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ค�าน�า

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิในปัจจบุนัส่งผลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงตอ่วถิชีวีติ ความเปน็อยู ่สังคมและเมอืงในทกุพ้ืนทีท่ัว่โลกอยา่งรวดเรว็ 

สรา้งกระแสความตืน่ตวัของพ้ืนทีใ่นการปรบัตวัเพ่ือตอบรบัสถานการณแ์ละความเปลีย่นแปลงเหลา่นี ้เกดิเปน็กระแสการพัฒนานวตักรรมเชงิพ้ืนท่ี (Area-based Innovation) 

ซึ่งเปน็การพัฒนาบนพ้ืนฐานของปัจจัยในหลากหลายมติทิีค่�านงึถงึศักยภาพทางภมูศิาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดส�าหรับการเติบโตของพ้ืนที่ นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่จึงถือเปน็แนวทางส�าคัญที่ช่วยยกระดับการเติบโตให้กับ

พ้ืนที่ ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการลงทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพ้ืนที่ โดยการพัฒนานวัตกรรม

เชงิพ้ืนทีจ่�าเปน็ตอ้งอาศัยความรว่มมอืและการท�างานรว่มกนัระหว่างหนว่ยงานหรอืกลุม่องคก์ร ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือสนบัสนนุและส่งเสรมิการท�างานซึ่งกันและกนั 

ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้น�าแนวคิด 

“ย่านนวัตกรรม” หรือ “Innovation District” เข้ามาด�าเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในระดับย่าน โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมภายในย่านให้ดึงดูด

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ที่รวมเปน็กลุ่มคลัสเตอร์ให้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านเครื่องมือ กลไก และกิจกรรมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในย่าน รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพ่ือตอบเปา้หมายการพัฒนาและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

เพ่ือให้เกิดกรอบการพัฒนาย่านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของย่านนวัตกรรมที่มีศักยภาพ สนช. จึงได้ด�าเนินโครงการน�าร่องการพัฒนาย่านนวัตกรรม

ในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร จ�านวน 6 ยา่น ประกอบดว้ย ยา่นนวตักรรมโยธ ียา่นนวตักรรมรตันโกสินทร ์ยา่นนวตักรรมปทมุวนั ยา่นนวตักรรมคลองสาน ยา่นนวตักรรมกลว้ยน�้าไท 

และย่านนวัตกรรมลาดกระบัง โดยหนังสือ “ย่านนวัตกรรม กรงุเทพมหานคร” หรือ “Bangkok Innovation Districts” เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคดิการพัฒนาย่านนวัตกรรม

ในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานครทัง้ 6 ยา่น ท่ีทมีงานจากสถาบนัการศึกษาชัน้น�าภายในยา่นไดล้งไปด�าเนนิการรว่มกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียในพ้ืนที ่หนงัสือเลม่นีจ้งึเปน็เสมอืนเอกสารแสดง

วิสัยทัศน์ โอกาส และภาพความเปล่ียนแปลงในอนาคตของย่านนวัตกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีจะเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละย่านให้มีศักยภาพในการเติบโต

และพร้อมปรับตัวเพ่ือรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 





หนังสือเล่มนี้ส�าเร็จลุลวงไปด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก

โครงการศึกษาวิสัยทศัน ์ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนายา่นนวตักรรม (Innovation District) ในระดบัภมูภิาค (กรงุเทพมหานครและภาคตะวนัออก)
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งมีผู้สนับสนุนการด�าเนินงานตลอดโครงการจาก สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) และงานนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ฝา่ยโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม (ABI)
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กติติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดท�า



สารบัญ

ย่านนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม
ภาพจ�าลองระบบนิเวศนวัตกรรมจากสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
แนวความคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม
องค์ประกอบเบื้องต้นของการสร้างย่านนวัตกรรม
รูปแบบบทบาทกลุ่มย่านนวัตกรรม  
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YOTHIบทน�า

RATTANAKOSIN

ย่านนวัตกรรมโยธี
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมโยธี
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมโยธี
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี
วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์กลางการแพทย์และหน่วยงานรัฐ (Medical & 
Governmental Hub)
วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมโยธีระยะส้ัน (5 ป)ี
วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมโยธีระยะกลาง (10ป)ี
วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมโยธีระยะยาว (20 ป)ี

ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต ้(The Leading Hub of Creative Economy in Southeast Asia)
วสัิยทัศนเ์บือ้งตน้และกิจกรรมของยา่นนวตักรรมรัตนโกสินทรร์ะยะส้ัน (5 ป)ี
วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมรตันโกสินทรร์ะยะกลาง (10ป)ี
วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกิจกรรมของยา่นนวตักรรมรตันโกสินทรร์ะยะยาว (20 ป)ี
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ย่านนวัตกรรมคลองสาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมคลองสาน
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมคลองสาน
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน
วิสัยทัศน์ (Vision) : การพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมโดยน�าชุมชนเปน็ฐาน 
(Community-Based Innovation)
วสัิยทศันเ์บื้องต้นและกจิกรรมของยา่นนวตักรรมคลองสานระยะส้ัน (5 ป)ี
วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกิจกรรมของยา่นนวัตกรรมคลองสานระยะกลาง (10ป)ี
วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมคลองสานระยะยาว (20 ป)ี

ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
วิสัยทัศน์ (Vision) : ลาดกระบังอินโนเทคเพ่ือชีวิต
(Ladkrabang Inno Tech for Life)
วสัิยทัศน์เบือ้งต้นและกิจกรรมของยา่นนวตักรรมลาดกระบงัระยะส้ัน (5 ป)ี
วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมลาดกระบังระยะกลาง (10ป)ี
วสัิยทัศนเ์บือ้งตน้และกิจกรรมของยา่นนวตักรรมลาดกระบังระยะยาว (20 ป)ี

ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านนวัตกรรมกล้วยน�้ าไท
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
วิสัยทัศน์ (Vision) : The Mixed Innovative Industries District that 
Compound with The E-commerce Hub of Bangkok 
+ Digital Media Industries + Innovative Manufacturing Industries
วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมกลว้ยน�้าไทระยะส้ัน (5 ป)ี
วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมกลว้ยน�้าไทระยะกลาง (10ป)ี
วสัิยทัศนเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมกลว้ยน�้าไทระยะยาว (20 ป)ี

ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมปทุมวัน
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์นวัตกรรม (Center of Innovation)
วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมปทุมวันระยะส้ัน (5 ป)ี
วสัิยทศันเ์บือ้งต้นและกจิกรรมของยา่นนวัตกรรมปทมุวันระยะกลาง (10ป)ี
วสัิยทศันเ์บ้ืองตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมปทมุวนัระยะยาว (20 ป)ี



BANGKOK  INNOVATION  DISTRICTS 
ย่านนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

ย่านนวัตกรรม คือ  พ้ืนที่ ที่ มีการเ กิด
นวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 
โดยมี “นวัตกร (Innovator)” ร่วมรังสรรค์
นวัตกรรมให้ตรงความต้องการของคนภายในย่าน 
สร้างมูลค่าเพ่ิม จัดสรรทรัพยากร และการมีส่วนร่วม 
ของคนในพ้ืนที่ เพ่ือน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
คณุคา่ ตอ่ประเทศชาติและประชาชน โดยยา่นนวัตกรรม
อาจเปรียบได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ใจกลางเมอืงทีมุ่ง่สนบัสนนุบคุลากร ธุรกจิ กลุม่คลสัเตอร์ 
และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือสร้าง
ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
3 ประเภท สินทรพัยท์างกายภาพ (Physical Assets) 
สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (Economic Assets) 
สินทรัพย์ทางเครือข่าย (Networking Assets) 
โดยรายละเอยีดของแนวคดิในการพัฒนายา่นนวตักรรม 
ดังภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3

ความท้าทายในการพัฒนาย่านนวัตกรรมแต่ละย่าน 
คือ การค้นหาอัตลักษณ์ (Identity) ของแต่ละย่าน 
และพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของย่านทั้งในด้าน
อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของการ
พัฒนานวัตกรรมในย่าน ถึงแม้ว่าบริบทในการพัฒนา
ยา่นนวตักรรมแตล่ะยา่นจะมคีวามแตกตา่งกัน แนวทาง
ในการพัฒนาย่านนวตักรรมในระดับภมูภิาคกรงุเทพมหาคร 
และภาคตะวันออกจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นในการสร้างกรอบ
การพัฒนาย่านให้มีความสอดคล้อง สามารถสนับสนุน
ศักยภาพการพัฒนายา่นแตล่ะยา่นได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ในการพัฒนาบทบาทย่านนวัตกรรมภายใน
อนาคตระยะส้ัน (5 ปี) ระยะกลาง (10 ปี) และ
ระยะยาว (20 ปี) 

ในมิติของระบบนิเวศนวัตกรรม ในระยะส้ัน (5 ป)ี 
การพัฒนาย่านนวัตกรรมควรเร่ิมต้นจากการพัฒนา 
Networking Assets ของกลุ่มคน นวตักร และภาคส่วน
ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี พร้อมกับการสร้าง Economic Assets 
อนัประกอบไปดว้ย Innovation Drivers และ Innovation 
Incubators (หรือเป็น Human Capital น่ันเอง) 
ในระยะกลาง (10 ป)ี การพัฒนายา่นนวตักรรมควรยงัคง 
พัฒนา Networking Assets และ Economic Assets 
ประกอบกับการพัฒนาทางดา้นกายภาพ (Physical Assets) 
มากข้ึน เชน่ การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีท�างาน หรือ
หอ้งทดลองท่ีกระตุน้ใหเ้กดิการสร้างนวัตกรรม และเพ่ิม
การพัฒนาสินทรพัยท์างกายภาพของเมอืงเพ่ือเชือ่มโยง
ยา่นนวัตกรรมตา่ง ๆ  เขา้ดว้ยกนั และในระยะยาว (20 ป)ี 
ควรเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ย่านนวัตกรรมอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

การชี้วัดความส�าเร็จของย่านนวัตกรรม คือ 
การสร้างดัชนีเมืองนวัตกรรม (City Innovation 
Index) ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย จากการ
จัดอันดับดัชนีนวัตกรรมของประเทศทั่วโลก Global 
Innovation Index ป ี 2017 ประเทศไทยถกูจดัอยูใ่น
อนัดับที ่51 จาก 127 ประเทศ 

