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การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ด้วยการพัฒนาย่านนวัตกรรม

บทความ

บทนํา
ในปัจจุบันหลายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างกล่าวถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ที่เป็นแนวคิด

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศในการช่วยบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
คณุภาพชีวติทีด่ ีปลอดภยั และเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูท้ีม่กีารพฒันาอยูเ่สมอ แตท่วา่แนวทางการพฒันาเมอืงสูเ่มอืงอจัฉรยิะนัน้
เป็นไปได้หลายแนวทาง ซ่ึงแต่ละแนวทางอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ดังนัน้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะถูก 

นาํมาใช้นัน้ควรตอ้งผา่นการทดสอบและปรบัใช้ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่เมอืงนัน้ ๆ กลา่วคอื จาํเป็นตอ้งมกีารนาํรอ่ง
ดําเนินการในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้เทคโนโลยีอัจฉริยะได้ตอบสนองหรือแก้ไขประเด็นปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

และยัง่ยนื ดงันัน้ ในการลงทนุพฒันาเมอืงอจัฉรยิะนัน้ อาจไมจ่าํเป็นตอ้งทุม่งบประมาณทัง้หมดไปกบัการลงทนุในเทคโนโลยี
อจัฉรยิะหรอืการตดิตัง้ระบบตรวจสอบและกลอ้งวดีโิอไวท้กุหวัมุมถนนใหท้ัว่ทัง้เมอืงในทนัท ีแตอ่าจเริ่มจากพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึ่ง
ในเมืองก่อน 

ท. ปรีชญา สิทธิพันธุ และ สุธี อนันตสุขสมศรี. (2561). การพัฒนาเมืองอัจฉริยะดวยการพัฒนายานนวัตกรรม. Unisearch Journal. ปที่ 5, ฉบับที่ 1, หนา 9–13. 
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แนวคิดการพัฒนาย่านนวัตกรรมเพื่อสร้าง
เมืองอัจฉริยะ

แนวทางในการพฒันาเมอืงสูเ่มอืงอจัฉรยิะแนวทางหนึง่ 
คือ “การสร้างย่านนวัตกรรม” (Innovation District) 
ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้มีการเกิดนวัตกรรม  
หรอื การใช้นวตักรรมอย่างเข้มข้น โดยม ี“นวตักร” (Innovator) 
ร่วมรงัสรรค์นวตักรรมให้ตรงความต้องการของคนภายในย่าน 
สร้างมลูค่าเพิม่ จดัสรรทรพัยากร และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของคนในพืน้ที ่เพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีก่่อให้เกดิคณุค่า
ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยย่านนวัตกรรมอาจ 
เปรยีบได้กบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีใ่นพืน้ทีเ่มอืง
ทีมุ่ง่สนบัสนนุบคุคลากร ธรุกจิ กลุม่คลสัเตอร์ และสตาร์ทอพั 
(startup) ทีม่ศีกัยภาพในพืน้ที ่เพือ่สร้างระบบนเิวศนวตักรรม 
(Innovation Ecosystem) โดยการพัฒนาสินทรัพย์  
3 ประเภท ได้แก่ สนิทรพัย์ทางกายภาพ (Physical Assets) 
สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (Economic Assets) และ 
สินทรัพย์ทางเครือข่าย (Networking Assets) (Katz and 
Wagner, 2014) ย่านนวัตกรรมจะเปิดโอกาสให้เมือง 
ได้ทดลองเทคโนโลยีอัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เหมาะกับ
บริบทของเมือง และเพิ่มจ�านวนและพื้นที่ของเทคโนโลยี 
ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองมากขึ้น ในช่วงปลายปี 2016 เมือง
มากกว่า 80 เมอืงทัว่โลกได้รเิริม่การสร้างย่านนวตักรรมในเมอืง 
(Horn, 2017)

เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) มลรัฐเนวาดา (Nevada) 
สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเมืองที่ใช้การพัฒนา
ย่านนวตักรรมเพือ่สร้างเมอืงอจัฉรยิะ เมอืงลาสเวกสัไม่เพยีง
ประกอบด้วยประชากรกว่า 600,000 คน แต่ยงัมนีกัท่องเทีย่ว
หลายล้านคนต่อปีเข้ามาท่องเที่ยว ก่อให้เกิดปัญหาจราจร 
ขยะ และมลพษิอืน่ ๆ อกีเป็นจ�านวนมาก โดยปัญหาเหล่านี้
ได้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและยังท�าให้เมือง
ลาสเวกัสมีความน่าเที่ยวน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของเมอืงได้ คณะผูบ้รหิารเมอืงทราบดว่ีา เทคโนโลยอีจัฉรยิะ
จะเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถช่วยตรวจสอบและควบคมุปัญหา
เหล่านี้ได้ แต่ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นน�าเทคโนโลยีมาใช้ได้
ที่ไหนและอย่างไร รัฐบาลท้องถิ่นและภาคเอกชนจึงเริ่มต้น
ด้วยการพฒันาย่านนวตักรรมใกล้กบับรเิวณย่าน Las Vegas 
Strip ซึ่งเป็นย่านธุรกิจท่องเที่ยวส�าคัญของเมือง พร้อมกับ
ตดิตัง้และทดลองระบบทีเ่ป็นการผสมผสานเครือ่งตรวจสอบ
ต่าง ๆ จากการทดสอบระบบและศึกษาบริบทของพื้นที่ 

