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 1 

บทที่ 1  

บทนำ 

1.1 ความเปนมา  

การเขาสูอุตสาหกรรม 4.01 เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี ทำใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมีความหลากหลายทั้งในเชิงกวาง (ประเภท) และเชิงลึก (รุน) ตัวอยางเชน Big data, 

Internet of Things and Connected Device, Cloud and Data Analytics, Artificial Intelligence, Robotics 

and Drones, Autonomous Vehicles, 3D Printing, Augmented Reality/ Virtual Reality, Blockchain, 

Simulation Technology  นวัตกรรม และเทคโนโลยีเหลานี้ สรางการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในลักษณะการทำงานขององคกร และรูปแบบการใชชีวิตประจำวัน อยางไรก็ตาม 
องคกรหลายแหงกาวไมทันเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเหลานี้ สงผลตอความอยูรอด และ 
ความสามารถในการแขงขันขององคกร ดังนั้นเพื่อสรางโอกาส ความสามารถในการแขงขัน และเติบโตอยางยั่งยืน 
องคกรจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล (Digital transformation) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตรขององคกร จนถึงระดับปฏิบัติการที่ตองนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใชอยางเหมาะสม ตลอดจน
สรางรูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจและกลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

ในประเทศไทยมีการพัฒนาไปสูดิจิทัลอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เปนผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีอยางกาว
กระโดด รวมถึงโอกาส และความเสี่ยงตาง ๆ เชน การระบาดของโรคโควิท 19 ที่เปนตัวกระตุนสำคัญใหมีการ
ดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผานสูดิจิทัลใหเร็วยิ่งขึ ้น จากการสำรวจของ Deloitte Thailand (2021)2 ในเรื่องการ
ทรานสฟอรมองคกรไปสูดิจิทัล พบวาบริษัทในประเทศไทยสวนใหญ เปนบริษัทที่มีการทรานสฟอรมตัวเองที่
ชัดเจน (Digital Adopter) โดยภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนอยางรวดเร็วจากผลกระทบที่เกิดขึ้น  ไดแก ภาคธุรกิจ
บริการทางการเงิน ภาควิทยาศาสตรชีวภาพและการดูแลสุขภาพ 

การเปลี ่ยนแปลงสูดิจิทัล (Digital transformation) มีความเชื ่อมโยงกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
(Tomicic-Pupek, 2019) ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ที่เปนผลกระทบมาจากการ
ขยายตัวของความเปนเมือง (urbanization) เมืองอัจฉริยะเปนเมืองที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
1 การปฏิวัติอตุสาหกรรม แบงเปน ยุคเคร่ืองจักรไอนำ้ (1784) ยุคการผลิตไฟฟาและเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม (1870) ยุค
คอมพิวเตอร (1969) ยุคเทคโนโลยี (Bosch, 2021) 
2 Deloitte Thailand (2021) สำรวจการทรานสฟอรมองคกรไปสูดิจิทัลมี 5 ระดับ ไดแก (1) Digital Laggard กลุมที่ปรับตวัชา
ที่สุด หรือยังไมมีแผนปรับตัว (2) Digital Follower กลุมที่เริ่มมีการวางแผน หรือลงทุนเพื่ออนาคตที่ตองอยูบนดิจิทัล  (3) Digital 

Evaluator กลุมธุรกิจที่มีการวางแผน ลงทุน และปรับตัวอยางจริงจัง  (4) Digital Adopter กลุมธุรกิจที่มีการวางแผนการลงทุน 
มีทรานสฟอรมตัวเองที่ชัดเจน (5) Digital Leader กลุมธุรกิจที่การทรานสฟอรมสำเร็จ 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการและการบริหารจัดการเมือง มุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะคำนึงถึงความตองการของประชาชนในดานตาง  ๆ เชน  โครงสรางพื ้นฐาน 
สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดลอม แทนการมุงเนนการพัฒนาเมืองในเชิงกายภาพแบบเดิม ผลจากการพัฒนาที่
ผานมาเปนการเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ำในดานตาง ๆ  ประชาชนบางกลุมไม
สามารถเขาถึงระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคของประเทศ ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน จึง
ใชแนวทางการพัฒนาเมืองนำการพัฒนาประเทศ (สถาบันพระปกเกลา 2561) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะตองอาศัย
การทำงานในระดับพื ้นที่ ซึ ่งองคกรปกครองสวนทองถิ ่นถือเปนหนวยงานในระดับพื้นที่ที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนหนวยงานสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตัวอยาง
ของเมืองอัจฉริยะในตางประเทศ ไดแก เมือง SMART CITY VIENNA – ออสเตรีย  เมือง Fujisawa Smart Town 

และ Kashiwa Smart Living City – ญ่ีปุน (เอกชัย และคณะ 2561)  
ในการบริหารจัดการน้ำ  ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญในฐานะที่เปนปจจัยผลิตสำคัญในภาคเศรษฐกิจ 

รวมถึงน้ำเปนการรักษาระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอม การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการน้ำ  
สงผลใหการใชน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ตัวอยางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช  เชน การใช
ปญญาประดิษฐรวมกับเครือขายเซนเซอรเพื ่อควบคุมปริมาณน้ำที่ลนจากทอระบายน้ำลนรวม (Combined 

sewer overflows) สงผลใหปริมาณน้ำลนลดลงมากกวาพันลานแกลลอนในแตละป และเซนเซอรและหุนยนต 
สำหรับติดตามคุณภาพน้ำ และสถานการณแมน้ำลำคลองโดยติดตามการเคลื ่อนที ่ของสารเคมีที่เปนมลพิษ 
(สุภัทรา และคณะ 2563) 

ในปจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำถูกนำมาใชในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ 
ไดแก  ภาคเกษตร (เชน การบริหารจัดการเขื่อน การปองกันภัยพิบัติ)  ภาคบริการ (เชน การลดการรั่วของทอสง
น้ำ ลดความสูญเสียจากการสงน้ำ) ภาคอุตสาหกรรม (เชน การบำบัดน้ำเสีย)  นอกจากน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการน้ำของประเทศ มีการนำระบบอัจฉริยะเขามาใชในการบริหารจัดการน้ำ เชน ระบบปฏิบัติการ
น้ำอัจฉริยะ (SWOC) ของกรมชลประทาน  ศูนยบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (WIC) ของกฟฝ. 

ประเทศไทยประสบปญหาดานน้ำเปนประจำทุกป เชน น้ำแลง น้ำทวม คุณภาพน้ำ การรุกล้ำของน้ำเค็ม 
รวมถึงปญหาประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำ ดวยเหตุนี้ การปรับสูระบบอัจฉริยะในดานการบริหารจัดการน้ำใน
องคกร รวมถึงปรับเปล่ียนองคกรสูดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ จึงเปนส่ิงจำเปนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการรวมถึงสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกับองคกร  

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด และขั้นตอนการเปล่ียนผานสูดิจิทัล  
2. เพื่อศึกษาแนวคิด และขั้นตอนการเปล่ียนผานสูเมืองอัจฉริยะ  
3. เพื่อจัดทำขอเสนอแนะในการเปล่ียนแปลงองคกรสูระบบอัจฉริยะในดานการบริหารจัดการน้ำ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเน้ือหา ไดแก  
- การเปล่ียนผานสูดิจิทัล  
- การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ   
- การเปล่ียนผานสูดิจิทัลในดานการบริหารจัดการน้ำ 

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ในงานศึกษานี้ ประกอบดวยขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ไดแก 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนผานองคกรสูดิจิทัลและการพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
2. วิเคราะห และสังเคราะหกระบวนการในการเปล่ียนผานองคกรสูดิจิทัลและการพัฒนาสูเมือง
อัจฉริยะ 
3. จัดทำขอเสนอแนะในการเปล่ียนผานไปสูดิจิทัลในดานการบริหารจัดการน้ำ 

1.5 ประโยชนที่ไดรับ 

แนวทางในการเปล่ียนผานไปสูดิจิทัลในดานการบริหารจัดการน้ำของไทย 
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บทที่ 2 

การเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทลั (Digital transformation)  

กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ทำใหการเปลี่ยนผาน
องคกรสูดิจิทัล เปนสิ่งจำเปนในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งองคกร/ หนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาวิจัยในหลักการ แนวคิด 
และวิธีปฎิบัติ เพื ่อเปนกรอบแนวทางการทำงานใหองคกรในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช 

ในบทนี้ รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล และการพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงในอุตสาหกรรมดานน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 องคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล 

2.1.1 ความหมาย 

หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ใหความหมายของ Digital Transformation ไวดังนี้ 
Deloitte Thailand (2021) อธิบายความหมายของ Digital Transformation รวมถึงความหมายของ 

Digitization และ Digitalization ที่แสดงใหเห็นระดับความแตกตางของพัฒนาการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ดังนี้  

Digitization เปนกระบวนการเปลี ่ยนแปลงขอมูลจาก analog มาเปนขอมูล digital ซึ ่งเปน
จุดเริ่มตนของพื้นฐานการนำขอมูลดิจิทัลไปใชประโยชน  
Digitalization เปนการปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามา
ชวย เชน การทำระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต การจัดทำระบบบริหารคลังสินคา เปนตน 
องคกรสวนมากดำเนินการ Digitalization เปนลักษณะโครงการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยูใหดี
ขึ้น 

Digital Transformation เปนการเปลี่ยนวิธีคิด สรางรูปแบบทางธุรกิจและกลยุทธใหมๆ ที่ให
ความสำคัญกับพฤติกรรมของลูกคา โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชน เปนการสราง
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ 
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ภาพที่ 2- 1 ความแตกตางระหวาง Digitization, Digitalization และ Digital Transformation 
ที่มา Deloitte Thailand (2021) Thailand Digital Transformation Survey Report 2021,The Impact of 

COVID-19 
 

สถาบันเพิ ่มผลผลิตแหงชาติ (ธัชร ินทร  วุฒิชาติ , 2019) อธิบายถึงวามแตกตางระหวาง Digital 

Transformation และ Digitalization ดังนี้  Digital Transformation เปนการเปลี่ยนแปลง โดยมีองคประกอบ
พื้นฐาน ไดแก กลยุทธทางธุรกิจ บุคลากร และวัฒนธรรมองคกร เปนกลไกขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใหประสบ
ความสำเร็จ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ โดยเปนการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจที่เนนให
ความสำคัญกับลูกคา และความคิดสรางสรรครูปแบบธุรกิจใหมๆ จึงเปนสิ่งที่ตองเกี่ยวของกับคนทั่วทั้งองคกร 
ในขณะที่ Digitalization เปนเพียงการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยูเดิม ไมไดสรางโอกาสทางธุรกิจใหม  ๆ ทั้ง 
Digitization และ Digitalization เปนการปรับเปลี่ยนดานขอมูลและกระบวนการที่ใหความสำคัญกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนหลัก (ธัชรินทร วุฒิชาติ, 2019 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ) 

2.1.2  วิวัฒนาการการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล (Digital transformation) 

จากอดีตจนถึงปจจุบัน โลกมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมา 4 ครั้ง (Bosch) 
ขั้นที่ 1 ยุคเครื่องจักรไอน้ำ (1784) 
ขั้นที่ 2 ยุคการผลิตไฟฟาและเครื่องจักรอุตสาหกรรม (1870) 
ขั้นที่ 3 ยุคคอมพิวเตอร (1969) 
ขั้นที่ 4 ยุคเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 2- 2 วิวัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4 ขั้น 

ที่มา Bosch https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/image-35282.html 

 

ในยุคปจจุบันเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ซึ่งมีความกาวหนาของนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีลักษณะเฉพาะ (เชาวลิต มิตรสันติสุข, 2565)  ดังนี้  

1) เปนการปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมที่พลิกโฉมหนาการผลิต 

2) เปนเครื่องจักรกลที่ "คิดเปนส่ือสารได" 
3) 3D Printing ที่สามารถเปล่ียนจินตนาการใหเปนวัตถุของจริงที่จับตองได 

4) หุนยนตที่จะเขามาทำงานรวมกับมนุษยเหมือนเพื่อนรวมงานคนหนึ่ง 
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ที่จะเขามาเปนตัวกลางชวยทำใหการสื ่อสารระหวางคนกับ
เครื่องจักรและระหวางเครื่องจักรดวยกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6)  "Internet of Things (IOT)" จะถูกติดตั ้งทุกหนวยของระบบการผลิต  ตั ้งแตตัววัตถุดิบ 
เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ ระบบอัตโนมัติและหุนยนตหนวยตาง ๆ ผานระบบเครือขายเพื่อให
สามารถส่ือสาร และแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกันอยางอิสระ เพื่อการจัดการกระบวนการผลิต
ทั้งหมด 
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2.1.3 แนวคิดการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทลั (Digital transformation) 

จากความกาวหนาของนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทำใหภาคการผลิต ภาคธุรกิจตาง ๆ  เกิดการแขงขนัที่
รุนแรงมากขึ้น โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการทำงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ สงผลใหตนทุนใน 
การผลิตลดลง อยางไรก็ตาม บางองคกรที่ไมสามารถกาวทันเทคโนโลยีสงผลใหความสามารถในการแขงขันลดลง 
ดังนั้น เพื่อความอยูรอดในทางธุรกิจ ตลอดจนเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน จึงจำเปนตองเปล่ียนแปลงองคกรสูดิจิทัล 
ซึ่งเปนความพรอมในการเขาสูอุตสาหกรรม  4.0 โดยมีเสนทางการพัฒนาทั้งหมด 2 สวน จำนวน 6 ขั้นตอน 
(Acatech 2020) ไดแก  

การทำใหเปนดิจิทัล (Digitalization) เปนขอกำหนดพื้นฐานเพื่อนำไปสู Industries 4.0 ประกอบดวย 2 
ขั้นตอนยอย ไดแก  

1) ระบบคอมพิวเตอร (Computerization) 
2) การเช่ือมตอ (Connectivity) 

การทำใหเปน Industries 4.0  ประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย ไดแก 

3) การมองเห็น (Visibility) 

4) ความชัดเจน (Transparency) 

5)  ความสามารถในการคาดการณ (Predictive capacity) 

6)  การปรับตัว (Adaptability) 

 

ทั้ง 6 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้  
1.ระบบคอมพิวเตอร Computerization 

ในองคกรแบบเดิม เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนำมาใชในการทำงานแบบแยกสวนไมไดเช่ือมตอการทำงาน
ระหวางอุปกรณ ในขณะที่บริษัทที่มีการใชคอมพิวเตอรอยางกาวหนา นำคอมพิวเตอรมาใชในการทำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ยังมีอุปกรณ เครื่องจักรจำนวนมากที่ไมมีอินเทอรเฟซดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
เครื่องจักรที่มีอายุ หรือเครื่องจักรที่ดำเนินการแบบแมนนวล ในกรณีนี้ เทอรมินัลมักใชเพื่อจัดเตรียมลิงกที่ขาด
หายไประหวางแอปพลิเคชันทางธุรกิจและเครื่องจักร 

ตัวอยางเชน 

ในการผลิตดวยเครื่องจักร CNC milling machine ถึงแมวาในการผลิตจะมีความแมนยำสูงไดดวยการใช
ระบบคอมพิวเตอร แตขอมูลเหลานี้ ยังถูกถายโอนไปยัง milling machine ดวยวิธีการแบบแมนนวล กลาวคือ 
การทำงานของเคร่ืองจักรยังไมไดเช่ือมตอกัน 

กรณี ระบบแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ไมไดเช่ือมตอกับระบบ ERP ของบริษัท 
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2. การเช่ือมตอ Connectivity 

ในขั้นตอนน้ี การใช IT ในองคกรแบบเดิมที่เปนแบบแยกสวนกันไดมีการเชื่อมตอกัน รวมถึงการใชแอป
พลิเคชันทางธุรกิจมีการเช่ือมตอถึงกัน และสะทอนกระบวนการทำงานของธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากน้ี สวน
หนึ่งของระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (Operational technology, OT) มีการเชื ่อมตอและทำงานรวมกัน 
อยางไรก็ตามการบูรณาการอยางเต็มรูปแบบของ IT และ OT ยังไมเกิดข้ึน 

ตัวอยาง เชน  
เมื่อการออกแบบถูกสรางขึ้นในดานวิศวกรรมแลว ขอมูลเหลานี้ก็สามารถสงไปยังการผลิตได เพื่อให

สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการผลิตไดอยางเหมาะสม (กระบวนการ CAD/CAM) เมื่อเสร็จส้ินข้ันตอนการผลิต
แลว การยืนยันสามารถทำไดโดยอัตโนมัติและแบบเรียลไทมผานระบบการดำเนินการผลิต (MES) นอกจากน้ี ยัง
ชวยใหผูผลิตดำเนินการบำรุงรักษาแบบระยะไกล 

 

สำหรับขั้นตอน 3 -6 เปน ขั้นตอนที่พัฒนาความสามารถที่จำเปนสำหรับ Industries 4.0 

3. การมองเห็น (Visibility) 
การนำระบบเซ็นเซอรเขามาใชในกระบวนการผลิตทำใหสามารถตรวจจับกระบวนการตั้งแตตนจนจบดวย

ขอมูลจำนวนมาก สามารถบันทึกเหตุการณและสถานะแบบเรียลไทม ทำใหเห็นวากำลังเกิดอะไรขึ้นในบริษัท ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อใหการตัดสินใจของฝายบริหารอิงจากขอมูลจริง ในบางกรณีขอมูลที่ตรวจจับไดสามารถ
เขาถึงไดเฉพาะกับคนบางกลุม ทั้งนี้ ขอบเขตของระบบจำกัดการใชขอมูลในวงกวาง 

ตัวอยางเชน ผูจัดการฝายผลิตสามารถปรับเปลี่ยนการวางแผนการผลิต และสามารถแจงลูกคาและซัพ
พลายเออรไดอยางรวดเร็ว เมื่อเกิดปญหาในกระบวนการผลิต โดยใช KPI และแดชบอรด แบบเรียลไทม  

บริษัทตองสรางแบบจำลองที ่ทันสมัยของทั ้งบริษัทที ่แสดงขอมูลแบบ real time โดยเชื ่อมโยงการ
วิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ ในโรงงาน นอกจากนี้ การผสานรวมของระบบ PLM, ERP และ MES ทำให
มองเห็นภาพที่ครอบคลุมสถานการณปจจุบันที่เปนอยู อยางไรก็ตาม การสรางการมองเห็น(Visibility)ไมไดเปน
เพียงความทาทายทางเทคโนโลยี แตยังทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรและวัฒนธรรมองคกรของ
บรษิัท ทั้งนี้ แพลตฟอรมการทำงานรวมกันชวยเสริมสรางความรวมมือระหวางสวนตางๆ ของธุรกิจ ทำใหพนักงาน
มีสวนรวมอยางใกลชิดมากขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลง  สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่
เปล่ียนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว  

4. ความชัดเจน (Transparency) 

ในขั้นตอนนี้ บริษัทตองเขาใจวาเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นและใชความเขาใจนี้ เพื่อสรางความรูโดยการ
วิเคราะหสาเหตุที่แทจริง 
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จากขอมูลที่ไดรับตองไดรับการวิเคราะหโดยใชความรูทางวิศวกรรม  เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจที่
ซับซอนและรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอมูลขนาดใหญเปนขอมูลจำนวนมากที่ไมสามารถประมวลผลและวิเคราะหไดโดยใช
กระบวนการวิเคราะหธุรกิจทั่วไป ขอมูลขนาดใหญจะถูกนำมาใชควบคูไปกับระบบแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เชน 
ระบบ ERP หรือ MES  

ตัวอยางเชน การดำเนินการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ โดยขอมูลตัวแปรที่ถูกบันทึกไวจะ
ถูกประมวลผลเขาดวยกันเพื่อสรางเหตุการณที่ซับซอนที่สะทอนถึงสภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณนั้น ทั้งนี้ 
ความชัดเจน(Transparency) นำมาใชในเรื่องการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ ทั้งนี้ ประโยชนของการนำขอมูลขนาด
ใหญมาใช ทำใหเกิดการใชขอมูลในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับของลำดับช้ันของบริษัท กอใหเกิดการมีสวน
รวมในการดำเนินการ ซึ่งสงผลใหเกิดความรวมมือระหวางผูเช่ียวชาญจากแผนกตางๆ 

5. ความสามารถในการคาดการณ (Predictive capacity) 

