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เทคโนโลยีถูกพัฒนาใหทันสมัย พลังงาน
ถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเคร�่องมือชวยคืน
สมดุลแกเมือง

มนุษยจากเคยเปนเพ�ยง ผูบร�โภค เราจะมี
สวนเปน ผูผลิต ทั้งพลังงานและอาหารปอนสูเมือง

ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณและถูก
ผสมผสานใหเปนหนึ่งเดียวกับเมือง

เราจะกลายเปน

“โพรซูมเมอร”

อนาคตพวกเราทุกคนจะสามารถ
ผลิตพลังงานเองไดทุกที่ ทุกเวลา

SMART URBAN PLANNING

4Smart แนวคิดชีว�ตสมดุล
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        ป พ.ศ. 2560 จำนวนประชากรอยูที่ประมาณ 7.3 พันลานคน และคาดวาจะ เพ�่มข�้น ปละประมาณ หนึ่งลานคน 
(ป พ.ศ. 2573 ประมาณ 8.5 พันลานคน ป พ.ศ. 2593 ประมาณ 9.7 พันลานคน และป พ.ศ. 2643 ประมาณ 11.2 
พันลานคน) นอกจากนั้น แนวโนมประชากรโลกมากกวาคร�่งจะอาศัยอยูในเขตเมือง การเพ�่มจำนวนประชากรและ
การเคลื่อนยายถิ�นฐานของผูคนเขาสูบร�เวณเมือง ซึ่งเร�ยกวา Urbanization ดังนั้นเพ�่อตอบสนองความเปนเมือง
ที่เพ�่มมากข�้น เมืองอนาคตตองไดรับการจัดการดวย 4 Smart แนวคิดเพ�่อชีว�ตสมดุล โดยประกอบไปดวย 
การออกแบบเมืองอยางชาญฉลาด ระบบไฟฟาแหงอนาคต สิ�งปลูกสรางแหงอนาคต และระบบขนสงอัจฉร�ยะ

การออกแบบเมืองอยางชาญฉลาดเปนจ�ดเร�่มตนของเมืองในอนาคต เนื่องจากการออกแบบผังเมืองที่เอื้อตอ
การดำรงชีว�ตของมนุษยที่ทำใหเมืองใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลเสียตอ
สิ�งแวดลอมใหนอยที่สุด ลักษณะของเมืองอนาคตจะเปลี่ยนไปตาม 3 แนวคิดนี้ เมืองกะทัดรัด  เมืองมีปอด  
เมืองผสมผสาน

เมืองกะทัดรัด
เมืองถูกพัฒนาใหเจร�ญเติบโตไปในแนวตั้ง ทำใหสามารถรักษาพ�้นที่ในแนวราบใหกลายเปนพ�้นที่สาธารณะ
สีเข�ยวใหคนเมืองมาใชพ�้นที่รวมกันได 

เมืองผสมผสาน
รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเมืองใหเกิดการผสมผสานระหวาง ที่อยูอาศัย แหลงธุรกิจ แหลงทองเที่ยว
พักผอนหยอนใจ แหลงศิลปวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร ใหสามารถอยูรวมกันหร�ออยูใกลกันไดอยางลงตัว  

เมืองมีปอด
เมื่อเมืองถูกออกแบบใหใชพ�้นที่ในแนวตั้ง ดังนั้นพ�้นที่แนวราบสวนใหญของเมืองจึงถูกพัฒนาใหเปน
พ�้นที่สาธารณะสีเข�ยวสำหรับประชาชน เสมือนเปน ปอดของเมือง 

เมือง
กะทัดรัด

เมือง
ผสมผสาน

เมือง
มีปอด



มีสมารทกร�ดชีว�ตดี เพราะ…

สามารถทำงานไดเองโดยอัตโนมัติ (Automation) ทั้งสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน

สามารถสื่อสารขอมูลโตตอบ (Two-way Communication) กับบุคคล อุปกรณเคร�่องใชไฟฟา และระบบ
งานตางๆ ระหวางผูใชกับผูผลิต

