
สรุปเน้ือหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
กลุ่มภารกิจ : สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace คร้ังที่ 9 (The 9th General Conference 

of Mayors for Peace) 

2. สถานท่ี 
เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น 

3. วันท่ี 
ระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2560    

4. สรุปเนื้อหา 
ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace คร้ังที่ 9 

โดยการประชุมฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สรุปผลการประชุมได้ดังน้ี 
1. การประชุมผู้บริหารองค์การ Mayors for Peace (Executive Conference of 

Mayors for Peace) จัดขึ้น ณ โรงแรม Hotel New Nagasaki เป็นการประชุมเพื่อหารือในเรื่องการร่าง
แผนการปฏิบัติงานขององค์การ Mayors for Peace ระยะเวลา ปี ค.ศ. 2017 - 2020 มีเน้ือหา คือ  

1.1 ประธานองค์การ Mayors for Peace รายงานความเคลื่อนไหวของการเข้ารับ
ต าแหน่ง การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเมืองผู้บริหารต่างๆ และหารือเร่ืองการแก้ไขข้อตกลงขององค์การฯ 
(Covenant of the Mayors for Peace) บางประการ  

1.2 องค์การ Mayors for Peace รายงานการใช้งบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การฯ ในปีที่ผ่านมา และการขอความคิดเห็นในการเพิ่มค่าสมาชิกองค์การฯ จากเดิมปีละ 2,000 เยน 
เป็น 6,000 เยน เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2019 

1.3 ผู้แทนเมืองผู้บริหารฯ ร่วมกันพิจารณาเน้ือหาในแผนการปฏิบัติงานขององค์การ
ฯ ประจ าปี ค.ศ. 2017 - 2020 (Mayors for Peace Action Plan 2017 - 2020) ตามหัวข้อหลัก ได้แก่ 
 (1) สร้างความตระหนักรู้ถึงโลกอันปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ โดยองค์การ 
Mayors for Peace จะเป็นผู้เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ร่วม
กิจกรรมขององค์การฯ เช่น การเดินทางเยือนเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเพื่อแบ่งปันความรู และปรารถนา
ของผู้รอดชีวิต  ในการยกเลิกระเบิดปรมาณู การเข้าร่วมกับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น  
 (2) สร้างความตระหนักถึงเมืองปลอดภัยและพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลง  

2. การประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace จัดขึ้น ณ ห้องโถงนากาเบะ 
มหาวิทยาลัยนางาซากิ โดยผู้แทนจากกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
 2.1 การประชุมใหญ่ (Plenary Session) เป็นการประชุมเพื่อไตร่ตรองและก าหนด
แผนการปฏิบัติงานและแผนงานต่างๆ ในอนาคตที่จะมุ่งไปสู่การยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ภายในปี ค.ศ. 2017 
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆ เช่น ความยากจน ผู้อพยพ การก่อ
การร้าย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ในวาระการประชุมน้ี ที่ประชุมฯ ได้เชิญผู้แทนเมือง



ผู้บริหารขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติแก่การประชุม รวมถึงนายวัลลภ สุวรรณดี   ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร   
 2.2 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น (Roles of Local Governments) เป็นการรายงาน
ผลกิจกรรมที่เมืองสมาชิกองค์การฯ ได้จัดขึ้นที่เมืองของตน โดยมีผู้แทนจากเมืองสมาชิก 4 เมือง ขึ้นเวที เพื่อ
น าเสนอผลงานของเมืองตนเองบนเวที ได้แก่ เมือง Hannover สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมือง Muntinlupa 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมืองอายาเบะ ประเทศญี่ปุ่น เมือง Malakoff และเมือง Grigny สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
นอกเหนือจากน้ี เมืองสมาชิกฯ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนแผนสันติภาพและการลดในอนาคตร่วมกัน 
 2.3 บทบาทหน้าที่ของเยาวชน (Roles of Youth) เป็นการอภิปรายกลุ่มโดยเยาวชนจาก
เมืองนางาซากิ เมืองฮิโรชิมา และเยาวชนจากเมืองสมาชิก ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านสันติภาพศึกษา 
การเข้าร่วมสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น 

3. กิจกรรมพิธีร าลึกสันติภาพแห่งนางาซากิ คร้ังที่ 72 จัดขึ้น ณ สวนสันติภาพนางาซากิ     
เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และร าลึกถึง
ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว มีกิจกรรมในการร าลึกต่างๆ เช่น พิธีวางพวงมาลา การกล่าวไว้อาลัยโดยบุคคล
ส าคัญต่างๆ การร้องเพลงประสานเสียงโดยผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณู และคณะนักเรียนจากโรงเรียน     
เมือง  นางาซากิ พิธียืนสงบน่ิงไว้อาลัย และอื่นๆ โดยมีบุคคลส าคัญเข้าร่วม อาทิเช่น นายชินโซ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น นางอิสุมิ นากามิทสึ รองเลขาธิการและผู้แทนระดับสูงด้านการลดอาวุธแห่ง
องค์การสหประชาชาติ นายโฮโด นากามูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ  นายคาสุมิ มัทสึอิ นายกเทศมนตรี
เมืองฮิโรชิมาและประธานองค์การ Mayors for Peace นายโทมิฮิสะ ทาอุเอะ นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิ
และรองประธานองค์การ Mayors for Peace รวมทั้งเอกอัครราชทูต และนายกเทศมนตรีจากประเทศญี่ปุ่น 
และจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น  

   อน่ึง นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติ
ให้เป็นผู้แทนองค์การ Mayors for Peace ในการวางพวงมาลาแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชวีิต ณ อนุสาวรีย์
รูปปั้นสันติภาพร่วมกับนายกเทศมนตรีเมือง Halabja สาธารณรัฐอิรัก และนายกเทศมนตรีเมือง 
Montreal ประเทศแคนาดา 

