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บทนํา

ในปั จจุ บันหลายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างกล่าวถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ที่เป็นแนวคิด
ในการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมู ลสารสนเทศในการช่ วยบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
คุณภาพชี วติ ทีด่ ี ปลอดภัย และเป็นสังคมแห่งการเรียนรูท้ ม่ี กี ารพัฒนาอยูเ่ สมอ แต่ทว่าแนวทางการพัฒนาเมืองสูเ่ มืองอัจฉริยะนัน้
เป็ นไปได้หลายแนวทาง ซึ่ งแต่ละแนวทางอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ดังนัน้ เทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะถูก
นํามาใช้นนั้ ควรต้องผ่านการทดสอบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่เมืองนัน้ ๆ กล่าวคือ จําเป็นต้องมีการนําร่อง
ดําเนินการในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้เทคโนโลยีอัจฉริยะได้ตอบสนองหรือแก้ไขประเด็นปั ญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
และยัง่ ยืน ดังนัน้ ในการลงทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะนัน้ อาจไม่จาํ เป็นต้องทุม่ งบประมาณทัง้ หมดไปกับการลงทุนในเทคโนโลยี
อัจฉริยะหรือการติดตัง้ ระบบตรวจสอบและกล้องวีดโิ อไว้ทกุ หัวมุมถนนให้ทวั่ ทัง้ เมืองในทันที แต่อาจเริ่มจากพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่ง
ในเมืองก่อน
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แนวคิดการพัฒนาย่านนวัตกรรมเพื่อสร้าง
เมืองอัจฉริยะ
แนวทางในการพัฒนาเมืองสูเ่ มืองอัจฉริยะแนวทางหนึง่
คือ “การสร้างย่านนวัตกรรม” (Innovation District)
ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้มีการเกิดนวัตกรรม
หรือ การใช้นวัตกรรมอย่างเข้มข้น โดยมี “นวัตกร” (Innovator)
ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมให้ตรงความต้องการของคนภายในย่าน
สร้างมูลค่าเพิม่ จัดสรรทรัพยากร และส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของคนในพืน้ ที่ เพือ่ น�าไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีก่ อ่ ให้เกิดคุณค่า
ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยย่านนวัตกรรมอาจ
เปรียบได้กบั เขตเศรษฐกิจพิเศษทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีใ่ นพืน้ ทีเ่ มือง
ทีม่ งุ่ สนับสนุนบุคคลากร ธุรกิจ กลุม่ คลัสเตอร์ และสตาร์ทอัพ
(startup) ทีม่ ศี กั ยภาพในพืน้ ที่ เพือ่ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม
(Innovation Ecosystem) โดยการพั ฒ นาสินทรัพย์
3 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ทางกายภาพ (Physical Assets)
สิ น ทรั พ ย์ ท างเศรษฐกิ จ (Economic Assets) และ
สินทรัพย์ทางเครือข่าย (Networking Assets) (Katz and
Wagner, 2014) ย่านนวัตกรรมจะเปิดโอกาสให้เมือง
ได้ทดลองเทคโนโลยีอัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับ
บริบทของเมือง และเพิ่มจ�านวนและพื้นที่ของเทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองมากขึ้น ในช่วงปลายปี 2016 เมือง
