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โครงการทัศนศึกษาดูงานอาคารเขียว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันอาทิตยท่ี์ ๙ ถึง วันอังคารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๑. หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากในปัจจุบันซึ่งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ืองไม่
หยุดยั้งเช่นกัน การทัศนศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงถือเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการพัฒนา 
ตลอดจนสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีนโยบายให้จัดโครงการทัศนศึกษา เพื่อการบริการวิชาการแก่
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป และเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา ๐๑๒๔๗๕๒๑ สถาปัตยกรรมย่ังยืนและ

สภาพแวดล้อม (Sustainable Architecture and Environment)  และ ๐๑๒๔๗๕๙๗ สัมมนา (Seminar) ทัศนศึกษา
ดูงานอาคารเขียว ณ ประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศในเขตร้อนช้ืนเช่นเดียวกับประเทศไทย และมี
ความก้าวหน้าในเร่ืองของการใช้เกณฑ์อาคารเขียวในการออกแบบอาคารต่างๆ ท้ังยังมีนโยบายระดับเมืองเรื่อง Garden 
City ท าให้เป็นเมืองท่ีร่มรื่นท้ังพื้นท่ีสาธารณะภายนอก และมีการออกแบบอาคารท่ีมีการใช้พืชพรรณปกคลุมในรูปแบบ
ของผนังและหลังคาเขียว เพื่อประโยชน์ในด้านการประหยัดพลังงาน  ลดภาวะเกาะความร้อน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ันยังมีการปลูกพืชพรรณบนอาคารเป็นแหล่งอาหารส าหรับประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเมืองอันจ ากัด เพื่อ
เป็นแนวทางพึ่งพาตนเองอีกด้วย 
   
๒.   ก าหนดการเดนิทาง 

      วันอาทิตย์ที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

๐๕.๐๐ น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน ๔ 
ตรวจสอบสัมภาระและบัตรท่ีน่ัง (อาหารไม่รวมในโปรแกรม) นัดพบท่ีเคาเตอร์เช็คอินท์ สายการ
บินแอร์เอเชีย    

๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยส่ายการบิน FD 2939 

 กระเป๋าท่านละ ๑๕ กิโลกรัม พร้อมจองท่ีน่ัง  ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน  

๑๐.๒๕ น. มาถึงท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์ และเดินทางเข้าตัวเมืองสิงคโปร์ โดยรถโค้ช ซึ่งมี
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินอ านวยความสะดวก Welcome banner  “KASETSART UNIVERSITY”   

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ท่ี ร้านข้าวมันไก่ จากน้ันข้ึนรถต่อเพื่อเดินทางดูงานสถานท่ีต่างๆ 

๑๓.๐๐ น.   น าท่านน่ังรถโค้ชแวะชม Fountain of Wealth, Melion park Espanade, Old parliament 
house 
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๑๕.๓๐ น.   ดูงาน ณ Marina Bay sands บริเวณ The Sands Sky Parks 
ดูงาน ณ Gardens by the Bay บริเวณ Flower Dome, Cloud forest และ Super tree 
grove  
เป็นกลุ่มอาคารและสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีออกแบบโดยค านึงถึงความยั่ งยืนใน
สภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  
ออกแบบโดย Grant Associates ได้รับรางวัล World Building of the Year ท่ี World 
Architecture Festival 2012 

           ๑๘.๓๐ น.   รับประทานอาหารค่ าท่ีร้าน Grill buffet Seoul garden  
๑๙.๐๐ น. เย่ียมชมย่านไชน่าทาวน์ และลิตเต้ิลอินเดีย  
๒๑.๐๐ น.  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม Fragrance Selegie 

 
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕        

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   

๐๘.๐๐ น.   เดินทางโดยโค้ชปรับอากาศ ไปยัง Sky Greens Farms  ซึ่งเป็น Commercial Vertical Farm 
แห่งแรกในสิงคโปร์  

                จากน้ันเดินทางต่อไปยัง School of Art Design and Media ท่ี Nanyang Polytechnic 
University เพื่อชม  Swirling Green Roof Tops  
จากน้ันเย่ียมชมทะเลสาบจูร่ง การจัดสวนแบบจีน และญี่ปุ่น 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน 

๑๓.๐๐ น. เยี่ยมชม URA Gallery บนถนน Maxwell เย่ียมชมนิทรรศการ The Singapore City Gallery (เดิม
คือ URA Gallery @ Maxwell) เพื่อศึกษาความเป็นมาในการจัดผังเมืองของสิงคโปร์เพื่อการจัดสรร
ท่ีดินให้กับประชากรสิงคโปร์ และยังคงให้มีสภาพเป็นเมืองท่ีเป็นสีเขียว บ้านเรือนท่ียังคงความเป็น
โบราณสถาน และสะท้อนให้เห็นความเป็นเมืองท่ีด้ังเดิม  

