
 

 

การใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน
ของเมือง PERTH ประเทศออสเตรเลีย 

 

อรพิมพ มงคลเคหา* 
 

*โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
 

เม่ือระหวางวันท่ี 5 -19 เมษายน พ.ศ. 
2549 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารับการอบรม  ณ 
มหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน (Edith Cowan 
University : ECU) วิทยาเขต Joondalup  ซ่ึงอยู
ทางตอนเหนือของเมือง Perth  ประเทศ
ออสเตรเลีย   ซ่ึงทําใหผูเขียนไดพบเห็นการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน  ภายในเมือง Perth 
และเมืองใกลเคียงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก   

Perth เปนเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตก ซ่ึงเปนรัฐท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 2,529,875 
ตารางกิโลเมตร จัดเปนรัฐท่ีกวางใหญท่ีสุดใน
จํานวน 6 รัฐของประเทศออสเตรเลีย มี
ประชากรอาศัยอยูในเมือง Perth  ประมาณ 1.41 
ลานคน  จากประชากรทั้งหมดใน ค.ศ.2005 
จํานวน 20.2 ลานคน (Freeman & Skelly, 2005) 
รัฐออสเตรเลียตะวันตกมีนโยบายเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน (sustainable living) โดยให

มี ก า ร ใช ท รัพย ากรอย า งประหยั ด และ มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการประหยัดพลังงาน
ในชีวิตประจําวันเชน  การเดินทางเพื่อสุขภาพ  
การใชพลังงานทดแทน การลดปริมาณของเสีย 
และการจัดการของเสียท่ีถูกตอง  เทคโนโลยีดาน
ตางๆ จึงถูกนําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในสังคมเมือง เพื่อเอ้ืออํานวย
ความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวัน รักษา
สภาพแวดลอม และดํารงไวซ่ึงคุณภาพชีวิต  
 เมือง Perth ไดถูกออกแบบใหเปนเมือง
ท่ีมีความนาอยูและจัดไดวาเปนเมืองท่ีมีการจัด
วางระบบตางๆ ไดดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศ
ออสเตรเลีย ท้ังในดานการวางผังเมืองท่ีมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย  การจัดสภาพภูมิทัศนให
เกิดความกลมกลืนระหว างอาคาร เก าราว
ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงไดรับการอนุรักษและสามารถ
ใชงานอยูจวบจนปจจุบัน และมีอาคารที่ปลูก
สรางใหมไดอยางเหมาะสม มีการจัดพื้นท่ีสีเขียว

สาระนารู 
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การจัดการขยะมูลฝอยของเมือง Perth 
และของมหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน  

ภาพรวมดานการจัดการของเสียของรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตกเนนหลักการ 1A 3R ซ่ึง
ไดแก Avoid (หลีกเล่ียง) Reduce (ลด)  Reuse 
(ใชซํ้า) และ Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมา
ใ ช ใ ห ม )  ท้ั ง นี้ เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนชวย
ลดการใชพลังงาน รวมถึงมีการรณรงคสงเสริม
ใหเกิดความรู ความเขาใจ และความตระหนักใน
ดานส่ิงแวดลอมใหเยาวชนต้ังแต เ ร่ิมเขารับ
การศึกษาในระบบ รวมท้ังผานส่ือหลากหลาย
รูปแบบอันไดแก  โปสเตอรในท่ีสาธารณะ  
เว็บไซต  และอ่ืนๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน วิทยา
เขต Joondalup  มี Facilities and Services Centre 
ซ่ึง เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ี รับผิดชอบ
ทางดานการจัดการและการวางแผนส่ิงอํานวย

ความสะดวกตางๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
ใหบริการดานส่ิงแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงอยูในสวนของงานอาคารและการใหบริการ    
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อิ ดิ ธ  โ ค แ ว น  ไ ด มี ก า ร
ประชาสัมพันธ รณรงค ขอมูลขาวสารงานดาน
ส่ิงแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยผานส่ือตางๆ 
เชน จดหมายขาว หนังสือพิมพของมหาวิทยาลัย 
โปสเตอร และ เว็บไซต (http://www.ecu.edu. 
au/fas/EcoECU/) มีโครงการรณรงคอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงานภายใน
มหาวิทยา ลัยหลายโครงการ เชน  การจั ด
การพลังงาน (energy management) การประหยัด
น้ํา (water saving initiatives) การเลือกซ้ือ
ผ ลิตภัณฑ เพื่ อ ส่ิ ง แวดล อม  (environmental 
purchasing)  การนําของเสียกลับมาใชใหม 
(waste and recycling) และการเดินทางอันชาญ
ฉลาดเพื่อประหยัดพลังงานและมีสุขภาพท่ีดี 
(travelsmart@ecu) 

มีการรณรงคเพื่อการบริโภคภายใน
มหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน เพื่อใหเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมเชน Thermal Mug (environmentally 
friendly mug) ซ่ึงเปนแกวกาแฟท่ีขายในรานขาย
หนังสือของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีแรงจูงใจในเลือก
ซ้ือโดยถานํา thermal mug (ภาพที่ 1) ไปซ้ือ 
กาแฟทางรานจะลดราคากาแฟให 10% ตอแกว  
และมีการรณรงคดวยขอความ “Refill not 
Landfill”  คือเติมไมใชการฝงกลบ 
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      ภาพท่ี 2.  ท่ีท้ิงขยะของมหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน  

(ก) ถังขยะแยกประเภท และ (ข) ท่ีแยกทิ้ง   
 กนบุหร่ีเพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหม  

ก ข

 
        
     ภาพท่ี 1. แกวกาแฟ (Thermal Mug)  
               เพื่อส่ิงแวดลอม 

  
 

การจัดการขยะมูลฝอยพ้ืนที่นอกอาคาร  สําหรับมหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน มีการ
รณรงค ในการคัดแยกขยะในรูปแบบของ
โครงการ ECU รีไซเคิล (ECU Recycling 
Program) ท้ังพื้นท่ีนอกอาคารและในอาคารตาม
ประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน โดยจัดถังขยะ
แยกประ เ ภทไว ต ามจุ ด ท่ี เ ป น ร า นก าแฟ 
(cafeterias) โรงอาหาร และสํานักงาน ซ่ึงขยะมูล
ฝอยในมหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน สวนใหญเปน
กระดาษ กระปองอลูมิเนียม แกว ขวดพลาสติก 
ถวยกระดาษ และมีโครงการ การรณรงคการแยก
ขยะรีไซเคิลประเภทตางๆ เพื่อลดปริมาณขยะท่ี
ตองใหบริษัทนําไปกําจัดหลายโครงการเชน การ
รีไซเคิลกระดาษ การรีไซเคิลกระดาษลัง ตลับ
หมึกพร้ินเตอร แบตเตอร่ีและโทรศัพทมือถือ  
ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล จุ ก ค อ ก (http://www.ecu.edu. 
au/fas/EcoECU/ initiatives/ envpurchasing.php) 

 ถังรองรับขยะในมหาวิทยาลัยอิดิธ โค
แวน เปนถังขยะท่ัวไป และมีจุดรองรับขยะแยก
ประเภทแบบระบบสองถัง โดยแบงออกเปนถัง
รองรับขยะท่ัวไปสําหรับรองรับเศษอาหาร 
ถุงพลาสติกและพลาสติกชนิด polystyrene  สวน
ถังรองรับขยะอีกแบบหนึ่งมีไวสําหรับรองรับ
ขยะรีไซเคิล  ซ่ึงเปนขยะท่ีสามารถนํากลับไปรี
ไซเคิลไดเชน  กระปองอลูมิเนียม แกว  ขวด
พลาสติก กลองกระดาษ ถวยกาแฟกระดาษ 
ย ก เ ว น ถุ ง พ ล า ส ติ ก  แ ล ะพล า ส ติ ก ชนิ ด 
polystyrene  ประมาณการณว าใน
มหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน มีปริมาณขยะรีไซเคิล
มากกวาขยะท่ัวไป เนื่องจากจํานวนถังขยะรี
ไซเคิลมีจํานวน 3 ถัง ในขณะท่ีถังขยะท่ัวไปมี



