดแยงกันเองในระดับที่ตางกัน  

 หลักการดานการคิดเชิงนิเวศ (The principle of ecosystems thinking) 

การคิดเชิงนิเวศเนนการมองเมืองที่ เป นระบบของการปฏิสัมพันธซึ่งแสดงออกโดย
กระบวนการตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทั้งในสวนของธรรมชาติและสังคม ตองเนนการมอง
เมืองแบบพลวัตและองครวม คิดถึงผลกระทบของสิ่งหน่ึงสูอีกส่ิงหน่ึงอยางเปนปฏิสัมพันธ  
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 หลักการดานการประสานงานและพันธมิตร (The principle of cooperation and partnership) 

 ความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองจะตองเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวน [Shared 
responsibility] ดังน้ันการประสานงานและพันธมิตรระหวางระดับ ระหวางองคกร และ ระหวาง
ความสนใจที่ตางกัน จึงเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการเมืองอยางยั่งยืน เปนกระบวนเรียนรู
ซึ่งอยูภายใตการเรียนรูจากการลงมือทํา การแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานแบบสหสาขา   
การสรางเครือขาย และ การสรางการมีสวนรวมกับคนในพื้นที่  

หลักการทั้ง 4 ขอขางตนไดถูกนําไปแปลงเปนแผนงานปฏิบัติโดยสามารถจัดกลุมของความ
พยายามออกไดตามขนาดเปน 2 ระดับคือ ระดับกวาง และ ระดับองคประกอบ ซึ่งสอดประสาน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยในแตละเมืองจะมีการทําเดินการของทั้ง 2 ระดับควบคูกันไป   

  
A ระดับกวาง  

กลุมของความพยายามที่นาสนใจในระดับกวางที่สําคัญซึ่งมีตัวอยางการดําเนินการที่ชัดเจน
ในหลายพื้นที่ไดแก  

A1 การรื้อฟนปรับปรุงเมอืง [Urban Regeneration or Urban Revitalization]  
การรื้อฟนปรับปรุงเมืองเปนหนึ่งในความพยายามสําคัญที่บูรณาการประเด็นเรื่องการอนุ

รักษส่ิงแวดลอมเขาสูประเด็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่โดยไมจําเปนที่จะตองแยกออกจากกัน โดยปกติ
แลวรูปแบบโครงการรื้อฟนปรับปรุงเมืองจะเปนการแทรกแซงของภาครัฐที่สําคัญในการใช           
เปนโครงการนํารองและโครงการสาธิตใหประชาชนเห็นเปนรูปธรรมถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นทั้งทาง
เศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอม นอกจากนั้นแลวโครงการดังกลาวยังเปนชองทางสําคัญในการที่ภาครัฐ
จะไดรวมดําเนินการกับภาคประชาชนและภาคเอกชนในการรวมพัฒนาปรับปรุงเมืองซึ่งเคยถูก
มองวาเปนหนาที่ของรัฐเทานั้น    

A2  การปรับเปลี่ยนโครงสรางเมืองเชงินิเวศ [Urban Ecological Regeneration & 
Restructuring]  
การปรับเปลี่ยนโครงสรางเมืองเชิงนิเวศเปนความพยายามที่จะรื้อฟนและดึงระบบนิเวศ

ธรรมชาติเขาสูเมืองผานการพัฒนาพื้นที่ที่เปนโครงสรางเมืองเดิม (ทั้งในสวนที่ยังคงหนาที่อยู และ 
ในสวนที่ถูกทิ้งรางไปแลว) ตัวอยางสําคัญของความพยายามเชน โครงการ Riverside Park เปนโครงการ   
ฟนฟูแมน้ําที่ผานกลางเมืองใหมีหนาที่ใชสอยรวมสมัยเพื่อการพักผอนในเมืองของเมือง Leicester 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดมีการพัฒนาพื้นที่สองฝงแมนํ้ายาว 12 ไมลเปนสวนทางยาวซึ่งปจจุบันพื้นที่ดังกลาว
ไดถูกเปลี่ยนจากพื้นที่รกรางใหกลายเปนหนึ่งในพื้นที่พักผอนและเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญระดับประเทศ อีกหน่ึงตัวอยางเชนในกรณีเมือง ซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนดซึ่งไดมีการรื้อฟนเสนทางน้ําที่
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ไดถูกทําเปนทอใตดินใหเปดสูอากาศมาไดถึง 25 กิโลเมตรจากความยาวทั้งหมด 40 กิโลเมตร ปจจุบันเส
นทางน้ําดังกลาวไดเปนพื้นที่สําคัญในการเพาะพันธุพืชทองถ่ินและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใหกับใจกลาง
เมืองซึ่งนําไปสูการฟนคืนสภาพระบบนิเวศที่ดีขึ้นของพื้นที่ อีกหน่ึงตัวอยางสําคัญคือโครงการสราง    
เสนทางรัศมีสีเขียว (Green radial) ในเมือง Leipzig ประเทศเยอรมัน โครงการดังกลาว เปนการพัฒนา    
เสนทางรถไฟเกาที่เลิกใชแลวของเมืองเพื่อใชเชื่อมพื้นที่และระบบนิเวศของชนบทเขาสูใจกลางเมือง
เปนระยะทาง 2 กม. พ้ืนที่ดังกลาวประกอบไปดวยทางจักรยาน พ้ืนที่สีเขียวเพื่อการสัญจรเทา ชุมชน
นํารองแบบนิเวศ (Eco neighborhood) ศูนยใหความรูทางนิเวศวิทยาเมือง (Ecostation) 

