
สรุปเน้ือหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ         
 

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม The 12th Metropolis World Congress  
หัวข้อหลักการประชุม คือ ความท้าทายของโลกและแนวทางปฏิบัติของเมืองใหญ่ (Global Challenges : 
Major Cities in Action) 
 

2. สถานท่ี 
เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา  
     

3. วันท่ี 
19-21 มิถุนายน 2560 

4. สรุปเนื้อหา 
การประชุม The 12th Metropolis World Congress จัดขึ้นโดยองค์การ Metropolis ร่วมกับ

เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 มีหัวข้อการประชุมหลัก คือ 
ความท้าทายของโลกและแนวทางปฏิบัติของเมืองใหญ่ (Global Challenges: Major Cities in Action) 
โดยเป็นการประชุมระหว่างผู้น าเมือง ผู้บริหารเมือง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนองค์การภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง รวมถึงส ารวจปัญหาความท้าทายของเมือง
ใหญ่ต่าง ๆ จากทั่วโลกที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะความท้าทายที่
เกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง โดยเน้นถึงความส าคัญของการด าเนินการตามบริบทของเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs -Sustainable Development Goals และวาระการพัฒนาเมืองใหม่ NUA - 
New Urban Agenda การประชุม  คร้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน ประกอบด้วยผู้แทนเมืองจาก 
302 เมืองทั่วโลก ในจ านวนน้ีมีผู้น าเมืองรวม 127 คน มีบุคคลส าคัญและผู้น าเมืองใหญ่ระดับโลกเข้าร่วม
การอภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์จ านวน 225 คน อาทิ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศแคนาดา 
นายกเทศมนตรีเมืองมอนทรีออล นายกเทศมนตรีกรุงแมดริด นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลิน นายกเทศมนตรี
กรุงปารีส นายกเทศมนตรีนครชิคาโก นายกเทศมนตรีเมืองสุราบายา ผู้บริหารองค์การ Metropolis พร้อม
ด้วยผู้บริหารบริษัทเอกชนและองค์การ NGOs ต่าง ๆ อีกจ านวนมาก 

กิจกรรมการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประชุมองค์รวม การประชุมกลุ่มย่อยแบบ
คู่ขนานในหัวข้อต่าง ๆ และการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การฯ โดยมีรายละเอียดการประชุมฯ 
หัวข้อที่ส าคัญและน่าสนใจดังต่อไปน้ี 

1. การประชุมองค์รวมหัวข้อ ‘A Changing World: The New Leadership of Metropolises’ 
ประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้แทนจากสถาบัน McKinsey Global Institute ผู้บริหารบริษัท Air 
Canada นายกเทศมนตรีเมืองมอนทรีออล และนายกเทศมนตรีกรุงแมดริด โดยเน้ือหาการบรรยายและ
การอภิปรายได้มุ่งเน้นถึงประเด็นการปรับตัวของเมืองใหญ่ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะปัญหาที่มีความเป็นสากลที่เมืองใหญ่ประสบร่วมกัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม 



เศรษฐกิจ และประชากรในเมือง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และการ
ติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน การอพยพย้ายถิ่นฐานเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
สงคราม และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีผู้บริหารเมือง ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง โอกาส ปัญหา และความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
และน าปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้านมาแปลงเป็นนโยบายที่เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนที่จะก าหนดนโยบายจะต้องมี
ความโปร่งใส ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมใน
กระบวนการตรวจสอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

