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4. สรุปเนื้อหา 
  1. คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครน าโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ 
สุดลาภา) และผู้แทนจากส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักการจราจรและขนส่ง เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนเมืองจ านวนกว่า 30 เมือง จาก 15 ประเทศ และผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการท้ัง
จากประเทศญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ World Bank, Asian Development Bank 
Institute (ADBI), JICA, Yokohama National University เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เช่น NEC Corporation, Google Earth, Hitachi Ltd. เป็นต้น 
ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต  
  2. การประชุมย่อยช่วง Transport and Mobility 
 2.1 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) ได้ร่วมน าเสนอการ
ด าเนินงานของกรุงเทพมหานครเรื่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ตาม
โครงการ “ล้อ ราง เรือ” ของกรุงเทพมหานครที่ด าเนินการร่วมกับรัฐบาล ซึ่งเป็นการบูรณาการเครือข่าย
การให้บริการรูปแบบการเดินทางสาธารณะที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกท้ัง
ได้น าเสนอการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น “เมืองเดินเท้า” (Walkable City) ที่นอกจากจะเป็นการ
สร้างจุดเชื่อมต่อในการเดินทางแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 
ซึ่งการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางและการสัญจรที่หลากหลายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นเมืองส าหรับทุกคนอย่างยั่งยืน  
 2.2 ผู้แทนจาก Arthur D. Little บริษัทให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ได้น าเสนอ
กรณีตัวอย่างการขนส่งและการสัญจรของกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สรุปได้ว่า ร้อยละ 30 ของ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนถูกใช้เพ่ือการขนส่งเนื่องจากการใช้มอเตอร์ไซด์ทีม่ากข้ึน ซึ่งจากการจัดอันดับของ 
TomTom Traffic Index การจราจรของกรุงจาการ์ตาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองที่มีการจราจรแย่
ที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินร้อยละ 23 ของระบบการขนส่งสาธารณะทุกประเภทในกรุง
จาการ์ตา ทั้งนี้ การใช้บริการการเดินทางผ่านแอพลิเคชั่น Uber และ Grab เป็นปัญหารูปแบบใหม่ที่หลาย
เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก าลังเผชิญและต้องหาทางรับมือให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่  



 2.3 ผู้แทนจาก NEC Corporation บริษัทให้บริการและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กล่าวถึงปัญหาส าคัญของการขนส่งสาธารณะในเมือง อาทิ ภาพลักษณ์การให้บริการที่ไม่น่าประทับใจ การ
ถูกมองว่าเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรโดยเฉพาะรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) การ
ขาดข้อมูลสื่อสารกับผู้ใช้บริการ รวมถึงระยะเวลาในการรอรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น ดังนั้น การ
รวบรวมข้อมูล จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ NEC 
Corp. มีความสนใจจะด าเนินงานร่วมกับกรุงเทพมหานครในอนาคตในการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน ามาประมวลผลและปรับใช้กับรูปแบบการขนส่งสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครในอนาคต  
 2.4 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) และ IoT จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางแบบทันที (Real time) เช่น ระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (ITS) ระบบข้อมูลผู้โดยสาร การควบคุมการจราจร การจัดการที่จอดรถ เป็นต้น นอกจากนี ้การ
ใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้มีการปรับการเดินทางสู่การใช้พลังงานขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้ามากข้ึน ซ่ึงระบบดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาการเดินทางรูปแบบใหม่มีผลกระทบต่อความต้องการ
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับถนน การใช้ถนนอาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก ระบบดิจิทัลและการขับเคลื่อน