 

 

 

 

สวนการจัดการขยะมูลฝอยจากท่ีพัก
อาศัยภายในมหาวิทยาลัยและจากท่ีพักอาศัยใน
เมือง  แตละอาคารมีถังขยะรองรับประจําอาคาร        
ขยะท่ัวไปที่ไมสามารถนํากลับไปแปรรูปใชใหม  
(รีไซเคิล) จะถูกเก็บรวบรวมไวถังขยะขนาด 240 
ลิตร เพื่อรอการจัดเก็บโดยบริษัทผูรับเหมาตาม
วันเวลาที่กําหนดไวขางถังขยะ (ภาพที่ 3 ก)  รถ
เก็บขนขยะมูลฝอยมีตัวถังท่ีไดมาตรฐานไมมีน้ํา
ชะขยะร่ัวไหล ทายรถติดต้ังอุปกรณเพื่อใชชวย
ยกถังขยะท่ีมีขนาดใหญแทนแรงงานคน ทําให
ใชเวลาในการจัดเก็บขยะไดรวดเร็ว พนักงาน
สัมผัสกับขยะมูลฝอยนอยท่ีสุดจึงปลอดภัยตอ
สุขภาพของพนักงาน (ภาพท่ี 4)  ตามสถาน ท่ี
สาธารณะมีการจัดวางถังขยะไวตามจุดตางอยาง
ท่ัวถึง  ท่ีเมือง Fremantle มีการออกแบบถังขยะ
ใหมีความสะดวกตอการถายเทขยะ (ภาพท่ี 3 ข) 
หรือท่ีเมืองArmadale มีขอความกระตุนเตือน

จิตสํานึกใหประชาชนชวยกันรักษาความสะอาด
และมีการนําตราสัญลักษณประจําเมืองมาติดต้ัง
ไวขางถังขยะ (ภาพท่ี 3 ค) 

   
 

การจัดการขยะมูลฝอยภายในอาคาร  
 ขยะสวนใหญของมหาวิทยาลัยอิดิธ โค
แวน เปนประเภทกระดาษ ซ่ึงจะมีการแยก
กระดาษเบ้ืองตนท่ีโตะของพนักงานโดยมีกลอง
กระดาษสีขาวประจําโตะ  เปนกลองรองรับ
กระดาษเชน หนังสือพิมพ นิตยสาร กระดาษสี 
แผนพับ สมุดโทรศัพท  กระดาษสีขาว  เม่ือ
กลองกระดาษเต็มจะเปนหนาท่ีของพนักงานแต
ละโตะ ท่ีตองนํากระดาษไปท้ิงใสถังขยะรองรับ
กระดาษรีไซเคิล สีน้ําเงิน หรือสีเขียว (ภาพท่ี 5)  
ท่ีจัดวางไวตามจุดตางๆ ในสํานักงานอยางนอย
ช้ันละ 1 ถัง ซ่ึงไมใชหนาท่ีของพนักงานทําความ
สะอาด หลังจากนั้นจะมีบริษัทเอกชนรับไป
ดําเนินการรีไซเคิลกระดาษตอไป  

 

ก 

 

        ภาพท่ี 4.  รถเก็บขนขยะมูลฝอยของ  
                   เมือง Perth 

 

ภาพท่ี 3.  ถังขยะภายนอกอาคาร และท่ีสาธารณะ
            ในรูปแบบตาง

  
 ๆ ท่ีออกแบบใหมีความ 

 ข ค

             เหมาะสมกับการใชงาน 
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ภาพท่ี 5. ถังขยะรองรับกระดาษเพ่ือนําไปรีไซเคิลภายในอาคารของมหาวิทยาลัยอิดธิ โคแวน 

