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คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย





หนัังสืือคู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทยเป็นัหนัังสืือท่�จัดทำ�ข้ึ้�นัโดยกริะทริวงก�ริต่��งปริะเทศและก�ริพััฒนั�แห�ง 
สืหริ�ชอ�ณ�จักริ (UK Foreign, Commonwealth and Development Office หรืิอ FCDO) โดยเป็นัสื�วนัหน้ั�งขึ้อง
โคู่ริงก�ริ Global Future Cities Programme (GFCP) ภ�ยใต้่กองทุนั Prosperity Fund ซ้ึ่�งริิเริิ�มืโดยรัิฐบ�ลแห�ง
สืหริ�ชอ�ณ�จักริในัปี 2558  โดยกองทุนัเป็นัสื�วนัสืนัับสืนุันัสืำ�คัู่ญต่�อก�ริพััฒนั�ท่�ยั�งยืนัขึ้ององค์ู่กริสืหปริะช�ช�ติ่
(SDGs) และ New Urban Agenda โดยกองทุนัได้ใช้แนัวท�งยุทธศ�สืต่ร์ิก�ริให้คู่ว�มืช�วยเหลือขึ้องสืหริ�ช
อ�ณ�จักริ (UK Aid Strategy) ท่�ม่ืวัต่ถุุปริะสืงค์ู่ในัก�ริสื�งเสืริิมืก�ริพััฒนั�เพืั�อคู่ว�มืมัื�งคัู่�งในักลุ�มืปริะเทศกำ�ลัง
พััฒนั� โดยปริะเทศต่��งๆ ท่� The UK Prosperity Fund ได้ให้ก�ริสืนัับสืนุันันัั�นั ม่ืโอก�สือันัด่ในัก�ริสืร้ิ�งคู่ว�มื
ริ�วมืมืือริะหว��งปริะเทศพััฒนั�และคู่ว�มืสัืมืพัันัธ์ด้�นัธุริกิจและก�ริคู้่�

คู่วามืเป็นมืา

โคู่ริงการิ Global Future Cities Program (GFCP) 

โคู่ริงก�ริ Global Future Cities Program (GFCP) 
เป็นัโคู่ริงก�ริช�วยเหลือก�ริพััฒนั�เป็นัริะยะเวล� 3 ปี 
โดยท�งโคู่ริงก�ริจะสืนัับสืนุันัก�ริพััฒนั�เศริษฐกิจเมืือง
ท่�ทั�วถุ้งและยั�งยืนั ริวมืถุ้งสื�งเสืริิมืคู่ว�มืเจริิญรุิ�งเรืิอง 
ทั�วโลกผ่��นัโคู่ริงก�ริด้�นัคู่มืนั�คู่มื ก�ริว�งผั่งเมืือง และ 
ก�ริเต่ร่ิยมืคู่ว�มืพัร้ิอมืรัิบมืือกับก�ริเปล่�ยนัแปลงในั 
สิืบปริะเทศทั�วโลก (บริ�ซิึ่ล อินัโดน่ัเซ่ึ่ยมื�เลเซ่ึ่ย เม่ืยนัมื�ร์ิ 
ไนัจ่เร่ิย ฟิิลิปปินัส์ื แอฟิฟิริิก�ใต้่ ไทยตุ่ริก่ และ เว่ยดนั�มื) 

โคู่ริงก�ริ GFCP ในัปริะเทศไทยเป็นัโคู่ริงก�ริคู่ว�มืริ�วมืมืือ
กับกรุิงเทพัมืห�นัคู่ริ (กทมื.) โดยม่ืกิจกริริมืท่�สื�งเสืริิมื
เป้�ปริะสืงค์ู่และโคู่ริงก�ริในัเมืือง ริวมืถุ้งพััฒนั�ศักยภ�พั
ขึ้องท่มืง�นัขึ้องกทมื. และในัท้�ยท่�สุืดสืร้ิ�งแนัวท�ง
ท่�สื�มื�ริถุนัำ�ไปปริะยุกต์่ใช้ท่�อื�นัหรืิอขึ้ย�ยผ่ลต่�อไปได้  
โดยกิจกริริมืท่�กำ�ลังดำ�เนิันัก�ริอย่�ปริะกอบไปด้วย

ศ่นย์ข้้อม่ืลกลางข้องกรุิงเทพมืหานคู่ริ (Integrated 
Data Centre - IDC) 

ก�ริออกแบบและพััฒนั�แผ่นัสืำ�หรัิบก�ริดำ�เนิันัก�ริขึ้อง  
Data centre ริะดับโลกจะช�วยเจ�ะจงสิื�งจำ�เป็นัให้
ก รุิง เทพัมืห�นัคู่ริ โดยเฉพั�ะ Data cen t re  
ศ่นัย์ข้ึ้อม่ืลกรุิงเทพัมืห�นัคู่ริจะช�วยแสืดงขึ้้อม่ืลและช�วย
ให้สื�มื�ริถุเกิดแผ่นัก�ริและก�ริจัดก�ริเมืืองแห�งอนั�คู่ต่  

กองทุน The UK Prosperity Fund และ โคู่ริงการิ Global Future Cities Programme

ท่�ม่ืคู่ว�มืบ่ริณ�ก�ริ คู่ว�มืยั�งยืนัและม่ืคู่ว�มืสื�มื�ริถุในั 
ก�ริต่อบสืนัองคู่ว�มืต้่องก�ริในัเมืืองได้

ริะบบสนับสนุนการิตััดสินใจในการิบริิหาริจัดการิ
สถานการิณ์์นำ�าท�วมื 

เพิั�มืปริะสิืทธิภ�พักลยุทธ์ก�ริจัดก�รินัำ��ท�วมืและก�ริ
ลงทุนัในัริะบบโคู่ริงสืร้ิ�งพืั�นัฐ�นัอื�นัๆท่�เก่�ยวข้ึ้องด้วยก�ริ
สื�งเสืริิมืริะบบสืนัับสืนุันัก�ริตั่ดสิืนัใจเบื�องต้่นั (DDS) ท่�
ม่ืปริะสิืทธิภ�พัส่ืงและต่อบสืนัองอย��งทันัท�วงท่ ริวมืถุ้ง 
ก�ริพััฒนั�ศักยภ�พัขึ้องบุคู่คู่ล�กริเพืั�อสืร้ิ�งคู่ว�มืมัื�นัใจว��
ริะบบจะถุ่กดำ�เนิันัก�ริอย��งม่ืปริะสิืทธิภ�พั

แผนพัฒนาพื�นท่�ริอบสถาน่ข้นส�งมืวลชน 
(Transit–Oriented Development Plan - TODP) 

สืนัับสืนุันักรุิงเทพัมืห�นัคู่ริในัก�ริเต่ร่ิยมืก�ริพััฒนั�
พืั�นัท่�คู่ลองบ�งหลวงและสืถุ�น่ัริถุไฟิฟ้ิ� BTS บ�งหว้�  
ซ้ึ่�งผ่��นัก�ริศ้กษ�และกำ�หนัดให้เป็นัพืั�นัท่�สืำ�คัู่ญลำ�ดับต้่นัๆ  
ในัก�ริพััฒนั�โดยกรุิงเทพัมืห�นัคู่ริและผ้่่ท่�ได้รัิบผ่ล 
กริะทบต่��งๆ โดยแผ่นั TODP น่ั�จะช�วยเป็นัตั่วอย��งในัก�ริ
แสืดงให้เห็นัถุ้งก�ริลงทุนัขึ้องรัิฐในัก�ริพััฒนั�ก�ริเข้ึ้�ถุ้ง 
โคู่ริงขึ้��ยริะบบบริิก�ริคู่มืนั�คู่มืและก�ริเปล่�ยนัถุ��ย  
ซ้ึ่�งสื�มื�ริถุสืร้ิ�งเสืริิมืก�ริพััฒนั�เศริษฐกิจอย��งทั�วถุ้งและ
ก�ริพััฒนั�อย��งยั�งยืนั





คู่ำานำา

เมืืองต่��งๆ นัั�นัเติ่บโต่ริวดเร็ิวอย��งเป็นัปริะวัติ่ก�ริ ปริะช�กริมื�กกว��คู่ร้ิ�งหน้ั�งขึ้องโลกนัั�นัอย่�อ�ศัยในัย��นัพืั�นัท่�เมืืองเป็นัอันั

เร่ิยบร้ิอยแล้ว โดยคู่�ดก�ริณ์ว��ปริะช�กริท่�อ�ศัยในัเขึ้ต่เมืืองในัโลกนัั�นัจะส่ืงถุ้ง 66 % ขึ้องปริะช�กริทั�วทั�งโลก ในัทว่บเอเช่ย

เพ่ัยงอย��งเด่ยวนัั�นัเท��กับก�ริม่ืเมืืองใหมื�ขึ้นั�ดเท��กับคู่ร้ิ�งหน้ั�งขึ้องสิืงคู่โปร์ิหรืิอปริะช�กริจำ�นัวนั 3 ล้�นัคู่นัโดยจะเพิั�มืข้ึ้�นัทุกๆ 

เดือนัต่ลอดริะยะเวล�สื�มืสิืบปีข้ึ้�งหน้ั� นัอกเส่ืยจ�กว��เมืืองนัั�นัจะถุ่กว�งผั่งและจัดก�ริมื�อย��งด่ ก�ริเติ่บโต่ขึ้องเมืืองนัั�นัม่ื

ผ่ลทำ�ให้เกิดปัญห�คู่ว�มืย�กจนั คู่ว�มืแออดั และมืลภ�วะ ท่�ทว่คู่ว�มืรินุัแริงยิ�งข้ึ้�นั ก�ริบริิก�ริสื�ธ�ริณะต่��งๆ จะขึ้�ดคู่ว�มื

ทั�วถุ้งและเพ่ัยงพัอในัในัเร็ิววันั ด้วยก�ริคู่�ดคู่ะเนัถุ้งก�ริท่�ปริะช�กริสืองในัสื�มืขึ้องโลกจะอย่�อ�ศัยในัพืั�นัท่�เมืืองในัปี 2050 

รัิฐบ�ลแห�งสืหริ�ชอ�ณ�จักริเชื�อมัื�นัว��ก�ริแก้ปัญห�คู่ว�มืท้�ท�ยต่��งๆ ท่�เกิดข้ึ้�นัในัเมืืองนัั�นัม่ืคู่ว�มืสืำ�คัู่ญและสือดคู่ล้องกับ

ก�ริแก้ปัญห�ในัปริะเด็นัก�ริเปล่�ยนัแปลงสืภ�พัภ่มิือ�ก�ศ ก�ริขึ้�ดแคู่ลนัทรัิพัย�กริ คู่ว�มืย�กจนัและปัญห�ขึ้ยะ

เมืืองต่��งๆ ในัสืหริ�ชอ�ณ�จักรินัั�นัได้ม่ืก�ริทำ�ง�นัมื�นัับทศวริริษในัก�ริจัดก�ริกับปัญห�เกิดใหมื�ต่��งๆ ขึ้องเมืือง ในัขึ้ณะท่�ก�ริเผ่ชิญ

คู่ว�มืท้�ท�ยเหล��น่ั�ยังคู่งดำ�เนิันัไป เริ�เองก็ม่ืคู่ว�มืมุื�งมัื�นัท่�จะแบ�งปันัปริะสืบก�ริณ์และเร่ิยนัร้่ิกับนั�นั�ปริะเทศ สืำ�หริับ

ปริะเทศไทยนัั�นัเริ�ได้ม่ืก�ริทำ�ง�นัด้วยคู่ว�มืริ�วมืมืือริ�วมืกับกรุิงเทพัมืห�นัคู่ริภ�ยใต้่กองทุนั THE UK PROSPERITY FUND 

และโคู่ริงก�ริ Global Future Cities Program ในัก�ริสืนัับสืนุันัโคู่ริงก�ริศ่นัย์ข้ึ้อม่ืลกล�งขึ้องกรุิงเทพัมืห�นัคู่ริ ริะบบสืนัับสืนุันั

ก�ริตั่ดสิืนัใจในัก�ริบริิห�ริจัดก�ริสืถุ�นัก�ริณ์นัำ��ท�วมื และแผ่นัพััฒนั�พืั�นัท่�ริอบสืถุ�น่ัขึ้นัสื�งมืวลชนั 

ก�ริเต่ิบโต่ขึ้องเมืืองนัั�นัอ�จจะนัำ�มื�ซึ่้�งคู่ว�มืท้�ท�ยมื�กมื�ย แต่�ก็ยังคู่งนัำ�มื�ซ้ึ่�งโอก�สืใหมื�ๆ ท่�จะพััฒนั�คูุ่ณภ�พัช่วิต่ขึ้อง

ปริะช�กริเช�นักันั นัอกเหนืัอจ�กง�นัท่�ได้อย่�ริะหว��งก�ริดำ�เนิันัก�ริในัโคู่ริงก�ริ Global Future Cities Programme แล้วนัั�นั 

ข้ึ้�พัเจ้�ยังเชื�อว��ยังม่ืพืั�นัท่�อ่กมื�กมื�ยในัปริะเทศไทยท่�ม่ืศักยภ�พัในัก�ริสืร้ิ�งคู่ว�มืริ�วมืมืือกับปริะเทศไทย ข้ึ้�พัเจ้�หวังเป็นั

อย��งยิ�งว��คู่่�มืือฉบับน่ั�จะสื�มื�ริถุสืร้ิ�งคู่ว�มืต่ริะหนัักร้่ิถุ้งโอก�สืเหล��น่ั�และช�วยเสืริิมืสืร้ิ�งกริะบวนัก�ริพ่ัดคุู่ยอันัจะนัำ�ไปส่ื�

คู่ว�มืริ�วมืมืือต่��งๆ ในัภ�ยภ�คู่หน้ั�ริะหว��งปริะเทศขึ้องเริ�ทั�งสือง

 

มืริ. ไบริอัน เดวิดสัน

เอกอัคู่ริริ�ชท่ต่อังกฤษปริะจำ�ปริะเทศไทย

ผศ.ดริ.ณ์ัฐพล นิมืมืานพัชริินทริ์

ผ่่้อำ�นัวยก�ริ  
สืำ�นัักง�นัสื�งเสืริิมืเศริษฐกิจดิจิทัล

มืริ. ไบริอนัั เดวดิสืนัั 
เอกอัคู่ริริ�ชท่ต่องักฤษปริะจำ�ปริะเทศไทย

ภ�ยใต้่วิสัืยทัศน์ัเชิงนัโยบ�ยก�ริพััฒนั�เศริษฐกิจขึ้องปริะเทศไทย Thailand 4.0 และกริอบก�ริพััฒนั�เศริษฐกจิดิจิทัล เมืือง

อัจฉริิยะเป็นัหน้ั�งในักุญแจสืำ�คัู่ญในัก�ริสื�งเสืริิมืนัวัต่กริริมื อุต่สื�หกริริมืใหมื� และก�ริสืนัับสืนุันัก�ริเปล่�ยนัผ่��นัขึ้องสัืงคู่มืท่�

เกิดข้ึ้�นัอย��งริวดเร็ิว ในับริิบทน่ั� สืำ�นัักง�นัสื�งเสืริิมืเศริษฐกิจดิจิทัลเป็นัศ่นัย์ริวมืก�ริพััฒนั�ทั�งด้�นับุคู่คู่ล�กริ เทคู่โนัโลย่ในั

ด้�นัดิจิทัล ริวมืถุ้งมื�ต่ริฐ�นั ริะเบ่ยบและแนัวท�งในัก�ริสืร้ิ�งสืริริค์ู่เมืืองอัจฉริิยะ

เมืืองอัจฉริิยะนัั�นัม่ืพัลเมืืองเป็นัศ่นัย์กล�ง แต่กต่��งออกไปจ�กภ�พัขึ้องเมืืองอัจฉริิยะท่�ถุ่กริับริ่้กันัอย��งกว้�งขึ้ว�ง เมืือง

อจัฉริิยะไมื�จำ�เป็นัต้่องเป็นัเมือืงท่�ลำ��ไปด้วยเทคู่โนัโลย่ลำ��ยุคู่ ลำ��สืมืยั อนััท่�จริงิเมืืองอจัฉริิยะนัั�นัต้่องก�ริเทคู่โนัโลยท่่�ใช้ได้จริิง

ท่�สื�มื�ริถุยกริะดับคูุ่ณภ�พัช่วิต่คู่ว�มืเป็นัอย่�ขึ้องพัลเมืือง ซึ่้�งกุญแจสื่�คู่ว�มืสืำ�เริ็จในัก�ริสืริริสืริ้�งเมืืองอัจฉริิยะนัั�นัคู่ือคู่ว�มื

เขึ้้�ใจถุ้งคู่ว�มืต่้องก�ริขึ้องปริะช�กริจ�กภ�ยในั

ด้วยคู่ว�มืเป็นัศ่นัย์ริวมืขึ้องสืำ�นัักง�นัสื�งเสืริิมืเศริษฐกิจดิจิทัล สืำ�นัักง�นันัั�นัได้ทำ�ก�ริสืร้ิ�งก�ริปริะสื�นัง�นัริะหว��งภ�คู่รัิฐ

หนั�วยง�นัท้องถิุ�นั ภ�คู่เอกชนั ริวมืถุ้ง startup องค์ู่กริก�ริศ้กษ�และหนั�วยง�นัวิจัยต่��งๆ อ่กทั�งพัันัธมิืต่ริในัภ่มิืภ�คู่อ�เซ่ึ่ยนั

ริวมืถุ้งนั�นั�ช�ติ่ โดยปัจจุบันั ม่ืเมืืองมื�กกว�� 40 เมืืองท่�อย่�ภ�ยใต้่ก�ริสื�งเสืริิมืขึ้องสืำ�นัักง�นัสื�งเสืริิมืเศริษฐกิจดิจิทัล และ

เริ�ยังได้รัิบคู่ว�มืริ�วมืมืือจ�กสืถุ�นัเอกอัคู่ริริ�ชท่ต่อังกฤษ กรุิงเทพัมืห�นัคู่ริในัก�ริทำ�ให้เกิดก�ริสืื�อสื�ริต่��งๆ จ�กคู่ว�มืริ�วมื

มืือริะหว��งพัันัธมิืต่ริขึ้องเริ�ผ่��นัตั่วกล�งอย��งคู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทยฉบับน่ั�

ผ่ศ.ดริ.ณฐัพัล นัมิืมื�นัพัชัรินิัทริ์
ผ่่อ้ำ�นัวยก�ริ สืำ�นักัง�นัสื�งเสืริมิืเศริษฐกจิดจิทิลั (depa)
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กิติักริริมืปริะกาศ

คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทยนัั�นัไมื�อ�จเกิดข้ึ้�นัได้ห�กขึ้�ดคู่ว�มืริ�วมืมืือจ�กภ�คู่สื�วนัต่��งๆ ในัสัืงคู่มืไทย ริวมืถุ้งผ้่่ม่ื

สื�วนัได้สื�วนัเส่ืยทั�งหนั�วยง�นัภ�คู่รัิฐจ�กสื�วนักล�งและสื�วนัท้องถิุ�นั องค์ู่กริเอกชนั และกลุ�มืองค์ู่กริก�ริศ้กษ�วิจยัต่��งๆ

โดยต้่องขึ้อขึ้อบคุู่ณคู่ว�มือนุัเคู่ริ�ะห์จ�กหนั�วยง�นัสื�งเสืริิมืเศริษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพั�ะอย��งยิ�งขึ้อขึ้อบคุู่ณสืำ�นัักง�นั

เมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทยภ�ยใต้่สืำ�นัักง�นัสื�งเสืริิมืเศริษฐกิจดิจิทัล กริะทริวงดิจิทัลเพืั�อเศริษฐกิจและสัืงคู่มื สืำ�หรัิบ

เวล� ข้ึ้อม่ืลเชิงล้ก และก�ริสืนัับสืนัุนัในัร่ิปแบบก�ริสืริริสืริ้�งคู่่�มืือฉบับน่ั� ริวมืถุ้งขึ้อขึ้อบคูุ่ณสืำ�นัักยุทธศ�สืต่ริ์และ

ปริะเมิืนัผ่ล กรุิงเทพัมืห�นัคู่ริสืำ�หรัิบคู่ำ�แนัะนัำ�ต่ลอดก�ริจัดทำ�คู่่�มืือฉบับน่ั� เช�นักันั

ขึ้อขึ้อบคุู่ณองค์ู่กริภ�คู่รัิฐสืำ�หรัิบก�ริสืละเวล�ต่อบแบบสือบถุ�มืออนัไลน์ัและให้ก�ริอนุัเคู่ริ�ะห์ให้สัืมืภ�ษณ์ผ้่่เช่�ยวช�ญจ�กหนั�วย

ง�นัต่��งๆ ดังน่ั� สืำ�นัักง�นัสืภ�พััฒนั�ก�ริเศริษฐกิจและสัืงคู่มืแห�งช�ติ่ สืำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผ่นัทรัิพัย�กริธริริมืช�ติ่และ

สิื�งแวดล้อมื (สืผ่.) สืำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผ่นัพัลังง�นั (สืนัพั.) ก�ริไฟิฟ้ิ�นัคู่ริหลวง (กฟินั.) สืำ�นัักง�นันัโยบ�ยและ

แผ่นัก�ริขึ้นัสื�งและจริ�จริ (สืนัขึ้.) กริมืโยธ�ธกิ�ริและผั่งเมืือง สืำ�นัักง�นัสืภ�นัโยบ�ยก�ริอดุมืศ้กษ� วิทย�ศ�สืต่ร์ิวิจัย

และนัวัต่กริริมืแห�งช�ติ่ (สืวทนั.) สืำ�นัักง�นัเลขึ้�ธิก�ริสืภ�ก�ริศ้กษ� สืำ�นัักง�นันัวัต่กริริมืแห�งช�ติ่ (NIA) สืำ�นัักง�นั

พััฒนั�วิทย�ศ�สืต่ร์ิและเทคู่โนัโลย่แห�งช�ติ่ (สืวทช.) สืำ�นัักง�นัพััฒนั�รัิฐบ�ลดิจิทัล (สืพัริ.) สืำ�นัักง�นัเศริษฐกิจก�ริ

คู่ลัง (สืศคู่.) สืำ�นัักง�นัคู่ณะกริริมืก�ริสื�งเสืริิมืก�ริลงทุนั (BOI) สืำ�นัักง�นัคู่ณะกริริมืก�รินัโยบ�ยเขึ้ต่พััฒนั�พิัเศษ

ภ�คู่ต่ะวันัออก (สืกพัอ.) ริวมืถุ้ง เทศบ�ลนัคู่ริเช่ยงใหมื� เทศบ�ลเมืืองชลบรุ่ิ เทศบ�ลเมืืองริะยอง เทศบ�ลนัคู่ริภ่เก็ต่ 

เทศบ�ลเมืืองฉะเชิงเทริ� เทศบ�ลนัคู่ริขึ้อนัแก�นั และสืำ�นัักง�นัจังหวัดขึ้อนัแก�นั

และขึ้อขึ้อบคุู่ณผ้่่แทนัจ�ก ธนั�คู่�ริไทยพั�ณิชย์ สืภ�อุต่สื�หกริริมืแห�งปริะเทศไทย ทร่ิดิจิทัลพั�ร์ิคู่  

บริิษัท แมืกโนัเล่ย คู่วอลิต่่� ด่เวล็อปเม้ืนัต์่ คู่อร์ิปอเริชั�นั บริิษัทไลฟ์ิ แอนัด์ ลิฟิวิ�ง บริิษัทริะยองพััฒนั�เมืือง บริิษัท

ภ่เก็ต่พััฒนั�เมืือง บริิษัทขึ้อนัแก�นัพััฒนั�เมืือง และบริิษัท Asia Space Planning จำ�กัด

ขึ้อขึ้อบคู่ณุนักัวชิ�ก�ริ นักัวจิยั ผ่่เ้ช่�ยวช�ญท่�ได้ให้ข้ึ้อคู่ดิเหน็ัจ�ก สืถุ�บนััอ�คู่�ริเขึ้ย่วไทย สืถุ�บนััวจิยัเพัื�อก�ริพัฒันั�

ปริะเทศไทย (TDRI) มืห�วทิย�ลยัธริริมืศ�สืต่ร์ิ มืห�วิทย�ลยัมืหิดล มืห�วทิย�ลยัเชย่งใหมื� จฬุ�ลงกริณ์มืห�วทิย�ลยั 

และกฎบัต่ริเมืืองอัจฉริิยะ

คู่ณะผ่่จั้ดทำ�ขึ้อขึ้อบพัริะคู่ณุริ�ยนั�มืบคุู่คู่ล�กริและองค์ู่กริข้ึ้�งต้่นัสืำ�หริบัคู่ว�มือนัเุคู่ริ�ะห์อนัันัำ�มื�ซึ่้�งคู่ว�มืสืำ�เริจ็ลลุ�วง

ในัก�ริจัดทำ�คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทยฉบับนั่�

Urban Studies Lab (USL) หรืิอ ศ่นัย์วิจัยชุมืชนัเมืือง USL ได้รัิบมือบหมื�ยจ�กกริะทริวงก�ริต่��งปริะเทศและก�ริ

พััฒนั�แห�งสืหริ�ชอ�ณ�จักริ (Foreign, Commonwealth and Development Office หรืิอ FCDO) ในัก�ริคู้่นัคู่ว้�วิจัย  

และจัดทำ�คู่่�มืือฉบับน่ั� USL เป็นัสืถุ�บันัวิจัยและท่�ปร้ิกษ�อิสืริะ ก�อตั่�งในัปี พั.ศ. 2561 โดยก�ริริวมืตั่วกันัขึ้องกลุ�มืนััก

วิช�ก�ริและนัักปฏิิบัติ่หล�กหล�ยสื�ขึ้� โดยได้นัำ�ปริะสืบก�ริณ์และคู่ว�มืเช่�ยวช�ญ ในัด้�นัก�ริว�งผั่งและพััฒนั�

เมืือง สืถุ�ปัต่ยกริริมื และก�ริออกแบบ ก�ริทำ�ง�นัริ�วมืกับชุมืชนัชุมืชนั ก�ริบริิห�ริจัดก�ริโคู่ริงก�ริ ก�ริสืื�อสื�ริ

ให้คู่ว�มืร้่ิ และด้�นัมืนุัษย์ศ�สืต่ร์ิและสิื�งแวดล้อมื เพืั�อสืร้ิ�งก�ริทำ�ง�นัและบริิก�ริในัก�ริให้ก�ริศ้กษ�และคู่ำ�ปร้ิกษ�

ปริะเด็นัต่��งๆ ขึ้องเมืืองแบบองค์ู่ริวมื

ผ่้ปริะสานงานโคู่ริงการิ : เดวิด ฟิิสืก์

งานปฏิิสัมืพันธ์์ : ดริ. พังษ์พิัศิษฐ์ หุย�กริณ์  ดริ. ชำ�นั�ญ ติ่ริภ�สื 

บริริณ์าธิ์การิ : ดริ. พังษ์พิัศิษฐ์ หุย�กริณ์

เคู้่าโคู่ริงและงานออกแบบ : พัริพัริหมื พิักุลแก้ว  ขึ้วัญคู่น้ัง สุืขึ้บ�ริม่ืธริริมื

นักวิเคู่ริาะห์ : จิริภัทริ จิต่วัฒนั�ศิลป์  พิัชช�นัันัท์ วัฒนัเลิศพังศ์

พันธ์มืิตัริโคู่ริงการิ :  หนั�วยปฏิิบัต่ิก�ริวิจัยด้�นัก�ริวิเคู่ริ�ะห์ภ่มืิภ�คู่ เมืือง และสืิ�งแวดล้อมืสืริ้�งสืริริคู่์ (RUBEA)

ท่�ปรึิกษาเชิงกลยุทธ์์และผ้่ม่ืส�วนริ�วมือื�นๆ : ดริ.นิัจ ตั่นัติ่ศิริินัทร์ิ  ดริ.สุืธ่ อนัันัต์่สุืขึ้สืมืศร่ิ  ดริ.สุืปร่ิย์ ศร่ิสืำ�ริ�ญ 

ดริ.ชัยธริ ลิมื�ภริณ์วณิชย์  ดริ. รัิฐติ่ก�ริ คู่ำ�บุศย์  กอทอง ทองแถุมื ณ อยุธย�  ปริิณด� ม่ืฉล�ด

แปล : วนิัด� ติ่ริภ�สื
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กริะทริวงการิคู้่าริะหว�างปริะเทศ
สหริาชอาณ์าจักริ (DIT) 

กริะทริวงก�ริคู้่�ริะหว��งปริะเทศสืหริ�ชอ�ณ�จักริ (DIT) เป็นัหนั�วยง�นั
พิัเศษขึ้องรัิฐบ�ลท่�สืนัับสืนุันั

 •  บริิษัทต่��งช�ติ่ท่�ต้่องก�ริตั่�งหรืิอขึ้ย�ยธุริกิจในัสืหริ�ชอ�ณ�จกัริและ

 •  บริิษัทในัสืหริ�ชอ�ณ�จักริเพืั�อทำ�ก�ริคู้่�ริะหว��งปริะเทศ 
กริะทริวงก�ริคู้่�ริะหว��งปริะเทศสืหริ�ชอ�ณ�จักริ (DIT) ให้บริิก�ริ 
ท่�ปร้ิกษ�แบบคู่ริบวงจริโดยนัำ�เสืนัอข้ึ้อม่ืลท�งธุริกิจล��สุืดผ่��นัเคู่รืิอขึ้��ย
ท่มืก�ริคู้่�ริะดับโลกทั�วโลก กริะทริวงก�ริคู้่�ริะหว��งปริะเทศสืหริ�ชอ�ณ�จักริ
(DIT) ทำ�ง�นัริ�วมืกันัอย��งใกล้ชิดกับหนั�วยง�นัด้�นัก�ริลงทุนั 
และก�ริพััฒนั�เศริษฐกจิในัอังกฤษ สืกอต่แลนัด์ เวลส์ืและไอร์ิแลนัด์เหนืัอ
เพืั�อช�วยบริิษัทจ�กต่��งปริะเทศให้บริริลุวตั่ถุุปริะสืงค์ู่ท�งธุริกิจในัสืหริ�ชอ�ณ�จักริ

สำาหรัิบบริิษัทไทยท่�สนใจผลิตัภััณ์ฑ์์และบริิการิข้อง  
UK Smart City
เริ�สื�มื�ริถุช�วยบริิษัทไทยเชื�อมืต่�อกับบริิษัทในัสืหริ�ชอ�ณ�จักริผ่��นั 
เคู่รืิอขึ้��ยผ้่่เช่�ยวช�ญท�งก�ริคู้่�จ�กท่มื Technology & Smart Cities
ซ้ึ่�งริวมืถุ้ง

 •  ก�ริเสื�ะห�และริะบุพัันัธมิืต่ริท�งธุริกิจท่�เหมื�ะสืมื

 •  ข้ึ้อม่ืลเก่�ยวกับเทคู่โนัโลย่ขึ้องสืหริ�ชอ�ณ�จักริและเมืืองอัจฉริิยะ 

 •  ก�ริสืนัับสืนุันัริะหว��งก�ริเย่�ยมืชมืสืหริ�ชอ�ณ�จักริ

สำาหริบับริิษทัในสหริาชอาณ์าจกัริท่�สนใจในตัลาดไทย 

DIT ม่ืผ้่่เช่�ยวช�ญด้�นัก�ริคู้่�ท่�สื�มื�ริถุช�วยให้คุู่ณได้รัิบบริิก�ริจ�ก 
ผ้่่เช่�ยวช�ญท้องถิุ�นัในัต่��งปริะเทศ ซ้ึ่�งริวมืถุ้ง

 •  คู่ำ�แนัะนัำ�ขึ้องปริะเทศและภ�คู่สื�วนั

 •  ก�ริวิจัยต่ล�ดท้องถิุ�นั

 •  ก�ริสืนัับสืนุันัริะหว��งก�ริเย่�ยมืชมืต่��งปริะเทศ

 •  ก�ริเสื�ะห�และริะบุพัันัธมิืต่ริท�งธุริกิจท่�เหมื�ะสืมื 

 •  ก�ริเต่ร่ิยมืง�นันิัทริริศก�ริและง�นัต่��งๆ 

สำาหรัิบนักลงทุนไทยท่�สนใจลงทุนในสหริาชอาณ์าจักริ
DIT จะให้คู่ว�มืช�วยเหลืออย��งมืืออ�ช่พัโดยเฉพั�ะในัก�ริคู้่นัห�และขึ้ย�ย 
ธุริกิจขึ้องคุู่ณในัสืหริ�ชอ�ณ�จักริ DIT และพัันัธมิืต่ริในัภ่มิืภ�คู่ขึ้องเริ� 
ให้ก�ริสืนัับสืนัุนัฟิร่ิ เป็นัคู่ว�มืลับและสืนัับสืนัุนัก�ริปริับแต่�งต่�มืคู่ว�มื
ต้่องก�ริในัปริะเด็นัสืำ�คัู่ญต่��งๆ

 •  เชื�อมืโยงกับศ่นัย์คู่ว�มืเป็นัเลิศ (เช�นั มืห�วิทย�ลัย)

 •  ข้ึ้อม่ืลเก่�ยวกับภ�ษ่ กฎข้ึ้อบังคัู่บและปริะเด็นัก�ริว�งแผ่นัธุริกิจ

 •  ข้ึ้อม่ืลเก่�ยวกับสิื�งจ่งใจท�งก�ริเงินั(ถุ้�ม่ื)

 •  ข้ึ้อม่ืลเก่�ยวกับก�ริสืริริห�พันัักง�นั

 •  คู่ว�มืช�วยเหลือในัก�ริคู้่นัห�พืั�นัท่�และสิืนัทรัิพัย์

 •  ก�ริสืร้ิ�งผ้่่ติ่ดต่�อหลัก – เริ�สื�มื�ริถุแนัะนัำ�แก�ผ้่่ให้บริิก�ริริะดับท้อง

ถิุ�นั ริะดับภ่มิืภ�คู่ รัิฐบ�ลกล�งและองค์ู่กริก�ริคู้่�

 •  ให้ก�ริด่แลหลังจบง�นัผ่��นัก�ริสืนัับสืนุันัอย��งต่�อเนืั�อง

 •  เพิั�มืศักยภ�พัริะดับโลกขึ้องคุู่ณให้ส่ืงสุืด - เมืื�อคุู่ณก�อตั่�งในั 

สืหริ�ชอ�ณ�จักริแล้วเริ�สื�มื�ริถุช�วยบริิษัทขึ้องคูุ่ณให้ใช้ปริะโยชน์ั

จ�กโอก�สืท�งธุริกิจใหมื�ๆ และขึ้ย�ยสื�ขึ้�ไปยังสืถุ�นัท่�ใหมื�ทั�งในั 

สืหริ�ชอ�ณ�จักริและในัต่��งปริะเทศ

สำาหรัิบข้้อม่ืลเพิ�มืเติัมืโปริดติัดตั�อ : Thailand.dit@fcdo.gov.uk



บทนำา 
เมืืองอัจฉริิยะ

ทั�วโลกน่ั� ไมื�ว��จะเป็นัรัิฐบ�ลและพัลเมืืองต่��งทำ�ง�นัสืร้ิ�งเมืืองขึ้องพัวกเขึ้�ให้เป็นัเมืือง “อัจฉริิยะ” และ 
ทุกคู่นัในัเมืืองเหล��น่ั�ต่��งสืงสัืยว��“เมืืองอัจฉริิยะคืู่ออะไริ” ดังนัั�นัในับทน่ั�จะเป็นัเนืั�อห�คู่ว�มืร้่ิเบื�องต้่นั 
ท่�จำ�เป็นัเก่�ยวกับเมืืองอัจฉริิยะ สืำ�หรัิบก�ริเริิ�มืต้่นัสืร้ิ�งเมืืองในัอนั�คู่ต่ขึ้องคุู่ณ โดยเฉพั�ะอย��งยิ�งสืำ�หรัิบ
ปริะเทศไทย



เมืืองอัจฉริิยะคู่ืออะไริ

เมืืองต่��งๆ ล้วนัม่ืวิวัฒนั�ก�ริต่ลอดเวล�และจะเป็นัเช�นัน่ั�
อย่�ต่ลอดไปในัภ�ยภ�คู่หน้ั� ด้วยเหตุ่น่ั�เองเมืืองอัจฉริิยะ
จ้งไมื�ได้หมื�ยถุ้งสืภ�พัก�ริณ์คู่ว�มืสืำ�เร็ิจท่�จะเกิดข้ึ้�นัได้
ง��ยๆ อันัท่�จริิงแล้วก�ริสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะในัอนั�คู่ต่นัั�นั
ต้่องใชร้ิะยะเวล�อันัย�วนั�นัท่เด่ยว อันัเนืั�องมื�จ�กก�ริ
เปล่�ยนัแปลงท่�เกิดข้ึ้�นัต่ลอดเวล�กบัเมืืองเขึ้องเริ� คู่ว�มื
เป็นั “อัจฉริิยะ” ขึ้องแต่�ละเมืืองจ้งต้่องถุ่กคู่ำ�น้ังถุ้งและ
พััฒนั�ให้ทันัสืมัืยอย่�อย��งต่�อเนืั�อง

ห�กจะทำ�คู่ว�มืเขึ้้�ใจเมืืองอัจฉริิยะอย��งง��ยๆ นัั�นั
มัืนัคืู่อก�ริสืร้ิ�งคู่ว�มืเป็นั “อัจฉริิยะ” คืู่อก้�วต่�อไป
ขึ้องเมืืองเข้ึ้�ส่ื�โลกขึ้องเทคู่โนัโลย่สืมัืยใหมื�และนัำ�มื�
ปริะยุกต์่ใช้กับเมืือง

อ่กแง� มุืมืหน้ั� ง ท่� สืำ� คัู่ญในัก�ริอธิบ�ยคู่ว�มืเ ป็นั
เมืืองอัจฉริิยะ คืู่อสื�วนัใหญ�ในัโลกใบน่ั� ม่ืโคู่ริงก�ริ  
“เมืืองอัจฉริิยะ” ท่�สืมืบ่ริณ์ในัริะดับเมืืองเกิดข้ึ้�นัจำ�นัวนั
น้ัอยมื�กๆ ถุ้งแม้ืว��อ�จจะม่ืโคู่ริงก�ริท่�เก่�ยวข้ึ้อง
กับก�ริพััฒนั�ในัริะดับเมืือง ริะดับปริะเทศ หรืิอในั
ริะดับภ่มิืภ�คู่อย่�บ้�ง แต่�โดยสื�วนัมื�กแล้วนัั�นั จะเป็นั
โคู่ริงก�ริในัริะดับวิทย�เขึ้ต่ ริะดับย��นั หริือเพ่ัยงแคู่�
ในัริะดับอ�คู่�ริเท��นัั�นั

อย��งไริก็ต่�มื โคู่ริงก�ริเหล��น่ั�คู่วริได้รัิบก�ริช่�นัำ�
แนัวท�งผ่��นัทริริศนัะแบบองค์ู่ริวมืในัริะดับเมืือง
และนัั�นัคืู่อสิื�งท่�ถุ่กนัำ�เสืนัอผ่��นัหนัังสืือคู่่�มืือเล�มืน่ั� 
เพัริ�ะเมืืองทกุแห�งต่��งก็ถุ่กสืร้ิ�งข้ึ้�นัด้วยองคู่ป์ริะกอบ
สืำ�คัู่ญต่��งๆ อันัเป็นัเอกลักษณ์ ดังนัั�นัทุกเมืืองจ้ง
คู่วริม่ืวิถุ่ท่�เป็นัเอกลักษณ์ในัก�รินิัย�มืคู่ว�มืเป็นัเมืือง
อัจฉริิยะขึ้องต่นัเอง

ดังนัั�นัคู่่�มืือเล�มืน่ั�จ้งไมื�ได้กำ�หนัดคู่ว�มืหมื�ยต่�ยต่ัว
ขึ้องเมืืองอัจฉริิยะเอ�ไว้ ห�กแต่�ในับทน่ั�นัั�นัเป็นั 
ข้ึ้อแนัะนัำ�เชิงหลักก�ริและขึ้้อเท็จจริิงต่��งๆ เก่�ยวกับ 
เมืืองอัจฉริิยะอันัเป็นัสื�กล ซ้ึ่�งคู่วริคู่��แก�ก�รินัำ�มื�
พิัจ�ริณ�ในัขัึ้�นัต่อนัก�ริว�งแผ่นัและพััฒนั�เมืืองอจัฉริิยะ 
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โดยห�กสืงัเกต่ให้ด่ คู่ำ�นิัย�มืทั�ง 3 น่ั� ม่ื 2 ลักษณะ
ริ�วมืกันัคืู่อ 1) ก�ริใช้เทคู่โนัโลย่หรืิอนัวัต่กริริมื
ดิจิทัลและ 2) ปริะโยชน์ัท่�คู่�ดว��เมืืองจะได้รัิบจ�ก
ก�ริปริะยุกต์่ใช้เทคู่โนัโลย่ในัริะดับชุมืชนั ริะดับ
ย��นัริะดับเมืือง และริะดับปริะเทศ ซึ่้�งม่ืวิธ่ก�ริ
ท่�เฉพั�ะเจ�ะจงแต่กต่��งกันัไป ซ้ึ่��งน่ั�คืู่อปัจจัย
สืำ�คัู่ญเนืั�องจ�กบริิบทขึ้องผ้่่คู่นั องค์ู่กริ และเป้�
หมื�ยแต่�ละแห�งนัั�นัม่ืคู่ว�มืเฉพั�ะตั่วในัช�วงเวล�
และสืถุ�นัท่�นัั�นัๆ

เช�นัเด่ยวกันัปริะโยชน์ัท่�ได้ริบัจ�กเทคู่โนัโลย่นัั�นัก็ม่ื
คู่ว�มืแต่กต่��งกันั และคู่วริจะต่ริงกบัคู่ว�มืต่อ้งก�ริ
ขึ้องเมืืองคุู่ณโดยเฉพั�ะ สืำ�หรัิบผ้่่ท่�กำ�ลังสืร้ิ�งเมืือง
อัจฉริิยะขึ้องตั่วเอง ไมื�ว��คุู่ณจะเป็นัผ้่่นัำ�ขึ้องเมืือง
ปริะช�ชนัทั�วไป หนั�วยง�นัรัิฐบ�ล องค์ู่กริในัท้อง
ถิุ�นั นัักลงทุนัต่��งปริะเทศ หรืิอ นัักเร่ิยนั นัักวิจัย
สิื�งสืำ�คัู่ญคืู่อก�ริเข้ึ้�ใจลำ�ดับคู่ว�มืสืำ�คัู่ญขึ้องเมืือง
ทรัิพัย์สิืนัท่�ม่ืและภ�คู่สื�วนัต่��งๆ ท่�ม่ืศักยภ�พัและ
คู่ว�มืเป็นัไปได้ในัก�ริเป็นัหุ้นัสื�วนัเพืั�อสืร้ิ�งนิัย�มื
และมุืมืมืองขึ้อง “เมืืองอัจฉริิยะ” 

คู่วามืหมืายข้องเมืืองอัจฉริิยะ

บริริด�นัักวิจัยและนัักปฏิิบัติ่ก�ริทั�วโลกท่�พัย�ย�มื
คู้่นัห�แนัวคู่ว�มืคิู่ดขึ้องเมืืองอัจฉริิยะมื�เป็นัเวล�
หล�ยปี โดยได้ม่ืก�ริกำ�หนัดนัยิ�มืคู่ว�มืหมื�ยเอ�
ไว้มื�กมื�ย

คู่ว�มืหมื�ยขึ้องคู่ำ�ว�� “เมืืองอัจฉริิยะ” ท่�เคู่ยได้
ถุ่กนิัย�มืเอ�ไวนั้ั�นัเปน็ัปริะโยชนัต์่�อก�ริสืริ�้งคู่ว�มื
เข้ึ้�ใจพืั�นัฐ�นัในัเรืิ�องเมืืองอัจฉริิยะไมื�มื�กก็น้ัอย
อ่กทั�งยังเป็นัจุดเริิ�มืต้่นัท่�ด่ในัก�ริทำ�คู่ว�มืเข้ึ้�ใจต่�อ
ยุทธศ�สืต่ร์ิและก�ริพััฒนั�โคู่ริงก�ริเมืืองอัจฉริิยะ
ท่�เก่�ยวข้ึ้อง

“เมืืองซึึ่�งใช้เทคู่โนโลย่สาริสนเทศในการิส�งเสริิมืช่วิตัคู่วามืเป็นอย่�การิทำางานและ 
คู่วามืยั�งยืน ผ�านกริะบวนการิ การิริวบริวมืข้้อม่ืล สื�อสาริ และคัู่ดกริองข้้อม่ืล” 

-สืภ�เมืืองอัจฉริิยะ-

“เมืืองท่�ม่ืลักษณ์ะอันเกิดจากการิผสมืผสานข้องเทคู่โนโลย่และกริะบวนการิกลยุทธ์์เพื�อ
คู่วามืยั�งยืน คู่วามืเป็นอย่�ท่�ด่ข้องปริะชาชน และการิพัฒนาทางเศริษฐกิจ” 

- สืถุ�บันัวิจัยนั�วิแกนัท์ -

“เมืืองท่�ใช้ปริะโยชน์จากหลักการิบริิหาริแบบดิจิทัล เคู่ริื�องมืือ และนวัตักริริมื 
 เพื�อยกริะดับคู่วามืยั�งยืน องคู่์ริวมื คู่วามืสำาเริ็จ และคู่วามืคู่ิดสริ้างสริริคู่์” 

- เดอะ นิัว ดิจิตั่ล ด่ล -



กริณ์่ศึกษาริะดับโลกเก่�ยว
กับเมืืองอัจฉริิยะ

แริงบันัด�ลใจขึ้องเมืืองต่��งๆ ในัก�ริสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะม่ื
คู่ว�มืหล�กหล�ย ในัแต่�ละเมืืองต่��งม่ืเรืิ�องท่�ต้่องจัดก�ริ
ตั่�งแต่�เรืิ�องโคู่ริงสืร้ิ�งพืั�นัฐ�นัจนัถุ้งคู่ว�มืต้่องก�ริขึ้องผ้่่คู่นั
ซ้ึ่�งเป็นัเรืิ�องท่�จะต้่องกำ�หนัด อย��งไริก็ต่�มืมัืนัม่ืปัจจัย
สืำ�คัู่ญมื�กมื�ยท่�เกิดข้ึ้�นัพัร้ิอมืกันั ณ เวล�หน้ั�ง ซ้ึ่�งช�วย
กริะตุ้่นัให้เมืืองสืร้ิ�งตั่วเองให้ม่ืคู่ว�มือัจฉริิยะมื�กข้ึ้�นั

คู่วามืเป็นเมือืงท่�เตับิโตัเพิ�มืขึ้�นและริวดเร็ิว 
เป็นัเรืิ�องเก��แล้วท่�ว��มืนุัษย์นัั�นัม่ืช่วิต่ในัยุคู่ขึ้องเมืือง
ปริะช�กริมื�กกว��คู่ร้ิ�งหน้ั�งขึ้องโลกอ�ศัยอย่�ในัเมืืองซ้ึ่�ง 
ขัึ้บเคู่ลื�อนัด้วยโอก�สืท�งเศริษฐกิจและวัฒนัธริริมื
ขึ้องเมืืองนัั�นั โดยม่ืแนัวโน้ัมืเติ่บโต่อย��งต่�อเนืั�อง
สืหปริะช�ช�ติ่ได้นัำ�เสืนัอว��เมืืองต่��งๆ ขึ้องเริ�จะกล�ย
เป็นัท่�อย่�อ�ศัยขึ้องผ้่่คู่นักว�� 3 แสืนัล้�นัคู่นัท่�เพิั�มืข้ึ้�นั
ในัปี 2050 และเริ�จำ�เป็นัจะต้่องสืร้ิ�งเมืืองใหมื�กว�� 
40,000 แห�ง

คู่วามืถ่�ข้องการิแทริกแซึ่งท่�เพิ�มืขึ้�น 
กริะบวนัก�ริดงักล��วทำ�ให้เกิดคู่ว�มืไมื�มัื�นัคู่งท�งอำ�นั�จ 
ในัแต่�ละก้�วท่�เดินัไปข้ึ้�งหน้ั� ริะบบมื�กมื�ย เช�นั คู่ว�มื
หล�กหล�ยขึ้องเมืืองท่�ม่ืคู่ว�มืผ่สืมืผ่สื�นัลงตั่ว มัืกจะถุ่ก
ทำ�ล�ยคู่ว�มืสืมืดลุและถุ่กท้�ท�ยให้ปรัิบตั่วเพืั�อกลับเข้ึ้�
มื�ส่ื�ศ่นัย์กล�ง ก�ริแทริกแซึ่งเหล��น่ั�ม่ืหล�ยร่ิปแบบไมื�
ว��จะเป็นัด้�นัสัืงคู่มื สิื�งแวดล้อมื เศริษฐกิจ และอื�นัๆ
สืถุ�นัก�ริณ์โริคู่ริะบ�ดโคู่วิด-19 ทั�วโลกในัปี 2020 คืู่อ
ตั่วอย��งท่�ชัดเจนัขึ้องก�ริล้มืล้�งคู่รัิ�งใหญ� ท่�เมืืองต่��งๆ
จำ�เป็นัต้่องเต่ร่ิยมืตั่ว และสืร้ิ�งคู่ว�มืสื�มื�ริถุในัก�ริฟ้ิ�นัฟ่ิ
ให้ได้อย��งริวดเร็ิว

คู่วามืล้าสมืยัและโคู่ริงสร้ิางพื�นฐานท่�ไมื�เพย่งพอ
แนั�นัอนัว��เมืืองมื�กมื�ยต่��งก็ต้่องเผ่ชิญกับคู่ว�มืล้�
หลังขึ้องโคู่ริงสืร้ิ�งพืั�นัฐ�นั และคู่ว�มืต้่องก�ริขึ้อง
ปริะช�กริท่�เติ่บโต่ ภ�ยใต้่คู่ว�มืสืวยง�มืนั��ด้งด่ดขึ้อง
เมืืองท่�ถุ่กฉ�บไว้มัืกจะม่ืริะบบสื�ธ�ริณ่ปโภคู่ท่�ล้มืเหลว
และไมื�ทันัสืมืัยซ้ึ่�งไมื�ได้รัิบก�ริพััฒนั�อย��งต่�อเนืั�อง ผ้่่
บริิห�ริขึ้องเมืืองนัั�นัจำ�เป็นัต้่องจัดก�ริกับก�ริเร่ิยกเก็บ
ภ�ษ่ด้�นัสื�ธ�ริณ่ปโภคู่ท่�มื�กเกินัไป ซ้ึ่�งจะทำ�ให้เกิด
ก�ริขึ้�ดแคู่ลนั และร่ิรัิ�วขึ้องริะบบท่�ทำ�ให้ต้่นัทุนัเพิั�มืข้ึ้�นั

คู่วามืต้ัองการิและคู่วามืคู่าดหวังข้องปริะชาชน 
ผ่่คู้่นัต่��งต้่องก�ริอ�ศยัอย่�ในัเมือืงท่�ทำ�ให้พัวกเขึ้�มืคู่่ว�มื
สืขุึ้ ให้โอก�สื และพัวกเขึ้�สื�มื�ริถุเดนิัท�งกลบับ้�นัจ�ก
ท่�ทำ�ง�นัได้โดยไมื�ต้่องติ่ดอย่�บนัถุนันันั�นัถุง้ 2 ชั�วโมืง 
ทั�งนั่� พัวกเขึ้�ต่��งไมื�เคู่ยได้เขึ้้�ถุ้งขึ้้อมื่ลท่�จะทำ�ให้พัวก
เขึ้�ได้เปร่ิยบเท่ยบเมืืองขึ้องพัวกเขึ้�เองกับเมืืองอื�นัๆ 
เริื�องง��ยๆ ปริะช�ชนัมืคู่่ว�มืต้่องก�ริมื�กมื�ยจ�กเมือืง
และริัฐบ�ลขึ้องพัวกเขึ้� และนัั�นัคู่ือสื�วนัหนั้�งขึ้องก�ริ
เป็นัเมืืองอจัฉริยิะ

การิพัฒนาคู่วามืสามืาริถและตั้นทุนด้านเทคู่โนโลย่
ท่�ลดลง 
เป็นัเรืิ�องด่ หล�ยปีท่ผ่��นัมื�ไมื�นั�นัน่ั� ต้่นัทุนัขึ้อง
เทคู่โนัโลย่ลดลง และคู่ว�มืสื�มื�ริถุในัก�ริสืร้ิ�งผ่ล 
กริะทบด้�นับวกต่�อเมืืองขึ้องเริ�กลบัพัฒันั�ข้ึ้�นั ปัจจบุนัั
มืนััมืคู่่ว�มืเป็นัไปได้มื�กกว��ท่�ผ่��นัมื� ในัก�ริปริะยกุต์่ใช้
วธิก่�ริอนััช�ญฉล�ดทำ�ให้เหน็ัคู่ว�มืท้�ท�ยท่�เกดิขึ้้�นัเร่ิยนั
ริ่ท้่�จะคู่�ดก�ริณ์เรืิ�องท่�จะเกดิขึ้้�นัในัอนั�คู่ต่ และป้องกนัั
ไว้ก�อนัด้วยเทคู่นิัคู่มื�กมื�ย เพัื�อผ่ลลพััธ์ท่�ดข่ึ้้�นัแก�ทกุคู่นั
ท่�อ�ศัยอย่�ในัเมืืองเริ�

ต่ล�ดโลกม่ืก�ริเติ่บโต่ข้ึ้�นัอย��งต่�อเนืั�อง เพัริ�ะเทคู่โนัโลย่
เองม่ืต้่นัทุนัท่�ปริะหยัดกว��และใช้ง�นัง��ยกว�� ดังนัั�นัจ้ง
ทำ�ให้ม่ืตั่วอย��งมื�กมื�ยขึ้องก�ริดำ�เนิันัก�ริท่�ด่ และมืือ
อ�ช่พัท่�ม่ืคู่ว�มืชำ�นั�ญมื�กมื�ยในัก�ริให้บริิก�ริขึ้องเมืือง
อัจฉริิยะท่�เติ่บโต่และขึ้ย�ยตั่ว ทั�งน่ั� ในัขึ้ณะท่�ต่ล�ดยังคู่ง
ห��งไกลจ�กก�ริเติ่บโต่อย��งเต็่มืท่� เมืื�อเท่ยบกับต่ล�ดร่ิป
แบบเดิมืท่�ม่ือย่�ทั�วโลก แต่�ปัจจุบันัเมืืองท่�จะกำ�ลังจะม่ื
โคู่ริงก�ริและกลยุทธ์ด้�นัเมืืองอัจฉริิยะก็ได้รัิบก�ริช�วย
เหลือมื�กข้ึ้�นักว��ในัอด่ต่

บริิษัท Techavio กล��วว��ได้ม่ืก�ริว�งโคู่ริงก�ริต่ล�ดขึ้อง
เมืืองอัจฉริิยะ ซ้ึ่�งม่ืผ่ลต่�อคู่ว�มืเป็นัอย่�ขึ้องเมืือง โดยม่ืม่ืลคู่��  
37,776 ล้�นับ�ท (926 ล้�นัปอนัด์) ในัปี 2562 น่ั�คืู่อ
โอก�สืคู่รัิ�งใหญ�สืำ�หรัิบปริะเทศต่��งๆ เช�นั ปริะเทศไทย ในั
ก�ริสืร้ิ�งเมืืองอจัฉริิยะและนัำ�ไปส่ื�ต่ล�ดใหมื�ท่�ปริะช�ชนั
สื�มื�ริถุม่ืสื�วนัริ�วมืได้ และน่ั�อ�จจะสื�มื�ริถุกริะตุ้่นัให้
เกิดนัวัต่กริริมืใหมื�แก�ปริะช�ขึ้นัขึ้องเมืืองนัั�นั ดังนัั�นั
เมืื�อต่ล�ดมื�ถุ้งจุดเติ่บโต่ คุู่ณภ�พัช่วิต่ขึ้องปริะช�ชนั 
ก�ริแขึ้�งขัึ้นัท�งเศริษฐกจิขึ้องเมืือง และคู่ว�มืนั��สืนัใจ
ขึ้องเมือืงกจ็ะเพัิ�มืขึ้้�นั
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ถุ้�โคู่ริงสืร้ิ�งพัื�นัฐ�นัเป็นัริะบบคู่ริบวงจริ ข้ึ้อมืล่จะเป็นัเสืมืือนัเซึ่ลล์เม็ืดเลอืด
แดงท่�คู่อยหล�อเล่�ยงเมือืงอจัฉริยิะ ก�ริใช้ง�นัข้ึ้อมืล่ท่�นั��เชื�อถืุอและปลอดภยั
อย��งมืป่ริะสืทิธภิ�พัจ�กแหล�งข้ึ้อมืล่และริะบบมื�กมื�ยมืนััจะนัำ�ไปสื่�ก�ริให้
บริกิ�ริด้�นันัวัต่กริริมือย��งแท้จริิง นัอกจ�กน่ั�ด้วยก�ริริวบริวมืและวเิคู่ริ�ะห์
ขึ้้อมื่ลมื�กมื�ยจ�กเคู่ริื�องริับสืัญญ�นัและอุปกริณ์ต่��งๆ เมืืองจะได้ริับขึ้้อมื่ล
เชิงล้กท่�สื�มื�ริถุนัำ�มื�บริิห�ริจัดก�ริริะบบขึ้องเมืืองให้ด่ขึ้้�นั สืนัับสืนัุนัก�ริ
แขึ้�งขัึ้นัอย��งกว้�งขึ้ว�ง และสืริ้�งริ่ปแบบก�ริขัึ้บเคู่ลื�อนัท่�มื่ปริะชนัชนัเป็นั
ศ่นัย์กล�ง

คู่ว�มืสืำ�เริ็จขึ้องเมืืองอัจฉริิยะจ�กทั�วทุกมืุมืโลก เกิดจ�กก�ริขึ้ับเคู่ลื�อนัโดย
เน้ันัเริื�องคู่ว�มืโปริ�งใสืขึ้องข้ึ้อมืล่และก�ริเปิดเผ่ยข้ึ้อมืล่ สื�งเสืริมิืให้ปริะช�ชนั
ได้เขึ้้�ใจและสืริ้�งแนัวท�งขึ้องต่ัวเองได้ และยังช�วยให้เกิดทักษะก�ริเริ่ยนัริ่้
ผ่��นัก�ริเริย่นัริะบบออนัไลน์ั ทั�งยงัได้พัฒันั�ปฏิสิืมัืพันััธ์และคู่ว�มืนั��เชื�อถุอื
ต่�อหนั�วยง�นัสื�ธ�ริณะ เมืืองต่้องทำ�ง�นัริ�วมืกับหล�ยหนั�วยง�นั และเขึ้้�
ถุ้งทั�งภ�คู่ธุริกิจและปริะช�ชนัเพืั�อพััฒนั�คู่ว�มืคู่�ดหมื�ยและกฎเกณฑ์ให้
ชัดเจนัต่�อเริื�องก�ริแบ�งปันัขึ้้อมื่ล คู่ว�มืเป็นัสื�วนัต่ัว และคู่ว�มืปลอดภัย ซึ่้�ง
ทำ�ให้ขึ้้อมื่ลนัั�นัมื่ก�ริถุ��ยทอดไปอย��งต่�อเนัื�อง และสื�งถุ้งผ่่้ใช้ท่�ต่้องก�ริมืันั

หลักการิส่�คู่วามืสำาเร็ิจข้อง 
เมืืองอัจฉริิยะ

ไมื�ว��คู่ว�มืต่้องก�ริและเป้�หมื�ยขึ้องเมืืองอัจฉริิยะขึ้องคูุ่ณจะเป็นัอย��งไริ 
เมืืองอัจฉริิยะท่�ปริะสืบคู่ว�มืสืำ�เร็ิจจำ�เป็นัจะต่้องลงทุนัในัโคู่ริงสืริ้�งพืั�นัฐ�นั
ด้�นัเทคู่โนัโลย่ก�ริสืื�อสื�ริอย��งยืดหยุ�นัและเปิดกว้�ง โคู่ริงสืริ้�งพัื�นัฐ�นั
อัจฉริิยะจะว�งพัื�นัฐ�นัจ�กบริิก�ริท่�เกิดจ�กนัวัต่กริริมืท่�เกิดขึ้้�นั ณ เวล�นัั�นั 
และถุ้�ไมื�ม่ืสิื�งน่ั�ปริะโยชนั์แก�เมืืองจะไมื�เกิดข้ึ้�นั ดังนัั�นัจะต่้องเริิ�มืต้่นัจ�ก
โคู่ริงสืร้ิ�งหนััก อันัได้แก� ริะบบอินัเทอร์ิเน็ัต่คู่ว�มืเร็ิวส่ืงท่�ทั�วถุ้ง ศ่นัย์ข้ึ้อม่ืล
และอุปกริณ์ท่�เชื�อมืโยงต่��งๆ (เคู่รืิ�องรัิบสัืญญ�ณ เคู่รืิ�องมืือวัด) ท่�จะช�วย
เก็บริวมืริวมืและสืื�อสื�ริข้ึ้อม่ืลได้ ถัุดมื� คืู่อ โคู่ริงสืร้ิ�งเบ�หรืิอศ่นัย์ปฏิิบัติ่
ก�ริท�งปัญญ� และ Cloud Platform ท�งคู่อมืพิัวเต่อร์ิ ท่�จำ�เป็นัต่�อก�ริ
วิเคู่ริ�ะห์ คู่�ดก�ริณ์ และนัำ�เสืนัอข้ึ้อม่ืล จนัถุ้งก�ริให้บริิก�ริ น่ั�คืู่อ สิื�งท่�จะ
เป็นัสืมืองกลขึ้องริะบบเมืืองอัจฉริิยะ

ก�อนัท่�จะมื�เป็นัเมืือง “อัจฉริิยะ” ต้่องม่ืคู่ว�มืก้�วหน้ั�ท�งกลยุทธ์ในัก�ริ
พััฒนั�ริะบบโคู่ริงสืร้ิ�งพืั�นัฐ�นัท่�ม่ืคู่ว�มืผ่สืมืผ่สื�นั จนัทำ�ให้เกิดมื�ต่ริฐ�นั
ก�ริทำ�ง�นัริ�วมืกันั และเปิดโอก�สืให้เข้ึ้�ถุ้ง นัั�นัหมื�ยถุ้งว�� เมืืองจะต้่องไมื�ม่ื
“ก�ริผ่่กขึ้�ดให้กับผ้่่ผ่ลิต่ท่�ม่ืสิืทธิเท��นัั�นั แต่�จะต่้องม่ืก�ริพััฒนั�มื�ต่ริฐ�นั
และเปิดโอก�สืให้ทุกโคู่ริงก�ริได้มื�เข้ึ้�ริ�วมื ไมื�ว��จะเป็นัโคู่ริงก�ริขึ้องรัิฐบ�ล
หนั�วยง�นัธุริกิจ หรืิอปริะช�ชนั น่ั�ถืุอเป็นัก�ริให้เมืืองได้สืร้ิ�งโคู่ริงก�ริอย่�
ต่ลอดเวล�โดยมัื�นัใจว��ทุกสื�วนัจะทำ�ง�นัริ�วมืกันัได้ในัท่�สุืด

แม้ืว��ก�ริเดินัท�งไปส่ื�คู่ว�มืเป็นัเมืือง “อัจฉริิยะ” ขึ้อง
แต่�ละเมืืองจะแต่กต่��งกันั แต่�ม่ื“คู่ว�มืจริิงเด่ยวกันั” 
ท่�เกิดข้ึ้�นัจ�กคู่ว�มืคู่ิดเริิ�มืต้่นัและคู่ว�มืพัย�ย�มืในั
ก�ริสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะจ�กทั�วโลก หนัังสืือทั�งหมืด
น่ั�ได้เข่ึ้ยนัอธิบ�ยว��ทำ�อย��งไริเมืืองจะสืริ้�งต่ัวเอง
ให้ปริะสืบคู่ว�มืสืำ�เร็ิจไมื�ว��สืถุ�นัท่� วัฒนัธริริมืหรืิอ
ขึ้นั�ดจะเป็นัอย��งไริมื�กกว��ก�ริอธบิ�ยลงริ�ยละเอ่ยด
ในับทน่ั�ได้กลั�นักริองและสืริุปถุ้งปัจจัยขึ้องคู่ว�มื
สืำ�เร็ิจออกมื� 4 ข้ึ้อ เป็นัคู่ำ�แนัะนัำ�อันัเป็นัปริะโยชน์ั
ต่�อคู่นัท่�เก่�ยวข้ึ้องในัก�ริสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะ

โคู่ริงสริ้างพื�นฐานอัจฉริิยะ Open Data และคู่วามืปลอดภััย
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แมื้ว��หลักก�ริทั�ง 3 ขึ้้อ คู่ือ ปัจจัยสืำ�คู่ัญขึ้องเมืืองอัจฉริิยะ แต่�ทั�งหมืดนั่�ขึ้้�นั
อย่�กับผ่่้คู่นั ก�ริขึ้�ดคู่นัท่�เขึ้้�ใจว��เขึ้�จะได้ปริะโยชนั์อะไริจ�กก�ริพััฒนั�ริ่ป
แบบนั่� และก�ริขึ้�ดคู่นัท่�ทุ�มืเทในัก�ริสืริ้�งเมืืองอัจฉริิยะ ผ่่้คู่นัจะไมื�มื่ท�ง
เขึ้้�ใจและต่ริะหนัักถุ้งเมืืองอัจฉริิยะ

เมืื�อพิัจ�ริณ�ถุ้งริะดับคู่ว�มืซัึ่บซ้ึ่อนัในัก�ริแนัะนัำ�เทคู่โนัโลย่ขัึ้�นัส่ืงแก�เมืือง
ขึ้องเริ� สิื�งท่�อ�จเกิดข้ึ้�นัคืู่อห�กทั�งรัิฐบ�ลและหนั�วยง�นัเอกชนัขึ้�ดคู่ว�มื
สื�มื�ริถุและวิธ่ก�ริท่�จำ�เป็นั เมืืองอัจฉริิยะจะเกิดข้ึ้�นัไมื�ได้

ดังนัั�นัจะต่้องม่ืโปริแกริมืก�ริสือนัเพืั�อให้คู่ว�มืร้่ิคู่ว�มืสื�มื�ริถุท่�สืำ�คัู่ญในั
ด้�นัวิทย�ศ�ต่ร์ิสื�ริสืนัเทศ คู่ว�มืเป็นัผ้่่นัำ�ด้�นัเทคู่โนัโลย่ คู่ว�มืปลอดภัย
ท�งคู่อมืพิัวเต่อร์ิ โคู่ริงสืร้ิ�งขึ้ององค์ู่กริและอื�นัๆ คู่ว�มืโชคู่ด่ก็คืู่อในั 
ภ�คู่สื�วนัขึ้องเมืืองอัจฉริิยะม่ืท่มืง�นัท่�ปร้ิกษ�และผ้่่ให้บริิก�ริมื�กมื�ยท่�ม่ื
คู่ว�มืร้่ิทั�งริะดับท้องถิุ�นั ริะดับภ่มิืภ�คู่ และริะดับโลก โดยเฉพั�ะในักลุ�มื
ปริะเทศท่�กำ�ลังพััฒนั�อย��งปริะเทศไทย ถืุอเป็นัโอก�สืสืำ�คัู่ญในัก�ริพััฒนั�
คู่ว�มืสัืมืพัันัธ์กับกลุ�มืผ้่่บุกเบิกเพืั�อให้เกิดปริะโยชน์ัริ�วมืกันัก�ริในัก�ริสืร้ิ�ง
ทักษะและเปิดต่ล�ดก�ริคู้่�ใหมื�

ปริะชาชนอัจฉริิยะ

ก�ริจะนัำ�ร่ิปแบบดิจิทัลเข้ึ้�มื�ใช้ในัทุกสื�วนัโดยเฉพั�ะในัเมืืองใหญ�ต่้องก�ริ
คู่ว�มืคิู่ดใหมื�ในัก�ริว�งแผ่นัเมืือง ก�ริจัดก�ริ และก�ริบริิห�ริ เมืืองอัจฉริิยะ
ท่�ปริะสืบคู่ว�มืสืำ�เริ็จได้ม่ืก�ริปริับใช้ร่ิปแบบก�ริจัดก�ริแบบดั�งเดิมืริวบริวมื
ข้ึ้อม่ืลท่�เคู่ยกริะจัดกริะจ�ยเพืั�อก�ริพััฒนั� และแบ�งปันัริ�ยไดใ้ห้กับปริะช�ชนั 
ทั�งน่ั�เทคู่โนัโลย่นัั�นัจะม่ืปริะสิืทธิภ�พัเมืื�อผ้่่นัำ�และองค์ู่กริต่��งๆ นัำ�มื�ใช้ง�นั
ริ�วมืกันั นัอกจ�กน่ั�ก�ริสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะยังต้่องก�ริวิสัืยทัศน์ัท�งกลยุทธ์
คู่ว�มืริ�วมืมืือขึ้องพัันัธมิืต่ริจ�กหนั�วยง�นัต่��งๆ และก�ริบริิก�ริจัดสื�งร่ิปแบบใหมื�

โคู่ริงสืริ้�งก�ริบริิห�ริแบบใหมื�ต่้องก�ริผ้่่คู่นัในัเมืืองและเคู่รืิ�องมืือในัก�ริ
บริิห�ริจัดก�ริ ริวมืทั�งริะบบคู่ว�มืสัืมืพัันัธ์ท�งธุริกิจ มืห�วิทย�ลัย ก�ริคู้่นัคู่ว้�
วิจัย และนัวัต่กริริมือื�นัๆ ท่�เป็นัปัจจัยสืำ�คัู่ญต่�อเมืืองอัจฉริิยะ และสิื�งท่�อ�จ
จะเป็นัเรืิ�องสืำ�คัู่ญท่�สุืดนัั�นัคืู่อผ้่่ท่�พัย�ย�มืจะสืริ้�งเมืืองอัจฉริิยะนัั�นัจะต่้อง 
ม่ืคู่ว�มืร้่ิพืั�นัฐ�นัในัก�ริเลือกเทคู่โนัโลย่ ก�ริห�ทุนั ริวมืถุ้งข้ึ้อบังคัู่บและข้ึ้อ
กฎหมื�ย นัอกจ�กน่ั�พัวกเขึ้�คู่วริม่ือำ�นั�จตั่ดสิืนัใจเอง ในัริะดับหน้ั�ง ท่�อย่�
นัอกเหนืัออำ�นั�จโคู่ริงสืริ�้งก�ริบริิห�ริ และพัร้ิอมืทำ�ให้เกิดก�ริเปล่�ยนัแปลง

การิบริิหาริจัดการิเมืือง
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ตัลาดแห�งโอกาส

เข้้าใจริะบบนิเวศข้องเมืืองอัจฉริิยะ
เมืืองอัจฉริิยะคืู่อพืั�นัท่�ใหมื�เพืั�อก�ริสืำ�ริวจขึ้องเมืืองสื�วนัใหญ� แม้ืในัต่ล�ดท่�
โต่มื�กกว��คู่ว�มืเคู่ลื�อนัไหวขึ้องอุปท�นัและอุปสืงค์ู่ก็ยังคู่งกำ�ลังเติ่บโต่ ม่ื
เพ่ัยงไมื�ก่�เมืืองเท��นัั�นัท่�ม่ืพััฒนั�ก�ริเกินักว��ต้่นัแบบหรืิอเป็นัหลักฐ�นัขึ้อง
แนัวคู่ว�มืคู่ิดท่�ม่ืต่�อริะบบเมืืองอัจฉริิยะท่�ม่ืคู่ว�มืผ่สืมืผ่สื�นัและวัดผ่ลได้ 
สืำ�หรัิบเมืืองและปริะเทศท่�กำ�ลังอย่�ริะหว��งท�งสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะ แม้ืจะ
ม่ืมื�ต่ริฐ�นัแต่�ก็ยังไมื�มื�กนััก ทำ�ให้เส้ืนัท�งท่�จะเดินัต่�อไปข้ึ้�งหน้ั�ม่ืคู่ว�มื
เส่ื�ยงและม่ืคู่ว�มืไมื�ร้่ิอย่�บ�อยคู่รัิ�ง อย��งไริก็ต่�มืสิื�งหน้ั�งท่�ม่ืคู่ว�มืชัดเจนัมื�ก
คืู่อคู่ว�มืสืำ�คัู่ญขึ้องปริะโยชน์ัจ�กพัันัธมิืต่ริและก�ริสืร้ิ�งกลไลต่ล�ดใหมื�
ธริริมืช�ติ่ขึ้องเมืืองอัจฉริิยะต้่องก�ริผ้่่เก่�ยวข้ึ้องท�งสัืงคู่มืเข้ึ้�มื�ม่ืสื�วนัริ�วมื
ริวมืถุ้งคู่ว�มืแต่กต่��งและก�ริพััฒนั�ต่�มืพัวกเขึ้� ในัสื�วนัถัุดไปนัั�นัจะเป็นั
เรืิ�องขึ้องมุืมืมืองภ�พัริวมืขึ้องผ้่่เก่�ยวข้ึ้องทั�วไปท่�ถุ่กเสืนัอโดย Bas Boorsma 
ผ้่่เข่ึ้ยนัหนัังสืือ The New Digital Deal โดยคู่นักลุ�มืน่ั�ต้่องเขึ้�้มื�ม่ืสื�วนัริ�วมื
ในัต่ล�ดขึ้องเมืืองอัจฉริิยะท่�กำ�ลังจะเกิดข้ึ้�นั

เนืั�องจ�กปริะช�ชนัคืู่อผ้่่ใช้ง�นั พัวกเขึ้�จ้งเป็นัผ้่่กำ�หนัดคู่ว�มืต้่องก�ริในัต่ล�ด

เมืืองอัจฉริิยะสืำ�หรัิบแนัวท�งและบริิก�ริขึ้องเมืืองอัจฉริิยะ ก�ริจะสืร้ิ�งเมืือง

อัจฉริิยะให้ปริะสืบคู่ว�มืสืำ�เร็ิจปริะช�ชนัต้่องม่ืสื�วนัริ�วมืตั่�งแต่�เริิ�มืต้่นั และบ�อยคู่รัิ�ง

ในักริะบวนัก�ริทำ�ง�นั และพัวกเขึ้�เองยังสื�มื�ริถุเป็นัแหล�งกำ�เนิัดขึ้องนัวัต่กริริมื

ด้วยตั่วเอง

ด้วยเทคู่โนัโลย่ท่�ได้รัิบก�ริพิัส่ืจน์ัและเป็นัแหล�งท่�มื�ขึ้นั�ดใหญ� บริิษัทเทคู่โนัโลย่

ริ�ยใหญ�เหล��น่ั�จ้งถืุอเป็นัผ้่่ท่�ม่ืบทบ�ทสืำ�คัู่ญในัก�ริสื�งเสืริิมืก�ริกำ�หนัดขึ้นั�ดขึ้อง

ร่ิปแบบและช�วยสืร้ิ�งมื�ต่ริฐ�นัขึ้องอุต่สื�หกริริมื 

สื�ธ�ริณป่โภคู่และผ่่ใ้ห้บริกิ�ริสืิ�งท่�จำ�เป็นัต่�อเมือืง อันัได้แก� นัำ��ปริะป� ไฟิฟ้ิ� ก�ริจดั

เก็บขึ้ยะ และก�ริเดินัท�ง ถุือเป็นัผ่่้ท่�มื่บทบ�ทสื�วนักล�งในัก�ริยกริะดับเทคู่โนัโลย่ 

เพัื�อก�ริให้บริิก�ริท่�ด่ขึ้้�นั ริวมืถุ้งก�ริริวบริวมืและวิเคู่ริ�ะห์ขึ้้อมื่ลด้วยเช�นักันั

แม้ืว��ริฐับ�ลจะไมื�จำ�เป็นัต้่องมืบ่ทบ�ทท่�เข้ึ้มืแขึ้ง็ท่�สืดุในัต่ล�ดเมือืงอจัฉริยิะ แต่�บทบ�ท

ขึ้องริฐับ�ลในัฐ�นัะผ่่ป้ริะสื�นัง�นัมืคู่่ว�มืสืำ�คู่ญั มืบ่ทบ�ทสืำ�คู่ญัในัก�ริสืร้ิ�งคู่ว�มื

ชดัเจนัต่�อวสัิืยทศัน์ั ก�ริให้แนัวนัโยบ�ยท่�เปิดรัิบเพัื�อคู่ว�มืริ�วมืมืือ ก�ริกำ�หนัดข้ึ้อ

บงัคัู่บ ก�ริสืร้ิ�งมื�ต่ริฐ�นั และบริิห�ริจดัก�ริข้ึ้อมืล่ ทั�งนั่�บ�อยคู่รัิ�งท่�ริฐับ�ลเองกเ็ปล่�ยนั

สืถุ�นัะจ�กเป็นัผ้่่ให้บริกิ�ริเป็นัผ่่ใ้ช้แทนั เพัื�อแนัวท�งก�ริแก้ปัญห�ขึ้องเมืืองอจัฉริิยะ

แท้จริิงแล้วก�ริแทริกแซึ่งท�งนัวัต่กริริมืไมื�ได้เกิดจ�กบริิษัทริ�ยใหญ� แต่�นัวัต่กริริมื

ใหมื�ๆ นัั�นัเกิดจ�กบริิษัทเล็กริ�ยย�อย บริิษัท Startup หรืิอแม้ืแต่�ในัริะดับปัจเจก

ต่ล�ดเมืืองอัจฉริิยะทำ�ให้มัื�นัใจได้ว��นัวัต่กริริมืเหล��น่ั�จะขึ้ย�ยเติ่บโต่และสืร้ิ�ง

โอก�สืท�งก�ริต่ล�ด

โริงเริ่ยนั มืห�วิทย�ลัย ต่ำ�ริวจ โริงพัย�บ�ล หนั�วยง�นัคู่มืนั�คู่มื และหนั�วยง�นั

อื�นัจะต่้องก�ริคู่่�คู่้�ท่�มื่คู่ว�มืเช่�ยวช�ญ ซึ่้�งมื่ทั�งคู่ว�มืเช่�ยวช�ญท่�จำ�เป็นั วิธ่ก�ริ และ

คู่ว�มืถุนััดท่�เฉพั�ะเจ�ะจง

นัักลงทุนัทุกริ่ปแบบจำ�เป็นัต่้องสืนัับสืนัุนัผ่่้ริ�วมืลงทุนัริ�ยใหมื�ซึ่้�งจำ�เป็นัต่�อก�ริสืริ้�ง

เมือืงอจัฉริยิะ จ�กจดุเริิ�มืต้่นัสื่�โคู่ริงสืร้ิ�งพัื�นัฐ�นัริะยะย�ว มืนััคู่อืเริื�องสืำ�คู่ญัท่�ทำ�ให้

เห็นัโอก�สืท�งก�ริลงทุนัและอย่�ในัมืือนัักลงทุนัท่�ถุ่กคู่นั

กฎข้ึ้อบงัคู่บัมืบ่ทบ�ทสืำ�คู่ญัต่�อเมือืงอจัฉริยิะ ไมื�ว��ก�ริปฏิริิป่เนัื�อห�ขึ้องกฎเกณฑ์จะ

เริ็วหริือต่ิดขึ้ัดในัอด่ต่ มืันัสื�มื�ริถุสืริ้�งหริือหยุดก�ริเริิ�มืต่้นัก�ริสืริ้�งเมืืองอัจฉริิยะ

ได้เลย โดยทุกคู่นัท่�เก่�ยวขึ้้องจำ�เป็นัต่้องริ่้เริื�องกฎขึ้้อบังคู่ับนั่�

ผ่่ใ้ห้บริกิ�ริด้�นัเทคู่โนัโลยก่�ริสืื�อสื�ริ มืคู่่ว�มืสืำ�คู่ญัในัก�ริสืร้ิ�งคู่ว�มืเชื�อมืโยง ผ่��นั

โคู่ริงสืริ้�งเคู่ริือขึ้��ยเทคู่โนัโลย่สื�ริสืนัเทศ (ICT) ขึ้องปริะเทศ

ในัโลกนั่� ไมื�ว��จะเป็นัสืถุ�บันัวิจัย สืถุ�บันัก�ริศ้กษ�ริะดับสื่ง หริือ องคู่์กริเอกชนั

ทั�งท้องถุิ�นัและริะดบัสื�กล ต่��งมืบ่ทบ�ทสืำ�คู่ญัต่�อก�ริคู่ดิคู้่นั พัฒันั� ต่ริวจสือบ จดั

มื�ต่ริฐ�นั และทำ�ให้เกิดเมือืงอจัฉริยิะ สืิ�งเหล��นั่�เป็นัเหมือืนัตั่วกล�งท่�คู่อยปริะสื�นั

ช�องว��งริะหว��งปริะช�ชนักบัริฐับ�ล หริอื ภ�คู่เอกชนั และยงัเป็นัปัจจยัท่�ทำ�ให้เกดิ

ต่ล�ดเมืืองอัจฉริิยะ

ริัฐบาล

บริิษัทเทคู่โนโลย่ริายใหญ�

บริิษัทเทคู่โนโลย่ริายย�อย

ผ่้ให้บริิการิด้านเทคู่โนโลย่การิสื�อสาริ

สาธ์าริณ์่ปโภัคู่

หน�วยงานและองคู่์กริซึึ่�งมื่โดเมืนเฉพาะตััว

นักลงทุน

กฎข้้อบังคัู่บ

มืหาวิทยาลัยและองคู่์กริเอกชนไมื�แสวงหาผลกำาไริ

ปริะชาชน
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การิสริ้างตัลาด
โคู่ริงก�ริเมืืองอัจฉริิยะสื�มื�ริถุสืร้ิ�งริ�ยได้เพิั�มืให้กับ
เมืือง แต่�ต่อ้งก�ริทักษะเฉพั�ะด้�นัซ้ึ่�งอ�จจะไมื�เหมื�ะกับ
ต่ล�ดในัปัจจุบันั ทำ�ให้รัิฐบ�ลเองจำ�เป็นัต้่องห�เงินัลงทนุั
และให้โอก�สืเพืั�อสืร้ิ�งคู่ว�มืริ�วมืมืือเพัริ�ะมัืนัไมื�สื�มื�ริถุ
ทำ�เพ่ัยงลำ�พัังได้ อย��งไริก็ต่�มื น่ั�ก็ง��ยเกินัไปท่�จะบอก
ว��อะไริคืู่อสิื�งท่�ใช้สืร้ิ�งต่ล�ดเมืืองอัจฉริิยะท่�สืมืบ่ริณ์

ก�ริสืริ้�งต่ล�ดเมืืองอัจฉริิยะต่้องก�ริสืิ�งอำ�นัวยคู่ว�มื
สืะดวกและก�ริสืนัับสืนัุนัอย��งต่�อเนัื�อง และริัฐบ�ลเอง
ไมื�ใช�ล่กคู่้�หริือผ่่้ให้บริิก�ริหลัก ต่ล�ดเมืืองอัจฉริิยะท่�
โต่เต่็มืท่�แล้วจะเห็นัว��ผ่่้เก่�ยวขึ้้องทั�งหมืดท่�ได้กล��วไว้
ก�อนัหนั้�นั่�นัั�นัต่��งทำ�ง�นัริ�วมืกันัเพืั�อกำ�หนัดมื�ต่ริฐ�นั 
กริะตุ่น้ัคู่ว�มืต้่องก�ริ และสื�งเสืริมิืนัวัต่กริริมืเพัื�อพัสิืจ่น์ั
คูุ่ณคู่��และขึ้นั�ดขึ้องต่ล�ด

เมืืองใหญ�ๆ เองยังไมื�ได้เข้ึ้�ส่ื�ต่ล�ด และแนัวโน้ัมืก�ริ
เร่ิยนัร้่ิก็ส่ืงท่เด่ยว อย��งไริก็ต่�มื ก�ริเร่ิยนัร้่ิขัึ้�นัแริกคืู่อ
ก�ริเข้ึ้�ใจกริะบวนัก�ริพืั�นัฐ�นัว��จะสื�งเสืริิมืต่ล�ดเมืือง
อัจฉริิยะได้อย��งไริ ดังนัั�นั เริ�จ้งมืองห�ตั่วอย��งง��ยๆ
ท่�พััฒนั�โดย Bas Boorsma จ�กหนัังสืือขึ้องเขึ้�ท่�ชื�อว��  
The New Digital Deal ซ้ึ่�งได้บอกถุ้งวิธ่ก�ริ 3 เรืิ�อง
ท่�จำ�เป็นัต่�อก�ริสืร้ิ�งต่ล�ดและม่ืคู่ว�มืสืมัืพัันัธ์ซ้ึ่�งกันัและกนัั
อันัได้แก� ก�ริสืร้ิ�งสืริริค์ู่ ก�ริทำ�ให้เกิดผ่ลลัพัธ์ ก�ริขึ้ย�ย
เติ่บโต่ 

การิส�งเสริมิืตัลาด การิอำานวยคู่วามืสะดวกตั�อการิสริา้งมืล่คู่�า

กริะบวนัก�ริสืร้ิ�งต่ล�ดเมืืองอัจฉริิยะไมื�เคู่ยริ�บเร่ิยบ แต่�สื�วนัใหญ�แล้วจะเริิ�มืจ�กก�รินิัย�มืคู่ว�มืเป็นัชุมืชนัและคู่ว�มืต้่องก�ริขึ้องปริะช�ชนั และออกแบบ
นัวัต่กริริมืก�ริบริิก�ริบนัพืั�นัฐ�นัคู่ว�มืต้่องก�ริในักริะบวนัก�ริสืร้ิ�งม่ืลคู่�� นัวัต่กริริมืเฉพั�ะได้ให้โอก�สืในัก�ริสืร้ิ�งและพิัส่ืจน์ัม่ืลคู่��นัั�นั และยังได้ทำ�ให้เกิด

ผ่ลลัพัธ์ต่�มืก�ริปริะเมิืณคู่ว�มืต้่องก�ริขึ้องต่ล�ดและสื�มื�ริถุขึ้ย�ยผ่ลได้
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ในัก�ริเขึ้้�ถุ้งต่ล�ดและทำ�ให้เกิดก�ริกริะจ�ยขึ้ย�ยออกไป ช�วยสืริ้�งคู่ว�มืเป็นัไปได้และคู่ว�มืเป็นัมื�ต่ริฐ�นัให้เกิดขึ้้�นั

หนั�วยง�นัหรืิอองคู่์กริจ�กบริิษัทเทคู่โนัโลย่ริ�ยใหญ
� หริอผ่้ให้บริก�ริท่�มือย่� โดยกลุ�มืเห

ล��นั�จะมืคู่ว�มืสื�มื�ริถุ

เมืื�อวิธ่ก�ริได้ถุ่กพัิสื่จนั์แล้วว��ได้ผ่ล โอก�สืท่�จะขึ้ย�ยเต่ิบโต่ก็ขึ้้�นัอย่�กับนัโยบ�ยขึ้องริัฐบ�ลโดยต่ริงห
ริื อก�ริ ปริะยุกต่์ใช้ขึ้องหนั�วย

พัริ้อมืวิธ่ก�ริกับเคู่ริื�องมืือท่�ได้ริับ (ก�ริลงทุนั และก�ริสืนัับ
สืนัุนัให

้เต่ิบโ
ต่อย

��งริ
วดเ

ริ็ว)

ในัก�รินัำ�แนัวคู่ิดท่�พัิสื่จนั์แล้วไ
ปใช้

การิพสิ่จนม์ืล่คู่�า

 ผ่ลต่อบแทนั
  คู่ว�มืริ�วมืมืือในัโลก

คู่ว�มืจริิง

การิดำาเนนิการิในเบื�องตัน้

 โคู่ริงก�ริต่้นัแบบ
 Living Labs

 ก�ริทดสือบจริิง

การิเตับิโตัข้องการิดำาเนนิการิ

 นัโยบ�ยขึ้องภ�คู่รัิฐ

 ก�ริปริะยกุต์่ใช้ง�นัขึ้ององค์ู่กริริ�ยใหญ�

 คู่ว�มืริ�วมืมืือขึ้องผ่่้ให้บริิก�ริ

การิเตับิโตั มืาตัริฐาน   
การิเข้า้ส่ �ตัลาด

 องคู่์กริใหญ�

 ผ่่้ให้บริิก�ริ providers

บทพสิ่จนข์้องแนวคู่วามืคู่ดิ(POC) การิสนบัสนนุดา้นการิลงทนุ

 Startups

 ก�ริวิจัยและพััฒนั�
 ศ่นัย์กล�งนัวัต่กริริมื

 ก�ริเงินัแบบดั�งเดิมื
 เงินัริ�วมืทุนั
  บริิษัทเงินัทุนั 

(บริิษัทท่�สืนัับสืนุันัก�ริเต่ิบโต่) นัักพััฒนั�ริะดับบุคู่คู่ล

คู่วามืต้ัองการิข้องชมุืชน
และปริะชาชน  

ข้บัเคู่ลื�อนร่ิปแบบ
การิบริิการิ
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เทคู่โนโลย่ท่�ทำาให้เกิดเมืืองอัจฉริิยะ
แผ่นัภ่มิืก�อนัหนั�้น่ั�แสืดงให้เห็นัว��เมืืองอจัฉริิยะท่�ปริะสืบ
คู่ว�มืสืำ�เร็ิจม่ืก�ริว�งแบบก�ริบริิก�ริต่�มืคู่ว�มืต้่องก�ริ
ขึ้องปริะช�ชนัท่�อย่�ในัศ่นัย์กล�งขึ้องเมืือง น่ั�คืู่อเรืิองท่�คุู่ณ
จะได้อ��นัและพับบ�อยในัหนัังสืือคู่่�มืือเล�มืน่ั�

อย��งไริก็ต่�มื เทคู่โนัโลย่ “อัจฉริิยะ” คืู่อ เคู่รืิ�องมืือสืำ�คัู่ญ
ในัก�ริทำ�ให้ก�ริบริิก�ริหรืิออุปกริณ์ใหมื�ๆ สื�มื�ริถุนัำ�
มื�ใช้ง�นัให้เกิดปริะโยชน์ัเพืั�อช่วิต่คู่ว�มืเป็นัอย่�ท่�ด่ข้ึ้�นั
ขึ้องทุกคู่นับนัโลกน่ั� เทคู่โนัโลย่ยังช�วยให้ปริะช�ชนัเข้ึ้�
ถุ้งข้ึ้อม่ืลใหมื�ท่�ถุ่กต้่อง ช�วยก�ริเร่ิยนัร้่ิทักษะใหมื�ๆ  และ
ช�วยสื�งเสืริิมืก�ริสืื�อสื�ริริะหว��งเริ�และหนั�วยง�นัริวมืทั�ง
ก�ริสืื�อสื�ริริะหว��งกันัและกันั เทคู่โนัโลย่หล�ยอย��ง
อ�จจะมืองไมื�เห็นัด้วยต่� แต่�มัืนัสื�มื�ริถุเชื�อมืโยงผ้่่คู่นั
กับก�ริบริิก�ริได้อย��งต่�อเนืั�องสืมืำ��เสืมือทำ�ให้ช่วิต่ง��ยข้ึ้�นั 
สุืขึ้ภ�พัด่ข้ึ้�นั และม่ืคู่ว�มืสุืขึ้เพิั�มืข้ึ้�นั

โดยธริริมืช�ติ่แล้วเมืืองอัจฉริิยะม่ืคู่ว�มืหล�กหล�ย 
เพัริ�ะคู่ว�มืต้่องก�ริและเป้�หมื�ยท่�แต่กต่��งกันั มัืนัจ้ง
ม่ืเทคู่โนัโลย่และมื�ต่ริฐ�นัหล�ยริะดับกว้�งขึ้ว�ง โดย
ทั�งหมืดจะม่ืลักษณะก�ริใช้ง�นัท่�เฉพั�ะต่ัว ซ้ึ่�งสื�มื�ริถุ
นัำ�ไปใช้กับเมืืองอัจฉริิยะได้ ใคู่ริก็ต่�มืท่�ม่ืสื�วนัเก่�ยวข้ึ้อง
กับเมืืองอัจฉริิยะ สิื�งท่�สืำ�คัู่ญท่�ต้่องเข้ึ้�ใจคืู่อคู่ว�มืหล�กหล�ย
ขึ้องเทคู่โนัโลย่และอุปกริณ์ท่�คุู่ณอ�จกำ�ลังใช้อย่�

ตั่วปริะมืวลผ่ลในัริะบบไมื�ว��จะเป็นัก�ริวิเคู่ริ�ะห์ข้ึ้อม่ืล
และ ปัญญ�ปริะดิษฐ์ สื�มื�ริถุวิเคู่ริ�ะห์และสื�มื�ริถุ
วิเคู่ริ�ะห์และปฏิิบัติ่ก�ริต่�มืข้ึ้อม่ืลขึ้องเมืืองนัั�นั

อปุกริณ์ริบัข้ึ้อมืล่ ทั�งเคู่ริื�องริบัสืญัญ�ณ และอปุกริณ์
ท�งอินัเทอร์ิเน็ัต่ยงัริวบริวมืและสื�งต่�อข้ึ้อม่ืลท่�จำ�เป็นัให้
แก�เมือืงอจัฉริิยะเพัื�อก�ริดำ�เนันิัก�ริ

ต่ำ�แหนั�งท�งภมิ่ืศ�สืต่ร์ิเป็นัหน้ั�งในัปัจจัยสืำ�คู่ญัท่�ทำ�ให้
เกดิก�ริเชื�อมืต่�อริะหว��งต่วับคุู่คู่ลและเทคู่โนัโลยด้่วย
ก�ริริะบตุ่ำ�แหนั�ง

พืั�นัฐ�นัขึ้องเมืืองอจัฉริิยะ หริอืโคู่ริงสืร้ิ�งพืั�นัฐ�นั
ต้่องให้แนั�ใจว�� ข้ึ้อม่ืลม่ืก�ริเคู่ลื�อนัไหวทั�วถุ้งทั�งเมืือง
และม่ืก�ริเก็บรัิกษ�อย��งปลอดภัยเพืั�อเป็นัปริะโยชน์ั
ต่�อไปในัอนั�คู่ต่

เคู่รืิอขึ้��ยทั�งร่ิปแบบสื�ยและไร้ิสื�ยท่�เชื�อมืต่�ออุปกริณ์ต่��งๆขึ้องเริ�ไว้ อันัได้แก� 5G WiFi เคู่รืิอ
ขึ้��ยโทริศัพัท์มืือถุอื ไฟิเบอร์ิออปติ่ก และศ่นัย์กล�งข้ึ้อม่ืล ทั�งน่ั� พืั�นัฐ�นัขึ้องเมืืองอัจฉริิยะ หรืิอ 
โคู่ริงสืร้ิ�งด้�นัเทคู่โนัโลย่สื�ริสืนัเทศ เป็นัพืั�นัฐ�นัขึ้องอุปกริณ์ก�ริใช้ง�นัขึ้องเมืืองอัจฉริิยะท่�ถุ่ก
สืร้ิ�งข้ึ้�นัเพืั�อสืนัับสืนันุัก�ริสื�งถุ��ยข้ึ้อม่ืลท่�ริวดเริว็และปลอดภยั ริวมืถุ้งก�ริเกบ็ข้ึ้อม่ืลทุกปริะเภท

เคู่ริื�องริบัสญัญาณ์ Internet of Things

การิวเิคู่ริาะหข์้อ้มืล่ และ
ปญัญาปริะดิษฐ์ ริะบบอตััโินมืตััิ Blockchain

โคู่ริงสริา้งพื�นฐาน
ดา้นเทคู่โนโลย่
สาริสนเทศ

ก�ริทำ�แผ่นัท่�เมือืงช�วยให้เริ�ต่ดัสืนิัใจได้ด่ขึ้้�นั และช�วยให้เข้ึ้�ใจคู่ว�มืหมื�ยขึ้องข้ึ้อมืล่ท่�ซัึ่บซ้ึ่อนัได้
เทคู่โนัโลย่ด้�นัภ่มิืศ�สืต่ร์ิใช้อุปกริณ์ด�วเท่ยมืและริะบบข้ึ้อม่ืลท�งภ่มิืศ�สืต่ร์ิในัก�ริสืร้ิ�ง  
จับภ�พั และเก็บข้ึ้อม่ืลท�งภ่มืศิ�สืต่ร์ิท่�นัำ�มื�ใช้สืร้ิ�งแผ่นัท่�และเป็นัข้ึ้อม่ืลปริะกอบก�ริตั่ดสิืนัใจ
สืำ�หรัิบปริะช�ชนั นัักว�งแผ่นั ผ้่่นัำ� และผ้่่ให้บริิก�ริ

เทคู่โนโลยด่า้น
ภัม่ืศิาสตัริ์

เคู่รืิ�องรัิบสัืญญ�ณมัืกเป็นัอุปกริณ์ท่�ถุ่กซึ่�อนัไว้แต่�เป็นัสื�วนั
ปริะกอบท่�สืำ�คัู่ญขึ้องเมืืองอัจฉริิยะ เคู่รืิ�องรัิบสัืญญ�ณจะคู่อย
รัิบสัืญญ�ณสิื�งต่��งๆ ไมื�ว��จะเป็นั สืภ�พัอ�ก�ศ คุู่ณภ�พัอ�ก�ศ  
ก�ริจริ�จริ ริะดับนัำ�� และยังใช้ในัก�ริแจ้งบริิก�ริแบบอัติ่โนัมัืติ่ด้วย

The Internet of Things (IoT) คู่ือ ริะบบขึ้องอุปกริณ์
ท�งคู่อมืพัวิเต่อร์ิ วตั่ถุ ุริวมืถุง้ผ่่คู้่นั ซึ่้�งถุก่นัำ�มื�เชื�อมืโยงกนัั เพัื�อ
สื�มื�ริถุสืื�อสื�ริและปริะมืวลผ่ลเพืั�อก�ริทำ�ง�นัได้ 

ปริมิื�ณข้ึ้อมืล่จำ�นัวนัมื�กท่�ริบัสืญัญ�ณ
จ�กอปุกริณ์อนิัเทอร์ิเน็ัต่ท่�เชื�อมืต่�อกันั
ยงัคู่งต้่องก�ริก�ริวิเคู่ริ�ะห์ข้ึ้อมืล่และ
ปัญญ�ปริะดษิฐ์ในัก�ริจัดก�ริข้ึ้อมืล่ 

ริะบบอติั่โนัมัืต่ทิำ�ให้ริะบบอจัฉริิยะ
สื�มื�ริถุวเิคู่ริ�ะห์ข้ึ้อมืล่จ�กสัืญญ�ณ
ริบัข้ึ้อมืล่และเคู่ริื�องอุปกริณ์อินัเทอร์ิ 
เนัต็่ จ�กนัั�นัก็แสืดงผ่ล และในับ�งคู่ริั�ง
กป็ฏิิบตั่กิ�ริด้วยต่วัเอง

แม้ืว��จะเป็นัเทคู่โนัโลย่ใหมื� บล็อคู่
เชนัเป็นัอ่กหน้ั�งเทคู่โนัโลย่ท่�ม่ืผ่ลต่�อ
เมืืองอัจฉริิยะอย��งมื�ก นัั�นัก็คืู่อ
คู่ว�มืปลอดภัยขึ้องก�ริขัึ้บเคู่ลื�อนั
ขึ้องข้ึ้อม่ืล
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ความเป็นจริงข้องการสร้าง
เมืองอัจฉริยะ

ข้อบเข้ตัใหม่แห่งการเร่ยนรู้     
แม้ืว��บ�งปริะเทศจะม่ืคู่ว�มืก้�วหน้ั�มื�กกว��ปริะเทศในัก�ริพััฒนั�ศ่นัย์กล�งเมืือง 
แต่�ก็ไมื�ม่ืปริะเทศไหนัท่�กล้�บอกได้ว��เป็นัเมืืองอัจฉริิยะท่�สืมืบ่ริณ์แล้ว แท้จริิงแล้ว
แต่�ละปริะเทศกำ�ลังทดลองวธ่ิก�ริก�ริสืริ�้งเมืืองอจัฉริิยะขึ้องต่วัเองอย��งต่�อเนืั�อง
 ซ้ึ่�งต่อบสืนัองต่�อปัญห�ท่�เคู่ยเกิดข้ึ้�นัมื�แล้ว ในัขึ้ณะท่�กำ�ลังเผ่ชิญหน้ั�กับปัญห�
ใหมื�ในัอนั�คู่ต่ซ้ึ่�งทั�งหมืดก็ม่ืคู่ว�มืแต่กต่��งกันัต่�มืบริิบทขึ้องแต่�ละปริะเทศ เมืือง
อัจฉริิยะคืู่อขึ้อบเขึ้ต่ใหมื�แห�งก�ริเร่ิยนัร้่ิ สืำ�หรัิบผ้่่เก่�ยวข้ึ้องต่��งเดินัท�งบนัท�ง
เด่ยวกันัในัว�ริะท่�ต่��งกันับนัท�งเส้ืนัขึ้นั�นักันั แต่�ท่�แนั�ๆคืู่อ ทุกคู่นัต่��งกำ�ลังเดินั
ไปข้ึ้�งหน้ั�ในัเส้ืนัท�งเด่ยวกันัโดยม่ืนิัย�มืขึ้องแนัวคู่ว�มืคิู่ดมื�กมื�ย ดังนัั�นั มัืนั
จ้งไมื�ม่ืเส้ืนัท�งใดเส้ืนัท�งหน้ั�งท่�ต่�ยตั่ว 

หนทางข้้างหน้ายังอ่กไกล     
ก�อนัท่�เริ�จะออกเดินัท�งส่ื�เส้ืนัท�งขึ้องเมืืองอัจฉริิยะแต่�ละเมืืองต่��งต้่องใช้เวล�อย่�
ท่�คู่ว�มืพัย�ย�มืขึ้องพัวกเขึ้� คู่นัท่�ทำ�ง�นัและพัักท่�เมืืองเหล��น่ั�ต้่องเข้ึ้�ใจสืถึ�นัะ
ขึ้องเมืืองนัั�นัตั่�งแต่�ทรัิพัย�กริ คู่ว�มืสื�มื�ริถึ จนัถ้ึงคู่ว�มืตั่�งใจ สิื�งเหล��น่ั�จะม่ืผ่ล
ต่�อวิธ่ก�ริเริิ�มืต้่นั ก�ริปริะเมิืณผ่ล และก�ริรัิกษ�เมืืองว��จะเป็นัอย��งไริ ยิ�งม่ื
ก�ริจัดว�งแต่�ละสื�วนัอย��งด่ ยิ�งทำ�ให้หนัท�งนัั�นัเร่ิยบง��ยยิ�งข้ึ้�นั ถ้ึงกริะนัั�นัก็ต่�มื
 แต่�ละโคู่ริงก�ริท่�เป็นัเพ่ัยงสื�วนัหน้ั�งขึ้องแผ่นัทั�งหมืดขึ้องเมืืองอัจฉริิยะอ�จจะยัง
ต้่องใช้เวล�หล�ยปีกว��ท่�จะเกิดก�ริต่ริะหนััก

ความเส่�ยงข้องความไม่เท่าเท่ยม    
โดยอุดมืคู่ติ่แล้ว เมืืองอัจฉริิยะนัั�นัจะต้่องให้ปริะโยชน์ักับทุกภ�คู่สื�วนัขึ้องสืังคู่มื 
แต่�น่ั�เป็นัเรืิ�องย�กท่�จะเป็นัเช�นันัั�นั ในัช�วงแริกนัั�นัเฉพั�ะคู่นัท่�ม่ืกำ�ลังท�งก�ริเงินั
เท��นัั�นัท่�ม่ืแนัวโนัม้ืจะสื�มื�ริถึเขึ้�้ถ้ึงเทคู่โนัโลย่ได้ ดังนัั�นัมัืนัจ้งเกดิปัญห�คู่ว�มืไมื�
เท��เท่ยมื อย��งไริก็ต่�มื น่ั�ก็ไมื�ใช�เหตุ่ผ่ลท่�จะหยุดพััฒนั�คู่ว�มืเป็นัเมืืองอัจฉริิยะ
ขึ้องเมืือง ก�ริแก้ปัญห�จ้งคู่วริท่�จะออกแบบเพืั�อให้เกิดคู่ว�มืเท��เท่ยมืเท��ท่�จะเป็นั
ไปได้ นัั�นัหมื�ยถ้ึงก�ริเต่ร่ิยมืคู่ว�มืร้่ิท�งเทคู่โนัโลย่ดิจิทัลให้กับปริะช�ชนั เพิั�มื
ช�องท�งก�ริเข้ึ้�ถ้ึงเทคู่โนัโลย่ท่�ม่ืคู่ว�มืจำ�เป็นัเพืั�อก�ริใช้ปริะโยชน์ั ทั�งน่ั�ก�ริแก้
ปัญห�ขึ้องเมืืองอัจฉริิยะจ้งต้่องไมื�คู่ว�มืม่ืต้่นัทุนัส่ืงสืำ�หรัิบปริะช�ชนัสื�วนัใหญ�
`

สภาวะการณ์์ระยะสั�น     
เมืืองอัจฉริิยะไมื�ได้หมื�ยถึง้ทุกอย��งเสืริจ็สิื�นั มัืนัไมื�ได้สืมืบ่ริณ์เพ่ัยงแคู่�กดสืวทิช์
 แต่�เป็นัสืภ�วก�ริณ์สัื�นัๆท่�เกิดข้ึ้�นัอย��งต่�อเนืั�อง ซ้ึ่�งเกิดจ�กก�ริเปล่�ยนัแปลง
อย��งต่�อเนืั�องท�งด้�นัเทคู่โนัโลย่ และคู่ว�มืต่้องก�ริ ณ เวล�นัั�นั จ้งไมื�คู่วริท่�
จะคิู่ดว��เป็นัก�ริปฏิิวัติ่เมืืองคู่รัิ�งสุืดท้�ยท่�เมืื�อทำ�ง�นัน่ั�เสืร็ิจและทุกอย��งจะเสืร็ิจ
สืมืบ่ริณ์ แต่�ในัขึ้ณะเด่ยวกันัเส้ืนัท�งหรืิอปล�ยท�งจะถ่ึกขึ้ยับออกไปให้ไกลข้ึ้�นั
อย่�เสืมือ ก�ริเข้ึ้�มื�รัิบหน้ั�ท่�สืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะคืู่อก�ริยอมืรัิบง�นัท่�ไมื�ม่ืวันัเสืร็ิจ
สิื�นัเป็นัสื�วนัใหญ� ก�ริสืร้ิ�งแต่�ละคู่รัิ�งม่ืคู่ว�มืเชื�อมืโยงต่�อกันัและกันัเสืมือ และยัง
ต้่องก�ริก�ริรัิกษ� ก�ริปรัิบปรุิงข้ึ้อม่ืล และบ�งคู่รัิ�งอ�จจำ�เป็นัต้่องก�ริพืั�นัท่�ใหมื�
เพืั�อโคู่ริงก�ริใหมื�อ่กด้วย

การทำางานภายในเมืองอัจฉริยะ
เมืืองอจัฉริิยะเปน็ัเหมืือนัโลกอดุมืคู่ต่ทิ�งเทคู่โนัโลย่ท่�ม่ืปริะสืทิธิภ�พัและปลอดภยั
ต่�อก�ริใช้ช่วิต่ขึ้องผ้่่อย่�อ�ศัย น่ั�อ�จจะไมื�เกินัคู่ว�มืจริิง ก�ริพััฒนั�เมืืองอัจฉริิยะ
เป็นัก�ริทำ�ง�นัภ�ยในัศ่นัย์กล�งขึ้องเมืืองและก�ริแก้ปัญห�ท่�ผ้่่ใช้มืองไมื�เห็นั
โคู่ริงสืร้ิ�งพืั�นัฐ�นัขึ้นั�ดใหญ�และขึ้นั�ดเล็กท่�เป็นัสื�วนัสืนัับสืนุันัจำ�เป็นัต้่อง 
แข็ึ้งแริง ม่ืก�ริออกแบบท่�ด่ และม่ืปริะสิืทธิภ�พัในัก�ริใช้ง�นั สืภ�พัเมืืองภ�ยนัอก
สื�มื�ริถึจะเป็นัเหมืือนัเดิมื แต่�ม่ืคู่ว�มืเป็นัอัจฉริิยะมื�กข้ึ้�นั โคู่ริงก�ริต่��งๆคู่วริ
มุื�งมัื�นัในัก�ริพััฒนั�ทั�งกริะบวนัก�ริและโคู่ริงสืร้ิ�งพืั�นัฐ�นั ซ้ึ่�งทำ�ให้เมืืองม่ื 
คู่ว�มือัจฉริิยะ มื�กกว��ก�ริเปล่�ยนัแปลงภ�ยนัอก
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การิใช้หนังสือคู่่�มืือเล�มืน่�

บทสรุิปคู่วามืร่ิ้ทั�งหมืด

หนัังสืือคู่่�มืือเล�มืน่ั�ไมื�ได้บอกบทสืรุิปขึ้องแนัวคู่ว�มื

คิู่ดและก�ริพััฒนั�เมืืองอัจฉริิยะ มัืนัแสืดงถุ้งข้ึ้อม่ืลท่�

สื�มื�ริถุเอ�มื�ปริะยุกต์่ใช้และเป็นัปัจจุบันัท่�สุืด ซ้ึ่�งผ้่่อ��นั

สื�มื�ริถุนัำ�ไปสืนัับสืนันุัเมืืองอัจฉริิยะในัปริะเทศไทยได้

แต่�เมืืองอัจฉริิยะนัั�นัขัึ้บเคู่ลื�อนัไปอย��งริวดเริ็วและ

เมืื�อม่ืสิื�งต่��งๆ เกิดข้ึ้�นัและแปริผั่นัไปปริะกอบกันั  

สิื�งท่�เคู่ยเก่�ยวขึ้้องนัั�นัอ�จจะได้ต่กยุคู่ไปแล้ว

คู่วามืเข้้าใจพื�นฐาน

เมืื�อแนัวคู่ว�มืคิู่ดและก�ริพััฒนั�เมืืองอัจฉริิยะมื่ก�ริ

เปล่�ยนัแปลง แก�นัท่�ถุก่สืร้ิ�งขึ้้�นัจะคู่งอย่�ในัช�วงเวล�นัั�นั 

หลกั 4 ข้ึ้อ ท่�ได้กล��วไว้ในัหน้ั� 4-5 จะทำ�ให้ผ่่อ้��นัมื่

พัื�นัฐ�นัท่�ชัดเจนัสืำ�หริับแผ่นัก�ริสืริ้�งเมืืองท่�แขึ้็งแริง

และมื่มื่ลคู่��เพิั�มืกับเมืืองท่�เขึ้�อย่�อ�ศัย เพืั�อจัดก�ริ

กับคู่ว�มืเปล่�ยนัแปลงท่�เกิดขึ้้�นั

ข้ั�นตัอนและคู่ำาแนะนำาท่�แน�นอน

ต่�มืท่�ได้กล��วไว้ขึ้้�งต่้นัแล้วนัั�นัว�� เมืืองอัจฉริิยะนัั�นั

ไมื�ม่ืนิัย�มืคู่ว�มืหมื�ยท่�ต่�ยตั่ว ดังนัั�นัจ้งไมื�ม่ืขัึ้�นัต่อนั

หรืิอกฎเกณฑ์ท่�ต่�ยตั่วให้ปฏิิบัติ่ต่�มืสืำ�หรัิบเมืือง

แต่�ละเมืือง โดยท่�แต่�ละเมืืองเองนัั�นัจะต่้องกำ�หนัด

คู่ว�มืต่้องก�ริ สืริ้�งมุืมืมือง และแนัวท�งขึ้องเมืือง

อัจฉริิยะท่�เป็นันิัย�มืขึ้องตั่วเมืืองนัั�นัๆ ซ้ึ่�งเริ�หวังว��

หนัังสืือคู่่�มืือน่ั�จะช�วยเป็นัแริงบันัด�ลใจให้คุู่ณเริิ�มื

ลงมืือทำ�

ริายละเอ่ยดข้องริายชื�อ

แม้ืหนัังสืือคู่่�มืือน่ั�เล�มืน่ั�จะเน้ันัองค์ู่ปริะกอบท่�เก่�ยวข้ึ้อง

กับเมืืองอัจฉริิยะ แต่�ไมื�ได้คู่ริอบคู่ลุมืสิื�งท่�เป็นัริ�ย

ละเอ่ยดทั�งหมืด ซ้ึ่�งน่ั�คืู่อปัญห�เล็กๆ ขึ้ององค์ู่ปริะกอบ

ทั�งหมืดท่�เก่�ยวข้ึ้องกับก�ริพััฒนั�เมืืองอจัฉริิยะทั�งในัไทย

และสืหริ�ชอ�ณ�จักริ ผ่่้อ��นัคู่วริท่�จะห�ขึ้้อม่ืลเพิั�มื

เก่�ยวกับองคู่์ปริะกอบอื�นัท่�เก่�ยวขึ้้องกับโคู่ริงก�ริต่�มื

มุืมืมืองขึ้องตั่วเอง

ส�งเสริิมืการิคิู่ดวิเคู่ริาะห์ในการิวางแผน

หนัังสืือคู่่�มืือน่ั�ให้คู่ว�มืร้่ิพืั�นัฐ�นัซ้ึ่�งหมื�ยถุ้งก�ริสืนัับสืนุันั

ก�ริคิู่ดวิเคู่ริ�ะห์ในัก�ริว�งกลยุทธ์และว�งแผ่นั ผ้่่อ��นั

คู่วริใช้ขึ้้อม่ืลท่�ให้ไปเพืั�อสืะท้อนัถุ้งคู่ว�มืเป็นัตั่วต่นั

และเมืือง นัอกจ�กนัั�นั พัวกเขึ้�ยังได้ร่ิ้ถุ้งหนัท�งขึ้้�ง

หนั้�และสืริ้�งแนัวท�งท่�เป็นัขึ้องตั่วเอง

แนะนำาอย�างยิ�งให้คู่้นหาหุ้นส�วน

องคู่์ปริะกอบทุกสื�วนัท่�กล��วถุ้งในัหนัังสืือคู่่�มืือนั่�เปิด

โอก�สืในัก�ริคู่้นัห�หุ้นัสื�วนัท่�มื่ศักยภ�พั ผ่่้อ��นัคู่วริ

ใช้หนัังสืือคู่่�มืือนั่�เป็นัเหมืือนัแหล�งขึ้้อมื่ลในัก�ริสืริ้�ง

คู่ว�มืสัืมืพัันัธ์ท่�จำ�เป็นัต่�อเมืืองอัจฉริิยะ บทสืริุปขึ้อง

หนัังสืือเล�มืนั่�จะบอกถุ้งขัึ้�นัต่อนัต่�อไปและคู่ำ�แนัะนัำ�

ในัก�ริสืริ้�งเมืืองอัจฉริิยะผ่��นัคู่ว�มืริ�วมืมืือ

หนงัสอืคู่่�มือืเล�มืน่�เหมืาะสำาหริบัใคู่ริ
หนัังสืือคู่่�มืือเล�มืน่ั�เหมื�ะสืำ�หริับทุกคู่นัท่�กำ�ลังเร่ิยนัร้่ิท่�จะเข้ึ้�ใจวิธ่ก�ริพััฒนั�ก�ริสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะในัปริะเทศไทย  
องค์ู่ปริะกอบในัริะบบนิัเวศขึ้องคู่ว�มือัจฉริิยะท่�กล��วในัหน้ั�ท่� 12 นัั�นัทำ�ง�นัอย��งม่ืปริะสิืทธิภ�พัเมืื�อเริ�เริิ�มืต้่นัใช้ตั่�งแต่�ต้่นั
สืำ�หรัิบผ้่่นัำ�ขึ้องเมืือง นัักว�งแผ่นั และเจ้�หน้ั�ท่� มัืนัช�วยสื�งเสืริิมืกริะบวนัก�ริตั่ดสิืนัใจเพืั�อก�ริเปล่�ยนัแปลงท�งดิจิทัลในั
เมืือง สืำ�หรัิบบริิษัทและผ้่่ให้บริิก�ริ มัืนัช�วยกำ�หนัดโอก�สืโดยก�ริคู่�ดก�ริณ์คู่ว�มืต้่องก�ริในัอนั�คู่ต่ขึ้องผ้่่ใช้ สืำ�หรัิบ
ปริะช�ชนัทั�วไป มัืนัช�วยให้เห็นัคู่ว�มืเป็นัไปได้ กำ�หนัดคู่ว�มืต้่องก�ริ กริะตุ้่นัให้เกิดไอเด่ย สืำ�หรัิบบริิษัทและองค์ู่กริในั 
สืหริ�ชอ�ณ�จกัริ มืนััสื�มื�ริถุนัำ�ไปส่ื�คู่ว�มืสืมัืพันััธ์กบัองค์ู่กริริะดบัท้องถิุ�นัซึ่้�งต้่องก�ริวธิก่�ริในัก�ริสืร้ิ�งเมือืงอจัฉริยิะ
ในัปริะเทศไทย

หนงัสอืคู่่�มือืเล�มืน่�มืข้่้อมืล่อะไริ
ในัช�วงต้่นัปริะเด็นัท่�เก่�ยวข้ึ้องกับเมืืองอัจฉริิยะเป็นัเหมืือนัเลนัส์ืท่�ช�วยให้เห็นัสื�วนัท่�เหลือขึ้องหนัังสืือคู่่�มืือเล�มืน่ั� อย��งแริก
คืู่อภ�พัริวมืขึ้องจดุแข็ึ้งและกริะบวนัก�ริสืร้ิ�งเมืืองอจัฉริิยะในัสืหริ�ชอ�ณ�จกัริ ทำ�ให้เห็นัวิธ่ก�ริสืนัับสืนันุัคู่ว�มืตั่�งใจในั
ก�ริสืร้ิ�งเมืืองอัจฉริิยะขึ้องปริะเทศไทย สือง บทสืรุิปสืถุ�นัก�ริณ์ปัจจุบันัขึ้องก�ริพััฒนั�เมืืองอัจฉริิยะในัปริะเทศไทย 
หุ้นัสื�วนัริ�ยใหญ� กลไกก�ริสืร้ิ�งเมืืองอจัฉริิยะเป็นัพืั�นัฐ�นัก�ริทำ�ง�นัสืำ�หริบัผ้่่อ��นั สุืดท้�ย มุืมืมืองก�ริเริิ�มืต้่นัขึ้องเมืือง
ใหญ�ท่�กำ�ลังเติ่บโต่ ริวมืถุ้งปริะเทศไทยโดยเฉพั�ะกรุิงเทพัมืห�นัคู่ริ แสืดงให้เห็นัถุ้งโอก�สืท�งก�ริคู้่�และคู่ว�มืสัืมืพัันัธ์
ริะหว��งปริะเทศไทยและสืหริ�ชอ�ณ�จักริ