ด้วยตัวเอง (Self-driving) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยมากข้ึน ความต้องการที่จอดรถอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบบริหารจัดการจราจรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการเดินทางด้วยราง การ
แบ่งปัน (Share) การเดินทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น Car Sharing, Car Pooling เป็นต้น 
  3. การประชุมย่อยช่วง Urban infrastructure provision for smart cities 
 3.1 ผู้แทนจากเมืองต่าง ๆ ได้น าเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองของตนซึ่งเกิด
จากการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง ตัวอย่างเช่น กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีปัญหาด้าน
อุทกภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักเนื่องจากขาดระบบการจัดการที่ดี กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มีปัญหา
เรื่องแผ่นดินไหวที่มักท าให้อาคารบ้านเรือนหรือระบบสาธารณูปโภคเกิดความเสียหาย เป็นต้น  
 3.2 ผู้แทนจากบริษัท Dassault Systems ประเทศญี่ปุ่น ไดอ้ภิปรายเรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีมา
ประกอบกับอุปกรณ์หรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนในเมือง 
และสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 3.3 ผู้บรรยายจากบริษัท EX Research Institute Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ได้อภิปรายเรื่อง
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงอาคารด้วยระบบสามมิติ (3D) ซึ่งจะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล
อาคาร  ในเมือง รวมไปถึงถนนและสถานที่ต่าง ๆ ลงในโปรแกรม 3D ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ให้เมือง เช่น วิเคราะห์เส้นทางการอพยพในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือสามารถจ าลองอาคารที่จะเกิดขึ้นในเมืองนั้น ๆ 
  4. การประชุมย่อยช่วง Utilizing big data/open data for land development 
 4.1 ผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ได้น าเสนอยุทธศาสตร์การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ประกอบด้วย การสร้างฐานข้อมูลและกระจายข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ การปกป้องข้อมูล การสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Spatial 
Data Infrastructure: SDI) เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก 
 4.2 ผู้แทนจาก Google Earth ได้น าเสนอภารกิจของบริษัทว่า เป็นการด าเนินงานเพ่ือจัด
ระเบียบข้อมูลภูมิสารสนเทศของโลก และท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ได้



อย่างกว้างขวาง โดย Google Earth จะช่วยให้สามารถดูและใช้ข้อมูลแผนที่และภูมิประเทศทั่วโลกได้ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมดูภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth 6.1.1  
 4.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็น
กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศท่ีมี
ความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ (เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่) สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ (เส้นรุ้ง เส้นแวง) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลและการจัดท าแผนที่  
 4.4 ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างเมืองอัจฉริยะที่เน้นการวัดข้อมูล (Data-driven 
approach) เป็นการผลิตข้อมูลร่วมกันและสร้างสภาพแวดล้อมในการแบ่งปันข้อมูลโดยการจัดตั้งศูนย์ GIS 
ที่มีการก าหนดกฎระเบียบและบทบาทที่ชัดเจน รวมถึงมีการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
ซึ่งการแบ่งปันข้อมูล (Data sharing) มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาพ้ืนที่โดยมีประเด็นที่จะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะประเด็นใครคือเจ้าของข้อมูล ต้นทุนของข้อมูล วิธีการใช้ข้อมูล เป็นต้น 
ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ควรได้รับการช าระเงินให้กับเจ้าของข้อมูล 
  5. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น อาทิ Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism, Yokohama National University, Hitachi Ltd., Nissan 
Motor Corporation เป็นต้น ได้ร่วมกันน าเสนอและอภิปรายแนวทางการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ ดังนี้ 
 5.1 ประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดแนวคิดเรื่องสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