องค์ประกอบดัชนีนวัตกรรมที่ เป็นจุดแข็งส� าหรับ
ประเทศไทย เช่น สภาพแวดล้อมของการท�าธุรกิจ 
ความคล่องตัวทางการเงินของภาคธุรกิจ การผลิตและ
ส่งออกผลงานสรา้งสรรคท์ีสู่ง เปน็ตน้ ส่วนองคป์ระกอบ 
เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมือง คุณภาพ
ตามกฎหมาย และการพัฒนาบคุลากรขององคก์รทีย่งัอยู่
ในระดับท่ีไม่สูงนัก เป็นต้น ผลของการจัดอันดับดัชนี
นวัตกรรมนั้นสะท้อนให้เห็นถึงจุดท่ีควรปรับปรุงและ
พัฒนาของประเทศไทย ซึ่งก็คอื ยกระดับทรพัยากรมนุษย์
และปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และ
เปน็ส่วนเกื้อหนุนการสร้างนวัตกรรมของภาคการศึกษา 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในการพัฒนายา่นนวตักรรม กลุม่บุคคลหรอืกลุม่ธรุกจิ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนมากทีสุ่ด คอื นวตักร และ
กลุม่ธรุกจิทีส่รา้งและใชน้วตักรรม หากแตว่า่กลุม่บุคคล
ท่ีไม่ใชน่วตักร หรอืกลุม่ธรุกิจท่ีไมไ่ดส้รา้งหรอืใชน้วตักรรม
ไม่วา่จะเปน็ทางตรงหรอืทางอ้อมน้ันควรได้รบัการสนับสนุน 
ไม่ถูกทอดทิ้ง ดังนั้นการพัฒนายา่นนวตักรรมจงึไมค่วร
ละเลยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการพัฒนาย่าน คือ 
การพัฒนาพ้ืนที่ที่ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมให้ตรงความ
ต้องการของคนภายในยา่น ไมเ่พียงเฉพาะส�าหรบันวตักร 
แตเ่พ่ือทกุคน ทุกสถานภาพทางเศรษฐกจิ เพ่ือน�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติ
และประชาชนอยา่งเปน็ธรรม เท่าเทยีม ย่ังยืน และแทจ้รงิ
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โยธี

รัตนโกสินทร์

ลาดกระบัง

ปทุมวัน

กล้วยน�้าไท

คลองสาน

“Medical Knowledge Quarter”

“ The Leading Hub of Creative 
Economy in Southeast Asia”

“The Mixed Innovative Industries District that 
Compound with the E-commerce Hub of 
Bangkok + Digital Media Industries + 
Innovative Manufacturing Industries”

“Ladkrabang Inno Tech for Life”

“Central Innovation District”

“Community-Based Innovation”

โครงการศึกษาวิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District)
ในระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก)
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ภาพที ่1 ภาพแสดงเขตพ้ืนทีย่่านนวัตกรรม 
              กรุงเทพมหานคร

BANGKOK Innovation District
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CREATING AN INNOVATIVE ECOSYSTEM
การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม
สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (Economic Asset) 

คอื บรษัิท สถาบนั และองคก์รท่ีขบัเคลือ่นการปลกูฝัง 
หรือสนับสนุนสภาพแวดล้อมให้เกิดมีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
โดยสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจสามารถแยกออกได้เป็น 3 
ประเภทย่อย ๆ คือ

1) ผูข้บัเคลือ่นนวตักรรม (Innovation Drivers) 
คือ สถาบันการศึกษาวิจัย บริษัทขนาดใหญ่

ซึ่ งผู้เริ่มต้น และผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และบริการที่ทันสมัยส�าหรับตลาด 
เช่น วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ การสร้างแอปพลิเคชัน หรือ
งานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูง เช่น การออกแบบ
อุตสาหกรรมศิลปะกราฟกิ ส่ือ และสถาปัตยกรรม

2)  ผูบ้ม่เพาะนวตักรรม (Innovation Cultivators) 
คือ บริษัท องค์กรหรือกลุ่มที่สนับสนุนการเติบโต

ของบุคลากรใน บริษัท รวมถึงศูนย์บ่มเพาะผู้เร่งรัด
ทางเทคโนโลยี พ้ืนที่ท�างานร่วมกัน และบริษัทฝึกงาน 
และสถาบันการศึกษาและวิจัยที่จะพัฒนาทักษะเฉพาะ
ส�าหรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3) ส่ิงอ�านวยความสะดวก อาคารสถานท่ีใกล้เคยีง 
ที่ใหบ้รกิารสนับสนุนที่ส�าคญัแกผู่พั้กอาศัยและ
คนงานในย่าน 

(Neighborhood and Building Amenities) 
ครอบคลุมตั้งแต่ส�านักงานแพทย์ไปจนถึงร้านขาย

ของช�า ร้านอาหาร บาร์กาแฟโรงแรมขนาดเล็ก และ
ร้านค้าปลีกในท้องถิ่น

สินทรัพย์ทางกายภาพ (Physical Assets) 
คือพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมไปถึงถนน และโครงสร้าง

พ้ืนฐานอื่น ๆ ท่ีออกแบบและจัดขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การเชือ่มต่อความร่วมมือและนวตักรรมใหม่ ๆ  สินทรัพย์
ทางกายภาพยังสามารถแบ่งออกเปน็ 3 ประเภท คือ

1) สินทรัพย์ทางกายภาพในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
(Physical Assets  in the Public Realm) 

คือพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น 
สวนสาธารณะ พลาซ่า และถนน ท่ีเปน็แหล่งกิจกรรม 
สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สูง เครอืขา่ยไรส้าย
คอมพิวเตอร์ได้

2) สินทรัพย์ทางกายภาพในแดนส่วนตัว
(Physical assets  in the Private Realm) 

คืออาคารและพ้ืนท่ีท่ีเป็นของเอกชนซึ่งกระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมในรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์ พ้ืนท่ีท�างาน 
และห้องทดลองท่ีใช้งานร่วมกัน ซึ่งอาจขนาดเล็กและ

ราคาไม่แพงส�าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 

3) สินทรัพย์ทางกายภาพของเมืองและในพ้ืนที่
ที่กว้างใหญ่ขึ้น (Physical Assets that Knit 
the District Together and/or Tie it to the 
Broader Metropolis) 

คอืการลงทนุเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ในการสรา้งและ
การเชื่อมต่อ กลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างย่านที่อยู่ติดกัน และเขตปกครองที่กว้างขึ้น 
รวมถงึการลงทนุในโครงสรา้งพ้ืนฐาน เชน่ การปรบัปรงุ
บรอดแบนด์ การขนส่งและทางหลวง

สินทรัพย์เครือข่าย (Networking Assets) 
คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล บริษัทและ

สถาบันที่มีศักยภาพในการสร้างสร้างความคมชัดและ
เร่งพัฒนาความคิด เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท�างาน
ร่วมกันภายในและระหว่าง บรษัิท และกลุ่มอตุสาหกรรม
ให้ข้อมูลส�าหรับการค้นพบใหม่ และช่วยให้บริษัทต่าง ๆ 
ได้รับทรัพยากรและเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ
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    ภาพที ่2 ระบบนิเวศจากสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

Greater Oklahoma City Chamber ไดใ้หค้�าจ�ากดั
ความว่าย่านนวัตกรรมเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่มีศักยภาพ
ในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 
โดยพ้ืนที่ เหล่ านี้สามารถกระตุ้นให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยการส่ือสารภายในกลุ่มหรือชุมชน
ผู้ประกอบการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ขม้แขง็ 
ย่านนวัตกรรมมีความผสมผสานระหว่างสถาบัน 
โรงเรียน ท่ีอยู่อาศัย ร้านค้าปลีก และพ้ืนที่ส�านักงาน 
ซึ่งเพ่ิมโอกาสดึงดดูใหผู้ค้นท�างานรว่มกนั ท้ังนีก้ารสรา้ง
ย่านนวัตกรรม จ�าเป็นต้องอาศัยแนวทางที่เรียกว่า 
“Place Making” ซึ่งหมายถึงวิธีการที่หลากหลาย
ส�าหรบัการวางแผนการออกแบบและการจดัการพ้ืนท่ี
สาธารณะ  

Katz และ Wagne ได้อธิบายว่า ย่านนวัตกรรมคือ
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่สถาบันชั้นน�า และบริษัทชั้นน�า
มาตัง้อยูพ้ื่นทีเ่ดียวกนั มคีวามทีเ่ชือ่มโยงกันเพ่ือเชือ่มตอ่
ธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ และบ่มเพาะธุรกิจ พ้ืนที่ย่านมักเปน็
พ้ืนท่ีเมืองขนาดเล็กมีความกระชับ มีการเดินทางเข้าถึง
ได้ง่าย เน่ืองจากพ้ืนที่ย่านจะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมเปดิ คอื การท�างานรว่มกันไดแ้ลกเปล่ียนความคดิ 
และเทคโนโลยรีะหวา่งกันได ้ทัง้น้ีเมอืงทีส่นับสนุนความ
เป็นนวัตกรรมมักมีการสร้างระบบนิเวศขึ้นจาก
สินทรัพย์จ�านวน 3 ประเภทด้วยกันคือ สินทรัพย์ทาง
เศรษฐกิจ สินทรัพย์ทางกายภาพ และสินทรัพย์ทาง
เครือข่าย ดังภาพที่ 2

ECONOMIC  
ASSETฆS

PHYSICAL
ASSETS

NETWORKING
ASSETS

ระบบนเิวศนวตักรรม

BANGKOK Innovation District
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THE SIMULATE OF AN INNOVATION ECOSYSTEM FROM 
VARIOUS TYPES OF ASSETSฆ
ภาพจ�าลองระบบนิเวศนวัตกรรมจากสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

สินทรัพย์ทางกายภาพ 
(Physical Assets)

โครงข่ายถนนที่เดินสะดวก
พ้ืนที่สาธารณะที่ช่วยเพ่ิมการพบปะ การเรียนรู้ และ
การสร้างเครือข่าย
ชั้นล่างของอาคารที่เปดิโล่งและน่าเชิญชวน เช่น 
ร้านกาแฟ ร้านค้า ฯลฯ

สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
(Economic Assets)

องค์กร สถาบันการศึกษา บริษัท และสตาร์ทอัพ
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน
มีหน่วยวิจัยและบริษัทขนาดใหญ่ที่จะช่วยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ
มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

สินทรัพย์ทางเครือข่าย 
(Networking Assets)

มีโครงการบม่เพาะธรุกจิ ทีมุ่ง่เนน้การพัฒนา
ผูป้ระกอบการและสตารท์อพั มีการส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
และเสรมิสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งคนในพ้ืนทีแ่ละบรษัิท
ต่าง ๆ

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

BANGKOK Innovation District
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    ภาพที ่3 ภาพจ�าลองระบบนิเวศนวัตกรรม
               จากสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
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CONCEPT OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT 
THROUGH INNOVATION
แนวความคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม
สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ หากจะจ�าแนก
แนวทางที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั่วโลกแล้ว อาจอธิบาย
ไดด้ว้ยตารางเมตรกิซ ์ซึ่งประกอบดว้ยแนวแกน 2 แกน 
กล่าวคือ แนวแกนตั้งคือประเด็นการพัฒนาซึ่งมีตั้งแต่
ระดับมหภาคไลม่าจนถงึระดบัจุลภาค โดยทีร่ะดบัมหภาค
นั้นเร่ิมต้ังแต่การพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทาง
ระดับโลก ความสอดคล้องกับคลัสเตอร์กิจกรรม 
เรื่อยมาจนถึงประเด็นเฉพาะส่วนในแกนนอนน้ันคือ
การมุง่พัฒนาซึ่งมคีวามหลากหลายเชน่กนั การมุง่พัฒนา
สามารถกระท�าได้ทั้งการพุ่งเป้าไปยังคน และการเงิน
ของธรุกจิ ดงันัน้ แสดงใหเ้หน็ไดว้า่ การพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมด้วยนวัตกรรมสามารถกระท� าไ ด้ถึ ง 
9 ลักษณะ โดยแต่ละลักษณะจะมีแนวทางย่อยได้อีก 
รวมแล้วเท่ากับ 13 แนวทาง ดังภาพที่ 4

