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Smart City Vienna แนวทางการพัฒนาเมืองของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

นอกจากดนตรีคลาสิกและสถาปัตยกรรมที่สวยงามหรูหราระดับโลกแล้ว กรุงเวียนนายังข้ึนช่ือในเรื่อง ของ       

ความเป็นเมืองน่าอยู่ การเดินทางที่สะดวกสบาย สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และการให้บริการ ในด้านต่างๆ            

ที่มีคุณภาพสูง ท าให้กรุงเวียนนาได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก (Most Liveable City)            

โดยบริษัทที่ปรึกษา Mercer เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน  

“การหยุดก้าวหน้าเปรียบเสมือนการถอยหลัง1” 

แม้ว่ากรุงเวียนนาจะได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก แต่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็มิได้
หยุดยั้งที่จะคิดค้นแนวทางการพัฒนาและยกระดับด้านต่างๆ ของเมือง เพราะต่างก็ตระหนักถึงการเพิ่มข้ึน           
อย่างต่อเนื่องของปัจจัยต่างๆ ที่คุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง เช่น การเพิ่มข้ึนของประชากร หรือ          
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นที่มาของมาตรการการพัฒนาเมืองเวียนนาภายใต้ช่ือ Smart City 
Vienna ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินการ (Initiative) ที่มีผลบังคับใช้ในระยะยาว  

Smart City 

Smart City เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เกิดข้ึนในปลายศตวรรษที่ 20 โดยมาจากการน าเอาเทคโนโลยี            

ด้านข้อมูลและโทรคมนาคมมาใช้ร่วมกับการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลที่ได้รับ              

แนวคิดดังกล่าวได้ถูกพัฒนาต่อจนในปัจจุบันกลายเป็นแนวคิดในการพัฒนาและวางแผนเมืองอย่างชาญฉลาด  

ในบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด เพื่อให้ประชาชนของเมือง          

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

Smart City Vienna  

นายกเทศมนตรีประจ ากรุงเวียนนาได้ประกาศแผนงาน “Smart City Wien” อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 2001 แผนงานดังกล่าวเป็นการมุ่งจัดตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการออกแบบ การพัฒนา และ            
ยกระดับภาพลักษณ์ในทุกๆ ด้านของเมืองที่เกี่ยวกับการพัฒนา เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และ
คมนาคม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของประชากร ทั้งการท างาน 
และสันทนาการอย่างเท่าเทียมกัน มีการก าหนดพันธกิจในการด าเนินการโครงการภายใต้ Smart City Wien           

                                                             
1  แปลจากค ากล่าว “Not to advance is to regress”ของดร.ไดซะกุ อิเกะดะประธานสมาคมสร้างคุณค่า 
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ว่า 1) ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ าสมัยที่สุด 2) มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านระบบนิเวศที่สูง 3) มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และ 4) เน้นการมีส่วนรวมของประชาชนให้มากที่สุด 

องค์ประกอบส าคัญของแผนงาน Smart City Vienna คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและจากภาคส่วนอื่นๆ ผู้ที่เกี่ ยวข้องสามารถเข้าร่วมการประชุมที่หารือในเรื่องทั่วไป 
(general consultation) หรือเข้าร่วมการประชุมที่มีหัวข้อเฉพาะ ซึ่งหัวข้อการหารือเฉพาะมีทั้งหมด 6 หัวข้อ
ด้วยกัน คือ ด้านการพัฒนาประชากร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน และ            
ด้านคมนาคม ซึ่งการหารือและสัมมนาที่ผ่านมาได้ท าการสรุปวัตถุประสงค์ของแผนงานเป็น 3 ด้านด้วยกัน 

โฟกัสและเป้าหมายของวัตถุประสงค์ 3 ด้านของ Smart City Vienna  

 

รูปที ่1 หัวข้อหลักสามประการของ Smart City Vienna 

 ด้านทรัพยากร 4 ด้าน 
o พลังงาน - ลดอัตราการใช้พลังงานตอ่ประชากรลงร้อยละ 40 และเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน

เป็นรอ้ยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2050  
o คมนาคม – ลดสัดส่วนการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวให้ต่ ากว่าร้อยละ 15 สนับสนุนการเดินเท้า