สิ�งท่�ไมื�มื่ในหนังสือคู่่�มืือเล�มืน่� สิ�งท่�จะได้จากหนังสือคู่่�มืือเล�มืน่�
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ข้้อม่ืลเชิงลึกข้องผ่้อ�าน

สืัญลักษณ์ริ่ปหลอดไฟิช่�ให้เห็นัขึ้้อมื่ลหลักเชิง
ล้กขึ้องเนัื�อห�ในัหนั้�ถุัดไปสืำ�หริับผ่่้อ��นัเพัื�อ
นัำ�ไปใช้และอ้�งอิงในัอนั�คู่ต่

ข้้อม่ืลเชิงลึกข้องสหริาช
อาณ์าจักริ

สืญัลกัษณ์ขึ้องเมืืองในัสืหริ�ชอ�ณ�จกัริแสืดงถุ้ง
บทเร่ิยนัเฉพั�ะในัสืหริ�ชอ�ณ�จกัริ กริณศ่ก้ษ� 
และโอก�สืด้�นัคู่ว�มืสืมัืพัันัธ์ ซึ่้�งผ้่่มืบ่ทบ�ทต่�อ
เมือืงอจัฉริยิะขึ้องปริะเทศไทยสื�มื�ริถุดไ่ด้



บทท่� 1
บทเร่ียนจากสหรีาชอาณาจักรี

การให้้ความสำำาคัญกับการพััฒนาเมืองอัจฉริยะในสำห้ราชอาณาจักรทัั่�งท่ั่�ผ่่านมาและทั่่�กำาลังเพิั�มมากข้ึ้�น
ทั่ำาให้้เมืองเห้ล่าน่� กลายเป็็นแห้ล่งความเช่�ยวชาญระดัับโลกในเรื�องน่� และทั่ำาให้้เกิ  ดัโอกาสำการลงทัุ่นและ
การถ่่ายทั่อดัความร้้และบริการไป็ทัั่�วโลก ซ้ึ่�งในบทั่น่�นั�นเป็็นการสำรุป็สำาระสำำาคัญท่ั่�ทั่ำาให้้สำห้ราชอาณาจักร
ป็ระสำบความสำำาเร็ จในการพััฒนาและดัำาเนินการธุุรกิจและตลาดัเมืองอัจฉริยะ รวมถ้่งจุดัเด่ันขึ้องนวัตก รรม
และธุุรกิจเมืองอัจฉริยะท่ั่�เป็็นป็ระโยชน์สำำาห้รับป็ระเทั่ศไทั่ยในการสำร้างความร่วมมือกับสำห้ราชอาณาจักร 



ในปี็ 2553 สิำ�งสำำาคัญ คือ วิธุ่การเขึ้า้ถ้่งข้ึ้อม้ลสำาธุารณะทั่่�ได้ัรับการพััฒนาแลว้ และ

คณะกรรมการภาคเอกชนและความโป็รง่ใสำ ได้ัถ้่กจัดัตั�งข้ึ้�นเพืั�อช่วยขัึ้บเคลื�อนวาระ

ด้ัานความโป็ร่งใสำขึ้องรัฐบาล ทั่ำาให้้การแลกเป็ล่�ยนข้ึ้อม้ลและความโป็ร่งใสำเป็็นเรื�อง

ห้ลักขึ้องการดัำาเนินงานขึ้องรัฐบาล

ในปี็ 2555 รัฐบาลได้ัออกสำมุดัป็กขึ้าวว่าด้ัวยการเปิ็ดัเผ่ยข้ึ้อม้ลภาครัฐ (the Open 

Data White Paper) เพืั�อกำาห้นดัวิสัำยทัั่ศน์ด้ัานความโป็ร่งใสำอย่างแท้ั่จริงในสัำงคม

พัร้อมเนน้ยำ�าการพััฒนาและการสำนบัสำนุนอุป็กรณก์ารแลกเป็ล่�ยนข้ึ้อม้ลให้้ตรงกบั

ความต้องการขึ้องป็ระชาชน นอกจากน่�ยังม่อ่กห้น้�งห้น่วยงานเกิดัข้ึ้�น นั�นคือสำถ่าบัน

ข้ึ้อม้ลเปิ็ดัภาครัฐ (the Open Data Institute (ODI)) เป็็นห้น่วยงานอิสำระและ

ไม่ห้วังผ่ลกำาไร เป็็นการลงทัุ่นส่ำวนห้น้�งจากคณะกรรมการกลยุทั่ธ์ุทั่างเทั่คโนโลย่ 

(TSB) ม้ลค่า 81,750,000 บาทั่ (2 ล้านป็อนด์ั)

Open Data และความปลอดภััย
การีสร้ีางหลักการี 
แห่งความสำาเร็ีจ 
ในสหรีาชอาณาจักรี

เมืองอัจฉริยะนั�นข้ึ้�นอย่้กับการลงทุั่นในด้ัานโครงสำร้างพืั�นฐาน และรัฐบาลขึ้อง 

สำห้ราชอาณาจักรได้ัสัำญญาท่ั่�จะกำาห้นดัเงื�อนไขึ้เพืั�อส่ำงเสำริมการลงทุั่น ดัังนั�น การ

แต่งตั�งคณะกรรมการกลยุทั่ธ์ุทั่างเทั่คโนโลย่ (the Technology Strategy Board 

(TSB)) ในป็ี 2550 (ป็ัจจุบันคือ Innovate UK) ช่วยให้้เกิดัความมุ่งมั�นด้ัาน 

การลงทุั่นและการสำนับสำนุนเมืองและภาคธุุรกิจ ทั่ำาให้้เทั่คโนโลย่เกิดัการบ้รณาการ

เพืั�อการดัำาเนินการขึ้องเมืองและการให้้บริการท่ั่�ด่ัข้ึ้�น

ในปี็ 2559 รัฐบาลได้ัจัดัตั�งกองทุั่นรวมโครงสำร้างพืั�นฐานทั่างดิัจิทัั่ล (Digital 

Infrastructure Investment Fund) ม้ลค่า 16,350 ล้านบาทั่ (400 ล้านป็อนด์ั) 

โดัยภาคการเงินเอกชน ซ้ึ่�งจะลงทุั่นในเครือข่ึ้ายไฟเบอร์ถ้่งปี็ 2563 และได้ัวางแผ่น

เริ�มต้นโครงการเครอืข่ึ้าย 5G ในปี็ 2562 ด้ัวยเครือข่ึ้ายขึ้ยายครอบคลมุในปี็ 2565

ตั�งแต่ป็ลายศตวรรษ 90 สำห้ราชอาณาจักรได้ัเป็็นผ้้่นำาด้ัาน

การบริการร้ป็แบบรัฐบาลดิัจิทัั่ล และการสำนับสำนุนความ

โป็ร่งใสำและการใช้ข้ึ้อม้ลอย่างเปิ็ดัเผ่ยทัั่�งระดัับป็ระเทั่ศและ

ภ้มิภาค น่�เองทั่ำาให้้สำห้ราชอาณาจกัรม่ความก้าวห้น้ามากกว่า

ป็ระเทั่ศอื�นด้ัานการพััฒนาเมืองอัจฉริยะ 10-20 ปี็เลยท่ั่เด่ัยว 

เพืั�อเป็็นการยืนยัน ช่วงสิำบปี็ท่ั่�ผ่่านมาสำห้ราชอาณาจักรถื่อว่า

เป็็นเมืองท่ั่�ม่ลักษณะใกล้เค่ยงกับโครงการต้นแบบ และเป็็น

ห้น้�งในกลุ่มเมืองต้นแบบ ทัั่�งน่�ยังคงม่อ่กห้ลายเรื�องต้องดัำาเนนิ

การเพืั�อให้้ถ้่งเป้็าห้มาย

อย่างไรก็ตาม วิธุ่การท่ั่�รัฐบาลสำร้างนวัตกรรมในตลาดัและ

สำร้างบทั่บาทั่ขึ้องเมืองและภาคเอกชนให้้เกิดัความกระตือรือร้น  

กลายเป็็นต้นแบบท่ั่�ยอดัเย่�ยมเพืั�อการเร่ยนร้้สำำาห้รับป็ระเทั่ศไทั่ย

และป็ระเทั่ศอื�นในภ้มิภาค

ความสำำาเร็จส่ำวนให้ญ่นั�นมาจากวิธุ่การท่ั่�ได้ัรับการบ้รณา

การทัั่�งการพััฒนาโครงสำร้างพืั�นฐาน การเปิ็ดัเผ่ยและความ

โป็ร่งใสำขึ้องข้ึ้อม้ล และความร่วมมือจากผ้้่เก่�ยวข้ึ้องในการ

สำร้างเมืองอัจฉริยะ

บทั่สำรุป็ทั่างด้ัานขึ้วาคือวิธุ่การท่ั่�สำห้ราชอาณาจักรกลายเป็็น

ผ้้่นำาในการสำร้างห้ลักการความสำำาเร็จขึ้องเมืองอัจฉริยะได้ั

อย่างไร

โครีงสร้ีางพ้ื้�นฐานอัจริียะ

สำห้ราชอาณาจักรให้้คำาสัำญญาต่อการพััฒนาแรงงานฝีีมือและความเข้ึ้าใจด้ัานดิัจทัิั่ล

แก่ป็ระชาชน เพืั�อให้้เห็้นการเติบโตขึ้องเมืองอนาคต มห้าวิทั่ยาลัย 19 แห่้ง ม่

ห้ลักส้ำตรเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในระดัับป็ริญญาโทั่ และมห้าวิทั่ยาลัยอ่ก 9 แห่้ง

ม่ห้ลักส้ำตรระดัับป็ริญญาเอก มห้าวิทั่ยาลัยมากมายไม่ได้ัเพ่ัยงสำนับสำนุนด้ัาน 

งานวิจัย แต่ยังม่บทั่บาทั่ด้ัานการกำาห้นดัโครงการ ควบคุมด้ัแลกองทุั่น กำาห้นดั

กลยุทั่ธ์ุ และยังม่การจัดัโป็รแกรมผ้้่นำาให้้ด้ัวย

ความสัำมพัันธ์ุกับมห้าวิทั่ยาลัยเป็็นความสัำมพัันธ์ุท่ั่�ต่างได้ัผ่ลป็ระโยชน์ทัั่�งสำองฝ่ีาย 

เพัราะมห้าวทิั่ยาลยัได้ัเข้ึ้าถ้่งชุดัข้ึ้อม้ลให้ญ่แห่้งโลกความจรงิ และสำร้างความสัำมพัันธ์ุ

ใกล้ชิดักับชุมชนท้ั่องถิ่�นและผ้้่ม่อำานาจตัดัสิำนใจ

ปรีะชาชนอัจฉริียะ

โครงการ City Deal ทั่ำาให้้เกิดัการขัึ้บเคลื�อนอย่างต่อเนื�องในการกระจายอำานาจ 

และความรับผิ่ดัชอบจากส่ำวนกลางภาครัฐไป็ส่้ำเมืองและภ้มิภาคต่างๆ และถื่อเป็็นห้น้�ง

โครงการท่ั่�ม่อิทั่ธิุพัลสำำาคัญในการกำาห้นดัวาระเมืองอัจฉริยะ อย่างไรก็ตาม รัฐบาล

สำห้ราชอาณาจักรยังคงม่บทั่บาทั่สำำาคัญในการพััฒนาเมืองอัจฉริยะ ฝ่ีายบริการทั่าง

ดิัจิทัั่ลขึ้องรัฐบาล (The Government Digital Service) ได้ัถ้่กจัดัตั�งข้ึ้�นในปี็ 2011 

เพืั�อให้้การสำนับสำนุน ทัั่�งคำาแนะนำาและความเช่�ยวชาญแก่ห้น่วยงานต่างๆ ในทุั่ก

ระดัับเมื�อต้นแบบการให้้บริการทั่างดิัจิทัั่ลได้ัรับการพััฒนา ทั่างศ้นย์ความช่วยเห้ลือ 

The Future Cities Catapult (ปั็จจุบัน คือ Connected Places Catapult) ซ้ึ่�ง

ก่อตั�งในปี็ 2556 ได้ัช่วยเห้ลืองานด้ัานธุุรกิจ มห้าวิทั่ยาลัย และผ้้่คนท่ั่�ทั่ำางาน 

อย่้ในเมือง เพืั�อพััฒนาแนวทั่างตามความต้องการในอนาคตขึ้องเมืองในสำห้ราชอาณาจักร

การีบริีหารีจัดการีเม้อง
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วิธ่ีการีสร้ีางตลาดของ 
สหรีาชอาณาจักรี

เมื�อไม่นานน่�รัฐบาลสำห้ราชอาณาจักรยอมรับว่าองค์กร

ธุุรกิจและเมืองต่างๆ ไม่สำามารถ่เอาชนะอุป็สำรรคขึ้องการ

สำร้างและการเติบโตขึ้องตลาดัเมืองอัจฉริยะได้ั โดัยท่ั่�ตลาดั

ยังคงขึ้าดัการพััฒนาและต้องการการลงทุั่นโดัยเฉพัาะด้ัาน

โครงสำร้างพืั�นฐาน กฎข้ึ้อบังคับแบบให้ม่ท่ั่�ทัั่นสำมัย และ

มาตรฐานท่ั่�ชัดัเจนเพืั�อให้้เกิดัความก้าวห้น้า

ร้ป็แบบการทั่ำางานท่ั่�เห็้นก่อนห้น้าน่� คือ ห้ลักฐานขึ้อง  

“วิธุ่การสำร้างตลาดั” อย่างตั�งใจ ซ้ึ่�งเป็็นวิธุ่การห้น้�งท่ั่�ม่ความ

ใกล้เค่ยงกับห้ลักการท่ั่�ได้ักล่าวไว้ในบทั่ท่ั่�แล้วก่อนห้น้าน่�

จากการตรวจสำอบอย่างละเอ่ยดั เราสัำงเกตได้ัว่ารัฐบาล

สำห้ราชอาณาจักรม่บทั่บาทั่สำำาคัญ 3 เรื�องตั�งแต่เริ�มแรก 

คือ ผ้้่ป็ระสำานงาน ผ้้่สำนับสำนุนกองทุั่น และผ้้่ออกกฎข้ึ้อบังคับ

ผู้้้ปรีะสานงาน   

ในปี็ 2013 รัฐบาลได้ัตั�งศ้นย์ช่วยเห้ลือขึ้องรัฐบาลชื�อว่า 

Future Cities Catapult (ปั็จจุบันคือ Connected Places 

Catapult) พัร้อมกับเป้็าห้มายท่ั่�จะช่วยเห้ลือเมืองทัั่�งในสำห้

ราชอาณาจักรและทัั่�วโลก ในการค้นห้าความท้ั่าทั่ายและ

วิธุ่ทั่างเทั่คโนโลย่ท่ั่�จะสำามารถ่นำามาใช้เพืั�อสำร้างเมือง

ศ้นย์แห่้งน่�ได้ัพััฒนาความร่วมมือระห้ว่างเมืองและภาค

เอกชนด้ัวยการห้าบุคลากรขึ้องเมืองให้้ตรงกับองค์กร

ธุุรกิจ ทัั่�งน่�เมื�อเกิดัความร่วมมือข้ึ้�นทั่ำาให้้ร้้ถ้่งม้ลค่า 

และการใช้ข้ึ้อม้ลอย่างม่ป็ระสำทิั่ธิุภาพั และยงัป็ระสำานงาน

ระห้ว่างการทั่ดัสำอบและพััฒนาต้นแบบธุุรกิจท่ั่�ขึ้ยายเติบโต

ได้ั เพืั�อช่วยให้้เมืองสำามารถ่บรรลุเป้็าห้มายและพััฒนาความ

เป็็นอย่้ขึ้องป็ระชาชน 

นอกจากน่� ห้น่วยงานวิจัย Research Coucils UK (ปั็จจุบัน

คือ UK Research and Innovation (UKRI)) ท่ั่�ก่อตั�งเมื�อ

ปี็ 2545 ยังช่วยสำนับสำนุนการพััฒนาศ้นย์การวิจัยให้ม่ๆ

ผู้้้สนับสนุนกองทุน

ในปี็ 2555 คณะกรรมการกลยุทั่ธ์ุทั่างเทั่คโนโลย่ (TSB 

ปั็จจุบันชื�อว่า Innovate UK) ได้ัริเริ�มก่อตั�งห้น่วยงานชื�อว่า 

Future Cities ท่ั่�สำนับสำนุนเงิน 979 ล้านบาทั่ (24 ล้าน

ป็อนด์ั) แก่ข้ึ้อเสำนอขึ้องโครงการท่ั่�ด่ัท่ั่�สุำดัและสำนับสำนุนเงิน

ทุั่นกับเมือง 30 แห่้งในการศ้กษาความเป็็นไป็ได้ั และในปี็ 2560 

ได้ัม่การเพิั�มทุั่นให้้กับกองทุั่นรวมโครงสำร้างพืั�นฐานทั่าง

ดิัจิทัั่ล (Digital Infrastructure Investment Fund (DIIF) 

16,300 ล้านบาทั่ (400 ล้านป็อนด์ั) จากเดิัมท่ั่�เริ�มลงทุั่น

ไป็ก่อนห้น้าน่� 69,300 ล้านบาทั่ (1.7 พัันล้านป็อนด์ั) เพืั�อ

เร่งอุตสำาห้กรรมการพััฒนา Broadband ความเร็วส้ำงทัั่�วทัั่�งป็ระเทั่ศ

ผู้้้ออกกฎข้อบังคับ

ห้น่วยงานมาตรฐานแห่้งชาติขึ้องสำห้ราชอาณาจักร (British 

Standards Institute (BSI)) ได้ัทั่ำางานร่วมกับผ้้่ออกกฎ

ข้ึ้อบังคับและพัันธุมิตร เพืั�อพััฒนาแนวทั่างท่ั่�ชัดัเจนและ

ยืดัห้ยุ่นเป็็นค่้มือในการพััฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้องตัวเอง

มาตรฐานเห้ล่าน่�ได้ัช่วยเห้ลือให้้เมืองและธุุรกิจในการ

เข้ึ้าถ้่งกองทุั่นและแนวทั่างนโยบายสำาธุารณะ กลยุทั่ธ์ุ

การลงทุั่น และความมั�นคงให้้แก่ภาคส่ำวนท่ั่�มักจะอย่้ใน

สำภาวะท่ั่�ไม่มั�นคงและอย่้ในภาวะท่ั่�ไร้โครงสำร้าง

รัฐบาลสำห้ราชอาณาจักรได้ัตั�งกองทุั่นในการทั่ดัสำอบและทั่ำาโครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ รวมถ้่ง
การลงทุั่นด้ัานโครงสำร้างเทั่คโนโลย่สำารสำนเทั่ศในการสำนับสำนุนการพััฒนาเมืองอัจฉริยะ จ้งทั่ำาให้้
โครงการเมืองอัจฉริยะต่างๆ สำามารถ่ถ้่กขัึ้บเคลื�อนจากความคิดั ส่้ำกระบวนการดัำาเนินงานได้ัอย่างรวดัเร็ว 
โดัยไม่ต้องรอการลงทุั่นจากภาคเอกชน

ผู้้้สนับสนุนกองทุน

MARKET

ผู้้้ปรีะสานงาน 

ผู้้้ออกกฎข้อบังคับ

รัฐบาลม่ความกระตือรือร้นในการสำร้างความสำัมพัันธ์ุระห้ว่างองค์กรต่างๆ 
และส่ำงเสำริมความร่วมมือท่ั่�ทั่ำาให้้เกิดัป็ระโยชน์ร่วมกันในการพััฒนาเมือง
อัจฉริยะเครือข่ึ้ายระห้ว่างห้น่วยงานท่ั่�ม่ความสัำมพัันธ์ุแข็ึ้งแรงอันเป็็นเรื�อง
สำำาคัญสำำาห้รับการสำร้างโครงการเมืองอัจฉริยะและการบ้รณาการมาส่้ำช่วิตจริง

สำห้ราชอาณาจกัรได้ัสำร้างสิำ�งแวดัลอ้มด้ัานกฎระเบ่ยบทั่่�แข็ึ้งแรงเพืั�อ
การพััฒนาเมืองอัจฉริยะในโลกน่� และด้ัวยโครงสำร้างและความ
ห้มายท่ั่�กำาห้นดัไว้ ผ้้่ท่ั่�ม่บทั่บาทั่จ้งสำามารถ่พ้ัดัด้ัวยภาษาเด่ัยวกัน
เป็็นภาษาทั่างเทั่คนิค ขึ้ณะท่ั่�ดัำาเนินการภายใต้กฎข้ึ้อบังคับท่ั่�ถ้่ก
กำาห้นดัไว้อย่างด่ั

สหรีาชอาณาจักรีทำาให้ตลาดเม้องอัจฉริียะเติบโตอย่างไรี
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จากการป็ระสำานงานอย่างม่เป้็าห้มายโดัยรัฐบาล 

สำห้ราชอาณาจักร เมืองในสำห้ราชอาณาจักรถ้่กสำร้าง

ข้ึ้�นเพืั�อความสำำาเร็จ ห้ลายเมืองได้ัรับการจัดัอันดัับใน

ระดัับโลกเช่นเด่ัยวกับเมืองอัจฉริยะท่ั่�ม่นวัตกรรมห้ลาย

เมืองทัั่�วโลก

กลาสำโกว์ (Glasgow) เป็็นเมืองท่ั่�ได้ัรับรางวัล Future 

Cities Demonstrator จาก TSB (ซึ่้�งปั็จจุบันคือ  

Innovate UK) ในปี็ 2556 ได้ัม่การดัำาเนินการโครงการ 

Future Cities Glasgow programme ซึ่้�งป็ระกอบ

ไป็ด้ัวยระบบการบริห้ารเมืองศ้นย์กลาง และม่ห้ลาย

แนวความคิดัท่ั่�ถ้่กนำามาพััฒนาศ้กษาความเป็็นไป็ได้ั

ต่อไป็ รางวัลดัังกล่าวถ้่กใช้ในการห้ากองทุั่นเพืั�อจัดัตั�ง

โครงการห้ลายร้ป็แบบทัั่�วเมือง ซ้ึ่�งม่จุดัมุ่งห้มายในการ

พััฒนาช่วิตขึ้องป็ระชาชนในเมืองกลาสำโกว์ (Glasgow) 

และสำร้างเมืองให้้เป็็นศ้นย์กลางขึ้องนวัตกรรมในเมือง

ในขึ้ณะท่ั่�โครงการสำาธุิต (Demonstrator) ไดั้ดัำาเนิน

การเสำร็จสิำ�นในปี็ 2558 การพััฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้อง

เมืองกลาสำโกว์ (Glasgow) ไดั้ขึ้ยายผ่่านสำมาพัันธ์ุ 

(Scottish Cities Alliance) โดัยกลาสำโกวคื์อผ้้่นำาให้้เกิดั

กระแสำการดัำาเนินการโครงการ Smart City Scotland 

เม้องท่�ถู้กสร้ีางข้�นเพ้ื้�อความสำาเร็ีจ – กลาสโกว์เม้องแห่งอนาคต

ท่ั่�ว่าการเมืองกลาสำโกว์ (Glasgow City Council) พัยายาม

ท่ั่�จะพััฒนาบริการในร้ป็แบบเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื�อง  

ต่อไป็น่�คือสำองโครงการท่ั่�สำร้างจากผ่ลงานขึ้องโครงการ 

กลาสำโกว์เมืองแห่้งอนาคต (Future City Glasgow)

ศ้นย์ป็ฏิิบัติการกลาสำโกว์ (Glasgow Operations Centre) คือ

ช่องทั่างการสืำ�อสำารแบบบ้รณาการและระบบการบริห้าร

ความป็ลอดัภัยต่อสำาธุารณะท่ั่�ทัั่นสำมัยท่ั่�สุำดั “ศ้นย์กลาง

แห่้งช่วิตขึ้องเมือง” ศ้นย์กลางแห้่งให้ม่น่�เพัร่ยบพัร้อม

ทัั่�งความร่วมมือ ความทัั่นท่ั่วงท่ั่ และความเช่�ยวชาญต่อ

เห้ตุการณ์ทัั่�งเล็กและให้ญ่ทัั่�วเมือง นั�นทั่ำาให้้กลาสำโกว์จัดั

เป็็นผ้้่นำาด้ัานการบริห้ารเมืองอัจฉริยะ

แอป็พัลิเคชัน MyGlasgow เป็็นแอป็พัลเิคชันให้ม่สำำาห้รบั

ป็ระชาชนทั่่�ได้ัรับการพััฒนาแลว้ สำามารถ่เขึ้า้ถ้่งข้ึ้อม้ลขึ้อง

เมืองได้ัอย่างเปิ็ดัเผ่ย โดัยมุ่งห้านวัตกรรมท่ั่�นำาสิำ�งท่ั่�ม่อย่้มา

ใช้และเกิดัป็ระโยชน์กับทุั่กคน ช่องทั่างการสืำ�อสำารแบบ

สำองทั่างเป็็นการเชื�อมความสำัมพัันธุ์ระห้ว่างรัฐบาลและ

ป็ระชาชน ทั่ำาให้้แต่ละคนและชุมชนได้ัม่อำานาจ สำามารถ่

พััฒนาการบริการล้กค้า และส่ำงเสำริมป็ระสิำทั่ธิุภาพัการ

บริการได้ั
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ผู้้้ม่บทบาทสำาคัญในเม้อง
อัจฉริียะของสหรีาชอาณาจักรี

Innovate UK คือส่ำวนห้น้�งขึ้องการวิจัยและนวัตกรรมขึ้อง 

สำห้ราขึ้อาณาจกัร ห้น่วยงานสำาธุารณะทั่่�ได้ัรับการสำนบัสำนุน

ด้ัานการลงทุั่นจากรัฐบาลสำห้ราขึ้อาณาจักร พัวกเขึ้าเชื�อม

ธุุรกิจเข้ึ้ากับหุ้้นส่ำวน ล้กค้า และนักลงทุั่น เพืั�อเป็ล่�ยนความ

คิดัสำร้างสำรรค์ให้้เป็็นสิำนค้าและบริการท่ั่�ป็ระสำบความสำำาเร็จ

และม่ความเติบโตทั่างธุุรกิจ

กระทั่รวงยุทั่ธุศาสำตร์ธุุรกิจ พัลังงาน และอุตสำาห้กรรม

(BEIS) ได้ัจัดัตั�งข้ึ้�นเมื�อเดืัอนกรกฎาคม 2559 กระทั่รวง

น่�เป็็นหั้วใจสำำาคัญขึ้องรัฐบาลท่ั่�ให้้คำามั�นสัำญญาว่าจะกำาห้นดั

กลยุทั่ธ์์ุอุตสำาห้กรรมอย่างจริงจัง โดัยกระทั่รวงน่�ยังทั่ำางาน

เพืั�อขึ้ยายโอกาสำการลงทุั่นให้้มากท่ั่�สุำดัเพืั�อสำห้ราชอาณาจักร

ส่ำงเสำริมการแข่ึ้งขัึ้นทั่างการตลาดั และทั่ำาให้้แน่ใจว่า 

สำห้ราชอาณาจักรจะม่ระบบพัลังงานสำะอาดั ต้นทุั่นตำ�า และ

น่าเชื�อถื่อ

OfCom ห้รือ The Office of Communication คือ องค์กร

กำากับด้ัแลสืำ�อวิทั่ยุและโทั่รทัั่ศน์ในสำห้ราชอาณาจักรซ้ึ่�งรวม

ถ้่งเทั่คโนโลย่พืั�นฐานห้ลายอย่างขึ้องเมืองอัจฉริยะ เช่น 

Broadband เครือข่ึ้ายไร้สำาย และการเริ�มต้นเครือข่ึ้าย 5G 

ในอนาคต

techUK คือ ตัวแทั่นขึ้องบริษัทั่และเทั่คโนโลย่ในวันน่� ท่ั่�จะ

กำาห้นดัโลกในวันพัรุ่งน่� ม่บริษัทั่มากกว่า 900 บริษัทั่ท่ั่�เป็็น

สำมาชิกขึ้อง techUK โดัยรวมแล้วพัวกเขึ้าจ้างพันักงานกว่า 

700,000 คน และคร้�งห้น้�งเป็็นงานเก่�ยวกับเทั่คโนโลย่ใน

สำห้ราชอาณาจักร โป็รแกรม SmarterUK ขึ้องพัวกเขึ้า คือ

ผ้้่นำาในการใช้โครงสำร้างพืั�นฐานอัจฉริยะในสำห้ราชอาณาจักร 

ทัั่�งน่�ห้ลายบริษัทั่อย่้ในกลุ่มธุุรกิจการจัดัห้าวัตถุ่ดิับและการผ่ลิต

โป็รแกรมน่�ออกแบบมาเพืั�อช่วยให้้สำมาชิกสำามารถ่พััฒนา

เครือข่ึ้ายและตลาดั ทัั่�งยังลดัต้นทุั่นและความเส่ำ�ยงอ่กด้ัวย

สำถ่าบันวิศวกรรมโยธุา (ICE) คือ กลุ่มสำมาชิกภาพัขึ้องผ้้่

เช่�ยวชาญท่ั่�ทั่ำางานร่วมกับรัฐบาลและอุตสำาห้กรรมในการ

พััฒนาทัั่กษะด้ัานการสำร้างสิำ�งแวดัล้อม สำถ่าบันวิศวกรรม

โยธุาได้ัรวมบรรดัาผ้้่เช่�ยวชาญและผ้้่ม่ความร้้ห้ลายแขึ้นงไว้ 

ซ้ึ่�งเป็็นผ้้่ท่ั่�ควบคุมแนวทั่างการดัำาเนินงานตั�งแต่ข้ึ้อเสำนอท่ั่�

ด่ัท่ั่�สุำดัจนถ้่งการให้้คำาเสำนอแนะต่อนโยบายโครงสำร้างพืั�น

ฐานขึ้องรัฐบาล

ห้น่วยงานมาตรฐานแห่้งชาติขึ้องสำห้ราชอาณาจักร (The British 

Standards Institute (BSI)) ถ้่กจัดัตั�งข้ึ้�นในปี็ 2444 และได้ั

วางมาตรฐานดั้านเทั่คนิคให้้กับสิำนค้าและบริการมากมาย 

ทัั่�งยังให้้การรับรองมาตรฐานและบริการท่ั่�ได้ัมาตรฐาน

แก่ธุุรกิจต่างๆ ห้น่วยงานมาตรฐานแห้่งชาติขึ้องสำห้ราช

อาณาจักรยังช่วยให้้การป็ฏิิบัติงานขึ้องผ้้่คนและองค์กรด่ั

ข้ึ้�น เพัราะม่การแบ่งปั็นความร้้ นวัตกรรม และแบบแผ่น

การป็ฏิิบัติท่ั่�ด่ัท่ั่�สุำดั เพืั�อให้้เกิดัพัฤติกรรมท่ั่�เป็็นเลิศทัั่�วทัั่�ง

โลกในทุั่กๆ วัน

ศ้นย์ช่วยเห้ลือ The Connected Places Catapult ไดั้

ดัำาเนินการบนจุดัร่วมระห้ว่างภาครัฐและเอกชน พัวกเขึ้า

ได้ัผ่สำานความแตกต่างขึ้องตลาดั เพืั�อช่วยบรรดัานวัตกร

ดัำาเนินการผ่่านความซัึ่บซ้ึ่อนขึ้องการทั่ำาธุุรกิจ สำร้างโอกาสำ

ให้ม่ๆ ทั่างการค้าและพััฒนาการผ่ลิต สำร้างป็ระโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจเชิงสัำงคมและสิำ�งแวดัล้อมแก่เมืองต่างๆ และผ่ล

งานขึ้องพัวกเขึ้ายังรวมถ้่งระดัับนานาชาติ นอกเห้นือจาก

ในสำห้ราชอาณาจักรอ่กด้ัวย

ฝ่ีายบริการด้ัานดิัจิทัั่ลขึ้องรัฐบาล (The Government 

Digital Service) คือห้น่วยงานห้น้�งขึ้องรัฐบาลแห่้งสำำานัก

คณะรัฐมนตร่สำห้ราชอาณาจักร ม่ห้น้าท่ั่�ป็รับเป็ล่�ยนการให้้

บริการด้ัานสำาธุารณะในร้ป็แบบออนไลน์ และช่วยให้้รัฐบาล

ทั่ำางานเพืั�อป็ระชาชนได้ัด่ัข้ึ้�น โดัยการนำาการป็รับเป็ล่�ยน

ทั่างดิัจิทัั่ลมาใช้

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม

ด้ัข้ึ้อม้ลเพิั�ม
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BSI เพ้ื้�อเม้องอัจฉริียะ

ห้น่วยงานมาตรฐานแห่้งชาติขึ้องสำห้ราชอาณาจักร (The British 

Standards Institute (BSI)) จัดัตั�งข้ึ้�นครั�งแรกในปี็ 2444 

ตามคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานทั่างวิศวกรรม ตลอดั

ศตวรรษท่ั่�ผ่่านมา ได้ัม่การขึ้ยายงานเพืั�อสำร้างมาตรฐาน

ทั่างเทั่คนิคตามความความห้ลากห้ลายขึ้องสำินค้าและ

บริการและให้้การรับรองมาตรฐานและบริการท่ั่�ได้ัมาตรฐาน

แก่ธุุรกิจ เป้็าห้มายขึ้องสำถ่าบันคือการแบ่งปั็นความร้้ 

นวัตกรรม และแบบแผ่นการป็ฏิิบัติท่ั่�ด่ัท่ั่�สุำดั เพืั�อช่วยให้้

ผ้้่คนและองค์กรม่พัฤติกรรมท่ั่�ม่ความเป็็นเลิศทัั่�วป็ระเทั่ศ

ในปี็ 2557 ผ่ลงานขึ้อง BSI ยังรวมถ้่งงานส่ำวนจำาเพัาะ

สำำาห้รับเมืองอัจฉริยะ

กระทั่รวงธุุรกิจ นวัตกรรม และฝีีมือเฉพัาะด้ัานขึ้อง 

สำห้ราชอาณาจักร ม่เป้็าห้มายเพืั�อพััฒนายุทั่ธุศาสำตร์มาตรฐาน

ขึ้องเมืองอัจฉริยะในสำห้ราชอาณาจักรโดัยม่ความตั�งใจเพืั�อ

เร่งให้้ม่การดัำาเนินงานโครงการเมืองอัจฉริยะและสำร้าง

ความมั�นใจในคุณภาพั ต่อมา สำถ่าบันมาตรฐานขึ้องเมือง

 (Cities Standards Institute) ก็ถ้่กจัดัตั�งข้ึ้�น อันเกิดัจาก

ความร่วมมือกันระห้ว่าง BSI และ ศ้นย์ความช่วยเห้ลือ 

Future Cities Catapult ทัั่�งน่�กระบวนการความร่วมมือขึ้อง

หุ้้นส่ำวนโดัยรวมในช่วงเริ�มต้นช่วยกำาห้นดัความทั่า้ทั่าย สำร้าง

แนวทั่าง และกำาห้นดัอนาคตขึ้องมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ 

สำห้ราชอาณาจักร

จากนั�นมาความเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องมาตรฐานต่อสำาธุารณะและ

เอกสำารคำาแนะนำาได้ัถ้่กนำาออกมาใช้ แม้ว่าจะไม่บังคับใช้

เป็็นกฎห้มาย แต่เอกสำารคำาแนะนำาท่ั่�รวบรวมมาทั่ำาให้้เกิดั

ความชัดัเจนตั�งแต่เริ�มต้น ซ้ึ่�งผ้้่นำาขึ้องเมือง ป็ระชาชน และ

ผ้้่ผ่ลิตสิำนค้าและวัตถุ่ดิับจำาเป็็นต้องค้นห้าตลาดัให้ม่ท่ั่�กำาลัง

เกิดัข้ึ้�น อย่างไรก็ตาม เอกสำารบางส่ำวนได้ัถ้่กพััฒนาให้้เป็็น

เอกสำารนโยบายทั่่�ชัดัเจนและผ่สำมผ่สำานเขึ้า้เป็็นสำว่นห้น้�งขึ้อง

เครื�องมือการลงทุั่น

มาตรฐานขึ้อง BSI เป็็นทั่่�ยอมรับว่าเป็็นแบบอย่างขึ้อง

แบบแผ่นการป็ฏิิบัติท่ั่�ด่ัท่ั่�สุำดัระดัับนานาชาติ และยังเป็็น

แบบอย่างขึ้องมาตรฐานในระดัับนานาชาติและเป็็นเอกสำาร

คำาแนะนำาขึ้องป็ระเทั่ศอื�นๆ ทัั่�วโลก

ข้อม้ลความร้้ีของเม้องอัจฉริียะตามาตรีฐาน BSI 

ในปี็ 2563 BSI ได้ัพััฒนามาตรฐานและคำาแนะนำา 

8 ป็ระเด็ันสำำาห้รับเมืองอัจฉริยะ PAS181 ห้รือ โครง

ร่างการทั่ำางานเมืองอัจฉริยะ เป็็นเอกสำารคำาแนะนำา

ในการสำร้างกลยุทั่ธ์ุเมืองอัจฉริยะและชุมชน ม่ราย

ละเอ่ยดัขึ้องวิธุ่การอย่างครบถ้่วนในการสำร้างเมือง

อัจฉริยะ และม่การนำาไป็ใช้ในห้ลายเมืองและชุมชน

ทัั่�วสำห้ราชอาณาจักรและทัั่�วโลก

เม้องอัจฉริียะตามนิยามกรีอบการีทำางานของเม้องอัจฉริียะฉบับ BSI

ตามท่ี่�ได้้อธิิบายไปก่่อนหน้าน่�ว่่า เมืองอัจฉริิยะม่หลาย

ด้้านนับไม่ถ้้ว่น และก่ารินิยามคว่ามหมายเด่้ยว่จึงเป็น

เรืิ�องง่ายเกิ่นไปและไมน่่าจะยุติธิริริมนัก่ ทัี่�งน่� BSI SCF 

ได้้นิยามคว่ามหมายเอาไว้่อย่างหนึ�ง (ด้้านล่าง) แต่ม่สอง

เงื�อนไขท่ี่�ผู้้้อ่านคว่ริพิิจาริณา

“เมืองอัจฉริิยะคือก่าริบ้ริณาก่าริอย่างม่ปริะสิที่ธิิภาพิ

ริะหว่่างริะบบที่างก่ายภาพิ ดิ้จิทัี่ลและริะบบผู้้้คนในสิ�ง

แว่ด้ล้อมท่ี่�เริาได้้สร้ิางไว้่เพืิ�อคว่ามยั�งยืน เจริิญเติบโต

และอนาคตท่ี่�คริบครัินเพืิ�อปริะชาชนของเมืองนั�น คว่าม

หมายน่�เป็นนิยามก่าริที่ำางานมาก่ก่ว่่านิยามท่ี่�ถ้้ก่ก่ำาหนด้

ไว้่เพืิ�อให้ที่ำาตาม ในขณะท่ี่�ก่ลยุที่ธ์ิก่าริพัิฒนาเมือง

อัจฉริิยะ ในหลายเมืองของสหริาชอาณาจัก่ริ ม่คว่าม

คล้ายคลึงกั่น แต่ก็่ม่ส่ว่นสำาคัญท่ี่�ไม่เหมือนกั่นเช่นกั่น 

ทุี่ก่เมืองท่ี่�ก่ำาลังด้ำาเนินก่าริพัิฒนาก่ลยุที่ธ์ิเมืองอัจฉริิยะ

ย่อมม่เหตุผู้ลของเขาเองในก่าริที่ำาสิ�งนั�นด้้ว่ยภาษาของ

เขาเอง” 

“คำานิยามน่�ตั�งใจหล่ก่เล่�ยงคำาอธิิบายท่ี่�สมบ้ริณ์…

ทุี่ก่เมืองต่างม่คว่ามแตก่ต่าง ทัี่�งด้้านปริะวั่ติศาสตร์ิ 

วั่ฒนธิริริม เศริษฐกิ่จ สังคม และปริะชาก่ริศาสตร์ิ

ดั้งนั�น นิยามของเมืองอัจฉริิยะ (SCF) จึงไม่ได้้ม่

เพ่ิยงคำาอธิิบายเด่้ยว่ท่ี่�ตริงกั่บเมืองใด้เมืองหนึ�งท่ี่�

คล้ายกั่นในอนาคต แต่จด้จ่อกั่บก่ริะบว่นก่ารินำา

เที่คโนโลย่สมัยใหม่นำามาใช้กั่บก่าริเปล่�ยนแปลง

องค์ก่ริและช่ว่ยส่งต่อวิ่สัยทัี่ศน์ท่ี่�แตก่ต่างเพืิ�อเมือง

ในสหริาชอาณาจัก่ริในอนาคต”
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A. หลักการีแนะนำา

ในช่วงแรกขึ้องโครงการ BSI แนะนำาว่าหุ้้นส่ำวนท่ั่�ห้ลาก

ห้ลายและผ่้้ให้้บริการควรรวมตัวกัน พัร้อมกับเข่ึ้ยน

วิสัำยทัั่ศน์อย่างตั�งใจ น่�จะเป็็นเห้มือนแรงขึ้ับเคลื�อนท่ั่�

มั�นคงต่อการตัดัสิำนใจระยะยาว ในกระบวนการสำร้าง

ห้ลักการแนะนำาร่วมกัน เพืั�อท่ั่�ทุั่กฝ่ีายจะเห็้นตรงกัน

และตกลงท่ั่�จะร่วมมือกันโดัยท่ั่�ม่การกำาห้นดัความคาดั

ห้วังให้้ไป็ในทิั่ศทั่างเด่ัยวกัน

ลักษณะ 4 ข้อของหลักการีแนะนำา 

 • ม่วิสัำยทัั่ศน์

 • ป็ระชาชนเป็็นศ้นย์กลาง

 • ดิัจิทัั่ล

 • ความโป็ร่งใสำแแลกเป็ล่�ยนและความร่วมมือ

B. หลักการีปกครีองรีะหว่างเม้องและกรีะบวนการีบริีการี

น่�คือข้ึ้อความคำาแนะนำาท่ั่�ได้ัผ่ลเก่�ยวกับเรื�องการนำา

ห้ลักการแนะนำามาใช้ในทั่างป็ฏิิบัติ ปั็ญห้าอันเกิดัจาก

การรวมตัวขึ้องเมืองจนเป็็นคอขึ้วดัคืออุป็สำรรคให้ญ่ใน

การพััฒนาเมืองอัจฉริยะ คำาแนะนำาน่�เน้นเรื�องความ

ท้ั่าทั่ายขึ้องเมอืงและขึ้องป็ญัห้าคอขึ้วดัอนัเกิดัจากการ

รวมกันระห้ว่างเมืองเป็็น 3 เรื�อง

 •  การบรหิ้ารและการป็กครองซึ่้�งควรม่การจดััการ

ทัั่�วทัั่�งเมือง

 •  การบริห้ารการบริการโดัยม่ป็ระชาชนเป็็น

ศ้นย์กลาง

 •  การบริห้ารจัดัการทั่รัพัย์สิำนร้ป็แบบดิัจิทัั่ลและ

เทั่คโนโลย่

D. ปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็ีจ

โครงการเมืองอัจฉริยะเจอกับความเส่ำ�ยงสำำาคัญในการ

บริการ การเข่ึ้ยนปั็จจัยสำำาคัญขึ้องความสำำาเร็จท่ั่�เมืองควร

จะตรวจสำอบอย่้สำมำ�าเสำมอ ทั่ำาให้้สำามารถ่จดััการความเสำ่�ยง

ได้ัอย่างทัั่นถ่่วงท่ั่และลดัความเส่ำ�ยงได้ัอย่างม่ป็ระสิำทั่ธิุภาพั  

ดัังนั�นจ้งสำามารถ่เพิั�มความเป็็นไป็ได้ัขึ้องความสำำาเร็จได้ั

 •  ความชัดัเจนด้ัานกลยุทั่ธ์ุ

 •  ความร่วมมือขึ้องหุ้้นส่ำวน

 •  การบริการท่ั่�เป็็นไป็ได้ั

 •  ความเป็็นผ้้่นำา

 •  ใส่ำใจผ้้่ใช้

 •  คิดัคำาน้งถ้่งอนาคต

 •  ทัั่กษะ

 •  ความร่วมมือกันระห้ว่างผ้้่ผ่ลิต

 •  ผ่ลป็ระโยชน์

C. กลยุทธ์ีการีจัดการีผู้ลปรีะโยชน์

เพืั�อป้็องกันการส้ำญเส่ำยทั่รัพัยากรไป็กับโป็รแกรมท่ั่�ไม่

สำามารถ่ทั่ำาไดัต้ามสำญัญา BSI แนะนำาให้้ม่การบรหิ้าร

จัดัการผ่ลป็ระโยชน์เชิงรุก กลยุทั่ธ์ุน่�ทั่ำาให้้แน่ใจว่าผ่ล

ป็ระโยชน์ท่ั่�คาดัไว้จากโครงการเมืองอัจฉริยะม่การ

ช่�แจงชัดัเจน วัดัผ่ลไดั้ จัดัการไดั้ นำามาใช้ได้ั และ

ป็ระเมิณผ่ลไดั้ในทั่างป็ฏิิบัติ โดัยยุทั่ธุศาสำตร์น่�ม่ 3 

ห้ลักการสำำาคัญคือ

 •  การทั่ำาแผ่นผ่ลป็ระโยชน์ โดัยม่การแสำดังรายการ

ขึ้องรายได้ัท่ั่�คาดัการณ์ไว้และแนวทั่างจากผ่ลลัพัธ์ุ

ขึ้องการดัำาเนินงานและการลงทุั่นอย่างชัดัเจน

 •  การตรวจสำอบผ่ลป็ระโยชน์ โดัยการดัำาเนินการ ณ 

เวลานั�น ขึ้องเมืองได้ัถ้่กตั�งไว้เท่ั่ยบกับผ่ลลัพัธ์ุขึ้อง

เป้็าห้มาย และรายได้ั ทัั่�งน่� ม่การติดัตามความ

ก้าวห้น้าขึ้องการดัำาเนินการเท่ั่ยบกับห้ลักเกณฑ์์

ความสำำาเร็จขึ้องวิสัำยทัั่ศน์ในอนาคต

 •  การมอบผ่ลป็ระโยชน์ โดัยม่การวางระบบ

บริห้ารการป็กครองเพืั�อความน่าเชื�อถื่อในการ

บริการและผ่ลลัพัธ์ุ

PAS 181 โครงรา่งการทำำางานของเมืืองอจัฉริยะ – แนวทำาง

การสร้างยุทำธศาสตร์ของเมืืองอัจฉริยะและชุุมืชุน | 

สถาบัันมืาตรฐานแห่่งสห่ราชุอาณาจักร (BSI) 2014

PAS 181 โคริงร่ิางก่าริที่ำางานของเมืองอัจฉริิยะเน้นองค์

ปริะก่อบ 4 เรืิ�อง โด้ยขึ�นอย่้กั่บว่่าเมืองจะสามาริถ้ปรัิบ

แผู้นให้เหมาะกั่บตัว่เองอย่างไริ BSI เชื�อว่่าหุ้นส่ว่นและ

พัินธิมิตริคว่ริร่ิว่มมือกั่นในก่าริพัิฒนาก่าริด้ำาเนินงานให้เกิ่ด้

ขึ�น เช่น หลัก่ก่าริแนะนำา ก่าริปก่คริองหลัก่ริะหว่่างเมือง

และก่ริะบว่นก่าริส่งมอบ ก่ลยุที่ธ์ิก่าริสร้ิางผู้ลริายได้้ และ

ปัจจัยคว่ามสำาเร็ิจท่ี่�สำาคัญ โด้ยทัี่�งหมด้น่�ที่ำาให้ก่าริเริิ�มต้น

นั�นริว่ด้เร็ิว่ และสร้ิางวิ่สัยทัี่ศน์ท่ี่�หลาก่หลายต่อเมืองใน 

สหริาชอาณาจัก่ริในอนาคตให้เกิ่ด้คว่ามยั�งยืน ม่ปริะสิที่ธิิภาพิ

และปริะสิที่ธิิผู้ลมาก่ก่ว่่าเดิ้ม

โคริงริ่ า งก่าริที่ำา ง าน ท่ี่� ชั ด้ เ จนที่ำา ใ ห้สามาริถ้สริ้ า ง

แอปพิลิเคชันทัี่�งในเชิงลึก่และเชิงก่ว้่างสำาหรัิบเมืองอัจฉริิยะ

ด้้ว่ยคว่ามยดื้หยุ่นและคว่ามเป็นสาก่ลของโคริงร่ิางดั้งก่ล่าว่ 

นั�นหมายถ้ึงว่่าเมืองใด้ก็่ตามในโลก่สามาริถ้เร่ิยนริ้้ได้้มาก่

จาก่โคริงริ่างก่าริที่ำางานน่� และปริะยุก่ต์ใช้มันได้้บางส่ว่น

หรืิอทัี่�งหมด้เป็นเหมือนสปริิงบอริ์ด้ท่ี่�สนับสนุนคว่าม

พิยายามของคุณในก่าริสร้ิางเมืองอัจฉริิยะ
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เม้องอัจฉริียะ ณ ปัจจุบันใน 
สหรีาชอาณาจักรี

ห้ลังจาก 2 ทั่ศวรรษขึ้องความก้าวห้น้าและการสำนับสำนุน

ขึ้องเมืองอัจฉริยะ การดัำาเนินการนั�นเกิดัข้ึ้�นอย่างชัดัเจนใน

สำห้ราชอาณาจักร งานวิจัยล่าสุำดัได้ัแนะนำาว่าเกือบ 1 ใน 

3 ขึ้องพืั�นท่ั่�เมืองซ้ึ่�งม่ป็ระชากรมากกว่า 100,000 คนใน 

สำห้ราชอาณาจักรม่ความมุ่งมั�นและม่โครงการต่างๆ ท่ั่�ใช้

ชื�อว่า “ความเป็็นอัจฉริยะ” มากมาย โดัยการสำนับสำนุน

จากรัฐบาลสำห้ราชอาณาจักรและนโยบายท่ั่�ม่แนวทั่างและ

มาตรฐานชัดัเจน จ้งทั่ำาให้้เมืองเห้ล่านั�นกลายเป็็นผ้้่นำา

ทัั่�งน่� ตามท่ั่�ร้้ว่าเมืองสำองเมืองนั�นไม่ม่ทั่างเห้มือนกัน เมือง

ในสำห้ราชอาณาจกัรต่างกำาลังพััฒนาตัวเองตามความเรว็ขึ้อง

เมืองนั�นๆ บางแห่้งก็เป็็นผ้้่นำาระดัับนานาชาติ ป็ระสำบความ

สำำาเรจ็ส้ำงในอันดัับตน้ๆ ขึ้องโลก และเป็็นตวัอย่างกรณ่ศ้กษา

ให้้ป็ระเทั่ศอื�นๆ ได้ัเร่ยนร้้ ในขึ้ณะท่ั่�เมืองอื�นนั�นกำาลังอย่้ใน

ขัึ้�นเริ�มต้นการสำร้างวิสัำยทัั่ศน์และความร่วมมือขึ้องผ้้่เก่�ยวข้ึ้อง

ในการดัำาเนนิการผ่่านวสัิำยทัั่ศน์ในด้ัาน “ความเป็็นอจัฉริยะ”

เม้องอัจฉริียะชั�นนำา เมืองเห้ล่าน่�ต่างเป็็นผ้้่นำาไม่ใช่แค่เพ่ัยง

ในสำห้ราชอาณาจักรแต่ทัั่�วโลก พัวกเขึ้าสำร้างความแตกต่าง

ขึ้องตัวเองผ่่านความชัดัเจน ความครอบคลุม และความ
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1

1
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3
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เข้ึ้าถ้่งได้ัตามวิสัำยทัั่ศน์ขึ้องเมืองอัจริยะและการวางแผ่น

ขึ้องเมืองเห้ล่านั�น เมืองเห้ล่าน่�ได้ัสำร้างความก้าวห้น้าต่อ

โครงสำรา้งพืั�นฐานเป็็นตัวทั่ดัสำอบการคา้เทั่คโนโลย่ให้ม่ และ

ยังเป็็นผ่้น้ำาขึ้องการสำรา้งโครงการสำำาคัญทัั่�งโครงการตน้แบบ

และโครงการในระดัับเมืองท่ั่�กำาลังเพิั�มข้ึ้�น

เม้องอัจฉริียะในขั�นการีพัื้ฒนา ในขึ้ณะท่ั่�เมืองเห้ล่าน่�กำาลัง

วางวิสัำยทัั่ศน์เพืั�อความพัยายามด้ัานเมืองอัจฉริยะและเริ�ม

สำร้างโครงการต่างๆ อย่างน้อยก็ในบางพืั�นท่ั่� การดัำาเนิน

การยังคงค่อยเป็็นค่อยไป็ตามวิสัำยทัั่ศน์ท่ั่�กำาห้นดัไว้บนความ

แตกต่างท่ั่�ชัดัเจน เมืองเห้ล่าน่�ยังคงม่ความต้องการด้ัาน

โครงสำร้างพืั�นฐานห้ลักและการป็รับป็รุงตามแผ่น นอกจากน่� 

แม้ว่าจะเป็็นเมอืงท่ั่�ม่การเริ�มต้นท่ั่�ชัดัเจนในบางพืั�นท่ั่� แต่ก็ยัง

ขึ้าดัการดัำาเนินการขึ้องเมืองอัจฉริยะในเชิงกว้าง

เม้องอจัฉริียะท่�กำาลังเกิดใหม่ เมืองเห้ล่าน่�ได้ัแสำดังถ้่งความ

ตั�งใจในการเริ�มต้นและอาจจะไดั้พััฒนาโครงการต้นแบบท่ั่�

ม่ความจำากัดัภายใต้ปั็ญห้าการบริการท่ั่�กระจุกอย่้ท่ั่�เด่ัยว 

อย่างไรก็ตาม ยังคงม่งานท่ั่�จะต้องทั่ำาให้้สำำาเร็จในด้ัานการ

พััฒนากลยุทั่ธ์์ุ และสำร้างระบบนิเวศ อย่างจริงจัง ซ้ึ่�งจำาเป็็น

ต่อการพััฒนาเมืองอัจฉริยะแบบองค์รวม

เม้องอัจฉริียะชั�นนำา

1. กลาสำโกว์

2. เอดิันบะระ

3. แมนเชสำเตอร์

4. บริสำตอล

5. ออกซ์ึ่ฟอร์ดั

6. ลอนดัอน

เม้องอัจฉริียะในขั�นการีพัื้ฒนา

1. นิวคาสำเซิึ่ล

2. ล่ดัส์ำ

3. นอตติงแฮม

4. ปี็เตอร์โบโรว์

5. เบอร์มิงแฮม

6. เคมบริดัจ์

7. มิลตัน ค่นส์ำ

8. ไบรท์ั่ตัน

เม้องอัจฉริียะเกิดใหม่

1. อเบอร์ด่ัน

2. ดัันด่ั

3. เบลฟาสำต์

4. ลิเวอร์พ้ัล

5. เชฟฟิลด์ั

6. คาร์ดิัฟ

7. เรดัดิั�ง

8. เอกเซึ่ทั่เตอร์

9. บอร์นมัธุ

เม้องอัจฉริียะในสหรีาชอาณาจักรี

อันดับเม้องอัจฉริียะของสหรีาชอาณาจักรี

ตัวช่�วัดั IESE Cities in 
Motion Index 2019

ลอนดัอน#1
เอดิันบะระ #46
กลาสำโกว #64

ตัวช่�วัดั Roland Berger 
Smart City Index 

2019

ลอนดัอน #2
เอดิันบะระ #7
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กลยุทั่ธ์ุและความเป็็นผ้้่นำา - การป็รับป็รุงคำาสัำญญาขึ้อง

นายกเทั่ศมนตร่ขึ้องลอนดัอนในปี็ 2559 ช่วยให้้เกิดั

การเริ�มต้นขึ้องเมืองอัจฉริยะ ใน 33 เขึ้ตขึ้องลอนดัอน

โดัยจุดัมุ่งห้มายขึ้องลอนดัอนตอนน่�คือ คุณภาพัและการ

ใช้ป็ระโยชน์จากข้ึ้อม้ลเพืั�อการพััฒนาบริการและรายได้ั

เป็็นห้ลัก

การป็กครองและการบริห้าร - ป็ระธุานเจ้าห้น้าท่ั่�ฝ่ีาย

ข้ึ้อม้ล ซ้ึ่�งได้ัรับการแต่งตั�งเมื�อปี็ 2016 ได้ัขัึ้บเคลื�อนให้้เกิดั

ความร่วมมืออย่างมากระห้ว่างผ้้่เก่�ยวข้ึ้องกับการพััฒนา

ลอนดอน ผู้้้นำารีะดับโลก

เมืองอัจฉริยะในลอนดัอน นอกจากน่� คณะกรรมการ

เมืองอัจฉริยะแห่้งลอนดัอน ซ้ึ่�งถ้่กป็รับเป็ล่�ยนภายใต้

กลุ่มผ้้่นำาให้ม่ในปี็ 2560 ได้ัแนะนำาสำมาชิกในแต่ละภาคส่ำวน  

ทัั่�งเอกชนสำถ่าบันการศ้กษา และอุตสำาห้กรรม มาเข้ึ้าร่วม

เป็็นป็ร้กษาขึ้องนายกเทั่ศมนตร่ขึ้องเมืองและผ้้่บริห้ารฝ่ีาย

งานด้ัานข้ึ้อม้ล

โครงสำร้างพืั�นฐานและข้ึ้อม้ล – ลอนดัอนคือส่ำวนป็ระกอบ

สำำาคัญในช่วงแรกขึ้องการแลกเป็ล่�ยนข้ึ้อม้ลเพืั�อนวัตกรรม

ขึ้องเมือง นอกจากน่� การขึ้นส่ำงขึ้องเมืองลอนดัอนยังเป็็น

ผ้้่นำาในด้ัานการเดิันทั่างและขึ้นส่ำงอัจฉริยะ โดัยท่ั่� 90% 

ขึ้องเมืองลอนดัอนในปั็จจุบันนั�นสำามารถ่เข้ึ้าถ้่งความถ่่� 

broadband ความเร็วส้ำงพิัเศษซ้ึ่�งเป็็นป็ระเด็ันเแลกเป็ล่�ยน

ข้ึ้อม้ล

ความร่วมมือขึ้องผ้้่เก่�ยวข้ึ้อง – การจัดัป็ระชุม การจัดังาน 

hackathons (งานท่ั่�รวมบรรดัาผ้้่เช่�ยวชาญด้ัานเทั่คโนโลย่

มาอย่้รวมกัน เพืั�อการคิดัค้นพััฒนาซึ่อฟท์ั่แวร์ให้ม่) และ

งาน the Tech City UK ทัั่�งห้มดัน่�ช่วยให้้เกิดัความร่วม

มือระห้ว่างกันภายใต้แนวคิดัเมืองอัจฉริยะ

กลยุทั่ธ์ุและความเป็็นผ้้่นำา - โครงการ MK: Smart คือ

รากฐานขึ้องการพััฒนาเมืองมิลตัน ค่นส์ำ ให้้เป็็นเมือง

อัจฉริยะ การขึ้นส่ำงและการเดิันทั่างในเมือง คือเรื�อง

สำำาคัญขึ้องเมืองมิลตัน ค่นส์ำ ซ้ึ่�งเป็็นสำถ่านท่ั่�สำำาห้รับ

การทั่ดัสำอบ AV demonstration ในยุโรป็ เมื�อเดืัอน

ตุลาคม 2559

การป็กครองและการบริห้าร – MK:Smart คือการ

เริ�มต้นความร่วมมือ ซ้ึ่�งได้ัรับการสำนับสำนุนเงินทุั่นจาก

สำภากองทุั่นอุดัมศ้กษาแห่้งป็ระเทั่ศอังกฤษ (Higher 

Education Funding Council for England) และนำา

โดัย มห้าวิทั่ยาลัย Open University สำภาเมืองมิลตัน 

ค่นส์ำ และ BT ทัั่�งยังได้ัรับการสำนับสำนุนจากหุ้้นส่ำวนทั่าง

เทั่คโนโลย่ หั้วเว่ย (Huawei) BT และ Tech Mahindra

โครงสำร้างพืั�นฐานและข้ึ้อม้ล - มิลตัน ค่นส์ำ คือ ห้น้�ง

ในเขึ้ตพืั�นท่ั่�เมืองแห่้งแรกท่ั่�ม่การสำร้างเครือข่ึ้ายบน

เทั่คโนโลย่อุป็กรณ์อินเทั่อร์เน็ต (IoT)

ความร่วมมือขึ้องผ้้่เก่�ยวข้ึ้อง – ศ้นย์กลางนวัตกรรม

และการบ่มเพัาะขึ้องมห้าวิทั่ยาลัยในเมืองมิลตัน ค่นส์ำ

ได้ัถ้่กออกแบบเพืั�อผ่สำมผ่สำานการฝีึกสำอนให้้เข้ึ้ากับการ

สำนับสำนุน

กลยุทั่ธ์ุและความเป็็นผ้้่นำา – ลิเวอร์พ้ัลได้ัพััฒนาปั็จจัย

เริ�มต้นขึ้องเมืองอัจฉริยะไว้มากมายโดัยไม่ม่การวาง

กรอบร่างโครงการอย่างเป็็นทั่างการห้รือคณะกรรมการ

แต่อย่างใดั โครงการเมืองอัจฉริยะโครงการแรกไดั้ให้้

ความสำำาคัญกับการเติบโตทั่างเศรษฐกิจ และเน้นเรื�อง

ศ้นย์กลางการค้นคว้าวิจัยและแห้ล่งการศ้กษา เร่ยกว่า 

Knowledge Quarter

การป็กครองและการบริห้าร - The Knowledge Quarter 

(KQ) เป็็นสำถ่านทั่่�ขึ้องการเริ�มต้นขึ้องเมืองอัจฉริยะใน

เมืองลิเวอร์พ้ัลท่ั่�ม่ความจริงจังมากทั่่�สุำดั นำาโดัยคณะ

กรรมการหุ้้นส่ำวนท่ั่�ป็ระกอบไป็ด้ัวย สำภาเมืองลิเวอร์พ้ัล

และสำถ่าบันการศ้กษาระดัับส้ำงอ่กห้ลายแห่้ง อันได้ัแก่

มห้าวิทั่ยาลัยลิเวอร์พ้ัลและมห้าวิทั่ยาลัยลิเวอร์พ้ัล

จอห์้น มัวร์

โครงสำร้างพืั�นฐานและข้ึ้อม้ล - ในปี็ 2560 เมืองแห่้งการ

รับสัำญญาณเปิ็ดัตัวข้ึ้�นท่ั่�ศ้นย์ KQ เพืั�อให้้การสำนับสำนุน

การพััฒนาการเป็็นศ้นย์กลางขึ้องเครื�องรับสัำญญาณท่ั่�ทัั่นสำมัย 

และได้ัม่การพััฒนาเครือข่ึ้ายพัลังงานตำ�า 

ความร่วมมือขึ้องผ้้่เก่�ยวข้ึ้อง – KQ ม่วัตถุ่ป็ระสำงค์เพืั�อ

เชื�อมโยงความร้้และเทั่คโนโลย่ร้ป็แบบให้ม่ท่ั่�สำร้างความ

เป็ล่�ยนแป็ลงกับผ้้่ป็ระกอบการท้ั่องถิ่�น

เม้องมิลตัน ค่นส์ – ต้นแบบของการีเดินทาง

ลิเวอร์ีพ้ื้ล – เม้องแห่งการีรัีบสัญญาณใหม่

เม้
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การให้้ความสำำาคัญกับการพััฒนาเมืองอัจฉริยะในสำห้ราชอาณาจักรทัั่�งท่ั่�ผ่่าน

มาและท่ั่�กำาลังเติบโตเพิั�มมากข้ึ้�น ทั่ำาให้้เมืองเห้ล่าน่�กลายเป็็นแห้ล่งองค์ความร้้  

ความชำานาญด้ัานเมืองอัจฉริยะระดัับโลก อ่กทัั่�งยังทั่ำาให้้เกิดัโอกาสำการลงทุั่นและ 

การถ่่ายทั่อดัความร้้และบริการไป็ทัั่�วโลก

ในส่ำวนถั่ดัไป็จะเป็็นการแสำดังถ้่งความเช่�ยวชาญห้ลักขึ้องสำห้ราชอาณาจักรและ 

เน้นยำ�าถ้่งกรณ่ศ้กษาทั่่�เป็็นแบบอย่างขึ้องวิธุ่การสำรา้งป็ระโยชนจ์ากการพััฒนาเมอืง

แก่ป็ระชาชน

รีะบบและความเช่�ยวชาญเม้องอัจฉริียะของ
สหรีาชอาณาจักรี

รีะบบเม้องอัจฉริียะสหรีาชอาณาจักรี

สำห้ราชอาณาจักรคือบ้านขึ้องผ้้่เช่�ยวชาญด้ัานการพััฒนาเมืองอัจฉริยะ ซ้ึ่�งได้ัพิัส้ำจน์ถ้่งคุณค่าแก่เมืองทัั่�วโลก บริษัทั่ในสำห้ราชอาณาจักรและ
รัฐบาลต่างให้้การสำนับสำนุนและความร้้ในด้ัานต่างๆ ตั�งแต่การวางแผ่น การม่ส่ำวนร่วมกับสำาธุารณะ คมนาคม จนถ้่งข้ึ้อม้ลซึ่อฟท์ั่แวร์และการ

วิเคราะห์้ รวมทัั่�งโครงสำร้างพืั�นฐานท่ั่�ทัั่นสำมัยทั่างด้ัานวิศวกรรมและการก่อสำร้าง การบริห้ารโครงการและการเงิน

ป็ระชาชนนั�นจะอย่้ในศ้นย์กลางขึ้องระบบนิเวศขึ้องเมืองอัจฉริยะแห่้ง

สำห้ราชอาณาจักรและตามกฎแล้วนั�น ไม่ว่าโอกาสำการลงทัุ่นในป็ระเทั่ศ

ห้รือต่างป็ระเทั่ศควรแสำดังให้้เห็้นถ้่งผ่ลกระทั่บท่ั่�ด่ัต่อการท่ั่�ป็ระชาชนจะม่

ป็ฏิิสัำมพัันธ์ุกับสิำ�งแวดัล้อมรอบตัว

ป็ระเด็ันน่�ก่อเกิดัจากความเข้ึ้าใจว่า ห้นทั่างเด่ัยวท่ั่�จะทั่ำาให้้เกิดัการยอมรับ

เทั่คโนโลย่ให้ม่ท่ั่�ทั่ำาให้้เกิดัการเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างกว้างขึ้วางคือการให้้

ป็ระชาชนเข้ึ้าใจว่าเทั่คโนโลย่จะช่วยพััฒนาช่วิตขึ้องพัวกเขึ้าได้ัอย่างไร น่�คือ

เห้ตุผ่ลว่าทั่ำาไมสำห้ราชอาณาจักรจ้งเป็็นผ้้่นำาด้ัานความโป็ร่งใสำและการแลก

เป็ล่�ยนข้ึ้อม้ล การเริ�มต้นเช่นน่�ทั่ำาให้้ป็ระชานชนเข้ึ้าถ้่งข้ึ้อม้ลและออกแบบ

แนวทั่างการแก้ไขึ้ ส่ำงเสำริมการเพิั�มทัั่กษะให้ม่ และพััฒนาป็ฏิิสัำมพัันธ์ุกับ

เจ้าห้น้าท่ั่�รัฐ การออกแบบแผ่นการสำร้างเมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็็นการ

ให้้ความสำำาคัญกับป็ระชาชนห้รือผ้้่ใช้ ผ่ลคือมันจะผ่ลักดัันความต้องการ

ในการสำร้างระบบนิเวศเมืองอัจฉริยะให้้ป็ระสำบความสำำาเร็จ

พื้ลเม้องอัจฉริียะ
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พื้ลังงานอัจฉริียะ อาคารีและบ้านอัจฉริียะ โครีงสร้ีางพ้ื้�นฐานอัจฉริียะ

บริษัทั่ในสำห้ราขึ้อาณาจักรม่ความเช่�ยวชาญห้ลายด้ัาน อันป็ระกอบไป็

ด้ัวยทุั่กอย่างตั�งแต่ งานวจัิยจนถ้่งนวตักรรม การผ่ลติ การกอ่สำร้างและ

การจัดัการอาคารท่ั่�ม่การใช้พัลังงานอย่างม่ป็ระสิำทั่ธิุภาพั เทั่คโนโลย่

การนำาพัลังงานกลับมาใช้อ่กครั�งและยานยนต์ไฟฟ้า รวมทัั่�งความ

เช่�ยวชาญด้ัานกฎระเบ่ยบและนโยบายซ้ึ่�งจำาเป็็นต่อการสำนับสำนุน

พัลังงานท่ั่�สำำาคัญยังคงม่อย่้ในธุรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็็น ลมทั่ะเล  

วงจรการส่ำงพัลังงานไฟฟ้าส่้ำผ้้่บริโภค การเป็ล่�ยนขึ้ยะเป็็นพัลังงาน 

พัลังงานแสำงอาทิั่ตย์ยานยนต์ระบบไฟฟ้าและไฮบริดั การจัดัการก๊าซึ่

คาร์บอนไดัออกไซึ่ด์ัการนำามาใช้ป็ระโยชน์และการจัดัเก็บ เซึ่ลล์เชื�อเพัลิงและ

ไฮโดัรเจนพัลังงานช่วภาพัและเชื�อเพัลิงช่วภาพั การเงินส่ำเข่ึ้ยว

สำห้ราขึ้อาณาจักรคือบ้านขึ้ององค์กรด้ัานสำถ่าปั็ตยกรรมและวิศวกรรม

ชั�นนำาระดัับโลก เช่น Foster + Partners และ Arup ซ้ึ่�งม่โครงการติดั

อันดัับโลกดัา้นสิำ�งแวดัลอ้มทัั่�งการลดักา๊ซึ่คารบ์อนไดัออกไซึ่ดัแ์ละการใช้

พัลังงานอย่างม่ป็ระสิำทั่ธิุภาพั

บริษัทั่ในสำห้ราชอาณาจักรและผ่้้เช่�ยวชาญดั้านนโยบายสำามารถ่ให้้

บริการดั้านวิศวกรรมและสำถ่าป็ัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็็นการออกแบบทั่่�

ม่ป็ระสิำทั่ธิุภาพั การทั่ำาแบบตัวอย่าง และซึ่อฟท์ั่แวร์เพืั�อการออกแบบ

ท่ั่�ม่ป็ระสิำทั่ธิุภาพัมากข้ึ้�น การจัดัแสำงและการจัดัสำรรอุป็กรณ์ HVAC  

การบริห้ารโครงการ รวมถ้่งการจัดัการขึ้นส่ำงเพืั�องานการก่อสำร้าง และ

สิำนค้าบริการห้ลังการเข้ึ้าอย่้

การพััฒนาโครงสำร้างพืั�นฐานอัจฉริยะท่ั่�ได้ัรับการบ้รณการและยืดัห้ยุ่น

เป็็นเรื�องสำำาคัญต่อสำห้ราชอาณาจักร มันเป็็นเห้มือนกระด้ักสัำนห้ลังขึ้อง

ความสำำาเร็จในการบริการเมืองอัจฉริยะ

จุดัแข็ึ้งขึ้องสำห้ราชอาณาจักรในส่ำวนขึ้องโครงสำร้างอัจฉริยะม่ตั�งแต่

เทั่คโนโลย่เครือข่ึ้าย การบริการการสืำ�อสำาร การบ้รณาการด้ัานระบบ 

การออกแบบและการป็ร้กษา การจัดัการข้ึ้อม้ลและการวิเคราะห์้ ศ้นย์

ข้ึ้อม้ล ระบบ Cloud Computing เทั่คโนโลย่ปั็ญญาป็ระดิัษฐ์ (AI)  

การออกแบบ Semi-Conductor และเครือข่ึ้ายสัำญญาณอัจฉริยะ 
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การีเดินทางและขนส่งอัจฉริียะ สุขภัาวะอัจฉริียะ

สำห้ราชอาณาจักรเป็็นท่ั่�ยอมรับอย่างกว้างขึ้วางว่าเป็็นผ้้่นำาระดัับโลกใน

เรื�องการป็กครองอิเล็กทั่รอนิกส์ำ การแลกเป็ล่�ยนข้ึ้อม้ล การวางแผ่น

ผั่งเมือง ซ้ึ่�งใช้ป็ระโยชน์ขึ้องเทั่คโนโลย่อัจฉริยะในการพััฒนาการตัดัสิำน

ใจผ่่านความร่วมมือท่ั่�ด่ัข้ึ้�นระห้ว่างหุ้้นส่ำวน รัฐบาลและป็ระชาชน

ห้น่วยการบริการดิัจิทัั่ลภาครัฐ ได้ัทั่ำางานร่วมกับรัฐบาลทัั่�วโลกในการ

ช่วยพัวกเขึ้าจัดัการเรื�องต่างๆ เช่น การทุั่จริต ระบบข้ึ้อม้ล และความ

ร่วมมือขึ้องป็ระชาชน และบริษัทั่ท่ั่�ป็ร้กษาและการจัดัการชั�นนำาต่าง

ม่ความเช่�ยวชาญในการช่วยเมืองพััฒนาระบบป็ฏิิบัติการข้ึ้อม้ลท่ั่�ผ่สำม

ผ่สำานกัน เพืั�อสำร้างป็ระสิำทั่ธิุภาพัในการบริการ สำนับสำนุนการวาง

ผั่งเมืองท่ั่�ด่ัข้ึ้�น และสำร้างความคล่องตัวในการลงทั่ะเบ่ยนธุุรกิจและ 

ระบบการจ่ายเงินขึ้องป็ระชาชน

สำห้ราชอาณาจักรเป็็นแห้ล่งขึ้องเครือข่ึ้ายการขึ้นส่ำงท่ั่�ก้าวห้น้ามากท่ั่�สุำดั

ในโลก และอย่้แถ่วห้น้าขึ้องการทั่ดัลองระบบการเดิันทั่างอัจฉริยะและ

การใช้งาน ห้น่วยงานขึ้นส่ำงขึ้องกรุงลอนดัอนเป็็นห้น่วยงานท่ั่�เป็็นผ้้่นำา

ด้ัานนวัตกรรมการขึ้นส่ำงและอ่กห้ลายด้ัานขึ้องห้น่วยงานขึ้นส่ำงขึ้องกรุง

ลอนดัอนถ้่กนำาไป็ป็รับใช้ในเมืองต่างๆ ทัั่�วโลก

บริษัทั่และองค์กรด้ัานการเดิันทั่างระบบอัจฉริยะ ทั่ำาให้้เกิดัการขึ้นสำ่ง

อัจฉริยะในห้ลายร้ป็แบบ เช่น ท่ั่�จอดัรถ่อัจฉริยะ การจัดัการจราจร 

การเดิันทั่างแบบอัตโนมัติตามคำาสัำ�งการ ระบบตั�วอัจฉริยะ ระบบการ

บริการขึ้นส่ำง และระบบการจ่ายเงินแบบบ้รณาการ

บริษัทั่ในสำห้ราชอาณาจักรและระบบบริการสุำขึ้ภาพัแห่้งชาติ ได้ัรวบรวม

การวิเคราะห้์ข้ึ้อม้ลและระบบป็ัญญาป็ระดัิษฐ์ในการวิเคราะห้์ข้ึ้อม้ล

สุำขึ้ภาพัและแยกข้ึ้อม้ลเชิงล้กให้ม่ท่ั่�ม่ค่าเก่�ยวกับคนไข้ึ้และสำาธุารณสุำขึ้

โดัยรวมขึ้องเมือง

สำห้ราชอาณาจักรคือผ้่้นำาในการใช้งานระบบการบันท้ั่กสุำขึ้ภาพัป็ฐมภ้มิ

แบบอิเลคทั่รอนิกส์ำ และเป็็นผ้้่ลำ�าสำมัยในห้ลายด้ัานทัั่�ง ตลาดัสุำขึ้ภาพั

แบบดิัจิทัั่ล การสำร้างภาพัเฉพัาะเจาะจงแบบดิัจิทัั่ล บริการให้้คำาป็ร้กษา

ทั่างโทั่รศัพัท์ั่ ระบบสำาธุารณสุำขึ้ผ่่านอุป็กรณ์เคลื�อนท่ั่� อุป็กรณ์เทั่คโนโลย่

ด้ัานสุำขึ้ภาพัแบบพักพัาห้รือสำวมใส่ำได้ัเพืั�อสุำขึ้ภาพั นอกจากน่�ยังเป็็น

ผ้้่นำาระดัับโลกด้ัานนวัตกรรมการบริการเพืั�อการอย่้อาศัยขึ้องผ้้่ส้ำงอายุ

การีบริีหารีภัาครัีฐอัจฉริียะ
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การีวางผัู้งเม้องและ 
การีส่งมอบโครีงการี การีวิเครีาะห์ข้อม้ล

เมื�อม่การแบ่งปั็นข้ึ้อม้ลและต้นแบบตัวอย่างธุุรกิจให้ม่เกิดัข้ึ้�นในเมือง

อัจฉริยะ ก็ทั่ำาให้้เกิดัป็ระเดั็นสำำาคัญด้ัานความไม่มั�นคงและความ

ป็ลอดัภัย น่�เองจะทั่ำาให้้เกิดัโอกาสำด้ัานความป็ลอดัภัยขึ้องโลกไซึ่เบอร์

ด้ัานอุป็กรณ์อินเทั่อร์เน็ต (IoT) และเครือข่ึ้าย

มห้าวิทั่ยาลัยในสำห้ราชอาณาจักรม่ความเป็็นเลิศในด้ัานตลาดัขึ้อง

ความป็ลอดัภัยในโลกไซึ่เบอร์สำำาห้รับเทั่คโนโลย่ (IoT) นอกจากความ

ป็ลอดัภยัในโลกไซึ่เบอร ์ความป็ลอดัภยัในเมอืงอัจฉริยะยังเก่�ยวข้ึ้องกับ

การใช้งานขึ้องกล้องวงจรปิ็ดัอัจฉริยะและเทั่คโนโลย่ช่วภาพั

ด้ัวยความห้ลากห้ลายขึ้องลักษณะโครงการและเทั่คโนโลย่ขึ้องเมือง

อัจฉริยะ บรรดัานักวางแผ่นผั่งเมืองและท่ั่�ป็ร้กษาต่างก็ม่บทั่บาทั่สำำาคัญ

ต่อการออกแบบ การสำร้าง และการทั่ำาให้้เมืองอัจฉริยะเกิดัข้ึ้�น

สำห้ราชอาณาจักรม่บริษทัั่ด้ัานสำถ่าปั็ตยกรรมมากกว่า 17,000 แห่้งและ

บริษัทั่การวางแผ่นซึ่้�งม่ความชำานาญในการรวบรวมเทั่คโนโลย่ ทัั่กษะ

และป็ระสำบการณ์ท่ั่�จะทั่ำาให้้เกิดัการเป็ล่�ยนแป็ลงด้ัานบวกต่อพืั�นท่ั่�  

ซ้ึ่�งรวมถ้่งมาตรฐานอาคารส่ำเข่ึ้ยว BREEAM และซึ่อฟท์ั่แวร์การจัดัการ

ข้ึ้อม้ลอาคาร BIM ท่ั่�ใช้กันในระดัับนานาชาติ

การวิเคราะห์้ข้ึ้อม้ลทั่ำาให้้คอมพิัวเตอร์วิเคราะห์้เชิงป็ริมาณส่ำวนป็ระกอบ

ดิัจิทัั่ลขึ้องช่วิตในเมืองท่ั่�ม่มากมายห้ลายล้านส่ำวนซ้ึ่�งได้ัถ้่กสำร้างข้ึ้�นจาก

เครื�องรับสัำญญาณและอุป็กรณ์อินเทั่อร์เน็ต เพืั�อตระห้นักถ้่งป็ระโยชน์

จากการวิเคราะห์้ข้ึ้อม้ล การส่ำงต่อข้ึ้อม้ลให้้ทัั่�วเมืองอัจฉริยะนั�นจ้งเป็็น

เรื�องสำำาคัญ

โครงการการแลกเป็ล่�ยนข้ึ้อม้ลได้ัรวบรวมข้ึ้อม้ลทัั่�งห้มดัห้รือข้ึ้อม้ลเก่�ยว

กับความเป็็นมาขึ้องข้ึ้อม้ล จากฐานข้ึ้อม้ลซ้ึ่�งมักได้ัมาจากแห้ล่งข้ึ้อม้ลท่ั่�

ห้ลากห้ลาย ข้ึ้อม้ลนั�นจะถ้่กเก็บรวบรวมไว้ด้ัวยกันขึ้นาดัให้ญ่ในร้ป็แบบ

ฐานข้ึ้อม้ลท่ั่�ค้นห้าได้ั ห้รือบันท้ั่กท่ั่�ม่การจัดัแบ่งห้ลายป็ระเภทั่ขึ้องสืำ�อท่ั่�

อ่านได้ัด้ัวยเครื�องคอมพิัวเตอร์

ความปลอดภััย
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การดัำาเนินงานขึ้องเมืองอัจฉริยะในสำห้ราชอาณาจักรใช้เวลายาวนาน จ้งไม่น่าแป็ลกใจเลย

ว่าจะม่การทั่ดัสำอบท่ั่�นำาไป็ส่้ำความสำำาเร็จเพืั�อการส่ำงเสำริมอำานาจและผ่ลักดัันให้้

เมืองในสำห้ราชอาณาจักรเป็็นแนวห้น้าในด้ัานเมืองอัจฉริยะ

โครงสำร้างขึ้องรัฐบาลและห้น่วยงานด้ัานเอกชนท่ั่�ม่ความเก่�ยวข้ึ้องในทุั่กขัึ้�นตอนการดัำาเนินงาน

ได้ัม่การรวบรวมความร้้และป็ระสำบการณ์ไว้ โดัยทัั่�งห้มดัได้ัถ้่กเตร่ยมการไว้เพืั�อช่วยให้้ป็ระเทั่ศ

และเมืองอื�นๆ ได้ัเร่ยนร้้ วางแผ่น และดัำาเนินการโครงการเมืองอัจฉริยะด้ัวยวิธุ่การท่ั่�ทั่ำาให้้ 

พัวกเขึ้าสำามารถ่ก้าวข้ึ้ามอุป็สำรรคเบื�องต้นได้ัโดัยง่าย



บทท่� 2
เมืืองอัจฉริิยะในปริะเทศไทย

ประเทศไทยได้้ริเริ�มท่�จะพััฒนาประเทศไปสู่่�เศรษฐกิิจดิ้จิทัล ผู้่้นำาต่�างวางแผู้นงานอย�างจริงจังเพ่ั�อคิิด้ถึึง
สิู่�งท้าทายท่�ต้่องเจอและพััฒนาคิวามมั�งคัิ�งของประชาชนในประเทศผู้�านหลักิกิาร “อัจฉริยะ” และเม่อง
อัจฉริยะนั�นจะเป็นหนึ�งในปัจจัยสู่ำาคัิญในกิารขับเคิล่�อนประเทศไทยสู่่�เป้าหมายแห�งคิวามสู่ำาเร็จ โด้ยใน
บทน่�จะกิล�าวถึึงสู่ถึานะของเม่องอัจฉริยะในประเทศไทย รวมถึึงผู้่้ท่�เก่ิ�ยวข้องหลักิ และกิรอบนโยบายท่�
จะขับเคิล่�อนอุต่สู่าหกิรรมแห�งอนาคิต่น่�



วาริะแห่่งชาติิของเมืืองอัจฉริิยะ

ด้้วยกิารขับเคิล่�อนต่ามนโยบายประเทศไทย 4.0 ทุกิ
กิระทรวงและหน�วยงานของภาคิรัฐต่�างให้คิวามร�วมม่อ
กัิบยุทธศาสู่ต่ร์และกิารวางแผู้นเพ่ั�อกิารปรับเปล่�ยนกิาร
บริกิารและกิารด้ำาเนินงานเข้าสู่่�ร่ปแบบดิ้จิทัล ภายใต้่
กิรอบกิารทำางานโด้ยรวมน่� เม่องอัจฉริยะได้้ถ่ึกิกิำาหนด้
ให้เป็นปัจจัยสู่ำาคัิญท่�ทำาให้เป้าหมายกิารพััฒนาระดั้บ
ชาติ่ประสู่บคิวามสู่ำาเร็จ แผู้นยุทธศาสู่ต่ร์ชาติ่ 20 ปี
(2560 - 2579) อันเป็นกิรอบยุทธศาสู่ต่ร์ท่�ขับเคิล่�อน
ประเทศไทยผู้�านกิารจัด้ทำาเป้าหมายกิารพััฒนาท่�ยั�งย่น
โด้ยสู่หประชาชาติ่ ได้้วางแนวทางกิารด้ำาเนินงาน
โคิรงกิารประเทศไทย 4.0 ซึึ่�งรวมถึึงกิารเน้นคิวามสู่ำาคัิญ
ในเร่�องเม่องท่�ม่ช่วิต่และกิารบริกิารจัด้กิารต่�อสู่าธารณชน
ท่�ได้้รับกิารพััฒนา แล้วต่�อมาทั�งแผู้นพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัู่งคิมแห�งชาติ่ฉบับท่� 12 (2560 - 2564), แผู้นแม�บท
แห�งชาติ่ฉบับท่� 6 (2560 - 2579) และแผู้นแม�บท
เศรษฐกิิจดิ้จิทัลแห�งชาติ่ (2560 - 2579) ได้้กิำาหนด้
แนวคิิด้อย�างชัด้เจนด้้านเม่องอัจฉริยะท่�จะเป็นแรงผู้ลักิ
ดั้นเพ่ั�อคิวามเจริญก้ิาวหน้าของประเทศในอนาคิต่ใน
ช�วงเวลาเด่้ยวกัินน่� กิระทรวงเทคิโนโลย่สู่ารสู่นเทศและ
กิารสู่่�อสู่ารได้้ถ่ึกิจัด้องค์ิกิรใหม�ให้เข้ากัิบกิระทรวงดิ้จิทัล
เพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิม และให้คิวามสู่ำาคัิญมากิขึ�นกัิบ
บทบาทของเทคิโนโลย่ดิ้จิทัลท่�เพิั�มขึ�นต่ามวาระของกิาร
พััฒนาแห�งชาติ่ เน่�องจากิกิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจ
และสัู่งคิมเป็นผู้่้รับผิู้ด้ชอบแผู้นแม�บทแห�งชาติ่คิรั�งท่� 6 
และแผู้นแม�บทเศรษฐกิิจดิ้จิทัลแห�งชาติ่ ทำาให้กิระทรวง
ดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมเป็นผู้่้รับผิู้ด้ชอบหลักิใน
กิารขับเคิล่�อนกิารด้ำาเนินงานเม่องอัจฉริยะในขณะน่�

ด้้วยบทบาทเช�นน่� กิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและ
สัู่งคิม จึงเป็นผู้่้กิำาหนด้โคิรงกิารต้่นแบบเม่องอัจฉริยะ
โด้ยกิำาหนด้ให้ภ่เก็ิต่เป็นเม่องอัจฉริยะเม่องแรกิของ
ประเทศไทยอย�างเป็นทางกิาร และต่ามมาด้้วยจังหวัด้
เช่ยงใหม� ในช�วงเวลาไล�เล่�ยกัินน่�ท่�ได้้เกิิด้หน�วยงานของ
ภาคิรัฐร่ปแบบใหม�ภายใต้่กิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจ
และสัู่งคิม ค่ิอสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัล โด้ยม่
วิสัู่ยทัศน์เพ่ั�อสู่ร้างแผู้นกิลยุทธ์เพ่ั�อสู่นับสู่นุนเศรษฐกิิจดิ้จิทัล
นโยบายด้้านงานวิจัย ดั้ชน่วัด้ผู้ล กิารต่รวจสู่อบและ 
กิารติ่ด้ต่ามคิวามก้ิาวหน้าของกิารเกิิด้เทคิโนโลย่ดิ้จิทัล
และนวัต่กิรรมในอนาคิต่

สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลได้้กิลายเป็นหน�วยงาน
ภายใต้่กิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิม ซึึ่�งรับ
ผิู้ด้ชอบในกิารสู่�งต่�อด้้านกิารด้ำาเนินกิารโคิรงกิารเม่อง
อัจฉริยะ และเริ�มต้่นประสู่านงานแผู้นงานประเทศไทย
เม่องอัจฉริยะแห�งชาติ่ตั่�งแต่�ต้่นปี 2562 ด้้วยแนวทาง
แนะนำาท่�ชัด้เจน สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลได้้จัด้
ตั่�งสู่ำานักิงานเม่องอัจฉริยะประเทศไทยขึ�น เพ่ั�อด้ำาเนินกิาร
แผู้นแม�บทเม่องอัจฉริยะ ประสู่านคิวามเข้าใจระหว�าง
แรงจ่งใจ กิฎหมายและกิฎระเบ่ยบ วัด้ผู้ลกิระทบกิาร
แทรกิแซึ่ง พััฒนาระบบนิเวศท่�จำาเป็นและกิลไกิสู่ำาหรับ
พัันธมิต่รทั�งภาคิรัฐและภาคิเอกิชน และกิารใช้โคิรงสู่ร้าง
พ่ั�นฐาน สู่นับสู่นุนร่ปแบบข้อม่ลของเม่องอัจฉริยะ และ
สู่�งเสู่ริมงานวิจัย กิารพััฒนาและนวัต่กิรรมอันเก่ิ�ยวข้อง
กัิบเม่องอัจฉริยะ

แนวความืคิดให่ม่ื 

แนวคิิด้เร่�อง “เม่องอัจฉริยะ” ได้้ถ่ึกินำาเสู่นอคิรั�งแรกิ
ในปี 2546 โด้ยกิระทรวงเทคิโนโลย่สู่ารสู่นเทศและ
กิารสู่่�อสู่าร อย�างไรก็ิต่ามยังไม�ม่กิารเริ�มด้ำาเนินกิาร
ใด้ๆ จนกิระทั�งม่กิารประกิาศนโยบายประเทศไทย 4.0 
ในปี 2559 และแผู้นยุทธศาสู่ต่ร์แห�งชาติ่ในช�วง 20 ปี
(2560 - 2579) และแผู้นพััฒนาเศรษฐกิิจและสัู่งคิม
ฉบับท่� 12 (2560-2564) “เม่องอัจฉริยะ” จึงได้้รับกิาร
ย่นยันให้ม่กิารด้ำาเนินกิารเป็นเหม่อนยุทธศาสู่ต่ร์ท่�สู่ำาคัิญ
ในกิารพััฒนาเศรษฐกิิจแห�งชาติ่ ด้้วยเหตุ่น่� “เม่องอัจริยะ”  
ในประเทศไทยจึงถ่ึอว�าเป็นแนวคิิด้ท่�ยังใหม�

ปริะเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสติร์ิชาติิ 20 ปี
ประเทศไทย 4.0 ค่ิอ วาระแห�งชาติ่และเป็นต้่นแบบ
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจท่�เริ�มโด้ยสู่ำานักินายกิรัฐมนต่ร่ของ
ประเทศไทย ซึึ่�งกิำาหนด้ให้ทั�วประเทศให้คิวามสู่ำาคัิญ
กัิบกิารใช้เทคิโนโลย่ท่�ก้ิาวหน้าเพ่ั�อผู้ลักิดั้นประเทศใน
ด้้านคิวามมั�นคิง มั�งคัิ�ง และยั�งย่น ด้้วยอิทธิพัลของ
หนังสู่่อ “กิารปฏิิวัติ่อุต่สู่าหกิรรมคิรั�งท่� 4” ท่�เข่ยนโด้ย 
Klaus Schwab ประเทศไทย 4.0 จึงมุ�งท่�จะพััฒนา
ประเทศให้พ้ันกัิบดั้กิรายได้้ปานกิลางโด้ยกิารสู่ร้าง
สู่ถึานกิารณ์เริ�มต้่นในช�วง S curve ของอุต่สู่าหกิรรม
เช�น หุ�นยนต์่ ปัญญาประดิ้ษฐ์ และเทคิโนโลย่ช่วภาพั 
พัร้อมกัิบกิารให้คิวามสู่ำาคัิญกัิบกิารพััฒนาเขต่เศรษฐกิิจ
พิัเศษ นิคิมอุต่สู่าหกิรรมอ่สู่เทิร์นซ่ึ่บอร์ด้ของประเทศไทย 
หร่อ ระเบ่ยงเศรษฐกิิจภาคิต่ะวันออกิ
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กริะทริวงดิจิทัลเพืื่�อเศริษฐกิจ
และสังคมื

ห่น่วยงานห่ลักท่�เก่�ยวข้องกับ 
โคริงการิเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย

กิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมถ่ึกิจัด้ตั่�งขึ�นเม่�อ 
ปี 2560 ได้้พััฒนาและสู่นับสู่นุนนโยบายเศรษฐกิิจดิ้จิทัล
ทั�งยังเป็นกิระทรวงหลักิท่�รับผิู้ด้ชอบในกิารขับเคิล่�อนกิาร
ด้ำาเนินกิารเม่องอัจฉริยะในประเทศไทย โด้ยม่สู่ำานักิงาน
และหน�วยงานอ่�นท่�สู่ำาคัิญร�วมด้้วยอันได้้แกิ�
 •  สู่ำานักิงานคิณะกิรรมกิารดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและ

สัู่งคิมแห�งชาติ่
 •  สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัล
 •  สู่ำานักิงานเม่องอัจฉริยะประเทศไทย

กริะทริวงพื่ลังงาน

กิระทรวงพัลังงานม่หน้าท่�วางแผู้นและผู้ลิต่พัลังงาน
แห�งชาติ่ และสู่�งเสู่ริมพัลังงานทางเล่อกิเพ่ั�อให้ถึึงเป้าหมาย
อย�างม่ประสิู่ทธิผู้ลและยั�งย่น โด้ยม่สู่ำานักิงานและหน�วย
งานอ่�นท่�สู่ำาคัิญร�วมด้้วย อันได้้แกิ�
 •  สู่ำานักินโยบายและแผู้นพัลังงาน
 •  กิรมพััฒนาพัลังงานทด้แทนและอนุรักิษ์พัลังงาน
 •  กิารไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิต่แห�งประเทศไทย*

กริะทริวงคมืนาคมื

กิระทรวงคิมนาคิมม่หน้าท่�ด้้านนโยบายกิารขนสู่�งและ
กิารคิมนาคิมของประเทศ และวางแผู้นพัร้อมวิสัู่ยทัศน์
ในกิารพััฒนาระบบคิมนาคิมแบบบ่รณากิารสู่ำาหรับ
กิรุงเทพัมหานคิรและระดั้บประเทศ โด้ยม่สู่ำานักิงาน
และหน�วยงานอ่�นท่�สู่ำาคัิญร�วมด้้วย อันได้้แกิ�
 •  สู่ำานักิงานนโยบายและแผู้นกิารขนสู่�งและจราจร
 •  กิารรถึไฟแห�งประเทศไทย*
 •  กิารรถึไฟฟ้าขนสู่�งมวลชนแห�งประเทศไทย*
 •  กิารทางพิัเศษแห�งประเทศไทย*
 •  องค์ิกิารขนสู่�งมวลชนแห�งประเทศไทย*

สำานักนายรัิฐมืนติร่ิแห่่งปริะเทศไทย

สู่ำานักินายกิรัฐมนต่ร่แห�งประเทศไทยเป็นหน�วยงานท่�เริ�ม
นโยบายกิารพััฒนาประเทศต่ามแนวคิิด้ประเทศไทย 4.0 
ซึึ่�งกิระตุ้่นให้เกิิด้กิารเดิ้นหน้าของเศรษฐกิิจดิ้จิทัล สู่�งเสู่ริม
คิวามพัยายามท่�ม่ต่�อโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะ ด้้านนายกิ
รัฐมนต่ร่และรองนายกิรัฐมนต่ร่เองได้้ม่สู่�วนร�วมอย่�ในสู่ภา
พััฒนากิารเศรษฐกิิจและสัู่งคิมแห�งชาติ่ซึึ่�งม่หน้าท่�ในกิาร
พััฒนานโยบายแห�งชาติ่

กิารสู่ร้างระบบนิเวศของเม่องอัจฉริยะท่�แข็งแรงและ
ก้ิาวหน้าจำาเป็นต้่องได้้รับคิวามร�วมม่อจากิหลายภาคิสู่�วน
ท่�เก่ิ�ยวข้อง

ในสู่�วนน่�ได้้สู่รุปถึึงหน�วยงานหลักิท่�เก่ิ�ยวข้องกัิบโคิรงกิาร
เม่องอัจฉริยะประเทศไทย รายละเอ่ยด้ของผู้่้ท่�เก่ิ�ยวข้อง
ต่ามแต่�ละภาคิสู่�วนนั�นจะกิล�าวถึึงในบทถัึด้ไป

กิระทรวงและหน�วยงานหลักิท่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารพััฒนา
เม่องอัจฉริยะจะรายงานต่รงกัิบคิณะกิรรมกิารชุด้น่� ซึึ่�งจะ
เป็นผู้่้บริหารกิองทุนดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมแห�งชาติ่ 
โด้ยให้เงินกัิบโคิรงกิารท่�เก่ิ�ยวข้องกัิบเม่องอัจฉริยะและ
โคิรงกิารอ่�นท่�เก่ิ�ยวกัิบกิารปรับเปล่�ยนปรับเปล่�ยนสู่่�ร่ปแบบ
ดิ้จิทัลแห�งชาติ่

คิณะกิรรมกิองทุนดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมแห�งชาติ่
ประกิอบไปด้้วย รองนายกิรัฐมนต่ร่ รัฐมนต่ร่กิระทรวง
ดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมแห�งชาติ่ เลขาธิกิารกิระทรวง
ดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมแห�งชาติ่ ผู้่้อำานวยกิาร
สู่ำานักิงานคิณะกิรรมกิารดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิม
แห�งชาติ่ รัฐมนต่ร่กิระทรวงกิารคิลัง ผู้่้อำานวยกิารสู่ำานักิ
งบประมาณ และผู้่้เช่�ยวชาญ 3 ท�าน

กริะทริวง ห่น่วยงานและรัิฐวิสาห่กิจห่ลัก
ทั�งน่�ม่ 3 กิระทรวงท่�เข้ามารับผิู้ด้ชอบหน้าท่�เลขาธิกิาร
คิณะกิรรมกิารขับเคิล่�อนกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ
และรับผิู้ด้ชอบหลักิในกิารด้ำาเนินกิารโคิรงกิารเม่อง
อัจฉริยะภายใต้่กิารด่้แลของรองนายกิรัฐมนต่ร่ และ
ด้้วยนโยบายว�าด้้วยคิวามร�วมม่อและหน�วยงานวางแผู้น
ในแต่�ละกิระทรวง ช�วยให้ม่กิารร�างกิฎข้อบังคัิบ  
คิวามสู่ำาคัิญของกิารบริกิารและกิารจัด้หากิารลงทุนเพ่ั�อ
กิารเริ�มต้่นเม่องอัจฉริยะ

ภาคิรัฐวิสู่าหกิิจ (ม่เคิร่�องหมาย*) ม่กิารด้ำาเนินกิาร
ด้้านบริกิารสู่ำาคัิญทั�วประเทศ โด้ยเฉพัาะกิารผู้ลิต่และ
กิระจายพัลงังานไม�ว�าจะเปน็ นำ�า ของเสู่่ย กิารคิมนาคิม
ขนสู่�ง และกิารสู่่�อสู่ารทางไกิล รายละเอ่ยด้ของแต่�ละ
สู่�วนได้้กิล�าวไว้ในบทถัึด้ไป
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ผ้้ให้่บริิการิด้านโทริคมืนาคมื 
โด้ยม่ผู้่้ให้บริกิารด้้านโทรคิมนาคิมภาคิเอกิชนรายใหญ� 3 
รายด้้วยกัิน ค่ิอ บริษัท AIS ทร่ คิอร์เปอเรชั�นและ DTAC
ซึึ่�งถ่ึอเป็นผู้่้ให้บริกิารรายใหญ�ในต่ลาด้สัู่ญญาโทรศัพัท์
เคิล่�อนท่� สู่�วนบริษัท กิสู่ท โทรคิมนาคิม และ  
บริษัท ท่โอท่ จำากัิด้ มหาชน ค่ิอผู้่้ให้บริกิารท่�เป็น
รัฐวิสู่าหกิิจ ซึึ่�งรับผิู้ด้ชอบโคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐานในประเทศ
และโทรศัพัท์บ้านต่ามลำาดั้บ

คณะกริริมืการิขับเคลื�อนโคริงการิเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย

ได้้กิ�อตั่�งขึ�นในปี 2561 ประกิอบด้้วย รองนายกิรัฐมนต่ร่ รัฐมนต่ร่กิระทรวงคิมนาคิม กิระทรวงพัลังงาน 
และกิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมแห�งชาติ่ ร�วมด้้วยตั่วแทนจากิหลายกิระทรวงและสู่ำานักิงาน
ระเบ่ยงเศรษฐกิิจภาคิต่ะวันออกิ

สมืาคมืการิค้า
ม่สู่มาคิมกิารค้ิาและกิลุ�มธุรกิิจหลายแห�งท่�ม่บทบาท
สู่ำาคัิญต่�อระบบนิเวศของเม่องอัจฉริยะ เป็นผู้่้นำาใน
กิารด้้านกิารเติ่บโต่ของต่ลาด้ในประเทศ กิารพััฒนา
มาต่รฐาน และกิารทำางานใกิล้ชิด้กัิบหน�วยงานผู้่้คิวบคุิม
กิฎระเบ่ยบและผู้่้ให้บริกิารท่�เป็นรัฐวิสู่าหกิิจ

สภาอุติสาห่กริริมืแห่่ง
ปริะเทศไทย

สภาห่อการิค้าไทย

สภาดิจิทัลเพืื่�อเศริษฐกิจและ
สังคมืแห่่งปริะเทศไทย

สมืาคมืยานยนต์ิไฟฟ้าไทย

สมืาคมืไทยไอโอท่

กสท. โทริคมืนาคมื จำากัด  
(CAT Telecom)

บริิษัท ท่โอท่ จำากัด มืห่าชน

บริิษัท แอดวานซ์์ อินโฟร์ิ 
เซ์อร์ิวิสจำากัด (มืห่าชน) (AIS)

บริิษัท ทร้ิ คอร์ิปอเริชั�น จำากัด  
(มืห่าชน) 

บริิษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็์ส  
คอมืม้ืนิเคชั�นจำากัด (มืห่าชน)

*คณะกริริมืการิขับเคลื�อนโคริงการิเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทยอาจม่ืการิเปล่�ยนแปลง 
โคริงสร้ิางคณะกริริมืการิล่าสุดสามืาริถติริวจสอบได้จาก smartcitythailand.or.th
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แม้ว�าคิวามก้ิาวหน้าท่�เกิิด้ขึ�นนั�นจะสู่�งเสู่ริมคิวามพัยายาม
ต่�อโคิรงกิารกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะในประเทศไทย
อย�างไรก็ิต่ามยังคิงม่งานอ่กิมากิท่�ต้่องทำาเพ่ั�อสู่�งเสู่ริม
บุกิเบิกิโคิรงกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะให้สู่อด้คิล้องกัิบ
เป้าหมายระดั้บชาติ่และต่อบสู่นองต่�อคิวามต้่องกิาร
ระดั้บท้องถิึ�น

ต่ามท่�ได้้กิล�าวไว้ในบทนำาของหนังสู่่อค่ิ�ม่อน่� เม่องอัจฉริยะ
ท่�ประสู่บคิวามสู่ำาเร็จมากิท่�สุู่ด้ในโลกินั�นให้คิวามสู่ำาคัิญกัิบ
โคิรงกิารเม่องอัจฉริยะของพัวกิเขาท่�เป็นไปต่ามคิวาม
ต้่องกิารระดั้บท้องถิึ�น และกิารเริ�มต้่นจากิหน�วยคิรัวเร่อน
 น่�สู่ามารถึเป็นไปได้้โด้ยกิารสู่นับสู่นุนและคิวามร�วมม่อ
กัิบหน�วยงานรัฐบาล แต่�กิารเริ�มต้่นจากิระดั้บบนสู่่�ระดั้บ
ล�างนั�นจำาเป็นต้่องได้้รับกิารต่อบสู่นองด้้วยคิวามสู่ามารถึ
จากิระดั้บล�างสู่่�ระดั้บบนอย�างเข้มแข็ง

และถึึงแม้ว�ากิารปฏิิร่ปคิรั�งสู่ำาคัิญกิำาลังด้ำาเนินไป
ประเทศไทยเองยังคิงต้่องเดิ้นหน้าในกิารจัด้กิารกัิบ
อุปสู่รรคิและคิวามท้าทายต่�างๆ อย�างแข็งขัน โด้ยท่�คิวาม
ท้าทายและอุปสู่รรคิเหล�าน่�สู่ามารถึสู่รุปรวบยอด้ได้้เป็น
ประเด็้นสู่ำาคัิญ สู่ามประกิารซึึ่�งเก่ิ�ยวข้องกัิบคิวามไม�ต่�อ
เน่�องและอุปสู่รรคิต่�างๆ ในกิารทำางานระหว�างรัฐบาล
กิลางและหน�วยงานภาคิรัฐในระดั้บท้องถิึ�น ซึึ่�งมักิถ่ึกิ
ละเลยและไม�ได้้คิำานึงถึึงศักิยภาพัของหน�วยงานท้องถิึ�น
ในฐานะตั่วแปรสู่ำาคัิญในกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ

การิบริิห่าริริาชการิแบบริวมืศ้นย์อำานาจ
รัฐบาลกิลางของประเทศไทยนั�นม่อำานาจในกิารจัด้กิาร
กิารวางแผู้นงบประมาณ และกิารจัด้ซ่ึ่�อจัด้จ้าง ในหน�วย
งานท้องถิึ�นอย่�สู่่งมากิ อย�างไรก็ิด่้กิารปฏิิร่ปในขวบปีท่�
ผู้�านมาทำาให้หน�วยงานท้องถิึ�นนั�นม่อำานาจในกิารจัด้กิาร
ด้ำาเนินงานมากิขึ�น ซึึ่�งจะทำาให้เม่องต่�างๆ ม่คิวามสู่ามารถึ
ในกิารเสู่าะหาโอกิาสู่ในกิารพััฒนาพ่ั�นท่�เม่องอัจฉริยะได้้
มากิขึ�นต่ามกัิน

การิขาดความืต่ิอเนื�องในการิปริะสานงานริะห่ว่าง
ห่น่วยงานรัิฐ
ข้อจำากัิด้และกิารขาด้คิวามร�วมม่อต่�างๆ ภายในหร่อ
ระหว�างหน�วยงานรัฐบางหน�วยงานทำาให้เกิิด้กิารชะลอ
ตั่วในกิารปรับใช้นโยบายของรัฐบาลกิลางกัิบหน�วยงาน
ท้องถิึ�น ปัจจัยต่�างๆ ในกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะสู่ามารถึ
นำาไปสู่่�กิารพััฒนาคิวามร�วมม่อ กิารประสู่านงานต่�างๆ
อย�างม่ประสิู่ทธิภาพั ในระดั้บเม่องหร่อในระดั้บจังหวัด้

ความืจำากัดด้านความืสามืาริถของห่น่วยงานท้องถิ�น 
กิารท่�กิรุงเทพัมหานคิร ถ่ึกิจัด้เป็นศ่นย์กิลางแลกิเปล่�ยน
วัฒนธรรมและเศรษฐกิิจหลักิของประเทศ ทำาให้คิวามร้่
วิธ่กิารรวมอย่�ในเม่องหลวง และคิวามสู่ามารถึโด้ยรวม
เพ่ั�อกิารวางแผู้นผัู้งเม่อง กิารบริหารจัด้กิารและทักิษะ
ทางดิ้จิทัลล้วนถ่ึกิจำากัิด้และเข้าไม�ถึึงในระดั้บท้องถิึ�น

กฎบัติริแห่่งชาติิเพืื่�อการิพัื่ฒนาเมืือง

เพ่ั�อให้ประเทศไทยประสู่บคิวามสู่ำาเร็จต่ามเป้า
หมายกิารพััฒนาระดั้บชาติ่และเป้าหมายเม่อง
อัจฉริยะ ผู้่้ปกิคิรองเม่องและผู้่้ม่บทบาทในระดั้บ
ชุมชนจำาเป็นจะต้่องได้้รับอำานาจมากิขึ�นด้้านกิาร
จัด้กิารงบประมาณท่�เพิั�มขึ�น และม่คิวามคิล�อง
ตั่วรวมถึึงคิวามร้่กิารทำางานท่�ได้้รับกิารพััฒนา
น่�ไม�ใช�เร่�องท่�ผู้่้นำาด้้านเม่องอัจฉริยะต่กิหล�นไป 
อย�างท่�รองประธานกิรรมกิารบริหารของสู่ำานักิงาน
สู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัล ด้ร. ภาสู่กิร ปฐมบุต่ร
ได้้กิล�าวไว้

“เจ้าหน้าท่�ท้องถิึ�นผู้่้ผู้ลักิดั้นกิารเปล่�ยนแปลงใน
แต่�ละเม่อง จำาเป็นต้่องแสู่ด้งบทบาทสู่ำาคัิญใน
กิารขับเคิล่�อนเม่องให้ม่คิวาม “อัจฉริยะมากิขึ�น”” 

เป็นคิวามโชคิด่้ท่�ผู้่้ท่�ม่บทบาทในระดั้บชุมชน
หลายคินและหน�วยงานเอกิชนต่�างร�วมกัินทำางาน
เพ่ั�อกิารวางแผู้นงานท่�ด่้ขึ�นและเต่ร่ยมกิารเพ่ั�อ
โคิรงกิารเม่องอัจฉริยะแห�งอนาคิต่

สู่ำานักิงานคิวามร�วมม่อเพ่ั�อกิารพััฒนาเม่อง (CDC) 
เป็นร่ปแบบใหม�ของคิวามร�วมม่อกัินด้้านกิาร
พััฒนาซึึ่�งเกิิด้ขึ�นเม่�อไม�นานน่� และได้้รับกิาร
สู่นับสู่นุนด้้านกิฎหมายแห�งชาติ่ท่�อนุญาต่ให้เจ้า
หน้าท่�ท้องถิึ�นร�วมงานกัิบองค์ิกิรเอกิชนในร่ปแบบ
ใหม�ของคิวามร�วมม่อระหว�างภาคิรัฐและเอกิชน
สู่ำานักิงานคิวามร�วมม่อเพ่ั�อกิารพััฒนาเม่อง
(CDC) เป็นเหม่อนแหล�งเงินทุนของโคิรงกิาร

และช�วยสู่นับสู่นุนงบประมาณท้องถิึ�น ด้้วยจำานวน
สู่ำานักิงานเก่ิอบ 20 แห�งทั�วประเทศ โด้ยสู่ำานักิงาน
ในขอนแกิ�น ภ่เก็ิต่ ชลบุร่ เป็นสู่ำานักิงานซึึ่�งเป็นท่�ร้่จักิ
มากิท่�สุู่ด้และเป็นจุด้เริ�มต้่นท่�ด่้ของคินท่�อยากิม่สู่�วน
ร�วมในคิวามพัยายามสู่ร้างเม่องอัจฉริยะ

คิวามเคิล่�อนไหวท่�สู่ำาคัิญอ่กิอย�างหนึ�งท่�ม่สู่�วนช�วยใน
คิวามพัยายามต่�อโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะค่ิอ กิฎบัต่ร
แห�งชาติ่ ทั�งน่�อ่กิหนึ�งพัันธมิต่รของสู่ำานักิงานสู่�ง
เสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลค่ิอกิลุ�มนักิวางแผู้นผัู้งเม่อง  
ผู้่้เช่ยวชาญด้้านกิารพััฒนา และผู้่้ชำานาญกิารด้้าน
กิารออกิแบบต่�างทำางานร�วมกัินกัิบสู่ำานักิงานคิวาม
ร�วมม่อเพ่ั�อกิารพััฒนาเม่อง (CDC) และผู้่้นำาท้องถิึ�น
เพ่ั�อกิารสู่นับสู่นุนกิารวางแผู้นท่�ด่้ขึ�นและคิวามร�วม
ม่อเพ่ั�อกิารเม่องอัจฉริยะผู้�านกิารม่สู่�วนร�วมของภาคิ
รัฐและกิารสู่นับสู่นุนภาคิปฏิิบัติ่ท่�ด่้ท่�สุู่ด้ กิารพััฒนา
มาต่รฐานและดั้ชน่ช่�วัด้

กิฎบัต่รแห�งชาติ่จะด้ำาเนินกิารผู้�านบันทึกิคิวามร�วม
ม่อระหว�างองค์ิกิร อย�างไรก็ิต่ามตั่วกิฎบัต่รนั�นไม�
ได้้ม่อำานาจใด้ทางกิฎหมายและไม�ได้้ม่ผู้ลกิระทบ
หลักิต่�อกิารตั่ด้สิู่นใจด้้านงบประมาณ นั�นหมาย
ถึึงว�าผู้ลประโยชน์ยังถ่ึกิจำากัิด้อย่�ท่�กิารศึกิษาวิจัยและ
โคิรงกิารต้่นแบบขนาด้เล็กิเท�านั�น

ความืท้าทายของปริะเทศไทย
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กิารเข้าถึึงข้อม่ลและคุิณภาพัของข้อม่ลค่ิอคิวามท้าทายสู่ำาคัิญของประเทศไทย
สู่ำาหรับภาคิรัฐและภาคิเอกิชน ด้้านรัฐบาลเองขาด้กิารร�วมม่อระหว�างหน�วยงาน
และกิารแลกิเปล่�ยนข้อม่ลยังขาด้ประสิู่ทธิภาพั ซึ่ำ�าซ้ึ่อน และขาด้ประสิู่ทธิภาพั
ในกิารประสู่านงานเพ่ั�อผู้ลลัพัธ์ของกิารพััฒนาโด้ยรวม เป็นเหตุ่ให้สู่ำานักิงาน
พััฒนารัฐบาลดิ้จิทัล (สู่พัร.) นั�นก้ิาวเข้ามาม่บทบาทอย�างมากิในกิารรับผิู้ด้
ชอบและจัด้กิารกิารพััฒนาด้้านดั้งกิล�าว โด้ยท่�กิรุงเทพัมหานคิรและเม่องอ่�น
ต่�างก็ิเริ�มขั�นต่อนท่�เป็นร่ปธรรมในกิารสู่ร้างร่ปแบบข้อม่ลท่�ม่คิวามจำาเป็นในกิาร
สู่นับสู่นุนเม่องอัจฉริยะ เช�น ขอนแกิ�น และภ่เก็ิต่

กิารเติ่บโต่ขึ�นของกิารแลกิเปล่�ยนข้อม่ลท่�มากิขึ�นและร่ปแบบธุรกิิจใหม�ภายใต้่
เม่องอัจฉริยะทำาให้เกิิด้ประเด็้นคิวามเสู่่�ยงและคิวามปลอด้ภัยอย�างม่นัยสู่ำาคัิญ
ซึึ่�งม่ผู้ลให้ต่ลาด้เม่องอัจฉริยะเติ่บโต่ช้า

พัระราชบัญญัติ่คุ้ิมคิรองข้อม่ลสู่�วนบุคิคิล (PDPA) ได้้ถ่ึกิประกิาศใช้ ซึึ่�งเป็น
เหม่อนคิวามพัยายามของชาติ่เพ่ั�อพััฒนาคิวามปลอด้ภัยและคิวามโปร�งใสู่
ทางข้อม่ล และกิารด้ำาเนินกิารของพั.ร.บ.คุ้ิมคิรองข้อม่ลสู่�วนบุคิคิลอย�างต่�อ
เน่�องทำาให้คิวามเสู่่�ยงในกิารแบ�งปันและกิารคุ้ิมคิรองข้อม่ลลด้ลง ในช�วงปลาย
ปี 2562 ได้้ม่กิารจัด้ตั่�งคิณะกิรรมกิารกิารคุ้ิมคิรองข้อม่ลสู่�วนบุคิคิล คิณะ
กิรรมกิารจึงได้้ร�างแนวทางและกิฎระเบ่ยบเพ่ั�อเต่ร่ยมประกิาศใช้ในปี 2564 
และ 2565

Open Data และความืปลอดภัย

ห่ลักการิสำาคัญของโคริงการิ
เมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย

ผู้ลกิารด้ำาเนินกิารของประเทศไทยด้้านเศรษฐกิิจดิ้จิทัลหลากิหลายด้้าน  
แสู่ด้งถึึงว�าประเทศยังคิงม่หนทางท่�จะด้ำาเนินกิารให้ถึึงเป้าหมายด้้านโคิรงสู่ร้าง
พ่ั�นฐาน แต่�กิารพััฒนายังคิงต้่องใช้เวลาอ่กิสัู่กิระยะ

ในปี 2559 รัฐบาลประกิาศว�าได้้ม่กิารลงทุนเป็นจำานวน 56 พัันล้านบาท (1.44 
พัันล้านปอนด์้) เพ่ั�อขยายแถึบคิวามถ่ึ� broadband ทั�วประเทศ และกิระทรวง
ดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิมได้้วางแผู้นท่�จะลงทุน 3.76 พัันล้านบาท (97.2 
ล้านปอนด์้) ในโคิรงกิารด้้านเทคิโนโลย่สู่ารสู่นเทศและกิารสู่่�อสู่ารต่ลอด้ 20 ปี
ต่�อจากิน่�ไป นโยบายคิวามถ่ึ� broadband แห�งชาติ่ได้้วางเป้าหมายว�าจะม่จำานวน
ประชากิรท่�เข้ามาเช่�อมต่�อถึึง 95% ในปี 2563 โด้ยท่�เม่องและศ่นย์กิลางหลักิ
จะเข้าเช่�อมโยงด้้วยคิวามเร็วขั�นต่ำ�า 100 Mbps ภายในปี 2563 นอกิจากิน่�
โคิรงกิารประม่ลกิารเริ�มต้่น 5G 10 รอบ (700 MHZ) และกิารรักิษาคิวาม
ปลอด้ภัยต่ามกิฎหมายได้้ม่กิารเริ�มขึ�นในปี 2562 โด้ยม่ใบอนุญาต่ต่ามพ่ั�นท่�
เจาะจงและทั�วประเทศซึึ่�งจะม่กิารประม่ลช�วงต้่นปี 2563

