สรุปการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
(Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation)
ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ประเทศไทย
บทนา
กรุงเทพมหานครให้ ความส าคัญกับความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร
จานวน 35 เมืองทั่วโลก ส านั กงานการต่างประเทศ ส านั กปลั ดกรุงเทพมหานครมี ความประสงค์จะสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับบทบาทของตนในฐานะผู้อานวยความสะดวกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และเพื่อสนับสนุน
แผนงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมื องน้ องในการวางแผนการด าเนิ นกิ จกรรมร่ วมกั น (Sister City Senior Officials Seminar on International
Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2018 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร เพื่อได้รับทราบภาพรวม
ด้านวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) และเรียนรู้ว่าเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครได้ดาเนินกิจกรรมด้าน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองอื่นๆ อย่างไรบ้าง
การสั ม มนาในครั้ งนี้ มี ผู้ แ ทนจากเมื อ งพี่ เมื อ งน้ องของกรุ งเทพมหานครเข้ าร่ ว ม ได้ แ ก่
กรุ งพนมเปญ (ราชอาณาจั กรกั มพู ชา) เมื องต้ าเหลี ยน นครเฉิ งตู มณฑลชานตง นครเซี่ ยงไฮ้ เมื องเซิ นเจิ้ น
นครอู่ฮั่น (สาธารณรัฐประชาชนจีน) กรุงบูดาเปสต์ (สาธารณรัฐฮังการี) กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
จังหวัดฟูกูโอกะ (ประเทศญี่ปุ่ น) กรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี) กรุงอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) กรุงมอสโก
(สหพันธรัฐรัสเซีย) นครโฮจิมินห์ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เมืองปอร์โต (สาธารณรัฐ
โปรตุเกส)
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พิธีเปิด

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการสัมมนา โดยกล่าวต้อนรับคณะเดินทางเข้าร่วมการ
สัมมนาจากเมืองพี่เมืองน้องทุกคนและกล่าวชื่นชมที่เดินทางมาร่วมงานและมีส่วนร่วมให้การสัมมนาครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จ นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครยังกล่าวต่อว่า “ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ ของผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาทุกท่านจะทาให้การสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ และแผนสาหรับ
ความร่วมมือในอนาคตซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาร่วมกันของทุกเมือง”
การนาเสนอโครงการของเมืองที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)/โครงการที่โดดเด่นและกิจกรรม
ในวันแรกของการสัมมนาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนเมืองนาเสนอภาพรวมของการปฏิบัติที่เป็น
เลิศของแต่ละเมือง กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและแผนปฏิบัติประจาปี โดย
แต่ละเมืองมีเวลา ๑๐ นาที สาหรับการนาเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ กลุ่มสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
๑.๒ กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว
๑.๓ กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
๑.๔ กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง
1.5 การบริหารจัดการเมืองด้านอื่น ๆ
สาหรับประเด็นการนาเสนอที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับงานด้านผังเมือง เช่น
๑. กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
คณะผู้แทน : - ดร. Péter Szegvári
หัวหน้าที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกรุงบูดาเปสต์
