รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City)
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
------------------------------------------------------------------

กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมฯ
1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
2. พ.ต.อ. สมฤกษ์ ค้้าชู
3. นายพิพัฒน์พล โทอุดธา
4. นางศิริพร วิริกุล
5. นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี
6. นางจุไรวรรณ โชติอังกุล
7. นางสาวณปภัช ธรรมคันธี
8. นางสาวปณิดา เซี่ยงว่อง
9. นางคะนึงนิจ ทยายุทธ
10. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
11. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว
12. นายวรัชญ์ วศินชัย
13. นายปกครอง ชาญโลหะ
14. นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี
15. นายกองทอง ทองแถม ณ อยุธยา
16. นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
17. ดร. สมิตา เต็มเพิ่มพูน
18. นายวราทิตย์ ตระกูลกิจชัย
19. จ.ส.ต. ขวัญชัย เข็มวรรณ
20. นางกิตติยา บรรทัดจันทร์
21. รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
22. นายภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์
23. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
24. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฯ
แทน ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
พลังงานจังหวัดระยอง
แทน สถิติจังหวัดระยอง
แทน ขนส่งจังหวัดระยอง
แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
แทน โทรศัพท์จังหวัดระยอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แทน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แทน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (GISTDA)
แทน ผู้อ้านวยการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) (CAT)
แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แทน กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ้ากัด
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หัวหน้าส้านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง
เลขานุการฯ
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กรรมการฯ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
2. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
4. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
ผู้อ้านวยการสถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย – เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ส้านักงานจังหวัดระยอง ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จ้ากัด และบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
เริ่มประชุมฯ เวลา 09.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมฯ พร้อมแล้ว ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และด้าเนินการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัดระยอง
เป็นพื้นที่ 1 ใน 3 จั งหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC).ซึ่งเป็นเป้าหมายส้าคัญของการพัฒนาเมือง
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 2/2563
ได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการฯ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม ฯ ความคื บหน้ าการด้ าเนิ นโครงการต่ าง ๆ
ที่มีแผนด้าเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง 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 ว่า ตามที่ จั งหวัด ได้ เชิ ญคณะกรรมการฯ ส่ ว นราชการ และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องเข้ าร่ ว มประชุ ม ฯ ชี้ แจง
เพื่ อขั บ เคลื่ อ นและติด ตามความก้ าวหน้ าการด้ าเนินแผนงาน/โครงการที่ เกี่ ยวกับ Smart.City.ในพื้นที่จั งหวั ดระยอง
ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2563 นั้ น ศู นย์ ประสานงานเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวั น ออก
จังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท้ารายงานการประชุมฯ และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงาน
การประชุมฯ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว4045 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พร้อมได้น้าเรียนไว้
ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ท่านใด มีความประสงค์จะขอแก้ไข
เพิ่มเติม ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่หัวหน้าส้านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง เลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
แผนการดาเนินการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2564
ผู้แทนส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล น้าเสนอ การด้าเนินงาน Smart City ในพื้นที่
จังหวัดระยอง
1. มาตรการ Community Fund
ปี 2562 ด้าเนินการ จ้านวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย
(1) โครงการเกษตรอัจ ฉริย ะหนุน เสริมกลุ่ ม ครอบครัว ผู้ พิ การ.โดยมูล นิธิ ส ายรุ้ ง
ต้าบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง เทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน IoT: Smart Farm.เพื่อควบคุม
ระบบการให้น้าอัตโนมัติ ในพื้นที่แปลงปลูกผัก ทดแทนการใช้แรงงานของผู้พิการ โดยผู้พิการจะใช้เวลาที่เหลือจาก
การรดน้้ าพืชผักไปใช้ในการบุกเบิ กพื้นที่ส้า หรับแปลงปลูกผั กให้มากขึ้น .ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
สมาชิก และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผลส้าเร็จของโครงการ
- ศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพการเกษตรเพื่อครอบครัวคนพิการ
- รายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,500 บาทต่อเดือน เป็น 1,800 บาทต่อเดือน
- ด้าเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT กลางแจ้ง ทั้งสิ้น 4 แปลง
(2) โครงการการพั ฒ นาการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า .โดยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเนิ น สว่ า ง
อ.บ้ า นค่ า ย.จ.ระยอง.เทคโนโลยี ที่ น้ า มาใช้ . :.ระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร.(ERP).เพื่ อ การจั ด การธุ ร กิ จ
ประกอบด้วยกระบวนการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า .(Inbound Process) การจัดเก็บสินค้าขึ้นชั้นวางในคลังสินค้า
(Put away) การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง (Inventory Move) การหยิบ-บรรจุลงกล่อง และส่งสินค้าออกจาก
คลังสินค้า (Outbound Process) การนับสินค้าคงคลัง (Inventory Counting) การปรับจ้านวนสินค้าในคลังสินค้า
(Inventory Adjustment) และการจัดท้ารายงานสินค้าคงคลัง (Inventory Reports)
ผลส้าเร็จของโครงการ
- เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่ว ยเพิ่มศักยภาพด้านการซื้อ -ขายสิ นค้า
และสร้างประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดการสูญเสียและเพิ่ม
รายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 650,000 บาทต่อปี
ปี 2563 ด้าเนินการ จ้านวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย
(1) โครงการน้าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนบ้านเก่าริมน้้า ประแส
ด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารผสมผสานโลกเสมื อ น.โดยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต ชาใบขลู่ แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
(ชมรมบ้านเก่าริมน้้าประแส) ต.ปากน้้ากระแส อ.แกลง จ.ระยอง เทคโนโลยีที่น้ามาใช้ เป็นเทคโนโลยีการผสมผสาน
โลกเสมื อน.(Augmented.Reality).เพื่อสร้ างประสบการณ์ รูปแบบใหม่ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวั ติศาสตร์
และวิถีชีวิตของชุมชน คุณสมบัติ Application AR ระบบ GPS (outdoor) / โปสเตอร์ ( indoor/outdoor)
Tag GPS คือ เมื่อเปิด Application AR แล้วส่องไปที่พิกัดที่ก้าหนดไว้จะแสดง Content AR ที่สร้างไว้เป็น 3D
Animation โดยสามารถถ่ายรูปและแชร์รูป AR ที่ถ่ายไปยัง Social ได้ เช่น Line, Facebook เป็นต้น
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเก่า ริมน้้า
ประแส
2. เพื่อน้าเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเก่า ริมน้้า
ประแสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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เป้าหมายของโครงการ
1. มีจุดให้บริการเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนในพื้นที่ชุมชนบ้านเก่า
ริมน้้าประแส จ้านวน 6 จุด
2. มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาใช้บริการเทคโนโลยีการผสมผสานโลก
เสมือนในพื้นที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้้าประแส จ้านวน 500 คนต่อเดือน
(2) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อควบคุมการผลิ ตผั ก
ไฮโดรโปนิกส์ โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม ต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เทคโนโลยี
ที่น้ามาใช้ เป็นระบบเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อการเกษตร แจ้งเตือนและแสดงผลผ่าน Application และวาล์วไฟฟ้า
สั่งเปิดปิดวาล์วน้้าผ่าน Application
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่ อ ลดต้น ทุ น ในการผลิ ต โดยน้า เทคโนโลยี และนวั ตกรรมดิจิ ทั ล มา
