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๑. บทนํา 
  ในป�จจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด"านเศรษฐกิจของประเทศอย�างต�อเนื่อง 
ท้ังทางด"านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท�องเท่ียว แต�ปรากฏว�าคนส�วนใหญ�ของประเทศ 
กลับกระจุกตัวอยู�แต�ในพ้ืนท่ีเมืองใหญ� ๆ ท่ีเป1นศูนย2กลางทางด"านธุรกิจของประเทศ ทําให"พ้ืนท่ี
เหล�านั้นมีป�ญหาทางด"านสิ่งแวดล"อมหรือมลภาวะตามมามากมาย โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเขตพ้ืนท่ีท่ีมี
โรงงานอุตสากรรมจํานวนมากต้ังอยู�ซ่ึงมลภาวะต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ได"แก� มลภาวะทางเสียง ฝุ:นละออง 
น้ําเน�าเสีย ขยะ ควันพิษ ฯลฯ ส�งผลทําให"สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
ไม�ดีเท�าท่ีควร  ดังนั้น เพ่ือเป1นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศ จึงเห็นสมควร
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเมืองของต�างประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการแก"ไขป�ญหาด"าน
มลภาวะมาแล"ว  ท้ังนี้ เพ่ือจะได"เป1นแบบอย�างหรือแนวทางในการพัฒนาเมืองของประเทศไทยต�อไป 
ในท่ีนี้จึงเห็นควรศึกษากรณีของ Sydney Olympic Park  
 
๒. ความเป5นมาของ Sydney Olympic Park 
  ในอดีตก�อนท่ีจะมาเป1น Sydney Olympic Park ดังเช�นป�จจุบันนั้น สถานท่ีแห�งนี้
เคยเป1นสถานท่ีท่ีมีมลภาวะเกิดข้ึนเป1นจํานวนมาก เนื่องจากบริเวณดังกล�าวเคยถูกใช"เป1นสถานท่ี
สําหรับเป1นคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ2ของกองทัพเรือ (armaments depot) โรงฆ�าสัตว2 (state 
abattoirs) สถาน ท่ีก� อสร"างอิ ฐ (state brickworks) สถาน ท่ี ท่ี ใช" ในการผลิตแกXส  (town gas 
manufacturing facility) และสถานท่ีสําหรับนําขยะมาฝ�\งกลบท้ังท่ีเป1นไปในเชิงพาณิชย2และท่ีเป1นไป
โดยไม�ชอบด"วยกฎหมาย (commercial and illegal landfilling) จนกระท่ังต�อมาในป̂ ค.ศ. ๑๙๘๐ 
รัฐบาลของมลรัฐนิวเซาท2เวลส2ได"มีการตัดสินใจท่ีจะออกแบบและก�อสร"างสิ่งอํานวยความสะดวก 
ต�าง ๆ ในบริเวณนี้ข้ึนมาเพ่ือประโยชน2สําหรับประชาชนของเมืองซิดนีย2ฝ�\งตะวันตก จนกระท่ังในป̂ 
ค.ศ. ๑๙๙๓ เมืองซิดนีย2ได"รับคัดเลือกให"เป1นเจ"าภาพจัดการแข�งขันกีฬาโอลิมปfก รัฐบาลของมลรัฐ 
นิวเซาท2 เวลส2จึงได" มีการตรากฎหมาย Olympic Co-ordination Authority Act 1995 ข้ึนมา 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให"กับรัฐในการดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยรัฐได"มีการร�วมลงทุนกับภาคเอกชน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีแห�งนี้ในลักษณะของการร�วมลงทุนระหว�างรัฐกับเอกชน (Public Private Partnerships 
(PPP)) แบบ BOOT (Built-Own-Operate-Transfer) โดยให"เอกชนเป1นผู"ก�อสร"างสนามกีฬาโอลิมปfก 
(Olympic stadium) และสนามกีฬาในร�ม (Indoor stadium) และให"สิทธิความเป1นเจ"าของสนาม 
แก�เอกชนรายนั้นเป1นเวลา ๒๐ ป̂ โดยสนามกีฬาจะโอนกลับมาเป1นของรัฐในป̂ ค.ศ. ๒๐๒๑  
  หลังจากท่ีการจัดการแข�งขันกีฬาโอลิมปfกและพาราลิมปfกท่ีเมืองซิดนีย2ในป̂  
ค.ศ. ๒๐๐๐ ประสบความสําเร็จ รัฐบาลของมลรัฐนิวเซาท2เวลส2จึงได"มีการจัดต้ัง Sydney Olympic 
Park Authority ข้ึนเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ มีหน"าท่ีในการดูแลและบริหารจัดการ

