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ความเป็็นมา
หนัังสืือคู่่�มืือเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยเป็็นหนัังสืือที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยกระทรวงการต่่างประเทศและการพััฒนาแห่่ง
สหราชอาณาจัักร (UK Foreign, Commonwealth and Development Office หรืือ FCDO) โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
โครงการ Global Future Cities Programme (GFCP) ภายใต้้กองทุุน Prosperity Fund ซึ่ง�่ ริิเริ่่ม� โดยรััฐบาลแห่่ง
สหราชอาณาจัักรในปีี 2558 โดยกองทุุนเป็็นส่่วนสนัับสนุุนสำ�ำ คััญต่อ่ การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์กรสหประชาชาติิ
(SDGs) และ New Urban Agenda โดยกองทุุนได้้ใช้้แนวทางยุุทธศาสตร์์การให้้ความช่่วยเหลืือของสหราช
อาณาจัักร (UK Aid Strategy) ที่่�มีีวัตั ถุุประสงค์์ในการส่่งเสริิมการพััฒนาเพื่่�อความมั่่�งคั่่�งในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลััง
พััฒนา โดยประเทศต่่างๆ ที่่� The UK Prosperity Fund ได้้ให้้การสนัับสนุุนนั้้�น มีีโอกาสอัันดีีในการสร้้างความ
ร่่วมมืือระหว่่างประเทศพััฒนาและความสััมพัันธ์์ด้้านธุุรกิิจและการค้้า

กองทุุน The UK Prosperity Fund และ โครงการ Global Future Cities Programme
โครงการ Global Future Cities Program (GFCP)
โครงการ Global Future Cities Program (GFCP)
เป็็นโครงการช่่วยเหลืือการพััฒนาเป็็นระยะเวลา 3 ปีี
โดยทางโครงการจะสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจเมืือง
ที่่�ทั่่�วถึึงและยั่่�งยืื น รวมถึึงส่่งเสริิ มค วามเจริิ ญ รุ่่�งเรืื อง
ทั่่ว� โลกผ่่านโครงการด้้านคมนาคม การวางผัังเมืือง และ
การเตรีียมความพร้้ อ มรัั บ มืื อ กัั บ การเปลี่่�ย นแปลงใน
สิิบประเทศทั่่ว� โลก (บราซิิล อิินโดนีีเซีียมาเลเซีีย เมีียนมาร์์
ไนจีีเรีีย ฟิิลิปิ ปิินส์์ แอฟฟริิกาใต้้ ไทยตุุรกีี และ เวีียดนาม)
โครงการ GFCP ในประเทศไทยเป็็นโครงการความร่่วมมืือ
กัับกรุุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมีีกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิม
เป้้าประสงค์์และโครงการในเมืือง รวมถึึงพััฒนาศัักยภาพ
ของทีีมงานของกทม. และในท้้ายที่่�สุุดสร้้ างแนวทาง
ที่่�สามารถนำ�ำ ไปประยุุกต์์ใช้้ที่�่อื่่�นหรืือขยายผลต่่อไปได้้
โดยกิิจกรรมที่่กำ� �ำ ลัังดำำ�เนิินการอยู่่ป� ระกอบไปด้้วย
ศููนย์์ข้้อมููลกลางของกรุุงเทพมหานคร (Integrated
Data Centre - IDC)
การออกแบบและพััฒนาแผนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการของ
Data centre ระดัั บ โลกจะช่่วยเจาะจงสิ่่�ง จำำ� เป็็ น ให้้
กรุุ ง เทพมหานคร โดยเฉพาะ Data centre
ศููนย์์ข้อ้ มููลกรุุงเทพมหานครจะช่่วยแสดงข้้อมููลและช่่วย
ให้้สามารถเกิิดแผนการและการจััดการเมืืองแห่่งอนาคต

ที่่�มีีความบููรณาการ ความยั่่�งยืืนและมีีความสามารถใน
การตอบสนองความต้้องการในเมืืองได้้
ระบบสนัั บ สนุุ น การตัั ด สิิ น ใจในการบริิ ห ารจัั ด การ
สถานการณ์์น้ำ�ท่่
�ำ วม
เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพกลยุุ ท ธ์์ ก ารจัั ด การน้ำำ�� ท่่วมและการ
ลงทุุนในระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยการ
ส่่งเสริิมระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจเบื้้�องต้้น (DDS) ที่่�
มีีประสิิทธิิภาพสููงและตอบสนองอย่่างทัันท่่วงทีี รวมถึึง
การพััฒนาศัักยภาพของบุุคคลากรเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่า
ระบบจะถููกดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
แผนพััฒนาพื้้�นที่่ร� อบสถานีีขนส่่งมวลชน
(Transit–Oriented Development Plan - TODP)
สนัั บ สนุุ น กรุุ ง เทพมหานครในการเตรีียมการพัั ฒ นา
พื้้�นที่�่คลองบางหลวงและสถานีีรถไฟฟ้้า BTS บางหว้้า
ซึ่ง�่ ผ่่านการศึึกษาและกำำ�หนดให้้เป็็นพื้้นที่
� สำ�่ �ำ คััญลำำ�ดัับต้้นๆ
ในการพัั ฒ นาโดยกรุุ ง เทพมหานครและผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผล
กระทบต่่างๆ โดยแผน TODP นี้้จ� ะช่่วยเป็็นตัวั อย่่างในการ
แสดงให้้เห็็นถึึงการลงทุุนของรััฐในการพััฒนาการเข้้าถึึง
โครงข่่ายระบบบริิ ก ารคมนาคมและการเปลี่่� ย นถ่่าย
ซึ่่ง� สามารถสร้้างเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจอย่่างทั่่ว� ถึึงและ
การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน

บทน�ำของเมืองอัจฉริยะ | คูม่ อื เมืองอัจฉริยะประเทศไทย

3

ค�ำน�ำ

มร. ไบรอัน เดวิดสัน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย
เมืืองต่่างๆ นั้้�นเติิบโตรวดเร็็วอย่่างเป็็นประวััติิการ ประชากรมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของโลกนั้้�นอยู่่�อาศััยในย่่านพื้้�นที่่�เมืืองเป็็นอันั
เรีียบร้้อยแล้้ว โดยคาดการณ์์ว่่าประชากรที่่อ� าศััยในเขตเมืืองในโลกนั้้�นจะสููงถึึง 66 % ของประชากรทั่่�วทั้้�งโลก ในทวีีบเอเชีีย
เพีียงอย่่างเดีียวนั้้�นเท่่ากัับการมีีเมืืองใหม่่ขนาดเท่่ากัับครึ่่�งหนึ่่�งของสิิงคโปร์์หรืือประชากรจำำ�นวน 3 ล้้านคนโดยจะเพิ่่�มขึ้้นทุ
� ุกๆ
เดืือนตลอดระยะเวลาสามสิิบปีีข้้างหน้้า นอกเสีียจากว่่าเมืืองนั้้�นจะถููกวางผัังและจััดการมาอย่่างดีี การเติิบโตของเมืืองนั้้�นมีี
ผลทำำ�ให้้เกิิดปััญหาความยากจน ความแออััด และมลภาวะ ที่่ท� วีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้น� การบริิการสาธารณะต่่างๆ จะขาดความ
ทั่่�วถึึงและเพีียงพอในในเร็็ววััน ด้้วยการคาดคะเนถึึงการที่่�ประชากรสองในสามของโลกจะอยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�เมืืองในปีี 2050
รััฐบาลแห่่งสหราชอาณาจัักรเชื่่�อมั่่�นว่่าการแก้้ปััญหาความท้้าทายต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในเมืืองนั้้�นมีีความสำำ�คััญและสอดคล้้องกัับ
การแก้้ปััญหาในประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การขาดแคลนทรััพยากร ความยากจนและปััญหาขยะ
เมืืองต่่างๆ ในสหราชอาณาจัักรนั้้�นได้้มีีการทำำ�งานมานัับทศวรรษในการจััดการกัับปััญหาเกิิดใหม่่ต่่างๆ ของเมืือง ในขณะที่่ก� ารเผชิิญ
ความท้้าทายเหล่่านี้้�ยังั คงดำำ�เนิินไป เราเองก็็มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะแบ่่งปัันประสบการณ์์และเรีียนรู้้�กัับนานาประเทศ สำำ�หรัับ
ประเทศไทยนั้้�นเราได้้มีีการทำำ�งานด้้วยความร่่วมมืือร่่วมกัับกรุุงเทพมหานครภายใต้้กองทุุน THE UK PROSPERITY FUND
และโครงการ Global Future Cities Program ในการสนัับสนุุนโครงการศููนย์์ข้อ้ มููลกลางของกรุุงเทพมหานคร ระบบสนัับสนุุน
การตััดสิินใจในการบริิหารจััดการสถานการณ์์น้ำำ��ท่่วม และแผนพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีขนส่่งมวลชน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้้วิสัิ ยั ทััศน์์เชิิงนโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศไทย Thailand 4.0 และกรอบการพััฒนาเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั เมืือง
อััจฉริิยะเป็็นหนึ่่�งในกุุญแจสำำ�คััญในการส่่งเสริิมนวัตั กรรม อุุตสาหกรรมใหม่่ และการสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนผ่่านของสัังคมที่่�
เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ในบริิบทนี้้� สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััลเป็็นศููนย์์รวมการพััฒนาทั้้�งด้้านบุุคคลากร เทคโนโลยีีใน
ด้้านดิิจิิทััล รวมถึึงมาตรฐาน ระเบีียบและแนวทางในการสร้้างสรรค์์เมืืองอััจฉริิยะ
เมืองอัจฉริยะนั้นมีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง แตกต่างออกไปจากภาพของเมืองอัจฉริยะที่ถูกรับรู้กันอย่างกว้างขวาง เมือง
อัจฉริยะไม่จ�ำเป็นตอ้ งเป็นเมืองทลี่ �้ำไปด้วยเทคโนโลยลี �้ำยุค ล�้ำสมัย อันทจี่ ริงเมืองอัจฉริยะนั้นตอ้ งการเทคโนโลยที ใี่ ช้ได้จริง
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง ซึ่งกุญแจสู่ความส�ำเร็จในการสรรสร้างเมืองอัจฉริยะนั้นคือความ
เข้าใจถึงความต้องการของประชากรจากภายใน
ด้้วยความเป็็นศููนย์์รวมของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล สำำ�นัักงานนั้้�นได้้ทำำ�การสร้้างการประสานงานระหว่่างภาครััฐ
หน่่วยงานท้้องถิ่่�น ภาคเอกชน รวมถึึง startup องค์์กรการศึึกษาและหน่่วยงานวิิจััยต่่างๆ อีีกทั้้�งพัันธมิิตรในภููมิิภาคอาเซีียน
รวมถึึงนานาชาติิ โดยปััจจุุบััน มีีเมืืองมากกว่่า 40 เมืืองที่่�อยู่่�ภายใต้้การส่่งเสริิมของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล และ
เรายัังได้้รับั ความร่่วมมืือจากสถานเอกอััครราชทููตอัังกฤษ กรุุงเทพมหานครในการทำำ�ให้้เกิิดการสื่่�อสารต่่างๆ จากความร่่วม
มืือระหว่่างพัันธมิิตรของเราผ่่านตััวกลางอย่่างคู่่�มืือเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยฉบัับนี้้�

การเติิบโตของเมืืองนั้้�นอาจจะนำำ�มาซึ่่�งความท้้าทายมากมาย แต่่ก็็ยัังคงนำำ�มาซึ่่�งโอกาสใหม่่ๆ ที่่�จะพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชากรเช่่นกััน นอกเหนืือจากงานที่่�ได้้อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการในโครงการ Global Future Cities Programme แล้้วนั้้�น
ข้้าพเจ้้ายังั เชื่่อ� ว่่ายัังมีีพื้้�นที่อีี่� กมากมายในประเทศไทยที่่มีีศั
� กั ยภาพในการสร้้างความร่่วมมืือกัับประเทศไทย ข้้าพเจ้้าหวัังเป็็น
อย่่างยิ่่�งว่่าคู่่�มืือฉบัับนี้้�จะสามารถสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึงโอกาสเหล่่านี้้�และช่่วยเสริิมสร้้างกระบวนการพููดคุุยอัันจะนำำ�ไปสู่่�
ความร่่วมมืือต่่างๆ ในภายภาคหน้้าระหว่่างประเทศของเราทั้้�งสอง
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ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพชั รินทร์
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa)

กิิติกิ รรมประกาศ
คู่่�มืือเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยนั้้�นไม่่อาจเกิิดขึ้้น� ได้้หากขาดความร่่วมมืือจากภาคส่่วนต่่างๆ ในสัังคมไทย รวมถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐจากส่่วนกลางและส่่วนท้้องถิ่่�น องค์์กรเอกชน และกลุ่่�มองค์์กรการศึึกษาวิิจัยั ต่่างๆ
โดยต้้องขอขอบคุุณความอนุุเคราะห์์จากหน่่วยงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ัล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งขอขอบคุุณสำำ�นัักงาน
เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยภายใต้้สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม สำำ�หรัับ
เวลา ข้้อมููลเชิิงลึึก และการสนัับสนุุนในรููปแบบการสรรสร้้างคู่่�มืือฉบัับนี้้� รวมถึึงขอขอบคุุณสํํานัักยุุทธศาสตร์์และ
ประเมิินผล กรุุงเทพมหานครสำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ�ตลอดการจััดทำำ�คู่่�มืือฉบัับนี้้� เช่่นกััน
ขอขอบคุุณองค์์กรภาครััฐสำำ�หรัับการสละเวลาตอบแบบสอบถามออนไลน์์และให้้การอนุุเคราะห์์ให้้สัมั ภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากหน่่วย
งานต่่างๆ ดัังนี้้� สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม (สผ.) สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.) สำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนการขนส่่งและจราจร (สนข.) กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์วิจัิ ยั
และนวััตกรรมแห่่งชาติิ (สวทน.) สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (NIA) สำำ�นัักงาน
พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) สำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั (สพร.) สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการ
คลััง (สศค.) สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (สกพอ.) รวมถึึง เทศบาลนครเชีียงใหม่่ เทศบาลเมืืองชลบุุรีี เทศบาลเมืืองระยอง เทศบาลนครภููเก็็ต
เทศบาลเมืืองฉะเชิิงเทรา เทศบาลนครขอนแก่่น และสำำ�นัักงานจัังหวััดขอนแก่่น
และขอขอบคุุ ณ ผู้้�แทนจาก ธนาคารไทยพาณิิ ช ย์์ สภาอุุ ตสา หกรรมแห่่งประเทศไทย ทรููดิิ จิิ ทัั ล พาร์์ ค
บริิษััท แมกโนเลีีย ควอลิิตี้้� ดีีเวล็็อปเม้้นต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น บริิษััทไลฟ์์ แอนด์์ ลิิฟวิ่่�ง บริิษััทระยองพััฒนาเมืือง บริิษััท
ภููเก็็ตพััฒนาเมืือง บริิษััทขอนแก่่นพััฒนาเมืือง และบริิษััท Asia Space Planning จำำ�กััด
ขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจยั ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ขอ้ คิดเห็นจาก สถาบันอาคารเขียวไทย สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และกฎบัตรเมืองอัจฉริยะ
คณะผู้จดั ท�ำขอขอบพระคุณรายนามบุคคลากรและองค์กรข้างต้นส�ำหรับความอนุเคราะห์อนน�ำมาซึ่
ั
งความส�ำเร็จลุลว่ ง
ในการจัดท�ำคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยฉบับนี้

Urban Studies Lab (USL) หรืือ ศููนย์์วิจัิ ยั ชุุมชนเมืือง USL ได้้รับั มอบหมายจากกระทรวงการต่่างประเทศและการ
พััฒนาแห่่งสหราชอาณาจัักร (Foreign, Commonwealth and Development Office หรืือ FCDO) ในการค้้นคว้าวิ
้ จัิ ยั
และจััดทำำ�คู่่มื� อื ฉบัับนี้้� USL เป็็นสถาบันวิ
ั จัิ ยั และที่่ป� รึึกษาอิิสระ ก่่อตั้้�งในปีี พ.ศ. 2561 โดยการรวมตััวกัันของกลุ่่�มนััก
วิิชาการและนัักปฏิิบััติิหลากหลายสาขา โดยได้้นำำ�ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญ ในด้้านการวางผัังและพััฒนา
เมืือง สถาปััตยกรรม และการออกแบบ การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนชุุมชน การบริิหารจััดการโครงการ การสื่่�อสาร
ให้้ความรู้้� และด้้านมนุุษย์์ศาสตร์์และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างการทำำ�งานและบริิการในการให้้การศึึกษาและคำำ�ปรึึกษา
ประเด็็นต่่างๆ ของเมืืองแบบองค์์รวม
ผู้ประสานงานโครงการ : เดวิด ฟิสก์
งานปฏิิสััมพัันธ์์ : ดร. พงษ์์พิิศิิษฐ์์ หุุยากรณ์์ ดร. ชำำ�นาญ ติิรภาส
บรรณาธิิการ : ดร. พงษ์์พิิศิิษฐ์์ หุุยากรณ์์
เค้้าโครงและงานออกแบบ : พรพรหม พิิกุุลแก้้ว ขวััญคนึึง สุุขบารมีีธรรม
นัักวิิเคราะห์์ : จิิรภััทร จิิตวััฒนาศิิลป์์ พิิชชานัันท์์ วััฒนเลิิศพงศ์์
พันธมิตรโครงการ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการวิเคราะห์ภูมิภาค เมือง และสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ (RUBEA)
ที่่�ปรึึกษาเชิิงกลยุุทธ์์และผู้้�มีีส่่วนร่่วมอื่่�นๆ : ดร.นิิจ ตัันติิศิิริินทร์์ ดร.สุุธีี อนัันต์์สุุขสมศรีี ดร.สุุปรีีย์์ ศรีีสํําราญ
ดร.ชััยธร ลิิมาภรณ์์วณิิชย์์ ดร. รััฐติิการ คำำ�บุุศย์์ กอทอง ทองแถม ณ อยุุธยา ปริิณดา มีีฉลาด
แปล : วนิิดา ติิรภาส
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กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศ
สหราชอาณาจัักร (DIT)
กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศสหราชอาณาจัักร (DIT) เป็็นหน่่วยงาน
พิิเศษของรััฐบาลที่่ส� นัับสนุุน
• บริิษัท
ั ต่่างชาติิที่ต้่� อ้ งการตั้้�งหรืือขยายธุุรกิจิ ในสหราชอาณาจัักรและ
• บริิษัท
ั ในสหราชอาณาจัักรเพื่่�อทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศ
กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศสหราชอาณาจัักร (DIT) ให้้บริิการ
ที่่�ปรึึกษาแบบครบวงจรโดยนำำ�เสนอข้้อมููลทางธุุรกิิจล่่าสุุดผ่่านเครืือข่่าย
ทีีมการค้้าระดัับโลกทั่่�วโลก กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศสหราชอาณาจัักร
(DIT) ทำำ� งานร่่วมกัั น อย่่างใกล้้ ชิิ ด กัั บ หน่่วยงานด้้ าน การลงทุุ น
และการพััฒนาเศรษฐกิิจในอัังกฤษ สกอตแลนด์์ เวลส์์และไอร์์แลนด์์เหนืือ
เพื่่�อช่่วยบริิษัทั จากต่่างประเทศให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ทางธุุรกิจิ ในสหราชอาณาจัักร

สำำ�หรัับบริิษัทั ไทยที่่ส� นใจผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ
UK Smart City

เราสามารถช่่วยบริิษััทไทยเชื่่�อมต่่อกัับบริิษััทในสหราชอาณาจัักรผ่่าน
เครืือข่่ายผู้้�เชี่่ย� วชาญทางการค้้าจากทีีม Technology & Smart Cities
ซึ่ง่� รวมถึึง
• การเสาะหาและระบุุพัน
ั ธมิิตรทางธุุรกิจิ ที่่เ� หมาะสม
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีีของสหราชอาณาจัักรและเมืืองอััจฉริิยะ
• การสนัับสนุุนระหว่่างการเยี่่ย
� มชมสหราชอาณาจัักร

ส�ำหรับบริษทั ในสหราชอาณาจักรที่สนใจในตลาดไทย
DIT มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการค้้าที่่�สามารถช่่วยให้้คุุณได้้รัับบริิการจาก
ผู้้�เชี่่ย� วชาญท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศ ซึ่ง่� รวมถึึง
• คำ�ำ แนะนำำ�ของประเทศและภาคส่่วน
• การวิิจัย
ั ตลาดท้้องถิ่่�น
• การสนัับสนุุนระหว่่างการเยี่่ย
� มชมต่่างประเทศ
• การเสาะหาและระบุุพัน
ั ธมิิตรทางธุุรกิจิ ที่่เ� หมาะสม
• การเตรีียมงานนิิทรรศการและงานต่่างๆ

สำำ�หรัับนัักลงทุุนไทยที่่ส� นใจลงทุุนในสหราชอาณาจัักร

DIT จะให้้ความช่่วยเหลืืออย่่างมืืออาชีีพโดยเฉพาะในการค้้นหาและขยาย
ธุุรกิิจของคุุณในสหราชอาณาจัักร DIT และพัันธมิิตรในภููมิิภาคของเรา
ให้้การสนัับสนุุนฟรีี เป็็นความลัับและสนัับสนุุนการปรัับแต่่งตามความ
ต้้องการในประเด็็นสำ�ำ คััญต่่างๆ
• เชื่่�อมโยงกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศ (เช่่น มหาวิิทยาลััย)
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับภาษีี กฎข้้อบัังคัับและประเด็็นการวางแผนธุุรกิจิ
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับสิ่่�งจููงใจทางการเงิิน(ถ้้ามีี)
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับการสรรหาพนัักงาน
• ความช่่วยเหลืือในการค้้นหาพื้้�นที่แ
่� ละสิินทรััพย์์
• การสร้้างผู้้�ติิดต่่อหลััก – เราสามารถแนะนำำ�แก่่ผู้้�ให้้บริิการระดัับท้้อง
ถิ่่�น ระดัับภููมิิภาค รััฐบาลกลางและองค์์กรการค้้า
• ให้้การดููแลหลัังจบงานผ่่านการสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง
• เ พิ่่� มศัั ก ยภาพระดัั บ โลกของคุุ ณ ให้้ สูู งสุุ ด - เมื่่� อ คุุ ณ ก่่อตั้้� ง ใน
สหราชอาณาจัักรแล้้วเราสามารถช่่วยบริิษััทของคุุณให้้ใช้้ประโยชน์์
จากโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ และขยายสาขาไปยัังสถานที่่�ใหม่่ทั้้�งใน
สหราชอาณาจัักรและในต่่างประเทศ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมโปรดติิดต่่อ : Thailand.dit@fcdo.gov.uk

บทน�ำ
เมืองอัจฉริยะ

ทั่่�วโลกนี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นรััฐบาลและพลเมืืองต่่างทำำ�งานสร้้างเมืืองของพวกเขาให้้เป็็นเมืือง “อััจฉริิยะ” และ
ทุุกคนในเมืืองเหล่่านี้้�ต่่างสงสััยว่่า“เมืืองอััจฉริิยะคืืออะไร” ดัังนั้้�นในบทนี้้�จะเป็็นเนื้้�อหาความรู้้�เบื้้�องต้้น
ที่่จำ� ำ�เป็็นเกี่่ย� วกัับเมืืองอััจฉริิยะ สำำ�หรัับการเริ่่มต้
� นสร้
้ า้ งเมืืองในอนาคตของคุุณ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับ
ประเทศไทย
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เมืองอัจฉริยะคืออะไร
เมืืองต่่างๆ ล้้วนมีีวิิวัฒ
ั นาการตลอดเวลาและจะเป็็นเช่่นนี้้�
อยู่่ต� ลอดไปในภายภาคหน้้า ด้้วยเหตุุนี้้เ� องเมืืองอััจฉริิยะ
จึึงไม่่ได้้หมายถึึงสภาพการณ์์ความสำำ�เร็็จที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ได้้
ง่่ายๆ อัันที่จ่� ริิงแล้้วการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะในอนาคตนั้้�น
ต้้องใช้้ระยะเวลาอัันยาวนานทีีเดีียว อัันเนื่่�องมาจากการ
เปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้้นต
� ลอดเวลากัับเมืืองเของเรา ความ
เป็็น “อััจฉริิยะ” ของแต่่ละเมืืองจึึงต้้องถููกคำำ�นึึงถึึงและ
พััฒนาให้้ทัันสมััยอยู่่�อย่่างต่อ่ เนื่่�อง
หากจะทำำ�ความเข้้าใจเมืืองอััจฉริิยะอย่่างง่่ายๆ นั้้�น
มัันคืือการสร้้างความเป็็น “อััจฉริิยะ” คืือก้้าวต่่อไป
ของเมืืองเข้้าสู่่�โลกของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่และนำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้กัับเมืือง
อีีกแง่่มุุ ม หนึ่่� ง ที่่� สำำ� คัั ญ ในการอธิิ บ ายความเป็็ น
เมืืองอััจฉริิยะ คืือส่่วนใหญ่่ในโลกใบนี้้� มีีโครงการ
“เมืืองอััจฉริิยะ” ที่่สมบููรณ์
�
ใ์ นระดัับเมืืองเกิิดขึ้้นจำ
� ำ�นวน
น้้ อ ยมากๆ ถึึงแม้้ ว่่า อาจจะมีีโครงการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
กัับการพััฒนาในระดัับเมืือง ระดัับประเทศ หรืือใน
ระดัับภููมิิภาคอยู่่บ้� ้าง แต่่โดยส่่วนมากแล้้วนั้้�น จะเป็็น
โครงการในระดัับวิิทยาเขต ระดัับย่่าน หรืือเพีียงแค่่
ในระดัับอาคารเท่่านั้้�น

อย่่างไรก็็ตาม โครงการเหล่่านี้้�ควรได้้รัับการชี้้�นำำ�
แนวทางผ่่านทรรศนะแบบองค์์ ร วมในระดัั บ เมืื อ ง
และนั้้� นคืื อ สิ่่� ง ที่่� ถูู กนำำ� เสนอผ่่านหนัั ง สืื อ คู่่� มืื อ เล่่มนี้้�
เพราะเมืืองทุุกแห่่งต่่างก็็ถููกสร้้างขึ้้นด้
� ว้ ยองค์์ประกอบ
สำำ�คััญต่่างๆ อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ ดัังนั้้�นทุุกเมืืองจึึง
ควรมีีวิิถีีที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในการนิิยามความเป็็นเมืือง
อััจฉริิยะของตนเอง
ดัังนั้้�นคู่่�มืือเล่่มนี้้�จึึงไม่่ได้้กำำ�หนดความหมายตายตััว
ของเมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะเอาไว้้ หากแต่่ ใ นบทนี้้� นั้้� น เป็็ น
ข้้อแนะนำำ�เชิิงหลัักการและข้้อเท็็จจริิงต่่างๆ เกี่่�ยวกัับ
เมืืองอััจฉริิยะอัันเป็็นสากล ซึ่่�งควรค่่าแก่่การนำำ�มา
พิิจารณาในขั้้�นตอนการวางแผนและพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

ความหมายของเมืองอัจฉริยะ
บรรดานัักวิิจัยั และนัักปฏิิบัติั กิ ารทั่่�วโลกที่่พ� ยายาม
ค้้นหาแนวความคิิดของเมืืองอััจฉริิยะมาเป็็นเวลา
หลายปีี โดยได้้มีีการกำำ�หนดนิิยามความหมายเอา
ไว้้มากมาย
ความหมายของคำำ�ว่่า “เมืืองอััจฉริิยะ” ที่่�เคยได้้
ถููกนิิยามเอาไว้้นั้้น� เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การสร้้างความ
เข้้าใจพื้้�นฐานในเรื่่�องเมืืองอััจฉริิยะไม่่มากก็็น้้อย
อีีกทั้้�งยัังเป็็นจุดุ เริ่่�มต้้นที่่�ดีีในการทำำ�ความเข้้าใจต่่อ
ยุุทธศาสตร์์และการพััฒนาโครงการเมืืองอััจฉริิยะ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

“เมืืองซึ่่�งใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการส่่งเสริิมชีีวิตค
ิ วามเป็็นอยู่่�การทำำ�งานและ
ความยั่่�งยืืน ผ่่านกระบวนการ การรวบรวมข้้อมููล สื่่�อสาร และคััดกรองข้้อมููล”
-สภาเมืองอัจฉริยะ-

“เมืืองที่่มีีลั
� ักษณะอัันเกิิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยีีและกระบวนการกลยุุทธ์์เพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน ความเป็็นอยู่่ที่� ่�ดีีของประชาชน และการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ”
- สถาบันวิจัยนาวิแกนท์ -

“เมืองที่ใช้ประโยชน์จากหลักการบริหารแบบดิจิทัล เครื่องมือ และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความยั่งยืน องค์รวม ความส�ำเร็จ และความคิดสร้างสรรค์”
- เดอะ นิว ดิจิตัล ดีล -

โดยหากสัังเกตให้้ดีี คำำ�นิิยามทั้้�ง 3 นี้้� มีี 2 ลัักษณะ
ร่่วมกัันคืือ 1) การใช้้เทคโนโลยีีหรืือนวััตกรรม
ดิิจิทัิ ลั และ 2) ประโยชน์์ที่คา
่� ดว่่าเมืืองจะได้้รับั จาก
การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในระดัับชุุมชน ระดัับ
ย่่านระดัับเมืือง และระดัับประเทศ ซึ่่�งมีีวิิธีีการ
ที่่� เ ฉพาะเจาะจงแตกต่่างกัั น ไป ซึ่่่� ง นี่่� คืื อ ปัั จ จัั ย
สำำ�คััญเนื่่�องจากบริิบทของผู้้�คน องค์์กร และเป้้า
หมายแต่่ละแห่่งนั้้�นมีีความเฉพาะตััวในช่่วงเวลา
และสถานที่่นั้้� �นๆ
เช่่นเดีียวกัันประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั จากเทคโนโลยีีนั้้�นก็มีี็
ความแตกต่่างกััน และควรจะตรงกัับความต้้องการ
ของเมืืองคุุณโดยเฉพาะ สำำ�หรัับผู้้�ที่่กำ� ำ�ลัังสร้้างเมืือง
อััจฉริิยะของตััวเอง ไม่่ว่่าคุุณจะเป็็นผู้้�นำำ�ของเมืือง
ประชาชนทั่่�วไป หน่่วยงานรััฐบาล องค์์กรในท้้อง
ถิ่่�น นัักลงทุุนต่่างประเทศ หรืือ นัักเรีียน นัักวิิจััย
สิ่่�งสำำ�คััญคืือการเข้้าใจลำำ�ดัับความสำำ�คััญของเมืือง
ทรััพย์์สิินที่่�มีีและภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�มีีศัักยภาพและ
ความเป็็นไปได้้ในการเป็็นหุ้้�นส่่วนเพื่่�อสร้้างนิิยาม
และมุุมมองของ “เมืืองอััจฉริิยะ”
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กรณีศึกษาระดับโลกเกี่ยว
กับเมืองอัจฉริยะ
แรงบัันดาลใจของเมืืองต่่างๆ ในการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะมีี
ความหลากหลาย ในแต่ล่ ะเมืืองต่่างมีีเรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งจััดการ
ตั้้�งแต่่เรื่่อ� งโครงสร้้างพื้้�นฐานจนถึึงความต้้องการของผู้้�คน
ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�จะต้้องกำำ�หนด อย่่างไรก็็ตามมัันมีีปััจจััย
สำำ�คััญมากมายที่่เ� กิิดขึ้้นพร้
� อ้ มกััน ณ เวลาหนึ่่�ง ซึ่ง่� ช่่วย
กระตุ้้�นให้้เมืืองสร้้างตััวเองให้้มีีความอััจฉริิยะมากขึ้้น�
ความเป็นเมืองทเี่ ติบโตเพิ่มขนึ้ และรวดเร็ว
เป็็นเรื่่�องเก่่าแล้้วที่่�ว่่ามนุุษย์์นั้้�นมีีชีีวิิตในยุุคของเมืือง
ประชากรมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของโลกอาศััยอยู่่�ในเมืืองซึ่่�ง
ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยโอกาสทางเศรษฐกิิ จ และวัั ฒ นธรรม
ของเมืื อ งนั้้� น โดยมีีแนวโน้้ ม เติิ บ โตอย่่างต่่ อ เนื่่� อ ง
สหประชาชาติิได้้นำ�ำ เสนอว่่าเมืืองต่่างๆ ของเราจะกลาย
เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�คนกว่่า 3 แสนล้้านคนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในปีี 2050 และเราจำำ�เป็็นจะต้้องสร้้างเมืืองใหม่่กว่่า
40,000 แห่่ง
ความถี่ของการแทรกแซงทเี่ พิ่มขนึ้
กระบวนการดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดความไม่่มั่่�นคงทางอำำ�นาจ
ในแต่ล่ ะก้้าวที่่เ� ดิินไปข้้างหน้้า ระบบมากมาย เช่่น ความ
หลากหลายของเมืืองที่่มีีค
� วามผสมผสานลงตััว มัักจะถููก
ทำำ�ลายความสมดุุลและถููกท้้าทายให้้ปรัับตััวเพื่่�อกลัับเข้้า
มาสู่่ศููนย์
� ก์ ลาง การแทรกแซงเหล่่านี้้�มีีหลายรููปแบบไม่่
ว่่าจะเป็็นด้านสั
้ งั คม สิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ และอื่่น� ๆ
สถานการณ์์โรคระบาดโควิิด-19 ทั่่�วโลกในปีี 2020 คืือ
ตััวอย่่างที่่ชั� ดั เจนของการล้้มล้า้ งครั้้�งใหญ่่ ที่่เ� มืืองต่่างๆ
จำำ�เป็็นต้อ้ งเตรีียมตััว และสร้้างความสามารถในการฟื้้นฟูู
�
ให้้ได้้อย่่างรวดเร็็ว

ความล้าสมัยและโครงสร้างพืน้ ฐานทไี่ ม่เพยี งพอ
แน่่นอนว่่าเมืืองมากมายต่่างก็็ต้้องเผชิิญกัับความล้้า
หลัั งของโครงสร้้ างพื้้�นฐาน และความต้้ องการของ
ประชากรที่่�เติิบโต ภายใต้้ความสวยงามน่่าดึึงดููดของ
เมืืองที่่ถูู� กฉาบไว้้มักั จะมีีระบบสาธารณููปโภคที่่ล้� ม้ เหลว
และไม่่ทัันสมััยซึ่่�งไม่่ได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ผู้้�
บริิหารของเมืืองนั้้�นจำ�ำ เป็็นต้้องจััดการกัับการเรีียกเก็็บ
ภาษีีด้้านสาธารณููปโภคที่่�มากเกิินไป ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิด
การขาดแคลน และรููรั่่ว� ของระบบที่่ทำ� �ำ ให้้ต้นทุ
้ นุ เพิ่่�มขึ้้น�

ตลาดโลกมีีการเติิบโตขึ้้น� อย่่างต่อ่ เนื่่�อง เพราะเทคโนโลยีี
เองมีีต้้นทุนที่
ุ ป่� ระหยััดกว่่าและใช้้งานง่่ายกว่่า ดัังนั้้�นจึึง
ทำำ�ให้้มีีตัวั อย่่างมากมายของการดำำ�เนิินการที่่ดีี� และมืือ
อาชีีพที่่มีีค
� วามชำำ�นาญมากมายในการให้้บริิการของเมืือง
อััจฉริิยะที่่เ� ติิบโตและขยายตััว ทั้้�งนี้้� ในขณะที่่ต� ลาดยัังคง
ห่่างไกลจากการเติิบโตอย่่างเต็็มที่่� เมื่่�อเทีียบกัับตลาดรููป
แบบเดิิมที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วโลก แต่่ปััจจุุบัันเมืืองที่่�จะกำำ�ลัังจะมีี
โครงการและกลยุุทธ์์ด้าน
้ เมืืองอััจฉริิยะก็็ได้้รับั การช่่วย
เหลืือมากขึ้้น� กว่่าในอดีีต

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ผู้คนต่างต้องการอาศัยอยใู่ นเมืองทที่ �ำให้พวกเขามีความ
สุข ให้โอกาส และพวกเขาสามารถเดินทางกลับบ้านจาก
ทที่ �ำงานได้โดยไม่ต้องติดอยบู่ นถนนนานถึง 2 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ พวกเขาต่างไม่เคยได้เข้าถึงข้อมูลที่จะท�ำให้พวก
เขาได้เปรียบเทียบเมืองของพวกเขาเองกับเมืองอื่นๆ
เรือ่ งง่ายๆ ประชาชนมีความต้องการมากมายจากเมือง
และรัฐบาลของพวกเขา และนั่นคือส่วนหนึ่งของการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ

บริิษัทั Techavio กล่่าวว่่าได้้มีีการวางโครงการตลาดของ
เมืืองอััจฉริิยะ ซึ่ง่� มีีผลต่อ่ ความเป็็นอยู่่ข� องเมืือง โดยมีีมููลค่่า
37,776 ล้้านบาท (926 ล้้านปอนด์์) ในปีี 2562 นี่่คื� อื
โอกาสครั้้�งใหญ่่สำำ�หรัับประเทศต่่างๆ เช่่น ประเทศไทย ใน
การสร้้างเมืืองอััจฉริิยะและนำำ�ไปสู่่ต� ลาดใหม่่ที่่ป� ระชาชน
สามารถมีีส่่วนร่่วมได้้ และนี่่�อาจจะสามารถกระตุ้้�นให้้
เกิิดนวััตกรรมใหม่่แก่่ประชาขนของเมืืองนั้้�น ดัังนั้้�น
เมื่่�อตลาดมาถึึงจุุดเติิบโต คุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของเมือง และความน่าสนใจ
ของเมืองก็จะเพิ่มขึ้น

การพัฒนาความสามารถและต้นทุนด้านเทคโนโลยี
ทลี่ ดลง
เป็็ น เรื่่� อ งดีี หลายปีี ทีี ผ่่านมาไม่่นานนี้้� ต้้ นทุุ นข อง
เทคโนโลยีีลดลง และความสามารถในการสร้้างผล
กระทบด้านบวกต่อเมืองของเรากลับพัฒนาขึ้น ปัจจุบนั
มันมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ผ่านมา ในการประยุกต์ใช้
วิธกี ารอันชาญฉลาดท�ำให้เห็นความท้าทายทเี่ กิดขึ้นเรียน
รู้ทจี่ ะคาดการณ์เรือ่ งทจี่ ะเกิดขึ้นในอนาคต และป้องกัน
ไว้กอ่ นด้วยเทคนิคมากมาย เพือ่ ผลลัพธ์ทดี่ ีขึ้นแกท่ กุ คน
ทอี่ าศัยอยใู่ นเมืองเรา
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หลัักการสู่่ค� วามสำำ�เร็็จของ
เมืืองอััจฉริิยะ
แม้้ว่่าการเดิินทางไปสู่่ค� วามเป็็นเมืือง “อััจฉริิยะ” ของ
แต่ล่ ะเมืืองจะแตกต่่างกััน แต่่มีี“ความจริิงเดีียวกััน”
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากความคิิดเริ่่�มต้้นและความพยายามใน
การสร้้างเมืืองอััจฉริิยะจากทั่่�วโลก หนัังสืือทั้้�งหมด
นี้้�ได้้เขีียนอธิิบายว่่าทำำ�อย่่างไรเมืืองจะสร้้างตััวเอง
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จไม่่ว่่าสถานที่่� วััฒนธรรมหรืือ
ขนาดจะเป็็นอย่่างไรมากกว่่าการอธิิบายลงรายละเอีียด
ในบทนี้้� ได้้ กลั่่� นกรองและสรุุ ปถึึงปัั จจัั ยของความ
สำำ�เร็็จออกมา 4 ข้้อ เป็็นคำำ�แนะนำำ�อัันเป็็นประโยชน์์
ต่่อคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะ

โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ

Open Data และความปลอดภัย

ไม่ว่าความต้องการและเป้าหมายของเมืองอัจฉริยะของคุณจะเป็นอย่างไร
เมืองอัจฉริยะที่ประสบความส�ำเร็จจ�ำเป็นจะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างยืดหยุ่นและเปิดกว้าง โครงสร้างพื้นฐาน
อัจฉริยะจะวางพื้นฐานจากบริการที่เกิดจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น
และถ้้าไม่่มีีสิ่่�งนี้้�ประโยชน์์แก่่เมืืองจะไม่่เกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�นจะต้้องเริ่่�มต้้นจาก
โครงสร้้างหนััก อัันได้้แก่่ ระบบอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงที่่�ทั่่�วถึึง ศููนย์์ข้้อมููล
และอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมโยงต่่างๆ (เครื่่�องรัับสััญญาณ เครื่่�องมืือวััด) ที่่�จะช่่วย
เก็็บรวมรวมและสื่่�อสารข้้อมููลได้้ ถััดมา คืือ โครงสร้้างเบาหรืือศููนย์์ปฏิิบัติั ิ
การทางปััญญา และ Cloud Platform ทางคอมพิิวเตอร์์ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
วิิเคราะห์์ คาดการณ์์ และนำำ�เสนอข้้อมููล จนถึึงการให้้บริิการ นี่่�คืือ สิ่่�งที่่�จะ
เป็็นสมองกลของระบบเมืืองอััจฉริิยะ

ถ้าโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบครบวงจร ข้อมูลจะเป็นเสมือนเซลล์เม็ดเลือด
แดงที่คอยหล่อเลี้ยงเมืองอัจฉริยะ การใช้งานข้อมูลที่น่าเชือ่ ถือและปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งข้อมูลและระบบมากมายมันจะน�ำไปสู่การให้
บริการด้านนวัตกรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลมากมายจากเครื่องรับสัญญานและอุปกรณ์ต่างๆ เมืองจะได้รับข้อมูล
เชิงลึกที่สามารถน�ำมาบริหารจัดการระบบของเมืองให้ดีขึ้น สนับสนุนการ
แข่งขันอย่างกว้างขวาง และสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนที่มีประชนชนเป็น
ศูนย์กลาง

ก่่อนที่่�จะมาเป็็นเมืือง “อััจฉริิยะ” ต้้องมีีความก้้าวหน้้าทางกลยุุทธ์์ในการ
พััฒนาระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีีความผสมผสาน จนทำำ�ให้้เกิิดมาตรฐาน
การทำำ�งานร่่วมกััน และเปิิดโอกาสให้้เข้้าถึึง นั่่�นหมายถึึงว่่า เมืืองจะต้้องไม่่มีี
“การผููกขาดให้้กัับผู้้�ผลิิตที่่�มีีสิิทธิิเท่่านั้้�น แต่่จะต้้องมีีการพััฒนามาตรฐาน
และเปิิดโอกาสให้้ทุกุ โครงการได้้มาเข้้าร่่วม ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงการของรััฐบาล
หน่่วยงานธุุรกิิจ หรืือประชาชน นี่่�ถืือเป็็นการให้้เมืืองได้้สร้้างโครงการอยู่่�
ตลอดเวลาโดยมั่่�นใจว่่าทุุกส่่วนจะทำำ�งานร่่วมกัันได้้ในที่่�สุุด

ความส�ำเร็จของเมืองอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลก เกิดจากการขับเคลื่อนโดย
เน้นเรือ่ งความโปร่งใสของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เข้าใจและสร้างแนวทางของตัวเองได้ และยังช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ผ่านการเรียนระบบออนไลน์ ทัง้ ยังได้พฒ
ั นาปฏิสมพ
ั นั ธ์และความน่าเชือ่ ถือ
ต่อหน่วยงานสาธารณะ เมืองต้องท�ำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน และเข้า
ถึงทั้งภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อพัฒนาความคาดหมายและกฎเกณฑ์ให้
ชัดเจนต่อเรื่องการแบ่งปันข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย ซึ่ง
ท�ำให้ข้อมูลนั้นมีการถ่ายทอดไปอย่างต่อเนื่อง และส่งถึงผู้ใช้ที่ต้องการมัน
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การบริิหารจััดการเมืือง

ประชาชนอััจฉริิยะ

การจะนำำ�รููปแบบดิิจิิทััลเข้้ามาใช้้ในทุุกส่่วนโดยเฉพาะในเมืืองใหญ่่ต้้องการ
ความคิิดใหม่่ในการวางแผนเมืือง การจััดการ และการบริิหาร เมืืองอััจฉริิยะ
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จได้้มีีการปรัับใช้้รููปแบบการจััดการแบบดั้้�งเดิิมรวบรวม
ข้้อมููลที่่เ� คยกระจััดกระจายเพื่่�อการพััฒนา และแบ่่งปัันรายได้้ให้้กับั ประชาชน
ทั้้�งนี้้�เทคโนโลยีีนั้้�นจะมีีประสิิทธิิภาพเมื่่�อผู้้�นำำ�และองค์์กรต่่างๆ นำำ�มาใช้้งาน
ร่่วมกััน นอกจากนี้้�การสร้้างเมืืองอััจฉริิยะยัังต้้องการวิิสััยทััศน์์ทางกลยุุทธ์์
ความร่่วมมืือของพัันธมิิตรจากหน่่วยงานต่่างๆ และการบริิการจััดส่่งรููปแบบใหม่่

แม้ว่าหลักการทั้ง 3 ข้อ คือ ปัจจัยส�ำคัญของเมืองอัจฉริยะ แต่ทั้งหมดนี้ขึ้น
อยู่กับผู้คน การขาดคนที่เข้าใจว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนารูป
แบบนี้ และการขาดคนที่ทุ่มเทในการสร้างเมืองอัจฉริยะ ผู้คนจะไม่มีทาง
เข้าใจและตระหนักถึงเมืองอัจฉริยะ

โครงสร้้างการบริิหารแบบใหม่่ต้้องการผู้้�คนในเมืืองและเครื่่�องมืือในการ
บริิหารจััดการ รวมทั้้�งระบบความสััมพัันธ์ท์ างธุุรกิจิ มหาวิิทยาลััย การค้้นคว้า้
วิิจััย และนวััตกรรมอื่่�นๆ ที่่�เป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อเมืืองอััจฉริิยะ และสิ่่�งที่่�อาจ
จะเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�สุุดนั่่�นคืือผู้้�ที่่�พยายามจะสร้้างเมืืองอััจฉริิยะนั้้�นจะต้้อง
มีีความรู้้�พื้้�นฐานในการเลืือกเทคโนโลยีี การหาทุุน รวมถึึงข้้อบัังคัับและข้้อ
กฎหมาย นอกจากนี้้�พวกเขาควรมีีอำำ�นาจตััดสิินใจเอง ในระดัับหนึ่่�ง ที่่�อยู่่�
นอกเหนืืออำำ�นาจโครงสร้้างการบริิหาร และพร้้อมทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง

เมื่่�อพิิจารณาถึึงระดัับความซัับซ้้อนในการแนะนำำ�เทคโนโลยีีขั้้�นสููงแก่่เมืือง
ของเรา สิ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นคืือหากทั้้�งรััฐบาลและหน่่วยงานเอกชนขาดความ
สามารถและวิิธีีการที่่�จำำ�เป็็น เมืืองอััจฉริิยะจะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้
ดัังนั้้�นจะต้้องมีีโปรแกรมการสอนเพื่่�อให้้ความรู้้�ความสามารถที่่�สำำ�คััญใน
ด้้านวิิทยาศาตร์์สารสนเทศ ความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีี ความปลอดภััย
ทางคอมพิิ ว เตอร์์ โครงสร้้ า งขององค์์ ก รและอื่่� น ๆ ความโชคดีีก็็ คืื อ ใน
ภาคส่่วนของเมืืองอััจฉริิยะมีีทีีมงานที่่�ปรึึกษาและผู้้�ให้้บริิการมากมายที่่�มีี
ความรู้้�ทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับภููมิิภาค และระดัับโลก โดยเฉพาะในกลุ่่�ม
ประเทศที่่กำ� �ำ ลัังพััฒนาอย่่างประเทศไทย ถืือเป็็นโอกาสสำำ�คััญในการพััฒนา
ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มผู้้�บุุกเบิิกเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ร่่วมกัันการในการสร้้าง
ทัักษะและเปิิดตลาดการค้้าใหม่่
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ตลาดแห่งโอกาส
เข้าใจระบบนิเวศของเมืองอัจฉริยะ

เมืืองอััจฉริิยะคืือพื้้�นที่่�ใหม่่เพื่่�อการสำำ�รวจของเมืืองส่่วนใหญ่่ แม้้ในตลาดที่่�
โตมากกว่่าความเคลื่่�อนไหวของอุุปทานและอุุปสงค์์ก็็ยัังคงกำำ�ลัังเติิบโต มีี
เพีียงไม่่กี่่�เมืืองเท่่านั้้�นที่มีี่� พััฒนาการเกิินกว่่าต้้นแบบหรืือเป็็นหลัักฐานของ
แนวความคิิดที่่�มีีต่่อระบบเมืืองอััจฉริิยะที่่�มีีความผสมผสานและวััดผลได้้
สำำ�หรัับเมืืองและประเทศที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างทางสร้้างเมืืองอััจฉริิยะ แม้้จะ
มีีมาตรฐานแต่่ก็็ยัังไม่่มากนััก ทำำ�ให้้เส้้นทางที่่�จะเดิินต่่อไปข้้างหน้้ามีีความ
เสี่่ย� งและมีีความไม่่รู้้�อยู่่บ่่� อยครั้้�ง อย่่างไรก็็ตามสิ่่ง� หนึ่่�งที่่มีีค
� วามชััดเจนมาก
คืือความสำำ�คััญของประโยชน์์จากพัันธมิิตรและการสร้้างกลไลตลาดใหม่่
ธรรมชาติิของเมืืองอััจฉริิยะต้้องการผู้้�เกี่่�ยวข้้องทางสัังคมเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
รวมถึึงความแตกต่่างและการพััฒนาตามพวกเขา ในส่่วนถััดไปนั้้�นจะเป็็น
เรื่่อ� งของมุุมมองภาพรวมของผู้้�เกี่่ย� วข้้องทั่่�วไปที่่ถูู� กเสนอโดย Bas Boorsma
ผู้้�เขีียนหนัังสืือ The New Digital Deal โดยคนกลุ่่�มนี้้ต้� อ้ งเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในตลาดของเมืืองอััจฉริิยะที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น

ประชาชน
เนื่่�องจากประชาชนคืือผู้้�ใช้้งาน พวกเขาจึึงเป็็นผู้้�กำำ�หนดความต้้องการในตลาด
เมืืองอััจฉริิยะสำำ�หรัับแนวทางและบริิการของเมืืองอััจฉริิยะ การจะสร้้างเมืือง
อััจฉริิยะให้้ประสบความสำำ�เร็็จประชาชนต้้องมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น และบ่่อยครั้้�ง
ในกระบวนการทำำ�งาน และพวกเขาเองยัังสามารถเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของนวััตกรรม
ด้้วยตััวเอง

รัฐบาล
แม้ว่ารัฐบาลจะไม่จ�ำเป็นตอ้ งมีบทบาททเี่ ข้มแข็งที่สุดในตลาดเมืองอัจฉริยะ แต่บทบาท
ของรัฐบาลในฐานะผู้ประสานงานมีความส�ำคัญ มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความ
ชัดเจนต่อวิสยั ทัศน์ การให้แนวนโยบายที่เปิดรับเพือ่ ความร่วมมือ การก�ำหนดข้อ
บังคับ การสร้างมาตรฐาน และบริหารจัดการข้อมูล ทัง้ นี้บอ่ ยครัง้ ที่รัฐบาลเองก็เปลี่ยน
สถานะจากเป็นผูใ้ ห้บริการเป็นผูใ้ ช้แทน เพือ่ แนวทางการแก้ปญ
ั หาของเมืองอัจฉริยะ

บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับการพิิสููจน์์และเป็็นแหล่่งที่่�มาขนาดใหญ่่ บริิษััทเทคโนโลยีี
รายใหญ่่เหล่่านี้้�จึึงถืือเป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการส่่งเสริิมการกำำ�หนดขนาดของ
รููปแบบและช่่วยสร้้างมาตรฐานของอุุตสาหกรรม

บริษัทเทคโนโลยีรายย่อย
แท้้จริิงแล้้วการแทรกแซงทางนวััตกรรมไม่่ได้้เกิิดจากบริิษัทั รายใหญ่่ แต่่นวััตกรรม
ใหม่่ๆ นั้้�นเกิิดจากบริิษััทเล็็กรายย่่อย บริิษััท Startup หรืือแม้้แต่่ในระดัับปััจเจก
ตลาดเมืืองอััจฉริิยะทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่านวััตกรรมเหล่่านี้้�จะขยายเติิบโตและสร้้าง
โอกาสทางการตลาด

ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสือ่ สาร มีความส�ำคัญในการสร้างความเชือ่ มโยง ผ่าน
โครงสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของประเทศ

สาธารณูปโภค
สาธารณปู โภคและผู้ให้บริการสิง่ ทจี่ �ำเป็นต่อเมือง อันได้แก่ น�้ำประปา ไฟฟ้า การจัด
เก็บขยะ และการเดินทาง ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส่วนกลางในการยกระดับเทคโนโลยี
เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเช่นกัน

หน่วยงานและองค์กรซึ่งมีโดเมนเฉพาะตัว
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ต�ำรวจ โรงพยาบาล หน่วยงานคมนาคม และหน่วยงาน
อื่นจะต้องการคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีทั้งความเชี่ยวชาญที่จ�ำเป็น วิธีการ และ
ความถนัดที่เฉพาะเจาะจง

นักลงทุน
นักลงทุนทุกรูปแบบจ�ำเป็นต้องสนับสนุนผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ซึ่งจ�ำเป็นต่อการสร้าง
เมืองอัจฉริยะ จากจุดเริ่มตนสู่
้ โครงสร้างพื้นฐานระยะยาว มันคอื เรือ่ งส�ำคัญที่ท�ำให้
เห็นโอกาสทางการลงทุนและอยู่ในมือนักลงทุนที่ถูกคน

กฎข้อบังคับ
กฎข้อบังคับมีบทบาทส�ำคัญต่อเมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าการปฏิรูปเนือ้ หาของกฎเกณฑ์จะ
เร็วหรือติดขัดในอดีต มันสามารถสร้างหรือหยุดการเริ่มต้นการสร้างเมืองอัจฉริยะ
ได้เลย โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องรู้เรื่องกฎข้อบังคับนี้

มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลก�ำไร
ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาระดับสูง หรือ องค์กรเอกชน
ทัง้ ท้องถิ่นและระดับสากล ต่างมีบทบาทส�ำคัญต่อการคิดค้น พัฒนา ตรวจสอบ จัด
มาตรฐาน และท�ำให้เกิดเมืองอัจฉริยะ สิง่ เหล่านี้เป็นเหมือนตัวกลางที่คอยประสาน
ช่องว่างระหว่างประชาชนกับรัฐบาล หรือ ภาคเอกชน และยังเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
ตลาดเมืองอัจฉริยะ
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การส่งเสริมตลาด การอ�ำนวยความสะดวกต่อการสร้างมูลค่า

ัพธ

ห้เกิด

ผลล

รมการสร้างเมืองอัจฉริยะต
นวัตกร นในเบื้้องต้้นต้้องมี ้องการโอกาส
ีขนาดให
้งา
ญ่่เพี ในการ
ับการใช้
สำำำหรั
“ห้องทดลองมีชีวิต” หรือ ต้นแบ ียงพอ เพื่ พิสูจน์ถ
บอ่ืนๆ
พร้อ ่อแสดง ึงมูลค
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ยหุ มููลค่ ละศ
้นส ่า ั
่วน แ
ในโ

โต

ก า ร ท ทำ ใ

ยเติบ

บทพิสูจน์ของแนวความคิด(POC)
Startups
การวิจัยและพัฒนา
ศูนย์กลางนวัตกรรม
นักพัฒนาระดับบุคคล

ขยา

ความต้องการของชุมชน
และประชาชน
ขับเคลือ่ นรูปแบบ
การบริการ

ยับ

เมืืองใหญ่่ๆ เองยัังไม่่ได้้เข้้าสู่่�ตลาด และแนวโน้้มการ
เรีียนรู้้�ก็็สููงทีีเดีียว อย่่างไรก็็ตาม การเรีียนรู้้�ขั้้�นแรกคืือ
การเข้้าใจกระบวนการพื้้�นฐานว่่าจะส่่งเสริิมตลาดเมืือง
อััจฉริิยะได้้อย่่างไร ดัังนั้้�น เราจึึงมองหาตััวอย่่างง่่ายๆ
ที่่�พััฒนาโดย Bas Boorsma จากหนัังสืือของเขาที่่ชื่่� �อว่่า
The New Digital Deal ซึ่่�งได้้บอกถึึงวิิธีีการ 3 เรื่่�อง
ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการสร้้างตลาดและมีีความสััมพัันธ์ซึ่์ ง่� กัันและกััน
อัันได้้แก่่ การสร้้างสรรค์์ การทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ การขยาย
เติิบโต

การด�ำเนินการในเบือ้ งต้น
โครงการต้นแบบ
Living Labs
การทดสอบจริง

กา

รข

การสร้างตลาดเมืองอัจฉริยะต้องการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลเอง
ไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้ให้บริการหลัก ตลาดเมืองอัจฉริยะที่
โตเต็มที่แล้วจะเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้
ก่อนหน้านี้นั้นต่างท�ำงานร่วมกันเพื่อก�ำหนดมาตรฐาน
กระตุนค
้ วามต้องการ และส่งเสริมนวัตกรรมเพือ่ พิสูจน์
คุณค่าและขนาดของตลาด

เม่ือวิธีการ
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ความร่วมมือของผู้ให้บริการ
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โครงการเมืืองอััจฉริิยะสามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้กัับ
เมืือง แต่่ต้้องการทัักษะเฉพาะด้้านซึ่ง่� อาจจะไม่่เหมาะกัับ
ตลาดในปััจจุุบันั ทำำ�ให้้รัฐั บาลเองจำำ�เป็็นต้อ้ งหาเงิินลงทุุน
และให้้โอกาสเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือเพราะมัันไม่่สามารถ
ทำำ�เพีียงลำำ�พัังได้้ อย่่างไรก็็ตาม นี่่�ก็็ง่่ายเกิินไปที่่�จะบอก
ว่่าอะไรคืือสิ่่�งที่่�ใช้้สร้า้ งตลาดเมืืองอััจฉริิยะที่่สมบููรณ์
�
์

์

การสร้างตลาด

ุน
ักลงท
แก่น จำำำ ลอง
น
ท
อบแ นแบบ
ผลต งขึ้้นผ่่า
ง
อ
พข สร้้า จริง
ภา มารถ ามเป็น
ย
ก สา คว
ละ กของ
ล
การพิสูจน์มูลค่า
ผลตอบแทน
ความร่วมมือในโลก
ความจริง

การเติบโต มาตรฐาน 		
การเข้าสู่ตลาด
องค์กรใหญ่
ผู้ให้บริการ providers

การสนับสนุนด้านการลงทุน
การเงินแบบดั้งเดิม
เงินร่วมทุน
บริษัทเงินทุน
(บริษัทที่สนับสนุนการเติบโต)

ไว้
แนว
นด
ห
ค
ำ
ก
ิ
ด
พร้อ นวัต
็ว)
ท่ีก
การ งรวดเร
มวิธ กรรม
ง
อ
้
ต
ก
ีการ
อย่า
มความ
กับเค ารบริการในช่วง
แรกได้ถูกออกแบบตา ุนให้เติบโต
ร่ืองมือ
น
ท่ีได้รับ (กา
ส
รลงทุน และการสนับ ใช้
ในการนนำแนวคิดที่พิสูจน์แล้วไป

การสร้้างสรรค์์
กระบวนการสร้้างตลาดเมืืองอััจฉริิยะไม่่เคยราบเรีียบ แต่่ส่่วนใหญ่่แล้้วจะเริ่่�มจากการนิิยามความเป็็นชุุมชนและความต้้องการของประชาชน และออกแบบ
นวััตกรรมการบริิการบนพื้้�นฐานความต้้องการในกระบวนการสร้้างมููลค่่า นวััตกรรมเฉพาะได้้ให้้โอกาสในการสร้้างและพิิสููจน์์มููลค่่านั้้�น และยัังได้้ทำำ�ให้้เกิิด
ผลลััพธ์์ตามการประเมิิณความต้้องการของตลาดและสามารถขยายผลได้้
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เทคโนโลยีที่ท�ำให้เกิดเมืองอัจฉริยะ
แผนภููมิิก่่อนหน้้านี้้แ� สดงให้้เห็็นว่่าเมืืองอััจฉริิยะที่่ป� ระสบ
ความสำำ�เร็็จมีีการวางแบบการบริิการตามความต้้องการ
ของประชาชนที่่อ� ยู่่ใ� นศููนย์์กลางของเมืือง นี่่คื� อื เรืืองที่่คุ� ณ
ุ
จะได้้อ่่านและพบบ่่อยในหนัังสืือคู่่�มืือเล่่มนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม เทคโนโลยีี “อััจฉริิยะ” คืือ เครื่่�องมืือสำำ�คััญ
ในการทำำ�ให้้การบริิการหรืืออุุปกรณ์์ใหม่่ๆ สามารถนำำ�
มาใช้้งานให้้เกิิดประโยชน์์เพื่่�อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
ของทุุกคนบนโลกนี้้� เทคโนโลยีียัังช่่วยให้้ประชาชนเข้้า
ถึึงข้้อมููลใหม่่ที่่ถูู� กต้้อง ช่่วยการเรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ๆ และ
ช่่วยส่่งเสริิมการสื่่�อสารระหว่่างเราและหน่่วยงานรวมทั้้�ง
การสื่่�อสารระหว่่างกัันและกััน เทคโนโลยีีหลายอย่่าง
อาจจะมองไม่่เห็็นด้้วยตา แต่่มัันสามารถเชื่่�อมโยงผู้้�คน
กัับการบริิการได้้อย่่างต่อ่ เนื่่�องสม่ำำ�� เสมอทำำ�ให้้ชีีวิตง่่า
ิ ยขึ้้น�
สุุขภาพดีีขึ้้�น และมีีความสุุขเพิ่่�มขึ้้�น
โดยธรรมชาติิ แ ล้้ ว เมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะมีีความหลากหลาย
เพราะความต้้องการและเป้้าหมายที่่�แตกต่่างกััน มัันจึึง
มีีเทคโนโลยีีและมาตรฐานหลายระดัับกว้้างขวาง โดย
ทั้้�งหมดจะมีีลัักษณะการใช้้งานที่่�เฉพาะตััว ซึ่่�งสามารถ
นำำ�ไปใช้้กัับเมืืองอััจฉริิยะได้้ ใครก็็ตามที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
กัับเมืืองอััจฉริิยะ สิ่่�งที่่สำ� �ำ คััญที่่ต้� อ้ งเข้้าใจคืือความหลากหลาย
ของเทคโนโลยีีและอุุปกรณ์์ที่่�คุุณอาจกำำ�ลัังใช้้อยู่่�

ตััวประมวลผลในระบบไม่่ว่่าจะเป็็นการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
และ ปััญญาประดิิษฐ์์ สามารถวิิเคราะห์์และสามารถ
วิิเคราะห์์และปฏิิบัติั กิ ารตามข้้อมููลของเมืืองนั้้�น

อุปกรณ์รบั ข้อมูล ทัง้ เครือ่ งรับสัญญาณ และอุปกรณ์
ทางอินเทอร์เน็ตยังรวบรวมและส่งต่อข้อมูลทจี่ �ำเป็นให้
แก่เมืองอัจฉริยะเพือ่ การด�ำเนินการ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ป ัญญาประดิษฐ์
ปริมาณข้อมูลจ�ำนวนมากที่รับสัญญาณ
จากอุปกรณ์อนิ เทอร์เน็ตทเี่ ชือ่ มต่อกัน
ยังคงต้องการการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการข้อมูล

ระบบอัตโิ นมัติ

Blockchain

ระบบอัตโิ นมัตทิ �ำให้ระบบอัจฉริยะ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสัญญาณ
รับข้อมูลและเครือ่ งอุปกรณ์อนิ เทอร์
เน็ต จากนั้นก็แสดงผล และในบางครัง้
ก็ปฏิบตั กิ ารด้วยตัวเอง

แม้้ว่่าจะเป็็นเทคโนโลยีีใหม่่ บล็็อค
เชนเป็็นอีีกหนึ่่�งเทคโนโลยีีที่่มีีผ
� ลต่อ่
เมืืองอััจฉริิยะอย่่างมาก นั่่�นก็็คืือ
ความปลอดภััยของการขัับเคลื่่�อน
ของข้้อมููล

เครือ่ งรับสัญญาณ

Internet of Things

เครื่่�องรัับสััญญาณมัักเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ถููกซ่่อนไว้้แต่่เป็็นส่่วน
ประกอบที่่สำ� �ำ คััญของเมืืองอััจฉริิยะ เครื่่�องรัับสััญญาณจะคอย
รัับสััญญาณสิ่่�งต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น สภาพอากาศ คุุณภาพอากาศ
การจราจร ระดัับน้ำำ�� และยัังใช้้ในการแจ้้งบริิการแบบอััติโิ นมััติด้ิ ว้ ย

The Internet of Things (IoT) คือ ระบบของอุปกรณ์
ทางคอมพิวเตอร์ วัตถุ รวมถึงผู้คน ซึ่งถูกน�ำมาเชือ่ มโยงกัน เพือ่
สามารถสือ่ สารและประมวลผลเพือ่ การท�ำงานได้

ต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดการเชือ่ มต่อระหว่างตัวบุคคลและเทคโนโลยีดว้ ย
การระบุต�ำแหน่ง

เทคโนโลยดี า้ น
ภูมิศาสตร์

การท�ำแผนที่เมืองช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น และช่วยให้เข้าใจความหมายของข้อมูลที่ซับซ้อนได้
เทคโนโลยีีด้้านภููมิศิ าสตร์์ใช้้อุปุ กรณ์์ดาวเทีียมและระบบข้้อมููลทางภููมิิศาสตร์์ในการสร้้าง
จัับภาพ และเก็็บข้้อมููลทางภููมิิศาสตร์์ที่นำ่� �ำ มาใช้้สร้า้ งแผนที่่แ� ละเป็็นข้อ้ มููลประกอบการตััดสิินใจ
สำำ�หรัับประชาชน นัักวางแผน ผู้้�นำำ� และผู้้�ให้้บริิการ

พื้้�นฐานของเมืืองอััจฉริิยะ หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ต้้องให้้แน่่ใจว่่า ข้้อมููลมีีการเคลื่่�อนไหวทั่่�วถึึงทั้้�งเมืือง
และมีีการเก็็บรัักษาอย่่างปลอดภััยเพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ต่อ่ ไปในอนาคต

โครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เครืือข่่ายทั้้�งรููปแบบสายและไร้้สายที่่เ� ชื่่�อมต่อ่ อุุปกรณ์์ต่่างๆของเราไว้้ อัันได้้แก่่ 5G WiFi เครืือ
ข่่ายโทรศััพท์มื์ อื ถืือ ไฟเบอร์์ออปติิก และศููนย์์กลางข้้อมููล ทั้้�งนี้้� พื้้�นฐานของเมืืองอััจฉริิยะ หรืือ
โครงสร้้างด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นพื้้น� ฐานของอุุปกรณ์์การใช้้งานของเมืืองอััจฉริิยะที่่ถูู� ก
สร้้างขึ้้น� เพื่่�อสนัับสนุุนการส่่งถ่่ายข้้อมููลที่่ร� วดเร็็วและปลอดภััย รวมถึึงการเก็็บข้้อมููลทุุกประเภท
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ความเป็นจริงของการสร้าง
เมืองอัจฉริยะ
ขอบเขตใหม่แห่งการเรียนรู้ 				
แม้้ว่่าบางประเทศจะมีีความก้้าวหน้้ามากกว่่าประเทศในการพััฒนาศููนย์์กลางเมืือง
แต่่ก็็ไม่่มีีประเทศไหนที่่ก� ล้้าบอกได้้ว่่าเป็็นเมืืองอััจฉริิยะที่่สมบููรณ์
�
แ์ ล้้ว แท้้จริิงแล้้ว
แต่ล่ ะประเทศกำำ�ลัังทดลองวิิธีีการการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะของตััวเองอย่่างต่อ่ เนื่่�อง
ซึ่่�งตอบสนองต่อ่ ปััญหาที่่�เคยเกิิดขึ้้นมา
� แล้้ว ในขณะที่่�กำำ�ลัังเผชิิญหน้้ากัับปััญหา
ใหม่่ในอนาคตซึ่ง่� ทั้้�งหมดก็็มีีความแตกต่่างกัันตามบริิบทของแต่ล่ ะประเทศ เมืือง
อััจฉริิยะคืือขอบเขตใหม่่แห่่งการเรีียนรู้้� สำำ�หรัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องต่่างเดิินทางบนทาง
เดีียวกัันในวาระที่่�ต่่างกัันบนทางเส้้นขนานกััน แต่่ที่่�แน่่ๆคืือ ทุุกคนต่่างกำำ�ลัังเดิิน
ไปข้้างหน้้าในเส้้นทางเดีียวกัันโดยมีีนิิยามของแนวความคิิดมากมาย ดัังนั้้�น มััน
จึึงไม่่มีีเส้้นทางใดเส้้นทางหนึ่่�งที่่�ตายตััว

สภาวะการณ์ระยะสั้น					
เมืืองอััจฉริิยะไม่่ได้้หมายถึึงทุุกอย่่างเสร็็จสิ้้�น มัันไม่่ได้้สมบููรณ์เ์ พีียงแค่่กดสวิิทช์์
แต่่เป็็นสภาวการณ์์สั้้�นๆที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างต่่อเนื่่�องทางด้้านเทคโนโลยีี และความต้้องการ ณ เวลานั้้�น จึึงไม่่ควรที่่�
จะคิิดว่่าเป็็นการปฏิิวััติิเมืืองครั้้�งสุุดท้้ายที่่�เมื่่�อทำำ�งานนี้้�เสร็็จและทุุกอย่่างจะเสร็็จ
สมบููรณ์์ แต่่ในขณะเดีียวกัันเส้้นทางหรืือปลายทางจะถููกขยัับออกไปให้้ไกลขึ้้�น
อยู่่เ� สมอ การเข้้ามารับั หน้้าที่สร้
่� า้ งเมืืองอััจฉริิยะคืือการยอมรัับงานที่่ไ� ม่่มีีวัันเสร็็จ
สิ้้�นเป็็นส่่วนใหญ่่ การสร้้างแต่ล่ ะครั้้�งมีีความเชื่่�อมโยงต่อ่ กัันและกัันเสมอ และยััง
ต้้องการการรัักษา การปรัับปรุุงข้้อมููล และบางครั้้�งอาจจำำ�เป็็นต้้องการพื้้�นที่่�ใหม่่
เพื่่�อโครงการใหม่่อีีกด้้วย

หนทางข้างหน้ายังอีกไกล					
ก่่อนที่่เ� ราจะออกเดิินทางสู่่เ� ส้้นทางของเมืืองอััจฉริิยะแต่ล่ ะเมืืองต่่างต้้องใช้้เวลาอยู่่�
ที่่�ความพยายามของพวกเขา คนที่่�ทำำ�งานและพัักที่่�เมืืองเหล่่านี้้�ต้้องเข้้าใจสถานะ
ของเมืืองนั้้�นตั้้�งแต่ท่ รััพยากร ความสามารถ จนถึงึ ความตั้้�งใจ สิ่่�งเหล่่านี้้�จะมีีผล
ต่่อวิิธีีการเริ่่�มต้้น การประเมิิณผล และการรัักษาเมืืองว่่าจะเป็็นอย่่างไร ยิ่่�งมีี
การจััดวางแต่่ละส่่วนอย่่างดีี ยิ่่�งทำำ�ให้้หนทางนั้้�นเรีียบง่่ายยิ่่�งขึ้้�น ถึงึ กระนั้้�นก็็ตาม
แต่่ละโครงการที่่�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของแผนทั้้�งหมดของเมืืองอััจฉริิยะอาจจะยััง
ต้้องใช้้เวลาหลายปีีกว่่าที่่�จะเกิิดการตระหนััก

การท�ำงานภายในเมืองอัจฉริยะ
เมืืองอััจฉริิยะเป็็นเหมืือนโลกอุุดมคติิทางเทคโนโลยีีที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและปลอดภััย
ต่่อการใช้้ชีีวิิตของผู้้�อยู่่�อาศััย นี่่�อาจจะไม่่เกิินความจริิง การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
เป็็นการทำำ�งานภายในศููนย์์กลางของเมืืองและการแก้้ปััญหาที่่�ผู้้�ใช้้มองไม่่เห็็น
โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานขนาดใหญ่่และขนาดเล็็ ก ที่่� เ ป็็ นส่่ วนสนัั บ สนุุ นจำำ� เป็็ นต้้ อ ง
แข็็งแรง มีีการออกแบบที่่ดีี� และมีีประสิิทธิิภาพในการใช้้งาน สภาพเมืืองภายนอก
สามารถจะเป็็นเหมืือนเดิิม แต่่มีีความเป็็นอััจฉริิยะมากขึ้้�น โครงการต่่างๆควร
มุ่่� ง มั่่� น ในการพัั ฒ นาทั้้� ง กระบวนการและโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน ซึ่่�ง ทำำ� ให้้ เ มืื อ งมีี
ความอััจฉริิยะ มากกว่่าการเปลี่่�ยนแปลงภายนอก

ความเสี่ยงของความไม่เท่าเทียม				
โดยอุุดมคติิแล้้ว เมืืองอััจฉริิยะนั้้�นจะต้้องให้้ประโยชน์์กัับทุุกภาคส่่วนของสัังคม
แต่่นี่่�เป็็นเรื่่�องยากที่่�จะเป็็นเช่่นนั้้�น ในช่่วงแรกนั้้�นเฉพาะคนที่่�มีีกำำ�ลัังทางการเงิิน
เท่่านั้้�นที่มีี่� แนวโน้้มจะสามารถเข้้าถึงึ เทคโนโลยีีได้้ ดัังนั้้�นมันจึึ
ั งเกิิดปััญหาความไม่่
เท่่าเทีียม อย่่างไรก็็ตาม นี่่�ก็็ไม่่ใช่่เหตุุผลที่่�จะหยุุดพััฒนาความเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
ของเมืือง การแก้้ปัญ
ั หาจึึงควรที่่จ� ะออกแบบเพื่่�อให้้เกิิดความเท่่าเทีียมเท่่าที่่จ� ะเป็็น
ไปได้้ นั่่�นหมายถึึงการเตรีียมความรู้้�ทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้กัับประชาชน เพิ่่�ม
ช่่องทางการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ ทั้้�งนี้้�การแก้้
ปััญหาของเมืืองอััจฉริิยะจึึงต้้องไม่่ความมีีต้้นทุุนสููงสำำ�หรัับประชาชนส่่วนใหญ่่
`
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การใช้หนังสือคู่มือเล่มนี้
หนังสือคู่มือเล่มนเี้ หมาะส�ำหรับใคร
หนัังสืือคู่่�มืือเล่่มนี้้�เหมาะสำำ�หรัับทุุกคนที่่�กำ�ำ ลัังเรีียนรู้้�ที่่�จะเข้้าใจวิิธีีการพััฒนาการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย
องค์์ประกอบในระบบนิิเวศของความอััจฉริิยะที่่ก� ล่่าวในหน้้าที่่� 12 นั้้�นทำ�ำ งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเมื่่�อเราเริ่่มต้
� น้ ใช้้ตั้้ง� แต่่ต้้น
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ของเมืือง นัักวางแผน และเจ้้าหน้้าที่่� มัันช่่วยส่่งเสริิมกระบวนการตััดสิินใจเพื่่�อการเปลี่่ย� นแปลงทางดิิจิทัิ ลั ใน
เมืือง สำำ�หรัับบริิษัทั และผู้้�ให้้บริิการ มัันช่่วยกำำ�หนดโอกาสโดยการคาดการณ์์ความต้้องการในอนาคตของผู้้�ใช้้ สำำ�หรัับ
ประชาชนทั่่�วไป มัันช่่วยให้้เห็็นความเป็็นไปได้้ กำำ�หนดความต้้องการ กระตุ้้�นให้้เกิิดไอเดีีย สำำ�หรัับบริิษัทั และองค์์กรใน
สหราชอาณาจักร มันสามารถน�ำไปสู่ความสัมพนั ธ์กบั องค์กรระดับท้องถิ่นซึ่งต้องการวิธกี ารในการสร้างเมืองอัจฉริยะ
ในประเทศไทย

หนังสือคู่มือเล่มนี้มีข้อมูลอะไร
ในช่่วงต้้นประเด็็นที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับเมืืองอััจฉริิยะเป็็นเหมืือนเลนส์์ที่ช่่่� วยให้้เห็็นส่่วนที่่เ� หลืือของหนัังสืือคู่่มื� อื เล่่มนี้้� อย่่างแรก
คืือภาพรวมของจุุดแข็็งและกระบวนการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักร ทำำ�ให้้เห็็นวิธีีิ การสนัับสนุุนความตั้้�งใจใน
การสร้้างเมืืองอััจฉริิยะของประเทศไทย สอง บทสรุุปสถานการณ์์ปัจั จุุบันข
ั องการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย
หุ้้�นส่่วนรายใหญ่่ กลไกการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะเป็็นพื้้น� ฐานการทำำ�งานสำำ�หรัับผู้้�อ่่าน สุุดท้้าย มุุมมองการเริ่่มต้
� นข
้ องเมืือง
ใหญ่่ที่่กำ� �ำ ลัังเติิบโต รวมถึึงประเทศไทยโดยเฉพาะกรุุงเทพมหานคร แสดงให้้เห็็นถึึงโอกาสทางการค้้าและความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศไทยและสหราชอาณาจัักร

ข้อมูลเชิงลึกของผู้อ่าน
สัญลักษณ์รูปหลอดไฟชี้ให้เห็นข้อมูลหลักเชิง
ลึกของเนื้อหาในหน้าถัดไปส�ำหรับผู้อ่านเพื่อ
น�ำไปใช้และอ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของสหราช
อาณาจักร
สัญลักษณ์ของเมืองในสหราชอาณาจักรแสดงถึง
บทเรียนเฉพาะในสหราชอาณาจักร กรณศี กึ ษา
และโอกาสด้านความสัมพนั ธ์ ซึ่งผู้มีบทบาทต่อ
เมืองอัจฉริยะของประเทศไทยสามารถดไู ด้

สิ่งที่ไม่มีในหนังสือคู่มือเล่มนี้

สิ่งที่จะได้จากหนังสือคู่มือเล่มนี้

บทสรุปความรู้ท้ังหมด
หนัั ง สืื อ คู่่� มืื อ เล่่มนี้้� ไ ม่่ได้้ บ อกบทสรุุ ป ของแนวความ
คิิดและการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ มัันแสดงถึึงข้้อมููลที่่�
สามารถเอามาประยุุกต์์ใช้้และเป็็นปัจั จุุบันที่
ั สุ่� ดุ ซึ่่ง� ผู้้�อ่่าน
สามารถนำำ�ไปสนัับสนุุนเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทยได้้
แต่่ เ มืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะนั้้� นขัั บ เคลื่่� อ นไปอย่่างรวดเร็็ ว และ
เมื่่� อ มีีสิ่่� ง ต่่างๆ เกิิ ด ขึ้้� น และแปรผัั น ไปประกอบกัั น
สิ่่�งที่่�เคยเกี่่�ยวข้้องนั้้�นอาจจะได้้ตกยุุคไปแล้้ว

ความเข้าใจพื้นฐาน
เมื่อแนวความคิดและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีการ
เปลี่ยนแปลง แก่นที่ถูกสร้างขึ้นจะคงอยใู่ นช่วงเวลานั้น
หลัก 4 ข้อ ที่ได้กล่าวไว้ในหน้า 4-5 จะท�ำให้ผูอ้ ่านมี
พื้นฐานที่ชัดเจนส�ำหรับแผนการสร้างเมืองที่แข็งแรง
และมีมูลค่าเพิ่มกับเมืองที่เขาอยู่อาศัย เพื่อจัดการ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนและค�ำแนะน�ำที่แน่นอน
ตามที่่�ได้้กล่่าวไว้้ข้้างต้้นแล้้วนั้้�นว่่า เมืืองอััจฉริิยะนั้้�น
ไม่่มีีนิิยามความหมายที่่�ตายตััว ดัังนั้้�นจึึงไม่่มีีขั้้�นตอน
หรืื อ กฎเกณฑ์์ ที่่� ตา ยตัั ว ให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ตามสำำ� หรัั บ เมืื อ ง
แต่่ละเมืือง โดยที่่�แต่่ละเมืืองเองนั้้�นจะต้้องกำำ�หนด
ความต้้องการ สร้้างมุุมมอง และแนวทางของเมืือง
อััจฉริิยะที่่�เป็็นนิิยามของตััวเมืืองนั้้�นๆ ซึ่่�งเราหวัังว่่า
หนัั ง สืื อ คู่่� มืื อ นี้้� จ ะช่่วยเป็็ น แรงบัั น ดาลใจให้้ คุุ ณ เริ่่� ม
ลงมืือทำำ�

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในการวางแผน
หนัังสืือคู่่มื� อื นี้้�ให้้ความรู้้�พื้้�นฐานซึ่่ง� หมายถึึงการสนัับสนุุน
การคิิดวิิเคราะห์์ในการวางกลยุุทธ์์และวางแผน ผู้้�อ่่าน
ควรใช้้ ข้้ อ มููลที่่� ใ ห้้ ไปเพื่่� อ สะท้้ อ นถึึงความเป็็ นตัั ว ตน
และเมืือง นอกจากนั้้�น พวกเขายัังได้้รู้้�ถึึงหนทางข้้าง
หน้้าและสร้้างแนวทางที่่�เป็็นของตััวเอง

รายละเอียดของรายชื่อ
แม้้หนัังสืือคู่่�มืือนี้้�เล่่มนี้้�จะเน้้นองค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเมืืองอััจฉริิยะ แต่่ไม่่ได้้ครอบคลุุมสิ่่�งที่่�เป็็นราย
ละเอีียดทั้้�งหมด ซึ่่ง� นี่่คื� อื ปััญหาเล็็กๆ ขององค์์ประกอบ
ทั้้�งหมดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะทั้้�งในไทย
และสหราชอาณาจัักร ผู้้�อ่่านควรที่่�จะหาข้้อมููลเพิ่่�ม
เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการตาม
มุุมมองของตััวเอง

แนะน�ำอย่างยิ่งให้ค้นหาหุ้นส่วน
องค์ประกอบทุกส่วนที่กล่าวถึงในหนังสือคู่มือนี้เปิด
โอกาสในการค้นหาหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ ผู้อ่านควร
ใช้หนังสือคู่มือนี้เป็นเหมือนแหล่งข้อมูลในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่จ�ำเป็นต่อเมืองอัจฉริยะ บทสรุปของ
หนังสือเล่มนี้จะบอกถึงขั้นตอนต่อไปและค�ำแนะน�ำ
ในการสร้างเมืองอัจฉริยะผ่านความร่วมมือ

บทที่่� 1
บทเรีียนจากสหราชอาณาจัักร

การให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักรทั่่�งที่่�ผ่่านมาและที่่�กำำ�ลัังเพิ่่�มมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้เมืืองเหล่่านี้้�กลายเป็็นแหล่่งความเชี่่�ยวชาญระดัับโลกในเรื่่�องนี้้� และทำำ�ให้้เกิิดโอกาสการลงทุุนและ
การถ่่ายทอดความรู้้�และบริิการไปทั่่�วโลก ซึ่่�งในบทนี้้�นั้้�นเป็็นการสรุุปสาระสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้สหราชอาณาจัักร
ประสบความสำำ�เร็็จในการพััฒนาและดำำ�เนิินการธุุรกิิจและตลาดเมืืองอััจฉริิยะ รวมถึึงจุุดเด่่นของนวััตกรรม
และธุุรกิิจเมืืองอััจฉริิยะที่่�เป็็นประโยชน์์สำ�หรั
ำ ับประเทศไทยในการสร้้างความร่่วมมืือกัับสหราชอาณาจัักร
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การสร้้างหลัักการ
แห่่งความสำำ�เร็็จ
ในสหราชอาณาจัักร
ตั้้�งแต่่ปลายศตวรรษ 90 สหราชอาณาจัักรได้้เป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน
การบริิการรููปแบบรััฐบาลดิิจิิทััล และการสนัับสนุุนความ
โปร่่งใสและการใช้้ข้้อมููลอย่่างเปิิดเผยทั้้�งระดัับประเทศและ
ภููมิิภาค นี่่เ� องทำำ�ให้้สหราชอาณาจัักรมีีความก้้าวหน้้ามากกว่่า
ประเทศอื่่�นด้้านการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ 10-20 ปีีเลยทีีเดีียว
เพื่่�อเป็็นการยืืนยััน ช่่วงสิิบปีีที่่�ผ่่านมาสหราชอาณาจัักรถืือว่่า
เป็็นเมืืองที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัับโครงการต้้นแบบ และเป็็น
หนึ่่�งในกลุ่่�มเมืืองต้้นแบบ ทั้้�งนี้้�ยังั คงมีีอีีกหลายเรื่่อ� งต้้องดำำ�เนิิน
การเพื่่�อให้้ถึึงเป้้าหมาย
อย่่างไรก็็ตาม วิิธีีการที่่�รััฐบาลสร้้างนวััตกรรมในตลาดและ
สร้้างบทบาทของเมืืองและภาคเอกชนให้้เกิิดความกระตืือรืือร้้น
กลายเป็็นต้้นแบบที่่ย� อดเยี่่ย� มเพื่่�อการเรีียนรู้้สำ� �หรั
ำ บั ประเทศไทย
และประเทศอื่่น� ในภููมิิภาค
ความสำำ� เร็็ จ ส่่ ว นใหญ่่ นั้้� น มาจากวิิ ธีี การที่่� ไ ด้้ รัั บ การบููรณา
การทั้้�งการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน การเปิิดเผยและความ
โปร่่งใสของข้้อมููล และความร่่วมมืือจากผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการ
สร้้างเมืืองอััจฉริิยะ
บทสรุุปทางด้้านขวาคืือวิิธีีการที่่�สหราชอาณาจัักรกลายเป็็น
ผู้้�นำำ�ในการสร้้างหลัักการความสำำ�เร็็จของเมืืองอััจฉริิยะได้้
อย่่างไร

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจริิยะ
เมืืองอััจฉริิยะนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับการลงทุุนในด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน และรััฐบาลของ
สหราชอาณาจัักรได้้สััญญาที่่�จะกำำ�หนดเงื่่�อนไขเพื่่�อส่่งเสริิมการลงทุุน ดัังนั้้�น การ
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกลยุุทธ์ท์ างเทคโนโลยีี (the Technology Strategy Board
(TSB)) ในปีี 2550 (ปััจจุุบัันคืือ Innovate UK) ช่่วยให้้เกิิดความมุ่่�งมั่่�นด้้าน
การลงทุุนและการสนัับสนุุนเมืืองและภาคธุุรกิิจ ทำำ�ให้้เทคโนโลยีีเกิิดการบููรณาการ
เพื่่�อการดำำ�เนิินการของเมืืองและการให้้บริิการที่่ดีี� ขึ้้�น

Open Data และความปลอดภััย
ในปีี 2553 สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือ วิิธีีการเข้้าถึึงข้้อมููลสาธารณะที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาแล้้ว และ
คณะกรรมการภาคเอกชนและความโปร่่งใส ได้้ถููกจััดตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อช่่วยขัับเคลื่่�อนวาระ
ด้้านความโปร่่งใสของรััฐบาล ทำำ�ให้้การแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลและความโปร่่งใสเป็็นเรื่่อ� ง
หลัักของการดำำ�เนิินงานของรััฐบาล

ในปีี 2559 รััฐบาลได้้จััดตั้้�งกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานทางดิิจิิทััล (Digital
Infrastructure Investment Fund) มููลค่่า 16,350 ล้้านบาท (400 ล้้านปอนด์์)
โดยภาคการเงิินเอกชน ซึ่ง่� จะลงทุุนในเครืือข่่ายไฟเบอร์์ถึึงปีี 2563 และได้้วางแผน
เริ่่ม� ต้้นโครงการเครืือข่่าย 5G ในปีี 2562 ด้้วยเครืือข่่ายขยายครอบคลุุมในปีี 2565

ในปีี 2555 รััฐบาลได้้ออกสมุุดปกขาวว่่าด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐ (the Open
Data White Paper) เพื่่�อกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ด้้านความโปร่่งใสอย่่างแท้้จริิงในสัังคม
พร้้อมเน้้นย้ำำ��การพััฒนาและการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์การแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลให้้ตรงกัับ
ความต้้องการของประชาชน นอกจากนี้้�ยังั มีีอีีกหนึ่่�งหน่่วยงานเกิิดขึ้้น� นั่่�นคืือสถาบััน
ข้้อมููลเปิิดภาครััฐ (the Open Data Institute (ODI)) เป็็นหน่่วยงานอิิสระและ
ไม่่หวัังผลกำำ�ไร เป็็นการลงทุุนส่่วนหนึ่่�งจากคณะกรรมการกลยุุทธ์์ทางเทคโนโลยีี
(TSB) มููลค่่า 81,750,000 บาท (2 ล้้านปอนด์์)

การบริิหารจััดการเมืือง

ประชาชนอััจฉริิยะ

โครงการ City Deal ทำำ�ให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนอย่่างต่่อเนื่่�องในการกระจายอำำ�นาจ
และความรัับผิิดชอบจากส่่วนกลางภาครััฐไปสู่่�เมืืองและภููมิิภาคต่่างๆ และถืือเป็็นหนึ่่�ง
โครงการที่่มีีอิ
� ิทธิิพลสำำ�คััญในการกำำ�หนดวาระเมืืองอััจฉริิยะ อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาล
สหราชอาณาจัักรยัังคงมีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ ฝ่่ายบริิการทาง
ดิิจิิทััลของรััฐบาล (The Government Digital Service) ได้้ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นในปีี 2011
เพื่่�อให้้การสนัับสนุุน ทั้้�งคำำ�แนะนำำ�และความเชี่่�ยวชาญแก่่หน่่วยงานต่่างๆ ในทุุก
ระดัับเมื่่�อต้้นแบบการให้้บริิการทางดิิจิิทััลได้้รัับการพััฒนา ทางศููนย์์ความช่่วยเหลืือ
The Future Cities Catapult (ปััจจุุบััน คืือ Connected Places Catapult) ซึ่�ง่
ก่่อตั้้�งในปีี 2556 ได้้ช่่วยเหลืืองานด้้านธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััย และผู้้�คนที่่�ทำำ�งาน
อยู่่�ในเมืือง เพื่่อ� พััฒนาแนวทางตามความต้้องการในอนาคตของเมืืองในสหราชอาณาจัักร

สหราชอาณาจัักรให้้คำำ�สัญ
ั ญาต่่อการพััฒนาแรงงานฝีีมือื และความเข้้าใจด้้านดิิจิทัิ ลั
แก่่ประชาชน เพื่่�อให้้เห็็นการเติิบโตของเมืืองอนาคต มหาวิิทยาลััย 19 แห่่ง มีี
หลัักสููตรเมืืองอััจฉริิยะ (Smart Cities) ในระดัับปริิญญาโท และมหาวิิทยาลััยอีีก 9 แห่่ง
มีีหลัักสููตรระดัับปริิญญาเอก มหาวิิทยาลััยมากมายไม่่ได้้เพีียงสนัับสนุุนด้้าน
งานวิิจััย แต่่ยัังมีีบทบาทด้้านการกำำ�หนดโครงการ ควบคุุมดููแลกองทุุน กำำ�หนด
กลยุุทธ์์ และยัังมีีการจััดโปรแกรมผู้้�นำำ�ให้้ด้้วย
ความสััมพัันธ์์กัับมหาวิิทยาลััยเป็็นความสััมพัันธ์์ที่่�ต่่างได้้ผลประโยชน์์ทั้้�งสองฝ่่าย
เพราะมหาวิิทยาลััยได้้เข้้าถึึงชุุดข้อ้ มููลใหญ่่แห่่งโลกความจริิง และสร้้างความสััมพัันธ์์
ใกล้้ชิิดกัับชุุมชนท้้องถิ่่�นและผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจ

บทที่่� 1 : บทเรีียนจากสหราชอาณาจัักร | คู่่�มืือเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย

วิิธีีการสร้้างตลาดของ
สหราชอาณาจัักร

ผู้้�สนัับสนุุนกองทุุน
รััฐบาลสหราชอาณาจัักรได้้ตั้้�งกองทุุนในการทดสอบและทำำ�โครงการต้้นแบบเมืืองอััจฉริิยะ รวมถึึง
การลงทุุนด้้านโครงสร้้างเทคโนโลยีีสารสนเทศในการสนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ จึึงทำำ�ให้้
โครงการเมืืองอััจฉริิยะต่่างๆ สามารถถููกขัับเคลื่่อ� นจากความคิิด สู่่�กระบวนการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างรวดเร็็ว
โดยไม่่ต้้องรอการลงทุุนจากภาคเอกชน

เมื่่� อ ไม่่ น านนี้้� รัั ฐ บาลสหราชอาณาจัั ก รยอมรัั บ ว่่ า องค์์ ก ร
ธุุรกิิจและเมืืองต่่างๆ ไม่่สามารถเอาชนะอุุปสรรคของการ
สร้้างและการเติิบโตของตลาดเมืืองอััจฉริิยะได้้ โดยที่่�ตลาด
ยัังคงขาดการพััฒนาและต้้องการการลงทุุนโดยเฉพาะด้้าน
โครงสร้้างพื้้�นฐาน กฎข้้อบัังคัับแบบใหม่่ที่่�ทัันสมััย และ
มาตรฐานที่่�ชััดเจนเพื่่�อให้้เกิิดความก้้าวหน้้า
รููปแบบการทำำ� งานที่่� เ ห็็ น ก่่ อ นหน้้ า นี้้� คืื อ หลัั ก ฐานของ
“วิิธีีการสร้้างตลาด” อย่่างตั้้ง� ใจ ซึ่ง�่ เป็็นวิิธีีการหนึ่่�งที่่มีี� ความ
ใกล้้ เ คีียงกัั บ หลัั ก การที่่�ไ ด้้ ก ล่่ า วไว้้ ใ นบทที่่�แ ล้้ ว ก่่ อ นหน้้ า นี้้�
จากการตรวจสอบอย่่างละเอีียด เราสัังเกตได้้ว่่ารััฐบาล
สหราชอาณาจัักรมีีบทบาทสำำ�คััญ 3 เรื่่�องตั้้�งแต่่เริ่่�มแรก
คืือ ผู้้�ประสานงาน ผู้้�สนับั สนุุนกองทุุน และผู้้อ� อกกฎข้้อบัังคัับ
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ผู้้�ประสานงาน
รััฐบาลมีีความกระตืือรืือร้้นในการสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กรต่่างๆ
และส่่งเสริิมความร่่วมมืือที่่�ทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ร่่วมกัันในการพััฒนาเมืือง
อััจฉริิยะเครืือข่่ายระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีีความสััมพัันธ์์แข็็งแรงอัันเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คัญ
ั สำำ�หรับั การสร้้างโครงการเมืืองอััจฉริิยะและการบููรณาการมาสู่่�ชีีวิิตจริิง

สหราชอาณาจัักรได้้สร้า้ งสิ่่�งแวดล้้อมด้้านกฎระเบีียบที่่แ� ข็็งแรงเพื่่�อ
การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะในโลกนี้้� และด้้วยโครงสร้้างและความ
หมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ ผู้้�ที่มีี่� บทบาทจึึงสามารถพููดด้้วยภาษาเดีียวกััน
เป็็นภาษาทางเทคนิิค ขณะที่่�ดำำ�เนิินการภายใต้้กฎข้้อบัังคัับที่่�ถููก
กำำ�หนดไว้้อย่่างดีี

สหราชอาณาจัักรทำำ�ให้้ตลาดเมืืองอััจฉริิยะเติิบโตอย่่างไร
ผู้้�ประสานงาน			
ในปีี 2013 รััฐบาลได้้ตั้้�งศููนย์์ช่่วยเหลืือของรััฐบาลชื่่�อว่่า
Future Cities Catapult (ปััจจุุบัันคืือ Connected Places
Catapult) พร้้อมกัับเป้้าหมายที่่จ� ะช่่วยเหลืือเมืืองทั้้�งในสห
ราชอาณาจัักรและทั่่�วโลก ในการค้้นหาความท้้าทายและ
วิิธีีทางเทคโนโลยีีที่่�จะสามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อสร้้างเมืือง
ศููนย์์แห่่งนี้้�ได้้พััฒนาความร่่วมมืือระหว่่างเมืืองและภาค
เอกชนด้้วยการหาบุุคลากรของเมืืองให้้ตรงกัับองค์์กร
ธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง นี้้� เ มื่่� อ เกิิ ด ความร่่ ว มมืื อ ขึ้้� น ทำำ� ให้้ รู้้�ถึึ งมููลค่่ า
และการใช้้ข้อ้ มููลอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ และยัังประสานงาน

ระหว่่างการทดสอบและพััฒนาต้้นแบบธุุรกิิจที่่�ขยายเติิบโต
ได้้ เพื่่�อช่่วยให้้เมืืองสามารถบรรลุุเป้้าหมายและพััฒนาความ
เป็็นอยู่่�ของประชาชน
นอกจากนี้้� หน่่วยงานวิิจััย Research Coucils UK (ปััจจุุบััน
คืือ UK Research and Innovation (UKRI)) ที่่�ก่่อตั้้�งเมื่่�อ
ปีี 2545 ยัังช่่วยสนัับสนุุนการพััฒนาศููนย์์การวิิจััยใหม่่ๆ

ผู้้�สนัับสนุุนกองทุุน
ในปีี 2555 คณะกรรมการกลยุุทธ์์ทางเทคโนโลยีี (TSB
ปััจจุุบัันชื่่�อว่่า Innovate UK) ได้้ริิเริ่่�มก่่อตั้้�งหน่่วยงานชื่่�อว่่า
Future Cities ที่่�สนัับสนุุนเงิิน 979 ล้้านบาท (24 ล้้าน
ปอนด์์) แก่่ข้้อเสนอของโครงการที่่�ดีีที่่�สุุดและสนัับสนุุนเงิิน
ทุุนกัับเมืือง 30 แห่่งในการศึึกษาความเป็็นไปได้้ และในปีี 2560
ได้้มีีการเพิ่่�มทุุนให้้กัับกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานทาง
ดิิจิิทััล (Digital Infrastructure Investment Fund (DIIF)
16,300 ล้้านบาท (400 ล้้านปอนด์์) จากเดิิมที่่�เริ่่�มลงทุุน
ไปก่่อนหน้้านี้้� 69,300 ล้้านบาท (1.7 พัันล้้านปอนด์์) เพื่่�อ
เร่่งอุุตสาหกรรมการพััฒนา Broadband ความเร็็วสููงทั่ว� ่ ทั้้ง� ประเทศ

