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กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ 

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 

     การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้งท่ี 5  

2. สถานที่ 

    สาธารณรัฐตุรกี 

3. วันที ่

วันท่ี 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561  

4. สรุปเนื้อหา 
  ประธานท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุม

สมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ณ เมืองกาเซียนเท็ป 
สาธารณรัฐตุรกี โดยสรุปสาระการประชุมได้ ดังนี้ 

1. องค์การ AMF เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ AMF 
ครั้งท่ี 6 (The 6th AMF Executive Board Meeting) ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ในฐานะท่ีกรุงเทพมหานครเป็น
หนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการบริหารฯ โดยท่ีประชุมมีมติให้ Mr. Goshtasb Mozafari ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
องค์การ AMF และเลขาธิการองค์การฯ ได้น าเสนอรายงานกิจกรรมขององค์การฯ ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561 ได้แก่ การ
เข้าร่วมกิจกรรมระดับพหุภาคี อาทิ 2014-2016 Tehran Golden Adobe Global Award (TGAGA), 2016 
Guangzhou International Award for Urban Innovation, The 10th Silk Road Mayors Forum ณ เมืองเบอร์ซา 
สาธารณรัฐตุรกี, The 16th and 17th International Conference on Traffic and Transportation ณ กรุงเตหะราน 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน The 5th International Meeting of the World Assembly of Islamic Cities เป็นต้น 
และกิจกรรมในระดับทวิภาคี ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองสมาชิกและองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ อาทิ องค์การ 
UCLG, WCO, ICAPP, UN Habitat เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิกและประชาสัมพันธ์องค์การฯ ให้เป็นท่ีรู้จัก
มากยิ่งขึ้น จากนั้น Mr. Goshtasb ได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ขององค์การฯ ค.ศ. 2019 – 2021 (พ.ศ. 2562–2564) 
โดยสนับสนุนวิสัยทัศน์เมืองสีเขียวและสะอาดด้วยเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะส าหรับ
ทุกคน นอกจากนี้ ยังได้มีการน าเสนอแผนผังองค์การ AMF และการปรับแก้ไขกฎบัตรองค์การ AMF รวมไปถึง
สถานการณ์ด้านการเงิน โดยได้มีการขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ท้ังหมดจ านวน 280,000 
ยูโร (หรือประมาณ 10 ล้านบาท) ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษาและด้านทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
เลขาธิการองค์การ AMF เป็นค่าใช้จ่ายท่ีมากท่ีสุด และค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุนกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้และ
การฝึกอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของเมืองสมาชิกเป็นอันดับรองลงไป ซึ่งประธานท่ีปรึกษาของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นนี้ไว ้ณ ท่ีประชุมฯ  

2. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสมาชิกเพียงเมืองเดียวที่ช าระเงินค่าสมาชิกองค์การ AMF รายปี 
เป็นเงินจ านวนปีละ 3,000 ยูโร หรือประมาณ 120,000 บาท ครบท้ังหมดทุกปี มาต้ังแต่ พ.ศ. 2554 - 2561 รวม
เป็นเงินท้ังส้ิน 24,000 ยูโร (หรือประมาณ 1 ล้านบาท) 

 



3. ตามปฏิทินกิจกรรมขององค์การ AMF การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้งท่ี 5 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ AMF ครั้งท่ี 6 จะต้องจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 แต่ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้ง
ต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันตก ท าให้ต้องเล่ือนการจัดประชุมดังกล่าวไป 

4. การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้งท่ี 5 ณ เมืองกาเซียนเท็ปนี้ มีหัวข้อการประชุมหลัก
คือ เมืองอัจฉริยะ เมืองท่ีพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง และเมืองท่ีน่าอยู่ในภูมิภาคเอเชีย (Smart, Resilient and 
livable Asian Cities) นายกเทศมนตรีและผู้น าเมืองต่าง ๆ จาก 18 เมือง และ 1 องค์การ ได้แก่ Bangkok - Thailand, 
Haikou/Urumqi - China, Columbo - Sri Lanka, Dhaka - Bangladesh, Islamabad/Karachi - Pakistan, 
Bishlek - Kyrgyzstan, Mazar-i-Sharif - Afghanistan, Beit Sahour - Palestine, Baghdad - Irag, Baalbek/Sidon - 
Lebanon, Tehran/Kermanshah/Shiraz/Tabriz/ Zahedan - Iran และ UN-Habitat ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
ความท้าทาย และประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ท้ังนี้ Ms. Fatma Sahin นายกเทศมนตร ีเมืองกาเซียนเท็ป ได้
กล่าวในท่ีพิธีเปิดการประชุมฯ ว่า ปัจจุบันโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยแรงผลักดันของกระแสโลกาภิวัตน์ 
ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย การเจริญ เติบโตของเมืองขยายตัวอย่างมาก การแก้ไขปัญหาและความร่วมมือต่าง ๆ 
ไม่ได้อยู่แค่ในระดับรัฐบาลกลาง แต่รัฐบาลท้องถิ่นเองต้องมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเมืองต่าง ๆ จะได้
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เรียนรู้และร่วมหาวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเมืองในภูมิภาค
เอเชียเผชิญร่วมกัน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทันสมัยท้ังทางวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

