รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City)
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมฯ
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฯ
2. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
3. พ.ต.อ. สมฤกษ์ ค้้าชู
แทน ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง
4. นายธวัชชัย สุภาผล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
5. นางสาวจตุพร ขันนอก
แทน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
6. นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี
พลังงานจังหวัดระยอง
7. นางจุไรวรรณ โชติอังกุล
แทน สถิติจังหวัดระยอง
8. นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
ขนส่งจังหวัดระยอง
9. นายกิตติพล แต่งผิว
แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
10. นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
11. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
12. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
13. นายสมชาย นันธิการนนท์
โทรศัพท์จังหวัดระยอง
14. นายอดิศร พัฒนภักดี
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
15. นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
16. นางพิสมัย ศุภนันตฤกษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
17. นางสาวพจณี อรรภโรจน์ภิญโญ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
18. ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา
แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
19. นายพรชัย หอมชื่น
แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
20. จ.ส.ต. ขวัญชัย เข็มวรรณ
แทน ผู้อ้านวยการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) (CAT)
21. นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา
แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
22. รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
23. นายชวิศ กมลศิริวัฒน์
แทน ผู้ อ้า นวยการสถาบันสหกิจ ศึกษาและพัฒ นาสื่ อ อิเล็ กทรอนิก ส์
ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24. นายภูษิต ไชยฉ่้า
กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ้ากัด
25. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
26. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าส้านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง
เลขานุการฯ
------------------------------------------------------------------
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การรมการฯ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ
1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ส้านักงานจังหวัดระยอง เทศบาลต้าบลบ้านฉาง ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท ระยอง
พัฒนาเมือง จ้ากัด
เริ่มประชุมฯ เวลา 09.3๐ น.
เมื่อที่ป ระชุม ฯ พร้ อมแล้ ว นายสุ รศักดิ์ เจริญศิริโ ชติ ผู้ ว่า ราชการจังหวัด ระยอง ประธาน
การประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและด้าเนินการตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัดระยอง
เป็นพื้นที่ 1 ใน 3 จั งหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC).ซึ่งเป็นเปูาหมายส้าคัญของการพัฒนาเมือง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart.City) ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้มีแผนการ/
โครงการที่จะด้าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด้าเนินการดังกล่าว จังหวัดระยองจึงมีค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นระยองเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Rayong.Smart.City) ส้ า หรั บ การประชุ ม ฯ ในวั น นี้ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 1/2563
ได้เชิญคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ความคืบหน้าการด้าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีแผน
ด้าเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามทีป่ ระธานฯ แจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ
(Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้าสานักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เลขานุการฯ.
แจ้ ง ว่ า ตามที่ จั ง หวั ด ได้เ ชิ ญ คณะกรรมการฯ ส่ ว นราชการ และหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม ฯ ชี้ แ จง
เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับ Smart.City ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ครั้ ง ที่ 1/256 เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2562 นั้ น ส้ านั กงานศู นย์ ประสานงานเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวั นออก
จังหวัดระยอง ในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท้ารายงานการประชุมฯ และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงาน
การประชุมฯ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 4905 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พร้อมได้น้าเรียนไว้
ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ท่านใด มีความประสงค์จะขอแก้ไข
เพิ่มเติม ให้แจ้งฝุายเลขาฯ ได้โดยตรง
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่หัวหน้าส้านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง เลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อติดตาม
3.1 ความคืบหน้าผลการดาเนินงาน Smart City ในพื้นที่จังหวัดระยอง
1) ความร่ ว มมือบูรณาการเชิงพื้นที่ด้า เนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลจังหวัดระยอง
(1) มาตรการ Community Fund
(2) มาตรการ Transformation Fund
(3) มาตรการ Mini Voucher City
(4) Data Platform
(5) PM 2.5
2) การยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand โครงการพัฒนาและ
ยกระดับย่านเทศบันเทิง สู่การเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้และการด้า รงชีวิตอัจฉริยะ (Rayong Smart Learning
