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UNIDO เปิดตัวโครงกำร COUNTRY 
PROGRAMME ส ำหรับโมซัมบิก 

UNIDO 

เมื่อวันพุธท่ี 18 ตุลาคม 2560 ท่ีผ่านมามีการ 
เปิดตัวโครงการ Country Programme ส าหรับ
โมซัมบิก ในพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของประเทศ
โมซัมบิกนาย Max Tonela ได้ยกย่องโครงการ 
Country Programme UNIDO ว่าจะช่วยสร้าง 
เง่ือนไขในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึ ง
ความสามารถในการแทรกแซงเข้าสู่ในตลาดโลก 

นาย Tonela รับทราบถึงบทบาทส าคัญท่ี UNIDO 
มีในการเป็นส่วนร่วมของการด าเนินงานตามวาระ 
2030 ขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (United Nations 2030 Agenda for 
Sustainable Development )และวาระของ
สหภาพแอฟริกา (African Union’s Agenda 
2063)  นาย Tonela ระบุว่าภาคอุตสาหกรรม
สามารถมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เขากล่าวว่าโครงการ Country Programme เป็น
โครงการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบาย
และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมท่ีได้รับการอนุมัติ

จากรัฐบาลโมซัมบิกในเดือนกันยายน 2559        
ท่ีผ่านมา 

ตัวแทน UNIDO ในประเทศดังกล่าว นาย Jaime 
Comiche ได้ กล่ าวในการน า เสนอของ เขา           
โดยยกตัวอย่างประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ
โมซัมบิกนาย Filipe Nyusi ท่ี ได้ กล่ าวแสดง
วิสัยทัศน์ว่า “ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 21 เรา 
(โมซัมบิก) ต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรม        
ท่ีเต็มไปด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร รวมท้ังการเข้าถึงพลังงาน” 

งานเปิดตัวโครงการ Country Programme นี้มี
ผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน โดยมีเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
จากภาครัฐ ผู้แทนจากสมาคมภาคเอกชน และ
ตั วแทนจากคู่ ค้ าด้ านการพัฒนา รวม ท้ั ง                 
ผู้ประสานงานประจ าประเทศของสหประชาชาติ 
(UN Resident Coordinator) เอกอัครราชฑูต
อิตาลี อินเดีย แอฟริกาใต้ และบราซิล นักการทูต
จากประเทศออสเตรีย เยอรมัน จีน โปรตุเกสและ
ผู้แทนจาก ILO และ IFAD เข้าร่วมด้วย 

ผู้อ านวยการสถาบันของรัฐบาลท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือจาก UNIDO ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
ไ ด้ แ ก่  INNOQ, DNI แ ล ะ  APIEX ไ ด้ ย้ า ถึ ง
ผลประโยชน์โดยตรงของความร่วมมือด้านเทคนิค
ดังกล่าวและเน้นความจ าเป็นในการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องในภายภาคหน้า 
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สวิตเซอร์แลนด์ลงนำมปฏญิญำ HIGH -
PERFORMANCE COMPUTING 

ที่มา EU 

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศท่ี 11 ท่ีร่วมลงนามใน
ป ฏิ ญ ญ า ยุ โ ร ป  ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ประสิทธิ ภาพสู ง  (หรื อ  high-performance 
computing – HPC) การลงนามดั งกล่าวเป็น
แรงผลักดันท่ีส าคัญ เพราะสวิตเซอร์แลนด์มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว
และจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยุโรปใน
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลในอนาคต ก่อนหน้านี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
ของสวิ ต เซอร์ แลนด์ ในชื่ อ  “Piz Daint” ได้
กลายเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถ
สูงเป็นอันดับสามของโลก 

สวิต เซอร์ แลนด์ จะมี ส่ วนร่ วมในโครงการ         
ความร่ วมมื อสร้ างโครงสร้ างพื้ นฐานด้ าน
คอมพิวเตอร์และข้อมูลในยุโรป โดยจุดมุ่งหมาย
ของการริเร่ิม โครงการ EuroHPC คือ การพัฒนา
ระบบนิเวศ HPC ระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีของ
ยุโรป และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประหยัดพลังงาน

และมีความสามารถในการค านวณอย่างน้อย 
1018 ต่อวินาที (เรียกว่า exascale computers) 

โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้มี exascale 
supercomputers ท่ีเป็นของสหภาพยุโรปและ
อยู่ในสามอันดับชั้นน า ของโลกภายในปี 2565 
(ค.ศ. 2022) 

 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้            
โดยใช้ตัวประมวลผลนับแสนท่ีท างานควบคู่ไปกับ
การวิ เคราะห์ข้ อมู ลนับพันล้ านในรูปแบบ
เรี ยล ไทม์  ซู เปอร์ คอมพิ ว เตอร์ เห ล่ านี้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการค านวณ           
ท่ีซับซ้อนและน าผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่หลาย
สาขาวิชา รวมถึงการแพทย์เฉพาะบุคคล ระบบ
ขนส่งท่ีปลอดภัย การพยากรณ์อากาศท่ีดีขึ้น     
การสร้างแบบจ าลองของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
การจัดท าเมืองอัจฉริยะ หรือการตรวจสอบ             
การฉ้อโกงออนไลน์ 

โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ HPC ในยุโรปจะ
ช่วยสนับสนุนการใช้งานท่ีหลากหลาย: ชุมชน
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SMEs และ 
ภาครัฐ ความคิดริ เริ่มของ EuroHPC จะช่วย
ส่งเสริมความเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ของ
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ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ร ว ม ท้ั ง ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น
ภาคอุตสาหกรรม และการสร้างความสามารถ            
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนอง            
ความท้าทายทางสังคมและวิทยาศาสตร ์

การประกาศโครงการ EuroHPC นั้นเกิดขึ้นท่ี          
กรุงโรมเมื่อเดือนมีนาคม 2560 พร้อม ๆ กับ           
การลงนามความร่วมมือ โดยมี ฝร่ังเศส เยอรมนี 
อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส
เบลเยียม และสเปน ลงนามในแถลงการณ์เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2560 โดยต่อมามี สโลวีเนียใน
เดือนกรกฎาคม 2560 และบัลแกเรียเมื่อสัปดาห์
ท่ีแล้วร่วมลงนามอีก 

ในล าดับต่อไปนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปพร้อม ๆ 
กับประเทศท่ีได้ลงนามในแถลงการณ์ก าลัง          
เตรียมแผนงาน Roadmap ให้เสร็จสิ้นภายใน
ปลายปี 2560 และจะมีการประกาศ milestone 
โครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวติ้งในยุโรปต่อไป 
โดยท่ีผ่านมามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นใน          
ด้านดังกล่าวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยมี      
การเผยแพร่รายงานสรุปการให้ค าปรึกษาแล้ว 
ความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกคณะกรรมาธิการน าไป
พิจารณาในการก าหนดเครื่องมือทางกฎหมาย
และการเงิน ท่ีจะช่วยให้เป้าหมายของ EuroHPC 
บรรลุผล ตามการประเมิน Digital Single Market 
mid-term review. 

 

รัฐสภำสหภำพยุโรปลงมติแบน            
สำร GLYPHOSATE ภำยในปี ค.ศ. 2020 

ที่มา: Eu 

ในขณะ ท่ีประชาชนของสหภาพยุ โ รปยั ง
ด าเนินการจัดท ารายชื่อคัดค้านการใช้สาร 
glyphosate อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม
ท่ีผ่านมา ทางรัฐสภาสหภาพยุโรปได้ลงมติให้มี
การห้ามใช้สารก าจัดวัชพืชดังกล่าวตั้งแต่ปีค.ศ. 
2020 เป็นต้นไป และจะมีการลงคะแนนเสียง
ของประเทศสมาชิกต่อความเห็นในการต่ออายุ
ใบอนุญาตของสาร Glyphosate ในวันท่ี 25 
ตุลาคมท่ีจะมาถึงนี้ 

