
วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2565
9.30 น. - 17.00 น. ผานโปรแกรม Zoom

Urban Future Forum 2022 : New Normal New Mindset



ในป 2022 เรากําลังพบวาตัวเองตองอยูในยุคใหมของการจัดการเมืองดวยการระบาดของ Covid-19

นําไปสูมาตรฐานการใชชีวิตแบบ 'New-Normal'  ในทุกภาคสวนของโลกจะตองมีการจัดการขอมูลใหม

และการจัดการเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันกลายเปนเมืองอยางรวดเร็วไปพรอม ๆ กับรูปแบบ

การจัดการเมืองใหเหมาะสมประเทศไทยจะตองไดรับการออกแบบใหม รวมถึงวิธีการจัดการท่ี

ทันสมัยมากย่ิงข้ึน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ และการสรรหาคนรุนใหมท่ีมีความกระตือรือรนมาบริหาร

จัดการเมืองในยุคใหม เหตุน้ีจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะตองมุงเนนไปท่ีประเด็นสําคัญ เพ่ือเผชิญหนากับ

เมืองในปจจุบัน และในอนาคตอันใกล ส่ิงเหลาน้ี คือ ความทาทายท่ีเรากําลังวางแผนแกไข ไมวาจะเปน 

 (1) การเช่ือมตอเครือขายเมืองในสถานการณแพรระบาด COVID-19 

 (2) ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตอทรัพยากรน้ําและดิน              

 (3) คุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองสวนใหญ สําหรับแตละประเด็นเราจะเนนท่ีการจัดการ

 เมืองใน 3 ดาน ดังน้ี

  - เคร่ืองมือการจัดการท่ีทันสมัย ซ่ึงสวนใหญจะเปนเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI

  - นวัตกรรมการจัดการเมืองแบบใหม

  - การพัฒนากายภาพในเมือง โดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับประชากรเมืองยุคใหม

กิจกรรมน้ีจะเปนการเสวนาตลอดท้ังวัน ซ่ึงประกอบดวยการประชุมผานโปรแกรม Zoom และใช

เทคโนโลยีการเดินชมนิทรรศการแบบเสมือนจริง (Interactive VR Tour & AR360) ผานนิทรรศการ

"เมืองเปล่ียนแปลง (Urban in Progress)" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร นิทรรศการ

ซ่ึงสํารวจความสัมพันธระหวางเมือง ท่ีอยูอาศัย  และผูบุกรุกจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือสรางบท

สนทนาท่ีมุงเนนไปท่ีสภาพแวดลอม และสรางมุมมองการพัฒนาเมืองในปจจุบันสมัย พรอมท้ังริเร่ิม

แนวคิดใหมเพ่ือพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน หลังจากน้ันจะเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง

เพ่ือวิเคราะห และสังเคราะหตอสถานการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตจากประเด็นหลักขางตน

พรอมท้ังทําการนําเสนอ และหาขอสรุปโดยละเอียดเก่ียวกับแนวทางการจัดการใหม ซ่ึงผลลัพธของ

การประชุมจะออกมาเปนขอสรุปเพ่ือสรางกลยุทธ และแผนงานสําหรับหนวยงานหรือบุคคล

ท่ีเก่ียวของเพ่ือสามารถกาวไปขางหนาและเกิดประโยชนตอประชากรเมืองในอนาคต

ความเปนมา



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

Organizers:

1. เพ่ือทราบถึงสถานการณและสรางความเขาใจตอส่ิงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในแตละเมืองใหญในอนาคต

3 ประเด็น ดังน้ี    

 -  การเช่ือมตอเครือขายเมืองในสถานการณแพรระบาด COVID-19 

 -  ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตอทรัพยากรน้ําและดิน 

 -  คุณภาพชีวิตสําหรับประชากรสวนใหญในเมือง

2. เพ่ือสืบทอดกลยุทธและแผนงานเก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการเมืองใหม รวมถึงนวัตกรรมการจัดการ

และทิศทางการพัฒนาเมืองใหมในทางกายภาพ

3. สรางและแบงปนความมุงม่ันระหวางผูมีสวนเก่ียวของในเมืองตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

และสามารถผานเหตุการณสําคัญท่ีสรางประโยชนของประชากรเมืองในอนาคต

New
Normal:
New
Mindset

Urban Future Forum 2022:

Online Platform: Zoom
Operated by Education Department, BACC



1. หลักการและเหตุผล

การปรับตัวในรูปแบบใหมความคิดและวิสัยทัศนเปนส่ิงสําคัญในการสรางมุมมองใหมๆ ตอวิถีชีวิตใหม

(New Normal) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ “Covid-19” สงผลกระทบตอการใชชีวิตใน

ปจจุบันสมัย กิจกรรมน้ีจะเปน การระดมความคิดในหลากหลายภาคสวน ซ่ึงเปดโอกาสใหทุกโอกาส

มีสวนรวมในวงสนทนา และใหขอเสนอหรือแนะนําวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสรางวิถีชีวิตใหม

ผานงานศิลปะการออกแบบ รวมท้ังกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ องคประกอบเหลาน้ี 

จะมารวมตัวกันเพ่ือหารือเก่ียวกับวิธีการใชชีวิตอยางมีความสุขในยุคท่ีเปล่ียนแปลง กิจกรรมน้ีมี

วัตถุประสงค เพ่ือผูท่ีตองการความรวมมือในการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืนสามารถส่ือสารและ

เกิดการเปล่ียนแปลงอยางแทจริงการประชุมแบงออกเปน 2 หัวขอหลัก :

