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กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ  
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2. สถานท่ี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

3. วันท่ี 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2560  

4. สรุปเนื้อหา  

 ผู้แทนกรุงเทพมหานครจ านวน 1 ราย จากส านักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตร “ Training Program on International Cooperation organized by SHRDC”           
จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลแห่งกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (Best Practices) และนโยบายของกรุงโซล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรุงโซล รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
ต่างประเทศจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก 

 โครงการฝึกอบรมน้ี ประกอบไปด้วยการรับฟังบรรยายสรุป การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญและ
การเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่าง ๆ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังน้ี 
 1. การบรรยายสรุปในหัวข้อ Good Governance โดยศาสตราจารย์ M Jae Moon จาก
มหาวิทยาลัย Yonsei สรุปสาระส าคัญคือ รัฐบาลไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ท าให้ไม่สามารถหา
นโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากน้ัน การด าเนินนโยบายใด ๆ มักมีผลใน        
ระยะสั้น เน่ืองจากในระยะยาวคนมักเปลี่ยนพฤติกรรมท าให้นโยบายไม่ได้ผล ในปัจจุบันแม้รัฐบาลจะจัดหาสิ่ง
ดีๆให้กับประชาชนและตอบสนองประชาชนมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น แต่ระดับความ      
พึงพอใจต่อรัฐบาลอาจไม่ดีขึ้น เน่ืองจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้น และแม้การด าเนินนโยบายเพื่อ
พัฒนาการบริการภาครัฐต้องมองในมุมของประชาชน แต่นอกจากต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน
แล้วยังต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ  
  ในปัจจุบันมีการน า ICT และ E – GOV ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่มีพลังอ านาจสูงมาใช้ในการพัฒนา
บริการภาครัฐและแก้ปัญหาการจัดการสาธารณะในเชิงพื้นที่ได้ เช่น ประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่หรือเป็ นเกาะ
สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแก้ปัญหาความห่างไกลของระยะทางและลดระยะเวลาในการลงพื้นที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประเทศอินโดนีเซียใช้ระบบการติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนผ่าน mobile track 
ท าให้ประหยัดเวลาในการออกตรวจเยี่ยมประชาชน แต่รัฐบาลต้องสนับสนุนการเข้ าถึงอินเตอร์เน็ตให้คน      
ทุกระดับ ทั้งน้ี ส าหรับประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่แต่ความหนาแน่นของประชากรต่ า มีลักษณะการอาศัย    
อย่างกระจัดกระจายต้องลงทุนสูงกว่าประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง เช่น กรุงโซลสามารถใช้
ระบบส่งสายไปแต่ละพื้นที่โดยใช้เงินลงทุนต่ ากว่าประเทศมองโกเลียที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และความหนาแน่นของ
ประชากรบางพื้นที่ ต่ าและอาจเป็นการลงทุนที่ไม่ คุ้มค่า ดังน้ันการด าเนินการเพื่อสร้างบริการที่ ดีให้กั บ
ประชาชนจะแตกต่างกันตามสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
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  ส าหรับรัฐบาลโซล เป็นผู้น าโลกในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการให้บริการประชาชนในมิติใหม่ ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการสื่อสาร ความ
โปร่งใสและความร่วมมือ และประสบความส าเร็จในการสร้าง  platform ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และไม่ได้เป็นแค่ผู้ รับบริการ รัฐบาลโซลได้รับการจัดอันดับให้เป็นเทศบาลอันดับหน่ึง ของ Municipal e – 
Governance International Survey จัดท าโดยมหาวิทยาลัย Rutgers สนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติ     
(ปีค.ศ. 2003 ถึง 2009) ต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 5 ปี และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโซลได้กลายเป็น
มาตรฐานของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ในแง่ของรัฐบาลดิจิตัล ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงาน เช่น การ
น า ICT มาใช้พัฒนาระบบภาษี ซึ่งการค านวณภาษีสามารถกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับบริการประชาชน เช่น ด้านการ
ขนส่ง และส าหรับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เน่ืองจากแนวโน้มการท านโยบายในปัจจุบันไม่ได้มาจาก
ภายในรัฐบาลเท่าน้ัน แต่มาจากภายนอก คือ ประชาชนหรือภาคเอกชนด้วย ซึ่ง  ICT ช่วยให้สามารถรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนได้สะดวกและรวดเร็ว ตัวอย่างการรับฟังความคิดเห็นและน ามาสู่การด าเนินการของรัฐบาล 
เช่น โครงการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณสะพาน Banpo ซึ่งประชาชนได้เสนอแนะให้จัดท าน้ าพุตามแนว
สะพาน และมีการเปิดดนตรีประกอบ รวมถึงการก าหนดจุดจอดรถบัสรอบเช้าและรอบค่ า ในด้ านการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น รัฐบาลโซลใช้ ICT เพื่อสร้างระบบเปิดในการขออนุญาตต่าง ๆ เช่น การขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
เพื่อแก้ปัญหาการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ เมื่อประชาชนไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง แต่ส่งค าร้องเข้าระบบ
แทน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาเพื่อไม่ให้ถูกลงโทษ  
 ประเด็นส าคัญคือ รัฐบาลควรท างานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด โดยจ้างเอกชน เป็น
ผู้ด าเนินการ ขณะเดียวต้องสร้างเคร่ืองมือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของประชาชนเข้าด้วยกันในระบบออนไลน์ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินนโยบาย เช่น การให้ความช่วยเหลือพื้นฐานนอกจากการพิจารณา
ฐานรายได้แล้ว ต้องพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบด้วย เช่น ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
ส่วนตัวบางอย่างมีความละเอียดอ่อน รัฐบาลต้องพิจารณาให้เหมาะสม เช่น ข้อมูลสถานภาพคนทุพพลภาพ แม้
จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กู้ดอกเบี้ยต่ าหรือเงินฝากดอกเบี้ยสูงกว่าคนปกติ แต่ก็ยังได้รับ
การขัดขวางจากสมาคมคนทุพพลภาพในการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาล ตามกฎหมาย
รัฐบาลต้องให้ข้อมูลของเมือง/รัฐกับประชาชน แต่ต้องควบคุมระดับของการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและไม่กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรเอกชน กลุ่ม watchdog และนักวิจัย 
 2. การบรรยายสรุปในหัวข้อ ประวัติศาสตร์การพัฒนากรุงโซล โดย ดร. Sang – Bum KIM 
อดีตรองนายกเทศมนตรีกรุงโซลและศาสตราจารย์แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล สรุปสาระส าคัญ คือ 
การพัฒนาของกรุงโซลแบ่งเป็นสามขั้นตอนส าคัญ คือ 
       ขั้นตอนที่ 1 คือ การขยายเมือง (City Expansion) ระหว่างปี ค.ศ. 1953 – 1979 
เป็นช่วงหลังสงคราม ซึ่งประชากรจ านวนมากอพยพเข้าสู่เมือง ท าให้ขณะน้ันกรุงโซลมีประชากรถึง 8 ล้านคน 
ภารกิจเร่งด่วน คือ การท าหน้าที่ของรัฐในการบริหารและตอบสนองความต้องการ เช่น จัดหางาน ที่อยู่อาศัย 
และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลโซลได้ด าเนินการวางแผนสร้างเมืองใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างเมืองศูนย์กลางแห่งใหม่ มีการสร้างถนน อุโมงค์และสะพาน การขนส่ง
สาธารณะเน้นรถโดยสารประจ าทาง และเร่ิมก่อสร้างรถไฟใต้ดินในปี ค.ศ.  1971 – 1974 สร้างอาคารที่พัก
อาศัยส าหรับประชาชนในปี ค.ศ.1969   
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 ขั้นตอนที่ 2 คือ การเติบโตอย่างรวดเร็ว (Rapid Growth) ระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 1999  
ภารกิจด่วนเน้นที่การสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อจัดการให้บริการระดับที่ประชาชนสามารถจ่ายได้ มีการ
สร้างรถไฟใต้ดินจ านวน 8 สาย ทางด่วนและถนน รวมถึงที่จอดรถสาธารณะ การให้บริการน้ าประปาและการ
บ าบัดน้ าเสีย มีการสร้างอพาร์ตเมนท์ในเขตชานเมืองและการพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนใหม่ การก่อสร้างแนวป้องกัน
น้ าท่วมบริเวณแนวแม่น้ าฮ่ัน เริ่มเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนานาชาติ เช่น การแข่งโอลิมปิกและเอเชี่ยนเกม  