การมองอนาคต (Foresight) 
การมองภาพอนาคตเป็นกระบวนการคาดการณ์

ภาพอนาคตร่วมกันของคนหลากหลายกลุ่มที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยจะร่วม
พิจารณาความเปน็ไปไดถ้งึส่ิงทีจ่ะเกิด และไมเ่กิดข้ึนใน
อนาคต จากการวเิคราะห์แนวโนม้ตา่ง ๆ  (Trends) และ
ส่ิงที่ก�าลังเกิดขึ้นกับผู้คนในระดับประเทศและในระดับ
โลกหรือเมกะเทรนด์ (Mega-Trends) 

พ้ืนที่นวัตกรรม (Area of Innovation) 
พ้ืนที่นวัตกรรมจะเน้นการพัฒนานวัตกรรมส�าหรับ

อุตสาหกรรมมุ่งเปา้

การวางผังเมือง (Urban Planning) 
การวางผังเมืองมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการก�าหนด

ฐานเศรษฐกิจหรือความช�านาญทางเศรษฐกิจ 
(Specialization) ของพ้ืนที่เมืองแต่ละพ้ืนที่ ให้เกื้อกูล
และเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ประชาธิปไตยแบบดจิติอล (Digital Democracy) 
ประชาธิปไตยแบบดิจิตอล (บางคร้ังเรียกว่า 

Cyber Democracy, E-Democracy, Gov. 2.0 ฯลฯ) 
น้ันหมายถึงสังคมประชาธิปไตยท่ีมีความโปร่งใสโดยใช้
เทคโนโลยีเปน็ตัวช่วย 

ย่านนวัตกรรม (Innovation District) 
ย่านนวัตกรรมเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเจ้าภาพ (Anchor 

Institution) เปน็สถาบนัชัน้น�าและกลุม่ธรุกจิทีมุ่ง่ส่งเสรมิ
กลุ่มสตาร์ทอัพและศูนย์บ่งเพาะธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 

อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) 
อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส�าคัญในการเตรียม

ความพร้อมและความสามารถในด้านการแข่งขันของ
ประเทศบนพ้ืนฐานของความรู้ ด้วยการผลักดัน กระตุ้น 
และเร่งสร้างให้เกิดนวัตกรรม 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นการพ่ึงพาเทคโนโลยี

ดิจิทัลในช่วยบริหารจัดการให้เมืองมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีดี่ ปลอดภยั ไมม่อีาชญากรรม 
และเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ

รัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Government) 
รฐับาลอจัฉริยะ (หรือ s-Gov) คือการบริหารรัฐบาล

ดว้ยการประยกุต์ใชข้้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการท�างานอย่างสอดประสานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 

การรวมกลุ่มกิจการ (Conglomeration) 
การรวมกลุ่มกิจการเป็นการขยายรูปแบบธุรกิจ 

ด้วยการน�ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันมารวมเข้าด้วยกัน 

กองทุนรวม (Investment Fund) 
กองทุนนี้จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมและ

การเติบโตสูง 

สตาร์ทอัพ (Startups) 
สตาร์ทอัพ คือ รูปแบบการท�าธุรกิจแบบใหม่ท่ีเน้น

การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองผูบ้รโิภคหรอืเพ่ือแกปั้ญหา
ในชีวิตท้ังนี้ กลุ่มสตาร์ทอัพจะถูกแบ่งไปตามเครือข่าย
ธรุกจิหรอือตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ เชน่ PropTech, IoT, 
FinTech, HealthTech, Robotics/AI ฯลฯ 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม

หรือคลัสเตอร์ต่างๆ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

บริษัทพัฒนาเมือง (City Development 
Enterprise) 

บริษัทพัฒนาเมืองมักถือก�าเนิดจากการรวมตัวและ
การ “ลงขัน” ของกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบผลส�าเร็จ เพ่ือ
ร่วมกันแสวงหาแนวทางในการสร้างวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ส�าหรับการพัฒนาจังหวัดและเมืองบ้านเกิด
ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาร่วมได้

BANGKOK Innovation District
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    ภาพที ่4 การจ�าแนกโครงการพัฒนาศักยภาพ
               ด้านนวัตกรรม

สังคม
( Society )

สังคม - เศรษฐกิจ
( Socio - economic )

แผนธุรกิจ
( Business model )

การมองอนาคต
( Foresight )

การวางผังเมือง
( Urban Planning )

ประชาธิปไตยดิจิทัล
( Digital Democracy )

ย่านนวัตกรรม
( Innovation District )

อทุยานวทิยาศาสตร์
( Science Park )
พ้ืนที่นวัตกรรม

( Area of Innovation )

เมืองอัจฉริยะ
( Smart City )
รัฐบาลอัจฉริยะ

( Smart Government )

การรวมกลุ่มกิจการ
( Conglomeration )

กองทุนรวม
( Investment Fund )

กลุ่มสตาร์ทอัพ
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BASIC ELEMENTS OF CREATING AN INNOVATION DISTRICT
องค์ประกอบเบือ้งต้นของการสร้างย่านนวัตกรรม
 ย่านนวัตกรรม คือ พ้ืนที่ที่มีการเกิดนวัตกรรมหรือ
การใชน้วตักรรมอยา่งเขม้ขน้ โดยม ี“นวัตกร (Innovator)” 
ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมให้ตรงความต้องการของคน
ภายในย่าน สร้างมูลค่าเพ่ิม จัดสรรทรัพยากร และ
การมส่ีวนรว่มของคนในพ้ืนที ่เพ่ือน�าไปสู่การเปลีย่นแปลง 
ที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน โดย
ย่านนวัตกรรมอาจเปรียบได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใจกลางเมืองที่มุ่งสนับสนุนบุคลากร 
ธุรกิจ กลุ่มคลัสเตอร์ และสตาร์ทอัพที่ มีศักยภาพ
ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) โดยการพัฒนาสินทรัพย์ 3 
ประเภท ไดแ้ก่ สินทรพัยท์างกายภาพ (Physical Assets) 
สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (Economic Assets) และ
สินทรัพย์ทางเครือข่าย (Networking Assets) 
ในการสร้างย่านนวัตกรรมรวมทั้งพ้ืนที่นวัตกรรมน้ัน 
Brookings Institution (2017) ได้กล่าวถึงหลักการ 
8 ข้อ ไว้ดังนี้

1) การสร้างตัวตนของพ้ืนที่ (Identity) 
คือการสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้มีความแตกต่าง

จากพ้ืนที่อื่น ๆ  

2) การผสมผสาน (Mix)
กับการใช้งานอื่น ๆ ภายในย่าน หมายถึง การสร้าง

ความสะดวกสบายและการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม มีที่ท�างานและที่ พักอาศัย รวมทั้ง
ที่พักผ่อนหย่อนใจในละแวกใกล้เคียงกัน

3) การสร้างความต่อเนื่อง (Continuity)
โดยเร่ิมต้นกับคนและส่ิงท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือให้

การพัฒนาเขา้กนัไดก้บับริบทพ้ืนท่ีเมืองเดมิ สร้างบรรยากาศ 
ที่เป็นมิตรให้คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยกัน 

4) การสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน 
(Sociability) 

เปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู้ มกีารเชือ่มโยงขอ้มลูตา่ง ๆ  
ได้อย่างคล่องตัวและช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ 
และโอกาสในการท�าธุรกิจ

5) การสรา้งโอกาสในการรวมกลุม่ (Proximity)
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการกระจุกตัวรวมกัน

ทางเศรษฐกิจ แต่เป็นไปในแง่ของการสร้างเครือข่าย
นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6) การสร้างความคล่องตัวในการท�างาน 
(Mobility) 

ด้านการจัดให้มีโหมดการเดินทางหลายรูปแบบ 
มทีางเลือกในการเดนิทางทีห่ลากหลาย เพ่ือใหค้นในย่าน
เกิดความสะดวกสบายในการด�าเนินชีวิต

7) การสร้างความยืดหยุ่น (Flexibility) 
สนับสนุนให้เกิดการสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีกระตุ้น

ความกระฉบักระเฉงในการท�างาน การสังเกต การท�าซ�้า 
และสร้างประสบการณ์ โดยมีลักษณะที่เป็น LQC 
(lighter, quicker, cheaper) 

8) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) 
หมายถึงการบริหารพ้ืนท่ีอย่างมีวิสัยทัศน์ และเน้น

การพัฒนาแบบเป็นองค์รวม และเปิดโอกาสให้ทุกคน
มีส่วนร่วมด้วยกัน หากพิจารณาถึงแนวทางการสร้าง
ลักษณะเฉพาะพิเศษของย่าน (Characteristics) 
ซึ่งสามารถบอกไดถ้งึความเปน็ ‘ตวัตน’ (Place Identity) 
ได้นั้น Compass ให้ความคิดเห็นว่า ต้องอาศัย
กระบวนการส่ังสมและการพัฒนาของยา่นนัน้ ๆ  ซึ่งเรยีกว่า 
Place-Making โดยผูท้ีจ่ะสรา้ง Place-Making ตอ้งเข้าใจ 
พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน ย่าน และเมือง 
ในมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม เปน็การสรา้งพ้ืนทีท่างสังคม
และใช้พ้ืนท่ีน้ีประกอบกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของคนเมืองไปด้วยพร้อม ๆ กัน 
เพ่ือใหเ้กดิ ‘ตวัตน’ หรอืเคารพ ‘ตวัตน’ (place Identity) 
ของย่านและพ้ืนที่นั้น ๆ โดยการสร้างความเป็นย่าน
สามารถแบ่งออกเปน็สองแนวทางใหญ่ ๆ ด้วยกัน

การสร้าง ‘ความเป็นย่าน’ ลงในบริบทเมืองเก่าท่ี
ไร้คุณค่าไปแล้ว ซึ่งอาจจะร้าง หรืออาจยังมีความเปน็
ย่านในอดีตคงเหลืออยู่บ้าง โดยย่านพ้ืนที่ในลักษณะนี้ 
จะถอืเปน็กระบวนการปรบัปรงุ รือ้ฟื้นคนืชวีติใหม่ใหกั้บย่าน 
เรียกได้เป็นหลาย ๆ แนวทางพัฒนา เช่น Urban 
Revitalization, Urban Renewal, Urban 
Regeneration เปน็ต้น

การสรา้งยา่นหรอืเนือ้เมอืงใหม่ขึ้นในพ้ืนทีใ่หม ่ซึ่งจะ
มีอิสระเง่ือนไขในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้มากกว่า
แบบแรก มีองค์ประกอบ ดังภาพที่ 5
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หุ้นส่วนกิจการ