- นางสาว Szabina Nagyváradi หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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แนวปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ ของบู ด าเปสต์ เน้ น ในด้ านนวั ต กรรม การวิ จั ย และการศึ กษา เช่ น
การพัฒนาเมืองตามแนวทางวาระการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภายในปี 2030 ขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป็ นต้ น กรุ งบู ดาเปสต์ มี แผนการพั ฒ นาเมื องระยะยาวเพื่ อพั ฒ นาเมื องให้ เป็ นเมื องนวั ตกรรมและสร้างสรรค์
ในปี พ.ศ. 2573 (Budapest 2030: Creative & Innovative city) โดยเน้ นในด้ านการพั กผ่ อน นั นทนาการ
วัฒนธรรม ตลาดใหม่ ความอยู่ดีกินดี ความสามารถในการแข่งขัน ความยั่งยืน
กรุงบูดาเปสต์ยินดีที่จะร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการน้าและโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
๒. นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะผู้แทน : - นาย Zhong Laizhao ผู้ตรวจการสานักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
ประจานครเฉิงตู (ระดับอธิบดี)
- นาย Ou Yusong
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเฉิงตู
- นางสาว Yang Qiao ล่ามและหัวหน้าเจ้าหน้าที่สานักงานการต่างประเทศและกิจการ
ชาวจีนโพ้นทะเลประจานครเฉิงตู

ในด้านการส่งเสริ มการพั ฒนาสวนอุตสาหกรรมนานาชาติ นครเฉิงตูได้ ส่ งเสริมการจั ดตั้ งสวน
อุตสาหกรรมกั บเมื องพี่ เมื องน้ อง อาทิ Montpelier Bonn และ Gimcheon รวมถึงสวนนิ เวศน์ ที่ เกิดจากความ
ร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ อาทิ สวน Sino-France สวน Sino-Germany (Pujiang) สวนส่งเสริมความร่วมมือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่าง ๆ และสวนส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม Sino-Korea
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3. กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้แทน :
นางสาว Melissa Aesthetica

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ส่วนความร่วมมือ
เมืองพี่เมืองน้อง กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างกรุงจาการ์ตาและกรุงเทพมหานคร
มีมานานในหลายด้าน เช่น การค้าการลงทุน การส่งเสริมท่องเที่ยว การจัดการการจราจร การวางผังเมือง การ
พัฒนาบุคคลากร และการบริหารจัดการเมือง
ในการนี้ กรุงจาการ์ตาได้นาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในการคุ้มครองสถานที่ที่
เป็ นมรดกทางประวั ติ ศาสตร์ ที่ มี ชื่ อว่า Setu Babakan Betawi Heritage Site ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ที่ ออกแบบเพื่ อการ
อนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวเบตาวี รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติ ซึ่ งตั้ งอยู่ โดยรอบ Setu Babakan พื้ นที่ นี้ บริหารจั ดการโดยรัฐบาลกรุ งจาการ์ต าและหน่ วยบริ หาร
Setu Babakan ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแสดงวัฒนธรรมของชาวเบตาวี เช่น การเต้นราแบบโบราณ พิธีการแต่งงานแบบ
ดั้งเดิม และอาหารการกินแบบเบตาวี ในการนี้ กรุงจาการ์ตาหวังว่าจะได้เรียนรู้จากเมืองพี่เมืองน้องต่างๆ ในเรื่อง
การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของชาวพื้นเมือง
นอกจากนี้ นางสาว Melissa Aesthetica ยังได้นาเสนอเกี่ยวกับ Jakarta Creative Hub ซึ่งเป็นสถานที่
ทางานร่วมกันซึ่งออกแบบให้เหมือนกับศูนย์ที่ให้บริการแนวเดียวกันนี้ในเมืองร็อตเตอดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
เป็ นเมืองพี่เมืองน้องของกรุงจาการ์ตา ซึ่งประกอบด้วยสานักงาน พื้นที่สาหรับทางาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
สาหรับการผลิตเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ สิ่งทอ หนัง โลหะ และไม้ ซึ่งสนับสนุนการออกแบบ
และผลิตภัณฑ์แบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ และเครื่องตัด