                                                 
  *นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สินทรัพย2ของ Sydney Olympic Park เพ่ือจะทําให"แน�ใจได"ว�าจะมีการใช"สถานท่ีขนาดใหญ�แห�งนี้ 
ได"อย�างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

Sydney Olympic Park ถือเป1นย�านชานเมืองแห�งใหม�ของเมืองซิดนีย2 มีสถานท่ีต้ัง 
อยู�ห�างจากย�านศูนย2กลางทางธุรกิจของเมืองซิดนีย2 ๑๔ กิโลเมตร และอยู�ห�างจากสนามบิน ๑๘ กิโลเมตร 
มีพ้ืนท่ีครอบคลุม ๖๔๐ เฮกตาร2 (๑ เฮกตาร2 = ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) ถือได"ว�าสถานท่ีแห�งนี้ 
มีขนาดใหญ�เป1น ๒ เท�าของย�านศูนย2กลางทางธุรกิจของเมืองซิดนีย2 โดยพ้ืนท่ีดังกล�าวมีท้ังพ้ืนท่ีสีเขียว
และบริเวณทุ�งหญ"ากว"างใหญ�ท่ีมีต"นไม"ข้ึนเป1นกลุ�ม ๆ ท่ีเรียกว�า “parkland” มากกว�า ๔๓๐ เฮกตาร2 
ซ่ึงเป1นท่ีอยู�อาศัยของสิ่งมีชีวิตต�าง ๆ ซ่ึงรวมถึงสิ่งมีชีวิตซ่ึงเป1นสายพันธุ2ท่ีกําลังถูกคุกคาม  นอกจากนี้ 
ยังมีการปกป{องคุ"มครองพืชพันธุ2ทางทะเลและเป1นแหล�งท่ีรวมของระบบนิเวศท่ีใกล"จะสูญพันธุ2ด"วย  
  กระบวนการในการฟ}~นฟูสิ่งแวดล"อมได"เปลี่ยนสถานท่ีแห�งนี้ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเป1น 
พ้ืนท่ีทางอุตสากรรมท่ีไม�ได"ทําประโยชน2และมีมลภาวะเกิดข้ึนเป1นจํานวนมาก ให"กลายเป1น parkland 
ท่ีมีความหลากหลายและเต็มไปด"วยระบบนิเวศซ่ึงสิ่งนี้ถือเป1นหนึ่งในสิ่งท่ีได"รับสืบทอดมาจาก 
การจัดการแข�งขันกีฬาโอลิมปfกท่ีได"รับการขนานนามการจัดแข�งขันกีฬาครั้งนั้นว�า “Green Games” 
และป�จจุบันความมุ�งม่ันซ่ึงถือเป1นพันธสัญญาของการจัดการสิ่งแวดล"อมนี้ก็ยังคงแข็งแกร�งดังเช�น
ในช�วงของการจัดการแข�งขันกีฬาโอลิมปfกดังกล�าว โดยสามารถดูได"จากการริเริ่มระบบรีไซเคิลน้ํา 
การใช"พลังงานแสงอาทิตย2 และการใช"วัสดุอุปกรณ2ท่ีมีความยั่งยืนและเป1นมิตรกับสิ่งแวดล"อม 
  ในส�วนของการบริหารจัดการสถานท่ีนั้น Sydney Olympic Park Authority ได"มี
การดําเนินการเพ่ือทําให"สถานท่ีแห�งนี้ให"กลายเป1นศูนย2กลางท่ีมีชีวิตชีวาด"วยการก�อสร"างอาคารท่ีมี
ความโดดเด�น มีสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ มีพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญ� และมีการอยู�อาศัยร�วมกัน
ระหว�างคนกับสิ่งแวดล"อมทางธรรมชาติท่ีมีคุณค�า ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ถือเป1นความท"าทายและแสดงให"เห็นถึง
ความสําเร็จของการดําเนินงานของ Sydney Olympic Park Authority  
 
๓. อํานาจหน9าท่ีของ Sydney Olympic Park Authority 
 Sydney Olympic Park Authority จัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย Sydney Olympic Park 
Authority Act 2001 ซ่ึงมาตรา ๓๑ ได"กําหนดความมุ�งหมายของการตรากฎหมายนี้ไว"เพ่ือจะทําให"
แน�ใจได"ว�า 
  - Sydney Olympic Park จะเป1นศูนย2กลางของเมืองท่ีมีความพร"อมและมีชีวิตชีวา
ภายในมหานครซิดนีย2 
                                                 
