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หน่วยท่ี  4 
รูปแบบการบริหารจัดการเมืองในต่างประเทศ 

เค้าโครงเนื้อหา 
 
 ตอนที่ 4.1 ความหมายและแนวคิดการบริหารจัดการเมือง 
  เรื่องท่ี 4.1.1 ความหมายการบริหารจัดการเมือง 
  เรื่องท่ี 4.1.2 แนวคิดการบริหารจัดการเมือง 

ตอนที่ 4.2 แนวโน้มที่มีนัยยะต่อความเป็นเมืองและรูปแบบการบริหารจัดการเมือง 
เรื่องที่ 4.2.1 แนวโน้มของการท าให้เป็นเมืองและนัยยะที่มีต่อความเป็นเมือง 
เรื่องท่ี 4.2.2 รูปแบบเมือง 

ตอนที่ 4.3 รูปแบบการบริหารจัดการเมือง 
  เรื่องท่ี 4.3.1.เมืองสีเขียว (Green cities) 
  เรื่องท่ี 4.3.2.เมืองประหยัด (Eco-cities) 
  เรื่องท่ี 4.3.3.เมืองพลังงาน (energy cities) 
  เรื่องท่ี 4.3.4.เมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) 
 
แนวคิด 

1. การบริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการส่งบริการสาธารณะของเมืองไปยัง
ชุมชนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการควบคุม ก ากับการพัฒนาเมืองและการจัดการท้องถิ่น โดยการ
บริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนผ่านทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านของประชากร การเปลี่ยนผ่านของเมือง และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี 

2. การท าให้เป็นเมืองถูกก าหนดหรือได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขที่เป็นบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อความเป็นเมือง เช่น ประชากร การอพยพ ครัวเรือน/วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ขนส่ง
มวลชน/การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร เป็นต้น  โดยยุโรปตะวันตกในช่วง ค.ศ.1960-ค.ศ.1990 มี
รูปแบบเมืองที่แตกต่างกันในหลายลักษณะที่ขึ้นอยู่กับบริบททั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และช่วงเวลาของการพัฒนา 

3. เมืองสีเขียว (Green cities) เมืองพลังงาน (energy cities) เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco-
cities) และเมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) เป็นรูปแบบเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมืองที่
ยั่งยืน การบริหารจัดการเมืองในแต่ละรูปแบบจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกันที่ความยั่งยืนของ
เมือง 
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วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว  นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและแนวคิดการบริหารจัดการเมืองได ้
 2. อธิบายและวิเคราะห์แนวโน้มที่มีนัยยะต่อความเป็นเมืองและรูปแบบเมืองเชิงหน้าที่ได ้
 3. อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการเมืองได้                                                
 
กิจกรรม  
  1. กิจกรรมการเรียน 

1) ศึกษาแผนผังแนวคิดหน่วยที่ 4 
2) อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยที่ 4 
3) ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4 
4) ศึกษาเนื้อหาสาระดังนี้ 
    ก. ประมวลสาระชุดวิชา 
 ข. หนังสือและบทความเพ่ิมเติม 
 ค. สื่อโสตทัศน์และอ่ืน ๆ 
 
5) ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
6) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
7) ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 
 

  2. งานที่ก าหนดให้ท า 
1) ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในหัวข้อคุณธรรม
และจริยธรรมของนักการเมือง 
2) ท าสรุปประเด็นส าคัญจากการศึกษาเพ่ิมเติม โดยอาจใช้เนื้อหาเพ่ิมเติมดังกล่าว 
    ประกอบการตอบค าถามหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ก าหนดส าหรับชุดวิชานี้ 

3. การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
     เข้ารับการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

แหล่งวิทยาการ 
  1. สื่อการศึกษา 

1) แนวการศึกษาหน่วยที่ 4 
2) ประมวลสาระหน่วยที่ 4 
3) เอกสารอ้างอิงในบรรณานุกรม 
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  2. หนังสือในห้องสมุดต่าง ๆ และศูนย์วิทยบริการ มสธ. 
 
การประเมินผลการเรียน 

1. ประเมินจากการสัมมนาเสริมและงานที่ก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
2. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัด 
                     การเมืองในต่างประเทศ” 
ค าแนะน า อ่านค าถามแล้วเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ นักศึกษามีเวลาท าแบบประเมิน 
                     ชุดนี้ 30 นาที 
 
1.  จงอธิบายการบริหารจัดการเมืองมาพอสังเขป 
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ตอนที่  4.1  
ความหมายและแนวคิดการบริหารจัดการเมือง 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
หัวเรื่อง 
                     เรื่องท่ี 4.1.1 ความหมายการบริหารจัดการเมือง 
  เรื่องท่ี 4.1.2 แนวคิดการบริหารจัดการเมือง 
แนวคิด 

1. การบริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการส่งบริการสาธารณะของเมืองไปยัง
ชุมชนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการควบคุม ก ากับการพัฒนาเมืองและการจัดการท้องถิ่น เพ่ือ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานให้แก่พลเมือง โดยให้ความสนใจไปที่การบริหารจัดการของภาครัฐและ
การก ากับดูแลพื้นที่เมืองในประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึนในเมือง 
           2. การบริหารจัดการเมือง เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการสาธารณะภายใต้บริบทของ
ความเป็นเมือง ซึ่งการส่งมอบบริการสาธารณะนี้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ โดยการบริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านของประชากร การเปลี่ยนผ่านของเมือง 
และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี  
 
วัตถุประสงค ์
    เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายความหมายการบริหารจัดการเมืองได ้
 2.  อธิบายแนวคิดการบริหารจัดการเมืองได ้
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เร่ืองที่ 4.1.1 ความหมายการบริหารจัดการเมือง 
 
สาระสังเขป 
 การบริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการส่งบริการสาธารณะของเมือง (deliver 
urban services) ไปยังชุมชนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ เนื่องจากการส่งบริการสาธารณะของเมืองได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการของการท าให้เป็นเมือง (urbanization process) ไม่ว่าจะเป็น การเพ่ิมขึ้นของประชากร การ
เพ่ิมขึ้นของของเสีย เป็นต้น ซึ่งเติบโตขึ้นพร้อมๆกับการขยายตัวของความเป็นเมือง จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการเมืองเพ่ือรองรับผลกระทบเหล่านี้1 
 การบริหารจัดการเมือง (Urban Administration) มีเป้าหมายเพ่ือการควบคุม ก ากับ การพัฒนาเมือง 
(urban development) และการจัดการท้องถิ่น (local management) เพ่ือจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานให้แก่พลเมือง โดยให้ความสนใจไปที่การบริหารจัดการของภาครัฐและการก ากับดูแลพ้ืนที่เมืองใน
ประเทศ รวมถึงบริหารจัดการปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศเมืองและชุมชน (Urban 
Ecosystems) ระบบการเงิน (financial system) การส่งมองบริการสาธารณะ (service delivery) การจัดหา
งาน (provide public works) และการขนส่งสาธารณะ (transportation) 
 