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารของ
รัฐสภายุโรปได้ตกลงกันเมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่าน
มาว่า คณะกรรมาธิการยุโรปควร “ใช้มาตรการ
ท่ีจ าเป็นในการงดใช้ สารออกฤทธิ์ glyphosate 
ในสหภาพยุโรปอย่างช้าท่ีสุดภายในวันท่ี 15 
ธันวาคม 2563 (ค.ศ. 2020)” มติดังกล่าวได้ถูก
น า เสนอโดยพรรคกรีนพรรค GUE / NGL 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-commission-calls-swift-adoption-key-proposals-and-maps-out-challenges
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-commission-calls-swift-adoption-key-proposals-and-maps-out-challenges
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(radical left) พ ร ร ค  S & D แ ล ะ ก ลุ่ ม 
Eurosceptic EFDD ได้ รั บคะแนน 39 ต่ อ  9 
และจะได้รับการโวตในรัฐสภา Strasbourg 
สัปดาห์หน้า 

การลงความเห็นดังกล่าวเป็นสัญญาณท่ีชัดเจน
ต่อประเทศสมาชิก ท่ีจะท าการลงความเห็นเพื่อ
อนุมัติการต่ออายุสารปราบวัชพืชท่ีมีการโต้เถียง
กันเป็นอย่างมาก ในวันพฤหัสท่ีจะถึงนี้  ใน
ปัจจุบันมีข้อเสนอให้มีการต่ออายุใบอนุญาตของ
สารดังกล่าวอีก 10 ปี 

หลายประเทศในสหภาพยุโรปรวมท้ังฝรั่งเศส
และอิตาลีได้ประกาศจุดยืน ว่าต้องการท่ีจะ
ลงคะแนนเสียงต่อต้านการต่ออายุสารดังกล่าว 
ซึ่งส่งผลให้ความหวังของการต่อใบอนุญาตนั้น
ริบหรี่  และหากไม่มีข้อตกลงใด ๆ การขาย 
glyphosate ในตลาดสหภาพยุโรปอาจสิ้นสุดลง
เมื่อใบอนุญาตปัจจุบันหมดอายุในวัน ท่ี 15 
ธันวาคม 2560 นี้ 

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมได้เรียกร้องให้มี
การห้ ามจ าหน่ ายสาร glyphosate ภายใน 
2563 (ค.ศ.2020) โดยเริ่มจากการห้ามขาย
ให้กับผู้บริโภคเอกชน และตามด้วยการห้ามขาย
ให้กับเกษตรกรในล าดับต่อไป (คิดเป็นร้อยละ 
76 ของการใช้สารดังกล่าว) 

ข้อตกลงของคณะกรรมการฯ ได้ระบุถึงการ
ประณามข้อสงสัยต่อผลการประ เมินทาง
วิทยาศาสตร์ของสาร glyphosate ท่ีด าเนินการ
โดยหน่วยงานในยุโรป เพราะท่ีผ่านมามีความ

ขัดแยังของผลการประเมินโดย หน่วยงานวิจัย
โรคมะเร็งของสหประชาชาติท่ีได้ประกาศว่า              
สารดังกล่าวเป็น “สารก่อมะเร็ง” ในขณะท่ี 
เจ้าหน้า ท่ีความปลอดภัยด้านอาหารยุ โรป 
(EFSA) แ ละ  European Chemicals Agency 
(ECHA) ได้รายงานว่าสาร glyphosate นั้นไม่มี
ความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษย์ 

แต่การเปิดเผยล่าสุดผ่านเอกสาร ‘Monsanto 
Papers’ ไ ด้ ท า ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ส ง สั ย เ กี่ ย ว กั บ           
ความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยโดยหน่วยงาน
ยุโรป หลังจากเอกสารดั งกล่าวถูกเผยแพร่            
ในอเมริกา เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
งานวิจัยของ EFSA มีการคัดลอกจากการศึกษา
โดย  Monsanto ท่ี เผยแพร่ก่ อนหน้ านี้  ซึ่ ง 
Monsanto เป็นผู้ จ าหน่ายสาร glyphosate 
ร า ย ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ผ่ า น สิ น ค้ า ยี่ ห้ อ  Roundup            
ท่ีแพร่หลาย 

นาย Younous Moarjee จากพรรค GuE/NGL 
ประเทศฝรั่งเศสได้กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วส าหรับ
สหภาพยุโรปท่ีจะหยุดก้มหัวให้กับ การล็อบบี้
และมอนซานโต การสมรู้ ร่ วมคิดระหว่ าง
หน่วยงานของยุโรปกับมอนซานโต เป็นภัย
คุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง 

นอกจากนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของสหภาพ
ยุ โ รปก็ถู กกล่ าวหาว่ า เลือกปฏิบัติ  ในการ
ตรวจสอบสารเคมีดังกล่าว โดยค ากล่าวหานี้มา
จาก ทนายความในคดี “Monsanto papers” 
ท่ีว่าหน่วยงานของสหภาพยุโรปท่ีรับผิดชอบด้าน
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ความปลอดภัยและสารเคมีในอาหาร จงใจ          
ตัดทอนการศึกษาบางอย่างออกจากการประเมิน
ความเส่ียงของ glyphosate 

 
ในประเทศฝรั่ ง เศส การสนทนาต่อค าถาม 
glyphosate เป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนมาก 
เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคมผู้แทนจากภาคประชาสังคม
ได้ส่ งจดหมายเปิดผนึกต่อ ประธานาธิบดี  
Emmanuel Macron จาก 33 องค์กร NGOs 
และโครงการประชามติ ‘Stop Glyphosate’ 
จดหมายดังกล่าว ได้รับการลงนามโดยชาว
สหภาพยุโรปมากกว่าหนึ่งล้านคน 

รายชื่อคัดค้านดังกล่าวเรียกร้องให้มีการห้ามใช้ 
glyphosate การปฏิรูปกระบวนการอนุมัติ          
ยาฆ่าแมลงและการบังคับใช้เป้าหมาย ของ EU 
ในการลดการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และได้รับ 
การยอมรับอย่างเป็นทางการจากเบลเยี่ยมใน
เดือนตุลาคมท่ีผ่านมา 

 

 

 

12 โครงกำร SMART CITY ที่น่ำสนใจ 

ที่มา ZDNET 

เวปไซด์  ZDNet ท าการรวบรวมโครงการท่ี
เกี่ยวกับ Smart City ท่ีน่าสนใจจากเมืองต่าง ๆ 
ท่ัวโลกมาท้ังหมด 12 โครงการดังต่อไปนี้ 

1. BlindSquare เป็นแอปท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ช่วยผู้พิการทางสายตา สามารถเดินทางใน
พื้นท่ีตัวเมือง แอปดังกล่าวให้ค าชี้น า
เส้นทาง สถานท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีถนนและ
ทางแยกต่าง ๆ ต่อผู้ใช้ผ่านเสียง นอกจากนี้
แอปยังสามารถดึงเอาข้อมูลต่าง ๆ            ท่ี
น่ า ส น ใ จ จ า ก พื้ น ท่ี ร อ บ ข้ า ง  เ ช่ น                  
เมนูร้ านอาหาร และจัดหาข้อมูลจาก            
แหล่งต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ 

2. GeMo เป็นโครงการสัญชาติเยอรมัน ท่ีมุ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ ให้บริการ
รถไฟฟ้าแบ่งปัน หรือ shared electric car 
โดยจัดท า software ท่ีน าเสนอข้ อมู ล             
จุดจอดรถ จุดเติมพลังงาน การจัดการรถ          
ท่ีให้บริการ ระบบ cloud-based system 

3. Smart parking meter ของเมืองมาดริด ท่ี
จอดรถอั จฉริ ยะของกรุ งมาดริ ด เป็ น
โครงการท่ีสนับสนุนให้ประชากรลดการใช้
ยานพาหนะท่ีสร้างมลภาวะให้กับเมือง            
ท่ีจอดรถดังกล่าวจะปรับอัตราค่าจอดรถ
ตามความเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
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ยานพาหนะท่ีมาจอด รถท่ีสร้างมลภาวะสูง
จะต้องจ่ายค่าจอดรถสูงกว่าปกติถึงร้อยละ 
20 ในขณะท่ีรถไฟฟ้ าสามารถจอดได้            
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
4. BigBelly เป็น Smart city platform ท่ีมุ่ง

ยกระดับการให้บริการของเทศบาลให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการ
จัดการขยะ การให้บริการดังกล่าวมีชื่อเสียง
จากการน าเอาถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์        
ท่ีสามารถบีบอัดขยะได้ และได้ขยายการ
ให้บริการ free WiFi hotsport การจัดการ
ขยะและ recycle รวมท้ังการให้บริการ
วิเคราะห์พื้นท่ีของเมืองท่ีผลิตของเสียมาก
ท่ีสุด เพื่อช่วยนักวางผังเมืองในการจัดการ 