ผู้้�ออกกฎข้้อบัังคัับ
หน่่วยงานมาตรฐานแห่่งชาติิของสหราชอาณาจัักร (British
Standards Institute (BSI)) ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�ออกกฎ
ข้้อบัังคัับและพัันธมิิตร เพื่่�อพััฒนาแนวทางที่่�ชัดั เจนและ
ยืืดหยุ่่�นเป็็นคู่่�มืือในการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะของตััวเอง
มาตรฐานเหล่่านี้้�ได้้ช่่วยเหลืือให้้เมืืองและธุุรกิิจในการ
เข้้าถึึงกองทุุนและแนวทางนโยบายสาธารณะ กลยุุทธ์์
การลงทุุน และความมั่่�นคงให้้แก่่ภาคส่่วนที่่�มัักจะอยู่่�ใน
สภาวะที่่�ไม่่มั่่�นคงและอยู่่�ในภาวะที่่�ไร้้โครงสร้้าง
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เมืืองที่่ถู� กู สร้้างขึ้้น� เพื่่�อความสำำ�เร็็จ – กลาสโกว์์เมืืองแห่่งอนาคต
จากการประสานงานอย่่ า งมีีเป้้ า หมายโดยรัั ฐ บาล
สหราชอาณาจัักร เมืืองในสหราชอาณาจัักรถููกสร้้าง
ขึ้้�นเพื่่�อความสำำ�เร็็จ หลายเมืืองได้้รัับการจััดอัันดัับใน
ระดัับโลกเช่่นเดีียวกัับเมืืองอััจฉริิยะที่่มีี� นวััตกรรมหลาย
เมืืองทั่่�วโลก

ที่่ว่� า่ การเมืืองกลาสโกว์์ (Glasgow City Council) พยายาม
ที่่�จะพััฒนาบริิการในรููปแบบเมืืองอััจฉริิยะอย่่างต่่อเนื่่�อง

กลาสโกว์์ (Glasgow) เป็็นเมืืองที่่�ได้้รัับรางวััล Future
Cities Demonstrator จาก TSB (ซึ่่�งปััจจุุบัันคืือ
Innovate UK) ในปีี 2556 ได้้มีีการดำำ�เนิินการโครงการ
Future Cities Glasgow programme ซึ่่�งประกอบ
ไปด้้วยระบบการบริิหารเมืืองศููนย์์กลาง และมีีหลาย
แนวความคิิดที่่�ถููกนำำ�มาพััฒนาศึึกษาความเป็็นไปได้้
ต่่อไป รางวััลดัังกล่่าวถููกใช้้ในการหากองทุุนเพื่่�อจััดตั้้�ง
โครงการหลายรููปแบบทั่่�วเมืือง ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายในการ
พััฒนาชีีวิิตของประชาชนในเมืืองกลาสโกว์์ (Glasgow)
และสร้้างเมืืองให้้เป็็นศููนย์์กลางของนวััตกรรมในเมืือง

ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารกลาสโกว์์ (Glasgow Operations Centre) คืือ
ช่่องทางการสื่่�อสารแบบบููรณาการและระบบการบริิหาร
ความปลอดภััยต่่อสาธารณะที่่�ทัันสมััยที่่�สุุด “ศููนย์์กลาง
แห่่งชีีวิิตของเมืือง” ศููนย์์กลางแห่่งใหม่่นี้้�เพรีียบพร้้อม
ทั้้�งความร่่วมมืือ ความทัันท่่วงทีี และความเชี่่�ยวชาญต่่อ
เหตุุการณ์์ทั้้�งเล็็กและใหญ่่ทั่่�วเมืือง นั่่�นทำำ�ให้้กลาสโกว์์จััด
เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการบริิหารเมืืองอััจฉริิยะ

ในขณะที่่�โครงการสาธิิต (Demonstrator) ได้้ดำำ�เนิิน
การเสร็็จสิ้้�นในปีี 2558 การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะของ
เมืืองกลาสโกว์์ (Glasgow) ได้้ขยายผ่่านสมาพัันธ์์
(Scottish Cities Alliance) โดยกลาสโกว์์คือื ผู้้�นำำ�ให้้เกิิด
กระแสการดำำ�เนิินการโครงการ Smart City Scotland

ต่่อไปนี้้�คืือสองโครงการที่่�สร้้างจากผลงานของโครงการ
กลาสโกว์์เมืืองแห่่งอนาคต (Future City Glasgow)

แอปพลิิเคชััน MyGlasgow เป็็นแอปพลิิเคชัันใหม่่สำ�หรั
ำ บั
ประชาชนที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาแล้้ว สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลของ
เมืืองได้้อย่่างเปิิดเผย โดยมุ่่�งหานวััตกรรมที่่นำ� ำ�สิ่่ง� ที่่มีี� อยู่่�มา
ใช้้และเกิิดประโยชน์์กัับทุุกคน ช่่องทางการสื่่�อสารแบบ
สองทางเป็็นการเชื่่�อมความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐบาลและ
ประชาชน ทำำ�ให้้แต่่ละคนและชุุมชนได้้มีีอำำ�นาจ สามารถ
พััฒนาการบริิการลููกค้้า และส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการ
บริิการได้้
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ผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในเมืือง
อััจฉริิยะของสหราชอาณาจัักร

ฝ่่ ายบริิ การด้้ านดิิ จิิทัั ลของรัั ฐ บาล (The Government
Digital Service) คืือหน่่วยงานหนึ่่�งของรััฐบาลแห่่งสำำ�นััก
คณะรััฐมนตรีีสหราชอาณาจัักร มีีหน้้าที่่ปรั
� ับเปลี่่�ยนการให้้
บริิการด้้านสาธารณะในรููปแบบออนไลน์์ และช่่วยให้้รัฐั บาล
ทำำ�งานเพื่่�อประชาชนได้้ดีีขึ้้�น โดยการนำำ�การปรัับเปลี่่�ยน
ทางดิิจิิทััลมาใช้้

OfCom หรืือ The Office of Communication คืือ องค์์กร
กำำ�กัับดููแลสื่่�อวิิทยุุและโทรทััศน์์ในสหราชอาณาจัักรซึ่่�งรวม
ถึึงเทคโนโลยีีพื้้�นฐานหลายอย่่างของเมืืองอััจฉริิยะ เช่่น
Broadband เครืือข่่ายไร้้สาย และการเริ่่�มต้้นเครืือข่่าย 5G
ในอนาคต

สถาบัันวิิศวกรรมโยธา (ICE) คืือ กลุ่่�มสมาชิิกภาพของผู้้�
เชี่่�ยวชาญที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลและอุุตสาหกรรมในการ
พััฒนาทัักษะด้้านการสร้้างสิ่่�งแวดล้้อม สถาบัันวิิศวกรรม
โยธาได้้รวมบรรดาผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�มีีความรู้้�หลายแขนงไว้้
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ควบคุุมแนวทางการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่ข้้อเสนอที่่�
ดีีที่่�สุุดจนถึึงการให้้คำำ�เสนอแนะต่่อนโยบายโครงสร้้างพื้้�น
ฐานของรััฐบาล

ศููนย์์ช่่วยเหลืือ The Connected Places Catapult ได้้
ดำำ�เนิินการบนจุุดร่่วมระหว่่างภาครััฐและเอกชน พวกเขา
ได้้ผสานความแตกต่่างของตลาด เพื่่�อช่่วยบรรดานวััตกร
ดำำ�เนิินการผ่่านความซัับซ้้อนของการทำำ�ธุุรกิิจ สร้้างโอกาส
ใหม่่ๆ ทางการค้้าและพััฒนาการผลิิต สร้้างประโยชน์์ต่่อ
เศรษฐกิิจเชิิงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมแก่่เมืืองต่่างๆ และผล
งานของพวกเขายัังรวมถึึงระดัับนานาชาติิ นอกเหนืือจาก
ในสหราชอาณาจัักรอีีกด้้วย

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�

กระทรวงยุุทธศาสตร์์ธุุรกิิจ พลัังงาน และอุุตสาหกรรม
(BEIS) ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2559 กระทรวง
นี้้�เป็็นหััวใจสำำ�คััญของรััฐบาลที่่�ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะกำำ�หนด
กลยุุทธ์์์�อุุตสาหกรรมอย่่างจริิงจััง โดยกระทรวงนี้้�ยัังทำำ�งาน
เพื่่�อขยายโอกาสการลงทุุนให้้มากที่่สุ� ดุ เพื่่�อสหราชอาณาจัักร
ส่่ ง เสริิ ม การแข่่ ง ขัั น ทางการตลาด และทำำ� ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า
สหราชอาณาจัักรจะมีีระบบพลัังงานสะอาด ต้้นทุุนต่ำำ�� และ
น่่าเชื่่�อถืือ

techUK คืือ ตััวแทนของบริิษััทและเทคโนโลยีีในวัันนี้้� ที่่�จะ
กำำ�หนดโลกในวัันพรุ่่�งนี้้� มีีบริิษััทมากกว่่า 900 บริิษััทที่่�เป็็น
สมาชิิกของ techUK โดยรวมแล้้วพวกเขาจ้้างพนัักงานกว่่า
700,000 คน และครึ่่�งหนึ่่�งเป็็นงานเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีใน
สหราชอาณาจัักร โปรแกรม SmarterUK ของพวกเขา คืือ
ผู้้�นำ�ำ ในการใช้้โครงสร้้างพื้้น� ฐานอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักร
ทั้้ง� นี้้ห� ลายบริิษัทั อยู่่�ในกลุ่่�มธุุรกิิจการจััดหาวััตถุุดิบิ และการผลิิต
โปรแกรมนี้้�ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยให้้สมาชิิกสามารถพััฒนา
เครืือข่่ายและตลาด ทั้้�งยัังลดต้้นทุุนและความเสี่่�ยงอีีกด้้วย

หน่่วยงานมาตรฐานแห่่งชาติิของสหราชอาณาจัักร (The British
Standards Institute (BSI)) ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นในปีี 2444 และได้้
วางมาตรฐานด้้านเทคนิิคให้้กัับสิินค้้าและบริิการมากมาย
ทั้้� ง ยัั ง ให้้ ก ารรัั บ รองมาตรฐานและบริิ ก ารที่่� ไ ด้้ ม าตรฐาน
แก่่ธุุรกิิจต่่างๆ หน่่วยงานมาตรฐานแห่่งชาติิของสหราช
อาณาจัักรยัังช่่วยให้้การปฏิิบััติิงานของผู้้�คนและองค์์กรดีี
ขึ้้�น เพราะมีีการแบ่่งปัันความรู้้� นวััตกรรม และแบบแผน
การปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด เพื่่�อให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�เป็็นเลิิศทั่่�วทั้้�ง
โลกในทุุกๆ วััน

Innovate UK คืือส่่วนหนึ่่�งของการวิิจััยและนวััตกรรมของ
สหราขอาณาจัักร หน่่วยงานสาธารณะที่่ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุน
ด้้านการลงทุุนจากรััฐบาลสหราขอาณาจัักร พวกเขาเชื่่�อม
ธุุรกิิจเข้้ากัับหุ้้�นส่่วน ลููกค้้า และนัักลงทุุน เพื่่�อเปลี่่�ยนความ
คิิดสร้้างสรรค์์ให้้เป็็นสิินค้้าและบริิการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
และมีีความเติิบโตทางธุุรกิิจ

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�

ดููข้้อมููลเพิ่่ม�
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BSI เพื่่�อเมืืองอััจฉริิยะ
หน่่วยงานมาตรฐานแห่่งชาติิของสหราชอาณาจัักร (The British
Standards Institute (BSI)) จััดตั้้�งขึ้้�นครั้้�งแรกในปีี 2444
ตามคณะกรรมการควบคุุมมาตรฐานทางวิิศวกรรม ตลอด
ศตวรรษที่่�ผ่่านมา ได้้มีีการขยายงานเพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
ทางเทคนิิ ค ตามความความหลากหลายของสิิ น ค้้ า และ
บริิการและให้้การรัับรองมาตรฐานและบริิการที่่ไ� ด้้มาตรฐาน
แก่่ ธุุ ร กิิ จ เป้้ า หมายของสถาบัั น คืื อ การแบ่่ ง ปัั น ความรู้้�
นวััตกรรม และแบบแผนการปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด เพื่่�อช่่วยให้้
ผู้้�คนและองค์์กรมีีพฤติิกรรมที่่�มีีความเป็็นเลิิศทั่่�วประเทศ
ในปีี 2557 ผลงานของ BSI ยัังรวมถึึงงานส่่วนจำำ�เพาะ
สำำ�หรัับเมืืองอััจฉริิยะ
กระทรวงธุุ ร กิิ จ นวัั ต กรรม และฝีี มืื อ เฉพาะด้้ า นของ
สหราชอาณาจัักร มีีเป้้าหมายเพื่่�อพััฒนายุุทธศาสตร์์มาตรฐาน
ของเมืืองอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักรโดยมีีความตั้้�งใจเพื่่�อ
เร่่ งให้้ มีีการดำำ�เนิิ นงานโครงการเมืื องอัั จฉริิ ยะและสร้้ าง
ความมั่่�นใจในคุุณภาพ ต่่อมา สถาบัันมาตรฐานของเมืือง
(Cities Standards Institute) ก็็ถููกจััดตั้้�งขึ้้�น อัันเกิิดจาก
ความร่่วมมืือกัันระหว่่าง BSI และ ศููนย์์ความช่่วยเหลืือ
Future Cities Catapult ทั้้�งนี้้�กระบวนการความร่่วมมืือของ
หุ้้�นส่่วนโดยรวมในช่่วงเริ่่ม� ต้้นช่่วยกำำ�หนดความท้้าทาย สร้้าง
แนวทาง และกำำ�หนดอนาคตของมาตรฐานเมืืองอััจฉริิยะ
สหราชอาณาจัักร
จากนั้้� น มาความเข้้ ม ข้้ น ของมาตรฐานต่่ อ สาธารณะและ
เอกสารคำำ�แนะนำำ�ได้้ถููกนำำ�ออกมาใช้้ แม้้ว่่าจะไม่่บัังคัับใช้้
เป็็นกฎหมาย แต่่เอกสารคำำ�แนะนำำ�ที่่�รวบรวมมาทำำ�ให้้เกิิด
ความชััดเจนตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น ซึ่่�งผู้้�นำ�ข
ำ องเมืือง ประชาชน และ
ผู้้�ผลิิตสิินค้้าและวััตถุุดิิบจำำ�เป็็นต้้องค้้นหาตลาดใหม่่ที่่�กำำ�ลััง
เกิิดขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม เอกสารบางส่่วนได้้ถููกพััฒนาให้้เป็็น
เอกสารนโยบายที่่ชั� ดั เจนและผสมผสานเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เครื่่�องมืือการลงทุุน

มาตรฐานของ BSI เป็็นที่่�ยอมรัับว่่าเป็็นแบบอย่่างของ
แบบแผนการปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุดระดัับนานาชาติิ และยัังเป็็น
แบบอย่่างของมาตรฐานในระดัับนานาชาติิและเป็็นเอกสาร
คำำ�แนะนำำ�ของประเทศอื่่�นๆ ทั่�ว่ โลก

ข้้อมููลความรู้้�ของเมืืองอััจฉริิยะตามาตรฐาน BSI
ในปีี 2563 BSI ได้้พัฒ
ั นามาตรฐานและคำำ�แนะนำำ�
8 ประเด็็นสำำ�หรับั เมืืองอััจฉริิยะ PAS181 หรืือ โครง
ร่่างการทำำ�งานเมืืองอััจฉริิยะ เป็็นเอกสารคำำ�แนะนำำ�
ในการสร้้างกลยุุทธ์์เมืืองอััจฉริิยะและชุุมชน มีีราย
ละเอีียดของวิิธีีการอย่่างครบถ้้วนในการสร้้างเมืือง
อััจฉริิยะ และมีีการนำำ�ไปใช้้ในหลายเมืืองและชุุมชน
ทั่่�วสหราชอาณาจัักรและทั่่�วโลก

เมืืองอััจฉริิยะตามนิิยามกรอบการทำำ�งานของเมืืองอััจฉริิยะฉบัับ BSI
ตามที่่�ได้้อธิิบายไปก่่อนหน้้านี้้�ว่่า เมืืองอััจฉริิยะมีีหลาย
ด้้านนัับไม่่ถ้้วน และการนิิยามความหมายเดีียวจึึงเป็็น
เรื่่อ� งง่่ายเกิินไปและไม่่น่า่ จะยุุติธรร
ิ มนััก ทั้้�งนี้้� BSI SCF
ได้้นิยิ ามความหมายเอาไว้้อย่่างหนึ่่ง� (ด้้านล่่าง) แต่่มีีสอง
เงื่่อ� นไขที่่ผู้� �อ่้ า่ นควรพิิจารณา

“เมืืองอััจฉริิยะคืือการบููรณาการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ระหว่่างระบบทางกายภาพ ดิิจิิทััลและระบบผู้้�คนในสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�เราได้้สร้้างไว้้เพื่่�อความยั่่�งยืืน เจริิญเติิบโต
และอนาคตที่่ค� รบครัันเพื่่�อประชาชนของเมืืองนั้้�น ความ
หมายนี้้�เป็็นนิิยามการทำำ�งานมากกว่่านิิยามที่่ถููกกำ
� ำ�หนด
ไว้้ เ พื่่� อ ให้้ ทำำ� ตาม ในขณะที่่� ก ลยุุ ทธ์์ ก ารพัั ฒ นาเมืื อ ง
อััจฉริิยะ ในหลายเมืืองของสหราชอาณาจัักร มีีความ
คล้้ายคลึึงกััน แต่่ก็็มีีส่่วนสำำ�คััญที่่�ไม่่เหมืือนกัันเช่่นกััน
ทุุกเมืืองที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการพััฒนากลยุุทธ์์เมืืองอััจฉริิยะ
ย่่อมมีีเหตุุผลของเขาเองในการทำำ�สิ่่�งนั้้�นด้้วยภาษาของ
เขาเอง”

“คำำ�นิิยามนี้้�ตั้้�งใจหลีีกเลี่่�ยงคำำ�อธิิบายที่่�สมบููรณ์์…
ทุุกเมืืองต่่างมีีความแตกต่่าง ทั้้�งด้้านประวััติศิ าสตร์์
วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ สัังคม และประชากรศาสตร์์
ดัังนั้้�น นิิยามของเมืืองอััจฉริิยะ (SCF) จึึงไม่่ได้้มีี
เพีียงคำำ�อธิิบายเดีียวที่่�ตรงกัับเมืืองใดเมืืองหนึ่่�งที่่�
คล้้ายกัันในอนาคต แต่่จดจ่่อกัับกระบวนการนำำ�
เทคโนโลยีีสมััยใหม่่นำำ�มาใช้้กัับการเปลี่่�ยนแปลง
องค์์กรและช่่วยส่่งต่่อวิิสััยทััศน์์ที่่�แตกต่่างเพื่่�อเมืือง
ในสหราชอาณาจัักรในอนาคต”
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PAS 181 โครงร่่างการทำำ�งานของเมืืองอััจฉริิยะ – แนวทาง
การสร้้ า งยุุ ท ธศาสตร์์ ข องเมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะและชุุ มช น |
สถาบัันมาตรฐานแห่่งสหราชอาณาจัักร (BSI) 2014
PAS 181 โครงร่่างการทำำ�งานของเมืืองอััจฉริิยะเน้้นองค์์
ประกอบ 4 เรื่่�อง โดยขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าเมืืองจะสามารถปรัับ
แผนให้้เหมาะกัับตััวเองอย่่างไร BSI เชื่่�อว่่าหุ้้�นส่่วนและ
พัันธมิิตรควรร่่วมมืือกัันในการพััฒนาการดำำ�เนิินงานให้้เกิิด
ขึ้้�น เช่่น หลัักการแนะนำำ� การปกครองหลัักระหว่่างเมืือง
และกระบวนการส่่งมอบ กลยุุทธ์ก์ ารสร้้างผลรายได้้ และ
ปััจจััยความสำำ�เร็็จที่่�สำำ�คััญ โดยทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ให้้การเริ่่�มต้้น
นั้้�นรวดเร็็ว และสร้้างวิิสััยทััศน์์ที่่�หลากหลายต่่อเมืืองใน
สหราชอาณาจัักรในอนาคตให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลมากกว่่าเดิิม
โครงร่่ า งการทำำ� งานที่่� ชัั ด เจนทำำ� ให้้ ส ามารถสร้้ า ง
แอปพลิิเคชัันทั้้�งในเชิิงลึึกและเชิิงกว้้างสำำ�หรัับเมืืองอััจฉริิยะ
ด้้วยความยืืดหยุ่่�นและความเป็็นสากลของโครงร่่างดัังกล่่าว
นั่่�นหมายถึึงว่่าเมืืองใดก็็ตามในโลกสามารถเรีียนรู้้�ได้้มาก
จากโครงร่่างการทำำ�งานนี้้� และประยุุกต์์ใช้้มัันได้้บางส่่วน
หรืื อ ทั้้� ง หมดเป็็ น เหมืื อ นสปริิ ง บอร์์ ด ที่่� ส นัั บ สนุุ น ความ
พยายามของคุุณในการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะ

A. หลัักการแนะนำำ�
ในช่่วงแรกของโครงการ BSI แนะนำำ�ว่า่ หุ้้�นส่่วนที่่ห� ลาก
หลายและผู้้�ให้้บริิการควรรวมตััวกััน พร้้อมกัับเขีียน
วิิสััยทััศน์์อย่่างตั้้�งใจ นี่่�จะเป็็นเหมืือนแรงขัับเคลื่่�อนที่่�
มั่่�นคงต่่อการตััดสิินใจระยะยาว ในกระบวนการสร้้าง
หลัักการแนะนำำ�ร่่วมกััน เพื่่�อที่่�ทุุกฝ่่ายจะเห็็นตรงกััน
และตกลงที่่จ� ะร่่วมมืือกัันโดยที่่มีี� การกำำ�หนดความคาด
หวัังให้้ไปในทิิศทางเดีียวกััน

C. กลยุุทธ์์การจััดการผลประโยชน์์
ลัักษณะ 4 ข้้อของหลัักการแนะนำำ�
• มีีวิิสััยทััศน์์
• ประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง
• ดิิจิิทััล
• ความโปร่่งใสแแลกเปลี่่�ยนและความร่่วมมืือ

B. หลัักการปกครองระหว่่างเมืืองและกระบวนการบริิการ
นี่่�คืือข้้อความคำำ�แนะนำำ�ที่่�ได้้ผลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการนำำ�
หลัักการแนะนำำ�มาใช้้ในทางปฏิิบััติิ ปััญหาอัันเกิิดจาก
การรวมตััวของเมืืองจนเป็็นคอขวดคืืออุุปสรรคใหญ่่ใน
การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ คำำ�แนะนำำ�นี้้�เน้้นเรื่่�องความ
ท้้าทายของเมืืองและของปััญหาคอขวดอัันเกิิดจากการ
รวมกัันระหว่่างเมืืองเป็็น 3 เรื่่�อง

• การบริิหารและการปกครองซึ่่ง� ควรมีีการจััดการ

ทั่่�วทั้้�งเมืือง
• การบริิหารการบริิการโดยมีีประชาชนเป็็น
ศููนย์์กลาง
• การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินรููปแบบดิิจิิทััลและ
เทคโนโลยีี

D. ปััจจััยสำำ�คััญของความสำำ�เร็็จ
โครงการเมืื องอัั จ ฉริิ ยะเจอกัั บ ความเสี่่� ยงสำำ�คัั ญในการ
บริิการ การเขีียนปััจจััยสำำ�คััญของความสำำ�เร็็จที่่�เมืืองควร
จะตรวจสอบอยู่่�สม่ำำ��เสมอ ทำำ�ให้้สามารถจััดการความเสี่่ย� ง
ได้้อย่่างทัันถ่่วงทีีและลดความเสี่่ย� งได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
ดัังนั้้�นจึึงสามารถเพิ่่�มความเป็็นไปได้้ของความสำำ�เร็็จได้้
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความชััดเจนด้้านกลยุุทธ์์
ความร่่วมมืือของหุ้้�นส่่วน
การบริิการที่่�เป็็นไปได้้
ความเป็็นผู้้�นำ�ำ
ใส่่ใจผู้้�ใช้้
คิิดคำำ�นึึงถึึงอนาคต
ทัักษะ
ความร่่วมมืือกัันระหว่่างผู้้�ผลิิต
ผลประโยชน์์

เพื่่�อป้้องกัันการสููญเสีียทรััพยากรไปกัับโปรแกรมที่่�ไม่่
สามารถทำำ�ได้้ตามสััญญา BSI แนะนำำ�ให้้มีีการบริิหาร
จััดการผลประโยชน์์เชิิงรุุก กลยุุทธ์์นี้้�ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าผล
ประโยชน์์ที่่�คาดไว้้จากโครงการเมืืองอััจฉริิยะมีีการ
ชี้้�แจงชััดเจน วััดผลได้้ จััดการได้้ นำำ�มาใช้้ได้้ และ
ประเมิิณผลได้้ในทางปฏิิบััติิ โดยยุุทธศาสตร์์นี้้�มีี 3
หลัักการสำำ�คััญคืือ
•ก
 ารทำำ�แผนผลประโยชน์์ โดยมีีการแสดงรายการ

ของรายได้้ที่ค�่ าดการณ์์ไว้้และแนวทางจากผลลััพธ์์
ของการดำำ�เนิินงานและการลงทุุนอย่่างชััดเจน
•ก
 ารตรวจสอบผลประโยชน์์ โดยการดำำ�เนิินการ ณ
เวลานั้้น� ของเมืืองได้้ถููกตั้้ง� ไว้้เทีียบกัับผลลััพธ์ข์ อง
เป้้าหมาย และรายได้้ ทั้้ง� นี้้� มีีการติิดตามความ
ก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินการเทีียบกัับหลัักเกณฑ์์
ความสำำ�เร็็จของวิิสััยทััศน์์ในอนาคต
• ก ารมอบผลประโยชน์์ โดยมีีการวางระบบ
บริิหารการปกครองเพื่่�อความน่่าเชื่่�อถืือในการ
บริิการและผลลััพธ์์
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เมืืองอััจฉริิยะ ณ ปััจจุุบัันใน
สหราชอาณาจัักร
หลัังจาก 2 ทศวรรษของความก้้าวหน้้าและการสนัับสนุุน
ของเมืืองอััจฉริิยะ การดำำ�เนิินการนั้้�นเกิิดขึ้้�นอย่่างชััดเจนใน
สหราชอาณาจัักร งานวิิจััยล่่าสุุดได้้แนะนำำ�ว่่าเกืือบ 1 ใน
3 ของพื้้�นที่่�เมืืองซึ่่�งมีีประชากรมากกว่่า 100,000 คนใน
สหราชอาณาจัักรมีีความมุ่่�งมั่่�นและมีีโครงการต่่างๆ ที่่�ใช้้
ชื่่�อว่่า “ความเป็็นอััจฉริิยะ” มากมาย โดยการสนัับสนุุน
จากรััฐบาลสหราชอาณาจัักรและนโยบายที่่�มีีแนวทางและ
มาตรฐานชััดเจน จึึงทำำ�ให้้เมืืองเหล่่านั้้�นกลายเป็็นผู้้�นำำ�
ทั้้�งนี้้� ตามที่่�รู้้�ว่่าเมืืองสองเมืืองนั้้�นไม่่มีีทางเหมืือนกััน เมืือง
ในสหราชอาณาจัักรต่่างกำำ�ลังั พััฒนาตััวเองตามความเร็็วของ
เมืืองนั้้�นๆ บางแห่่งก็็เป็็นผู้้�นำำ�ระดัับนานาชาติิ ประสบความ
สำำ�เร็็จสููงในอัันดัับต้้นๆ ของโลก และเป็็นตััวอย่่างกรณีีศึึกษา
ให้้ประเทศอื่่�นๆ ได้้เรีียนรู้้� ในขณะที่่�เมืืองอื่่�นนั้้�นกำำ�ลัังอยู่่�ใน
ขั้้น� เริ่่ม� ต้้นการสร้้างวิิสัยั ทััศน์์และความร่่วมมืือของผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง
ในการดำำ�เนิินการผ่่านวิิสัยั ทััศน์์ในด้้าน “ความเป็็นอััจฉริิยะ”
เมืืองอััจฉริิยะชั้้�นนำำ� เมืืองเหล่่านี้้�ต่า่ งเป็็นผู้้�นำำ�ไม่่ใช่่แค่่เพีียง
ในสหราชอาณาจัักรแต่่ทั่�ว่ โลก พวกเขาสร้้างความแตกต่่าง
ของตััวเองผ่่านความชััดเจน ความครอบคลุุม และความ

เข้้าถึึงได้้ตามวิิสััยทััศน์์ของเมืืองอััจริิยะและการวางแผน
ของเมืืองเหล่่านั้้�น เมืืองเหล่่านี้้�ได้้สร้้างความก้้าวหน้้าต่่อ
โครงสร้้างพื้้�นฐานเป็็นตััวทดสอบการค้้าเทคโนโลยีีใหม่่ และ
ยัังเป็็นผู้้�นำำ�ของการสร้้างโครงการสำำ�คัญ
ั ทั้้�งโครงการต้้นแบบ
และโครงการในระดัับเมืืองที่่�กำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�น
เมืืองอััจฉริิยะในขั้้�นการพััฒนา ในขณะที่่�เมืืองเหล่่านี้้�กำำ�ลััง
วางวิิสััยทััศน์์เพื่่�อความพยายามด้้านเมืืองอััจฉริิยะและเริ่่�ม
สร้้างโครงการต่่างๆ อย่่างน้้อยก็็ในบางพื้้�นที่่� การดำำ�เนิิน
การยัังคงค่่อยเป็็นค่่อยไปตามวิิสัยั ทััศน์์ที่กำ่� ำ�หนดไว้้บนความ
แตกต่่างที่่�ชััดเจน เมืืองเหล่่านี้้�ยัังคงมีีความต้้องการด้้าน
โครงสร้้างพื้้�นฐานหลัักและการปรัับปรุุงตามแผน นอกจากนี้้�
แม้้ว่า่ จะเป็็นเมืืองที่่มีี� การเริ่่ม� ต้้นที่่ชั� ดั เจนในบางพื้้�นที่่� แต่่ก็ยั็ งั
ขาดการดำำ�เนิินการของเมืืองอััจฉริิยะในเชิิงกว้้าง
เมืืองอััจฉริิยะที่่กำ� ำ�ลังั เกิิดใหม่่ เมืืองเหล่่านี้้�ได้้แสดงถึึงความ
ตั้้�งใจในการเริ่่�มต้้นและอาจจะได้้พััฒนาโครงการต้้นแบบที่่�
มีีความจำำ�กััดภายใต้้ปััญหาการบริิการที่่�กระจุุกอยู่่�ที่่�เดีียว
อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีงานที่่�จะต้้องทำำ�ให้้สำ�ำ เร็็จในด้้านการ
พััฒนากลยุุทธ์์์� และสร้้างระบบนิิเวศ อย่่างจริิงจััง ซึ่่�งจำำ�เป็็น
ต่่อการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะแบบองค์์รวม

อัันดัับเมืืองอััจฉริิยะของสหราชอาณาจัักร
ตััวชี้้�วััด IESE Cities in
Motion Index 2019

ลอนดอน#1
เอดิินบะระ #46
กลาสโกว #64

ตััวชี้้�วัดั Roland Berger
Smart City Index
2019

ลอนดอน #2
เอดิินบะระ #7

เมืืองอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักร
เมืืองอััจฉริิยะชั้้น� นำำ�
1. กลาสโกว์์
2. เอดิินบะระ
3. แมนเชสเตอร์์
4. บริิสตอล
5. ออกซ์์ฟอร์์ด
6. ลอนดอน

1

2

เมืืองอััจฉริิยะในขั้้น� การพััฒนา
1. นิิวคาสเซิิล
2. ลีีดส์์
3. นอตติิงแฮม
4. ปีีเตอร์์โบโรว์์
5. เบอร์์มิิงแฮม
6. เคมบริิดจ์์
7. มิิลตััน คีีนส์์
8. ไบรท์์ตััน

2
1

1
3

2

เมืืองอััจฉริิยะเกิิดใหม่่
1. อเบอร์์ดีีน
2. ดัันดีี
3. เบลฟาสต์์
4. ลิิเวอร์์พููล
5. เชฟฟิิลด์์
6. คาร์์ดิิฟ
7. เรดดิ้้�ง
8. เอกเซทเตอร์์
9. บอร์์นมััธ

3

4

5
3
4

5

6
7

6

8

5

4

6

7

9

8
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เมืืองอััจฉริิยะชั้้น� นำำ�

ลอนดอน ผู้้�นำ�ร
ำ ะดัับโลก
กลยุุทธ์แ์ ละความเป็็นผู้้�นำ�ำ - การปรัับปรุุงคำำ�สัญ
ั ญาของ
นายกเทศมนตรีีของลอนดอนในปีี 2559 ช่่วยให้้เกิิด
การเริ่่ม� ต้้นของเมืืองอััจฉริิยะ ใน 33 เขตของลอนดอน
โดยจุุดมุ่่�งหมายของลอนดอนตอนนี้้คื� อื คุุณภาพและการ
ใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลเพื่่�อการพััฒนาบริิการและรายได้้
เป็็นหลััก

เมืืองอััจฉริิยะในลอนดอน นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
เมืืองอััจฉริิยะแห่่งลอนดอน ซึ่่�งถููกปรัับเปลี่่�ยนภายใต้้
กลุ่่�มผู้้�นำ�ำ ใหม่่ในปีี 2560 ได้้แนะนำำ�สมาชิิกในแต่่ละภาคส่่วน
ทั้้ง� เอกชนสถาบัันการศึึกษา และอุุตสาหกรรม มาเข้้าร่่วม
เป็็นปรึึกษาของนายกเทศมนตรีีของเมืืองและผู้้บ� ริิหารฝ่่าย
งานด้้านข้้อมููล

การปกครองและการบริิหาร - ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย
ข้้อมููล ซึ่ง�่ ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เมื่่อ� ปีี 2016 ได้้ขับั เคลื่่อ� นให้้เกิิด
ความร่่วมมืืออย่่างมากระหว่่างผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนา

โครงสร้้างพื้้�นฐานและข้้อมููล – ลอนดอนคืือส่่วนประกอบ
สำำ�คัญ
ั ในช่่วงแรกของการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลเพื่่�อนวััตกรรม
ของเมืือง นอกจากนี้้� การขนส่่งของเมืืองลอนดอนยัังเป็็น

ผู้้�นำ�ำ ในด้้านการเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ โดยที่่� 90%
ของเมืืองลอนดอนในปััจจุุบัันนั้้�นสามารถเข้้าถึึงความถี่่�
broadband ความเร็็วสููงพิิเศษซึ่่ง� เป็็นประเด็็นเแลกเปลี่่ย� น
ข้้อมููล
ความร่่วมมืือของผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง – การจััดประชุุม การจััดงาน
hackathons (งานที่่ร� วมบรรดาผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านเทคโนโลยีี
มาอยู่่�รวมกััน เพื่่�อการคิิดค้น้ พััฒนาซอฟท์์แวร์์ใหม่่) และ
งาน the Tech City UK ทั้้ง� หมดนี้้�ช่ว่ ยให้้เกิิดความร่่วม
มืือระหว่่างกัันภายใต้้แนวคิิดเมืืองอััจฉริิยะ

เมืืองอััจฉริิยะในขั้้น� กำำ�ลัังพััฒนา

เมืืองมิิลตััน คีีนส์์ – ต้้นแบบของการเดิินทาง
กลยุุทธ์์และความเป็็นผู้้�นำำ� - โครงการ MK: Smart คืือ
รากฐานของการพััฒนาเมืืองมิิลตััน คีีนส์์ ให้้เป็็นเมืือง
อััจฉริิยะ การขนส่่งและการเดิินทางในเมืือง คืือเรื่่�อง
สำำ�คััญของเมืืองมิิลตััน คีีนส์์ ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�สำ�หรั
ำ ับ
การทดสอบ AV demonstration ในยุุโรป เมื่่�อเดืือน
ตุุลาคม 2559

การปกครองและการบริิหาร – MK:Smart คืือการ
เริ่่�มต้้นความร่่วมมืือ ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนเงิินทุุนจาก
สภากองทุุนอุุดมศึึกษาแห่่งประเทศอัังกฤษ (Higher
Education Funding Council for England) และนำำ�
โดย มหาวิิทยาลััย Open University สภาเมืืองมิิลตััน
คีีนส์์ และ BT ทั้้�งยัังได้้รัับการสนัับสนุุนจากหุ้้�นส่่วนทาง
เทคโนโลยีี หััวเว่่ย (Huawei) BT และ Tech Mahindra

เมืืองอััจฉริิยะเกิิดใหม่่

ลิิเวอร์์พููล – เมืืองแห่่งการรัับสััญญาณใหม่่
กลยุุทธ์์และความเป็็นผู้้�นำำ� – ลิิเวอร์์พููลได้้พััฒนาปััจจััย
เริ่่�มต้้นของเมืืองอััจฉริิยะไว้้มากมายโดยไม่่มีีการวาง
กรอบร่่างโครงการอย่่างเป็็นทางการหรืือคณะกรรมการ
แต่่อย่่างใด โครงการเมืืองอััจฉริิยะโครงการแรกได้้ให้้
ความสำำ�คััญกัับการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และเน้้นเรื่่�อง
ศููนย์์กลางการค้้นคว้้าวิิจััยและแหล่่งการศึึกษา เรีียกว่่า
Knowledge Quarter

การปกครองและการบริิหาร - The Knowledge Quarter
(KQ) เป็็นสถานที่่�ของการเริ่่�มต้้นของเมืืองอััจฉริิยะใน
เมืืองลิิเวอร์์พููลที่่�มีีความจริิงจัังมากที่่�สุุด นำำ�โดยคณะ
กรรมการหุ้้�นส่่วนที่่�ประกอบไปด้้วย สภาเมืืองลิิเวอร์์พููล
และสถาบัันการศึึกษาระดัับสููงอีีกหลายแห่่ง อัันได้้แก่่
มหาวิิ ท ยาลัั ย ลิิ เ วอร์์ พูู ลและมหาวิิ ท ยาลัั ย ลิิ เ วอร์์ พูู ล
จอห์์น มััวร์์

โครงสร้้างพื้้�นฐานและข้้อมููล - มิิลตััน คีีนส์์ คืือ หนึ่่�ง
ในเขตพื้้� น ที่่� เ มืื อ งแห่่ ง แรกที่่� มีี การสร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยบน
เทคโนโลยีีอุุปกรณ์์อิินเทอร์์เน็็ต (IoT)
ความร่่วมมืือของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง – ศููนย์์กลางนวััตกรรม
และการบ่่มเพาะของมหาวิิทยาลััยในเมืืองมิิลตััน คีีนส์์
ได้้ถููกออกแบบเพื่่�อผสมผสานการฝึึกสอนให้้เข้้ากัับการ
สนัับสนุุน
โครงสร้้างพื้้�นฐานและข้้อมููล - ในปีี 2560 เมืืองแห่่งการ
รัับสััญญาณเปิิดตััวขึ้้�นที่่ศูู� นย์์ KQ เพื่่�อให้้การสนัับสนุุน
การพััฒนาการเป็็นศููนย์์กลางของเครื่่อ� งรัับสััญญาณที่่ทั� นั สมััย
และได้้มีีการพััฒนาเครืือข่่ายพลัังงานต่ำำ��
ความร่่วมมืือของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง – KQ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
เชื่่�อมโยงความรู้้�และเทคโนโลยีีรููปแบบใหม่่ที่่�สร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงกัับผู้้�ประกอบการท้้องถิ่่�น
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ระบบและความเชี่่�ยวชาญเมืืองอััจฉริิยะของ
สหราชอาณาจัักร
การให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การพัั ฒ นาเมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะในสหราชอาณาจัั ก รทั้้� ง ที่่� ผ่่ า น
มาและที่่�กำำ�ลัังเติิบโตเพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เมืืองเหล่่านี้้�กลายเป็็นแหล่่งองค์์ความรู้้�
ความชำำ�นาญด้้านเมืืองอััจฉริิยะระดัับโลก อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้เกิิดโอกาสการลงทุุนและ
การถ่่ายทอดความรู้้�และบริิการไปทั่่�วโลก
ในส่่วนถััดไปจะเป็็นการแสดงถึึงความเชี่่�ยวชาญหลัักของสหราชอาณาจัักรและ
เน้้นย้ำำ��ถึึงกรณีีศึึกษาที่่เ� ป็็นแบบอย่่างของวิิธีีการสร้้างประโยชน์์จากการพััฒนาเมืือง
แก่่ประชาชน

พลเมืืองอััจฉริิยะ
ประชาชนนั้้�นจะอยู่่�ในศููนย์์กลางของระบบนิิเวศของเมืืองอััจฉริิยะแห่่ง
สหราชอาณาจัักรและตามกฎแล้้วนั้้�น ไม่่ว่่าโอกาสการลงทุุนในประเทศ
หรืือต่่างประเทศควรแสดงให้้เห็็นถึึงผลกระทบที่่�ดีีต่่อการที่่�ประชาชนจะมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมรอบตััว
ประเด็็นนี้้�ก่อ่ เกิิดจากความเข้้าใจว่่า หนทางเดีียวที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดการยอมรัับ
เทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างกว้้างขวางคืือการให้้
ประชาชนเข้้าใจว่่าเทคโนโลยีีจะช่่วยพััฒนาชีีวิิตของพวกเขาได้้อย่่างไร นี่่คื� อื
เหตุุผลว่่าทำำ�ไมสหราชอาณาจัักรจึึงเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นความโปร่่งใสและการแลก
เปลี่่ย� นข้้อมููล การเริ่่ม� ต้้นเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้ประชานชนเข้้าถึึงข้้อมููลและออกแบบ
แนวทางการแก้้ไข ส่่งเสริิมการเพิ่่�มทัักษะใหม่่ และพััฒนาปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ การออกแบบแผนการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ให้้ความสำำ�คััญกัับประชาชนหรืือผู้้�ใช้้ ผลคืือมัันจะผลัักดัันความต้้องการ
ในการสร้้างระบบนิิเวศเมืืองอััจฉริิยะให้้ประสบความสำำ�เร็็จ

ระบบเมืืองอััจฉริิยะสหราชอาณาจัักร
สหราชอาณาจัักรคืือบ้้านของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ ซึ่่�งได้้พิิสููจน์์ถึึงคุุณค่่าแก่่เมืืองทั่่�วโลก บริิษััทในสหราชอาณาจัักรและ
รััฐบาลต่่างให้้การสนัับสนุุนและความรู้้�ในด้้านต่่างๆ ตั้้�งแต่่การวางแผน การมีีส่่วนร่่วมกัับสาธารณะ คมนาคม จนถึึงข้้อมููลซอฟท์์แวร์์และการ
วิิเคราะห์์ รวมทั้้�งโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่ทั� ันสมััยทางด้้านวิิศวกรรมและการก่่อสร้้าง การบริิหารโครงการและการเงิิน
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พลัังงานอััจฉริิยะ
บริิษััทในสหราขอาณาจัักรมีีความเชี่่�ยวชาญหลายด้้าน อัันประกอบไป
ด้้วยทุุกอย่่างตั้้�งแต่่ งานวิิจัยั จนถึึงนวััตกรรม การผลิิต การก่่อสร้้างและ
การจััดการอาคารที่่�มีีการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เทคโนโลยีี
การนำำ�พลัังงานกลัับมาใช้้อีีกครั้้�งและยานยนต์์ไฟฟ้้า รวมทั้้�งความ
เชี่่�ยวชาญด้้านกฎระเบีียบและนโยบายซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการสนัับสนุุน
พลัั ง งานที่่� สำำ�คัั ญ ยัั ง คงมีีอยู่่�ในธรรมชาติิ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ลมทะเล
วงจรการส่่งพลัังงานไฟฟ้้าสู่่�ผู้�้บริิโภค การเปลี่่�ยนขยะเป็็นพลัังงาน
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ยานยนต์์ระบบไฟฟ้้าและไฮบริิด การจััดการก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์การนำำ�มาใช้้ประโยชน์์และการจััดเก็็บ เซลล์์เชื้้อ� เพลิิงและ
ไฮโดรเจนพลัังงานชีีวภาพและเชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพ การเงิินสีีเขีียว

อาคารและบ้้านอััจฉริิยะ
สหราขอาณาจัักรคืือบ้้านขององค์์กรด้้านสถาปััตยกรรมและวิิศวกรรม
ชั้้�นนำำ�ระดัับโลก เช่่น Foster + Partners และ Arup ซึ่�ง่ มีีโครงการติิด
อัันดัับโลกด้้านสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งการลดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และการใช้้
พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทในสหราชอาณาจัักรและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนโยบายสามารถให้้
บริิการด้้านวิิศวกรรมและสถาปััตยกรรม ไม่่ว่่าจะเป็็นการออกแบบที่่�
มีีประสิิทธิิภาพ การทำำ�แบบตััวอย่่าง และซอฟท์์แวร์์เพื่่�อการออกแบบ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การจััดแสงและการจััดสรรอุุปกรณ์์ HVAC
การบริิหารโครงการ รวมถึึงการจััดการขนส่่งเพื่่�องานการก่่อสร้้าง และ
สิินค้้าบริิการหลัังการเข้้าอยู่่�

โครงสร้้างพื้้น� ฐานอััจฉริิยะ
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะที่่�ได้้รัับการบููรณการและยืืดหยุ่่�น
เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ต่่อสหราชอาณาจัักร มัันเป็็นเหมืือนกระดููกสัันหลัังของ
ความสำำ�เร็็จในการบริิการเมืืองอััจฉริิยะ
จุุดแข็็งของสหราชอาณาจัักรในส่่วนของโครงสร้้างอััจฉริิยะมีีตั้้�งแต่่
เทคโนโลยีีเครืือข่่าย การบริิการการสื่่�อสาร การบููรณาการด้้านระบบ
การออกแบบและการปรึึกษา การจััดการข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ ศููนย์์
ข้้อมููล ระบบ Cloud Computing เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
การออกแบบ Semi-Conductor และเครืือข่่ายสััญญาณอััจฉริิยะ
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การบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะ
สหราชอาณาจัักรเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวางว่่าเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกใน
เรื่่�องการปกครองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล การวางแผน
ผัังเมืือง ซึ่่ง� ใช้้ประโยชน์์ของเทคโนโลยีีอััจฉริิยะในการพััฒนาการตััดสินิ
ใจผ่่านความร่่วมมืือที่่�ดีีขึ้้�นระหว่่างหุ้้�นส่่วน รััฐบาลและประชาชน
หน่่วยการบริิการดิิจิิทััลภาครััฐ ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลทั่่�วโลกในการ
ช่่วยพวกเขาจััดการเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การทุุจริิต ระบบข้้อมููล และความ
ร่่วมมืือของประชาชน และบริิษััทที่่�ปรึึกษาและการจััดการชั้้�นนำำ�ต่่าง
มีีความเชี่่�ยวชาญในการช่่วยเมืืองพััฒนาระบบปฏิิบััติิการข้้อมููลที่่�ผสม
ผสานกััน เพื่่�อสร้้างประสิิทธิิภาพในการบริิการ สนัับสนุุนการวาง
ผัังเมืืองที่่�ดีีขึ้้�น และสร้้างความคล่่องตััวในการลงทะเบีียนธุุรกิิจและ
ระบบการจ่่ายเงิินของประชาชน

การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
สหราชอาณาจัักรเป็็นแหล่่งของเครืือข่่ายการขนส่่งที่่�ก้้าวหน้้ามากที่่�สุุด
ในโลก และอยู่่�แถวหน้้าของการทดลองระบบการเดิินทางอััจฉริิยะและ
การใช้้งาน หน่่วยงานขนส่่งของกรุุงลอนดอนเป็็นหน่่วยงานที่่�เป็็นผู้้�นำำ�
ด้้านนวััตกรรมการขนส่่งและอีีกหลายด้้านของหน่่วยงานขนส่่งของกรุุง
ลอนดอนถููกนำำ�ไปปรัับใช้้ในเมืืองต่่างๆ ทั่�ว่ โลก
บริิษััทและองค์์กรด้้านการเดิินทางระบบอััจฉริิยะ ทำำ�ให้้เกิิดการขนส่่ง
อััจฉริิยะในหลายรููปแบบ เช่่น ที่่�จอดรถอััจฉริิยะ การจััดการจราจร
การเดิินทางแบบอััตโนมััติิตามคำำ�สั่่�งการ ระบบตั๋๋�วอััจฉริิยะ ระบบการ
บริิการขนส่่ง และระบบการจ่่ายเงิินแบบบููรณาการ

สุุขภาวะอััจฉริิยะ
บริิษัทั ในสหราชอาณาจัักรและระบบบริิการสุุขภาพแห่่งชาติิ ได้้รวบรวม
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและระบบปััญญาประดิิษฐ์์ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
สุุขภาพและแยกข้้อมููลเชิิงลึึกใหม่่ที่่�มีีค่่าเกี่่�ยวกัับคนไข้้และสาธารณสุุข
โดยรวมของเมืือง
สหราชอาณาจัักรคืือผู้้�นำ�ำ ในการใช้้งานระบบการบัันทึึกสุุขภาพปฐมภููมิิ
แบบอิิเลคทรอนิิกส์์ และเป็็นผู้้�ล้ำำ��สมััยในหลายด้้านทั้้�ง ตลาดสุุขภาพ
แบบดิิจิทัิ ลั การสร้้างภาพเฉพาะเจาะจงแบบดิิจิทัิ ลั บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา
ทางโทรศััพท์์ ระบบสาธารณสุุขผ่่านอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� อุุปกรณ์์เทคโนโลยีี
ด้้านสุุขภาพแบบพกพาหรืือสวมใส่่ได้้เพื่่�อสุุขภาพ นอกจากนี้้�ยัังเป็็น
ผู้้�นำำ�ระดัับโลกด้้านนวััตกรรมการบริิการเพื่่�อการอยู่่�อาศััยของผู้้�สููงอายุุ
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ความปลอดภััย
เมื่่�อมีีการแบ่่งปัันข้้อมููลและต้้นแบบตััวอย่่างธุุรกิิจใหม่่เกิิดขึ้้�นในเมืือง
อัั จ ฉริิ ย ะ ก็็ ทำำ� ให้้ เ กิิ ดป ระเด็็ น สำำ�คัั ญ ด้้ า นความไม่่ มั่่� น คงและความ
ปลอดภััย นี่่�เองจะทำำ�ให้้เกิิดโอกาสด้้านความปลอดภััยของโลกไซเบอร์์
ด้้านอุุปกรณ์์อิินเทอร์์เน็็ต (IoT) และเครืือข่่าย
มหาวิิทยาลััยในสหราชอาณาจัักรมีีความเป็็นเลิิศในด้้านตลาดของ
ความปลอดภััยในโลกไซเบอร์์สำำ�หรัับเทคโนโลยีี (IoT) นอกจากความ
ปลอดภััยในโลกไซเบอร์์ ความปลอดภััยในเมืืองอััจฉริิยะยัังเกี่่ย� วข้้องกัับ
การใช้้งานของกล้้องวงจรปิิดอััจฉริิยะและเทคโนโลยีีชีีวภาพ

การวางผัังเมืืองและ
การส่่งมอบโครงการ
ด้้วยความหลากหลายของลัักษณะโครงการและเทคโนโลยีีของเมืือง
อััจฉริิยะ บรรดานัักวางแผนผัังเมืืองและที่่ปรึึ
� กษาต่่างก็็มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ต่่อการออกแบบ การสร้้าง และการทำำ�ให้้เมืืองอััจฉริิยะเกิิดขึ้้�น
สหราชอาณาจัักรมีีบริิษัทด้
ั า้ นสถาปััตยกรรมมากกว่่า 17,000 แห่่งและ
บริิษััทการวางแผนซึ่่�งมีีความชำำ�นาญในการรวบรวมเทคโนโลยีี ทัักษะ
และประสบการณ์์ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านบวกต่่อพื้้�นที่่�
ซึ่ง่� รวมถึึงมาตรฐานอาคารสีีเขีียว BREEAM และซอฟท์์แวร์์การจััดการ
ข้้อมููลอาคาร BIM ที่่�ใช้้กัันในระดัับนานาชาติิ

การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทำำ�ให้้คอมพิิวเตอร์์วิเิ คราะห์์เชิิงปริิมาณส่่วนประกอบ
ดิิจิิทััลของชีีวิิตในเมืืองที่่�มีีมากมายหลายล้้านส่่วนซึ่่�งได้้ถููกสร้้างขึ้้�นจาก
เครื่่�องรัับสััญญาณและอุุปกรณ์์อิินเทอร์์เน็็ต เพื่่�อตระหนัักถึึงประโยชน์์
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููล การส่่งต่่อข้้อมููลให้้ทั่่�วเมืืองอััจฉริิยะนั้้�นจึึงเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญ
โครงการการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลได้้รวบรวมข้้อมููลทั้้�งหมดหรืือข้้อมููลเกี่่ย� ว
กัับความเป็็นมาของข้้อมููล จากฐานข้้อมููลซึ่่�งมัักได้้มาจากแหล่่งข้้อมููลที่่�
หลากหลาย ข้้อมููลนั้้�นจะถููกเก็็บรวบรวมไว้้ด้ว้ ยกัันขนาดใหญ่่ในรููปแบบ
ฐานข้้อมููลที่่�ค้้นหาได้้ หรืือบัันทึึกที่่�มีีการจััดแบ่่งหลายประเภทของสื่่�อที่่�
อ่่านได้้ด้้วยเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
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การดำำ�เนิินงานของเมืืองอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักรใช้้เวลายาวนาน จึึงไม่่น่่าแปลกใจเลย
ว่่าจะมีีการทดสอบที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จเพื่่�อการส่่งเสริิมอำำ�นาจและผลัักดัันให้้
เมืืองในสหราชอาณาจัักรเป็็นแนวหน้้าในด้้านเมืืองอััจฉริิยะ
โครงสร้้างของรััฐบาลและหน่่วยงานด้้านเอกชนที่่มีี� ความเกี่่�ยวข้้องในทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
ได้้มีีการรวบรวมความรู้้�และประสบการณ์์ไว้้ โดยทั้้�งหมดได้้ถููกเตรีียมการไว้้เพื่่�อช่่วยให้้ประเทศ
และเมืืองอื่่�นๆ ได้้เรีียนรู้้� วางแผน และดำำ�เนิินการโครงการเมืืองอััจฉริิยะด้้วยวิิธีีการที่่�ทำ�ำ ให้้
พวกเขาสามารถก้้าวข้้ามอุุปสรรคเบื้้�องต้้นได้้โดยง่่าย

บทที่่� 2
เมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย
ประเทศไทยได้้ริิเริ่่�มที่่�จะพััฒนาประเทศไปสู่่�เศรษฐกิิจดิิจิิทััล ผู้้�นำำ�ต่่างวางแผนงานอย่่างจริิงจัังเพื่่�อคิิดถึึง
สิ่่�งท้้าทายที่่�ต้้องเจอและพััฒนาความมั่่�งคั่่�งของประชาชนในประเทศผ่่านหลัักการ “อััจฉริิยะ” และเมืือง
อััจฉริิยะนั้้�นจะเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนประเทศไทยสู่่�เป้้าหมายแห่่งความสำำ�เร็็จ โดยใน
บทนี้้�จะกล่่าวถึึงสถานะของเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย รวมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหลััก และกรอบนโยบายที่่�
จะขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคตนี้้�
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วาระแห่่งชาติิของเมืืองอััจฉริิยะ
แนวความคิิดใหม่่
แนวคิิดเรื่่�อง “เมืืองอััจฉริิยะ” ได้้ถููกนำ�ำ เสนอครั้้�งแรก
ในปีี 2546 โดยกระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีการเริ่่�มดำำ�เนิินการ
ใดๆ จนกระทั่่ง� มีีการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0
ในปีี 2559 และแผนยุุทธศาสตร์์แห่่งชาติิในช่่วง 20 ปีี
(2560 - 2579) และแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
ฉบัับที่่� 12 (2560-2564) “เมืืองอััจฉริิยะ” จึึงได้้รับั การ
ยืืนยัันให้้มีีการดำำ�เนิินการเป็็นเหมืือนยุุทธศาสตร์์ที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ด้้วยเหตุุนี้้� “เมืืองอััจริิยะ”
ในประเทศไทยจึึงถืือว่่าเป็็นแนวคิิดที่ยั�่ งั ใหม่่
ประเทศไทย 4.0 และแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
ประเทศไทย 4.0 คืือ วาระแห่่งชาติิและเป็็นต้้นแบบ
การพััฒนาเศรษฐกิิจที่่เ� ริ่่ม� โดยสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีของ
ประเทศไทย ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ทั่่�วประเทศให้้ความสำำ�คััญ
กัับการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้าเพื่่�อผลัักดัันประเทศใน
ด้้านความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน ด้้วยอิิทธิิพลของ
หนัังสืือ “การปฏิิวัติั อุิ ตส
ุ าหกรรมครั้้�งที่่� 4” ที่่เ� ขีียนโดย
Klaus Schwab ประเทศไทย 4.0 จึึงมุ่่�งที่่�จะพััฒนา
ประเทศให้้พ้้นกัับดัักรายได้้ปานกลางโดยการสร้้าง
สถานการณ์์เริ่่ม� ต้้นในช่่วง S curve ของอุุตสาหกรรม
เช่่น หุ่่�นยนต์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ และเทคโนโลยีีชีีวภาพ
พร้้อมกัับการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาเขตเศรษฐกิิจ
พิิเศษ นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ดของประเทศไทย
หรืือ ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก

ด้้วยการขัับเคลื่่�อนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ทุุก
กระทรวงและหน่่วยงานของภาครััฐต่า่ งให้้ความร่่วมมืือ
กัับยุุทธศาสตร์์และการวางแผนเพื่่อ� การปรัับเปลี่่ย� นการ
บริิการและการดำำ�เนิินงานเข้้าสู่่�รููปแบบดิิจิิทััล ภายใต้้
กรอบการทำำ�งานโดยรวมนี้้� เมืืองอััจฉริิยะได้้ถููกกำ�ำ หนด
ให้้เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้เป้้าหมายการพััฒนาระดัับ
ชาติิประสบความสำำ�เร็็จ แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
(2560 - 2579) อัันเป็็นกรอบยุุทธศาสตร์์ที่ขั�่ บั เคลื่่อ� น
ประเทศไทยผ่่านการจััดทำ�ำ เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
โดยสหประชาชาติิ ได้้ ว างแนวทางการดำำ� เนิิ น งาน
โครงการประเทศไทย 4.0 ซึ่ง�่ รวมถึึงการเน้้นความสำำ�คัญ
ั
ในเรื่่อ� งเมืืองที่่มีีชีีวิ
� ติ และการบริิการจััดการต่อ่ สาธารณชน
ที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนา แล้้วต่อ่ มาทั้้ง� แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 12 (2560 - 2564), แผนแม่่บท
แห่่งชาติิฉบัับที่่� 6 (2560 - 2579) และแผนแม่่บท
เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั แห่่งชาติิ (2560 - 2579) ได้้กำ�ำ หนด
แนวคิิดอย่่างชััดเจนด้้านเมืืองอััจฉริิยะที่่จ� ะเป็็นแรงผลััก
ดัันเพื่่�อความเจริิญก้้าวหน้้าของประเทศในอนาคตใน
ช่่วงเวลาเดีียวกัันนี้้� กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อ� สารได้้ถููกจัดั องค์์กรใหม่่ให้้เข้้ากัับกระทรวงดิิจิทัิ ลั
เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และให้้ความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้�นกัับ
บทบาทของเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ตามวาระของการ
พััฒนาแห่่งชาติิ เนื่่อ� งจากกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคมเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบแผนแม่่บทแห่่งชาติิครั้้ง� ที่่� 6
และแผนแม่่บทเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั แห่่งชาติิ ทำำ�ให้้กระทรวง
ดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักใน
การขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานเมืืองอััจฉริิยะในขณะนี้้�

ด้้วยบทบาทเช่่นนี้้� กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและ
สัังคม จึึงเป็็นผู้้�กำ�ำ หนดโครงการต้้นแบบเมืืองอััจฉริิยะ
โดยกำำ�หนดให้้ภููเก็็ตเป็็นเมืืองอััจฉริิยะเมืืองแรกของ
ประเทศไทยอย่่างเป็็นทางการ และตามมาด้้วยจัังหวััด
เชีียงใหม่่ ในช่่วงเวลาไล่่เลี่่ย� กัันนี้้ที่� ไ�่ ด้้เกิิดหน่่วยงานของ
ภาครััฐรููปแบบใหม่่ภายใต้้กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคม คืือสำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั โดยมีี
วิิสัยั ทััศน์์เพื่่อ� สร้้างแผนกลยุุทธ์์เพื่่อ� สนัับสนุุนเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั
นโยบายด้้านงานวิิจััย ดััชนีีวััดผล การตรวจสอบและ
การติิดตามความก้้าวหน้้าของการเกิิดเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
และนวััตกรรมในอนาคต
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ได้้กลายเป็็นหน่่วยงาน
ภายใต้้กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ซึ่่�งรัับ
ผิิดชอบในการส่่งต่่อด้้านการดำำ�เนิินการโครงการเมืือง
อััจฉริิยะ และเริ่่ม� ต้้นประสานงานแผนงานประเทศไทย
เมืืองอััจฉริิยะแห่่งชาติิตั้้ง� แต่่ต้้นปีี 2562 ด้้วยแนวทาง
แนะนำำ�ที่ชั�่ ดั เจน สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ได้้จัดั
ตั้้ง� สำำ�นักั งานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยขึ้้น� เพื่่อ� ดำำ�เนิินการ
แผนแม่่บทเมืืองอััจฉริิยะ ประสานความเข้้าใจระหว่่าง
แรงจููงใจ กฎหมายและกฎระเบีียบ วััดผลกระทบการ
แทรกแซง พััฒนาระบบนิิเวศที่่จำ� �ำ เป็็นและกลไกสำำ�หรัับ
พัันธมิิตรทั้้ง� ภาครััฐและภาคเอกชน และการใช้้โครงสร้้าง
พื้้�นฐาน สนัับสนุุนรููปแบบข้้อมููลของเมืืองอััจฉริิยะ และ
ส่่งเสริิมงานวิิจัยั การพััฒนาและนวััตกรรมอัันเกี่่ย� วข้้อง
กัับเมืืองอััจฉริิยะ
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หน่่วยงานหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
โครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
การสร้้างระบบนิิเวศของเมืืองอััจฉริิยะที่่�แข็็งแรงและ
ก้้าวหน้้าจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั ความร่่วมมืือจากหลายภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในส่่วนนี้้ไ� ด้้สรุปุ ถึึงหน่่วยงานหลัักที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับโครงการ
เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย รายละเอีียดของผู้้�ที่เ�่ กี่่ย� วข้้อง
ตามแต่่ละภาคส่่วนนั้้�นจะกล่่าวถึึงในบทถััดไป

กระทรวง หน่่วยงานและรััฐวิิสาหกิิจหลััก
ทั้้�งนี้้�มีี 3 กระทรวงที่่�เข้้ามารัับผิิดชอบหน้้าที่่�เลขาธิิการ
คณะกรรมการขัั บ เคลื่่� อ นการพัั ฒ นาเมืืองอัั จ ฉริิ ย ะ
และรัับผิิดชอบหลัักในการดำำ�เนิินการโครงการเมืือง
อััจฉริิยะภายใต้้การดููแลของรองนายกรััฐมนตรีี และ
ด้้วยนโยบายว่่าด้้วยความร่่วมมืือและหน่่วยงานวางแผน
ในแต่่ ล ะกระทรวง ช่่วยให้้ มีีก ารร่่างกฎข้้ อ บัั ง คัั บ
ความสำำ�คัญ
ั ของการบริิการและการจััดหาการลงทุุนเพื่่อ�
การเริ่่�มต้้นเมืืองอััจฉริิยะ
ภาครััฐวิิสาหกิิจ (มีีเครื่่�องหมาย*) มีีการดำำ�เนิินการ
ด้้านบริิการสำำ�คััญทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะการผลิิตและ
กระจายพลัังงานไม่่ว่่าจะเป็็น น้ำำ�� ของเสีีย การคมนาคม
ขนส่่ง และการสื่่�อสารทางไกล รายละเอีียดของแต่ล่ ะ
ส่่วนได้้กล่่าวไว้้ในบทถััดไป

สำำ�นัักนายรััฐมนตรีีแห่่งประเทศไทย
สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีแห่่งประเทศไทยเป็็นหน่่วยงานที่่เ� ริ่่ม�
นโยบายการพััฒนาประเทศตามแนวคิิดประเทศไทย 4.0
ซึ่ง�่ กระตุ้้�นให้้เกิิดการเดิินหน้้าของเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ส่่งเสริิม
ความพยายามที่่มีี� ต่อ่ โครงการเมืืองอััจฉริิยะ ด้้านนายก
รััฐมนตรีีและรองนายกรััฐมนตรีีเองได้้มีีส่่วนร่่วมอยู่่ใ� นสภา
พััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิซึ่ง�่ มีีหน้้าที่่ใ� นการ
พััฒนานโยบายแห่่งชาติิ

กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมถููกจััดตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ�
ปีี 2560 ได้้พัฒ
ั นาและสนัับสนุุนนโยบายเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั
ทั้้ง� ยัังเป็็นกระทรวงหลัักที่รั�่ บั ผิิดชอบในการขัับเคลื่่อ� นการ
ดำำ�เนิินการเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย โดยมีีสำำ�นักั งาน
และหน่่วยงานอื่่น� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ร่่วมด้้วยอัันได้้แก่่
• สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ
• สำ�นั
ำ กั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั
• สำ�นั
ำ กั งานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย

กระทรวงและหน่่วยงานหลัักที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะจะรายงานตรงกัับคณะกรรมการชุุดนี้้� ซึ่่ง� จะ
เป็็นผู้บ้� ริิหารกองทุุนดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
โดยให้้เงิินกัับโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมืืองอััจฉริิยะและ
โครงการอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วกัับการปรัับเปลี่่ย� นปรัับเปลี่่ย� นสู่่รูู� ปแบบ
ดิิจิทัิ ลั แห่่งชาติิ

กระทรวงพลัังงาน
กระทรวงพลัังงานมีีหน้้าที่่�วางแผนและผลิิตพลัังงาน
แห่่งชาติิ และส่่งเสริิมพลัังงานทางเลืือกเพื่่อ� ให้้ถึงึ เป้้าหมาย
อย่่างมีีประสิิทธิิผลและยั่่ง� ยืืน โดยมีีสำำ�นักั งานและหน่่วย
งานอื่่น� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ร่่วมด้้วย อัันได้้แก่่
• สำ�นั
ำ กั นโยบายและแผนพลัังงาน
• กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักษ์
ั พลั
์ งั งาน
• การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย*

คณะกรรมกองทุุนดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ประกอบไปด้้วย รองนายกรััฐมนตรีี รััฐมนตรีีกระทรวง
ดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ เลขาธิิการกระทรวง
ดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ผู้้�อำ�ำ นวยการ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ รััฐมนตรีีกระทรวงการคลััง ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั
งบประมาณ และผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ 3 ท่่าน

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมมีีหน้้าที่่�ด้้านนโยบายการขนส่่งและ
การคมนาคมของประเทศ และวางแผนพร้้อมวิิสัยั ทััศน์์
ในการพััฒนาระบบคมนาคมแบบบููรณาการสำำ�หรัับ
กรุุงเทพมหานครและระดัับประเทศ โดยมีีสำำ�นัักงาน
และหน่่วยงานอื่่�นที่่สำ� ำ�คััญร่่วมด้้วย อัันได้้แก่่
• สำ
 �นั
ำ กั งานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร
•ก
 ารรถไฟแห่่งประเทศไทย*
•ก
 ารรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย*
•ก
 ารทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย*
•อ
 งค์์การขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย*
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คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนโครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
ได้้ก่่อตั้้ง� ขึ้้น� ในปีี 2561 ประกอบด้้วย รองนายกรััฐมนตรีี รััฐมนตรีีกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลัังงาน
และกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ร่่วมด้้วยตััวแทนจากหลายกระทรวงและสำำ�นักั งาน
ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก

ผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านโทรคมนาคม
โดยมีีผู้ใ้� ห้้บริิการด้้านโทรคมนาคมภาคเอกชนรายใหญ่่ 3
รายด้้วยกััน คืือ บริิษัทั AIS ทรูู คอร์์เปอเรชั่่น� และ DTAC
ซึ่่�งถืือเป็็นผู้้�ให้้บริิการรายใหญ่่ในตลาดสััญญาโทรศััพท์์
เคลื่่� อ นที่่� ส่่วนบริิ ษัั ท กสท โทรคมนาคม และ
บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด มหาชน คืือผู้้�ให้้บริิการที่่�เป็็น
รััฐวิิสาหกิิจ ซึ่ง�่ รัับผิิดชอบโครงสร้้างพื้้�นฐานในประเทศ
และโทรศััพท์บ้์ า้ นตามลำำ�ดับั

กสท. โทรคมนาคม จำำ�กัดั
(CAT Telecom)
บริิษัทั ทีีโอทีี จำำ�กัดั มหาชน
บริิษัทั แอดวานซ์์ อิินโฟร์์
เซอร์์วิสิ จำำ�กัดั (มหาชน) (AIS)
บริิษัทั ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั
(มหาชน)
บริิษัทั โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส
คอมมููนิิเคชั่่น� จำำ�กัดั (มหาชน)

สมาคมการค้้า
มีีสมาคมการค้้าและกลุ่่�มธุุรกิิจหลายแห่่งที่่�มีีบทบาท
สำำ�คััญต่่อระบบนิิเวศของเมืืองอััจฉริิยะ เป็็นผู้้�นำำ�ใน
การด้้านการเติิบโตของตลาดในประเทศ การพััฒนา
มาตรฐาน และการทำำ�งานใกล้้ชิดกั
ิ บั หน่่วยงานผู้้�ควบคุุม
กฎระเบีียบและผู้ใ้� ห้้บริิการที่่เ� ป็็นรััฐวิิสาหกิิจ

สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย
สภาหอการค้้าไทย

สภาดิิจิทัิ ลั เพื่อ�่ เศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งประเทศไทย

สมาคมยานยนต์์ไฟฟ้้าไทย

สมาคมไทยไอโอทีี

*คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนโครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้างคณะกรรมการล่่าสุุดสามารถตรวจสอบได้้จาก smartcitythailand.or.th
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ความท้้าทายของประเทศไทย
แม้้ว่่าความก้้าวหน้้าที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้�นจะส่่งเสริิมความพยายาม
ต่่อโครงการการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย
อย่่างไรก็็ตามยัังคงมีีงานอีีกมากที่่�ต้้องทำำ�เพื่่�อส่่งเสริิม
บุุกเบิิกโครงการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะให้้สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมายระดัับชาติิและตอบสนองต่่อความต้้องการ
ระดัับท้้องถิ่่น�
ตามที่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้ในบทนำำ�ของหนัังสืือคู่่มืื� อนี้้� เมืืองอััจฉริิยะ
ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จมากที่่สุ� ดุ ในโลกนั้้�นให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
โครงการเมืืองอััจฉริิยะของพวกเขาที่่�เป็็นไปตามความ
ต้้องการระดัับท้้องถิ่่น� และการเริ่่ม� ต้้นจากหน่่วยครััวเรืือน
นี่่ส� ามารถเป็็นไปได้้โดยการสนัับสนุุนและความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานรััฐบาล แต่่การเริ่่ม� ต้้นจากระดัับบนสู่่ร� ะดัับ
ล่่างนั้้น� จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การตอบสนองด้้วยความสามารถ
จากระดัับล่่างสู่่ร� ะดัับบนอย่่างเข้้มแข็็ง
และถึึ ง แม้้ ว่่ าการปฏิิ รูู ปครั้้� ง สำำ�คัั ญ กำำ�ลัั ง ดำำ� เนิิ น ไป
ประเทศไทยเองยัังคงต้้องเดิินหน้้าในการจััดการกัับ
อุุปสรรคและความท้้าทายต่า่ งๆ อย่่างแข็็งขััน โดยที่่ค� วาม
ท้้าทายและอุุปสรรคเหล่่านี้้ส� ามารถสรุุปรวบยอดได้้เป็็น
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั สามประการซึ่ง�่ เกี่่ย� วข้้องกัับความไม่่ต่อ่
เนื่่�องและอุุปสรรคต่่างๆ ในการทำำ�งานระหว่่างรััฐบาล
กลางและหน่่วยงานภาครััฐในระดัับท้้องถิ่่�น ซึ่่�งมัักถููก
ละเลยและไม่่ได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึงศัักยภาพของหน่่วยงานท้้องถิ่่น�
ในฐานะตััวแปรสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

การบริิหารราชการแบบรวมศููนย์์อำ�ำ นาจ
รััฐบาลกลางของประเทศไทยนั้้น� มีีอำำ�นาจในการจััดการ
การวางแผนงบประมาณ และการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง ในหน่่วย
งานท้้องถิ่่�นอยู่่�สููงมาก อย่่างไรก็็ดีีการปฏิิรููปในขวบปีีที่�่
ผ่่านมาทำำ�ให้้หน่่วยงานท้้องถิ่่น� นั้้�นมีีอำำ�นาจในการจััดการ
ดำำ�เนิินงานมากขึ้้�น ซึ่ง�่ จะทำำ�ให้้เมืืองต่า่ งๆ มีีความสามารถ
ในการเสาะหาโอกาสในการพััฒนาพื้้�นที่่เ� มืืองอััจฉริิยะได้้
มากขึ้้�นตามกััน
การขาดความต่่อเนื่่�องในการประสานงานระหว่่าง
หน่่วยงานรััฐ
ข้้อจำำ�กััดและการขาดความร่่วมมืือต่่างๆ ภายในหรืือ
ระหว่่างหน่่วยงานรััฐบางหน่่วยงานทำำ�ให้้เกิิดการชะลอ
ตััวในการปรัับใช้้นโยบายของรััฐบาลกลางกัับหน่่วยงาน
ท้้องถิ่่น� ปััจจััยต่า่ งๆ ในการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะสามารถ
นำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาความร่่วมมืือ การประสานงานต่า่ งๆ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในระดัับเมืืองหรืือในระดัับจัังหวััด
ความจำำ�กัดั ด้้านความสามารถของหน่่วยงานท้้องถิ่่น�
การที่่กรุ
� งุ เทพมหานคร ถููกจััดเป็็นศููนย์์กลางแลกเปลี่่ย� น
วััฒนธรรมและเศรษฐกิิจหลัักของประเทศ ทำำ�ให้้ความรู้้�
วิิธีีการรวมอยู่่ใ� นเมืืองหลวง และความสามารถโดยรวม
เพื่่อ� การวางแผนผัังเมืือง การบริิหารจััดการและทัักษะ
ทางดิิจิทัิ ลั ล้้วนถููกจำำ�กัดั และเข้้าไม่่ถึึงในระดัับท้้องถิ่่น�

กฎบััตรแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาเมืือง
เพื่่�อให้้ประเทศไทยประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้า
หมายการพััฒนาระดัับชาติิและเป้้าหมายเมืือง
อััจฉริิยะ ผู้ป้� กครองเมืืองและผู้้�มีีบทบาทในระดัับ
ชุุมชนจำำ�เป็็นจะต้้องได้้รับั อำำ�นาจมากขึ้้�นด้้านการ
จััดการงบประมาณที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และมีีความคล่่อง
ตััวรวมถึึงความรู้้�การทำำ�งานที่่�ได้้รัับการพััฒนา
นี่่�ไม่่ใช่่เรื่�อ่ งที่่�ผู้้�นำ�ำ ด้้านเมืืองอััจฉริิยะตกหล่่นไป
อย่่างที่่ร� องประธานกรรมการบริิหารของสำำ�นักั งาน
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ดร. ภาสกร ปฐมบุุตร
ได้้กล่่าวไว้้
“เจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�นผู้้�ผลัักดัันการเปลี่่�ยนแปลงใน
แต่่ละเมืือง จำำ�เป็็นต้้องแสดงบทบาทสำำ�คััญใน
การขัับเคลื่่อ� นเมืืองให้้มีีความ “อััจฉริิยะมากขึ้้�น””
เป็็นความโชคดีีที่่�ผู้้�ที่�่มีีบทบาทในระดัับชุุมชน
หลายคนและหน่่วยงานเอกชนต่่างร่่วมกัันทำำ�งาน
เพื่่�อการวางแผนงานที่่�ดีีขึ้้�นและเตรีียมการเพื่่�อ
โครงการเมืืองอััจฉริิยะแห่่งอนาคต
สำำ�นักั งานความร่่วมมืือเพื่่อ� การพััฒนาเมืือง (CDC)
เป็็นรููปแบบใหม่่ของความร่่วมมืือกัันด้้านการ
พััฒนาซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อไม่่นานนี้้� และได้้รัับการ
สนัับสนุุนด้้านกฎหมายแห่่งชาติิที่อ�่ นุุญาตให้้เจ้้า
หน้้าที่่ท้� อ้ งถิ่่น� ร่่วมงานกัับองค์์กรเอกชนในรููปแบบ
ใหม่่ของความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชน
สำำ�นััก งานความร่่วมมืือเพื่่�อ การพัั ฒ นาเมืือง
(CDC) เป็็นเหมืือนแหล่่งเงิินทุุนของโครงการ

และช่่วยสนัับสนุุนงบประมาณท้้องถิ่่น� ด้้วยจำำ�นวน
สำำ�นักั งานเกืือบ 20 แห่่งทั่่ว� ประเทศ โดยสำำ�นักั งาน
ในขอนแก่่น ภููเก็็ต ชลบุุรีี เป็็นสำำ�นักั งานซึ่ง�่ เป็็นที่่รู้้�จั
� กั
มากที่่สุ� ดุ และเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ดีี� ของคนที่่อ� ยากมีีส่่วน
ร่่วมในความพยายามสร้้างเมืืองอััจฉริิยะ

ความเคลื่่อ� นไหวที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่ง� ที่่มีีส่่
� วนช่่วยใน
ความพยายามต่่อโครงการเมืืองอััจฉริิยะคืือ กฎบััตร
แห่่งชาติิ ทั้้�งนี้้�อีีกหนึ่่�งพัันธมิิตรของสำำ�นัักงานส่่ง
เสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััลคืือกลุ่่�มนัักวางแผนผัังเมืือง
ผู้เ้� ชีียวชาญด้้านการพััฒนา และผู้้�ชำ�ำ นาญการด้้าน
การออกแบบต่่างทำำ�งานร่่วมกัันกัับสำำ�นัักงานความ
ร่่วมมืือเพื่่อ� การพััฒนาเมืือง (CDC) และผู้้�นำ�ท้
ำ อ้ งถิ่่น�
เพื่่อ� การสนัับสนุุนการวางแผนที่่ดีีขึ้้
� น� และความร่่วม
มืือเพื่่อ� การเมืืองอััจฉริิยะผ่่านการมีีส่่วนร่่วมของภาค
รััฐและการสนัับสนุุนภาคปฏิิบัติั ที่ิ ดีีที่
�่ สุ�่ ดุ การพััฒนา
มาตรฐานและดััชนีีชี้้�วัดั
กฎบััตรแห่่งชาติิจะดำำ�เนิินการผ่่านบัันทึึกความร่่วม
มืือระหว่่างองค์์กร อย่่างไรก็็ตามตััวกฎบััตรนั้้�นไม่่
ได้้มีีอำ�ำ นาจใดทางกฎหมายและไม่่ได้้มีีผลกระทบ
หลัักต่่อการตััดสิินใจด้้านงบประมาณ นั่่�นหมาย
ถึึงว่่าผลประโยชน์์ยังั ถููกจำำ�กัดั อยู่่ที่� ก�่ ารศึึกษาวิิจัยั และ
โครงการต้้นแบบขนาดเล็็กเท่่านั้้น�
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หลัักการสำำ�คััญของโครงการ
เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
ตามที่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้ ว่่าในช่่วงต้้นของการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะ
โดยอุุ ด มคติิ แ ล้้ ว ทุุ ก เมืืองต่่ า งต้้ อ งมีีหลัั กก ารสำำ�คัั ญ
4 เรื่่อ� ง โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ Open Data และ
ความปลอดภััย การบริิหารจััดการเมืือง และยุุทธศาสตร์์
เพื่่อ� การสนัับสนุุนประชาชนอััจฉริิยะ
เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยเป็็นหนึ่่ง� ในประเด็็นการพััฒนา
ล่่าสุุดของประเทศไทยและการขัับเคลื่่อ� นประเด็็็น� การพััฒนา
นี้้นั้้� น� ยัังเกิิดขึ้้น� และเติิบโตอย่่างต่อ่ เนื่่อ� ง รััฐบาลไทยเองได้้
ตระหนัักถึึงความต้้องการสร้้างองค์์ประกอบที่่จำ� �ำ เป็็นเพื่่อ�
การสร้้างรููปแบบที่่ส� มบููรณ์์ให้้กับั การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
ที่่กำ� �ลั
ำ งั ดำำ�เนิินการอยู่่ใ� ห้้ถููกสร้า้ งได้้โดยสำำ�เร็็จ ทั้้ง� นี้้ทั้้� ง� นั้้น�
ประเทศไทยได้้มีีพััฒนาการในด้้านการพััฒนาดิิจิทัิ ลั โดยที่่�
ส่่วนมากยัังอยู่่ใ� นขั้้น� เริ่่ม� ต้้น

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ

Open Data และความปลอดภััย

ผลการดำำ�เนิินการของประเทศไทยด้้านเศรษฐกิิจดิิจิิทััลหลากหลายด้้าน
แสดงถึึงว่่าประเทศยัังคงมีีหนทางที่่จ� ะดำำ�เนิินการให้้ถึงึ เป้้าหมายด้้านโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน แต่่การพััฒนายัังคงต้้องใช้้เวลาอีีกสัักระยะ

การเข้้าถึึงข้้อมููลและคุุณภาพของข้้อมููลคืือความท้้าทายสำำ�คัญ
ั ของประเทศไทย
สำำ�หรัับภาครััฐและภาคเอกชน ด้้านรััฐบาลเองขาดการร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน
และการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลยัังขาดประสิิทธิิภาพ ซ้ำำ�ซ้
� อ้ น และขาดประสิิทธิิภาพ
ในการประสานงานเพื่่อ� ผลลััพธ์ข์ องการพััฒนาโดยรวม เป็็นเหตุุให้้สำ�นั
ำ กั งาน
พััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั (สพร.) นั้้น� ก้้าวเข้้ามามีีบทบาทอย่่างมากในการรัับผิิด
ชอบและจััดการการพััฒนาด้้านดัังกล่่าว โดยที่่กรุ
� งุ เทพมหานครและเมืืองอื่่น�
ต่า่ งก็็เริ่่ม� ขั้้น� ตอนที่่เ� ป็็นรููปธรรมในการสร้้างรููปแบบข้้อมููลที่่มีีค
� วามจำำ�เป็็นในการ
สนัับสนุุนเมืืองอััจฉริิยะ เช่่น ขอนแก่่น และภููเก็็ต

ในปีี 2559 รััฐบาลประกาศว่่าได้้มีีการลงทุุนเป็็นจำำ�นวน 56 พัันล้้านบาท (1.44
พัันล้้านปอนด์์) เพื่่อ� ขยายแถบความถี่่� broadband ทั่่ว� ประเทศ และกระทรวง
ดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมได้้วางแผนที่่จ� ะลงทุุน 3.76 พัันล้้านบาท (97.2
ล้้านปอนด์์) ในโครงการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารตลอด 20 ปีี
ต่อ่ จากนี้้�ไป นโยบายความถี่่� broadband แห่่งชาติิได้้วางเป้้าหมายว่่าจะมีีจำำ�นวน
ประชากรที่่เ� ข้้ามาเชื่่อ� มต่อ่ ถึึง 95% ในปีี 2563 โดยที่่เ� มืืองและศููนย์์กลางหลััก
จะเข้้าเชื่่อ� มโยงด้้วยความเร็็วขั้้น� ต่ำำ�� 100 Mbps ภายในปีี 2563 นอกจากนี้้�
โครงการประมููลการเริ่่ม� ต้้น 5G 10 รอบ (700 MHZ) และการรัักษาความ
ปลอดภััยตามกฎหมายได้้มีีการเริ่่ม� ขึ้้น� ในปีี 2562 โดยมีีใบอนุุญาตตามพื้้�นที่่�
เจาะจงและทั่่ว� ประเทศซึ่ง�่ จะมีีการประมููลช่่วงต้้นปีี 2563
เมื่่�อหลายปีีที่�่ผ่่านมาไม่่นานนี้้� เป็็นช่่วงที่่�เห็็นการลงทุุนเป็็นรููปธรรมด้้าน
ศููนย์์กลางข้้อมููลในการจััดเตรีียมความต้้องการข้้อมููลที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เพื่่อ� การเชื่่อ� มต่อ่
อุุปกรณ์์อินิ เทอร์์เน็็ตและการบริิการที่่อ� ยู่่บ� น Cloud จากการประเมิินบางส่่วน
ประเทศไทยจะมีีอุุปกรณ์์เชื่่อ� มต่อ่ ถึึง 400 ล้้านชิ้้น� ในปีี 2563 โดยมีีการใช้้จ่่าย
ถึึง 32.43 พัันล้้านบาท (840.7ล้้านปอนด์์)

การเติิบโตขึ้้�นของการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลที่่ม� ากขึ้้�นและรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ภายใต้้
เมืืองอััจฉริิยะทำำ�ให้้เกิิดประเด็็นความเสี่่ย� งและความปลอดภััยอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
ซึ่่ง� มีีผลให้้ตลาดเมืืองอััจฉริิยะเติิบโตช้้า
พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) ได้้ถููกประกาศใช้้ ซึ่่ง� เป็็น
เหมืือนความพยายามของชาติิเพื่่�อพััฒนาความปลอดภััยและความโปร่่งใส
ทางข้้อมููล และการดำำ�เนิินการของพ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างต่่อ
เนื่่อ� งทำำ�ให้้ความเสี่่ย� งในการแบ่่งปัันและการคุ้้�มครองข้้อมููลลดลง ในช่่วงปลาย
ปีี 2562 ได้้มีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล คณะ
กรรมการจึึงได้้ร่่างแนวทางและกฎระเบีียบเพื่่อ� เตรีียมประกาศใช้้ในปีี 2564
และ 2565
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การบริิหารจััดการเมืือง
ประเทศไทยนั้้�นเป็็นที่่รั� บั รู้้�ในระดัับหนึ่่ง� ถึึงประเด็็นปััญหาด้้านความ
ต่่อเนื่่�อง แรงกดดัันและข้้อจำำ�กััดต่่างๆ ในการจััดการและดำำ�เนิิน
งานระหว่่างหน่่วยงานบริิหารส่่วนกลางกัับส่่วนท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้เกิิด
การชะลอตััวและหยุุดชะงัักของตลาดเมืืองอััจฉริิยะของประเทศ
รวมถึึงการทุุจริิตคอรััปชั่่น� ในภาครััฐเองก็็เป็็นอุุปสรรคใหญ่่ต่่อการ
พััฒนาเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย
หากอ้้างอิิงจากดััชนีีชี้้วั� ดั ภาพลัักษณ์์การทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� (Corruptions
Perceptions Index) ในปีี 2562 นั้้น� ประเทศไทยอยู่่ใ� นอัันดัับ
ที่่� 101 จากทั้้�งหมด 180 ประเทศ โดยมีีคะแนน 36 จาก
100 โดย 0 หมายถึึงการทุุจริิตมากที่่�สุุด และ 100 คืือไม่่มีี
การทุุจริิตเลย ทั้้ง� นี้้ก� ารปรัับปรุุงกระบวนการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งใหม่่ทั้้�งหมด
ซึ่่�งรวมถึึงการปรัับใช้้รููปแบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-procurement) นั้้�นจะช่่วยยกระดัับความโปร่่งใสและคุุณภาพ
ของกระบวนการซึ่ง�่ จะส่่งเสริิมการเติิบโตของตลาดเมืืองอััจฉริิยะ
พระราชบััญญััติกิ ารกระจายอำำ�นาจในปีี 2542 มีีการประกาศใช้้เพื่่อ�
ให้้เจ้้าหน้้าที่่ท้� อ้ งถิ่่น� มีีความคล่่องตััว และเพื่่อ� ให้้รัฐั บาลส่่วนกลางลด
บทบาทและความรัับผิิดชอบของตััวเอง ในขณะที่่มีีก
� ารกระจายอำำ�นาจ
อย่่างเป็็นทางการเกิิดขึ้้น� แต่่ยัังไม่่มีีการปฎิิรููปอย่่างจริิงจััง ความรัับ

ประชาชนอััจฉริิยะ
ผิิดชอบในการให้้บริิการระดัับท้้องถิ่่น� อัันเป็็นส่่วนงานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของ
เมืืองอััจฉริิยะ ซึ่ง�่ ยัังไม่่มีีขอบเขตชััดเจนและยัังคงถููกควบคุุมโดยส่่วน
กลางเป็็นส่่วนใหญ่่ ด้้วยเหตุุนี้้จึ� งึ ปััญหามากมายต่อ่ เจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั บาล
ส่่วนกลาง ทำำ�ให้้มีีงานบริิหารมากเกิินไปและขาดการเชื่่อ� มโยงกัับ
ความต้้องการของท้้องถิ่่น� เจ้้าหน้้าที่่ท้� อ้ งถิ่่น� อาจจะมีีความรัับผิิดชอบ
ด้้านการบริิการ แต่่บ่่อยครั้้�งก็็ขาดศัักยภาพและทรััพยากรในการ
สร้้างหรืือพััฒนากระบวนการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เมื่่อ� ปีีที่แ�่ ล้้ว พระราชบััญญััติกิ ารผัังเมืืองปีี 2562 ได้้ประกาศใช้้
โดยกระทรวงมหาดไทย พระราชบััญญััติินี้้�มีีการถ่่ายทอดอำำ�นาจ
ในการวางผัังเมืืองสู่่เ� จ้้าหน้้าที่่ร� ะดัับจัังหวััดและระดัับท้้องถิ่่น� มากขึ้้�น
และส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนมากขึ้้�นในกระบวนการ
วางแผนนอกจากนี้้�แทนที่่จ� ะมีีการเน้้นการวางผัังภาพรวมในระดัับ
จัังหวััด การให้้ความสำำ�คัญ
ั นั้้�นเปลี่่ย� นไปเน้้นการวางผัังเมืืองอย่่าง
เจาะจงในระดัับชุุมชน ระดัับย่่าน และระดัับเขต การบัังคัับใช้้
พระราชบััญญััติกิ ารผัังเมืืองปีี 2562 นั้้น� บ่่งชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงก้้าวสำำ�คัญ
ั
ก้้าวที่่ถููกต้
� อ้ งในขั้้น� ตอนการพััฒนาเมืือง และถึึงแม้้ว่่าขั้้น� ตอนการ
กระจายอำำ�นาจยัังคงดำำ�เนิินอย่่างช้้าๆ ค่่อยเป็็นค่่อยไป ก็็มีีนโยบาย
ที่่บั� งั คัับใช้้เพื่่อ� สนัับสนุุนการจััดการและการปกครองที่่พั� ฒ
ั นามากขึ้้�น
ซึ่ง�่ เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในหลายปีีมานี้้� และจากข้้อมููลสถิิติิ
Statista จำำ�นวนผู้ใ้� ช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยมีีประมาณ 40.7 ล้้านคน
ในปีี 2561 และมีีแนวโน้้มจะเพิ่่�มขึ้้น� ถึึง 57.4 ล้้านคนในปีี 2566 นอกจากนี้้�
ผลสำำ�รวจจาก Global Digital Report ปีี 2562 ซึ่่ง� จััดทำ�ำ โดย Hootsuite และ
WeAreSocial แสดงผลว่่า มีีจำำ�นวนการลงทะเบีียนการใช้้มืือถืือ 92 ล้้านคน
(จากจำำ�นวนประชากร 69 ล้้านคน) คิิดเป็็น 133% ของตลาด และ 55 ล้้านคน
ที่่เ� ป็็นผู้ใ้� ช้้อินิ เทอร์์เน็็ตผ่่านมืือถืือ ในจำำ�นวนผู้ใ้� ช้้นี้้� 49 ล้้านคนเป็็นผู้เ้� ล่่นโซเชีียล
มีีเดีียผ่่านมืือถืือ คิิดเป็็น 71% ของตลาด
คนไทยมีีการเชื่่�อมต่่อกัันและเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ อย่่างไรก็็ตามจากสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่่างประเทศ ปััญหาหลัักของครััวเรืือนในประเทศไทยไม่่ใช่่
เรื่่อ� งการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต แต่่คืือการขาดแคลนคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ
ในแต่่ละบ้้าน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับประเทศอื่่�นๆ ในโลกสำำ�หรัับประเทศไทย
จำำ�นวนครอบครััวที่่มีีค
� อมพิิวเตอร์์คิดิ เป็็น 21% ซึ่ง�่ น้้อยกว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของโลกคืือ
49% และสำำ�หรัับประเทศกำำ�ลังั พััฒนาค่่าเฉลี่่ย� คืือ 38%
ความแตกต่่างในด้้านการเข้้าถึึงการบริิการ ทรััพยากรและอุุปกรณ์์ดิิจิิทััลใน
ประเทศไทยคืือปััญหาที่่�กระทบต่่อครอบครััวที่่�ยากจนเป็็นเวลานานมากแล้้ว
การเน้้นย้ำำ�� และจััดการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวจะช่่วยเป็็นแรงผลัักดัันสำำ�คััญให้้
ประเทศไทยนั้้น� มุ่่ง� สู่่เ� ป้้าหมายความเป็็น “เมืืองอััจฉริิยะ” ในอนาคต
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สำำ�นักั งานส่่งเสริิม	
เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั
การจััดตั้้ง� สำำ�นักั งานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยทำำ�ให้้เกิิด
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ที่่ศูู� นย์์กลางของเมืือง
อััจฉริิยะในประเทศไทย อย่่างไรก็็ตาม ตามที่่ไ� ด้้เห็็นจาก
ตััวแทนของคณะกรรมการการขัับเคลื่่อ� นเมืืองอััจฉริิยะ
จะมีีผู้เ้� กี่่ย� วข้้องจากหลายหน่่วยงาน
ดัังนั้้น� สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั กำำ�ลังั ทำำ�งานหนััก
เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นผู้เ้� ชื่่อ� มต่อ่ และประสานงานภาพรวมกัับ
ทุุกส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
แล้้วพวกเขาทำำ�อย่่างไร และสำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ดิิจิทัิ ลั ได้้ช่่วยคุุณพััฒนาอนาคตของเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
ได้้อย่่างไร สามารถค้้นหาได้้จากที่่นี่� �่

GOVERNMENT BIG DATA INSTITUTE

หน้้าที่่ข� องสำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั
การพััฒนาและการส่่งเสริิมเมืืองอััจฉริิยะเป็็นหนึ่่�งใน
ความรัั บ ผิิ ด ชอบหลายอย่่างของสำำ�นััก งานส่่งเสริิ ม
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล เพราะเป็็นหน่่วยงานของรััฐบาลที่่�
รัับผิิดชอบการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั โดยภาพรวมของ
ประเทศไทย ทั้้ง� นี้้�วิิสัยั ทััศน์์อย่่างเป็็นทางการของคณะ
กรรมการสำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ได้้แบ่่งออก
เป็็น 4 เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ดัังที่่จ� ะกล่่าวต่อ่ ไปนี้้� ในทางปฏิิบัติั ิ
แล้้วนี่่ห� มายความว่่าสำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั มีี
วาระระดัับชาติิในการสร้้างขีีดความสามารถด้้านดิิจิทัิ ลั
ให้้แก่่ประเทศผ่่านการฝึึกสอน การจัับคู่่ธุ� รุ กิิจ สนัับสนุุน
ธุุรกิิจและธุุรกิิจ Startup และการพััฒนาระบบนิิเวศ

พััฒนาแรงงานดิิจิทัิ ลั ผ่่านการพััฒนาทัักษะเฉพาะด้้าน
และความรู้้�อ่่านเขีียน

พััฒนาชุุมชนดิิจิทัิ ลั ที่่เ� ข้้าถึึงได้้และการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีที่่�
ครอบคลุุม
พััฒนาเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ผ่่านความสามารถการใช้้
เทคโนโลยีีและส่่งเสริิมกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
สร้้างระบบนิิเวศดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� หลัักการการทำำ�งานอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ทั่่�วประเทศ
สำำ�นัักงานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย ได้้ตั้ง�้ อยู่่ที่� สำ�่ �ำ นัักงาน
กลางของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั สำำ�นัักงานที่่�
กรุุงเทพมหานคร รัับผิิดชอบเรื่่อ� งกรอบนโยบายแห่่งชาติิ
และให้้การสนัับสนุุนแก่่เมืืองและธุุรกิจิ ต่่างๆ ทั่่ว� ประเทศ
ในระดัับจัังหวััดนั้้น� สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ระดัับ
ภููมิิภาคเป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบในการจััดตั้้ง� คณะกรรมการ
การทำำ�งานระดัับจัังหวััด ซึ่่ง� รวมถึึงผู้้�เกี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ ด้้วย
เช่่น รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด เจ้้าหน้้าที่สำ�่ �ำ นัักงานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั นัักวิิชาการในระดัับท้้องถิ่่น� และประชาชน
สำำ�นัักงานในระดัับภููมิิภาคนั้้�นยังั ได้้พัฒ
ั นาแผนกลยุุทธ์์ระดัับ
จัังหวััดด้้วย และร่่วมมืือกัับผู้้�เกี่่ย� วข้้องในระดัับท้้องถิ่่น� เพื่่�อ
ทำำ�ให้้การเริ่่มต้
� น้ เมืืองอััจฉริิยะเกิิดขึ้้น�
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กฎระเบีียบ