๑3 Objects 
 The objects of this Act are to make all reasonable attempts to: 
          (a) ensure that Sydney Olympic Park becomes an active and vibrant centre within  
          metropolitan Sydney, and 
          (b) ensure that Sydney Olympic Park becomes a premium destination for cultural,  
          entertainment, recreation and sporting events, and 
          (c) ensure that any new development carried out under or in accordance with this Act  
          accords with best practice accessibility standards and environmental and town planning  
          standards, and 
          (d) ensure the protection and enhancement of the natural heritage of the Millennium  
          Parklands. 
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  - Sydney Olympic Park จะเป1นสถานท่ีเป{าหมายปลายทางท่ีมีคุณภาพสําหรับ
การทํากิจกรรมทางด"านวัฒนธรรม ความบันเทิง การพักผ�อนหย�อนใจ และการกีฬา 
  - การพัฒนา Sydney Olympic Park จะบรรลุการดําเนินการไปตามท่ีกําหนดไว" 
ในพระราชบัญญัตินี้โดยสามาถเข"าถึงมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด รวมท้ังมาตรฐานด"านสิ่งแวดล"อม
และการวางผังเมือง 
  - มรดกทางธรรมชาติของมิลเลนเนียมพาร2คแลนด2 (Millennium Parklands๒)  
จะได"รับการปกป{องและพัฒนาให"ดีข้ึน  
 เพ่ือให"บรรลุวัตุประสงค2ดังกล�าวข"างต"น กฎหมายจึงได"กําหนดให"มีคณะกรรมการ
ข้ึนมาคณะหนึ่งเพ่ือทําหน"าท่ีกําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานของ Sydney Olympic 
Park Authority เพ่ือให"แน� ใจได"ว�า Sydney Olympic Park Authority จะสามารถดําเนินงาน 
ได"ตามภาระหน"าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด โดยอํานาจหน"าท่ีของ Sydney Olympic Park Authority  
ได"ถูกกําหนดไว"ในมาตรา ๑๓๓ กล�าวคือ  
 - มีหน"าท่ีส�งเสริม ประสานงานและบริหารจัดการการพัฒนาทางด"านเศรษฐกิจ 
และการใช"สถานท่ีของ Sydney Olympic Park ให"เป1นระเบียบเรียบร"อยซ่ึงรวมถึงการใช"และ 
การบริหารจัดการโครงสร"างพ้ืนฐานด"วย 
 - มีหน"าท่ีส�งเสริม ประสานงาน จัดระเบียบ บริหารจัดการ รับภาระหน"าท่ี  
รักษาความปลอดภัย จัดให"มีและดําเนินการทางด"านวัฒนธรรม การกีฬา การศึกษา การพาณิชย2  
การอยู�อาศัย การท�องเท่ียว การพักผ�อนหย�อนใจ ความบันเทิง และการดําเนินการด"านขนส�ง  
รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ  
 - มีหน"าท่ีปกป{องและพัฒนาความเป1นธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของ  
Sydney Olympic Park ให"เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในส�วนของ Millennium Parklands 

                                                 
๒SCHEDULE 3 – Millennium Parklands 
 (Section 4 (1)) 
 The land that is shown coloured mauve on the drawing marked “Sydney Olympic  
 Park Authority, Millennium Parklands Including Bicentennial Park, Drawing Number HS-J-L-005”  
 dated 29 May 2001 and deposited in the office of the Authority. 
๓13 Functions-generally 
      (1) The Authority has the following functions: 
          (a) to promote, co-ordinate and manage the orderly and economic development and use  
          of Sydney Olympic Park, including the provision and management of infrastructure, 
          (b) to promote, co-ordinate, organise, manage, undertake, secure, provide and conduct  
          cultural, sporting, educational, commercial, residential, tourist, recreational, entertainment  
          and transport activities and facilities (including the Sydney Olympic Park Sports Centre), 
          (c) to protect and enhance the natural and cultural heritage of Sydney Olympic Park,  
          particularly the Millennium Parklands, 
          (d) to provide, operate and maintain public transport facilities within Sydney Olympic Park, 
          (e) to liaise with and maintain arrangements with Olympic organisations, such as the  
          International Olympic Committee and the Australian Olympic Committee Incorporated. 
      (2) The Authority cannot employ any staff. 
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 - มีหน"าท่ีจัดหา ดําเนินการ และดูแลรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางด"านการขนส�ง
สาธารณะภายใน Sydney Olympic Park 
 - มีหน"าท่ีติดต�อประสานงานและจัดให"มีการจัดการร�วมกับองค2กรทางด"านโอลิมปfก 
เช�น คณะกรรมการโอลิมปfกสากล (International Olympic Committee) และคณะกรรมการ
โอลิมปfกแห�งประเทศออสเตรเลีย (Australian Olympic Committee Incorporated) 
 