เม่�อหลายปีท่�ผู้�านมาไม�นานน่� เป็นช�วงท่�เห็นกิารลงทุนเป็นร่ปธรรมด้้าน
ศ่นย์กิลางข้อม่ลในกิารจัด้เต่ร่ยมคิวามต้่องกิารข้อม่ลท่�เพิั�มขึ�นเพ่ั�อกิารเช่�อมต่�อ
อุปกิรณ์อินเทอร์เน็ต่และกิารบริกิารท่�อย่�บน Cloud จากิกิารประเมินบางสู่�วน 
ประเทศไทยจะม่อุปกิรณ์เช่�อมต่�อถึึง 400 ล้านชิ�นในปี 2563 โด้ยม่กิารใช้จ�าย
ถึึง 32.43 พัันล้านบาท (840.7ล้านปอนด์้) 

ต่ามท่�ได้้กิล�าวไว้ ว�าในช�วงต้่นของกิารสู่ร้างเม่องอัจฉริยะ
โด้ยอุด้มคิติ่แล้วทุกิเม่องต่�างต้่องม่หลักิกิารสู่ำาคัิญ 
4 เร่�อง โคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐานอัจฉริยะ Open Data และ
คิวามปลอด้ภัย กิารบริหารจัด้กิารเม่อง และยุทธศาสู่ต่ร์
เพ่ั�อกิารสู่นับสู่นุนประชาชนอัจฉริยะ

เม่องอัจฉริยะประเทศไทยเป็นหนึ�งในประเด็้นกิารพััฒนา
ล�าสุู่ด้ของประเทศไทยและกิารขับเคิล่�อนประเด็็้นกิารพััฒนา
น่�นั�นยังเกิิด้ขึ�นและเติ่บโต่อย�างต่�อเน่�อง รัฐบาลไทยเองได้้
ต่ระหนักิถึึงคิวามต้่องกิารสู่ร้างองค์ิประกิอบท่�จำาเป็นเพ่ั�อ
กิารสู่ร้างร่ปแบบท่�สู่มบ่รณ์ให้กัิบกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ
ท่�กิำาลังด้ำาเนินกิารอย่�ให้ถ่ึกิสู่ร้างได้้โด้ยสู่ำาเร็จ ทั�งน่�ทั�งนั�น
ประเทศไทยได้้ม่พััฒนากิารในด้้านกิารพััฒนาดิ้จิทัลโด้ยท่�
สู่�วนมากิยังอย่�ในขั�นเริ�มต้่น

โคริงสร้ิางพืื่�นฐานอัจฉริิยะ
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กิารใช้อินเทอร์เน็ต่เพิั�มขึ�นอย�างต่�อเน่�องในหลายปีมาน่� และจากิข้อม่ลสู่ถิึติ่ 
Statista จำานวนผู้่้ใช้งานอินเทอร์เน็ต่ในประเทศไทยม่ประมาณ 40.7 ล้านคิน 
ในปี 2561 และม่แนวโน้มจะเพิั�มขึ�นถึึง 57.4 ล้านคินในปี 2566 นอกิจากิน่� 
ผู้ลสู่ำารวจจากิ Global Digital Report ปี 2562 ซึึ่�งจัด้ทำาโด้ย Hootsuite และ 
WeAreSocial แสู่ด้งผู้ลว�า ม่จำานวนกิารลงทะเบ่ยนกิารใช้ม่อถ่ึอ 92 ล้านคิน  
(จากิจำานวนประชากิร 69 ล้านคิน) คิิด้เป็น 133% ของต่ลาด้ และ 55 ล้านคิน 
ท่�เป็นผู้่้ใช้อินเทอร์เน็ต่ผู้�านม่อถ่ึอ ในจำานวนผู้่้ใช้น่� 49 ล้านคินเป็นผู้่้เล�นโซึ่เช่ยล 
ม่เด่้ยผู้�านม่อถ่ึอ คิิด้เป็น 71% ของต่ลาด้

คินไทยม่กิารเช่�อมต่�อกัินและเพิั�มขึ�นเร่�อยๆ อย�างไรก็ิต่ามจากิสู่หภาพั
โทรคิมนาคิมระหว�างประเทศ ปัญหาหลักิของคิรัวเร่อนในประเทศไทยไม�ใช�
เร่�องกิารเข้าถึึงอินเทอร์เน็ต่ แต่�ค่ิอกิารขาด้แคิลนคิอมพิัวเต่อร์และอุปกิรณ์ต่�างๆ  
ในแต่�ละบ้าน เม่�อเปร่ยบเท่ยบกัิบประเทศอ่�นๆ ในโลกิสู่ำาหรับประเทศไทย
จำานวนคิรอบคิรัวท่�ม่คิอมพิัวเต่อร์คิิด้เป็น 21% ซึึ่�งน้อยกิว�าคิ�าเฉล่�ยของโลกิค่ิอ 
49% และสู่ำาหรับประเทศกิำาลังพััฒนาคิ�าเฉล่�ยค่ิอ 38%

คิวามแต่กิต่�างในด้้านกิารเข้าถึึงกิารบริกิาร ทรัพัยากิรและอุปกิรณ์ดิ้จิทัลใน
ประเทศไทยค่ิอปัญหาท่�กิระทบต่�อคิรอบคิรัวท่�ยากิจนเป็นเวลานานมากิแล้ว
กิารเน้นยำ�าและจัด้กิารแก้ิไขปัญหาดั้งกิล�าวจะช�วยเป็นแรงผู้ลักิดั้นสู่ำาคัิญให้
ประเทศไทยนั�นมุ�งสู่่�เป้าหมายคิวามเป็น “เม่องอัจฉริยะ” ในอนาคิต่

ปริะชาชนอัจฉริิยะ

ประเทศไทยนั�นเป็นท่�รับร้่ในระดั้บหนึ�งถึึงประเด็้นปัญหาด้้านคิวาม
ต่�อเน่�อง แรงกิด้ดั้นและข้อจำากัิด้ต่�างๆ ในกิารจัด้กิารและด้ำาเนิน
งานระหว�างหน�วยงานบริหารสู่�วนกิลางกัิบสู่�วนท้องถิึ�น ทำาให้เกิิด้
กิารชะลอตั่วและหยุด้ชะงักิของต่ลาด้เม่องอัจฉริยะของประเทศ 
รวมถึึงกิารทุจริต่คิอรัปชั�นในภาคิรัฐเองก็ิเป็นอุปสู่รรคิใหญ�ต่�อกิาร
พััฒนาเม่องอัจฉริยะในประเทศไทย

หากิอ้างอิงจากิดั้ชน่ช่�วัด้ภาพัลักิษณ์กิารทุจริต่คิอร์รัปชั�น (Corruptions 
Perceptions Index) ในปี 2562 นั�น ประเทศไทยอย่�ในอันดั้บ
ท่� 101 จากิทั�งหมด้ 180 ประเทศ โด้ยม่คิะแนน 36 จากิ 
100 โด้ย 0 หมายถึึงกิารทุจริต่มากิท่�สุู่ด้ และ 100 ค่ิอไม�ม่ 
กิารทุจริต่เลย ทั�งน่�กิารปรับปรุงกิระบวนกิารจัด้ซ่ึ่�อจัด้จ้างใหม�ทั�งหมด้
ซึึ่�งรวมถึึงกิารปรับใช้ร่ปแบบกิารจัด้ซ่ึ่�อจัด้จ้างแบบอิเล็กิทรอนิกิส์ู่
(e-procurement) นั�นจะช�วยยกิระดั้บคิวามโปร�งใสู่และคุิณภาพั
ของกิระบวนกิารซึึ่�งจะสู่�งเสู่ริมกิารเติ่บโต่ของต่ลาด้เม่องอัจฉริยะ

พัระราชบัญญัติ่กิารกิระจายอำานาจในปี 2542 ม่กิารประกิาศใช้เพ่ั�อ
ให้เจ้าหน้าท่�ท้องถิึ�นม่คิวามคิล�องตั่ว และเพ่ั�อให้รัฐบาลสู่�วนกิลางลด้
บทบาทและคิวามรับผิู้ด้ชอบของตั่วเอง ในขณะท่�ม่กิารกิระจายอำานาจ 
อย�างเป็นทางกิารเกิิด้ขึ�น แต่�ยังไม�ม่กิารปฎิร่ปอย�างจริงจัง คิวามรับ

การิบริิห่าริจัดการิเมืือง

ผิู้ด้ชอบในกิารให้บริกิารระดั้บท้องถิึ�น อันเป็นสู่�วนงานท่�สู่ำาคัิญของ
เม่องอัจฉริยะ ซึึ่�งยังไม�ม่ขอบเขต่ชัด้เจนและยังคิงถ่ึกิคิวบคุิมโด้ยสู่�วน
กิลางเป็นสู่�วนใหญ� ด้้วยเหตุ่น่�จึงปัญหามากิมายต่�อเจ้าหน้าท่�รัฐบาล
สู่�วนกิลาง ทำาให้ม่งานบริหารมากิเกิินไปและขาด้กิารเช่�อมโยงกัิบ
คิวามต้่องกิารของท้องถิึ�น เจ้าหน้าท่�ท้องถิึ�นอาจจะม่คิวามรับผิู้ด้ชอบ
ด้้านกิารบริกิาร แต่�บ�อยคิรั�งก็ิขาด้ศักิยภาพัและทรัพัยากิรในกิาร
สู่ร้างหร่อพััฒนากิระบวนกิารอย�างม่ประสิู่ทธิภาพั 

เม่�อปีท่�แล้ว พัระราชบัญญัติ่กิารผัู้งเม่องปี 2562 ได้้ประกิาศใช้
โด้ยกิระทรวงมหาด้ไทย พัระราชบัญญัติ่น่�ม่กิารถึ�ายทอด้อำานาจ
ในกิารวางผัู้งเม่องสู่่�เจ้าหน้าท่�ระดั้บจังหวัด้และระดั้บท้องถิึ�นมากิขึ�น
และสู่�งเสู่ริมกิารม่สู่�วนร�วมของประชาชนมากิขึ�นในกิระบวนกิาร
วางแผู้นนอกิจากิน่�แทนท่�จะม่กิารเน้นกิารวางผัู้งภาพัรวมในระดั้บ
จังหวัด้ กิารให้คิวามสู่ำาคัิญนั�นเปล่�ยนไปเน้นกิารวางผัู้งเม่องอย�าง
เจาะจงในระดั้บชุมชน ระดั้บย�าน และระดั้บเขต่ กิารบังคัิบใช้
พัระราชบัญญัติ่กิารผัู้งเม่องปี 2562 นั�นบ�งช่�ให้เห็นถึึงก้ิาวสู่ำาคัิญ
ก้ิาวท่�ถ่ึกิต้่องในขั�นต่อนกิารพััฒนาเม่อง และถึึงแม้ว�าขั�นต่อนกิาร 
กิระจายอำานาจยังคิงด้ำาเนินอย�างช้าๆ คิ�อยเป็นคิ�อยไป ก็ิม่นโยบาย
ท่�บังคัิบใช้เพ่ั�อสู่นับสู่นุนกิารจัด้กิารและกิารปกิคิรองท่�พััฒนามากิขึ�น
ซึึ่�งเป็นประโยชน์ต่�อกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ
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สำานักงานส่งเสริิมื 

เศริษฐกิจดิจิทัล

กิารจัด้ตั่�งสู่ำานักิงานเม่องอัจฉริยะประเทศไทยทำาให้เกิิด้
สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลท่�ศ่นย์กิลางของเม่อง
อัจฉริยะในประเทศไทย อย�างไรก็ิต่าม ต่ามท่�ได้้เห็นจากิ
ตั่วแทนของคิณะกิรรมกิารกิารขับเคิล่�อนเม่องอัจฉริยะ 
จะม่ผู้่้เก่ิ�ยวข้องจากิหลายหน�วยงาน

ดั้งนั�นสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลกิำาลังทำางานหนักิ
เพ่ั�อทำาหน้าท่�เป็นผู้่้เช่�อมต่�อและประสู่านงานภาพัรวมกัิบ
ทุกิสู่�วนท่�เก่ิ�ยวข้อง

แล้วพัวกิเขาทำาอย�างไร และสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจ
ดิ้จิทัลได้้ช�วยคุิณพััฒนาอนาคิต่ของเม่องอัจฉริยะประเทศไทย
ได้้อย�างไร สู่ามารถึค้ินหาได้้จากิท่�น่�

พััฒนาแรงงานดิ้จิทัลผู้�านกิารพััฒนาทักิษะเฉพัาะด้้าน
และคิวามร้่อ�านเข่ยน

พััฒนาชุมชนดิ้จิทัลท่�เข้าถึึงได้้และกิารเข้าถึึงเทคิโนโลย่ท่�
คิรอบคิลุม

พััฒนาเศรษฐกิิจดิ้จิทัลผู้�านคิวามสู่ามารถึกิารใช้
เทคิโนโลย่และสู่�งเสู่ริมกิิจกิรรมทางเศรษฐกิิจ

สู่ร้างระบบนิเวศดิ้จิทัลเพ่ั�อหลักิกิารกิารทำางานอย�าง
ยั�งย่น

ห่น้าท่�ของสำานักงานส่งเสริิมืเศริษฐกิจดิจิทัล
กิารพััฒนาและกิารสู่�งเสู่ริมเม่องอัจฉริยะเป็นหนึ�งใน
คิวามรับผิู้ด้ชอบหลายอย�างของสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริม
เศรษฐกิิจดิ้จิทัล เพัราะเป็นหน�วยงานของรัฐบาลท่� 
รับผิู้ด้ชอบกิารสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลโด้ยภาพัรวมของ
ประเทศไทย ทั�งน่�วิสัู่ยทัศน์อย�างเป็นทางกิารของคิณะ
กิรรมกิารสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลได้้แบ�งออกิ
เป็น 4 เร่�องสู่ำาคัิญ ดั้งท่�จะกิล�าวต่�อไปน่� ในทางปฏิิบัติ่
แล้วน่�หมายคิวามว�าสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลม่
วาระระดั้บชาติ่ในกิารสู่ร้างข่ด้คิวามสู่ามารถึด้้านดิ้จิทัล
ให้แกิ�ประเทศผู้�านกิารฝึ่กิสู่อน กิารจับค่ิ�ธุรกิิจ สู่นับสู่นุน
ธุรกิิจและธุรกิิจ Startup และกิารพััฒนาระบบนิเวศ

สำำ�นัักง�นัส่ำงเสำริิมเศริษฐกิจดิิจิทััลทัั�วปริะเทัศ
สำำ�นัักง�นัเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย ได้้ตัั้�งอย่�ท่�สำำ�นัักง�นั

กล�งของสำำ�นัักง�นัสำ�งเสำริิมืเศริษฐกิจดิ้จิทัล สำำ�นัักง�นัท่�

กรุิงเทพมืห�นัคริ รัิบผิิด้ชอบเรืิ�องกริอบนัโยบ�ยแห�งช�ติั้ 

และให้ก�ริสำนัับสำนุันัแก�เมืืองและธุุริกิจตั้��งๆ ทั�วปริะเทศ

ในัริะดั้บจังหวัด้นัั�นั สำำ�นัักง�นัสำ�งเสำริิมืเศริษฐกิจดิ้จิทัลริะดั้บ

ภู่มิืภู�คเป็นัผ้่ิด่้แลรัิบผิิด้ชอบในัก�ริจัด้ตัั้�งคณะกริริมืก�ริ

ก�ริทำ�ง�นัริะดั้บจังหวัด้ ซ่ึ่�งริวมืถ่ึงผ้่ิเก่�ยวข้องอื�นัๆ ด้้วย

 เช�นั ริองผ้่ิว��ริ�ชก�ริจังหวัด้ เจ้�หน้ั�ท่�สำำ�นัักง�นัสำ�งเสำริิมื

เศริษฐกิจดิ้จิทัล นัักวิช�ก�ริในัริะดั้บท้องถิึ�นั และปริะช�ชนั 

สำำ�นัักง�นัในัริะดั้บภู่มิืภู�คนัั�นัยังได้้พัฒนั�แผินักลยุทธ์ุริะดั้บ

จังหวัด้ด้้วย และริ�วมืมืือกับผ้่ิเก่�ยวข้องในัริะดั้บท้องถิึ�นัเพื�อ

ทำ�ให้ก�ริเริิ�มืต้ั้นัเมืืองอัจฉริิยะเกิด้ข่�นั

GOVERNMENT BIG DATA INSTITUTE
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สู่ำานักิงานเม่องอัจฉริยะประเทศไทยเพิั�งกิ�อตั่�ง 
เม่�อปี 2562 นับว�าอย่�มาในช�วงตั่�งต้่นปีแรกิ 
สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลและภารกิิจของ
องค์ิกิรนั�นยังคิงเพิั�งเริ�มต้่น

สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลในฐานะภาคิรัฐ
ท่�รับผิิู้ด้ชอบกิารกิระตุ้่นให้เกิิด้ต่ลาด้เม่องอัจฉริยะ
คิงยังต้่องมองหาหนทางและนวัต่กิรรมใหม�ใน
กิารเช่�อมโยงผู้่้เก่ิ�ยวข้อง เพัราะว�าต่ลาด้เองก็ิยัง
เพิั�งกิ�อร�าง

ด้้วยสู่ภาพัแวด้ล้อมท่�เติ่บโต่ขึ�นของอิทธิพัลจากิ
คิวามเช่�ยวชาญด้้านเม่องอัจฉริยะ สู่ำานักิงานสู่�ง
เสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลจึงเป็นตั่วแทนศ่นย์กิลางของ
คิวามร�วมม่อระหว�างประเทศและในประเทศ

สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลเป็นจุด้เริ�มต้่น
ของกิารติ่ด้ต่�อเพ่ั�อเข้าสู่่�ต่ลาด้ และยังเป็นหน�วย
งานสู่ำาหรับกิารติ่ด้ต่�อคิรั�งแรกิขององค์ิกิรเอกิชน
และองค์ิกิรของภาคิรัฐจากิต่�างประเทศท่�กิำาลัง
มองหาโอกิาสู่ในต่ลาด้หร่อกิารม่สู่�วนร�วมในธุรกิิจ
ต่ลาด้เม่องอัจฉริยะท่�กิำาลังเกิิด้ขึ�นในประเทศไทย

ติิดต่ิอ : doss@depa.or.th

การิก่อกำาเนิดและตัิ�งต้ิน

HUB

หุ้่นส่วน
จากต่ิางปริะเทศ ภาคเอกชน

ห่น่วยงาน
รัิฐบาลกลาง

เมืือง

ภาคการิศึกษา

POLICY

กิฎระเบ่ยบ

DEMAND

โคิรงกิารสู่�งเสู่ริมเม่อง
อัจฉริยะ

(27 เม่องนำาร�อง)

SUPPLY

กิารสู่�งเสู่ริมบ�มเพัาะธุรกิิจ
 Startup และแสู่วงหาค่ิ�ค้ิา

ธุรกิิจ SME

สำานักงานส่งเสริิมืเศริษฐกิจดิจิทัลและเมืืองอัจฉริิยะ
ในฐานะผู้่้นำาของโคิรงกิารเม่องไทยเม่องอัจฉริยะ สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจ
ดิ้จิทัลใช้กิลวิธ่ท่�ม่ 3 ด้้านในกิารสู่ร้างและสู่นับสู่นุนต่ลาด้เม่องอัจริยะท่�กิำาลังต่่�น
ตั่ว

กิารด้ำาเนินกิารผู้�านกิิจกิรรมหลักิ 3 เร่�อง
 • กิารพััฒนานโยบาย กิฎระเบ่ยบ และผู้ลต่อบแทน
 •  กิารสู่ร้างอุปสู่งค์ิโด้ยกิารลงทะเบ่ยนเม่�อผู้�านโคิรงกิารสู่�งเสู่ริม 

เม่องอัจฉริยะประเทศไทย
 •  กิารจับค่ิ�บริกิารโด้ยผู้�านกิารบ�มเพัาะกิลุ�มธุรกิิจ Startup และ 

กิารสู่นับสู่นุนธุรกิิจ SME

สำานักงานส่งเสริิมืเศริษฐกิจดิจิทัลในฐานะผ้้เชื�อมืต่ิอ 
สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลได้้วางตั่วเป็นเหม่อนศ่นย์กิลางท่�คิอยเช่�อมต่�อผู้่้
เก่ิ�ยวข้องในกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ

ในต่ลาด้เม่องอัจฉริยะท่�ม่กิารเติ่บโต่มากิกิว�า กิารเช่�อมโยงระหว�างผู้่้เก่ิ�ยวข้องจะม่
คิวามเป็นธรรมชาติ่และสู่ร้างให้เกิิด้ระบบนิเวศและแผู้นยุทธศาสู่ต่ร์ท่�คิล�องแคิล�ว
ในกิารผู้ลักิดั้นให้เกิิด้กิารบริกิารและแนวทางท่�ต่อบคิวามต้่องกิารแกิ�ผู้่้ใช้งาน

อย�างไรก็ิต่าม สู่ำาหรับประเทศไทยท่�สู่ถึานะของเม่องอัจฉริยะนั�นยังอย่�ในขั�นเริ�มต้่น
สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลจึงม่คิวามมุ�งมั�นท่�จะประสู่านจัด้กิารคิวามเช่�อม
โยงของหน�วยงานต่�างอย�างตั่�งใจและชัด้เจน เพ่ั�อคิวามสู่ะด้วกิต่�อกิารเติ่บโต่ของ
ต่ลาด้ในประเทศไทย

 เคิร่อข�ายเม่องอัจฉริยะอาเซ่ึ่ยน

   สู่ถึานเอกิอัคิรราชท่ต่อังกิฤษ

 โคิรงกิารพััฒนาเม่องแห�งอนาคิต่สู่ากิล (GFCP) 

 Startup Accelerators

 ภาค่ิเม่องอัจฉริยะ

 บริษัทจากิสู่หราชอาณาจักิร

 หน�วยงานด่้แลคิวบคุิม

 กิระทรวง ทบวงและ 

  กิรมต่�างๆ จากิภาคิรัฐ

 รัฐวิสู่าหกิิจ

 27 เม่องอัจฉริยะประเทศไทย

 มหาวิทยาลัย

 ศ่นย์วิจัย

กฎเกณฑ์์ในการิส่งเสริมืและความืสามืาริถ
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เมืืองอััจฉริิยะปริะเทศไทย

“เมืองท่ั�ใช้้ปริะโยช้น์ัจ�กเทัคโนัโลย่ นัวัตกริริม และก�ริออกแบบท่ั�ด่ิเพืื่�อ

เพิื่�มปริะสิำทัธิิผล ลดิต้นัทุันั และสำร้ิ�งนัวัตกริริมท่ั�เก่�ยวกับก�ริบริิห�ริเมือง 

ก�ริให้บริิก�ริ ด้ิวยคว�มร่ิวมมือจ�กผ้้เก่�ยวข้้องทัั�งหมดิเพืื่�อคุณภ�พื่ช่้วิต 

และคว�มสุำข้ข้องปริะช้�ช้นั เช่้นัเด่ิยวกับคว�มยั�งยืนั”

ปริะเภทของเมืืองอัจฉริิยะในปริะเทศไทย
สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลได้้ต่ระหนักิ
ว�าแต่�ละเม่องนั�นม่บริบทท่�แต่กิต่�างกัิน ซึึ่�งได้้รับ
อิทธิพัลมาจากิโคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐาน สิู่�งแวด้ล้อม
กิารบริกิารทางสัู่งคิม กิารด่้แลบ้าน พ่ั�นท่�
สัู่นทนากิาร และแหล�งกิารค้ิา นอกิจากิน่� แต่�ละ
เม่องยังม่กิารอนุรักิษ์และสู่ร้างคิวามก้ิาวหน้า
ให้กัิบวัฒนธรรม ประเพัณ่และเอกิลักิษณ์ของ
เม่องเอง ด้้วยเหตุ่น่�เม่องอัจฉริยะประเทศไทย  
จึงจัด้แบ�งออกิเป็น 2 ประเภท

เมืืองเดิมืน่าอย่้ 
ค่ิอ เม่องท่�ม่ประชาชนอาศัยอย่�ระยะเวลา
นาน ในกิารพััฒนาให้เป็นเม่องน�าอย่�อัจฉริยะ
ต้่องม่กิารทำางานร�วมกัินระหว�างเทคิโนโลย่
และนวัต่กิรรม โด้ยเป็นไปต่ามคิวามต้่องกิาร
ของผู้่้อย่�อาศัยจากิบริบทของพัวกิเขาเอง ทั�งน่� 
กิรุงเทพัมหานคิร เช่ยงใหม� และภ่เก็ิต่ ถ่ึอเป็น
ตั่วอย�างหลักิ

เมืืองให่ม่ืท่�ทั่นสมัืย 
ค่ิอ  พ่ั�นท่�ท่�ถ่ึกิระบุให้เป็นพ่ั�นท่�พััฒนาเม่อง
อันเป็นพ่ั�นท่�โล�งไม�ม่ม่ประชากิรหร่ออย่�กัิน
อย�างหลวมๆ ไม�ได้้ม่คิวามเป็นชุมชนเม่อง
ซึึ่�งกิำาลังจะถ่ึกิพััฒนาเป็นเม่องอัจฉริยะใหม� 
พัร้อมด้้วยกิารใช้ประโยชน์จากิเทคิโนโลย่และ
นวัต่กิรรมต่ามบริบทคิวามต้่องกิาร เม่องแห�ง
อนาคิต่ท่�อย่�ภายใต้่โคิรงกิารระเบ่ยงเศรษฐกิิจ
ต่ะวันออกิก็ินับว�าเป็นตั่วอย�างหลักิ

ตั่�งแต่�กิารเริ�มต้่นจนถึึงกิารเปิด้สู่ำานักิงานเม่องอัจฉริยะ
ประเทศไทย ในต้่นปี 2562 และเป็นสู่�วนหนึ�งของพัันธ
กิิจตั่�งแต่�นั�นเป็นต้่นมา สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัลได้้
รวบรวมปฏิิบัติ่กิารท่�ด่้ท่�สุู่ด้และคิำาแนะนำาจากิผู้่้เช่�ยวชาญใน
กิารสู่ร้างโคิรงกิารสู่�งเสู่ริมกิารลงทุนและกิรอบกิารทำางาน
แห�งชาติ่เพ่ั�อเม่องอัจฉริยะทั�วประเทศ

โคิรงกิารเม่องอัจฉริยะประเทศไทยได้้ทำางานร�วมกัิบหลาย
กิระทรวงและหน�วยงานในประเทศในกิารประสู่านแรงจ่งใจ
กิฎหมายและกิฎระเบ่ยบท่�ม่ผู้ลกิระทบต่�อกิารนำาแนวทาง
เม่องอัจฉริยะไปใช้ และพััฒนาระบบนิเวศและกิลไกิท่�
จำาเป็นต่�อนวัต่กิรรมกิารบริกิาร กิารทด้สู่อบ กิารทำาต้่นแบบ 
และคิวามสู่ามารถึในกิารขยาย ทั�งยังสู่นับสู่นุนกิารพััฒนา
โคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐานสู่ำาหรับเม่องอัจฉริยะ ด้้วยกิารให้คิวาม
สู่ำาคัิญกัิบ Open data platform ของเม่องเป็นหลักิ

เมืืองอัจฉริิยะติามืแบบของสำานักงานส่งเสริิมืเศริษฐกิจดิจิทัล 
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กิารริเริ�มเม่องอัจฉริยะนั�นม่หลากิหลายประเด็้น
ท่�ต้่องไต่ร�ต่รอง กิารจะระบุว�าคิวรเริ�มต่รง
ไหนอาจเป็นเร่�องยากิ ด้้านสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริม
เศรษฐกิิจดิ้จิทัลได้้ม่กิารแบ�งระบบท่�ม่ศักิยภาพั
ท่�จะริเริ�มเป็นโคิรงกิารไว้ 7 โด้เมน โด้ยแต่�ละ
ระบบจะม่เป้าหมายและวัต่ถุึประสู่งค์ิเฉพัาะ
เจาะจง และม่ร่ปแบบตั่วอย�างสู่ำาหรับเม่องอ่�นๆ
ในกิารพิัจารณา เพ่ั�อกิำาหนด้วิสัู่ยทัศน์และ
ยุทธศาสู่ต่ร์ของตั่วเอง

กิารตั่ด้สิู่นใจเล่อกิให้คิวามสู่ำาคัิญกัิบโด้เมนใด้
กิ�อนและกิารใช้เทคิโนโลย่อย�างไรในแต่�ละเม่อง
หร่อขอบเขต่ของโคิรงกิารนั�น ขึ�นอย่�กัิบผู้่้สู่มัคิร
ท่�เข้าร�วมโคิรงกิารสู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจ
ดิ้จิทัลได้้ให้คิำาแนะนำาในกิารวางวิสัู่ยทัศน์หร่อ
แนวทางกิารทำางานไว้ดั้งน่�

สิ�งแวดล้อมือัจฉริิยะ

ในสู่�วนของโด้เมนสิู่�งแวด้ล้อมอัจฉริยะนั�นม่วัต่ถุึประสู่งค์ิท่�จะรักิษา
สู่มดุ้ลของธรรมชาติ่และกิารใช้ทรัพัยากิรจากิธรรมชาติ่ได้้อย�าง
สู่มดุ้ลและยั�งย่น ผู้�านกิารจัด้กิารอย�างม่ประสิู่ทธิภาพัและกิาร
บริหารสิู่�งแวด้ล้อม โด้ยโด้เมนสิู่�งแวด้ล้อมอัจฉริยะนั�นม่คิวาม
เก่ิ�ยวข้องกัิบโด้เมนอ่�นๆ ทั�งหมด้ เป็นเหตุ่ผู้ลท่�ว�าโด้เมนน่�เป็นข้อ
บังคัิบของเม่องต่�างๆ ท่�เข้าร�วมโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะประเทศไทย

วัติถุปริะสงค์และแนวทางการิแก้ไข : กิารจัด้กิารขยะชุมชน  
กิารใช้ประโยชน์ท่�ดิ้นอย�างเหมาะสู่ม กิารให้บริกิารกิารประปาอย�าง
ม่มาต่รฐาน ระบบกิารจัด้กิารขยะอัจฉริยะ ระบบกิารบำาบัด้นำ�าเบ่�องต้่น 
และนวัต่กิรรมอ่�นๆ ท่�เก่ิ�ยวกัิบสิู่�งแวด้ล้อมอัจฉริยะ

ห่น่วยงานในความืรัิบผิดชอบห่ลัก : กิระทรวงทรัพัยากิารและ
สิู่�งแวด้ล้อม

โดเมืนเมืืองอัจฉริิยะ 7 โดเมืน

“เมืองอัจฉริิยะปริะเทัศไทัยได้ิพิื่จ�ริณ�ถึึงคว�มร่ิวมมือข้อง

พื่ลเมืองเป็นัองค์ปริะกอบหลักต่อก�ริส่ำงเสำริิมเมืองอัจฉริิยะ

เริ�เชื้�อว่�โคริงก�ริเมืองอัจฉริิยะคือง�นัท่ั�ต้องก�ริคว�มร่ิวมมือ 

เมื�อภ�ครัิฐและเอกช้นัได้ิทัำ�ง�นัร่ิวมกันั เริ�อ�จจะได้ิปริะโยช้น์ั

จ�กคว�มน่ั�เชื้�อถืึอข้องภ�ครัิฐ และโคริงสำร้ิ�งท่ั�เป็นัแริงจ้งใจ

คอยขั้บเคลื�อนัให้ภ�คเอกช้นัร่ิวมสำร้ิ�งเมืองอัจฉริิยะให้เติบโต

อย่�งทัว่ค้ณ” 

- ด้ร.นนท์ อัคิรประเสู่ริฐกุิล ผู้่้เช่�ยวชาญอาวุโสู่ ฝ่่ายสู่�งเสู่ริมเม่องอัจฉริยะ 
สู่ำานักิงานสู่�งเสู่ริมเศรษฐกิิจดิ้จิทัล
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พื่ลังงานอัจฉริิยะ

พัลังงานอัจฉริยะหมายถึึง กิารให้คิวามสู่ำาคัิญกัิบกิารใช้พัลังงานกิาร
สู่ร้างพัลังงาน กิารสู่�งพัลังงานสู่่�คิรัวเร่อน กิารลด้ก๊ิาซึ่เร่อนกิระจกิ
และระบบสู่มาร์ทกิริด้ ซึึ่�งช�วยลด้กิารพึั�งพัากิารกิระจายพัลังงาน
ในร่ปแบบเดิ้ม

วัติถุปริะสงค์และแนวทางการิพัื่ฒนา : พัลังงานหมุนเว่ยน 
District Heating and Cooling System ระบบมาต่รวัด้อัจฉริยะ  
ระบบสู่มาร์ทกิริด้ขนาด้เล็กิ และระบบบ้านหร่ออาคิารอัจฉริยะ

ห่น่วยงานในความืรัิบผิดชอบห่ลัก : กิระทรวงพัลังงาน

ในสู่�วนของโด้เมนน่�ให้คิวามสู่นใจเร่�องกิารเข้าถึึงระบบเคิร่อข�าย
กิารคิมนาคิมและระบบกิารขนสู่�งสู่าธารณะ กิารใช้สู่าธารณ่ปโภคิ
และสิู่�งอำานวยคิวามสู่ะด้วกิด้้านคิมนาคิมได้้อย�างสู่ะด้วกิ อันรวมถึึง 
ขนสู่�งมวลชน กิารจัด้กิารขนสู่�งมวลชนอย�างม่ประสิู่ทธิภาพั คิวามปลอด้ภัย
ด้้านคิมนาคิม และกิารขนสู่�งท่�เป็นมิต่รกัิบสิู่�งแวด้ล้อม

วัติถุปริะสงค์และแนวทางการิพัื่ฒนา : ยานยนต์่ไฟฟ้าและสู่ถึาน่
ชาร์จไฟฟ้า ระบบจอด้รถึอัจฉริยะ กิารจัด้กิารจราจร แอปพัลิเคิชัน
ขนสู่�งสู่าธารณะ

ห่น่วยงานในความืรัิบผิดชอบห่ลัก : กิระทรวงคิมนาคิม

กิารด้ำารงช่วิต่อัจฉริยะประกิอบด้้วย 3 หลักิกิาร :
1. สุขภาวะอัจฉริิยะ – กิารม่สุู่ขภาพัท่�ด่้และกิารเสู่ริมสู่ร้างสุู่ข
อนามัย ผู้�านกิารบริกิารด้้านสุู่ขภาพัแบบคิรบวงจร 

2. ความืปลอดภัยสาธาริณะและสังคมืท่�ปลอดภัย - คิวาม
ปลอด้ภัยจากิอาชญากิรรม อุบัติ่เหตุ่ และภัยพิับัติ่ โด้ยกิารใช้ระบบ
กิล้องวงจรปิด้ แผู้นป้องกัินภัยพิับัติ่ และกิารออกิแบบท่�เหมาะสู่ม
ของกิารพััฒนาเม่องทางกิายภาพัเพ่ั�อกิารป้องกัินภัยพิับัติ่

3. สิ�งแวดล้อมืปล้กสร้ิางอัจฉริิยะ – สิู่�งอำานวยคิวามสู่ะด้วกิ
เพ่ั�อกิารด้ำารงช่วิต่อัจฉริยะ นั�นค่ิอ กิารพััฒนากิารท�องเท่�ยวและ 
กิารโรงแรม กิารออกิแบบเม่องต่ามหลักิอารยสู่ถึาปัต่ย์แและเข้าถึึง
ได้้ระบบกิารจัด้กิารอาคิารอัจฉริยะ

ห่น่วยงานในความืรัิบผิดชอบห่ลัก : กิระทรวงมหาด้ไทย

การิเดินทางและขนส่งอัจฉริิยะ การิดำาริงช่วิติอัจฉริิยะ
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โด้เมนน่�ให้คิวามสู่ำาคัิญกัิบพัลเม่องท่�ม่คิวามร้่และคิวามเข้าใจ และ
ประชาชนดิ้จิทัล รวมถึึงวัฒนธรรมและสัู่งคิมท่�เท�าเท่ยม ผู้�านกิาร
ลด้ช�องว�างคิวามไม�เท�าเท่ยมทางสัู่งคิมและสู่ร้างสู่ภาพัแวด้ล้อมท่�
สู่นับสู่นุนกิารอย่�ร�วมกัินในสัู่งคิม

วัติถุปริะสงค์และแนวทางการิพัื่ฒนา : กิารกิระจายคิวามร้่เพ่ั�อ
กิารเร่ยนร้่ต่ลอด้ช่วิต่ กิารเข้าถึึงเทคิโนโลย่ดิ้จิทัลและระบบต่�างๆ 
ห้องสู่มุด้ดิ้จิทัลและสู่ารานุกิรมดิ้จิทัล กิารให้พ่ั�นท่�สู่ร้างสู่รรค์ิ Maker 
space ห้องทด้ลองท่�ม่ช่วิต่ของเม่อง (Living Lab) ศ่นย์กิลาง 
กิารเร่ยนร้่และพ่ั�นท่�ทำางานร�วมกัิน (Co-working space)

ห่น่วยงานในความืรัิบผิดชอบห่ลัก : กิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจ
และสัู่งคิม

กิารบริหารภาคิรัฐอัจฉริยะให้คิวามสู่ำาคัิญกัิบประสิู่ทธิภาพัและกิาร
เข้าถึึงด้้านกิารบริกิารของรัฐบาล คิวามร�วมม่อของผู้่้เก่ิ�ยวข้องและ
คิวามโปร�งใสู่ รวมถึึงนโยบายและแผู้นของรัฐบาลท่�ต่รวจสู่อบได้้

วัติถุปริะสงค์และแนวทางการิพัื่ฒนา : รัฐบาลดิ้จิทัล ข้อม่ลเปิด้
ภาคิรัฐ แผู้นกิารสู่�งเสู่ริมคิวามร�วมม่อของภาคิรัฐ กิารบริกิารของ
ภาคิรัฐท่�ม่ประสิู่ทธิผู้ลและคุิณภาพัสู่่ง และแผู้นกิารด้ำาเนินกิารท่�
ชัด้เจน

กริะทริวงห่ลัก : สู่ำานักินายกิรัฐมนต่ร่

โด้เมนน่�ม่จุด้มุ�งหมายเพ่ั�อสู่�งเสู่ริมกิารเติ่บโต่และกิารขยายธุรกิิจ
ใหม�ผู้�านระบบดิ้จิทัลซึึ่�งสู่นับสู่นุนคิวามคิล�องตั่วของธุรกิิจ กิาร
เช่�อมโยงของธุรกิิจ กิารพััฒนาระบบนิเวศของธุรกิิจ และนวัต่กิรรม
ทางธุรกิิจ

วัติถุปริะสงค์และแนวทางการิพัื่ฒนา : กิารพััฒนาโคิรงสู่ร้าง
พ่ั�นฐานดิ้จิทัล กิารพััฒนาเศรษฐกิิจท้องถิึ�น กิารสู่ร้างคุิณคิ�าจากิ
กิารเก็ิบข้อม่ลและกิารวิเคิราะห์ข้อม่ลและฐานข้อม่ล Big Data 
ท่�เป็นผู้ลมาจากิกิารทำาธุรกิิจในพ่ั�นท่� รวมทั�งกิารสู่�งเสู่ริม Startup 
ผู้�านศ่นย์กิลางกิารบ�มเพัาะและนวัต่กิรรม และพ่ั�นท่�ทด้สู่อบ 
(Sandbox)
กริะทริวงห่ลัก : กิระทรวงกิารคิลัง

พื่ลเมืืองอัจฉริิยะ การิบริิห่าริภาครัิฐอัจฉริิยะ เศริษฐกิจอัจฉริิยะ
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การิลงทะเบ่ยนโคริงการิเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย: กริะบวนการิและห่ลักการิปริะเมิืนเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย

เพ่ั�อกิารเริ�มต้่นและกิารสู่นับสู่นุนกิารบริกิาร เม่อง
และโคิรงกิารต่�างต้่องสู่มัคิรและลงทะเบ่ยนเข้า
โคิรงกิารเม่องอัจฉริยะประเทศไทย กิระบวนกิาร
สู่มัคิรและกิารประเมินจะพิัจารณาโด้ยคิณะ
กิรรมกิารขับเคิล่�อนโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะ
ประเทศไทย ในกิารสู่มัคิรจะม่กิารพิัจารณาต่าม
หลักิกิารทั�วไป 5 ประกิาร และต้่องผู้��านกิาร 
พิัจารณาต่ามข้อกิำาหนด้บางอย�าง

ข้อกำาห่นด 
   
1. ต้่องเป็นองค์ิกิรสู่าธารณะ  
 
2.  หร่อคิวามร�วมม่อระหว�างองค์ิกิรภาคิรัฐและ

ภาคิเอกิชนท่�จด้ทะเบ่ยนในประเทศไทย และ

3.  หร่อองค์ิกิรเอกิชนท่�จด้ทะเบ่ยนในประเทศไทย
โด้ยม่เอกิสู่ารท่�ได้้รับกิารรับรองสิู่ทธิในพ่ั�นท่�
และโคิรงกิารได้้รับอนุมัติ่แล้วจากิกิระบวนกิาร
ประชาพิัจารณ์

กิารกิำาหนด้ขอบเขต่ทางกิายภาพั และประเภทของเม่องอัจฉริยะ (เม่องเดิ้มหร่อเม่องใหม�) รวม
ถึึงเป้าหมายเม่องอัจฉริยะต่ามโด้เมน (เศรษฐกิิจอัจฉริยะ กิารเดิ้นทางและขนสู่�งอัจฉริยะ 
พัลังงานอัจฉริยะ สิู่�งแวด้ล้อมอัจฉริยะ กิารด้ำารงช่วิต่อัจฉริยะ กิารบริหารภาคิรัฐอัจฉริยะ 
และพัลเม่องอัจฉริยะ) ผู้่้เข้าร�วมโคิรงกิารจำาเป็นต้่องม่องค์ิประกิอบอย�างน้อย 2 โด้เมน
และหนึ�งในนั�นต้่องเป็นโด้เมนสิู่�งแวด้ล้อมอัจฉริยะ

กิารกิำาหนด้กิารพััฒนาโคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐานและแผู้นกิารลงทุนทั�งโคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐานทั�วไปและ
ดิ้จิทัล เช�น กิารคิมนาคิม พัลังงาน และกิารบริกิารภาคิรัฐ

กิารออกิแบบกิารจัด้เก็ิบข้อม่ลและกิลยุทธ์กิารจัด้กิาร (เช�น ร่ปแบบข้อม่ล) เช�นเด่้ยวกัิบ
กิลยุทธ์คิวามปลอด้ภัยในโลกิไซึ่เบอร์เพ่ั�อเม่องและผู้่้อย่�อาศัย

กิารสู่ร้างระบบเม่อง กิิจกิรรม และโคิรงกิาร กิลยุทธ์และแนวทางต่ามประเภทของเม่อง
อัจฉริยะต่ามวัต่ถุึประสู่งค์ิ ซึึ่�งแวด้ล้อมไปด้้วยกิารบริกิารท่�จำาเป็นและด้้านอ่�นๆ ต่ามคิวาม
เหมาะสู่ม

กิารสู่ร้างร่ปแบบกิารจัด้กิารและกิระบวนกิารบ�มเพัาะคิวามม่สู่�วนร�วมเพ่ั�อกิารปฏิิบัติ่กิาร
แบบยั�งย่น

ริะบุวิสัยทัศน์ของ
พืื่�นท่�

1

การิพัื่ฒนาโคริงสร้ิาง
พืื่�นฐาน

2

Open Data 
Platform / ความื
ปลอดภัยของข้อม้ืล

3

แนวทาง

4

ร้ิปแบบความืยั�งยืน

5

ขั�นติอนการิสมัืคริ :    

1.  ลงทะเบ่ยนผู้�านเว็บไซึ่ต์่สู่ำานักิงานโคิรงกิารเม่อง
อัจฉริยะประเทศไทย (https://smartcitythailand.
or.th/)

2.  สู่ำานักิงานโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะประเทศไทยจะ
พิัจารณาใบสู่มัคิรและต่รวจสู่อบคุิณสู่มบัติ่

3.  คิณะอนุกิรรมกิารของโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะจะเป็นผู้่้
พิัจารณาคิวามเป็นไปได้้ของโคิรงกิารและมอบหมาย
หน้าท่�ให้กัิบคิณะกิรรมกิารแต่�ละระบบ

4.  คิณะกิรรมกิารแต่�ละโด้เมนทั�ง 7 โด้เมนนั�นจะเป็น 
ผู้่้พิัจารณาข้อเสู่นอ

5.  คิณะกิรรมกิารย�อยของโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะสู่�งผู้ล
กิารพิัจารณาไปให้คิณะกิรรมกิารขับเคิล่�อนโคิรงกิาร
เม่องอัจฉริยะ

6.  คิณะกิรรมกิารขับเคิล่�อนโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะ
โด้ยแจ้งผู้่้สู่มัคิรถึึงผู้ลกิารพิัจารณา; ผู้่้สู่มัคิรได้้รับ
อนุญาต่ให้ใช้ต่ราสัู่ญลักิษณ์โคิรงกิารเม่องอัจฉริยะ
ประเทศไทย

7.  เจ้าของโคิรงกิารได้้สู่�งรายงานคิวามก้ิาวหน้าทุกิ 6 เด่้อน
เพ่ั�อให้สู่ำานักิงานโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะประเทศไทย
ประเมิน

8.  เจ้าของโคิรงกิารได้้รับสิู่ทธิประโยชน์ ซึึ่�งม่ดั้งน่�: ประโยชน์
ด้้านกิฎหมายและกิฎระเบ่ยบ กิารติ่ด้ต่ามกิารด้ำาเนินกิาร
แบบรวด้เร็วและกิารสู่นับสู่นุนด้้านกิารเงิน
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การิส่งเสริิมืเมืืองอัจฉริิยะ
1.  โคิรงกิารจำาเป็นต้่องม่กิารพััฒนา ติ่ด้ตั่�ง และสู่ร้าง

กิารบริกิารของระบบเม่องอัจฉริยะอย�างน้อยหนึ�งด้้าน
อย�างเหมาะสู่ม

2.  โคิรงกิารจำาเป็นต้่องเป็นสู่�วนหนึ�งของโคิรงกิาร
กิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะซึึ่�งได้้รับกิารอนุมัติ่จากิ 
คิณะกิรรมกิารหน�วยงานท่�รับผิู้ด้ชอบต่�อกิารพััฒนา
เม่องอัจฉริยะเท�านั�น

 
สิทธิและสิทธิพิื่เศษ
1.  ในกิรณ่ท่�โคิรงกิารนั�นเป็นสู่�วนหนึ�งของกิารพััฒนาพ่ั�นท่�

เม่องอัจฉริยะสู่ามารถึพััฒนาเม่องอััจฉริยะได้้คิรบทั�ง 7 
ด้้าน สิทธิปริะโยชน์ A2

2.  ในกิรณ่ท่�โคิรงกิารนั�นเป็นสู่�วนหนึ�งของกิารพััฒนา
พ่ั�นท่�เม่องอัจฉริยะสู่ามารถึพััฒนาเม่องอััจฉริยะได้้บาง
ประกิารจากิทั�ง 7 ด้้าน สิทธิปริะโยชน์ A3

3..  ถ้ึาโคิรงกิารน่�อย่�ในพ่ั�นท่�ของระเบ่ยงเศรษฐกิิจต่ะวัน
ออกิจะได้้รับกิารลด้หย�อนภาษ่เงินได้้นิติ่บุคิคิล 50 
เปอร์เซ็ึ่นต์่เป็นเวลา 5 ปี นับจากิวันท่�กิารยกิเว้น
ภาษ่นิติ่บุคิคิลหมด้เวลา

สิทธิปริะโยชน์ A2 : กิิจกิรรมด้้านโคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐาน
เพ่ั�อกิารพััฒนาประเทศ กิิจกิรรมท่�ใช้เทคิโนโลย่ขั�นสู่่ง
เพ่ั�อกิารเพิั�มม่ลคิ�า โด้ยไม�ม่กิารลงทุนหร่อม่น้อยมากิใน
ประเทศไทย

สิทธิปริะโยชน์ : กิารยกิเว้นภาษ่นิติ่บุคิคิลเป็นเวลา 8 ปี  
กิารยกิเว้นภาษ่นำาเข้าเคิร่�องจักิร กิารยกิเว้นภาษ่นำาเข้า
วัต่ถุึดิ้บท่�ใช้ในกิารผู้ลิต่เพ่ั�อกิารสู่�งออกิ และแรงจ่งใจด้้าน
อ่�นๆ นอกิเหน่อจากิด้้านภาษ่

สิทธิปริะโยชน์ A3 : กิิจกิรรมด้้านเทคิโนโลย่ซึึ่�งม่คิวาม
สู่ำาคัิญต่�อกิารพััฒนาของประเทศท่�ยังม่กิารลงทุนต่ำ�า

สิทธิปริะโยชน์ : กิารยกิเว้นภาษ่รายได้้นิติ่บุคิคิลเวลา 
5 ปี ยกิเว้นภาษ่กิารนำาเข้าเคิร่�องจักิร กิารยกิเว้นภาษ่นำา
เข้าวัต่ถุึดิ้บท่�ใช้ในกิารผู้ลิต่เพ่ั�อกิารสู่�งออกิ และแรงจ่งใจ
ด้้านอ่�นๆ นอกิเหน่อจากิด้้านภาษ่

แริงจ้งใจในการิลงทุนเมืืองอัจฉริิยะโดย
สำานักงานคณะกริริมืการิส่งเสริิมืการิลงทุน

สู่ำานักิงานคิณะกิรรมกิารสู่�งเสู่ริมกิารลงทุน (BOI) ได้้
ให้ข้อเสู่นอแรงจ่งใจด้้านภาษ่และกิลไกิสู่�งเสู่ริมกิารลงทุน
ต่�อหุ้นสู่�วนท่�สู่นใจกิารลงทุนในโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะ
ประเทศไทยท่�ได้้รับกิารอนุมัติ่แล้ว

 •  กิารสู่�งเสู่ริมกิารลงทุนท่�ช�วยสู่นับสู่นุนกิารแข�งขัน
ระดั้บประเทศโด้ยกิารสู่�งเสู่ริมกิารกิารวิจัยและ
กิารพััฒนา นวัต่กิรรม ให้กิารสู่ร้างม่ลคิ�า ภาคิ
เกิษต่รกิรรม อุต่สู่าหกิรรม และกิารบริกิาร
ธุรกิิจขนาด้เล็กิและขนาด้กิลาง กิารแข�งขันท่�
ยุติ่ธรรม และกิารลด้ช�องว�างทางเศรษฐกิิจและ
สัู่งคิม

 •  สู่�งเสู่ริมกิิจกิรรมซึึ่�งเป็นมิต่รกัิบสิู่�งแวด้ล้อมรักิษา
สิู่�งแวด้ล้อมหร่อใช้พัลังงานทางเล่อกิในกิารขับ
เคิล่�อนกิารเติ่บโต่ท่�ยั�งย่นและสู่มดุ้ล

หากิแรงจ่งใจน่�ถ่ึกินำาไปใช้อย�างเต็่มท่� มันจะม่ผู้ล 
อย�างมากิต่�อกิารรักิษาสิู่�งแวด้ล้อมและเป็นประโยชน์ต่�อ
เศรษฐกิิจในเวลาเด่้ยวกัิน ผู้ลักิดั้นให้ประเทศไทยม่คิวาม
ยั�งย่นทางสิู่�งแวด้ล้อมมากิขึ�น

สิทธิปริะโยชน์ของเมืืองอัจฉริิยะ

เม่องและโคิรงกิารท่�ได้้รับกิารอนุมัติ่ผู้�านสู่ำานักิงาน
โคิรงกิารเม่องอัจฉริยะประเทศไทยจะได้้ผู้ล
ประโยชน์มากิมายและเคิร่�องม่อกิารจัด้หาทุนโด้ย
ผู้�านกิระทรวงดิ้จิทัลเพ่ั�อเศรษฐกิิจและสัู่งคิม และ 
สู่ำานักิงานคิณะกิรรมกิารสู่�งเสู่ริมกิารลงทุน (BOI)

ปริะโยชน์ด้านกฎห่มืายและกฎริะเบ่ยบ
 •  กิารเข้าถึึงสู่ภาพัแวด้ล้อมกิารทด้สู่อบทด้ลอง

ท่�ได้้รับผู้�านหน�วยงานและหุ้นสู่�วนท่�เก่ิ�ยวข้อง
กิารใช้บัต่รว่ซึ่�าอัจฉริยะสู่ำาหรับนักิลงทุนและ
ผู้่้เช่�ยวชาญต่�างประเทศ

ผลปริะโยชน์ด้านโคริงสร้ิางพืื่�นฐาน
 •  ผู้ลประโยชน์ด้้านกิารติ่ด้ต่ามกิารพััฒนา

โคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐานต่�อเทคิโนโลย่ดิ้จิทัล กิาร
ขนสู่�ง พัลังงาน

กลไกการิส่งเสริิมืการิเงิน
 •  ทุนกิารเปล่�ยนแปลงด้้านดิ้จิทัล 
 •  ทุนด้้านกิำาลังคินดิ้จิทัล
 •  ทุนธุรกิิจ Startup ดิ้จิทัล
 • ทุนกิารวิจัยด้้านเม่องอัจฉริยะดิ้จิทัล
 •  ทุนโคิรงสู่ร้างพ่ั�นฐานเม่องอัจฉริยะ
 •  ข้อยกิเว้นทางภาษ่
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แผนงานเมืืองอัจฉริิยะ
ปริะเทศไทย
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กิรุงเทพัมหานคิร

ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิัเศษภาคิต่ะวันออกิ

7 เม่องนำาร�อง

ฉะเชิงเทรา

ชลบุร่

ระยอง

กิรุงเทพัฯ

ภ่เก็ิต่

เช่ยงใหม�

ขอนแกิ�น

ในช�วงปลายปี 2561 เม่องอัจฉริยะต้่นแบบกิลุ�มแรกิได้้ถ่ึกินำามา
เข้าร�วมโคิรงกิาร ได้้แกิ� ภ่เก็ิต่ เช่ยงใหม� ขอนแกิ�น ฉะเชิงเทรา
ชลบุร่ ระยอง และกิรุงเทพัมหานคิร ซึึ่�งแสู่ด้งบนแผู้นท่�ทาง
ด้้านขวา กิิจกิรรมต่�างๆ ท่�เกิิด้ขึ�นในเม่องเหล�าน่�จะม่กิารอธิบาย
ในรายละเอ่ยด้ในหนังสู่่อค่ิ�ม่อน่�โด้ยท่�ม่กิารให้คิวามสู่ำาคัิญกัิบ
กิรุงเทพัมหานคิรเป็นพิัเศษ

อย�างไรก็ิต่ามทั�ง 7 เม่องน่�เป็นเพ่ัยงกิารเริ�มต้่นของแนวทางกิาร
สู่ร้างเม่องอัจฉริยะในประเทศไทย แผู้นแม�บทเม่องอัจฉริยะ
แห�งชาติ่ได้้วางเป้าหมายว�าจะม่กิารลงทะเบ่ยนเข้าร�วมมากิขึ�น
ทั�งยังม่เป้าหมายให้บริกิารและคิวามสู่ำาเร็จในระดั้บประเทศ
และระดั้บนานาชาติ่

ในปี 2562-2563 ม่กิารตั่�งเป้าหมายท่�จะม่กิารลงทะเบ่ยน
เพิั�มขึ�นอ่กิ 24 จังหวัด้ และ 30 พ่ั�นท่� และในปี 2563-2565 
คิาด้หวังว�าจะขยายขอบเขต่แผู้นกิารพััฒนาเม่องอัจฉริยะ
ประเทศไทยผู้�านกิารสู่มัคิรเพ่ั�อให้ม่บริกิารเม่องอัจฉริยะ
และกิารปฏิิร่ปข้อม่ลของเม่องไปทั�วทั�ง 76 จังหวัด้ และ
กิรุงเทพัมหานคิร และม่อย�างน้อย 3 เม่องท่�ได้้รับกิารยอมรับ
ว�าเป็นเม่องอัจริยะในระดั้บโลกิ 

ในเด่้อนตุ่ลาคิม 2562 ม่จำานวนของเม่อง เทศบาล พ่ั�นท่�  
และเขต่อุต่สู่าหกิรรม ทั�งหมด้ 40 พ่ั�นท่�ท่�ม่คิวามพัร้อมเป็นเม่อง
อัจฉริยะและได้้รับกิารยอมรับเข้าร�วมโคิรงกิารเม่องอัจฉริยะ
ประเทศไทยพัร้อมกัิบข้อเสู่นอท่�ประกิอบไปด้้วยหุ้นสู่�วนภาคิ
รัฐและเอกิชน ประชาชนทั�วไป และสู่ถึาบันกิารศึกิษาในท้อง
ถิึ�นนั�น

โคริงก�รินัำ�ร่ิองเมืองอัจฉริิยะและเป้�หม�ย

2561
1. ภ่เก็ิต่
2. เช่ยงใหม�
3. ขอนแกิ�น
4. ฉะเชิงเทรา
5. ชลบุร่
6. ระยอง
7. กิรุงเทพัมหานคิร

2562
1. เช่ยงราย
2. น�าน
3. พิัษณุโลกิ
4. หนองคิาย
5. อุด้รธาน่
6. นคิรปฐม
7. มุกิด้าหาร
8. อุบลราชธาน่
9. ระนอง
10. พัังงา
11. กิระบ่�
12. นคิรศร่ธรรมราช
13. สู่ต่่ล
14. สู่งขลา
15. ปัต่ต่าน่
16. ยะลา
17. นราธิวาสู่

2563
60 เม่องใน 30 จังหวัด้

2565
100 เม่อง จากิ 76 จังหวัด้ 
+ กิรุงเทพัมหานคิร

ภายใต้่แผู้นพััฒนาเศรษฐกิิจและสัู่งคิมแห�งชาติ่
ฉบับท่� 12 ระเบ่ยงเศรษฐกิิจภาคิต่ะวันออกิได้้
รับกิารสู่�งเสู่ริมให้เป็นต้่นแบบแห�งอนาคิต่ของ
เม่องอัจฉริยะในประเทศไทย โด้ยเฉพัาะกิาร
พััฒนาเม่องใหม� (Greenfield) พัร้อมแผู้นเสู้่น
ทางรถึไฟคิวามเร็วสู่่ง

ริะเบ่ยงเศริษฐกิจพิื่เศษภาคติะวันออก - (EEC)

สู่ำานักิงานระเบ่ยงเศรษฐกิิจต่ะวันออกิทำาให้เกิิด้
แรงจ่งใจพิัเศษด้้านกิารลงทุนด้้วยกิารสู่�งเสู่ริม
เขต่อุต่สู่าหกิรรม และกิารพััฒนาพ่ั�นท่�รอบ
ขนสู่�งมวลชนในอนาคิต่ สู่ำาหรับข้อม่ลทั�วไปของ
โคิรงกิารระเบ่ยงเศรษฐกิิจต่ะวันออกิท่�กิำาลัง
ด้ำาเนินกิารนั�น ให้ด่้รายละเอ่ยด้ในหนังสู่่อค่ิ�ม่อ
หน้า 152
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ในัช�วงทศวริริศท่�ผิ��นัมื�ไมื�ว��จะเป็นัคว�มืเปล่�ยนัแปลงท�งก�ริเมืือง ก�ริเปิด้รัิบและ

ก�ริใช้เทคโนัโลย่ใหมื� พลเมืืองท่�ตืั้�นัร้่ิตั้�อสำถึ�นัก�ริณ์ของโลกท่�เพิ�มืข่�นั และปริะเด็้นัอ่ก

มื�กมื�ย นัั�นัม่ืผิลทำ�ให้เมืืองกล�ยเป็นัศ่นัย์กล�งของแผินัง�นัริะดั้บช�ติั้หล�ยแผินัง�นั

เมืืองในัปริะเทศไทยค�อยๆ ได้้รัิบก�ริว�งแผินัเพื�อช�วยตั้อบสำนัองคว�มืต้ั้องก�ริของ

ปริะเทศและสัำงคมื เป้�หมื�ยอันัเป็นัสำ�กลคือศักยภู�พ ปริะสิำทธิุภู�พ ของเมืืองท่�เพิ�มืข่�นั 

อย��งไริก็ตั้�มืนัั�นัแผินัง�นัของแตั้�ละเมืืองย�อมืม่ืคว�มืแตั้กตั้��งกันั และต้ั้องใช้เวล�ในัก�ริ

ปริะเมิืนัร่ิปแบบของเมืืองอัจฉริิยะท่�เหมื�ะสำมืตั้�มืคว�มืต้ั้องก�ริของแตั้�ละเมืือง



บทท่� 3 
กรุุงเทพมหานครุ  
เมืองอัจฉรุิยะในเชิงลึก 

ในบทท่�ผ่่านมาได้้กล่่าวถึึงทฤษฎี่เบ้�องหล่ังเม้องอัจฉริิยะแล่ะแสด้งให้เห็นว่าทั�งสหริาชอาณาจักริแล่ะ
ปริะเทศไทยเข้้าส่่ภาคส่วนน่�อย่างไริ บทน่�จะแสด้งให้เห็นถึึงสิ�งท่�เกิด้ข้ึ�นจริิง โด้ยใช้กริุงเทพมหานคริ
เป็นกริณ่ศึกษาเพ้�อทำาความเข้้าใจกับความท้าทายท่�สำาคัญ ซึ่ึ�งเม้องหล่วงข้องปริะเทศกำาล่ังเผ่ชิญอย่่
แล่ะวิธี่การิแก้ปัญหาแบบเม้องอัจฉริิยะจะนำามาซึ่ึ�งความยั�งย้นมั�งคั�งแล่ะน่าอย่่สำาหริับคนจำานวนมาก
ท่�เริ่ยกเม้องน่�ว่าเป็นบ้านได้้อย่างไริ



กรุุงเทพมหานครุ ปรุะเทศไทย

กรุิงเทพมหานคริเป็นเม้องหล่วงข้องปริะเทศไทยแล่ะเป็นเม้องท่�ใหญ่ท่�สุด้
ในปริะเทศโด้ยม่ปริะชากริมากกว่า 10 ล่้านคน แม้ว่าเม้องน่�จะม่เคร้ิอ
ข้่ายโคริงสริ้างพ้�นฐานท่�ข้ยายตััวแล่ะทันสมัย แตั่กรุิงเทพมหานคริก็ไม่ได้้
อย่่ใกล่้ริะดั้บความก้าวหน้าเด่้ยวกับโตัเก่ยว สิงคโปริ์หร้ิอโซึ่ล่ในด้้าน ICT 
แล่ะบริิการิสาธีาริณะ กรุิงเทพมหานคริเป็นศ่นย์กล่างข้องภ่มิภาคเอเช่ย
ตัะวันออกเฉ่ยงใตั้ เป็นท่�ด้ึงด่้ด้นักท่องเท่�ยวแล่ะชาวตั่างชาติัแล่ะเป็นท่�
ตัั�งข้องภาคเทคโนโล่ย่ท่�กำาลั่งเติับโตั ใจกล่างเม้องท่�ม่ช่วิตัช่วาน่าสนใจ ม่
การิเช้�อมตั่ออย่างด่้กับเคร้ิอข้่ายทั�วโล่กแล่ะเตั็มไปด้้วยโอกาสอันยิ�งใหญ่
สำาหรัิบการิเป็นเม้องอัจฉริิยะ

เมืองท่�เป็นเอกนครุท่�สุุดในโลก 
กรุิงเทพมหานคริได้้รัิบการิกล่่าวถึึงในด้้านความแตักต่ัางสองขั้�วท่�ชัด้เจนข้อง
เม้องท่�โตัเด่้�ยวท่�สุด้ในโล่ก เน้�องจากเป็นเม้องท่�ข้าด้สัด้ส่วนล่ำาดั้บชั�นเม้อง
ข้องไทยท่�ม่ข้นาด้ใหญ่ท่�สุด้ แล่ะม่ข้นาด้ใหญ่กว่าเม้องท่�ใหญ่เป็นอันดั้บสอง
ข้องปริะเทศค้อนคริริาชส่มา (โคริาช) ปริะมาณสามสิบห้าเท่า 

เป็นเวล่าหล่ายสิบปีท่�ตัำาแหน่งอันเป็นเอกลั่กษณ์ข้องกรุิงเทพมหานคริ
ในฐานะเม้องหล่วงแล่ะกล่ไกข้ับเคล้่�อนทางเศริษฐกิจข้องปริะเทศไทยได้้
ด้ึงด่้ด้ผ่่้คนจากทั�วปริะเทศแล่ะภ่มิภาค แนวโน้มน่�ยังคงด้ำาเนินตั่อมา
จนถึึงปัจจุบันน่� ความสำาคัญข้องเม้องทำาให้กรุิงเทพมหานคริได้้รัิบความ
สนใจจากรัิฐบาล่อย่างมากแล่ะได้้รัิบการิจัด้สริริทรัิพยากริท่�ส่งกว่า 
เม้องอ้�นๆ ข้องไทย อย่างไริก็ตัามเช่นเด่้ยวกับในเม้องใหญ่ท่�เติับโตัอย่าง
ริวด้เร็ิวอ้�นๆ ทั�วโล่กการิวางผั่งเม้องท่�ไม่เพ่ยงพอทำาให้เกิด้ผ่ล่ลั่พธี์การิ
พัฒนาแบบเป็นไปตัามศักยภาพท่�ม่ร่ิปแบบการิข้ยายตััวท่�ไม่ยั�งย้น แล่ะ
ความตั้องการิด้้านการิให้บริิการิมากมาย 

ปัญหาท่�ม่มายาวนานเหล่่าน่�ทำาให้หล่ายคนในแวด้วงการิพัฒนาข้องไทย
มองหาทางแก้ไข้จากแนวคิด้เม้องอัจฉริิยะ

ปรุะชากรุกรุุงเทพมหานครุ
คนกรุิงเทพฯคิด้เป็นริ้อยล่ะ 15 ข้องปริะชากริทั�งปริะเทศ แล่ะคนส่วน
มากในเม้องม่ฐานะทางสงัคมในริะด้บัส่งแล่ะกล่างเปน็สว่นใหญ ่ริะบบการิ
ศึกษาข้องเม้องม่ความแข็้งแกริ่งมากท่�สุด้ในปริะเทศ จากสถิึติัการิข้ยาย
ตััวข้องริะบบดิ้จิทัล่ข้องปริะเทศไทยแสด้งผ่ล่สำาริวจว่าคนกรุิงเทพฯม่ส่วน
ริ่วมมากน้อยเพ่ยงใด้ จากริายงาน Global Digital ปริะจำาปี 2563 แสด้ง
ว่าปริะมาณริ้อยล่ะ 75 ข้องคนไทยเข้้าถึึงอินเทอริ์เน็ตัแล่ะริ้อยล่ะ 95 ใช้
สมาริ์ทโฟนเพ้�อออนไล่น์ คนไทยใช้เวล่ากับอินเทอริ์เน็ตัเฉล่่�ย 9 ชั�วโมง
ตั่อวัน (อันดั้บ 5 ข้องโล่ก) คนไทยใช้อินเทอริ์เน็ตัเพ้�อบริิโภคมากข้ึ�น
โด้ยริ้อยล่ะ 82 ข้องผ่่้ใช้ริะบุว่าซ้ึ่�อข้องออนไล่น์ในเด้้อนมกริาคมปี 2563 

แมว้า่สิ�งน่�อาจด่้นา่ปริะทับใจ แตัก็่ไมไ่ด้ส้ะทอ้นถึงึคุณภาพการิใชง้านเสมอ
ไปกรุิงเทพมหานคริอย่่ในอันดั้บตัำ�าจากผ่ล่สำาริวจ KPMG’s Technology 
Innovation Hub ปริะจำาป ี2563 ซึ่ึ�งริะบุวา่คนกรุิงเทพฯไมไ่ด้ใ้ชป้ริะโยชน์
จากการิเข้้าถึึงริะบบดิ้จิทัล่เพ้�อสริ้างผ่ลิ่ตัภัณฑ์์แล่ะการิบริิการิ

โครุงสุรุ้างพื�นฐานและข้้อมูล ICT ในกรุุงเทพมหานครุ
การิใชช่้วิตัในกรุิงเทพมหานคริสะด้วกสบายจากการิท่�ความตัอ้งการิขั้�นพ้�น
ฐานได้รั้ิบการิตัอบสนองแล่ะเสริิมด้ว้ยโคริงสริา้งพ้�นฐานท่�ทันสมัย โด้ยเฉพาะ
อยา่งยิ�งโคริงสริา้งพ้�นฐานด้า้นดิ้จิทัล่ท่�กำาลั่งพัฒนา ความเร็ิวในการิเช้�อมตัอ่
อินเทอริเ์น็ตัคงท่�โด้ยเฉล่่�ยข้องปริะเทศอย่ท่่� 125 Mbps (อนัดั้บ 10 ข้องโล่ก)  
การิเช้�อมตัอ่ม้อถ้ึอทั�งหมด้เปน็ broadbrand (2G, 4G แล่ะ 5G) อยา่งไริก็ตัามยงั
ม่พ้�นท่�ใหป้รัิบปรุิงอ่กมาก ความเริว็ในการิด้าวนโ์หล่ด้บนม้อถ้ึออย่ท่่� 26 Mbps  
โด้ยเฉล่่�ย (อันดั้บท่� 34 ข้องโล่ก) การิใช้งาน 5G อย่่ริะหว่างด้ำาเนินการิ
แล่ะควริปรัิบปรุิงการิเข้้าถึึงอินเทอริ์เน็ตับนม้อถ้ึอเพิ�มเติัม ในด้้านข้้อม่ล่
ปริะเทศไทยอย่่ในอันดั้บท่� 51 จาก Global Open Data Index (GODI) 
ซึ่ึ�งเปน็การิปริะเมินอิสริะในเร้ิ�องข้อ้ม่ล่แบบเปดิ้ท่�เผ่ยแพริโ่ด้ยรัิฐบาล่จากมุม
มองข้องปริะชาชน ยังม่งานให้ทำาอ่กมากในการินำาเสนอข้้อม่ล่ท่�ม่คุณภาพ
ให้กับปริะชาชนทั�วไป

ปรุะชากรุ : 
10,539,415

พื�นท่� : 
1,568 ตรุ.กม.

ความเรุ็วอินเทอรุ์เน็ต 
โดยเฉล่�ย :
125 Mbps

 ความเปิดข้องข้้อมูล  
(Data Openess) :

51st 

อันดับ Mastercard  
Global Destination : 1st

ดัชน่เมืองอัจฉริุยะ IMD : 
75th
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กทม.เป็นเข้ตับริิหาริจัด้การิพิเศษท่�นำาโด้ยผ้่่ว่าริาชการิท่�มาจากการิเล้่อก
ตัั�งซึึ่�งด้ำาริงตัำาแหน่งวาริะล่ะ 4 ปีแล่ะสมาชิกสภากริุงเทพมหานคริท่�มา
จากการิเล้่อกตัั�ง ผ้่่ว่าริาชการิจังหวัด้แล่ะท่มงานม่หน้าท่�กำาหนด้นโยบาย
กำากับด่้แล่แล่ะควบคุมการิปฏิิบัติังานทั�งหมด้ท่�ด้ำาเนินการิโด้ยเจ้า

กรุงุเทพมหานครุ (กทม.)

ความทะเยอทะยานท่�จะเป็นเมืองอัจฉริุยะ
หน่ วยงานท้ อ ง ถิึ� น ท่� รัิ บ ผิ่ด้ชอบในการิบ ริิหาริ จัด้การิ เ ม้อง ใน
กรุิงเทพมหานคริค้อศาล่าว่าการิกรุิงเทพมหานคริ (กทม.) แม้ว่าจะม่ผ่่้
ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยจำานวนมากท่�เก่�ยวข้้องกับการิให้บริิการิแล่ะการิจัด้การิ
สินทรัิพย์ (ด่้ข้้อม่ล่เพิ�มเติัมได้้ในหัวข้้อน่�ข้องหน้าตั่อไป) ในฐานะหน่วย
งานท่�ม่อำานาจในทอ้งถิึ�นกทม.เหมาะสมท่�สุด้ในการิทำาหนา้ท่�เปน็ผ่่อ้ำานวย
ความสะด้วกสำาหรัิบโคริงการิเม้องอัจฉริิยะด้้านตั่างๆ ข้องเม้องแล่ะเป็น
ผ่่้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยสำาคัญซึ่ึ�งม่ส่วนริ่วมในการิวางแผ่นกล่ยุทธี์ข้องเม้อง

ปจัจุบันกรุิงเทพมหานคริยังไมม่่ยุทธีศาสตัริเ์ม้องอัจฉริิยะท่�ชัด้เจน ถึงึแมว้า่
กทม.จะปริะกาศความมุ่งทะเยอทะยานในการิเปน็เม้องอัจฉริิยะภายในปี 
2575 คาด้วา่จะพัฒนาแผ่นแมบ่ทเม้องอัจฉริิยะอยา่งเปน็ทางการิในอนาคตั
อันใกล่้ ในปัจจุบันกทม.ได้้ด้ำาเนินการิก้าวแริกท่�สำาคัญข้องการิกำาหนด้
เป้าหมายการิพัฒนาเม้องท่�กว้างข้ึ�นเพ้�อให้สอด้คล่้องกับแนวคิด้เม้อง
อัจฉริิยะโด้ยการิบ่ริณาการิแผ่นพฒันา 20 ปปีจัจุบัน (พ.ศ. 2556-2575)  
เข้้ากนักับกริอบการิทำางานข้องเม้องอจัฉริิยะปริะเทศไทย ดั้งท่�เห็นทางด้้านข้วา

กทม.ในฐานะผูู้้บริุหารุเมืองอัจฉริุยะ

หน้าท่�ข้องรัิฐ ม่ปลั่ด้กทม.ซึึ่�งได้้รัิบการิแต่ังตัั�งจากส่วนกล่างเป็นหัวหน้า  
ในข้ณะท่�สภากทม.เป็นหน่วยงานนิติับัญญัติัข้องท้องถิึ�นท่�รัิบผิ่ด้ชอบใน
การิกำาหนด้กฎีหมาย ข้้อบัญญัติัแล่ะริะเบ่ยบ ตัล่อด้จนการิอนุมัติัแล่ะ
จัด้สริริงบปริะมาณปริะจำาปีข้องกทม.

กทม.แบ่งออกเป็น 16 หน่วยงานแล่ะ 50 สำานักงานเข้ตั หน่วย
งานม่หน้าท่�รัิบผิ่ด้ชอบในการิวางแผ่นการิจัด้การิ การิกำากับด่้แล่
การิติัด้ตัามแล่ะการิปริะเมินผ่ล่ ในข้ณะท่�สำานักงานเข้ตัด้ำาเนินงาน
ภาคสนามแล่ะการิให้บริิการิในท้องถิึ�นบางส่วน

แผนพััฒนากรุุงเทพัมหานครุ 20 ปีี (2556 - 2565) ตามหมวดหม่�เมืองอัจฉรุิยะ ปีรุะเทศไทย

 ecremmoc-e
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โอกาสุจากโครุงการุในแต่ละพื�นท่�
แม้ว่าในข้ณะน่�ยังข้าด้กล่ยุทธี์ท่�คริอบคลุ่มในการิขั้บ
เคล้่�อนโคริงการิเม้องอัจฉริิยะ แตั่กทม.ได้้ริ่วมม้อกับ
โคริงการิแล่ะความริิเริิ�มตัา่งๆ โด้ยหวงัวา่จะชว่ยกริะตุัน้
การิล่งทนุในยา่นอัจฉริิยะแล่ะการิพฒันาโด้ยใชพ้้�นท่�เปน็
หลั่กในกรุิงเทพมหานคริ

เมืองอัจฉริุยะปรุะเทศไทย
ข้ณะน่�ม่สองโคริงการิในกรุิงเทพมหานคริท่�ข้ออนุมัติัเข้า้
โคริงการิเม้องอัจฉริิยะปริะเทศไทย

ท่�น่าสนใจท่�สุด้ค้อพ้�นท่�โด้ยริอบศ่นย์กล่างการิข้นส่ง
แห่งชาติัแห่งใหม่ท่�เร่ิยกว่าสถึาน่กล่างบางซ้ึ่�อ (ด่้หน้า 
140 สำาหริับข้้อม่ล่เพิ�มเติัม) ซึ่ึ�งปัจจุบันเป็นโคริงการิ
พัฒนาโคริงสริ้างพ้�นฐานสาธีาริณะท่�สำาคัญท่�สุด้ใน
กรุิงเทพมหานคริ

พหล่โยธิีนสมาริ์ทดิ้สทริิคท่�อย่่ติัด้กันเป็นโคริงการิ
พัฒนาการิข้นส่ง (TOD) ซึ่ึ�งได้้รัิบการิสนับสนุนจาก 
กทม. รัิฐบาล่ไทยจะใช้งบปริะมาณ 4 หม้�นล่้าน
บาทเพ้�อพัฒนาเม้องอัจฉริิยะในย่านพหล่โยธิีนข้อง
กรุิงเทพมหานคริโด้ยม่กำาหนด้แล่้วเสร็ิจภายในริะยะ
เวล่า 3 ปี

อ่กโคริงการิหนึ�งท่�ได้้รัิบความสนใจอย่างมากจาก
กรุิงเทพมหานคริแล่ะการิสนับสนุนจากเม้องอัจฉริิยะ
ปริะเทศไทยค้อย่านอัจฉริิยะพริะริาม 4 (ด่้ข้้อม่ล่เพิ�ม
เติัมในหน้า 143)

เป็นความริ่วมม้อกันข้องพันธีมิตัริท่�ริวมผ่่้ พัฒนา
อสังหาริิมทรัิพย์เอกชนท่�ม่ช้�อเส่ยงท่�สุด้ในปริะเทศไทย
จุฬาล่งกริณม์หาวิทยาลั่ยแล่ะการิริถึไฟฟา้ข้นสง่มวล่ชน
แห่งปริะเทศไทย (ริฟม.) กทม.ม่แผ่นล่งทุน 1.5 
หม้�นล่้านบาทเพ้�อข้ยายทางเดิ้นพริะริาม 4 ริะยะทาง
ปริะมาณ 9 กม.

การิปรัิบปรุิงจะข้ยายจากสถึาน่ริถึไฟปริะวัติัศาสตัริ์
หัวล่ำาโพงไปจนถึึงย่านกล่้วยนำ�าไทคล่องเตัย การิล่งทุน
น่�มุ่งเน้นไปท่�การิปรัิบปรุิงการิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่ง แล่ะ
การิเดิ้นเท้าไปตัามทางเดิ้น การิเช้�อมตั่อบางส่วนข้อง
โคริงการิพัฒนาข้องเอกชนท่�ม่ช้�อเส่ยงท่�สุด้ในใจกล่าง
เม้อง

สุำานักงานนวัตกรุรุมแห่งชาติ เข้ตนวัตกรุรุม
กทม.ริ่วมม้อกับสำานักงานนวัตักริริมแห่งชาติั (NIA) 
กำาหนด้พ้�นท่�นำาริ่อง "ย่านนวัตักริริม” 8 แห่ง 
ทั�วกรุิงเทพมหานคริ แตั่ล่ะเข้ตัม่เป้าหมายท่�จะใช้
ปริะโยชน์จากทริัพย์สินแล่ะเทคโนโล่ย่ท่�ม่อย่่เพ้�อสริ้าง
ม่ล่ค่าใหม่แล่ะโอกาสทางเศริษฐกิจผ่่านการิวิจัย การิ
แล่กเปล่่�ยนความร่ิ้แล่ะการิเริ่งสริ้างนวัตักริริม (สถึาน
ท่�แล่ะริายล่ะเอ่ยด้สามาริถึพบได้้ในหน้าถัึด้ไป)

กทม.ได้้ริ่วมม้อกับโคริงการิ Prosperity Fund 
Global Future Cities Program (GFCP) 
ข้องกริะทริวงการิตั่างปริะเทศแล่ะการิพัฒนา
(แห่งสหริาชอาณาจักริ) (UK Foreign, Com-
monwealth and Development Office) ใน
กิจกริริม 3 อย่าง ได้้แก่ (1) ศ่นย์ข้้อม่ล่ 
แบบบ่ริณาการิ (IDH) (2) ริะบบสนบัสนุนการิ
ตััด้สินใจ (DSS) สำาหรัิบการิจัด้การินำ�าท่วมแล่ะ
(3) แผ่นการิพัฒนาท่�มุ่งเน้นการิข้นส่ง (TOD) 
สำาหรัิบคล่องบางหล่วง

ความริ่วมม้ออย่างตั่อเน้�องน่�ได้้เช้�อมโยงบริิษัท
ตัา่งๆ ในสหริาชอาณาจักริท่�ม่ความเช่�ยวชาญด้า้น
การิบริิหาริจัด้การิเม้องการิพัฒนาเม้องอัจฉริิยะมา
เพ้�อช่วยให้กรุิงเทพมหานคริบริริลุ่เป้าหมายการิ
พัฒนาการิหาพันธีมิตัริเชิงกล่ยุทธี์เพ้�อเพิ�มความ
ริว่มม้อจากบริิษัท แล่ะองคก์ริในสหริาชอาณาจักริ
ซึ่ึ�งใหค้ำาปริกึษาเก่�ยวกับเม้องอัจฉริิยะ การิถึา่ยทอด้
ความร่ิ้แล่ะความช่วยเหล้่อด้้านเทคนิค

ข้้อม่ล่เพิ�มเติัมท่�

เว็บไซต์์ : www.gov.uk/world/organisations/
british-embassy-bangkok 
ติดต่อ : Info.Bangkok@fcdo.gov.uk

Prosperity Fund Future 
Cities และกทม.

กฎบัตรุกรุุงเทพมหานครุ
กทม.ริ่วมม้อกับเคร้ิอข้่ายกฎีบัตัริแห่งชาติันำาโด้ย
สมาคมการิผั่งเม้องไทยแล่ะคณะกริริมการิส่งเสริิม
วิทยาศาสตัริ์เพ้�อการิวิจัยแล่ะนวัตักริริมในการิริ่าง
กฎีบัตัริกรุิงเทพมหานคริ

กฎีบัตัริน่�แบ่งออกเป็นกฎีบัตัริย่อยตัามพ้�นท่� 5 
แห่ง ได้้แก่ กฎีบัตัริอโศก - พริะริามเก้า กฎีบัตัริ
รัิตันโกสินทร์ิ กฎีบัตัริบางหว้า กฎีบัตัริเตัาป่น - บางโพ
แล่ะกฎีบัตัริบางขุ้นเท่ยน (สามาริถึด่้ตัำาแหน่งท่�ตัั�ง
ได้้ในหน้าถัึด้ไป)

เช่นเด่้ยวกับงานข้องพวกเข้าทั�วปริะเทศ โคริงการิท่�
นำาโด้ยกฎีบัตัริแห่งชาติัเหล่่าน่�ม่จุด้มุ่งหมายในการิ
ริวบริวมผ่่้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่�เก่�ยวข้้องทั�วเม้องเพ้�อ
มากำาหนด้เป้าหมายแผ่นปฏิิบัติัการิ แล่ะการิส่ง
เสริิมการิล่งทุนริ่วมกันสำาหรัิบการิจัด้การิเม้อง การิ
เติับโตัข้องพ้�นท่�ส่เข่้ยว การิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่ง ท่�อย่่
อาศัยแล่ะการิปริะยุกตั์ใช้โซึ่ล่่ชั�นข้องเม้องอัจฉริิยะ

ในช่วงปล่ายปี 2563 กฎีบัตัริรัิตันโกสินทริ์จะเข้้า
ริ่วมโคริงการิริิเริิ�มริะดั้บชาติัท่�เร่ิยกว่ากฎีบัตัริเม้อง
อัจฉริิยะ ซึ่ึ�งจะริ่วมกับสถึานท่�อ้�นๆ อ่ก 14 แห่งทั�ว
ปริะเทศเพ้�อทำาการิปรัิบปรุิงทางเท้าแล่ะติัด้ตัั�งเสา
ไฟฟ้าอัจฉริิยะ
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ย่านนวัตักริริมคล่องสาน
 •  อาหาริแล่ะเทคโนโล่ย่

ย่านนวัตักริริมรัิตันโกสินทริ์ 
 •  วัฒนธีริริมสริ้างสริริค ์

แล่ะเม้องส่เข่้ยว

การิแพทย์โยธ่ี 
 •  การิแพทย์แล่ะการิวิจัยรัิฐ

ย่านปทุมวัน - สยาม ศ่นย์กล่าง
นวัตักริริม
 •  Fintech, อาหาริ แล่ะ วิถ่ึช่วิตั

กฎีบัตัริอโศก - พริะริามเก้า

กฎีบัตัริรัิตันโกสินทริ์

กฎีบัตัริบางหว้า

กฎีบัตัริเตัาป่น - บางโพ

กฎีบัตัริบางขุ้นเท่ยน

เม้องอัจฉริิยะศ่นย์คมนาคม
พหล่โยธิีน - สถึาน่บางซ้ึ่�อ

ย่านพริะริาม 4 เม้องอัจฉริิยะ

คล่องบางหล่วง - บางหว้า การิพัฒนาพ้�นท่�
ริอบสถึาน่ข้นส่งสาธีาริณะ (TOD)

โคริงการิเม้องอัจฉริิยะ ปริะเทศไทย

กฎีบัตัริแห่งชาติั - กฎีบัตัริกรุิงเทพมหานคริ

UK Prosperity Fund Global Future Cities Programme

ย่านนวัตักริริม NIA

1

2

ย่านนวัตักริริมล่าด้กริะบัง
 •  วัฒนธีริริม การิข้นส่ง  

แล่ะการิคมนาคม

ย่านนวัตักริริมกล่้วยนำ�าไทย
 •  ส้�อ การิข้นส่ง แล่ะ

อุตัสาหกริริม

ย่านนวัตักริริมปุณณวิถ่ึ
 •  หุ่นยนตั์แล่ะCloud Technology

ย่านนวัตักริริมบางซ้ึ่�อ
 •  ริะบบข้นส่งแล่ะคมนาคม

อัจฉริิยะ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

1

2

3

4

1

โครุงการุเมืองอัจฉรุิยะท่�กทม.ม่ส่�วนรุ�วม
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แมว้า่กรุิงเทพมหานคริจะกำาลั่งเดิ้นไปข้า้งหนา้ แตัก่าริศกึษา
เม้�อเร็ิวๆน่�แสด้งใหเ้ห็นวา่กรุิงเทพมหานคริยังตัามหลั่งผ่่น้ำา
ริะดั้บโล่กเม้�อพ่ด้ถึึงตััวช่�วัด้เม้องอัจฉริิยะโด้ยทั�วไป

ดั้ชน่ City in Motion 2019 (CIMI) จัด้ทำาโด้ย IESE 
Business School ให้คะแนนกรุิงเทพมหานคริใกล่้เค่ยง
กับอันดั้บสุด้ท้ายในด้้านการิกำากับด่้แล่ สิ�งแวด้ล่้อม การิ
เคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่ง แล่ะทรัิพยากริมนุษย์

จากข้้อม่ล่โด้ย Smart City Index (SCI) ล่่าสุด้ท่�
จัด้ทำาโด้ย IMD แล่ะ Singapore University for 
Technology and Design พบว่าชาวเม้องริะบุว่ามล่พิษ
ทางอากาศ ความแออัด้บนท้องถึนน การิคอรัิปชั�น  
ความปล่อด้ภัยแล่ะริะบบข้นส่งสาธีาริณะเป็นปัจจัยสำาคัญ
เริ่งด้่วนท่�สุด้ห้าอันดั้บแริกสำาหรัิบเม้องตัามล่ำาดั้บ การิ
จัด้การิข้ยะแล่ะความตั้องการิไฟฟ้าท่�เพิ�มข้ึ�นก็เป็นความ
ท้าทายหลั่กท่�เม้องตั้องเผ่ชิญด้้วยเช่นกัน

เม้�อตั้องเผ่ชิญกับความท้าทายเหล่่าน่�ผ่่้ท่�ทำางานในกรุิงเทพ 
มหานคริม่งานท่�ยากริออย่่ข้้างหน้า ริายล่ะเอ่ยด้เพิ�มเติัม
เก่�ยวกับความท้าทายเหล่่าน่�จะถ่ึกแบ่งปันในหน้าท่�เหล้่อ
พริ้อมกับบางส่วนข้องโซึ่ล่่ชั�นเม้องอัจฉริิยะท่�เป็นไปได้้

อุปสุรุรุคข้องความเป็นอัจฉรุิยะ
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แมจ้ะม่ข้อ้จำากัด้เหล่า่น่� แตัก่รุิงเทพมหานคริก็ยังคงเปน็
เม้องท่�ม่ศักยภาพมากมายแล่ะม่ความตัริะหนักเพิ�ม
ข้ึ�นว่าเทคโนโล่ย่อัจฉริิยะม่ส่วนสำาคัญในการิสนับสนุน
เม้องในการิเอาชนะความท้าทายตัล่อด้จนช่วยให้ชาว
กรุิงเทพฯม่คุณภาพช่วิตัท่�ด่้ข้ึ�น

การิล่งทุนข้นาด้ใหญ่ในริะบบข้นส่งมวล่ชนม่เป้าหมาย
เพ้�อล่ด้ปัญหาความแออัด้แล่ะมล่พิษทางอากาศ แล่ะ
ภาคธีุริกิจแล่ะวิชาการิท่�แข็้งแกริ่งกำาลั่งผ่ลั่กดั้นการิ
วิจัยแล่ะพัฒนาในสาข้าท่�เก่�ยวข้้อง สนามทด้สอบ
สำาหรัิบแนวคิด้ทางธุีริกิจผ่ลิ่ตัภัณฑ์์แล่ะนวัตักริริมใหม่
(Regulatory sandboxes) กำาลั่งส่งเสริิมนักคิด้รุิ่น
ใหม่ในด้้านพล่ังงานแล่ะการิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่ง แล่ะ
โคริงการิท่�สริา้งข้ึ�นใหมจ่ำานวนมากเปน็ค่แ่ข้ง่ท่�ทดั้เท่ยม
กับอาคาริในตั่างปริะเทศในแง่ข้องการิออกแบบอาคาริ
เข่้ยวแล่ะปริะสิทธิีภาพการิใช้พลั่งงาน

ในข้ณะท่�กรุิงเทพมหานคริเผ่ชิญกับความท้าทายท่�
สำาคัญหล่ายปริะการิในการิสริ้างตัล่าด้เม้องอัจฉริิยะ
ท่� เ ติับโตัอย่างแท้จ ริิง ยัง ม่ โอกาสอ่กมากมายท่�
สามาริถึใช้ปริะโยชน์ได้้ในริะยะสั�นเพ้�อช่วยสนับสนุน
ให้ปริะเทศไทยก้าวไปส่่ริากฐานแห่งความสำาเร็ิจท่�
แข็้งแกริ่งยิ�งข้ึ�น

ผ่่เ้ช่�ยวชาญเฉพาะทางหร้ิอองคก์ริจากสหริาชอาณาจักริ
จะพบวา่ม่ความตัอ้งการิความชว่ยเหล้่อในการิทำางานอ่ก
มากท่�จะช่วยทำาให้ปริะเทศไทยก้าวไปข้้างหน้าตั่อไป

การุบูรุณาการุข้้อมูลคือเป้าหมาย

ปริะเทศไทยได้้ปริะกาศเป้าหมายท่�จะส่งเสริิม open 
data ในภาคริัฐเพ้�อให้บริิการิท่�ด้่ข้ึ�นแก่ปริะชาชนแล่ะ
ธีุริกิจ ก่อนท่�จะให้ข้้อม่ล่แบบเปิด้ท่�ม่ปริะสิทธีิภาพ
แก่ปริะชาชนจำาเป็นตั้องม่การิปล่่กฝัังมาตัริฐานแล่ะ
แนวปฏิิบัตัิในการิแบ่งปันข้้อม่ล่ริะหว่างหน่วยงานริัฐ

ผ้่่นำาริะดั้บโล่กในด้้านเม้องอัจฉริิยะกำาลั่งค้นหาวิธ่ีการิใหม่ๆ
ในการิผ่สานริวมข้้อม่ล่สาธีาริณะ (แล่ะบางครัิ�งส่วนตััว)  
ท่�อย่่ในแหล่่งตั่างๆ ซึ่ึ�งสามาริถึปริับปริุงกริะบวนการิ
ตัดั้สนิใจแล่ะผ่ล่ล่พัธีไ์ด้อ้ยา่งมน่ยัสำาคญั ในกริะบวนการิ
น่�พวกเข้ายงัสริา้งวฒันธีริริมแหง่ความไวว้างใจจากความ
โปริ่งใสแล่ะความริับผ่ดิ้ชอบ

ปริะเทศไทยสามาริถึเร่ิยนร้่ิจากเม้องเหล่่าน่�ซึึ่�งหล่ายแห่ง
อย่่ในสหริาชอาณาจักริ โด้ยใช้ความพยายามร่ิวมกันใน
การิปรัิบปรุิงผ่ล่ลั่พธ์ีข้องข้้อม่ล่ ริิเริิ�มนโยบายแล่ะองค์กริ
แบบ open data จัด้วางแล่ะพัฒนาบุคล่ากริท่�ม่ความ
สามาริถึในการิจัด้การิข้้อม่ล่ภายในทุกหน่วยงานข้องรัิฐ

ให้คำาปรึุกษาแนะนำาแก่รัุฐบาล

กริุงเทพมหานคริเป็นแหล่่งริวมโอกาสงานด้้านการิ
เป็นท่�ปริึกษาแล่ะให้คำาปริึกษาแก่ริัฐบาล่ทั�งส่วนกล่าง
แล่ะท้องถึิ�น ตัั�งแตั่การิให้คำาปริึกษาด้้านนโยบายแล่ะ
ยทุธีศาสตัริก์าริจดั้ซึ่้�อจดั้จา้งแล่ะการิปฏิริิป่กฎีริะเบย่บ 
ไปจนถึึงการิออกแบบแล่ะบ่ริณาการิริะบบเทคโนโล่ย่

ซึ่ึ�งจะช่วยให้ปริะเทศไทยพัฒนาทักษะแล่ะความ
เช่�ยวชาญข้องตันสำาหริับความจำาเป็นในการิข้ับเคล่้�อน
เม้องอัจฉริิยะแห่งอนาคตั

ตััวอย่างหนึ�งค้อการิพัฒนาท่�มุ่งเน้นการิข้นส่ง (TOD) 
ซึ่ึ�งเปน็แนวทางแบบองคร์ิวมในการิวางแผ่นตัามพ้�นท่�ท่�
เช้�อมโยงการิข้นส่งไปยังปริะเด้็นท่�กว้างข้ึ�นด้้านการิใช้
ท่�ด้ินท่�อย่่อาศัย พ้�นท่�ส่เข้่ยวแล่ะการิพัฒนาเศริษฐกิจ
ในท้องถึิ�น ม่ศักยภาพในการิบริริเทาปัญหาการิจริาจริ
ตัิด้ข้ัด้ การิเช้�อมตั่อในเม้องแล่ะข้ับเคล่้�อนริ่ปแบบการิ
พัฒนาท่�คริอบคลุ่มแล่ะยั�งย้นมากข้ึ�น

โครุงการุเอกชน

ภาคเอกชนโด้ยเฉพาะบริิษัทพัฒนาอสังหาริิมทริัพย์
เอกชนหล่ายแหง่ได้ล้่งทนุในนวตัักริริมด้า้นการิจดั้การิ
การิกอ่สริา้ง การิสริา้งแบบจำาล่องข้อ้มล่่อาคาริ (BIM) 
แล่ะการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่เม้อง

ม่การิจัด้ตัั�งศ่นย์วิจัยหล่ายแห่งในกริุงเทพมหานคริ
แล่ะท่�อ้�นๆเพ้�อผ่ล่กัด้นัการิพฒันาเทคโนโล่ยแ่ล่ะความ
คิด้ริิเริิ�มท่�จะสนับสนุนแนวทางการิจัด้การิเม้องท่�ด้่
ข้ึ�น ม่การิล่งทุนคริั�งใหญ่ภายในภาคเอกชนซึ่ึ�งริวมถึึง
เทคโนโล่ย่แล่ะโปริแกริมท่�เก่�ยวข้้องกับเม้องอัจฉริิยะ
โคริงการิตัามพ้�นท่�เหล่่าน่�ถึ่กเน้นไว้ในส่วนตั่อไปข้อง
ค่่ม้อ (ด้่หน้า 139) 

การิเปน็พนัธีมติัริโด้ยตัริงกบับริษิทัเอกชนเหล่า่น่�นา่จะ
เป็นวิธี่ท่�ง่ายท่�สุด้ในการิเข้้าส่่ตัล่าด้เม้องอัจฉริิยะข้อง
ปริะเทศไทยในปัจจุบัน

Integrated Data Hub 
ข้องกทม.

ความริ่วมม้อข้องกทม.กับโคริงการิ Global Fu-
ture Cities เพ้�อพัฒนา Integrated Data Hub 
(IDH) ถ้ึอเป็นก้าวสำาคัญในการิจัด้การิกับการิ
ข้าด้ความริ่วมม้อข้้ามแผ่นกแล่ะเสริิมสริ้างการิ
วางแผ่นแบบบ่ริณาการิแล่ะตัอบสนองต่ัอความ
ท้าทายข้องเม้อง

The Prosperity Fund’s Global Future Cities 
Programme กำาลั่งให้ความช่วยเหล้่อกทม.ใน
โคริงการิวางแผ่นแนวคิด้การิพัฒนาพ้�นท่�ริอบ
สถึาน่ข้นส่งมวล่ชน (TOD) ท่�คล่องบางหล่วงให้
เป็นแบบจำาล่องเพ้�อการิเร่ิยนร่ิ้สำาหรัิบพ้�นท่�อ้�นๆ  
ในกรุิงเทพมหานคริแล่ะปริะเทศไทย

Pavegen เป็นผ่่้พัฒนาเทคโนโล่ย่ออฟกริิด้ (off-
grid) ในสหริาชอาณาจักริท่�แปล่งพล่ังงานจล่น์
จากการิเดิ้นเท้าเป็นพลั่งงานไฟฟ้า ได้้ทำาการิติัด้
ตัั�งในปริะเทศไทยครัิ�งแริกโด้ยริ่วมม้อกับ True 
Digital Park

แนวคิดการุพัฒนาพื�นท่�
รุอบสุถาน่ข้นสุ่งมวลชน
 คลองบางหลวง 

Pavegen รุ่วมมือกับ 
True Digital park
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สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ

มาตัริวัด้แล่ะการิตัริวจสอบริะบบปริะปาอัจฉริิยะ ติัด้ตัามการิใช้นำ�าปริะปาแล่ะริะบายนำ�าเส่ยแบบ real-time

การิจัด้การิข้ยะอัจฉริิยะ
ติัด้ตัามปริิมาณข้ยะแบบ real-time แล่ะใช้การิจัด้การิเส้นทางการิเก็บ
ข้ยะอัจฉริิยะ

พลังงานอัจฉริุยะ

มาตัริวัด้ไฟฟ้าอัจฉริิยะ ติัด้ตัามการิใช้ไฟฟ้าแบบ real-time เพ้�อการิบริิหาริจัด้การิการิใช้ไฟฟ้า

โคริงข้่ายการิชาริ์จไฟฟ้าริถึยนตั์ไฟฟ้า ออกแบบแล่ะบริิหาริจัด้การิริะบบชาริ์จริถึยนตั์ไฟฟ้า

การิซ้ึ่�อข้ายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer แพล่ตัฟอริ์มการิซ้ึ่�อข้ายแล่ะบริิหาริจัด้การิการิจ่ายไฟฟ้า

การุเดินทางและข้นสุ่งอัจฉริุยะ

ริะบบไฟจริาจริอัจฉริิยะ
ริะบบการิบริิหาริจัด้การิจริาจริแบบ real-time จากการิริวบริวมแล่ะ
วิเคริาะห์ข้้อม่ล่แบบบ่ริณาการิ

ริะบบข้นส่งสาธีาริณะอัจฉริิยะ
ริะบบแแพล่ตัฟอริ์มบ่ริณาการิริะบบคมนาคมอัจฉริิยะแบบจ่ายครัิ�งเด่้ยว
แล่ะบริิหาริจัด้การิเส้นทางการิเดิ้นทาง

การุดำารุงช่วิตอัจฉริุยะ

การิบริิหาริจัด้การิสาธีาริณภัยอัจฉริิยะ ริะบบบ่ริณาการิตัริวจจับ ติัด้ตัามแล่ะคาด้คะเนภัยธีริริมชาติั

ลำาดับความสุำาคัญข้องบรุิการุข้อง
กรุุงเทพมหานครุเมืองอัจฉรุิยะ

ส่วนท่�เหล้่อข้องบทน่�จะอธิีบายริายล่ะเอ่ยด้เพิ�มเติัมเก่�ยวกับความท้าทาย
สำาคัญท่�ตัอ้งเผ่ชิญในเม้องหล่วงข้องปริะเทศไทยภายใตัโ้ด้เมนเม้องอัจฉริิยะ
ปริะเทศไทยทั�ง 7 โด้เมน แล่ะล่ำาดั้บความสำาคัญข้องบริิการิหล่ักบาง
ปริะการิเพ้�อการิจัด้การิ โด้ยเน้นตััวอย่างข้องโคริงการิท่�กำาลั่งด้ำาเนินการิ
อย่่แล่ะสถึานท่�ด้ำาเนินการิ

ในบทน่�จะเน้นเก่�ยวกับวิธ่ีการิท่�บริิษัทแล่ะองค์กริสาธีาริณะในสหริาชอาณาจกัริ
ให้ความช่วยเหล้่อเม้องตั่างๆ ทั�วโล่กเพ้�อให้บริริลุ่เป้าหมายการิพัฒนา
เม้องอัจฉริิยะด้้วย

ท่�สำาคัญท่�สุด้ค้อจะเน้นโอกาสสำาคัญสำาหรัิบการิเป็นพันธีมิตัริในการิปรัิบ
ใช้เทคโนโล่ย่อัจฉริิยะเพ้�อการิพัฒนาท่�ด่้ข้ึ�นสำาหรัิบชาวกรุิงเทพฯแล่ะผ่่้มา
เย้อน ตัาริางตั่อไปน่�เป็นข้้อม่ล่สรุิปเจาะล่ึกล่ำาดั้บความสำาคัญข้องบริิการิ
เม้องอัจฉริิยะข้องกรุิงเทพมหานคริ

ถัึด้จากภาพริวมข้องแตั่ล่ะโด้เมนเม้องอัจฉริิยะ จะเป็นข้้อม่ล่ริะดั้บส่ง
ท่�โคริงการิพัฒนาข้นาด้ใหญ่ภายในเม้องซึ่ึ�งขั้บเคล้่�อนโด้ยเอกชนโด้ยใช้
แนวคิด้เม้องอัจฉริิยะ
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การุดำารุงช่วิตอัจฉริุยะ

การิออกแบบอาคาริอัจฉริิยะ
ริะบบบ่ริณาการิเทคโนโล่ย่แล่ะเทคนิคการิออกแบบท่�ยั�งย้นเพ้�อเพิ�ม
ปริะสิทธิีภาพอาคาริ

ริะบบ่ริณาการิข้้อม่ล่ทางการิแพทย์
ริะบบจัด้การิมาตัริฐานสำาหรัิบการิปริะสานแล่ะแบ่งปันข้้อม่ล่ผ่่้ป่วยแล่ะ
ผ่่้ให้บริิการิสาธีาริณสุข้

พลเมืองอัจฉริุยะ

เทคโนโล่ย่การิศึกษา (EdTech)
แพล่ตัฟอริ์มดิ้จิทัล่การิศึกษาสำาหรัิบการิพัฒนาหลั่กส่ตัริแล่ะการิ
สนับสนุนการิเร่ิยนร่ิ้ตัล่อด้ช่พ

พันธีมิตัริด้้านการิศึกษา
พันธีมิตัริทางการิศึกษาวิจัยสำาหรัิบทักษะทางดิ้จิทัล่แล่ะนวัตักริริมเม้อง
อัจฉริิยะ

การุบริุหารุภาครัุฐอัจฉริุยะ

ศ่นย์ข้้อม่ล่กล่าง (Integrated Data Hub)
ศ่นย์กล่างข้้อม่ล่รัิฐสำาหรัิบการิปริะสานงานริะหว่างหน่วยงานแล่ะการิ
พัฒนาการิตััด้สินใจ

ฐานข้้อม่ล่เปิด้ (Open Data Platform)
ริะบบ Open Data ริะดั้บเม้องสำาหรัิบการิบริิการิปริะชาชนแล่ะความ
โปริ่งใสข้องรัิฐ

เศรุษฐกิจอัจฉริุยะ

ศ่นย์กล่างนวัตักริริมเม้องอัจฉริิยะ
การิพัฒนาริะบบนิเวศ ธุีริกิจสำาหรัิบนวัตักริริมเม้องอัจฉริิยะแล่ะวิธ่ีการิ
สนับสนุนการิทำาให้เป็นธุีริกิจ

การิพัฒนาแริงงานทักษะส่ง
โคริงการิการิฝัึกทักษะแล่ะแริงงานสำาหรัิบบริิการิท่�เก่�ยวเน้�องกับ
เศริษฐกิจดิ้จิทัล่
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ส่วนตั่อไปน่�มุ่งเน้นไปท่�บริิการิด้้านสิ�งแวด้ล่้อมท่�สำาคัญ 3 อย่างในเม้องข้องเริาค้อคุณภาพอากาศ
การิจัด้การินำ�าแล่ะการิจัด้การิข้ยะ ริะบุเทคโนโล่ย่หลั่กท่�จำาเป็นในการิจัด้การิแล่ะตัริวจสอบ
ทรัิพยากริแล่ะการิพัฒนาบริิการิท่�สำาคัญเหล่่าน่�ให้ด่้ยิ�งข้ึ�น แล่ะอธิีบายถึึงริะบบนิเวศข้องผ่่้ม่ส่วน
ได้้ส่วนเส่ยท่�เก่�ยวข้้องในโด้เมน

สุิ�งแวดล้อมอัจฉรุิยะ



การิแก้ไข้ปัญหาสิ�งแวด้ล้่อมต้ัองอาศัยความเข้้าใจแล่ะการิด้ำาเนินการิร่ิวมกัน
ซึึ่�งเป็นเหตุัผ่ล่ว่าทำาไมข้้อม่ล่เก่�ยวกับอากาศ นำ�าแล่ะข้ยะในเม้องข้องเริาจึงม่
ปริะสิทธิีภาพส่งสุด้เม้�อนำาเสนอผ่่านแพล่ตัฟอร์ิมการิจัด้การิข้้อม่ล่แบบบ่ริณา
การิทั�วเม้อง ริะบบสาริสนเทศภ่มิศาสตัร์ิส่วนกล่าง (GIS) เป็นกุญแจสำาคัญใน
เร้ิ�องน่�เน้�องจากช่วยปริะสานงานการิวางแผ่นเส้นทาง ตัำาแหน่งโคริงสร้ิางพ้�น
ฐานแล่ะการิตัดิ้ตัามปัญหาในปัจจุบันแล่ะอนาคตั การิข้ยายศ่นย์กล่างข้้อม่ล่ให้
ริวมข้้อม่ล่สภาพอากาศช่วยให้หน่วยงานวางแผ่นภาคธุีริกิจแล่ะปริะชาชนได้้ม่
ความตัริะหนักอย่างเต็ัมท่�ต่ัอสถึานการิณ์การิจัด้การิสิ�งแวด้ล้่อม แม้ว่าในบาง
กริณ่สาธีาริณ่ปโภคด้้านนำ�าแล่ะการิจัด้การิข้องเส่ยจะด้ำาเนินการิโด้ยหน่วยงาน
เอกชน แต่ัการิแบ่งปันข้้อม่ล่แล่ะความโปร่ิงใสเป็นสิ�งสำาคัญในการิทำาให้เม้อง
แล่ะผ้่่อย่่อาศยัเข้้าใจ วางแผ่นแล่ะด้ำาเนินการิตัามกล่ยทุธ์ีการิจัด้การิทรัิพยากริ

Open Data และความปลอดภัย

การิปรัิบปรุิงเพ้�อความเป็นสภาพแวด้ล้่อมอัจฉริิยะเริิ�มต้ันด้้วยการิติัด้ตัั�งเคร้ิ�อง
ตัริวจจับแล่ะอุปกริณ์ตัริวจสอบอ้�นๆ เพ้�อริวบริวมข้้อม่ล่ท่�จำาเป็นในการิทำาแผ่นท่�
การิวัด้แล่ะทำาความเข้้าใจกับสถึานการิณ์ปัจจุบันเริาสามาริถึติัด้ตัั�งมาตัริวัด้นำ�า
ในครัิวเร้ิอนเพ้�อติัด้ตัามการิใช้นำ�าแล่ะช่วยให้ล่่กค้าปรัิบปรุิงนิสัยการิบริิโภค
ได้้ เคร้ิ�องตัริวจจับการิรัิ�วไหล่ช่วยริะบุการิส่ญเส่ยนำ�าในริะบบแล่ะนำาไปส่่การิ
ซ่ึ่อมแซึ่มท่�ม่ปริะสิทธิีภาพมากขึ้�น 

เคร้ิ�องตัริวจวัด้คุณภาพนำ�าแล่ะอากาศจะริวบริวมข้้อม่ล่อันม่ค่าเพ้�อสนับสนุน
การิตััด้สินใจท่�ด่้ขึ้�นแล่ะแจ้งเต้ัอนผ้่่อย่่อาศัยถึึงอันตัริายแบบ real-time ด้้วย
การิเช้�อมต่ัอกับริะบบริวบริวมข้ยะม่ล่ฝัอย เคร้ิ�องตัริวจจับสามาริถึวัด้ริะดั้บ
ข้องเส่ยในพ้�นท่� แล่ะแจ้งเต้ัอนผ้่่ริวบริวมเพ้�อให้ทำาการิวางแผ่นเส้นทางอย่างม่
ปริะสทิธิีภาพมากขึ้�น ปรัิบปรุิงอัตัริาการิริบัข้องเส่ยในข้ณะเด่้ยวกนัก็ปริะหยดั้
ค่าเช้�อเพลิ่งแล่ะล่ด้การิปล่่อยก๊าซึ่คาร์ิบอนในพ้�นท่�ใกล้่เค่ยง 

โครุงสุรุ้างพื�นฐานอัจฉริุยะ

ผ้่่คนในเม้องข้องเริาม่ปฏิิสัมพันธ์ีกับบริิการิด้้านสิ�งแวด้ล้่อมทุกวัน ซึึ่�ง
หมายความว่าพวกเข้าต้ัองม่ส่วนร่ิวมแล่ะเข้้าร่ิวมในการิแก้ปัญหาใด้ๆ ท่�พยายาม
เปล่่�ยนแปล่งริะบบท่�เป็นอย่่ โปริแกริมการิจัด้การิข้ยะอาจริวมถึึงการินำา
เทคโนโล่ย่ใหม่ๆ มาใช้ในการิริวบริวมแล่ะบำาบัด้ข้ยะ แต่ัหากปริะชาชนทั�วไป
ไม่เข้้าใจหร้ิอใส่ใจเก่�ยวกับการิคัด้แยกข้ยะในบ้านก็อาจทำาให้ริะบบทั�งหมด้ใช้
ไม่ได้้ผ่ล่ เช่นเด่้ยวกันกับมล่พิษทางนำ�าแล่ะอากาศ ซึึ่�งหมายความว่าในข้ณะ
ท่�ความร้่ิเก่�ยวกับเทคโนโล่ย่อัจฉริิยะเก่�ยวข้้องกับสภาพแวด้ล้่อมอัจฉริิยะอย่าง
มาก สิ�งท่�ม่ความสำาคัญเท่าๆ กันค้อความร้่ิแล่ะทักษะในเร้ิ�องวิทยาศาสตัร์ิสิ�ง
แวด้ล้่อมแล่ะเม้องข้องเริาเก่�ยวข้้องกับริะบบนิเวศสำาคัญท่�พวกเข้าพึ�งพาอย่างไริ

ปรุะชาชนอัจฉริุยะ

เม้�อเริาพ่ด้ถึึงปริะเด็้นข้องน�ำา ข้ยะ น�ำาเส่ยแล่ะคุณภาพอากาศเริากำาลั่งพ่ด้ถึึง
บริิการิด้้านสิ�งแวด้ล้่อมท่�จำาเป็นต่ัอช่วิตัปริะจำาวัน สิ�งเหล่่าน่�สัมผั่สกับทุกภาค
ส่วนข้องสังคม การิวางแผ่นปรัิบปรุิงโคริงสร้ิางพ้�นฐานแล่ะริะบบการิจัด้การิ
สำาหรัิบการิบริิการิด้้านสิ�งแวด้ล้่อมได้้รัิบอิทธิีพล่อย่างมากจากนโยบายแล่ะกฎี
ริะเบ่ยบข้องรัิฐบาล่ เน้�องจากมักจะม่การิกำาหนด้วิธ่ีการิใช้น�ำา ผ้่่ริวบริวมข้ยะ
แล่ะริะดั้บข้องมล่พิษท่�อนุญาตัให้ม่ในอากาศ ภาคเอกชนม่บทบาทสำาคัญใน
ด้้านสภาพแวด้ล้่อมอัจฉริิยะแล่ะสามาริถึเป็นผ้่่สร้ิางสริริค์นวัตักริริมให้กับริะบบ
เดิ้มผ่่านร่ิปแบบธุีริกิจใหม่ๆ เช่น software-as-a-service (SaaS) หร้ิอสัญญา
แบ่งปันความเส่�ยง แต่ัเร้ิ�องน่�ต้ัองม่ผ้่่ม่บทบาทตัั�งต้ันจากรัิฐบาล่เพ้�อแสวงหา
พันธีมิตัริใหม่ท่�ม่ความร้่ิด้้าน ICT ท่�จำาเป็นเพ้�อช่วยให้พวกเข้ารัิบม้อกับความ
ท้าทายในอนาคตั

การุบริุหารุจัดการุเมือง

หลักการุข้องสิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ

หากโล่กกำาลั่งจะล่ด้การิเปล่่�ยนแปล่งสภาพภ่มิอากาศ
แล่ะพบกับริายการิความท้าทายด้้านสิ�งแวด้ล่้อมอัน
ยาวเหย่ยด้ท่�เริากำาลั่งเผ่ชิญอย่่ เริาจะตั้องการิเม้อง
อัจฉริิยะ เม้องตั่างๆ ใช้พลั่งงานสองในสามข้องโล่ก
แล่ะสริ้างการิปล่่อยก๊าซึ่คาริ์บอนได้ออกไซึ่ด้์ถึึงสาม
ในส่�ข้องโล่กแล่ะเน้�องจากการิข้ยายตััวข้องเม้องอย่าง
ริวด้เร็ิวแล่ะโคริงสริ้างพ้�นฐานท่�ม่อายุมากข้ึ�นทำาให้
เม้องตัา่งๆ ตัอ้งดิ้�นรินเพ้�อจัด้การิกับความตัอ้งการิข้อง
ผ่่้อย่่อาศัยในเร้ิ�องอากาศ นำ�า แล่ะข้องเส่ย

สภาพแวด้ล่้อมอัจฉริิยะเป็นเร้ิ�องข้องการิใช้เทคโนโล่ย่
อัจฉริิยะเพ้�อจัด้การิทรัิพยากริข้องเริาอย่างปริะหยัด้
แล่ะยั�งย้นมากข้ึ�นแล่ะการิด่้แล่สิ�งแวด้ล่้อมท่�เริาทุก
คนตั้องพึ�งพาเพ้�อให้ม่ช่วิตัท่�แข็้งแริงแล่ะย้ด้หยุ่น
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สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะใน
กรุุงเทพมหานครุ

ปริะเทศไทยได้้กำาหนด้เป้าหมายด้้านสิ�งแวด้ล้่อมท่�มุ่ง
มั�นภายใต้ัแผ่นจัด้การิคณุภาพสิ�งแวด้ล้่อมฉบับปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2560-2564) จากการิเป็นเม้องท่�ใหญ่ท่�สุด้ข้อง
ปริะเทศไทย กรุิงเทพมหานคริจึงเป็นผ้่่ผ่ลิ่ตัมล่พิษแล่ะ
ข้องเส่ย ริวมถึึงเป็นผ้่่บริิโภคนำ�าริายใหญ่ท่�สุด้การิแก้ไข้
ปัญหาเหล่่าน่�ได้้รัิบความสำาคัญอย่างยิ�งในริะดั้บปริะเทศ
แต่ัการิด้ำาเนินการิแก้ปัญหาอย่างชาญฉล่าด้แล่ะยั�งย้น
ข้องกรุิงเทพมหานคริยังอย่่ในขั้�นเริิ�มต้ัน

คุณภาพอากาศ
แม้ว่าชาวกริงุเทพฯหล่ายคนจะปริะหล่าด้ใจท่�ได้้ยินเร้ิ�อง
น่�แต่ัคุณภาพอากาศในกรุิงเทพมหานคริด่้ขึ้�นในช่วงสอง
ทศวริริษท่�ผ่่านมา จากการิท่�มาตัริฐานเช้�อเพลิ่งด่้ขึ้�น
มล่พิษท่�เป็นอันตัริายบางอย่างเช่นซัึ่ล่เฟอร์ิได้ออกไซึ่ด์้
(SO

2
) แล่ะไนโตัริเจนได้ออกไซึ่ด์้ (NO

2
) จึงอย่่ในริะดั้บ

ท่�ปล่อด้ภัย

อย่างไริก็ตัามในช่วงไม่ก่�ปีท่�ผ่่านมาพบว่าม่ฝุ่ันล่ะอองท่�
ม่ความเข้้มข้้นส่งมากขึ้�นทั�ง PM10 แล่ะ PM2.5 แล่ะ
มล่พิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาอันดั้บหนึ�งข้องคน
กรุิงเทพมหานคริจำานวนมาก (SCI, 2562)

จากข้้อม่ล่ล่่าสุด้ท่�ม่ให้สำาหรัิบเม้อง การิข้นส่งม่สัด้ส่วน
ในการิปล่่อยฝุ่ันล่ะอองส่่เม้องปริะมาณร้ิอยล่ะ50 แล่ะ
น่�ค้อเหตุัผ่ล่หนึ�งท่�การิข้ยายริะบบข้นส่งสาธีาริณะข้อง
กรุิงเทพมหานคริได้้รัิบความสำาคัญเป็นอันดั้บต้ันๆ
การิตัริวจสอบคุณภาพอากาศท่�ก้าวหน้ามากขึ้�นร่ิวมกับ
การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่จะเป็นปริะโยชน์ต่ัอเม้องแม้ว่าแหล่่ง
กำาเนิด้มล่พิษจะเป็นท่�เข้้าใจกันด่้แต่ัการิแก้ปัญหาคุณภาพ
อากาศข้องกรุิงเทพมหานคริม่ส่วนเก่�ยวข้้องกับการิล่ด้
การิปล่่อยมล่พษิทางริถึยนต์ัผ่่านการิปริบัปรุิงมาตัริฐาน
แล่ะทางเล้่อกในการิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่ง วิธ่ีแก้ปัญหา
เหล่่าน่�เป็นท่�ทริาบกันด่้ 

นำ�า
นำ�าเป็นปัญหาสำาคัญในเม้องต่ัางๆทั�วปริะเทศไทย
แล่ะกรุิงเทพมหานคริก็ไม่ต่ัางกัน แหล่่งนำ�าหลั่ก 
สองแหล่่งในกรุิงเทพมหานคริค้อแม่นำ�าเจ้าพริะยาแล่ะ
แม่นำ�าท่าจ่นแล่ะจากข้้อม่ล่ข้องการิปริะปานคริหล่วง  
(กปน.) ชาวกรุิงเทพฯท่�ล่งทะเบ่ยนแล้่วทุกคน
สามาริถึเข้้าถึึงนำ�าสะอาด้ได้้แต่ัก็ยังม่ครัิวเร้ิอนท่�ไม่ได้้
ล่งทะเบ่ยนจำานวนมากท่�ยังไม่สามาริถึใช้นำ�าจากการิ
ปริะปานคริหล่วง ปริิมาณการิใช้นำ�าโด้ยริวมค่อนข้้าง
ส่งเม้�อเท่ยบกับเม้องอ้�นๆในภ่มิภาคโด้ยอย่่ท่�ปริะมาณ 
440 ลิ่ตัริต่ัอวัน (ADB, 2556) แล่ะอัตัริาค่านำ�าเป็นสิ�ง
สำาคัญท่�ต้ัองปฏิิร่ิป ทั�งน่�เพริาะยังไม่เคยเปล่่�ยนแปล่งมา
ตัั�งแต่ัปี 2542

ปัญหาเร้ิ�องนำ�าคริอบคลุ่มหล่ายมิติั แม้ว่าความท้าทาย
เฉพาะข้องกรุิงเทพมหานคริค้อนำ�าท่�ไม่ก่อให้เกิด้ริายได้้
(NRW) แล่ะการิจัด้การินำ�าเส่ย

แม้ว่าตััวเล่ข้จะล่ด้ล่งจากปริะมาณร้ิอยล่ะ40ในปี 2543 
แต่ัก็ยังม่การิปริะมาณการิว่ากว่าร้ิอยล่ะ26 ข้องนำ�าใน
ริะบบข้องกรุิงเทพมหานคริส่ญหายไปเน้�องจากการิรัิ�ว
ไหล่ข้องนำ�าแล่ะการิส่บจ่ายท่�ไม่เหมาะสม (กทม., 2557) 
สิ�งน่�นำาไปส่่การิส่ญเส่ยอย่างม่นัยสำาคัญสำาหรัิบกปน.แล่ะ
การิส่ญเส่ยแหล่่งนำ�าจ้ด้โด้ยไม่จำาเป็น อย่างไริก็ตัามการิ
จัด้การินำ�าเส่ยเป็นปัญหาท่�สำาคัญยิ�งกว่า จากตััวเล่ข้ล่่าสุด้
ข้องกริงุเทพมหานคริพบว่าม่การิสร้ิางนำ�าเส่ย 2.48 ล้่าน
ล่บ.ม.ทุกวันในเม้อง แต่ัม่การิบำาบัด้เพ่ยง 1.136 ล้่าน
ล่บ.ม. ซึึ่�งหมายความว่าม่เพ่ยงร้ิอยล่ะ 46 ข้องนำ�าเส่ย
ท่�เกิด้ขึ้�นในกริุงเทพมหานคริเท่านั�นท่�ได้้รัิบการิบำาบัด้ 
โด้ยนำ�าเส่ยท่�ไม่ผ่่านการิบำาบัด้จำานวนมากจะถ่ึกปล่่อยล่ง
ส่่พ้�นดิ้น แม่นำ�าล่ำาคล่องหร้ิอทะเล่

สำานักการิริะบายนำ�าข้องกรุิงเทพมหานคริเป็นผ้่่ด่้แล่ริะบบ
บำาบัด้นำ�าเส่ยแล่ะได้้ติัด้ตัั�งริะบบตัริวจสอบเพ้�อวัด้ริะดั้บ
นำ�าท่วม การิไหล่ข้องนำ�าริะดั้บนำ�าในคล่องแล่ะแม่นำ�าแล่ะ
ปริิมาณนำ�าฝัน อย่างไริก็ตัามในปัจจุบันการิบำาบัด้นำ�าเส่ย
ทำาให้โด้ยไม่ม่ค่าใช้จ่ายแล่ะการิปฏิิร่ิปท่�สำาคัญในวิธ่ีการิ
วัด้แล่ะการิบำาบัด้นำ�าเส่ยถ้ึอเป็นข้้อได้้เปร่ิยบสำาคัญข้อง
สภาพแวด้ล้่อมอัจฉริิยะ

68% ข้องพลเมอืงกรุุงเทพเป็นห่วงเรืุ�องคุณภาพ
อากาศเป็นหลัก

26% ข้องนำ�าปรุะปาในกรุุงเทพสูุญเสุ่ยไปจากการุ
รัุ�วซึมและมาตรุวัดท่�ไม่ได้คุณภาพ

เพ่ยง 46% ข้องนำ�าเสุ่ยในกรุุงเทพถูกบำาบัด

26%
46%
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21%

ข้องเสุ่ย
การิจัด้การิข้ยะม่ล่ฝัอยเป็นปัญหาท่�เกิด้ขึ้�นทั�วทุกเม้อง
ในปริะเทศไทยแล่ะเป็นจุด้สำาคัญข้องยุทธีศาสตัร์ิเม้อง
อัจฉริิยะทุกแห่ง ในปี 2559 รัิฐบาล่ได้้ใช้แผ่นแม่บท
การิจัด้การิข้ยะม่ล่ฝัอยซึึ่�งม่วัตัถุึปริะสงค์เพ้�อส่งเสริิม
การิจัด้การิข้ยะอย่างยั�งย้นแล่ะการิผ่ล่ิตัไฟฟ้าจาก
เทคโนโล่ย่ข้ยะเป็นพลั่งงาน โด้ยตัั�งเป้าหมายว่าร้ิอยล่ะ 
75 ข้องข้ยะม่ล่ฝัอยข้องเทศบาล่จะได้้รัิบการิจัด้การิอย่าง
เหมาะสมริวมถึึงข้ยะอุตัสาหกริริมแล่ะข้ยะติัด้เช้�อท่�เป็น
อันตัริายทั�งหมด้

แผ่นงานการิจัด้การิข้ยะพล่าสติักปี 2573 เร่ิยกร้ิองให้ม่
การิร่ิไซึ่เคิล่ข้ยะพล่าสติักทั�งหมด้ ภายในปี 2570 แล่ะ
รัิฐบาล่ร่ิวมกับพันธีมิตัริภาคเอกชนได้้เริิ�มด้ำาเนินการิเชิง
รุิกในการิล่ด้การิใช้พล่าสติักในเม้องหล่วงข้องปริะเทศ

อย่างไริก็ตัามน่�จะไม่ใช่เร้ิ�องง่าย ในปี 2559 ม่การิสร้ิาง
ข้ยะเทศบาล่ปริะมาณ 27 ล้่านตัันหร้ิอปริะมาณ 74,000 
ตัันต่ัอวันทั�วปริะเทศ เพิ�มขึ้�นปริะมาณร้ิอยล่ะ80 ตัั�งแต่ั
ปี 2553 (PCD, 2560) ในจำานวนน่�กรุิงเทพมหานคริ
ม่สัด้ส่วนเก้อบร้ิอยล่ะ16 ข้องข้ยะเทศบาล่ข้องปริะเทศ 
โด้ยม่ปริิมาณมากกว่า 10,000 ตัันต่ัอวัน ข้ยะม่ล่ฝัอย
ส่วนใหญ่ข้องปริะเทศไม่ได้้รัิบการิจัด้เก็บ แล่ะการิบำาบัด้
อย่างเหมาะสมยังม่น้อยยิ�งกว่า ข้ยะถ้ึอเป็นความท้าทาย
ท่�สำาคัญข้องปริะเทศไทย

จากปริิมาณข้ยะม่ล่ฝัอย 4.85 ล้่านตัันข้อง
กรุิงเทพมหานคริในแต่ัล่ะปี ม่การิร่ิไซึ่เคิล่น้อยกว่า 1 
ล้่านตััน (ปี 2561) แม้ว่าตััวเล่ข้เหล่่าน่�จะวัด้ได้้ยาก
เน้�องจากไม่ได้้เป็นส่วนหนึ�งข้องกริะบวนการิริวบริวม

ข้องเทศบาล่
ม่ความเป็นไปได้้มากมายสำาหรัิบการิล่งทุนด้้านการิ
แปล่งข้ยะเป็นพลั่งงาน การิร่ิไซึ่เคิล่ข้ยะพล่าสตัิกแล่ะ
การินำากลั่บมาใช้ใหม่ริวมถึึงกล่ยุทธ์ีการิล่ด้แล่ะจัด้การิ
ข้ยะโด้ยริวมอย่างไริก็ตัามเพ้�อให้ตัริะหนักถึึงศักยภาพ
น่�จะต้ัองม่การิคัด้แยกจากต้ันทางท่�ด่้ขึ้�น ริวมทั�งเพิ�ม
ความตัริะหนักร้่ิข้องปริะชาชนแล่ะการิศึกษาเก่�ยวกับ
การิจัด้การิข้ยะม่ล่ฝัอย

ข้้อเท็จจริิง
 •  ชาวกรุิงเทพฯร้ิอยล่ะ 68 กล่่าวว่ามล่พิษทางอากาศ

เป็นตััวเล่ข้ท่�น่ากังวล่
 •  นำ�าในกรุิงเทพมหานคริร้ิอยล่ะ 26 ส่ญเส่ยเน้�องจาก

การิรัิ�วไหล่แล่ะการิส่บจ่ายท่�ไม่เหมาะสม
 •  นำ�าเส่ยในกรุิงเทพมหานคริเพ่ยงร้ิอยล่ะ 46 ได้้รัิบ

การิบำาบัด้
 •  ชาวกรุิงเทพมหานคริผ่ลิ่ตัข้ยะเทศบาล่ 10,000 

ตัันต่ัอวัน
 •  กรุิงเทพมหานคริผ่ล่ติัข้ยะเทศบาล่ร้ิอยล่ะ 16 ข้อง

ปริะเทศไทยค้อ 4.85 ล้่านตัันต่ัอปี
 •  ข้ยะในกรุิงเทพมหานคริปริะมาณร้ิอยล่ะ 21 ถ่ึก

นำาไปร่ิไซึ่เคิล่หร้ิอหมัก

10,000 ตัน คือปริุมาณข้อง
ข้ยะ ในท่�ถูกทิ�งในแต่ละวัน ปรุะมาณ 21% ข้องข้ยะในกรุุงเทพถูก

รุ่ไซเคิลหรืุอใช้ในการุหมักเพื�อทำาปุ�ยบำารุุง

ก รุุง เทพมหานครุสุรุ้าง
ข้ยะถึง 16% จากข้ยะ
เ มื อ ง แ ล ะ ค รัุ ว เ รืุ อ น
ทั� ว ป รุ ะ เ ทศ เ ท่ ยบ เ ท่ า 
4.85 ล้านตันต่อปี

ตัน

10,000

4.85 ลา้น

ตัน

บทท่� 3 : กรุุงเทพมหานครุเมืองอัจฉริุยะเชิิงลึึก  |  คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย 61



กรุะทรุวงทรัุพยากรุธรุรุมชาติและ
สิุ�งแวดล้อม

กรุะทรุวงมหาดไทย

นโยบายแล่ะกฎีริะเบ่ยบด้้านสิ�งแวด้ล้่อมข้องปริะเทศไทย
กำาหนด้โด้ยกริะทริวงทริพัยากริธีริริมชาตัแิล่ะสิ�งแวด้ล้่อม
(MNRE) ซึึ่�งริวมถึึงมล่พษิทางอากาศแล่ะนำ�า ริวมถึึงการิ
จัด้การิข้ยะม่ล่ฝัอย

เม้�อเข้้าส่่การิปฏิิบัตั ิหน่วยงานในพ้�นท่�จะต้ัองเป็นผ้่่ด่้แล่
ซึึ่�งมักจะพบกับปัญหาการิปริะสานงานริะหว่างหน่วยงาน
ทั�งภาครัิฐแล่ะภาคเอกชนหล่ายๆ แห่ง

กริะทริวงมหาด้ไทย (MOI) กริมโยธีาธิีการิแล่ะผั่งเม้อง
ควบคุมพ้�นท่�ท่�ใช้ในการิกำาจัด้ข้ยะแล่ะจัด้การิด้้านการิ
เงินให้กับหน่วยงานท้องถิึ�นท่�รัิบผิ่ด้ชอบการิให้บริิการิ

กริะทริวงมหาด้ไทยยังบริิหาริจัด้การิรัิฐวิสาหกิจสองแห่ง
ท่�รัิบผิ่ด้ชอบการิด้ำาเนนิงานบริิการินำ�าแล่ะบำาบัด้นำ�าเส่ย
ข้องกรุิงเทพมหานคริ

ผูู้้ม่บทบาทหลักในสุภาพแวดล้อมอัจฉริุยะ

ม่หน้าท่�จัด้ทำาแผ่นจัด้การิคุณภาพสิ�งแวด้ล้่อมซึึ่�งได้้รัิบ
ความเห็นชอบจากคณะกริริมการิสิ�งแวด้ล้่อมแห่งชาติั

กำาหนด้มาตัริฐานการิปล่่อยมล่พิษแล่ะนำ�าทิ�งแล่ะตัริวจ
สอบการิควบคุมแล่ะตัริวจสอบมล่พิษ

เป็นหน่วยงานข้องรัิฐท่�รัิบผิ่ด้ชอบในการิกริะจาย บำาบัด้
แล่ะจำาหน่ายนำ�าด้้�มในพ้�นท่�ส่วนใหญ่ข้องกรุิงเทพมหานคริ
แล่ะปริิมณฑ์ล่

ม่หน้าท่�จัด้การิบำาบัด้นำ�าเส่ยในเข้ตักรุิงเทพมหานคริ
แล่ะปริิมณฑ์ล่

กรุะทรุวงสุาธารุณสุุข้

กริะทริวงสาธีาริณสขุ้นอกจากจะควบคมุการิจัด้การิข้ยะ
ข้องเทศบาล่แล้่วยังเป็นผ้่่กำาหนด้เพด้านค่าธีริริมเน่ยมการิ
จัด้เก็บท่�กำาหนด้ว่าเทศบาล่ท้องถิึ�นสามาริถึเร่ิยกเก็บเงิน
จากการิเก็บข้ยะได้้เท่าใด้

กรุุงเทพมหานครุ

ในฐานะหน่วยงานท้องถิึ�นท่�รัิบผิ่ด้ชอบการิจัด้การิข้ยะ
ข้องเทศบาล่ กทม.ได้้ทำาสัญญาการิให้บริิการิการิ
ริวบริวมแล่ะการิกำาจัด้กับบริิษัทภายนอก สำานักงานเข้ตั
กรุิงเทพมหานคริภายใต้ัสังกัด้ฝ่ัายสิ�งแวด้ล้่อมม่หน้าท่�
จัด้เก็บค่าธีริริมเน่ยมการิกำาจัด้ข้ยะแล่ะจัด้เก็บข้้อม่ล่
ริะดั้บเข้ตั สำานักการิริะบายนำ�าข้องกรุิงเทพมหานคริยัง
ม่บทบาทสำาคัญในการิบำาบัด้นำ�าเส่ยด้้วย

เป็นบริิษัทมหาชนข้องกทม. เป็นผ้่่กำาหนด้การิล่งทุนหร้ิอ
สัมปทานภาครัิฐในด้้านข้ยะบริิการิบำาบัด้นำ�าเส่ยริวมถึึง
โริงงานข้ยะเป็นพลั่งงาน

การุปรุะปานครุหลวงสุำานักงานนโยบายและแผู้น
ทรัุพยากรุธรุรุมชาติและสิุ�งแวดล้อม
(สุผู้.) 