    ภาพที ่5 องค์ประกอบเบือ้งต้นของการสร้าง
               ย่านนวัตกรรม
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MODEL OF THE ROLE OF INNOVATION DISTRICT GROUP
รูปแบบบทบาทกลุ่มย่านนวัตกรรม
กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือการสืบสานและสร้างสรรค์
ศิลปวฒันธรรม (A: Art and Culture) 

ย่านนวตักรรมในกลุม่ศิลปวฒันธรรม เกดิขึ้นในท�าเล 
ทีต่ัง้ซึ่งอยูใ่นเขตเมอืงเกา่ มคีวามเชือ่มโยงด้านกิจกรรม 
การผลิตประเภทศิลปกรรม หัตถกรรมที่สะท้อน
ความเป็นไทย รวมทั้งการผลิตในแง่ของงานฝีมือ
เฉพาะด้าน เช่น เครื่องหนัง โลหะ อัญมณี อาหาร และ
ยาพ้ืนบา้น การรวมกลุ่มในกิจกรรมทีก่ลา่วมานี ้กอ่ใหเ้กิด
ความเชื่อมโยงด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะการสืบสาน
และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่าย
ชา่งฝมีอื ทัง้ยงัสรา้งอตัลกัษณ์ทางพ้ืนทีใ่ห้เดน่ชดัอกีดว้ย

กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจการค้า (B: Business)
ย่านนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจการค้านั้น ยังสามารถ

จ�าแนกได้อีก 3 กลุ่มย่อยตามกระบวนการของผลิต
เพ่ือการค้า กล่าวคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ 
การขาย/การตลาด และการประชาสัมพันธ์/ส่ือสาร 
ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวนี้  น�ามาสู่บทบาทเฉพาะที่
ย่านนวัตกรรมแต่ละแห่งมีศักยภาพในการสร้างให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้

กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(H: Health and Medical Sciences)

ย่านนวัตกรรมที่มีบทบาทในกลุ่มวิทยาศาสตร์
การแพทยท์ีโ่ดดเดน่ทีสุ่ด สามารถยกระดบัเปน็ศูนยก์ลาง
ทางการแพทย์และสาธารณสุข (medical hub)ได้ คือ 
ย่านโยธี เ น่ืองจากเป็นท่ีต้ังที่มีการกระจุกตัวของ
โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์อยู่เป็นจ�านวนมาก 
เปน็ศูนย์รวมของบคุลากรด้านสาธารณสุข นอกจากนีแ้ลว้ 

ย่านโยธียังมีจุดเด่นส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เปน็ที่ตั้ง
ของสถาบนัราชการ ซ่ึงคาดวา่สามารถจะเปน็พ้ืนท่ีทีส่รา้ง
นวัตกรรมในเชิงบริหารกิจการของภาครัฐ (Gov Tech) 
ได้อีกทางหนึ่ง

กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(L: Transport and Logistics)

ย่านท่ีมีบทบาทและศักยภาพในการรองรับกิจการ
ดา้นการขนส่งและโลจสิติกส์น้ัน มีอยูด่ว้ยกัน 4 แห่ง คือ 
ลาดกระบงั ศรรีาชา พัทยา และอู่ตะเภา ซึ่งหากพิจารณา
ตามที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร์จะพบว่า ล้วนแต่เป็นพ้ืนท่ี
ดา้นตะวนัออกทัง้ส้ิน โดยเฉพาะจงัหวดัชลบรุนีัน้ มพ้ืีนที่
ที่มีโอกาสพัฒนาในเชิงการขนส่งและโลจิสติกส์ อยู่ถึง 
3 แห่ง

กลุ่มนวตักรรมเพ่ือการทอ่งเทีย่วและไลฟ์สไตล์ 
(T: Travelling and Lifestyle)

เนื่องจากเป็นจุดหมายแหล่งท่องเที่ยวส� าคัญท่ี
นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเดินทางไปเยือน โดยเฉพาะ
กลุ่มชาวต่างชาติ ดังนั้นความต้องการนวัตกรรมท่ี
เอื้ออ�านวยต่อการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การพักผ่อน 
การกินอยู่ การอ�านวยความสะดวก และการส่ือสาร
ให้เข้าใจถึงระเบียบหรือวัฒนธรรมโดยผ่านภาษา
ที่หลากหลายจึงเปน็เรื่องจ�าเปน็

กลา่วโดยสรุปแล้ว ความเชือ่มโยงของยา่นนวัตกรรม 
ในบทบาทด้านการสืบสานและสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรม (A)  ด้านธุรกิจการค้า (B) การขนส่ง 
และโลจิสติกส์ (L) นั้น มีความเชื่อมโยงกันในมิติ
ระยะทางดว้ย กล่าวคือ ย่านนวัตกรรมในพ้ืนที่เมืองเก่า 
ย่านนวัตกรรมในพ้ืนท่ีธุรกิจการค้าใจกลางกรุงเทพฯ 

และย่านนวัตกรรมในพ้ืนท่ีท่ีเป็นที่ตั้งของสนามบินและ
การขนส่งทางเรือนั้น มักมีระยะทางที่ไม่ไกลกันมาก 
ซึ่ งเอื้อต่อการพ่ึงพาด้านองค์ความรู้และการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน ส่วนย่านนวัตกรรมในบทบาท
ด้านการท่องเที่ยวและไลฟส์ไตล์ (T) และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (H) นั้น ไม่ได้อยู่ใกล้กันในเชิงกายภาพที่ตั้ง 
หากแต่มีบทบาทที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีความเป็นไปได้
ในการจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมให้มีการตอบรับกัน 
ในทิศทางท่ีส่งเสริมซึ่ งกันและกันให้มากยิ่งขึ้ น 
ดังภาพท่ี 6
ย่านนวัตกรรม

โยธี

รัตนโกสินทร์

ปทุมวัน
คลองสาน

กล้วยน�้าไท
ลาดกระบัง

บทบาทตามอัตลักษณ์และ
ศักยภาพ
ย่านนวัตกรรมเพ่ือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (H)
ยา่นนวัตกรรมเพ่ือการสืบสานและ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม (A)
ย่านนวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
และไลฟส์ไตล์ (T)
ยา่นนวตักรรมเพ่ือธรุกจิการคา้ (B)
ยา่นนวัตกรรมเพ่ือการสืบสานและ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม (A)
ยา่นนวตักรรมเพ่ือธรุกจิการคา้ (B)
ย่านนวัตกรรมเพ่ือการขนส่งและ
โลจิสติกส์ (L)
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    ภาพที่ 6 รูปแบบบทบาทกลุ่มย่านนวัตกรรม

กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (H: Health and 

Medical Sciences)

กลุม่นวตักรรมเพ่ือการสืบสานและ
สรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรม 

(A: Art and Culture) 

กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือการขนส่งและ
โลจิสติกส์ 

(L: Transport and Logistics)

กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
และไลฟส์ไตล์ (T: Travelling 

and Lifestyle)

   กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจการค้า 
(B: Business)

T B H L A
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    ภาพที ่7 แสดงภาพรวมการพัฒนาพ้ืนทีย่่าน
               นวัตกรรมโยธีในระยะ 20 ปี

Distinctive Shading Structure

ศูนย์กลางพลาซ่า

ทีจ่อดรถ

น�้าพุเคลือ่นไหว

โรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ศูนย์ชุมชน

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ศูนย์หลัก

ถนนโยธี

ถนนพญาไท

สกายวอร์ค

ทีอ่ยู่อาศัย (ทหาร)

Movable Forniture

พลาซ่าด้านหน้า

ระเบียงบันได / ม้านั่งยาว /
ก�าแพงทีน่ั่ง / ต้นไม้บังแดด

ส�านักงานใหม่ส�าหรับองค์การเภสัชกรรมและ
โรงงานเภสัชกรรม

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงแรมและการค้าในระดับภาคพ้ืน

Shading Pavillion With
Integrated Refreshment Kiosk

“ ศูนย์นวัตกรรม”
ส่วนผสมของ Coworking Space และ Commercial

อาคารอู่ซ่อมใหม่พร้อมร้านค้าปลีก
ทีร่ะดับภาคพ้ืน

การใช้พลาซ่าทีม่ีความยืดหยุ่น

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

“Medical Knowledge Quarter”



ย่านโยธี ซึ่งเป็นย่านราชการ และศูนย์รวม
การแพทย ์ ที่มกีารใหบ้ริการสาธารณะในระดับ
ประเทศ 

ซึ่ งเป็นย่านที่ตั้งอยู่บนที่ ดินกรรมสิทธิ์ของรัฐ
ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ท�าให้มีโอกาสการพัฒนาพ้ืนที่
ในระดับสูง เปน็ย่านราชการที่มีศักยภาพจากการใช้งาน
พ้ืนทีใ่นการใหบ้รกิารดา้นการแพทย ์การวจิยั การศึกษา 
รวมถงึการให้บรกิารสาธารณะประเภทอืน่ ๆ  อกีมากมาย 
ซึ่งสามารถน�าไปตอ่ยอดไปสู่ความรว่มมอืของหน่วยงาน
ราชการในการสร้างสรรค์การให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพในระดับประเทศ แต่เนื่องด้วยลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่ไม่เอื้อต่อการเชื่อมต่อหน่วยงาน
ราชการต่างๆเข้าด้วยกัน รวมไปถึงลักษณะของ
การรวมกรอบหน่วยงานราชการเข้าด้วยกัน รวมไปถึง
ลักษณะการตีกรอบหน่วยงานแต่ละหน่วยงานให้
แยกออกจากกันด้วยรั้ว ส่งผลต่อการเข้าถึงของ
ประชาชนในการใช้บริการสาธารณะเป็นไปด้วย
ความยากล� าบาก แต่ย่ านโยธีมีความได้ เปรียบ
ด้านกรรมสิทธิ์ เนื่องจากพ้ืนที่ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เป็นของภาครัฐเป็นจ�านวนมากท�าให้ง่ายและสะดวก
ต่อการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ดังภาพที่ 7

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
เปน็เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ก�าหนดจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อปุสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ
ทีม่ศัีกยภาพ จากปัจจยัเหลา่นีต้อ่การพัฒนาเมอืงยา่นโยธี 
พบว่าย่านโยธีมีศักภาพในด้านการพัฒนาที่สูงมาก 
โดยตอ่ยอดในดา้นหน่วยงานและองค์ความรูด้า้นการแพทย์ 
จากปัจจัยทางกายภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เกิดเป็น
นวัตกรรมด้านทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
สาธารณสุข

บทบาทของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับ
การพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังภาพท่ี 9 ไดด้�าเนิน
ยุทธศาสตร์โครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
ให้เกิดพ้ืนท่ีนวัตกรรมท้ังในระดับภูมิภาค ระดับเมือง 
และระดับย่าน มาตั้งแต่ปี 2557   โดยย่านนวัตกรรม 
(Innovation district) นั้นเป็นแนวคิดใหม่ของ
การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่และสังคมเมืองบน
หลักการของการพัฒนาเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ธรุกจินวตักรรมและธรุกจิใหม่รวมเกดิเปน็ 
คลัสเตอร์ โดยท่ีผ่านมา สนช. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี เช่น  Innovation Lunch 