๔. การดําเนินงานท่ีผQานมาของ Sydney Olympic Park Authority  

การดําเนินงานของ Sydney Olympic Park Authority นั้น Sydney Olympic 
Park Authority จะเป1นเหมือน “ผู"จัดการสถานท่ี” ท่ีจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
สาธารณะขนาด ๖๔๐ เฮกตาร2 เป1นประจําทุกวัน ซ่ึงรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะ การทัศนศึกษา
และแผนงานการทัศนศึกษา การปกป{องคุ"มครองระบบนิเวศ มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล"อม 
ทางธรรมชาติ การอนุรักษ2พลังงาน ทรัพยากร สิ่งมีชีวิตสายพันธุ2ต�าง ๆ ซ่ึงรวมถึงท่ีอยู�อาศัย การดูแล
รักษาและการก�อสร"างอาคารทดแทน สิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ และสินทรัพย2ทางภูมิทัศน2  
การดําเนินการด"านความปลอดภัยและการรักษาไว"ซ่ึงทรัพย2สินสาธารณะ การจัดระเบียบจราจร  
การขนส�ง การก�อสร"าง และการทํากิจกรรมของประชาชน ควบคุมดูแลและส�งเสริมทางด"าน
ประสบการณ2ให"กับผู"ท่ีเข"ามาเยี่ยมชมสถานท่ี และประสานความร�วมมือในการใช"และดําเนินการ 
พ้ืนท่ีแห�งนี้ 
  การจัดกิจกรรมท้ังหมดท่ีสถานท่ีแห�งนี้มีท้ังท่ีเป1นผู"ประกอบการภาคเอกชนท่ีมี 
สิทธิดําเนินการด"วยตัวเองในนามของ Sydney Olympic Park Authority หรือจะเป1นการจัดการ
โดยตรงของ Sydney Olympic Park Authority  

สําหรับการดําเนินงานของ Sydney Olympic Park Authority นั้น ทําให" Sydney 
Olympic Park มีการพัฒนาไปเป1นศูนย2กลางของเมืองท่ีมีความสําคัญอย�างรวดเร็ว และเป1นสถานท่ี 
ท่ีมีความสําคัญในการทํากิจกรรมทางด"านการกีฬา บันเทิง และวัฒนธรรม โดย Sydney Olympic 
Park Authority รับผิดชอบดูแลโครงการพัฒนาต�าง ๆ ท่ีมีมูลค�าของโครงการประมาณ ๑.๔ พันล"าน
เหรียญ  ท้ังนี้  Sydney Olympic Park Authority ได"มีการเชิญให"เอกชนเข"ามาลงทุนทําธุรกิจ 
จนมีธุรกิจเกิดข้ึนใน Sydney Olympic Park มากกว�า ๒๐๐ ธุรกิจ และก�อให"เกิดการสร"างงาน
มากกว�า ๑๗,๐๐๐ ตําแหน�ง 
  Sydney Olympic Park ในป�จจุบันมีความแตกต�างจาก Sydney Olympic Park 
เม่ือป̂ ค.ศ. ๒๐๐๐ เป1นอย�างมาก โดยป�จจุบัน Sydney Olympic Park Authority ได"จัดให"มีสถานท่ี
สําหรับการพัฒนาชุมชนในด"านต�าง ๆ เพ่ือรองรับท้ังทางด"านท่ีอยู�อาศัย ผู"ปฏิบัติงาน นักเรียน และ 
ผู"ท่ีจะเข"ามาเยี่ยมชมสถานท่ี มีการพัฒนาเชิงพาณิชย2ใหม� ๆ มีการรองรับการเจริญเติบโตของแรงงาน 
มีการเร�งรัดการพัฒนาในส�วนของใจกลางเมือง มีการจัดให"มีกิจกรรมค"าปลีกใหม� ๆ และมีการกระตุ"น 
ให"เกิดการพัฒนา Sydney Olympic Park ในอนาคต  
  สําหรับตัวอย�างของการทํางานของ Sydney Olympic Park Authority นั้น เช�น 
  - ป̂ ค.ศ. ๒๐๐๓ ได"มีการจัดการแข�งขันรักบ้ีชิงแชมป�โลกท่ี Sydney Olympic Park 
  - ป̂ ค.ศ. ๒๐๐๔ ได"เปfดให"มีเส"นทางจักรยานสําหรับการออกกําลังกายท่ีมีระยะทาง 
๓๕ กิโลเมตร  
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- ป̂ ค.ศ. ๒๐๐๕ ได"เปfดตัวลานสเก็ตท่ีมีมาตรฐานระดับสากลซ่ึงถือแห�งแรกของ
ประเทศซีกโลกตอนใต" 

