
1

การแลกเปลีย่นความรูจ้ากเมืองสูเ่มือง 
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โปรแกรมการแลกเปลีย่นความรูจ้ากเมืองสูเ่มือง (C2CKE) เป็นสว่นหน่ึงของ Strategic Capacity Development 
Component ทีจั่ดขึน้โดย UK Built Environment Advisory Group (UKBEAG) รว่มกับ UN Habitat พรอ้มด้วย
การสนับสนุนจาก FCDO Global Future Cities Programme

โปรแกรม C2CKE ได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เข้ารว่มท่ีปรากฏขึ้น 
ในงานของเมืองอ่ืน ๆ จากการประเมินความความต้องการสมรรถภาพท่ีมีการพูดถึงกันในชว่งต้นปีน้ัน  
โครงการน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมสี่กิจกรรม โดยท่ีแต่ละกิจกรรมจะนำาเสนอเมืองสี่แห่งท่ีได้รับการคัดเลือก 
ตามระดับความสนใจท่ีพบ 
โปรแกรมมีเป้าหมายท่ีจะให้เมืองต่าง ๆ สามารถแบง่ปันประสบการณ์ของตนเอง เรียนรู้จากกันและกัน ชว่ยสร้าง
ความสัมพันธร์ะหว่างกัน ตลอดจนสง่เสริมการมีสว่นรว่มของกลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียในวงกว้างมากขึ้

แต่ละสมัยประชุมได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแขนงต่าง ๆ ท่ีนำาความรู้และความเชี่ยวชาญมาใช้
ในขอบเขตของความเป็น “เพื่อนผู้ให้คำาปรึกษา” SME มีหน้าท่ีชี้ข้อสังเกตจากการนำาเสนออยา่งสร้างสรรค์  
ให้ความชว่ยเหลือในการระบุปัญหาท่ีอาจขาดการตระหนักรู้ แนะนำาแนวทางแก้ปัญหาสำาหรับความท้าทายต่าง ๆ ท่ี
อาจพบเจอ และสำารวจการทำางานรว่มกันระหว่างโครงการในเมืองต่าง ๆ พวกเขาจะยังมองหาความเชื่อมโยงกับหัวข้อ
ท่ีเป็นสว่นหน่ึงของโครงการแบบมุ่งเป้า (Thematic Program) ซึ่งได้แก่

1 การวางแผนอยา่งบูรณาการและอยา่งครอบคลุม

2 การปกครองและการทำางานรว่มกัน

3 การออกแบบท่ีอิงจากหลักฐานประจักษ์และการใช้งานข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ

4 การจัดหางบให้แก่โครงการและการจัดซื้อ

5 การนำาไปใช้และการบังคับใช้ การติดตามและการประเมิน

6 ความเป็นผู้นำาและการจัดการการเปล่ียนแปลง

เอกสารฉบบันีม้วัีตถปุระสงค์เพื่อเป็นบนัทึกของผูม้สีว่นรว่มสำาคัญและการพูดคยุเกีย่วกับหวัข้อหลัก

บทนำาสารบญั

3 บทนำา

5 ผู้มีสว่นรว่ม

5 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

6 หัวข้อหลักท่ีมีการพูดคุยถึงระหว่างการประชุม

9 ประเด็นหลัก

10 ลิงค์ไปยังข้อมูลเพิม่เติม
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ผูม้สีว่นรว่ม
เมืองต่อไปน้ีนำาเสนอโครงการของตนเองระหว่างการประชุมครัง้ท่ี 1 ซึง่จัดขึน้เม่ือวันท่ี 5 สงิหาคม 2021:

อิสคานดาร ์ประเทศมาเลเซยี 
ยุทธวิธใีนการนำาเอาไปใช้สำาหรับระบบการจัดการความคล่องตัวอยา่งผสมผสาน (SIMMS)  
และการวางแผนเมืองจากหลักฐานประจักษ์และการคมนาคม
นำาเสนอโดย คณุ พวน ไมมูนาห ์แจฟฟาร ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Iskandar Regional Development Authority 

มาเลกา ประเทศมาเลเซยี  
แผนงานความคล่องตัวแหง่มาเลกา (แผนการพฒันาเครอืขา่ยรถบสัสเีขยีวและแผนความคล่องตัวพืน้ท่ีมรดกผสมผสาน) 
นำาเสนอโดย คณุ พวน ซูไฮลา อาเหม็ด ซูเบล 
ผู้อำ�นวยก�รก�รว�งผังเมือง Melaka Historic City Council

