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การบรรยายของ Tomasz ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การด าเนินการและกิจกรรมของการพัฒนาแนวคิด

เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในเม็กซิโกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยมีเป้าประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะส าหรับประเทศไทยในระยะเวล าอันใกล้นี้  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อเมืองที่ดีและยั่งยืนขึ้นส าหรับอนาคต 

ส าหรับข้อเท็จจริงมูลฐานที่ทุกคนทราบกันดีนั้น คือ ในปี ค.ศ. 2015 ร้อยละ 52 ของประชากรโลก
อาศัยอยู่ในเมือง และเมืองบริโภคทรัพยากรพลังงานถึงร้อยละ 70 ของพลังงานที่ทั่วทั้งโลกใช้ ในปี ค.ศ. 2050 
สหประชาชาติคาดหวังว่าร้อยละ 60 ของประชากรโลกจะเป็นผู้อยู่อาศัยในเมือง ในที่นี้ ต้องใช้เม็ดเงินจ านวน
มหาศาลกว่า 40 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของเมืองในอีก 20 ปีข้างหน้า และ
ตลาดของเมืองอัจฉริยะจะโตขึ้นประมาณกว่า 400 พันล้านในปีค.ศ.2020 และในทุก ๆ สัปดาห์มีคนย้ายเข้ามา
อาศัยในเมืองอย่างน้อยหนึ่งล้านคน นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในเมือง 600 เมืองใหญ่ของ
โลกจะมีส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณร้อยละ 65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกในปี  
ค.ศ. 2010-2025  

จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมืองจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด และมีความจ าเป็นที่ต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชากรในเรื่องว่าด้วยเมืองอัจฉริยะ ซึ่ง CISCO ให้นิยามของเมืองอัจฉริยะไว้ว่า 
“เมืองที่มีการปรับตัวในเชิงขนาดได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
(information and communications technology - ICT) เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการท างาน ลด
ค่าใช้จ่ายต้นทุน และสร้างคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ซึ่งหากเมืองมีแนวทางในการพัฒนาไปเช่นนี้ ก็อาจจะกล่าวได้
ว่ า เป็ น  เมื อ งอั จฉริยะ  (Smart Cities หรือ เมื อ งอั จฉริยะที่ ผสานกับชุ ม ชน  (Smart+Connected 
Communities (S+CC))”  

ส าหรับ Symantec ให้นิยามว่า “เมืองที่มีความสามารถในการปรับตัว ซึ่งค าว่า อัจฉริยะ นี้แสดงถึง
คุณสมบัติของการเช่ือมการบริการเข้ากับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสื่อสาร สิ่งดังกล่าวนีเ้ป็นหัวใจ
หลักของระบบและจะได้รับผลดีจากการเข้าถึงการเชื่อมต่อขั้นสูงของเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย” 

อย่างไรก็ตาม ค านิยามดังกล่าวเป็นค านิยามของหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความมุ่งหมายในการพัฒนา
สู่ความเป็นอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐถึงนิยามของแนวคิดเรื่อง 
เมืองอัจฉริยะนั้น ขอยกตัวอย่างของรัฐบาลสก๊อตติช (The Scottish Government) ดังให้นิยาม คือ  



“เมืองอัจฉริยะคือเมืองที่บูรณาการข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าสู่ยุทธศาสตร์และแนวทางเรื่องความยั่งยืน
เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” ซึ่งท าให้แนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะนั้น
ใกล้ชิดกับประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมือง  

ส าหรับฮ่องกงมีวิสัยทัศน์สู่ “เมืองอัจฉริยะฮ่องกง” ว่า “ขยายนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจที่มีแข็งแกร่ง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และมุ่งสร้างภาพของฮ่องกงให้เป็นที่รู้จักกันในฐานะของเมือง
อัจฉริยะ” ซึ่งฮ่องกงนั้นมีฐานความคิดว่าด้วยเรื่องการพัฒนาให้เกิดความหลากหลายของแนวทางและความ
เป็นไปได้ในมิติต่าง ๆ ของการท างาน แม้ว่าปลายทางสุดท้ายของความต้องการนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้
แนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บริการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยบนฐานของสาธารณูปโภค -สาธารณูปการที่มีอยู่ ใน
ขณะเดียวกันมีการเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานทางธุรกิจด้วยการใช้สาธารณูปโภค-สาธารณูปการในการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มพลังให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของความยั่งยืน และมีคุณภาพที่สูง ด้วยการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ  

ในที่นี้ ผู้น าเสนอขอกล่าวถึงแนวคิดว่าด้วยเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” ในทัศนะของคนที่เกี่ยวข้องและ
ท างานในด้านนี้ในประเทศเม็กซิโก คือ “การเป็นเมืองอัจฉริยะต้องไม่ลืมว่าเป้าหมาย คือ สร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชน เนื่องจากเมืองอัจฉริยะเป็นฐานส าหรับการสร้างความเจริญและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยี สารสนเทศ 
นโยบาย การตัดสินใจร่วมกันของสังคมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาคุณค่าแฝงต่าง ๆ บนฐานของ
องค์ความรู”้  

