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  1. การประชุม Urban Future Global Conference (UFGC) มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการแสวงหาความร่วมมือของผู้เปลี่ยนแปลงเมือง (CityChangers)      
ซึ่งหมายรวมถึง ผู้บริหารเมือง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
ด้านการพัฒนาเมือง รวมถึงผู้แทนภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่มีบทบาทส าคัญและอุทิศตนในการพัฒนาเมือง
ให้มีความยั่งยืนผ่านการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ประชาชนในเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี โดยเน้นหัวข้อที่ส าคัญต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านการสัญจร (Mobility) การวางผังเมือง 
(City Planning) การสื่อสาร (Communication) และการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Preservation) 
เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีและมีความยั่งยืนทั้งในระดับ
โครงสร้างของเมืองและในมิติทางสังคม  
  2. หัวข้อ “Gamification of Sustainability” โดย Mr. Roman Mesicek ผู้อ านวยการ
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน University of Applied Sciences สาธารณรัฐออสเตรีย 
เป็นผู้บรรยายหลักและได้อธิบายหลักการของ Gamification ที่เป็นการใช้กลไกของเกมในการกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการที่สนุกและทันสมัยผ่านทางแอปพลิเคชัน 
(Application) อันจะท าให้ประชาชนร่วมกันวางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหาของ
เมือง เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้เป็นเมืองที่ยั่งยืน โดยกระบวนการจัดกิจกรรมเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันในการวางแผนพัฒนาเมืองให้บรรลุ
เป้าหมายการเป็นเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตทางแอปพลิเคชัน จากนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงประเมินผลกิจกรรม
และให้รางวัลตอบแทนแก่ประชาชนที่ประสบความส าเร็จในกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือเป็นการเสริมแรงจูงใจและ
การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ประชาชน เมื่อประชาชนได้รับรางวัลแล้วอาจมีการแบ่งปันประสบการณ์
การแข่งขันให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความส าเร็จ ทั้งนี้ ผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างนโยบายที่เหมาะสมในการ
ใช้ Gamification เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน การประหยัดทรัพยากรน้ า  
การสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  3. หัวข้อ “A Sustainable Society : What Needs to Get Done” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคมท่ียั่งยืน โดยมีผู้บรรยายดังนี้ 
       3.1 Mr. Maros Sefcovic รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้านพลังงาน ได้กล่าวถึง



นโยบายด้านพลังงานของสหภาพยุโรปในฐานะท่ีเป็นผู้น าเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนของโลกและ
ส่งเสริมให้รัฐสมาชิกใช้พลังงานหมุนเวียนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
การจัดเวทีให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้แทนเมืองร่วมกันระดมความคิดในการออกแบบโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพ่ือให้เมืองในรัฐสมาชิกบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองที่ยั่งยืน 
โดยสหภาพยุโรปจะสนับสนุนทางการเงินในการด าเนินการดังกล่าว 
      3.2 Mr. Lennert Middelkoop ผู้อ านวยการการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ เมือง Utrecht 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง Utrecht ที่ใช้นโยบายการเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในการเดินทางและลดการใช้รถยนต์ 
เพ่ือลดการใช้พลังงาน น าไปสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเมือง Utrecht เป็นเมืองจักรยานอันดับ 2 ของโลก 
และมีจ านวนผู้ใช้จักรยานประมาณ 100,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ เมือง Utrecht เป็นศูนย์กลางสถานี
รถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับเมืองหลวงในทวีปยุโรปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ได้แก่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ในระยะเวลา 27 นาที  กรุงปารีส ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
38 นาที และกรุงลอนดอน ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง เป็นต้น 
  4. หัวข้อ “Cities Going Low-Carbon : From Freaks to Mainstream Strategy” ซึ่งมี
เนื้อหาเก่ียวกับการสร้างเมืองคาร์บอนต่ า โดยการใช้ยุทธศาสตร์กระแสหลักและยุทธศาสตร์ที่ไม่ปกติ โดยมี
ผู้บรรยายดังนี้ 
       4.1 Ms. Juliana Gutiérrez ผู้อ านวยการสถาบันเมืองคาร์บอนต่ า สาธารณรัฐโคลอมเบีย 
ได้กล่าวถึงการใช้ยุทธศาสตร์กระแสหลักในการด าเนินนโยบายเมืองคาร์บอนต่ าในประเทศ ด้วยการให้
การศึกษาแก่ประชาชน การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
เมืองคาร์บอนต่ า และการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองคาร์บอนต่ าจากหลายประเทศในการประชุมเยือน
สาธารณรัฐโคลอมเบียเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือในการสร้างเมืองคาร์บอนต่ าต่อไป 
      4.2 Mr. Burkhard Drescher ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมืองนวัตกรรม เมือง Ruhr 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กล่าวถึงการใช้ยุทธศาสตร์กระแสหลักในการด าเนินนโยบายเมืองคาร์บอน
ต่ าของเมือง Ruhr ที่ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือร้อยละ 50 ในปี 2563 
โดยจัดพื้นที่น าร่องที่ประกอบด้วยย่านที่อยู่อาศัย อาคารส านักงาน และย่านเศรษฐกิจ รวมทั้งการออกแบบ
แนวคิดเมืองนวัตกรรม 4.0 โดยการจัดท าแผนแม่บทของเมืองในการด าเนินการด้านคาร์บอนต่ า การสนับสนุน
ให้มีการปรึกษาด้านพลังงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในการลด 
การใช้พลังงาน และการปรับปรุงการสัญจรในภาพรวมที่ส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือประหยัดพลังงาน 
      4.3 Mr. Gil Phillip Friend หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน เมือง Palo Alto 
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ยุทธศาสตร์กระแสหลักในการด าเนินนโยบายเมืองคาร์บอน
ต่ า ซึ่งสามารถปรับยุทธศาสตร์ให้แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมได้ ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ระดับเมือง ระดับภูมิภาค และระดับโลก และการสร้าง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา เพ่ือให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ าที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
      4.4 Mr. Thomas Zelger จากสถาบันพลังงานหมุนเวียน มหาวิทยาลัย FH Technikum 
Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย ได้กล่าวถึงการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่ปกติในการด าเนินนโยบายเมืองคาร์บอนต่ า 
ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลพลังงานเพ่ือวิเคราะห์การใช้พลังงานหมุนเวียน การออกแบบแนวคิดพลังงาน
นวัตกรรม การจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน การจัดสร้างศูนย์กลางการสัญจรเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้บริการขนส่งสาธารณะ การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก และการคิดใน



