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    เมืองคาซาบลังกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

3. วันที่ 

 วันที่ 16-20 เมษายน 2562 

4. สรุปเนื้อหา 
  ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุมงาน 

Smart Cities Africa Casablanca 2019 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562 ณ เมืองคาซาบลังกา 
ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยสรุปสาระการประชุมได้ ดังนี้ 

1. งาน Smart Cities Africa Casablanca 2019 ครั้งที่ 4 เป็นเวทีที่ผู้แทนในระดับเมืองและ
รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่าง ๆ บุคลากรด้านการศึกษา ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ 
ความท้าทาย และประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ของเมืองเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
เพ่ือการปรับปรุงเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการบริการประชาชน 
(Artificial Intelligence Serving Citizens)” จัดขึ้นโดยบริษัทพัฒนาท้องถิ่นของเมือง (Casablanca Event & 
Animation) ด้วยการสนับสนุนจากสภาเมืองคาซาบลังกา ที่ซึ่งได้รับเลือกจาก Smart City Expo World Congress 
(การประชุมและการจัดแสดงนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะในระดับโลก) ให้เป็นตัวแทนภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือใน
การจัดงานส าคัญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนี้ขึ้น ซึ่งจะเน้นถึงความส าคัญของการสร้างเมืองอัจฉริยะ ระบบเศรษฐกิจ-
ดิจิทัล เครื่องมือ ทางกฎหมาย การปรับตัวของเมือง คุณธรรมจริยธรรม ระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง และ
ความมั่นคงของดินแดนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและธุรกิจเกิดใหม่ได้
แสดงศักยภาพด้านการใช้นวัตกรรมพัฒนาเมือง  

2. กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ (Guest of Honor) เพียงเมืองเดียว
ในงานนี้ โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติให้ขึ้นกล่าวในพิธีเปิดงานร่วมกับรัฐมนตรี 
นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเมืองคาซาบลังกา ซึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีและความคล้ายคลึงระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการเมืองการปกครอง หรือลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง
อยู่บริเวณจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาค และเต็มไปด้วยศักยภาพในการพัฒนา ทั้งนี้ 
กรุงเทพมหานครพร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ร่วมกับเมืองต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป รวมถึงขอขอบคุณที่เมืองคาซาบลังกา
ให้เกียรติและเลือกกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วม รวมทั้ง
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่าง ๆ และได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเป็นจ านวนมาก 

 
 

/3. นายก... 



 

-2- 
 

3. นายกเทศมนตรีเมืองคาซาบลังกา กล่าวถึงความส าคัญของการจัดงานและการประชุมฯ  
ในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันแต่ละเมืองต่างเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน อาทิ การขยายตัวของสังคมเมือง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น 
ในขณะเดียวกัน เมืองในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาก็จ าเป็นจะต้องสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทาง
สังคม และโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง ดังนั้น เมืองควรจะแบ่งปันแนวความคิดและความรู้ในระดับระหว่าง
ทวีป เพ่ือแสวงหาเครือข่ายการพัฒนาร่วมกันและน าไปสู่การปฏิบัติในเมืองของตนเอง โดยหาแนวทางการน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองคาซาบลังกามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเมืองให้
ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะและเป็นศูนย์กลางของทวีปแอฟริกาด้านนวัตกรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาเมืองคาซาบลังกา ภายในปี พ.ศ. 2563 และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของยุทธศาสตร์การดึงดูดความสนใจ
ของนานาชาติในดินแดนนี้ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มระหว่างนักธุรกิจและนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดการตื่นตัวต่อการพัฒนาประเทศให้
ไปสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเมืองคาซาบลังกามุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการและการพัฒนา
เมืองคาซาบลังกาใหม่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ในด้านการวางผังเมือง 
พลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อม การศึกษาและสุขภาพ ด้วยการยึดแนวคิดการเป็น
ศูนย์กลางของนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือของสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืนทางสังคม  