 ขั้นตอนที่ 3 คือ การเติบโตอย่างมั่นคง (Period of Maturity) หลังปีค.ศ.2000 ซึ่ง 
รัฐบาลโซลสามารถจัดการความท้าทายในเชิงความหนาแน่นของประชากรและความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ 
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ความส าเร็จในการสร้างสวนสาธารณะ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พลเมืองและ        
ถนนที่คนสามารถสัญจรได้  ขณะเดียวกันเร่ิมปฏิรูประบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างเตาเผาขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะที่ฝังกลบ ยกเลิกการใช้น้ ามันดีเซลกับรถโดยสารประจ าทาง เริ่มใช้ระบบให้เอกชนร่วมบริหาร
บริการขนส่งมวลชนและเน้นการใช้รถไฟใต้ดินมากขึ้น สร้างพื้นที่ให้เป็นลานส าหรับประชาชน เร่ิมโครงการ
วางแผนเมืองส าหรับปีค.ศ.2014 ท าให้เมืองปลอดภัย มีชีวิต และยังคงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมไว้ 

 ทั้งน้ี กระบวนการพัฒนาเมืองจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหาร และทุกเมืองย่อมมี
กระบวนการที่เหมาะสมเฉพาะตัว กรุงโซลก็เรียนรู้จากความผิดพลาดและต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความ
ผิดพลาดในอนาคต  
 3. การบ รรยายส รุป ใน หัว ข้อ Seoul’s International Cooperation Projects โดย     
ดร. Jaemin Song ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยโซล       
สรุปสาระส าคัญคือ รัฐบาลสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม       
หลายๆ ประเทศปัจจุบันเผชิญกับปัญหาประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบนพื้นที่จ ากัด ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ      
เช่น การจัดการขยะโดยการฝังกลบส่งผลให้เกิดแก๊สจากขยะ รัฐบาลโซลได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการฝัง
กลบขยะโดยด าเนินการพัฒนาพื้นที่เขตริมฝั่งแม่น้ าโดย 1) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ฝังกลบให้เป็นสวนสาธารณะ World 
Cup เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2002 มีพื้นที่ 2.715 ตารางกิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวเข้าชมปีละ 10 ล้านคน และ2) 
การฟื้นฟูน้ าในคลองชองเกชอน ระยะทางยาว 13.7 กิโลเมตร ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน
และทุบท าลายถนนชองเกชอนและทางด่วนยกระดับที่ตัดผ่านใจกลางกรุงโซล   

การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าของรัฐบาลโซล ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมคือ มีพื้นที่        
สีเขียว มีความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาความร้อนภายในเมือง ด้านเศรษฐกิจ คือ ฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
พื้นที่โดยรอบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ และประโยชน์ทางสังคม คือ ประชาชนมีทางเลือกในการพักผ่อน
หย่อนใจมากขึ้น สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนด้วยการเดินออกก าลัง  

บทเรียนที่ได้จากการด าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ า คือ  
  - ท าให้เกิดวิสัยทัศน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยแปลงภูเขาขยะให้เป็นสวนสาธารณะและฟื้นฟู
สายน้ าที่เคยอยู่ใต้ทางด่วน  
  - การสร้างพื้นที่ให้กบัประชาชนเป็นเคร่ืองมือที่ใหป้ระโยชน์ทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ      
  - การด าเนินโครงการโดยอาศัยงบประมาณที่จ ากัดและใช้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่  
และการสร้างแรงจูงใจท าให้ประชาชนมีพื้นที่ว่างไว้ใช้สอย  
  - การด าเนินโครงการต้องบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 
  

/การเยี่ยมชม... 
 