ทั้งผูใชไฟและผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก มีโอกาสขาย และซื้อไฟฟากันได

รองรับบาน อาคารอัจฉร�ยะ และการใชรถยนตไฟฟา
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SMART GRID
          คำวากร�ด หมายถึง ระบบสงไฟฟาขนาดใหญ 
สำหรับประเทศไทย หมายถึง สายสงตางๆ ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ทำหนาที่สงไฟฟา
จากโรงไฟฟาสงผานสถานีไฟฟาไปตามสายสงแรงสูง
ไปยังสถานีไฟฟาปลายทางซึ่งจะแปลงแรงดันลง เพ�่อ
สงไปใหการไฟฟาฝายจำหนาย (การไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค) จำหนายใหอาคารบานเร�อน 
อาคารพาณิชย และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นระบบ
ไฟฟาอัจฉร�ยะ หร�อ กร�ดอัจฉร�ยะ หมายถึงระบบสง
ไฟฟาที่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลการผลิตและ
การใชไฟฟาผานระบบสารสนเทศ (ไอที)

ระบบไฟฟา
อัจฉร�ยะ

โรงไฟฟาหลัก

ชุมชนอาคารบานเร�อน

การเดินทาง

โรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน

SMART HOUSE / BUILDING
          บาน อาคาร และสิ�งปลูกสรางตางๆ ในอนาคต มีแนวโนมที่เปลี่ยนไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ขนาดกะทัดรัดและ
ขยายตัวแนวสูง อัจฉร�ยะ ประหยัดพลังงาน และเปนแหลงผลิตอาหารของคนเมือง

     กะทัดรัด ประหยัดพ�้นที่ 
          แนวโนมของสิ�งปลูกสรางตาง ๆ ในอนาคตจะมีพ�้นที่อาศัยลดลง สวนใหญจะมีความกะทัดรัดและประหยัดพ�้นที่
มากข�้น ตึกมีแนวโนมขยายตัวในแนวสูงมากข�้นเร�่อยๆ สงผลดีตอการใชชีว�ตในเมือง ซึ่งชวยลดปร�มาณการใชพลังงาน
ลง และลดคาใชจายในการดำรงชีว�ต

     ฉลาด อนุรักษพลังงาน
       ในอนาคต อาคาร บานเร�อน จะถูกออกแบบใหประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม โดยมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาชวยจัดการระบบทุกอยางภายในอาคารอยางอัตโนมัติ อาคารสามารถสรางและกักเก็บพลังงานไดเอง
จากกการใชพลังงานหมุนเว�ยน

     ผลิตอาหารได
       อาคาร และตึกสูงตาง ๆ มีแนวโนมจะเปน อาคารอเนกประสงค ที่จะเปนทั้งพ�้นที่พักอาศัย สถานที่พักผอน ออฟฟ�ศ 
และพ�้นที่สำหรับเปนแหลงผลิตอาหารปอนใหแกเมือง ซึ่งจะชวยลดปรากฏการณเกาะความรอนและชวยกักเก็บกาซ
คารบอนไดออกไซดใหแกเมืองอีกดวย



SMART MOBILITY

กลยุทธ 3อ เพ�่ออนาคต (DSM for Future)   
การอนุรักษพลังงานไฟฟาและบร�หารจัดการพลังงานไฟฟาในอนาคต

เมืองมีระบบการเดินทางที่เอื้อประโยชนตอผูใชทางเทาและผูใชจักรยานเปนหลัก มีระบบขนสงสาธารณะเชื่อมตอกัน
อยางสมบูรณ รวมถึงการสงเสร�มการใชรถยนตไฟฟาที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม ที่สำคัญยังใชระบบไอทีในการจัดการ
ระบบการเดินทางใหมีประสิทธิภาพอีกดวย 
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คือ อุปนิสัยการใชพลังงานของ
เราทุกคน ซึ่งพวกเราจะเปนทั้ง
ผูใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนผูผลิตพลังงานดวย

ผูใช-ผูผลิตไฟฟา

แหลงกักเก็บพลังงาน 

เซลลแสงอาทิตยกังหันลม

เคร�่องใชไฟฟาอัจฉร�ยะ
เบอร 5

5

ระบบควบคุมไฟฟาบาน

HEMS

มาตรวัดไฟฟาอัจฉร�ยะ

kWh

คือ แหลงผลิตไฟฟาสำหรับ
บานเร�อนและอุปกรณไฟฟา
ที่ประหยัดพลังงาน และจัดการ
ไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คือ อาคารที่ถูกออกแบบใหมี
สวนประกอบตาง ๆ เพ�่อเปน
อาคารประหยัดพลังงานและ
เปนแหลงผลิตอาหาร 

หลังคาเข�ยว

อ อุปนิสัยเพ�่ออนาคต อ อุปกรณไฟฟาเพ�่ออนาคต อ อาคารเพ�่ออนาคต

     ยานยนตเพ�่ออนาคต
          รถยนตไฟฟา หร�อ EV (Electric Vehicle) เปน
พาหนะซึ่งขับเคลื่อน โดยมอเตอรไฟฟาแทนการใช
เคร�่องยนตที่มีการเผาไหมสันดาปภายใน โดยใชไฟฟา
เปนแหลงพลังงานแทนการใชน้ำมันหร�อเชื้อเพลิงอื่นMotorMotor

ControllerController

Charger

Batteries
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     มนุษยเทาไฟ
          ทางเทาผลิตพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อการเดินทาง
สัญจรแหงอนาคต ดวยความสามารถของทางเทาผลิต
พลังงาน ผูใชถนนหนทางตางๆ จะกลายเปนมนุษยเทาไฟ 
เนื่องจากทางเทาผลิตพลังงานใชหลักการการทำงานที่
เร�ยกวา  "เพ�ยโซอิเล็กทร�กซิตี้  (Piezoeletricity)"  คือ 
ระบบสรางและสะสมพลังงานที่เกิดจากแรงกลตาง ๆ เชน 
แรงดัน การสั่น หร�อ แรงกระทำอื่นๆที่กระทบลงบน
แผนวัสดุที่มีคุณสมบัติ    เพ�ยโซอิเล็กทร�กโดยเปลี่ยน
พลังงานกลตางๆ เหลานี้ใหเปนพลังงานไฟฟา และในทาง
กลับกัน เมื่อใหพลังงานไฟฟาแกแผนวัสดุนั้นก็จะเปลี่ยน
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลเชนกัน 

แรงดันไฟฟา

กระแสไฟฟา



อาคารรักษโลกของ กฟผ.

โครงการ กฟผ. เพ�่ออนาคต

EGAT SMART PROJECT

        กฟผ. มีโครงการและงานว�จัยพัฒนาตาง ๆ มากมาย ที่เกี่ยวของกับแนวคิด 4 smart  เชน Smart Building- 
อาคารรักษโลก กฟผ.  Smart Energy - โครงการโรงไฟฟาเพ�่ออนาคต  Smart Grid -โครงการแมฮองสอน 
เมืองอัจฉร�ยะ และ Smart Mobility - โครงการรถยนตไฟฟาคันแรกของ กฟผ.  

5

          หนึ่งในแนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในพ�้นที่ของ กฟผ. 
เพ�่อใหเปนชุมชนสีเข�ยว นั่นก็คือเร�่อง อาคารสีเข�ยว โดยอาคารสำคัญๆ 
ของ กฟผ. เชน EGAT Headquarters อาคาร ท102 และ EGAT 
Learning Center ถูกออกแบบเปนอาคารอนุรักษพลังงานที่ไดรับ
มาตรฐานระดับสากล 

แมฮองสอน เมืองอัจฉร�ยะ
          จังหวัดแมฮองสอนเปนพ�้นที่ในการดำเนินโครงการนำรองการพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉร�ยะ (Smart Grid Pilot Project) เน่ืองจากแมฮองสอนมี
ความเหมาะสมในการวางระบบ Smart Grid และมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงาน
หมุนเว�ยนซึ่งจะครอบคลุมตั้งแตระบบผลิตไฟฟา ระบบบร�หารจัดการสงจาย
พลังงานไฟฟา