แนวคิดสําคัญของการปรับเปลี่ยนโครงสรางเมืองเชิงนิเวศคือการเนนไปที่ลักษณะของพื้นที่
ที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งหมดเนื่องจากระบบนิเวศเมืองมักจะตองอาศัยการแลกเปลี่ยนและ
เคลื่อนไหวของสภาพธรรมชาติ ซึ่งตางจากการทําสวนสาธารณะสีเขียวแบบตกแตงเปนจุดๆเหมือน
ในอดีต เปาหมายสําคัญจึงไมใชเพียงแตความสวยงามเพื่อการพักผอนเทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึง
สภาพระบบนิเวศเมืองที่จะดีขึ้นเปนลําดับควบคูไปกับการดึงธรรมชาติเขาสูคนเพื่อสรางความรู
ความเขาใจในเวลาเดียวกัน  

A3 ความเคลื่อนไหวของเมืองไมพึ่งพารถยนต (Car-free movement) 

ความเคลื่อนไหวของเมืองไมพ่ึงพารถยนตเปนอีกหน่ึงความพยายามในระดับกวางที่จะรณ
รงคและสงเสริมใหเมืองตางๆในทวีปยุโรปหันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงสรางเมืองสําคัญเชน ถนน
และลานโลงกลางเมือง ใหเปนพื้นที่ตองหามสําหรับรถยนต ประกอบกันไปกับมาตรการสําคัญอื่นๆ 
เชน Traffic calming, Car-sharing และ Road pricing เปนตน ปจจุบันเครือขายดังกลาวไดขยายไป
มากกวา 60 เทศบาลทั่วทวีปยุโรป ความเคลื่อนไหวดังกลาวไมไดเนนแตเฉพาะการปรับเปลี่ยนเนื้อเมือง  
เกาเทานั้นแตมีการพัฒนาชุดความรูสําหรับการพัฒนาเมืองใหมใหมีรูปแบบที่ไมตองพึ่งพารถยนต 
สวนตัวอีกดวย   

บางสวนของตัวอยางของเมืองท่ีประสบความสําเรจ็ในการดาํเนินการ  
  

 เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ  

เมือง Oxford เปนเมืองประวัติศาสตรสําคัญที่ไดรับผลกระทบอยางมากจากการจราจรที่หนาแนน 
แมจะไดมีการสรางระบบจอดแลวจร [Park-and-ride] ถึง 3500 คันในพื้นที่เมือง ผลจากการศึกษา
ในป ค.ศ.1994 แสดงใหเห็นวาสภาพการจราจรยังคงสภาพเดิม เมือง Oxford จึงไดออกมาตรการ
ใหมเพ่ือลดการจราจรและปรับปรุงสภาพแวดลอมเมืองซึ่งไดแก การปรับเปลี่ยนเสนทางสัญจรของ
ถนน เพ่ิมความถี่ของรถสาธารณะที่วิ่งในใจกลางเมือง ผลจากการดําเนินการทําใหสามารถลด
ปริมาณการสัญจรของรถยนตไดถึง 20% มีผูคนที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใชรถสาธารณะหรือเดินเทา
มากขึ้นถึง 9%     
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 เมือง York ประเทศอังกฤษ  

เมือง York เปนอีกหน่ึงเมืองที่เปนผูนําในแนวคิดดานการไมพ่ึงพารถยนต การเขาถึงของ
รถยนตสูพ้ืนใจกลางเมืองไดถูกจํากัดนับแตป ค.ศ.1973 และไดมีการเสนอใหเปลี่ยนสภาพถนนใน
เมืองใหเปนทางสัญจรทางเทานับแตป ค.ศ.1978 ขอเสนออื่นๆ ไดมีการจัดทําเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1987     
เชนการจัดเครือขายที่จอดรถรอบเมืองทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาวประกอบกันไปกับการจัดบริการ
รถหมุนเวียนรับสงทุกๆ 5 นาที ปริมาณรถที่เขาเมืองลดลงไปไดถึง 15 % นับแตเริ่มดําเนินการ แมวา       
ขอเสนอหลายอยางจะไดรับการตอตานอยางมากในตอนแรกแตในที่สุดแลวผลของการดําเนินการไดพิสูจน
ใหเห็นถึงประโยชนในระยะยาวของพื้นที่ทั้งในแงเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนทําใหมีการเพิ่ม
ปริมาณพ้ืนที่จํากัดรถยนตอยางมากขึ้นเต็มพ้ืนที่กลางเมืองเกา   

A4 ระบบการสัญจรอยางยั่งยืน  
ระบบการสัญจรอยางยั่งยืนเปนอีกหน่ึงองคประกอบสําคัญในการนําไปสูการอยูอยางเมือง

เชิงนิเวศ ตัวอยางรูปแบบการสัญจรเบาหรือการสัญจรทางเลือกไดมีการทดลองทําอยางมากมาย เชน     
การใชจักรยาน การรื้อฟนรถรางและเรือประจําทางในเขตเมืองเกา โดยหัวใจสําคัญของการดําเนินการคือ 
การบูรณาการระบบสัญจรตางๆเขาดวยกันใหเกิดความสะดวกในการใชงานจริง ทั้งในสวนอํานวย        
ความสะดวกของแตละระบบสัญจร เชน ที่จอดจักรยานสาธารณะ เสนทางจักรยาน ทางลาดขึ้นลงของ
จักรยาน และ จุดเปลี่ยนการสัญจรกับระบบสัญจรหลักเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูที่ใชระบบการสัญจร
เบา นวัตกรรมอื่นๆที่ออกมาชวยสนับสนุนการใชการสัญจรเบาที่ดําเนินการกันอยางแพรหลาย เชน        
การจัดทําระบบจักรยานสาธารณะโดยการหยอดเหรียญมัดจําแลวสามารถจอดคืนไดตามที่ตางๆในเมือง 
(public-bikes program) การสรางที่จอดรถจักรยานสาธารณะขนาดใหญตามสถานีรถไฟและจุดเปลี่ยนการ
สัญจรสําคัญ เปนตน นอกจากนั้นแลวในบางเมืองเชน เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนด ไดมีการเลือกใช
มาตรการที่ใหความสําคัญกับระบบการสัญจรเบา (Systematic Transit Priority)มากยิ่งกวารถยนตโดยมี  
การกําหนดใหถนนหลายสายเปนถนนสําหรับรถรางและทางเดินเทานั้น   