ขั้นตอไปในเสนทางการพัฒนาคือความสามารถในการคาดการณ บริษัทจะสามารถจำลองสถานการณใน
อนาคตที่แตกตางกันและระบุสถานการณที่เปนไปไดมากที่สุด เพื่อประเมินแนวโนมที่จะเกิดขึ้น สงผลใหบริษัท
สามารถคาดการณการพัฒนาในอนาคตได เพื่อใหสามารถตัดสินใจและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมไดทันทวงที 

เมื่อบริษัทสามารถคาดการณเหตุการณในอนาคตได ทำใหเกิดการเตรียมพรอมที่จะใชมาตรการที่จำเปน
เพื่อลดผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณเหลาน้ี นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงขององคกรและวัฒนธรรม
ภายในบริษัท พนักงานจะตองไดรับอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วตามความจำเปน 
โครงสรางองคกรจะตองไดรับการแกไขเพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็วในสถานการณใหม 

 ตัวอยางเชน ทำใหสามารถระบุปญหาดานลอจิสติกสที่เกิดซ้ำได เชน ระบุความผิดพลาดของผูใหบริการ 
กอนที่จะเกิดข้ึน เพื่อใหสามารถปองกันได ในกรณีนี้อาจแกไขปญหาโดยการเปล่ียนผูใหบริการ 

6. การปรับตัว (Adaptability) 

การปรับตัวอยางตอเนื่อง รวมถึงการทำใหเปนอัตโนมัติสงผลใหระบบไอทีสามารถตัดสินใจในกระบวนการ
ทำงานบางขั้นตอน เพื่อใหสามารถปรับใหเขากับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็วที่สุด  
ทั้งนี้ ระดับของความสามารถในการปรับตัวขึ้นอยูกับความซับซอนของการตัดสินใจ และอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (cost-benefit ratio) ดังนั้น บริษัทจึงควรศึกษาความเปนไปไดของการดำเนินการอัตโนมัตินี้  

ตัวอยางเชน 

การเปล่ียนลำดับของใบส่ังซื้อสินคาที่วางแผนไว เน่ืองจากคาดการณวาเครื่องจักรจะเกิดปญหา หรือเพื่อ
หลีกเล่ียงความลาชาในการจัดสง 

การปรับตัวสามารถบรรลุเปาหมายไดสำเร็จ เมื่อบริษัทสามารถใชขอมูลดิจิตอลเงา (Digital Shadow) 

หรือขอมูลเบื้องหลัง ในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด และใชมาตรการที่เกี่ยวของโดย
อัตโนมัติที่ไมตองอาศัยความชวยเหลือจากมนุษย นอกจากนี้ การปรับตัวยังทำใหบริษัทเกิดความตองการในการ
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ทำงานหลายอยาง เชน ทำใหเกิดการทำงานรวมกันแบบไดนามิกในกลุมเครือขาย เพื่อทบทวนทักษะที่มีอยู และ
การพัฒนาสมรรถนะหลักอยางตอเนื่อง  

สรุปไดวา การเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล ตองเริ่มตนดวย Digitalization (ขั้นตอน 1 และ 2 ) ซึ่งเปน
ขอกำหนดพื้นฐานเพื่อนำไปสู Industries 4.0 ทั้งนี้ การบรรลุสู Digital Transformation ตองเกิดกระบวนต้ังแต 
การมองเห็น (Visibility) ความชัดเจน (Transparency) ความสามารถในการคาดการณ (Predictive capacity) 
และการปรับตัว (Adaptability) จนสุดทายกลายเปน autonomous ของทั้งระบบ 

 

 
ภาพที่ 2- 3 ขั้นตอนการเปล่ียนผานองคกรสูดิจิทัล 

ที่มา acatech STUDIE, 2020 

 

การเปนองคกรที่ขับเคล่ือนดวยขอมูล (data-driven organization) เปนสาระสำคัญของการเปล่ียนแปลง
ทางดิจิทัล โดยที่การตัดสินใจ การดำเนินการ และกระบวนการภายในองคกรไดมาจากขอมูลเชิงลึก  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงองคกรเกิดขึ้นไดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และวิธีดำเนินงานในองคกร (HBR 
2021) กลาวไดวา การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล ไมใชการเปล่ียนแปลงเพื่อใหองคกรมีความทันสมัยในดานเทคโนโลยี
เพียงอยางเดียว แตเปาหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองคกรสูดิจิทัล คือการสรางมูลคาใหกับธุรกิจดวย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเหลานั้น 
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2.1.4 วัตถุประสงคของ Digital Transformation 

Digital Transformation มีวัตถุประสงคของ 3 ขอ (อางใน นเรนทร ชุติจิรวงศ 2020 ดีลอยท) ไดแก 

1. เพ ื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Operational Efficiency) เปนขั ้นพื ้นฐานที ่บริษัททั ่วไป
ดำเนินการ โดยสามารถวัดผลโดยใชผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI)  

2. เพื่อรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มกลุมลูกคาใหม จากการพัฒนาประสบการณของลูกคา (Customer 

experience) ใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเจาของธุรกิจหรือผูบริหารระดับสูงอาจตองเขามารับผิดชอบโดยตรง เพราะเปนการ
เปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตั้งแตระบบภายในบริษัทรวมไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแลลูกคาทั้งหมด จึง
มีแผนกที่เกี่ยวของมากข้ึน เชน บุคลากร ระบบการจัดการดูแลภายในบริษัท นอกจากน้ีการพัฒนาประสบการณ
ของลูกคายังตองอาศัยความคิดสรางสรรคและการคิดนอกกรอบในการประยุกตใชเทคโนโลยีมาชวยเพื่อยกระดับ
ประสบการณของลูกคา 

3. เพื่อสรางรูปแบบธุรกิจ (Business model) ใหม ที่ชวยสรางโอกาสในการเติบโตหรือชวยปองกันธุรกิจ
ใหอยูรอดจากการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital disruption) การสรางรูปแบบธุรกิจ (Business 

model) ใหมเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ การสรางรายไดการบริการในรูปแบบที่ไมเคยมีมากอน 
รวมถึงอาจตองรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อสรางระบบพันธมิตรหรือระบบนิเวศทางธุรกิจใหม (Ecosystem) 

เพื่อความอยูรอดของธุรกิจ  

2.1.5  องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลขององคกร 

การเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลขององคกร เกิดจากองคประกอบสำคัญ 5 ประการ (HBR 2021) ดังนี้ 
1.คน การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลเริ่มตนที่คน ไดแก ลูกคา ผูใชบริการ และพนักงานขององคกร ดังนั้น 

องคกรตองมีขอมูลของกลุมคนเหลานี้ ในองคกรขนาดใหญจะมีขอมูลเหลาน้ีซับซอนขึ้น 
2.ขอมูล ในการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล ส่ิงสำคัญคือขอมูลที่มีคุณคาซึ่งไดแกขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและ

พนักงาน ทั้งนี้ เทคโนโลยีจะเขามาจัดการกับขอมูลจำนวนมากที่เกิดข้ึนเหลาน้ี  
3.การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ขอมูลสามารถเปล่ียนเปนขอมูลเชิงลึกไดดวยความเช่ียวชาญและเครื่องมือที่

เหมาะสม จากขอมูลเชิงลึกนำมาสรางแบบจำลองเพื่อทำนายผล 

4. การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ โดยนำขอมูลเชิงลึกที่วิเคราะห 
คาดการณ ไดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ขอมูลการวิเคราะหจากเทคโนโลยี AI ที่มีการดำเนินการโดยบุคลากรที่
มีความเช่ียวชาญ 

5. ผลลัพธ ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล คือการประเมินผลลัพธดวย ROI 

หรือผลกระทบที่เกิดข้ึน  
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การเปล่ียนแปลงองคกรสูดิจิทัล ไมสามารถเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันส้ัน หรือแคการนำเอาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช แตหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองคกรสูดิจิทัล คือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด วัฒนธรรม 
และความสามารถ รวมถึงการยกระดับทักษะและการปรับทักษะของพนักงานในองคกรเพื่อใหพรอมสำหรับ
อนาคต 

 

 
ภาพที่ 2- 4 องคประกอบเพื่อดำเนินการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลขององคกร 

ที่มา The Essential Components of Digital Transformation, HBR 2021 

 

นอกจากน้ี  ปจจัยในการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล ประกอบดวย 3 ปจจัย (อางใน นเรนทร ชุติจิรวงศ 2020) 

1.ดานบุคลากร  

บุคลากรในองคกรควรมีความรูความเขาใจและการตระหนักรูใน Digital Transformation โดย
บุคคลากรควรมีลักษณะ ดังนี้  

-Awareness การตื่นตัวรับรูความเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี ทั้งพนักงาน และผูบริหารควรมี
ความเขาใจและความสนใจในเทคโนโลยีใหม ๆที่สงผลตอการทำงาน 

-Innovation team ทมีนวัตกรรม จัดตั้งทมีนวัตกรรมเพือ่เปนทีมที่ศึกษาคนควาหาไอเดียหรือ
จุดบกพรองในบริษัท โดยมีตัวแทนจากหลากหลายแผนก (Cross Functional) 
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-Leadership ผูนำ/ผูบริหารตองแสดงใหพนกังานเห็นวาเรือ่งการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล เปนเรือ่งที่
สำคัญตอองคกร 
-Cultural support การสงเสรมิวัฒนธรรมองคกร การสนับสนุนวัฒนธรรมที่สงเสริมใหรางวัลคนที่
กลาคิดกลาทำ 

2. ดานกระบวนการทำงาน 

การปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบภายในองคกรใหเปนระบบ ระเบียบแบบแผน  ชัดเจน ไมซ้ำซอน 
เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อระบบภายในองคกร เปนระบบ ทำใหสามารถนำเทคโนโลยีใหมมา
ใชได 

3. ดานเทคโนโลยี 

ระบบไอทพีื้นฐานภายในขององคกรควรมีความพรอมทัง้ในดานความเสถียร ความปลอดภัย (รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย) รวมไปถงึการเช่ือมตอกับระบบอืน่ ๆ  ภายนอกองคกร ซึ่งจะนำไปสูตอการใชเทคโนโลยี
ช้ันสูงใหม ๆ  

2.1.6  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลขององคกร (HBR 2022) 

ความสำเร็จในการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล เกิดจากการดำเนินการปรับเปล่ียน และลงทุนในกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล จากงานศึกษาวิจัยของ HBR 2022 ระบุวา เสนทางการเปลี่ยนแปลงองคกรสูดิจิทัล 
ประกอบดวย 4 เสาหลัก โดยมีผูนำในระดับบริหาร (เชน CEO, CMO)  และเกณฑในการวัดประเมิน (KPI) ที่
เกี่ยวของ ดงันี้  

1. ยกระดับไอท ี

การเดินทางสูดิจิทัล สำหรับบริษัทบางบริษัท เริ่มตนดวยการอัปเกรดโครงสรางพื้นฐานดานไอที เพื่อ
ปรับปรุงแพลตฟอรมไอทีและการส่ือสารภายในองคกรใหทันสมัย ทั้งนี้ การยกระดับดานไอทีจะทำใหบริษัทเขาถึง
เครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพนการทำงานของพนักงาน ลดตนทุนการบำรุงรักษาดานไอที และเพิ่ม
ความพึงพอใจของพนักงาน สำหรับบริษัทบางแหงที่มีการพัฒนาดิจิทัลที่เติบโตเต็มที่แลว ยังตองมีการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น เชน การใชปญญาประดิษฐ 

ผูนำการเปล่ียนแปลงหลัก ไดแก CIO หรือ CTO และใช KPI เชน ระดับการเขาถึงเทคโนโลยีใหม 
คาใชจายในการบำรุงรักษาลดลง เปนตัวบงชี้ความสำเร็จ 

2. การดำเนินการแปลงเปนดิจิทัล 

เสาหลักที่ 2 คือ การดำเนินการปรับเปล่ียนเปนดิจิทัล ซึ่งมักอยูในชวงเริ่มตนของเสนทางการเปล่ียนแปลง
ทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซับซอน และรักษากระบวนการที่มีอยู ในข้ันตอนนี้ ตองการใหมีการใช
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เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีข้ันสูง เชน AI, 5G และ IOT เพื่อปรับปรุงการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้ง การปรับ
ระบบใหม หรือการปรับโครงสรางองคกรและการดำเนินงานดานดิจิทัลใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

ผูนำการเปล่ียนแปลงหลัก ไดแก CFO หรือ COO ซึ่งเปนผูเขาใจวิธีการทำธุรกิจ  
KPI ไดแก การประหยัดเวลา เงิน และบุคลากรในการแกปญหาทางธุรกิจและใหบริการลูกคา 
3. การตลาดดิจิทัล 

การตลาดดิจิทัลเปนเสาหลักที่ธุรกิจ นำเครื่องมือดิจิทัลมาใชเพื่อติดตอธุรกิจลูกคา ตัวอยางเชน บริษัท
ผูคาปลีกใชชองทางดิจิทัล, AI และการวิเคราะหเชิงคาดการณเพื่อเขาถึงผูมีแนวโนมจะเปนลูกคาและลูกคา 

ผูนำการเปล่ียนแปลงหลัก ไดแก CMO  

KPI ไดแก ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด ลดตนทุนการไดมาซึง่ลูกคา และสรางขอมูลที่มีคา
จำนวนมากที่สามารถนำมาใชเพื่อใหไดลูกคาใหมและใหบริการลูกคาที่มีอยูไดดียิง่ขึ้น 

4. ธุรกิจดิจิทัล 

ดิจิทัลทำใหเกิดโอกาสในการสรางรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการใหม หรือแมกระทั่งรวมมือกับระบบ
นิเวศขนาดใหญเพื่อสรางแหลงที่มาของการเติบโตใหม 

ผูนำหรือริเริ่มการเปล่ียนแปลงหลัก ไดแก CEO หรือหัวหนาฝายขาย เน่ืองจากความตองการในการลงทุน 
ความคลองตัว และที่สำคัญที่สุดคือ ทีมที่สามารถทำการทดลองเพื่อตรวจสอบโอกาสทางธุรกิจใหม ผลตอบแทน
เปนแหลงรายไดใหมใหกับธุรกิจ 

KPI ไดแก ตนทุนตอหนวย  
 

ตาราง 2.1 เสาหลัก 4 เสาหลักในเสนทางการเปล่ียนแปลงองคกรสูดิจิทัล  
 ยกระดับไอที (IT uplift) การดำเนินการแปลงเปน

ดิจิทัล (Digitizing 

operations) 

การตลาดดิจิทัล 
(Digital 

marketing) 

ธุรกิจดิจิทัล (New 

ventures) 

เกี่ยวกับ 

 

การปรับปรุงไอทีที่มีอยูให
ทันสมัย 

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจที่มีอยู  -เครื่องมือดิจิทัล
สำหรับการตลาด 

-อีคอมเมิรซ, 

-การแสวงหาลูกคา 

-
โมเดลธุรกิจและผลิตภัณ
ฑใหม 

 

ประโยชน 

 

 

-แพลตฟอรมที่ยืดหยุน 

-ระบบนิเวศของแทคโนโล
ย ี

-ลดตนทุน 

-ประสิทธิภาพ 

-การเพิ่มประสิทธิภาพให
เหมาะที่สุด 

-ตอยอด/ขายตอเนือ่ง 
-คุณคาแบรนด 

-โอกาสในการเติบโต 
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ความสาม
ารถที่
จำเปน 

-IT architects 

-ทีม DevOps 

-การบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

-
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการท
างธุรกิจ 

-การบริหารการเปล่ียนแปลง 

-การวิเคราะหขอมูล 

-การตลาดดิจิทัล 

-การสรางธุรกิจ 

-กระบวนการของ
นวัตกรรม 

-ผูนำนวัตกรรม 

C-suite 

sponsor 

 

CTO/CIO CFO/COO CMO CEO/CSO 

KPls -การเขาถึงเทคโนโลยีใหม 

-คาใชจายในการ
บำรุงรักษา 
-ประสิทธิภาพทางธุรกิจ 

-
ความพึงพอใจของพนักงา
น 

-ประหยัดเวลา คน และ เงิน 

-
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูก
คา 

-
ผลตอบแทนจากการ
ตลาด, 

-โอกาสในการขาย,  

-การไดมาซึ่งลูกคา 

-สินคาใหม, 

-การเขาสูตลาด 

 

 

ที่มา The Essential Components of Digital Transformation, Harvard Business Review HBR 2022 

2.1.7  ปจจัยความสำเร็จ  

การเปล่ียนแปลงองคกรดวยเทคโนโลยีใหประสบความสำเร็จ ควรคำนึงถึงปจจัย 5 ปจจัย ดังน้ี  (ธัชรินทร วุฒิ
ชาติ 2019) 

1. กลยุทธ 
กำหนดกลยุทธที่ชัดเจน จากการมองธุรกิจในภาพกวาง จากนั้นจึงพิจารณานำเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสม 

2.  บุคคลากรภายในองคกร  
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงดวยคนในองคกร องคกรควรใหความสำคัญกับคนในองคกรที ่มีความรูและ

ประสบการณในงานที่ทำเปนประจำ ดึงเขามามีสวนรวมกับโครงการ 
3. การสรางสรรคประสบการณใหลูกคาจากการสอบถามและสัมภาษณลูกคา 
สรางสรรคประสบการณใหลูกคาจาก Outside-In (การสอบถามและสัมภาษณลูกคา) แทนการใช Inside-

Out (บริษัทคิดวิธีการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา) การสอบถามและสัมภาษณลูกคาในเชิงลึกจะ
ชวยใหทราบความตองการและปญหาตางๆ ที่ลูกคาพบเจอในการใชบริการ   

4. การขจัดความกังวลตอการเปล่ียนแปลง 
ควรทำใหบุคคลากรเห็นโอกาสของการเปล่ียนแปลง การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาองคกรไปสูอนาคต 

5. การนำรูปแบบการทำงานแบบ Start Up มาประยุกตใช  
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จากรูปแบบการทำงานของ Start Up ที่มีการตัดสินใจที่คลองตัว การพัฒนาที่รวดเร็ว และโครงสราง
องคกรที่ไมเทอะทะ มาประยุกตใช องคกรควรสรางทีมหรือหนวยงานที่มีการทำงานในลักษณะนี้ แยกออกมาจาก
โครงสรางปกติขององคกรเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.1.8  บทบาทของผูบริหาร 

การขับเคล่ือนองคกรสูการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ ผูบริหารตองเปนผูมีบทบาทสำคัญในการ
เปล่ียนแปลง เนื่องจากการเปล่ียนแปลงตองทำตั้งแตระดับยุทธศาสตร นโยบาย และถายทอดลงมาสูระดับปฏิบัติการ ซึ่ง
หากผูบริหารเขาใจถึงองคประกอบของ Digital Transformation และใหความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ บุคลากร 
และวัฒนธรรมองคกร ควบคูไปกับการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล ก็จะเปนโอกาสให Digital Transformation ประสบ
ความสำเร็จ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขององคกรในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ 

โดยทั่วไปโครงสรางองคกร ประกอบดวยผูบริหารในฝายตาง ๆ  เชน ผูบริหารระดับสูงสุด Chief Executive 

Officer CEO ผูอำนวยการสายการเงิน Chief Financial Officer (CFO)  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 

Information Officer : CIO) โดยผูบริหารงานดิจิทัล (Chief Digital Officer, CDO) ควรมีบทบาทชวยประสาน สนับสนุน
ใหการดำเนินงานภายในองคกรในดานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหบรรลุเปาหมายหลักของบริษัท (Core business) 

 

 
 

ภาพที่ 2- 5 ฝายบริหารในองคกร 
ที่มา Deloitte Thailand (2021) 

 

สำหรับผูบริหารดานดิจิทัล (CDO) องคประกอบหลักที่ชวยให CDO บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายในการ
เปล่ียนผานองคกร ไดแก 
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• กลยุทธดิจิทัล – เปนเครื่องชี้ทาง เพื่อชวยในการส่ือสารและช้ีนำความคิดริเริ่มดานดิจิทัลขององคกรไดดี
ยิ่งขึ้น  

• การลงทุนทางดานดิจิทัล - CDO ควรดูแลรูปแบบการกำกับดูแลการลงทุนเพื่อชวยในการสรางการ
เปล่ียนแปลงในดานดิจิทัลใหเกิดข้ึนทั่วทั้งองคกร 