การกําจัดขยะ  การดูแลความสะอาดบนทองถนน   
 ผู รับผิดชอบดานการกํ าจัดขยะ  คือ 
บริษัทเอกชนท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐ การจัดการ
ขยะรีไซเคิลจะมีบริษัทรับนําขยะจากถังรีไซเคิล
กลับไปรีไซเคิล โดยมีช่ือและเบอรโทรศัพทของ
ผูใหบริการระบุไวบนถังขยะ ขยะท่ัวไปที่เก็บขน
จากอาคารบานเรือนกําจัดดวยการฝงกลบ ตาม
หลักสุขาภิบาล (sanitary landfill)  

 

 
 

ภาพท่ี 6. การนําเทคโนโลยมีาใชในการทําความสะอาดทองถนน (โดยใชเคร่ืองเปาลม)  
               และรถทาํความสะอาดถนน

 
 

 พนักงานทําความสะอาดบนทองถนน
จะใชเคร่ืองเปาลมซ่ึงมีเสียงคอนขางดัง  แต
พนักงาน ปองกันดวยการสวมท่ีครอบหู (ear 
muff) ในขณะทํางาน เคร่ืองเปาลมทําหนาท่ีเปา
ลมรวบรวมใหเศษใบไมบนทางเทาใหกอง
รวมกัน  แลวมีรถทําความสะอาดถนนและ
ทางเดินเทาขนาดเล็กทําใหหนาท่ีดูดฝุนและเศษ
ขยะท่ีอยูบนทางเดินเทาหรือถนนดูดเศษขยะเก็บ
รวบรวมไวในรถ (ภาพท่ี 6) 
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การคมนาคมและการขนสง 
 ระบบคมนาคมขนสงสาธารณะของ
เมือง Perth หรือ transperth มีหลายทางเลือก
ไดแก รถไฟไฟฟา รถบัส และเรือเฟอร่ี  สําหรับ
รถไฟไฟฟาซ่ึงเปนระบบขนสงมวลชนขนาด
ใหญของเมือง Perth ปจจุบันมีใหบริการ 4 
เสนทางไดแก Joondalup line, Fremantle line, 
Armadle line และ Midland line โดยมีโครงการ
ขยายเสนทางการใหบริการออกไปอีกหลาย
เสนทาง มีการติดต้ังเครื่องแลกเหรียญอัตโนมัติ
สําหรับใชกับ เครื่ องจํ าหนายบัตรโดยสาร
อัตโนมัติ  บัตรโดยสารรถไฟไฟฟามีใหเลือกซ้ือ
ไดหลายราคาเพ่ือเหมาะกับวัตถุประสงคการ
เดินทางของผูโดยสาร หรือสามารถซ้ือบัตร
โดยสารไดจากแผนกประชาสัมพันธ (ภาพท่ี 7 ก 
และ  ข)  สวนระบบขนสงมวลชนขนาดรอง
ไดแก รถบัส และเรือเฟอร่ี (ภาพท่ี 7 ค)  มีไวเพื่อ

เสริมโครงขายระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ 
ทําใหผูใชบริการมีความสะดวกสบายในการ
เช่ือมตอการเดินทางจากระบบหน่ึงไปยังอีก
ระบบหนึ่งไมตองเสียเวลาในการเดินทาง  

เมือง Perth มีการจัดการดานคมนาคม
ขนสงท่ีมีประสิทธิภาพโดยนําเทคโนโลยีหลาย
ประเภทเชน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
เทคโนโลยีดาวเทียม  มาใชในการสํารวจพิกัด
เชิงภูมิศาสตรโดยใช Global Positioning System 
หรือเครื่อง GPS (ภาพท่ี 7 ง) มาเช่ือมโยง
จัดระบบคมนาคมขนสง เพ่ือใหมีความเที่ยงตรง
ในการขนสงผูโดยสาร  มีการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธใหขอมูลเสนทางในรูปของแผน
ท่ี  มีการบอกใหทราบถึงจุดเช่ือมตอของระบบ
ขนสง ตารางเวลาการใหบริการ ราคาคาโดยสาร
ประเภทตางๆ ไวอยางชัดเจน  