(1) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ คือการด าเนินงานและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีความ
แข็งแรง (2) ความครอบคลุม คือการปราศจากข้อจ ากัด การปรับปรุงสวัสดิการและเศรษฐกิจของ
ประชาชน (3) การปรับตัว คือมีความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความปลอดภัยระหว่างการ
ก่อสร้างและระหว่างการใช้และด าเนินการ (4) ความยั่งยืน คือมีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม รักษา
สมรรถนะสูง และ (5) ความสะดวก/สิ่งอ านวยความสะดวก คือความไว้วางใจในการบริการระดับสูง การ
ปฏิบัติงานและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
 5.2 แนวโน้มของการขนส่งในเมือง (Urban Transport) ได้ให้ความส าคัญกับความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลักและมีการผสมผสานเทคโนโลยีและรูปแบบที่หลากหลาย (Multi- and 
Inter-modal) โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนและรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงมีการประยุกต์การด าเนินงานร่วมกับ
การพัฒนาเมืองด้านอื่น เช่น การวางผังเมือง การสร้างเมืองเดินเท้า (Walkable city) ความปลอดภัยใน
การใช้จักรยาน การสัญจรแบบเชื่อมต่อ และการขนส่งสาธารณะที่มีความน่าเชื่อถือ   
 5.3 แนวคิดของการขนส่งแบบ Multi-modal transport มุ่งเน้นที่การก าหนดทางเลือก
ในการใช้บริการการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่การขนส่งแบบ Inter-modal transport มุ่งเน้นจุด
เชื่อมต่อของรูปแบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เดินทาง ทั้งนี้ รูปแบบ 
(Mode) ของการขนส่งจะต้องดึงดูดใจและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด เช่น เนื้อหา จ านวน 
ระยะเวลา สถานที่ สื่อ วิธีการช าระเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ทัศนคติของการขนส่งแบบ Alternative 
modes คือ การเข้าถึงระบบรางซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งหลักโดยมีการเชื่อมต่อกับถนน กิจกรรม และ
ระบบการขนส่งแบบอ่ืน ทั้งได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ITC) ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data-sharing) 
 5.4 หลักส าคัญของการขนส่งอัจฉริยะในเมือง (Smart urban transport) ประกอบด้วย  



  (1) แนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างภาพลักษณ์ของการขนส่งในเมืองโดยเน้นรูปแบบสี
เขียว (Green modes) และมีการตรวจสอบข้อมูลการจราจรและส ารวจการเดินทางของผู้ใช้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ  
  (2) การน าไปสู่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยการจ ากัดการใช้/จอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยกลไกการก าหนดราคา มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งมีการ
ปรับปรุงพื้นท่ีส าหรับเดินและรอ (Walking and waiting spaces) ให้ดีขึ้น   
  (3) การให้การศึกษาและการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้
ตระหนักถึงความส าคัญของเมืองอัจฉริยะ   
 5.5 ประเทศญี่ปุ่นมีการวางแผนด าเนินนโยบายสังคม 5.0 (Society 5.0) ซึ่งเป็นนโยบาย
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาจากสังคม 1.0 (Society 1.0) สังคมแห่งการล่า สังคม 2.0 
(Society 2.0) สังคมเกษตรกรรม สังคม 3.0 (Society 3.0) สังคมอุตสาหกรรม และสังคม 4.0 (Society 
4.0) สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยสังคม 5.0 จะเป็นสังคมที่ได้รับข้อมูลผ่านการใช้ระบบ Internet of 
Things (IoT) และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ
เครื่องจักรกล เช่น หุ่นยนต์ (Robots) นอกจากนี้ อากาศยานไร้คนขับ (Drones) จะถูกน ามาใช้แทนที่
มนุษย์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
  6. การศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการขยะของเมืองโยโกฮามา  
 6.1 ภาพรวมของกระบวนการโรงเผาขยะ Tsuzuki ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของ Resources & Waste Recycling Bureau เมืองโยโกฮามา มีกระบวนการหลัก 8 ขั้นตอน 
  (1) การรับขยะ รถเก็บขยะที่เก็บขยะเผาได้จะน าขยะไปใส่ลงในบ่อพักขยะไว้
ชั่วคราว โดยมีการเฝ้าสังเกตการณ์ในห้องสังเกตการณ์การรับขยะเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น  
  (2) บ่อพักขยะและปั้นจั่นคีบขยะ บ่อพักขยะคือบริเวณขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมขยะ
ที่ถูกน ามาโดยรถเก็บขยะไว้ชั่วคราว และจะใช้ปั้นจั่นคีบขยะคีบขยะขึ้นมาจากบ่อพักเพ่ือน าไปใส่ลงใน