(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Philip D. Bateman. Changing inputs to urban 
administration and the progressive reformers.Available from 

http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=hsshonors (Jan 23,2018) 
 
กิจกรรมที่  4.1.1  จงอธิบายความหมายของการบริหารจัดการเมือง มาพอสังเขป 

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 4.1.1 
 

 
 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 กิจกรรม 4.1.1) 

                                                 
1Philip D. Bateman. Changing inputs to urban administration and the progressive 

reformers.Available from http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=hsshonors 
(Jan 23,2018) 
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เร่ืองที่ 4.1.2 แนวคิดการบริหารจัดการเมือง 
 
สาระสังเขป 

การบริหารจัดการเมือง เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการสาธารณะภายใต้บริบทของความ
เป็นเมือง ซึ่งการส่งมอบบริการสาธารณะนี้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดวิกฤติของเมือง (urban crisis) ซึ่งอธิบายโดยตัวแปรที่
แตกต่างกันที่เป็นปัจจัยน าเข้าท่ีน าไปสู่การบริหารจัดการเมือง เช่น 

อลัน แอนเดอร์สัน2 ใน “The Origin and Resolution of an Urban Crisis: Baltimore, 1890-
1930” เป็นงานเขียนแรกๆที่กล่าวถึงวิกฤติของเมืองที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยแอนเดอร์สัน
เชื่อว่าเศรษฐกิจเป็นตัวแปรเดียวที่ก าหนดวิกฤติของเมือง 

ในขณะที่ เทอร์เรนซ์ แมคโดเนล3 ใน “Comment" กลับเสนอว่า ปัจจัยทางการเมือง เป็นตัวแปรที่
ส าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดวิกฤติของเมือง 

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง (urbanization 
process) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ4 

- การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ (the economic transition)   
- การเปลี่ยนผ่านของประชากร (the demographic transition) 
- การเปลี่ยนผ่านของเมือง (the urban transition) 
- การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี (the technology transition) 

 
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Kunzmann KR, Wegener M. (1991) The pattern of 

urbanization in Western Europe. Ekistics. 1991 Sep-Dec;58(350-351)) 
 
 
 
 
 
                                                 

2 Alan D. Anderson. (1977). The Origin and Resolution of an Urban Crisis: Baltimore, 1890-
1930 . US:Johns Hopkins Studies in Urban Affairs. 

3 Terrence J. McDonald, "Comment," Journal of Urban History 8 (August 1984), 454-462 
4 Kunzmann KR, Wegener M. (1991) The pattern of urbanization in Western Europe. Ekistics. 1991 

Sep-Dec;58(350-351):283. 
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กิจกรรมที่  4.1.2  จงอธิบายแนวคิดการบริหารจัดการเมืองมาพอสังเขป 
        

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 4.1.2 
 

 
 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 กิจกรรม 4.1.2) 
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ตอนที่  4.2 

แนวโน้มที่มีนัยยะต่อความเป็นเมืองและรูปแบบเมือง 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
หัวเรื่อง 
                        เรื่องท่ี 4.2.1 แนวโน้มของการท าให้เป็นเมืองและนัยยะที่มีต่อความเป็นเมือง 
                        เรื่องท่ี 4.2.2 รูปแบบเมือง 
แนวคิด 

 1. การท าให้เป็นเมือง (urbanization) ถูกก าหนดหรือได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขที่เป็นบริบท
แวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพ้ืนที่และช่วงเวลา ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อความเป็น
เมือง (urban) เช่น ประชากร การอพยพ ครัวเรือน/วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ขนส่งมวลชน/การสื่อสาร และ
สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร เป็นต้น 

2. การท าให้เป็นเมืองในยุโรปตะวันตกในช่วง ค.ศ.1960-ค.ศ.1990 มีรูปแบบเมืองที่แตกต่างกัน
ในหลายลักษณะที่ขึ้นอยู่กับบริบททั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และช่วงเวลาของการ
พัฒนา โดยรูปแบบเมืองในยุโรปตะวันตก เช่น เมืองที่ส าคัญของโลก (Golbal cities) เมืองที่มีความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีและการให้บริการ (Growing high-tech/services cities) เป็นต้น 
วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์แนวโน้มของการท าให้เป็นเมืองและนัยยะที่มีต่อความเป็นเมืองได้ 
2. อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบเมืองได ้
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เร่ืองที่ 4.2.1 แนวโน้มของการท าให้เป็นเมืองและนัยยะที่มีต่อความเป็นเมือง 
 
สาระสังเขป 
 การท าให้เป็นเมือง (urbanization) ถูกก าหนดหรือได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขที่เป็นบริบทแวดล้อมที่
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพ้ืนที่และช่วงเวลา ซึ่งเงื่อนไขที่เป็นบริบทแวดล้อมนั้นอาจเรียกอีกอย่างได้ว่า 
เงื่อนไขที่ก าหนดหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการท าให้เป็นเมือง ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อความเป็นเมือง 
(urban)  
 เงื่อนไขที่ก าหนดหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการท าให้เป็นเมือง เช่น ประชากร การอพยพ ครัวเรือน/
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ขนส่งมวลชน/การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร เป็นต้น มีผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อ
ความเป็นเมือง ผ่านการพิจารณาแนวโน้มของเงื่อนไขเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
 มิติทางด้านประชากร  อัตราการเกิดมีแนวโน้มที่ลดลง ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นย่อมส่งผลต่อความ
ไม่สมดุลของความต้องการที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการการให้บริการทางสังคมและสุขภาพที่
สูงขึ้น 
 มิติทางด้านการอพยพ การอพยพที่ต่อเนื่องจากชนบทสูงเมืองในประเทศชายขอบ การอพยพ
ระหว่างประเทศจากยุโรปใต้ไปยุโรปเหนือ จากยุโรปตะวันออกไปยุโรปตะวันตกเพ่ิมสูงขึ้นย่อมส่งผลต่อ - 
ปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาการจ้างงานในเมืองเป้าหมายและเมืองที่เป็นทางผ่าน 

