
สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ  

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 9 (The 9th Moscow Urban Forum 2019)   

2. สถานที ่
กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย       

3. วันที่ 
วันที ่4-5 กรกฎาคม 2562     

4. สรุปเนื้อหา 
  คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครน าโดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภทัทิ
ยกุล) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช) เดินทางเข้า
ร่วมการประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 9 สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
  1. การเข้าพบ Mr. Marat Khusnullin รองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก และ Mr. Sergey 
Cheremin ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก และหัวหน้าส านักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ
การต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสที่คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วม
การประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 9 (MUF 2019) โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นาย
สกลธี ภัททิยกุล) กล่าวแสดงความขอบคุณที่กรุงมอสโกได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และแสดงความชื่นชม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และการวางผังเมืองของกรุงมอสโก โดยเฉพาะถนนคนเดินและ
ทางเท้าสาธารณะ นอกจากนี้ ผู้บริหารของกรุงมอสโกและกรุงเทพมหานครได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เนื่องจากกรุงมอสโกและกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้นตามกรอบเมืองพ่ีเมืองน้องมานาน 22 ปี อีกท้ังยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-
รัสเซียที่ด าเนินมานานกว่า 120 ปี  
  2. การประชุม Moscow Urban Forum (MUF) เป็นการประชุมประจ าปีที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลกรุงมอสโกเพ่ือให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอภิปรายประเด็นด้าน
การพัฒนาเมือง สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์การวางแผนเมือง โดยการประชุม MUF 2019 
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสวนสาธารณะ Zaryadye กรุงมอสโก สรุปได้ดังนี้  
   2.1 หัวข้อหลักในปีนี้คือ “คุณภาพชีวิต: โครงการเพื่อเมืองที่ดีกว่า” (Quality of 
Life: Projects for a Better City) มุ่งเน้นแนวทางการน าโครงการด้านที่อยู่อาศัย (Housing) และการ
ขนส่ง (Transport) ไปใช้เพื่อสร้างพ้ืนที่สาธารณะและพัฒนาสภาพแวดล้อมในเมืองให้เกิดคุณภาพชีวิตใน
เมืองรูปแบบใหม่ที่ดียิ่งข้ึน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนกรุงมอสโกและเมืองจากต่างประเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญ สถาปนิก นักวางผังเมือง และผู้ประกอบการ ร่วมกันอภิปรายถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้อยู่อาศัย โดยมีหัวข้อหารือ ได้แก่ ที่อยู่อาศัยเพ่ืออนาคต นโยบายที่อยู่อาศัย
ส าหรับเมืองใหญ่ การขนส่ง คุณภาพของสภาพแวดล้อมในเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เทคโนโลยี
เมืองอัจฉริยะ เศรษฐกิจที่เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย การมีส่วนร่วมของประชาชน และสุขอนามัยแบบบูรณาการ



