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1. บทนา
- เมื่อ Homo Sapiens กลายเป็น Homo Urbanus หนึ่ ง ในเมกาเทรน หรื อ แนวโน้ ม ที่ ส าคั ญ ของโลกปั จ จุ บั น คื อ การย้ า ยถิ่ น ฐานเข้ า ในพื้ น ที่ เ มื อ ง หรื อ
Urbanisation รายงานของ Department of Economic and Social Affairs แห่ ง สหประชาชาติ 1 พบว่ า
สัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพิ่มสูง มากกว่าประชากรที่อยู่ในเขตชนบทแล้ว โดยในปีค.ศ. 2014 สัดส่วน
ประชากรในเขตเมืองอยู่ที่ร้อยละ 54 และมีการคาดการว่าประชากรของโลกที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองจะ
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว และสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 ภายในปีค.ศ. 2050 (เปรียบเทียบกับ ปี
ค.ศ. 1950 ที่มีสัดส่วนคนในเมืองเพียงร้อยละ 30 ของประชากรโลก) ซึ่งในแต่ละปีตัวเลขประชากรสุทธิที่อยู่
อาศัยในเขตเมืองจะเพิ่มเกือบหกสิบล้านคนต่อปี
แนวโน้ มการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะสร้างความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในเขตเมือง อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค
การจัดการขยะและทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีการสร้าง
แนวคิดเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ขึ้น

Source: Wiki

1 https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
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ที่ ผ่ า นมาในสหภาพยุ โ รปมี ก ารตื่ น ตั ว ในการน าเอาแนวคิ ด Smart City มาด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีการนาเอาแนวคิดดังกล่าวไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน นโยบายดังกล่าวได้ผ่านการรับรองให้เริ่มดาเนินการและได้รับเงินสนับสนุนกว่า 113 พันล้าน
ยูโรผ่านโครงการ 54 โครงการ ทั้งโครงการดาเนินการและโครงการนาร่อง อีกทั้งมีการสนับสนุนจากรัฐบาล
ระดับประเทศและส่วนกลางผ่านคณะกรรมาธิการยุโรป
เพื่ อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาและเพิ่ ม เติ ม องค์ ค วามรู้ ข องไทยในด้ า น Smart City รายงานนี้ ไ ด้ ร วบรวม
สรุปเอาใจความสาคัญจากบทความและการศึกษาต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว เช่น คานิยาม
Smart City ของสหภาพยุโรป การพัฒนาแนวคิดดังกล่าว บทบาทของสหภาพยุโรปและ ผู้มีส่วนร่วมและ
รูปแบบงบประมาณโครงการ
คานิยาม Smart City
รายงานของสหภาพยุโรป Mapping Smart Cities in the EU พบว่ามีการเสนอคานิยาม Smart Cities ที่
หลากหลาย บางคานิยามเน้นการนาเอาระบบเทคโนโลยี ICT มาเป็นตัวขับเคลื่อน บ้างก็ใช้คานิยายที่กว้างและ
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจและสังคม การปกครอง และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อ
ยกระดับความยั่งยืน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการในเขตเมือง และการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน
จากแนวคิ ดดั ง กล่ า ว จะเห็ น ว่ าแนวคิ ด Smart City มี การทั บซ้ อ นกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งอื่ น ๆ เช่ น
Intelligent City (เมืองชาญฉลาด) Knowledge City (เมืองความรู้) และ Sustainable City (เมืองยั่งยืน) ไม่
มากก็น้อย
แต่ ใ นมุ ม กว้ า งแล้ ว แนวคิ ด Smart City คื อ การน าเอาเทคโนโลยี (โดยเฉพาะ ICT) มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างอนาคตที่มีความยั่งยืน ผ่ านการเชื่อมต่อระหว่างประชากร ธุรกิจ
เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน การบริโภค พลังงาน และพื้นที่ใช้สอย การนาเอา ICT มาใช้จะช่วยให้ 1) เมือง
สามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ บุคลากร และองค์กรต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดมากขึ้น 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ เช่นรัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชน สามารถได้รับการออกแบบ 3) มี synergies และการดาเนินการ
ร่วมกัน (interoperability) ระหว่างระบบต่าง ๆ เช่น พลังงาน คมนาคม การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น และ
4) มีการผลักดันนวัตกรรมผ่าน open data, living lab และ tech hub
แต่ แ ม้ ICT จะมี ค วามส าคั ญ ในการผลั ก ดั น แนวคิ ด Smart City แต่ ก ารสร้ า งเมื อ งอั จ ฉริ ย ะนั้ น มี ม ากกว่า
การติดตั้ง Sensor การสร้างโครงข่ายข้อมูลเพื่อสร้างศักยภาพเพียงอย่างเดียว การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ ก็มีความสาคัญเช่นกัน โดยเฉพาะความชาญฉลาดและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน
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รายงานของสหภาพยุโรปดังกล่าว จึงสรุปคานิยามของเมือง Smart City ว่าเป็นเมืองที่มุ่งแก้ปัญหาสาธารณะ
โดยใช้ ICT-based solution บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (multi-stakeholder) และ
ความร่ ว มมือภายในเทศบาลท้อ งถิ่ น ผ่ านการพั ฒ นาโครงการหรื อโครงข่ ายกิจกรรมที่ อาจจะทับ ซ้ อ นกั น
กล่าวคือ Smart City ต้องมีกลยุทธ์และโครงการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (ในด้านวัตถุประสงค์หรือรูป แบบ
การดาเนินการ): Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy
และ Smart Environment.

Source: Wikicommon

คุณลักษณะเหล่านี้เป็นแนวทางการมีส่วนร่วมในโครงการภายใต้ Smart City initiative (เช่นการแก้ไขปัญหา
จราจร) ซึ่งแนวทางการแก้ปั ญหาเหล่ านี้จ ะประกอบด้วย เครื่องมือประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยี ทรัพยากร
การเงิ น โครงสร้ า ง การจั ด การองค์ ก ร และองค์ ค วามรู้ (รวมไปถึ ง มาตรฐาน ต่ า ง ๆ) เราสามารถแยก
ส่วนประกอบที่สาคัญเหล่านี้ออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน เทคโนโลยี มนุษย์ และองค์กร
นิยามดังกล่าวได้กาหนดบทบาทของเทคโนโลยีและการจัดเก็บข้อมูลใน Smart City ว่าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์และกระจายข้อมูลที่เกี่ยวกับเมือง เพื่อนาไปสู่การยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืน
2. การสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของเมือง โดยใช้มาตรฐานข้อมูลที่เป็น
สามัญ โดยที่สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้อีก
3. การดาเนินการที่หลากหน้าที่ (multi-functionally) และการแก้ปัญหาหลาย ๆ ปัญหาพร้อม ๆ
กัน ในมุมมองภาพใหญ่ของเมือง
อย่างไรก็ตามการจัดตั้งนิยามดังกล่าว มีความท้าทายในการนาเอาไปดาเนินการจริง เพราะเมืองแต่ละเมืองก็มี
เอกลักษณ์ มีแนวทางการพัฒนาจากอดีต สู่ปัจจุบันที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตที่แตกต่างกัน
คานิยามของความอัจฉริยะ หรือ Smart ของแต่ละเมืองจึงน่าจะแตกต่างกันออกไป
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2. Smart city in Europe
จุดเริ่มต้นของการนาเอาแนวคิด Smart City มาดาเนินการของสหภาพยุโรป แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ เพราะ
สหภาพยุโรปแม้จะมีความท้าทายด้านสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง แต่ระดับความร้ายแรงของปัญหา
ดังกล่าวในสหภาพยุโรปนั้นมีระดับที่ต่ากว่าอินเดียหรือจีนมาก การนาเอาแนวคิด Smart City มาดาเนินของ
สหภาพยุโรปจึงอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาการเชิงเศรษฐกิจ
มากกว่าการแก้ปัญหาทางสังคม
การเชื่อมต่อ ที่ไ ร้ พรมแดนภายใน European Single Market หรือ การเป็นตลาดเดี ยวของสหภาพยุ โ รป
เชื่อมต่อเมืองต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป ให้กลายเป็นฮับแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางสังคม
การยกระดับสวัสดิการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการดึงเอาทรัพยากรทางมนุษย์และทรัพยากรอื่น ๆ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปและโลกมารวมกัน โดยแลกเปลี่ยนกับรายได้ ความรู้ และประโยชน์อื่น ๆ
(hubs for the creative economy)
ที่น่ าสนใจคือจุ ดประสงค์ของแนวคิด Smart City นั้นมีความคล้ ายกับจุดประสงค์ในการพัฒ นาเมืองตาม
เป้าหมาย Europe 2020 โดยโครงการ Smart City ในสหภาพยุโรปมีการปรับให้เข้ากับสถานะของแต่ละเมือง
และประเทศ ผ่านการดาเนินการที่แตกต่างกันไป ทาให้การดาเนินการ Smart City ในสหภาพยุโรปมีความ
หลากหลาย โดยโครงการส่ ว นใหญ่ บ รรจุ เ ป้ า หมาย smart sustainable and inclusive growth อยู่ ใ น
โครงการและมีการคานึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูง เป้าหมายดังกล่าวได้รับการบรรจุกว่าร้อยละ 50
ของโครงการ

2.1 ตัวอย่างประเภทโครงการ Smart ในสหภาพยุโรป
ภายใต้แนวคิด Smart City มีการดาเนิ น การที่ห ลากหลายรูป แบบ ในสหภาพยุโ รป บทย่อยนี้จะท าการ
ยกตัวอย่างของประเภทโครงการ ที่ได้รับดาเนินการเพื่อแสดงให้เห็นความหลากหลายดังกล่าว และตัวอย่าง
เมืองที่มีการดาเนินการโครงการ
1. Smart Neighborhoods เป็นโครงขนาดชุมชนที่มุ่ งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ ที่มีจานวน
ประชากรประมาณ 10,000 – 40,000 คน โดยแต่เดิมชุมชนเหล่านี้เป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมเก่า พื้นที่
เปล่ารกร้าง หรือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว (Retro-fit) โดยส่วนใหญ่เป้าหมายของโครงการ
เหล่ านี้ คือการพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ อยู่ อาศัย เพื่ อรองรั บ การขยายตัว ของเมื อ งและเศรษฐกิจ โดยนาเอาแนวคิ ด
ความยั่งยืนและเทคโนโลยีมาช่วยการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และยกระดับคุณภาพของความเป็นอยู่ โครงการ
ประเภทนี้ มุ่ ง รองรั บ ด้ า น Smart Environment, Smart Mobility, Smart Economy และ Smart Living
6

สำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย

เป้าหมายในด้านสิ่งแวดล้อม คือ การลดการใช้ทรัพยากรและการผลิตพลังงานขึ้นมาเพื่อใช้ ประโยชน์ในพื้นที่
(พลังงานทดแทน) รวมทั้งการจัดการของเสีย