นครโฮจิมินห ์ประเทศเวยีดนาม  
การพัฒนาระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์สำาหรับเครือขา่ยระบบท่อในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
นำาเสนอโดย คณุ ฟาน แฟม ทาน ทรงั 
หัวหน้�ฝ่�ย R&D และโครงสร�้งพืน้ฐ�นชุมชน Ho Chi Minh City People’s Committee

นครโฮจิมินห ์ประเทศเวยีดนาม 
การพัฒนาระบบต๋ัวอัจฉริยะของเครือขา่ยการคมนาคมสาธารณะในนครโฮจิมินห์ เวียดนาม
นำาเสนอโดย คนุ ล ีโฮน 
ผู้ชว่ยผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์ก�รจัดก�รก�รคมน�คมส�ธ�รณะ Ho Chi Minh City People’s Committee

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไปน้ีได้มีสว่นรว่มในท่ีประชุม:

• คณุ วิคตอเรยี เดลบรดิจ์ หัวหน้�โครงก�ร Cities That Work ศูนย์วิจัย International Growth Centre 

• คณุ โอลิเวอร ์ฮารแ์มน นักเศรษฐศ�สตรเ์มือง ศูนย์วิจัย International Growth Centre

• คณุ ไรอัน ซคิีวไอรา ผู้เชีย่วช�ญด้�นก�รขนสง่ UN Habitat

• คณุ คารเิน่ กรกิอเรยีน ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รค้� HM Treasury Infrastructure & Projects Authority

• คณุ รชิารด์ เลน  หัวหน�้ทีมก�รนำ�สง่ระดับน�น�ช�ติ Centre for Digital Built Britain ทีม่ห�วิทย�ลัยเคมบรดิจ์

นครโฮจิมินห ์ 
เวียดนาม

การดำาเนินงานวางแผนแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธภิาพใน
ทุกระดับขั้น (ได้แก่ ระดับชาติ ภูมิภาค เขต และท้องถ่ิน) และ
จำาเป็นต้องให้โอกาสท่ีเท่าเทียม (น่ันคือ การวางแผนควรจะ
ใสใ่จกับความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุ่ม รวมท้ัง
กลุ่มคนและชุมชนเปราะบางและชายขอบ) เพื่อให้บรรลุผลตาม
แผน โดยปกติแล้วต้องมีการจัดเตรียมกิจกรรมการวางแผนการ
ให้คำาปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือการมีสว่นรว่ม

https://www.globalfuturecities.org/malaysia/cities/iskandar-malaysia
mailto:maimunah%40irda.com.my?subject=
https://www.irda.com.my
https://www.globalfuturecities.org/malaysia/cities/melaka
mailto:zuhaila%40mbmb.gov.my?subject=
http://www.mbmb.gov.my/en
https://www.globalfuturecities.org/socialist-republic-viet-nam/cities/ho-chi-minh-city
mailto:phantrang0301%40gmail.com?subject=
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/default.aspx
https://www.globalfuturecities.org/socialist-republic-viet-nam/cities/ho-chi-minh-city
mailto:lehoan1910s%40gmail.com?subject=
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/default.aspx
mailto:victoria.delbridge%40theigc.org?subject=
mailto:https://www.theigc.org?subject=
mailto:oliver.harman%40bsg.ox.ac.uk?subject=
https://www.theigc.org
mailto:ryan.sequeira%40un.org?subject=
https://unhabitat.org
mailto:karineh.grigorian%40ipa.gov.uk?subject=
https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority
https://www.cdbb.cam.ac.uk
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หลังจากแต่ละเมืองได้นำาเสนออยา่งสั้น ๆ แล้ว ก็มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำาเสนอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ชม 
หัวข้อต่อไปน้ีคือหัวข้อหลักท่ีมีการเสวนา:

ประเด็นหลักทีพู่ดถึงในการประชุม
เราจะใช้รางวัลจูงใจเพื่อโน้มน้าวใหผู้ค้นใช้การขนสง่แบบยั่งยนืได้อยา่งไร