แบบเลเซอร์ สิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้สมาชิกสามารถยืมใช้ได้ (ทั้งบุคคลและองค์กร) โดยมีค่าธรรมเนียมที่
ไม่แพง เพื่อที่จะใช้บริการนี้ การสมัครเป็นสมาชิกต้องใช้บัตรประจาตัวประชาชน แฟ้ มภาพผลงานหรือข้อเสนอ
Jakarta Creative Hub ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพื่อการ
ผลิตจานวนมาก งานที่ผลิตขึ้นอาจนามาจัดแสดงหรือขายใน Jakarta Creative Hub
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4. กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะผู้แทน :
- นางสาว Phan Sopheaknita หัวหน้าสานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การประชาสัมพันธ์
- นางสาว Khon Khema
เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานความร่ วมมื อ ระหว่ างประเทศและ
การประชาสัมพันธ์

กรุงพนมเปญเป็ นเมืองที่ใหญ่ ที่สุ ดในประเทศกัมพู ชา มีประชากร 1.8 ล้านคน ตั้ งอยู่ในพื้ นที่
ตอนกลางค่อนข้างใต้ของราชอาณาจักรกัมพูชา และตั้งอยู่บนจุดเชื่อมของแม่น้าโตนเลสาบ แม่น้าโขง และแม่น้า
บาสั ก แม่ น้ าเหล่ านี้ เป็ นแหล่ งที่ สร้างระบบนิ เวศวิ ทยาของน้ าสะอาดและเป็ นแม่ น้ าที่ มีศั กยภาพซึ่ งเป็ นแหล่ ง
ทรัพยากรหลักสาหรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
กรุงพนมเปญเป็ นเขตเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1976 และสร้างสาธารณู ปโภคต่ าง ๆ เพื่ อความ
เป็ นเมืองมาตั้งแต่สมัยอาณานิ คมฝรั่งเศส ก่อน พ.ศ. 2513 กรุ งพนมเปญได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่ มุกแห่ ง
อิ นโดจี น แต่ เนื่ องจากระหว่ างปี พ.ศ. 2513 และ 2518 กรุ งพนมเปญตกอยู่ ท่ ามกลางสงครามกลางเมื อง
ในช่ วงระบอบการปกครองที่ มี การฆ่ าล้ างเผ่ าพั นธุ์ ปี พ.ศ. 2518 – 2522 ผู้ คนที่ อาศั ยอยู่ ในกรุ งพนมเปญ
ต่ างถู กขั บ ไล่ ให้ ไปอาศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ห่ างไกล สาธารณู ป โภคต่ าง ๆ ถู ก ท าลายอั น เกิ ด จากผลของสงคราม
การระเบิ ด และกลยุ ทธ์ ทางสงครามที่ ซ่ อนเร้นปิ ดบั ง ท าให้ เกิ ดหายนะมากมายหลากหลายอย่ างที่ หยั่ งลึ กถึ ง
ต้นตอ หลังจากได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2522 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระบบการปกครอง
เขมรแดง ประชาชนผู้รอดชีวิตก็กลับมาอาศัยในบ้านที่ตนละทิ้งไปในกรุงพนมเปญ
หลั งจากนั้ นได้มีการด าเนิ นการเพื่อการปรั บปรุงฟื้ นฟู เมืองโดยเน้นไปที่ การพัฒนาสาธารณู ปโภค
โดยความส าคั ญ ล าดั บ ต้ น ๆ อยู่ ที่ การปรั บ ปรุ งฟื้ น ฟู ด้ านกายภาพ (การจั ดการน้ าประปา การควบคุ มอาหาร
การไฟฟ้า การขนส่ง การโทรคมนาคม การระบายน้าและสุขอนามัย การจัดการขยะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ) และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสังคม (สวนสาธารณะ การให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และการควบคุมการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์) ปัจจุบัน กรุงพนมเปญประสบกับปัญหาและ
ความท้าทายหลายประการ เช่น รักษาสถานะในปัจจุบันในฐานะแรงผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
เนื่องจากพื้นที่ตั้งของกรุงพนมเปญที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้และระเบียงเพื่อการเติบโตของอินโดจีน
การสร้ างกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จให้ มากยิ่ งขึ้ น การปรับปรุ งฟั งก์ ชันทางกายภาพให้ เป็ นเมื องที่ มี ความทั นสมั ยและ
สลั บซั บซ้ อน มี ความคล่ องตั วสู งด้ วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและท าให้ กรุ งพนมเปญเป็ นเมื องที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม
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5. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
คณะผู้แทน : - นายคิม คิ ฮยอน
- นายลี คยอง โฮ