ประยุกต์ใช้
2. เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิต
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาเรื่องของแรงงานด้วยระบบบริห ารจัดการ
โรงเรือนอัตโนมัติ
เป้าหมายของโครงการ
1. ระบบบริ ห ารจั ด การฟาร์ม ส้ า หรับ ใช้ ค วบคุม อุ ณหภูมิ .เพื่อ ช่ว ยลดต้น ทุ น
ในการผลิต
2. ระบบแจ้งเตือนและแสดงผลผ่าน Application
(3) โครงการโรงเรื อ นอบความร้ อ นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ .โดยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง เทคโนโลยีที่น้ามาใช้: IoT เพื่อควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิ
ความชื้น ความเข้มแสง และสามารถตั้งค่า parameter ต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อน้าเทคโนโลยีอัจฉริยะ Internet of Things: IoT มาประยุกต์ใช้ภายใน
โรงอบพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ส้ า หรั บ อบแห้ ง ใบกฤษณา.เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการแปรรูป ใบกฤษณา ส้ า หรั บ
การส่งออกไปต่างประเทศ ท้าให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาในการผลิต และขยายก้าลังการผลิต
ได้เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่น้ามาใช้ IoT เพื่อควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง และสามารถตั้งค่า
parameter ต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1. เกิดการจัดการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี อัจฉริยะ Internet
of Things : IoT ภายในโรงอบพลังงาน แสงอาทิตย์เดิมของชุมชน ขนาดพื้นที่ 24*10 เมตร จ้านวน 1 ระบบ
2. สามารถยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
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2. มาตรการธุรกิจ (SMEs Transformation Fund)
ปี 2562 ด้าเนินการ จ้านวน 2 ราย ประกอบด้วย
(1) โครงการ “iGTB Smart Monitoring System” โดยบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ้ากัด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง เทคโนโลยีที่น้ามาใช้: ระบบ iGTB SMART MONITORING
SYSTEM.ซึ่ง เป็ น ระบบที่ ส ามารถแจ้ ง เตื อ นและแสดงสถานการณ์ ท้ างานของบอยเลอร์ แ ละสเปรย์ ด รายเออร์
ได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเครือข่าย 3G/4G
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อด้าเนินการติดตั้ง iGTB Smart Monitoring System
2..เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถการแสดงและเก็ บ ข้ อ มู ล ของเครื่ อ งจั ก ร
ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
- ติดตั้งระบบเทคโนโลยีดิจิทัล iGTB เพื่อตรวจติดตามการท้างานของเครื่องจักร
และน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงการท้างานของเครื่อง เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และวางแผนซ่อม
บ้ารุงได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) โครงการ “ระบบตรวจนับอัจฉริยะส้าหรับการผลิตพาเลท (Smart Monitoring
System for Pallet Manufacturing)” โดยบริษัท ควอลิวูด จ้ากัด อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เทคโนโลยี
ที่น้ามาใช้ โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรม python ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ภาพด้วยไลบารี opencv,
tensorflow, keras ผ่านระบบพื้นฐานของ VAM AI Platform ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
เพิ่มเติม Analytics module ในอนาคต โดยจากรูปข้างล่างจะเป็นแนวคิดการวิเคราะห์จ้า นวนไม้ ตั้งแต่เริ่มขนส่ง
มายังโรงงาน และการวิเคราะห์จ้านวนของพาเลท เมื่อผ่านขบวนการผลิตสมบูรณ์แล้ว
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจนับอัตโนมัติที่สามารถนับจ้า นวนไม้วัตถุดิบ จ้านวนไม้
ที่ได้จากเครื่องจักรแต่ละเครื่อง จ้านวนไม้แปรรูปที่รอการผลิต และจ้านวนพาเลทแต่ละรุ่นในโกดังได้
2. เพื่อสร้าง Dashboard ส้าหรับติดตามกระบวนการผลิตของบริษัท
เป้าหมายของโครงการ
1. โปรแกรมการตรวจนับไม้และพาเลทที่พัฒนาขึ้น 1 ชุด เพื่อขจัดความสูญเปล่า
7 ประการ (7 Waste) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตของบริษัท
2. Dashboard ส้าหรับติดตามไม้และพาเลท 1 ชุดเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
ให้เป็น Industry 4.0 หรือ Smart Factory
ปี 2563 ด้าเนินการ จ้านวน 1 ราย ประกอบด้วย
(1) โครงการ.“การบริห ารจัดการระบบขายปลีกหน้าร้านและเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การจัดการสต๊อกสินค้า” โดยบริษัท เอกวิทยาจ้ากัด อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง เทคโนโลยีที่นามาใช้: POS ระบบ