การทดสอบผลลัพั
แลกเปธ์,์ โครง
ลี่ย่ น การ
ควา นำ
ม

การดำำ�เนิินการผ่่านกิิจกรรมหลััก 3 เรื่อ�่ ง
• การพััฒนานโยบาย กฎระเบีียบ และผลตอบแทน
• ก ารสร้้ า งอุุ ป สงค์์ โ ดยการลงทะเบีียนเมื่่� อ ผ่่านโครงการส่่งเสริิ ม
เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
• ก ารจัั บ คู่่� บ ริิ ก ารโดยผ่่านการบ่่มเพาะกลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ Startup และ
การสนัับสนุุนธุุรกิิจ SME

ละ
งแ
ำำ ร่อ่ ้
รู้

ความสามารถ
ิ และ าน
เสริม สมผส
รส่ง่ วมผ
กา รควบร
า

สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั และเมืืองอััจฉริิยะ
ในฐานะผู้้�นำ�ำ ของโครงการเมืืองไทยเมืืองอััจฉริิยะ สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ดิิจิทัิ ลั ใช้้กลวิิธีีที่มีี�่ 3 ด้้านในการสร้้างและสนัับสนุุนตลาดเมืืองอััจริิยะที่่กำ� �ลั
ำ งั ตื่่น�
ตััว

DEMAND

ในตลาดเมืืองอััจฉริิยะที่่มีีก
� ารเติิบโตมากกว่่า การเชื่่อ� มโยงระหว่่างผู้เ้� กี่่ย� วข้้องจะมีี
ความเป็็นธรรมชาติิและสร้้างให้้เกิิดระบบนิิเวศและแผนยุุทธศาสตร์์ที่คล่่
�่ องแคล่่ว
ในการผลัักดันั ให้้เกิิดการบริิการและแนวทางที่่ต� อบความต้้องการแก่่ผู้ใ้� ช้้งาน
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับประเทศไทยที่่สถ
� านะของเมืืองอััจฉริิยะนั้้น� ยัังอยู่ใ� ่ นขั้้น� เริ่่ม� ต้้น
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั จึึงมีีความมุ่่ง� มั่่น� ที่่จ� ะประสานจััดการความเชื่่อ� ม
โยงของหน่่วยงานต่่างอย่่างตั้้ง� ใจและชััดเจน เพื่่อ� ความสะดวกต่อ่ การเติิบโตของ
ตลาดในประเทศไทย

สำำ�นัักงานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยเพิ่่�งก่่อตั้้�ง
เมื่่�อปีี 2562 นัับว่่าอยู่่�มาในช่่วงตั้้�งต้้นปีีแรก
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั และภารกิิจของ
องค์์กรนั้้น� ยัังคงเพิ่่ง� เริ่่ม� ต้้น

SUPPLY

โครงการส่่งเสริิมเมืือง
อััจฉริิยะ
(27 เมืืองนำำ�ร่่อง)

การส่่งเสริิมบ่่มเพาะธุุรกิิจ
Startup และแสวงหาคู่่ค้� า้
ธุุรกิิจ SME

การส่
ง่ เสริมิ การจัดั ซื้อ้ จัดั จ้า้ ง

สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ในฐานะผู้้เ� ชื่่อ� มต่่อ
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ได้้วางตััวเป็็นเหมืือนศููนย์์กลางที่่ค� อยเชื่่อ� มต่อ่ ผู้้�
เกี่่ย� วข้้องในการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

การก่่อกำำ�เนิิดและตั้้�งต้้น

หุ้้�นส่่วน
จากต่่างประเทศ
เครืือข่่ายเมืืองอััจฉริิยะอาเซีียน
 สถานเอกอััครราชทููตอัังกฤษ
โครงการพััฒนาเมืืองแห่่งอนาคตสากล (GFCP)

หน่่วยงาน
รััฐบาลกลาง
หน่่วยงานดููแลควบคุุม
กระทรวง ทบวงและ
กรมต่่างๆ จากภาครััฐ
รััฐวิิสาหกิิจ

ภาคเอกชน
Startup Accelerators
ภาคีีเมืืองอััจฉริิยะ
บริิษัทั จากสหราชอาณาจัักร

HUB
เมืือง
27 เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย

ภาคการศึึกษา
มหาวิิทยาลััย
ศููนย์์วิจัิ ยั

สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ในฐานะภาครััฐ
ที่่รั� บั ผิิิ�ดชอบการกระตุ้้�นให้้เกิิดตลาดเมืืองอััจฉริิยะ
คงยัังต้้องมองหาหนทางและนวััตกรรมใหม่่ใน
การเชื่่อ� มโยงผู้เ้� กี่่ย� วข้้อง เพราะว่่าตลาดเองก็็ยังั
เพิ่่ง� ก่่อร่่าง
ด้้วยสภาพแวดล้้อมที่่�เติิบโตขึ้้�นของอิิทธิิพลจาก
ความเชี่่ย� วชาญด้้านเมืืองอััจฉริิยะ สำำ�นักั งานส่่ง
เสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั จึึงเป็็นตััวแทนศููนย์์กลางของ
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศและในประเทศ
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้น
ของการติิดต่อ่ เพื่่อ� เข้้าสู่่ต� ลาด และยัังเป็็นหน่่วย
งานสำำ�หรัับการติิดต่อ่ ครั้้�งแรกขององค์์กรเอกชน
และองค์์กรของภาครััฐจากต่่างประเทศที่่�กำ�ลั
ำ ัง
มองหาโอกาสในตลาดหรืือการมีีส่่วนร่่วมในธุุรกิิจ
ตลาดเมืืองอััจฉริิยะที่่กำ� �ลั
ำ งั เกิิดขึ้้น� ในประเทศไทย
ติิดต่่อ : doss@depa.or.th
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เมืืองอััั�จฉริิยะประเทศไทย
ตั้้�งแต่่การเริ่่�มต้้นจนถึึงการเปิิดสำ�นั
ำ ักงานเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทย ในต้้นปีี 2562 และเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของพัันธ
กิิจตั้้ง� แต่่นั้้น� เป็็นต้้นมา สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ได้้
รวบรวมปฏิิบัติั กิ ารที่่ดีีที่
� สุ�่ ดุ และคำำ�แนะนำำ�จากผู้เ้� ชี่่ย� วชาญใน
การสร้้างโครงการส่่งเสริิมการลงทุุนและกรอบการทำำ�งาน
แห่่งชาติิเพื่่อ� เมืืองอััจฉริิยะทั่่ว� ประเทศ

เมืืองอััจฉริิยะตามแบบของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ัล

“เมืืองที่่�ใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี นวััตกรรม และการออกแบบที่่�ดีีเพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิผล ลดต้้นทุนุ และสร้้างนวััตกรรมที่่เ� กี่่ย� วกัับการบริิหารเมืือง
การให้้บริิการ ด้้วยความร่่วมมืือจากผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
และความสุุขของประชาชน เช่่นเดีียวกัับความยั่่�งยืืน”

โครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยได้้ทำ�ำ งานร่่วมกัับหลาย
กระทรวงและหน่่วยงานในประเทศในการประสานแรงจููงใจ
กฎหมายและกฎระเบีียบที่่มีีผ
� ลกระทบต่อ่ การนำำ�แนวทาง
เมืืองอััจฉริิยะไปใช้้ และพััฒนาระบบนิิเวศและกลไกที่่�
จำำ�เป็็นต่อ่ นวััตกรรมการบริิการ การทดสอบ การทำำ�ต้น้ แบบ
และความสามารถในการขยาย ทั้้ง� ยัังสนัับสนุุนการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้น� ฐานสำำ�หรัับเมืืองอััจฉริิยะ ด้้วยการให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับ Open data platform ของเมืืองเป็็นหลััก

ประเภทของเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััลได้้ตระหนััก
ว่่าแต่ล่ ะเมืืองนั้้น� มีีบริิบทที่่แ� ตกต่า่ งกััน ซึ่ง�่ ได้้รับั
อิิทธิิพลมาจากโครงสร้้างพื้้�นฐาน สิ่่ง� แวดล้้อม
การบริิ ก ารทางสัั ง คม การดููแลบ้้ า น พื้้� น ที่่�
สัันทนาการ และแหล่่งการค้้า นอกจากนี้้� แต่ล่ ะ
เมืืองยัังมีีการอนุุรัักษ์์และสร้้างความก้้าวหน้้า
ให้้กับั วััฒนธรรม ประเพณีีและเอกลัักษณ์์ของ
เมืืองเอง ด้้วยเหตุุนี้้เ� มืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
จึึงจััดแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท

เมืืองเดิิมน่า่ อยู่่�
คืือ เมืืองที่่�มีี ประชาชนอาศัั ย อยู่่�ร ะยะเวลา
นาน ในการพััฒนาให้้เป็็นเมืืองน่่าอยู่่อั� จั ฉริิยะ
ต้้องมีีการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างเทคโนโลยีี
และนวััตกรรม โดยเป็็นไปตามความต้้องการ
ของผู้อ้� ยู่่อ� าศััยจากบริิบทของพวกเขาเอง ทั้้ง� นี้้�
กรุุงเทพมหานคร เชีียงใหม่่ และภููเก็็ต ถืือเป็็น
ตััวอย่่างหลััก

เมืืองใหม่่ที่่�ทั�่ นั สมััย
คืือ พื้้�นที่่�ที่�่ถููกระบุุให้้เป็็นพื้้�นที่่�พััฒนาเมืือง
อัั น เป็็ น พื้้� น ที่่� โ ล่่งไม่่มีีมีีประชากรหรืืออยู่่� กัั น
อย่่างหลวมๆ ไม่่ได้้ มีีค วามเป็็ น ชุุ ม ชนเมืือง
ซึ่�่ง กำำ�ลััง จะถููกพัั ฒ นาเป็็ น เมืืองอัั จ ฉริิ ย ะใหม่่
พร้้อมด้้วยการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมตามบริิบทความต้้องการ เมืืองแห่่ง
อนาคตที่่�อยู่่�ภายใต้้โครงการระเบีียงเศรษฐกิิจ
ตะวัันออกก็็นับั ว่่าเป็็นตััวอย่่างหลััก
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โดเมนเมืืองอััจฉริิยะ 7 โดเมน
การริิเริ่่ม� เมืืองอััจฉริิยะนั้้น� มีีหลากหลายประเด็็น
ที่่�ต้้อ งไตร่่ตรอง การจะระบุุ ว่่ าควรเริ่่�ม ตรง
ไหนอาจเป็็นเรื่่�องยาก ด้้านสำำ�นัักงานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ได้้มีีการแบ่่งระบบที่่มีีศั
� กั ยภาพ
ที่่จ� ะริิเริ่่ม� เป็็นโครงการไว้้ 7 โดเมน โดยแต่ล่ ะ
ระบบจะมีีเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์เฉพาะ
เจาะจง และมีีรููปแบบตััวอย่่างสำำ�หรัับเมืืองอื่่น� ๆ
ในการพิิ จ ารณา เพื่่�อ กำำ� หนดวิิ สััย ทัั ศ น์์ แ ละ
ยุุทธศาสตร์์ของตััวเอง
การตััดสิินใจเลืือกให้้ความสำำ�คััญกัับโดเมนใด
ก่่อนและการใช้้เทคโนโลยีีอย่่างไรในแต่ล่ ะเมืือง
หรืือขอบเขตของโครงการนั้้น� ขึ้้น� อยู่่กั� บั ผู้้�สมััคร
ที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการสำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ดิิจิิทััลได้้ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการวางวิิสััยทััศน์์หรืือ
แนวทางการทำำ�งานไว้้ดังั นี้้�

สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
“เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยได้้พิิจารณาถึึงความร่่วมมืือของ
พลเมืืองเป็็นองค์์ประกอบหลัักต่่อการส่่งเสริิมเมืืองอััจฉริิยะ
เราเชื่่�อว่่าโครงการเมืืองอััจฉริิยะคืืองานที่่ต้� ้องการความร่่วมมืือ
เมื่่�อภาครััฐและเอกชนได้้ทำำ�งานร่่วมกััน เราอาจจะได้้ประโยชน์์
จากความน่่าเชื่่�อถืือของภาครััฐ และโครงสร้้างที่่�เป็็นแรงจููงใจ
คอยขัับเคลื่่�อนให้้ภาคเอกชนร่่วมสร้้างเมืืองอััจฉริิยะให้้เติิบโต
อย่่างทวีีคููณ”
- ดร.นนท์์ อััครประเสริิฐกุุล ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญอาวุุโส ฝ่่ายส่่งเสริิมเมืืองอััจฉริิยะ
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั

ในส่่วนของโดเมนสิ่่ง� แวดล้้อมอััจฉริิยะนั้้�นมีีวััตถุปุ ระสงค์์ที่จ�่ ะรัักษา
สมดุุลของธรรมชาติิและการใช้้ทรััพยากรจากธรรมชาติิได้้อย่่าง
สมดุุลและยั่่�งยืืน ผ่่านการจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการ
บริิหารสิ่่�งแวดล้้อม โดยโดเมนสิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะนั้้�นมีีความ
เกี่่ย� วข้้องกัับโดเมนอื่่น� ๆ ทั้้ง� หมด เป็็นเหตุุผลที่่ว่่� าโดเมนนี้้เ� ป็็นข้้อ
บัังคัับของเมืืองต่่างๆ ที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
วััตถุุประสงค์์และแนวทางการแก้้ไข : การจััดการขยะชุุมชน
การใช้้ประโยชน์์ที่ดิ�่ นิ อย่่างเหมาะสม การให้้บริิการการประปาอย่่าง
มีีมาตรฐาน ระบบการจััดการขยะอััจฉริิยะ ระบบการบำำ�บัดั น้ำำ�� เบื้้อ� งต้้น
และนวััตกรรมอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อมอััจฉริิยะ
หน่่วยงานในความรัับผิิดชอบหลััก : กระทรวงทรััพยาการและ
สิ่่ง� แวดล้้อม
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พลัังงานอััจฉริิยะ
พลัังงานอััจฉริิยะหมายถึึง การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการใช้้พลังั งานการ
สร้้างพลัังงาน การส่่งพลัังงานสู่่ครั
� วั เรืือน การลดก๊๊าซเรืือนกระจก
และระบบสมาร์์ทกริิด ซึ่ง�่ ช่่วยลดการพึ่่�งพาการกระจายพลัังงาน
ในรููปแบบเดิิม
วััตถุุประสงค์์และแนวทางการพััฒนา : พลัังงานหมุุนเวีียน
District Heating and Cooling System ระบบมาตรวััดอัจั ฉริิยะ
ระบบสมาร์์ทกริิดขนาดเล็็ก และระบบบ้้านหรืืออาคารอััจฉริิยะ
หน่่วยงานในความรัับผิิดชอบหลััก : กระทรวงพลัังงาน

การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
ในส่่วนของโดเมนนี้้�ให้้ความสนใจเรื่�อ่ งการเข้้าถึึงระบบเครืือข่่าย
การคมนาคมและระบบการขนส่่งสาธารณะ การใช้้สาธารณููปโภค
และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกด้้านคมนาคมได้้อย่่างสะดวก อัันรวมถึึง
ขนส่่งมวลชน การจััดการขนส่่งมวลชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ความปลอดภััย
ด้้านคมนาคม และการขนส่่งที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
วััตถุปุ ระสงค์์และแนวทางการพััฒนา : ยานยนต์์ไฟฟ้้าและสถานีี
ชาร์์จไฟฟ้้า ระบบจอดรถอััจฉริิยะ การจััดการจราจร แอปพลิิเคชััน
ขนส่่งสาธารณะ
หน่่วยงานในความรัับผิิดชอบหลััก : กระทรวงคมนาคม

การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
การดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะประกอบด้้วย 3 หลัักการ :
1. สุุขภาวะอััจฉริิยะ – การมีีสุุขภาพที่่ดีี� และการเสริิมสร้้างสุุข
อนามััย ผ่่านการบริิการด้้านสุุขภาพแบบครบวงจร
2. ความปลอดภััยสาธารณะและสัังคมที่่�ปลอดภััย - ความ
ปลอดภััยจากอาชญากรรม อุุบัติั เิ หตุุ และภััยพิิบัติั ิ โดยการใช้้ระบบ
กล้้องวงจรปิิด แผนป้้องกัันภััยพิิบัติั ิ และการออกแบบที่่เ� หมาะสม
ของการพััฒนาเมืืองทางกายภาพเพื่่อ� การป้้องกัันภััยพิิบัติั ิ
3. สิ่่�งแวดล้้อมปลููกสร้้างอััจฉริิยะ – สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
เพื่่อ� การดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะ นั่่น� คืือ การพััฒนาการท่่องเที่่ย� วและ
การโรงแรม การออกแบบเมืืองตามหลัักอารยสถาปััตย์แ์ และเข้้าถึึง
ได้้ระบบการจััดการอาคารอััจฉริิยะ
หน่่วยงานในความรัับผิิดชอบหลััก : กระทรวงมหาดไทย
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พลเมืืองอััจฉริิยะ
โดเมนนี้้ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพลเมืืองที่่มีีค
� วามรู้้�และความเข้้าใจ และ
ประชาชนดิิจิทัิ ลั รวมถึึงวััฒนธรรมและสัังคมที่่เ� ท่่าเทีียม ผ่่านการ
ลดช่่องว่่างความไม่่เท่่าเทีียมทางสัังคมและสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�
สนัับสนุุนการอยู่่ร่่� วมกัันในสัังคม
วััตถุปุ ระสงค์์และแนวทางการพััฒนา : การกระจายความรู้้�เพื่่อ�
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต การเข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และระบบต่า่ งๆ
ห้้องสมุุดดิจิิ ทัิ ลั และสารานุุกรมดิิจิทัิ ลั การให้้พื้้น� ที่่สร้
� า้ งสรรค์์ Maker
space ห้้องทดลองที่่มีีชีีวิ
� ติ ของเมืือง (Living Lab) ศููนย์์กลาง
การเรีียนรู้้�และพื้้�นที่่ทำ� �ำ งานร่่วมกััน (Co-working space)
หน่่วยงานในความรัับผิิดชอบหลััก : กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคม

การบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะ
การบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประสิิทธิิภาพและการ
เข้้าถึึงด้้านการบริิการของรััฐบาล ความร่่วมมืือของผู้เ้� กี่่ย� วข้้องและ
ความโปร่่งใส รวมถึึงนโยบายและแผนของรััฐบาลที่่ต� รวจสอบได้้
วััตถุปุ ระสงค์์และแนวทางการพััฒนา : รััฐบาลดิิจิทัิ ลั ข้้อมููลเปิิด
ภาครััฐ แผนการส่่งเสริิมความร่่วมมืือของภาครััฐ การบริิการของ
ภาครััฐที่่มีี� ประสิิทธิิผลและคุุณภาพสููง และแผนการดำำ�เนิินการที่่�
ชััดเจน
กระทรวงหลััก : สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี

เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
โดเมนนี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อส่่งเสริิมการเติิบโตและการขยายธุุรกิิจ
ใหม่่ผ่่านระบบดิิจิิทััลซึ่�ง่ สนัับสนุุนความคล่่องตััวของธุุรกิิจ การ
เชื่่อ� มโยงของธุุรกิิจ การพััฒนาระบบนิิเวศของธุุรกิิจ และนวััตกรรม
ทางธุุรกิิจ
วััตถุุประสงค์์และแนวทางการพััฒนา : การพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานดิิจิทัิ ลั การพััฒนาเศรษฐกิิจท้้องถิ่่น� การสร้้างคุุณค่่าจาก
การเก็็บข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและฐานข้้อมููล Big Data
ที่่เ� ป็็นผลมาจากการทำำ�ธุรุ กิิจในพื้้�นที่่� รวมทั้้ง� การส่่งเสริิม Startup
ผ่่านศููนย์์กลางการบ่่มเพาะและนวััตกรรม และพื้้�นที่่�ทดสอบ
(Sandbox)
กระทรวงหลััก : กระทรวงการคลััง
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การลงทะเบีียนโครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย: กระบวนการและหลัักการประเมิินเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
เพื่่อ� การเริ่่ม� ต้้นและการสนัับสนุุนการบริิการ เมืือง
และโครงการต่่างต้้องสมััครและลงทะเบีียนเข้้า
โครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย กระบวนการ
สมัั ค รและการประเมิิ น จะพิิ จ ารณาโดยคณะ
กรรมการขัั บ เคลื่่� อ นโครงการเมืืองอัั จ ฉริิ ย ะ
ประเทศไทย ในการสมััครจะมีีการพิิจารณาตาม
หลัักการทั่่�วไป 5 ประการ และต้้องผ่่่�านการ
พิิจารณาตามข้้อกำำ�หนดบางอย่่าง
ข้้อกำำ�หนด
			
1. ต้้องเป็็นองค์์กรสาธารณะ		
2. หรืือความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรภาครััฐและ
ภาคเอกชนที่่จ� ดทะเบีียนในประเทศไทย และ
3. หรืือองค์์กรเอกชนที่่จ� ดทะเบีียนในประเทศไทย
โดยมีีเอกสารที่่�ได้้รัับการรัับรองสิิทธิิในพื้้�นที่่�
และโครงการได้้รับั อนุุมัติั แิ ล้้วจากกระบวนการ
ประชาพิิจารณ์์

1

ระบุุวิสัิ ยั ทััศน์์ของ
พื้้�นที่่�

2
การพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน

3

Open Data
Platform / ความ
ปลอดภััยของข้้อมููล

4
แนวทาง

การกำำ�หนดขอบเขตทางกายภาพ และประเภทของเมืืองอััจฉริิยะ (เมืืองเดิิมหรืือเมืืองใหม่่) รวม
ถึึงเป้้าหมายเมืืองอััจฉริิยะตามโดเมน (เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
พลัังงานอััจฉริิยะ สิ่่ง� แวดล้้อมอััจฉริิยะ การดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะ การบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะ
และพลเมืืองอััจฉริิยะ) ผู้เ้� ข้้าร่่วมโครงการจำำ�เป็็นต้้องมีีองค์์ประกอบอย่่างน้้อย 2 โดเมน
และหนึ่่ง� ในนั้้น� ต้้องเป็็นโดเมนสิ่่ง� แวดล้้อมอััจฉริิยะ

ขั้้น� ตอนการสมััคร :				

การกำำ�หนดการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและแผนการลงทุุนทั้้ง� โครงสร้้างพื้้�นฐานทั่่ว� ไปและ
ดิิจิทัิ ลั เช่่น การคมนาคม พลัังงาน และการบริิการภาครััฐ

3. คณะอนุุกรรมการของโครงการเมืืองอััจฉริิยะจะเป็็นผู้้�
พิิจารณาความเป็็นไปได้้ของโครงการและมอบหมาย
หน้้าที่่ใ� ห้้กับั คณะกรรมการแต่่ละระบบ

การออกแบบการจััดเก็็บข้้อมููลและกลยุุทธ์์การจััดการ (เช่่น รููปแบบข้้อมููล) เช่่นเดีียวกัับ
กลยุุทธ์์ความปลอดภััยในโลกไซเบอร์์เพื่่อ� เมืืองและผู้อ้� ยู่่อ� าศััย

การสร้้างระบบเมืือง กิิจกรรม และโครงการ กลยุุทธ์์และแนวทางตามประเภทของเมืือง
อััจฉริิยะตามวััตถุปุ ระสงค์์ ซึ่ง�่ แวดล้้อมไปด้้วยการบริิการที่่จำ� �ำ เป็็นและด้้านอื่่น� ๆ ตามความ
เหมาะสม

5
รููปแบบความยั่่�งยืืน

การสร้้างรููปแบบการจััดการและกระบวนการบ่่มเพาะความมีีส่่วนร่่วมเพื่่อ� การปฏิิบัติั กิ าร
แบบยั่่ง� ยืืน

1. ล งทะเบีียนผ่่านเว็็ บ ไซต์์ สำ�นั
ำ ั ก งานโครงการเมืือง
อััจฉริิยะประเทศไทย (https://smartcitythailand.
or.th/)
2. สำำ�นัักงานโครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยจะ
พิิจารณาใบสมััครและตรวจสอบคุุณสมบััติิ

4. คณะกรรมการแต่่ละโดเมนทั้้ง� 7 โดเมนนั้้น� จะเป็็น
ผู้้�พิิจารณาข้้อเสนอ
5. คณะกรรมการย่่อยของโครงการเมืืองอััจฉริิยะส่่งผล
การพิิจารณาไปให้้คณะกรรมการขัับเคลื่่อ� นโครงการ
เมืืองอััจฉริิยะ
6. คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนโครงการเมืืองอััจฉริิยะ
โดยแจ้้งผู้้�สมััครถึึงผลการพิิจารณา; ผู้้�สมััครได้้รัับ
อนุุญาตให้้ใช้้ตราสััญลัักษณ์์โครงการเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทย
7. เจ้้าของโครงการได้้ส่่งรายงานความก้้าวหน้้าทุุก 6 เดืือน
เพื่่อ� ให้้สำ�นั
ำ กั งานโครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
ประเมิิน
8. เจ้้าของโครงการได้้รับั สิิทธิิประโยชน์์ ซึ่่ง� มีีดัังนี้้:� ประโยชน์์
ด้้านกฎหมายและกฎระเบีียบ การติิดตามการดำำ�เนิินการ
แบบรวดเร็็วและการสนัับสนุุนด้้านการเงิิน
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สิิทธิิประโยชน์์ของเมืืองอััจฉริิยะ
เมืืองและโครงการที่่ไ� ด้้รับั การอนุุมัติั ผ่่ิ านสำำ�นักั งาน
โครงการเมืืองอัั จ ฉริิ ย ะประเทศไทยจะได้้ ผ ล
ประโยชน์์มากมายและเครื่่อ� งมืือการจััดหาทุุนโดย
ผ่่านกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม และ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI)
ประโยชน์์ด้า้ นกฎหมายและกฎระเบีียบ
• การเข้้าถึึงสภาพแวดล้้อมการทดสอบทดลอง
ที่่ไ� ด้้รับั ผ่่านหน่่วยงานและหุ้้�นส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
การใช้้บัตั รวีีซ่่าอััจฉริิยะสำำ�หรัับนัักลงทุุนและ
ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญต่า่ งประเทศ
ผลประโยชน์์ด้า้ นโครงสร้้างพื้้�นฐาน
• ผ ลประโยชน์์ ด้้า นการติิ ดต ามการพัั ฒ นา
โครงสร้้างพื้้�นฐานต่อ่ เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั การ
ขนส่่ง พลัังงาน
กลไกการส่่งเสริิมการเงิิน
• ทุน
ุ การเปลี่่ย� นแปลงด้้านดิิจิทัิ ลั
• ทุน
ุ ด้้านกำำ�ลังั คนดิิจิทัิ ลั
• ทุน
ุ ธุุรกิิจ Startup ดิิจิทัิ ลั
• ทุุนการวิิจัย
ั ด้้านเมืืองอััจฉริิยะดิิจิทัิ ลั
• ทุน
ุ โครงสร้้างพื้้�นฐานเมืืองอััจฉริิยะ
• ข้อ
้ ยกเว้้นทางภาษีี
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แรงจููงใจในการลงทุุนเมืืองอััจฉริิยะโดย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ได้้
ให้้ข้อ้ เสนอแรงจููงใจด้้านภาษีีและกลไกส่่งเสริิมการลงทุุน
ต่่อหุ้้�นส่่วนที่่�สนใจการลงทุุนในโครงการเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทยที่่ไ� ด้้รับั การอนุุมัติั แิ ล้้ว
• การส่่งเสริิมการลงทุุนที่่ช่่� วยสนัับสนุุนการแข่่งขััน

ระดัับประเทศโดยการส่่งเสริิมการการวิิจัยั และ
การพััฒนา นวััตกรรม ให้้การสร้้างมููลค่่า ภาค
เกษตรกรรม อุุตสาหกรรม และการบริิการ
ธุุรกิิจขนาดเล็็กและขนาดกลาง การแข่่งขัันที่่�
ยุุติธิ รรม และการลดช่่องว่่างทางเศรษฐกิิจและ
สัังคม

• ส่่งเสริิมกิิจกรรมซึ่ง�่ เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมรัักษา

สิ่่�งแวดล้้อมหรืือใช้้พลัังงานทางเลืือกในการขัับ
เคลื่่อ� นการเติิบโตที่่ยั่่� ง� ยืืนและสมดุุล

หากแรงจููงใจนี้้� ถููกนำ�ำ ไปใช้้ อ ย่่างเต็็ ม ที่่� มัั น จะมีีผล
อย่่างมากต่อ่ การรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมและเป็็นประโยชน์์ต่อ่
เศรษฐกิิจในเวลาเดีียวกััน ผลัักดันั ให้้ประเทศไทยมีีความ
ยั่่ง� ยืืนทางสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้�น

การส่่งเสริิมเมืืองอััจฉริิยะ
1. โครงการจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนา ติิดตั้้�ง และสร้้าง
การบริิการของระบบเมืืองอััจฉริิยะอย่่างน้้อยหนึ่่�งด้้าน
อย่่างเหมาะสม
2. โครงการจำำ� เป็็ น ต้้ อ งเป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของโครงการ
การพัั ฒ นาเมืืองอัั จ ฉริิ ย ะซึ่�่ง ได้้ รัับ การอนุุ มััติิจ าก
คณะกรรมการหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบต่่อการพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะเท่่านั้้น�
สิิทธิิและสิิทธิิพิเิ ศษ
1. ในกรณีีที่่โ� ครงการนั้้�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาพื้้�นที่่�
เมืืองอััจฉริิยะสามารถพััฒนาเมืืองอัััจ� ฉริิยะได้้ครบทั้้ง� 7
ด้้าน สิิทธิิประโยชน์์ A2
2. ในกรณีีที่่�โครงการนั้้�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนา
พื้้�นที่่เ� มืืองอััจฉริิยะสามารถพััฒนาเมืืองอัััจ� ฉริิยะได้้บาง
ประการจากทั้้�ง 7 ด้้าน สิิทธิิประโยชน์์ A3
3.. ถ้้าโครงการนี้้อ� ยู่่ใ� นพื้้�นที่่ข� องระเบีียงเศรษฐกิิจตะวััน
ออกจะได้้รับั การลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล 50
เปอร์์เซ็็นต์์เป็็นเวลา 5 ปีี นัับจากวัันที่่ก� ารยกเว้้น
ภาษีีนิิติบุิ คค
ุ ลหมดเวลา

สิิทธิิประโยชน์์ A2 : กิิจกรรมด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เพื่่�อการพััฒนาประเทศ กิิจกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
เพื่่อ� การเพิ่่�มมููลค่่า โดยไม่่มีีการลงทุุนหรืือมีีน้้อยมากใน
ประเทศไทย
สิิทธิิประโยชน์์ : การยกเว้้นภาษีีนิิติบุิ คค
ุ ลเป็็นเวลา 8 ปีี
การยกเว้้นภาษีีนำำ�เข้้าเครื่่อ� งจัักร การยกเว้้นภาษีีนำำ�เข้้า
วััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ในการผลิิตเพื่่อ� การส่่งออก และแรงจููงใจด้้าน
อื่่น� ๆ นอกเหนืือจากด้้านภาษีี
สิิทธิิประโยชน์์ A3 : กิิจกรรมด้้านเทคโนโลยีีซึ่่ง� มีีความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาของประเทศที่่ยั� งั มีีการลงทุุนต่ำำ��
สิิทธิิประโยชน์์ : การยกเว้้นภาษีีรายได้้นิติิ บุิ คค
ุ ลเวลา
5 ปีี ยกเว้้นภาษีีการนำำ�เข้้าเครื่่อ� งจัักร การยกเว้้นภาษีีนำำ�
เข้้าวััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ในการผลิิตเพื่่อ� การส่่งออก และแรงจููงใจ
ด้้านอื่่น� ๆ นอกเหนืือจากด้้านภาษีี
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บทที่่� 2 เมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย | คู่่มื� อื เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย

แผนงานเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทย

เชีียงใหม่่
1

2

ในช่่วงปลายปีี 2561 เมืืองอััจฉริิยะต้้นแบบกลุ่่�มแรกได้้ถููกนำ�ำ มา
เข้้าร่่วมโครงการ ได้้แก่่ ภููเก็็ต เชีียงใหม่่ ขอนแก่่น ฉะเชิิงเทรา
ชลบุุรีี ระยอง และกรุุงเทพมหานคร ซึ่ง�่ แสดงบนแผนที่่ท� าง
ด้้านขวา กิิจกรรมต่่างๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในเมืืองเหล่่านี้้จ� ะมีีการอธิิบาย
ในรายละเอีียดในหนัังสืือคู่่มืื� อนี้้โ� ดยที่่มีีก
� ารให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
กรุุงเทพมหานครเป็็นพิิเศษ

2561
4

5

6

3
7

อย่่างไรก็็ตามทั้้ง� 7 เมืืองนี้้เ� ป็็นเพีียงการเริ่่ม� ต้้นของแนวทางการ
สร้้างเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย แผนแม่่บทเมืืองอััจฉริิยะ
แห่่งชาติิได้้วางเป้้าหมายว่่าจะมีีการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมมากขึ้้�น
ทั้้�งยัังมีีเป้้าหมายให้้บริิการและความสำำ�เร็็จในระดัับประเทศ
และระดัับนานาชาติิ
ในปีี 2562-2563 มีีการตั้้ง� เป้้าหมายที่่จ� ะมีีการลงทะเบีียน
เพิ่่ม� ขึ้้น� อีีก 24 จัังหวััด และ 30 พื้้น� ที่่� และในปีี 2563-2565
คาดหวัังว่่าจะขยายขอบเขตแผนการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทยผ่่านการสมััครเพื่่�อให้้มีีบริิการเมืืองอััจฉริิยะ
และการปฏิิรููปข้้อมููลของเมืืองไปทั่่�วทั้้�ง 76 จัังหวััด และ
กรุุงเทพมหานคร และมีีอย่่างน้้อย 3 เมืืองที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับ
ว่่าเป็็นเมืืองอััจริิยะในระดัับโลก

โครงการนำำ�ร่่องเมืืองอััจฉริิยะและเป้้าหมาย

ขอนแก่่น

8

1. ภููเก็็ต
2. เชีียงใหม่่
3. ขอนแก่่น
4. ฉะเชิิงเทรา
5. ชลบุุรีี
6. ระยอง
7. กรุุงเทพมหานคร

ฉะเชิิงเทรา
ชลบุุรีี

กรุุงเทพฯ

ระยอง
กรุุงเทพมหานคร
ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
7 เมืืองนำำ�ร่่อง

2562

2563

1. เชีียงราย
60 เมืืองใน 30 จัังหวััด
2. น่่าน
3. พิิษณุุโลก
4. หนองคาย
5. อุุดรธานีี
2565
6. นครปฐม
100 เมืือง จาก 76 จัังหวััด
7. มุุกดาหาร
+ กรุุงเทพมหานคร
8. อุุบลราชธานีี
9. ระนอง
10. พัังงา
11. กระบี่่�
12. นครศรีีธรรมราช
13. สตููล
14. สงขลา
15. ปััตตานีี
16. ยะลา
17. นราธิิวาส

9

ในเดืือนตุุลาคม 2562 มีีจำำ�นวนของเมืือง เทศบาล พื้้น� ที่่�
และเขตอุุตสาหกรรม ทั้้ง� หมด 40 พื้้น� ที่่ที่� มีีค
�่ วามพร้้อมเป็็นเมืือง
อััจฉริิยะและได้้รับั การยอมรัับเข้้าร่่วมโครงการเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทยพร้้อมกัับข้้อเสนอที่่ป� ระกอบไปด้้วยหุ้้�นส่่วนภาค
รััฐและเอกชน ประชาชนทั่่ว� ไป และสถาบัันการศึึกษาในท้้อง
ถิ่่น� นั้้น�

ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก - (EEC)
10
12
11

ภููเก็็ต
13

14
15
16

17

ภายใต้้แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 12 ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออกได้้
รัับการส่่งเสริิมให้้เป็็นต้้นแบบแห่่งอนาคตของ
เมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
พััฒนาเมืืองใหม่่ (Greenfield) พร้้อมแผนเส้้น
ทางรถไฟความเร็็วสููง

สำำ�นักั งานระเบีียงเศรษฐกิิจตะวัันออกทำำ�ให้้เกิิด
แรงจููงใจพิิเศษด้้านการลงทุุนด้้วยการส่่งเสริิม
เขตอุุ ตส าหกรรม และการพัั ฒ นาพื้้� น ที่่�ร อบ
ขนส่่งมวลชนในอนาคต สำำ�หรัับข้้อมููลทั่่ว� ไปของ
โครงการระเบีียงเศรษฐกิิจตะวัันออกที่่�กำ�ลั
ำ ัง
ดำำ�เนิินการนั้้น� ให้้ดููรายละเอีียดในหนัังสืือคู่่มืื� อ
หน้้า 152

ในช่่วงทศวรรศที่่ผ่่านมา
�
ไม่่ว่่าจะเป็็นความเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืือง การเปิิดรัับและ
การใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ พลเมืืองที่่ตื่่� �นรู้้�ต่่อสถานการณ์์ของโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และประเด็็นอีีก
มากมาย นั้้�นมีีผลทำำ�ให้้เมืืองกลายเป็็นศููนย์์กลางของแผนงานระดัับชาติิหลายแผนงาน
เมืืองในประเทศไทยค่่อยๆ ได้้รัับการวางแผนเพื่่�อช่่วยตอบสนองความต้้องการของ
ประเทศและสัังคม เป้้าหมายอัันเป็็นสากลคืือศัักยภาพ ประสิิทธิิภาพ ของเมืืองที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�
อย่่างไรก็็ตามนั้้�นแผนงานของแต่่ละเมืืองย่่อมมีีความแตกต่่างกััน และต้้องใช้้เวลาในการ
ประเมิินรููปแบบของเมืืองอััจฉริิยะที่่�เหมาะสมตามความต้้องการของแต่่ละเมืือง

บทที่่� 3
กรุุงเทพมหานคร	
เมืองอัจฉริยะในเชิงลึก
ในบทที่่�ผ่่านมาได้้กล่่าวถึึงทฤษฎีีเบื้้�องหลัังเมืืองอััจฉริิยะและแสดงให้้เห็็นว่่าทั้้�งสหราชอาณาจัักรและ
ประเทศไทยเข้้าสู่่�ภาคส่่วนนี้้�อย่่างไร บทนี้้�จะแสดงให้้เห็็นถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง โดยใช้้กรุุงเทพมหานคร
เป็็นกรณีีศึึกษาเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกัับความท้้าทายที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งเมืืองหลวงของประเทศกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�
และวิิธีีการแก้้ปััญหาแบบเมืืองอััจฉริิยะจะนำำ�มาซึ่่�งความยั่่�งยืืนมั่่�งคั่่�งและน่่าอยู่่�สำำ�หรัับคนจำำ�นวนมาก
ที่่�เรีียกเมืืองนี้้�ว่่าเป็็นบ้้านได้้อย่่างไร
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กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ประชากร :
กรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองหลวงของประเทศไทยและเป็็นเมืืองที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
ในประเทศโดยมีีประชากรมากกว่่า 10 ล้้านคน แม้้ว่่าเมืืองนี้้�จะมีีเครืือ
ข่่ายโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ขยายตััวและทัันสมััย แต่่กรุุงเทพมหานครก็็ไม่่ได้้
อยู่่�ใกล้้ระดัับความก้้าวหน้้าเดีียวกัับโตเกีียว สิิงคโปร์์หรืือโซลในด้้าน ICT
และบริิการสาธารณะ กรุุงเทพมหานครเป็็นศููนย์์กลางของภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ เป็็นที่่�ดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวและชาวต่่างชาติิและเป็็นที่่�
ตั้้�งของภาคเทคโนโลยีีที่่�กำำ�ลัังเติิบโต ใจกลางเมืืองที่่�มีีชีีวิิตชีีวาน่่าสนใจ มีี
การเชื่่�อมต่่ออย่่างดีีกัับเครืือข่่ายทั่่�วโลกและเต็็มไปด้้วยโอกาสอัันยิ่่�งใหญ่่
สำำ�หรัับการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ

10,539,415

พื้้�นที่่� :

1,568 ตร.กม.

ความเร็็วอิินเทอร์์เน็็ต
โดยเฉลี่่�ย :

เมืืองที่่�เป็็นเอกนครที่่�สุุดในโลก
กรุุงเทพมหานครไดรัับการกล่่าวถึึงในด้้านความแตกต่่างสองขั้้ว� ที่่ชั� ดั เจนของ
เมืืองที่่โ� ตเดี่่ย� วที่่สุ� ดุ ในโลก เนื่่�องจากเป็็นเมืืองที่่ข� าดสััดส่ว่ นลำำ�ดับั ชั้้�นเมืือง
ของไทยที่่มีีข
� นาดใหญ่่ที่สุ่� ดุ และมีีขนาดใหญ่่กว่่าเมืืองที่่ใ� หญ่่เป็็นอัันดัับสอง
ของประเทศคืือนครราชสีีมา (โคราช) ประมาณสามสิิบห้้าเท่่า
เป็็นเวลาหลายสิิบปีีที่่�ตำำ�แหน่่งอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของกรุุงเทพมหานคร
ในฐานะเมืืองหลวงและกลไกขัับเคลื่่�อนทางเศรษฐกิิจของประเทศไทยได้้
ดึึ งดููดผู้้�คนจากทั่่� วประเทศและภููมิิ ภาค แนวโน้้ มนี้้� ยััง คงดำำ� เนิิ น ต่่ อ มา
จนถึึงปััจจุุบัันนี้้� ความสำำ�คััญของเมืืองทำำ�ให้้กรุุงเทพมหานครได้้รัับความ
สนใจจากรัั ฐ บาลอย่่ า งมากและได้้ รัั บ การจัั ด สรรทรัั พ ยากรที่่� สูู งกว่่ า
เมืืองอื่่�นๆ ของไทย อย่่างไรก็็ตามเช่่นเดีียวกัับในเมืืองใหญ่่ที่่�เติิบโตอย่่าง
รวดเร็็วอื่่�นๆ ทั่่�วโลกการวางผัังเมืืองที่่�ไม่่เพีียงพอทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์การ
พััฒนาแบบเป็็นไปตามศัักยภาพที่่�มีีรููปแบบการขยายตััวที่่�ไม่่ยั่่�งยืืน และ
ความต้้องการด้้านการให้้บริิการมากมาย
ปััญหาที่่�มีีมายาวนานเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้หลายคนในแวดวงการพััฒนาของไทย
มองหาทางแก้้ไขจากแนวคิิดเมืืองอััจฉริิยะ

125 Mbps

แม้้ว่า่ สิ่่�งนี้้�อาจดููน่่าประทัับใจ แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้สะท้้อนถึึงคุุณภาพการใช้้งานเสมอ
ไปกรุุงเทพมหานครอยู่่�ในอัันดัับต่ำำ��จากผลสำำ�รวจ KPMG’s Technology
Innovation Hub ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่ง่� ระบุุว่า่ คนกรุุงเทพฯไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์
จากการเข้้าถึึงระบบดิิจิิทััลเพื่่�อสร้้างผลิิตภััณฑ์์และการบริิการ

ความเปิิดของข้้อมููล
(Data Openess) :

51st

อัันดัับ Mastercard
Global Destination : 1st

ดััชนีีเมืืองอััจฉริิยะ IMD :

75th

ประชากรกรุุงเทพมหานคร
คนกรุุงเทพฯคิิดเป็็นร้้อยละ 15 ของประชากรทั้้�งประเทศ และคนส่่วน
มากในเมืืองมีีฐานะทางสัังคมในระดัับสููงและกลางเป็็นส่่วนใหญ่่ ระบบการ
ศึึกษาของเมืืองมีีความแข็็งแกร่่งมากที่่�สุุดในประเทศ จากสถิิติิการขยาย
ตััวของระบบดิิจิิทััลของประเทศไทยแสดงผลสำำ�รวจว่่าคนกรุุงเทพฯมีีส่่วน
ร่่วมมากน้้อยเพีียงใด จากรายงาน Global Digital ประจำำ�ปีี 2563 แสดง
ว่่าประมาณร้้อยละ 75 ของคนไทยเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและร้้อยละ 95 ใช้้
สมาร์์ทโฟนเพื่่�อออนไลน์์ คนไทยใช้้เวลากัับอิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ย 9 ชั่่�วโมง
ต่่อวััน (อัันดัับ 5 ของโลก) คนไทยใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อบริิโภคมากขึ้้�น
โดยร้้อยละ 82 ของผู้้�ใช้้ระบุุว่่าซื้้�อของออนไลน์์ในเดืือนมกราคมปีี 2563

โครงสร้้างพื้้�นฐานและข้้อมููล ICT ในกรุุงเทพมหานคร
การใช้้ชีีวิติ ในกรุุงเทพมหานครสะดวกสบายจากการที่่ค� วามต้้องการขั้้�นพื้้น�
ฐานได้้รับั การตอบสนองและเสริิมด้้วยโครงสร้้างพื้้น� ฐานที่่ทั� นั สมััย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งโครงสร้้างพื้้น� ฐานด้้านดิิจิทัิ ลที่
ั กำ่� ำ�ลังั พััฒนา ความเร็็วในการเชื่่�อมต่่อ
อิินเทอร์์เน็็ตคงที่่โ� ดยเฉลี่่ย� ของประเทศอยู่่�ที่่� 125 Mbps (อัันดัับ 10 ของโลก)
การเชื่่�อมต่่อมืือถืือทั้้�งหมดเป็็น broadbrand (2G, 4G และ 5G) อย่่างไรก็็ตามยััง
มีีพื้้น� ที่่ใ� ห้้ปรัับปรุุงอีีกมาก ความเร็็วในการดาวน์์โหลดบนมืือถืืออยู่่�ที่่� 26 Mbps
โดยเฉลี่่�ย (อัันดัับที่่� 34 ของโลก) การใช้้งาน 5G อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
และควรปรัับปรุุงการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตบนมืือถืือเพิ่่�มเติิม ในด้้านข้้อมููล
ประเทศไทยอยู่่�ในอัันดัับที่่� 51 จาก Global Open Data Index (GODI)
ซึ่ง่� เป็็นการประเมิินอิิสระในเรื่่อ� งข้้อมููลแบบเปิิดที่เ่� ผยแพร่่โดยรััฐบาลจากมุุม
มองของประชาชน ยัังมีีงานให้้ทำำ�อีีกมากในการนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพ
ให้้กัับประชาชนทั่่�วไป

บทที่่� 3 : กรุุงเทพมหานครเมืืองอััจฉริิยะเชิิงลึึก | คู่่มื� อื เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

แผนพััฒนากรุุงเทพมหานคร 20 ปีี (2556 - 2565) ตามหมวดหมู่่�เมืืองอััจฉริิยะ ประเทศไทย

ความทะเยอทะยานที่่�จะเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
หน่่ ว ยงานท้้ อ งถิ่่� น ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในการบริิ ห ารจัั ด การเมืืองใน
กรุุงเทพมหานครคืือศาลาว่่าการกรุุงเทพมหานคร (กทม.) แม้้ว่่าจะมีีผู้้�
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจำำ�นวนมากที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการและการจััดการ
สิินทรััพย์์ (ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ในหััวข้้อนี้้�ของหน้้าต่่อไป) ในฐานะหน่่วย
งานที่่มีีอำ
� ำ�นาจในท้้องถิ่่�นกทม.เหมาะสมที่่สุ� ดุ ในการทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�อำำ�นวย
ความสะดวกสำำ�หรัับโครงการเมืืองอััจฉริิยะด้้านต่่างๆ ของเมืืองและเป็็น
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญซึ่่�งมีีส่่วนร่่วมในการวางแผนกลยุุทธ์์ของเมืือง
ปััจจุุบันั กรุุงเทพมหานครยัังไม่่มีียุทุ ธศาสตร์์เมืืองอััจฉริิยะที่่ชั� ดั เจน ถึึงแม้้ว่า่
กทม.จะประกาศความมุ่่�งทะเยอทะยานในการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะภายในปีี
2575 คาดว่่าจะพััฒนาแผนแม่่บทเมืืองอััจฉริิยะอย่่างเป็็นทางการในอนาคต
อัันใกล้้ ในปััจจุุบัันกทม.ได้้ดำำ�เนิินการก้้าวแรกที่่�สำำ�คััญของการกำำ�หนด
เป้้าหมายการพััฒนาเมืืองที่่�กว้้างขึ้้�นเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดเมืือง
อััจฉริิยะโดยการบููรณาการแผนพััฒนา 20 ปีีปัจั จุุบันั (พ.ศ. 2556-2575)
เข้้ากัันกัับกรอบการทำำ�งานของเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย ดัังที่่เ� ห็็นทางด้้านขวา
e-commerce

กทม.ในฐานะผู้้�บริิหารเมืืองอััจฉริิยะ
กทม.เป็็นเขตบริิหารจััดการพิิเศษที่่�นำ�ำ โดยผู้้�ว่่าราชการที่่�มาจากการเลืือก
ตั้้�งซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งวาระละ 4 ปีีและสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครที่่�มา
จากการเลืือกตั้้�ง ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดและทีีมงานมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย
กำำ�กัั บ ดููแลและควบคุุ ม การปฏิิ บัั ติิ ง านทั้้� ง หมดที่่� ดำำ� เนิิ น การโดยเจ้้ า

หน้้าที่่ข� องรััฐ มีีปลััดกทม.ซึ่ง่� ได้้รับั การแต่่งตั้้�งจากส่่วนกลางเป็็นหััวหน้้า
ในขณะที่่�สภากทม.เป็็นหน่่วยงานนิิติิบััญญััติิของท้้องถิ่่�นที่่�รัับผิิดชอบใน
การกำำ�หนดกฎหมาย ข้้อบััญญััติิและระเบีียบ ตลอดจนการอนุุมััติิและ
จััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีของกทม.

กทม.แบ่่งออกเป็็น 16 หน่่วยงานและ 50 สำำ�นัักงานเขต หน่่วย
งานมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการวางแผนการจััดการ การกำำ�กัับดููแล
การติิดตามและการประเมิินผล ในขณะที่่สำ� ำ�นักั งานเขตดำำ�เนิินงาน
ภาคสนามและการให้้บริิการในท้้องถิ่่�นบางส่่วน
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โอกาสจากโครงการในแต่่ละพื้้�นที่่�
แม้้ว่่าในขณะนี้้�ยัังขาดกลยุุทธ์์ที่่�ครอบคลุุมในการขัับ
เคลื่่�อนโครงการเมืืองอััจฉริิยะ แต่่กทม.ได้้ร่่วมมืือกัับ
โครงการและความริิเริ่่ม� ต่่างๆ โดยหวัังว่่าจะช่่วยกระตุ้้�น
การลงทุุนในย่่านอััจฉริิยะและการพััฒนาโดยใช้้พื้น้� ที่่เ� ป็็น
หลัักในกรุุงเทพมหานคร
เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
ขณะนี้้�มีีสองโครงการในกรุุงเทพมหานครที่่ข� ออนุุมัติั เิ ข้้า
โครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
ที่่�น่่าสนใจที่่�สุุดคืือพื้้�นที่่�โดยรอบศููนย์์กลางการขนส่่ง
แห่่งชาติิแห่่งใหม่่ที่่�เรีียกว่่าสถานีีกลางบางซื่่�อ (ดููหน้้า
140 สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม) ซึ่่�งปััจจุุบัันเป็็นโครงการ
พัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานสาธารณะที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ด ใน
กรุุงเทพมหานคร
พหลโยธิิ น สมาร์์ ท ดิิ ส ทริิ ค ที่่� อ ยู่่�ติิ ดกัั น เป็็ น โครงการ
พััฒนาการขนส่่ง (TOD) ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
กทม. รัั ฐ บาลไทยจะใช้้ ง บประมาณ 4 หมื่่� น ล้้ า น
บาทเพื่่� อ พัั ฒ นาเมืืองอัั จ ฉริิ ย ะในย่่ า นพหลโยธิิ น ของ
กรุุงเทพมหานครโดยมีีกำำ�หนดแล้้วเสร็็จภายในระยะ
เวลา 3 ปีี
อีีกโครงการหนึ่่� ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ ความสนใจอย่่ า งมากจาก
กรุุงเทพมหานครและการสนัับสนุุนจากเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทยคืือย่่านอััจฉริิยะพระราม 4 (ดููข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิมในหน้้า 143)

เป็็ น ความร่่ ว มมืือกัั น ของพัั น ธมิิ ตรที่่� ร วมผู้้�พัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์เอกชนที่่�มีีชื่่�อเสีียงที่่�สุุดในประเทศไทย
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยและการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
แห่่ ง ประเทศไทย (รฟม.) กทม.มีีแผนลงทุุ น 1.5
หมื่่�นล้้านบาทเพื่่�อขยายทางเดิินพระราม 4 ระยะทาง
ประมาณ 9 กม.
การปรัั บปรุุ งจะขยายจากสถานีีรถไฟประวััติิศาสตร์์
หััวลำำ�โพงไปจนถึึงย่่านกล้้วยน้ำำ��ไทคลองเตย การลงทุุน
นี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การปรัับปรุุงการเคลื่่�อนที่่�และขนส่่ง และ
การเดิินเท้้าไปตามทางเดิิน การเชื่่�อมต่่อบางส่่วนของ
โครงการพััฒนาของเอกชนที่่�มีีชื่่�อเสีียงที่่�สุุดในใจกลาง
เมืือง
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ เขตนวััตกรรม
กทม.ร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (NIA)
กำำ� หนดพื้้� น ที่่� นำำ�ร่่ อ ง "ย่่ า นนวัั ต กรรม” 8 แห่่ ง
ทั่่� ว กรุุ ง เทพมหานคร แต่่ ล ะเขตมีีเป้้ า หมายที่่� จ ะใช้้
ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินและเทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าใหม่่และโอกาสทางเศรษฐกิิจผ่่านการวิิจััย การ
แลกเปลี่่�ยนความรู้้�และการเร่่งสร้้างนวััตกรรม (สถาน
ที่่�และรายละเอีียดสามารถพบได้้ในหน้้าถััดไป)

กฎบััตรกรุุงเทพมหานคร
กทม.ร่่ วมมืือกัั บเครืือข่่ ายกฎบัั ตรแห่่ งชาติิ นำำ� โดย
สมาคมการผัังเมืืองไทยและคณะกรรมการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการวิิจััยและนวััตกรรมในการร่่าง
กฎบััตรกรุุงเทพมหานคร
กฎบัั ตรนี้้� แ บ่่ ง ออกเป็็ น กฎบัั ตรย่่ อ ยตามพื้้� น ที่่� 5
แห่่ง ได้้แก่่ กฎบััตรอโศก - พระรามเก้้า กฎบััตร
รััตนโกสิินทร์์ กฎบััตรบางหว้้า กฎบััตรเตาปููน - บางโพ
และกฎบััตรบางขุุนเทีียน (สามารถดููตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
ได้้ในหน้้าถััดไป)
เช่่นเดีียวกัับงานของพวกเขาทั่่�วประเทศ โครงการที่่�
นำำ�โดยกฎบััตรแห่่งชาติิเหล่่านี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายในการ
รวบรวมผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั่่�วเมืืองเพื่่�อ
มากำำ� หนดเป้้ า หมายแผนปฏิิ บัั ติิ ก าร และการส่่ ง
เสริิมการลงทุุนร่่วมกัันสำำ�หรัับการจััดการเมืือง การ
เติิบโตของพื้้�นที่่�สีีเขีียว การเคลื่่�อนที่่�และขนส่่ง ที่่�อยู่่�
อาศััยและการประยุุกต์์ใช้้โซลููชั่่�นของเมืืองอััจฉริิยะ
ในช่่วงปลายปีี 2563 กฎบััตรรััตนโกสิินทร์์จะเข้้า
ร่่วมโครงการริิเริ่่�มระดัับชาติิที่่�เรีียกว่่ากฎบััตรเมืือง
อััจฉริิยะ ซึ่่�งจะร่่วมกัับสถานที่่�อื่่�นๆ อีีก 14 แห่่งทั่่�ว
ประเทศเพื่่�อทำำ�การปรัับปรุุงทางเท้้าและติิดตั้้�งเสา
ไฟฟ้้าอััจฉริิยะ

Prosperity Fund Future
Cities และกทม.
กทม.ได้้ร่่วมมืือกัับโครงการ Prosperity Fund
Global Future Cities Program (GFCP)
ของกระทรวงการต่่ า งประเทศและการพัั ฒ นา
(แห่่งสหราชอาณาจัักร) (UK Foreign, Commmonwealth and Development Office) ใน
กิิ จ กรรม 3 อย่่ า ง ได้้ แ ก่่ (1) ศููนย์์ ข้้ อ มููล
แบบบููรณาการ (IDH) (2) ระบบสนัับสนุุนการ
ตััดสินิ ใจ (DSS) สำำ�หรัับการจััดการน้ำำ��ท่่วมและ
(3) แผนการพััฒนาที่่�มุ่่�งเน้้นการขนส่่ง (TOD)
สำำ�หรัับคลองบางหลวง
ความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�องนี้้�ได้้เชื่่�อมโยงบริิษััท
ต่่างๆ ในสหราชอาณาจัักรที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญด้้าน
การบริิหารจััดการเมืืองการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะมา
เพื่่�อช่่วยให้้กรุุงเทพมหานครบรรลุุเป้้าหมายการ
พััฒนาการหาพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อเพิ่่�มความ
ร่่วมมืือจากบริิษัทั และองค์์กรในสหราชอาณาจัักร
ซึ่่ง� ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่ย� วกัับเมืืองอััจฉริิยะ การถ่่ายทอด
ความรู้้�และความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิค
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�
เว็็บไซต์์์� : www.gov.uk/world/organisations/
british-embassy-bangkok
ติิดต่่อ : Info.Bangkok@fcdo.gov.uk
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1

กฎบััตรอโศก - พระรามเก้้า

2

กฎบััตรรััตนโกสิินทร์์

3

กฎบััตรบางหว้้า

4

กฎบััตรเตาปููน - บางโพ

5

กฎบััตรบางขุุนเทีียน

5

2 ย่่านนวััตกรรมรััตนโกสิินทร์์
• วั ัฒนธรรมสร้้างสรรค์์
และเมืืองสีีเขีียว

ย่่านนวััตกรรมลาดกระบััง
• วั ัฒนธรรม การขนส่่ง
และการคมนาคม

6

3 การแพทย์์โยธีี
• การแพทย์์และการวิิจััยรััฐ

ย่่านนวััตกรรมกล้้วยน้ำำ��ไทย
• สื่่
 �อ การขนส่่ง และ
อุุตสาหกรรม

7

1

เมืืองอััจฉริิยะศููนย์์คมนาคม
พหลโยธิิน - สถานีีบางซื่่�อ

2 ย่่านพระราม 4 เมืืองอััจฉริิยะ

1

ย่่านนวััตกรรมคลองสาน
• อ าหารและเทคโนโลยีี

4 ย่่านปทุุมวััน - สยาม ศููนย์์กลาง
8
นวััตกรรม
• F intech, อาหาร และ วิิถีีชีีวิิต

ย่่านนวััตกรรมปุุณณวิิถีี
• หุ่่�
 นยนต์์และCloud Technology
ย่่านนวััตกรรมบางซื่่�อ
• ร ะบบขนส่่งและคมนาคม
อััจฉริิยะ

1
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คลองบางหลวง - บางหว้้า การพััฒนาพื้้�นที่่�
รอบสถานีีขนส่่งสาธารณะ (TOD)
โครงการเมืืองอััจฉริิยะที่่�กทม.มีีส่่วนร่่วม

9

โครงการเมืืองอััจฉริิยะ ประเทศไทย
กฎบััตรแห่่งชาติิ - กฎบััตรกรุุงเทพมหานคร
UK Prosperity Fund Global Future Cities Programme
ย่่านนวััตกรรม NIA
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อุปสรรคของความเป็นอัจฉริยะ
แม้้ว่า่ กรุุงเทพมหานครจะกำำ�ลังั เดิินไปข้้างหน้้า แต่่การศึึกษา
เมื่่�อเร็็วๆนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่ากรุุงเทพมหานครยัังตามหลัังผู้้�นำำ�
ระดัับโลกเมื่่�อพููดถึึงตััวชี้้�วััดเมืืองอััจฉริิยะโดยทั่่�วไป
ดััชนีี City in Motion 2019 (CIMI) จััดทำำ�โดย IESE
Business School ให้้คะแนนกรุุงเทพมหานครใกล้้เคีียง
กัับอัันดัับสุุดท้้ายในด้้านการกำำ�กัับดููแล สิ่่�งแวดล้้อม การ
เคลื่่�อนที่่�และขนส่่ง และทรััพยากรมนุุษย์์
จากข้้ อ มููลโดย Smart City Index (SCI) ล่่ า สุุ ดที่่�
จัั ดทำำ� โดย IMD และ Singapore University for
Technology and Design พบว่่าชาวเมืืองระบุุว่่ามลพิิษ
ทางอากาศ ความแออัั ด บนท้้ อ งถนน การคอรัั ป ชั่่� น
ความปลอดภััยและระบบขนส่่งสาธารณะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
เร่่งด่่วนที่่�สุุดห้้าอัันดัับแรกสำำ�หรัับเมืืองตามลำำ�ดัับ การ
จััดการขยะและความต้้องการไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นก็็เป็็นความ
ท้้าทายหลัักที่่�เมืืองต้้องเผชิิญด้้วยเช่่นกััน
เมื่่�อต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายเหล่่านี้้�ผู้้�ที่่�ทำำ�งานในกรุุงเทพ
มหานครมีีงานที่่�ยากรออยู่่�ข้้างหน้้า รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับความท้้าทายเหล่่านี้้�จะถููกแบ่่งปัันในหน้้าที่่�เหลืือ
พร้้อมกัับบางส่่วนของโซลููชั่่�นเมืืองอััจฉริิยะที่่�เป็็นไปได้้
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แม้้จะมีีข้้อจำำ�กัดั เหล่่านี้้� แต่่กรุุงเทพมหานครก็็ยังั คงเป็็น
เมืืองที่่�มีีศัักยภาพมากมายและมีีความตระหนัักเพิ่่�ม
ขึ้้�นว่่าเทคโนโลยีีอััจฉริิยะมีีส่่วนสำำ�คััญในการสนัับสนุุน
เมืืองในการเอาชนะความท้้าทายตลอดจนช่่วยให้้ชาว
กรุุงเทพฯมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
การลงทุุนขนาดใหญ่่ในระบบขนส่่งมวลชนมีีเป้้าหมาย
เพื่่�อลดปััญหาความแออััดและมลพิิษทางอากาศ และ
ภาคธุุรกิิจและวิิชาการที่่�แข็็งแกร่่งกำำ�ลัังผลัักดัันการ
วิิ จัั ย และพัั ฒ นาในสาขาที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง สนามทดสอบ
สำำ�หรัับแนวคิิดทางธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์และนวััตกรรมใหม่่
(Regulatory sandboxes) กำำ�ลัังส่่งเสริิมนัักคิิดรุ่่�น
ใหม่่ในด้้านพลัังงานและการเคลื่่�อนที่่�และขนส่่ง และ
โครงการที่่ส� ร้้างขึ้้น� ใหม่่จำำ�นวนมากเป็็นคู่่แ� ข่่งที่่ทั� ดั เทีียม
กัับอาคารในต่่างประเทศในแง่่ของการออกแบบอาคาร
เขีียวและประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
ในขณะที่่� ก รุุ ง เทพมหานครเผชิิ ญ กัั บ ความท้้ า ทายที่่�
สำำ�คััญหลายประการในการสร้้างตลาดเมืืองอััจฉริิยะ
ที่่� เ ติิ บ โตอย่่ า งแท้้ จ ริิ ง ยัั ง มีีโอกาสอีีกมากมายที่่�
สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้ในระยะสั้้�นเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุน
ให้้ ป ระเทศไทยก้้ า วไปสู่่�ร ากฐานแห่่ ง ความสำำ� เร็็ จ ที่่�
แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น
ผู้้�เชี่่ย� วชาญเฉพาะทางหรืือองค์์กรจากสหราชอาณาจัักร
จะพบว่่ามีีความต้้องการความช่่วยเหลืือในการทำำ�งานอีีก
มากที่่�จะช่่วยทำำ�ให้้ประเทศไทยก้้าวไปข้้างหน้้าต่่อไป
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การบููรณาการข้้อมููลคืือเป้้าหมาย

ให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�แก่่รััฐบาล

โครงการเอกชน

ประเทศไทยได้้ประกาศเป้้าหมายที่่�จะส่่งเสริิม open
data ในภาครััฐเพื่่�อให้้บริิการที่่�ดีีขึ้้�นแก่่ประชาชนและ
ธุุรกิิจ ก่่อนที่่�จะให้้ข้้อมููลแบบเปิิดที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
แก่่ประชาชนจำำ�เป็็นต้้องมีีการปลููกฝัังมาตรฐานและ
แนวปฏิิบััติิในการแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานรััฐ

กรุุงเทพมหานครเป็็นแหล่่งรวมโอกาสงานด้้านการ
เป็็นที่่�ปรึึกษาและให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่รััฐบาลทั้้�งส่่วนกลาง
และท้้องถิ่่�น ตั้้�งแต่่การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านนโยบายและ
ยุุทธศาสตร์์การจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งและการปฏิิรููปกฎระเบีียบ
ไปจนถึึงการออกแบบและบููรณาการระบบเทคโนโลยีี

ภาคเอกชนโดยเฉพาะบริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
เอกชนหลายแห่่งได้้ลงทุุนในนวััตกรรมด้้านการจััดการ
การก่่อสร้้าง การสร้้างแบบจำำ�ลองข้้อมููลอาคาร (BIM)
และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเมืือง

ผู้้�นำำ�ระดัับโลกในด้้านเมืืองอััจฉริิยะกำำ�ลังั ค้้นหาวิิธีกี ารใหม่่ๆ
ในการผสานรวมข้้อมููลสาธารณะ (และบางครั้้ง� ส่่วนตััว)
ที่่�อยู่่�ในแหล่่งต่่างๆ ซึ่่�งสามารถปรัับปรุุงกระบวนการ
ตััดสินิ ใจและผลลััพธ์์ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการ
นี้้�พวกเขายัังสร้้างวััฒนธรรมแห่่งความไว้้วางใจจากความ
โปร่่งใสและความรัับผิิดชอบ

ซึ่่� ง จะช่่ ว ยให้้ ป ระเทศไทยพัั ฒ นาทัั ก ษะและความ
เชี่่�ยวชาญของตนสำำ�หรัับความจำำ�เป็็นในการขัับเคลื่่�อน
เมืืองอััจฉริิยะแห่่งอนาคต

ประเทศไทยสามารถเรีียนรู้้�จากเมืืองเหล่่านี้้�ซึ่ง�่ หลายแห่่ง
อยู่่ใ� นสหราชอาณาจัักร โดยใช้้ความพยายามร่่วมกัันใน
การปรัับปรุุงผลลััพธ์์ของข้้อมููล ริิเริ่่ม� นโยบายและองค์์กร
แบบ open data จััดวางและพััฒนาบุุคลากรที่่มีี� ความ
สามารถในการจััดการข้้อมููลภายในทุุกหน่่วยงานของรััฐ

Integrated Data Hub
ของกทม.
ความร่่วมมืือของกทม.กัับโครงการ Global Futture Cities เพื่่�อพััฒนา Integrated Data Hub
(IDH) ถืือเป็็นก้้าวสำำ�คััญในการจััดการกัับการ
ขาดความร่่วมมืือข้้ามแผนกและเสริิมสร้้างการ
วางแผนแบบบููรณาการและตอบสนองต่่อความ
ท้้าทายของเมืือง

ตััวอย่่างหนึ่่�งคืือการพััฒนาที่่�มุ่่�งเน้้นการขนส่่ง (TOD)
ซึ่่ง� เป็็นแนวทางแบบองค์์รวมในการวางแผนตามพื้้น� ที่่ที่� ่�
เชื่่�อมโยงการขนส่่งไปยัังประเด็็นที่่�กว้้างขึ้้�นด้้านการใช้้
ที่่�ดิินที่่�อยู่่�อาศััย พื้้�นที่่�สีีเขีียวและการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ในท้้องถิ่่�น มีีศัักยภาพในการบรรเทาปััญหาการจราจร
ติิดขััด การเชื่่�อมต่่อในเมืืองและขัับเคลื่่�อนรููปแบบการ
พััฒนาที่่�ครอบคลุุมและยั่่�งยืืนมากขึ้้�น

แนวคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�
รอบสถานีีขนส่่งมวลชน
คลองบางหลวง
The Prosperity Fund’s Global Future Cities
Programme กำำ�ลัังให้้ความช่่วยเหลืือกทม.ใน
โครงการวางแผนแนวคิิ ด การพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ร อบ
สถานีีขนส่่งมวลชน (TOD) ที่่�คลองบางหลวงให้้
เป็็นแบบจำำ�ลองเพื่่�อการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับพื้้�นที่่�อื่่�นๆ
ในกรุุงเทพมหานครและประเทศไทย

มีีการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยหลายแห่่งในกรุุงเทพมหานคร
และที่่อื่่� น� ๆเพื่่�อผลัักดัันการพััฒนาเทคโนโลยีีและความ
คิิ ด ริิ เ ริ่่� ม ที่่� จะสนัั บสนุุ นแนวทางการจัั ด การเมืืองที่่� ดีี
ขึ้้�น มีีการลงทุุนครั้้�งใหญ่่ภายในภาคเอกชนซึ่่�งรวมถึึง
เทคโนโลยีีและโปรแกรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมืืองอััจฉริิยะ
โครงการตามพื้้�นที่่�เหล่่านี้้�ถููกเน้้นไว้้ในส่่วนต่่อไปของ
คู่่�มืือ (ดููหน้้า 139)
การเป็็นพัันธมิิตรโดยตรงกัับบริิษัทั เอกชนเหล่่านี้้�น่า่ จะ
เป็็นวิิธีีที่่�ง่่ายที่่�สุุดในการเข้้าสู่่�ตลาดเมืืองอััจฉริิยะของ
ประเทศไทยในปััจจุุบััน

Pavegen ร่่วมมืือกัับ
True Digital park
Pavegen เป็็นผู้้�พััฒนาเทคโนโลยีีออฟกริิด (offgrid) ในสหราชอาณาจัักรที่่�แปลงพลัังงานจลน์์
จากการเดิินเท้้าเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า ได้้ทำำ�การติิด
ตั้้�งในประเทศไทยครั้้�งแรกโดยร่่วมมืือกัับ True
Digital Park
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการของ
กรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะ
ส่่วนที่่�เหลืือของบทนี้้�จะอธิิบายรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความท้้าทาย
สำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งเผชิิญในเมืืองหลวงของประเทศไทยภายใต้้โดเมนเมืืองอััจฉริิยะ
ประเทศไทยทั้้�ง 7 โดเมน และลำำ�ดัับความสำำ�คััญของบริิการหลัักบาง
ประการเพื่่�อการจััดการ โดยเน้้นตััวอย่่างของโครงการที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการ
อยู่่�และสถานที่่�ดำำ�เนิินการ
ในบทนี้้�จะเน้้นเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารที่่บ� ริิษัทั และองค์์กรสาธารณะในสหราชอาณาจัักร
ให้ความช่่วยเหลืือเมืืองต่่างๆ ทั่่�วโลกเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะด้้วย
ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือจะเน้้นโอกาสสำำ�คััญสำำ�หรัับการเป็็นพัันธมิิตรในการปรัับ
ใช้้เทคโนโลยีีอััจฉริิยะเพื่่�อการพััฒนาที่่�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับชาวกรุุงเทพฯและผู้้�มา
เยืือน ตารางต่่อไปนี้้�เป็็นข้้อมููลสรุุปเจาะลึึกลำำ�ดัับความสำำ�คััญของบริิการ
เมืืองอััจฉริิยะของกรุุงเทพมหานคร
ถััดจากภาพรวมของแต่่ละโดเมนเมืืองอััจฉริิยะ จะเป็็นข้้อมููลระดัับสููง
ที่่�โครงการพััฒนาขนาดใหญ่่ภายในเมืืองซึ่่�งขัับเคลื่่�อนโดยเอกชนโดยใช้้
แนวคิิดเมืืองอััจฉริิยะ

ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั บริิการเมืืองอััจฉริิยะ

ภาพรวม

สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
มาตรวััดและการตรวจสอบระบบประปาอััจฉริิยะ

ติิดตามการใช้้น้ำำ��ประปาและระบายน้ำำ��เสีียแบบ real-time

การจััดการขยะอััจฉริิยะ

ติิดตามปริิมาณขยะแบบ real-time และใช้้การจััดการเส้้นทางการเก็็บ
ขยะอััจฉริิยะ

พลัังงานอััจฉริิยะ
มาตรวััดไฟฟ้้าอััจฉริิยะ

ติิดตามการใช้้ไฟฟ้้าแบบ real-time เพื่่�อการบริิหารจััดการการใช้้ไฟฟ้้า

โครงข่่ายการชาร์์จไฟฟ้้ารถยนต์์ไฟฟ้้า

ออกแบบและบริิหารจััดการระบบชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า

การซื้้�อขายไฟฟ้้าแบบ Peer-to-Peer

แพลตฟอร์์มการซื้้�อขายและบริิหารจััดการการจ่่ายไฟฟ้้า

การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
ระบบไฟจราจรอััจฉริิยะ

ระบบการบริิหารจััดการจราจรแบบ real-time จากการรวบรวมและ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบบููรณาการ

ระบบขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะ

ระบบแแพลตฟอร์์มบููรณาการระบบคมนาคมอััจฉริิยะแบบจ่่ายครั้้�งเดีียว
และบริิหารจััดการเส้้นทางการเดิินทาง

การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
การบริิหารจััดการสาธารณภััยอััจฉริิยะ

ระบบบููรณาการตรวจจัับ ติิดตามและคาดคะเนภััยธรรมชาติิ
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ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั บริิการเมืืองอััจฉริิยะ

ภาพรวม

การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
การออกแบบอาคารอััจฉริิยะ

ระบบบููรณาการเทคโนโลยีีและเทคนิิคการออกแบบที่่�ยั่่�งยืืนเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพอาคาร

ระบบููรณาการข้้อมููลทางการแพทย์์

ระบบจััดการมาตรฐานสำำ�หรัับการประสานและแบ่่งปัันข้้อมููลผู้้�ป่่วยและ
ผู้้�ให้้บริิการสาธารณสุุข

พลเมืืองอััจฉริิยะ
เทคโนโลยีีการศึึกษา (EdTech)

แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลการศึึกษาสำำ�หรัับการพััฒนาหลัักสููตรและการ
สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ตลอดชีีพ

พัันธมิิตรด้้านการศึึกษา

พัันธมิิตรทางการศึึกษาวิิจััยสำำ�หรัับทัักษะทางดิิจิิทััลและนวััตกรรมเมืือง
อััจฉริิยะ

การบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะ
ศููนย์์ข้้อมููลกลาง (Integrated Data Hub)

ศููนย์์กลางข้้อมููลรััฐสำำ�หรัับการประสานงานระหว่่างหน่่วยงานและการ
พััฒนาการตััดสิินใจ

ฐานข้้อมููลเปิิด (Open Data Platform)

ระบบ Open Data ระดัับเมืืองสำำ�หรัับการบริิการประชาชนและความ
โปร่่งใสของรััฐ

เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
ศููนย์์กลางนวััตกรรมเมืืองอััจฉริิยะ

การพััฒนาระบบนิิเวศ ธุุรกิิจสำำ�หรัับนวััตกรรมเมืืองอััจฉริิยะและวิิธีีการ
สนัับสนุุนการทำำ�ให้้เป็็นธุุรกิิจ

การพััฒนาแรงงานทัักษะสููง

โครงการการฝึึกทัักษะและแรงงานสำำ�หรัับบริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล
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สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
ส่่วนต่่อไปนี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�บริิการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ 3 อย่่างในเมืืองของเราคืือคุุณภาพอากาศ
การจัั ด การน้ำำ�� และการจัั ด การขยะ ระบุุ เ ทคโนโลยีีหลัั ก ที่่� จำำ� เป็็ น ในการจัั ด การและตรวจสอบ
ทรััพยากรและการพััฒนาบริิการที่่�สำำ�คััญเหล่่านี้้�ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และอธิิบายถึึงระบบนิิเวศของผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องในโดเมน
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หลัักการของสิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
หากโลกกำำ�ลัังจะลดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และพบกัับรายการความท้้าทายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอััน
ยาวเหยีียดที่่�เรากำำ�ลัังเผชิิญอยู่่� เราจะต้้องการเมืือง
อััจฉริิยะ เมืืองต่่างๆ ใช้้พลัังงานสองในสามของโลก
และสร้้างการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ถึึงสาม
ในสี่่�ของโลกและเนื่่�องจากการขยายตััวของเมืืองอย่่าง
รวดเร็็วและโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่� มีี อายุุมากขึ้้�นทำำ�ให้้
เมืืองต่่างๆ ต้้องดิ้้�นรนเพื่่�อจััดการกัับความต้้องการของ
ผู้้�อยู่่�อาศััยในเรื่่�องอากาศ น้ำำ�� และของเสีีย
สภาพแวดล้้อมอััจฉริิยะเป็็นเรื่่�องของการใช้้เทคโนโลยีี
อััจฉริิยะเพื่่�อจััดการทรััพยากรของเราอย่่างประหยััด
และยั่่�งยืืนมากขึ้้�นและการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เราทุุก
คนต้้องพึ่่�งพาเพื่่�อให้้มีีชีีวิิตที่่�แข็็งแรงและยืืดหยุ่่�น

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
การปรัับปรุุงเพื่่�อความเป็็นสภาพแวดล้้อมอััจฉริิยะเริ่่ม� ต้้นด้้วยการติิดตั้้ง� เครื่่อ� ง
ตรวจจัับและอุุปกรณ์์ตรวจสอบอื่่น� ๆ เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลที่่จำ� �ำ เป็็นในการทำำ�แผนที่่�
การวััดและทำำ�ความเข้้าใจกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั เราสามารถติิดตั้้ง� มาตรวััดน้ำำ��
ในครััวเรืือนเพื่่�อติิดตามการใช้้น้ำ�ำ� และช่่วยให้้ลููกค้้าปรัับปรุุงนิิสััยการบริิโภค
ได้้ เครื่่อ� งตรวจจัับการรั่่�วไหลช่่วยระบุุการสููญเสีียน้ำำ�� ในระบบและนำำ�ไปสู่่ก� าร
ซ่่อมแซมที่่มีี� ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
เครื่่อ� งตรวจวััดคุณ
ุ ภาพน้ำำ�� และอากาศจะรวบรวมข้้อมููลอัันมีีค่่าเพื่่�อสนัับสนุุน
การตััดสินิ ใจที่่ดีีขึ้้
� น� และแจ้้งเตืือนผู้้�อยู่่อ� าศััยถึึงอัันตรายแบบ real-time ด้้วย
การเชื่่�อมต่่อกัับระบบรวบรวมขยะมููลฝอย เครื่่อ� งตรวจจัับสามารถวััดระดัับ
ของเสีียในพื้้น� ที่่� และแจ้้งเตืือนผู้้�รวบรวมเพื่่�อให้้ทำ�ำ การวางแผนเส้้นทางอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ปรัับปรุุงอััตราการรัับของเสีียในขณะเดีียวกัันก็็ประหยััด
ค่่าเชื้้อ� เพลิิงและลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนในพื้้น� ที่่ใ� กล้้เคีียง

การบริิหารจััดการเมืือง
เมอื่ เราพูดถึงประเด็นของน�ำ้ ขยะ น�ำ้ เสยี และคุณภาพอากาศเรากำ�ลงั พูดถึง
บริการด้านสิง่ แวดล้อมทจี่ �ำ เป็นต่อชวี ติ ประจำ�วัน สิง่ เหล่านสี้ มั ผัสกับทุกภาค
ส่วนของสังคม การวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพนื้ ฐานและระบบการจัดการ
สำ�หรับการบริการด้านสิง่ แวดล้อมได้รบั อิทธิพลอย่างมากจากนโยบายและกฎ
ระเบยี บของรัฐบาล เนอื่ งจากมักจะมกี ารกำ�หนดวิธีการใช้น�ำ้ ผู้รวบรวมขยะ
และระดับของมลพิษทอี่ นุญาตให้มใี นอากาศ ภาคเอกชนมบี ทบาทสำ�คัญใน
ด้านสภาพแวดล้อมอัจฉริยะและสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กบั ระบบ
เดิมผ่านรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น software-as-a-service (SaaS) หรือสัญญา
แบ่งปันความเสี่ยง แต่เรื่องนี้ต้องมีผู้มีบทบาทตั้งต้นจากรัฐบาลเพื่อแสวงหา
พันธมิตรใหม่ทมี่ คี วามรู้ดา้ น ICT ทจี่ �ำ เป็นเพอื่ ช่วยให้พวกเขารับมอื กับความ
ท้าทายในอนาคต
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Open Data และความปลอดภััย
การแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมต้้องอาศััยความเข้้าใจและการดำำ�เนิินการร่่วมกััน
ซึ่่ง� เป็็นเหตุุผลว่า่ ทำำ�ไมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับอากาศ น้ำำ�� และขยะในเมืืองของเราจึึงมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดเมื่่�อนำำ�เสนอผ่่านแพลตฟอร์์มการจััดการข้้อมููลแบบบููรณา
การทั่่�วเมืือง ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ส่ว่ นกลาง (GIS) เป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ใน
เรื่่อ� งนี้้�เนื่่�องจากช่่วยประสานงานการวางแผนเส้้นทาง ตำำ�แหน่่งโครงสร้้างพื้้น�
ฐานและการติิดตามปััญหาในปััจจุุบันั และอนาคต การขยายศููนย์์กลางข้้อมููลให้้
รวมข้้อมููลสภาพอากาศช่่วยให้้หน่่วยงานวางแผนภาคธุุรกิจิ และประชาชนได้้มีี
ความตระหนัักอย่่างเต็็มที่่ต่� อ่ สถานการณ์์การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม แม้้ว่า่ ในบาง
กรณีีสาธารณููปโภคด้้านน้ำำ�� และการจััดการของเสีียจะดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงาน
เอกชน แต่่การแบ่่งปัันข้้อมููลและความโปร่่งใสเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ให้้เมืือง
และผู้้�อยู่่อ� าศััยเข้้าใจ วางแผนและดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์การจััดการทรััพยากร

ประชาชนอััจฉริิยะ
ผู้้�คนในเมืืองของเรามีีปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ บริิ ก ารด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มทุุ ก วัั น ซึ่่�ง
หมายความว่่าพวกเขาต้้องมีีส่่วนร่่วมและเข้้าร่่วมในการแก้้ปัญ
ั หาใดๆ ที่่พ� ยายาม
เปลี่่�ยนแปลงระบบที่่�เป็็นอยู่่� โปรแกรมการจััดการขยะอาจรวมถึึงการนำำ�
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้ในการรวบรวมและบำำ�บัดข
ั ยะ แต่่หากประชาชนทั่่�วไป
ไม่่เข้้าใจหรืือใส่่ใจเกี่่ย� วกัับการคััดแยกขยะในบ้้านก็็อาจทำำ�ให้้ระบบทั้้�งหมดใช้้
ไม่่ได้้ผล เช่่นเดีียวกัันกัับมลพิิษทางน้ำำ�� และอากาศ ซึ่่ง� หมายความว่่าในขณะ
ที่่ค� วามรู้้�เกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีีอััจฉริิยะเกี่่ย� วข้้องกัับสภาพแวดล้้อมอััจฉริิยะอย่่าง
มาก สิ่่�งที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั เท่่าๆ กัันคืือความรู้้�และทัักษะในเรื่่อ� งวิิทยาศาสตร์์สิ่่ง�
แวดล้้อมและเมืืองของเราเกี่่ย� วข้้องกัับระบบนิิเวศสำำ�คัญ
ั ที่่พ� วกเขาพึ่่�งพาอย่่างไร
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สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะใน
กรุุงเทพมหานคร
ประเทศไทยได้้กำ�ำ หนดเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มุ่่�ง
มั่่�นภายใต้้แผนจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฉบัับปััจจุุบันั
(พ.ศ. 2560-2564) จากการเป็็นเมืืองที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดข
ุ อง
ประเทศไทย กรุุงเทพมหานครจึึงเป็็นผู้้�ผลิิตมลพิิษและ
ของเสีีย รวมถึึงเป็็นผู้้�บริิโภคน้ำำ�� รายใหญ่่ที่สุ่� ดุ การแก้้ไข
ปััญหาเหล่่านี้้�ได้้รับั ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งในระดัับประเทศ
แต่่การดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาอย่่างชาญฉลาดและยั่่�งยืืน
ของกรุุงเทพมหานครยัังอยู่่ใ� นขั้้น� เริ่่ม� ต้้น
คุุณภาพอากาศ
แม้้ว่า่ ชาวกรุุงเทพฯหลายคนจะประหลาดใจที่่ไ� ด้้ยินิ เรื่่อ� ง
นี้้�แต่่คุณ
ุ ภาพอากาศในกรุุงเทพมหานครดีีขึ้้�นในช่่วงสอง
ทศวรรษที่่�ผ่่านมา จากการที่่�มาตรฐานเชื้้�อเพลิิงดีีขึ้้�น
มลพิิษที่่�เป็็นอัันตรายบางอย่่างเช่่นซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์
(SO2) และไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2) จึึงอยู่่ใ� นระดัับ
ที่่ป� ลอดภััย

68% ของพลเมืืองกรุุงเทพเป็็นห่่วงเรื่่อ� งคุุณภาพ
อากาศเป็็นหลััก

อย่่างไรก็็ตามในช่่วงไม่่กี่ปี่� ที่ี ผ่่� า่ นมาพบว่่ามีีฝุ่่�นละอองที่่�
มีีความเข้้มข้้นสููงมากขึ้้น� ทั้้�ง PM10 และ PM2.5 และ
มลพิิษทางอากาศยัังคงเป็็นปััญหาอัันดัับหนึ่่�งของคน
กรุุงเทพมหานครจำำ�นวนมาก (SCI, 2562)
จากข้้อมููลล่่าสุุดที่มีี่� ให้้สำ�ำ หรัับเมืือง การขนส่่งมีีสััดส่ว่ น
ในการปล่่อยฝุ่่�นละอองสู่่เ� มืืองประมาณร้้อยละ50 และ
นี่่�คืือเหตุุผลหนึ่่�งที่่�การขยายระบบขนส่่งสาธารณะของ
กรุุงเทพมหานครได้้รับั ความสำำ�คัญ
ั เป็็นอัันดัับต้้นๆ
การตรวจสอบคุุณภาพอากาศที่่ก้� า้ วหน้้ามากขึ้้น� ร่่วมกัับ
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ เมืืองแม้้ว่า่ แหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษจะเป็็นที่่เ� ข้้าใจกัันดีีแต่่การแก้้ปัญ
ั หาคุุณภาพ
อากาศของกรุุงเทพมหานครมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการลด
การปล่่อยมลพิิษทางรถยนต์์ผ่า่ นการปรัับปรุุงมาตรฐาน
และทางเลืือกในการเคลื่่�อนที่่�และขนส่่ง วิิธีีแก้้ปััญหา
เหล่่านี้้�เป็็นที่่ท� ราบกัันดีี

26% ของน้ำำ�� ประปาในกรุุงเทพสููญเสีียไปจากการ
รั่่ว� ซึึมและมาตรวััดที่่ไ� ม่่ได้้คุณ
ุ ภาพ

26%

น้ำำ��
น้ำำ�� เป็็ น ปัั ญ หาสำำ�คัั ญ ในเมืืองต่่ า งๆทั่่� ว ประเทศไทย
และกรุุ ง เทพมหานครก็็ ไ ม่่ ต่่ า งกัั น แหล่่ ง น้ำำ�� หลัั ก
สองแหล่่งในกรุุงเทพมหานครคืือแม่่น้ำ�ำ� เจ้้าพระยาและ
แม่่น้ำ�ำ� ท่่าจีีนและจากข้้อมููลของการประปานครหลวง
(กปน.) ชาวกรุุ ง เทพฯที่่� ล งทะเบีียนแล้้ ว ทุุ ก คน
สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� สะอาดได้้แต่่ก็็ยัังมีีครััวเรืือนที่่�ไม่่ได้้
ลงทะเบีียนจำำ�นวนมากที่่�ยัังไม่่สามารถใช้้น้ำ�ำ� จากการ
ประปานครหลวง ปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ� โดยรวมค่่อนข้้าง
สููงเมื่่�อเทีียบกัับเมืืองอื่่�นๆในภููมิิภาคโดยอยู่่�ที่่�ประมาณ
440 ลิิตรต่อ่ วััน (ADB, 2556) และอััตราค่่าน้ำำ�� เป็็นสิ่่�ง
สำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งปฏิิรููป ทั้้�งนี้้�เพราะยัังไม่่เคยเปลี่่ย� นแปลงมา
ตั้้�งแต่่ปีี 2542
ปััญหาเรื่่�องน้ำำ�� ครอบคลุุมหลายมิิติิ แม้้ว่่าความท้้าทาย
เฉพาะของกรุุงเทพมหานครคืือน้ำำ�� ที่่ไ� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้
(NRW) และการจััดการน้ำำ�� เสีีย

เพีียง 46% ของน้ำำ�� เสีียในกรุุงเทพถููกบำำ�บัดั

46%

แม้้ว่า่ ตััวเลขจะลดลงจากประมาณร้้อยละ40ในปีี 2543
แต่่ก็ยั็ งั มีีการประมาณการว่่ากว่่าร้้อยละ26 ของน้ำำ�� ใน
ระบบของกรุุงเทพมหานครสููญหายไปเนื่่�องจากการรั่่�ว
ไหลของน้ำำ�� และการสููบจ่่ายที่่ไ� ม่่เหมาะสม (กทม., 2557)
สิ่่�งนี้้�นำ�ำ ไปสู่่ก� ารสููญเสีียอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับกปน.และ
การสููญเสีียแหล่่งน้ำำ�� จืืดโดยไม่่จำ�ำ เป็็น อย่่างไรก็็ตามการ
จััดการน้ำำ�� เสีียเป็็นปััญหาที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ยิ่่�งกว่่า จากตััวเลขล่่าสุุด
ของกรุุงเทพมหานครพบว่่ามีีการสร้้างน้ำำ�� เสีีย 2.48 ล้้าน
ลบ.ม.ทุุกวัันในเมืือง แต่่มีีการบำำ�บัดั เพีียง 1.136 ล้้าน
ลบ.ม. ซึ่่ง� หมายความว่่ามีีเพีียงร้้อยละ 46 ของน้ำำ�� เสีีย
ที่่�เกิิดขึ้้�นในกรุุงเทพมหานครเท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับการบำำ�บััด
โดยน้ำำ�� เสีียที่่ไ� ม่่ผ่า่ นการบำำ�บัดจำ
ั �ำ นวนมากจะถููกปล่่อยลง
สู่่�พื้น้� ดิิน แม่่น้ำ�ำ� ลำำ�คลองหรืือทะเล
สำำ�นักั การระบายน้ำำ�� ของกรุุงเทพมหานครเป็็นผู้้�ดููแลระบบ
บำำ�บัดั น้ำำ�� เสีียและได้้ติดตั้้
ิ ง� ระบบตรวจสอบเพื่่�อวััดระดัับ
น้ำำ�� ท่่วม การไหลของน้ำำ�� ระดัับน้ำำ�� ในคลองและแม่่น้ำ�ำ� และ
ปริิมาณน้ำำ�� ฝน อย่่างไรก็็ตามในปััจจุุบันั การบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีีย
ทำำ�ให้้โดยไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยและการปฏิิรููปที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในวิิธีกี าร
วััดและการบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียถืือเป็็นข้้อได้้เปรีียบสำำ�คััญของ
สภาพแวดล้้อมอััจฉริิยะ
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ของเสีีย
การจััดการขยะมููลฝอยเป็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วทุุกเมืือง
ในประเทศไทยและเป็็นจุุดสำ�คั
ำ ัญของยุุทธศาสตร์์เมืือง
อััจฉริิยะทุุกแห่่ง ในปีี 2559 รััฐบาลได้้ใช้้แผนแม่่บท
การจััดการขยะมููลฝอยซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม
การจัั ด การขยะอย่่ า งยั่่� ง ยืืนและการผลิิ ต ไฟฟ้้ า จาก
เทคโนโลยีีขยะเป็็นพลัังงาน โดยตั้้�งเป้้าหมายว่่าร้้อยละ
75 ของขยะมููลฝอยของเทศบาลจะได้้รับั การจััดการอย่่าง
เหมาะสมรวมถึึงขยะอุุตสาหกรรมและขยะติิดเชื้้อ� ที่่เ� ป็็น
อัันตรายทั้้�งหมด

อย่่างไรก็็ตามนี่่จ� ะไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่าย ในปีี 2559 มีีการสร้้าง
ขยะเทศบาลประมาณ 27 ล้้านตัันหรืือประมาณ 74,000
ตัันต่่อวัันทั่่�วประเทศ เพิ่่�มขึ้้น� ประมาณร้้อยละ80 ตั้้�งแต่่
ปีี 2553 (PCD, 2560) ในจำำ�นวนนี้้�กรุุงเทพมหานคร
มีีสััดส่ว่ นเกืือบร้้อยละ16 ของขยะเทศบาลของประเทศ
โดยมีีปริิมาณมากกว่่า 10,000 ตัันต่่อวััน ขยะมููลฝอย
ส่่วนใหญ่่ของประเทศไม่่ได้้รับั การจััดเก็็บ และการบำำ�บัดั
อย่่างเหมาะสมยัังมีีน้้อยยิ่่�งกว่่า ขยะถืือเป็็นความท้้าทาย
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของประเทศไทย

แผนงานการจััดการขยะพลาสติิกปีี 2573 เรีียกร้้องให้้มีี
การรีีไซเคิิลขยะพลาสติิกทั้้�งหมด ภายในปีี 2570 และ
รััฐบาลร่่วมกัับพัันธมิิตรภาคเอกชนได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินการเชิิง
รุุกในการลดการใช้้พลาสติิกในเมืืองหลวงของประเทศ

จากปริิ ม าณขยะมููลฝอย 4.85 ล้้ า นตัั น ของ
กรุุงเทพมหานครในแต่่ละปีี มีีการรีีไซเคิิลน้้อยกว่่า 1
ล้้านตััน (ปีี 2561) แม้้ว่่าตััวเลขเหล่่านี้้�จะวััดได้้ยาก
เนื่่�องจากไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการรวบรวม

10,000

10,000 ตััน คืือปริิมาณของ
ขยะ ในที่่ถู� กู ทิ้้�งในแต่่ละวััน

ตัน

4.85 ล้าน

ตัน

กรุุ ง เทพมหานครสร้้ า ง
ขยะถึึ ง 16% จากขยะ
เ มืื อ ง แ ล ะ ค รัั ว เ รืื อ น
ทั่่� ว ป ร ะ เ ท ศ เ ทีี ย บ เ ท่่ า
4.85 ล้้านตัันต่่อปีี

ประมาณ 21% ของขยะในกรุุงเทพถููก
รีีไซเคิิลหรืือใช้้ในการหมัักเพื่่�อทำำ�ปุ๋๋ย� บำำ�รุุง

21%

ของเทศบาล
มีีความเป็็นไปได้้มากมายสำำ�หรัับการลงทุุนด้้านการ
แปลงขยะเป็็นพลัังงาน การรีีไซเคิิลขยะพลาสติิกและ
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่รวมถึึงกลยุุทธ์์การลดและจััดการ
ขยะโดยรวมอย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงศัักยภาพ
นี้้�จะต้้องมีีการคััดแยกจากต้้นทางที่่�ดีีขึ้้�น รวมทั้้�งเพิ่่�ม
ความตระหนัักรู้้�ของประชาชนและการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การจััดการขยะมููลฝอย
ข้้อเท็็จจริิง
•ช
 าวกรุุงเทพฯร้้อยละ 68 กล่่าวว่่ามลพิิษทางอากาศ
เป็็นตััวเลขที่่น่� า่ กัังวล
• น้ำ
 �ำ� ในกรุุงเทพมหานครร้้อยละ 26 สููญเสีียเนื่่�องจาก
การรั่่�วไหลและการสููบจ่่ายที่่ไ� ม่่เหมาะสม
• น้ำ
 �ำ� เสีียในกรุุงเทพมหานครเพีียงร้้อยละ 46 ได้้รับ
ั
การบำำ�บัดั
•ช
 าวกรุุงเทพมหานครผลิิตขยะเทศบาล 10,000
ตัันต่่อวััน
•ก
 รุุงเทพมหานครผลิิตขยะเทศบาลร้้อยละ 16 ของ
ประเทศไทยคืือ 4.85 ล้้านตัันต่่อปีี
•ข
 ยะในกรุุงเทพมหานครประมาณร้้อยละ 21 ถููก
นำำ�ไปรีีไซเคิิลหรืือหมััก
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ผู้้�มีีบทบาทหลัักในสภาพแวดล้้อมอััจฉริิยะ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายและกฎระเบีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย
กำำ�หนดโดยกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
(MNRE) ซึ่ง่� รวมถึึงมลพิิษทางอากาศและน้ำำ�� รวมถึึงการ
จััดการขยะมููลฝอย
เมื่่�อเข้้าสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ หน่่วยงานในพื้้น� ที่่จ� ะต้้องเป็็นผู้้�ดููแล
ซึ่ง่� มัักจะพบกัับปััญหาการประสานงานระหว่่างหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนหลายๆ แห่่ง

สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
(สผ.)
มีีหน้้าที่่�จััดทำ�ำ แผนจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ

กรมควบคุุมมลพิิษ (PCD)
กำำ�หนดมาตรฐานการปล่่อยมลพิิษและน้ำำ�� ทิ้้�งและตรวจ
สอบการควบคุุมและตรวจสอบมลพิิษ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย (MOI) กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
ควบคุุมพื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ในการกำำ�จััดขยะและจััดการด้้านการ
เงิินให้้กับั หน่่วยงานท้้องถิ่่น� ที่่รั� บั ผิิดชอบการให้้บริิการ
กระทรวงมหาดไทยยัังบริิหารจััดการรััฐวิิสาหกิิจสองแห่่ง
ที่่รั� บั ผิิดชอบการดำำ�เนิินงานบริิการน้ำำ�� และบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีีย
ของกรุุงเทพมหานคร

การประปานครหลวง
เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่รั� บั ผิิดชอบในการกระจาย บำำ�บัดั
และจำำ�หน่่ายน้ำำ�� ดื่่�มในพื้้น� ที่่ส่� ว่ นใหญ่่ของกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล

องค์์การจััดการน้ำำ��เสีีย (PCD)
มีีหน้้าที่่�จััดการบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียในเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล

กระทรวงสาธารณสุุข
กระทรวงสาธารณสุุขนอกจากจะควบคุุมการจััดการขยะ
ของเทศบาลแล้้วยัังเป็็นผู้้�กำำ�หนดเพดานค่่าธรรมเนีียมการ
จััดเก็็บที่่กำ� �ำ หนดว่่าเทศบาลท้้องถิ่่�นสามารถเรีียกเก็็บเงิิน
จากการเก็็บขยะได้้เท่่าใด

กรุุงเทพมหานคร
ในฐานะหน่่วยงานท้้องถิ่่�นที่่�รัับผิิดชอบการจััดการขยะ
ของเทศบาล กทม.ได้้ ทำ�สั
ำ ั ญ ญาการให้้ บ ริิ ก ารการ
รวบรวมและการกำำ�จัดกั
ั บั บริิษัทั ภายนอก สำำ�นักั งานเขต
กรุุงเทพมหานครภายใต้้สัังกััดฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมมีีหน้้าที่่�
จััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมการกำำ�จััดขยะและจััดเก็็บข้้อมููล
ระดัับเขต สำำ�นักั การระบายน้ำำ�� ของกรุุงเทพมหานครยััง
มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีียด้้วย

กรุุงเทพธนาคม
เป็็นบริิษัทั มหาชนของกทม. เป็็นผู้้�กำำ�หนดการลงทุุนหรืือ
สััมปทานภาครััฐในด้้านขยะบริิการบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีียรวมถึึง
โรงงานขยะเป็็นพลัังงาน
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

ระบบวััดและ
ตรวจสอบน้ำำ��อััจฉริิยะ
มาตรวััดอััจฉริิยะสำำ�หรัับทั้้�งน้ำำ�� ดื่่�มและน้ำำ�� เสีียในครััวเรืือนถืือเป็็น
โอกาสสำำ�คัญ
ั ในการปรัับปรุุงการใช้้และบำำ�บัดั น้ำำ�� ในกรุุงเทพมหานคร
การตรวจวััดและตรวจสอบน้ำำ�� อััจฉริิยะให้้ข้้อมููลแก่่ทั้้�งครััวเรืือนและ
ผู้้�ให้้บริิการแบบ real-time เกี่่ย� วกัับปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ� การปล่่อยน้ำำ��
และมลพิิษที่่อ� าจเป็็นอัันตรายที่่เ� ข้้าสู่่�ระบบบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีียของเทศบาล
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
การตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�� ออนไลน์์แบบ real-time ช่่วยวััดระดัับมลพิิษ
ในปััจจุุบันั รวมทั้้�งแจ้้งเตืือนประชาชนถึึงความเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพ ในขณะที่่�
การตรวจวััดปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ� มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ของกรุุงเทพมหานคร ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการใช้้ทรััพยากร
อย่่างประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ยต่่อทั้้�งผู้้�บริิโภคและการประปานครหลวง (กปน.)
ความสััมพัันธ์์
แหล่่งน้ำำ�� ในกรุุงเทพมหานครเป็็นหนึ่่�งในแหล่่งที่่�มีีมลพิิษมากที่่�สุุดใน
โลกเนื่่�องจากมีีเครื่่อ� งมืือไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับการบำำ�บัดั และตรวจสอบน้ำำ��
การขาดแคลนน้ำำ�� และความเค็็มยิ่่�งเพิ่่�มปััญหาในช่่วงฤดููร้้อน
การไม่่มีีภาษีีการปล่่อยน้ำำ�� เสีียโดยสิ้้�นเชิิงและค่่าใช้้จ่่ายในการจ่่ายน้ำำ��
ที่่�ต่ำ�ำ� เป็็นผลมาจากการขาดความสามารถทางการเงิินของเมืืองใน
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานด้้านน้ำำ�� การวััดและการตรวจสอบอััจฉริิยะ
สามารถช่่วยได้้ โดยช่่วยให้้สามารถนัับปริิมาณน้ำำ�� ที่่�ใช้้และปล่่อยได้้
อย่่างแม่่นยำำ�ซึ่ง่� จะนำำ�ไปสู่่ก� ารปฏิิรููปภาษีีที่่เ� หมาะสมยิ่่�งขึ้้น�

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
มีีตััวแทนจำำ�หน่่ายและผู้้�ให้้บริิการจำำ�นวนมากในประเทศไทยที่่�จำ�ำ หน่่าย
เทคโนโลยีีการวััดน้ำำ�� อััจฉริิยะ แม้้ว่า่ จะยัังไม่่มีีการวางแผนหรืือการริิเริ่่ม� อย่่าง
ต่่อเนื่่�องเรื่่อ� งการสููบจ่่ายน้ำำ�� อััจฉริิยะในกรุุงเทพมหานคร
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ระบบของการบริิการ
มาตรวััดอัจั ฉริิยะบัันทึึกปริิมาณการใชน้ำำ�� เป็็นระยะๆ จากนั้้�นส่่งข้้อมููล
ไปยััง Cloud Platform เพื่่�อตรวจสอบและวิิเคราะห์์โดยการประปานครหลวง
(กปน.) เครื่่อ� งตรวจจัับอััจฉริิยะจะวััดปริิมาณน้ำำ�� เสีียที่่ป� ล่่อยออกมา

มาตรวััดอััจฉริิยะ

บทบาท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ
ค�ำอธิบาย

แม้้ว่า่ เทคโนโลยีีมาตรวััดและเครื่่อ� งตรวจจัับที่่ใ� ช้้จริิงมีีแนวโน้้มว่่าจะมา
จากในประเทศหรืือจากแบรนด์์ระดัับโลกอื่่น� ๆ แต่่สหราชอาณาจัักรควร
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสนัับสนุุนการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและวิิธีกี ารแก้้ปัญ
ั หา

หน่่วยงานด้้านการประปา

โอกาสของสหราชอาณาจักร

โอกาสทางการค้้า
ผู้้�ให้้บริิการโซลููชัันและหน่่วยงานด้้านน้ำำ�� ในสหราชอาณาจัักรสามารถ
สนัับสนุุน กปน., อจน. และ กทม. ในการออกแบบและนำำ�เสนอ
ระบบวัั ดและตรวจสอบอัั จ ฉริิ ย ะตลอดจนจัั ด หาวิิ ธีีก ารแก้้ ปััญหา
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่�อตอบสนองและปรัับปรุุงเครืือข่่ายการกระจาย
และการบำำ�บัดข
ั องกรุุงเทพมหานคร

ระบบเรีียกเก็็บค่่าบริิการ
และตรวจสอบอััจฉริิยะ

การสื่่�อสารแบบไร้้สาย

จากนั้้�นข้้อมููลการบริิโภคและการปล่่อยจะถููกส่่งกลัับไปยัังผู้้�บริิโภค
ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือหรืือระบบตรวจสอบภายในบ้้าน ทำำ�ให้้สามารถ
ตรวจสอบปริิมาณการใช้้และการปล่่อยน้ำำ�� เพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้น้ำ�ำ� ที่่มีี�
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
การประปานครหลวง (กปน.) และองค์์การจััดการน้ำำ�� เสีีย (WMA)
ร่่วมกัับสำำ�นัักการระบายน้ำำ�� กทม.จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการคััดเลืือก
มาตรวััดและเครื่่อ� งตรวจจัับการจััดหา ติิดตั้้ง� และตรวจสอบพวกเขายััง
รัับผิิดชอบในการรายงานและการเรีียกเก็็บเงิินกัับลููกค้้า ระดัับมลพิิษ
จะได้้รับั การติิดตามและประเมิินผลโดยกรมควบคุุมมลพิิษ (PCD)
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หน่่วยงานด้้านการประปา

Cloud Platform

Cloud Platform

การสื่่�อสารแบบไร้้สาย

เครื่่�องตรวจจัับอััจฉริิยะ

ระบบตรวจสอบอััจฉริิยะ

มาตรวััดและเครื่่อ� งตรวจ
จัับอััจฉริิยะ

ระบบเรีียกเก็็บค่่าบริิการ
และการตรวจสอบ
อััจฉริิยะ

การประปานครหลวง
องค์์การจััดการน้ำำ�� เสีีย

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการ

กรมควบคุุมมลพิิษ

การประปานครหลวง
องค์์การจััดการน้ำำ�� เสีีย
ผู้้�ให้้บริิการมาตรวััดอััจฉริิยะ

กรุุงเทพมหานคร

การประปานครหลวงและ
องค์์การจััดการน้ำำ�� เสีีย จััดสรร
ควบรวมมาตรวััด

ระบบ Cloud และการ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการป้้อน
ข้้อมููลผ่่านมาตรวััดอัจั ฉริิยะ

ระบบสื่่�อสารไร้้สายที่่จ� ะทำำ�ให้้
เกิิดการส่่งข้้อมููลระหว่่าง
หน่่วยงานและมาตรวััดน้ำำ��

ผู้้�ให้้บริิการมาตรวััดอัจั ฉริิยะ
สำำ�หรัับการใช้้น้ำำ��ประปาและ
การตรวจสอบการระบายน้ำำ��

ให้้บริิการการติิดตามการใช้้น้ำ�ำ�
ประปากัับผู้้�ใช้้สาธารณููปโภค
โดยกปน. หรืือผู้้�ให้้บริิการราย
ย่่อย และตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��
โดย องค์์การจััดการน้ำำ�� เสีีย

ระบบการพััฒนามาตรวััด
อััจฉริิยะการเลืือกมาตรวััด
และการจััดซื้อ้� จััดจ้า้ ง

Cloud platform และ บริิการ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและการให้้คำ�ำ
ปรึึกษา

-

มาตรวััดและตััวตรวจจัับพร้้อม
กัับบริิการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล

-
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
บริิษััทในสหราชอาณาจัักรกำำ�ลัังสนัับสนุุนการ
เปลี่่�ยนแปลงของระบบสาธารณููปโภคด้้านน้ำำ��
โดยใช้้เทคโนโลยีีฐานข้้อมููลอััจฉริิยะ ด้้วยการใช้้
เครื่่อ� งมืือการสร้้างแบบจำำ�ลองและการวิิเคราะห์์
ระดัับแนวหน้้า บริิษัทั ในสหราชอาณาจัักรกำำ�ลังั
ช่่วยกิิจการด้้านสาธารณููปโภคเปลี่่ย� นสิินทรััพย์์
และข้้อมููลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นข้้อมููลเชิิงลึึก
ที่่�นำำ�ไปใช้้ได้้จริิง และช่่วยปรัับปรุุงการบริิการ
ลููกค้้าและประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
สหราชอาณาจัักรยัังเป็็นผู้้�บุุกเบิิกด้้านการบำำ�บัดั
น้ำำ��เสีียเนื่่�องจากบริิษััทบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของสหราช
อาณาจัั ก รให้้ บ ริิ ก ารแบบครบวงจรแก่่ ลูู กค้้ า
ต่่ า งประเทศรวมถึึ ง การพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง
ระบบที่่�มีีอยู่่�
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้้าง
•ก
 ารออกแบบระบบการจััดการน้ำำ��
•ก
 ารสร้้ า งแบบจำำ�ล องระบบน้ำำ�� และการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล
• เครื่่อ
� งมืือควบคุุมเชิิงคาดการณ์์และระบบ
อััตโนมััติิ
•ก
 ารรีีไซเคิิลและบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

Aquamatix (www.aquamatix.net)
WaterWorX ™ ที่่บ� ริิษัทั พััฒนาขึ้้น� เป็็นแนวทางที่่แ� ตก
ต่่างอย่่างสิ้้�นเชิิง ด้้วยวิิธีีการออกแบบและจััดส่่งการแก้้
ปััญหาการจััดการเครืือข่่ายแบบ real-time เป็็นวิิธีีที่่เ� ร็็วกว่่า
มาก ต้้นทุุนต่ำำ�� กว่่าและเป็็นไปตามระบบมาตรฐานเปิิด
Costain (www.costain.com)
Costain ช่่วยยกระดัับชีีวิิตของผู้้�คนผ่่านโซลููชัันโครงสร้้าง
พื้้�นฐานอััจฉริิยะเพื่่�อตอบสนองความต้้องการเร่่งด่่วน
ของประเทศทั่่�วทั้้�งสหราชอาณาจัักรในด้้านพลัังงานน้ำำ��
และการขนส่่ง
Kingspan Water & Energy
(www.kingspanwaterandenergy.com)
ได้้สร้้างแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาที่่ยั่่� ง� ยืืนซึ่ง่� ดููแลรัักษาน้ำำ�� และ
พลัังงานมานานกว่่า 50 ปีี กลุ่่�มผลิิตภัณ
ั ฑ์์โซลููชั่่�นการ
จััดการน้ำำ�� พลัังงานและบริิการของเราควบคู่่�ไปกัับการ
ตรวจสอบอััจฉริิยะการใช้้ Internet of Things ทำำ�ให้้
ลููกค้้าของเราได้้รับั ข้้อมููลเชิิงลึึกที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และทำำ�ให้้ควบคุุม
สิินทรััพย์์ด้า้ นน้ำำ�� และพลัังงานได้้ดีีขึ้้น�
Metasphere (www.metasphere.co.uk)
ให้้การตรวจสอบสิินทรััพย์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในเวลา
จำำ�กัดั โดยการดำำ�เนิินงานจากระยะไกล เพื่่�อความได้้เปรีียบ
ในการแข่่งขัันและการปฏิิบัติั ติ ามกฎข้้อบัังคัับสำำ�หรัับการใช้้
งานในภาคโครงสร้้างพื้้น� ฐานของน้ำำ�� และพลัังงาน อุุปกรณ์์
IoT สำำ�หรัับการตรวจสอบแบบ real-time

Rezatec (www.rezatec.com)
Rezatec ให้้บริิการการวิิเคราะห์์ข้้อมููล Big Data
GeoAnalytics โดยใช้้อััลกอริิธึึมที่่�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�และ
เทคนิิคการเรีียนรู้้�เครื่่อ� งจัักรขั้้�นสููงแก่่ลููกค้้าที่่ก� ระจายอยู่่�
ในการสาธารณููปโภคด้้านน้ำำ�� ธุุรกิจิ การเกษตร พลัังงาน
โครงสร้้างพื้้น� ฐานของเมืืองและภาคป่่าไม้้
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เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของ Smart Water UK: Yorkshire Water
ภาพรวม
โครงการนำำ�ร่่ อ งเครืือข่่ า ยน้ำำ�� อัั จ ฉริิ ย ะ Hadfield
ของYorkshire Water เป็็นโครงการนำำ�ร่่องที่่�เปลี่่�ยน
วิิถีีการพััฒนาโครงการนำำ�ร่่องโดยการลงทุุนอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพจาก Yorkshire Water Services
(YWS) ระบบสาธารณููปโภคนี้้�กำำ�ลังั จะพิิสููจน์์แนวคิิด
เครืือข่่ายอััจฉริิยะนำำ�ร่่องใน Hadfield และ Loxley
ในอีีก 12 เดืือนข้้างหน้้าโดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อปฏิิวัติั ิ

แนวทางการจััดการการรั่่�วไหลและการลดการหยุุด
ชะงัักของการจ่่ายน้ำำ��

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
• Yorkshire Water Services
• Xylem
• View

ระยะเวลา
• ระหว่่างดำำ�เนิินการ
มููลค่่าโครงการโดยประมาณ
-

ผลลััพธ์์
โครงการนำำ�ร่อ่ งที่่ก� ระจายและสร้้างสรรค์์จะนำำ�เสนอ
ข้้อมููลที่่�หลากหลายจากแหล่่งข้้อมููลใหม่่และที่่�มีีอยู่่�
ในแพลตฟอร์์มการแสดงภาพแบบบููรณาการเดีียว
แพลตฟอร์์มนี้้�ใช้้ Machine Learning และ ปััญญา
ประดิิษฐ์์ เพื่่�อจััดกลุ่่�มชุุดข้้อมููลและลบผลเชิิงบวก
ที่่�ผิิดพลาดเพื่่�อรายงานสิินทรััพย์์และการตััดสิินใจ
ในการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้อง

เขตเมืืองนี้้�มีีประชากรประมาณ 20,000 คนได้้รัับ
เลืือกจาก YWS มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจจัับและ
มาตรวััดต่่างๆแล้้ว (~ 3,800) รวมถึึงมาตรวััด
ดิิจิิทััลอััจฉริิยะ อุุปกรณ์์บัันทึึกเสีียงใต้้น้ำำ�� เครื่่�อง
ตรวจจัับสำำ�หรัับวััดอุุณหภููมิิ แรงดัันและคุุณภาพน้ำำ��

ระบบบน Cloud จะช่่วยตอบสนอง YWS Outcome
Delivery Incentives (ODI’s) การรั่่�วไหลส่่วนใหญ่่
การบริิโภคต่่อหััว (PCC) การหยุุดชะงัักของการจ่่าย
น้ำำ��และการวััดประสบการณ์์ของลููกค้้า
* ที่มา: WWTonline
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

การจััดการขยะอััจฉริิยะ
เป้้าหมายอัันมุ่่�งมั่่�นของประเทศไทยในการจััดการขยะมีีผลในกรุุงเทพ
มหานครอย่่างมาก การปฏิิรููปการจััดการขยะนำำ�เสนอศัักยภาพมากมาย
สำำ�หรัับการใช้้ซ้ำ�ำ� และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ตลอดจนการแปลงขยะเป็็น
พลัังงาน อย่่างไรก็็ตามสิ่่�งนี้้�จะไม่่สามารถทำำ�ในระดัับใหญ่่ขึ้้น� ได้้หากไม่่มีี
การจััดเก็็บและการคััดแยกที่่เ� หมาะสม เข้้าสู่่ก� ารจััดการขยะอััจฉริิยะ
การจััดการขยะอััจฉริิยะใช้้เทคโนโลยีีเครื่่อ� งตรวจจัับที่่เ� รีียบง่่ายเพื่่�อตรวจ
จัับระดัับของเสีียในถัังขยะสาธารณะและชุุมชน และใช้้การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเพื่่�อปรัับปรุุงเส้้นทางการรวบรวมขยะ ซึ่ง่� สำำ�หรัับหน่่วยงานที่่ทำ� �ำ การ
จััดเก็็บแล้้วทำำ�ให้้สามารถจััดการของเสีียได้้ดีีขึ้้น� และช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
แนวทางการจััดการขยะอััจฉริิยะจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ประชาชนโดยการ
ปรัับปรุุงอััตราการเก็็บขยะ ลดการที่่ข� ยะล้้นถัังและลดการสััมผััสกัับ
มลพิิษที่่เ� ป็็นอัันตราย เป็็นประโยชน์์ต่อ่ หน่่วยงานจััดเก็็บขยะโดยการ
ลดค่่าเชื้้อ� เพลิิงและค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงานอื่่น� ๆ ผ่่านการกำำ�หนด
เส้้นทางอััจฉริิยะที่่ช่� ว่ ยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านเวลาในการเก็็บรวบรวม
ของเสีียบนท้้องถนน
ความสััมพัันธ์์
กรุุงเทพมหานครก่่อให้้เกิิดขยะมากที่่�สุุดในประเทศไทยและกว่่าครึ่่�ง
หนึ่่�งของขยะในเมืืองถููกทิ้้�งอย่่างเปิิดเผย การติิดตั้้ง� ถัังขยะอััจฉริิยะและ
การวางแผนเส้้นทางอย่่างชาญฉลาดสามารถใช้้ประโยชน์์สููงสุุดจาก
โครงสร้้างพื้้น� ฐานและความสามารถในการบำำ�บัดข
ั องเสีียที่่ไ� ม่่เพีียงพอ
หากทำำ�ควบคู่่ไ� ปกัับการปฏิิรููปค่่าธรรมเนีียมการจััดเก็็บขยะที่่ก� ระตุ้้�นให้้
เกิิดการลดขยะ การจััดการขยะของกรุุงเทพมหานครจะดีีขึ้้�นอย่่างมาก

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
D-Kids Phuket
ในปีี 2560 นายกเทศมนตรีีของหาดป่่าตอง สถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วที่่พ� ลุุกพล่่าน
ที่่สุ� ดุ ในภููเก็็ตร่ว่ มมืือกัับผู้้�จััดการขยะในพื้้น� ที่่บ� ริิษัทั D-Kids ในการพััฒนา
แอปพลิิเคชัันการจััดการขยะอััจฉริิยะเพื่่�อต่่อสู้้�กัับขยะจำำ�นวนมากที่่�สะสม
อยู่่ใ� นเมืือง
แอปพลิิเคชัันบนมืือถืือได้้รับั การพััฒนาโดย D-Kids เพื่่�อให้้คนในพื้้น� ที่่ส� ามารถ
ถ่่ายภาพและรายงานว่่ามีีกองขยะเกิิดขึ้้น� ที่่ไ� หน จากนั้้�น D-Kids จะรวบรวม
ขยะเพื่่�อนำำ�ไปกำำ�จัดั
บริิการนี้้�ได้้ขยายไปถึึงถัังขยะอััจฉริิยะที่่ติ� ดตั้้
ิ ง� เครื่่อ� งตรวจจัับเพื่่�อวััดปริิมาณ
ขยะตลอดจนอุุณหภููมิิและความชื้้น� ของเสีียที่่ไ� ม่่ผ่า่ นการบำำ�บัดลดล
ั
งประมาณ
ร้้อยละ 30 D-Kids ได้้รับั สััญญามููลค่่า 42 ล้้านบาทจากเทศบาลท้้องถิ่่น�
และกำำ�ลังั หาเงิินกู้้� 10 ล้้านบาทเพื่่�อจััดหารถบรรทุุกขยะเพิ่่�มเติิมอีีก 7 คััน
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อย่่างไรก็็ตามผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เอกชนและการพััฒนาเชิิงพาณิิชย์์
ขนาดใหญ่่หลายรายกำำ�ลังั หาวิิธีีลดและจััดการของเสีียภายในสิินทรััพย์์
ของตน จึึงยัังมีีโอกาสตลอดห่่วงโซ่่บริิการที่่จ� ะร่่วมมืือโดยตรงกัับหน่่วย
งานเอกชนเหล่่านี้้� นอกจากนี้้�ยังั มีีโอกาสสำำ�หรัับการจััดการขยะจาก
การก่่อสร้้างและการแปลงขยะเป็็นพลัังงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ

ถัังขยะอััจฉริิยะ (ชุุมชน / ครััวเรืือน)

Cloud Platform

ถัังขยะสาธารณะอััจฉริิยะ

ถัังขยะอััจฉริิยะ
(ชุุมชน/ครััวเรืือน)

Cloud Platform

กรุุงเทพมหานคร
ผู้้�รัับจ้้างเก็็บขยะตามสััญญา
จ้้าง

ผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�บริิหารจััดการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ (นิิติบุิ คุ คลที่่�
อยู่่อ� าศััย)
โครงการพััฒนาชุุมชน

ผู้้�ให้้บริิการ

ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
แม้้ว่า่ ผลกระทบที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดสำ
ุ �ำ หรัับการจััดการขยะในกรุุงเทพมหานครคืือ
การนำำ�แนวทางการจััดการอย่่างชาญฉลาดไปใช้้ในระดัับเมืืองหรืือเขต
แต่่สิ่่ง� นี้้�จะต้้องมีีการปฏิิรููปครั้้ง� สำำ�คัญ
ั จากกทม.และผู้้�รัับเหมาบุุคคลที่่�
สามซึ่ง�่ อาจถููกจำำ�กัดั โอกาสทางการค้้าในระยะสั้้น�

ถัังขยะสาธารณะอััจฉริิยะ

กทม.และคู่่�สัญ
ั ญาจะทำำ�การ
ติิดตั้้ง� ถัังขยะอััจฉริิยะในจุุด
ที่่มีี� ประสิิทธิิภาพในการให้้
บริิการ

ผู้้�พััฒนาและผู้้�บริิหารจััดการ
อสัังหาริิมทรััพย์์จัดั การ

-

โอกาสของสหราชอาณาจักร

กทม.และเจ้้าของทรััพย์์สิินจะติิดตั้้�งเทคโนโลยีีเครื่่�องตรวจจัับถัังขยะ
โดยตรงภายในเขตอำำ�นาจของตนหรืือติิดต่อ่ บริิษัทั เก็็บขยะแห่่งใดแห่่ง
หนึ่่�งเพื่่�อเป็็นเจ้้าของและดำำ�เนิินการถัังขยะจากนั้้�นระดัับของเสีียจะถููก
บัันทึึกโดยถัังขยะอััจฉริิยะและจััดเก็็บไว้้บน Cloud Platform ซึ่ง่� จะถููก
วิิเคราะห์์ผ่า่ นระบบตรวจสอบขยะส่่วนกลาง จากนั้้น� ปััญญาประดิิษฐ์์
และการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจะถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการวางแผน
เส้้นทางและการรวบรวมของเสีียสำำ�หรัับผู้้�ดำำ�เนิินการเก็็บขยะ

บทบาท

ระบบของการบริิการ
การรวบรวมและกำำ�จัดข
ั ยะในกรุุงเทพมหานครให้้บริิการโดยผู้้�รัับเหมา
บุุคคลภายนอกภายใต้้การดููแลของกทม. พวกเขามีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบ
ในการเก็็บขยะสาธารณะและยัังทำำ�สัญ
ั ญาแยกกัันกัับนัักพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์และผู้้�จััดการเพื่่�อจััดเก็็บขยะให้้กัับที่่�พัักอาศััยส่่วนตััวและ
อาคารพาณิิชย์์

ออกแบบระบบ ให้้คำ�ำ ปรึึกษา
และจััดหาถัังขยะอััจฉริิยะ

ออกแบบระบบ ให้้คำ�ำ ปรึึกษา
และจััดหาถัังขยะอััจฉริิยะ

Cloud platform
ของผู้้�ให้้บริิการ

ระบบตรวจสอบติิดตามขยะ

ระบบตรวจสอบ
ติิดตามขยะ

ระบบกำำ�หนดเส้้นทางอััจฉริิยะ

ระบบกำำ�หนดเส้้นทาง
อััจฉริิยะ

กรุุงเทพมหานคร

กรุุงเทพมหานคร

ผู้้�รัับจ้้างเก็็บขยะตามสััญญา
จ้้าง

ผู้้�รัับจ้้างเก็็บขยะตามสััญญา
จ้้าง

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการ

กทม.และคู่่�สัญ
ั ญาผู้้�รัับจ้้าง
กทม.และคู่่�สัญ
ั ญาผู้้�รัับจ้้างเก็็บ
เก็็บขยะจะทำำ�การใช้้งานระบบ
ขยะจะทำำ�การควบคุุมระบบ
แผนวิิเคราะห์์เส้้นทางการเก็็บ
ตรวจสอบติิดตามขยะในระบบ
ขยะอััจริิยะ รวมถึึงสามารถ
รวมถึึงสามารถทำำ�สัญ
ั ญาจ้้าง
ทำำ�สัญ
ั ญาจ้้างกัับผู้้�ให้้บริิการ
กัับผู้้�ให้้บริิการได้้ด้ว้ ย
ได้้ด้ว้ ย

ระบบตรวจสอบติิดตามและ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลขยะในระบบ
โดยผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการระบบกำำ�หนดเส้้น
ทางอััจฉริิยะ
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
อุุตสาหกรรมขยะในสหราชอาณาจัักรมีีความ
จริิ ง จัั ง และมีีผู้้�เชี่่� ย วชาญหลายคนทำำ� งานใน
หลายด้้านทั้้�งการเป็็นปรึึกษาการปฏิิบััติิการ
และวิิศวกรรมโครงสร้้าง ผู้้�เชี่่ย� วชาญเหล่่านี้้�ได้้
ทำำ�งานทั้้�งโครงการในประเทศและต่่างประเทศ
ที่่ใ� ห้้บริิการด้้านนวััตกรรมและค้้นพบสิ่่�งใหม่่
บริิษัทั ในสหราชอาณาจัักรต่่างได้้รับั การยอมรัับ
อย่่างมากในต่่างประเทศและเป็็นบริิษััทที่่�ช่่วย
เชื่่�อมช่่องว่่างระหว่่างการค้้นคว้้าวิิจััยกัับการ
ดำำ�เนิินการในอุุตสาหรรม ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา
และเปลี่่ย� นแนวคิิดให้้นำ�ำ ไปใช้้ได้้เร็็วขึ้้น�
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้้าง
• ที่่�ปรึึกษาด้้านกลยุุทธ์์การบริิหารจััดการ
ขยะ
• เทคโนโลยีีนวััตกรรมการจััดเก็็บและจััด
ประเภทขยะ
• ร ะบบการเผาทำำ�ลายขยะ
• เทคโนโลยีีการย่่อยโดยไม่่ใช่่ออกซิิเจน
•ก
 ารนำำ�พลาสติิกกลัับมาใช้้อีีกครั้้�ง และ
การนำำ�มาใช้้ซ้ำำ��
•ก
 ระบวนการสร้้าง รื้้�อถอน และขุุดค้้น
ขยะ

All Waste Matters Ltd
(www.allwastematters.co.uk)
เชี่่ย� วชาญด้้านการจััดเก็็บขยะและการคััดแยกขยะสาร
เคมีี

Grundon (www.grundon.com)
Grundon Waste Management ให้้บริิการด้้านการลด
การใช้้งาน การใช้้ซ้ำ�ำ� การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ การฟื้้น� ฟูู
และการกำำ�จัดข
ั ยะ

Biffa (www.biffa.co.uk)
Biffa เป็็นบริิษัทั ที่่บ� ริิหารจััดการขยะในสหราชอาณาจัักร
ให้้บริิการด้้านการเก็็บขยะ การถมขยะ การนำำ�ขยะพิิเศษ
กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้กับั หน่่วยงานต่่างๆ ของรััฐบาลท้้องถิ่่�น
และลููกค้้าที่่เ� ป็็นบริิษัทั ด้้านอุุตสาหกรรมและการค้้า

Highlander International
(www.highlanderinternational.co.uk)
Highlander International recycling ให้้บริิการและสิินค้้า
หลากหลายที่่เ� กี่่ย� วกัับการนำำ�กระดาษกลัับมาใช้้ใหม่่

Cheaper Waste (www.cheaperwaste.co.uk)
เป็็นบริิษัทั ที่่ใ� ห้้บริิการด้้านการจััดการขยะเติิบโตเร็็วที่่สุ� ดุ
ในสหราชอาณาจัักร
Denniss Eagle (www.dennis-eagle.com)
ให้้บริิการด้้านการจััดการขยะทั่่�วโลกและอุุตสาหกรรม
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�มีีความแข็งแกร่่ง น่่าเชื่่�อถืือ
และมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมด้้วยเทคโนโลยีีนวััตกรรม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
Egbert Taylor (www.egberttaylor.com)
Egbert Taylor เป็็นบริิษัทั ผู้้�นำำ�ด้้านการบริิหารจััดการ
ขยะ โดยมีีรููปแบบการจััดการหลากหลายที่่มีี� นวััตกรรม
และความคิิดก้า้ วหน้้า
FCC Environment (www.fccenvironment.co.uk)
FCC Environment เป็็นหนึ่่�งในบริิษัทั การบริิหารจััดการ
ขยะและทรััพยากรที่่มีี� บริิการหลายรููปแบบ ตั้้�งแต่่การ
จััดเก็็บจนถึึงการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่และการสร้้างพลัังงาน
สะอาดจากขยะ

Hillend Engineering (www.hillendeng.com)
ได้้มีีการพััฒนาสิินค้้าจากขยะและสิินค้้าที่่�นำ�ำ กลัับมา
ใช้้ใหม่่
MVV Environment (www.mvv.de)
MVV Environment ให้้บริิการที่่มีีรูู
� ปแบบยืืดหยุ่่�นในการ
กำำ�จัดข
ั ยะและผลิิตพลัังงานเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมแบบยั่่ง� ยืืน
Recycling UK Ltd (www.recycleduklimited.
com)
Recycled UK เป็็นบริิษัทั บริิหารจััดการขยะและมีีการ
พััฒนาจนเป็็นหนึ่่�งในบริิษัทั ชั้้�นนำำ�ของประเทศด้้านบริิหาร
จััดการขยะด้้วยบริิการหลากหลายครบวงจร
Straight (www.straight.co.uk)
Straight Ltd (ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านขยะและบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�นำ�ำ กลัับมาใช้้ใหม่่) เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดการขยะที่่�มีี

คุุณภาพและการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ในรููปแบบต่่างๆของ
สหราชอาณาจัักร
The Waste Company
(www.thewastecompany.co.uk)
เป็็ น ผู้้�นำำ�ที่่� เ ชี่่� ย วชาญด้้ า นการจัั ด การขยะในสหราช
อาณาจัักรทั้้�งขยะจากการค้้า ขยะจากการก่่อสร้้าง และ
รููปแบบการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้ใหม่่
Viridor (www.viridor.co.uk)
หนึ่่�งในบริิษัทั ชั้้�นนำำ�ด้้านการนำำ�กลัับมาใช่่ใหม่่ การจััดการ
ทรััพยากร และการจััดการขยะ ช่่วยเหลืือองค์์กรธุุรกิจิ
และเจ้้าหน้้าที่่ท้� อ้ งถิ่่�นทั่่�วสหราชอาณาจัักร
Wyllie Recycling Ltd
(www.wyllierecycling.co.uk)
Wyllie Recycling มีีพัันธะสััญญาที่่จ� ะนำำ�ขยะกลัับมาใช้้
ใหม่่ และจะทำำ�ให้้ “หลุุมฝัังกลบไม่่มีีขยะอีีกเลย”
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ความสำำ�เร็็จในสหราชอาณาจัักรด้้านการบริิหารจััดการขยะ :
บริิษัทั Biffa Seaham
ภาพรวม
ในเดืือนมกราคม ปีี 2563 Biffa ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ใน
ด้้านการบริิหารจััดการขยะและการนำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ของสหราชอาณาจัักร ได้้นำำ�นวััตกรรมเครื่่อ� งมืือ
การนำำ�ขวดพลาสติิกพอลิิเมอร์์กลัับมาใช้้ใหม่่ที่เ่� มืือง
ซีีแฮมมณฑลเดอร์์รััม ประเทศอัังกฤษ โดยเครื่่�อง
มืือดัั ง กล่่ า วสามารถผลิิ ต พลาสติิ ก พอลิิ เ มอร์์ ไ ด้้
57,000 ตััน ต่่อปีีหรืือเทีียบเท่่ากัับขวดพลาสติิก
1.3 พัันล้้านขวด
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
• Biffa
• Northern Powerhouse Partnership

ผลลััพธ์์
เครื่่� อ งมืือใหม่่ นี้้� ค าดการณ์์ ว่่ า สร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ ถึึ ง
1,624 ล้้านบาท (40ล้้านปอนด์์)ต่่อปีีและจะสร้้างงาน
ได้้กว่่า 100 ตำำ�แหน่่งในพื้้น� ที่่โ� รงงานแห่่งนี้้�ได้้ลงทุุนใน
การเข้้าถึึงขยะที่่เ� ป็็นพลาสติิกซึ่ง่� Biffa ได้้เก็็บและจััด
แบ่่งประเภทโดยมีีขยะและของนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่รวม
4.1 ล้้านตัันจากการจััดเก็็บขยะของบริิษัทั ในเครืือจาก
ครััวเรืือนและองค์์กรธุุรกิจิ ในสหราชอาณาจัักรทุุกปีี

PET หรืือ พลาสติิกพลอลิิเมอร์์นี้้เ� ป็็นวััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ใน
การบรรจุุเครื่่อ� งดื่่�ม ที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมเพราะมีีน้ำำ��หนััก
เบา ทนทาน และมีีโอกาสนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้มาก
และยัังมีีปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนได้้ออกไซด์์น้้อยมาก
โรงงานของ Biffa สามารถเปลี่่�ยนพลอลิิเมอร์์ให้้
เป็็นเม็็ดพลาสติิกเพื่่�อนำำ�ไปขายและใช้้ผลิิตสิินค้้า
ที่่�เป็็นการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่หลายรููปแบบ ตั้้�งแต่่
บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับอาหาร เครื่่�องดื่่�ม และเสื้้�อผ้้า
ระยะเวลา
• ระหว่่างดำำ�เนิินการ
มููลค่่าโครงการโดยประมาณ
1,123 ล้้านบาท (27.5 ล้้านปอนด์์)

Biffa เชื่่� อว่่ าโรงงานแห่่ งนี้้� จะมีีบทบาทสำำ�คััญใน
การลดมลพิิ ษ จากพลาสติิ ก ในสหราชอาณาจัั ก ร
โดยการพััฒนาความสามารถในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ของประเทศผ่่านระบบปิิดแบบยั่่�งยืืน

*Source: British Plastics and Rubber Magazine
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พลังงานอัจฉริยะ
ส่่วนต่่อไปนี้้�จะอธิิบายถึึงสถานการณ์์ด้้านพลัังงานของประเทศไทยและกรุุงเทพมหานครในปััจจุุบััน
โดยระบุุเทคโนโลยีีหลัักบางอย่่างที่่�จำำ�เป็็นในการพััฒนาระบบพลัังงานอััจฉริิยะในเมืืองเน้้นย้ำำ��ถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลัังงานอััจฉริิยะและแนะนำำ�ขั้้�นตอนสำำ�คััญบางประการที่่�จำำ�เป็็น
ในการนำำ�พลัังงานอััจฉริิยะมาใช้้ในเมืืองหลวงของประเทศไทย
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หลัักการของพลัังงานอััจฉริิยะ
พููดให้้ง่่ายก็็คืือเมืืองของเราไม่่สามารถทำำ�งานได้้หาก
ปราศจากพลัังงาน แสงสว่่างบนถนน ปั๊๊�มน้ำำ�� ทำำ�ให้้บ้า้ น
เย็็นลงและเป็็นเชื้้อ� เพลิิงให้้กับั รถยนต์์ รถไฟและรถประจำำ�ทาง
พลัังงานเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในเกืือบทุุกด้้านของเมืืองดัังนั้้�น
จึึงมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในเมืืองอััจฉริิยะด้้วยเช่่นกััน
พลัังงานอััจฉริิยะหมายถึึงการสร้้างและสนัับสนุุนระบบ
พลัังงานอััจฉริิยะ ซึ่ง�่ หมายถึึงระบบที่่เ� ชื่่�อมโยงการผลิิต
การกระจายและการบริิโภคพลัังงานของเรา เพื่่�อให้้เรา
เข้้าใจวิิธีสี ร้้างสมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานในแบบ
real-time ระบบพลัังงานอััจฉริิยะช่่วยลดความสููญเปล่่า
ในโครงข่่ายของเรา ลดความถี่่ข� องการเกิิดไฟฟ้้าดัับ และ
ช่่วยผู้้�อยู่่อ� าศััยและระบบสาธารณููปโภคให้้สามารถตรวจสอบ
และควบคุุมการใช้้พลัังงานเพื่่�อให้้ประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ย

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
พลัั งงานอัั จ ฉริิ ยะขัั บ เคลื่่� อ นเทคโนโลยีีที่่� เ ป็็ น รากฐานของเมืืองอัั จ ฉริิ ยะ
สาธารณููปโภคด้้านพลัังงานจะต้้องเปลี่่�ยนระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อให้้
ผู้้�บริิโภคมีีส่่วนร่่วม รองรัับรููปแบบใหม่่ของการผลิิตและการจััดเก็็บ และ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของโครงข่่าย พวกเขาจะต้้องใช้้ประโยชน์์จาก
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT) เพื่่�อการสื่่�อสารสองทางระหว่่าง
ผู้้�บริิโภคและผู้้�ให้้บริิการการติิดตั้้ง� มาตรวััดอัจั ฉริิยะในบ้้านและอาคารทุุกแห่่ง
รวมถึึงเครื่่อ� งตรวจจัับและอุุปกรณ์์ตรวจวััดตลอดโครงข่่ายพลัังงานจะให้้ข้อ้ มููล
ที่่มีีค่
� า่ ซึ่ง�่ ช่่วยควบคุุมการใช้้พลัังงานและปรัับปรุุงความยืืดหยุ่่�นของโครงข่่าย

การบริิหารจััดการเมืือง
การสร้้างระบบพลัังงานอััจฉริิยะจะไม่่เกิิดขึ้้�นหากไม่่เข้้าใจการพึ่่�งพาระหว่่าง
พลัังงานกัับระบบและบริิการอื่่�นๆ ของเมืือง การติิดตั้้ง� สายการกระจายสิินค้้า
ใหม่่จะต้้องได้้รับั ความร่่วมมืือจากผู้้�ดููแลจััดการถนนและเจ้้าของส่่วนอื่่น� ๆ ของ
สภาพแวดล้้อมที่่�สร้้างขึ้้�น เนื่่�องจากการสร้้างและการกระจายพลัังงานจาก
แสงอาทิิตย์์ ลมและเทคโนโลยีีอื่่�นๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องระบบ
สาธารณููปโภคเทศบาลเมืืองและผู้้�ให้้บริิการรายอื่่น� ๆ จะต้้องสร้้างความสััมพัันธ์์
ใหม่่ที่ใ่� กล้้ชิดยิ่่
ิ ง� ขึ้้น� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการส่่งจ่่ายพลัังงานมีีประสิิทธิิภาพ การจััด
ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนามาตรฐานการเชื่่อ� มต่่อโครงข่่ายที่่กำ� �ำ หนดไว้้
อย่่างชััดเจน นัับเป็็นขั้้น� ตอนสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ให้้ผู้้�อยู่่อ� าศััยและเจ้้าของอาคาร
สามารถเสีียบพลัังงานแสงอาทิิตย์์และลมเข้้ากัับโครงข่่ายได้้ง่่ายขึ้้�นและรัับ
ประกัันการทำำ�งานร่่วมกัันในระยะยาว

Open Data และความปลอดภััย
ข้้อมููลที่่�ผลิิตโดยเทคโนโลยีีพลัังงานอััจฉริิยะช่่วยให้้ผู้้�คนเข้้าใจรููปแบบการ
บริิโภคและควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยสาธารณููปโภครายเดืือนได้้ อย่่างไรก็็ตามมีีปััญหา
ด้้านความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลหลายประการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับมาตรวััดอัจั ฉริิยะ
ที่่ห� ยุุดหรืือชะลอการริิเริ่่ม� ด้้านพลัังงานอััจฉริิยะ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีความโปร่่งใส
และเปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่ย� วกัับวิิธีีที่่พ� วกเขาใช้้ข้อ้ มููลของลููกค้้าเนื่่�องจากระบบ
พลัังงานเป็็นที่่พึ่่� ง� พาของระบบอื่่�นๆ ของเมืืองและโครงสร้้างพื้้น� ฐานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
การรัักษาความปลอดภััยของโครงข่่ายพลัังงานอััจฉริิยะจะต้้องมีีความสำำ�คัญ
ั
เป็็นอัันดัับต้้นๆ ด้้วยจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องสร้้างกรอบการรัักษาความ
ปลอดภััยที่่ค� รอบคลุุมในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของการพััฒนาระบบพลัังงานอััจฉริิยะ

ประชาชนอััจฉริิยะ
ในทุุกโดเมนอััจฉริิยะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลขั้้�นสููงและการ
พััฒนาตลาดใหม่่ มีีคำำ�ถามที่่ท้� า้ ทายคืือเรื่่อ� งกำำ�ลังั คนและกำำ�ลังั การผลิิต สิ่่�งนี้้�
ไม่่ต่่างจากพลัังงานอััจฉริิยะมีีความต้้องการผู้้�ที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมในการติิด
ตั้้�งพลัังงานหมุุนเวีียนและโครงสร้้างพื้้�นฐานการจ่่าย ตลอดจนความรู้้�เกี่่�ยว
กัับซอฟต์์แวร์์สำ�ำ หรัับการแลกเปลี่่ย� นพลัังงาน การจััดการและการดำำ�เนิินการ
ของโครงข่่ายอััจฉริิยะ อย่่างไรก็็ตามตลาดสามารถเป็็นผู้้�สร้้างงานรายใหญ่่
ได้้เช่่นกััน เนื่่�องจากงานด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน เช่่นการติิดตั้้ง� พลัังงานแสง
อาทิิตย์์มัักจะสร้้างงานในท้้องถิ่่�นมากกว่่าโรงงานขนาดใหญ่่จากส่่วนกลางที่่�
มัักดำำ�เนิินการนอกพื้้น� ที่่�
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พลังงานอัจฉริยะใน
กรุงเทพมหานคร
พลัังงานอััจฉริิยะครอบคลุุมพลัังงานทุุกรููปแบบไม่่ว่า่ จะ
เป็็นไฟฟ้้า ก๊๊าซ ถ่่านหิิน พลัังงานหมุุนเวีียนและอื่่�นๆ
อย่่างไรก็็ตามไฟฟ้้าเป็็นรููปแบบพลัังงานที่่�แพร่่หลาย
ที่่�สุุดในเมืืองของเรา ดัังนั้้�นจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอัันดัับแรก
สุุดของการริิเริ่่�มด้้านพลัังงานอััจฉริิยะ
ระบบสาธารณููปโภคไฟฟ้้ า เป็็ น โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานที่่�
สำำ�คัั ญ สำำ� หรัั บ การใช้้ พ ลัั ง งานในกรุุ ง เทพมหานคร
นำำ�พาการเข้้าถึึงพลัังงานให้้กัับทุุกครััวเรืือนและธุุรกิิจ
ส่่วนใหญ่่ในเมืือง
ในปีี 2562 การบริิโภคในกรุุงเทพมหานครมีีจำำ�นวนถึึง
ร้้อยละ28 ของทั้้�งประเทศหรืือประมาณ 53,345 GWh
และการบริิโภคเติิบโตขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 3.3 ต่่อปีี

กรุุงเทพมหานครใช้้ไฟฟ้้า
53,345 กิิกะวััต ในปีี 2562

53,345
GWh

การพััฒนาล่่าสุุด
ในช่่วงสองสามทศวรรษที่่�ผ่่านมาภาคธุุรกิิจได้้เริ่่�มใช้้
รููปแบบการผลิิตและการกระจายพลัังงานแบบกระจาย
ออกจากส่่วนกลางมากขึ้้�น เนื่่�องจากมีีการนำำ�นวััตกรรม
ที่่�หลากหลายมาใช้้ในรููปแบบของพลัังงานแสงอาทิิตย์์
บนดาดฟ้้าและพลัังงานหมุุนเวีียนอื่่�นๆ รถยนต์์ไฟฟ้้า
และแบตเตอรี่่�ประสิิทธิิภาพสููง
จุุดอ่่อน
การซื้้� อ ขายพลัั ง งานแบบ Peer to Peer (P2P)
เป็็ น การซื้้� อ ขายพลัั ง งานที่่� ไ ม่่ เ ปิิ ด เผยต่่ อ สาธารณะ
ในประเทศไทย อย่่างไรก็็ตามยัังคงมีีอุุปสรรคทาง
เทคนิิคและกฎหมายหลายประการการจ่่ายพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์และลมแบบไม่่ต่่อเนื่่�องหมายถึึงการต้้อง
พึ่่�งพาพลัังงานที่่�จะเกิิดตามมามากเกิินไปซึ่่�งอาจทำำ�ให้้
เกิิ ด ไฟดัั บ ได้้ สภาพการณ์์ ที่่� ก ฎระเบีียบไม่่ ชัั ด เจน
ในเรื่่�องการให้้ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าแต่่ละรายสามารถขายไฟ
กลัั บ ไปที่่� โ ครงข่่ า ยได้้ก็็ ทำำ� ให้้ การเติิ บ โตของตลาดนี้้�
ช้้าลงเช่่นกััน

กรุุงเทพใช้้
พลัังงาน
28% ของ
การใช้้พลัังงาน
ทั้้�งหมด
ในประเทศไทย

28%

โอกาส		
ในขั้้�นตอนนี้้�ความพยายามในการเปลี่่�ยนแปลงระบบ
พลัังงานผ่่านเทคโนโลยีีอััจฉริิยะถููกจำำ�กััดไว้้ที่่�โครงการ
นำำ�ร่อ่ งขนาดเล็็กและการแนะนำำ�นโยบายสนามทดลอง
ทางธุุรกิิจ (Regulatory Sandbox) อย่่างไรก็็ตามมีี
ความต้้ อ งการความก้้ า วหน้้ า ด้้ า นความสามารถใน
การกัั ก เก็็ บ พลัั ง งานในประเทศไทยที่่� มีีศัั ก ยภาพใน
การลดผลกระทบความผัันผวนของการสร้้างพลัังงาน
หมุุนเวีียน
ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแพลตฟอร์์มการซื้้�อขายพลัังงาน
เทคโนโลยีีระบบบัันทึึกรายการธุุรกรรมดิิจิิทััล บน
คอมพิิวเตอร์์หลายเครื่่�องในเวลาเดีียวกััน (blockcchain) และซอฟต์์แวร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องยัังเป็็นที่่�ต้้องการสููง
เช่่นเดีียวกัับความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับการจััดการและ
การดำำ�เนิินงานด้้านการลดการใช้้พลัังงานในช่่วงเวลา
สำำ�คััญโดยผู้้�บริิโภคเพื่่�อเพิ่่�มความเสถีียรให้้โครงข่่าย
(Demand side response DSR)

พลัังงานจากแหล่่งพลัังงาน
หมุุนเวีียนคิิดเป็็น 15% ของ
พลัังงานที่่�ผลิิตทั้้�งประเทศ

การใช้้ไฟฟ้้าใน
กรุุงเทพเพิ่่�มขึ้้�น
3.3% ในทุุกๆปีี

3.3%

15%
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ผู้้�มีีบทบาทหลัักในพลัังงาน
อััจฉริิยะ
เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงสถานะของพลัังงานอััจฉริิยะในกรุุงเทพ
มหานครอย่่างแท้้จริิงเราต้้องเข้้าใจภููมิิทััศน์์ของตลาด
ไฟฟ้้าในประเทศของไทย
รััฐวิิสาหกิิจด้้านพลัังงานของประเทศไทย
ในประเทศไทยตลาดไฟฟ้้ า ถููกถืือครองโดยกิิ จ การ
สาธารณููปโภคหลัักของรััฐ 3 แห่่ง ได้้แก่่ การไฟฟ้้า
ฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้้กระทรวง
พลัั ง งาน และการไฟฟ้้ า นครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภููมิิ ภ าค (กฟภ.) ภายใต้้ ก ระทรวง
มหาดไทย
กิิจการสาธารณููปโภคของรััฐแต่่ละแห่่งมีีหน่่วยงาน
และเขตอำำ� นาจของตนเองซึ่่� ง ได้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง โดย
รััฐบาลกลาง ‘กฟผ.รัับผิิดชอบการผลิิตและส่่งไฟฟ้้า
ของประเทศส่่วนอีีก 2 แห่่งคืือกฟน.และกฟภ.รัับผิิด
ชอบการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเขตกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑลและต่่างจัังหวััดตามลำำ�ดัับ
กล่่าวโดยรวมกฟผ.มีีหน้้าที่่�ผลิิตและส่่งพลัังงานไฟฟ้้า
ส่่ ง กระแสไฟฟ้้ า ให้้ กัั บ กฟน.และกฟภ. กฟผ.เป็็ น
เจ้้าของและดำำ�เนิินการโครงข่่ายสายส่่งระดัับประเทศ
ซึ่่�งรวมถึึงสายส่่งและสถานีีไฟฟ้้าย่่อยของระดัับแรง
ดัันไฟฟ้้าต่่างๆ ทั่่�วประเทศ ในขณะที่่�กฟน.และกฟภ.
เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหลััก

กระทรวงพลัังงาน

กระทรวงมหาดไทย

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) ภายใต้้
กระทรวงพลัังงานเป็็นหน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบในการวางแผน
ยุุทธศาสตร์์และพััฒนาระบบพลัังงานของประเทศไทย

บมจ. ปตท.

ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าต้้องได้้รัับใบอนุุญาตจำำ�หน่่าย
ไฟฟ้้าจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั กิิจการพลัังงาน
(กกพ.) การเชื่่�อมต่่อกัับระบบส่่งกำำ�ลัังต้้องมีีการทำำ�
สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) กัับกฟน. กฟภ. หรืือ
แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าฉบัับปััจจุุบััน (พ.ศ. 2561- กฟผ. และจากขั้้น� ตอนนี้้�จะมีีการให้้รายละเอีียดด้้านข้้อ
2580) ให้้ความสำำ�คััญกัับการขยายการผลิิตพลัังงาน กำำ�หนดเฉพาะเกี่่ย� วกัับการเชื่่�อมต่่อโครงข่่าย มาตรฐาน
หมุุนเวีียนในประเทศรวมทั้้�งทำำ�งานร่่วมกัับรััฐวิิสาหกิิจ ความปลอดภััยและมาตรวััด
ทั้้�งสามแห่่งเพื่่�อพััฒนาและทดสอบเทคโนโลยีีสมาร์์
ทกริิ ดที่่� จำำ� เป็็ น เพื่่� อ รองรัั บ การเปลี่่� ย นไปใช้้ พ ลัั ง งาน
“prosumer”
การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.)

ปตท.เดิิมคืือการปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย เป็็นบริิษัทั
ของรััฐที่่จ� ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(ตลท.) ธุุรกิจิ หลัักคืือน้ำำ�� มัันและก๊๊าซ แต่่ยังั เกี่่ย� วข้้องกัับ
การผลิิตไฟฟ้้าและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ปิโิ ตรเคมีีอีีกด้้วย ปตท.ยัังมีี
บริิษัทั ย่่อยอีีกหลายแห่่งที่่ดำ� �ำ เนิินการผลิิตพลัังงานทดแทน
หรืือพลัังงานทางเลืือกอื่่น� ๆ

สนพ. ได้้ริเิ ริ่่ม� นำำ�ร่อ่ งสมาร์์ทกริิดทั่่ว� ประเทศโดยเฉพาะ
ในกรุุ ง เทพมหานครและพัั ท ยา และกำำ�ลัั ง ดำำ� เนิิ น
โครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานีีชาร์์จและเครืือข่่าย EV

ผู้้�ผลิิ ต ไฟฟ้้ า อิิ ส ระ (IPP) หลายรายจ่่ า ยไฟใน
ประเทศไทยรายใหญ่่ที่่�สุุดได้้แก่่ บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด
(มหาชน) และ บริิษััท บางจากคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(มหาชน) (BCP)

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)
รัับผิิดชอบการผลิิตและส่่งไฟฟ้้าของประเทศ

รัับผิิดชอบการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเขตเมืืองหลวง

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.)
รัั บ ผิิ ด ชอบการจำำ� หน่่ า ยไฟฟ้้ า ในพื้้� น ที่่� ต่่ า งจัั ง หวัั ด
และชนบท

ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าอิิสระ
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

การวััดค่่าไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
เทคโนโลยีีมาตรวััดอัจั ฉริิยะเป็็นก้้าวแรกของโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะและ
เป็็นบริิการสำำ�คัญ
ั ของ กฟน.ภายในพื้้น� ที่่ใ� ห้้บริิการในกรุุงเทพมหานคร
ในขณะที่่ก� รุุงเทพมหานครเตรีียมจะก้้าวข้้ามไปสู่่โ� ครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
ระดัับชาติิ จำำ�เป็็นต้้องมีีการประยุุกต์์ใช้้ระบบมาตรวััดอัจั ฉริิยะอย่่าง
กว้้างขวางเพื่่�อวิิเคราะห์์และรัับรองความเสถีียรของเครืือข่่ายในช่่วง
การเปลี่่ย� นแปลง
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
การติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์มาตรวััดอัจั ฉริิยะในระดัับครััวเรืือนหรืืออาคารช่่วย
ให้้สามารถตรวจสอบและวิิเคราะห์์การใช้้พลัังงาน (และความเป็็น
ไปได้้ของการเพิ่่�มขึ้้�น) ได้้แบบ real-time ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคควบคุุม
พฤติิกรรม การบริิโภคและลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ผู้้�จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจะได้้รับั การแจ้้งเตืือนแบบ real-time ถึึงเหตุุขัดั ข้้อง
ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการอ่่านมาตรวััดโดยคน
เก็็บค่่าไฟข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากมาตรวััดอัจั ฉริิยะสามารถนำำ�ไปสู่่น� วััตกรรมด้้าน
นโยบายและการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์
การใช้้พลัังงานในกรุุงเทพมหานครเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องร้้อยละ3.3 ต่่อปีี
ซึ่่ง� เป็็นตััวบ่่งชี้้�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่จำ� �ำ เป็็นต้้องมีีมาตรวััดอัจั ฉริิยะเพื่่�อช่่วยชะลอการ
บริิโภคโดยรวม
การพึ่่�งพาแหล่่งพลัังงานนำำ�เข้้าโดยรวมของประเทศไทยยัังผลัักดัันความ
ต้้องการของวิิธีกี ารผลิิตไฟฟ้้าให้้ใกล้้กับั ผู้้�บริิโภค (distributed generation)
และการซื้้อ� ขายพลัังงานแบบ Peer to Peer (P2P) ซึ่ง�่ ทั้้�งสองอย่่างนี้้�
ต้้องใช้้มาตรวััดอัจั ฉริิยะเพื่่�อการใช้้งานอย่่างเต็็มที่่�

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
ในปีี 2563 การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.) ได้้ริเิ ริ่่ม� โครงการ “Smart Metro Grid”
โครงการนี้้�ยังั สอดคล้้องกัับการริิเริ่่ม� เมืืองอััจฉริิยะของรััฐบาล ด้้วยงบประมาณ
1.49 พัันล้้านบาท และด้้วยความร่่วมมืือกัับ FORTH และ Yip In Tsoi
(YIT) โครงการนี้้�มีีเป้้าหมายที่่�จะติิดตั้้�งมาตรวััดอััจฉริิยะให้้กัับครััวเรืือน
ประมาณ 33,000 ครััวเรืือนสำำ�หรัับบางพื้้น� ที่่ใ� นกรุุงเทพมหานคร
FORTH เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนด้้านเทคโนโลยีีของไทยที่่�ให้้บริิการโซลููชั่่�น
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และดิิจิทัิ ลสำ
ั �ำ หรัับธุุรกิจิ และผู้้�บริิโภค ในโครงการนี้้� FORTH
จะจััดหามาตรวััดอัจั ฉริิยะพร้้อมการสื่่�อสารแบบไร้้สาย ในขณะที่่� YIT ซึ่่ง�
เป็็นผู้้�ให้้บริิการโซลููชัันไอทีีในประเทศกำำ�ลัังจััดหาแพลตฟอร์์มการจััดการ
ข้้อมููลโดยใช้้เทคโนโลยีี Omnimesh โดย CyanConnode

ภายในปีี 2565 จะมีีการติิดตั้้�งมาตรวััดอััจฉริิยะและอุุปกรณ์์สื่่�อสารสอง
ทางซึ่่ง� จะช่่วยให้้กฟน. สามารถตรวจสอบการใช้้ไฟฟ้้าแบบ real-time และ
ค้้นหาตำำ�แหน่่งที่่เ� กิิดความผิิดปกติิสำ�ำ หรัับการแก้้ไขและการตอบสนองอย่่าง
รวดเร็็ว นอกจากนี้้�
โครงการยัังช่่วยผู้้�บริิโภคในการจััดการการบริิโภคให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
ข้้อมููลจากมาตรวััดอัจั ฉริิยะยัังช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถของกฟน.ในการพััฒนา
นวััตกรรมการบริิการที่่ทั� นั สมััยสำำ�หรัับประชาชนในอนาคต
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ระบบของการบริิการ
มาตรวััดอัจั ฉริิยะบัันทึึกการใช้้ไฟฟ้้าในช่่วงเวลาปกติิ (โดยทั่่�วไปคืือ 30
นาทีีหรืือหนึ่่�งชั่่�วโมง) จากนั้้�นส่่งข้้อมููลไปยััง Cloud Platform เพื่่�อตรวจ
สอบและวิิเคราะห์์โดยหน่่วยงานการไฟฟ้้า

บริิษััทในสหราชอาณาจัักรมีีโอกาสเสนอบริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษาตลอด
ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าโดยมุ่่�งเน้้นเฉพาะการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่เ� จาะจงการใช้้งาน
เครืือข่่ายที่่ก� ว้้างขึ้้น�

บทบาท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ

องค์์กรการไฟฟ้้า

มาตรวััดอััจฉริิยะ

Cloud Platform

Cloud Platform

ผู้้�ให้้บริิการ

การสื่่�อสารไร้้สาย

มาตรวััดอััจฉริิยะ

ผู้้�ให้้บริิการ

การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.)

การติิดตามและเรีียกเก็็บ
ค่่าบริิการอััจฉริิยะ

การติิดตามและเรีียกเก็็บ
ค่่าบริิการอััจฉริิยะ

กฟน.
หรืือผู้้�ให้้บริิการหรืือจััดหา
มาตรวััดอัจั ฉริิยะ

กฟน.รัับผิิดชอบในการเรีียก
เก็็บค่่าบริิการและตรวจสอบ
โดยปกติิแล้้วผู้้�จััดหา
ผู้้�ให้้บริิการเครืือข่่ายสััญญาณ
โดยปกติิแล้้วผู้้�จััดหา
การใช้้สาธารณููปโภค โดยมีี
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มาตรวััดอัจั ฉริิยะจะ โทรคมนาคมระดัับชาติิ ซึ่่ง�
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มาตรวััดอัจั ฉริิยะจะ ความเป็็นไปได้้ที่จ่� ะเป็็นผู้้�ติิด
เป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบ Cloud
เป็็นผู้้�ให้้สัญ
ั ญาณในการส่่ง
เป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบ Cloud
ตั้้�งและให้้บริิการซ่่อมบำำ�รุงุ
และวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ข้้อมููลจากมาตรวััดสู่ก�่ ฟน.
และวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
อุุปกรณ์์ หรืือ มีีความเป็็นไป
ได้้ที่ห่� น้้าทีีเหล่่านี้้�จะเป็็นของผู้้�
จััดหาและให้้บริิการเช่่นกััน

ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
ผู้้�ให้้บริิการโซลููชัันจะจััดหามาตรวััดอััจฉริิยะด้้วยตนเอง ในขณะที่่�
Cloud platform ที่่ใ� ช้้ในการประมวลผลข้้อมููลที่่ร� วบรวมโดยมาตรวััด
อััจฉริิยะจะให้้บริิการโดยบุุคคลที่่ส� ามรายอื่่น� ผู้้�ให้้บริิการเหล่่านี้้�มักั เป็็น
คนเดีียวกัันแม้้ว่า่ จะไม่่เป็็นเช่่นนั้้�นเสมอไป

องค์์กรการไฟฟ้้า

กฟน.เป็็นผู้้�ให้้บริิการไฟฟ้้า
หลัักในเขตกรุุงเทพมหานคร
และรัับผิิดชอบในการเลืือก
และบููรณาการการใช้้งาน
มาตรวััดอัจั ฉริิยะ

โอกาสของสหราชอาณาจักร

จากนั้้�นข้้อมููลการบริิโภคจะถููกส่่งกลัับไปยัังผู้้�บริิโภคผ่่านอุุปกรณ์์มืือถืือ
หรืือระบบตรวจสอบภายในบ้้าน ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบปริิมาณการใช้้
ซึ่ง่� จะนำำ�ไปสู่่�ค่า่ ใช้้จ่า่ ยสาธารณููปโภคที่่ค� าดการณ์์ได้้มากขึ้้น� และลดลง
ในฐานะหน่่วยงานการไฟฟ้้าในกรุุงเทพมหานคร การไฟฟ้้านครหลวง
(กฟน.) จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการคััดเลืือกมาตรวััดอัจั ฉริิยะ จััดหา
ติิดตั้้ง� และติิดตามตรวจสอบ พวกเขายัังรัับผิิดชอบในการรายงานและ
การเรีียกเก็็บเงิินกัับลููกค้้า

การสื่่�อสารไร้้สาย
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พััฒนาระบบมาตรวััดอัจั ฉริิยะ
บริิการ Cloud Platform และ
การจััดซื้อ้� และเลืือกสรรค์์
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลรวมถึึง
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์รวมถึึงให้้คำ�ำ
หน้้าที่่ใ� ห้้คำ�ำ ปรึึกษา
ปรึึกษา

ผู้้�จััดหาผลิิตภัณ
ั ฑ์์มาตรวััด
อััจฉริิยะ
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
สหราชอาณาจัักรมีีระบบกริิดแห่่งชาติิที่่�เติิบโต
เต็็มที่่�และมีีความซัับซ้้อนมากที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งใน
โลกและผ่่านวิิวััฒนาการมาเป็็นเวลานาน สห
ราชอาณาจัักรได้้พัฒ
ั นาความเชี่่ย� วชาญมากมาย
ในการออกแบบ การส่่งมอบ การใช้้งานและการ
บำำ�รุงุ รัักษาระบบกริิด
กรอบการกำำ�กับั ดููแลของสหราชอาณาจัักรซึ่ง่� เน้้น
ย้ำำ�� และกระตุ้้�นให้้เกิิดนวััตกรรมการแข่่งขัันและ
ความโปร่่งใสได้้นำ�ำ ไปสู่่ก� ารเติิบโตและการปรัับ
ใช้้เทคโนโลยีีและบริิการอััจฉริิยะที่่�หลากหลาย
ทั้้�งหมดนี้้�สามารถนำำ�ไปปรัับขนาดและใช้้ได้้ทั่่�ว
โลก สหราชอาณาจัักรมีีความเชี่่�ยวชาญและผู้้�
ให้้บริิการที่่ส� ามารถให้้การสนุุบสนุุนได้้
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• นโยบายระเบีียบและการออกแบบสิ่่�งจููงใจ
• การออกแบบและการใช้้งานระบบทั้้�งหมด
• นวััตกรรมด้้านเทคนิิค (เช่่น ที่่เ� ก็็บข้้อมููล
ใหม่่)
• ระบบตรวจสอบและควบคุุมระบบระยะ
ไกล

Advizzo (www.advizzo.com)
Advizzo ได้้พัฒ
ั นาซอฟต์์แวร์์ที่ตร
่� วจสอบและวิิเคราะห์์รููป
แบบการใช้้สาธารณููปโภคของผู้้�บริิโภคและให้้คำ�ำ แนะนำำ�
และข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารลดการใช้้สาธารณููปโภค
ให้้น้อ้ ยลง
CyanConnode (www.cyanconnode.com)
IoT (เครืือข่่ายตาข่่าย RF แบบ Narrowband ที่่ป� ลอดภััย)
ใช้้เพื่่�อประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ยและพลัังงาน ทำำ�ให้้รัฐั บาล หน่่วย
งานในเมืืองและธุุรกิจิ ต่่างๆ สามารถตรวจสอบและจััดการ
บริิการต่่างๆ เช่่นสาธารณููปโภคและระบบไฟถนนได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
Fabriq (www.fabriq.space)
แพลตฟอร์์มที่่�ช่่วยให้้สามารถจััดการพลัังงานและข้้อมููล
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของอาคารในสิินทรััพย์์ต่า่ งๆ
ทุุกประเภท
Germserv (www.germserv.com)
ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้านกฎระเบีียบและเป็็นที่่ป� รึึกษาด้้านมาตร
วััดอัจั ฉริิยะ

Green Energy Options (www.geotogether.com)
การรวบรวมข้้อมููลดิิบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจากมาตรวััด
หรืือแผงโซลาร์์เซลล์์ การจััดส่่งไปยัังเซิิร์์ฟเวอร์์ Cloud
และการประมวลผลข้้อมููลเพื่่�อวิิเคราะห์์และนำำ�เสนอ
Steama (www.steama.co)
ระบบจััดการพลัังงานด้้วยข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด
ในโลก
Informetis (www.informetis.com)
แพลตฟอร์์มระบบ IoT ที่่แ� ข็็งแกร่่งได้้รับั การออกแบบ
และพััฒนาขึ้้น� ภายในบริิษัทั ทำำ�การรวบรวมและจััดเก็็บ
ข้้อมููลจากเครื่่�องตรวจจัับพลัังงานของเราเอง ตลอดจน
เครื่่อ� งตรวจจัับ IoT ของบุุคคลที่่ส� ามต่่างๆ สำำ�หรัับการ
แยกส่่วนพลัังงานและ การวิิเคราะห์์อื่่น� ๆ
Kingspan Water and Energy Ltd
(www.kingspanwaterandenergy.com)
Kingspan Water & Energy ได้้ผลิติ โซลููชัันที่่ยั่่� ง� ยืืนเพื่่�อ
รัักษาและปกป้้องน้ำำ�� และพลัังงานมานานกว่่า 50 ปีี ผล
งานด้้านโซลููชั่่�นการจััดการน้ำำ�� พลัังงานและบริิการของเรา
ควบคู่่ไ� ปกัับการตรวจสอบอััจฉริิยะโดยใช้้ Internet of
Things ทำำ�ให้้ลููกค้้าของเราได้้รับั ข้้อมููลเชิิงลึึกที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และ
การควบคุุมทรััพยากรน้ำำ�� และพลัังงานของพวกเขาดีีขึ้้�น

Open Energi (www.openenergi.com)
Open Energi (เดิิมคืือ“ RLtec”) ได้้พัฒ
ั นาเทคโนโลยีี
การจััดการกริิด ซึ่่ง� ครั้้ง� หนึ่่�งเคยติิดตั้้ง� ในอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
(เช่่นตู้้�เย็็นและเครื่่อ� งปรัับอากาศ) มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อ
ให้้สามารถปรัับสมดุุลระหว่่างการให้้บริิการและความ
ต้้องการพลัังงานที่่ป� ราศจากคาร์์บอนตลอดโครงข่่าย
ไฟฟ้้าแห่่งชาติิ
OVO (www.ovoenergy.com)
OVO เป็็นบริิษัทั ผู้้�ให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีพลัังงาน
อิิสระที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในสหราชอาณาจัักรโดยให้้บริิการ
ลููกค้้าเกืือบหนึ่่�งล้้านรายด้้วยบริิการพลัังงานอััจฉริิยะ
และบริิการอื่่�นๆ ในบ้้าน
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เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของ Smart Electricity UK:
มอมบาซา ประเทศเคนยา
ภาพรวม
ด้้วยความร่่วมมืือกัับ Kenya Power (KPLC) ผู้้�
ให้้บริิการใน สหราชอาณาจัักร Lucy Electric
ได้้ติิดตั้้�งระบบกระจายอััตโนมััติิ 11kV (DAS)
แห่่งแรกของเคนยาเพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงแหล่่งจ่่ายไฟ
ในมอมบาซาซึ่่�งเป็็นเมืืองที่่�ใหญ่่เป็็นอัันดัับสองของ
ประเทศโครงการครอบคลุุมพื้้�นที่่� 1,661 ตาราง
กิิโลเมตรและเป็็น ส่่วนหนึ่่�งของโครงการพััฒนา
เพื่่�อเพิ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
• เคนยาพาวเวอร์์ (KPLC)
• Lucy Electric
• UK Export Finance

ผลลััพธ์์
จากผลของโครงการ การหยุุดชั่่�วขณะของพลัังงาน
โดยเฉลี่่ย� ได้้ลดการหยุุดชั่่ว� ขณะการจ่่ายไฟให้้ลููกค้้า
โดยเฉลี่่�ยจาก 2 ชั่่�วโมงเหลืือเพีียง 20 วิินาทีี
Eng. Samuel Ndirangu จาก Kenya Power
กล่่าวว่่า “ความมุ่่�งมั่่�นของ Lucy Electric ในการ
ให้้การสนัับสนุุนลููกค้้าที่่�ยอดเยี่่�ยมทั้้�งในประเทศ
และจากระยะไกลผ่่านทีีมออกแบบระบบอััตโนมััติิ

การพััฒนาโครงการนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนการจััดทำำ�
โดย UK Export Finance
กระบวนการแบบครบวงจรที่่� พัั ฒ นาโดย Lucy
Electric ยัังรวมถึึงการออกแบบที่่�ครบวงจร การ
ผลิิต การส่่งมอบและการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ที่่�ระบุุใน
สััญญาทั้้�งหมด

ระยะเวลา
• ระยะที่่� 1 พ.ศ. 2553-2555
• ระยะที่่� 2 พ.ศ. 2558-2560
มููลค่่าโครงการโดยประมาณ
• 178.2 ล้้านบาท (4.5 ล้้านปอนด์์)

มีีมููลค่่าและการบริิการลููกค้้าที่่�มากกว่่าที่่� Kenya
Power เคยมีีมาในอดีีต ระบบอัั ต โนมัั ติิ ข อง
พวกเขาทำำ�ให้้เราสามารถควบคุุมและรัับรู้้�เครืือข่่าย
ของเราได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งหมายความว่่าเราจะสามารถ
ให้้บริิการที่่�น่่าเชื่่�อถืือยิ่่�งขึ้้�นแก่่ลููกค้้า
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

เครืือข่่าย
การชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า
จำำ�นวนรถยนต์์ไฟฟ้้า (EV) บนท้้องถนนในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อ
เนื่่�องอัันเป็็นผลมาจากนโยบายของรััฐบาลในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การผลิิต EV และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการผลัักดัันการลดการใช้้พลัังงาน
ในภาคการขนส่่ง ความต้้องการสถานีีชาร์์จ EV และเครืือข่่ายทั้้�งใน
ตลาดครััวเรืือนเและตลาดเชิิงพาณิิชย์์จะเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องใน
อีีกไม่่กี่ปี่� ข้ี า้ งหน้้า ทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการเทคโนโลยีีการชาร์์จไฟเอง
รวมถึึงความเข้้าใจในเสถีียรภาพของเครืือข่่ายและการจััดการความ
ต้้องการที่่ช� าญฉลาด
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
รถยนต์์ไฟฟ้้าเป็็นหนึ่่�งในวิิธีแี ก้้ปัญ
ั หาระยะยาวที่่ดีีที่
� สุ่� ดุ ในการลดมลพิิษ
ทางอากาศในเมืืองของเรา EV ยัังช่่วยปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานในภาคการขนส่่ง ลดการพึ่่�งพาเชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิล และช่่วยให้้
เจ้้าของรถประหยััดเงิินได้้ในระยะยาว
ความสััมพัันธ์์
จากข้้อมููลของกรมการขนส่่งทางบก ณ เดืือนธัันวาคม 2562 มีีรถยนต์์
EV จดทะเบีียนมากกว่่า 150,000 คัันในประเทศ แม้้ว่า่ น้้อยกว่่า 1,500
คัันจะเป็็น EV ที่่ใ� ช้้แบตเตอรี่่� 100% และส่่วนใหญ่่เป็็นรถมอเตอร์์ไซค์์
ถึึงแม้้การบริิโภค EV ของผู้้�บริิโภคยัังอยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� แต่่การเจาะตลาด
อย่่างกว้้างขวางถููกมองว่่าเป็็นสิ่่�งที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ใน 5-10 ปีีข้า้ งหน้้า
ประเทศไทยเป็็นประเทศแรกในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่เ่� สนอสิ่่�งจููงใจ
สำำ�หรัับผู้้�ผลิิต EV และลดภาษีีจากการขายรถยนต์์ ภายในปีี 2579
รััฐบาลไทยตั้้�งเป้้าที่่จ� ะมีีรถยนต์์ไฟฟ้้า 1.2 ล้้านคัันทั่่�วประเทศและสถานีี
ชาร์์จสาธารณะ 690 แห่่ง

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
สมาคมยานยนต์์ไฟฟ้้าแห่่งประเทศไทย (EVAT) ร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กับั กิิจการพลัังงาน (กกพ.) และสำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน
(สนพ.) กระทรวงพลัังงานได้้จัดตั้้
ั ง� EVAT Charging Consortium ซึ่่ง� เป็็น
ความพยายามในการประสานงานผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมให้้กับั ประเทศในการให้้บริิการผู้้�ใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า
เป็็นความร่่วมมืือของหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน ประกอบด้้วยผู้้�ให้้
บริิการชาร์์จ บริิษัทั รถยนต์์และบริิษัทั ตััวเก็็บประจุุ

ในปีี 2560 กระทรวงพลัังงานร่่วมกัับ EVAT ได้้เริ่่ม� การส่่งเสริิมการ
ลงทุุนรอบแรกในสถานีีชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า 100 แห่่งในกรุุงเทพมหานคร
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐและเอกชนได้้รัับเชิิญให้้ส่่งใบสมััครเพื่่�อรัับทุุนจาก
การอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
กองทุุนส่่งเสริิม
มีีการให้้เงิินอุุดหนุุนเต็็มจำำ�นวนแก่่พันั ธมิิตรภาครััฐ ในขณะที่่เ� งิินอุุดหนุุน
สำำ�หรัับภาคเอกชนซึ่่�งรวมถึึงโรงแรมและรีีสอร์์ท ผู้้�ประกอบการห้้าง
สรรพสิินค้้าสำำ�นักั งานและที่่อ� ยู่่อ� าศััยได้้รับั เงิินช่่วยเหลืือร้้อยละ30-70 ใน
โปรแกรมมีีทั้้�งสถานีีชาร์์จปกติิและสถานีีชาร์์จด่่วน
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ระบบของการบริิการ
มีีตลาดหลัักสองแห่่งสำำ�หรัับสถานีีชาร์์จ EV คืือบ้้านและพื้้น� ที่่เ� ชิิง
พาณิิชย์์ ในขณะที่่�ราคา EV จะลดลงในอีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้าความ
ต้้องการรถ EV และสถานีีชาร์์จ EV ในบ้้านของเอกชนก็็จะเพิ่่�ม
ขึ้้น� เจ้้าของรถยนต์์ EV จะต้้องติิดตั้้ง� สถานีีชาร์์จที่่บ้� า้ นซึ่ง�่ ซื้้อ� จากผู้้�
จััดจำ�ำ หน่่ายและเชื่่อ� มต่่อโดยตรงกัับโครงข่่าย

สถานีีชาร์์จครััวเรืือน

บทบาท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ

ผู้้�ให้้บริิการโซลููชัันในสหราชอาณาจัักรมีีโอกาสเข้้าสู่่�ตลาดรถยนต์์
ไฟฟ้้า ที่่�กำ�ลั
ำ ังเติิบโตด้้วยความเชี่่�ยวชาญในการออกแบบระบบ
และการจััดการ การควบคุุมเสถีียรภาพ การนำำ�เทคโนโลยีีสถานีี
ชาร์์จมาเสนอพร้้อมกัับโซลููชัันการออกแบบและการจััดการระบบ
การควบคุุมเสถีียรภาพ

ผู้้�ให้้บริิการจุุดชาร์์จ (CPO)

ระบบควบคุุมความ
เสถีียร

ผู้ใ้� ห้้บริิการจุุดชาร์์จ
(CPO)

สถานีีชาร์์จไฟฟ้้า

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ประกอบการภาครััฐ
และเอกชน

ผู้้�ให้้บริิการ
(ผู้้�ให้้บริิการระดัับ
ประเทศและระดัับโลก
นั้้�นต่่างอยู่่ใ� นตลาด)

กฟน.
กฟผ.

สถานีีชาร์์จเชิิงพาณิิชย์์

มาตรฐานระบบการ
ชาร์์จไฟฟ้้า

มาตรฐานผลิิตภัณ
ั ฑ์์
อุุตสาหกรรม (มอก.)

รถยนต์์ไฟฟ้้า

ผู้้�ผลิิตรถยนต์์

ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
นอกเหนืือจากราคาของ EV แล้้ ว สิ่่� ง สำำ�คัั ญ ที่่� ทำ�ำ ให้้ ตล าดใน
ประเทศไทยชะงัักไปในปััจจุุบัันคืือการขาดมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดขึ้้�น
สำำ�หรัับเครืือข่่ายการชาร์์จไฟและความไม่่รู้้�ที่เ่� กี่่ย� วกัับความเสถีียร
ของโครงข่่าย

ระบบควบคุุมความเสถีียร

มาตรฐานระบบการชาร์์จ
รถยนต์์ไฟฟ้้า ความ
กิิจการผลิิตและประกอบ
การผลิิตและจ่่ายไฟฟ้้า บริิการการระบบการชารจ์์
สถานีีชาร์์จแบบติิดบ้า้ น
ผู้้�ให้้บริิการจุุดชาร์์จเชิิง
สามารถเข้้ากัันของแม่่ รถยนต์์ 19 รายหลัักใน
โดยกฟน.และกฟผ. เป็็น เพื่่�อจััดการความถี่่แ� ละ
กัับเชิิงพาณิิชย์์นั้้น� ให้้
พาณิิชย์์ ให้้บริิการสถานีี
เหล็็กไฟฟ้้า แบตเตอรี่่�
ประเทศไทย ซึ่่ง� ได้้เริ่่ม�
ผู้้�รัับผิิดชอบในด้้านความ พััฒนาความเสถีียรของ
บริิการโดยผู้้�จััดหาหรืือผู้้�
ชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า
พาหนะ และมาตรวััด
การผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้า
เสถีียรของโครงข่่าย
ระบบ
ผลิิต (บุุคคลที่่� 3)
กระแสตรงสำำ�หรัับระบบ
แล้้ว
การเรีียกเก็็บค่่าบริิการ

โอกาสของสหราชอาณาจักร

กฟน.และกฟผ. มีีหน้้าที่่ดูู� แลระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าให้้มีีความมั่่�นคง
พวกเขาจะทำำ�งานร่่วมกัันกัับผู้้�ให้้บริิการโซลููชัันเพื่่�อพััฒนาโซลููชัันการ
จััดการค่่าธรรมเนีียมที่่ตร
� งตามความต้้องการของโครงข่่ายอุุปทาน

กริิดจ่่ายไฟฟ้้า

รถยนต์์ไฟฟ้้า
มาตรฐานระบบ
การชาร์์จไฟฟ้้า

กริิดจ่่ายไฟฟ้้า

จุุดชาร์์จเชิิงพาณิิชย์์ส่่วนใหญ่่ดำ�ำ เนิินการโดยผู้้�ประกอบการห้้าง
สรรพสิินค้้าเช่่น Central Group และ The Mall Group รวมถึึง
ผู้้�ให้้บริิการปั๊๊�มน้ำำ�� มัันเช่่นปตท.และบางจาก และสำำ�นัักงานหรืือ
หมู่่�บ้้านขนาดใหญ่่ จุุดชาร์์จเหล่่านี้้�จะซื้้�อจากผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายที่่�เป็็น
บุุคคลที่่ส� ามเช่่นกััน

81

ให้้คำ�ำ ปรึึกษาสำำ�หรัับการ
ออกแบบและจััดการ
ระบบ

ให้้คำ�ำ ปรึึกษาและการให้้
บริิการออกแบบระบบ
ควบคุุมความเสถีียรและ
วิิธีกี ารจััดการ

ผู้้�ให้้บริิการสถานีีชาร์์จ
แบบติิดบ้า้ นและเชิิง
พาณิิชย์์

การให้้คำ�ำ ปรึึกษาทั่่�วไป
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
ในปีี 2560 สหราชอาณาจัักรเป็็นตลาดที่่ใ� หญ่่
เป็็นอัันดัับสองในยุุโรปของยานพาหนะที่่�ปล่่อย
มลพิิษต่ำำ�� (ULEV) และเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกใน
ด้้านการพััฒนาและการผลิิต ในช่่วงครึ่่ง� แรกของปีี
2561 รถยนต์์ไฟฟ้้าแบตเตอรี่่� 1 ใน 5 ที่่ข� ายใน
ยุุโรปผลิิตในสหราชอาณาจัักร สหราชอาณาจัักร
เป็็นผู้้�บุุกเบิิกนวััตกรรมยานยนต์์มานานและเป็็น
ผู้้�ผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าและระบบชาร์์จชั้้น� นำำ�
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• การผลิิตชิ้้น
� ส่่วนยานยนต์์หลััก
• การผลิิตโครงสร้้างตััวถัังที่่เ� บากว่่า
•ก
 ารให้้บริิการบำำ�รุุงรัักษาและซ่่อมแซม
สำำ�หรัับ E & HVs
•ก
 ารวิิจััยและพััฒนาสำำ�หรัับส่่วนประกอบ
ของเซลล์์แบตเตอรี่่�
• การติิดตั้้ง� และบำำ�รุงุ รัักษาสถานีีชาร์์จ
•ก
 ารพัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น ในมืือถืือ /
ระบบการจััดการข้้อมููล

Chargemaster (www.bpchargemaster.com)
ผู้้�ให้้บริิการโครงสร้้างพื้้น� ฐานการชาร์์จสำำ�หรัับรถยนต์์
ไฟฟ้้ารายใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในสหราชอาณาจัักร ให้้บริิการหน่่วย
ชาร์์จสำำ�หรัับการใช้้งานในบ้้าน ธุุรกิจิ และสาธารณะ และ
ดำำ�เนิินการเครืือข่่ายการชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้าสาธารณะ
ของตััวเองที่่เ� รีียกว่่า POLAR
Connected Kerb (www.connectedkerb.com)
Connected Kerb ผลิิตและติิดตั้้ง� จุุดชาร์์จ EV (รถยนต์์
ไฟฟ้้า) สำำ�หรัับสภาพแวดล้้อมในเมืือง
CrowdCharge (www.crowd-charge.com)
CrowdCharge กำำ�ลัังพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลใน
การจััดการเครื่่�องชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้าหลายเครื่่�องเพื่่�อ
ให้้ เจ้้ าของ EV ได้้ รัับพลัั งงานไฟฟ้้ าที่่�ถูู กกว่่ าและ
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมในขณะเดีียวกัันยัังช่่วยลด
ผลกระทบจากการชาร์์จ EV ต่่อโครงข่่ายไฟฟ้้าทั้้�งใน
สหราชอาณาจัักรและทั่่�วโลก
EA Technology (www.eatechnology.com)
ผู้้�นำำ�ระดัับโลกด้้านวิิศวกรรมเครืือข่่ายไฟฟ้้าและโซลููชััน
การชาร์์จอััจฉริิยะเพื่่�อลดผลกระทบของ EV บนโครงข่่าย
ไฟฟ้้า เจ้้าของเครื่่อ� งมืือประเมิินเครืือข่่ายที่่แ� สดงให้้เห็็น
ความทัันสมััยที่่สุ� ดที่
ุ มีี่� ในขณะนี้้�ในการวางแผนโครงสร้้าง
พื้้น� ฐานรถยนต์์ไฟฟ้้าและการประเมิินผลกระทบ

EO Charging (www.eocharging.com)
EO Charging พััฒนาและผลิิตเทคโนโลยีีการชาร์์จ
อััจฉริิยะสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้า
GreenFlux (www.greenflux.com)
GreenFlux ช่่วยลููกค้้าในอุุตสาหกรรม EV ด้้านการ
จััดการเครืือข่่ายการชาร์์จของตนอย่่างเหมาะสมที่่สุ� ดุ
เพื่่�อเร่่งการนำำ�รถยนต์์ไฟฟ้้ามาใช้้ให้้เกิิดเร็็วขึ้้น�
Ovon (www.ovon.io)
นัักออกแบบอุุตสาหกรรมการชาร์์จอััจฉริิยะ
Pod Point (www.pod-point.com)
ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารชาร์์ จ รถยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ชั้้� น นำำ�ข องสหราช
อาณาจัักร
Spark EV Technology
(www.sparkevtechnology.com)
โซลููชัันซอฟต์์แวร์์สำ�ำ หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้าในหลายภาค
ส่่วนของตลาด โดยเน้้นจััดการกัับความท้้าทายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
เพิ่่�มการยอมรัับและเพิ่่�มความไว้้วางใจให้้กับั ผู้้�ขัับขี่่�
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เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของรถยนต์์ไฟฟ้้าในสหราชอาณาจัักร:
Electric Nation
ภาพรวม
เมื่่�อเริ่่�มเปิิดตััว Electric Nation คืือการทดลอง
ใช้้ชาร์์จอััจฉริิยะในบ้้านที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก โดยมีี
เจ้้าของรถยนต์์ไฟฟ้้า (EV) เกืือบ 700 รายเข้้า
ร่่วมการทดลองใช้้ในเวลา 18 เดืือน ในมิิดแลนด์์
และเวลส์์ ในระหว่่างนั้้�นผู้้�เข้้าร่่วมการทดลองได้้
ให้้ข้้อมููลถึึงการชาร์์จรถมากกว่่า 2 ล้้านชั่่�วโมง ที่่�
สำำ�คััญโครงการนี้้�ยัังนำำ�เสนอความคิิดเห็็นว่่าการใช้้
ชีีวิิตกัับ EV เป็็นอย่่างไรในโลกแห่่งความจริิง และ
พวกเขามีีประสบการณ์์การชาร์์จอััจฉริิยะอย่่างไร
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
• Western Power Distribution
• EA Technology
• CrowdCharge
• DriveElectric
ผลลััพธ์์
การชาร์์ จ อัั จ ฉริิ ย ะซึ่่� ง ทดลองโดยโครงการ
Electric Nation ได้้เปิิดเผยวิิธีีที่่�จะเคลื่่�อนย้้าย
ความต้้ อ งการออกจากช่่ ว งเวลาเร่่ ง ด่่ ว นด้้ ว ย
การจััดการเวลาในการชาร์์จผ่่านเทคโนโลยีีการ
ชาร์์ จ อย่่ า งไรก็็ ต ามการชาร์์ จ แบบ Vehicle
to grid (V2G) ให้้มากกว่่าการชาร์์จอััจฉริิยะ

บทเรีียนจากโครงการนี้้�ช่ว่ ยเครืือข่่ายไฟฟ้้าในพื้้น� ที่่ไ� ด้้
อย่่างมากในการรองรัับการชาร์์จ EV ภายในบ้้าน
ในขณะเดีียวกัันก็็ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�ขัับขี่่�สามารถ
ชาร์์จไฟได้้เสมอเมื่่�อจำำ�เป็็น

ระยะเวลา
• ระยะที่่� 1 พ.ศ. 2558-2559
• ระยะที่่� 2 กำำ�ลัังดำำ�เนิินอยู่่�
มููลค่่าโครงการโดยประมาณ
• 91.2 ล้้านบาท (9.2 ล้้านปอนด์์)

กล่่าวคืือสามารถให้้ศัักยภาพนัับล้้านของ EVs แก่่
การชาร์์จแบบอััจฉริิยะ และรถยนต์์ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
อุุปกรณ์์จััดเก็็บแบตเตอรี่่�จากนั้้�นจึึงใส่่พลัังงานกลัับ
เข้้ า ไปในโครงข่่ า ยหากจำำ� เป็็ น ซึ่่� ง หมายความว่่ า
แทนที่่จ� ะมองว่่า EVs เป็็นปััญหาที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับความ
จุุโครงข่่ายมัันสามารถเป็็นทางออกที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการช่่วย
สร้้างความสมดุุลให้้กัับโครงข่่าย
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

การซื้้�อขายพลัังงานแบบ
Peer-to-Peer
การซื้้อ� ขายพลัังงานแบบ Peer to Peer (P2P) คืือการซื้้อ� และขาย
ไฟฟ้้าซึ่่ง� มัักเป็็นพลัังงานส่่วนเกิินจากแผงโซลาร์์บนดาดฟ้้าระหว่่างหน่่วย
งานสองหน่่วยงานหรืือมากกว่่าที่่เ� ชื่่�อมต่่อกัับโครงข่่าย
กฟผ.และกกพ. ได้้เริ่่ม� ทดสอบการปฏิิรููปกฎระเบีียบให้้มีีการอนุุญาต
ให้้ซื้อ้� ขายพลัังงานแบบ P2P จากหลัังคาโซลาร์์เซลล์์ไปยัังโครงข่่าย
และกฟน. และกฟภ.ได้้เปิิดนำ�ร่
ำ อ่ งการสำำ�รวจผลกระทบที่่มีีต่
� อ่ ระบบ
ของตนจากการผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนแบบกระจาย
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
การซื้้อ� ขายพลัังงานแบบ P2P ช่่วยเพิ่่�มความพร้้อมให้้ใช้้งานของพลัังงาน
หมุุนเวีียน ลดต้้นทุุนพลัังงานและเป็็นทางเลืือกในตลาดสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค
การกระจายการผลิิตไฟฟ้้าจะช่่วยลดความหนาแน่่น (หรืือความจำำ�เป็็น)
สำำ�หรัับเครืือข่่ายการขนส่่งไฟฟ้้าที่่มีีร
� าคาแพง และเครืือข่่ายสามารถ
ยืืดหยุ่่�นต่่อการหยุุดชะงัักได้้มากขึ้้น� ด้้วยการใช้้ Blockchain การซื้้อ�
ขายสามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยความโปร่่งใสเต็็มที่่�
ความสััมพัันธ์์กันั
พลัังงานของไทยต้้องพึ่่�งพาการนำำ�เข้้าและเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลเป็็นอย่่าง
มากและกระทรวงพลัังงานได้้ระบุุเป้้าหมายในการก้้าวไปสู่่�การผลิิต
ไฟฟ้้าแบบกระจายและพลัังงานหมุุนเวีียนในประเทศแล้้ว
การเปิิดตลาดพลัังงานสู่่ก� ารซื้้อ� ขายแบบ P2P ผ่่านผู้้�ผลิิตที่เ่� ป็็นผู้้�บริิโภค
หรืือโมเดล Prosumer จะผลัักดัันความต้้องการในการผลิิตพลัังงาน
หมุุนเวีียนทำำ�ให้้การเปลี่่ย� นไปเป็็นการผลิิตไฟฟ้้าแบบกระจายเกิิดเร็็ว
ขึ้้น� ในขณะเดีียวกัันยัังลดต้้นทุุนให้้กับั ภาครััฐและระบบสาธารณููปโภค

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
ในปีี 2561 Power Ledger ซึ่ง่� เป็็นบริิษัทั ซอฟต์์แวร์์ในออสเตรเลีียที่่พั� ฒ
ั นา
โซลููชัันสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมพลัังงานได้้ร่ว่ มมืือกัับ BCPG ซึ่ง�่ เป็็นบริิษัทั
ย่่อยของบางจากและผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรมพลัังงานหมุุนเวีียนในการนำำ�ร่อ่ ง
แพลตฟอร์์มการซื้้อ� ขายพลัังงานแบบ P2P ในกรุุงเทพมหานคร
แพลตฟอร์์ม Power Ledger ใช้้ระบบนิิเวศของแอปพลิิเคชััน Blockchain
เพื่่�อให้้ครััวเรืือนและผู้้�ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนรายอื่่น� สามารถแลกเปลี่่ย� น
ไฟฟ้้าระหว่่างกัันได้้
Power Ledger และ BCPG ร่่วมมืือกัับกฟน.และผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ไทย

แสนสิิริิ ติิดตั้้ง� กำำ�ลังั การผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์ร์ วม 635 กิิโลวััตต์ที่์ ่�
โครงการ T77 การทดลองนี้้�ประกอบด้้วยผู้้�ใช้้พลัังงานรายใหญ่่ 4 ราย ได้้แก่่
ศููนย์์การค้้า โรงเรีียนมััธยม อาคารอพาร์์ตเมนต์์และโรงพยาบาลทัันตกรรม
ด้้วยการใช้้ระบบ blockchain token พลัังงานส่่วนเกิินที่่ผลิ
� ติ โดยหน่่วยงาน
ทั้้�ง 4 นี้้�สามารถขายให้้กับั ผู้้�อื่่น� ได้้ แทนที่่จ� ะปล่่อยให้้มันั ไหลกลัับเข้้าไปในเครืือ
ข่่าย ในการนำำ�ร่อ่ งนี้้� BCPG ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นคนกลางในการซื้้อ� และขายพลัังงาน
ส่่วนเกิิน หากมีีการนำำ�ไปใช้้งานเชิิงพาณิิชย์์ผู้้�เข้้าร่่วมอาจได้้รับั ผลตอบแทนที่่�
สููงยิ่่�งขึ้้น� โครงการนี้้�ถืือเป็็นการค้้าพลัังงานหมุุนเวีียน P2P ครั้้ง� แรกในเอเชีีย
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มาตรวััดไฟฟ้้าสุุทธิิ

แพลตฟอร์์มการซื้้�อขาย
แบบปลอดภััย

มาตรวััดไฟฟ้้าแบบรวมยอด

อาคารระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์

แพลตฟอร์์มการซื้้�อขาย
แบบปลอดภััย

มาตรวััดไฟฟ้้าแบบรวมยอด

อาคารระบบพลัังงานแสง
อาทิิตย์์

-

กฟน. และผู้้�ให้้บริิการ

-

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายแผ่่นโซลาร์์เซลส์์
เจ้้าบ้้าน หรืือผู้้�จััดการอาคาร

การซื้้อ� ขายไฟฟ้้าผ่่าน
กฟน. ด้้วยหน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�
แพลตฟอร์์มที่่มีี� การรวบเป็็น
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเขตกรุุงเทพ การวััดค่า่ ไฟฟ้้าสุุทธิิที่เ่� หลืือจาก
หนึ่่�งและมีีระบบป้้องกััน ให้้
นั้้�นจะทำำ�การซื้้อ� ไฟฟ้้าผ่่าน
การใช้้ภายในหรืือการซื้้อ� ขาย
บริิการโดยบริิษัทั เทคโนโลยีี
ระบบที่่ผ� นวกการคิิดราคาและ
ในระบบปิิดเพื่่�อรัับซื้้อ� ผ่่าน
หรืือโดยตััวผู้้�ให้้บริิการกระแส
ติิดตามความเสถีียรของโครง
ระบบกริิด
ไฟฟ้้าเอง (สามารถดำำ�เนิินการ
ข่่าย
ด้้วยเทคโนโลยีี blockchain)

มาตรวััดไฟฟ้้าแบบรวมยอด
บัันทึึกกระแสไฟฟ้้าที่่ถูู� กผลิิต
จากโซลาร์์เซลส์์ทั้้ง� หมด

จำำ�หน่่ายและติิดตั้้ง� แผ่่นโซลาร์์
เซลส์์ที่บ้่� า้ นหรืืออาคาร เชื่่อ� ม
ต่่อกัับระบบ P2P หรืืออาจจะ
รวมถึึงเทคโนโลยีีแบตเตอร์์รี่่�
สำำ�หรัับจััดเก็็บพลัังงานเพื่่�อใช้้
หรืือขายในภายหลััง

การให้้คำ�ำ ปรึึกษาออกแบบโครง
ข่่ายและโครงสร้้างราคา

ผู้้�ให้้บริิการมาตรวััด
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและ
การสื่่�อสาร

ผู้้�ให้้บริิการมาตรวััด
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและการ
สื่่�อสาร

ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีี
แบตเตอรี่่�

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ

บทบาท

มาตรวััดไฟฟ้้าสุุทธิิ

ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
การซื้้อ� ขายพลัังงานแบบ P2P ยัังอยู่่ใ� นช่่วงเริ่่ม� ต้้นในประเทศไทย
และมีีความต้้องการผู้้�เชี่่�ยวชาญตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านเครืือข่่ายและโครงสร้้างภาษีีโดยรวม
เช่่นเดีียวกัับโซลููชัันแพลตฟอร์์มเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�
ธุุรกรรมการซื้้อ� ขายที่่ป� ลอดภััยรวมถึึง blockchain

กริิดจ่่ายไฟฟ้้า

โอกาสของสหราชอาณาจักร

ระบบของการบริิการ
ระบบนิิ เ วศแบบง่่ า ยทางด้้ า นขวาแสดงรููปแบบพื้้� น ฐาน
ของแพลตฟอร์์ ม การซื้้� อ ขายพลัั ง งาน P2P มีีการติิ ดตั้้� ง แผง
โซลาร์์ เ ซลล์์ ที่่� บ้้ า นและ/หรืืออาคารพาณิิ ช ย์์ เ พื่่� อ ผลิิ ต พลัั ง งาน
จากนั้้� น พลัั ง งานส่่ ว นเกิิ น สามารถส่่ ง และขายให้้ กัั บ ผู้้�ใช้้ ร าย
อื่่� น ผ่่ า นแอปที่่� ใ ช้้ ง านง่่ า ยหรืือแพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์ ซึ่่� ง ช่่ ว ยให้้
ผู้้�บริิ โ ภคสามารถดููว่่ า พวกเขาต้้ อ งการใช้้ พ ลัั ง งานหรืือเก็็ บ ไว้้
มากน้้อยเพีียงใด จากนั้้�นเปิิดใช้้งานเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับผู้้�ใช้้ใน
พื้้�นที่่�รายอื่่�นได้้ทัันทีีที่่�คลิิกปุ่่�ม(หรืือผ่่านระบบอััตโนมััติิ) ในรููป
แบบนี้้�การซื้้�อขายพลัังงานจะดำำ�เนิินการโดย ‘อยู่่�หลัังมาตรวััด’
ซึ่่�งหมายความว่่าพลัังงานจะไม่่ถููกแลกเปลี่่�ยนกลัับไปยัังโครงข่่าย
ที่่ก� ว้้างขึ้้น� ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าและผู้้�ค้้าปลีีกดั้้�งเดิิมซึ่ง�่ ในกรณีีนี้้�คืือ กฟน.
อาจยัังคงเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับการใช้้เครืือข่่ายการกระจาย
ของพวกเขา โครงการนำำ�ร่อ่ งรุ่่�นแรกกำำ�ลังั ถููกทดลองโดยที่่ก� ฟน.หรืือ
กฟผ. อาจซื้้อ� พลัังงานที่่ส� ร้้างจากแผงโซลาร์์เซลล์์ที่ไ่� ม่่ได้้ใช้้ในอััตรา
ค่่าไฟฟ้้าป้้อนกลัับเพราะมัันถููกนำำ�กลัับเข้้าสู่่โ� ครงข่่ายขนาดใหญ่่

85

กริิดจ่่ายไฟฟ้้า
กฟน.
กฟผ.