• การดำเนินงานดิจิทัล – ทำหนาที่เปนแกนกลางของกิจกรรมดิจิทัลทั้งหมด ทั้งน้ี  ตองมีการจัดวาง
โครงสรางการกำกับดูแล ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดใหชัดเจน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและการดำเนินการ
ของความคิดริเริ่มดานดิจิทัลอยางสม่ำเสมอ 

• การสรางประสบการณใหลูกคา - อาจเริ่มตนดวยการพัฒนาความสามารถในการตอบสนองเพื่อรวบรวม
ขอมูลของลูกคาและใชประโยชนจากขอเสนอแนะเพื่อดำเนินการเพื่อปรับปรุงความสามารถทางธุรกิจ 

• DNA ดิจิทัล – มีจุดรวมอยูที่การปลูกฝงความคิดแบบดิจิทัลและวิธีการทำงานในองคกร สามารถใชเปน
พิมพเขียวในการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล เพื่อชวยใหบริษัท บริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัล 

กลาวโดยสรุป การเปล่ียนผานสูดิจิทัลขององคกร หรือธุรกิจใด ๆ เปนไปเพื่อสรางมูลคาใหกับธุรกิจ ไมใช
เพื่อใหองคกรกลายเปนดิจิทัล การสรางมูลคาใหเกิดข้ึนนั้นตองนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช โดยมี 
เปาหมายสำคญั คือการปรับปรุงเพื่อสรางประสบการณที่เพิ่มความพึงพอใจและเอาใจใสกับลูกคา รวมถึงการสราง
สิ่งใหมใหเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัลจะสำเร็จไดสวนใหญเกิดจากการมีกลยุทธดิจิทัลที่ชัดเจนโดย
ไดรับการสนับสนุนโดยผูนำองคกร การเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลเปนประเด็นทาทายของผูนำองคกรวาควรทำอะไร
ตอไปหรือควรลงทุนอยางไรที่จำเปนสำหรับองคกร 
 

 
 

ภาพที่ 2- 6 บทบาทของฝายบริหาร และฝายตาง ๆ ในกระบวนการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลในองคกร 
ที่มา ศุภชัย วรพจนพิศุทธ์ิ 2565 Leveraging AI IoTs Strategy: Unlocking Digital Business 

Potential, AI & IoTs Summit 2022, 25 พฤษภาคม 2565 โดย สมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA) 
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2.1.9  ผลตอบแทนจากการลงทุน 

การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) เปนเครื่องมือที่บริษัทใชวัด
ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น (Operational Efficiency) โดยสามารถวัดได 2 ดาน ไดแก  

1.ดานการลดตนทุน ลดความเส่ียง เปนการวัดผลของการทำงานในสวนของการปฏิบัติงาน (Operation) 
และการบริหารจัดการ (Management) 

2.ดานการสรางผลกำไร เปนการวัดผลที่เกี่ยวของกับดานกลยุทธ (Strategy) ของบริษัท 
 

 
 

ภาพที่ 2-7 การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 

ที่มา ศุภชัย วรพจนพิศุทธ์ิ 2565 Leveraging AI IoTs Strategy: Unlocking Digital Business 

Potential, AI & IoTs Summit 2022, 25 พฤษภาคม 2565 โดย สมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA), 

2.1.10 หลุมพรางในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล 

จากการทำงานใน 3 ระดับในองคกร ไดแก  ระดับปฏิบัต ิงาน (Operation) ระดับบร ิหารจัดการ 
(Management) และระดับกลยุทธ  (Strategy) พบวาผลลัพธที่เกิดข้ึนนำไปสูการทำ dashboard โดยถูกนำไปใช
ประโยชนโดยหนวยงานภาคปฏิบัติ ผลลัพธที่เกิดข้ึน ไมไดถูกสงตอไปใหระดับบริหาร ขอมูลไมไดถูกนำมาใชในการ
วางแผนทำงานดานกลยุทธ  (Strategy) ที่สงผลตอการสรางคุณคาใหกับองคกร จึงยังไมครบตามกระบวนการ
เปล่ียนแปลงสูดิจิทัล 
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ภาพที่ 2- 8 หลุมพรางในกระบวนการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล 

ที่มา ศุภชัย วรพจนพิศุทธ์ิ 2565 Leveraging AI IoTs Strategy: Unlocking Digital Business 

Potential, AI & IoTs Summit 2022, 25 พฤษภาคม 2565 โดย สมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA), 

2.1.11 การเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสถานการณการ
เกิดโรคระบาดในปจจุบัน ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลในองคกรอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ตองมี
การแขงขันที่สูง  

ภาคการผลิต  
ในภาคการผลิต เก็บรวบรวมขอมูลผานระบบ PLC สงตอขอมูลมายัง SCADA ทำงานผานระบบการ

ดำเนินการผลิต (MES) ซึ่งตองมีการเชื่อมตอกับระบบ ERP ของบริษัท เพื่อสงตอขอมูลผลลัพธในการบริหาร
จัดการการผลิตใหผูบริหารนำไปใชประโยชนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที หรือนำไปกำหนด
นโยบาย (Strategy) ขององคกรที ่สงผลตอ ROI ขององคกร ทั้งนี ้ ในทุกขั ้นตอนของการปฎิบัติงานนำไป
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล 
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ภาพที่ 2- 9 การเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล ในภาคการผลิต  
ที่มา ศุภชัย วรพจนพิศุทธ์ิ 2565 Leveraging AI IoTs Strategy: Unlocking Digital Business 

Potential, AI & IoTs Summit 2022, 25 พฤษภาคม 2565 โดย สมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA), 

 

ภาคการขนสง  
ภาคการขนสง เปนภาคที่ใชประโยชนจากขอมูล ขับเคลื ่อนการทำงานดวยขอมูล (data-driven 

organization) การตัดสินใจ การดำเนินการ และกระบวนการทำงานมาจากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ทั้งนี้ ใน
ภาคการขนสงมีการลงทุนในการดานขอมูลที่ไมซับซอนเมื่อเทียบกับภาคการผลิต แตสามารถเปล่ียนแปลงองคกรสู
ดิจิทัลได โดยนำขอมูลมาใชในระดับกลยุทธ  (Strategy) สงผลตอการสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  

 

 
 

ภาพที่ 2- 10 การเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล ในภาคการขนสง 
ที่มา ศุภชัย วรพจนพิศุทธ์ิ 2565 Leveraging AI IoTs Strategy: Unlocking Digital Business 

Potential, AI & IoTs Summit 2022, 25 พฤษภาคม 2565 โดย สมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA) 
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ภาคอุตสาหกรรม (PttCG,2564) 
จากงานสัมมนา Digital transformation จัดโดย PttCG, 2564 สรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู

ดิจิทัล ที่มีตอภาคอุตสาหกรรม ดังนี้  แนวโนมที่เทคโนโลยีจะสงผลกระทบตอการทำงาน และการดำเนินธุรกิจมี
มากขึ้นเรื่อย ๆ  การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไมสามารถคาดการณไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญมาถึงขีดสุดในระดับหนึ่ง องคกรควรตองมีการเตรียมพรอมเพือ่รับมือกับการเปล่ียนแปลงที่
จะเกิดข้ึน คำถามสำคัญที่องคกรควรหาคำตอบ เชน 

ทำอยางไรจึงจะสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีใหเขากับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  
การปรับตัวขององคกรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตควรเปนอยางไร 
ตัวอยางภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง มีดังนี้ 
ภาคอุตสาหกรรม การจัดการการผลิตในธุรกิจตาง ๆ เชน ดานวิศวกรรมเคมี มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ใช เก็บขอมูล และนำเอาขอมูลมาวิเคราะหผลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน  
การทำ Process simulation ที่ใชในการพยากรณ ขบวนการผลิต โดยเอา data ไปตอยอดในการทำ 

Planning เชน การนำไปบริหารจัดการใหมีกำไรสูงสุด ขอมูลที่นำมาใชเปนขอมูล real time ซึ่งเปนการรวมเอา 
Big data, Advance analytic, Simulation เขาดวยกัน ซึ่งเปนการทำในลักษณะขององครวม  

การปรับตัวขององคกรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

องคกรตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้  
1. คน 

1.1 ความรู และความเขาใจในการใชเทคโนโลยี 

การสรางความรู รวมถึงการ reskill/upskill และความเขาใจในการใชเทคโนโลยี ในองคกร สิ่งสำคัญที่
องคกรตองทำใหเกิดขึ้นคือทำใหผูใชงานเชื่อวาการนำเทคโนโลยีเขามาใช จะชวยในการทำงาน เพื่อใหผูใชงานมี
การเรียนรูปรับตัว ดังนั้น องคกรจึงควรทำใหคนในองคกรไดเห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อจะสงผลใหการทำงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพราะการทำงานตองทำเปน teamwork ตองมีทีมที่มา support ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอง
จัดคน/ทีม ที่มาจากหลายๆฝายข้ึนมาที่มีความเช่ืออยางเดียวกัน  

1.2 ทักษะความสามารถ  
การพัฒนาทักษะความสามารถ ตองเปน bilingual skill คือตองมีทั้ง deep business understanding 

และ deep technology จะทำใหเกิดการนำไปใชไดอยางถูกตอง เพราะบางปญหาอาจตองแกไขดวย big data , 

data analytic แตบางปญหาใชการแกปญหาดวยวิธีพื้นฐานทาง engineering ได ดังนั้น จึงควรมีทักษะทั้ง 2 ดาน 
ซึ่งการมี digital skill ก็เปรียบเสมือนกับเรามีอาวุธ ในการแกปญหาอื่นๆไดมากขึ้น  

นอกจากมี learning skill ที่พรอมจะเรียนรูกับสิ่งใหมๆตลอดเวลา และไมยึดติดกับความรูเดิมๆ แลว
จะตองมี Training และตองฝก practice ตลอดเวลา ตองเอาขอมูลนั้นมาใชไดจริง เพื่อใหเปนทักษะที่จะติดตัวไป 
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2. การจัดการสภาพแวดลอม ecosystem ขององคกร  
สภาพแวดลอม ประกอบดวยปจจัยสำคัญหลายประการ เชน คาตอบแทน ออฟฟคที่สวยงามมีการ

ออกแบบการใชงานที่ดี และที่สำคัญตองมีพื้นที่ใหพนักงานไดแสดงความรู ความสามารถ ศักยภาพเพื่อดึงดูด 
Talent  

การจัดการสภาพแวดลอม ecosystem โดยองคกรมี sandbox พื้นที่ในการทดสอบเพื่อได feedback 

จากลูกคา รวมถึงการจัด ecosystem ที่มาสนับสนุนการทำงาน เชน cloud technology 

ตัวอยางเทคโนโลยีที่ทำใหองคกรเปล่ียนแปลง 
Metaverse, AI และ เทคโนโลยีตางๆ  สามารถเขาถึง personalize need ของคนแตละคนไดมากขึ้น  

ดังนั้น การจัดการตางๆ เชน training จะเขาถึง skill ระดับปจเจกบุคคล หรือความตองการของแตละบุคคลได 
นอกจากน้ี สงผลทำใหการทำออนไลน เร็วมากข้ึน 

เทคโนโลยีทำใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหม เชน การประชุมทางไกล conference  การทำ training ดวย VR  

ความสามารถในการ engage กับ expert ในระดับ local ระดับนานาชาติ รวมถึง AI  

Block chain technology สามารถเอาไปใชแกปญหาที่ทำให data มีความโปรงใส (transparency) 

มากขึ้น ยกตัวอยาง ในโรงงานจะมีเอกสาร engineering document ซึ่งอาจจะไมมีการ updated ถาหากนำ 
blockchain เขามาใช จะทำใหสามารถมีขอมูลที่ updated ตลอดเวลา  

Quantum Computer จะถูกนำมาใชแกปญหาที่ซ ับซอน  และทาทายมากขึ้นในอนาคต Quantum 

computing ใชในการคำนวณ ทำใหงายและเร็วขึ้น แตทำอยางไรให คนในองคกรกาวทันได  
Cloud Computer สามารถทำให eco system ทุกอยางสามารถ link กันไดมากขึ้น และนำไปสูการหา 

inside analysis 

สิ่งสำคัญของ digital technology ในอนาคต คือความสามารถในการ corporate กันระหวาง people 

กับ machine ทั้ง 2 สวนนี้จะมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน  
(ที่มา PttCG, 2564 งานสัมมนา Digital transformation) 
 

ภาคธุรกิจบริการทางการเงิน 

ภาคธุรกิจบริการทางการเงิน เปนภาคที่มีการเติบโต จึงเรงแผนการนำเทคโนโลยีเขามาใช กลุมธุรกิจ
บริการทางการเงินในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อเปล่ียนแปลงองคกรไปสูดิจิทัล ไดแก กลุม
ไทยพาณิชย (SCB Group)  

SCB Group 



 23 

SCB Group จัดตั้งบริษัทแมภายใตช่ือ “SCBX” (เอสซีบี เอกซ) เพื่อขยายธุรกิจเชิงรุกเขาสูธุรกิจการเงิน
และแพลตฟอรม ยกระดับสูกลุมบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดบัภูมิภาคภายในป 2025 โดย SCBX อยูภายใตการ
กำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  

ภายใตวิสัยทัศน “The Most Admired Financial Technology Group in ASEAN”  SCB Group มี
เปาหมาย ดังนี้ 

• สรางฐานลูกคา 200 ลานคน จากปจจุบันฐานลูกคาจำนวน 16 ลานราย พรอมภารกิจเช่ือมตอ 
ecosystem ทั้งในและตางประเทศ  

• มีกำไรเพิ่มขึ้น 1.5-2 เทา 
• มี Market Cap ถึง 1 ลานลานบาท 

โครงสรางการบริหารงาน 

“SCBX” ปรับโครงสรางใหมเปนบริษัท โฮลดิ้งส เพื่อลงทุนในธุรกิจตาง ๆ โดยแบงเปน 2 สวน คือ ธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย และกลุมธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจการเงินที่มีศักยภาพสูง ไดแก สินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือดิจิทัล 
สินเชื่อรถยนต สินเชื่อจำนำทะเบียน และการสรางขีดความสามารถทางดานสินทรัพยดิจิทัล เทคโนโลยีการเงิน 
และบริหารแพลตฟอรมขนาดใหญอยางเต็มรูปแบบ  

 
ภาพที่ 2- 11 โครงสรางของบริษทั SCBX” (เอสซีบี เอกซ) 

ที่มา SCBX 
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ภาคอ่ืน ๆ (PttCG,2564) 
จากงานสัมมนา Digital transformation จัดโดย PttCG, 2564 สรุปผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสู

ดิจิทัล ที่มีตอภาคอ่ืน ๆ ดงันี้   
- ภาคธนาคาร เปนการนำ data มาวิเคราะหใหเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหมากขึ้น 

- ภาคการศึกษา จากความกาวหนาของเทคโนโลยี ทำใหสามารถจัดการงานที่เกี่ยวกับการศึกษาเชน การ
จัด workshop online การจัด training online ไดเชนเดียวกับในภาวะปรกติ ยิ่งไปกวาน้ัน การนำเทคโนโลยีเขา
มาใช ทำใหเกิดลักษณะที่เรียกวา personalize learning เปนการเรียนรูเฉพาะตัวของแตละบุคคล ดังนั้นการ
จัดการเรียนรูของแตละบุคคลจึงไมจำเปนตองเหมือนกัน สามารถจัดใหสอดคลองกับความถนัดของแตละคนได 

นอกจากน้ี ประเด็นสำคัญของการเรียนรูไมไดอยูที่ระบบการเรียน การสอน แตอยูที่เน้ือหาการเรียน การ
สอน (content) ที่จะตองมีความทันสมัย แต content นั้นเปนส่ิงที่สรางยาก จะทำอยางไรให content สามารถ
กาวทันเทคโนโลยี ซึ่งเปนโจทยที่สำคัญของภาคการเรียนการสอน  
 

2.2 องคความรูการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล ในการบริหารจัดการน้ำ 

2.2.1 แนวคิดในการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล ในการบริหารจัดการน้ำ  

1. เทคโนโลยีดิจิทลัมีบทบาทสำคัญในดานน้ำ  
ปจจุบันบริษัทตางๆ ในอุตสาหกรรมน้ำไดนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช เน่ืองจากไดรับแรงกดดัน

ดานการเงิน การแขงขันที่รุนแรง กฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมที่เขมงวด รวมถึงความมั่นคงดานน้ำ เพื่อใหเกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหสูงสุด และลดการใชน้ำ การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช นำมาสู digital 

transformation ที่เปนวิธีที่สรางมูลคาใหกับลูกคา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมน้ำไดรับประโยชนอยางมากจากเทคโนโลยี
ดิจิตอล การรวบรวมขอมูลจากแอพพลิเคช่ันดิจิตอล การประเมินขอมูลที่มีอยู นอกจากระบบอัตโนมัติตาง ๆ แลว  
แมชชีนเลิรนนิง ปญญาประดิษฐ ดิจิตอลทวิน เปนเทคโนโลยีสำคัญที ่นำมาใชในดานการบริหารจัดการน้ำ 
ตัวอยางเชน บริษัท Siemens นำเทคโนโลยีดิจิตอลทวิน มาใชในการบำบัดน้ำเสีย 

2. การเชื่อมชองวางของเทคโนโลยีดิจิทลักับการบริหารจัดการน้ำ 
ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก  

ปจจุบัน  มุงเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของหวงโซคุณคาน้ำ (water value chain)  ทั้งในระดับปฏิบัติการ
และดานส่ิงแวดลอม 

ชองวาง -สนับสนุนการตัดสินใจทางยุทธวิธีและกลยุทธที่กวางข้ึน และ-ขอจำกัดที่มีอย ู
อยางไร? -ประโยชนจากการปรับปรุงอยางตอเน่ือง -การวางแผนแบบมีสวนรวมและการมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

อนาคต ระบบ Decision support system, DSS แบบองครวมและแบบบูรณาการ 



 25 

 
 

ภาพที่ 2- 12 การเช่ือมชองวางของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการบริหารจัดการน้ำ 
ที่มา Evina Katsou, 2021, Water 4.0: The digital transformation of the water sector  

2.2.2 ขั้นตอนในการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล ในการบริหารจัดการน้ำ 

ในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ เชน องคกรเอกชน นำระบบอัจฉริยะมาในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับผูบริโภค รวมถึง สถาบันการศึกษาทำการศึกษาวิจัยเพื่อปรับระบบอัจฉริยะ ในการบริหารจัดการน้ำ โดย
นำเสนอขั้นตอนในการเปล่ียนผานสูดิจิทัล ในการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้  

1. Innovyze 2020 

การเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงดานน้ำ ทั้งนี้ AI/แมชชีนเลิรนนิง, IoT, การ
วิเคราะหบ๊ิกดาตา และเทคโนโลยี Digital Twin เปนเทคโนโลยีที่สงเสริมอุตสาหกรรมน้ำ 

ขั้นตอนในการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลในดานน้ำ ประกอบดวย  3 ขั้นตอน  
1. การวิเคราะหขอมูลเซ็นเซอร และขอมูลการวัดระยะทาง (telemetry data) ดวยแบบจำลอง 
2. แบบจำลองเปน Digital Twin ของระบบ แสดงใหเห็นลักษณะและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่

ใกลเคียงเวลาที่เกิดข้ึนจริง 
3. การใช Al และ Machine Learning เพื่อคาดการณประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เหมาะสม

โดยไมทำใหระดับการบริการลดลง 
(ที่มา Innovyze 2020, 3 Steps To Digital Transformation for Water Utilities 

https://www.youtube.com/watch?v=b6a4ajbnsYc) 
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2. Evina Katsou 2021 

การนำแนวคิดใหมๆ มาสูภาคน้ำ และการแปลงเปนดิจิทัลมีกระบวนการทางดิจิทัล 5 ขั้นตอน ไดแก  
1. ตรวจสอบ - ควรเริ่มการดำเนินการที่ชวง/ข้ันตอนใด 

2. คนพบความรู โดยรวบรวมองคความรูจากผูเช่ียวชาญตาง ๆ  
3. ปรับปรุง 
4. คาดการณ 

5. ระบบอัตโนมัติ 

ทั้งนี้ ส่ิงจำเปนขั้นพื้นฐานสำหรับดิจิทัล ประกอบดวย 1.ระบบคอมพิวเตอร 2.การเช่ือมตอ และ3.การมองเห็น 
และโอกาสทางดิจิทัล ประกอบดวย 4.ความเขาใจ 5. ความสามารถในการคาดการณ  และ 6.ความสามารถในการ
ปรับตัว 
(ที่มา Water 4.0: The digital transformation of the water sector - Prof. Evina Katsou IWA DIGITAL 

World Water Congress https://www.youtube.com/watch?v=ph4nBfVNaUs) 
 

 
ภาพที่ 2- 13 โอกาสทางดิจิตอล 

ที่มา Evina Katsou, 2021 Water 4.0: The digital transformation of the water sector 
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2.2.3 ตัวอยางบริษัทที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพิ่มคุณคา ของบริษัท Siemen 

บริษัท Siemens พัฒนาแอพพลิเคช่ัน SIWA ( Siemens Water Application)  เพื่อนำมาใชอุตสาหกรรม
น้ำ เปนวิธีที่สรางมูลคาใหกับลูกคา โดยไดสรางแอพพลิเคช่ัน เชน SIWA Optimum (ปรับปรุงตารางปมน้ำสำหรับ
การจำหนาย) SIWA Leak และ SIWA Leak Plus(ตรวจสอบรอยรั่วในระบบทอสงน้ำและในระบบกระจายน้ำ ) 
การมีมาตรฐานทำใหตองมีการฝกอบรมที่นอยลง ทำใหเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและกระบวนการ
บำรุงรักษาที ่ดีขึ ้น ดังนั ้น ลูกคาของบริษัท Siemens จะไดรับคุณคาของแอพพลิเคชั ่นมาตรฐานเหลานี้ 
แอพพลิเคช่ันทั้งหมดนี้สามารถใชงานไดในพอรทัลที่ช่ือ วอเตอร พอรทัล  (Water Portal) ซึ่งเปนพอรทัลออนไลน
ที่ลูกคาสามารถเขาถึงได นอกจากน้ี บริษัท Siemens ไดนำเทคโนโลยีดิจิตอลทวิน มาใชในการบำบัดน้ำเสียและ
น้ำเสีย 

ที่มา Siemens, 2020 How can digitalization solve the challenges in the water industry? 