- ป̂ ค.ศ. ๒๐๐๖ ได"จัดให" มีโครงการ “kids in the park” เพ่ือเป1นการสร"าง
กิจกรรมให"กับเด็ก ๆ ในช�วงวันหยุด และ 
  - ป̂ ค.ศ. ๒๐๐๗ ธนาคาร Commonwealth Bank of Australia ได"มีการย"าย
สํานักงานใหญ�มาอยู� ท่ี  Sydney Olympic Park ทําให"สถานท่ีแห�งนี้กลายเป1นจุดศูนย2รวมของ 
การทําธุรกิจ  
  ในส�วนของการดําเนินการของ Sydney Olympic Park Authority เก่ียวกับด"าน
สิ่งแวดล"อม นั้น Sydney Olympic Park Authority จะมีการตรวจสอบข"อมูลด"านสิ่งแวดล"อม 
เป1นประจําโดยจะมีการทํางานร�วมกับสํานักงานคุ"มครองสิ่งแวดล"อม (Environment Protection 
Authority) เพ่ือทําให"แน�ใจได"ว�าสิ่งแวดล"อมของท่ีนี่จะได"รับการปกป{องคุ"มครอง  ท้ังนี้ Sydney 
Olympic Park Authority ได"รับใบอนุญาตให"ดําเนินการทางด"านสิ่งแวดล"อม ดังนี้ 
 - ปกป{อง ฟ}~นฟู และเพ่ิมคุณภาพของสภาพสิ่งแวดล"อมในมลรัฐนิวเซาท2เวลส2  
โดยต"องคํานึงถึงความจําเป1นในการท่ีดูแลรักษาเพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศอย�างยั่งยืน 
 - ทําให"ชุมชนมีความเข"าใจถึงความหมายและเข"าถึงข"อมูลทางด"านมลภาวะ 
 - ทําให"มีการเข"าถึงเหตุผล ลดความซํ้าซ"อน และเสริมสร"างกรอบการกํากับดูแล 
เพ่ือปกป{องรักษาสิ่งแวดล"อม 
 - ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการตรากฎหมายเพ่ือปกป{องรักษา
สิ่งแวดล"อม 
 - ลดความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน และป{องกันการเสื่อมสภาพ
ของสิ่งแวดล"อมโดยส�งเสริมให"มีการใช"กลไกต�าง ๆ  