แม้้ว่า่ แผงโซลาร์์เซลล์์จะจำำ�หน่่ายได้้ดีีในตลาดไทยแล้้ว แต่่ก็มีี็ โอกาส
ที่่เ� ทคโนโลยีีแบตเตอรี่่จ� ะช่่วยเพิ่่�มความจุุในการจััดเก็็บพลัังงาน

แพลตฟอร์์มการซื้้อ� ขาย
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล และที่่�
ปรึึกษาเทคโนโลยีี blockchain
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
บริิษัทั ใหญ่่ด้า้ นพลัังงานบางแห่่งของประเทศได้้ทำ�ำ
แบบจำำ�ลองนวััตกรรมพลัังงานที่่ส� ามารถถ่่ายทอด
ถึึงกัันเป็็นเครืือข่่ายระดัับเดีียวกัันภายในประเทศ
พวกเขาเตรีียมพร้้อมและพร้้อมที่่�จะถ่่ายทอด
ความรู้้�ไปสู่่�ต่า่ งประเทศ
บริิษัทั ในสหราชอาณาจัักรเหล่่านี้้�สามารถที่่จ� ะส่่ง
เสริิมการพััฒนารููปแบบธุุรกิจิ ใหม่่แบบยั่่�งยืืนด้้าน
พลัังงานสาธารณููปโภคและผู้้�ให้้บริิการพลัังงาน
และช่่วยในการเปลี่่ย� นแปลงให้้ระบบพลัังงานมีี
ประสิิทธิิภาพและสะอาดมากยิ่่ง� ขึ้้น�
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• เครืือข่่ายไฟฟ้้าและที่่ป
� รึึกษาด้้านการจััดเก็็บ
• การผลิิตอุป
ุ กรณ์์พื้น้� ฐาน
• สื่่�อกลางในการรวมตััว (การตอบสนอง
ด้้านความต้้องการ)
• การพััฒนาระบบการถ่่ายทอดถึึงกัันและ
การบริิหารจััดการโครงการ
• การออกแบบระบบ Blockchain
• การใช้้สถานที่่�ร่่วมกัันและการนำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่

Anesco (www.anesco.co.uk)
Anesco เป็็นบริิษัทั ผู้้�นำำ�ด้้านพลัังงานที่่นำ� �ำ กลัับมาใช้้ใหม่่
ของสหราชอาณาจัักร ซึ่ง่� พััฒนาการก่่อสร้้าง ดำำ�เนิินการ
และรัักษาโครงการด้้านพลัังงานที่่นำ� �ำ กลัับมาใช้้ใหม่่เป็็น
วงจรที่่มีี� ประสิิทธิิภาพสููง

Highview Power (www.highviewpower.com)
Highview Power CRYO แบตเตอรี่่ข� อง Highview
Power ให้้พลัังงานที่่ส� ะอาด น่่าเชื่่�อถืือ และสามารถ
เก็็บพลัังงานสำำ�รองได้้นานและคุ้้�มค่่า เพื่่�อสร้้างอนาคต
ของพลัังงานที่่นำ� �ำ กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ 100%

Bowers Electricals (www.bowerselec.co.uk)
Bowers Electricals เป็็นผู้้�ออกแบบที่่มีี� ฐานอยู่่ใ� นสห
ราชอาณาจัักรและเป็็นผู้้�ผลิิตด้้านการแปลงไฟฟ้้าในอุุต
สหกรรมการแปรรููป

Kiwi Power (www.kiwipowered.com)
เป็็นบริิษัทั ชั้้�นนำำ�ด้้านเทคโนโลยีีพลัังงานระดัับโลกที่่ทำ� �ำ ให้้
การกระจายพลัังงานเป็็นเรื่่อ� งง่่าย วิิสัยั ทััศน์์ของ Kiwi
Power คืือการทำำ�ให้้การกระจายพลัังงานเป็็นเรื่่อ� งง่่าย
เพื่่�อผลกระทบอย่่างยั่่ง� ยืืนในระดัับโลก

Cumulus Energy Storage
(www.cumulusenergystorage.com)
Cumulus Energy Storage (Cumulus) มีีวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิตและการพััฒนาแบตเตอรี่่เ� ก็็บ
พลัังงานในเครืือข่่ายวงจรระดัับเดีียวกััน (LCOS) ใน
ระดัับโลก
EA Technology (www.eatechnology.com)
EA เป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�
ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการ ความน่่าเชื่่�อถืือ ความปลอดภััย
และความคุ้้�มค่่าของเครืือข่่ายพลัังงาน
Greenhedge (www.green-hedge.com)
Green Hedge ได้้พัฒ
ั นา สร้้าง และดำำ�เนิินการโครงการ
ขนาดใหญ่่ด้า้ นการเก็็บสำำ�รองพลัังงานเครืือข่่ายในระดัับ
เดีียวกัันทั่่�วสหราชอาณาจัักร

Limejump (www.limejump.com)
Limejump เป็็นผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่อ� งกำำ�เนิิดพลัังงานแบบ
กระจายทั่่�วสหราชอาณาจัักรด้้วยการเข้้าถึึงตลาดพลัังงาน
อย่่างชาญฉลาดง่่าย และโปร่่งใส

Piclo (www.piclo.energy)
Piclo เป็็นบริิษัทั ซอฟท์์แวร์์ที่มีีพั
่� นั ธะกิิจที่่จ� ะทำำ�ให้้พลัังงาน
นั้้�นถููกลง สะอาดขึ้้�น และมีีความสมบููรณ์์ โดย Piclo
นั้้�นได้้ทำ�ำ ให้้ผู้้�ใช้้บริิการมีีสิิทธิิในการควบคุุมพลัังงานที่่�
ใช้้ได้้ว่า่ มาจากแหล่่งใดและขายให้้กับั ที่่ใ� ด ราคาเท่่าใด
และราคาเปลี่่ย� นแปลงอย่่างไร
Swan Barton (www.swanbarton.com)
Swanbarton เป็็นบริิษัทั ที่่ป� รึึกษาด้้านการสำำ�รองพลัังงาน
ต้้นแบบในสหราชอาณาจัักร
TNEI (www.tneigroup.com)
TNEI เป็็นที่่ป� รึึกษาที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญด้้านพลัังงานที่่�
ให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านเทคนิิค กลยุุทธ์์และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�ง
ในประเด็็นพลัังงานแบบเก่่าและพลัังงานหมุุนเวีียน

Origami Energy (www.origamienergy.com)
เป็็นบริิษัทั ด้้านเทคโนโลยีีที่่มีีวิ
� สัิ ยั ทััศน์์ในการสร้้างตลาด
ตามเวลาแท้้จริิงเพื่่�อให้้พลัังงานแจกจ่่ายไปได้้ทั่่ว� โลก

Upside Energy (www.upside.energy)
Upside Energy ช่่วยสร้้างแบบแผนการเปลี่่ย� นแปลง
รููปแบบพลัังงานผ่่านแนวทางดิิจิิทััลตั้้�งแต่่ช่่วงบุุกเบิิก
ซึ่ง่� สนัับสนุุนระบบการจััดการพลัังงานอััจฉริิยะในอนาคต

Ormazable UK (www.ormazabal.com)
บริิษััทมีีความชำำ�นาญด้้านไฟฟ้้าที่่�เน้้นเรื่่�องนวััตกรรม
และส่่งเสริิมการพััฒนาด้้านไฟฟ้้าเพื่่�อแก้้ปััญหาความ
ต้้องการพลัังงานในอนาคต

Verv (verv.energy)
ได้้พัฒ
ั นา Platform การค้้าพลัังงานทางเลืือกแบบ Peer
to Peer (P2P) ที่่ทั� นั สมััย โดยใช้้เทคโนโลยีีปััญญา
ประดิิษฐ์์และ Blockchain เพื่่�อการค้้า

Powervault (www.powervault.co.uk)
Powervault สร้้างแบตเตอรี่่สำ� �ร
ำ องในบ้้านเพื่่�อพลัังงาน
ในอนาคตอย่่างอััจฉริิยะ
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เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของการซื้้�อขายไฟฟ้้าแบบ P2P ในสหราช
อาณาจัักร: Verv energy
ภาพรวม
ปีี 2558 verv ได้้รัับเงิินทุุนจากกองทุุน Innovate
UK เพื่่�อการพััฒนารููปแบบการค้้าพลัังงานที่่�นำำ�กลัับ
มาใช้้อันั ทัันสมััย และเป็็นผู้้�นำำ�ในการใช Blockchain
เพื่่�อส่่งเสริิมการค้้าพลัังงานที่่� Peer to Peer (P2P)
ครั้้�งแรกของสหราชอาณาจัักร นวััตกรรมของพวก
เขาอยู่่บ� นพื้้น� ฐานของการรวบรวมข้้อมููลอิินเทอร์์เน็็ต
ความเร็็วสููง และเทคโนโลยีีอััจฉริิยะเพื่่�อความเข้้าใจ
การบริิโภคและการผลิิตพลัังงานร่่วมกัับ Blockc-

chain เพื่่�อการค้้า นอกจากนี้้�ยัังช่่วยให้้ครััวเรืือน
ที่่�ใช้้พลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ด้้วยแผงโซลาร์์เซลล์์
สามารถขายพลัังงานส่่วนเกิินที่่�พวกเขาได้้จากแผง
โซลาร์์เซลล์์ให้้กัับเพื่่�อนบ้้านได้้เลยโดยตรง ทำำ�ให้้
มีีรายได้้เพิ่่�มและน่่าดึึงดููด ทั้้�งช่่วยให้้คนที่่�มีีรายได้้
น้้อยเข้้าถึึงพลัังงานสะอาดและราคาถููก

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• Verv
• Innovate UK
• Ofgem

ระยะเวลา
• 2558 - 2561
มููลค่่าโครงการ
-

ผลลััพธ์์
ในปีี 2558 Verv ได้้รับั การเลืือกให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
พื้้น� ที่่ส� ร้้างสรรค์์ขององค์์กรอิิสระที่่ดูู� แลด้้านพลัังงาน
Ofgem ในการสร้้างสรรค์์เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�มีีผล
ในการล้้มล้้างเทคโนโลยีีเดิิมเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ในด้้านกฏเกณฑ์์เพื่่�อการทดสอบรููปแบบของตััวเอง
ด้้วยเงิินทุุนจากกองทุุน Innovate UK พวกเขาได้้
เริ่่ม� สร้้างพลัังงานจากแสงอาทิิตย์กั์ บั ชุุมชนครััวเรืือน

ที่่�ใช้้ช่่องทางการค้้าพลัังงานในเมืืองแฮคนี่่�ย์์ (Hacknney) ด้้วยแผงโซลาร์์เซลล์์ที่ติ่� ดตั้้
ิ ง� โดย Ropowering
ซึ่ง่� เป็็นองค์์กรทางสัังคมที่่ก่� อ่ ตั้้�งเพื่่�อช่่วยให้้ชุมุ ชนได้้
เป็็นเจ้้าของพลัังงานของตััวเอง
ในปีี 2558 Verv ได้้กำำ�กัับการค้้าขายพลัังงานใน
ระดัับเดีียวกัันบนเทคโนโลยีี Blockchain เป็็นครั้้�ง
แรกของสหราชอาณาจัักร
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การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ
ส่่วนต่่อไปนี้้�กล่่าวถึึงเครืือข่่ายการขนส่่งที่่�สำำ�คััญอย่่างไม่่น่่าเชื่่�อและการเคลื่่�อนที่่�ของผู้้�คน สิินค้้า
และบริิการในเมืืองหลวงของไทย โดยจะอธิิบายว่่าเทคโนโลยีีอััจฉริิยะสามารถมีีส่่วนสำำ�คััญในการ
พลิิกโฉมความคล่่องตััวในกรุุงเทพมหานครได้้อย่่างไร ผู้้�ที่่�มีีส่่วนร่่วมในภาคส่่วนนี้้�และบริิการหรืือ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อัจั ฉริิยะบางส่่วนที่่ถูู� กนำำ�เสนอเพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายด้้านการเคลื่่�อนที่่แ� ละขนส่่งในปััจจุุบันั
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หลัักการของการเดิินทางและ
ขนส่่งอััจฉริิยะ
การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการ
ผสมผสานรููปแบบการขนส่่งและโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�
แตกต่่างกัันเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้กับั วิิธีีที่่เ� ราเคลื่่อ� นที่่�
ไปรอบๆเมืือง ผลก็็คืือประโยชน์์มากมายตั้้�งแต่่การเดิินทาง
ที่่ป� ระหยััดเวลาไปจนถึึงการลดมลพิิษ
จากมุุมมองของผู้้�สััญจรการเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
ช่่วยให้้ประชาชนเข้้าถึึงตััวเลืือกการขนส่่งจำำ�นวนมากได้้
ง่่ายขึ้้�น ด้้วยวิิธีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ปลอดภััยและสะอาด
กว่่า การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ใน
การกำำ�หนดคุุณภาพชีีวิิตของเราในเมืืองต่่างๆ และหาก
ทำำ�อย่่างถููกต้้องก็็จะสามารถช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซ CO2
ลดปััญหาการจราจรติิดขัดั และปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลทางธุุรกิจิ

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะจะพึ่่�งพาการใช้้ Internet of Things (IoT)
อย่่างมากเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการสื่่�อสารระหว่่างรููปแบบการเดิินทาง
และการเชื่่�อมต่่อกัับผู้้�ใช้้งานผ่่านเครืือข่่ายไร้้สายลองนึึกถึึงเครื่่�องติิดตาม
GPS ในรถบััสหรืือรถไฟทุุกคััน กลยุุทธ์์การติิดตั้้ง� เครื่่อ� งตรวจจัับถนนเพื่่�อให้้
สามารถติิดตามการเคลื่่�อนที่่ข� องยานพาหนะไปทั่่�วเมืือง และแม้้แต่่การจััดหา
ข้้อมููลโดยตรงจากสมาร์์ทโฟน การตรวจสอบการเคลื่่อ� นที่่ข� องคนเดิินเท้้าและ
จัักรยาน ข้้อมููลจำำ�นวนมากจากอุุปกรณ์์อัจั ฉริิยะที่่เ� ชื่่�อมต่่อจะถููกรวบรวมและ
แลกเปลี่่ย� นผ่่านเครืือข่่ายการสื่่�อสารของเมืือง จากนั้้�นนำำ�มาวิิเคราะห์์เพื่่�อการ
แลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ของนัักท่่องเที่่ย� ว

การบริิหารจััดการเมืือง
การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะคืือการเชื่่�อมต่่อระหว่่างเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
การออกแบบเมืืองและนโยบายการขนส่่งของเมืือง นอกจากนี้้�ยังั เป็็นบทบาท
ของคนหลายกลุ่่�มในเครืือข่่ายการขนส่่งตั้้�งแต่่ผู้้�ให้้บริิการรถประจำำ�ทาง คนขัับ
แท็็กซี่่ไ� ปจนถึึงคนเดิินเท้้าที่่ข้� า้ มถนน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในการปฏิิรููประบบการขนส่่งแบบเดิิม บทบาทของผู้้�คน
และเทคโนโลยีีที่่�มีีต่่อกัันและกัันนี้้�นำ�ำ ไปสู่่�ความท้้าทายและความขััดแย้้ง
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ในกรณีีนี้้�นั้้�นโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสมมีี
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความสำำ�เร็็จของการเคลื่่อ� นที่่แ� ละขนส่่งอััจฉริิยะ จำำ�เป็็นต้้องมีี
ความเป็็นผู้้�นำำ�และวิิสััยทััศน์์ที่่�แข็็งแกร่่งเกี่่�ยวกัับความคล่่องตััวในอนาคตของ
เมืืองและการสื่่�อสารที่่ชั� ดั เจนไปยัังผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่�อให้้พวกเขาเข้้าใจวิิธีใี ช้้และ
ได้้รับั ประโยชน์์จากสิ่่�งเหล่่านี้้�
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Open Data และความปลอดภััย
เมืืองของเราต้้องอาศััยเครืือข่่ายการขนส่่งที่่�กว้้างและการทำำ�ความเข้้าใจกัับ
วิิธีีจััดการ การปรัับปรุุง และการนำำ�ทางนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ข้้อมููลจำำ�นวนมาก
การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะเป็็นเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับการรวบรวม วิิเคราะห์์และ
สื่่�อสารข้้อมููลแบบ real-time เกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�เราเคลื่่�อนที่่�ผ่่านเมืืองเพื่่�อให้้เรา
เข้้าใจวิิธีีลดความแออััดและปรัับปรุุงคุุณภาพการบริิการได้้ดีีขึ้้น�
เนื่่�องจากเครืือข่่ายการขนส่่งของเราเชื่่�อมโยงกัันมากขึ้้น� การพึ่่�งพาแพลตฟอร์์ม
การชำำ�ระเงิินสากลและการไหลเวีียนของข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้การปกป้้อง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและความปลอดภััยของเครืือข่่ายการสื่่�อสารกลายเป็็นกุุญแจ
สู่่ค� วามสำำ�เร็็จของเมืืองอััจฉริิยะ

ประชาชนอััจฉริิยะ
การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะช่่วยให้้ประชาชนสามารถตััดสิินใจเรื่่�องการ
ขนส่่งได้้ดีีขึ้้น� เพื่่�อให้้พวกเขาเดิินทางในเมืืองได้้รวดเร็็ว ปลอดภััยและง่่ายขึ้้น�
ซึ่่�งทำำ�ได้้โดยการให้้ทางเลืือกในการเคลื่่�อนที่่�แก่่ผู้้�คนมากขึ้้�นและให้้พวกเขา
ควบคุุมตััวเลืือกเหล่่านั้้�นได้้ ตััวอย่่างเช่่นแพลตฟอร์์มการชำำ�ระเงิินแบบบููรณา
การหรืือบััตรค่า่ โดยสาร ที่่ส� ามารถใช้้ในการชำำ�ระเงิินและใช้้ในการขนส่่งหรืือ
ที่่จ� อดรถทุุกรููปแบบในเมืืองได้้จะทำำ�ให้้ชีีวิตข
ิ องประชาชนง่่ายขึ้้น�
ด้้วยการเปิิดและแบ่่งปัันข้้อมููลการขนส่่ง ประชาชนสามารถควบคุุมความคล่่อง
ตััวของตนได้้ไม่่เพีียงแต่่ผ่า่ นทางเลืือกเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงการสร้้างนวััตกรรม
ใหม่่ๆ ที่่�ตอบสนองต่่อความท้้าทายด้้านการเคลื่่�อนที่่� และสร้้างโอกาสทาง
ธุุรกิจิ ใหม่่ๆ ในกระบวนการ
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การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
ในกรุุงเทพมหานคร
กรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองที่่�รู้้�จัักกัันดีีในเรื่่�องปััญหาการ
จราจรที่่�ติิดขััดด้้วยผู้้�คนมากกว่่า 10 ล้้านคนที่่�อาศััยอยู่่�
ในเมืืองและเครืือข่่ายการเคลื่่�อนที่่ที่� มุ่่�่� งเน้้นการใช้้รถยนต์์
เป็็นหลััก การเดิินทางในเมืืองจึึงเป็็นเรื่่�องท้้าทายโดย
เฉพาะในช่่วงเวลาเร่่งด่่วน

การใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะ (ร้้อยละ 25) เกืือบสอง
เท่่าและอีีกเกืือบร้้อยละ 25 เป็็นการเดิินทางโดยรถ
มอเตอร์์ไซค์์ส่่วนตััว รถโดยสารประจำำ�ทางซึ่่�งควบคุุม
โดยองค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (ขสมก.) เป็็นรููป
แบบการขนส่่งสาธารณะที่่�ใช้้กัันมากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อย
ละ 18 ของการเดิินทางทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตามรถเมล์์
ในอดีีตกรุุงเทพมหานครมีีเครืือข่่ายรถรางที่่�แข็็งแกร่่ง ส่่วนใหญ่่ถููกมองว่่าเป็็นวิิธีีการเดิินทางสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่
และมีีคลองมากมายที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับการขนส่่งทางน้ำำ��อย่่างไร สามารถจ่่ายเงิินด้้วยการขนส่่่�งแบบอื่่�นได้้ และคุุณภาพ
ก็็ ต ามในขณะที่่� เ มืืองขยายตัั ว ทั้้� ง รถรางและลำำ� คลอง การบริิการก็็เป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องปรัับปรุุง
จำำ�นวนมากถููกนำำ�ออกไปหรืือถููกปููทัับเพื่่�อรองรัับรถยนต์์
การขนส่่งโดยรถตู้้�เอกชนเป็็นเรื่่อ� งปกติิสำำ�หรัับผู้้�โดยสาร
ในปัั จ จุุ บัั น สำำ� หรัั บ เมืืองที่่� มีี ความหลากหลายเช่่ น เช่่ น เดีียวกัั บ เรืือข้้ า มฟากและเรืือโดยสารในแม่่ น้ำำ��
กรุุงเทพมหานครการเคลื่่�อนที่่�ในเมืืองมีีหลายรููปแบบ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการเดิินทางไปตามแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ใน
มีีระบบขนส่่งมวลชนทางราง 159 กม. ซึ่่�งปััจจุุบััน คลองสองสามแห่่งที่่�ยัังคงมีีอยู่่�ผู้้�สััญจรจำำ�นวนไม่่น้้อย
ดำำ� เนิิ น การภายใต้้ ผู้้� ให้้ บ ริิ ก าร 3 ราย ได้้ แ ก่่ BTS ยัังคงใช้้บริิการเรืือตามความต้้องการในชีีวิิตประจำำ�วััน
(รถไฟฟ้้า) MRT (รถไฟใต้้ดิิน) และ Airport Rail Link และในส่่วนย่่านเมืืองเก่่ารถตุ๊๊�กตุ๊๊�กไทยที่่�เห็็นกัันทั่่�วไป
อย่่างไรก็็ตามมากกว่่าร้้อยละ 40 ของการเดิินทางใน เป็็นรููปแบบการเดิินทางสำำ�หรัับการเดิินทางระยะสั้้�น
กรุุงเทพมหานครเป็็นการใช้้รถยนต์์ส่่วนตััวซึ่่�งมากกว่่า

29% ของครััวเรืือนใน

กรุุงเทพมหานครมีียานยนต์์ส่่วน
ตััว

23% ของคนกรุุงเทพฯไม่่มีี
รถยนต์์ส่่วนตััว

23%
29%

จุุดด้้อย
นอกเหนืือจากปัั ญ หาการจราจรที่่� ติิ ดขัั ด ซึ่่� ง เป็็ น
ปัั ญ หาใหญ่่ ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ระบบการขนส่่ ง ของ
กรุุงเทพมหานครแล้้วการขาดการบููรณาการระหว่่าง
รููปแบบการขนส่่งหลายรููปแบบถืือเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญ
ของการเคลื่่�อนที่่�ในเมืือง สำำ�หรัับคนส่่วนใหญ่่การขนส่่ง
รููปแบบอื่่�นเช่่นแท็็กซี่่�และมอเตอร์์ไซค์์รัับจ้้างเป็็นสิ่่�ง
จำำ�เป็็นเพื่่�อการเข้้าถึึงระบบขนส่่งสาธารณะโดยต้้อง
ชำำ�ร ะเงิิ น สำำ� หรัั บ ไมล์์ แ รกและไมล์์ สุุ ดท้้ า ย การขาด
ระบบการเข้้าถึึงที่่�แข็็งแรงนี้้�เป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักที่่�
ทำำ�ให้้การขัับรถยนต์์เป็็นทางเลืือกที่่�หลายคนต้้องการ
ในกรุุงเทพมหานคร
การพััฒนาล่่าสุุด
ระบบขนส่่งมวลชนของกรุุงเทพมหานครอยู่่�ระหว่่างการ
ขยายตััวครั้้ง� ใหญ่่โดยจะมีีสายเพิ่่�มอีีก 10 สายและคาดว่่า
จะมีีรถไฟฟ้้าสายใหม่่อีีกเกืือบ 400 กม. ภายในปีี 2572

25% ของการเดิินทางใน

กรุุงเทพมหานครมาจากระบบส่่ง
สาธารณะ

กรุุงเทพมหานครจะมีีระบบขนส่่ง
มวลชนขยายจนมีีความยาวรวม
ประมาณ 400 กิิโลเมตร ภายในปีี
2572

25%
ของการ
เดินทาง

400 กม.
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ผู้้�มีีบทบาทหลัักในการ
เคลื่่�อนที่่�และขนส่่งอััจฉริิยะ
โอกาส
มีีความพยายามในการจััดการการจราจรให้้ดีีขึ้้�นและ
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ ความสะดวกและความ
ปลอดภััยในการขนส่่ง และการใช้้เทคโนโลยีีอััจฉริิยะ
ถืือเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลััก
ดัังนั้้�นสำำ�นักั งานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร
(สนข.) ของกระทรวงคมนาคมจึึ ง ได้้ จัั ดทำำ� แผน
แม่่บทการพััฒนาระบบขนส่่งอััจฉริิยะ (ITS) สำำ�หรัับ
กรุุงเทพมหานครโดยได้้กำำ�หนดแผนงานสำำ�หรัับโซลููชััน
การขนส่่งอััจฉริิยะต่่างๆ รวมถึึงข้้อมููลการจราจรแบบ
บููรณาการและการควบคุุมบริิการขนส่่งสาธารณะแบบ
บููรณาการและพััฒนาให้้เป็็น Mobility-as-a-Service
(MaaS)ในที่่�สุุด
การพััฒนา ITS ยัังอยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้น และสนข.และผู้้�
มีีบทบาทสำำ�คััญอื่่�นๆ ในระบบนิิเวศของการเคลื่่�อนที่่�
อััจฉริิยะยัังคงสำำ�รวจหาการผสมผสานโซลููชัันที่่�เหมาะ
สมที่่�สุุดความเชี่่�ยวชาญและการให้้คำำ�ปรึึกษาในการ
ออกแบบระบบขนส่่งอััจฉริิยะ การรวมและวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเป็็นสิ่่�งที่่ต้� อ้ งการ ยัังมีีโอกาสที่่จ� ะแนะนำำ�รููปแบบ
ธุุรกิิจใหม่่ๆ และรููปแบบแรงจููงใจในการพััฒนาระบบ
ขนส่่งสาธารณะแบบบููรณาการและแพลตฟอร์์ม MaaS
ที่่�คาดการณ์์ไว้้สำำ�หรัับอนาคตของกรุุงเทพมหานคร

กระทรวงคมนาคม

องค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
(ขสมก.)

กระทรวงคมนาคมเป็็นกระทรวงสำำ�คััญที่่�รัับผิิดชอบ
นโยบายและการวางแผนการขนส่่งของประเทศและมีี
บทบาทสำำ�คััญในการวางแผนและพััฒนาระบบขนส่่ง
ของกรุุ ง เทพมหานคร ทั้้� ง จากการผ่่ า นสำำ�นัั ก งาน
นโยบายและในฐานะผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารผ่่ า นหน่่ ว ยงาน
รััฐวิิสาหกิิจต่่างๆ

เป็็นหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจที่่�รัับผิิดชอบการเดิินรถเมล์์
ในกรุุงเทพมหานคร

สำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนการขนส่่งและจราจร (สนข.)

การรถไฟแห่่งประเทศไทย
(รฟท.)

มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�นโยบายการขนส่่งและการจราจร สนข.
ดููแลการวางแผนระบบขนส่่งมวลชนในกรุุงเทพมหานคร
ผ่่านแผนแม่่บทการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนตลอดจน
แผนแม่่บทการพััฒนาระบบขนส่่งอััจฉริิยะ (ITS)

เป็็นหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจที่่�รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงาน
ระบบรางของประเทศซึ่่�งรวมถึึงการดำำ�เนิินการของ
Airport Rail Link ซึ่่�งเป็็นรถไฟด่่วนพิิเศษที่่�เชื่่�อม
สนามบิินสุุวรรณภููมิิไปยัังใจกลางเมืือง

การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่ง
ประเทศไทย(รฟม.)
เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานระบบ
ขนส่่งมวลชนในกรุุงเทพมหานครและต่่างจัังหวััด
ปัั จจุุ บัั น รถไฟฟ้้ า ใต้้ ดิิ น สองสายและทางยกระดัั บ ใน
BMR มีีการก่่อสร้้างอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีแผนพััฒนาที่่�
จะเพิ่่�มอีีก 4 สาย

การทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย
(กทพ.)
เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงาน
ทางหลวง(ทางพิิเศษ)ของประเทศไทย

กรุุงเทพมหานคร
ในฐานะรััฐบาลของเมืือง สำำ�นักั งานขนส่่งและจราจรของ
กทม.มีีหน้้าที่่�ดููแลและพััฒนาการจราจร กทม.เป็็นผู้้�
ออกสััมปทานแก่่ผู้้�ประกอบการบริิการขนส่่ง

ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
ระบบขนส่่ ง มวลชนกรุุ ง เทพหรืือ BTS เป็็ น บริิ ษัั ท
เอกชนที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจระบบขนส่่งมวลชนขนาดใหญ่่
ในกรุุงเทพมหานครภายใต้้สััมปทานที่่�ได้้รัับจากกทม.
ปััจจุุบันั รถไฟฟ้้า BTS ให้้บริิการ 2 สายคืือสายสุุขุมุ วิิท
และสายสีีลมโดยมีีแผนส่่วนต่่อขยายทั้้�ง 2 สาย

สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
(สตช.)
มีีบทบาทหลัักในหน้้าที่่�ตำำ�รวจจราจรและการควบคุุม
การจราจรรวมถึึงความปลอดภััยทางถนน และการ
บัังคัับใช้้กฎจราจรตลอดจนการตรวจสอบการจราจร
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

ระบบควบคุุม
การจราจรอััจฉริิยะ
กรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองที่่น่� า่ อัับอายในเรื่่อ� งการจราจรที่่ติ� ดขั
ิ ดั ซึ่ง่�
เป็็นปััญหาที่่ร� บกวนคนในเมืืองมานานหลายปีี ในขณะที่่ก� ารลงทุุนใน
ระบบขนส่่งสาธารณะมีีแนวโน้้มที่่จ� ะบรรเทาความแออััดได้้บางส่่วน แต่่
กรุุงเทพมหานครต้้องการการแก้้ไขปััญหาการจราจรอย่่างครอบคลุุมซึ่ง่�
รวมถึึงการควบคุุมการจราจรอััจฉริิยะ
การควบคุุมการจราจรอััจฉริิยะผสานรวมเทคโนโลยีีต่่างๆ ได้้แก่่
เทคโนโลยีีการสื่่�อสารเทคโนโลยีีการรวบรวมข้้อมููลอััตโนมััติิ เทคโนโลยีี
การประมวลผล และการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ทำำ�การรวบรวมข้้อมููลก่่อนเพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจจััดการการรัับส่่งข้้อมููลและใช้้ข้อ้ มููลที่่ร� วบรวมเพื่่�อปรัับ
และทำำ�ให้้กลไกการควบคุุมการจราจรเป็็นไปโดยอััตโนมััติิ ปรัับปรุุง
การรัับส่่งข้้อมููล ความสะดวกสบายและความปลอดภััยของผู้้�เดิินทาง
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
การควบคุุมการจราจรอััจฉริิยะสามารถช่่วยบรรเทาปััญหาความแออััด
บนท้้องถนน ลดระยะเวลาที่่ผู้้�� เดิินทางใช้้บนท้้องถนนและความติิดขัดั
ข้้องการจราจรช่่วงความติิดขัดที่
ั ลดล
่� งนี้้�จะช่่วยปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศ
ด้้วยเนื่่�องจากรถยนต์์ที่จ่� อดติิดเครื่่อ� งหรืือรถที่่เ� คลื่่อ� นที่่ด้� ว้ ยความเร็็วต่ำำ��
เป็็นแหล่่งสำำ�คัญ
ั ของการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน
ความสััมพัันธ์์
การจััดการจราจรของกรุุงเทพมหานครแบ่่งออกเป็็นหลายส่่วนและข้้อมููล
การจราจรไม่่ได้้รวมเข้้าด้้วยกัันหรืือดำำ�เนิินการในลัักษณะที่่ป� ระสานกััน
การบููรณาการและการควบคุุมการจราจรส่่วนกลางเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับ
กระทรวงคมนาคม โดยมีีการศึึกษาเบื้้อ� งต้้นที่่อ� ยู่่ใ� นระหว่่างดำำ�เนิินการ
และคาดว่่าจะมีีการดำำ�เนิินการในช่่วง 2-7 ปีีข้า้ งหน้้า

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
ป้้ายจราจรอััจฉริิยะสำำ�หรัับแนะนำำ�เส้้นทางอื่่น� ๆ
เมื่่�อเร็็วๆ นี้้�สนข.ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการป้้ายจราจรอััจฉริิยะทั่่�วกรุุงเทพมหานครเพื่่�อ
ให้้ข้อ้ มููลการจราจรแบบ real-time แก่่ผู้้�ขับั ขี่่โ� ดยติิดตั้้ง� แผงหน้้าปััดอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
ตามถนนสายหลัักที่่แ� สดงเส้้นสีีเพื่่�อแจ้้งสภาพการจราจรในระดัับต่่างๆ
นอกจากนี้้�ยังั มีีการติิดตั้้ง� กล้้องวงจรปิิดใกล้้กับั ป้้ายจราจรอััจฉริิยะ เพื่่�อตรวจ
สอบการจราจรจากทั้้�งขาขึ้้น� และขาลง เพื่่�อระบุุระดัับการจราจรที่่ติ� ดขั
ิ ดร่
ั ว่ ม
กัับข้้อมููลการจราจรจากเซิิร์์ฟเวอร์์ Google แผนที่่�เส้้นทางอื่่�นที่่�เร็็วกว่่าจะ
แนะนำำ�ผ่่าน Variable Message Sign (VMS)
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บทบาท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ

องค์์กรและบริิษััทในสหราชอาณาจัักรมีีโอกาสช่่วยเหลืือ สนข.และ
หน่่วยงานด้้านการจราจรอื่่�นๆ ของกรุุงเทพมหานคร ในขั้้น� ตอนการ
ออกแบบระบบช่่วยเหลืือ ในการจััดหาเทคโนโลยีีรวมถึึงการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและการสร้้างระบบอััตโนมััติิ และการนำำ�ผู้้�ให้้บริิการเข้้ามาตลอด
ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าการบริิการ

การจััดเก็็บข้้อมููลจราจร

สตช.

ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
จุุดแข็็งอย่่างหนึ่่�งของสหราชอาณาจัักรคืือโซลููชัันการขนส่่งอััจฉริิยะ
และการออกแบบระบบขนส่่งแบบบููรณาการ ระบบควบคุุมการจราจร
อััจฉริิยะยัังอยู่่ใ� นขั้้น� เริ่่ม� ต้้นในกรุุงเทพมหานครและการบููรณาการอย่่าง
สมบููรณ์์ยังั ทำำ�ได้้ยาก

การจััดเก็็บข้้อมููลจราจร

หน่่วยงานกำำ�กับั การจราจร
รัับผิิดชอบการติิดตั้้ง� เครื่่อ� ง
ตรวจจัับข้้อมููลจราจร (เช่่น
เครื่่อ� งตรวจจัับ หรืือ CCTV)
ในพื้้น� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของโครงข่่าย
คมนาคม

โอกาสของสหราชอาณาจักร

ระบบของการบริิการ
หน่่วยงานควบคุุมการจราจรในกรุุงเทพมหานครซึ่ง่� ได้้แก่่ กรุุงเทพ
มหานคร (กทม.) และสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (สตช.) ตลอดจน
สำำ�นักั งานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร (สนข.) ได้้ช่ว่ ยกัันนำำ�
ระบบขนส่่งอััจฉริิยะมารวบรวมข้้อมููลผ่่านเครื่่อ� งตรวจจัับและอุุปกรณ์์
กล้้องวงจรปิิดที่มีี่� อยู่่ห� รืือติิดตั้้ง� ใหม่่ทั่่ว� ทั้้�งเครืือข่่ายการขนส่่งเพื่่�อตรวจ
จัับและบัันทึึกการเคลื่่�อนไหวของยานพาหนะจากนั้้�นข้้อมููลจะถููกรวม
เข้้าด้้วยกัันผ่่าน Cloud Platform ส่่วนกลางและวิิเคราะห์์ในระบบ
ตรวจสอบและควบคุุมปริิมาณการใช้้งาน ศููนย์์ตรวจสอบและควบคุุม
การจราจรส่่วนกลางนี้้�จะใช้้การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและระบบอััตโนมััติเิ พื่่�อ
ช่่วยในการตััดสินิ ใจ จััดการจราจรโดยปรัับให้้เข้้ากัับสถานการณ์์การ
จราจรแบบ real-time และช่่วยปรัับการกำำ�หนดเวลาสััญญาณจราจร
ให้้เหมาะสมเพื่่�อปรัับปรุุงความคล่่องตััวของการจราจร

การออกแบบและให้้คำ�ำ
ปรึึกษาระบบควบคุุมการ
จราจร
ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีี หรืือ
สนัับสนุุนการจััดซื้อ้� จััดจ้า้ ง

การติิดต่่อสื่่�อสารแบบ
ไร้้สาย

การติิดต่่อสื่่�อสาร
แบบไร้้สาย

Cloud Platform

Cloud Platform

ระบบการติิดตามและ
ควบคุุมการจราจร

หน่่วยงานควบคุุมการจราจร

ระบบการติิดตามและ
ควบคุุมการจราจร

หน่่วยงานควบคุุมการ
จราจร
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กทม.

กทม.
ผู้้�ให้้บริิการ

สนข.

สตช.

กทม.

สนข.

สตช.

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการโครงข่่าย
โทรคมนาคมช่่วยให้้การส่่ง
ข้้อมููลจากจุุดเก็็บสู่่�
Cloud Platform

-

ข้้อมููลการจราจรจากหลายๆ
แหล่่งถููกจััดเก็็บรวบรวมเข้้าที่่�
Cloud Platform ส่่วนกลาง

ข้้อมููลจราจรถููกวิิเคราะห์์แบบ
real-time ด้้วยการวิิเคราะ์์
ขั้้น� สููงและ ปััญญาประดิิษฐ์์
รวมถึึงการจััดการจราจรบาง
อย่่างที่่ถูู� กทำำ�ะให้้เป็็นระบบ
อััตโนมััติิ

หน่่วยงานด้้านการจราจรใช้้
ข้้อมููลที่่ถูู� กประมวลผลแล้้ว
จากระบบควมคุุมจราจรใน
การจััดการและควบคุุมระบบ
จราจรที่่มีี� ประสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้น� ให้้การจราจรลื่่�นไหล

ผู้้�ให้้บริิการ Cloud Platform
ที่่มุ่่�� งเน้้นไปที่่ร� ะบบการบริิหาร
จััดการจราจร

การออกแบบและปฏิิบัติั กิ าร
ระบบวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและ
ระบบอััตโนมััติิ

การใช้้ข้อ้ มููลอย่่างเต็็ม
ประสิิทธิิภาพ เสริิมสร้้าง
ประสิิทธิิภาพและให้้การ
สนัับสนุุนช่่วยเหลืือ
เชิิงเทคนิิค
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร

AGD Systems (www.agd-systems.com)
AGD Systems พัั ฒ นาระบบจราจรอัั จ ฉริิ ย ะเพื่่� อ
ปรัับปรุุงความปลอดภััย ประสิิทธิิภาพและการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในสภาพแวดล้้อมของการขนส่่ง

สหราชอาณาจัักรเป็็นที่่�ตั้้�งของเครืือข่่ายการ
ขนส่่ ง ที่่� ทัั น สมัั ย ที่่� สุุ ด ในโลกและอยู่่� ใ นระดัั บ
แนวหน้้าด้้านการทดสอบและแอปพลิิเคชัันการ
เดิินทางอััจฉริิยะ

Chipside (www.chipside.com)
Chipside เป็็นผู้้�นำำ�ในโลกด้้านไอทีีที่่�จอดรถและการ
จััดการจราจร

บริิ ษัั ท และองค์์ ก รด้้ า นเดิิ น ทางอัั จ ฉริิ ย ะและ
ขนส่่งในสหราชอาณาจัักรนำำ�เสนอบริิการให้้
ทั่่�วโลก ช่่วยให้้เมืืองและผู้้�ประกอบการขนส่่ง
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมและเปลี่่�ยนเมืืองของพวก
เขาให้้เป็็นที่่อ� ยู่่อ� าศััยที่่ยั่่� ง� ยืืน น่่าอยู่่� และมั่่�งคั่่�ง
ทางเศรษฐกิิจมากขึ้้น�

Global Reach (www.globalreachtech.com)
ซอฟต์์แวร์์ Wi-Fi การบริิการและการวิิเคราะห์์สำ�ำ หรัับผู้้�
ให้้บริิการชั้้�นนำำ�ของโลกและลููกค้้าของพวกเขาในตลาด
ต่่างๆรวมถึึงด้้านการเดิินทางและการขนส่่ง แพลตฟอร์์ม
นี้้�รองรัับการพิิสููจน์์ตัวั ตนและผู้้�ใช้้พร้้อมกัันหลายพัันล้้าน
คนโดยใช้้อุปุ กรณ์์และเครืือข่่ายหลายร้้อยเครื่่อ� งปััจจุุบันั
ใช้้งานบน TfL

สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใดได้้บ้า้ ง
• การจััดการจราจรอััจฉริิยะ
• การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการจราจรขั้้�นสููงและ
ข้้อมููลเชิิงลึึก
• การบููรณาการข้้อมููลจากกล้้องวงจรปิิด
• ร ะบบอัั ต โนมัั ติิ แ ละเทคโนโลยีีปัั ญ ญา
ประดิิษฐ์์ และการสนัับสนุุน
• การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการควบคุุมสััญญาณ
ไฟ
• การจััดการการดำำ�เนิินการขนส่่งและการ
ออกแบบประสบการณ์์ของลููกค้้า

FlowX (www.flowx.tech)
FlowX พััฒนาเทคโนโลยีีที่่ก� รองภาพจากกล้้องวงจรปิิดที่่�
มีีอยู่่เ� พื่่�อให้้ข้อ้ มููลการจราจรแก่่เมืืองต่่างๆ
Goodvision (www.goodvisionlive.com)
Goodvision พัั ฒ นาเทคโนโลยีีที่่� ใ ช้้ ปััญญาประดิิ ษ ฐ์์
เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการจราจรทางยานพาหนะ
Immense Simulations (www.immense.ai)
Immense Simulations พััฒนาซอฟต์์แวร์์จำ�ล
ำ องเมืือง
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการขนส่่งโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ปรัับปรุุง การตัั ดสิิ น ใจและให้้ ข้้อ มููลเชิิ ง ลึึ ก เกี่่� ย วกัั บ
การเคลื่่อ� นย้้ายสิินค้้าและผู้้�คน

Resonate (www.resonate.tech)
แพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลที่
ั ท่� รงพลัังร่่วมกัับทีีมงานที่่มีีทั
� กั ษะสููง
ซึ่่�งนำำ�เสนอโซลููชั่่�นที่่�ดีีที่่�สุุดสำ�ำ หรัับการควบคุุมสััญญาณ
การจัั ด การจราจร การจัั ด การการปฏิิ บัั ติิ ก ารและ
ประสบการณ์์ของผู้้�รัับบริิการ
Tracsis (www.tracsistraffic.com)
ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารชั้้� น นำำ�ร ะดัั บ นานาชาติิ ใ นด้้ า นการสำำ�ร วจ
การขนส่่งการวิิเคราะห์์ผู้้�โดยสาร การจััดการจราจรใน
เหตุุการณ์์ต่า่ งๆ และข้้อมููลตำำ�แหน่่ง GIS
Transport for London (tfl.gov.uk)
Transport for London (TfL) เป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในด้้าน
นวััตกรรมการขนส่่งแบบครบวงจร และหลายๆ ด้้านของ
แบบจำำ�ลอง TfL ได้้รับั การนำำ�ไปใช้้โดยเมืืองอื่่น� ๆ ทั่่�วโลก
TfL ร่่วมมืือกัับเมืืองภููมิิภาค ที่่�ปรึึกษาและผู้้�ประกอบ
การขนส่่งทั่่�วโลกในการปรัับใช้้ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง
ของเราและพััฒนาคำำ�ตอบที่่�ยั่่�งยืืนสำำ�หรัับความท้้าทาย
ด้้านการขนส่่ง
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

ระบบขนส่่งสาธารณะ
อััจฉริิยะ
ตามที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นว่่ากรุุงเทพมหานครมีีระบบขนส่่งสาธารณะหลาย
รููปแบบเช่่นระบบขนส่่งทางรางในเมืือง รถโดยสารสาธารณะ เรืือ
มอเตอร์์ไซค์์รับั จ้้าง แท็็กซี่่� รวมถึึงระบบเคลื่่อ� นที่่แ� ละขนส่่ง ที่่ใ� ช้้ร่ว่ มกััน
เช่่น Grab บริิการเหล่่านี้้�ดำ�ำ เนิินการโดยผู้้�ให้้บริิการหลายรายและไม่่มีีกา
รบููรณาการที่่เ� ป็็นปััจจุุบันั ในเรื่่อ� งค่่าโดยสาร หรืือข้้อมููลสำำ�หรัับการชำำ�ระ
เงิินดิิจิิทััล หรืือการวางแผนการเดิินทาง สิ่่�งเหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้ผู้้�สััญจรไปมา
ไม่่สะดวกเนื่่�องจากผู้้�คนต้้องพกบััตรหลายใบและเงิินสด และมัักจะไม่่มีี
ความชััดเจนเรื่่อ� งวิิธีกี ารขนส่่งสาธารณะที่่มีี� ประสิิทธิิภาพที่่สุ� ดุ ในการเดิิน
ทางจากจุุดหนึ่่�งไปยัังอีีกจุุดหนึ่่�ง ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้การใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะไม่่
ได้้รับั ความนิิยมเท่่าที่่ค� วร
ระบบขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบนิิเวศที่่�กว้้างขึ้้�น
เรีียกว่่า Mobility-as-a-Service (MaaS) ซึ่ง่� เชื่่�อมโยงตััวเลืือกการเดิินทาง
ทั้้�งหมดในเมืืองให้้อยู่่บ� นแพลตฟอร์์มเดีียว เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลแบบ real-time
สำำ�หรัับการวางแผนการเดิินทางแบบครบวงจรและการชำำ�ระค่่าโดยสาร
และข้้อมููลการเดิินทางแบบบููรณาการเพื่่�อให้้ข้อ้ มููลเชิิงลึึกของการดำำ�เนิิน
การการให้้บริิการและการปรัับปรุุง
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
ระบบขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะช่่วยให้้การเดิินทางในเมืืองสะดวกสบาย
ขึ้้น� ช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตของพลเมืือง เป็็นการกระตุ้้�นจำำ�นวนคนโดยสาร
สาธารณะให้้มากขึ้้น� และลดการพึ่่�งพายานพาหนะส่่วนตััวให้้น้อ้ ยลง
ช่่วยลดปััญหาการจราจรติิดขัดั ด้้วยการรวมการขนส่่งทุุกรููปแบบเข้้าด้้วย
กััน ทำำ�ให้้ได้้รัับข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับความต้้องการในการเคลื่่�อนที่่�และ
ขนส่่งเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้กับั เครืือข่่ายการขนส่่ง
ความสััมพัันธ์์
ระบบขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะเป็็นวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุดวิิธีีหนึ่่�งในการรัับมืือกัับ
ความแออััดของการจราจรในเมืือง จึึงเป็็นสาเหตุุที่ไ่� ด้้รับั ความสำำ�คัญ
ั ในลำำ�
ดัับต้้นๆจากแผนแม่่บทระบบขนส่่งอััจฉริิยะ (ITS) ของกระทรวงคมนาคม

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
ระบบติิดตามและนำำ�ทางระบบขนส่่งสาธารณะแบบ real-time

บััตรแมงมุุมกรุุงเทพ

ViaBus เป็็นแอปพลิิเคชัันมืือถืือที่่พั� ฒ
ั นาโดย Startup จากจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััยร่่วมกัับองค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (ขสมก.)

สนข. ประกาศโครงการจำำ�หน่่ายตั๋๋�วร่่วมในปีี 2559 ซึ่่ง� เรีียกว่่าบััตรแมงมุุม
และทั้้�ง BTS และ MRT ได้้ลงนามใน MOU มาตั้้�งแต่่ปีี 2550 เพื่่�อนำำ�
ระบบไปใช้้ตั้้ง� แต่่นั้้น� เป็็นต้้นมาผู้้�ประกอบการขนส่่งรายอื่่�นเช่่นรถเมล์์ของ
ขสมก. การทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย (กทพ.) แท็็กซี่่แ� ละเรืือสาธารณะ
ได้้แสดงความประสงค์์ที่จ่� ะเข้้าร่่วมระบบตั๋๋ว� แบบครบวงจร

แอปพลิิเคชัันนี้้�ให้้ข้อ้ มููลการขนส่่งสาธารณะแบบ real-time โดยเฉพาะ
ระบบรถเมล์์แอปพลิิเคชัันนี้้�จะช่่วยให้้ได้้รับั ข้้อมููลเส้้นทางรถเมล์์ สายรถเมล์์
และป้้ายรถเมล์์นอกจากนี้้�ข้อ้ มููลตำำ�แหน่่งของรถโดยสารที่่มีีอุ
� ปุ กรณ์์ GPS
จะถููกรวมเข้้าด้้วยกัันซึ่ง่� จะช่่วยให้้รู้้�เกี่่ย� วกัับเวลารอโดยประมาณและสภาพ
การจราจร ขณะนี้้�แอปมีีความครอบคลุุมเพีียงบางส่่วนของระบบรถเมล์์และ
ไม่่ยังั รวมถึึงการชำำ�ระเงิินหรืือความสามารถในการวางแผนการเดิินทาง

อย่่างไรก็็ตามความล่่าช้้าทำำ�ให้้บริิการไม่่บรรลุุผลมาเป็็นเวลาเกืือบทศวรรษ
เนื่่�องจากข้้อตกลงการแบ่่งค่่าโดยสารได้้พบกัับอุุปสรรคครั้้ง� แล้้วครั้้ง� เล่่า
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ระบบของการบริิการ
ระบบนิิเวศของการขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะขึ้้น� อยู่่�กับั ความร่่วมมืือและ
การเชื่่�อมต่่อโครงข่่ายของฝ่่ายต่่างๆ รวมถึึงผู้้�ให้้บริิการระบบขนส่่ง
สาธารณะ ตลอดจนผู้้�สััญจร ผู้้�พััฒนาแพลตฟอร์์มและนัักวิิทยาศาสตร์์
ด้้านข้้อมููล

โอกาสทางการค้้า
ลอนดอนมีีแพลตฟอร์์มการขนส่่งอััจฉริิยะและระบบตั๋๋�วร่่วม Oyster Card
ซึ่ง่� เป็็นที่่รู้้�จั
� กั กัันดีีที่่สุ� ดุ ในโลก Transpor for London (TfL) และผู้้�ให้้บริิการ
รายอื่่�นในสหราชอาณาจัักรอยู่่�ในสถานะที่่�สามารถให้้การช่่วยเหลืือ
สนข. และผู้้�ประกอบการขนส่่งในกรุุงเทพมหานครในการออกแบบ
ระบบขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะที่่�เป็็นประโยชน์์ร่่วมกัันได้้เป็็นอย่่างดีี
รวมถึึงการออกแบบและพััฒนาแพลตฟอร์์มตลอดจนมาตรฐานการ
ออกตั๋๋�วทั่่�วไปและการกำำ�หนดค่่าโดยสาร

บทบาท

ผู้ใ้� ห้้บริิการระบบขนส่่งสาธารณะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ
ค�ำอธิบาย

จากนั้้�นแพลตฟอร์์มนี้้�จะเชื่่�อมโยงระบบการออกตั๋๋�วแบบรวมซึ่ง่� ต้้องได้้
รัับการยอมรัับจากผู้้�ให้้บริิการทั้้�งหมดไปยัังโครงสร้้างค่่าโดยสารทั่่�วไป
สำำ�หรัับบริิการทั้้�งหมด (หรืือเป็็นแพ็็คเกจ) ผู้้�สััญจรจะสามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลจากแพลตฟอร์์มระบบขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะผ่่านแอปพลิิเคชััน
เดีียวที่่ร� วมถึึงการวางแผนการเดิินทางและการชำำ�ระเงิิน

โอกาสของสหราชอาณาจักร

ในกรุุงเทพมหานคร สนข.จะเป็็นเจ้้าภาพให้้กัับแพลตฟอร์์มที่่�รวม
บริิการสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการขนส่่งสาธารณะทุุกรายในกรุุงเทพมหานคร
ไม่่ว่า่ จะเป็็น BTS MRT ขสมก. Airport Rail Link กทพ. และผู้้�ให้้
บริิการด้้านการเคลื่่อ� นที่่แ� ละขนส่่งอื่่น� ๆ เช่่น Grab แท็็กซี่่� เรืือด่่วน รถ
จัักรยานยนต์์รับั จ้้างเป็็นต้้น ผู้้�ประกอบการทั้้�งหมดต้้องแบ่่งปัันข้้อมููล
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้กับั ผู้้�พััฒนาแพลตฟอร์์มเพื่่�อสร้้างแพลตฟอร์์มการขนส่่ง
สาธารณะอััจฉริิยะแบบครบวงจร ซึ่ง่� รวมถึึงการติิดตามระบบสารสนเทศ
ภููมิิศาสตร์์ (GIS) และข้้อมููลเชิิงลึึกของการปฏิิบัติั งิ านแบบ real-time

ผู้้�ให้้บริิการระบบขนส่่งสาธารณะ

ระบบตั๋๋�วร่่วมและการจ่่ายเงิิน

ระบบตั๋๋�วร่่วม ข้้อมููลและวางแผนการ
เดิินทางสััญจร

แพลตฟอร์์มขนส่่งสาธารณะ
อััจฉริิยะ

ระบบตั๋๋�วร่่วมและการจ่่ายเงิิน

ระบบรวมข้้อมููลและวางแผน
การเดิินทางสััญจร

สนข.

ผู้้�ให้้บริิการระบบขนส่่ง

ผู้้�ใช้้บริิการระบบขนส่่ง

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการ

ระบบตั๋๋�วร่่วมจััดการค่่าบริิการการเดิิน
ทางทั้้�งหมดให้้อยูู่่ใ� นแบบราคารวม
อััตราก้้าวหน้้าบนฐานความยาวของ
การเดิินทางและประเภทการเดิินทาง
โดยที่่ผลต
� อบแทนนั้้�นแบ่่งปัันกัันไป
ตามสััดส่ว่ น

ผู้้�เดิินทางเข้้าถึึงระบบการขนส่่ง
สาธารณะแบบฉััจฉริิยะผ่่าน
แพลตฟอร์์มที่่ร� วมแอปพลิิเคชั่่�นหรืือ
บััตรเข้้าด้้วยกัันเป็็นหนึ่่�ง เพื่่�อการ
วางแผนและเดิินทางแบบไร้้รอยต่่อ
ผ่่านระบบต่่างๆ

ผู้้�ให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านระบบตั๋๋ว� ร่่วม

การออกแบบแอปพลิิเคชััน

แพลตฟอร์์มขนส่่งสาธารณะ
อััจฉริิยะ

หน่่วยงานด้้านการขนส่่งสาธารณะ
ได้้แก่่ BTS MRT ขสมก. Airport Rail
ข้้อมููลจากการให้้บริิการเช่่น ตำำ�แหน่่ง
การทางพิิเศษ และหน่่วยงานอื่่น� ๆ
ตารางเวลา ความล่่าช้้า และ ราคา
รวมถึึง Grab เรืือด่่วน หรืือ
รวมอยู่่บ� นแพลตฟอร์์มเดีียว
มอเตอร์์ไซค์์รับั จ้้างใช้้งานเทคโนโลยีี
อััจฉริิยะเพื่่�อติิดตามการบริิการ

การให้้คำ�ำ ปรึึกษาการออกแบบระบบ
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การออกแบบและพััฒนาแพลตฟอร์์ม
ระบบ GIS และการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
โดยผู้้�ให้้บริิการ
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารขนส่่ ง ในสหราชอาณาจัั ก รอยู่่�
ในระดัั บ แนวหน้้ า ด้้ า นการดำำ� เนิิ น งานระบบ
ขนส่่ ง สาธารณะอัั จ ฉริิ ย ะและนวัั ต กรรม
Mobility-as-a-Service (MaaS)
ระบบขนส่่ ง สาธารณะที่่� แ ข็็ ง แกร่่ ง ในสหราช
อาณาจัักรได้้สร้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญในระบบนิิเวศ
ของการขนส่่ง ทั้้�งองค์์กรและบริิษัทั จากสหราช
อาณาจัักรสามารถช่่วยเมืืองและผู้้�ให้้บริิการทั่่�ว
โลกในการพััฒนาระบบขนส่่งที่่มีี� อยู่่�
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• ระบบการชำำ�ระเงิินแบบบููรณาการ
• การออกตั๋๋�วอััจฉริิยะ
•M
 obility-as-a-Service (MaaS)
• ที่จ่� อดรถอััจฉริิยะและการจััดการจราจร
• บริิการการเดิินทางและขนส่่งตามความ
ต้้องการและอััตโนมััติิ
• ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ (GIS) สำำ�หรัับ
การขนส่่ง

Conigital (www.conigital.com)
Conigital เป็็นผู้้�บููรณาการโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการ
ขนส่่งที่่�พััฒนา Mobility-as-a-Service เครื่่�องตรวจจัับ
IoT และโซลููชัันปััญญาประดิิษฐ์์สำ�ำ หรัับยานยนต์์รุ่่�นใหม่่
ที่่ก� ารปล่่อยมลพิิษเป็็นศููนย์์
Globalreach Technologies
(www.globalreachtech.com)
ซอฟต์์แวร์์ Wi-Fi การบริิการและการวิิเคราะห์์สำ�ำ หรัับผู้้�
ให้้บริิการชั้้�นนำำ�ของโลกและลููกค้้าของพวกเขาในตลาด
ต่่างๆ รวมถึึงด้้านการเดิินทางและการขนส่่ง แพลตฟอร์์ม
นี้้�รองรัับการพิิสููจน์์ตัวั ตนและผู้้�ใช้้พร้้อมกัันหลายพัันล้้าน
คนโดยใช้้อุปุ กรณ์์และเครืือข่่ายหลายร้้อยเครื่่อ� ง ปััจจุุบันั
ใช้้งานบน TfL
Masabi (www.masabi.com)
Justride เป็็นแพลตฟอร์์มจำำ�หน่่ายตั๋๋�ว Software-as-aService (SaaS) เหมาะสำำ�หรัับระบบจองตั๋๋�วมืือถืือและ
เพื่่�อเปิิดใช้้งาน Mobility as a Service (MaaS) หรืือ
สำำ�หรัับบริิการการเก็็บค่่าโดยสารแบบเต็็มตามบััญชีีโดย
ใช้้ระบบชำำ�ระเงิินแบบไม่่ต้อ้ งสััมผััสบััตรธนาคาร อุุปกรณ์์
มืือถืือหรืือสมาร์์ทการ์์ด
Restrata (www.restrata.com)
ผู้้�ให้้บริิการหลัักที่่�ให้้บริิการนวััตกรรมความปลอดภััย
และให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านเทคโนโลยีี

Stage Intelligence (www.stageintelligence.co.uk)
บริิการปััญญาประดิิษฐ์์ที่่�ล้ำ�ำ� สมััยเพื่่�อแก้้ความซัับซ้้อนที่่�
ท้้าทายที่่สุ� ดุ ในระบบนิิเวศของการเคลื่่�อนที่่แ� ละขนส่่งแบบ
ใช้้ร่ว่ มกััน เช่่นแผนการแบ่่งปัันจัักรยาน
TBS Mobility (www.tbsmobility.com)
ด้้วยการใช้้ IoT ปััญญาประดิิษฐ์์ และโทรศััพท์์มืือถืือ TBS
ช่่วยเลืือกเส้้นทางที่่เ� หมาะสมเพื่่�อปรัับปรุุงประสบการณ์์
และเวลา ในการเดิินทางของผู้้�โดยสารให้้การบริิการดำำ�เนิิน
ไปอย่่างราบรื่่�นและมั่่�นใจได้้ว่่าพนัักงานมีีประสิิทธิิผล
มีีส่่วนร่่วมและได้้รับั การสนัับสนุุน
Transport for London (tfl.gov.uk)
เป็็ น ผู้้�นำำ�ร ะดัั บ โลกในด้้ า นนวัั ต กรรมการขนส่่ ง
แบบครบวงจร และหลายๆ ด้้ า นของแบบจำำ�ล อง
TfL ได้้รับั การนำำ�ไปใช้้โดยเมืืองอื่่น� ๆ ทั่่�วโลก TfL ร่่วมมืือ
กัับเมืืองภููมิิภาค ที่่�ปรึึกษาและผู้้�ประกอบการขนส่่งทั่่�ว
โลกในการปรัับใช้้ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะทางของเราและ
พััฒนาคำำ�ตอบที่่ยั่่� ง� ยืืนสำำ�หรัับความท้้าทายด้้านการขนส่่ง
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ระบบขนส่่งสาธารณะอััจฉริิยะ เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของ
สหราชอาณาจัักร โฮจิิมินิ ห์์ซิตี้้ิ � ประเทศเวีียดนาม
ภาพรวม
ตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2562 โครงการ UK FCDO Global
Future Cities ร่่วมกัับโฮจิิมิินห์์ซิิตี้้� ได้้ให้้ความช่่วย
เหลืือด้้านเทคนิิคและการดำำ�เนิินโครงการนำำ�ร่อ่ งเพื่่�อ
พััฒนาระบบจำำ�หน่่ายตั๋๋�วอััจฉริิยะ(STS) ในโฮจิิมินิ ห์์
ซิิตี้้� โครงการนี้้�คาดว่่าจะมีีผลกระทบในระยะยาวต่่อ
การพััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะของโฮจิิมิินห์์ซิิตี้้�

โดยการเพิ่่� ม จำำ� นวนผู้้�โดยสารของระบบขนส่่ ง
สาธารณะ ทำำ�ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ จะมีีการผสมผสานรููปแบบ
ต่่างๆ ของระบบขนส่่งสาธารณะเช่่น MRT BRT
รถเมล์์และเรืือเฟอร์์รี่่�ในอนาคตอัันใกล้้นี้้�และช่่วย
ยกระดัับการให้้บริิการ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
• โฮจิิมิินห์์ซิิตี้้�
• UK FCDO Global Future Cities Programme
• UN-Habitat

ระยะเวลา
• กำำ�ลัังดำำ�เนิินการ
มููลค่่าโครงการโดยประมาณ
-

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
โครงการนี้้�ออกแบบขึ้้น� เพื่่�อบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ย่อ่ ยอััน
เป็็นผลมาจากการสร้้าง STS ในโฮจิิมินิ ห์์ซิตี้้ิ ดั� งั ต่่อไปนี้้�
• ปรัับปรุุงคุุณภาพของระบบขนส่่งสาธารณะ
• เพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�โดยสารในระบบขนส่่งสาธารณะ
• ให้้ข้อ
้ มููลที่่ค� รอบคลุุมเพื่่�อสนัับสนุุนกระบวนการ
ตััดสินิ ใจของภาครััฐและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียใน
ด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•ป
 รัับปรุุงขีีดความสามารถของหน่่วยงานของ

เมืืองในการส่่งมอบและจััดการระบบขนส่่ง
สาธารณะ
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การด�ำรงชีวิตอัจฉริยะ
ส่่ ว นต่่ อ ไปนี้้� จ ะอธิิ บ ายว่่ า เทคโนโลยีีอัั จ ฉริิ ย ะจะมีีอิิ ท ธิิ พ ลในเชิิ ง บวกต่่ อ การดำำ� เนิิ น ชีีวิิ ตข องคน
กรุุงเทพฯได้้อย่่างไร ผ่่านแนวทางพื้้�นฐาน 3 ประการ ได้้แก่่ แนวทางปฏิิบััติิด้้านสาธารณสุุข
ที่่�ดีีขึ้้�นและการเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพ การปรัับปรุุงความปลอดภััยและสวััสดิิภาพของประชาชน
และวิิ ธีี การที่่� ฉ ลาดขึ้้� น ในการปฏิิ สััม พัั น ธ์์ กัับ สิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ส ร้้ า งขึ้้� น เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การมีีวิิ ถีีชีีวิิ ตที่่�มีี
สุุขภาพดีีขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน
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หลัักการของการดำำ�รงชีีวิิต
อััจฉริิยะ
การใช้้ชีีวิติ ในมหานครกำำ�ลังั เกิิดความเปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
มากเนื่่�องจากการเปลี่่ย� นวิิถีีชีีวิติ และความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีี ด้้วยเหตุุนี้้ก� ารดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะจึึงเป็็นแนว
โน้้มใหม่่ที่เ่� น้้นโอกาสและประโยชน์์จากรููปแบบใหม่่ของ
การใช้้ชีีวิติ ในเมืือง
บริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะ
เน้้นถึึงวิิธีกี ารยกระดัับสุุขภาวะของผู้้�คนและการเข้้าถึึง
การดููแลสุุขภาพผ่่านพลัังของเทคโนโลยีี เป็็นเรื่่อ� งเกี่่ย� ว
กัับการจััดหาระบบที่่ทั� นั สมััยเพื่่�อตรวจสอบและแจ้้งเตืือน
เราเกี่่ย� วกัับอาชญากรรมหรืือภััยธรรมชาติิที่กำ่� �ลั
ำ งั จะเกิิด
ขึ้้น� เช่่น น้ำำ�ท่
� ว่ มและไฟไหม้้ การดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะยััง
เกี่่ย� วกัับการปรัับปรุุงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกส่่วนใหญ่่ที่่�
เราใช้้ บ้้านและที่่ทำ� �ำ งานผ่่านระบบอััตโนมััติแิ ละแนวทาง
การออกแบบที่่ล้ำ� �ำ� สมััย

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
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Open Data และความปลอดภััย

โดยพื้้�นฐานแล้้วการดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะเป็็นนวััตกรรมของการใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อเชื่่�อมโยงทุุกอย่่างเข้้าด้้วยกัันตั้้�งแต่่สุุขภาพส่่วนบุุคคล ไปจนถึึงสภาพ
แวดล้้อมภายในบ้้านและสำำ�นักั งาน ไปจนถึึงผู้้�ให้้บริิการด้้านการดููแลสุุขภาพ
และแม้้กระทั่่�งโครงสร้้างพื้้�นฐานในเมืือง นวััตกรรมการดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
ช่่วยให้้เราเข้้าใจวิิธีีการใช้้ชีีวิิตที่่�มีีสุุขภาพดีีขึ้้�นและให้้ข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ัญเกี่่�ยว
กัั บ วิิ ก ฤตด้้ า นความปลอดภัั ย หรืือเหตุุ ฉุุ ก เฉิิ น ที่่� กำ�ลั
ำ ั ง จะเกิิ ดขึ้้� น ในเมืือง

การให้้บริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้า้ นการดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะล้้วนเกี่่ย� วกัับพลัังของ
Internet of Things (IoT) ที่่เ� ชื่่�อมต่่อการไหลของข้้อมููลจากร่่างกาย บ้้าน
และระบบเมืืองของเราแม้้ว่่าข้้อมููลเหล่่านี้้�สามารถแสดงให้้เห็็นเกี่่�ยวกัับชีีวิิต
ประจำำ�วันั ของเราในเชิิงลึึกอย่่างน่่าทึ่่�ง ช่่วยให้้เรามีีสุุขภาพที่่ดีี� และยั่่�งยืืนมาก
ขึ้้�น แต่่ก็็มีีคำ�ถ
ำ ามสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับความเป็็นส่่วนตััวและความปลอดภััยของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

การเชื่่�อมต่่อระหว่่างกัันนี้้�ต้้องการเครืือข่่ายการสื่่�อสารที่่�ทรงพลัังและมีี
เสถีียรภาพอย่่างมากเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลจะไหลเวีียนอย่่างสม่ำำ�� เสมอจาก
เกืือบทุุกด้้านของชีีวิิตเมืือง

การโจมตีีทางไซเบอร์์ได้้กลายเป็็นภััยคุุกคามในโลกสมััยใหม่่แล้้วและด้้วย
ความเชื่่�อมโยงระหว่่างระบบเมืืองที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� โปรโตคอลและกฎระเบีียบ
ด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์จะมีีความสำำ�คััญในการสร้้างความสำำ�เร็็จให้้
กัับเมืืองอััจฉริิยะ

การบริิหารจััดการเมืือง
หลัักการดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะสร้้างขึ้้น� จากความร่่วมมืือของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียที่่�
แตกต่่างกััน เมื่่�อเราเชื่่อ� มโยงร่่างกายของเราเองกัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่ส� ร้้างขึ้้น� และ
สถาบัันเมืืองของเราด้้วยวิิธีีการที่่�ใหม่่และเต็็มไปด้้วยพลััง ตััวอย่่างเช่่นการ
เคลื่่�อนย้้ายการดููแลสุุขภาพเข้้าสู่่โ� ลกดิิจิทัิ ลจำ
ั �ำ เป็็นต้้องได้้รับั ความร่่วมมืือจาก
ผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพทั้้�งหมดในระบบหากจะให้้เกิิดผลกระทบอย่่างแท้้จริิง
อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งคืือระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้าสำำ�หรัับสภาพแวดล้้อมและเหตุุการณ์์
ภััยพิิบัติั ซึ่ิ ง่� ต้้องมีีการประสานงานจากหน่่วยงานและสถาบัันของรััฐหลายแห่่งที่่�
รัับผิิดชอบในการรัับข้้อมููลผู้้�คน
การให้้บริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์เหล่่านี้้�ต้อ้ งการการกำำ�กับั ดููแลที่่มั่่� น� คงและโปร่่งใส
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเป็็นที่่ย� อมรัับของเมืือง

ประชาชนอััจฉริิยะ
ประชาชนจะได้้รับั ประโยชน์์อย่่างมากจากความก้้าวหน้้าในการให้้บริิการและ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์การดำำ�รงชีีวิิตอัจั ฉริิยะ อุุปกรณ์์ตรวจสอบสุุขภาพส่่วนบุุคคลสามารถ
ช่่วยให้้ผู้้�คนติิดตามสุุขภาพของตนเองและแจ้้งเตืือนอััตโนมััติแิ ก่่แพทย์์ในกรณีี
ฉุุกเฉิินเพื่่�อช่่วยชีีวิิตเทคโนโลยีีการจััดการอาคารอััจฉริิยะสามารถประหยััด
ต้้นทุุนด้้านพลัังงานปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศภายในอาคารและทำำ�ให้้ชีีวิตข
ิ องเรา
สะดวกและสบายขึ้้น� การแจ้้งเตืือนความปลอดภััยและภััยพิิบัติั ช่ิ ว่ ยให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่
เราตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งต่่อความปลอดภััยและช่่วยให้้เรารู้้�สึึกมั่่�นคงมากขึ้้น�
ในขณะเดีียวกัันหากข้้อมููลและเทคโนโลยีีที่่ค� วบคุุมเมืืองอััจฉริิยะไม่่สามารถ
เข้้าถึึงได้้โดยประชาชนทุุกคน คนส่่วนมากก็็จะไม่่รู้้�สึกึ ถึึงประโยชน์์เหล่่านี้้�
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การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะใน
กรุุงเทพมหานคร
แนวคิิดของการดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะได้้รัับแรงผลัักดัันจาก
ทั้้�งภาครััฐและเอกชนเนื่่�องจากการเติิบโตเต็็มที่่ข� องเมืือง
ในประเทศไทย ในฐานะที่่�เป็็นเขตเมืืองที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดใน
ประเทศไทย กรุุงเทพมหานครยัังคงอยู่่�ระหว่่างการขยาย
ตััว นำำ�มาซึ่ง�่ กระแสการเปลี่่ย� นแปลงหลายอย่่างซึ่ง�่ ส่่งผล
กระทบที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อชีีวิิตและสุุขภาพของประชาชน

สุุขภาพ		
ประเทศไทยเป็็นที่่ตั้้� ง� ของตลาดการดููแลสุุขภาพที่่ใ� หญ่่เป็็น
อัันดัับสองของเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเป็็นที่่ตั้้� ง� ของ
สถานพยาบาลที่่ทั� นั สมััยที่่สุ� ดุ ในภููมิิภาคนี้้� อย่่างไรก็็ตาม
บริิการด้้านการรัักษาพยาบาลไม่่ได้้กระจายอย่่างเท่่าเทีียม
กัันทั่่�วประเทศหรืือแม้้แต่่ในกรุุงเทพมหานคร

เมื่่�อเผชิิญกัับเหตุุการณ์์ที่ไ่� ม่่อาจคาดเดาได้้เช่่นอุุทกภััยในปีี
2554 หรืือการเกิิดโรคระบาดใหญ่่ทั่่ว� โลกในปีี 2563 จึึงมีี
การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปรัับปรุุงการเตรีียมพร้้อมรัับมืือ
กัับภััยพิิบัติั แิ ละความยืืดหยุ่่�นของชุุมชน ซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องมีีการ
ให้้บริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ๆ สำำ�หรัับการตรวจสอบและ
แจ้้งเตืือนถึึงความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� เช่่นระบบเตืือนภััยล่่วง
หน้้า และบููรณาการของเครืือข่่ายกล้้องวงจรปิิดทั่่ว� เมืือง

แม้้ ว่่ า ประเทศไทยจะมีีการดููแลสุุ ข ภาพของของรัั ฐ
สำำ�หรัับประชาชน แต่่การบริิการในโรงพยาบาลของ
รัั ฐ ในท้้ อ งถิ่่� น ส่่ ว นใหญ่่ ก็็ เ ทีียบไม่่ ไ ด้้ กัั บ โรงพยาบาล
ระดัั บ ชาติิ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ทุุ น เต็็ ม ที่่� ห รืือโรงพยาบาลเอกชน
สิ่่�งนี้้�ทำ�ำ ให้้เกิิดความต้้องการทางเลืือกด้้านการดููแลสุุขภาพที่่�
หลากหลายมากขึ้้น� ผ่่านการใช้้เทคโนโลยีี telehealth รวม
ถึึงการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ดููแลสุุขภาพส่่วนบุุคคลที่่ส� ามารถ
ช่่วยเหลืือประชากรในการตรวจสอบสุุขภาพของตนเอง
และเวชศาสตร์์ป้อ้ งกััน

การเติิบโตของระบบการจััดการอาคารอััจฉริิยะและอาคาร
ประสิิทธิิภาพสููงยัังคงมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงไม่่กี่่�ปีี
ที่่�ผ่่านมา โดยส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากนโยบายของรััฐบาลและ
สถาบัันของรััฐที่่ส� นัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุงมาตรฐานอาคาร
และยัังเนื่่�องมาจากความต้้องการของตลาดที่่อ� ยู่่อ� าศััยและ
พื้้น� ที่่สำ� �นั
ำ กั งานสมััยใหม่่ที่ขั่� บั เคลื่่อ� นด้้วยเทคโนโลยีี ซึ่ง่� นำำ�ไป
สู่่ก� ารที่่นั� กั พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ชั้้น� นำำ�ของไทยหลายราย
ได้้ก้า้ วมาเป็็นผู้้�นำำ�ของแนวทางสิ่่�งก่่อสร้้างสีีเขีียว
ตลาดด้้านสาธารณสุุข
ใหญ่่เป็็นอัันดัับ 2

ความท้้าทายที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ อย่่างหนึ่่�งซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อระบบ
สาธารณสุุขของประเทศไทยคืือการขาดระบบข้้อมููลด้้าน
สุุขภาพแบบบููรณาการ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ
ในโรงพยาบาลต่่างๆ ได้้ยากและทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าหรืือ
ความซ้ำำ�ซ้
� อ้ นในการจััดหาบริิการดููแลสุุขภาพ

ความปลอดภััยและสวััสดิภิ าพ
ไทยไม่่ ใ ช่่ ป ระเทศที่่� ไ ม่่ คุ้้� นเคยกัั บ ภัั ย ธรรมชาติิ ที่่� ร้้า ย
แรงหรืือภาวะฉุุกเฉิินด้้านสวััสดิิภาพสาธารณะ แม้้ว่่า
กรุุงเทพมหานครจะตกเป็็นเหยื่่�อของเหตุุการณ์์น้ำ�ำ� ท่่วมเป็็น
ประจำำ� แต่่อุทุ กภััยในปีี 2554 ก็็อยู่่ใ� นภาวะที่่แ� ตกต่่างไป
เพราะถึึงแม้้จะใช้้เงิินไปกว่่า 253,440 ล้้านบาท (6,276
ล้้านปอนด์์)ในการซ่่อมแซมและฟื้้น� ฟููในเมืือง แต่่ผลเสีีย
จากน้ำำ�� ท่่วมเหล่่านี้้�มีีมากกว่่าทางเศรษฐกิิจ
การขาดการเตรีียมความพร้้อมของรััฐบาลและการตอบ
สนองต่่ออุุทกภััยได้้สร้้างความเดืือดดาลให้้กับั ประชาชน
ทั่่�วไปและภาคการบรรเทาและรัับมืือภััยพิิบัติั ิ อีีกทั้้�งยัังมีี
ความเห็็นว่่าขาดความโปร่่งใสและเป็็นการตััดสิินใจที่่�ไร้้
ความสามารถ
แม้้ว่า่ ในเรื่่อ� งภััยธรรมชาติิจะไม่่สามารถกล่่าวโทษรััฐบาล
ได้้ทั้้ง� หมด แต่่ก็มีี็ การให้้ความสำำ�คัญ
ั อีีกครั้้ง� ต่่อการปรัับปรุุง
การเตรีียมพร้้อมรัับมืือภััยพิิบัติั ใิ นเมืืองหลวงของประเทศ
และมีีการใช้้ทรััพยากรในการพััฒนาระบบสนัับสนุุนการ
ตััดสิินใจด้้านภััยพิิบััติิเพื่่�อช่่วยตรวจสอบสภาพอากาศ
คาดการณ์์เหตุุการณ์์น้ำ�ำ� ท่่วมที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� และแจ้้งเตืือน
ประชาชนให้้ทราบถึึงความเสี่่ย� งด้้านความปลอดภััยและ

40%
ประเทศไทยมีีตลาดการแพทย์์
การสาธารณสุุขใหญ่่ที่่�สุุดเป็็น
อัันดัับสองของเอเชีีย

อาคารพาณิิชย์์ใช้้พลัังงานถึึง
40% ของทั้้�งหมด
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สวััสดิิภาพส่่วนบุุคคล
องค์์ประกอบอีีกประการหนึ่่�งที่่ไ� ด้้รับั จากการผลัักดัันให้้มีี
การปรัับปรุุงด้้านความปลอดภััยและสวััสดิิภาพสาธารณะ
คืือการลงทุุนในระบบเฝ้้าระวัังแบบบููรณาการ ทำำ�ให้้มีีการ
ติิดตั้้ง� กล้้องวงจรปิิดมากกว่่า 50,000 ตััวทั่่�วกรุุงเทพมหานคร
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียต่่างๆ ที่่เ� ข้้าร่่วม
สภาพแวดล้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง
ในปีี 2561 ประเทศไทยได้้กำ�ำ หนดรหััสพลัังงานอาคารใหม่่
(BEC) ซึ่ง่� จำำ�เป็็นต้้องมีีโครงสร้้างใหม่่เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานที่่เ� ข้้มงวดมากขึ้้น�
และได้้มีีแนวทางการออกแบบและเทคนิิคการจััดการใหม่่
สำำ�หรัับอาคารพาณิิชย์์ในขนาดที่่กำ� �ำ หนด

การพััฒนาทั้้�งสองนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงการก้้าวไปสู่่ก� ารก่่อสร้้าง
และการจััดการอาคารขั้้�นสููงในภาคส่่วนที่่ต� อบสนองความ
ต้้องการของตลาดบ้้านและสำำ�นักั งานระดัับสููง ซึ่ง่� รวมถึึง
เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าอััจฉริิยะที่่เ� ชื่่�อมต่่อและระบบการจััดการอาคาร
แสดงให้้เห็็นถึึงโอกาสที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� สำำ�หรัับบริิษัทั ที่่มีี� การจััดการ
การก่่อสร้้างที่่�ทัันสมััยและมีีความเชี่่�ยวชาญด้้านการ
ออกแบบอาคาร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการจััดการข้้อมููลอาคาร
(BIM) เครื่่อ� งใช้้และอุุปกรณ์์ที่อ่� ยู่่อ� าศััยอััจฉริิยะที่่เ� ชื่่�อมต่่อ
กัันและการออกแบบอาคารที่่มีี� ประสิิทธิิภาพสููง

กระทรวงพลัังงานยัังได้้ร่ว่ มมืือกัับสถาบัันอาคารเขีียวไทย
(TGBI) ซึ่ง่� เป็็นหน่่วยงานอิิสระในการผลัักดัันมาตรฐาน
อาคารสีีเขีียวในภาคการพััฒนาของประเทศไทยเพื่่�อริิเริ่่ม�
รางวััล Smart Cities-Clean Energy Award ซึ่ง�่ มอบให้้กับั
โครงการที่่มีี� การออกแบบอาคารได้้ตามคุุณสมบััติมิ าตรฐาน
ด้้านการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

เงิน 253,440,000,000 บาท

ถููกใช้้ไปกัับการซ่่อมแซมและฟื้้�นฟููหลัังจากเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมในกรุุงเทพมหานครเมื่่�อปีี 2554
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ผู้้�มีีบทบาทหลัักในการดำำ�รง
ชีีวิิตอััจฉริิยะ
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุุข

ด้้วยความรัับผิิดชอบของกระทรวงหมาดไทยและหน่่วย
งานที่่เ� กี่่ย� วข้้องคืือ การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่น� ความมั่่�นคง
ในประเทศ การจััดการพื้้น� ที่่� งานสาธารณะ และการ
จััดการสาธาณภััย ดัังนั้้�น นโยบายและการดำำ�เนิินการ
ของกระทรวงมหาดไทยจึึงมีีผลเกืือบทุุกการตััดสินิ ใจที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่ส� ร้้างขึ้้น�

กระทรวงสาธารณสุุขรัับผิิดชอบดููแลการพััฒนาระบบ
สาธารณสุุขของประเทศ โดยรวมถึึงนวััตกรรมด้้าน
สุุขภาพทั้้�งภาครััฐและเอกชน ในปีี 2560 กระทรวง
สาธารณสุุขได้้นำ�ยุ
ำ ุทธศาสตร์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
สุุขภาพมาใช้้เพื่่�อการปฏิิรููปการพััฒนาการใช้้ข้อ้ มููลเพื่่�อ
การเข้้าถึึงบัันทึึกทางการแพทย์์และความร่่วมมืือระหว่่าง
ผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพและผู้้�ป่่วย

กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
รัับผิิดชอบเรื่่�องการออกแบบก่่อสร้้างและคุุมก่่อสร้้าง
และการปฏิิบัติั ิ เช่่นเดีียวกัับเจ้้าหน้้าบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น
ที่่�กำ�ำ หนดมาตรฐานและดููแลนโยบายการใช้้พื้้�นที่่� การ
พััฒนาโครงสร้้างสาธารณููปโภค และการจััดรููปที่่ดิ� นิ

กระทรวงพััฒนาสัังคมและความ
มั่่�นคงของมนุุษย์์
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
รัับผิิดชอบเรื่่อ� งโครงการสวััสดิิการทางสัังคม อัันรวมถึึง
การเคหะและการพััฒนาชุุมชน ผ่่านการเคหะแห่่งชาติิ
และสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน

กระทรวงพลัังงาน
กระทรวงพลัังงานได้้พััฒนาโครงการมากมายเพื่่�อส่่ง
เสริิมพลัังงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สร้้าง
ขึ้้�นเพื่่�อการสนัับสนุุนมาตรฐานและเทคโนโลยีีเพื่่�อการ
จััดการอาคารก่่อสร้้างอััจฉริิยะและการออกแบบอาคาร
ที่่มีี� ความก้้าวหน้้า

กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน
กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน ร่่วมมืือ
กัับสภาสถาปนิิกและวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทยใน
การพััฒนาเกณฑ์์มาตรฐานประสิิทธิิภาพพลัังงานของ
อาคารชุุดใหม่่ ซึ่่�งบัังคัับการใช้้วััสดุุก่่อสร้้าง, HVAC,
การจััดไฟ, น้ำำ�� ร้้อน และพลัังงานที่่นำ� �ำ กลัับมาใช้้ใหม่่

กรมป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย

สถาบัันอาคารเขีียวไทย

เป็็นหน่่วยงานกลางที่่รั� บั ผิิดชอบด้้านการบริิหารจััดการ
และป้้องกัันสาธารณภััย รวมถึึงการกำำ�หนดนโยบาย
และการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ

สถาบัันอาคารเขีียวเป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอิิสระที่่ทำ� �ำ งาน
ร่่วมกัับกระทรวงพลัังงานเพื่่�อการพััฒนามาตรฐานอาคาร
เขีียวและการเริ่่ม� ต้้นการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

กรุุงเทพมหานคร
หน่่วยงานกรุุงเทพมหานครที่่มีี� ความเกี่่ย� วข้้องกัับโครงการ
ชีีวิิตอัจั ฉริิยะคืือ สำำ�นักั งานผัังเมืือง สำำ�นักั งานพััฒนาสัังคม
สำำ�นักั ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย สำำ�นักั โยธาธิิการ
สำำ�นักั การแพทย์์ สำำ�นักั อนามััย และสำำ�นักั การระบายน้ำำ��

สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
(สตช.)
สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิรัับผิิดชอบในเรื่่�องของความ
ปลอดภััยและความมั่่�นคง ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกััน
อาชญากรรมในกรุุงเทพมหานคร และการพััฒนาการ
ขยายการติิตตั้้ง� เครืือข่่ายกล้้อง CCTV ทั่่�วเมืือง
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

ระบบการบริิหารจััดการ
สาธารณภััยอััจฉริิยะ
ภััยธรรมชาติิโดยเฉพาะน้ำำ�� ท่่วมเป็็นภััยธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นทุุกปีีใน
กรุุงเทพมหานคร และดำำ�เนิินการบรรเทาภััยอยู่่�เสมอ ทั่่�วโลกเมืือง
ต่่างๆ ได้้ดำ�ำ เนิินการระบบการเตืือนภััยล่่วงหน้้าตามข้้อมููล ณ เวลา
นั้้�น เพื่่�อการเฝ้้าระวัังและการสื่่�อสาร เพื่่�อเตืือนภััยให้้กับั ประชาชนล่่วง
หน้้าเมื่่�อมีีภััยเกิิดขึ้้น� และป้้องกัันเหตุุฉุกุ เฉิินด้้วยข้้อมููลที่่ร� วดเร็็วและ
ถููกต้้อง ระบบการจััดการสาธารณภััยอััจฉริิยะเกี่่ย� วข้้องกัับเครืือข่่าย
ตััวรัับสััญญาณสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อเฝ้้าระวัังและคาดการณ์์เหตุุการณ์์
ภััยพิิบััติิและใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ช่่วยพััฒนาการจััดการน้ำำ�� ท่่วมในการ
ตััดสินิ ใจระหว่่างขั้้น� ตอนการเตรีียมตััว การคาดการณ์์และการเฝ้้าระวััง
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
ประโยชน์์สููงสุุดของการนำำ�ระบบการจััดการสาธารณภััยอััจฉริิยะคืือ
การลดจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตที่เ่� กิิดจากภััยพิิบัติั ิ และด้้วยการเตืือนภััยที่่มีี�
ข้้อมููลอย่่างถููกต้้องและรวดเร็็วทำำ�ให้้ประชาชนสามารถเตรีียมตััวได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งยัังช่่วยรัักษาชีีวิิตและทรััพย์์สินิ ไว้้ได้้ จากการ
รวบรวมข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มากขึ้้�น เจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�นสามารถ
ตััดสินิ ใจด้้วยข้้อมููลได้้ดีีกว่่าเดิิม
ความสััมพัันธ์์
ที่่�ว่่ากรุุงเทพมหานครได้้ลงทุุนและสร้้างศููนย์์ควบคุุมอุุทกภััยภายใต้้
ความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานการระบายน้ำำ�� ด้้วยการพััฒนาระบบ
การจััดการสาธารณภััยอััจฉริิยะ ที่่�ว่่าการกรุุงเทพมหานครสามารถ
ใช้้ประโยชน์์จากศููนย์์ดัังกล่่าวในการพััฒนาการตััดสิินใจด้้วยข้้อมููลที่่�
ถููกต้้องและโปร่่งใส

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
ระบบการส่่งเสริิมการตััดสิินใจ (DSS) เพื่่อ� การบริิหารอุุทกภััย
ในปีี 2562 กรุุงเทพมหานครได้้ร่ว่ มมืือกัับโครงการเมืืองแห่่งอนาคตของ
สหราชอาณาจัักร (UK Prosperity Fund Global Future Cities Programme)
เพื่่�อพััฒนาระบบส่่งเสริิมการตััดสิินใจเพื่่�อการบริิหารจััดการเหตุุอุุทกภััย
กรุุงเทพมหานครตระหนัักว่่าการแนะนำำ�ระบบส่่งเสริิมการตััดสินิ ใจเพื่่�อการ
บริิหารอุุทกภััยจะช่่วยพััฒนาความสามารถในการกำำ�หนดวิิธีกี ารแก้้ปัญ
ั หาเพื่่�อ
การบรรเทาอุุทกภััยด้้วยการทำำ�ให้้เป้้าหมายง่่ายขึ้้น� การตััดสินิ ใจบนข้้อมููล
และปรัับการตััดสินิ ใจการบริิหารอุุทกภััยด้้วยเหตุุผลและความโปร่่งใส

ระบบการส่่งเสริิมการตััดสินิ ใจเพื่่�อการบริิหารจััดการอุุทกภััยจะเป็็นการนำำ�
ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีที่่กำ� �ลั
ำ งั เกิิดขึ้้น� ใหม่่ในด้้านการรัับสััญญาณระยะไกล
การรวบรวมแหล่่งข้้อมููลแบบเปิิด ระบบข้้อมููลภููมิิศาสตร์์ และโมเดลด้้าน
อุุทกวิิทยา เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�จะช่่วยเพิ่่�มการลงทุุนของกรุุงเทพมหานครด้้วย
การเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั การวััดสภาพอากาศของกรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา เช่่นบริิการ
การพยากรณ์์อากาศ และเครืือข่่ายปั๊๊�มน้ำำ�� ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งนี้้�ระบบการส่่งเสริิมการ
ตััดสินิ ใจจะช่่วยสร้้างการปฏิิบัติั กิ ารบริิหารอุุทกภััยนำำ�โดยกรุุงเทพมหานคร
ซึ่ง่� ให้้ข้อ้ มููลที่่ถูู� กต้้อง และความเชี่่ย� วชาญนี้้�จะถ่่ายทอดอยู่่ใ� นองค์์กร โครงการ
2 ปีีนี้้มีีวั
� ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อให้้ 4 หลัักการประสบความสำำ�เร็็จ คืือ การพััฒนา
แผนที่่แ� สดงพื้้น� ที่่เ� สี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดอุทุ กภััย การพยากรณ์์ฝนตก การประเมิิณ
กลยุุทธ์์การเก็็บรัักษาน้ำำ�� และกลยุุทธ์์การสื่่�อสารเพื่่�อการเตรีียมความพร้้อม
และการปฏิิบัติั ตัิ วั เมื่่�อเกิิดสาธารณภััย
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คาดคะเนปริิมาณน้ำำ��ฝน

อุุทกภััยเป็็นปััญหาในหลายจัังหวััดและหลายพื้้�นที่่�ในท้้องถิ่่�นทั่่�ว
ประเทศไทยผู้้�ให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีและข้้อมููลสารสนเทศเข้้ามา
อาจจะหาผู้้�ร่่วมงานที่่มีี� ความมุ่่�งมั่่�นและหน่่วยงานท้้องถิ่่�นอย่่างหน่่วย
งานระดัับประเทศต่่างๆ เช่่น กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย

บทบาท

คาดคะเนปริิมาณน้ำำ�� ฝน
/ และติิดตามระดัับน้ำำ�� ใน
เมืือง

ศููนย์์ควบคุุมน้ำำ�� ท่่วม และ
ควบคุุมระบบปั๊๊ม� และประตูู
น้ำำ��

ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสยี ในประเทศไทย

กรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา
สถาบัันสารสนเทศ
ทรััพยากรน้ำำ�� (สสร.)

ด้้วยการใข้้ระบบ remote
sensing ระบบสารสนเทศ
ภููมิิศาสตร์์ (GIS) และแบบ
จำำ�ลองสถานการณน้ำำ��
กทม.และพัันธมิิตรสามารถ
เก็็บข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อมได้้
แม่่นยำำ�มากขึ้้น�

ระบบติิดตามและจััดเก็็บ
ข้้อมููล
การให้้คำ�ำ ปรึึกษาและความช่่วย
เหลืือทางเทคนิิค

ระบบติิดตามน้ำำ��ท่่วม

Online Platform

การให้้บริิการข้้อมููลน้ำำ�ท่
� ่วม
/ ระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้า

ระบบติิดตามน้ำำ�� ท่่วม

Online Platform

การให้้บริิการข้้อมููลน้ำำ�� ท่่วม
/ ระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้า

กทม.

กทม.

ศููนย์์ควบคุุมระบบปั๊๊�มและประตููน้ำำ��

กทม.

ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
ในขณะที่่ที่� ว่่� า่ การกรุุงเทพมหานครได้้ลงทุุนมากมายกัับระบบการ
จััดการอุุทกภััยและเพิ่่�มประสบการณ์์การจััดการกัับเครืือข่่ายน้ำำ��
ท่่วมในพื้้น� ที่่� บริิษัทั ต่่างๆ ในสหราชอาณาจัักรสามารถช่่วยเหลืือ
ด้้านความชำำ�นาญเรื่่อ� งการบริิหารจััดการระบบสิ่่�งแวดล้้อมและระบบ
การสนัับสนุุนการตััดสินิ ใจด้้วยข้้อมููลแบบบููรณาการ

ระบบติิดตามระดัับน้ำำ�� ในเมืือง

โอกาสของสหราชอาณาจักร

ระบบของการบริิการ
สำำ�หรัับตััวอย่่างนี้้� ที่่ทำ� �ำ การกรุุงเทพมหานครได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
ระบบการบริิหารสาธารณภััยด้้านอุุทกภััย กรุุงเทพมหานครจะทำำ�งาน
กัับผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาและอุุทกวิิทยา เพื่่�อติิดตามข้้อมููล
ย้้อนหลัังที่่เ� กี่่ย� วกัับปริิมาณน้ำำ�� ฝนและระดัับน้ำำ�� ในเมืือง ดัังนั้้�นข้้อมููลนี้้�
จะบริิหารจััดการผ่่านศููนย์์กลางการควบคุุมน้ำำ�� ท่่วม 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อ
ตรวจสอบและช่่วยเหลืือในการตััดสินิ ใจเรื่่อ� งประตููน้ำำ�� และการปั๊๊�มน้ำำ��
นอกจากนี้้�ข้อ้ มููลจะถููกเก็็บไว้้บน Cloud เพื่่�อใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ใน
ครั้้ง� ต่่อๆ ไปและเพื่่�อการวิิเคราะห์์ภายในที่่ทำ� �ำ การกรุุงเทพมหานคร
และสาธารณทั่่�วไปเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาการแก้้ไขปััญหาน้ำำ�� ท่่วม
การบรรเทาทุุกข์์ในอนาคต ข้้อมููลนี้้�ยังั ถืือเป็็นการแจ้้งเตืือนล่่วงหน้้า
ทั้้�งก่่อน ระหว่่างและหลัังเหตุุการณ์์น้ำ�ำ� ท่่วม

ศููนย์์ควบคุุมน้ำำ�ท่
� ่วม
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สำำ�นักั ระบายน้ำำ�� กทม.