Source: http://www.nordhavnen.dk/

ตั ว อย่ า งของโครงการดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ Hackbridge (UK) Hafencity, Hamburg (Germany) Nordhavn,
Copenhagen (Denmark) Stockholm Royal Seaport (Sweden) Oulu Arctic City (Finland) Lyon
Smart Community (France) และ Aspen, Vienna (Austria)
2. Testbed micro infrastructures เป็น
โครงการนาร่องที่น าเอาเทคโนโลยี ต่า ง ๆ
มาลองใช้ ใ นพื้ น ที่ จ ริ ง เป็ น โครงการด้ า น
Smart Environment, Smart Mobility
และ Smart Economy โครงสร้างพื้นฐาน
testbed ดั ง กล่ า วถู ก สร้ า งขึ้ น ผ่ า นการ
เชื่อมต่อระหว่างภาคส่ ว นต่าง ๆ เท่าที่จะ
Source: http://www.smartcity-cologne.de/
สามารถทาได้ (ในบริบทของ Internet of
Things – ระบบ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ) มีการนาเอาระบบปฏิบัติการมาเชื่อมต่อและดาเนินการจัดการ
การสื่อสารระหว่างสิ่งเหล่านี้ โดยลดบทบาทของมนุษย์ให้น้อยที่สุด โครงการส่วนใหญ่จะมีการดาเนินการ
ในระดับ Smart Street หรือ Climate Street เช่นใน Barcelona (Spain) Milan (Italy) Amsterdam (the
Netherlands) และ Cologne (Germany) เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วน าเอาระบบเซ็ น เซอร์ ม าใช้ เ พื่ อ ติ ด ตาม
การดาเนินการของเมืองในด้านต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะมีการเชื่อมต่อกับ การจัดการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น
intelligent energy management; Parking; mobility; การจัดการขยะ และการดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการ
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น าร่ องเหล่ านี้ เป็น แนวทางการเพิ่มการเรี ยนรู้และความเข้าใจของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อผลกระทบและ
การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการน าเทคโนโลยี ใ หม่ ม าใช้ ที่ ส าคั ญ ยั ง เป็ น โอกาสในการหาแนวทาง
scaling up หรือขยายผลของการดาเนินการเหล่านี้อีกด้วย
3. Intelligent Traffic System ระบบดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการตรวจรับข้อมูล ด้านจราจรในรูป แบบ
real-time เพื่ อ ท าการจั ด การจราจรในเขตเมื อ งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ สุ ด
มีการดาเนินการในเมือง Zaragoza (Spain) Dublic (Ireland) Einhoven (the Netherlands) และ Thressaloniki
(Greece) โครงการเหล่านี้มุ่ง ลดการติดขัดบนท้องถนนและปรับปรุงการหมุนเวียนของจราจร แม้เป้าหมาย
ดังกล่ าวจะดูธ รรมดา แต่รู ป แบบการดาเนิ นการในเมืองต่ าง ๆ มีความหลากหลาย เช่น เมือง Zaragoza
(Spain) มีการใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับระดับจราจรในเมืองอย่าง real-time และช่วยในการจัดการระบบ
และตัดสินใจเดินทางของประชาชน ปัจจุบันมีจานวนเซ็นเซอร์ที่ได้รับติดตั้งกว่า 150 จุด เส้นทางในเขตเมือง
กว่ า ร้ อ ยละ 90 มี ก ารติ ด ตามและระดั บ จราจรกว่ า ร้ อ ยละ 30 ได้ รั บ การตรวจสอบในแต่ ล ะวั น ส่ ว นใน
Eindhoven มีการติดตั้งอุป กรณ์ติดตามบนรถที่เข้าร่ว มโครงการนาร่อง เพื่อเก็บข้อมูล บนท้องถนน เช่น
สภาพถนนเป็นหลุมบ่อหรือมีน้าแข็งเกาะ และสภาพการจราจร เพื่อนาเอาข้อมูลดังกล่าวไปร่วมประกอบ
ในการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ในกรณีของ Thesaloniki มีการนาเอาระบบการจัดการจราจร
มาใช้สองระบบ ระบบแรกจัดการดูแลข้อมูลที่รายงานต่อผู้ใช้ท้องถนนในการเดินทางและจัดการระบบสัญญาน
ไฟแบบ real-time ระบบที่สองช่วยในการวางแผนการเดินทางและให้ข้อมูลต่อผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน

Source: www.theguardian.com
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4. Resource management system เป็ น การยกระดั บ การจั ด การทรั พ ยากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งขึ้น
โครงการประเภทดังกล่าวได้รับการดาเนินการอย่างแพร่หลายในเมืองต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เช่น
Smart grids, Smart meters, Smart Energy เป็นต้น โครงการจัดการทรัพยากรเหล่านี้ เชื่อมต่อกับ Smart
Governance, Smart Economy และ Smart Living ตัวอย่างของโครงการดังกล่ าว ได้แก่ Smart Power
Hamburg (Germany), Barcelona Smart grid (Spain), Copenhagen Smart Grid (Denmark),
Copenhagen waste water management system (Denmark), Cologne Smart metering (Germany),
Mannheim E Energy (Germany) และ Gothenburg Celsius (Germany)

5. Participation platform โครงการเหล่ า นี้ เ ป็ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประชาชน ผ่ า น ICTenabled platform เ ช่ น open data strategies and platform; crowdsourcing แ ล ะ co-creation
platforms โครงการ open data เป็ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ และการแข่ ง ขั น ในการสร้ า ง app และการ
ให้บริการทาง digital เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้าน Smart Governance และ Smart Economy โครงการประเภท
นี้มีความแตกต่างระหว่างกันที่สูง เพราะแต่ละโครงการมีการตั้งจุดประสงค์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตน เมืองที่
มีการดาเนินการโครงการประเภทนี้ ได้แก่ Amsterdam, Helsinki, Florence นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เช่น Periphea; Citadel; และ CitySDK จุดประสงค์ของ
โครงการเหล่านี้คือการมุ่งพัฒนาการให้บริการจากภาครัฐ โดยใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับข้อมูล
open data มาจุดประกายความคิดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Source: amsterdamsmartcity.com
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ข้อน่ารู้เกี่ยวกับ Smart City ในสหภาพยุโรป
1. ในปีค.ศ. 2011 มีเมืองขนาดกลาง (ประชากรมากกว่า 100,000คน) กว่าร้อยละ 51 ในสหภาพ
ยุโรป (240 เมืองจาก 468 เมือง) ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อภายใต้ Smart City (รูปที่ 1)
2. สัดส่วนของเมืองที่ได้ผ่านคุณสมบัติ Smart City ส่วนใหญ่เป็นเมืองขนาดเล็ก
3. ประเทศที่มีจานวนเมือง Smart City ที่มากที่สุด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี ประเทศที่มี
สัดส่วนเมือง Smart City มากที่สุด ได้แก่ อิตาลี ออสเตรีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เอสโตเนีย
และสโลเวเนีย
4. โครงการ Smart City Initiative ส่ ว นใหญ่อยู่ในช่ว งเริ่มต้นในการพัฒ นา โดยโครงการในเมือง
ขนาดใหญ่จะอยู่ได้รับการพัฒนามาในระดับที่สูงกว่าเมืองขนาดเล็ก (มีอย่างน้อยหนึ่งโครงการที่
ได้รับการดาเนินการแล้ว)
5. คุณสมบัติของ Smart City ที่พบมากที่สุดคือด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางสังคม โดยเฉพาะ
เรื่องที่ได้รับการผลักดันเป็นพิเศษจากสหภาพยุโรป เช่น Smart Environment (ร้อยละ 33 ของ
โครงการ Smart City ที่พบ) และ Smart Mobility (ร้อยละ 21) ในด้านอื่น ๆ เช่น Governance,
Economy, people and living มีส่วนแบ่งโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 10 ของโครงการที่พบ เป็นข้อสังเกตุ
ที่น่าสนใจที่ชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการผลักดัน (รูปที่ 2)
6. ขนาดของเมื อ งเป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ส ามารถบ่ ง บอกจ านวนโครงการ เมื อ งขนาด 100,000 –
200,000 คนจะมีโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการ
7. โครงการ Smart Living initiative กระจายตัวอยู่ทั่วสหภาพยุโรป ในขณะที่โครงการในด้านอื่น ๆ
มีการกระจุ กตัว ในพื้น ที่ต่าง ๆ เช่น โครงการ Smart Governance พบที่ยุโ รปตอนเหนือ เช่น
ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี สวีเดน และสหราชอาณาจักร โครงการ Smart Mobility ในเขต nonNordic Northern Europe เช่น สเปน ฮังการี โรมาเนีย และอิตาลี และมีอยู่น้อยในเขต Nordic
8. โครงการ Smart City บางประเภทมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน เช่น Smart People / Smart
Living
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ที่มา รายงาน Mapping Smart Cities in the EU

รูปที่ 1. ตาแหน่งเมืองที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน โดยแยกเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติ Smart Cities
(สีน้าเงิน) และเมืองที่ไม่มี (สีแดง)

ที่มา รายงาน Mapping Smart Cities in the EU

รูปที่ 2. จานวน Smart Cities ในสหภาพยุโรป แยกตามหกคุณสมบัติของ Smart City
11

สำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย

2.2 บทบาทของ EU ใน Smart City
สหภาพยุโรปได้นิยามบทบาทของตนในการดาเนินการ Smart City ว่าเป็นผู้จัดการ (Coordinator) ภาคส่วน
ต่ า ง ๆ ในสหภาพยุ โ รป เพื่ อ สนั บ สนุ น Smart Cities ทั้ ง ระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ประเทศ เช่ น
ผ่ า นโครงข่ า ย Directorate-General for Communication Networks (DG Connect) ที่ มี ง บประมาณ
สนั บ สนุ น โครงการ Smart City ผ่ า น 7th Framework Programme (FP7) และโครงการ ICT-Policy
Support Programme (PSP) ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ CIP โครงการ Smart City หรื อ ผ่ า น DG Research &
Innovation (DG RTD) DG Energy (DG ENER) แ ล ะ DG Mobility and Transport (DG Move) บ า ง
โครงการในสหภาพยุโรป มีการดาเนินการข้ามเขตพรมแดนประเทศ โครงการในลักษณะนี้สามารถขอรับ
การสนั บ สนั น จากสหภาพยุ โ รป ภายได้ Competitiveness and Innovation Programme (CIP) และ
public–private Partnership (PPP)

Source: Samasons

2.3 ผู้มีส่วนร่วมและรูปแบบงบประมาณโครงการ
โครงการ Smart City ในสหภาพยุ โ รปทั้ ง หมดมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ภาครั ฐ
ส่วนกลางและท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน โดยแต่ละโครงการมีระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
เหล่านี้ที่แตกต่างกันไปตามประเภทและลักษณะโครงการ
ในด้านการร่วมทุนนั้นมีความหลากหลายอย่างมาก โครงการส่วนใหญ่ใช้งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
ข้อแตกต่างของแต่ละโครงการอยู่ที่รูปแบบของทุนและสั ดส่วนของทุนที่มาจากภาคต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการ
ความเสี่ยงและการคืนทุนที่ได้รับ เช่น โครงการประเภท Intelligent traffic system ได้รับทุนส่วนใหญ่มาจาก
ภาครั ฐ ซึ่ ง สะท้ อ นความรั บ ผิ ด ชอบของภาครั ฐ ในการจั ด การระบบคมนาคม โครงการประเภท Smart
Neighborhood เป็นอีกโครงการที่ได้รับทุนจากภาครัฐท้องถิ่นผ่านกลไก capital expenditure incurred to
create future benefit (CAPEX) หรือการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ในอนาคต จะมีเพียงในบางกรณีที่มีการร่วม
ทุ น จากภาคเอกชน โครงการประเภท Smart Grid จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ผ่ า นกลไก CAPEX จากผู้ ผ ลิ ต
พลังงานรายใหญ่ มีบางกรณี โดยเฉพาะในการผลิตพลังงานหมุนเวียน ที่มีภาคประชาชนและภาครัฐเข้ามามี
12
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ส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมี การนาเอากลไกการระดมทุนรูปแบบใหม่ เช่น crowd-funding และการซื้อเพื่อเช่า
คืน (buy-and-lease-back) ในการจัดชื้อแผง Solar Panel สาหรับครัวเรือน
ในภาพรวมนั้ น พบว่ า กลไกการร่ ว มทุ น มี ผ ลต่ อ โครงการอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ โดยพบว่ า ผู้ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุน
งบประมาณในจานวนมากจะมีบทบาทที่สาคัญในการกาหนดทิศทางของโครงการ
จากการประเมินผลที่ได้รับ ตามจุ ดประสงค์ของโครงการ ตัวอย่างโครงการ Smart City 50 โครงการจาก
37 เมือง พบว่าโครงการที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่ ได้รับงบประมาณในรูปแบบ PPP หรือ/และ มีบริษัท
International commercial technology providers เข้าร่วมในการดาเนินการและขยายผล อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบัน โครงการ Smart City กว่า สองในสามยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน หรือการดาเนินการโครงการ
นาร่อง ผลการศึกษาดังกล่าวจึงต้องรอสรุปอีกครั้ง
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3. กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
3.1 Smart City Vienna (ออสเตรีย)
สิ่งน่าเรียนรู้จากโครงการ Smart City Vienna
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน – จุดประสงค์หลังของกลไก และโครงการต่าง ๆ ภายใต้
Smart City Vienna คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทคโนโลยีและมาตรการต่าง ๆ
จึงเป็นเพียง mean หรือวิธีการที่จะไปถึง end หรือเป้าหมาย โครงการภายใต้ Smart City ของ
เวียนนาจึงอาจไม่ใช่โครงการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก
2. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ การจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
ดาเนินการพัฒนาแผนงานให้เป็นรูปธรรม – ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น องค์ประกอบสาคัญของ
แผนงาน Smart City Vienna คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการที่ มี ค วาม
หลากหลาย วิธีการจัดการและบริหารการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่
น่าเรียนรู้จากกรุงเวียนนา