นอกเหนือไปจากการสงเสริมการสัญจรทางเลือกแลว อีกหน่ึงความพยายามที่ชวยนําไปสู
ระบบการสัญจรอยางยั่งยืน ไดแก การบูรณาการการใชประโยชนที่ดินเขากับจุดเปลี่ยนการสัญจร 
ตัวอยางที่ชัดเจนเชนในประเทศเนเธอรแลนด (A-B-C Policy, Ministry of Housing, Environment, and Physical 
planning) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินและการลงทุนส่ิงอํานวยความสะดวกของภาครัฐให
สัมพันธกันกับระดับการเขาถึงของจุดเปลี่ยนการสัญจร เพ่ือสงเสริมใหคนหันมาใชระบบการสัญจร
ทางเลือกที่กําหนด  
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B ระดับองคประกอบ  
ในระดับองคประกอบยอยมีความพยายามสําคัญเกิดขึ้นใน 2 สวนคือ ระดับอาคารและพื้นที่

ขนาดเล็ก ทั้ง 2 สวนมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางเมืองที่ยั่งยืนในระดับกวางและมักจะเปนสวน
หน่ึงของโครงการในระดับกวางขางตน  

  
B1 อาคารนิเวศ (Ecological building) 

การใชพลังงานในระดับอาคารเปนอีกหน่ึงปจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงภาพรวมของการใช
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติไดอยางชัดเจน ความพยายามหลักที่ใชมักจะเปนการเนนในเรื่อง
การใชพลังงานของอาคารอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตกระบวนการผลิต วัสดุที่ใชกอสราง รวมไปถึง
การใชสอยอาคารในภายหลัง ตัวอยางความพยายามที่สําคัญ เชน การพัฒนาและจัดทํารายชื่อและ
สัญลักษณของวัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco material & label) การสงเสริมและจัดทํา
คูมือการออกแบบอาคารที่เคารพสภาพแวดลอมและใชพลังงานนอย การใชวัสดุทองถ่ินและวัสดุที่
สามารถนํากลับมาใชใหมได การออกแบบที่มีรูปแบบที่ยืดหยุน (Flexible building form) สามารถ
เปลี่ยนแปลง ขยาย และ รองรับกิจกรรมที่หลากหลายได   

  
B2 กลุมอาคารพักอาศัยและสภาพแวดลอมที่สรางสรรค (Creative housing and Environment) 

โครงการพัฒนาพื้นที่ในระดับยานเปนการขยายผลการดําเนินการของการดําเนินการ      
ในระดับอาคารใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ซึ่งบางเรื่องไมสามารถดําเนินการได(เชิงเศรษฐกิจ)ใน
ระดับอาคาร  เชน   

• ระบบการบําบัดน้ําเสียรวม โดยใชกรรมวิธีทางชีวภาพ   

• การใชแผงพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการผลิตน้ํารอนในอาคาร   
• ระบบการแยกขยะเพื่อลดการใชทรัพยากร และ เพ่ิมการหมุนเวียนของทรัพยากร   
• การเก็บกักนํ้าฝนและน้ําที่ผานการบําบัดเพื่อใชในระบบประปาสีเทา (grey water 

sanitation system) ในสวนของการใชนํ้าในหองน้ํา และ สวน ซึ่งไมมีความจําเปนที่จะตองใชนํ้าจาก
ระบบประปาทั่วไป  
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 โครงการในลักษณะนี้จะมีลักษณะสําคัญ คือเปนการพัฒนาพื้นที่ที่จํากัดการพึ่งพารถยนต 
(Car-free housing) เนนความหลากหลายของทั้งการใชสอย และ ระดับรายไดของผูอยูอาศัย โดยมี
องคประกอบยอยขางตนตามแตที่จะเปนไปไดซึ่งสวนใหญจะครอบคลุมทั้งหมดที่กลาวมา ตัวอยาง
โครงการในลักษณะนี้มีทั้งที่เปนการปรับปรุงจากโครงสรางเมืองเดิม เชน การพัฒนาบล็อกอาคารเกา   
ที่เรียกวา Hofjes ของประเทศเนเธอรแลนดซึ่งเปนการสรางอาคารลอมสวนภายใน (Inner 
Courtyard) หรือ โครงการจัดสรรใหมของเมืองในรูปแบบของ Cohousing ซึ่งจะทําใหสามารถใสองค
ประกอบทางการออกแบบไดดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการเสริมในประเด็นของการสรางปฏิสัมพันธทาง
สังคมใหกับผูอยูอาศัยนอกเหนือไปจากประเด็นทางสิ่งแวดลอม  

2.2. โครงการ H2olland ประเทศเนเธอร แลนด   

กรณีศึกษาที่ 2 เปนการแสดงตัวอยางใหเห็นถึงการนําแนวคิดเกี่ยวกับการอยูอยางเมืองเชิง
นิเวศมาปฏิบัติตามบริบทของตนเองในทุกระดับและทุกดาน ซึ่งเปนกรณีของประเทศเนเธอรแลนด 
ภายใตโครงการ H2olland โครงการดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหาร
จัดการน้ําและเมืองจากการต อสู กับธรรมชาติด วยเทคโนโลยี สู เทคโนโลยีสีเขียว (Green 
technology) และ ทายที่สุดในปจจุบันคือการปรับตัวอยูรวมกับธรรมชาติ ซึ่งเปนกระบวนทศันสําคญั
ของแนวคิดเรื่องการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ   