& Living District) ในพื้นที่พาณิชยกรรมดั้งเดิมเมืองระยอง
ความเชื่อมโยงการส่งเสริมและการสนับสนุนผ่านมาตรการต่าง ๆ ของ DEPA
มิติเศรษฐกิจ
1) สร้างวิสาหกิจเรื่มต้นด้านดิจิทัล Depa Digital Startup Fund
2) ปรับเปลี่ยน SMes ด้วยดิจิทัล Depa Digital transformation Fund
3) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล Depa Digital RD & I Fund
4) หาโอกาสและช่องทางสร้างรายได้ Depa Digital Event & Marketing
Fund
มิติสังคม/ความมั่นคง
1) สร้างก้าลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล Depa Digital Manpower Fund
2) สร้ า งชุม ชนให้ เ ข้า ลึ กและประยุก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทัล Depa Digital
Community Fund
มิติโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Depa Digital Infrastructure Fund
ความร่ วมมือ บูร ณาการเชิ งพื้น ที่ ดาเนิ น โครงการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลจังหวัดระยอง
1) การด้าเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2563
(1) มาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
จ้านวน 460 Voucher
(2) มาตรการช่ ว ยเหลื อ หรื ก ารอุ ด หนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จ้านวน 5 ทุน
(3) มาตรการช่ ว ยเหลื อ หรื ก ารอุ ด หนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อชุมชนในชนบท จ้านวน 10 ชุมชน
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2) การด้าเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2563
(1) มาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิ จิทัล
ด้าเนินการแล้ว 1 กิจกรรม คือ “ดิจิทัลสู้ภัยเศรษฐกิจ ฝุาวิกฤตโควิด-19 พลิกโฉมตลาดสู่ New Normal”
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่สังคมไร้เงินสด
ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิค -19 และรองรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมยุค New Normal ในตลาด
โต้รุ่งเทศบันเทิงและจะด้าเนินการต่อเนื่องในตลาดสตาร์, ตลาดตะพง, ตลาด กม 12
(2) มาตรการช่ ว ยเหลื อ หรื ก ารอุ ด หนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ขณะนี้ มี 2 บริษัทแจ้งความประสงค์ขอยื่น ข้อเสนอขอรับการ
สนับสนุน (อยู่ระหว่างน้าเทคโนโลยี และเขียนข้อเสนอโครงการฯ)
( 3) มาตรการช่ ว ยเหลื อ หรื ก ารอุ ด หนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อชุมชนในชนบท ด้าเนินการแล้ว 1 โครงการ คือ วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม
อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมการผลิตผักไฮโดโปรนิกส์ ) อยู่ระหว่างด้าเนินการ
1 โครงการ (ชมรมก้าลังยื่นขอจดวิสาหกิจ ) ชมรมบ้านเก่าริมน้้าประแส ต.ปากน้้ากระแส อ.แกลง จ.ระยอง
(การน้าเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน มาน้าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชนบ้านเก่าริ มน้้า
ประแส) ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุน1 โครงการ วิสาหกิจไม้กฤษณา จ.ระยอง (อยู่ระหว่างแนะน้าเทคโนโลยี)
(4) โครงการสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและการสั่งการ
(Intelligent Operation Center: IoC) มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ส้าหรับการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเมือง หรือ City Data Platform เพื่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของเมือง การประสานงานความร่วมมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การน้าเสนอข้อมูล และการท้ารายงานทางสถิติ
เพื่อเป็นเครื่องมือส้าหรับผู้บริหารราชการ เจ้าหน้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในการช่วยกันบริหารจัดการ
บ้านเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคม
(5) โครงการสาธิตการประเมินคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัล ในเขตพื้นที่ EEC
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมมือกับ AIS ในการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุุน PM 2.5 ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้น
โดยเฉพาะค่า PM 2.5 ที่เป็นค่ามลภาวะทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน จ้านวน 200 จุด ในพื้นที่ EEC
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ความคิดเห็นจากกรรมการฯ
นางสาวพจณี อรรภโรจน์ภิญโญ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก : ในแผนงบประมาณ ปี 64 ที่ทาง DEPA ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมา ซึ่งงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ อยู่ ใ นลั ก ษณะกระจั ด กระจาย ในกรณี ข องหน่ ว ยงานราชการร่ ว มด้ า เนิ น การกั บ เทศบาล สมมุ ติ ว่ า
ถ้าด้าเนินการในพื้นที่จุดใดจุดหนึ่งและด้าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ และส่วนของงบประมาณที่เหลือ
ถ้าทราบยอดชัดเจนแล้วว่าคงเหลือจ้านวนเท่าไร แล้วควรด้าเนินการในพื้นที่ตรงจุดใดจุดหนึ่งให้มันสมบูรณ์ แล้วจึง
ขยายพื้นที่ออกมาเพิ่ม
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : ในระยะเวลา
3 เดือนที่เหลือของงบประมาณ จะด้าเนินการเสร็ จทันหรือไม่ และอยากจะฝาก DEPA ในเรื่องแผนปี 64 ให้เน้น
เรื่องการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตก้าลังคน เพื่อจะเป็น Smart City และควรมีการร่วมบูรณาการ
ร่วมลงทุน
นายพรชัย หอมชื่น ผู้แทนสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : เปูาหมายของการด้าเนินการ
ตรงตามเปูาหมายที่วางไว้ แม้ว่าในปี 2564 ทาง DEPA ได้งบประมาณมาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เพราะว่าจังหวัด
ระยองมีศักยภาพและมีความตั้งใจในการด้าเนินการค่อยข้างมาก ทาง DEPA พร้อมจะส่งเสริม และเป็นการน้าร่อง
Environment ของทางเทศบาล โดยการติด Sensor ร่วมกับทาง AIS ซึ่งทาง DEPA คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรน้า
ข้อมูลเหล่านี้มาเป็น Data Platfrom และจึงน้า Data ไปใส่ไว้ในศูนย์ IOC ของ Environment Data