ทั้งนี้ ต้องมีการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย นอกจาก
จะต้องสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ยั่งยืนแล้ว หากมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ เช่น 
กระทรวงพลังงานที่มีหน้าที่ในการสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการหมุนเวียน และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ต้องบูรณาการกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากในการสร้างให้เกิดการท างานร่วมกัน ทว่าในการท างานว่าด้วยเมืองอัจฉริยะนั้นต้องสร้างกระบวนการและ
สารสนเทศของโครงการและกิจกรรมเป็นแผนการท างานร่วมกัน และผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไป
ปฏิบัติตามแผนงานของตน โดยท าให้เกิดผลลัพธ์ทางกายภาพที่ชัดเจน และไม่ละทิ้งคุณค่าของชุมชน และ
ประชาชน โดยทุก ๆ ภาคส่วนได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชน
ได้มุ่งเป้าหมายและบูรณการไปสู่เมืองอัจฉริยะที่พัฒนาสภาพทางกายภาพไปพร้อมกับสารสนเทศดิจิตอล และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะประกอบขึ้นจากองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ “กายภาพ (Physical)” 
“ดิจิตอล (Digital)” และ “มนุษย์ (Humans)” นอกจากนี้ ยังสัมพันธ์กับตัวแปรอีก 4 ตัว คือ 1) นวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 
Technology) และสามารถเข้าถึงได้ง่าย (Accessible) 2) “ความยั่งยืน (Sustainable)” ซึ่งต้องพร้อมในมิติ
ด้านความเปลี่ยนแปลง (Transformation) และความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบ (Resilient) และ



บริหารจัดการง่ายด้วยตัวเอง (Self-maintainable) 3) ความโปร่งใส (Transparence) คือ การพร้อมรับการ
ปฏิบัติการ (Actionable) เปิดเผยข้อมูล (Open Data) และมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured) และ 4) มี
ศักยภาพในการการแข่งขัน (Competitiveness) มีการพัฒนา (Development) มีการเจริญเติบโต (Growth) 
และมีผลิตภาพ-ผลิตผล (Productivity) ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนา
เมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะและยั่งยืน 

กล่าวคือ ในการด าเนินการนั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายภาคส่วนที่ต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การด าเนินการในลักษณะการบูรณาการ เช่น เราไม่อาจคิดในมุม
ของการจราจรขนส่งอย่างเดียวได้ แต่เราต้องการที่จะเข้าใจว่าหากประชาชนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปยังที่
ท างานมากนั้น เราสูญเสียในมิติเศรษฐกิจอย่างไร สูญเสียคุณภาพชีวิตอย่างไร ที่ต้องนั่งอยู่ท่ามกลางความ
โกลาหลของการจราจร นั่งอยู่ท่ามกลางเสียงอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งหากเราไม่เข้าใจในองค์รวมดังที่ยกตัวอย่าง
มาแล้ว เราจะไม่เข้าใจการท างานของแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะที่มุ่งหมายจะท าให้คุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดี
ขึ้น และท าให้การเติบโตที่เกิดขึ้นนั้นมีความยั่งยืน นอกจากนี้ มีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เราก าลังประสบอยู่ ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและความผันผวนทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในโลก เนื่องจากเราเข้าสู่การเริ่มต้นของการแข่งขันกับคนอื่น  ๆ และการแข่งขันกับ
เมืองอื่นๆ ในแง่ของแรงจูงใจในการลงทุน ทว่าทั้งหมดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนบนฐานของ  
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 

ส าหรับกระบวนการของการก่อรูป “เมืองอัจฉริยะ” ต้องเกิดขึ้นบนฐานคิดของ “องค์รวม (holistic)” 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นประเด็น  ๆ นั้นไม่ได้ท าให้ เกิดความยั่งยืนในลักษณะองค์รวม ทั้ งนี้ 
มีกระบวนการดังนี้ คือ ล าดับแรกต้องมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียบพร้อม มีกระบวนการเรียนรู้การ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างทุนมนุษย์ในการสร้างระบบ การพัฒนา และการในการประเมินผลของชุมชน เพื่อตอบโจทย์
ในด้านการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติการ และความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย กล่าวคือ ชุมชนมี
ความต้องการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ อาทิ ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า พลังงาน สิ่งวแลด้อมที่ดี  การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม การคมนาคมขนส่ง สุขภาพ วัฒนธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กรณีตัวอย่างจากเม็กซิโก 
เม็กซิโกมีการขยายตัวของความเป็นเมืองในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ท าให้เมืองมีขนาดใหญ่ และมีความ

โกลาหล เนื่องมาจากในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา จ านวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว กล่าวคือ ในทศวรรษที่ 
1980 มีประชากรทั้งสิ้น 196,785 คน ทว่าในปี ค.ศ. 2010 มีจ านวนเพิ่มขึ้นถึง 684,156 คน นั่นหมายถึงเกิด
การขยายตัวของเมืองไปมากกว่า 8 ครั้ง จนท าให้เมืองมีปัญหามากมายรุมเร้า และพื้นที่กว่าร้อยละ 90.6 เป็น
บ้านที่ขยายตัวในทางราบ โดยมีความหนาแน่นของการกระจายตัว คือ 23 หลังต่อ 1 เฮกเตอร์ ซึ่งแนวคิดใน
การพัฒนาที่ผ่านมาท าให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายประการ คือ ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นต่ า, สาธารณูปโภค -
สาธารณูปกรที่ใช้สอยไม่เต็มศักยภาพ การเข้าครอบครองพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางระบบนิเวศน์ และที่อยู่



อาศัยถูกทิ้งร้าง ดังข้อมูลทางสถิติ คือ เม็กซิโกมีบ้านเรือนราว 25.8 ล้านหลัง ทว่า 3.6 ล้านหลัง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14 กลับไม่มีผู้อยู่อาศัย และมักพบบ้านเหล่านี้ในเมืองและชานเมือง  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน ามาสู่การวางแผนกิจกรรม และยุทธศาสตร์ส าหรับที่อยู่อาศัยในเม็กซิโก 
ในนามของ “แผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนแห่งชาติ (National Sustainable Housing Strategy)” 
กล่าวคือ การออกนโยบายว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเนื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปยังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและออ กระเบียบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง รวมไปถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในชนบทด้วย  