โครงการดังกลาวเปนความพยายามในการตอบโจทยปญหาเฉพาะพื้นที่ซึ่งเปนปญหาที่เกิด
ขึ้นมาอยางยาวนานและมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคต (ประชากรประมาณ 60% ของ
ประเทศอาศัยอยูบนพื้นที่ต่ํากวาระดับน้ําทะเล) นํ้าซึ่งเคยถูกมองวาเปนศัตรูสําคัญของการพัฒนา
เมืองและประเทศไดถูกนํามาเปนสวนสําคัญในการหาทางออกของปญหาโดยการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการอยูและสิ่งกอสรางของมนุษยตามสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป  

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน [paradigm shift]  

พัฒนาการสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศนของกรณีศึกษานี้สามารถเห็นได
อยางชัดเจนโดยศึกษาจากจุดเปลี่ยนสําคัญของการบริหารจัดการน้ําของเนเธอรแลนดใน 3 ยุคสมัย
คือ ยุคอดีตของการจัดการน้ําดวยวิธีการสรางคันดินและเขื่อน (Dyke & Dam) ซึ่งสามารถรองรับ   
ปญหาไดคอนขางดีในเวลายาวนาน จวบจนในป คศ.1953 ซึ่งเปนปที่เกิดน้ําทวมใหญของเนเธอร
แลนด จึงทําใหเกิดประเด็นคําถามสําคัญวา เราจะตองสรางคันดินและเขื่อนใหญและสูงขนาดไหนจงึ
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไมไดของธรรมชาติ ประเด็นคําถามดังกลาวนําไปสูการพัฒนาขึ้นของ
เทคโนโลยีสีเขียว (Green technology)  สําคัญหลายประการแทนที่เขื่อนปดแบบเดิม ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความพยายามในการสรางเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุนกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไดดี
ขึ้น ความพยายามดังกลาวไดแก การสรางเขื่อนในรูปแบบใหมที่สามารถเปดปดได (Open barrier) 
จนมาถึง การสรางเขื่อนยางซึ่งใช นํ้าเปนแกนเขื่อนสามารถยืดหดไดตามระดับน้ําที่เพ่ิมขึ้น 
(Inflatable dam) อยางไรก็ตามไมวาจะมีความพยายามมากเพียงใดที่จะพัฒนาเทคโนโลยี 
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นักวิชาการในประเทศเนเธอรแลนดยังพบวากระบวนทัศนที่ยังพยายามเอาชนะธรรมชาติดวย
เทคโนโลยีก็ไมมีวันที่จะแกปญหาอยางยั่งยืนได จึงทําใหเกิดการระดมสมองครั้งสําคัญภายใตการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนวาอยางไรก็ตามมนุษยไมสามารถเอาชนะธรรมชาติไดแตสามารถอยูรวมกันไดหากมี
การปรับเปลี่ยนตนเองใหมีความเหมาะสมกับบริบท  

 

  
  

 
  
  

 
  
  

Dam & Dyke 

Maeslantkering: Movable barrier  
 

Ramspol surge barrier: Inflatable dyke  
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ตัวอยางโครงการสําคัญบางสวนเชน  
  
A The Delta Metropolis: western region of Netherlands    
Website: www.hnsland.nl 

โครงการ Delta Metropolis เปนการนําเสนอยุทธศาสตรในการเก็บกักนํ้าโดยการรวมพื้นที่
เมือง พ้ืนที่ชนบท ถนน และ ทางน้ํา ใหเปนระบบการจัดการน้ําเดียว โดยเสนอทางออกใน 2 
รูปแบบคือ รูปแบบเครือขาย (the network model) และรูปแบบวงแหวน (the ring model) รูปแบบ
แรกเปนการสรางเครือขายทางน้ําที่กระจายไปเต็มพ้ืนที่ ในขณะที่รูปแบบที่สองเปนการสรางจุดพัก
นํ้าหลักเกาะตัวอยูตามพ้ืนที่วงแหวนรอบเมืองสําคัญ แนวทางที่เสนอเปนการปฏิวัติแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดน้ําในรูปแบบเดิมที่เนนไปที่ระบบการใชเขื่อนปองกันระดับน้ําจากภายนอกมาเปนการยอม
รับใหมีนํ้าทวมหรือมีพ้ืนที่รับน้ํามากยิ่งขึ้นในชวงที่มีระดับน้ําสูงขึ้นซึ่งมีเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ 
ดังน้ันรูปแบบการดําเนินการจึงเปนลักษณะยืดหยุน ไมตายตัว สามารถใชพ้ืนที่ไดในชวงเวลาและ
บริบทที่ตางกันไป  

  

 

Noorderplassen , Almere: Floating dwelling 

 

The NETWORK model 
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B A new dyke-park: Arnhem-Nijmegen        
Website: www.bplusb.nl 

A new dyke-park เปนโครงการที่พัฒนาพ้ืนที่แมนํ้าและบริเวณโดยรอบใหเปนพื้นที่โลง  
สาธารณะระดับภูมิภาค และ ยังถูกใชเปนบริเวณที่พักอาศัยของประชาชน พ้ืนที่ไดรับการลงพันธุไม
พ้ืนถ่ินเปนจํานวนมากโดยแตละชวงของพื้นที่ตลอดชวงความยาวของแมนํ้าจะปรับเปลี่ยนใหแตกตาง
กันไปตามสภาพพื้นที่เพ่ือรองรับการใชสอยที่ตางกันไป เพื่อใชเปนพื้นที่รองรับน้ําไดในกรณีนํ้าหลาก  

  

 
  
 
 
 
 

The RING model 
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C The Floating Road, various locations  
Website: www.xxarchitecten.nl 

โครงการถนนลอยน้ําเปนสวนหน่ึงของโครงการในระดับกระทรวงที่เรียกวา ถนนแหง  
อนาคต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองอยางเหมาะสมในอนาคตซึ่งคาดวาจะมี
ระดับน้ําที่สูงขึ้น อันสอดคลองกับโครงการอื่นๆในประเทศซึ่งจะมีการเพิ่มพ้ืนที่รับน้ําขึ้นอยางมาก
มายในประเทศ ถนนลอยน้ํานี้สามารถไวใชไดทั้งในกรณีที่เกิดน้ําทวมและยังสามารถนํามาใชไดใน
กรณีพิเศษที่ทําใหไมสามารถใชสะพานปกติไดเชนในชวงของการซอมแซม โครงการนี้เปนอีกหน่ึง
ตัวอยางของการพยายามที่จะปรับตัวใหเขากันกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไมไดของธรรมชาติ  

 
D Water dwellings, various locations  

โครงการที่อยูอาศัยบนน้ําเปนโครงการที่นําเสนอรูปแบบการอยูอาศัยกับน้ําโดยใชวัสดุและ
เทคโนโลยีการกอสรางรวมสมัย มีทั้งในระดับอาคารเดี่ยว กลุมอาคาร หรือแมกระทั่งชุมชนขนาด
กลาง 

 
 D1 Water dwellings, Schillingdijk, Amsterdam-Osdorp  

โครงการนี้เปนตัวอยางของรูปแบบอาคารที่มีลักษณะยึดหยุนรองรับการอยูอาศัยไดหลาย
สภาพภายใตโครงสรางเมืองเดิมคือแนวคันดินกั้นน้ํา ตัวอาคารแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนฐานซึ่ง
เปนคอนกรีตฝงอยูในคันดินเชื่อตอกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมซึ่งเปนสวนที่ยอมใหนํ้าทวมได กับสวน
ที่ 2 สวนตัวอาคารเปนโครงไม หลังคาสนามหญา และ ระเบียงลอยน้ําเพื่อเชื่อมตอสวนพักอาศัย
กับสวนฐานคอนกรีต   
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D2 Water pier house, Almere  

โครงการ the pier house เปนตัวอยางของรูปแบบอาคารแบบมาตรฐาน (mass-produced 
housing) ที่ยินยอมใหผูซื้อสามารถกําหนดความตองการของตนไดเองไดทั้งขนาดและตําแหนงของ
หองครัว หองน้ํา หองรับแขก รวมไปถึงการกําหนดสีของผนังภายนอกซึ่งจะถูกขายแยกเปนสวนๆ 
เพ่ือนําไปประกอบกับโครงสรางหลักที่เปนโครงสรางเปลือกคอนกรีตที่ยึดติดกับสวนทางเดิน
สวนกลางโครงการเพื่อเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวนขยายที่เปนทุนยึดติดกับเสาทําให
ลอยน้ําไดเหมือนกับบานลอยน้ําในอดีตอันเปนการสรางความยืดหยุนของการอยูอาศัยในสภาพ
พ้ืนที่ที่มีนํ้าทวมขัง   
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D3 Floating City, various places 

โครงการเมืองลอยน้ํา Noorderplassen เมือง Almere  และ Plan tig เมือง Dordrecht เปน
ตัวอยางแนวคิดในอนาคตวาชุมชนหรือเมืองสามารถอยูรวมกับธรรมชาติได โดยยังสามารถมีความ
สวยงามและคงความตองการรวมสมัยของคนในเมืองไดเหมือนเดิม 
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3. บทเรียน (Lessons learned) 
แนวคิดในเรื่องการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ ไดถูกมองโดยคนทั่วไปวาเปนความคิดอุดมคติ   

ไมชัดเจนและยังอยูในระยะเริ่มตนเทานั้น รูปแบบสวนใหญยังมีลักษณะที่กระจัดกระจายและยังขาด
การเชื่อมโยงในระดับใหญที่เห็นเปนรูปธรรม และในหลายกรณียังถูกวิพากษวามีความขัดแยงกัน  
เองอยูในตัว เชน การพัฒนารูปแบบเมืองแนน (Compact city urban form) ของประเทศเนเธอรแลนดเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพ้ืนที่และลดพื้นที่พ่ึงพาทรัพยากร (Ecological footprint) ซึ่งเปนหนึ่งในแนวคิดสําคัญ
ของการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ ไดมีผลลัพธที่ชัดเจนถึงการนําไปสูการลดลงของพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ประเด็นความไมชัดเจนดังกลาวทําใหตองมาเนนย้ําถึงหลักการสําคัญของแนวคิดการอยูอยางเมือง
เชิงนิเวศในเรื่องของ “ความเฉพาะตัวของทางแกปญหาซึ่งเหมาะสมเฉพาะในบริบทนั้นๆเทานั้น” 
แมวาบทเรียนบางสวนจะมีลักษณะรวมในเชิงภูมิศาสตรและกายภาพ แตอาจไมเหมาะสมใน      
เชิงบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมได   

อยางไรก็ตามความพยายามและกระแสความเคลื่อนไหวสีเขียวที่เกิดขึ้นทั่วโลกเปนตัวอยาง
ที่ชัดเจนในแงกระบวนการและหลักคิด ทําใหเห็นไดวา ส่ิงแวดลอมเพ่ือการอยูอาศัยเชิงนิเวศ (the 
ecological living environments) และ การดําเนินการไปสูโลกที่ดีกวาสามารถเกิดขึ้นไดจริงในบรบิท
ทางเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน สามารถเกิดไดในหลายรูปแบบและในทุกระดับไมวาระดับปจเจก
หรือกลุมคน อันนําไปสูผลดีในระดับสังคมและเมืองตอไปไดขอเพียงแตทุกคนหันมารวมมือกัน
รับผดิชอบมากขึ้นกับตนเองและสิ่งรอบตัวของเรา  
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ภาคผนวก 

 เอกสารแนบทายนี้เปนตัวอยางของขอเสนอโครงการที่ใชแนวคิดการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ
เปนฐานคิด ขอเสนอนี้เปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธมหาบัณฑิตหัวขอ Bangkok’s Water-based 
Settlements in transitional urban context ของผูแตงเองโดยใชพ้ืนที่กรณีศึกษาบริเวณชุมชนเการิม
คลองบางลําพู กรุงรัตนโกสินทร ซึ่งจะเปนตัวอยางที่ชัดเจนวาการนําแนวคิดการอยูอยางเมือง     
เชิงนิเวศมาประยุกตใชน้ันมีความสัมพันธสูงมากกับบริบทอันนําไปสูแนวทางที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
(เอกสารตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ)  

  
PILOT PROJECT: Bangkok’s Canal-based Settlement Revitalisation Programme   

  
Conceptual framework for pilot project  
  

First of all, I would like to start with the planning theory to explain what the underlying 
thoughts of my approach are and what rationality my pilot project planning style based on. 
This fundamental point, for me, is very important because as we know acting always reflect 
from what we believe and this belief very much bases on each mode of thought. It would also 
lead to planners’ role and standing point that should adjust accordingly to each specific 
circumstance as describing hereunder.    