จัดการขายหน้าร้าน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้กิจการมีระบบการขายปลีกหน้าร้าน และทราบยอดขายในแต่ละวัน
พร้อมทราบปริมาณคงเหลือในสต๊อกสินค้าได้อย่างแม่นย้า
2. เพื่อวางแผนธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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เป้าหมายของโครงการ
จัดท้าระบบขายปลีกสินค้าผ่านซอฟต์แวร์ POS 1 ระบบ ให้สามารทราบ
ยอดขายสินค้าขายปลีกหน้าร้าน และทราบถึงปริมาณสินค้าคงเหลือในสต๊อกไม่ให้เกินความจ้า เป็นและเกิดการ
จมทุน หรือมีสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อการขาย
3. มาตรการ Mini Voucher City
ด้าเนินการในปี 2562 จ้านวน 22 ราย และปี 2563 จ้านวน 100ราย
4. Data Platform
ด้ า เนิ น การจั ด ท้ า ศู น ย์ ร วบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การประสานงานและการสั่ ง การ
(Intelligent Operation Center: IOC) จังหวัดระยอง ในปี 2562 และ ปี 2563
5. จัดทา Application PM 2.5 ในปี 2562 และ ปี 2563
6. การยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand
จังหวัดระยอง ได้ ยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ Smart City Thailandในปี 2563
จ้านวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย
1) เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จัดท้าโดย บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการ
เป็นประเภทเมืองใหม่ ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ้านวน 7 ด้าน สถานะปัจจุบัน ผ่านอนุกรรมการ
2) เมืองอัจฉริยะบ้านฉาง จัดท้าโดย เทศบาลต้าบลบ้านฉาง ด้าเนินการเป็นประเภท
เมืองใหม่ ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ้านวน 7 ด้าน สถานะปัจจุบัน ผ่านการคัดกรอง
3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง
จัดท้าโดย นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง ด้าเนินการเป็นประเภทเมืองใหม่
ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ้านวน 7 ด้าน สถานะปัจจุบัน รอปรับปรุงข้อเสนอ
4) ย่านเทศบันเทิง จัดท้าโดย บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ้ากัด ด้าเนินการเป็น
ประเภทเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ้านวน 6 ด้าน สถานะปัจจุบัน รอปรับปรุงข้อเสนอ
5) ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ จัดท้าโดย บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จ้ากัด ด้าเนินการเป็น
ประเภทเมืองใหม่ ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ้านวน 7 ด้าน สถานะปัจจุบัน ผ่านการคัดกรอง
ความคิดเห็นจากกรรมการฯ
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ : อยากเห็นภาพรวมของ Smart city ในจังหวัดระยอง ว่าเป็น
อย่างไร และขอให้ หน่วยด้าเนินการ Smart City.ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดระยอง รายงานผลการด้าเนินการ
ว่าปัจจุบันได้ด้าเนินการไปถึงขั้น ตอนไหน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินการของแต่ละพื้นที่ ว่ามีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร ต่อคณะกรรมการฯ และDEPA ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด้าเนินการ ในเรื่องการขอใบรับรอง
ซึ่งเป็นการด้าเนินการที่ยังไม่จบกระบวนการ และผลที่ได้รับ ยังไม่มีประโยชน์ต่อพื้นที่ ซึ่งควรท้าให้เห็นว่า การเป็น
เมือง Smart City ด้าเนินการแล้วต้องมีประโยชน์จริงๆ และอยากให้ DEPA ก้าหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่เป็นเมือง
ต้นแบบในการด้าเนินการก่อน เพื่อเป็นต้นแบบในการด้าเนินการ
นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ : DEPA ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จั ด ท้ า ศู น ย์ ร วบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การประสานงานและการสั่ ง การ (Intelligent.Operation.Center.:.IOC
และบูรณาการกล้องวงจรปิดร่วมกับต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้ต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง ได้ด้าเนินการ
และสามารถเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดมายังศูนย์ราชการจังหวัดระยองได้เรียบร้อยแล้ว และในเรื่อง PM 2.5 ปัจจุบัน
ได้ก้าลังเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งท้าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน จึงขอให้ DEPA ด้าเนินการให้จังหวัด
ระยองอย่างรวดเร็ว
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ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อยากให้ DEPA.น้ า เสนอการด้ า เนิ น การเป็ น แบบแผนภาพ โดยมี แ ผนที่ ข องโครงการฯ ทั้ ง 5 โครงการ