กรุมควบคุมมลพิษ (PCD) องค์การุจัดการุนำ�าเสุ่ย (PCD)
กรุุงเทพธนาคม
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รุะบบวัดและ 
ตรุวจสุอบนำ�าอัจฉริุยะ

มาตัริวัด้อัจฉริิยะสำาหริับทั�งนำ�าด้้�มแล่ะนำ�าเส่ยในครัิวเร้ิอนถ้ึอเป็น
โอกาสสำาคัญในการิปรัิบปรุิงการิใช้แล่ะบำาบัด้นำ�าในกรุิงเทพมหานคริ  
การิตัริวจวัด้แล่ะตัริวจสอบนำ�าอัจฉริิยะให้ข้้อม่ล่แก่ทั�งครัิวเร้ิอนแล่ะ
ผ้่่ให้บริิการิแบบ real-time เก่�ยวกับปริิมาณการิใช้นำ�า การิปล่่อยนำ�า
แล่ะมล่พิษท่�อาจเป็นอันตัริายท่�เข้้าส่่ริะบบบำาบัด้นำ�าเส่ยข้องเทศบาล่

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
การิตัริวจสอบคุณภาพนำ�าออนไล่น์แบบ real-time ช่วยวัด้ริะดั้บมล่พิษ
ในปัจจุบัน ริวมทั�งแจ้งเต้ัอนปริะชาชนถึึงความเส่�ยงต่ัอสุข้ภาพ ในข้ณะท่�
การิตัริวจวัด้ปริิมาณการิใช้นำ�าม่ความสำาคัญต่ัอการิเพิ�มข่้ด้ความสามาริถึ
ข้องกริงุเทพมหานคริ ในการิเพิ�มปริะสิทธิีภาพข้องการิใช้ทรัิพยากริ
อย่างปริะหยัด้ค่าใช้จ่ายต่ัอทั�งผ้่่บริิโภคแล่ะการิปริะปานคริหล่วง (กปน.)

ความสัุมพันธ์
แหล่่งนำ�าในกรุิงเทพมหานคริเป็นหนึ�งในแหล่่งท่�ม่มล่พิษมากท่�สุด้ใน
โล่กเน้�องจากม่เคร้ิ�องม้อไม่เพ่ยงพอสำาหรัิบการิบำาบัด้แล่ะตัริวจสอบนำ�า  
การิข้าด้แคล่นนำ�าแล่ะความเค็มยิ�งเพิ�มปัญหาในช่วงฤด่้ริ้อน

การิไม่ม่ภาษ่การิปล่่อยนำ�าเส่ยโด้ยสิ�นเชิงแล่ะค่าใช้จ่ายในการิจ่ายนำ�า
ท่�ตัำ�าเป็นผ่ล่มาจากการิข้าด้ความสามาริถึทางการิเงินข้องเม้องใน 
การิพัฒนาโคริงสร้ิางพ้�นฐานด้้านนำ�า การิวัด้แล่ะการิตัริวจสอบอัจฉริิยะ
สามาริถึช่วยได้้ โด้ยช่วยให้สามาริถึนับปริิมาณนำ�าท่�ใช้แล่ะปล่่อยได้้
อย่างแม่นยำาซึึ่�งจะนำาไปส่่การิปฏิิร่ิปภาษ่ท่�เหมาะสมยิ�งขึ้�น

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว
ม่ตััวแทนจำาหน่ายแล่ะผ้่่ให้บริิการิจำานวนมากในปริะเทศไทยท่�จำาหน่าย
เทคโนโล่ย่การิวัด้นำ�าอัจฉริิยะ แม้ว่าจะยังไม่ม่การิวางแผ่นหร้ิอการิริิเริิ�มอย่าง
ต่ัอเน้�องเร้ิ�องการิส่บจ่ายนำ�าอัจฉริิยะในกรุิงเทพมหานคริ
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หน่วยงานด้านการุปรุะปา Cloud Platform การุสืุ�อสุารุแบบไรุ้สุาย
มาตรุวัดและเครืุ�องตรุวจ

จับอัจฉริุยะ

รุะบบเรุ่ยกเก็บค่าบริุการุ
และการุตรุวจสุอบ

อัจฉริุยะ

 การิปริะปานคริหล่วง

 องค์การิจัด้การินำ�าเส่ย

 กริมควบคุมมล่พิษ

 กรุิงเทพมหานคริ

ผ้่่ให้บริิการิ ผ่่้ให้บริิการิ

  

การิปริะปานคริหล่วง

องค์การิจัด้การินำ�าเส่ย

ผ่่้ให้บริิการิมาตัริวัด้อัจฉริิยะ

การิปริะปานคริหล่วงแล่ะ
องค์การิจัด้การินำ�าเส่ย จัด้สริริ

ควบริวมมาตัริวัด้

ริะบบ Cloud แล่ะการิ
วิเคริาะห์ข้้อม่ล่จากการิป้อน
ข้้อม่ล่ผ่่านมาตัริวัด้อัจฉริิยะ

ริะบบส้�อสาริไร้ิสายท่�จะทำาให้
เกิด้การิส่งข้้อม่ล่ริะหว่าง
หน่วยงานแล่ะมาตัริวัด้นำ�า

ผ้่่ให้บริิการิมาตัริวัด้อัจฉริิยะ

สำาหรัิบการิใช้นำ�าปริะปาแล่ะ
การิตัริวจสอบการิริะบายนำ�า

ให้บริิการิการิติัด้ตัามการิใช้นำ�า
ปริะปากับผ้่่ใช้สาธีาริณ่ปโภค
โด้ยกปน. หร้ิอผ้่่ให้บริิการิริาย
ย่อย แล่ะตัริวจสอบคุณภาพนำ�า
โด้ย องค์การิจัด้การินำ�าเส่ย

ริะบบการิพัฒนามาตัริวัด้
อัจฉริิยะการิเล้่อกมาตัริวัด้

แล่ะการิจัด้ซ้ึ่�อจัด้จ้าง

Cloud platform แล่ะ บริิการิ
วิเคริาะห์ข้้อม่ล่แล่ะการิให้คำา

ปรึิกษา
-

มาตัริวัด้แล่ะตััวตัริวจจับพร้ิอม
กับบริิการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่

-

รุะบบข้องการุบริุการุ
มาตัริวัด้อัจฉริิยะบันทึกปริิมาณการิใชนำ�าเป็นริะยะๆ จากนั�นส่งข้้อม่ล่
ไปยัง Cloud Platform เพ้�อตัริวจสอบแล่ะวิเคริาะห์โด้ยการิปริะปานคริหล่วง
(กปน.) เคร้ิ�องตัริวจจับอัจฉริิยะจะวัด้ปริิมาณนำ�าเส่ยท่�ปล่่อยออกมา

จากนั�นข้้อม่ล่การิบริิโภคแล่ะการิปล่่อยจะถ่ึกส่งกลั่บไปยังผ้่่บริิโภค
ผ่่านโทริศัพท์ม้อถ้ึอหร้ิอริะบบตัริวจสอบภายในบ้าน ทำาให้สามาริถึ
ตัริวจสอบปริิมาณการิใช้แล่ะการิปล่่อยนำ�าเพ้�อสนับสนุนการิใช้นำ�าท่�ม่
ปริะสิทธิีภาพมากขึ้�น

การิปริะปานคริหล่วง (กปน.) แล่ะองค์การิจัด้การินำ�าเส่ย (WMA) 
ร่ิวมกับสำานักการิริะบายนำ�ากทม.จะเป็นผ้่่รัิบผิ่ด้ชอบในการิคัด้เล้่อก
มาตัริวดั้แล่ะเคร้ิ�องตัริวจจบัการิจดั้หา ติัด้ตัั�งแล่ะตัริวจสอบพวกเข้ายงั
รัิบผิ่ด้ชอบในการิริายงานแล่ะการิเร่ิยกเก็บเงินกับล่่กค้า ริะดั้บมล่พิษ
จะได้้รัิบการิติัด้ตัามแล่ะปริะเมินผ่ล่โด้ยกริมควบคุมมล่พิษ (PCD)

โอกาสุทางการุค้า
ผ้่่ให้บริิการิโซึ่ล่่ชนัแล่ะหน่วยงานด้้านนำ�าในสหริาชอาณาจกัริสามาริถึ
สนับสนุน กปน., อจน. แล่ะ กทม. ในการิออกแบบแล่ะนำาเสนอ
ริะบบวัด้แล่ะตัริวจสอบอัจฉริิยะตัล่อด้จนจัด้หาวิธ่ีการิแก้ปัญหา 
การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่เพ้�อตัอบสนองแล่ะปรัิบปรุิงเคร้ิอข่้ายการิกริะจาย
แล่ะการิบำาบัด้ข้องกรุิงเทพมหานคริ

แม้ว่าเทคโนโล่ย่มาตัริวดั้แล่ะเคร้ิ�องตัริวจจับท่�ใช้จริิงม่แนวโน้มว่าจะมา
จากในปริะเทศหร้ิอจากแบรินด์้ริะดั้บโล่กอ้�นๆ แต่ัสหริาชอาณาจักริควริ
ให้ความสำาคัญกับการิสนับสนุนการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่แล่ะวิธีก่าริแก้ปัญหา
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หน่วยงานด้้านการิปริะปา Cloud Platform

การิส้�อสาริแบบไร้ิสาย

มาตัริวัด้อัจฉริิยะ

เคร้ิ�องตัริวจจับอัจฉริิยะ

ริะบบเร่ิยกเก็บค่าบริิการิ 

แล่ะตัริวจสอบอัจฉริิยะ

ริะบบตัริวจสอบอัจฉริิยะ
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บริิษัทในสหริาชอาณาจักริกำาลั่งสนับสนุนการิ
เปล่่�ยนแปล่งข้องริะบบสาธีาริณ่ปโภคด้้านนำ�า
โด้ยใชเ้ทคโนโล่ย่ฐานข้อ้ม่ล่อัจฉริิยะ ด้ว้ยการิใช้
เคร้ิ�องม้อการิสริา้งแบบจำาล่องแล่ะการิวิเคริาะห์
ริะดั้บแนวหนา้ บริิษัทในสหริาชอาณาจกัริกำาลั่ง
ชว่ยกิจการิด้า้นสาธีาริณ่ปโภคเปล่่�ยนสินทรัิพย์
แล่ะข้้อม่ล่การิด้ำาเนินงานให้เป็นข้้อม่ล่เชิงล่ึก
ท่�นำาไปใช้ได้้จริิง แล่ะช่วยปรัิบปรุิงการิบริิการิ
ล่่กค้าแล่ะปริะสิทธิีภาพการิทำางาน

สหริาชอาณาจกัริยังเปน็ผ่่บุ้กเบิกด้า้นการิบำาบัด้
นำ�าเส่ยเน้�องจากบริิษัทบำาบัด้นำ�าเส่ยข้องสหริาช
อาณาจักริให้บริิการิแบบคริบวงจริแก่ล่่กค้า
ตั่างปริะเทศริวมถึึงการิพัฒนาแล่ะปรัิบปรุิง
ริะบบท่�ม่อย่่

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง
 •  การิออกแบบริะบบการิจัด้การินำ�า
 •  การิสริ้างแบบจำาล่องริะบบนำ�าแล่ะการิ

วิเคริาะห์ข้้อม่ล่
 •  เคร้ิ�องม้อควบคุมเชิงคาด้การิณแ์ล่ะริะบบ

อัตัโนมัติั
 •  การิร่ิไซึ่เคิล่แล่ะบำาบัด้นำ�าเส่ย

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ

Aquamatix (www.aquamatix.net)
WaterWorX ™ ท่�บริิษัทพัฒนาขึ้�น เป็นแนวทางท่�แตัก
ต่ัางอย่างสิ�นเชิง ด้้วยวิธ่ีการิออกแบบแล่ะจัด้ส่งการิแก้
ปัญหาการิจัด้การิเคร้ิอข่้ายแบบ real-time เป็นวิธ่ีท่�เร็ิวกว่า
มาก ต้ันทุนตัำ�ากว่าแล่ะเป็นไปตัามริะบบมาตัริฐานเปิด้

Costain (www.costain.com)
Costain ช่วยยกริะดั้บช่วิตัข้องผ้่่คนผ่่านโซึ่ล่่ชันโคริงสร้ิาง
พ้�นฐานอัจฉริิยะเพ้�อตัอบสนองความต้ัองการิเร่ิงด่้วน
ข้องปริะเทศทั�วทั�งสหริาชอาณาจักริในด้้านพล่ังงานนำ�า
แล่ะการิข้นส่ง

Kingspan Water & Energy 
(www.kingspanwaterandenergy.com)
ได้้สร้ิางแนวทางการิแก้ปัญหาท่�ยั�งย้นซึึ่�งด่้แล่รัิกษานำ�าแล่ะ
พลั่งงานมานานกว่า 50 ปี กลุ่่มผ่ลิ่ตัภัณฑ์์โซึ่ล่่ชั�นการิ
จัด้การินำ�า พลั่งงานแล่ะบริิการิข้องเริาควบค่่ไปกับการิ
ตัริวจสอบอัจฉริิยะการิใช้ Internet of Things ทำาให้
ล่่กค้าข้องเริาได้้รัิบข้้อม่ล่เชิงลึ่กท่�เพิ�มขึ้�นแล่ะทำาให้ควบคุม
สินทรัิพย์ด้้านนำ�าแล่ะพลั่งงานได้้ด่้ขึ้�น

Metasphere (www.metasphere.co.uk)
ให้การิตัริวจสอบสินทรัิพย์อย่างม่ปริะสิทธิีภาพในเวล่า
จำากัด้โด้ยการิด้ำาเนินงานจากริะยะไกล่ เพ้�อความได้้เปร่ิยบ
ในการิแข่้งขั้นแล่ะการิปฏิิบัตัติัามกฎีข้้อบังคับสำาหรัิบการิใช้
งานในภาคโคริงสร้ิางพ้�นฐานข้องนำ�าแล่ะพลั่งงาน อุปกริณ์ 
IoT สำาหรัิบการิตัริวจสอบแบบ real-time

Rezatec (www.rezatec.com)
Rezatec ให้บริิการิการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่ Big Data 
GeoAnalytics โด้ยใช้อัล่กอริิธึีมท่�เป็นกริริมสิทธิี�แล่ะ
เทคนคิการิเร่ิยนร้่ิเคร้ิ�องจักริขั้�นส่งแก่ล่่กค้าท่�กริะจายอย่่
ในการิสาธีาริณ่ปโภคด้้านนำ�าธุีริกิจการิเกษตัริ พล่งังาน 
โคริงสร้ิางพ้�นฐานข้องเม้องแล่ะภาคป่าไม้
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ภาพรุวม
โคริงการินำาริ่องเคร้ิอข้่ายนำ�าอัจฉริิยะ Hadfield 
ข้องYorkshire Water เป็นโคริงการินำาริ่องท่�เปล่่�ยน
วิถ่ึการิพัฒนาโคริงการินำาริ่องโด้ยการิล่งทุนอย่าง
ม่ปริะสิทธิีภาพจาก Yorkshire Water Services 
(YWS) ริะบบสาธีาริณ่ปโภคน่�กำาลั่งจะพส่ิจนแ์นวคดิ้
เคร้ิอข้่ายอัจฉริิยะนำาริ่องใน Hadfield แล่ะ Loxley 
ในอ่ก 12 เด้้อนข้า้งหนา้โด้ยม่จุด้ปริะสงคเ์พ้�อปฏิิวัติั

เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้อง Smart Water UK: Yorkshire Water

แนวทางการิจัด้การิการิรัิ�วไหล่แล่ะการิล่ด้การิหยุด้
ชะงักข้องการิจ่ายนำ�า

เข้ตัเม้องน่�ม่ปริะชากริปริะมาณ 20,000 คนได้รั้ิบ
เล้่อกจาก YWS ม่การิติัด้ตัั�งเคร้ิ�องตัริวจจับแล่ะ
มาตัริวัด้ตั่างๆแล่้ว (~ 3,800) ริวมถึึงมาตัริวัด้
ดิ้จิทัล่อัจฉริิยะ อุปกริณ์บันทึกเส่ยงใตั้นำ�า เคร้ิ�อง
ตัริวจจับสำาหรัิบวัด้อุณหภ่มิ แริงดั้นแล่ะคุณภาพนำ�า

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�สุำาคัญ
 • Yorkshire Water Services
 • Xylem
 • View

รุะยะเวลา
 • ริะหว่างด้ำาเนินการิ
มูลค่าโครุงการุโดยปรุะมาณ
-

ผู้ลลัพธ์
โคริงการินำาริอ่งท่�กริะจายแล่ะสริา้งสริริคจ์ะนำาเสนอ
ข้้อม่ล่ท่�หล่ากหล่ายจากแหล่่งข้้อม่ล่ใหม่แล่ะท่�ม่อย่่ 
ในแพล่ตัฟอริ์มการิแสด้งภาพแบบบ่ริณาการิเด่้ยว 
แพล่ตัฟอริ์มน่�ใช้ Machine Learning แล่ะ ปัญญา
ปริะดิ้ษฐ์ เพ้�อจัด้กลุ่่มชุด้ข้้อม่ล่แล่ะล่บผ่ล่เชิงบวก
ท่�ผิ่ด้พล่าด้เพ้�อริายงานสินทรัิพย์แล่ะการิตััด้สินใจ
ในการิด้ำาเนินงานอย่างถ่ึกตั้อง

ริะบบบน Cloud จะชว่ยตัอบสนอง YWS Outcome 
Delivery Incentives (ODI’s) การิรัิ�วไหล่ส่วนใหญ่
การิบริิโภคตัอ่หัว (PCC) การิหยุด้ชะงักข้องการิจา่ย
นำ�าแล่ะการิวัด้ปริะสบการิณ์ข้องล่่กค้า

* ท่�มา: WWTonline
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การุจัดการุข้ยะอัจฉริุยะ

เป้าหมายอันมุ่งมั�นข้องปริะเทศไทยในการิจดั้การิข้ยะม่ผ่ล่ในกริงุเทพ 
มหานคริอย่างมาก การิปฏิิร่ิปการิจดั้การิข้ยะนำาเสนอศกัยภาพมากมาย
สำาหรัิบการิใช้ซึ่ำ�าแล่ะการินำากลั่บมาใช้ใหม่ ตัล่อด้จนการิแปล่งข้ยะเป็น
พลั่งงาน อย่างไริก็ตัามสิ�งน่�จะไม่สามาริถึทำาในริะดั้บใหญ่ขึ้�นได้้หากไม่ม่
การิจัด้เก็บแล่ะการิคัด้แยกท่�เหมาะสม เข้้าส่่การิจัด้การิข้ยะอัจฉริิยะ

การิจัด้การิข้ยะอัจฉริิยะใช้เทคโนโล่ย่เคร้ิ�องตัริวจจับท่�เร่ิยบง่ายเพ้�อตัริวจ
จับริะดั้บข้องเส่ยในถัึงข้ยะสาธีาริณะแล่ะชุมชน แล่ะใช้การิวิเคริาะห์
ข้้อม่ล่เพ้�อปรัิบปรุิงเส้นทางการิริวบริวมข้ยะ ซึึ่�งสำาหรัิบหน่วยงานท่�ทำาการิ
จัด้เก็บแล้่วทำาให้สามาริถึจัด้การิข้องเส่ยได้้ด่้ขึ้�นแล่ะช่วยล่ด้ค่าใช้จ่าย

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
แนวทางการิจัด้การิข้ยะอัจฉริิยะจะเป็นปริะโยชน์ต่ัอปริะชาชนโด้ยการิ
ปรัิบปรุิงอัตัริาการิเก็บข้ยะ ล่ด้การิท่�ข้ยะล้่นถัึงแล่ะล่ด้การิสัมผั่สกับ
มล่พิษท่�เป็นอันตัริาย เป็นปริะโยชน์ต่ัอหน่วยงานจัด้เก็บข้ยะโด้ยการิ
ล่ด้ค่าเช้�อเพลิ่งแล่ะค่าใช้จ่ายในการิด้ำาเนินงานอ้�นๆ ผ่่านการิกำาหนด้
เส้นทางอัจฉริิยะท่�ช่วยเพิ�มปริะสิทธิีภาพด้้านเวล่าในการิเก็บริวบริวม
ข้องเส่ยบนท้องถึนน

ความสัุมพันธ์
กรุิงเทพมหานคริก่อให้เกิด้ข้ยะมากท่�สุด้ในปริะเทศไทยแล่ะกว่าครึิ�ง
หนึ�งข้องข้ยะในเม้องถ่ึกทิ�งอย่างเปิด้เผ่ย การิติัด้ตัั�งถัึงข้ยะอัจฉริิยะแล่ะ
การิวางแผ่นเส้นทางอย่างชาญฉล่าด้สามาริถึใช้ปริะโยชน์ส่งสุด้จาก
โคริงสร้ิางพ้�นฐานแล่ะความสามาริถึในการิบำาบัด้ข้องเส่ยท่�ไม่เพ่ยงพอ

หากทำาควบค่ไ่ปกบัการิปฏิิร่ิปค่าธีริริมเน่ยมการิจดั้เก็บข้ยะท่�กริะตุ้ันให้
เกิด้การิล่ด้ข้ยะ การิจดั้การิข้ยะข้องกริงุเทพมหานคริจะด่้ขึ้�นอย่างมาก

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว
D-Kids Phuket

ในปี 2560 นายกเทศมนตัร่ิข้องหาด้ป่าตัอง สถึานท่�ท่องเท่�ยวท่�พลุ่กพล่่าน
ท่�สุด้ในภ่เก็ตัร่ิวมม้อกับผ้่่จัด้การิข้ยะในพ้�นท่�บริิษัท D-Kids ในการิพัฒนา
แอปพลิ่เคชันการิจัด้การิข้ยะอัจฉริิยะเพ้�อต่ัอส้่กับข้ยะจำานวนมากท่�สะสม
อย่่ในเม้อง

แอปพล่เิคชันบนม้อถ้ึอได้้รัิบการิพัฒนาโด้ย D-Kids เพ้�อให้คนในพ้�นท่�สามาริถึ
ถ่ึายภาพแล่ะริายงานว่าม่กองข้ยะเกิด้ขึ้�นท่�ไหน จากนั�น D-Kids จะริวบริวม
ข้ยะเพ้�อนำาไปกำาจัด้

บริิการิน่�ได้้ข้ยายไปถึึงถัึงข้ยะอัจฉริิยะท่�ติัด้ตัั�งเคร้ิ�องตัริวจจับเพ้�อวัด้ปริิมาณ
ข้ยะตัล่อด้จนอุณหภ่มิแล่ะความช้�น ข้องเส่ยท่�ไม่ผ่่านการิบำาบัด้ล่ด้ล่งปริะมาณ
ร้ิอยล่ะ 30 D-Kids ได้้รัิบสัญญาม่ล่ค่า 42 ล้่านบาทจากเทศบาล่ท้องถิึ�น
แล่ะกำาลั่งหาเงินก้่ 10 ล้่านบาทเพ้�อจัด้หาริถึบริริทุกข้ยะเพิ�มเติัมอ่ก 7 คัน
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ถังข้ยะสุาธารุณะอัจฉริุยะ
ถังข้ยะอัจฉริุยะ  

(ชุมชน/ครัุวเรืุอน)
Cloud Platform รุะบบตรุวจสุอบ 

ติดตามข้ยะ
รุะบบกำาหนดเสุ้นทาง

อัจฉริุยะ

          กรุิงเทพมหานคริ

ผ้่่รัิบจ้างเก็บข้ยะตัามสัญญา
จ้าง

ผ้่่พัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์ 
ผ้่่บริิหาริจัด้การิ

อสังหาริิมทรัิพย์ (นิติับุคคล่ท่�
อย่่อาศัย)

โคริงการิพัฒนาชุมชน

ผ้่่ให้บริิการิ

          กรุิงเทพมหานคริ

ผ้่่รัิบจ้างเก็บข้ยะตัามสัญญา
จ้าง

ผ้่่ให้บริิการิ

          กรุิงเทพมหานคริ

ผ้่่รัิบจ้างเก็บข้ยะตัามสัญญา
จ้าง

ผ้่่ให้บริิการิ 

กทม.แล่ะค่่สัญญาจะทำาการิ
ติัด้ตัั�งถัึงข้ยะอัจฉริิยะในจุด้
ท่�ม่ปริะสิทธิีภาพในการิให้

บริิการิ

ผ้่่พัฒนาแล่ะผ้่่บริิหาริจัด้การิ
อสังหาริิมทรัิพย์จัด้การิ

-

กทม.แล่ะค่่สัญญาผ้่่รัิบจ้างเก็บ
ข้ยะจะทำาการิควบคุมริะบบ

ตัริวจสอบติัด้ตัามข้ยะในริะบบ
 ริวมถึึงสามาริถึทำาสัญญาจ้าง

กับผ้่่ให้บริิการิได้้ด้้วย

กทม.แล่ะค่่สัญญาผ้่่รัิบจ้าง
เก็บข้ยะจะทำาการิใช้งานริะบบ
แผ่นวิเคริาะห์เส้นทางการิเก็บ
ข้ยะอัจริิยะ ริวมถึึงสามาริถึ
ทำาสัญญาจ้างกับผ้่่ให้บริิการิ

ได้้ด้้วย

ออกแบบริะบบ ให้คำาปรึิกษา 
แล่ะจัด้หาถัึงข้ยะอัจฉริิยะ

ออกแบบริะบบ ให้คำาปรึิกษา 
แล่ะจัด้หาถัึงข้ยะอัจฉริิยะ

Cloud platform  
ข้องผ้่่ให้บริิการิ

ริะบบตัริวจสอบติัด้ตัามแล่ะ
วิเคริาะห์ข้้อม่ล่ข้ยะในริะบบ

โด้ยผ้่่ให้บริิการิ

ผ้่่ให้บริิการิริะบบกำาหนด้เส้น
ทางอัจฉริิยะ

รุะบบข้องการุบริุการุ
การิริวบริวมแล่ะกำาจัด้ข้ยะในกริงุเทพมหานคริให้บริิการิโด้ยผ้่่ริบัเหมา 
บุคคล่ภายนอกภายใต้ัการิด่้แล่ข้องกทม. พวกเข้าม่หน้าท่�รัิบผิ่ด้ชอบ 
ในการิเก็บข้ยะสาธีาริณะแล่ะยังทำาสัญญาแยกกันกับนักพัฒนาอสังหา- 
ริิมทรัิพย์แล่ะผ้่่จัด้การิเพ้�อจัด้เก็บข้ยะให้กับท่�พักอาศัยส่วนตััวแล่ะ
อาคาริพาณิชย์

กทม.แล่ะเจ้าข้องทรัิพย์สินจะติัด้ตัั�งเทคโนโล่ย่เคร้ิ�องตัริวจจับถัึงข้ยะ
โด้ยตัริงภายในเข้ตัอำานาจข้องตันหร้ิอติัด้ต่ัอบริิษัทเก็บข้ยะแห่งใด้แห่ง
หนึ�งเพ้�อเป็นเจ้าข้องแล่ะด้ำาเนนิการิถึงัข้ยะจากนั�นริะดั้บข้องเส่ยจะถ่ึก
บันทึกโด้ยถัึงข้ยะอัจฉริิยะแล่ะจัด้เก็บไว้บน Cloud Platform ซึึ่�งจะถ่ึก
วิเคริาะห์ผ่่านริะบบตัริวจสอบข้ยะส่วนกล่าง จากนั�นปัญญาปริะดิ้ษฐ์
แล่ะการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่จะถ่ึกนำามาใช้เพ้�อเพิ�มปริะสิทธิีภาพการิวางแผ่น
เส้นทางแล่ะการิริวบริวมข้องเส่ยสำาหรัิบผ้่่ด้ำาเนินการิเก็บข้ยะ

โอกาสุทางการุค้า
แม้ว่าผ่ล่กริะทบท่�ใหญ่ท่�สุด้สำาหรัิบการิจัด้การิข้ยะในกรุิงเทพมหานคริค้อ
การินำาแนวทางการิจัด้การิอย่างชาญฉล่าด้ไปใช้ในริะดั้บเม้องหร้ิอเข้ตั 
แต่ัสิ�งน่�จะต้ัองม่การิปฏิิร่ิปครัิ�งสำาคัญจากกทม.แล่ะผ้่่ริบัเหมาบคุคล่ท่�
สามซึึ่�งอาจถ่ึกจำากัด้โอกาสทางการิค้าในริะยะสั�น

อย่างไริก็ตัามผ้่่พัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์เอกชนแล่ะการิพัฒนาเชิงพาณิชย์
ข้นาด้ใหญ่หล่ายริายกำาลั่งหาวิธ่ีล่ด้แล่ะจัด้การิข้องเส่ยภายในสินทรัิพย์
ข้องตัน จึงยังม่โอกาสตัล่อด้ห่วงโซ่ึ่บริิการิท่�จะร่ิวมม้อโด้ยตัริงกับหน่วย
งานเอกชนเหล่่าน่� นอกจากน่�ยังม่โอกาสสำาหรัิบการิจัด้การิข้ยะจาก
การิก่อสร้ิางแล่ะการิแปล่งข้ยะเป็นพลั่งงาน
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ถัึงข้ยะสาธีาริณะอัจฉริิยะ Cloud Platform ริะบบตัริวจสอบติัด้ตัามข้ยะถัึงข้ยะอัจฉริิยะ (ชุมชน / ครัิวเร้ิอน) ริะบบกำาหนด้เส้นทางอัจฉริิยะ
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ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ

อุตัสาหกริริมข้ยะในสหริาชอาณาจักริม่ความ
จริิงจังแล่ะม่ผ้่่เช่�ยวชาญหล่ายคนทำางานใน
หล่ายด้้านทั�งการิเป็นปรึิกษาการิปฏิิบัติัการิ 
แล่ะวิศวกริริมโคริงสร้ิาง ผ้่่เช่�ยวชาญเหล่่าน่�ได้้
ทำางานทั�งโคริงการิในปริะเทศแล่ะต่ัางปริะเทศ
ท่�ให้บริิการิด้้านนวัตักริริมแล่ะค้นพบสิ�งใหม่

บริิษัทในสหริาชอาณาจักริต่ัางได้้รัิบการิยอมรัิบ
อย่างมากในต่ัางปริะเทศแล่ะเป็นบริิษัทท่�ช่วย
เช้�อมช่องว่างริะหว่างการิค้นคว้าวิจัยกับการิ
ด้ำาเนินการิในอุตัสาหริริม ทำาให้เกิด้การิพัฒนา
แล่ะเปล่่�ยนแนวคิด้ให้นำาไปใช้ได้้เร็ิวขึ้�น

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง
 •  ท่�ปรึิกษาด้้านกล่ยุทธ์ีการิบริิหาริจัด้การิ

ข้ยะ
 •  เทคโนโล่ย่นวัตักริริมการิจัด้เก็บแล่ะจัด้

ปริะเภทข้ยะ
 •  ริะบบการิเผ่าทำาล่ายข้ยะ
 •  เทคโนโล่ย่การิย่อยโด้ยไม่ใช่ออกซิึ่เจน
 •  การินำาพล่าสตัิกกลั่บมาใช้อ่กครัิ�ง แล่ะ

การินำามาใช้ซึ่ำ�า
 •  กริะบวนการิสริ้าง ร้ิ�อถึอน แล่ะขุ้ด้ค้น

ข้ยะ

All Waste Matters Ltd 
(www.allwastematters.co.uk)
เช่�ยวชาญด้้านการิจัด้เก็บข้ยะแล่ะการิคัด้แยกข้ยะสาริ
เคม่

Biffa (www.biffa.co.uk)
Biffa เป็นบริิษัทท่�บริิหาริจัด้การิข้ยะในสหริาชอาณาจักริ 
ให้บริิการิด้้านการิเกบ็ข้ยะ การิถึมข้ยะ การินำาข้ยะพเิศษ
กลั่บมาใช้ใหม่ให้กับหน่วยงานต่ัางๆ ข้องรัิฐบาล่ท้องถิึ�น
แล่ะล่่กค้าท่�เป็นบริิษัทด้้านอุตัสาหกริริมแล่ะการิค้า

Cheaper Waste (www.cheaperwaste.co.uk)
เป็นบริิษัทท่�ให้บริิการิด้้านการิจดั้การิข้ยะเติับโตัเร็ิวท่�สุด้
ในสหริาชอาณาจักริ

Denniss Eagle (www.dennis-eagle.com)
ให้บริิการิด้้านการิจัด้การิข้ยะทั�วโล่กแล่ะอุตัสาหกริริม
การินำากลั่บมาใช้ใหม่ท่�ม่ความแข้ ็งแกร่ิง น่าเช้�อถ้ึอ
แล่ะม่ปริะสิทธิีภาพ พร้ิอมด้้วยเทคโนโล่ย่นวัตักริริม
ด้้านสิ�งแวด้ล้่อม

Egbert Taylor (www.egberttaylor.com)
Egbert Taylor เป็นบริิษัทผ้่่นำาด้้านการิบริิหาริจัด้การิ
ข้ยะ โด้ยม่ร่ิปแบบการิจดั้การิหล่ากหล่ายท่�ม่นวัตักริริม
แล่ะความคิด้ก้าวหน้า

FCC Environment (www.fccenvironment.co.uk)
FCC Environment เป็นหนึ�งในบริิษัทการิบริิหาริจัด้การิ
ข้ยะแล่ะทริพัยากริท่�ม่บริิการิหล่ายร่ิปแบบ ตัั�งแต่ัการิ
จัด้เก็บจนถึึงการินำากลั่บมาใช้ใหม่แล่ะการิสร้ิางพลั่งงาน
สะอาด้จากข้ยะ

Grundon (www.grundon.com)
Grundon Waste Management ให้บริิการิด้้านการิล่ด้
การิใช้งาน การิใช้ซึ่ำ�า การินำากลั่บมาใช้ใหม่ การิฟ้�นฟ่
แล่ะการิกำาจัด้ข้ยะ

Highlander International 
(www.highlanderinternational.co.uk) 
Highlander International recycling ให้บริิการิแล่ะสินค้า
หล่ากหล่ายท่�เก่�ยวกับการินำากริะด้าษกลั่บมาใช้ใหม่

Hillend Engineering (www.hillendeng.com)
ได้้ม่การิพัฒนาสินค้าจากข้ยะแล่ะสินค้าท่�นำากลั่บมา
ใช้ใหม่

MVV Environment (www.mvv.de)
MVV Environment ให้บริิการิท่�ม่ร่ิปแบบย้ด้หยุ่นในการิ
กำาจัด้ข้ยะแล่ะผ่ลิ่ตัพลั่งงานเพ้�อสิ�งแวด้ล้่อมแบบยั�งย้น

Recycling UK Ltd (www.recycleduklimited.
com)
Recycled UK เป็นบริิษัทบริิหาริจัด้การิข้ยะแล่ะม่การิ
พัฒนาจนเป็นหนึ�งในบริิษัทชั�นนำาข้องปริะเทศด้้านบริิหาริ
จัด้การิข้ยะด้้วยบริิการิหล่ากหล่ายคริบวงจริ

Straight (www.straight.co.uk)
Straight Ltd (ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านข้ยะแล่ะบริริจุภัณฑ์์
ท่�นำากล่ับมาใช้ใหม่) เป็นผ้่่นำาด้้านการิจัด้การิข้ยะท่�ม่

คุณภาพแล่ะการินำากล่ับมาใช้ใหม่ในร่ิปแบบต่ัางๆข้อง
สหริาชอาณาจักริ

The Waste Company 
(www.thewastecompany.co.uk)
เป็นผ้่่นำาท่�เช่�ยวชาญด้้านการิจัด้การิข้ยะในสหริาช
อาณาจักริทั�งข้ยะจากการิค้า ข้ยะจากการิก่อสร้ิาง แล่ะ
ร่ิปแบบการินำาข้ยะกลั่บมาใช้ใหม่

Viridor (www.viridor.co.uk)
หนึ�งในบริิษัทชั�นนำาด้้านการินำากลั่บมาใช่ใหม่ การิจัด้การิ
ทรัิพยากริ แล่ะการิจัด้การิข้ยะ ช่วยเหล้่อองค์กริธุีริกิจ
แล่ะเจ้าหน้าท่�ท้องถิึ�นทั�วสหริาชอาณาจักริ

Wyllie Recycling Ltd 
(www.wyllierecycling.co.uk) 
Wyllie Recycling ม่พันธีะสัญญาท่�จะนำาข้ยะกลั่บมาใช้
ใหม่ แล่ะจะทำาให้ “หลุ่มฝัังกล่บไม่ม่ข้ยะอ่กเล่ย”
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ภาพรุวม
ในเด้้อนมกริาคม ปี 2563 Biffa ซึ่ึ�งเป็นผ่่้นำาใน
ด้้านการิบริิหาริจัด้การิข้ยะแล่ะการินำากลั่บมาใช้
ใหมข่้องสหริาชอาณาจักริ ได้น้ำานวัตักริริมเคร้ิ�องม้อ
การินำาข้วด้พล่าสติักพอลิ่เมอริก์ลั่บมาใชใ้หมท่่�เม้อง
ซ่ึ่แฮมมณฑ์ล่เด้อริ์รัิม ปริะเทศอังกฤษ โด้ยเคร้ิ�อง
ม้อดั้งกล่่าวสามาริถึผ่ลิ่ตัพล่าสติักพอลิ่เมอริ์ได้ ้
57,000 ตััน ตั่อปีหร้ิอเท่ยบเท่ากับข้วด้พล่าสติัก 
1.3 พันล่้านข้วด้

ความสุำาเร็ุจในสุหรุาชอาณาจักรุด้านการุบริุหารุจัดการุข้ยะ : 
บริุษัท Biffa Seaham

PET หร้ิอ พล่าสติักพล่อลิ่เมอริน่์�เปน็วัตัถุึดิ้บท่�ใชใ้น
การิบริริจเุคร้ิ�องด้้�ม ท่�ได้รั้ิบความนยิมเพริาะม่นำ�าหนัก
เบา ทนทาน แล่ะม่โอกาสนำากลั่บมาใช้ใหม่ได้้มาก 
แล่ะยังม่ปล่่อยก๊าซึ่คาริ์บอนได้้ออกไซึ่ด้์น้อยมาก  
โริงงานข้อง Biffa สามาริถึเปล่่�ยนพล่อลิ่เมอริ์ให้
เป็นเม็ด้พล่าสติักเพ้�อนำาไปข้ายแล่ะใช้ผ่ลิ่ตัสินค้า
ท่�เป็นการินำากลั่บมาใช้ใหม่หล่ายร่ิปแบบ ตัั�งแตั ่
บริริจุภัณฑ์์สำาหรัิบอาหาริ เคร้ิ�องด้้�ม แล่ะเส้�อผ่้า

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�สุำาคัญ
 • Biffa
 • Northern Powerhouse Partnership

รุะยะเวลา
• ริะหว่างด้ำาเนินการิ
มูลค่าโครุงการุโดยปรุะมาณ 
1,123 ล่้านบาท (27.5 ล่้านปอนด้์)

ผู้ลลัพธ์
เคร้ิ�องม้อใหม่น่�คาด้การิณ์ว่าสร้ิางริายได้้ให้ถึึง 
1,624 ล้่านบาท (40ล้่านปอนด์้)ต่ัอปีแล่ะจะสร้ิางงาน
ได้้กว่า 100 ตัำาแหน่งในพ้�นท่�โริงงานแห่งน่�ได้้ล่งทุนใน
การิเข้้าถึึงข้ยะท่�เป็นพล่าสติักซึึ่�ง Biffa ได้้เก็บแล่ะจัด้
แบ่งปริะเภทโด้ยม่ข้ยะแล่ะข้องนำากล่บัมาใช้ใหม่ริวม 
4.1 ล้่านตัันจากการิจัด้เก็บข้ยะข้องบริิษัทในเคร้ิอจาก
ครัิวเร้ิอนแล่ะองค์กริธุีริกิจในสหริาชอาณาจักริทุกปี

Biffa เช้�อว่าโริงงานแห่งน่�จะม่บทบาทสำาคัญใน
การิล่ด้มล่พิษจากพล่าสติักในสหริาชอาณาจักริ  
โด้ยการิพฒันาความสามาริถึในการินำากล่บัมาใชใ้หม่
ข้องปริะเทศผ่่านริะบบปดิ้แบบยั�งย้น

*Source: British Plastics and Rubber Magazine
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ส่วนตั่อไปน่�จะอธิีบายถึึงสถึานการิณ์ด้้านพลั่งงานข้องปริะเทศไทยแล่ะกริุงเทพมหานคริในปัจจุบัน
โด้ยริะบุเทคโนโล่ย่หลั่กบางอย่างท่�จำาเป็นในการิพัฒนาริะบบพลั่งงานอัจฉริิยะในเม้องเน้นยำ�าถึึงผ่่้ม่
ส่วนได้้ส่วนเส่ยหลั่กท่�เก่�ยวข้้องกับพลั่งงานอัจฉริิยะแล่ะแนะนำาขั้�นตัอนสำาคัญบางปริะการิท่�จำาเป็น
ในการินำาพลั่งงานอัจฉริิยะมาใช้ในเม้องหล่วงข้องปริะเทศไทย

พลังงานอัจฉรุิยะ



ข้้อม่ล่ท่�ผ่ลิ่ตัโด้ยเทคโนโล่ย่พลั่งงานอัจฉริิยะช่วยให้ผ้่่คนเข้้าใจร่ิปแบบการิ
บริิโภคแล่ะควบคุมค่าใช้จ่ายสาธีาริณ่ปโภคริายเด้้อนได้้ อย่างไริก็ตัามม่ปัญหา
ด้้านความเป็นส่วนตััวข้องข้้อม่ล่หล่ายปริะการิท่�เก่�ยวข้้องกับมาตัริวัด้อัจฉริิยะ
ท่�หยุด้หร้ิอชะล่อการิริิเริิ�มด้้านพลั่งงานอัจฉริิยะ จึงจำาเป็นต้ัองม่ความโปร่ิงใส
แล่ะเปิด้เผ่ยต่ัอสาธีาริณะเก่�ยวกับวิธ่ีท่�พวกเข้าใช้ข้้อม่ล่ข้องล่่กค้าเน้�องจากริะบบ
พลั่งงานเป็นท่�พึ�งพาข้องริะบบอ้�นๆ ข้องเม้องแล่ะโคริงสร้ิางพ้�นฐานท่�สำาคัญ 
การิรัิกษาความปล่อด้ภัยข้องโคริงข่้ายพลั่งงานอัจฉริิยะจะต้ัองม่ความสำาคัญ
เป็นอันดั้บต้ันๆ ด้้วยจึงจำาเป็นอย่างยิ�งท่�จะต้ัองสร้ิางกริอบการิรัิกษาความ
ปล่อด้ภัยท่�คริอบคลุ่มในช่วงเริิ�มต้ันข้องการิพัฒนาริะบบพลั่งงานอัจฉริิยะ

Open Data และความปลอดภัย

พลั่งงานอัจฉริิยะขั้บเคล้่�อนเทคโนโล่ย่ท่�เป็นริากฐานข้องเม้องอัจฉริิยะ
สาธีาริณ่ปโภคด้้านพลั่งงานจะต้ัองเปล่่�ยนริะบบโคริงสร้ิางพ้�นฐานเพ้�อให้
ผ้่่บริิโภคม่ส่วนร่ิวม ริองริับร่ิปแบบใหม่ข้องการิผ่ล่ิตัแล่ะการิจัด้เก็บ แล่ะ
เพิ�มปริะสิทธิีภาพการิทำางานข้องโคริงข่้าย พวกเข้าจะต้ัองใช้ปริะโยชน์จาก
เทคโนโล่ย่สาริสนเทศแล่ะการิส้�อสาริ (ICT) เพ้�อการิส้�อสาริสองทางริะหว่าง
ผ้่่บริิโภคแล่ะผ้่่ให้บริิการิการิติัด้ตัั�งมาตัริวัด้อัจฉริิยะในบ้านแล่ะอาคาริทุกแห่ง
ริวมถึึงเคร้ิ�องตัริวจจบัแล่ะอปุกริณ์ตัริวจวดั้ตัล่อด้โคริงข่้ายพลั่งงานจะให้ข้้อม่ล่
ท่�ม่ค่า ซึึ่�งช่วยควบคุมการิใช้พลั่งงานแล่ะปรัิบปรุิงความย้ด้หยุ่นข้องโคริงข่้าย

โครุงสุรุ้างพื�นฐานอัจฉริุยะ

ในทุกโด้เมนอัจฉริิยะท่�เก่�ยวข้้องกับการิใช้เทคโนโล่ย่ดิ้จิทัล่ขั้�นส่งแล่ะการิ
พัฒนาตัล่าด้ใหม่ ม่คำาถึามท่�ท้าทายค้อเร้ิ�องกำาลั่งคนแล่ะกำาลั่งการิผ่ลิ่ตั สิ�งน่�
ไม่ต่ัางจากพลั่งงานอัจฉริิยะม่ความต้ัองการิผ้่่ท่�ได้้รัิบการิฝึักอบริมในการิติัด้
ตัั�งพลั่งงานหมุนเว่ยนแล่ะโคริงสร้ิางพ้�นฐานการิจ่าย ตัล่อด้จนความร้่ิเก่�ยว
กับซึ่อฟต์ัแวร์ิสำาหรัิบการิแล่กเปล่่�ยนพลั่งงาน การิจัด้การิแล่ะการิด้ำาเนินการิ
ข้องโคริงข่้ายอัจฉริิยะ อย่างไริก็ตัามตัล่าด้สามาริถึเป็นผ้่่สร้ิางงานริายใหญ่
ได้้เช่นกัน เน้�องจากงานด้้านพลั่งงานหมุนเว่ยน เช่นการิติัด้ตัั�งพลั่งงานแสง
อาทิตัย์มักจะสร้ิางงานในท้องถิึ�นมากกว่าโริงงานข้นาด้ใหญ่จากส่วนกล่างท่�
มักด้ำาเนินการินอกพ้�นท่�

การิสร้ิางริะบบพลั่งงานอัจฉริิยะจะไม่เกิด้ขึ้�นหากไม่เข้้าใจการิพึ�งพาริะหว่าง
พลั่งงานกับริะบบแล่ะบริิการิอ้�นๆ ข้องเม้อง การิติัด้ตัั�งสายการิกริะจายสนิค้า
ใหม่จะต้ัองได้้รัิบความร่ิวมม้อจากผ้่่ด่้แล่จัด้การิถึนนแล่ะเจ้าข้องส่วนอ้�นๆ ข้อง
สภาพแวด้ล้่อมท่�สร้ิางขึ้�น เน้�องจากการิสร้ิางแล่ะการิกริะจายพลั่งงานจาก
แสงอาทิตัย์ ล่มแล่ะเทคโนโล่ย่อ้�นๆ ท่�เก่�ยวข้้องได้้เติับโตัอย่างต่ัอเน้�องริะบบ
สาธีาริณ่ปโภคเทศบาล่เม้องแล่ะผ้่่ให้บริิการิริายอ้�นๆ จะต้ัองสร้ิางความสัมพันธ์ี
ใหม่ท่�ใกล้่ชิด้ยิ�งขึ้�นเพ้�อให้แน่ใจว่าการิส่งจ่ายพลั่งงานม่ปริะสิทธิีภาพ การิจัด้
ล่ำาดั้บความสำาคัญข้องการิพัฒนามาตัริฐานการิเช้�อมต่ัอโคริงข่้ายท่�กำาหนด้ไว้
อย่างชัด้เจน นับเป็นขั้�นตัอนสำาคัญในการิทำาให้ผ้่่อย่่อาศัยแล่ะเจ้าข้องอาคาริ
สามาริถึเส่ยบพลั่งงานแสงอาทิตัย์แล่ะล่มเข้้ากับโคริงข่้ายได้้ง่ายขึ้�นแล่ะรัิบ
ปริะกันการิทำางานร่ิวมกันในริะยะยาว

หลักการุข้องพลังงานอัจฉริุยะ

พ่ด้ให้ง่ายก็ค้อเม้องข้องเริาไม่สามาริถึทำางานได้้หาก
ปริาศจากพลั่งงาน แสงสว่างบนถึนน ปั�มนำ�า ทำาให้บ้าน
เย็นล่งแล่ะเป็นเช้�อเพลิ่งให้กับริถึยนต์ั ริถึไฟแล่ะริถึปริะจำาทาง 
พลั่งงานเป็นส่วนสำาคัญในเก้อบทุกด้้านข้องเม้องดั้งนั�น
จึงม่บทบาทสำาคัญในเม้องอัจฉริิยะด้้วยเช่นกัน

พลั่งงานอัจฉริิยะหมายถึึงการิสร้ิางแล่ะสนับสนุนริะบบ
พลั่งงานอัจฉริิยะ ซึึ่�งหมายถึึงริะบบท่�เช้�อมโยงการิผ่ลิ่ตั
การิกริะจายแล่ะการิบริิโภคพลั่งงานข้องเริา เพ้�อให้เริา
เข้้าใจวิธ่ีสร้ิางสมดุ้ล่ริะหว่างอุปสงค์แล่ะอุปทานในแบบ 
real-time ริะบบพลั่งงานอัจฉริิยะช่วยล่ด้ความส่ญเปล่่า
ในโคริงข่้ายข้องเริา ล่ด้ความถึ่�ข้องการิเกดิ้ไฟฟ้าดั้บ แล่ะ
ช่วยผ้่่อย่่อาศัยแล่ะริะบบสาธีาริณ่ปโภคให้สามาริถึตัริวจสอบ
แล่ะควบคุมการิใช้พลั่งงานเพ้�อให้ปริะหยัด้ค่าใช้จ่าย

ปรุะชาชนอัจฉริุยะการุบริุหารุจัดการุเมือง
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พลังงานอัจฉรุิยะใน
กรุุงเทพมหานครุ

พลั่งงานอัจฉริิยะคริอบคลุ่มพลั่งงานทุกร่ิปแบบไมว่า่จะ
เป็นไฟฟ้า ก๊าซึ่ ถึ่านหิน พลั่งงานหมุนเว่ยนแล่ะอ้�นๆ
อย่างไริก็ตัามไฟฟ้าเป็นร่ิปแบบพลั่งงานท่�แพริ่หล่าย
ท่�สุด้ในเม้องข้องเริา ดั้งนั�นจึงเป็นสิ�งสำาคัญอันดั้บแริก
สุด้ข้องการิริิเริิ�มด้้านพลั่งงานอัจฉริิยะ

ริะบบสาธีาริณ่ปโภคไฟฟ้าเป็นโคริงสริ้างพ้�นฐานท่�
สำาคัญสำาหรัิบการิใช้พลั่งงานในกรุิงเทพมหานคริ 
นำาพาการิเข้้าถึึงพลั่งงานให้กับทุกครัิวเร้ิอนแล่ะธุีริกิจ
ส่วนใหญ่ในเม้อง

ในป ี2562 การิบริิโภคในกรุิงเทพมหานคริม่จำานวนถึงึ
ริอ้ยล่ะ28 ข้องทั�งปริะเทศหร้ิอปริะมาณ 53,345 GWh  
แล่ะการิบริิโภคเติับโตัข้ึ�นในอัตัริาริ้อยล่ะ 3.3 ตั่อปี

การุพัฒนาล่าสุุด
ในช่วงสองสามทศวริริษท่�ผ่่านมาภาคธุีริกิจได้้เริิ�มใช้
ร่ิปแบบการิผ่ลิ่ตัแล่ะการิกริะจายพลั่งงานแบบกริะจาย
ออกจากสว่นกล่างมากข้ึ�น เน้�องจากม่การินำานวัตักริริม
ท่�หล่ากหล่ายมาใช้ในร่ิปแบบข้องพลั่งงานแสงอาทิตัย์
บนด้าด้ฟ้าแล่ะพลั่งงานหมุนเว่ยนอ้�นๆ ริถึยนตั์ไฟฟ้า
แล่ะแบตัเตัอร่ิ�ปริะสิทธิีภาพส่ง

จุดอ่อน
การิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานแบบ Peer to Peer (P2P)
เป็นการิซ้ึ่�อข้ายพล่ังงานท่�ไม่เปิด้เผ่ยตั่อสาธีาริณะ
ในปริะเทศไทย อย่างไริก็ตัามยังคงม่อุปสริริคทาง
เทคนิคแล่ะกฎีหมายหล่ายปริะการิการิจ่ายพลั่งงาน
แสงอาทิตัย์แล่ะล่มแบบไม่ตั่อเน้�องหมายถึึงการิตั้อง
พึ�งพาพลั่งงานท่�จะเกิด้ตัามมามากเกินไปซึ่ึ�งอาจทำาให้
เกิด้ไฟดั้บได้้ สภาพการิณ์ท่�กฎีริะเบ่ยบไม่ชัด้เจน
ในเร้ิ�องการิให้ผ่่้ผ่ลิ่ตัไฟฟ้าแตั่ล่ะริายสามาริถึข้ายไฟ
กลั่บไปท่�โคริงข้่ายได้้ก็ทำาให้การิเติับโตัข้องตัล่าด้น่�
ช้าล่งเช่นกัน

โอกาสุ  
ในขั้�นตัอนน่�ความพยายามในการิเปล่่�ยนแปล่งริะบบ
พลั่งงานผ่่านเทคโนโล่ย่อัจฉริิยะถ่ึกจำากัด้ไว้ท่�โคริงการิ
นำาริอ่งข้นาด้เล็่กแล่ะการิแนะนำานโยบายสนามทด้ล่อง
ทางธุีริกิจ (Regulatory Sandbox) อย่างไริก็ตัามม่
ความตั้องการิความก้าวหน้าด้้านความสามาริถึใน
การิกักเก็บพลั่งงานในปริะเทศไทยท่�ม่ศักยภาพใน
การิล่ด้ผ่ล่กริะทบความผั่นผ่วนข้องการิสริ้างพลั่งงาน
หมุนเว่ยน

ความร่ิ้ท่�เก่�ยวข้้องกับแพล่ตัฟอริ์มการิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงาน
เทคโนโล่ย่ริะบบบันทึกริายการิธุีริกริริมดิ้จิทัล่ บน
คอมพิวเตัอริ์หล่ายเคร้ิ�องในเวล่าเด่้ยวกัน (block-
chain) แล่ะซึ่อฟตั์แวริ์ท่�เก่�ยวข้้องยังเป็นท่�ตั้องการิส่ง 
เช่นเด่้ยวกับความเช่�ยวชาญเก่�ยวกับการิจัด้การิแล่ะ
การิด้ำาเนินงานด้้านการิล่ด้การิใช้พลั่งงานในช่วงเวล่า
สำาคัญโด้ยผ่่้บริิโภคเพ้�อเพิ�มความเสถ่ึยริให้โคริงข้่าย 
(Demand side response DSR)

กรุุงเทพมหานครุใช้ไฟฟ้า 

53,345 กิกะวัต ในปี 2562 
กรุุงเทพใช้

พลังงาน

28% ข้อง 

การุใช้พลังงาน

ทั�งหมด

ในปรุะเทศไทย 

การุใช้ไฟฟ้าใน

กรุุงเทพเพิ�มขึ้�น 

3.3% ในทุกๆปี

พลังงานจากแหล่งพลังงาน

หมุนเว่ยนคิดเป็น 15% ข้อง

พลังงานท่�ผู้ลิตทั�งปรุะเทศ

53,345 

GWh

15%

28% 

3.3%
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เพ้�อใหเ้ข้า้ใจถึงึสถึานะข้องพลั่งงานอัจฉริิยะในกรุิงเทพ 
มหานคริอย่างแท้จริิงเริาตั้องเข้้าใจภ่มิทัศน์ข้องตัล่าด้
ไฟฟ้าในปริะเทศข้องไทย

รัุฐวิสุาหกิจด้านพลังงานข้องปรุะเทศไทย
ในปริะเทศไทยตัล่าด้ไฟฟ้าถ่ึกถ้ึอคริองโด้ยกิจการิ
สาธีาริณ่ปโภคหลั่กข้องรัิฐ 3 แห่ง ได้้แก่ การิไฟฟ้า
ฝั่ายผ่ลิ่ตัแห่งปริะเทศไทย (กฟผ่.) ภายใตั้กริะทริวง
พลั่งงาน แล่ะการิไฟฟ้านคริหล่วง (กฟน.) แล่ะ
การิไฟฟ้าส่วนภ่มิภาค (กฟภ.) ภายใตั้กริะทริวง
มหาด้ไทย

กิจการิสาธีาริณ่ปโภคข้องรัิฐแตั่ล่ะแห่งม่หน่วยงาน
แล่ะเข้ตัอำานาจข้องตันเองซึ่ึ�งได้้รัิบการิแตั่งตัั�งโด้ย
รัิฐบาล่กล่าง ‘กฟผ่.รัิบผิ่ด้ชอบการิผ่ลิ่ตัแล่ะส่งไฟฟ้า
ข้องปริะเทศส่วนอ่ก 2 แห่งค้อกฟน.แล่ะกฟภ.ริับผิ่ด้
ชอบการิจำาหน่ายไฟฟ้าในเข้ตักรุิงเทพมหานคริแล่ะ
ปริิมณฑ์ล่แล่ะตั่างจังหวัด้ตัามล่ำาดั้บ

กล่่าวโด้ยริวมกฟผ่.ม่หน้าท่�ผ่ลิ่ตัแล่ะส่งพลั่งงานไฟฟ้า
ส่งกริะแสไฟฟ้าให้กับกฟน.แล่ะกฟภ. กฟผ่.เป็น
เจ้าข้องแล่ะด้ำาเนินการิโคริงข้่ายสายส่งริะด้ับปริะเทศ
ซึ่ึ�งริวมถึึงสายส่งแล่ะสถึาน่ไฟฟ้าย่อยข้องริะดั้บแริง
ดั้นไฟฟ้าตั่างๆ ทั�วปริะเทศ ในข้ณะท่�กฟน.แล่ะกฟภ. 
เป็นผ่่้จัด้จำาหน่ายหลั่ก
 

กรุะทรุวงพลังงาน กรุะทรุวงมหาดไทย บมจ. ปตท.

ผูู้้ม่บทบาทหลักในพลังงาน
อัจฉริุยะ

สำานักงานนโยบายแล่ะแผ่นพลั่งงาน (สนพ.) ภายใต้ั
กริะทริวงพล่งังานเป็นหน่วยงานท่�รัิบผิ่ด้ชอบในการิวางแผ่น
ยุทธีศาสตัร์ิแล่ะพัฒนาริะบบพลั่งงานข้องปริะเทศไทย

แผ่นพัฒนากำาลั่งผ่ลิ่ตัไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2561-
2580) ให้ความสำาคัญกับการิข้ยายการิผ่ล่ิตัพลั่งงาน
หมุนเว่ยนในปริะเทศริวมทั�งทำางานริ่วมกับรัิฐวิสาหกิจ 
ทั�งสามแห่งเพ้�อพัฒนาแล่ะทด้สอบเทคโนโล่ย่สมาริ์
ทกริิด้ท่�จำาเป็นเพ้�อริองรัิบการิเปล่่�ยนไปใช้พลั่งงาน 
“prosumer”

สนพ. ได้ริ้ิเริิ�มนำาริอ่งสมาริท์กริิด้ทั�วปริะเทศโด้ยเฉพาะ
ในกรุิงเทพมหานคริแล่ะพัทยา แล่ะกำาลั่งด้ำาเนิน
โคริงการิท่�เก่�ยวข้้องกับสถึาน่ชาริ์จแล่ะเคร้ิอข้่าย EV

การุไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตแห่ง
ปรุะเทศไทย (กฟผู้.)

การุไฟฟ้านครุหลวง (กฟน.)

ผ่่้ผ่ลิ่ตัแล่ะจำาหน่ายไฟฟ้าตั้องได้้รัิบใบอนุญาตัจำาหน่าย
ไฟฟา้จากสำานักงานคณะกริริมการิกำากับกิจการิพล่งังาน
(กกพ.) การิเช้�อมตั่อกับริะบบส่งกำาลั่งตั้องม่การิทำา
สัญญาซ้ึ่�อข้ายไฟฟ้า (PPA) กับกฟน. กฟภ. หร้ิอ 
กฟผ่. แล่ะจากขั้�นตัอนน่�จะม่การิใหร้ิายล่ะเอ่ยด้ด้า้นข้อ้
กำาหนด้เฉพาะเก่�ยวกับการิเช้�อมตัอ่โคริงข้า่ย มาตัริฐาน
ความปล่อด้ภัยแล่ะมาตัริวัด้

การุไฟฟ้าสุ่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ปตัท.เดิ้มค้อการิปิโตัริเล่่ยมแห่งปริะเทศไทย เป็นบริิษัท
ข้องรัิฐท่�จด้ทะเบ่ยนในตัล่าด้หลั่กทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย
(ตัล่ท.) ธุีริกิจหลั่กค้อนำ�ามันแล่ะก๊าซึ่ แต่ัยังเก่�ยวข้้องกับ
การิผ่ล่ติัไฟฟ้าแล่ะผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ปิโตัริเคม่อ่กด้้วย ปตัท.ยงัม่
บริิษัทย่อยอ่กหล่ายแห่งท่�ด้ำาเนินการิผ่ลิ่ตัพลั่งงานทด้แทน
หร้ิอพลั่งงานทางเล้่อกอ้�นๆ

ผูู้้ผู้ลิตไฟฟ้าอิสุรุะ

ผ่่้ผ่ลิ่ตัไฟฟ้าอิสริะ (IPP) หล่ายริายจ่ายไฟใน
ปริะเทศไทยริายใหญ่ท่�สุด้ได้้แก่ บริิษัท บ้านป่ จำากัด้
(มหาชน) แล่ะ บริิษัท บางจากคอริ์ปอเริชั�น จำากัด้  
(มหาชน) (BCP)

ริับผ่ิด้ชอบการิผ่ล่ิตัแล่ะส่งไฟฟ้าข้องปริะเทศ

ริับผ่ิด้ชอบการิจำาหน่ายไฟฟ้าในเข้ตัเม้องหล่วง

รัิบผิ่ด้ชอบการิจำาหน่ายไฟฟ้าในพ้�นท่�ตั่างจังหวัด้
แล่ะชนบท
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โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว
ในปี 2563 การิไฟฟ้านคริหล่วง (กฟน.) ได้้ริิเริิ�มโคริงการิ “Smart Metro Grid” 
โคริงการิน่�ยังสอด้คล้่องกับการิริิเริิ�มเม้องอัจฉริิยะข้องริฐับาล่ ด้้วยงบปริะมาณ  
1.49 พันล้่านบาท แล่ะด้้วยความร่ิวมม้อกับ FORTH แล่ะ Yip In Tsoi 
(YIT) โคริงการิน่�ม่เป้าหมายท่�จะติัด้ตัั�งมาตัริวัด้อัจฉริิยะให้กับครัิวเร้ิอน
ปริะมาณ 33,000 ครัิวเร้ิอนสำาหรัิบบางพ้�นท่�ในกรุิงเทพมหานคริ

FORTH เป็นบริิษัทจด้ทะเบ่ยนด้้านเทคโนโล่ย่ข้องไทยท่�ให้บริิการิโซึ่ล่่ชั�น
อิเล็่กทริอนิกส์แล่ะดิ้จิทัล่สำาหรัิบธุีริกิจแล่ะผ้่่บริิโภค ในโคริงการิน่� FORTH 
จะจัด้หามาตัริวัด้อัจฉริิยะพร้ิอมการิส้�อสาริแบบไร้ิสาย ในข้ณะท่� YIT ซึึ่�ง
เป็นผ้่่ให้บริิการิโซึ่ล่่ชันไอท่ในปริะเทศกำาลั่งจัด้หาแพล่ตัฟอร์ิมการิจัด้การิ
ข้้อม่ล่โด้ยใช้เทคโนโล่ย่ Omnimesh โด้ย CyanConnode

ภายในปี 2565 จะม่การิติัด้ตัั�งมาตัริวัด้อัจฉริิยะแล่ะอุปกริณ์ส้�อสาริสอง
ทางซึึ่�งจะช่วยให้กฟน. สามาริถึตัริวจสอบการิใช้ไฟฟ้าแบบ real-time แล่ะ
ค้นหาตัำาแหน่งท่�เกิด้ความผิ่ด้ปกติัสำาหรัิบการิแก้ไข้แล่ะการิตัอบสนองอย่าง
ริวด้เร็ิว นอกจากน่�

โคริงการิยงัช่วยผ้่่บริิโภคในการิจัด้การิการิบริิโภคให้ม่ปริะสิทธิีภาพมากขึ้�น
ข้้อม่ล่จากมาตัริวดั้อัจฉริิยะยังช่วยเพิ�มข่้ด้ความสามาริถึข้องกฟน.ในการิพฒันา
นวัตักริริมการิบริิการิท่�ทันสมัยสำาหรัิบปริะชาชนในอนาคตั

การุวัดค่าไฟฟ้าอัจฉริุยะ

เทคโนโล่ย่มาตัริวัด้อัจฉริิยะเป็นก้าวแริกข้องโคริงข่้ายไฟฟ้าอัจฉริิยะแล่ะ
เป็นบริิการิสำาคัญข้อง กฟน.ภายในพ้�นท่�ให้บริิการิในกรุิงเทพมหานคริ
ในข้ณะท่�กรุิงเทพมหานคริเตัร่ิยมจะก้าวข้้ามไปส่โ่คริงข่้ายไฟฟ้าอัจฉริิยะ
ริะดั้บชาติั จำาเป็นต้ัองม่การิปริะยุกต์ัใช้ริะบบมาตัริวัด้อัจฉริิยะอย่าง
กว้างข้วางเพ้�อวิเคริาะห์แล่ะรัิบริองความเสถ่ึยริข้องเคร้ิอข่้ายในช่วง
การิเปล่่�ยนแปล่ง

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
การิติัด้ตัั�งอุปกริณ์มาตัริวัด้อัจฉริิยะในริะดั้บครัิวเร้ิอนหร้ิออาคาริช่วย
ให้สามาริถึตัริวจสอบแล่ะวิเคริาะห์การิใช้พลั่งงาน (แล่ะความเป็น
ไปได้้ข้องการิเพิ�มขึ้�น) ได้้แบบ real-time ช่วยให้ผ้่่บริิโภคควบคุม
พฤติักริริม การิบริิโภคแล่ะล่ด้ค่าใช้จ่าย

ผ้่่จำาหน่ายไฟฟ้าจะได้้รัิบการิแจ้งเต้ัอนแบบ real-time ถึึงเหตุัขั้ด้ข้้อง
ท่�อาจเกิด้ขึ้�น ปริะหยัด้ค่าใช้จ่ายท่�เกิด้ขึ้�นจากการิอ่านมาตัริวัด้โด้ยคน
เก็บค่าไฟข้้อม่ล่ท่�ได้้จากมาตัริวัด้อัจฉริิยะสามาริถึนำาไปส่่นวัตักริริมด้้าน
นโยบายแล่ะการิเพิ�มปริะสิทธิีภาพเคร้ิอข่้าย

ความสัุมพันธ์
การิใช้พลั่งงานในกรุิงเทพมหานคริเพิ�มขึ้�นอย่างต่ัอเน้�องร้ิอยล่ะ3.3 ต่ัอปี  
ซึึ่�งเป็นตััวบ่งช่�สำาคัญท่�จำาเป็นต้ัองม่มาตัริวัด้อัจฉริิยะเพ้�อช่วยชะล่อการิ
บริิโภคโด้ยริวม

การิพึ�งพาแหล่่งพลั่งงานนำาเข้้าโด้ยริวมข้องปริะเทศไทยยังผ่ลั่กดั้นความ
ต้ัองการิข้องวธ่ิีการิผ่ล่ติัไฟฟ้าให้ใกล้่กับผ้่่บริิโภค (distributed generation) 
แล่ะการิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานแบบ Peer to Peer (P2P) ซึึ่�งทั�งสองอย่างน่�
ต้ัองใช้มาตัริวัด้อัจฉริิยะเพ้�อการิใช้งานอย่างเต็ัมท่�

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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รุะบบข้องการุบริุการุ
มาตัริวัด้อัจฉริิยะบันทึกการิใช้ไฟฟ้าในช่วงเวล่าปกติั (โด้ยทั�วไปค้อ 30 
นาท่หร้ิอหนึ�งชั�วโมง) จากนั�นส่งข้้อม่ล่ไปยัง Cloud Platform เพ้�อตัริวจ
สอบแล่ะวิเคริาะห์โด้ยหน่วยงานการิไฟฟ้า

จากนั�นข้้อม่ล่การิบริิโภคจะถ่ึกส่งกลั่บไปยงัผ้่่บริิโภคผ่่านอปุกริณ์ม้อถ้ึอ
หร้ิอริะบบตัริวจสอบภายในบ้าน ทำาให้สามาริถึตัริวจสอบปริิมาณการิใช้
ซึึ่�งจะนำาไปส่่ค่าใช้จ่ายสาธีาริณ่ปโภคท่�คาด้การิณ์ได้้มากขึ้�นแล่ะล่ด้ล่ง
ในฐานะหน่วยงานการิไฟฟ้าในกรุิงเทพมหานคริ การิไฟฟ้านคริหล่วง 
(กฟน.) จะเป็นผ้่่รัิบผิ่ด้ชอบในการิคัด้เล้่อกมาตัริวัด้อัจฉริิยะ จัด้หา
ติัด้ตัั�งแล่ะตัดิ้ตัามตัริวจสอบ พวกเข้ายงัรัิบผิ่ด้ชอบในการิริายงานแล่ะ
การิเร่ิยกเก็บเงินกับล่่กค้า

โอกาสุทางการุค้า
ผ้่่ให้บริิการิโซึ่ล่่ชันจะจัด้หามาตัริวัด้อัจฉริิยะด้้วยตันเอง ในข้ณะท่� 
Cloud platform ท่�ใช้ในการิปริะมวล่ผ่ล่ข้้อม่ล่ท่�ริวบริวมโด้ยมาตัริวัด้
อัจฉริิยะจะให้บริิการิโด้ยบุคคล่ท่�สามริายอ้�น ผ้่่ให้บริิการิเหล่่าน่�มักเป็น
คนเด่้ยวกันแม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั�นเสมอไป

บริิษัทในสหริาชอาณาจักริม่โอกาสเสนอบริิการิให้คำาปรึิกษาตัล่อด้
ห่วงโซ่ึ่คุณค่าโด้ยมุ่งเน้นเฉพาะการิวเิคริาะห์ข้้อม่ล่ท่�เจาะจงการิใช้งาน
เคร้ิอข่้ายท่�กว้างขึ้�น

องค์กรุการุไฟฟ้า Cloud Platform การุสืุ�อสุารุไรุ้สุาย มาตรุวัดอัจฉริุยะ
การุติดตามและเรุ่ยกเก็บ

ค่าบริุการุอัจฉริุยะ

การิไฟฟ้านคริหล่วง (กฟน.)

ผ้่่ให้บริิการิ ผ้่่ให้บริิการิ กฟน. 
หร้ิอผ้่่ให้บริิการิหร้ิอจัด้หา

มาตัริวัด้อัจฉริิยะ

กฟน.เป็นผ้่่ให้บริิการิไฟฟ้า
หลั่กในเข้ตักรุิงเทพมหานคริ
แล่ะรัิบผิ่ด้ชอบในการิเล้่อก
แล่ะบ่ริณาการิการิใช้งาน

มาตัริวัด้อัจฉริิยะ

โด้ยปกติัแล้่วผ้่่จัด้หา
ผ่ลิ่ตัภัณฑ์์มาตัริวัด้อัจฉริิยะจะ
เป็นผ้่่ให้บริิการิริะบบ Cloud 

แล่ะวิเคริาะห์ข้้อม่ล่

ผ้่่ให้บริิการิเคร้ิอข่้ายสัญญาณ
โทริคมนาคมริะดั้บชาติั ซึึ่�ง
เป็นผ้่่ให้สัญญาณในการิส่ง
ข้้อม่ล่จากมาตัริวัด้ส่่กฟน.

โด้ยปกติัแล้่วผ้่่จัด้หา
ผ่ลิ่ตัภัณฑ์์มาตัริวัด้อัจฉริิยะจะ
เป็นผ้่่ให้บริิการิริะบบ Cloud 

แล่ะวิเคริาะห์ข้้อม่ล่

กฟน.รัิบผิ่ด้ชอบในการิเร่ิยก
เก็บค่าบริิการิแล่ะตัริวจสอบ
การิใช้สาธีาริณ่ปโภค โด้ยม่
ความเป็นไปได้้ท่�จะเป็นผ้่่ติัด้
ตัั�งแล่ะให้บริิการิซ่ึ่อมบำารุิง

อุปกริณ์ หร้ิอ ม่ความเป็นไป
ได้้ท่�หน้าท่เหล่่าน่�จะเป็นข้องผ้่่
จัด้หาแล่ะให้บริิการิเช่นกัน

พัฒนาริะบบมาตัริวัด้อัจฉริิยะ
 การิจัด้ซ้ึ่�อแล่ะเล้่อกสริริค์
ผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ริวมถึึงให้คำา

ปรึิกษา

บริิการิ Cloud Platform แล่ะ
 การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่ริวมถึึง

หน้าท่�ให้คำาปรึิกษา

ผ้่่จัด้หาผ่ลิ่ตัภัณฑ์์มาตัริวัด้
อัจฉริิยะ
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องค์กริการิไฟฟ้า Cloud Platform

การิส้�อสาริไร้ิสาย

มาตัริวัด้อัจฉริิยะ การิติัด้ตัามแล่ะเร่ิยกเก็บ

ค่าบริิการิอัจฉริิยะ
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สหริาชอาณาจักริม่ริะบบกริิด้แห่งชาติัท่�เติับโตั
เต็ัมท่�แล่ะม่ความซึ่ับซ้ึ่อนมากท่�สุด้แห่งหนึ�งใน
โล่กแล่ะผ่่านวิวัฒนาการิมาเป็นเวล่านาน สห
ริาชอาณาจักริได้้พัฒนาความเช่�ยวชาญมากมาย
ในการิออกแบบ การิส่งมอบ การิใช้งานแล่ะการิ
บำารุิงรัิกษาริะบบกริิด้

กริอบการิกำากับด่้แล่ข้องสหริาชอาณาจกัริซึึ่�งเน้น
ยำ�าแล่ะกริะตุ้ันให้เกิด้นวัตักริริมการิแข่้งขั้นแล่ะ
ความโปร่ิงใสได้้นำา ไปส่่การิเติับโตัแล่ะการิปรัิบ
ใช้เทคโนโล่ย่แล่ะบริิการิอัจฉริิยะท่�หล่ากหล่าย
ทั�งหมด้น่�สามาริถึนำาไปปรัิบข้นาด้แล่ะใช้ได้้ทั�ว
โล่ก สหริาชอาณาจักริม่ความเช่�ยวชาญแล่ะผ้่่
ให้บริิการิท่�สามาริถึให้การิสนุบสนุนได้้

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด 
ได้บ้าง
 •  นโยบายริะเบ่ยบแล่ะการิออกแบบสิ�งจ่งใจ
 •  การิออกแบบแล่ะการิใช้งานริะบบทั�งหมด้
 •  นวัตักริริมด้้านเทคนิค (เช่น ท่�เก็บข้้อม่ล่

ใหม่)
 •  ริะบบตัริวจสอบแล่ะควบคุมริะบบริะยะ

ไกล่

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ

Advizzo (www.advizzo.com)
Advizzo ได้้พัฒนาซึ่อฟต์ัแวร์ิท่�ตัริวจสอบแล่ะวิเคริาะห์ร่ิป
แบบการิใช้สาธีาริณ่ปโภคข้องผ้่่บริิโภคแล่ะให้คำาแนะนำา
แล่ะข้้อม่ล่เชงิลึ่กเก่�ยวกับวิธ่ีการิล่ด้การิใช้สาธีาริณ่ปโภค
ให้น้อยล่ง

CyanConnode (www.cyanconnode.com)
IoT (เคร้ิอข่้ายตัาข่้าย RF แบบ Narrowband ท่�ปล่อด้ภัย)  
ใช้เพ้�อปริะหยัด้ค่าใช้จ่ายแล่ะพลั่งงาน ทำาให้รัิฐบาล่ หน่วย
งานในเม้องแล่ะธีรุิกิจต่ัางๆ สามาริถึตัริวจสอบแล่ะจดั้การิ
บริิการิต่ัางๆ เช่นสาธีาริณ่ปโภคแล่ะริะบบไฟถึนนได้้อย่าง
ม่ปริะสิทธิีภาพส่งสุด้ 

Fabriq (www.fabriq.space)
แพล่ตัฟอร์ิมท่�ช่วยให้สามาริถึจัด้การิพลั่งงานแล่ะข้้อม่ล่
ปริะสิทธิีภาพการิทำางานข้องอาคาริในสินทรัิพย์ต่ัางๆ  
ทุกปริะเภท

Germserv (www.germserv.com)
ให้คำาแนะนำาด้้านกฎีริะเบ่ยบแล่ะเป็นท่�ปรึิกษาด้้านมาตัริ
วัด้อัจฉริิยะ

Green Energy Options (www.geotogether.com)
การิริวบริวมข้้อม่ล่ดิ้บอย่างม่ปริะสิทธิีภาพจากมาตัริวัด้
หร้ิอแผ่งโซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ล์่ การิจัด้ส่งไปยังเซิึ่ร์ิฟเวอร์ิ Cloud 
แล่ะการิปริะมวล่ผ่ล่ข้้อม่ล่เพ้�อวิเคริาะห์แล่ะนำาเสนอ

Steama (www.steama.co)
ริะบบจัด้การิพล่ังงานด้้วยข้้อม่ล่ท่�ม่ปริะสิทธิีภาพท่�สุด้
ในโล่ก

Informetis (www.informetis.com)
แพล่ตัฟอร์ิมริะบบ IoT ท่�แข็้งแกร่ิงได้้รัิบการิออกแบบ
แล่ะพฒันาขึ้�นภายในบริิษัท ทำาการิริวบริวมแล่ะจดั้เกบ็
ข้้อม่ล่จากเคร้ิ�องตัริวจจับพลั่งงานข้องเริาเอง ตัล่อด้จน
เคร้ิ�องตัริวจจับ IoT ข้องบุคคล่ท่�สามต่ัางๆ สำาหรัิบการิ
แยกส่วนพลั่งงานแล่ะ การิวิเคริาะห์อ้�นๆ

Kingspan Water and Energy Ltd 
(www.kingspanwaterandenergy.com)
Kingspan Water & Energy ได้้ผ่ลิ่ตัโซึ่ล่่ชันท่�ยั�งย้นเพ้�อ
รัิกษาแล่ะปกป้องนำ�าแล่ะพลั่งงานมานานกว่า 50 ปี ผ่ล่
งานด้้านโซึ่ล่่ชั�นการิจดั้การินำ�า พลั่งงานแล่ะบริิการิข้องเริา
ควบค่ไ่ปกบัการิตัริวจสอบอจัฉริิยะโด้ยใช้ Internet of 
Things ทำาให้ล่่กค้าข้องเริาได้้รัิบข้้อม่ล่เชิงลึ่กท่�เพิ�มขึ้�นแล่ะ
การิควบคุมทรัิพยากรินำ�าแล่ะพลั่งงานข้องพวกเข้าด่้ขึ้�น

Open Energi (www.openenergi.com)
Open Energi (เด้มิค้อ“ RLtec”) ได้้พัฒนาเทคโนโล่ย่
การิจดั้การิกริิด้ ซึึ่�งครัิ�งหนึ�งเคยติัด้ตัั�งในอุปกริณ์ไฟฟ้า
(เช่นต้่ัเย็นแล่ะเคร้ิ�องปรัิบอากาศ) ม่จุด้มุ่งหมายเพ้�อ
ให้สามาริถึปรัิบสมดุ้ล่ริะหว่างการิให้บริิการิแล่ะความ
ต้ัองการิพลั่งงานท่�ปริาศจากคาร์ิบอนตัล่อด้โคริงข่้าย
ไฟฟ้าแห่งชาติั

OVO (www.ovoenergy.com)
OVO เป็นบริิษัทผ้่่ให้บริิการิด้้านเทคโนโล่ย่พลั่งงาน
อิสริะท่�ใหญ่ท่�สุด้ในสหริาชอาณาจักริโด้ยให้บริิการิ
ล่่กค้าเก้อบหนึ�งล้่านริายด้้วยบริิการิพลั่งงานอัจฉริิยะ
แล่ะบริิการิอ้�นๆ ในบ้าน
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ภาพรุวม
ด้้วยความริ่วมม้อกับ Kenya Power (KPLC) ผ่่้
ให้บริิการิใน สหริาชอาณาจักริ Lucy Electric 
ได้้ติัด้ตัั�งริะบบกริะจายอัตัโนมัติั 11kV (DAS) 
แห่งแริกข้องเคนยาเพ้�อช่วยปรัิบปรุิงแหล่่งจ่ายไฟ  
ในมอมบาซึ่าซึ่ึ�งเป็นเม้องท่�ใหญ่เป็นอันดั้บสองข้อง
ปริะเทศโคริงการิคริอบคลุ่มพ้�นท่� 1,661 ตัาริาง
กิโล่เมตัริแล่ะเป็น ส่วนหนึ�งข้องโคริงการิพัฒนา
เพ้�อเพิ�มโคริงสริ้างพ้�นฐานข้องปริะเทศ

เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้อง Smart Electricity UK:  
มอมบาซา ปรุะเทศเคนยา

การิพัฒนาโคริงการิน่�ได้้รัิบการิสนับสนุนการิจัด้ทำา
โด้ย UK Export Finance

กริะบวนการิแบบคริบวงจริท่�พัฒนาโด้ย Lucy 
Electric ยังริวมถึึงการิออกแบบท่�คริบวงจริ การิ
ผ่ลิ่ตั การิส่งมอบแล่ะการิติัด้ตัั�งอุปกริณ์ท่�ริะบุใน
สัญญาทั�งหมด้

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�สุำาคัญ
 • เคนยาพาวเวอริ์ (KPLC)
 • Lucy Electric
 • UK Export Finance

รุะยะเวลา
 • ริะยะท่� 1 พ.ศ. 2553-2555
 • ริะยะท่� 2 พ.ศ. 2558-2560
มูลค่าโครุงการุโดยปรุะมาณ
 • 178.2 ล่้านบาท (4.5 ล่้านปอนด้์)

ผู้ลลัพธ์
จากผ่ล่ข้องโคริงการิ การิหยุด้ชั�วข้ณะข้องพลั่งงาน
โด้ยเฉล่่�ย ได้ล้่ด้การิหยุด้ชั�วข้ณะการิจา่ยไฟใหล่้่กคา้
โด้ยเฉล่่�ยจาก 2 ชั�วโมงเหล้่อเพ่ยง 20 วินาท่
Eng. Samuel Ndirangu จาก Kenya Power 
กล่่าวว่า “ความมุ่งมั�นข้อง Lucy Electric ในการิ
ให้การิสนับสนุนล่่กค้าท่�ยอด้เย่�ยมทั�งในปริะเทศ
แล่ะจากริะยะไกล่ผ่่านท่มออกแบบริะบบอัตัโนมัตั ิ

ม่ม่ล่ค่าแล่ะการิบริิการิล่่กค้าท่�มากกว่าท่� Kenya 
Power เคยม่มาในอด่้ตั ริะบบอัตัโนมัติัข้อง 
พวกเข้าทำาให้เริาสามาริถึควบคุมแล่ะริับร่ิ้เคร้ิอข้่าย
ข้องเริาได้้มากข้ึ�น ซึ่ึ�งหมายความว่าเริาจะสามาริถึ
ให้บริิการิท่�น่าเช้�อถ้ึอยิ�งข้ึ�นแก่ล่่กค้า
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เครืุอข่้าย 
การุชาร์ุจรุถยนต์ไฟฟ้า

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ

จำานวนริถึยนต์ัไฟฟ้า (EV) บนท้องถึนนในปริะเทศไทยเพิ�มขึ้�นอย่างต่ัอ
เน้�องอันเป็นผ่ล่มาจากนโยบายข้องรัิฐบาล่ในการิส่งเสริิมแล่ะสนับสนุน
การิผ่ล่ติั EV แล่ะเป็นส่วนหนึ�งข้องการิผ่ล่กัดั้นการิล่ด้การิใช้พลั่งงาน
ในภาคการิข้นส่ง ความต้ัองการิสถึาน่ชาร์ิจ EV แล่ะเคร้ิอข่้ายทั�งใน
ตัล่าด้ครัิวเร้ิอนเแล่ะตัล่าด้เชิงพาณิชย์จะเติับโตัขึ้�นอย่างต่ัอเน้�องใน
อ่กไม่ก่�ปีข้้างหน้า ทำาให้เกิด้ความต้ัองการิเทคโนโล่ย่การิชาร์ิจไฟเอง
ริวมถึึงความเข้้าใจในเสถ่ึยริภาพข้องเคร้ิอข่้ายแล่ะการิจัด้การิความ
ต้ัองการิท่�ชาญฉล่าด้

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
ริถึยนต์ัไฟฟ้าเป็นหนึ�งในวิธ่ีแก้ปัญหาริะยะยาวท่�ด่้ท่�สุด้ในการิล่ด้มล่พิษ
ทางอากาศในเม้องข้องเริา EV ยังช่วยปรัิบปรุิงปริะสทิธิีภาพการิใช้
พลั่งงานในภาคการิข้นส่ง ล่ด้การิพึ�งพาเช้�อเพลิ่งฟอสซิึ่ล่ แล่ะช่วยให้
เจ้าข้องริถึปริะหยัด้เงินได้้ในริะยะยาว

ความสัุมพันธ์
จากข้้อม่ล่ข้องกริมการิข้นส่งทางบก ณ เด้้อนธัีนวาคม 2562 ม่ริถึยนต์ั 
EV จด้ทะเบ่ยนมากกว่า 150,000 คันในปริะเทศ แม้ว่าน้อยกว่า 1,500 
คันจะเป็น EV ท่�ใช้แบตัเตัอริ่� 100% แล่ะส่วนใหญ่เป็นริถึมอเตัอร์ิไซึ่ค์ 
ถึึงแม้การิบริิโภค EV ข้องผ้่่บริิโภคยังอย่่ในริะดั้บตัำ�าแต่ัการิเจาะตัล่าด้
อย่างกว้างข้วางถ่ึกมองว่าเป็นสิ�งท่�หล่่กเล่่�ยงไม่ได้้ใน 5-10 ปีข้้างหน้า

ปริะเทศไทยเป็นปริะเทศแริกในเอเช่ยตัะวันออกเฉ่ยงใต้ัท่�เสนอสิ�งจ่งใจ
สำาหรัิบผ้่่ผ่ลิ่ตั EV แล่ะล่ด้ภาษ่จากการิข้ายริถึยนต์ั ภายในปี 2579 
รัิฐบาล่ไทยตัั�งเป้าท่�จะม่ริถึยนต์ัไฟฟ้า 1.2 ล้่านคันทั�วปริะเทศแล่ะสถึาน่
ชาร์ิจสาธีาริณะ 690 แห่ง

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว
สมาคมยานยนต์ัไฟฟ้าแห่งปริะเทศไทย (EVAT) ร่ิวมกับสำานักงานคณะ
กริริมการิกำากับกิจการิพลั่งงาน (กกพ.) แล่ะสำานักงานนโยบายแล่ะแผ่นพลั่งงาน  
(สนพ.) กริะทริวงพลั่งงานได้้จัด้ตัั�ง EVAT Charging Consortium ซึึ่�งเป็น
ความพยายามในการิปริะสานงานผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่�เก่�ยวข้้องเพ้�อเตัร่ิยม
ความพร้ิอมให้กับปริะเทศในการิให้บริิการิผ้่่ใช้ริถึยนต์ัไฟฟ้า

เป็นความร่ิวมม้อข้องหน่วยงานภาคริัฐแล่ะภาคเอกชน ปริะกอบด้้วยผ้่่ให้
บริิการิชาร์ิจ บริิษัทริถึยนต์ัแล่ะบริิษัทตััวเก็บปริะจุ

ในปี 2560 กริะทริวงพลั่งงานร่ิวมกับ EVAT ได้้เริิ�มการิส่งเสริิมการิ
ล่งทนุริอบแริกในสถึาน่ชาร์ิจริถึยนต์ัไฟฟ้า 100 แห่งในกริงุเทพมหานคริ
ผ้่่เก่�ยวข้้องทั�งภาคริัฐแล่ะเอกชนได้้รัิบเชิญให้ส่งใบสมัคริเพ้�อรัิบทุนจาก
การิอนุรัิกษ์พลั่งงาน

กองทุนสุ่งเสุริุม
ม่การิให้เงินอุด้หนุนเต็ัมจำานวนแก่พันธีมิตัริภาครัิฐ ในข้ณะท่�เงินอุด้หนุน
สำาหริับภาคเอกชนซึึ่�งริวมถึึงโริงแริมแล่ะร่ิสอร์ิท ผ้่่ปริะกอบการิห้าง
สริริพสินค้าสำานักงานแล่ะท่�อย่่อาศัยได้้รัิบเงินช่วยเหล้่อร้ิอยล่ะ30-70 ใน
โปริแกริมม่ทั�งสถึาน่ชาร์ิจปกติัแล่ะสถึาน่ชาร์ิจด่้วน
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กริุดจ่ายไฟฟ้า
รุะบบควบคุมความ

เสุถ่ยรุ
ผูู้้ให้บริุการุจุดชาร์ุจ

 (CPO)
สุถาน่ชาร์ุจไฟฟ้า

มาตรุฐานรุะบบการุ
ชาร์ุจไฟฟ้า

รุถยนต์ไฟฟ้า

 

 

    กฟน.

 

    กฟผ่. 

ผ่่้ให้บริิการิ
ผ้่่ปริะกอบการิภาครัิฐ

แล่ะเอกชน

ผ้่่ให้บริิการิ
(ผ้่่ให้บริิการิริะดั้บ

ปริะเทศแล่ะริะดั้บโล่ก
นั�นต่ัางอย่่ในตัล่าด้)

มาตัริฐานผ่ลิ่ตัภัณฑ์์
อุตัสาหกริริม (มอก.) 

ผ้่่ผ่ลิ่ตัริถึยนต์ั

การิผ่ลิ่ตัแล่ะจ่ายไฟฟ้า 
โด้ยกฟน.แล่ะกฟผ่. เป็น
ผ้่่รัิบผิ่ด้ชอบในด้้านความ

เสถ่ึยริข้องโคริงข่้าย

บริิการิการิริะบบการิชาริจ์
เพ้�อจัด้การิความถ่ึ�แล่ะ
พัฒนาความเสถ่ึยริข้อง

ริะบบ

ผ้่่ให้บริิการิจุด้ชาร์ิจเชิง
พาณิชย์ ให้บริิการิสถึาน่

ชาร์ิจริถึยนต์ัไฟฟ้า

สถึาน่ชาร์ิจแบบติัด้บ้าน
กับเชิงพาณิชย์นั�นให้

บริิการิโด้ยผ้่่จัด้หาหร้ิอผ้่่
ผ่ลิ่ตั (บุคคล่ท่� 3) 

มาตัริฐานริะบบการิชาร์ิจ
ริถึยนต์ัไฟฟ้า ความ
สามาริถึเข้้ากันข้องแม่
เหล็่กไฟฟ้า แบตัเตัอร่ิ�
พาหนะ แล่ะมาตัริวัด้

กริะแสตัริงสำาหรัิบริะบบ
การิเร่ิยกเก็บค่าบริิการิ

กิจการิผ่ลิ่ตัแล่ะปริะกอบ
ริถึยนต์ั 19 ริายหลั่กใน
ปริะเทศไทย ซึึ่�งได้้เริิ�ม
การิผ่ลิ่ตัริถึยนต์ัไฟฟ้า

แล้่ว 

ให้คำาปรึิกษาสำาหรัิบการิ
ออกแบบแล่ะจัด้การิ

ริะบบ

ให้คำาปรึิกษาแล่ะการิให้
บริิการิออกแบบริะบบ
ควบคุมความเสถ่ึยริแล่ะ

วิธ่ีการิจัด้การิ

ผ้่่ให้บริิการิสถึาน่ชาร์ิจ
แบบติัด้บ้านแล่ะเชิง

พาณิชย์
การิให้คำาปรึิกษาทั�วไป

รุะบบข้องการุบริุการุ
ม่ตัล่าด้หลั่กสองแห่งสำาหรัิบสถึาน่ชาร์ิจ EV ค้อบ้านแล่ะพ้�นท่�เชิง
พาณิชย์ ในข้ณะท่�ริาคา EV จะล่ด้ล่งในอ่กไม่ก่�ปีข้้างหน้าความ
ต้ัองการิริถึ EV แล่ะสถึาน่ชาร์ิจ EV ในบ้านข้องเอกชนก็จะเพิ�ม
ขึ้�นเจ้าข้องริถึยนต์ั EV จะต้ัองติัด้ตัั�งสถึาน่ชาร์ิจท่�บ้านซึึ่�งซ้ึ่�อจากผ้่่
จัด้จำาหน่ายแล่ะเช้�อมต่ัอโด้ยตัริงกับโคริงข่้าย

จุด้ชาร์ิจเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ด้ำาเนินการิโด้ยผ้่่ปริะกอบการิห้าง
สริริพสินค้าเช่น Central Group แล่ะ The Mall Group ริวมถึึง
ผ้่่ให้บริิการิปั�มนำ�ามันเช่นปตัท.แล่ะบางจาก แล่ะสำานักงานหร้ิอ
หม่่บ้านข้นาด้ใหญ่ จุด้ชาร์ิจเหล่่าน่�จะซ้ึ่�อจากผ้่่จัด้จำาหน่ายท่�เป็น
บุคคล่ท่�สามเช่นกัน

กฟน.แล่ะกฟผ่. ม่หน้าท่�ด่้แล่ริะบบโคริงข่้ายไฟฟ้าให้ม่ความมั�นคง
พวกเข้าจะทำางานร่ิวมกันกับผ้่่ให้บริิการิโซึ่ล่่ชันเพ้�อพัฒนาโซึ่ล่่ชันการิ
จัด้การิค่าธีริริมเน่ยมท่�ตัริงตัามความต้ัองการิข้องโคริงข่้ายอุปทาน

โอกาสุทางการุค้า
นอกเหน้อจากริาคาข้อง EV แล้่วสิ�งสำาคัญท่�ทำาให้ตัล่าด้ใน
ปริะเทศไทยชะงักไปในปัจจุบันค้อการิข้าด้มาตัริฐานท่�กำาหนด้ขึ้�น
สำาหรัิบเคร้ิอข่้ายการิชาร์ิจไฟแล่ะความไม่ร้่ิท่�เก่�ยวกับความเสถ่ึยริ
ข้องโคริงข่้าย 

ผ้่่ให้บริิการิโซึ่ล่่ชันในสหริาชอาณาจักริม่โอกาสเข้้าส่่ตัล่าด้ริถึยนต์ั
ไฟฟ้า ท่�กำาลั่งเติับโตัด้้วยความเช่�ยวชาญในการิออกแบบริะบบ
แล่ะการิจัด้การิ การิควบคุมเสถ่ึยริภาพ การินำาเทคโนโล่ย่สถึาน่
ชาร์ิจมาเสนอพร้ิอมกับโซึ่ล่่ชันการิออกแบบแล่ะการิจัด้การิริะบบ
การิควบคุมเสถ่ึยริภาพ
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กริิด้จ่ายไฟฟ้า

ริะบบควบคุมความเสถ่ึยริ ผ้่่ให้บริิการิจุด้ชาร์ิจ (CPO)

สถึาน่ชาร์ิจครัิวเร้ิอน

สถึาน่ชาร์ิจเชิงพาณิชย์

มาตัริฐานริะบบ 

การิชาร์ิจไฟฟ้า

ริถึยนต์ัไฟฟ้า
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Chargemaster (www.bpchargemaster.com)
ผ้่่ให้บริิการิโคริงสร้ิางพ้�นฐานการิชาร์ิจสำาหรัิบริถึยนต์ั
ไฟฟ้าริายใหญ่ท่�สุด้ในสหริาชอาณาจักริ ให้บริิการิหน่วย
ชาร์ิจสำาหรัิบการิใช้งานในบ้าน ธุีริกิจแล่ะสาธีาริณะ แล่ะ
ด้ำาเนินการิเคร้ิอข่้ายการิชาร์ิจริถึยนต์ัไฟฟ้าสาธีาริณะ
ข้องตััวเองท่�เร่ิยกว่า POLAR

Connected Kerb (www.connectedkerb.com)
Connected Kerb ผ่ลิ่ตัแล่ะติัด้ตัั�งจุด้ชาร์ิจ EV (ริถึยนต์ั
ไฟฟ้า) สำาหรัิบสภาพแวด้ล้่อมในเม้อง

CrowdCharge (www.crowd-charge.com)
CrowdCharge กำาลั่งพัฒนาแพล่ตัฟอร์ิมดิ้จิทัล่ใน
การิจัด้การิเคร้ิ�องชาร์ิจริถึยนต์ัไฟฟ้าหล่ายเคร้ิ�องเพ้�อ
ให้เจ้าข้อง EV ได้้รัิบพลั่งงานไฟฟ้าท่�ถ่ึกกว่าแล่ะ 
เป็นมิตัริกับสิ�งแวด้ล้่อมในข้ณะเด่้ยวกันยังช่วยล่ด้ 
ผ่ล่กริะทบจากการิชาร์ิจ EV ต่ัอโคริงข่้ายไฟฟ้าทั�งใน
สหริาชอาณาจักริแล่ะทั�วโล่ก

EA Technology (www.eatechnology.com)
ผ้่่นำาริะด้บัโล่กด้้านวิศวกริริมเคร้ิอข่้ายไฟฟ้าแล่ะโซึ่ล่่ชัน
การิชาร์ิจอัจฉริิยะเพ้�อล่ด้ผ่ล่กริะทบข้อง EV บนโคริงข่้าย
ไฟฟ้า เจ้าข้องเคร้ิ�องม้อปริะเมนิเคร้ิอข่้ายท่�แสด้งให้เห็น
ความทันสมัยท่�สุด้ท่�ม่ในข้ณะน่�ในการิวางแผ่นโคริงสร้ิาง
พ้�นฐานริถึยนต์ัไฟฟ้าแล่ะการิปริะเมินผ่ล่กริะทบ

EO Charging (www.eocharging.com)
EO Charging พัฒนาแล่ะผ่ล่ติัเทคโนโล่ย่การิชาร์ิจ
อัจฉริิยะสำาหรัิบริถึยนต์ัไฟฟ้า

GreenFlux (www.greenflux.com) 
GreenFlux ช่วยล่่กค้าในอุตัสาหกริริม EV ด้้านการิ
จัด้การิเคร้ิอข่้ายการิชาร์ิจข้องตันอย่างเหมาะสมท่�สุด้
เพ้�อเร่ิงการินำาริถึยนต์ัไฟฟ้ามาใช้ให้เกิด้เร็ิวขึ้�น

Ovon (www.ovon.io)
นักออกแบบอุตัสาหกริริมการิชาร์ิจอัจฉริิยะ

Pod Point (www.pod-point.com)
ผ้่่ให้บริิการิชาร์ิจริถึยนต์ัไฟฟ้าชั�นนำาข้องสหริาช
อาณาจักริ

Spark EV Technology 
(www.sparkevtechnology.com)
โซึ่ล่่ชันซึ่อฟต์ัแวร์ิสำาหรัิบยานยนต์ัไฟฟ้าในหล่ายภาค
ส่วนข้องตัล่าด้ โด้ยเน้นจัด้การิกับความท้าทายท่�สำาคัญ
เพิ�มการิยอมรัิบแล่ะเพิ�มความไว้วางใจให้กับผ้่่ขั้บข่้�

ในปี 2560 สหริาชอาณาจักริเป็นตัล่าด้ท่�ใหญ่
เป็นอันดั้บสองในยุโริปข้องยานพาหนะท่�ปล่่อย
มล่พิษตัำ�า (ULEV) แล่ะเป็นผ้่่นำาริะดั้บโล่กใน
ด้้านการิพฒันาแล่ะการิผ่ล่ติั ในช่วงครึิ�งแริกข้องปี 
2561 ริถึยนต์ัไฟฟ้าแบตัเตัอร่ิ� 1 ใน 5 ท่�ข้ายใน
ยุโริปผ่ลิ่ตัในสหริาชอาณาจกัริ สหริาชอาณาจกัริ
เป็นผ้่่บุกเบิกนวัตักริริมยานยนต์ัมานานแล่ะเป็น
ผ้่่ผ่ลิ่ตัริถึยนต์ัไฟฟ้าแล่ะริะบบชาร์ิจชั�นนำา

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง
 • การิผ่ลิ่ตัชิ�นส่วนยานยนต์ัหลั่ก
 • การิผ่ลิ่ตัโคริงสร้ิางตััวถัึงท่�เบากว่า
 •  การิให้บริิการิบำารุิงรัิกษาแล่ะซ่ึ่อมแซึ่ม

สำาหรัิบ E & HVs
 •  การิวิจัยแล่ะพัฒนาสำาหริับส่วนปริะกอบ

ข้องเซึ่ล่ล์่แบตัเตัอร่ิ�
 • การิติัด้ตัั�งแล่ะบำารุิงรัิกษาสถึาน่ชาร์ิจ
 •  การิพัฒนาแอปพลิ่เคชันในม้อถ้ึอ /  

ริะบบการิจัด้การิข้้อม่ล่

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ
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ภาพรุวม
เม้�อเริิ�มเปิด้ตััว Electric Nation ค้อการิทด้ล่อง
ใช้ชาริ์จอัจฉริิยะในบ้านท่�ใหญ่ท่�สุด้ในโล่ก โด้ยม่
เจ้าข้องริถึยนตั์ไฟฟ้า (EV) เก้อบ 700 ริายเข้้า
ริ่วมการิทด้ล่องใช้ในเวล่า 18 เด้้อน ในมิด้แล่นด้์
แล่ะเวล่ส์ ในริะหว่างนั�นผ่่้เข้้าริ่วมการิทด้ล่องได้้
ให้ข้้อม่ล่ถึึงการิชาริ์จริถึมากกว่า 2 ล่้านชั�วโมง ท่�
สำาคัญโคริงการิน่�ยังนำาเสนอความคิด้เห็นว่าการิใช้
ช่วิตักับ EV เป็นอย่างไริในโล่กแห่งความจริิง แล่ะ
พวกเข้าม่ปริะสบการิณ์การิชาริ์จอัจฉริิยะอย่างไริ

เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้องรุถยนต์ไฟฟ้าในสุหรุาชอาณาจักรุ: 
Electric Nation

บทเร่ิยนจากโคริงการิน่�ชว่ยเคร้ิอข้า่ยไฟฟา้ในพ้�นท่�ได้้
อย่างมากในการิริองรัิบการิชาริ์จ EV ภายในบ้าน 
ในข้ณะเด่้ยวกันก็ทำาให้มั�นใจได้้ว่าผ่่้ขั้บข่้�สามาริถึ
ชาริ์จไฟได้้เสมอเม้�อจำาเป็น

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�สุำาคัญ
 • Western Power Distribution
 • EA Technology
 • CrowdCharge
 • DriveElectric

รุะยะเวลา
 • ริะยะท่� 1 พ.ศ. 2558-2559
 • ริะยะท่� 2 กำาลั่งด้ำาเนินอย่่
มูลค่าโครุงการุโดยปรุะมาณ
 • 91.2 ล่้านบาท (9.2 ล่้านปอนด้์)

ผู้ลลัพธ์
การิชาริ์ จ อัจฉ ริิยะซึ่ึ� งทด้ล่องโด้ยโคริงการิ 
Electric Nation ได้้เปิด้เผ่ยวิธ่ีท่�จะเคล้่�อนย้าย
ความตั้องการิออกจากช่วงเวล่าเริ่งด้่วนด้้วย
การิจัด้การิเวล่าในการิชาริ์จผ่่านเทคโนโล่ย่การิ
ชาริ์จ อย่างไริก็ตัามการิชาริ์จแบบ Vehicle 
to grid (V2G) ให้มากกว่าการิชาริ์จอัจฉริิยะ

กล่่าวค้อสามาริถึให้ศักยภาพนับล่้านข้อง EVs แก่
การิชาริ์จแบบอัจฉริิยะ แล่ะริถึยนตั์ทำาหน้าท่�เป็น
อุปกริณ์จัด้เก็บแบตัเตัอร่ิ�จากนั�นจึงใส่พลั่งงานกลั่บ
เข้้าไปในโคริงข้่ายหากจำาเป็น ซึ่ึ�งหมายความว่า 
แทนท่�จะมองวา่ EVs เปน็ปญัหาท่�เก่�ยวข้อ้งกับความ
จุโคริงข้า่ยมันสามาริถึเปน็ทางออกท่�สำาคัญในการิชว่ย
สริ้างความสมดุ้ล่ให้กับโคริงข้่าย
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แสนสิริิ ติัด้ตัั�งกำาลั่งการิผ่ลิ่ตัไฟฟ้าพลั่งงานแสงอาทิตัย์ริวม 635 กิโล่วัตัต์ัท่�
โคริงการิ T77 การิทด้ล่องน่�ปริะกอบด้้วยผ้่่ใช้พลั่งงานริายใหญ่ 4 ริาย ได้้แก่ 
ศ่นย์การิค้า โริงเร่ิยนมัธียม อาคาริอพาร์ิตัเมนต์ัแล่ะโริงพยาบาล่ทันตักริริม 
ด้้วยการิใช้ริะบบ blockchain token พลั่งงานส่วนเกินท่�ผ่ลิ่ตัโด้ยหน่วยงาน 
ทั�ง 4 น่�สามาริถึข้ายให้กับผ้่่อ้�นได้้ แทนท่�จะปล่่อยให้มันไหล่กล่บัเข้้าไปในเคร้ิอ
ข่้าย ในการินำาร่ิองน่� BCPG ทำาหน้าท่�เป็นคนกล่างในการิซ้ึ่�อแล่ะข้ายพลั่งงาน
ส่วนเกิน หากม่การินำาไปใช้งานเชิงพาณิชย์ผ้่่เข้้าร่ิวมอาจได้้รัิบผ่ล่ตัอบแทนท่�
ส่งยิ�งขึ้�น โคริงการิน่�ถ้ึอเป็นการิค้าพลั่งงานหมุนเว่ยน P2P ครัิ�งแริกในเอเช่ย

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว
ในปี 2561 Power Ledger ซึึ่�งเป็นบริิษัทซึ่อฟต์ัแวร์ิในออสเตัริเล่่ยท่�พัฒนา
โซึ่ล่่ชันสำาหรัิบอุตัสาหกริริมพลั่งงานได้้ร่ิวมม้อกับ BCPG ซึึ่�งเป็นบริิษัท
ย่อยข้องบางจากแล่ะผ้่่นำาในอุตัสาหกริริมพลั่งงานหมุนเว่ยนในการินำาร่ิอง
แพล่ตัฟอร์ิมการิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานแบบ P2P ในกรุิงเทพมหานคริ

แพล่ตัฟอร์ิม Power Ledger ใช้ริะบบนิเวศข้องแอปพลิ่เคชัน Blockchain 
เพ้�อให้ครัิวเร้ิอนแล่ะผ้่่ผ่ลิ่ตัพลั่งงานหมุนเว่ยนริายอ้�นสามาริถึแล่กเปล่่�ยน
ไฟฟ้าริะหว่างกันได้้

Power Ledger แล่ะ BCPG ร่ิวมม้อกับกฟน.แล่ะผ้่่พัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์ไทย 

การุซื�อข้ายพลังงานแบบ  
 Peer-to-Peer

การิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานแบบ Peer to Peer (P2P) ค้อการิซ้ึ่�อแล่ะข้าย
ไฟฟ้าซึึ่�งมักเป็นพลั่งงานส่วนเกินจากแผ่งโซึ่ล่าร์ิบนด้าด้ฟ้าริะหว่างหน่วย
งานสองหน่วยงานหร้ิอมากกว่าท่�เช้�อมต่ัอกับโคริงข่้าย

กฟผ่.แล่ะกกพ. ได้้เริิ�มทด้สอบการิปฏิิร่ิปกฎีริะเบ่ยบให้ม่การิอนุญาตั
ให้ซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานแบบ P2P จากหลั่งคาโซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ล์่ไปยังโคริงข่้าย
แล่ะกฟน. แล่ะกฟภ.ได้้เปิด้นำาร่ิองการิสำาริวจผ่ล่กริะทบท่�ม่ต่ัอริะบบ
ข้องตันจากการิผ่ลิ่ตัพลั่งงานหมุนเว่ยนแบบกริะจาย

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
การิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานแบบ P2P ช่วยเพิ�มความพร้ิอมให้ใช้งานข้องพลั่งงาน
หมุนเว่ยน ล่ด้ต้ันทุนพลั่งงานแล่ะเป็นทางเล้่อกในตัล่าด้สำาหริบัผ้่่บริิโภค
การิกริะจายการิผ่ลิ่ตัไฟฟ้าจะช่วยล่ด้ความหนาแน่น (หร้ิอความจำาเป็น) 
สำาหรัิบเคร้ิอข่้ายการิข้นส่งไฟฟ้าท่�ม่ริาคาแพง แล่ะเคร้ิอข่้ายสามาริถึ
ย้ด้หยุ่นต่ัอการิหยดุ้ชะงกัได้้มากขึ้�นด้้วยการิใช้ Blockchain การิซึ่้�อ
ข้ายสามาริถึทำาได้้ด้้วยความโปร่ิงใสเต็ัมท่�

ความสัุมพันธ์กัน
พลั่งงานข้องไทยต้ัองพึ�งพาการินำาเข้้าแล่ะเช้�อเพลิ่งฟอสซิึ่ล่เป็นอย่าง
มากแล่ะกริะทริวงพล่ังงานได้้ริะบุเป้าหมายในการิก้าวไปส่่การิผ่ล่ิตั
ไฟฟ้าแบบกริะจายแล่ะพลั่งงานหมุนเว่ยนในปริะเทศแล้่ว

การิเปิด้ตัล่าด้พล่งังานส่่การิซ้ึ่�อข้ายแบบ P2P ผ่่านผ้่่ผ่ล่ติัท่�เป็นผ้่่บริิโภค
หร้ิอโมเด้ล่ Prosumer จะผ่ลั่กดั้นความต้ัองการิในการิผ่ลิ่ตัพลั่งงาน
หมุนเว่ยนทำาให้การิเปล่่�ยนไปเป็นการิผ่ลิ่ตัไฟฟ้าแบบกริะจายเกิด้เร็ิว
ขึ้�น ในข้ณะเด่้ยวกันยังล่ด้ต้ันทุนให้กับภาครัิฐแล่ะริะบบสาธีาริณ่ปโภค

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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กริุดจ่ายไฟฟ้า มาตรุวัดไฟฟ้าสุุทธิ แพลตฟอร์ุมการุซื�อข้าย
แบบปลอดภัย มาตรุวัดไฟฟ้าแบบรุวมยอด

อาคารุรุะบบพลังงานแสุง
อาทิตย์

 กฟน.