และการใช้จักรยาน 
o อาคาร – ก าหนดมาตรฐานการใช้พลงังานในตึกสร้างใหม่ ให้เป็น zero-energy 
o ด้านโครงสร้างพื้นฐาน – รักษามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานระดับสงูของเวียนนา  
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 แรงขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม 3 ด้าน 
o การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม – ผลักดันให้เวียนนาเปน็หนึ่งในห้าศูนย์กลางการวิจัยและ

นวัตกรรมของสหภาพยุโรป ภายในปี ค.ศ. 2050 
o เศรษฐกจิ – ผลักดันให้เวียนนาเป็นหนึง่ในสบิภูมิภาคของสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการซื้อสูง 

(purchasing power based on per-capita GDP) และเป็นเมืองที่บริษัทต่างๆ และบริษัทข้ามชาติ
ให้ความสนใจมาตั้งส านักงานใหญ่ส าหรบัเขตยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ 

o การศึกษา – มีระบบการศึกษาที่มคุีณภาพสูง มกีารสนับสนนุให้วัยรุ่นศึกษาต่อจากระดับ
การศึกษาภาคบังคับ 

 แรงขับเคลื่อนด้านคุณภาพชีวิต 3 ประการ 
o การมสี่วนร่วมในสงัคม – ประชากรในเวียนนามสีุขภาพจิตและชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย            

โดยไม่ขึ้นอยู่กับปมูหลัง สภาพร่างกาย จิตใจ รสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ  
o ด้านสุขภาพ – มีการดูแลด้านการแพทย์ทีสู่ง 
o ด้านสิ่งแวดล้อม - มีอัตราส่วนของพื้นที่สเีขียวกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด  

โครงการต่างๆ ของ Smart City Vienna 

โครงการแรกของแผนงาน Smart City Vienna เป็นโครงการสัมมนาหารือวางแผนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้
บรรลุผลที่ตั้งไว้ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ และ   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนได้เข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างและ
น าเอาจุดแข็งของกรุงเวียนนามาใช้ประโยชน์ โครงการดังกล่าวท าการจัดประชุมสัมมนาในสามหัวข้อ ได้แก่ 
“Smart Energy Vision 2050″ “Roadmap for 2020 and Beyond” และ “Action Plan for 2012-2015″ 
หลังจากนั้นภาคส่วนต่างๆ ขององค์กรในกรุงเวียนนาก็ได้ริเริ่ม โครงการภายใต้แผน Smart City Vienna             
ดังตัวอย่างแสดงในตารางผนวกท้ายรายงาน 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจของแผนงาน Smart City Vienna  

รวมพลังผลักดันแนวคิดอย่างไม่แก่งแย่งความดีความชอบ 

ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City กรุงเวียนนาสามารถกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ         
การพัฒนาเมืองทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน มาร่วมหารือและผลักดันโครงการต่างๆ                 
ในด้านเฉพาะของตน เช่น ในด้านคมนาคมมีโครงการต่างๆ ของ Wiener Linien2, VOR3 และ City Bike4 หรือ 

                                                             
2 หน่วยงานรัฐทีดู่แลระบบคมนาคมของกรุงเวียนนา 
3 Verkehrverbund Ost-region (VOR) หน่วยงานรัฐที่ดูแลโครงข่ายคมนาคมของออสเตรียในภูมิภาคตะวันออก (ครอบคลุมบางส่วนของเวียนนา)  
4 บริษัทเอกชนให้บริการจักรยานสาธารณะในเวียนนา 
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ในด้านพลังงานมี โครงการของ AIT5, Wiener Stadtwerke6 และกรมพลังงานของเมืองเวียนนา (MA20)            
ในแต่ละโครงการ อาจจะมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือไม่ก็ได้ แต่โครงการทั้งหมดล้วนสนับสนุน
วิสัยทัศน์เดียวกัน และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้แผน Smart City Vienna ประสบความส าเร็จ ซึ่งรูปแบบ           
ของการตั้งแนวคิดหรือ ‘ตุ๊กตา’ ที่น ามาเป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเมืองของกรุงเวียนนาโดยให้ความส าคัญ
กับการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมในการวางแผนระยะยาวจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

