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  คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานคร น าโดยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านัก
การระบายน้ า ผู้อ านวยการส านักการโยธา รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางอณุสรา 
ชื่นทรวง) รองผู้อ านวยการส านักการโยธา (นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบ
ระบายน้ า และนายปธาน บรรจงปรุ หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน ส านักงานจัดการคุณภาพ
น้ า ส านักการระบายน้ า ส านักการระบายน้ า เข้าร่วมการประชุม World Water-Tech Innovation 
Summit 2020 และการศึกษาความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองของกรุงลอนดอน ระหว่างวันที่ 
24-27 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ดังนี้  
  1. การประชุม World Water-Tech Innovation Summit 2020 ระหว่างวันที่ 25-26 
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการประชุมที่ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนไดร้่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการบริหารจัดการน้ าประปา น้ าเพ่ือการบริโภค แหล่งน้ าธรรมชาติ และการกัก
เก็บน้ า โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนประมาณ 260 คน จาก 36 ประเทศ อาทิ  
เบลเยี่ยม เยอรมนี โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้แทนจาก
หน่วยงานสาธารณะ องค์กรส่วนท้องถิ่น บริษัทเทคโนโลยี นักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 
รัฐบาล สถาบันการศึกษาและสมาคม ร่วมหารือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการน้ า
ส าหรับอนาคตที่ยั่งยืน สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1.1 นายปธาน บรรจงปรุ หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน ส านักงานจัดการ
คุณภาพน้ า ส านักการระบายน้ า เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครท าหน้าทีเ่ป็นผู้ร่วมอภิปราย (Speaker) 
ในหัวข้อ “ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนในการบ าบัดน้ าเสีย การฟ้ืนฟูทรัพยากร และการน ากลับมาใช้ใหม่” 
ร่วมกับผู้แทนจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และตุรกี โดยได้น าเสนอการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ในการบริหารจัดการน้ าเสีย สรุปได้ดังนี้ 
  (1) กรุงเทพมหานครมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมขนาดใหญ่ จ านวน 8 แห่ง ซึ่งมีขีด
ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียรวมทั้งสิ้น 1.12 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีถังบ าบัดตะกอน จ านวน 
2 แห่ง ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย
ของแต่ละหน่วยบ าบัดของโรงควบคุมคุณภาพน้ าหนองแขมเมื่อปี 2559-2560 ปรากฏว่าระบบบ าบัดน้ าเสีย



มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ย่อยสลายอินทรีย์ในน้ าเสีย ซึ่งหากแจกแจงสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางอ้อม (การใช้
ไฟฟ้า) พบว่าในหน่วยสถานีสูบน้ าเสีย (Lift Station) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางอ้อมทั้งหมด การเติมอากาศ (Aeration) คิดเป็นร้อยละ 28.4 ถัง
ตกตะกอนสุดท้าย (Final Clarifier) คิดเป็นร้อยละ 20 และกระบวนการอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.8 อย่างไร
ก็ดี กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ 
   (1.1) สถานีสูบน้ าเสีย สามารถใช้ Inverter Technology เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสูบ การพิจารณาออกแบบให้มีระยะการสูบที่ประหยัดที่สุด การปรับปรุงระบบท่อเพ่ือให้
ได้น้ าเสียมากท่ีสุด รวมทั้งการเดินระบบสูบในภาวะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประหยัดพลังงาน 
   (1.2) การเติมอากาศ เปลี่ยนไปใช้เครื่องเป่าลมรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงาน
ขึ้น มีการใช้พลังงานน้อยลงแต่ยังคงสามารถให้ค่าออกซิเจนละลายเท่าเครื่องเดิมที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า    
   (1.3) การปรับไปใช้มอเตอร์ระบบ Inverter Technology และหลอด
ไฟฟ้าชนิด LED (Light Emitting Diode) 
  (2) การสร้างพลังงานชดเชยจากการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพ (Bio Gas) มีการประเมินว่าอาจสามารถติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่โรงควบคุมคุณภาพน้ าหนองแขม
เนื่องจากพบว่ามีก๊าซชีวภาพเกิดข้ึนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการสร้างระบบกักเก็บอย่างปลอดภัยเสียก่อน และ
พบว่าก๊าซชีวภาพนี้มีก๊าซมีเทน (Methane) เป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 80 นอกจากนี้ ในบางกรณี
อาจสามารถติดตั้งกังหันน้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงควบคุมคุณภาพน้ า  
  (3) การด าเนินการเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าเสียส่วนที่เจือจาง (Grey 
Water) ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ าเสียนี้ 
แม้กระทั่งน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วก็เช่นกันยังจ าเป็นต้องออกกฎหมายควบคุม คุ้มครองการใช้ประโยชน์ 
และระบุมาตรฐานคุณภาพน้ าให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างชัดเจน ในขณะนี้จึงใช้ประโยชน์จากน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดได้เพียงการส่งไปยังสวนสาธารณะเพ่ือการรดน้ าต้นไม้ ใช้ช าระล้างและร่วมกระบวนการในระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ล้างถนน เป็นต้น ส าหรับอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหลังใหม่นั้น ได้มีการน าน้ าที่
ผ่านการบ าบัดเหล่านี้กลับไปใช้ในการชักโครก โดยในอนาคตมีแนวคิดที่จะแยกท่อน้ าส่วนที่เจือจางให้
สามารถน าไปรดต้นไม้ 
 1.2 สรุปแนวคิดจากการประชุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1) หัวข้อ “การออกแบบสาธารณูปโภคท่ีสร้างสรรค์และตอบสนองสู่อนาคต” 
ระบบสาธารณูปโภคก าลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 
เทคโนโลยีที่ทับซ้อน ความต้องการของผู้บริโภค ข้อก าหนดและกฎระเบียบ สารปนเปื้อน ทักษะใหม่ที่เป็น
ที่ต้องการ การเกษียณอายุของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น การปรับตัวจึงเป็นเรื่องภายในขององค์กรว่าจะส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมทั้งยังคงเก็บความรู้ดั้งเดิมเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่อง
ภายนอกเนื่องจากสาธารณูปโภคกลายเป็นส่วนส าคัญของเมืองและแหล่งต้นน้ าที่ประชาชนอาศัยอยู่ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างแนวคิดในการด าเนินงานและความต้องการของผู้บริโภค 
  (2) หัวข้อ “การท าให้การรวมตัวทางดิจิทัลมีมูลค่าท่ีแท้จริง” การแปลงนวัตกรรม
ดิจิทัลให้เป็นมูลค่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเนื่องจากเป็นกิจกรรมความร่วมมืออย่าง
แท้จริง ซ่ึงการใช้นวัตกรรมก่อให้เกิดความเสี่ยงบางอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจะต้องได้รับการตอบรับ ยอมรับ 
และให้รางวัล มิฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงและการสร้างมูลค่าจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า นั่นคือ ผู้คนจ าเป็นต้องมี



ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างมูลค่าที่
แท้จริง โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่สามารถท าให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (3) หัวข้อ “การจัดการที่รับน้ าเชิงพลวัตและเมืองที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” 
ปัญหาความพร้อมรับมือด้านน้ าและปัญหาจากสภาพภูมิอากาศมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งแต่ละเมืองต่างมีวิธี 
แก้ไขปัญหาอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เราจะต้องร่วมมือกันแบ่งปันการเรียนรู้ เร่งการระดมทุนและ
กระจายสู่ทุกระดับที่ประสบปัญหา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและหน้าที่ของพ้ืนทีใ่นเมือง
โดยต้องค านึงถึงอนาคตของเมืองอีกหลายสิบปีข้างหน้าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และประชากรที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสร้างให้เมืองมีความพร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งการรับมือกับวิกฤตดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงปัญหา
ระหว่างประเทศแต่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่เก่ียวกับอนาคตของคนแต่ละรุ่น หากเราสามารถสร้างความ
ตระหนักดังกล่าวได้ก็จะสามารถเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice) ที่ประสบความส าเร็จ  
  (4) หัวข้อ “การบูรณาการดิจิทัลเพื่อการใช้น้ าที่เหมาะสม” การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลดิจิทัลไม่ได้ด าเนินการโดยนักวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น แต่มีความเชื่อมโยงถึงความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลในลักษณะองค์รวมที่ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการท างานของผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ซึ่งการปฏิรูปทางดิจิทัลก าลังเกิดขึ้น
ในทุกภาคอุตสาหกรรม ส าหรับภาคอุตสาหกรรมน้ านั้น ผู้บริโภคต้องการสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเข้าสู่
แหล่งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ้างอิง การเข้าถึงที่เป็นเอกภาพ และการกระจายข้อมูลให้มากข้ึน โดยดิจิทัล
เป็นหนทางของการหาข้อมูลการใช้น้ า การให้บริการที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ การตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้บริการที่ยืดหยุ่นส าหรับเมือง และการก าจัดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ (Carbon footprint) ซ่ึงดิจิทัลจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้เร็วขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และลดค่าใช้จ่ายในแนวทางที่สมเหตุผล 
  (5) การแสดงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมน้ า มีผู้น าเสนอนวัตกรรม (Innovators) 
และธุรกิจเกิดใหม่ (Start-ups) ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การน าน้ าเสียจากครัวเรือนกลับมาใช้
ใหม่ การบริการตรวจจับการรั่วไหลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ช่องทางป้องกันทาง
ไซเบอร์ระยะไกล เซ็นเซอร์ขับเคลื่อนด้วยตนเองส าหรับการตรวจสอบสภาพระยะไกล เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรม
เหล่านี้มีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมน้ า 
  2. การศึกษาความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองของกรุงลอนดอน สืบเนื่องจาก
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทยในการด าเนิน
โครงการ Future Cities Programme in Thailand ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) มีเป้าหมายเพ่ือรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนของเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการสร้าง
ความมั่งค่ัง การขจัดความยากจน ความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทั่วถึง และความเท่าเทียมทางเพศ ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมและศึกษาการพัฒนาเมืองที่ประสบความส าเร็จของ
กรุงลอนดอน โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD: Transit-Oriented Development) 
ซึ่งแผนการพัฒนาแต่ละพ้ืนที่เป็นโครงการระยะยาวมากกว่า 20 ปี ดังนั้น นอกจากจะคิดเผื่ออนาคตแล้ว
จะต้องมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยเฉพาะยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสรุปประเด็นส าคัญในการศึกษาฯ ได้ ดังนี้ 
 2.1  การพัฒนาพ้ืนที่ย่าน King’s Cross เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบหลากหลาย
ผสมผสาน มีทั้งที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ส านักงาน และการใช้ประโยชน์จากที่ดินอ่ืน ๆ ควบคูไ่ปกับ



ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งนันทนาการครบวงจร ซึ่งย่านนี้เป็นการพัฒนาพ้ืนที่
ผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางกรุงลอนดอนที่ด าเนินการโดยผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เพียงรายเดียว มีขนาด
พ้ืนที่รวมทั้งหมด 67 เอเคอร์ (ประมาณ 167.5 ไร่) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในสถานที่ดึงดูด
ใจและมีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งเพ่ือการอยู่อาศัย ท างาน และเยี่ยมชมกรุงลอนดอน จนกลายเป็นกรณี
ตัวอย่างระดับสากลของการปฏิรูปศูนย์กลางของเมืองที่ประสบความส าเร็จ โดยมีร้านค้าและร้านอาหาร
ใหม่ ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวเปิดให้บริการประชาชน ทั้งยังเป็นที่ตั้งส านักงานของ
บริษัทชั้นน าระดับโลก อาทิ Google, Tom Dixon, DeepMind, XTX เป็นต้น ท าให้ย่าน King’s Cross 
เป็นย่านทีไ่ด้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกท้ังเป็นย่านที่มีชื่อเสียงส าหรับการอยู่อาศัย โดยภายหลังการ
สร้างอาคารชุดที่สวยงามในบริเวณ Gasholders London และ Fenman House ท าให้มีที่พักอาศัย
จ านวนมากกว่า 1,000 หลัง นอกจากนี้ ย่าน King’s Cross ยังเป็นศูนย์รวมร้านค้าปลีกของแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Samsung, Nike, Paul Smith, Universal Works, Cheaney เป็นต้น 
ปัจจุบัน การด าเนินโครงการพัฒนาที่โดดเด่นของย่านนี้แล้วเสร็จเป็นจ านวนกว่า 20 โครงการ เช่น St. 
Pancras Underground Station, King’s Boulevard, Coal Drops Yard, Granary Square เป็นต้น 
รวมถึงมีพ้ืนที่เปิดโล่ง (Open Spaces) ที่ประชาชนสามารถใช้พักผ่อนหย่อนใจ จัดแสดงศิลปะและ
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ซึ่งโครงการ TOD ทีย่่าน King’s Cross มีความก้าวหน้ามาก มีการอนุรักษ์และ
พัฒนาอาคารเก่าทีเ่คยเป็นโรงผลิตพลังงานจากถ่านหินที่สุดท้ายในสหราชอาณาจักรให้เป็นอาคารที่พัก
อาศัย จ านวน 3 หลังเชื่อมต่อกัน มีการตกแต่งสวยงามและมีมูลค่าสูงมาก ในส่วนของกฎหมายควบคุม
อาคารนั้น รัฐบาลอังกฤษมีกฎข้อบังคับที่ส าคัญคืออาคารทุกหลังต้องมีความสูงที่ไม่บดบังทัศนียภาพของ
โบสถ์ St. Paul ซ่ึงเป็นโบสถ์ประวัติศาสตร์ส าคัญ นอกจากนี้ แผนแม่บท (Master Plan) จะต้องได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง ในขณะที่แผนด าเนินการพัฒนาต่าง ๆ จะมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน 
 2.2 การพัฒนา TOD ย่าน Queen Elizabeth Olympic Park ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับเมือง 
Stratford เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะแปรสภาพพ้ืนที่ที่เคยเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและมีอาชญากรรมให้
กลายเป็นสนามกีฬาและสถานที่นันทนาการครบวงจรที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ พ้ืนที่นี้แตเ่ดิม
เคยเป็นสถานีรถไฟและที่ตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งท าให้สภาพดินเสียหายมาก มีมลพิษสูง โครงการพัฒนาจึง
ต้องเริ่มตั้งแต่การฟ้ืนฟูสภาพทีดิ่น โดยสิ่งส าคัญในการวางแผนพัฒนาคือการดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน
และด าเนินการภายใต้กฎข้อบังคับของรัฐบาลอังกฤษ เพราะภาครัฐเพียงอย่างเดียวมีรายได้ไม่มากพอ 
ดังนั้นการวางแผนพัฒนานี้จะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้ได้ว่าจะมีรายได้จากธุรกิจที่เพียงพอ โดย Queen 
Elizabeth Olympic Park หรืออุทยานโอลิมปิกควีนเอลิซาเบธ มีการปรับปรุงใหม่ส าหรับการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อน เมื่อปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ภายในบริเวณประกอบด้วยบ้านพัก
นักกีฬาโอลิมปิก สนามกีฬาโอลิมปิก และศูนย์กีฬาทางน้ า ปัจจุบันอุทยานโอลิมปิกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมและสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ สนามกีฬาลอนดอน (London Stadium) ที่
ปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ศูนย์กีฬาทางน้ าลอนดอน (London Aquatics 
Centre) ประติมากรรม ArcelorMittal Orbit ที่คดเคี้ยว มีอุโมงค์สไลด์ และสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพ
มุมสูงของกรุงลอนดอนได้ สนามเด็กเล่น สนามหญ้าริมแม่น้ า และลานกิจกรรมส าหรับประชาชนที่สามารถ
เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งแบดมินตัน บาสเกตบอล ขี่จักรยาน เทนนิส ฮอกกี้ ว่ายน้ า เต้นร า เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งห้างสรรพสินค้า Westfield Stratford City ที่
มีชื่อเสียง 