 กฟผ่.

- กฟน. แล่ะผ้่่ให้บริิการิ -
ผ้่่จัด้จำาหน่ายแผ่่นโซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ส์ 
เจ้าบ้าน หร้ิอผ้่่จัด้การิอาคาริ

กฟน. ด้้วยหน้าท่�เป็นผ้่่
จำาหน่ายไฟฟ้าในเข้ตักรุิงเทพ
นั�นจะทำาการิซ้ึ่�อไฟฟ้าผ่่าน

ริะบบท่�ผ่นวกการิคิด้ริาคาแล่ะ
ติัด้ตัามความเสถ่ึยริข้องโคริง

ข่้าย

การิวัด้ค่าไฟฟ้าสุทธิีท่�เหล้่อจาก
การิใช้ภายในหร้ิอการิซ้ึ่�อข้าย
ในริะบบปิด้เพ้�อรัิบซ้ึ่�อผ่่าน 

ริะบบกริิด้

การิซ้ึ่�อข้ายไฟฟ้าผ่่าน
แพล่ตัฟอร์ิมท่�ม่การิริวบเป็น
หนึ�งแล่ะม่ริะบบป้องกัน ให้
บริิการิโด้ยบริิษัทเทคโนโล่ย่
หร้ิอโด้ยตััวผ้่่ให้บริิการิกริะแส
ไฟฟ้าเอง (สามาริถึด้ำาเนินการิ
ด้้วยเทคโนโล่ย่ blockchain) 

มาตัริวัด้ไฟฟ้าแบบริวมยอด้
บันทึกกริะแสไฟฟ้าท่�ถ่ึกผ่ลิ่ตั

จากโซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ส์ทั�งหมด้

จำาหน่ายแล่ะติัด้ตัั�งแผ่่นโซึ่ล่าร์ิ
เซึ่ล่ส์ท่�บ้านหร้ิออาคาริ เช้�อม
ต่ัอกับริะบบ P2P หร้ิออาจจะ
ริวมถึึงเทคโนโล่ย่แบตัเตัอร์ิร่ิ�
สำาหรัิบจัด้เก็บพลั่งงานเพ้�อใช้

หร้ิอข้ายในภายหลั่ง

การิให้คำาปรึิกษาออกแบบโคริง
ข่้ายแล่ะโคริงสร้ิางริาคา

ผ้่่ให้บริิการิมาตัริวัด้  
การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่แล่ะ 

การิส้�อสาริ

แพล่ตัฟอร์ิมการิซ้ึ่�อข้าย  
การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่ แล่ะท่�

ปรึิกษาเทคโนโล่ย่ blockchain

ผ้่่ให้บริิการิมาตัริวัด้  
การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่แล่ะการิ

ส้�อสาริ

ผ้่่ให้บริิการิเทคโนโล่ย่
แบตัเตัอร่ิ�

รุะบบข้องการุบริุการุ
ริะบบนิ เวศแบบ ง่ายทาง ด้้านข้วาแสด้ง ร่ิปแบบพ้�นฐาน
ข้องแพล่ตัฟอร์ิมการิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงาน P2P ม่การิติัด้ตัั�งแผ่ง
โซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ล์่ท่�บ้านแล่ะ/หร้ิออาคาริพาณิชย์เพ้�อผ่ลิ่ตัพลั่งงาน
จากนั�นพลั่งงานส่วนเกินสามาริถึส่งแล่ะข้ายให้กับผ้่่ใช้ริาย
อ้�นผ่่านแอปท่�ใช้งานง่ายหร้ิอแพล่ตัฟอร์ิมออนไล่น์ซึึ่�งช่วยให้
ผ้่่บริิโภคสามาริถึด่้ว่าพวกเข้าต้ัองการิใช้พลั่งงานหร้ิอเก็บไว้
มากน้อยเพ่ยงใด้ จากนั�นเปิด้ใช้งานเพ้�อแล่กเปล่่�ยนกับผ้่่ใช้ใน
พ้�นท่�ริายอ้�นได้้ทันท่ท่�คลิ่กปุ่ม(หร้ิอผ่่านริะบบอัตัโนมัติั) ในร่ิป
แบบน่�การิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานจะด้ำาเนินการิโด้ย ‘อย่่หลั่งมาตัริวัด้’  
ซึึ่�งหมายความว่าพลั่งงานจะไม่ถ่ึกแล่กเปล่่�ยนกลั่บไปยังโคริงข่้าย
ท่�กว้างขึ้�น ผ้่่ผ่ลิ่ตัไฟฟ้าแล่ะผ้่่ค้าปล่่กดั้�งเดิ้มซึึ่�งในกริณ่น่�ค้อ กฟน.
อาจยังคงเร่ิยกเก็บค่าธีริริมเน่ยมสำาหรัิบการิใช้เคร้ิอข่้ายการิกริะจาย
ข้องพวกเข้า โคริงการินำาร่ิองรุ่ินแริกกำาลั่งถ่ึกทด้ล่องโด้ยท่�กฟน.หร้ิอ 
กฟผ่. อาจซ้ึ่�อพลั่งงานท่�สร้ิางจากแผ่งโซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ล์่ท่�ไม่ได้้ใช้ในอัตัริา
ค่าไฟฟ้าป้อนกลั่บเพริาะมันถ่ึกนำากลั่บเข้้าส่่โคริงข่้ายข้นาด้ใหญ่

โอกาสุทางการุค้า
การิซ้ึ่�อข้ายพลั่งงานแบบ P2P ยังอย่่ในช่วงเริิ�มต้ันในปริะเทศไทย
แล่ะม่ความต้ัองการิผ้่่เช่�ยวชาญตัล่อด้ห่วงโซ่ึ่คุณค่า โด้ยเฉพาะ
อย่างยิ�งการิให้คำาปรึิกษาด้้านเคร้ิอข่้ายแล่ะโคริงสร้ิางภาษ่โด้ยริวม 
เช่นเด่้ยวกับโซึ่ล่่ชันแพล่ตัฟอร์ิมเพ้�ออำานวยความสะด้วกในการิทำา
ธุีริกริริมการิซ้ึ่�อข้ายท่�ปล่อด้ภัยริวมถึึง blockchain

แม้ว่าแผ่งโซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ล์่จะจำาหน่ายได้้ด่้ในตัล่าด้ไทยแล้่ว แต่ัก็ม่โอกาส
ท่�เทคโนโล่ย่แบตัเตัอร่ิ�จะช่วยเพิ�มความจุในการิจัด้เก็บพลั่งงาน
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กริิด้จ่ายไฟฟ้า มาตัริวัด้ไฟฟ้าสุทธิี

แพล่ตัฟอร์ิมการิซ้ึ่�อข้าย 
แบบปล่อด้ภัย

มาตัริวัด้ไฟฟ้าแบบริวมยอด้

อาคาริริะบบพลั่งงานแสงอาทิตัย์
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ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ

บริิษัทใหญ่ด้้านพลั่งงานบางแห่งข้องปริะเทศได้้ทำา
แบบจำาล่องนวตัักริริมพล่งังานท่�สามาริถึถ่ึายทอด้
ถึึงกันเป็นเคร้ิอข่้ายริะดั้บเด่้ยวกันภายในปริะเทศ
พวกเข้าเตัร่ิยมพร้ิอมแล่ะพร้ิอมท่�จะถ่ึายทอด้
ความร้่ิไปส่่ต่ัางปริะเทศ

บริิษัทในสหริาชอาณาจกัริเหล่่าน่�สามาริถึท่�จะส่ง
เสริิมการิพัฒนาร่ิปแบบธีรุิกิจใหม่แบบยั�งย้นด้้าน
พลั่งงานสาธีาริณ่ปโภคแล่ะผ้่่ให้บริิการิพลั่งงาน
แล่ะช่วยในการิเปล่่�ยนแปล่งให้ริะบบพลั่งงานม่
ปริะสิทธิีภาพแล่ะสะอาด้มากยิ�งขึ้�น 

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง
 •  เคร้ิอข่้ายไฟฟ้าแล่ะท่�ปรึิกษาด้้านการิจัด้เก็บ
 •  การิผ่ลิ่ตัอุปกริณ์พ้�นฐาน
 •  ส้�อกล่างในการิริวมตััว (การิตัอบสนอง

ด้้านความต้ัองการิ)
 •  การิพัฒนาริะบบการิถ่ึายทอด้ถึึงกันแล่ะ

การิบริิหาริจัด้การิโคริงการิ
 •  การิออกแบบริะบบ Blockchain
 •  การิใช้สถึานท่�ร่ิวมกันแล่ะการินำากลั่บมา

ใช้ใหม่

Anesco (www.anesco.co.uk)
Anesco เป็นบริิษัทผ้่่นำาด้้านพลั่งงานท่�นำากลั่บมาใช้ใหม่
ข้องสหริาชอาณาจักริ ซึึ่�งพัฒนาการิก่อสร้ิาง ด้ำาเนินการิ
แล่ะริกัษาโคริงการิด้้านพล่งังานท่�นำากล่บัมาใช้ใหม่เป็น
วงจริท่�ม่ปริะสิทธิีภาพส่ง

Bowers Electricals (www.bowerselec.co.uk)
Bowers Electricals เปน็ผ้่่ออกแบบท่�ม่ฐานอย่ใ่นสห
ริาชอาณาจกัริแล่ะเป็นผ้่่ผ่ลิ่ตัด้้านการิแปล่งไฟฟ้าในอตุั
สหกริริมการิแปริร่ิป

Cumulus Energy Storage 
(www.cumulusenergystorage.com)
Cumulus Energy Storage (Cumulus) ม่วัตัถุึปริะสงค์
เพ้�อเป็นผ้่่นำาด้้านการิผ่ลิ่ตัแล่ะการิพัฒนาแบตัเตัอร่ิ�เก็บ
พลั่งงานในเคร้ิอข่้ายวงจริริะด้บัเด่้ยวกนั (LCOS) ใน
ริะดั้บโล่ก

EA Technology (www.eatechnology.com)
EA เป็นผ้่่นำาริะดั้บโล่กในด้้านผ่ลิ่ตัภัณฑ์์แล่ะบริิการิท่�
ส่งเสริิมการิด้ำาเนินการิ ความน่าเช้�อถ้ึอ ความปล่อด้ภัย 
แล่ะความคุ้มค่าข้องเคร้ิอข่้ายพลั่งงาน

Greenhedge (www.green-hedge.com)
Green Hedge ได้้พัฒนา สร้ิาง แล่ะด้ำาเนนิการิโคริงการิ
ข้นาด้ใหญ่ด้้านการิเก็บสำาริองพลั่งงานเคร้ิอข่้ายในริะดั้บ
เด่้ยวกันทั�วสหริาชอาณาจักริ

Highview Power (www.highviewpower.com)
Highview Power CRYO แบตัเตัอร่ิ�ข้อง Highview 
Power ให้พลั่งงานท่�สะอาด้ น่าเช้�อถ้ึอ แล่ะสามาริถึ
เก็บพลั่งงานสำาริองได้้นานแล่ะคุ้มค่า เพ้�อสร้ิางอนาคตั
ข้องพลั่งงานท่�นำากลั่บมาใช้ใหม่ได้้ 100%

Kiwi Power (www.kiwipowered.com) 
เป็นบริิษัทชั�นนำาด้้านเทคโนโล่ย่พลั่งงานริะด้บัโล่กท่�ทำาให้
การิกริะจายพลั่งงานเป็นเร้ิ�องง่าย วิสัยทัศน์ข้อง Kiwi 
Power ค้อการิทำาให้การิกริะจายพลั่งงานเป็นเร้ิ�องง่าย
เพ้�อผ่ล่กริะทบอย่างยั�งย้นในริะดั้บโล่ก

Limejump (www.limejump.com)
Limejump เป็นผ้่่จัด้จำาหน่ายเคร้ิ�องกำาเนิด้พลั่งงานแบบ
กริะจายทั�วสหริาชอาณาจกัริด้้วยการิเข้้าถึึงตัล่าด้พล่งังาน
อย่างชาญฉล่าด้ง่าย แล่ะโปร่ิงใส

Origami Energy (www.origamienergy.com)
เป็นบริิษัทด้้านเทคโนโล่ย่ท่�ม่วิสัยทัศน์ในการิสร้ิางตัล่าด้
ตัามเวล่าแท้จริิงเพ้�อให้พลั่งงานแจกจ่ายไปได้้ทั�วโล่ก

Ormazable UK (www.ormazabal.com)
บริิษัทม่ความชำานาญด้้านไฟฟ้าท่�เน้นเร้ิ�องนวัตักริริม
แล่ะส่งเสริิมการิพัฒนาด้้านไฟฟ้าเพ้�อแก้ปัญหาความ
ต้ัองการิพลั่งงานในอนาคตั

Powervault (www.powervault.co.uk)
Powervault สร้ิางแบตัเตัอร่ิ�สำาริองในบ้านเพ้�อพลั่งงาน
ในอนาคตัอย่างอัจฉริิยะ

Piclo (www.piclo.energy)
Piclo เป็นบริิษัทซึ่อฟท์แวร์ิท่�ม่พันธีะกิจท่�จะทำาให้พลั่งงาน
นั�นถ่ึกล่ง สะอาด้ขึ้�น แล่ะม่ความสมบ่ริณ์ โด้ย Piclo 
นั�นได้้ทำาให้ผ้่่ใช้บริิการิม่สิทธิีในการิควบคุมพลั่งงานท่�
ใช้ได้้ว่ามาจากแหล่่งใด้แล่ะข้ายให้กับท่�ใด้ ริาคาเท่าใด้
แล่ะริาคาเปล่่�ยนแปล่งอย่างไริ

Swan Barton (www.swanbarton.com)
Swanbarton เป็นบริิษัทท่�ปรึิกษาด้้านการิสำาริองพล่งังาน
ต้ันแบบในสหริาชอาณาจักริ

TNEI (www.tneigroup.com)
TNEI เป็นท่�ปรึิกษาท่�ม่ความเช่�ยวชาญด้้านพลั่งงานท่�
ให้คำาปรึิกษาด้้านเทคนคิ กล่ยุทธ์ีแล่ะสิ�งแวด้ล้่อม ทั�ง
ในปริะเด็้นพลั่งงานแบบเก่าแล่ะพลั่งงานหมุนเว่ยน

Upside Energy (www.upside.energy) 
Upside Energy ช่วยสร้ิางแบบแผ่นการิเปล่่�ยนแปล่ง
ร่ิปแบบพลั่งงานผ่่านแนวทางด้ิจิทัล่ตัั�งแต่ัช่วงบุกเบิก 
ซึึ่�งสนับสนุนริะบบการิจดั้การิพล่งังานอัจฉริิยะในอนาคตั

Verv (verv.energy)
ได้้พัฒนา Platform การิค้าพลั่งงานทางเล้่อกแบบ Peer 
to Peer (P2P) ท่�ทันสมัย โด้ยใช้เทคโนโล่ย่ปัญญา
ปริะดิ้ษฐ์แล่ะ Blockchain เพ้�อการิค้า
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ภาพรุวม
ปี 2558 verv ได้้รัิบเงินทุนจากกองทุน Innovate 
UK เพ้�อการิพัฒนาร่ิปแบบการิค้าพลั่งงานท่�นำากลั่บ
มาใชอั้นทันสมัย แล่ะเปน็ผ่่น้ำาในการิใช Blockchain 
เพ้�อส่งเสริิมการิค้าพลั่งงานท่� Peer to Peer (P2P) 
ครัิ�งแริกข้องสหริาชอาณาจักริ นวัตักริริมข้องพวก
เข้าอย่บ่นพ้�นฐานข้องการิริวบริวมข้อ้ม่ล่อินเทอริเ์น็ตั
ความเร็ิวส่ง แล่ะเทคโนโล่ย่อัจฉริิยะเพ้�อความเข้า้ใจ
การิบริิโภคแล่ะการิผ่ลิ่ตัพลั่งงานริ่วมกับ Block-

เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้องการุซื�อข้ายไฟฟ้าแบบ P2P ในสุหรุาช
อาณาจักรุ: Verv energy

chain เพ้�อการิค้า นอกจากน่�ยังช่วยให้ครัิวเร้ิอน
ท่�ใช้พลั่งงานจากแสงอาทิตัย์ด้้วยแผ่งโซึ่ล่าริ์เซึ่ล่ล่์
สามาริถึข้ายพล่ังงานส่วนเกินท่�พวกเข้าได้้จากแผ่ง
โซึ่ล่าริ์เซึ่ล่ล่์ให้กับเพ้�อนบ้านได้้เล่ยโด้ยตัริง ทำาให้
ม่ริายได้้เพิ�มแล่ะน่าด้ึงด่้ด้ ทั�งช่วยให้คนท่�ม่ริายได้้
น้อยเข้้าถึึงพลั่งงานสะอาด้แล่ะริาคาถ่ึก

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย
 • Verv
 • Innovate UK
 • Ofgem

รุะยะเวลา
 • 2558 - 2561
มูลค่าโครุงการุ
-

ผู้ลลัพธ์
ในป ี2558 Verv ได้รั้ิบการิเล้่อกใหเ้ปน็สว่นหนึ�งข้อง
พ้�นท่�สริา้งสริริคข์้ององคก์ริอิสริะท่�ด่้แล่ด้า้นพล่งังาน 
Ofgem ในการิสริ้างสริริค์เทคโนโล่ย่ใหม่ๆ ท่�ม่ผ่ล่
ในการิล่ม้ล่า้งเทคโนโล่ย่เดิ้มเพ้�ออำานวยความสะด้วก
ในด้้านกฏิเกณฑ์์เพ้�อการิทด้สอบร่ิปแบบข้องตััวเอง
ด้้วยเงินทุนจากกองทุน Innovate UK พวกเข้าได้้
เริิ�มสริา้งพลั่งงานจากแสงอาทิตัยกั์บชุมชนครัิวเร้ิอน

ท่�ใช้ช่องทางการิค้าพลั่งงานในเม้องแฮคน่�ย์ (Hack-
ney) ด้ว้ยแผ่งโซึ่ล่าริเ์ซึ่ล่ล่ท่์�ติัด้ตัั�งโด้ย Ropowering 
ซึ่ึ�งเปน็องคก์ริทางสังคมท่�กอ่ตัั�งเพ้�อชว่ยให้ชุมชนได้้
เป็นเจ้าข้องพลั่งงานข้องตััวเอง
ในปี 2558 Verv ได้้กำากับการิค้าข้ายพลั่งงานใน
ริะดั้บเด่้ยวกันบนเทคโนโล่ย่ Blockchain เป็นครัิ�ง
แริกข้องสหริาชอาณาจักริ
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ส่วนตั่อไปน่�กล่่าวถึึงเคร้ิอข้่ายการิข้นส่งท่�สำาคัญอย่างไม่น่าเช้�อแล่ะการิเคล้่�อนท่�ข้องผ่่้คน สินค้า
แล่ะบริิการิในเม้องหล่วงข้องไทย โด้ยจะอธิีบายว่าเทคโนโล่ย่อัจฉริิยะสามาริถึม่ส่วนสำาคัญในการิ
พลิ่กโฉมความคล่่องตััวในกรุิงเทพมหานคริได้้อย่างไริ ผ่่้ท่�ม่ส่วนริ่วมในภาคส่วนน่�แล่ะบริิการิหร้ิอ
ผ่ลิ่ตัภัณฑ์์อัจฉริิยะบางส่วนท่�ถ่ึกนำาเสนอเพ้�อรัิบม้อกับความท้าทายด้้านการิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่งในปัจจุบัน

การุเดินทางและข้นสุ่งอัจฉรุิยะ



เม้องข้องเริาต้ัองอาศัยเคร้ิอข่้ายการิข้นส่งท่�กว้างแล่ะการิทำาความเข้้าใจกับ
วิธ่ีจัด้การิ การิปรัิบปรุิง แล่ะการินำาทางนั�นจำาเป็นต้ัองใช้ข้้อม่ล่จำานวนมาก 
การิเดิ้นทางแล่ะข้นส่งอัจฉริิยะเป็นเร้ิ�องเก่�ยวกับการิริวบริวม วิเคริาะห์แล่ะ
ส้�อสาริข้้อม่ล่แบบ real-time เก่�ยวกับวิธ่ีท่�เริาเคล้่�อนท่�ผ่่านเม้องเพ้�อให้เริา
เข้้าใจวิธ่ีล่ด้ความแออัด้แล่ะปรัิบปรุิงคุณภาพการิบริิการิได้้ด่้ขึ้�น

เน้�องจากเคร้ิอข่้ายการิข้นส่งข้องเริาเช้�อมโยงกันมากขึ้�น การิพึ�งพาแพล่ตัฟอร์ิม
การิชำาริะเงนิสากล่แล่ะการิไหล่เว่ยนข้องข้้อม่ล่อย่างต่ัอเน้�องทำาให้การิปกป้อง
ข้้อม่ล่ส่วนบุคคล่แล่ะความปล่อด้ภยัข้องเคร้ิอข่้ายการิส้�อสาริกล่ายเป็นกุญแจ
ส่่ความสำาเร็ิจข้องเม้องอัจฉริิยะ

Open Data และความปลอดภัย

การิเดิ้นทางแล่ะข้นส่งอัจฉริิยะจะพึ�งพาการิใช้ Internet of Things (IoT) 
อย่างมากเพ้�ออำานวยความสะด้วกในการิส้�อสาริริะหว่างร่ิปแบบการิเดิ้นทาง
แล่ะการิเช้�อมต่ัอกับผ้่่ใช้งานผ่่านเคร้ิอข่้ายไร้ิสายล่องนึกถึึงเคร้ิ�องติัด้ตัาม 
GPS ในริถึบัสหร้ิอริถึไฟทุกคัน กล่ยุทธ์ีการิติัด้ตัั�งเคร้ิ�องตัริวจจับถึนนเพ้�อให้
สามาริถึติัด้ตัามการิเคล้่�อนท่�ข้องยานพาหนะไปทั�วเม้อง แล่ะแม้แต่ัการิจัด้หา
ข้้อม่ล่โด้ยตัริงจากสมาร์ิทโฟน การิตัริวจสอบการิเคล้่�อนท่�ข้องคนเดิ้นเท้าแล่ะ
จักริยาน ข้้อม่ล่จำานวนมากจากอุปกริณ์อัจฉริิยะท่�เช้�อมต่ัอจะถ่ึกริวบริวมแล่ะ
แล่กเปล่่�ยนผ่่านเคร้ิอข่้ายการิส้�อสาริข้องเม้อง จากนั�นนำามาวิเคริาะห์เพ้�อการิ
แล่กเปล่่�ยนปริะสบการิณ์ข้องนักท่องเท่�ยว

โครุงสุรุ้างพื�นฐานอัจฉริุยะ

การิเด้ินทางแล่ะข้นส่งอัจฉริิยะช่วยให้ปริะชาชนสามาริถึตััด้สินใจเร้ิ�องการิ
ข้นส่งได้้ด่้ขึ้�นเพ้�อให้พวกเข้าเด้นิทางในเม้องได้้ริวด้เริว็ ปล่อด้ภยัแล่ะง่ายขึ้�น
ซึึ่�งทำาได้้โด้ยการิให้ทางเล้่อกในการิเคล้่�อนท่�แก่ผ้่่คนมากขึ้�นแล่ะให้พวกเข้า
ควบคมุตััวเล้่อกเหล่่านั�นได้้ ตััวอย่างเช่นแพล่ตัฟอร์ิมการิชำาริะเงินแบบบ่ริณา
การิหร้ิอบัตัริค่าโด้ยสาริ ท่�สามาริถึใช้ในการิชำาริะเงนิแล่ะใช้ในการิข้นส่งหร้ิอ
ท่�จอด้ริถึทุกร่ิปแบบในเม้องได้้จะทำาให้ช่วิตัข้องปริะชาชนง่ายขึ้�น

ด้้วยการิเปิด้แล่ะแบ่งปันข้้อม่ล่การิข้นส่ง ปริะชาชนสามาริถึควบคุมความคล่่อง
ตััวข้องตันได้้ไม่เพ่ยงแต่ัผ่่านทางเล้่อกเท่านั�น แต่ัยังริวมถึึงการิสร้ิางนวัตักริริม
ใหม่ๆ ท่�ตัอบสนองต่ัอความท้าทายด้้านการิเคล้่�อนท่� แล่ะสร้ิางโอกาสทาง
ธุีริกิจใหม่ๆ ในกริะบวนการิ

การิเด้ินทางแล่ะข้นส่งอัจฉริิยะค้อการิเช้�อมต่ัอริะหว่างเทคโนโล่ย่ด้ิจิทัล่  
การิออกแบบเม้องแล่ะนโยบายการิข้นส่งข้องเม้อง นอกจากน่�ยังเป็นบทบาท
ข้องคนหล่ายกลุ่่มในเคร้ิอข่้ายการิข้นส่งตัั�งแต่ัผ้่่ให้บริิการิริถึปริะจำาทาง คนขั้บ
แท็กซ่ึ่�ไปจนถึึงคนเดิ้นเท้าท่�ข้้ามถึนน

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งในการิปฏิิร่ิปริะบบการิข้นส่งแบบเดิ้ม บทบาทข้องผ้่่คน
แล่ะเทคโนโล่ย่ท่�ม่ต่ัอกันแล่ะกันน่�นำาไปส่่ความท้าทายแล่ะความข้ัด้แย้ง
อย่างหล่่กเล่่�ยงไม่ได้้ ในกริณ่น่�นั�นโคริงสร้ิางการิกำากับด่้แล่ท่�เหมาะสมม่ 
ความสำาคัญต่ัอความสำาเร็ิจข้องการิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่งอัจฉริิยะ จำาเป็นต้ัองม่
ความเป็นผ้่่นำาแล่ะวิสัยทัศน์ท่�แข็้งแกร่ิงเก่�ยวกับความคล่่องตััวในอนาคตัข้อง
เม้องแล่ะการิส้�อสาริท่�ชัด้เจนไปยังผ้่่ท่�เก่�ยวข้้องเพ้�อให้พวกเข้าเข้้าใจวิธ่ีใช้แล่ะ
ได้้รัิบปริะโยชน์จากสิ�งเหล่่าน่�

หลักการุข้องการุเดินทางและ
ข้นสุ่งอัจฉริุยะ 

การิเด้ินทางแล่ะข้นส่งอัจฉริิยะเป็นเร้ิ�องเก่�ยวกับการิ
ผ่สมผ่สานร่ิปแบบการิข้นส่งแล่ะโคริงสร้ิางพ้�นฐานท่�
แตักต่ัางกันเพ้�อเพิ�มปริะสิทธิีภาพให้กับวิธ่ีท่�เริาเคล้่�อนท่�
ไปริอบๆเม้อง ผ่ล่ก็ค้อปริะโยชน์มากมายตัั�งแต่ัการิเดิ้นทาง
ท่�ปริะหยัด้เวล่าไปจนถึึงการิล่ด้มล่พิษ 

จากมุมมองข้องผ้่่สัญจริการิเดิ้นทางแล่ะข้นส่งอัจฉริิยะ
ช่วยให้ปริะชาชนเข้้าถึึงตััวเล้่อกการิข้นส่งจำานวนมากได้้
ง่ายข้ึ�น ด้้วยวิธ่ีท่�ม่ปริะสิทธิีภาพ ปล่อด้ภัยแล่ะสะอาด้
กว่า การิเดิ้นทางแล่ะข้นส่งอัจฉริิยะม่บทบาทสำาคัญใน
การิกำาหนด้คุณภาพช่วิตัข้องเริาในเม้องต่ัางๆ แล่ะหาก
ทำาอย่างถ่ึกต้ัองก็จะสามาริถึช่วยล่ด้การิปล่่อยก๊าซึ่ CO

2 

ล่ด้ปัญหาการิจริาจริติัด้ขั้ด้แล่ะปรัิบปรุิงปริะสิทธิีภาพแล่ะ
ปริะสิทธิีผ่ล่ทางธุีริกิจ

ปรุะชาชนอัจฉริุยะการุบริุหารุจัดการุเมือง
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25%
ข้องการุ
เดนิทาง 400 กม.

การุเดินทางและข้นสุ่งอัจฉริุยะ
ในกรุุงเทพมหานครุ

กรุิงเทพมหานคริเป็นเม้องท่�ร่ิ้จักกันด่้ในเร้ิ�องปัญหาการิ
จริาจริท่�ติัด้ขั้ด้ด้้วยผ่่้คนมากกว่า 10 ล่้านคนท่�อาศัยอย่่
ในเม้องแล่ะเคร้ิอข้า่ยการิเคล้่�อนท่�ท่�มุง่เนน้การิใชร้ิถึยนตั์
เป็นหลั่ก การิเดิ้นทางในเม้องจึงเป็นเร้ิ�องท้าทายโด้ย
เฉพาะในช่วงเวล่าเริ่งด้่วน

ในอด่้ตักรุิงเทพมหานคริม่เคร้ิอข้่ายริถึริางท่�แข็้งแกริ่ง
แล่ะม่คล่องมากมายท่�ใชส้ำาหรัิบการิข้นสง่ทางนำ�าอยา่งไริ
ก็ตัามในข้ณะท่�เม้องข้ยายตััวทั�งริถึริางแล่ะล่ำาคล่อง
จำานวนมากถ่ึกนำาออกไปหร้ิอถ่ึกป่ทับเพ้�อริองรัิบริถึยนตั์

ในปัจ จุ บันสำาหรัิบเม้องท่� ม่ความหล่ากหล่ายเช่น
กรุิงเทพมหานคริการิเคล้่�อนท่�ในเม้องม่หล่ายร่ิปแบบ
ม่ริะบบข้นส่งมวล่ชนทางริาง 159 กม. ซึ่ึ�งปัจจุบัน
ด้ำาเนินการิภายใตั้ผ่่้ให้บริิการิ 3 ริาย ได้้แก่ BTS  
(ริถึไฟฟ้า) MRT (ริถึไฟใตั้ดิ้น) แล่ะ Airport Rail Link 
อย่างไริก็ตัามมากกว่าริ้อยล่ะ 40 ข้องการิเดิ้นทางใน
กรุิงเทพมหานคริเป็นการิใช้ริถึยนตั์ส่วนตััวซึ่ึ�งมากกว่า

การิใช้ริะบบข้นส่งสาธีาริณะ (ริ้อยล่ะ 25) เก้อบสอง
เท่าแล่ะอ่กเก้อบริ้อยล่ะ 25 เป็นการิเดิ้นทางโด้ยริถึ
มอเตัอริ์ไซึ่ค์ส่วนตััว ริถึโด้ยสาริปริะจำาทางซึ่ึ�งควบคุม
โด้ยองค์การิข้นส่งมวล่ชนกรุิงเทพ (ข้สมก.) เป็นร่ิป
แบบการิข้นส่งสาธีาริณะท่�ใช้กันมากท่�สุด้คิด้เป็นริ้อย
ล่ะ 18 ข้องการิเดิ้นทางทั�งหมด้ อย่างไริก็ตัามริถึเมล่์
ส่วนใหญ่ถ่ึกมองว่าเป็นวิธ่ีการิเดิ้นทางสำาหรัิบผ่่้ท่�ไม่
สามาริถึจ่ายเงินด้้วยการิข้นส่่งแบบอ้�นได้้ แล่ะคุณภาพ
การิบริิการิก็เป็นสิ�งท่�จำาเป็นอย่างยิ�งท่�จะตั้องปรัิบปรุิง

การิข้นสง่โด้ยริถึต่ัเ้อกชนเปน็เร้ิ�องปกติัสำาหรัิบผ่่โ้ด้ยสาริ
เช่นเด่้ยวกับเร้ิอข้้ามฟากแล่ะเร้ิอโด้ยสาริในแม่นำ�า
สำาหรัิบผ่่้ท่�ตั้องการิเดิ้นทางไปตัามแม่นำ�าเจ้าพริะยา ใน
คล่องสองสามแห่งท่�ยังคงม่อย่่ผ่่้สัญจริจำานวนไม่น้อย
ยังคงใช้บริิการิเร้ิอตัามความตั้องการิในช่วิตัปริะจำาวัน
 แล่ะในส่วนย่านเม้องเก่าริถึตุั๊กตุั๊กไทยท่�เห็นกันทั�วไป
เป็นร่ิปแบบการิเดิ้นทางสำาหรัิบการิเดิ้นทางริะยะสั�น

จุดด้อย
นอกเหน้อจากปัญหาการิจริาจริท่� ติัด้ ขั้ด้ซึ่ึ� ง เป็น
ปัญหาใหญ่ท่�ส่งผ่ล่กริะทบตั่อริะบบการิข้นส่งข้อง
กรุิงเทพมหานคริแล่้วการิข้าด้การิบ่ริณาการิริะหว่าง
ร่ิปแบบการิข้นส่งหล่ายร่ิปแบบถ้ึอเป็นอุปสริริคสำาคัญ
ข้องการิเคล้่�อนท่�ในเม้อง สำาหรัิบคนส่วนใหญ่การิข้นส่ง
ร่ิปแบบอ้�นเช่นแท็กซ่ึ่�แล่ะมอเตัอริ์ไซึ่ค์รัิบจ้างเป็นสิ�ง
จำาเป็นเพ้�อการิเข้้าถึึงริะบบข้นส่งสาธีาริณะโด้ยตั้อง
ชำาริะเงินสำาหริับไมล่์แริกแล่ะไมล่์สุด้ท้าย การิข้าด้
ริะบบการิเข้้าถึึงท่�แข็้งแริงน่�เป็นหนึ�งในสาเหตัุหลั่กท่�
ทำาให้การิขั้บริถึยนตั์เป็นทางเล้่อกท่�หล่ายคนตั้องการิ
ในกรุิงเทพมหานคริ

การุพัฒนาล่าสุุด
ริะบบข้นสง่มวล่ชนข้องกรุิงเทพมหานคริอย่ร่ิะหวา่งการิ
ข้ยายตััวครัิ�งใหญโ่ด้ยจะม่สายเพิ�มอ่ก 10 สายแล่ะคาด้ว่า
จะม่ริถึไฟฟ้าสายใหม่อ่กเก้อบ 400 กม. ภายในปี 2572

29% ข้องครัุวเรืุอนใน
กรุุงเทพมหานครุม่ยานยนต์สุ่วน
ตัว

กรุุงเทพมหานครุจะม่รุะบบข้นสุ่ง
มวลชนข้ยายจนม่ความยาวรุวม
ปรุะมาณ 400 กิโลเมตรุ ภายในป ี
2572

23% ข้องคนกรุุงเทพฯไม่ม่
รุถยนต์สุ่วนตัว

25% ข้องการุเดินทางใน
กรุุงเทพมหานครุมาจากรุะบบสุ่ง
สุาธารุณะ

29%

23%
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กริะทริวงคมนาคมเป็นกริะทริวงสำาคัญท่�รัิบผิ่ด้ชอบ
นโยบายแล่ะการิวางแผ่นการิข้นส่งข้องปริะเทศแล่ะม่
บทบาทสำาคัญในการิวางแผ่นแล่ะพัฒนาริะบบข้นส่ง
ข้องกรุิงเทพมหานคริ ทั�งจากการิผ่่านสำานักงาน
นโยบายแล่ะในฐานะผ่่้ให้บริิการิผ่่านหน่วยงาน
รัิฐวิสาหกิจตั่างๆ

กรุะทรุวงคมนาคม องค์การุข้นสุ่งมวลชนกรุุงเทพ 
(ข้สุมก.) 

สุำานักงานนโยบายและ 
แผู้นการุข้นสุ่งและจรุาจรุ (สุนข้.)

การุรุถไฟฟ้าข้นสุ่งมวลชนแห่ง
ปรุะเทศไทย(รุฟม.)

ผูู้้ม่บทบาทหลักในการุ
เคลื�อนท่�และข้นสุ่งอัจฉริุยะ

โอกาสุ
ม่ความพยายามในการิจัด้การิการิจริาจริให้ด่้ข้ึ�นแล่ะ
การิปรัิบปรุิงปริะสิทธิีภาพ ความสะด้วกแล่ะความ
ปล่อด้ภัยในการิข้นส่ง แล่ะการิใช้เทคโนโล่ย่อัจฉริิยะ
ถ้ึอเป็นตััวขั้บเคล้่�อนหลั่ก

ดั้งนั�นสำานักงานนโยบายแล่ะแผ่นการิข้นสง่แล่ะจริาจริ  
(สนข้.) ข้องกริะทริวงคมนาคมจึงได้้ จัด้ทำาแผ่น
แม่บทการิพัฒนาริะบบข้นส่งอัจฉริิยะ (ITS) สำาหริับ
กรุิงเทพมหานคริโด้ยได้ก้ำาหนด้แผ่นงานสำาหรัิบโซึ่ล่่ชัน
การิข้นส่งอัจฉริิยะตั่างๆ ริวมถึึงข้้อม่ล่การิจริาจริแบบ
บ่ริณาการิแล่ะการิควบคุมบริิการิข้นส่งสาธีาริณะแบบ
บ่ริณาการิแล่ะพัฒนาให้เป็น Mobility-as-a-Service 
(MaaS)ในท่�สุด้

การิพัฒนา ITS ยังอย่่ในช่วงเริิ�มตั้น แล่ะสนข้.แล่ะผ่่้
ม่บทบาทสำาคัญอ้�นๆ ในริะบบนิเวศข้องการิเคล้่�อนท่�
อัจฉริิยะยังคงสำาริวจหาการิผ่สมผ่สานโซึ่ล่่ชันท่�เหมาะ
สมท่�สุด้ความเช่�ยวชาญแล่ะการิให้คำาปริึกษาในการิ
ออกแบบริะบบข้นส่งอัจฉริิยะ การิริวมแล่ะวิเคริาะห์
ข้อ้ม่ล่เปน็สิ�งท่�ตัอ้งการิ ยังม่โอกาสท่�จะแนะนำาร่ิปแบบ
ธุีริกิจใหม่ๆ แล่ะร่ิปแบบแริงจ่งใจในการิพัฒนาริะบบ
ข้นสง่สาธีาริณะแบบบ่ริณาการิแล่ะแพล่ตัฟอริม์ MaaS 
ท่�คาด้การิณ์ไว้สำาหรัิบอนาคตัข้องกรุิงเทพมหานคริ

ม่หน้าท่�จัด้ทำานโยบายการิข้นส่งแล่ะการิจริาจริ สนข้.
ด่้แล่การิวางแผ่นริะบบข้นสง่มวล่ชนในกริงุเทพมหานคริ
ผ่่านแผ่นแม่บทการิริถึไฟฟ้าข้นส่งมวล่ชนตัล่อด้จน
แผ่นแม่บทการิพัฒนาริะบบข้นส่งอัจฉริิยะ (ITS)

กรุุงเทพมหานครุ

ในฐานะรัิฐบาล่ข้องเม้อง สำานักงานข้นส่งแล่ะจริาจริข้อง 
กทม.ม่หน้าท่�ด่้แล่แล่ะพัฒนาการิจริาจริ กทม.เป็นผ่่้
ออกสัมปทานแก่ผ่่้ปริะกอบการิบริิการิข้นส่ง

เป็นหน่วยงานข้องรัิฐท่�รัิบผิ่ด้ชอบการิด้ำาเนินงานริะบบ
ข้นส่งมวล่ชนในกรุิงเทพมหานคริแล่ะตั่างจังหวัด้ 

ปัจจุบันริถึไฟฟ้าใต้ัดิ้นสองสายแล่ะทางยกริะด้ับใน 
BMR ม่การิก่อสร้ิางอย่างต่ัอเน้�องแล่ะม่แผ่นพัฒนาท่�
จะเพิ�มอ่ก 4 สาย

เป็นหน่วยงานรัิฐวิสาหกิจท่�รัิบผิ่ด้ชอบการิเดิ้นริถึเมล่์
ในกรุิงเทพมหานคริ

เป็นหน่วยงานข้องรัิฐท่�รัิบผิ่ด้ชอบในการิด้ำาเนินงาน
ทางหล่วง(ทางพิเศษ)ข้องปริะเทศไทย

รุะบบข้นสุ่งมวลชนกรุุงเทพ

ริะบบข้นส่งมวล่ชนกรุิงเทพหร้ิอ BTS เป็นบริิษัท
เอกชนท่�ด้ำาเนินธุีริกิจริะบบข้นส่งมวล่ชนข้นาด้ใหญ่
ในกรุิงเทพมหานคริภายใตั้สัมปทานท่�ได้้รัิบจากกทม. 
ปจัจุบันริถึไฟฟา้ BTS ใหบ้ริิการิ 2 สายค้อสายสุขุ้มวิท
แล่ะสายส่ล่มโด้ยม่แผ่นส่วนตั่อข้ยายทั�ง 2 สาย

สุำานักงานตำารุวจแห่งชาติ  
(สุตช.)

ม่บทบาทหลั่กในหน้าท่�ตัำาริวจจริาจริแล่ะการิควบคุม
การิจริาจริริวมถึึงความปล่อด้ภัยทางถึนน แล่ะการิ
บังคับใช้กฎีจริาจริตัล่อด้จนการิตัริวจสอบการิจริาจริ

การุรุถไฟแห่งปรุะเทศไทย  
(รุฟท.)

การุทางพิเศษแห่งปรุะเทศไทย
(กทพ.) 

เป็นหน่วยงานรัิฐวิสาหกิจท่�รัิบผิ่ด้ชอบการิด้ำาเนินงาน
ริะบบริางข้องปริะเทศซึ่ึ�งริวมถึึงการิด้ำาเนินการิข้อง 
Airport Rail Link ซึ่ึ�งเป็นริถึไฟด้่วนพิเศษท่�เช้�อม
สนามบินสุวริริณภ่มิไปยังใจกล่างเม้อง
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โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

ป้้ายจราจรอััจฉริยะสำำาหรับแนะนำาเส้ำนทางอ่ั�นๆ

เม้�อเร็ิวๆ น่�สนข้.ได้้ด้ำาเนินโคริงการิป้ายจริาจริอจัฉริิยะทั�วกรุิงเทพมหานคริเพ้�อ
ให้ข้้อม่ล่การิจริาจริแบบ real-time แก่ผ้่่ขั้บข่้�โด้ยติัด้ตัั�งแผ่งหน้าปัด้อิเล็่กทริอนิกส์
ตัามถึนนสายหลั่กท่�แสด้งเส้นส่เพ้�อแจ้งสภาพการิจริาจริในริะดั้บต่ัางๆ

นอกจากน่�ยังม่การิติัด้ตัั�งกล้่องวงจริปิด้ใกล้่กับป้ายจริาจริอัจฉริิยะ เพ้�อตัริวจ
สอบการิจริาจริจากทั�งข้าขึ้�นแล่ะข้าล่ง เพ้�อริะบรุิะด้บัการิจริาจริท่�ติัด้ขั้ด้ร่ิวม
กับข้้อม่ล่การิจริาจริจากเซิึ่ร์ิฟเวอร์ิ Google แผ่นท่�เส้นทางอ้�นท่�เร็ิวกว่าจะ
แนะนำาผ่่าน Variable Message Sign (VMS)

รุะบบควบคุม 
การุจรุาจรุอัจฉริุยะ

กรุิงเทพมหานคริเป็นเม้องท่�น่าอับอายในเร้ิ�องการิจริาจริท่�ติัด้ขั้ด้ ซึึ่�ง
เป็นปัญหาท่�ริบกวนคนในเม้องมานานหล่ายปี ในข้ณะท่�การิล่งทุนใน
ริะบบข้นส่งสาธีาริณะม่แนวโน้มท่�จะบริริเทาความแออัด้ได้้บางส่วน แต่ั
กรุิงเทพมหานคริต้ัองการิการิแก้ไข้ปัญหาการิจริาจริอย่างคริอบคลุ่มซึึ่�ง
ริวมถึึงการิควบคุมการิจริาจริอัจฉริิยะ

การิควบคุมการิจริาจริอัจฉริิยะผ่สานริวมเทคโนโล่ย่ต่ัางๆ ได้้แก่ 
เทคโนโล่ย่การิส้�อสาริเทคโนโล่ย่การิริวบริวมข้้อม่ล่อัตัโนมัติั เทคโนโล่ย่
การิปริะมวล่ผ่ล่ แล่ะการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่ ทำาการิริวบริวมข้้อม่ล่ก่อนเพ้�อ
ทำาความเข้้าใจจัด้การิการิรัิบส่งข้้อม่ล่แล่ะใช้ข้้อม่ล่ท่�ริวบริวมเพ้�อปรัิบ
แล่ะทำาให้กล่ไกการิควบคุมการิจริาจริเป็นไปโด้ยอัตัโนมัติั ปรัิบปรุิง
การิรัิบส่งข้้อม่ล่ ความสะด้วกสบายแล่ะความปล่อด้ภัยข้องผ้่่เดิ้นทาง

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
การิควบคุมการิจริาจริอจัฉริิยะสามาริถึช่วยบริริเทาปัญหาความแออดั้
บนท้องถึนน ล่ด้ริะยะเวล่าท่�ผ้่่เดิ้นทางใช้บนท้องถึนนแล่ะความติัด้ขั้ด้
ข้้องการิจริาจริช่วงความตัดิ้ขั้ด้ท่�ล่ด้ล่งน่�จะช่วยปรัิบปรุิงคุณภาพอากาศ
ด้้วยเน้�องจากริถึยนต์ัท่�จอด้ติัด้เคร้ิ�องหร้ิอริถึท่�เคล้่�อนท่�ด้้วยความเร็ิวตัำ�า
เป็นแหล่่งสำาคัญข้องการิปล่่อยก๊าซึ่คาร์ิบอน

ความสัุมพันธ์
การิจัด้การิจริาจริข้องกรุิงเทพมหานคริแบ่งออกเป็นหล่ายส่วนแล่ะข้้อม่ล่
การิจริาจริไม่ได้้ริวมเข้้าด้้วยกนัหร้ิอด้ำาเนนิการิในล่กัษณะท่�ปริะสานกนั
การิบ่ริณาการิแล่ะการิควบคุมการิจริาจริส่วนกล่างเป็นสิ�งสำาคัญสำาหรัิบ
กริะทริวงคมนาคม โด้ยม่การิศึกษาเบ้�องต้ันท่�อย่่ในริะหว่างด้ำาเนินการิ
แล่ะคาด้ว่าจะม่การิด้ำาเนินการิในช่วง 2-7 ปีข้้างหน้า

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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การุจัดเก็บข้้อมูลจรุาจรุ
การุติดต่อสืุ�อสุารุ 

แบบไรุ้สุาย
Cloud Platform

รุะบบการุติดตามและ
ควบคุมการุจรุาจรุ

หน่วยงานควบคุมการุ
จรุาจรุ

     กทม.

     สตัช.

     สนข้.

ผ้่่ให้บริิการิ

     กทม.

     สตัช.

     สนข้.

ผ้่่ให้บริิการิ

     กทม.

     สตัช.

หน่วยงานกำากับการิจริาจริ
รัิบผิ่ด้ชอบการิติัด้ตัั�งเคร้ิ�อง
ตัริวจจับข้้อม่ล่จริาจริ (เช่น

 เคร้ิ�องตัริวจจับ หร้ิอ CCTV) 
ในพ้�นท่�สำาคัญข้องโคริงข่้าย

คมนาคม

ผ้่่ให้บริิการิโคริงข่้าย
โทริคมนาคมช่วยให้การิส่ง

ข้้อม่ล่จากจุด้เก็บส่่ 
Cloud Platform

ข้้อม่ล่การิจริาจริจากหล่ายๆ
แหล่่งถ่ึกจัด้เก็บริวบริวมเข้้าท่� 
Cloud Platform ส่วนกล่าง

ข้้อม่ล่จริาจริถ่ึกวิเคริาะห์แบบ
 real-time ด้้วยการิวิเคริาะ์
ขั้�นส่งแล่ะ ปัญญาปริะดิ้ษฐ์
ริวมถึึงการิจัด้การิจริาจริบาง
อย่างท่�ถ่ึกทำาะให้เป็นริะบบ

อัตัโนมัติั

หน่วยงานด้้านการิจริาจริใช้
ข้้อม่ล่ท่�ถ่ึกปริะมวล่ผ่ล่แล้่ว
จากริะบบควมคุมจริาจริใน
การิจัด้การิแล่ะควบคุมริะบบ
จริาจริท่�ม่ปริะสิทธิีภาพมาก
ขึ้�นให้การิจริาจริล้่�นไหล่

 การิออกแบบแล่ะให้คำา
ปรึิกษาริะบบควบคุมการิ

จริาจริ 
ผ้่่ให้บริิการิเทคโนโล่ย่ หร้ิอ
สนับสนุนการิจัด้ซ้ึ่�อจัด้จ้าง

-

ผ้่่ให้บริิการิ Cloud Platform 
ท่�มุ่งเน้นไปท่�ริะบบการิบริิหาริ

จัด้การิจริาจริ

การิออกแบบแล่ะปฏิิบัติัการิ
ริะบบวิเคริาะห์ข้้อม่ล่แล่ะ

ริะบบอัตัโนมัติั

การิใช้ข้้อม่ล่อย่างเต็ัม
ปริะสิทธิีภาพ เสริิมสร้ิาง
ปริะสิทธิีภาพแล่ะให้การิ

สนับสนุนช่วยเหล้่อ
เชิงเทคนิค

รุะบบข้องการุบริุการุ
หน่วยงานควบคุมการิจริาจริในกรุิงเทพมหานคริซึึ่�ง ได้้แก่ กรุิงเทพ  
มหานคริ (กทม.) แล่ะสำานักงานตัำาริวจแห่งชาติั (สตัช.) ตัล่อด้จน
สำานักงานนโยบายแล่ะแผ่นการิข้นส่งแล่ะจริาจริ (สนข้.) ได้้ช่วยกันนำา
ริะบบข้นส่งอัจฉริิยะมาริวบริวมข้้อม่ล่ผ่่านเคร้ิ�องตัริวจจับแล่ะอุปกริณ์
กล้่องวงจริปิด้ท่�ม่อย่่หร้ิอติัด้ตัั�งใหม่ทั�วทั�งเคร้ิอข่้ายการิข้นส่งเพ้�อตัริวจ
จับแล่ะบันทึกการิเคล้่�อนไหวข้องยานพาหนะจากนั�นข้้อม่ล่จะถ่ึกริวม
เข้้าด้้วยกันผ่่าน Cloud Platform ส่วนกล่างแล่ะวิเคริาะห์ในริะบบ
ตัริวจสอบแล่ะควบคุมปริิมาณการิใช้งาน ศ่นย์ตัริวจสอบแล่ะควบคุม
การิจริาจริส่วนกล่างน่�จะใช้การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่แล่ะริะบบอัตัโนมัติัเพ้�อ
ช่วยในการิตััด้สินใจ จัด้การิจริาจริโด้ยปรัิบให้เข้้ากับสถึานการิณ์การิ
จริาจริแบบ real-time แล่ะช่วยปรัิบการิกำาหนด้เวล่าสัญญาณจริาจริ
ให้เหมาะสมเพ้�อปรัิบปรุิงความคล่่องตััวข้องการิจริาจริ

โอกาสุทางการุค้า
จุด้แข็้งอย่างหนึ�งข้องสหริาชอาณาจักริค้อโซึ่ล่่ชันการิข้นส่งอัจฉริิยะ
แล่ะการิออกแบบริะบบข้นสง่แบบบ่ริณาการิ ริะบบควบคมุการิจริาจริ
อัจฉริิยะยังอย่่ในขั้�นเริิ�มต้ันในกรุิงเทพมหานคริแล่ะการิบ่ริณาการิอย่าง
สมบ่ริณ์ยังทำาได้้ยาก

องค์กริแล่ะบริิษัทในสหริาชอาณาจักริม่โอกาสช่วยเหล้่อ สนข้.แล่ะ
หน่วยงานด้้านการิจริาจริอ้�นๆ ข้องกรุิงเทพมหานคริ ในขั้�นตัอนการิ
ออกแบบริะบบช่วยเหล้่อ ในการิจัด้หาเทคโนโล่ย่ริวมถึึงการิวิเคริาะห์
ข้้อม่ล่แล่ะการิสร้ิางริะบบอัตัโนมัติั แล่ะการินำาผ้่่ให้บริิการิเข้้ามาตัล่อด้
ห่วงโซ่ึ่คุณค่าการิบริิการิ
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Cloud Platform

การิจัด้เก็บข้้อม่ล่จริาจริ

การิติัด้ต่ัอส้�อสาริแบบ

ไร้ิสาย

ริะบบการิติัด้ตัามแล่ะ
ควบคุมการิจริาจริ หน่วยงานควบคุมการิจริาจริ
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AGD Systems (www.agd-systems.com)
AGD Systems พัฒนาริะบบจริาจริอัจฉริิยะเพ้�อ
ปรัิบปรุิงความปล่อด้ภัย ปริะสิทธิีภาพแล่ะการิปล่่อย
ก๊าซึ่คาร์ิบอนได้ออกไซึ่ด์้ในสภาพแวด้ล้่อมข้องการิข้นส่ง

Chipside (www.chipside.com)
Chipside เป็นผ้่่นำาในโล่กด้้านไอท่ท่�จอด้ริถึแล่ะการิ
จัด้การิจริาจริ

Global Reach (www.globalreachtech.com)
ซึ่อฟต์ัแวร์ิ Wi-Fi การิบริิการิแล่ะการิวิเคริาะห์สำาหรัิบผ้่่
ให้บริิการิชั�นนำาข้องโล่กแล่ะล่่กค้าข้องพวกเข้าในตัล่าด้
ต่ัางๆริวมถึึงด้้านการิเดิ้นทางแล่ะการิข้นส่ง แพล่ตัฟอร์ิม
น่�ริองรัิบการิพิส่จน์ตััวตันแล่ะผ้่่ใช้พร้ิอมกันหล่ายพันล้่าน
คนโด้ยใช้อุปกริณ์แล่ะเคร้ิอข่้ายหล่ายร้ิอยเคร้ิ�องปัจจุบัน
ใช้งานบน TfL

FlowX (www.flowx.tech)
FlowX พัฒนาเทคโนโล่ย่ท่�กริองภาพจากกล้่องวงจริปิด้ท่�
ม่อย่่เพ้�อให้ข้้อม่ล่การิจริาจริแก่เม้องต่ัางๆ

Goodvision (www.goodvisionlive.com)
Goodvision พัฒนาเทคโนโล่ย่ท่�ใช้ปัญญาปริะด้ิษฐ์  
เพ้�อวิเคริาะห์ข้้อม่ล่การิจริาจริทางยานพาหนะ

Immense Simulations (www.immense.ai)
Immense Simulations พัฒนาซึ่อฟต์ัแวร์ิจำาล่องเม้อง
สำาหรัิบอุตัสาหกริริมการิข้นส่งโด้ยม่วัตัถุึปริะสงค์เพ้�อ
ปรัิบปรุิง การิตััด้สินใจแล่ะให้ข้้อม่ล่เชิงลึ่กเก่�ยวกับ 
การิเคล้่�อนย้ายสินค้าแล่ะผ้่่คน

Resonate (www.resonate.tech)
แพล่ตัฟอร์ิมดิ้จิทัล่ท่�ทริงพลั่งร่ิวมกับท่มงานท่�ม่ทักษะส่ง
ซึึ่�งนำาเสนอโซึ่ล่่ชั�นท่�ด่้ท่�สุด้สำาหรัิบการิควบคุมสัญญาณ  
การิจัด้การิจริาจริ การิจัด้การิการิปฏิิบัติัการิแล่ะ
ปริะสบการิณ์ข้องผ้่่รัิบบริิการิ

Tracsis (www.tracsistraffic.com)
ผ้่่ให้บริิการิชั�นนำาริะด้ับนานาชาตัิในด้้านการิสำาริวจ
การิข้นส่งการิวิเคริาะห์ผ้่่โด้ยสาริ การิจัด้การิจริาจริใน
เหตุัการิณ์ต่ัางๆ แล่ะข้้อม่ล่ตัำาแหน่ง GIS

Transport for London (tfl.gov.uk)
Transport for London (TfL) เป็นผ้่่นำาริะดั้บโล่กในด้้าน
นวัตักริริมการิข้นส่งแบบคริบวงจริ แล่ะหล่ายๆ ด้้านข้อง
แบบจำาล่อง TfL ได้้รัิบการินำาไปใช้โด้ยเม้องอ้�นๆ ทั�วโล่ก  
TfL ร่ิวมม้อกับเม้องภ่มิภาค ท่�ปรึิกษาแล่ะผ้่่ปริะกอบ
การิข้นส่งทั�วโล่กในการิปรัิบใช้ความเช่�ยวชาญเฉพาะทาง
ข้องเริาแล่ะพัฒนาคำาตัอบท่�ยั�งย้นสำาหริับความท้าทาย
ด้้านการิข้นส่ง

สหริาชอาณาจักริเป็นท่�ตัั�งข้องเคร้ิอข่้ายการิ
ข้นส่งท่�ทันสมัยท่�สุด้ในโล่กแล่ะอย่่ในริะดั้บ 
แนวหน้าด้้านการิทด้สอบแล่ะแอปพล่เิคชันการิ
เดิ้นทางอัจฉริิยะ

บริิษัทแล่ะองค์กริด้้านเดิ้นทางอัจฉริิยะแล่ะ
ข้นส่งในสหริาชอาณาจักรินำาเสนอบริิการิให้
ทั�วโล่ก ช่วยให้เม้องแล่ะผ้่่ปริะกอบการิข้นส่ง
สร้ิางสริริค์นวัตักริริมแล่ะเปล่่�ยนเม้องข้องพวก
เข้าให้เป็นท่�อย่่อาศัยท่�ยั�งย้น น่าอย่่ แล่ะมั�งคั�ง
ทางเศริษฐกิจมากขึ้�น

สุหรุาชอาณาจกัรุสุามารุถสุนบัสุนุนด้านใดได้บ้าง 
 •  การิจัด้การิจริาจริอัจฉริิยะ 
 •  การิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่การิจริาจริขั้�นส่งแล่ะ

ข้้อม่ล่เชิงลึ่ก
 •  การิบ่ริณาการิข้้อม่ล่จากกล้่องวงจริปิด้
 •  ริะบบอัตัโนมัติัแล่ะเทคโนโล่ย่ปัญญา

ปริะดิ้ษฐ์ แล่ะการิสนับสนุน
 •  การิเพิ�มปริะสิทธิีภาพการิควบคมุสัญญาณ

ไฟ
 •  การิจัด้การิการิด้ำาเนินการิข้นส่งแล่ะการิ

ออกแบบปริะสบการิณ์ข้องล่่กค้า

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ
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โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

ระบบติิดติามและนำาทางระบบขนส่ำงสำาธารณะแบบ real-time

ViaBus เป็นแอปพลิ่เคชันม้อถ้ึอท่�พัฒนาโด้ย Startup จากจุฬาล่งกริณ์
มหาวิทยาลั่ยร่ิวมกับองค์การิข้นส่งมวล่ชนกรุิงเทพ (ข้สมก.)

แอปพลิ่เคชันน่�ให้ข้้อม่ล่การิข้นส่งสาธีาริณะแบบ real-time โด้ยเฉพาะ
ริะบบริถึเมล์่แอปพลิ่เคชันน่�จะช่วยให้ได้้รัิบข้้อม่ล่เส้นทางริถึเมล์่ สายริถึเมล์่
แล่ะป้ายริถึเมล์่นอกจากน่�ข้้อม่ล่ตัำาแหน่งข้องริถึโด้ยสาริท่�ม่อุปกริณ์ GPS 
จะถ่ึกริวมเข้้าด้้วยกันซึึ่�งจะช่วยให้ร้่ิเก่�ยวกับเวล่าริอโด้ยปริะมาณแล่ะสภาพ
การิจริาจริ ข้ณะน่�แอปม่ความคริอบคลุ่มเพ่ยงบางส่วนข้องริะบบริถึเมล์่แล่ะ
ไม่ยังริวมถึึงการิชำาริะเงินหร้ิอความสามาริถึในการิวางแผ่นการิเดิ้นทาง

บัติรแมงมุมกรุงเทพ

สนข้. ปริะกาศโคริงการิจำาหน่ายตัั�วร่ิวมในปี 2559 ซึึ่�งเร่ิยกว่าบัตัริแมงมุม
แล่ะทั�ง BTS แล่ะ MRT ได้้ล่งนามใน MOU มาตัั�งแต่ัปี 2550 เพ้�อนำา
ริะบบไปใช้ตัั�งแต่ันั�นเป็นต้ันมาผ้่่ปริะกอบการิข้นส่งริายอ้�นเช่นริถึเมล์่ข้อง
ข้สมก. การิทางพิเศษแห่งปริะเทศไทย (กทพ.) แท็กซ่ึ่�แล่ะเร้ิอสาธีาริณะ
ได้้แสด้งความปริะสงค์ท่�จะเข้้าร่ิวมริะบบตัั�วแบบคริบวงจริ

อย่างไริก็ตัามความล่่าช้าทำาให้บริิการิไม่บริริลุ่ผ่ล่มาเป็นเวล่าเก้อบทศวริริษ
เน้�องจากข้้อตักล่งการิแบ่งค่าโด้ยสาริได้้พบกับอุปสริริคครัิ�งแล้่วครัิ�งเล่่า

รุะบบข้นสุ่งสุาธารุณะ
อัจฉริุยะ

ตัามท่�ริะบุไว้ข้้างต้ันว่ากรุิงเทพมหานคริม่ริะบบข้นส่งสาธีาริณะหล่าย
ร่ิปแบบเช่นริะบบข้นส่งทางริางในเม้อง ริถึโด้ยสาริสาธีาริณะ เร้ิอ 
มอเตัอร์ิไซึ่ค์รัิบจ้าง แท็กซ่ึ่� ริวมถึึงริะบบเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่ง ท่�ใช้ร่ิวมกัน
เช่น Grab บริิการิเหล่่าน่�ด้ำาเนินการิโด้ยผ้่่ให้บริิการิหล่ายริายแล่ะไม่ม่กา
ริบ่ริณาการิท่�เป็นปัจจุบันในเร้ิ�องค่าโด้ยสาริ หร้ิอข้้อม่ล่สำาหรัิบการิชำาริะ
เงินดิ้จิทัล่ หร้ิอการิวางแผ่นการิเดิ้นทาง สิ�งเหล่่าน่�ทำาให้ผ้่่สัญจริไปมา
ไม่สะด้วกเน้�องจากผ้่่คนต้ัองพกบัตัริหล่ายใบแล่ะเงินสด้ แล่ะมักจะไม่ม่
ความชัด้เจนเร้ิ�องวิธ่ีการิข้นส่งสาธีาริณะท่�ม่ปริะสิทธิีภาพท่�สุด้ในการิเดิ้น
ทางจากจุด้หนึ�งไปยังอ่กจุด้หนึ�ง ซึึ่�งทำาให้การิใช้ริะบบข้นส่งสาธีาริณะไม่
ได้้รัิบความนิยมเท่าท่�ควริ

ริะบบข้นส่งสาธีาริณะอัจฉริิยะเป็นส่วนหนึ�งข้องริะบบนิเวศท่�กว้างขึ้�น
เร่ิยกว่า Mobility-as-a-Service (MaaS) ซึึ่�งเช้�อมโยงตััวเล้่อกการิเดิ้นทาง
ทั�งหมด้ในเม้องให้อย่่บนแพล่ตัฟอร์ิมเด่้ยว เพ้�อให้ข้้อม่ล่แบบ real-time 
สำาหรัิบการิวางแผ่นการิเด้ินทางแบบคริบวงจริแล่ะการิชำาริะค่าโด้ยสาริ
แล่ะข้้อม่ล่การิเด้นิทางแบบบ่ริณาการิเพ้�อให้ข้้อม่ล่เชงิลึ่กข้องการิด้ำาเนนิ
การิการิให้บริิการิแล่ะการิปรัิบปรุิง

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
ริะบบข้นส่งสาธีาริณะอัจฉริิยะช่วยให้การิเด้ินทางในเม้องสะด้วกสบาย
ขึ้�นช่วยเพิ�มคุณภาพช่วติัข้องพล่เม้อง เป็นการิกริะตุ้ันจำานวนคนโด้ยสาริ
สาธีาริณะให้มากขึ้�นแล่ะล่ด้การิพึ�งพายานพาหนะส่วนตััวให้น้อยล่ง  
ช่วยล่ด้ปัญหาการิจริาจริติัด้ขั้ด้ด้้วยการิริวมการิข้นส่งทุกร่ิปแบบเข้้าด้้วย
กัน ทำาให้ได้้รัิบข้้อม่ล่เชิงลึ่กเก่�ยวกับความต้ัองการิในการิเคล้่�อนท่�แล่ะ
ข้นส่งเพ้�อเพิ�มปริะสิทธิีภาพให้กับเคร้ิอข่้ายการิข้นส่ง

ความสัุมพันธ์
ริะบบข้นส่งสาธีาริณะอัจฉริิยะเป็นวิธ่ีท่�ด่้ท่�สุด้วิธ่ีหนึ�งในการิรัิบม้อกับ 
ความแออดั้ข้องการิจริาจริในเม้อง จึงเป็นสาเหตัทุ่�ได้้รัิบความสำาคัญในล่ำา
ดั้บต้ันๆจากแผ่นแม่บทริะบบข้นส่งอัจฉริิยะ (ITS) ข้องกริะทริวงคมนาคม

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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ผูู้้ให้บริุการุรุะบบข้นสุ่งสุาธารุณะ
แพลตฟอร์ุมข้นสุ่งสุาธารุณะ

อัจฉริุยะ
รุะบบตั�วรุ่วมและการุจ่ายเงิน

รุะบบรุวมข้้อมูลและวางแผู้น
การุเดินทางสัุญจรุ

สนข้.

ผ้่่ให้บริิการิ

ผ้่่ให้บริิการิริะบบข้นส่ง

ผ้่่ให้บริิการิ

ผ้่่ใช้บริิการิริะบบข้นส่ง

ผ้่่ให้บริิการิ

หน่วยงานด้้านการิข้นส่งสาธีาริณะ 
ได้้แก่ BTS MRT ข้สมก. Airport Rail 

การิทางพิเศษ แล่ะหน่วยงานอ้�นๆ 
ริวมถึึง Grab เร้ิอด่้วน หร้ิอ

มอเตัอร์ิไซึ่ค์รัิบจ้างใช้งานเทคโนโล่ย่
อัจฉริิยะเพ้�อติัด้ตัามการิบริิการิ

ข้้อม่ล่จากการิให้บริิการิเช่น ตัำาแหน่ง 
ตัาริางเวล่า ความล่่าช้า แล่ะ ริาคา 

ริวมอย่่บนแพล่ตัฟอร์ิมเด่้ยว

ริะบบตัั�วร่ิวมจัด้การิค่าบริิการิการิเดิ้น
ทางทั�งหมด้ให้อย่�ใ่นแบบริาคาริวม
อัตัริาก้าวหน้าบนฐานความยาวข้อง
การิเดิ้นทางแล่ะปริะเภทการิเดิ้นทาง
 โด้ยท่�ผ่ล่ตัอบแทนนั�นแบ่งปันกันไป

ตัามสัด้ส่วน

ผ้่่เดิ้นทางเข้้าถึึงริะบบการิข้นส่ง
สาธีาริณะแบบฉัจฉริิยะผ่่าน

แพล่ตัฟอร์ิมท่�ริวมแอปพลิ่เคชั�นหร้ิอ
บัตัริเข้้าด้้วยกันเป็นหนึ�ง เพ้�อการิ
วางแผ่นแล่ะเดิ้นทางแบบไร้ิริอยต่ัอ

ผ่่านริะบบต่ัางๆ

การิให้คำาปรึิกษาการิออกแบบริะบบ
การิออกแบบแล่ะพัฒนาแพล่ตัฟอร์ิม
 ริะบบ GIS แล่ะการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่

โด้ยผ้่่ให้บริิการิ
ผ้่่ให้คำาปรึิกษาด้้านริะบบตัั�วร่ิวม การิออกแบบแอปพลิ่เคชัน

รุะบบข้องการุบริุการุ
ริะบบนเิวศข้องการิข้นส่งสาธีาริณะอจัฉริิยะขึ้�นอย่่กับความร่ิวมม้อแล่ะ
การิเช้�อมต่ัอโคริงข่้ายข้องฝ่ัายต่ัางๆ ริวมถึึงผ้่่ให้บริิการิริะบบข้นส่ง
สาธีาริณะ ตัล่อด้จนผ้่่สญัจริ ผ้่่พัฒนาแพล่ตัฟอร์ิมแล่ะนกัวิทยาศาสตัร์ิ
ด้้านข้้อม่ล่

ในกรุิงเทพมหานคริ สนข้.จะเป็นเจ้าภาพให้กับแพล่ตัฟอร์ิมท่�ริวม
บริิการิสำาหริบัผ้่่ปริะกอบการิข้นส่งสาธีาริณะทกุริายในกริงุเทพมหานคริ
ไม่ว่าจะเป็น BTS MRT ข้สมก. Airport Rail Link กทพ. แล่ะผ้่่ให้
บริิการิด้้านการิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่งอ้�นๆ เช่น Grab แท็กซ่ึ่� เร้ิอด่้วน ริถึ
จักริยานยนต์ัรัิบจ้างเป็นต้ัน ผ้่่ปริะกอบการิทั�งหมด้ต้ัองแบ่งปันข้้อม่ล่
ท่�เก่�ยวข้้องให้กับผ้่่พัฒนาแพล่ตัฟอร์ิมเพ้�อสร้ิางแพล่ตัฟอร์ิมการิข้นส่ง
สาธีาริณะอัจฉริิยะแบบคริบวงจริ ซึึ่�งริวมถึึงการิติัด้ตัามริะบบสาริสนเทศ
ภ่มิศาสตัร์ิ (GIS) แล่ะข้้อม่ล่เชิงลึ่กข้องการิปฏิิบัติังานแบบ real-time

จากนั�นแพล่ตัฟอร์ิมน่�จะเช้�อมโยงริะบบการิออกตัั�วแบบริวมซึึ่�งต้ัองได้้
รัิบการิยอมริบัจากผ้่่ให้บริิการิทั�งหมด้ไปยงัโคริงสร้ิางค่าโด้ยสาริทั�วไป
สำาหรัิบบริิการิทั�งหมด้ (หร้ิอเป็นแพ็คเกจ) ผ้่่สัญจริจะสามาริถึเข้้าถึึง
ข้้อม่ล่จากแพล่ตัฟอร์ิมริะบบข้นส่งสาธีาริณะอัจฉริิยะผ่่านแอปพลิ่เคชัน
เด่้ยวท่�ริวมถึึงการิวางแผ่นการิเดิ้นทางแล่ะการิชำาริะเงิน

โอกาสุทางการุค้า
ล่อนด้อนม่แพล่ตัฟอร์ิมการิข้นส่งอัจฉริิยะแล่ะริะบบตัั�วร่ิวม Oyster Card 
ซึึ่�งเป็นท่�ร้่ิจักกันด่้ท่�สุด้ในโล่ก Transpor for London (TfL) แล่ะผ้่่ให้บริิการิ
ริายอ้�นในสหริาชอาณาจักริอย่่ในสถึานะท่�สามาริถึให้การิช่วยเหล้่อ  
สนข้. แล่ะผ้่่ปริะกอบการิข้นส่งในกรุิงเทพมหานคริในการิออกแบบ
ริะบบข้นส่งสาธีาริณะอัจฉริิยะท่�เป็นปริะโยชน์ร่ิวมกันได้้เป็นอย่างด่้
ริวมถึึงการิออกแบบแล่ะพัฒนาแพล่ตัฟอร์ิมตัล่อด้จนมาตัริฐานการิ
ออกตัั�วทั�วไปแล่ะการิกำาหนด้ค่าโด้ยสาริ
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ผ้่่ให้บริิการิริะบบข้นส่งสาธีาริณะ

แพล่ตัฟอร์ิมข้นส่งสาธีาริณะ

อัจฉริิยะ

ริะบบตัั�วร่ิวมแล่ะการิจ่ายเงิน
ริะบบตัั�วร่ิวม ข้้อม่ล่แล่ะวางแผ่นการิ

เดิ้นทางสัญจริ

บทท่� 3 : กรุุงเทพมหานครุเมืองอัจฉริุยะเชิิงลึึก  |  คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย 97



Conigital (www.conigital.com)
Conigital เป็นผ้่่บ่ริณาการิโคริงสร้ิางพ้�นฐานด้้านการิ
ข้นส่งท่�พัฒนา Mobility-as-a-Service เคร้ิ�องตัริวจจับ 
IoT แล่ะโซึ่ล่่ชันปัญญาปริะดิ้ษฐ์สำาหรัิบยานยนต์ัรุ่ินใหม่
ท่�การิปล่่อยมล่พิษเป็นศ่นย์

Globalreach Technologies 
(www.globalreachtech.com)
ซึ่อฟต์ัแวร์ิ Wi-Fi การิบริิการิแล่ะการิวิเคริาะห์สำาหรัิบผ้่่
ให้บริิการิชั�นนำาข้องโล่กแล่ะล่่กค้าข้องพวกเข้าในตัล่าด้
ต่ัางๆ ริวมถึึงด้้านการิเดิ้นทางแล่ะการิข้นส่ง แพล่ตัฟอร์ิม
น่�ริองรัิบการิพิส่จน์ตััวตันแล่ะผ้่่ใช้พร้ิอมกันหล่ายพันล้่าน
คนโด้ยใช้อุปกริณ์แล่ะเคร้ิอข่้ายหล่ายร้ิอยเคร้ิ�อง ปัจจุบัน
ใช้งานบน TfL

Masabi (www.masabi.com)
Justride เป็นแพล่ตัฟอร์ิมจำาหน่ายตัั�ว Software-as-a-
Service (SaaS) เหมาะสำาหรัิบริะบบจองตัั�วม้อถ้ึอแล่ะ
เพ้�อเปิด้ใช้งาน Mobility as a Service (MaaS) หร้ิอ
สำาหรัิบบริิการิการิเก็บค่าโด้ยสาริแบบเต็ัมตัามบัญช่โด้ย
ใช้ริะบบชำาริะเงนิแบบไม่ต้ัองสัมผั่สบัตัริธีนาคาริ อุปกริณ์
ม้อถ้ึอหร้ิอสมาร์ิทการ์ิด้

Restrata (www.restrata.com)
ผ่่้ให้บริิการิหลั่กท่�ให้บริิการินวัตักริริมความปล่อด้ภัย
แล่ะให้คำาปริึกษาด้้านเทคโนโล่ย่

Stage Intelligence (www.stageintelligence.co.uk)
บริิการิปัญญาปริะดิ้ษฐ์ท่�ล่ำ�าสมัยเพ้�อแก้ความซัึ่บซ้ึ่อนท่�
ท้าทายท่�สุด้ในริะบบนิเวศข้องการิเคล้่�อนท่�แล่ะข้นส่งแบบ
ใช้ร่ิวมกัน เช่นแผ่นการิแบ่งปันจักริยาน

TBS Mobility (www.tbsmobility.com)
ด้้วยการิใช้ IoT ปัญญาปริะดิ้ษฐ์ แล่ะโทริศัพท์ม้อถ้ึอ TBS 
ช่วยเล้่อกเส้นทางท่�เหมาะสมเพ้�อปรัิบปรุิงปริะสบการิณ์
แล่ะเวล่า ในการิเด้นิทางข้องผ้่่โด้ยสาริให้การิบริิการิด้ำาเนนิ
ไปอย่างริาบร้ิ�นแล่ะมั�นใจได้้ว่าพนักงานม่ปริะสิทธิีผ่ล่  
ม่ส่วนร่ิวมแล่ะได้้รัิบการิสนับสนุน

Transport for London (tfl.gov.uk)
เ ป็น ผ้่่นำาริะด้ับโล่กในด้้านนวัตักริริมการิข้นส่ง
แบบคริบวงจริ แล่ะหล่ายๆ ด้้านข้องแบบจำาล่อง 
TfL ได้้รัิบการินำาไปใช้โด้ยเม้องอ้�นๆ ทั�วโล่ก TfL ร่ิวมม้อ
กับเม้องภ่มิภาค ท่�ปรึิกษาแล่ะผ้่่ปริะกอบการิข้นส่งทั�ว
โล่กในการิปรัิบใช้ความเช่�ยวชาญเฉพาะทางข้องเริาแล่ะ
พัฒนาคำาตัอบท่�ยั�งย้นสำาหรัิบความท้าทายด้้านการิข้นส่ง

ผ้่่ให้บริิการิข้นส่งในสหริาชอาณาจักริอย่่
ในริะดั้บแนวหน้าด้้านการิด้ำาเนินงานริะบบ
ข้นส่งสาธีาริณะอัจฉริิยะแล่ะนวัตักริริม  
Mobility-as-a-Service (MaaS)

ริะบบข้นส่งสาธีาริณะท่�แข็้งแกร่ิงในสหริาช
อาณาจักริได้้สร้ิางผ้่่เช่�ยวชาญในริะบบนิเวศ
ข้องการิข้นส่ง ทั�งองค์กริแล่ะบริิษัทจากสหริาช
อาณาจักริสามาริถึช่วยเม้องแล่ะผ้่่ให้บริิการิทั�ว
โล่กในการิพัฒนาริะบบข้นส่งท่�ม่อย่่

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง 
 •  ริะบบการิชำาริะเงินแบบบ่ริณาการิ
 •  การิออกตัั�วอัจฉริิยะ
 •  Mobility-as-a-Service (MaaS)
 •  ท่�จอด้ริถึอัจฉริิยะแล่ะการิจัด้การิจริาจริ
 •  บริิการิการิเดิ้นทางแล่ะข้นส่งตัามความ

ต้ัองการิแล่ะอัตัโนมัติั
 •  ริะบบสาริสนเทศภ่มิศาสตัร์ิ (GIS) สำาหรัิบ

การิข้นส่ง

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ
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ภาพรุวม
ตัั�งแตั่ตั้นปี 2562 โคริงการิ UK FCDO Global 
Future Cities ริ่วมกับโฮจิมินห์ซิึ่ต่ั� ได้้ให้ความช่วย
เหล้่อด้า้นเทคนิคแล่ะการิด้ำาเนินโคริงการินำาริอ่งเพ้�อ
พัฒนาริะบบจำาหนา่ยตัั�วอัจฉริิยะ(STS) ในโฮจมิินห์
ซิึ่ต่ั� โคริงการิน่�คาด้วา่จะม่ผ่ล่กริะทบในริะยะยาวตัอ่
การิพัฒนาริะบบข้นส่งสาธีาริณะข้องโฮจิมินห์ซิึ่ต่ั� 

รุะบบข้นสุ่งสุาธารุณะอัจฉริุยะ เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้อง 
สุหรุาชอาณาจักรุ โฮจิมินห์ซิต่� ปรุะเทศเว่ยดนาม

โด้ยการิเพิ�มจำานวนผ่่้โด้ยสาริข้องริะบบข้นส่ง
สาธีาริณะ ทำาให้มั�นใจได้้ว่าจะม่การิผ่สมผ่สานร่ิปแบบ
ตั่างๆ ข้องริะบบข้นส่งสาธีาริณะเช่น MRT BRT 
ริถึเมล่์แล่ะเร้ิอเฟอริ์ร่ิ�ในอนาคตัอันใกล่้น่�แล่ะช่วย
ยกริะดั้บการิให้บริิการิ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�สุำาคัญ
 • โฮจิมินห์ซิึ่ต่ั�
 • UK FCDO Global Future Cities Programme
 • UN-Habitat

รุะยะเวลา
 • กำาลั่งด้ำาเนินการิ
มูลค่าโครุงการุโดยปรุะมาณ
-

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ
โคริงการิน่�ออกแบบข้ึ�นเพ้�อบริริลุ่วัตัถุึปริะสงคย์อ่ยอัน
เป็นผ่ล่มาจากการิสร้ิาง STS ในโฮจิมินห์ซิึ่ต่ั�ดั้งต่ัอไปน่�
 • ปรัิบปรุิงคุณภาพข้องริะบบข้นส่งสาธีาริณะ
 • เพิ�มจำานวนผ่่โ้ด้ยสาริในริะบบข้นสง่สาธีาริณะ
 •  ใหข้้อ้ม่ล่ท่�คริอบคล่มุเพ้�อสนับสนุนกริะบวนการิ

ตััด้สินใจข้องภาครัิฐแล่ะผ่่ม่้สว่นได้ส้ว่นเส่ยใน
ด้้านท่�เก่�ยวข้้อง

 •  ปรัิบปรุิงข่้ด้ความสามาริถึข้องหน่วยงานข้อง
   เม้องในการิส่งมอบแล่ะจัด้การิริะบบข้นส่ง 
   สาธีาริณะ

บทท่� 3 : กรุุงเทพมหานครุเมืองอัจฉริุยะเชิิงลึึก  |  คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย 99



ส่วนตั่อไปน่�จะอธิีบายว่าเทคโนโล่ย่อัจฉริิยะจะม่อิทธิีพล่ในเชิงบวกตั่อการิด้ำาเนินช่วิตัข้องคน
กรุิงเทพฯได้้อย่างไริ ผ่่านแนวทางพ้�นฐาน 3 ปริะการิ ได้้แก่ แนวทางปฏิิบัตัิด้้านสาธีาริณสุข้
ท่�ด่้ข้ึ�นแล่ะการิเข้้าถึึงการิด่้แล่สุข้ภาพ การิปรัิบปรุิงความปล่อด้ภัยแล่ะสวัสดิ้ภาพข้องปริะชาชน
แล่ะวิธ่ีการิท่�ฉล่าด้ข้ึ�นในการิปฏิิสัมพันธี์กับสิ�งแวด้ล่้อมท่�สริ้างข้ึ�นเพ้�อส่งเสริิมการิม่วิถ่ึช่วิตัท่�ม่
สุข้ภาพด่้ข้ึ�นอย่างยั�งย้น

การุดำารุงช่วิตอัจฉรุิยะ



การิให้บริิการิแล่ะผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ด้้านการิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะล้่วนเก่�ยวกับพลั่งข้อง 
Internet of Things (IoT) ท่�เช้�อมต่ัอการิไหล่ข้องข้้อม่ล่จากร่ิางกาย บ้าน
แล่ะริะบบเม้องข้องเริาแม้ว่าข้้อม่ล่เหล่่าน่�สามาริถึแสด้งให้เห็นเก่�ยวกับช่วิตั
ปริะจำาวันข้องเริาในเชิงลึ่กอย่างน่าทึ�ง ช่วยให้เริาม่สุข้ภาพท่�ด่้แล่ะยั�งย้นมาก
ขึ้�น แต่ัก็ม่คำาถึามสำาคัญเก่�ยวกับความเป็นส่วนตััวแล่ะความปล่อด้ภัยข้อง
ข้้อม่ล่ส่วนบุคคล่

การิโจมต่ัทางไซึ่เบอร์ิได้้กล่ายเป็นภัยคุกคามในโล่กสมัยใหม่แล้่วแล่ะด้้วย
ความเช้�อมโยงริะหว่างริะบบเม้องท่�เพิ�มมากขึ้�น โปริโตัคอล่แล่ะกฎีริะเบ่ยบ
ด้้านความปล่อด้ภัยทางไซึ่เบอร์ิจะม่ความสำาคัญในการิสร้ิางความสำาเร็ิจให้
กับเม้องอัจฉริิยะ

Open Data และความปลอดภัย

โด้ยพ้�นฐานแล้่วการิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะเป็นนวัตักริริมข้องการิใช้เทคโนโล่ย่
เพ้�อเช้�อมโยงทุกอย่างเข้้าด้้วยกันตัั�งแต่ัสุข้ภาพส่วนบุคคล่ ไปจนถึึงสภาพ
แวด้ล้่อมภายในบ้านแล่ะสำานักงาน ไปจนถึึงผ้่่ให้บริิการิด้้านการิด่้แล่สุข้ภาพ
แล่ะแม้กริะทั�งโคริงสร้ิางพ้�นฐานในเม้อง นวัตักริริมการิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะ
ช่วยให้เริาเข้้าใจวิธ่ีการิใช้ช่วิตัท่�ม่สุข้ภาพด่้ขึ้�นแล่ะให้ข้้อม่ล่ท่�สำาคัญเก่�ยว
กับวิกฤตัด้้านความปล่อด้ภัยหร้ิอเหตัุฉุกเฉินท่�กำาลั่งจะเกิด้ขึ้�นในเม้อง 

การิเช้�อมต่ัอริะหว่างกันน่�ต้ัองการิเคร้ิอข่้ายการิส้�อสาริท่�ทริงพลั่งแล่ะม่
เสถ่ึยริภาพอย่างมากเพ้�อให้แน่ใจว่าข้้อม่ล่จะไหล่เว่ยนอย่างสมำ�าเสมอจาก
เก้อบทุกด้้านข้องช่วิตัเม้อง

โครุงสุรุ้างพื�นฐานอัจฉริุยะ

ปริะชาชนจะได้้รัิบปริะโยชน์อย่างมากจากความก้าวหน้าในการิให้บริิการิแล่ะ
ผ่ลิ่ตัภัณฑ์์การิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะ อุปกริณ์ตัริวจสอบสุข้ภาพส่วนบุคคล่สามาริถึ
ช่วยให้ผ้่่คนติัด้ตัามสุข้ภาพข้องตันเองแล่ะแจ้งเต้ัอนอัตัโนมัติัแก่แพทย์ในกริณ่
ฉุกเฉินเพ้�อช่วยช่วิตัเทคโนโล่ย่การิจัด้การิอาคาริอัจฉริิยะสามาริถึปริะหยัด้
ต้ันทุนด้้านพลั่งงานปรัิบปรุิงคุณภาพอากาศภายในอาคาริแล่ะทำาให้ช่วิตัข้องเริา
สะด้วกแล่ะสบายขึ้�นการิแจ้งเต้ัอนความปล่อด้ภัยแล่ะภัยพิบัติัช่วยให้มั�นใจได้้ว่า
เริาตัริะหนักถึึงความเส่�ยงต่ัอความปล่อด้ภัยแล่ะช่วยให้เริาร้่ิสึกมั�นคงมากขึ้�น

ในข้ณะเด่้ยวกันหากข้้อม่ล่แล่ะเทคโนโล่ย่ท่�ควบคุมเม้องอัจฉริิยะไม่สามาริถึ
เข้้าถึึงได้้โด้ยปริะชาชนทุกคน คนส่วนมากก็จะไม่ร้่ิสึกถึึงปริะโยชน์เหล่่าน่�

หลั่กการิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะสร้ิางขึ้�นจากความร่ิวมม้อข้องผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่�
แตักต่ัางกัน เม้�อเริาเช้�อมโยงร่ิางกายข้องเริาเองกับสิ�งแวด้ล้่อมท่�สร้ิางขึ้�นแล่ะ
สถึาบันเม้องข้องเริาด้้วยวิธ่ีการิท่�ใหม่แล่ะเต็ัมไปด้้วยพลั่ง ตััวอย่างเช่นการิ
เคล้่�อนย้ายการิด่้แล่สุข้ภาพเข้้าส่่โล่กดิ้จิทัล่จำาเป็นต้ัองได้้รัิบความร่ิวมม้อจาก
ผ้่่ให้บริิการิด้้านสุข้ภาพทั�งหมด้ในริะบบหากจะให้เกิด้ผ่ล่กริะทบอย่างแท้จริิง 
อ่กตััวอย่างหนึ�งค้อริะบบเต้ัอนภัยล่่วงหน้าสำาหรัิบสภาพแวด้ล้่อมแล่ะเหตักุาริณ์
ภัยพิบัติัซึึ่�งต้ัองม่การิปริะสานงานจากหน่วยงานแล่ะสถึาบันข้องรัิฐหล่ายแห่งท่�
รัิบผิ่ด้ชอบในการิรัิบข้้อม่ล่ผ้่่คน

การิให้บริิการิแล่ะผ่ล่ติัภัณฑ์์เหล่่าน่�ต้ัองการิการิกำากับด่้แล่ท่�มั�นคงแล่ะโปร่ิงใส
เพ้�อให้แน่ใจว่าเป็นท่�ยอมรัิบข้องเม้อง

หลักการุข้องการุดำารุงช่วิต
อัจฉริุยะ

การิใช้ช่วิตัในมหานคริกำาลั่งเกิด้ความเปล่่�ยนแปล่งอย่าง
มากเน้�องจากการิเปล่่�ยนวิถ่ึช่วติัแล่ะความก้าวหน้าข้อง
เทคโนโล่ย่ ด้้วยเหตันุ่�การิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะจึงเป็นแนว
โน้มใหม่ท่�เน้นโอกาสแล่ะปริะโยชน์จากร่ิปแบบใหม่ข้อง
การิใช้ช่วิตัในเม้อง

บริิการิแล่ะผ่ล่ติัภัณฑ์์ท่�เก่�ยวข้้องกบัการิด้ำาริงช่วติัอัจฉริิยะ
เน้นถึึงวิธ่ีการิยกริะดั้บสุข้ภาวะข้องผ้่่คนแล่ะการิเข้้าถึึง
การิด่้แล่สุข้ภาพผ่่านพลั่งข้องเทคโนโล่ย่ เป็นเร้ิ�องเก่�ยว
กับการิจัด้หาริะบบท่�ทันสมัยเพ้�อตัริวจสอบแล่ะแจ้งเต้ัอน
เริาเก่�ยวกับอาชญากริริมหร้ิอภัยธีริริมชาตัท่ิ�กำาลั่งจะเกิด้
ขึ้�นเช่น นำ�าท่วมแล่ะไฟไหม้ การิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะยัง
เก่�ยวกับการิปรัิบปรุิงสิ�งอำานวยความสะด้วกส่วนใหญ่ท่�
เริาใช้ บ้านแล่ะท่�ทำางานผ่่านริะบบอตััโนมัติัแล่ะแนวทาง
การิออกแบบท่�ล่ำ�าสมัย

ปรุะชาชนอัจฉริุยะการุบริุหารุจัดการุเมือง
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การุดำารุงช่วิตอัจฉริุยะใน
กรุุงเทพมหานครุ

แนวคิด้ข้องการิด้ำาริงช่วิตัอัจฉริิยะได้้รัิบแริงผ่ลั่กดั้นจาก
ทั�งภาครัิฐแล่ะเอกชนเน้�องจากการิเติับโตัเต็ัมท่�ข้องเม้อง
ในปริะเทศไทย ในฐานะท่�เป็นเข้ตัเม้องท่�ใหญ่ท่�สุด้ใน
ปริะเทศไทย กรุิงเทพมหานคริยังคงอย่่ริะหว่างการิข้ยาย
ตััว นำามาซึึ่�งกริะแสการิเปล่่�ยนแปล่งหล่ายอย่างซึึ่�งส่งผ่ล่ 
กริะทบท่�ม่อิทธิีพล่ต่ัอช่วิตัแล่ะสุข้ภาพข้องปริะชาชน

เม้�อเผ่ชญิกับเหตักุาริณ์ท่�ไม่อาจคาด้เด้าได้้เช่นอุทกภัยในปี 
2554 หร้ิอการิเกดิ้โริคริะบาด้ใหญ่ทั�วโล่กในปี 2563 จึงม่
การิให้ความสำาคัญกับการิปรัิบปรุิงการิเตัร่ิยมพร้ิอมรัิบม้อ
กับภัยพิบัติัแล่ะความย้ด้หยุ่นข้องชุมชน ซึึ่�งจำาเป็นต้ัองม่การิ
ให้บริิการิแล่ะผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ใหม่ๆ สำาหรัิบการิตัริวจสอบแล่ะ
แจ้งเต้ัอนถึึงความเส่�ยงท่�อาจเกิด้ขึ้�น เช่นริะบบเต้ัอนภัยล่่วง
หน้า แล่ะบ่ริณาการิข้องเคร้ิอข่้ายกล้่องวงจริปิด้ทั�วเม้อง

การิเติับโตัข้องริะบบการิจัด้การิอาคาริอัจฉริิยะแล่ะอาคาริ
ปริะสิทธิีภาพส่งยังคงม่อย่่อย่างตั่อเน้�องในช่วงไม่ก่�ปี
ท่�ผ่่านมา โด้ยส่วนหนึ�งเกิด้จากนโยบายข้องรัิฐบาล่แล่ะ
สถึาบันข้องรัิฐท่�สนับสนุนให้ม่การิปรัิบปรุิงมาตัริฐานอาคาริ 
แล่ะยงัเน้�องมาจากความต้ัองการิข้องตัล่าด้ท่�อย่่อาศยัแล่ะ
พ้�นท่�สำานักงานสมัยใหม่ท่�ขั้บเคล้่�อนด้้วยเทคโนโล่ย่ ซึึ่�งนำาไป
ส่่การิท่�นักพัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์ชั�นนำาข้องไทยหล่ายริาย
ได้้ก้าวมาเป็นผ้่่นำาข้องแนวทางสิ�งก่อสร้ิางส่เข่้ยว

สุุข้ภาพ  
ปริะเทศไทยเป็นท่�ตัั�งข้องตัล่าด้การิด่้แล่สุข้ภาพท่�ใหญ่เป็น
อันดั้บสองข้องเอเช่ยตัะวันออกเฉ่ยงใต้ัแล่ะเป็นท่�ตัั�งข้อง
สถึานพยาบาล่ท่�ทันสมัยท่�สุด้ในภ่มิภาคน่� อย่างไริก็ตัาม
บริิการิด้้านการิรัิกษาพยาบาล่ไม่ได้้กริะจายอย่างเท่าเท่ยม
กันทั�วปริะเทศหร้ิอแม้แต่ัในกรุิงเทพมหานคริ 

แม้ว่าปริะเทศไทยจะม่การิด่้แล่สุข้ภาพข้องข้องรัิฐ
สำาหรัิบปริะชาชน แต่ัการิบริิการิในโริงพยาบาล่ข้อง
รัิฐในท้องถิึ�นส่วนใหญ่ก็เท่ยบไม่ได้้กับโริงพยาบาล่
ริะดั้บชาติัท่�ได้้รัิบทุนเต็ัมท่�หร้ิอโริงพยาบาล่เอกชน  
สิ�งน่�ทำาให้เกิด้ความต้ัองการิทางเล้่อกด้้านการิด่้แล่สุข้ภาพท่�
หล่ากหล่ายมากขึ้�นผ่่านการิใช้เทคโนโล่ย่ telehealth ริวม
ถึึงการิสนบัสนุนอุปกริณ์ด่้แล่สขุ้ภาพส่วนบุคคล่ท่�สามาริถึ
ช่วยเหล้่อปริะชากริในการิตัริวจสอบสุข้ภาพข้องตันเอง
แล่ะเวชศาสตัร์ิป้องกัน

ความท้าทายท่�ใหญ่ท่�สุด้อย่างหนึ�งซึึ่�งส่งผ่ล่กริะทบต่ัอริะบบ
สาธีาริณสุข้ข้องปริะเทศไทยค้อการิข้าด้ริะบบข้้อม่ล่ด้้าน
สุข้ภาพแบบบ่ริณาการิ ทำาให้ผ้่่ป่วยเข้้าถึึงบริิการิด้้านสุข้ภาพ
ในโริงพยาบาล่ต่ัางๆ ได้้ยากแล่ะทำาให้เกิด้ความล่่าช้าหร้ิอ
ความซึ่ำ�าซ้ึ่อนในการิจัด้หาบริิการิด่้แล่สุข้ภาพ

ความปลอดภัยและสุวัสุดิภาพ
ไทยไม่ใช่ปริะเทศท่�ไม่คุ้นเคยกับภัยธีริริมชาติัท่�ร้ิาย
แริงหร้ิอภาวะฉุกเฉินด้้านสวัสดิ้ภาพสาธีาริณะ แม้ว่า
กรุิงเทพมหานคริจะตักเป็นเหย้�อข้องเหตักุาริณ์นำ�าท่วมเป็น
ปริะจำา แต่ัอุทกภัยในปี 2554 ก็อย่่ในภาวะท่�แตักต่ัางไป

เพริาะถึึงแม้จะใช้เงินไปกว่า 253,440 ล้่านบาท (6,276 
ล้่านปอนด์้)ในการิซ่ึ่อมแซึ่มแล่ะฟ้�นฟ่ในเม้อง แต่ัผ่ล่เส่ย
จากนำ�าท่วมเหล่่าน่�ม่มากกว่าทางเศริษฐกิจ

การิข้าด้การิเตัร่ิยมความพร้ิอมข้องรัิฐบาล่แล่ะการิตัอบ
สนองต่ัออุทกภัยได้้สร้ิางความเด้้อด้ด้าล่ให้กับปริะชาชน
ทั�วไปแล่ะภาคการิบริริเทาแล่ะริบัม้อภัยพิบัติั อ่กทั�งยังม่
ความเห็นว่าข้าด้ความโปร่ิงใสแล่ะเป็นการิตััด้สินใจท่�ไร้ิ
ความสามาริถึ

แม้ว่าในเร้ิ�องภัยธีริริมชาตัจิะไม่สามาริถึกล่่าวโทษริฐับาล่
ได้้ทั�งหมด้ แต่ัก็ม่การิให้ความสำาคัญอ่กครัิ�งต่ัอการิปรัิบปรุิง
การิเตัร่ิยมพร้ิอมรัิบม้อภัยพิบัติัในเม้องหล่วงข้องปริะเทศ
แล่ะม่การิใช้ทรัิพยากริในการิพัฒนาริะบบสนับสนุนการิ
ตััด้สินใจด้้านภัยพิบัติัเพ้�อช่วยตัริวจสอบสภาพอากาศ
คาด้การิณ์เหตุัการิณ์นำ�าท่วมท่�อาจเกดิ้ขึ้�น แล่ะแจ้งเต้ัอน
ปริะชาชนให้ทริาบถึึงความเส่�ยงด้้านความปล่อด้ภัยแล่ะ

ปรุะเทศไทยม่ตลาดการุแพทย์
การุสุาธารุณสุุข้ใหญ่ท่�สุุดเป็น
อันดับสุองข้องเอเช่ย

อาคารุพาณิชย์ใช้พลังงานถึง 
40% ข้องทั�งหมด

ตลาดด้านสุาธารุณสุุข้ 
ใหญ่เป็นอันดับ 2

40%
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สวัสดิ้ภาพส่วนบุคคล่
องค์ปริะกอบอ่กปริะการิหนึ�งท่�ได้้รัิบจากการิผ่ล่กัดั้นให้ม่
การิปริบัปรุิงด้้านความปล่อด้ภยัแล่ะสวัสดิ้ภาพสาธีาริณะ
ค้อการิล่งทุนในริะบบเฝ้ัาริะวังแบบบ่ริณาการิ ทำาให้ม่การิ 
ติัด้ตัั�งกล้่องวงจริปิด้มากกว่า 50,000 ตััวทั�วกรุิงเทพมหานคริ
โด้ยผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยต่ัางๆ ท่�เข้้าร่ิวม

สุภาพแวดล้อมสิุ�งปลูกสุรุ้าง 
ในปี 2561 ปริะเทศไทยได้้กำาหนด้ริหัสพลั่งงานอาคาริใหม่
(BEC) ซึึ่�งจำาเป็นต้ัองม่โคริงสร้ิางใหม่เพ้�อให้เป็นไปตัาม
มาตัริฐานปริะสิทธิีภาพการิใช้พลั่งงานท่�เข้้มงวด้มากขึ้�น
แล่ะได้้ม่แนวทางการิออกแบบแล่ะเทคนิคการิจัด้การิใหม่
สำาหรัิบอาคาริพาณิชย์ในข้นาด้ท่�กำาหนด้

กริะทริวงพล่งังานยังได้้ร่ิวมม้อกับสถึาบันอาคาริเข่้ยวไทย
(TGBI) ซึึ่�งเป็นหน่วยงานอสิริะในการิผ่ล่กัดั้นมาตัริฐาน
อาคาริส่เข่้ยวในภาคการิพัฒนาข้องปริะเทศไทยเพ้�อริิเริิ�ม
ริางวัล่ Smart Cities-Clean Energy Award ซึึ่�งมอบให้กับ
โคริงการิท่�ม่การิออกแบบอาคาริได้้ตัามคุณสมบัติัมาตัริฐาน
ด้้านการิใช้พลั่งงานอย่างม่ปริะสิทธิีภาพ

การิพัฒนาทั�งสองน่�แสด้งให้เห็นถึึงการิก้าวไปส่่การิก่อสร้ิาง
แล่ะการิจดั้การิอาคาริขั้�นส่งในภาคส่วนท่�ตัอบสนองความ
ต้ัองการิข้องตัล่าด้บ้านแล่ะสำานักงานริะด้บัส่ง ซึึ่�งริวมถึึง
เคร้ิ�องใช้ไฟฟ้าอัจฉริิยะท่�เช้�อมต่ัอแล่ะริะบบการิจัด้การิอาคาริ  
แสด้งให้เห็นถึึงโอกาสท่�เพิ�มขึ้�นสำาหรัิบบริิษัทท่�ม่การิจัด้การิ

การิก่อสร้ิางท่�ทันสมัยแล่ะม่ความเช่�ยวชาญด้้านการิ
ออกแบบอาคาริ โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการิจดั้การิข้้อม่ล่อาคาริ 
(BIM) เคร้ิ�องใช้แล่ะอุปกริณ์ท่�อย่่อาศัยอัจฉริิยะท่�เช้�อมต่ัอ
กันแล่ะการิออกแบบอาคาริท่�ม่ปริะสิทธิีภาพส่ง

เงนิ 253,440,000,000 บาท
ถูกใช้ไปกับการุซ่อมแซมและฟ้�นฟูหลังจากเหตุการุณ์นำ�าท่วมในกรุุงเทพมหานครุเมื�อปี 2554
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กรุะทรุวงมหาดไทย

กรุมโยธาธิการุและผัู้งเมือง 

กรุมป้องกันและบรุรุเทา
สุาธารุณภัย 

ด้้วยความรัิบผิ่ด้ชอบข้องกริะทริวงหมาด้ไทยแล่ะหน่วย
งานท่�เก่�ยวข้้องค้อ การิบริิหาริส่วนท้องถิึ�น ความมั�นคง
ในปริะเทศ การิจัด้การิพ้�นท่� งานสาธีาริณะ แล่ะการิ
จัด้การิสาธีาณภัย ดั้งนั�น นโยบายแล่ะการิด้ำาเนินการิ
ข้องกริะทริวงมหาด้ไทยจึงม่ผ่ล่เก้อบทุกการิตััด้สินใจท่�
เก่�ยวข้้องกับสิ�งแวด้ล้่อมท่�สร้ิางขึ้�น

ผูู้้ม่บทบาทหลักในการุดำารุง
ช่วิตอัจฉริุยะ

รัิบผิ่ด้ชอบเร้ิ�องการิออกแบบก่อสร้ิางแล่ะคุมก่อสร้ิาง
แล่ะการิปฏิิบัติั เช่นเด่้ยวกับเจ้าหน้าบริิหาริส่วนท้องถิึ�น
ท่�กำาหนด้มาตัริฐานแล่ะด่้แล่นโยบายการิใช้พ้�นท่� การิ
พัฒนาโคริงสร้ิางสาธีาริณ่ปโภค แล่ะการิจัด้ร่ิปท่�ดิ้น

เป็นหน่วยงานกล่างท่�รัิบผิ่ด้ชอบด้้านการิบริิหาริจัด้การิ
แล่ะป้องกันสาธีาริณภัย ริวมถึึงการิกำาหนด้นโยบาย
แล่ะการิพัฒนาเทคโนโล่ย่สาริสนเทศ

กรุะทรุวงสุาธารุณสุุข้

กริะทริวงสาธีาริณสุข้รัิบผิ่ด้ชอบด่้แล่การิพัฒนาริะบบ
สาธีาริณสุข้ข้องปริะเทศ โด้ยริวมถึึงนวัตักริริมด้้าน
สุข้ภาพทั�งภาครัิฐแล่ะเอกชน ในปี 2560 กริะทริวง
สาธีาริณสุข้ได้้นำายุทธีศาสตัร์ิเทคโนโล่ย่สาริสนเทศ
สุข้ภาพมาใช้เพ้�อการิปฏิิร่ิปการิพฒันาการิใช้ข้้อม่ล่เพ้�อ
การิเข้้าถึึงบนัทึกทางการิแพทย์แล่ะความร่ิวมม้อริะหว่าง
ผ้่่ให้บริิการิด้้านสุข้ภาพแล่ะผ้่่ป่วย

กรุะทรุวงพัฒนาสัุงคมและความ
มั�นคงข้องมนุษย์

กรุมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรัุกษ์พลังงาน

กริะทริวงการิพัฒนาสังคมแล่ะความมั�นคงข้องมนุษย์  
รัิบผิ่ด้ชอบเร้ิ�องโคริงการิสวัสดิ้การิทางสังคม อันริวมถึึง
การิเคหะแล่ะการิพัฒนาชุมชน ผ่่านการิเคหะแห่งชาติั
แล่ะสถึาบันพัฒนาองค์กริชุมชน

กรุะทรุวงพลังงาน

กริะทริวงพล่ังงานได้้พัฒนาโคริงการิมากมายเพ้�อส่ง
เสริิมพลั่งงานท่�ม่ปริะสิทธิีภาพในสิ�งแวด้ล้่อมท่�สร้ิาง
ขึ้�นเพ้�อการิสนับสนุนมาตัริฐานแล่ะเทคโนโล่ย่เพ้�อการิ
จัด้การิอาคาริก่อสร้ิางอัจฉริิยะแล่ะการิออกแบบอาคาริ
ท่�ม่ความก้าวหน้า

กรุุงเทพมหานครุ

หน่วยงานกรุิงเทพมหานคริท่�ม่ความเก่�ยวข้้องกบัโคริงการิ
ช่วิตัอัจฉริิยะค้อ สำานักงานผั่งเม้อง สำานักงานพัฒนาสังคม 
สำานักป้องกันแล่ะบริริเทาสาธีาริณภยั สำานักโยธีาธิีการิ  
สำานักการิแพทย์ สำานักอนามัย แล่ะสำานักการิริะบายนำ�า

สุำานักงานตำารุวจแห่งชาติ  
(สุตช.)

สำานักงานตัำาริวจแห่งชาติัรัิบผิ่ด้ชอบในเร้ิ�องข้องความ
ปล่อด้ภัยแล่ะความมั�นคง ซึึ่�งเก่�ยวข้้องกับการิป้องกัน
อาชญากริริมในกรุิงเทพมหานคริ แล่ะการิพัฒนาการิ
ข้ยายการิติัตัตัั�งเคร้ิอข่้ายกล้่อง CCTV ทั�วเม้อง

กริมพัฒนาพลั่งงานทด้แทนแล่ะอนรัุิกษ์พลั่งงาน ร่ิวมม้อ
กับสภาสถึาปนกิแล่ะวิศวกริริมสถึานแห่งปริะเทศไทยใน
การิพัฒนาเกณฑ์์มาตัริฐานปริะสิทธิีภาพพลั่งงานข้อง
อาคาริชุด้ใหม่ ซึึ่�งบังคับการิใช้วัสดุ้ก่อสร้ิาง, HVAC, 
การิจัด้ไฟ, นำ�าร้ิอน แล่ะพลั่งงานท่�นำากลั่บมาใช้ใหม่

สุถาบันอาคารุเข่้ยวไทย

สถึาบันอาคาริเข่้ยวเป็นกลุ่่มอุตัสาหกริริมอิสริะท่�ทำางาน
ร่ิวมกับกริะทริวงพล่งังานเพ้�อการิพฒันามาตัริฐานอาคาริ
เข่้ยวแล่ะการิเริิ�มต้ันการิพัฒนาเม้องอัจฉริิยะ
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ริะบบการิส่งเสริิมการิตััด้สินใจเพ้�อการิบริิหาริจัด้การิอุทกภัยจะเป็นการินำา
ปริะโยชน์จากเทคโนโล่ย่ท่�กำาลั่งเกิด้ขึ้�นใหม่ในด้้านการิรัิบสัญญาณริะยะไกล่
การิริวบริวมแหล่่งข้้อม่ล่แบบเปิด้ ริะบบข้้อม่ล่ภ่มิศาสตัร์ิ แล่ะโมเด้ล่ด้้าน
อุทกวิทยา เทคโนโล่ย่เหล่่าน่�จะช่วยเพิ�มการิล่งทุนข้องกรุิงเทพมหานคริด้้วย
การิเพิ�มม่ล่ค่าให้กับการิวัด้สภาพอากาศข้องกริมอตุุันิยมวิทยา เช่นบริิการิ
การิพยากริณ์อากาศ แล่ะเคร้ิอข่้ายปั�มนำ�าท่�เพิ�มขึ้�น ทั�งน่�ริะบบการิส่งเสริิมการิ
ตััด้สินใจจะช่วยสร้ิางการิปฏิิบัติัการิบริิหาริอุทกภัยนำาโด้ยกรุิงเทพมหานคริ 
ซึึ่�งให้ข้้อม่ล่ท่�ถ่ึกต้ัอง แล่ะความเช่�ยวชาญน่�จะถ่ึายทอด้อย่่ในองค์กริ โคริงการิ 
2 ปีน่�ม่วัตัถุึปริะสงค์เพ้�อให้ 4 หลั่กการิปริะสบความสำาเร็ิจ ค้อ การิพัฒนา
แผ่นท่�แสด้งพ้�นท่�เส่�ยงท่�จะเกิด้อุทกภัย การิพยากริณ์ฝันตัก การิปริะเมิณ
กล่ยุทธ์ีการิเก็บรัิกษานำ�า แล่ะกล่ยุทธ์ีการิส้�อสาริเพ้�อการิเตัร่ิยมความพร้ิอม
แล่ะการิปฏิิบัติัตััวเม้�อเกิด้สาธีาริณภัย

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

ระบบการส่ำงเสำริมการตัิดสิำนใจ (DSS) เพ่�อัการบริหารอุัทกภััย

ในปี 2562 กรุิงเทพมหานคริได้้ร่ิวมม้อกับโคริงการิเม้องแห่งอนาคตัข้อง 
สหริาชอาณาจกัริ (UK Prosperity Fund Global Future Cities Programme) 
เพ้�อพัฒนาริะบบส่งเสริิมการิตััด้สินใจเพ้�อการิบริิหาริจัด้การิเหตุัอุทกภัย 
กรุิงเทพมหานคริตัริะหนกัว่าการิแนะนำาริะบบส่งเสริิมการิตััด้สินใจเพ้�อการิ
บริิหาริอทุกภัยจะช่วยพัฒนาความสามาริถึในการิกำาหนด้วธ่ิีการิแก้ปัญหาเพ้�อ
การิบริริเทาอุทกภัยด้้วยการิทำาให้เป้าหมายง่ายขึ้�น การิตััด้สินใจบนข้้อม่ล่ 
แล่ะปรัิบการิตััด้สินใจการิบริิหาริอุทกภัยด้้วยเหตุัผ่ล่แล่ะความโปร่ิงใส

รุะบบการุบริุหารุจัดการุ
สุาธารุณภัยอัจฉริุยะ

ภัยธีริริมชาตัิโด้ยเฉพาะนำ�าท่วมเป็นภัยธีริริมชาตัิท่�เกิด้ขึ้�นทุกปีใน
กรุิงเทพมหานคริ แล่ะด้ำาเนินการิบริริเทาภัยอย่่เสมอ ทั�วโล่กเม้อง
ต่ัางๆ ได้้ด้ำาเนินการิริะบบการิเต้ัอนภัยล่่วงหน้าตัามข้้อม่ล่ ณ เวล่า
นั�น เพ้�อการิเฝ้ัาริะวังแล่ะการิส้�อสาริ เพ้�อเต้ัอนภัยให้กับปริะชาชนล่่วง
หน้าเม้�อม่ภัยเกิด้ขึ้�น แล่ะป้องกันเหตุัฉุกเฉินด้้วยข้้อม่ล่ท่�ริวด้เร็ิวแล่ะ
ถ่ึกต้ัอง ริะบบการิจัด้การิสาธีาริณภัยอัจฉริิยะเก่�ยวข้้องกับเคร้ิอข่้าย
ตััวรัิบสัญญาณสิ�งแวด้ล้่อม เพ้�อเฝ้ัาริะวังแล่ะคาด้การิณ์เหตุัการิณ์ 
ภัยพิบัติัแล่ะใช้เทคโนโล่ย่ใหม่ช่วยพัฒนาการิจัด้การินำ�าท่วมในการิ
ตััด้สินใจริะหว่างขั้�นตัอนการิเตัร่ิยมตััว การิคาด้การิณ์แล่ะการิเฝ้ัาริะวัง

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
ปริะโยชน์ส่งสุด้ข้องการินำาริะบบการิจัด้การิสาธีาริณภัยอัจฉริิยะค้อ
การิล่ด้จำานวนผ้่่เส่ยช่วิตัท่�เกิด้จากภยัพิบัติั แล่ะด้้วยการิเต้ัอนภัยท่�ม่
ข้้อม่ล่อย่างถ่ึกต้ัองแล่ะริวด้เร็ิวทำาให้ปริะชาชนสามาริถึเตัร่ิยมตััวได้้
อย่างม่ปริะสิทธิีภาพ ทั�งยังช่วยรัิกษาช่วิตัแล่ะทรัิพย์สินไว้ได้้ จากการิ
ริวบริวมข้้อม่ล่ด้้านสิ�งแวด้ล้่อมท่�มากขึ้�น เจ้าหน้าท่�ท้องถิึ�นสามาริถึ
ตััด้สินใจด้้วยข้้อม่ล่ได้้ด่้กว่าเดิ้ม

ความสัุมพันธ์
ท่�ว่ากรุิงเทพมหานคริได้้ล่งทุนแล่ะสร้ิางศ่นย์ควบคุมอุทกภัยภายใต้ั
ความรัิบผิ่ด้ชอบข้องสำานักงานการิริะบายนำ�า ด้้วยการิพัฒนาริะบบ
การิจัด้การิสาธีาริณภัยอัจฉริิยะ ท่�ว่าการิกรุิงเทพมหานคริสามาริถึ
ใช้ปริะโยชน์จากศ่นย์ดั้งกล่่าวในการิพัฒนาการิตััด้สินใจด้้วยข้้อม่ล่ท่�
ถ่ึกต้ัองแล่ะโปร่ิงใส

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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คาดคะเนปริุมาณนำ�าฝ่น
/ และติดตามรุะดับนำ�าใน

เมือง

ศูนย์ควบคุมนำ�าท่วม และ
 ควบคุมรุะบบป๊�มและปรุะตู

นำ�า
รุะบบติดตามนำ�าท่วม Online Platform

การุให้บริุการุข้้อมูลนำ�าท่วม 
/ รุะบบเตือนภัยล่วงหน้า

กทม.