Talk ซึ่งเปน็เวทีแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนา
นวัตกรรม (idea sharing) และ Innovation District 
Walkathon ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องออกส�ารวจพ้ืนท่ี
และบ่งชี้ปัญหา (Pain Points) และแข่งขันสร้างสรรค์
แนวทางการแกปั้ญหาของยา่นนวตักรรมโยธ ีโดยได้รบั
ความสนใจจากกลุม่คนหลากหลาย เชน่ นกัออกแบบเมือง 
นักวางผังเมือง กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เปน็ต้น

ขอบเขตของย่านโยธี
ตั้งอยู่ ใน พ้ืนที่แขวงทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในกลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง 
(แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 250 ป,ี 2555) มีบทบาท
หลักในการเปน็พ้ืนท่ีย่านการค้า ธุรกิจ ภาคการค้าและ
การบริการ รวมถึงที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง 
ของกรงุเทพมหานคร มเีนือ้ท่ีรวม 7.126 ตารางกิโลเมตร 
(4,454 ไร่) 
มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง ดังนี้ 

YOTHI
Innovation District

ย่านนวัตกรรมโยธี

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เขตพญาไทและเขตดินแดง 
เขตห้วยขวาง 
เขตดุสิต 
เขตวัฒนาและเขตปทุมวัน
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จากการวิเคราะห์คุณลักษณะและศักยภาพของ
ย่านโยธี พบว่าย่านราชการที่มีศักยภาพจากการใช้งาน
พ้ืนท่ีในการใหบ้รกิารทางดา้นการแพทย ์การวจิยั การศึกษา 
รวมถงึการให้บรกิารสาธารณะประเภทอ่ืน ๆ  อกีมากมาย
ซึ่งสามารถน�าประโยชน์จากการใช้งานพ้ืนที่มาต่อยอด
ไป สู่ความร่วมมือของหน่วยงานราชการในการ
สร้างสรรค์การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับประเทศ แต่เนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ไม่เอื้อต่อการเชื่อมต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
เขา้ดว้ยกัน รวมไปถงึลกัษณะของการตีกรอบหน่วยงาน
แตล่ะหนว่ยงานให้แยกออกจากกันด้วยรัว้ ท�าให้การเข้าถงึ 
ของประชาชนในการใช้บริการสาธารณะเป็นไปด้วย
ความยากล�าบาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีแห่งนี้ก็ยังมี
ข้อดีที่ส�าคัญประการหน่ึงคือการเป็นพ้ืนที่ที่ถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยภาครัฐเปน็จ�านวนมาก ท�าให้ง่ายต่อ
การวางแผนพัฒนา พ้ืน ท่ีร่ วมกันของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงพ้ืนที่
1) พัฒนาพ้ืนท่ีโยธีโดยการเพ่ิมความหนาแน่นของ
การใชป้ระโยชนท์ีด่นิควบคู่ไปกับการส่งเสรมิความรว่มมือ 
กันของหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาภายในย่าน 
ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการแพทย์
2) เช่ือมตอ่ระบบขนส่งมวลชนเขา้กบัการสัญจรภายในพ้ืนที่ 
ทุกรูปแบบ 
3) พัฒนาพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่มีการใช้งานให้เกิดเป็นพ้ืนท่ี
องค์ความรู้  ด้านนวัตกรรมทั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร
4) ใช้ขนาดบล็อคของย่านโยธีที่มีระยะเหมาะสมต่อ
การเดินเท้า ปรับปรุง ซอยโยธีให้เป็นทางเดินเป็นหลัก 
ไม่ให้มีการน�ารถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาภายในพ้ืนที่ 

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ
พัฒนาพ้ืนที่โยธีเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรม

ทางการแพทย์และสถาบันราชการ ที่เข้าถึงได้สะดวก 

อยู่ใจกลางเมือง สนับสนุนพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจโดยรอบ 
เชื่อมต่อเข้ากับย่านปทุมวันที่วางตัวเป็นบทบาท
เปน็นวัตกรรมด้านพาณิชยกรรม

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงสังคม
พัฒนากลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานราชการ

และการแพทย์ จากตัวสถาบันทางราชการและ
คณะทางการแพทย์ ด้านต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดโอกาส
ในการสร้างสมาคม หรือกลุ่มความร่วมมือ ที่จะพัฒนา
ให้ย่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเกิดเป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบในการพัฒนาเมืองต่อไป

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงส่ิงแวดล้อม
พัฒนาพ้ืนท่ีโลง่วา่งจ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เปน็พ้ืนที่

เขยีว เพ่ือสรา้งบรรยากาศภายในย่านใหร้ม่รืน่และใชเ้ปน็
พ้ืนทีแ่หง่การเรยีนรูภ้ายนอกอาคาร และส่งเสรมิการเดนิเทา้ 
เพ่ือลดการใชร้ถยนตส่์วนบคุคล แกปั้ญหาจราจรท่ีตดิขดั
และลดปริมาณมลพิษ ฝุน่ละอองทางอากาศ

ANALYSIS OF SPECIFIC POTENTIAL FEATURES
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมโยธี
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    ภาพที ่8 ทัศนียภาพบริเวณซอยโยธีถึง
               ซอยรางน�้าทีไ่ด้รับการพัฒนาในอนาคต  

ยา่นโยธี ซึ่งเปน็ยา่นราชการ และศูนยร์วมการแพทย์ 
ที่มีการให้บริการสาธารณะในระดับประเทศ โดยเป็น
ย่านที่ตั้งอยู่บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของรัฐ ท�าให้มีโอกาส
การพัฒนาพ้ืนทีใ่นระดบัสูง เปน็ยา่นราชการท่ีมศัีกยภาพ
จากการใช้งานพ้ืนที่ในการให้บริการด้านการแพทย ์
การวิจัย การศึกษา รวมถึงการให้บริการสาธารณะ
ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
เปน็เครือ่งมอื ในการประเมนิสถานการณก์�าหนดจดุแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบ 
ที่ มีศักยภาพ จากปัจจัยเหล่านี้ต่อการพัฒนาเมือง
ยา่นโยธ ีพบวา่ย่านโยธมีศัีกภาพในดา้นการพัฒนาทีสู่งมาก 
โดยตอ่ยอดในด้านหนว่ยงานและองคค์วามรูด้า้นการแพทย์ 
จากปัจจยัทางกายภาพทีม่อียูใ่นปัจจุบนั ใหเ้กิดเปน็นวัตกรรม 
ด้านทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
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1) การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนท่ีก่ึง
สาธารณะบริเวณหัวถนนโยธีเชื่อมต่อกับถนน
พระราม 6 

ในปัจจุบันพ้ืนท่ีมีศักยภาพทางกายภาพครบถ้วน 
โดยมกีารออกแบบพ้ืนทีท่ีม่ปีระสิทธภิาพอยูแ่ล้ว ในภาพรวม 
ของพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีเพียบพร้อม มีนวัตกรและงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นสินทรัพย์
ทางกายภาพ (Physical Assets) และสินทรัพย์
ทางเศรษฐกิจ (Economic Assets) มีเพียงอย่างเดียว
ทีพ้ื่นทีข่าดคือสินทรพัย์เครอืข่าย (Networking Assets)     

ดงันัน้การออกแบบวางผงัเพ่ือการเชือ่มโยงระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมให้เกิดข้ึน 
ภายในพ้ืนที่อย่างเต็มศักยภาพ

โดยพ้ืนทีเ่ดมิมกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิประเภทสถาบนั
ราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาทางด้าน
การแพทย์เป็นส�าคัญ ซึ่ งพ้ืนที่มีการกระจุกตัวของ
สถาบันทางการแพทย์สูงสุดของกรุงเทพมหานคร 
ที่ให้บริการสาธารณะและผลิตองค์ความรู้ที่ส� าคัญ
ส�าหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยการ
พัฒนาทางกายภาพให้แก่พ้ืนที่จะเป็นปัจจัยส� าคัญ
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในพ้ืนที่
และท�าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
ให้กับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่โล่งว่าง 

หรือ พ้ืนท่ีทางสัญจรภายในบริเวณย่านนวัตกรรมโยธี 
ดังภาพที่ 10

2) การพัฒนาทางเดินเท้าและทางเดินลอยฟ้า
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเขา้ถึงย่านโยธี บริเวณ
ถนนราชวถิ ีถนนพญาไท ถนนโยธี ถนนพระรามหก 
และซอยเสนารักษ์

โดยในปัจจุบันมีการผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนา
ทางเดินลอยฟา้ภายในพ้ืนท่ีถนนราชวิถี ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมต่อการสัญจรภายในพ้ืนท่ีได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการ
พัฒนาทางเท้าและทางเดินลอยฟ้าจะส่งเสริมให้
สินทรพัยเ์ครอืขา่ย (Networking Assets)เกดิขึ้นภายใน
พ้ืนที่ย่านนวัตกรรมโยธีอย่างมีประสิทธิภาพจากบทบาท
ของพ้ืนที่ย่านดังกล่าวข้างต้นน�าไปสู่วิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาย่านนวัตกรรมโยธีในการเป็นพ้ืนท่ีพัฒนา
นวัตกรรมด้านการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับบริบทของพ้ืนที่
เดิมทั้งพ้ืนท่ีสถาบันการแพทย์ สถาบันราชการและ
สถาบันการศึกษาซึ่ งเป็นเอกลักษณ์ของย่านโยธี 
โดยสนับสนนุใหเ้กดิการเชือ่มโยงของบคุลากร นวตักรแพทย์  
และนักวิทยาศาสตร์ในพ้ืนที่ 

เป้าหมายในการพัฒนายา่นนวตักรรมโยธี
1) การพัฒนา Platform ที่เช่ือมโยงบุคลากร 
นกัวจิยัและนกัศึกษาทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
และระบบสาธารณสุขในการแบง่ปันข้อมลูความรู้

การพัฒนาความเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานด้วย
การพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี

ยา่นนวตักรรมโยธีอยา่งเปน็ระบบ และมีพ้ืนท่ีสาธารณะ
ระหว่างหน่วยงานเ พ่ือแลกเปลี่ยนทางความคิด
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ
สร้างความเป็นย่านที่สนับสนุน
Open-Innovative Ecosystem

การพัฒนาสินทรพัยท์างกายภาพของพ้ืนที ่กอ่ใหเ้กดิ 
ความเชื่อมโยงกันของผู้คนในพ้ืนที่ทั้งบุคลากร นักวิจัย 
และประชาชน โดยการจดัเตรียมพ้ืนทีส่�าหรบัแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม และพ้ืนที่ส�าหรับ
ทดลองนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้คนในพ้ืนที่สามารถใช้งาน
พ้ืนที่ในเชิงนวัตกรรมได้เต็มศักยภาพ

3) การเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ทางการแพทย์ในย่าน

การพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเตรียมพ้ืนที่ จอดรถ 
การใหบ้รกิารขอ้มลูสาธารณะ การใหบ้รกิารระบบขนส่ง
สาธารณะภายในพ้ืนที่ ดังภาพที่ 8

