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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 2 ท่ีจัดขึน้เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2021:

อิสตันบูล ประเทศตรุก ี
แผนการขับเคล่ือนเมืองอยา่งยั่งยืน (SUMP) 
นำาเสนอโดย คนุ อุตก ูชิฮาน 
หัวหน้าฝ่ายขนสง่ เทศบาลนครอิสตันบูล 

อังการา ประเทศตรุก ี
กลยุทธด้์านจักรยาน แผนการหลัก และการนำาเอาไปปฏิบัติในขัน้ต้นสำาหรบัการขนสง่แบบไมใ่ชม่อเตอรห์ลายทาง 
นำาเสนอโดย  คนุ อรีอล อัลกนุ 
ผู้จัดการสาขาการวางแผนการขนสง่ เทศบาลนครอังการา

เบโลโอรซีอนช ีประเทศบราซลิ 
ความคล่องตัวอัจฉริยะใน Expresso Amazonas 
นำาเสนอโดย  คณุ จนี มัทโทส ดัวรเ์ต้ 
รองเลขาธกิาร Prefeitura Belo Horizonte

เดอรบ์นั ประเทศแอฟรกิาใต้ 
การประสานงานเพื่อพัฒนาการควบคุมอยา่งเป็นระบบสำาหรับการสนับสนุนการจัดระเบียบแผนของผู้มีสว่นได้สว่น
เสียท่ีดำาเนินงานในสว่นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นไปยังการขนสง่
นำาเสนอโดย คณุ มาโนจ แรมเปอรซ์าด 
ผู้จัดการอาวุโส eThekwini Transport Authority

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไปน้ีได้มีสว่นรว่มในท่ีประชุม:

•  คณุ วิคตอเรยี เดลบรดิจ์   หัวหน้าโครงการ Cities That Work ศูนย์วิจัย International Growth Centre 

• คณุ ชาหรุ์กห ์วานิ  นักเศรษฐศาสตรเ์มือง ศูนย์วิจัย International Growth Centre

• คณุ แม็กกี ้แบดเดเลย ์ ผู้เชี่ยวชาญสภาการออกแบบ Design Council

• คณุ มิโคล่า เคน  หัวหน้าฝ่ายการวางแผนอยา่งมีกลยุทธ ์ข้อมูลเชิงลึก และนวัตกรรม Transport for Greater 
Manchester

• คณุ ไรอัน ซคิีวไอรา  ผู้เชีย่วชาญด้านการขนสง่ UN Habitat

อิสตันบูล 
ตุรกี

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/republic-turkey/cities/istanbul
mailto:utku.cihan%40ibb.gov.tr?subject=
https://www.ibb.istanbul/home/index
https://www.globalfuturecities.org/republic-turkey/cities/ankara
mailto:aalguneerol%40gmail.com?subject=
https://www.ankara.bel.tr
http://www.mbmb.gov.my/en
https://www.globalfuturecities.org/federative-republic-brazil/cities/belo-horizonte
mailto:jean.mattos%40pbh.gov.br?subject=
https://prefeitura.pbh.gov.br
https://www.globalfuturecities.org/republic-south-africa/cities/durban
mailto:manoj.ramperad%40durban.gov.za?subject=
http://www.durban.gov.za/City_Services/ethekwini_transport_authority/Pages/default.aspx
mailto:victoria.delbridge%40theigc.org?subject=
mailto:https://www.theigc.org?subject=
mailto:s.rukh%40lse.ac.uk?subject=
mailto:https://www.theigc.org?subject=
mailto:maggie.baddeley%40tibbalds.co.uk?subject=
https://www.designcouncil.org.uk
mailto:Nicola.Kane%40tfgm.com?subject=
https://tfgm.com
https://tfgm.com
https://unhabitat.org
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หลังจากแต่ละเมืองได้นำาเสนออยา่งสั้น ๆ แล้ว ก็มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำาเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ชม หัวข้อต่อไปน้ีคือหัวข้อหลักท่ีมีการเสวนา:

