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พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซบียา ประเทศสเปน จัดขึ้นโดยสภาเมืองเซบียา (Seville City Council) มี
วัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเมือง ผู้แทนองค์กรในระดับท้องถิ่น ผู้น าภาคเอกชน นักวิชาการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ หารือร่วมกันถึงแนวทางการรับมือกับปัญหาความท้าทายของเมืองในระดับสากลพร้อม
ทั้งร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และการด าเนินโครงการที่เป็นเลิศที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน ามาซึ่งการเป็นเมืองส าหรับทุกคน (inclusive city) การประชุมคร้ังน้ี     
มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวนประมาณ 150 คน จากกว่า 70 เมืองจาก 4 ทวีปทั่วโลก ประกอบด้วยผู้แทน
เมืองจากเมืองชั้นน าต่าง ๆ อาทิ กรุงปักกิ่ง (จีน) กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) กรุงปารีส (ฝร่ังเศส) กรุงลีมา 
(เปรู) เมืองเนเปิล (อิตาลี) เมืองคราคาว (โปแลนด์) เมืองรอสตอฟ (รัสเซีย) และเมืองโคลัมบัส (อเมริกา) 
นอกจากน้ียังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาและผู้บริหารบริษัทเอกชนเข้าร่วม   
การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ด้วย อาทิ นายโธมัส ครีส รองประธานชุมชนสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยซิงกูลาริตี 
(Vice President Community at Singularity University) นายฮวน ฟรานซิสโก โมลแทนบัน 
เอกอัครราชทูตส าหรับภารกิจพิเศษว่าด้วยวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 (Ambassador on a Special 
Mission for Agenda 2030) และนายแซมี แนร์ นักคิด นักรัฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
นานาชาติ เป็นต้น 

2. กิจกรรมการประชุมและเน้ือหาโดยสรุป มีดังน้ี 
2.1 การปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ได้แก่  

- คาร์เมน คาสเทรโน ผู้แทนเมืองเซบียาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ และความสัมพันธ์องค์กร 
(The Municipal Delegate of Economy, Trade, and Institutional Relations of Seville City 
Council) กล่าวในประเด็นบทบาทของเมืองในฐานะองค์กรขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเน้นย้ าความส าคัญของการร่วมมือกันทุกภาคส่วน และทุกระดับ (horizontal and vertical cross 
sectors cooperation) อันจะท าให้การพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายดังกล่าวมีความก้าวหน้าและสามารถเห็นผล
ของการพัฒนาได้จริงและมีความยั่งยืน 



- โธมัส ครีส รองประธานชุมชนสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยซิงกูลาริตี บรรยายเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอันเป็นผลมาจากการพัฒนาในภาคเทคโนโลยี 
(exponential growth through exponential technology) โดยที่ในยุคสมัยที่ผ่านมาเราได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีแบบภูมิภาคและเป็นแนวเส้นตรง (Local and 
Linear) แต่ในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาการพัฒนาจะเปลี่ยนเป็นแบบสากลและก้าวกระโดด (Global and 
exponential) เห็นได้จากการพัฒนาจากยุคที่เชื่อมต่อการขนส่งด้วยรางรถไฟ สู่การค้นพบดีเอ็นเอ จนกระทั่ง
มาถึงยุคอินเตอร์เน็ต ระยะห่างจากการค้นพบและการพัฒนาทางเทคโนโลยี (breakthrough) มีระยะแคบลง
และการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากสภาพดังกล่าว เมืองและผู้บริหารเมืองจะต้องมีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและต้องตระหนักถึงบทบาทส าคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ 1) ผู้ที่สามารถประเมินและ
คาดการสถานการณ์ในอนาคตและสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ ได้ (Futurists) 2) ผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 
วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาความท้าทายและมีวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา (Innovators) 3) ผู้ที่มีจริยธรรม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความกล้าที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมแม้ว่าจะเป็นการท้าทายต่อกรอบแนวคิด
และแนวทางปฏิบัติแบบเดิม ๆ (Technologists) และ 4) ผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจและจริงใจต่อการเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ (Humanitarians) 

