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4. สรุปเนื้อหา 
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

การประชุม The 6th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2018 (MGMAC) ซ่ึงมีหัวข้อการ
ประชุมหลักคือ Resilience and Innovation: Sustainable Environment หรือการเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม โดยเน้นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และชุมชนที่จะมีส่วนช่วยให้เมืองหลวงสามารถ
รับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ มีผู้แทนจากเมืองหลวงประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมรวม 10 เมือง และ 1 
องค์การ โดยสรุปสาระการประชุมได้ ดังนี้ 

1. Ms. Low Yen Ling ประธานคณะกรรมการนายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีเขตตะวันตก
เฉียงใต้สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า เมืองหลวงต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนนั้นล้วนแต่ก าลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การขยายตัวของสังคมเมือง สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นต้น เพ่ือที่จะก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ 
จึงจ าเป็นต้องท างานร่วมกันและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ 
การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดประตูสู่การประสานความร่วมมือ การสร้างโอกาส นวัตกรรม และการ
แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ผู้แทนจากเมืองต่าง ๆ ร่วมอภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์การด าเนินการของ
เมืองได้ ภายหลังจากการน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ของเจ้าภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 วาระ ดังนี้ 

1.1 วาระท่ี 1 ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ (Community Resilience) 
   1.1.1 Dr. Teo Ho Pin นายกเทศมนตรีเขตตะวันตกเฉียงเหนือของสิงคโปร์และสภา
การพัฒนาชุมชนแห่งเขตตะวันตกเฉียงเหนือ (The North West Community Development Council) ได้
แบ่งปันประสบการณ์และความส าเร็จในการสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้และมีความยั่งยืนผ่าน
โครงการ Green Living Program ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของชุมชน โดย
ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 
สร้างสภาพแวดล้อมและปรับการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และเกิดความยั่งยืนในที่สุด  



   1.1.2 ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาน าเสนอแนวคิดการวิวัฒนาการเมืองในระดับ 4.0      
นั่นก็คือการที่เมืองหรือรัฐอยู่ในฐานะของผู้ประสานความร่วมมือ โดยที่ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทในการร่วม
ก าหนดหรือร่วมสรรสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่รอคอยจากรัฐเพียงอย่างเดียว เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาของกรุงจาการ์ตา โดยชุมชนได้ร่วมมือกับองค์กร NGO นักวิจัย 
รวมถึงเมืองในการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนที่แตกต่างกันออกไป  
   1.1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้น าเสนอการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
กรุงเทพมหานครใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ จากปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะแนว
ชายฝั่งพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน โดยใช้การปลูกป่าชายเลนตามศาสตร์พระราชาเพ่ือลดภาวะความเสี่ยงดังกล่าว 
(2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากประเด็นปัญหาการรุกล้ าพื้นที่สาธารณะของประชาชนเพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยบริเวณคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานครในฐานะท้องถิ่นได้ร่วมมือกับรัฐบาล
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน               
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสผ่าน
โครงการ “Friends to Friends” โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
รวมถึงชุมชนในพื้นท่ี และอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและพ่ึงพาตนเองเพ่ือให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
      1.2 วาระท่ี 2 การจัดการทรัพยากรน้ า (Water Resource Management)  
    ส านักงานน้ าแห่งชาติสิงคโปร์ คณะกรรมการสาธารณูปโภค (The National Water 
Agency of Singapore, Public Utilities Board) ได้น าเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลงทุนในการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อรองรับความท้าทายของการจัดการน้ าแบบ
ยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมลดปริมาณการใช้พลังงาน มีการให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้ใช้น้ าอย่างชาญฉลาด ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นเจ้าของและรู้คุณค่าของน้ า อาทิ โครงการ  Active, Beautiful and Clean 
(ABC) Waters ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้
ชุมชนเกิดความรู้สึกร่วมของการใช้ประโยชน์และรักษาพ้ืนที่บริเวณแหล่งน้ า การมีค่าบริการส่วนเพิ่มของการ
ใช้น้ า (Water Tariff) และภาษีอนุรักษ์น้ า (Water Conservation Tax) บวกรวมเข้ากับค่าน้ า ท าให้ยิ่งใช้น้ า
มากค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้น อีกท้ัง การพัฒนาและการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย มาใช้ในการบริหาร
จัดการน้ า การใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลน้ าเสีย ภายใต้ชื่อ NEWater การแปลงน้ าทะเลเป็นน้ าจืดผ่านกระบวนการ
ก าจัดเกลือออกจากน้ าทะเล (Desalination) และระบบรวบรวมน้ าทิ้งซุปเปอร์ไฮเวย์ (DTSS) ที่รวบรวมน้ าทิ้ง
ทั้งหมดจากภาคเหนือและภาคตะวันออกของสิงคโปร์ไปยังโรงบ าบัดน้ าทิ้ง ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงผลิตน้ า 
NEWater 
      1.3 วาระท่ี 3 เทคโนโลยีอัจฉริยะส าหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Smart 
Technologies for sustainable environment) 
   คณะกรรมการการพัฒนาที่อยู่อาศัย (The Housing Development Board) ซึ่งก ากับ
ดูแลการเคหะแห่งสิงคโปร์ ได้น าเสนอ Singapore’s Smart Nation Framework ซึ่งเป็นการรับมือกับความ
ท้าทายของเมือง (urban challenges) ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมผู้สูงอายุ 
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะ อาทิ ระบบเซนเซอร์ 
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data และแอพพลิเคชั่น มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยในการ



เคหะด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดเป็นชุมชนอัจฉริยะและน าไปสู่
เป้าหมายแห่งความยั่งยืนในระดับประเทศในที่สุด   
      1.4 วาระท่ี 4 การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 7th Meeting 
of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2019 
   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวตอบรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้น าเมือง
หลวงแห่งภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 ซึ่งตรงกับวาระการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย   

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามรับรองปฏิญญาสิงคโปร์ร่วมกับนายกเทศมนตรีและ
ผู้แทนเมืองต่าง ๆ โดยมี Mr. Masagos Zulkifi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ าเป็นสักขีพยาน 
หลังจากนั้น Ms. Low Yen Ling ได้ส่งมอบกุญแจเมืองเจ้าภาพในจัดการประชุมผู้น าเมืองหลวงแห่งภูมิภาค
อาเซียนจากสิงคโปร์สู่กรุงเทพมหานครให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

3. การประชุม World Cities Summit Mayors Forum 2018 (WCS Mayors Forum 2018) 
มีข้ึนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุมฯ การประชุม WCS Mayors Forum 2018 เป็นกิจกรรม
หนึ่งของการประชุม World Cities Summit ซึ่งเป็นการประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติที่มีผู้น าเมือง ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองมาร่วมประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานและนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจราจร 
การจัดการขยะ ไปจนถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนการประกอบธุรกิจที่
โดดเด่นให้พบกับผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ในการประชุม WCS Mayors Forum 2018 มีนายกเทศมนตรี 
ผู้ว่าการเมือง และผู้แทนเมืองต่าง ๆ จากท่ัวโลกเข้าร่วมอภิปรายรวมทั้งสิ้น 160 เมืองจากท่ัวโลก โดยการอภิปราย
ได้เน้นในหัวข้อ การรับมือกับความท้าทายสากลร่วมกัน การตระหนักถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารพัฒนาเมือง 
และแนวทางการสรรหางบประมาณส าหรับโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของเมือง ในการ
ประชุมครั้งนี้ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเชิญให้แบ่งปันประสบการณ์กรณีศึกษาของ
กรุงเทพมหานครในหัวข้อ “นายกเทศมนตรีเมืองควรเปิดรับและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่น ามาซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไร” (What should mayors do to embrace and capitalize on 
disruptive innovations?) โดยได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมตามลักษณะ
และคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละพ้ืนที่โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ย่านนวัตกรรมทาง
การแพทย์ ย่านนวัตกรรมส าหรับภาครัฐ นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาเมือง นวัตกรรมเก่ียวกับการคมนาคมขนส่ง 
และนวัตกรรมเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น โดยแนวคิดของการพัฒนาย่านนวัตกรรมดังกล่าว เป็นการเน้นการพัฒนา
พ้ืนที่ให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอันจะเป็น
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจและเพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ รวมถึงการส่งเสริมการ
เชื่อมต่อของผู้คนทั้งภายในและภายนอกย่านเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์และความรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  ในปี พ.ศ.2562 ตรงกับวาระการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย อีกท้ัง กรุงเทพมหานคร
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น าเมืองหลวงแห่งภูมิภาคอาเซียน The 7th Meeting of Governors/Mayors of 
ASEAN Capitals 2019 ซ่ึงสาระการประชุมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองหลวง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน สอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ใน 
การสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย จึงน าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือโปรดทราบและ
ให้ความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น าเมืองหลวงแห่งภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 (The 7th Meeting 
of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2019) 

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

  



การประชุม The 6th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2018  
และการประชุม World Cities Summit 2018  

ระหว่าง วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2561 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
 

  



 

 

 
 