กรุมอุตุนิยมวิทยา

สุถาบันสุารุสุนเทศ 
ทรัุพยากรุนำ�า (สุสุรุ.)

สุำานักรุะบายนำ�า กทม.

กทม.

สุถาบันสุารุสุนเทศทรัุพยากรุ
นำ�า (สุสุรุ.)

ผูู้้ให้บริุการุ

กทม.

สุถาบันสุารุสุนเทศทรัุพยากรุ
นำ�า (สุสุรุ.)

ผูู้้ให้บริุการุ

ภาครัุฐและเอกชน
 •  การุตัดสิุนใจ
 •  การุติดตามและเตือนภัย

ล่วงหน้า
 •  ผูู้้ตอบสุนอง

ด้้วยการิใข้้ริะบบ remote 
sensing ริะบบสาริสนเทศ
ภ่มิศาสตัร์ิ (GIS) แล่ะแบบ

จำาล่องสถึานการิณ์นำ�า  
กทม.แล่ะพันธีมิตัริสามาริถึ
เก็บข้้อม่ล่สิ�งแวด้ล้่อมได้้

แม่นยำามากขึ้�น

ข้้อม่ล่ถ่ึกจัด้เก็บแล่ะปริะมวล่ผ่ล่

ผ่่านศ่นย์ควบคุมนำ�าท่วม 

การิส้�อสาริกับศ่นย์ติัด้ตัามนำ�า

ท่วมซึ่ึ�งจะทำาให้ม่การิจัด้การิควม

คุมริะบบปั�มแล่ะปริะต่ันำ�าตัาม

สถึานการิณ์

ริะบบอัตัโนมัติัในการิติัด้ตัาม 
สถึานการิณ์นำ�าท่วมจะแสด้งผ่ล่
แบบ real-time แล่ะสนับสนุน

การิตััด้สินใจเฉพาะหน้า
โด้ยเข้้าใจความเส่�ยง

ข้้อม่ล่ท่�เก่�ยวข้้องจะถ่ึกจัด้
เก็บด้้วยริะบบ Cloud แบบ

 Open Data เพ้�อการิใช้ข้้อม่ล่
วิเคริาะห์เพิ�มเติัมแล่ะความ

โปร่ิงใส

ผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยทั�งภาครัิฐ
แล่ะเอกชนได้้ปริะโยชน์จาก
การิได้้รัิบการิแจ้งเต้ัอนล่่วง

หน้าแล่ะเข้้าถึึงข้้อม่ล่ท่�แม่นยำา
สำาหรัิบการิเตัร่ิยมความพร้ิอม

 การิตัอบสนอง แล่ะการิ
เย่ยวยา

ริะบบติัด้ตัามแล่ะจัด้เก็บ
ข้้อม่ล่

การิให้คำาปรึิกษาแล่ะความช่วย
เหล้่อทางเทคนิค

ผ้่่ให้บริิการิแล่ะการิให้ความ
ช่วยเหล้่อทางเทคนิค

ผ้่่ให้บริิการิ ผ้่่ให้บริิการิ -

รุะบบข้องการุบริุการุ
สำาหรัิบตััวอย่างน่� ท่�ทำาการิกรุิงเทพมหานคริได้้ให้ความสำาคัญกับ
ริะบบการิบริิหาริสาธีาริณภัยด้้านอุทกภัย กรุิงเทพมหานคริจะทำางาน
กับผ้่่เช่�ยวชาญด้้านอุตุันิยมวิทยาแล่ะอุทกวิทยา เพ้�อติัด้ตัามข้้อม่ล่
ย้อนหลั่งท่�เก่�ยวกับปริิมาณนำ�าฝันแล่ะริะดั้บนำ�าในเม้อง ดั้งนั�นข้้อม่ล่น่�
จะบริิหาริจดั้การิผ่่านศ่นย์กล่างการิควบคมุนำ�าท่วม 24 ชั�วโมง เพ้�อ
ตัริวจสอบแล่ะช่วยเหล้่อในการิตััด้สินใจเร้ิ�องปริะต่ันำ�าแล่ะการิปั�มนำ�า 
นอกจากน่�ข้้อม่ล่จะถ่ึกเก็บไว้บน Cloud เพ้�อใช้ให้เป็นปริะโยชน์ใน
ครัิ�งต่ัอๆ ไปแล่ะเพ้�อการิวิเคริาะห์ภายในท่�ทำาการิกรุิงเทพมหานคริ
แล่ะสาธีาริณทั�วไปเพ้�อสนับสนุนการิพัฒนาการิแก้ไข้ปัญหานำ�าท่วม 
การิบริริเทาทุกข์้ในอนาคตั ข้้อม่ล่น่�ยังถ้ึอเป็นการิแจ้งเต้ัอนล่่วงหน้า
ทั�งก่อน ริะหว่างแล่ะหลั่งเหตุัการิณ์นำ�าท่วม

โอกาสุทางการุค้า
ในข้ณะท่�ท่�ว่าการิกริงุเทพมหานคริได้้ล่งทนุมากมายกบัริะบบการิ
จัด้การิอุทกภัยแล่ะเพิ�มปริะสบการิณ์การิจัด้การิกับเคร้ิอข่้ายนำ�า
ท่วมในพ้�นท่� บริิษัทต่ัางๆ ในสหริาชอาณาจักริสามาริถึช่วยเหล้่อ
ด้้านความชำานาญเร้ิ�องการิบริิหาริจดั้การิริะบบสิ�งแวด้ล้่อมแล่ะริะบบ
การิสนับสนุนการิตััด้สินใจด้้วยข้้อม่ล่แบบบ่ริณาการิ 

อุทกภัยเป็นปัญหาในหล่ายจังหวัด้แล่ะหล่ายพ้�นท่�ในท้องถิึ�นทั�ว
ปริะเทศไทยผ้่่ให้บริิการิด้้านเทคโนโล่ย่แล่ะข้้อม่ล่สาริสนเทศเข้้ามา
อาจจะหาผ้่่ร่ิวมงานท่�ม่ความมุ่งมั�นแล่ะหน่วยงานท้องถิึ�นอย่างหน่วย
งานริะดั้บปริะเทศต่ัางๆ เช่น กริมป้องกันแล่ะบริริเทาสาธีาริณภัย
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คาด้คะเนปริิมาณนำ�าฝัน

ริะบบติัด้ตัามริะดั้บนำ�าในเม้อง

ศ่นย์ควบคุมนำ�าท่วม

ศ่นย์ควบคุมริะบบปั�มแล่ะปริะต่ันำ�า

ริะบบติัด้ตัามนำ�าท่วม Online Platform
การิให้บริิการิข้้อม่ล่นำ�าท่วม 

/ ริะบบเต้ัอนภัยล่่วงหน้า
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 •  โปริแกริมบริิการิด่้แล่บ้านโด้ยแสนสิริิ โปริแกริมน่�ให้บริิการิข้้อม่ล่
ท่�เก่�ยวข้้องกับบ้านแก่ผ้่่อย่่อาศัย เช่น การิแจ้งเต้ัอนจากผ้่่จัด้การิ
อสังหาริิมทรัิพย์ สถึานะข้องค่าใช้จ่ายต่ัางๆ บิล่ค่าสาธีาริณ่ปโภคแล่ะ
ริายงานสถึานะการิซ่ึ่อมแซึ่ม ซึึ่�งช่วยให้ผ้่่อย่่อาศัยด่้แล่จัด้การิบ้าน
ได้้อย่างม่ปริะสิทธิีภาพ นอกจากน่� มันยังช่วยให้ผ้่่อย่่อาศัยสามาริถึ
ควบคุมสิ�งอำานวยความสะด้วกในบ้าน เช่น ไฟแล่ะเคร้ิ�องปรัิบอากาศ
ได้้ในริะยะไกล่

 •  กล่่องปัญญาปริะดิ้ษฐ์แสนสิริิ กล่่องน่�เป็นผ้่่ช่วยส่วนตััวอัจฉริิยะท่�
ใช้เทคโนโล่ย่จากบริิการิข้อง Amazon Web Services มันช่วยให้ผ้่่
อาศัยควบคุมสิ�งอำานวยความสะด้วกในบ้านแล่ะเคร้ิ�องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ด้้วยการิใช้เส่ยงออกคำาสั�งการิเป็นภาษาไทย แล่ะม่การิผ่นวกเข้้าเป็น
ส่วนหนึ�งข้องโปริแกริมบริิการิด่้แล่บ้าน

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

Sansiri Smart Home

แสนสิริิค้อบริิษัทพัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์ข้องปริะเทศไทยท่�พัฒนาตัาม
เทรินด์้ท่�กำาลั่งเกิด้ขึ้�นแล่ะใช้เทคโนโล่ย่ในโคริงการิอสังหาริิมทรัิพย์ข้อง
พวกเข้าตัริะหนักถึึงบทบาทข้องเทคโนโล่ย่ด้ิจิทัล่ เช่น Internet of 
Things (IoT) การิส้�อสาริบนเคร้ิอข่้ายสัญญานอินเทอร์ิเน็ตั แล่ะอุปกริณ์
อัจฉริิยะท่�สัมผั่สเพ่ยงแค่นิ�วม้อท่�อย่่ในวิถ่ึการิใช้ช่วิตัท่�กำาลั่งเปล่่�ยนไป
แสนสิริิได้้พัฒนาแล่ะนำาเสนออุปกริณ์ภายในบ้านอัจฉริิยะท่�เร่ิยกว่า 
Siri LifeTech เพ้�อผ้่่อย้่อาศัย อุปกริณ์ชุด้น่�ได้้ริวมเทคโนโล่ย่ท่�ทันสมัยหล่ากหล่าย  
ตัั�งแต่ัโปริแกริมอำานวยความสะด้วกบนโทริศัพท์ม้อถ้ึอ (mobile app) ท่�เป็น
ปัญญาปริะดิ้ษฐ์ จนถึึงอุปกริณ์เคร้ิ�องใช้ทั�วไปอัจฉริิยะ แล่ะทำาให้อุปกริณ์ต่ัางๆ 
น่�ทำางานอย่างริาบร้ิ�นเพ้�อสร้ิางปริะสบการิณ์ให้กับผ้่่อย่่อาศยั แอปพล่เิคชัน
ดั้งกล่่าวปริะกอบไปด้้วย

การุออกแบบอาคารุ
อัจฉริุยะ

การิออกแบบอาคาริแล่ะบ้านสมัยใหม่นั�นเป็นมากกว่าโคริงสร้ิางภายนอก
แล่ะยังคริอบคลุ่มถึึงการิจัด้สริริสินค้า การิบริิการิ แล่ะการิพฒันาพ้�นท่�
เพ้�อการิอย่่อาศัย ทำางานแล่ะสุข้ภาพข้องชุมชน

การิออกแบบอาคาริอัจฉริิยะเริิ�มต้ันจากการิพัฒนาในริะดั้บเบ้�องต้ัน
เทคโนโล่ย่ผ่สมผ่สานกัน แล่ะเทคนิคการิออกแบบอย่างยั�งย้น เพ้�อ
ข้ยายศักยภาพข้องอาคาริแล่ะการิปฏิิบัติัการิ อาคาริอัจฉริิยะได้้
เช้�อมต่ัอบ้านแล่ะอุปกริณ์ท่�ทำางานด้้วยริะบบการิจัด้การิอาคาริ เพ้�อนำา
ข้้อม่ล่มากมายท่�ถ่ึกจัด้เก็บ ผ่สมผ่สานกันแล่ะวิเคริาะห์แบบอัตัโนมัติั
เพ้�อการิควบคุมข้องริะบบอาคาริแล่ะอุปกริณ์แบบอัตัโนมัติั อันได้้แก่ 
การิเข้้าถึึง ไฟฟ้า พลั่งงาน เคร้ิ�องปรัิบอากาศ แล่ะคุณภาพอากาศ  
ความปล่อด้ภัย แล่ะอ้�นๆ อ่กมากมาย

ปรุะโยชน์
อาคาริอัจฉริิยะสามาริถึเพิ�มปริะสิทธิีภาพข้องพลั่งงานในอาคาริได้้ ใน
เวล่าเด่้ยวกนัก็ล่ด้ค่าใช้จ่ายในการิปฏิิบัติัการิข้องอาคาริแล่ะก๊าซึ่เร้ิอน
กริะจก โด้ยเจ้าข้องอาคาริแล่ะผ้่่ให้เช่าสามาริถึเข้้าถึึงข้้อม่ล่เชิงลึ่กท่�
เก่�ยวกับการิตัอบโต้ัริะหว่างบ้านแล่ะอาคาริท่�ทำางานซึึ่�งช่วยควบคุม
การิใช้พลั่งงานแล่ะนำ�า ควบคุมคุณภาพอากาศภายในเพ้�อสิ�งแวด้ล้่อม
ท่�ด่้ต่ัอสุข้ภาพแล่ะให้ความร้่ิสึกสบาย

ความสัุมพันธ์
กฎีริะเบ่ยบใหม่ได้้ม่การิกำาหนด้ข้้อบังคับสำาหรัิบการิก่อสร้ิางใหม่เพ้�อ
ผ่สมผ่สานเทคนิคการิก่อสร้ิางอัจฉริิยะสำาหรัิบการิใช้พลั่งงานอย่างม่
ปริะสิทธิีภาพ แล่ะความต้ัองการิสำาหรัิบการิออกแบบอาคาริอัจฉริิยะ
นั�นก็ม่มาก โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่่มผ้่่พัฒนาอสังหาริิมทริพัย์ ซึึ่�งม่การิ
ผ่สมผ่สานริะหว่างความอัจฉริิยะแล่ะเทคนิคอาคาริเพ้�อสิ�งแวด้ล้่อมใน
โคริงการิข้องพวกเข้า

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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แพลตฟอร์ุมอาคารุอัจฉริุยะ
ช่องทางการุติดต่อสืุ�อสุารุ

 และเครืุ�องตรุวจจับอัจฉริุยะ
รุะบบบ้านอัตโนมัติ

การุรัุกษาความปลอดภัย
และความปลอดภัย

ผูู้้พัฒนาโครุงการุ / เจ้าข้อง

ผูู้้ให้บริุการุ

ผูู้้พัฒนาโครุงการุ / เจ้าข้อง

ผูู้้ให้บริุการุ
ผูู้้ให้บริุการุเทคโนโลย่ ผูู้้ให้บริุการุเทคโนโลย่

ผ้่่พัฒนาอสงัหาริิมทริพัย์บางริายได้้พัฒนาแพล่ตัฟอร์ิม
บ้านอัจฉริิยะขึ้�นมา ริวมถึึงเทคโนโล่ยท่�ถ้ึอลิ่ข้สิทธิี�เอง
เพ้�อท่�จะทำาให้ผ้่่อย่่อาศัยแล่ะผ้่่จัด้การิอาคาริสามาริถึ
ควบคุมปริะสิทธิีภาพแล่ะการิทำางานข้องอาคาริผ่่าน
ริะบบ Cloud หร้ิออ่กวิธ่ีค้อการิท่�ผ้่่ให้บริิการิริะบบดั้ง
กล่่าวในฐานะผ้่่ให้บริิการิภายนอกสามาริถึให้บริิการิ

ดั้งกล่่าวท่�ม่ความสามาริถึในริะดั้บเด่้ยวกันได้้

ช่องทางการิติัด้ต่ัอส้�อสาริผ่่กติัด้กับริะบบ
 อุปกริณ์ remote sensing เพ้�อให้

สามาริถึวิเคริาะห์แบบ real-time ควบคุม
อาคาริด้้วยริะบบอัตัโนมัติั แล่ะริะบบ
รัิกษาความปล่อด้ภัย เคร้ิ�องม้อเหล่่าน่�

โด้ยส่วนมากเป็นสิทธิีบัตัริข้องผ้่่ให้บริิการิ
แพล่ตัฟอร์ิมบ้านอัจฉริิยะ

ผ้่่ให้บริิการิเทคโนโล่ย่เฉพาะ
ทางสำาหรัิบริะบบอาคาริ
อัตัโนมัติัเช่น ริะบบปรัิบ

อากาศ การิหมุนเว่ยนอากาศ
 แสงสว่าง สิ�งอำานวยความ
สะด้วก ลิ่ฟท์ แล่ะอ้�นๆ

ผ้่่ให้บริิการิเทคโนโล่ย่เฉพาะ
ทางสำาหรัิบริะบบการิรัิกษา

ความปล่อด้ภัย ความปล่อด้ภัย
 ท่�จอด้ริถึ กล้่องวงจริปิด้ การิ
ป้องกันอัคค่ภัย การิเข้้าออก

 แล่ะอ้�นๆ

ผ้่่ให้บริิการิแพล่ตัฟอร์ิมหร้ิอ Developer 
การิออกแบบบริิการิอาคาริอัจฉริิยะ (ได้้แก่ การิ
ออกแบบปริะหยัด้พลั่งงาน, building information 

management (BIM), ริะบบอัตัโนมัติัต่ัางๆ แล่ะอ้�นๆ)

ผ้่่ให้บริิการิ ผ้่่ให้บริิการิ ผ้่่ให้บริิการิ

รุะบบข้องการุบริุการุ
การิออกแบบอาคาริอัจฉริิยะเก่�ยวข้้องกับการิผ่สมผ่สานข้องริะบบ
การิจัด้การิอาคาริท่�ม่ความหล่ากหล่าย แผ่นภาพท่�ถ่ึกทำาให้เข้้าใจ
ง่ายขึ้�นได้้ม่การิเน้นองค์ปริะกอบหลั่กข้องอาคาริอัจฉริิยะ 2 เร้ิ�อง
ค้อ อาคาริอัตัโนมติัั แล่ะริะบบการิควบคมุความปล่อด้ภยัแล่ะความ
มั�นคง ด้้วยการิผ่สมผ่สานข้องอุปกริณ์ IoT อัจฉริิยะ อุปกริณ์แล่ะ
การิปฏิิบัติัการิต่ัางๆ ท่�เก่�ยวข้้องในริะบบเหล่่าน่�สามาริถึท่�จะตัริวจ
สอบย้อนหล่ังแล่ะเฝ้ัาด่้ผ่่านริะบบศ่นย์กล่างการิจัด้การิอาคาริ 
ผ้่่อย่่อาศัยแล่ะผ้่่จัด้การิอาคาริสามาริถึเข้้าถึึงข้้อม่ล่เพ้�อเฝ้ัาด่้แล่ะ
ควบคุมการิปฏิิบัติัการิอาคาริผ่่านโปริแกริมการิควบคุมริะยะไกล่
บน Cloud ได้้

โอกาสุทางการุค้า
บริิษัทด้้านสถึาปัตัยกริริมแล่ะวิศวกริริมชั�นนำาในสหริาชอาณาจักริ
ได้้ม่การิช่วยเหล้่อผ้่่พัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์ในปริะเทศไทยด้้วย
บริิการิการิออกแบบอาคาริอัจฉริิยะตัั�งแต่ัการิออกแบบอาคาริ
เพ้�อความยั�งย้น การิออกแบบริะบบอาคาริ การิจัด้หาอุปกริณ์  
การิให้คำาแนะนำาด้้านการิบริิหาริจัด้การิข้้อม่ล่อาคาริแล่ะอ้�นๆ 

ตัล่าด้สำาหรัิบงานออกแบบบริิการิในลั่กษณะน่�จะเติับโตัในปีต่ัอๆ 
ไปเน้�องด้้วยลั่กษณะการิด้ำาเนินการิข้องอาคาริได้้กล่ายเป็นเร้ิ�อง
ปกติัทั�วไปมากขึ้�น พร้ิอมกับข้้อกำาหนด้ ตัามกฏิเกณฑ์์เพ้�อการิใช้
พลั่งงานอย่างม่ปริะสิทธิีภาพแล่ะคุณภาพด้้านสิ�งแวด้ล้่อมข้องอาคาริ 
ท่�เพิ�มขึ้�น อ่กทั�งความต้ัองการิท่�เพิ�มมากขึ้�นข้องตัล่าด้อสงัหาริิมทริพัย์
เพ้�อความเป็นอย่่อัจฉริิยะแล่ะพ้�นท่�ทำางานเพ้�อความยังย้นแล่ะความ
สะด้วกสบาย
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Cloud Platform

ริะบบติัด้ตัามแล่ะด่้แล่

รัิกษาอัจฉริิยะ

ตััวควบคุมอุปกริณ์

ทางไกล่
แพล่ตัฟอร์ิมอาคาริอัจฉริิยะ

ช่องทางการิติัด้ต่ัอส้�อสาริ

ริะบบปรัิบแล่ะริะบาย

อากาศ

ริะบบแสงสว่าง

ริะบบควบคุมสิ�งอำานวย

ความสะด้วก

ริะบบลิ่ฟท์

ริะบบเคร้ิ�องตัริวจจับ

อัจฉริิยะแล่ะอุปกริณ์

 IoT

ริะบบจอด้ริถึ

ริะบบกล้่องวงจริปิด้

ริะบบป้องกันอัคค่ภัย

ริะบบควบคุมการิ 

เข้้าออก

ริะบบบริิหาริจัด้การิอาคาริ

ริะบบบ้านอัตัโนมัติั
การิรัิกษาความปล่อด้ภัย 

แล่ะความปล่อด้ภัย
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Aedas (www.aedas.com)
บริิษัทออกแบบด้้านสถึาปัตัยกริริมท่�ม่ความเช่�ยวชาญ
ด้้านการิออกแบบผั่งเม้องแล่ะแผ่นแม่บท สถึาปัตัยกริริม 
สถึาปัตัยกริริมภายใน แล่ะออกแบบภ่มิสถึาปัตัยกริริม

Arup (www.arup.com)
เป็นบริิษัทรัิบงานออกแบบแล่ะงานวิศวกริริม ซึึ่�งทำางาน
โคริงการิในโคริงการิสร้ิางสริริค์ต่ัางๆ ท่�เก่�ยวกับการิสร้ิาง
สิ�งแวด้ล้่อมปล่่กสร้ิางขึ้�นมา

Ash Projects (www.ashprojects.com)
เป็นการิเฝ้ัาด่้การิเข้้าอย่่อาศัย ณ เวล่าข้ณะนั�น เพ้�อ
จัด้การิควบคุมภ่มิปริะเทศท่�ม่การิเปล่่�ยนแปล่งแล่ะผ่สาน
กับริะบบการิบริิหาริจัด้การิอาคาริท่�ม่อย่่ แล่ะการิใช้
ปริะโยชน์จากข้้อม่ล่ท่�เก็บไว้เพ้�อวางแผ่นการิใช้พลั่งงาน

Atamate (www.atamate.com)
ร่ิปแบบ IoT ซึึ่�งล่ด้การิใช้พลั่งงาน รัิกษาแล่ะบริิหาริ
จัด้การิอาคาริข้ณะท่�เพิ�มความสะด้วกสบายแล่ะความ
ปล่อด้ภัยให้กับผ้่่อย่่อาศัย

Atelier Ten (www.atelierten.com)
Atelier Ten เป็นบริิษัทท่�ได้้รัิบริางวัล่ด้้านการิให้คำาปรึิกษา
ด้้านการิออกแบบสิ�งแวด้ล้่อม การิให้คำาปรึิกษาด้้านการิ
วางแผ่นแม่บทแล่ะความยั�งย้น การิออกแบบด้้านความ
เป็นอย่่ท่�ด่้แล่ะด้้านสุข้ภาพ การิวิเคริาะห์พลั่งงาน แล่ะ
การิใช้ปริะโยชน์จากผ่นังริอบอาคาริ การิเปร่ิยบเท่ยบ
(WELL, TREES, LEED, Green Mark, Fitwel, Smart 
City Thailand, TRUE, EDGE, แล่ะอ้�นๆ) การิบริิหาริ
จัด้การิก๊าซึ่คาร์ิบอนเชิงกล่ยุทธ์ี ริายงานความยั�งย้นข้อง
หน่วยงาน ริวมถึึงการิริายงานตัามแบบ GRI

Bead Technology (www.enbead.com)
ริะบบปัญญาปริะดิ้ษฐ์ท่�ช่วยวิเคริาะห์แล่ะด้ำาเนินการิ
บริิหาริจัด้การิพลั่งงานข้องอาคาริ กล่ยุทธ์ีการิตัล่าด้ 
แล่ะการิปฏิิบัติัการิโด้ยการิปริะเมิณจากข้้อม่ล่ข้องผ้่่อย่่
อาศัย ณ เวล่านั�นๆ

Benoy (www.benoy.com)
ม่ความเช่�ยวชาญหลั่กด้้านการิวางแผ่นแม่บทสถึาปัตัยกริริม
แล่ะสถึาปัตัยกริริมภายใน โด้ยเน้นเร้ิ�องการิค้าอย่าง
สร้ิางสริริค์เพ้�อแก้ปัญหาแล่ะเพิ�มศักยภาพ

Beringar (www.beringar.co.uk)
Beringar ได้้พัฒนาริะบบรัิบสัญญาณ เทคโนโล่ย่การิ 
เร่ิยนร้่ิเคร้ิ�องจักริมาใช้ปริะโยชน์ เพ้�อให้ตััวช่�วัด้การิใช้พ้�นท่�
ในบ้านแก่ผ้่่ใช้งาน เช่น จำานวนคนแล่ะอุณหภ่มิโด้ยทั�วไป

Broadway Malyan (www.broadwaymalyan.com)
บริิษัทสถึาปัตัยกริริมริะด้ับโล่ก ความเป็นเม้องแล่ะ 
การิออกแบบท่�ทุ่มเทให้กับการิสร้ิางเม้อง อาคาริ แล่ะ
สถึานท่�ซึึ่�งจะสร้ิางมริด้กท่�ยั�งย้น

BuroHappold (www.burohappold.com)
เป็นบริิษัทท่�ปรึิกษาด้้านวิศวกริริมสหสาข้าวิชาช่พริะดั้บชาติั 
ท่�ทำาให้เกิด้ร่ิปแบบเม้องแล่ะอาคาริท่�ม่คณุค่าสร้ิางสริริค์

Centrica (www.centrica.com)
Centrica เป็นผ้่่นำาการิตัล่าด้ในด้้านสินค้าภายในบ้านท่�
เก่�ยวข้้องกัน แล่ะเคร้ิ�องควบคุมความร้ิอนอัจฉริิยะ Hive 
แล่ะบริิการิต่ัางๆ ท่�ช่วยล่่กค้าจัด้การิการิใช้พลั่งงาน

Chapman Taylor (www.chapmantaylor.com)
เป็นสถึาปนิก นักวางแผ่นแม่บท นักออกแบบตักแต่ัง
ภายใน แล่ะท่�ปรึิกษาเม้องอัจฉริิยะ

Energenie (www. energenie4u.co.uk)
บริิษัท Energenie พัฒนา ออกแบบ แล่ะผ่ลิ่ตัเคร้ิ�องใช้ 
ในบ้านอัจฉริิยะท่�ใช้พลั่งงานอย่างม่ปริะสิทธิีภาพ

Foster + Partners (www.fosterandpartners.com)
เป็นบริิษัทท่�ม่สาข้าในปริะเทศไทยแล่ะม่สำานักงานใหญ่อย่่
ท่�ล่อนด้อน โด้ยเป็นสต่ัดิ้โอออกแบบสถึาปัตัยกริริมแล่ะ
เม้องริะดั้บโล่ก โด้ยม่แนวคิด้ด้้านความยั�งย้นเป็นหลั่ก

Mott MacDonald (www.mottmac.com)
บริิษัทท่�ปรึิกษาด้้านวิศวกริริม การิจัด้การิแล่ะการิ
พัฒนาริะดั้บโล่ก

Restrata (www.restrata.com) 
เป็นผ้่่ให้บริิการิด้้านนวัตักริริมความปล่อด้ภัยแล่ะการิให้
คำาแนะนำาเร้ิ�องเทคโนโล่ย่

สหริาชอาณาจักริค้อบ้านข้องบริริด้าบริิษัท 
ชั�นนำาด้้านวศิวกริริมแล่ะสถึาปัตัยกริริมทั�วโล่ก เช่น 
Foster + Partners แล่ะ Arup ซึ่ึ�งม่ส่วนเก่�ยวข้้อง
กับหล่ายโคริงการิก่อสร้ิางแล่ะการิออกแบบ 
เพ้�อการิริะบายก๊าซึ่คาร์ิบอนตัำ�าข้องโล่ก บริิษัท
ต่ัางๆในสหริาชอาณาจักริสามาริถึช่วยสร้ิางความ
มั�นใจได้้ว่าอาคาริต่ัางๆ นั�นม่ปริะมิทธิีภาพด้้านการิ
ใช้พลั่งงานไม่ใช่เพ่ยงแค่ผ่่านการิก่อสร้ิางแต่ัริวมถึึง
การิปฏิิบัติัการิทั�งหมด้ อย่างการิล่ด้ปริิมาณ
ก๊าซึ่เร้ิอนกริะจกแล่ะในทางกลั่บกันยังม่ผ่ล่ 
กริะทบต่ัอภาวะการิเปล่่�ยนแปล่งข้องอุณหภ่มิ

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง 
 •  การิบริิการิด้้านวิศวกริริมแล่ะสถึาปัตัยกริริม

เพ้�อการิออกแบบท่�ม่ปริะสิทธิีภาพ
 •  เคร้ิ�องม้อซึ่อฟท์แวร์ิแล่ะแบบจำาล่องสำาหรัิบ

การิออกแบบท่�ม่ปริะสิทธิีภาพ
 •  ร่ิปแบบการิจัด้แสงแล่ะการิจัด้อุปกริณ์ 

HVAC
 •  การิบริิหาริโคริงการิแล่ะการิจัด้ส่งเพ้�อขั้�น

ตัอนการิก่อสร้ิางแล่ะการิตัริวจสอบด้้วย
เคร้ิ�องเล่เซึ่อร์ิในสถึานท่�ก่อสร้ิาง

 •  การิบริิการิให้คำาปรึิกษาแล่ะการิออกแบบ
ท่�เก่�ยวข้้องกับเข้ตัความร้ิอน

 •  สินค้าแล่ะบริิการิภายหล่งัการิเข้้าอย่อ่าศัย

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ
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ภาพรุวม
ในปี 2560 Arup ได้้รัิบการิแตั่งตัั�งให้เป็นบริิษัท
หลั่กด้้านวิศวกริริมท่�รัิบผิ่ด้ชอบเร้ิ�องการิพัฒนา
แผ่นการิความยั�งย้นข้องสนามบินนานาชาติัแห่ง
ใหมเ่ม้องเมก็ซิึ่โก การิออกแบบอาคาริสนามบนิเปน็
ความริ่วมม้อกันริะหว่าง บริิษัท Foster + Partners  
(สาข้าปริะเทศอังกฤษ) แล่ะบริิษัท FR-EE (สาข้า
ปริะเทศเม็กซิึ่โก)

ความสุำาเร็ุจข้องการุออกแบบอาคารุอัจฉริุยะในสุหรุาชอาณาจักรุ 
: สุนามบินนานาชาติแห่งใหม่เม็กซิโก

สนามบินนานาชาติัแหง่ใหมเ่ม้องเม็กซิึ่โกม่เปา้หมาย
เพ้�อความยั�งย้นด้้านสิ�งแวด้ล้่อม แล่ะเป็นสนามบินแหง่
แริกในโล่กท่�ได้รั้ิบปริะกาศน่ยบัตัริ LEED Platinum 
certification v4 ท่�อาคาริหลั่กข้องสนามบิน ในพ้�นท่�
กว่า 743,000 ตัาริางเมตัริ สนามบินแห่งน่�จะเป็น
หนึ�งในสนามบินท่�ใหญ่ท่�สุด้ในโล่กแล่ะจะทำาให้เกิด้
การิปฏิิวัติัการิออกแบบสนามบิน

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยหลัก
 • Arup
 • Foster + Partners
 • FR-EE

รุะยะเวลา
 • 2557 - 2561
มูลค่าโครุงการุ
-

ผู้ลลัพธ์
โคริงสริ้างท่�ทำาหน้าท่�หลั่กน่�ตั้องรัิบพลั่งงานแสง
อาทิตัย์เก็บนำ�าฝัน แล่ะให้ริ่มเงา นำาแสงสว่าง แล่ะ
ส่งเสริิมวิวทิวทัศน์ ทั�งหมด้เป็นการิทำาตัามแบบ
ปฏิิบัติัริะด้บัส่งท่�ตัริงตัามมาตัริฐานการิปอ้งกันเส่ยง
สะท้อนแล่ะความริ้อนริะดั้บส่ง 

มาตัริฐานการิออกแบบตัาม LEED Platinum เหมาะ
กับอุณหภ่มิข้องเม้องเม็กซิึ่โกท่�ม่ภ่มิอากาศแห้ง 
โด้ยทำาให้พ้�นท่�ในอาคาริสนามบินม่อากาศท่�สด้ช้�น
ด้้วยหลั่กการิริะบายความเย็นแบบแทนท่� ทำาให้
อากาศภายในอาคาริสามาริถึใช้อากาศภายนอกได้ ้
เก้อบ 100 % โด้ยไม่ตั้องใช้ริะบบปรัิบอากาศความ
ริอ้นหร้ิอความเย็นเล่ย หร้ิอใชเ้ปน็ปริิมาณนอ้ยมาก

*Source: Foster + Partners
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ข้องท่�ว่าการิกรุิงเทพมหานคริท่�ถ่ึกจัด้ตัั�งขึ้�นเพ้�อการิให้บริิการิด่้แล่ผ้่่ส่งอายุ
ท่�บ้าน เป็นการิพัฒนาการิใช้ปริะโยชน์จากเทคโนโล่ย่ดิ้จทิลั่ในโริงพยาบาล่
ข้องรัิฐ แล่ะการิแก้ไข้ความแออัด้

นวัตักริริมบริิการิด้้านสุข้ภาพน่�เป็นการิแบ่งปันข้้อม่ล่ทางการิแพทย์ข้องคนไข้้
แล่ะข้้อม่ล่ส่วนตััวเพ้�อส่งเสริิมความสามาริถึข้องศ่นย์ เพ้�อให้เจ้าหน้าท่�ด้้าน
สาธีาริณสขุ้แล่ะอาสาสมคัริได้้รัิบข้้อม่ล่ท่�ต้ัองการิเพ้�อตัริวจอาการิผ้่่ส่งอายุ
หร้ิอผ้่่ป่วยท่�พิการิท่�บ้านได้้

นอกจากน่� ข้้อม่ล่ท่�ปรัิบปรุิงแล้่วข้องการิเข้้าตัริวจเย่�ยมแต่ัล่ะครัิ�ง ยังถ่ึกส่ง
ให้กับโริงพยาบาล่รัิฐ เพ้�อให้หมอแล่ะพยาบาล่ได้้ทำางานร่ิวมกันได้้ด่้ขึ้�นใน
การิด่้แล่ผ้่่ส่งอายุแล่ะผ้่่พิการิในข้ณะท่�เข้้าตัริวจเย่�ยมอาการิ

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

การป้รับเป้ล่�ยนการบริการด้านการดูแลสุำขภัาพขอังกรุงเทพมหานครเข้า

สู่ำยุคดิจทัล

ท่�ว่าการิกริุงเทพมหานคริได้้ปริะกาศใช้ต้ันแบบเพ้�อใช้ปริะวัติัผ้่่ป่วย
อิเล็่กทริอนิกส์ 10 คนในโริงพยาบาล่ 10 แห่ง น่�ค้อร่ิปแบบท่�สำาคัญท่�จำาเป็น
ต่ัอริะบบสาธีาริณสุข้ข้องเม้องในการิใช้เทคโนโล่ย่ท่�ก้าวหน้ามากกว่าเดิ้ม 
เช่น การิวิเคริาะห์ แล่ะปัญญาปริะดิ้ษฐ์ในอนาคตั

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ท่�ว่าการิกรุิงเทพมหานคริได้้ใช้เทคโนโล่ย่เพ้�อการิส่ง
เสริิมการิด่้แล่ผ้่่ส่งอายุ การิสร้ิางความสะด้วกสบายในการิเข้้าถึึงบริิการิ
สุข้ภาพศ่นย์ส่งต่ัอเพ้�อการิพยาบาล่ต่ัอเน้�องท่�บ้าน เป็นอ่กหนึ�งหน่วยงาน

รุะบบข้้อมูลสุาธารุณสุุข้
แบบบูรุณาการุ

ริะบบข้้อม่ล่ข่้าวสาริด้้านสาธีาริณสุข้ท่�ออกแบบมาอย่างด่้ค้อหนึ�งใน
องค์ปริะกอบท่�สำาคัญข้องริะบบการิด่้แล่สุข้ภาพสมัยใหม่ เพริาะช่วย
ให้เกิด้ความมั�นใจว่าข้้อม่ล่ท่�ถ่ึกเวล่าแล่ะน่าเช้�อถ้ึอท่�เป็นปัจจัยต่ัอด้้าน
สุข้ภาพจะถ่ึกนำามาใช้ วิเคริาะห์ จัด้การิแล่ะการินำาไปใช้ในเชิงปฏิิบัติั

ริะบบข้้อม่ล่ข่้าวสาริด้้านสาธีาริณสขุ้เก่�ยวข้้องกับการิพัฒนามาตัริฐานร่ิป
แบบข้้อม่ล่ เพ้�อให้แน่ใจถึึงความสามาริถึในการิร่ิวมม้อแล่ะการิส้�อสาริ
สองทางริะหว่างคนไข้้แล่ะผ้่่ให้บริิการิด้้านสุข้ภาพ ทั�งน่�ด้้วยริะบบข้้อม่ล่
ข่้าวสาริด้้านสาธีาริณสุข้ การิบริิการิด้้านสุข้ภาพสามาริถึท่�จะเช้�อมโยง
ผ่่านเทคโนโล่ย่ดิ้จิทัล่โด้ยไม่ต้ัองแยกริะหว่างภาครัิฐแล่ะภาคเอกชน  
จะช่วยให้เกิด้ปริะโยชน์ส่งสุด้แล่ะบริิการิต่ัอเน้�องแก่สาธีาริณะ

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
ริะบบข้้อม่ล่ข่้าวสาริด้้านสาธีาริณสุข้ทำาให้เกิด้ความร่ิวมม้ออย่างต่ัอ
เน้�องมากขึ้�นแล่ะการิแบ่งปันข้้อม่ล่ ล่ด้ค่าใช้จ่ายสำาหรัิบผ้่่ให้บริิการิ
ด้้านสขุ้ภาพ แล่ะเกดิ้ความสะด้วกสบายแกค่นไข้้การิเข้้าถึึงการิด่้แล่
สุข้ภาพท่�พวกเข้าต้ัองการิ ปริะวัติัคนไข้้จะถ่ึกส่งต่ัอให้กับผ้่่ให้บริิการิ
ด้้านสาธีาริณสุข้ในข้ณะนั�น แล่ะม่ข้้อม่ล่การิส่งต่ัอเคสทางด้้าน 
การิแพทย์ไม่ติัด้ขั้ด้ การิตัริวจเชก็สุข้ภาพริะยะไกล่กส็ามาริถึเช้�อมกับ
ริะบบข้้อม่ล่ข่้าวสาริด้้านสาธีาริณสุข้ ท่�ทำาให้ม่ยารัิกษาป้องกันได้้ด่้กว่า
เดิ้มแล่ะม่การิตัอบรัิบต่ัอเหตุัฉุกเฉินได้้ทันเวล่า

ความสัุมพันธ์
กริะทริวงสาธีาริณสุข้ได้้ริะบุไว้ในกล่ยุทธ์ี e-health ว่าหนึ�งในความ
ท้าทายข้องปริะเทศไทยค้อการิพัฒนาริะบบข้้อม่ล่สาธีาริณสุข้ท่�ม่
ปริะสิทธิีภาพ ซึึ่�งทำางานร่ิวมกับริะบบข้้อม่ล่สุข้ภาพอ้�นๆ

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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รุะบบข้องการุบริุการุ
เ พ้� อริะบบข้้อ ม่ล่ ข่้าวสาริ ด้้านสาธีาริณสุข้ข้อง
กรุิงเทพมหานคริ สำานักพัฒนามาตัริฐานริะบบข้้อม่ล่
สุข้ภาพไทย ซึึ่�งเป็นภาค่เคร้ิอร่ิวมกันกับสถึาบนัวิจัยริะบบ
สาธีาริณสุข้ อย่่ภายใต้ัการิด่้แล่ข้องกริะทริวงสาธีาริณสขุ้ 
ได้้ก่อตัั�งขึ้�นเพ้�อค้นคว้าแล่ะพัฒนามาตัริฐานข้้อม่ล่สขุ้ภาพ
โด้ยม่วัตัถุึปริะสงค์เพ้�อให้เกิด้ความสามาริถึในการิร่ิวมม้อ
ริะหว่างริะบบข้้อม่ล่สุข้ภาพทั�วปริะเทศสำานักพัฒนา
มาตัริฐานริะบบข้้อม่ล่สุข้ภาพไทยได้้นำาเสนอแผ่นการิ
พัฒนามาตัริฐานข้้อม่ล่สขุ้ภาพ เพ้�อสนับสนุนแล่ะทำาให้
เกิด้การิแล่กเปล่่�ยนข้้อม่ล่ผ้่่ป่วย(บริิการิด้้านสุข้ภาพ) 
แล่ะการิจัด้การิ(ปริะกัน การิชำาริะเงินค้นแล่ะริายงาน
สุข้ภาพข้องปริะชากริ) มาตัริฐานเหล่่าน่�จะส่งเสริิม
การิแล่กเปล่่�ยนข้้อม่ล่อย่างม่ร่ิปแบบริะหว่างผ้่่ให้บริิการิ
ด้้านสุข้ภาพข้องรัิฐแล่ะเอกชน ผ้่่ป่วย บริิษัทปริะกัน 
หน่วยฉุกเฉิน แล่ะนักวิจัย

โอกาสุทางการุค้า
การิพัฒนาแล่ะการินำาข้้อม่ล่ข่้าวสาริด้้านสาธีาริณสุข้
ไปใช้จริิงในกรุิงเทพมหานคริม่ความยุ่งยาก เพริาะข้าด้
ข้้อตักล่งเร้ิ�องมาตัริฐานต่ัอริะบบสุข้ภาพ แล่ะช่องว่าง
ริะหว่างความสามาริถึทางเทคนคิแล่ะผ้่่กำาหนด้นโยบาย
แล่ะผ้่่ให้บริิการิสุข้ภาพ

ม่โอกาสสำาหริบับริิษัทจากสหริาชอาณาจกัริซึึ่�งได้้ทำางาน
กับ NSH แล่ะ/หร้ิอบริิษัทอ้�นจากต่ัางปริะเทศในด้้าน
เทคโนโล่ย่ส้�อสาริเพ้�อสุข้ภาพการิบันทึกข้้อม่ล่สุข้ภาพ
แบบอิเล็่กทริอนิกส์แล่ะการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่สุข้ภาพเพ้�อ
ส่งเสริิมกล่ยุทธ์ี e-health ข้องกริะทริวงสาธีาณสุข้ให้
ปริะสบความสำาเร็ิจ

Ampersand + Ampersand (www.3amp.co)
เป็นแพล่ตัฟอร์ิมดิ้จิทัล่ท่�สร้ิางร่ิวมกันโด้ยม่นักพัฒนา
นวัตักริริมใหม่ด้้านสุข้ภาพท่�ม่ภาริกิจค้อการิสร้ิาง
ปริะโยชน์อย่างแท้จริิงให้กับผ้่่ป่วย ผ้่่ให้บริิการิสาธีาริณสุข้ 
แล่ะสงัคม โด้ยผ่่านเทคโนโล่ย่โด้ยได้้นำาเสนอวิธ่ีการิต่ัางๆ 
ท่�เช้�อมโยงกับโริงพยาบาล่แล่ะกองทุนบริิการิสุข้ภาพแห่ง
ชาติัข้องสหริาชอาณาจักริ

Aparito (www.aparito.com)
การิด่้แล่แบบคนรุ่ินใหม่ข้อง Aparito สามาริถึด่้แล่ผ้่่ป่วย
ทางไกล่เป็นกิจวัตัริปริะจำาวัน เป็นการิทด้ล่องทางคล่นิิก
แบบทางไกล่ ม่การิผ่สมผ่สานกนัแล่ะการิกริะจายความ
รัิบผิ่ด้ชอบด่้แล่เพ้�อจะ ทำาท่�ไหนเวล่าไหนก็ได้้เป็นการิล่ด้
ภาริะการิเก็บข้้อม่ล่แต่ัเพิ�มข้้อม่ล่ในการิวิเคริาะห์

EMIS (www.emishealth.com)
EMIS ให้บริิการิสินค้าท่�เป็นชุด้เพ้�อสร้ิางความสามาริถึ
ในการิทำางานร่ิวมกันแล่ะการิเข้้าถึึงชุมชน พวกเข้าต่ัางม่
ผ่ล่งานท่�ม่ช้�อเส่ยงหล่ายเร้ิ�องในการิแก้ไข้ปัญหา แล่ะยงั
ม่ส่วนแบ่งการิตัล่าด้ 50% ข้องผ้่่ให้บริิการิด้้านสุข้ภาพ
หลั่กในกลุ่่มข้อง NHS

medCrowd (www.medCrowd.com)
เทคโนโล่ย่การิส่งข้้อความเพ้�อสุข้ภาพแล่ะการิด่้แล่ ซึึ่�ง
ทำาให้ทุกคนสามาริถึติัด้ต่ัอส้�อสาริกันได้้ ในข้ณะเด่้ยวกัน
ก็เก็บรัิกษาข้้อม่ล่ได้้อย่างปล่อด้ภัยเป็นไปตัามมาตัริฐาน

medDigital (www.medDigital.com)
พัฒนาแล่ะจัด้การิเน้�อหาทางวิทยาศาสตัร์ิท่�ได้้รัิบการิ
ย้นยันบนเว็บไซึ่ด์้ด้้านสุข้ภาพแล่ะส้�อทางสังคมออนไล่น์
สร้ิางเว็บไซึ่ด์้ด้้านสุข้ภาพผ่ลิ่ตัข้้อม่ล่สินค้า ร่ิปแบบการิ
ฝึัก แล่ะเป็นท่�คณะกริริมการิท่�ปรึิกษาด้้านดิ้จทัล่ซึึ่�งช่วย
ในการิค้นหาข้้อม่ล่เชิงลึ่กแบบ real-time

Sitekit (www.sitekit.net)
Sitekit พัฒนาซึ่อฟท์แวร์ิแล่ะเทคโนโล่ย่ท่�เช้�อมผ้่่ป่วย
กับผ้่่ด่้แล่ บริิษัทนั�นเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานสุข้ภาพ 
NHS มหาวิทยาลั่ยแล่ะอุตัสาหกริริม แล่ะเม้�อเร็ิวๆ น่�
ได้้ม่การิปรัิบบันทึกการิด่้แล่สมุด้ปกแด้งแห่งชาติัข้อง
เด็้กให้เป็นร่ิปแบบดิ้จิทัล่

TPP (www.tpp-uk.com)
ด้้วยฐานข้้อม่ล่จากริะบบข้้อม่ล่เชงิลึ่ก (SystemInsight) 
ทำาให้ม่ข้้อม่ล่ด้้านการิจัด้การิแล่ะข้้อม่ล่ทางคลิ่นิกในการิ
วิเคริาะห์ แล่ะยงัม่ส่วนแบ่งการิตัล่าด้อย่ ่50% จากกลุ่่ม
ผ้่่ให้บริิการิสุข้ภาพหลั่กข้อง NHS แล่ะ ม่บันทึกผ้่่ป่วย 
44 ล้่านคน ทั�วสหริาชอาณาจักริจาก 6,000 หน่วยงาน

Transforming Systems 
(www.transformingsystems.co.uk)
ได้้รัิบข้้อม่ล่ด้้านความตั้องการิแล่ะการิใช้งานจากทุก
หน่วยงานบริิการิแล่ะแสด้งผ่ล่การิบริิการิท่�ยังว่างอย่่
ผ่า่นเทคโนโล่ย่โปริแกริมบนโทริศพัทม้์อถ้ึอ (App) เว็บ
ไซึ่ด้์กล่างข้องหน่วยงาน หร้ิอบนโทริศัพท์ม่การิเต้ัอน
แบบอัตัโนมัติัถึ้าม่ปัญหาเกิด้ข้ึ�น ทำาให้เกิด้การิส่งตั่อ
บริิการิแล่ะการิจัด้การิได้้แบบ real-time

สหริาชอาณาจักริเป็นผ้่่ริิเริิ�มการิใช้บันทึกข้้อม่ล่
สุข้ภาพแบบอิเล็่กทริอนิกส์เป็นหลั่ก แล่ะเป็น
หนึ�งในผ้่่ปรัิบตััวช่วงแริกจากองค์กริอ้�นๆ ท่�เป็น
องค์กริหลั่กในตัล่าด้สุข้ภาพดิ้จิทัล่โด้ยเฉพาะ
ภาพดิ้จิทัล่ การิด่้แล่ทางไกล่ โปริแกริมสุชภาพ
บนม้อถ้ึอแล่ะสวมใส่ (wearable)

สหริาชอาณาจักริม่บริิษัทท่�เป็นท่�น่าเช้�อถ้ึอใน
ริะดั้บนานาชาติัซึึ่�งม่ความกริะต้ัอร้ิอร้ินในด้้าน
ข้องสุข้ภาพดิ้จิทัล่ แล่ะม่ความเก่�ยวข้้องใกล้่ชิด้
กับการิเปล่่�ยนเป็นร่ิปแบบดิ้จิทัล่ข้องหน่วยงาน
ด้้านสาธีาริณสุข้ข้องสหริาชอาณาจกัริ NHS ใน
ข้ณะท่�ริายช้�อไม่ได้้ม่ความล่ะเอ่ยด้ แต่ัให้มุมมอง
ในเชิงลึ่กแล่ะกว้างข้องภาคส่วนน่�

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง 
 •  ร่ิปแบบเทคโนโล่ย่สาริสนเทศเพ้�อสุข้ภาพ
 •  การิจดั้การิบนัทึกสุข้ภาพแบบอเิล็่กทริอนิกส์
 •  การิวิเคริาะห์สุข้ภาพแบบ real-time
 •  การิแพทย์ทางไกล่แล่ะการิคัด้แยกผ้่่ป่วย
 •  การิศึกษาแล่ะการิฝึักสอนทางเทคนิค
 •  การิม่ส่วนร่ิวมข้องผ้่่ป่วยแล่ะการิจัด้ 

การิตััวเอง
 •  บริิการิด้้านการิบริิหาริจัด้การิ

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ
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ส่วนตั่อไปน่�จะกล่่าวถึึงสิ�งสำาคัญท่�สุด้ข้องเม้องอัจฉริิยะ - ผ่่้คน เพ้�อสริ้างเม้องแห่งอนาคตั
ท่�เปิด้ใช้ ICT ผ่่้คนทั�วทั�งสังคมตั้องสามาริถึเข้้าใจแล่ะม่ส่วนริ่วมกับเทคโนโล่ย่เหล่่าน่� ทั�งใน
กรุิงเทพมหานคริแล่ะทั�วทั�งปริะเทศไทย ซึ่ึ�งทั�งหมด้น่�จะตั้องม่นวัตักริริมในการิเร่ิยนร่ิ้ ในสิ�งท่�
คิด้แล่ะในการิโตั้ตัอบกับเม้อง

พลเมืองอัจฉรุิยะ



ข้้อม่ล่ท่�เช้�อถ้ึอได้้แล่ะการิส้�อสาริสองทางท่�ม่ปริะสิทธิีภาพริะหว่างเม้องแล่ะผ้่่คน
เป็นวิธ่ีเด่้ยวท่�จะทำาให้เกิด้สิ�งท่�ทำาให้เม้องอัจฉริิยะเป็นท่�ต้ัองการิ ผ้่่ท่�เก่�ยวข้้อง
กับการิสร้ิางเม้องอัจฉริิยะควริใช้ทุกโอกาสในการิแจ้งแล่ะให้ความร้่ิแก่ผ้่่คน
เก่�ยวกับวิธ่ีท่�เทคโนโล่ย่หร้ิอการิล่งทุนใหม่ๆ จะเป็นปริะโยชน์ต่ัอพวกเข้าผ้่่ท่�
ได้้รัิบความร้่ิเก่�ยวกับถัึงข้ยะหร้ิอมิเตัอร์ิไฟฟ้าอัจฉริิยะมักจะนำามาใช้แล่ะใช้
ปริะโยชน์ได้้มากกว่า

ความโปร่ิงใสเร้ิ�องแนวทางการิริกัษาความปล่อด้ภยัข้องข้้อม่ล่แล่ะการิจดั้การิ
กับข้้อกังวล่เก่�ยวกับความเป็นส่วนตััวจะช่วยสร้ิางความมั�นใจให้กับผ้่่คนเก่�ยว
กับทิศทางแล่ะวิสัยทัศน์ข้องเม้องอัจฉริิยะ

Open Data และความปลอดภัย

การิเข้้าถึึงเทคโนโล่ย่ดิ้จิทัล่แล่ะโคริงสร้ิางพ้�นฐาน ICT เป็นปัจจัยท่�สำาคัญท่�สุด้
อย่างหนึ�งในการิสนบัสนุนพล่เม้องอจัฉริิยะท่�เม้องข้องเริาต้ัองการิ สิ�งน่�จำาเป็น
ต้ัองม่การิวางผั่งเม้องอัจฉริิยะท่�คริอบคลุ่ม ซึึ่�งคำานึงถึึงความสะด้วกในการิเข้้า
ถึึงแล่ะการิเข่้ยนโปริแกริมดิ้จิทัล่ท่�เก่�ยวข้้อง

สิ�งสำาคัญอย่างยิ�งเม้�อพ่ด้ถึึงการิเช้�อมต่ัอ Broadband แล่ะริะบบไร้ิสายค้อการิ
ค้นหาวิธ่ีการิใช้โคริงสร้ิางพ้�นฐานร่ิวมกันทั�งในหน่วยงานข้องเม้องแล่ะหน่วย
งานสาธีาริณะอ้�นๆ ริวมทั�งกับภาคเอกชนให้สามาริถึปรัิบปรุิงการิเข้้าถึึงโด้ย
ริวมได้้ แล่ะภาคเอกชนมักเป็นผ้่่ให้บริิการิท่�เหมาะสมท่�สุด้ในการิปรัิบใช้แล่ะ
บำารุิงรัิกษาเคร้ิอข่้ายเหล่่าน่�

โครุงสุรุ้างพื�นฐานอัจฉริุยะ

การิปฏิิสัมพันธ์ีแล่ะการิศึกษาข้องพล่เม้องม่ความสำาคัญต่ัอความสำาเร็ิจข้อง
เม้องอัจฉริิยะ การิปฏิิสัมพันธ์ีหมายถึึงวิธ่ีท่�ผ้่่คนในเม้องม่ปฏิิสัมพันธ์ีกับบริิการิ
สาธีาริณะแล่ะบริิการิส่วนตััวต่ัางๆ พล่เม้องอจัฉริิยะต้ัองม่ความสามาริถึในการิ
ค้นหา ส้�อสาริ สร้ิางแล่ะใช้เทคโนโล่ย่สาริสนเทศ แล่ะการิส้�อสาริท่�บ่ริณาการิ
ทั�วเม้อง สิ�งน่�ต้ัองการิความร้่ิด้้านดิ้จิทัล่ในริะดั้บท่�เพ่ยงพอ

สิ�งท่�ตัามมาค้อการิศึกษาในเม้องอัจฉริิยะจะต้ัองอำานวยความสะด้วกให้กับผ้่่คน
ในกลุ่่มอายุแล่ะกลุ่่มปริะชากริต่ัางๆ ในการิแสวงหาโอกาสสำาหรัิบการิเร่ิยน
ร้่ิตัล่อด้ช่วิตั เพ้�อให้แน่ใจว่าพวกเข้าม่ท่�อย่่ในตัล่าด้แริงงานท่�เปล่่�ยนแปล่งไป
แล่ะม่ส่วนร่ิวมในฐานะนักสร้ิางสริริค์ ผ้่่ปริะกอบการิแล่ะผ้่่ม่อำานาจตััด้สินใจ

โอกาสท่�เม้องอัจฉริิยะจะปริะสบความสำาเร็ิจได้้ด่้ท่�สุด้ค้อการิได้้รัิบการิ
สนับสนุนจากผ้่่คนท่�อาศัยอย่่ ทำางานแล่ะเด้ินทางผ่่านเม้องในแต่ัล่ะวัน  
ส่วนการิบริิหาริภาครัิฐอัจฉริิยะข้องบทน่�จะกล่่าวถึึงริายล่ะเอ่ยด้เพิ�มเติัมเก่�ยว
กับวิธ่ีการิท่�ผ้่่ม่บทบาทในเม้องอจัฉริิยะสามาริถึสร้ิางร่ิปแบบการิตััด้สินใจท่�เป็น
เอกภาพแล่ะม่ปริะสิทธิีผ่ล่สำาหรัิบเม้อง แต่ัข้อยำ�าในท่�น่�ว่าการิให้ความร่ิวมม้อ
ข้องปริะชาชนเพ้�อเพิ�มการิม่ส่วนร่ิวมแล่ะการิสนับสนุนข้องสาธีาริณชนในริะบบ
เม้องอัจฉริิยะเป็นส่วนสำาคัญข้องกริะบวนการิน่�

การิสนับสนุนแล่ะการิม่ส่วนร่ิวมจากสาธีาริณชนทำาให้เกิด้มุมมองท่�กว้างขึ้�น
แล่ะสร้ิางความไว้วางใจในการิล่งทุนทั�งในปัจจุบันแล่ะอนาคตั นอกจากน่�ยัง
สามาริถึช่วยริะด้มความช่วยเหล้่อแล่ะจัด้หาเงินทุนจากภาคเอกชน

หลักการุข้องพลเมืองอัจฉริุยะ

การิรัิบร้่ิเร้ิ�องเก่�ยวกับเม้องอัจฉริิยะส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่�
การิใช้เทคโนโล่ย่แล่ะข้้อม่ล่ อย่างไริก็ตัามดั้งท่�ได้้กล่่าว
ไว้ตัล่อด้ค่่ม้อเล่่มน่� เทคโนโล่ย่เป็นเพ่ยงเคร้ิ�องม้อท่�เริา
ใช้เพ้�อปรัิบปรุิงความเป็นอย่่ ความยั�งย้นแล่ะความเจริิญ
รุ่ิงเร้ิองข้องเม้อง

เม้องท่�ใช้เทคโนโล่ย่จะเจริิญรุ่ิงเร้ิองก็ต่ัอเม้�อผ้่่คนม่ความ
“อัจฉริิยะ” สิ�งน่�ขึ้�นอย่่กับความสามาริถึข้องพล่เม้อง
ในการิใช้ช่วิตัปริะจำาวันอย่างม่ส่วนร่ิวมกับวิสัยทัศน์
ท่�กำาหนด้ไว้เพ้�อความเปล่่�ยนแปล่งทางดิ้จิทัล่ในเม้อง
แต่ัก็ม่ความเก่�ยวข้้องท่�สำาคัญอย่างยิ�งกับเจ้าหน้าท่�ท่� 
ได้้รัิบการิเล้่อกตัั�งผ้่่กำาหนด้นโยบาย ผ้่่นำาทางธุีริกิจแล่ะ 
เจ้าหน้าท่�ข้องเม้องด้้วย โด้ยเหตุัท่�พวกเข้าเป็นผ้่่ตััด้สิน
ใจเร้ิ�องร่ิปแบบข้องเม้องอัจฉริิยะ 

ปรุะชาชนอัจฉริุยะการุบริุหารุจัดการุเมือง
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พลเมืองอัจฉริุยะใน
กรุุงเทพมหานครุ

การิแผ่่ข้ยายข้องริะบบดิ้จทิลั่ในกรุิงเทพมหานคริ โด้ย
เฉพาะอย่างยิ�งบัญช่การิใช้อินเทอร์ิเน็ตับนม้อถ้ึอเป็น
ท่�แพร่ิหล่ายมาก อย่างไริก็ตัาม ตัามท่�ได้้ริะบุไว้ก่อน
หน้าน่� กรุิงเทพมหานคริอย่่ในอันดั้บตัำ�าจากการิสำาริวจ 
Technology Innovation Hub ล่่าสุด้ข้อง KPMG ซึึ่�ง
แสด้งว่าคนกรุิงเทพฯไม่ได้้ใช้ปริะโยชน์จากการิเข้้าถึึง
ดิ้จิทัล่อย่างเต็ัมท่�

ความแบ่งแยกทางดิ้จิทัล่ในปริะเทศไทยส่วนใหญ่หมายถึึง
ความเหล้่�อมล่ำ�าในเม้องแล่ะชนบท อย่างไริก็ตัามแม้แต่ั
ในกรุิงเทพมหานคริก็ยังม่ช่องว่างข้นาด้ใหญ่ริะหว่าง
ปริะชากริในแง่ข้องการิเข้้าถึึงดิ้จิทัล่แล่ะการิร้่ิหนังส้อ

เพ้�อให้กรุิงเทพมหานคริก้าวส่่ความเป็น ‘อัจฉริิยะ’  
ผ้่่อย่่อาศัยทุกคนตัั�งแต่ัเยาวชนในเม้อง ข้้าริาชการิไปจนถึึง
ผ้่่นำาข้ององค์กริจะต้ัองได้้รัิบความร้่ิแล่ะทักษะท่�จำาเป็นใน
การิม่ส่วนร่ิวมในเม้องอัจฉริิยะแล่ะแริงงานในอนาคตั

การุพัฒนาล่าสุุด  
นับตัั�งแต่ัม่การิใช้ นโยบาย Thailand 4.0 รัิฐบาล่
ได้้กำาหนด้เป้าหมายท่�มุ่งมั�นในการิทำาให้การิเข้้าถึึง
อินเทอร์ิเน็ตั Broadbrand แบบสากล่เป็นปริะโยชน์
ใช้สอยขั้�นพ้�นฐานแล่ะการิทำาให้คนไทยทุกคนม่ความ
ร้่ิด้้านดิ้จิทัล่

ในทางปฏิิบัติั MDES ได้้เริิ�มล่งทุนในการิสร้ิางศ่นย์ดิ้จิทัล่
ชุมชนมากกว่า 100 แห่งทั�วปริะเทศแล่ะได้้เพิ�มโอกาสใน
การิส่งเสริิมการิศึกษาด้้านด้จิิทัล่เป็นสองเท่าโด้ยเฉพาะ
อย่างยิ�งเม้�อเผ่ชิญกับวิกฤติัการิแพร่ิริะบาด้ข้องโริคทำาให้
การิเร่ิยนทางไกล่ม่ล่ำาดั้บความสำาคัญส่งขึ้�นแม้แต่ัสำาหรัิบ
คนไทยในเม้อง

depa ได้้ล่งทุนส่วนหนึ�งผ่่านกองทนุ Digital Manpower 
Fund เพ้�อให้การิฝึักอบริมความร้่ิด้้านดิ้จิทัล่แก่พนักงาน
ภาครัิฐตัล่อด้จนชุมชนแล่ะเยาวชนในท้องถิึ�น

ม่พ้�นท่�ทำางานแล่ะพ้�นท่�สร้ิางสริริค์ร่ิวมกันเกิด้ขึ้�นใน
กรุิงเทพมหานคริมากมายในช่วงทศวริริษท่�ผ่่านมา เป็นการิ
เพิ�มพ้�นท่�สำาคัญสำาหรัิบการิพัฒนาแล่ะบ่มเพาะทักษะดิ้จิทัล่

จุดอ่อน
ในข้ณะท่�คนไทยส่วนใหญ่เข้้าถึึงอินเทอร์ิเน็ตั แต่ัปริะมาณ
ว่าครัิวเร้ิอนไทยม่คอมพิวเตัอร์ิเพ่ยงร้ิอยล่ะ 21 ซึึ่�งตัำ�ากว่า
ค่าเฉล่่�ยทั�วโล่กท่�ร้ิอยล่ะ49 จากดั้ชน่ความสามาริถึในการิ
แข่้งขั้นริะดั้บโล่กปริะจำาปี 2561 ซึึ่�งจัด้ทำาโด้ย World 
Economic Forum ปริะเทศไทยส่ญเส่ยตัำาแหน่งในการิ
จัด้อันดั้บ “Digital Skills among Active Population” 
โด้ยตักจากอันดั้บ 57 เป็น 61 เม้�อเท่ยบกับดั้ชน่ปี 2560

การิข้าด้ทกัษะด้้านด้จิิทัล่น่�ไม่ได้้เป็นเพ่ยงปัญหาสำาหรัิบ
ปริะชาชนทั�วไปเท่านั�น แต่ัยังริวมถึึงหน่วยงานข้องริฐัทั�ว
กรุิงเทพมหานคริแล่ะปริะเทศอ่กด้้วย จุด้อ่อนท่�สำาคัญท่� 
ผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยริะบุตัล่อด้ริะบบนิเวศข้องเม้องอัจฉริิยะ
ค้อการิข้าด้ความร้่ิด้้านดิ้จิทัล่ในพนักงานภาครัิฐ ทำาให้
ข้าด้การิเช้�อมต่ัออย่างรุินแริงริะหว่างนโยบายส่วนกล่าง
แล่ะการิด้ำาเนินการิในท้องถิึ�น

โอกาสุ  
นโยบายข้องรัิฐบาล่สนับสนุนการิก้าวไปส่่การิเร่ิยนร้่ิ
ตัล่อด้ช่วิตั ซึึ่�งเป็นกุญแจสำาคัญในการิพัฒนากำาลั่งคนใน
อนาคตัแล่ะความมั�งคั�งโด้ยริวม การิเร่ิยนร้่ิตัล่อด้ช่วิตั
ไม่เพ่ยงแต่ัหมายถึึงการิพัฒนาทักษะทางวิชาช่พใหม่ๆ
เท่านั�น แต่ัยังริวมถึึงการิคิด้อย่างม่วิจาริณญาณ ม่ความ
สร้ิางสริริค์แล่ะเป็นริะบบซึึ่�งเป็นทักษะสำาคัญท่�ต้ัองพัฒนา
ในปริะเทศไทย เช่นเด่้ยวกบัทักษะทางภาษาโด้ยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ

ม่ความต้ัองการิเน้�อหาด้้านดิ้จิทัล่ใหม่ๆ ท่�สนับสนุนการิ
เร่ิยนร้่ิตัล่อด้ช่วิตัแล่ะการิพัฒนาทักษะดิ้จิทัล่ตัล่อด้จน
นวัตักริริมด้้านเทคโนโล่ย่การิศึกษา

กรุิงเทพมหานคริเป็นท่�ตัั�งข้องสถึาบันอุด้มศึกษาชั�นนำา
ส่วนใหญ่ข้องปริะเทศ แล่ะม่โอกาสในการิสร้ิางความ
ร่ิวมม้อด้้านการิวิจัยแล่ะพัฒนาสำาหรัิบแผ่นการิพัฒนา
บุคล่ากริเฉพาะด้้าน หร้ิอการิแล่กเปล่่�ยนความร้่ิทั�วไป
ริะหว่างสถึาบันวิจัยริะหว่างปริะเทศแล่ะองค์กริท่�เก่�ยวข้้อง
กับเม้องอัจฉริิยะในสหริาชอาณาจักริ

ข้องปรุะชากรุไทยเข้้าถึงอินเทอร์ุเน็ต
ปรุะเทศไทยอยูท่่�อนัดบั 61 (จาก 140) สุำาหรุบัทกัษะ

ทางดจิทิลัรุะหวา่งกลุม่ปรุะชากรุท่�มย่งัคงทำางาน 
โดยอา้งอิงจาก Active 2018 Global Competitiveness Index

เพ่ย่ง 21%  
ข้องคนไทย 

มค่อมพวิเตอรุ์ 
ในครุวัเรุอืน

ปรุะมาณ 75% 21%
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กรุะทรุวงการุอุดมศึกษา
วิทยาศาสุตร์ุการุวิจัยและ
นวัตกรุรุม (อว.)

depa ซึึ่�งอย่่ภายใต้ั MDES เป็นผ้่่ด้ำาเนินการิสำานักงาน
กำาลั่งคนด้จิิทัล่ซึึ่�งควบคมุกองทนุกำาลั่งคนด้จิิทัล่ท่�เน้นการิ
พัฒนาทักษะด้้านด้จิิทัล่ นอกจากน่�ยังม่โคริงการิ Digital 
CEO กิจกริริม Coding Thailand หลั่กส่ตัริแล่ะการิรัิบริอง  
หลั่กส่ตัริบุคคล่ภายนอกสำาหรัิบการิพัฒนาแริงงานใน
อุตัสาหกริริมดิ้จิทัล่

กรุะทรุวงดิจิทัลเพื�อเศรุษฐกิจและ
สัุงคม (MDES)

ผูู้้ม่บทบาทในพลเมือง
อัจฉริุยะ

กรุะทรุวงศึกษาธิการุ (ศธ.)

สำานักงานคณะกริริมการิส่งเสริิมการิศึกษาเอกชน
(OPEC) ภายใต้ัศธี.ได้้พัฒนาแพล่ตัฟอร์ิมการิเร่ิยนร้่ิ
ออนไล่น์ซึึ่�งเป็นศ่นย์การิเร่ิยนร้่ิดิ้จิทัล่เพ้�อให้การิศึกษา
ผ่่านการิเช้�อมต่ัออินเทอร์ิเน็ตัแก่ปริะชาชนทั�วไปแล่ะ
นักเร่ิยนริะดั้บปริะถึมศึกษาแล่ะมัธียมศึกษาทุกคนทั�ว
ปริะเทศในช่วงท่�ม่การิริะบาด้ข้องไวรัิสโควิด้ -19

สำานักงานคณะกริริมการินโยบายการิวจัิยแล่ะนวตัักริริม
วิทยาศาสตัร์ิการิอุด้มศึกษาแห่งชาติั (NXPO) เป็น
หน่วยงานสาธีาริณะอิสริะในกำากับข้องกริะทริวงการิ
อุด้มศึกษาวิทยาศาสตัร์ิการิวิจัยแล่ะนวัตักริริม NXPO 
ทำาหน้าท่�เป็นสำานักงานเล่ข้านุการิข้องสภานโยบายการิ
อุด้มศึกษาวิทยาศาสตัร์ิ การิวิจัยแล่ะนวัตักริริมแห่งชาติั 
(สภานโยบาย) แล่ะเป็นผ้่่รัิบผิ่ด้ชอบในการิอำานวยความ
สะด้วกให้คณะกริริมการินโยบายในการิกำาหนด้ ปรัิบใช้
แล่ะตัดิ้ตัามนโยบายริะด้บัชาติัท่�เก่�ยวข้้องกับการิศึกษา
ริะดั้บอุด้มศึกษา วิทยาศาสตัร์ิ การิวิจัยแล่ะนวัตักริริม
ภายใต้ัการิแนะแนวแล่ะคำาแนะนำาข้องสภานโยบาย

สุำานักงานคณะกรุรุมการุวิจัยแห่งชาติ (วช.) อย่่ภายใต้ั  
กริะทริวงการิอุด้มศึกษาวิทยาศาสตัร์ิการิวิจัยแล่ะ
นวัตักริริมให้ทุนแล่ะด่้แล่การิวจัิยแล่ะการิวจัิยนวัตักริริม
สำาหรัิบปริะเทศไทยแล่ะพัฒนาฐานข้้อม่ล่ แล่ะดั้ชน่
สำาหรัิบวิทยาศาสตัร์ิ การิวิจัยแล่ะนวัตักริริม วช.ยังให้การิ
สนับสนุนแล่ะพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแล่ะสถึาบันวิจัย
ข้องไทยอ่กด้้วย

สุำานักงานคณะกรุรุมการุสุ่งเสุริุมวิทยาศาสุตร์ุ วิจัยและ
นวัตกรุรุม (TSRI) กำาหนด้นโยบายยุทธีศาสตัร์ิแล่ะ
แผ่นด้้านวิทยาศาสตัร์ิ การิวิจัยแล่ะนวัตักริริม (แผ่น 
SRI) แล่ะพัฒนาทรัิพยากริมนุษย์แล่ะสถึาบันความร้่ิ
กฎีบัตัริแห่งชาติัเป็นหนึ�งในงานวิจัยท่�ริิเริิ�มโด้ย TSRI 
พวกเข้ายังม่หน่วยงานท่�เน้นเร้ิ�องเม้องอัจฉริิยะแล่ะการิ
พัฒนาตัามพ้�นท่�อ่กด้้วย

สุำานักงานพัฒนาวิทยาศาสุตร์ุและเทคโนโลย่แห่งชาติ  
(สุวทช.) ภายใต้ั อว. ให้ทุนความร่ิวมม้อด้้านการิวิจัย
ริะหว่างสถึาบันการิศึกษาแล่ะสถึาบันวิจัยนานาชาติั
ตัล่อด้จนโคริงการิวิจัยในปริะเทศ เม้องในอนาคตัเป็น
ส่วนหนึ�งในแผ่นงานข้องพวกเข้า แล่ะยังม่แผ่นกพัฒนา
กำาลั่งคนอย่่ในสังกัด้

มหาวิทยาลัยไทย

มหาวิทยาลั่ยไทยเป็นผ้่่นำาด้้านการิวิจัยเม้องอัจฉริิยะ
ซึึ่�งหน่วยงานแล่ะองค์กริหล่ายแห่งกำาลั่งพึ�งพาข้้อม่ล่
เชิงลึ่กเก่�ยวกับเทคโนโล่ย่ นวัตักริริมแล่ะการิวิจัยเพ้�อ
พัฒนาเม้องอัจฉริิยะ แม้ว่าจะไม่สามาริถึริะบุริายช้�อ
ทั�งหมด้ได้้ แต่ัมหาวิทยาลั่ยชั�นนำาในกรุิงเทพมหานคริ
เช่น จุฬาลงกรุณ์มหาวิทยาลัย (CU) มหาวิทยาลัย
ธรุรุมศาสุตร์ุ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรุศาสุตร์ุ
(มก.) สุถาบันเทคโนโลย่พรุะจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารุลาดกรุะบัง(สุจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่
พรุะจอมเกล้าธนบุรุ่ (มจธ.) และสุถาบันบัณฑิิต
พัฒนบริุหารุศาสุตร์ุ (NIDA) สนับสนุนศ่นย์ Centers of 
Excellence (CoE) หร้ิอหน่วยวิจัยต่ัางๆ ภายใต้ัอาจาริย์
ท่�ทำาวิจัยเพ้�อนำาเสนอความเช่�ยวชาญด้้านการิวเิคริาะห์
เม้อง วิทยาศาสตัร์ิข้้อม่ล่ เทคโนโล่ย่การิก่อสร้ิาง ฯล่ฯ

อย่างไริก็ตัามเม้�อเท่ยบกับสหริาชอาณาจกัริหร้ิอปริะเทศ
ท่�พัฒนาอ้�นๆ แล้่วปริะเทศไทยยังไม่ได้้สร้ิางศ่นย์วิจัย
หร้ิอคลั่งความคิด้ท่�แข็้งแกร่ิงในสาข้าเม้องอัจฉริิยะโด้ย

ภาคเอกชน

สุถาบันวิจัยเพื�อการุพัฒนาปรุะเทศไทย (TDRI) 
เป็นม่ล่นิธิีเอกชนท่�ไม่แสวงหาผ่ล่กำาไริ ให้การิวิเคริาะห์
ทางเทคนิค (ส่วนใหญ่แต่ัไม่ทั�งหมด้ในด้้านเศริษฐศาสตัร์ิ)  
ให้กับหน่วยงานข้องรัิฐต่ัางๆเพ้�อช่วยกำาหนด้นโยบาย
สนับสนุนการิพัฒนาเศริษฐกิจแล่ะสังคมในริะยะยาว
ข้องปริะเทศไทย

เฉพาะพันธีมิตัริในสหริาชอาณาจักริม่โอกาสท่�จะนำา
เสนอการิถึอด้บทเร่ิยน สร้ิางความร่ิวมม้อหร้ิอแม้แต่ั
ช่วยพัฒนาหน่วยงานปริะเภทน่� ในริะยะยาวสิ�งน่�จะช่วย
พัฒนากำาลั่งคนท่�จำาเป็นสำาหรัิบการิพัฒนาแล่ะโมเด้ล่
ธุีริกิจข้องเม้องอัจฉริิยะ
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OpenDurian

OpenDurian เป็นแพล่ตัฟอร์ิมเทคโนโล่ย่การิศึกษาท่�ใช้ปัญญาปริะด้ษิฐ์เพ้�อ
พัฒนาเน้�อหาทางการิศึกษาจากข้้อม่ล่การิศึกษาข้องไทย บริิษัท EdTech 
พัฒนาส้�อ เตัร่ิยมการิทด้สอบแล่ะวด่ิ้โอวชิาเร่ิยนริะด้บัพร่ิเม่ยมโด้ยไม่ม่ค่า
ใช้จ่ายให้แก่กลุ่่มเป้าหมาย 3 กลุ่่ม ได้้แก่ นักเร่ิยน K-12 นักศึกษาวทิยาล่ยั
แล่ะผ้่่หางานเป็นครัิ�งแริก หลั่กส่ตัริออนไล่น์คริอบคลุ่มวิชาต่ัางๆเช่นช่ววิทยา
แล่ะคณิตัศาสตัร์ิ แล่ะเตัร่ิยมความพร้ิอมผ้่่ใช้สำาหรัิบการิทด้สอบภาษา
อังกฤษ การิทด้สอบความถึนัด้ทั�วไปแล่ะการิทด้สอบความถึนัด้ข้องแพทย์ 
OpenDurian ม่หลั่กส่ตัริเตัร่ิยมสอบสำาหรัิบผ้่่ใช้โด้ยเฉพาะสำาหรัิบการิทด้สอบ
มาตัริฐานขั้�นส่งเช่น PAT, SAT, Smart-I แล่ะ CU-AAT

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

InsKru

“Ins” จาก “inspire แริงบันด้าล่ใจ” แล่ะ “Kru” หมายถึึง “คร่ิ” InsKru 
ค้อการิริิเริิ�มในปริะเทศท่�ให้แพล่ตัฟอร์ิมสำาหรัิบคร่ิในการิแบ่งปันวิธ่ีการิสอน 
แนวคิด้การิสอนแล่ะเทคนิคการิม่ส่วนร่ิวมกับนักเร่ิยนตัั�งแต่ัชั�นปริะถึม
ศึกษาจนถึึงมัธียมศึกษาตัอนปล่าย ความต้ัองการิข้องผ้่่ก่อตัั�ง InsKru ใน
การิเช้�อมโยงนักการิศึกษาจากทั�วปริะเทศผ่่าน EdTech สะท้อนให้เห็นถึึง
ปรัิชญาทั�วไปข้องคร่ิท่�เป็นองค์ปริะกอบสำาคัญข้องการิพัฒนาการิศึกษาใน
ปริะเทศไทย นักการิศึกษาสามาริถึด่้บทความท่�คร่ิคนอ้�นโพสต์ัเก่�ยวกับ
แนวคิด้ต่ัางๆ ตัั�งแต่ัเกมการิม่ส่วนร่ิวมแล่ะการิศึกษา หร้ิอเทคนิคการิจด้
บันทึกแล่ะสามาริถึโพสต์ัคำาถึามเฉพาะให้คร่ิคนอ้�นๆ ตัอบจากปริะสบการิณ์
แล่ะวิธ่ีแก้ปัญหาข้องพวกเข้า

เทคโนโลย่การุศึกษา 
(EdTech)

เทคโนโล่ย่การิศึกษาหร้ิอ EdTech เป็นภาคส่วนท่�เพิ�งเกิด้ขึ้�นเพ้�อ
ตัอบสนองการิเติับโตัอย่างริวด้เร็ิวข้องเทคโนโล่ย่ดิ้จิทัล่แล่ะชุมชน 
Startup แล่ะได้้รัิบความสนใจมากยิ�งขึ้�นเพริาะวิกฤติัการิริะบาด้ข้อง
โริคทั�วโล่ก อาจเป็นเคร้ิ�องม้อท่�ม่ปริะสิทธิีภาพในการิสร้ิางแชมเปียน
ใหม่ให้เม้องอัจฉริิยะ

EdTech หมายถึึงการิใช้ปริะโยชน์จากเทคโนโล่ย่เพ้�อให้การิศึกษาร่ิป
แบบใหม่ในแง่มุมต่ัางๆ ตัั�งแต่ัการิเข้้าถึึง การิจดั้ส่ง การิม่ส่วนร่ิวม ไป
จนถึึงการิพัฒนาเน้�อหาหร้ิอร่ิปแบบข้องการิเร่ิยนร้่ิ สามาริถึม่บทบาท
สำาคัญในการิเปล่่�ยนแปล่งเชิงบวกข้องการิศึกษา ริวมถึึงทำาให้ม่การิ
ทำางานร่ิวมกันแล่ะบ่ริณาการิในชั�นเร่ิยนมากขึ้�น การิปริะเมินข้องคร่ิม่
ความโปร่ิงใสแล่ะริาบร้ิ�นยิ�งขึ้�น แล่ะปริบัปรุิงการิเข้้าถึึงผ่่านการิเร่ิยนร้่ิ
ทางไกล่แล่ะการิวิจัยออนไล่น์ให้สะด้วกขึ้�น

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
EdTech ม่ศักยภาพท่�จะทำาให้เกิด้การิเร่ิยนร้่ิตัล่อด้ช่วิตัในทุกกลุ่่ม
อายุแล่ะกลุ่่มปริะชากริ สามาริถึให้เน้�อหาการิศึกษาท่�ม่มาตัริฐานส่ง
แก่ผ้่่ท่�ไม่ม่สิทธิี�เข้้าถึึงในโริงเร่ิยนแบบดั้�งเดิ้ม ช่วยให้คร่ิสามาริถึเข้้า
ถึึงนักเร่ิยนจำานวนมากขึ้�น แล่ะเป็นโอกาสทางธุีริกิจใหม่ๆ สำาหรัิบผ้่่
สร้ิางสริริค์เน้�อหา

ความสัุมพันธ์
แนวโน้มข้องตัล่าด้แสด้งให้เห็นว่าธุีริกิจ EdTech กำาลั่งทะยานขึ้�นโด้ย
ม่การิเติับโตัร้ิอยล่ะ 17 ต่ัอปี โด้ยเฉพาะในภ่มิภาคเอเช่ยแปซิึ่ฟิกซึึ่�ง
คาด้ว่าจะเป็นตััวแทนร้ิอยล่ะ 54 ข้องตัล่าด้ EdTech ภายในปี 2563 
ในปริะเทศไทยม่ Startup EdTech เกิด้ขึ้�นหล่ายริาย ซึึ่�งสะท้อน
ความจำาเป็นท่�ม่มานานข้องการิทำาให้เป็นดิ้จิทัล่แล่ะการิเปล่่�ยนแปล่ง
ทางการิศึกษา

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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นักการุศึกษา / โรุงเรุ่ยน
ผูู้้ให้บริุการุหลักสูุตรุและ

เนื�อหา
EdTech Platform เครืุอข่้ายโทรุคมนาคม นักเรุ่ยน

มหาวิทยาลัย โรุงเรุ่ยน ครูุ
มหาวิทยาลัย ครูุ 

และ บริุษัท EdTech
ผูู้้ให้บริุการุซอฟท์แวร์ุ
 EdTech Startup

การุศึกษาขั้�นพื�นฐาน
 มหาวิทยาลัย มหาบัณฑิิต 

ดุษฎ่บัณฑิิต ปรุะกาศน่ยบัตรุ
วิชาช่พ  

การุฝึ่กฝ่นทักษะ

มหาวิทยาลั่ยแล่ะนักการิศึกษา
รัิบผิ่ด้ชอบต่ัอการิ 

เตัร่ิยมเน้�อหาการิเร่ิยน
การิสอนแบบดิ้จิทัล่สำาหรัิบ
นักเร่ิยน โริงเร่ิยนยังม่หน้าท่�
ในการิบริิหาริจัด้การิเร่ิยนการิ
สอนแล่ะการิรัิบสมัครินักเร่ิยน
หร้ิออาจจะเร่ิยกได้้ว่าผ้่่ใช้งาน

ต้ันนำ�า

ผ้่่ผ่ลิ่ตัหลั่กส่ตัริแล่ะบทเร่ิยน
 โริงเร่ิยนหร้ิอคร่ิ หร้ิอผ้่่ผ่ลิ่ตั
บทเร่ิยนแล่ะหลั่กส่ตัริบุคคล่

ท่�สาม

แพล่ตัฟอร์ิมบ่ริณาการิให้
บริิการิทั�งผ้่่จัด้ทำา ผ้่่เตัร่ิยมการิ
สอน แล่ะนักเร่ิยน - ม่ริะบบ
ท่�ริองรัิบการิเตัร่ิยมหลั่กส่ตัริ
 การิสร้ิางหลั่กส่ตัริ แล่ะการิ

จัด้การิบัญช่

-

นักเร่ิยนเป็นผ้่่ใช้งานในล่ำาดั้บ
สุด้ท้ายข้องบทเร่ิยนแล่ะ
หลั่กส่ตัริท่�ถ่ึกผ่ลิ่ตัขึ้�น  

โด้ยอาจม่ความต้ัองการิในการิ
สริริหาช่องทางออนไล่น์ 

ในการิเร่ิยนร้่ิ เคร้ิ�องม้อ หร้ิอ 
การิพัฒนาทักษะหร้ิออาช่พ

การิบริิหาริจัด้การิ แล่ะ/หร้ิอ 
พันธีมิตัริริะดั้บองค์กริ

ผ้่่ให้บริิการิหลั่กส่ตัริ
ผ้่่ให้บริิการิแล่ะบริิหาริจัด้การิ

แพล่ตัฟอร์ิม
- -

รุะบบข้องการุบริุการุ
บริิการิ EdTech เช้�อมโยงผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยจำานวนมากท่�เก่�ยวข้้อง
กับริะบบนิเวศข้องการิศึกษาเข้้าด้้วยกนั นักการิศึกษาหร้ิอโริงเร่ิยน
ท่�ต้ัองการิจัด้หาเน้�อหาออนไล่น์ให้กับนักเร่ิยนสามาริถึสร้ิางเน้�อหา
ด้้วยตันเองหร้ิอหาผ้่่ให้บริิการิบุคคล่ท่�สามเพ้�อเพิ�มทางเล้่อกการิ
ศึกษาข้องตัน

โด้ยปกตัิแล้่วหลั่กส่ตัริแล่ะเน้�อหาอย่่บนแพล่ตัฟอร์ิมออนไล่น์
ท่�ส่วนใหญ่ผ้่่ให้บริิการิซึ่อฟต์ัแวร์ิบุคคล่ท่�สามหร้ิอ Startup  
EdTech เป็นคนด่้แล่จากนั�นเน้�อหาจะถ่ึกส่งผ่่านการิส้�อสาริบนเคร้ิอ
ข่้ายไปยังนักเร่ิยนท่�สนใจ โด้ยทั�วไปจะผ่่านเว็บแคมแล่ะจอภาพ  
เคร้ิ�องข้ยายเส่ยงแล่ะบางครัิ�งจะสามาริถึตัอบกันได้้

ผ้่่ให้บริิการิแพล่ตัฟอร์ิมอาจเป็นผ้่่สร้ิางสริริค์เน้�อหาหร้ิออาจเสนอ
เคร้ิ�องม้อสร้ิางเน้�อหาให้แก่ผ้่่ท่�สนใจการิบริิการิ

โอกาสุทางการุค้า
ม่ความต้ัองการิด้้านเน้�อหาดิ้จทิลั่เพิ�มขึ้�นเพ้�อเสริิมริะบบการิศึกษาใน
ปัจจุบันข้องปริะเทศไทย บริิษัท EdTech ในสหริาชอาณาจักริควริ
พิจาริณาการิแปล่แล่ะนำาเข้้าเน้�อหาวิชาท่�ม่อย่่แล่ะข้ยายแพล่ตัฟอร์ิม
ออนไล่น์ไปยังตัล่าด้ไทย

เน้�อหาเก่�ยวกับเม้องอัจฉริิยะแล่ะทักษะดิ้จิทัล่เป็นท่�ต้ัองการิส่ง 
ผ้่่สร้ิางเน้�อหาแล่ะผ้่่ด่้แล่อย่าง Open University ควริพิจาริณาการิ
สร้ิางความร่ิวมม้อกับผ้่่ท่�เก่�ยวข้้องกับการิพัฒนากำาลั่งคนด้้านด้จิิทัล่
เช่น depa หร้ิอสวทช. เพ้�อเผ่ยแพร่ิเน้�อหาวิชาข้องตันส่่ตัล่าด้ไทย
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EdTech Platform

มหาวิทยาลั่ย / สถึาบันการิศึกษา

ผ้่่สอนส่วนตััว

หลั่กส่ตัริแล่ะเน้�อหา

หลั่กส่ตัริแล่ะเน้�อหา

เคร้ิอข่้ายโทริคมนาคม

การิเร่ิยนร้่ิออนไล่น์

เคร้ิ�องม้อสำาหรัิบการิร่ิวมม้อ

การิพัฒนาทักษะแล่ะวิชาช่พ
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RM Results (www.rmresults.co.uk)
RM เป็นแพล่ตัฟอร์ิม e-marking ท่�ทำางานร่ิวมกับองค์กริผ้่่ให้
ริางวัล่ซึึ่�งต้ัองปริะมวล่ผ่ล่สคริิปต์ัการิสอบมากถึึงหล่ายสิบ
ล้่านชุด้ ซึ่อฟต์ัแวร์ิ RM Assessor ข้องพวกเข้าเป็นบริิการิ 
e-marking ท่�ใช้กันอย่างแพร่ิหล่ายแล่ะเป็นนวัตักริริม 
e-marking solutionท่�ใหม่ท่�สุด้ในโล่ก
 
GL Education (www.gl-education.com)
GL Education (GLE) เป็นผ้่่ให้บริิการิด้้านการิปริะเมินเชิง
โคริงสร้ิางสำาหรัิบโริงเร่ิยนท่�ใหญ่ท่�สุด้ในสหริาชอาณาจกัริ  
ม่การิปริะเมินแบบดิ้จิทัล่ การิวิเคริาะห์การิริายงานแล่ะ
บริิการิสนับสนุนสำาหรัิบนักเร่ิยนกว่า 3 ล้่านคนในแต่ัล่ะ
ปีในกว่า 100 ปริะเทศ GLE ได้้พัฒนาการิปริะเมินท่�ม่
คุณภาพส่งแล่ะเข้้มงวด้กว่า 120 ริายการิสำาหรัิบการิศึกษา  
สุข้ภาพจิตัแล่ะความเป็นอย่่ข้องเด็้ก ความเช้�อข้องพวกเข้า
ค้อโริงเร่ิยนควริใช้แนวทาง “มมุมองข้องนกัเร่ิยนทั�งหมด้  
(whole pupil view)”

Maths-Whizz (www.whizz.com)
Maths-Whizz เป็นแพล่ตัฟอร์ิมการิกวด้วิชาส่วนตััวท่�ถ่ึก
จัด้ทำาเพ้�อตัอบสนองต่ัอความต้ัองการิเร่ิยนร้่ิข้องนักเร่ิยน
แต่ัล่ะคนริวมถึึงนกัเร่ิยนท่�ม่ทักษะแล่ะอจัฉริิยภาพพเิศษ

ภาพรุวม 
รัิฐอากวัสกาเล่่ยนเตัส ในปริะเทศเม็กซิึ่โกใช้ 
Maths-Whiz ซึ่ึ�งนำาเสนอเปน็ภาษาสเปนเพ้�อปรัิบปรุิง
ปริะสิทธิีภาพแล่ะผ่ล่การิศึกษาข้องนักเร่ิยนในวิชา
คณิตัศาสตัริ์แล่ะวิชาท่�เก่�ยวข้้อง

โด้ยทั�วไปความสามาริถึทางคณติัศาสตัริจ์ะม่ชอ่งวา่ง 
4 ปรีิะหวา่งนักเร่ิยนท่�ปริะสบความสำาเร็ิจส่งสุด้แล่ะ
ตัำ�าสุด้ เพ้�อล่ด้ช่องว่างน่� Maths-Whiz Tutor จะพา
เด็้กแตัล่่ะคนไปส่เ่สน้ทางการิเร่ิยนร่ิเ้ฉพาะตันท่�ปรัิบ
ใหเ้ข้า้กับปริะสิทธิีภาพข้องพวกเข้า นอกจากน่�ยังให้
ข้อ้ม่ล่โด้ยล่ะเอ่ยด้แกค่ร่ิเก่�ยวกับการิใชง้านแล่ะความ
กา้วหนา้ข้องเด็้กแตัล่่ะคนผ่า่นหลั่กส่ตัริ Maths-Whiz

เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้อง EdTech ในสุหรุาชอาณาจักรุ: 
Maths-Whiz รัุฐอากัสุกาเว่ยนเตสุ ปรุะเทศเม็กซิโก

ผู้ลสุำาเร็ุจ
โคริงการิได้้นำาริ่องสำาเร็ิจแล่้วใน 10 โริงเร่ิยน 
นักเร่ิยนกว่า 1,600 คน ได้้รัิบการิปริะเมินแล่ะใช้ 
Maths-Whizz อย่างกริะต้ัอร้ิอริ้น คร่ิได้้รัิบการิฝัึก
อบริมท่�ม่การิริับริองในด้้านวิธ่ีการิใช้ทั�งเทคโนโล่ย่
การิสอนแบบปรัิบตััวแล่ะเคร้ิ�องม้อดิ้จิทัล่ สำาหรัิบ
การิสอนทั�งชั�นเร่ิยนเพ้�อยกริะดั้บมาตัริฐานวิชา
คณิตัศาสตัริ์

สหริาชอาณาจักริม่ช้�อเส่ยงริะด้ับโล่กในด้้าน
คุณภาพข้องริะบบการิศึกษาแล่ะได้้กล่ายเป็น
ศ่นย์กล่างสำาหรัิบ Edtech เกิด้ใหม่ท่�ม่ช้�อ
เส่ยงแล่ะเตัิบโตัเริ็ว กว่าครึิ�งหนึ�งข้องริายช้�อ  
European Edtech Top 20 มาจากสหริาช
อาณาจักริ แล่ะยังม่บริิษัท Edtech มากกว่า 
1,000 แห่งท่�คริอบคลุ่มแนวการิศึกษาเต็ัมร่ิปแบบ  
โด้ยม่ความเช่�ยวชาญในด้้านโคริงสร้ิางพ้�นฐาน 
การิเช้�อมต่ัอฮาร์ิด้แวร์ิ ซึ่อฟต์ัแวร์ิแล่ะเน้�อหาวิชา

ด้้วยวัฒนธีริริมแห่งนวัตักริริมแล่ะการิม่บริิษัท 
Edtech ท่�เข้้าแข่้งขั้นกันมากมาย ภาคส่วนข้อง 
UK Edtech จึงอย่่ในตัำาแหน่งท่�ด่้ในการิช่วยให้
องค์กริริะหว่างปริะเทศบริริลุ่ผ่ล่ด้้านการิศึกษา
ท่�ด่้ขึ้�น

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง 
 •  ความเช่�ยวชาญในโคริงสร้ิางพ้�นฐาน การิ

เช้�อมต่ัอฮาร์ิด้แวร์ิ ซึ่อฟต์ัแวร์ิแล่ะเน้�อหา
วิชา

 •  วิธ่ีการิแล่ะเทคโนโล่ย่ใหม่ด้้านการิเร่ิยนร้่ิ
เพ้�อสอนทักษะท่�จำาเป็นตัั�งแต่ัการิ coding 
ไปจนถึึงการิเข้้าถึึงแล่ะทำาความเข้้าใจ
ข้้อม่ล่

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ
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ความรุ่วมมือรุะดับ
อุดมศึกษา

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ

มหาวิทยาลั่ยในสหริาชอาณาจักริม่บทบาทสำาคัญใน
การิพัฒนาเม้องอัจฉริิยะในอนาคตัผ่่านการิศึกษา
การิวิจยัแล่ะการิเปน็หุน้สว่นมหาวิทยาลั่ยในสหริาช
อาณาจักริได้ผ้่า่นการิปริะเมินแล่ว้วา่ม่ความสามาริถึ
ในการิเปล่่�ยนงานวิจัยไปส่่การิปริะยุกตั์ใช้ในทาง
ปฏิิบัติัแล่ะสิ�งน่�เป็นแริงจ่งใจให้พวกเข้าทำางานริ่วม
กับนักล่งทุนริายใหม่

พันธมิตรุไทยในเมอืงอัจฉริุยะสุามารุถใชป้รุะโยชน์
จาก
 •  ผ่่้สำาเร็ิจการิศึกษาเก้อบ 115,000 คนใน

แตั่ล่ะปีในสาข้าวิศวกริริมแล่ะเทคโนโล่ย่ 
สถึาปตััยกริริม การิกอ่สริา้งแล่ะการิวางแผ่น 
การิศึกษาด้้านคณิตัศาสตัริ์แล่ะวิทยาศาสตัริ์
คอมพิวเตัอริ์

 •  ปัจจุบันมหาวิทยาลั่ย 19 แห่งเปิด้สอนริะดั้บ
ส่งกว่าปริิญญาตัร่ิในด้้านเม้องอัจฉริิยะแล่ะ
มหาวทิยาลั่ย 9 แหง่เสนอทนุการิศกึษาริะด้บั
ปริิญญาเอกในด้้านเม้องอัจฉริิยะ

 •  ศ่นย์วิจัยสหวิทยาการิในมหาวิทยาลั่ยท่�เช้�อม
โยงการิวจัิยริะดั้บแนวหนา้ในหนว่ยงานตัา่งๆ
กับพันธีมิตัริภาครัิฐแล่ะเอกชน

 •  ความริ่วมม้อด้้านการิวิจัยริะดั้บนานาชาติั
เก่�ยวกับเม้องอัจฉริิยะซึ่ึ�งนำาแนวคิด้ใหม่ๆ 
มาส่่สภาพแวด้ล่้อมทางการิวิจัยข้องสหริาช
อาณาจักริ

Institute for Future Cities 
(www.ifuturecities.com)
สถึาบันตัั�งอย่่ท่�ศ่นย์เทคโนโล่ย่แล่ะนวัตักริริมล่ำ�า
สมัยม่ล่ค่า 3,590 ล่้านบาท (89 ล่้านปอนด้์)  
ข้องมหาวิทยาลั่ย Strathclyde เป็นอาคาริหอ
สังเกตัการิณเ์ม้องท่�สริา้งข้ึ�นเองเพ้�อใหเ้ห็นภาพพล่วตัั
ข้องเม้องแล่ะริะบบเม้องในร่ิปแบบใหม่ๆ

Censis (www.censis.org.uk)
ศ่นย์นวัตักริริมท่�นำาโด้ยอุตัสาหกริริมสำาหรัิบ
เทคโนโล่ย่แล่ะการิใชง้านข้อง Sensor and Imaging 
Systems (SIS) แล่ะ Internet of Things (IoT) 

Newcastle Helix (www.ncl.ac.uk/helix/urban)
อาคาริ Urban Sciences ม่ล่ค่า 2,339 ล่้านบาท 
(58 ล่้านปอนด้์)แล่ะพ้�นท่�เม้องโด้ยริอบ ซึ่ึ�งเปิด้ให้
บริิการิเม้�อเด้้อนกันยายน 2560 เปน็หอ้งปฏิิบัติัการิ
ท่�ม่ช่วิตัซึ่ึ�งสนับสนุนการิวิจัยเพ้�อทำาใหศ่้นยก์ล่างเม้อง
ม่ความยั�งย้นมากข้ึ�นสำาหรัิบคนรุิ่นตั่อไปในอนาคตั

Leeds Institute for Data Analytics 
(www.lida.leeds.ac.uk)
ท่�ตัั�งข้องโคริงสริ้างพ้�นฐานทางกายภาพแล่ะไอท่ท่�
ทันสมัยซึ่ึ�งริองรัิบโคริงการิวิจัยม่ล่ค่า 2,016 ล่้าน
บาท (50 ล่้านปอนด้์) ทำางานริ่วมกับสถึาบัน Alan 
Turing ในโคริงการิวิจัย Urban Analytics

Sensor City (www.sensorcity.co.uk)
การิพัฒนาเทคโนโล่ย่เคร้ิ�องตัริวจจับการิขั้บเคล้่�อน
ทำาให้พันธีมิตัริในอุตัสาหกริริมแล่ะนักวิชาการิ
สามาริถึแปล่งผ่ล่ิตัภัณฑ์์เคร้ิ�องตัริวจจับท่�เป็น
นวัตักริริมใหม่ให้เป็นผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ท่�ใช้งานได้้ในเชิง
พาณิชย์นักวิชาการิ

Cambridge Centre for Smart Infrastructure 
and Construction 
(www-smartinfrastructure.eng.cam.ac.uk)
พัฒนาร่ิปแบบการิตัริวจจับแล่ะการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่
ท่�ล่ำ�าสมัยเพ้�อเป็นแพล่ตัฟอริ์มสำาหรัิบการิส่งข้้อม่ล่
เพ้�อการิตััด้สินใจในการิจัด้การิสินทรัิพย์ตัล่อด้ช่วิตั
อย่างชาญฉล่าด้

Oxford Programme for the Future of 
Cities (www.futureofcities.ox.ac.uk)
การิคิด้เม้องใหม่ให้เป็นพ้�นท่�ท่�ม่ความย้ด้หยุ่นแล่ะม่
วิวัฒนาการิซึึ่�งจะตัอบสนองความท้าทายข้องเม้องร่ิวม
สมัยได้้ด่้ขึ้�น ใช้ปัญญาปริะด้ษิฐ์ในด้้านการิศึกษาเม้อง
อสังหาริิมทริพัย์การิเปล่่�ยนแปล่งสภาพภ่มอิากาศการิ
ข้นส่ง การิย้ายถิึ�นแล่ะอายุ 

Urban Innovation Centre (www.futureci-
ties.catapult.org.uk/urban-innovation-cen-
tre/about)
ศ่นย์กล่างความริ่วมม้อสำาหรัิบธุีริกิจ นักวิชาการิ 
ผ่่น้ำาข้องเม้องแล่ะผ่่ป้ริะกอบการิเพ้�อเช้�อมตัอ่พัฒนา
แล่ะสริ้างบริิการิแล่ะผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ด้้านเม้องอัจฉริิยะ

ศูนยวิจัยสุำาหรัุบเมืองอัจฉริุยะในสุหรุาชอาณาจักรุ
บทบาทสุำาคัญในการุวิจัยเมืองอัจฉริุยะ
Newton Fund ข้องสหริาชอาณาจกัริได้้จัด้ตัั�งกองทนุ 
Newton UK - Thailand Research and Innovation 
Partnership ซึึ่�งเป็นความร่ิวมม้อกับสวทช.ขึ้�น โด้ย
ม่วัตัถุึปริะสงค์เพ้�อเสริิมสร้ิางข่้ด้ความสามาริถึด้้าน
วิทยาศาสตัร์ิแล่ะนวัตักริริม แล่ะปล่ด้ล่็อกเงินทุน
เพิ�มเติัมเพ้�อสนับสนุนการิบริริเทาความยากจนผ่่าน
ความร่ิวมม้อริะหว่างสถึาบันไทยแล่ะอังกฤษ กองทุน
น่�ให้ความสำาคัญกับปริะเด็้นต่ัอไปน่�ค้อ สุข้ภาพแล่ะ
วิทยาศาสตัร์ิเพ้�อช่วิตั การิส่งเสริิมความย้ด้หยุ่นข้อง
สิ�งแวด้ล้่อมแล่ะความมั�นคงด้้านพลั่งงาน เม้องใน
อนาคตั (เทคโนโล่ย่เกษตัริกริริม) แล่ะนวัตักริริม
แล่ะความคิด้สร้ิางสริริค์แล่ะปริะเด็้นด้้านดิ้จิทัล่

ความร่ิวมม้อเพิ�มเติัมริะหว่างการิศึกษาริะดั้บ
อุด้มศึกษาแล่ะสถึาบันวิจัยข้องไทยกับพันธีมิตัริใน
สหริาชอาณาจักริจะเสริิมสร้ิางความพยายามข้อง
เม้องอัจฉริิยะในทั�งสองปริะเทศแล่ะเปิด้โอกาสให้ได้้
เพิ�มความเช่�ยวชาญท่�จำาเป็นมากในสาข้าท่�เก่�ยวข้้อง
กับเม้องอัจฉริิยะเช่นวิทยาการิคอมพิวเตัอร์ิข้้อม่ล่
แล่ะเทคโนโล่ย่การิวางผั่งแล่ะการิจัด้การิเม้อง การิ
จัด้การิความเปล่่�ยนแปล่งดิ้จิทัล่ แล่ะอ้�นๆ

สำาริวจโอกาสต่ัางๆ ใน UK Research & Innovation 
ซึึ่�งเป็นองค์กริท่�กำากับการิริะด้มทุนด้้านการิวิจัยแล่ะ
นวัตักริริมในสหริาชอาณาจักริ
(www.ukri.org)
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ปริะเทศไทยแล่ะกริุงเทพมหานคริได้้ปริะกาศความมุ่งมั�นในการิปรัิบปรุิงโคริงสริ้างข้องการิกำากับ
ด่้แล่ภาครัิฐแล่ะเทคโนโล่ย่ “อัจฉริิยะ” ม่บทบาทสำาคัญในการิทำาให้บริริลุ่เป้าหมายน่� ส่วนตั่อไป
น่�อธิีบายถึึงวิธี่ท่�เทคโนโล่ย่สามาริถึเสริิมกริะบวนการิตััด้สินใจในเม้องข้องเริา ผ่่านการิผ่สานริวม
แล่ะการิแบ่งปันข้้อม่ล่ท่�ด่้ข้ึ�น โด้ยการิปล่่กฝัังวัฒนธีริริมแห่งความโปริ่งใสแล่ะความรัิบผิ่ด้ชอบใน
สถึาบันตั่างๆ ข้องรัิฐบาล่

การุบรุิหารุภาครุัฐอัจฉรุิยะ



หนึ�งในความท้าทายท่�ยิ�งใหญ่ท่�สุด้ทั�วโล่กในการิให้บริิการิดิ้จิทัล่อัจฉริิยะข้อง
รัิฐบาล่ค้อการิข้าด้ข้้อม่ล่ท่�เป็นมาตัริฐานแล่ะแม่นยำา

ดั้งนั�นขั้�นตัอนแริกส่่การิบริิหาริภาครัิฐอัจฉริิยะค้อการิสร้ิางนโยบายการิจัด้การิ
ข้้อม่ล่ ความโปร่ิงใสแล่ะการิแบ่งปันข้้อม่ล่ทั�วเม้อง ซึึ่�งทำาให้มั�นใจว่าข้้อม่ล่จะได้้
รัิบการิริวบริวมแล่ะจัด้เก็บอย่างเป็นริะบบแล่ะปล่อด้ภัย แล่ะข้้อม่ล่นั�นจะเปิด้
เผ่ยต่ัอหน่วยงานข้องรัิฐอ้�นๆ ริวมทั�งสาธีาริณะ (เม้�อสามาริถึทำาได้้) 

สิ�งน่�อาจเป็นการิเปล่่�ยนแปล่งท่�ยาก แต่ัท้ายท่�สุด้แล้่วจะนำาไปส่่ร่ิปแบบการิ
ปกคริองท่�คล่่องตััวแล่ะริับผิ่ด้ชอบมากขึ้�น ซึึ่�งจะช่วยปริะหยัด้เงินแล่ะเพิ�ม
ความพึงพอใจข้องปริะชาชน

Open Data และความปลอดภัย

หากการิบริิหาริภาครัิฐอัจฉริิยะเป็นเร้ิ�องเก่�ยวกับการิเปล่่�ยนแปล่งในเร้ิ�อง
วิธ่ีการิท่�รัิฐบาล่ให้บริิการิแล่ะการิโต้ัตัอบกับพล่เม้องข้องตันโด้ยใช้ร่ิปแบบ
ดิ้จิทัล่ การิเช้�อมต่ัอทั�วเม้องกับเคร้ิอข่้าย Broadband แล่ะเคร้ิอข่้ายไร้ิสาย
ก็เป็นสิ�งท่�จำาเป็นมาก

รัิฐบาล่ให้บริิการิท่�หล่ากหล่ายซึึ่�งส่งผ่ล่กริะทบต่ัอทุกด้้านข้องช่วติัในเม้อง ความ
ซัึ่บซ้ึ่อนน่�มักทำาให้การิจัด้การิแล่ะการิส่งมอบบริิการิม่ค่าใช้จ่ายส่งแล่ะไม่ม่
ปริะสิทธิีภาพ กุญแจสำาคัญในการิบริิหาริภาครัิฐอัจฉริิยะค้อการิใช้ปริะโยชน์
จากโคริงสร้ิางพ้�นฐาน ICT เพ้�อริวมบริิการิเหล่่าน่�ผ่่านอุปกริณ์แล่ะเคร้ิอข่้าย
การิส้�อสาริท่�ทำางานร่ิวมกันได้้

โครุงสุรุ้างพื�นฐานอัจฉริุยะ

นอกเหน้อจากการิให้บริิการิภาคริฐัท่�ม่ปริะสทิธิีภาพแล่ะสะด้วกสบายมากขึ้�น
แล้่วการิบริิหาริภาครัิฐอัจฉริิยะยังเก่�ยวข้้องกับการิม่ส่วนร่ิวมข้องปริะชาชนใน
กริะบวนการิข้องเม้องอัจฉริิยะ

การิม่ความกริะต้ัอร้ิอร้ินในการิจัด้หาแนวคดิ้จากปริะชาชน การิแจ้งข้้อม่ล่แล่ะ
ให้ความร้่ิแก่พวกเข้าเก่�ยวกับวิธ่ีการิท่�เม้องอัจฉริิยะจะเป็นปริะโยชน์ต่ัอช่วิตั
ข้องพวกเข้าจะนำาไปส่่ผ่ล่ลั่พธ์ีท่�ด่้ขึ้�น ความไว้วางใจในรัิฐบาล่มากขึ้�นแล่ะการิ
รัิบโซึ่ล่่ชันบริิการิใหม่ๆ เร็ิวขึ้�นแล่ะมากขึ้�น

นอกจากน่�วิธ่ีการิในการิม่ส่วนร่ิวมข้องพล่เม้องควริจะฉล่าด้ขึ้�นโด้ยหล่่กเล่่�ยง
การิปริะชมุสาธีาริณะแบบเด้มิท่�มักจะดึ้งด่้ด้ได้้เพ่ยงปริะชาชนจำานวนน้อยท่�ม่
ความสนใจคล้่ายๆ กัน ล่องหาแนวทางสร้ิางสริริค์ใหม่ๆ ผ่่านเทคโนโล่ย่เพ้�อ
ดึ้งด่้ด้ผ้่่คนในร่ิปแบบท่�น่าสนใจแล่ะเป็นจริิงมากขึ้�น

การิปรัิบเปล่่�ยนวิธ่ีการิทำางานข้องรัิฐบาล่อาจเป็นงานท่�ยากแล่ะยาวนาน ต้ัอง
อาศัยความมุ่งมั�นแล่ะความร่ิวมม้อข้องผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยต่ัางๆ หล่ายฝ่ัาย
หน่วยงานข้องริฐัอาจขั้ด้แย้งกันเอง หร้ิอริะบบท่�ม่อย่่หร้ิอโคริงสร้ิางแริงจ่งใจ
อาจขั้ด้ข้วางความปริาริถึนาท่�จะเปล่่�ยนแปล่ง

น่�ค้อสาเหตัทุ่�การิก้าวไปส่่การิบริิหาริภาคริฐัอัจฉริิยะไม่อาจปริะสบความสำาเร็ิจ
ได้้ถ้ึาไม่ม่ผ้่่นำาท่�แท้จริิงโด้ยปกติัจะเป็นนายกเทศมนตัร่ิหร้ิอผ้่่จัด้การิข้องเม้อง
แต่ัก็อาจมาจากภาคเอกชน มหาวิทยาลั่ยในพ้�นท่� หร้ิอบุคคล่ทั�วไปก็ได้้ไม่ว่า
จะด้้วยวิธ่ีใด้สิ�งสำาคัญท่�สุด้ข้องการิบริิหาริภาครัิฐอัจฉริิยะค้อความเป็นผ้่่นำาท่�
เข้้มแข็้งแล่ะรัิบผิ่ด้ชอบ

หลักการุข้องการุบริุหารุภาค
รัุฐอัจฉริุยะ

โด้ยพ้�นฐานแล้่วการิบริิหาริภาคริัฐอัจฉริิยะคริอบคลุ่ม
ถึึงการิใช้เทคโนโล่ย่สาริสนเทศแล่ะการิส้�อสาริเพ้�อ
ปรัิบปรุิงวิธ่ีการิท่�ผ้่่ม่บทบาทในริัฐบาล่ปฏิิสัมพันธ์ีกัน
ริวมทั�งทำาให้ปริะชาชนม่ส่วนร่ิวมในกริะบวนการิต่ัางๆ
ข้องเม้องได้้ง่ายขึ้�น

การิใช้คำาว่า “ธีริริมาภิบาล่” แทนคำาว่า “รัิฐบาล่” 
เป็นการิเน้นยำ�าถึึงการิเปล่่�ยนแปล่งในกริะบวนการิตััด้สิน
ใจแล่ะการิกำาหนด้นโยบาย

ในทางปฏิิบัติัการิการิบริิหาริภาครัิฐอัจฉริิยะเป็นเร้ิ�องข้อง
การิบ่ริณาการิข้้อม่ล่แล่ะการิบริิการิดิ้จิทัล่ข้องรัิฐบาล่
เพ้�อสนับสนุนการิปริะสานงานท่�ด่้ขึ้�นริะหว่างหน่วยงาน
ข้องริฐัริวมทั�งเพิ�มความพึงพอใจข้องปริะชาชนในข้ณะท่�
ทำาให้รัิฐบาล่ม่ความรัิบผิ่ด้ชอบต่ัอกริะบวนการิมากขึ้�น ปรุะชาชนอัจฉริุยะการุบริุหารุจัดการุเมือง
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การุบริุหารุภาครัุฐอัจฉริุยะใน
กรุุงเทพมหานครุ

วิสัยทัศน์ Thailand Smart Governance อย่่ภายใต้ัการิ
กำากับด่้แล่โด้ยตัริงข้องสำานักนายกริัฐมนตัร่ิเน้�องจาก
เห็นว่าเป็นสิ�งสำาคัญหลั่กสำาหรัิบอนาคตัข้องปริะเทศในปี 
2560 แผ่นพฒันารัิฐบาล่ด้จิิทัล่ริะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) ม่ผ่ล่บังคับใช้โด้ยปริะกาศจุด้มุ่งหมายท่�จะ
พัฒนาข่้ด้ความสามาริถึด้้านดิ้จิทัล่ในทุกภาคส่วนข้อง
รัิฐแล่ะริวมเทคโนโล่ย่ดิ้จิทัล่เข้้ากับบริิการิสาธีาริณะ