ความต้องการและพฤติกรรมของธุรกิจ นักท่องเที่ยว และ
ประชากร คณะผู้บริหารเมืองจึงสามารถหาค�าตอบว่า ควร
เริ่มต้นใช้เทคโนโลยีใดในการพัฒนาเมืองลาสเวกัสให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ

ในขณะที่ เมืองเดนเวอร์ (Denver) รัฐโคโลราโด 
(Colorado) สหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเมืองที่
ใช้การพฒันาย่านนวตักรรมเพือ่สร้างเมอืงอจัฉรยิะ (ภาพที ่1) 
รฐับาลท้องถิน่และบรษิทัพานาโซนคิ (Panasonic) ได้ร่วมกนั
พฒันาพืน้ทีว่่างชานเมอืงเดนเวอร์ใกล้กบัสถานรีถไฟ Peña 
Station และสนามบินนานาชาติของเมืองเดนเวอร์ ให้เป็น
ย่านนวัตกรรมที่ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่ทดลองในเมืองที่มีชีวิต 
(City Living Lab) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถตอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 
ในพื้นที่ย่านนวัตกรรมนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีโครงข่ายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ มคีวามหนาแน่นของสญัญาณ Wi-Fi สงู 
มรีะบบตรวจวดัอากาศ และเป็นพืน้ทีท่ดลองระบบรถโดยสาร
ไร้คนขับ (autonomous vehicle) ที่ขนส่งคนในย่านไปยัง
สถานีรถไฟ (Chuang, 2016)

เมอืงลาสเวกสัและเมอืงเดนเวอร์ เป็นตวัอย่างของเมอืง
ที่ เลือกที่จะพัฒนาย ่านนวัตกรรมก ่อนการลงทุนใน
เทคโนโลยีอัจฉริยะให้ครอบคลุมทั้งเมืองในคราวเดียวเพื่อ
สร้างเมืองอัจฉริยะ การเลือกพัฒนาย่านนวัตกรรมให้เป็น
จุดเริ่ มของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสามารถสร ้าง 
ข้อได้เปรียบ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ท�าให้รับรู้แผนที่สามารถ

ภาพที่ 1 ย่านนวัตกรรม Peña Station Next  
เมืองเดนเวอร์ (Denver) รัฐโคโลราโด (Colorado) สหรัฐอเมริกา

ที่มา : Chuang (2016)
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ปฏิบัติการได้ทันที 2) มีค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์แนวคิดที่ต�า่ 
และ 3) มีการเติบโตของเมืองและความคิดใหม่

ในการทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ขนาดไม ่ใหญ ่
ในระดับย่านของพื้นที่ย่านนวัตกรรม สามารถให้ข้อมูลและ
รายละเอียดของการปฏิบัติการของเทคโนโลยีได ้ใน 
ระยะเวลาไม่มาก เช่น เมอืงลาสเวกสั ได้ทดลองใช้ข้อมลูของ
การจัดการขยะในพื้นที่จากย ่านวัตกรรมที่ เป ็นย ่าน 
Las Vegas Strip ท�าให้เมืองลาสเวกัสสามารถติดตั้งระบบ
ตรวจสอบถังขยะในเมือง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหา 
ขยะล้นถัง สร้างเมืองที่สวยงามและน่าประทับใจส�าหรับ
ประชาชนและนกัท่องเทีย่วในเมอืงลาสเวกสั แต่ในขณะเดยีวกนั 
เมืองลาสเวกัสก�าลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่าง ๆ  
ให้พร้อมส�าหรับการขยายจ�านวนและพื้นที่ปฏิบัติการของ
เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของเมือง

เนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น�ามาทดลองในย่าน
เป็นการทดลองในโลกแห่งความจริง การควบคุมคุณภาพ
ของการทดลองเป็นสิง่ส�าคญัในการน�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ไปใช้ 
การพัฒนาระบบให้ประสบความส�าเร็จจ�าเป็นต้องมี 
ความสามารถในการน�าไปใช้ได้จริงและพร้อมที่จะขยาย
จ�านวนและพืน้ทีก่ารใช้งาน ดงันัน้ การทดลองเทคโนโลยใีน
พื้นที่ขนาดเล็ก ในระดับพื้นที่ของย่านนวัตกรรม จึงท�าให้ 
การควบคมุคณุภาพท�าได้ง่ายขึน้ การทดลองใช้งานเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ได้จริง และให้
ผลลัพธ์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ จึงกล่าวได้ว่า 