โรงไฟฟาเพ�่ออนาคต 
          เพ�่อสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ กฟผ. มี
นโยบายกระจายสัดสวนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟาใหมีความสมดุล 
โดยเฉพาะอยางยิ�งไดสงเสร�มการพัฒนาพลังงานหมุนเว�ยนที่
เหมาะสม สำหรับประเทศไทยเพ�่มข�้น เชน เทคโนโลยี Wind 
Hydrogen Hybrid

รถยนตไฟฟาดัดแปลงคันแรกของ กฟผ.   
          กฟผ. ไดมีการดำเนินโครงการศึกษาว�จัยยานยนตไฟฟาดัดแปลง
ตนแบบรวมกับ สวทช. มีเปาหมายในการออกแบบชิ�นสวนหลักของรถยนต
ไฟฟา โดยดัดแปลงรถยนตที่มีอยูในทองตลาดใหเปนรถยนตไฟฟาปราศจาก
การใชเคร�่องยนตและขับเคลื่อนดวยพลังงานแบตเตอร�่ 100% (Battery 
Electric Vehicle ; BEV)



ชองโด ประเทศเกาหลีใต : เมืองใหมหัวใจสีเข�ยว

4 เมืองตัวอยางที่ยั ่งยืน
ตามแนวคิด 4 Smart

          เมืองชองโด เปนเขตเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเล จนมีพ�้นที่มากวา 3,700 ไร  เปนเขตธุรกิจสากล โดยตองการ
เปนศูนยกลางทางการคาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากตำแหนงที่ตั้งของเมืองชองโด ใกลกับ
สนามบินนานาชาติอินซอน เพ�ยง 18 นาที อยูหางจาก กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต เพ�ยง 56 กิโลเมตร 
และอยูหางจากเมืองหลักๆในเอเชีย เชน เซี่ยงไฮ โตเกียวและ ฮองกง เพ�ยงไมกี่ชั่วโมงเทานั้น
        •  เมืองนี้ถูกออกแบบตามแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 
        •  ระบบขนสงสาธารณะ  เชื่อมตอพ�้นที่ใหเดินทางไดอยางสะดวกสบายและเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ เชน 
รถไฟฟาใตดิน รถประจำทาง และเสนทางจักรยานยาวกวา 25 กิโลเมตร 
        •  พ�้นที่สาธารณะสีเข�ยว กวา 40% ของพ�้นที่เมืองทั้งหมดเปนพ�้นที่สีเข�ยวแกคนเมือง  

โคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมารก : เมืองจักรยานอันดับโลก 

 http://songdo.weebly.com

        http://copenhagenize.eu/index/01_copenhagen.html
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          เมืองอาเคินตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีชื่อเสียงดานการศึกษาเปนที่รูจัก
สำหรับนักศึกษาทั่วโลกเพราะมีมหาว�ทยาลัย RWTH Aachen ที่เกาแกมีชื่อเสียงโดงดังดานว�ศวกรรมศาสตร 
มหาว�ทยาลัยแหงนี้ยังเปนที่ตั้งของสถาบันว�จัยดานพลังงานที่มีชื่อวา The E.ON Energy Research Center ซึ่ง
สถาบันแหงนี้ไดจัดทำโครงการว�จัยดานระบบกักเก็บพลังงานแบบโมดูลารขนาดใหญที่แรกของโลก หร�อที่เร�ยกวา  
M5BAT  คือระบบการกักเก็บพลังงานแบบโมดูลารโดยการผสมผสานเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหร�อแบตเตอร�่
หลายๆ ชนิดตอเขาดวยกัน ปจจ�บันความตองการไฟฟาเฉลี่ยตอครัวเร�อนของเยอรมนีประมาณ 500 วัตต หากใช 
M5BAT ขนาด 5 เมกะวัตต-ชั่วโมง จายไฟฟาจะสามารถจายไฟฟาได 1,000 ครัวเร�อน ประมาณ 1 ชม. (เวลาเฉลี่ย
ที่ไฟฟาดับในประเทศเยอรมนีประมาณ 16 นาที) 