แม้ว่าการแก้ไขปัญหาความหนาแน่นโดยการจัดหาโครงสร้างถนนท่ีได้รับการพัฒนาและระบบการจัดการจราจรน้ัน
เป็นเรื่องสำาคัญ แต่ถ้าหากไม่มีสิง่จูงใจให้เกิดการเปล่ียนไปใช้ระบบขนสง่สาธารณะแล้ว 
การใช้รถยนต์สว่นตัวก็จะเพิม่ขึ้นไปจนถึงระดับท่ีไม่ยั่งยืน การใช้จ่ายไปกับการคมนาคมสว่นตนน้ันไม่ชว่ยแก้ปัญหา  
ในการนำาพาให้เกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน เราควรหันมาพิจารณาเหตุผลว่าทำาไมผู้คนไม่ใช้การขนสง่สาธารณะ

ในมาเลเซีย อุปสรรคท่ีแท้จริงน้ันคือผลจากวัฒนธรรมและสภาพอากาศ พลเมืองต่างต้องการใช้บริการขนสง่คุณภาพ
สูง รวมไปถึงการเดินทางท่ีรวดเร็ว มีประสิทธภิาพ สะอาด และสะดวกสบาย นอกจากน้ันยังมีการอภิปรายปัญหาความ
ครอบคลุมของเส้นทาง รวมไปถึงวิธกีารทำาให้ผู้อยูอ่าศัยเดินไปท่ีป้ายรถเมล์ การพิจารณาความครอบคลุมของทางเดิน 
และการกำาหนดว่าจะนำาจักรยานขึ้นไปบนรถสาธารณะได้หรือไม่่

ทางหน่ึงท่ีชว่ยกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนมาใช้ระบบขนสง่สาธารณะคือการมองไปท่ีวิธกีารแบง่สรรพื้นท่ีเมืองท่ีใช้รว่ม
กันกันและมีอยา่งจำากัด ต้องม่ันใจว่าถนนได้รับการออกแบบมาเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท้า จักรยาน 
และระบบการขนสง่ขนาดใหญ ่และลดพื้นท่ีสำาหรับท่ีจอดรถลง พิจารณาการเก็บค่าบริการ เชน่ ค่าธรรมเนียมรถติด 
ค่าธรรมเนียมท่ีจอดรถ หรือภาษีน�ำามัน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเหล่าน้ีสามารถนำามาใช้เป็นการอุดหนุนระหว่าง
กลุ่ม สำาหรับรูปแบบการขนสง่ท่ียั่งยืนมากขึ้น อยา่งไรก็ตาม การปรับผู้ขับขี่รถสว่นตัวน้ันไม่มีประโยชน์ หากไม่มีทาง
เลือกอ่ืน ๆ ให้ ในกรณีเชน่น้ี เมืองต่าง ๆ ควรเริม่ปรับเปล่ียนเงินอุดหนุนสำาหรับการใช้รถยนต์สว่นตัว เชน่ เงินชว่ยเห
ลือน�ำามัน หรือเงินอุดหนุนสำาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ การกระทำาเหล่าน้ีจะชว่ยกระตุ้นให้มีการใช้รถยนต์สว่นตัวในรูป
แบบการคมนาคมท่ียั่งยืนและครอบคลุม

ค่าธรรมเนียมผู้ใชก้ารขนสง่สาธารณะก็มี ข้อดข้ีอเสยีระหว่างการมรีะบบทีร่าคาไม่แพง เพื่อท่ีทุก ๆ คนจะสามารถเขา้
ถึงได้ (หรอืในกรณขีองเมลากาคือ เพื่อสง่เสรมิการท่องเท่ียว) และการคิดค่าธรรมเนยีมสงูขึน้        
เพื่อท่ีงบในระยะยาวจะสามารถพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารได้ การวางแผนเพื่อความคล่องตัวในระดับสูงขึ้นไปจะมี
ประสิทธภิาพท่ีดีขึ้นได้โดยรวม ท้ังการให้ความสำาคัญกับประสิทธภิาพและความน่าเชื่อถือของบริการ และการจัดการ
ความกังวลในด้านความเสมอภาคผ่านการให้เงินอุดหนุนท่ีมุ่งเป้าไปยังกลุ่มด้อยโอกาส แทนท่ีจะให้เงินอุดหนุนกับท้ัง
ระบบโดยรวม