 2.3 การบริหารงานของเมืองมิลตันคีส์ (Milton Keynes) ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เมืองใหม่ทีส่ห-
ราชอาณาจักรพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทีเ่ปรียบเสมือนห้องทดลองเมือง (City Lab) หรือ
พ้ืนที่ทดลองสาธารณะเพ่ือคนเมือง ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงลอนดอนโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาที และโดยรถไฟใต้ดินประมาณ 30 นาที การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองมิลตันคีส์ด าเนินการโดย 
Catapult ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินงานด้านนวัตกรรมส าหรับเมือง 
หน่วยงานนี้เป็นเหมือนตัวเชื่อม (Market Making) ระหว่างภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation and Information Technology) เพ่ือการพัฒนาเมืองแต่มี
ศักยภาพน้อย กับภาคเอกชนที่มีศักยภาพของสหราชอาณาจักร โดย Catapult มีโครงการนวัตกรรมเพ่ือ
เมืองอัจฉริยะที่โดดเด่น อาทิ โครงการ Future Cities ของกรุงลอนดอน โครงการระบบพลังงาน (Energy 
Systems) ของเมืองเบอร์มิงแฮม โครงการการรักษาแบบพุ่งเป้าหรือเฉพาะเจาะจง (Precision Medicine) 
ของเมืองเคมบริดจ์ โครงการระบบขนส่งมวลชน (Transport Systems) ของเมืองมิลตันคีส์ เป็นต้น ซึ่ง
หลักส าคัญในการพัฒนา TOD ของเมืองมิลตันคีส์คือการขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกเพ่ือลดปริมาณ
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกและดึงดูดให้ภาคธุรกิจเข้ามา
ลงทุนในพ้ืนที่มากข้ึน 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการน้ า และการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี
ขนส่งมวลชนหรือ TOD (Transit-Oriented Development) พ้ืนทีใ่จกลางเมืองใหญ่ สามารถน ามา
เปรียบเทียบและปรับใช้กับการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
ด้านมหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย และมหานครกระชับ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ต่างประเทศกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563-2565) ในการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานโดยเฉพาะความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศ
ไทย โครงการ Future Cities Programme ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่
มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสร้างศักยภาพแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับการสร้างต้นแบบ
ส าหรับพัฒนาเมืองที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ประกอบด้วยโครงการย่อย จ านวน 3 โครงการ 
ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า และการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ข้อมูลการเดินทางในครั้งนี้จึง
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการดังกล่าวได้ต่อไป  

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
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การศึกษาความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองของกรุงลอนดอน 
การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ TOD (Transit-Oriented Development) 

ณ ย่าน King’s Cross และ Queen Elizabeth Olympic Park 
และการบริหารงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ เมืองมิลตันคีส์ (Milton Keynes) 

วันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
  



  
 

   
 

  
 

 
 

 