    

Planning theory  
  

The trend of integrating people into the planning process has been playing a pivotal 
role in planning theory and practice since decades. In planning theory, the product-oriented 
style, which based on instrumental rationality and analytic technique, has been shifted 
toward the process-oriented style based on non-instrumental rationality and tended to 
accentuate the dialogical qualities of planning. This shift is vital and becoming more and 
more important in the present situation where the social differentiation, diversity of beliefs 
and conflicting interests became norms.  In this ‘structural distortion context’, the uncertainty 
is certainty thus planning style should contain the character of variability for responding this 
unpredictable condition. The non-instrumental rationality—communicative rationality or social 
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rationality—should be paid more attention as well as the instrumental rationality in planning 
process. As Tore Sager has quoted in his article that this communicative rationality can be 
applied for overcoming illegitimate social inequalities, while the social rationality can help in 
consciousness-raising of the people. [Sager, 1992] The core idea of non-instrumental 
rationality such as dialogue and mutual learning also should be the main concern because 
we believe that knowledge and understanding are only produced through collective social 
learning. Moreover, this learning can only happen by deliberative effort for building 
collaborative social mobilisation, not an accidental phenomenon. This interactive approach 
can be articulated by the conception of social learning of Schon which has the core 
proposition as follows:  

1) People learning through doing. It would help the learning process if people are 
more conscious of this learning-in-action.  

2) Emphasising double-loop learning which can take place in social situation, 
through dialogue, through which people can collectively explore and learn about 
the issues and each other’s attitude to them.  

3) Problems and objectives, facts and values, emerge through such group processes 
not waiting out there to be discovered by scientific inquiry.  

  
Karen Christensen has categorised the public conditions to be four main possibilities 

and suggested that the form of policy, organisation and planner role should vary to match 
with these each problem condition. Typically, the delusion of certainty to the problem 
condition or in the other word the ideal condition10 —Known technology and Agree goal—has 
brought to the planner role as a regulator or programmer which is untrue and inappropriate in 
the real world. Rather, most of the cases in planning are in the problem condition of 
‘Unknown technology and Not agreed goal’. The problem is not only the conflicting goals but 
also the unclear means to solve the problem. This uncertainty over means and ends demand 
planner to articulate the issue in term of problem finding rather than a resource or regulator 
in planning process. It aims to encourage problem clarification via promoting social learning 
which can only be able to emerge from a variety of interactive planning process.    

 

                                     
10 Assuming the ideal situation of planning for instance a well-defined problem, a full baseline information, fully adequate 

time skill and resources etc.   
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Project description  
  

Having believed on process-based planning style and dialogical qualities of planning, 
I subscribe the idea of ‘Action Planning’ as one of the main approaches in my pilot project 
due to many reasons. The main reason bases on the realisation of the counterproductive 
from conventional style of planning that cannot cope with the rapid urbanisation process in 
the Third world. On the other hand, Hamdi and Goethert argued and offered the alternative 
style of planning to base substantially on the enabler paradigm11 rather than provider 
paradigm. One main characteristic of Action Planning is ‘small in scale’ and ‘community 
based’ therefore I have also started my pilot project as he said in his book that planner 
should think of project in the form of what they can do rather than what they should do.         
I have applied this idea according to my specific case context as following.    

Regarding to the analysis of three main aspects of sustainability in last chapter,       
I have focused on each aspect as showing in the diagram.  

Firstly, ecology or environment side, the need is a new mutual relationship of people 
and canal and an environmental ethic.  

Secondly, economy and livelihood side, the issue of security of tenure and low-
income group’s livelihood are the main concern.  

Thirdly, socio-cultural side, an inclusive social structure or a co-operative community 
committee is required.   

  
  
  
  
  
  

                                     
11 In the book of them ‘Action Planning for Cities’, they have described the characteristic of ‘Enabling paradigm’ as some 

can be briefly noted here; 1) Encourage well-being as a goal 2) People are subjects of development 3) Promote self-
sufficiency/empowers 4) Promote appropriate technologies [processes] rather than technology transfer [product] 5) 
Devolves decision making 6) Promote variety and flexibility 7) Incremental projects/ progressive programmes, adaptive 
planning [Hamdi, Goethert, 1997:27] 
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New mutual relationship of man 
and canal/environment inv urban 
context  
Building an environmental ethic 

Equity  
Integration and Uniting 

Equilibrium 
Limits 

Biodiversity 

Ecology

Social/ Cultural Economy/ Livelihood 

Co-operative community 
For the purpose of 
Constructing a social 
and ecological local 
community: “the 
integrated residential 
environment with the 
man at the centre” 

Basic needs 
Sufficient economy 

Security of tenure by 
Revising temple’s 
housing contract New 
integrated approach of 
livelihood which is 
sufficient and 
supporting the 
emergence of social and 
ecological sustainabillity
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 PROJECT GUIDELINES    
  
Main principles  

The basic principles come out from the three-model combination that I have 
described in the first chapter. All three models can be used to apply in this specific case as 
following describe.  
  

• Sustainable development model  

Two main issues are those of the people livelihood that can activate the local 
sufficient economy for restructuring the socio-economic structure and the restructuring social 
structure to be inclusive by promoting people participation in development program.  
 