ตัามมาด้้วยการิจัด้ตัั�งสำานักงานพัฒนารัิฐบาล่ดิ้จิทัล่ 
(DGA) ในปี 2561 ซึึ่�งเป็นหน่วยงานท่�รัิบผิ่ด้ชอบใน
การิด้ำาเนินการิตัามแผ่น 5 ปีแล่ะสนับสนุนพันธีมิตัริ
ริะดั้บรัิฐอ้�นๆ ทั�งหมด้ในกริะบวนการิดิ้จิทัล่ผ่่านการิเพิ�ม
ปริะสิทธิีภาพแล่ะการิผ่สานริวมข้้อม่ล่ การิสนับสนุน 
Cloud platform แล่ะการิสร้ิางศักยภาพทักษะดิ้จิทัล่

จุดอ่อน
การิก้าวไปส่่รัิฐบาล่ดิ้จิทัล่ข้องปริะเทศไทยด้ำาเนินไปได้้
อย่างช้าๆ เน้�องจากหน่วยงานภาครัิฐส่วนใหญ่ในริะดั้บ
ปริะเทศ จังหวัด้ แล่ะริะดั้บท้องถิึ�นข้าด้ความสามาริถึ
ภายในสำาหรัิบการิเปล่่�ยนแปล่งทางดิ้จิทัล่ ทั�งจากมุมมอง
ด้้านโคริงสร้ิางพ้�นฐานICT แล่ะด้้านทักษะ

ในกรุิงเทพมหานคริซึึ่�งม่การิริะบเุป้าหมายท่�คล้่ายคลึ่ง
กันเพ้�อให้เกิด้การิเปล่่�ยนแปล่งไปส่่รัิฐบาล่ดิ้จิทัล่ ม่
การิต่ัอต้ัานการิริวมแหล่่งข้้อม่ล่ข้้ามหน่วยงานแล่ะม่
น้อยคนท่�จะเข้้าใจปริะโยชน์ข้องการิแบ่งปันข้้อม่ล่ข้อง
ภาครัิฐกับสาธีาริณะชน ความท้าทายท่�คล้่ายคลึ่งกัน
ม่อย่่ทั�วปริะเทศ ความท้าทายเหล่่าน่�เห็นได้้จากดั้ชน่
ริะดั้บโล่กล่่าสุด้ซึึ่�งจัด้อันดั้บปริะเทศไทยอย่่ห่างจากการิ
เป็นผ้่่นำาโล่กในด้้าน e-Government e-Participation 
Open Data แล่ะการิทุจริิตัข้องรัิฐบาล่ (ด่้ด้้านล่่าง
สำาหรัิบดั้ชน่ปี 2562)

การุพัฒนาล่าสุุด 
ในเด้้อนพฤษภาคม 2562 ได้้ม่การิตัริาพริะริาชบญัญัติั 
Digital Governance Services โด้ยจัด้ตัั�ง Govern-
ment Information Network (GIN) ภายใต้ัการิ
ด่้แล่ข้องสำานักงานพัฒนารัิฐบาล่ดิ้จิทัล่ (DGA) ร่ิวม
กับกริะทริวงดิ้จิทััล่เพ้�อเศริษฐกิจแล่ะสังคม (MDES) 
GIN ต้ัองการิหน่วยงานข้องริัฐ โริงพยาบาล่ข้องริัฐ
โริงเร่ิยนแล่ะหน่วยงานบริิหาริมากกว่า 100,000 
แห่งในการิริวมข้้อม่ล่แล่ะบริิการิไว้ในแพล่ตัฟอร์ิม
เด่้ยวข้องรัิฐบาล่ บริิการิน่�จะริวมถึึง e-Procurement, 

e-Budgeting แล่ะโปริแกริม Digital Citizen ID 
เพ้�อให้ปริะชาชนสามาริถึเข้้าถึึงทะเบ่ยนสาธีาริณะได้้  
คาด้ว่าจะม่การิบริิการิปริะชาชนอย่างน้อย 120 ริายการิ
แล่ะด้้านท่�เก่�ยวกับธุีริกิจ 300 ริายได้้รัิบการิออก 
ใบอนุญาตัผ่่านทาง Portal ภายในห้าปี

ในริะดั้บเม้อง depa กำาลั่งทำางานอย่างใกล้่ชิด้กับเม้อง
พันธีมิตัริในโคริงการิเม้องอัจฉริิยะปริะเทศไทยเพ้�อ
พัฒนา City Data Platform สำาหรัิบการิบ่ริณาการิ
ข้้อม่ล่แล่ะบริิการิข้องเม้อง จนถึึงปัจจุบันภ่เก็ตัเป็นผ้่่นำา
ด้้านข้้อม่ล่ภาครัิฐแบบบ่ริณาการิโด้ยม่ข้อนแก่นแล่ะ
เช่ยงใหม่กำาลั่งตัามมา

การิทำางานอย่างต่ัอเน้�องข้องกริงุเทพมหานคริกบัโคริงการิ  
Global Future Cities Programme (GFCP) ข้อง 
กองทุน Prosperity Fund เพ้�อพัฒนาศ่นย์ข้้อม่ล่แบบ 
บ่ริณาการิสำาหริับการิแบ่งปันข้้อม่ล่ข้้ามแผ่นกแล่ะ 
การิปรัิบให้เหมาะสมยังเป็นต้ันแบบข้องวิธ่ีการิท่�จะทำาให้
รัิฐบาล่เปล่่�ยนไปเป็นรัิฐบาล่ดิ้จิทัล่ได้้

ปริะเทศไทยอย่่อันดั้บท่� 89 (จาก 193) 
ในดั้ชน่การิพัฒนาริะบบรัิฐบาล่อิเล็่กทริอนิกส์

โด้ยสหปริะชาชาติั

ปริะเทศไทยอย่่ล่ำาดั้บท่� 51 (จาก 94) 
ใน Global Open Data Index (GODI)

ปริะเทศไทยอย่่ล่ำาดั้บท่� 82 (จาก 193) 
ดั้ชน่การิม่ส่วนร่ิวมแบบอิเล็่กทริอนิกส์

โด้ยสหปริะชาชาติั

ปริะเทศไทยอย่่อันดั้บท่� 96 (จาก 177)  
ในดั้ชน่ Corruption Perceptions Index (CPI)
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โอกาสุ
การิเน้นยำ�าจากหน่วยงานริะดั้บส่งข้องรัิฐบาล่ไทยแสด้ง
ให้เห็นถึึงโอกาสสำาคัญสำาหริบับริิษัทแล่ะองค์กริท่�ม่ความ
เช่�ยวชาญด้้านการิสนับสนุนการิปรัิบเปล่่�ยนไปเป็นรัิฐบาล่
ดิ้จิทัล่ แม้ว่าความท้าทายท่�สำาคัญท่�ยังม่อย่่จะเก่�ยวข้้อง
กับวัฒนธีริริมการิแบ่งปันข้้อม่ล่แล่ะความโปร่ิงใสภายใน
ข้องรัิฐบาล่ไทย แต่ัจากคำาสั�งข้องสำานักนายกรัิฐมนตัร่ิ
แล่ะทรัิพยากริจำานวนมากท่�นำาไปใช้ในการิพัฒนาบริิการิ
ภาครัิฐแบบบ่ริณาการิหมายความว่า ในท่�สุด้ทุกหน่วย
งานข้องรัิฐก็จะต้ัองด้ำาเนินการิเปล่่�ยนแปล่ง 

บริิษัทท่�ม่บริิการิแพล่ตัฟอร์ิมท่�ม่ผ่ล่ลั่พธ์ีซึึ่�งจับต้ัองได้้
ได้้รัิบการิพิส่จน์แล้่วจะเป็นท่�ต้ัองการิส่ง แล่ะการิเป็น
พันธีมิตัริกับสถึาบันการิออกแบบริะบบแล่ะการิสร้ิางข่้ด้
ความสามาริถึภายในเช่นการิทำางานร่ิวมกันอย่างต่ัอเน้�อง
กับ GFCP แล่ะ กทม. จะนำามาซึึ่�งโอกาสอ้�นๆ สำาหรัิบ
เม้องต่ัางๆ ทั�วปริะเทศ

เป็นสำานักงานบริิหาริกล่างท่�รัิบผิ่ด้ชอบในการิช่วย
เหล้่อนายกริัฐมนตัร่ิในการิบริิหาริริาชการิแผ่่น
ดิ้น สำานักนายกรัิฐมนตัร่ิได้้กำาหนด้วาริะแห่งชาติั
สำาห รัิบการิใ ห้บ ริิการิภาค รัิฐ ใน ร่ิปแบบดิ้ จิ ทัล่ 

สุำานักงานคณะกรุรุมการุพัฒนารุะบบรุาชการุ(ก.พ.รุ.) 
สนับสนุนการิพัฒนาริะบบริาชการิ ริะบบงบปริะมาณ
ริะบบบุคล่ากริแล่ะหน้าท่�อ้�นๆ ข้องภาครัิฐเพ้�อให้บริริลุ่
ธีริริมาภิบาล่ 

สุำานักงานคณะกรุรุมการุข้้ารุาชการุพลเรืุอน (ก.พ.) 
ให้คำาปรึิกษาด้้านการิบริิหาริทรัิพยากริบุคคล่ในภาค
รัิฐแล่ะพัฒนาแผ่นด้้านทรัิพยากริมนุษย์แล่ะกำาลั่งคน

สุำานักนายกรัุฐมนตรุ่

ผูู้้ม่บทบาทสุำาคัญในการุบริุหารุ
ภาครัุฐอัจฉริุยะ

สุำานักงานพัฒนารัุฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานข้อง
รัิฐท่�รัิบผิ่ด้ชอบในการิด้ำาเนินการิตัามแผู้นพัฒนา
รัุฐบาลดิจิทัล DGA สนับสนุนหน่วยงานภาคริฐัอ้�นๆ  
ผ่่านการิฝึักอบริมแล่ะการิสนับสนุนทางเทคนิคสำาหรัิบ
การิริวมข้้อม่ล่ การิพัฒนา Cloud Platform แล่ะโปริแกริม
การิเปล่่�ยนแปล่งทางดิ้จิทัล่อ้�นๆ

กรุุงเทพมหานครุ

ข้ณะน่�กทม.กำาลั่งอย่่ริะหว่างขั้�นตัอนการิพัฒนาศ่นย์
ข้้อม่ล่แบบบ่ริณาการิ (IDH) ภายใต้ัการิด่้แล่ข้องริอง
ผ้่่ว่าริาชการิแล่ะด้้วยความร่ิวมม้อข้องหน่วยงานกทม. 
ทั�งหมด้ร่ิวมกับโคริงการิ FCDO Global Future Cities 
ข้องสหริาชอาณาจักริ ข้ณะน่�กทม.กำาลั่งพัฒนาศ่นย์ข้้อม่ล่
ท่�ม่อย่่ ปรัิบปรุิงความเร็ิวเคร้ิอข่้ายแล่ะความปล่อด้ภัย
ภายในองค์กริแล่ะปรัิบปรุิงสิ�งอำานวยความสะด้วกด้้าน
คอมพิวเตัอร์ิ

กริะทริวงดิ้จิทัล่เพ้�อเศริษฐกิจแล่ะสังคม (MDES) เป็น
ผ้่่รัิบผิ่ด้ชอบต่ัอการิเปล่่�ยนแปล่งโคริงสร้ิางพ้�นฐานดิ้จิทัล่
โด้ยริวม แล่ะแนวทางปฏิิบัติัในสังคมไทย เม้�อม่การิตัั�ง 
MDES ขึ้�นในปี 2559 สำานักงานสถิึติัแห่งชาติั (สสช.)  
ถ่ึกจัด้ให้อย่่ภายใต้ัการิกำากับด่้แล่ สสช.เป็นผ้่่รัิบผิ่ด้
ชอบการิสำาริวจสำามะโนปริะชากริแห่งชาติัซึึ่�งปริะกอบ
ด้้วยชุด้ข้้อม่ล่สาธีาริณะท่�ใหญ่แล่ะคริอบคลุ่มท่�สุด้ใน
ปริะเทศไทย

ภาริกิจหลั่กข้องสำานักงานเม้องอัจฉริิยะปริะเทศไทยภายใต้ั 
depa ค้อการิช่วยเม้องต่ัางๆ ในการิพัฒนาแพล่ตัฟอร์ิม
ข้้อม่ล่ข้องเม้อง โด้ยเสนอโปริแกริมการิฝึักอบริมแล่ะ 
ความช่วยเหล้่อทางเทคนคิแก่หน่วยงานต่ัางๆ ข้องเม้อง

กรุะทรุวงดิจิทัลเพื�อเศรุษฐกิจ
และสัุงคม

สุำา นักงานพัฒนา ธุรุกรุรุมทาง อิเล็กทรุอนิกส์ุ 
(ETDA) ม่หน้าท่�กำากับด่้แล่แล่ะสนับสนุนธุีริกริริมทาง
อิเล็่กทริอนิกส์ทั�งในภาครัิฐแล่ะเอกชน ซึึ่�งริวมถึึงธุีริกริริม
ทางการิเงินหร้ิอการิค้าข้้อม่ล่สำาหรัิบการิบริิการิ ETDA 
ได้้ร่ิวมม้อกับสำานักงานพัฒนารัิฐบาล่ดิ้จิทัล่ในโคริงการิ 
GIN เพ้�อให้แน่ใจว่าม่ความปล่อด้ภัยในการิถ่ึายโอน
ข้้อม่ล่แล่ะการิชำาริะเงิน

บทท่� 3 : กรุุงเทพมหานครุเมืองอัจฉริุยะเชิิงลึึก  |  คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย 125



CDP ริวบริวมชั�นข้้อม่ล่ริะดั้บเม้องมากกว่า 60 ชั�นท่�เก่�ยวข้้องกับการิท่องเท่�ยว  
ความปล่อด้ภัย การิอนุรัิกษ์สิ�งแวด้ล้่อมแล่ะอสังหาริิมทรัิพย์ แล่ะแม้ว่าจะ
เปิด้ด้ำาเนินการิอย่่ในข้ณะน่�แต่ัยังม่ความจำาเป็นต้ัองได้้รัิบความร่ิวมม้อเพิ�ม
เติัมจากทุกภาคส่วนเพ้�อเพิ�มปริะสิทธิีภาพข้องแพล่ตัฟอร์ิม

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

Phuket Smart City Data Platform

โคริงการิพัฒนา Phuket Smart City Data Platform (CDP) เป็นโคริงการิ
ต้ันแบบแห่งแริกในปริะเทศไทยสำาหรัิบข้้อม่ล่แบบบ่ริณาการิในริะดั้บเม้อง
เพ้�อใช้ในการิวางแผ่นการิจัด้การิแล่ะการิแก้ปัญหาความท้าทายข้องเม้อง
แล่ะถ้ึอเป็นต้ันแบบสำาหรัิบเม้องอ้�นๆ ท่�แสวงหาแพล่ตัฟอร์ิมข้้อม่ล่เม้อง
อัจฉริิยะทั�วปริะเทศ

ริิเริิ�มโด้ย City Data Analytics ซึึ่�งเป็นบริิษัทย่อยข้อง Phuket City Devel-
opment (PKCD) ร่ิวมกับการิสนับสนุนจาก depa แล่ะมหาวิทยาลั่ยสงข้ล่า
นคริินทร์ิวิทยาเข้ตัหาด้ใหญ่ ทำาการิติัด้ตัั�งแพล่ตัฟอร์ิมเพ้�อริวบริวม วิเคริาะห์
แล่ะแสด้งข้้อม่ล่ท่�ริวบริวมไว้ตัามจุด้เช้�อมต่ัอ Wi-Fi มากกว่า 1,000 จุด้ 

Integrated 
Data Hub (IDH)

Integrated Data Hub (IDH) เป็นการิผ่สานกันริะหว่างโซึ่ล่่ชัน ICT 
กับบุคล่ากริผ้่่เก่�ยวข้้องกับท่�เก็บข้้อม่ล่เม้องแบบริวมศ่นย์ ใช้เพ้�อเพิ�ม
ปริะสทิธิีภาพในการิตััด้สินใจแล่ะนำาไปส่ก่าริวเิคริาะห์คุณภาพท่�ด่้ขึ้�น 
ซึึ่�งถ้ึอเป็นสิ�งสำาคัญในการิเสริิมสร้ิางริะบบตัริวจสอบข้้อม่ล่

IDH ช่วยแก้ไข้ปัญหาการิปริะสานงานริะหว่างหน่วยงานภาครัิฐแล่ะ
ริวมถึึงแนวทางปฏิิบัติัในการิปรัิบปรุิงความสอด้คล้่องแล่ะความน่าเช้�อ
ถ้ึอข้องข้้อม่ล่ นำาไปส่่ข้้อม่ล่ท่�ม่คุณภาพด่้ขึ้�น ในริะยะยาวการิกำาหนด้
นโยบายท่�ม่ข้้อม่ล่มากขึ้�น การิให้บริิการิแล่ะการิปฏิิร่ิปท่�ม่ปริะสิทธิีภาพ
มากขึ้�นแล่ะการิตัอบสนองต่ัอวิกฤตัท่�ริวด้เร็ิวยิ�งขึ้�น

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
IDH ช่วยให้เม้องอย่างกรุิงเทพมหานคริซึึ่�งเป็นเข้ตัปริิมณฑ์ล่ข้นาด้ใหญ่ท่�
จำาเป็นต้ัองตัอบสนองต่ัอความต้ัองการิด้้านสิ�งแวด้ล้่อมแล่ะสงัคมอย่างต่ัอ
เน้�องให้สามาริถึส่งมอบบริิการิท่�ด่้ขึ้�นตัอบสนองต่ัอวิกฤตัต่ัางๆ ได้้ริวด้เริว็
ยิ�งขึ้�น ปรัิบปรุิงความรัิบผิ่ด้ชอบริะหว่างหน่วยงานข้องรัิฐแล่ะปรัิบปรุิง
ความถ่ึกต้ัองแล่ะตัริงเวล่าข้องข้้อม่ล่ ซึึ่�งในท่�สุด้ก็นำาไปส่่วัฒนธีริริมท่�ด่้
ขึ้�นข้องการิแบ่งปันข้้อม่ล่แล่ะทำาให้ปริะชาชนได้้รัิบทริาบข้้อม่ล่มากขึ้�น 

ความสัุมพันธ์
กทม.แล่ะรัิฐบาล่ไทยโด้ยทั�วไปม่ช้�อเส่ยงในด้้านการิข้าด้ความปริะสาน
งานในการิวางแผ่นแล่ะการิแบ่งปันข้้อม่ล่ริะหว่างหน่วยงานต่ัางๆ การิ
ข้าด้การิแบ่งปันข้้อม่ล่แล่ะการิวิเคริาะห์ท่�ไม่ได้้รัิบการิตัริวจสอบทำาให้
การิปริับใช้โคริงการิแล่ะกล่ยุทธ์ีภายในเม้องทำาได้้ยากขึ้�นแล่ะไม่ม่
ปริะสิทธิีภาพ

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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แหล่งข้้อมูล
แพลตฟอร์ุมจัดเก็บข้้อมูล

สุ่วนกลาง
แพลตฟอร์ุมการุรัุกษา
ความปลอดภัยข้้อมูล

แพลตฟอร์ุมวิทยาศาสุตร์ุ 
ด้านข้้อมูล

การุใช้งานข้้อมูลให้เกิด
ปรุะโยชน์

          กรุิงเทพมหานคริ

ผ่่้เช่�ยวชาญด้้านการิ 

เร่ิยบเร่ิยงข้้อม่ล่

ผ้่่ให้บริิการิ : Developer / 
ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านการิจัด้การิ

ข้้อม่ล่

ผ้่่ให้บริิการิ : Developer / 
ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านความปล่อด้ภัย

ข้้อม่ล่

ผ้่่ให้บริิการิ : Developer / 
ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านการิวิเคริาะห์

ข้้อม่ล่

กทม.
การิตััด้สินใจ

การิวางแผ่นยุทธีศาสตัร์ิ
การิบริิการิ
Open Data

ข้้อม่ล่จากหล่ายหน่วยงานข้อง
 กทม.แล่ะองค์กริท่�เก่�ยวข้้อง
ถ่ึกเร่ิยบเร่ิยงแล่ะจัด้การิโด้ยผ้่่

เช่�ยวชาญด้้าน
การิเร่ิยบเร่ิยงข้้อม่ล่

ข้้อม่ล่ในแหล่่งจัด้เก็บข้้อม่ล่
ส่วนกล่างถ่ึกออกแบบโด้ย 

developer ท่�ม่ความเช่�ยวชาญ
ด้้านการิจัด้การิข้้อม่ล่ แล่ะ 
แหล่่งเก็บข้้อม่ล่ข้นาด้ใหญ่

Developer / หร้ิอผ้่่เช่�ยวชาญ
ด้้านความปล่อด้ภัย ทำาหน้าท่�

ให้ความมั�นใจข้องความ
ปล่อด้ภัยข้องข้้อม่ล่ใน IDH

ข้้อม่ล่ถ่ึกปริะมวล่แล่ะวิเคริาะห์
ด้้วยแพล่ตัฟอร์ิมท่�พัฒนาจาก
นักวิทยาศาสตัร์ิข้้อม่ล่ หร้ิอ  

ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านปัญญา
ปริะดิ้ษฐ์

ข้้อม่ล่ถ่ึกเช้�อมต่ัอในพ้�นท่�
บ่ริณาการิริะหว่าง กทม. แล่ะ 

พันธีมิตัริเพ้�อนำาไปใช้งาน

ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านการิจัด้การิ
ข้้อม่ล่ แล่ะ/หร้ิอสร้ิาง

ปริะสิทธิีภาพให้บุคคล่ากริ
ภายในด้้านการิ
เร่ิยบเร่ิยงข้้อม่ล่

ผ่่้ให้บริิการิ ผ้่่ให้บริิการิ ผ้่่ให้บริิการิ
สร้ิางปริะสิทธิีภาพการินำา
ข้้อม่ล่ไปใช้งานพัฒนาการิ
วางแผ่นแล่ะให้บริิการิ

รุะบบข้องการุบริุการุ
ในกริณ่ข้อง IDH กรุิงเทพมหานคริ ข้้อม่ล่จะถ่ึกดึ้งมาจากหน่วย
งานต่ัางๆ ข้องกรุิงเทพมหานคริ หร้ิอในบางกริณ่จากแหล่่ง
ภายนอกท่�เก่�ยวข้้องกับงานข้องกรุิงเทพมหานคริ กทม.เป็นโฮสต์ั
ข้อง IDH แต่ัสถึาปนิกข้้อม่ล่ท่�เป็นบุคคล่ภายนอกหร้ิอจากภายใน
องค์กริข้องกทม.ต้ัองออกแบบ สร้ิาง ปรัิบใช้แล่ะจัด้การิริะบบ
สถึาปัตัยกริริมข้้อม่ล่ข้องกทม. ซึึ่�งริวมถึึงมาตัริฐานแล่ะการิเช้�อมต่ัอ  
จากนั�นข้้อม่ล่จะถ่ึกจัด้เก็บในร่ิปแบบดิ้บในแพล่ตัฟอร์ิมท่�เก็บข้้อม่ล่
ส่วนกล่าง(data lake platform) ซึ่ึ�งเป็นท่�เก็บข้้อม่ล่ทั�งหมด้ท่�จำาเป็น
สำาหรัิบการิใช้งานเพิ�มเติัม ใน IDH ข้้อม่ล่ถ่ึกทำาให้ปล่อด้ภัยผ่่าน
แพล่ตัฟอร์ิมการิรัิกษาความปล่อด้ภัยข้้อม่ล่ จากนั�นจะถ่ึกปริะมวล่
ผ่ล่แล่ะวิเคริาะห์ผ่่านแพล่ตัฟอร์ิมวิทยาศาสตัร์ิข้้อม่ล่ซึึ่�งโด้ยทั�วไป
เก่�ยวข้้องกับการิใช้ปัญญาปริะดิ้ษฐ์แล้่วจัด้เตัร่ิยมไว้สำาหรัิบการิใช้
ปริะโยชน์ข้้อม่ล่ต่ัอไป จากนั�นข้้อม่ล่จะถ่ึกส้�อสาริเพ้�อการิแสด้งผ่ล่
แล่ะการิใช้ปริะโยชน์ภายในริะบบ Cloud แบบบ่ริณาการิสำาหรัิบ
กรุิงเทพมหานคริแล่ะพันธีมิตัริ เพ้�อใช้ในการิตััด้สินใจวางแผ่น
พัฒนาบริิการิแล่ะเป็น Open Data ในท่�สุด้

โอกาสุทางการุค้า
การิพัฒนาแล่ะการิใช้งาน IDH ต้ัองอาศัยความเช่�ยวชาญด้้าน
เทคนิคตัล่อด้ขั้�นตัอนตัั�งแต่ัการิพัฒนาไปจนถึึงการิด้ำาเนินการิ
แล่ะการิบำารุิงรัิกษา ผ้่่เช่�ยวชาญในสหริาชอาณาจักริสามาริถึให้
ความช่วยเหล้่อในขั้�นตัอนการิออกแบบสถึาปัตัยกริริมข้้อม่ล่ ขั้�น
ตัอนการิพัฒนาแพล่ตัฟอร์ิมในการิสร้ิางข่้ด้ความสามาริถึสำาหรัิบ
ช่างเทคนิคในองค์กริเพ้�อบำารุิงรัิกษาแล่ะพัฒนา IDH ต่ัอไปเม้�อม่
การิด้ำาเนินการิจริิง
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การิใช้งานข้้อม่ล่ให้เกิด้ปริะโยชน์แพล่ตัฟอร์ิมวิทยาศาสตัร์ิด้้าน
ข้้อม่ล่

Integrated Data Hub

แหล่่งข้้อม่ล่ แพล่ตัฟอร์ิมจัด้เก็บข้้อม่ล่ส่วนกล่าง แพล่ตัฟอร์ิมการิรัิกษาความปล่อด้ภัย

ข้้อม่ล่
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Analytics Engines (www.analyticsengines.com)
จัด้หาโซึ่ล่่ชันการิวิเคริาะห์ข้้อม่ล่ให้กับองค์กริต่ัางๆ ทั�งใน
อุตัสาหกริริมแล่ะภาครัิฐโด้ยการิล่ด้ความซัึ่บซ้ึ่อน เพิ�ม
ปริะสิทธิีภาพแล่ะเพิ�มม่ล่ค่าส่งสุด้ให้ข้้อม่ล่

Arup (www.arup.com)
Arup ด้ำาเนินงานออกแบบแล่ะวิศวกริริมท่�ทำางานใน
โคริงการิสร้ิางสริริค์ต่ัางๆ ในภาคส่วนท่�หล่ากหล่ายข้อง
สิ�งแวด้ล้่อมปล่่กสร้ิาง

Capita Software 
(www.capita.com/our-services/software)
Capita Software ให้บริิการิซึ่อฟต์ัแวร์ิโซึ่ล่่ชันแก่องค์กริ
ผ้่่เช่�ยวชาญซึึ่�งสนับสนุนภาคการิศึกษา รัิฐบาล่ท้องถิึ�น
บริิการิฉุกเฉิน ด้้านสุข้ภาพ สาธีาริณ่ปโภคแล่ะตัล่าด้
ภาคเอกชนอ้�นๆ

Chordant (www.chordant.io)
แพล่ตัฟอร์ิมท่�ช่วยให้เม้องต่ัางๆ สามาริถึเปิด้ใช้งาน
โซึ่ล่่ชันข้องตันเองได้้โด้ยการิริวบริวม เปิด้เผ่ยแล่ะ
สร้ิางริายได้้จากข้้อม่ล่ข้องตัน การิปรัิบใช้การิพัฒนา
เม้องอัจฉริิยะซึึ่�งเก่�ยวข้้องกับอุปกริณ์ ข้้อม่ล่แล่ะบริิการิ
หล่ากหล่ายปริะเภท แพล่ตัฟอริม์น่�ริองรัิบสถึาปัตัยกริริม
ตัามมาตัริฐานแล่ะ API ท่�ซ่ึ่อนความซัึ่บซ้ึ่อนจากนัก
พัฒนาแอปพลิ่เคชันเพ้�อให้พวกเข้ามุ่งเน้นไปท่�การิ
สร้ิางแอปพลิ่เคชันท่�น่าทึ�งสำาหรัิบเม้อง ผ้่่บริิโภคแล่ะ
องค์กริต่ัางๆ

Connected Space (www.connected-space.co.uk)
บริิษัทนวัตักริริมเทคโนโล่ย่ท่�สร้ิางบริิการิแล่ะผ่ลิ่ตัภัณฑ์์
ในหล่ายภาคส่วนโด้ยมุ่งเน้นไปท่�เม้องอัจฉริิยะ ความคล่่องตััว 
govtech แล่ะ urbantech

Future Cities Lab (www.futurecitieslab.com)
Future Cities Lab ออกแบบแล่ะพัฒนากริอบเทคโนโล่ย่ทั�ว
เม้อง โด้ยม่เป้าหมายเพ้�อริวมช่วติัข้องปริะชาชนเข้้ากบั 
Big Data ริวมถึึงแอปม้อถ้ึอเพ้�อสุข้ภาพแล่ะซึ่อฟต์ัแวร์ิ
ด้้านการิด่้แล่สุข้ภาพ

Giosprite Ltd (www.giosprite.com) 
มอบความเช่�ยวชาญด้้านเทคโนโล่ย่เคร้ิอข่้ายอัจฉริิยะ
ให้กับหน่วยงานท้องถิึ�น เพ้�อให้สามาริถึรัิบข้้อม่ล่เชิงลึ่ก
จาก IoT เพ้�อการิตััด้สินใจท่�ด่้ขึ้�นในด้้านการิข้นส่ง การิ
บริิการิสังคมแล่ะสิ�งแวด้ล้่อม

KnowNow Information Ltd (www.kn-i.com)
KnowNow ให้บริิการิซึ่อฟต์ัแวร์ิแล่ะให้คำาปรึิกษาแก่นัก
วางผั่งเม้องในด้้านต่ัางๆ เช่นการิพัฒนาแอปพลิ่เคชัน
การิใช้งาน การิวิเคริาะห์เคร้ิ�องตัริวจจับแล่ะการิสร้ิาง
แบบจำาล่องนำ�าท่วม

Mott MacDonald (www.mottmac.com)
ท่�ปรึิกษาด้้านวศิวกริริมการิจดั้การิแล่ะการิพฒันาริะด้บั
โล่ก

Open Data Institute (www.theodi.org)
Open Data Institute ทำางานร่ิวมกับบริิษัทแล่ะรัิฐบาล่
เพ้�อสร้ิางริะบบนิเวศข้องข้้อม่ล่ท่�เปิด้กว้างแล่ะน่าเช้�อถ้ึอ
ซึึ่�งจะช่วยให้ผ้่่คนสามาริถึตััด้สินใจได้้ด่้ขึ้�นโด้ยใช้ข้้อม่ล่
แล่ะจัด้การิผ่ล่กริะทบท่�อาจเป็นอันตัริาย

Privitar (www.privitar.com)
Privitar เป็นผ้่่บุกเบิกริะดั้บโล่กในด้้านวิศวกริริมความ
เป็นส่วนตััวข้องข้้อม่ล่แล่ะสร้ิางซึ่อฟต์ัแวร์ิท่�ออกแบบมา
เพ้�อการิปกป้องความเป็นส่วนตััวทั�งองค์กริแล่ะรัิฐบาล่
ทำาให้ล่่กค้าสามาริถึควบคุม ใช้แล่ะแบ่งปันข้้อม่ล่ได้้
อย่างปล่อด้ภัย

Urban Tide (www.urbantide.com)
UrbanTide ใช้ IoT แล่ะ ปัญญาปริะดิ้ษฐ์ในการิริะบุ
แล่ะทำาแผ่นท่�สินทรัิพย์ท่�ช่วยให้เม้องแล่ะองค์กริต่ัางๆ
บริริลุ่เป้าหมายตัามท่�กำาหนด้ไว้ ปรัิบปรุิงการิให้บริิการิ
แล่ะความเป็นอย่่ท่�ด่้ข้องปริะชาชน

นอกจากจะเป็นผ้่่ส่งออกคอมพวิเตัอร์ิแล่ะบริิการิ
ข้้อม่ล่ริายใหญ่อันดั้บสองข้องโล่กแล้่ว สหริาช
อาณาจกัริยังเป็นหนึ�งในภาคการิวเิคริาะห์ข้้อม่ล่ท่�
แข็้งแกร่ิงแล่ะก้าวหน้าท่�สุด้ข้องโล่ก สิ�งน่�ได้้รัิบแริง
หนุนจากความหล่ากหล่ายข้องบริิษัทเทคโนโล่ย่
ในสหริาชอาณาจักริแล่ะความหล่ากหล่ายข้อง
พ้�นท่� ท่�การิจัด้การิข้้อม่ล่แล่ะการิวิเคริาะห์
สามาริถึช่วยปรัิบปรุิงปริะสิทธิีภาพให้ด่้ขึ้�นได้้
หากองค์กริข้องคุณต้ัองการิใช้งานข้้อม่ล่อย่าง
เต็ัมท่� บริิษัทในสหริาชอาณาจักริเป็นพันธีมิตัริ
ท่�สมบ่ริณ์แบบท่�จะช่วยในการิปริะมวล่ผ่ล่ การิ
วิเคริาะห์แล่ะการิสร้ิางริายได้้

สุหรุาชอาณาจักรุสุามารุถสุนับสุนุนด้านใด
ได้บ้าง
 •  การิออกแบบแล่ะการิจัด้การิสถึาปัตัยกริริม

ข้้อม่ล่
 •  ให้คำาปรึิกษาด้้านการิจัด้การิแล่ะวิเคริาะห์

ข้้อม่ล่
 •  การิให้คำาปรึิกษาด้้านความปล่อด้ภัยข้อง

ข้้อม่ล่แล่ะการิออกแบบแพล่ตัฟอร์ิม
 •  การิออกแบบแล่ะการิจัด้การิ Cloud 

computing platform
 •  ความเช่�ยวชาญด้้านปัญญาปริะด้ษิฐ์ (AI)

ทำาไมต้องเป็น 
สุหรุาชอาณาจักรุ
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ภาพรุวม
จุด้มุ่งหมายโด้ยริวมข้อง IDH ค้อการิจัด้การิกับ
การิข้าด้ความริ่วมม้อริะหว่างแผ่นกแล่ะปรัิบปรุิง
การิวางแผ่นแบบบ่ริณาการิแล่ะการินำาแนวทางแบบ
บ่ริณาการิมาใช้ในการิตัอบสนองตั่อความท้าทาย
ในเร้ิ�องเม้อง

ความสำาคัญอันดั้บแริกข้อง IDH ค้อการิพฒันา Data 
Science Platform (DSP) เพ้�อให้กทม.พัฒนาโซึ่ล่่ชัน 

เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้อง IDH UK: กรุุงเทพมหานครุ -  
กรุุงเทพมหานครุ ปรุะเทศไทย

ท่�สามาริถึบริริลุ่กล่ยุทธี์ริวมทั�งเป้าหมายข้องการิ
พัฒนาได้อ้ยา่งริวด้เร็ิวยิ�งข้ึ�น ในข้ณะเด่้ยวกันก็ทำาให้
มั�นใจว่าม่การิทำางานริ่วมกันริะหว่างหน่วยงาน
สิ�งน่�นอกจากจะม่ความเก่�ยวข้้องอย่างยิ�งในบริิบท
เช่นกรุิงเทพมหานคริ ซึ่ึ�งปัจจุบันม่ความจำาเป็นท่�
จะตั้องเพิ�มการิปริะสานงานในแง่ข้องการิวางแผ่น
แล่้ว ยังริวมถึึงการิแบ่งปันข้้อม่ล่ริะหว่างหน่วยงาน
ตั่างๆ ด้้วย

ผ่่้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่�สำาคัญ
 • BMA
 • โครุงการุ UK FCDO Global Future Cities
 • Mott MacDonald

รุะยะเวลา
• ริะยะท่� 1 2562 - 2564
• ริะยะท่� 2 ริอการิปริะกาศ
มูลค่าโครุงการุโดยรุวม
N/A

ผู้ลลัพธ์
พ้�นท่�เก็บข้้อม่ล่ส่วนกล่างถ่ึกพัฒนาแล่ะใช้งานโด้ย 
Integrated Data Hub (IDH) จะช่วยในการิตััด้สิน
ใจแล่ะนำาไปส่ก่าริวิเคริาะหคุ์ณภาพท่�ด่้ข้ึ�น ซึ่ึ�งถ้ึอเปน็
สิ�งสำาคัญในการิเสริิมสริา้งริะบบการิตัริวจสอบข้อ้ม่ล่
การิเพิ�มการิใช้ข้้อม่ล่แบบ real-time แล่ะการิปรัิบ
ใช้หลั่กการิข้้อม่ล่หลั่ก (core data principles)คาด้
ว่าจะช่วยทำาให้ความรัิบผิ่ด้ชอบริะหว่างหน่วยงาน

ด่้ข้ึ�นแล่ะช่วยส่งเสริิมสภาพแวด้ล่้อมท่�เอ้�อตั่อการิ
เปิด้กว้างแล่ะการิแบ่งปันข้้อม่ล่มากข้ึ�น ยิ�งไปกว่า
นั�นเม้�อมั�นใจในความถ่ึกตั้องข้องข้้อม่ล่แล่ะความ
ตัริงตั่อเวล่ามากข้ึ�น ความพริ้อมใช้งานข้องข้้อม่ล่
ท่�อัปเด้ตัส่่สาธีาริณะจะช่วยเพิ�มความน่าเช้�อถ้ึอข้อง
ข้้อม่ล่ท่�เผ่ยแพริ่ไป ก่อให้เกิด้สังคมท่�รัิบแล่ะเช้�อถ้ึอ
ข้้อม่ล่ได้้ด่้ข้ึ�น
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อย่างไริก็ตัามในข้ณะท่�ความพร้ิอมใช้งานข้องชุด้ข้้อม่ล่บนแพล่ตัฟอร์ิมยังคง
เติับโตัอย่างต่ัอเน้�องผ่ล่กริะทบท่�ต้ัองการิข้องแพล่ตัฟอร์ิมยังไม่เกิด้ขึ้�นจริิง
เน้�องจากความร่ิวมม้อแล่ะการิทำางานร่ิวมกันในการิใช้ข้้อม่ล่ยังม่น้อยมาก 
นโยบายแล่ะมาตัริฐาน Open Data ยังถ่ึกริะงับไว้ซึึ่�งนำาไปส่่ข้้อม่ล่ท่�ไม่น่าเช้�อถ้ึอ  
แล่ะช่องว่างมากมายในข้้อม่ล่ท่�ม่อย่่

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

DGA Open Data ภัาครัฐขอังป้ระเทศไทย

สำานักงานพัฒนารัิฐบาล่ดิ้จิทัล่ (DGA) ร่ิวมกับสำานักนายกรัิฐมนตัร่ิได้้เปิด้ตััว 
Portal Open Data Government of Thailand ช้�อ data.go.th เพ้�อริวบริวม
แล่ะให้การิเข้้าถึึงชุด้ข้้อม่ล่ภาครัิฐท่�ม่ท่�มาจากทั�วปริะเทศ

ปัจจุบันม่ชุด้ข้้อม่ล่มากกว่า 2,000 ชุด้ผ่่านทาง Portal แล่ะ Portal ได้้
รัิบการิพัฒนาภายใต้ัแนวคิด้การิเป็นศ่นย์กล่างข้้อม่ล่ข้องปริะเทศท่�ช่วยให้
ปริะชาชนเข้้าถึึงข้้อม่ล่ข้องรัิฐบาล่ได้้อย่างสะด้วกริวด้เร็ิวแล่ะตัล่อด้เวล่า

ข้้อม่ล่สามาริถึแสด้งแล่ะทำาให้เห็นได้้โด้ยตัริงผ่่านแพล่ตัฟอร์ิม ริวมทั�งการิ
ด้าวน์โหล่ด้เพ้�อใช้งานออฟไล่น์

แพลตฟอรุ์ม Open Data

ในข้ณะท่�ริะบบ IDH เก่�ยวกับการิปริะสานงานริะหว่างหน่วยงาน
แล่ะความร่ิวมม้อภายในหน่วยงานข้องรัิฐบาล่ในเร้ิ�องข้้อม่ล่ข้องรัิฐ 
แพล่ตัฟอร์ิม Open Data จะเก่�ยวกับการิแบ่งปันข้้อม่ล่ ความโปร่ิงใส
แล่ะการิส้�อสาริสองทางแล่ะการิม่ส่วนร่ิวมกับสาธีาริณะ

ข้้อม่ล่แบบเปิด้สามาริถึนำาไปใช้ได้้อย่างอิสริะ ใช้ซึ่ำ�าแล่ะแจกจ่ายโด้ย
ทุกคนซึึ่�งริวมถึึงข้้อม่ล่ข้องรัิฐบาล่ด้้วย แต่ัแพล่ตัฟอร์ิม Open Data 
ท่�ม่ปริะสิทธิีภาพยังริวมถึึงข้้อม่ล่ท่�สร้ิางโด้ยพล่เม้องซึึ่�งปริะชาชนไม่
ได้้เป็นเพ่ยงผ้่่บริิโภคข้้อม่ล่เท่านั�น แต่ัยังเป็นผ้่่ผ่ลิ่ตั ผ้่่ใช้แล่ะส้�อกล่าง
ด้้วย ข้้อม่ล่ท่�สร้ิางโด้ยพล่เม้องสามาริถึช่วยปรัิบปรุิงการิให้บริิการิ
ข้องเม้องแล่ะให้ข้้อม่ล่ท่�ล่ะเอ่ยด้สำาหรัิบการิตััด้สินใจโด้ยใช้หลั่กฐาน
เชิงปริะจักษ์มากขึ้�น

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
Open Data ได้้แสด้งให้เห็นแล้่วว่าเพิ�มความโปร่ิงใสแล่ะความรัิบผิ่ด้
ชอบข้องริฐับาล่ปรัิบปรุิงนวัตักริริมแล่ะการิพฒันาทางเศริษฐกิจผ่่าน
การิเข้้าถึึงข้้อม่ล่ท่�มากขึ้�นแล่ะม่การิริวมตััวกันแล่ะการิเสริิมพล่ังให้
ปริะชาชนเพิ�มขึ้�น นำาไปส่่ความไว้วางใจในรัิฐบาล่มากขึ้�นแล่ะปรัิบปรุิง
การิด้ำาเนินงานข้องเม้องโด้ยริวม

ความสัุมพันธ์
กรุิงเทพมหานคริเป็นเม้องท่�ม่ปัญหาหล่กัค้อความข้าด้แคล่นด้้านการิ
บริิการิแล่ะปัญหาด้้านความปล่อด้ภยัสาธีาริณะท่�เล่วร้ิายล่งเน้�องจาก
ข้าด้การิวางแผ่นตัามหลั่กฐานเชิงปริะจักษ์แล่ะการิปรัิบปรุิงบริิการิ
ในข้ณะเด่้ยวกันคนกรุิงเทพฯ ส่วนใหญ่ม่การิเช้�อมต่ัออินเทอร์ิเน็ตั  
Open Data สามาริถึช่วยเพิ�มปริะสิทธิีภาพการิให้บริิการิโด้ยให้การิ
เข้้าถึึงข้้อม่ล่ท่�คริอบคล่มุมากขึ้�นเก่�ยวกับความท้าทายข้องเม้อง แล่ะ
สนับสนุนให้ปริะชาชนแล่ะผ้่่ม่บทบาททางสังคมอ้�นๆ ช่วยคิด้ค้นแล่ะ
เสนอแนวทางแก้ไข้ได้้

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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รุะบบข้องการุบริุการุ
ริะบบนิเวศข้องแพล่ตัฟอร์ิม Open Data ก็คล้่ายกับ 
IDH ในแง่ข้องโคริงสร้ิางพ้�นฐาน ICT แล่ะความสามาริถึ
ทางเทคนิค สิ�งท่�แตักต่ัางค้อแหล่่งท่�มาแล่ะความพร้ิอม
ใช้งานข้องข้้อม่ล่

แพล่ตัฟอร์ิม Open Data ท่�ม่ปริะสิทธิีภาพช่วย
ให้สามาริถึเข้้าถึึงข้้อม่ล่ข้องรัิฐบาล่ท่�ไม่เป็นความ
ลั่บแล่ะ จัด้หา วิ ธ่ีการิสำาห รัิบปริะชาชนในการิ
ใช้ การิผ่ลิ่ตัแล่ะการิควบคุมชุด้ข้้อม่ล่ สิ�งท่�สำาคัญ
กว่าเทคโนโล่ย่ค้อการิเป็นหุ้นส่วนแล่ะการิทำางาน
ร่ิวมกันท่�ม่ปริะสิทธิีภาพ คุณภาพข้อง Open Data  
นโยบาย Open Data ท่�ชัด้เจนแล่ะการิม่ส่วนร่ิวม แล่ะ
แคมเปญการิศึกษาเก่�ยวกับการิใช้แล่ะปริะโยชน์ข้อง 
Open Data ท่�ม่ต่ัอสังคม

โอกาสุทางการุค้า
สหริาชอาณาจักริเป็นผ้่่นำาริะดั้บโล่กในด้้านนโยบาย Open 
Data แล่ะการิพัฒนาแพล่ตัฟอร์ิม ในข้ณะท่�ปริะเทศไทย
กำาลั่งเปล่่�ยนผ่่านไปส่่ยุค Open Data ซึึ่�งความเช่�ยวชาญ
จะเป็นท่�ต้ัองการิสำาหรัิบนโยบาย Open Data แล่ะการิ
พัฒนามาตัริฐานแล่ะสถึาปัตัยกริริมข้อง Open Data

แม้ว่าปริะเทศไทยจะเริิ�มริวบริวมแล่ะโฮสต์ั Open 
Data แต่ัการิเช้�อมต่ัอกับการิให้บริิการิ ริะบบนิเวศข้อง
นวัตักริริมแล่ะธีุริกิจ แล่ะการิเสริิมสร้ิางพลั่งพล่เม้อง
ยังข้าด้อย่่นอกเหน้อจากการิพัฒนาแล่ะการิด้ำาเนินงาน
แพล่ตัฟอร์ิมแล้่วความเช่�ยวชาญข้องสหริาชอาณาจักริใน
การิพัฒนาวัฒนธีริริมแล่ะริะบบนิเวศด้้านการิใช้ Open 
Data แล่ะการิม่ส่วนร่ิวมข้องปริะชาชนก็เป็นอ่กด้้านหนึ�ง
ท่�ปริะเทศไทยจะได้้รัิบปริะโยชน์อย่างมาก

แพลตฟอร์ุม Open Data เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้อง : เมืองเรุซิเฟ่บรุาซิล 
รุะบบนิเวศข้้อมูลการุจัดการุเมือง

ภาพรุวม
โคริงการิ UK FCDO Global Future Cities ริ่วม
กับ UN-Habitat แล่ะรัิฐบาล่เม้อง Recife ปริะเทศ
บริาซิึ่ล่ได้เ้ริิ�มการิพัฒนา Urban Governance Data 
Ecosystem (UGDE)
UGDE เปน็ริะบบปฏิิสัมพันธีร์ิะหวา่งรัิฐบาล่ เทศบาล่
แล่ะผ่่ม่้สว่นได้ส้ว่นเส่ยอ้�นๆเพ้�อแล่กเปล่่�ยนผ่ลิ่ตัแล่ะ
บริิโภคข้อ้ม่ล่เพ้�อความเข้า้ใจ การิวางแผ่น การิจัด้หา
เงินทุนแล่ะการิจัด้การิเม้องท่�ด่้ข้ึ�น

โปริแกริมน่�ไม่เพ่ยงแตั่มุ่งเน้นไปท่�เทคโนโล่ย่ข้อง 
Open Data เทา่นั�น แตัยั่งตัอ้งการิความเปล่่�ยนแปล่ง
ทางวัฒนธีริริมในการิท่�รัิฐบาล่แล่ะปริะชาชนม่
ปฏิิสัมพันธีแ์ล่ะเข้า้ใจถึงึพลั่งแล่ะปริะโยชนข์้องข้อ้ม่ล่
ในช่วิตัปริะจำาวันข้องพวกเข้า

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�สุำาคัญ
 • Recife
 • UK FCDO โคริงการิ Global Future Cities  
 • UN-Habitat

รุะยะเวลา
 • กำาลั่งด้ำาเนินการิ
มูลค่าโครุงการุโดยปรุะมาณ
-

ผ่ล่ลั่พธี์
โคริงการิมุ่งเน้นไปท่�ผ่ล่ลั่พธี์หลั่กสามปริะการิ
ข้องการิเข้้าริ่วม UGDE ค้อ Municipality Data 
Governance Framework (DGF) กริอบการิกำากับ
ด่้แล่ข้้อม่ล่ข้องเทศบาล่ท่�ปริะกอบด้้วยกริะบวนการิ 
วิธ่ีการิเคร้ิ�องม้อแล่ะเทคนิคเพ้�อให้แน่ใจว่าข้้อม่ล่
ม่คุณภาพส่ง เช้�อถ้ึอได้้แล่ะไม่ซึ่ำ�าใคริ (ไม่ซึ่ำ�ากัน)

Urban Knowledge Hub (HUB) ศ่นย์กล่าง
ข้้อม่ล่เพ้�อกริะตุั้นการิม่ส่วนริ่วมแล่ะนวัตักริริมข้อง
ปริะชาชน แล่ะส่งเสริิมการิแปล่งข้้อม่ล่เพ้�อการิซึ่ึม
เข้้าไปในวัฒนธีริริมท้องถิึ�น
Data Engagement Action Plan (DEA) แผ่นปฏิิบัติั
การิการิม่ส่วนริ่วมข้องข้้อม่ล่ ชุด้ข้องโคริงการิริิเริิ�ม
ท่�ม่จุด้ปริะสงค์เพ้�อให้ชาวเม้องม่ความร่ิ้ท่�จำาเป็นใน
การิตัริวจสอบแล่ะใช้ข้้อม่ล่เม้อง
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ส่วนต่ัอไปน่�จะเน้นถึึงวิธ่ีท่�ปริะเทศไทยก้าวขึ้�นส่่ความเจริิญรุ่ิงเร้ิองในอนาคตัด้้วยเศริษฐกิจดิ้จิทัล่แล่ะ
อุตัสาหกริริมขั้�นส่ง แล่ะวิธ่ีท่�เม้องอัจฉริิยะสามาริถึควบคุมแล่ะใช้ปริะโยชน์จากเทคโนโล่ย่แล่ะนวัตักริริม
อัจฉริิยะเพ้�อให้แน่ใจว่าม่สภาพแวด้ล้่อมท่�เอ้�อต่ัอการิปริะกอบการิแล่ะการิเปล่่�ยนแปล่งทางธุีริกิจ ในข้ณะ
เด่้ยวกนัก็ข้ยายโอกาสทางเศริษฐกจิให้ผ้่่อย่่อาศัยด้้วยการิม่ส่วนร่ิวมในตัล่าด้แริงงานทกัษะส่งในอนาคตั

เศรุษฐกิจอัจฉรุิยะ



การิไหล่ข้องข้้อม่ล่ท่�เป็นมาตัริฐานแล่ะเปิด้กว้างจากเม้องช่วยส่งเสริิมให้การิ
ตััด้สินใจทางเศริษฐกิจด่้ขึ้�นการิคาด้การิณ์ทางการิเงินแล่ะกล่ยุทธ์ีทางธุีริกิจได้้
รัิบการิเสริิมด้้วยริะบบการิปกคริองข้้อม่ล่เม้องท่�แข็้งแกร่ิง แล่ะยงัช่วยสนับสนุน
ธุีริกิจในการิกำาหนด้ร่ิปแบบการิแก้ปัญหาตัามโอกาสแล่ะความท้าทายข้องเม้อง

ริะบบเศริษฐกจิอัจฉริิยะต้ัองพึ�งการิชำาริะเงนิท่�ปล่อด้ภัยแล่ะกฎีความเป็นส่วน
ตััวข้องข้้อม่ล่ท่�ชัด้เจนแล่ะม่การิบังคับใช้ โด้ยทั�วไปความไวว้างใจในมาตัริการิ
รัิกษาความปล่อด้ภัยทางไซึ่เบอริจ์ะวัด้ความเช้�อมั�นท่�ปล่่กฝัังไว้ในกิจกริริมทาง
เศริษฐกจิทั�วทั�งริะบบ แล่ะจะม่ความสำาคัญมากยิ�งขึ้�นเม้�อริะบบเศริษฐกจิต้ัอง
พึ�งพาการิไหล่เว่ยนข้องข้้อม่ล่แล่ะการิเช้�อมต่ัอริะหว่างอุปกริณ์

Open Data และความปลอดภัย

การิส้�อสาริ Broadband ท่�แพร่ิหล่ายเป็นสิ�งจำาเป็นสำาหรัิบริะบบเศริษฐกิจ
อัจฉริิยะ ในเศริษฐกจิปัจจุบันผ้่่คนแล่ะธีรุิกิจต่ัางคาด้หวงัการิส้�อสาริท่�ริวด้เริว็
แล่ะม่เสถ่ึยริภาพซึึ่�งต้ัองม่การิล่งทุนท่�ม่กล่ยุทธ์ีแล่ะสามาริถึข้ยายตััวได้้ในด้้าน
โคริงสร้ิางพ้�นฐานโทริคมนาคมข้องเม้อง

เม้องไม่ได้้ม่หน้าท่�รัิบผิ่ด้ชอบในการิสร้ิางหร้ิอด้ำาเนินการิโคริงสร้ิางพ้�นฐานเหล่่า
น่�แต่ัเพ่ยงผ้่่เด่้ยวแต่ัโคริงสร้ิางพ้�นฐาน ICT ข้องเม้องจะต้ัองริองรัิบการิเติับโตั
แล่ะความต้ัองการิในอนาคตั แล่ะจะต้ัองทำาให้ปริะชากริทั�งหมด้สามาริถึเข้้าถึึง
ได้้เพ้�อให้แน่ใจว่าสามาริถึเพิ�มปริะสิทธิีภาพให้แก่กิจกริริมทางเศริษฐกิจได้้

โครุงสุรุ้างพื�นฐานอัจฉริุยะ

การิล่งทุนในโคริงสร้ิางพ้�นฐานข้องเม้องอัจฉริิยะเป็นเร้ิ�องหนึ�ง แต่ัการิหา
พนักงานท่�ได้้รัิบการิฝึักอบริมมาอย่างด่้ทั�งในภาครัิฐแล่ะเอกชนซึึ่�งเม้องอัจฉริิยะ
ต้ัองการิเพ้�อด้ำาเนินการิโคริงสร้ิางพ้�นฐานเหล่่านั�นถ้ึอเป็นความท้าทาย

พนักงานในสาข้า ICT วิทยาศาสตัร์ิข้้อม่ล่แล่ะวิศวกริริมคอมพิวเตัอร์ิเป็นท่�
ต้ัองการิส่งทั�วโล่ก ในการิสร้ิางเศริษฐกิจอัจฉริิยะในเม้องข้องเริา ควริม่การิจัด้
ล่ำาดั้บความสำาคัญข้องนโยบายแล่ะโคริงการิให้กับการิพัฒนาบุคล่ากริท่�ม่ทักษะ
ท่�จำาเป็นในด้้านการิผ่ล่ติั ติัด้ตัั�ง บำารุิงรัิกษาแล่ะใช้งานเทคโนโล่ย่เม้องอัจฉริิยะ
พล่เม้องควริสามาริถึค้นหาได้้ว่าทักษะใด้ท่�จำาเป็นในการิทำางาน วิธ่ีการิบริริลุ่
ทักษะเหล่่านั�นแล่ะสามาริถึเข้้าถึึงนายจ้างท่�ต้ัองการิพวกเข้าได้้

ความสำาคัญข้องการิกำากับด่้แล่ท่�เหมาะสมม่ส่วนในการิสนับสนุนความสำาเร็ิจ
ทางเศริษฐกิจอย่างท่�ไม่อาจล่ะไว้ได้้ การิจัด้การิเม้องท่�ม่ปริะสิทธิีภาพแล่ะ
ความเป็นผ้่่นำาในโคริงการิเม้องอัจฉริิยะส่งผ่ล่ด่้ต่ัอปริะสิทธิีภาพการิทำางาน
ด้้านเศริษฐกิจ วิสัยทัศน์ท่�แข็้งแกร่ิงแล่ะความพยายามในการิปริะสานงาน 
ในการิพัฒนาแล่ะด้ำาเนินนโยบายจะส่งเสริิมความร่ิวมม้อข้องภาคเอกชนแล่ะ
การิล่งทุนในเม้องอัจฉริิยะ ในหล่ายๆ กริณ่สิ�งน่�เป็นปัจจัยสำาคัญท่�สุด้ท่�จะ
กำาหนด้ความสำาเร็ิจข้องเม้องอัจฉริิยะ

กริะบวนการิจัด้ซ้ึ่�อจัด้จ้างข้องภาครัิฐม่ผ่ล่กริะทบอย่างมากต่ัอการิด้ำาเนิน
โคริงการิแล่ะความยากง่ายข้องการิทำาธุีริกิจในโคริงการิท่�เก่�ยวข้้องกับเม้อง
อัจฉริิยะ การิก้าวไปส่่การิจัด้ซ้ึ่�อจัด้จ้างทางอิเล็่กทริอนิกส์เป็นส่วนหนึ�งข้อง
เศริษฐกิจอัจฉริิยะ

หลักการุข้องเศรุษฐกิจอัจฉริุยะ

เศริษฐกิจอัจฉริิยะได้้ตัั�งพล่เม้องไว้เป็นศ่นย์กล่างข้อง
ริะบบเศริษฐกิจ โด้ยใช้เทคโนโล่ย่แล่ะการิสร้ิางตัล่าด้
ในการิเอ้�อให้เกิด้การิสร้ิางการิเช้�อมต่ัอ สร้ิางความ
สัมพันธ์ีใหม่ๆ ในการิส่งเสริิมการิสริริค์สร้ิางนวัตักริริม
แล่ะความร่ิวมม้อเพ้�อตัอบสนองต่ัอความต้ัองการิข้องผ้่่
ใช้งานในเม้อง

โด้ยในข้ณะท่�อุตัสาหกริริมขั้�นส่งได้้เกิด้แล่ะเติับโตัขึ้�น
ภายใต้ัเศริษฐกิจแห่งศควริริษท่� 21 การิจัด้การิแล่ะ
พัฒนาแริงงานเป็นหนึ�งในปัจจัยสำาคัญส่่ความสำาเร็ิจทาง
เศริษฐกิจ ทั�งในด้้านการิเติับโตัข้องตัล่าด้แล่ะปริะกัน
ความเป็นอย่่ข้องพล่เม้อง

ในนัยยะน่� ความคริอบคลุ่มทั�วถึึงแล่ะการิเข้้าถึึงได้้ 
นั�นเป็นปัจจัยหลั่กในการิสริริค์สร้ิางเศริษฐกิจ“อัจฉริิยะ”

ปรุะชาชนอัจฉริุยะการุบริุหารุจัดการุเมือง
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เศรุษฐกิจอัจฉริุยะใน
กรุุงเทพมหานครุ

กรุิงเทพมหานคริอย่่ในฐานะเคร้ิ�องจักริท่�ขั้บเคล้่�อน
เศริษฐกิจข้องปริะเทศไทย ซึึ่�งหมายความว่าเป็นท่�ตัั�งข้อง
ผ้่่ปริะกอบการิแล่ะ Startup ดิ้จิทัล่ส่วนใหญ่ข้องปริะเทศ 
กรุิงเทพมหานคริกำาลั่งบุกเบิกห้องทด้สอบ 5G แห่งแริก
ในเอเช่ยตัะวันออกเฉ่ยงใต้ัแล่ะการิล่งทุนในโคริงสร้ิางพ้�น
ฐาน ICT ยังคงด้ำาเนินต่ัอไปอย่างต่ัอเน้�อง

ทั�งหมด้น่�สนับสนุนสภาพแวด้ล้่อมท่�ด่้สำาหริบัเศริษฐกจิ
ดิ้จทัิล่เน้�องจากกรุิงเทพมหานคริได้้ดึ้งกิจการิใหม่ๆ เข้้า
มามากมายแล่ะการิก้าวไปส่่การิชำาริะเงินแบบดิ้จทิลั่ยังคง
เพิ�มขึ้�นอย่างต่ัอเน้�อง ในดั้ชน่ความง่ายในการิทำาธุีริกิจ
ปริะจำาปี 2562 ข้องธีนาคาริโล่ก ปริะเทศไทยอย่่ใน
อันดั้บท่� 27 แล่ะอย่่ในอันดั้บส่งอย่างต่ัอเน้�องในแง่ข้อง
การิล่งทุนโด้ยตัริงจาก ต่ัางปริะเทศ

อย่างไริก็ตัามในข้ณะท่�กรุิงเทพมหานคริแล่ะปริะเทศโด้ย
ริวมก้าวไปส่่อุตัสาหกริริม Thailand 4.0 ก็ม่ความเส่�ยง
เพิ�มขึ้�นท่�หล่ายส่วนข้องเศริษฐกจิไทยจะถ่ึกทิ�งไว้ข้้างหล่งั

การุพัฒนาล่าสุุด
ความก้าวหน้าในการิรัิกษาความปล่อด้ภัยทางไซึ่เบอร์ิ
แล่ะการิปฏิิร่ิปกฎีริะเบ่ยบสำาหรัิบธุีริกริริมทาง
อิเล็่กทริอนิกส์ทำาให้ความเช้�อมั�นข้องผ้่่บริิโภคเพิ�มขึ้�น
ในการิใช้ ePayment แล่ะการิเติับโตัข้องFinTech 
โด้ยทั�วไป 

ปัจจุบันม่คนไทย 46.5 ล้่านคนล่งทะเบ่ยนสำาหริับ
แพล่ตัฟอร์ิมการิชำาริะเงนิดิ้จิทัล่พร้ิอมเพย์(PromptPay) 
แล่ะกริะเป๋าเงินดิ้จิทัล่อ้�นๆ ได้้ถ่ึกนำาเข้้าส่่ตัล่าด้ในช่วง
ไม่ก่�ปีท่�ผ่่านมา

ริะบบนิเวศข้อง Startup ท่�กำาล่ังเตัิบโตัได้้เกิด้ขึ้�นใน
ทศวริริษท่�ผ่่านมา โด้ยมศ่น่ย์การิทำางานร่ิวมกนัท่�เตับิโตั
จากภายในบ้านท่�หล่ากหล่ายทำางานร่ิวมกับ MDES แล่ะ
บริษิทัเทคโนโล่ยร่ิายใหญ่เพ้�อพฒันา Unicorn เจ้าแริก
ข้องไทยโด้ยในช่วงไม่ก่�ปีท่�ผ่่านมา Startup เหล่่าน่�เริิ�ม
หนัมาสนใจแก้ไข้ปัญหาเม้องมากขึ้�น

จุดอ่อน
แม้จะม่สัญญาณท่�เพิ�มขึ้�นข้องความพร้ิอมแล่ะการิ 
เตัร่ิยมความพร้ิอมข้องปริะเทศสำาหรัิบเศริษฐกิจ
ดิ้จิทัล่ แต่ัความท้าทายหลั่กท่�ปริะเทศไทยกำาลั่ง
เผ่ชิญอย่่บนเส้นทางส่่เศริษฐกิจดิ้จิทัล่ค้อความจริิง
ท่�ว่าทักษะดิ้จิทัล่ส่วนใหญ่ถ่ึกจำากัด้ให้อย่่ในกลุ่่ม
ปริะชากริท่�ม่ริายได้้ปานกล่างถึึงริายได้้ส่ง ม่การิ
ปริะเมินว่าแริงงานท่� ม่ทักษะตัำ�าคิด้เป็นร้ิอยล่ะ 
57 ข้องจำานวนแริงงานทั�งหมด้ข้องปริะเทศไทย  
ซึึ่�งเป็นเหตุัผ่ล่ว่าทำาไมการิพัฒนาพนักงานทักษะส่งจึง
เป็นปริะเด็้นสำาคัญในข้ณะน่�

ความท้าทายท่�สำาคัญอ่กปริะการิหนึ�งค้อการิเข้้าถึึงเงนิ
ร่ิวมทุนสำาหรัิบชุมชน Startup ในปริะเทศไทย แล่ะ
โด้ยทั�วไปแล้่วค้อความยากล่ำาบากท่�ผ้่่ปริะกอบการิต้ัอง
เผ่ชิญเม้�อพยายามทำาตัล่าด้ให้กับผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ ม่ความ
ข้าด้แคล่นเป็นพิเศษข้องริะบบนิเวศข้องนวัตักริริม
สำาหรัิบ Startup เม้องอัจฉริิยะ

แริงงานท่�ม่ทักษะตัำ�าคิด้เป็นร้ิอยล่ะ 57 ข้องแริงงาน
ทั�งหมด้ข้องปริะเทศไทย

คนไทย 46.5 ล้านคน ล่งทะเบ่ยนแพล่ตัฟอร์ิม

การิชำาริะเงินดิ้จิทัล่พร้ิอมเพย์ปริะเทศไทยอย่่ใน

อันดั้บท่� 27 ข้อง
ดั้ชน่ความง่ายใน

การิทำาธุีริกิจข้อง

ธีนาคาริโล่กปริะจำาปี

 2562

โอกาสุ
ด้้วยปัญหาความข้าด้แคล่นแริงงานท่�ม่ทกัษะส่ง ปริะเทศ
จึงได้้กำาหนด้มาตัริการิหล่ายปริะการิเพ้�อแข่้งขั้นในการิ
ดึ้งด่้ด้แล่ะริักษากลุ่่มท่�ม่ทักษะไว้โด้ยอนุโล่มให้ม่การิ
ข้้ามขั้�นตัอนการิสมัคริถิึ�นท่�อย่่ส่�ปีสำาหรัิบแริงงานทักษะ
ส่ง นักล่งทุน ผ้่่ปริะกอบการิแล่ะผ้่่บริิหาริ Startup

ม่โคริงการิดิ้จิทัล่พาร์ิค (ด่้เพิ�มเติัมในบทถัึด้ไป) ซึึ่�งม่
เป้าหมายเพ้�อดึ้งด่้ด้นักพัฒนามากกว่า 100,000 คน  
โด้ยหวังว่าจะกริะตุ้ันความสนใจให้กับภาคส่วนน่�

นอกจากน่�ยังม่ความมุ่งหมายท่�จะเปิด้ตััวริะบบนวัตักริริม
ขั้�นส่งเพ้�อปรัิบปรุิงคุณภาพข้องปริะชาชนในทกุๆ ด้้าน
ริวมถึึงความช่วยเหล้่อทางเทคโนโล่ย่ ริายได้้น่าดึ้งด่้ด้
แล่ะริะบบสวัสดิ้การิท่�ด่้ขึ้�นโด้ยเฉพาะในเข้ตัเศริษฐกิจ
พิเศษ EEC

บริิษัทต่ัางชาตัท่ิ�ต้ัองการิข้ยายธีรุิกิจในต่ัางปริะเทศจะได้้
พบกับสภาพแวด้ล้่อมทางธุีริกิจท่�อบอุ่นในปริะเทศไทย
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งหากเก่�ยวข้้องกับการิผ่ลิ่ตั การิออกแบบ
หร้ิอการิด้ำาเนินงานข้องเทคโนโล่ย่ขั้�นส่ง โด้ยเฉพาะกลุ่่ม
ท่�ม่ปริะสบการิณ์ในการิสร้ิางริะบบนิเวศข้องนวัตักริริม
แล่ะม่ทักษะในการิพัฒนาทักษะแล่ะจับค่่การิล่งทุนใหม่ๆ
ท่�เป็นไปได้้กับความต้ัองการิในโล่กแห่งความเป็นจริิง  
แล่ะปัจจุบันนักล่งทุนเป็นความต้ัองการิท่�สำาคัญในการิ
เดิ้นทางไปส่่เศริษฐกิจอัจฉริิยะข้องปริะเทศไทย

57%

27th
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กริะทริวงดิ้จิทัล่เพ้�อเศริษฐกิจแล่ะสังคม (MDES)  
ม่บทบาทสำาคัญในการิพัฒนาเศริษฐกิจดิ้จิทัล่โด้ยริวม
แล่ะเป็นกริะทริวงท่�สอด้คล้่องกบัพันธีกิจข้องเศริษฐกจิ
อัจฉริิยะมากท่�สุด้ โด้ยเฉพาะพันธีกิจหลั่กข้อง depa ค้อ
การิส่งเสริิมความสามาริถึในการิแข่้งขั้นตัาม Thailand 
4.0 แล่ะปริะสานงานโคริงการิพัฒนาริะหว่างหน่วยงาน
ภาครัิฐแล่ะภาคเอกชนเพ้�อสร้ิางตัล่าด้นวัตักริริมดิ้จิทัล่ท่�
เข้้มแข็้งในปริะเทศไทย 

กรุะทรุวงดิจิทัลเพื�อเศรุษฐกิจ
และสัุงคม 

กรุะทรุวงอุตสุาหกรุรุม

กริะทริวงการิคลั่ง (MOF) ได้้รัิบมอบหมายให้ด่้แล่
โด้เมน Smart Economy ภายใน Smart City Thailand 
สำานักงานเศริษฐกิจการิคลั่งเป็นหน่วยงานข้องรัิฐบาล่
กล่างท่�รัิบผิ่ด้ชอบนโยบายการิคล่ังแล่ะเป็นหน่วยงาน
เล่ข้าธิีการิสำาหรัิบเศริษฐกิจอัจฉริิยะ

กริะทริวงการิคลั่งยังรัิบผิ่ด้ชอบด่้แล่รัิฐวิสาหกิจหล่าย
แห่งริวมถึึงธีนาคาริข้องรัิฐหล่ายแห่งเช่นธีนาคาริออมสิน 
บริริษัทปริะกันสินเช้�ออุตัสาหกริริมข้นาด้ย่อม (SBCG) 
แล่ะธีนาคาริพัฒนาวิสาหกิจข้นาด้กล่างแล่ะข้นาด้ย่อม
แห่งปริะเทศไทย (SME Bank)

กรุะทรุวงการุคลัง

ผูู้้ม่บทบาทสุำาคัญใน
เศรุษฐกิจอัจฉริุยะ

กรุะทรุวงพาณิชย์ 

กริะทริวงพาณิชย์ (MoC) รัิบผิ่ด้ชอบด้้านการิค้า ริาคา
สินค้าเกษตัริท่�สำาคัญ การิคุ้มคริองผ้่่บริิโภค ผ้่่ปริะกอบ
การิ การิปริะกันภัย การิคุ้มคริองทรัิพย์สินทางปัญญา
แล่ะการิส่งออก

กริะทริวงพาณชิย์ทำางานด้้วยความตัั�งใจในการิส่งเสริิม
ผ้่่ปริะกอบการิแล่ะธีุริกิจในท้องถิึ�นในด้้านด้ิจิทัล่แล่ะ 
e-commerce

กริะทริวงอุตัสาหกริริม (MOI) ม่หน้าท่�รัิบผิ่ด้ชอบใน
การิส่งเสริิมแล่ะควบคุมอุตัสาหกริริม ดั้งนั�นจึงม่บทบาท
สำาคัญในการิกำาหนด้ริะบบนิเวศด้้านกฎีริะเบ่ยบแล่ะ
มาตัริฐานข้องเม้องอัจฉริิยะ

ในปี 2562 เคร้ิอข่้ายอุตัสาหกริริมถ่ึกสร้ิางขึ้�นภายใต้ั
กริะทริวงอุตัสาหกริริมเพ้�อยำ�าความมุ่งมั�นแล่ะความ
ร่ิวมม้อท่�จะขั้บเคล้่�อนพันธีกิจข้องปริะเทศไทยในการิ
ก้าวไปส่่ยุคดิ้จิทัล่

ธีนาคาริแห่งปริะเทศไทย (BOT) เป็นธีนาคาริกล่าง
ข้องปริะเทศไทยท่�กำาหนด้อัตัริาด้อกเบ่�ย ช่วยป้องกัน
วิกฤตัเศริษฐกิจแล่ะด้ำาเนินการิเพ้�อให้เกิด้ความโปร่ิงใส
ในอุตัสาหกริริมการิธีนาคาริ

ในเด้้อนกุมภาพันธ์ี 2563 ธีนาคาริแห่งปริะเทศไทยได้้
อนุมัติัริะบบ Sandbox ท่�อนุญาตัให้ธีนาคาริใช้การิย้นยัน
ตััวตันข้้ามธีนาคาริผ่่านแพล่ตัฟอร์ิม National Digital 
ID (NDID) ในการิเปิด้บัญช่ธีนาคาริ

ธนาคารุพาณิชย์

ธีนาคาริพาณิชย์แล่ะสถึาบันการิเงินเอกชนอ้�นๆ  
ม่บทบาทสำาคัญในการิให้การิสนับสนุนทางการิเงนิตัล่อด้
จนโคริงการิบ่มเพาะให้กับ Fintech แล่ะแพล่ตัฟอร์ิม  
Startup อ้�นๆ

ม่ธีนาคาริพาณิชย์ปริะมาณ 20-30 แห่งในปริะเทศไทย
ท่�โด้ด้เด่้นท่�สุด้ได้้แก่ ธีนาคาริกรุิงเทพ (BBL) ธีนาคาริ
กสิกริไทย (KBank) ธีนาคาริไทยพาณิชย์ (SCB) แล่ะ
ธีนาคาริกรุิงศร่ิอยุธียา

คณะกรุรุมการุสุ่งเสุริุมการุลงทุน

คณะกริริมการิส่งเสริิมการิล่งทนุ (BOI) ม่บทบาทสำาคัญ
ในการิส่งเสริิมแล่ะให้การิสนบัสนุนทางการิเงนิสำาหริบั
การิล่งทุนในอุตัสาหกริริมท่�เก่�ยวข้้องกับเม้องอัจฉริิยะ 
แล่ะเสนอสิ�งจ่งใจให้กับบริิษัทหร้ิอนักล่งทุนท่�ต้ัองการินำา   
เข้้าหร้ิอพัฒนาแริงงานทักษาะสุงในปริะเทศไทย

ธนาคารุแห่งปรุะเทศไทย

บริุษัทโทรุคมนาคม

บริิษัทโทริคมนาคมริายใหญ่เช่น AIS ทร่ิคอร์ิเปอเริชั�น 
DTAC แล่ะ กสท โทริคมนาคม ต่ัางก็สนับสนุนแล่ะให้
บริิการิบ่มเพาะธุีริกิจดิ้จิทัล่ Startup

สุำานักงานสุ่งเสุริุมเศรุษฐกิจ
สุรุ้างสุรุรุค์

ศ่นย์สร้ิางสริริค์งานออกแบบ (TCDC) ภายใต้ัสำานักงาน
ส่งเสริิมเศริษฐกิจสร้ิางสริริค์ (CEA) ก่อตัั�งขึ้�นเพ้�อริวม
ความคดิ้สร้ิางสริริค์ข้องสังคมแล่ะวฒันธีริริมไทยเข้้ากบั
ความร้่ิแล่ะเทคโนโล่ย่ทันสมัย
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โคริงการิเร่ิงรัิด้ริะยะเวล่า 2 เด้้อนในกรุิงเทพมหานคริเป็นเจ้าภาพให้ 5 
กิจกริริมปฏิิบัติัซึึ่�งออกแบบมาเป็นพิเศษเพ้�อช่วยข้ยายแล่ะเสริิมสร้ิางความ
ร้่ิทางธุีริกิจเปิด้โอกาสให้ Startup ได้้ทำางานร่ิวมกับหน่วยงานภาครัิฐจาก 
ห้าเม้องอัจฉริิยะได้้แก่ กรุิงเทพมหานคริ ข้อนแก่น ชล่บุร่ิ เช่ยงใหม่แล่ะ
ภ่เก็ตัเพ้�อให้บริิษัทต่ัางๆ สามาริถึติัด้ต่ัอกับผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่�เก่�ยวข้้อง
เพ้�อพัฒนาโซึ่ล่่ชัน

ท่มงานคาด้ว่าจะพัฒนา Proof of Concept (POC) เพ้�อทด้สอบความ
เป็นไปได้้ในการิแก้ไข้ปัญหาท่�ท่มนำาเสนอพร้ิอมกับผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่�
เก่�ยวข้้องภายใต้ัการิทด้สอบสภาพแวด้ล้่อมจริิงเป็นเวล่า 3 วัน จากการิ
ผ่่านกริะบวนการิน่�ผ้่่เข้้าร่ิวมจะสามาริถึเข้้าอกเข้้าใจแล่ะรัิบทริาบปัญหาท่�
ผ้่่คนกำาลั่งเผ่ชญิในพ้�นท่�ต่ัางๆ ท่�ซึึ่�งการิวจัิยแล่ะการิค้นพบจะให้มุมมองเชงิ
ลึ่กเพ้�อการิสร้ิางต้ันแบบข้องตันเอง

โครุงการุท่�ได้ริุเริุ�มแล้ว

depa Smart City Accelerator Program

depa Accelerator Program (ASEAN’s First Smart City Acceler-
ator) ได้้รัิบการิพัฒนาขึ้�นเพ้�อสนับสนุนแล่ะเป็นตััวกริะตุ้ันให้ Startup 
ดิ้จิทัล่เข้้าส่่พ้�นท่�เม้องอัจฉริิยะ โปริแกริมน่�นำาเสนอโด้ย depa ร่ิวมกับ 
HUBBA Thailand แล่ะ Techsauce Media Co. , Ltd. โปริแกริมน่�ม่
วัตัถุึปริะสงค์เพ้�อพัฒนา Startup ดิ้จิทัล่ท่�ม่ศักยภาพ ซึึ่�งผ้่่เข้้าร่ิวมสามาริถึ
เติับโตัผ่่านริะบบสนับสนุนข้องเริาแล่ะเพิ�มโอกาสอย่างเต็ัมท่�ในการิเติับโตั
จากริะดั้บปริะเทศไปจนถึึงริะดั้บภ่มิภาค

ศูนย์นวัตกรุรุมเมือง
อัจฉริุยะ

ศ่นย์นวัตักริริมเม้องอัจฉริิยะม่ส่วนร่ิวมในเชิงรุิกกับ Startup เทคโนโล่ย่
เทคโนโล่ย่ข้นาด้ใหญ่ สถึาบันการิเงินแล่ะการิวิจัย รัิฐบาล่เม้องแล่ะ
ปริะชาชนทั�วไปในการิพัฒนาริะบบนิเวศทางธุีริกิจท่�จำาเป็นสำาหรัิบการิ
ทำาให้เม้องอัจฉริิยะเติับโตั

ปริะเทศไทยได้้ด้ำาเนินการิเพ้�อพัฒนาริะบบนิเวศเหล่่าน่� แต่ัผ้่่นำาในชุมชน 
Startup กล่่าวว่ายังม่งานต้ัองทำาอ่กมาก การิเข้้าถึึงเงินร่ิวมทุนเป็นเร้ิ�อง
ยากแล่ะศ่นย์นวัตักริริมท่�ม่อย่่ยังไม่ค่อยม่การิเปิด้เผ่ยริหัสเก่�ยวกับวิธ่ี
การิม่ส่วนร่ิวมข้องปริะชาชนแล่ะรัิฐบาล่เม้องในกริะบวนการิพัฒนาวิธ่ี
แก้ปัญหาสำาหรัิบความท้าทายข้องเม้อง

ปรุะโยชน์ท่�ได้รัุบ
ตัล่าด้เม้องอัจฉริิยะท่�เติับโตัเต็ัมท่�จะสร้ิางริะบบนิเวศท่�สร้ิางสริริค์
แล่ะนวัตักริริมซึึ่�งช่วยให้เกิด้แนวคิด้ใหม่ๆ ออกส่่ตัล่าด้ โด้ยการิจับ
ค่่ผ้่่ปริะกอบการิกับผ้่่ใช้ในเม้องแล่ะผ้่่นำา ตัล่อด้จนให้นักล่งทุนม่ส่วน
ร่ิวมในการิพัฒนา ทด้สอบแล่ะหาสดั้ส่วนผ่ลิ่ตัภัณฑ์์แล่ะโซึ่ล่่ชันใหม่ๆ

เม้�อศ่นย์นวัตักริริมปริะสบความสำาเร็ิจตัล่าด้จะเติับโตัด้้วยตััวเอง แล่ะ
รัิฐบาล่สามาริถึม่บทบาทน้อยล่งในแง่ข้องการิสนบัสนุนทางการิเงนิใน
ตัล่าด้เม้องอัจฉริิยะ

ความสัุมพันธ์
ในข้ณะท่�การิวิจัยแล่ะพัฒนาในปริะเทศไทยค่อนข้้างเติับโตัเต็ัมท่�  
กริะบวนการิทางการิค้ากลั่บม่ข้้อจำากัด้แล่ะยากท่�จะกำาหนด้สดั้ส่วนได้้  
ยังไม่ม่ร่ิปแบบการิริะด้มทุนแบบผ่สมผ่สานท่�ริิเริิ�มโด้ยภาครัิฐแต่ัก็ม่
ความอิสริะแล่ะความย้ด้หยุ่นมากกว่า แล่ะปริะเทศไทยยังต้ัองพัฒนา
ข้้อกฎีหมายเศริษฐกิจแบ่งปันซึึ่�งจะควบคุมแล่ะช่วยสนับสนุนร่ิปแบบ
ธุีริกิจใหม่ๆ

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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ภาพรุวม
Connected Places Catapult ใหก้าริสนบัสนุนศ่นย์
นวัตักริริมริะดั้บนานาชาติัให้เป็นตััวเริ่งปฏิิกิริิยาใน
การิสริ้างริะบบนิเวศข้องนวัตักริริมริะดั้บโล่กทั�ง
ภายในแล่ะริะหว่างเม้องอัจฉริิยะ
บทบาทข้องศ่นย์นวัตักริริมม่สองทางค้อ
 •  เช้�อมชอ่งวา่งริะหวา่งข้อ้คน้พบกับผ่ล่ลั่พธีข์้อง

งานวิจัย
 •  จัด้ใหม่้จุด้เช้�อมตัอ่จุด้เด่้ยวสำาหรัิบเม้องตัา่งๆ

เพ้�อการิปฏิิสัมพันธีกั์บฝัา่ยอุปทานริวมถึึงการิ
แบ่งปันความร้่ิจากเม้องส่่เม้อง 

Connected Places Catapult จัด้การิปริะชุมเชิง
ปฏิิบัติัการิด้้านการิสริ้างศักยภาพข้องการิก่อสริ้าง
กับผ่่้นำาข้องเม้องโด้ยเฉพาะด้้านนวัตักริริมแล่ะ
โคริงการิเม้องท่�ม่พ้�นฐานมาจากเทคโนโล่ย่ เพ้�อให้
แนใ่จวา่เม้องม่การิเตัร่ิยมความพริอ้มอยา่งเต็ัมท่�ใน
การิยอมรัิบนวัตักริริมแล่ะโปริแกริมท่�ใช้เทคโนล่ย่
เป็นพ้�นฐาน ทั�งหมด้น่�จะคริอบคลุ่มด้้านตั่างๆ เช่น
 •  มาตัริฐานเม้องสำาหรัิบนวัตักริริม
 •  การิจัด้หาบริิการิด้้านนวัตักริริม
 •  การิวิเคริาะห์แล่ะแบ่งปันข้้อม่ล่เม้อง
 •  การิออกแบบบริิการิเม้องอัจฉริิยะท่�เน้นผ่่้ใช้

เป็นศ่นย์กล่าง
 •  การิพัฒนาแผ่นงานท่�ม่การิจัด้ล่ำาดั้บความ

สำาคัญสำาหรัิบโปริแกริมนวัตักริริมเม้อง

กรุณ่ศึกษา: New Town, Kolkata
Connected Places Catapult ทำางานริว่มกับผ่่ม่้สว่น
ได้้ส่วนเส่ยท่�สำาคัญใน New Town เพ้�อพัฒนาข้้อ
เสนอท่�ม่ริากฐานมาจากความตัอ้งการิในทอ้งถิึ�นแล่ะ
ล่ำาดั้บความสำาคัญเชิงกล่ยุทธี์ ได้้รัิบการิสนับสนุน
โด้ย กริะทริวงการิตั่างปริะเทศแล่ะการิพัฒนาแห่ง
สหริาชอาณาจักริ (FCDO) Prosperity Fund พวก
เข้าให้การิสนับสนุนผ่่้เช่�ยวชาญอิสริะแก่หน่วยงาน
ข้อง New Town เพ้�อช่วยให้ตัริะหนักถึึงการิล่งทุน
ท่�ทะเยอทะยานแล่ะปล่อด้ภัย

แผ่นกล่ยุทธี์น่�สรุิปขั้�นตัอนแริกข้องการิทำางานริ่วม
กัน ม่ไว้สำาหรัิบทั�งผ่่้นำาข้อง New Town แล่ะผ่่้ให้
บริิการิท่�กำาลั่งมองหาธีรุิกิจใหม ่โด้ยจะแสด้งถึึงพ้�นท่�
ข้องโอกาสในเม้องแล่ะใหจุ้ด้เริิ�มตัน้ท่�จะชว่ยกำาหนด้
ร่ิปริา่ง แนะแนวทางแล่ะจัด้ล่ำาดั้บความสำาคัญเชิงกล่
ยุทธี์สำาหรัิบช่วงเวล่าหล่ายปีท่�ตัามมา

เรุ่ยนรูุ้เพิ�มเติม
Connected Places Catapult นำาเสนอบริิการิ
ริะหว่างปริะเทศอ้�นๆ ริวมถึึงการิพัฒนามาตัริฐาน
ข้องเม้อง สาธิีตัการิทด้สอบ การิฝัึกอบริมด้้าน
เทคนิคแล่ะอ้�นๆ
Website: cp.catapult.org.uk/international
 

เรืุ�องรุาวความสุำาเร็ุจข้อง ศูนย์นวัตกรุรุมในสุหรุาชอาณาจักรุ :  
CONNECTED PLACES CATAPULT *

รุะบบข้องการุบริุการุ
ศ่นย์นวัตักริริมริวบริวมผ้่่นำาข้องเม้องแล่ะอตุัสาหกริริม
พนักงานภาคริัฐ ผ้่่ใช้เม้องแล่ะผ้่่ปริะกอบการิเม้อง
อัจฉริิยะเพ้�อสร้ิางความเข้้าใจร่ิวมกันเก่�ยวกับความ
ท้าทายข้องเม้องแล่ะเร่ิยนร้่ิกริะบวนการิข้องนวัตักริริม
แล่ะวธ่ิีควบคุมเทคโนโล่ย่เพ้�อให้ตัอบสนองความต้ัองการิ
ตัามท่�ริะบุ

เม้�อริะบุความต้ัองการิท่�กำาหนด้แล้่วผ้่่อำานวยความ
สะด้วกในศ่นย์นวัตักริริมจะทำางานเพ้�อจัด้หาผ้่่ให้บริิการิ
ท่�เก่�ยวข้้องทั�งท่�เป็นผ้่่ท่�ผ่่านการิพัฒนาแล่ะการิบ่มเพาะ
ในริะบบนิเวศในท้องถิึ�นหร้ิอจากตัล่าด้ภายนอกถ้ึาผ้่่ให้
บริิการินั�นๆ ตัริงกับความต้ัองการิเฉพาะ แล้่วจึงจับค่่
กับนักล่งทุนหร้ิอเงินทุน

โอกาสุทางการุค้า
สหริาชอาณาจักริม่หนึ�งในริะบบสนับสนุนนวัตักริริม
ท่�ด่้ท่�สุด้ข้องโล่กแล่ะเป็นผ้่่นำาในการิสร้ิางสะพานเช้�อม
ให้กับผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยข้องเม้องอัจฉริิยะเพ้�อทำางาน 
ร่ิวมกันในการิพัฒนาโซึ่ล่่ชันเม้องอัจฉริิยะ

การิจัด้ตัั�งแล่ะอำานวยความสะด้วกให้กับศ่นย์กล่าง
นวัตักริริมร่ิวมกับ depa แล่ะผ้่่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยในพ้�น
ท่�อ้�นๆ อาจช่วยสร้ิางตัล่าด้เม้องอจัฉริิยะในปริะเทศไทย
ให้ไปได้้อ่กไกล่ ในการินำาความเช่�ยวชาญด้้านนวตัักริริม
ข้องสหริาชอาณาจักริมาส่่ปริะเทศไทย ห่วงโซึ่อุปทานข้อง
สหริาชอาณาจักริจะได้้รัิบช่องทางนำาเข้้าโด้ยตัริงส่่ตัล่าด้
ไทยแบบ real-time เน้�องจากความต้ัองการิบริิการิเม้อง
อัจฉริิยะได้้รัิบการิพัฒนาแล่ะเติับโตัขึ้�นแล้่ว

*Source: Connected Places Catapult 
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การุพัฒนาแรุงงาน
ทักษะสูุง

การิข้าด้แคล่นแริงงานท่�ม่ทักษะส่งถ้ึอเป็นความ
ท้าทายท่�สำาคัญสำาหริบัการิพัฒนาเม้องอจัฉริิยะข้อง
ปริะเทศไทยแล่ะการิพฒันาเศริษฐกจิดิ้จิทัล่โด้ยริวม

การิปริะมาณการิล่่าสุด้แสด้งให้เห็นว่าม่เพ่ยงร้ิอยล่ะ  
2.5 ข้องจำานวนแริงงานท่�ต้ัองการิท่�ม่ทักษะเพ่ยง
พอท่�จะเติัมเต็ัม 400,000 ตัำาแหน่งท่�ม่อย่่ในสาข้า
นวัตักริริมแล่ะเทคโนโล่ย่ แล่ะคาด้ว่าแนวโน้มน่�จะ
เพิ�มขึ้�นเป็นมากกว่า 475,000 คนภายในปี 2566

รัิฐบาล่ไทยได้้จัด้ตัั�งโคริงการิแล่ะความร่ิวมม้อท่�หล่าก
หล่ายเพ้�อข้ยายข่้ด้ความสามาริถึข้องปริะเทศในการิ
ฝึักอบริมแล่ะจับค่่แริงงานไปยังภาคส่วนท่�ต้ัองการิ
แม้ว่าโคริงการิเหล่่าน่�มักจะม่ข้อบเข้ตัจำากัด้ แต่ัก็ม่
การิปรัิบปรุิงท่�สามาริถึทำาได้้ในริะบบนิเวศข้องข้้อม่ล่
เพ้�อแสด้งให้พนักงานเหน็ได้้อย่างชัด้เจนว่าพวกเข้า
จะก้าวหน้าในสายงานข้องตันได้้อย่างไริแล่ะจะต้ัอง
พัฒนาทักษะอะไริบ้าง

น่�เป็นโอกาสสำาหรัิบสถึาบันแล่ะบริิษัทท่�ม่ความสนใจ
แล่ะความสามาริถึในการิฝึักอบริมแริงงานทกัษะส่งหร้ิอ
ออกแบบแล่ะด้ำาเนินการิการิฝึักอบริมข้องรัิฐบาล่

depa การุพัฒนากำาลังคนดิจิทัล
ภาริกิจหลั่กปริะการิหนึ�งข้อง depa ค้อการิพัฒนาแล่ะ
สนับสนุนโคริงการิการิยกริะดั้บทักษะเดิ้มแล่ะเสริิมทักษะ
ใหม่ในด้้านท่�เก่�ยวข้้องกับเศริษฐกิจดิ้จิทัล่ โปริแกริม
ปัจจุบันได้้แก่ การิฝึักอบริม Digital CEO, Coding for 
Youth แล่ะการิฝึักทักษะดิ้จทิลั่สำาหรัิบองค์กริข้นาด้กล่าง
แล่ะข้นาด้ย่อม ด้้วยกองทนุกำาลั่งคนดิ้จิทัล่ depa เสนอ
ทุนจำานวนจำากัด้เพ้�อสนับสนุนการิพัฒนาทักษะดิ้จิทัล่
สำาหรัิบภาคส่วนแล่ะในด้้านทักษะท่�ม่ความต้ัองการิส่ง

depa จับม้อกับมหาวิทยาลั่ยเกษตัริศาสตัร์ิ (มก.) เปิด้
ตััว Digital Academy Thailand โคริงการิท่�มก.วิทยาเข้ตั
ศร่ิริาชาในเข้ตั EEC เปิด้สอนหลั่กส่ตัริริะยะสั�นด้้าน
ดิ้จิทัล่

depa ยังทำางานร่ิวมกับ SCB Academy แล่ะ Asia 
Institute of Technology (AIT) เพ้�อสนับสนุนนักศึกษา
มหาวิทยาลั่ย บัณฑิ์ตัใหม่แล่ะนักศึกษาริะดั้บอาช่วศึกษา
ด้้วยโปริแกริม Data Analytics for Upskilling ซึึ่�งริวม
ถึึง Data Analytics แล่ะ Data Science Essentials, 
Exploratory Data Analysis with Critical Thinking แล่ะ 
Data Analytics Tools: Power BI, Data Visualization, 
Data Storytelling depa ยังได้้ร่ิวมกับสถึาบันวิจัย VIS-
TEC แล่ะ AI แห่งปริะเทศไทยจัด้ตัั�งโคริงการิ Junior 
Digital Ambassador

การุพัฒนาทักษะแรุงงานภาคเอกชน
สมาคมภาคเอกชนเช่นสภาอุตัสาหกริริมแห่งปริะเทศไทย  
(ส.อ.ท.) จัด้หลั่กส่ตัริออนไล่น์แล่ะการิฝึักอบริมเก่�ยวกับ
ริะบบอตััโนมัติัแบบล่่น การิปรัิบปรุิงกริะบวนการิผ่ล่ติั  
(KarakuriKaisen) แล่ะความเป็นผ้่่นำาภายใต้ัสถึาบันเสริิม
สร้ิางข่้ด้ความสามาริถึมนุษย์ (HCBI)

สภาดิ้จทัิล่แห่งปริะเทศไทย (DCT) เป็นเจ้าภาพ Digital 
Learning Portal ท่�ริวบริวมหลั่กส่ตัริออนไล่น์จาก
แพล่ตัฟอร์ิมต่ัางๆ เช่น eDX แล่ะ Coursera ในข้ณะท่�
บริิษัทในไทยเช่น True แล่ะ SCG ก็เป็นเจ้าภาพในการิ
จัด้ตัั�งสถึาบันการิศึกษาดิ้จิทัล่ข้องตันเอง

การุลงทุนจากต่างปรุะเทศในแรุงงานไทย
บริิษัทท่�จัด้ตัั�งโด้ยบริิษัทจากญ่�ปุ่นหล่ายแห่งซึึ่�งม่ความ
ผ่่กพันกับอุตัสาหกริริมไทยมายาวนานเช่น การิผ่ลิ่ตัยาน
ยนต์ัแล่ะอุปกริณ์อิเล็่กทริอนิกส์ได้้ล่งทุนในโคริงการิฝึัก
อบริมคนงานเพ้�อเสริิมกำาลั่งแริงงานข้องตันเอง ในข้ณะ
เด่้ยวกันก็ช่วยในการิพัฒนาแริงงานข้องปริะเทศไทยใน
ริะยะยาวด้้วย

ตััวอย่างเช่นสถึาบันเทคโนโล่ย่พริะจอมเกล้่าเจ้าคุณทหาริ
ล่าด้กริะบัง (สจล่.) ได้้ก่อตัั�งโคริงการิโคเซึ่็นร่ิวมกับ
บริิษัทญ่�ปุ่นเพ้�อพัฒนาวิศวกริท่�ใช้งานได้้จริิงเพ้�อทำางาน
ในโริงงานญ่�ปุ่น

เด็้นโซ่ึ่คอร์ิปอเริชั�นกำาลั่งด้ำาเนินโคริงการิสาธีิตัเพ้�อฝึัก
อบริมผ้่่ปริะกอบริะบบอัตัโนมัติัแบบล่่น (LASIs) ผ่่าน
ความร่ิวมม้อกับองค์การิส่งเสริิมการิค้าภายนอกข้อง
ญ่�ปุ่น (JETRO) ซึึ่�งเป็นส่วนหนึ�งข้องโคริงการิเพ้�อการิ
หล่่อเล่่�ยงอุตัสาหกริริมใหม่ในอาเซ่ึ่ยน

เด้ล่ต้ัาอ่เล่คโทรินิคส์ปริะเทศไทย (ไต้ัหวัน) ทำางาน
ร่ิวมกับมหาวิทยาลั่ยต่ัางๆ ในงาน Delta Automation 
Academy 2018 เพ้�อพัฒนาวศิวกริสำาหริบัอุตัสาหกริริม
ริะบบอัตัโนมัติัผ่่านโปริแกริม Smart IA Lab โฮสต์ัริะบบ
อัตัโนมัติัแล่ะการิปริะชุมเชิงปฏิิบัติัการิปัญญาปริะดิ้ษฐ์
สำาหรัิบเจ้าหน้าท่�ภาครัิฐท่�ปฏิิบัติังานในอุตัสาหกริริม
 

ความรุ่วมมือด้านกำาลังคน
ดิจิทัลข้องสุหรุาชอาณาจักรุ

สถึาบันการิศึกษาริะดั้บอุด้มศึกษาข้องสหริาช
อาณาจักริเสนอริะบบการิจัด้การิเร่ิยนการิสอน
ออนไล่น์แบบเปิด้ (MOOCs) คุณภาพส่งหล่าย
หลั่กส่ตัริแล่ะโปริแกริมออนไล่น์ในสาข้าเม้อง
อัจฉริิยะ ท่�เก่�ยวข้้อง (การิวางผ่ังเม้อง วิศวกริ
คอมพิวเตัอร์ิ ภ่มิศาสตัร์ิ ฯล่ฯ ) การิหาทางนำาเข้้า
แล่ะจัด้ทำาโคริงการิฝึักอบริมแล่ะการิบ่มเพาะอาจ
เป็นปริะโยชน์อย่างยิ�งสำาหรัิบปริะเทศไทยในข้ณะ
เด่้ยวกนัก็สามาริถึจดั้หาแริงงานท่�ผ่่านการิฝึักอบริม
มา เป็นพิเศษให้กับบริิษัทจากสหริาชอาณาจกัริใน
ปริะเทศไทยแล่ะในภ่มภิาคได้้โด้ยตัริง โปริแกริม
ขั้�นส่งเพิ�มเติัมได้้แก่ การิบ่ริณาการิการิฝึักงานขั้�น
ส่งแล่ะการิฝึักอบริมสำาหรัิบผ้่่ให้การิฝึักอบริมโด้ย
บริิษัทในสหริาชอาณาจกัริ แล่ะโปริแกริมการิศกึษา
ท่�เก่�ยวข้้อง

ล่ำาด้ับความสำาคัญข้องบริิการิเม้องอัจฉริิยะ
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ด้้วยความเป็นมหานคริข้นาด้ใหญ่ข้องกริงุเทพมหานคริ
บวกกับโคริงสร้ิางริะบบริาชการิข้องหน่วยงานการิ
ปกคริองทำาให้การิรัิบร้่ิแล่ะการินำาแนวคิด้ท่�สร้ิางสริริค์ไป
ใช้เป็นไปได้้ช้า สิ�งเหล่่าน่�กำาลั่งเกิด้ขึ้�นแต่ัยังไม่สามาริถึ
คาด้การิณ์แล่ะนำาหน้าความต้ัองการิแล่ะการิเร่ิยกร้ิอง
จากปริะชาชนได้้น่�ค้อจุด้ท่�ภาคเอกชนเริิ�มก้าวเข้้ามาแล่ะ
เติัมเต็ัมช่องว่างท่�ม่อย่่

ทั�วกรุิงเทพมหานคริโคริงการิท่�นำาโด้ยเอกชนกำาลั่งแข่้งขั้น
กันเพ้�อพัฒนาพ้�นท่�ท่�คาด้การิณ์ว่าก้าวหน้ากว่าส่วนอ้�นๆ
ข้องเม้องในร่ิปแบบผ่ลิ่ตัภัณฑ์์แล่ะบริิการิด้้านสินทรัิพย์
สิ�งท่�น่าสังเกตัค้อการิพัฒนาเหล่่าน่�ได้้ผ่สมผ่สานบริิการิ
หร้ิอผ่ลิ่ตัภัณฑ์์ข้องเม้องอัจฉริิยะท่�ในทางทฤษฎ่ีจะช่วย
ปรัิบปรุิงคุณภาพช่วิตัข้องผ้่่คน อย่างไริก็ตัามบริิการิหร้ิอ
ผ่ลิ่ตัภัณฑ์์เหล่่าน่�จะเป็นปริะโยชน์ต่ัอผ้่่ใช้ท่�อุด้หนุนพ้�นท่�
เหล่่าน่�เท่านั�นเป็นไปได้้อย่างยิ�งท่�บริิการิหร้ิออุปกริณ์
เฉพาะพ้�นท่�จะไม่ข้ยายไปยังส่วนอ้�นๆ ข้องเม้อง

รัิฐบาล่ไม่ได้้ถ่ึกปิด้กั�นจากโคริงการิเหล่่าน่� ในความเป็น
จริิงหน่วยงานภาครัิฐม่ส่วนร่ิวมแล่ะกล่ายเป็นผ้่่ม่ส่วนได้้
ส่วนเส่ยข้องโคริงการิตัามพ้�นท่� หล่ายคนมองว่าโคริงการิ
เหล่่าน่�เป็นพ้�นท่�ทด้สอบโซึ่ล่่ชันเม้องอัจฉริิยะแล่ะริอด่้
ว่าจะปริะสบความสำาเร็ิจแล่ะปรัิบข้นาด้ได้้อย่างไริใน
อนาคตั ในส่วนน่�นั�นได้้ให้ข้้อม่ล่คร่ิาวๆ ข้องโคริงการิ
ตัามพ้�นท่�เหล่่าน่�

โครงการเอักชนท่�กำาลังดำาเนินการและเสำร็จสิำ�นไป้แล้วในเขติกรุงเทพมหานครและ

ป้ริมณฑล

สุถาน่กลางบางซื�อ

จุฬาฯ เมืองอัจฉรุิยะ

ย่านเมืองอัจฉรุิยะพรุะรุามสุ่�

ย่านนวัตกรุรุมรุัตนโกสุินทรุ์

พ้�นท่� : 3.7 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 500,000,000,000 บาท 

กริอบเวล่า : 2557 - 2575 

ตัำาแหน่ง : 336, ซึ่อยกำาแพงเพชริ 2, จตุัจักริ,กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 17 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : -

กริอบเวล่า : - 

ตัำาแหน่ง : ถึนนพริะริาม 6, ทุ่งพญาไท, ริาชเทว่, กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : -  สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : - 

กริอบเวล่า : -

ตัำาแหน่ง : วัด้ริาชบพิธี, เข้ตัพริะนคริ, กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 10.18 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 6,200,000,000 บาท 

กริอบเวล่า : 2561 - 2580

ตัำาแหน่ง : จุฬาล่งกริณ์, เข้ตัปทุมวัน, กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 10 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 15,310,000,000 บาท 

กริอบเวล่า : 2562 - 2564

ตัำาแหน่ง : ถึนนพริะริาม 4 กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 36,800 ตัริ.ม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 22,272,687 บาท

กริอบเวล่า : 2562 - 2565

ตัำาแหน่ง : ถึนนพริะริาม 4 กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 0.17 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 120,000 ล่้านบาท

กริอบเวล่า : 2561 - 2569 

ตัำาแหน่ง : 1032 1-5 ถึนนพริะริาม 4, ลุ่มพิน่, ปทุมวัน กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 0.13 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 19,824,000,000 บาท  

กริอบเวล่า : 2560 - 2563

ตัำาแหน่ง : 102 ถึนนพริะริาม 4, คล่องเตัย กรุิงเทพฯ

Dusit Central Park

One Bangkok

The PARQ

ย่านนวัตกรุรุมการุแพทย์โยธ่

มักกะสุัน

NIDA Smart Compact City

The Forestias

Samyan Mitrtown True Digital Park

FYI Centre
พ้�นท่� : 0.24 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 136,000,000,000 บาท

กริอบเวล่า : 2559 - 2567

ตัำาแหน่ง : มักกะสัน, ริาชเทว่, กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 0.18 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 9,890,000 บาท

กริอบเวล่า : -

ตัำาแหน่ง : 118 ถึนนเสร่ิไทย, คล่องจั�น, บางกะปิ,กรุิงเทพฯ 

พ้�นท่� : 0.63 ตัริ.กม. สถึานะ : อย่่ริะหว่างการิด้ำาเนินงาน

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 123,750,000,000 บาท

กริอบเวล่า : 2561 - 2564

ตัำาแหน่ง : บางแก้ว, บางพล่่, สมุทริปริาการิ

พ้�นท่� : 68,800 ตัริ.ม. สถึานะ : เสร็ิจสมบ่ริณ์

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 29,676,000,000 บาท

กริอบเวล่า : 2562

ตัำาแหน่ง : 101 ถึนนสุขุ้มวิท, บางจาก, พริะโข้นง, กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 22,400 ตัริ.ม. สถึานะ : เสร็ิจสมบ่ริณ์

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 8,891,000,000 บาท

กริอบเวล่า : 2562

ตัำาแหน่ง : 944 ถึนนพริะริาม 4, วังใหม่, ปทุมวัน, กรุิงเทพฯ

พ้�นท่� : 14,400 ตัริ.ม. สถึานะ : เสร็ิจสมบ่ริณ์

ม่ล่ค่าการิล่งทุน : 4,926,000,000 บาท

กริอบเวล่า : 2559

ตัำาแหน่ง : 2525 ถึนนพริะริาม 4, คล่องเตัย, กรุิงเทพฯ

6
7
7

โคริงการิท่�กำาลั่งด้ำาเนินการิ

โคริงการิท่�เสร็ิจสมบ่ริณ์
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สุถาน่ King Cross

การิพัฒนาพ้�นท่�สถึาน่ King Cross ในย่านล่อนด้อน
เหน้อม่ความสอด้คล้่องกับโคริงการิสถึาน่กล่าง
บางซ้ึ่�อ โด้ยนักออกแบบแล่ะสถึาปนิกว่า 20 ริาย
ได้้ช่วยทำาให้การิพัฒนาสถึาน่ King Cross เป็นไป
ได้้ขึ้�นมา โด้ยริวมถึึง 10% ข้องพลั่งงานมาจาก
พลั่งงานแสงอาทิตัย์ท่�ติัด้ตัั�งบนสถึาน่ จากสถึาน่
ริะบบการิผ่ล่ติัไฟฟ้าแล่ะความร้ิอนร่ิวม แล่ะริะบบ
บ่ริณาการิการิจ่ายแล่ะข้้อม่ล่การิเดิ้นทาง

สุถาน่กลางบางซื�อ

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

การิริถึไฟแห่ง
ปริะเทศไทย

Ministry of Land  
Infrastructure  

Transport and Tourism 
(MLIT-กริะทริวงในรัิฐบาล่ญ่�ปุ่น)

บริิษัท ปตัท. องค์การิความริ่วมม้อ

ริะหว่างปริะเทศแห่งญ่�ปุ่น

สำานักงานนโยบาย
แล่ะแผ่นการิข้นส่ง

แล่ะจริาจริ

กริะทริวงคมนาคม

สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ
• ล่ด้มล่ภาวะทางเส่ยงด้้วยการิใช้แนวกันเส่ยง
• มุ่งมั�นท่�จะเพิ�มเติัมแล่ะเช้�อมต่ัอโคริงข้ายพ้�นท่�ส่เข่้ยว

การุเดินทางอัจฉริุยะ
• สนับสนุนการิเดิ้นทางสัญจริท่�เพิ�มมากขึ้�น
•  ออกแบบเพ้�อให้ม่การิริองรัิบท่�สามาริถึย้ด้หยุ่น แล่ะ
ปรัิบใช้ได้้ สะด้วกสบายแล่ะริาคาย่อมเยาว์

• เพิ�มการิเดิ้นทางโด้ยริะบบริาง 40% 

พลังงานอัจฉริุยะ
• ใช้การิผ่ลิ่ตัพลั่งงานแสงอาทิตัย์
•  ติัด้ตัั�งริะบบ co-generation system เพ้�อสร้ิางริะบบ
ทำาความเย็นริะดั้บย่าน

• ใช้ริะบบปัญญาปริะดิ้ษฐ์ ในการิบริิหาริจัด้การิพลั่งงาน

ภาพรุวมโครุงการุ

สถึาน่กล่างบางซ้ึ่�อเป็นหนึ�งในโคริงการิข้นาด้ใหญ่ข้องปริะเทศไทยท่�อย่่ริะหว่าง
การิด้ำาเนนิการิในข้ณะน่� โด้ยม่วตััถุึปริะสงค์ข้องโคริงการิเพ้�อท่�จะเป็นศ่นย์กล่าง
การิคมนาคมแห่งใหม่ข้อง ริถึไฟริะหว่างเม้อง ริถึไฟความเร็ิวส่ง แล่ะการิข้นส่ง
ริะบบริางข้องเม้อง ทั�งยังริวมถึึงแผ่นการิในอนาคตัในการิเพิ�มริะบบริถึไฟ 
เช้�อมต่ัอสนามบนิ ริถึไฟชานเม้อง โด้ยสถึาน่กล่างบางซ้ึ่�อนั�นจะเป็นสถึาน่
ข้นาด้ใหญ่ท่�สุด้ในภ่มิภาคเอเช่ยตัะวันออกเฉ่ยงใต้ัเม้�อเสร็ิจสมบ่ริณ์

พ้�นท่� : 3.7 ตัริ.กม. 
ม่ล่ค่า : 500,000 ล่้านบาท
ร่ิปแบบโคริงการิ : PPP
ปีเป้าหมาย : 2575

รุะยะเวลา

2557 25612559 2563 2565 2567 2569 2571 2573 2575

ริะยะท่� 1 : โคริงสริ้างเพ้�อการิพาณิชยกริริม 

โซึ่น A : 35 ไริ่

โซึ่น D : ทางเดิ้นยกริะดั้บแล่ะพ้�นท่�พาณิช

ยกริริม

ม่ล่ค่า 40,000 ล่้านบาท

ริะยะท่� 3: โคริงสริ้างเพ้�อการิพาณิชยกริริม

โซึ่น D: สถึาน่ซึ่่อมแซึ่ม
ม่ล่ค่า 151,000 ล่้าน

ริะยะท่� 2: โคริงสริ้างเพ้�อการิพาณิชยกริริม 

โซึ่น B: จตุัจักริ

โซึ่น G: ย่าน กม. 11

โซึ่น C: ท่�พักอาศัยแล่ะสำานักงาน

โซึ่น D: สถึาน่ซึ่่อมแซึ่ม

ม่ล่ค่า 167,000 ล่้านบาท

ภาพริวมโคริงการิ

โคริงสริ้างพ้�นฐานอัจฉริิยะแล่ะการิพัฒนา

โด้ยริอบสถึาน่

ม่ล่ค่า 500,000 ล่้านบาท

ผูู้้ลงทุน
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ONE BANGKOK

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ

รุะยะเวลา

รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

บริิษัท ท่ซ่ึ่ซ่ึ่ แอสเซ็ึ่ทส์  

(ปริะเทศไทย) 

เฟริเซึ่อริ์ส พร็ิอพเพอริ์ต่ั� 

ปริะเทศไทย

สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ
 • สะอาด้ เข่้ยว แล่ะยั�งย้น

พลเมืองอัจฉริุยะ
 • ผ้่่คนเป็นศ่นย์กล่าง
 •  เข้้าถึึง คริอบคลุ่ม แล่ะให้เกิด้แริงบันด้าล่ใจใน

การิม่ส่วนร่ิวมแบบใหม่
 • ริะบบโคริงข่้ายทางเท้าท่�เป็นมิตัริ

ความเป็นอยู่อัจฉริุยะ
 • บ่ริณาการิเทคโนโล่ย่อัจฉริิยะเข้้าในทุกด้้าน
 •  ริะบบจอด้ริถึแล่ะการิจริาจริอัจฉริิยะ ริวมถึึง

การิริวมศ่นย์ริะบบความปล่อด้ภัยต่ัางๆ
 • ริะบบ District cooling แล่ะการิจัด้การิพลั่งงาน

ภาพรุวมโครุงการุ
One Bangkok เป็นโคริงการิอสงัหาริิมทริพัย์ข้นาด้ใหญ่ท่�สุด้ท่�กำาลั่งเกิด้ขึ้�น
ในปริะเทศไทย โด้ยม่ม่ล่ค่าริวมมากกว่า 120,000 ล้่านบาท โด้ยโคริงการิ
น่�เป็นโคริงการิ mixed-use ข้นาด้ใหญ่ริะดั้บโล่กท่�จะเปิด้ขึ้�นเป็นครัิ�งแริก
ในปี 2565 ซึึ่�งม่วิสัยทัศน์ในการิสร้ิางพ้�นท่�ท่�ผ้่่คนต้ัองการิมาใช้เวล่าร่ิวม
กันแล่ะผ่สานเข้้าส่่พ้�นท่�เม้องโด้ยสมบ่ริณ์

ริะยะท่� 1

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ภาพริวมโคริงการิ

ริะยะท่� 2

พ้�นท่� : 0.17 ตัริ.กม. 
ม่ล่ค่า : 120,000 ล้่านบาท
ร่ิปแบบโคริงการิ: ภาคเอกชน
ปีเป้าหมาย : 2569
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สำานักงานพัฒนา
ธุีริกริริมทาง
อิเล็่กทริอนิกส์

ทร่ิ 
คอริ์ปอเริชั�น

Action Community 
for Entrepreneur-
ship, Singapore

บริิษัท วงใน 
ม่เด่้ย

บริิษัท ริิโก้ 
(ปริะเทศไทย) 

สำานักงานส่ง
เสริิมเศริษฐกิจ
ดิ้จิทัล่ (depa)

บริิษัท แมกโนเล่่ย 
ควอลิ่ต่ั� ด่้เวล็่อปเม้น

ตั์ คอริ์ปอเริชั�น

Amazon Web 
Services

หัวเว่ย เทคโนโล่ย่� 
(ปริะเทศไทย)

บริิษัท เอปสัน 
(ปริะเทศไทย)

สำานักงานนวัตักริริม
แห่งชาติั

Google

ซิึ่สโก้ ซ่ึ่ส
เต็ัมส์

บริิษัท เทค ไทยแล่นด้์ 
อ่-บิสสิเนส เซ็ึ่นเตัอริ์ 

บริิษัท ไมโคริ
ซึ่อฟท์ 

(ปริะเทศไทย) 

สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ
 •  pavegen สร้ิางพลั่งงาน 5 watt ต่ัอการิก้าว

หนึ�งครัิ�ง

การุสัุญจรุอัจฉริุยะ
 • ทางจักริยานแล่ะล่่่วิ�งต่ัางริะดั้บ
 • ริะบบแอปพลิ่เคชันการิจองท่�จอด้ริถึ

ท่�อยู่อาศัยอัจฉริุยะ
 •  ริะบบการิอ่านความหนาแน่นในอาคาริด้้วยค่าความร้ิอน
 • การิควบคุมไฟด้้วยอุปกริณ์อิเล็่กทริอนิกส์ 
 • หุ่นยนต์ัให้บริิการิในโริงพยาบาล่
 • การิชำาริะเงินแบบอิเล็่กทริอนิกส์
 •  การิเข้้าออกอาคาริแบบอัจฉริิยะด้้วยอุปกริณ์

อิเล็่กทริอนิกส์หร้ิอ QR CODE 
 • ริะบบจด้จำาใบหน้า
 • ริะบบจองห้องปริะชุมผ่่านแอปพลิ่เคชัน
 • บ้านอัจฉริิยะ

ภาพรุวมโครุงการุ

ทร่ิ ดิ้จิทัล่ พาร์ิคตัั�งเป้าท่�จะเป็นหนึ�งในศ่นย์กล่างนวัตักริริมดิ้จิทัล่ในภ่มิภาค
เอเช่ยตัะวันออกเฉ่ยงใต้ัแล่ะเป็นท่�แริกแล่ะท่�เด่้ยวในปริะเทศไทยท่�ตัอบ
สนองต่ัอวิถ่ึช่วิตัแบบดิ้จิทัล่คริบวงจริ ภายใต้ัแนวคิด้ “Digital Lifestyle 
– Connecting Possibilities” ศ่นย์การิค้า สำานักงานแห่งน่�ออกแบบด้้วย
โคริงสร้ิางท่�เช้�อมต่ัอกัน พ้�นท่�เปิด้แล่ะริะบบนิเวศบ่ริณาการิสำาหรัิบ Startup 
เพ้�อเสริิมสร้ิางจินตันาการิแล่ะนวัตักริริมสร้ิางสริริค์

TRUE DIGITAL PARK

PaveGen ได้้พัฒนาเทคโนโล่ย่ในการิแปริพล่งังาน
จากการิเดิ้นเป็นไฟฟ้าโด้ยจัด้เก็บในแบตัเตัอร่ิ� หร้้ิอ
ใช้กับริะบบแสงสว่างแล่ะป้ายสัญญาณไฟฟ้าต่ัางๆ
โด้ยทร่ิ ดิ้จิทัล่ พาร์ิคจะเป็นสถึานท่�แห่งแริกใน
ปริะเทศไทยในการิติัด้ตัั�ง

Atelier Ten ร่ิวมกับ MQDC พัฒนาวิสัยทัศน์ท่�
ยั�งย้นให้กับ True Digital Park Atelier Ten ได้้
ผ่สานคุณสมบัติัต่ัางๆ ข้องเม้องอัจฉริิยะปริะเทศไทย
เข้้าไปเพ้�อท่�จะเป็นหนึ�งในเจ็ด้จากโคริงการิท่�รัิบการิ
รัิบริองริางวัล่ Smart Cities Clean Energy โด้ย 
สำานักงานนโยบายแล่ะแผ่นพล่งังาน (สนพ.) แล่ะ 
สถึาบันอาคาริเข่้ยวไทย

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

พ้�นท่� : 68,800 ตัริ.ม.
ม่ล่ค่า : 600 ล้่านบาท
ร่ิปแบบโคริงการิ: PPP
ปีเป้าหมาย : 2562

สถึาบันเทคโนโล่ย่
พริะจอมเกล่้าเจ้าคุณ
ทหาริล่าด้กริะบัง
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พรุะรุามสุ่� ย่านอัจฉริุยะ

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

การิไฟฟ้านคริหล่วง

กริะทริวงคมนาคม

บริิษัท เอสซ่ึ่ แอ
สเสท คอริ์ปอเริชั�น 

ม่ล่นิธิีโตัโยตั้า  
โมบิลิ่ต่ั

การิริถึไฟฟ้าข้นส่งมวล่ชน
แห่งปริะเทศไทย

บริิษัท โทเทิ�ล่ แอ็คเซ็ึ่ส  
คอมม่นิเคชั�น

กลุ่่มบริิษัทเคร้ิอ
เซ็ึ่นทรัิล่

One Bangkok

กทม.