นอกจากดนตรีคลาสิกและสถาปัตยกรรมที่สวยงามหรูหราระดับโลกแล้ว กรุงเวียนนายังขึ้นชื่อในเรื่องของ
ความเป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย การเดินทางที่สะดวกสบาย สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และการให้บริการในด้าน
ต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ทาให้กรุงเวียนนาได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก (Most Liveable
City) โดยบริษัทที่ปรึกษา Mercer เก้าปีติดต่อกัน

“การหยุดก้าวหน้าเปรียบเสมือนการถอยหลัง2”
แม้ว่ากรุงเวียนนาจะได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ที่สุด ในโลก แต่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็มิได้
หยุดยั้งที่จะคิดค้นแนวทางการพัฒนาและยกระดับด้านต่างๆ ของเมือง เพราะต่างก็ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องของปัจจัยต่างๆ ที่คุกคามคุณภาพของประชาชนในเมือง เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร หรือ

2

แปลจากคากล่าว “Not to advance is to regress”ของ ดร.ไดซะกุ อิเกะดะประธานสมาคมสร้างคุณค่า
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การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นที่มาของมาตรการการพัฒนาเมืองเวียนนาภายใต้ชื่อ Smart City
Vienna ซึ่งเป็นแนวทางการดาเนินการหรือแผนงานเบื้องต้น (Initiative) ที่มีผลบังคับใช้ในระยะยาว
นายกเทศมนตรี ป ระจ ากรุ งเวีย นนาได้ป ระกาศแผนงาน “Smart City Wien” อย่างเป็นทางการในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2001 แผนงานดังกล่าวเป็นการมุ่งจัดตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการออกแบบ การพัฒนา และ
ยกระดับภาพลักษณ์ในทุกๆ ด้านของเมืองที่เกี่ยวกับการพัฒนา เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และ
คมนาคม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของประชากร ทั้งการทางาน
และสันทนาการอย่างเท่าเทียมกัน มีการกาหนดพันธกิจในการดาเนินการโครงการภายใต้ Smart City Wien
ว่า 1) ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่สุด 2) มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านระบบนิเวศที่สูง 3) มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และ 4) เน้นการมีส่วนรวมของประชาชนให้มากที่สุด
องค์ประกอบสาคัญของแผนงาน Smart City Vienna คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและจากภาคส่วนอื่นๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมการประชุมที่หารือในเรื่องทั่วไป
(general consultation) หรือเข้าร่วมการประชุมที่มีหัวข้อเฉพาะ ซึ่งหัวข้อการหารือเฉพาะมีทั้งหมด 6 หัวข้อ
ด้วยกัน คือ ด้านพัฒนาประชากร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน และด้านคมนา
คม ซึ่งการหารือและสัมมนาที่ผ่านมาได้ทาการสรุปวัตถุประสงค์ของแผนเป็น 3 ด้านด้วยกัน
โฟกัสและเป้าหมายของวัตถุประสงค์ 3 ด้านของ Smart City Vienna

รูปที่ 3. หัวข้อหลักสามประการของ Smart City Vienna
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โครงการต่างๆ ของ Smart City Vienna
โครงการแรกของแผนงาน Smart City Vienna เป็นโครงการสัมมนาหารือวางแผนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้
บรรลุผลที่ตั้งไว้ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนได้เข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างและ
นาเอาจุดแข็งของกรุงเวียนนามาใช้ประโยชน์ โครงการดังกล่าวทาการจัดประชุมสัมมนาในสามหัวข้อ ได้แก่
“Smart Energy Vision 2050″ “Roadmap for 2020 and Beyond” และ “Action Plan for 2012-2015″
หลังจากนั้นภาคส่วนต่างๆ ขององค์กรในกรุงเวียนนาก็ได้ริเริ่มโครงการภายใต้แผน Smart City Vienna
โครงการ ASPERN LAKE CITY ของ SMART CITY VIENNA
ข้อมูลของ Aspern Lake City
พื้นที่รวม 240 เฮกเตอร์
พื้นที่การพัฒนาสุทธิ: 100 เฮกเตอร์
พื้นที่ชั้นการใช้งาน: 2.6 million sqm
จานวนที่อยู่อาศัย: 10,500 หรือมากกว่า 20,000 คน
จานวนงาน: ~ 20,000 ตาแหน่ง การลงทุน: ~ € 5 พันล้านยูโร
กาหนดการพัฒนา: วางแผนแม่บท ค.ศ.2007 ทาการขายในปีค.ศ. 2029

เป้ า หมายของโครงการ Aspern lake city คื อ การสร้ า งเขตเมื อ งใหม่ ที่ มี ก ารใช้ ง านหลากจุ ด ประสงค์
เป็นที่อยู่อาศัย สานักงาน การให้บริการ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการศึกษา พื้นที่ดังกล่าวมีขนาด 240
เฮกเตอร์ (2.4 km2) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองของสหภาพยุโรปที่ใหญ่ที่สุด มีการกาหนดให้มีสัดส่วน
พื้นที่สันทนาการและพื้นที่สาธารณะถึงร้อยละ 50 มีการจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้มีคุณภาพสูง มีความยั่งยืนใน
การใช้ พ ลั ง งานและน าหลั ก การเมื อ งระยะสั้ น หรื อ city of short distances หรื อ การจั ด สรรพื้ น ที่ แ บบ
mixed-use quarters และสนั บ สนุ น การเดิ น ทางโดยใช้ ร ถสาธารณะ การเดิ น ทางโดยเท้ า และจั ก รยาน
โครงการต่ า ง ๆ ภายใน Aspern Lake City เองก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ Smart City เช่ น
ด้านทรัพยากร – การใช้วัสดุท้องถิ่น การขนส่งโดยระบบราง และการผสมปูนภายในเขตทางาน (ลดการขน
ย้ายกว่า 125,000 เที่ยว และก๊าซ CO2 กว่า 1,400 ตัน) ด้านนวัตกรรม – การสร้างศูนย์ Smart City Cluster
ที่เป็นสานักงานด้านวิจัย researchTUb, ASCR, Abix, Theobroma (IT), LIMA (high-tech implants) และ
ส านั กงาน start-ups ต่าง ๆ ด้านคุณภาพชีวิต เน้นการมีส่ ว นร่ว มด้านสังคม และการจัดการชุมชนที่เน้น
ความมีส่วนร่วมและความเป็นมิตรในหมู่ชุมชน
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หนึ่ ง ในมาตรการการออกแบบที่ น่ า สนใจของ
Aspern SeeStadt คือการนาเอาแนวคิด TransitOrientated Development (TOD) หรือการพัฒนา
พื้นที่การใช้ส อยโดยใช้ระบบคมนาคมนา พื้นที่ตั้ง
ของ Aspern Seestadt นั้ น อยู่ ท างตอนเหนื อ ของ
กรุงเวียนนา ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีการใช้สอยพื้นที่อย่ าง
เต็มที่นัก โครงการได้รับการโอนสิทธ์พื้ นที่ดังกล่าวจากกรุงเวียนนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหลังจากเสร็จสิ้น
การวางแผนพื้น ที่ ดัง กล่ าวระหว่า งกลุ่ มผู้ บ ริ ห ารของโครงการ เทศบาลที่เ กี่ยวข้ อ ง และ Wiener Linien
บริษัทที่ดูแลระบบขนส่งมวลชนของกรุงเวียนนา มีการตกลงสร้างสถานีรถไฟรางหนักของกรุงเวียนนาสาย 2
(U2) เข้าสู่ พื้น ที่ดังกล่ าวเป็ น ส่ ว นต่อขยายของสาย 2 และมีการดาเนินการให้ รถไฟเริ่มวิ่ง ตั้งแต่โ ครงการ
SeeStadt ยั ง ไม่ เ สร็ จ ทั้ ง ๆ ที่ โ ดยปกติ นั้ น ระบบขนส่ ง มวลชนจะวิ่ ง เข้ า ในพื้ น ที่ ที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น สู ง
แต่เพื่อเป็นการให้บริการระบบคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว และสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ แล้ ว โครงการ Seestadt ยั งได้รั บความสนใจจากหลายภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
เพราะกรุงเวียนนาได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม Smart City Cluster ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในขั้นต้นอีกด้วย
โครงการ DIGITAL CITY
Digital City Vienna เป็ น การร่ ว มตัว ของบริษัทด้าน ICT ของกรุงเวียนนาและเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้
Smart City Vienna กลุ่มดังกล่าวเป็นการรวมตัวที่ไม่หวังผลกาไรตอบแทนและไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด ที่มี
เป้าประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับกรอบนโยบาย “Smart City Wien” ของ
กรุ ง เวี ย นนา และการผลิ ต สร้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการด้ า น Digital ผ่ า นการผลั ก ดั น และ
ให้การสนับสนุนต่อประชาชนทั่ว ไป โดยเฉพาะสตรี ให้มีความสนใจต่ออาชีพในด้านด้าน IT และมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งในการตอบสนองต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีให้กับกรุงเวียนนา
ลักษณะที่สาคัญของกลุ่มนี้คือการมีส่วนร่วมที่สูง มีการสร้างแพลตฟอร์มหรือพื้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยน
ความคิดและการทางานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภาควิจัยและประชาชนทั่วไป การทางานร่วมกันและการมีส่วนร่วมที่สูงนี้จะนาไปสู่
การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ภายใต้ Smart City Vienna ในอนาคต
ต้ น ก าเนิ ด ของ Digital City Vienna มากจากผลการวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง และบทบาทของตลาด ICT ใน
กรุงเวียนนา โดยกลุ่มธุรกิจไอที ตัวแทนจากธุรกิจไอทีมากกว่า 20 กิจการลงความเห็นร่วมกันว่าความตระหนัก
ของประชาชนถึงต่อธุรกิจไอทีนั้นมีอยู่ต่ามาก เมื่อเทียบกับขนาดและความสาคัญของภาคดังกล่าวซึ่งมีมากกว่า
5,700 กิจการ มีการจ้างงานมากกว่า 54,000 ตาแหน่งและสร้างรายได้ต่อปีถึง 5.6 พันล้านยูโร อุตสาหกรรม
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IT มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างมากมายและส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ภาคส่วน และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กับนโนบาย Smart City Vienna จึงควรจะมีการปรับโฟกัสมาที่ภาคส่วนดังกล่าวมากขึ้นเพื่ อดึงดูดและสร้ าง
แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อภาคดังกล่าว แนวคิดเหล่านี้เป็นที่มาของการริเริ่มกลุ่ม Digital City Vienna
Digital City Wien กลายเป็นแบรนด์ในระดับประเทศและนานาชาติที่สร้างความตระหนักต่อความสาคัญและ
บทบาทของภาค IT ของกรุงเวียนนา มีการจัดกิจ กรรม I like IT day เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
ของภาคส่วนดังกล่าว โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.2014 มีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม
ดังกล่าวกว่า 1,500 คนเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนในกรุงเวียนนา มีการระบุพันธกิจของอุตสาหกรรม ICT ของ
กรุ งเวีย นนาในด้ านการศึกษา เศรษฐกิจ และสั งคม ในปีค.ศ. 2016 ที่ผ่ านมา Digital City Vienna ได้จัด
กิจ กรรมด้านการศึ ก ษาและฝึ ก อบรม ผ่ านการเยี่ยมสถาบัน การศึ กษา และการจัด workshop มีการจั ด
กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงให้สตรีในการทางานด้าน IT จัดกิจกกรม Digital Day 2016 ระหว่างวันที่
19-21 ตุล าคม และ Digital Saloon ริ เริ่ มกิจกรรมที่ส่ งเสริมและสร้างความรู้ด้าน IT ให้ กับผู้ อพยพ และ
โครงการ Industry Meet Makers ที่ ท าการศึ ก ษาแนวโน้ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ในด้ า นหุ่ น ยนต์ 3-D
printing Industry 4.0 และสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมในด้านดังกล่าว
โครงการ CITIZEN’S SOLAR POWER PLANTS
กรุงเวียนนาได้ตั้งปณิธานในการจัดตั้ง Smart city เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมื่องที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับ
ผู้ อยู่ อาศัย ในเมือง ในขณะที่ล ดการบริ โ ภคทรัพยากรให้ ต่าที่สุ ด ผ่ านการใช้นวัตกรรม วิสั ยทัศน์ดังกล่ าว
ครอบคลุมระบบเมืองในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับแนวความคิดการใช้พลังงาน Smart Energy ซึง่ พลังงาน
เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีการใช้ในเมืองมากที่สุด
โครงการดังกล่าวได้จัดตั้งเป้าหมายในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน อาทิ เช่น การลดปริมาณก๊าซ CO2
ลงเป็นสัดส่วนสองในสามจากระดับปัจจุบัน ภายในปีค.ศ. 2050 โดยทาการแจกแจงลงในระดับต่อประชากร
ที่ 1 ตันต่อประชากรของเมือง (ลดลงจากระดับปีค.ศ. 1990 ร้อยละ 80) รวมทั้งลดระดับการใช้พลังงานเป็น
สัดส่วนหนึ่งในสามภายในปีค.ศ. 2050 ไปอยู่ที่ 2,000 W ต่อประชากร ลดการใช้การขนส่งส่วนต่อแบบใช้
เครื่องยนต์จากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 15 ภายในปีค.ศ. 2030 และลดการใช้พลังงานในด้านพื้นที่ภายในตึก
(ไฟฟ้า น้า และการปรับอากาศต่ าง ๆ ) ให้น้อยลงปีละร้อยละหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้
เกี่ยวข้องกับพลังงานไม่โดยตรง ก็ทางอ้อมและสามารถบรรลุได้ผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน
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การดาเนินการดังกล่ าวของกรุงเวียนนา มีแรงผลั กดัน
หลั ก คื อ ความยั่ ง ยื น หรื อ แนวคิ ด ที่ ต้ อ งการลดการใช้
พลังงาน ความจาเป็นในการจัดการการเติบโตของเมือง
และความจาเป็นในการเสริมสร้างและส่งเสริมนวัตกรรม
ผ่านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงาน และ
มาตรการ Digitalisation โดยหนึ่งในตัวอย่างมาตรการ
เพื่อให้บรรลุผลคือ Citizen Solar Power Plants
กรุ งเวีย นนาเป็ น เมืองที่มีค วามหนาแน่ น สูง ประชากรส่ ว นใหญ่อาศัยในอพาร์ทเม้นท์และห้องชุด ซึ่ งเป็น
ข้อจากัดที่สาคัญในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนของประชากรในเมือง (ขาดแคลนพื้นที่ในการติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์หรือกังหันลม) ภาครัฐของกรุงเวียนนาจึงริเริ่มโครงการนวัตกรรมที่มาแก้ความท้าทาย
ดังกล่ าว ผ่ านโครงการ Citizen’s Solar Power Plant ในปีค.ศ. 2012 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน
ภายใต้โครงการดังกล่าว ประชาชนสามารถซื้อแผงหรือ
ส่ ว นหนึ่ ง ของแผงพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ตั้ ง อยู่ บริเวณ
ชานเมืองในราคา 950 Euro (ประมาณ 4,000 บาท) ต่อ
แผง ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิในการซื้อได้ 10 แผง โดย
ภาครั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการสร้ า ง ด าเนิ น การ และจั ด การ
โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และทาการเช่าแผง
ดังกล่าวจากประชาชนที่ถือสิทธิ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะ
ถู ก ถ่ า ยเข้ า สู่ โ ครงข่ า ยไฟฟ้ า และผู้ ถื อ สิ ท ธิ จ ะได้
ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.1 ของเงินที่ลงทุนต่อปี หลังจากครบรอบ 25 ปีรัฐจะทาการเปลี่ยนแผงดังกล่าว
และคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือสิทธิ
รูปแบบการลงทุนดังกล่าวกาจัดปัญหาด้าน Feed in tariffs ของพลังงานทดแทน และมีความเป็นไปได้ เชิง
เศรษฐกิจสูง ในปัจจุบันมีการดาเนินโครงการในรูปแบบดังกล่าวแล้ว 2 โครงการรวมจานวนแผงกว่า 4,000
แผง โครงการนี้ผลิตพลังงานให้มากกว่า 200 ครัวเรือน และเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจในการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนของเมืองเป็นร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ.2030
โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้โดยเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการใช้ Digitalisation ในการ
บั น ทึกพลั งงานและติดตามเจ้ าของและผู้ ถือสิ ทธิ ส่ งผลให้ โ ครงการดังกล่ าวมีความเป็นไปได้ในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทนที่เพิ่มความยั่งยืนให้กับเมือง โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
ประชากรของเมืองเป็นอย่างมาก โดยถูกซื้อหมดภายใน 1 สัปดาห์หลังการเปิดตัว และส่งผลให้มีโครงการ
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ในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโครงการในรูปแบบดังกล่าวกว่า 10 โครงการ นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารขยายตั ว โครงการไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ในประเทศออสเตรี ย เช่ น Lower Austria ในเมื อ ง Trumau,
Oberwaltersdorf, Bisamberg และ Trumau-Schoenau
สามารถกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสาเร็จเพราะการดาเนินการในระดับนโยบายที่สอดคล้องและให้
การสนับสนุนการดาเนินการในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เช่น Wien Energy ที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานของเมือง ภาครัฐของกรุงเวียนนา การจัดการด้านการเงินและการถือสิทธิต่าง ๆ และประชาชน
ผู้สนใจเอง โครงการนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในระดับสูง
หากโครงการดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ เฉกเช่นการดาเนินการโดยภาครัฐในกรณีของกรุงเวียนนา