ประเด็นหลักทีพู่ดถึงในการประชุม
การประสานงานและการทำางานรว่มกันระหว่างผูม้สีว่นได้สว่นเสยีของรฐับาล น้ันเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีตัดสิน
ความสำาเร็จของการแทรกแซง ใน eThekwini แผนพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการขนสง่อยา่งยิง่ยวดน้ันจำาเป็นต้องต้นแบบทาง
สถาบันท่ีสามารถกำาหนดทิศทางรางวัลจูงใจของหน่วยงานรัฐบาลหลัก ๆ ให้สอดคล้องกันได้ 
โครงสร้างโครงการของ eThekwini ทราบถึงจุดน้ีและพยายามท่ีจะใช้โครงสร้างการกำากับดูแลท่ีประสานงานกันเป็น
พื้นฐานการดำาเนินการต่าง ๆ ในอิสตันบูล มีการนำาเสนอแผนงาน “หน่วยความคล่องตัวอยา่งยั่งยืน” เป็นขั้นตอน
สำาคัญในการประสานงาน ถึงแม้ว่าหน่วยน้ีจำาเป็นต้องมีการออกคำาสั่งตามกฏหมายหากจะนำาเอาแผนงานไปใช้งาน
อยา่งประสบความสำาเร็จ

การประสานงานเก่ียวเน่ืองกับความจำาเป็นท่ีจะต้องเชื่อมโยงการใช้ทีดิ่นและการวางแผนการขนสง่เพื่อท่ีการพัฒนา 
“ตามสถานท่ี” ท่ีแท้จริงจะได้เกิดขึ้น โดยผสานท้ังความคล่องตัว ท่ีดิน และผู้คนเข้าด้วยกัน ในเมืองอยา่งอิสตันบูลและ
เมลากาซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกก็ยิง่มีความซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะมีแรงกดดันจากการท่องเท่ียวด้วย จำานวนนักท่อง
เท่ียวท่ีมาเยือนเมืองท้ังสองต่อปีน้ันมีมากกว่าจำานวนผู้อยูอ่าศัย ซึ่งมีผลกระทบอยา่งใหญห่ลวงต่อการวางแผนและ
สมรรถนะของระบบในบางชว่งเวลาของปี

อังการาต้องเผชิญกับความท้าทายในการผสมสานการใช้จักรยานรว่มกับรูปแบบการคมนาคมอ่ืน ๆ   
และการดัดแปลงแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการขับขี่จักรยานในเมืองท่ีมีความแออัดอยูแ่ล้ว โดยต้องมีการสง่เสริม

วัฒนธรรมการขี่จักรยานและการเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธกีารด้วย ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารท่ีตรงกับความสนใจท่ีมีอยู ่
และการให้หน่วยงานมีรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่โดยมุ่งเป้าไปท่ีผู้ใช้กำาลังซื้อสูงเพื่อโน้มน้าวใจก่อน แทนท่ีจะทำาให้เป็น 
“ตัวเลือกสุดท้าย” สำาหรับผู้ใช้กลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถเลือกใช้วิธกีารขนสง่อ่ืน ๆ ได้ ใน eThekwini เป็นท่ีเห็นได้ว่าการ
เปล่ียนแปลงวิธเีดินทางน้ันจะต้องใช้เวลา และต้องใช้ความพยายามอยา่งต่อเน่ือง ท้ังยังต้องมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพการให้
บริการ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคความไม่เท่าเทียมกันเชิงพื้นท่ีในอดีตและการขยายตัวของเมืองออกรอบ 
นอกได้

การเรยีนรูจ้ากเมืองอ่ืน ๆ น้ันอาจเป็นสิง่สำาคัญ ซึ่งรวมไปถึงการเปรียบเทียบมาตรฐานเกณฑ์หลัก ๆ ในด้านเป้าหมาย
ท่ีเป็นไปได้เพื่อพัฒนาไปสูรู่ปแบบการขนสง่ท่ียั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบท่ีเชื่อมต่อการเดินทางประเภทต่าง ๆ ท่ี
ผู้คนใช้กัน การเรียนรู้จากเมืองสูเ่มืองน้ันยังเป็นวิธหีน่ึงในการแบง่ปันกลยุทธก์ารสร้างการยอมรบัจากสาธารณะเม่ือ
ลงทุนเก่ียวกับการขนสง่ เม่ือกลยุทธจ์ำาเป็นต้องให้ผู้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (เชน่ เปล่ียนจากการขับรถไปใช้รถเมล์) 
หรือทำาการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนต่อสภาพแวดล้อมท่ีสร้างขึ้น (เชน่ การสร้างเลนจักรยาน) การได้รับการยอมรับจาก
สาธารณะน้ันเป็นเรื่องสำาคัญอยา่งยิง่ บทบาทของผู้นำาก็มีความสำาคัญอยา่งมากเชน่กัน ผู้นำาจะชว่ยทำาให้เมืองสามารถ
พัฒนาเป้าหมายรว่มกันตามแผนงานและกลยุทธเ์หล่าน้ีท่ีจำาเป็นสำาหรับการนำาไปใช้อยา่งประสบความสำาเร็จ