2. การประชุมองค์รวมหัวข้อ ‘Cities as drivers of change and partners of national 
governments’ มีผู้ร่วมอภิปรายคือ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศแคนาดา นายกเทศมนตรีเมืองมอนทรีออล 
นายกเทศมนตรีกรุงปารีส โดยมีประเด็นหลักในการอภิปราย 3 หัวข้อ ได้แก่ การอพยพย้ายถิ่นฐาน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือระหว่างเมืองกับรัฐบาลกลางในการด าเนินนโยบายต่าง ๆ 
โดยนายจัสติน ทรูโดส์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศแคนาดาเน้นย้ าความส าคัญของการประสานงานและ
ความร่วมมือของหน่วยงานระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและให้ความเห็นว่าหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะ
ระดับใดต่างก็มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเดียวกัน ดังน้ันการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นางแอน ฮิดาลโก 
นายกเทศมนตรีกรุงปารีส อภิปรายถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเมืองขนาดใหญ่ว่าจะต้องมี
ความต่ืนตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองต่อนโยบายในระดับประเทศอย่างทันท่วงที โดย
ให้ความเห็นว่าเมืองขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบต่อกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผู้ลี้ภัย ผู้บริหารเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรู้เท่าทัน
ปัญหา สามารถคาดการณ์ถึงความท้าทายที่ก าลังจะเกิดได้ก่อนผู้อื่น และวิธีการแก้ปัญหาควรจะสามารถ
น าไปปรับใช้ได้ในระดับที่เป็นสากลด้วย ในขณะที่นายเดนิส คอแดรร์ นายกเทศมนตรีเมืองมอนทรีออล   
ให้ความเห็นว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ประชาคมโลก ผู้คน และหน่วยงานในทุกระดับ ดังน้ันการรวบรวมความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และเมืองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือน้ี 

3. การประชุมองค์รวมหัวข้อ ‘Living Together, Right to the City: How can we build 
inclusive cities?’ ร่วมอภิปรายโดยสมาชิกวุฒิสภาแคว้นออนแทริโอ นายกเทศมนตรีนครชิคาโก 
นายกเทศมนตรีกรุงเทลอาวีฟ โดยมีเน้ือหาว่าเมืองเป็นแหล่งแสวงหาโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
ตลอดจนการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม และการเมือง จึงท าให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในเมือง เป็นเหตุให้
เมืองมีความหลากหลายในเชิงสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมืองจึงต้องให้ความส าคัญต่อการ
สร้างความสมดุลในการให้บริการคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งในบางสถานการณ์ผู้บริหาร
เมืองจะต้องอาศัยความเป็นผู้น าในการตัดสินใจด าเนินการที่จะให้ประโยชน์และคุ้มค่าต่อทรัพยากรอย่าง
สูงสุด เมืองต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจต่อสังคมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบอย่างทั่วถึง นายกเทศมนตรี
นครชิคาโกให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความส าคัญของการตอบ
แทนต่อสังคมด้วย โดยนครชิคาโกมีการด าเนินโครงการให้นักเรียนในระดับมัธยมท ากิจกรรมเพื่อสังคมเป็น
เวลาอย่างน้อย 40 ชั่วโมง ก่อนที่จะสามารถรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาได้ การด าเนินโครงการน้ี
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมและปัญหาของเมือง อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ในการเสียสละเพื่อ
สังคมซึ่งนักเรียนสามารถเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ไปยังครอบครัวและสังคมโดยรอบได้ และนายกเทศมนตรีกรุง



เทลอาวีฟได้เน้นความส าคัญของนโยบายของเมืองที่กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงสภาพความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อความแตกต่างและรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้ 

4. การประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ ‘Cities in Action: Urban Innovation and the Local 
Implementation of the Global Agenda’ ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่มีนครกวางโจว สาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน ร่วมเป็นผู้จัด มีผู้เข้าร่วมอภิปรายได้แก่ นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลิน นายกเทศมนตรีเมือง-      
สุราบายา ผู้อ านวยการด้านการวางแผนเมืองของกรุงบรัสเซลล์ อดีตนายกเทศมนตรีกรุงบริสทอล และรอง
ผู้อ านวยการด้านการจัดการความรู้เมืองเมเดลยีน สาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยเน้ือหาการประชุมประชุมได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการ Guangzhou International Award 
for Urban Innovation ของนครกวางโจว ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติรางวัลแรกที่เป็นเวทีให้กับเมืองในการ
ประกวดนวัตกรรมการบริหารเมืองที่โดดเด่นและสามารถน าไปปรับใช้กับเมืองอื่น ๆ ได้ โดยจะมีการจัด
ประกวดทุก ๆ 2 ปี ทั้งน้ีผู้แทนของนครกวางโจวได้ประชาสัมพันธ์ให้เมืองที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้า
ประกวดได้ การประกาศผลรางวัลคร้ังต่อไปจะมีขึ้นในปลายปี 2560 ณ นครกวางโจว 2) การอภิปรายของ
ผู้แทนเมืองในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น ามาซึ่งความท้าทายและประโยชน์
ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้อภิปรายได้แบ่งปันประสบการณ์และกรณีศึกษาของเมือง อาทิ การ
รับมือกับความท้าทายในการรับผู้ลี้ภัยของกรุงเบอร์ลิน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
แออัดของเมืองสุราบายา การปรับปรุงการวางผังเมืองและการฟี้นฟูพื้นที่ริมคลองของกรุงบรัสเซลล์ ปัจจัย
ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาเมืองของเมืองเมเดลยีน และประสบการณ์การสร้าง
ความมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินโครงการด้านสังคมของเมืองบริสตอล และจาก
กรณีศึกษาของผู้อภิปรายดังกล่าวสรุปได้ว่า หัวใจส าคัญของการพัฒนาเมืองคือจะต้องค านึงถึงประชาชน
ทุกหมู่เหล่าในเมืองให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต สิทธิเสรีภาพ และการส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมด้วย 