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : แผนการด้าเนินการของ
DEPA ต้องชัดเจน และอาจจะต้องเขียนแผนว่าในแต่ละปีจะมีแผนงานอะไรบ้าง และ DEPA มีโครงการที่ดีในเรื่องการแบ่งปัน
ข้อมูลในพื้นที่ แต่ในบางกลุ่มอาจจะไม่จ้ าเป็น เช่น เรื่อง SME ว่ามีการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนามากขึ้น และ Voucher
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กระบวนการคืออะไร ถ้าตั้งเปูาหมายชัดเจนแล้ว เกณฑ์ในการวัดจะชัดเจนขึ้นมาก และจะได้รู้ว่าที่ DEPA ด้าเนินการในจังหวัด
ระยอง มีประสิทธิภาพมาก ไม่ใช่แค่กระบวนการในการแจก Voucher แล้วจบ ต้องมีการด้าเนินการมากกว่านี้
นายอดิศร พัฒนภักดี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ประเด็นที่ทาง DEPA ด้าเนินโครงการ
ไปแล้ว 6 โครงการ เป็นโครงการอะไรบ้าง และการด้าเนินการถึงขั้นตอนไหน ต้องมี การประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น อยากให้ DEPA ท้าแผนว่าจะด้าเนินการอะไรบ้างให้กับจังหวัดระยอง โดยเฉพาะในเรื่องของ SME
แล้วใช้ Digital ด้าเนินการอย่างไรให้มัน Smart ในปีหน้า อยากให้น้าประเด็นนี้ มาด้าเนินการในจังหวัดระยองด้วย
นายภูษิต ไชยฉ่า กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จากัด : ได้ด้าเนินงานร่วมกัน
กับ DEPA 4 โครงการ เช่น โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ ย่านเมืองเก่า และโครงการพัฒนาสุขภาพ การดูแล
ผู้สูงอายุ โดยการน้า Digital เข้ามาใช้เป็น Digital Tranformation เพื่อลดงานของ อสม. และแพทย์ฉุกเฉิน
ได้จ้านวนมาก พืน้ ที่ที่จะด้าเนินการก็อาจจะเป็น เทศบาลนครระยอง หรืออบต. ต่าง ๆ
ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ระยอง : ภาพรวมของจังหวัด มีห น่ว ยงานที่เ ข้ามาร่ ว มด้าเนินการ
จากหลายหน่วยงานมาก ซึ่งจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพื้นที่เปูาหมายด้วย เช่น DEPA Gistda มหาวิทยาลัยบูรพา
และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการด้าเนินการในจังหวัด ต้องอาศัยการด้าเนินการจากหลายภาคส่วน ไม่ใช่แค่หน่วยงาน
ราชการเพียงอย่างเดียว วางเปูาหมายในจังหวัดระยอง เป็น Smart City ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การคมนาคม
ขนส่ง การบริหารงานภาครัฐ เรื่องสุขภาพ จะด้าเนินการครบ 6 หรือ 7 Smart ก็ได้ แต่ต้องมีความพร้อม และมี
กรอบที่ชัดเชน และการด้าเนินการต้องมีการบูรณาการตามหลักการทรงงาน อยากให้มองถึงภาพรวมก่อนไม่อยาก
ให้ใครด้าเนินการหรือความรับผิดชอบไปตกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง และแหล่งงบประมาณสามารถหาได้ไม่จ้ากัด
ไม่ได้อาศัยงบประมาณจากภาครัฐที่เดียว ในการขับเคลื่อนที่จะให้จังหวัดระยองเป็น Smart City อยากให้วางกรอบ
หลัก ๆ ไว้ ในเรื่องจาก Technology สมัยนี้ไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ว่าต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคน ภูมิสังคม
และคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่ความส้าคัญมาก
มติทปี่ ระชุมฯ : รับทราบตามทีผ่ ้แู ทนสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนาเสนอ
3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินการระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ.Intelligent Operation Center
(IOC) Application Dashboard
ผู้ แ ทนจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ น้ า เสนอ
ความก้าวหน้าการด้าเนินการระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ.Intelligent Operation Center (IOC) Application
Dashboard
1. ระบบเชื่อมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ
สถานะการด้าเนินโครงการในปัจจุบัน
1) แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดที่มาบตาพุดและต้ารวจ
2) ปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดให้เหมาะสมกับกล้องวงจรปิดที่มีอยู่
สภาพปัญหาที่เจอ และแนวทางแก้ไข
1) กล้องวงจรปิดมีระยะไกล แนวทางแก้ไขโดยปรับปรุงให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้มี
ระยะไกลได้หรืออาจจะปรับให้กล้องอยู่ใกล้ขึ้น
2) เมื่อฝนตกจะมีละอองน้้าไปติดที่กล้องวงจรปิดท้าให้ Blur อยู่ระหว่างหาวิธีแก้ไข
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3) กล้องวงจรปิดมีคุณภาพกล้องไม่เหมาะสมกับการน้ามาวิเคราะห์ แนวทางแก้ไข
โดยปรับลดการวิเคราะห์กล้องให้นับจ้านวนรถได้อย่างเดียวหรือเปลี่ยนกล้องวงจรปิด
4) กล้องวงจรปิดมีมุมกล้องที่ไม่เหมาะสมกับการน้ามาวิเคราะห์ เช่น ส่องไปที่ถ นน
โดยมีเสาไฟฟูาบังอยู่ กล้องอยู่ใต้สะพานที่มืด อยู่ระหว่างหาวิธีการแก้ไข
5) กล้องวงจรปิดมีระยะไกล แนวทางแก้ไขโดยปรับปรุงให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้มี
ระยะไกลได้หรืออาจจะปรับให้กล้องอยู่ใกล้ขึ้น
6) เมื่อฝนตกจะมีละอองน้้าไปติดที่กล้องวงจรปิดท้าให้ Blur อยู่ระหว่างหาวิธีการ
แก้ไข
7) การเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดไปที่มาบตาพุดล่มบ่อย อยู่ระหว่างหาวิธีการแก้ไข
8) ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดไปที่ต้ารวจได้ อยู่ระหว่างประสานงานกับทาง
ต้ารวจและหาทางแก้ไข
แผนงานการดาเนินงานต่อไป
1) แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดไปที่มาบตาพุดและต้ารวจ
2) น้าข้อมูลกล้องวงจรปิดมาปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลกล้องวงจรปิดให้ดีขึ้น
2. ระบบเว็บ ฐานข้อมูล
สถานะการด้าเนินโครงการในปัจจุบัน
ระบบเปิดใช้งานได้ปกติ
สภาพปัญหาที่เจอ และแนวทางแก้ไข
1) ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบที่หลากหลายท้าให้การน้าเข้ามาในระบบ
เป็นไปได้ยาก แนวทางแก้ไขโดยตั้งมาตรฐานรูปแบบในการน้าข้อมูลเข้ามาในระบบ
2) การขอเชื่อมต่อข้อมูล ไปยังระบบของแต่ล ะหน่ว ยงานมีการจ้ากัดสิ ทธิ์ในการ
เข้าถึงจากระบบภายนอกท้าให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ แนวทางแก้ไขโดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเข้าในระบบ
แผนงานการดาเนินงานต่อไป
เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบกล้องวงจรปิด