4. การประชุม Smart Cities Casablanca จัดขึ้นภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระราชาธิบดี
โมฮัมเหม็ดที่ 6 แห่งโมร็อกโก มีผู้แทนเมืองและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ร่วมอภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์  
การด าเนินการของเมือง โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
กรณีศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม" (Strategic urban and territorial planning for social and environmental development)” 
ซึ่งน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented 
Development หรือ TOD) ซึ่งก็คือ ศูนย์กลางการคมนาคมพหลโยธินและสถานีกลางบางซื่อ ด้วยการน านวัตกรรม
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพ่ือประโยชน์สูงสุด โดยการบูรณาการองค์ประกอบการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านความเป็นอยู่ (Smart Living)  
ด้านประชากร (Smart People) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Smart Energy and Environment) ด้านการคมนาคม
ขนส่ง (Smart Mobility) และด้านการบริหารจัดการเมือง (Smart Governance) ทุกองค์ประกอบจะต้องใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพ้ืนที่เมือง ทั้งนี้จากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อัตราการขยายตัวของเมือง การแข่งขันในระดับภูมิภาค ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนัก
ลงทุน ฯลฯ ท าให้กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ศูนย์กลางการคมนาคมพหลโยธินและสถานีกลางบางซื่อ จึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่าย
การคมนาคมที่ครอบคลุมในทุกด้านในอนาคต โดยการน าแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)  
มาประยุกต์ใช้เป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ด้วยการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมให้
ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อไปได้ทุกท่ีในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก  
อีกท้ังได้พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการท าให้สามารถเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่าย  
สะดวกสบายและครบครัน ซึ่งประกอบไปด้วย พ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะ พื้นที่อยู่อาศัย โรงแรม ย่านธุรกิจ ร้านค้า 
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ห้างสรรพสินค้า แหล่งรวมความบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว และศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ประกอบกับการน า
นวัตกรรมด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของเมือง 
ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่เพ่ิมมากขึ้น อาทิ ด้านความปลอดภัย มีการสอดส่องดูแลและจับความเคลื่อนไหวในสิ่งผิดปกติผ่านกล้องตรวจจับ 
อัจฉริยะหรือ CCTV การติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi - Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีระบบการควบคุม 
การใช้พลังงานโดยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) มีการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพื้นที่
ผ่านศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการเมือง (Data Center) การส่งเสริมธุรกรรมดิจิทัล (E - Commerce) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยท าให้เกิดการซื้อ การขาย การช าระเงินรูปแบบออนไลน์ การติดตั้งระบบไฟจุดช าระเงิน (Non - Cash 
System) ตามร้านสะดวกซื้อ เพื่อความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนาพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership - PPP) 
  5. ในโอกาสนี้ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะได้รับเกียรติให้เข้าพบ
นายกเทศมนตรีเมืองคาซาบลังกาเป็นการเฉพาะ ณ ศาลาว่าการเมืองคาซาบลังกา โดยได้มีการสนทนาถึงประสบการณ์
ในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโกครั้งนี้ และหารือเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายร่วมกัน รวมถึงการขยาย
โอกาสและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ เพ่ือการปรับปรุงเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน น าไปสู่การ
เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เมืองคาซาบลังกาต้องการที่จะยกระดับและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
จึงได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ปรับปรุงเมืองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน  
การคมนาคมและขนส่ง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของเมืองเนื่องจากเมืองคาซาบลังกายังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเมืองจึงจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้ามา
ท างานในเมืองคาซาบลังกาเป็นจ านวนเป็นมากท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากเมืองคาซาบลังกามี
ความสนใจที่จะขยายความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเป็นเมืองพ่ีเมืองน้อง การแลกเปลี่ยน
ทั้งทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น เพราะท้ังสองเมืองมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการ
ปกครอง การที่เมืองมีข้อจ ากัดไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการจัดการในหลาย ๆ เรื่องได้ด้วยเมืองเอง  
  6. คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต โดยได้มีการสนทนา
ถึงโอกาสและความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความเห็นว่า ที่จริงแล้วราชอาณาจักรไทย
และราชอาณาจักรโมร็อกโกมีความคล้ายคลึงกันในหลายประเด็นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับ เพียงแต่
ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลจึงเป็นอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ มากนัก ซึ่งประเทศโมร็อกโก
นั้นเหมาะสมมากที่จะเข้ามาลงทุน เพราะยังมีโอกาสและทรัพยากรอีกมากทั้งด้านการประมงก็ดี ฟอสเฟตส าหรับการ
ท าปุ๋ยก็มีเป็นจ านวนมาก จึงอยากให้มีความร่วมมือเพ่ิมมากขึ้นทั้งในระดับเมืองและระดับประเทศ อีกทั้งประเทศ
โมร็อกโกอยู่ระหว่างการพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และมีความประสงค์
ขอเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียน ซึ่งเมื่อค านึงถึงท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์และศักยภาพแล้ว ประเทศโมร็อกโกอาจ
เป็นตัวเชื่อมระหว่างอาเซียนกับประเทศและองค์กรในทวีปแอฟริกาได้  
  7. การเข้าร่วมการประชุม Smart Cities Casablanca ในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ของงานในครั้งนี้ 
กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งร่วมแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ ในประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 
และแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายโอกาสทางความร่วมมือร่วมกับเมืองคาซาบลังกาเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากท้ัง 
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สองเมืองมีความคล้ายคลึงกันในหลายมิติ การได้แบ่งปันประสบการณ์เพ่ือร่วมกันเสนอแผนแม่บทของการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคมนาคมและการขนส่ง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การวางผัง
เมืองและกฎหมาย โดยหาแนวทางการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้กับการพัฒนาเมือง ซึ่งการที่จะพัฒนา
ไปสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในอนาคตได้นั้น ไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน
ร่วมมือกัน การที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ท าให้กรุงเทพมหานครได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ในมุมมอง
ที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ถึงแม้ว่าประเด็นการเติบโตของสังคมเมืองจะก่อให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดในสังคม แต่ก็เป็นโอกาสในการน าไปสู่การพัฒนาเมืองด้วยเช่นกัน ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญ
ฉลาดและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครและเมืองคาซาบลังกาได้มีแนวคิด
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการพัฒนาเมืองที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
ของเมือง การลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนและธุรกิจเกิดใหม่ได้ใช้
นวัตกรรมแสดงศักยภาพและเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะช่วยให้เกิดเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) น่าอยู่ (Livability) และยั่งยืน (Sustainability) สอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน ซึ่งอาจท าได้ทั้งในลักษณะของการ
พัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Development) การพัฒนาฟ้ืนฟูเมือง (Urban Redevelopment) หรือการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเมือง (Development of Urban Management System) ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครอาจสนับสนุน
ให้มีหน่วยงานเมืองอัจฉริยะ (smart city office) เกิดข้ึนในระดับประเทศและระดับเมือง เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการโดยตรง มีรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งท าหน้าที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะในระยะยาว ตั้งแต่ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การออกแบบ การพัฒนา การเลือกสรร
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  ส านักงานการต่างประเทศพิจารณาความเหมาะสมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมกับเมือง 
คาซาบลังกาต่อไปในอนาคต และน าข้อมูลเวียนแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

6. ผู้รายงาน 

นางสาวปุณฑรีก์ อภิพัฒนศิริพงษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
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