5. ผู้น าและผู้แทนเมืองต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเมืองในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 

  - ผู้แทนจากกรุงเตหะราน ได้กล่าวถึงประเด็น Resilient Cities ว่า ความท้าทายท่ีเมืองต้องเผชิญ
คือ การรับมือกับปัญหาทางภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ าท่วม หรือปัญหาด้านมลพิษ ซึ่งเมืองได้มี
การจัดต้ัง Tehran Disaster Management Headquarter ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เฝ้าระวัง ส่ังการ และปฏิบัติการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภัยพิบัติทุกรูปแบบ อีกท้ังยังมีแผนการพัฒนาเมืองส าหรับรับมือกับการเปล่ียนแปลงของเมืองเพื่อ ลดความ
เส่ียงท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้เกี่ยวกับความเส่ียงทางภัยพิบัติในโรงเรียน 
เพื่อให้ประชาชนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินความเส่ียงและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้
อย่างทันท่วงที อีกประเด็นหนึ่งคือ การฟื้นฟูอาคารท่ีเส่ือมโทรมของเมือง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณท่ีรกร้าง หรือบริเวณท่ี
อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากความหนาแน่นของประชาชนต่อพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น การจัดระเบียบพื้นท่ี การฟื้นฟู
บริเวณเส่ือมโทรม การแบ่งสัดส่วนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณนั้น รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีดีของเมือง เป็นความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็น
ในการท่ีจะต้องฟื้นฟูพื้นท่ี ซึ่งกรุงเตหะรานได้มีนโยบายสร้างแรงจูงใจในการก่อสร้างฟื้นฟูสถานท่ีในหมู่ประชาชนโดย
การลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการรวมพื้นท่ีบริเวณเล็ก ๆ เข้าด้วยกันให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น อีกท้ัง
ยังมีแผนท่ีจะพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมของเมืองและบริเวณท่ีอยู่อาศัยของประชาชน ให้เกิดประโยชน์ ทันสมัย และ
เป็นระเบียบ รวมถึงการสร้างบ้านเอื้ออาทรเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว  

- ผู้แทนเมืองกาเซียนเท็ปให้ความเห็นว่า รัฐบาลท้องถิ่นจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพียง
อย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งเมืองกาเซียนเท็ปได้พยายามพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และถึงแม้ว่า
เมืองจะมีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียและต้องเผชิญปัญหาผู้อพยพชาวซีเรียไม่ต่ ากว่าห้าแสนคนเข้ามาอาศัยอยู่ แต่
เมืองก็ได้มีนโยบายขยายเมืองใหม่ส าหรับรองรับผู้อพยพ รวมถึงการสร้างท่ีอยู่อาศัยและถนนด้วยงบประมาณของ
เมืองเอง และมีนโยบายส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้อพยพเหล่านี้ท างานให้ภาคอุตสาหกรรมของเมือง ซึ่งมีอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จ านวนมาก นอกจากนี้ เมืองได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินความเร็วสูงรอบเมือง ซึ่งเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง มีระยะทาง 25 กิโลเมตร และใช้บัตรสมาร์ทการ์ดท่ีท า



หน้าท่ีคล้ายบัตรเครดิตร่วมด้วย โดยท่ีการก่อสร้างจะต้องไม่ท าลายพื้นท่ีประวัติศาสตร์ ส าคัญของเมือง ซึ่งเมือง       
กาเซียนเท็ปเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกและมีพื้นท่ีประวัติศาสตร์ส าคัญเป็นจ านวนมาก รัฐบาลท้องถิ่น
จึงต้องพยามยามฟื้นฟูและรักษาประวัติศาสตร์ของเมืองท่ีมีมาอย่างยาวนาน ไปพร้อมกับจัดการปัญหาความท้าทาย
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 

- เมือง Mashhad สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้น าเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่ง
มวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) เพื่อการใช้พื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แบบผสมผสาน มีการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก โดยพื้นท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน
ประกอบไปด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย มีส่วนท่ีเป็นที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ส านักงาน ร้านค้า พื้นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และพื้นท่ีส าหรับการใช้ประโยชน์ประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเดินเท้าและ
การใช้จักรยาน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางท่ีหลากหลาย ลดการพึ่งพาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ท าให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิด
การใช้พื้นท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ  

- Mr. Gautham Reddy Nallavari ผู้เช่ียวชาญทางการเงินเพื่อเมืองท่ียั่งยนื ได้กล่าวถึงการขนส่ง
สีเขียว (Green Transportation) โดยการเปล่ียนแปลงเมืองสู่การสัญจรด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบใน
ระยะยาว การใช้ยานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้านอกจากจะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแล้วยังมีค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่า
ยานพาหนะธรรมดาอีกด้วย รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและความต้องการของตลาดท่ีเพิ่มขึ้นนั้นท าให้ราคาของ
แบตเตอรี่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลและเมืองควรท่ีจะเริ่มพัฒนา ลงทุน รวมท้ังส่งเสริมแรงจูงใจด้วยนโยบาย
เฉพาะเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการสัญจรในระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมของเมือง  

