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กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ  

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม Mayor’s Roundtable และการประชุม Chicago Forum on Global Cities  

2. สถานที ่
นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา      

3. วันที่ 
วันที ่6-8 มิถุนายน 2561    

4. สรุปเนื้อหา 
  1. การประชุม Mayor’s Roundtable เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ Conference 
Room’s Chicago Council on Global Affairs, One Prudential Plaza เป็นการประชุมโต๊ะกลม
ระหว่างผู้น าและผู้แทนเมือง โดยมี Mr. Rahm Emanuel นายกเทศมนตรีนครชิคาโก เป็นประธานในการ
ประชุมร่วมกับ Mr. Ivo Daalder ประธาน Chicago Council on Global Affairs มุ่งเน้นการค้นหา
แนวทางด าเนินงานของเมืองเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม รอบด้าน และครอบคลุม (Inclusive 
growth) โดยผู้แทนเมืองได้ร่วมแสดงทัศนะและข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้  
 1.1 นายกเทศมนตรีนครชิคาโกแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นครชิคาโกมีนโยบายที่สนับสนุน
การเติบโตอย่างทั่วถึงที่ส าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา โดยจะมีการให้เงินทุนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตลอดหลักสูตรแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนโดดเด่น ด้านการสร้างงาน มีการก่อตั้งกองทุน 
Neighborhood Opportunity Fund เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของชุมชนเมืองให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะในย่านที่มีการลงทุนจากภาคเอกชนน้อย โดยการส่งเสริมให้บริษัทโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเข้า
มาลงทุนมากข้ึน และด้านการขนส่ง โดยมีโครงการขยายระบบขนส่งขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสัญจรโดยรอบนครชิคาโกแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย  
 1.2 ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนนโยบายการเติบโตอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในหลายด้าน อาทิ ด้าน
การศึกษา มีการส่งเสริมการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) จากสถานที่จริงให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับรัฐบาล นอกจากนี้ 
กรุงเทพมหานครมีการอ านวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและผู้อพยพในกรุงเทพมหานครโดยมีการ
สอนภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ส าหรับให้บริการแก่
แรงงานที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร อีกท้ังยังมีนโยบายเรียนฟรีระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่
แรงงานต่างด้าวและผู้อพยพในพื้นที่  
 1.3 รักษาการนายกเทศมนตรีกรุงอัมสเตอร์ดัม และนายกเทศมนตรีเมืองฮัมบูร์กแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า มีนโยบายให้การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและการสอนภาษาดัตช์/ภาษาดอยช์ ให้กับผู้
อพยพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  



 1.4 นายกเทศมนตรีเมืองบริสตอล และสมาชิกสภาเมืองเบอร์มิงแฮม สนับสนุนความเห็น
ว่า ในปัจจุบันแรงงานจากผู้อพยพนับว่ามีความส าคัญและเป็นโอกาสส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมืองในภูมิภาคยุโรปเนื่องจากเป็นแรงงานคนหนุ่มสาว  
 1.5 รองนายกเทศมนตรีกรุงบูดาเปสต์สนับสนุนความเห็นว่า ควรให้การศึกษาทางด้าน
ภาษาและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก่ผู้อพยพเพ่ือที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
 1.6 นายกเทศมนตรีเมืองซูริกแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมืองซูริกมีนโยบายส่งเสริมด้านที่
อยู่อาศัย (Housing) โดยการสร้างบ้านหรืออาคารห้องชุดในราคาที่ผู้อพยพจะสามารถมีก าลังซื้อได้   
 1.7 นายกเทศมนตรีกรุงวอร์ซอ นายกเทศมนตรีเมืองติฮัวนา และนายกเทศมนตรีเมืองโอ
ซากา สนับสนุนความเห็นว่า การจัดการที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพควรได้รับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือด้านการเงินบางส่วนจากรัฐบาลกลาง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุการ
เกิดปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ ตามมา 
  2. การประชุม Chicago Forum on Global Cities ระหวา่งวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เป็น
การประชุมนานาชาติซ่ึงเป็นการอภิปรายถึงบทบาทของเมืองทั่วโลกและวิธีการแก้ปัญหาความท้าทาย 
ระดับโลก โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมกับเมืองของตนเอง ซึ่งการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Chicago Council on 
Global Affairs และ Financial Times สรุปได้ดังนี้  
 2.1 การประชุม Chicago Forum on Global Cities วันที ่7 มิถุนายน 2561 ณ Revel 
Fulton Market มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการปกครองมหานคร (Metropolitan 
governance) ควรมีการรวบรวมข้อมูลในเขตเมืองใหญ่ เช่น จ านวนประชากร ความหนาแน่นของพื้นที่/
ประชากร เพื่อใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่หลากหลายในการให้บริการประชาชน เช่น รูปแบบการขนส่งในเมือง 
การวางผังเมือง เป็นต้น อีกท้ังต้องมีการบูรณาการประเด็นต่าง ๆ อาทิ ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการของประชาชน การขนส่ง ความปลอดภัย เป็นต้น เพ่ือที่แต่ละ
เมืองจะได้น าไปประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมและเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เมืองยังคงเผชิญ
กับความท้าทายจากการบริหารจัดการเมืองในงานที่ต้องด าเนินร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งระดับรัฐบาลกลาง
และภาคประชาชน  
  นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เมืองจะต้องให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการ เช่น การบริหารทรัพย์สินสาธารณะ (Public wealth) ซึ่งจะเป็นหนทางในการฟ้ืนฟูความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินในเมืองผ่านการบริหารทรัพย์สินที่ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ การ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (Economic powerhouses) เพ่ือท าให้เมืองกลายเป็นเมืองชั้นน าทางเศรษฐกิจ
โลก การลงทุนเพื่อนวัตกรรมสีเขียวในอนาคต (Green financing) เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองสีเขียว 
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานใน
อาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับแรงงานในอนาคต 
 2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Security in the Age of Cities วันที่ 7 มิถุนายน 
2561 ณ Aon Center เป็นการอภิปรายเชิงโต้ตอบถึงสถานการณ์ของเมืองต่อปัญหาด้านความปลอดภัย 
เช่น การเป็นเป้าหมายของการก่อการร้าย ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความรุนแรง
ข้ามชาติ ความไม่สงบภายในและระหว่างเชื้อชาติ อาชญากรรมที่มีการวางแผน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อีก
ทั้งการกระท าโดยล าพัง (Lone wolf) ได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากและอัตราการฆาตกรรมที่เกิดข้ึนในเมือง 
โดยในการประชุมนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นน าด้านความปลอดภัยร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล



และประสบการณ์ ได้แก่ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Safer Cities 
Programme (UN-Habitat) Counter Terrorism Executive Directorate (United Nations) Mayor 
of Tijuana (Mexico) University of Chicago (USA) และ Swedish Defense University (Sweden)   
  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อแนวทางการก่อการ
ร้าย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตในการสรรหาบุคคลเพื่อกระท าการก่อการ
ร้ายซึ่งปัจจุบันมักจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้อพยพที่เกิดในต่างประเทศ ดังนั้น ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า เมืองจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับความเสี่ยงจากภัยคุกคาม และเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือที่จะควบคุมปัญหาจากอาชญากรรมและความรุนแรงในชุมชนได้โดยการด าเนินการรูปแบบต่าง 
ๆ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายระดับท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนและภาครัฐ การสร้าง
ฐานข้อมูลประชากรและชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความปลอดภัยภายในชุมชน 
รวมถึงการเป็นผู้สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการต่อต้านความรุนแรงและภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น 
เป็นต้น 
 2.3 การประชุม Chicago Forum on Global Cities วันที ่8 มิถุนายน 2561 ณ Revel 
Fulton Market มุ่งเน้นการสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เช่น การออกแบบ
เมืองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของเด็ก การสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart cities) ซึ่งจะเป็นการ
เตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart nation ด้วยการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เทคโนโลยี พลังงาน และ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เมืองยังจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการก าจัดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนและลดปริมาณขยะ พัฒนาระบบการสัญจรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนเมือง พัฒนา
คุณภาพน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ก าหนดนโยบายการใช้พลังงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด เตรียมพร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งเมืองที่ทันสมัยควรมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันอันจะเป็น
โอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้การด าเนินงานที่เป็นเลิศซึ่ง
กันและกันในระดับสากล 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเสริมสร้าง
บทบาทการบริหารราชการเมืองให้เป็นที่ยอมรับแก่นานาประเทศ ซึ่งการประชุม Mayor’s Roundtable 
และการประชุม Chicago Forum on Global Cities เป็นเวทีส าคัญที่ผู้น าและผู้แทนเมืองจะได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาเมืองอย่าง
รอบด้านและครอบคลุม อีกท้ังเป็นโอกาสที่กรุงเทพมหานครจะแสวงหาเครือข่ายระหว่างเมืองส าคัญระดับ
โลกเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเมืองได้ในอนาคต ทั้งนี้ การประชุม 
Chicago Forum on Global Cities 2019 จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562     

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  

  



การประชุม Mayor’s Roundtable และการประชุม Chicago Forum on Global Cities  
ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561  

ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
 

 
ผู้แทนเมืองเข้าร่วมการประชุม Mayor’s Roundtable 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Chicago Council on Global Affairs 
 

    
 
    

   
   Mr. Rahm Emanuel          Mr. Ivo Daalder 
    Mayor of Chicago   President, Chicago Council on Global Affairs 



 

    
 
 

    
 
 

  
 

บรรยากาศภายในการประชุม Chicago Forum on Global Cities 
ระหว่างวันท่ี 7-8 มิถุนายน 2561 ณ Revel Fulton Market 

 