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลายประการ คือ 1) การบูรณาการแนวความคิดเรื่องการเมืองอัจฉริยะเข้ากับ
งานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2) การพัฒนาสภาวะที่ดีส าหรับการอยู่อาศัย 3) การส่งเสริมประสิทธิภาพขั้นสูง
ต่อการใช้ทรัพยากร 4) ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความเป็นเมืองและสภาพสังคม 5) การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์อาคาร 6) คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 7) ให้ความส าคัญกับการออกแบบชุมชน
เมืองและการออกแบบที่ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมในอาคาร 8) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 9) การพัฒนา
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล ทั้งนี้ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ยั่งยืน 
และพร้อมรับกับการปรับตัว และสามารถลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ได้ร้อยละ 50 ในปี  
ค.ศ. 2050  
 

บทสรุป 
แนวคิดและนิยามของ “เมืองอัจฉริยะ” ควรมีการพัฒนาตลอดเวลา ในเชิงการพัฒนาองค์ความรู้ 

(Cognitive) สั งคม  (Social) และกระบวนการประชาธิป ไตย  (Democratic Process) นอกจากนี้ 
แนวความคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะนั้นยังต้องคิดอย่างซับซ้อน เป็นองค์รวม ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดเพียงด้านเดียว
แล้วจะท าให้ทุก ๆ อย่างลุล่วงได้ กล่าวคือ ต้องเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิด และวิธีการที่หลากหลายผ่าน
การมีส่วนร่วมของคน ประยุกต์ และเรียนรู้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในฐานะของ
เครื่องมือและสื่อกลางไม่ใช่เป็นปลายทางของทุกสิ่ง การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่สุด เนื่องจากเมือง
อัจฉริยะจะขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไปสู่เป้าหมายได้นั้น เกิดจากการการมีประชาชนที่เข้าใจ มี
ความรู้ และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  
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การบรรยายของ Samantha Chundur ได้น าเสนอให้เห็นถึงความส าคัญของเมืองที่ทวีความส าคัญ

อย่างยิ่งยวดต่ออารยธรรมของมนุษยชาติ ทั้งการเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชากรในโลกกว่าร้อยละ 70 ภายใน
ปี ค.ศ. 2050 ประชากรภายในพื้นที่เมืองขับเคลื่อนผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกกว่าร้อยละ 80 และเป็นพื้นที่
ที่บริโภคพลังงานและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าร้อยละ 70 ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของ
การขยายตัวของเมืองเป็นปัญหาใหญ่ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายตัว น าโดยกลุ่มประเทศผู้น าทาง
อุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกาและตามมาด้วยจีน ซึ่งหากสัดส่วนของการบริโภคทรัพยากร ยังเป็นไปใน
ทิศทางที่ไม่ยั่งยืน ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขาดการบริหารจัดการในอัตราดังกล่าว เราจ าเป็นที่
จะต้องแสวงหาโลกที่สองส าหรับรองรับการขยายตัวของประชากรและเมือง ดังนั้น ทิศทางของการเติบโตของ
เมืองจึงจ าเป็นที่จะต้องวางอยู่บนฐานคิด ของรูปแบบการบริโภคทรัพยากรของเมือง ในปัจจัยต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะ อาคารและการขนส่งเนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคทรัพยากร 

ดังนั้น จึงเป็นค าถามส าคัญต่อทิศทางของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ต่อรูปแบบของการจัดการที่ดิน 
ลักษณะของการเดินทาง การก่อร่างรูปแบบของสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เมืองอัจฉริยะ
จึงเป็นเมืองที่เชื่อมต่อปัจจัยที่ค านึงถึงความยั่งยืนในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้จะหยิบ
ยกประสบการณ์จากการด าเนินการวางแผนเมืองอัจฉริยะในจีน โดยโครงการของเราในจีนเริ่มต้น เมื่อ ค.ศ. 
2009 ก่อนที่โครงการเหล่านี้จะขยายตัว ในหลากหลายขนาดและรูปแบบ โครงการที่ผ่านมาเป็นการท างาน
คู่ขนานระหว่างภาครัฐและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน  

เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของเมืองในประเทศจีนพบว่า มีสัดส่วนของอัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งกว่าร้อยละ 50 เกิดขึ้นจากพื้นที่ของเมือง ปัญหาใหญ่
เกิดขึ้นจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการขาดการ
ค านึงถึงการบริโภคทรัพยากรที่ยั่งยืน สั่งสมให้เกิดปัญหาที่พบได้ในเมืองต่าง ๆ ของจีน เช่น ความหนาแน่นที่
ขาดการบริหารจัดการของพื้นที่เมือง การขาดความสมดุลระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยกับพื้นที่ส านักงาน การวางผัง
เมืองแบบ “บล็อคขนาดใหญ่” (Super Blocks) ที่ให้ความส าคัญกับรถยนต์มากกว่าคน ภูมิทัศน์เมืองที่ไม่



ค านึงถึงสัดส่วนมนุษย์ในการใช้สอยพื้นที่ ขาดพื้นที่สาธารณะ พื้นที่มีความแออัดและพื้นที่เดินเท้าไม่มีความ
ปลอดภัย ทั้งหมดจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ในมิติของการใช้พื้นที่ของผู้คนในเมือง
ยังพบรูปแบบของการดัดแปลงพื้นที่เพื่อการประกอบธุรกิจค้าขาย เช่น ร้านอาหาร ท าให้เกิดการใช้พื้นที่
สาธารณะในเชิงเอนกประสงค์ ที่สามารถเดินได้และประกอบกิจกรรมอื่นได้ ซึ่ งรูปแบบของการจัดการพื้นที่
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของการใช้สอยพื้นที่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เอื้อให้เกิดการสร้างบรรยากาศ
ของเมืองที่เอ้ือให้เกิดการเดิน มากกว่าการใช้รถยนต์ 