5. วาระการประชุมองค์รวมและการประชุมกลุ่มย่อยอื่น ๆ ได้มีการอภิปรายและน าเสนอผลงานใน
หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นในเมือง อาทิ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน การรักษาความปลอดภัยในเมือง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ตลอดจนบทบาทของเมืองในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวาระ
การพัฒนาเมืองใหม่ (Sustainable Development Goals and New Urban Agenda) เป็นต้น 

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การและการประชุมใหญ่สามัญองค์การ Metropolis      
เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินกิจกรรมขององค์การในรอบสองปีที่ผ่านมา การแจ้งนโยบายและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในอนาคต รวมถึงการแจ้งรายชื่อผู้บริหารองค์การในวาระใหม่ โดยในวาระปี ค.ศ. 
2017-2020 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อเมืองคณะกรรมการบริหารองค์การ 28 เมือง และนายเดนิส   
คอแดรร์ นายกเทศมนตรีเมืองมอนทรีออล ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานองค์การฯ อีกสมัยหน่ึง      
ที่ประชุมยังได้แจ้งรายชื่อเมืองสมาชิกใหม่จ านวน 6 เมือง ได้แก่ แวลลีย ์เดอ อาบูเร (โคลอมเบีย), ทิฮัวนา 
(เม็กซิโก), ลียง (ฝร่ังเศส), มาเล ซิตี (มัลดีฟส์), โบกอร์ ซิตี  (อินโดนีเซีย) และกาเซียนเทป (ตุรกี) ท าให้
จ านวนเมืองสมาชิกองค์การฯ ในปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 136 เมืองจากทั่วโลก และที่ประชุมได้มีมติเลือก



นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นเมืองเจ้าภาพจัดการประชุม Metropolis World Congress 
คร้ังที่ 13 ในปี ค.ศ. 2020  

7. ผู้เข้าร่วมการประชุม The 12th Metropolis World Congress ได้เห็นชอบปฏิญญาเมือง
มอนทรีออล (Montreal Declaration) ร่วมกัน เพื่อการประกาศเจตนารมณ์ของผู้แทนเมืองและองค์การ    
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมมือกันอย่างแข็งขันและสร้างความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาความ      
ท้าทายที่เร่งด่วนในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยในเมืองและประชากรทั่วโลก นอกจากน้ี
ปฏิญญามอนทรีออลยังได้เน้นย้ าความต้ังมั่นของเมืองในการด าเนินการตามความตกลงปารีสด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on Climate Change) อย่างเต็มประสิทธิภาพตาม
ขอบเขตความสามารถและทรัพยากรของเมือง 

8. ที่ประชุมจัดให้มีกิจกรรมการเดินทัศนศึกษาย่านส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง
มอนทรีออลพร้อมทั้งชิมอาหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการบรรยายประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการด้านการพัฒนา
เมือง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ของดีของท้องถิ่นมอนทรีออลให้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจทราบ โดยมีการแบ่งเส้นทางการเดินทัศนศึกษาออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง
เดินชมย่านเมืองเก่าและไชนาทาวน์ เส้นทางการเดินชมเมืองใต้ดินที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจและตึกสูงของมอนท
รีออล และเส้นทางการเดินชมย่านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งบันเทิงของเมือง ซึ่งกิจกรรมน้ีได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี   

 
5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 

 เวียนแจ้งหน่วยงานทราบสรุปสาระการประชุม       

6. ผู้รายงาน 
นางสาวพรรณราย จริงจิตร 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2224 8177 
 

 