3. ระบบ Dashboard
สถานะการด้าเนินโครงการในปัจจุบัน
ระบบเปิดใช้งานได้ปกติ โดยมีข้อมูลในแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร
2) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
3) ด้านการศึกษา
4) ด้านความปลอดภัยความมั่นคง
5) ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
6) ด้านอุตสาหกรรม
สภาพปัญหาที่เจอ และแนวทางแก้ไข
1) การแสดงผลข้ อ มู ล แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ค วามหลากหลาย ไม่ เ หมื อ น กั น
แนวทางแก้ไขโดยสร้างมาตรฐานในการแสดงผลให้ เป็นในรูปแบบเดียวกัน หรือเพิ่มการแสดงผลให้ตามความ
เหมาะสม
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2) แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ค วามเข้ า ใจในระบบน้ อ ยท้ า ให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ ง านระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไขโดยเข้าพื้นที่ โทรศัพท์ หรือ Video Conference ให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบกับหน่วยงานบ่อย ๆ
แผนงานการด้าเนินงานต่อไป
เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบกล้องวงจรปิด
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 โครงการเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์
ผู้แทนบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ได้น้าเสนอการด้าเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่
วังจันทรวัลเลย เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEEi @ Wangchan Valley) ณ ต้าบลปายุบใน
อ้าเภอวังจันทร จังหวัดระยอง เพื่อใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
วัตถุประสงค์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์
1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนากาลังคนทางวิทยาศาสตร์
2) เพื่อเป็นพื้นที่ที่มีความน่าอยู่ และมีความพร้อมส้าหรับการอยู่อาศัยและการด้ารงชีวิต
ที่เป็นมาตรฐานสากล
3) เพื่อเป็นพื้นที่ที่มีการสงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
และมีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พรอมเปดด้าเนินการในป พ.ศ. 2563 และมีกรอบการพัฒนาจนถึงป พ.ศ. 2575
และใช งบประมาณเพื่ อ การพั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคเพื่ อ ให เป นเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ
ทั้งสิ้นประมาณ 3,100 ลานบาท ซึง่ ประกอบดวยการด้าเนินการ 7 ดาน ดังนี้
1) สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment)
จะพั ฒ นาโดยค้ า นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ระหว างสิ่ ง แวดล อมทางธรรมชาติ กั บ
สิ่ งแวดลอมที่เปนการสรางสรรคของมนุ ษยภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกรอน ทั้งในดานการปรั บตั ว
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เขามาชวยบริหารจัดการอยางเปนระบบ ภายใตการมีส วนรวมของประชาชน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เช่น
(1) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Smart Waste Management)
(2) การประปาและการจัดการน้้าเสีย (Smart Water Management)
(3) การตรวจวัดคุณภาพและสภาพอากาศ (Smart Air Quality & Smart
Climate Management)
(4) การบ้ารุงรักษาพื้นที่ สีเขียว (Smart Green Area Management)
(5) การรับแจ้งปัญหาสิ่งแวดล้ อม (Smart environmental service)
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2) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
จะเปนเมืองที่มีระบบบริหารจัดการดานพลังงาน (Energy Management
System หรือ EMS) เพื่อการใชพลังงานทั้งภายในอาคารและในพื้นที่สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ (Energy
Efficiency) และการผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชพลังงานแสงอาทิตย
การสรางความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงขายไฟฟาหลัก เช่น
(1) มิเตอร์ไฟฟูาอัจฉริยะ (Advanced Meter Infrastructure -AMI)
(2) Green Building Design
(3) Online Power Usage MonitoringSystem
(4) Smart Meeting Room
(5) Solar Farm and Solar Rooftop
(6) EV ChargingStation
(7) Low Power Usage Effectiveness (Low PUE) Server Room
(8) Energy Storage (Battery)
3) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
จะเปนเมืองที่มุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งประชาชนที่อยู
อาศัย (Night-time Population) และประชาชนที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสั งคม (Day-time
Population) ในพื้นที่ โดยการพัฒนาองคความรู ทักษะ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ตลอดชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเปดกวางส้าหรับความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และการมีส วนรวม
ของประชาชนในทุกมิติ เช่น
(1) Distance Learning
(2) e-Learning / e-Library
(3) Cyber Community
4) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
จะเปนเมืองที่ส งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออ้านวย
ความสะดวกแกประชาชนในพื้นที่โครงการ และผูมีสวนไดสวนเสียในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการของภาครัฐ
โดยมุงเนนความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่โครงการ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องผานการ
ประยุกตใชนวัตกรรมบริการที่ประชาชน โดยทั่วไปสามารถเขาถึงไดสะดวก เช่น
(1) Access to GovernmentServices
(2) Public Participation and Monitoring
5) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
จะเปนยานนวัตกรรม (Innovation District) ที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในระบบเศรษฐกิจที่มุ งเนนเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ทั้งในสาขาการผลิต และสาขา
การคาและการบริการ การสรางเสริมความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
และธุรกิจ Start-up ตลอดจนใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