แสดงว่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลและอ้าเภออะไรบ้าง และระบุสถานะของโครงการฯ ว่าขณะนี้ด้าเนิ นการไปถึงขั้นตอน
ไหนแล้ว และระบุกรอบระยะเวลาของโครงการฯ นั้น ๆ ว่าด้าเนินการเป็นระยะเวลาเท่าไร 2. DEPA มีศักยภาพ
ในการด้าเนินการ Dagital Data Platform ในการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบจ.ระยอง
ต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นต้น 3. จากการประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่จะกังวลในเรื่องมิติของสังคม ต้องมี
การวิเคราะห์ศักยภาพการเชื่อมโยงพื้นที่ และต้องค้านึงถึงว่าประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์อะไร
นายปกครอง ชาญโลหะ : ลั กษณะการขอตราสั ญลักษณ์ของเมืองอัจฉริยะ Smart.City
เป็นลักษณะได้รับตราสัญลักษณ์ก่อน แล้วค่อยด้าเนินการเพื่อให้ได้เป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งยังไม่มีโครงการฯ ใดเป็นเมือง
อัจฉริยะเลย
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : ประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จะมอบให้ กับ
เมืองที่มีความประสงค์ที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยหน่วยงานใดที่ยื่นข้อเสนอโครงการฯ มา DEPA.ก็จะประกาศ
เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ DEPA.จะส่งทีมงานลงพื้นที่และต้องช่วยกันผลักดันให้ไปถึงคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อผ่านคณะกรรการฯ ถึงจะเข้าสู่การมอบตราสัญลักษณ์ และเมื่อได้รับตราสัญลักษณ์แล้ว
เมืองต่าง ๆ ก็จะได้รับสิ ทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่ง 5 เมืองของจังหวัดระยอง ได้รับประกาศเป็น
เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ แต่ยังไม่ได้รับตราสัญลักษณ์
นายปกครอง ชาญโลหะ : ในปัจจุบันประเทศไทย ทั้ง 7 จังหวัด ที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา และระยอง ยังไม่ได้รับตราสัญลักษณ์
และเป้าหมายแรกแรกคือที่ไหน
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : ขึ้นอยู่ความพร้อมของข้อเสนอโครงการ ซึ่งแต่ละ
พื้น ที่มี ข้อแตกต่ างกั น พอสมควร โดย DEPA จะเข้ าไปช่ว ยหน่ว ยด้า เนิน การในการเขียนข้อเสนอโครงการ
และขับเคลื่อนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ได้ 7 เมืองอัจฉริยะ ตามที่รัฐบาลประกาศไว้ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และDEPA
จะมีการติดตามผลการด้าเนินการในทุกๆ เดือน
นายวี ร ะพล พวงพิ ท ยาวุ ฒิ :.ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5.ไมครอน หรื อ PM.2.5
ซึ่งเป็นปัญหาทั่วทั้งประเทศ DEPA ต้องท้าโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม และสามารถบอกได้ว่าบริเวณไหนเกิด
ปัญหาวิกฤต และต้องมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
ด้าเนินการ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบ และให้ด้าเนินการตามข้อเสนอของกรรการฯ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงาน

1. ศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งต่อไป
ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้รายงานผลการด้าเนินการ.Smart.City.ในแต่ละพื้นที่ของ
จังหวัดระยอง ตามที่คณะกรมการได้เคยพิจารณาฯ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อจะได้ติดตามความก้าวหน้า
การด้าเนินการ
2. ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งรัดด้าเนินการศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงาน
และการสั่งการ (Intelligent.Operation.Center.:.IOC) และการติดเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM 2.5) เนื่องจากปัจจุบันเริ่มจะมีปัญหามากขึ้น ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้รายงานผลการด้าเนินการ.Smart.City.ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดระยอง ตามที่
คณะกรมการได้เคยพิจารณาฯ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อจะได้ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง
ผู้ แทนนิ คมอุตสาหกรรมอัจฉริ ยะดั บบลิ ว เอชเอ อิน ดัส เตรียล เอสเตท ระยอง
ได้น้าเสนอการด้าเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ที่
ต้าบลหนองบัวและต้าบลบางบุตร อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,152 ไร่ เป็นโครงการ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ใหม่ โดยปั จ จุ บั น โครงการฯ อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA).และคาดว่าจะเริ่มด้าเนินการพัฒนาโครงการในปี พ.ศ.2560 นอกจากนี้นิคมอุตสาหกรรมฯ