เตาเผา โดยจะต้องผสมขยะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนน าไปใส่ลงในเตาเผาเพื่อให้ขยะเผาได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากอาจมีขยะที่เผาได้ยากผสมกันอยู่ ซึ่งปั้นจั่นคีบขยะจะถูกบังคับโดยผู้ที่มีใบอนุญาตในการท างาน 
โดยปั้นจั่นจะท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพัก ซึ่งในช่วงกลางคืนจะท างานแบบอัตโนมัติตาม
ความจ าเป็น   
  (3) เตาเผาขยะ ขยะที่ถูกใส่ลงในเตาเผาจะกลายเป็นเชื้อเพลิงและจะเผาไหม้ไป ซ่ึง
หากจุดไฟเผาขยะหนึ่งครั้งตอนเริ่มท างานแล้วจะไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเสริมอีกจนกว่าเตาเผาจะหยุดท างาน  
และเนื่องจากเป็นการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องในอุณหภูมิที่สูงถึง 850-950 องศาเซลเซียส จึงสามารถขจัด
กลิ่นเหม็นและป้องกันการเกิดไดออกซินได้  
  (4) บ่อพักขี้เถ้าและปั้นจั่นคีบขี้เถ้า บ่อพักข้ีเถ้าคือแหล่งที่เก็บรวบรวมข้ีเถ้าที่เกิด
จากการเผาไหม้ ซ่ึงขี้เถ้าที่ออกมาจากเตาเผาจะถูกล าเลียงไปเก็บรวบรวมไว้ที่บ่อพักข้ีเถ้า จากนั้นจะคีบ
ขี้เถ้าขึ้นด้วยปั้นจั่นคีบข้ีเถ้าแล้วน าไปกองไว้ในรถบรรทุกขี้เถ้า ขี้เถ้าที่ถูกน ามานี้จะถูกล าเลียงไปยังสถาน
ก าจัดขยะขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน   
  (5) เครื่องมือในการบ าบัดไอเสีย คือเครื่องมือที่ก าจัดสารอันตรายออกจากไอเสีย
และสารอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ โดยไอเสียที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วจะถูกน าไปปล่อย
สู่ชั้นบรรยากาศทางปล่องควัน ซึ่งเมืองโยโกฮามามีการจัดการกับไอเสียในอัตราที่เคร่งครัดสูงกว่ามาตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี  



  (6) หม้อไอน้ า เป็นเครื่องมือที่ใช้ผลิตไอน้ าด้วยการต้มน้ าโดยใช้ความร้อนท่ีเกิดจาก
การเผาขยะ ไอน้ าที่เกิดข้ึนจะส่งไปยังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ าเพ่ือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึง
นอกจากจะน ามาใช้ส าหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าน้ าร้อนภายในโรงงานเผาขยะแล้ว ยังได้ส่งความ
ร้อนที่เหลือไปยังสถานที่ใกล้เคียงเพ่ือใช้เป็นแหล่งความร้อนส าหรับสระน้ าอุ่นและสถานที่อาบน้ าต่าง ๆ 
  (7) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ า คือเครื่องมือที่เปลี่ยนไอน้ าที่มีอุณหภูมิและ
ความดันสูงที่ได้มาจากหม้อไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกน าไปใช้ในโรงงานเผาขยะ
และสถานที่อ านวยความสะดวกใกล้เคียง ส่วนกระแสไฟฟ้าที่เหลือจะน าไปขายให้กับบริษัทที่ด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับไฟฟ้า  
  (8) ห้องควบคุมส่วนกลาง มีผู้ปฏิบัติงานท าการสังเกตการณ์อยู่ภายในโรงเผาขยะ  
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพัก โดยจะสังเกตการณ์จากจอภาพที่แสดงภาพจากกล้องที่ติดอยู่
ตามท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเผา ซึ่งจะแสดงข้อมูล เช่น อุณหภูมิ แรงดัน และความเข้มข้นของไอเสียตามสภาพ
ในตอนนั้น  
 6.2 ศูนย์แยกขยะรีไซเคิล Midori เป็นแหล่งรวบรวมขยะประเภทกระป๋อง (อลูมิเนียม 
เหล็ก) ขวดแก้วต่าง ๆ และขวดพลาสติก PET เพ่ือน ามาแยกและท าการรีไซเคิล โดยขยะประเภทแก้วจะ
ถูกแยกตามสี ได้แก่ สีน้ าตาล สีใส และสีอื่น ๆ ในขณะที่ขวดพลาสติก PET กระป๋องอลูมิเนียม และ
กระป๋องเหล็ก จะถูกบีบอัดและน าไปขายเป็นขยะที่ใช้ได้ใหม่ โดยเมืองโยโกฮามามีการประชาสัมพันธ์และ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนท าการแยกขยะก่อนน าไปทิ้งทุกครั้ง 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครซึ่งมีความสัมพันธ์และการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเมืองโยโกฮามา ได้เข้า
ร่วมการประชุม Asia Smart City Conference มาอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และได้มีการหารือและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเมืองร่วมกับผู้แทนเมือง ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: 
PPP) เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในการนี้ การประชุม The 8th Asia Smart City Conference จะมี
ขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น  

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
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ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
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