(1) One Stop Service for Start-Up
(2) Big Data Analytic
(3) ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงของการศึกษาวิจัย
(4) High Skill Development Center
(5) Innovation Center
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6) ขนสงอัจฉริยะ (Smart Mobility)
จะเปนเมื อ งที่ มุ ง เนนการพั ฒ นาระบบจราจรและขนส งอั จ ฉริ ย ะ โดยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพและความเชื่อมโยงของระบบขนสงและการสั ญจรที่ ห ลากหลาย ทั้งระบบขนสงมวลชนทางราง
โครงขายการคมนาคมขนสงสาธารณะ และการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต การพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนถายการสัญจร
(Transit Oriented Development หรือ TOD) การเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และการ
คมนาคมขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เช่น
(1) EV ShuttleBuseswith Tracking System
(2) Smart Parking System
(3) ทีห่ ยุดรถประจ้าทางอัจฉริยะ (Smart Bus Stop)
(4) Bike Sharing
(5) Speed Limit Detectors
(6) ทางเดินทางจักรยานเฉพาะ
(7) Traffic Control Center
(8) Trip Planner
7) การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
จะเปนเมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน
อยางมีคุณภาพ และมีความเทาเทียมโดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูดอยโอกาส โดยค้านึงถึงหลักอารยสถาปตย Universal
Design) เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีความสุขในการด้ารงชีวิตในรูปแบบ
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform)
1) มี ก ารวางโครงข่ ายเชื่ อ มโยงกั บศู นย์ ข้ อมู ล รายย่ อยของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่โครงการ
2) มีการก้าหนดชุดข้อมูล การรวบรวมและเชื่อมข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล การดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ความคิดเห็นจากกรรมการฯ
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : Smart City บริษัท
ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการได้ดีแล้ว รายละเอียดค่อนข้างชัดเจน ว่าแผนการด้าเนินการอะไรบ้าง และจะเกิด
ปัญหากับประชาชนภายนอกในเรื่องของการเผาไหม้ หรือวัชพืชในการก่อสร้างหรือไม่ ต้องคิดระบบเชื่อมโยงกับ
ทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ เพื่อลดการเกิดปัญหา
ผู้แทน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) : จะน้าระบบเชื่อมโยงกับประชาชนภายนอกไปด้าเนินการ
และจะมีการแจ้งการประชาสัมพันธ์ ว่าจะมีการเผาไหม้ตามรอบของฤดูการเกษตร
นายภูษิต ไชยฉ่า กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จากัด : จะต้องมี Master
plan ว่าจะสามารถเชื่อมโยงกันในแต่ ละจุดได้อย่างไร ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ
สนข. อยู่ระหว่างเชื่อมโยงเส้นทางจาก EECi ไปยัง กทม. และผ่านทางบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และอีกเส้น ทาง
เชื่อมโยงจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ไปยัง EECi ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี รายละเอียด และความชัดเจน ซึ่งการ
ด้าเนินการต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายของขนส่ง และถ้าด้าเนินการมาแล้วเราจะสามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ครั้งที่ 1/2563

หน้า 10

นางสาวพจณี อรรภโรจน์ภิญโญ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก : ในจังหวัดระยอง มีหน่วยงานที่ร่วมด้าเนินการเยอะมาก แต่ภาพของเมืองยังเป็นลักษณะต่างคน
ต่างท้า อยู่ ในที่สุ ดแล้ ว เมืองระยอง ได้ มีบทบาทของระยองชัด เจนอยู่ แล้ ว ในเรื่ องของการเป็นเมือ งส่ งเสริ ม
และพั ฒ นาการวิ จั ย และเป็ น เมื อ งของนวั ต กรรม เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งท้ า แผนงานร่ ว มกั น และควรแต่ ง ตั้ ง
คณะท้างานของเมืองอัจฉริยะ และต้องเริ่มวางแผนการด้าเนินการในพื้นที่ โดยน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้
จังหวัดระยอง เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
นางพิสมัย ศุภนัน ตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : ขณะนี้
โครงการฯ ด้าเนินการได้กี่เปอร์เซ็นต์ และอยากให้มีการประสานงานกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
ผู้แทน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) : การด้าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน น้้า ไฟ
ด้าเนินการได้ 85% จะด้าเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 และในส่วนของการ
ก่อสร้างของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าเนินการก่อสร้างได้ประมาณ 50% ตามแผนงานในไตรมาส 3
ของปีหน้า จะเข้ามาทดสอบระบบและจะมีเจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ทยอยเข้ามา และสามารถเปิดใช้งานได้ในปี
2565
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : อยากให้ EECi
ส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานผลิตคน ซึ่งกังวลว่าในปี 2565 EECi พร้อมให้ด้าเนินการแล้ว แต่ว่าในเรื่องหาก้าลังคน
มาพัฒนางานวิจัยไม่ได้ ดังนั้น อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์กับกระทรวงการศึกษา และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ต้องมีการเชื่องโยงข้อมูลกัน และหวังว่า Smart city ของบริษัท
ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะเป็น Smart City ต้นแบบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : ให้บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) รับข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ
ไปพิจารณาด้าเนินการ
ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : จากพื้นที่ 3,500 ไร่
จะเห็ น ว่ า บริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) ได้ ตั ด ถนนรอบเขตแดน และบริ เ วณนี้ จ ะเป็ น พื้ น ที่ แ หล่ ง ต้ น น้้ า