ยั ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC).ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นอุ ต สาหกรรมที่ ส้ า คั ญ
ของประเทศไทยอีกด้วย
บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล เอสเตท ระยอง จ้ ากั ด ผู้ พัฒ นาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง มีความต้องการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้
เป็ น นิคมอุตสาหกรรมอัจ ฉริย ะ โดยมีแผนการพัฒนาโครงการให้ เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะทั้งสิ้ น 7 ด้าน
ประกอบด้วย
1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
- การให้บริการน้้าเพื่อการอุตสาหกรรมด้วยระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
- การให้บริการรับบ้าบัดน้้าเสียด้วยระบบควบคุมการบ้าบัดแบบอัตโนมัติพร้อม
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้้าที่ระบายออกแบบ
- การตรวจสอบและรายงานคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบออนไลน์
2. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
- การให้บริการระบบผลิตพลังงานด้วยแสงอาทิตย์และโครงข่ายไฟฟ้าย่อย
(Micro Grid)
3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
- การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) เพื่อกิจการอุตสาหกรรม และการ
ช้าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
- การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
5. ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
- การบริหารจัดการการจราจรโดยระบบอัตโนมัติและการจัดการความปลอดภัย
ด้านคมนาคมขนส่ง
6. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
- การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุ นกิจกรรมให้กลุ่มสังคมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
นิคมฯ เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพให้ชุมชน
7. การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
- การจัดการพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชนและสวนสันทนาการ
- ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
โดยน้ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริห ารจัดการการด้าเนินงานของ
นิคมอุตสาหกรรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบตรวจวัดและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการอ้านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลและบริการของนิคมฯ
ได้โดยสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องค้านึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถพัฒนา
ไปพร้อมกับนิคมฯ ได้อย่างยั่งยืน
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ข้อคิดเห็น ดังนี้

ความคิดเห็นจากกรรมการฯ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเ ศษภาคตะวันออก :

ได้มี

1. ผังสีที่ขอเป็นเขตส่งเสริมกิจการพิเศษกับ EEC.ยังคงเป็นเป็นผังสีม่วง เหมือนเดิมใช่
หรือไม่ 2. ควรมี Master plan zoning ว่าพื้นที่ไหนด้าเนินการเป็นประเภทอะไร 3. แผนการพัฒนาการด้าเนิน
การเมืองอัจฉริยะ ถ้ามีข้อมูลเชิงปริมาณน้าเสนอเพิ่ม จะสามารถช่วยให้คณะกรรมการฯ แต่ละด้านพิจารณาต่อไป
ได้อย่างสมบูรณ์
ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง : ขณะนี้ได้เสนอ
โครงการฯ ไปยังส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว และได้รับการประสานล่าสุด
ก้าหนดให้พื้นที่นิคมฯ เป็นสีม่วงจุด ซึ่งขณะนี้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่
ระหว่างการประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเปลี่ยนสีพื้นที่ของนิคม WHA IER เป็นพื้นที่สีม่วง และจากการ
ประชุมล่าสุด ได้ขอให้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติเขตส่งเสริมกิจการพิเศษให้ชัดเจน และให้ปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการฯ เพื่อน้าเสนอให้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาอีกครั้ง
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ปรับปรุง
Master plan ว่าแต่ละโครงการอยู่ตรงพื้นที่ใด และสอดคล้องกับ 7 Smart อย่างไร 2. Depa ได้ให้ค้าแนะน้าใน
การเขียน social impact กับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มากขึ้น และให้โครงการได้มีการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนมากขึ้น
นายปกครอง ชาญโลหะ : กลุ่มเป้าหมายโรงงานของนิคมฯ ต้องเป็นโรงงานประเภท
ไหนบ้าง ซึ่งพื้นที่นิคมอยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตรและใกล้กับอ่างเก็บน้้าหนองปลาไหล ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง : นิคม WHA IER .