• Deep Ecology model  

First, to understand the ecosystem or the relationship of man and nature, we need 
an illustration of ecosystem process to people. With this illustration, it would bring to the 
other step of public consciousness and in this respect the traditional water worship and the 
ecological canal utilisation can be used as main catalysts of this process.   

• Buddhist Ecology model  

The main concern and need go around the issue of internal or personal 
transformation in relearning the meaning of simplicity and renunciation. In doing so, the 
redefining and enhancing the social role of Buddhist institution to community is a must.    
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With the above three-model combination, there are many activities either from 
external interventions or local initiatives have to be done. All activities will be based upon the 
two main approaches  

  
1) a systemic approach  

Urban environmental problems involve complex webs of interconnected and changing 
problems, which cannot be addressed effectively in isolation. Urban strategies must 
recognise these interconnections and work with them.  
 

2) a participatory approach  

Urban residents and stakeholders need to be active and participate to urban 
environmental planning. The role of them is to be a main catalyst of urban environmental 
improvement or as agent of changes rather than an obstacle for project implementation, as it 
is always perceived.  

 

  

Understanding 
the Ecosystem  
Man and Nature  
Illustration of 
ecosystem 
process  

Building the public 
consciousness  
Encouraging the 
ecocentric worldview  
Water worship rite, 
Ecological canal  

Personal transformation  
Changing of individual’s relationship to material goods and 

technology, relearn the meaning of simplicity and renunciation   
Redefining and enhancing the social role of Buddhist institution to 

community   

Restructuring the socio-
economic structure  

Activate locally sufficient 
economy  

Social and Structural 
transformation  

Restructuring social structure: 
“an inclusive social structure”  

  

Buddhist ecology model  Present sustainable development model
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Some main principles that have been applied to a pilot project  

• sustainability is timeless, process-based and cyclic approach therefore all activities 
must be a part of daily life and not to be a temporary campaign of short-term 
project  

• It must be a part of capacity building of community for solving the environmental 
problem as well as social problem or in the other word the ecological sustainability 
and social sustainability  

• Two-way relationship is a must for reuniting the relationship between man and 
canal but this usage of canal needs to be an ecological utilisation not exploitation. 
Moreover, this utilisation should not distort the socio-economic structure towards 
materialism or capitalism but instead it should strengthen the people awareness 
and consciousness towards the ecocentric worldview. By these above reasons, the 
business-like canal development is irrelevant and should be seriously avoided.  

• The ecological canal utilisation must be suitable to the present urban context of 
Bangkok and should also be able to adapt according to the changing condition in 
the future. These advantages will be, in turn, building sense of belonging among 
the residents whom get benefit as well as balancing the equilibrium of ecosystem 
as a whole.  

• All physical improvement or planning should base on the urban ecology concepts 
such as decreasing of car dependency, optimising use of urban land and buildings 
(intensification), pedestrian-friendly and liveable built environment, enhancing 
inclusive activities or social space in the community, waste minimisation etc.             
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  Physical Analysis  
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 Project Diagram  
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Project guidelines  

I have applied all above principles regarding to this specific case under the main 
theme of “bringing back the canal to local people and building up the sustainable 
community”. The project will be running in three main phases and after that all will repeat 
itself as a cyclic loop in the future.  

Zero phases: Structural/External transformation  

As a starting point and according to the existing distorted social structure of the 
society, the first priority that must be initiated is the new social organisation which is 
inclusive, authorised by government and encouraging dialogue. This thing can be done by 
building upon three main groups of the present social structure those are 1) temple, 2) 
permanent residents [private-owned residents and leaseholders] and 3) low-income 
tenants. These three will form a tripartite committee or what I would call here as CCC: A co-
operative community committee. This committee will function as a platform to bridge the gap 
among various groups inside the community and also the gap between local people and 
state’s authorities. In doing so, the devolution of power from local government is a first need, 
right from the beginning. The idea to rebalance the unequal social structure has lead to this 
necessity of the new social organisation. It should be consisted of and based upon the 
existing social organisation but in more inclusionary manner. According to the stakeholder 
analysis last chapter, all advantages and disadvantages of each group can be combined to 
forming this committee. The present authorised community committee should be adapted to 
be more inclusive by consisting of three main stakeholder groups not just only high-income 
group or permanent residents like in the present time. This committee will serve as a main 
body in running all activities in the community regarding to this programme.  

First phase: Internal/personal transformation  

After having initiated the CCC, the next step is to start out the Community Action 
Planning (CAP). Its main characteristics are problem driven, small in scale, be able to solve 
local problems and have a tangible output. The additive projects need to be thought off and 
launched out to mobilise the process. The are two main types of additive project in this stage 
that would work as a complementary to each other. The first group comes from the strategic 
and physical guidelines that have been analysed from the last chapter. The latter group is the 
additive projects that come from CCC and problem prioritisation of local residents. Each 
group can be illustrated in more detail as following.               
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a) Additive projects from strategic guideline   

The idea of this guideline does not intend to give a rigid plan to the project, instead 
as a catalyst to make the project more likely to happen at the beginning. The conceptual idea 
is quite simple and very contextual since all projects would be and should be able to run 
mainly by the local resident with the least external intervention. As see in the physical 
guideline map [figure 6.2d], there are components or the keys that need to spark off this 
pilot project.   

First, in canal-related term, the magnets must be initiated to revive the canal-related 
activities that, I think, are the core for sustaining the urban ecosystem as a whole of the 
community. These magnets will serve as a new function of canal as well as an enhancing 
node that will bring people back to canal and also give the responsibility to local people in 
maintaining the canal. Four main magnets are initiated according to its unique context and 
each would be applied accordingly to that specific area.  

1) Floating garden  

The idea of traditional floating garden would be applied in this case. With the floating 
bunk of vegetation putting behind each house, the residents can both get benefit from eating 
those vegetable while at the same time all vegetation will naturally increase the oxygen 
needed to the canal. In doing so, all units have to maintain their own garden unit and would 
gradually build up the sense of belonging once again by the canal merit that they have 
gained. This is one example of the ecological canal utilisation that I have mentioned earlier.  

