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วนัที่ 14 มกราคม 2565
สวสัดีค๊าบบบบบบ......ลูกเพจท่ีน่ารักทุกคนนนน...ยงัจ า เมืองอจัฉริยะ Smart City กนัไดม้ั้ยค๊าบบบบบ
ยอ้นกลบัไปเม่ืออาทิตยท่ี์แลว้ไดม้ั้ยค๊าบ..ทางเพจของเราไดน้ าเสนอบทความเร่ือง เมืองอจัฉริยะ หรือ Smart City ใน EP. แรก
กนัไปแลว้นะค๊าบบ.....และในวนัน้ีแอดมินจะพาทุกคนไปศึกษาเรียนรู้กนัต่อในหวัขอ้เร่ือง “องคป์ระกอบทั้ง 7 ของการกา้วเขา้
สู่ “เมืองอจัฉริยะ หรือ smart city” มนัมีอะไรกนับา้ง ป๊ะ!!!!!! ไปดูกนัเลยยยย
เมืองอจัฉริยะเมืองท่ีใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ใหบ้ริการและการบริหารจดัการเมือง ลดค่าใชจ่้ายและการใชท้รัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเนน้การออกแบบ
ท่ีดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพฒันาเมือง ภายใตแ้นวคิดการพฒันา เมืองน่าอยู่ เมืองทนัสมยั
ใหป้ระชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเมืองอจัฉริยะหรือ Smart city จะสามารถแบ่งออกไดท้ั้งหมด
7 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ
1. ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองท่ีค านึงถึง ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสภาวะการ
เปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยบริหารจดัการอยา่งเป็น ระบบ เช่น การจดัการน ้า การดูแลสภาพ
อากาศ การบริหาร จดัการของเสีย และการเฝ้าระวงัภยัพิบติั ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) หมายถึง เมืองท่ีใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหาร
จดัการ ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอจัฉริยะ เมืองท่องเท่ียวอจัฉริยะ เป็นตน้
3. พลงังานอจัฉริยะ (Smart Energy) หมายถึง เมืองท่ีสามารถบริหารจดัการดา้นพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความ
สมดุล ระหวา่งการผลิตและการใชพ้ลงังานในพื้นท่ีเพื่อสร้างความมัน่คงทางพลงังานและลดการพึ่งพาพลงังานจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหลกั
4. การบริหารภาครัฐอจัฉริยะ (Smart Governance) หมายถึง เมืองท่ีพฒันาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก แก่
ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่งเนน้ ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองผา่นการประยุกตใ์ชน้วตักรรมบริการ
5. การด ารงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) หมายถึง เมืองท่ีมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงหลกัอารยสถาปัตย์
(Universal Design) ใหป้ระชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภยั และมีความสุขในการด ารงชีวิต
6. การเดินทางและขนส่งอจัฉริยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองท่ีมุ่งเนน้พฒันาระบบจราจรและขนส่งอจัฉริยะเพื่อขบัเคล่ือน
ประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเช่ือมโยงของระบบขนส่งและการสญัจรท่ีหลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความ
ปลอดภยัในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
7. พลเมืองอจัฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองท่ีมุ่งพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ลดความเหล่ือมล ้าทางสงัคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกวา้งส าหรับความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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ยงัไมจ่บเพียงเท่าน้ีนะค๊าบ ซ่ึงการสร้างเมืองอจัฉริยะใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงนั้น จ าเป็นจะตอ้งมีเทคโนโลยีส าคญั 3 กลุ่มหลกั