4. การประชุมคณะกรรมการร่างค าร้องแห่งนางาซากิ (The Nagasaki Appeal Drafting 
Committee) จัดขึ้น ณ โรงแรม Hotel New Nagasaki เป็นการหารือในการร่างและแก้ไขเน้ือหาค าร้อง
แห่งนางาซากิ และแก้ไขเน้ือหาในเอกสาร Special Resolution Requesting the Early Bringing into 
Effect  of the Treaty Prohibiting Nuclear Weapons ซึ่งเป็นเอกสารที่จะท าการเผยแพร่สู่
สาธารณชนในนามของเมืองสมาชิกทั้งหมดขององค์การ Mayors for Peace เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้
อาวุธนิวเคลียร์เพื่อโลกแห่งสันติภาพอันยั่งยืน และขอให้ทุกประเทศเห็นด้วยกับสนธิสัญญาห้ามอาวุธ
นิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ที่ได้รับร่าง ณ ส านักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
ผู้แทนของกรุงเทพมหานครสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสามัญองค์การ Mayors 

for Peace คร้ังที่ 9 ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น มาใช้กับงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย   
ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.      



๒๕60  โดยกองการต่างประเทศได้รายงานผลการเดินทางไปราชการจากการประชุมต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบแล้ว      

6. ผู้รายงาน 
นางสาวบุษบา กระจ่างฉาย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภาพถ่ายการประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace คร้ังท่ี 9 
(The 9th General Conference of Mayors for Peace) 

 

 
บรรยากาศการประชมุเมืองผู้บริหาร 

  

 
ภาพถ่ายการเข้าร่วมการประชมุสามัญองค์การ Mayors for Peace ครั้งที่ 9 

 
 
 
 



 
 

 
ภาพถ่ายการเข้าร่วมการประชมุสามัญองค์การ Mayors for Peace ครั้งที่ 9 

 

 
บรรยากาศการประชมุคณะกรรมการร่างค าร้องแห่งนางาซากิ (The Nagasaki Appeal Drafting Committee) 

 
 
 
 
 



 
 

 
บรรยากาศการประชมุคณะกรรมการร่างค าร้องแห่งนางาซากิ (The Nagasaki Appeal Drafting Committee) 

 
 

 
นายโทมฮิิสะ ทาอุเอะ นายกเทศมนตรเีมืองนางาซากิ (รองประธานองค์การ Mayor for Peace) 

และประธานการประชมุสามัญองค์การ Mayors for Peace ครั้งที่ 9 
ในพิธีเปิดการประชุมสามญัองค์การ Mayors for Peace ครั้งที่ 9 

 
 
 



 
นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

และพลต ารวจตรภีาณุรัตน์ มีเพียร ท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ถ่ายภาพร่วมกับนายยาสุโยชิ โคมิโสะ เลขาธิการองค์การ Mayors for Peace 

 

 
นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

และพลต ารวจตรภีาณุรัตน์ มีเพียร ท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ถ่ายภาพร่วมกับนายโทมฮิิสะ ทาอุเอะ นายกเทศมนตรเีมืองนางาซากิ (รองประธานองค์การ Mayor for Peace) 

และนายทัตสยึะ โนกุจิ ประธานสภาเมืองนางาซากิ 
 
 
 



 
คณะผูแ้ทนจากกรุงเทพมหานคร ร่วมถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก 

ให้แก่นายคาสุมิ มัทสึอิ นายกเทศมนตรเีมืองฮโิรชมิา (ประธานองค์การ Mayor for Peace) 
 

 
 

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ถ่ายภาพ ณ หน้าอนุสาวรีย์สนัติภาพ “Heiwa Kinenzo” ณ สวนสนัติภาพนางาซากิ 

ระหว่างการเข้าร่วมพิธรี าลึกสันติภาพแห่งนางาซากิ ครั้งที่ 72 
 



 
พิธีการวางรายชื่อผูร้อดชีวิตจากระเบิดปรมาณูซ่ึงเสียชีวิตในปีที่ผ่านมา 

ในพิธีร าลึกสนัติภาพแห่งนางาซากิ ครั้งที่ 72 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สวนสนัติภาพนางาซากิ 

 

 
การวางพวงมาลาเพื่อไว้อาลัยแตด่ผูเ้สียชีวิตจากระเบิดปรมาณ ู

บริเวณหน้าอนุสาวรยี์รูปปั้นสนัติภาพ ณ สวนสนัติภาพนางาซากิ 
ในพิธีร าลึกสนัติภาพแห่งนางาซากิ ครั้งที่ 72 

 



 
นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ได้รับเกียรติให้เปน็ผู้แทนองค์การ Mayors for Peace ในการวางพวงมาลาแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิต  
ณ บรเิวณหน้าอนุสาวรียร์ูปปั้นสันติภาพ ในพิธรี าลึกสันติภาพแห่งนางาซากิ ครั้งที่ 72 

ร่วมกับนายกเทศมนตรเีมือง Halabja สาธารณรัฐอิรัก และนายกเทศมนตรีเมือง Montreal ประเทศแคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคคลส าคัญที่เข้าร่วมพิธีร าลึกสันติภาพแห่งนางาซากิ คร้ังที่ 72 
 

 
นายชินโซ อาเบะ  

นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น 
 

 
นางอิสุมิ นากามิทสึ รองเลขาธิการและผู้แทนระดับสูง

ด้านการลดอาวุธแห่งองค์การสหประชาชาติ 

 
นายโฮโด นากามุระ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ 
 

 
นายโทมิฮิสะ ทาอุเอะ  

นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิ



 