ดังนั้น การพัฒนาเมืองที่ให้ความส าคัญกับผู้คนไปพร้อมกับการให้ความส าคัญกับการบริหารการใช้
ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ส าหรับนักออกแบบและ
วางแผนบริหารจัดการ โดยเมื่อปีที่แล้ว ผู้บรรยายได้ร่วมกันเขียนหนังสือ ที่อธิบายหลักการส าคัญ และก าหนด
รายละเอียดที่สามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งหนังสือก าลังจะจัดพิมพ์เข้าระบบจัดจ าหน่ายในเร็ว
วันนี้ ผู้บรรยายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับ นักวางผัง นักวางแผนและนโยบาย และต่อ
สาธารณชนที่สนใจในเรื่องของเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 

โดยจากประสบการณ์การท างาน วางแผนเมืองอัจฉริยะในจีน แม้จะมีลักษณะเฉพาะที่มีค วาม
แตกต่างในแต่ละพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามหัวใจส าคัญของการท างานนั้นเป็นสิ่งที่สากล เนื่องจากเมืองต้องให้
ความส าคัญกับสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ “คน” และต้องสัมพันธ์กันทั้งในระดับมหภาคและในระดับจุลภาค 

หลักการด้านการพัฒนาเมืองประกอบด้วย  
1. การก าหนดพื้นที่พัฒนาเขตเมอืง  
ขอบเขตของพื้นที่เมือง จะเป็นส่วนช่วยควบคุมการเติบโตของเมือง ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาที่

คู่ ขนานระหว่าง พื้ นที่ ส าหรับการพัฒนาและพื้ นที่ ภายนอกที่ สงวนไว้ส าหรับการอนุ รักษ์ แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ส าหรับการเกษตรกรรม และเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการก าหนดพื้นที่
พัฒนาเขตเมือง คือการควบคุมให้การพัฒนาอยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการก าหนดและ
ควบคุมทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในขอบเขตของการพัฒนาในระดับภูมิภาค  

จากกรณีศึกษา โครงการวางผังเมืองที่ Portland ที่เริ่มต้นโครงการเมื่อ ค.ศ. 1995 ในการควบคุม
พื้นที่พัฒนาของเมืองควบคู่กับการสร้างพื้นที่เปิดโล่งของเมืองและสร้างระบบขนส่งมวลชนรองรับ โดยใช้
ยุทธศาสตร์การวางแผนล่วงหน้า 20 ปี และมีการวัดประเมินผลทุก 6 ปี แต่แผนที่วางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
โดยวางอยู่บนฐานของปริมาณประชากรและลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลง จากผลลัพธ์ของการวางแผน 
พบว่าประสบความส าเร็จอย่างน่าพึงพอใจ เนื่องจากอัตราการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในชีวิตประจ าวันของเมือง 
Portland ลดลง ร้อยละ 12 ในขณะที่ อัตราการใช้ยานพาหนะในระดับประเทศสูงขึ้นร้อยละ 9  

ในจีนการก าหนดพื้นที่พัฒนาเขตเมือง ช่วยรักษาพื้นที่ เกษตรกรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อม เช่น กรณีของเมืองเซียะเหมิน ได้มีการใช้การก าหนดขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์ทางนิเวศวิทยา 
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ เมืองชั้นในให้
เกิดการเชื่อมต่อกับพื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่สภาพแวดล้อมของเมืองด้วย  



การพัฒนาและการควบคุมพื้นที่พัฒนาเขตเมืองจ าเป็นที่จะต้องก าหนด ขอบเขตของพื้นที่เปิดโล่ง 
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น กรณีของทะเลสาบในเมืองคุนหมิง ได้ถูกก าหนดขอบเขต
ส าหรับการอนุรักษ์ หรือกรณีของพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่หมู่บ้านในชนบท ที่เคยพบกับปัญหาการถูกเบียด
ขับ และย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นอย่างไร้ทิศทาง ซึ่งหากท าการสงวน
พื้นที่ส าหรับการพัฒนาเขตเมืองเอาไว้ การพัฒนาดังกล่าวย่อมถูกควบคุมเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ก าหนดเอาไว้
เท่านั้น  

2. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
ระบบขนส่งมวลชน กลายเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานของการวางแผนเมือง การพัฒนาเมืองจ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องเอื้อให้เกิดการสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ และเอื้อให้เกิดการเดินได้ เป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน จึงเป็นการสร้างความสะดวกให้เกิดการเชื่อมต่อพื้นที่ของระบบขนส่งมวลชนใน
ชีวิตประจ าวัน  

โครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนจ าเป็นที่จะต้องพาดผ่านพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง แต่เพียงความ
หนาแน่นของการใช้พ้ืนที่ ไม่อาจเพียงพอ จ าเป็นที่จะต้องมีการค านึงถึงรูปแบบการเชื่อมต่อ ที่สัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ และเข้าใจถึงความซับซ้อนของการหลักการ การเคลื่อนย้ายผู้คน เช่นการสร้าง พื้นที่เชื่อมต่อของ
รถไฟความเร็วสูงเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน ก่อนจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนในระบบราง ที่สามารถจ่ายคนเข้าสู่
ระบบที่วางไว้กับพื้นที่เมือง 

นอกจากพื้นที่เปลี่ยนผ่านของระบบขนส่งมวลชนแล้ว สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงคือ ความง่ายต่อการ
เข้าถึง และศักยภาพของการเดินเท้าเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนในเมือง มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย 
และเชื่อมต่อกับพื้นที่เปิดโล่ง สาธารณะของเมือง ซึ่งระบบขนส่งมวลชนจะช่วยท าให้ผู้คนประกอบกิจกรรมใน
พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน  

