
สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 
กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ              

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การสัมมนา Tokyo Global Partners Seminar คร้ังที่ 2   

2. สถานท่ี 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น      

3. วันท่ี 
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560        

4. สรุปเนื้อหา  
  การสัมมนาฯ ในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ

ระหว่างเมืองมาแก้ปัญหาที่เมืองต้องเผชิญ รวมถึงเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงโตเกียว
กับเมืองสมาชิกขององค์กรเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชีย 21 (The Asian Network of Major Cities 
21: ANMC 21) มีผลโดยสรุปดังน้ี  

   1. H.E. Ms. Yuriko Koike ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้กล่าวถึงการที่จะปฏิรูป
นโยบายของกรุงโตเกียว โดยเฉพาะในเร่ืองของการดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากน้ีได้กล่าวถึง มุมมองการวิเคราะห์ตนเองแบบ 
bird eye view ที่จะเห็นมุมมองการพัฒนาทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์ว่า
ตนเองอยู่ จุดใด รวมทั้งการเรียนรู้จากเมืองอื่นและแลกเปลี่ยนกันในเชิงบวก  

   2. หัวข้อ Cooperation and Exchange between Sister Cities: Outcomes and 
Challenges ผู้แทนเมืองประกอบด้วย กรุงโตเกียว กรุงเทพมหานคร กรุงบรัสเซลล์ กรุงจาการ์ตา  
รัฐนิวเซาท์เวลส์ เมืองไทเป และกรุงโตรอนโต เป็นผู้น าเสนอในหัวข้อน้ี โดยผู้อ านวยการ 
กองการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร น าเสนอข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ สถิติและข้อมูล
การบริหารงานกรุงเทพมหานคร และข้อมูลด้านการต่างประเทศ อาทิ เมืองพี่เมืองน้อง ความ
ร่วมมือในการพัฒนาเมือง การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจาก
สาธารณชน ข้อสังเกตจากการประชุมหัวข้อดังกล่าวคือ การด าเนินงานด้านต่างประเทศของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความคล้ายคลึงกันโดยเน้นความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เมืองในยุโรป สหรัฐอเมริกา เน้น
ด้านความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจ ส่วนออสเตรเลียเน้นความร่วมมือด้านการศึกษา      

             3. หัวข้อ Translating City-to-City Exchange into Global Business Opportunities 
ผู้แทนเมืองประกอบด้วย กรุงอัมสเตอร์ดัม เขตบริหารเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง และเมืองทอมส์ เป็นผู้น า
เสนอในหัวข้อน้ี โดยส่วนใหญ่น าเสนอตัวอย่างการจับคู่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และ SMEs ที่ร่วมเดินทาง
ไปกับผู้น าเมือง โดยเห็นว่า การด าเนินการจะเป็นการเชื่อมให้เมืองมีการพัฒนาด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ
มากขึ้น สง่เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อยา่งไรก็ตามข้อจ ากัดที่ส าคัญ ได้แก่ งบประมาณ และ
การมีเกณฑ์วัดที่ชัดเจนถึงประโยชน์ที่ได้ เพื่อสามารถแถลงต่อสาธารณชน ทั้งน้ี การวัดความส าเร็จยังมี
ความยากล าบากในเรื่องความชัดเจนของประโยชน์ที่ได้ โดยประชาชนมักต้องการเห็นประโยชน์ที่เกิดกับ



ประชาชนมากกวา่ภาคธุรกิจ แมว้่าทุกเมืองจะใหภ้าคธุรกิจเอกชนที่เดินทางออกค่าใช้จ่ายเองก็ตาม 
นอกจากน้ี มีข้อท้าทายในการเลือกธุรกิจที่ควรน าไป และมีความยากล าบากเร่ืองการบริหารจัดการหาก
น าหลายธุรกิจไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการก าหนดบทบาทของ CEO ซึ่งประเด็นน้ีมีผู้เสนอทางออกโดยจัด
ประชุม แถลงข่าว หรือรับประทานอาหารร่วมกันก่อนเดินทาง และเชิญนักธุรกิจที่เคยเดินทางกับผู้น า
เมือง นักวิชาการ นักข่าว มาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลีย่นความคิด ประสบการณ ์และลดข้อขดัแย้ง  

     4. หัวข้อ Hosting and Attending International Conferences: Outcomes and 
Challenges ผู้แทนเมืองประกอบด้วย กรุงปักกิ่ง นครอิสตันบูล และกรุงโซล เป็นผู้น าเสนอในหัวข้อน้ี 
โดยได้น าเสนอผลงานการเป็นเจ้าภาพจัดงาน หรือการประชุมนานาชาติ ที่ประชุมมีการอภิปราย
เกี่ยวกับช่องทางในการขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติที่มีความส าคัญระดับโลก โดยในส่วน
ของกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ว่าสามารถด าเนินการได้ ทั้งจากการทาบทาม
องค์กรที่เป็นสมาชิกหรือมีความร่วมมือ ช่องทาง ผ่านสถานทูต หรือจากการเดินทางเข้าร่วมการประชุม
และเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการประชุมคร้ังถัดไป เป็นต้น 

              5. ตลอดระยะเวลาของการประชุม กรุงโตเกียวจัดให้ผู้แทนของทุกเมืองได้พบและพูดคุยกับ 
ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศกรุงโตเกียว เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต โดยในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรุงโตเกียวกล่าวถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของราชวงศ์ญี่ปุ่นและไทย โดย
สมเด็จพระจักรพรรดิฯ มีหมายก าหนดการจะเสด็จมากรุงเทพมหานครประมาณเดือนมีนาคม 2560 เพื่อ
ถวายความอาลัย นอกจากน้ี ยังมีความสนใจที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดประชุม One Young 
World Summit 2015 ณ กรุงเทพมหานคร ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณและเห็นว่า
การประชุมคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่ง
ขณะไปประชุมทราบว่ามีผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว และ
กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Counter Measures to Combat Infectious 
Diseases ในเดือนสิงหาคม 2560 โดยการประชุมมีหน่วยงานของกรุงโตเกียวเป็นฝ่ายเลขานุการ   
นอกจากน้ี ได้ขอให้กรุงโตเกียวคงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเมืองในอนาคต รวมทั้งขอรับการสนับสนุนความร่วมมือในเร่ืองอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม อาทิ 
ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จราจร สาธารณสุข ฯลฯ ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยของทั้งสองเมือง ในโอกาสน้ี ผู้แทนกรุงโตเกียวกล่าวเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโตเกียวในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป   

4. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
สาระของการประชุมฯ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองใหญ่ของ

ทวีปเอเชีย สอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในการสร้าง
กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย จึงได้น าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ  

6. ผู้รายงาน 
นายกรกฎ หนูเกื้อ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานต่างประเทศ 2 
กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2224 8177  


