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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 14 ตุลาคม 2021:

บนัดุง ประเทศอินโดนเีซยี  
การพัฒนาระบบการขนสง่สาธารณะแบบองค์รวมในบันดุง
นำาเสนอโดย ดร. รลีา ฟิครน่ิา 
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย III ก�รว�งแผนโครงสร�้งพืน้ฐ�นและก�รพัฒน�ในระดับภูมิภ�ค BAPPELITBANG  

กรุงเทพ ประเทศไทย  
ศูนยร์วมขอ้มูลองค์รวมสำาหรบักรุงเทพ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
นำาเสนอโดย ดร. ณัฐชุดา มงคลชาติ 
เจ้�หน้�ทีฝ่่�ยเทคนิคคอมพิวเตอร ์ศ�ล�ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร

กรุงเทพ ประเทศไทย 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการน้ำาท่วม
นำาเสนอโดย คณุ อาสา สขุขัง 
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยระบบข้อมูลก�รระบ�ยน้ำ� ณ สำ�นักก�รระบ�ยน้ำ� ศ�ล�ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร

กรุงเทพ ประเทศไทย 
แผนการพัฒนาตามการขนสง่สำาหรับพื้นท่ีคลองบางหลวง
นำาเสนอโดย คณุ ปิยนุช ศริ ิ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รออกแบบและก�รพัฒน�ผังเมือง ศ�ล�ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไปน้ีได้มีสว่นรว่มในท่ีประชุม:

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

• คณุ โอลิเวอร ์ฮารแ์มน นักเศรษฐศ�สตรเ์มือง ศูนย์วิจัย International Growth Centre

• คณุ โรแลนด์ ชานิน มอรร์สิ นักว�งผังเมือง UK Built Environment Group

• คณุ นาธาน เพยีรส์ ผู้อำ�นวยก�รแหง่ Smart London Greater London Authority

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

บนัดุง 
อินโดนีเชีย

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-indonesia/cities/bandung
mailto:rielafiqrina17%40gmail.com?subject=
https://bappelitbang.bandung.go.id/v2/
https://www.globalfuturecities.org/kingdom-thailand/cities/bangkok
mailto:nutchuda%40bangkok.go.th?subject=
https://main.bangkok.go.th/coverpage
https://www.globalfuturecities.org/kingdom-thailand/cities/bangkok
mailto:a_sukkhang%40hotmail.com?subject=
https://main.bangkok.go.th/coverpage
https://www.globalfuturecities.org/kingdom-thailand/cities/bangkok
mailto:piyanudsiri%40yahoo.com?subject=
https://main.bangkok.go.th/coverpage
mailto:victoria.delbridge%40theigc.org?subject=
https://www.theigc.org
mailto:oliver.harman%40bsg.ox.ac.uk?subject=
https://www.theigc.org
mailto:roland.chanin-morris%40burohappold.com?subject=
https://www.architecture.com/about/uk-built-environment-advisory-group
mailto:nathan.pierce%40london.gov.uk?subject=
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/supporting-londons-sectors/smart-london
mailto:ryan.sequeira%40un.org?subject=
https://unhabitat.org
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หลังจากแต่ละเมืองได้นำาเสนออยา่งสั้น ๆ แล้ว ก็มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำาเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ชม หัวข้อต่อไปน้ีคือหัวข้อหลักท่ีมีการเสวนา:

ประเด็นหลักทีพู่ดถึงในการประชุม
ต่อไปน้ีคือบทสรุปประเด็นหลักท่ีมีการเสวนาถึงในชว่ง GFCP ของงานเมืองบันดุงและกรุงเทพ 
มีการนำาเสนอถึงการแทรกแซงท่ีดำาเนินอยูใ่นเมืองเหล่าน้ี และแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ท่ียอดเยี่ยม อยา่งไรก็ตาม บาง
เมืองกลับพบอุปสรรคในการนำาเอาไปใช้จริงและการบังคับใช้การแทรกแซงด้านการคมนาคม โดยเฉพาะในการดำาเนิน
การตามแผนการเพื่อการจัดหาทุนให้แก่โครงการ ยกตัวอยา่งเชน่ เมืองบันดุง มกีารใช้งบประมาณท้องถ่ินสำาหรบั
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ และยิง่ไปกว่าน้ัน สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็ไม่พร้อมท่ีจะเข้ามาชว่ยเหลือ เมืองเหล่าน้ี
ต่างยังอยูใ่นขั้นตอนการวางแผนและออกแบบ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับ: 

a) ผู้จัดหาทุนสำาหรับการแทรกแซง (ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐบาลท้องถ่ิน และรัฐบาลมลรัฐ)

b) วิธกิารให้เงินทุนน้ัน และ 

c) ความเป็นไปได้จริงในกรอบเวลา การพิจารณาอยา่งมีหลักการเก่ียวกับการจัดลำาดับความสำาคัญในโครงการอาจ
จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือคำานึงถึงเป้าหมายท่ีเป็นไปได้ภายในขอบเขตการควบคุมของรัฐบาลเมือง 
(หรือการปกครองเมือง)

ประเด็นน้ีเก่ียวเน่ืองกับประเด็นท่ีสองของการออกกฏหมายภายใต้หัวข้อการทำางานรว่มกันและการปกครอง บาง
โครงการน้ันจำาเป็นต้องมีการปรบัเปลีย่นทางกฏหมาย  เพื่อปลดล็อคบางแง่มุมในการแทรกแซง ซึ่งในหลาย ๆ กรณี
น้ันจะทำาให้เกิดความล่าช้า ยกตัวอยา่งเชน่ ในแผนงานการพัฒนาตามการขนสง่ (TODP) สำาหรับพื้นท่ีคลองบางหลวง 
ก็จำาเป็นต้องมีการปฏิรูปกฏข้อบังคับการใช้พื้นท่ี เพื่อให้ม่ันใจว่าเมืองจะได้ประโยชน์จากมูลค่าท่ีดินท่ีเพิม่ขึ้น ปัจจุบัน
หลาย ๆ เมืองมีกรรมสิทธิท่ี์ดินท่ีแบง่สว่นกระจายกันไป ท้ังยังไม่มีโครงสร้างภาษีด้านมูลค่าท่ีดินและรหัสภาษีท่ีดิน   
ตัวเลือกต่าง ๆ มากมายในการต้ังมูลค่าทีดิ่นทำา ทำาให้เกิดปัญหาใหญท่างการเมืองเก่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกับท่ีดิน และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของกรุงเทพ ซึ่งมีท่ีดินขนาดเล็กอยูร่วมกันจนไม่น่าจะปฏิรูปได้อยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีผู้
เชี่ยวชาญสามารถเสนอวิธต่ีาง ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางกฏหมายดังกล่าว การปฏิรูประดับใหญเ่ชน่น้ีจำาเป็นต้องมีการ
ฝังตัวในบริบทท้องถ่ินด้วย

ในแง่ของท่ีดินและด้านอ่ืน ๆ ก็เกิดคำาถามท่ีว่า เราทำาอะไรได้และไม่ได้ภายใต้โครงสร้างสถาบันทางกฏหมายของ
กรุงเทพและของประเทศไทยโดยรวม แม้ว่าการเรียนรู้ข้ามประเทศน้ันจะเป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่สามารถวิจารณ์ถึงกรณี
ท่ีเฉพาะเจาะจงสูงและไม่เหมือนใครได้ ดังน้ัน การแทรกแซงท่ีเกิดขึ้นตามกฏหมายหรือพระราชบัญญัติท่ีมีอยูแ่ล้วน้ัน 
มักจะมีการนำาไปใช้ได้รวดเร็วมากกว่า