มิติทางด้านครัวเรือน/วิถีชีวิต การลดลงของขนาดครัวเรือน แรงงานผู้หญิงที่เพ่ิมสูงขึ้น การลดลง
ของชั่วโมงการท างาน และรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆ ย่อมส่งผลต่อการเกิดขึ้นของเครือข่ายสังคมรูปแบบใหม่ 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านรูปแบบใหม ความต้องการการให้บริการ บ้าน การเดินทาง รูปแบบใหม่  

มิติทางด้านเศรษฐกิจ การจัดโครงสร้างการผลิตและการกระจายสินค้าใหม่ การแบ่งขั้วของบริษัท
ต่างๆ เสรีนิยม การลดทอนกฏระเบียบ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆย่อมส่งผล -การ
เพ่ิมขึ้นของการแข่งขันระหว่างเมือง นโยบายนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น การเป็น
ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี 

มิติทางด้านขนส่งมวลชน/การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกระตุ้นการเคลื่อนย้ายคนและ
สินค้าได้คล่องตัวขึ้น การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งหลัก การเติบโตขึ้นของรถไฟความเร็วสูง การขนส่งทาง
อากาศ และโทรคมนาคม ย่อมส่งต่อการแพร่กระจายของการพัฒนาเมือง การขนส่งสาธารณะในเมืองขนาด
เล็กและขนาดกลางยากล าบากมากข้ึน การแบ่งขั้วที่ชัดเจนระหว่างประเทศยุโรปที่เป็นประเทศศูนย์กลางและ
ประเทศชายขอบ 

มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร  การเกิดขึ้นของมลภาวะที่มากขึ้นจากการขนส่งและ
อุตสาหกรรม วิกฤติการณ์มลภาวะจากอุตสาหกรรมในประเทศยุโรปใต้และเยอรมนีตะวันออกย่อมส่งต่อการที่
ประเทศทุกประเทศในยุโรปได้รับผลกระทบ และการใช้นโยบายในการควบคุมการใช้รถ การต่อต้านการปล่อย
มลภาวะเข้าสู่สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด และการควบคุมการใช้ที่ดิน 
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ทั้งนี้แนวโน้มของการท าให้เป็นเมืองจากมิติด้านต่างๆ ที่ส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อความเป็นเมืองจะ
มีผลต่อการบริหารจัดการเมือง และการออกแบบเมืองว่ามีจุดเน้นในด้านใด 
ตารางท่ี  1 แนวโน้มของการท าให้เป็นเมืองและนัยยะส าคัญที่มีต่อเมืองในยุโรป 

มิติ แนวโน้มของการท าให้เป็นเมือง นัยยะส าคัญท่ีมีต่อเมือง 
ประชากร -การลดลงของอัตราการเกิด 

-ยุคประชากรผู้สูงอายุ 
-ความไม่สมดุลของความต้องการ
ที่มตี่อโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-ความต้องการการให้บริการทาง
สังคมและสุขภาพท่ีสูงขึ้น 

การอพยพ -การอพยพที่ต่อเนื่องจากชนบท
สูงเมืองในประเทศชายขอบ 
-การอพยพระหว่างประเทศจาก
ยุโรปใต้ไปยุโรปเหนือ จากยุโรป
ตะวันออกไปยุโรปตะวันตกเพ่ิม
สูงขึ้น 

- ปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาการ
จ้างงานในเมืองเป้าหมายและ
เมืองที่เป็นทางผ่าน 

ครัวเรือน/วิถีชีวิต -การลดลงของขนาดครัวเรือน 
-แรงงานผู้หญิงที่เพ่ิมสูงขึ้น 
-การลดลงของชั่วโมงการท างาน 
-รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆ 

-เครือข่ายสังคมรูปแบบใหม่ 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
รูปแบบใหม่ 
-ความต้องการการให้บริการ บ้าน 
การเดินทาง รูปแบบใหม่ 

เศรษฐกิจ -การจัดโครงสร้างการผลิตและ
การกระจายสินค้าใหม่ 
-การแบ่งข้ัวของบริษัทต่างๆ 
-เสรีนิยม การลดทอนกฏระเบียบ 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
-การเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ 

-การเพ่ิมขึ้นของการแข่งขัน
ระหว่างเมือง 
-นโยบายนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
-การเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลย ี
 

ขนส่งมวลชน/การสื่อสาร -การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
กระตุ้นการเคลื่อนย้ายคนและ
สินค้าได้คล่องตัวขึ้น 
-การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่ง
หลัก 
-การเติบโตขึ้นของรถไฟความเร็ว
สูง การขนส่งทางอากาศ และ
โทรคมนาคม 

-การแพร่กระจายของการพัฒนา
เมือง 
-การขนส่งสาธารณะในเมือง
ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ยากล าบากมากขึ้น 
- การแบ่งข้ัวที่ชัดเจนระหว่าง
ประเทศยุโรปที่เป็นประเทศ
ศูนย์กลางและประเทศชายขอบ 
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มิติ แนวโน้มของการท าให้เป็นเมือง นัยยะส าคัญท่ีมีต่อเมือง 
สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร -มลภาวะที่มากขึ้นจากการขนส่ง

และอุตสาหกรรม  
-วิกฤติการณ์มลภาวะจาก
อุตสาหกรรมในประเทศยุโรปใต้
และเยอรมนีตะวันออก 

-ประเทศทุกประเทศในยุโรปได้รับ
ผลกระทบ 
-การใช้นโยบายในการควบคุมการ
ใช้รถ การต่อต้านการปล่อย
มลภาวะเข้าสู่สิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงานอย่างประหยัด และการ
ควบคุมการใช้ที่ดิน 

 
ที่มา Kunzmann KR, Wegener M. (1991) The pattern of urbanization in Western Europe. 
Ekistics. 1991 Sep-Dec;58(350-351):283. 
 