ในหลายเมืองเช่น ลอนดอน ฮัมบูร์กซูริค หรือ สิงคโปร์ ได้ออกมาตรการการจ ากัดพื้นที่จอดรถส่วน
บุคคล หรือ จ ากัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ด้วยมาตรการทางภาษี หรือลดแรงจูงใจในการครอบครองรถยนต์ 
ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในพื้นที่เมืองได้เป็นอย่างดี  

3. ใช้พ้ืนที่ผสมผสาน  
เป้าหมายส าคัญของการออกแบบพื้นที่ผสมผสานภายในเมือง คือการเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง 

พื้นที่พักอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่ท างาน เนื่องจากการพัฒนาในอดีตนั้น ใช้รูปแบบของการพัฒนาที่
ค านึงถึงการขนส่งผู้คนจากพื้นที่อยู่อาศัย ไปยังพื้นที่ส านักงานและพาณิชยกรรม แต่เมื่อรูปแบบของลักษณะ
การท างานและการอยู่อาศัยแห่งอนาคตได้เปลี่ยนแปลงไป เมืองอัจฉริยะ จ าเป็นจะต้องเอื้อให้เกิดการพัฒนา
และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรูปแบบการใช้งานผสมผสานเป็นรูปแบบที่ควรค านึงถึง  

การพัฒนาพื้นที่ผสมผสานนั้นจ าเป็นจะต้องเอื้อให้เกิดการสร้างและอ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เข้าถึงได้ด้วยการเดิน ระหว่าง ร้านค้า พื้นที่บริการ พื้นที่ส านักงาน ซึ่งเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีของ
ข้อก าหนดของเมืองจีน พบว่าพื้นที่ผสมผสาน จ าเป็นจะต้องผนวกรวม พื้นที่สาธารณะ พื้นที่พาณิชยกรรม 
และพื้นที่พักอาศัยตามข้อก าหนด ซึ่งพื้นที่พาณิชยกรรมจ าเป็นต้องอยู่ภายในพื้นที่รัศมี 800 เมตร ในขอบเขต



ของอาคารพักอาศัยภายในเมือง นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงอาคารพักอาศัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดย
ก าหนดให้พื้นที่อาคารส าหรับผู้สูงอายุ ควรอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 20 ภายในพื้นที่เมือง เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับกิจกรรม ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ   

4. พัฒนาพ้ืนที่ขนาดเล็ก  
หัวใจส าคัญของการพัฒนาพื้นที่คือการเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับคน แต่การพัฒนาเมืองจาก

กรณีศึกษาในเมืองจีน ในอดีต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองแบบ “บล็อคขนาดใหญ่ (Super Block)” ซึ่ง
เป็นรูปแบบของการวางผังเมืองที่ให้ความส าคัญกับขนาดสัดส่วนระดับมหภาค และมุ่งใช้รูปแบบการคมนาคม 
โดยอาศัย รถยนต์เป็นรูปแบบการขนส่งหลัก ซึ่งละเลยการให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้กับ 
การเดินเท้าของผู้คนในเมือง นอกจากนั้น การพัฒนาเมืองแบบ “บล็อคขนาดใหญ่ (Super Block)” ยังท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการเดินเท้า เนื่องจากมีช่วงกว้างของเลนถนนที่กว้างมาก ไม่สัมพันธ์ต่อสัดส่วนมนุษย์
แต่อย่างใด ดังนั้น รูปแบบกรพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องลดทอนขนาดและสัดส่วนของเมือง ในรูปแบบ 
“บล็อคขนาดเล็ก (Small Block)” ซึ่งเมื่อท ามาปฏิบัติใช้จริง พบว่าการก าหนดเลนถนนให้เล็กและพื้นที่ของ
อาคารให้เล็กลงกว่าเดิมนั้น กลับอ านวยความสะดวก ให้กับผู้คนได้ในหลายมิติ เช่น สามารถร่นระยะการเดิน
เท้า จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม หรือ สามารถช่วยสร้างบรรยากาศ ให้กับความเป็นมิตรให้แก่
ผู้สัญจรด้วยทางเท้า ซึ่งสัมพันธ์กับการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เมือง เอื้อให้เกิดการสร้างพื้นที่
เปิดโล่ง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรม ภายในเมือง และช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้คนเดิน
ถนนมากขึ้น การพัฒนาพื้นที่ขนาดเล็ก ก่อให้เกิดพื้นที่ปิดล้อมทางภูมิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กับ
สัดส่วนมนุษย์ ซึ่งลักษณะการวางผังแบบ “บล็อคขนาดใหญ่ (Super Block)”  นั้นท าไม่ได้ นอกจากนี้ยังช่วย
ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวลง แล้วทดแทนด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน หรือการใช้ระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ 

5. พัฒนาทางเดินและทางจักรยาน  
เมื่อท าการพิจารณาในระดับของสัดส่วนมนุษย์ พบว่าการพัฒนาพื้นที่เดินเท้าและขอบเขตของทาง

จักรยานเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในระดับจุลภาคที่เอื้อให้เกิดการใช้ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เมือง การออกแบบ
เขตทางที่มีความปลอดภัย และสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กับพื้นที่พาณิชยกรรมต่าง ๆ ของเมือง จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดที่มักเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ขาด
การออกแบบระหว่างพื้นที่ถนนกับพื้นที่ทางเดินเท้า โดยเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาทางเดินและเส้นทาง
จักรยาน คือการสร้างสภาพแวดล้อมและลักษณะของการใช้ชีวิตที่ปราศจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวในพื้นที่เมือง  

6. เพิ่มพื้นที่สาธารณะ  
พื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงก่อนในล าดับแรกก่อนการสร้างสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากพื้นที่