5. FixMyStreet ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
จะหมดไป หากเทศบาลต่าง ๆ น าเอา 
platform ของ FixMyStreet มาใช้จัดการ
การรายงานสภาพถนนช ารุด หลอดไฟถนน
ท่ีไม่ท างาน ผ่าน website ต่าง ๆ และ 

mobile apps FixMyStreet สามารถจัดท า
รายงานสภาพโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้
เทศบาลและเป็นช่องทางการแจ้งข่าวสาร
การซ่อมแซมให้กับประชาชนอีกด้วย 

6. EU-Gugle เป็นหน่วยงานด้าน Smart City 
ท่ีมุ่งพัฒนาการซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ โดย
ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด 
ปัจจุบันมีโครงการน าร่องท่ีกรุงเวียนนา 
เมือง Aachen, Milan, Sestao, Tempere 
และ Bratislava หน่วยงานดังกล่าวหวังว่า
จะสามารถท าการปรับปรุงพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย
กว่า 226,000 ตารางเมตรภายในห้ าปี            
จากนี้ 

7. โครงการ Strawberry energy ริเริ่มมาจาก
กรุง Belgrade ประเทศ Serbia โดยท าการ
ส ร้ า ง  Strawberry Tree ห รื อ จุ ด เ ติ ม
พลังงานไฟฟ้าท่ีมาจากแสงอาทิตย์  ท่ี
ประชาชนสามารถชาร์ตโทรศัพท์มือถือ รับ
ข่าวสารต่าง ๆ เข้าถึง Free Wi-Fi และยัง
เป็ น  sensor ด้ านสิ่ งแวดล้ อมอี กด้ วย 
ปัจจุบันต้น Strawberry Tree ได้ถูกปลูก
ในเมืองต่าง ๆ ในยุโรป และได้รับการ
สนับสนุนจาก Ford 

8. City-Zen เป็นโครงการ Smart City ท่ีใช้
พลังงานความเย็นจากน้ าพุสาธารณะ ใน
การสร้างของเหลวท่ีมีความเย็นส าหรับ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีการสร้างบ่อใต้ดิน
เพื่อการจัดเก็บพลังงานดังกล่าว และมีการ
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น าไปใช้ในการผลิตและสังเคราะห์ยารักษา
โรค โครงการดังกล่าวก าลังถูกขยายไปสู่
ภูมิภาคต่าง ๆ และคาดว่าจะถูกน าไปใช้ใน
การให้ความเย็นในสิ่งก่อสร้าง และศูนย์
จัดเก็บข้อมูลดิจิตัล 

9. Rooftop Revolution พื้นท่ีบนดาดฟ้าของ
ตึกที่ไม่มีการใช้งาน ถูกโครงการ Start-up 
Rooftop Rovolution น ามาเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงให้ เป็น พื้นท่ีสาธารณะท่ี
ประชาชนสามารถปลูกพืชพันธุ์และพักผ่อน 
โ ค ร ง ก า ร ตั ง ก ล่ า ว ไ ด้ รั บ ทุ น ผ่ า น 
crowdfunding หรื อการระดมทุนจาก
ประชาชน มีการสร้าง online toolkits 
และ platform ท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
โครงการสัญชาติดัตช์ดังกล่าวลดผลกระทบ
ของป่าคอนกรีตต่อสภาพแวดล้อมและ 
ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ กั บ พื้ น ท่ี ท้ิ ง ร้ า ง              
เป็นอย่างมาก 

10. ShotSpotter เ ป็ น  Software ท่ี ช่ ว ย
ตรวจจับการใช้ปืนในพื้นท่ีเมือง เพื่อช่วย
ต ารวจในการควบคุมการอาชญากรรม โดย
ท าการระบุต าแหน่งท่ีมีการใช้ปืนเกิดขึ้น 
ผ่านการแจ้งข้อมูลโดย Sensor ต่าง ๆ ท่ีถูก
ติ ดไว้ ในพื้ น ท่ี  แนวความคิดดั งกล่ าว           
มุ่งเพิ่มความรวดเร็วในเข้าถึงท่ีเกิดเหตุ            
โดยเจ้าหน้าท่ี 