1.1 “กรุงเทพเปล่ียนแปลง” (PARADISE LOST) วาดวยการเปดพ้ืนท่ีสํารวจ เรียนรูการเปล่ียนแปลง

จากอดีตถึงปจจุบันผานการต้ังคําถาม ทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม และความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ การเผชิญหนาสถานการณฉุกเฉินทางธรรมชาติในปจจุบัน ท่ีจะมองหา

ความเปนไปไดของการสรางเมืองในอุดมคติท่ีทุกคนจะอยูรวมกันในอนาคต



1.2 “ปรับตัว เปล่ียนแปลง” (CITY ADAPTATION Lab!)  วาดวยการใชศิลปะ การออกแบบและ

การสรางสรรคท่ีเก่ียวของกับปญหาในเมือง เพ่ือระดมสมอง ชวยกันพัฒนาแนวคิด 'ปรับตัว' สู

'เอาตัวรอด' ทามกลางการเปล่ียนแปลงในยุควิถีชีวิตท่ีตองเปล่ียนแปลง

2. วัตถุประสงค

2.1 ระดมความคิดเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองสรางสรรคและการสรรหาบุคลากร ผูเช่ียวชาญ

จากแผนกตาง ๆ: ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน องคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร ส่ือ ผูเช่ียวชาญ และ

อาจารยจากหลายสถาบันการศึกษา

2.2 เพ่ือขยายความเขาใจของนิทรรศการโดยรวมมือกับ Urban Future Forum เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

และองคความรูของประชาชนท่ัวไปดานการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน

2.3 สรางความรวมมือจากเครือขายท่ีเก่ียวของ บุคลากร และหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการ

พัฒนาเมือง และขยายองคความรูในหลายภาคสวนเพ่ือตอยอดการเรียนรู รวมถึงสรางความเขาใจ

ใหกับสังคมในมิติตาง ๆ



เวลา

9.30 - 9.40 น.

10.00 - 10.10 น.

10.10

- 

10.50 น.

เปดลิงกเขาฟงการประชุมผาน Zoom วิทยากรและผูเขารวมกิจกรรม

09.40

-

10.00 น.

กลาวเปดงาน

แนะนําการประชุม Urban Future Forum 2022

การบรรยาย ชวงท่ี 1  : 

“New Normal : New Mindset”

คุณโชติ โสภณพนิช

ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย

1.รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ  

ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและ

ฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.ดร.ภาธินันท ไทยทัตกุล

สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

3.คุณนคร ลิมปคุปตถาวร 

(เจาชายผัก นักปลูกเกษตรกรรมในหัวใจ

ของผูคน) 

รายละเอียด วิทยากร

กําหนดการ

หัวขอ : “New Normal : New Mindset”

วันเวลา : 7 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.  - 17.00 น.

ชองทาง : Zoom

10.50

- 

11.30 น.

การบรรยาย ชวงท่ี 2 : 

Community Isolation

1.คุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล 

โครงการ “อารตแครโดยหอศิลปกรุงเทพฯ

และเพ่ือนศิลปน” (Art Care by BACC and

Artist Alliance) ศูนยพักคอยเขตราษฎร

บูรณะรวมกับเครือขายอสังหาริมทรัพยไทย 



เวลา

11.30

- 

12.00 น.

13.00

-

14.00 น.

การบรรยาย ชวงท่ี 3 : 

Future of Urbanisation

รับชมนิทรรศการเสมือนจริง :

โครงการเมืองเปล่ียนแปลง 

ประกอบดวย 2 นิทรรศการท่ี

นําเสนอประเด็นของเมืองในมุมมอง

ท่ีแตกตางกัน

 - นิทรรศการ “กรุงเทพเปล่ียนแปลง

(PARADISE LOST)”
หองนิทรรศการหลัก ช้ัน 8 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

- นิทรรศการ “ปรับตัว เปล่ียนแปลง

(CITY ADAPTATION Lab!)” 
หองนิทรรศการหลัก ช้ัน 7 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

1.คุณสนิทัศน ประดิษฐทัศนีย

2.คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท

2.นายแพทยวิรุฬ ล้ิมสวาท 

นักวิจัยเชิงนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข

3.ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และผูรวมสมทบในงานเทศกาลมหกรรม

ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 

คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ 

นักวิจัยการคาดการณอนาคต

ศูนยวิจัยอนาคตศึกษา Future Tales Lab 

by MQDC

รายละเอียด วิทยากร

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน



14.00

-

15.30 น.

15.30

-

16.30 น.

16.30 

-

16.45 น.

กิจกรรมระดมความคิด โดยแบงกลุม

ออกเปน 3 ประเด็นหลัก ในการเสนอ

แนวทางแกไข ไดแก

- การเช่ือมตอเครือขายเมืองใน

สถานการณแพรระบาด COVID-19

- ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ี

เปล่ียนแปลงตอทรัพยากรน้ําและดิน

- คุณภาพชีวิตคนเมือง 

(การดูแลสุขภาพและการศึกษา)

การนําเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ืองการออกแบบกลยุทธ 

การออกแบบแผนงาน

(ระดมความคิดท่ีมีสวนรวมโดย

ผูบรรยายและผูชม)

สรุปและปดการประชุม

นําเสนอ โดย 6 ทีม จากตัวแทน 6 คน 

(20 นาที / ทีม)

ดร.พันธุอาจ  ชัยรัตน

กรรมการและเลขานุการ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

* อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับสถานการณ 

* แผนสัมมนาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

แบงออกเปน 6 กลุม

(เฉล่ียประมาณ 25 คนตอกลุม)

เวลา รายละเอียด วิทยากร



Education Supporter

BACC Principal Supporter

Project Supporters
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Exhibition / Forum Organisers

Media Partner