(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Kunzmann KR, Wegener M. (1991) The pattern of 
urbanization in Western Europe. Ekistics. 1991 Sep-Dec;58(350-351)) 

 
 

กิจกรรมที่  4.2.1  จงวิเคราะห์ว่าแนวโน้มทางด้านประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อความเป็นเมืองอย่างไร 
มาพอสังเขป 

 

บันทึกค าตอบกิจกรรม 4.2.1 
 

 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 กิจกรรม 4.2.1 
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เร่ืองที่ 4.2.2 รูปแบบเมือง 
 
สาระสังเขป 
 การท าให้เป็นเมืองในยุโรปตะวันตกในช่วง ค.ศ.1960-ค.ศ.1990 มีรูปแบบเมืองที่แตกต่างกันในหลาย
ลักษณะที่ขึ้นอยู่กับบริบททั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และช่วงเวลาของการพัฒนา โดย
รูปแบบเมืองในยุโรปตะวันตก สามารถจ าแนกได้เป็น 11 รูปแบบ คือ5 
 เมืองที่ส าคัญของโลก (Golbal cities) มีลักษณะเป็นศูนย์กลางทางการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม ที่มีความส าคัญในระดับโลก เช่น ลอนดอน (London) ปารีส (Paris) 
 เมืองที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการให้บริการ (Growing high-tech/services 
cities) มีลักษณะอยู่บนฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เน้นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยสนิค้าโน้มเอียงไป
ทางการให้บริการระหว่างประเทศที่ส าคัญ เช่น มิวนิก (Munich) บริสตอล (Bristol) 
 เมืองที่ลดทอนความเป็นอุตสาหกรรม (Declining industrial cities) มีลักษณะอยู่บนฐาน
อุตสาหกรรมดั้งเดิม โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีลักษณะทางการภาพที่ล้าสมัย และมีการจ้างงานตามโครงสร้าง เช่น 
เชฟฟิลด์ (Sheffield) เม็ตซ์(Metz) 

เมืองท่า (Port cities) มีลักษณะของการลดลงของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ โดยให้
ความส าคัญกฎเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม (เช่น ท่าเรือที่ขนส่งน้ ามัน) เช่น ลิเวอร์พูล(Liverpool) มาร์แซย์ 
(Marseille) 

เมืองที่เติบโตโดยไม่ได้อยู่บนฐานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Growing cities without  
modern industrialization) มีลักษณะที่เศรษฐกิจที่ไม่ส าคัญมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถควบคุมการพัฒนาได้ 
และท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น ปาแลร์โม (Palermo) เนเปิลส์ (Naples) 

เมืองบริษัท (Company towns) มีลักษณะที่เศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นอยู่กับบรรษัทขนาดใหญ่ เช่น
ไอนด์โฮเวน (Eindhoven) เลเวอร์คูเซน (Leverkusen) 

เมืองใหม่ (New towns) มีลักษณะของเมืองที่ประชากรย้ายมาจากเมืองที่เจริญเพราะแออัดเกินไป
ซึ่งอยู่ในเขตด้อยความเจริญ เช่น อีวรี (Evry) มิลตัน คีนส์(Milton Keynes) 

เมืองหน้าที่เชิงเดี่ยว (Monofunctional satellites) มีลักษณะเป็นเมืองใหม่ที่เน้นไปที่หน้าที่ใด
หน้าที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว (เช่น เมืองการบิน ) เช่น โซเฟีย แอนตี้โพลิส (Sophia Antipolis) ยูโร ดีสนีแลนด์ 
(Euro-Disneyland) 

เมืองเล็กๆ มีความเป็นชนบท (Small town, rural centres) มีลักษณะเป็นเมืองขนาดเล็กใน
ภูมิภาคที่มีความเป็นชนบทโดยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นเมืองส่วนใหญ่ในยุโรป 

                                                 
5Ibid. 
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เมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งวัฒนธรรม (Tourism and cultural cities) มีลักษณะ
เศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นส าคัญ เช่น ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เวนิส 
(Venice) 
  เมืองชายแดน เมืองทางผ่าน (Border and Gateway cities) มีลักษณะเป็นเมืองชายขอบที่ด้อย
ความเจริญ และเป็นเส้นทางในการอพยพลี้ภัย เช่น บาเซิล (Basel) อาเคิน (Aachen) 
 
ตารางท่ี 2 รูปแบบเมืองเชิงหน้าที่ในยุโรปตะวันตก 

รูปแบบเมือง ลักษณะ ตัวอย่าง 
เมืองที่ส าคัญของโลก (Golbal 
cities) 

ศูนย์กลางทางการเงิน เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ที่มี
ความส าคัญในระดับโลก 

ลอนดอน (London)  
ปารีส (Paris) 

เมืองที่มคีวามเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีและการให้บริการ 
(Growing high-
tech/services cities) 

อยู่บนฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
เน้นการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
สินค้าโน้มเอียงไปทางการ
ให้บริการระหว่างประเทศท่ีส าคัญ 

มิวนิก (Munich) 
บริสตอล (Bristol) 

เมืองที่ลดทอนความเป็น
อุตสาหกรรม (Declining 
industrial cities) 

อยู่บนฐานอุตสาหกรรมดั้งเดิม 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะ
ทางการภาพที่ล้าสมัย และมีการ
จ้างงานตามโครงสร้าง 

เชฟฟิลด์ (Sheffield) 
เม็ตซ์(Metz) 

เมืองท่า (Port cities) การลดลงของอุตสาหกรรมต่อเรือ
และซ่อมเรือ ให้ความส าคัญ
กฎเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม (เช่น 
ท่าเรือที่ขนส่งน้ ามัน)  

ลิเวอร์พูล(Liverpool) 
มาร์แซย์ (Marseille) 

เมืองที่เติบโตโดยไม่ได้อยู่บนฐาน
ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
(Growing cities without  
modern industrialization) 

เศรษฐกิจที่ไม่ส าคัญมีขนาดใหญ่ 
ไม่สามารถควบคุมการพัฒนาได้ 
และท าลายสิ่งแวดล้อม 

ปาแลร์โม (Palermo) 
เนเปิลส์ (Naples) 

เมืองบริษัท (Company 
towns) 

เศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นอยู่กับบรรษัท
ขนาดใหญ่ 

ไอนด์โฮเวน (Eindhoven) 
เลเวอร์คูเซน (Leverkusen) 

เมืองใหม่ (New towns) เมืองที่ประชากรย้ายมาจากเมือง
ที่เจริญเพราะแออัดเกินไปซึ่งอยู่
ในเขตด้อยความเจริญ 

อีวรี (Evry) 
มิลตัน คีนส์(Milton Keynes)  
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รูปแบบเมือง ลักษณะ ตัวอย่าง 
เมืองหน้าที่เชิงเดี่ยว 
(Monofunctional satellites) 

เมืองใหม่ที่เน้นไปที่หน้าที่ใด
หน้าที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว (เช่น 
เมืองการบิน ) 

โซเฟีย แอนตี้โพลิส (Sophia 
Antipolis) 
ยูโร ดีสนีแลนด์ (Euro-
Disneyland) 

เมืองเล็กๆ มีความเป็นชนบท 
(Small town, rural centres) 

เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคที่มีความ
เป็นชนบท โดยมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ 

เมืองส่วนใหญ่ในยุโรป 

เมืองแห่งการท่องเที่ยว  เมืองแห่ง
วัฒนธรรม 
(Tourism and cultural 
cities) 

เศรษฐกจิท้องถิ่นขึ้นกับการ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) 
เวนิส (Venice) 

เมืองชายแดน เมืองทางผ่าน 
(Border and Gateway 
cities) 

เมืองชายขอบที่ด้อยความเจริญ 
และเป็นเส้นทางในการอพยพลี้
ภัย 

บาเซิล (Basel) 
อาเคิน (Aachen) 

 
ที่มา Kunzmann KR, Wegener M. (1991) The pattern of urbanization in Western Europe. 
Ekistics. 1991 Sep-Dec;58(350-351):287. 
 