11. Forage Tracking เป็นโครงการสัญชาติ
บราซิล ท่ีช่วยติดตามกลุ่มคนเก็บขยะสร้าง

รายได้ ให้ตนเองผ่านการน าเอาขยะท่ี
สามารถน าไปใช้ได้ไปขาย หรือ informal 
recyclers ในเมืองต่าง ๆ ซึ่ งเป็นส่วนท่ี
ฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่สามารถท าการ
จัดเก็บได้ ท้ัง ๆ ท่ีกลุ่มคนดังกล่าวเป็น          
ส่วนท่ีส าคัญในการจัดการขยะในประเทศ
ก าลังพัฒนา โครงการดังกล่าวติดตาม
เส้นทางการเก็บขยะของคนกลุ่มดังกล่าว
ผ่าน Sensor ต่าง ๆ และน าไป matching 
กับแผนท่ีของเมือง 

12. Smart Blocks เป็ น โครงก ารสั ญช าติ
อเมริกาท่ีมุ่งช่วยเจ้าของตึกและผู้จัดการ 
Apartment ต่าง ๆ ในการจัดการและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานใน
พื้นท่ีส่วนร่วมของตึก โดยเฉลี่ยแล้วตึก 
Apartment สูงเหล่านี้ ใช้พลังงานมากกว่า
บ้านเดี่ยวถึงร้อยละ 25 เลยทีเดียวและ
มากกว่าครึ่งหนึ่งสูญเสียไปในพื้นท่ีส่วนร่วม 
โครงการดังกล่าวให้ค าแนะน าและช่วยวาง
แผนการลดการใช้พลั งงานดั งกล่ าว 
ยกระดับความยั่ งยืนของชีวิตในเมือง            
ให้สูงขึ้น 
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สรุปกำรประชุม แนวโน้มและควำมท้ำทำย
ในกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ: ประสบกำรณ์
จำกเวียนนำ 

Vienna Energy Forum  

ในระหว่างการประชุม Vienna Energy Forum 
ประจ าปีค.ศ. 2017 มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ 
แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา (Trends & 
Challenges in Smart City Development: 
Experiences from Vienna) การสัมมนาดังกล่าว
เป็นท่ีสนใจเพราะกรุงเวียนนาไม่เพียงมีชื่อเสียงใน
ระดับนานาชาติในด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี
และเป็นเมืองท่ีน่าอยู่มากเท่านั้น แต่ยังเป็น             
เมือง ท่ีมีความอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ท” ท่ีสูง             
อี กด้ วย  Smart City Wien ซึ่ ง เป็นโครงการ            
ระยะยาวของเมืองเวียนนาเป็นกลยุทธ์และ            
ความพยายามในการปรับปรุงการออกแบบและ
การพัฒนาเมืองหลวงของออสเตรีย กรุงเวียนนา
เป็นเมืองท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ท าให้เมืองต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับ
สมดุลด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการพลังงาน 
จ านวนท่ีอยู่อาศัยราคาไม่แพง และระบบขนส่ง

สาธารณะ และพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกด้วยเช่นกัน ความท้าทายดังกล่าวท าให้
ผู้ เชี่ยวชาญจากกรุงเวียนนามีประสบการณ์               
ในการวางแผนเมืองท่ีชาญฉลาดและสามารถช่วย
ระบุความท้าทายและโอกาสท่ีเฉพาะเจาะจงของ
เมืองอัจฉริยะในประเทศก าลังพัฒนา 

 

การสัมมนาดังกล่าว จัดโดย Global Forum on 
Sustainable Energy (GFSE) ร่ ว ม กั บ ศู น ย์
พลั งงานเวียนนา Energy Center Wien และ 
TINA Vienna เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ระหว่างตัวแทนจากกรุงเวียนนาและผู้เชี่ยวชาญ
จากท่ัวโลก ในด้านวิธีสร้างเมืองท่ีอัจฉริยะ ยั่งยืน 
และน่าอยู่ส าหรับพลเมือง กิจกรรมดังกล่าว          
มองแนวคิดของเมืองอัจฉริยะจากมุมมองและ
บริบทท่ีแตกต่าง เพ่ือน าไปสู่การหารือท่ีเกี่ยวกับ
ความท้าทายร่วมกันของเมืองต่าง ๆ โดยยกเอา
ตัวอย่างของกรุงเวียนนาจากมุมมองในด้าน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของเมือง ตลอดจน             
การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นตัวอย่าง          
ท่ี เป็นรูปธรรมและหนึ่ งในค าตอบในการใช้
เทคโนโลย ี

ค าถามหลักในการสัมมนานี้ได้แก่ 
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 Smart City Vienna คืออะไร? 