ผู้อานวยการกองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดการ กองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) กรุ งโซลถู กท าลายโดยสงครามเกาหลี ตั้ งแต่ ช่ วงทศวรรษ
1960 กรุงโซลได้เร่งรัดพัฒนามาโดยตลอดเพื่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่เขตเมือง ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) กรุงโซลได้ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ที่ยังไม่ได้พัฒนาภายนอกกรุงโซลให้ กลับมาดูใหม่
อีกครั้ง เพื่อเตรียมการสาหรับการแข่งขันกีฬาโอลิ มปิก ณ กรุงโซลในปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) หลังจากการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็มีการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) กรุงโซลเน้น
การสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต กรุงโซลได้ริเริ่ม
นโยบายหลาย ๆ อย่าง เช่น นโยบายด้านพลังงานโดยการใช้ความร้อนจากน้าเสีย บ้านให้เช่าสาหรับประชาชนทั่วไป
และการฟื้นฟูสภาพคลองชองกเยชอน ในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่ง ประชาชนกรุงโซลจะได้รับการสนั บสนุนให้ใช้
ระบบขนส่ งสาธารณะ เช่น รถไฟใต้ ดิ น และรถบั สโดยสาร โดยการใช้ บั ตร T - money card และรถบั สนกฮู ก
(Owl Bus) ซึ่งให้บริการในตอนกลางคืน มีรถบัสจานวน 70 คัน โดยให้บริการใน 9 เส้นทาง
นอกจากนี้ ผู้แทนกรุงโซลยังแนะนานโยบายหลัก ๆ ของกรุงโซลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเขตเมืองของกรุงโซลเป็นตัวอย่างที่น่ าสนใจ ในอดีตกรุงโซลมีการสร้างสะพาน
ทางข้าม (overpass) ซึ่งพาดผ่านคลองชองกเยในเขตใจกลางเมือง ซึ่งนาไปสู่สภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก
และทาให้เกิดความเสื่อมโทรมในพื้นที่โดยรอบ กรุงโซลตัดสินใจที่จะปรับพื้นที่ดังกล่าวให้คืนสู่สภาพเดิมโดยการรื้อ
ย้ายสะพานทางข้าม ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในกรุงโซล นอกจากนี้
กรุงโซลยังได้สร้างสวนสาธารณะเชิงนิเวศวิทยาบนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ถมขยะ
6. เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะผู้แทน : - นางสาว Zhang Lin รองผู้อานวยการสานักงานการต่างประเทศเมืองเซินเจิ้น
- นาย Deng Chuhong หัวหน้าฝ่าย สานักงานการต่างประเทศเมืองเซินเจิ้น
เมืองเซินเจิ้นถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ไม่ยาวนาน โดยมีอายุเพียงแค่ ๓๘ ปี ซึ่งอายุของ
เมื องยังน้ อยกว่าเมื องพี่ เมืองน้ องในหลาย ๆ เมื อง เมื องเซิ นเจิ้นเริ่มต้นจากการเป็ นหมู่บ้ านชาวประมงที่ มีด้วย
ประชากรเพียง ๓๐,๐๐๐ คน ณ ขณะนั้น ก้าวสู่การเป็นมหานครที่มีพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
ราว ๒๐ ล้านคน นอกจากเมืองเซินเจิ้นจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนแล้วยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวอีกด้วย
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เมืองเซินเจิ้นเปรียบเสมือนประเทศจีนขนาดย่อมที่มีการปฏิรูปจนมีความทันสมัย อีกทั้งเป็นเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษแห่ งแรกของจี นที่ มี การเปิ ดกว้างส าหรับการพั ฒนา ในปี ๒๕๒๒ คณะรัฐมนตรีของจีน (State
Council) มีมติกาหนดให้เมืองจานวน ๔ เมืองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนประกอบด้วย เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่
จังหวัดซัวเถา และเมืองเซี่ยเหมิน เมืองเซินเจิ้นใช้เวลาหลายปีในการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมให้เป็นเมืองแห่ง
นวัตกรรม จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองผู้นาด้านนวัตกรรมเมืองหนึ่งของจีน ดังจะเห็นได้จากการจัดงาน China Hi-Tech
ซึ่งจัดสรรพื้นที่ให้กับเมืองที่เข้าร่วมได้จัดแสดงผลงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
เมืองเซินเจิ้น อาทิ
๑. การเป็นเมืองแห่งเยาวชน ซึ่งเมืองเซินเจิ้นมี ประวัติศาสตร์ที่ยังไม่นาน อีกทั้งอายุเฉลี่ยของ