  

ก  ข ค           ง 

            จ  ฉ    ช            ซ

 
ภาพท่ี 7. การคมนาคมขนสงและเทคโนโลยีท่ีใชในการบริหารจัดการ 
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ภายในเขตเมืองมีบริการรถบัสโดยไม
เสียคาโดยสาร หรือ รถ CAT (Central Area 
Transit) โดยใหบริการ 3 สาย คือ สายสีน้ําเงิน 
สายสีแดง และสายสีเหลือง ซ่ึงรถบัสบางคันใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงสามารถชวยลด
มลพิษทางอากาศและเสียงได  นอกจากนี้ยังได
ออกแบบรถโดยสารใหมีระบบไฮโดรลิกสามา
รถปรับความเอียงของรถ โดยใหขอบบันไดของ
รถขณะจอดใหเสมอกับขอบทางเทา เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกรถเข็นเด็ก รถเข็นสําหรับผู
พิการ และผูสูงอายุ ซ่ึงทําใหเกิดความปลอดภัย
ในการขึ้นลงรถ 

บริเวณสถานีรถไฟ  ภายในรถไฟ และ
ภายในรถบัส มีกลองวงจรปดเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย (ภาพท่ี 7 ฉ) และมีเจาหนาท่ีเดินตรวจ
ตราอยูเปนระยะๆ   ผูโดยสารพิเศษซ่ึงไดแก 
คนชรา คนพิการ และผูปกครองท่ีมีรถเข็นเด็ก 
จะไดรับการอํานวยความสะดวกในการโดยสาร
ดวยการจัดพื้นท่ีพิเศษไวบนรถใกลทางเขาออก
ของรถ (ภาพท่ี 7 ช และซ)  

บริเวณปายจอดรถโดยสารสาธารณะ 
(รถ CAT) ซ่ึงมีการแยกจุดจอดรถสีตางๆ ออก

จากกัน มีแผนท่ีแสดงเสนทางการเดินรถและจุด
จอดรถไวอยางชัดเจน  เม่ือผูโดยสารกดปุมซ่ึงอยู
ท่ีปายรถจะมีสัญญาณเสียงบอก พรอมกับแสดง
ตัวเลขใหทราบเวลาการเขาจอดของรถเท่ียว
ตอไป (ภาพท่ี 8 ก)  ซ่ึงเปนประโยชนอยางมาก
ตอผูบกพรองทางการมองเห็นและการไดยิน  
เวลาการเขาจุดจอดของรถแมนยํามากเนื่องจากมี
การประยุกตใชเคร่ือง GPS ชวยควบคุมระบบ
การเดินรถ  สถานีรถไฟมีลิฟต และบันไดเล่ือน 
(ภาพท่ี 8 ข) มีการประกาศการหยุดรถตามจุด
จอดตางๆ ท้ังลักษณะของเสียงและปายท่ีเปนตัว
วิ่งซ่ึงอยูภายในรถ  

นอกจากระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ
และขนาดรองแลว  รัฐบาลยังสนับสนุนให
ประชาชนเดินทางดวยรถจักรยานโดยจัดใหมี
ทางสําหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ  มี bike locker 
(ภาพท่ี 8 ค) สําหรับจอดรถจักรยานเก็บไวท่ี
สถานีรถไฟ อนุญาตใหนํารถจักรยานข้ึนบน
รถไฟได(ยกเวนชวงเวลาเรงดวน) และมีการ
รณรงคใหเดินแทนการใชพาหนะเพื่อสุขภาพท่ีดี 
ประหยัดพลังงาน  ลดมลพิษทางอากาศและเสียง 
(ภาพท่ี 9) 

 

 