Sydney Olympic Park Authority ได" มีการดําเนินโครงการด"านสิ่ งแวดล"อม
มากกว�า ๑๑๐ โครงการ โดยมีการริเริ่มการพัฒนาสิ่งแวดล"อมอย�างยั่งยืนต้ังแต�ป̂ ค.ศ. ๒๐๐๓  
การดําเนินการในเรื่องนี้ได"ถูกนําไปผนวกไว"ในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล"อมท่ีทําเป1นกิจวัตรทุกวัน 
ซ่ึงรวมถึงการอนุรักษ2พันธุ2พืชและสัตว2 การจัดการกับน้ําชะล"างจากกองขยะ การอนุรักษ2น้ํา การขนส�ง 
การอนุรักษ2มรดกทางวัฒนธรรม การใช"พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ และการให"การศึกษาและ 
พัฒนาสิ่งแวดล"อม 
  กรอบการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ Sydney Olympic Park Authority ได"ถูกกําหนดข้ึน
โดยแนวทางการจัดการสิ่งแวดล"อมท่ีเรียกว�า “Environmental Guidelines for Sydney Olympic 
Park” ท่ีได" กําหนดหลักการและวัตถุประสงค2 ในการแก"ไขป�ญหาสิ่ งแวดล"อม และมีผลบังคับ 
ตามกฎหมายภายใต" Sydney Olympic Park Authority Act 2001 โดยมีวัตถุประสงค2ต"องการให"  
Sydney Olympic Park Authority พิจารณาดําเนินการตามภาระหน"าท่ีของตนบนหลักการของ 
การพัฒนาด"านนิเวศอย�างยั่งยืน และก�อนท่ีจะมีการเริ่มดําเนินการเพ่ือพัฒนาในเรื่องใดนั้นจะต"อง 
มีการประเมินว�าการดําเนินการนั้นมีความสอดคล"องตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล"อมดังกล�าวก�อน
หรือไม�  ดังนั้น แนวทางการจัดการสิ่งแวดล"อมนี้จึงเป1นท่ีอ"างอิงสําคัญสําหรับนักวางแผนงาน 
นักพัฒนา เจ"าของโครงงานและ Sydney Olympic Park Authority ในฐานะท่ีเป1นผู"จัดการสถานท่ี 
ในการทดสอบถึงคุณภาพและความสัมพันธ2ท่ีเก่ียวข"องกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล"อมของ Sydney 
Olympic Park 
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  นอกจากนี้ หากเป1นการดําเนินการท่ีมีผลกระทบด"านสิ่งแวดล"อมใน Sydney 
Olympic Park แล"ว Sydney Olympic Park Authority จะต"องมีการทําการศึกษาและประเมินผล
กระทบด"านสิ่งแวดล"อมก�อน โดยจะมีการรับฟ�งความเห็นคิดจากชุมชนใน Sydney Olympic Park 
รวมท้ังมีความพยายามท่ีจะรับฟ�งความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกประกอบด"วย  
  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล"อมนี้ถือได"ว�าถูกสร"างข้ึนจากมรดกท่ีรับสืบทอดมาจาก 
“Green Games” ท่ีเป1นตัวเร�งให"เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Sydney Olympic Park จากสถานท่ี 
ท่ีมีความเสื่อมโทรมอย�างมากให"กลายเป1นสถานท่ีท่ีโลกให"การยอมรับถึงการจัดการด"านสิ่งแวดล"อม  
ส�งผลให" 
  - ประสบความสําเร็จในการเยียวยาและการฟ}~นฟูพ้ืนท่ีประมาณ ๑๖๐ เฮกตาร2  
ของสถานท่ีท่ีมีความเสื่อมโทรมอย�างมาก และเป1นการสร"างหนึ่งในสถานท่ีท่ีเป1น parkland ท่ีใหญ�
ท่ีสุดในประเทศออสเตรเลีย (๔๓๐ เฮกตาร2) 
  - เป1นการพัฒนาสถานท่ีท่ีใช"จัดงานสําคัญระดับโลกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับการแข�งขันกีฬาโอลิมปfคและพาราลิมปfคท่ีเมืองซิดนีย2ในป̂ ค.ศ. ๒๐๐๐ ท่ีมีการออกแบบ 
โดยมุ�งเน"นไปท่ีการอนุรักษ2พลังงานและน้ํา มีการเลือกใช"วัสดุอุปกรณ2ท่ีมีความยั่งยืน มีการควบคุม
ด"านมลภาวะ และมีการจัดการขยะและการลดจํานวนขยะ 
  - มีการอนุรักษ2และขยายเขตพ้ืนท่ีชุ�มน้ําและป:าไม"ท่ีเหลืออยู�ให"เพ่ิมข้ึน ซ่ึงรวมถึง
พันธุ2พืชและสัตว2ท"องถ่ิน และมีการอนุรักษ2พันธุ2กบท่ีใกล"จะสูญพันธุ2ด"วย (Green and Golden Bell 
Frog) 
  - มีการจัดต้ังระบบรีไซเคิลน้ําขนาดใหญ�เป1นแห�งแรกของประเทศออสเตรเลีย 
ทําให"ช�วยประหยัดปริมาณน้ําด่ืมในแต�ละป̂ได"ประมาณ ๘๕๐ ล"านลิตร 
  - มีการใช"พลังงานทดแทนอย�างกว"างขวางครอบคลุมท่ัวท้ัง Sydney Olympic Park 
  - มีการพัฒนาการให"ความรู"ทางด"านสิ่งแวดล"อม การตีความและโครงการวิจัยต�าง ๆ  
  สําหรับการจัดการขยะของ Sydney Olympic Park Authority นั้ น  Sydney 
Olympic Park Authority มีหน"าท่ีผิดชอบในการจัดการขยะเป1นประจําทุกวันรวมท้ังมีการจัดการ
ขยะแบบระยะยาว โดยได"ดําเนินการทางวิศวกรรมเพ่ือสร"างหลุมฝ�\งกลบขยะจํานวน ๑๐ หลุม  
ในช�วงระหว�างป̂ ค.ศ. ๑๘๘๓ ถึงป̂ ค.ศ. ๒๐๐๑ ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ี ๑๐๕ เฮกตาร2 และทําการฟ}~นฟู 
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีดังกล�าวไปเป1นพ้ืนท่ีเปfดโล�งและพ้ืนท่ีสวน 
  สําหรับแผนการพัฒนา Sydney Olympic Park ในอนาคตนั้น Sydney Olympic 
Park Authority มีแผนพัฒนาสถานท่ีภายใต"แผนแม�บท ๒๐๓๐ (Master Plan 2030) โดย Sydney 
Olympic Park Authority จะมีแผนในการบริหารจัดการสถานท่ีเพ่ือรองรับการขยายตัวในด"าน 
ต�าง ๆ  ท้ังนี้ เพ่ือรองรับประชากรต�อวันจํานวน ๕๐,๐๐๐ คน ซ่ึงรวมท้ังผู"ท่ีจะเข"ามาเยี่ยมชมสถานท่ี
อีกกว�า ๒๐,๐๐๐ คนต�อวันด"วย และจะทําให"สถานท่ีแห�งนี้กลายเป1นหนึ่งในพ้ืนท่ีร�วมสมัยท่ีมีความ
ยิ่งใหญ�ระดับโลก ด"วยการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตด"วยแผนการก�อสร"างท่ีอยู�อาศัยบนพ้ืนท่ี  
๑.๔ ล"านตารางเมตร ท่ีจะก�อให"เกิดการสร"างงานมากกว�า ๓๑,๕๐๐ ตําแหน�ง ซ่ึงจะเป1นการก�อสร"าง 
ท่ีอยู�อาศัยเพ่ิมข้ึนประมาณ ๖,๐๐๐ หน�วย เพ่ือรองรับผู"อยู�อาศัยประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน  
 