ข้อน่าสังเกตอีกประเด็น คือ การน าเสนอแผนและการด าเนินการ Smart City Vienna เน้นให้ เห็นถึง          
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับ
ความชอบโดยเฉพาะ ทั้งที่เทศบาลกรุงเวียนนาได้มอบหมายให้ กรมวางแผนและพัฒนาเมือง ( MA18) เป็น
เจ้าภาพที่รับผิดชอบในการด าเนินการแผน Smart City Vienna โดยมีบริษัทที่ปรึกษา TINA เป็นผู้ช่วยใน          
การประสานงาน ด าเนินการและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารต่อ
ประชาชน แต่จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ จะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าความก้าวหน้าของ
โครงการดังกล่าวเป็นความส าเร็จของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง กล่าวคือ  ผู้ด าเนินการยอมเสียสละ                      
‘my achievement (ความส าเร็จของฉัน)’ เพื่อน าเสนองานในรูปแบบ ‘our achievement (ความส าเร็จ             
ของเรา)’ คาดว่าผู้ด าเนินการพยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโครงการเพื่อให้
โครงการประสบความส าเร็จและมีความต่อเนื่องในระยะยาว 

การสนับสนุนจากสหภาพยโุรป 

การเลือกเอาแผนงาน Smart City มาเป็นแนวคิดร่วมในการพัฒนาเมือง สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมืองในสหภาพยุโรปให้มีการประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึน และลดผลกระทบ              
ต่อสิ่งแวดล้อมลง โดยเริ่มจากโครงการ Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) ปีค.ศ. 2007                 
จนในปีค.ศ. 2011 เกิดโครงการ Smart City Vienna กรุงเวียนนาได้เข้าร่วมโครงการด้านพัฒนาเมือง           
หลายโครงการที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้ท าการด าเนินการเช่น โครงการ Low carbon city และโครงการ 
Climate Neutral Urban Districts in Europe การที่กรุงเ วียนนาได้เ ข้าร่วมโครงการเหล่านี้  มีผลดีต่อ              
การพัฒนาเมืองของกรุงเวียนนา เพราะได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการพัฒนา แต่ที่ส าคัญ คือ 
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเวียนนาได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้
องค์ความรู้ใหม่ๆ กับผู้เช่ียวชาญ และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ของเมืองอื่นๆ                  ใน
สหภาพยุโรป จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนา Smart City ของกรุงเวียนนานั้นเริ่มมาจากที่ส่วนกลาง (สหภาพยุโรป) 
เริ่มผลักดันโครงการ มีเงินทุนสนับสนุนและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อย่างไรก็ตาม         ส่วน
ท้องถ่ิน (กรุงเวียนนา) ก็มีบทบาทที่ส าคัญเช่นกัน  

                                                             
5 Austrian Institute of Technology – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
6 หน่วยงานของรัฐทีดู่แลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเวยีนนา 
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สร้างพันธมิตรกับภาคบริหารส่วนกลาง 

กรุงเวียนนาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของความสนับสนุนจากหน่วยงานของภาคบริหารส่วนกลางต่างๆ เพราะ  
การพัฒนาเมืองที่ดี ต้องค านึงถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเมืองและเมืองอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบด้วย ที่ผ่านมา
ไดม้ีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเวียนนาและกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure ministry) 
ของออสเตรีย รวมทั้งท าข้อตกลงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดูแลการคมนาคมของพื้นที่นอกเวียนนา เช่น 
VOR  

สร้างองค์ความรู้เพ่ือสร้างงาน 

การให้ความส าคัญต่อการศึกษาและนวัตกรรมในการเป็นตัวผลักดันการพัฒนาเมือง เป็นข้อเด่นของแผนงาน 
Smart City ที่มุ่งจับประเด็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างงานและผลักดันเศรษฐกิจ  นอกจากนี้กรุงเวียนนา             
ยังมุ่งยกระดับมาตรฐานความน่าอยู่และน่าลงทุนของเมืองเพื่อดึงดูดให้แรงงานที่มีคุณภาพและบริษัทนานาชาติ
ต่างๆ มาตั้งบริษัทและถ่ินฐาน 

การตั้งเป้าหมายท่ีชัดเจนและมีการติดตามผลด าเนินการ 

แผนงาน Smart City Vienna ได้รับการแบ่งช่วงการด าเนินการออกเป็นในระยะสั้น (Action Plan for 2012-
2015 )  ร ะยะกลาง  (Roadmap for 2020 and Beyond) และระยะยาว  (Smart Energy Vision 2050)            
การแบ่งช่วงด าเนินการดังกล่าวท าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนและด าเนินการ มีการหารือระหว่าง
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดต้ังเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนยอมรับ เป้าหมายที่ได้รับการจัดตั้งมีข้อผูกมัดกับภาคส่วน      
ที่เกี่ยวข้อง (binding) ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) และมีความพยายามในการติดตามผลลัพธ์            
ที่เกิดข้ึน (monitoring) โดยบริษัทที่ปรึกษา TINA ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบและด าเนินการติดตาม         
ผลที่ได้รับจะถูกน ามาหารือในที่ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน าไปปรับเปลี่ยน
เป้าหมายในการด าเนินการต่อไป 

