เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร ?
เมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เป็นคำที่หลำยคนคงเริ่มคุ้นหูและได้ยินบ่อยครั้งในยุคดิจทิ ลั ที่เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมถูกพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว แต่ไม่มีคำนิยำมใดนิยำมหนึ่งที่สำมำรถให้คำจำกัดควำมเมืองอัจฉริยะได้ครอบคลุม
กับทุกเมืองและทุกประเทศ เพรำะแต่ละเมืองมีลักษณะเฉพำะ และระดับกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกันไป อย่ำงไรก็ตำม
คำนิยำมต่ำง ๆ เหล่ำนี้มี ค วำมคล้ำยคลึง กั นตรงหลัก กำร คื อ การน าเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมมาพัฒ นาเมื อ ง
อย่างรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของเมืองและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน
ปัจจุบัน กำรพั ฒ นำเมือ งอั จฉริยะได้ รับควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำงในหลำยประเทศและหลำยภู มิภ ำค
อำเซียนเองตระหนักถึงควำมสำคัญของเมืองอัจฉริยะ โดยเฉพำะประชำกรของอำเซียนกว่ำ 90 ล้ำนคน ส่วนใหญ่
จะกลำยเป็นคนเมืองภำยในปี พ.ศ. 2573 และต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ จำกกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของเมือง
ทั้งในแง่ควำมแออัด กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่จำกัด และปัญหำสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ อำเซียนจึงริเริ่ม
เครือข่ำยเมืองอัจฉริยะอำเซียนหรือ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) ขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปี พ.ศ. 2561
ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสิงคโปร์ในช่วงที่เป็นประธำนอำเซียน เพื่อเป็นเวทีผสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองต่ำง ๆ ในอำเซียน
เพื่ อกระตุ้นให้เกิดโครงกำรน่ำลงทุ น (bankable projects) กั บภำคเอกชน และควำมร่วมมื ออย่ำงเป็ นรูปธรรม
กับภำคีภำยนอกอำเซียน
กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะของอำเซียนมี ปัจจัยสำคัญในกำรขับเคลื่อน (enabler) 2 ปัจจัย ได้แก่
(1) เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ และ (2) หุ้นส่วนและเงินทุนเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งเป็นไปตำมกรอบกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ
ของอำเซียนหรือ ASEAN Smart Cities Framework (ASCF) ที่ผู้นำอำเซียนให้กำรรับรองในช่วงกำรประชุมสุดยอด
อำเซียน ครั้งที่ 33 ที่ประเทศสิงคโปร์ กำรมีเวทีให้เมืองต่ำง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงกันนั้น นอกจำก
จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ตำมบริบทท้องถิ่น
ที่แตกต่ำงกันของแต่ ละเมื องแล้ว ยังเป็น กำรส่งเสริ มกำรมี ส่วนรวมของภำคีภ ำยนอกอำเซี ยนให้ เข้ ำมำแบ่ งปั น
ประสบกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อให้กำรพั ฒ นำเมืองอัจฉริยะในอำเซียนเป็นไปได้ อย่ำงรวดเร็วและเห็นผล
อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น
ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธำนอำเซียนปี พ.ศ. 2562 ไทยได้ทำหน้ำที่เป็นประธำน ASCN ต่อจำกสิงคโปร์
ซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดของเอกสำรแนวควำมคิด (Concept Note) กำรจัดตั้ง ASCN โดยประเทศไทยมีบทบำท
สำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรมกับภำคีภำยนอกอำเซียน (external partners) โดยเฉพำะ
กลุ่มประเทศสมำชิก G20 ซึ่งเป็นไปตำมคำกล่ำวเชิญของนำยกรัฐมนตรีในช่วงกำรประชุมผู้นำ G20 ณ นครโอซำกำ
โดยมีสมำชิก G20 จำนวน 4 ประเทศที่ เข้ ำร่วมประชุ ม หำรือกั บ ASCN เป็นครั้งแรก ได้แ ก่ (1) สหรัฐฯ (2) จีน
(3) ญี่ปุ่น และ (4) สำธำรณรัฐเกำหลี ซึ่งถือเป็นความสาเร็จและพัฒนาการที่สาคัญ และสืบเนื่องจำกควำมสำเร็จ