         เมืองโคเปนเฮเกนเปนเมืองหลวงของประเทศเดนมารก เมืองนี้ไดรับรางวัล  “European Green Capital Award 
2014” ซึ่งเปนรางวัลสำหรับเมืองหลวงที่มีมาตรฐานดานสิ�งแวดลอมที่สูงและตอเนื่อง มีเปาหมายที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงดานสิ�งแวดลอมและความยั่งยืนในอนาคต จ�ดเดนอยางหนึ่งที่ทำใหเมืองนี้เปนเมืองที่มีมาตรฐานทางดาน
สิ�งแวดลอมสูงนั้นคือ การใชจักรยานในการสัญจรของชาวโคเปนเฮเกน จนไดรับตำแหนงเมืองจักรยานอันดับหนึ่ง
ของโลกป พ.ศ. 2558 
        •  ปจจ�บันประชาชนชาวโคเปนเฮเกนเดินทางดวยจักรยานเปนระยะทางรวมกันประมาณ 1.3 ลาน กิโลเมตร 
        •  เมืองโคเปนเฮเกนมีทางสำหรับจักรยานถึงประมาณ 359 กิโลเมตร ทั้งที่เปนเสนทางสำหรับจักรยานบน
ทองถนน เสนทางธรรมชาติ และเสนทางจักรยานแบบซุเปอรไฮเวยก็มีดวยเชนกัน 
        •  ชาวเมืองโคเปนเฮเกนใชจักรยานเปนหลักในการเดินทางถึง 45 % ของการเดินทาง 
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 http://m5bat.de/en-gb/Project/About-the-project

อาเคิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี : 
                                                     แบตเตอร�่โมดูลารที ่แรกของโลก 
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       http://inhabitat.com/the-worlds-largest-indoor-farm-produces-10000-heads-of-lettuce-a-day-in-japan
     /ge-mirai-lettuce-farm-1/

มิยะง� ประเทศญี่ปุ น : ตึกปลูกผักที่ใหญที่สุดในโลก
         มิยะง�ที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุน เมืองนี้ไดรับความเสียหายอยางรุนแรง จากเหตุการณสึนามิเมื่อ 
5 ปที่ผานมา สงผลกระทบตอภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากพ�้นที่การเกษตรถูกทำลาย นอกจากนั้น ตึก และอาคาร 
ถูกผลกระทบเสียหายและทิ�งรางจำนวนมาก จากปญหาดังกลาวที่เกิดข�้น ผูเชี่ยวชาญดานพ�ชว�ทยาชาวญี่ปุน ไดเกิด
ความคิดที่จะสรางพ�้นที่อาหาร โดยดัดแปลงมาจากโรงงานเกาที่ผลิตชิ�นสวน ของบร�ษัท Sony  Corporation ให
กลายเปนอาคารปลูกผักขนาดใหญเพ�่อเปนแหลงอาหารของชาวเมือง  ภายในตึกปลูกผักแหงนี้…
        •  มีพ�้นที่ในการปลูกผักประมาณ 25,000 ตารางฟ�ตหร�อเทียบเทาคร�่งหนึ่งของสนามฟ�ตบอล 
        •  ปลูกผักจากหลอด LED จำนวน 17,500 ดวง ซึ่งถูกติดตั้งอยูทั่วชั้นปลูกผักที่มีความสูง 15 ชั้น ชั้นและ 18 แถว 
        •  ตลอดระยะเวลา 1 ป สามารถปลูกผักกาดไดวันละ 10,000 ตน (มากกวา 100 เทาตอพ�้นที่การปลูก เมื่อเทียบกับ
ว�ธีปลูกผักกลางแจง) 
        •  ใชน้ำนอยกวาการปลูกกลางแจง 99 % เนื่องจากมีระบบควบคุมการใหน้ำและความชื้น
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