เดิมเป็ น นิ คมอุ ตสาหกรรมของ IRPC.กลุ่ ม อุตสาหกรรมเป้า หมายเดิ ม ส่ ว นใหญ่ เกี่ย วข้อ งกับ การผลิ ต ปิ โ ตรเคมี
อุตสาหกรรม หรือ BioDiesel หลังจากนิคมอุตสาหกรรม WHA เข้ามาร่วมลงทุนกับนิคมอุตสาหกรรมนี้ ได้เล็งเห็น
แล้ ว ว่า รั ฐ บาลได้ มีก ารส่ ง เสริ ม ให้ 3 จั งหวั ด ภาคตะวั นออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิง เทรา เป็ น เขตพัฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอุตสาหกรรม
เป้าหมายเดิมจากปิโตรเคมีอุตสาหกรรม หรือ BioDiesel เป็น New S – Curve ใหม่ทั้งหมด โดยการใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ และยานยนต์อัจฉริยะในการผลิต
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นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ : โซล่าเซลล์ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมควรต้องเลือ กใช้
แบบมีแบตเตอรี่เก็บประจุพลังงาน และให้เพิ่ มเติมมาตรการ PM 2.5 ในนิคมอุตสาหกรรมฯ และเมื่อด้าเนินการ
ระบบต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมฯ แล้ว ให้ค้านึงถึงพื้นที่โดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมฯ ด้วย เช่น การจราจร
ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ เดินทางสะดวก แต่ด้านนอกนิคมอุตสาหกรรมฯ เกิดจราจรติดขัด ดังนั้น ต้องคิดถึง
ประชาชนภายนอกในพื้นทีด่ ้วย เพราอาจจะท้าให้เกิดปัญหาขึ้นได้
ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
WHA ตั้ง อยู่ ไม่ห่ า งจากพื้น ที่ชุมชนมากนัก โดยบริเวณอ้าเภอบ้านค่าย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้ นในพื้นที่ เป็นเรื่อ ง
ละเอียดอ่อนมาก ขอให้นิคมอุตสาหกรรม WHA ด้าเนินการโดยให้ค้านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : ส้านักงาน
คณะกรรมการนโย บายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.จะช่วยผลักดันในการเขียน Master Plan ที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ภายนอก เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเมืองมากขึ้น
นายปกครอง ชาญโลหะ : ถ้านิคมอุตสาหกรรม WHA ต่อยอดข้อมูลกล้องวงจรปิด กับ
ต้ารวจภูธรจังหวัดระยองได้ จะท้าให้สามารถเห็นข้อมูลจราจรทั้งภายในและภายนอกของนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
เอสเตท ระยอง นาเสนอ ให้นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง รับข้อสังเกตจากคณะ
กรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. ควรมี Master plan zoning ระบุว่าพื้นที่ใดด้าเนินการเป็นประเภทอะไรบ้าง
และแต่ละโครงการอยู่ตรงพื้นที่ใด และสอดคล้องกับ 7 Smart อย่างไร
2. แผนการพัฒนาการด้าเนินการเมืองอัจฉริยะ ควรระบุข้อมูลเชิงปริมาณแต่ละด้าน
น้าเสนอเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไปได้อย่างสมบูรณ์
3. การใช้โซล่าเซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรมฯ ควรต้องเลือกใช้แบบมีแบตเตอรี่เก็บประจุ
พลังงาน
4. ให้เพิ่มเติมมาตรการ PM 2.5 ในนิคมอุตสาหกรรมฯ
5. ขอให้ด้าเนินการโดยให้ค้านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
6. ขอให้ค้านึงถึงมิติของงานด้านจราจร ในอนาคตประชากรจะเพิ่มมากขึ้น จะต้องเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดขึ้น
7. ขอให้หน่วยด้าเนินการค้านึงถึงในเรื่องมิติของความปลอดภัย
4.2 โครงการ ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง (ORIGIN SMART CITY RAYONG)
ในพื้นที่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ผู้แทนบริษัท ออริจิ้น อีซีซี จ้ากัด น้าเสนอโครงการ ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่
บริเวณสี่แยกเนินส้าลี (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 ตัดกับถนนสุขุมวิท) ต้าบลเนินพระ อ้าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง มีขนาดพื้นที่รวม 22,344.4 ตารางเมตร
หลั งจากโครงสร้ างพื้ นฐานและอุ ตสาหกรรมด้า นต่ า ง ๆ ถู กพั ฒ นา จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การจ้างงานที่มากขึ้น และจ้า เป็นต้องมีที่พักอาศัยให้เพียงพอ เพื่อรองรับประชากรที่เข้ามาท้า งานในพื้นที่ ดังนั้น
รูปแบบการอยู่อาศัยจึงจ้า เป็นต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนวัยท้า งาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่พัก
ไม่ห่างจากที่ท้างาน และแหล่งงานในพื้นที่ ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งโลกอนาคต