ในครั้งนี้ เวียดนำมในฐำนะประธำน ASCN ในปีนี้ จึงได้ เชิ ญ ภำคี ภ ำยนอกอำเซี ยน ได้ แ ก่ (1) สหรัฐฯ (2) รัสเซี ย
(3) ญี่ปุ่น (4) สำธำรณรัฐเกำหลี (5) นอร์เวย์ และ (6) องค์กร World Smart Sustainable Cities Organisation
(WeGO) เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับอำเซียนด้วย
ผลประโยชน์ที่ไทยได้จะได้รับ
ปัจจุบัน เครือข่ำยเมืองอัจฉริยะอำเซียนประกอบไปด้วยเมืองนาร่อง จานวน 26 เมือง โดยประเทศไทย
มีเมืองที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกแล้ว จำนวน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และภูเก็ ต ซึ่งเป็น ไปตำมมติ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน โดยกำรคัดเลือก

-2เมืองทั้ ง 3 นั้ น ได้ค ำนึ งถึงควำมน่ ำสนใจของพื้ น ที่แ ละโครงกำรที่ ดำเนิน กำรอยู่ เช่น กรุงเทพฯ มีโครงกำร
เครือข่ำยระบบคมนำคมอัจฺฉริยะบำงซื่อ และชลบุรีมีโครงกำรพัฒนำโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร และภูเก็ตมีโครงกำรกำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ
จำกกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในเครือข่ำยฯ ส่งผลให้จังหวัดทั้งสำมของไทยได้ขยำยกำรดำเนินโครงกำรอื่น ๆ
เพิ่มขึ้น โดยได้รับกำรสนั บสนุน จำกภำคีภำยนอกทั้งในแง่ข้อมูล เช่น กำรจัดทำแผนกำรพัฒ นำเมืองอัจฉริยะ
ในจั งหวัดภูเก็ต โดยบริ ษัท Huawei รวมทั้งได้รับ เงินทุน เช่น ออสเตรเลี ยได้จัดตั้งกองทุน ASEAN-Australia
Smart Cities Trust Fund เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะในอำเซียน โดยมอบหมำยให้ธนำคำรพัฒนำเอเชีย
(ADB) เป็นผู้บริหำรจัดกำร อีกทั้งเกิดกำรจับคู่กับเมืองต่ำง ๆ นอกอำเซียน เช่น มีกำรจับคู่ระหว่ำงจังหวัดภูเก็ต
กับเมือง Wilwaukee และเมือง Las Vegas ในสหรัฐฯ เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ำ และกำร
พัฒนำระบบขนส่งอัจฉริยะ ตำมลำดับ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น
ของทั้งสองประเทศด้วย
แลไปข้างหน้า
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 ประเทศสมำชิกอำเซียนต่ำงให้ควำมสำคัญกับ
กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ำงมำก ตำมข้อมูลกำรศึกษำของ The Economist Intelligence Unit ระบุว่ำ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของภูมิภำคจะขับเคลื่อนโดยเมืองหลัก 50 เมืองในอำเซียนที่มีประชำกรมำกกว่ำ 500,000 คน
ซึ่งเมืองเหล่ำนี้จะยังคงมีควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเซียนอยู่ต่อไป ในขณะเดียวกัน สังคม
จะเปลี่ ย นแปลงไปสู่ Touchless Society มำกขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรแพร่ ระบำดของโรค กำรออกแบบด้ ำ น
สถำปั ต ยกรรมที่ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภั ย และสุ ข ภำวะของประชำชน ตลอดจนกำรใช้ ร ะบบอั ต โนมั ติ
(Automation) เพื่อลดกำรสัมผัส จะเป็นวิถีชีวิตใหม่ของประชำชนอำเซียน ดังนั้น กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะจะยิ่ง
ทวีควำมสำคัญมำกยิ่งขึ้นภำยหลังโควิด – 19 ทั้งนี้ เมืองอัจฉริยะทั้งสำมของไทยจะเป็นเมืองต้นแบบเพื่อนำ
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำเร็จที่ได้รับ ไปต่อยอดในกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะอื่น ๆ ของไทยที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคต
ที่มำ:
https://asean.org/storage/2019/02/ASCN-Concept-Note.pdf
https://asean.org/asean/asean-smart-cities-network/
https://asean.org/storage/2019/02/ASCN-Consolidated-SCAPs.pdf
https://smartcitythailand.or.th/web?ascn
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_2018052
3100916.pdf
https://thaipublica.org/2020/03/smart-city/
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