 



๗ 
 

๕. ข9อดีข9อเสียในการดําเนินงานของ Sydney Olympic Park Authority ปVญหาอุปสรรคท่ีมี  
    ตลอดจนประโยชนZท่ีได9รับ 

Sydney Olympic Park Authority เป1นหน�วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายเฉพาะ  
โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพย2ของ Sydney Olympic Park ให"มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน2ต�อประชาชนของมลรัฐนิวเซาท2เวลส2 โดยการดําเนินงานของ Sydney Olympic 
Park Authority ต"องคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล"อมควบคู�กันไปด"วย สําหรับอํานาจหน"าท่ี 
Sydney Olympic Park Authority ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีขนาดใหญ�ของ Sydney Olympic 
Park นั้น Sydney Olympic Park Authority จะมีทําหน"าท่ีคล"ายกับสภาเทศบาลเมืองซิดนีย2 
(Sydney City Council) โดยมีอํานาจเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีของตน และไม�มีการทํางานซํ้าซ"อนกับ 
สภาเทศบาลเมืองซิดนีย2  ส�งผลให"  Sydney Olympic Park Authority สามารถบริหารจัดการ 
Sydney Olympic Park ได"อย�างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ Sydney Olympic Park Authority 
ยังมีแผนการพัฒนาสถานท่ีในอนาคตท่ีชัดเจน (Master Plan 2030) ว�ามีแนวทางในการพัฒนา
สถานท่ีไปในทิศทางใด ทําให"ประชาชนสามารถเข"าถึงแหล�งข"อมูลและสร"างความม่ันใจกับประชาชน
ได"ว�าประชาชนของมลรัฐนิวเซาท2เวลส2จะได"รับประโยชน2จากการบริหารจัดการ Sydney Olympic 
Park อย�างไร 