ห้าข้อสังเกตที่น่าสนใจของแผนงาน Smart City Vienna
1. รวมพลังผลักดันแนวคิดอย่างไม่แก่งแย่งความดีความชอบ
ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City กรุงเวียนนาสามารถกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมืองทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน มาร่วมหารือและผลักดันโครงการต่างๆ ในด้าน
เฉพาะของตน เช่น ในด้านคมนาคมมีโ ครงการต่า งๆ ของ Wiener Linien3, VOR4 และ City Bike5 หรือ
ในด้านพลั งงานมี โครงการของ AIT6, Wiener Stadtwerke7 และกรมพลั งงานของเมืองเวียนนา (MA20)
ในแต่ละโครงการ อาจจะมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือไม่ก็ได้ แต่โครงการทั้งหมดล้วนสนับสนุน
วิสัยทัศน์เดียวกัน และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้แผน Smart City Vienna ประสบความสาเร็จ ซึ่งรูปแบบ
ของการตั้งแนวคิดหรื อ ‘ตุ๊กตา’ ที่น ามาเป็นเป้าหมายร่ว มกันในการพัฒ นาเมื องของกรุง เวียนนาโดยให้
ความส าคัญกับ การปรึ กษาหารื อและการมีส่ ว นร่ว มในการวางแผนระยะยาวจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ข้ อ น่ า สั ง เกตอี ก ประเด็ น คื อ การน าเสนอแผนและการด าเนิ น การ Smart City Vienna เน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีภาคส่วนใดภาคส่ว นหนึ่งเป็นผู้ ไ ด้รับ
ความชอบโดยเฉพาะ ทั้งที่เทศบาลกรุงเวียนนาได้มอบหมายให้ กรมวางแผนและพัฒนาเมือง (MA18) เป็น
เจ้าภาพที่รับผิดชอบในการดาเนินการแผน Smart City Vienna โดยมีบริษัทที่ปรึกษา TINA (ปัจจุบันเปลี่ยน

3

หน่วยงานรัฐที่ดูแลระบบคมนาคมของกรุงเวียนนา
Verkehrverbund Ost-region (VOR) หน่วยงานรัฐที่ดูแลโครงข่ายคมนาคมของออสเตรียในภูมิภาคตะวันออก (ครอบคลุมบางส่วนของเวียนนา)
5 บริษัทเอกชนให้บริการจักรยานสาธารณะในเวียนนา
6 Austrian Institute of Technology – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
7 หน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเวียนนา
4

20

สำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย

ชื่อเป็น Urban Innovation Vienna) เป็นผู้ช่วยในการประสานงาน ดาเนินการและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน แต่จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ จะเห็นได้ว่ามี
ความพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวเป็นความสาเร็จของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กล่ าวคือ ผู้ ดาเนิ นการยอมเสี ยสละ ‘my achievement (ความส าเร็จของฉั น)’ เพื่อนาเสนองานในรู ปแบบ
‘our achievement (ความส าเร็ จ ของเรา)’ คาดว่ าผู้ ด าเนิ นการพยายามที่ จะให้ ทุ กภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งมี
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโครงการเพื่อให้โครงการประสบความสาเร็จและมีความต่อเนื่องในระยะยาว

2. การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
การเลื อ กเอาแผนงาน Smart City มาเป็ น แนวคิ ด ร่ ว มในการพั ฒ นาเมื อ ง สื บ เนื่ อ งมาจากการที่
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมืองในสหภาพยุโรปให้มีการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น และ
ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มลง โดยเริ่ ม จากโครงการ Strategic Energy Technology Plan (SET Plan)
ปีค.ศ. 2007 จนในปีค.ศ. 2011 เกิดโครงการ Smart City Vienna กรุงเวียนนาได้เข้าร่วมโครงการด้านพัฒนา
เมืองหลายโครงการที่คณะกรรมาธิการยุ โรปได้ทาการดาเนินการ เช่น โครงการ Low carbon city และ
โครงการ Climate Neutral Urban Districts in Europe การที่กรุงเวียนนาได้เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ มีผลดี
ต่อการพัฒนาเมืองของกรุงเวียนนา เพราะได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการพัฒนา แต่ที่สาคัญ คือ
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเวียนนาได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีโอกาส
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ กับผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ของเมืองอื่นๆ
ในสหภาพยุ โ รป จะเห็ น ได้ ว่ า โครงการพั ฒ นา Smart City ของกรุ ง เวี ย นนานั้ น เริ่ ม มาจากที่ ส่ ว นกลาง
(สหภาพยุ โ รป) เริ่ ม ผลั ก ดั น โครงการ มี เ งิ น ทุ น สนั บ สนุ น และสร้ า งโอกาสในการแลกเปลี่ ยนองค์ ค วามรู้
อย่างไรก็ตาม ส่วนท้องถิ่น (กรุงเวียนนา) ก็มีบทบาทที่สาคัญเช่นกัน
3. สร้างพันธมิตรกับภาคบริหารส่วนกลาง
กรุงเวียนนาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาคบริหารส่วนกลางต่างๆ เพราะ
การพั ฒ นาเมื อ งที่ ดี ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความเกี่ ยวเนื่ อ งระหว่างเมื อ งและเมื อ งอื่ น ๆ รวมทั้ ง พื้ น ที่ โ ดยรอบด้ว ย
ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งกรุ ง เวี ย นนาและกระทรวงโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure ministry) ของออสเตรี ย รวมทั้งทาข้อตกลงสร้างความร่ว มมือระหว่างองค์กรที่ดูแลการ
คมนาคมของพื้นที่นอกเวียนนา เช่น VOR
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4. สร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างงาน
การให้ความสาคัญต่อการศึกษาและนวัตกรรมในการเป็นตัวผลักดันการพัฒนาเมือง เป็นข้อเด่นของแผนงาน
Smart City Vienna ที่มุ่งจั บ ประเด็น การสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างงานและผลั กดันเศรษฐกิจ นอกจากนี้
กรุงเวียนนายังมุ่งยกระดับมาตรฐานความน่าอยู่และน่าลงทุนของเมืองเพื่อดึงดูดให้แรงงานที่มีคุณภาพและ
บริษัทนานาชาติต่างๆ มาตั้งบริษัทและถิ่นฐาน

5. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการติดตามผลดาเนินการ
แผนงาน Smart City Vienna ได้รับการแบ่งช่วงการดาเนินการออกเป็น ระยะสั้น (Action Plan for 20122015 ) ระยะกลาง (Roadmap for 2020 and Beyond) และระยะยาว (Smart Energy Vision 2050)
การแบ่งช่วงดาเนินการดังกล่าวทาให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนและดาเนินการ มีการหารือระหว่าง
ภาคส่ ว นที่เกี่ย วข้อ งเพื่ อจั ด ตั้ง เป้ า หมายที่ทุ กภาคส่ ว นยอมรับ เป้าหมายที่ได้รับ การจัด ตั้ง มี ข้ อผู ก มั ด กั บ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (binding) ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) และมีความพยายามในการติดตาม
ผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น (monitoring) โดยบริ ษัทที่ปรึกษา Urban Innovation Vienna ได้รับมอบหมายให้ เ ป็ น
ผู้ออกแบบและดาเนินการติดตามผลที่ได้รับจะถูกนามาหารือในที่ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับไปให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและนาไปปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการดาเนินการต่อไป ล่าสุดในปี ค.ศ. 2017 มีการตีพิมพ์รายงาน
ติดตามผลของโครงการ Smart City Vienna (2017)
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3.2 Smart City Oslo (นอร์เวย์)
สิ่งน่าเรียนรู้จากโครงการ Smart City Oslo
1. เริ่มต้นโดยโครงการนาร่อง จุดเริ่มของ Smart city Oslo มาจากโครงการนาร่อง FutureBuilt ที่
มุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง โครงการนาร่องนี้เป็นตัวอย่าง
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการดาเนินการ
2. การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ Start-up มี ก ารตั้ ง องค์ ก ร Smart Oslo Accelerator (Oslo Business
Region) ที่เป็นของภาครัฐ 100% เพื่อผลักดันและเรียนรู้ร่วมกับ Start-up ในการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการจากภาครัฐ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรุ ง ออสโลคื อ การท าให้ เ มื อ งมี ค วามชาญฉลาดและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้นยังมีความสร้างสรรค์และความมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น เพื่อนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ภายใต้
โครงการ Smart city Oslo มีโครงการเทคโนโลยีสมาร์ทมากมายเช่นไฮโดรเจนและรถเมล์ไฟฟ้า การสร้าง
แอพพลิเคชันที่ชาญฉลาด ที่ช่วยบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและภาคบริการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น การทดสอบ
สถานที่ก่อสร้างที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ การดาเนินการด้านระบบการจัดการขยะของอาคารเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการขยะแบบหมุนเวียน และระบบพลังงานทดแทนสีเขียว นอกจากนี้ยังมีการมุ่งพัฒนาการให้ บริการ
จากภาครัฐต่อพลเมืองใด ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล การพัฒนาโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนนาเอาความต้องการ
ของพลเมืองเป็น ที่ตั้ง และเอกลักษณ์ที่สาคัญของ Smart City Oslo คือการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
Community of Smart City Oslo ประกอบด้วยบริษัท สถาบันวิจัย ภาครัฐ NGO และภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่ง
ล้วนเข้ามาร่วมมือกันสร้างและพัฒนากรุงออสโลให้มีความน่าอยู่ขึ้น

จุดเริ่มต้นของ Smart City Oslo
จุ ด เริ่ ม ของ Smart city Oslo มาจากโครงการน าร่ อ ง FutureBuilt ซึ่ ง เป็ น โครงการการระยะยาว 10 ปี
(ระหว่ า งปี ค .ศ. 2010-2020) โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ กิ จ กรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย ในเขตเมื อ งให้ มี
ความเป็นกลางด้านคาร์บอน (Carbon neutral) คุณภาพสูง โดยมุ่งดาเนินการโครงการนาร่องทั้งหมด 50
โครงการ ที่เป็นทั้งโครงการพัฒนาเมืองและการสร้างอาคารต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขสาคัญว่าต้องปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้ต่าที่สุด ต้นแบบการพัฒนาเหล่านี้จะนาไปสู่การดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น
ในเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรนิเวศวิทยา สุขภาพ และบรรยากาศภาพรวมของเมือง
กล่าวได้ว่าโครงการ FutureBuilt เป็นจุดตั้งต้นของ Smart City Oslo ก็ว่าได้ เพราะมีโครงการนาร่องจานวน
มากที่เกิดขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการดังกล่าว ที่มาของโครงการดังกล่าวคือการตระหนักถึงว่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในยุค ปัจจุบัน และเพื่อ
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เป็นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องถูกลดลงอย่างมาก และจะส่งผลต่อ
การวางแผนและสถาปัตยกรรมภายในเมืองใหญ่ เขตออสโลเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ และมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 40 ภายใน 30 ปีข้างหน้า แนวโน้ม
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นในการพัฒนาที่พัก ที่ทางาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
Bjørnsletta School โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบ
และก่ อ สร้ า งโดย Østengen & Bergo Landscape
Architects เป็ น โรงเรี ย นที่ มี รู ป แบบล้ าสมั ย ส าหรั บ
นั ก เรี ย นประถมและมั ธ ยม 800 คน มี ก ารใช้ ร ะบบ
พ ลั ง ง า น passive-energy อั ต โ น มั ติ ที่ ป รั บ ร ะดั บ
อุณหภูมิและการใช้พลังงานภายในอาคารให้เหมาะสม
มี ก ารใช้ พื้ น ที่ อาคาร อย่ า งน่ า สนใจ เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่
สาหรับนักเรียนในการเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่าง
ๆ มีการจากัดที่จอดรถและออกแบบเพื่อผลักดันการเดิน
และใช้จักรยาน

เพื่อเป็นการสนองความต้องการดังกล่าว จึงมีการ
คิดริเริ่มโครงการนี้ในเทศบาลตะวันตกของออสโล
ได้แก่ - Oslo, Bærum, Asker และ Drammen –
ผ่านโครงการ FutureBuilt ซึ่งมีจะแสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาพื้นที่ในเขตเมืองให้มีความเป็น Carbon
neutral และมีคุณภาพด้านสถาปัตยกรรมที่สูงนั้น
เป็นไปได้ โครงการนาร่องดังกล่าวต้องการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดาเนินการทั้ง
ในภาคเอกชนและภาครัฐ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งพลังงาน
และการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างน้อยร้อยละ 50 จาก
ระดับพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ในเดื อ นมกราคม ค.ศ. 2018 ที่ ผ่ า นมา มี ก าร
ด าเนิ น การโครงการน าร่ อ งภายใต้ FutureBuilt
ทั้งหมดรวม 46 โครงการ โดยแต่ละโครงการล้วนมี
รูปแบบเฉพาะและผ่ านการคั ดสรรที่ เข้ นข้น เช่น:
การพั ฒ นาเขตเมื อ ง (Furuset: Climate-friendly
City Development) การสร้างโรงเรียนและโรงเรียน
อนุบาล (Bjørnsletta School และ Kistefossdammen Kindergarten) การก่อสร้างอาคารสานักงาน (Gullhaug
torg) ศู น ย์ วั ฒ นธรรม (The New Munch Museum) โครงการบ้ า นจั ด สรร (Papirbredden 2 and 3)
ลานสเก็ตน้าแข็ง และโครงการด้านจักรยานต่าง ๆ8

8

https://www.futurebuilt.no/content/download/7252/63102
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นอกจากการก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานประเภทต่าง ๆ แล้ว FutureBuilt ยังจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ
เพื่ อสนั บสนุ นการแลกเปลี่ ย นองค์ ความรู้ และการเชื่ อมต่ อระหว่ างภาคส่ วนต่ าง ๆ เช่ น การสั มมนาด้ าน
สถาปัตยกรรม และการออกแบบตัวเมืองแบบ climate-friendly และ architecture festivals ที่ใหญ่ที่สุ ดใน
เขตประเทศสแกนดิเนเวีย แม้ในปั จ จุ บั น โครงการ FutureBuilt จะประสบความส าเร็จและเป็นที่กล่าวถึง
แต่ในช่วงแรกของการดาเนินการ โครงการพบกับอุปสรรคจากการต่อต้านของคนในพื้นที่ แต่ด้วยแนวทาง
การทางานรวมกันและการรับฟังและเคารพความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ก็สามารถข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้

สามข้อสังเกตที่น่าสนใจของ Oslo Smart city
1. กล้าท้าทายเพื่อผลักดันนวัตกรรม
การดาเนิ น การ Smart City ส่ งผลกระทบด้านบวกต่ อ ด้านนวัต กรรมของอุตสาหกรรมในเมื อ งอย่า งเป็ น
รูปธรรม เพราะการดาเนินการดังกล่าวตั้งเงื่อนไขที่ท้าทายการดาเนินการที่เป็นอยู่ ให้ต้องมีการคิดใหม่ทาใหม่
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มีการตั้งเงื่อนไขยกเลิกการขุดเจาะถนนของเมืองเพื่อลด
ผลกระทบต่อการก่อสร้างต่อประชาชน การตั้งเงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการก่อสร้างทางเดิน
ระบายน้าแบบไม่ต้องขุด โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การนาเอานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้
สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อการใช้ชีวิตของพลเมืองได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้
ยังมีการลงทุนเพื่อพัฒนาไฟข้างถนนให้ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนระดับความสว่างตามสภาวะของการ
พยากรณ์อากาศในแต่ละวัน โครงการดังกล่าวได้ริเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2006 โดยเป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการ
แรกของสหภาพยุโรป และประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 60
นอกจากความพยายามลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ต่าลง กรุงออสโลยังได้พยายามเพิ่มประสิทธภาพในด้าน
การดู แ ลสุ ข ภาพให้ สู ง ขึ้ น ผ่ า นการทดลองโครงการน าร่ อ ง Alma’s House ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง จาก
โรงพยาบาลเก่า Aker Hospital มีการปรับปรุงให้ห้องพักขนาด 50 ตารางเมตรมีเทคโนโลยีและการออกแบบ
ที่ทันสมัย มีเครื่องมือช่วยเหลือที่เหมาะสาหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและญาติพี่น้องของผู้ป่วย
2. นวัตกรรมสร้างธุรกิจใหม่
การเปลี่ยนแปลงและการผลักดันด้าน Smart City ของออสโลส่งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมากมาย
การ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประชาชนของเมื อ ง และสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ใน
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานของรถพลังงานไฟฟ้า (จุดจอดเติมพลังงาน) การสร้างและติดตั้ง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Smart Grid และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ยังส่งผลให้มีการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อทาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ เช่น กลุ่มผู้ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม NGO ห้างร้านด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
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3. การร่วมผลักดันจากภาคธุรกิจ
ภายใต้ โ ครงการ Smart City Oslo มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รเช่ น Smart Oslo Accelerator (Oslo Business
Region) ผ่านกลไกของภาครัฐ ที่มุ่งผลักดันการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ City of Oslo และชุมชน
Startup ต่ า ง ๆ องค์ ก รดั ง กล่ า วได้ ท าการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การสร้ า งธุ ร กิ จ นวั ต กรรมและ
ผู้ประกอบการที่จะยกระดับการดาเนินการด้านคมนาคม สุขภาพ สภาวะแวดล้อม และความท้าทายอื่น ๆ ของ
เมือง ผ่านกิจกรรม เช่น การจัดประกวดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ การจัดงาน SmartOslo pitch เพื่อ
แสดงความคิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ
รูปแบบการดาเนินการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินการหรือการลงมือทดลอง
มากกว่าการวางแผนเพียงอย่างเดียว (Experiment conquer white papers) การทดสอบความคิดใหม่ ๆ
และโครงการนวัตกรรมเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สาคัญ และการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
Start-up จะช่วยเร่งความเร็วของการดาเนินการได้เป็นอย่างมาก
ที่ผ่านมามีกิจการ Start-up ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Oslo Business Region รวม 4 กิจการด้วยกัน
ได้แก่ Byspire; Prelud; Ducky และ Tikktalk การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสร้างความเข้าใจของ
ภาครัฐต่อการดาเนินการรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ของ Start-up การร่วมมือดังกล่าวช่วยทดสอบการให้
รูปแบบธุรกิจและการให้บริการของ Start-up และสร้างความเข้าใจและเพิ่มความรวดเร็วในการเรียนรู้ ของ
ภาครัฐ และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ

ตัวอย่างโครงการใน Smart City Oslo
Climate Dashboard
กรุงออสโลได้พัฒ นาโครงการนาร่องเพื่ อ
แสดงศั ก ยภาพในการใช้ เ ทคโนโลยี ใ น
บริ บ ทของเมื อ ง Smart city โครงการ
ต้ น แบบดั ง กล่ า วจะแสดงข้ อ มู ล สภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของเมือง เช่น
จ านวนจั ก รยานและคนเดิ น เท้ า การใช้
สถานีชาร์จสาหรับยานไฟฟ้า และคุณภาพ
อากาศของเมืองในจุดต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงในแบบเรียลไทม์ มีการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จัดเก็บทั้งหมดและ
ข้อมูลปัจจุบันเพื่อทาการคาดการณ์อนาคตได้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด
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กรุงออสโลมุ่งมั่นที่จะทาสถิติสภาพภูมิอากาศและข้อมูล ต่าง ๆ ของเมือง ผ่านการเก็บข้อมูลและดาเนินการ
อย่างมีส่วนร่วมและการสร้างแรงจูงใจ จุดประสงค์ของ Climate Dashboard คือการช่วยเพิ่มความตระหนัก
ถึงต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศ
นอกจากมีส่วนช่วยด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแล้ว โครงการดังกล่าวยังสามารถช่วยอานวยความสะดวก
ในการกากับดูแลเมืองให้ชาญฉลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการรายงานและติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการวางแผนและการติดตามผลการให้บริการสาธารณะของเมือง
โครงการทดลองดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการแสดงข้อมูลจากการรายงานของประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อสาธารณะ และการนาเอาข้อมูลเหล่านี้มาแสดงภาพรวมและสถานะปัจจุบันของเมืองอีกด้วย
Smart mobility hackaton
การขนส่งอย่างยั่งยืนและ Smart Mobility เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจใน Smart City Oslo ภายใต้
ความตระหนักถึงความจาเป็นในการใช้นวัตกรรม ICT เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนสาหรับเมืองที่กาลัง
เติบ โต เพื่อสร้ างโครงสร้ า งพื้น ฐานที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึง ได้ มีความเป็น มิต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี
ประสิทธิภาพ โดยการลดอัตราการปล่อยมลพิษที่น้อยลงเป็นเป้าหมายระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ด้านสภาพภูมิอากาศ และ สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของสาธารณชน
การดาเนินการ Smart Mobility ของออสโลมีหลายหลักการ เช่ น อานวยความสะดวกในการใช้ยานพาหนะ
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ในการขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชน การดาเนินการระบบขนส่ ง
อัจฉริยะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าใช้ของระบบขนส่งสาธารณะ มีการเปิดพื้นที่ปลอดรถยนต์ ใน
เขตเมืองเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถมาใช้ สอยพื้นที่ดังกล่าว โดยเปลี่ยนให้ เมืองทาหน้าที่เป็นห้องทดลอง
ที่มีชีวิต (Urban area as a living lab) สาหรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการ
เรียนรู้จากการดาเนินการจริง
นอกจากการดาเนินการดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดงานแข่งขันเพื่อให้ นักพัฒนาและผู้ประกอบการในเมืองมาพบ
เจอกัน เช่น การจัดงาน Smart hackaton ในปีค.ศ 2016 โดยกรุงออสโลประสงค์ ที่จ ะผลั กดันการมี ส่ ว น
ร่วมกับชุมชนในการสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสาหรับเมือง งาน Smart Hackaton กิจกรรมที่นาแนวคิด
จากกระดานวาดไปสู่การดาเนินการจริงใน Living Lab โดยเปิดโอกาสผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี มาแสดง
แนวคิดและฝีมือในการผลักดันเมืองสู่แนวทาง Smart Mobility ผ่านการดาเนินการความร่วมมือระหว่าง City
of Oslo และ StartupLab มี ก ารรวมตั ว ของนั ก วางแผนธุ ร กิ จ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นคมนาคมมาร่ ว มกั น
แก้ปัญหาด้านดังกล่าว โดยใช้เวลาดาเนินการ workshop สองวัน ผู้เข้าอบรมได้ร่วมสร้างต้นแบบนวัตกรรม
เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการขนส่งสินค้าและคนโดยใช้เทคโนโลยี แนวคิดทั้งหมดได้รับการประเมินความ
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คิดเห็น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และศักยภาพทางการตลาด ผู้ ที่ชนะได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมงานมหกรรม Smart City Expo
โครงการผลักดันรถพลังงานไฟฟ้า
หนึ่งในการผลักดันนวัตกรรมของกรุงออสโลที่ประสบความสาเร็จ คือการส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าและ
การคมนาคมทางเลื อก ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลนอร์เวย์ก็ได้ส่งเสริมการใช้รถจักรยานอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย
การเพิ่มสัดส่วนยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั้นเริ่มมาจากความต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ
ภาคคมนาคมของออสโลปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณก๊าซทั้งหมด
ความสาเร็จในการผลักดันในด้านดังกล่าว มาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน รัฐบาลกลางได้กาหนด
นโยบายภาษียกเว้นกับรถพลังงานไฟฟ้าถึงร้อยละ 25 และมีการกาหนดพื้นที่จอดรถไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับ
รถพลังงานไฟฟ้าด้วย ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่น มีการทาการตลาดเพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดให้ประชาชน
มาใช้รถพลังงานไฟฟ้า และมีการเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในภาครัฐกว่าร้อยละ 50 ให้เป็นรถพลังไฟฟ้า

3.4 Amsterdam Smart City (เนเธอร์แลนด์)

กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์นั้น นอกจากจะเป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมจักรยาน โครงข่าย
คลองที่ซับซ้อน และร้านกาแฟน่านั่งแล้ว ยังเป็นที่เลื่องลือในด้านการเป็นเมืองตัวอย่างของแนวการสร้าง
เมืองใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี และข้อมูล มาพัฒ นาการให้ บริการ และการจัดการเมืองให้ มีประสิ ทธิภ าพสู ง ขึ้ น
หรือ Smart City อีกด้วย วารสาร MIT Sloan Management Review ได้ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ของกรุงอัมสเตอร์ดัมตั้งแต่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมธิการสหภาพยุโรป ในการก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะที่มี
ภาคส่ ว นนวัตกรรมที่น่ าสนใจ รวมทั้งทาการศึกษาประสบการณ์ของผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดการกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ในการผลักดันและพัฒนาเมืองผ่านแนวคิด Smart City

จุดเริ่มต้นของ Amsterdam Smart City
จุดเริ่มต้นของโครงการ Amsterdam Smart City คือการได้รับรางวัล Europe’s Capital of Innovation
เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2015 จากคณะกรรมาธิการยุโรป รางวัลดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 950,000 ยูโรและถูก
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นาไปใช้ในการช่วยพัฒนานวัตกรรมและขยายผลเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและการดาเนินการธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่ดีขึ้น กรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกที่ตระหนักถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในเขตเมือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิตอล และการนาเอาข้อมูลมาพัฒนาในด้านต่าง ๆ
เช่นเชื่อมต่อกับการให้บริการและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความยั่งยืนให้สูงขึ้น เมืองอื่น ๆ
ที่เป็นผู้นาในการดาเนินการในด้านดังกล่าว ได้แก่ รีโอเดจาเนโร บาร์เซโลนา โคเปนเฮเกน และดับบลิน