มีการเสวนาถึงระบบต๋ัวอัจฉรยิะแบบบูรณาการ รวมไปถึงข้อดีของระบบเปิดท่ีอนุญาตให้ใช้บัตรธนาคารและ
โทรศัพท์มือถือได้ ผู้ใช้งานท่ัวไป ผู้มาเยือน และผู้เดินทางท่ีใช้บริการเป็นครั้งคราวสามารถเข้าถึงระบบเปิดเชน่น้ี
ได้ อยา่งไรก็ตาม บัตรพิเศษสำาหรับบางกลุ่มก็ยังเป็นเรื่องสำาคัญ พวกเขาสามารถใช้บัตรพิเศษน้ีเพื่อลดราคาต๋ัวตาม
ฤดูกาล และค่าธรรมเนียมท่ีลดราคาสำาหรับกลุ่มท่ีด้อยโอกาส 
นอกจากน้ันยังจำาเป็นต้องพิจารณาบรรทัดฐานของบริบทแวดล้อม เชน่ ความต้องการท่ีจะใช้เงินสดในการชำาระ 
นครโฮจิมินห์ต้ังเป้าหมายท่ีจะเสาะหาตัวเลือกระบบต๋ัวต่าง ๆ ท่ีมีความยืดหยุน่และครอบคลุมสำาหรับทุก ๆ กลุ่ม การ
พิจารณายังต้องคำานึงถึงความเป็นสว่นตัวของข้อมูล และวิธกีารท่ีพลเมืองจะยินยอมให้ใช้ข้อมูลของตนเอง

หัวข้อหลักท่ีมีการ
พูดคุยถึงระหว่าง
การประชุม

 

ปัญหาหลักอีกหน่ึงข้อท่ีเกิดขึ้นจากโครงการคือการดำาเนินการโครงการอยา่งยั่งยนืในระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเชน่เดียวกับหลาย ๆ โครงการ เน่ืองจากจะได้เห็นผลประโยชน์ท่ีเพิม่ขึ้นอยา่งรวดเร็วต่อเม่ือมีการ
ขยายโครงการและก้าวไปถึงระดับเครือขา่ยแล้ว1 ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาต้ังแต่ 10-15 ปี รายได้จากค่าต๋ัว (หรือ “ค่า
ธรรมเนียมผู้ใช้”) มักจะตรงไปตรงมา แต่สามารถนำากระแสรายได้ทางตรงและทางอ้อมอ่ืน ๆ มาใช้ได้ด้วย ยกตัวอยา่ง
เชน่ การเก็บมูลค่าของท่ีดิน ซึ่งยังไม่มีการนำามาใช้ประโยชน์อยา่งเพียงพอและเหมาะสำาหรับการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ขนสง่ ค่าธรรมเนียมท่ีจอดรถและจราจรน้ันเป็นสิง่จูงใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและรายได้ไปพร้อม ๆ กัน 
การจัดหางบให้แก่การขนสง่ไม่สามารถพิจารณาแยกจากการใช้ท่ีดินได้ เพราะจำานวนผู้คนท่ีใช้บริการขนสง่สาธารณะ
น้ันสง่ผลกระทบต่อมูลค่าท่ีดินโดยตรง

การพิจารณาถึงวิธต่ีาง ๆ ในการใช้เงินทุนจากรัฐบาลกลางและภาคเอกชนน้ันก็เป็นเรื่องสำาคัญ เชน่ งบประมาณ
บรรเทาภัยน�ำาท่วม หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสำาหรับโครงการท่อระบายน�ำาในนครโฮจิมินห์

ในการทำาใหเ้หตผุลทางธุรกิจดูหนักแน่น  โครงการต้องถูกแบง่ออกเป็นหลาย ๆ สว่นท่ีเน้นความ SMART ได้แก่ 
เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สำาเร็จได้ เป็นไปได้ และมีกำาหนดเวลา (Specific, Measurable, Achievable, Realistic และ 
Time-bound) กล่าวโดยเฉพาะคือ ผู้มีสว่นได้สว่นเสียมักจะประเมินประโยชน์ท่ีจะได้รับสูงเกินไปแต่ตีราคาค่าใช้จ่าย
น้อยเกินไป กลุ่มผลงานท่ีชัดเจน ผลผลิต และผลลัพธน้ั์นเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดการลงทุน

โครงสรา้งการควบคมุดูแลก็สำาคัญต่อการนำาการแทรกแซงใดมาปฏิบัติจริง โครงสร้างการควบคุมดูแลของอิสคานดาร์
น้ันไม่เหมือนใคร ด้วยการท่ี Iskandar Development Authority สามารถเข้าถึงรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน และ
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างหลาย ๆ หน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมมีความสำาคัญอยา่งมากในเรื่องน้ี ซึ่ง
รวมถึงสมาชิกต่าง ๆ ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน ในนครโฮจิมินห์ ถึงแม้ว่าฝ่ายงานบางสว่นจะแบง่แยกยอ่ย
ระหว่างหลาย ๆ หน่วยงาน แต่ก็มีหน่วยงานใหม่ท่ีจัดการการคมนาคมสาธารณะท้ังหมดและเป็นศูนย์กลางท่ีได้รับการ
แต่งต้ังให้ดูแลการระบายน�ำา

การใช้ โครงการเริม่แรก น้ันสำาคัญในการทดสอบการแทรกแซงเหล่าน้ีและพัฒนากลยุทธใ์นการปฏิบัติ 
ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบให้ม่ันใจว่าโครงการน้ีเป็นไปตามความต้องการของพลเมืองท้ังหมด รวมไปถึงการทดสอบ
โครงสร้างการประสานงานและการควบคุมดูแล ตามท่ีทำาในอิสคานดาร์ โครงการแรกเริม่ท่ีถูกต้องจะเห็นได้ว่าคุ้มค่า
สำาหรับผู้ลงทุน ยกตัวอยา่งเชน่ โครงการการจัดการจราจรเริม่แรกในเมลากาแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ในการเปล่ียนสัญญานจราจรอัตโนมัติตามแนวโน้มจราจรน้ัน สามารถลดระยะเวลาการเดินทางโดยเฉล่ียได้มากถึง 
70% ในทิศทางหน่ึง และอีก 78% ในอีกทิศทาง

   โคตา อิสคานดาร ์   
มาเลเซีย

1 ในภ�คเศรษฐศ�สตร ์ผลกระทบของเครอืข�่ยเป็นปร�กฏก�รณที์มู่ลค่�หรอืประโยชน์ทีผู่้ใช้ได้รบัจ�กสนิค้�หรอืบรกิ�รนัน้ขึน้อยูกั่บจำ�นวนผู้ใช้ของสนิค้�ประเภทเดียวกัน
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การแทรกแซงท้ังหมดมุ่งเน้นไปยังการใช้ข้อมูลท่ีมีประสิทธภิาพมากขึ้น และได้มีการกำาหนดผลลัพธ์ของข้อมูล 
ท่ีชัดเจนและวิธกีารใช้ข้อมูลรว่มกัน ซึ่งเป็นสิง่สำาคัญในการตรวจสอบให้ม่ันใจว่าข้อมูลจะเกิดประโยชน์ ควรมีการ
เก็บข้อมูลท่ีมีการผสานรวมกับข้อมูลอ่ืน ๆ และใช้ข้อมูลในการวางแผนระยะยาวท่ัวทุกหน่วยงาน ยกตัวอยา่งเชน่ ใน
นครโฮจิมินห์ กรมสถาปัตยกรรมสามารถใช้ข้อมูลเก่ียวกับระบบท่อระบายน�ำาสำาหรับการวางผังเมือง เพื่อให้แน่ใจว่า
จะไม่เกิดน�ำาท่วมขึ้นในพื้นท่ีสำาหรับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการพักอาศัย เรามักจะมุ่งเน้นไปยังเทคโนโลยีมาก
เกินไป แทนท่ีจะมุ่งเน้นไปยังความท้าทายและความต้องการของประชาชน

เรายังต้องคำานึงถึงพฤติกรรมและสิง่จูงใจของผูท้ีม่ขี้อมูลด้วย ในการเอาชนะการคัดค้านการแบง่ปันข้อมูลน้ัน 
จำาเป็นต้องมีการสื่อสารถึงเหตุผลในการแบง่ปัน รวมไปถึงผลประโยชน์ท่ีพลเมืองจะได้รับ อิสคานดาร์ก็ทำาเชน่น้ีเม่ือใด
ก็ตามท่ีจำาเป็น โดยใช้งาน MoU การวางแผนบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรและทีมต่าง ๆ ก็ยังมีความจำาเป็น 
เพื่อสร้างสมรรถภาพทางเทคนิคของเจ้าหน้าท่ี กระบวนการสร้างระบบข้อมูลน้ันเน้นไปยังการปฏิบัติ นอกเสียจากว่า
จะมีการเปล่ียนแปลงต่อวัฒนธรรมขององค์กร โครงการจะไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นในระยะยาว