VISION AND CONCEPT OF AREA DEVELOPMENT PLANNING
วสัิยทศัน์ และแนวคดิการวางผงัพัฒนาพ้ืนทีย่า่นนวตักรรมโยธี
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    ภาพที ่9  ทัศนียภาพบริเวณส�านักงานนวัตกรรม
                แห่งชาติทีไ่ด้รับการพัฒนาในอนาคต 

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะและศักยภาพ

ของพ้ืนที่ศึกษาย่านโยธีเพ่ือให้ทราบถึงระบบนิเวศน์
นวตักรรม (Innovation Ecosystem) ของพ้ืนท่ีทีเ่กิดข้ึน 
จากสินทรพัยจ์�านวน 3 ประเภทดว้ยกันคอืสินทรัพยท์าง
เศรษฐกิจสินทรัพย์ทางกายภาพและสินทรัพย์ทาง
เครือข่ายรวมทั้งคุณลักษณะและศักยภาพของพ้ืนที่
ศึกษาในเชิงกายภาพเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม
พบว่าในพ้ืนที่ย่านโยธีมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ในการเปน็
พ้ืนทีพั่ฒนาเชงินวตักรรมอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมพ้ืีนที่
ย่านที่มีองค์ประกอบเอื้อต่อการพัฒนาไปสู่การเป็น
ย่านนวัตกรรมโดยมีรายละเอียดของบทบาทพ้ืนที่
ที่ส�าคัญ ในการพัฒนา 2 ประเด็นคือ
1) การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่กึ่งสาธารณะ
บริเวณหัวถนนโยธีเชื่อมต่อกับถนนพระราม 6
2) การพัฒนาทางเดินเท้าและทางเดินลอยฟ้าเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงย่านโยธี บริเวณถนนราชวิถ ี
ถนนพญาไท ถนนโยธ ีถนนพระรามหก และซอยเสนารกัษ์

YOTHI Innovation District
ย่านนวัตกรรมโยธี 23



ROLE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION  DISTRICT
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี
แผนการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี

แนวคิดในการออกแบบย่านนวัตกรรมโยธี
โดยการพัฒนาทางกายภาพซึ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยง
พ้ืนทีร่ะหวา่งหนว่ยงาน องคก์ร และสถาบนัตา่งๆในพ้ืนที่
อยา่งมปีระสิทธภิาพ และมกีารเข้าถงึทีส่ะดวกมากยิง่ขึ้น 
ดังภาพที่ 8 ประกอบด้วย ต่อไปนี้

1) การเพ่ิมโครงข่ายการสัญจร และการเพ่ิมบรกิาร
สาธารณะในการเข้าถึงพ้ืนที่รวมถึงการเปิดพ้ืนที่หน่วย
งานราชการให้มกีารสัญจรทางเทา้ผา่นพ้ืนทีไ่ดใ้นลกัษณะ 
พ้ืนทีสั่ญจรกึ่งสาธารณะ และเปดิการเชือ่มตอ่โครงขา่ย
สัญจรทางถนนบรเิวณถนนราชวิถ ีไปยงัถนนศรอียธุยา
ในแนวแกนเหนือ-ใต้ และการเชื่อมต่อระหว่างถนน
พระรามที ่6 และถนนพญาไท ด้วยถนนโยธ ีในแนวแกน
ตะวันออก-ตะวันตก 

2) การพัฒนาการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีแบบผสม
ผสาน โดยเน้นการเชื่อมโยงพ้ืนที่เข้ากับกิจกรรมท่ี
หลากหลายอย่างเป็นระบบ ทั้ง กิจกรรมประเภท
พาณิชยกรรมและร้านค้า ท่ีอยู่อาศัย สวนสาธารณะ 
ส�านักงาน และพ้ืนที่จอดรถทั้งระบบปกติ และ
ระบบอัจฉริยะ (Smart Parking) โดยมีการเชื่อมต่อ
ทั้งในระดับดิน และระดับทางเดินลอยฟา้ระหว่างอาคาร 

3) การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะโดยการปิดพ้ืนที่
ถนนโยธีบางส่วน เพ่ือท�าเปน็พ้ืนที่ทดลองนวัตกรรม 
และเป็นการเชื่อมต่อพ้ืนท่ีระหว่างสองฝ่ังของถนนโยธี
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยให้รถยนต์ผ่าน
ในส่วนของพ้ืนที่ราชการบางส่วนแทน 

4) การเปิดการเชื่อมต่อพ้ืนที่ทางสัญจร พ้ืนที่
สาธารณะเข้ากับพ้ืนที่อาคารเพ่ือเปิดการเชื่อมต่อ และ
ส่งเสรมิใหเ้กดิกจิกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ท�าให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขา้ถงึการใชง้านพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ได้ดียิ่งขึ้น 

5) การเพ่ิมความหนาแน่นอาคาร
(Infill Building) ในพ้ืนท่ีโล่งว่างเดิมของพ้ืนท่ี
ย่านนวัตกรรมโยธี เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มีศักยภาพ
ในการพัฒนาและเพ่ิมความหนาแน่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาตามผังเมืองรวม

โครงการพัฒนา Quick Win
การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหน้าส�านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ 

บริเวณถนนโยธีเชื่อมต่อออกไปยังถนนพระรามที่ 6 
และบริเวณพ้ืนท่ีดา้นทิศใต้ท้ังสองฝ่ังของถนนพระรามท่ี 6 
บรเิวณทางลงทางเดนิลอยฟา้จากโรงพยาบาลรามาธบิดี

มาส้ินสุดที่บริเวณด้านหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหดิลทางฝ่ังตะวนัตก และบรเิวณดา้นหนา้
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี
ทางฝ่ังตะวันออก 

โดยจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน สถาบัน และองค์ประกอบต่างๆภายใน
ย่านนวัตกรรมโยธี ดังภาพท่ี 10 พบว่าพ้ืนที่บริเวณ
ถนนโยธีช่วงบริเวณองค์การเภสัชกร และส�านักงาน
นวตักรรมแหง่ชาติมีศักยภาพในการเชือ่มตอ่เข้ากบัพ้ืนท่ี 
อื่น ๆ โดยรอบ โดยเป็นพ้ืนที่มีการสัญจรผ่านของ
บุคลากรจากหน่วยงานทางการแพทย์ หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์  และสถาบันการศึกษามากที่สุด 

การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณถนนโยธีส่วนนี้จึงเน้นไปที่
การเป็นพ้ืนที่ Co-working Space เพ่ือเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายในพ้ืนที่ และมีส�านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม
ของย่านโยธี โดยมีรายละเอียดการออกแบบส�าหรับ
กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดย่านนวัตกรรม ดังภาพที่ 9 
คือ พ้ืนที่ทดลองนวัตกรรม พ้ืนที่พบปะสังสรรค์และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม ซึ่ งจะ
กระจายตัว อยู่โดยรอบส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
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    ภาพที ่10 ทัศนียภาพบริเวณพ้ืนทีน่วัตกรรมบริเวณถนนโยธี
                 เชือ่มต่อถนนพระรามที ่6 ทีไ่ด้รับการพัฒนาในอนาคต 

บทบาทในการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยสามารถระบรุายละเอยีด 
ออกมาเปน็โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมโยธี 
ประกอบด้วย

1) การพัฒนาพ้ืนที่ทางเท้าและทางเดินลอยฟา้
การพัฒนาการเข้าถึง พ้ืนที่จากบริ เวณสถานี

รถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสู่พ้ืนที่ถนนราชวิถีไปยัง
โรงพยาบาลรามาธบิดดีว้ยทางเดินลอยฟา้ และการพัฒนา 
ทางเท้าถนนโยธีจากบริเวณถนนพญาไทไปจนถึง
ถนนพระรามที ่6 และเชือ่มโยงโครงขา่ยการสัญจรไปสู่
พ้ืนที่ด้านหลังโรงพยาบาลรามาธิบดีซ่ึงเป็นที่ตั้งสถานี
รถไฟฟา้ราชวิถี ระบบสายสีแดงเข้มในอนาคต

2) การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะบริเวณหน่วยงาน
ราชการ สถาบนัการแพทย์ และสถาบนัการศึกษา 

การพัฒนาพ้ืนที่ถนนโยธีช่วงหน้ากระทรวง
การอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เปน็พ้ืนท่ี 
โล่งสาธารณะเพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรมให้แก่ผู้คน
ในพ้ืนที่ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรม

3) การพัฒนาพ้ืนทีจ่อดรถภายในยา่นนวตักรรม
โยธี 

การบรหิารจดัการพ้ืนทีร่ว่มกนัโดยการพัฒนาระบบ 
Smart parking โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาอ�านวย
ความสะดวก
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
ศูนย์กลางการแพทย์และหน่วยงานรัฐ 
(Medical & Governmental Hub)

เชิงกายภาพ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงส่ิงแวดล้อม
นโยบายและแผน

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการริเริ่มที่ส่งผลส�าเร็จเร็ว

พ้ืนที่ที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่
อย่างหนาแน่น

ศูนย์กลางการเดินทาง และ
การแพทย์

ปัญหาการใช้บริการการแพทย์ ความหนาแน่นของการจราจร
ในย่าน

สังคมผู้ สูงอายุที่จะส่งผลต่อ
ความต้องการบริการทาง
การแพทย์

สนช.เปน็ตัวแทนของภาครัฐในการเปน็ศูนย์กลางหรือสถาบันที่ท�าหน้าที่แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ด้านการแพทย์
ผู้ประกอบการหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความรู้หรือกิจกรรมแบ่งปัน

สรุปศักยภาพและปัญหา

1)
2)
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    ภาพที ่11 แสดงทัศนียภาพย่านโยธีในช่วง
                ระยะเวลาปัจจุบัน

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ

โอกาส

Physical Assets Economic Assets Networking Assets

มกีารกระจุกตัวของโรงพยาบาล และศูนยก์ลาง    
ทางการแพทย์ที่ครบวงจร
มบีทบาทในการเปน็ศูนยก์ลางของการพัฒนาใน
รูปแบบ R & D

มีศักยภาพในการผลักดันให้กลายไปเป็น 
Medical Hub ในระดับชาติและนานาชาติ
มีแผน นโยบาย การพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการส่งเสริมและผลักดันให้ย่าน
เกิดการเติบโตอย่างมีศักยภาพ
มีโอกาสในการเปน็ Gov Tech อันเนื่องมาจาก
การกระจุกตัวของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง
รัฐวิสาหกิจที่ส�าคัญมากมาย

มีความพร้อมในการดึงดูดกลุ่มนักลงทุนจาก
ต่างชาติ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการแพทย์
ให้เข้ามาภายในพ้ืนที่
มีกลุ่มผู้ประกอบการที่หลากหลายภายในพ้ืนที่ 
ทัง้ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ ไปจนถงึผูป้ระกอบการ 
รายใหญ่

มโีครงขา่ยของหนว่ยงานภาครฐัในพ้ืนทีอ่ยู่แลว้ 
มีโครงข่ายการท�างานของกลุม่โรงพยาบาล และ
สถาบันทางด้านการแพทย์ภายในพ้ืนที่
มีกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคเอกชนท่ีมีความพร้อมในการสร้าง
นวัตกรรม