 การเยี่ยมชมสถานท่ีส าคัญและการเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่าง ๆ เช่น 
  1.หมู่บ้าน Bukchon Hanok เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภายในหมู่บ้าน        
มีอาคารแบบด้ังเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบด้ังเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok) 
รวมถึงบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อนต้ังแต่สมัยโชซอน ชื่อบุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บ้าน
ทางตอนเหนือ หมู่บ้านบุคชอนต้ังอยู่ทางทิศเหนือของสถานที่ส าคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน 
(Cheonggyecheon Stream) กับจงโร (Jongno) 

  2. สวนวัฒนธรรมโรงเก็บน้ ามัน (Oil Tank Culture Park) เป็นโรงที่บรรจุถังเก็บน้ ามัน
ขนาดใหญ่จ านวนมากที่ไม่ใช้แล้ว และน ามาเปิดให้บริการเป็นพื้นที่ทางนิเวศและวัฒนธรรมส าหรับประชาชนที่
ยั่งยืนและมีความพิเศษ โดยจัดเป็นพื้นที่ส าหรับการแสดงนิทรรศการและลานวัฒนธรรม 
       3. การชมนิทรรศการ Seoul Biennale of Architecture and Urbanism - Seoul 
Biennale of Architecture and Urbanism  
           ง า น  Seoul Biennale ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด  “ Imminent Commons” 
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งรวมถึง 2 นิทรรศการขนาดใหญ่อย่าง “Cities Exhibition” และ “Thematic 
Exhibition”    ซึ่งจัดขึ้นในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรมของกรุงโซล นอกจากน้ันยังมี
กิจกรรมอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม นิทรรศการ Thematic Exhibition ซึ่งจัดขึ้น
ที่ Donuimun Museum Village มีการจัดแสดง 39 โครงการที่น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในเมือง 
เช่น เทคโนโลยี นโยบาย ไลฟ์สไตล์ และการออกแบบ ตามหลัก “Nine Commons” อันประกอบด้วย         
4 พื้นฐานทางระบบนิเวศ ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟ และ 5 พื้นฐานทางเทคโนโลยี ได้แก่ การสร้างสรรค์ การรับรู้ 
การเคลื่อนไหว การน ากลับมาใช้ใหม่ และการสื่อสาร ทั้งน้ี Donuimun Museum Village คือหมู่บ้านที่เต็มไป
ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเป็นผลพวงของความพยายามในการฟื้นฟูเมือง ภายในหมู่บ้านมี         
“ฮันอก” (บ้านเกาหลีแบบด้ังเดิม) ที่สร้างขึ้นใหม่ และอาคาร 30 หลังที่สร้างตามแบบยุคล่าอาณานิคมของ
ญี่ปุ่นมาจนถึงทศวรรษ 1980 โดยหมู่บ้านแห่งน้ีได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นคร้ังแรกในเดือนน้ี พร้อมกับ
งาน Seoul Biennale 
   ทั้งน้ี นิทรรศการ Cities Exhibition ซึ่งจัดขึ้นที่ DDP น าเสนอโครงการของภาครัฐ  
ที่ใช้แก้ปัญหาในเมืองต่างๆทั่วโลก โดยมีการเปรียบเทียบและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของค่านิยมของเมือง
ต่างๆ พร้อมทั้งจัดแสดงโครงการของ 50 เมือง เช่น นิวยอร์ก ลอนดอน เวียนนา ซานฟรานซิสโก เซี่ยงไฮ้ และ
เปียงยาง ไฮไลท์ของนิทรรศการ Cities Exhibition คือส่วนของ Pyongyang Exhibition ซึ่งจัดแสดงตัวอย่าง   
อพาร์ทเมนต์ในกรุงเปียงยางที่มีเน้ือที่ราว 36 ตารางเมตร ภายใต้ธีม “Changes in Pyongyang’s City 
Space and Housing Culture”  

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง  

 กรุงเทพมหานครสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการ
ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนอกจากจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว
ยังลดปัญหาการคอร์รัปชั่นและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดยรัฐ นอกจากน้ัน แนวคิดการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน ามาพัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อประชาชน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการของรัฐ ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ขณะที่
แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากพื้นที่ทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ และการพัฒนาพื้นที่ฝังกลบเป็นสวนสาธารณะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งหากน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครเช่นกัน  

/ผู้รายงาน... 

 

https://www.chilloutkorea.com/cheonggyecheon-stream-cheonggye-plaza/
https://www.chilloutkorea.com/cheonggyecheon-stream-cheonggye-plaza/


6. ผู้รายงาน  
 นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและส่งเสริมกิจการต่างประเทศ  
 ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
 ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการรับฟังบรรยายสรุป การเยี่ยมชมสถานท่ีส าคัญและการเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่าง ๆ 
ระหว่างการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร Training Program on International Cooperation organized by SHRDC 
......................................................... 