 

หัวข้อหลักท่ีมีการ
พูดคุยถึงระหว่าง
การประชุม

เป็นท่ีประจักษ์ว่าทีมโครงการต่าง ๆ จำาเป็นต้องรับมือกับการระบาดของโรคในปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเกิดการล่าช้า การ
ปรับเปล่ียนการดำาเนินงานบางอยา่ง หรือการจำากัดการมีสว่นรว่มของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย กรณีน้ีเชื่อมโยงกับการ
ตระหนักรู้ในวงกว้างว่าแผนงานหลายภาคสว่นและในระยะยาวต่างต้องรบัมือกับความไม่แน่นอน   
ความจำาเป็นท่ีต้องมีกระบวนการทำาซ้ำาให้เกิดการเรียนรู้และข้อมูลป้อนกลับ ผู้สนับสนุนองค์กรท่ี “เป็นเจ้าของ” 
และ “รักษา” แผนการหลัก ๆ และการใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เชิงรุกน้ัน ถือเป็นคุณลักษณะท่ีสำาคัญในการบรรเทา
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ในกรณีหลัง เป็นท่ีทราบว่าต้องยกเลิกแบบจำาลองคาดการณ์การขนสง่ก่อนหน้าน้ี เน่ืองจาก
ข้อมูลไม่อัปเดตมากพอ อีกท้ังการเดินทางและกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงน้ันได้เปล่ียนแปลง

แต่ละเมืองต้องประสบกับข้อจำากัดต่าง ๆ และข้อดีข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีและ การจัดการข้อมูล  ยกตัวอยา่ง
เชน่ ในเบโลโอรีซอนชี การแทรกแซงของเทคโนโลยีเพื่อความคล่องตัวอัจฉริยะน้ันได้แสดงให้เห็นว่าการใช้งานการ
วิเคราะห์ภาพเพื่อติดตามการเดินทางของผู้ใช้งานน้ันมีประโยชน์ในเชิงของการเพิม่ข้อมูลในด้านเพศ อายุ และความ
พิการ ในขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของผู้เดินทาง อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์ด้วยภาพน้ีไม่ได้
มีประสิทธผิลมากในชว่งโรคระบาดเน่ืองจากการสวมหน้ากาก  การใช้เทคโนโลยีน้ียังมีข้อจำากัดจากการไม่มีขอบขา่ย
งานท่ีนำาไปสูก่ารแบง่ปันข้อมูลข้ามแผนก ในอิสตันบูล มีการใช้ข้อมูลเป็นจุดเริม่ต้นการประสานงานให้มากขึ้น

กลไกการจัดหาทุนน้ันถือเป็นข้อจำากัดหลักมาโดยตลอด ในกรณีของอิสตันบูล เมืองน้ีได้ประโยชน์จากเงินชว่ยเหลือ
ของสหภาพยุโรปและธนาคารโลก โดยธนาคารโลกยังชว่ยสนับสนุนด้านการเงินในเบโลโอรีซอนชีอีกด้วย อยา่งไร
ก็ตาม ในระยะยาวแล้วน้ัน พวกเขาจำาเป็นต้องมีเครื่องมือทางการเงินของเมืองเพื่อจัดหาเงินทนุท่ีจำาเป็นต่อการ
แทรกแซงเหล่าน้ี ยกตัวอยา่งเชน่ โอกาสในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลมูลค่าท่ีดิน ซึ่งกำาลังมีการสำารวจในเมืองเดอร์บัน
ชว่งท่ีมีการขยับขยายการพัฒนาด้านการขนสง่ ขณะท่ีเงินทุนของบริษัทจะเข้ามาชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและ
บำารุงรักษาแผนการใช้งานจักรยานรว่มกัน เชน่เดียวกับท่ีเคยทำาในลอนดอน และกำาลังมีการดำาเนินการในอังการา ใน 
“เบโลโอรีซอนชี” มีการเน้นย้ำาว่าว่าจะมีการจัดหาเทคโนโลยี “ขั้นต้น” ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การนำาไปใช้งานจริง
ในวงกว้างน้ันอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงต้องมีการจัดซื้อระบบพื้นฐานข้อมูลท่ีมีการวางแผนมาอยา่งดีและมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้สมกับราคาท่ีจ่าย พร้อมการสนับสนุนจากการเพิม่ความสามารถภายในองค์กรเพื่อจัดการ
ระบบพื้นฐานดังกล่าวน้ี