This magnet is needed in the area that the residents have already used the area 
along the canal for some purpose such as kitchen or washing area. Therefore, it is difficult 
and inappropriate to built a public pathway as the master plan of the state intended to do so. 
The public pathway will worsen and break up the relationship of people and canal and also 
will destroy their privacy. The solution of floating garden cans trade-off both the state’s 
requirement of urban aesthetic and the acceptance of local people.  
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2) Floating park  

Another magnet can be applied in the area where there is a public pathway along the 
canal. In this area many activities have already been occurring but with the narrow size of 
pathway and the lacking of open space, the additional floating platform would be socially 
useful. The wooden floating platform can serve both as a gathering place and also the 
magnet for bringing in the outsider to the canal. 

3) Public pathway along the canal  

In the area that there is no relationship and usage at all between buildings and 
canal, notably in the new modern shophouse compound, the public pathway along the canal 
should be introduced. This concept is typically seen in the master plan of the state and some 
of them have already been built in the other areas and proved to be useful at some certain 
level. But the problem is that, it cannot and should not be applied to everywhere since each 
context calls for different solution accordingly. This public pathway will connect the network of 
circulation along the canal to be more functioning in the future.      

4) New boat pier  

One of the most possible magnets that can be initiated is the boat pier. As said 
before that the water transportation in Bangkok has proved its merit in solving the traffic 
problem efficiently during last decade. Moreover, with the short distance of the area to the 
biggest node of water transportation that just 1 kilometre far, therefore it has high potential 
to connect this node to the wider network of water transportation in the near future. This new 
pier can also serve as a node of recreational water activities such as small boats that used 
to be a popular mode in the past of Thais.     

Second, the social space or the physical urban component that can serve efficiently 
as a social space for uniting local people. All possible social spaces in the area must be 
activated to serve this vital function to community. This social space can also serve another 
function of open space that very much need and will, at the same time, improve the living 
condition of the community by giving more natural ventilation to each living unit.  

There are two main opportunities that can be initiated and activated those are the 
market and one vacant and unused space in ‘Bowonniwet’ area. In case of market, the most 
need is the cleanliness and canal access, which can, in turn, bring more people to pass by 
the market. This can be done by the CCC management and can be combined with above 
canal magnet of boat pier. In case of unused space, the possible solution especially in case 
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that if all low-income housings would be relocated is that to switch those housing to this 
vacant land instead. The existing land of these housings, which locate at the centre of the 
compound, can be used as a public/open space for community. With a proper site planning, 
this housing compound can use this limited land more efficiently while at the same time will 
gain a central courtyard back to the whole complex. This shift can be combined to those of 
the new rental housing agreement that would be described in the next part.       

  
b) Additive projects from problem prioritisation of local residents  

According to the survey and depth interviews with many local residents, two most 
urgent needs of them are those of a security of tenure of leaseholders and unaffordable 
income of the marginalised group.   

Firstly, the security of tenure which can be done by a revisiting of rental contract of 
temple’s housing. This new agreement should come after the discussion between three 
parties of temple, temple foundation and CCC to find out common consensus. The idea is to 
make a reasonable rental rate according to the activities of building not a universal rate as in 
the present time. The low-income group who sub-letting their room from the leaseholder 
should be given the priority in the vacant buildings that are unused in the area and pay the 
rental directly to the temple foundation instead. This new contract will not only just fulfilling a 
financial requirement of every related parties but also, in longer term, will definitely tighten up 
the relationship and build a better understanding between temple and community in the 
future.               

Secondly, by giving the local economic opportunity and employment to the 
marginalised group. This effort would be to solve their unaffordable income problem. It can be 
done initially by building up a ‘Canal maintenance team’.  This project will be running by low-
income group in the area who are presently working as garbage collectors. The district office 
that is hiring someone to clean the canal regularly can pay this payment to them instead at 
the first stage of the project. Moreover, this local employment would not only solve the 
economic problem but also would naturally raise the consciousness among them from their 
canal maintenance responsibility.      
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Second phase: Learning process (Problem finding) 

The next step after implementing all above additive projects is the monitoring and 
evaluation. At this stage the feedback from locality and supportive intervention from strategic 
level would be required to build up a mutual dialogue. All additive projects in community 
action planning (CAP) should be evaluated by local residents and reflect their thought and 
feedback up to all relevant authorities. This input aims to influence policy and ensure local-
level participation of the community that should be sustained and activated regularly. 
Monitoring and learning from the local level would enable structure plans to be formed, 
modified or validated, and policies to be influenced. (Hamdi and Goerthert, 1997:52)  A 
revisiting strategic guideline of CAP would be driven base on the basis of what is achievable 
from the first phase and give back a revised strategic guideline together with intervention 
needed to the community. The main idea of this phase is to consider CAP as incremental, 
progressive and adaptive process.    

First and Second phase revision:  

After the monitoring and evaluation of last phase, the new starting point of CAP will 
be running again by using both revised additive projects and new additive projects which 
come out from that evaluation.  This process-based planning will run as a cyclic loop and as 
a part of daily life. The two main goal of this CAP is the positive change and the sustainable 
well-being, not a mere development. Two indicators that would prove its success are those 
of an inclusive social structure (social integration) and the better relationship of canal and 
community that suppose to be resolved by this project. Lastly, to scale up this community-
based planning to city-level scale, the tangible outcome of this pilot project would be able to 
repeat in the other canal settlements by the hope that this acting will induce others to act in 
the future. As Hamdi and Goethert quoted in their book:   

“the rationality of action planning lies in the proposition that once sufficient work is 
done at the neighbourhood level pressure begins to build up to act at city level.”   

(Hamdi and Goerthert, 1997:52) 
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Project Matrix 
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Physical Guideline 
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