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1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม The 1st Conference of the International Network of Michelin Cities  

2. สถานที ่
เมืองแกลร์มง-แฟร็อง สาธารณรัฐฝรั่งเศส       

3. วันที่ 
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560    

4. สรุปเนื้อหา 
  1. การประชุม The 1st Conference of the International Network of Michelin Cities 
มีผู้แทนเมืองจ านวน 42 เมืองจากกว่า 20 ประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ-
มหานคร (นายทวีศักดิ ์เลิศประพันธ์) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและเป็นผู้ร่วมอภิปรายในช่วง Dialogue 
between Experts and Mayors ร่วมกับ Mr. Olivier Bianchi นายกเทศมนตรีเมืองแกลร์มง-แฟร็อง 
พร้อมด้วยผู้แทนเมือง ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการพัฒนาเมือง ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบริหาร
และพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ โดยนายทวีศักดิ์ฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 
(Sustainable development city) โดยเฉพาะนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาระบบ
การจราจรอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะในระบบเดินทางหลัก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชากรที่หลากหลายกว่า 10 ล้านคนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการ
พัฒนาระบบราง (Mass transit) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง (Feeder) ที่มีการยก
เครื่องระบบล้อยาง การพัฒนาระบบรถแท็กซี่ ระบบการเชื่อมต่อทางเรือ ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) 
รวมทั้งการใช้ระบบ Demand management เช่น การควบคุมปริมาณรถยนต์ ส่วนบุคคล การก าหนด
ระบบโซนนิ่ง เป็นต้น เพื่อให้เกิดระบบการสัญจรที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานครต่อไป นอกจากนี้ ผู้แทนเมือง
ที่เข้าร่วมประชุมฯ ได้น าเสนอประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้พลังงาน 
การใช้ทางเลือกในการเดินทางโดยการเดินเท้าหรือใช้จักรยานแทนรถยนต์ การใช้พลังงานสะอาด เช่น 
พลังงานลม รวมถึงการวางผังเมืองที่ดี รักษาที่ดินที่เป็นเกษตรกรรมเพ่ือรองรับจ านวนประชากรที่มากข้ึน 
และการใช้เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  
  2. ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีการเชิญนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมให้ความเห็น
ต่อข้อมูลการน าเสนอของแต่ละเมือง โดยการวิเคราะห์ของนักวิชาการมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่  
 2.1 การด าเนินกิจกรรมหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเน้นความร่วมมือ 
ในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงบวก (Positive) ซึ่งจะได้รับความร่วมมือมากกว่า  
 2.1 การพัฒนาเมืองควรค านึงถึงวาระการพัฒนาใหม่ (New Urban Agenda) ของ
องค์การสหประชาชาติที่นานาชาติได้ประชุมร่วมกันที่ประเทศเอกวาดอร์ เพ่ือเป็นแผนแม่บทแล้วประยุกต์ 
ใช้กบัเมืองให้มีความเหมาะสมและเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  