มากกว่า 80 เมืองทัว่ โลกได้รเิ ริม่ การสร้างย่านนวัตกรรมในเมือง
(Horn, 2017)
เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) มลรัฐเนวาดา (Nevada)
สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเมืองที่ใช้การพัฒนา
ย่านนวัตกรรมเพือ่ สร้างเมืองอัจฉริยะ เมืองลาสเวกัสไม่เพียง
ประกอบด้วยประชากรกว่า 600,000 คน แต่ยงั มีนกั ท่องเทีย่ ว
หลายล้านคนต่อปีเข้ามาท่องเที่ยว ก่อให้เกิดปัญหาจราจร
ขยะ และมลพิษอืน่ ๆ อีกเป็นจ�านวนมาก โดยปัญหาเหล่านี้
ได้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและยังท�าให้เมือง
ลาสเวกัสมีความน่าเที่ยวน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของเมืองได้ คณะผูบ้ ริหารเมืองทราบดีวา่ เทคโนโลยีอจั ฉริยะ
จะเป็นเครือ่ งมือทีส่ ามารถช่วยตรวจสอบและควบคุมปัญหา
เหล่านี้ได้ แต่ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นน�าเทคโนโลยีมาใช้ได้
ที่ไหนและอย่างไร รัฐบาลท้องถิ่นและภาคเอกชนจึงเริ่มต้น
ด้วยการพัฒนาย่านนวัตกรรมใกล้กบั บริเวณย่าน Las Vegas
Strip ซึ่งเป็นย่านธุรกิจท่องเที่ยวส�าคัญของเมือง พร้อมกับ
ติดตัง้ และทดลองระบบทีเ่ ป็นการผสมผสานเครือ่ งตรวจสอบ
ต่าง ๆ จากการทดสอบระบบและศึกษาบริบทของพื้นที่
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ความต้องการและพฤติกรรมของธุรกิจ นักท่องเที่ยว และ
ประชากร คณะผู้บริหารเมืองจึงสามารถหาค�าตอบว่า ควร
เริ่มต้นใช้เทคโนโลยีใดในการพัฒนาเมืองลาสเวกัสให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ
ในขณะที่ เมืองเดนเวอร์ (Denver) รัฐโคโลราโด
(Colorado) สหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเมืองที่
ใช้การพัฒนาย่านนวัตกรรมเพือ่ สร้างเมืองอัจฉริยะ (ภาพที่ 1)
รัฐบาลท้องถิน่ และบริษทั พานาโซนิค (Panasonic) ได้รว่ มกัน
พัฒนาพืน้ ทีว่ า่ งชานเมืองเดนเวอร์ใกล้กบั สถานีรถไฟ Peña
Station และสนามบินนานาชาติของเมืองเดนเวอร์ ให้เป็น
ย่านนวัตกรรมที่ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่ทดลองในเมืองที่มีชีวิต
(City Living Lab) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถตอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
ในพื้นที่ย่านนวัตกรรมนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีโครงข่ายไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ มีความหนาแน่นของสัญญาณ Wi-Fi สูง
มีระบบตรวจวัดอากาศ และเป็นพืน้ ทีท่ ดลองระบบรถโดยสาร
ไร้คนขับ (autonomous vehicle) ที่ขนส่งคนในย่านไปยัง
สถานีรถไฟ (Chuang, 2016)
เมืองลาสเวกัสและเมืองเดนเวอร์ เป็นตัวอย่างของเมือง
ที่ เ ลื อ กที่ จ ะพั ฒ นาย่ า นนวั ต กรรมก่ อ นการลงทุ น ใน
เทคโนโลยีอัจฉริยะให้ครอบคลุมทั้งเมืองในคราวเดียวเพื่อ
สร้างเมืองอัจฉริยะ การเลือกพัฒนาย่านนวัตกรรมให้เป็น
จุ ด เริ่ ม ของการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะสามารถสร้ า ง
ข้อได้เปรียบ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ท�าให้รับรู้แผนที่สามารถ