2.2.4 นวัตกรรม และเทคโนโลยีอ่ืนๆ  

ในการบริหารจัดการน้ำ นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใชงานอยางกวางขวาง ไดแก ขอมูล
ขนาดใหญ ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง โดยมีการใชในงานดานทรัพยากรน้ำ (สุภัทรา และคณะ 
2563) ดังนี้ 

ปญญาประดิษฐในงานดานทรัพยากรน้ำ  
ตัวอยางการใชงานในยุโรป เชน การใชปญญาประดิษฐรวมกับเครือขายเซ็นเซอรเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่

ลนจากทอระบายน้ำลนรวม (Combined sewer overflows) สงผลใหปริมาณน้ำลนลดลงมากกวาพันลาน
แกลลอนในแตละป 

การใชปญญาประดิษฐของหนวยงานประปาเพื่อระบุมิเตอรที่ทำงานไมมีประสิทธิภาพ ชวยลดการสูญเสีย
จากรายไดไปได 750,000 เหรียญสหรัฐ  

ระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะใชปญญาประดิษฐตรวจจับเงื่อนไขการสูบน้ำและปรับการสูบน้ำใหเหมาะสม
กับเงื่อนไข ชวยลดคาใชจายในการบำรุงรักษาระบบได (สุภัทรา 2563) 

โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neuron Network : ANN) โครงขายประสาทเทียมไดถูกนำมา
ประยุกตใชในการพยากรณตัวแปรตางๆ ทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เชน น้ำฝน น้ำทา การระเหย ตะกอน 
และระดับน้ำในอางเก็บน้ำ 

อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (สุภัทรา และคณะ 2563) 
จากความกาวหนาของเทคโนโลยี ในรูปของอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง การใชอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิงใน

การเก็บขอมูลขนาดใหญเพื่อนำมาวิเคราะหและสนับสนุนการบริหารจัดการได 

ตัวอยางการใชงานอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิงในงานดานน้ำ มีดงันี้ 
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-เซ็นเซอรและระบบติดตามอัตโนมัติ (Automated sensor and monitoring systems) เชน เซ็นเซอร
ในระบบชลประทานที่ใชเก็บขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ (เชน อุณหภูมิ รังสีแสงอาทิตย ความเร็วลม ความช้ืน) ขอมูล
พืช (เชน ความสูงตนพืช ขนาดของใบ) ขอมูลดิน (เชน ความช้ืนในดิน อัตราการซมึ) ซึ่งมีความละเอียดเชิงเวลาได
ถึงระดับวินาทีหรือนาที ขอมูลที่เก็บไดจากเซน็เซอรเหลาน้ี สามารถนำไปประมวลผลแบบเรียลไทมและใชควบคุม
ระบบใหน้ำอัตโนมัติได 

- ขอมูลภูม ิศาสตรหร ือขอมูลเช ิงพ ื ้นที่  (Geospatial data) เปนขอมูลที ่ เก ็บจากอ ุปกรณ  เชน 
โทรศัพทมือถือ หรือเซ็นเซอรที่ติดตั ้งบนยานอวกาศ (Space borne or air borne sensors) เพื ่อใชกำหนด
ตำแหนงที่ตั้งของสถานที่ตามละติจูดหรือ ลองจิจูด ติดตามภัยธรรมชาติ ติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การวางผังเมือง 

- สถิติของตัวแปรสภาพอากาศ เชน น้ำฝน ความชื้น ซึ่งสามารถใชขอมูลขนาดใหญที่ไดจากดาวเทียม 
หรือส่ือดิจิตอลตาง ๆ มาวิเคราะหตัวแปรสภาพอากาศที่มีความไมแนนอนสูงและทำใหขอมูลมีความถูกตองยิ่งขึ้น  
สงผลใหประเมินสถานการณภัยพิบัติ เชน น้ำแลง น้ำทวม ไดแมนยำมากข้ึน 

- เซ็นเซอรและหุนยนต สำหรับติดตามคุณภาพน้ำ และสถานการณแมน้ำลำคลองโดยติดตามการเคล่ือนที่
ของสารเคมีที่เปนมลพิษ 

ฐานขอมูลการใชน้ำ (water management platform) (สุภัทรา และคณะ 2563) 
ฐานขอมูลการใชน้ำ เปนแพลตฟอรมที่เปนผูเช่ือมตอหรือตัวกลาง ในการจัดการขอมูลที่เกี่ยวกับทรพัยากร

น้ำ ผานการวิเคราะหและประมวลผลเพื่อนำมาใชในการบริหารทรพัยากรน้ำใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แบงเปน 
3  สวน คือ  

(1) การนำขอมูลเขา 
(2) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

(3) การติดตามการใชงานขอมูล 

 

ประเทศไตหวัน 

ประเทศไตหวัน นำฐานระบบการบริหารจัดการน้ำมาใช โดยฐานระบบการจัดการน้ำ มีกระบวนการ
ทำงานแบงออกเปน 3 ชวงคือ (1) การนำขอมูลเขา (2) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและ (3) การติดตามการใช
งานขอมูล  
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ภาพที่ 2- 14 กระบวนการทำงานของฐานระบบการจัดการน้ำ โดย Senslink 

ที่มา สุภัทรา และคณะ 2563 

ประเทศสิงคโปร 
หนวยงานดานเทคโนโลยีของรัฐบาลสิงคโปร (GovTech) ภายใตสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร วาจาง

บริษัท EnOS™ เปนเจาภาพและพัฒนาระบบควบคุมการจัดการอุปกรณ  GovTech และระบบเก็บขอมูล 
(DECADA) 

EnOS™ ชวยร ัฐบาลสิงคโปร เรงพัฒนาโซลูชั ่นที ่ใช  IoT ในระบบดิจิตอล โดย EnOS™ จัดเตรียม 
ระบบปฏิบัติการ IoT ที่พรอมใชงาน ชวยใหหนวยงานของรัฐ สามารถนำขอมูล IoT โดยการนำเขาขอมูล IoT ใน
รูปแบบขอมูลดิบลงในที่เก็บขอมูล 

ดวยประสิทธิภาพของที่เก็บขอมูล IoT ชวยใหหนวยงานตางๆ สามารถทำการวิเคราะหขอมูล การ
พยากรณการปรับใหเหมาะสม และพัฒนาแดชบอรดผานความสามมารถการทำงานของ EnOS™ 

 
ภาพที่ 2- 15 ระบบการทำงานของการพยากรณอากาศ โดย envision-digital.com 

ที่มา: สุภัทรา และคณะ 2563 
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ในปจจุบัน ประเทศสิงคโปรมีการจัดการฐานระบบดานน้ำ ที่นำมาใชในการบริหารจัดการน้ำที่ทันสมัย โดย
ใชโปรแกรม EnWeather โดย EnWeather เปนระบบการพยากรณอากาศซึ่งใหผลการพยากรณดวยความละเอียด
ในเชิงพื้นที่ 1x1 กม. และความละเอียดเชิงเวลา 15 นาที ระบบนี้เปนระบบที่นำปญญาประดิษฐ (Artificial 

Intelligence) และการเรียนรูของเครื่อง (Machine learning) เขามาชวยในการพยากรณ จึงสงผลใหความ
ความถูกตองในการพยากรณสูงและมีความสามารถดีกวาการพยากรณอากาศเชิงตัวเลข (Numerical weather 

prediction: NWP)  

 

 
 

ภาพที่ 2- 16 กระบวนการทำงานของการพยากรณอากาศอากาศ โดย Envision-digital.com 

ที่มา: สุภัทรา และคณะ 2563  
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2.2.5 งานศึกษา วิจัย 

1. การเปลี่ยนผานสูดิจิทัล โดยดีลอยท (2015) 

จากการสำรวจของดีลอยท (2015) ในประเด็นการเปล่ียนผานสูดิจิทัล สามารถสรุปผลไดดังนี้  
-ระดับการเปล่ียนผานสูดิจิทัลขององคกร แบงออกเปน 3 ระดับ ระดับข้ันเริ่มตน ระดับกำลังพัฒนา ระดับ

เติบโตเต็มรูปแบบ 
-การมีกลยุทธดิจิทัลเปนปจจัยหลักที่ทำใหองคกรเปล่ียนผานสูดิจิทัลไดสำเรจ็  
-กลยุทธดิจิทัลที่มีขอบเขตและวัตถุประสงคที่ชัดเจนเปนตัวบงชี้ถึงระดับการเปลี่ยนผานสูดิจิทัลของ

องคกร โดยองคกรที่มีการเปลี ่ยนผานสูดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ  (maturity) เปนองคกรที่มีกลยุทธดิจิทัลท ี่มี
เปาหมายเพื่อเปล่ียนแปลงธุรกิจ ซึ่งแตกตางจากสวนองคกรที่เริ่มมีการเปล่ียนผานสูดิจิทัลที่มุงเนนไปที่เทคโนโลยี
และการปฎิบัติงาน (operation) 

-องคกรดิจิทัลที่เติบโตเต็มที่จะสรางทักษะทางดิจิทัลใหกับพนักงานเพื่อใหเขาใจถึงกลยุทธ  
-การรับความเสี่ยงเปนบรรทัดฐานของวัฒนธรรมองคกร โดยองคกรที่เติบโตทางดิจิทัลนั้นรับความเสี่ยง

จากการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลไดมากกวามากกวาองคกรที่เติบโตทางดิจิทัลนอยกวา 
-ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการทำงานใหกับผูนำดานดิจิทัล ตองการทำงานในองคกรที ่ใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นบริษัทจึงตองใหความสำคัญในดานดิจิทัลของตนอยางตอเน่ืองเพื่อรักษาและดึงดูดพนักงาน 

-ผูบริหารเปนผูนำทางดานดิจิทัล  และความคลองแคลวทางดิจิทัลของผูนำ สรางความมั่นใจใหกับ
พนักงาน ทั้งนี้ ความคลองแคลวทางดิจิทัลไมจำเปนตองมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี แตตองสามารถถายทอด
คุณคาของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อไปสูอนาคตขององคกร 

2. การดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผานสูดิจิทัล ในประเทศไทย (ดลีอยท ประเทศไทย 2021) 

จากการสำรวจในเรื่องการพัฒนา Cross-border E-commerce และ Digitalization ในภูมิภาคเอเชีย แป
ซิฟค ของดีลอยท 2021 โดยอางอิงดัชนีช้ีวัด 2 ดัชนี ไดแก อี-คอมเมิรซระหวางประเทศ (60%) และการปรับเปล่ียน
สูดิจิทัล (40%)  พบวา ในการพัฒนาไปสูดิจิทัล ในการคาระหวางประเทศ แบงประเทศออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุม
ตลาดที่อยูในชวงเริ่มตน กลุมตลาดที่กำลังพัฒนา และกลุมตลาดเติบโตเต็มที่ จากการสำรวจพบวา ประเทศไทย
เปนประเทศที่มีการพัฒนาไปสูดิจิทัลที่อยูในกลุม "ตลาดที่กำลังพัฒนา" ซึ่งหมายความวา อัตราการขยายตัวของ
ตลาด cross-border e-commerce ในประเทศไทยมีคอนขางสูง และมีโครงสรางทางดานดิจิทัลที่แข็งแรง แตการ
พัฒนายังอยูในระดับที่จำกัด ( ดีลอยท 2021)  

ในการขับเคล่ือนการคาดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เกิดจากปจจัยหลักคือ การเติบโตขององคกรธุรกิจ
ขามชาติขนาดเล็ก (Micro-Multinational Enterprise - mMNE) ซึ่ง mMNE ใชประโยชนจากแพลตฟอรมดิจิทัล
สูงสุดใน 2 ฟงกช่ันสำคัญ ไดแกดาน"การชำระเงิน และการขาย"  
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ภาพที่ 2- 17 การพัฒนา Cross-border E-commerce และ Digitalization ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟค 

ที่มา ดีลอยท (2021)  
 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลของประเทศไทย จากผลสำรวจการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลของประเทศไทย ที่
เกิดจากผลกระทบของโควิด 19  (ดีลอยท ประเทศไทย 2021) โดยมีผูตอบแบบสอบถามจำนวน 91 ตัวอยาง พบวา
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนปจจัยเรงใหเกิดการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลของธุรกิจไทยรวดเร็วมากขึ้น โดยมี
การเปล่ียนแปลงที่สำคัญ ดังนี้ 

-ภาคธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลอยางรวดเร็ว 2 ภาคธุรกิจ ไดแก (1) ภาคธุรกิจบริการทางการเงิน 
และ (2) ภาควิทยาศาสตรชีวภาพและการดูแลสุขภาพ 

- ภาคธุรกิจมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ( ไดแก  AI, IOT) เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ยกเวนเทคโนโลยีหุนยนต 

- บริษัทสวนใหญไดเปล่ียนบทบาทจากการเปน digital evaluator3 มาสูการเปน Digital Adopter มาก
ขึ้น  

  
 

3 การทรานสฟอรมองคกรไปสูดิจิทัล 5 ระดับ ไดแก (1) Digital Laggard กลุมท่ีปรับตัวชาที่สุด หรือยังไมมีแผนปรับตัว (2) Digital 

Follower กลุมที่เริ่มมีการวางแผน หรือลงทุนเพื่ออนาคตที่ตองอยูบนดิจิทัล  (3) Digital Evaluator กลุมธุรกิจที่มีการวางแผน 
ลงทุน และปรับตัวอยางจริงจัง  (4) Digital Adopter กลุมธุรกิจที่มีการวางแผนการลงทุน มีทรานสฟอรมตัวเองที่ชัดเจน  (5) 
Digital Leader กลุมธุรกิจที่การทรานสฟอรมสำเร็จ 
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บทที่ 3 

การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

3.1 องคความรูในการพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

3.1.1 ความหมายของเมืองอัจฉริยะ 

เมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการและการบริหารจัดการเมือง ลดคาใชจายและการใชทรัพยากรของเมืองและ
ประชากรเปาหมาย โดยเนนการออกแบบที่ดี และการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง 
ภายใตแนวคิดการพัฒนาเมืองนาอยู เมืองทันสมัย ใหประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยางยั่งยืน 
(depa 2021)  

3.1.2 ความเปนมาของเมืองอัจฉริยะ 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปนแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ที่เปนการพัฒนาเมืองที่
คำนึงถึงความตองการของประชาชน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ โครงสรางพื ้นฐาน สาธารณสุข การศึกษา 
ส่ิงแวดลอม แทนการมุงเนนการพัฒนาเมืองในเชิงกายภาพแบบเดิม 

การใหความสำคัญกับการพัฒนาเมือง เกิดขึ ้นจากปญหาความเหลื ่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
ประชาชนบางสวนโดยเฉพาะประชาชนที ่มีฐานะยากจน  ไมสามารถเขาถึงระบบโครงสรางพื ้นฐานและ
สาธารณูปโภคของประเทศ จึงใชการพัฒนาในระดับเมืองนำการพัฒนาประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในพื้นที ่ รวมถึงสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับธุรกิจขนาดเล็ก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเมือง 

3.1.3 แนวคิดเมืองอัจฉริยะ 

Smart City (เอกชัย สุมาลี และคณะ 2561) เปนคำเรียกเมืองที่มีระบบสื่อสารดวยเทคโนโลยีที่ทำให
คุณภาพในการใชชีวิตในเมืองนั ้นดีขึ ้น  ลดผลกระทบที่มีตอสิ ่งแวดลอม และลดการใชพลังงานของเมืองลง 
ประกอบดวย 3 ปจจัยสำคัญ คือ 

• Efficient การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

• Sustainable มีความยั่งยืน ทั้งในแงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและตนทุน 

• Live able คุณภาพชีวิตของคนอยูอาศัยตองดี  
แนวคิด Smart City คือแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในทุกมิติ  เพื ่อให

บรรลุผลเปาหมายหลัก 2 ประการ คือ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน – และการใหบริการ 2. การ
ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการและการดำเนินงานของเมือง โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานและเครื่องมือดาน
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การบริหารจัดการที ่เปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารบูรณาการเขากับโครงสรางพื ้นฐานทาง
กายภาพอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว และกาวขามขอจากัด (Limitation) ของเมือง เพื่อเปดมิติใหมๆ ของการ
พัฒนาและดำเนินงานของเมือง 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะดำเนินไปบนพื้นฐานสำคัญ 2 ประการคือ การพัฒนาบนพื้นฐานของเงื่อนไข
และสภาพปญหาของพื้นที่ (Area Base Circumstance & Problem) และ การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development) 

3.1.4 บริบทการพัฒนาของเมืองอัจฉริยะ 

เมืองอัจฉริยะมีบริบทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูมิทัศนดิจิตอล (Digital Land Scape) ใน  
2 บริบท (เอกชัย สุมาลี และคณะ 2561) ดังนี้   

1.บริบทดาน Data Driven Management เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของเมืองโดยตรง การวาง
ระบบการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ ่งระบบ  Internet of Thing ในการจัดการ
ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เปนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของภาครัฐ 

2.บริบทดาน Digital Lifestyle & Business เปนการใชชีวิตและดำเนินธุรกรรมผานระบบ Digital ซึ่งเปน
ความสัมพันธระหวางผูประกอบการ กับผูบริโภค ภาครัฐจึงไมจำเปนตองวางระบบอะไรเปนพิเศษเพียงแตอาจตอง
จัดทำเครื่องมือเพื่อปฏิบัติภารกิจในดานการคุมครองผูบริโภค และปองกันปญหาอาชญากรรมทางไซเบอรที่อาจ
เกิดข้ึน 

ทั้งนี้ เมืองในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ ควรดำเนินการ
เพื่อตอบสนองความตองการที่เหมือนกัน และแตกตางกันของทั้ง 2 บริบท ดังนี้ 

1. การจัดการระบบโครงสร างพ ื ้นฐานด านขอม ูล  และขอมูลสารสนเทศ (Digital-Information 

Infrastructure)  

ระบบโครงสรางพื้นฐานดานขอมูล และขอมูลสารสนเทศ (Digital-Information Infrastructure) เปน
ความตองการเพื่อการสงผานขอมูลจากจุดรับขอมูล (แหลงขอมูลในกรณีของ Data Driven Management และผู
สงขอมูล และผูสงขอมูลในกรณีของ Digital Lifestyle & Business ไปสูหนวยประมวลผลหรือหนวยจัดเก็บขอมูล 

2. บทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ในบริบทของ Data Driven Management รัฐมีบทบาทโดยตรงในการบริหารจัดการของเมือง การวาง

ระบบการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ ่งระบบ  Internet of Thing ในการจัดการ
ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูลสำคัญของ Data Driven Management สวนในบริบทดาน 
Digital Lifestyle & Business ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางผูประกอบการ กับผูบริโภค ภาครัฐตองดูแลภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนใหดำเนินธุรกิจ และการใชชีวิตประจำวันอยางราบรื่น 
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โครงสรางพื้นฐานดานขอมูล และสารสนเทศ (Digital-Information Infrastructure) แบงออกเปน 4 
สวนตามเปาหมายการใชงานไดแก 

1) โครงสรางพื้นฐานดานการเก็บขอมูล (Data Collecting Unit- Infrastructure) 

2) โครงสรางพื้นฐานดานการจัดเก็บ-เก็บรักษาขอมูล (Data Containment Unit-Infrastructure) 

3) โครงสรางพื้นฐานดานการสงผานขอมูล (Data Transferring Channel- Infrastructure) 

4) โครงสรางพื ้นฐานดานการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  (Data Analysis & Processing Unit- 

Infrastructure) 

เมือง มีหนาที่การจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย 1 โครงสรางพื้นฐานดานการถายโอนขอมูล 
และ 2 โครงสรางพื้นฐานดานขอมูลสารสนเทศ ซึ่งมีการซอนกันใน 2 ระดับ ไดแก (1) ระดับบริหารจัดการรองรับ
ขอมูลที่มีพลวัตรการถายโอนขอมูลสูง กับ (2) ระดับธุรกิจเอกชนที่มีพลวัตรการถายโอนไมมากเทา ดังนั้นขนาด
ของทอสงผานขอมูล (Band Width) จึงมีความแตกตางกันเทคโนโลยีที่ใชจึงตางกัน แตทั้งสองระบบควรมีจุดเช่ือม
โยงตอกันโดยมีหนวยงานของเมืองเปนจุดศูนยกลางการเช่ือมตอ 

 

 
 

ภาพที่ 3- 1  ภูมทิัศนดิจิตอล (Digital Landscape)   

ที่มา เอกชัย สุมาลี และคณะ 2561 
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การเก็บขอมูลใน Smart City 

 

 
 

ภาพที่ 3- 2 การบริหารจัดการระบบขอมูลใน Smart City 

ที่มา เชาวลิต มิตรสันติสุข How can We Use AI IoTs and Digital Twins to Increase Business Outcome, 

AI & IoTs Summit 2022, 25 พฤษภาคม 2565 โดย สมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA)  

3.1.5 องคประกอบของของเมืองอัจฉริยะ 

องคประกอบของระบบ Smart City ตามแนวคิดของ IBM และแนวคิดของ Schneider Electric มี
รายละเอียด ดังนี้  

IBM  

ระบบ Smart City ประกอบด วยโครงสร าง  3 ส วน  ได แก  1.) Planning and Management 2.) 

