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บทสรุปผูบริหาร 

ขอเสนอแผนพฒันาเมืองอัจฉริยะ “เมืองอัจฉริยะมกักะสัน เพื่อสนับสนุนบรกิารรถไฟ 

ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน”  

โดย บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด 

โครงการเมืองอัจฉริยะมักกะสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม

สนามบิน ภายใตวิสัยทัศน “ประตูสู ความมั ่งคั ่งและความภาคภูมิใจของประเทศไทย New Global 

Gateway of Asian Prosperity” มีเปาหมายหลักในการเปนพื้นที่ตนแบบของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

ขนสงมวลชน (Transit Oriented Development) ด วยรูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสาน (Mixed use 

development) และเปนศูนยกลางเศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยใชกลยุทธการพัฒนาเปนเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) เปนหัวใจสำคัญในการวางแผนพัฒนาทุกองคประกอบภายในโครงการ เชน โครงสรางพื้นฐาน 

การกอสรางอาคาร สิ่งแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ ระบบคมนาคม การบริหารจัดการ รวมถึงการสรางคุณภาพ

ชีวิตที่ดีใหแกผูอยูอาศัย ผูเขามาใชพื้นท่ีโครงการและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ การพัฒนาโครงการตั้งอยูบน

พื้นที่ ๑๔๐ ไร ติดกับสถานีแอรพอรตเรลลิงก มักกะสัน ประกอบดวยพื้นท่ีอยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่

สำนักงาน พื ้นที ่โรงแรม พื ้นที ่ใชประโยชนเชิงผสมผสาน พรอมทั้งแหลงการเรียนรู เชิงนวัตกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม ทามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ ที่สงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สรางรายไดกระจายสูชุมชน

โดยรอบ สามารถรองรับประชากรในพื้นที ่ได ๑๐,๐๐๐ คน และสามารถรองรับผู ใชบริการในพื ้นที ่ได 

๒๔๐,๐๐๐ คน  

การพัฒนาโครงการมักกะสันฯ เปนประเภทเมืองใหม มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาโครงการ

ระบบบริการ เมืองอัจฉริยะ ๗ ดาน รวมโครงการทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ โดยใน ๒ ปแรก เริ่มดำเนินการตั้งแต 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ มี ๗ โครงการ และอีก ๕๓ โครงการจะเริ่มดำเนนิการใน พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๒ ซึ่งจะมี

การเตรียมพื ้นที ่ในชวงแรก สำหรับโครงการที ่ดำเนินการกอน ประกอบดวย ๓ สมารต คือ Smart 

Environment, Smart People และ Smart Living สำหรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ดาน Smart Environment มี ๒ โครงการ (๑) โครงการสงเสริมความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เปนการเก็บรวบรวมขอมูล พันธุพืชและพันธุสัตวเพื่อเปนแหลงขอมูลสิ่งแวดลอม

ภายในโครงการ ใหเกิดความเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวและ ขอมูลพันธุพืชและสัตว โดยจะมีการ

เผยแพรขอมูลใหประชาชนท่ัวไปที่เขาใชบริการพื้นที่ทราบ จากการติดQR Code บอกขอมูล

ทั่วพื้นที่โครงการ ในการเก็บขอมูลจะใชRobot และ Drone สำรวจและเก็บขอมูลพันธุพืช 

และสัตวและ (๒) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติเปนโครงการเพื่อจัดการฝุน

ละลองในอากาศ โดยเฉพาะฝุนที่เกิดขึ้นจากการกอสรางในโครงการ ดวยการนำนวัตกรรม
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ระบบกรองฝุนละอองในอากาศมาใช โดยการติดตั ้งไวในรูปแบบของหอฟอกอากาศ ที ่มี

ระบบตรวจวัดคาอากาศ ระบบแจงเตือน และระบบควบคุม การทำงานของเครื่องฟอก

อากาศแบบอัตโนมัติเพ่ือชวยลดมลภาวะทางฝุนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ppm  

๒. ดาน Smart People ไดแก (๑) โครงการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (๒) โครงการ

สรางการเรียนรู ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกกลุม และ (๓) โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริม

การเรียนรูใหกับชุมชนและสถานศึกษาโดยรอบโครงการ ทั้ง ๓ โครงการ มุงเนนเพื่อเปด

โอกาสใหชุมชนรอบขางไดรับการพัฒนาทักษาความรูดาน เทคโนโลยีและดิจิทัล สงเสริม

ภาวะการเปนผูนำใหเยาวชนในชุมชน เพื่อนำไปใชในการประกอบอาชีพ ไมนอย กวา ๑๐๐ 

คนตอป รวมถึงเปดโอกาสใหชุมชนไดนำผลิตภัฑณมาจำหนายในโครงการเพื่อสรางโอกาสใน

การ ประกอบอาชีพและรายไดใหกับชุมชนรอบขาง  

๓. ดาน Smart Living ไดแก (๑) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ รองรับภัยพิบัติดานน้ำทวม 

ดวยการติดตั้ง Sensor ตรวจวัดระดับน้ำ ทิศทางการไหล และคุณภาพน้ำ ภายใน พื้นที่บึง

มักกะสัน และประตูระบายน้ำ เพื่อเปนฐานขอมูลในการการจัดการภัยพิบัติพรอมมีระบบ

สัญญาณ เตือนและเหตุฉุกเฉินทุกพื้นที่ของโครงการ และ (๒) โครงการออกแบบพื้นที่เพ่ือ

สนับสนุนการใชชีวิตสำหรับทุก คน (Universal Design Project) เปนการออกแบบตามหลัก

อารยสถาปตย ใหทุกคนและทุกกลุมสามารถ เขาถึงและใชบริการไดอยางปลอดภัย มีการ

ออกแบบประตูเลื่อนอัตโนมัติหองน้ำ,ทางเดิน, ทางลาด, ที่จอดรถ สำหรับผูพิการ ปายบอก

ทางและสัญลักษณ ทางเดินติดตั้ง Braille block รวมถึงติดตั้งระบบรักษาความ ปลอดภัย

ภายในโครงการ ดวยการติดตั ้ง CCTV ติดตั้งระบบขอความชวยเหลือตามที ่ตางๆ และ

มีRobot เพ่ือ ตรวจรับสังเกตการณภายในพ้ืนที่ 

นอกจากนั้นโครงการเมืองอัจฉริยะมักกะสัน ไดมีการวางแผนระบบการจัดเก็บขอมูลเปนฐานขอมูล

กลางของโครงการผาน Cloud, Data Platform อาทิ ขอมูลพันธุพืชและพันธุสัตว ขอมูลพื้นที่สีเขียว ขอมูล

จาก IOT Sensor (คุณภาพน้ำ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณฝุนละออง) ขอมูลระดับน้ำของบึงที่

อยูในพ้ืนที่โครงการ เปนตน ทั้งน้ี ไดมีการวางแผนในการจัดทำนโยบายธรรมภิบาลขอมูล (Data governance 

Policy) ของทั้งหมดของโครงการ 

ในสวนของรูปแบบกลไกการพัฒนาของโครงการเมืองอัจฉริยะมักกะสัน เปนโครงการขนาดใหญมี

มูลคาการลงทุนกวา ๑๕,๐๐๐ ลานบาท โดยเปนการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 

Partnership : PPP) ในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื ่อมสามสนามบิน ทางกลุ มบริษัทรวมทุนที่ชนะการ

ประมูล เปนผูดำเนินการลงทุนดานการพัฒนา ดังนั้น บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด จึงเปนผูบริหารจัดการ

โครงการ ทั้งในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในโครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ โดยมีการจัดตั้ง
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คณะกรรมการบริหารพื้นที่เมืองอัจฉริยะฯ ในการวางแผนดำเนินการจัดการโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ 