 2.3 กระบวนการในการพัฒนาต้องเป็นกระบวนการแบบสองทาง (Two-way Process) 
โดยสร้างเสริมให้คนเข้ามามีส่วนร่วม และควรใช้กระบวนการทางสังคมผสมผสานในการวางแผน การรับฟัง
และน าเสนอความคิด การสร้างแรงบันดาลใจ 
  3. การศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการรถสาธารณะ ณ Tramway Maintenance Center, 
Champratel ซึ่งให้บริการในภูมิภาค Clermont Auvergne Métropole ที่ประกอบด้วย 23 เมือง 
รวมถึงเมืองแกลร์มง-แฟร็อง เป็นกระบวนการด าเนินงานระยะยาวเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจ านวนประมาณ 
32 ล้านคนต่อปี ใช้งบประมาณลงทุนจ านวน 130 ล้านยูโร (ประมาณ 5,200 ล้านบาท)  
 3.1 ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ (Operation Center) ท าหน้าที่ควบคุมเส้นทางเดินรถของ
รถราง (Tram) และรถประจ าทาง (Bus) โดยการใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Traffic System: 
ITS) ส าหรับควบคุมตารางการเดินรถและจัดการจราจรแบบตามเวลาจริง (Real time) โดยผู้ใช้บริการ
สามารถติดตามได้จากช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ (Smartphone) 
จอติดตั้งประจ าสถานี เป็นต้น ซ่ึงการบริหารจัดการรถรางและรถประจ าทางของเมืองแกลร์มง-แฟร็อง มี
การด าเนินงาน โดยบริษัทในความรับผิดชอบของเมืองร้อยละ 90 และด าเนินการโดยบริษัทเอกชนร้อยละ 
10 ใช้งบด าเนินการประจ าปีเป็นเงินประมาณ 65 ล้านยูโร (ประมาณ 2,600 ล้านบาท) ซ่ึงไดร้ับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลร้อยละ 20 และเป็นรายได้จากการจ าหน่ายบัตรโดยสารเป็นเงินประมาณ 50 ล้านยูโร 
(ประมาณ 2,000 ล้านบาท) โดยราคาบัตรโดยสารรถสาธารณะ (รวมภาษี) มีหลายประเภท อาทิ  
  (1) แบบรายชั่วโมง ราคาใบละ 1 ยูโร (ประมาณ 40 บาท)  
  (2) แบบรายเดือน (อัตราปกติ) ราคาใบละ 47.5 ยูโร (ประมาณ 1,900 บาท) 
  (3) แบบรายเดือน (อัตราส่วนลด) ราคาใบละ 40 ยูโร (ประมาณ 1,600 บาท)  
  (4) แบบรายเดือน (อัตราสวัสดิการสงเคราะห์) ราคาใบละ 9 ยูโร (ประมาณ 360 บาท) 
 3.2 รถราง Translohr (รถรางท่ีใช้ล้อยาง) ปัจจุบันใช้ในกรุงปารีสและเมืองแกลร์มง-
แฟร็อง เป็นรถรางที่มีความพิเศษในการใช้งานกับรูปแบบถนนในเมืองแกลร์มง-แฟร็อง มีรัศมีการหมุนแคบ
และสั้นมากซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส าหรับการเดินทางในใจกลางเมืองเก่าแก่ที่มีลักษณะโค้งมากและมีภูมิประเทศ 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยรถราง Translohr มีความยาว 3-6 ตู้ ตู้แรกมีราคา 2.8 ล้านยูโร (ประมาณ 
112 ล้านบาท) ตู้ต่อไปราคาตู้ละ 1 ล้านยูโร (ประมาณ 40 ล้านบาท) ใช้น้ ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง 
สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จ านวน 178-358 คนต่อเที่ยว  
 3.3 การด าเนินงานของ Auvermoov ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความสนับสนุนการท า
โครงการเกี่ยวกับการสัญจรในอนาคต (Mobility of tomorrow) ของเมืองแกลร์มง-แฟร็อง ก่อตั้งด้วย
งบประมาณ เป็นเงิน 90,000 ยูโร (ประมาณ 360,000 บาท) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนร่วมกันสร้าง
แนวคิดการท าโครงการที่เก่ียวกับการสัญจร (Mobility project) อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรวมตัว
กันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อท าให้เมืองแกลร์มง-แฟร็องเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการส าหรับการสัญจรใน
อนาคตโดยการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มธุรกิจ Startup ในการพัฒนาแนวคิด
ไปสู่การด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Urban transport timetable and M-ticket ผ่านโทรศัพท์ 
Smartphone โครงการช่วยเหลือผู้พิการให้ค้นหาการสัญจรที่เหมาะสมผ่านโปรแกรมอ านวยความสะดวก 
(Application) เป็นต้น  
  4. การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม Michelin RDI (Research, 
Development, Innovation) Campus ของมิชลิน (Michelin) ซ่ึงเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ 
ออกแบบ ผลิต และจัดจ าหน่ายยาง รวมทั้งบริการและองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสัญจร 



(Mobility) และยังได้ออกแบบวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงส าหรับอุตสาหกรรมการสัญจรในอนาคต 
(Mobility of tomorrow) โดยมิชลินมีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ปัจจุบันมีส านักงานอยู่ใน 
170 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานจ านวน 111,700 คน และมีโรงงานจ านวน 68 แห่งใน 17 ประเทศทั่วโลก 
ร่วมกันผลิตยางได้จ านวน 187 ล้านตัน ในปี ค.ศ. 2016 ทั้งนี้ มิชลินให้ความส าคัญเรื่องนวัตกรรม การ
ลงทุนในเครื่องมือและบุคลากร รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางในการท างานระหว่างวิชาชีพและความคิด
สร้างสรรค์ จึงได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม Michelin RDI Campus ขึ้นที่เมืองแกล์มง-แฟร็อง 
เพ่ือสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยศูนย์ฯ นี้ มีขนาด 70,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณลงทุนจ านวน 
270 ล้านยูโร (ประมาณ 10,800 ล้านบาท) ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 10 เดือน ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ของ RDI 
Campus ไดน้ าชมพิพิธภัณฑ์มิชลินทีไ่ด้รวบรวมประวัติการก่อตั้ง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ 
ของมิชลินตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) จนถึงปัจจุบัน  

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  การประชุมเครือข่ายของเมืองมิชลิน (Conference of the International Network of 
Michelin Cities) จะมีข้ึนทุก 2 ปี โดยมีเมืองแกลร์มง-แฟร็อง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
หลัก และจะแจ้งสถานที่จัดประชุมครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2562 ให้เมืองสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป  
  ในการนี้ ผู้บริหารมิชลินได้เรียนเชิญเมืองที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ให้เข้าร่วมการประชุม 
Movin’ On 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนาดา ซ่ึงเป็นการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสัญจรอย่างยั่งยืน (Sustainable mobility) ทีจ่ัด
โดยมิชลิน มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันขจัดอุปสรรคของการสัญจรที่ยังคงมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ สุขภาพและ
ความปลอดภัย (Health & safety) ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ความแออัด (Congestion) การ
สัญจรอย่างครอบคลุม (Inclusive mobility) และแหล่งเงินทุน (Financing) โดยการประชุมฯ มีหัวข้อ
หลักคือ Bringing global, smart, sustainable and multimodal mobility to life  

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
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ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Olivier Bianchi, Mayor of Clermont-Ferrand 

และ Mr. Jérôme Auslender, Deputy Mayor of Clermont-Ferrand 
 
 

   
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ให้สัมภาษณ์และแสดงความคดิเห็นด้านการสญัจรอย่างยั่งยืน  
 
 

   
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการรถสาธารณะ ณ Tramway Maintenance Center, Champratel 
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