- คริสตินา กัลแลค อดีตเลขาธิการด้านการสื่อสารและข้อมูลสาธารณะแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (Undersecretary General of the United Nations for Communications and Public 
Information) กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่
ประชาคมโลกได้เห็นพ้องร่วมกัน ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) วาระการพัฒนาเมืองใหม่ 
(New Urban Agenda) และความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปารีส (Paris Climate 
Agreement) ปัจจุบันประชากรโลกที่มีอายุระหว่าง 10-24 ปี มีจ านวนมากถึง 1.8 ล้านล้านคน ซึ่งเกือบ    
ร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในประเทศก าลังพัฒนาและจ านวนมากต้องตกอยู่ในสภาวะการกีดกันและแบ่งแยก 
(exclusion and discrimination) สภาวะการว่างงาน เช่น ในประเทศสเปนเองจ านวนผู้ว่างงานในกลุ่ม
เยาวชนมีสูงกว่าคนวัยผู้ใหญ่ถึงสามเท่า เยาวชนเหล่าน้ีจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอนาคต (change agent) 
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ประเทศ และโลกต่อไป ดังน้ันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้น าด้านนโยบายต่าง ๆ 
จะต้องด าเนินการให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความจ าเป็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รู้ถึงความส าคัญของ
บทบาทและหน้าที่ที่มีต่อสังคม และเป็นผู้ตรวจสอบและขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมได้ 

- หลี จ้ีเซียง รองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง บรรยายถึงนโยบายการพัฒนาเมืองของกรุงปักกิ่งที่
ยึดมั่นต่อแนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่
ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน คร้ังที่ 19 ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดย
กรุงปักกิ่งมุ่งที่จะพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดผ่านการออกนโยบายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การลดการใช้พลังงาน
ที่มี carbon footprint สูง ควบคู่กับการพัฒนาพลังงานทางเลือก การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการรณรงค์ให้ทุก
ภาคส่วน คือ ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กรบริหารเมือง การคมนาคมขนส่ง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 
แก้ไขสิ่งแวดล้อม และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในกรอบแนวคิดสีเขียว (green concept) โดยแบ่งปันนวัตกรรม 
ความร่วมมือ และการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในการด าเนินการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปักกิ่งที่
ผ่านมาสามารถบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (sustainable environmental targets) 
ได้ถึงร้อยละ 90.2  



- แซมี แนร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถิ่นฐานนานาชาติ บรรยายเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน
ของประชากรโลก มีสาระส าคัญว่าการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัฒน์ในระยะที่ผ่านมาได้น ามาซึ่งการ
เคลื่อนย้ายของประชากร เงินทุน และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งแสวงหาถิ่นฐานที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตและท า
ธุรกิจ องค์การสหประชาชาติ และองค์การ OECD ได้มีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต คือ 
ประชากรโลกที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 7.3 พันล้านคน จะเพิ่มเป็น 8.5 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2573 และเพิ่ม
เป็น 9.5 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2593 และในปี พ.ศ. 2643 คาดว่าประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 4 พันล้านคน 
ซึ่งมากกว่าคร่ึงจะเป็นประชากรที่อาศัยในทวีปแอฟริกา ทั้งน้ียังไม่มีการคาดเดาความท้าทายและแนวทางการ
รับมือกับปัญหาที่จะมากับการเปลี่ยนแปลงของประชากรดังกล่าวได้  ส าหรับทวีปยุโรปในปี พ.ศ. 2558 เป็นปี
แรกนับจากการรวมกลุ่มความร่วมมือประเทศต่าง ๆ เมื่อคร้ังลงนามสนธิสัญญาประชาคมถ่านหินและ
เหล็กกล้า พ.ศ. 2493 ที่อัตราการเกิดใหม่มีจ านวนน้อยกว่าอัตราการตายซึ่งส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากน้ี สถานการณ์การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนมากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ความแห้งแล้งหรือ
หนาวเย็นอย่างรุนแรง การขยายตัวของพื้นที่ทะเลทราย สภาวะเหล่าน้ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
และน าไปสู่การโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันจ านวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่น
ฐานทั่วโลกมีมากถึงประมาณ 250 คน ทั้งน้ีรวมถึงผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งภายในและระหว่างประเทศ การ
โยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนจ านวนมากอย่างเช่นที่ทวีปยุโรปประสบในปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านอัตลักษณ์และการเหยียดเชื้อชาติ เมืองในฐานะที่เป็นที่รองรับและ
เป้าหมายปลายทางของผู้อพยพย้ายถิ่นจะต้องมีการเตรียมตัว คาดการณ์สภาพปัญหาและความท้าทายที่
เกิดขึ้น สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกน้ีเพื่อ
น ามาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพของโลกอย่างถ้วนหน้าด้วยกัน 