ประชากรในเมื องอยู่ ที่ ๓๒ ปี ท าให้ สามารถดึ งดู ดคนรุ่ นใหม่ ให้ มาช่ วยสร้ างสรรค์ เมื องด้ วยพลั งแห่ งความ
กระตือรือร้นและความมีชีวิตชีวา
๒. เมืองแห่งนวัตกรรม เนื่องด้วยเมืองเซินเจิ้นมีบทบาทความสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมของ
จีน ทาให้ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมจากนิตยสาร Forbes ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้นมีการลงทุนใน
ภาคการวิจัยและพัฒนาเป็นจานวนเงินกว่า ๙๐,๐๐๐ ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๓ ของ GDP ของประเทศในปี
๒๕๖๐ อีกทั้งเมืองเซินเจิ้นมีการทาข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความตกลงทั้งหมดของจีน
๓. เมื องแห่ งพลวั ต ที่ ผ่ านมาเมื องเซิ นเจิ้ นมี การขั บเคลื่ อนอุ ตสาหกรรม ๔ เสาหลั ก ได้ แก่
เทคโนโลยีขั้นสูง การขนส่ง การเงิน และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันเมืองเซินเจิ้นกาลังพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ
อาทิ ชีววิทยา พลังงานใหม่ แหล่งวัตถุดิบใหม่ วัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคใหม่ การ
อนุ รั กษ์ พลั งงาน และการปกป้ องสิ่ งแวดล้ อม เมื องเซิ นเจิ้ นเป็ นที่ ตั้ งของบริษั ทต่ าง ๆ ได้ แก่ Huawei Ping’an
Group China Merchant Bank Amer International Vanke Tencent เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบริษัท
ชั้นนาที่มีการแข่งขันกันในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น ZTE และ BYD เป็นต้น และ
๔. เมืองคาร์บอนต่า โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เมืองเซินเจิ้นมีเส้นทางคมนาคมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ เส้นทางเดินเรือระหว่าง
ประเทศจานวน ๒๒๑ เส้นทาง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก และเส้นทางเดินอากาศระหว่างประเทศจานวน
๓๐ เส้นทาง ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติเป่าอันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของจีน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ มูลค่าการ
นาเข้า-ส่งออกของเมืองเซินเจิ้นในปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๒.๘ ล้านล้านหยวน
สาหรับงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนประสบความสาเร็จในการดาเนินการมา
เป็นระยะเวลากว่า ๑๙ ปี ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา งานดังกล่าวจัดบนพื้นที่กว่า ๑๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยมี
คณะผู้แทนจานวน ๔๙ คน จาก ๔๖ ประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานกว่า ๓,๐๔๙
คน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานกว่า ๑๐,๐๒๐ โครงการ ซึ่งสามารถดึงดูดผู้คนได้ประมาณ ๕๙,๐๐๐ คน จาก
๑๐๒ ประเทศ รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชมประมาณ ๒๔๒ คน ภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่
ให้กับเมืองที่เข้าร่วมได้จัดแสดงผลงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุ บันมีเมืองที่เข้าร่วมงานจานวนกว่า ๑๐ เมือง ซึ่ง
สามารถใช้โอกาสนี้ในการนาเสนอความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของเมือง ตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมือง
7. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะผู้แทน : - นาย Zhu Xuzhen เจ้าหน้าที่อาวุโส
- นางสาว Lin Wang รองเลขานุการคณะกรรมาธิการทางานแห่งแขวง North Bund
เขต Hongkou
นครเซี่ยงไฮ้มีความเจริญอย่างต่อเนื่องพร้อมเป้าหมายในการเป็นนครนานาชาติที่ทันสมัยของจีน
ซึ่งนครเซี่ยงไฮ้จาเป็ นต้องปฏิรูป เปิ ดรับความก้าวหน้าจากภายนอก และส่ งเสริมให้ มีการขับเคลื่ อนการพั ฒนา
นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยปัจจุบันนครเซี่ยงไฮ้เน้นการเป็นสังคมที่มีความรุ่งเรืองด้วยกรอบแนวคิดการเป็นศูนย์กลาง