 เมืองอัจฉริ ยะเช่นเวี ยนนามี วิ ธี การ
ด า เนิ นการอย่ าง ไร เพื่ อลดปริ มาณ
คาร์บอน และมีผลอะไรต่อการวางแผน
โครงสร้างพื้นฐานระยะยาว? 

 เมืองอัจฉริยะมีความหมายอย่างไรส าหรับ
การพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม? 

 มีทางเลือกด้ านเทคโนโลยีและการ
ให้บริการอะไรบ้าง? 

 อะไรคือความท้าทายท่ีนักพัฒนาจาก
เมืองเวียนนามีประสบการณ์ ในการ
วางแผนเมืองอัจฉริยะ 

 อะไรคื อความท้าทายและโอกาสท่ี            
เฉพาะของเมืองในประเทศก าลังพัฒนา
และพวกเขาจะพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ
ได้อย่างไร? 

 แนวคิดของเมืองสมาร์ทแตกต่างกัน
อย่างไรในบริบทต่าง ๆ (เช่นเมืองเล็ก 
เมืองใหญ่ประเทศอุตสาหกรรม ประเทศ
ก าลังพัฒนา และประเทศเกิดใหม่)? 

 บทเรียนจากเมืองเวียนนาสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองสมาร์ท          
อื่น ๆ ท่ัวโลกได้อยา่งไร?  

 
บทสรุปของการสัมมนาดังกล่าวมีดังนี้ 

เมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสพิเศษในการก้าวไปสู่
อ น า ค ต ท่ี ยั่ ง ยื น  แ ล ะ มี ก า ร ป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับท่ีต่ าลง เนื่องจากใน
ปัจจุบันเมืองมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกประมาณร้อยละ 75 และการใช้
พลังงานประมาณร้อยละ 80 ต่อปี ในปัจจุบันมี
สัดส่ วนของประชากรยากจนในเมื อง ท่ีสู ง 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ
ก าลังพัฒนา โดยคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีอยู่
อาศัยราคาถูก หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็น
ทางการ พื้นท่ีเหล่านี้มีโครงสร้างพื้นฐานและการ
ให้บริการท่ีต่ าหรือไม่มีเลย เมืองจึงเป็นพื้นท่ี           
ท่ีสามารถท าการด าเนินการป้องกันสภาพ
ภูมิอากาศและมีความส าคัญในการสร้างหนทาง          
ท่ีจะเปลี่ยน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้มี
คาร์ บอนต่ าและยื ดหยุ่ นต่ อสภาพอากาศ 
(climate- resilient ) ท่ีสามารถเข้าถึงได้ส าหรับ
ทุกคน 

1. บุคลากรจากหลายภาคส่วนมีบทบาทท่ี
จ าเป็น ต่อการสร้างเมืองท่ีอัจฉริยะ และ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการประสานงานอยาก
เข้มแข็ งและการสร้ างความร่ วมมื อ
ระหว่าง ภาคนโยบายภาคอุตสาหกรรม 
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และสังคม โดยเฉพาะ ในพื้นท่ีเมืองมี
ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีต่าง ๆ 
และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
บุคลากรจากหลายหลากสาขาจะต้อง
ท างานร่วมกัน เพื่อจัดการความเกี่ยวเนื่อง
ต่าง ๆ ในเมืองและเพื่อเพิ่มศักยภาพ           
ท่ีมีอยู ่

2. การประสานการด้านการลงทุนในพื้นท่ี
ต่ าง  ๆ ของเมื อง  ท้ั งด้ านคมนาคม 
โครงสร้ างพื้ นฐาน ท่ีอยู่ อาศัย และ
คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งส าคัญ ไม่เพียงแต่ใน
ด้านเทคโนโลยี เท่านั้น แต่ยังต้องใช้
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อพัฒนาแนวคิด
เมืองอัจฉริยะท่ีเหมาะสมในระดับท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลยังเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็น ท่ีจะต้องเรี ยนรู้ จริ งจากการ
ด า เนิ นก าร  และผ่ านการแบ่ งปั น
ประสบการณ์ ไม่เพียงแต่ระหว่างกับ
พลเมืองและบุคลากรของเมืองเท่านั้น แต่
ยังรวมไปถึงเมืองอื่น ๆ ท่ีเป็นพันธมิตร
ร่วมกันท่ัวโลก 