Infrastructure และ 3.) People ดังนี้ 
Planning and Management เปนการวางแผนพัฒนาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย  
1. Public Safety มีระบบตรวจจับเฝาระวังความปลอดภัยสามารถเขาถึงขอมูลไดในเวลาจริงเมื่อเกิด

เหตุการณฉุกเฉิน เพื่อสามารถส่ังการแกไขไดทันที 
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2. Government and Agency Administration หนวยงานของรัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใหบริการประชาชนและบริหารประเทศ 

3. City Planning and Operations เนนการจัดการวางแผนเมืองและ เช่ือมโยงกับระบบปฏิบัติการ 
4. Buildings เปนการจัดการพลังงานภายในอาคารและชวยอนุรักษพลังงาน 

Infrastructure เปนการจัดสรรโครงสรางพื ้นฐาน การคมนาคมขนสงรวมถึงระบบสื ่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1. Energy การจัดการพลังงานทั้งไฟฟาและแกส ตลอดจนระบบสายสง 
2. Water การผลิตและจัดสงน้ำประปา ทอระบายน้ำ และการจัดการน้ำทวม 

3. Environmental เนนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม 

People เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ ประกอบดวย 

1. Social Programs เปนการบริหารจัดการดานสังคม โดยการวางโครงการที่เหมาะสมสามารถขับเคล่ือน
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. Smarter care การวินิจฉัยสุขภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเช่ือมตอระบบขอมูลการดูแล
สุขภาพสามารถใชขอมูลรวมกันไดในการตัดสินใจ 

3. Education ความกาวหนาในการจัดการศึกษาและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนการฟนฟูโครงสราง
พื้นฐานที่ลาสมัยดวยฟงกชันการทำงานใหม 

 
ภาพที่ 3- 3 องคประกอบของระบบ Smart City ตามแนวคิดของ IBM 

ที่มา อางถึงใน เอกชัย สุมาลี และคณะ 2561  
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Schneider Electric 

สำหรับองคประกอบของระบบเมืองอัจฉริยะ ตามแนวคิดของ Schneider Electric ไดแก  
1) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) พลังงานไฟฟาและแกส ตั ้งแตเรื ่องสายสงไปจนถึงการจัด

การพลังงาน 

2) การขนสงอัจฉริยะ (Smart Mobility) การจัดการระบบจราจร การเก็บคาทางดวน ขอมูลจราจรไป
จนถึงระบบรองรับรถยนตไฟฟาในอนาคต 

3) น้ำอัจฉริยะ (Smart Water) การผลิตและจัดสงน้ำประปา ทอระบายน้ำ และการจัดการน้ำทวม 

4) บริการสาธารณะอัจฉริยะ (Smart Public Services) ความปลอดภัยสาธารณะ บริการประชาชน
จำพวก eGovernment ตาง ๆ และการจัดการไฟถนน 

5) สิ่งปลูกสรางอัจฉริยะ (Smart Buildings and Homes) เนนการจัดการพลังงานภายในอาคาร โดย
เช่ือมโยงกับ Smart Grid 

 

 
 

ภาพที่ 3- 4 องคประกอบของระบบ Smart City ตามแนวคิดของ Schneider Electric 

ที่มา อางถึงใน เอกชัย สุมาลี และคณะ 2561 
 

มาตรฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะ มาตรฐานเปนกรอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติที่ดี ใหรายละเอียด
คุณลักษณะที่จำเปน และความจำเพาะทางเทคนิคที่ผลิตภัณฑ ระบบ หรือการบริการควรมี 

มาตรฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะ ไดแก 
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ISO/IEC 30145-3: 2020, Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 

3: Smart city engineering framework เปนกรอบงานวิศวกรรมของเม ืองอัจฉร ิยะจากม ุมมอง ICT ซึ่ง
ประกอบดวยทั้งวิศวกรรมแนวราบและระบบแนวตั้ง โดยมีการทำแผนที่กระบวนการทางธุรกิจของเมืองอัจฉริยะที่
ชัดเจนดวยเทคนิคและสวนประกอบตางๆ ที่จำเปน (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 2563)  

3.1.6 ขั้นตอนการพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ 

กระบวนการ /ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะศึกษาจากแหลงที่มา  4 แหลง 
ไดแก (1) Schneider Electric (2) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission, EU) (3) งานศึกษาของเอก
ชัย สุมาลี และคณะ (2561) และ (4) เอกชัย (2562) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. Schneider Electric (อางใน เอกชัย สุมาลี และคณะ 2561) 
Schneider Electric กำหนดข้ันตอนการเปนเมืองอัจฉริยะ 5 ขั้นตอน ไดแก 

• วิสัยทัศน: การตั้งคาเปาหมายและแผนงานที่จะไดรับ 

• ผลลัพธ: การนำเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบในเมือง 
• บูรณาการ: การรวมขอมูลและการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพโดยรวมของเมือง 
• นวัตกรรม: การสรางรูปแบบธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของแตละเมือง 
• ความรวมมือ: ขับเคล่ือนการทำงานรวมกันระหวางผูพัฒนาทั่วโลกและผูมีสวนไดสวนเสียในทองถ่ิน 

2. EU การเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลของเมืองอัจฉริยะ 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission, EU) ริเริ ่ม Digital Cities Challenge เพื ่อใชเปน

เครื่องมือชวยใหประเทศในกลุม EU บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ดวยการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง 
ความคิดริเริ ่มนี้สงเสริมใหเกิดการเสริมและการทำงานรวมกันระหวางนโยบายที ่มีอยูซึ ่งเกี่ยวของกับลำดับ
ความสำคัญทางดิจิทัล (เชน ความเช่ียวชาญพิเศษอัจฉริยะ เมืองดิจิทัล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส) และการดำเนินการ
ตามนโยบายที่วางแผนไวใหมซึ่งสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล 

ในการการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล EU กำหนด 5 ขั้นตอน ดังนี ้
0. การเตรียมการ 

เตรียมเมืองและทีมผูเช่ียวชาญสำหรับการใหคำปรึกษา 
1. วิสัยทัศนดิจิทัลและความความมุงมั่น 

1.1 กำหนดระดับวุฒิภาวะทางดิจิทัลในปจจุบันของเมืองโดยอิงตาม 

- เครื่องมอืประเมินตนเอง 
- การริเริ่มดานดิจิทัลอยางตอเน่ือง 

1.2 กำหนดวิสัยทัศนและความความมุงมั่นรวมกันสำหรับการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลของเมือง
และความทันสมัยของอุตสาหกรรม 
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1.3 สรางเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของเพื่อขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล 

2. กลยุทธ 
2.1 พัฒนากลยุทธสำหรับการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล และอุตสาหกรรมสมัยใหมบนพื้นฐานของ 

- วิสัยทัศนและความความมุงมั่น 

- กลยุทธนโยบายที่มีอย ู

2.2 ปลูกฝงกลยุทธในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. แผนงาน 

3.1 พัฒนาแผนงานโดยละเอียดสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ 
3.2 แบงกลยุทธออกเปนงานโครงการและกำหนดลำดับความสำคัญ 

3.3 กำหนดธรรมาภิบาลและการขับเคล่ือนเชิงกลยุทธของยุทธศาสตร 
3.4 ระบุแหลงเงินทุนที่เปนไปไดสำหรับการดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญ 

4. การตรวจสอบและการนำไปใช 

4.1 ระบุตัวบงชี้ประสิทธิภาพ 

4.2 ติดตามความคืบหนาของการดำเนินการตามกลยุทธ 

 
ภาพที่ 3- 5 City Digital Transformation 

ที่มา European Commission's www.digitallytransformyourregion.eu 
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3. งานศึกษาของเอกชัย สุมาลี และคณะ (2561) 
เอกชัย สุมาลี และคณะ 2561 ไดถอดรูปแบบรวมจากกรณีศึกษาที่เปนตัวแบบที่ดี (Benchmarking) ใน

ดานการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของความสอดคลองกับปญหา – เงื่อนไขของพื้นที่ และ การ
พัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาว สามารถสรุปกระบวนการเปล่ียนสูเมืองอัจฉริยะ ไดดังนี้ 

1.) วิเคราะหสภาพปญหา ขอกำหนด และเงื่อนไขของพื้นที่ (Area base Problem – Circumstance 

Analysis) เพื่อวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

2.) กำหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุเปาหมาย (Strategic Planning) ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและเงื่อนไขของพื้นที่  

3.) ตรวจสอบเครื่องมือการบริหารจัดการ – ระบบเทคโนโลยีที ่มีอยู และคัดเลือกเครื ่องมือ –ระบบ
เทคโนโลย ีใหม ๆ  เข ามาใช เสร ิมอย างเหมาะสม (Technology – Management system Self Check & 

Insertion) 

4.) สรางเครือขายพันธมิตร เพื่อการพัฒนาการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และผูที่มี
แนวโนมวาจะกลายเปนผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต ทั้งนี้ Stakeholder อาจจัดเปนกลุม ไดแก ภาครัฐ (Public) , 

ผูประกอบการเอกชน(Entrepreneur) , ประชาชน (People – Citizen) และหนวยงานศึกษาวิจัยและพัฒนา 
(Think Tank –Academic) และ อาจแบงระดับของการวิเคราะหออกเปนระดับรัฐ (State Level) และระดับพื้นที่ 
(Area Level)  

5.) ออกแบบระบบเครื ่องมือ – เทคโนโลยี , แปรเขาสูรูปแบบของโครงการ และกำหนดแผนการ
ดำเนินการ โดยการนำชุดเครื่องมือ – ระบบเทคโนโลยีมาปรับใชใหเขากับบริบทเงื่อนไขและสภาพปญหาของแต
ละพื้นที่ และศึกษาถึงแนวโนมของความเขากันไดกับสภาพปญหาในระดับจุลภาค (Micro) , ความคุมคา เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางตนทุนการซอมบำรุง – ตนทุนดำเนินการ กับผลที่ไดรับ (ตัวช้ีวัดที่ปรับตัวดีขึ้น) ปญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่เปนประเด็นที่สลับซับซอนก็จะตองคำนึงถึงการจัดการสานระหวางระบบ
เทคโนโลยีหลายๆ ระบบเขาดวยกัน (Integration of Technology & Management systems) ฯลฯ  

เมื่อออกแบบเสร็จส้ิน จึงเริ่มแปรระบบเหลาน้ันเขาสูขั้นตอนของการเขียนโครงการในข้ันตอนการทำแผน
และเสนองบประมาณของพื้นที่ ตามขั้นตอนการบริหารราชการ 

6.) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแกไขการดำเนินการใน 

วงรอบถัดไปขั้นตอนนี้ก็คือการลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว โดยขึ้นอยูกับวาแตละโครงการมีรูปแบบ
ของการดำเนินงานอยางไร หากเปนโครงการที่ตองปฏิบัติเปนวงรอบก็ใหดำเนินการตามวงรอบ โครงการที่แบง
ออกเปนหวงเวลา (Phase) ก็ดำเนินการแตละหวงเวลาใหแลวเสร็จตามกำหนด เปนตน  
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นอกจากน้ี ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ไดแก 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาตามแนวทาง Smart City ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนอยางยิ่งเพื่อ
ปองกันปญหาความไมสอดคลองกันระหวางผูใชงานระบบเทคโนโลยี กับความกาวหนาซับซอนของระบบ
เทคโนโลยี จนกอใหเกิดความไมสมมาตรระหวางเทคโนโลยีกับผูใชเทคโนโลยี (เอกชัย ) 

การวัดและประเมินผล 

กรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินที่มีประสิทธิภาพเปนส่ิงสำคัญ รวมถึงการดำเนินการวัดและ
ประเมินผล เพราะในปจจุบันมีแนวโนมการเปล่ียนแปลง (Trend) ของการพัฒนาตามแนวทาง Smart City มีพล
วัตรที่คอนขางมาก การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน ตลอดจนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี และ
เครื่องมือการบริหารจัดการในทองตลาดอยางสม่ำเสมอ จึงเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได (เอกชัย ) 

 

4. เอกชัย สุมาลี (2562) การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ (UDON NEXT "เมืองอัจฉริยะ.. ใครอัจฉริยะ" 
การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ เริ่มตนจากแนวคิดอัจฉริยะ ซึ่งประกอบดวย (1) Automation ใชระบบ

อัตโนมัติในการเก็บขอมูลและประมวลผล (1) Accessibility เขาถึงขอมูลหลากหลายประเภทไดรวดเร็ว และ (1) 

Optimization ขอมูลที่ประมวลผลแลวสามารถนำไปจัดทำสารสนเทศไดหลากหลาย 

เมอืงอัจฉริยะ มีองคประกอบ 2 สวน คือ เมืองกับประชาชน จึงเปนการบริหารความคาดหวังของกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยมีเทคโนโลยีเปนตัวกลาง เปนการบริหารความคาดหวังอยางสมดุลนำไปสูการเกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม 
 การกาวไปเปนเมืองอัจฉริยะ เกิดจากการกำหนดภาพใหญของเมือง  (Repositioning) เราอยากจะเปน
อะไร ในอนาคตขางหนา และภาพน้ันจะตองมีสวนประกอบ/ บริการ/ คุณคาอะไรบางที่จะตองพัฒนาข้ึนมา แลว
ถอยกลับมาเปนโจทยในดานเทคโนโลยี 
 

การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ Smart City มีแนวคิด ดังนี้ 
1. พัฒนาบนโจทย และเงื่อนไขของพื้นที่ (Area Based Development) เน่ืองจากแตละพื้นที่ จะม ีpain 

point ที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน  
จังหวัดนนทบุรี มีปญหาการจัดคิว เมื่อมาติดตอกับเทศบาล 
จังหวัดรอยเอ็ด การรับแจงเหตุรองเรียนจากประชาชนในเมือง 
2. เมืองเขาใจพื้นที่ และประชาชน (city know itself)   
เขาใจความตองการขององคประกอบ 2 สวน คือ เมือง (ความตองการของเมือง) และประชาชน (ความ

ตองการของประชาชน) โดยทั้ง 2 สวนนี้ตองประสานสอดคลองกัน หากความตองการและความคาดหวังของเมือง
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กับประชาชนไมสอดคลองกัน อาจทำใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น การบริหารจัดการเมือง
อัจฉริยะ โดยเอาเทคโนโลยีเขามาชวยแกปญหา การทำใหมีความเช่ือมโยงระหวางฝงประชาชน และเมือง  
 ตัวอยางเชน การบริหารจัดการขยะของเมือง ที่ตองการลดตนทุนคาใชจาย ตองมีการจัดตารางเวลาการ
เก็บขยะที่สอดคลองกับพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน โดยใชระบบเทคโนโลยีเขามาเพื่อรายงานขอมูลใหทาง
ฝายเมืองทราบวาพื้นที่ใดจำเปนตองเขาไปจัดการขยะ เพื่อเปนการจัดการความตองการของ 2 ฝายใหตรงกัน  

3. พัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development)  

4. เสริมการเขาถึงของประชาชน (citizen engagement & accessibility) 

 

 
ภาพที่ 3- 6 การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ 

ที่มา เอกชัย สุมาลี (2562) "UDON NEXT" ยุทธศาสตรการพฒันาสูเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 
 

3.ขั้นตอนการพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ 
การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ ประกอบดวยข้ันตอน 3 สวน ไดแก 

1. City Governance วิธีการดำเนินการในเมือง การพัฒนาเมือง การสรางความเห็นของเมอืงที่
ตรงกันของผูบริหารเมือง ผูมีสวนไดสวนเสีย  
ตัวอยางเชน  

ประเทศอินเดีย – Made in India  

ประเทศเกาหลี - Creative Economy  

ผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารเมือง หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ การทำงานของภาครัฐที่จะเปดกวาง
ใหผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่น ๆ เขามามีสวนรวมกำหนดทิศทางของเมือง 
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2. City Function หลังจากที่ไดความเห็นที่ตรงกัน นำมาสรางโจทย /สราง function เปดใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขามารวมระดมความเห็น 

ตัวอยางเชน 

เมืองตองมีระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ  
เมืองตองมี one stop service เพื่อใหเปนฐานในการทำงานของส่ิงใหมๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต
ขางหนา 
ผูที่เกี่ยวของไดแก - อาจารยในมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ ชุมชน ภาคประชาชน ภาคเทคโนโลยี เขา

มารวมกันนำเสนอเพื่อพัฒนาเปน function ของเมอืง หลังจากนั้น  
3. City Changing เมืองจะเริม่เกิดการเปล่ียนแปลงตามที่วางแผนไว  เกิดการเปล่ียนแปลงเปนชุด

เดียวกัน 

ผูที่เกี่ยวของไดแก เทศบาล ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ชุมชน ภาคประชาชน 

 
 

 
 

ภาพที่ 3- 7 การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ 
ที่มา เอกชัย สุมาลี (2562) "UDON NEXT" ยุทธศาสตรการพฒันาสูเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 
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5. การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะในประเด็นสำคัญอ่ืน ๆ เอกชัย สุมาลี (2565)   
1. แนวคิดริเริ่ม -การตั้งโจทยของเมือง 
2. ขั้นตอนการจัดทำเมืองอัจฉริยะ 

1.แผนแมบท 

2.TOR 

3.จัดซื้อจัดจาง 
4.ผูบริหารติดตามงาน 

3. ระยะเวลาโครงการ  
แผนงานโครงการ  ระยะส้ัน ประมาณ  6 เดอืน  
ถาเปนการ implementation ของหนวยงานหลัก สวนใหญจะทำเปนระยะงบประมาณ 1 ป  ทั้งนี้ ความ