ภาพที่ 1 ย่านนวัตกรรม Peña Station Next
เมืองเดนเวอร์ (Denver) รัฐโคโลราโด (Colorado) สหรัฐอเมริกา
ที่มา : Chuang (2016)

ภาพที่ 2 ย่านนวัตกรรม 22@ ในเมืองบาร์เซโลนา (Barcelona)
ประเทศสเปน
ที่มา : Eurecat (2006)

ปฏิบัติการได้ทันที 2) มีค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์แนวคิดที่ตา�่
และ 3) มีการเติบโตของเมืองและความคิดใหม่
ในการทดสอบเทคโนโลยี ใ นพื้ น ที่ ข นาดไม่ ใ หญ่
ในระดับย่านของพื้นที่ย่านนวัตกรรม สามารถให้ข้อมูลและ
รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ก ารของเทคโนโลยี ไ ด้ ใ น
ระยะเวลาไม่มาก เช่น เมืองลาสเวกัส ได้ทดลองใช้ขอ้ มูลของ
การจั ด การขยะในพื้ น ที่ จ ากย่ า นวั ต กรรมที่ เ ป็ น ย่ า น
Las Vegas Strip ท�าให้เมืองลาสเวกัสสามารถติดตั้งระบบ
ตรวจสอบถังขยะในเมือง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหา
ขยะล้นถัง สร้างเมืองที่สวยงามและน่าประทับใจส�าหรับ
ประชาชนและนักท่องเทีย่ วในเมืองลาสเวกัส แต่ในขณะเดียวกัน
เมืองลาสเวกัสก�าลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่าง ๆ
ให้พร้อมส�าหรับการขยายจ�านวนและพื้นที่ปฏิบัติการของ
เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของเมือง
เนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น�ามาทดลองในย่าน
เป็นการทดลองในโลกแห่งความจริง การควบคุมคุณภาพ
ของการทดลองเป็นสิง่ ส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้
การพั ฒ นาระบบให้ ป ระสบความส� า เร็ จ จ� า เป็ น ต้ อ งมี
ความสามารถในการน�าไปใช้ได้จริงและพร้อมที่จะขยาย
จ�านวนและพืน้ ทีก่ ารใช้งาน ดังนัน้ การทดลองเทคโนโลยีใน
พื้นที่ขนาดเล็ก ในระดับพื้นที่ของย่านนวัตกรรม จึงท�าให้
การควบคุมคุณภาพท�าได้งา่ ยขึน้ การทดลองใช้งานเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า
เทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ได้จริง และให้
ผลลัพธ์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ จึงกล่าวได้ว่า

ย่ า นนวั ต กรรมสามารถให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งในการพิ สู จ น์
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 และมีแนวโน้มการใช้จา่ ยงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้
(Center for Digital Government, 2016) จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้วา่ การพัฒนาย่านนวัตกรรมสามารถเป็นส่วนหนึง่
ที่จะเปลี่ยนแนวโน้มการใช้จ่ายเช่นนี้ได้
นอกจากนัน้ ย่านนวัตกรรมยังมีสว่ นช่วยส่งเสริมธุรกิจ
และพาณิชยกรรม สร้างการเจริญเติบโตของเมือง ท�าให้เมือง
เป็นที่รู้จักของสาธารณะ และเป็นพื้นที่ส�าหรับการทดลอง
ใช้เทคโนโลยี ดึงดูดให้นักลงทุนและนวัตกรเข้ามาในพื้นที่
รวมถึงเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างงานทีเ่ ป็นแรงงานทักษะสูง
และงานในท้องถิ่น ตัวอย่างที่เด่นชัดของความส�าเร็จของ
ย่านวัตกรรม คือ ย่านนวัตกรรม 22@ ในเมืองบาร์เซโลนา
(Barcelona) ประเทศสเปน (ภาพที่ 2) โดยภายในช่วง
10 ปีทผี่ า่ นมาภายหลังจากเริม่ ต้นโครงการย่านนวัตกรรม 22@
ประชากรในย่ า นเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 23 (Ajuntament
de Barcelona, 2010)

การพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย
ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยนัน้ ริเริม่ ขึน้
โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็น
ผูน้ า� แนวคิดการพัฒนาย่านนวัตกรรมมาใช้ตงั้ แต่ พ.ศ. 2558
โดยมีย่านโยธีเป็นพื้นที่แรกที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
ย่ า นนวั ต กรรม ปั จ จุ บั น ส� า นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
(องค์กรมหาชน) ได้ขยายแนวคิดในการพัฒนาย่านนวัตกรรม
ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและภูมภิ าค รวมทัง้ สิน้
10 ย่าน โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นผูน้ า� ในการขับเคลือ่ น
การพัฒนา ประกอบด้วย ย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร
6 ย่าน ได้แก่ 1) ย่านนวัตกรรมโยธี 2) ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
3) ย่านนวัตกรรมคลองสาน 4) ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
5) ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท และ 6) ย่านนวัตกรรม
ลาดกระบัง และย่านนวัตกรรมในภาคตะวันออก 4 ย่าน
ได้แก่ 1) ย่านนวัตกรรมบางแสน 2) ย่านนวัตกรรมศรีราชา
3) ย่านนวัตกรรมพัทยา และ 4) ย่านนวัตกรรมอูต่ ะเภา-บ้านฉาง
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ภาพที่ 3 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมโยธี
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561ก)

ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมโยธี
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561ก)

นอกจากนี้ ย่านปุณณวิถี ซึ่งเป็นย่านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน
โดยภาคเอกชน ได้เข้ามาเป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีน่ า� ร่องในการพัฒนา
ย่านนวัตกรรม และในอนาคต โครงการ One Bangkok
ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นถนนพระรามสี่ แ ละถนนวิ ท ยุ จะเป็ น อี ก
หนึ่ ง โครงการที่ มี ศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่
ย่านนวัตกรรมอีกแห่งหนึ่งด้วย
ส�าหรับการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี มีการก�าหนด
วิสยั ทัศน์ กรอบแนวคิด และเป้าหมายในการพัฒนา ทีน่ า� ไปสู่
แนวคิดการพัฒนาย่านในขั้นต้น (ภาพที่ 3 และภาพที่ 4)
ซึ่งประกอบด้วย
1) การพัฒนาพืน้ ทีท่ างเท้าและทางเดินลอยฟ้า การพัฒนา
การเข้าถึงพืน้ ทีจ่ ากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
สู ่ พื้ น ที่ ถ นนราชวิ ถี ไ ปยั ง โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ด ้ ว ย
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ทางเดิ น ลอยฟ้ า และการพั ฒ นาทางเท้ า ถนนโยธี จ าก
บริเวณถนนพญาไทไปจนถึงถนนพระรามที่ 6 และเชือ่ มโยง
โครงข่ายการสัญจรไปสูพ่ นื้ ทีข่ องโรงพยาบาลรามาธิบดี โดย
โครงการพัฒนาทางเดินลอยฟ้าเป็นโครงการความร่วมมือ
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในย่ า นที่ มี โ รงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า เป็นผู้นา� ในการขับเคลื่อนโครงการ
2) การพั ฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะบริ เ วณหน่ ว ยงาน
ราชการ สถาบันการแพทย์ และสถาบันการศึกษา การพัฒนา
พื้ น ที่ ถ นนโยธี ช ่ ว งหน้ า กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเป็นพื้นที่โล่งสาธารณะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่
กิจกรรมให้แก่ผคู้ นในพืน้ ที่ และกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
3) การพัฒนาพื้นที่จอดรถภายในย่านนวัตกรรมโยธี
การบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันโดยการพัฒนาระบบ smart
parking โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวก
นอกเหนือจากย่านนวัตกรรมโยธีแล้ว ย่านปทุมวัน
ซึง่ เป็นย่านส�าคัญทางด้านการค้า การเดินทาง การศึกษา และ
เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นานวั ต กรรมสู ง สุ ด
ในประเทศไทย อี ก ทั้ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี พ ลวั ต สู ง ได้ ผ ่ า น
การเปลีย่ นแปลงของบริบททัง้ สังคมและเศรษฐกิจ จากจุดเริม่
ของย่านการค้าสมัยใหม่ในยุคที่ 1 มาเป็นย่านศูนย์กลางของ
การค้าและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในยุคที่ 2 และเปลี่ยน
เป็นย่านที่ส�าคัญทางด้านการค้าและการเดินทางในยุคที่ 3
และในอนาคตซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันเป็นผลกระทบจากโลกาภิวัตน์
(globalization) และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาย่านปทุมวันให้เป็น
“ย่านนวัตกรรมปทุมวัน” จึงเป็นการวางแผนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่กายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตและเป็นศูนย์กลางเชือ่ มโยง
ย่านนวัตกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึง่ องค์กรหลักทีไ่ ด้
น�าแนวคิดย่านนวัตกรรมมาใช้เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะด้วยการพัฒนาเมืองนวัตกรรมแห่ง สยาม
(Siam Innovation District) ด้วยแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมคุณภาพชีวติ (lifestyle)
2) ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหาร พลังงาน และน�้า
(sustainable development) 3) การสร้างสรรค์สงั คมและ
เมืองอัจฉริยะ (inclusive community & smart city)

4) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และวิ ศ วกรรมหุ ่ น ยนต์
(digital economy & robotics) และ 5) นวัตกรรมเพือ่ การศึกษา
(innovative education) (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)
ผนวกกับ การพัฒนาจุฬาฯเมืองอัจฉริยะ (CU Smart City)
ที่ มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณสามย่ า นให้ เ ป็ น
เมืองอัจฉริยะต้นแบบ โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่
บริเวณดังกล่าวให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
ร่วมแก่ชมุ ชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวติ และธุรกิจ มุง่ หวัง
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การด� า รงชี วิ ต ที่ ดี อ ย่ า งยั่ ง ยื น
(ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561)

บทส่งท้าย
การพั ฒ นาเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะอาจไม่ได้เป็น
เพียงแค่กระแสหรือวาทกรรม แต่เป็นแนวทางส�าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในเมืองอย่างยัง่ ยืน ดังจะเห็นได้
จากปรากฏการณ์ที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย
พยายามรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ภายในเมือง เพือ่
น�ามาใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของคนในเมือง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาจไม่ได้เป็นสิง่ ทีย่ าก
จนเกินไป แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาจเริ่มจาก
การพัฒนาทีละย่านไปก็เป็นได้

ภาพที่ 5 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561ข)

กิตติกรรมประกาศ
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของผลการศึกษาวิจยั โครงการ
“จ้ า งเหมาเพื่ อ ด� า เนิ น การพั ฒ นาย่ า นนวั ต กรรมโยธี
(Yothi Innovation District Development) และ
จ้างเหมาเพื่อด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
(Patumwan Innovation District Development)”
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาโครงการจาก
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

เอกสารอ้างอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561ก. โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี. รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561ข. โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน. รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประชาชาติธุรกิจ. 2561. เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม จุฬาฯ ชู 4 ไอเดียรวมพลคนมีกึ๋น[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.prachachat.net/
education/news-107508[20 มีนาคม 2561].
ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561. Chula Smart City[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.pmcu.co.th/?page_
id=5952[20 มีนาคม 2561].
Ajuntament de Barcelona. 2010. 10 years of 22@: the innovation district[Online]. Available from: www.22barcelona.com/
documentacio/informe_10anys_eng.pdf[March 18, 2018].
Center for Digital Government. 2016. Ranking of CIO Priorities in the Center for Digital Government’s Digital State Surveys,
2012-2014[Online]. Available from: http://www.govtech.com/data/2016-The-Year-in-Data-Infographic.html[March 20, 2018].
Chuang, T. 2016. Denver smart city Peña Station Next a technological testing ground for Panasonic[Online]. Available from:
https://www.denverpost.com/2016/12/11/pena-station-next-panasonic-smart-city/[March 18, 2018].
Eurecat. 2006. 22@ Barcelona[Online]. Available from: https://www.flickr.com/photos/ barcelonadigital/5450119631[March 18, 2018].
Horn, J. 2017. Want to become a smart city? Start with an innovation district[Online]. Available from: https://statescoop.
com//want-to-become-a-smart-city-start-with-an-innovation-district[March 18, 2018].
Katz, B. and Wagner, J. 2014. The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America[Online].
Available from: https://www.brookings.edu/essay/rise-of-innovation-districts/[March 18, 2018].

UNISEARCH JOURNAL ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 2561)

13

