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กลุ่มภารกิจ : โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
ร่วมงาน Asia Smart City Week และการประชุม The 8th Asia Smart City Conference  

2. สถานที ่
เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น      

3. วันที่ 
วันที ่9-11 ตุลาคม 2562     

4. สรุปเนื้อหา 
  1. คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครน าโดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) เข้าร่วมการประชุม The 8th Asia Smart City Conference 
(ASCC) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม InterContinental Yokohama Grand สรุปได้ดังนี้  
 1.1 การประชุมฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเมืองโยโกฮามา World Bank Tokyo 
Development Learning Center และ Asian Development Bank Institute เพ่ือการเชื่อมโยงและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทที่มีนวัตกรรมเก่ียวข้องกับเมืองอัจฉริยะร่วมกับเมืองในภูมิภาคเอเชีย 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาในเมืองโยโกฮามา โดยมีหัวข้อหลักคือ Creating business opportunities 
through the marketplace: Role of a knowledge hub in promoting business matching (การ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ: บทบาทของศูนย์ความรู้ในการส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ) การประชุมฯ ในปีนี้มี
รูปแบบเป็นสภากาแฟ (World Café) ทีเ่น้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในประเด็นหัวข้ออภิปรายย่อย ได้แก่ การขนส่ง การจัดการน้ า การ
จัดการของเสีย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ โดยผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นผู้แทนเมืองได้น าเสนอความต้องการและวิสัยทัศน์ในการด าเนินการ 
และผู้แทนจากภาคธุรกิจน าเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ และแนวทางแก้ไข 
 1.2 ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมน าเสนอข้อคิดเห็นในหัวข้อ
การบริหารจัดการน้ าของกรุงเทพมหานครรูปแบบต่าง ๆ โดยกรุงเทพมหานครมีนโยบายสร้างธนาคารน้ าใต้
ดิน (Water Bank) บริเวณพ้ืนที่ใต้สนามบาสเก็ตบอลของโรงเรียนในสังกัดซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรของ
กรุงเทพมหานครให้ได้ประโยชน์สูงสุด และยังมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
ถนนสายหลักโดยใช้เทคโนโลยี Pipe Jacking เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าของท่อระบายน้ าเมื่อฝน
ตกหนักโดยกระทบต่อการจราจรในเมืองให้น้อยที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 14 โครงการ 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ าท่วม (Flood Control Center) เป็นศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมูล เฝ้าระวัง และป้องกันน้ าท่วมอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งผู้ร่วมอภิปรายได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ปัญหาน้ าท่วมเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่เมืองในเอเชียต่างเผชิญอยู่ซึ่งแต่ละเมือง
พยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ใช้งบประมาณไม่สูงมากนักในการบริหารจัดการน้ าและของเสีย อาทิ 
กรุงโคลัมโบ (ศรีลังกา) ก าลังหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการน้ าเสีย และเมืองจากอินเดียมีการเรียนรู้



การจัดการน้ าจากเมืองในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 
International Cooperation Agency: JICA) ในการปล่อยน้ าสู่แม่น้ าสายหลัก ในโอกาสนี้ เมืองโยโกฮา
มาได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้น าเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการจัดการน้ าและการ
บ าบัดน้ าเสีย เช่น ระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน การใช้ Internet of Things (IoT) ในการเฝ้าสังเกตและ
ตรวจสอบการจัดการน้ าและของเสีย ระบบท านายน้ าท่วมตามเวลาจริง (Real-time) เป็นต้น  
 1.3 สถาบันแห่งธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank Institute: ADBI) ได้
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ว่าไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี
เท่านั้น เมืองยังจ าเป็นต้องมีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐและสถาบัน ซึ่ง 
ADBI ให้การสนับสนุนการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะในการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีและองค์การ
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล (Data-driven) 
และการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานเพ่ือให้บรรลุการใช้แผนเมืองอัจฉริยะ 
  2. การศึกษาดูงานพ้ืนที่วิจัยและพัฒนา King Skyfront เมืองคาวาซากิ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2562 เป็นโครงการเส้นทางผ่านนวัตกรรมของเมืองคาวาซากิ (Kawasaki Innovation Gateway) เป็น
พ้ืนที่เปิดส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยในปี 
2554 King Skyfront ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาการแข่งขันระดับ
นานาชาติ และในปี 2557 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพ้ืนที่พิเศษทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ ปัจจุบันมีองค์การด้าน
การวิจัยและพัฒนาด าเนินการในพื้นที่ จ านวน 67 องค์การ แบ่งออกเป็นด้านการคิดค้นยา ด้านเครื่องมือ
แพทย์ ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ และด้านสถาบันการวิจัย นอกจากนี้ King Skyfront อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการสร้างถนนเชื่อมสนามบินฮาเนดะ อันจะเป็นการเพ่ิมความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างเมืองคา
วาซากิและกรุงโตเกียว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564  
  3. ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับ Mr. Toru Hashimoto, 
Executive Director for Development Cooperation Department, International Affairs Bureau 
และผู้แทนของเมืองโยโกฮามา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยได้หารือถึงแนวทางการต่ออายุบันทึกความ
เข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนระหว่างกรุงเทพมหานครและเมือง
โยโกฮามา ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA: Japan International Cooperation Agency) มาประจ าอยู่ที่ส านัก
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปัจจุบันจะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2563 เมืองโยโกฮามาจึงมี
ความประสงค์จะต่ออายุ โดยอาจเป็นช่วงเดือนมกราคม 2563 และขอรับทราบความต้องการของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือที่จะด าเนินการให้บรรลุตามแผนแม่บทฯ ในการนี้ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความขอบคุณเมือง โยโกฮามาที่ได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างดี
และต่อเนื่อง ซึ่งตามความเห็นส่วนตัวนั้นไม่ขัดข้องที่จะต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ เนื่องจากเป็นประโยชน์
ต่อความส าเร็จของกรุงเทพมหานครในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแผนแม่บทฯ อีก
ทั้งเป็นความร่วมมือทางด้านเทคนิคที่ไม่มีข้อผูกมัดทางงบประมาณแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้แทนเมืองโยโกฮามา
แจ้งให้ทราบว่าจะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 และประสงค์ขอเข้าพบ
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือหารือการด าเนินงานร่วมกันเพ่ิมเติม 
 



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 นอกจากนี้ ยังได้จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทาง
วิชาการเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองโยโกฮามา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นกรอบการด าเนินงานทางด้านเทคนิค วิชาการ ความช่วยเหลือ และการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกันของทั้งสองเมือง โดยบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปัจจุบันจะหมดอายุในเดือนมีนาคม 
2563 จึงอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ 
(2563-2566) ต่อไป   

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 



การเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 8th Asia Smart City Conference (ASCC) 
ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 
ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 
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