ตอเนื่องของการ implement ขึ้นกับผูบริหารสวนกลาง 
4.งบประมาณ 

งบประมาณ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก งบสวนกลาง (function base) และงบทองถ่ิน (area base) 
1.งบสวนกลาง (function base) เปนงบที่ใชในการพัฒนาในสวนของระบบ เชน การดำเนินเพื่อยกระดับ

การใหบริการของกรมตาง ๆ เปนลักษณะของ function base  

2. งบทองถิ่น (area base) เปนงบของแตละจังหวัดที่ใชในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ 
งบศึกษา  
งบซื้อวัสดุ อุปกรณ IT ที่เปนอุปกรณพื้นฐาน ใชราคากลางเพื่ออางอิง สวนการจัดซื้อ  software system 

คอนขางยากในการจัดซื้อ ทั้งนี้ ผูเสนอโครงการจะตอง justify ได เพราะมีราคากลาง มีกระบวนการ justify  
ในสวนการ maintenance และ operate อุปกรณ สวนใหญตองเปนสวนกลางที่มีภาครัฐเขามาบริหาร

จัดการ เปนในลักษณะเอกชนกันเองไมได  
5. ปจจัยความสำเร็จ 
ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานไปสู Smart City  
- ในระดับทองถิ่น ควรตองสรางการมีสวนรวมของผูรูภายในทองที่ – เชน อาจารยในมหาวิทยาลัย กลุม

เอกชนที่เกี่ยวของในเชิงพื้นที ่ตัวอยางเชน ขอนแกนโมเดล  
- ผูบริหาร / ผูนำการเปล่ียนแปลง ความตั้งใจของผูบริหาร ที่มีแผนการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 
- ตองมี champion ทีม่ีอำนาจ ตองมีงบประมาณ ตองมีความยืดหยุนในการใชงบประมาณ  
- งบประมาณในการดำเนินการพฒันาสูเมืองอัจฉริยะ  ตองมี framework พรอมกับ flexibility ในการใช  

ตองเปนเงินงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรใหม ตัวอยางเชน โครงการ GPS ใชประโยชนจากเงินของกองทุน  
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6. อุปสรรค 

-ในการเขียนแผนแมบทการพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ เปนเนื้อหาทางเทคนิคที่ตองอาศัยความรู ดังนั้นจึงเปน
เรื่องยากสำหรับบุคลากรในหนวยงานราชการของไทย ดังนั้นจึงตองจางคน/หนวยงานภายนอก เ นื่องจากเปน
ความรูเฉพาะทาง  

-บุคลากร เจาหนาที่ภาครัฐ ยังขาดความรู และความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวของ และจำนวนอาจไม
เพียงพอจำเปนตองเปดรับใหม  

- ขอจำกัดกรอบงบประมาณ ที่เปนลักษณะแบงสรร ใหกับงาน/โครงการ ที่เปนงานประจำ  
7. ตัวอยางความสำเร็จ 
-จังหวัดรอยเอ็ด การรับเรื่องรองเรียน 

-ระบบ GPS ของรถสาธารณะ รถบรรทุก  
8. ตัวอยางปญหาการทำ digital transformation  

- โครงการ Mflow -เกิดจากปญหาการเช่ือมโยงขอมูลในภาครัฐ และความพรอมของผูใชงาน 

- ระบบของ highway traffic control  

3.1.7 ภาครัฐกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

ประเทศไทย 4.0 เปนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อปฏิรูปประเทศดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาครัฐจึงใหความสำคัญกับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเพื่อนำมาใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศ รวมถึงนำมาใชในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
โดยกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อเปนรัฐบาลดิจิทัล (eGovernment) ดังนั้น รัฐบาลจึงตองเตรียมความ
พรอมรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เชน การพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานจากบัตรประชาชนและทะเบียนบาน
บนเครือขายอินเตอรเน็ต, การพัฒนาระบบ Cloud Computing ที่เช่ือมโยงขอมูลในระบบเขาดวยกัน, การสราง
ชุดขอมูลของรัฐ ไดแก Data Center, Open Data และ Big Data เพื่อใหภาครัฐมีชุดขอมูลที่งายตอการวางแผน
พัฒนาและบริหารประเทศ (สถาบันพระปกเกลา, 2563) 

องคประกอบการพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะใชกรอบการพัฒนาเมืองตามหลักสากล 6 ดาน 
(สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล 2562) ไดแก 

1. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) มุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดำเนินธุรกิจ 
สรางใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือทางธุรกิจ และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยน
ธุรกิจ โดยจะผลักดันเมืองเปาหมายเปนศูนยกลางธุรกิจดานใดดานหนึ่งบนฐานนวัตกรรม 

2. ระบบขนสงและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility) มุงเนนเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงระบบ
ขนสงมวลชน การเดินทางสะดวกปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบโลจิสติกส รวมไปถึงการแบงปน 
และใชยานพาหนะเพื่อประหยัดพลังงาน 
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3. พลังงานและสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Energy & Environment) มุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานของเมือง หรือใชพลังงานทางเลือกอันเปนพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการของ
เสียและการติดตามสภาวะแวดลอม ตลอดจนเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) มุงเนนพัฒนาระบบบริการเพื่อใหประชาชน
เขาถึงบริการภาครัฐ (เชน ผาน Smart portal) เพิ่มชองทางการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการเปดให
ประชาชนเขาถึงขอมูลทำใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 

5. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) มุงเนนพัฒนาผูบริหารเมืองหรือผูนำทองถิ่นที่สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีด ิจิทัลในการพัฒนาเมือง  สรางพลเม ืองที ่ม ีความรูและสามารถประยุกต ใช เทคโนโลยี  สราง
สภาพแวดลอมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคและการเรียนรูนอกระบบ รวมถึงการสงเสริมการอยูรวมกันดวยความ
หลากหลายทางสังคม 

6. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) มุงเนนสนับสนุนใหมีระบบบริการที่อำนวยความสะดวกตอการ
ดำรงชีวิต เชน บริการดานสุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
ดวยการเฝาระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการสงเสริมใหเกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่
เหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 3- 8 กรอบการพัฒนาเมอืงอัจฉริยะ ตามหลักสากล 6 ดาน 

ที่มา สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล (2562) 
 

ระบบอัจฉริยะในประเทศไทย เชน 

ระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ  (ทีมวิจัยระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ ( ITS) ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค-สวทช.) 
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Intelligent Transportation System (ITS) คือ ระบบที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการกับการขนสง 
และการจราจรเพื่อใหสวนตาง ๆ มีการประสานงานที่ดีขึ้น เทคโนโลยีการประมวลผลสารสนเทศ ITS เชน การ
ประมาณเวลาที ่ใชในการเดินทาง (Travel Time Estimation) หรือ การตรวจจับความผิดปกติบนทองถนน 
(Anomaly Detection) ทำใหผูใชไดรับความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัย และมีขอมูลประกอบการวาง
แผนการเดินทาง ITS มีองคประกอบที่สำคัญ 4 สวนคือ 1) โครงสรางพื้นฐาน 2) ยานพาหนะ 3) ผูใชรถใชถนน 4) 

ถนนและบริเวณโดยรอบถนน 

 
 

ภาพที่ 3- 9 ระบบขนสงและจราจร 
ที่มา เนคเทค-สวทช.https://www.nectec.or.th/research/research-unit/cnwrg-its.html 

3.1.8 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกสำคัญในการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาเมืองในระดับพื้นที่ ซึ่งมี
ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ ทั้ง
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจในพื ้นที่ การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม อีกทั ้งการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในระดับทองถิ ่น  ดังนั ้น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
จำเปนตองเริ่มจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยไดมีการพัฒนาเมืองใน 9 มิติ ไดแก เมืองอัจฉริยะดานการศึกษา 
เมืองอัจฉริยะดานสุขภาพ เมืองอัจฉริยะดานคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน เมืองอัจฉริยะดานความปลอดภัย เมือง
อัจฉริยะดานการบริหารจัดการภาครัฐ เมืองอัจฉริยะดานสิ่งแวดลอม เมืองอัจฉริยะดานเศรษฐกิจ เมืองอัจฉริยะ
ดานการคมนาคม และเมืองอัจฉริยะดานพลังงาน 

จากการสำรวจขอมูลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย (สถาบัน
พระปกเกลา) พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยกับทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีความพรอมในภาพ
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รวมอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ำ โดยมีชวงคะแนนเฉล่ียอยูที่รอยละ 40.44 โดย การพัฒนาเมืองอัจฉริยะดาน
การบริหารจัดการภาครัฐ (Smart Government) เปนมิติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีความโดดเดนมากที่สุด โดยมี
ความพรอมอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง (รอยละ 58.05)  รองลงมา มีความพรอมอยูในระดับปานกลางน้ันมี
อยู 3 ดานดวยกัน ไดแก เมืองอัจฉริยะดานคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน (Smart Living), เมืองอัจฉริยะดาน
เศรษฐกิจ (Smart Economy), และเมืองอัจฉริยะดานสุขภาพ (Smart Healthcare) สำหรับดานที่มีคะแนนต่ำ
ที่สุด มิติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีความพรอมอยูในระดับต่ำที่สุดมี 2 ดาน ไดแก เมืองอัจฉริยะดานคมนาคม 
(Smart Mobility) มีคาคะแนนเฉล่ียต่ำสุด (รอยละ 25.02) และเมืองอัจฉริยะดานการศึกษา (Smart Education) 
(รอยละ 27.56 ) 

กลาวไดวา มิติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีความสอดคลองกับภารกิจอำนาจหนาที่ขององคกร หากมิติการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการอยูเปนประจำ จะมีระดับความพรอมมาก ดังเชน 
การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตองดำเนินการเปนประจำเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่ภารกิจดานการคมนาคมและดานพลังงาน เปนภารกิจอำนาจ
หนาที่ของหนวยงานสวนกลางในการดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพียงเล็กนอย และเมื่อ
ดูนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากรัฐสวนกลางที่ลงมาสูระดับทองถิ่น พบวา รัฐมีนโยบายการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะลงมาสูระดับทองถิ่นนอยมาก ไมมีรายละเอียดในเชิงนโยบายที่ชัดเจน ทำใหการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน
ระดับทองถิ่นไทยมีระดับความพรอมในภาพรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ำ 

จากการสำรวจขอมูลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย พบวา
นโยบายพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มุงเนนการขับเคล่ือนโดยรัฐสวนกลางเปนหลัก สงผลใหการขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับทองถิ่นมีนอยมาก 

อุปสรรค ปญหาและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก   
1 ดานงบประมาณที่จะใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่มีงบประมาณอยูอยางจำกัด  
2).ดานการขาดความรูดานเทคโนโลยีที่จะมาใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

3). ดานการขาดแคลนบุคลากรที่จะมาดำเนินนโยบายเมืองอัจฉริยะไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4). ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอยางจริงจัง 
ความตองการและการสนับสนุนจากภาครัฐ ไดแก• ความตองการสนับสนุนดานงบประมาณจากภาครัฐ 

คิดเปน (รอยละ 49) การสนับสนุนดานระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย คิดเปน (รอยละ 26) และความตองการ
สนับสนุนจากภาครัฐดานการพัฒนาทักษะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นใหมีทักษะ  ความรู และ
ความสามารถในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มากข้ึน (รอยละ 25) 
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3.1.9 การสงเสริมเมืองการทำ Smart City ในประเทศไทย - ขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไดกำหนดนิยามของเมืองอัจฉริยะวาเปน  "เมืองที่ใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและการ
บริหารจัดการเมือง ลดคาใชจายและการใชทรัพยากรโดยการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการ
พัฒนาเมือง ภายใตแนวคิดการพัฒนาเมืองนาอยู ทันสมัย ใหประชาชนในเมืองอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

ประเทศไทยมีการสงเสริมเมืองอัจฉริยะ จากแผนการดำเนินงาน Smart City ในภาครัฐ โดยสำนักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (DEPA) ทั้งนี้ เมืองที่ไดรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหาร
โครงการเมืองอัจฉริยะเพื่อประกาศเปนเมืองอัจฉริยะ มีจำนวน 15 เมือง (ขอมูล ณ 28 ต.ค. 64) ซึ่งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน สามารถสงเสริมการลงทุนผานมาตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามมาตรการ
สงเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุนพัฒนาทั้งพื้นที่ ระบบ 
และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับการเปนประเทศไทย 4.0 

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบงออกเปน 2 ประเภทกิจการ ไดแก กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และ กิจการ
พัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ โดยไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ) ดังนี้ ผูขอรับการสงเสริมฯ จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป (จำกัดวงเงิน) และหาก
ตั้งโครงการอยูในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิรอยละ 50 เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  (Depa 2022) 

 
 

ภาพที่ 3- 10 โครงการเมืองอัจฉริยะเพื่อประกาศเปนเมืองอัจฉริยะ จำนวน 15 เมือง ( ณ 28 ต.ค. 64) 
https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan 



 51 

เมืองอัจฉริยะ 15 เมอืง ทีไ่ดรับมอบตราสัญลักษณเมืองอัจฉริยะประเทศไทย รวมความคืบหนา 
ประกอบดวย 

-ขอนแกนเมืองอัจฉริยะ 
-ฉะเชิงเทรา เมอืงนาอยู นาเที่ยว นาลงทุน 

-ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ 
-เมืองศรีตรัง 
-การพัฒนาเมอืงอัจฉริยะเพือ่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม 

-เมืองอัจฉริยะยานพระราม 4 

-สามยานสมารทซิตี ้
-การพัฒนาเมอืงเกาอยางชาญฉลาด เทศบาลนครเชียงใหม 

-เมืองอัจฉริยะเพื่อความเปนเลิศที่ยั่งยืนสูชุมชน พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมและพื้นที่ประกอบ 

-เมืองแมเมาะนาอยู จังหวัดลำปาง 
-ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน 

-นครสวรรคสมารทซิตี ้
-แสนสุขสมารทซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
-เมืองอัจฉริยะวังจันทรวัลเลย จังหวัดระยอง 
-เมืองอัจฉริยะมักกะสันเพือ่สนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
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ภาพที่ 3- 11 สองความคืบหนาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
ที่มา https://www.bangkokbankinnohub.com  
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3.2 การบริหารจัดการดานนำ้ในการพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ 
จากขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในโครงการเมืองอัจฉริยะของรัฐบาลไทย จำนวน 15 พื้นที่ เพื่อการ

พัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำ โดยเมืองไดออกแบบเทคโนโลยี เพื่อการ
บริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 

ประเด็นดานน้ำ 
การจัดการคุณภาพน้ำ   จำนวน 9 โครงการ 
การบริหารจัดการน้ำ  จำนวน 4 โครงการ 
การกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ จำนวน 1 โครงการ 
การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ  จำนวน 1 โครงการ 
การอนุรักษระบบนิเวศ   จำนวน 1 โครงการ 
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ตาราง 2.2 ขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในโครงการเมืองอัจฉริยะของรัฐบาลไทย จำนวน 15 พื้นที่ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำ 
ท่ี ประเด็นดานน้ำ เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใช ขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

1 คุณภาพน้ำ  - Cloud Computing เพือ่จัดเก็บและประมวลผลขอมูล
เช่ือมโยง Smart Phone ที่มีขอมูลแบบ Real time 

-ระบบ IoT วัดและสงขอมูลเชิงคุณภาพของน้ำ 
-มีเซ็นเชอรตรวจวัดคุณภาพน้ำและแจงเตือนภัยเพื่อชวย
สนับสนุนการจัดการลดมลภาวะน้ำใหอยูในระดับมาตรฐาน 

โครงการ 
การพัฒนาพื้นที่และปรับภูมิทัศนริมคลองแมขา 
ขอเสนอแผนฯ 

“การพัฒนาเมอืงเกาอยางชาญฉลาด” โดยเทศบาลนคร
เชียงใหม 

2 คุณภาพน้ำ 
 

- ระบบการจัดเก็บขอมูลคุณภาพน้ำและ ระดับน้ำ (Sever ที่
ศูนย ENIC) 

- Data Management และ Data Analysis 

- Mobile App.(App. Padriew Smart City) 

โครงการ 
โครงการจัดการ Big Data คุณภาพน้ำ 
ขอเสนอแผนฯ 

“ฉะเชิงเทรา เมอืงนาอยู นาเที่ยว นาลงทุน” โดย สำนักงาน
เมืองอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3 คุณภาพน้ำ - อุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ำและระดับน้ำประกอบดวยหัววัด
multiparameter 

- ชุดอุปกรณเก็บและรับสงขอมูล 

โครงการ 
โครงการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบออนไลน 

ขอเสนอแผนฯ 

“ฉะเชิงเทรา เมอืงนาอยู นาเที่ยว นาลงทุน” โดย สำนักงาน
เมืองอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 คุณภาพน้ำ - smart wastewater management โครงการ 
การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 

ขอเสนอแผนฯ 
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“เมืองอัจฉริยะยานพระราม ๔” โดย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับภาคีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะยาน
พระราม ๔ 

5 คุณภาพน้ำ - ระบบสารสนเทศ (CKAN Platform) 

- Cloud computing 
โครงการ 
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ 
ขอเสนอแผนฯ 

“การพัฒนาเมอืงอัจฉริยะ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม” โดย กรงุเทพมหานคร  

6 คุณภาพน้ำ ระบบติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอม (น้ำและอากาศ) 
- ระบบวิเคราะหและแสดงผลขอมูล เพื่อการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

- Mobile App. (App. Padriew Smart City) 

โครงการ 
โครงการ Smart Environment Innovation Center (ศูนย 
ENIC) เทศบาลตำบลทาขาม 

ขอเสนอแผนฯ 

“ฉะเชิงเทรา เมอืงนาอยู นาเที่ยว นาลงทุน” โดย สำนักงาน
เมืองอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7 คุณภาพน้ำ 
 

- โปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร Activated Sludge 

Model (ASM) ชวยควบคุมการบำบัดน้ำเสีย 

- ระบบบำบัดน้ำเสียจำลอง (Pilot Scale) 

โครงการ 
โครงการยกระดับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ-ใตเพื่อ
การกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสียทางชีวภาพสำหรับการรักษา
คุณภาพของแหลงน้ำที่ยั่งยืน 

ขอเสนอแผนฯ 

“แสนสุขสมารตซิตี้” โดย เทศบาลเมืองแสนสุข  
8 คุณภาพน้ำ  

 
- IoT Environment Sensors) 

- Mobile Application 
โครงการ 
โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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(IoT Environment Sensors) 

ขอเสนอแผนฯ 

“ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” โดย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต  
9 คุณภาพน้ำ - ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

- IoT ควบคุมและส่ังการให 

อุปกรณ 

โครงการ 
การจัดการน้ำเสียจังหวัดตรัง 
- ระบบฐานขอมูลคุณภาพน้ำ 
ขอเสนอแผนฯ 

“เมืองศรีตรัง (Sri-Trang City)” โดย สำนักงานจังหวัดตรัง  
1 การจัดการ

น้ำประปา 
 

- Smart Digital Flow Metering 

- smart meter 

- เช่ือมตอมาตรวัดกับระบบตรวจวัดผานเครือขาย ICT 

โครงการ 
ระบบบริหารจัดการนาประปาในอาคารปรับปรุงขนาดใหญ 
และ ระบบบริหารจัดการน้ำประปา (Smart Water 

Management) 

ขอเสนอแผนฯ 

“มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมืองอัจฉริยะความเปนเลิศที่ยั่งยืนสู
ชุมชน”โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2 น้ำเพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภค 

- drinking water supply 

- rainwater harvesting 

- smart water management 

โครงการ 
การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

ขอเสนอแผนฯ 

“เมืองอัจฉริยะยานพระราม ๔” โดย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับภาคีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะยาน
พระราม ๔  



 57 

3 น้ำประปา และ
ระบบบำบัดน้ำ
เสีย 

- Program based system 

- Digital Billing 

- GPS System 

- Sensor วัดปริมาณน้ำประปาและน้ำเสียจากบาน 

โครงการ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และจัดเก็บคา 
น้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย 

ขอเสนอแผนฯ 

นครสวรรคมารตซิตี้” โดย เทศบาลนครนครสวรรค  
4 การบริหาร

จัดการน้ำ 
- ระบบทอน้ำหมุนเวียน 

- ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- มิเตอรอัจฉริยะ 
- เซ็นเซอรชวยบริหารจัดการน้ำ 