สถาบัันสารสนเทศทรััพยากร
น้ำำ�� (สสร.)
ผู้ใ้� ห้้บริิการ

ข้้อมููลถููกจััดเก็็บและประมวลผล
ระบบอััตโนมััติใิ นการติิดตาม
ผ่่านศููนย์์ควบคุุมน้ำำ��ท่่วม
สถานการณน้ำำ�� ท่่วมจะแสดงผล
การสื่่�อสารกัับศููนย์์ติิดตามน้ำำ��
แบบ real-time และสนัับสนุุน
ท่่วมซึ่�่งจะทำำ�ให้้มีีการจััดการควม
การตััดสินิ ใจเฉพาะหน้้า
คุุมระบบปั๊๊�มและประตููน้ำำ��ตาม
โดยเข้้าใจความเสี่่ย� ง
สถานการณ์์

ผู้้�ให้้บริิการและการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางเทคนิิค

ผู้้�ให้้บริิการ

ภาครััฐและเอกชน
•ก
 ารตััดสิินใจ
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากร
•ก
 ารติิดตามและเตืือนภััย
น้ำำ�� (สสร.)
ล่่วงหน้้า
• ผู้
ต
้� อบสนอง
ผู้ใ้� ห้้บริิการ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทั้้�งภาครััฐ
ข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องจะถููกจััด
และเอกชนได้้ประโยชน์์จาก
เก็็บด้้วยระบบ Cloud แบบ
การได้้รับั การแจ้้งเตืือนล่่วง
Open Data เพื่่�อการใช้้ข้อ้ มููล หน้้าและเข้้าถึึงข้้อมููลที่่แ� ม่่นยำำ�
วิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิมและความ สำำ�หรัับการเตรีียมความพร้้อม
โปร่่งใส
การตอบสนอง และการ
เยีียวยา

ผู้้�ให้้บริิการ

-
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

การออกแบบอาคาร
อััจฉริิยะ
การออกแบบอาคารและบ้้านสมััยใหม่่นั้้น� เป็็นมากกว่่าโครงสร้้างภายนอก
และยัังครอบคลุุมถึึงการจััดสรรสิินค้้า การบริิการ และการพััฒนาพื้้น� ที่่�
เพื่่�อการอยู่่อ� าศััย ทำำ�งานและสุุขภาพของชุุมชน
การออกแบบอาคารอััจฉริิยะเริ่่�มต้้นจากการพััฒนาในระดัับเบื้้�องต้้น
เทคโนโลยีีผสมผสานกััน และเทคนิิคการออกแบบอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อ
ขยายศัักยภาพของอาคารและการปฏิิบััติิการ อาคารอััจฉริิยะได้้
เชื่่�อมต่่อบ้้านและอุุปกรณ์์ที่ทำ่� �ำ งานด้้วยระบบการจััดการอาคาร เพื่่�อนำำ�
ข้้อมููลมากมายที่่ถูู� กจััดเก็็บ ผสมผสานกัันและวิิเคราะห์์แบบอััตโนมััติิ
เพื่่�อการควบคุุมของระบบอาคารและอุุปกรณ์์แบบอััตโนมััติิ อัันได้้แก่่
การเข้้าถึึง ไฟฟ้้า พลัังงาน เครื่่อ� งปรัับอากาศ และคุุณภาพอากาศ
ความปลอดภััย และอื่่น� ๆ อีีกมากมาย
ประโยชน์์
อาคารอััจฉริิยะสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของพลัังงานในอาคารได้้ ใน
เวลาเดีียวกัันก็็ลดค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการปฏิิบัติั กิ ารของอาคารและก๊๊าซเรืือน
กระจก โดยเจ้้าของอาคารและผู้้�ให้้เช่่าสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�
เกี่่�ยวกัับการตอบโต้้ระหว่่างบ้้านและอาคารที่่�ทำ�ำ งานซึ่่�งช่่วยควบคุุม
การใช้้พลัังงานและน้ำำ�� ควบคุุมคุุณภาพอากาศภายในเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่ดีีต่
� อ่ สุุขภาพและให้้ความรู้้�สึึกสบาย
ความสััมพัันธ์์
กฎระเบีียบใหม่่ได้้มีีการกำำ�หนดข้้อบัังคัับสำำ�หรัับการก่่อสร้้างใหม่่เพื่่�อ
ผสมผสานเทคนิิคการก่่อสร้้างอััจฉริิยะสำำ�หรัับการใช้้พลัังงานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ และความต้้องการสำำ�หรัับการออกแบบอาคารอััจฉริิยะ
นั้้�นก็็มีีมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่ง่� มีีการ
ผสมผสานระหว่่างความอััจฉริิยะและเทคนิิคอาคารเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมใน
โครงการของพวกเขา

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
Sansiri Smart Home
แสนสิิริิคืือบริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของประเทศไทยที่่�พััฒนาตาม
เทรนด์์ที่่�กำ�ลั
ำ ังเกิิดขึ้้�นและใช้้เทคโนโลยีีในโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
พวกเขาตระหนัักถึึงบทบาทของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เช่่น Internet of
Things (IoT) การสื่่�อสารบนเครืือข่่ายสััญญานอิินเทอร์์เน็็ต และอุุปกรณ์์
อััจฉริิยะที่่�สััมผััสเพีียงแค่่นิ้้�วมืือที่่�อยู่่�ในวิิถีีการใช้้ชีีวิิตที่่�กำ�ลั
ำ ังเปลี่่�ยนไป
แสนสิิ ริิ ไ ด้้ พัั ฒ นาและนำำ� เสนออุุ ป กรณ์์ ภ ายในบ้้ า นอัั จ ฉริิ ย ะที่่� เ รีียกว่่ า
Siri LifeTech เพื่่�อผู้้�อยู้้�อาศััย อุุปกรณ์์ชุดนี้้
ุ ไ� ด้้รวมเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยหลากหลาย
ตั้้�งแต่่โปรแกรมอำำ�นวยความสะดวกบนโทรศััพท์์มืือถืือ (mobile app) ที่่เ� ป็็น
ปััญญาประดิิษฐ์์ จนถึึงอุุปกรณ์์เครื่่อ� งใช้้ทั่่ว� ไปอััจฉริิยะ และทำำ�ให้้อุปุ กรณ์์ต่า่ งๆ
นี้้�ทำ�ำ งานอย่่างราบรื่่น� เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ให้้กับั ผู้้�อยู่่อ� าศััย แอปพลิิเคชััน
ดัังกล่่าวประกอบไปด้้วย

• โปรแกรมบริิการดููแลบ้้านโดยแสนสิิริิ

โปรแกรมนี้้�ให้้บริิการข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบ้้านแก่่ผู้้�อยู่่�อาศััย เช่่น การแจ้้งเตืือนจากผู้้�จััดการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ สถานะของค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ บิิลค่า่ สาธารณููปโภคและ
รายงานสถานะการซ่่อมแซม ซึ่่�งช่่วยให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยดููแลจััดการบ้้าน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� มัันยัังช่่วยให้้ผู้้�อยู่่อ� าศััยสามารถ
ควบคุุมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในบ้้าน เช่่น ไฟและเครื่่อ� งปรัับอากาศ
ได้้ในระยะไกล
• กล่่องปััญญาประดิิษฐ์์แสนสิิริิ กล่่องนี้้�เป็็นผู้้�ช่่วยส่่วนตััวอััจฉริิยะที่่�
ใช้้เทคโนโลยีีจากบริิการของ Amazon Web Services มัันช่่วยให้้ผู้้�
อาศััยควบคุุมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในบ้้านและเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าในบ้้าน
ด้้วยการใช้้เสีียงออกคำำ�สั่่ง� การเป็็นภาษาไทย และมีีการผนวกเข้้าเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของโปรแกรมบริิการดููแลบ้้าน
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การรัักษาความปลอดภััย
และความปลอดภััย

ระบบบ้้านอััตโนมััติิ

ตลาดสำำ�หรัับงานออกแบบบริิการในลัักษณะนี้้�จะเติิบโตในปีีต่่อๆ
ไปเนื่่�องด้้วยลัักษณะการดำำ�เนิินการของอาคารได้้กลายเป็็นเรื่่�อง
ปกติิทั่่ว� ไปมากขึ้้น� พร้้อมกัับข้้อกำำ�หนด ตามกฏเกณฑ์์เพื่่�อการใช้้
พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและคุุณภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของอาคาร
ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� อีีกทั้้�งความต้้องการที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� ของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อความเป็็นอยู่่�อัจั ฉริิยะและพื้้น� ที่่ทำ� �ำ งานเพื่่�อความยัังยืืนและความ
สะดวกสบาย

ระบบบริิหารจััดการอาคาร

ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร

ระบบเครื่่�องตรวจจัับ
อััจฉริิยะและอุุปกรณ์์
IoT

ระบบปรัับและระบาย
อากาศ

ระบบจอดรถ

ระบบแสงสว่่าง

ระบบกล้้องวงจรปิิด

ระบบควบคุุมสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ

บทบาท

ตััวควบคุุมอุุปกรณ์์
Cloud Platform
ทางไกล
แพลตฟอร์์มอาคารอััจฉริิยะ

ระบบลิิฟท์์

แพลตฟอร์์มอาคารอััจฉริิยะ

ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร
และเครื่่อ� งตรวจจัับอััจฉริิยะ

ผู้้�พััฒนาโครงการ / เจ้้าของ

ผู้้�พััฒนาโครงการ / เจ้้าของ

ผู้ใ้� ห้้บริิการ

ผู้ใ้� ห้้บริิการ

ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
บริิษัทั ด้้านสถาปััตยกรรมและวิิศวกรรมชั้้น� นำำ�ในสหราชอาณาจัักร
ได้้มีีการช่่วยเหลืือผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในประเทศไทยด้้วย
บริิการการออกแบบอาคารอััจฉริิยะตั้้�งแต่่การออกแบบอาคาร
เพื่่�อความยั่่�งยืืน การออกแบบระบบอาคาร การจััดหาอุุปกรณ์์
การให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้านการบริิหารจััดการข้้อมููลอาคารและอื่่น� ๆ

ระบบติิดตามและดููแล
รัักษาอััจฉริิยะ

ผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์บางรายได้้พัฒ
ั นาแพลตฟอร์์ม ช่่องทางการติิดต่อ่ สื่่�อสารผููกติิดกับั ระบบ
บ้้านอััจฉริิยะขึ้้น� มา รวมถึึงเทคโนโลยที่่ถืื� อลิิขสิทิ ธิ์์เ� อง
อุุปกรณ์์ remote sensing เพื่่�อให้้
เพื่่�อที่่จ� ะทำำ�ให้้ผู้้�อยู่่อ� าศััยและผู้้�จััดการอาคารสามารถ สามารถวิิเคราะห์์แบบ real-time ควบคุุม
ควบคุุมประสิิทธิิภาพและการทำำ�งานของอาคารผ่่าน
อาคารด้้วยระบบอััตโนมััติิ และระบบ
ระบบ Cloud หรืืออีีกวิิธีีคืือการที่่ผู้้�� ให้้บริิการระบบดััง รัักษาความปลอดภััย เครื่่อ� งมืือเหล่่านี้้�
กล่่าวในฐานะผู้้�ให้้บริิการภายนอกสามารถให้้บริิการ โดยส่่วนมากเป็็นสิิทธิิบัตรข
ั องผู้้�ให้้บริิการ
ดัังกล่่าวที่่มีี� ความสามารถในระดัับเดีียวกัันได้้
แพลตฟอร์์มบ้้านอััจฉริิยะ

โอกาสของสหราชอาณาจักร

ระบบของการบริิการ
การออกแบบอาคารอััจฉริิยะเกี่่ย� วข้้องกัับการผสมผสานของระบบ
การจััดการอาคารที่่มีี� ความหลากหลาย แผนภาพที่่ถูู� กทำำ�ให้้เข้้าใจ
ง่่ายขึ้้น� ได้้มีีการเน้้นองค์์ประกอบหลัักของอาคารอััจฉริิยะ 2 เรื่่อ� ง
คืือ อาคารอััตโนมััติิ และระบบการควบคุุมความปลอดภััยและความ
มั่่�นคง ด้้วยการผสมผสานของอุุปกรณ์์ IoT อััจฉริิยะ อุุปกรณ์์และ
การปฏิิบัติั กิ ารต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในระบบเหล่่านี้้�สามารถที่่จ� ะตรวจ
สอบย้้อนหลัังและเฝ้้าดููผ่่านระบบศููนย์์กลางการจััดการอาคาร
ผู้้�อยู่่�อาศััยและผู้้�จััดการอาคารสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลเพื่่�อเฝ้้าดููและ
ควบคุุมการปฏิิบััติิการอาคารผ่่านโปรแกรมการควบคุุมระยะไกล
บน Cloud ได้้

ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มหรืือ Developer
การออกแบบบริิการอาคารอััจฉริิยะ (ได้้แก่่ การ
ออกแบบประหยััดพลัังงาน, building information
management (BIM), ระบบอััตโนมััติต่ิ า่ งๆ และอื่่น� ๆ)

ผู้้�ให้้บริิการ
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ระบบป้้องกัันอััคคีีภััย
ระบบควบคุุมการ
เข้้าออก

ระบบบ้้านอััตโนมััติิ

การรัักษาความปลอดภััย
และความปลอดภััย

ผู้ใ้� ห้้บริิการเทคโนโลยีี

ผู้ใ้� ห้้บริิการเทคโนโลยีี

ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีเฉพาะ ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีเฉพาะ
ทางสำำ�หรัับระบบอาคาร
ทางสำำ�หรัับระบบการรัักษา
อััตโนมััติเิ ช่่น ระบบปรัับ
ความปลอดภััย ความปลอดภััย
อากาศ การหมุุนเวีียนอากาศ ที่่จ� อดรถ กล้้องวงจรปิิด การ
แสงสว่่าง สิ่่�งอำำ�นวยความ
ป้้องกัันอััคคีีภััย การเข้้าออก
สะดวก ลิิฟท์์ และอื่่น� ๆ
และอื่่น� ๆ

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการ
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
สหราชอาณาจัั ก รคืือบ้้ า นของบรรดาบริิ ษัั ท
ชั้้�นนำำ�ด้้านวิิศวกรรมและสถาปััตยกรรมทั่่�วโลก เช่่น
Foster + Partners และ Arup ซึ่ง่� มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง
กัับหลายโครงการก่่อสร้้างและการออกแบบ
เพื่่�อการระบายก๊๊าซคาร์์บอนต่ำำ�ข
� องโลก บริิษัทั
ต่่างๆในสหราชอาณาจัักรสามารถช่่วยสร้้างความ
มั่่�นใจได้้ว่า่ อาคารต่่างๆ นั้้�นมีีประมิิทธิิภาพด้้านการ
ใช้้พลัังงานไม่่ใช่่เพีียงแค่่ผ่า่ นการก่่อสร้้างแต่่รวมถึึง
การปฏิิบััติิการทั้้�งหมด อย่่างการลดปริิมาณ
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกและในทางกลัั บ กัั น ยัั ง มีีผล
กระทบต่่อภาวะการเปลี่่ย� นแปลงของอุุณหภููมิิ
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• การบริิการด้้านวิิศวกรรมและสถาปััตยกรรม
เพื่่�อการออกแบบที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
• เครื่่อ� งมืือซอฟท์์แวร์์และแบบจำำ�ลองสำำ�หรัับ
การออกแบบที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
• รูู ปแบบการจัั ดแสงและการจัั ดอุุปกรณ์์
HVAC
• การบริิหารโครงการและการจััดส่ง่ เพื่่�อขั้้น
�
ตอนการก่่อสร้้างและการตรวจสอบด้้วย
เครื่่อ� งเลเซอร์์ในสถานที่่ก่� อ่ สร้้าง
• การบริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษาและการออกแบบ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเขตความร้้อน
• สิน
ิ ค้้าและบริิการภายหลัังการเข้้าอยู่่อ� าศััย

Aedas (www.aedas.com)
บริิษััทออกแบบด้้านสถาปััตยกรรมที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
ด้้านการออกแบบผัังเมืืองและแผนแม่่บท สถาปััตยกรรม
สถาปััตยกรรมภายใน และออกแบบภููมิิสถาปััตยกรรม
Arup (www.arup.com)
เป็็นบริิษัทั รัับงานออกแบบและงานวิิศวกรรม ซึ่ง่� ทำำ�งาน
โครงการในโครงการสร้้างสรรค์์ต่า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับการสร้้าง
สิ่่�งแวดล้้อมปลููกสร้้างขึ้้น� มา
Ash Projects (www.ashprojects.com)
เป็็นการเฝ้้าดููการเข้้าอยู่่�อาศััย ณ เวลาขณะนั้้�น เพื่่�อ
จััดการควบคุุมภููมิิประเทศที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงและผสาน
กัับระบบการบริิหารจััดการอาคารที่่�มีีอยู่่� และการใช้้
ประโยชน์์จากข้้อมููลที่่เ� ก็็บไว้้เพื่่�อวางแผนการใช้้พลัังงาน

Bead Technology (www.enbead.com)
ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ที่่�ช่่วยวิิเคราะห์์และดำำ�เนิินการ
บริิหารจััดการพลัังงานของอาคาร กลยุุทธ์์การตลาด
และการปฏิิบัติั กิ ารโดยการประเมิิณจากข้้อมููลของผู้้�อยู่่�
อาศััย ณ เวลานั้้�นๆ
Benoy (www.benoy.com)
มีีความเชี่่ย� วชาญหลัักด้้านการวางแผนแม่่บทสถาปััตยกรรม
และสถาปััตยกรรมภายใน โดยเน้้นเรื่่�องการค้้าอย่่าง
สร้้างสรรค์์เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาและเพิ่่�มศัักยภาพ
Beringar (www.beringar.co.uk)
Beringar ได้้พัฒ
ั นาระบบรัับสััญญาณ เทคโนโลยีีการ
เรีียนรู้้�เครื่่อ� งจัักรมาใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อให้้ตัวั ชี้้�วัดั การใช้้พื้น้� ที่่�
ในบ้้านแก่่ผู้้�ใช้้งาน เช่่น จำำ�นวนคนและอุุณหภููมิิโดยทั่่�วไป

Atamate (www.atamate.com)
รููปแบบ IoT ซึ่ง่� ลดการใช้้พลัังงาน รัักษาและบริิหาร
จััดการอาคารขณะที่่�เพิ่่�มความสะดวกสบายและความ
ปลอดภััยให้้กับั ผู้้�อยู่่อ� าศััย

Broadway Malyan (www.broadwaymalyan.com)
บริิษััทสถาปััตยกรรมระดัับโลก ความเป็็นเมืืองและ
การออกแบบที่่ทุ่่�� มเทให้้กับั การสร้้างเมืือง อาคาร และ
สถานที่่ซึ่� ง�่ จะสร้้างมรดกที่่ยั่่� ง� ยืืน

Atelier Ten (www.atelierten.com)
Atelier Ten เป็็นบริิษัทั ที่่ไ� ด้้รับั รางวััลด้้านการให้้คำ�ำ ปรึึกษา
ด้้านการออกแบบสิ่่�งแวดล้้อม การให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านการ
วางแผนแม่่บทและความยั่่�งยืืน การออกแบบด้้านความ
เป็็นอยู่่�ที่ดีี่� และด้้านสุุขภาพ การวิิเคราะห์์พลัังงาน และ
การใช้้ประโยชน์์จากผนัังรอบอาคาร การเปรีียบเทีียบ
(WELL, TREES, LEED, Green Mark, Fitwel, Smart
City Thailand, TRUE, EDGE, และอื่่น� ๆ) การบริิหาร
จััดการก๊๊าซคาร์์บอนเชิิงกลยุุทธ์์ รายงานความยั่่ง� ยืืนของ
หน่่วยงาน รวมถึึงการรายงานตามแบบ GRI

BuroHappold (www.burohappold.com)
เป็็นบริิษัทั ที่่ป� รึึกษาด้้านวิิศวกรรมสหสาขาวิิชาชีีพระดัับชาติิ
ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดรููปแบบเมืืองและอาคารที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่าสร้้างสรรค์์
Centrica (www.centrica.com)
Centrica เป็็นผู้้�นำำ�การตลาดในด้้านสิินค้้าภายในบ้้านที่่�
เกี่่ย� วข้้องกััน และเครื่่อ� งควบคุุมความร้้อนอััจฉริิยะ Hive
และบริิการต่่างๆ ที่่ช่� ว่ ยลููกค้้าจััดการการใช้้พลัังงาน

Chapman Taylor (www.chapmantaylor.com)
เป็็นสถาปนิิก นัักวางแผนแม่่บท นัักออกแบบตกแต่่ง
ภายใน และที่่ป� รึึกษาเมืืองอััจฉริิยะ
Energenie (www. energenie4u.co.uk)
บริิษัทั Energenie พััฒนา ออกแบบ และผลิิตเครื่่อ� งใช้้
ในบ้้านอััจฉริิยะที่่ใ� ช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
Foster + Partners (www.fosterandpartners.com)
เป็็นบริิษัทั ที่่มีี� สาขาในประเทศไทยและมีีสำำ�นักั งานใหญ่่อยู่่�
ที่่ล� อนดอน โดยเป็็นสตููดิิโอออกแบบสถาปััตยกรรมและ
เมืืองระดัับโลก โดยมีีแนวคิิดด้้านความยั่่ง� ยืืนเป็็นหลััก
Mott MacDonald (www.mottmac.com)
บริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านวิิศวกรรม การจััดการและการ
พััฒนาระดัับโลก
Restrata (www.restrata.com)
เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านนวััตกรรมความปลอดภััยและการให้้
คำำ�แนะนำำ�เรื่่อ� งเทคโนโลยีี
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ความสำำ�เร็็จของการออกแบบอาคารอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักร
: สนามบิินนานาชาติิแห่่งใหม่่เม็็กซิิโก
ภาพรวม
ในปีี 2560 Arup ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นบริิษััท
หลัั ก ด้้ า นวิิ ศ วกรรมที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบเรื่่� อ งการพัั ฒ นา
แผนการความยั่่�งยืืนของสนามบิินนานาชาติิแห่่ง
ใหม่่เมืืองเม็็กซิิโก การออกแบบอาคารสนามบิินเป็็น
ความร่่วมมืือกัันระหว่่าง บริิษััท Foster + Partners
(สาขาประเทศอัังกฤษ) และบริิษััท FR-EE (สาขา
ประเทศเม็็กซิิโก)

สนามบิินนานาชาติิแห่่งใหม่่เมืืองเม็็กซิิโกมีีเป้้าหมาย
เพื่่�อความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และเป็็นสนามบิินแห่่ง
แรกในโลกที่่ไ� ด้้รับั ประกาศนีียบััตร LEED Platinum
certification v4 ที่่อ� าคารหลัักของสนามบิิน ในพื้้น� ที่่�
กว่่า 743,000 ตารางเมตร สนามบิินแห่่งนี้้�จะเป็็น
หนึ่่�งในสนามบิินที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลกและจะทำำ�ให้้เกิิด
การปฏิิวััติิการออกแบบสนามบิิน

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลััก
• Arup
• Foster + Partners
• FR-EE

ระยะเวลา
• 2557 - 2561
มููลค่่าโครงการ
-

ผลลััพธ์์
โครงสร้้ า งที่่� ทำำ� หน้้ า ที่่� ห ลัั ก นี้้� ต้้ อ งรัั บ พลัั ง งานแสง
อาทิิตย์์เก็็บน้ำำ��ฝน และให้้ร่่มเงา นำำ�แสงสว่่าง และ
ส่่งเสริิมวิิวทิิวทััศน์์ ทั้้�งหมดเป็็นการทำำ�ตามแบบ
ปฏิิบัติั ริ ะดัับสููงที่่ตร
� งตามมาตรฐานการป้้องกัันเสีียง
สะท้้อนและความร้้อนระดัับสููง
*Source: Foster + Partners

มาตรฐานการออกแบบตาม LEED Platinum เหมาะ
กัั บ อุุ ณ หภููมิิ ข องเมืืองเม็็ ก ซิิ โ กที่่� มีีภููมิิ อ ากาศแห้้ ง
โดยทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ในอาคารสนามบิินมีีอากาศที่่�สดชื่่�น
ด้้วยหลัักการระบายความเย็็นแบบแทนที่่� ทำำ�ให้้
อากาศภายในอาคารสามารถใช้้อากาศภายนอกได้้
เกืือบ 100 % โดยไม่่ต้้องใช้้ระบบปรัับอากาศความ
ร้้อนหรืือความเย็็นเลย หรืือใช้้เป็็นปริิมาณน้้อยมาก
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

ระบบข้้อมููลสาธารณสุุข
แบบบููรณาการ
ระบบข้้อมููลข่่าวสารด้้านสาธารณสุุขที่่�ออกแบบมาอย่่างดีีคืือหนึ่่�งใน
องค์์ประกอบที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของระบบการดููแลสุุขภาพสมััยใหม่่ เพราะช่่วย
ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่ถูู� กเวลาและน่่าเชื่่�อถืือที่่เ� ป็็นปััจจััยต่่อด้้าน
สุุขภาพจะถููกนำำ�มาใช้้ วิิเคราะห์์ จััดการและการนำำ�ไปใช้้ในเชิิงปฏิิบัติั ิ
ระบบข้้อมููลข่่าวสารด้้านสาธารณสุุขเกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนามาตรฐานรููป
แบบข้้อมููล เพื่่�อให้้แน่่ใจถึึงความสามารถในการร่่วมมืือและการสื่่�อสาร
สองทางระหว่่างคนไข้้และผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ ทั้้�งนี้้�ด้ว้ ยระบบข้้อมููล
ข่่าวสารด้้านสาธารณสุุข การบริิการด้้านสุุขภาพสามารถที่่จ� ะเชื่่�อมโยง
ผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลโดยไม่่ต้้องแยกระหว่่างภาครััฐและภาคเอกชน
จะช่่วยให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและบริิการต่่อเนื่่�องแก่่สาธารณะ
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
ระบบข้้อมููลข่่าวสารด้้านสาธารณสุุขทำ�ำ ให้้เกิิดความร่่วมมืืออย่่างต่่อ
เนื่่�องมากขึ้้�นและการแบ่่งปัันข้้อมููล ลดค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพ และเกิิดความสะดวกสบายแก่่คนไข้้การเข้้าถึึงการดููแล
สุุขภาพที่่พ� วกเขาต้้องการ ประวััติคิ นไข้้จะถููกส่่งต่่อให้้กับั ผู้้�ให้้บริิการ
ด้้ านสาธารณสุุ ขในขณะนั้้� น และมีีข้้ อมููลการส่่ ง ต่่ อเคสทางด้้ า น
การแพทย์์ไม่่ติดขั
ิ ดั การตรวจเช็็กสุุขภาพระยะไกลก็็สามารถเชื่่�อมกัับ
ระบบข้้อมููลข่่าวสารด้้านสาธารณสุุข ที่่ทำ� �ำ ให้้มีียารัักษาป้้องกัันได้้ดีีกว่่า
เดิิมและมีีการตอบรัับต่่อเหตุุฉุกุ เฉิินได้้ทันั เวลา
ความสััมพัันธ์์
กระทรวงสาธารณสุุขได้้ระบุุไว้้ในกลยุุทธ์์ e-health ว่่าหนึ่่�งในความ
ท้้าทายของประเทศไทยคืือการพััฒนาระบบข้้อมููลสาธารณสุุขที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่ง�่ ทำำ�งานร่่วมกัับระบบข้้อมููลสุุขภาพอื่่น� ๆ

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
การปรัับเปลี่่�ยนการบริิการด้้านการดููแลสุุขภาพของกรุุงเทพมหานครเข้้า
สู่่�ยุุคดิิจทััล
ที่่� ว่่ า การกรุุ ง เทพมหานครได้้ ป ระกาศใช้้ ต้้ น แบบเพื่่� อ ใช้้ ป ระวัั ติิ ผู้้�ป่่ ว ย
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ 10 คนในโรงพยาบาล 10 แห่่ง นี่่คืื� อรููปแบบที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่จำ� �ำ เป็็น
ต่่อระบบสาธารณสุุขของเมืืองในการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้ามากกว่่าเดิิม
เช่่น การวิิเคราะห์์ และปััญญาประดิิษฐ์์ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ที่่�ว่่าการกรุุงเทพมหานครได้้ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการส่่ง
เสริิมการดููแลผู้้�สููงอายุุ การสร้้างความสะดวกสบายในการเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพศููนย์์ส่่งต่่อเพื่่�อการพยาบาลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน เป็็นอีีกหนึ่่�งหน่่วยงาน

ของที่่ว่� า่ การกรุุงเทพมหานครที่่ถูู� กจััดตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อการให้้บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ที่่บ้� า้ น เป็็นการพััฒนาการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ในโรงพยาบาล
ของรััฐ และการแก้้ไขความแออััด
นวััตกรรมบริิการด้้านสุุขภาพนี้้�เป็็นการแบ่่งปัันข้้อมููลทางการแพทย์์ของคนไข้้
และข้้อมููลส่่วนตััวเพื่่�อส่่งเสริิมความสามารถของศููนย์์ เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่ด้� า้ น
สาธารณสุุขและอาสาสมััครได้้รับั ข้้อมููลที่่ต้� อ้ งการเพื่่�อตรวจอาการผู้้�สููงอายุุ
หรืือผู้้�ป่่วยที่่พิ� กิ ารที่่บ้� า้ นได้้
นอกจากนี้้� ข้้อมููลที่่ป� รัับปรุุงแล้้วของการเข้้าตรวจเยี่่ย� มแต่่ละครั้้ง� ยัังถููกส่่ง
ให้้กับั โรงพยาบาลรััฐ เพื่่�อให้้หมอและพยาบาลได้้ทำ�ำ งานร่่วมกัันได้้ดีีขึ้้น� ใน
การดููแลผู้้�สููงอายุุและผู้้�พิิการในขณะที่่เ� ข้้าตรวจเยี่่ย� มอาการ
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ระบบของการบริิการ
เพื่่� อ ระบบข้้ อ มููลข่่ า วสารด้้ า นสาธารณสุุ ขข อง
กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักพััฒนามาตรฐานระบบข้้อมููล
สุุขภาพไทย ซึ่่ง� เป็็นภาคีีเครืือร่่วมกัันกัับสถาบัันวิิจัยั ระบบ
สาธารณสุุข อยู่่ภ� ายใต้้การดููแลของกระทรวงสาธารณสุุข
ได้้ก่อ่ ตั้้�งขึ้้น� เพื่่�อค้้นคว้้าและพััฒนามาตรฐานข้้อมููลสุุขภาพ
โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อให้้เกิิดความสามารถในการร่่วมมืือ
ระหว่่างระบบข้้อมููลสุุขภาพทั่่�วประเทศสำำ�นัักพััฒนา
มาตรฐานระบบข้้อมููลสุุขภาพไทยได้้นำ�ำ เสนอแผนการ
พััฒนามาตรฐานข้้อมููลสุุขภาพ เพื่่�อสนัับสนุุนและทำำ�ให้้
เกิิดการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลผู้้�ป่่วย(บริิการด้้านสุุขภาพ)
และการจััดการ(ประกััน การชำำ�ระเงิินคืืนและรายงาน
สุุขภาพของประชากร) มาตรฐานเหล่่านี้้�จะส่่งเสริิม
การแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลอย่่างมีีรููปแบบระหว่่างผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพของรััฐและเอกชน ผู้้�ป่่วย บริิษััทประกััน
หน่่วยฉุุกเฉิิน และนัักวิิจัยั
โอกาสทางการค้้า
การพััฒนาและการนำำ�ข้้อมููลข่่าวสารด้้านสาธารณสุุข
ไปใช้้จริิงในกรุุงเทพมหานครมีีความยุ่่�งยาก เพราะขาด
ข้้อตกลงเรื่่�องมาตรฐานต่่อระบบสุุขภาพ และช่่องว่่าง
ระหว่่างความสามารถทางเทคนิิคและผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
และผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ
มีีโอกาสสำำ�หรัับบริิษัทั จากสหราชอาณาจัักรซึ่ง่� ได้้ทำ�ำ งาน
กัับ NSH และ/หรืือบริิษััทอื่่�นจากต่่างประเทศในด้้าน
เทคโนโลยีีสื่่�อสารเพื่่�อสุุขภาพการบัันทึึกข้้อมููลสุุขภาพ
แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสุุขภาพเพื่่�อ
ส่่งเสริิมกลยุุทธ์์ e-health ของกระทรวงสาธาณสุุขให้้
ประสบความสำำ�เร็็จ

ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
สหราชอาณาจัักรเป็็นผู้้�ริเิ ริ่่ม� การใช้้บันั ทึึกข้้อมููล
สุุขภาพแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นหลััก และเป็็น
หนึ่่�งในผู้้�ปรัับตััวช่่วงแรกจากองค์์กรอื่่�นๆ ที่่เ� ป็็น
องค์์กรหลัักในตลาดสุุขภาพดิิจิิทััลโดยเฉพาะ
ภาพดิิจิทัิ ลั การดููแลทางไกล โปรแกรมสุุชภาพ
บนมืือถืือและสวมใส่่ (wearable)
สหราชอาณาจัักรมีีบริิษััทที่่�เป็็นที่่�น่่าเชื่่�อถืือใน
ระดัับนานาชาติิซึ่่�งมีีความกระตืือรืือร้้นในด้้าน
ของสุุขภาพดิิจิทัิ ลั และมีีความเกี่่ย� วข้้องใกล้้ชิดิ
กัับการเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบดิิจิิทััลของหน่่วยงาน
ด้้านสาธารณสุุขของสหราชอาณาจัักร NHS ใน
ขณะที่่ร� ายชื่่�อไม่่ได้้มีีความละเอีียด แต่่ให้้มุมุ มอง
ในเชิิงลึึกและกว้้างของภาคส่่วนนี้้�
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• รููปแบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อสุุขภาพ
• การจััดการบัันทึึกสุุขภาพแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
• การวิิเคราะห์์สุข
ุ ภาพแบบ real-time
• การแพทย์์ทางไกลและการคััดแยกผู้้�ป่่วย
• การศึึกษาและการฝึึกสอนทางเทคนิิค
• การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ป่่วยและการจััด
การตััวเอง
• บริิการด้้านการบริิหารจััดการ

Ampersand + Ampersand (www.3amp.co)
เป็็นแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลที่่�สร้้างร่่วมกัันโดยมีีนัักพััฒนา
นวัั ต กรรมใหม่่ ด้้ า นสุุ ข ภาพที่่� มีี ภารกิิ จ คืือการสร้้ า ง
ประโยชน์์อย่่างแท้้จริิงให้้กับั ผู้้�ป่่วย ผู้้�ให้้บริิการสาธารณสุุข
และสัังคม โดยผ่่านเทคโนโลยีีโดยได้้นำ�ำ เสนอวิิธีกี ารต่่างๆ
ที่่เ� ชื่่�อมโยงกัับโรงพยาบาลและกองทุุนบริิการสุุขภาพแห่่ง
ชาติิของสหราชอาณาจัักร
Aparito (www.aparito.com)
การดููแลแบบคนรุ่่�นใหม่่ของ Aparito สามารถดููแลผู้้�ป่่วย
ทางไกลเป็็นกิิจวััตรประจำำ�วันั เป็็นการทดลองทางคลิินิกิ
แบบทางไกล มีีการผสมผสานกัันและการกระจายความ
รัับผิิดชอบดููแลเพื่่�อจะ	ทำำ�ที่ไ่� หนเวลาไหนก็็ได้้เป็็นการลด
ภาระการเก็็บข้้อมููลแต่่เพิ่่�มข้้อมููลในการวิิเคราะห์์
EMIS (www.emishealth.com)
EMIS ให้้บริิการสิินค้้าที่่เ� ป็็นชุุดเพื่่�อสร้้างความสามารถ
ในการทำำ�งานร่่วมกัันและการเข้้าถึึงชุุมชน พวกเขาต่่างมีี
ผลงานที่่มีีชื่่
� อ� เสีียงหลายเรื่่อ� งในการแก้้ไขปััญหา และยััง
มีีส่่วนแบ่่งการตลาด 50% ของผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
หลัักในกลุ่่�มของ NHS
medCrowd (www.medCrowd.com)
เทคโนโลยีีการส่่งข้้อความเพื่่�อสุุขภาพและการดููแล ซึ่่ง�
ทำำ�ให้้ทุกุ คนสามารถติิดต่อ่ สื่่�อสารกัันได้้ ในขณะเดีียวกััน
ก็็เก็็บรัักษาข้้อมููลได้้อย่่างปลอดภััยเป็็นไปตามมาตรฐาน
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medDigital (www.medDigital.com)
พััฒนาและจััดการเนื้้�อหาทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ได้้รัับการ
ยืืนยัันบนเว็็บไซด์์ด้า้ นสุุขภาพและสื่่�อทางสัังคมออนไลน์์
สร้้างเว็็บไซด์์ด้า้ นสุุขภาพผลิิตข้้อมููลสิินค้้า รููปแบบการ
ฝึึก และเป็็นที่่ค� ณะกรรมการที่่ป� รึึกษาด้้านดิิจทััลซึ่่ง� ช่่วย
ในการค้้นหาข้้อมููลเชิิงลึึกแบบ real-time
Sitekit (www.sitekit.net)
Sitekit พััฒนาซอฟท์์แวร์์และเทคโนโลยีีที่่�เชื่่�อมผู้้�ป่่วย
กัับผู้้�ดููแล บริิษััทนั้้�นเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับหน่่วยงานสุุขภาพ
NHS มหาวิิทยาลััยและอุุตสาหกรรม และเมื่่�อเร็็วๆ นี้้�
ได้้มีีการปรัับบัันทึึกการดููแลสมุุดปกแดงแห่่งชาติิของ
เด็็กให้้เป็็นรููปแบบดิิจิทัิ ลั
TPP (www.tpp-uk.com)
ด้้วยฐานข้้อมููลจากระบบข้้อมููลเชิิงลึึก (SystemInsight)
ทำำ�ให้้มีีข้้อมููลด้้านการจััดการและข้้อมููลทางคลิินิกิ ในการ
วิิเคราะห์์ และยัังมีีส่่วนแบ่่งการตลาดอยู่่� 50% จากกลุ่่�ม
ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพหลัักของ NHS และ มีีบัันทึึกผู้้�ป่่วย
44 ล้้านคน ทั่่�วสหราชอาณาจัักรจาก 6,000 หน่่วยงาน
Transforming Systems
(www.transformingsystems.co.uk)
ได้้รัับข้้อมููลด้้านความต้้องการและการใช้้งานจากทุุก
หน่่วยงานบริิการและแสดงผลการบริิการที่่�ยัังว่่างอยู่่�
ผ่่านเทคโนโลยีีโปรแกรมบนโทรศััพท์์มืือถืือ (App) เว็็บ
ไซด์์กลางของหน่่วยงาน หรืือบนโทรศััพท์์มีีการเตืือน
แบบอััตโนมััติิถ้้ามีีปััญหาเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการส่่งต่่อ
บริิการและการจััดการได้้แบบ real-time

พลเมืองอัจฉริยะ
ส่่ ว นต่่ อ ไปนี้้� จ ะกล่่ า วถึึ ง สิ่่� ง สำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ดข องเมืืองอัั จ ฉริิ ย ะ - ผู้้�คน เพื่่� อ สร้้ า งเมืืองแห่่ ง อนาคต
ที่่�เปิิดใช้้ ICT ผู้้�คนทั่่�วทั้้�งสัังคมต้้องสามารถเข้้าใจและมีีส่่วนร่่วมกัับเทคโนโลยีีเหล่่านี้้� ทั้้�งใน
กรุุงเทพมหานครและทั่่�วทั้้�งประเทศไทย ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�จะต้้องมีีนวััตกรรมในการเรีียนรู้้� ในสิ่่�งที่่�
คิิดและในการโต้้ตอบกัับเมืือง
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หลัักการของพลเมืืองอััจฉริิยะ
การรัับรู้้�เรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับเมืืองอััจฉริิยะส่่วนใหญ่่มุ่่�งเน้้นไปที่่�
การใช้้เทคโนโลยีีและข้้อมููล อย่่างไรก็็ตามดัังที่่ไ� ด้้กล่่าว
ไว้้ตลอดคู่่�มืือเล่่มนี้้� เทคโนโลยีีเป็็นเพีียงเครื่่อ� งมืือที่่เ� รา
ใช้้เพื่่�อปรัับปรุุงความเป็็นอยู่่� ความยั่่�งยืืนและความเจริิญ
รุ่่�งเรืืองของเมืือง
เมืืองที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีจะเจริิญรุ่่�งเรืืองก็็ต่อ่ เมื่่�อผู้้�คนมีีความ
“อััจฉริิยะ” สิ่่�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถของพลเมืือง
ในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างมีีส่่วนร่่วมกัับวิิสััยทััศน์์
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้เพื่่�อความเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลในเมืือง
แต่่ก็็มีีความเกี่่�ยวข้้องที่่�สำ�คั
ำ ัญอย่่างยิ่่�งกัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�
ได้้รับั การเลืือกตั้้�งผู้้�กำำ�หนดนโยบาย ผู้้�นำำ�ทางธุุรกิจิ และ
เจ้้าหน้้าที่่ข� องเมืืองด้้วย โดยเหตุุที่พ่� วกเขาเป็็นผู้้�ตัดสิ
ั นิ
ใจเรื่่อ� งรููปแบบของเมืืองอััจฉริิยะ

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
การเข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และโครงสร้้างพื้้น� ฐาน ICT เป็็นปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ
อย่่างหนึ่่�งในการสนัับสนุุนพลเมืืองอััจฉริิยะที่่เ� มืืองของเราต้้องการ สิ่่�งนี้้�จำ�ำ เป็็น
ต้้องมีีการวางผัังเมืืองอััจฉริิยะที่่ค� รอบคลุุม ซึ่ง่� คำำ�นึงึ ถึึงความสะดวกในการเข้้า
ถึึงและการเขีียนโปรแกรมดิิจิทัิ ลที่
ั เ่� กี่่ย� วข้้อง
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งเมื่่�อพููดถึึงการเชื่่�อมต่่อ Broadband และระบบไร้้สายคืือการ
ค้้นหาวิิธีกี ารใช้้โครงสร้้างพื้้น� ฐานร่่วมกัันทั้้�งในหน่่วยงานของเมืืองและหน่่วย
งานสาธารณะอื่่น� ๆ รวมทั้้�งกัับภาคเอกชนให้้สามารถปรัับปรุุงการเข้้าถึึงโดย
รวมได้้ และภาคเอกชนมัักเป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่เ� หมาะสมที่่สุ� ดุ ในการปรัับใช้้และ
บำำ�รุงุ รัักษาเครืือข่่ายเหล่่านี้้�

การบริิหารจััดการเมืือง
โอกาสที่่� เ มืืองอัั จ ฉริิ ย ะจะประสบความสำำ� เร็็ จ ได้้ ดีีที่่� สุุ ดคืื อการได้้ รัั บ การ
สนัับสนุุนจากผู้้�คนที่่�อาศััยอยู่่� ทำำ�งานและเดิินทางผ่่านเมืืองในแต่่ละวััน
ส่่วนการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะของบทนี้้�จะกล่่าวถึึงรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� ว
กัับวิิธีกี ารที่่ผู้้�มีี
� บทบาทในเมืืองอััจฉริิยะสามารถสร้้างรููปแบบการตััดสินิ ใจที่่เ� ป็็น
เอกภาพและมีีประสิิทธิิผลสำ�ำ หรัับเมืือง แต่่ขอย้ำำ�� ในที่่นี้้� ว่� า่ การให้้ความร่่วมมืือ
ของประชาชนเพื่่�อเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมและการสนัับสนุุนของสาธารณชนในระบบ
เมืืองอััจฉริิยะเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของกระบวนการนี้้�
การสนัับสนุุนและการมีีส่่วนร่่วมจากสาธารณชนทำำ�ให้้เกิิดมุุมมองที่่�กว้้างขึ้้�น
และสร้้างความไว้้วางใจในการลงทุุนทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต นอกจากนี้้�ยััง
สามารถช่่วยระดมความช่่วยเหลืือและจััดหาเงิินทุุนจากภาคเอกชน
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Open Data และความปลอดภััย
ข้้อมููลที่่เ� ชื่่�อถืือได้้และการสื่่�อสารสองทางที่่มีี� ประสิิทธิิภาพระหว่่างเมืืองและผู้้�คน
เป็็นวิิธีเี ดีียวที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดสิ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้เมืืองอััจฉริิยะเป็็นที่่ต้� อ้ งการ ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการสร้้างเมืืองอััจฉริิยะควรใช้้ทุุกโอกาสในการแจ้้งและให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�คน
เกี่่ย� วกัับวิิธีีที่่เ� ทคโนโลยีีหรืือการลงทุุนใหม่่ๆ จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ พวกเขาผู้้�ที่่�
ได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับถัังขยะหรืือมิิเตอร์์ไฟฟ้้าอััจฉริิยะมัักจะนำำ�มาใช้้และใช้้
ประโยชน์์ได้้มากกว่่า
ความโปร่่งใสเรื่่อ� งแนวทางการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและการจััดการ
กัับข้้อกัังวลเกี่่ย� วกัับความเป็็นส่่วนตััวจะช่่วยสร้้างความมั่่�นใจให้้กับั ผู้้�คนเกี่่ย� ว
กัับทิิศทางและวิิสัยั ทััศน์์ของเมืืองอััจฉริิยะ

ประชาชนอััจฉริิยะ
การปฏิิสััมพัันธ์์และการศึึกษาของพลเมืืองมีีความสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของ
เมืืองอััจฉริิยะ การปฏิิสัมั พัันธ์์หมายถึึงวิิธีีที่่ผู้้�� คนในเมืืองมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั บริิการ
สาธารณะและบริิการส่่วนตััวต่่างๆ พลเมืืองอััจฉริิยะต้้องมีีความสามารถในการ
ค้้นหา สื่่�อสาร สร้้างและใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ และการสื่่�อสารที่่บููร
� ณาการ
ทั่่�วเมืือง สิ่่�งนี้้�ต้อ้ งการความรู้้�ด้า้ นดิิจิทัิ ลั ในระดัับที่่เ� พีียงพอ
สิ่่�งที่่ต� ามมาคืือการศึึกษาในเมืืองอััจฉริิยะจะต้้องอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ผู้้�คน
ในกลุ่่�มอายุุและกลุ่่�มประชากรต่่างๆ ในการแสวงหาโอกาสสำำ�หรัับการเรีียน
รู้้�ตลอดชีีวิิต เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพวกเขามีีที่่อ� ยู่่ใ� นตลาดแรงงานที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
และมีีส่่วนร่่วมในฐานะนัักสร้้างสรรค์์ ผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสินิ ใจ

116

บทที่่� 3 : กรุุงเทพมหานครเมืืองอััจฉริิยะเชิิงลึึก | คู่่มื� อื เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย

พลเมืืองอััจฉริิยะใน
กรุุงเทพมหานคร
การแผ่่ขยายของระบบดิิจิทัิ ลั ในกรุุงเทพมหานคร โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งบััญชีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตบนมืือถืือเป็็น
ที่่�แพร่่หลายมาก อย่่างไรก็็ตาม ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ก่่อน
หน้้านี้้� กรุุงเทพมหานครอยู่่ใ� นอัันดัับต่ำำ�� จากการสำำ�รวจ
Technology Innovation Hub ล่่าสุุดของ KPMG ซึ่ง�่
แสดงว่่าคนกรุุงเทพฯไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์จากการเข้้าถึึง
ดิิจิทัิ ลั อย่่างเต็็มที่่�
ความแบ่่งแยกทางดิิจิทัิ ลั ในประเทศไทยส่่วนใหญ่่หมายถึึง
ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ในเมืืองและชนบท อย่่างไรก็็ตามแม้้แต่่
ในกรุุงเทพมหานครก็็ยัังมีีช่่องว่่างขนาดใหญ่่ระหว่่าง
ประชากรในแง่่ของการเข้้าถึึงดิิจิทัิ ลั และการรู้้�หนัังสืือ
เพื่่�อให้้กรุุงเทพมหานครก้้าวสู่่�ความเป็็น ‘อััจฉริิยะ’
ผู้้�อยู่่อ� าศััยทุุกคนตั้้�งแต่่เยาวชนในเมืือง ข้้าราชการไปจนถึึง
ผู้้�นำำ�ขององค์์กรจะต้้องได้้รับั ความรู้้�และทัักษะที่่จำ� �ำ เป็็นใน
การมีีส่่วนร่่วมในเมืืองอััจฉริิยะและแรงงานในอนาคต

การพััฒนาล่่าสุุด		
นัับตั้้�งแต่่มีีการใช้้ นโยบาย Thailand 4.0 รััฐบาล
ได้้ กำ�ำ หนดเป้้ า หมายที่่� มุ่่� งมั่่� น ในการทำำ� ให้้ ก ารเข้้ า ถึึ ง
อิินเทอร์์เน็็ต Broadbrand แบบสากลเป็็นประโยชน์์
ใช้้สอยขั้้�นพื้้�นฐานและการทำำ�ให้้คนไทยทุุกคนมีีความ
รู้้�ด้า้ นดิิจิทัิ ลั
ในทางปฏิิบัติั ิ MDES ได้้เริ่่ม� ลงทุุนในการสร้้างศููนย์์ดิจิิ ทัิ ลั
ชุุมชนมากกว่่า 100 แห่่งทั่่�วประเทศและได้้เพิ่่�มโอกาสใน
การส่่งเสริิมการศึึกษาด้้านดิิจิทัิ ลั เป็็นสองเท่่าโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งเมื่่�อเผชิิญกัับวิิกฤติิการแพร่่ระบาดของโรคทำำ�ให้้
การเรีียนทางไกลมีีลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั สููงขึ้้น� แม้้แต่่สำ�ำ หรัับ
คนไทยในเมืือง
depa ได้้ลงทุุนส่่วนหนึ่่�งผ่่านกองทุุน Digital Manpower
Fund เพื่่�อให้้การฝึึกอบรมความรู้้�ด้า้ นดิิจิทัิ ลั แก่่พนัักงาน
ภาครััฐตลอดจนชุุมชนและเยาวชนในท้้องถิ่่น�

จุุดอ่่อน
ในขณะที่่ค� นไทยส่่วนใหญ่่เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต แต่่ประมาณ
ว่่าครััวเรืือนไทยมีีคอมพิิวเตอร์์เพีียงร้้อยละ 21 ซึ่่ง� ต่ำำ�� กว่่า
ค่่าเฉลี่่ย� ทั่่�วโลกที่่ร้� อ้ ยละ49 จากดััชนีีความสามารถในการ
แข่่งขัันระดัับโลกประจำำ�ปีี 2561 ซึ่่ง� จััดทำ�ำ โดย World
Economic Forum ประเทศไทยสููญเสีียตำำ�แหน่่งในการ
จััดอันั ดัับ “Digital Skills among Active Population”
โดยตกจากอัันดัับ 57 เป็็น 61 เมื่่�อเทีียบกัับดััชนีีปีี 2560
การขาดทัักษะด้้านดิิจิทัิ ลนี้้
ั ไ� ม่่ได้้เป็็นเพีียงปััญหาสำำ�หรัับ
ประชาชนทั่่�วไปเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงหน่่วยงานของรััฐทั่่�ว
กรุุงเทพมหานครและประเทศอีีกด้้วย จุุดอ่อ่ นที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่�
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียระบุุตลอดระบบนิิเวศของเมืืองอััจฉริิยะ
คืือการขาดความรู้้�ด้า้ นดิิจิทัิ ลั ในพนัักงานภาครััฐ ทำำ�ให้้
ขาดการเชื่่�อมต่่ออย่่างรุุนแรงระหว่่างนโยบายส่่วนกลาง
และการดำำ�เนิินการในท้้องถิ่่�น

มีีพื้้� นที่่�ทำ�ำ งานและพื้้� นที่่� สร้้ างสรรค์์ร่่วมกัั นเกิิ ดขึ้้� นใน
กรุุงเทพมหานครมากมายในช่่วงทศวรรษที่่ผ่� า่ นมา เป็็นการ
เพิ่่�มพื้้น� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับการพััฒนาและบ่่มเพาะทัักษะดิิจิทัิ ลั

ประมาณ 75%

21%

21%

ของประชากรไทยเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต

61

ประเทศไทยอยูท่ อี่ นั ดับ
(จาก 140) ส�ำหรับทักษะ
ทางดิจทิ ลั ระหว่างกลุม่ ประชากรที่มยี งั คงท�ำงาน
โดยอ้างอิงจาก Active 2018 Global Competitiveness Index

เพีียง
ของคนไทย
มคี อมพิวเตอร์
ในครัวเรือน

โอกาส		
นโยบายของรััฐบาลสนัับสนุุนการก้้าวไปสู่่�การเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต ซึ่่ง� เป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนากำำ�ลังั คนใน
อนาคตและความมั่่�งคั่่�งโดยรวม การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
ไม่่เพีียงแต่่หมายถึึงการพััฒนาทัักษะทางวิิชาชีีพใหม่่ๆ
เท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ มีีความ
สร้้างสรรค์์และเป็็นระบบซึ่่ง� เป็็นทัักษะสำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งพััฒนา
ในประเทศไทย เช่่นเดีียวกัับทัักษะทางภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอัังกฤษ
มีีความต้้องการเนื้้อ� หาด้้านดิิจิทัิ ลั ใหม่่ๆ ที่่ส� นัับสนุุนการ
เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและการพััฒนาทัักษะดิิจิิทััลตลอดจน
นวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีการศึึกษา
กรุุงเทพมหานครเป็็นที่่ตั้้� ง� ของสถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�
ส่่วนใหญ่่ของประเทศ และมีีโอกาสในการสร้้างความ
ร่่วมมืือด้้านการวิิจััยและพััฒนาสำำ�หรัับแผนการพััฒนา
บุุคลากรเฉพาะด้้าน หรืือการแลกเปลี่่ย� นความรู้้�ทั่่ว� ไป
ระหว่่างสถาบัันวิิจัยั ระหว่่างประเทศและองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับเมืืองอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักร
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ผู้้�มีีบทบาทในพลเมืือง
อััจฉริิยะ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและ
สัังคม (MDES)
depa ซึ่ง�่ อยู่่ภ� ายใต้้ MDES เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการสำำ�นักั งาน
กำำ�ลังั คนดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� ควบคุุมกองทุุนกำำ�ลังั คนดิิจิทัิ ลที่
ั เ่� น้้นการ
พััฒนาทัักษะด้้านดิิจิทัิ ลั นอกจากนี้้�ยังั มีีโครงการ Digital
CEO กิิจกรรม Coding Thailand หลัักสููตรและการรัับรอง
หลัักสููตรบุุคคลภายนอกสำำ�หรัับการพััฒนาแรงงานใน
อุุตสาหกรรมดิิจิทัิ ลั

กระทรวงศึึกษาธิิการ (ศธ.)
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่ ง เสริิ มการศึึ ก ษาเอกชน
(OPEC) ภายใต้้ศธ.ได้้พััฒนาแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�
ออนไลน์์ซึ่่�งเป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ดิิจิิทััลเพื่่�อให้้การศึึกษา
ผ่่านการเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตแก่่ประชาชนทั่่�วไปและ
นัักเรีียนระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษาทุุกคนทั่่�ว
ประเทศในช่่วงที่่มีี� การระบาดของไวรััสโควิิด -19

กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์การวิิจััยและ
นวััตกรรม (อว.)
สำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายการวิิจัยั และนวััตกรรม
วิิทยาศาสตร์์การอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (NXPO) เป็็น
หน่่วยงานสาธารณะอิิสระในกำำ�กัับของกระทรวงการ
อุุดมศึึกษาวิิทยาศาสตร์์การวิิจัยั และนวััตกรรม NXPO
ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นสำำ�นักั งานเลขานุุการของสภานโยบายการ
อุุดมศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ การวิิจัยั และนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(สภานโยบาย) และเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการอำำ�นวยความ
สะดวกให้้คณะกรรมการนโยบายในการกำำ�หนด ปรัับใช้้
และติิดตามนโยบายระดัับชาติิที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการศึึกษา
ระดัับอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ การวิิจัยั และนวััตกรรม
ภายใต้้การแนะแนวและคำำ�แนะนำำ�ของสภานโยบาย
สำำ�นักั งานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) อยู่่ภ� ายใต้้
กระทรวงการอุุ ด มศึึ ก ษาวิิ ท ยาศาสตร์์ ก ารวิิ จัั ย และ
นวััตกรรมให้้ทุนุ และดููแลการวิิจัยั และการวิิจัยั นวััตกรรม
สำำ�หรัับประเทศไทยและพััฒนาฐานข้้อมููล และดััชนีี
สำำ�หรัับวิิทยาศาสตร์์ การวิิจัยั และนวััตกรรม วช.ยัังให้้การ
สนัับสนุุนและพััฒนาศัักยภาพนัักวิิจััยและสถาบัันวิิจััย
ของไทยอีีกด้้วย
สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และ
นวััตกรรม (TSRI) กำำ�หนดนโยบายยุุทธศาสตร์์และ
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม (แผน
SRI) และพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และสถาบัันความรู้้�
กฎบััตรแห่่งชาติิเป็็นหนึ่่�งในงานวิิจััยที่่�ริิเริ่่�มโดย TSRI
พวกเขายัังมีีหน่่วยงานที่่เ� น้้นเรื่่อ� งเมืืองอััจฉริิยะและการ
พััฒนาตามพื้้น� ที่่อีี� กด้้วย

สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
(สวทช.) ภายใต้้ อว. ให้้ทุนุ ความร่่วมมืือด้้านการวิิจัยั
ระหว่่างสถาบัันการศึึกษาและสถาบัันวิิจััยนานาชาติิ
ตลอดจนโครงการวิิจัยั ในประเทศ เมืืองในอนาคตเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในแผนงานของพวกเขา และยัังมีีแผนกพััฒนา
กำำ�ลังั คนอยู่่ใ� นสัังกััด

เฉพาะพัันธมิิตรในสหราชอาณาจัักรมีีโอกาสที่่�จะนำำ�
เสนอการถอดบทเรีียน สร้้างความร่่วมมืือหรืือแม้้แต่่
ช่่วยพััฒนาหน่่วยงานประเภทนี้้� ในระยะยาวสิ่่�งนี้้�จะช่่วย
พััฒนากำำ�ลัังคนที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับการพััฒนาและโมเดล
ธุุรกิจิ ของเมืืองอััจฉริิยะ

มหาวิิทยาลััยไทย

ภาคเอกชน

มหาวิิทยาลััยไทยเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการวิิจััยเมืืองอััจฉริิยะ
ซึ่่�งหน่่วยงานและองค์์กรหลายแห่่งกำำ�ลัังพึ่่�งพาข้้อมููล
เชิิงลึึกเกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีี นวััตกรรมและการวิิจัยั เพื่่�อ
พััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ แม้้ว่่าจะไม่่สามารถระบุุรายชื่่�อ
ทั้้�งหมดได้้ แต่่มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ในกรุุงเทพมหานคร
เช่่น จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (CU) มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ (มธ.) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
(มก.) สถาบัั น เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้ า เจ้้ า คุุ ณ
ทหารลาดกระบััง(สจล.) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) และสถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA) สนัับสนุุนศููนย์์ Centers of
Excellence (CoE) หรืือหน่่วยวิิจัยั ต่่างๆ ภายใต้้อาจารย์์
ที่่ทำ� �วิ
ำ จัิ ยั เพื่่�อนำำ�เสนอความเชี่่ย� วชาญด้้านการวิิเคราะห์์
เมืือง วิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููล เทคโนโลยีีการก่่อสร้้าง ฯลฯ

สถาบัันวิิจัยั เพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
เป็็นมููลนิิธิเิ อกชนที่่ไ� ม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ให้้การวิิเคราะห์์
ทางเทคนิิค (ส่่วนใหญ่่แต่่ไม่่ทั้้ง� หมดในด้้านเศรษฐศาสตร์์)
ให้้กัับหน่่วยงานของรััฐต่่างๆเพื่่�อช่่วยกำำ�หนดนโยบาย
สนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมในระยะยาว
ของประเทศไทย

อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อเทีียบกัับสหราชอาณาจัักรหรืือประเทศ
ที่่�พััฒนาอื่่�นๆ แล้้วประเทศไทยยัังไม่่ได้้สร้้างศููนย์์วิิจััย
หรืือคลัังความคิิดที่แ่� ข็็งแกร่่งในสาขาเมืืองอััจฉริิยะโดย
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

เทคโนโลยีีการศึึกษา
(EdTech)
เทคโนโลยีีการศึึกษาหรืือ EdTech เป็็นภาคส่่วนที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นเพื่่�อ
ตอบสนองการเติิบโตอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและชุุมชน
Startup และได้้รับั ความสนใจมากยิ่่ง� ขึ้้น� เพราะวิิกฤติิการระบาดของ
โรคทั่่�วโลก อาจเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่มีี� ประสิิทธิิภาพในการสร้้างแชมเปีียน
ใหม่่ให้้เมืืองอััจฉริิยะ
EdTech หมายถึึงการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีเพื่่�อให้้การศึึกษารููป
แบบใหม่่ในแง่่มุมุ ต่่างๆ ตั้้�งแต่่การเข้้าถึึง การจััดส่ง่ การมีีส่่วนร่่วม ไป
จนถึึงการพััฒนาเนื้้อ� หาหรืือรููปแบบของการเรีียนรู้้� สามารถมีีบทบาท
สำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงบวกของการศึึกษา รวมถึึงทำำ�ให้้มีีการ
ทำำ�งานร่่วมกัันและบููรณาการในชั้้น� เรีียนมากขึ้้น� การประเมิินของครููมีี
ความโปร่่งใสและราบรื่่น� ยิ่่�งขึ้้น� และปรัับปรุุงการเข้้าถึึงผ่่านการเรีียนรู้้�
ทางไกลและการวิิจัยั ออนไลน์์ให้้สะดวกขึ้้น�
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
EdTech มีีศัักยภาพที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตในทุุกกลุ่่�ม
อายุุและกลุ่่�มประชากร สามารถให้้เนื้้อ� หาการศึึกษาที่่มีี� มาตรฐานสููง
แก่่ผู้้�ที่่�ไม่่มีีสิิทธิ์์�เข้้าถึึงในโรงเรีียนแบบดั้้�งเดิิม ช่่วยให้้ครููสามารถเข้้า
ถึึงนัักเรีียนจำำ�นวนมากขึ้้น� และเป็็นโอกาสทางธุุรกิจิ ใหม่่ๆ สำำ�หรัับผู้้�
สร้้างสรรค์์เนื้้อ� หา
ความสััมพัันธ์์
แนวโน้้มของตลาดแสดงให้้เห็็นว่่าธุุรกิจิ EdTech กำำ�ลังั ทะยานขึ้้น� โดย
มีีการเติิบโตร้้อยละ 17 ต่่อปีี โดยเฉพาะในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิกิ ซึ่ง�่
คาดว่่าจะเป็็นตััวแทนร้้อยละ 54 ของตลาด EdTech ภายในปีี 2563
ในประเทศไทยมีี Startup EdTech เกิิดขึ้้�นหลายราย ซึ่่�งสะท้้อน
ความจำำ�เป็็นที่่�มีีมานานของการทำำ�ให้้เป็็นดิิจิิทััลและการเปลี่่ย� นแปลง
ทางการศึึกษา

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
InsKru

OpenDurian

“Ins” จาก “inspire แรงบัันดาลใจ” และ “Kru” หมายถึึง “ครูู” InsKru
คืือการริิเริ่่ม� ในประเทศที่่ใ� ห้้แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับครููในการแบ่่งปัันวิิธีกี ารสอน
แนวคิิดการสอนและเทคนิิคการมีีส่่วนร่่วมกัับนัักเรีียนตั้้�งแต่่ชั้้�นประถม
ศึึกษาจนถึึงมััธยมศึึกษาตอนปลาย ความต้้องการของผู้้�ก่่อตั้้ง� InsKru ใน
การเชื่่อ� มโยงนัักการศึึกษาจากทั่่�วประเทศผ่่าน EdTech สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ปรััชญาทั่่�วไปของครููที่่เ� ป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาการศึึกษาใน
ประเทศไทย นัักการศึึกษาสามารถดููบทความที่่�ครููคนอื่่�นโพสต์์เกี่่�ยวกัับ
แนวคิิดต่า่ งๆ ตั้้�งแต่่เกมการมีีส่่วนร่่วมและการศึึกษา หรืือเทคนิิคการจด
บัันทึึกและสามารถโพสต์์คำ�ถ
ำ ามเฉพาะให้้ครููคนอื่่น� ๆ ตอบจากประสบการณ์์
และวิิธีแี ก้้ปัญ
ั หาของพวกเขา

OpenDurian เป็็นแพลตฟอร์์มเทคโนโลยีีการศึึกษาที่่ใ� ช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์เพื่่�อ
พััฒนาเนื้้อ� หาทางการศึึกษาจากข้้อมููลการศึึกษาของไทย บริิษัทั EdTech
พััฒนาสื่่�อ เตรีียมการทดสอบและวิิดีีโอวิิชาเรีียนระดัับพรีีเมีียมโดยไม่่มีีค่า่
ใช้้จ่า่ ยให้้แก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ นัักเรีียน K-12 นัักศึึกษาวิิทยาลััย
และผู้้�หางานเป็็นครั้้ง� แรก หลัักสููตรออนไลน์์ครอบคลุุมวิิชาต่่างๆเช่่นชีีววิิทยา
และคณิิตศาสตร์์ และเตรีียมความพร้้อมผู้้�ใช้้สำ�ำ หรัับการทดสอบภาษา
อัังกฤษ การทดสอบความถนััดทั่่ว� ไปและการทดสอบความถนััดของแพทย์์
OpenDurian มีีหลัักสููตรเตรีียมสอบสำำ�หรัับผู้้�ใช้้โดยเฉพาะสำำ�หรัับการทดสอบ
มาตรฐานขั้้น� สููงเช่่น PAT, SAT, Smart-I และ CU-AAT
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โอกาสทางการค้้า
มีีความต้้องการด้้านเนื้้อ� หาดิิจิทัิ ลั เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อเสริิมระบบการศึึกษาใน
ปััจจุุบันั ของประเทศไทย บริิษัทั EdTech ในสหราชอาณาจัักรควร
พิิจารณาการแปลและนำำ�เข้้าเนื้้อ� หาวิิชาที่่มีี� อยู่่แ� ละขยายแพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ไปยัังตลาดไทย
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเมืืองอััจฉริิยะและทัักษะดิิจิิทััลเป็็นที่่�ต้้องการสููง
ผู้้�สร้้างเนื้้อ� หาและผู้้�ดููแลอย่่าง Open University ควรพิิจารณาการ
สร้้างความร่่วมมืือกัับผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนากำำ�ลังั คนด้้านดิิจิทัิ ลั
เช่่น depa หรืือสวทช. เพื่่�อเผยแพร่่เนื้้อ� หาวิิชาของตนสู่่�ตลาดไทย

หลัักสููตรและเนื้้�อหา
EdTech Platform

บทบาท

ผู้้�สอนส่่วนตััว

นัักการศึึกษา / โรงเรีียน

เครืือข่่ายโทรคมนาคม

หลัักสููตรและเนื้้�อหา

ผู้ใ้� ห้้บริิการหลัักสููตรและ
เนื้้�อหา

เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการร่่วมมืือ

การพััฒนาทัักษะและวิิชาชีีพ

EdTech Platform

เครืือข่่ายโทรคมนาคม

นัักเรีียน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ

ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มอาจเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้อ� หาหรืืออาจเสนอ
เครื่่อ� งมืือสร้้างเนื้้อ� หาให้้แก่่ผู้้�ที่ส่� นใจการบริิการ

มหาวิิทยาลััย / สถาบัันการศึึกษา

มหาวิิทยาลััย โรงเรีียน ครูู

มหาวิิทยาลััย ครูู
และ บริิษัทั EdTech

ผู้ใ้� ห้้บริิการซอฟท์์แวร์์
EdTech Startup

การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
มหาวิิทยาลััย มหาบััณฑิิต
ดุุษฎีีบััณฑิิต ประกาศนีียบััตร
วิิชาชีีพ
การฝึึกฝนทัักษะ

ค�ำอธิบาย

โดยปกติิแล้้วหลัักสููตรและเนื้้�อหาอยู่่�บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
ที่่� ส่่ ว นใหญ่่ ผู้้� ให้้ บ ริิ ก ารซอฟต์์ แ วร์์ บุุ ค คลที่่� ส ามหรืือ Startup
EdTech เป็็นคนดููแลจากนั้้�นเนื้้อ� หาจะถููกส่่งผ่่านการสื่่�อสารบนเครืือ
ข่่ายไปยัังนัักเรีียนที่่�สนใจ โดยทั่่�วไปจะผ่่านเว็็บแคมและจอภาพ
เครื่่อ� งขยายเสีียงและบางครั้้ง� จะสามารถตอบกัันได้้

การเรีียนรู้้�ออนไลน์์

มหาวิิทยาลััยและนัักการศึึกษา
รัับผิิดชอบต่่อการ
เตรีียมเนื้้อ� หาการเรีียน
การสอนแบบดิิจิทัิ ลสำ
ั �ำ หรัับ
นัักเรีียน โรงเรีียนยัังมีีหน้้าที่่�
ในการบริิหารจััดการเรีียนการ
สอนและการรัับสมััครนัักเรีียน
หรืืออาจจะเรีียกได้้ว่า่ ผู้้�ใช้้งาน
ต้้นน้ำำ��

ผู้้�ผลิิตหลัักสููตรและบทเรีียน
โรงเรีียนหรืือครูู หรืือผู้้�ผลิิต
บทเรีียนและหลัักสููตรบุุคคล
ที่่ส� าม

แพลตฟอร์์มบููรณาการให้้
บริิการทั้้�งผู้้�จััดทำ�ำ ผู้้�เตรีียมการ
สอน และนัักเรีียน - มีีระบบ
ที่่ร� องรัับการเตรีียมหลัักสููตร
การสร้้างหลัักสููตร และการ
จััดการบััญชีี

-

นัักเรีียนเป็็นผู้้�ใช้้งานในลำำ�ดับั
สุุดท้า้ ยของบทเรีียนและ
หลัักสููตรที่่ถูู� กผลิิตขึ้้น�
โดยอาจมีีความต้้องการในการ
สรรหาช่องทางออนไลน์์
ในการเรีียนรู้้� เครื่่อ� งมืือ หรืือ
การพััฒนาทัักษะหรืืออาชีีพ

โอกาสของสหราชอาณาจักร

ระบบของการบริิการ
บริิการ EdTech เชื่่�อมโยงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียจำำ�นวนมากที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับระบบนิิเวศของการศึึกษาเข้้าด้้วยกััน นัักการศึึกษาหรืือโรงเรีียน
ที่่ต้� อ้ งการจััดหาเนื้้อ� หาออนไลน์์ให้้กับั นัักเรีียนสามารถสร้้างเนื้้อ� หา
ด้้วยตนเองหรืือหาผู้้�ให้้บริิการบุุคคลที่่�สามเพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกการ
ศึึกษาของตน
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การบริิหารจััดการ และ/หรืือ
พัันธมิิตรระดัับองค์์กร

ผู้้�ให้้บริิการหลัักสููตร

ผู้้�ให้้บริิการและบริิหารจััดการ
แพลตฟอร์์ม

-

-
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
สหราชอาณาจัักรมีีชื่่�อเสีียงระดัับโลกในด้้าน
คุุณภาพของระบบการศึึกษาและได้้กลายเป็็น
ศููนย์์ ก ลางสำำ� หรัั บ Edtech เกิิ ด ใหม่่ ที่่� มีีชื่่� อ
เสีียงและเติิบโตเร็็ว กว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของรายชื่่�อ
European Edtech Top 20 มาจากสหราช
อาณาจัักร และยัังมีีบริิษััท Edtech มากกว่่า
1,000 แห่่งที่่ค� รอบคลุุมแนวการศึึกษาเต็็มรููปแบบ
โดยมีีความเชี่่�ยวชาญในด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การเชื่่อ� มต่่อฮาร์์ดแวร์์ ซอฟต์์แวร์์และเนื้้อ� หาวิิชา
ด้้วยวััฒนธรรมแห่่งนวััตกรรมและการมีีบริิษััท
Edtech ที่่เ� ข้้าแข่่งขัันกัันมากมาย ภาคส่่วนของ
UK Edtech จึึงอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งที่่ดีี� ในการช่่วยให้้
องค์์กรระหว่่างประเทศบรรลุุผลด้้านการศึึกษา
ที่่ดีีขึ้้
� น�
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• ความเชี่่ย
� วชาญในโครงสร้้างพื้้น� ฐาน การ
เชื่่�อมต่่อฮาร์์ดแวร์์ ซอฟต์์แวร์์และเนื้้อ� หา
วิิชา
• วิธีิ ก
ี ารและเทคโนโลยีีใหม่่ด้า้ นการเรีียนรู้้�
เพื่่�อสอนทัักษะที่่จำ� �ำ เป็็นตั้้�งแต่่การ coding
ไปจนถึึ ง การเข้้ า ถึึ ง และทำำ� ความเข้้ า ใจ
ข้้อมููล

RM Results (www.rmresults.co.uk)
RM เป็็นแพลตฟอร์์ม e-marking ที่่ทำ� �ำ งานร่่วมกัับองค์์กรผู้้�ให้้
รางวััลซึ่ง่� ต้้องประมวลผลสคริิปต์์การสอบมากถึึงหลายสิิบ
ล้้านชุุด ซอฟต์์แวร์์ RM Assessor ของพวกเขาเป็็นบริิการ
e-marking ที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายและเป็็นนวััตกรรม
e-marking solutionที่่ใ� หม่่ที่สุ่� ดุ ในโลก
GL Education (www.gl-education.com)
GL Education (GLE) เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านการประเมิินเชิิง
โครงสร้้างสำำ�หรัับโรงเรีียนที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ ในสหราชอาณาจัักร
มีีการประเมิินแบบดิิจิทัิ ลั การวิิเคราะห์์การรายงานและ
บริิการสนัับสนุุนสำำ�หรัับนัักเรีียนกว่่า 3 ล้้านคนในแต่่ละ
ปีีในกว่่า 100 ประเทศ GLE ได้้พัฒ
ั นาการประเมิินที่่มีี�
คุุณภาพสููงและเข้้มงวดกว่่า 120 รายการสำำ�หรัับการศึึกษา
สุุขภาพจิิตและความเป็็นอยู่่�ของเด็็ก ความเชื่่�อของพวกเขา
คืือโรงเรีียนควรใช้้แนวทาง “มุุมมองของนัักเรีียนทั้้�งหมด
(whole pupil view)”
Maths-Whizz (www.whizz.com)
Maths-Whizz เป็็นแพลตฟอร์์มการกวดวิิชาส่่วนตััวที่่ถูู� ก
จััดทำ�ำ เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน
แต่่ละคนรวมถึึงนัักเรีียนที่่มีีทั
� กั ษะและอััจฉริิยภาพพิิเศษ

เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของ EdTech ในสหราชอาณาจัักร:
Maths-Whiz รััฐอากััสกาเวีียนเตส ประเทศเม็็กซิิโก
ภาพรวม
รัั ฐ อากวัั ส กาเลีียนเตส ในประเทศเม็็ ก ซิิ โ กใช้้
Maths-Whiz ซึ่ง่� นำำ�เสนอเป็็นภาษาสเปนเพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพและผลการศึึกษาของนัักเรีียนในวิิชา
คณิิตศาสตร์์และวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยทั่่�วไปความสามารถทางคณิิตศาสตร์์จะมีีช่่องว่่าง
4 ปีีระหว่่างนัักเรีียนที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จสููงสุุดและ
ต่ำำ��สุุด เพื่่�อลดช่่องว่่างนี้้� Maths-Whiz Tutor จะพา
เด็็กแต่่ละคนไปสู่่เ� ส้้นทางการเรีียนรู้้�เฉพาะตนที่่ป� รัับ
ให้้เข้้ากัับประสิิทธิิภาพของพวกเขา นอกจากนี้้�ยังั ให้้
ข้้อมููลโดยละเอีียดแก่่ครููเกี่่ย� วกัับการใช้้งานและความ
ก้้าวหน้้าของเด็็กแต่่ละคนผ่่านหลัักสููตร Maths-Whiz

ผลสำำ�เร็็จ
โครงการได้้ นำำ�ร่่ อ งสำำ� เร็็ จ แล้้ ว ใน 10 โรงเรีียน
นัักเรีียนกว่่า 1,600 คน ได้้รัับการประเมิินและใช้้
Maths-Whizz อย่่างกระตืือรืือร้้น ครููได้้รัับการฝึึก
อบรมที่่�มีีการรัับรองในด้้านวิิธีีการใช้้ทั้้�งเทคโนโลยีี
การสอนแบบปรัับตััวและเครื่่�องมืือดิิจิิทััล สำำ�หรัับ
การสอนทั้้� ง ชั้้� น เรีียนเพื่่� อ ยกระดัั บ มาตรฐานวิิ ช า
คณิิตศาสตร์์
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

ความร่่วมมืือระดัับ
อุุดมศึึกษา
บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการวิิจัยั เมืืองอััจฉริิยะ
Newton Fund ของสหราชอาณาจัักรได้้จัดตั้้
ั ง� กองทุุน
Newton UK - Thailand Research and Innovation
Partnership ซึ่ง�่ เป็็นความร่่วมมืือกัับสวทช.ขึ้้น� โดย
มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถด้้าน
วิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรม และปลดล็็อกเงิินทุุน
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อสนัับสนุุนการบรรเทาความยากจนผ่่าน
ความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันไทยและอัังกฤษ กองทุุน
นี้้�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประเด็็นต่่อไปนี้้�คืือ สุุขภาพและ
วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อชีีวิิต การส่่งเสริิมความยืืดหยุ่่�นของ
สิ่่�งแวดล้้อมและความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน เมืืองใน
อนาคต (เทคโนโลยีีเกษตรกรรม) และนวััตกรรม
และความคิิดสร้้างสรรค์์และประเด็็นด้้านดิิจิทัิ ลั
ความร่่ ว มมืือเพิ่่� ม เติิ ม ระหว่่ า งการศึึ ก ษาระดัั บ
อุุดมศึึกษาและสถาบัันวิิจััยของไทยกัับพัันธมิิตรใน
สหราชอาณาจัักรจะเสริิมสร้้างความพยายามของ
เมืืองอััจฉริิยะในทั้้�งสองประเทศและเปิิดโอกาสให้้ได้้
เพิ่่�มความเชี่่ย� วชาญที่่จำ� �ำ เป็็นมากในสาขาที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับเมืืองอััจฉริิยะเช่่นวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ข้้อมููล
และเทคโนโลยีีการวางผัังและการจััดการเมืือง การ
จััดการความเปลี่่ย� นแปลงดิิจิทัิ ลั และอื่่น� ๆ
สำำ�รวจโอกาสต่่างๆ ใน UK Research & Innovation
ซึ่ง่� เป็็นองค์์กรที่่กำ� �กั
ำ บั การระดมทุุนด้้านการวิิจัยั และ
นวััตกรรมในสหราชอาณาจัักร
(www.ukri.org)

ศููนยวิิจัยั สำำ�หรัับเมืืองอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักร
มหาวิิทยาลััยในสหราชอาณาจัักรมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ใน
การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะในอนาคตผ่่านการศึึกษา
การวิิจัยั และการเป็็นหุ้้�นส่่วนมหาวิิทยาลััยในสหราช
อาณาจัักรได้้ผ่า่ นการประเมิินแล้้วว่่ามีีความสามารถ
ในการเปลี่่�ยนงานวิิจััยไปสู่่�การประยุุกต์์ใช้้ในทาง
ปฏิิบััติิและสิ่่�งนี้้�เป็็นแรงจููงใจให้้พวกเขาทำำ�งานร่่วม
กัับนัักลงทุุนรายใหม่่
พัันธมิิตรไทยในเมืืองอััจฉริิยะสามารถใช้้ประโยชน์์
จาก
• ผู้้�สำ
 ำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาเกืือบ 115,000 คนใน
แต่่ ล ะปีี ใ นสาขาวิิ ศ วกรรมและเทคโนโลยีี
สถาปััตยกรรม การก่่อสร้้างและการวางแผน
การศึึกษาด้้านคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
คอมพิิวเตอร์์
• ปั
 ัจจุุบัันมหาวิิทยาลััย 19 แห่่งเปิิดสอนระดัับ
สููงกว่่าปริิญญาตรีีในด้้านเมืืองอััจฉริิยะและ
มหาวิิทยาลััย 9 แห่่งเสนอทุุนการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอกในด้้านเมืืองอััจฉริิยะ
• ศูู
 นย์์วิิจัย
ั สหวิิทยาการในมหาวิิทยาลััยที่่เ� ชื่่อ� ม
โยงการวิิจัยั ระดัับแนวหน้้าในหน่่วยงานต่่างๆ
กัับพัันธมิิตรภาครััฐและเอกชน
•ค
 วามร่่ ว มมืือด้้ า นการวิิ จัั ย ระดัั บ นานาชาติิ
เกี่่� ย วกัั บ เมืืองอัั จ ฉริิ ย ะซึ่่� ง นำำ� แนวคิิ ด ใหม่่ ๆ
มาสู่่�สภาพแวดล้้อมทางการวิิจััยของสหราช
อาณาจัักร

Institute for Future Cities
(www.ifuturecities.com)
สถาบัันตั้้�งอยู่่�ที่่�ศููนย์์เทคโนโลยีีและนวััตกรรมล้ำำ��
สมััยมููลค่่า 3,590 ล้้านบาท (89 ล้้านปอนด์์)
ของมหาวิิ ท ยาลัั ย Strathclyde เป็็ น อาคารหอ
สัังเกตการณ์์เมืืองที่่ส� ร้้างขึ้้น� เองเพื่่�อให้้เห็็นภาพพลวััต
ของเมืืองและระบบเมืืองในรููปแบบใหม่่ๆ

Sensor City (www.sensorcity.co.uk)
การพััฒนาเทคโนโลยีีเครื่่�องตรวจจัับการขัับเคลื่่�อน
ทำำ� ให้้ พัั น ธมิิ ตร ในอุุ ต สาหกรรมและนัั ก วิิ ช าการ
สามารถแปลงผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ ครื่่� อ งตรวจจัั บ ที่่� เ ป็็ น
นวััตกรรมใหม่่ให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้งานได้้ในเชิิง
พาณิิชย์์นัักวิิชาการ

Cambridge Centre for Smart Infrastructure
and Construction
Censis (www.censis.org.uk)
ศููนย์์ น วัั ต กรรมที่่� นำำ� โดยอุุ ต สาหกรรมสำำ� หรัั บ (www-smartinfrastructure.eng.cam.ac.uk)
เทคโนโลยีีและการใช้้งานของ Sensor and Imaging พััฒนารููปแบบการตรวจจัับและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
Systems (SIS) และ Internet of Things (IoT) ที่่�ล้ำำ��สมััยเพื่่�อเป็็นแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับการส่่งข้้อมููล
เพื่่�อการตััดสิินใจในการจััดการสิินทรััพย์์ตลอดชีีวิิต
อย่่างชาญฉลาด
Newcastle Helix (www.ncl.ac.uk/helix/urban)
อาคาร Urban Sciences มููลค่่า 2,339 ล้้านบาท Oxford Programme for the Future of
(58 ล้้านปอนด์์)และพื้้�นที่่�เมืืองโดยรอบ ซึ่�่งเปิิดให้้ Cities (www.futureofcities.ox.ac.uk)
บริิการเมื่่�อเดืือนกัันยายน 2560 เป็็นห้้องปฏิิบัติั กิ าร การคิิดเมืืองใหม่่ให้้เป็็นพื้้น� ที่่ที่� มีี่� ความยืืดหยุ่่�นและมีี
ที่่มีีชีีวิ
� ติ ซึ่ง่� สนัับสนุุนการวิิจัยั เพื่่�อทำำ�ให้้ศููนย์์กลางเมืือง วิิวัฒ
ั นาการซึ่ง่� จะตอบสนองความท้้าทายของเมืืองร่่วม
มีีความยั่่�งยืืนมากขึ้้�นสำำ�หรัับคนรุ่่�นต่่อไปในอนาคต สมััยได้้ดีีขึ้้น� ใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ในด้้านการศึึกษาเมืือง
อสัังหาริิมทรััพย์์การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศการ
Leeds Institute for Data Analytics
ขนส่่ง การย้้ายถิ่่�นและอายุุ
(www.lida.leeds.ac.uk)
ที่่�ตั้้�งของโครงสร้้างพื้้�นฐานทางกายภาพและไอทีีที่่� Urban Innovation Centre (www.futureciทัันสมััยซึ่่�งรองรัับโครงการวิิจััยมููลค่่า 2,016 ล้้าน ties.catapult.org.uk/urban-innovation-cenบาท (50 ล้้านปอนด์์) ทำำ�งานร่่วมกัับสถาบััน Alan tre/about)
Turing ในโครงการวิิจััย Urban Analytics
ศููนย์์กลางความร่่วมมืือสำำ�หรัับธุุรกิิจ นัักวิิชาการ
ผู้้�นำำ�ของเมืืองและผู้้�ประกอบการเพื่่�อเชื่่�อมต่่อพััฒนา
และสร้้างบริิการและผลิิตภััณฑ์์ด้้านเมืืองอััจฉริิยะ

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ
ประเทศไทยและกรุุงเทพมหานครได้้ประกาศความมุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงโครงสร้้างของการกำำ�กัับ
ดููแลภาครััฐและเทคโนโลยีี “อััจฉริิยะ” มีีบทบาทสำำ�คััญในการทำำ�ให้้บรรลุุเป้้าหมายนี้้� ส่่วนต่่อไป
นี้้�อธิิบายถึึงวิิธีีที่่�เทคโนโลยีีสามารถเสริิมกระบวนการตััดสิินใจในเมืืองของเรา ผ่่านการผสานรวม
และการแบ่่งปัันข้้อมููลที่่�ดีีขึ้้�น โดยการปลููกฝัังวััฒนธรรมแห่่งความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบใน
สถาบัันต่่างๆ ของรััฐบาล
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หลัักการของการบริิหารภาค
รััฐอััจฉริิยะ
โดยพื้้�นฐานแล้้วการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะครอบคลุุม
ถึึงการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารเพื่่�อ
ปรัับปรุุงวิิธีีการที่่�ผู้้�มีีบทบาทในรััฐบาลปฏิิสััมพัันธ์์กััน
รวมทั้้�งทำำ�ให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการต่่างๆ
ของเมืืองได้้ง่า่ ยขึ้้น�
การใช้้คำ�ว่
ำ ่า “ธรรมาภิิบาล” แทนคำำ�ว่่า “รััฐบาล”
เป็็นการเน้้นย้ำำ�� ถึึงการเปลี่่ย� นแปลงในกระบวนการตััดสินิ
ใจและการกำำ�หนดนโยบาย
ในทางปฏิิบัติั กิ ารการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะเป็็นเรื่่อ� งของ
การบููรณาการข้้อมููลและการบริิการดิิจิิทััลของรััฐบาล
เพื่่�อสนัับสนุุนการประสานงานที่่ดีีขึ้้
� น� ระหว่่างหน่่วยงาน
ของรััฐรวมทั้้�งเพิ่่�มความพึึงพอใจของประชาชนในขณะที่่�
ทำำ�ให้้รัฐั บาลมีีความรัับผิิดชอบต่่อกระบวนการมากขึ้้น�

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
หากการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�อง
วิิธีีการที่่�รััฐบาลให้้บริิการและการโต้้ตอบกัับพลเมืืองของตนโดยใช้้รููปแบบ
ดิิจิทัิ ลั การเชื่่อ� มต่่อทั่่�วเมืืองกัับเครืือข่่าย Broadband และเครืือข่่ายไร้้สาย
ก็็เป็็นสิ่่�งที่่จำ� �ำ เป็็นมาก
รััฐบาลให้้บริิการที่่ห� ลากหลายซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อทุุกด้้านของชีีวิิตในเมืือง ความ
ซัับซ้้อนนี้้�มัักทำำ�ให้้การจััดการและการส่่งมอบบริิการมีีค่่าใช้้จ่่ายสููงและไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ กุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะคืือการใช้้ประโยชน์์
จากโครงสร้้างพื้้น� ฐาน ICT เพื่่�อรวมบริิการเหล่่านี้้�ผ่า่ นอุุปกรณ์์และเครืือข่่าย
การสื่่�อสารที่่ทำ� �ำ งานร่่วมกัันได้้

การบริิหารจััดการเมืือง
การปรัับเปลี่่ย� นวิิธีกี ารทำำ�งานของรััฐบาลอาจเป็็นงานที่่ย� ากและยาวนาน ต้้อง
อาศััยความมุ่่�งมั่่�นและความร่่วมมืือของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่างๆ หลายฝ่่าย
หน่่วยงานของรััฐอาจขััดแย้้งกัันเอง หรืือระบบที่่มีี� อยู่่ห� รืือโครงสร้้างแรงจููงใจ
อาจขััดขวางความปรารถนาที่่จ� ะเปลี่่ย� นแปลง
นี่่คืื� อสาเหตุุที่ก่� ารก้้าวไปสู่่ก� ารบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะไม่่อาจประสบความสำำ�เร็็จ
ได้้ถ้า้ ไม่่มีีผู้้�นำ�ที่
ำ แ่� ท้้จริิงโดยปกติิจะเป็็นนายกเทศมนตรีีหรืือผู้้�จััดการของเมืือง
แต่่ก็อ็ าจมาจากภาคเอกชน มหาวิิทยาลััยในพื้้น� ที่่� หรืือบุุคคลทั่่�วไปก็็ได้้ไม่่ว่า่
จะด้้วยวิิธีใี ดสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดข
ุ องการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะคืือความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�
เข้้มแข็็งและรัับผิิดชอบ
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Open Data และความปลอดภััย
หนึ่่�งในความท้้าทายที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ที่สุ่� ดทั่่
ุ ว� โลกในการให้้บริิการดิิจิทัิ ลอั
ั จั ฉริิยะของ
รััฐบาลคืือการขาดข้้อมููลที่่เ� ป็็นมาตรฐานและแม่่นยำำ�
ดัังนั้้�นขั้้น� ตอนแรกสู่่ก� ารบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะคืือการสร้้างนโยบายการจััดการ
ข้้อมููล ความโปร่่งใสและการแบ่่งปัันข้้อมููลทั่่�วเมืือง ซึ่ง่� ทำำ�ให้้มั่่น� ใจว่่าข้้อมููลจะได้้
รัับการรวบรวมและจััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบและปลอดภััย และข้้อมููลนั้้�นจะเปิิด
เผยต่่อหน่่วยงานของรััฐอื่่น� ๆ รวมทั้้�งสาธารณะ (เมื่่�อสามารถทำำ�ได้้)
สิ่่�งนี้้�อาจเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยาก แต่่ท้้ายที่่�สุุดแล้้วจะนำำ�ไปสู่่�รููปแบบการ
ปกครองที่่�คล่่องตััวและรัับผิิดชอบมากขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วยประหยััดเงิินและเพิ่่�ม
ความพึึงพอใจของประชาชน

ประชาชนอััจฉริิยะ
นอกเหนืือจากการให้้บริิการภาครััฐที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและสะดวกสบายมากขึ้้�น
แล้้วการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะยัังเกี่่ย� วข้้องกัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนใน
กระบวนการของเมืืองอััจฉริิยะ
การมีีความกระตืือรืือร้้นในการจััดหาแนวคิิดจากประชาชน การแจ้้งข้้อมููลและ
ให้้ความรู้้�แก่่พวกเขาเกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�เมืืองอััจฉริิยะจะเป็็นประโยชน์์ต่่อชีีวิิต
ของพวกเขาจะนำำ�ไปสู่่�ผลลัพั ธ์์ที่ดีีขึ้้
่� น� ความไว้้วางใจในรััฐบาลมากขึ้้น� และการ
รัับโซลููชัันบริิการใหม่่ๆ เร็็วขึ้้น� และมากขึ้้น�
นอกจากนี้้�วิธีิ กี ารในการมีีส่่วนร่่วมของพลเมืืองควรจะฉลาดขึ้้�นโดยหลีีกเลี่่ย� ง
การประชุุมสาธารณะแบบเดิิมที่่มั� กั จะดึึงดููดได้้เพีียงประชาชนจำำ�นวนน้้อยที่่มีี�
ความสนใจคล้้ายๆ กััน ลองหาแนวทางสร้้างสรรค์์ใหม่่ๆ ผ่่านเทคโนโลยีีเพื่่�อ
ดึึงดููดผู้้�คนในรููปแบบที่่น่� า่ สนใจและเป็็นจริิงมากขึ้้น�
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การบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะใน
กรุุงเทพมหานคร
วิิสัยั ทััศน์์ Thailand Smart Governance อยู่่ภ� ายใต้้การ
กำำ�กัับดููแลโดยตรงของสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีเนื่่�องจาก
เห็็นว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั หลัักสำำ�หรัับอนาคตของประเทศในปีี
2560 แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลร
ั ะยะ 5 ปีี (พ.ศ. 25602564)	มีีผลบัังคัับใช้้โดยประกาศจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะ
พััฒนาขีีดความสามารถด้้านดิิจิิทััลในทุุกภาคส่่วนของ
รััฐและรวมเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ากัับบริิการสาธารณะ
ตามมาด้้วยการจััดตั้้�งสำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล
(DGA) ในปีี 2561 ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบใน
การดำำ�เนิินการตามแผน 5 ปีีและสนัับสนุุนพัันธมิิตร
ระดัับรััฐอื่่น� ๆ ทั้้�งหมดในกระบวนการดิิจิทัิ ลั ผ่่านการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและการผสานรวมข้้อมููล การสนัับสนุุน
Cloud platform และการสร้้างศัักยภาพทัักษะดิิจิทัิ ลั
จุุดอ่่อน
การก้้าวไปสู่่�รััฐบาลดิิจิิทัลข
ั องประเทศไทยดำำ�เนิินไปได้้
อย่่างช้้าๆ เนื่่�องจากหน่่วยงานภาครััฐส่่วนใหญ่่ในระดัับ
ประเทศ จัังหวััด และระดัับท้้องถิ่่�นขาดความสามารถ
ภายในสำำ�หรัับการเปลี่่ย� นแปลงทางดิิจิทัิ ลั ทั้้�งจากมุุมมอง
ด้้านโครงสร้้างพื้้น� ฐานICT และด้้านทัักษะ
ประเทศไทยอยู่่�อันั ดัับที่่� 96 (จาก 177)
ในดััชนีี Corruption Perceptions Index (CPI)

ในกรุุงเทพมหานครซึ่ง่� มีีการระบุุเป้้าหมายที่่ค� ล้้ายคลึึง
กัันเพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�รััฐบาลดิิจิิทััล มีี
การต่่อต้้านการรวมแหล่่งข้้อมููลข้้ามหน่่วยงานและมีี
น้้อยคนที่่จ� ะเข้้าใจประโยชน์์ของการแบ่่งปัันข้้อมููลของ
ภาครััฐกัับสาธารณะชน ความท้้าทายที่่�คล้้ายคลึึงกััน
มีีอยู่่�ทั่่�วประเทศ ความท้้าทายเหล่่านี้้�เห็็นได้้จากดััชนีี
ระดัับโลกล่่าสุุดซึ่ง่� จััดอันั ดัับประเทศไทยอยู่่�ห่า่ งจากการ
เป็็นผู้้�นำำ�โลกในด้้าน e-Government e-Participation
Open Data และการทุุจริิตของรััฐบาล (ดููด้้านล่่าง
สำำ�หรัับดััชนีีปีี 2562)
การพััฒนาล่่าสุุด
ในเดืือนพฤษภาคม 2562 ได้้มีีการตราพระราชบััญญััติิ
Digital Governance Services โดยจััดตั้้ง� Governmment Information Network (GIN) ภายใต้้การ
ดููแลของสำำ�นักั งานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั (DGA) ร่่วม
กัับกระทรวงดิิจิทััิ ั�ลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (MDES)
GIN ต้้องการหน่่วยงานของรััฐ โรงพยาบาลของรััฐ
โรงเรีียนและหน่่วยงานบริิหารมากกว่่า 100,000
แห่่งในการรวมข้้อมููลและบริิการไว้้ในแพลตฟอร์์ม
เดีียวของรััฐบาล บริิการนี้้�จะรวมถึึง e-Procurement,

e-Budgeting และโปรแกรม Digital Citizen ID
เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงทะเบีียนสาธารณะได้้
คาดว่่าจะมีีการบริิการประชาชนอย่่างน้้อย 120 รายการ
และด้้ านที่่� เกี่่� ยวกัั บธุุ รกิิจ 300 รายได้้ รัับการออก
ใบอนุุญาตผ่่านทาง Portal ภายในห้้าปีี
ในระดัับเมืือง depa กำำ�ลังั ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดกั
ิ บั เมืือง
พัันธมิิตรในโครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยเพื่่�อ
พััฒนา City Data Platform สำำ�หรัับการบููรณาการ
ข้้อมููลและบริิการของเมืือง จนถึึงปััจจุุบันั ภููเก็็ตเป็็นผู้้�นำำ�
ด้้านข้้อมููลภาครััฐแบบบููรณาการโดยมีีขอนแก่่นและ
เชีียงใหม่่กำ�ลั
ำ งั ตามมา
การทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องของกรุุงเทพมหานครกัับโครงการ
Global Future Cities Programme (GFCP) ของ
กองทุุน Prosperity Fund เพื่่�อพััฒนาศููนย์์ข้อ้ มููลแบบ
บููรณาการสำำ� หรัั บ การแบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มููลข้้ า มแผนกและ
การปรัับให้้เหมาะสมยัังเป็็นต้้นแบบของวิิธีกี ารที่่จ� ะทำำ�ให้้
รััฐบาลเปลี่่ย� นไปเป็็นรััฐบาลดิิจิทัิ ลั ได้้

ประเทศไทยอยู่่�อันั ดัับที่่� 89 (จาก 193)
ในดััชนีีการพััฒนาระบบรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยสหประชาชาติิ

ประเทศไทยอยู่่�ลำ�ดั
ำ บั ที่่� 82 (จาก 193)
ดััชนีีการมีีส่่วนร่่วมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยสหประชาชาติิ

ประเทศไทยอยู่่�ลำ�ดั
ำ บั ที่่� 51 (จาก 94)
ใน Global Open Data Index (GODI)
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ผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการบริิหาร
ภาครััฐอััจฉริิยะ
โอกาส
การเน้้นย้ำำ�� จากหน่่วยงานระดัับสููงของรััฐบาลไทยแสดง
ให้้เห็็นถึึงโอกาสสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับบริิษัทั และองค์์กรที่่มีี� ความ
เชี่่ย� วชาญด้้านการสนัับสนุุนการปรัับเปลี่่ย� นไปเป็็นรััฐบาล
ดิิจิทัิ ลั แม้้ว่า่ ความท้้าทายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่ยั� งั มีีอยู่่จ� ะเกี่่ย� วข้้อง
กัับวััฒนธรรมการแบ่่งปัันข้้อมููลและความโปร่่งใสภายใน
ของรััฐบาลไทย แต่่จากคำำ�สั่่ง� ของสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี
และทรััพยากรจำำ�นวนมากที่่นำ� �ำ ไปใช้้ในการพััฒนาบริิการ
ภาครััฐแบบบููรณาการหมายความว่่า ในที่่สุ� ดทุ
ุ กุ หน่่วย
งานของรััฐก็็จะต้้องดำำ�เนิินการเปลี่่ย� นแปลง
บริิษััทที่่�มีีบริิการแพลตฟอร์์มที่่�มีีผลลััพธ์์ซึ่่�งจัับต้้องได้้
ได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วจะเป็็นที่่�ต้้องการสููง และการเป็็น
พัันธมิิตรกับั สถาบัันการออกแบบระบบและการสร้้างขีีด
ความสามารถภายในเช่่นการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
กัับ GFCP และ กทม. จะนำำ�มาซึ่ง�่ โอกาสอื่่น� ๆ สำำ�หรัับ
เมืืองต่่างๆ ทั่่�วประเทศ

สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
เป็็ น สำำ�นัั ก งานบริิ ห ารกลางที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในการช่่ ว ย
เหลืือนายกรัั ฐ มนตรีีในการบริิ ห ารราชการแผ่่ น
ดิิ น สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีีได้้ กำ�ำ หนดวาระแห่่ ง ชาติิ
สำำ� หรัั บ การให้้ บ ริิ ก ารภาครัั ฐ ในรููปแบบดิิ จิิ ทัั ล
สำำ�นักั งานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
สนัับสนุุนการพััฒนาระบบราชการ ระบบงบประมาณ
ระบบบุุคลากรและหน้้าที่่อื่่� น� ๆ ของภาครััฐเพื่่�อให้้บรรลุุ
ธรรมาภิิบาล
สำำ�นักั งานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
ให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคลในภาค
รััฐและพััฒนาแผนด้้านทรััพยากรมนุุษย์์และกำำ�ลังั คน

สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นารัั ฐ บาลดิิ จิิ ทัั ล เป็็ น หน่่ ว ยงานของ

รัั ฐ ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในการดำำ� เนิิ น การตามแผนพัั ฒ นา
รััฐบาลดิิจิทัิ ลั DGA สนัับสนุุนหน่่วยงานภาครััฐอื่่�นๆ
ผ่่านการฝึึกอบรมและการสนัับสนุุนทางเทคนิิคสำำ�หรัับ
การรวมข้้อมููล การพััฒนา Cloud Platform และโปรแกรม
การเปลี่่ย� นแปลงทางดิิจิทัิ ลอื่่
ั น� ๆ

กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (MDES) เป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบต่่อการเปลี่่ย� นแปลงโครงสร้้างพื้้น� ฐานดิิจิทัิ ลั
โดยรวม และแนวทางปฏิิบัติั ใิ นสัังคมไทย เมื่่�อมีีการตั้้�ง
MDES ขึ้้น� ในปีี 2559 สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ (สสช.)
ถููกจััดให้้อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล สสช.เป็็นผู้้�รัับผิิด
ชอบการสำำ�รวจสำำ�มะโนประชากรแห่่งชาติิซึ่่�งประกอบ
ด้้วยชุุดข้้อมููลสาธารณะที่่�ใหญ่่และครอบคลุุมที่่�สุุดใน
ประเทศไทย
ภารกิิจหลัักของสำำ�นักั งานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยภายใต้้
depa คืือการช่่วยเมืืองต่่างๆ ในการพััฒนาแพลตฟอร์์ม
ข้้อมููลของเมืือง โดยเสนอโปรแกรมการฝึึกอบรมและ
ความช่่วยเหลืือทางเทคนิิคแก่่หน่่วยงานต่่างๆ ของเมืือง

สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาธุุ ร กรรมทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(ETDA) มีีหน้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลและสนัับสนุุนธุุรกรรมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ทั้้ง� ในภาครััฐและเอกชน ซึ่ง่� รวมถึึงธุุรกรรม
ทางการเงิินหรืือการค้้าข้้อมููลสำำ�หรัับการบริิการ ETDA
ได้้ร่ว่ มมืือกัับสำำ�นักั งานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั ในโครงการ
GIN เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีความปลอดภััยในการถ่่ายโอน
ข้้อมููลและการชำำ�ระเงิิน

กรุุงเทพมหานคร
ขณะนี้้�กทม.กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างขั้้�นตอนการพััฒนาศููนย์์
ข้้อมููลแบบบููรณาการ (IDH) ภายใต้้การดููแลของรอง
ผู้้�ว่่าราชการและด้้วยความร่่วมมืือของหน่่วยงานกทม.
ทั้้�งหมดร่่วมกัับโครงการ FCDO Global Future Cities
ของสหราชอาณาจัักร ขณะนี้้�กทม.กำำ�ลังั พััฒนาศููนย์์ข้อ้ มููล
ที่่มีี� อยู่่� ปรัับปรุุงความเร็็วเครืือข่่ายและความปลอดภััย
ภายในองค์์กรและปรัับปรุุงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้าน
คอมพิิวเตอร์์
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

Integrated
Data Hub (IDH)
Integrated Data Hub (IDH) เป็็นการผสานกัันระหว่่างโซลููชััน ICT
กัับบุุคลากรผู้้�เกี่่ย� วข้้องกัับที่่เ� ก็็บข้้อมููลเมืืองแบบรวมศููนย์์ ใช้้เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการตััดสินิ ใจและนำำ�ไปสู่่ก� ารวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพที่่ดีีขึ้้
� น�
ซึ่ง่� ถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในการเสริิมสร้้างระบบตรวจสอบข้้อมููล
IDH ช่่วยแก้้ไขปััญหาการประสานงานระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐและ
รวมถึึงแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการปรัับปรุุงความสอดคล้้องและความน่่าเชื่่�อ
ถืือของข้้อมููล นำำ�ไปสู่่ข้� อ้ มููลที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพดีีขึ้้�น ในระยะยาวการกำำ�หนด
นโยบายที่่มีี� ข้้อมููลมากขึ้้น� การให้้บริิการและการปฏิิรููปที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น� และการตอบสนองต่่อวิิกฤตที่่ร� วดเร็็วยิ่่�งขึ้้น�
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
IDH ช่่วยให้้เมืืองอย่่างกรุุงเทพมหานครซึ่ง่� เป็็นเขตปริิมณฑลขนาดใหญ่่ที่่�
จำำ�เป็็นต้้องตอบสนองต่่อความต้้องการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างต่่อ
เนื่่�องให้้สามารถส่่งมอบบริิการที่่ดีีขึ้้
� น� ตอบสนองต่่อวิิกฤตต่่างๆ ได้้รวดเร็็ว
ยิ่่�งขึ้้น� ปรัับปรุุงความรัับผิิดชอบระหว่่างหน่่วยงานของรััฐและปรัับปรุุง
ความถููกต้้องและตรงเวลาของข้้อมููล ซึ่ง�่ ในที่่สุ� ดก็
ุ นำ็ �ำ ไปสู่่�วัฒ
ั นธรรมที่่ดีี�
ขึ้้น� ของการแบ่่งปัันข้้อมููลและทำำ�ให้้ประชาชนได้้รับั ทราบข้้อมููลมากขึ้้น�
ความสััมพัันธ์์
กทม.และรััฐบาลไทยโดยทั่่�วไปมีีชื่่�อเสีียงในด้้านการขาดความประสาน
งานในการวางแผนและการแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ การ
ขาดการแบ่่งปัันข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ที่ไ่� ม่่ได้้รับั การตรวจสอบทำำ�ให้้
การปรัับใช้้โครงการและกลยุุทธ์์ภายในเมืืองทำำ�ได้้ยากขึ้้�นและไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
Phuket Smart City Data Platform
โครงการพััฒนา Phuket Smart City Data Platform (CDP) เป็็นโครงการ
ต้้นแบบแห่่งแรกในประเทศไทยสำำ�หรัับข้้อมููลแบบบููรณาการในระดัับเมืือง
เพื่่�อใช้้ในการวางแผนการจััดการและการแก้้ปััญหาความท้้าทายของเมืือง
และถืือเป็็นต้้นแบบสำำ�หรัับเมืืองอื่่�นๆ ที่่�แสวงหาแพลตฟอร์์มข้้อมููลเมืือง
อััจฉริิยะทั่่�วประเทศ
ริิเริ่่ม� โดย City Data Analytics ซึ่ง่� เป็็นบริิษัทั ย่่อยของ Phuket City Develoopment (PKCD) ร่่วมกัับการสนัับสนุุนจาก depa และมหาวิิทยาลััยสงขลา
นคริินทร์์วิทิ ยาเขตหาดใหญ่่ ทำำ�การติิดตั้้ง� แพลตฟอร์์มเพื่่�อรวบรวม วิิเคราะห์์
และแสดงข้้อมููลที่่ร� วบรวมไว้้ตามจุุดเชื่่�อมต่่อ Wi-Fi มากกว่่า 1,000 จุุด

CDP รวบรวมชั้้น� ข้้อมููลระดัับเมืืองมากกว่่า 60 ชั้้�นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการท่่องเที่่ย� ว
ความปลอดภััย การอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมและอสัังหาริิมทรััพย์์ และแม้้ว่า่ จะ
เปิิดดำ�ำ เนิินการอยู่่ใ� นขณะนี้้�แต่่ยังั มีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั ความร่่วมมืือเพิ่่�ม
เติิมจากทุุกภาคส่่วนเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของแพลตฟอร์์ม
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ
ค�ำอธิบาย

โอกาสทางการค้้า
การพััฒนาและการใช้้งาน IDH ต้้องอาศััยความเชี่่�ยวชาญด้้าน
เทคนิิคตลอดขั้้�นตอนตั้้�งแต่่การพััฒนาไปจนถึึงการดำำ�เนิินการ
และการบำำ�รุุงรัักษา ผู้้�เชี่่�ยวชาญในสหราชอาณาจัักรสามารถให้้
ความช่่วยเหลืือในขั้้น� ตอนการออกแบบสถาปััตยกรรมข้้อมููล ขั้้น�
ตอนการพััฒนาแพลตฟอร์์มในการสร้้างขีีดความสามารถสำำ�หรัับ
ช่่างเทคนิิคในองค์์กรเพื่่�อบำำ�รุงุ รัักษาและพััฒนา IDH ต่่อไปเมื่่�อมีี
การดำำ�เนิินการจริิง

โอกาสของสหราชอาณาจักร

ระบบของการบริิการ
ในกรณีีของ IDH กรุุงเทพมหานคร ข้้อมููลจะถููกดึึงมาจากหน่่วย
งานต่่ างๆ ของกรุุ งเทพมหานคร หรืือในบางกรณีีจากแหล่่ ง
ภายนอกที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงานของกรุุงเทพมหานคร กทม.เป็็นโฮสต์์
ของ IDH แต่่สถาปนิิกข้้อมููลที่่เ� ป็็นบุุคคลภายนอกหรืือจากภายใน
องค์์กรของกทม.ต้้องออกแบบ สร้้าง ปรัับใช้้และจััดการระบบ
สถาปััตยกรรมข้้อมููลของกทม. ซึ่ง่� รวมถึึงมาตรฐานและการเชื่่อ� มต่่อ
จากนั้้�นข้้อมููลจะถููกจััดเก็็บในรููปแบบดิิบในแพลตฟอร์์มที่่เ� ก็็บข้้อมููล
ส่่วนกลาง(data lake platform) ซึ่ง่� เป็็นที่่เ� ก็็บข้้อมููลทั้้�งหมดที่่จำ� �ำ เป็็น
สำำ�หรัับการใช้้งานเพิ่่�มเติิม ใน IDH ข้้อมููลถููกทำำ�ให้้ปลอดภััยผ่่าน
แพลตฟอร์์มการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููล จากนั้้�นจะถููกประมวล
ผลและวิิเคราะห์์ผ่่านแพลตฟอร์์มวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููลซึ่่�งโดยทั่่�วไป
เกี่่ย� วข้้องกัับการใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์แล้้วจััดเตรีียมไว้้สำ�ำ หรัับการใช้้
ประโยชน์์ข้อ้ มููลต่่อไป จากนั้้�นข้้อมููลจะถููกสื่่�อสารเพื่่�อการแสดงผล
และการใช้้ประโยชน์์ภายในระบบ Cloud แบบบููรณาการสำำ�หรัับ
กรุุงเทพมหานครและพัันธมิิตร เพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจวางแผน
พััฒนาบริิการและเป็็น Open Data ในที่่สุ� ดุ

บทบาท

Integrated Data Hub

แพลตฟอร์์มวิิทยาศาสตร์์ด้า้ น
ข้้อมููล

การใช้้งานข้้อมููลให้้เกิิดประโยชน์์

แพลตฟอร์์มการรัักษา
ความปลอดภััยข้้อมููล

แพลตฟอร์์มวิิทยาศาสตร์์
ด้้านข้้อมููล

การใช้้งานข้้อมููลให้้เกิิด
ประโยชน์์

ผู้้�ให้้บริิการ : Developer /
ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านความปลอดภััย
ข้้อมููล

ผู้้�ให้้บริิการ : Developer /
ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการวิิเคราะห์์
ข้้อมููล

กทม.
การตััดสินิ ใจ
การวางแผนยุุทธศาสตร์์
การบริิการ
Open Data

Developer / หรืือผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ด้้านความปลอดภััย ทำำ�หน้้าที่่�
ให้้ความมั่่�นใจของความ
ปลอดภััยของข้้อมููลใน IDH

ข้้อมููลถููกประมวลและวิิเคราะห์์
ด้้วยแพลตฟอร์์มที่่พั� ฒ
ั นาจาก
ข้้อมููลถููกเชื่่�อมต่่อในพื้้น� ที่่�
นัักวิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููล หรืือ บููรณาการระหว่่าง กทม. และ
ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านปััญญา
พัันธมิิตรเพื่่�อนำำ�ไปใช้้งาน
ประดิิษฐ์์

แหล่่งข้้อมููล

แพลตฟอร์์มจััดเก็็บข้้อมููลส่่วนกลาง

แพลตฟอร์์มการรัักษาความปลอดภััย
ข้้อมููล

แหล่่งข้้อมููล

แพลตฟอร์์มจััดเก็็บข้้อมููล
ส่่วนกลาง
ผู้้�ให้้บริิการ : Developer /
ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการจััดการ
ข้้อมููล

กรุุงเทพมหานคร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการ
เรีียบเรีียงข้้อมููล

ข้้อมููลจากหลายหน่่วยงานของ ข้้อมููลในแหล่่งจััดเก็็บข้้อมููล
กทม.และองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ส่่วนกลางถููกออกแบบโดย
ถููกเรีียบเรีียงและจััดการโดยผู้้� developer ที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญ
เชี่่ย� วชาญด้้าน
ด้้านการจััดการข้้อมููล และ
การเรีียบเรีียงข้้อมููล
แหล่่งเก็็บข้้อมููลขนาดใหญ่่

ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการจััดการ
ข้้อมููล และ/หรืือสร้้าง
ประสิิทธิิภาพให้้บุคุ คลากร
ภายในด้้านการ
เรีียบเรีียงข้้อมููล

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการ

ผู้้�ให้้บริิการ

สร้้างประสิิทธิิภาพการนำำ�
ข้้อมููลไปใช้้งานพััฒนาการ
วางแผนและให้้บริิการ
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ทำำ�ไมต้้องเป็็น
สหราชอาณาจัักร
นอกจากจะเป็็นผู้้�ส่่งออกคอมพิิวเตอร์์และบริิการ
ข้้อมููลรายใหญ่่อันั ดัับสองของโลกแล้้ว สหราช
อาณาจัักรยัังเป็็นหนึ่่�งในภาคการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่�
แข็็งแกร่่งและก้้าวหน้้าที่่สุ� ดข
ุ องโลก สิ่่�งนี้้�ได้้รับั แรง
หนุุนจากความหลากหลายของบริิษัทั เทคโนโลยีี
ในสหราชอาณาจัักรและความหลากหลายของ
พื้้� น ที่่� ที่่� ก ารจัั ด การข้้ อ มููลและการวิิ เ คราะห์์
สามารถช่่วยปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพให้้ดีีขึ้้�นได้้
หากองค์์กรของคุุณต้้องการใช้้งานข้้อมููลอย่่าง
เต็็มที่่� บริิษัทั ในสหราชอาณาจัักรเป็็นพัันธมิิตร
ที่่ส� มบููรณ์์แบบที่่จ� ะช่่วยในการประมวลผล การ
วิิเคราะห์์และการสร้้างรายได้้
สหราชอาณาจัักรสามารถสนัับสนุุนด้้านใด
ได้้บ้า้ ง
• การออกแบบและการจััดการสถาปััตยกรรม
ข้้อมููล
• ให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านการจััดการและวิิเคราะห์์
ข้้อมููล
• การให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านความปลอดภััยของ
ข้้อมููลและการออกแบบแพลตฟอร์์ม
• ก ารออกแบบและการจัั ด การ Cloud
computing platform
• ความเชี่่ย
� วชาญด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)

Analytics Engines (www.analyticsengines.com)
จััดหาโซลููชัันการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลให้้กับั องค์์กรต่่างๆ ทั้้�งใน
อุุตสาหกรรมและภาครััฐโดยการลดความซัับซ้้อน เพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดให้้ข้อ้ มููล
Arup (www.arup.com)
Arup ดำำ�เนิินงานออกแบบและวิิศวกรรมที่่�ทำ�ำ งานใน
โครงการสร้้างสรรค์์ต่า่ งๆ ในภาคส่่วนที่่ห� ลากหลายของ
สิ่่�งแวดล้้อมปลููกสร้้าง
Capita Software
(www.capita.com/our-services/software)
Capita Software ให้้บริิการซอฟต์์แวร์์โซลููชัันแก่่องค์์กร
ผู้้�เชี่่ย� วชาญซึ่ง�่ สนัับสนุุนภาคการศึึกษา รััฐบาลท้้องถิ่่�น
บริิการฉุุกเฉิิน ด้้านสุุขภาพ สาธารณููปโภคและตลาด
ภาคเอกชนอื่่น� ๆ
Chordant (www.chordant.io)
แพลตฟอร์์มที่่�ช่่วยให้้เมืืองต่่างๆ สามารถเปิิดใช้้งาน
โซลููชัันของตนเองได้้โดยการรวบรวม เปิิดเผยและ
สร้้างรายได้้จากข้้อมููลของตน การปรัับใช้้การพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะซึ่ง่� เกี่่ย� วข้้องกัับอุุปกรณ์์ ข้้อมููลและบริิการ
หลากหลายประเภท แพลตฟอร์์มนี้้�รองรัับสถาปััตยกรรม
ตามมาตรฐานและ API ที่่�ซ่่อนความซัับซ้้อนจากนััก
พัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น เพื่่� อ ให้้ พ วกเขามุ่่�งเน้้ น ไปที่่� การ
สร้้างแอปพลิิเคชัันที่่�น่่าทึ่่�งสำำ�หรัับเมืือง ผู้้�บริิโภคและ
องค์์กรต่่างๆ
Connected Space (www.connected-space.co.uk)
บริิษัทั นวััตกรรมเทคโนโลยีีที่่ส� ร้้างบริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ในหลายภาคส่่วนโดยมุ่่�งเน้้นไปที่่เ� มืืองอััจฉริิยะ ความคล่่องตััว
govtech และ urbantech

Future Cities Lab (www.futurecitieslab.com)
Future Cities Lab ออกแบบและพััฒนากรอบเทคโนโลยีีทั่่�ว
เมืือง โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อรวมชีีวิิตของประชาชนเข้้ากัับ
Big Data รวมถึึงแอปมืือถืือเพื่่�อสุุขภาพและซอฟต์์แวร์์
ด้้านการดููแลสุุขภาพ
Giosprite Ltd (www.giosprite.com)
มอบความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีเครืือข่่ายอััจฉริิยะ
ให้้กับั หน่่วยงานท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้สามารถรัับข้้อมููลเชิิงลึึก
จาก IoT เพื่่�อการตััดสินิ ใจที่่ดีีขึ้้
� น� ในด้้านการขนส่่ง การ
บริิการสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
KnowNow Information Ltd (www.kn-i.com)
KnowNow ให้้บริิการซอฟต์์แวร์์และให้้คำ�ำ ปรึึกษาแก่่นักั
วางผัังเมืืองในด้้านต่่างๆ เช่่นการพััฒนาแอปพลิิเคชััน
การใช้้งาน การวิิเคราะห์์เครื่่�องตรวจจัับและการสร้้าง
แบบจำำ�ลองน้ำำ�� ท่่วม
Mott MacDonald (www.mottmac.com)
ที่่ป� รึึกษาด้้านวิิศวกรรมการจััดการและการพััฒนาระดัับ
โลก
Open Data Institute (www.theodi.org)
Open Data Institute ทำำ�งานร่่วมกัับบริิษัทั และรััฐบาล
เพื่่�อสร้้างระบบนิิเวศของข้้อมููลที่่เ� ปิิดกว้้างและน่่าเชื่่�อถืือ
ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�คนสามารถตััดสิินใจได้้ดีีขึ้้�นโดยใช้้ข้้อมููล
และจััดการผลกระทบที่่อ� าจเป็็นอัันตราย

Privitar (www.privitar.com)
Privitar เป็็นผู้้�บุุกเบิิกระดัับโลกในด้้านวิิศวกรรมความ
เป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลและสร้้างซอฟต์์แวร์์ที่อ่� อกแบบมา
เพื่่�อการปกป้้องความเป็็นส่่วนตััวทั้้�งองค์์กรและรััฐบาล
ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถควบคุุม ใช้้และแบ่่งปัันข้้อมููลได้้
อย่่างปลอดภััย
Urban Tide (www.urbantide.com)
UrbanTide ใช้้ IoT และ ปััญญาประดิิษฐ์์ในการระบุุ
และทำำ�แผนที่่�สิินทรััพย์์ที่่�ช่่วยให้้เมืืองและองค์์กรต่่างๆ
บรรลุุเป้้าหมายตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ ปรัับปรุุงการให้้บริิการ
และความเป็็นอยู่่�ที่ดีีข
่� องประชาชน
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เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของ IDH UK: กรุุงเทพมหานคร กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ภาพรวม
จุุดมุ่่�งหมายโดยรวมของ IDH คืือการจััดการกัับ
การขาดความร่่วมมืือระหว่่างแผนกและปรัับปรุุง
การวางแผนแบบบููรณาการและการนำำ�แนวทางแบบ
บููรณาการมาใช้้ในการตอบสนองต่่อความท้้าทาย
ในเรื่่�องเมืือง
ความสำำ�คัญ
ั อัันดัับแรกของ IDH คืือการพััฒนา Data
Science Platform (DSP) เพื่่�อให้้กทม.พััฒนาโซลููชััน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
• BMA
• โครงการ UK FCDO Global Future Cities
• Mott MacDonald

ผลลััพธ์์
พื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลส่่วนกลางถููกพััฒนาและใช้้งานโดย
Integrated Data Hub (IDH) จะช่่วยในการตััดสิิน
ใจและนำำ�ไปสู่่ก� ารวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพที่่ดีีขึ้้
� น� ซึ่ง่� ถืือเป็็น
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในการเสริิมสร้้างระบบการตรวจสอบข้้อมููล
การเพิ่่�มการใช้้ข้้อมููลแบบ real-time และการปรัับ
ใช้้หลัักการข้้อมููลหลััก (core data principles)คาด
ว่่าจะช่่วยทำำ�ให้้ความรัับผิิดชอบระหว่่างหน่่วยงาน

ที่่�สามารถบรรลุุกลยุุทธ์์รวมทั้้�งเป้้าหมายของการ
พััฒนาได้้อย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้น� ในขณะเดีียวกัันก็็ทำำ�ให้้
มั่่�นใจว่่ามีีการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงาน
สิ่่�งนี้้�นอกจากจะมีีความเกี่่�ยวข้้องอย่่างยิ่่�งในบริิบท
เช่่นกรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีความจำำ�เป็็นที่่�
จะต้้องเพิ่่�มการประสานงานในแง่่ของการวางแผน
แล้้ว ยัังรวมถึึงการแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงาน
ต่่างๆ ด้้วย
ระยะเวลา
• ระยะที่่� 1 2562 - 2564
• ระยะที่่� 2 รอการประกาศ
มููลค่่าโครงการโดยรวม
N/A

ดีีขึ้้�นและช่่วยส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการ
เปิิดกว้้างและการแบ่่งปัันข้้อมููลมากขึ้้�น ยิ่่�งไปกว่่า
นั้้�นเมื่่�อมั่่�นใจในความถููกต้้องของข้้อมููลและความ
ตรงต่่อเวลามากขึ้้�น ความพร้้อมใช้้งานของข้้อมููล
ที่่�อััปเดตสู่่�สาธารณะจะช่่วยเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือของ
ข้้อมููลที่่�เผยแพร่่ไป ก่่อให้้เกิิดสัังคมที่่�รัับและเชื่่�อถืือ
ข้้อมููลได้้ดีีขึ้้�น
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

แพลตฟอร์์ม Open Data
ในขณะที่่�ระบบ IDH เกี่่�ยวกัับการประสานงานระหว่่างหน่่วยงาน
และความร่่วมมืือภายในหน่่วยงานของรััฐบาลในเรื่่�องข้้อมููลของรััฐ
แพลตฟอร์์ม Open Data จะเกี่่ย� วกัับการแบ่่งปัันข้้อมููล ความโปร่่งใส
และการสื่่�อสารสองทางและการมีีส่่วนร่่วมกัับสาธารณะ
ข้้อมููลแบบเปิิดสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างอิิสระ ใช้้ซ้ำ�ำ� และแจกจ่่ายโดย
ทุุกคนซึ่ง�่ รวมถึึงข้้อมููลของรััฐบาลด้้วย แต่่แพลตฟอร์์ม Open Data
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพยัังรวมถึึงข้้อมููลที่่�สร้้างโดยพลเมืืองซึ่่�งประชาชนไม่่
ได้้เป็็นเพีียงผู้้�บริิโภคข้้อมููลเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็นผู้้�ผลิิต ผู้้�ใช้้และสื่่�อกลาง
ด้้วย ข้้อมููลที่่�สร้้างโดยพลเมืืองสามารถช่่วยปรัับปรุุงการให้้บริิการ
ของเมืืองและให้้ข้้อมููลที่่�ละเอีียดสำำ�หรัับการตััดสิินใจโดยใช้้หลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์มากขึ้้น�
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
Open Data ได้้แสดงให้้เห็็นแล้้วว่่าเพิ่่�มความโปร่่งใสและความรัับผิิด
ชอบของรััฐบาลปรัับปรุุงนวััตกรรมและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจผ่่าน
การเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�มากขึ้้�นและมีีการรวมตััวกัันและการเสริิมพลัังให้้
ประชาชนเพิ่่�มขึ้้น� นำำ�ไปสู่่ค� วามไว้้วางใจในรััฐบาลมากขึ้้น� และปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงานของเมืืองโดยรวม
ความสััมพัันธ์์
กรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองที่่มีีปั
� ญ
ั หาหลัักคืือความขาดแคลนด้้านการ
บริิการและปััญหาด้้านความปลอดภััยสาธารณะที่่เ� ลวร้้ายลงเนื่่�องจาก
ขาดการวางแผนตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์และการปรัับปรุุงบริิการ
ในขณะเดีียวกัันคนกรุุงเทพฯ ส่่วนใหญ่่มีีการเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต
Open Data สามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการโดยให้้การ
เข้้าถึึงข้้อมููลที่่ค� รอบคลุุมมากขึ้้น� เกี่่ย� วกัับความท้้าทายของเมืือง และ
สนัับสนุุนให้้ประชาชนและผู้้�มีีบทบาททางสัังคมอื่่น� ๆ ช่่วยคิิดค้น้ และ
เสนอแนวทางแก้้ไขได้้

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
DGA Open Data ภาครััฐของประเทศไทย
สำำ�นักั งานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั (DGA) ร่่วมกัับสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีได้้เปิิดตััว
Portal Open Data Government of Thailand ชื่่�อ data.go.th เพื่่�อรวบรวม
และให้้การเข้้าถึึงชุุดข้้อมููลภาครััฐที่่มีีที่
� ม่� าจากทั่่�วประเทศ
ปััจจุุบันั มีีชุุดข้้อมููลมากกว่่า 2,000 ชุุดผ่่านทาง Portal และ Portal ได้้
รัับการพััฒนาภายใต้้แนวคิิดการเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลของประเทศที่่ช่� ว่ ยให้้
ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลของรััฐบาลได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็วและตลอดเวลา
ข้้อมููลสามารถแสดงและทำำ�ให้้เห็็นได้้โดยตรงผ่่านแพลตฟอร์์ม รวมทั้้�งการ
ดาวน์์โหลดเพื่่�อใช้้งานออฟไลน์์

อย่่างไรก็็ตามในขณะที่่ค� วามพร้้อมใช้้งานของชุุดข้้อมููลบนแพลตฟอร์์มยัังคง
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องผลกระทบที่่ต้� อ้ งการของแพลตฟอร์์มยัังไม่่เกิิดขึ้้น� จริิง
เนื่่�องจากความร่่วมมืือและการทำำ�งานร่่วมกัันในการใช้้ข้อ้ มููลยัังมีีน้้อยมาก
นโยบายและมาตรฐาน Open Data ยัังถููกระงัับไว้้ซึ่ง่� นำำ�ไปสู่่ข้� อ้ มููลที่่ไ� ม่่น่า่ เชื่่�อถืือ
และช่่องว่่างมากมายในข้้อมููลที่่มีี� อยู่่�
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ระบบของการบริิการ
ระบบนิิเวศของแพลตฟอร์์ม Open Data ก็็คล้้ายกัับ
IDH ในแง่่ของโครงสร้้างพื้้น� ฐาน ICT และความสามารถ
ทางเทคนิิค สิ่่�งที่่แ� ตกต่่างคืือแหล่่งที่่ม� าและความพร้้อม
ใช้้งานของข้้อมููล
แพลตฟอร์์ ม Open Data ที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพช่่ ว ย
ให้้ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มููลของรัั ฐ บาลที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ความ
ลัั บ และจัั ด หาวิิ ธีี ก ารสำำ� หรัั บ ประชาชนในการ
ใช้้ การผลิิตและการควบคุุ มชุุดข้้ อมููล สิ่่� งที่่�สำ�คั
ำ ัญ
กว่่ า เทคโนโลยีีคืือการเป็็ น หุ้้�นส่่ ว นและการทำำ� งาน
ร่่วมกัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ คุุณภาพของ Open Data
นโยบาย Open Data ที่่ชั� ดั เจนและการมีีส่่วนร่่วม และ
แคมเปญการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้และประโยชน์์ของ
Open Data ที่่มีีต่
� อ่ สัังคม

แพลตฟอร์์ม Open Data เรื่่อ� งราวความสำำ�เร็็จของ : เมืืองเรซิิเฟ่่บราซิิล
ระบบนิิเวศข้้อมููลการจััดการเมืือง
ภาพรวม
โครงการ UK FCDO Global Future Cities ร่่วม
กัับ UN-Habitat และรััฐบาลเมืือง Recife ประเทศ
บราซิิลได้้เริ่่ม� การพััฒนา Urban Governance Data
Ecosystem (UGDE)
UGDE เป็็นระบบปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างรััฐบาล เทศบาล
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียอื่่น� ๆเพื่่�อแลกเปลี่่ย� นผลิิตและ
บริิโภคข้้อมููลเพื่่�อความเข้้าใจ การวางแผน การจััดหา
เงิินทุุนและการจััดการเมืืองที่่�ดีีขึ้้�น

โปรแกรมนี้้�ไม่่เพีียงแต่่มุ่่�งเน้้นไปที่่�เทคโนโลยีีของ
Open Data เท่่านั้้�น แต่่ยังั ต้้องการความเปลี่่ย� นแปลง
ทางวัั ฒ นธรรมในการที่่� รัั ฐ บาลและประชาชนมีี
ปฏิิสัมั พัันธ์์และเข้้าใจถึึงพลัังและประโยชน์์ของข้้อมููล
ในชีีวิิตประจำำ�วัันของพวกเขา

โอกาสทางการค้้า
สหราชอาณาจัักรเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในด้้านนโยบาย Open
Data และการพััฒนาแพลตฟอร์์ม ในขณะที่่ป� ระเทศไทย
กำำ�ลังั เปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�ยุคุ Open Data ซึ่ง่� ความเชี่่ย� วชาญ
จะเป็็นที่่ต้� อ้ งการสำำ�หรัับนโยบาย Open Data และการ
พััฒนามาตรฐานและสถาปััตยกรรมของ Open Data

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
• Recife
• UK FCDO โครงการ Global Future Cities
• UN-Habitat

ระยะเวลา
• กำำ�ลัังดำำ�เนิินการ
มููลค่่าโครงการโดยประมาณ
-

แม้้ ว่่าประเทศไทยจะเริ่่� มรวบรวมและโฮสต์์ Open
Data แต่่การเชื่่อ� มต่่อกัับการให้้บริิการ ระบบนิิเวศของ
นวััตกรรมและธุุรกิิจ และการเสริิมสร้้างพลัังพลเมืือง
ยัังขาดอยู่่น� อกเหนืือจากการพััฒนาและการดำำ�เนิินงาน
แพลตฟอร์์มแล้้วความเชี่่ย� วชาญของสหราชอาณาจัักรใน
การพััฒนาวััฒนธรรมและระบบนิิเวศด้้านการใช้้ Open
Data และการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนก็็เป็็นอีีกด้้านหนึ่่�ง
ที่่ป� ระเทศไทยจะได้้รับั ประโยชน์์อย่่างมาก

ผลลััพธ์์
โครงการมุ่่�งเน้้ น ไปที่่� ผลลัั พ ธ์์ ห ลัั ก สามประการ
ของการเข้้าร่่วม UGDE คืือ Municipality Data
Governance Framework (DGF) กรอบการกำำ�กัับ
ดููแลข้้อมููลของเทศบาลที่่�ประกอบด้้วยกระบวนการ
วิิธีีการเครื่่�องมืือและเทคนิิคเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููล
มีีคุุณภาพสููง เชื่่�อถืือได้้และไม่่ซ้ำำ��ใคร (ไม่่ซ้ำำ��กััน)

Urban Knowledge Hub (HUB) ศููนย์์ ก ลาง
ข้้อมููลเพื่่�อกระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วมและนวััตกรรมของ
ประชาชน และส่่งเสริิมการแปลงข้้อมููลเพื่่�อการซึึม
เข้้าไปในวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
Data Engagement Action Plan (DEA) แผนปฏิิบัติั ิ
การการมีีส่่วนร่่วมของข้้อมููล ชุุดของโครงการริิเริ่่�ม
ที่่�มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้ชาวเมืืองมีีความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นใน
การตรวจสอบและใช้้ข้้อมููลเมืือง
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เศรษฐกิจอัจฉริยะ
ส่่วนต่่อไปนี้้�จะเน้้นถึึงวิิธีีที่่�ประเทศไทยก้้าวขึ้้�นสู่่�ความเจริิญรุ่่�งเรืืองในอนาคตด้้วยเศรษฐกิิจดิิจิิทััลและ
อุุตสาหกรรมขั้้น� สููง และวิิธีีที่่เ� มืืองอััจฉริิยะสามารถควบคุุมและใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
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เดีียวกัันก็็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิิจให้้ผู้้�อยู่่อ� าศััยด้้วยการมีีส่่วนร่่วมในตลาดแรงงานทัักษะสููงในอนาคต
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หลัักการของเศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
เศรษฐกิิจอััจฉริิยะได้้ตั้้�งพลเมืืองไว้้เป็็นศููนย์์กลางของ
ระบบเศรษฐกิิจ โดยใช้้เทคโนโลยีีและการสร้้างตลาด
ในการเอื้้�อให้้เกิิดการสร้้างการเชื่่�อมต่่อ สร้้างความ
สััมพัันธ์์ใหม่่ๆ ในการส่่งเสริิมการสรรค์์สร้้างนวััตกรรม
และความร่่วมมืือเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�
ใช้้งานในเมืือง
โดยในขณะที่่�อุุตสาหกรรมขั้้�นสููงได้้เกิิดและเติิบโตขึ้้�น
ภายใต้้เศรษฐกิิจแห่่งศควรรษที่่� 21 การจััดการและ
พััฒนาแรงงานเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คัญ
ั สู่่ค� วามสำำ�เร็็จทาง
เศรษฐกิิจ ทั้้�งในด้้านการเติิบโตของตลาดและประกััน
ความเป็็นอยู่่�ของพลเมืือง

โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
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การสื่่�อสาร Broadband ที่่�แพร่่หลายเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับระบบเศรษฐกิิจ
อััจฉริิยะ ในเศรษฐกิิจปััจจุุบันั ผู้้�คนและธุุรกิจิ ต่่างคาดหวัังการสื่่�อสารที่่ร� วดเร็็ว
และมีีเสถีียรภาพซึ่ง่� ต้้องมีีการลงทุุนที่่มีี� กลยุุทธ์์และสามารถขยายตััวได้้ในด้้าน
โครงสร้้างพื้้น� ฐานโทรคมนาคมของเมืือง

การไหลของข้้อมููลที่่เ� ป็็นมาตรฐานและเปิิดกว้้างจากเมืืองช่่วยส่่งเสริิมให้้การ
ตััดสินิ ใจทางเศรษฐกิิจดีีขึ้้�นการคาดการณ์์ทางการเงิินและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิจิ ได้้
รัับการเสริิมด้้วยระบบการปกครองข้้อมููลเมืืองที่่แ� ข็็งแกร่่ง และยัังช่่วยสนัับสนุุน
ธุุรกิจิ ในการกำำ�หนดรููปแบบการแก้้ปัญ
ั หาตามโอกาสและความท้้าทายของเมืือง

เมืืองไม่่ได้้มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบในการสร้้างหรืือดำำ�เนิินการโครงสร้้างพื้้น� ฐานเหล่่า
นี้้�แต่่เพีียงผู้้�เดีียวแต่่โครงสร้้างพื้้น� ฐาน ICT ของเมืืองจะต้้องรองรัับการเติิบโต
และความต้้องการในอนาคต และจะต้้องทำำ�ให้้ประชากรทั้้�งหมดสามารถเข้้าถึึง
ได้้เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้แก่่กิจิ กรรมทางเศรษฐกิิจได้้

ระบบเศรษฐกิิจอััจฉริิยะต้้องพึ่่�งการชำำ�ระเงิินที่่ป� ลอดภััยและกฎความเป็็นส่่วน
ตััวของข้้อมููลที่่ชั� ดั เจนและมีีการบัังคัับใช้้ โดยทั่่�วไปความไว้้วางใจในมาตรการ
รัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์จะวััดความเชื่่�อมั่่�นที่่ป� ลููกฝัังไว้้ในกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจทั่่�วทั้้�งระบบ และจะมีีความสำำ�คัญ
ั มากยิ่่�งขึ้้น� เมื่่�อระบบเศรษฐกิิจต้้อง
พึ่่�งพาการไหลเวีียนของข้้อมููลและการเชื่่อ� มต่่อระหว่่างอุุปกรณ์์

ในนััยยะนี้้� ความครอบคลุุมทั่่�วถึึงและการเข้้าถึึงได้้
นั้้�นเป็็นปััจจััยหลัักในการสรรค์์สร้้างเศรษฐกิิจ“อััจฉริิยะ”

การบริิหารจััดการเมืือง
ความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลที่่เ� หมาะสมมีีส่่วนในการสนัับสนุุนความสำำ�เร็็จ
ทางเศรษฐกิิจอย่่างที่่�ไม่่อาจละไว้้ได้้ การจััดการเมืืองที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ
ความเป็็นผู้้�นำำ�ในโครงการเมืืองอััจฉริิยะส่่งผลดีีต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ด้้านเศรษฐกิิจ วิิสััยทััศน์์ที่่�แข็็งแกร่่งและความพยายามในการประสานงาน
ในการพััฒนาและดำำ�เนิินนโยบายจะส่่งเสริิมความร่่วมมืือของภาคเอกชนและ
การลงทุุนในเมืืองอััจฉริิยะ ในหลายๆ กรณีีสิ่่�งนี้้�เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�จะ
กำำ�หนดความสำำ�เร็็จของเมืืองอััจฉริิยะ
กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างของภาครััฐมีีผลกระทบอย่่างมากต่่อการดำำ�เนิิน
โครงการและความยากง่่ายของการทำำ�ธุุรกิิจในโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมืือง
อััจฉริิยะ การก้้าวไปสู่่�การจััดซื้้�อจััดจ้้างทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ

ประชาชนอััจฉริิยะ
การลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืืองอััจฉริิยะเป็็นเรื่่�องหนึ่่�ง แต่่การหา
พนัักงานที่่ไ� ด้้รับั การฝึึกอบรมมาอย่่างดีีทั้้�งในภาครััฐและเอกชนซึ่่ง� เมืืองอััจฉริิยะ
ต้้องการเพื่่�อดำำ�เนิินการโครงสร้้างพื้้น� ฐานเหล่่านั้้�นถืือเป็็นความท้้าทาย
พนัักงานในสาขา ICT วิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููลและวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์เป็็นที่่�
ต้้องการสููงทั่่�วโลก ในการสร้้างเศรษฐกิิจอััจฉริิยะในเมืืองของเรา ควรมีีการจััด
ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของนโยบายและโครงการให้้กับั การพััฒนาบุุคลากรที่่มีีทั
� กั ษะ
ที่่จำ� �ำ เป็็นในด้้านการผลิิต ติิดตั้้ง� บำำ�รุงุ รัักษาและใช้้งานเทคโนโลยีีเมืืองอััจฉริิยะ
พลเมืืองควรสามารถค้้นหาได้้ว่า่ ทัักษะใดที่่จำ� �ำ เป็็นในการทำำ�งาน วิิธีกี ารบรรลุุ
ทัักษะเหล่่านั้้�นและสามารถเข้้าถึึงนายจ้้างที่่ต้� อ้ งการพวกเขาได้้
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เศรษฐกิิจอััจฉริิยะใน
กรุุงเทพมหานคร
กรุุงเทพมหานครอยู่่�ในฐานะเครื่่�องจัักรที่่�ขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจของประเทศไทย ซึ่ง่� หมายความว่่าเป็็นที่่ตั้้� ง� ของ
ผู้้�ประกอบการและ Startup ดิิจิทัิ ลส่
ั ว่ นใหญ่่ของประเทศ
กรุุงเทพมหานครกำำ�ลังั บุุกเบิิกห้้องทดสอบ 5G แห่่งแรก
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และการลงทุุนในโครงสร้้างพื้้น�
ฐาน ICT ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�อง

การพััฒนาล่่าสุุด
ความก้้าวหน้้าในการรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์
และการปฏิิ รูู ปกฎระเบีียบสำำ� หรัั บ ธุุ ร กรรมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ทำ�ำ ให้้ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคเพิ่่�มขึ้้�น
ในการใช้้ ePayment และการเติิบโตของFinTech
โดยทั่่�วไป

ทั้้�งหมดนี้้�สนัับสนุุนสภาพแวดล้้อมที่่ดีีสำ
� �ำ หรัับเศรษฐกิิจ
ดิิจิทัิ ลั เนื่่�องจากกรุุงเทพมหานครได้้ดึงึ กิิจการใหม่่ๆ เข้้า
มามากมายและการก้้าวไปสู่่ก� ารชำำ�ระเงิินแบบดิิจิทัิ ลยั
ั งั คง
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง ในดััชนีีความง่่ายในการทำำ�ธุรกิ
ุ จิ
ประจำำ�ปีี 2562 ของธนาคารโลก ประเทศไทยอยู่่�ใน
อัันดัับที่่� 27 และอยู่่ใ� นอัันดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�องในแง่่ของ
การลงทุุนโดยตรงจาก	ต่่างประเทศ

ปััจจุุบัันมีีคนไทย 46.5 ล้้านคนลงทะเบีียนสำำ�หรัับ
แพลตฟอร์์มการชำำ�ระเงิินดิิจิทัิ ลั พร้้อมเพย์์(PromptPay)
และกระเป๋๋าเงิินดิิจิทัิ ลอื่่
ั น� ๆ ได้้ถููกนำำ�เข้้าสู่่�ตลาดในช่่วง
ไม่่กี่ปี่� ที่ี ผ่่� า่ นมา

จุุดอ่่อน
แม้้จะมีีสััญญาณที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของความพร้้อมและการ
เตรีียมความพร้้ อ มของประเทศสำำ� หรัั บ เศรษฐกิิ จ
ดิิ จิิ ทัั ล แต่่ ค วามท้้ า ทายหลัั ก ที่่� ป ระเทศไทยกำำ�ลัั ง
เผชิิญอยู่่�บนเส้้นทางสู่่�เศรษฐกิิจดิิจิิทััลคืือความจริิง
ที่่� ว่่ า ทัั ก ษะดิิ จิิ ทัั ลส่่ ว นใหญ่่ ถูู กจำำ�กัั ด ให้้ อ ยู่่� ใ นกลุ่่�ม
ประชากรที่่�มีีรายได้้ปานกลางถึึงรายได้้สููง มีีการ
ประเมิิ น ว่่ า แรงงานที่่� มีีทัั ก ษะต่ำำ�คิ
� ิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ
57 ของจำำ� นวนแรงงานทั้้� ง หมดของประเทศไทย
ซึ่ง่� เป็็นเหตุุผลว่า่ ทำำ�ไมการพััฒนาพนัักงานทัักษะสููงจึึง
เป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ในขณะนี้้�

ระบบนิเวศของ Startup ที่ก�ำลังเติบโตได้เกิดขึ้นใน
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมศี นู ย์การท�ำงานร่วมกันทเี่ ติบโต
จากภายในบ้านทหี่ ลากหลายท�ำงานร่วมกับ MDES และ
บริษทั เทคโนโลยีรายใหญ่เพอื่ พัฒนา Unicorn เจ้าแรก
ของไทยโดยในช่วงไม่กปี่ ที ี่ผ่านมา Startup เหล่านเี้ ริม่
หันมาสนใจแก้ไขปัญหาเมอื งมากขึน้

ความท้้าทายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั อีีกประการหนึ่่�งคืือการเข้้าถึึงเงิิน
ร่่วมทุุนสำำ�หรัับชุุมชน Startup ในประเทศไทย และ
โดยทั่่�วไปแล้้วคืือความยากลำำ�บากที่่ผู้้�� ประกอบการต้้อง
เผชิิญเมื่่�อพยายามทำำ�ตลาดให้้กับั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ มีีความ
ขาดแคลนเป็็นพิิเศษของระบบนิิเวศของนวััตกรรม
สำำ�หรัับ Startup เมืืองอััจฉริิยะ

อย่่างไรก็็ตามในขณะที่่ก� รุุงเทพมหานครและประเทศโดย
รวมก้้าวไปสู่่�อุตุ สาหกรรม Thailand 4.0 ก็็มีีความเสี่่ย� ง
เพิ่่�มขึ้้น� ที่่ห� ลายส่่วนของเศรษฐกิิจไทยจะถููกทิ้้�งไว้้ข้า้ งหลััง

แรงงานที่่มีีทั
� กั ษะต่ำำ�� คิิดเป็็นร้้อยละ 57 ของแรงงาน
ทั้้�งหมดของประเทศไทย

57%

คนไทย 46.5 ล้้านคน ลงทะเบีียนแพลตฟอร์์ม

27th
ประเทศไทยอยู่่ใ� น
อัันดัับที่่� 27 ของ
ดััชนีีความง่่ายใน
การทำำ�ธุรกิ
ุ จิ ของ
ธนาคารโลกประจำำ�ปีี
2562

การชำำ�ระเงิินดิิจิทัิ ลั พร้้อมเพย์์

โอกาส
ด้้วยปััญหาความขาดแคลนแรงงานที่่มีีทั
� กั ษะสููง ประเทศ
จึึงได้้กำ�ำ หนดมาตรการหลายประการเพื่่�อแข่่งขัันในการ
ดึึงดููดและรัักษากลุ่่�มที่่�มีีทัักษะไว้้โดยอนุุโลมให้้มีีการ
ข้้ามขั้้น� ตอนการสมััครถิ่่�นที่่อ� ยู่่�สี่ปี่� สำี �ำ หรัับแรงงานทัักษะ
สููง นัักลงทุุน ผู้้�ประกอบการและผู้้�บริิหาร Startup
มีีโครงการดิิจิิทััลพาร์์ค (ดููเพิ่่�มเติิมในบทถััดไป) ซึ่่�งมีี
เป้้าหมายเพื่่�อดึึงดููดนัักพััฒนามากกว่่า 100,000 คน
โดยหวัังว่่าจะกระตุ้้�นความสนใจให้้กับั ภาคส่่วนนี้้�
นอกจากนี้้�ยังั มีีความมุ่่�งหมายที่่จ� ะเปิิดตััวระบบนวััตกรรม
ขั้้น� สููงเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพของประชาชนในทุุกๆ ด้้าน
รวมถึึงความช่่วยเหลืือทางเทคโนโลยีี รายได้้น่่าดึึงดููด
และระบบสวััสดิิการที่่�ดีีขึ้้�นโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิิจ
พิิเศษ EEC
บริิษัทั ต่่างชาติิที่ต้่� อ้ งการขยายธุุรกิจิ ในต่่างประเทศจะได้้
พบกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิจิ ที่่อ� บอุ่่�นในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากเกี่่ย� วข้้องกัับการผลิิต การออกแบบ
หรืือการดำำ�เนิินงานของเทคโนโลยีีขั้้�นสููง โดยเฉพาะกลุ่่�ม
ที่่มีี� ประสบการณ์์ในการสร้้างระบบนิิเวศของนวััตกรรม
และมีีทัักษะในการพััฒนาทัักษะและจัับคู่่ก� ารลงทุุนใหม่่ๆ
ที่่�เป็็นไปได้้กัับความต้้องการในโลกแห่่งความเป็็นจริิง
และปััจจุุบัันนัักลงทุุนเป็็นความต้้องการที่่�สำ�คั
ำ ัญในการ
เดิินทางไปสู่่เ� ศรษฐกิิจอััจฉริิยะของประเทศไทย
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ผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญใน
เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
กระทรวงการคลััง
กระทรวงการคลััง (MOF) ได้้รัับมอบหมายให้้ดููแล
โดเมน Smart Economy ภายใน Smart City Thailand
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลัังเป็็นหน่่วยงานของรััฐบาล
กลางที่่�รัับผิิดชอบนโยบายการคลัังและเป็็นหน่่วยงาน
เลขาธิิการสำำ�หรัับเศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
กระทรวงการคลัังยัังรัับผิิดชอบดููแลรััฐวิิสาหกิิจหลาย
แห่่งรวมถึึงธนาคารของรััฐหลายแห่่งเช่่นธนาคารออมสิิน
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (SBCG)
และธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
แห่่งประเทศไทย (SME Bank)

กระทรวงพาณิิชย์์
กระทรวงพาณิิชย์์ (MoC) รัับผิิดชอบด้้านการค้้า ราคา
สิินค้้าเกษตรที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ผู้้�ประกอบ
การ การประกัันภััย การคุ้้�มครองทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
และการส่่งออก
กระทรวงพาณิิชย์์ทำ�ำ งานด้้วยความตั้้�งใจในการส่่งเสริิม
ผู้้�ประกอบการและธุุรกิิจในท้้องถิ่่�นในด้้านดิิจิิทััลและ
e-commerce

กระทรวงอุุตสาหกรรม

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

กระทรวงอุุตสาหกรรม (MOI) มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบใน
การส่่งเสริิมและควบคุุมอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�นจึึงมีีบทบาท
สำำ�คััญในการกำำ�หนดระบบนิิเวศด้้านกฎระเบีียบและ
มาตรฐานของเมืืองอััจฉริิยะ

ธนาคารแห่่งประเทศไทย (BOT) เป็็นธนาคารกลาง
ของประเทศไทยที่่�กำ�ำ หนดอััตราดอกเบี้้�ย ช่่วยป้้องกััน
วิิกฤตเศรษฐกิิจและดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส
ในอุุตสาหกรรมการธนาคาร

ธนาคารพาณิิ ช ย์์ แ ละสถาบัั น การเงิิ น เอกชนอื่่� น ๆ
มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินตลอด
จนโครงการบ่่มเพาะให้้กับั Fintech และแพลตฟอร์์ม
Startup อื่่น� ๆ

ในปีี 2562 เครืือข่่ายอุุตสาหกรรมถููกสร้้างขึ้้น� ภายใต้้
กระทรวงอุุตสาหกรรมเพื่่�อย้ำำ�� ความมุ่่�งมั่่�นและความ
ร่่วมมืือที่่�จะขัับเคลื่่�อนพัันธกิิจของประเทศไทยในการ
ก้้าวไปสู่่�ยุคุ ดิิจิทัิ ลั

ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้
อนุุมัติั ริ ะบบ Sandbox ที่่อ� นุุญาตให้้ธนาคารใช้้การยืืนยััน
ตััวตนข้้ามธนาคารผ่่านแพลตฟอร์์ม National Digital
ID (NDID) ในการเปิิดบัญ
ั ชีีธนาคาร

มีีธนาคารพาณิิชย์์ประมาณ 20-30 แห่่งในประเทศไทย
ที่่โ� ดดเด่่นที่่สุ� ดุ ได้้แก่่ ธนาคารกรุุงเทพ (BBL) ธนาคาร
กสิิกรไทย (KBank) ธนาคารไทยพาณิิชย์์ (SCB) และ
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา

คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ในการส่่งเสริิมและให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินสำำ�หรัับ
การลงทุุนในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมืืองอััจฉริิยะ
และเสนอสิ่่�งจููงใจให้้กับั บริิษัทั หรืือนัักลงทุุนที่่ต้� อ้ งการนำำ�
เข้้าหรืือพััฒนาแรงงานทัักษาะสุุงในประเทศไทย

กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม
กระทรวงดิิ จิิ ทััล เพื่่� อ เศรษฐกิิ จและสัั งคม (MDES)
มีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาเศรษฐกิิจดิิจิิทััลโดยรวม
และเป็็นกระทรวงที่่ส� อดคล้้องกัับพัันธกิิจของเศรษฐกิิจ
อััจฉริิยะมากที่่สุ� ดุ โดยเฉพาะพัันธกิิจหลัักของ depa คืือ
การส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันตาม Thailand
4.0 และประสานงานโครงการพััฒนาระหว่่างหน่่วยงาน
ภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�อสร้้างตลาดนวััตกรรมดิิจิทัิ ลที่
ั ่�
เข้้มแข็็งในประเทศไทย

ธนาคารพาณิิชย์์

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์
ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (TCDC) ภายใต้้สำ�นั
ำ กั งาน
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (CEA) ก่่อตั้้�งขึ้้น� เพื่่�อรวม
ความคิิดสร้้างสรรค์์ของสัังคมและวััฒนธรรมไทยเข้้ากัับ
ความรู้้�และเทคโนโลยีีทัันสมััย

บริิษััทโทรคมนาคม
บริิษัทั โทรคมนาคมรายใหญ่่เช่่น AIS ทรููคอร์์เปอเรชั่่�น
DTAC และ กสท โทรคมนาคม ต่่างก็็สนัับสนุุนและให้้
บริิการบ่่มเพาะธุุรกิจิ ดิิจิทัิ ลั Startup
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

ศููนย์์นวััตกรรมเมืือง
อััจฉริิยะ
ศููนย์์นวััตกรรมเมืืองอััจฉริิยะมีีส่่วนร่่วมในเชิิงรุุกกัับ Startup เทคโนโลยีี
เทคโนโลยีีขนาดใหญ่่ สถาบัันการเงิินและการวิิจัยั รััฐบาลเมืืองและ
ประชาชนทั่่�วไปในการพััฒนาระบบนิิเวศทางธุุรกิจิ ที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับการ
ทำำ�ให้้เมืืองอััจฉริิยะเติิบโต
ประเทศไทยได้้ดำ�ำ เนิินการเพื่่�อพััฒนาระบบนิิเวศเหล่่านี้้� แต่่ผู้้�นำ�ำ ในชุุมชน
Startup กล่่าวว่่ายัังมีีงานต้้องทำำ�อีีกมาก การเข้้าถึึงเงิินร่่วมทุุนเป็็นเรื่่อ� ง
ยากและศููนย์์นวััตกรรมที่่มีี� อยู่่�ยังั ไม่่ค่อ่ ยมีีการเปิิดเผยรหััสเกี่่ย� วกัับวิิธีี
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและรััฐบาลเมืืองในกระบวนการพััฒนาวิิธีี
แก้้ปัญ
ั หาสำำ�หรัับความท้้าทายของเมืือง
ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั
ตลาดเมืืองอััจฉริิยะที่่�เติิบโตเต็็มที่่�จะสร้้างระบบนิิเวศที่่�สร้้างสรรค์์
และนวััตกรรมซึ่่�งช่่วยให้้เกิิดแนวคิิดใหม่่ๆ ออกสู่่�ตลาด โดยการจัับ
คู่่�ผู้้�ประกอบการกัับผู้้�ใช้้ในเมืืองและผู้้�นำำ� ตลอดจนให้้นักั ลงทุุนมีีส่่วน
ร่่วมในการพััฒนา ทดสอบและหาสััดส่ว่ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์และโซลููชัันใหม่่ๆ
เมื่่�อศููนย์์นวััตกรรมประสบความสำำ�เร็็จตลาดจะเติิบโตด้้วยตััวเอง และ
รััฐบาลสามารถมีีบทบาทน้้อยลงในแง่่ของการสนัับสนุุนทางการเงิินใน
ตลาดเมืืองอััจฉริิยะ
ความสััมพัันธ์์
ในขณะที่่�การวิิจััยและพััฒนาในประเทศไทยค่่อนข้้างเติิบโตเต็็มที่่�
กระบวนการทางการค้้ากลัับมีีข้้อจำำ�กัดั และยากที่่จ� ะกำำ�หนดสััดส่ว่ นได้้
ยัังไม่่มีีรููปแบบการระดมทุุนแบบผสมผสานที่่�ริิเริ่่�มโดยภาครััฐแต่่ก็็มีี
ความอิิสระและความยืืดหยุ่่�นมากกว่่า และประเทศไทยยัังต้้องพััฒนา
ข้้อกฎหมายเศรษฐกิิจแบ่่งปัันซึ่ง่� จะควบคุุมและช่่วยสนัับสนุุนรููปแบบ
ธุุรกิจิ ใหม่่ๆ

โครงการที่่ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� แล้้ว
depa Smart City Accelerator Program
depa Accelerator Program (ASEAN’s First Smart City Acceleraator) ได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนและเป็็นตััวกระตุ้้�นให้้ Startup
ดิิจิิทััลเข้้าสู่่�พื้้�นที่่�เมืืองอััจฉริิยะ โปรแกรมนี้้�นำ�ำ เสนอโดย depa ร่่วมกัับ
HUBBA Thailand และ Techsauce Media Co. , Ltd. โปรแกรมนี้้�มีี
วััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อพััฒนา Startup ดิิจิทัิ ลที่
ั มีีศั
่� กั ยภาพ ซึ่ง่� ผู้้�เข้้าร่่วมสามารถ
เติิบโตผ่่านระบบสนัับสนุุนของเราและเพิ่่�มโอกาสอย่่างเต็็มที่่ใ� นการเติิบโต
จากระดัับประเทศไปจนถึึงระดัับภููมิิภาค

โครงการเร่่งรััดระยะเวลา 2 เดืือนในกรุุงเทพมหานครเป็็นเจ้้าภาพให้้ 5
กิิจกรรมปฏิิบัติั ซึ่ิ ง่� ออกแบบมาเป็็นพิิเศษเพื่่�อช่่วยขยายและเสริิมสร้้างความ
รู้้�ทางธุุรกิจิ เปิิดโอกาสให้้ Startup ได้้ทำ�ำ งานร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐจาก
ห้้าเมืืองอััจฉริิยะได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร ขอนแก่่น ชลบุุรีี เชีียงใหม่่และ
ภููเก็็ตเพื่่�อให้้บริิษัทั ต่่างๆ สามารถติิดต่อ่ กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อพััฒนาโซลููชััน
ทีีมงานคาดว่่าจะพััฒนา Proof of Concept (POC) เพื่่�อทดสอบความ
เป็็นไปได้้ในการแก้้ไขปััญหาที่่�ทีีมนำำ�เสนอพร้้อมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�
เกี่่ย� วข้้องภายใต้้การทดสอบสภาพแวดล้้อมจริิงเป็็นเวลา 3 วััน จากการ
ผ่่านกระบวนการนี้้�ผู้้�เข้้าร่่วมจะสามารถเข้้าอกเข้้าใจและรัับทราบปััญหาที่่�
ผู้้�คนกำำ�ลังั เผชิิญในพื้้น� ที่่ต่� า่ งๆ ที่่ซึ่� ง่� การวิิจัยั และการค้้นพบจะให้้มุมุ มองเชิิง
ลึึกเพื่่�อการสร้้างต้้นแบบของตนเอง
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ระบบของการบริิการ
ศููนย์์นวััตกรรมรวบรวมผู้้�นำำ�ของเมืืองและอุุตสาหกรรม
พนัักงานภาครััฐ ผู้้�ใช้้เมืืองและผู้้�ประกอบการเมืือง
อััจฉริิยะเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับความ
ท้้าทายของเมืืองและเรีียนรู้้�กระบวนการของนวััตกรรม
และวิิธีคี วบคุุมเทคโนโลยีีเพื่่�อให้้ตอบสนองความต้้องการ
ตามที่่ร� ะบุุ
เมื่่� อ ระบุุ ค วามต้้ อ งการที่่� กำ�ำ หนดแล้้ ว ผู้้�อำำ� นวยความ
สะดวกในศููนย์์นวััตกรรมจะทำำ�งานเพื่่�อจััดหาผู้้�ให้้บริิการ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งที่่เ� ป็็นผู้้�ที่่ผ่� า่ นการพััฒนาและการบ่่มเพาะ
ในระบบนิิเวศในท้้องถิ่่�นหรืือจากตลาดภายนอกถ้้าผู้้�ให้้
บริิการนั้้�นๆ ตรงกัับความต้้องการเฉพาะ แล้้วจึึงจัับคู่่�
กัับนัักลงทุุนหรืือเงิินทุุน
โอกาสทางการค้้า
สหราชอาณาจัักรมีีหนึ่่�งในระบบสนัับสนุุนนวััตกรรม
ที่่�ดีีที่่�สุุดของโลกและเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างสะพานเชื่่�อม
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของเมืืองอััจฉริิยะเพื่่�อทำำ�งาน
ร่่วมกัันในการพััฒนาโซลููชัันเมืืองอััจฉริิยะ
การจัั ดตั้้� ง และอำำ� นวยความสะดวกให้้ กัั บ ศููนย์์ ก ลาง
นวััตกรรมร่่วมกัับ depa และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในพื้้น�
ที่่อื่่� น� ๆ อาจช่่วยสร้้างตลาดเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย
ให้้ไปได้้อีีกไกล ในการนำำ�ความเชี่่ย� วชาญด้้านนวััตกรรม
ของสหราชอาณาจัักรมาสู่่ป� ระเทศไทย ห่่วงโซอุุปทานของ
สหราชอาณาจัักรจะได้้รับั ช่่องทางนำำ�เข้้าโดยตรงสู่่�ตลาด
ไทยแบบ real-time เนื่่�องจากความต้้องการบริิการเมืือง
อััจฉริิยะได้้รับั การพััฒนาและเติิบโตขึ้้�นแล้้ว

เรื่่�องราวความสำำ�เร็็จของ ศููนย์์นวััตกรรมในสหราชอาณาจัักร :
CONNECTED PLACES CATAPULT *
ภาพรวม
Connected Places Catapult ให้้การสนัับสนุุนศููนย์์
นวััตกรรมระดัับนานาชาติิให้้เป็็นตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาใน
การสร้้างระบบนิิเวศของนวััตกรรมระดัับโลกทั้้�ง
ภายในและระหว่่างเมืืองอััจฉริิยะ
บทบาทของศููนย์์นวััตกรรมมีีสองทางคืือ
• เชื่่�อมช่่องว่่างระหว่่างข้้อค้้นพบกัับผลลััพธ์์ของ
งานวิิจััย
• จั ด
ั ให้้มีีจุดุ เชื่่�อมต่่อจุุดเดีียวสำำ�หรัับเมืืองต่่างๆ
เพื่่�อการปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ฝ่่ายอุุปทานรวมถึึงการ
แบ่่งปัันความรู้้�จากเมืืองสู่่เ� มืือง
Connected Places Catapult จััดการประชุุมเชิิง
ปฏิิบััติิการด้้านการสร้้างศัักยภาพของการก่่อสร้้าง
กัั บ ผู้้�นำำ�ข องเมืืองโดยเฉพาะด้้ า นนวัั ต กรรมและ
โครงการเมืืองที่่�มีีพื้้�นฐานมาจากเทคโนโลยีี เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่าเมืืองมีีการเตรีียมความพร้้อมอย่่างเต็็มที่่ใ� น
การยอมรัับนวััตกรรมและโปรแกรมที่่�ใช้้เทคโนลยีี
เป็็นพื้้�นฐาน ทั้้�งหมดนี้้�จะครอบคลุุมด้้านต่่างๆ เช่่น
•ม
 าตรฐานเมืืองสำำ�หรัับนวััตกรรม
•ก
 ารจััดหาบริิการด้้านนวััตกรรม
•ก
 ารวิิเคราะห์์และแบ่่งปัันข้้อมููลเมืือง
•ก
 ารออกแบบบริิการเมืืองอััจฉริิยะที่่�เน้้นผู้้�ใช้้
เป็็นศููนย์์กลาง
•ก
 ารพัั ฒ นาแผนงานที่่� มีี การจัั ดลำำ�ดัั บ ความ
สำำ�คััญสำำ�หรัับโปรแกรมนวััตกรรมเมืือง
*Source: Connected Places Catapult

กรณีีศึึกษา: New Town, Kolkata
Connected Places Catapult ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญใน New Town เพื่่�อพััฒนาข้้อ
เสนอที่่มีีร
� ากฐานมาจากความต้้องการในท้้องถิ่่�นและ
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ ได้้รัับการสนัับสนุุน
โดย กระทรวงการต่่างประเทศและการพััฒนาแห่่ง
สหราชอาณาจัักร (FCDO) Prosperity Fund พวก
เขาให้้การสนัับสนุุนผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระแก่่หน่่วยงาน
ของ New Town เพื่่�อช่่วยให้้ตระหนัักถึึงการลงทุุน
ที่่�ทะเยอทะยานและปลอดภััย
แผนกลยุุทธ์์นี้้�สรุุปขั้้�นตอนแรกของการทำำ�งานร่่วม
กััน มีีไว้้สำำ�หรัับทั้้�งผู้้�นำำ�ของ New Town และผู้้�ให้้
บริิการที่่กำ� ำ�ลังั มองหาธุุรกิจิ ใหม่่ โดยจะแสดงถึึงพื้้น� ที่่�
ของโอกาสในเมืืองและให้้จุดุ เริ่่ม� ต้้นที่่จ� ะช่่วยกำำ�หนด
รููปร่่าง แนะแนวทางและจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั เชิิงกล
ยุุทธ์์สำำ�หรัับช่่วงเวลาหลายปีีที่่�ตามมา
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม
Connected Places Catapult นำำ�เสนอบริิการ
ระหว่่างประเทศอื่่�นๆ รวมถึึงการพััฒนามาตรฐาน
ของเมืือง สาธิิตการทดสอบ การฝึึกอบรมด้้าน
เทคนิิคและอื่่�นๆ
Website: cp.catapult.org.uk/international
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ล�ำดับความส�ำคัญของบริการเมืองอัจฉริยะ

การพััฒนาแรงงาน
ทัักษะสููง
การขาดแคลนแรงงานที่่�มีีทัักษะสููงถืือเป็็นความ
ท้้าทายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะของ
ประเทศไทยและการพััฒนาเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั โดยรวม
การประมาณการล่่าสุุดแสดงให้้เห็็นว่่ามีีเพีียงร้้อยละ
2.5 ของจำำ�นวนแรงงานที่่�ต้้องการที่่�มีีทัักษะเพีียง
พอที่่จ� ะเติิมเต็็ม 400,000 ตำำ�แหน่่งที่่มีี� อยู่่ใ� นสาขา
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี และคาดว่่าแนวโน้้มนี้้�จะ
เพิ่่�มขึ้้น� เป็็นมากกว่่า 475,000 คนภายในปีี 2566
รััฐบาลไทยได้้จัดตั้้
ั ง� โครงการและความร่่วมมืือที่่ห� ลาก
หลายเพื่่�อขยายขีีดความสามารถของประเทศในการ
ฝึึกอบรมและจัับคู่่�แรงงานไปยัังภาคส่่วนที่่�ต้้องการ
แม้้ว่า่ โครงการเหล่่านี้้�มักั จะมีีขอบเขตจำำ�กัดั แต่่ก็มีี็
การปรัับปรุุงที่่ส� ามารถทำำ�ได้้ในระบบนิิเวศของข้้อมููล
เพื่่�อแสดงให้้พนัักงานเห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่าพวกเขา
จะก้้าวหน้้าในสายงานของตนได้้อย่่างไรและจะต้้อง
พััฒนาทัักษะอะไรบ้้าง
นี่่เ� ป็็นโอกาสสำำ�หรัับสถาบัันและบริิษัทั ที่่มีี� ความสนใจ
และความสามารถในการฝึึกอบรมแรงงานทัักษะสููงหรืือ
ออกแบบและดำำ�เนิินการการฝึึกอบรมของรััฐบาล

depa การพััฒนากำำ�ลังั คนดิิจิทัิ ลั
ภารกิิจหลัักประการหนึ่่�งของ depa คืือการพััฒนาและ
สนัับสนุุนโครงการการยกระดัับทัักษะเดิิมและเสริิมทัักษะ
ใหม่่ในด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐกิิจดิิจิิทััล โปรแกรม
ปััจจุุบันั ได้้แก่่ การฝึึกอบรม Digital CEO, Coding for
Youth และการฝึึกทัักษะดิิจิทัิ ลสำ
ั �ำ หรัับองค์์กรขนาดกลาง
และขนาดย่่อม ด้้วยกองทุุนกำำ�ลังั คนดิิจิทัิ ลั depa เสนอ
ทุุนจำำ�นวนจำำ�กััดเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาทัักษะดิิจิิทััล
สำำ�หรัับภาคส่่วนและในด้้านทัักษะที่่มีี� ความต้้องการสููง
depa จัับมืือกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ (มก.) เปิิด
ตััว Digital Academy Thailand โครงการที่่ม� ก.วิิทยาเขต
ศรีีราชาในเขต EEC เปิิดสอนหลัักสููตรระยะสั้้�นด้้าน
ดิิจิทัิ ลั
depa ยัังทำำ�งานร่่วมกัับ SCB Academy และ Asia
Institute of Technology (AIT) เพื่่�อสนัับสนุุนนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััย บััณฑิิตใหม่่และนัักศึึกษาระดัับอาชีีวศึึกษา
ด้้วยโปรแกรม Data Analytics for Upskilling ซึ่ง่� รวม
ถึึง Data Analytics และ Data Science Essentials,
Exploratory Data Analysis with Critical Thinking และ
Data Analytics Tools: Power BI, Data Visualization,
Data Storytelling depa ยัังได้้ร่ว่ มกัับสถาบัันวิิจัยั VISTTEC และ AI แห่่งประเทศไทยจััดตั้้ง� โครงการ Junior
Digital Ambassador
การพััฒนาทัักษะแรงงานภาคเอกชน
สมาคมภาคเอกชนเช่่นสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) จััดหลัักสููตรออนไลน์์และการฝึึกอบรมเกี่่ย� วกัับ
ระบบอััตโนมััติแิ บบลีีน การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต
(KarakuriKaisen) และความเป็็นผู้้�นำำ�ภายใต้้สถาบัันเสริิม
สร้้างขีีดความสามารถมนุุษย์์ (HCBI)

สภาดิิจิทัิ ลั แห่่งประเทศไทย (DCT) เป็็นเจ้้าภาพ Digital
Learning Portal ที่่�รวบรวมหลัักสููตรออนไลน์์จาก
แพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น eDX และ Coursera ในขณะที่่�
บริิษัทั ในไทยเช่่น True และ SCG ก็็เป็็นเจ้้าภาพในการ
จััดตั้้ง� สถาบัันการศึึกษาดิิจิทัิ ลข
ั องตนเอง
การลงทุุนจากต่่างประเทศในแรงงานไทย
บริิษััทที่่�จััดตั้้�งโดยบริิษััทจากญี่่�ปุ่่�นหลายแห่่งซึ่่�งมีีความ
ผููกพัันกัับอุุตสาหกรรมไทยมายาวนานเช่่น การผลิิตยาน
ยนต์์และอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ได้้ลงทุุนในโครงการฝึึก
อบรมคนงานเพื่่�อเสริิมกำำ�ลังั แรงงานของตนเอง ในขณะ
เดีียวกัันก็็ช่ว่ ยในการพััฒนาแรงงานของประเทศไทยใน
ระยะยาวด้้วย
ตััวอย่่างเช่่นสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบััง (สจล.) ได้้ก่่อตั้้�งโครงการโคเซ็็นร่่วมกัับ
บริิษัทั ญี่่ปุ่่�� นเพื่่�อพััฒนาวิิศวกรที่่ใ� ช้้งานได้้จริิงเพื่่�อทำำ�งาน
ในโรงงานญี่่ปุ่่�� น
เด็็นโซ่่คอร์์ปอเรชั่่�นกำำ�ลัังดำำ�เนิินโครงการสาธิิตเพื่่�อฝึึก
อบรมผู้้�ประกอบระบบอััตโนมััติแิ บบลีีน (LASIs) ผ่่าน
ความร่่วมมืือกัับองค์์การส่่งเสริิมการค้้าภายนอกของ
ญี่่ปุ่่�� น (JETRO) ซึ่ง่� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการเพื่่�อการ
หล่่อเลี้้ย� งอุุตสาหกรรมใหม่่ในอาเซีียน
เดลต้้าอีีเลคโทรนิิคส์์ประเทศไทย (ไต้้หวััน) ทำำ�งาน
ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยต่่างๆ ในงาน Delta Automation
Academy 2018 เพื่่�อพััฒนาวิิศวกรสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ระบบอััตโนมััติผ่ิ า่ นโปรแกรม Smart IA Lab โฮสต์์ระบบ
อััตโนมััติแิ ละการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารปััญญาประดิิษฐ์์
สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่ภ� าครััฐที่่ป� ฏิิบัติั งิ านในอุุตสาหกรรม

ความร่่วมมืือด้้านกำำ�ลัังคน
ดิิจิิทััลของสหราชอาณาจัักร

สถาบัั น การศึึ ก ษาระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษาของสหราช
อาณาจัักรเสนอระบบการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์แบบเปิิด (MOOCs) คุุณภาพสููงหลาย
หลัั ก สููตรและโปรแกรมออนไลน์์ ใ นสาขาเมืือง
อััจฉริิยะ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (การวางผัังเมืือง วิิศวกร
คอมพิิวเตอร์์ ภููมิิศาสตร์์ ฯลฯ ) การหาทางนำำ�เข้้า
และจััดทำ�ำ โครงการฝึึกอบรมและการบ่่มเพาะอาจ
เป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับประเทศไทยในขณะ
เดีียวกัันก็็สามารถจััดหาแรงงานที่่ผ่� า่ นการฝึึกอบรม
มา เป็็นพิิเศษให้้กับั บริิษัทั จากสหราชอาณาจัักรใน
ประเทศไทยและในภููมิิภาคได้้โดยตรง โปรแกรม
ขั้้น� สููงเพิ่่�มเติิมได้้แก่่ การบููรณาการการฝึึกงานขั้้น�
สููงและการฝึึกอบรมสำำ�หรัับผู้้�ให้้การฝึึกอบรมโดย
บริิษัทั ในสหราชอาณาจัักร และโปรแกรมการศึึกษา
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
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โครงการใน
พื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร

1

2

ด้้วยความเป็็นมหานครขนาดใหญ่่ของกรุุงเทพมหานคร
บวกกัั บ โครงสร้้ า งระบบราชการของหน่่ ว ยงานการ
ปกครองทำำ�ให้้การรัับรู้้�และการนำำ�แนวคิิดที่ส่� ร้้างสรรค์์ไป
ใช้้เป็็นไปได้้ช้า้ สิ่่�งเหล่่านี้้�กำ�ลั
ำ งั เกิิดขึ้้น� แต่่ยังั ไม่่สามารถ
คาดการณ์์และนำำ�หน้้าความต้้องการและการเรีียกร้้อง
จากประชาชนได้้นี่คืื่� อจุุดที่ภ่� าคเอกชนเริ่่ม� ก้้าวเข้้ามาและ
เติิมเต็็มช่่องว่่างที่่มีี� อยู่่�
ทั่่�วกรุุงเทพมหานครโครงการที่่นำ� �ำ โดยเอกชนกำำ�ลังั แข่่งขััน
กัันเพื่่�อพััฒนาพื้้น� ที่่ที่� ค่� าดการณ์์ว่า่ ก้้าวหน้้ากว่่าส่่วนอื่่น� ๆ
ของเมืืองในรููปแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการด้้านสิินทรััพย์์
สิ่่�งที่่น่� า่ สัังเกตคืือการพััฒนาเหล่่านี้้�ได้้ผสมผสานบริิการ
หรืือผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของเมืืองอััจฉริิยะที่่ใ� นทางทฤษฎีจี ะช่่วย
ปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คน อย่่างไรก็็ตามบริิการหรืือ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เหล่่านี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ใช้้ที่อุ่� ดุ หนุุนพื้้น� ที่่�
เหล่่านี้้�เท่่านั้้�นเป็็นไปได้้อย่่างยิ่่�งที่่�บริิการหรืืออุุปกรณ์์
เฉพาะพื้้น� ที่่จ� ะไม่่ขยายไปยัังส่่วนอื่่น� ๆ ของเมืือง
รััฐบาลไม่่ได้้ถููกปิิดกั้้น� จากโครงการเหล่่านี้้� ในความเป็็น
จริิงหน่่วยงานภาครััฐมีีส่่วนร่่วมและกลายเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียของโครงการตามพื้้น� ที่่� หลายคนมองว่่าโครงการ
เหล่่านี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ทดสอบโซลููชัันเมืืองอััจฉริิยะและรอดูู
ว่่าจะประสบความสำำ�เร็็จและปรัับขนาดได้้อย่่างไรใน
อนาคต ในส่่วนนี้้�นั้้�นได้้ให้้ข้้อมููลคร่่าวๆ ของโครงการ
ตามพื้้น� ที่่เ� หล่่านี้้�

สถานีกลางบางซื่อ

พื้้�นที่่� : 3.7 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 500,000,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2557 - 2575
ตำำ�แหน่่ง : 336, ซอยกำำ�แพงเพชร 2, จตุุจัักร,กรุุงเทพฯ

ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์

พื้้�นที่่� : สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : กรอบเวลา : ตำำ�แหน่่ง : วััดราชบพิิธ, เขตพระนคร, กรุุงเทพฯ

3

จุฬาฯ เมืองอัจฉริยะ

พื้้�นที่่� : 10.18 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 6,200,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2561 - 2580
ตำำ�แหน่่ง : จุุฬาลงกรณ์์, เขตปทุุมวััน, กรุุงเทพฯ

4

ย่านเมืองอัจฉริยะพระรามสี่

พื้้�นที่่� : 10 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 15,310,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2562 - 2564
ตำำ�แหน่่ง : ถนนพระราม 4 กรุุงเทพฯ

10

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

พื้้�นที่่� : 17 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : กรอบเวลา : ตำำ�แหน่่ง : ถนนพระราม 6, ทุ่่�งพญาไท, ราชเทวีี, กรุุงเทพฯ

11

มักกะสัน

พื้้�นที่่� : 0.24 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 136,000,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2559 - 2567
ตำำ�แหน่่ง : มัักกะสััน, ราชเทวีี, กรุุงเทพฯ

13

5

12

True Digital Park

พื้้�นที่่� : 22,400 ตร.ม. สถานะ : เสร็็จสมบููรณ์์
พื้้�นที่่� : 68,800 ตร.ม. สถานะ : เสร็็จสมบููรณ์์
มููลค่่าการลงทุุน : 8,891,000,000 บาท
มููลค่่าการลงทุุน : 29,676,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2562
กรอบเวลา : 2562
ตำำ�แหน่่ง : 944 ถนนพระราม 4, วัังใหม่่, ปทุุมวััน, กรุุงเทพฯ ตำำ�แหน่่ง : 101 ถนนสุุขุุมวิิท, บางจาก, พระโขนง, กรุุงเทพฯ

9

FYI Centre

พื้้�นที่่� : 14,400 ตร.ม. สถานะ : เสร็็จสมบููรณ์์
มููลค่่าการลงทุุน : 4,926,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2559
ตำำ�แหน่่ง : 2525 ถนนพระราม 4, คลองเตย, กรุุงเทพฯ

NIDA Smart Compact City

โครงการเอกชนที่่�กำ�ลั
ำ ังดำำ�เนิินการและเสร็็จสิ้้�นไปแล้้วในเขตกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑล

พื้้�นที่่� : 0.18 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 9,890,000 บาท
กรอบเวลา : ตำำ�แหน่่ง : 118 ถนนเสรีีไทย, คลองจั่่�น, บางกะปิิ,กรุุงเทพฯ

14

Samyan Mitrtown
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The Forestias

พื้้�นที่่� : 0.63 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 123,750,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2561 - 2564
ตำำ�แหน่่ง : บางแก้้ว, บางพลีี, สมุุทรปราการ
1

6

Dusit Central Park

พื้้�นที่่� : 36,800 ตร.ม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 22,272,687 บาท
กรอบเวลา : 2562 - 2565
ตำำ�แหน่่ง : ถนนพระราม 4 กรุุงเทพฯ

11
3
4

7

8

5

One Bangkok

พื้้�นที่่� : 0.17 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 120,000 ล้้านบาท
กรอบเวลา : 2561 - 2569
ตำำ�แหน่่ง : 1032 1-5 ถนนพระราม 4, ลุุมพิินีี, ปทุุมวััน กรุุงเทพฯ

The PARQ

พื้้�นที่่� : 0.13 ตร.กม. สถานะ : อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
มููลค่่าการลงทุุน : 19,824,000,000 บาท
กรอบเวลา : 2560 - 2563
ตำำ�แหน่่ง : 102 ถนนพระราม 4, คลองเตย กรุุงเทพฯ

13

10

2
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โครงการที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการ
โครงการที่่�เสร็็จสมบููรณ์์
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สถานีีกลางบางซื่่�อ
ภาพรวมโครงการ
สถานีีกลางบางซื่่�อเป็็นหนึ่่�งในโครงการขนาดใหญ่่ของประเทศไทยที่่อ� ยู่่�ระหว่่าง
การดำำ�เนิินการในขณะนี้้� โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์ของโครงการเพื่่�อที่่จ� ะเป็็นศููนย์์กลาง
การคมนาคมแห่่งใหม่่ของ รถไฟระหว่่างเมืือง รถไฟความเร็็วสููง และการขนส่่ง
ระบบรางของเมืือง ทั้้�งยัังรวมถึึงแผนการในอนาคตในการเพิ่่�มระบบรถไฟ
เชื่่�อมต่่อสนามบิิน รถไฟชานเมืือง โดยสถานีีกลางบางซื่่�อนั้้�นจะเป็็นสถานีี
ขนาดใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เมื่่�อเสร็็จสมบููรณ์์

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พื้้น� ที่่� : 3.7 ตร.กม.
มููลค่่า : 500,000 ล้้านบาท
รููปแบบโครงการ : PPP
ปีีเป้้าหมาย : 2575
การรถไฟแห่่ง
ประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ

สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
• ลดมลภาวะทางเสีียงด้้วยการใช้้แนวกัันเสีียง
• มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะเพิ่่�มเติิมและเชื่่อ� มต่่อโครงขายพื้้น� ที่่สีี� เขีียว
การเดิินทางอััจฉริิยะ
• สนัับสนุุนการเดิินทางสััญจรที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น�
• อ อกแบบเพื่่�อให้้มีีการรองรัับที่่ส� ามารถยืืดหยุ่่�น และ
ปรัับใช้้ได้้ สะดวกสบายและราคาย่่อมเยาว์์
• เพิ่่�มการเดิินทางโดยระบบราง 40%

พลัังงานอััจฉริิยะ
• ใช้้การผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์
• ติิดตั้้ง� ระบบ co-generation system เพื่่�อสร้้างระบบ
ทำำ�ความเย็็นระดัับย่่าน
• ใช้้ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ ในการบริิหารจััดการพลัังงาน

Ministry of Land
Infrastructure
Transport and Tourism
(MLIT-กระทรวงในรััฐบาลญี่่ปุ่่�� น)

ผู้้�ลงทุุน

บริิษััท ปตท.

ระยะเวลา

องค์์การความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศแห่่งญี่่�ปุ่่�น

สถานีี King Cross
ระยะที่่� 2: โครงสร้้างเพื่่�อการพาณิิชยกรรม
โซน B: จตุุจัักร
โซน G: ย่่าน กม. 11
โซน C: ที่่�พัักอาศััยและสำำ�นัักงาน
โซน D: สถานีีซ่่อมแซม
มููลค่่า 167,000 ล้้านบาท

ระยะที่่� 1 : โครงสร้้างเพื่่�อการพาณิิชยกรรม
โซน A : 35 ไร่่
โซน D : ทางเดิินยกระดัับและพื้้�นที่่�พาณิิช
ยกรรม
มููลค่่า 40,000 ล้้านบาท

2557

สำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนการขนส่่ง
และจราจร

2559

2561

2563

2565

ภาพรวมโครงการ
โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะและการพััฒนา
โดยรอบสถานีี
มููลค่่า 500,000 ล้้านบาท
ระยะที่่� 3: โครงสร้้างเพื่่�อการพาณิิชยกรรม
โซน D: สถานีีซ่่อมแซม
มููลค่่า 151,000 ล้้าน

2567

2569

2571

2573

2575

การพััฒนาพื้้น� ที่่ส� ถานีี King Cross ในย่่านลอนดอน
เหนืือมีีความสอดคล้้องกัับโครงการสถานีีกลาง
บางซื่่�อ โดยนัักออกแบบและสถาปนิิกว่่า 20 ราย
ได้้ช่ว่ ยทำำ�ให้้การพััฒนาสถานีี King Cross เป็็นไป
ได้้ขึ้้�นมา โดยรวมถึึง 10% ของพลัังงานมาจาก
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งบนสถานีี จากสถานีี
ระบบการผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนร่่วม และระบบ
บููรณาการการจ่่ายและข้้อมููลการเดิินทาง
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ONE BANGKOK
ภาพรวมโครงการ

One Bangkok เป็็นโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ขนาดใหญ่่ที่สุ่� ดที่
ุ กำ่� �ลั
ำ งั เกิิดขึ้้น�
ในประเทศไทย โดยมีีมููลค่่ารวมมากกว่่า 120,000 ล้้านบาท โดยโครงการ
นี้้�เป็็นโครงการ mixed-use ขนาดใหญ่่ระดัับโลกที่่จ� ะเปิิดขึ้้น� เป็็นครั้้ง� แรก
ในปีี 2565 ซึ่ง่� มีีวิิสัยั ทััศน์์ในการสร้้างพื้้น� ที่่ที่� ผู้้�่� คนต้้องการมาใช้้เวลาร่่วม
กัันและผสานเข้้าสู่่�พื้น้� ที่่เ� มืืองโดยสมบููรณ์์

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พื้้น� ที่่� : 0.17 ตร.กม.
มููลค่่า : 120,000 ล้้านบาท
รููปแบบโครงการ: ภาคเอกชน
ปีีเป้้าหมาย : 2569

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ

สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
• สะอาด เขีียว และยั่่�งยืืน
พลเมืืองอััจฉริิยะ
• ผู้้�คนเป็็นศููนย์์กลาง
• เข้้าถึึง ครอบคลุุม และให้้เกิิดแรงบัันดาลใจใน
การมีีส่่วนร่่วมแบบใหม่่
• ระบบโครงข่่ายทางเท้้าที่่เ� ป็็นมิิตร

ความเป็็นอยู่่�อััจฉริิยะ
• บููรณาการเทคโนโลยีีอััจฉริิยะเข้้าในทุุกด้้าน
• ระบบจอดรถและการจราจรอััจฉริิยะ รวมถึึง
การรวมศููนย์์ระบบความปลอดภััยต่่างๆ
• ระบบ District cooling และการจััดการพลัังงาน

ระยะเวลา
ระยะที่่� 2

ระยะที่่� 1

2561

2562

ภาพรวมโครงการ

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

บริิษััท ทีีซีีซีี แอสเซ็็ทส์์
(ประเทศไทย)

เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ประเทศไทย
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TRUE DIGITAL PARK
ภาพรวมโครงการ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ทรูู ดิิจิทัิ ลั พาร์์คตั้้�งเป้้าที่่จ� ะเป็็นหนึ่่�งในศููนย์์กลางนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั ในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเป็็นที่่�แรกและที่่�เดีียวในประเทศไทยที่่�ตอบ
สนองต่่อวิิถีีชีีวิติ แบบดิิจิทัิ ลั ครบวงจร ภายใต้้แนวคิิด “Digital Lifestyle
– Connecting Possibilities” ศููนย์์การค้้า สำำ�นักั งานแห่่งนี้้�ออกแบบด้้วย
โครงสร้้างที่่เ� ชื่่�อมต่่อกััน พื้้น� ที่่เ� ปิิดและระบบนิิเวศบููรณาการสำำ�หรัับ Startup
เพื่่�อเสริิมสร้้างจิินตนาการและนวััตกรรมสร้้างสรรค์์

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
• p avegen สร้้างพลัังงาน 5 watt ต่่อการก้้าว
หนึ่่�งครั้้ง�
การสััญจรอััจฉริิยะ
• ทางจัักรยานและลู่่�วิ่่ง� ต่่างระดัับ
• ระบบแอปพลิิเคชัันการจองที่่จ� อดรถ

ที่่อ� ยู่่�อาศััยอััจฉริิยะ
• ระบบการอ่่านความหนาแน่่นในอาคารด้้วยค่่าความร้้อน
• การควบคุุมไฟด้้วยอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
• หุ่่�นยนต์์ให้้บริิการในโรงพยาบาล
• การชำำ�ระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
• ก ารเข้้าออกอาคารแบบอััจฉริิยะด้้วยอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือ QR CODE
• ระบบจดจำำ�ใบหน้้า
• ระบบจองห้้องประชุุมผ่่านแอปพลิิเคชััน
• บ้้านอััจฉริิยะ

พื้้น� ที่่� : 68,800 ตร.ม.
มููลค่่า : 600 ล้้านบาท
รููปแบบโครงการ: PPP
ปีีเป้้าหมาย : 2562

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ

PaveGen ได้้พัฒ
ั นาเทคโนโลยีีในการแปรพลัังงาน
จากการเดิินเป็็นไฟฟ้้าโดยจััดเก็็บในแบตเตอรี่่� หรืืื�อ
ใช้้กับั ระบบแสงสว่่างและป้้ายสััญญาณไฟฟ้้าต่่างๆ
โดยทรูู ดิิจิิทััล พาร์์คจะเป็็นสถานที่่�แห่่งแรกใน
ประเทศไทยในการติิดตั้้ง�

สำำ�นัักงานพััฒนา
ธุุรกรรมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์

สำำ�นัักงานส่่ง สำำ�นัักงานนวััตกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
เสริิมเศรษฐกิิจ
แห่่งชาติิ
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณ
ดิิจิิทััล (depa)
ทหารลาดกระบััง

Action Community
for Entrepreneurship, Singapore

Amazon Web
Services

Google

บริิษััท เทค ไทยแลนด์์
อีี-บิิสสิิเนส เซ็็นเตอร์์

บริิษััท วงใน
มีีเดีีย

หััวเว่่ย เทคโนโลยี่่�
(ประเทศไทย)

ซิิสโก้้ ซีีส
เต็็มส์์

บริิษััท ไมโคร
ซอฟท์์
(ประเทศไทย)

บริิษััท ริิโก้้
(ประเทศไทย)

บริิษััท เอปสััน
(ประเทศไทย)

ทรูู
คอร์์ปอเรชั่่�น

บริิษััท แมกโนเลีีย
ควอลิิตี้้� ดีีเวล็็อปเม้้น
ต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น

Atelier Ten ร่่วมกัับ MQDC พััฒนาวิิสัยั ทััศน์์ที่่�
ยั่่�งยืืนให้้กับั True Digital Park Atelier Ten ได้้
ผสานคุุณสมบััติต่ิ า่ งๆ ของเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย
เข้้าไปเพื่่�อที่่จ� ะเป็็นหนึ่่�งในเจ็็ดจากโครงการที่่รั� บั การ
รัับรองรางวััล Smart Cities Clean Energy โดย
สำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) และ
สถาบัันอาคารเขีียวไทย
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พระรามสี่่� ย่่านอััจฉริิยะ
ภาพรวมโครงการ

ย่่านพระราม 4 นั้้�นมุ่่�งเน้้นไปที่่ก� ารพััฒนาถนนตามแนวอาคารเพื่่�อเชื่่�อม
ต่่อโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ชั้้�นนำำ�ทั้้�งหลายเข้้าด้้วยกััน โดยในการทำำ�
เช่่นนั้้�นเป็็นการสร้้างย่่านพื้้น� ที่่� mixed-use โดยมีีแนวทางเดิินยกระดัับ
ความยาว 13 กิิโลเมตรเชื่่�อมต่่อสองย่่านนวััตกรรมเข้้าด้้วยกัันระหว่่าง
สยามและกล้้วยน้ำำ�� ไท ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้เกิิดการส่่งเสริิมการเดิินเท้้ามากขึ้้น�

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
• ขยะได้้รับั การแยกด้้วยปััญญาประดิิษฐ์์
และระบบติิดตามสภาพอากาศ
การเดิินทางอััจฉริิยะ
• การเชื่่อ� มต่่อหลายระดัับ (MRT และ BTS)
• ระบบรถรางประหยััดพลัังงาน รถเมล์์ไฟฟ้้า
รถยนต์์
• ไฟถนนพลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานอััจฉริิยะ
• ลดก๊๊าซเรืือนกระจก
• พลัังงานหมุุนเวีียน

เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
• เชื่่�อมต่่อบริิเวณโครงการกัับพื้้น� ที่่ก� ทม.และ
ประเทศไทย
• e-Commerce และ FinTech
พลเมืืองอััจฉริิยะ
• 5 G/ Wi-fi 6 กัับระบบเตืือนภััย cyber security
การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
• eHealth, TeleMed
• บ้้านอััจฉริิยะ
การบริิหารจััดการอััจฉริิยะ
• โครงข่่าย eGovernment
• Big Data และศููนย์์ข้อ้ มููล
• Open Data

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พื้้น� ที่่� : 3.7 ตร.กม.
มููลค่่า : 15,310 ล้้านบาท
รููปแบบโครงการ: PPP
ปีีเป้้าหมาย : 2581

การไฟฟ้้านครหลวง

การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
แห่่งประเทศไทย

กทม.