 

3. ยุ ทธศาสตร์  Smart City Framework 
ของกรุงเวียนนาแสดงให้ เห็นว่ าการ
ร่วมมือกัน และการประสานงานระหว่าง
บุคลากรท่ีท างานในหลากหลายสาขา 
(อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน 
สภาพภูมิอากาศ ท่ีอยู่ อาศัย ฯลฯ ) 
กลายเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับความส าเร็จ
ในระยะยาว เพื่อให้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ
ประสบความส าเร็จ พลเมืองต้องเป็น
หัวใจของยุทธศาสตร์ กระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีครอบคลุม
นั้นจ าเป็นต่อการเช่ือมต่อเข้ากับพลเมือง
ทุกคน เพื่อการสร้างอนาคตท่ียั่งยืนและ
เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของเมืองท่ี
แท้จริง 

 
4. ความมุ่ งมั่นจากภาคการเมืองยังเป็น

สิ่ งจ าเป็นอย่างยิ่ งท่ีในการขับเคลื่อน           
กลยุทธ์  Smart City ท่ีมีประสิทธิภาพ 
บุ คลากร ท่ี น า ในด้ านดั งกล่ า วจ าก           
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ภาคการเมืองสามารถให้การสนับสนุน          
ท่ีส าคัญและอ านวยความสะดวกใน       
การประสานงานอย่างดีเยี่ยม 

5. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public-Private-Partnerships – PPPs) 
อาจเป็นหนทาง ท่ี เป็นประโยชน์ ใน         
การพัฒนาและใช้กลยุทธ์ Smart City 
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทางการเงิน
จ ากภาครั ฐ และ เอกชน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การส่งเสริม
นวัตกรรมและอ านวยความสะดวกในการ
บริ หารความ เสี่ ย ง  อย่ า ง ไ รก็ ต าม          
ความเหมาะสมของ PPP ต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงความ
ต้องการของเมืองและพลเมืองเป็นหลัก 

6. พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การท าให้เมืองมี climate-resilient และ
สามารถส่งผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น
การลดความยากจน การปรับปรุงมลพิษ
ทางอากาศ และด้านสุขาภิบาล 

7. ความต้องการเดินทางในพื้ น ท่ี เมื อง             
ท่ีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความ           
ท้าทายเป็นอย่างมาก วิธีการจัดการ
คมนาคมอย่างดังเดิม มีผลกระทบอย่าง
สูงต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน สุขภาพ 
และศักยภาพในการผลิต ค าตอบของ
ระบบคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและราคา

ไม่แพง สามารถมาจากการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีใหม่ ๆ รูปแบบธุรกิจ 
และนวั ต ก รรมทางสั ง คม  ร วม ท้ั ง
กฎระเบียบท่ี เหมาะสมเพื่ อก าหนด 
มาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพการ
ให้บริการ ระดับความเร็ว และการจัดสรร
พื้นท่ีสาธารณะให้กับระบบการขนส่งใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงคนเดินเท้าและ
จั กรยานด้ วย จึ งจ า เป็ นต้ องมี ก าร
ประสานงานท่ีแข็งขันระหว่างผู้ให้บริการ
และหน่วยงานปกครองเมือง 

8. ระบบการก ากับดูแล หรือ Governance 
systems นั้ น เป็ นสิ่ ง จ า เป็ นต่ อ ก า ร
ประสานงานระหว่างหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศเพื่ อ ให้ นโยบายและ
โครงการต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน 

9. เ รื่ อ ง เพศ  และความ เ ท่ า เ ที ยม  มี
ความส าคัญและจ าเป็นเป็นอย่างมาก ใน
เชิงการประสานงาน การออกแบบ การ
วางแผน และการใช้กลยุทธ์เมืองอัจฉริยะ
ในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการเข้าถึง
พลังงาน ซึ่งการพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม มีบทบาทส าคัญในการ
เสริ มสร้ า ง  empowerment ในภาค
เศรษฐกิจของสตร ี

 