สาธารณะ และพื้นที่เปิดโล่ง เช่น สวนสาธารณะ จัตุรัส และลานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ล้วนเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจที่มีความส าคัญยิ่งของเมือง นักออกแบบควรก าหนดให้มีพื้นที่สาธารณะที่มีระเบียง หรือเส้นทาง
เชื่อมต่อกันไปตลอดทั้งเมือง เนื่องจากความเชื่อมต่อดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นกิจกรรมของผู้ คน 
ลักษณะของพื้นที่เชื่อมต่อ ได้แก่ ลานโล่งกว้าง ทางเดินเลียบริมแม่น้ า สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว ซึ่งควร



ครอบคลุมพื้นที่บริการที่สามารถเข้าถึงได้จากชุมชนในรัศมี 500 เมตร และครอบคลุมกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่
อยู่อาศัย และจ าเป็นต้องลดพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ดาดแข็ง ในพื้นที่โล่งของเมืองไม่ให้เกิน 4,000 ตารางเมตร ต่อ 
1 แห่ง และ ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตรต่อสวนสาธารณะของเมือง เพื่อลดปรากฏการณ์คายความร้อนจากพื้น
ดาดแข็ง 

7. การพัฒนาระบบเชื่อมต่อ  
ระบบเชื่อมต่อที่มีศักยภาพของเมืองอัจฉริยะจ าเป็นจะต้องมี บัตรอัจฉริยะที่สามารถใช้บริการระบบ

ขนส่งมวลชนได้ครอบคลุมทั่วทุกรูปแบบของการคมนาคม เช่น ระบบขนส่งทางราง ระบบรถเมล์ ฯลฯ และ
ต้องก าหนดเป้าหมายให้ระบบขนส่งมวลชนครอบครองสัดส่วนของการคมนาคมหลักในเมืองมากกว่าร้อยละ 
40 ส าหรับเมืองขนาดใหญ่มาก และร้อยละ 30 ส าหรับเมืองขนาดใหญ่ และร้อยละ 20 ส าหรับเมืองขนาดเล็ก
หรือเมืองขนาดกลาง ซึ่งพื้นที่เปลี่ยนผ่านของสถานีเชื่อมต่อนั้นจะต้องมีขอบเขตของการให้บริการในรัศมี 500 
เมตรส าหรับสถานีทั่วไป และ 1,000 เมตรส าหรับสถานีเชื่อมต่อขนาดใหญ่ 

8. การควบคุมการใช้รถ  
มาตรการการควบคุมการใช้รถยนต์เป็นมาตการหนึ่งที่ส าคัญ ส าหรับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้

รบบขนส่งมวลชน โดยสามารถออกนโยบาย การควบคุมรถในบางพื้นที่ หรือลดอุปสงค์ของการใช้รถยนต์ เช่น 
การเพ่ิมภาษีรถยนต์ จ ากัดใบอนุญาตรถยนต์ เพิ่มค่าจอดรถ และลดการครอบครองรถยนต์  

9. นโยบายส่งเสริมอาคารเขียว  
ในทุกประเทศล้วนตระหนักถึงความส าคัญ ของการออกบทบัญญัติ และคู่มือสหรับอาคารเขียว หรือ

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสัมพันธ์กันกับการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง ในทุกมิติ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการพิจารณาสถาปัตยกรรม ในมิติของการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในระดับของการเตรียมโครงการ การ
เริ่มการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง การก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้งาน การบริโภคพลังงาน ซึ่งหากท าให้
เป็นระบบ จะช่วยลดปริมาณจากใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองไปได้มหาศาล 

10. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน  
ภาครัฐจ าเป็นต้องสร้างโครงสร้างที่ยั่งยืนให้กับเมือง ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มา

ของพลังงาน การก าเนิดของไฟฟ้า การสนับสนุนโรงไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียน การ
สนับสนุนการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การบ าบัดน้ าเสีย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า การอ านวย
ให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้พลังงานสิ้นเปลือง จากซากฟอลซิล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญของที่มาของ
พลังงาน ที่เมืองก าลังบริโภคในปัจจุบัน 

ผู้บรรยายได้ยกกรณีศึกษา จากการวางแผนและพัฒนาเมือง Jinan ของประเทศจีน โดยอธิบาย
หลักการส าคัญของขั้นตอนของการออกแบบเมืองคาร์บอนต่ าในระดับภูมิภาค (Regional Scale) 

1. เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพที่ตั้งและระบบนิเวศน์  
2. การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งนิเวศวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญในพื้นที่ 
3. ก าหนดพื้นที่ก่อสร้างของเมือง 
4. สร้างเส้นทางสัญจรและระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เมือง 



5. ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่เพื่อการพัฒนา 
6. ออกแบบและปรับปรุง เสริมศักยภาพของพ้ืนที่ตามเส้นทางขนส่งมวลชน 
7. วางต าแหน่งของสถานีขนส่งมวลชน และจุดเช่ือมต่อต่างๆ 
8. สนับสนุนพื้นที่พัฒนาของเมืองให้สัมพันธ์กับศูนย์กลางส่วนเช่ือมต่อของระบบขนส่งมวลชน 
 
ขั้นตอนการออกแบบในระดับเขต (District scale) 

  ได้ใช้หลักการตามทฤษฎี 10 ขั้นตอนของการออกแบบ มาใช้กับพื้นที่ Jinan New East Station 
Area โดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนา บล็อกขนาดเล็ก (Small Block) ขึ้นและสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อของ
ระบบขนส่งมวลชน ให้พาดผ่านพื้นที่ได้รับการพัฒนาของเมืองอย่างเป็นระบบ พร้อมกับการวางแผนทิศทางการ
เชื่อมต่อในอนาคตกับ เขตอื่น ๆ ที่สัมพันธ์อยู่ข้างเคียงกัน 