ต่อนโยบายของเมือง ซึ่งคุณภาพชีวิตเป็นประเด็นหลักที่มหานครต่างให้ความส าคัญส าหรับการพัฒนาและ
ขยายขอบเขตการให้บริการของเมือง นอกจากนี้ การสร้างสิ่งดึงดูดใจเป็นประเด็นที่เมืองต้องค านึงถึง
เช่นกัน อาทิ การบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพ่ือการพัฒนาและสร้างความสามารถในการจัดหาที่อยู่อาศัย 
เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความพร้อมในการให้บริการ การพัฒนาการสัญจรในเมืองโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสนุกสนาน และการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและ
ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับผู้อยู่อาศัย  
   2.2 การประชุมช่วง Urban Health Congress Plenary Session: Cities in a 
Quest for Wellbeing สรุปได้ว่า “สุขภาพ” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของคุณภาพชีวิต โดยในช่วง
ศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์ประสบความส าเร็จอย่างมากในการยืดอายุขัยโดยขจัดความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีมี
มาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกัน การเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ นั่นคือ การ
สร้างความเชื่อม่ันว่าสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้อยู่อาศัย แต่จะส่งเสริมให้มีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดีด้วยการพัฒนาการวางผังเมืองและ
การขนส่งตามหลักการ “สุขภาพในทุกนโยบาย” ของมหานครขนาดใหญ่ซึ่งก าหนดให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่
อาศัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรก  
   2.3 การประชุมช่วง Opening Plenary Session: Quality of Life. Solutions 
for Global Megacities สรุปได้ว่า ในอดีตที่ผ่านมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีบทบาทเป็นตัวบ่งชี้
หลักของการพัฒนามหานคร แตใ่นปัจจุบัน องค์การระหว่างประเทศและเมืองต่าง ๆ ได้ข้อสรุปว่า
ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ไม่ใช่หลักเกณฑ์เดียวในการประเมินความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย ดังนั้น เมืองสมัยใหมจ่ึงให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพชีวิต เช่น 
สภาพแวดล้อมของเมืองอย่างมีส่วนร่วม ระบบนิเวศท่ีดี การเข้าถึงบริการทางสังคม โอกาสทางธุรกิจ เป็น
ต้น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการด าเนินการด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมในเมือง การขนส่งและเทคโนโลยี รวมถึงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มหานคร
ต่าง ๆ จึงได้มีการริเริ่มโครงการขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
เมืองที่หลากหลาย  
   2.4 การประชุมช่วง Panel Discussion: Streets for Pedestrians. From My 
Street to My District สรุปได้ว่า กรุงมอสโกได้ด าเนินโครงการออกแบบสาธารณะขนาดใหญ่ชื่อว่า “My 
Street” ตั้งแต่ป ี๒๕๕๘ ซึ่งสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตศูนย์กลางของกรุงมอสโก 
ได้แก่ การก าหนดเขตทางเดินเท้า การขยายทางเดินเท้า และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยผลที่ได้จากโครงการ
นี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวมอสโก ท าให้เป็นเมืองทีเ่ป็นมิตรกับคนเดินเท้ามากข้ึน 
กระตุ้นการพัฒนาชีวิตบนท้องถนน มีการบริการต่าง ๆ และมีรูปแบบการสัญจรแบบใหม่ ซึ่งกระบวนการ
ต่อไปที่จะด าเนินการคือขยายโครงการออกแบบสาธารณะไปยังนอกภูมิภาคส่วนกลาง นอกจากนี้ กรุง
มอสโกยังได้ด าเนินโครงการ “My District” ซึ่งเป็นการตอบสนองของกรุงมอสโกในการสร้างความม่ันใจใน
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่สอดคล้องกันทั่วทั้งเมือง สร้างเอกลักษณ์ของละแวกใกล้เคียง และตระหนักถึง
ความต้องการของผู้อยู่อาศัย  
   2.5 การประชุมช่วง Panel discussion: Transport hub. Transport 
interchange hubs as centers for urban development สรุปได้ว่า การสร้างพื้นที่สาธารณะที่พร้อม
ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งขนาดใหญ่เป็นแนวทางของการพัฒนาเมืองในระดับโลก ซึ่งในทุก
วันนี้ สถานีการขนส่งและศูนย์กลางจุดเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคมไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน



การขนส่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมืองด้วย ซ่ึงสถานีและศูนย์กลางการ
ขนส่งช่วยให้เกิดการใช้บริการรูปแบบต่าง ๆ ภายในเมืองที่กระชับ ได้แก่ การขนส่ง ธุรกิจ การบริการ ที่อยู่
อาศัยและการดึงดูดผู้อยู่อาศัย และการจ้างงาน โดยกรุงมอสโกอยู่ระหว่างด าเนินโครงการก่อสร้าง
ศูนย์กลางการขนส่งขนาดใหญ่ และมีแผนจะสร้างให้เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ 
มาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การปรับปรุงทางเท้าและความเป็นระเบียบของกรุงมอสโก 
การน าเทคโนโลยีทีทันสมัยด้านการพัฒนาเมืองไปใช้กับการบริหารเมือง การส่งเสริมด้านสาธารณสุขใน
เมือง เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุม Moscow Urban Forum จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกรุงมอสโก ซึ่งการประชุมฯ ครั้งที่ 10 จะมีข้ึนกลางปี 2563      

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  

 
 
  



คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุม Moscow Urban Forum ครั้งที่ 9 
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  

ณ หอประชุมสวนสาธารณะ Zaryadye กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
 
 

        
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) เข้าพบ Mr. Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow และ 
Mr. Sergey Cheremin, Minister and Head of Department for External Economic and International Relations 
 
 

        
บรรยากาศภายในพิธีเปดิ ณ หอประชุมสวนสาธารณะ Zaryadye 

 
 

     
บรรยากาศโดยรอบหอประชุมสวนสาธารณะ Zaryadye  