กระทรวงคมนาคม

บริิษััท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส
คอมมููนิิเคชั่่�น

จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย

บริิษััท เอสซีี แอ
สเสท คอร์์ปอเรชั่่�น

กลุ่่�มบริิษััทเครืือ
เซ็็นทรััล

สามย่่าน มิิตรทาวน์์

มููลนิิธิิโตโยต้้า
โมบิิลิิตีี

One Bangkok

บริิษััท ดุุสิิตธานีี

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ
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จุุฬาฯเมืืองอััจฉริิยะ
ภาพรวมโครงการ

สำำ�นักั งานทรััพย์์สินิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยมีีวิิสัยั ทััศน์์ที่ต้่� อ้ งการพััฒนา
พื้้�นที่่�บริิเวณสามย่่านเพื่่�อที่่�จะเป็็นศููนย์์กลางของนวััตกรรมและต้้นแบบ
เมืืองอััจฉริิยะที่่รั� บั รู้้�และแบ่่งปัันคุุณค่่าสู่่ป� ระชาคม ซึ่ง่� เมืืองอััจฉริิยะจุุฬา
ได้้รวมเอาคุุณภาพชีีวิิต เป้้าหมายทางธุุรกิจิ เพื่่�อที่่จ� ะให้้ได้้รับั ประโยชน์์อันั
ยั่่�งยืืนสููงสุุด โดยได้้มุ่่�งไปยััง 4 โดเมนอััจฉริิยะ ที่่เ� รีียกว่่า “SMART 4”

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พื้้น� ที่่� : 10 ตร.กม.
มููลค่่า : รููปแบบโครงการ : PPP
ปีีเป้้าหมาย : 2580

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ

สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
• ใชััเทคโนโลยีีในการติิดตามสภาพสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ
การคมนาคมอััจฉริิยะ
• เชื่่�อมต่่อระบบต่่างๆ กัับ IoT
• ใช้้ยานพาหนะนวััตกรรมพลัังงานสะอาดที่่เ� ป็็น
มิิตรกับั สิ่่�งแวดล้้อม

• ลดการใช้้พลัังงานลง 40%
• ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง 30%
จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย

การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
• ส ร้้างสรรค์์เครืือข่่ายที่่เ� ชื่่�อมต่่อกัับฐานข้้อมููลเพื่่�อ
ให้้บริิการสนัับสนุุนประชากรและผู้้�อยู่่อ� าศััยใน
การเรีียนรู้้�ผ่า่ นเทคโนโลยีี

พลัังงานอััจฉริิยะ

ระยะเวลา
Block 34 - Futurium & Exhibition Centre
ศููนย์์จััดแสดงเทคโนโลยีีและนวััตกรรมต่่างๆ

Block 28 - หมู่่�บ้้าน Creative & Start Up
โครงการ Mixed used พาณิิชยกรรมและสำำ�นัักงาน
บริิษััท Startup ประมาณ 70% ของบริิเวณโดยรวม

ต้้นปีี 2561

กลางปีี 2561

ศููนย์์ออกแบบและ
พััฒนาเมืือง

ปลายปีี 2561

ภาพรวมโครงการย่่านนวััตกรรมและความ
คิิดสร้้างสรรค์์

Block 33 - ที่่�อยู่่�อาศััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
พื้้�นที่่� Mixed used ที่่�อยู่่�อาศััย พื้้�นที่่�พาณิิชยกรรม และ
ศููนย์์กลางสาธารณสุุข

ต้้นปีี 2563

กลางปีี 2563

ปลายปีี 2563

ต้้นปีี 2565

กลางปีี 2565

ปลายปีี 2565

ต้้นปีี 2580

กลางปีี 2580

สำำ�นัักงาน
จััดการทรััพย์์สิิน
จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย

การไฟฟ้้านครหลวง
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NIDA SMART COMPACT CITY
ภาพรวมโครงการ

-

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
•
•
•
•
•
•
•
•

ลดการใช้้พลัังงานลง 7,016,907 kWh ต่่อปีี
ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ 3,725.2 ตัันต่่อปีี
พลัังงานจากหลัังคาโซลาร์์เซลส์์ 1.7 MW
ก๊๊าซชีีวภาพจากขยะอิินทรีีย์์ 27,280 ลููกบาตรเมตรต่่อปีี
แบตเตอรี่่เ� ก็็บพลัังงาน 561 kW x 6h
รถโดยสารไฟฟ้้า
สถานีีชาร์์จไฟฟ้้ารถยนต์์ 1 สถานีี
ระบบความเย็๋๋น� ปรัับอากาศระดัับย่่าน 82%

สถาบัันบััณฑิิตพัฒ
ั นบริิหารศาสตร์์ (NIDA) เป็็นสถาบัันการศึึกษาของรััฐ
ที่่ตั้้� ง� เป้้าหมายต้้องการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะในพื้้น� ที่่ข� องสถาบัันเอง โครงการนี้้�
ตั้้�งเป้้าที่่จ� ะเป็็นตััวอย่่างของการพััฒนาแบบมีีความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและเมืือง
โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่ป� ระเด็็นด้้านพลัังงานที่่จ� ะลดความต้้องการ ลดการใช้้งาน
และสัับเปลี่่ย� นเป็็นพลัังงานทางเลืือกเป็็นหลััก โดยจะนำำ�มาซึ่ง่� การที่่� NIDA
จะลดกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและเสริิมสร้้างการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน

พื้้น� ที่่� : 0.18 ตร.กม.
มููลค่่า : 10 ล้้านบาท*
รููปแบบโครงการ : โครงการรััฐ
ปีีเป้้าหมาย : *งบประมาณบางส่่วนที่่ไ� ด้้รับั การเปิิดเผย

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กระทรวงพลัังงาน

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ
สถาบัันอาคารเขีียวไทย

สำำ�นัักงานบริิหารกองทุุน
เพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์
พลัังงาน

บริิษััท เอส เอส เอ เน็็ทเวิิร์์ค
(ประเทศไทย)
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มัักกะสััน
ภาพรวมโครงการ

โครงการมัักกะสััน เป็็นโครงการที่่�สร้้างขึ้้�นบนพื้้�นที่่�เปล่่าโดยรอบสถานีี
รถไฟฟ้้า Airport Rail Link ซึ่ง่� เป็็นจุุดร่ว่ มกัับสถานีีรถไฟฟ้้าความเร็็วสููงเชื่่�อม
สามสนามบิิน ดอนเมืือง - สุุวรรณภููมิิ - อู่่�ตะเภาโดยเน้้นการสนัับสนุุน
อุุตสาหากรรม MICE โดยเน้้นการพััฒนาศููนย์์การค้้า ศููนย์์ประชุุมและ
สถาบัันการแพทย์์ ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้พื้น้� ที่่มั� กั กะสัันนี้้�นั้้น� กลายเป็็นประตููสู่่�ระเบีียง
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
•
•
•
•
•
•
•
•

ศููนย์์กลางการซ่่อมบำำ�รุงุ รถไฟระดัับชาติิ
พื้้น� ที่่พ� าณิิชยกรรมแห่่งใหม่่
พื้้น� ที่่ริ� มิ น้ำำ��
เชื่่�อมต่่อสู่่�ถนนหลัักและรองด้้วยระบบรถเมล์์ขนาดเล็็ก
เป็็นมิิตรกับั การเดิินเท้้า
โครงข่่ายทางจัักรยาน
โครงการศููนย์์การค้้า สำำ�นักั งาน
สนัับสนุุนการจอดแล้้วจร

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พื้้น� ที่่� : 0.24 ตร.กม.
มููลค่่า : 140,000 ล้้านบาท
รููปแบบโครงการ: PPP
ปีีเป้้าหมาย : 2566-67

การรถไฟแห่่ง
ประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

บริิษััททางด่่วนและ
รถไฟฟ้้ากรุุงเทพ

บริิษััทอิิตาเลีียนไทย
ดีีเวล็็อปเม้้นต์์

บริิษััท ช.การช่่าง

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ

สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
บริิษััท แมกโนเลีีย
นโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาค ควอลิิตี้้� ดีีเวล็็อปเม้้น
ตะวัันออก
ต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น

China Railway Construction
Corporation Limited

กลุ่่�มบริิษััทเครืือ
เจริิญโภคภััณฑ์์
(CP)
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THE FORESTIAS
ภาพรวมโครงการ

The Forestias นั้้�นเป็็นโครงการที่่พั� ฒ
ั นาโดย Magnolia Quality Development
Corporation (MQDC) มุ่่�งหมายให้้ เ ป็็ น ต้้ น แบบของการพัั ฒ นาเมืือง
โครงการนี้้�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่บีี่� บช่่องว่่างระหว่่างสิ่่�งแวดล้้อมทางธรรมชาติิและการ
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ลดลง ด้้วยการให้้พันั ธะสััญญาในด้้านความเป็็นอยู่่�ที่ดีี่�
สำำ�หรัับทุุกคน การใช้้เทคโนโลยีีและกระบวนการอัันพิิถีีพิถัิ นั ในการออกแบบเพื่่�อ
อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม ในขณะเดีียวกัันก็็มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะให้้การออกแบบครอบคลุุมถึึงคน
สี่่ก� ลุ่่�มอายุุ ในครอบครััวและพื้้น� ฐานทางสัังคมของประชากร

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
• รัักษาสภาพอากาศ
• ระบบเก็็บและการเก็็บวััสดุุรีีไซเคิิล
• ลดปรากฏการณ์์เกาะความร้้อน
• มีีความยืืดหยุ่่�นกัับการจััดการน้ำำ�� ท่่วม
• ก ารกัักเก็็บน้ำำ�� ฝนและระบบน้ำำ�� ใช้้แล้้ว
หมุุนเวีียน
• การเชื่่อ� มต่่อภายในที่่ดีี�

การเดิินทางอััจฉริิยะ
• สถานีีชาร์์จรถยนต์์
• รถยนต์์ไฟฟ้้าปลอดมลพิิษ
การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
• ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ทางสัังคม
• องค์์ประกอบต่่างๆ ที่่ส่� ง่ เสริิมการเรีียนรู้้�
• โรงพยาบาลขนาด 350 เตีียงระดัับโลก
• ส นัับสนุุนกิิจกรรมกายภาพและการส่่ง
เสริิมสุุขภาพจิิต
• การออกแบบเพื่่�อทุุกคน

• ระบบทางเท้้าและจัักรยาน
พลัังงานอััจฉริิยะ
• พ ลัังงานหมุุนเวีียน พลัังงานเขีียว
การซื้้อ� คาร์์บอนเครดิิต
• ระบบปรัับอากาศระดัับย่่าน
• ก ารออกแบบอาคารให้้มีีความ
สอดคล้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้
ศัักยภาพของเทคโนโลยีีในการยก
ระดัับประสิิทธิิภาพการออกแบบ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พื้้น� ที่่� : 0.63 ตร.กม.
มููลค่่า : 120,000 ล้้านบาท
รููปแบบโครงการ: โครงการเอกชน
ปีีเป้้าหมาย : 2565

กระทรวงพลัังงาน

ITEC Entertainment Corporation

ฟอสเตอร์์ แอนด์์
พาร์์ทเนอรส์์
(ประเทศไทย)

บริิษััท อีีอีีซีี เอ็็นจิิ
เนีียริ่่�ง เน็็ทเวิิร์์ค

ซิิกเซนส์์ โฮเทล
รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา

อาเทเลีียร์์ เท็็น
(ประเทศไทย)

มััลเบอร์์รี่่� โกรฟ

ดิิ แอสเพน ทรีี

วิิสซ์์ดอม บาย เอ็็ม
คิิวดีีซีี

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ

บริิษััท แมกโนเลีีย
ควอลิิตี้้� ดีีเวล็็อปเม้้นต์์
คอร์์ปอเรชั่่�น

Foster + Partners ประเทศไทย เป็็นบริิษัทั ด้้าน
สถาปััตยกรรมและการออกแบบซึ่่�งยึึดโยงถึึงแนว
ความคิิดด้้านความยั่่�งยืืน Foster + Partners
ประเทศไทยได้้ออกแบบผัังและสถาปััตยกรรมของ
โครงการ the Forestias เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านที่่อ� ยู่่�
อาศััยแบบผู้้�คนเป็็นศููนย์์กลางและการอยู่่�ร่่วมกััน
ระหว่่างระบบนิิเวศและสถาปััตยกรรมแบบไทย

ด้้วยวิิสััยทััศน์์ “จิินตนาการถึึงความสุุข” Atelier
Ten ร่่วมกัับทีีมออกแบบของ MQDC เพื่่�อพััฒนา
นวััตกรรมการพััฒนาผัังโดยรวมเอายุุทธศาสตร์์แบบ
องค์์รวมสำำ�หรัับ The Forestias ที่่จ� ะทำำ�ให้้เป็็นผู้้�นำำ�
ในการสรรค์์สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงไปสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่ส่� ง่ เสริิมสุุขภาวะและความยั่่ง� ยืืน

Restrata ได้้รับั มอบหมายให้้พัฒ
ั นาแผนผัังความ
ปลอดภััยซึ่ง่� พััฒนาขึ้้น� เพื่่�อเสริิมสร้้างความปลอดภััย
ทางกายภาพโดยเฉพาะในบริิเวณสาธารณะ และ
โครงสร้้างพื้้น� ฐานต่่างๆ ของโครงการ โดยยัังได้้ให้้
บริิการออกแบบการบริิการความปลอดภััยสำำ�หรัับ
The Forestias อีีกด้้วย
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ย่่านนวััตกรรมรััตนโกสิินทร์์
ภาพรวมโครงการ

ย่่านนวััตกรรมรััตนโกสิินทร์์นั้้น� มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะเป็็นศููนย์์กลางเศรษฐกิิจชั้้�นนำำ�ของภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยมหาวิิทยาลััยศิิลปากรจะเป็็นศููนย์์กลางของการพััฒนา
ทัักษะสร้้างสรรค์์และธุุรกิจิ การพััฒนานั้้�นรวมด้้วยการพััฒนานวััตกรรมทางธุุรกิจิ
และที่่อ� ยู่่อ� าศััย การบริิการและการท่่องเที่่ย� ว Co-working space สำำ�หรัับการทำำ�
กิิจกรรมและการบููรณาการ โดยมีีพื้้น� ที่่ยุ� ทุ ธศาสตร์์คืือ ปากคลองตลาด สำำ�เพ็็ง
พาหุุรัดั ถนนราชดำำ�เนิิน ท่่าช้้าง ท่่ามหาราช และบางลำำ�พูู

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
สิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ
• โครงสร้้างพื้้น� ฐานดิิจิทัิ ลั
• อ นุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมและถููกปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม
เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
• พื้้น� ที่่บ่� ม่ เพาะและสนัับสนุุนธุุรกิจิ Startup
สร้้างสรรค์์

พื้้น� ที่่� : มููลค่่า : รููปแบบโครงการ : ภาครััฐ
ปีีเป้้าหมาย : -

สำำ�นัักงานนวััตกรรม
แห่่งชาติิ

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ
พลเมืืองอััจฉริิยะ
• เกิิดกิจิ กรรมสร้้างสรรค์์ภายในย่่าน วััฒนธรรม
ของผู้้�ประกอบการธุุรกิจิ สร้้างสรรค์์เพื่่�อให้้เกิิด
การเชื่่อ� มต่่อและมีีปฏิิสัมั พัันธ์์

Urban Research
and Laboratory
Group

ระยะเวลา
ระยะกลาง : 10 ปีี
- สร้้างอััตลัักษณ์์แห่่งย่่านจากการผสานวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมกัับ
ความใหม่่ของธุุรกิิจสร้้างสรรค์์
- แนวคิิดเมืืองสีีเขีียว
- โครงสร้้างพื้้�นฐานอััจฉริิยะ
- SMEs ในการนำำ�นวััตกรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์
- การท่่องเที่่�ยวอััจฉริิยะ

ระยะสั้้�น : 5 ปีี
- สร้้างเครืือข่่ายสร้้างสรรค์์ผ่่านช่่องทาง online และ offline
- การเข้้าถึึงระบบคมนาคมราง
- ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมชุุมชนดั้้�งเดิิมด้้วยการเชื่่�อมโยงกัับ
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
- สร้้างย่่าน Incubator area และพื้้�นที่่�จััดแสดงผลงาน

ปีีที่่� 1

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ปีีที่่� 5

ระยะยาว : 20 ปีี
-	วััฒนธรรมผู้้�ประกอบการเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
-	ศููนย์์กลางของกลุ่่�มสัังคมวััฒนธรรมร่่วมสมััย
- เมืืองอััจฉริิยะ, TOD และเมืืองสีีเขีียว
- แกนการเติิิ�บโตที่่�ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์และสร้้างการ	
เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างเศรษฐกิิจยุุค Thailand 4.0

ปีีที่่� 10

ปีีที่่� 20

มหาวิิทยาลััย
ศิิลปากร

โครงการย่่าน
นวััตกรรม
รััตนโกสิินทร์์
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ย่่านนวััตกรรมการแพทย์์โยธีี
ภาพรวมโครงการ

ย่่านนวััตกรรมการแพทย์์โยธีเี ป็็นโครงการที่่มีี� เป้้าหมายเพื่่�อที่่จ� ะพััฒนาและเชื่่อ� ม
ต่่อสถาบัันการแพทย์์ สถาบัันการศึึกษา ศููนย์์วิจัิ ยั พื้้น� ที่่อ� ยู่่อ� าศััย ร้้านอาหาร
คาเฟ่่ และ Co-working space โดยมุ่่�งไปที่่ก� ารสร้้างพื้้น� ที่่เ� อื้้อ� ให้้เกิิดการพบปะ
และแลกเปลี่่ย� นความคิิดอันั นำำ�ไปสู่่น� วััตกรรมทางการแพทย์์ที่ส่� ามารถต่่อยอดไป
สู่่�ตลาดระดัับโลกได้้ โดยการมีีศููนย์์การแพทย์์หลากหลายหน่่วยงานในย่่านนี้้�เป็็น
ศัักยภาพของย่่านและเป็็นรููปแบบจำำ�ลองวิิธีกี ารพััฒนาและลงทุุนในอุุตสาหกรรม
การแพทย์์ในไทย

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ

การเดิินทางอััจฉริิยะ
• โครงข่่ายทางเท้้า
• ระบบขนส่่งสาธารณะภายในย่่าน
เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ
• สนัับสนุุนนโยบายและแนวทางในการลงทุุน
นวััตกรรม
• พััฒนาฐานข้้อมููลทางการแพทย์์
• พื้้น� ที่่ส� นัับสนุุนนวััตกรรม

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พื้้น� ที่่�
: 1.7 ตร.กม.
มููลค่่า : รููปแบบโครงการ : ภาครััฐ
ปีีเป้้าหมาย : สำำ�นัักงานนวััตกรรม
แห่่งชาติิ

กทม.

กระทรวง
ศึึกษาธิิการ

กระทรวงอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และ
นวััตกรรม

กสท. โทรคมนาคม

กระทรวง
สาธารณสุุข

International Business
Machines Corporation

Dell Incorporated

สมาคมสมองกลฝััง
ตััวไทย

รููปแบบเมืืองอััจฉริิยะ
การดำำ�รงชีีวิิตอััจฉริิยะ
• เชื่่�อมต่่อข้้อมููลและเทคโนโลยีีการติิดต่อ่ สื่่�อสารกัับ
กลุ่่�ม Startup ด้้านเทคโนโลยีี
• เชื่่�อมต่่อ IoT กัับทุุกสรรพสิ่่�งเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
• ศููนย์์บริิการทางการแพทย์์
• การค้้นคว้้าวิิจัยั และธุุรกิจิ Startup ด้้านการแพทย์์

หากประเทศไทยเป็็นวงล้้อ กรุุงเทพมหานครก็็เป็็นศููนย์์กลางที่่�เมืืองอื่่�นๆ หมุุนรอบ
ไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�เป็็นความลัับอะไรที่่�กรุุงเทพมหานครดึึงดููดความสนใจและการลงทุุนจาก
รััฐบาลของตนเองอย่่างไม่่สมส่่วนกัับพื้้�นที่่�อื่่�นๆ
รััฐบาลตระหนัักดีีว่่ากรุุงเทพมหานครไม่่สามารถเป็็นเมืืองเดีียวในประเทศที่่�มีีทุุกอย่่าง
การเติิบโตของกรุุงเทพมหานครหากปล่่อยไว้้โดยไม่่ตรวจสอบจะทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััดการ
ได้้ ความมั่่�งคั่่�งและโอกาสต้้องกระจายไปยัังเมืืองรองเพื่่�อให้้สามารถเติิบโตและรองรัับ
ประชากรโดยรอบได้้อย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อช่่วยในเรื่่�องนี้้�โครงการเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยได้้เริ่่�มระบุุและ
สนัับสนุุนเมืืองนำำ�ร่่องที่่�เลืือกไว้้อย่่างชััดเจน

บทที่่� 4
EEC และเมืืองนำำ�ร่่อง

แม้้ว่่าเราจะเรีียกกัันว่่า ‘เมืืองรอง’ แต่่ประชากรเกืือบ 85% ของประเทศไทยอาศััยอยู่่�ในเมืืองชุุมชนและ
หมู่่�บ้า้ นนอกกรุุงเทพมหานคร เป้้าหมายหลัักในการพััฒนาประเทศและวาระเมืืองอััจฉริิยะคืือการสนัับสนุุน
สถานที่่�และผู้ค้� นที่่�อาศััยอยู่่�ในศููนย์์กลางของภููมิิภาคอื่่�นๆ ให้้เติิบโตเป็็นศููนย์์กลางกิิจกรรมที่่�เข้้มแข็็ง และ
สร้้างรููปแบบที่่�สมดุุลและยั่่�งยืืนมากขึ้้�นสำำ�หรัับการเติิบโตของประเทศไทยในอนาคต
บทนี้้�จะพููดถึึงเมืืองและจัังหวััดต่่างๆ 6 เมืืองรวมถึึงรายงานความก้้าวหน้้าเกี่่�ยวกัับเมืืองนำำ�ร่่องแห่่งแรก
ของเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทยตลอดจนเขตเศรษฐกิิจพิิเศษระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (EEC) ซึ่่�ง
เป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับอนาคตของประเทศ
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ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก

ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออกหรืือ Eastern Economic
Corridor (EEC) เป็็นเขตเศรษฐกิิจพิิเศษที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น
เมื่่�อต้้นปีี 2560 โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลด้้าน
ตะวัันออก ทางทิิศตะวัันออกและตะวัันออกเฉีียงใต้้ของ
กรุุงเทพมหานคร บนพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดชายฝั่่ง� อ่่าวไทยคืือ
ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีแี ละระยอง เป็็นที่่ตั้้� ง� ของกิิจกรรมทาง
อุุตสาหกรรมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของประเทศจำำ�นวนมากซึ่ง�่ รวมแล้้ว
มีีพื้้น� ที่่ป� ระมาณ 13,266 ตารางกิิโลเมตรและมีีประชากร
ประมาณเกืือบสามล้้านคน
EEC เป็็นองค์์ประกอบหลัักของนโยบาย Thailand 4.0
โดยได้้รับั การสนัับสนุุนอย่่างมากจากผู้้�นำ�ส่
ำ ว่ นกลางและ
ได้้รับั งบประมาณ 1.5 ล้้านล้้านบาท (37.6 พัันล้้าน
ปอนด์์) ในช่่วงห้้าปีีแรก

โอกาสทางธุุรกิิจและการลงทุุน
EEC ส่่งเสริิมการลงทุุนใน 12 อุุตสาหกรรมหลัักที่่ไ� ด้้รับั
การคััดเลืือกอย่่างมีีกลยุุทธ์์เพื่่�อวางตำำ�แหน่่งให้้ไทยเป็็น
ศููนย์์กลางนวััตกรรมในภููมิิภาคและช่่วยให้้ประเทศหลุุด
พ้้นจากกัับดััก “รายได้้ปานกลาง” อุุตสาหกรรมจำำ�นวน
มากเหล่่านี้้�จะเกื้้�อหนุุนตลาดเมืืองอััจฉริิยะในท้้องถิ่่�น
เนื่่�องจากอยู่่�ในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั และนวััตกรรม อุุตสาหกรรมเหล่่านี้้ไ� ด้้แก่่
1. ยานยนต์์ยุคุ ใหม่่
2. อิิเล็็กทรอนิิกส์์อัจั ฉริิยะ
3. การเกษตรขั้้น� สููงและเทคโนโลยีีชีวภ
ี าพ
4. อาหารเพื่่�ออนาคต
5. การท่่องเที่่ย� วมููลค่่าสููงและเชิิงการแพทย์์
6. ระบบปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์
7. การบิินและโลจิิสติิกส์์
8. การแพทย์์และการสาธารณสุุขแบบครอบคลุุม
9. เชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพและชีีวเคมีี
10. เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
11. ยุุทโธปกรณ์์และการป้้องกัันประเทศ
12. การศึึกษาและการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

EEC และเมืืองอััจฉริิยะ
EEC ถืือเป็็นรููปแบบใหม่่ของการพััฒนาภููมิิภาคใน
ประเทศไทยและคาดว่่าจะทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นต้้นแบบสำำ�หรัับ
การนำำ�แนวคิิดและเทคโนโลยีีเมืืองอััจฉริิยะไปใช้้ทั่่ว� เขต
เศรษฐกิิจพิิเศษ
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออกนั้้�นมีีแผนพััฒนา
รถไฟความเร็็วสููง(HSR) แห่่งแรกของประเทศไทยเพื่่�อ
เชื่่อ� มสนามบิินนานาชาติิ ได้้แก่่ดอนเมืือง สุุวรรณภููมิิ
และอู่่�ตะเภา โดยมีีจุดุ จอดตามสถานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ระหว่่าง
ทาง สถานที่่�เหล่่านี้้�แต่่ละแห่่งคาดว่่าจะเป็็นไปตาม
รููปแบบการพััฒนาที่่มุ่่�� งเน้้นการขนส่่ง (TOD) ซึ่่ง� รวม
เอาแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุดสำ�ำ หรัับเมืืองอััจฉริิยะไว้้ใน
กระบวนการการพััฒนาในอนาคตส่่วนใหญ่่ที่่ขึ้� น�้ อยู่่�กับั
ความสำำ�เร็็จของ HSR ในช่่วงปลายปีี 2562 บริิษัทั
เจริิญโภคภััณฑ์์โฮลดิ้้ง� (เครืือซีีพี)ี ได้้ลงนามในสััญญา
ก่่อสร้้างทางรถไฟจำำ�นวน 224.5 พัันล้้านบาท (5.6
พัันล้้านปอนด์์) และคาดว่่าการก่่อสร้้างจะเริ่่�มในปีี
2564 แม้้ว่า่ ความล่่าช้้าจะเกิิดขึ้น�้ แล้้วก็ต็ าม
โครงการริิเริ่่มอื่่
� น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเมืืองอััจฉริิยะกำำ�ลังั
ดำำ�เนิินการในสวนอุุตสาหกรรมหลายแห่่งเนื่่อ� งจาก EEC
ให้้สิทิ ธิิพิเิ ศษในการเข้้าถึึงสิ่่ง� จููงใจจาก BOI สำำ�หรัับการ
ปรัับปรุุงพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานที่่มี� อี ยู่่�ด้ว้ ยเทคโนโลยีี
อััจฉริิยะเพื่่อ� ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ประสิิทธิิภาพ
การผลิิตและผลลััพธ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�น

สำำ�นัักงานระเบีียงเศรษฐกิิจ
ภาคตะวัันออก(EECO)
สำำ�นัักงานระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออกแห่่ง
ประเทศไทย (EECO) เป็็นหน่่วยงานภาครััฐที่่รั� บั ผิิดชอบ
ในการอำำ�นวยความสะดวกทางธุุรกิิจและดููแลการ
ดำำ�เนิินการตามแผนแม่่บท EEC
ตามพระราชบััญญััติเิ ขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
(EEC) EECO มีีอำ�ำ นาจเทีียบเท่่ากัับหน่่วยงานอื่่น� ๆ
ของรััฐในการอนุุมัติั อิ นุุญาตและให้้สิทิ ธิิและสััมปทาน
สำำ�หรัับโครงการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
สิ่่ง� จููงใจและแผนงาน
พระราชบััญญััติิ EEC ปีี 2561 กำำ�หนดมาตรการจููงใจ
ทางภาษีีเฉพาะและแผนการลงทุุนสำำ�หรัับเขตที่่�ได้้รับั
การส่่งเสริิมและอุุตสาหกรรมที่่�ระบุุ แผนการจููงใจการ
ลงทุุนสำำ�หรัับปีี 2563 - 2564 ได้้แก่่
• การงดเก็็บและการหัักภาษีี
• การยกเว้้นอากรขาเข้้า
• การยกเว้้นอััตราการแลกเปลี่่ย
� นเงิินตรา
• กรรมสิิทธิ์์ใ� นที่่ดิ
� นิ
• การตรวจคนเข้้าเมืืองและยกเว้้นวีีซ่า่

เรีียนรู้้�เพิ่่ม� เติิมที่�่ :
เว็็บไซต์์ : www.eeco.or.th
ติิดต่่อ : info@eeco.or.th
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เขตส่่งเสริิม EEC
EEC กำำ�หนดให้้ 21 โซนที่่ไ� ด้้รับั การส่่งเสริิมเป็็นที่่ตั้้� ง� สำำ�หรัับ 12 อุุตสาหกรรมเป้้าหมายซึ่ง�่ นัักลงทุุน
จะมีีสิทิ ธิ์์ไ� ด้้รับั สิิทธิิพิเิ ศษทั้้ง� ด้้านภาษีีและที่่ไ� ม่่ใช่่ภาษีีและด้้านอื่่น� ๆ
นอกจากนี้้ยั� งั มีีการส่่งเสริิมโครงการตามพื้้�นที่่� 5 โครงการสำำ�หรัับการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
(ดููในแผนที่่ท� างด้้านขวา)

EECh - แนวรถไฟความเร็็วสููง

EECmd - ศููนย์์การแพทย์์

EECh แนวโครงการรถไฟความเร็็วสููงและการ
พััฒนาพื้้น� ที่่ร� อบสถานีีขนส่่งมวลชน (TOD) ซึ่ง�่
ตั้้ง� อยู่่�ที่่ส� ถานีีมักั กะสัันและศรีีราชาบนเนื้้อ� ที่่� 140
ไร่่ (22.4 เฮกตาร์์) และ 25 ไร่่ (4 เฮกตาร์์)
ตามลำำ�ดับั

EECmd ถููกวางแผนให้้เป็็นศููนย์์กลางทางการ
แพทย์์แห่่งแรกของประเทศไทย โดยเป็็นพื้้น� ที่่ที่่� มี� ี
ขีีดความสามารถในการใหบริิการทางการแพทย์์
แบบครบวงจร เพื่่อ� ยกระดัับการบริิการทางการ
แพทย์์ของไทยและเตรีียมพร้้อมต่่อการขยายตััว
ของประชากรกลุ่่�มผููสููงอายุุ

EECi - เขตการพััฒนานวััตกรรม

EECd - ดิิจิิทััลพาร์์ค

EECi เป็็นการพััฒนาระบบนิิเวศอุุตสาหกรรม
แห่่งใหม่่ที่่อ� อกแบบมาเพื่่อ� การส่่งเสริิมการพััฒนา
นวััตกรรมและยกระดัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�
จะตอบสนองความต้้องการทางธุุรกิิจในอนาคต
“ระบบนิิเวศนวััตกรรม” ที่่�สมบููรณ์์จะเปลี่่�ยน
งานวิิจัยั ทางเทคโนโลยีีและนวััตกรรมไปสู่่ก� าร
ประยุุกต์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมจริิง

EECd เป็็นจุุดหมายปลายทางแห่่งอนาคต
สำำ�หรัับผู้้�มีบี ทบาทในอุุตสาหกรรมดิิจิทัิ ลั ระดัับ
โลกและนัักสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดิิจิทัิ ลั ในการ
สำำ�รวจพััฒนาและเข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เดิิมเพื่่อ�
ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจดิิจิทัิ ลั เจริิญรุ่่�งเรืือง ประกอบด้้วยศููนย์์
ข้้อมููลระดัับโลก ห้้องทดสอบนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั
และสถาบััน IoT ซึ่ง�่ เพีียบพร้้อมไปด้้วยสิ่่ง� อำำ�นวย
ความสะดวกทัันสมััย

EECa - เมืืองการบิินภาคตะวัันออก
EECa ประกอบด้้วยธุุรกิิจและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกในสนามบิินนานาชาติิอู่�ต่ ะเภารวมถึึงประตูู
การค้้า อาคารขนส่่งสิินค้้า ศููนย์์ฝึกึ อบรมการบิิน ศููนย์์ MRO และเขตการค้้าเสรีีที่่จ� ะยกระดัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและมอบประสบการณ์์ระดัับโลกให้้กับั ทุุกคน

เขตส่่งเสริิมพื้้นที่
� ร�่ ะเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
สำำ�หรัับการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

การพััฒนาพื้้น� ที่่ร� อบสถานีี
ขนส่่งมวลชน
รถไฟความเร็็วสููง (TOD)
เมืืองหลัักในเขต EEC

กรุุงเทพมหานคร
เขตส่่งเสริิม EEC
เส้้นทางรถไฟความเร็็วสููง
ฉะเชิิงเทรา

ชลบุุรีี

ระยอง
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154
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ชลบุุรีี

โครงการสำำ�คััญ

พื้้�นที่�่ : 3.5 ตร.กม. (เทศบาลเมืือง) /
228.8 ตร.กม. (อำำ�เภอเมืือง)
ประชากร : 27,815 คน / 322,057 คน
ความหนาแน่่นประชากร : 7,947.14 ต่่อ ตร.กม. /
1,484.26 ต่่อ ตร.กม.

ชลบุุรีีเป็็นเมืืองที่่�อยู่�ห่่ ่างจากกรุุงเทพมหานครไปทางทิิศตะวัันออกประมาณ
90 กม.เป็็นเมืืองยุุทธศาสตร์์สำ�คั
ำ ญ
ั ในระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (EEC)
สำำ�หรัับการขนส่่งระหว่่างประเทศอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วและการป้้องกััน
ทางน้ำำ�� มีีผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์มวลรวมจัังหวััดที่่ใ� หญ่่เป็็นอัันดัับ 3 ของประเทศไทยรอง
จากระยองและกรุุงเทพมหานคร
สถานะปััจจุุบันั ของการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
ชลบุุรีีเป็็นที่่�ตั้้�งของโครงการเมืืองอััจฉริิยะหลายขนาดตั้้�งแต่่ระดัับรััฐจนถึึง
ระดัับท้้องถิ่่น� เมืืองอััจฉริิยะที่่นำ� �ำ โดยรััฐบาลในท้้องถิ่่น� สองสามแห่่งเช่่นพััทยา
แสนสุุขและโครงการของเอกชนหลายโครงการอยู่่ใ� นเขตเมืืองของจัังหวััด
จากแผนพัั ฒ นา EEC ชลบุุ รีี ถูู กกำำ� หนดให้้ เ ป็็ น ศููนย์์ ก ลางโลจิิ ส ติิ ก ส์์
ทางทะเล - ทางอากาศ - ทางบก เป็็นรููปแบบการขนส่่งที่่ตั� ดกั
ั นั และเสริิม
ซึ่ง�่ กัันและกัันและคาดว่่าจะช่่วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของชลบุุรีี โครงการเมืือง
อััจฉริิยะประกอบด้้วย
•
•
•
•

พััทยา MICE City
แสนสุุขสมาร์์ทซิิตี้้�
ศรีีราชาสมาร์์ทซิิตี้้�
ท่่าเรืือแหลมฉบััง

•
•
•

โครงการสำำ�คัญ
ั ที่่ผลั
� กั ดัันชลบุุรีสู่ี ก� ่ ารเป็็นเมืืองอััจฉริิยะคืือรถไฟความเร็็วสููง
ระหว่่างเมืืองซึ่ง� ่ คาดว่่าจะนำำ�มาซึ่ง� ่ โอกาสทางธุุรกิิจ เมืืองนี้้มี� โี ครงการเมืือง
อััจฉริิยะหลายประเภทที่่มุ่่�� งเน้้นไปที่่อุ� ตุ สาหกรรมขั้้�นสููง โลจิิสติิกส์์ การ
ท่่องเที่่ย� วและอื่่น� ๆ

ชลบุุรีี

ตััวขับั เคลื่่อ� นเมืืองอััจฉริิยะ
เมืืองอััจฉริิยะในชลบุุรีีขัับเคลื่่�อนโดยผู้้�มีีบทบาททั้้�งภาคเอกชนและภาครััฐ
พััทยา แสนสุุขและศรีีราชาขัับเคลื่่�อนผ่่านการริิเริ่่�มของหน่่วยงานท้้องถิ่่�น
โครงการที่่�ริิเ ริ่่�ม ในพัั ท ยาและแสนสุุ ข นั้้�น มุ่่�งเน้้ น ไปที่่�ก ารปรัั บ ปรุุ ง ด้้ า น
ประสิิทธิิภาพของชุุมชน ด้้านพลัังงาน การคมนาคมขนส่่ง และด้้านสุุข
ภาวะ ในขณะที่่�ศรีีราชากำำ�ลังั วางแผนการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่
ซึ่ง�่ รวมถึึงโครงการที่่อ� ยู่่อ� าศััย
โครงการโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการขนส่่งในภููมิิภาคส่่วนใหญ่่อยู่่ใ� นรููปแบบของ
ความร่่วมมือื ระหว่่างภาครััฐและเอกชน การลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานเหล่่า
นี้้มี� มููี ลค่่าสููงกว่่าครึ่่ง� ล้้านล้้านบาท (13 พัันล้้านปอนด์์) หน่่วยงานของรััฐกำำ�ลังั
ทำำ�การเปิิดประมููลเพื่่�อว่่าจ้้างองค์์กรเอกชนหลายแห่่งในการทำำ�ข้อ้ ตกลงการ
ลงทุุน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ (เครืือซีีพี)ี นั้้น� ได้้รับั สิิทธิิในการสร้้างและดำำ�เนิิน
การรถไฟความเร็็วสููง ในขณะที่่� BBS กลุ่่�มบริิษัทั ร่่วมทุนุ ขนาดใหญ่่ (BTS,
บางกอกแอร์์เวย์์, ซิิโนไทย) จะปรัับปรุุงและต่่อเติิมโครงสร้้าง รวมถึึงดำำ�เนิิน
งานโครงการสนามบิินอู่่�ตะเภา

เมืืองการบิินอู่่�ตะเภา
โครงการที่่ริ� เิ ริ่่ม� โดยภาคเอกชนเองนั้้น� ก็็มีคี วามสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาชลบุุรีี โดย
รถไฟขนส่่งสิินค้้าความเร็็วสููงและรถไฟรางคู่่�
โครงการเหล่่านี้้ส่� ว่ นใหญ่่เป็็นโครงการที่่อ� ยู่่อ� าศััย การค้้า หรืืออุุตสาหกรรม
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ 		
แต่่ละโครงการจะเตรีียมการพััฒนาด้้วยเทคโนโลยีีขั้้�นสููงที่่�จำ�กั
ำ ัดอยู่่�ในพื้้�นที่่�
(เหมราช)
ของตนเอง

สิ่่ง� เหล่่านี้้มี� จุี ดมุ่่�
ุ งหมายเพื่่อ� เพิ่่มผ
� ลผลิิตของเมืืองในด้้านโลจิิสติิกส์์ อุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่ย� วและปรัับปรุุงวิิถีชีี วิี ติ ของพลเมืืองโดยทั่่ว� ไป

ดููเพิ่ม�่ เติิมที่�่ :
www.eeco.or.th/ www.saensukcity.go.th/
pattaya.smartcitythailand.or.th/

อู่่�ตะเภาเมืืองการบิิน
เมืืองสนามบิินอู่่�ตะเภาเป็็นโครงการที่่จ� ะปรัับปรุุงสนามบิิน
อู่่�ตะเภาในปััจจุุบันั ใหเป็็นเขตอุุตสาหกรรมการบิิน อู่่�ตะเภา
ตั้้ง� อยู่่ท� างทิิศตะวัันออกของกรุุงเทพมหานคร และจะเชื่่อ� ม
ต่่อกัับรถไฟความเร็็วสููงและรางขนส่่งสิินค้้าใหม่่ไปยัังสนาม
บิินหลัักอีีกสองแห่่งในกรุุงเทพมหานคร เมืืองนี้้มี� เี ป้้าหมายที่่�
จะเป็็นประตููการค้้าสำำ�หรัับกิิจกรรมการบิินผ่่านการจััดตั้้ง� เขต
การค้้าเสรีีที่่มี� สิ่่ี ง� อำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับการขนส่่งสิินค้้า
ทางอากาศ และการบำำ�รุงุ รัักษา ซ่่อมแซมและยกเครื่่อ� งสิ่่ง�
อำำ�นวยความสะดวก
พััทยา
ปััจจุุบันั พััทยากำำ�ลังั พััฒนาตนเองให้้กลายเป็็นเมืือง MICE
(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)
โดยการปรัับปรุุงขีีดความสามารถของโครงสร้้างพื้้น� ฐานและ
สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกของเมืือง ซึ่ง�่ รวมถึึงการสร้้างและเพิ่่ม�
สถานที่่จั� ดั งาน ระบบนิิเวศและระบบเตืือนภััยพิิบัติั ิ การกำำ�กับั
ดููแล IoT และเครืือข่่ายกล้้องวงจรปิิดเพื่่�อความปลอดภััย
ท่่าเรืือแหลมฉบััง - เฟส 3
ท่่าเรืือแหลมฉบััง - เฟส 3 เป็็นการขยายท่่าเรืือแหลมฉบััง
ในปััจจุุบัันเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถของศููนย์์โลจิิสติิกส์์
ทะเลลึึก เป้้าหมายคืือเพิ่่�มการขนถ่่ายตู้้�คอนเทนเนอร์์
10 ล้้านตู้้� รถ 1 ล้้านคัันจากจำำ�นวนปััจจุุบันั โครงการนี้้ป� ระกอบ
ด้้วยท่่าเรืือใหม่่ รางขนส่่งสิินค้้าและระบบปฏิิบัติั กิ ารท่่าเรืือ
อััตโนมััติที่่ิ ป� รัับปรุุงใหม่่
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ระยอง
พื้้�นที่�่ : 16.95 ตร.กม. (เทศบาลเมืือง) /
514.5 ตร.กม. (อำำ�เภอเมืือง)
ประชากร : 64,256 คน / 282,312 คน
ความหนาแน่่นประชากร : 3,576 ต่่อ ตร.กม. /
548.71 ต่่อ ตร.กม.

ระยอง

ระยองเป็็นเมืืองในภาคตะวัันออกของประเทศไทย อยู่่�ห่า่ งจากกรุุงเทพประมาณ
180 กิิโลเมตร เมืืองนี้้เ� ป็็นศููนย์์กลางยุุทธศาสตร์์สำ�ำ หรัับอุุตสาหกรรมและการ
ขนส่่ง เป็็นที่่ตั้้� ง� ของนิิคมอุุตสาหกรรมหลายแห่่งและท่่าเรืือน้ำำ�� ลึึกในมาบตาพุุด
แม้้จะมีีขนาดประชากรที่่ค่� อ่ นข้้างเล็็กกว่่าเมื่่อ� เทีียบกัับเมืืองใหญ่่อื่่น� ๆ ของไทย
แต่่ระยองนั้้น� มีีผลผลิิตมวล (GPP per Capita) รวมต่่อหััวสููงสุุดในประเทศ
สถานะปััจจุุบันั ของการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
ระยองซึ่ง�่ เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (EEC) เป็็นหนึ่่�ง
ในเมืืองยุุทธศาสตร์์สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่ถื� อื เป็็นตััวขับั เคลื่่อ� นเศรษฐกิิจในแผน 20 ปีีของ
ประเทศไทย ดึึงดููดการลงทุุนจากทั้้ง� ภาครััฐและเอกชน โดยมีีโครงการริิเริ่่ม�
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่
• รถไฟรางคู่่�
• ท่่าเรืือน้ำำ�� ลึึกมาบตาพุุด เฟส 3
• ปตท.วัังจัันทร์์วัล
ั เล่่ย์์ การวิิจัยั พััฒนาและวิิชาการด้้านวิิทยาศาสตร์์
และอุุตสาหกรรม 4.0
• สมาร์์ทซิิตี้้ร� ะยอง (บ้้านอััจฉริิยะ โรงพยาบาล รถเมล์์ EV Startup ที่่�
อยู่่อ� าศััย และศููนย์์การค้้า)
โครงการทั้้ง� สี่่นี้้� มี� เี ป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตโดยการเพิ่่�มขีดี ความสามารถและ
ความสามารถในการให้้บริิการ ในการทำำ�เช่่นนี้้ร� ะยองจะกลายเป็็นศููนย์์กลาง
อุุตสาหกรรมขั้้�นสููงชั้้น� นำำ�ของเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

ตััวขับั เคลื่่อ� นเมืืองอััจฉริิยะ
การพััฒนาจัังหวััดระยองขัับเคลื่่อ� นโดยผู้้�มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั จากทั้้ง� ภาครััฐและ
เอกชน นอกเหนืือจากสำำ�นัักงานระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
(EECO) แล้้ว การรถไฟแห่่งประเทศไทย (รฟท.) ยัังเป็็นผู้้�ดููแลระบบโลจิิ
สติิกส์์รางคู่่ใ� นพื้้�นที่่� EEC รวมถึึงหน่่วยงานท้้องถิ่่น� ในระดัับจัังหวััด อำำ�เภอ
และตำำ�บลทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นเจ้้าภาพในการดำำ�เนิินโครงการ

โครงการสำำ�คััญ
จุุดเด่่นด้้านการขนส่่งและสถาบัันการวิิจัยั และพััฒนาเป็็นจุุดยุทุ ธศาสตร์์
สำำ�คัญ
ั ที่่ผลั
� กั ดัันให้้ระยองก้้าวสู่่ก� ารเป็็นศููนย์์กลางอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ�ของ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

สำำ�หรัับภาคเอกชน บริิษัทั ปตท. (มหาชน) องค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ กำำ�ลังั ลงทุุน
ในสถาบัันวิิจัยั และพััฒนา (EECi) โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางองค์์
ความรู้้�ชั้้�นนำำ�ใน 6 อุุตสาหกรรมใหม่่ในการผลิิตและนวััตกรรม รวมถึึงบริิษัทั
อสัังหาริิมทรััพย์์อย่่าง Origin Property ได้้วางแผนพััฒนาโครงการที่่อ� ยู่่อ� าศััย
การต้้อนรัับ การคมนาคมและการพาณิิชย์์ ในเขตเทศบาลเมืืองผ่่านแนวคิิด
การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด เฟส 3
การขยายท่่าเรืืออุุตสาหกรรมในระยะที่่ส� ามมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
เพื่่อ� เพิ่่มกำ
� �ลั
ำ งั การผลิิตโดยเฉพาะท่่าเรืือน้ำำ�� ลึึกสำำ�หรัับขนส่่ง
สิินค้้าเหลวโดยเฉพาะพลัังงานเหลว LNG ในระยะที่่ส� ามนี้้�
บนพื้้น� ที่่� 1,000 ไร่่ (1.6 ตร.กม.) จากการถมพื้้�นที่่ท� ะเล

นอกจากนี้้�ระยองยัังได้้นำ�ำ โมเดลบริิษััทพััฒนาเมืือง (City Development
Corporation) มาปรัับใช้้ โดยภาคธุุรกิิจในจัังหวััดได้้รวมกัันจััดตั้้ง� บริิษัทั
พััฒนาเมืืองระยอง (RYCD) ที่่มุ่่�� งเน้้นไปที่่ก� ารลดผลกระทบของเมืืองและ
ประชากรที่่อ� าจเกิิดขึ้น�้ จากการพััฒนาอุุตสาหกรรมในเขต EEC อย่่างก้้าว
กระโดด โดยในปััจจุุบันั ยัังไม่่มีกี ารจััดทำ�ำ แนวคิิดแผนพััฒนาเมืืองอย่่างชััดเจน
จาก RYCD

วัังจัันทร์์วัลั เล่่ย์์
วัังจัันทร์์วััลเล่่ย์์เป็็นสถาบัันวิิจััยและพััฒนาของปตท. มีี
วััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� เป็็นศููนย์์กลางความรู้้�โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่ก� าร
เพิ่่�มทัักษะให้้กัับประชาชน เริ่่�มตั้้�งแต่่มััธยมศึึกษาตอน
ปลายเป็็นต้้นไปในสาขาวิิทยาศาสตร์์ วิิศวกรรมและการ
วิิจัยั ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้านซึ่่ง� รวมทั้้�งยานยนต์์สมััยใหม่่
ระบบอััตโนมััติิ การบิินและอวกาศ การแพทย์์ พลัังงาน
การเกษตรและเทคโนโลยีีชีวภ
ี าพ

ดููเพิ่ม�่ เติิมที่�่ :
www.eeco.or.th/
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ฉะเชิิงเทรา
พื้้�นที่�่ : 12.76 ตร.กม. (เทศบาลเมืือง) /
378.7 ตร.กม. (อำำ�เภอเมืือง)
ประชากร : 39,233 คน / 162,230 คน
ความหนาแน่่นประชากร : 3,074 ต่่อ ตร.กม. /
428.38 ต่่อ ตร.กม.

ฉะเขิิงเทรา

โครงการสำำ�คััญ
ฉะเชิิงเทราเป็็นจัังหวััดชายฝั่่ง� ทะเลที่่ตั้้� ง� อยู่่�ติดกั
ิ บั พื้้�นที่่ด้� า้ นทางตะวัันออกของ
กรุุงเทพมหานครเขตแดนส่่วนใหญ่่ระหว่่างกรุุงเทพมหานครและฉะเชิิงเทรา
เป็็นเขตเกษตรกรรมและที่่�ราบลุ่่�มน้ำำ�� โดยกายภาพเมืืองของกรุุงเทพและ
ฉะเชิิงเทรานั้้น� แยกจากกัันโดยสิ้้น� เชิิง ฉะเชิิงเทรามีีผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์มวลรวมของ
จัังหวััดต่่อหััว (GPP per Capita) ที่่ใ� หญ่่เป็็นอัันดัับ 6 ของประเทศโดยมีี
อุุตสาหกรรมคิิดเป็็น 70% ของผลผลิิตทั้้ง� หมด

ตััวขับั เคลื่่อ� นเมืืองอััจฉริิยะ
ตััวขับั เคลื่่อ� นสำำ�หรัับฉะเชิิงเทราสมาร์์ทซิิตี้้ส่� ว่ นใหญ่่เป็็นการจััดการจากหน่่วย
งานรััฐบาลกลางผ่่านข้้อเสนอของ EEC เช่่น โครงสร้้างพื้้น� ฐานการขนส่่งใน
ระดัับภููมิิภาค สถานที่่ร� าชการ การที่่เ� มืืองฉะเชิิงเทรานั้้น� ตั้้ง� อยู่่ห� ว่่างสนามบิิน
หลััก 3 แห่่ง และเขตสิิทธิิพิเิ ศษในการลงทุุน EEC นั้้น� เป็็นที่่แ� น่่นอนว่่าจะส่่ง
ผลต่่อเส้้นทางการพััฒนาของเมืืองฉะเชิิงเทราทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อมอย่่างมาก

สถานะปััจจุุบันั ของการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
ฉะเชิิ ง เทราถููกกำำ� หนดให้้ เ ป็็ น พื้้�น ที่่�ยุุท ธศาสตร์์ ข องการขยายตัั ว ของ
กรุุงเทพมหานครและระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก(EEC) โดยมีีการนำำ�เสนอ
แผนงานที่่เ� สนอในการเป็็นพื้้น� ที่่ก� ารจััดตั้้ง� ส่่วนขยายของสำำ�นักั งานรััฐราชการ
ส่่วนกลางจากกรุุงเทพมหานคร เพื่่อ� เปลี่่ย� นฉะเชิิงเทราให้้เป็็นเมืืองบริิวารส่่วน
กลาง โครงการต่่างๆ มุ่่�งเน้้นไปที่่ก� ารเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการกำำ�กับั ดููแลเพื่่อ� การ
ให้้บริิการที่่นำ� �ำ หน้้าในระดัับท้้องถิ่่น� ภููมิิภาคและประเทศ โดยคาดการณ์์ว่า่ จะมีี
การเปลี่่ย� นแปลงโครงสร้้างพื้้น� ฐานขนานใหญ่่เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ที่่เ� พิ่่มขึ้
� น�้ ในสิ่่ง� ต่่อไปนี้้�
• การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
• การดำำ�รงชีีวิตอั
ิ จั ฉริิยะ
• เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ

นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�เป็็นกลุ่่�มเป็็นอีีกหนึ่่ง� ตััวขับั เคลื่่อ� นที่่มี� อิี ทิ ธิิพล แม้้โครงการ
จะถููกจำำ�กัดั อยู่่ใ� นขอบเขตของสถานที่่� แต่่การเปลี่่ย� นแปลงที่่ส� ะสมมาด้้านสิ่่ง�
แวดล้้อม สัังคมและเศรษฐกิิจก็็มีแี นวโน้้มที่่จ� ะสร้้างผลกระทบไปทั่่ว� เมืืองเมื่่อ�
พิิจารณาจากการมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างมากต่่อผลผลิิตและงานในเมืือง

ฉะเชิิงเทราจะเป็็นที่่�ตั้้�งของสถานีีรถไฟความเร็็วสููงซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสองสถานีี
บริิการตามโครงการรถไฟความเร็็วสููงระยะทาง 220 กม. สถานีีรถไฟความเร็็ว
สููงจะมีีบทบาทสำำ�คััญในการขยายตััวของฉะเชิิงเทราเนื่่�องจากจะส่่งผลต่่อ
ความจุุ ปริิมาณการจราจรและผลตอบแทนทางเศรษฐกิิจสำำ�หรัับโครงการ
พััฒนาอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

หน่่วยงานท้้องถิ่่น� ฉะเชิิงเทราเป็็นผู้้�ขับั เคลื่่อ� นท้้องถิ่่น� ซึ่ง�่ มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบใน
การดำำ�เนิินการตามโครงการริิเริ่่ม� ระดัับจัังหวััดและระดัับเมืือง สิ่่ง� เหล่่านี้้มุ่่�� งเน้้น
ไปที่่โ� ครงสร้้างพื้้น� ฐานของเมืืองและการเปลี่่ย� นระบบการปกครองไปเป็็นแบบ
ดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เพิ่่ม� ความพร้้อมของฉะเชิิงเทราสำำ�หรัับการเปลี่่ย� นแปลงครั้้ง� ใหญ่่จาก
การพััฒนาภููมิิภาค

ดููเพิ่ม�่ เติิมที่�่ :
www.cgd.go.th
www.chachoengsao.go.th

แม้้ว่า่ จัังหวััดจะเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของ EEC แต่่มีโี ครงการเพีียงเล็็กน้้อยเท่่านั้้น�
ที่่เ� กี่่ย� วกัับการพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานของเมืืองในฉะเชิิงเทรา อย่่างไรก็็ดีี
ฉะเชิิงเทราถููกวางไว้้ให้้เป็็นพื้้�นที่่�หนึ่่�งในสองของศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุงรถไฟ
ความเร็็วสููง และโครงการยกระดััับ� ระบบการศึึกษาทั้้ง� สายสามััญและสาย
อาชีีพเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการการบริิการสำำ�หรัับ EEC
ศููนย์ซ่์ อ่ มบำำ�รุุงรถไฟฟ้้าความเร็็วสูงู
ฉะเชิิงเทราเตรีียมเป็็นพื้้�นที่่� 1 ใน 2 ศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุง
รถไฟความเร็็ วสูู ง EEC ซึ่� ง่ ตั้้�ง อยู่� บ่ นพื้้�น ที่่� 300 ไร่่
(0.48 ตร.กม.) ระหว่่างสนามบิินสุุวรรณภููมิิและสถานีี HSR
ฉะเชิิงเทรา คลัังดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบประมาณวิิศวกรรม
โยธา HSR ประมาณ 113 พัันล้้านบาท (2.8 พัันล้้านปอนด์์)
หลัักสูตู รการศึึกษาด้้านการพััฒนาทัักษะและสร้้างทัักษะใหม่่
ด้้วยงบประมาณ 1,636,605,000 บาท (41.28 ล้้านปอนด์์)เมืือง
ฉะเชิิงเทราวางแผนที่่จ� ะยกระดัับสาธารณููปโภค สิ่่ง� อำำ�นวย
ความสะดวกและหลัักสููตรของสถาบัันการศึึกษาในระดัับ
ต่่างๆ เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของ EEC ในด้้านแรงงาน
ที่่มี� ทัี กั ษะและกึ่่ง� ฝีีมือื โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่บ� ริิการ 10 อุุตสาหกรรม
เช่่นอาหารแห่่งอนาคต เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ศููนย์์การแพทย์์
ระบบปััญญาประดิิษฐ์์(AI) หุ่่�นยนต์์ การบิินและโลจิิสติิกส์์
การเกษตรและเทคโนโลยีีชีวภ
ี าพ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
การท่่องเที่่ย� วเชิิงการแพทย์์และสุุขภาพและยานยนต์์ยุคุ ใหม่่
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ภููเก็็ต
พื้้�นที่่� : 12 ตร.กม. (เทศบาลเมืือง) /
224 ตร.กม. (อำำ�เภอเมืือง)
ประชากร : 79,380 คน / 250,474 คน
ความหนาแน่่นประชากร : 6,609 ต่่อ ตร.กม. /
1,118,19 ต่่อ ตร.กม.

ภูเู ก็็ต

ถึึงแม้้จะเป็็นจัังหวััดที่่�เล็็กเป็็นอัันดัับสองของประเทศไทย แต่่ภููเก็็ตเป็็นจุุด
หมายปลายทางการท่่องเที่่�ยวระดัับนานาชาติิที่่�สำ�คั
ำ ัญซึ่่�งขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องสภาพ
แวดล้้อมที่่�สวยงามและมรดกทางวััฒนธรรม เกาะนี้้ส� ามารถเชื่่อ� มต่่อได้้ทั้้ง� การ
ขนส่่งทางบก ทางทะเลและทางอากาศแต่่ละปีีภูเู ก็็ตมีนัี กั ท่่องเที่่ย� วมากกว่่า
10 ล้้านคนในปีี 2560 และมีีการประมาณการว่่ามีีห้อ้ งพัักสำำ�หรัับบริิการ
นัักท่่องเที่่ย� วในโรงแรมประมาณ 60,000 ถึึง 90,000 คน

ตััวขับั เคลื่่อ� นเมืืองอััจฉริิยะ
เมืืองอััจฉริิยะภูเู ก็็ต (PKCD) เป็็นโครงการพััฒนาเมืืองที่่นำ� �ำ โดยบริิษัทั ภููเก็็ต
พััฒนาเมืือง ซึ่ง�่ บริิษัทั เป็็นหััวหอกในการพััฒนาโดยร่่วมกับั หุ้้�นส่่วนจากหน่่วย
งานรััฐบาลและภาครััฐหลายแห่่ง เช่่นเดีียวกัับเมืืองอื่่น� ๆ ของไทย PKCD ได้้
ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานบริิหารศาลากลางจัังหวััดภููเก็็ตและสำำ�นัักงานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั (depa) เป็็นหลััก

สถานะปััจจุุบันั ของการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
ภููเก็็ตกำ�ลั
ำ งั บุุกเบิิกโครงการเมืืองอััจฉริิยะในประเทศไทย มีีเป้้าหมายที่่จ� ะเป็็น
เมืือง MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) โดยการ
ปรัับปรุุงขีีดความสามารถของโครงสร้้างพื้้น� ฐานและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกของเมืือง
โดยภูเู ก็็ตได้้ร่วมมื
่ อื กัับองค์์กรทั้้ง� จากระดัับท้้องถิ่่น� จนถึึงระดัับโลกหลายราย
มาเป็็นพัันธมิิตรเพื่่�อการพััฒนาเมืืองภูเู ก็็ต ภูเู ก็็ตยังั ได้้กำ�ำ หนดวิิสัยั ทััศน์์และ
แผนแม่่บทที่่ชั� ดั เจนและได้้มีกี ารออกสมุุดคำ�ำ แนะนำำ�ปกขาว จุุดสำ�คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับ
ภููเก็็ตคือื การคมนาคมอััจฉริิยะ การท่่องเที่่ย� วอััจฉริิยะและพลัังงานอััจฉริิยะ
โดยมีีโครงการพััฒนา ได้้แก่่
• บริิษัท
ั พััฒนาเมืือง
• ระบบขนส่่งสาธารณะ – รถเมล์์อัจั ฉริิยะ
• ริิเริ่่ม
� ใช้้ระบบไร้้เงิินสด
• แพลตฟอร์์มข้อ
้ มููลเมืือง

depa มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในกรอบการพััฒนาของภูเู ก็็ตเมื่่อ� ร่่วมมือื กัับ Huawei
บริิษัทั เทคโนโลยีีระดัับโลกที่่กำ� �ลั
ำ งั เป็็นผู้้�นำ�ำ ในการเปิิดตัวั เทคโนโลยีี 5G โดย
เป็็นความร่่วมมือื ในการเผยแพร่่แผนแนวทางการพััฒนาภูเู ก็็ตเมืืองอััจฉริิยะ
ผ่่านตััวกลางทางเทคโนโลยีีโดยได้้รับั การสนัับสนุุนจากบริิษัทั ที่่ป� รึึกษาอย่่าง
Roland Berger

โครงการต่่างๆ เช่่น รถไฟฟ้้ารางเบา LRT แหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียนแสงอาทิิตย์์
สมาร์์ทกริิด เครืือข่่ายกล้้องวงจรปิิดและเครืือข่่ายระบบแสงสว่่างสาธารณะ
อััจฉริิยะถููกจััดรวมอยู่่ใ� นแผนงานอนาคต

PKCD ยัังได้้สร้้างความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรต่่างๆ ในประเทศเช่่น บริิษััท
ชำำ�ระเงิิน Rabbit เพื่่�อพััฒนาระบบไร้้เงิินสด การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
แห่่งประเทศไทยมีีกำ�ำ หนดจะสร้้างและดำำ�เนิินการระบบ LRT เส้้นทาง
ภูเู ก็็ต - พรรณนา PKCD สร้้างเอกลัักษณ์์ในโครงสร้้างขององค์์กรของตััว
เองร่่วมกับั บริิษัทั ย่่อยในเครืือ PKCD รวมถึึงภูเู ก็็ตสมาร์์ทบััส การพััฒนา
ศููนย์์เศรษฐกิิจและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเมืือง ซึ่ง�่ แต่่ละแห่่งจะดููแลโครงการที่่�
ริิเริ่่มขึ้
� น�้ เอง
ดููเพิ่ม�่ เติิมที่�่ :
Phuket City Development Corporation
เว็็บไซต์์ : www.pkcd.co.th

โครงการสำำ�คััญ
ปััจจุุบันั ภููเก็็ตมีโี ครงการต่่อเนื่่อ� งหลายโครงการ โดยมีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะเป็็น
เมืืองอััจฉริิยะแห่่งแรกของภาคใต้้และเมืือง MICE เป้้าหมายของการพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะคืือการพััฒนาเศรษฐกิิจ การปกครอง การบริิการและความ
เป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขี องประชาชน
โครงการภููเก็็ต LRT
LRT ภูู เ ก็็ ต เป็็ น เฟสแรกของรถไฟระหว่่ า งเมืื อ ง
(ภููเก็็ต - พัังงา - สุุราษฎร์์ธานีี) โครงการนี้้มี� วัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ�
เชื่่อ� มต่่อสนามบิินและหลายส่่วนของเมืืองภููเก็็ตด้ว้ ยสถานีี 21
แห่่งตลอดแนวการเดิินรถ โดยประมาณการต้้นทุุนโครงการ
ประมาณ 35,000 ล้้านบาท (ประมาณ 1 พัันล้้านปอนด์์)
โครงการ 2 City Data Platform
แพลตฟอร์์มข้อ้ มููลของเมืืองนั้้น� เป็็นโครงการที่่ไ� ด้้เริ่่มต้
� น้ ให้้
บริิการแล้้ว ระบบข้้อมููลและการให้้บริิการต่่างๆ กำำ�ลังั อยู่่�
ระหว่่างการพััฒนา โครงการนี้้อ� ยู่่ร� ะหว่่างการดููแลโดย City
Data Analytics และพร้้อมให้้บริิการผ่่าน phuket.cloud ใน
การให้้ข้อ้ มููลเมืืองที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับการใช้้งานสาธารณะ
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ขอนแก่่น
ขอนแก่่น

พื้้�นที่�่ : 46 ตร.กม. (เทศบาลเมืือง) /
953.4 ตร.กม. (อำำ�เภอเมืือง)
ประชากร : 114,450 คน / 416,285 คน
ความหนาแน่่นประชากร : 2,488 ต่่อ ตร.กม. /
436.63 ต่่อ ตร.กม.
ขอนแก่่นตั้้�งอยู่่�ในศููนย์์กลางของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือหรืือที่่�เรีียกว่่า
ภาคอีีสานของประเทศไทย โดยอยู่่�ห่่างจากกรุุงเทพมหานครไปทางตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือประมาณ 450 กม. ขอนแก่่นเป็็นศููนย์์กลางการคมนาคม
และการขนส่่งที่่�สำ�คั
ำ ัญในภููมิิภาคเนื่่�องจากตั้้�งอยู่่�บนทางแยกของทางหลวง
ตะวัันออก - ตะวัันตกทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวงหมายเลข 2
เหนืือ - ใต้้หรืือ “ทางหลวงมิิตรภาพ” ที่่เ� ชื่่อ� มระหว่่างกรุุงเทพมหานครกัับสะพาน
มิิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย
สถานะปััจจุุบันั ของการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
ขอนแก่่นได้้พัฒ
ั นาหนึ่่ง� ในวิิสัยั ทััศน์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่แ� ข็็งแกร่่งที่่สุ� ดสำ
ุ �ำ หรัับการพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะในประเทศ KhonKaen Smart City 2030 ซึ่ง�่ ตั้้ง� ขึ้้น� หลัังจากการ
เจรจาเกืือบสองทศวรรษระหว่่างเครืือข่่ายผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในพื้้น� ที่่� กลยุุทธ์์ดังั
กล่่าวแสดงให้้เห็็นถึึงสามแกนหลัักของการพััฒนา
• เมืืองแห่่งการคมนาคมระบบราง (LRT)
• เป็็นศููนย์์กลางการจััดประชุุมและสััมมนา (MICE City)
• การเป็็นศููนย์์กลางทางการแพทย์์
แกนทั้้ง� สามตั้้�งอยู่่บ� นพื้้น� ฐานของการสร้้างขอนแก่่นให้้เป็็น “ประตููสู่่�ภาคตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือ” ต่่อไป การมีีที่่ตั้้� ง� ยุุทธศาสตร์์อยู่่�ที่่ใ� จกลางภาคอีีสานพร้้อมกัับ
สถานีีรถไฟกลางแห่่งใหม่่และสนามบิินที่่กำ� �ลั
ำ งั ขยายตััวทำ�ำ ให้้เมืืองนี้้อ� ยู่่ใ� นตำำ�แหน่่ง
ที่่ดี� สำี �ำ หรัับการเติิบโตของเมืืองที่่แ� ข็็งแกร่่งในฐานะเมืืองรองที่่กำ� �ลั
ำ งั มาแรงแห่่ง
หนึ่่ง� ของประเทศไทย

โครงการสำำ�คััญ
ตััวขับั เคลื่่อ� นเมืืองอััจฉริิยะ
ขัับเคลื่่อ� นโดยเทศบาลเมืืองขอนแก่่นที่่มี� พัี นั ธมิิตรจากภาครััฐ กลุ่่�มองค์์กรด้้าน
การพััฒนานวััตกรรม ผู้ป้� ระกอบการภาคเอกชนในพื้้น� ที่่� และมหาวิิทยาลััยใน
ท้้องถิ่่น� ที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องอย่่างมากคืือมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (มข.) นอกจากนี้้�
depa ยัังเป็็นพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั อีีกด้้วย

ตั้้ง� แต่่เริ่่มก่
� อ่ ตั้้ง� วิิสัยั ทััศน์์ที่่ค� รอบคลุุมของขอนแก่่นคืือการวางกลยุุทธ์์หลัักที่่�
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐาน (ระบบขนส่่งมวลชนแบบล้้อและรางและการ
ออกแบบเมืือง) เทคโนโลยีีอัจั ฉริิยะและความสามารถด้้านข้้อมููล (WiFi,
เครืือข่่ายเซ็็นเซอร์์และการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล)

รููปแบบทางการเงิินที่่เ� ป็็นนวััตกรรมนี้้�ขับั เคลื่่อ� นด้้วยการลงทุุน 200 ล้้านบาท
(5.23 ล้้านปอนด์์)จากสมาชิิกผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� ของ KKTT ซึ่ง�่ ใช้้เพื่่อ� กระตุ้้�นโครงการ
พััฒนาเครืือข่่ายระบบขนส่่งมวลชนสาธารณะรถไฟรางเบา LRT และการพััฒนา
พื้้น� ที่่ร� อบสถานีีขนส่่ง โดยนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์จากการเสนอขายหุ้้�นต่่อประชาชน
ทั่่ว� ไปซึ่ง�่ จะนำำ�ผลกำำ�ไรไปใช้้เป็็นเงิินทุุนในวาระที่่เ� หลืือของปีี 2573

รถไฟฟ้้ารางเบา (LRT)
บริิษััท ขอนแก่่นทรานสิิทซิิสเต็็ม (KKTS) ก่่อตั้้�งในปีี
2560 โดยได้้รับั ทุุนจากบริิษัทั ขอนแก่่น Think Tank ซึ่่ง�
มีีแผนสำำ�หรัับโครงข่่ายรถไฟฟ้้ารางเบาระยะทาง 26 กม.
โดยประมาณการให้้บริิการที่่ร� ะหว่่าง 18 ถึึง 21 สถานีี ใช้้
เวลาก่่อสร้้าง 2 ปีีและใช้้งบประมาณ 1.5 หมื่่น� ล้้านบาท
คณะกรรมการจััดการจราจรทางบก (สจร.) ซึ่่ง� เป็็นหน่่วย
งานด้้านนโยบายการขนส่่งแห่่งชาติิได้้ให้้การสนัับสนุุน
แผนดัังกล่่าวแล้้วและขณะนี้้อ� ยู่่ร� ะหว่่างรอการอนุุมัติั ที่่ิ ค� ณะ
รััฐมนตรีีก่อ่ นจะเริ่่ม� การประมููลโครงการได้้ คาดว่่าจะเริ่่ม�
ก่่อสร้้างได้้ในปลายปีี 2563

ดููเพิ่ม�่ เติิมที่�่ :
Khon Kaen City Development Co., Ltd.
เว็็บไซต์์ : www.khonkaenthinktank.com
ติิดต่่อ : info@khonkaenthinktank.com

ศููนย์ป์ ฏิิบัติั การ
ิ เมืืองอััจฉริิยะ (SCOPC)
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่นได้้สร้้างและทดสอบศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารเมืือง
อััจฉริิยะ(SCOPC) ในวิิทยาเขตแล้้ว เพื่่อ� เตรีียมแพลตฟอร์์ม
ข้้อมููลที่่จำ� �ำ เป็็นในการบรรลุุแผนเมืืองอััจฉริิยะของขอนแก่่น
มข.ได้้ลงทุุนในการวิิจัยั และพััฒนาเพื่่อ� ฝึึกอบรมคณาจารย์์
นัักศึึกษาและประชาชนทั้้ง� ภาครััฐและเอกชนในด้้านความ
สามารถในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลอััจฉริิยะและพร้้อมที่่�จะก้้าวขึ้้น�
เป็็นผู้้�นำ�ำ ในวิิทยาการด้้านนี้้ข� องไทย

สิ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้ขอนแก่่นสมาร์์ทซิิตี้้โ� ดดเด่่นจากโครงการอื่่น� ๆ ในประเทศคืือการมีี
ภาคเอกชนเป็็นส่่วนร่่วมสำ�คั
ำ ญ
ั โดยบริิษัทั ขอนแก่่นพััฒนาเมืือง จำำ�กัดั หรืือ
KhonKaen Think Tank (KKTT) ซึ่ง�่ เกิิดจากการรวมตััวของธุุรกิิจในท้้องถิ่่น� 20
แห่่งเพื่่อ� เข้้ามาพััฒนาเงิินทุุนสำำ�หรัับกองทุุนโครงสร้้างพื้้น� ฐานในพื้้น� ที่่ท้� อ้ งถิ่่น�
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เชีียงใหม่่

โครงการสำำ�คััญ

เชีียงใหม่่

เชีียงใหม่่มีโี ครงการริิเริ่่มม
� ากมายที่่จ� ะดำำ�เนิินการภายใต้้กรอบ 7 ประการ
ของ เมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย มีีเป้้าหมายที่่จ� ะเป็็นเมืือง MICE และเพื่่อ�
แก้้ไขปััญหาด้้านการเคลื่่อ� นที่่แ� ละขนส่่งและสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�มีมี ายาวนานซึ่ง� ่
รวมถึึงมลพิิษจากหมอกควัันที่่เ� กิิดขึ้น� ้ ทุุกปีี เป้้าหมายของการพััฒนาเมืือง
อััจฉริิยะคืือการปรัับปรุุงเศรษฐกิิจ การปกครอง การบริิการและความ
เป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขี องประชาชน

พื้้�นที่�่ : 40.22 ตร.กม. (เทศบาลเมืือง) /
152.4 ตร.กม. (อำำ�เภอเมืือง)
ประชากร : 127,240 คน / 233,632 คน
ความหนาแน่่นประชากร : 3,212 ต่่อ ตร.กม. /
1,533 ต่่อ ตร.กม.
เชีียงใหม่่เป็็นเมืืองสำำ�คัญ
ั ในภาคเหนืือของประเทศไทย เมืืองนี้้มี� ชื่่ี อ� เสีียงในด้้าน
มรดกทางวััฒนธรรมและทรััพยากรและแหล่่งท่่องเที่่ย� วทางธรรมชาติิ การผสม
ผสานระหว่่างพื้้น� ที่่ใ� นเมืืองและชนบททำำ�ให้้เชีียงใหม่่เป็็นเมืืองท่่องเที่่ย� วระดัับ
โลก เป็็นที่่ตั้้� ง� ของสนามบิินที่่ใ� หญ่่ที่่สุ� ดุ ในภููมิิภาคในขณะเดีียวกัันก็็ยังั สามารถ
เข้้าถึึงได้้ทั้้ง� ทางถนนและทางรถไฟ เชีียงใหม่่ยังั เป็็นที่่ตั้้� ง� ของสถาบัันชั้้น� นำำ�รวม
ถึึงมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (มช.)
สถานะปััจจุุบันั ของการเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ
เชีียงใหม่่เป็็นเมืืองต้้นแบบโครงการเมืืองอััจฉริิยะในภาคเหนืือและเป็็นหนึ่่ง� ใน
เมืืองแรกที่่ป� ระกาศแผนนี้้ใ� นประเทศไทย เชีียงใหม่่ตั้้ง� เป้้าที่่จ� ะเป็็นเมืือง MICE
เช่่นเดีียวกัับแหล่่งท่่องเที่่ย� วอื่่�นๆ แผนแม่่บทเชีียงใหม่่เมืืองอััจฉริิยะมีีที่่ม� าจาก 7
โดเมนของ Smart City Thailand
การริิเริ่่มส่
� ว่ นใหญ่่เกี่่ย� วข้้องกัับโดเมนต่่อไปนี้้�
• การดำำ�รงชีีวิตอั
ิ จั ฉริิยะ
• การเดิินทางและขนส่่งอััจฉริิยะ
• สภาพแวดล้้อมอััจฉริิยะ
โครงการริิเริ่่ม� ของพวกเขาถููกกำำ�หนดขึ้้น� เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาที่่เ� ป็็นอุุปสรรคในการ
เป็็นเมืือง MICE อย่่างเช่่นมลพิิษ การจราจร ที่่พั� กั ความปลอดภััยและการ
บริิการ
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ตััวขับั เคลื่่อ� นเมืืองอััจฉริิยะ
โครงการเชีียงใหม่่เมืืองอััจฉริิยะมีีความหลากหลายในโครงการซึ่ง�่ สอดคล้้องกัับ
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียจากองค์์กรทั้้ง� ภาครััฐและเอกชน โครงการส่่วนใหญ่่รวมอยู่่�
ในงบประมาณของเมืืองจึึงทำำ�ให้้อบจ. เชีียงใหม่่เป็็นหน่่วยงานหลัักในการกำำ�กับั
ดููแล ผู้้�ขับั เคลื่่อ� นในพื้้น� ที่่แ� ตกต่่างกัันไปในแต่่ละระดัับจากจัังหวััดไปจนถึึงตำำ�บล
อีีกหนึ่่ง� ในผู้้�มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั คืือ บริิษัทั เชีียงใหม่่พัฒ
ั นาเมืือง (CMCD) ซึ่่ง� เป็็น
หน่่วยงานเอกชนที่่ผลั
� กั ดัันการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ ความคิิดแรกเริ่่ม� หลัักของ
CMCD คืือรถไฟฟ้้ารางเบา (Light Rail Transit - LRT) ซึ่ง�่ เป็็นความร่่วมมือื
กัับการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่่อ� ก่่อสร้้างและดำำ�เนิิน
การขนส่่งทางรถไฟฟ้้าใต้้ดินิ แห่่งแรกในเชีียงใหม่่
นอกจากนี้้ยั� งั มีีหน่่วยงานภาครััฐอื่่น� ๆ อีีกหลายแห่่งเช่่น มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
(มช.) สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (depa) การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
(กฟภ.) สำำ�นักั งานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียงกิิจการโทรทััศน์์และ
กิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) และองค์์กรอื่่น� ๆ ที่่ไ� ด้้ลงทุุนในเชีียงใหม่่

ดููเพิ่ม�่ เติิมที่�่ :
www.chiangmai.go.th
www.mrta.co.th
www.chiangmai-transitredline.com

เชีียงใหม่่ LRT
Chiang Mai LRT หรืือ Chiang Mai Transit Red Line (CMTR)
เป็็นการเดิินรถทางรางยาว 15.9 กม. ซึ่่ง� เป็็นการขนส่่งด้้วย
รถไฟฟ้้าในระดัับเมืืองครั้้ง� แรกในเชีียงใหม่่ โดยโครงการจะมีี
16 สถานีีทั้้ง� ด้้านบนและใต้้ดินิ ซึ่่ง� CMTR มีีงบประมาณสะสม
ประมาณ 27,000 ล้้านบาท (ประมาณ 690 ล้้านปอนด์์)
ถนนคนเดิิน
โครงการถนนคนเดิินเชีียงใหม่่มีเี ป้้าหมายที่่จ� ะพััฒนาดิิจิทัิ ลั
แพลตฟอร์์มเพื่่อ� การเคลื่่อ� นที่่แ� ละขนส่่งและจุุดประสงค์์ทางการ
ค้้าในฐานะเมืืองสำำ�คััญ เป้้าหมายการทำำ�ให้้เป็็นดิิจิิทััลคืือ
การให้้บริิการและสิิทธิิประโยชน์์สำ�ำ หรัับผู้ใ้� ช้้ เช่่น การผนวก
Vitrual Reality กัับการพััฒนาเทคโนโลยีี ในการทำำ�คู่�มื่ อื ท่่อง
เที่่ย� วเมืืองบััตรกำำ�นัลั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการเพื่่อ� อำำ�นวยความ
สะดวกและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจในท้้องถิ่่น� ให้้กับั ประชาชนและ
นัักท่่องเที่่ย� ว
ระบบขนส่่งมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (มช.) มีีบริิการรถรัับส่่งฟรีีสำ�ำ หรัับเจ้้า
หน้้าที่่แ� ละนัักศึึกษาเพื่่อ� เดิินทางภายในวิิทยาเขตหลััก (เรีียกว่่า
วิิทยาเขตสวนดอก) โดยใช้้รถยนต์์รถประจำำ�ทางและรถตู้้�ที่่ใ� ช้้
พลัังงานไฟฟ้้า นี่่เ� ป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการรณรงค์์สร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ กด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้นักั ศึึกษาและบุุคลากรใช้้ยานพาหนะ
ประหยััดพลัังงาน จุุดมุ่่�งหมายของบริิการนี้้คื� อื ลดการใช้้รถยนต์์
ส่่วนบุุคคลหรืือรถจัักรยานยนต์์ให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ ซึ่ง� ่ จะช่่วยบรรเทา
ปััญหาการจราจรที่่ติ� ดขั
ิ ดภ
ั ายในมหาวิิทยาลััย รวมไปถึึงการ
พััฒนาสถานีี EV Charger
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ยัังคงมีีอีกี หลายเมืืองที่จ�่ ะเข้้าร่่วมกัับเมืืองนำำ�ร่่องทั้้ง� 6 แห่่งนี้้�ในโครงการของเมืือง
อััจฉริิยะประเทศไทยเช่่นเดีียวกัับเมืืองต่่างๆ ในสหราชอาณาจัักร
เมื่่อ� การขัับเคลื่่อน
� เมืืองอััจฉริิยะเริ่่มต้
� นขึ้
้ น�้ แต่่ละเมืืองจะต้้องพิิจารณาที่เ�่ มืืองตนเอง
เพื่่�อเสาะหาโอกาสอัันเหมาะสม เพื่่�อผลัักดัันสู่ก�่ ารเปลี่่ยน
� แปลง
ในเร็็ววัันหน่่วยงานท้้องถิ่นขอ
�่ งเมืืองต่่างๆ จะต้้องการผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านวิิชาการ
จากภาครััฐและเอกชนเพื่่�อช่่วยในการวางแผนและดำำ�เนิินการ
อย่่างไรก็็ตามธุุรกิจิ ภาคเอกชนอย่่างกลุ่่�ม SMEs เหล่่านี้้�ไม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ งรอ
ให้้มีกี ารร้้องขอข้้อเสนอจากหน่่วยงานเมืือง แต่่สามารถเริ่่ม� กระบวนการเข้้าหาได้้ใน
ขณะนี้้เ� พื่่อ� เริ่่ม� สร้้างความสััมพันธ์
ั แ์ ละทำำ�ความเข้้าใจกัับความต้้องการของเมืืองได้้ดีขึ้ี น�้
และเมื่่อนั้้
� น� SMEs เหล่่านั้้�นจะพร้้อมยื่่นมื
� อื เข้้ามาช่่วยเหลืืออย่า่ งแท้้จริิง

จะเป็็นอย่่างไรต่่อไป
จากพื้้น� ฐานของเมือื งอััจฉริิยะที่่ว� างไว้้ในบทก่่อนหน้้า ขณะนี้้�ผู้�มีี้ บทบาทของไทยสามารถเริ่่มวิ
� เิ คราะห์์เมือื ง
ของตนเองด้้วยมุุมมองที่่�เฉพาะเจาะจงขึ้้�น และต้้องกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์และแผนงานตามบริิบทของเมืือง แต่่
พวกเขาไม่่จำำ�เป็็นต้้องสร้้างวงจรของเมืืองอััจฉริิยะขึ้้�นใหม่่ ผู้้�นำำ�เมืืองอััจฉริิยะระดัับนานาชาติิเฉกเช่่นใน
สหราชอาณาจัักรสามารถติิดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้ทั้้�งจากการเข้้าหาตััวแทนเมืืองอััจฉริิยะต่่างๆ หรืือ
การจากการแสวงหาความร่่วมมืือด้้านต่่างๆ ของเมืืองอััจฉริิยะ โดยในบทนี้้�จะสรุุปเกี่่�ยวกัับความเป็็นไป
ได้้ในการดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนต่่อไป
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สหราชอาณาจัักรในฐานะผู้้นำ� �ำ และพัันธมิิตร
จากความก้้าวหน้้าที่่ย� าวนานหลายทศวรรษในการปรัับปรุุงเมือื ง ทั้้ง� รััฐบาล
สหราชอาณาจัักรและองค์์กรเอกชนได้้สะสมความรู้้แ� ละบทเรีียนจำำ�นวนมาก
ในเรื่่อ� งเมือื งอััจฉริิยะ จากการจััดอันั ดัับเมือื งอััจฉริิยะในสหราชอาณาจัักร
แสดงให้้เห็็นว่่าพวกเขาก้้าวไปไกลแค่่ไหนในการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้าง
พื้้น� ฐานและบริิการให้้เป็็นดิิจิทัิ ลั ประเทศอื่่น� ๆ สามารถทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงาน
ในสหราชอาณาจัักรเพื่่�อศึึกษาตััวอย่่างการดำำ�เนิินโครงการเมืืองอััจฉริิยะ
ว่่ามีีขั้้�นตอนอย่่างไรและสามารถนำำ�แนวทางที่่�เหมาะสมที่่�สุุดกัับเมืืองนั้้�นๆ
ไปทดลองปรัับใช้้กับั เมือื งของตน

พัันธมิิตรภาครััฐ

ดัังที่่�เห็็นได้้จากประวััติิศาสตร์์แบบย่่อ ของความพยายามในการสร้้างเมืือง
อััจฉริิยะของสหราชอาณาจัักร รััฐบาลและหน่่วยงานเทศบาลในสหราชอาณาจัักร
หลายแห่่งได้้เข้้าร่่วมและร่่วมมืือกัันในโครงการที่่�ใช้้ประโยชน์์จากการพััฒนา
เทคโนโลยีีเพื่่� อ ตอบสนองความต้้ อ งการที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น ของพลเมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะ
สหราชอาณาจัั ก รนั้้� น เปิิ ด กว้้ า งที่่� จ ะให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือนานาประเทศใน
ลัักษณะเดีียวกััน โดยสามารถเรีียนรู้้�จากห้้องสมุุดของแหล่่งข้้อมููลที่่�เปิิด
สาธารณะเช่่นของ British Standards Institute (BSI) และยัังมีีความเป็็น
ไปได้้ ด้้า นความร่่ ว มมืื อ อีีกมากจากบริิ การที่่�นำำ� เสนอโดยหน่่ ว ยงานต่่ า งๆ
สหราชอาณาจัักรมีีประสบการณ์์มากมายทั้้ง� ในความสำำ�เร็็จและข้้อผิิดพลาดมีี
เช่่น Connected Places Catapult (CPC) ซึ่�ง่ เป็็นศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้าน
ความยิินดีีและพร้้อมที่่จ� ะแบ่่งปัันกัับผู้้ที่� จ�่ ะเดิินทางเข้้าไปในเมือื งอััจฉริิยะของ
นวััตกรรมเมืืองและการเคลื่่�อนที่่�และขนส่่งของสหราชอาณาจัักร ดำำ�เนิินการ
ตนเอง ตลอดส่่วนที่่เ� หลืือของคู่่�มือื เล่่มนี้้คุ� ณ
ุ จะพบตััวอย่่างวิิธีที่ี ส� ่ หราชอาณาจัักร
ตรงจุุดตัดร
ั ะหว่่างภาครััฐกัับภาคเอกชนและระหว่่างรััฐบาลท้้องถิ่่น� กัับผู้้ค� วบคุุม
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนทั่่ว� โลก
การขนส่่ง
CPC มุ่่�งเน้้นไปที่่ก� ารเติิบโตของธุุรกิจิ ด้้วยนวััตกรรมในบริิการการเคลื่่อ� นที่่แ� ละ
ขนส่่งและระบบนิิเวศที่่ส� ร้้างขึ้้น� ซึ่ง่� ช่่วยให้้สามารถเชื่่�อมต่่อทางกายภาพ ดิิจิทัิ ลั
และสัังคมได้้มากขึ้้น� ผ่่านโครงการระดัับโลก CPC ช่่วยให้้สถานที่่ต่� า่ งๆทั่่�วโลก
ออกแบบและพััฒนาโปรแกรมที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทด้้านนวััตกรรมเติิบโตยกระดัับ
แนวทางการแก้้ปัญ
ั หาที่่�มีีประสิิทธิผิ ลสููงต่่อความท้้าทายของเมือื งเศรษฐกิิจที่่�
พิิสููจน์์ได้้ในอนาคตและจััดทำำ�ข้อ้ ตกลงทวิิภาคีีทางธุุรกิจิ ระหว่่างรััฐบาลสำำ�หรัับ
การลงทุุนระยะยาว

พัันธมิิตรภาคเอกชน
ผู้้�ทำำ�การตลาดของสหราชอาณาจัักรและผู้้�โน้้มน้้าวความร่่วมมืือระหว่่าง
ภาครัั ฐ และเอกชนได้้ ส ร้้ า งกลุ่่�มวิิ ส าหกิิ จ ในเมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะที่่� นำำ� เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่ห� ลากหลายตั้้�งแต่่สินิ ค้้าที่่เ� ป็็นรููปธรรม เช่่น มิิเตอร์์
อััจฉริิยะ ไปจนถึึงสิ่่�งที่่เ� ป็็นนามธรรมอย่่างองค์์ความรู้้� เช่่นการให้้คำำ�ปรึึกษา
ด้้านบริิการอััจฉริิยะ ผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�ให้้บริิการด้้านเมืืองอััจฉริิยะในสหราช
อาณาจัักรเหล่่านี้้�สามารถเพิ่่�มและปรัับปรุุงโครงการของประเทศอื่่�นๆ
เพื่่�อให้้สามารถยกระดัับเมืืองของตนได้้ โดย กระทรวงการค้้าระหว่่าง
ประเทศสหราชอาณาจัักร (DIT) สามารถช่่วยเชื่่�อมโยงคุุณกัับคู่่�ค้้าในสห
ราชอาณาจัักรที่่�เหมาะสมที่่สุ� ุด
ติิดต่่อสถานทููตอัังกฤษกรุุงเทพฯที่่� : Thailand.dit@fcdo.gov.uk

พัันธมิิตรด้้านการค้้นคว้้าวิิจัยั และพััฒนา

ช่่องทางในการเริ่่�มมีีส่่วนร่่วมกัับองค์์กรสาธารณะที่่�มีีศัักยภาพคืือ

ความร่่วมมืือของมหาวิิทยาลััยหลายแห่่งนำำ�มาซึ่่�งความเชี่่�ยวชาญและสิ่่�ง
อำำ�นวยความสะดวกที่่�แตกต่่างกัันจากทั่่�วสหราชอาณาจัักรส่่วนศููนย์์วิิจััย
สหวิิทยาการในมหาวิิทยาลััยก็็เชื่่�อมโยงการวิิจััยระดัับแนวหน้้าในแผนก
ต่่างๆกัับพัันธมิิตรภาครััฐและเอกชนความร่่วมมืือด้้านการวิิจััยระดัับ
นานาชาติิและการเป็็นหุ้้�นส่่วนด้้านเมืืองอััจฉริิยะนำำ�แนวคิิดใหม่่ๆ เข้้า
สู่่�ระบบนิิเวศการวิิจััยของสหราชอาณาจัักรและช่่วยสนัับสนุุนตลาดเกิิด
ใหม่่เช่่น ประเทศไทยและประเทศอื่่�นๆทั่่�วโลกสิ่่�งเหล่่านี้้�จะเป็็นวิิธีที่ี ่�ได้้ผล
ที่่�สุุดในการพััฒนาทัักษะเฉพาะทางที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับพื้้�นที่่�เมืืองอััจฉริิยะ

ติิดต่่อสถานทููตอัังกฤษกรุุงเทพฯที่่� : info.bangkok@fcdo.gov.uk

ดููเพิ่่�มเติิมที่่� : UK Research & Innovation www.ukri.org
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กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศ
สหราชอาณาจัักร (DIT)
กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศสหราชอาณาจัักร (DIT) เป็็นหน่่วยงาน
พิิเศษของรััฐบาลที่่ส� นัับสนุุน
• บริิษัทต่
ั า่ งชาติิที่ต้�่ อ้ งการตั้้�งหรืือขยายธุุรกิจิ ในสหราชอาณาจัักรและ
• บริิษัท
ั ในสหราชอาณาจัักรเพื่่�อทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศ
กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศสหราชอาณาจัักร (DIT) ให้้บริิการที่่ปรึึ
� กษา
แบบครบวงจรโดยนำำ�เสนอข้้อมููลทางธุุรกิิจล่่าสุุดผ่่านเครืือข่่ายทีีมการค้้า
ระดัับโลกทั่่ว� โลก กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศสหราชอาณาจัักร (DIT)
ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานด้้านการลงทุุนและการพััฒนา
เศรษฐกิิจในอัังกฤษ สกอตแลนด์์ เวลส์์และไอร์์แลนด์์เหนืือเพื่่�อช่่วยบริิษัทั
จากต่่างประเทศให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ทางธุุรกิจิ ในสหราชอาณาจัักร

สำำ�หรัับบริิษัทั ไทยที่่ส� นใจผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของ
UK Smart City

เราสามารถช่่วยบริิษััทไทยเชื่่�อมต่่อกัับบริิษััทในสหราชอาณาจัักรผ่่าน
เครืือข่่ายผู้้เ� ชี่่ย� วชาญทางการค้้าจากทีีม Technology & Smart Cities
ซึ่ง่� รวมถึึง
• การเสาะหาและระบุุพัน
ั ธมิิตรทางธุุรกิจิ ที่่เ� หมาะสม
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีีของสหราชอาณาจัักรและเมือื งอััจฉริิยะ
• การสนัับสนุุนระหว่่างการเยี่่ย
� มชมสหราชอาณาจัักร

สำำ�หรัับบริิษัทั ในสหราชอาณาจัักรที่่ส� นใจในตลาดไทย
DIT มีีผู้้�เ ชี่่� ย วชาญด้้ า นการค้้ า ที่่� ส ามารถช่่ ว ยให้้ คุุ ณ ได้้ รัั บ บริิ ก ารจาก
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศ ซึ่ง่� รวมถึึง
• คำ�ำ แนะนำำ�ของประเทศและภาคส่่วน
• การวิิจัย
ั ตลาดท้้องถิ่่�น
• การสนัับสนุุนระหว่่างการเยี่่ย
� มชมต่่างประเทศ
• การเสาะหาและระบุุพัน
ั ธมิิตรทางธุุรกิจิ ที่่เ� หมาะสม
• การเตรีียมงานนิิทรรศการและงานต่่างๆ

สำำ�หรัับนัักลงทุุนไทยที่่ส� นใจลงทุุนในสหราชอาณาจัักร

DIT จะให้้ความช่่วยเหลืืออย่่างมืืออาชีีพโดยเฉพาะในการค้้นหาและ
ขยายธุุรกิจิ ของคุุณในสหราชอาณาจัักร DIT และพัันธมิิตรในภููมิิภาคของ
เราให้้การสนัับสนุุนฟรีี เป็็นความลัับและสนัับสนุุนการปรัับแต่่งตามความ
ต้้องการในประเด็็นสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ
• เชื่่�อมโยงกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศ (เช่่น มหาวิิทยาลััย)
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับภาษีี กฎข้้อบัังคัับและประเด็็นการวางแผนธุุรกิจิ
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับสิ่่�งจููงใจทางการเงิิน(ถ้้ามีี)
• ข้อ
้ มููลเกี่่ย� วกัับการสรรหาพนัักงาน
• ความช่่วยเหลืือในการค้้นหาพื้้น
� ที่่แ� ละสิินทรััพย์์
• การสร้้างผู้้�ติิดต่่อหลััก – เราสามารถแนะนำำ�แก่่ผู้�้ให้้บริิการระดัับ
ท้้องถิ่่�น ระดัับภููมิิภาค รััฐบาลกลางและองค์์กรการค้้า
• ให้้การดููแลหลัังจบงานผ่่านการสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง
• เพิ่่�มศัักยภาพระดัับโลกของคุุณให้้สููงสุุด - เมื่่�อคุุณก่่อตั้้�งในสหราช
อาณาจัักรแล้้วเราสามารถช่่วยบริิษััทของคุุณให้้ใช้้ประโยชน์์จาก
โอกาสทางธุุ รกิิ จ ใหม่่ ๆ และขยายสาขาไปยัั ง สถานที่่� ใ หม่่ ทั้้� ง ใน
สหราชอาณาจัักรและในต่่างประเทศ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมโปรดติิดต่่อ : Thailand.dit@fcdo.gov.uk
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รายนามคำำ�ย่่อ
ก.พ.ร.		สำำ�นักั งานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ
กกพ		
คณะกรรมการกํํากัับกิิจการพลัังงาน
กค.		
กระทรวงการคลััง
กทพ		
การทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย
กทม.		
กรุุงเทพมหานคร
กปน		
การประปานครหลวง
กฟน.		
การไฟฟ้้านครหลวง
กฟผ.		
การไฟฟ้้าผลิิตแห่่งประเทศไทย
กฟภ.		
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
กสท.		
กสท.โทรคมนาคม จำำ�กัดั (มหาชน)
กสทช.		สำำ�นักั งานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการ	
โทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
ขสมก.		
องค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
คค.		
กระทรวงคมนาคม
คพ		
กรมควบคุุมมลพิิษ
ดศ.
MDES กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
ทส.		
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่งแวดล้้
� อม
ธปท.		ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ปภ.		
กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
พณ.
MoC
กระทรวงพาณิิชย์์
พน.		
กระทรวงพลัังงาน
พพ.		
กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลังั งาน
พม		
กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
มท.		
กระทรวงมหาดไทย
ยผ.		
กรมโยธาธิิการและผัังเมือื ง
รฟท		
การรถไฟแห่่งประเทศไทย
รฟม		
การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย
วช		สำำ�นักั งานการวิิจัยั แห่่งชาติิ
ศธ.
MoEd กระทรวงศึึกษาธิิการ
สกศ.		สำำ�นักั งานเลขาธิิการสภาการศึึกษา
สช.		สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน
สดช.		สำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม	
แห่่งชาติิ
สตช.		สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
สธ.		
กระทรวงสาธารณสุุข
สนข		สำำ�นักั งานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร
สนพ.		สำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน
สผ.		สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
	สิ่่�งแวดล้้อม

สพธอ.		สำำ�นักั งานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
สพร. 		สำำ�นักั งานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั (องค์์การมหาชน)
สวทช		สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
สศค		สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการคลััง

GDS		
GFCP		
GIS		
ICT		

BOI		สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
BTS		ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
CDC		
บริิษัทพั
ั ฒ
ั นาเมือื ง
CEA		สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
DCT		
สภาดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งประเทศไทย”
depa		สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั
DIT		
กระทรวงการค้้าระหว่่างประเทศสหราอาณาจัักร	
EdTech		
เทคโนโลยีีการศึึกษา
EEC		ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
EECO		สำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาค
ตะวัันออก
EV		รถยนต์์ ไฟฟ้้า
EVAT		
สมาคมยานยนต์์ ไฟฟ้้าไทย
FCDO		
กระทรวงการต่่างประเทศและการพััฒนาแห่่งสหราช
อาณาจัักร
LRT		รถไฟฟ้้ารางเบา
NIA		สำำ�นักั งานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
PDPA		พระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
PMCU		สำำ�นักั งานจััดการทรััพย์์สิิน จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
SDG		
เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� งยืื
� น องค์์การสหประชาชาติิ
TGBI		
สถาบัันอาคารเขีียวไทย
TOD		
แนวคิิดการพััฒนาพื้้น� ที่่ร� อบสถานีีขนส่่งมวลชน
TODP		
แผนการพััฒนาพื้้น� ที่่ร� อบสถานีีขนส่่งมวลชน
TOT		
บริิษัทั ทีีโอทีี จำำ�กัดั มหาชน

IDH		
iHIS		
IoT		
ITS		
MaaS		
NHS		
OCSC		
ODI		
P2P		
POC		
ROI		
SaaS		
SCI		
STS		
TfL		
TSB		

BEIS		
BIM		
BSI		
CPC		
DIIF		
DSP		
DSR		
DSS		

Department of Business, Energy and Industrial
Strategy
Building Information Management
British Standards Institute
Connected Places Catapult
Digital Infrastructure Fund
Data Science Platform
Demand side response
Decision support system

UGDE		
UKRI		
V2G		

Government Digital Service
Global Future Cities Programme
Geographic Information Systems
Information and Communications 		
Technology
Integrated Data Hub
Integrated health information system
Internet of Things
Intelligent transport system
Mobility-as-a-Service
National Health Service
Office of Civil Service Commission
Open Data Institute
Peer-to-peer
Proof of Concept
Return on Investment
Software-as-a-Service
Smart City Index
Smart ticketing system
Transport for London
Technology Strategy Board (now Innovate
UK)
Urban Governance Data Ecosystem
UK Research and Innovation
Vehicle-to-grid

ตีีพิิมพ์์ : ตุุลาคม 2563
ขอบเขตความรัับผิิดชอบ

ลิิขสิิทธิ์์รั� ฐั บาลอัังกฤษ 2020

ตลอดการจััดทำำ�โครงการนี้้�ได้้มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะทำำ�ให้้ข้อ้ มููลต่่างๆ ในเอกสาร
ฉบัับนี้้�มีีความเที่่�ยงตรงอย่่างถึึงที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตามสถานเอกอััครราชทููต
อัังกฤษ กรุุงเทพมหานคร และกระทรวงการต่่างประเทศ สหราชอาณาจัักร
ไม่่ขอรัับผิิดชอบข้้อความที่่ผิ� ดพ
ิ ลาด ตกหล่่น หรืือ การทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจ
ผิิดใดๆ และไม่่ได้้มีีการยิินยอมต่่อความรัับผิิดชอบ หรืือรัับประกัันใดๆ ต่่อ
บุุคคล บริิษััท และองค์์กรที่่�ได้้ระบุุถููกไว้้คู่่�มือื ฉบัับนี้้�

ผู้้�ใช้้สามารถใช้้ข้อ้ มููลต่่างๆในเอกสารฉบัับนี้้� (ไม่่รวมถึึงสััญลัักษณ์์ต่า่ งๆ) ในรููปแบบหรืือ
สื่่�อใดก็็ได้้โดยไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ย ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดของ ลิิขสิิทธิ์์� Open Government Licence
โดยสามารถดููและสอบถามเกี่่�ยวกัับข้้อจำำ�กััดลิิขสิิทธิ์์�เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence
หรืือ e-mail: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk
ซึ่่�งได้้มีีการระบุุถึึงข้้อมููลลิิขสิิทธิ์์�บุุคคลที่่�สามในชิ้้�นงานที่่�มีีผู้้�อ่่านความประสงค์์จะใช้้ โดย
ต้้องได้้รัับอนุุญาติิจากผู้้�ถืือลิิขสิิทธิ์์�

