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  ท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมเปิดตัวรถบัสระบบ

จักรกลอัจฉริยะ (The Launch Conference of the DeepBlue Panda AI Bus) ระหว่างวันท่ี 17-20 
มกราคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสรุปสาระการประชุมได้ ดังนี ้

1. การประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (The Launch Conference of the DeepBlue 
Panda AI Bus) จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน    
มีผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งพันคน ประกอบไปด้วย ผู้แทนเมืองจากประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ผู้น าด้านอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผู้เช่ียวชาญในโครงการ Belt and Road Initiatives ผู้แทนภาครัฐและเอกชน โดยการ
ประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนครเซี่ยงไฮ้ และ
องค์กรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แห่งนครเซี่ยงไฮ ้จัดโดยบริษัท DeepBlue Technology (Shanghai) Co., Ltd 
ท้ังนี้ มีผู้แทนจากรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ ผู้น าและผู้แทนเมืองต่าง ๆ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
พัฒนาท่ีก าลังจะมาถึงในยุคใหม่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความส าคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นอย่างมากในฐานะท่ีเป็นการเพิ่มระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน 
การปรับปรุงการบริการสาธารณะและการจัดการเมือง นครเซี่ยงไฮ้จึงต้ังเป้าหมายและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้ตนเอง
เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อท่ีจะก้าวไปสู่การเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช้ันแนวหน้าของโลกในอนาคต โดยอาศัยความได้เปรียบจากทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็น
ปัจจัยในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ของเมือง ด้วยการเร่งสร้างกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industries) ระดับโลกท่ีเน้นการพัฒนาด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะ การขับขี่อัจฉริยะ 
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะเป็นหลัก ผลักดันการประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมอื่น อาทิ การเงิน การบริการ
ธุรกิจ โลจิสติกส์ การเกษตร ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและ
พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนบริษัทนวัตกรรมด้าน AI ช้ันน า และกองทุนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม AI เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรม AI ของเมือง อีกท้ังได้วางแผนท่ีจะ
ดึงดูดบริษัทต่างชาติช้ันน าด้าน AI ระดับโลกให้เข้ามาจัดต้ังส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคและศูนย์นวัตกรรมของ
ตนเองท่ีนครเซี่ยงไฮ้ต่อไป 



3. ผู้น าและผู้แทนเมืองต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความส าคัญของกระแสยุคใหม่แห่งเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และมกีระแสความต่ืนตัวด้านการ
พัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI กับการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในหลายประเทศท่ัวโลก ซึ่งคาดว่า
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยนีี้จะเป็นส่ิงส าคัญท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
ท้ังนี้ นครลักเซมเบิร์ก มองว่า เทคโนโลยี AI เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองอัจฉริยะเท่านั้น ยังมี
โครงสร้างและปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส าคัญในการท่ีจะมุ่งไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งนครลักเซมเบิร์กมีรูปแบบในการพัฒนา
และเป้าหมายท่ีจะพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม และก าลังเตรียมท่ีจะอนุมัติกฎหมายยกเลิกการเก็บ
ค่าธรรมเนียมรถโดยสารขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ซึ่งจะท าให้นครลักเซมเบิร์กกลายเป็นชาติแรกของโลกท่ีให้
ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะฟรีอีกด้วย  

4. ในการนี้ ท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) ได้รับ
เกียรติให้กล่าวในงานเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ โดยพลต ารวจโทโสภณฯ กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา
ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศจีน ดังนั้นการพัฒนาและยกระดับส่ิงอ านวย-
ความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการขนส่งสาธารณะ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสะดวก 
สบายให้แก่นักท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของเมืองอีกด้วย 
ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ในการขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท าให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสนใจและต่ืนตัวในการน าเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น อีกท้ัง เทคโนโลยี AI มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสดีท่ีกรุงเทพมหานครจะ
ได้ศึกษาเรียนรู้การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

5. การประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (The Launch Conference of the DeepBlue 
Panda AI Bus) ในครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวรถโดยสารสาธารณะท่ีขับเคล่ือนอัตโนมัติขนาดใหญ่ด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า
ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI เป็นพื้นฐาน ผสานกับเทคโนโลยี AI ล่าสุดอื่น ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการสัญจรบนถนนในทุก
วันนี้ อาทิ การขับเคล่ือนอัตโนมัติ (Autopilot), การจดจ าเส้นเลือดด าท่ีปลายนิ้วมือ (Finger Vein Recognition),    
การส่ังงานด้วยเสียง (Voice Interaction), การปล่อยโฆษณาท่ีตรงจุด (Precise Advertising Push), หุ่นยนต์
ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Monitoring Robot), ระบบขายปลีกอัจฉริยะท่ีไม่มีพนักงานให้บริการ (Intelligent 
Unmanned Retail System), ระบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรมท่ีผิดปกติ (Abnormal Behavior Monitoring 
System) และระบบหนีภัยฉุกเฉินอัจฉริยะ (Intelligent Escape Emergency Handling System) ซึ่งยังไม่เคยมี
การน าคุณสมบัติเหล่านี้มาใช้ในระบบการขนส่งสาธารณะมาก่อน ผู้โดยสารยังสามารถซื้อสินค้าผ่านตู้ขายของ
อัตโนมัตไิด้โดยปัดมือผ่านระบบระบุตัวตนแบบไบโอเมตริกท่ีมีความแม่นย า ขณะท่ีหุ่นยนต์บนรถจะตรวจสอบและ
บันทึกพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยในแบบเรียลไทม์ 

6. พลต ารวจโทโสภณฯ ได้เย่ียมชมบริษัท DeepBlue Technology (Shanghai) และหารือ
ร่วมกับ Mr. Anderson Chen ประธานบริษัทฯ ถึงความเป็นไปได้ท่ีจะน ารถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (DeepBlue 
Panda AI Bus) มาทดลองใช้กับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงหุ่นยนต์เทคโนโลยี AI 
อื่น ๆ ท่ีอาจน ามาประยุกต์ใช้กับงานของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด อาทิ 
หุ่นยนต์ท าความสะอาด (DeepBlue Vacuum Robot), หุ่นยนต์โลจิสติกส์ (DeepBlue Smart Ant Logistics 
Robot), หุ่นยนต์บริการ (DeepBlue Hotel Service Robot) เป็นต้น ซึ่งหุ่นยนต์อัจฉริยะเหล่านี้จะมีเทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติการเฉพาะตามแต่ประเภทและความสามารถของตน รวมท้ังศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
นวัตกรรมท่ีทันสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   



7. ประโยชน์ท่ีกรุงเทพมหานครจะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกล
อัจฉริยะ (The Launch Conference of the DeepBlue Panda AI Bus) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ในครั้งนี้ก็คือ การได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการเมือง ถึงแม้ว่าใน
ประเทศไทยการพัฒนาและกระแสด้านการน าเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะยังไม่เป็นท่ีนิยมนัก แต่ใน
ระดับนานาชาติส่ิงเหล่านี้เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นเรื่องท่ีก าลังได้รับความ
สนใจสูงมากจากผู้คนท่ัวโลก กรุงเทพมหานครในฐานะมหานครและเมืองหลวงส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หากมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับงานของกรุงเทพมหานคร เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ลดภาระงานของข้าราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ จะเป็นการเปล่ียนแปลง
และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของเมืองให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มุมมองจากประชาชนต่อกรุงเทพมหานครดีขึ้น อีกท้ัง
ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแล้ว ยิ่งต้องให้ความ 
ส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังสามารถใช้ประโยชน์จากการท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนมองหาแนวร่วมพันธมิตรใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม AI เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนด้านบุคลากร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ซึ่งกรุงเทพมหานครอาจมีโครงการน าร่องน าเทคโนโลยี AI 
มาปรับใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การใช้รถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะขับเคล่ือนอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าแทนท่ีหรือ
ควบคู่ไปกับรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดมลพิษทางอากาศ หรือ 
ส านักงานเขตต่าง ๆ อาจเพิ่มระดับการบริการประทับใจและการให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ประชาชน ด้วยการน าหุ่นยนต์ 
AI มาประยุกต์ใช้กับการต้อนรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการ การแนะน าและพาไปยังสถานท่ีท่ีต้องการจะติดต่อ หรือการรับ-
ส่งเอกสารโดยอาศัยหุ่นยนต์ AI แทนการให้ข้าราชการเป็นผู้เดินหนังสือ เป็นต้น 

5. การด าเนินงานต่อเนือ่ง 
  กรุงเทพมหานครสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเดินทางในครั้งนี้ มาปรับใช้ใน
การพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ของกรงุเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย ด้วยการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายด้านการให้บริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกท่ีหลากหลายและมีความคล่องตัวในการคมนาคม ซึ่ง
จะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงเพื่อรองรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ซึ่งส านักงานการต่างประเทศสามารถประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู้ในกรณีท่ีหน่วยงานต่าง ๆ สนใจข้อมูลเนื้อหาการประชุมฯ และน าข้อมูลเวียนแจ้งส านักการจราจร
และขนส่งและส านักงานเขตต่อไป 

6. ผู้รายงาน 
นางสาวปุณฑรีก์ อภิพัฒนศิริพงษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 



การประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ 
(The Launch Conference of the DeepBlue Panda AI Bus)  

ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2562  
ณ นครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