ย่านนวัตกรรมสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการพิสูจน์
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยยังไม่จ�าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรจ�านวนมาก และการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ 
อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับข้อมูลการส�ารวจของ the 
Center for Digital Government ที่พบว่า รัฐบาลท้องถิ่น
ในสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า 5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปี ค.ศ. 2016 และมแีนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณทีเ่พิม่ขึน้ 
(Center for Digital Government, 2016) จากทีก่ล่าวมาข้างต้น 
จะเหน็ได้ว่า การพฒันาย่านนวตักรรมสามารถเป็นส่วนหนึง่
ที่จะเปลี่ยนแนวโน้มการใช้จ่ายเช่นนี้ได้

นอกจากนัน้ ย่านนวตักรรมยงัมส่ีวนช่วยส่งเสรมิธรุกจิ
และพาณชิยกรรม สร้างการเจรญิเตบิโตของเมอืง ท�าให้เมอืง
เป็นที่รู้จักของสาธารณะ และเป็นพื้นที่ส�าหรับการทดลอง
ใช้เทคโนโลยี ดึงดูดให้นักลงทุนและนวัตกรเข้ามาในพื้นที่ 
รวมถงึเป็นส่วนส�าคญัในการสร้างงานทีเ่ป็นแรงงานทกัษะสงู
และงานในท้องถิ่น ตัวอย่างที่เด่นชัดของความส�าเร็จของ
ย่านวัตกรรม คือ ย่านนวัตกรรม 22@ ในเมืองบาร์เซโลนา 
(Barcelona) ประเทศสเปน (ภาพที่ 2) โดยภายในช่วง 
10 ปีทีผ่่านมาภายหลงัจากเริม่ต้นโครงการย่านนวตักรรม 22@ 
ประชากรในย่านเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 (Ajuntament  
de Barcelona, 2010)

การพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย	
ในการพฒันาย่านนวตักรรมในประเทศไทยนัน้ รเิริม่ขึน้

โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็น 
ผูน้�าแนวคดิการพฒันาย่านนวตักรรมมาใช้ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 
โดยมีย่านโยธีเป็นพื้นที่แรกที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น 
ย่านนวัตกรรม ปัจจุบัน ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) ได้ขยายแนวคดิในการพฒันาย่านนวตักรรม
ไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ทัง้ในกรงุเทพมหานครและภมูภิาค รวมทัง้สิน้ 
10 ย่าน โดยมมีหาวทิยาลยัต่าง ๆ  เป็นผูน้�าในการขบัเคลือ่น
การพฒันา ประกอบด้วย ย่านนวตักรรมในกรงุเทพมหานคร 
6 ย่าน ได้แก่ 1) ย่านนวตักรรมโยธ ี2) ย่านนวตักรรมปทมุวนั 
3) ย่านนวัตกรรมคลองสาน 4) ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ 
5) ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท และ 6) ย่านนวัตกรรม
ลาดกระบัง และย่านนวัตกรรมในภาคตะวันออก 4 ย่าน 
ได้แก่ 1) ย่านนวัตกรรมบางแสน 2) ย่านนวัตกรรมศรีราชา 
3) ย่านนวตักรรมพทัยา และ 4) ย่านนวตักรรมอูต่ะเภา-บ้านฉาง 

ภาพที่ 2 ย่านนวัตกรรม 22@ ในเมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) 
ประเทศสเปน

ที่มา : Eurecat (2006) 
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นอกจากนี้ ย่านปุณณวิถี ซึ่งเป็นย่านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน
โดยภาคเอกชน ได้เข้ามาเป็นอกีหนึง่พืน้ทีน่�าร่องในการพฒันา
ย่านนวัตกรรม และในอนาคต โครงการ One Bangkok  
ซึ่งตั้งอยู ่บนถนนพระรามสี่และถนนวิทยุ จะเป็นอีก 
หนึ่งโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู ่การเป็นพื้นที ่
ย่านนวัตกรรมอีกแห่งหนึ่งด้วย

ส�าหรับการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี มีการก�าหนด
วสิยัทศัน์ กรอบแนวคดิ และเป้าหมายในการพฒันา ทีน่�าไปสู่
แนวคิดการพัฒนาย่านในขั้นต้น (ภาพที่ 3 และภาพที่ 4)  
ซึ่งประกอบด้วย 

1) การพฒันาพืน้ทีท่างเท้าและทางเดนิลอยฟ้า การพฒันา 
การเข้าถงึพืน้ทีจ่ากบรเิวณสถานรีถไฟฟ้าอนสุาวรย์ีชยัสมรภมูิ
สู ่พื้นที่ถนนราชวิถี ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีด ้วย 