และการมีสวนรวมกับภาคประชาชนมีการรวมมือกับกลุมหนวยงานทองถิ่น และผูแทนจากชุมชนขางเคียง ใน

การสำรวจพื้นที่และสภาพแวดลอม รวมทั้งวางแผนจะมีการเปดรับฟงความคิดเห็น ปญหาและความตองการ

ของชุมชนพื้นที่ขางเคียง เพื่อนำมาประกอบกับการวางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับชุมชน ให

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดี ไมสงผลกระทบทางลบกับชุมชนขางเคียงในอนาคต   

ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพรวมของโครงการ จึงขอใหขอมูลโดยยอของโครงการจำนวน ๕๓ โครงการ ที่จะ

เริ่มดำเนินการในอีก ๓ ปขางหนา ซึ่งยังไมไดรับการรับรองในครั้งนี้ แตจะนำมาขอรับการรับรองในภายหลัง

เมื่อโครงการพรอมดำเนินการ ขอมูลโดยยอของโครงการมีดังนี้ 

การพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญของโครงการจะเริ่มดำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๒ มุงพัฒนาพื้นที่

ใหเปนตนแบบของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสง มวลชน (Transit Oriented Development) และ เปน

ศูนยกลางเศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยตลอดการ ออกแบบและพัฒนาโครงการคำนึงถึงการรักษาพื้นที่สีเขียว

ในเมือง และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม รวมทั้งชวย พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบขางใหมีดีขึ้นในอนาคต 

โดยเปนการพัฒนาโครงการครบทั้ง ๗ สมารต ประกอบดวย สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การเดินทางและขนสงอัจฉริยะ 

(Smart Mobility) บริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

และ พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) โดยมีแผนพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการใหเกิดการพัฒนา

เปนเมืองอัจฉริยะอยางย่ังยืน ดังนี้ 

๑. สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) มีเปาหมายในการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวขนาดใหญ

ใหกับกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการอนุรักษพันธุสัตวที่ชวยใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

รวมถึงการบริหารจัดการขยะผานนวัตกรรมรูปแบบใหม เพื ่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม ลด

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO๒ Emissions) อยางยั่งยืน 

๒. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) มีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการ

บริหารจัดการพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ดวยแนวคิดการออกแบบอาคารประหยัด

พลังงาน ลดภาระการใชพลังงานจากภาวะปกติ และระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร ตาม

มาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล เพ่ือสรางความมั่นคงทางพลังงานอยางยั่งยืน 

๓. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เปนศนูยกลางของระบบเศรษฐกิจแบบบูรณาการ ดวย

การพัฒนา และ การสงเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัล ดวยระบบพาณิชย 

อิเล็กทรอนิกส หรือ e-commerce เปนที่ตั ้งสำนักงานขององคกรระดับนานาชาติ รวมถึงการ
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สงเสริมธุรกิจรายยอย และระดับชุมชน สงเสริมธุรกิจการลงทุนของประเทศในภาพรวม เพื่อให

ทุกธุรกิจเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน 

๔. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การบริหารจัดการภายในโครงการที ่มี

ประสิทธิภาพโดยมุงเนน ความปลอดภัย โปรงใส และการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ ดวยการใช

ระบบควบคุมอัจฉริยะ ตั ้งแตการกอสราง การพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการ รวมกับ

เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง (Internet of Things) อยางมีประสิทธิภาพ 

๕. ขนสงอัจฉริยะ (Smart Mobility) พัฒนาพื้นที่เพื่อใหเปนศูนยกลางการขนสงและการเปลี่ยน

ถายของประเทศ โดยพัฒนาเสนทางเชื่อมตอระหวางพื้นที่โครงการกับพื้นที่ขนสงสาธารณะ ให

คนทุกกลุมสามารถเขามาใชพื้นที่ไดอยางปลอดภัยและสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมการขนสงรูปแบบใหมในอนาคต เชน การใชรถสาธารณะท่ีใชพลังงานไฟฟา เปนตน  