หัวข้อหลักท่ีมีการ
พูดคุยถึงระหว่าง
การประชุม

ประเด็นการปกครองและการทำางานรว่มกันท่ีพูดถึงกันมาตลอดน้ียังเก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลอยา่งมีประสิทธภิาพ
และการแบง่ปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐบาลแต่ละระดับ ซึ่งมีความสำาคัญต่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการ
จัดการน้ำาท่วมและศูนย์กลางข้อมูลของกรุงเทพ ในขณะท่ีการได้มาซึ่งข้อมูลน้ันเป็นขั้นตอนแรกท่ีสำาคัญ การมุ่งเน้นไป
ยังโอกาสต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลจนไปถึงการตัดสินใจและการดำาเนินการน้ันจะทำาให้แต่ละเมืองเห็นผลลัพธท่ี์จับ
ต้องได้ ยกตัวอยา่งเชน่ ใน BMA การเชื่อมโยงข้อมูลน้ำาท่วมกับการวางผงัเมืองน้ันเป็นโอกาสสำาคัญในการผลักดัน
การพัฒนาอยา่งยั่งยนื  โดยดำาเนินการมากกว่าเพียงแค่การตอบสนองเหตุการณ์น้ำาท่วม แต่ยังดำาเนินการเชิงรุกเพื่อ
รับมือสถานการณ์น้ำาท่วมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต เน่ืองจากปัญหาต่าง ๆ เชน่ สภาพอากาศรุนแรง ซึ่งอยูเ่หนือ
ขอบเขตการปกครองและคาดว่าจะเกิดบอ่ยขึ้นเรื่อย ๆ การแทรกแซงจึงควรมุ่งเน้นไปยังการทำาความเข้าใจว่าเป็น
หน้าท่ีของใครท่ีต้องจัดการ

นอกจากน้ัน ยังมีการนำาเสนออยา่งเป็นประโยชน์เก่ียวกับวิธท่ีีเมืองต่าง ๆ สามารถขยับขยายการใช้ข้อมูลอยา่งมี
ประสิทธภิาพนอกเหนือจากผู้ทำาการตัดสินใจของรัฐบาลไปยังนักวิจัยหรือนักวิเคราะห์ในวงกว้าง นอกจากข้อมูลต้อง
จะต้องพร้อมให้แบง่ปันออกไป ข้อมูลก็ต้องอยูใ่นรูปแบบท่ีเข้าใจได้ด้วย 

การแบง่ปันข้อมูลยงันำามาซึง่โอกาสใหแ้ก่เมืองต่าง ๆ ในการมสีว่นรว่มกับพลเมืองได้ดขีึน้ ยกตัวอยา่งเชน่ การ
ติดตามผู้คนในชว่งการเดินทางเป็นข้อมูลท่ีสามารถนำามาเรียนรู้แบบปรับตัวได้ โดยปรับเปล่ียนนโยบายในขณะท่ี
ทำาความเข้าใจประสิทธผิล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการติดตาม

นอกเหนือไปจากการออกกฏหมายอยา่งเข้มงวดแล้ว ยังมีการอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมด้วย โดยพูด
คุยถึงวิธกีารสร้างรางวัลจูงใจให้แก่ผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อเปล่ียนแปลงวิธกีารดำาเนินธุรกิจตามปกติของตนเอง ตัวอยา่ง
เชน่ การแลกเปล่ียนข้อมูล ซึ่งมักจะไม่ใชม่าตรฐานของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ และมักจะไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากไม่มี
การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม สำาหรับ BMA ท่ีแม้จะมีโครงสร้างสถาบันท่ีดี แต่ก็ยงัจำาเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมถึง
รางวัลจูงใจในการคัดสรรข้อมูลด้วยวิธทีีส่ามารถแบง่ปันได้มากขึน้  ท้ังในรัฐบาลท้องถ่ินและรัฐบาลกลาง รวมไปถึง
พันธมิตรภาคเอกชนในภาคการปกครองของเมืองท่ีกว้างขึ้น