มีมูลค่าของท่ีดิน และการเตบิโตเชงิพ้ืนท่ีมหาศาล
มีการขยายตวัและไหลผา่นของจ�านวนประชากร
มหาศาล อนัเนือ่งมาจากการเปน็พ้ืนที ่Node และ 
Landmark ของเมือง

มกีลุม่องคค์วามรู ้ และความเชีย่วชาญเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข
มีกลุ่มโครงข่ายของหน่วยงาน และสถาบัน
ราชการในพ้ืนที่

Innovation Assets

1)

2)

1)
2)

1)

2)

1)

2)

1)
2)

3)

1)

2)

3)
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สถานีโมโนเรลใหม่ (สายสีส้ม)

ขยายสกายวอร์คไปยังถนนโยธี

สกายวอร์คใหม่ไปทีอ่นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

สกายวอร์คใหม่

อาคาร NIA

โรงรถอัจฉริยะ

วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมโยธีระยะส้ัน (5 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

การปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณหัวมมุ
ถนนโยธดีา้นถนนพระราม 6 เพ่ือเปน็ 
Groundbreaking และสรา้งการรับรู้ 
สาธารณะของย่านนวัตกรรมโยธี 
และย่านนวตักรรมในประเทศไทย
ปรับปรุงพ้ืนที่ สี เ ขียวและพ้ืนที่
สาธารณะภายในย่าน เพ่ือคนที่
ท�างาน และผู้มาใช้บริการในย่าน 
(โดยเฉพาะผู้สูงอายุ)
ปรบัปรงุพ้ืนท่ีและการจัดการทีจ่อดรถ 
และพัฒนาSmart Parking 
โครงขา่ยทางเดนิ Skywalk เชือ่มตอ่ 
โรงพยาบาลในย่านและสถานี
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เ พ่ิมการสนับสนุนการพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ข อ ง
นวัตกรรมในพ้ืนที่
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือผู้สูงอายุ

สรา้งการตระหนกัรูส้าธารณะของ
โครงการย่านนวัตกรรม
สร้างเครือข่าย Med Tech และ 
Gov Tech ของย่าน

Platform การแบ่งปันความรู้
ส�าหรบัโรงเรยีนแพทย์และการวจัิย
ทางเดิน เชื่ อมใหม่ที่ เ ชื่ อมโยง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับทางเดิน
ที่มีอยู่บนถนนพระราม 11
ถนนโยธีจะเป็นถนนที่สามารถ
เปน็ทางเดินส�าหรับทุกคน

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)

YOTHI Innovation District
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ทีจ่อดรถอัจฉริยะระดับถนน

    ภาพที ่12 แสดงทัศนียภาพย่านโยธีในช่วง 
                ระยะเวลา 5 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

ยา่นนวตักรรมบกุเบกิของโครงการ
ย่านนวัตกรรมในประเทศไทย 
แผนการก่อสร้างโครงการ 
Skywalk บนถนนราชวิถี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน 
(สถานรีาชวถิ)ี ซึ่งเปน็ส่วนตอ่ขยาย 
บางซื่อ-มักกะสัน
ความต้องการทีจ่อดรถของผู้มาใช้
บริการทางการแพทย์ และคน
ท�างานในย่าน

สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) โครงการสนับสนุน Med Tech 
และGov Tech

Platform การแบ่งปันความรู้
ส�าหรบัโรงเรยีนแพทย์และการวจัิย
ทางเดิน เชื่ อมใหม่ที่ เ ชื่ อมโยง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับทางเดิน
ที่มีอยู่บนถนนพระราม 11
ถนนโยธีจะเปน็ถนนที่สามารถเปน็
ทางเดินส�าหรับทุกคน

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

YOTHI Innovation District
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โรงรถอัจฉริยะ

โมโนเรลบนถนนโยธีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ อาคาร NIA

วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมโยธีระยะกลาง (10ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

เพ่ิมประสิทธิภาพของ 
Smart Parking
สนับสนุนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนระบบราง
พัฒนา พ้ืนที่ สี เ ขี ยวและ พ้ืน ท่ี
สาธารณะภายในย่าน เสริมสร้าง
ความนา่อยูแ่ละนา่ท�างานใหก้บัยา่น

การพัฒนาพ้ืนที่ TOD
สนับสนุนความหลากหลายของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในพ้ืนที่
พัฒนามาตรการการส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดย
เฉพาะพ้ืนที่ทหาร

เครือข่าย Med Tech และGov Tech 
ที่เข้มแข็ง

ศูนยน์วตักรรมบรกิารทางการแพทย์ 
ที่โรงพยาบาลหลายที่ร่วมกัน
เพ่ิมงานในย่าน
ท่ีจอดรถทีจ่ดัการอย่างดี
(ท่ีจอดรถอจัฉรยิะ)

1)

2)

3)

1)
2)

3)

1)

2)
3)

YOTHI Innovation District
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Adaptive Reuse Builiding Community Class Room

Adaptive Reuse Builiding Incubator-Shared Working Space

    ภาพที ่13 แสดงทัศนียภาพย่านโยธีในช่วง
                ระยะเวลา 10 ปี

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

โครงการรถไฟฟา้เชือ่ม 2 สนามบนิ 
“ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ” 
(สถานีราชวิถี)
ระบบขนส่งมวลชนระบบราง
ในกรุงเทพมหานครครอบคลุม
พ้ืนที่บริการมากขึ้น

สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ 
(Aged Society)

แผนสร้างความเข้มแข็ง Med Tech 
และGov Tech

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

ศูนยน์วตักรรมบรกิารทางการแพทย์ 
ท่ีโรงพยาบาลหลายท่ีรว่มกัน
เพ่ิมงานในย่าน
ท่ีจอดรถทีจ่ดัการอย่างดี
(ท่ีจอดรถอจัฉรยิะ)

1)

2)
3)

1)

2)

YOTHI Innovation District
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วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมโยธีระยะยาว (20 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
ย่านให้เปน็พ้ืนที่ Mixed-Use โดย
เฉพาะในพ้ืนที่ทหาร
พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่สาธารณะภายในย่าน

มาตรการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทหาร

สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
ของเครอืขา่ย Med Tech และGov Tech

เปลี่ยนที่อยู่อาศัยของทหารให้เป็น
อาคาร Mixed-Use
ถนนโยธกีลายเปน็
Walking-Friedly อย่างแทจ้รงิ
Monorail สายศาลาวา่การกรงุเทพ 
2-ถนนโยธี (สถานีอนุสาวรีย์
ชยัสมรภมิู-ปลายซอยรางน�้าฝ่ังถนน
พญาไท และสถานพีระราม 6-
ปลายถนนโยธฝ่ัีงถนนพระราม 6)

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)

2)

1)

2)

3)

YOTHI Innovation District
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    ภาพที ่14 แสดงทัศนียภาพย่านโยธีในช่วง
                ระยะเวลา 20 ปี

สวนสาธารณะ ทางเดินทีม่ีหลังคา

ทีอ่ยู่อาศัยผสมผสานห้องจัดนิทรรศการและการประชุม

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

จัตุรัสสาธารณะและตลาดนัด

พลาซ่านวัตกรรม

โมโนเรล สถานีโมโนเรลลานกิจกรรมสาธารณะ

โรงรถอัจฉริยะธุรกิจโรงแรม

กรีนเฮ้าส์บนดาดฟา้

ทางเดินสีเขียว

บริการอพาร์ทเม้น

แปลงทดลอง

ทีอ่ยู่อาศัยผสมผสาน

ศูนย์วิจัยการแพทย์

อาคารทีป่รับใช้ซ�้าได้
ห้องเรียนชุมชน

ศูนย์กลางข้อมูลชุมชน
ส�านักงานและการค้าปลีก

โรงรถอัจฉริยะ
ค้าปลีกและการค้าในระดับภาคพ้ืน

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตามยุทธศาสตร์
ตามแผนกรุงเทพมหานคร 20 ปี

ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 
(Super-Aged Society)

แผนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
Med Tech และGov Tech 

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

เปลี่ยนที่อยู่อาศัยของทหารให้เป็น
อาคาร Mixed-Use
ถนนโยธกีลายเปน็
Walking-Friedly อย่างแทจ้รงิ
Monorail สายศาลาวา่การกรงุเทพ 
2-ถนนโยธี (สถานีอนุสาวรีย์
ชยัสมรภมิู-ปลายซอยรางน�้าฝ่ังถนน
พญาไท และสถานพีระราม 6-
ปลายถนนโยธฝ่ัีงถนนพระราม 6)

1)

2)

3)

YOTHI Innovation District
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    ภาพที ่15 ขอบเขตการพัฒนาในแต่ละส่วนการพัฒนาด้าน
                กายภาพย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ 

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผังพัฒนาระเบียงสร้างสรรค์ราชด�าเนิน

ผังพัฒนาระเบียงสร้างสรรค์มหาราช

ผังโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ระยะพัฒนาที ่1

รถรางสายสีม่วง: ถนนราชด�าเนินกลาง -
ถนนสนามไชย ปากคลองตลาด

รถรางสายสีชมพู: รถรางวิง่บนถนนเจรญิกรงุ 
จากถนนมหาไชยถงึถนนสนามไชย

รถรางสายสีส้ม (รอบเกาะรัตนโกสินทร์)

ระยะพัฒนาที ่2

ระยะพัฒนาที ่3

ผังพัฒนาแกนพระนคร

ปรับปรุงอาคารริมคลองหลอด 
วัดเทพธิดาราม (ตรอกสาเก)

โครงการปรับปรุงอาคารบริเวณรอบสถาณี
สภากาชาดที ่2 สวนสาธารณะและถนนแพร่งภูธร

โครงการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยและ
พัฒนาพ้ืนทีเ่ปน็ถนนคนเดินในซอยทิพย์วารี

“ The Leading Hub of Creative Economy in Southeast Asia”



การท� าแผนพัฒนาโครงการย่ านนวัตกรรม
รัตนโกสินทร์ จ�าเปน็ต้องมีการด�าเนินการในหลากหลาย
รปูแบบ ซึ่งจ�าแนกไดเ้ปน็การพัฒนาเครอืข่ายภายในยา่น
และชุมชน สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูป
แบบนวัตกรรม การส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือธ�ารง
คุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์ ดังภาพที่ 15
ระยะการพัฒนาท่ี 1: การพัฒนาระเบียงสร้างสรรค์
ย่านนวัตกรรม
ระยะการพัฒนาที่ 2: การพัฒนาย่าน ชุมชนและพ้ืนท่ี
สาธารณะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่พัฒนา 
ระยะการพัฒนาท่ี 3: การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคม
ขนส่ง

แตล่ะโครงการนัน้จะประกอบดว้ยรายละเอยีดตา่ง ๆ  
เพ่ือมุ่งเน้นให้พ้ืนที่ การพัฒนานั้นมีภูมิทัศน์ที่ดีและ
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีส่วยงามเหมาะกับการเปน็เมืองเกา่ 
แหล่งประวัติศาสตร์ส�าคัญของกรุงเทพมหานคร และ
สามารถทีจ่ะส่งเสรมิทางดา้นระบบเศรษฐกจิใหก้บัชมุชน
และผู้คนที่เข้าท�าอาชีพในบริเวณพ้ืนที่ รวมถึงเหล่า
ผูป้ระกอบการเดิม และดงึดูดใหผู้ป้ระกอบการใหม่ๆ  ทีม่ี
ทัศนคติเดียวกันเข้ามาใช้พ้ืนที่เมืองเก่า และรวมไปถึง
เป็นแหล่งรวบรวมเหล่าวิสาหกิจเร่ิมต้น(Startup) 
และนวัตกร(Innovator) เพ่ือผลักดันให้เกิดเป็น
ย่านนวตักรรม