๖. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การพัฒนาพ้ืนที่เปนศนูยกลางแหงความรูทุกแขนง ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรรม ประวัติศาสตร ไปจนถึงนวัตกรรม แกผูใชบริการทั้งภายใน

และภายนอกโครงการ ใหเอื ้อตอการเพิ ่มทักษะการเรียนรูด านเทคโนโลยีดิจ ิทัล และเพ่ือ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูในดานตางๆ แบบบูรณาการ  

๗. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) มุงเนนการสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการอาศัย

ของคนทุกคน ทุกเพศ ท ุกว ัย ตลอดจนสิ ่งม ีช ีว ิตอื ่นๆ ดวยการออกแบบตามหลักการ

อารยสถาปตยรวมกับนวัตกรรมรูปแบบใหม เสริมสรางความนาอยู และ ปลอดภัย เพื่อใหคนทุก

กลุมสามารถใชชีวิตอยางสะดวกสบาย ตอบรับทุกความตองการ สรางเสริมคุณภาพชีวิตและสุข

ภาวะที่ดีมากยิ่งขึ้น 

สำหรับการทำระบบเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลกลางของโครงการเพิ่มเติมต้ังแตปที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗-

๒๕๗๒ จะมีการสรางโครงขายดิจิทัลท่ีเชื่อมโยงทุกสิ่ง (Internet of things Network) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล

และนำมาวิเคราะหผานแพลตฟอรม (Platform) อาทิเชน ขอมูลพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน 

(ขอมูลปริมาณพลังงานที่ผลติได ปริมาณพลังงานที่เก็บไว ขอมูลความตองการพลังงานของแตละอาคาร โดยใช 

Sensor ตรวจสอบ และ IoT เชื่อมโยง สั่งจายพลังงานที่เหมาะสมผาน Command Control Center) ขอมูล

พฤติกรรมการใชจาย/ความตองการของคนภายในโครงการ (ขอมูลการใชจาย ความหนาแนนของคนในแตละ

ชวงเวลา) ขอมูลโครงขายถนนและขนสงสาธารณะ ขอมูลการใชงาน wifi เปนตน โดยเชื ่อมโยงขอมูลกับ

หนวยงานในพื้นที่มาใชประโยชนผานแอปพลิเคชันและการใชงานตามวัตถุประสงค ผานการบริหารจัดการใน

พื้นที่รูปแบบตางๆ ไดแก ศูนยการคา สำนักงาน ที่อยูอาศัย โรงแรม ศูนยประชุมและแสดงสินคา ศูนยบริการ

เชิงสุขภาพและความงาม ศูนยการเรียนรู รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะภายในโครงการ เชน Digital dashboard 

แสดงขอมูลพื้นฐาน (คุณภาพน้ำ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณฝุนละออง ) ขาวสารประจำวัน 
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ตางๆ เปนตน ทั้งนี้ ไดมีการคำนึงถึงการปองกันการเปนสวนบุคคลของผู อยูอาศัยและผูเขามาใชบริการ

โครงการ ไมใหใชโดยขัดตอกฎหมาย หรือไมไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูลกอน ซึ่งผูที่จะเขาถึงขอมูลได

จะไดรับการจัดเก็บอยางปลอดภัย ตามมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลระดับสากล 

สำหรับกลไกการพัฒนาของโครงการเมืองอัจฉริยะมักกะสัน ในชวงปที่ ๓ เปนตนไป ยังคงรปูแบบการ

รวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) เชนเดียวกับชวงเริ่มตนพัฒนา

โครงการ และสวนใหญ บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด เปนผู พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของโครงการ เชน 

โครงขายถนน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และบริการสาธารณะตางๆ พื้นที่รองรับระบบขนสงมวลชน

เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกประชาชน ในการเดินทางเชื่อมตออยางไรรอยตอไปสูพ้ืนที่อ่ืน 

ๆ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะฯ นอกจากนั้นไดใชกลไกการมีสวนรวมกับภาครัฐใน

การบริหารจัดการ โดยประสานงานและขอความรวมมือจากภาครัฐในบางกิจการที ่มีผลประโยชนหรือ

ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและความเปนอยูของประชากรโดยรอบของพื้นที่โครงการ เชน บริการแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งเปนศูนยรวมการ ใหบริการโดย สกพอ. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) และหนวยงานราชการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ผูประกอบการ และ

นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ในดานตางๆ เชน การจดทะเบียนนิติบุคคล การขออนุญาตและออก

ใบอนญุาต เปนตน  
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สรุป 

รายช่ือบริการะบบอัจฉริยะ 

ขอเสนอแผนพฒันาเมืองอัจฉริยะ “เมืองอัจฉริยะมกักะสัน เพื่อสนับสนุนบรกิารรถไฟ 

ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน”  

โดย บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด 

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  

ดวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีอำนาจหนาที ่ตามขอ ๒.๓ พิจารณา

ขอเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและประกาศมอบตราสัญลักษณเพื่อรับรองการเปนพื้นที่พัฒนาเมือง

อัจฉริยะ โดยขอเสนอโครงการที่ไดผานการพิจารณาจากอนุกรรมการฯ มีสิทธิไดรับการสงเสริมการลงทุนผาน

มาตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่เปนไปตามเงื่อนหนึ่งใน

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุท่ี ส. ๗ /๒๕๖๑ เรื่อง การใหการสงเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ไววา “ประเภทกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานที่

รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกอนย่ืนขอรับการสงเสริมการลงทุน” นั้น 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีเปาหมายสงเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทย 

ในตางประเทศ โดยมีคูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุน ๒๕๖๔ สงเสรมิกิจการที่เก่ียวของกับเมืองอัจฉริยะ 

๒ ประเภท ประกอบดวย (๑) ประเภทกิจการ ๗.๓๑ กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (๒) ประเภทกิจการ 

๗.๓๒ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ   

 ขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “เมืองอัจฉริยะมักกะสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการ

รถไฟความเร็วสูงเชื ่อมสามสนามบิน” โดย บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด ที ่ผ านความเห็นชอบจาก 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 

กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สามารถสงเสริมการลงทุนผานมาตรการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) ตามประเภทกิจการ และเงื่อนไข ขอกำหนด โดยขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

“เมืองอัจฉริยะมักกะสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน” มี

บริการระบบอัจฉริยะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) ที่จะดำเนินการใน ๒ ปแรก เริ่มดำเนินการตั้งแต พ.ศ. 

๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ มีจำนวน ๗ โครงการ ใน ๓ สมารต ประกอบดวย (๑) ดานสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart 

Environment), (๒) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และ (๓) ดานการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี ๑ 
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ตารางท่ี ๑ รายละเอียดบริการระบบอัจฉริยะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) ขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “เมืองอจัฉริยะมักกะสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน” 

ชื่อโครงการ เทคโนโลยี/นวัตกรรม ตัวชี้วัด (Output/Outcome) 

ดานสิ่งแวดลอมอจัฉริยะ (Smart Environment) 

๑.โครงการสงเสรมิความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity Project) 

 Smart Ecology platform 

(สำรวจ เก็บขอมลู ดวย robot / 

drone) 

 cloud เก็บขอมูล 

 มีฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic Information System: GIS) ภายในป ๒๕๖๕ 

 จัดเตรียมพ้ืนที่สเีขียวบนดินไมนอยกวา ๒๐% ของพ้ืนท่ีสีเขียวตามเปาหมายกำหนด

ในป ๒๕๖๙ 

 ตั้งศูนยการเรียนรูระบบนิเวศในเมือง สำหรับใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ 