- เนตรนภา คงศรี อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงแมดริด ร่วมบรรยายใน
การประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนตามกรอบการพัฒนา ค.ศ. 2030 (Local 
Policies for Sustainability within the Agenda 2030 Framework) โดยน าเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งมีรากฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ซึ่ง
พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยชี้ถึงแนวทางการด ารงชีวิตของประชาชน 
ภาคธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงการด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอดี 
มีเหตุผล รู้เท่าทันต่อสภาวะและสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อปรับตัวให้อยู่ได้โดยความพอประมาณและมีความ
เหมาะสมและพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งแนวปรัชญาน้ีสามารถเอื้อและน ามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ทั้งในระดับ
ประชาชน เมืองและประเทศได้อย่างเป็นสากล 

2. ที่ประชุมได้มีการมอบรางวัล Golden Experiences Awards แก่เมืองและหน่วยงานที่มีผลงานโดด
เด่นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1 ด้านนวัตกรรม (Innovation)  
- ผู้รับรางวัลประเภทเมือง ได้แก่ เมืองคาตาเนีย (อิตาลี) ส าหรับการด าเนินการด้าน e- 
  Government ที่น าเทคโนโลยีสารสรเทศมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

         - ผู้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยซิงกูลาริตี  
2.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability)  
      - ผู้รับรางวัลประเภทเมือง ได้แก่ เมืองเฟซ (โมร็อคโค) ที่มีนโยบายที่แสดงถึง    ความมุ่งมั่นต่อ

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและมีการด าเนินการที่เห็นผลชัดเจน 



   - ผู้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน ได้แก่ UN Habitat 
 2.3 ด้านความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion)  

- ผู้รับรางวัลประเภทเมือง ได้แก่ เมืองคอร์โดบา (อาร์เจนตินา) ที่มีนโยบายส่งเสริมการ
สร้างเมืองที่มีความครอบคลุมทางสังคมผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ 
สวนสาธารณะเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม (Cultural and Educational Park) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคมและการปรับสภาพแวดล้อมชุมชน
ทางสังคมและเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน 

  - ผู้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สภากาชาดสเปน 
2.4 ด้านความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ (International Tourism Cooperation)  

  - ผู้รับรางวัลประเภทเมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง (จีน) ที่มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับเมืองนานาชาติโดยการริเริ่มก่อต้ัง    
World Tourism Cities Federation (WTCF) และเป็นเจ้าภาพจัดประชุม WTCF ในปี 
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการประชุมที่มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างเมือง  

  - ผู้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน ได้แก่ European Tourism Association (ETOA) 
 3. นายกเทศมนตรีเมืองเซบียาได้จัดให้คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (นางสาวเนตรนภา คงศรี อัครราชทูต) เข้าชมหน่วยงานของเมืองเซบียาดังน้ี 