หกข้อสังเกตที่น่าสนใจของ Amsterdam Smart City
การบูรณาการข้อมูลเข้ากับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นโอกาสที่น่าดึงดูด แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความท้าทาย
ในการดาเนิ น การในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการและประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
ภาคเอกชนและรัฐ การผลักดันเป้าหมายที่มีผ่านกลไกต่าง ๆ การระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ รายงานของ
MIT SMR ได้สรุปบทเรียนที่สาคัญหกบทเรียนจากการศึกษากรณีดาเนินการของกรุงอัมสเตอร์ดัม ดังนี้
1. ภาคเอกชนมีความสาคัญในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
โครงการ Amsterdam Smart City มี โ ครงการทั้ ง หมด 8 สาขาด้ ว ยกั น smart mobility, smart living,
smart society, smart areas, smart economy, big and open data, infrastructure, และ living labs
โครงการในสาขาต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ มี ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มจ านวนมากจากหลายภาคส่ ว นจากภาคเอกชน เช่ น
กรุงอัมสเตอร์ดัมได้เริ่มใช้ข้อมูล GPS จากบริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในเมืองในการจัดการจราจรแบบ real time
บริษัทเอกชนเหล่านี้มีเทคนิคและเทคโนโลยีที่นามาช่วยพัฒนารูปแบบการจัดการจราจรให้ทันสมัยมากขึ้น
และพัฒนาฐานข้อมูลจากข้อมูลเก่าให้ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการจะช่วยสร้างพลวัตที่น่าสนใจในการพัฒนาแนวคิด Smart City
2. ความสาคัญของ Chief technology officers
ข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ น ส่ว นที่ส าคัญของโครงการ Amsterdam Smart City โครงการได้จัดตั้ง
ตาแหน่งผู้อานวยการด้านข้อมูล (Data work CTO) ตั้งแต่ปีค.ศ. 2004 นาย Ger Baron เป็นผู้ดาเนินการ
ในตาแหน่ งดังกล่าวหลั งจากทางานในโครงการเป็นเวลากว่าหกปี มีห น้าที่จัดการข้อมูลและการเชื่อมต่อ
ระหว่างภาคส่ ว นต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง การจั ดตั้งตาแหน่ง ดัง กล่ าวแสดงถึง การตระหนัก ถึง ความส าคั ญ ต่ อ
การจัดการข้อมูลเพื่อผลักดันแนวคิด Smart City
3. ความสาคัญของการจัดการความคาดหวัง (Expectation management)
กระแสของ Internet of Things และ Big Data ผ่ า นการรายงานของสื่ อ ต่ า ง ๆ สร้ า งความคาดหวั ง ต่ อ
โครงการ Smart city ว่าจะส่งผลด้านบวกอย่างรวดเร็ว เช่น ลดระยะเวลาในการเดินทางลงครึ่งหนึ่ง อานวย
ความสะดวกในการหาที่จอดรถ หรือเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว โครงการ Smart
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City อย่างที่ดาเนินการโดยกรุงอัมสเตอร์ดัมไม่ได้ส่งผลด้านบวกให้เห็นในระยะสั้น หลาย ๆ บริษัทที่ย้ายมา
ดาเนินการในอัมสเตอร์ดัม คาดหวังว่าจะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็น ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อย แต่กลับพบว่า
ข้อมูลที่มีไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นระบบ ข้อสังเกตดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้อัมสเตอร์ดัมจะได้รับการพัฒนาใน
ด้าน Smart City แต่ก็ยังนับว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง การจัดการความคาดหวังของภาคส่วนต่าง ๆ
จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ไม่เช่นนั้นความต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังและความเป็นจริงอาจจะสร้างกระแสตีกลับและ
แรงต้านด้านลบให้กับการพัฒนาได้
4. โครงการ Smart city เริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น (inventory)
ก้าวแรกที่สาคัญของกรุงอัมสเตอร์ดัมคือการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 12,000 dataset จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของเมืองกว่า 32 หน่วยงาน แต่ละ dataset ต่างได้รับการจัดเก็บโดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและใน
รู ป แบบข้ อ มู ล ที่ เ ฉพาะ (idiosyncrasies) การจั ด ฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ใช้ ท รั พ ยากรที่ สู ง และเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนในระยะยาว การลงมือจัดการฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่น่าดึงดูด แต่เป็นส่วนที่สาคัญของ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูล ที่จะถูกสร้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต
5. โครงการนาร่อง การเรียนรู้เพื่อทาซ้าและขยายผล
ภายใต้โครงการ Amsterdam Smart city มีการดาเนินการโครงการนาร่องด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองกว่า 80
โครงการ หนึ่ งในโครงการน าร่ องดังกล่ าว มีจุดประสงค์ในการช่ว ยรถขนขยะในการลดรอบการเก็บขยะ
หมุนเวียน โดยทาการแจกถุงสีต่าง ๆ ในการแยกขยะสี่ประเภท ได้แก่ ขยะหีบห่อบรรจุภัณฐ์พลาสติก แก้วและ
กระจก กระดาษ และขยะชีวภาพ โครงการดังกล่าวนอกจากลดจานวนเที่ยวของรถเก็บขยะแล้วยัง สร้ าง
ความปลอดภัยด้านการคมนาคมให้กับชุมชนที่มีถนนแคบ เพราะรถขนขยะไม่จาเป็นต้องเข้าออกทาให้ลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุล ง นอกจากโครงการดังกล่ าวแล้วยังมีโ ครงการนาร่องอื่น ๆ เช่น การจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการจอดรถผ่านแอปโทรศัพท์ ที่ประสบความสาเร็จ ช่วยผลักดันการเรียนรู้และนาไปสู่การ
ขยายผลระดับโครงการ จะเห็นได้ว่าการผลักดันโครงการนาร่องเป็นกลไกที่สาคัญในการดาเนินการโครงการ
Smart City เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการดาเนินการจริง ที่จะนาไปสู่การทาซ้าในพื้นที่อื่น ๆ และขยายผล
หลังจากพบว่าประสบความสาเร็จ ทั้งนี้จาเป็นจะต้องคานึงถึงความซับซ้อนในการขยายผลด้วย เช่น ระดับการ
ดาเนินการที่ใหญ่ขึ้นอาจจะทาให้โครงการซับซ้อนขี้น
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสาคัญต่อความสาเร็จโครงการ
กรุงอัมสเตอร์ดัมได้จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสถาบันด้านเทคโนโยยี ระดับนานาชาติ กลุ่มที่ได้รับรางวัลในการ
ประกวดดั ง กล่ า วเป็ น ที ม จาก Delft University, Wageningen University และ MIT ที่ เ สนอการสร้ า ง
สถาบันวิจัยในชื่อ Advanced Metropolitan Solution (AMS) ที่จะช่วยพัฒนาการแก้ปัญหาด้านเมืองต่าง ๆ
ผ่านความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ เช่นสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาคส่วนเอกชน บริษัทและ
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ภาคส่ ว นรั ฐ รวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไป โดยมี ทุ น เริ่ ม ต้ น กว่ า 50 ล้ า นยู โ ร ปั จ จุ บั น สถาบั น AMS กลายเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญในโครงการ Amsterdam Smart City หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจของ AMS คือโครงการ
Urban Mobility Lab และ โครงการ Beautiful Noise ที่ ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ผ่ า น Social Media
ต่าง ๆ เช่น Twitter, Flickr และ Instagram จากประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อหา
รูปแบบและการเตือนเมื่อมีการขัดข้องของระบบจราจรหรือการติดขัดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ
อีกหนึ่งตัวอย่างในด้านความร่วมมือได้แก่การสร้าง Amsterdam Smart City หรือ ASC เป็น innovative
platform ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมือง เชื่อมต่อความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ประชาชน รัฐ
และ สถาบันความรู้ต่าง ๆ ในการสร้างและทดสอบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเมือง และการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ
ของเมือง ASC มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยพัฒนาตลาดเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ ๆ โครงการปัจจุบันที่น่าสนใจ ได้แก่ Circular City (โครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนลดขยะและ
มลภาวะ ที่มีศักยภาพในการสร้างมูล ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 85 ล้านยูโรในภาคการก่อสร้างและ) และ
โครงการ Mobility
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3.5 Smart City Bergen (นอร์เวย์)
Bergen เป็นเมืองขนาดกลางของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในเขตตะวันตกที่มีหุบเขาล้อมรอบ มีประชากรใน
เขตเทศบาลประมาณ 280,000 คน มากเป็นอันดับสองของประเทศ ภาครัฐของเมืองได้ทาการริเริ่มโครงการ
Smart city ผ่านการตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของประชากรและความสาคัญของ
การยกระดับนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ผ่ า นการสนทนาและพู ด คุ ย ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
ด้าน Internet of Thing (IoT)
Norwegian Cities of the Future
Cities of the Future เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเมืองขนาดใหญ่ 13 เมืองภายในประเทศนอร์เวย์
เพื่อลดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกและพัฒ นาเมืองเหล่ านี้ให้ มีความน่าอยู่ส าหรับพลเมือง มีการสร้าง
ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมืองทั้ง 13 เมือง
ไ ด้ แ ก่ Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand,
Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim และ Tromsø.โครงการดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008
และเสร็จสิ้นลงเมื่อปีค.ศ. 2014
เพื่อเป็นการยกเพิ่มระดับ ของนวัตกรรมในภูมิภาคของเมือง มีการจัดตั้งศูนย์กลางเครือข่ายของบุคลากร
การแลกเปลี่ ย นความคิด การสร้ างความสามารถ โครงข่ายระหว่างบริษัท และการประสานงานระหว่าง
โครงการที่เกี่ย วกับ digitization และ IoT ในปัจจุบันมีเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการในภาคเทคโนโลยีชั้นสูง
ที่เชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนวัตกรรม ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการภายใต้ชื่อ First Tuesday
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายดังกล่าว กับภาคอุตสาหกรรม สภาบันการศึกษา เครือข่าย First
Tuesday ริเริ่มมาตั้งแต่ 4 มกราคม ค.ศ.2000 มีการจัดกิจกรรมมากกว่า 100 ครั้งครอบคลุ มด้านต่าง ๆ
ทั้ง นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยียานยนต์ และสถาปัตยกรรม มีสมาชิกรวมทั้งหมด 4000 คน
Green Strategy ยุทธศาสตร์สีเขียว
ข้ อ แตกต่ า งของ Smart City Bergen คื อ การน าเอายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หลั ก ส าคั ญ ของการ
ดาเนินการ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านการรับรองในปีค.ศ. 2016 และมีความเกี่ยวเนี่องและสอดคล้องกับ Paris
Agreement ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วมี ค วามครอบคลุ ม
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมือง เช่น ด้านธุรกิจ คมนาคม ที่อยู่อาศัย มีการกาหนดเป้าหมายในแต่ละ
ด้าน สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวทางการดาเนินการอย่างชัดเจน
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Startup My City: Smart and sustainable cities in Asia

3.6 Smart City ในเอเชีย
A$28bn

Case study: Ho Chi Minh City on the move

estimated

เมื่ อ ย้ อ นกลั บ มาดู ที่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ในหลายปี ที่ ผ่ า นมามี ภeconomic
าคส่ ว นต่ า ง ๆ เริ่ ม เอาแนวคิ ด Smart City มา
benefit from
ดาเนินการดังที่ได้กล่าวถึงในบทนา กรณีศึกษาที่น่าสนใจได้แก่smart-grid
นครโฮจิin มินห์
technologies
In 2016, Vietnam’ssouthern metropoliswas
home to more than 7.5m vehicles, an increase
of almost 7% from a year prior, according to
thecity’sDepartment of Transport, whileat the
same time, public transport only represents.
5%of total traffic Combined with poor
infrastructure, trafficjamscost Ho Chi Minh City
US$820meach year.10 A recent study also shows
that without the implementation of smart
transportation solutions, trafficcongestion will
cost the city an estimated US$97bn by 2045.11

for public transportation. In addition, the city
itself plans to implement thousands of security
and trafficcameras, to enablesmart systems
of trafficmanagement at acost of US$300m.
“The cameras can scan number plates to record
every single vehicle on the street and detect
trafficviolationsor suspects,” Tran Vinh Tuyen,
vicechairman of thecity’sPeopleCommittee,
s
told local newssourcesabout thesystem’s
13
benefit .

Australia over
the next 20
years

การเริ่มต้นโครงการ Ho Chi Minh Smart City

“A lot of opportunities in Southeast Asia
will be in transport and the optimization of
existing infrastructure, as a huge increase in
urbanization rates are pushing cities to do more
in this area,” observes Mr Steck.

Moving forward, thefirst priority in
becoming a smart city is to build an electronic
infrastructure to improve public administration,
although transportation infrastructure is
second under a new plan tentatively spanning
2017-2020, which is currently available for
public feedback. Le Thai Hy, the director
at the Department of Information and
Communications, recently told local news
sourcesthat thefin
a l proposal isexpected to be
submitted for approval in December.14

ในปีค.ศ. 2016 นครโฮจิมินห์มีจานวนยานพาหนะกว่า 7.5 ล้านคัน ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้
รถส่วนตัว มีสัดส่วนการเดินทางโดยระบบสาธารณะเพียงร้อยละ 5 ของจานวนการเดินทางในแต่ละวัน
ส่งผลให้การจราจรในเมืองติดขัดเป็นอย่างมาก มีการประเมินว่าในแต่ละปีระยะเวลาที่ประชาชนเสียไปบน
ท้องถนนเพราะการจราจรติดขัด สามารถคิดเป็น
มูลค่าได้มากกว่า 820 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และ
หากไม่ มี ก ารแก้ ไ ขภายในปี ค .ศ. 2045 มู ล ค่ า
ความสูญเสียดังกล่าว จะเพิ่มขึ้นเป็น 97 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ

Given this backdrop, Ho Chi Minh City is on the
move. In 2015, the World Bank approved the
Ho Chi Minh City Green Transport Development
Project, which isexpected to improvethetraffic
management system and introduce smart cards

10

http:/ / e.vnexpress.net/
news/ news/ traffic-jamscost-ho-chi-minh-city-820million-each-year-3378587.
html
11

http:/ / www.siemens.
com/ press/ en/
pressrelease/ ?press=/
en/ pressrelease/ 2014/
corporate/
pr2014110053coen.
htm&content[]=Corp
12

http:/ / www.worldbank.
org/ projects/ P126507/
ho-chi-minh-city-greentransport?lang=en
13

http:/ / e.vnexpress.
net/ news/ news/
saigon-considersmulti-million-dollarsmart-transportationsystem-3467637.html

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การธนาคารโลก หรือ World
Bank ไ ด้ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร Green Transport
Development หรื อ การพั ฒ นาระบบคมนาคม
สีเขียวในปีค.ศ. 2015 เพื่อทาการศึกษาการนาเอาระบบคมนาคมอัจฉริยะมาใช้เพื่อแก้ปัญหาจารจรที่
ติดขัด และการพัฒนาด้านการจัดการการจราจร ภายใต้โครงการดังกล่าวมีการนาเอาระบบ smart card
สาหรับระบบขนส่งมวลชนมาดาเนินการ นอกจากนี้ นครโฮจิมินห์ยังมีแผนที่จะทาการติดตั้งกล้องรักษา
ความปลอดภัยและกล้องควบคุมระบบการจราจรที่สามารถจับข้อมูลทะเบียนรถ รวมมูลค่ากว่า 300 ล้าน
เหรียญอีกด้วย และที่สาคัญมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้าง digital infrastructure ที่เป็นรากฐานสาคัญ
ของการพัฒนา Smart City ในอนาคต โครงการดังกล่าวจะถูกดาเนินการในช่วงปีค.ศ. 2017 – 2020
14

http:/ / tuoitrenews.vn/
society/ 36994/ ho-chiminh-city-determinedto-become-smart-citychairman