ประกอบดว้ย
1. สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ ซ่ึงเป็นโครงข่ายไฟฟ้าท่ีน าเทคโนโลยีหลายประเภทเขา้มาท างาน
ร่วมกนั ไมว่า่จะเป็นระบบเซนเซอร์และการควบคุมอตัโนมติัเพื่อใหร้ะบบไฟฟ้าก าลงัสามารถรับรู้ขอ้มูลสถานะต่าง ๆ ใน
ระบบไดแ้บบ Real Time รวมถึงระบบสารสนเทศ ระบบเก็บขอ้มูล และระบบการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหโ้ครงข่ายไฟฟ้า
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชาญฉลาดมากข้ึน มีความสามารถมากข้ึนโดยใชท้รัพยากรนอ้ยลง มี
ประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ มีความยัง่ยืนปลอดภยัและท่ีส าคญัคือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อจัฉริยะจะตอ้งครอบคลุมระบบไฟฟ้าทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตั้งแต่ระบบการผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย จนถึงระบบของผูใ้ช้
ไฟฟ้า
2. อาคารอจัฉริยะ (Smart Building) ภายในปีค.ศ. 2050 ประชากรโลกกวา่ 70% จะพ านกัอาศยัอยูภ่ายในอาคาร และจะยิ่งเพิม่
จ านวนมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงหมายความวา่ ความคาดหวงัของผูอ้ยูอ่าศยัจะสูงข้ึนตามไปดว้ย อาคารตอ้งเป็นมากกวา่โครงสร้าง
ผนงัและหลงัคา สามารถมอบความสะดวกสบายและความปลอดภยัใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัไดม้ากข้ึน ดงันั้น อาคารจะตอ้งมีระบบ
อจัฉริยะท่ีท าใหอ้าคารสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการผูอ้ยูอ่าศยัได้ สามารถเรียนรู้ และ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลง และท่ีส าคญัคือ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
3. ระบบไอซีทีอจัฉริยะ (Smart ICT : Smart Information and Communication Technology) ปีน้ีอุปกรณ์มากกวา่ 5 หม่ืนลา้นช้ิน
จะสามารถเช่ือมต่อกนัได้ และ 1 ใน 5 ของอุปกรณ์เหล่าน้ีจะถูกใชอ้ยูภ่ายในอาคาร นัน่หมายความวา่ ขอ้มูลจ านวนมากมาย
มหาศาลจะถูกสร้างข้ึน หวัใจส าคญัคือเราจะสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชแ้ละวิเคราะห์ไดอ้ยา่งไร จึงจะท าใหเ้มืองมีความ
ยืดหยุน่ในการบริหาร ในขณะเดียวกนั ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการในระดบัชุมชนและระดบับุคคลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมืองอจัฉริยะจะเกิดข้ึนได้ เม่ือทั้ง 3 ส่วนน้ีท างานผสานกนั แน่นอนวา่ตอ้งพฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อยา่งย ัง่ยืน แน่นอนค๊าบ
แลว้กจ็บไปแลว้นะค๊าบ ส าหรับองคป์ระกอบทั้งหมด ของ เมืองอจัฉริยะ หรือ Smart city หากท่านใดสนใจสามารถศึกษา
ขอ้มูลเพิ่มไดใ้นอินเตอร์เน็ต หรือจะแวะมาชมนิทรรศการ Smarty city แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ในสวนพฤษชาติ บริเวณดา้นหนา้
อาคาร พิพิธภณัฑฯ์ ไดเ้ลยนะค๊าบ.....และใน EP หนา้ แอดมินจะพาไปชม บทสรุปการเตรียมตวัของ กฟผ.แม่เมาะ ท่ีจะน าพา
ชุมชนเมืองแม่เมาะกา้วเขา้สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะไดย้งัไงบา้ง........อยา่ลืมติดตามไวน้ะค๊าบส าหรับบทความเร่ือง เมืองอจัฉริยะ
หรือ Smart city และเราจะมาลุน้รางวลัจากทางพิพิธภณัฑก์นั.....อยา่ลืมกดไลคก์ดแชร์เพื่อเป็นก าลงัใจใหแ้อดมินกนัดว้ยนะคา๊..
เจอกนั EP หนา้ส าหรับวนัน้ี สวสัดีค๊าบ........
อา้งอิง : https://www.scb.co.th/th/personal-banking.html
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