6. ประธานท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเชิญให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
กรณีศึกษาของกรุงเทพมหานครในการประชุม The 3rd AMF Traffic and Transportation Committee โดยได้
น าเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ในการ
เช่ือมโยงการคมนาคมไม่ว่าจะทางระบบขนส่งสาธารณะ ทางด่วน ทางเรือ และทางอากาศ รวมไปถึงจุดจอดแล้วจร 
เพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนรถยนต์ ให้ประชาชนสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนและ
บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณการ
การเดินทางด้วย ล้อ ราง เรือ (Multi-Modal Transport) ท้ังนี้กรุงเทพมหานครยังต้องเผชิญความ ท้าทายในการ
พัฒนาเมืองจากการปรับปรุงผังเมืองเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี สามารถรองรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีมีความหนาแน่นสูงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณขั้นพื้นฐานผ่านโครงข่ายการสัญจรท่ีมีเอกลักษณ์
และสวยงาม อีกท้ังต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ในการมุ่งสู่การเป็น Smart City โดยการน าเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมมาใช้แก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งพิจารณาความ
ต้องการของประชาชน และสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในโครงสร้างพื้นฐาน หรือโครงการ
ให้บริการสาธารณะในระยะยาวเพื่อการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพคุ้มค่า  

7. ในการนี้ คณะเดินทางฯ ได้ร่วมศึกษาดูงานการเคหะแห่งชาติและโรงบ าบัดน้ าเสียของเมือง     
กาเซียนเท็ป ซึ่งเมืองมีโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและระบบขนส่งมวลชนรอบเมือง
เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของเมือง โดยท่ีเมืองเป็นเจ้าของท่ีดินและมีรัฐบาลกลาง ช่วย
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานท่ี อีกท้ังเมืองมีโครงการท่ีจะสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียเพิ่มขึ้นเพื่อให้
สามารถรองรับประชากรอย่างน้อยหนึ่งล้านคนในอนาคต โดยท่ีสามารถใช้ความร้อนจากการเผาขยะและการน าน้ า
เสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้วมาผลิตเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในเมืองได้ รวมท้ัง คณะฯ มีโอกาสได้
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ท่ีให้บริการในด้านการฟื้นฟูผู้พิการ คนตาบอด และผู้สูงอายุ 
โดยเป็นศูนย์ท่ีจัดสร้างขึ้นใหม่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรป ซึ่งจะเปิดให้บริการในต้นปี 2562 และยังได้



ศึกษาดูงานสนามกีฬาและนันทนาการชุมชนแห่งใหม่ท่ีสร้างขึ้นใกล้กับชุมชนท่ีอยู่อาศัยของชาวกาเซียนเท็ปและ
ชุมชนของผู้อพยพเพื่อให้ประชาชนและผู้อพยพได้ใช้บริการร่วมกัน 

 8. การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้งท่ี 5 ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพในการน าเสนอโครงการบูรณการการเช่ือมโยงการเดินทางด้วย ล้อ ราง เรือ (Multi-Modal 
Transport) และแผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการ
พัฒนาด้านการขนส่งของประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ด้านวิศวกรรม แต่ยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคมและเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการท าให้เมืองกลายเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคตได้ และกรุงเทพมหานครสามารถ  
น าแนวคิดจากเมืองต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันท่ีกรุงเทพมหานครก าลัง
ด าเนินการ อาทิ การออกแบบผสมผสานพื้นท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการใช้
ประโยชน์ของประชาชนมากท่ีสุด หรือการฟื้นฟูพื้นท่ีอาคารรกร้างท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยการปรับปรุง แบ่งสัดส่วน
และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณโดยรอบ เป็นต้น การท่ีได้มีโอกาสแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชียท่ีมีปัญหาและความท้าทายท่ีต่างก าลังเผชิญคล้ายกันนั้นท าให้ได้เรียนรู้
วิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหาและแสวงหาความร่วมมือร่วมกัน อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งใน
ระดับรัฐบาลท้องถิ่นในการปรับตัวและรับมือต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา                       

5. การด าเนินงานต่อเนือ่ง 
  ส านักงานการต่างประเทศพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการด ารงเป็นสมาชิกภาพของ
กรุงเทพมหานครในองค์การ AMF ต่อไปในอนาคต 

6. ผู้รายงาน 
นางสาวปุณฑรีก์ อภิพัฒนศิริพงษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 



การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF คร้ังที่ 5 
(The 5th General Assembly of Asian Mayors Forum) 

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ เมืองกาเซียนเท็ป สาธารณรัฐตุรกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมน าเสนอ 
ในการประชุม The 3rd AMF Traffic and Transportation Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