(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Kunzmann KR, Wegener M. (1991) The pattern of 
urbanization in Western Europe. Ekistics. 1991 Sep-Dec;58(350-351)) 

 
กิจกรรมที่  4.2.2  จงวิเคราะห์ลักษณะของเมืองที่มีความส าคัญในระดับโลกว่ามีลักษณะอย่างไร และ
ยกตัวอย่างประกอบ มาพอสังเขป 

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 4.2.2 
 

 
 
 
 

 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 กิจกรรม 4.2.2) 
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ตอนที่ 4.3  
รูปแบบการบริหารจัดการเมือง 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
หัวเรื่อง 

เรื่องท่ี 4.3.1. เมืองสีเขียว (Green cities) 
เรื่องท่ี 4.3.2. เมืองพลังงาน (energy cities) 
เรื่องท่ี 4.3.3. เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco-cities) 
เรื่องท่ี 4.3.4. เมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) 

แนวคิด 

           1. เมืองสีเขียว (Green cities) จึงเป็นลักษณะเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมืองที่
ยั่งยืน การบริหารจัดการเมืองจึงที่มุ่งเน้นที่การ ปลูกต้นไม้ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ โดย
ต้นไม้พืชพันธุ์หรือพ้ืนที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานด ารงชีวิตของประชากรเมือง ทั้งตามสภาพดั้งเดิม
ตามธรรมชาติ สภาพกึ่งธรรมชาติและสภาพเลียนแบบธรรมชาติ ที่ท าขึ้นให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
ของเมืองเมืองนั้น 

 2. เมืองพลังงาน (energy cities) เป็นลักษณะเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมืองที่
ยั่งยืน เช่นเดียวกับเมืองสีเขียว แต่มีลักษณะของการตระหนักถึง ความยั่งยืนของชุมชน (มากกว่าเมืองสี
เขียว การบริหารจัดการเมืองพลังงาน จึงมุ่งเน้นไปที่การลดมลภาวะ การเพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพ่ือ
อรรถประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประสิทธิผลเชิงพลังงานเป็นส าคัญและมุ่งหวังการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเป็นเมือง 

 3. เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco-cities) มุ่งเน้นไปที่การวัดเชิงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมกับ
ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การแปรสภาพการจัดการของเสีย (waste 
management) ให้กลายเป็นธุรกิจ การแปรสภาพของเสียชีวภาพให้กลายเป็นพลังงานชีวภาพ เป็นต้น 
นอกจากนี้การบริหารจัดการเมืองในลักษณะนี้ยังมุ่งเน้นการให้ความไปที่มิติทางสังคมและธรรมาภิบาลใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
          4. เมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกท่ีว่าด้วย Eco2 City  
 ที่อยู่บนฐานของการท างานร่วมกัน และการพ่ึงพาซึ่งกันและกันของความยั่งยืนทางนิเวศวิทยากับความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทของความเป็นเมือง หลักการบริหารจัดการเมืองที่ส าคัญคือ การขยายฐาน
ของความร่วมมือและการตัดสินใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบูรณาการแผน เป็นส าคัญ 
 

                                                 
 การบรหิารจดัการเมืองในแนวการศึกานี้เป็นการกล่าวถึงการบริหารจัดการเมืองในมิติสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น 
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วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาตอนที่ 4.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวิเคราะห์เมืองสีเขียว (Green cities)ได ้
 2.  อธิบายและวิเคราะห์เมืองพลังงาน (energy cities) ได ้
          3.  อธิบายและวิเคราะห์เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco- cities) ได ้
          4.  อธิบายและวิเคราะห์เมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) ได ้
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เร่ืองที่ 4.3.1. เมืองสีเขียว (Green cities) 
 
สาระสังเขป 

ตั้งแต่ ทศวรรษ 1990 การพัฒนาเมืองที่เน้นความยั่งยืน เป็นแนวคิดที่มีการถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง 
และแนวคิดนี้ ในด้านหนึ่ งก็ถูกเชื่อมโยงกับสี เขียว (green) ซึ่งมีนัยยะที่ เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เมืองสีเขียว (Green cities) จึงเป็นลักษณะเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมืองที่ยั่งยืน 
(urban sustainability) ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร เมื อ งจึ ง ที่ มุ่ ง เน้ น ที่ ก าร  ป ลู ก ต้ น ไม้  แ ล ะก ารรั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ6 เมืองสีเขียวจึงเป็นเมืองที่มีต้นไม้พืชพันธุ์หรือพ้ืนที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการ
ใช้งานด ารงชีวิตของประชากรเมือง ทั้งตามสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติ สภาพกึ่งธรรมชาติและสภาพเลียนแบบ
ธรรมชาติ ที่ท าขึ้นให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของเมืองเมืองนั้น ที่ส าคัญคือจะต้องสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท้ังต่อดิน น้ าและอากาศให้น้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

วัตถุประสงค์ส าคัญของเมืองสีเขียว ได้แก่7 
1. การสร้างสรรค์ความกลมกลืนและสมดุลย์ระหว่างการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภายในพ้ืนที่เมืองกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ยังต้องอาศัยและพ่ึงพากัน 
2. การปรับปรุงพ้ืนที่เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ หรือในพ้ืนที่เมืองเดิมท่ีต้องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมภายในเมืองและระบบโดยรอบเมืองให้ดีขึ้น 
3. การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเมือง และรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่สีเขียวให้คงอยู่หรือ