คือ ยุ ค ดิ จิ ทัล ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ล้ า สมั ย และเทคโนโลยี จ ะกลายเป็ น ส่ ว นส้ า คั ญ ในการด้ า เนิ น ชี วิ ต
การใช้ชีวิตของมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วสู่สังคมโลกยุคใหม่ “โครงการ
ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง”.น้าอนาคตมาอยู่ในยุคปัจ จุบัน ด้วยการสร้างสมาร์ทแพลทฟอร์ม เพื่อการอยู่อาศัย
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ปรั บ เปลี่ ยนการใช้ชีวิตสู่ สั งคมแห่งเทคโนโลยีอนาคต สร้างเมืองใหม่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ
ของภาครัฐ ท้าให้สามารถจัดการชีวิตได้อย่างอัจฉริยะ ด้วยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเป็นตัวช่วยให้
การใช้ชีวิตง่ายดาย และการเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเมืองใหม่แห่งนี้ยังเป็นเมืองต้นแบบด้านการ
บริ ห ารจั ด การพลั งงานอย่ า งคุ้ มค่ า ด้ ว ยเทคโนโลยี ด้า นพลั งงานทดแทน ทั้ ง ด้า นพลั งงานไฟฟ้ า และพลั งงาน
แสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สร้างสรรค์สังคมคุณภาพแห่งใหม่ ในจุดยุทธศาสตร์ที่เด่นที่สุดของ
ภูมิภาคอาเซียน
บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จ้ากัด มีแผนการพัฒนาบริการระบบเมืองอัจฉริยะ ภายใต้วิสัยทัศน์
“Beyond a Living Concept ชีวิตอนาคต ก้าหนดได้ที่น”ี่ ด้วยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย
1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
- โครงการเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
- โครงการเมืองต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงาน
3) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
- โครงการพัฒนาอาณาจักรมิกซ์ยูส (MIXED-USE) แบบครบวงจร (โครงการ
ONE DISTRICT RAYONG)
4) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
- บริการระบบหน้าจออัจฉริยะ (Smart.Screen).แสดงข้อมูลบริการสาธารณะ
5) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
- โครงการส่ งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลั งงานร่วมกัน (E-Scooter
Sharing)
6) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
7) การด้ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
- โครงการพัฒนาสมาร์ทแพลตฟอร์ม เพื่อบริหารจัดการชีวิตอย่างอัจฉริยะ
ความคิดเห็นจากกรรมการฯ
ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดระยอง : ต้องขอให้หน่วยด้าเนินงานของเมืองอัจฉริยะค้านึงถึงมิติ
ของงานด้านจราจร ในอนาคตประชากรจะเพิ่มมากขึ้น และด้านการจราจรก็จะต้องเกิดปัญหาการจราจรติดขัดขึ้น
และขอให้ทุกหน่วยด้าเนินการค้านึงถึงในเรื่องมิติของความปลอดภัยด้วย
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : อยากให้ท้า
Master Plan จุดเชื่อมต่อของทางแยกเนินส้าลี ให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่สามารถเชื่อมโยงเดินถึงกันได้ และเรื่องแนวทาง
การลงทุน ถ้ามีการแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด ด้าเนินการเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
หลัก ซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็นต้น
มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนบริษัท ออริจิ้น อีอีซี จากัด นาเสนอ และให้บริษัท
ออริจิ้น อีอีซี จากัด รับข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติม
1. ขอให้ท้า Master Plan จุดเชื่อมต่อของทางแยกเนินส้าลี ให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่สามารถ
เชื่อมโยงเดินถึงกันได้
2. แนวทางการลงทุน ให้มีการแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด ด้าเนินการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหลัก ซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็นต้น
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3. ขอให้ ค้านึ งถึงมิติของงานด้านจราจร ในอนาคตประชากรจะเพิ่มมากขึ้น และด้าน
การจราจรก็จะต้องเกิดปัญหาการจราจรติดขัดขึ้น
4. ขอให้หน่วยด้าเนินการค้านึงถึงในเรื่องมิติของความปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ฝ่ายเลขานุการฯ
เนื่ องจากจั งหวัด ระยอง ให้ ความส้ า คัญ กับ การด้ าเนิน งานของเมื องอัจ 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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