© The Economist Intelligence Unit Limited 2016

9

จากการศึกษาของ The Economist Intelligence Unit (EIU) ผ่ านการส ารวจความคิดเห็นของประชากร
เมืองต่าง ๆ ของอาเซียน 20 ประเทศ (บันดุง กรุงเทพฯ ดานัง ดาเวา โฮจิมินห์ จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์
มะนิลา เสียมราฐ สิงคโปร์และย่างกุ้ง รวมทั้งเมืองใน Asia-Pacific (โอกแลนด์ เจนไน ฮ่องกง เมลเบิร์น มุมไบ
โซล เซี่ยงไฮ้ ไทเป และโตเกียว) พบข้อสังเกตุที่น่าสนใจดังนี้
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 โครงการ Smart City ทวีความสาคัญมากขึ้นและมีความต้องการจากภาคประชาชนในการดาเนิน
โครงการดังกล่าว – การเติบโตอย่างรวดเร็วของเขตเมือง เป็น แรงผลักดันหนึ่งที่ทาให้ภาครัฐ ธุร กิจ
และประชาชน ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการจากประชาชน
ส่งผลต่อความต้องการในการดาเนินการโครงการ Smart City ที่สูงขึ้น อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่
เห็นว่าโครงการ Smart City จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของตนได้
 การเชื่อมต่อ (Connectivity) เป็นสิ่งที่สาคัญ – การเชื่อมต่อผ่านโครงสร้าง broadband infrastructure
เป็นสิ่งที่สาคัญในการผลักดันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Smart city เช่น Internet of Thing (IOT), Cloud
Computing และ Big Data ที่ช่วยการดาเนินการของโครงการต่าง ๆ เช่น Smart Mobility, พลังงาน
การจัดการขยะ E-learning การจัดสรรให้มีการเชื่อมต่อ Internet ในราคาที่ถูกหรือฟรี เป็นสิ่งสาคัญ
ในการเข้าถึงและรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของประชาชน
 ประชาชนคาดหวั ง ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จาก Smart City ที่ ห ลากหลาย โดยมี ผ ลประโยชน์
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการศึ ก ษาเป็ น สองผลประโยชน์ ห ลั ก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แนวคิ ด ดั ง กล่ า วมี
ความครอบคลุมกว่าการบริการที่ถูกผลักดันโดยเทคโนโลยี
 การให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงที่สูงที่สุด จากการสารวจพบว่าประชาชน
ส่ ว นใหญ่ไม่เข้าใจโครงการ Smart City และไม่ทราบถึงโครงการที่ตนสามารถใช้ไ ด้ แสดงให้ ถึ ง
ช่องว่างระหว่างความเข้าใจของประชาชนในด้านดังกล่าว โดยมีสาเหตุมาจากการสื่อสารจากภาครัฐ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อประชาชน นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ให้เห็นว่าภาครัฐสามารถเพิ่มสัดส่วน
การคืนทุน (Return on investment) ของโครงการต่าง ๆ และทาการตลาดโครงการปัจจุบันให้ดีขึ้น
กว่าเดิม การสารวจยังชี้ให้เห็นความหลากหลายของระดับความเข้าใจของประชาชนในเมืองเอเชีย
ต่าง ๆ
 ความร่วมมือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างผลประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่าภาครัฐควรจะ
เป็นผู้นาในการพัฒนาโครงการ Smart City อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ผ่าน public-private collaboration และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเป็นสิ่งที่สาคัญ
ในการสร้างผลประโยชน์ในโครงการดังกล่าว เช่น ในด้านการพัฒนาสังคมนวัตกรรมและการนาเอา
ข้อมูลจากภาครัฐไปสร้างการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ
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รูปที่ 4. สัดส่วนของประชาชนตามความเข้าใจแนวคิด Smart City (สีน้าเงิน – คุ้นเคยมาก สีเขียว – คุ้นเคย
สีเทา – ไม่คุ้นเคย)
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4. ความท้าทายของ Smart City
การนาเอาหลักการ Smart City มาดาเนินการ มีความท้าทายในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. คาจากัดความที่หลากหลาย – คาว่า Smart City มีความหมายที่แตกต่าง ๆ กันไปในแต่ละกรณี โดยส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นในด้านการนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินการต่าง ๆ ในเมือง
แต่กรณีศึกษาที่ได้ยกมาในรายงานนี้แสดงให้เห็นถึงมิติอื่น ๆ ที่กว้างและมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการนาเอา
เทคโนโลยีและ ICT มาประยุกต์ใช้ จึงเป็นสิ่งที่สาคัญขององค์การและผู้ดาเนินการโครงการที่จะทาความเข้าใจ
และมอง Smart City เป็นมาตรการการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรให้สูงขึ้น มากกว่า
การนาเอาระบบ ICT มาติดตั้งให้กับเมือง
2. ผู้ ไ ด้ แ ละเสี ย ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น การ Smart City – แม้ ก ารด าเนิ น การ Smart City จะส่ งผล
ด้านบวกให้กับภาพรวมเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน และการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น แต่การสร้าง Smart City ก็สามารถส่งผลด้านลบเช่นกัน เช่น การโยกย้าย
ถิ่นฐานของประชากรที่อยู่ในเขตเดิม (เมือง Smart City Dholera ของอินเดีย และเมือง Smart City Masdar
UAE) ประชากรไม่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ตามความคาดหมาย (Songdo ของเกาหลีใต้) การสร้างเมืองที่อยู่เดิมให้มี
ความ Smart มากขึ้นก็อาจจะส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ดิน และการผลักดันการย้ายถิ่นของ
ประชากรที่อยู่ในเขตเดิมออกไปเช่นกัน (Gentrification) หลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว
และได้จัดทาแนวทางนโยบายตัวอย่าง เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชนให้มากขึ้น เช่น





UN rights to livelihoods and entrepreneurship, rights for indigenous people,
UN-Habitat network on secure land rights for all,
UNESCO convention for safeguarding intangible cultural heritage
UN’s guidelines for power sharing

3. ช่องว่างทาง Digital แม้การเข้าถึง Internet และการใช้เทคโนโลยีจะเป็นเรื่องธรรมดาของประชาชน
กลุ่ มหนึ่ ง แต่ก็มีป ระชาชนอีกหลายส่ ว นที่ ไม่ ส ามารถเข้ าถึ งและมี ความสามารถในการใช้ Internet และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่งผลให้การพัฒนาที่อยู่บนเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น Smart City มีความเป็นไปได้ที่จะทวี
ความแบ่งแยกและไม่เท่าเทียมระหว่างประชาชนให้เพิ่มสูงขึ้น การดาเนินการ Smart City จึงต้องคานึงถึง
ด้านดังกล่าว และมีมาตรการจัดการและลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงให้น้อยลง นอกจากนี้การนาเอา
App หรือโซลูชั่นทาง ICT มาใช้เพื่อเตือนปัญหาทางสังคมเช่น การใช้กาลังและความรุนแรงต่อสตรี อาจเป็น
ความคิดที่ดีแต่ต้องดาเนินร่วมกับมาตรการที่ช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การดาเนินการ Smart City มีความเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง
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5. ก้าวต่อไปของ Smart City Thailand
แนวคิด Smart City ได้รับการนาเสนออย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีความสนใจและมีการ
นาเอาแนวคิดดังกล่าวไปดาเนินโดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ อาทิเช่น รัฐบาลอินเดียได้วางแผนลงทุนพัฒนา
เมือง Smart Cities เจ็ดเมืองตามแนวเขต Delhi และ Mumbai มูลค่ากว่า 66 พันล้านยูโร โดยการระดมทุน
ผ่านกลไก Public Private Partnership (PPP) และการลงทุนโดยภายรัฐ ในประเทศจีนก็มีการลงทุนพัฒนา
เมืองเพื่อกาจัดความยากจน โดยสร้าง Smart City เป็นแหล่งจ้างงานสาหรับประชากรที่อาศัยในเขตชนบท
รัฐบาลเกาหลีใต้มีการวางแผน Smart Korea IT Plan ในปีค.ศ. 2010 เพื่อสร้างความเชื่อมต่อด้านโครงข่าย
อิน เตอร์ เน็ ตและโครงสร้ า งพื้น ฐาน Digital ผ่ านยุทธศาสตร์ u-strategy ในญี่ปุ่นมีการใช้ เทคโนโลยี ICT
มาแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น สังคมผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยสาธารณะ
ประเทศไทยเองก็ มี ก ารน าเอาแนวคิ ด Smart City มาด าเนิ น การ โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทยอย่ า ง
กระทรวงพลังงาน โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย ผ่านโครงการ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือ ดีอี ได้มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตั้งเป้าระยะแรกจะพัฒนา 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ โดยมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดภายใน 5 ปี หรือ โครงการพัฒนา
สมาร์ท ซิตี้ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โครงการ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงาน
สะอาด เป็นต้น9
บทเรียนจากการรวบรวมเอาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart City ของสหภาพยุโรป แสดงให้เห็น
ข้อน่าเรียนรู้และความแตกต่างของ Smart City ในสหภาพยุโรปจากกรณีศึกษา ทีส่ ามารถจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างองค์ความรู้ และพัฒ นาแนวคิด Smart City ที่เหมาะสมกับประเทศไทย เช่น การนาเอาคุณภาพ
การเป็นอยู่ที่ดีของประชากรเป็นที่ตั้ง การรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ และการนาเอาความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาเชื่อมต่อกับการพัฒนาเมือง หรือการขับเคลื่อนโครงการผ่าน
กลไกการร่วมมือระหว่างผ่านรัฐและเอกชน โดยเฉพาะในด้านการลงทุน

9

https://www.prachachat.net/spinoff/news-12136
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สิ่งที่ประเทศไทยควรจะระมัดระวังในการดาเนินการพัฒนา Smart City คือการรับเอาแนวพัฒนาของบริบท
อื่นมาใช้โดยไม่ผ่านการวิเคราห์ และการมุ่งเน้นไปที่การนาเอาเทคโนโลยีมาดาเนินการ โดยไม่คานึงถึงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและการพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ การกาหนดบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมยังเป็นสิ่งที่สาคัญ ว่ารัฐควรจะเป็นผู้ดาเนินการเอง หรือเป็น
ผู้ อ านวยการด าเนิ นการ ( Role of government in smart city development – provider or enable)
การดาเนินการพัฒนา Smart City ของประเทศไทยอาจเริ่มจากบันได 4 ขั้นดังนี้
1.
2.
3.
4.
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กาหนดขอบเขตการดาเนินการ Smart City (เป็นเขตพัฒนาใหม่ หรือพัฒนาพื้นที่เมือง)
ระบุภาคส่วนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทของแต่ละภาคส่วน
เริ่มกระบวนการกาหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ Smart City ร่วมกัน
จัดทาแผนการดาเนินการหรือ Master Plan เพื่อกาหนดระยะเวลาและงบปรมาณ
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แหล่งอ้างอิง:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOLITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf
http://social-innovation.hitachi/sg/about/startupmycity/pdf/EIU-Startup-My-City-BriefingPaper.pdf
https://www.innovationiseverywhere.com/smart-cities-asia/
https://www.oslo.kommune.no
https://www.digitaltrends.com/home/oslo-norway-smart-city-technology/
https://medium.com/@Bareksten/accelerating-smart-city-the-oslo-model-723aae2888ed
http://smartcitybrand.com/mayors/smart-oslo
https://www.digitaltrends.com/home/oslo-norway-smart-city-technology/
https://medium.com/@Bareksten/accelerating-smart-city-the-oslo-model-723aae2888ed
http://smartcitybrand.com/category/smart-city
http://unctad.org/meetings/en/Presentation/CSTD_2015_ppt03_Robinson_en.pdf
http://arkitektur.no/bjornsletta-school-oslo
https://brainportsmartdistrict.nl/
https://medium.com/@fedornovikov/why-smart-cities-failed-f47c6c5ef73e
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2017/10/27/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B
8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%
E0%B9%81%E0%B8%A5/
https://theconversation.com/three-big-challenges-for-smart-cities-and-how-to-solve-them59191
http://smartcitybergen.no/first-tuesday-151116-smartbyen-bergen/
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00105/Bergen_SmartCIty_105941a.
pdf
https://www.bergen-chamber.no/media/1367/040917-anna-elisa-tryti.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00290/Rapport_Gr_nn_Strat_29019
5a.pdf
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