ปัญหาของระบบโครงสร้างข้อมูลท่ีไม่ได้รับการพัฒนาและบันทึกเก่าแก่ท่ีอยูใ่นลักษณะเอกสารน้ันเป็นสิง่ท่ีเห็นเป็น
ปกติท่ัวโลก ในขณะท่ีทำาการแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จำาเป็นต้องรักษาคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลเม่ือเก็บรวบรวม
ในชว่งแรกและในชว่งการดูแลรักษาอยา่งสม่ำาเสมอ สิง่ท่ีมักจะถูกลืมคือ เทคโนโลยีท่ีใช้น้ันก็จำาเป็นท่ีจะต้องขยายออก
ไปยังกระบวนการทางกฏหมายและการควบคุมท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การอนุมัติแบบดิจิทัล

การเรยีนรูจ้ากผูอ่ื้นและการสื่อสารน้ันเป็นเรื่องสำาคัญอยูเ่สมอ ซึ่งก็มีการเสวนาเรื่องน้ีในหลากหลายบริบท รวมไปถึง
ความสำาคัญในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเมืองอ่ืน ๆ ความจำาเป็นท่ีต้องมีความรู้ท้องถ่ินเพื่อเสริม “แนวทางการ
ดำาเนินการท่ีดีท่ีสุด” ของนานาชาติโดยท่ัวไป และสุดท้ายคือ ความสำาคัญของการตระหนักรู้ของชุมชน การสนับสนุน 
และการยอมรับ การปรึกษากับกลุ่มชุมชนพลเมือง ไปพร้อม ๆ กับตรวจสอบว่าโครงการมีหนทางท่ีชัดเจนในการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของความเป็นอยูท่ี่ดีของพลเมืองและความเจริญรุง่เรืองทางเศรษฐกิจ ต่างเป็นสิง่สำาคัญในการได้มาซึ่ง
การยอมรับท่ีจำาเป็น

ประเด็นหลัก
• สิง่จูงใจสำาหรบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสามารถรวมกับการจัดหาเงินทนุได้  เชน่  

การใช้ค่าธรรมเนียมรถติดและภาษีน�ำามันในการเป็นสิง่จูงใจให้เกิดการเปล่ียนแปลง และยังนำามาอุดหนุนการขนสง่
สาธารณะอยา่งครอบคลุมและยั่งยืน

• การบูรณาการในทกุระดับน้ันเป็นสิง่สำาคัญ: การบูรณาการค่าธรรมเนียมและข้อมูลท่ัวท้ังระบบการขนสง่  
การบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนสง่และการวางแผนการใช้ท่ีดิน และการบูรณาการทางการปฏิบัติและการ
ควบคุมดูแล

• ผลลัพธ์ข้อมูลและกรณกีารใช้งานสำาหรบัพลเมือง ควรจะเป็นจุดมุ่งเน้นแทนท่ีจะสิ้นสุดลงท่ีข้อมูล 
และเทคโนโลยีน้ัน ๆ

• การแบง่ปันข้อมูลและการสื่อสารกับชุมชนภายในหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เป็นเรื่องสำาคัญต่อการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดและการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม

• เหตผุลทางธุรกิจทีช่ัดเจนและเป็นไปได้ มีความสำาคัญในการชว่ยให้ม่ันใจถึงการนำาไปปฏิบัติจริงและการจัดหา
เงินทุน ของโครงการ

• การดำาเนินการโครงการท้ังหมดต้องรกัษาเป้าหมายภาพรวมไว้ น่ันคือการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสงัคม  
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่องพลเมือง การเพิม่งาน และสวัสดิการ