ซึ่งจะมีแหล่งน้้าไหลผ่านตามพื้นที่แนวยาวหลายจุด ดังนั้น การก่อสร้างจะต้องค้านึงถึงระบบการระบายน้้า ซึ่งแหล่ง
รับน้้าจะลดน้อยลง และจะต้องมีการวางแผนการด้าเนินงานให้ดี โดยให้ใช้หลักการทางธรรมชาติร่วมด้วย และ
อาจจะต้องปรึกษากับท้องถิ่นในพื้นที่ว่าจะสามารถด้าเนินการได้ขนาดไหน
ผู้แทน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) : ได้ท้าล้ารางเพื่อที่จะระบายน้้าลงมาที่ชุมชนอยู่แล้ ว
แต่จะกลับไปจัดท้ารายละเอียดเพิ่มเติม
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) นาเสนอ ให้บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) รับข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติม
4.2 โครงการเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง (Ban – Chang Smart City)
ผู้ แ ทนเทศบาลต้ า บลมาบตาพุ ด ได้ น้ า เสนอโครงการเมื อ งอั จ ฉริ ย ะบ้ า นฉาง
(Ban – Chang Smart City)
วิสัยทัศน์ของเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง
“เมืองแห่งธุรกิจและการพักอาศัยสมัยใหม่ ” โดยการเตรียมเมืองให้ดีพร้อม
อย่างชาญฉลาด ส้าหรับการเป็นเมืองแห่งธุรกิจและการพักอาศัยสมัยใหม่ รองรับเมืองอุตสาหกรรม เมืองการบิน
และการท่องเที่ยว ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน ออก (EEC) โดยน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์
กิจ กรรมต่ าง ๆ ของเมื อง มี ก ารออกแบบและควบคุ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อ การรั ก ษาระบบนิ เวศให้ ส มดุ ล
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กับการด้ารงชีวิตของพลเมือง เป็นเมืองเชิงนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของประชนชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาครัฐ นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง
1) พัฒนาบ้านฉางให้เป็นเมืองแห่งธุรกิจและการพักอาศัยสมัยใหม่ รองรับเมือง
อุตสาหกรรม เมืองการบิน และการท่องเที่ยว ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2) เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาเมื อ งใหม่ อั จ ฉริ ย ะบ้ า นฉางเป็ น ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การพัฒนาเมืองเดิม และพื้นที่โดยรอบให้ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น
3) เพื่อน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
โครงสร้ างสาธารณูป โภคที่จ้ า เป็ น โดยภาครัฐ ประหยัด งบประมาณในการเวนคื นที่ดิ น โดยได้รับ ความร่ว มมื อ
จากเจ้าของที่ดิน
4) เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ลงทุนในกิจการในเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง
แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดระยอง
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง ได้มีมติที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เห็นชอบแผนแม่บทและพื้นที่เปูาหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ของจังหวัดระยอง โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตปกครองของเทศบาลต้าบลบ้านฉาง

ปัจจุบันพื้นที่โครงการอยู่ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 พื้นที่โครงการอยู่ในกลุ่ม
พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชนประเภท คือ ประเภทชุมชนเมือง (ม)
ระบบโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน
ผังถนนตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่
โครงการ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่งตามแผนการพัฒนาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่มีถนน
โครงการในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเมืองใหม่อัจฉริยะ (Banchang Smart City) แต่มีโครงการปรับปรุงถนนเดิม
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โดยขยายเขตทางเป็นถนนที่มีเขตทาง 30 เมตร 2 สายทาง คือถนน ฌ 19 (ถนนสายเนินกระปรอก-คลองน้้าตก)
และ ฌ 20 (ถนนสายบ้านฉาง-พยูน)
ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
1) จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และจัดท้าแผน
แม่บทเพื่อการจัดรูปที่ดินเมืองใหม่อัจฉริยะ (Banchang Smart City) บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโลโนยี จ้ากัด ระยะเวลา
330 วัน 22 ต.ค. 62 ถึง 16 ก.ย. 63
2) พื้นที่โครงการ 1,850 ไร่ เป็นการถือครองที่ดินพื้นที่โครงการมีจ้านวน
แปลงที่ดิน 234 แปลง เจ้าของแปลงที่ดินจ้านวน 120 ราย ขนาดเนื้อที่ 1,670-3-56 ไร่ (ณ วันที่ 20 เม.ย.63)
3) ขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ โครงการเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง
(Ban-chang Smart City) ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะนออก อ้ า เภอบ้ า นฉาง จั ง หวั ด ระยอง
โดยเทศบาลต้าบลบ้านฉาง เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เดือนมิถุนายน 2563
4) เตรียมประชุมเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการและดูงานโครงการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2563
5) จัดเตรียม TOR โครงการจัดรูปที่ดินเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง ระยะที่ 2
(ด้าเนินขั้นตอนตามกฎหมาย) อยู่ระหว่างจัดท้า TOR คาดว่าจะจัดจ้างได้ภายใน กันยายน 2563
การจัดทาผังแนวคิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพื้นที่โครงการฯ
1) เป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัย และศูนย์กลางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2) เปูาหมายรองรับประชากร 12,500 คน
3) พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานให้ได้มากที่สุด
4) พั ฒ นาเมื อ งด้ ว ยนวั ต กรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น โดยสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในท้องถิ่น
แนวคิดหลักในการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง
1) การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลที่อัจฉริยะ (Smart GOVERNANCE)
2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ECONOMY)
3) การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ (Smart MOBILITY)
4) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart ENVIRONMENT)
5) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart PEOPLE
6) การอยู่อาศัยอย่างอัจฉริยะ (Smart LIVING
ความคิดเห็นจากกรรมการฯ
นายอดิศร พัฒนภักดี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ตามที่ผู้แทนเทศบาลต้าบลบ้านฉาง
ได้จั ดท้าแผนแม่ บ ท กรณีที่ ด้าเนิ น โครงการฯ เข้ าไปในผั ง EEC ต้องได้รับ การอนุมัติห รือเห็ นชอบโครงการ
เพื่อพัฒนาต่อหรือให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการ
นายพรชั ย หอมชื่ น ผู้แ ทนสานัก งานส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล : เทศบาลต้า บลบ้า นฉาง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด้าเนินโครงการฯ ตามแผน แต่ DEPA ในฐานะเป็นฝุายเลขาฯคณะอนุกรรมการในการ
รับรองตราสัญลักษณ์ จะเป็นผู้ดูแล แต่ในเรื่องของการด้าเนินงาน ผู้ขอยื่นข้อเสนอโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด้าเนินงานเป็นหลัก
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามทีผ่ ู้แทนเทศบาลตาบลบ้านฉางนาเสนอ
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4.3 โครงการน าร่ องติ ดตั้ งเครื่ องตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศด้ วยระบบดิจิ ทั ลเพื่ อการ
ตัดสินใจและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ผู้แทนเทศบาลนครระยอง ได้น้าเสนอโครงการน้าร่องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ซึง่ จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้เล็งเห็นความส้าคัญของการน้าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่โรงเรียน สถานศึกษา
นักเรีย น ผู้ป กครองและประชาชนทุกภาคส่ ว นที่มีความเสี่ยงจากปัญหามลพิษในพื้นที่มีความสอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ในหั ว ข้ อ การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Smart
Environment) ดังนั้น โครงการน้าร่องเพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการตัดสินใจ
และส่ ง เสริ มการพัฒ นาเมืองอัจ ฉริ ย ะทางด้านสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ว ยระบบการวัด คุณภาพอากาศแบบเรี ยลไทม์
ที่ครอบคลุมทุกประเภทของมลพิษ โดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรายงานผล ในแง่ของความถี่
และความหนาแน่นของการติดตั้ง จะเริ่มด้าเนินการใน ๕ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่เปูาหมาย โดยใช้ระบบ
IoT Solution เพื่อน้ามาตรวจติดตามข้อมูลสุขภาพเด็กนักเรียน และรายงานผลการวัด คุณภาพอากาศผ่าน
Application โดยมีขอบเขตของโครงการน้าร่อง ดังต่อไปนี้
๑) เก็บข้อมูลสภาพอากาศจากเซนเซอร์ IoT (Internet of Things) โดยแยกเป็นข้อมูล
(๑) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
(๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
(๓) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย TVOCs (Total Volatile Organic Compounds)
(๔) อุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity)
(๕) ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ , PM ๑๐
(๖) O3-ozone ก๊าซโอโซน
(๗) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
(๘) ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ HCHO-formaldehyde
๒) ติดตั้งหอกรองฝุุน PM ๒.๕โดยอาศัยพลังงานไฟฟูาขับเคลื่อน Blower แบบ
Backward Curved Centrifugal เป็นตัวดูดอากาศจากภายนอกเพื่อบ้าบัดอากาศทันทีในกรณีที่มีค่าเกินมาตรฐาน
โดยเชื่อมต่อการท้างานจากเซนเซอร์ข้างต้นและหอกรองฝุุนจะต้องท้างานอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขของค่าที่ตรวจวัดได้
เกินมาตรฐาน (ติดตั้งทดลองแค่ ๑ จุด)
๓) มีนาฬิกาข้อมูลติดตามข้อมูล อัตราการเต้นหัวใจ การนอนหลับ การก้าวเดิน
ตลอดเวลาทั้งที่บ้านและโรงเรียน
๔) มี Application ให้ ผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลของบุตรหลานตนเองได้ และเป็น
บันทึก (แบบดิจิทัล) พัฒนาการสุขภาพของเด็กนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
๕) มี Application ให้ ครูกรอกข้อมูลสุขภาพของนักเรียน น้้าหนัก ส่วนสูงได้
(ทั้งโรงเรียน) จากเดิมที่กรอกในกระดาษ พร้อมทั้งค้านวณภาวะทุพโภชนาการเองอัตโนมัติ
๖) มีเซ็นเซอร์ PM2.5, PM10, TVOCs, SO2, CO,O3,NO2,HCHO และอุณหภูมิ
ความชื้น ติดตามข้อมูลสภาพฝุุ นและอากาศที่โรงเรียน เพื่อให้ . โรงเรียนประเมินว่าควรให้เด็กออกท้ากิจกรรม
กลางแจ้งหรือไม่
๗) สถิติการเข้าและออกจากโรงเรียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ครั้งที่ 1/2563

หน้า 14

๘) มีหน้า dashboard ให้ครูและผู้ปกครอง ติดตามพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็ก
ว่า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
๙) เชื่อมโยงข้อมูลให้ทาง จังหวัดระยอง เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลจากโรงเรียน
ในสังกัดได้แบบ real-time ทันสถานการณ์
๑๐) การบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
๑๑) หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการ ความ active ของเด็กการเผาผลาญ
แคลอรี่ และการเติบโต ตลอดจนผลการเรียน
๑๒) หาความสัมพันธ์ของผลการวัดคุณภาพอากาศ กับการปุวยเป็นโรคภูมิแพ้และ
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังของเด็กในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการรายงานคุณภาพอากาศ
๒) เพื่อจัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศและรายงานคุณภาพอากาศผ่ านระบบ
สารสนเทศและApplication ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงส้าหรับบุตรหลานในช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
๓) เพื่อบ้าบัดอากาศที่เกินค่ามาตรฐานด้วยหอกรองฝุุนประสิทธิภาพสูง
เป้าหมาย
๑) พัฒนาระบบสารสนเทศใช้ระยะเวลา ๑ เดือน
๒) ติดตั้งเซนเซอร์และเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศใช้ระยะเวลา ๑๒ เดือน
พื้นที่ดาเนินงาน