ทางเดินลอยฟ้า และการพัฒนาทางเท้าถนนโยธีจาก 
บรเิวณถนนพญาไทไปจนถงึถนนพระรามที ่6 และเชือ่มโยง
โครงข่ายการสญัจรไปสูพ่ืน้ทีข่องโรงพยาบาลรามาธบิด ีโดย
โครงการพัฒนาทางเดินลอยฟ้าเป็นโครงการความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในย่านที่มีโรงพยาบาล 
พระมงกุฏเกล้า เป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนโครงการ 

2) การพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณหน่วยงาน
ราชการ สถาบนัการแพทย์ และสถาบนัการศกึษา การพฒันา
พื้นที่ถนนโยธีช ่วงหน ้ากระทรวงวิทยาศาสตร ์และ 
เทคโนโลยีเป็นพื้นที่โล่งสาธารณะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่
กจิกรรมให้แก่ผูค้นในพืน้ที ่และกระตุน้ให้เกดิการแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

3) การพัฒนาพื้นที่จอดรถภายในย่านนวัตกรรมโยธี 
การบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันโดยการพัฒนาระบบ smart 
parking โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวก

นอกเหนือจากย่านนวัตกรรมโยธีแล้ว ย่านปทุมวัน 
ซึง่เป็นย่านส�าคญัทางด้านการค้า การเดนิทาง การศกึษา และ
เป ็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมสูงสุด 
ในประเทศไทย อีกทั้งเป ็นพื้นที่ที่มีพลวัตสูง ได ้ผ ่าน 
การเปลีย่นแปลงของบรบิททัง้สงัคมและเศรษฐกจิ จากจดุเริม่
ของย่านการค้าสมยัใหม่ในยคุที ่1 มาเป็นย่านศนูย์กลางของ
การค้าและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในยุคที่ 2 และเปลี่ยน
เป็นย่านที่ส�าคัญทางด้านการค้าและการเดินทางในยุคที่ 3 
และในอนาคตซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็กว่าในอดตี
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันเป็นผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ 
(globalization) และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาย่านปทุมวันให้เป็น 
“ย่านนวัตกรรมปทุมวัน” จึงเป็นการวางแผนเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่กายภาพ เศรษฐกิจ 
และสงัคมทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตและเป็นศนูย์กลางเชือ่มโยง
ย่านนวัตกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นอกีหนึง่องค์กรหลกัทีไ่ด้
น�าแนวคดิย่านนวตักรรมมาใช้เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา
เมืองอัจฉริยะด้วยการพัฒนาเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม 
(Siam Innovation District) ด้วยแนวคิดในการพัฒนา
นวตักรรมใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ (lifestyle) 
2) ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหาร พลังงาน และน�้า 
(sustainable development) 3) การสร้างสรรค์สงัคมและ
เมืองอัจฉริยะ (inclusive community & smart city)  

ภาพที่ 3 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมโยธี
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561ก) 

ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมโยธี
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561ก)
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4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและวิศวกรรมหุ ่นยนต์  
(digital economy & robotics) และ 5) นวตักรรมเพือ่การศกึษา 
(innovative education) (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)  
ผนวกกับ การพัฒนาจุฬาฯเมืองอัจฉริยะ (CU Smart City) 
ที่มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสามย่านให้เป็น 
เมืองอัจฉริยะต้นแบบ โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่
บรเิวณดงักล่าวให้เป็นย่านแห่งนวตักรรมทีส่ร้างสรรค์คณุค่า
ร่วมแก่ชมุชนและสงัคม ผสานคณุภาพชวีติและธรุกจิ มุง่หวงั
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด�ารงชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
(ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2561)

บทส่งท้าย
การพัฒนาเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะอาจไม่ได้เป็น 

เพียงแค่กระแสหรือวาทกรรม แต่เป็นแนวทางส�าคัญใน 
การพฒันาคณุภาพชวีติของคนในเมอืงอย่างยัง่ยนื ดงัจะเหน็ได้
จากปรากฏการณ์ที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย 
พยายามรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  ภายในเมอืง เพือ่
น�ามาใช้ในการบรหิารจดัการเมอืงเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของคนในเมอืง การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอาจไม่ได้เป็นสิง่ทีย่าก 
จนเกินไป แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาจเริ่มจาก 
การพัฒนาทีละย่านไปก็เป็นได้

กิตติกรรมประกาศ
บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของผลการศกึษาวจิยัโครงการ 

“จ้างเหมาเพื่อด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี  
(Yothi Innovation District Development) และ 
จ้างเหมาเพื่อด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน 
(Patumwan Innovation District Development)” 
ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณในการศกึษาโครงการจาก 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

ภาพที่ 5 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561ข)
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