โครงการ 
การบริหารจัดการน้ำ 
ขอเสนอแผนฯ 

“สามยานสมารทซิตี้” โดย สำนักงานจัดการทรพัยสิน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

1 การสรางฝาย ระบบแสดงผล GIS (ขอมูลฝาย) โครงการ 
การสรางฝาย และการจัดทำระบบแสดงผลขอมูลฝายเพื่อ
บริหารจัดการระบบการสรางฝายรวมกับชุมชน 

ขอเสนอแผนฯ 

“แมเมาะเมอืงนาอยู” โดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง 

1 เตรียมความ
พรอมเพื่อ
รองรับภัยพิบัติ 
ดานน้ำทวม 

ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเหตุ 

ฉุกเฉิน 

- Sensor 

- Big Data / Data Analytics 

โครงการ 
๑.โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติ (Natural 

Disaster Readiness Preparation Project) ดานน้ำทวม 

ขอเสนอแผนฯ 
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“เมืองอัจฉริยะมักกะสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน” โดย บริษัท
เอเชีย เอรา วัน จำกัด 

1 คุณภาพน้ำเพื่อ
การอนุรกัษ
นิเวศทะเล 

- LoRa WAN 

- โหนดเซ็นเซอรตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล (IoT Sensors) 

- ระบบจัดการและวิเคราะหขอมูล (Cloud server, Data 

Science, Data Analytic) 

- Mobile App. และ Web App.เพื่อการแสดงผลและแจง
เตือนคาคุณภาพน้ำทะเล 

โครงการ 
โครงการระบบโครงขายตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ำ
เพื่อการอนรุักษนิเวศทะเล 

ขอเสนอแผนฯ 
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บทที่ 4 

ตัวอยางแนวทางปฎิบัติ 

4.1 ในตางประเทศ 

4.1.1 การปฎิรูปดานน้ำ (water transformation) ประเทศมาเลเซยี 

ประเทศมาเลเซีย บริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสภาพอากาศในอนาคต โดยมีแนวทาง ดังนี้  (1) ยกระดับ
การจัดการน้ำ – การปฏิรูปภาคน้ำ และ (2) ปรับปรุงการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE 

RESILIENCE)  ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ำ 
แผนปฎิรูปในภาคน้ำของประเทศมาเลเซีย  (ป 2021-2040) แบงเปน 4 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ป 2021 – 2025 เรงดำเนินการตามแนวทาง IWRM 

ระยะที่ 2 ป 2026 – 2030 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำ 
ระยะที่ 3 ป 2031 – 2035 บรรลุการประหยัดตอขนาดในภาคน้ำ 
ระยะที่ 4 ป 2036 – 2040 สูศูนยกลางน้ำในภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาค 

 

ในปจจุบัน มาเลเซียดำเนินการตามแผน ฯ ระยะที่ 1 (12MP, 2021-2025) ที่มุงเนนการดำเนินการตาม 
IWRM  
 

 
 

ภาพที่ 4- 1 แผนการปฎิรูปภาคน้ำ  4 ระยะ 
ที่มา M ZAKI M AMIN, THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 
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กลยุทธในการปฎิรูปภาคน้ำ ประกอบดวย 5 กลยุทธสำคัญ ไดแก 

กลยุทธที่ 1 เพิ่มอำนาจใหประชาชน 

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางการกำกับดูแลในทุกระดับ 

กลยุทธที่ 3 เพิ่มความสามารถในการขับเคล่ือนดวยขอมูล 

กลยุทธที่ 4 สรางความมั่นใจในการตัดสินใจดานการเงินอยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ยัง่ยืนดวยเทคโนโลยีที่คุมคา 
 

แผนปฎิรูปในภาคน้ำ ของประเทศมาเลเซีย 12th Malaysia Dev. Plan (2021-2025) ประกอบดวย 10 

ประเด็นสำคัญ ไดแก  
1.ธรรมาภิบาล ประสานธรรมาภิบาลน้ำ 
2. แหลงน้ำ รับรองแหลงน้ำที่ปลอดภัย เพียงพอ มีคุณภาพและเช่ือถือได 

3.การวางแผนและพัฒนา การบริหารจัดการน้ำในวาระแหงชาติ 
4 การใชเทคโนโลยี ทบทวนและปรับปรุงการออกแบบโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ใช 

5. บริการน้ำ รับรองระบบน้ำที่ปลอดภัย เชื่อถือได และราคาไมแพงสำหรับทุกคน 

6. กรรมสิทธ์ิน้ำ เพิม่ความเปนเจาของน้ำผานแนวทางการมีสวนรวมแบบมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งหมด 

7. การจัดการขอมูล สงเสริมการตัดสินใจแบบบูรณาการ ขับเคล่ือนดวยขอมูล และมีความโปรงใส 

8. สรางความมั่งคั่ง ขยายโอกาสทางธุรกิจใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
9. การกำกับดูแลความเส่ียง สรางความเขมแข็งในการกำกับดูแลความเส่ียงจากภัยพิบัติและการลงทุนใน

การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเพื่อความยืดหยุน 

10. R.D.I.C เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวย R.D.I.C เพื่อสนับสนุนการปฎิรูปในภาคน้ำ 
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ภาพที่ 4- 2  แผนปฎิรูปในภาคน้ำฉบับที่ 12 (2021-2025) ของประเทศมาเลเซีย  

ที่มา M ZAKI M AMIN, THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 
 

ประเด็นสำคัญในการปฎิรูปในภาคน้ำ ไดแก  
ประเด็นที่ 4 การใชเทคโนโลยี ทบทวนและปรับปรุงการออกแบบโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ใช 

ประเด็นที่ 10. R.D.I.C เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวย R.D.I.C เพื่อสนับสนุนการปฎิรูปในภาคน้ำ 
 

สำหรับประเด็นที่ 4 การใชเทคโนโลยี ทบทวนและปรับปรุงการออกแบบโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี
ที่ใช ประกอบดวยเทคโนโลยีสำคัญ 10 ประเภท ไดแก  

1. 5/6-G 

2. Sensor Technology 

3. 3/4/5D-Printing 

4. Advanced Materials 

5. Advanced Intelligence Systems 

6. Cyber-Security& Encryption 

7. Augmented Analytics & Data Discovery 

8. Blockchain 

9. Neuro Technology 

10. Bioscence Technology 
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1. ในปจจุบัน มีการใชเทคโนโลยีในภาคน้ำ ดังนี้  
ตาราง 2.3 การใชเทคโนโลยีในภาคน้ำ ประเทศมาเลเซีย 
 

ลำดับ งานในภาคน้ำ เทคโนโลยีที่นำมาใช 

1 การทำแผนที่สัตวนำ้ที่มีความเส่ียงโดยใชอัลกอริธึม 

ของ machine learning 

 

5/6-G (1) 
Advanced Intelligence Systems (5) 
Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

2 โดรนและเซ็นเซอรสำหรับตรวจสอบคุณภาพนำ้ใน
แมน้ำ 

5/6-G (1) 
Sensor Technology (2) 
Advanced Intelligence Systems (5) 
Cyber-Security& Encryption (6) 
Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

3 การคาดการณภัยแลงและน้ำทวมเพ่ือการจัดการอาง
เก็บน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการบรรเทาสาธารณ
ภัยในระยะเร่ิมตน 

5/6-G (1) 

Sensor Technology (2) 

Advanced Intelligence Systems (5) 

Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

4 ภาพถายดาวเทียมและอัลกอริธึม AI สำหรับการ
ตรวจสอบแบบเรียลไทมของการประมงอยางยั่งยืน 

5/6-G (1) 
Advanced Intelligence Systems (5) 
Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

5 ระบบดักจับของเสียในมหาสมุทรอัตโนมัติพรอมบีคอน
ปองกันการชน (anti-collision beacons) และการ
ติดตามและตรวจสอบแบบเรียลไทม 

5/6-G (1) 
Sensor Technology (2) 
Advanced Intelligence Systems (5) 
Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

6 หุนยนตแมน้ำสำหรับการเก็บและรีไซเคิลขยะอัตโนมัติ 5/6-G (1) 
Sensor Technology (2) 
Advanced Intelligence Systems (5) 

7 ทอสงน้ำที่เช่ือมตอโดยใช Al และ เซ็นเซอร IoT 

สำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ (predictive 

maintenance) 

5/6-G (1) 
Sensor Technology (2) 
Advanced Intelligence Systems (5) 
Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

 
ที่มา M ZAKI M AMIN, THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 
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2. เทคโนโลยีแบบกาวกระโดด (การวิจัยและการใชงานรุนตอไป) 
ตาราง 2.4 การใชเทคโนโลยีในภาคน้ำ (การวิจัยและการใชงานรุนตอไป) ประเทศมาเลเซีย  

ลำดับ งานในภาคน้ำ เทคโนโลยีที่นำมาใช 
1 AI  และ deep learning algorithms เพื่อติดตาม

คุณภาพและคาดการณความพรอมในอนาคตของ
แหลงน้ำขามพรมแดน 

5/6-G (1) 
Sensor Technology (2) 
Advanced Intelligence Systems (5) 
Cyber-Security& Encryption (6) 
Augmented Analytics & Data Discovery (7) 
Blockchain (8) 

2 เครือขายเซ็นเซอรไรสายสำหรับการตรวจจับ
มลภาวะอัตโนมัติ 

5/6-G (1) 
Sensor Technology (2) 
Advanced Intelligence Systems (5) 

3 อนุภาคนาโนสำหรับการกำจัดมลพิษ Advanced Materials (4) 
4 วัสดุนาโนสำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำอยางมี

ประสิทธิภาพและโรงบำบัดน้ำ 
Advanced Materials (4) 
 

5 เทคโนโลยีบล็อคเชนเพ่ือการจัดการนำ้ดิจิทัลอยาง
ยั่งยืน 

5/6-G (1) 

Cyber-Security& Encryption (6) 

Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

Blockchain (8) 

Neuro Technology (9) 

Bioscence Technology (10) 

6 การตรวจสอบแบบเรียลไทมของเซ็นเซอร
ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพในแหลงน้ำโดยใชกลอง
จุลทรรศนแบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจจับภัย
คุกคามจากแหลงจายในระยะเร่ิมตน 

5/6-G (1) 

Sensor Technology (2) 

Advanced Intelligence Systems (5) 

Augmented Analytics & Data Discovery (7) 

Bioscence Technology (10) 

ที่มา M ZAKI M AMIN, THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 
 

สำหรับประเด็นที่ 10 RDIC : แผนงานนวัตกรรมน้ำแหงชาติ (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2583) ประกอบดวย 

1. แมน้ำสะอาด (CR) 

2. ปริมาณน้ำสำรอง (RM) 

3. น้ำอัจฉริยะ  
4. การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ (DRR) 

5. การเงินดานน้ำ (WF) 
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ภาพที่ 4- 3  RDIC ในแผนปฎิรูปน้ำของประเทศมาเลเซีย  
ที่มา M ZAKI M AMIN, THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 

 

แผนการทำงานของ WST 

แผนการทำงานของ WST ประกอบดวย  
1. ทางเลือกในการจัดหาแหลงเงินทุนดานน้ำ 
2. การสนับสนุน การรับรู และการสรางขีดความสามารถ 

3. ระบบน้ำ และ เศรษฐกิจ 
4. รวมศูนยขอมูล 

5. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ การปรับตัว 
6. น้ำเสมือน & รอยเทาน้ำ 
7. ความเช่ือมโยงของน้ำ – อาหาร – พลังงาน 

8. IR4.0  
 



 65 

 
 

ภาพที่ 4- 4  แผนการทำงานของ WST ประเทศมาเลเซีย 
ที่มา M ZAKI M AMIN, THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 

 
ประเด็นสำคัญ 

 การวางแผนและดำเนินการจัดการน้ำผาน IWRM สูสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

 การวางแผน ปรับปรุง และดำเนินการดานความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐานน้ำและการลดความเส่ียง
สำหรับความยืดหยุนของสภาพอากาศ 

 กระแสหลักและการดำเนินการตามความคิดริเริ่มในการปรับตวัตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผาน
แผนการปรับตัวแหงชาติ (NAP) และแผนพัฒนาของมาเลเซีย 

 การดำเนินการเปล่ียนแปลงภาคน้ำในแผนพัฒนามาเลเซีย 
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4.2  ในประเทศ 
4.2.1 การบริหารจัดการเขื่อนอุบลรัตนดวยแนวคิดอัจฉริยะ โดย กฟฝ 

เขื่อนอุบลรัตนเปนเขื่อนเอนกประสงค น้ำจากอางฯ มีไวเพื่อการเกษตรเปนหลัก การควบคุมระบบนิเวศ 
การใชในครัวเรือน และพลังน้ำเปนผลพลอยไดจากการปลอยน้ำ ในระยะเวลา 52 ปที่ผานมา เขื่อนอุบลรัตน
ประสบปญหาจากอุทกภัยและภัยแลงติดตอกันมาหลายป เนื่องจากความไมสมดุลระหวางความจุอางเก็บน้ำกับ
ปริมาณน้ำที่ไหลเขาไมสามารถคาดการณได ทำใหเกิดความซับซอนในการจัดการอางเก็บน้ำ 

โครงการปรับปรุงการปฎิบัติการของเขื่อนอุบลรัตนดวยแนวคิดระบบอัจฉริยะ  
โครงการปรับปรุง ฯ มกีารดำเนินงาน ดังนี้  
1. การทำงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ไดแก 1. National Water Command in water 

management. และ 2. The provincial water management sub-committee 

2. ศูนยปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของ EGAT (EGAT Water Intelligence Center, WIC) 

3. การวิเคราะหขอมูล (Data analytics) ไดแก 1. Inflow Frequency Analysis, 2. Inflow 

Forecasting Mathematical model, และ 3. AI for Decision making 

4. การเผยแพรขอมูล (Information dissemination) 
5. ระบบโทรมาตร (Telemetry systems) 
6. Flood Control Rule Curve  

 

ศูนยปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของ EGAT (EGAT Water Intelligence Center, WIC) 

WIC มีการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. แลกเปล่ียนขอมูลกับ  

-EGAT Data Center 

-Data analytics and Water Operation Center 

2. เช่ือมโยงการทำงานกับหนวยงานตาง ๆ ไดแก  
-National Water Command 

-RID Smart Water Operation Center (SWOC)  

3. สรางเครือขายนวัตกรรมการบรหิารจัดการน้ำกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
 

ระบบการเชื่อมโยงขอมูล 

ฐานขอมูล 

ทาง EGAT ใชฐานขอมูลของ National Hydro informatics Data Center : NHC และเชื่อมโยงขอมูล
กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก RID, TMD, HAI, DWR 
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ขอมูล เปนขอมูล ระบบโทรมาตร จำนวน 136 สถานี จาก 11 เข่ือนของ กฟฝ.  
 

 
 

ภาพที่ 4- 5 การเช่ือมโยงขอมูลของ WIC 

ที่มา วันเพ็ญ แกวแกมทอง, 2565 EGAT-WIC 

 

Ubol Ratana Operating Rule Curve 

Operating rule curves ใชเปนแนวทางสำหรับการดำเนินงานอางเก็บน้ำเพื่อใหบรรลุประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคของอางเก็บน้ำ ประกอบดวย Upper rule Curve (URC) Lower rule Curve (LRC) และ Flood 

Control Rule Curve (FCRC) 

โดยปกติระดับน้ำในอางเก็บน้ำจะถูกรักษาไวระหวาง URC และ LRC เพื่อใหเพียงพอในการใชในกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การชลประทาน การใชในครัวเรือน อุตสาหกรรม ขอกำหนดการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการควบคุม
น้ำทวม ทั้งนี้ Operating rule curves ควรจะไดรับการปรับทุก ๆ 3-5 ปเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือขอจำกัดของตนน้ำและปลายน้ำ 
 

EGAT Water Intelligence Center หรือ WIC ประกอบดวย  
-หองประชุม สัมมนาอัจฉริยะ  
-การสรางขีดความสามารถใหกับพนักงาน 

-ใช Mathematical model คกูับ AI 

-ใช Drone ในการสำรวจ 
-รวมโครงการวิจัยและพัฒนากับ 3 มหาวิทยาลัย  
- Spearhead Research Program on Water Management 

- The Study of Ubol Ratana Dam Storage Potential 

- The impacts of Climate Change and Land Use Change on Runoff and Sediment in 

Nam Poog Basin 
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ภาพที่ 4- 6 การดำเนินงานของ WIC  

ที่มา วันเพ็ญ แกวแกมทอง, 2565 EGAT-WIC 

 

การวิเคราะหขอมลู และการพยากรณนำ้ 
WIC ใชขอมูล Big data จากหนวยงานตาง ๆ ไดแก แบบจำลอง Rainfall-Runoff, Hydrodynamic 

Model, GIS สำหรับการบริหารจัดการน้ำ และขอมูลจากการสำรวจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ผลที่ไดจากการใช Mathematical model และ AI  มีดังนี ้

1. สามารถคาดการณปริมาณฝนในบริเวณตนน้ำและปลายน้ำของเข่ือน 

2. คาดการณ inflow 

3. ใชวางแผนการบริหารจัดการเขื่อน การพยากรณปริมาณน้ำไหลเขาเขื่อน  สำหรับการพยากรณ
ในระยะส้ัน ระยะเวลา 1-7 วัน การพยากรณในระยะปานกลาง ในชวง 14 วัน สวนในระยะยาว 
เปนการพยากรณในชวง 3-6 เดือน 

4. ใชสำหรับคาดการณ inflow  สำหรับน้ำปลอยจากเข่ือนในแผนระยะยาว 
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ภาพที่ 4- 7 การวิเคราะหขอมูล และการพยากรณน้ำ 
ที่มา วันเพ็ญ แกวแกมทอง, 2565 EGAT-WIC 

 

สำหรับในชวงวิกฤติ ใช Mathematical model และ AI ในการพยากรณ inflow  

แนวคิดในการคาดการณน้ำในเขื่อนดวย AI  

Input  

1. ปริมาณน้ำฝน การไหลเขา ระดับน้ำที่สังเกตได และปริมาณน้ำฝนคาดการณ 

2. การคัดกรองและเตรียมขอมูล 

3. มาตรฐานขอมูล 

กระบวนการ โมเดลโครงขายประสาทเทียม (Neural Network Model) 
1. การวิเคราะหความไวของตัวแปร 
2. High Flow Mean Square Error Reduction 

3. การใชคาความผิดพลาดในอดีต 

4. การอัปเดตขอมูลสำหรับขั้นตอนถัดไป 

Output 

การคาดการณ 7 วัน  
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เปรียบเทียบการใช Mathematical model กับ AI ในการคาดการณน้ำในเข่ือน กับวิธีการทำงาน
แบบเดิมพบวา  

ประสิทธิภาพของแบบจำลองและการประเมิน 

การพยากรณในเวลาอันสั้น (1-3 วัน) แสดงใหเห็นประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นเล็กนอยเมื ่อเปรียบเทียบกับ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร (ความแมนยำดีข้ึน 7%  และ ความสมดุลของน้ำ ดีข้ึน 12%) 

การคาดการณเปนเวลานาน (4-7 วัน) แสดงการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สำคัญ (ความแมนยำดีขึ้น 34% 

และ ความสมดุลของน้ำดีข้ึน 48%) 
 

การศึกษาพัฒนาตอไป 

ใชอัลกอริทึมทีซ่ับซอนมากขึ้น 

ใชแบบจำลองอุทกพลศาสตร (Hydrodynamic Model) สำหรับระยะเวลาพยากรณ 

ใชขอมูลปริมาณน้ำฝนที่สังเกตได (Observed Rainfall Data) จากหนวยงานตาง ๆ มากขึ้น 

 

ผลที่เกิดขึ้น ในป 2021 

สถานการณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2021 หลังจากที่มีการปรับปรุงการปฏิบัติการ  
พบวา ในป 2021 มี inflow มาก หรือในชวงเกิดน้ำทวม ทำใหปริมาณน้ำในเข่ือนมากกวา URC ดังนั้น จากการ
ทำงานของการควบคุมน้ำทวม ทางเข่ือนจึงพยายามปลอยน้ำ ดวยขอจำกัดที่ต่ำที่สุดเพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึน ทางเข่ือนตองปลอยน้ำใหมากกวาความสามารถ (capacity) ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นรวมกันใหปลอย
น้ำใหมากขึ้น เพื่อควบคุมระดับน้ำ upstream ซึ่งเปนบริเวณที่มีประชากรอยอูาศัยในบริเวณเขื่อน ทั้งนี้ ระดับน้ำ
ต่ำสุดของเข่ือน 182.5 m.msl เหนอืระดับน้ำทะเล แตระดับน้ำในเข่ือนอุบลรัตนมากกวาคาเฉล่ียปรกติ (182.59 

m.msl ซึง่เปนปญหาของเข่ือนอุบลรัตน และผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการในป 2021  

ผลท่ีเกิดขึ้น  
Inflow  

เมื่อพิจารณา Inflow พบวา คา Inflow ในป 2021 เทากับ 3,103 MCM ไมแตกตางจากป  2017 ซึ่ง
เทากับ 3,230 MCM มากนัก 

Max. Water Level 

ในป 2021 คา Max. Water Level เทากับ 182.09 M.MSL เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งมีคาต่ำกวา ป 
2017 ซึ่งเทากับ 183.37 M.MSL เทากับ 0.38 m. 