เป้าหมายขององค์ประกอบการพัฒนาความสามารถทาง
กลยุทธน้ั์นคือเพื่อเติมเต็มองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ Global 
Future Cities Programme รวมท้ังพิจารณาถึงอุปสรรคและ
ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดเมืองอยา่งยั่งยืนได้ และชว่ยบรรลุผลลัพธ ์
ระยะยาวของโปรแกรมน้ี
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UN-Habitat Cities Investment Facility ประสงค์ทีจ่ะจับคู่โครงการทีจ่ะสามารถสรา้งรายได้นีกั้บนักลงทนุ:  
https://unhabitat.org/programme/cities-investment-facility-cif

HM Treasury IPA, คู่มือการพัฒนาเหตผุลทางธุรกิจของโครงการ โมเดล 5 กรณ:ี   
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/749086/Project_Business_Case_2018.pdf 

เครอืข่าย Global BIM: 
https://globalbim.org/

IGC, การวางแผนการใช้งานทีดิ่นในเมืองเพื่อการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจ:  
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2020/10/Urban-land-use-planning-21-august-low-res.pdf 

IGC, ความคล่องตัวของเมือง – การตัดสนินโยบายสำาหรบัการเชื่อมต่อเมือง:  
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2019/11/CtW-urban-mobility-policy-brief-sept-19.pdf 

IGC, การปฏิรูปการขนสง่ทีมุ่่งเน้นข้อมูล: 
https://www.theigc.org/publication/data-oriented-urban-transport-reform-in-middle-income-and-
developing-cities/

IGC, กลยุทธ์การจัดซื้ออยา่งมปีระสทิธิภาพและความรว่มมือระหว่างรฐัและเอกชนในภาคสว่นการคมนาคม:    
https://www.theigc.org/publication/strategies-for-effective-procurement-and-public-private-partnerships-
in-the-transport-sector/ 

IGC, ข้อพิจารณาหลักสำาหรบัการวางแผนการขนสง่หลายทางแบบบูรณาการ:  
https://www.theigc.org/publication/key-considerations-for-integrated-multi-modal-transport-planning/

IGC, การพฒันาการจัดการน�ำาท่วมผา่นการควบคมุดูแลทีด่ยีิง่ขึน้ ความรว่มมือระหว่างรฐัและเอกชน และขอ้มลู
แบบเปิด:   
https://www.theigc.org/publication/how-can-cities-become-more-resilient-improving-flood-
management-through-better-governance-private-sector-partnerships-and-open-data/ 

ลิงค์ไปยงับนัทึกออนไลน์
สามารถอ่านเอกสารการนำาเสนอและบนัทึกการประชุมครัง้ที ่1 ได้ทีเ่ว็บไซต์ Global Future Cites:  
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city/05-august-session-1

ลิงค์ไปยังข้อมูล 
เพิ่มเติม

เมลากา 
มาเลเซีย

https://unhabitat.org/programme/cities-investment-facility-cif
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/749086/Project_Business_Case_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/749086/Project_Business_Case_2018.pdf
https://globalbim.org/
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2020/10/Urban-land-use-planning-21-august-low-res.pdf
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2019/11/CtW-urban-mobility-policy-brief-sept-19.pdf
https://www.theigc.org/publication/data-oriented-urban-transport-reform-in-middle-income-and-developing-cities/
https://www.theigc.org/publication/data-oriented-urban-transport-reform-in-middle-income-and-developing-cities/
https://www.theigc.org/publication/strategies-for-effective-procurement-and-public-private-partnerships-in-the-transport-sector/
https://www.theigc.org/publication/key-considerations-for-integrated-multi-modal-transport-planning/
https://www.theigc.org/publication/how-can-cities-become-more-resilient-improving-flood-management-through-better-governance-private-sector-partnerships-and-open-data/
https://www.theigc.org/publication/how-can-cities-become-more-resilient-improving-flood-management-through-better-governance-private-sector-partnerships-and-open-data/
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city/05-august-session-1
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สำาหรับข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับโปรแกรม กรุณาติดต่อ 
เอเดรียน มอลเลสันท่ี adrian.malleson@riba.org

  

Global Future Cities Programme 
แห่งกองทุน UK Government’s Prosperity  
สง่เสริมการพัฒนาเมืองอยา่งยั่งยืน ในขณะท่ียัง
บรรลุผลความรุง่เรืองอยา่งครอบคลุมและบรรเทา
ความยากจนระดับสูงในเมือง

mailto:adrian.malleson%40riba.org?subject=