ให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานของเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในเมืองนั้นๆ 
4. การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินจ าเป็น เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 ในอีกด้านหนึ่ง แนวความคิดเมืองสีเขียวที่มุ่งปลูกต้นไม้ในอาคารบ้านเรือน มุ่งสร้างสวนในอาคาร ถูก
มองว่าเป็นเพียงความฉาบฉวยของภาพลักษณ์เพ่ือการแข่งขันทางการค้ามากกว่าการสร้างความเป็นเมืองที่
ยั่งยืน เพราะมุ่งสร้างสีเขียวในพ้ืนที่จนละเลยกระบวนการผลิตเพ่ือส่งมอบการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน8 
 
 

                                                 
6Kaarin Taipale. Challenges and way forward in the urban sector Sustainable Development in 

the 21st century (SD21) Available from 
http://www.academia.edu/23481879/Challenges_and_way_forward_in_the_urban_sector (Jan 23,2018) 
p.15 
  7 Smart cities green energy. สบืค้นจาก http://www.thailandsmartcities.com/info  (23 มกราคม 2561 ) 

8 Kaarin Taipale. Op.Cit. p.17. 

http://www.academia.edu/23481879/Challenges_and_way_forward_in_the_urban_sector
http://www.thailandsmartcities.com/info%20%20เขถงเมื่อ
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(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Kaarin Taipale. Challenges and way forward in the urban 
sector Sustainable Development in the 21st century (SD21) Available from 

http://www.academia.edu/23481879/Challenges_and_way_forward_in_the_urban_sector (Jan 
23,2018) 

 
  
กิจกรรมที่  4.3.1  จงวิเคราะห์ลักษณะการบริหารจัดการเมืองสีเขียว เมืองสีเขียว (Green cities) และข้อ
วิพากษ์มาพอสังเขป         

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 4.3.1  
 

 
 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 กิจกรรม 4.3.1) 
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เร่ืองที่ 4.3.2. เมืองพลังงาน (energy cities) 
 
 สาระสังเขป 

เมืองพลังงาน (energy cities) เป็นลักษณะเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมืองที่ยั่งยืน 
(urban sustainability) เช่นเดียวกับเมืองสีเขียว (green cities) แต่มีลักษณะของการตระหนักถึง ความยั่งยืน
ของชุมชน (a community’s sustainability) มากกว่าเมืองสีเขียว 

การบริหารจัดการเมืองพลังงาน จึงมุ่งเน้นไปที่การลดมลภาวะ การเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน 
(renewable energy) เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประสิทธิผลเชิงพลังงานเป็นส าคัญ 

เมืองพลังงานจึงเป็นเมืองที่เชื่อมโยงเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกเข้ากับการกระท าในระดับ
ท้องถิ่น (global target-local action) โดยมุ่งหวังการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเป็น
เมืองที่อยู่บนรากฐานการพัฒนาทั้งในมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความเป็นเมืองที่ยั่งยืน 

ลักษณะการบริหารจัดการเมืองพลังงาน เช่น9 
- การรักษาสภาพอากาศ การลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยการใช้พลังงานทดแทน 
- การบริหารจัดการน้ าที่เกิดจากการปล่อยจากโรงงานและที่อยู่อาศัยเพ่ือน ามาหมุนเวียนใช้ใหม่ 

การรักษาคุณภาพน้ า 
- การผสานผังเมือง สวน และอาคารสีเขียว เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเมือง 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น โซลา เซลล์ เทคโนโลยีเพ่ือรีไซเคิลน้ าเสีย เป็นต้น 
- การมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างกันที่ง่ายต่อการคเข้าถึงและมีผลกระทบต่อวิ่ง

แวดล้อมในระดับต่ า 
- การสร้างอาคารที่เก็บความเย็นในฤดูร้อน ในทางตรงข้ามเก็บความอบอุ่นในฤดูหนาว 
 ซิดนีย์ (Sydney) เป็นตัวอย่างของเมืองพลังงานเนื่องจากมีลักษณะเป็นเมืองที่มุ่งเน้นการใช้พลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทดแทน มีการน าน้ าในเมืองมารีไซเคิล (recycle)และน ากลับไปหมุนเวียนใช้ต่อมากกว่า
ปริมาณน าที่ใช้และน ากลับมาใช้ใหม่ มีการลดและรีไซเคิลของเสียมากกว่าของเสียที่ถูกทิ้งมาจากเมือง เป็นต้น 

 
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Kaarin Taipale. Challenges and way forward in the urban 

sector Sustainable Development in the 21st century (SD21) Available from 
http://www.academia.edu/23481879/Challenges_and_way_forward_in_the_urban_sector (Jan 

23,2018) 
 
 

                                                 
9 Kaarin Taipale. Op.Cit. p.17-18. 
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กิจกรรมที่  4.3.2  จงวิเคราะห์ลักษณะการบริหารจัดการเมืองพลังงาน (energy cities) มาพอสังเขป         
 
บันทกึค าตอบกิจกรรม 4.3.2 
 

 
 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 กิจกรรม 4.3.2) 
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เร่ืองที่ 4.3.3. เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco-cities) 
 
สาระสังเขป 
 เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco-cities) เป็นลักษณะเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมือง
ที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับเมืองสีเขียว (green cities) และเมืองพลังงาน (eco cities) แต่มีลักษณะที่แตกต่างโดย
เน้นไปที่การวัดเชิงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมกับผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัดจึงเป็นเมืองที่ตามมาจากเมืองสีเขียว และเพียงพลังงาน10 

ลักษณะการบริหารจัดการเมืองมุ่งเน้นความประหยัด เช่น การแปรสภาพการจัดการของเสีย (waste 
management) ให้กลายเป็นธุรกิจ การแปรสภาพของเสียชีวภาพให้กลายเป็นพลังงานชีวภาพ การห้ามการใช้
ถุงพลาสติก เป็นต้น 

นอกจากนี้การบริหารจัดการเมืองในลักษณะนี้ยังมุ่งเน้นการให้ความไปที่ มิติทางสังคมและธรรมาภิ
บาลในการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเจ้าหน้าที่รัฐและท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการแต่เพียงล าพังแต่กระบวนการ
นี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 
การเกิด e-governance การท าประชาพิจารณ์ การพัฒนาร่วมกันในการให้บริการ เป็นต้น 

 
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Kaarin Taipale. Challenges and way forward in the urban 

sector Sustainable Development in the 21st century (SD21) Available from 
http://www.academia.edu/23481879/Challenges_and_way_forward_in_the_urban_sector (Jan 

23,2018) 
 