สิ่งที่น่าเรียนรู้จากโครงการ Smart City Vienna  

การด าเนินแผนงาน Smart City Vienna มีหลากหลายมิตทิี่น่าสนใจ ผู้จัดท ารายงานขอน าเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ
และน่าเรียนรูจ้ากแผนงานนี้ในเวลาที่จ ากัด 

1. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ การจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการ
พัฒนาแผนงานให้เป็นรูปธรรม – ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น องค์ประกอบส าคัญของแผนงาน Smart 
City Vienna คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีความหลากหลาย วิธีการจัดการ
และบริหารการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้จากกรุงเวียนนา 
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2. การด าเนินการตามกรอบนโยบายให้ประสบความส าเร็จ – ว่ากันว่าการเขียนนโยบายนั้นยากแล้ว             
การผลักดันให้มีการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นยากกว่า กรุงเวียนนาประสบความส าเร็จในการจัดท า          
กรอบนโยบาย (Framework Strategy) และการด าเนินการนโยบายดังกล่าว 

3. โครงการต่างๆ ในแผน Smart City ความส าเร็จที่เป็นรปูธรรมนั้นมีความหมายมากมายกว่าค าบรรยาย 
ทางผู้น าคณะอาจจะเลือกเยี่ยมชมโครงการภายใต้แผน Smart City เพื่อเรียนรูก้ารด าเนินการต่างๆ 
เช่น Citybike Wien – ระบบจักรยานสาธารณะ หรือ Citizens’ Solar Power Plants – โรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ผ่านการลงทุนโดยประชาชน 

ตารางผนวกที ่1 : ตัวอย่างโครงการภายใต้แผน Smart City Vienna 

Education & Research Marxbox: ห้องทดลองสีเขียวของออสเตรีย  
CLUE – เขตเมืองที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Neutral) 

Health & Social Services SeniorPad – การให้ข่าวสารต่อผู้สูงอายุผ่านแท็บแลท 

Building Activity & Living 

 

Boutiquehotel Stadthalle: โรงแรมที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์, 
Car-free Living – การใช้ชีวิตโดยปราศจากรถ 
Bike City – การวางผังเมืองโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะหลัก 
Urban Mining – การน าสารเคมีจากขยะกลับมาใช้อีกครั้ง 

Transportation & Urban Planning 

 

Urban Development Plan 2025 (STEP) – แผนพัฒนากรุงเวียนนา 
AnachB – การให้ข้อมูลการเดินทางผ่านสมาทโฟน  
Citybike Wien – ระบบจักรยานสาธารณะ 
e-mobility on demand – การน ายานพาหนะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้ามาใช้งาน 

Environment & Climate Protection CO2 neutrale Post – การให้บริการไปรษณีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Die MA 48 Mist App – การให้ข่าวสารเก่ียวกับการแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง 
EcoBuy Vienna – สนับสนุนธุรกิจสีเขียวผ่านการประมูลที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
Citizens’ Solar Power Plants – โรงไฟฟ้าแสดงอาทิตย์ผ่านการลงทุนโดยประชาชน 

Politics & Administration/ ICT Open Government Data – การเข้าถึงข้อมูลต่างๆของรัฐอย่างโปร่งใส 

  

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bildung-forschung/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bildung-forschung/marxbox-erstes-grunes-laborgebaude-osterreichs/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bildung-forschung/clue-climate-neutral-urban-districts-in-europe/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/gesundheit-soziales/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/gesundheit-soziales/seniorpad/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bauen-wohnen/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bauen-wohnen/boutiquehotel-stadthalle/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bauen-wohnen/autofreies-wohnen-in-der-stadt/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bauen-wohnen/bike-city/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bauen-wohnen/urban-mining/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/verkehr-stadtentwicklung/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/verkehr-stadtentwicklung/step-2025/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/verkehr-stadtentwicklung/anachb-smart-von-a-nach-b/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/verkehr-stadtentwicklung/citybike-wien/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/verkehr-stadtentwicklung/e-mobility-on-demand/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/co2-neutrale-post/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/ma-48-mist-app/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/okobusinessplan/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/burgerinnen-solarkraftwerk/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/politik-verwaltung-ikt/
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/politik-verwaltung-ikt/ikt-open-government-data/
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Güssing  
เมืองกู๊สช่ิง (Güssing) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองในช่ือเดียวกัน มีประชากรประมาณ 27,000 คน หาก