จังหวัดระยอง พื้นที่เปูาหมาย ๕ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดมาบชลูด, โรงเรียน
วัดตากวน, โรงเรียนบ้านมาบตาพุด, โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนวัดปลวกเกตุ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑) แจ้งเตือนนักเรียน และคุณครูให้ปูองกันตนเองจากสภาวะความย่้าแย่ของ
สภาพอากาศ เช่น แจ้งเตือนให้ครู และนักเรียน ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อปูองกันในพื้นที่เสี่ยง ลดการท้ากิจกรรม
กลางแจ้งของนักเรียน เป็นต้น
๒) ให้ข้อมูลการใช้ชีวิตประจ้าวันของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้มีความปลอดภัย
๓) หาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและท้าการ
บ้าบัดทันทีด้วยเครื่องกรองฝุุน
๔) น้าข้อมูลมาบริหารจัดการร่วมกับจังหวัดระยอง ก่อนที่จะส่งต่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการผ่าน Open API พร้อมทั้งเปิดให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึง ข้อมูลที่มีความจ้าเป็น มีความถูกต้อง
และแม่นย้าอย่างทันท่วงที ทั้งนี้จะสามารถพัฒนาร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามทีผ่ ู้แทนเทศบาลนครระยองนาเสนอ
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4.4 โครงการ SMART POLE
ผู้แทนเทศบาลนครระยอง ได้น้าเสนอโครงการ SMART POLE เป็นการน้า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเพิ่มการบริหารจัดการเมือง ซึ่งเมืองต่าง ๆ สามารถจะเกิด SMART ในด้านต่าง ๆ ได้
และจะต้องมี Digital Eco System ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) Digital Service 2) Digital Platform
3) Digital Infrastructur โดยได้หึความส้าคัญกับการเก็บ Data ให้กับเมือง ซึ่งข้อมูลหลัก ๆ ก็จะมาจากโครงสร้าง
พื้นฐาน มีแผนที่จะด้าเนินการเก็บข้อมูล ซึ่งเมื่อด้าเนินการครบ 2 ส่วน คือ Platform และ Infrastructur ในเรื่อง
ของ Service ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในเมือง ก็จะสามารถเข้ามาได้ง่ายขึ้น และสามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว
Function ต่าง ๆ ของ Smart Pole

รูปแบบของ Smart Pole ซึ่งได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ทางเทศบาล
นครระยอง สามารถใช้ งานได้ง่า ย โดยเป็ นเสาที่ติ ดตั้งระบบสั่ งการต่า ง ๆ และพื้นที่ ส้ าหรับติ ดตั้ง คือบริเวณ
ตลาดสด สวนสาธารณะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทศบาลนครระยองดูแล
ความคิดเห็นจากกรรมการฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : ให้ท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งที่น้าเสนอ ในกระบวนการด้าเนินการ ขอให้
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และถ้า
ด้าเนินการออกเรื่องเทศบัญญัติไปพร้อมๆ กันด้วยเลย โครงการฯ ที่น้าเสนอ เป็นโครงการที่น่าสนใจและทันสมัย
โครงการมีลักษณะคล้าย ๆ กัน มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย คุณสมบัติพิเศษก็แตกต่างกันไป ส่วนเรื่องของ platform
จะด้าเนินการอย่างไรให้สามารถเชื่องโยงกันได้ ถ้ายังไม่เชื่อโยงกัน ก็ยังคงไม่เป็นเมืองอัจฉริยะ
นางสาวพจณี อรรภโรจน์ภิญโญ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก : ถ้าทั้งจังหวัดมี Platform เดียวจะเพียงพอหรือไม่ และอ้าเภอทุกอ้าเภอ ก็ สามารถใช้ Platform
เดียวกัน แต่ต้องมีผู้รู้เป็นผู้ริเริ่ม อาจจะต้องให้ DEPA มีแผนด้าเนินการหรือไม่
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นายพรชัย หอมชื่น ผู้แทนสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : Platform ไม่จ้าเป็นต้องมี
Platform เดียวทั้งจังหวัด เพราะว่าจะเป็นเรื่องกีดกันหรื อการแข่งขัน และการวางโครงสร้างข้อมูลต้องอยู่ที่
ศูนย์ IOC เพื่อเป็นข้อมูล Big Data ของจังหวัด
นายภูษิต ไชยฉ่า กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จากัด : จังหวัดระยอง ยังขาด
ในเรื่องการมีส่วนร่วม ไม่มีทีมประชาสัมพันธ์ Social Communication กับเมือง อาจจะต้องมีทีมเป็นสื่อกลาง
เพื่อเข้าไปเชื่อมกับคนในเมือง
นายอดิศร พัฒนภักดี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ในส่วนของ Platform ของแต่ละอ้าเภอ
อาจจะหลากหลายได้ และให้จังหวัดเป็น Data Center และจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุก ๆ Platform
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ทั้ง 2 โครงการของ
เทศบาลนครระยอง ยัง ด้าเนินการไม่จบกระบวนการ หลังจากที่เก็บข้อมูลแล้ว ต้องบอกได้ว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่
เสี่ยง และจะต้องด้าเนินการอะไรต่อเพิ่มเติม และมีมาตรการอะไรด้าเนินการต่อ ต้องมีการพยากรณ์ล่วงหน้า เพื่อจะ
ได้มีแผนงานปูองกันไว้ ส่วนในเรื่อง CCTV ควรตั้งคุณลักษณะกลาง เพื่อจะได้ สามารถน้ามาเชื่อมโยงระบบกันได้
แล้วควรเชื่อมโยงกันไว้ที่ศูนย์ IOC เป็นศูนย์กลางของจังหวัด และจะสามารถน้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
นายมนตรี ชนะชัยวิบูล วัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : อยากให้
DEPA EECi และสวทช. มาร่วมงานกับจังหวัดในการท้า Data City Platform และอยากให้กลุ่ม Star up เข้ามา
น้าเสนอโครงการในคณะท้างานฯของจังหวัด
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามทีผ่ ู้แทนเทศบาลนครระยองนาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
ฝ่ายเลขานุการฯ
เนื่ องจากจั งหวัด ระยอง ให้ ความส้ า คัญ กับ การด้ าเนิน งานของเมื องอั จ ฉริ ยะ Smart.City
จึงมีค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
ซึ่งเป็นการน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) จะเป็น
กรรมการหลักในการด้าเนินการติดตาม และด้าเนินการต่าง ๆ ในการประชุมฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน
เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยตนเองทุกครั้ง
มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบในหลักการฯ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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