 
ขั้นตอนการออกแบบในระดับชุมชน (Neighborhood scale) 

  ในพื้นที่กรณีตัวอย่าง Jinan Zhangma District ได้น าการออกแบบพื้นที่โดยก าหนดออกเป็นส่วน 
ส าหรับการศึกษา พื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่โรงพยาบาล สวนสาธารณะ และพื้นที่เปิดโล่ง ให้แทรกซึมเข้าอยู่กับ
พื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่พักอาศัย 
   

ขั้นตอนการออกแบบในระดับบล็อก (Block Scale) 
  ในระดับบล็อกขนาดเล็ก ผู้ออกแบบ ไดว้างรูปแบบของการค านึงถึงสัดส่วนมนุษย์ มีการก าหนด พื้นที่
ของเลนจักรยาน ทางเท้า และเส้นทางสวน ที่สัมพันธ์กับระบบขนส่งมวลชน เป็นกรณีตัวอย่างของการออกแบบ
พื้นที่ผังเมืองในระดับเล็กที่สุด 
 
  อย่างไรก็ตาม Samantha Chundur ได้กล่าวเน้นย้ าว่าการส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย อย่างไรก็ดี การบังคับใช้และน านโยบายไปปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 
ซึ่งต้องอาศัยการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างประชาคมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนแล้วแต่
ได้รับผลกระทบจากการบริหารและจัดการพ้ืนที่เมือง 
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 การบรรยายของ Julio Rey ประกอบด้วยเนื้อใน 4 ส่วนหลัก คือ 1) การแนะน าบริษัท Bombardier 

2) ความท้าทายของการเคลื่อนย้ายเมืองในปัจจุบัน 3) แนวทางส าหรับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย  และ  

4) กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะ 

1) การแนะน าบริษัท Bombardier  

 บริษัท Bombardier เป็นบริษัทในประเทศแคนาดา ท าธุรกิจเกี่ยวการขนส่งมาเป็นระยะเวลากว่า 

75 ปี ซึ่งให้บริการทั้งการขนส่งระบบรางและระบบการขนส่งทางอากาศ ทั้งในส่วนยานพาหนะ ระบบการ

ขนส่ง การบริการและการซ่อมบ ารุง ระบบและทางเลือกของการควบคุม อุปกรณ์แรงขับและการควบคุม

เครื่องยนต์ บริษัท Bombardier ท างานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี

ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 20 ปี มีพนักงานกว่า 450 คน และมีการท างานร่วมกับหน่วยงาน

ท้องถิ่นหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) เป็นต้น และ

ในปัจจุบัน บริษัทเพิ่งได้รับการเซ็นสัญญาในการท าระบบขนส่งรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorails) ซึ่งจะเป็น

การช่วยให้กรุงเทพมหานครก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้ 

 

2) ความท้าทายของการขับเคลื่อนเมืองในปัจจุบัน 

 เมืองในยุคปัจจุบันก าลังเผชิญกับความท้าทายของการขับเคลื่อนเมืองด้วยปัจจัยแวดล้อมหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งปัจจัยด้านสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและมลภาวะของสภาพแวดล้อม (Climate change and 

environmental pollution ปัจจัยด้านการลดลงของที่ดินว่างและราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้น 

(Reduced land availability and high real estate prices) ปัจจัยด้านการเจริญเติบโตของเมืองและ

ประชากร (Urbanization and population growth) ปัจจัยด้านความแออัด (Congestion) ปัจจัยด้านความ

ผันผวนของราคาพลังงาน (Volatile price of energy) ปัจจัยด้านสังคมสูงวัย (Ageing of societies) 

 ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพมหานครก าลังมุ่งไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างช้า ๆ มันเป็นความ 

ท้าท้ายอย่างมาก ไม่เพียงแต่เฉพาะการปรับตัวของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงการแสวงหาที่ดินที่มีความพร้อมและมีศักยภาพต่อการใช้งานอีกด้วย  



 กรุงเทพมหานคร ก าลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ปัจจุบันมีสายรถไฟฟ้าบางสายที่ก าลังจะเกิดขึ้น

ใหม่ หนึ่งในนั้นคือ รถฟ้าสายสีส้ม ซึ่งมันเป็นหนทางที่จะท าให้กรุงเทพมหานครก้าวพ้นจากมหานครที่แออัด

คับคั่ง และมีรากฐานเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะได้ 

 ระบบขนส่งมวลชน (Mass transit systems) มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่ง และสิ่งที่อ านวยความสะดวก

ให้เกิดการเจริญเติบโตของเมือง เป็นการลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล ซึ่งท าให้เกิดการใช้พลังงานส าหรับการ

ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้กับความหลากหลายของระบบขนส่งสาธารณะ ยังเป็น

การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับวิถีความเป็นเมืองได้อย่างลงตัว 

นอกจากนี้ ระบบขนส่งมวลชน ยังตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เปรียบเสมือนประตูที่เชื่อมต่อไปยังย่านพาณิชยกรรมและศูนย์กลางของเมือง อาจกล่าวได้ว่า ระบบขนส่ง

มวลชน สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

สูงสุด 

นอกจากนี้ แนวโน้มของการเติบโตและการขับเคลื่อนเมืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของรถไฟฟ้า 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันยังมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น การพัฒนาระบบการ

ท างานแบบไร้คนขับ (driverless operation) ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานต่ า ท าให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ในระยะยาวของการด าเนินการและการซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ เครื่องยนต์ยังมีสมรรถนะและประสิทธิภาพของ

แรงขับสูงที่เหมาะส าหรับการเดินทางในระยะสั้น และด้วยพื้นที่ประตูทางเข้าที่กว้างขวางท าให้การขึ้น-ลงของ

ผู้โดยสารมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย และเป็นระบบที่ก่อมลภาวะทางเสียงทั้งภายในห้องโดยสารและ