กิจกรรมที่  4.3.3  จงวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของเมืองมุ่งเน้นความประหยัด (Eco-cities) มาพอสังเขป 
         

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 4.3.3 
 

 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 กิจกรรม 4.3.3) 

                                                 
10 Kaarin Taipale. Op.Cit. p.18-19. 
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เร่ืองที่ 4.3.4. เมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) 
 
สาระสังเขป 
 เมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความยั่งยืนมักพบกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นความท้าทายจากการ
อพยพคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว การเผชิญกับผลกระทบด้านลบจากการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง
รวมถึง “ความไม่เท่าเทียม” (inequity) ที่กลายเป็นประเด็นหลักที่ส าคัญของความยั่งยืนของเมืองทางสังคม 
รวมถึงความยั่งยืนของเมืองทางเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ชนะทุกฝ่าย (win-win)11 

เมืองที่ยัง่ยืน (sustainable cities) สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกที่ว่าด้วย Eco2 City  
 Eco2 City เป็นเมืองที่อยู่บนฐานของการท างานร่วมกัน และการพ่ึงพาซึ่งกันและกันของความยั่งยืน

ทางนิเวศวิทยากับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทของความเป็นเมือง โดยเมืองสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพลเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองนั้น อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
สร้างความเข้มแข็งต่อสมรรถนะทางด้านการเงินการคลัง และสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน12  

หลักการบริหารจัดการเมืองที่ส าคัญคือ การขยายฐานของความร่วมมือและการตัดสินใจระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการบูรณาการแผน (integrated planning) โดยความเป็นเมืองที่ยั่งยืนนั้นไม่มีวัน
สมบูรณ์หรือสิ้นสุด เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (continuous process) ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน 
(sustainability goals)13 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการเมืองที่ยั่งยืนนั้นจะเกี่ยวข้อง 3 สิ่งดังต่อไปนี้14  
1. นโยบายเชิงบูรณาการเพื่อเมืองที่ยั่งยืน (integrated policies for sustainable cities) 
2. โครงสร้างพื้นฐานของความเป็นเมืองที่ยั่งยืน (sustainable urban infrastructure) 
3. อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ยั่งยืน (Sustainable buildings and construction) 

 
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดใน Kaarin Taipale. Challenges and way forward in the urban 

sector Sustainable Development in the 21st century (SD21) Available from 
http://www.academia.edu/23481879/Challenges_and_way_forward_in_the_urban_sector (Jan 

23,2018) 
 
 
 
                                                 

11 Kaarin Taipale. Op.Cit. p.19. 
12 Ibid. p.19. 
13 Ibid. p.19 
14 Ibid. p.20-25. 
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กิจกรรมที่ 4.3.4  จงวิเคราะห์ลักษณะของเมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) ร่วมถึงลักษณะการบริหารจัด
การเมืองในลักษณะนีม้าพอสังเขป 
         

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 4.3.4 
 

 
 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 กิจกรรม 4.3.4) 
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยท่ี 4 
รูปแบบการบริหารจัดการเมืองในต่างประเทศ 
 
ตอนที่ 4.1 ความหมายและแนวคิดการบริหารจัดการเมือง 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.1 
บริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการส่งบริการสาธารณะของเมือง (deliver 

urban services) ไปยังชุมชนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการควบคุม ก ากับ การพัฒนาเมือง 
(urban development) และการจัดการท้องถิ่น (local management) เพ่ือจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานให้แก่พลเมือง โดยให้ความสนใจไปที่การบริหารจัดการของภาครัฐและการก ากับดูแลพ้ืนที่เมืองใน
ประเทศ รวมถึงบริหารจัดการปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศเมืองและชุมชน (Urban 
Ecosystems) ระบบการเงิน (financial system) การส่งมองบริการสาธารณะ (service delivery) การจัดหา
งาน (provide public works) และการขนส่งสาธารณะ (transportation) 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.2 
การบริหารจัดการเมือง เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการสาธารณะภายใต้บริบทของความ

เป็นเมือง ซึ่งการส่งมอบบริการสาธารณะนี้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง (urbanization process) ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับ 

- การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ (the economic transition)   
- การเปลี่ยนผ่านของประชากร (the demographic transition) 
- การเปลี่ยนผ่านของเมือง (the urban transition) 
- การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี (the technology transition) 
 

ตอนที่ 4.2 แนวโน้มที่มีนัยยะต่อความเป็นเมืองและรูปแบบการบริหารจัดการเมือง 
แนวตอบกิจกรรม 4.2.1 
มิติทางด้านประชากรที่อัตราการเกิดมีแนวโน้มที่ลดลง ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อความไม่

สมดุลของความต้องการที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการการให้บริการทางสังคมและสุขภาพที่สูงขึ้น
เป็นต้น 

 
แนวตอบกิจกรรม 4.2.2 
เมืองที่ส าคัญของโลก (Golbal cities) มีลักษณะเป็นศูนย์กลางทางการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรม ที่มีความส าคัญในระดับโลก เช่น ลอนดอน (London) ปารีส (Paris) 
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ตอนที่ 4.3 รูปแบบการบริหารจัดการเมือง 
 แนวตอบกิจกรรม 4.3.1 

เมืองสีเขียว (Green cities) เป็นลักษณะเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมืองที่ยั่งยืน 
(urban sustainability) การบ ริ ห า รจั ด ก าร เมื อ งจึ งที่ มุ่ ง เน้ น ที่ ก าร  ป ลู ก ต้ น ไม้  แ ล ะก ารรั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ แนวความคิดนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงความฉาบฉวยของภาพลักษณ์เพ่ือการแข่งขัน
ทางการค้ามากกว่าการสร้างความเป็นเมืองที่ยั่งยืน เพราะมุ่งสร้างสีเขียวในพ้ืนที่จนละเลยกระบวนการผลิต
เพ่ือส่งมอบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.2 
การบริหารจัดการเมืองพลังงาน มุ่งเน้นไปที่การลดมลภาวะ การเพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียน 

(renewable energy) เพ่ืออรรถประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประสิทธิผลเชิงพลังงานเป็นส าคัญ 
ลักษณะการบริหารจัดการเมืองพลังงาน เช่น  
- การรักษาสภาพอากาศ การลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยการใช้พลังงานทดแทน 
- การบริหารจัดการน้ าที่เกิดจากการปล่อยจากโรงงานและที่อยู่อาศัยเพ่ือน ามาหมุนเวียนใช้