 
ก                     ข       ค

ภาพท่ี 8.  การคมนาคมและส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
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   ภาพท่ี 9. การเดินทางเพื่อส่ิงแวดลอมภายในเมือง Perth  โดยใชรถจกัรยานและการเดิน  

 การจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
 การจั ด ให มี พื้ น ท่ี สี เ ขี ย ว ท้ั ง ท่ี เ ป น
สวนสาธารณะ สวนหยอม   และการปลูกตนไม
ตามจุดตางๆ ภายในเขตเมืองและชุมชนมีความ
จําเปนอยางยิ่ง เพราะชวยลดมลพิษทางอากาศ
และเปน ท่ีพักผอนหยอนใจ  อันสงผลดีตอ
สุขภาพท้ังรางกายและจิตใจของประชาชน  ท่ี
เมือง Perth มีพื้นท่ีสีเขียวกระจายอยูท่ัวไปเชนท่ี 
Kings Park, Stirling Gardens และ Supreme 
Court Gardens จึงทําใหเปนเมืองท่ีรมร่ืนและมี
คุณภาพอากาศดี   ภายในมหาวิทยาลัยอิดิธ โค
แวน วิทยาเขต Joondalup มี พื้นท่ีสีเขียวอยูท่ัว
มหาวิทยาลัย ซ่ึงนักศึกษาไดใชประโยชนในการ

ทํากิจกรรมตางๆ ท้ังอานหนังสือและพักผอน
เม่ือวางจากการเรียน (ภาพท่ี 10 และ 11) 
 

การใชพลังงานสะอาด  
 บริเวณท่ีมีแสงแดดสองถึงมีการนําเอา

แสงอาทิตยมาใชเปนแหลงพลังงานเชน เคร่ือง
บอกตําแหนงการเดินเรือในแมน้ําสวอน (ภาพท่ี 
12 ก) และมีการใชแผงเซลลแสงอาทิตย (solar 
cell) ติดต้ังกับเคร่ืองจําหนายตั๋วจอดรถ  (ภาพท่ี 
12 ข)  นอกจากนี้ยังมีการใช พลังงานไฟฟา และ
กาซธรรมชาติในยานพาหนะซ่ึงชวยลดมลพิษ
ทางอากาศและมลพิษทางเสียงได 

 
 

ภาพท่ี 10.  พืน้ท่ีสีเขียวเปนหนึ่งในดัชนีช้ีวัดการพฒันาที่ยั่งยืนของเมอืง 
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ภาพท่ี 11.  มหาวิทยาลัยอิดิธ โคแวน วิทยาเขต Joondalup ประเทศออสเตรเลีย  

 

ก ข

 

 
 

ภาพท่ี 12.  อุปกรณบอกตําแหนงการเดินเรือ (ก)  
                   และ เคร่ืองจําหนายต๋ัวจอดรถริม ภาพท่ี 13. การใชพลาสติกลอมดักตะกอนดิน 

                  แมน้ําสวอนท่ีใชเซลลแสงอาทิตย                   จากการกอสรางริมฝงแมน้ําสวอน 
     เปนแหลงพลังงาน 

 

สรุป การอนุรักษแหลงนํ้า  
   การก อสร า ง ส่ิ งป ลูกสร า ง ริมฝ ง

แมน้ําสวอน มีการใชพลาสติกลอมทําเปนบอดัก
ตะกอนดินทรายไมใหลงสูแมน้ํา เพื่อไมใหเกิด
การเพ่ิมตะกอนแขวนลอยในแมน้ํา ซ่ึงอาจสงผล
ตอการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของลําน้ํา (ภาพท่ี 
13) 

 Perth เปนเมืองท่ีนาอยู  มีการจัดการ
ทางดานส่ิงแวดลอมท่ีดี   ซ่ึงส่ิงแวดลอมเปน
หนึ่งในองคประกอบหลักของเมืองท่ีนาอยู  การ
ทําใหเมืองหรือชุมชนใดมีความนาอยูไมใช
หนาท่ีของฝายใดฝายหนึ่ง รัฐบาลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองใหความสําคัญของ
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