เขามาศึกษาขอมูล ภายในป ๒๕๖๙ 

๒.โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภัยพิบัติ (Natural 

Disaster Readiness Preparation Project): นวตักรรม

กรองฝุนละอองในอากาศภายในโครงการ 

 ติดตั้งหอฟอกอากาศ เชื่อมกับ

ระบบการตรวจวดัคาอากาศ  

 ระบบการแจงเตือน   

 ระบบสั่งการเปด/ปด ระบบฟอก

อากาศอัตโนมติั 

 ติดตั้งหอฟอกอากาศ เชื่อมกับระบบการตรวจวัดคาอากาศ  

 ระบบการแจงเตือน   

 ระบบสั่งการเปด/ปด ระบบฟอกอากาศอัตโนมัต ิ

พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

๑.โครงการจัดทำหลักสูตรจัดอบรมหรืองานสัมมนาที่

สงเสริมทักษะดานดิจิทัล 

 จัดอบรมหรืองานสัมมนาดาน

ดิจิทัลภายในโครงการ ทั้ง 

Offline (พื้นที่จัดอบรมตางๆ ลาน

 มีแผนการจัดอบรมอยางนอย ๒ ครั้ง/ป มีผูผานการอบรมอยางนอย ๒๐ คน/ครั้ง 
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ชื่อโครงการ เทคโนโลยี/นวัตกรรม ตัวชี้วัด (Output/Outcome) 

กิจกรรมตางๆ) และ Online 

platform 

๒.โครงการสรางการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับคนทุกกลุม 

(Life-long Learning for All Generation Project) 

 ตั้งศูนยการเรยีนรูดานเทคโนโลยี 

เพ่ือการ Up Skill - Re Skill 

สอนทักษะการใชระบบดิจิทัล / 

ทักษะสมัยใหมทีเ่หมาะสมกับ

ความตองการในอนาคต ทั้งใน

รูปแบบ Online และ Off line 

 แอปพลิเคชันแพลต็ฟอรม และ

หลักสูตร  

 ผูผานการอบรมสามารถนำความรูไปใชกับการประกอบอาชีพไดไมนอยกวา ๒๐ คน/

ป 

 มี Exhibition Space for Social learning 

 มี ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยี เพื่อการ Up Skill - Re Skill 

๓.โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรูใหกับชุมชน

และสถานศกึษาโดยรอบโครงการ 

 การสอน/อบรมทักษะความรูให

ชุมชนและสถานศึกษา 

 สอนทักษะการใชระบบดิจิทัล / 

ทักษะสมัยใหมทีเ่หมาะสมกับ

ความตองการในอนาคต 

 มีเยาวชนผานการอบรมไมนอยกวา ๕๐ คน 

 

ดานการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

๑.โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภัยพิบัต ิ(Natural 

Disaster Readiness Preparation Project) ดานนำ้ทวม 

 ติดตั้งสญัญาณเตือนภัยและเหตุ

ฉุกเฉิน 

  Sensor  

  Big Data / Data Analytics 

 มีสัญญาณเตือนภัย และระบบปองกันสาธารณะภัยทุกอาคาร  

 ระบบการกักเก็บน้ำฝนภายในอาคาร และปองกันน้ำทวม 

 มีขอมูลคณุภาพน้ำของแหลงน้ำที่เกี่ยวของบนฐานขอมูลออนไลน 

 มีระบบแจงเตือนคุณภาพน้ำ และ แจงเตือนสถานกาณ 



ผานการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  หนาที ่๙ 

 

ชื่อโครงการ เทคโนโลยี/นวัตกรรม ตัวชี้วัด (Output/Outcome) 

๒.โครงการออกแบบพื้นท่ีเพ่ือสนบัสนุการใชชีวิตสำหรับทุก

คน (Universal Design Project) 
 Universal Design 

 

 มีการออกแบบตามมาตรฐานหลักอารยสถาปตย (Universal Design) 

 

 

 