                และเดินทางต่อไปยัง School of the Arts เป็นอาคารซึ่งชนะการประกวด World Architectural 
Festival 2010 ออกแบบโดย WOHA  มีการใช้ผนังเขียวปลูกไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ให้ความร่มเย็น
และอากาศบริสุทธิ์กับตัวอาคาร ท้ังยังมีสวนหลังคาพร้อมลู่วิ่งออกก าลังกายอยู่บนช้ันดาดฟ้า 

     แล้วจึงเดินชมอาคารและเท่ียวชมย่านถนน Orchard เพื่อศึกษาการพัฒนากายภาพถนนเป็นถนน
แบบสมบูรณ์ และการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) อย่างอิสระ 

๑๙.๐๐ น. ข้ึนรถไปรับประทานอาหารค่ าย่านร้านอาหารข้ึนช่ือ ในย่านBoat Quay, Clake Quay อย่างอิสระ 

๑๙.๓๐ น.  คณะทัวร์บางส่วนเดินทางกลับท่ีพัก ณ โรงแรม Fragrance Selegie 
 
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕  

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ  
เดินทางแวะชม Toa Payoh Town Garden จากน้ันเดินทางต่อยัง Bishan Park  สวนสาธารณะ
ท่ีมีการออกแบบโดยค านึงถึงระบบนิเวศ มีการออกแบบปรับปรุงคลองให้เป็นแม่น้ าตามธรรมชาติ
โดยใช้กระบวนการและเทคนิคทาง Bioengineering 
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และเดินทางต่อไปยัง Treelodge@Punggol ชุมชนท่ีถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แห่ง
แรก ของสิงคโปร์ ซึ่งได้ Green Marks Platinumและได้รับรางวัลChicago Atheneum’s Green 
GOOD Design Award 2010 

 มีการพลังงานแสงอาทิตย์และหลอด LED  มีการเก็บกักน้ าฝน ปลูกพืชพรรณบนหลังคา รวมท้ัง
สวนผักชุมชน จากน้ันเข้าชม The Housing & Development Board - HDB Gallery และพื้นท่ี
รอบๆ อย่างอิสระ เพื่อศึกษาการวางแผนและพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งอาศัย รวมท้ังวิวัฒนาการในการ
เปลี่ยนแปลงของการเคหะในอดีต ไปสู่ E-Home ซึ่งรถทัศนาจรไปรอรับท่ี HDB Gallery  

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันท่ี ณ ภัตตาคารจีน 
 เท่ียวชม Tampines Eco park บนเส้นทาง Community Trail  

เย่ียมชมอาคาร Tampines Grande และ Tampines   
Concourse   

๑๗.๐๐ น. ข้ึนรถและเดินทางไปยังท่าอากาศยานชางกี สิงคโปร์ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก 
ตรวจสอบสัมภาระและบัตรท่ีน่ัง ( ไม่มีอาหารเย็นบริการ ) 

๒๐.๔๐ น. ออกเดินทางจากสิงคโปร์  สู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน  FD 2934   
 

๓.  ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการ 

     ๓.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับศษิย์ปัจจุบนัและศิษย์เกา่ (ลด 10%)  ๒๑,๑๕๐  บาท/ คน 

     ๓.๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอก                      ๒๓,๕๐๐  บาท/ คน 

หมายเหต:ุ  อัตราค่าธรรมเนียมท่ีระบุ รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังน้ี 
- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–สิงคโปร ์  - น้ าหนักกระเป๋า ๑๕ กิโลกรัม 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ๓ วัน    - ค่าผู้น าทัวร์ และค่าไกด์ท้องถ่ิน 

- ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อ อาหารเย็น ๑ มื้อ    

- ค่าท่ีพัก ๒ คืน ห้องพักคู่ และห้องพักแบบเสริมเตียง (พักห้องเด่ียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมห้องละ ๓,๓๐๐ บาท) 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.  เงื่อนไขการช าระเงนิ และออกใบเสร็จรับเงิน 

     ช าระเงินมัดจ า ท่านละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่เกิน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

     ช าระเงินส่วนคงค้างทั้งหมดไม่เกิน ๗ ก่อนออกเดินทาง หรือไม่เกินวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
      
 

 
กรุณาส่งสลิปโอนเงินให้ทางศูนย์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานการโอนและเพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป 
*** ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางให้ทราบหลังได้รับแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ *** 

 
โทร. o๒-๙๔๒-๘๙๖o-๓ ต่อ ๒o๒, (ผู้ประสานงาน) ๐๘๑-๔๙๓๙๓๖๓ 
โทรสาร o๒-๙๔o-๕๔๑๓  อีเมลล์ : mimi.sphanomrit@gmail.com 

ข้อมูลการโอนเงิน : ชื่อบัญชี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร   
                       สาขา ม.เกษตร  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 374-1-58318-9  