ย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1988 เขตดังกล่าวเป็นเขตที่มีความยากจนที่สุดในออสเตรีย (ตามข้อมูลสถิติ) เพราะตั้งอยู่

ในพื้นที่ชายแดนระหว่างออสเตรียและฮังการีซึ่งแต่เดิมอยู่ในความปกครองของรัสเซีย (ม่านเหล็ก) จึงไม่มี

สิ่งก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมและการค้า อีกทั้งมีความขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างด้านคมนาคม 

(ระบบรางและถนน) เป็นผลให้เขตดังกล่าวขาดแคลนการจ้างงาน มีการย้ายถ่ินของประชากรไปสู่เขตอื่นที่สูง 

ส่วนประชากรที่ยังพ านักอยู่กว่าร้อยละ 70 ต้องเดินทางไปท างานในเขตอื่นๆ นอกจากนี้เขตกู๊สซิ่งยังมีภาระ             

ด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงเพราะต้องน าเข้าพลังงาน แม้ว่าจะมีทรัพยากรด้านป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ก็ตาม 

ในปีค.ศ. 1990 ได้มีการประชุมผู้น าของเมืองและมีการวางทิศทางการพัฒนาเมือง โดยมุ่งละทิ้งการใช้น้ ามัน     

อย่างสิ้นเชิง โดยในล าดับแรกจะมุ่งจัดหาพลังงานทดแทนในด้านความร้อน เช้ือเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ และ

พลังงานไฟฟ้าให้เมืองกู๊สช่ิงและต่อมาให้เขตปกครองในช่ือเดียวกัน  

ข้ันแรกในการด าเนินการได้แก่การด าเนินการตั้งเป้าหมายการประหยัดพลังงานของเมือง เป้าหมายดังกล่าว          

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 ข้ันที่สองได้มีการด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าและพลังงาน            

น าร่องในเมืองและในเขตปกครอง เช่น โรงงานไบโอดีเซลจากเมล็ดต้นเรฟซีด (คาโนล่า หรือ ผักกาดก้านขาว) 

โรงพลังงานไบโอแมสจ านวน 2 โรงเพื่อให้ความร้อน (ครอบคลุมบางเขตของเมือง) และระบบให้ความร้อนจาก

พลังงานไม้ (ครอบคลุมเมืองกู๊สซิ่งทั้งเมือง) จนในปีค.ศ. 2001 โรงงานไบโอแมสของกู๊สช่ิงได้เปิดท าการ ส่งผลให้

เขตปกครองสามารถผลิตพลังงานเพื่อตนเองได้ในที่สุด โรงงานดังกล่าวใช้เทคโนโลยี biomas-steam-

gasification พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเวียนนาเทคโนโลยี ปัจจุบันกู๊สซิ่งสามารถผลิตพลังงานทดแทน (ความร้อน 

เช้ือเพลิง และ ไฟฟ้า) ได้มากกว่าความต้องการของเมืองในแต่ละปี รายได้จากการขายพลังงานที่เหลือมีมูลค่า

กว่า 13 ล้านยูโรในแต่ละปี (ตัวเลขของปีค.ศ. 2005) 

การด าเนินการแผนนวัตกรรมพลังงานได้ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตกู๊สซิ่ง ซึ่งแต่เดิมเป็นเขตเสื่อมถอย 

(dying region) ภายในเวลา 15 ปีมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้สูงข้ึน กู๊สซิ่งได้รับรางวัล 

“Envinronmentally most friendly town” และ “most innovative municipality” ในออสเตรีย สร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้เมือง ดึงดูดธุรกิจและกิจการต่างๆมากกว่า 50 บริษัทมาสู่เมืองและเพิ่มการจ้างงานให้สูงข้ึนกว่า 

1,000 ต าแหน่งโดยเฉพาะในภาคพลังงาน เมืองกู๊สซิ่งกลายเป็นเมืองส าคัญในด้านการผลิตพื้นปาเก้ การตากแห้งไม้

เนื้อแข็งและเทคโนโลยีด้าน 