ป�จจัยสําคัญในการดําเนินงานท่ี Sydney Olympic Park Authority ให"ความสําคัญ
เป1นอันดับหนึ่ง คือ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล"อมท่ีแม"จะมีค�าใช"จ�ายในการดําเนินการค�อนข"างสูง  
แต�ก็ถือเป1นภารกิจหลักอย�างหนึ่งของ Sydney Olympic Park Authority ท่ีต"องดําเนินการ เช�น  
การจัดการกับขยะท่ี Sydney Olympic Park Authority มีหน"าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
หลุมฝ�\งกลบขยะจํานวน ๑๐ หลุ�ม ภายใน Sydney Olympic Park และมีระบบการบําบัดน้ําเสีย 
ท่ีไหลผ�านกองขยะก�อนท่ีจะมีการปล�อยออกไปภายนอก รวมท้ังมีการปรับพ้ืนท่ีให"กลายเป1นพ้ืนท่ี 
สีเขียวเพ่ือเป1นการรักษาสิ่งแวดล"อม ทําให"เห็นได"ว�าสถานท่ีแห�งนี้มีการบริหารจัดการท่ีเป1นระบบ  
ซ่ึงการพัฒนาสถานท่ีแห�งนี้ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเป1นสถานท่ีท้ิงร"างท่ีมีมลภาวะเกิดข้ึนเป1นจํานวนมาก 
ให"กลายเป1นพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีสวนท่ีมีระบบนิเวศอย�างสมบูรณ2 รวมท้ังมีการพัฒนาสถานท่ีแห�งนี้
ให"เป1นหนึ่งในศูนย2กลางท่ีมีความสําคัญของประเทศได"อย�างมีนัยสําคัญ ถือเป1นสิ่งท่ีสมควรต"องศึกษา
และนํามาใช"เป1นต"นแบบสําหรับการพัฒนาประเทศของเราต�อไป  

 
๖. บทสQงท9าย 

แนวความคิดในการพัฒนาเมืองเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในเมืองซิดนีย2 ท่ีบริหารจัดการโดย Sydney Olympic Park Authority ท่ีมุ�งเน"นไปท่ีการรักษา
สิ่งแวดล"อมเป1นหลัก นั้น ถือว�าเป1นแนวความคิดท่ีเป1นประโยชน2และอาจนํามาเป1นแนวทางปรับใช"กับ
ประเทศไทยได" สําหรับแนวทางการดําเนินการในลักษณะคล"ายคลึงกับ Sydney Olympic Park 
Authority ของประเทศไทยท่ีผ�านมา เห็นว�า ประเทศไทยเคยมีแนวคิดในการบริหารจัดการสถานท่ี 
ในลักษณะเดียวกับ Sydney Olympic Park Authority เช�น กรณีของการบริหารจัดการสนามบิน
สุวรรณภูมิท่ีเคยมีแนวคิดเก่ียวกับการจัดต้ังเป1นเขตปกครองพิเศษสนามบินสุวรรณภูมิ โดยให"มี
รูปแบบการบริหารจัดการเช�นเดียวกับเทศบาล หรือเป1นกรณีของแนวทางการใช"ประโยชน2ท่ีดิน 
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟ{า (Transit-Oriented Development (TOD)) ท่ีต"องการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ{าให"เป1นชุมชนเมืองท่ีมีความทันสมัยและใช"สถานท่ีโดยรอบให"เกิด



๘ 
 

ประโยชน2สูงสุดซ่ึงถือได"ว�าเป1นแนวทางท่ีมีการใช"อยู�ในต�างประเทศหลายประเทศ เช�น ประเทศญ่ีปุ:น 
เขตบริหารพิเศษฮ�องกง สาธารณรัฐเกาหลี หรือไต"หวัน เป1นต"น  อย�างไรก็ตาม การดําเนินการเพ่ือให"
มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเฉพาะในลักษณะนี้นั้น ไม�ว�าจะเน"นไปท่ีการรักษาสิ่งแวดล"อมเป1นหลักหรือ
การใช"ประโยชน2สูงสุดจากพ้ืนท่ีก็ตาม อาจไม�สามารถทําได"โดยง�ายนัก เพราะมีป�ญหาอุปสรรค 
ในหลาย ๆ เรื่อง เช�น ป�ญหาด"านผลประโยชน2ของผู"ท่ีเก่ียวข"อง ป�ญหาด"านการเวนคืนท่ีดิน ป�ญหา
ด"านสิ่งแวดล"อม และป�ญหาด"านการมีส�วนร�วมของประชาชน ฯลฯ ส�งผลให"การพัฒนาสถานท่ี 
ท่ีมีความสําคัญขนาดใหญ�ของประเทศไทยยังไม�ค�อยประสบผลสําเร็จเท�าท่ีควร  ดังนั้น หน�วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวข"องจึงควรต"องมีการประชาสัมพันธ2ให"ประชาชนได"รับรู"รับทราบถึงประโยชน2ของการบริหาร
จัดการในลักษณะนี้ และให"ประชาชนสามารถเข"าถึงแหล�งข"อมูลได"อย�างท่ัวถึง รวมท้ังอาจต"องมีการ
แก"ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข"องในหลาย ๆ เรื่อง เพ่ือให"เอ้ืออํานวยการต�อการบริหารจัดการสถานท่ีสําคัญ
ในลักษณะนี้ต�อไป 

 
     