กรุงเทพ 
ไทย



9การแลกเปล่ียนความรู้จากเมืองสูเ่มือง8

ประเด็นหลัก
• มีโอกาสในการเชื่อมโยงการแทรกแซงมากมายของกรุงเทพให้ชัดเจนมากขึ้น  มีการประสานการทำางานรว่มกัน

อยา่งชัดเจนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวางผงัเมือง โดยมีความเป็นไปได้ท่ีจะทับซ้อนกรณีการใช้งาน
เพื่อหาข้อมูลของการแทรกแซงต่าง ๆ และสร้างผลลัพธใ์ห้มากขึ้นเม่ือนำามาใช้รว่มกัน

• ยังคงมุ่งเน้นความสำาคัญของวิธท่ีีการแทรกแซงเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและผลลัพธ ์รวมถึง 
สรา้งความรุง่เรอืงในท้ายทีส่ดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพัฒนาชว่งท้าย

• การแทรกแซงท่ีมีการพัฒนามากขึ้นทำาให้มี ทางเลือกสำาหรบัการขยบัขยาย ท้ังในพื้นทีเ่มืองต่าง ๆ และภายใน
รฐับาลในแง่การเข้าถึง การแทรกแซงไม่จำาเป็นต้องจำากัดอยูเ่พียงข้อบังคับแรกเริม่

• การเรียนรู้จากเมืองสูเ่มืองท้ังในโปรแกรมและนอกโปรแกรม สามารถใหข้้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ได้  
แต่จำาเป็นต้องมีการกำาหนดกรอบภายใต้สภานิติบัญญัติและบริบทท้องถ่ิน

• การใหค้วามสำาคัญและการจัดลำาดับงานเป็นเรื่องสำาคัญ  หากการแทรกแซงพยายามท่ีจะทำาให้เกิดผลทุกสิง่ทุก
อยา่ง ก็มีความเสี่ยงท่ีจะได้ผลน้อยหรืออาจไม่ได้ผลเลย

บนัดุง  
อินโดนีเชีย

 

เป้าหมายขององค์ประกอบการพัฒนาความสามารถทาง
กลยุทธน้ั์นคือเพื่อเติมเต็มองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ Global 
Future Cities Programme รวมท้ังพิจารณาถึงอุปสรรคและ
ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดเมืองอยา่งยั่งยืนได้ และชว่ยบรรลุผลลัพธ ์
ระยะยาวของโปรแกรมน้ี
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IGC, การตัดสนิใจทางนโยบายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของเมือง: 
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2018/05/access-to-opportunity-3-march1.pdf

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

IGC, การปฏิรูปการขนสง่อยา่งไม่เป็นทางการในเมืองกัมปาลา:   
https://www.theigc.org/publication/informal-transport-reform-in-kampala-city/

IGC, BRT และ Danfo: กรณศีกึษาการปฏิรูปการขนสง่ในลาโกสต้ังแต่ปี 1999-2019:    
https://www.theigc.org/publication/the-brt-and-the-danfo-a-case-study-of-lagos-transport-reforms-
from-1999-2019/

ลิงค์ไปยงับนัทึกออนไลน์
สามารถอ่านเอกสารการนำาเสนอและบนัทึกการประชุมครัง้ที ่3 ได้ทีเ่ว็บไซต์ Global Future Cites:   
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city/14-october-2021-session-3

ลิงค์ไปยังข้อมูล 
เพิ่มเติม

กรุงเทพ  
ไทย

https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2018/05/access-to-opportunity-3-march1.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/informal-transport-reform-in-kampala-city/
https://www.theigc.org/publication/the-brt-and-the-danfo-a-case-study-of-lagos-transport-reforms-from-1999-2019/
https://www.theigc.org/publication/the-brt-and-the-danfo-a-case-study-of-lagos-transport-reforms-from-1999-2019/
https://www.globalfuturecities.org/city-to-city/14-october-2021-session-3
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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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