ภายนอกห้องโดยสารในปริมาณที่น้อย 

ในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของขนส่งมวลชนในปัจจุบัน จ าเป็นต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก 

คือ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (Economic / political and social aspects) ประเด็นด้าน

เทคโนโลยี (Technological aspects) ประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (Regulatory aspects) 

 

3) แนวทางส าหรับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย 

 จากข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถในการเคลื่อนย้ายจ านวนของผู้โดยสารต่อชั่วโมงกับ

ประเภทของยานพาหนะ พบว่า ยานพาหนะประเภท “รถยนต์ส่วนบุคคล” มีความสามารถเคลื่อนย้ายผู้คนได้

ในปริมาณน้อยที่สุดคือ 2,000 คนต่อชั่วโมง ในขณะที่ “รถโดยสารสาธารณะ” สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนได้ 

9,000 คนต่อชั่วโมง “รถราง(Tram)”  สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนได้ 22,000 คนต่อชั่วโมง “รถไฟฟ้ารางเดี่ยว 

(Monorail)” สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนได้ 48,000 คนต่อชั่วโมง “รถไฟฟ้า (Metro)” สามารถเคลื่อนย้ายผู้คน

ได้ 50,000 คนต่อช่ัวโมง  



 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าส าหรับเมืองขนาดใหญ่ การใช้การยานพาหนะขนส่งระบบราง จะ

สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนในปริมาณที่มากกว่าการใช้ยาพาหนะแบบรถยนต์หลายเท่าตัวในระยะเวลาที่เท่ากัน 

ดังนั้น แนวทางของการพัฒนาระบบขนส่งที่เหมะสมส าหรับเมืองขนาดใหญ่ คือ “รถราง (Tram)” “รถไฟฟ้า

รางเดี่ยว (Monorail)” และ“รถไฟฟ้า (Metro)” 

 ระบบขนส่งมวลชนประเภท “รถไฟฟ้า (Metro)” เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

เคลื่อนย้ายผู้คนปริมาณมากในช่วงระยะเวลาสั้น โดยสามารถก่อสร้างได้ทั้งระบบรางเหนือดิน และระบบราง  

ใต้ดิน นอกจากนี้ ยังเป็นระบบที่ง่ายต่อการต่อขยาย และสามารถสร้างโครงข่ายของการเชื่อมต่อขนาดใหญ่ 

อย่างเช่น กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งมีโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้าเป็นระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร และมี

ประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารในปริมาณ 2 ล้านคนต่อวัน 

  อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของระบบรถฟ้าคือ เป็นระบบที่ต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้าง และมีค่า

บ ารุงรักษาที่สูง รวมไปถึงหากมีการก่อสร้างด้วยระบบรางเหนือดิน จะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อมของเมือง อีกทั้ง การที่รถไฟฟ้าวิ่งบนรางเหล็กท าให้เกิดการเสียดสี และก่อให้เกิดมลภาวะทาง

เสียงให้กับเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าคือ การที่ผู้โดยสาร

พยายามจะขวางการปิดของประตู เพื่อให้สามารถแทรกเข้ามาในห้องโดยสารได้ ซึ่งการกระท าดังกล่าวส่งผล

ต่อให้ขบวนรถเคลื่อนตัวออกล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น  

 ส าหรับในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่สามารถที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนประเภท

รถไฟฟ้าที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่อย่างเมืองมาดริดในประเทศสเปน เมืองปารีสในประเทศฝรั่งเศส หรือเมือง

ลอนดอนในสหราชอาณาจักร แต่ไม่ใช่ส าหรับเมืองในระดับศูนย์กลางของภูมิภาค อย่างเช่นภูเก็ต หรือ

เชียงใหม่  

 ระบบขนส่งมวลชนประเภท “รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)” เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการ

เคลื่อนย้ายผู้คนปริมาณมากในช่วงระยะเวลาสั้น และต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาที่

สูงเช่นเดียวกับระบบรถไฟฟ้า แต่ข้อแตกต่างที่ส าคัญประการหนึ่งคือ รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) มีการ

ก่อสร้างรางด้วยวัสดุประเภทยาง ท าให้เสียงที่เกิดขึ้นเบากว่ารถไฟฟ้า ไม่เกิดมลภาวะทางเสียงให้กับเมือง 

 อย่างไรก็ตาม ระบบ “รถไฟฟ้า (Metro)” และ “รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)” ที่นิยมใช้ยังเป็น

ระบบการควบคุมด้วยคนขับ แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบการท างานแบบไร้คนขับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

เพื่อลดต้นทุนการด าเนินการของระบบในระยะยาว 

 ในขณะที่ ระบบขนส่งมวลชนประเภท “รถราง (Tram)” ที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายผู้คนใน

ปริมาณที่น้อยกว่าระบบ “รถไฟฟ้า (Metro)” และ “รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)” แต่เป็นระบบที่มีต้นทุน

ในการก่อสร้างที่ต่ าเมื่อเทียบกับอีกสองระบบ นอกจากนี้ ด้วยความที่ระบบรถรางวิ่งอยู่ในระดับพื้นดิน ท าให้

ที่ตั้งของสถานีเข้าถึงได้ในทุกส่วนของเมือง อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบทางเดินเท้าสาธารณะ ท าให้มี



ความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงของผู้คน อย่างไรก็ตาม การที่ระบบรถรางมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ

ผู้คนบนทางเท้า อีกทั้งยังวิ่งอยู่ในทางสัญจรเดียวกับถนน จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าระบบ

รถไฟฟ้า หรือระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ที่ตั้งอยู่ใต้ระดับดิน หรือเหนือระดับพื้นดิน 

 
     ****** 