3.1 ศูนย์การจัดการจราจรและศูนย์ประสานงานของต ารวจเมืองเซบียา  
   ศูนย์การจัดการจราจรเมืองเซบียาเป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมดูแลการจราจรบนท้องถนน
ของเมืองผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ GPS และ CCTVs เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามประเมิน
สถานการณ์ สภาพการจราจร จ านวนรถบนท้องถนน เช่น บริเวณถนนที่มีการจราจรหนาแน่นในช่วงต่าง ๆ 
หรือบริเวณสถานที่ส าคัญ โดยบนท้องถนนของเมืองเซบียาจะมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านการจราจรประมาณ 
500 จุด เพื่อส่งข้อมูล เช่น จ านวนรถ ความเร็วเฉลี่ยของรถบนถนนแต่ละสาย และระยะเวลาในการรอ
สัญญาณไฟจราจรโดยเฉลี่ยตามจุดส าคัญของเมือง ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมายังศูนย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอย
ก ากับดูแล และอ านวยความสะดวก ความเหมาะสมของการให้สัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน      
เป็นต้น ทั้งน้ี หากมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์จะประสานต่อไปยัง
ศูนย์ประสานงานของต ารวจเมืองเซบียาเพื่อด าเนินการตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเตรียมรถพยาบาล หรือการกู้ภัยอื่น ๆ ต่อไป โดยศูนย์การจัดการจราจรและศูนย์
ประสานงานของต ารวจเมืองเซบียาน้ีต้ังอยู่ในอาคารเดียวกันสามารถประสานงานระหว่างกันได้อย่าง
สะดวก 

 3.2 หน่วยงานด้านการจัดการขนส่งสาธารณะเมืองเซบียา (TUSSAM) 
   เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของเมืองเซบียาที่ให้การบริการรถสาธารณะภายในเมือง 
ประกอบไปด้วยรถบัสสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จ านวน 410 คัน และร้อยละ 45 ของจ านวนรถบัสทั้งหมด
ใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเติมก๊าซแต่ละคร้ังจะสามารถวิ่งได้นานถึง 15-16 
ชั่วโมง และลานจอดรถบัสซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 0.11 ตารางกิโลเมตร (110,000 ตารางเมตร) มีการติดต้ัง
แผง solar cell เพื่อผลิตพลังงานที่ใช้ขายให้บริษัทไฟฟ้าและใช้ในการชาร์จแบตเตอรีระบบท าความเย็น
บนรถบัส ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีโดยเฉพาะในหน้าร้อน ระบบการจัดการบัตรโดยสารรถ
สาธารณะเป็นระบบอัตโนมัติ ผู้โดยสารสามารถเลือกในการซื้อบัตรโดยสารได้หลากหลายแบบ อาทิ บัตร



โดยสารเที่ยวเดียว บัตรโดยสารประจ าเดือน และอื่น ๆ โดยมีจุดการซื้อบัตรโดยสารทั่วเมืองเซบียาทั้งสิ้น 
800 จุด ซึ่งรวมถึงบนรถบัสแต่ละคันด้วย  นอกจากน้ี ยังมีการให้บริการข้อมูลการขนส่งสาธารณะผ่าน 
application เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทราบข้อมูล เช่น แผนที่ เส้นทางการเดินรถ 
เวลาที่รถจะมาถึง และเวลาที่จะไปถึงปลายทาง จ านวนค่าโดยสาร และสามารถต้ังสัญญาณเตือนเวลาที่รถ
จะมาถึงได้ และศูนย์ควบคุมการให้บริการรถบัส โดยมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการบนรถบัสทุก
คัน ทุกวันเพื่อติดตาม ก ากับ และปรับปรุงการบริการให้เหมาะสม เช่น จ านวนผู้โดยสาร จ านวนค่าโดยสาร 
ความเร็วเฉลี่ย ความถี่  เป็นต้น เมืองเซบียายังมีระบบขนส่งรถราง (tram) หน่ึงสายที่ให้บริการภายในเมือง
โดยผ่านสถานที่ส าคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองด้วย  
   

 
5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 

 รายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ       

6. ผู้รายงาน 
นางสาวพรรณราย จริงจิตร 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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