จุฬาล่งกริณ์
มหาวิทยาลั่ย

สามย่าน มิตัริทาวน์

บริิษัท ดุ้สิตัธีาน่

สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ
 •  ข้ยะได้้รัิบการิแยกด้้วยปัญญาปริะดิ้ษฐ์  

แล่ะริะบบติัด้ตัามสภาพอากาศ

การุเดินทางอัจฉริุยะ
 • การิเช้�อมต่ัอหล่ายริะดั้บ (MRT แล่ะ BTS) 
 •  ริะบบริถึริางปริะหยัด้พลั่งงาน ริถึเมล์่ไฟฟ้า

ริถึยนต์ั
 •  ไฟถึนนพลั่งงานแสงอาทิตัย์ พลั่งงานอัจฉริิยะ
 • ล่ด้ก๊าซึ่เร้ิอนกริะจก
 • พลั่งงานหมุนเว่ยน

เศรุษฐกิจอัจฉริุยะ
 •  เช้�อมต่ัอบริิเวณโคริงการิกับพ้�นท่�กทม.แล่ะ

ปริะเทศไทย
 • e-Commerce แล่ะ FinTech 
พลเมืองอัจฉริุยะ
 •  5G/ Wi-fi 6 กับริะบบเต้ัอนภัย cyber security
การุดำารุงช่วิตอัจฉริุยะ
 • eHealth, TeleMed
 • บ้านอัจฉริิยะ
การุบริุหารุจัดการุอัจฉริุยะ
 • โคริงข่้าย eGovernment
 • Big Data แล่ะศ่นย์ข้้อม่ล่
 • Open Data

ภาพรุวมโครุงการุ
ย่านพริะริาม 4 นั�นมุ่งเน้นไปท่�การิพัฒนาถึนนตัามแนวอาคาริเพ้�อเช้�อม
ต่ัอโคริงการิอสังหาริิมทริัพย์ชั�นนำาทั�งหล่ายเข้้าด้้วยกัน โด้ยในการิทำา
เช่นนั�นเป็นการิสร้ิางย่านพ้�นท่� mixed-use โด้ยม่แนวทางเดิ้นยกริะดั้บ 
ความยาว 13 กิโล่เมตัริเช้�อมต่ัอสองย่านนวัตักริริมเข้้าด้้วยกนัริะหว่าง
สยามแล่ะกล้่วยนำ�าไท ซึึ่�งจะทำาให้เกิด้การิส่งเสริิมการิเดิ้นเท้ามากขึ้�น

พ้�นท่� : 3.7 ตัริ.กม.
ม่ล่ค่า : 15,310 ล้่านบาท
ร่ิปแบบโคริงการิ: PPP
ปีเป้าหมาย : 2581
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จุฬาฯเมืองอัจฉริุยะ

รุะยะเวลา

ศ่นย์ออกแบบแล่ะ
พัฒนาเม้อง

จุฬาล่งกริณ์
มหาวิทยาลั่ย

สำานักงาน
จัด้การิทรัิพย์สิน
 จุฬาล่งกริณ์
มหาวิทยาลั่ย

การิไฟฟ้านคริหล่วง

สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ
 • ใชัเทคโนโล่ย่ในการิติัด้ตัามสภาพสิ�งแวด้ล้่อมต่ัางๆ

การุคมนาคมอัจฉริุยะ
 •  เช้�อมต่ัอริะบบต่ัางๆ กับ IoT
 •  ใช้ยานพาหนะนวัตักริริมพลั่งงานสะอาด้ท่�เป็น

มิตัริกับสิ�งแวด้ล้่อม

พลังงานอัจฉริุยะ

 • ล่ด้การิใช้พลั่งงานล่ง 40% 
 • ล่ด้การิปล่่อยก๊าซึ่เร้ิอนกริะจกล่ง 30%

การุดำารุงช่วิตอัจฉริุยะ
 •  สร้ิางสริริค์เคร้ิอข่้ายท่�เช้�อมต่ัอกับฐานข้้อม่ล่เพ้�อ

ให้บริิการิสนับสนุนปริะชากริแล่ะผ้่่อย่่อาศัยใน
การิเร่ิยนร้่ิผ่่านเทคโนโล่ย่

ภาพรุวมโครุงการุ
สำานักงานทรัิพย์สินจุฬาล่งกริณ์มหาวิทยาลั่ยม่วิสัยทัศน์ท่�ต้ัองการิพัฒนา
พ้�นท่�บริิเวณสามย่านเพ้�อท่�จะเป็นศ่นย์กล่างข้องนวัตักริริมแล่ะต้ันแบบ
เม้องอัจฉริิยะท่�รัิบร้่ิแล่ะแบ่งปันคุณค่าส่่ปริะชาคม ซึึ่�งเม้องอัจฉริิยะจุฬา
ได้้ริวมเอาคณุภาพช่วิตั เป้าหมายทางธีรุิกิจเพ้�อท่�จะให้ได้้รัิบปริะโยชน์อัน
ยั�งย้นส่งสุด้ โด้ยได้้มุ่งไปยัง 4 โด้เมนอัจฉริิยะ ท่�เร่ิยกว่า “SMART 4”

ตั้นปี 2561 กล่างปี 2561 ปล่ายปี 2561 ตั้นปี 2563 ตั้นปี 2565 ตั้นปี 2580กล่างปี 2563 กล่างปี 2565 กล่างปี 2580ปล่ายปี 2563 ปล่ายปี 2565

Block 28 - หม่่บ้าน Creative & Start Up
โคริงการิ Mixed used พาณิชยกริริมแล่ะสำานักงาน
บริิษัท Startup ปริะมาณ 70% ข้องบริิเวณโด้ยริวม

Block 33 - ท่�อย่่อาศัยแล่ะความเป็นอย่่ท่�ด่้
พ้�นท่� Mixed used ท่�อย่่อาศัย พ้�นท่�พาณิชยกริริม แล่ะ
ศ่นย์กล่างสาธีาริณสุข้

Block 34 - Futurium & Exhibition Centre
ศ่นย์จัด้แสด้งเทคโนโล่ย่แล่ะนวัตักริริมตั่างๆ

ภาพริวมโคริงการิย่านนวัตักริริมแล่ะความ

คิด้สริ้างสริริค์

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

พ้�นท่� : 10 ตัริ.กม.
ม่ล่ค่า : - 
ร่ิปแบบโคริงการิ : PPP
ปีเป้าหมาย : 2580
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NIDA SMART COMPACT CITY

-

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

กริะทริวงพลั่งงาน

สถึาบันอาคาริเข่้ยวไทย

สำานักงานบริิหาริกองทุน

เพ้�อส่งเสริิมการิอนุรัิกษ์

พลั่งงาน

บริิษัท   เอส เอส เอ เน็ทเวิริ์ค  

(ปริะเทศไทย)

• ล่ด้การิใช้พลั่งงานล่ง 7,016,907 kWh ต่ัอปี
• ล่ด้การิปล่่อยก๊าซึ่คาร์ิบอนได้ออกไซึ่ด์้ 3,725.2 ตัันต่ัอปี
• พลั่งงานจากหลั่งคาโซึ่ล่าร์ิเซึ่ล่ส์ 1.7 MW
• ก๊าซึ่ช่วภาพจากข้ยะอินทร่ิย์ 27,280 ล่่กบาตัริเมตัริต่ัอปี
• แบตัเตัอร่ิ�เก็บพลั่งงาน 561 kW x 6h 
• ริถึโด้ยสาริไฟฟ้า
• สถึาน่ชาร์ิจไฟฟ้าริถึยนต์ั 1 สถึาน่
• ริะบบความเย็�นปรัิบอากาศริะดั้บย่าน 82%

ภาพรุวมโครุงการุ
สถึาบันบัณฑิ์ตัพัฒนบริิหาริศาสตัร์ิ (NIDA) เป็นสถึาบันการิศึกษาข้องรัิฐ
ท่�ตัั�งเป้าหมายต้ัองการิเป็นเม้องอจัฉริิยะในพ้�นท่�ข้องสถึาบนัเอง โคริงการิน่�
ตัั�งเป้าท่�จะเป็นตััวอย่างข้องการิพัฒนาแบบม่ความรัิบผิ่ด้ชอบต่ัอชุมชนแล่ะเม้อง 
โด้ยมุ่งเน้นไปท่�ปริะเด็้นด้้านพลั่งงานท่�จะล่ด้ความต้ัองการิ ล่ด้การิใช้งาน 
แล่ะสับเปล่่�ยนเป็นพลั่งงานทางเล้่อกเป็นหลั่ก โด้ยจะนำามาซึึ่�งการิท่� NIDA 
จะล่ด้กริะทบต่ัอสิ�งแวด้ล้่อมแล่ะเสริิมสร้ิางการิพัฒนาอย่างยั�งย้น

พ้�นท่� : 0.18 ตัริ.กม.
ม่ล่ค่า : 10 ล้่านบาท*
ร่ิปแบบโคริงการิ : โคริงการิรัิฐ
ปีเป้าหมาย : -
*งบปริะมาณบางส่วนท่�ได้้รัิบการิเปิด้เผ่ย
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มักกะสัุน

การิริถึไฟแห่ง
ปริะเทศไทย

กลุ่่มบริิษัทเคร้ิอ
เจริิญโภคภัณฑ์์

 (CP)

บริิษัททางด้่วนแล่ะ
ริถึไฟฟ้ากรุิงเทพ

สำานักงานคณะกริริมการิ
นโยบายเข้ตัพัฒนาพิเศษภาค

ตัะวันออก

กริะทริวงคมนาคม

บริิษัทอิตัาเล่่ยนไทย  
ด่้เวล็่อปเม้นตั์

บริิษัท แมกโนเล่่ย 
ควอลิ่ต่ั� ด่้เวล็่อปเม้น

ตั์ คอริ์ปอเริชั�น

บริิษัท ช.การิช่าง

China Railway Construction
 Corporation Limited

• ศ่นย์กล่างการิซ่ึ่อมบำารุิงริถึไฟริะดั้บชาติั
• พ้�นท่�พาณิชยกริริมแห่งใหม่
• พ้�นท่�ริิมนำ�า
• เช้�อมต่ัอส่่ถึนนหลั่กแล่ะริองด้้วยริะบบริถึเมล์่ข้นาด้เล็่ก
• เป็นมิตัริกับการิเดิ้นเท้า 
• โคริงข่้ายทางจักริยาน
• โคริงการิศ่นย์การิค้า สำานักงาน
• สนับสนุนการิจอด้แล้่วจริ

ภาพรุวมโครุงการุ
โคริงการิมักกะสัน เป็นโคริงการิท่�สร้ิางขึ้�นบนพ้�นท่�เปล่่าโด้ยริอบสถึาน่
ริถึไฟฟ้า Airport Rail Link ซึึ่�งเป็นจุด้ร่ิวมกับสถึาน่ริถึไฟฟ้าความเร็ิวส่งเช้�อม
สามสนามบิน ด้อนเม้อง - สุวริริณภ่มิ - อ่่ตัะเภาโด้ยเน้นการิสนับสนุน 
อุตัสาหากริริม MICE โด้ยเน้นการิพัฒนาศ่นย์การิค้า ศ่นย์ปริะชุมแล่ะ
สถึาบันการิแพทย์ ซึึ่�งจะทำาให้พ้�นท่�มักกะสันน่�นั�นกล่ายเป็นปริะต่ัส่่ริะเบ่ยง
เศริษฐกิจพิเศษภาคตัะวันออก

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

พ้�นท่� : 0.24 ตัริ.กม.
ม่ล่ค่า : 140,000 ล้่านบาท
ร่ิปแบบโคริงการิ: PPP
ปีเป้าหมาย : 2566-67

บทท่� 3 : กรุุงเทพมหานครุเมืองอัจฉริุยะเชิิงลึึก  |  คู่่�มืือเมืืองอัจฉริิยะปริะเทศไทย146



THE FORESTIAS

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

กริะทริวงพลั่งงาน

บริิษัท แมกโนเล่่ย
 ควอลิ่ต่ั� ด่้เวล็่อปเม้นตั์ 

คอริ์ปอเริชั�น

บริิษัท อ่อ่ซ่ึ่ เอ็นจิ
เน่ยริิ�ง เน็ทเวิริ์ค

มัล่เบอริ์ร่ิ� โกริฟ

ITEC Entertain-
ment Corporation

ซิึ่กเซึ่นส์ โฮเทล่ 
ร่ิสอริ์ท แอนด้์ สปา

ดิ้ แอสเพน ทร่ิ

ฟอสเตัอริ์ แอนด้์ 
พาริ์ทเนอริส์  
(ปริะเทศไทย)

อาเทเล่่ยริ์ เท็น 
(ปริะเทศไทย)

วิสซึ่์ด้อม บาย เอ็ม
คิวด่้ซ่ึ่ 

สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ
• รัิกษาสภาพอากาศ
• ริะบบเก็บแล่ะการิเก็บวัสดุ้ร่ิไซึ่เคิล่
• ล่ด้ปริากฏิการิณ์เกาะความร้ิอน
• ม่ความย้ด้หยุ่นกับการิจัด้การินำ�าท่วม 
•  การิกักเก็บนำ�าฝันแล่ะริะบบนำ�าใช้แล้่ว
หมุนเว่ยน

• การิเช้�อมต่ัอภายในท่�ด่้

การุเดินทางอัจฉริุยะ
• สถึาน่ชาร์ิจริถึยนต์ั 
• ริถึยนต์ัไฟฟ้าปล่อด้มล่พิษ
การุดำารุงช่วิตอัจฉริุยะ
• ส่งเสริิมความสัมพันธ์ีทางสังคม 
• องค์ปริะกอบต่ัางๆ ท่�ส่งเสริิมการิเร่ิยนร้่ิ
• โริงพยาบาล่ข้นาด้ 350 เต่ัยงริะดั้บโล่ก 
•  สนับสนุนกิจกริริมกายภาพแล่ะการิส่ง
เสริิมสุข้ภาพจิตั

• การิออกแบบเพ้�อทุกคน

• ริะบบทางเท้าแล่ะจักริยาน
พลังงานอัจฉริุยะ
•  พลั่งงานหมุนเว่ยน พลั่งงานเข่้ยว  
การิซ้ึ่�อคาร์ิบอนเคริดิ้ตั

• ริะบบปรัิบอากาศริะดั้บย่าน
•  การิออกแบบอาคาริให้ม่ความ
สอด้คล้่องกับสิ�งแวด้ล้่อมโด้ยใช้
ศักยภาพข้องเทคโนโล่ย่ในการิยก
ริะดั้บปริะสิทธิีภาพการิออกแบบ

ภาพรุวมโครุงการุ
The Forestias นั�นเป็นโคริงการิท่�พัฒนาโด้ย Magnolia Quality Development 
Corporation (MQDC) มุ่งหมายให้เป็นต้ันแบบข้องการิพัฒนาเม้อง 
โคริงการิน่�ม่วัตัถุึปริะสงค์ท่�บ่บช่องว่างริะหว่างสิ�งแวด้ล้่อมทางธีริริมชาติัแล่ะการิ
พัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์นั�นล่ด้ล่ง ด้้วยการิให้พันธีะสัญญาในด้้านความเป็นอย่่ท่�ด่้
สำาหรัิบทุกคน การิใช้เทคโนโล่ย่แล่ะกริะบวนการิอันพิถ่ึพิถัึนในการิออกแบบเพ้�อ
อนุรัิกษ์สิ�งแวด้ล้่อม ในข้ณะเด่้ยวกันก็มุ่งมั�นท่�จะให้การิออกแบบคริอบคลุ่มถึึงคน
ส่�กลุ่่มอายุ ในคริอบครัิวแล่ะพ้�นฐานทางสังคมข้องปริะชากริ

Foster + Partners ปริะเทศไทย เป็นบริิษัทด้้าน
สถึาปัตัยกริริมแล่ะการิออกแบบซึึ่�งยึด้โยงถึึงแนว
ความคิด้ด้้านความยั�งย้น Foster + Partners 
ปริะเทศไทยได้้ออกแบบผ่งัแล่ะสถึาปัตัยกริริมข้อง
โคริงการิ the Forestias เพ้�อเป็นผ้่่นำาในด้้านท่�อย่่
อาศัยแบบผ้่่คนเป็นศ่นย์กล่างแล่ะการิอย่่ร่ิวมกัน
ริะหว่างริะบบนิเวศแล่ะสถึาปัตัยกริริมแบบไทย 

ด้้วยวิสัยทัศน์ “จินตันาการิถึึงความสุข้” Atelier 
Ten ร่ิวมกับท่มออกแบบข้อง MQDC เพ้�อพัฒนา
นวัตักริริมการิพัฒนาผั่งโด้ยริวมเอายุทธีศาสตัร์ิแบบ
องค์ริวมสำาหรัิบ The Forestias ท่�จะทำาให้เป็นผ้่่นำา
ในการิสริริค์สร้ิางการิเปล่่�ยนแปล่งไปส่่สิ�งแวด้ล้่อม
ท่�ส่งเสริิมสุข้ภาวะแล่ะความยั�งย้น

Restrata ได้้รัิบมอบหมายให้พัฒนาแผ่นผั่งความ
ปล่อด้ภัยซึึ่�งพัฒนาขึ้�นเพ้�อเสริิมสร้ิางความปล่อด้ภัย
ทางกายภาพโด้ยเฉพาะในบริิเวณสาธีาริณะ แล่ะ
โคริงสร้ิางพ้�นฐานต่ัางๆ ข้องโคริงการิ โด้ยยังได้้ให้
บริิการิออกแบบการิบริิการิความปล่อด้ภยัสำาหริบั 
The Forestias อ่กด้้วย

พ้�นท่� : 0.63 ตัริ.กม.
ม่ล่ค่า : 120,000 ล้่านบาท
ร่ิปแบบโคริงการิ: โคริงการิเอกชน
ปีเป้าหมาย : 2565
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ริะยะสั�น : 5 ปี

- สริ้างเคร้ิอข้่ายสริ้างสริริค์ผ่่านช่องทาง online แล่ะ offline

- การิเข้้าถึึงริะบบคมนาคมริาง

- ปรัิบปรุิงสภาพแวด้ล่้อมชุมชนดั้�งเดิ้มด้้วยการิเช้�อมโยงกับ    

 เศริษฐกิจสริ้างสริริค์   

- สริ้างย่าน Incubator area แล่ะพ้�นท่�จัด้แสด้งผ่ล่งาน 

ย่านนวัตกรุรุมรัุตนโกสิุนทรุ์

รุะยะเวลา

สำานักงานนวัตักริริม
แห่งชาติั

Urban Research 
and Laboratory 

Group

มหาวิทยาลั่ย
ศิล่ปากริ

โคริงการิย่าน
นวัตักริริม

รัิตันโกสินทริ์

สิุ�งแวดล้อมอัจฉริุยะ
 • โคริงสร้ิางพ้�นฐานดิ้จิทัล่
 •  อนุรัิกษ์วัฒนธีริริมแล่ะถ่ึกปรัิบใช้อย่างเหมาะสม

เศรุษฐกิจอัจฉริุยะ
 •  พ้�นท่�บ่มเพาะแล่ะสนับสนุนธุีริกิจ Startup 

สร้ิางสริริค์ 

พลเมืองอัจฉริุยะ
 •  เกิด้กิจกริริมสร้ิางสริริค์ภายในย่าน วัฒนธีริริม

ข้องผ้่่ปริะกอบการิธุีริกิจสร้ิางสริริค์เพ้�อให้เกิด้
การิเช้�อมต่ัอแล่ะม่ปฏิิสัมพันธ์ี

ภาพรุวมโครุงการุ
ย่านนวัตักริริมรัิตันโกสินทร์ินั�นมุ่งมั�นท่�จะเป็นศ่นย์กล่างเศริษฐกิจชั�นนำาข้องภ่มิภาค
เอเช่ยตัะวันออกเฉ่ยงใต้ั โด้ยมหาวิทยาลั่ยศิล่ปากริจะเป็นศ่นย์กล่างข้องการิพัฒนา
ทักษะสร้ิางสริริค์แล่ะธุีริกิจ การิพัฒนานั�นริวมด้้วยการิพฒันานวัตักริริมทางธีรุิกิจ
แล่ะท่�อย่่อาศัย การิบริิการิแล่ะการิท่องเท่�ยว Co-working space สำาหรัิบการิทำา
กิจกริริมแล่ะการิบ่ริณาการิ โด้ยม่พ้�นท่�ยุทธีศาสตัร์ิค้อ ปากคล่องตัล่าด้ สำาเพ็ง 
พาหุรัิด้ ถึนนริาชด้ำาเนิน ท่าช้าง ท่ามหาริาช แล่ะบางล่ำาพ่

พ้�นท่� : -
ม่ล่ค่า : -
ร่ิปแบบโคริงการิ : ภาครัิฐ
ปีเป้าหมาย : -

ปีท่� 1 ปีท่� 5 ปีท่� 10 ปีท่� 20

ริะยะยาว : 20 ปี

- วัฒนธีริริมผ่่้ปริะกอบการิเศริษฐกิจสริ้างสริริค์

- ศ่นย์กล่างข้องกลุ่่มสังคมวัฒนธีริริมริ่วมสมัย

- เม้องอัจฉริิยะ, TOD แล่ะเม้องส่เข่้ยว

- แกนการิเติิับโตัท่�ขั้บเคล้่�อนเศริษฐกิจสริ้างสริริค์แล่ะสริ้างการิ 

 เปล่่�ยนแปล่งโคริงสริ้างเศริษฐกิจยุค Thailand 4.0 

ริะยะกล่าง : 10 ปี

- สริ้างอัตัลั่กษณ์แห่งย่านจากการิผ่สานวัฒนธีริริมดั้�งเดิ้มกับ 

 ความใหม่ข้องธุีริกิจสริ้างสริริค์

- แนวคิด้เม้องส่เข่้ยว

- โคริงสริ้างพ้�นฐานอัจฉริิยะ

- SMEs ในการินำานวัตักริริมแล่ะความคิด้สริ้างสริริค์

- การิท่องเท่�ยวอัจฉริิยะ

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง
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ย่านนวัตกรุรุมการุแพทย์โยธ่

ผู้ลท่�คาดว่าจะได้รัุบ รูุปแบบเมืองอัจฉริุยะ

ผูู้้ม่สุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่�เก่�ยวข้้อง

สำานักงานนวัตักริริม
แห่งชาติั

กริะทริวงอุด้มศึกษา
 วิทยาศาสตัริ์ วิจัย แล่ะ

นวัตักริริม

International Business 
Machines Corporation

กทม.

กสท. โทริคมนาคม

Dell Incorporated

กริะทริวง
ศึกษาธิีการิ

กริะทริวง
สาธีาริณสุข้

สมาคมสมองกล่ฝััง
ตััวไทย

การุเดินทางอัจฉริุยะ
• โคริงข่้ายทางเท้า
• ริะบบข้นส่งสาธีาริณะภายในย่าน

เศรุษฐกิจอัจฉริุยะ
• สนับสนุนนโยบายแล่ะแนวทางในการิล่งทุน 
  นวัตักริริม
• พัฒนาฐานข้้อม่ล่ทางการิแพทย์
• พ้�นท่�สนับสนุนนวัตักริริม

การุดำารุงช่วิตอัจฉริุยะ
•  เช้�อมต่ัอข้้อม่ล่แล่ะเทคโนโล่ย่การิติัด้ต่ัอส้�อสาริกับ
กลุ่่ม Startup ด้้านเทคโนโล่ย่

• เช้�อมต่ัอ IoT กับทุกสริริพสิ�งเพ้�อเพิ�มปริะสิทธิีภาพ
• ศ่นย์บริิการิทางการิแพทย์ 
• การิค้นคว้าวิจัยแล่ะธุีริกิจ Startup ด้้านการิแพทย์

ภาพรุวมโครุงการุ
ย่านนวัตักริริมการิแพทย์โยธ่ีเป็นโคริงการิท่�ม่เป้าหมายเพ้�อท่�จะพัฒนาแล่ะเช้�อม
ต่ัอสถึาบันการิแพทย์ สถึาบันการิศึกษา ศ่นย์วิจัย พ้�นท่�อย่่อาศัย ร้ิานอาหาริ
คาเฟ่ แล่ะ Co-working space โด้ยมุ่งไปท่�การิสร้ิางพ้�นท่�เอ้�อให้เกิด้การิพบปะ
แล่ะแล่กเปล่่�ยนความคดิ้อันนำาไปส่น่วัตักริริมทางการิแพทย์ท่�สามาริถึต่ัอยอด้ไป
ส่่ตัล่าด้ริะด้บัโล่กได้้ โด้ยการิม่ศ่นย์การิแพทย์หล่ากหล่ายหน่วยงานในย่านน่�เป็น
ศักยภาพข้องย่านแล่ะเป็นร่ิปแบบจำาล่องวธ่ิีการิพฒันาแล่ะล่งทนุในอุตัสาหกริริม
การิแพทย์ในไทย 

พ้�นท่� : 1.7 ตัริ.กม.
ม่ล่ค่า : -
ร่ิปแบบโคริงการิ : ภาครัิฐ
ปีเป้าหมาย : -
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หากปริะเทศไทยเป็นวงล่้อ กรุิงเทพมหานคริก็เป็นศ่นย์กล่างท่�เม้องอ้�นๆ หมุนริอบ 
ไม่ใช่เร้ิ�องท่�เป็นความลั่บอะไริท่�กรุิงเทพมหานคริดึ้งด่้ด้ความสนใจแล่ะการิล่งทุนจาก

รัิฐบาล่ข้องตันเองอย่างไม่สมส่วนกับพ้�นท่�อ้�นๆ 

รัิฐบาล่ตัริะหนักด่้ว่ากรุิงเทพมหานคริไม่สามาริถึเป็นเม้องเด่้ยวในปริะเทศท่�ม่ทุกอย่าง 
การิเติับโตัข้องกรุิงเทพมหานคริหากปล่่อยไว้โด้ยไม่ตัริวจสอบจะทำาให้ไม่สามาริถึจัด้การิ
ได้้ ความมั�งคั�งแล่ะโอกาสตั้องกริะจายไปยังเม้องริองเพ้�อให้สามาริถึเติับโตัแล่ะริองรัิบ

ปริะชากริโด้ยริอบได้้อย่างยั�งย้น

เพ้�อช่วยในเร้ิ�องน่�โคริงการิเม้องอัจฉริิยะปริะเทศไทยได้้เริิ�มริะบุแล่ะ
สนับสนุนเม้องนำาริ่องท่�เล้่อกไว้อย่างชัด้เจน



แม้้ว่่าเราจะเรียกกันว่่า ‘เมื้องรอง’ แต่่ประชากรเกือบ 85% ของประเทศไทยอาศัยอย่่ในเมื้องชุม้ชนและ
หม่่้บ้านนอกกรุงเทพม้หานคร เปา้หม้ายหลักในการพัฒนาประเทศและว่าระเม้อืงอัจฉริยะคือการสนับสนุน
สถานที�และผู้่้คนที�อาศัยอย่่ในศ่นย์กลางของภู่มิ้ภูาคอื�นๆ ให้เติ่บโต่เป็นศ่นย์กลางกิจกรรม้ที�เข้ม้แข็ง และ
สร้างร่ปแบบที�สม้ดุุลและยั�งยืนม้ากข้�นสำาหรับการเติ่บโต่ของประเทศไทยในอนาคต่

บทนี�จะพ่ดุถ้งเม้ืองและจังหวั่ดุต่่างๆ 6 เม้ืองรว่ม้ถ้งรายงานคว่าม้ก้าว่หน้าเกี�ยว่กับเมื้องนำาร่องแห่งแรก
ของเม้ืองอัจฉริยะประเทศไทยต่ลอดุจนเขต่เศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภูาคต่ะว่ันออก (EEC) ซึ่้�ง
เป็นกลไกขับเคลื�อนเศรษฐกิจที�สำาคัญสำาหรับอนาคต่ของประเทศ

บทท่� 4
EEC และเมืืองนำำ�ร่่อง
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ร่ะเบ่ยงเศร่ษฐกิิจภ�คตะวัันำออกิ

ระเบียงเศรษฐกิจภูาคต่ะวั่นออกหรือ Eastern Economic 
Corridor (EEC) เป็นเขต่เศรษฐกิจพิเศษที�จัดุตั่�งข้�น
เมื้�อต้่นปี 2560 โดุยตั่�งอย่่บนพื�นที�ชายฝ่ั่�งทะเลดุ้าน
ต่ะวั่นออก ทางทิศต่ะวั่นออกและต่ะวั่นออกเฉียงใต้่ของ
กรุงเทพม้หานคร บนพื�นที� 3 จังหวั่ดุชายฝ่ั่�งอ่าว่ไทยคือ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง เป็นที�ตั่�งของกิจกรรม้ทาง
อุต่สาหกรรม้ที�สำาคัญของประเทศจำานว่นม้ากซ้ึ่�งรว่ม้แล้ว่
มี้พื�นที�ประม้าณ 13,266 ต่ารางกิโลเม้ต่รและมี้ประชากร
ประม้าณเกือบสาม้ล้านคน

EEC เป็นองค์ประกอบหลักของนโยบาย Thailand 4.0 
โดุยไดุ้รับการสนับสนุนอย่างม้ากจากผู้่้นำาส่ว่นกลางและ
ไดุ้รับงบประม้าณ 1.5 ล้านล้านบาท (37.6 พันล้าน
ปอนด์ุ) ในช่ว่งห้าปีแรก

โอกิ�สท�งธุุร่กิิจและกิ�ร่ลงทุนำ
EEC ส่งเสริม้การลงทุนใน 12 อุต่สาหกรรม้หลักที�ไดุ้รับ
การคัดุเลือกอย่างมี้กลยุทธ์์เพื�อว่างต่ำาแหน่งให้ไทยเป็น
ศ่นย์กลางนวั่ต่กรรม้ในภู่มิ้ภูาคและช่ว่ยให้ประเทศหลุดุ
พ้นจากกับดัุก “รายไดุ้ปานกลาง” อุต่สาหกรรม้จำานว่น
ม้ากเหล่านี�จะเกื�อหนุนต่ลาดุเมื้องอัจฉริยะในท้องถิ�น
เนื�องจากอย่่ในอุต่สาหกรรม้ที�เกี�ยว่ข้องกับเทคโนโลยี
ดิุจิทัลและนวั่ต่กรรม้ อุต่สาหกรรม้เหล่านี�ไดุ้แก่ 

1. ยานยนต์่ยุคใหม่้

2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3. การเกษต่รขั�นส่งและเทคโนโลยีชีว่ภูาพ

4. อาหารเพื�ออนาคต่

5. การท่องเที�ยว่ม่้ลค่าส่งและเชิงการแพทย์

6. ระบบป่ญญาประดิุษฐ์และหุ่นยนต์่

7. การบินและโลจิสติ่กส์

8. การแพทย์และการสาธ์ารณสุขแบบครอบคลุม้

9. เชื�อเพลิงชีว่ภูาพและชีว่เคมี้

10. เทคโนโลยีดิุจิทัล

11. ยุทโธ์ปกรณ์และการป้องกันประเทศ

12. การศ้กษาและการพัฒนาทรัพยากรม้นุษย์

สำานักงานระเบียงเศรษฐกิจภูาคต่ะวั่นออกแห่ง
ประเทศไทย (EECO) เป็นหน่ว่ยงานภูาครัฐที�รับผิู้ดุชอบ 
ในการอำานว่ยคว่าม้สะดุว่กทางธุ์รกิจและดุ่แลการ
ดุำาเนินการต่าม้แผู้นแม่้บท EEC

ต่าม้พระราชบัญญัติ่เขต่พัฒนาพิเศษภูาคต่ะวั่นออก
(EEC) EECO มี้อำานาจเทียบเท่ากับหน่ว่ยงานอื�นๆ 
ของรัฐในการอนุมั้ติ่อนุญาต่และให้สิทธิ์และสัม้ปทาน
สำาหรับโครงการที�เกี�ยว่ข้อง

สำ�นัำกิง�นำร่ะเบ่ยงเศร่ษฐกิิจ
ภ�คตะวัันำออกิ(EECO)

สิ�งจูงใจและแผนำง�นำ
พระราชบัญญัติ่ EEC ปี 2561 กำาหนดุม้าต่รการจ่งใจ
ทางภูาษีเฉพาะและแผู้นการลงทุนสำาหรับเขต่ที�ไดุ้รับ
การส่งเสริม้และอุต่สาหกรรม้ที�ระบุ แผู้นการจ่งใจการ
ลงทุนสำาหรับปี 2563 - 2564 ไดุ้แก่ 
 •  การงดุเก็บและการหักภูาษี
 •  การยกเว้่นอากรขาเข้า
 •  การยกเว้่นอัต่ราการแลกเปลี�ยนเงินต่รา
 •  กรรม้สิทธิ์�ในที�ดิุน
 •  การต่รว่จคนเข้าเมื้องและยกเว้่นวี่ซ่ึ่า

เร่่ยนำรู่�เพิิ่�มืเติมืท่� :
เว็่บไซึ่ต์่ :  www.eeco.or.th
ติ่ดุต่่อ : info@eeco.or.th

EEC และเมืืองอัจฉริ่ยะ
EEC ถือเป็นร่ปแบบใหม่้ของการพัฒนาภู่มิ้ภูาคใน
ประเทศไทยและคาดุว่่าจะทำาหน้าที�เป็นต้่นแบบสำาหรับ
การนำาแนว่คิดุและเทคโนโลยีเมื้องอัจฉริยะไปใช้ทั�ว่เขต่
เศรษฐกิจพิเศษ

เขต่เศรษฐกิจพิเศษภูาคต่ะวั่นออกนั�นมี้แผู้นพัฒนา
รถไฟคว่าม้เร็ว่ส่ง(HSR) แห่งแรกของประเทศไทยเพื�อ
เชื�อม้สนาม้บินนานาชาติ่ ไดุ้แก่ดุอนเมื้อง สุว่รรณภู่มิ้
และอ่่ต่ะเภูา โดุยมี้จุดุจอดุต่าม้สถานที�สำาคัญระหว่่าง
ทาง สถานที�เหล่านี�แต่่ละแห่งคาดุว่่าจะเป็นไปต่าม้
ร่ปแบบการพัฒนาที�มุ่้งเน้นการขนส่ง (TOD) ซ้ึ่�งรว่ม้
เอาแนว่ทางปฏิิบัติ่ที�ดีุที�สุดุสำาหรับเมื้องอัจฉริยะไว้่ใน
กระบว่นการการพัฒนาในอนาคต่ส่ว่นใหญ่ที�ข้�นอย่่กับ
คว่าม้สำาเร็จของ HSR ในช่ว่งปลายปี 2562 บริษัท 
เจริญโภูคภัูณฑ์์โฮลดิุ�ง (เครือซีึ่พี) ไดุ้ลงนาม้ในสัญญา
ก่อสร้างทางรถไฟจำานว่น 224.5 พันล้านบาท (5.6 
พันล้านปอนด์ุ) และคาดุว่่าการก่อสร้างจะเริ�ม้ในปี 
2564 แม้้ว่่าคว่าม้ล่าช้าจะเกิดุข้�นแล้ว่ก็ต่าม้

โครงการริเริ�ม้อื�นๆ ที�เกี�ยว่ข้องกับเมื้องอัจฉริยะกำาลัง
ดุำาเนินการในสว่นอุต่สาหกรรม้หลายแห่งเนื�องจาก EEC 
ให้สิทธิ์พิเศษในการเข้าถ้งสิ�งจ่งใจจาก BOI สำาหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานที�มี้อย่่ดุ้ว่ยเทคโนโลยี
อัจฉริยะเพื�อประสิทธิ์ภูาพการใช้พลังงาน ประสิทธิ์ภูาพ
การผู้ลิต่และผู้ลลัพธ์์ดุ้านสิ�งแว่ดุล้อม้ที�ดีุข้�น
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กรุุงเทพมหานครุ

ฉะเชิิงเทรา

ชลบุุรีี

ระยอง

การพััฒนาพ้ั�นท่ี่�รอบสถาน่
ขนส่งมวลชน
รถไฟความเร็วสูง (TOD)

เมืืองหลัักในเขต EEC

เขตส่่งเส่ริิม EEC

เส้้นทางรถไฟความเร็วสู้ง

EEC กำาหนดุให้ 21 โซึ่นที�ไดุ้รับการส่งเสริม้เป็นที�ตั่�งสำาหรับ 12 อุต่สาหกรรม้เป้าหม้ายซ้ึ่�งนักลงทุน
จะมี้สิทธิ์�ไดุ้รับสิทธิ์พิเศษทั�งดุ้านภูาษีและที�ไม่้ใช่ภูาษีและดุ้านอื�นๆ 

นอกจากนี�ยังมี้การส่งเสริม้โครงการต่าม้พื�นที� 5 โครงการสำาหรับการพัฒนาเมื้องอัจฉริยะ 
(ดุ่ในแผู้นที�ทางดุ้านขว่า)

เขตส่งเสริ่มื EEC

เขตส่งเสริ่มืพืิ่�นำท่�ร่ะเบ่ยงเศร่ษฐกิิจพิิ่เศษภ�คตะวัันำออกิ 
สำ�หรั่บกิ�ร่พัิ่ฒนำ�เมืืองอัจฉริ่ยะ

EECh แนว่โครงการรถไฟคว่าม้เร็ว่ส่งและการ
พัฒนาพื�นที�รอบสถานีขนส่งม้ว่ลชน (TOD) ซ้ึ่�ง
ตั่�งอย่่ที�สถานีมั้กกะสันและศรีราชาบนเนื�อที� 140 
ไร่ (22.4 เฮกต่าร์) และ 25 ไร่ (4 เฮกต่าร์) 
ต่าม้ลำาดัุบ

EECh - แนำวัร่ถไฟควั�มืเร็่วัสูง 
 

EECmd - ศูนำย์กิ�ร่แพิ่ทย์

EECd - ดิิจิทัลพิ่�ร์่คEECi - เขตกิ�ร่พัิ่ฒนำ�นำวััตกิร่ร่มื 

EECa - เมืืองกิ�ร่บินำภ�คตะวัันำออกิ

EECi เป็นการพัฒนาระบบนิเว่ศอุต่สาหกรรม้
แห่งใหม่้ที�ออกแบบม้าเพื�อการส่งเสริม้การพัฒนา
นวั่ต่กรรม้และยกระดัุบเทคโนโลยีสมั้ยใหม่้ที�
จะต่อบสนองคว่าม้ต้่องการทางธุ์รกิจในอนาคต่
“ระบบนิเว่ศนวั่ต่กรรม้” ที�สม้บ่รณ์จะเปลี�ยน
งานวิ่จัยทางเทคโนโลยีและนวั่ต่กรรม้ไปส่่การ
ประยุกต์่ใช้ในอุต่สาหกรรม้จริง

EECa ประกอบดุ้ว่ยธุ์รกิจและสิ�งอำานว่ยคว่าม้สะดุว่กในสนาม้บินนานาชาติ่อ่่ต่ะเภูารว่ม้ถ้งประต่่
การค้า อาคารขนส่งสินค้า ศ่นย์ฝึั่กอบรม้การบิน ศ่นย์ MRO และเขต่การค้าเสรีที�จะยกระดัุบ
การดุำาเนินธุ์รกิจและม้อบประสบการณ์ระดัุบโลกให้กับทุกคน 

EECmd ถ่กว่างแผู้นให้เป็นศ่นย์กลางทางการ
แพทย์แห่งแรกของประเทศไทย โดุยเป็นพื�นที�ที�มี้
ขีดุคว่าม้สาม้ารถในการใหบริการทางการแพทย์
แบบครบว่งจร เพื�อยกระดัุบการบริการทางการ
แพทย์ของไทยและเต่รียม้พร้อม้ต่่อการขยายตั่ว่
ของประชากรกลุ่ม้ผู่้ส่งอายุ

EECd เป็นจุดุหม้ายปลายทางแห่งอนาคต่
สำาหรับผู้่้มี้บทบาทในอุต่สาหกรรม้ดิุจิทัลระดัุบ
โลกและนักสร้างสรรค์นวั่ต่กรรม้ดิุจิทัล ในการ
สำารว่จพัฒนาและเข้าถ้งเทคโนโลยีดิุจิทัลเดิุม้เพื�อ
ทำาให้ธุ์รกิจดิุจิทัลเจริญรุ่งเรือง ประกอบดุ้ว่ยศ่นย์
ข้อม่้ลระดัุบโลก ห้องทดุสอบนวั่ต่กรรม้ดิุจิทัล
และสถาบัน IoT ซ้ึ่�งเพียบพร้อม้ไปดุ้ว่ยสิ�งอำานว่ย
คว่าม้สะดุว่กทันสมั้ย
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ชลบุร่่

พืิ่�นำท่� :  3.5 ต่ร.กม้. (เทศบาลเมื้อง) /  
228.8 ต่ร.กม้. (อำาเภูอเมื้อง)

ปร่ะช�กิร่ : 27,815 คน / 322,057 คน
ควั�มืหนำ�แน่ำนำปร่ะช�กิร่ :  7,947.14 ต่่อ ต่ร.กม้. / 

1,484.26 ต่่อ ต่ร.กม้.

ชลบุรีเป็นเมื้องที�อย่่ห่างจากกรุงเทพม้หานครไปทางทิศต่ะวั่นออกประม้าณ  
90 กม้.เป็นเมื้องยุทธ์ศาสต่ร์สำาคัญในระเบียงเศรษฐกิจภูาคต่ะวั่นออก (EEC) 
สำาหรับการขนส่งระหว่่างประเทศอุต่สาหกรรม้การท่องเที�ยว่และการป้องกัน 
ทางนำ�า มี้ผู้ลิต่ภัูณฑ์์ม้ว่ลรว่ม้จังหวั่ดุที�ใหญ่เป็นอันดัุบ 3 ของประเทศไทยรอง
จากระยองและกรุงเทพม้หานคร

สถ�นำะปัจจุบันำของกิ�ร่เป็นำเมืืองอัจฉริ่ยะ
ชลบุรีเป็นที�ตั่�งของโครงการเมื้องอัจฉริยะหลายขนาดุตั่�งแต่่ระดัุบรัฐจนถ้ง
ระดัุบท้องถิ�น เมื้องอัจฉริยะที�นำาโดุยรัฐบาลในท้องถิ�นสองสาม้แห่งเช่นพัทยา
แสนสุขและโครงการของเอกชนหลายโครงการอย่่ในเขต่เมื้องของจังหวั่ดุ

จากแผู้นพัฒนา EEC ชลบุรีถ่กกำาหนดุให้เป็นศ่นย์กลางโลจิสติ่กส์ 
ทางทะเล - ทางอากาศ - ทางบก เป็นร่ปแบบการขนส่งที�ตั่ดุกันและเสริม้
ซ้ึ่�งกันและกันและคาดุว่่าจะช่ว่ยกระตุ้่นเศรษฐกิจของชลบุรี โครงการเมื้อง
อัจฉริยะประกอบดุ้ว่ย

สิ�งเหล่านี�มี้จุดุมุ่้งหม้ายเพื�อเพิ�ม้ผู้ลผู้ลิต่ของเมื้องในดุ้านโลจิสติ่กส์ อุต่สาหกรรม้ 
การท่องเที�ยว่และปรับปรุงวิ่ถีชีวิ่ต่ของพลเมื้องโดุยทั�ว่ไป

ชลบุรี
โครงการสำาคัญที�ผู้ลักดัุนชลบุรีส่่การเป็นเมื้องอัจฉริยะคือรถไฟคว่าม้เร็ว่ส่ง
ระหว่่างเมื้องซ้ึ่�งคาดุว่่าจะนำาม้าซ้ึ่�งโอกาสทางธุ์รกิจ เมื้องนี�มี้โครงการเมื้อง
อัจฉริยะหลายประเภูทที�มุ่้งเน้นไปที�อุต่สาหกรรม้ขั�นส่ง โลจิสติ่กส์ การ
ท่องเที�ยว่และอื�นๆ

ตัวัขับเคลื�อนำเมืืองอัจฉริ่ยะ
เมื้องอัจฉริยะในชลบุรีขับเคลื�อนโดุยผู้่้มี้บทบาททั�งภูาคเอกชนและภูาครัฐ 
พัทยา แสนสุขและศรีราชาขับเคลื�อนผู่้านการริเริ�ม้ของหน่ว่ยงานท้องถิ�น
โครงการที�ริเริ�ม้ในพัทยาและแสนสุขนั�นมุ่้งเน้นไปที�การปรับปรุงดุ้าน
ประสิทธิ์ภูาพของชุม้ชน ดุ้านพลังงาน การคม้นาคม้ขนส่ง และดุ้านสุข
ภูาว่ะ ในขณะที�ศรีราชากำาลังว่างแผู้นการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานขนาดุใหญ่
ซ้ึ่�งรว่ม้ถ้งโครงการที�อย่่อาศัย

โครงการโครงสร้างพื�นฐานดุ้านการขนส่งในภู่มิ้ภูาคส่ว่นใหญ่อย่่ในร่ปแบบของ
คว่าม้ร่ว่ม้มื้อระหว่่างภูาครัฐและเอกชน การลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานเหล่า
นี�มี้ม่้ลค่าส่งกว่่าคร้�งล้านล้านบาท (13 พันล้านปอนด์ุ) หน่ว่ยงานของรัฐกำาลัง
ทำาการเปิดุประม่้ลเพื�อว่่าจ้างองค์กรเอกชนหลายแห่งในการทำาข้อต่กลงการ
ลงทุน เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์ (เครือซีึ่พี) นั�นไดุ้รับสิทธิ์ในการสร้างและดุำาเนิน
การรถไฟคว่าม้เร็ว่ส่ง ในขณะที� BBS กลุ่ม้บริษัทร่ว่ม้ทุนขนาดุใหญ่ (BTS, 
บางกอกแอร์เว่ย์, ซิึ่โนไทย) จะปรับปรุงและต่่อเติ่ม้โครงสร้าง รว่ม้ถ้งดุำาเนิน
งานโครงการสนาม้บินอ่่ต่ะเภูา

โครงการที�ริเริ�ม้โดุยภูาคเอกชนเองนั�นก็มี้คว่าม้สำาคัญในการพัฒนาชลบุรี โดุย
โครงการเหล่านี�ส่ว่นใหญ่เป็นโครงการที�อย่่อาศัย การค้า หรืออุต่สาหกรรม้
แต่่ละโครงการจะเต่รียม้การพัฒนาดุ้ว่ยเทคโนโลยีขั�นส่งที�จำากัดุอย่่ในพื�นที�
ของต่นเอง

ดูิเพิิ่�มืเติมืท่� :
www.eeco.or.th/ www.saensukcity.go.th/
pattaya.smartcitythailand.or.th/

โคร่งกิ�ร่สำ�คัญ

•  เมื้องการบินอ่่ต่ะเภูา
•  รถไฟขนส่งสินค้าคว่าม้เร็ว่ส่งและรถไฟรางค่่
•   นิคม้อุต่สาหกรรม้ดัุบบลิว่เอชเอ   
(เหม้ราช)

อู่ตะเภ�เมืืองกิ�ร่บินำ 
เมื้องสนาม้บินอ่่ต่ะเภูาเป็นโครงการที�จะปรับปรุงสนาม้บิน 
อ่่ต่ะเภูาในป่จจุบันใหเป็นเขต่อุต่สาหกรรม้การบิน อ่่ต่ะเภูา
ตั่�งอย่่ทางทิศต่ะวั่นออกของกรุงเทพม้หานคร และจะเชื�อม้
ต่่อกับรถไฟคว่าม้เร็ว่ส่งและรางขนส่งสินค้าใหม่้ไปยังสนาม้
บินหลักอีกสองแห่งในกรุงเทพม้หานคร เมื้องนี�มี้เป้าหม้ายที�
จะเป็นประต่่การค้าสำาหรับกิจกรรม้การบินผู่้านการจัดุตั่�งเขต่
การค้าเสรีที�มี้สิ�งอำานว่ยคว่าม้สะดุว่กสำาหรับการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ และการบำารุงรักษา ซ่ึ่อม้แซึ่ม้และยกเครื�องสิ�ง
อำานว่ยคว่าม้สะดุว่ก

พัิ่ทย�
ป่จจุบันพัทยากำาลังพัฒนาต่นเองให้กลายเป็นเมื้อง MICE 
(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) 
โดุยการปรับปรุงขีดุคว่าม้สาม้ารถของโครงสร้างพื�นฐานและ
สิ�งอำานว่ยคว่าม้สะดุว่กของเมื้อง ซ้ึ่�งรว่ม้ถ้งการสร้างและเพิ�ม้
สถานที�จัดุงาน ระบบนิเว่ศและระบบเตื่อนภัูยพิบัติ่ การกำากับ
ดุ่แล IoT และเครือข่ายกล้องว่งจรปิดุเพื�อคว่าม้ปลอดุภัูย

ท่�เรื่อแหลมืฉบัง - เฟส 3
ท่าเรือแหลม้ฉบัง - เฟส 3 เป็นการขยายท่าเรือแหลม้ฉบัง
ในป่จจุบันเพื�อเพิ�ม้ขีดุคว่าม้สาม้ารถของศ่นย์โลจิสติ่กส์ 
ทะเลล้ก เป้าหม้ายคือเพิ�ม้การขนถ่ายต้่่คอนเทนเนอร์  
10 ล้านต้่่ รถ 1 ล้านคันจากจำานว่นป่จจุบัน โครงการนี�ประกอบ
ดุ้ว่ยท่าเรือใหม่้ รางขนส่งสินค้าและระบบปฏิิบัติ่การท่าเรือ
อัต่โนมั้ติ่ที�ปรับปรุงใหม่้

 • พัทยา MICE City
 • แสนสุขสม้าร์ทซิึ่ตี่�
 • ศรีราชาสม้าร์ทซิึ่ตี่�
 • ท่าเรือแหลม้ฉบัง
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ท่�เรื่ออุตส�หกิร่ร่มืมื�บต�พุิ่ดิ เฟส 3
การขยายท่าเรืออุต่สาหกรรม้ในระยะที�สาม้มี้วั่ต่ถุประสงค์
เพื�อเพิ�ม้กำาลังการผู้ลิต่โดุยเฉพาะท่าเรือนำ�าล้กสำาหรับขนส่ง
สินค้าเหลว่โดุยเฉพาะพลังงานเหลว่ LNG ในระยะที�สาม้นี�
บนพื�นที� 1,000 ไร่ (1.6 ต่ร.กม้.) จากการถม้พื�นที�ทะเล

วัังจันำทร์่วััลเล่ย์
วั่งจันทร์วั่ลเล่ย์เป็นสถาบันวิ่จัยและพัฒนาของปต่ท. มี้
วั่ต่ถุประสงค์เพื�อเป็นศ่นย์กลางคว่าม้ร้่โดุยมุ่้งเน้นไปที�การ
เพิ�ม้ทักษะให้กับประชาชน เริ�ม้ตั่�งแต่่มั้ธ์ยม้ศ้กษาต่อน
ปลายเป็นต้่นไปในสาขาวิ่ทยาศาสต่ร์ วิ่ศว่กรรม้และการ
วิ่จัย คว่าม้เชี�ยว่ชาญเฉพาะดุ้านซ้ึ่�งรว่ม้ทั�งยานยนต์่สมั้ยใหม่้
ระบบอัต่โนมั้ติ่ การบินและอว่กาศ การแพทย์ พลังงาน 
การเกษต่รและเทคโนโลยีชีว่ภูาพ

ร่ะยอง

พืิ่�นำท่� :  16.95 ต่ร.กม้. (เทศบาลเมื้อง) /  
514.5 ต่ร.กม้. (อำาเภูอเมื้อง)

ปร่ะช�กิร่ : 64,256 คน / 282,312 คน
ควั�มืหนำ�แน่ำนำปร่ะช�กิร่ :  3,576 ต่่อ ต่ร.กม้. /  

548.71 ต่่อ ต่ร.กม้.

ระยองเป็นเมื้องในภูาคต่ะวั่นออกของประเทศไทย อย่่ห่างจากกรุงเทพประม้าณ 
180 กิโลเม้ต่ร เมื้องนี�เป็นศ่นย์กลางยุทธ์ศาสต่ร์สำาหรับอุต่สาหกรรม้และการ
ขนส่ง เป็นที�ตั่�งของนิคม้อุต่สาหกรรม้หลายแห่งและท่าเรือนำ�าล้กในม้าบต่าพุดุ 
แม้้จะมี้ขนาดุประชากรที�ค่อนข้างเล็กกว่่าเมื้�อเทียบกับเมื้องใหญ่อื�นๆ ของไทย
แต่่ระยองนั�นมี้ผู้ลผู้ลิต่ม้ว่ล (GPP per Capita) รว่ม้ต่่อหัว่ส่งสุดุในประเทศ

สถ�นำะปัจจุบันำของกิ�ร่เป็นำเมืืองอัจฉริ่ยะ
ระยองซ้ึ่�งเป็นส่ว่นหน้�งของระเบียงเศรษฐกิจภูาคต่ะวั่นออก (EEC) เป็นหน้�ง
ในเมื้องยุทธ์ศาสต่ร์สำาคัญที�ถือเป็นตั่ว่ขับเคลื�อนเศรษฐกิจในแผู้น 20 ปีของ
ประเทศไทย ดุ้งดุ่ดุการลงทุนจากทั�งภูาครัฐและเอกชน โดุยมี้โครงการริเริ�ม้
ที�สำาคัญ ไดุ้แก่
 • รถไฟรางค่่
 • ท่าเรือนำ�าล้กม้าบต่าพุดุ เฟส 3
 •  ปต่ท.วั่งจันทร์วั่ลเล่ย์ การวิ่จัย พัฒนาและวิ่ชาการดุ้านวิ่ทยาศาสต่ร์

และอุต่สาหกรรม้ 4.0
 •  สม้าร์ทซิึ่ตี่�ระยอง (บ้านอัจฉริยะ โรงพยาบาล รถเม้ล์ EV Startup ที�

อย่่อาศัย และศ่นย์การค้า) 

โครงการทั�งสี�นี�มี้เป้าหม้ายเพื�อเพิ�ม้ผู้ลผู้ลิต่โดุยการเพิ�ม้ขีดุคว่าม้สาม้ารถและ
คว่าม้สาม้ารถในการให้บริการ ในการทำาเช่นนี�ระยองจะกลายเป็นศ่นย์กลาง
อุต่สาหกรรม้ขั�นส่งชั�นนำาของเอเชียต่ะวั่นออกเฉียงใต้่

ระยอง

ตัวัขับเคลื�อนำเมืืองอัจฉริ่ยะ
การพัฒนาจังหวั่ดุระยองขับเคลื�อนโดุยผู้่้มี้บทบาทสำาคัญจากทั�งภูาครัฐและ
เอกชน นอกเหนือจากสำานักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภูาคต่ะวั่นออก
(EECO) แล้ว่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยังเป็นผู้่้ดุ่แลระบบโลจิ
สติ่กส์รางค่่ในพื�นที� EEC รว่ม้ถ้งหน่ว่ยงานท้องถิ�นในระดัุบจังหวั่ดุ อำาเภูอ
และต่ำาบลทำาหน้าที�เป็นเจ้าภูาพในการดุำาเนินโครงการ

สำาหรับภูาคเอกชน บริษัท ปต่ท. (ม้หาชน) องค์กรรัฐวิ่สาหกิจ กำาลังลงทุน
ในสถาบันวิ่จัยและพัฒนา (EECi) โดุยมี้เป้าหม้ายเพื�อเป็นศ่นย์กลางองค์
คว่าม้ร้่ชั�นนำาใน 6 อุต่สาหกรรม้ใหม่้ในการผู้ลิต่และนวั่ต่กรรม้ รว่ม้ถ้งบริษัท
อสังหาริม้ทรัพย์อย่าง Origin Property ไดุ้ว่างแผู้นพัฒนาโครงการที�อย่่อาศัย 
การต้่อนรับ การคม้นาคม้และการพาณิชย์ ในเขต่เทศบาลเมื้องผู่้านแนว่คิดุ
การพัฒนาเมื้องอัจฉริยะ

นอกจากนี�ระยองยังไดุ้นำาโม้เดุลบริษัทพัฒนาเมื้อง (City Development 
Corporation) ม้าปรับใช้ โดุยภูาคธุ์รกิจในจังหวั่ดุไดุ้รว่ม้กันจัดุตั่�ง บริษัท
พัฒนาเมื้องระยอง (RYCD) ที�มุ่้งเน้นไปที�การลดุผู้ลกระทบของเมื้องและ
ประชากรที�อาจเกิดุข้�นจากการพัฒนาอุต่สาหกรรม้ในเขต่ EEC อย่างก้าว่
กระโดุดุ โดุยในป่จจุบันยังไม่้มี้การจัดุทำาแนว่คิดุแผู้นพัฒนาเมื้องอย่างชัดุเจน
จาก RYCD
 

ดูิเพิิ่�มืเติมืท่� :
www.eeco.or.th/

จุดุเดุ่นดุ้านการขนส่งและสถาบันการวิ่จัยและพัฒนาเป็นจุดุยุทธ์ศาสต่ร์
สำาคัญที�ผู้ลักดัุนให้ระยองก้าว่ส่่การเป็นศ่นย์กลางอุต่สาหกรรม้ชั�นนำาของ
เอเชียต่ะวั่นออกเฉียงใต้่

โคร่งกิ�ร่สำ�คัญ
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ศูนำย์ซ่่อมืบำ�รุ่งร่ถไฟฟ้�ควั�มืเร็่วัสูง
ฉะเชิงเทราเต่รียม้เป็นพื�นที� 1 ใน 2 ศ่นย์ซ่ึ่อม้บำารุง 
รถไฟคว่าม้เร็ว่ส่ง EEC ซ้ึ่�งตั่�งอย่่บนพื�นที� 300 ไร่  
(0.48 ต่ร.กม้.) ระหว่่างสนาม้บินสุว่รรณภู่มิ้และสถานี HSR 
ฉะเชิงเทรา คลังดัุงกล่าว่เป็นส่ว่นหน้�งของงบประม้าณวิ่ศว่กรรม้
โยธ์า HSR ประม้าณ 113 พันล้านบาท (2.8 พันล้านปอนด์ุ)

หลักิสูตร่กิ�ร่ศึกิษ�ดิ��นำกิ�ร่พัิ่ฒนำ�ทักิษะและสร่��งทักิษะใหม่ื
ดุ้ว่ยงบประม้าณ 1,636,605,000 บาท (41.28 ล้านปอนด์ุ)เมื้อง
ฉะเชิงเทราว่างแผู้นที�จะยกระดัุบสาธ์ารณ่ปโภูค สิ�งอำานว่ย
คว่าม้สะดุว่กและหลักส่ต่รของสถาบันการศ้กษาในระดัุบ
ต่่างๆ เพื�อต่อบสนองคว่าม้ต้่องการของ EEC ในดุ้านแรงงาน
ที�มี้ทักษะและก้�งฝีั่มื้อ โดุยมุ่้งเน้นไปที�บริการ 10 อุต่สาหกรรม้
เช่นอาหารแห่งอนาคต่ เศรษฐกิจดิุจิทัล ศ่นย์การแพทย์
ระบบป่ญญาประดิุษฐ์(AI) หุ่นยนต์่ การบินและโลจิสติ่กส์
การเกษต่รและเทคโนโลยีชีว่ภูาพ เครื�องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
การท่องเที�ยว่เชิงการแพทย์และสุขภูาพและยานยนต์่ยุคใหม่้

ฉะเชิงเทร่�

ฉะเชิงเทราเป็นจังหวั่ดุชายฝ่ั่�งทะเลที�ตั่�งอย่่ติ่ดุกับพื�นที�ดุ้านทางต่ะวั่นออกของ
กรุงเทพม้หานครเขต่แดุนส่ว่นใหญ่ระหว่่างกรุงเทพม้หานครและฉะเชิงเทรา
เป็นเขต่เกษต่รกรรม้และที�ราบลุ่ม้นำ�า โดุยกายภูาพเมื้องของกรุงเทพและ
ฉะเชิงเทรานั�นแยกจากกันโดุยสิ�นเชิง ฉะเชิงเทรามี้ผู้ลิต่ภัูณฑ์์ม้ว่ลรว่ม้ของ
จังหวั่ดุต่่อหัว่ (GPP per Capita) ที�ใหญ่เป็นอันดัุบ 6 ของประเทศโดุยมี้
อุต่สาหกรรม้คิดุเป็น 70% ของผู้ลผู้ลิต่ทั�งหม้ดุ

สถ�นำะปัจจุบันำของกิ�ร่เป็นำเมืืองอัจฉริ่ยะ
ฉะเชิงเทราถ่กกำาหนดุให้เป็นพื�นที�ยุทธ์ศาสต่ร์ของการขยายตั่ว่ของ
กรุงเทพม้หานครและระเบียงเศรษฐกิจภูาคต่ะวั่นออก(EEC) โดุยมี้การนำาเสนอ
แผู้นงานที�เสนอในการเป็นพื�นที�การจัดุตั่�งส่ว่นขยายของสำานักงานรัฐราชการ
ส่ว่นกลางจากกรุงเทพม้หานคร เพื�อเปลี�ยนฉะเชิงเทราให้เป็นเมื้องบริว่ารส่ว่น
กลาง โครงการต่่างๆ มุ่้งเน้นไปที�การเพิ�ม้ประสิทธิ์ภูาพการกำากับดุ่แลเพื�อการ
ให้บริการที�นำาหน้าในระดัุบท้องถิ�น ภู่มิ้ภูาคและประเทศ โดุยคาดุการณ์ว่่าจะมี้
การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างพื�นฐานขนานใหญ่เพื�อให้สอดุคล้องกับคว่าม้ต้่องการ
ที�เพิ�ม้ข้�นในสิ�งต่่อไปนี�
 • การเดิุนทางและขนส่งอัจฉริยะ
 • การดุำารงชีวิ่ต่อัจฉริยะ
 • เศรษฐกิจอัจฉริยะ

ฉะเชิงเทราจะเป็นที�ตั่�งของสถานีรถไฟคว่าม้เร็ว่ส่งซ้ึ่�งเป็นหน้�งในสองสถานี
บริการต่าม้โครงการรถไฟคว่าม้เร็ว่ส่งระยะทาง 220 กม้. สถานีรถไฟคว่าม้เร็ว่
ส่งจะมี้บทบาทสำาคัญในการขยายตั่ว่ของฉะเชิงเทราเนื�องจากจะส่งผู้ลต่่อ 
คว่าม้จุ ปริม้าณการจราจรและผู้ลต่อบแทนทางเศรษฐกิจสำาหรับโครงการ
พัฒนาอื�นๆ ที�เกี�ยว่ข้อง

ฉะเขิงเทรา

ตัวัขับเคลื�อนำเมืืองอัจฉริ่ยะ
ตั่ว่ขับเคลื�อนสำาหรับฉะเชิงเทราสม้าร์ทซิึ่ตี่�ส่ว่นใหญ่เป็นการจัดุการจากหน่ว่ย
งานรัฐบาลกลางผู่้านข้อเสนอของ EEC เช่น โครงสร้างพื�นฐานการขนส่งใน
ระดัุบภู่มิ้ภูาค สถานที�ราชการ การที�เมื้องฉะเชิงเทรานั�นตั่�งอย่่หว่่างสนาม้บิน
หลัก 3 แห่ง และเขต่สิทธิ์พิเศษในการลงทุน EEC นั�น เป็นที�แน่นอนว่่าจะส่ง
ผู้ลต่่อเส้นทางการพัฒนาของเมื้องฉะเชิงเทราทั�งทางต่รงและทางอ้อม้อย่างม้าก

นิคม้อุต่สาหกรรม้ที�เป็นกลุ่ม้เป็นอีกหน้�งตั่ว่ขับเคลื�อนที�มี้อิทธิ์พล แม้้โครงการ
จะถ่กจำากัดุอย่่ในขอบเขต่ของสถานที� แต่่การเปลี�ยนแปลงที�สะสม้ม้าดุ้านสิ�ง
แว่ดุล้อม้ สังคม้และเศรษฐกิจก็มี้แนว่โน้ม้ที�จะสร้างผู้ลกระทบไปทั�ว่เมื้องเมื้�อ
พิจารณาจากการมี้ส่ว่นร่ว่ม้อย่างม้ากต่่อผู้ลผู้ลิต่และงานในเมื้อง

หน่ว่ยงานท้องถิ�นฉะเชิงเทราเป็นผู้่้ขับเคลื�อนท้องถิ�นซ้ึ่�งมี้หน้าที�รับผิู้ดุชอบใน
การดุำาเนินการต่าม้โครงการริเริ�ม้ระดัุบจังหวั่ดุและระดัุบเมื้อง สิ�งเหล่านี�มุ่้งเน้น
ไปที�โครงสร้างพื�นฐานของเมื้องและการเปลี�ยนระบบการปกครองไปเป็นแบบ
ดิุจิทัลเพื�อเพิ�ม้คว่าม้พร้อม้ของฉะเชิงเทราสำาหรับการเปลี�ยนแปลงครั�งใหญ่จาก
การพัฒนาภู่มิ้ภูาค

พืิ่�นำท่� :  12.76 ต่ร.กม้. (เทศบาลเมื้อง) /  
378.7 ต่ร.กม้. (อำาเภูอเมื้อง)

ปร่ะช�กิร่ : 39,233 คน / 162,230 คน
ควั�มืหนำ�แน่ำนำปร่ะช�กิร่ :  3,074 ต่่อ ต่ร.กม้. / 

428.38 ต่่อ ต่ร.กม้.

ดูิเพิิ่�มืเติมืท่� :
www.cgd.go.th
www.chachoengsao.go.th

แม้้ว่่าจังหวั่ดุจะเป็นส่ว่นหน้�งของ EEC แต่่มี้โครงการเพียงเล็กน้อยเท่านั�น
ที�เกี�ยว่กับการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานของเมื้องในฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ดีุ 
ฉะเชิงเทราถ่กว่างไว้่ให้เป็นพื�นที�หน้�งในสองของศ่นย์ซ่ึ่อม้บำารุงรถไฟ
คว่าม้เร็ว่ส่ง และโครงการยกระดััุบระบบการศ้กษาทั�งสายสามั้ญและสาย
อาชีพเพื�อต่อบสนองคว่าม้ต้่องการการบริการสำาหรับ EEC

โคร่งกิ�ร่สำ�คัญ
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ภูเก็ิต

ถ้งแม้้จะเป็นจังหวั่ดุที�เล็กเป็นอันดัุบสองของประเทศไทย แต่่ภู่เก็ต่เป็นจุดุ
หม้ายปลายทางการท่องเที�ยว่ระดัุบนานาชาติ่ที�สำาคัญซ้ึ่�งข้�นชื�อเรื�องสภูาพ
แว่ดุล้อม้ที�สว่ยงาม้และม้รดุกทางวั่ฒนธ์รรม้ เกาะนี�สาม้ารถเชื�อม้ต่่อไดุ้ทั�งการ
ขนส่งทางบก ทางทะเลและทางอากาศแต่่ละปีภู่เก็ต่มี้นักท่องเที�ยว่ม้ากกว่่า  
10 ล้านคนในปี 2560 และมี้การประม้าณการว่่ามี้ห้องพักสำาหรับบริการ 
นักท่องเที�ยว่ในโรงแรม้ประม้าณ 60,000 ถ้ง 90,000 คน

สถ�นำะปัจจุบันำของกิ�ร่เป็นำเมืืองอัจฉริ่ยะ
ภู่เก็ต่กำาลังบุกเบิกโครงการเมื้องอัจฉริยะในประเทศไทย มี้เป้าหม้ายที�จะเป็น
เมื้อง MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) โดุยการ
ปรับปรุงขีดุคว่าม้สาม้ารถของโครงสร้างพื�นฐานและสิ�งอำานว่ยคว่าม้สะดุว่กของเมื้อง
โดุยภู่เก็ต่ไดุ้ร่ว่ม้มื้อกับองค์กรทั�งจากระดัุบท้องถิ�นจนถ้งระดัุบโลกหลายราย
ม้าเป็นพันธ์มิ้ต่รเพื�อการพัฒนาเมื้องภู่เก็ต่ ภู่เก็ต่ยังไดุ้กำาหนดุวิ่สัยทัศน์และ
แผู้นแม่้บทที�ชัดุเจนและไดุ้มี้การออกสมุ้ดุคำาแนะนำาปกขาว่ จุดุสำาคัญสำาหรับ
ภู่เก็ต่คือ การคม้นาคม้อัจฉริยะ การท่องเที�ยว่อัจฉริยะและพลังงานอัจฉริยะ
โดุยมี้โครงการพัฒนา ไดุ้แก่ 
 • บริษัทพัฒนาเมื้อง
 • ระบบขนส่งสาธ์ารณะ – รถเม้ล์อัจฉริยะ
 • ริเริ�ม้ใช้ระบบไร้เงินสดุ
 • แพลต่ฟอร์ม้ข้อม่้ลเมื้อง

โครงการต่่างๆ เช่น รถไฟฟ้ารางเบา LRT แหล่งพลังงานหมุ้นเวี่ยนแสงอาทิต่ย์ 
สม้าร์ทกริดุ เครือข่ายกล้องว่งจรปิดุและเครือข่ายระบบแสงสว่่างสาธ์ารณะ
อัจฉริยะถ่กจัดุรว่ม้อย่่ในแผู้นงานอนาคต่

ภู่เก็ต่

ตัวัขับเคลื�อนำเมืืองอัจฉริ่ยะ
เมื้องอัจฉริยะภู่เก็ต่ (PKCD) เป็นโครงการพัฒนาเมื้องที�นำาโดุยบริษัทภู่เก็ต่
พัฒนาเมื้อง ซ้ึ่�งบริษัทเป็นหัว่หอกในการพัฒนาโดุยร่ว่ม้กับหุ้นส่ว่นจากหน่ว่ย
งานรัฐบาลและภูาครัฐหลายแห่ง เช่นเดีุยว่กับเมื้องอื�นๆ ของไทย PKCD ไดุ้
ร่ว่ม้มื้อกับหน่ว่ยงานบริหารศาลากลางจังหวั่ดุภู่เก็ต่และสำานักงานส่งเสริม้
เศรษฐกิจดิุจิทัล (depa) เป็นหลัก

depa มี้บทบาทสำาคัญในกรอบการพัฒนาของภู่เก็ต่เมื้�อร่ว่ม้มื้อกับ Huawei 
บริษัทเทคโนโลยีระดัุบโลกที�กำาลังเป็นผู้่้นำาในการเปิดุตั่ว่เทคโนโลยี 5G โดุย
เป็นคว่าม้ร่ว่ม้มื้อในการเผู้ยแพร่แผู้นแนว่ทางการพัฒนาภู่เก็ต่เมื้องอัจฉริยะ 
ผู่้านตั่ว่กลางทางเทคโนโลยีโดุยไดุ้รับการสนับสนุนจากบริษัทที�ปร้กษาอย่าง  
Roland Berger

PKCD ยังไดุ้สร้างคว่าม้ร่ว่ม้มื้อกับพันธ์มิ้ต่รต่่างๆ ในประเทศเช่น บริษัท
ชำาระเงิน Rabbit เพื�อพัฒนาระบบไร้เงินสดุ การรถไฟฟ้าขนส่งม้ว่ลชน
แห่งประเทศไทยมี้กำาหนดุจะสร้างและดุำาเนินการระบบ LRT เส้นทาง  
ภู่เก็ต่ - พรรณนา PKCD สร้างเอกลักษณ์ในโครงสร้างขององค์กรของตั่ว่
เองร่ว่ม้กับบริษัทย่อยในเครือ PKCD รว่ม้ถ้งภู่เก็ต่สม้าร์ทบัส การพัฒนา
ศ่นย์เศรษฐกิจและการวิ่เคราะห์ข้อม่้ลเมื้อง ซ้ึ่�งแต่่ละแห่งจะดุ่แลโครงการที�
ริเริ�ม้ข้�นเอง

โคร่งกิ�ร่ภูเก็ิต LRT
LRT ภู่เก็ต่เป็นเฟสแรกของรถไฟระหว่่างเมื้อง  
(ภู่เก็ต่ - พังงา - สุราษฎร์ธ์านี) โครงการนี�มี้วั่ต่ถุประสงค์เพื�อ
เชื�อม้ต่่อสนาม้บินและหลายส่ว่นของเมื้องภู่เก็ต่ดุ้ว่ยสถานี 21 
แห่งต่ลอดุแนว่การเดิุนรถ โดุยประม้าณการต้่นทุนโครงการ
ประม้าณ 35,000 ล้านบาท (ประม้าณ 1 พันล้านปอนด์ุ)

โคร่งกิ�ร่ 2 City Data Platform
แพลต่ฟอร์ม้ข้อม่้ลของเมื้องนั�นเป็นโครงการที�ไดุ้เริ�ม้ต้่นให้
บริการแล้ว่ ระบบข้อม่้ลและการให้บริการต่่างๆ กำาลังอย่่
ระหว่่างการพัฒนา โครงการนี�อย่่ระหว่่างการดุ่แลโดุย City 
Data Analytics และพร้อม้ให้บริการผู่้าน phuket.cloud ใน
การให้ข้อม่้ลเมื้องที�จำาเป็นสำาหรับการใช้งานสาธ์ารณะ

พื�นที� :  12 ต่ร.กม้. (เทศบาลเมื้อง) /  
224 ต่ร.กม้. (อำาเภูอเมื้อง)

ประชากร : 79,380 คน / 250,474 คน
คว่าม้หนาแน่นประชากร :  6,609 ต่่อ ต่ร.กม้. / 

1,118,19 ต่่อ ต่ร.กม้.

ดูิเพิิ่�มืเติมืท่� :
Phuket City Development Corporation
เว็่บไซึ่ต์่ : www.pkcd.co.th

ป่จจุบันภู่เก็ต่มี้โครงการต่่อเนื�องหลายโครงการ โดุยมี้คว่าม้มุ่้งมั้�นที�จะเป็น
เมื้องอัจฉริยะแห่งแรกของภูาคใต้่และเมื้อง MICE เป้าหม้ายของการพัฒนา
เมื้องอัจฉริยะคือการพัฒนาเศรษฐกิจ การปกครอง การบริการและคว่าม้
เป็นอย่่ที�ดีุของประชาชน 

โคร่งกิ�ร่สำ�คัญ
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ขอนำแก่ินำ

ขอนแก่นตั่�งอย่่ในศ่นย์กลางของภูาคต่ะวั่นออกเฉียงเหนือหรือที�เรียกว่่า
ภูาคอีสานของประเทศไทย โดุยอย่่ห่างจากกรุงเทพม้หานครไปทางต่ะวั่น
ออกเฉียงเหนือประม้าณ 450 กม้. ขอนแก่นเป็นศ่นย์กลางการคม้นาคม้
และการขนส่งที�สำาคัญในภู่มิ้ภูาคเนื�องจากตั่�งอย่่บนทางแยกของทางหลว่ง  
ต่ะวั่นออก - ต่ะวั่นต่กทางหลว่งหม้ายเลข 12 และทางหลว่งหม้ายเลข 2  
เหนือ - ใต้่หรือ “ทางหลว่งมิ้ต่รภูาพ” ที�เชื�อม้ระหว่่างกรุงเทพม้หานครกับสะพาน
มิ้ต่รภูาพไทย - ลาว่ หนองคาย

สถ�นำะปัจจุบันำของกิ�ร่เป็นำเมืืองอัจฉริ่ยะ
ขอนแก่นไดุ้พัฒนาหน้�งในวิ่สัยทัศน์เชิงกลยุทธ์์ที�แข็งแกร่งที�สุดุสำาหรับการพัฒนา
เมื้องอัจฉริยะในประเทศ KhonKaen Smart City 2030 ซ้ึ่�งตั่�งข้�นหลังจากการ
เจรจาเกือบสองทศว่รรษระหว่่างเครือข่ายผู้่้มี้ส่ว่นไดุ้ส่ว่นเสียในพื�นที� กลยุทธ์์ดัุง
กล่าว่แสดุงให้เห็นถ้งสาม้แกนหลักของการพัฒนา
 • เมื้องแห่งการคม้นาคม้ระบบราง (LRT)
 • เป็นศ่นย์กลางการจัดุประชุม้และสัม้ม้นา (MICE City)
 • การเป็นศ่นย์กลางทางการแพทย์

แกนทั�งสาม้ตั่�งอย่่บนพื�นฐานของการสร้างขอนแก่นให้เป็น “ประต่่ส่่ภูาคต่ะวั่น
ออกเฉียงเหนือ” ต่่อไป การมี้ที�ตั่�งยุทธ์ศาสต่ร์อย่่ที�ใจกลางภูาคอีสานพร้อม้กับ
สถานีรถไฟกลางแห่งใหม่้และสนาม้บินที�กำาลังขยายตั่ว่ทำาให้เมื้องนี�อย่่ในต่ำาแหน่ง
ที�ดีุสำาหรับการเติ่บโต่ของเมื้องที�แข็งแกร่งในฐานะเมื้องรองที�กำาลังม้าแรงแห่ง
หน้�งของประเทศไทย

ขอนแก่น

ร่ถไฟฟ้�ร่�งเบ� (LRT)
บริษัท ขอนแก่นทรานสิทซิึ่สเต็่ม้ (KKTS) ก่อตั่�งในปี 
2560 โดุยไดุ้รับทุนจากบริษัทขอนแก่น Think Tank ซ้ึ่�ง
มี้แผู้นสำาหรับโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบาระยะทาง 26 กม้. 
โดุยประม้าณการให้บริการที�ระหว่่าง 18 ถ้ง 21 สถานี ใช้
เว่ลาก่อสร้าง 2 ปีและใช้งบประม้าณ 1.5 หมื้�นล้านบาท  
คณะกรรม้การจัดุการจราจรทางบก (สจร.) ซ้ึ่�งเป็นหน่ว่ย
งานดุ้านนโยบายการขนส่งแห่งชาติ่ไดุ้ให้การสนับสนุน
แผู้นดัุงกล่าว่แล้ว่และขณะนี�อย่่ระหว่่างรอการอนุมั้ติ่ที�คณะ
รัฐม้นต่รีก่อนจะเริ�ม้การประม่้ลโครงการไดุ้ คาดุว่่าจะเริ�ม้
ก่อสร้างไดุ้ในปลายปี 2563

ศูนำย์ปฏิิบัติกิ�ร่เมืืองอัจฉริ่ยะ (SCOPC) 
ม้หาวิ่ทยาลัยขอนแก่นไดุ้สร้างและทดุสอบศ่นย์ปฏิิบัติ่การเมื้อง
อัจฉริยะ(SCOPC) ในวิ่ทยาเขต่แล้ว่ เพื�อเต่รียม้แพลต่ฟอร์ม้
ข้อม่้ลที�จำาเป็นในการบรรลุแผู้นเมื้องอัจฉริยะของขอนแก่น  
ม้ข.ไดุ้ลงทุนในการวิ่จัยและพัฒนาเพื�อฝึั่กอบรม้คณาจารย์
นักศ้กษาและประชาชนทั�งภูาครัฐและเอกชนในดุ้านคว่าม้
สาม้ารถในการวิ่เคราะห์ข้อม่้ลอัจฉริยะและพร้อม้ที�จะก้าว่ข้�น
เป็นผู้่้นำาในวิ่ทยาการดุ้านนี�ของไทย

ตัวัขับเคลื�อนำเมืืองอัจฉริ่ยะ
ขับเคลื�อนโดุยเทศบาลเมื้องขอนแก่นที�มี้พันธ์มิ้ต่รจากภูาครัฐ กลุ่ม้องค์กรดุ้าน
การพัฒนานวั่ต่กรรม้ ผู้่้ประกอบการภูาคเอกชนในพื�นที� และม้หาวิ่ทยาลัยใน
ท้องถิ�นที�มี้ส่ว่นเกี�ยว่ข้องอย่างม้ากคือม้หาวิ่ทยาลัยขอนแก่น (ม้ข.) นอกจากนี� 
depa ยังเป็นพันธ์มิ้ต่รเชิงกลยุทธ์์ที�สำาคัญอีกดุ้ว่ย

สิ�งที�ทำาให้ขอนแก่นสม้าร์ทซิึ่ตี่�โดุดุเดุ่นจากโครงการอื�นๆ ในประเทศคือการมี้
ภูาคเอกชนเป็นส่ว่นร่ว่ม้สำาคัญ โดุยบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมื้อง จำากัดุ หรือ 
KhonKaen Think Tank (KKTT) ซ้ึ่�งเกิดุจากการรว่ม้ตั่ว่ของธุ์รกิจในท้องถิ�น 20 
แห่งเพื�อเข้าม้าพัฒนาเงินทุนสำาหรับกองทุนโครงสร้างพื�นฐานในพื�นที�ท้องถิ�น

ร่ปแบบทางการเงินที�เป็นนวั่ต่กรรม้นี�ขับเคลื�อนดุ้ว่ยการลงทุน 200 ล้านบาท
(5.23 ล้านปอนด์ุ)จากสม้าชิกผู้่้ก่อตั่�งของ KKTT ซ้ึ่�งใช้เพื�อกระตุ้่นโครงการ
พัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งม้ว่ลชนสาธ์ารณะรถไฟรางเบา LRT และการพัฒนา
พื�นที�รอบสถานีขนส่ง โดุยนำาไปใช้ประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นต่่อประชาชน
ทั�ว่ไปซ้ึ่�งจะนำาผู้ลกำาไรไปใช้เป็นเงินทุนในว่าระที�เหลือของปี 2573

พืิ่�นำท่� :  46 ต่ร.กม้. (เทศบาลเมื้อง) /  
953.4 ต่ร.กม้. (อำาเภูอเมื้อง)

ปร่ะช�กิร่ : 114,450 คน / 416,285 คน
ควั�มืหนำ�แน่ำนำปร่ะช�กิร่ :  2,488 ต่่อ ต่ร.กม้. / 

436.63 ต่่อ ต่ร.กม้.

ดูิเพิิ่�มืเติมืท่� :
Khon Kaen City Development Co., Ltd.
เว็่บไซึ่ต์่ :  www.khonkaenthinktank.com
ติ่ดุต่่อ :  info@khonkaenthinktank.com

ตั่�งแต่่เริ�ม้ก่อตั่�งวิ่สัยทัศน์ที�ครอบคลุม้ของขอนแก่นคือการว่างกลยุทธ์์หลักที�
การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน (ระบบขนส่งม้ว่ลชนแบบล้อและรางและการ
ออกแบบเมื้อง) เทคโนโลยีอัจฉริยะและคว่าม้สาม้ารถดุ้านข้อม่้ล (WiFi, 
เครือข่ายเซ็ึ่นเซึ่อร์และการวิ่เคราะห์ข้อม่้ล)

โคร่งกิ�ร่สำ�คัญ
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เช่ยงใหม่ื LRT

Chiang Mai LRT หรือ Chiang Mai Transit Red Line (CMTR) 

เป็นการเดิุนรถทางรางยาว่ 15.9 กม้. ซ้ึ่�งเป็นการขนส่งดุ้ว่ย

รถไฟฟ้าในระดัุบเมื้องครั�งแรกในเชียงใหม่้ โดุยโครงการจะมี้ 

16 สถานีทั�งดุ้านบนและใต้่ดิุนซ้ึ่�ง CMTR มี้งบประม้าณสะสม้

ประม้าณ 27,000 ล้านบาท (ประม้าณ 690 ล้านปอนด์ุ)

ถนำนำคนำเดิินำ

โครงการถนนคนเดิุนเชียงใหม่้มี้เป้าหม้ายที�จะพัฒนาดิุจิทัล

แพลต่ฟอร์ม้เพื�อการเคลื�อนที�และขนส่งและจุดุประสงค์ทางการ

ค้าในฐานะเมื้องสำาคัญ เป้าหม้ายการทำาให้เป็นดิุจิทัลคือ 

การให้บริการและสิทธิ์ประโยชน์สำาหรับผู้่้ใช้ เช่น การผู้นว่ก 

Vitrual Reality กับการพัฒนาเทคโนโลยี ในการทำาค่่มื้อท่อง

เที�ยว่เมื้องบัต่รกำานัลผู้ลิต่ภัูณฑ์์และบริการเพื�ออำานว่ยคว่าม้

สะดุว่กและส่งเสริม้เศรษฐกิจในท้องถิ�นให้กับประชาชนและ

นักท่องเที�ยว่

ร่ะบบขนำส่งมืห�วิัทย�ลัยเช่ยงใหม่ื

ม้หาวิ่ทยาลัยเชียงใหม่้ (ม้ช.) มี้บริการรถรับส่งฟรีสำาหรับเจ้า

หน้าที�และนักศ้กษาเพื�อเดิุนทางภูายในวิ่ทยาเขต่หลัก (เรียกว่่า

วิ่ทยาเขต่สว่นดุอก) โดุยใช้รถยนต์่รถประจำาทางและรถต้่่ที�ใช้

พลังงานไฟฟ้า นี�เป็นส่ว่นหน้�งของการรณรงค์สร้างจิต่สำาน้กดุ้าน

สิ�งแว่ดุล้อม้เพื�อส่งเสริม้ให้นักศ้กษาและบุคลากรใช้ยานพาหนะ

ประหยัดุพลังงาน จุดุมุ่้งหม้ายของบริการนี�คือลดุการใช้รถยนต์่

ส่ว่นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์่ให้น้อยที�สุดุซ้ึ่�งจะช่ว่ยบรรเทา

ป่ญหาการจราจรที�ติ่ดุขัดุภูายในม้หาวิ่ทยาลัย รว่ม้ไปถ้งการ

พัฒนาสถานี EV Charger

เช่ยงใหม่ื

เชียงใหม่้เป็นเมื้องสำาคัญในภูาคเหนือของประเทศไทย เมื้องนี�มี้ชื�อเสียงในดุ้าน
ม้รดุกทางวั่ฒนธ์รรม้และทรัพยากรและแหล่งท่องเที�ยว่ทางธ์รรม้ชาติ่ การผู้สม้
ผู้สานระหว่่างพื�นที�ในเมื้องและชนบททำาให้เชียงใหม่้เป็นเมื้องท่องเที�ยว่ระดัุบ
โลก เป็นที�ตั่�งของสนาม้บินที�ใหญ่ที�สุดุในภู่มิ้ภูาคในขณะเดีุยว่กันก็ยังสาม้ารถ
เข้าถ้งไดุ้ทั�งทางถนนและทางรถไฟ เชียงใหม่้ยังเป็นที�ตั่�งของสถาบันชั�นนำารว่ม้
ถ้งม้หาวิ่ทยาลัยเชียงใหม่้ (ม้ช.)

สถ�นำะปัจจุบันำของกิ�ร่เป็นำเมืืองอัจฉริ่ยะ
เชียงใหม่้เป็นเมื้องต้่นแบบโครงการเมื้องอัจฉริยะในภูาคเหนือและเป็นหน้�งใน
เมื้องแรกที�ประกาศแผู้นนี�ในประเทศไทย เชียงใหม่้ตั่�งเป้าที�จะเป็นเมื้อง MICE 
เช่นเดีุยว่กับแหล่งท่องเที�ยว่อื�นๆ แผู้นแม่้บทเชียงใหม่้เมื้องอัจฉริยะมี้ที�ม้าจาก 7 
โดุเม้นของ Smart City Thailand

การริเริ�ม้ส่ว่นใหญ่เกี�ยว่ข้องกับโดุเม้นต่่อไปนี� 
 • การดุำารงชีวิ่ต่อัจฉริยะ
 • การเดิุนทางและขนส่งอัจฉริยะ
 • สภูาพแว่ดุล้อม้อัจฉริยะ

โครงการริเริ�ม้ของพว่กเขาถ่กกำาหนดุข้�นเพื�อแก้ไขป่ญหาที�เป็นอุปสรรคในการ
เป็นเมื้อง MICE อย่างเช่นม้ลพิษ การจราจร ที�พัก คว่าม้ปลอดุภัูยและการ
บริการ

เชียงใหม่้

ตัวัขับเคลื�อนำเมืืองอัจฉริ่ยะ
โครงการเชียงใหม่้เมื้องอัจฉริยะมี้คว่าม้หลากหลายในโครงการซ้ึ่�งสอดุคล้องกับ
ผู้่้มี้ส่ว่นไดุ้ส่ว่นเสียจากองค์กรทั�งภูาครัฐและเอกชน โครงการส่ว่นใหญ่รว่ม้อย่่
ในงบประม้าณของเมื้องจ้งทำาให้อบจ. เชียงใหม่้เป็นหน่ว่ยงานหลักในการกำากับ
ดุ่แล ผู้่้ขับเคลื�อนในพื�นที�แต่กต่่างกันไปในแต่่ละระดัุบจากจังหวั่ดุไปจนถ้งต่ำาบล

อีกหน้�งในผู้่้มี้บทบาทสำาคัญคือ บริษัทเชียงใหม่้พัฒนาเมื้อง (CMCD) ซ้ึ่�งเป็น
หน่ว่ยงานเอกชนที�ผู้ลักดัุนการพัฒนาเมื้องอัจฉริยะ คว่าม้คิดุแรกเริ�ม้หลักของ 
CMCD คือรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit - LRT) ซ้ึ่�งเป็นคว่าม้ร่ว่ม้มื้อ
กับการรถไฟฟ้าขนส่งม้ว่ลชนแห่งประเทศไทย (รฟม้.) เพื�อก่อสร้างและดุำาเนิน
การขนส่งทางรถไฟฟ้าใต้่ดิุนแห่งแรกในเชียงใหม่้

นอกจากนี�ยังมี้หน่ว่ยงานภูาครัฐอื�นๆ อีกหลายแห่งเช่น ม้หาวิ่ทยาลัยเชียงใหม่้ 
(ม้ช.) สำานักงานส่งเสริม้เศรษฐกิจดิุจิทัล (depa) การไฟฟ้าส่ว่นภู่มิ้ภูาค  
(กฟภู.) สำานักงานคณะกรรม้การกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคม้นาคม้แห่งชาติ่ (กสทช.) และองค์กรอื�นๆ ที�ไดุ้ลงทุนในเชียงใหม่้

พืิ่�นำท่� :  40.22 ต่ร.กม้. (เทศบาลเมื้อง) /  
152.4 ต่ร.กม้. (อำาเภูอเมื้อง)

ปร่ะช�กิร่ : 127,240 คน / 233,632 คน
ควั�มืหนำ�แน่ำนำปร่ะช�กิร่ :  3,212 ต่่อ ต่ร.กม้. / 

1,533 ต่่อ ต่ร.กม้.

ดูิเพิิ่�มืเติมืท่� :
www.chiangmai.go.th
www.mrta.co.th
www.chiangmai-transitredline.com

เชียงใหม่้มี้โครงการริเริ�ม้ม้ากม้ายที�จะดุำาเนินการภูายใต้่กรอบ 7 ประการ
ของ เมื้องอัจฉริยะประเทศไทย มี้เป้าหม้ายที�จะเป็นเมื้อง MICE และเพื�อ
แก้ไขป่ญหาดุ้านการเคลื�อนที�และขนส่งและสิ�งแว่ดุล้อม้ที�มี้ม้ายาว่นานซ้ึ่�ง
รว่ม้ถ้งม้ลพิษจากหม้อกควั่นที�เกิดุข้�นทุกปี เป้าหม้ายของการพัฒนาเมื้อง
อัจฉริยะคือการปรับปรุงเศรษฐกิจ การปกครอง การบริการและคว่าม้
เป็นอย่่ที�ดีุของประชาชน

โคร่งกิ�ร่สำ�คัญ
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ยัังคงมีีอีีกหลายัเมืีอีงทีี่�จะเข้้าร่่วมีกับเมืีอีงนำำาร่่อีงทัี่�ง 6 แห่งนีำ�ในำโคร่งการ่ข้อีงเมืีอีง

อัีจฉริ่ยัะปร่ะเที่ศไที่ยัเช่่นำเดีียัวกับเมืีอีงต่่างๆ ในำสหร่าช่อีาณาจักร่ 

เมืี�อีการ่ขั้บเคลื�อีนำเมืีอีงอัีจฉริ่ยัะเริ่�มีต้่นำข้้�นำแต่่ละเมืีอีงจะต้่อีงพิิจาร่ณาทีี่�เมืีอีงต่นำเอีง

เพืิ�อีเสาะหาโอีกาสอัีนำเหมีาะสมี เพืิ�อีผลักดัีนำส่่การ่เปลี�ยันำแปลง

ในำเร็่ววันำหน่ำวยังานำท้ี่อีงถิิ่�นำข้อีงเมืีอีงต่่างๆ จะต้่อีงการ่ผ้่เชี่�ยัวช่าญด้ีานำวิช่าการ่ 

จากภาครั่ฐและเอีกช่นำเพืิ�อีช่่วยัในำการ่วางแผนำและดีำาเนิำนำการ่  

อีย่ัางไร่ก็ต่ามีธุุร่กิจภาคเอีกช่นำอีย่ัางกลุ่มี SMEs เหล่านีำ�ไม่ีจำาเป็นำต้่อีงร่อี 

ให้มีีการ่ร้่อีงข้อีข้้อีเสนำอีจากหน่ำวยังานำเมืีอีง แต่่สามีาร่ถิ่เริ่�มีกร่ะบวนำการ่เข้้าหาได้ีในำ

ข้ณะนีำ�เพืิ�อีเริ่�มีสร้่างความีสัมีพัินำธ์ุและที่ำาความีเข้้าใจกับความีต้่อีงการ่ข้อีงเมืีอีงได้ีดีีข้้�นำ 

และเมืี�อีนัำ�นำ SMEs เหล่านัำ�นำจะพิร้่อีมียืั�นำมืีอีเข้้ามีาช่่วยัเหลือีอีย่ัางแท้ี่จริ่ง



จากพ้ื้�นฐานของเมือ้งอจัฉริิยะท่ี่�วางไวใ้นบที่กอ่นหนา้ ขณะน่�ผู้้้ม่ืบที่บาที่ของไที่ยสามืาริถเริิ�มืวิเคริาะหเ์ม้ือง
ของตนเองด้้วยมุืมืมืองท่ี่�เฉพื้าะเจาะจงข้�น และต้องกำาหนด้วิสัยทัี่ศน์และแผู้นงานตามืบริิบที่ของเม้ือง แต่
พื้วกเขาไมื่จำาเป็็นต้องสร้ิางวงจริของเมื้องอัจฉริิยะข้�นใหม่ื ผู้้้นำาเมื้องอัจฉริิยะริะด้ับนานาชาติเฉกเช่นใน
สหริาชอาณาจักริสามืาริถติด้ต่อผู้้้ม่ืส่วนได้้ส่วนเส่ยได้้ทัี่�งจากการิเข้าหาตัวแที่นเม้ืองอัจฉริิยะต่างๆ หร้ิอ
การิจากการิแสวงหาความืร่ิวมืม้ือด้้านต่างๆ ของเม้ืองอัจฉริิยะ โด้ยในบที่น่�จะสรุิป็เก่�ยวกับความืเป็็นไป็
ได้้ในการิด้ำาเนินการิในขั�นตอนต่อไป็

จะเป็็นอย่่างไรต่่อไป็



สหราชอาณาจักรในฐานะผู้้�นำาและพัันธมิิต่ร

จากความืก้าวหน้าท่ี่�ยาวนานหลายที่ศวริริษในการิป็รัิบป็รุิงเม้ือง ทัี่�งรัิฐบาล 
สหริาชอาณาจักริและองค์กริเอกชนได้้สะสมืความืร้้ิและบที่เร่ิยนจำานวนมืาก
ในเร้ิ�องเม้ืองอัจฉริิยะ จากการิจัด้อันดั้บเม้ืองอัจฉริิยะในสหริาชอาณาจักริ
แสด้งให้เห็นว่าพื้วกเขาก้าวไป็ไกลแค่ไหนในการิป็รัิบเป็ล่�ยนโคริงสร้ิาง 
พ้ื้�นฐานและบริิการิให้เป็็นดิ้จิทัี่ล ป็ริะเที่ศอ้�นๆ สามืาริถที่ำางานร่ิวมืกับหน่วยงาน
ในสหริาชอาณาจักริเพ้ื้�อศ้กษาตัวอย่างการิด้ำาเนินโคริงการิเม้ืองอัจฉริิยะ
ว่าม่ืขั�นตอนอย่างไริและสามืาริถนำาแนวที่างท่ี่�เหมืาะสมืท่ี่�สุด้กับเม้ืองนั�นๆ  
ไป็ที่ด้ลองป็รัิบใช้กับเม้ืองของตน

สหริาชอาณาจักริม่ืป็ริะสบการิณ์มืากมืายทัี่�งในความืสำาเร็ิจและข้อผิู้ด้พื้ลาด้ม่ื
ความืยินด่้และพื้ร้ิอมืท่ี่�จะแบ่งปั็นกับผู้้้ท่ี่�จะเดิ้นที่างเข้าไป็ในเม้ืองอัจฉริิยะของ
ตนเอง ตลอด้ส่วนท่ี่�เหล้อของค่้ม้ือเล่มืน่�คุณจะพื้บตัวอย่างวิธ่ีท่ี่�สหริาชอาณาจักริ
ร่ิวมืม้ือกับพัื้นธีมิืตริทัี่�งภาครัิฐและภาคเอกชนทัี่�วโลก

พัันธมิิต่รภาครัฐ

ดั้งท่ี่�เห็นได้้จากป็ริะวัติศาสตร์ิแบบย่อ ของความืพื้ยายามืในการิสริ้างเม้ือง
อัจฉริิยะของสหริาชอาณาจักริ รัิฐบาลและหน่วยงานเที่ศบาลในสหริาชอาณาจักริ
หลายแห่งได้้เข้าร่ิวมืและร่ิวมืม้ือกันในโคริงการิท่ี่�ใช้ป็ริะโยชน์จากการิพัื้ฒนา
เที่คโนโลย่เพ้ื้�อตอบสนองความืต้องการิท่ี่�เพิื้�มืข้�นของพื้ลเม้ืองอัจฉริิยะ 
สหริาชอาณาจักรินั�นเปิ็ด้กว้างท่ี่�จะให้ความืช่วยเหล้อนานาป็ริะเที่ศใน
ลักษณะเด่้ยวกัน โด้ยสามืาริถเร่ิยนร้้ิจากห้องสมุืด้ของแหล่งข้อม้ืลท่ี่�เปิ็ด้
สาธีาริณะเช่นของ British Standards Institute (BSI) และยังม่ืความืเป็็น
ไป็ได้้ด้้านความืร่ิวมืม้ืออ่กมืากจากบริิการิท่ี่�นำาเสนอโด้ยหน่วยงานต่างๆ 
เช่น Connected Places Catapult (CPC) ซ้ึ่�งเป็็นศ้นย์ความืเป็็นเลิศด้้าน
นวัตกริริมืเม้ืองและการิเคล้�อนท่ี่�และขนส่งของสหริาชอาณาจักริ ด้ำาเนินการิ
ตริงจุด้ตัด้ริะหว่างภาครัิฐกับภาคเอกชนและริะหว่างรัิฐบาลท้ี่องถิ�นกับผู้้้ควบคุมื
การิขนส่ง 

CPC มุ่ืงเน้นไป็ท่ี่�การิเติบโตของธุีริกิจด้้วยนวัตกริริมืในบริิการิการิเคล้�อนท่ี่�และ
ขนสง่และริะบบนเิวศท่ี่�สริา้งข้�นซ้ึ่�งช่วยให้สามืาริถเช้�อมืต่อที่างกายภาพื้ ดิ้จิทัี่ล
และสังคมืได้้มืากข้�นผู่้านโคริงการิริะดั้บโลก CPC ช่วยให้สถานท่ี่�ต่างๆทัี่�วโลก
ออกแบบและพื้ัฒนาโป็ริแกริมืท่ี่�ที่ำาให้บริิษัที่ด้้านนวัตกริริมืเติบโตยกริะดั้บ
แนวที่างการิแกปั้็ญหาท่ี่�ม่ืป็ริะสทิี่ธิีผู้ลส้งต่อความืที่า้ที่ายของเมือ้งเศริษฐกจิท่ี่�
พิื้ส้จน์ได้้ในอนาคตและจัด้ที่ำาข้อตกลงที่วิภาค่ที่างธุีริกิจริะหว่างรัิฐบาลสำาหรัิบ
การิลงทุี่นริะยะยาว

ช่องที่างในการิเริิ�มืม่ืส่วนร่ิวมืกับองค์กริสาธีาริณะท่ี่�ม่ืศักยภาพื้ค้อ

ติ่ดต่่อสถานทู้ต่อังกฤษกรุงเทูพัฯทู่� : info.bangkok@fcdo.gov.uk

พัันธมิิต่รภาคเอกชน

ผู้้้ที่ำาการิตลาด้ของสหริาชอาณาจักริและผู้้้โน้มืน้าวความืร่ิวมืม้ือริะหว่าง
ภาครัิฐและเอกชนได้้สร้ิางกลุ่มืวิสาหกิจในเม้ืองอัจฉริิยะท่ี่�นำาเสนอ
ผู้ลิตภัณฑ์์และบริิการิท่ี่�หลากหลายตั�งแต่สินค้าท่ี่�เป็็นร้ิป็ธีริริมื เช่น มิืเตอร์ิ
อัจฉริิยะ ไป็จนถ้งสิ�งท่ี่�เป็็นนามืธีริริมือย่างองค์ความืร้้ิ เช่นการิให้คำาป็ร้ิกษา
ด้้านบริิการิอัจฉริิยะ ผู้้้ผู้ลิตหร้ิอผู้้้ให้บริิการิด้้านเมื้องอัจฉริิยะในสหริาช
อาณาจักริเหล่าน่�สามืาริถเพิื้�มืและป็รัิบป็รุิงโคริงการิของป็ริะเที่ศอ้�นๆ  
เพ้ื้�อให้สามืาริถยกริะดั้บเม้ืองของตนได้้ โด้ย กริะที่ริวงการิค้าริะหว่าง
ป็ริะเที่ศสหริาชอาณาจักริ (DIT) สามืาริถช่วยเช้�อมืโยงคุณกับค่้ค้าในสห
ริาชอาณาจักริท่ี่�เหมืาะสมืท่ี่�สุด้

ติ่ดต่่อสถานทู้ต่อังกฤษกรุงเทูพัฯทู่� : Thailand.dit@fcdo.gov.uk

พัันธมิิต่รด�านการค�นคว้�าวิ้จัย่และพััฒนา

ความืริ่วมืม้ือของมืหาวิที่ยาลัยหลายแห่งนำามืาซ้ึ่�งความืเช่�ยวชาญและสิ�ง
อำานวยความืสะด้วกท่ี่�แตกต่างกันจากทัี่�วสหริาชอาณาจักริส่วนศ้นย์วิจัย
สหวิที่ยาการิในมืหาวิที่ยาลัยก็เช้�อมืโยงการิวิจัยริะดั้บแนวหน้าในแผู้นก
ต่างๆกับพัื้นธีมิืตริภาครัิฐและเอกชนความืร่ิวมืม้ือด้้านการิวิจัยริะดั้บ
นานาชาติและการิเป็็นหุ้นส่วนด้้านเม้ืองอัจฉริิยะนำาแนวคิด้ใหม่ืๆ เข้า
ส่้ริะบบนิเวศการิวิจัยของสหริาชอาณาจักริและช่วยสนับสนุนตลาด้เกิด้
ใหม่ืเช่น ป็ริะเที่ศไที่ยและป็ริะเที่ศอ้�นๆทัี่�วโลกสิ�งเหล่าน่�จะเป็็นวิธ่ีท่ี่�ได้้ผู้ล
ท่ี่�สุด้ในการิพัื้ฒนาทัี่กษะเฉพื้าะที่างท่ี่�จำาเป็็นสำาหรัิบพ้ื้�นท่ี่�เม้ืองอัจฉริิยะ

ด้เพิั�มิเติ่มิทู่� : UK Research & Innovation www.ukri.org
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กระทูรว้งการค�าระหว่้างป็ระเทูศ 
สหราชอาณาจักร (DIT) 

กริะที่ริวงการิค้าริะหว่างป็ริะเที่ศสหริาชอาณาจักริ (DIT) เป็็นหน่วยงาน
พิื้เศษของรัิฐบาลท่ี่�สนับสนุน

 •  บริิษัที่ต่างชาติท่ี่�ต้องการิตั�งหร้ิอขยายธุีริกิจในสหริาชอาณาจักริและ

 •  บริิษัที่ในสหริาชอาณาจักริเพ้ื้�อที่ำาการิค้าริะหว่างป็ริะเที่ศ 
กริะที่ริวงการิค้าริะหว่างป็ริะเที่ศสหริาชอาณาจักริ (DIT) ให้บริิการิท่ี่�ป็ร้ิกษา
แบบคริบวงจริโด้ยนำาเสนอข้อม้ืลที่างธุีริกิจล่าสุด้ผู่้านเคร้ิอข่ายท่ี่มืการิค้า 
ริะดั้บโลกทัี่�วโลก กริะที่ริวงการิค้าริะหว่างป็ริะเที่ศสหริาชอาณาจักริ (DIT) 
ที่ำางานร่ิวมืกันอย่างใกล้ชิด้กับหน่วยงานด้้านการิลงทุี่นและการิพัื้ฒนา
เศริษฐกิจในอังกฤษ สกอตแลนด์้ เวลส์และไอร์ิแลนด์้เหน้อเพ้ื้�อช่วยบริิษัที่
จากต่างป็ริะเที่ศให้บริริลุวัตถุป็ริะสงค์ที่างธุีริกิจในสหริาชอาณาจักริ

สำาหรับบริษัทูไทูย่ทู่�สนใจผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการของ  
UK Smart City
เริาสามืาริถช่วยบริิษัที่ไที่ยเช้�อมืต่อกับบริิษัที่ในสหริาชอาณาจักริผู่้าน 
เคร้ิอข่ายผู้้้เช่�ยวชาญที่างการิค้าจากท่ี่มื Technology & Smart Cities
ซ้ึ่�งริวมืถ้ง

 •  การิเสาะหาและริะบุพัื้นธีมิืตริที่างธุีริกิจท่ี่�เหมืาะสมื

 •  ข้อม้ืลเก่�ยวกับเที่คโนโลย่ของสหริาชอาณาจักริและเม้ืองอัจฉริิยะ 

 •  การิสนับสนุนริะหว่างการิเย่�ยมืชมืสหริาชอาณาจักริ

สำาหรับบริษัทูในสหราชอาณาจักรทู่�สนใจในต่ลาดไทูย่ 

DIT ม่ืผู้้้เช่�ยวชาญด้้านการิค้าท่ี่�สามืาริถช่วยให้คุณได้้รัิบบริิการิจาก 
ผู้้้เช่�ยวชาญท้ี่องถิ�นในต่างป็ริะเที่ศ ซ้ึ่�งริวมืถ้ง

 •  คำาแนะนำาของป็ริะเที่ศและภาคส่วน

 •  การิวิจัยตลาด้ท้ี่องถิ�น

 •  การิสนับสนุนริะหว่างการิเย่�ยมืชมืต่างป็ริะเที่ศ

 •  การิเสาะหาและริะบุพัื้นธีมิืตริที่างธุีริกิจท่ี่�เหมืาะสมื 

 •  การิเตร่ิยมืงานนิที่ริริศการิและงานต่างๆ 

สำาหรับนักลงทุูนไทูย่ทู่�สนใจลงทุูนในสหราชอาณาจักร
DIT จะให้ความืช่วยเหล้ออย่างม้ืออาช่พื้โด้ยเฉพื้าะในการิค้นหาและ 
ขยายธุีริกิจของคุณในสหริาชอาณาจักริ DIT และพัื้นธีมิืตริในภ้มิืภาคของ
เริาให้การิสนับสนุนฟร่ิ เป็็นความืลับและสนับสนุนการิป็รัิบแต่งตามืความื
ต้องการิในป็ริะเด็้นสำาคัญต่างๆ

 •  เช้�อมืโยงกับศ้นย์ความืเป็็นเลิศ (เช่น มืหาวิที่ยาลัย)

 •  ข้อม้ืลเก่�ยวกับภาษ่ กฎข้อบังคับและป็ริะเด็้นการิวางแผู้นธุีริกิจ

 •  ข้อม้ืลเก่�ยวกับสิ�งจ้งใจที่างการิเงิน(ถ้าม่ื)

 •  ข้อม้ืลเก่�ยวกับการิสริริหาพื้นักงาน

 •  ความืช่วยเหล้อในการิค้นหาพ้ื้�นท่ี่�และสินที่รัิพื้ย์

 •  การิสร้ิางผู้้้ติด้ต่อหลัก – เริาสามืาริถแนะนำาแก่ผู้้้ให้บริิการิริะดั้บ 

ท้ี่องถิ�น ริะดั้บภ้มิืภาค รัิฐบาลกลางและองค์กริการิค้า

 •  ให้การิด้้แลหลังจบงานผู่้านการิสนับสนุนอย่างต่อเน้�อง

 •  เพิื้�มืศักยภาพื้ริะดั้บโลกของคุณให้ส้งสุด้ - เม้ื�อคุณก่อตั�งในสหริาช

อาณาจักริแล้วเริาสามืาริถช่วยบริิษัที่ของคุณให้ใช้ป็ริะโยชน์จาก

โอกาสที่างธีุริกิจใหม่ืๆ และขยายสาขาไป็ยังสถานท่ี่�ใหม่ืทัี่�งใน 

สหริาชอาณาจักริและในต่างป็ริะเที่ศ

สำาหรับข�อม้ิลเพิั�มิเติ่มิโป็รดติ่ดต่่อ : Thailand.dit@fcdo.gov.uk
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กที่พื้  การิที่างพิื้เศษแห่งป็ริะเที่ศไที่ย 
กที่มื.  กรุิงเที่พื้มืหานคริ
กป็น  การิป็ริะป็านคริหลวง
กฟน.  การิไฟฟ้านคริหลวง
กฟผู้.  การิไฟฟ้าผู้ลิตแห่งป็ริะเที่ศไที่ย
กฟภ.  การิไฟฟ้าส่วนภ้มิืภาค
กสที่.  กสที่.โที่ริคมืนาคมื จำากัด้ (มืหาชน)
กสที่ช.  สำานักงานคณะกริริมืการิกิจการิกริะจายเส่ยง กิจการิ 

 โที่ริทัี่ศน์ และกิจการิโที่ริคมืนาคมืแห่งชาติ
ขสมืก.  องค์การิขนส่งมืวลชนกรุิงเที่พื้
คค.  กริะที่ริวงคมืนาคมื
คพื้  กริมืควบคุมืมืลพิื้ษ
ด้ศ. MDES กริะที่ริวงดิ้จิทัี่ลเพ้ื้�อเศริษฐกิจและสังคมื
ที่ส.  กริะที่ริวงที่รัิพื้ยากริธีริริมืชาติและสิ�งแวด้ล้อมื
ธีป็ที่.  ธีนาคาริแห่งป็ริะเที่ศไที่ย
ป็ภ.  กริมืป้็องกันและบริริเที่าสาธีาริณภัย
พื้ณ. MoC กริะที่ริวงพื้าณิชย์
พื้น.  กริะที่ริวงพื้ลังงาน
พื้พื้.  กริมืพัื้ฒนาพื้ลังงานที่ด้แที่นและอนุรัิกษ์พื้ลังงาน 
พื้มื  กริะที่ริวงพัื้ฒนาสังคมืและความืมัื�นคงของมืนุษย์
มืที่.  กริะที่ริวงมืหาด้ไที่ย
ยผู้.  กริมืโยธีาธิีการิและผัู้งเม้ือง 
ริฟที่  การิริถไฟแห่งป็ริะเที่ศไที่ย
ริฟมื  การิริถไฟฟ้าขนส่งมืวลชนแห่งป็ริะเที่ศไที่ย
วช  สำานักงานการิวิจัยแห่งชาติ
ศธี. MoEd กริะที่ริวงศ้กษาธิีการิ
สกศ.  สำานักงานเลขาธิีการิสภาการิศ้กษา
สช.  สำานักงานคณะกริริมืการิส่งเสริิมืการิศ้กษาเอกชน
สด้ช.  สำานักงานคณะกริริมืการิดิ้จิทัี่ลเพ้ื้�อเศริษฐกิจและสังคมื 

 แห่งชาติ
สตช.  สำานักงานตำาริวจแห่งชาติ
สธี.  กริะที่ริวงสาธีาริณสุข
สนข  สำานักงานนโยบายและแผู้นการิขนส่งและจริาจริ 
สนพื้.  สำานักงานนโยบายและแผู้นพื้ลังงาน
สผู้.  สำานักงานนโยบายและแผู้นที่รัิพื้ยากริธีริริมืชาติและ 

 สิ�งแวด้ล้อมื

สพื้ธีอ.  สำานักงานพัื้ฒนาธุีริกริริมืที่างอิเล็กที่ริอนิกส์ 
สพื้ริ.   สำานักงานพัื้ฒนารัิฐบาลดิ้จิทัี่ล (องค์การิมืหาชน)
สวที่ช  สำานักงานพัื้ฒนาวิที่ยาศาสตร์ิและเที่คโนโลย่แห่งชาติ 
สศค  สำานักงานเศริษฐกิจการิคลัง 

BOI  สำานักงานคณะกริริมืการิส่งเสริิมืการิลงทุี่น
BTS  ริะบบขนส่งมืวลชนกรุิงเที่พื้ 
CDC  บริิษัที่พัื้ฒนาเม้ือง
CEA  สำานักงานส่งเสริิมืเศริษฐกิจสร้ิางสริริค์ 
DCT  สภาดิ้จิทัี่ลเพ้ื้�อเศริษฐกิจและสังคมืแห่งป็ริะเที่ศไที่ย”
depa  สำานักงานส่งเสริิมืเศริษฐกิจดิ้จิทัี่ล
DIT  กริะที่ริวงการิค้าริะหว่างป็ริะเที่ศสหริาอาณาจักริ 
EdTech  เที่คโนโลย่การิศ้กษา
EEC  ริะเบ่ยงเศริษฐกิจพิื้เศษภาคตะวันออก
EECO  สำานักงานคณะกริริมืการินโยบายเขตพัื้ฒนาพิื้เศษภาค 

 ตะวันออก
EV  ริถยนต์ไฟฟ้า
EVAT  สมืาคมืยานยนต์ไฟฟ้าไที่ย
FCDO  กริะที่ริวงการิต่างป็ริะเที่ศและการิพัื้ฒนาแห่งสหริาช 

 อาณาจักริ
LRT  ริถไฟฟ้าริางเบา 
NIA  สำานักงานนวัตกริริมืแห่งชาติ
PDPA  พื้ริะริาชบัญญัติคุ้มืคริองข้อม้ืลส่วนบุคคล พื้.ศ. 2562
PMCU  สำานักงานจัด้การิที่รัิพื้ย์สิน จุฬาลงกริณ์มืหาวิที่ยาลัย
SDG  เป้็าหมืายการิพัื้ฒนาท่ี่�ยั�งย้น องค์การิสหป็ริะชาชาติ
TGBI  สถาบันอาคาริเข่ยวไที่ย
TOD  แนวคิด้การิพัื้ฒนาพ้ื้�นท่ี่�ริอบสถาน่ขนส่งมืวลชน 
TODP  แผู้นการิพัื้ฒนาพ้ื้�นท่ี่�ริอบสถาน่ขนส่งมืวลชน 
TOT  บริิษัที่ ท่ี่โอท่ี่ จำากัด้ มืหาชน

BEIS  Department of Business, Energy and Industrial  
 Strategy 

BIM  Building Information Management 
BSI  British Standards Institute 
CPC  Connected Places Catapult 
DIIF  Digital Infrastructure Fund 
DSP  Data Science Platform 
DSR  Demand side response 
DSS  Decision support system 

GDS  Government Digital Service 
GFCP  Global Future Cities Programme 
GIS  Geographic Information Systems 
ICT  Information and Communications   

 Technology 
IDH  Integrated Data Hub 
iHIS  Integrated health information system 
IoT  Internet of Things 
ITS  Intelligent transport system 
MaaS  Mobility-as-a-Service 
NHS  National Health Service 
OCSC  Office of Civil Service Commission 
ODI  Open Data Institute 
P2P  Peer-to-peer 
POC  Proof of Concept 
ROI  Return on Investment 
SaaS  Software-as-a-Service 
SCI  Smart City Index 
STS  Smart ticketing system 
TfL  Transport for London 
TSB  Technology Strategy Board (now Innovate  

 UK) 
UGDE  Urban Governance Data Ecosystem 
UKRI  UK Research and Innovation 
V2G  Vehicle-to-grid 
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ขอบเขต่คว้ามิรับผิู้ดชอบ

ตลอด้การิจดั้ที่ำาโคริงการิน่�ได้้ม่ืความืมุ่ืงมัื�นท่ี่�จะที่ำาให้ข้อม้ืลต่างๆ ในเอกสาริ
ฉบับน่�ม่ืความืเท่ี่�ยงตริงอย่างถ้งท่ี่�สุด้ อย่างไริก็ตามืสถานเอกอัคริริาชท้ี่ต
อังกฤษ กรุิงเที่พื้มืหานคริ และกริะที่ริวงการิต่างป็ริะเที่ศ สหริาชอาณาจักริ 
ไม่ืขอรัิบผิู้ด้ชอบข้อความืท่ี่�ผิู้ด้พื้ลาด้ ตกหล่น หร้ิอ การิที่ำาให้เกิด้ความืเข้าใจ
ผิู้ด้ใด้ๆ และไม่ืได้้ม่ืการิยินยอมืต่อความืรัิบผิู้ด้ชอบ หร้ิอรัิบป็ริะกันใด้ๆ ต่อ
บุคคล บริิษัที่ และองค์กริท่ี่�ได้้ริะบุถ้กไว้ค่้ม้ือฉบับน่�

ลิขสิทูธิ�รัฐบาลอังกฤษ 2020

ผู้้้ใช้สามืาริถใช้ข้อม้ืลต่างๆในเอกสาริฉบับน่� (ไม่ืริวมืถ้งสัญลักษณ์ต่างๆ) ในร้ิป็แบบหร้ิอ
ส้�อใด้ก็ได้้โด้ยไม่ืม่ืค่าใช้จ่าย ภายใต้ข้อกำาหนด้ของ ลิขสิที่ธิี� Open Government Licence 

โด้ยสามืาริถด้้และสอบถามืเก่�ยวกับข้อจำากัด้ลิขสิที่ธิี�เพิื้�มืเติมืได้้ท่ี่�
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 
หร้ิอ e-mail: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk

ซ้ึ่�งได้้ม่ืการิริะบุถ้งข้อม้ืลลิขสิที่ธิี�บุคคลท่ี่�สามืในชิ�นงานท่ี่�ม่ืผู้้้อ่านความืป็ริะสงค์จะใช้ โด้ย
ต้องได้้รัิบอนุญาติจากผู้้้ถ้อลิขสิที่ธิี�

ต่่พิัมิพ์ั : ตุ่ลาคมิ 2563