Max. Release 

ในป 2021 คา Max. Release เทากับ 31 MCM/day ซึ่งมีคาต่ำกวา ป 2017 ซึ่งมีคาเทากับ 54 
MCM/day ทำใหความเสียหายที่เกิดจากน้ำทวม ในป 2021 ความเสียหายนอยกวาปกอน ๆ อยางเห็นไดชัด  
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4.2.2 การปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหมสำหรับการบริหารจัดการน้ำตนทุนระยะยาวในลุม
น้ำเจาพระยาใหญดวยเทคนิคปญญาประดิษฐ โดย รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคหลักที่จะเพิ่มปริมาณเก็บกักของอางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลใหสูงขึ้น 15% ในชวงตน
ฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน) โดยไดนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธการปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติการอาง
เก็บน้ำรูปแบบใหมของเขื ่อนภูมิพล 4 รูปแบบไดแก (1) การโคงเกณฑการปฏิบัติการอางเก็บน้ำปรับใหม 
(Adapted Rule Curve) (2) เกณฑการปฏิบัติการอางเก็บน้ำแบบ Hedging (Hedging Policy) (3) การพัฒนา
แบบจำลองฟซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic Model) รวมกับแบบจำลองการหาคาที่ดีที่สุดดวยนิวโรฟซซี่แบบปรับตัวได
และเทคน ิคการเร ียนร ู แบบเสร ิมก ำลัง  (Adaptive Neuro Fuzzy Optimization Model with Reinforce 

Learning) และ (4) แบบจำลองการโปรแกรมเชิงขอจำกัดและเทคนิคการเร ียนรูแบบเครื ่อง  (Constraint 
Programming Model with Machine Learning) 

การปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหม “Reservoir Re–Operation” ไดมีการกลาวถึงเปนอยางมาก
ในเวทีสากลตั้งแตในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการจัดการน้ำตนทุนใน
อางเก็บน้ำระยะยาว (Long–Term Water Supply Management) ความมั่นคงของน้ำ (Water Security) และ
ความไมแนนอนของสภาวะอากาศ (Climate Resiliency) ดวยเทคนิคที ่ไมตองอาศัยสิ ่งกอสรางใหม  (New 

Construction) ดวยการพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการปริมาณน้ำเก็บกักที่มีอยูในอางเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
ตนทุน (Additional Water Supply) แทน หรืออาจกลาวไดวา “Reservoir Re–Operation” เปนแนวทางการ
ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติการอางเก็บน้ำ (Reservoir Operational Method) ในการเก็บกักน้ำ (Storing) และการ
กำหนดการปลอยน้ำ (Releasing) ในชวงเวลาและปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสรางสมดุลระหวางวัตถุประสงคของการ
ใชน้ำจากอางเก็บน้ำ (Pablo Ortiz–Partida et al., 2016; Vonk, 2013) ยกตัวอยางเชน การพัฒนาและออกแบบ
การปฏิบัติการอางเก็บน้ำรูปแบบใหมใหผูปฏิบัติงานสามารถสรางสมดุลในการจัดสรรน้ำระหวางวัตถุประสงคของ
การใชน้ำที่มีความขัดแยงกัน เชน การควบคุมน้ำทวม การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการผลิตพลังงาน
ไฟฟา เปนตน 

การปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหมไดพัฒนาแบบจำลองการปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำดวย
เทคนิคการจำลองระบบ (Simulation Technique) และเทคนิคการหาคาที่ดีสุด (Optimization Technique) 

โดยอาศัยหลักปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence–AI) เพื่อใชเปนเครื่องมือที่ชวยในการกำหนดการระบาย
น้ำจากอางเก็บน้ำในลักษณะของปฏิบัต ิการอางเก็บน้ ำรวมกันแบบหลายอาง (Multiple Reservoir Re–

operation System) รูปแบบใหมอยางเปนระบบในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาใหญ ไดแก (1) แบบจำลองฟซซี่ลอจิก 
(Conventional Fuzzy Model) และแบบจำลองการหาคาที่ดีที่สุดดวยนิวโรฟซซี่แบบปรับตัวไดและเทคนิคการ
เรียนรูแบบเสริมกำลัง (Adaptive Neuro Fuzzy Optimization Model with Reinforce Learning) และ (2) 
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แบบจำลองการโปรแกรมเชิงสุมแบบขอจำกัดและเทคนิคการเรียนรูแบบเครื ่อง  (Stochastic Constraint 

Programming and Machine Learning) 
 

 
 

ภาพที่ 4- 8 การปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหมในลุมน้ำเจาพระยาใหญดวยเทคนิคปญญาประดิษฐ  
ที่มา อารียา ฤทธิมา 2564 

 

กลยุทธการบริหารจัดการปริมาณน้ำเก็บกัก 

กลยุทธการปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติการอางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลรูปแบบใหม 

 
 

ภาพที่ 4 – 9 กลยุทธการปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติการอางเก็บน้ำเข่ือนภูมิพลรูปแบบใหม  
ที่มา อารียา ฤทธิมา 2564 
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4.2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (ECC) 

วัตถุประสงค: พัฒนาระบบสารสนเทศตนแบบสำหรับวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการดำเนินงาน ดงันี้  

1. การออกแบบ การออกแบบระบบสารสนเทศ(MIS) และพัฒนาฐานขอมูล(Database system) 

2. น้ำฝน-น้ำทา ประยุกตใชแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาเพื่อประเมินปริมาณน้ำทาแบบพยากรณ 

3. บริหารจัดการน้ำ ประยุกตใชแบบจำลองบริหารจัดการน้ำเพื่อจำลองการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 
4. ทดลองใชงาน ทดลองใชงานระบบสารสนเทศตนแบบ 

 

กรอบความคิดในการพัฒนาระบบ MIS 
 

 
 

ภาพที่ 4- 10 กรอบความคิดในการพัฒนาระบบ MIS 

ที่มา จุติเทพ 2564 

 

ขอมูลที่นำมาใช แบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

Static data ไดแก TWP, WMI, TWR 

Dynamic data ไดแก Runoff, Climate, Demand, Reservoir management 

Forecast data ไดแก Climate, Water management 
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ขอมูลอางเก็บน้ำ จากกรมชลประทาน แบงเปน 3 กลุม  
1. อางประแสร จังหวัดระยอง  
2. อางหนองปลาไหล คลองใหญ ดอกกราย จังหวัดระยอง 
3. อางบางพระ อางหนองคอ อางพัทยา จังหวัดชลบุรี  

ดีมานดน้ำทางลุมน้ำภาคตะวันออก จะมีการผันน้ำมาชวย รวมทั้งมี supply ของลุมน้ำอื่นๆ ที่เขามาชวย
สนับสนุนใน ECC การสอบน้ำคลองตะพง การสูบน้ำคลองตะโนด สำหรับการดำเนินงานในสวนของการพยากรณที่
นำมาใช คือ น้ำทา  

 

ผูใชงาน และแนวทางในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ 
ผูใชงานในระบบ MIS แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้  

1. คณะอนุฯ การบริหารจัดการน้ำรายภาค/ อธิบดี เปนขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนและ
กำหนดนโยบาย (Strategic planning) 

2.คณะทำงานภายใตอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาค เปนขอมูลขาวสารเพื่อควบคุมและ
การจัดการ (Tactic planning) 

3. หัวหนาฝาย Keymans Warroom เปนขอมูลขาวสารระดบัปฏิบัติการ (Operation 

planning) ทั้งนี ้Keyman Warroom เปนหนวยงานสำคัญที่เปนการเช่ือมโยงหนวยงานกับหนวยงานตาง 
ๆ โดยเฉพาะเช่ือมโยงขอมูลกับ สชบ 9  

ผลการดำเนินงาน 

ขอมูลการรายงานสถานการณน้ำ สชป.9 

การจำลองแบบจำลองบริหารจัดการน้ำ 
 

 
 

ภาพที่ 4- 11 ผลการดำเนินงานในพื้นที่ชลบุรี พื้นที่ระยอง 
ที่มา จุติเทพ 
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4.3 ขอเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล ในการบริหารจัดการน้ำ 
 จากกระบวนการการเปลี ่ยนแปลงสูดิจิทัล มีเสนทางการพัฒนาทั้งหมด 2 สวน จำนวน 6 ขั ้นตอน 
(Acatech 2020) ไดแก  

สวนที่ 1 การทำใหเปนดิจิทัล (Digitalization) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก 1.การทำระบบคอมพิวเตอร 
(Computerization) และ 2. การเช่ือมตอ (Connectivity) ซึ่ง Digitalization เปนขอกำหนดพื้นฐานเพื่อนำไปสู 
Industry 4.0 

สวนที่ 2 การทำใหเปน Industry 4.0  ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (3) การมองเห็น (Visibility) (4) 
ความชัดเจน (Transparency) (5)  ความสามารถในการคาดการณ (Predictive capacity) และ (6)  การปรับตัว 
(Adaptability) 

จาการศึกษาพบวาโครงการที่มีกระบวนการการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล ในการบริหารจัดการน้ำ มี 3 

โครงการ ไดแก 

1. การบริหารจัดการเขื่อนอุบลรัตนดวยแนวคิดอัจฉริยะ โดย กฟฝ 

2. การปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหมสำหรับการบริหารจัดการน้ำตนทุนระยะยาวในลุมน้ำ
เจาพระยาใหญดวยเทคนิคปญญาประดิษฐ  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(ECC) 

 

การบริหารจัดการเขื่อนอุบลรัตนดวยแนวคิดอัจฉริยะ โดย กฟฝ 

WIC ใชขอมูล Big data จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการนำMathematical model และ AI  มาใช 
ทำใหสามารถคาดการณปริมาณฝนในบริเวณตนน้ำและปลายน้ำของเข่ือน ซึ่งเปนขอมูลที่สงตอใหคณะกรรมการ
นำมาใชวางแผนการบริหารจัดการเขื่อน ทั้งในระยะส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาว นอกจากน้ี คณะกรรมการ
นำขอมูลมาใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในบริหารจัดการน้ำเมื่อเกิดปญหาอยางทันทวงที เชนกรณีสถานการณน้ำ
ในเขื่อนอุบลรัตน ในป 2021 
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ภาพที่ 4-12 การเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล - EGAT-WIC โดย กฟฝ 

 

 

 
ภาพที่ 4-13 กระบวนการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล - EGAT-WIC โดย กฟฝ 

 

 

  

Operation 

Management 

Strategy 

-แบบจำลอง Rainfall-Runoff, Hydrodynamic Model,   

- GIS สำหรับการบรหิารจัดการน้ำ 
--ขอมูลจากการสำรวจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

-คาดการณปริมาณฝนในบริเวณตนน้ำและ
ปลายน้ำของเข่ือน 

-คาดการณ inflow 

-การคาดการณ 7 วัน 

-การวางแผนการบริหารจัดการเข่ือน 

Dashboard 

real time 

กระบวนการ
ตัดสินใจจากทุก
ระดับ 

คาดการณ/
ประเมิน
แนวโนมที่จะ
เกิดขึ้น 

การทำงานที่
เปนระบบ
อัตโนมัต ิ
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การปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหมสำหรับการบริหารจัดการน้ำตนทุนระยะยาวในลุมน้ำเจาพระยาใหญ
ดวยเทคนิคปญญาประดิษฐ โดยรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4- 14 การเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล - การปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหม 

 

 

  

Operation 

Management 

Strategy 

-Dam Reservoir Operation  

-Dam Reservoir Re- operation  

-Smart Dam Reservoir  Re- operation 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 15 การเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล - การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(ECC) 

 

 

 
 
 

  

Operation 

Management 

Strategy 

-TWP, Statistic Data, Runoff, Dynamic Data  

-การประเมินปรมิาณน้ำทา 
-การพยากรณ  

-การบริหารจัดการอางเก็บน้ำและโครงขายผันน้ำ 
คณะอนุฯ การบริหารจัดการน้ำรายภาค/ อธิบดี (Strategic planning) 

คณะทำงานภายใตอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาค(Tactic planning) 

หัวหนาฝาย Keymans Warroom (Operation planning) 
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บทที่ 5  

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โลกปจจุบัน หนวยงานตาง ๆ กำลังมุงปรับตัวสูยุคดิจิทัล เพื่อการจัดการแบบฉลาดและรวดเร็ว และเปน
ระบบ หลายมิติ ตามความตองการของสังคม ที่มีการเรียกรองมากข้ึน ทั้งในเชิง สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 
หนวยงานจะตองมีระบบที่วางแผน ดำเนินการ แกไข และประเมิน ที่สนับสนุนอยางเปนระบบ หลายมิติ และทัน
กาล ใหได หนวยงานดานน้ำจะไดเริ่มนำแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใช และจะขยายวงไปสูดานตางๆที่มากขึ้น ตาม
ความตองการของสังคมดังกลาว  รายงานเลมนี้ไดทำการทบทวนการศึกษา (ซึ่งตอเน่ืองจากรายงานแนวทางการ
จัดระบบอัตโนมัติในระบบบริหารจัดการน้ำ) และจัดทำขอเสนอแนะตอการเตรียมตัวเปล่ียนผานสูระบบดิจิทัลของ
หนวยงานดานบริหารจัดการน้ำไวดังนี้ 

5.1 บทสรุป 

1. แนวคิด และขั้นตอนการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล 

แนวคิดการทำใหเปนดิจิทัล (Digitalization) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ การทำระบบคอมพิวเตอร 
(Computerization) และการเชื ่อมตอ  (Connectivity) เพ ื ่อให เก ิดการมองเห็น  (Visibility) ความชัดเจน 
(Transparency) ความสามารถในการคาดการณ (Predictive capacity) และ การปรับตัว (Adaptability) (ตาม
แนวคิดของ Industry 4.0) 

ขั้นตอนการนำแนวคิดใหมๆ มาสูภาคน้ำ และการแปลงเปนดิจิทัล มี 5 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบ - ควร
เริ่มการดำเนินการที่ชวง/ขั้นตอนใด  คนพบความรู โดยรวบรวมองคความรูจากผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ปรับปรุง 
คาดการณ และปรับเปนระบบอัตโนมัติ ซึ ่งมีสิ ่งจำเปนขั ้นพื ้นฐานสำหรับดิจิทัล  ประกอบดวย (1) ระบบ
คอมพิวเตอร (2) การเชื่อมตอ และ (3) การมองเห็น และโอกาสทางดิจิทัล ประกอบดวย (4) ความเขาใจ (5) 

ความสามารถในการคาดการณ  และ (6) ความสามารถในการปรับตัว 

2. แนวคิด และขั้นตอนการเปลี่ยนผานสูเมืองอัจฉริยะ 

แนวคิดเมืองอัจฉริยะมีบริบทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูมิทัศนดิจิตอล (Digital Land 

Scape) ใน 2 บริบท คือ บริบทดาน Data Driven Management เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการของเมือง
โดยตรง การวางระบบการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ Internet of Thing ใน
การจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เปนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของภาครัฐ และบริบทดาน 
Digital Lifestyle & Business เปนการใชชีวิตและดำเนินธุรกรรมผานระบบ Digital ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง
ผูประกอบการ กับผูบริโภค  

ขั้นตอนการเปล่ียนสูเมืองอัจฉริยะ มีดังนี้ 
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1.) วิเคราะหสภาพปญหา ขอกำหนด และเงื่อนไขของพื้นที่ (Area base Problem – Circumstance 

Analysis) เพื่อวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

2) กำหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรเพื ่อการบรรลุเปาหมาย (Strategic Planning) ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและเงื่อนไขของพื้นที่  

3) ตรวจสอบเครื ่องมือการบริหารจัดการ – ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู และคัดเลือกเครื ่องมือ –ระบบ
เทคโนโลย ีใหม ๆ  เข ามาใช เสร ิมอย างเหมาะสม  (Technology – Management system Self Check & 

Insertion) 

4) สรางเครือขายพันธมิตร เพื่อการพัฒนาการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และผูที่มี
แนวโนมวาจะกลายเปนผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต ทั้งนี้ Stakeholder อาจจัดเปนกลุม ไดแก ภาครัฐ (Public) , 

ผูประกอบการเอกชน(Entrepreneur) , ประชาชน (People – Citizen) และหนวยงานศึกษาวิจัยและพัฒนา 
(Think Tank –Academic) และ อาจแบงระดับของการวิเคราะหออกเปนระดับรัฐ (State Level) และระดับพื้นที่ 
(Area Level)  

5) ออกแบบระบบเครื ่องมือ – เทคโนโลยี , แปรเขาสูรูปแบบของโครงการ  และกำหนดแผนการ
ดำเนินการ โดยการนำชุดเครื่องมือ – ระบบเทคโนโลยีมาปรับใชใหเขากับบริบทเงื่อนไขและสภาพปญหาของแต
ละพื้นที่ และศึกษาถึงแนวโนมของความเขากันไดกับสภาพปญหาในระดับจุลภาค  (Micro) , ความคุมคา เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางตนทุนการซอมบำรุง – ตนทุนดำเนินการ กับผลที่ไดรับ (ตัวชี้วัดที่ปรับตัวดีขึ ้น) ปญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่เปนประเด็นที่สลับซับซอนก็จะตองคำนึงถึงการจัดการสานระหวางระบบ
เทคโนโลยีหลายๆ ระบบเขาดวยกัน (Integration of Technology & Management systems) ฯลฯ  

6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแกไขการดำเนินการในวงรอบ
ถัดไปขั้นตอนน้ีก็คือการลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว โดยข้ึนอยูกับวาแตละโครงการมีรูปแบบของการ
ดำเนินงานอยางไร หากเปนโครงการที่ตองปฏิบัติเปนวงรอบก็ใหดำเนินการตามวงรอบ โครงการที่แบงออกเปน
หวงเวลา (Phase) ก็ดำเนินการแตละหวงเวลาใหแลวเสร็จตามกำหนด เปนตน 

5.2 ขอเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงองคกรสูระบบอัจฉริยะในดานการบริหารจัดการนำ้ 

การวิจัยพัฒนาที่มุงสูระบบอัจฉริยะในการบริหารจัดการน้ำเริ่มมีการดำเนินการในตางประเทศ และกำลัง
เขามามีสวนอยางมากในการยกระดับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชน ในประเทศไทย ตาม
กระแสความตองการดานธุรกิจและบริการ ถึงแมจะมีการดำเนินการนำระบบดังกลาวมาใชในบางสวนของการ
จัดการน้ำในไทยแลว (ตามตัวอยางที่ทำการทบทวนมา) แตก็ควรจะเรงรัดในการเตรียมการมุงสูระบบอัจฉริยะให
เปนระบบและมีแบบแผนรวมกัน ซึ่งก็เปนไปตามแผนยุทธศาสตรชาติในการยกระดับการจัดการดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม และการลดความเส่ียง และความเสียหายจากภัยพิบัติ (ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 13) โดยเริ่มจากผูบริหาร
ระดับสูงทำความเขาใจและกำหนดเปนนโยบาย เปาหมายขององคกร เพื่อปรับระบบ กระบวนการทำงานบน
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ฐานขอมูล ดำเนินการ ตัดสินใจบนฐานความเสี่ยงเชิงตัวเลข และพรอมตอการติดตามประเมินผลไดอยางเปน
ระบบ หลายมิติ และทันกาลได เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ำไดเทียบเทากับระดับสากลใน
อนาคต  
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