   เบโลโอรซีอนช ี 
บราซิล
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ประเด็นหลัก

• การสง่เสรมิการทำางานรว่มกันระหว่างแต่ละหน่วยงานของรฐับาลน้ันเป็นสิง่สำาคัญ เพื่อท่ีจะได้นำาเอาแผนงาน
มาปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการวางแผนการใช้ท่ีดินและการคมนาคม

• แผงงานควรรวมไปถึงองค์ประกอบท่ีทำาให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรบัมือความไม่แน่นอนได้  เชน่ ผ่านวิธท่ีีมี
ความยืดหยุน่เพียงพอ แลละวิธกีารรวบรวมคำาติชมอยา่งสม่ำาเสมอ

• ข้อมูลน้ันเป็นสิง่สำาคัญในการวางแผนและการให้บริการในการคมนาคม ซึ่งจำาเป็นต้องมีการวาง  
ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้คุ้มค่ากับราคาท่ีจ่าย และสามารถจัดการได้ภายใน

• ถึงแม้ว่าการจัดหาเงินทุนน้ันอาจมาจากต่างประเทศ แต่ก็ต้องทำาการชำาระเงินคืนผ่านเครื่องมือทางการเงิน 
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะสำาหรับการหาเงินทุนให้แก่โครงการท่ีผ่านขั้นตอนแรกไปแล้ว ขั้นตอนน้ียังสำาคัญต่อการพัฒนา
สมรรถนะของภาคเอกชนด้วย

• การเรียนรู้จากเมืองสูเ่มืองน้ันสามารถให้ข้อมูลท่ีสำาคัญแก่เมืองต่าง ๆ ได้ เชน่ ผ่านการแบง่ปันเกณฑ์หลัก ๆ ทีใ่ช้

• การสื่อสารกับภาคเอกชนท่ีก่อให้เกิดการยอมรับก็เป็นสิง่จำาเป็น ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยการทำาให้ม่ันใจว่า
แนวทางน้ันตรงกับความสนใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย และสรา้งเป้าหมายรว่มกันผ่านผู้นำาระดับเมืองอยา่งต่อเน่ือง

อังการา 
ตุรกี

เป้าหมายขององค์ประกอบการพัฒนาความสามารถทาง
กลยุทธน้ั์นคือเพื่อเติมเต็มองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ Global 
Future Cities Programme รวมท้ังพิจารณาถึงอุปสรรคและ
ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดเมืองอยา่งยั่งยืนได้ และชว่ยบรรลุผลลัพธ ์
ระยะยาวของโปรแกรมน้ี
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Sustrans, การสง่เสรมิการเดินและการขับขีจั่กรยานในสหราชอาณาจักร:      
https://www.sustrans.org.uk/?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQAA6FCyg_
ME3Y6Nes11w609BuLEqkax51ieldes3HrvYLucWHRVtlBIaAkPVEALw_wcB

IGC, การปฏิรูปการขนสง่ในเมืองทีมุ่่งเน้นข้อมูลในเมืองระดับชนชั้นกลางและกำาลังพัฒนา:     
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, ออกแบบมาเพื่อความสำาเรจ็: การสรา้งสภาพแวดล้อมทีไ่ด้รบัการอนุมัติใหแ้ก่เมืองทีก่ำาลังพัฒนาอยา่ง
รวดเรว็:    
https://www.theigc.org/publication/designed-to-succeed-building-authorising-environments-for-
fastgrowing-cities/

ลิงค์ไปยงับนัทึกออนไลน์
สามารถอ่านเอกสารการนำาเสนอและบนัทึกการประชุมครัง้ที ่2 ได้ทีเ่ว็บไซต์ Global Future Cites:   
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city/02-september-session-2

ลิงค์ไปยังข้อมูล 
เพิ่มเติม

เดอรบ์นั 
แอฟริกาใต้

https://www.sustrans.org.uk/?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQAA6FCyg_ME3Y6Nes11w609BuLEqkax51ieldes3HrvYLucWHRVtlBIaAkPVEALw_wcB
https://www.sustrans.org.uk/?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQAA6FCyg_ME3Y6Nes11w609BuLEqkax51ieldes3HrvYLucWHRVtlBIaAkPVEALw_wcB
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/strategies-for-effective-procurement-and-public-private-partnerships-in-the-transport-sector/
https://www.theigc.org/publication/designed-to-succeed-building-authorising-environments-for-fastgrowing-cities/
https://www.theigc.org/publication/designed-to-succeed-building-authorising-environments-for-fastgrowing-cities/
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city/02-september-session-2
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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
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