1. การบรรยายสรุป 
 

  
ศาสตราจารย์ M Jae Moon จากมหาวิทยาลัย 
Yonsei บรรยายสรุปในหัวข้อ Good 
Governance  
 

ดร. Sang – Bum KIM อดีตรองนายกเทศมนตรีกรุง
โซลและศาสตราจารย์แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยโซล บรรยายสรุปในหัวข้อ ประวัติศาสตร์
การพัฒนากรุงโซล   

 

  
ดร. Jaemin Song ผู้อ านวยการส านักความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ  
แห่งมหาวิทยาลัยโซล บรรยายสรุปในหัวข้อ 
Seoul’s International Cooperation 
Projects 

ผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศต่าง ๆ รวม 11 คน ร่วม
ถ่ายภาพท่ีระลึกกับดร. Sang – Bum KIM อดีตรอง
นายกเทศมนตรีกรุงโซลและศาสตราจารย์แห่งคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล 

 
 



2.การเข้าร่วมงาน SHRDC International Forum 2017 

  
การเข้าร่วม SHRDC International Forum 2017  

 
3. การเยี่ยมชมสถานท่ีส าคัญและการเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่าง ๆ 

- สวนวัฒนธรรมโรงเก็บน้ ามัน (Oil Tank Culture Park) เป็นโรงที่บรรจุถังเก็บน้ ามันขนาดใหญ่จ านวน
มากที่ไม่ใช้แล้ว และน ามาเปิดให้บริการเป็นพื้นที่ทางนิเวศและวัฒนธรรมส าหรับประชาชนที่ยั่งยืนและมีความ
พิเศษ โดยจัดเป็นพื้นที่ส าหรับการแสดงนิทรรศการและลานวัฒนธรรม  

  
การรับฟังการบรรยายจากผู้แทนสวนวัฒนธรรม 
โรงเก็บน้ ามันเก่ียวกับความเป็นมา 

ผู้เข้ารับการอบรมร่วมถ่ายภาพท่ีระลึก 
บริเวณหน้าโรงเก็บน้ ามันท่ีใช้เป็นพ้ืนท่ีส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- การเยี่ยมชมศาลาว่าการกรุงโซล  
ศาลากลางโซล(Seoul City Hall หรือ Seoul Plaza) เป็นอาคารหินยุคฟื้นฟู(Renaissance-style) ได้ขึ้นบัญชี
เป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญแห่งหน่ึงประจ ากรุงโซล สนามหญ้ารูปไข่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารใช้เป็นสถานที่จัด
งานเทศกาลทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น เทศกาล Hi! Seoul Festival เป็นต้น ส าหรับนักท่องเที่ยว สิ่งที่น่าสนใจ
นอกจากอาคารที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีลานน้ าพุบนพื้น และนาฬิกาทรงกลม Fala ที่มีเสียงไพเราะดังขึ้น      
ทุกๆเที่ยงวันด้วย 

 
 

ผู้บรรยาย อธิบายการแบ่งพ้ืนท่ีอาคารศาลาว่าการ 
กรุงโซล 

แบบจ าลองของอาคารศาลาว่าการกรุงโซล 

 

  
ห้องส าหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและการจัดกิจกรรมการสอนต่าง ๆ 

พ้ืนท่ีห้องสมุดส าหรับให้บริการประชาชนภายใน 
ศาลาว่าการกรุงโซล 

 
 
 
 



- หมู่บ้าน Bukchon Hanok 

  
  
ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกในหมู่บ้าน                         คณะฯถ่ายภาพท่ีระลึกบริเวณทางเดินในหมู่บ้าน  

 
- การชมนิทรรศการ Seoul Biennale of Architecture and Urbanism - Seoul Biennale of  
  Architecture and Urbanism 
 

  
ส่วนหนึ่งของพ้ืนท่ีนิทรรศการ “เตาเผาศพเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม” โดยเปลี่ยนจากการสร้างควันพิษและ
เถ้าถ่านเป็นน้ าท่ีสามารถรดน้ าต้นไม้หรือส่งคืน
แหล่งน้ าได้ 

ภาพหมู่ของคณะฯบริเวณพ้ืนท่ีนิทรรศการหลัก 
ส่วนท่ีเป็นหมู่บ้านโบราณสไตล์เกาหลี 

 
 
 
   