ระดับโลกและด าเนินการแบบท้องถิ่นตามความประสงค์ของหน่วยงาน 
  5. หัวข้อ “The Invisible Smart City : The Impact of Social Investment” โดย  
Mr. Wolfgang Gerlich ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Plansinn สาธารณรัฐออสเตรีย เป็น
ผู้บรรยายและได้ยกตัวอย่างนโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะของเมืองต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเวียนนา  
กรุงโคเปนเฮเกน นครนิวยอร์ก และกรุงโบโกตา เป็นต้น ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเมืองที่มีสีสัน เมืองสุขภาวะ 
เมืองแห่งความสุข และเมืองส าหรับทุกคน โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว เพื่อส่งเสริม 
การท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชน ได้แก่ การวิ่ง การปั่นจักรยาน เป็นการสร้างความเสมอภาคให้แก่
ประชาชนและให้ความส าคัญแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก คนชรา และคนยากจน ทั้งนี้ การพัฒนาเมือง
จะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน 
การจัดท าวิสัยทัศน์และด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรม การศึกษา นันทนาการ สิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ การขนส่ง การสร้างชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้กลุ่มคนที่มี
รายได้สูงใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ เพื่อให้เป็นเมืองที่ยั่งยืน 
  6. การทัศนศึกษาแนวทางการพัฒนากรุงเวียนนาในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
      6.1 หัวข้อ “The U2/U5 Intersection of Vienna’s New Metro Line” ณ Infocenter 
U2/U5 ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลการวางแผน การก่อสร้างและการด าเนินการระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางใหม่ของ 
กรุงเวียนนา โดยกรุงเวียนนามีแผนการพัฒนาเมืองด้วยการขยายเส้นทางและปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน
ของเครือข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินให้มีความทันสมัย เพ่ือให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และลดการใช้พลังงาน ทั้งนี้ กรุงเวียนนาเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินจ านวน 3 เส้นทาง เมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน 2512 ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าใต้ดินมีระยะทาง 78.5 กิโลเมตร และมีจ านวน 104 สถานี 
               6.2 หัวข้อ “ตลาด 48er-Tandler” เป็นตลาดขายสินค้ามือสองที่มีคุณภาพสูงและมีสินค้า
หลากหลายชนิด ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปั้นดินเผา เสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ด าเนินการโดย
ส านักการจัดการขยะมูลฝอย กรุงเวียนนา ตั้งแต่ปี 2558 ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเวียนนาที่มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะและการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ า (Reuse) เพ่ือส่งเสริม 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่ 
ผู้ลี้ภัย คนไร้บ้าน เป็นต้น 
      6.3 หัวข้อ “เมืองอัจฉริยะที่มองไม่เห็น” เป็นการเดินเท้าชมพ้ืนที่ริมถนนหลักใจกลาง 
กรุงเวียนนา เพื่อเรียนรู้การด าเนินนโยบายให้กรุงเวียนนาเป็นเมืองที่มีสีสันและเมืองส าหรับทุกคนด้วย 
การจัดท าโครงการที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ของประชาชน และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ทัศนศึกษาสถานที่
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ สวนสาธารณะที่ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ การปรับเปลี่ยน
อาคารหรือร้านค้าที่ว่างเป็นห้องพักของนักท่องเที่ยว โรงแรมที่ด าเนินกิจการโดยผู้ลี้ภัย โครงการวาดภาพ
บนก าแพงที่ถูกกฎหมาย การจัดระเบียบตลาดริมทาง เป็นต้น ทั้งนี้ กรุงเวียนนาได้ส่งเสริมให้ประชาชน
สัญจรระยะทางที่ไม่ไกลด้วยการเดินเท้าเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจ าวัน 
ส่งผลให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน             

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  การประชุมฯ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ของแต่ละหน่วยงาน



ได้ โดยส านักงานการต่างประเทศจะประสานงานเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในกรณีท่ีหน่วยงานต่าง ๆ สนใจความรู้ 
ระบบ และเทคโนโลยีจากเนื้อหาการประชุมฯ จึงไดน้ าเรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบ และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักการระบายน้ า ส านักการจราจรและขนส่ง และส านักพัฒนาสังคม 
รับทราบข้อมูลจากการประชุมฯ เพื่อน าไปพิจารณาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงานต่อไป  

6. ผู้รายงาน 
นายกรกฎ หนูเกื้อ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 

 

  



 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