5 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการคลัง ศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือ
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และศูนย์กลางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งนครเซี่ยงไฮ้ได้ชื่อว่าเป็นนครที่เปิดกว้างส าหรับโลก
ภายนอก โดยมีสานักงานจากต่างประเทศจานวนมากตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ อาทิ สานักงานภูมิภาค ศูนย์การวิจัยและ
พัฒนา บรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนที่ทาการของหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ และหน่วยงานด้านการทูต
รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้เร่ งส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้ น
พื้นฐาน การดูแลผู้สูงอายุ การจัดสรรด้านเคหะให้กับประชาชน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รัฐบาลนคร
เซี่ยงไฮ้ออกมาตรการส่ งเสริมให้ มีการลดการใช้พลังงานและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง นอกจากนี้ รั ฐบาลนคร
เซี่ยงไฮ้ยังตระหนักและเน้นความสาคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของประชากรในเขตเมืองเก่า โดยนาเสนอแผนการฟื้นฟูอาคารสถาปัตยกรรมแบบ “Shikumen1”
ออกเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ทาการรื้อถอนและปลู กสร้าง (ดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๔๓) ระยะที่ ๒
ทาการรื้อถอนผสานการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิม (ดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๒) และระยะที่ ๓ ทาการ
อนุรักษ์อย่างจริงจังควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเมือง (ดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
สาหรับประเด็นความสนใจของสานักผังเมืองต่อนครเซี่ยงไฮ้ ให้ความสนใจในเรื่องการปรับปรุง
ฟื้นฟูเมือง การปรั บปรุงทั ศนียภาพในเขตเมืองตามแผนการฟื้ นฟูอาคารสถาปัตยกรรมแบบ “Shikumen” ของ
นครเซี่ยงไฮ้
ขณะที่ ส านั กยุทธศาสตร์และประเมินผล สนใจเรียนรู้เรื่องเมืองอัจฉริยะและการจัดการระบบ
ดิจิ ทัลกับนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งผู้ แทนนครเซี่ยงไฮ้ได้ยกตัวอย่างการจัดการโครงการแบ่ งปันจักรยาน “Shared Bike”
ที่ใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นในการดาเนินการ ซึ่งประชาชนสามารถยืมจักรยานสาธารณะได้โดยการสแกน QR
Code ทาการลงทะเบียนในระบบและสามารถยืมได้ในระยะเวลาสั้น รวมถึงการปรับปรุงการดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น การทาทางเดินสาหรับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบการ
ทาธุรกรรมการเงินออนไลน์ (e-payment)
การสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่ -เมืองน้องในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister
City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระห ว่ างวั น ที่ 12 - 16 มี น าคม 2018
นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร ได้รับทราบภาพรวมด้านวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) และ
เรียนรู้ว่าเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครได้ดาเนินกิจกรรมด้านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองอื่นๆ
อย่างไรบ้างแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงประเด็นปัญหาความท้าทายที่เมืองต้องเผชิญในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เมืองต่าง ๆ ได้นาเสนอ แม้จะมีบริบทที่แตกต่างกันก็สามารถนามาปรับใช้กับภารกิจของกรุงเทพมหานครได้
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เป็นอาคารที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและจีนเข้าด้วยกัน สร้างด้วยอิฐบล็อก มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นซุ้ม
หินแกะลวดลายสวยงาม
หน้า 8 จาก 8