ใหม่ การรักษาคุณภาพน้ า 
- การผสานผังเมือง สวน และอาคารสีเขียว เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเมือง 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น โซลา เซลล์ เทคโนโลยีเพ่ือรีไซเคิลน้ าเสีย เป็นต้น 
- การมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างกันที่ง่ายต่อการคเข้าถึงและมีผลกระทบต่อ

วิ่งแวดล้อมในระดับต่ า 
- การสร้างอาคารที่เก็บความเย็นในฤดูร้อน ในทางตรงข้ามเก็บความอบอุ่นในฤดูหนาว 
แนวตอบกิจกรรม 4.3.3 
เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco-cities) เน้นไปที่การวัดเชิงนิ เวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมกับ

ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การแปรสภาพการจัดการของเสีย (waste 
management) ให้กลายเป็นธุรกิจ การแปรสภาพของเสียชีวภาพให้กลายเป็นพลังงานชีวภาพ การห้ามการใช้
ถุงพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้การบริหารจัดการเมืองในลักษณะนี้ยังมุ่งเน้นการให้ความไปที่ มิติทางสังคม
และธรรมาภิบาลในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่รัฐและท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการแต่เพียงล าพังแต่
กระบวนการนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

แนวตอบกิจกรรม 4.3.4 
 เมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกท่ีว่าด้วย Eco2 City  
 Eco2 City เป็นเมืองที่อยู่บนฐานของการท างานร่วมกัน และการพึ่งพาซึ่งกันและกันของความยั่งยืนทาง
นิเวศวิทยากับความย่ังยืนทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทของความเป็นเมือง โดยเมืองสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพลเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองนั้น อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างความ
เข้มแข็งต่อสมรรถนะทางด้านการเงินการคลัง และสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน   
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หลักการบริหารจัดการเมืองที่ส าคัญคือ การขยายฐานของความร่วมมือและการตัดสินใจระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการบูรณาการแผน (integrated planning) เป็นส าคัญ 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัด 
                     การเมืองในต่างประเทศ” 
ค าแนะน า อ่านค าถามแล้วเขียนค าตอบในช่องว่างที่ก าหนดให้ นักศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดนี้  
                     30 นาท ี
 
 

1.  จงวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการเมืองที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมมาพอสังเขป 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 4 
 
ก่อนเรียน 

การบริหารจัดการเมืองเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการส่งบริการสาธารณะของเมืองไปยังชุมชน
ที่อยู่ในเมืองนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการควบคุม ก ากับการพัฒนาเมืองและการจัดการท้องถิ่น เพ่ือจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐานให้แก่พลเมือง โดยให้ความสนใจไปที่การบริหารจัดการของภาครัฐและการก ากับ
ดูแลพื้นที่เมืองในประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึนในเมือง 
           การบริหารจัดการเมือง เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการสาธารณะภายใต้บริบทของความ
เป็นเมือง ซึ่งการส่งมอบบริการสาธารณะนี้ ได้รับผลกระทบจากกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ โดยการบริหารจัดการเมืองเก่ียวข้องกับกระบวนการของการท าให้เป็นเมือง ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านของประชากร การเปลี่ยนผ่านของเมือง และ
การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี  
 
หลังเรียน 

เมืองสีเขียว (Green cities) เป็นลักษณะเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเป็นเมืองที่ยั่งยืน 
(urban sustainability) การบ ริ ห า รจั ด ก าร เมื อ งจึ งที่ มุ่ ง เน้ น ที่ ก าร  ป ลู ก ต้ น ไม้  แ ล ะก ารรั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ แนวความคิดนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงความฉาบฉวยของภาพลักษณ์เพ่ือการแข่งขัน
ทางการค้ามากกว่าการสร้างความเป็นเมืองที่ยั่งยืน เพราะมุ่งสร้างสีเขียวในพ้ืนที่จนละเลยกระบวนการผลิต
เพ่ือส่งมอบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

การบริหารจัดการเมืองพลังงาน (energy cities) มุ่งเน้นไปที่การลดมลภาวะ การเพ่ิมการใช้
พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) เพ่ืออรรถประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประสิทธิผลเชิงพลังงานเป็น
ส าคัญ 

ลักษณะการบริหารจัดการเมืองพลังงาน เช่น  
- การรักษาสภาพอากาศ การลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยการใช้พลังงานทดแทน 
- การบริหารจัดการน้ าที่เกิดจากการปล่อยจากโรงงานและที่อยู่อาศัยเพ่ือน ามาหมุนเวียนใช้

ใหม่ การรักษาคุณภาพน้ า 
- การผสานผังเมือง สวน และอาคารสีเขียว เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเมือง 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น โซลา เซลล์ เทคโนโลยีเพ่ือรีไซเคิลน้ าเสีย เป็นต้น 
- การมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างกันที่ง่ายต่อการคเข้าถึงและมีผลกระทบต่อ

วิ่งแวดล้อมในระดับต่ า 
- การสร้างอาคารที่เก็บความเย็นในฤดูร้อน ในทางตรงข้ามเก็บความอบอุ่นในฤดูหนาว 
เมืองที่มุ่งเน้นความประหยัด (Eco-cities) การบริหารจัดการเมืองมุ่งเน้นไปที่การวัดเชิงนิเวศวิทยา

และสิ่งแวดล้อมกับผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การแปรสภาพการจัดการของ
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เสีย (waste management) ให้กลายเป็นธุรกิจ การแปรสภาพของเสียชีวภาพให้กลายเป็นพลังงานชีวภาพ 
การห้ามการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้การบริหารจัดการเมืองในลักษณะนี้ยังมุ่งเน้นการให้ความไปที่ 
มิติทางสังคมและธรรมาภิบาลในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่รัฐและท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการแต่
เพียงล าพังแต่กระบวนการนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  
 เมืองท่ียั่งยืน (sustainable cities) สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกท่ีว่าด้วย Eco2 City  
 Eco2 City เป็นเมืองที่อยู่บนฐานของการท างานร่วมกัน และการพึ่งพาซึ่งกันและกันของความยั่งยืนทาง
นิเวศวิทยากับความย่ังยืนทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทของความเป็นเมือง โดยเมืองสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพลเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองนั้น อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างความ
เข้มแข็งต่อสมรรถนะทางด้านการเงินการคลัง และสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน   

หลักการบริหารจัดการเมืองที่ส าคัญคือ การขยายฐานของความร่วมมือและการตัดสินใจระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการบูรณาการแผน (integrated planning) เป็นส าคัญ 
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