ระยะการพัฒนาที ่1: การพัฒนาระเบยีงสร้างสรรค์ 
ย่านนวัตกรรม
โครงการที่ 1.1: การพัฒนาระเบียงสร้างสรรค์มหาราช 
(Maharaja Creative Corridor)

โครงการที ่1.2: การพัฒนาระเบยีงสรา้งสรรคร์าชด�าเนนิ 
(Ratchadamneon Creative Corridor)
โครงการที ่1.3: การพัฒนาแกนพระนคร (Old Bangkok Axis)

ระยะการพัฒนาที ่2: การพัฒนาย่าน ชมุชนและ
พ้ืนทีส่าธารณะ ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิภายในพ้ืนที่
พัฒนา 
โครงการท่ี 2.1: การพัฒนาระเบียงสร้างสรรค์คลอง
รอบกรุง ( Canal Creative Corridor)
โครงการท่ี 2.2: โครงการปรับปรุงอาคารริมคลองหลอด
วัดเทพธิดาราม (ตรอกสาเก)
โครงการท่ี 2.3: โครงการปรับปรุงอาคารบริเวณ
รอบสถานีสภากาชาดท่ี 2 สวนสาธารณะและถนนแพร่งภธูร
โครงการที่ 2.4: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณ
ตรอกหม้อ และส่งเสริมธุรกิจชุมชน
โครงการที่ 2.5: โครงการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
และพัฒนาพ้ืนที่เปน็ถนนคนเดินในซอย

ระยะการพัฒนาที่ 3: การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งสาธารณะและทางเท้า
โครงการที ่3.1: การพัฒนาโครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะและทางเท้าซอยทิพยว์ารีและถนนบา้นหม้อ

ขอบเขตของย่านรัตนโกสินทร์
แบ่งออกเปน็ 2 ชั้น คือ
1) เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ บริเวณท่ีมีอาณาเขต
ล้อมรอบด้วยแม่น�้ าเจ้าพระยาและคลองคูเมืองเดิม
(คลองหลอด) มีพ้ืนที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร 
(1,125 ไร่) ตั้งอยู่ในบริเวณแขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2) เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ บริเวณที่มีอาณาเขต 
ล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) 
แม่น�้าเจ้าพระยา ด้านทิศเหนือ คลองรอบกรุง 
(คลองบางล�าพู-คลองโอ่งอา่ง) แมน่�้าเจา้พระยาดา้นทิศใต้ 
มีพ้ืนที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร (1,438 ไร่) 
ตั้งอยู่ในบริเวณแขวงชนะสงคราม แขวงบวรนิเวศ 
แขวงส�าราญราษฎร ์แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า 
แขวงวดัราชบพิธ แขวงตลาดยอด และ แขวงบรูพาภริมย์ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ส�านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) โดยมีพ้ืนที่ติดต่อ ดังนี้

RATTANAKOSIN
Innovation District

ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์

ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

แขวงวัดสามพระยาและ
แขวงบ้านพานถม มีคลอง
รอบกรุง (คลองบางล�าพู) 
เปน็แนวแบง่เขต
เขตปอ้มปราบศัตรพู่าย และ 
เขตสัมพันธวงศ์ มีถนน
ราชด�าเนินนอกและคลอง
รอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)
 เปน็เส้นแบง่เขต
เขตคลองสานและเขตธนบรุี
มแีนวกึ่งกลางแมน่�้า  
เจา้พระยา เปน็เส้นแบง่เขต
เขตบางกอกใหญ ่เขต  
บางกอกนอ้ยและเขตบางพลดั 
มแีนวกึง่กลางแมน่�้าเจ้าพระยา
เปน็เส้นแบ่งเขต
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ย่านรัตนโกสินทร์ประกอบได้ด้วยทรัพยากรที่
หลากหลายและมีการผสมผสานระหว่างความเปน็เมือง
เก่าและการเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ร่วมสมัย โดยทรัพยากรในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

ย่านและชุมชน
เกาะรัตนโกสินทร์ นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ

ย่านเก่าแก่ที่มีความส�าคัญทั้งเรื่องของการค้า พ้ืนที่
ทางประวัติศาสตร์ เเละชีวิตความเป็นอยู่มากมาย
หลายยา่นดว้ยกนั โดยบางยา่นกลายเปน็แหล่งทอ่งเท่ียว
ที่มีความส�าคัญและเป็นแหล่งขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญให้แก่ประเทศ ซึ่งกิจกรรมของย่านจะเกิดอยู่
ในพ้ืนที่ของชุมชนที่ท�าอาชีพนั้น ๆ สืบทอดมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ 

อาคารเก่าที่ทรงคุณค่า
เนื่องจากเกาะรัตนโกสินทร์มีประวัติศาสตร์และ

ความเป็นมา จึงท�าให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ 
มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั และไดร้บัอทิธพิลตามชว่งเวลาทีแ่ตกตา่งกนัไป
ตามรูปแบบของการด�าเนินชีวิตของประชากร หรือ
การพัฒนาเมอืงในยคุนัน้ ๆ  ยา่นรตันโกสินทรก์ถ็อืวา่เปน็
อาคารเกา่ทีม่คีณุคา่ แตล่ะอาคารกม็คีวามเปน็มาไปตาม
ยุคสมัยท่ีสร้าง ตามระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งบรเิวณพ้ืนทีศึ่กษาทีไ่ด้ส�ารวจนัน้แบง่เปน็  อาคารเกา่
ทีเ่ปน็อาคารไม ้ อาคารเกา่ท่ีเปน็อาคารปนูและอาคารใหม่ 

วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(SME)
เนือ่งด้วยเกาะรตันโกสินทรเ์ปน็พ้ืนทีป่ระวตัศิาสตร์ 

ซึ่งประกอบไปด้วยศิลปกรรม สถาปัตยกรรมอันเก่าแก ่
รวมไปถึงวิถีชีวิตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของชาวต่างชาติและชาวไทยในประเทศที่จะเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ และใช้ชีวิตกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
เกาะรตันโกสินทร์

วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ใน
เกาะรัตนโกสินทร์จะเห็นได้ว่า โฮสเทลและร้านกาแฟ
ส�าหรบัคนรุน่ใหม่เกดิขึ้นเปน็จ�านวนมาก และกระจกุตวัอยู่
บริเวณด้านทิศใต้ของถนนราชด�าเนินและบริเวณ
ถนนดินสอครอบคลมุไปถงึยา่นเสาชงิชา้ ซึ่งปัจจยัท่ีท�าให้
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) กระจกุอยูบ่รเิวณ
พ้ืนท่ีน้ี ไดแ้ก่

1) ถนนราชด�าเนินเป็นถนนสายหลักที่ เชื่อมต่อ
จากย่านใจกลางเมือง จึงเป็นจุดเชื่อมโยงของระบบ
การคมนาคม ท�าใหเ้ปน็ศูนยก์ลางในการเขา้ถงึไดง้า่ยและ
เป็นศูนย์กลางท่ีจะสามารถกระจายผู้คนไปยัง 
พ้ืนท่ีอืน่ ๆ ได้

2) รูปแบบของอาคารและสถาปัตยกรรม เปน็รูปแบบ
ทีน่กัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสนใจ ซึ่งอาคารท่ีใชท้�า
เป็นโฮสเทลส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบ้านเก่าเรือนไม้ที่ท�า
การปรบัปรุงเปน็ท่ีพัก ส่วนร้านกาแฟกจ็ะอยูภ่ายในอาคาร
เก่าสมยัรัชกาลท่ี5 (อาคารแบบโคโลเนียล) และปรับปรุง
พ้ืนที่ใช้สอยภายในร้านใหม่ให้ตอบโจทย์กับ 
Generation ใหม่ ๆ

ระบบการคมนาคม
ระบบคมนาคมภายในยา่น แบง่ได ้2 ลกัษณะ คือ 

การคมนาคมทางบก และทางน�้า  โดยการคมนาคมทางบก
ในปัจจุบันประกอบดว้ย  ทางรถยนต ์ ระบบขนส่งมวลชน 
โดยรถโดยสารประจ�าทาง  และในอนาคตภายในพ้ืนท่ียา่น
จะมีการขนส่งทางรางเพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้สามารถเดินทาง
เข้ามาในพ้ืนท่ีศึกษาไดส้ะดวกเพ่ิมมากขึ้น ส่วนการคมนาคม
ทางน�้าประกอบดว้ย  เรือดว่นเจา้พระยา  และเรือขา้มฟาก  
จะเหน็ไดว้า่ระบบการคมนาคมในพ้ืนทีม่คีวามหลากหลาย
ซึ่งจะเปน็ส่ิงอ�านวยความสะดวกใหก้บัผูท้ีจ่ะเดนิทางสัญจร
เข้ามาในพ้ืนที่ได้เพ่ิมมากขึ้นและเป็นอีกหนึ่งตัวแปร
ทีจ่ะชว่ยดงึกลุม่ธรุกจิใหเ้ขา้มายังพ้ืนท่ีไดอ้กีดว้ย

ทางสัญจรทางจักรยาน และทางเดินเท้า
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาเกาะรัตนโกสินทร์

ชัน้ใน และชัน้นอก มจี�านวนทัง้ส้ิน 12 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 8 กิโลเมตร ได้แก่ 1)ถนนมหาไชย 
2)ถนนกัลยาณไมตรี 3)ถนนท้ายวัง 4)ถนนมหาราช 
5)ถนนหน้าพระลาน 6)ถนนหน้าพระธาตุ 
7)ถนนราชินี 8)ถนนพระสุเมรุ 9)ถนนบวรนิเวศ 
10)ถนนสนามไชย 11)ถนนตะนาว และ12.ถนนพระอาทติย์ 
(ที่มา: ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 
2558) ซ่ึงเส้นทางจกัรยานทัง้หมดใชร้ว่มกับทางรถยนต ์
โดยแบง่เปน็ชอ่งทางจกัรยานดา้นเดยีว ขนาด 0.50 เมตร 
มีจุดบริการจักรยานอยู่บริเวณถนนหน้าพระธาตุ และ
จดุจอดจกัรยานบรเิวณถนนหนา้พระธาต ุถนนหนา้พระลาน 
ถนนท้ายวัง โดยจุดจอดรถจักรยานมีไม่ครบทุกเส้น 

พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่เปิดโล่ง
ในการศึกษาพ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่เปดิโล่ง และ

พ้ืนท่ีสีเขียวจะเห็นว่าในเกาะรัตนโกสินทร์มี
สวนสาธารณะทั้งหมด 7 สวน ได้แก่ สนามหลวง 
สวนรมณนีาถ สวนนาคราภริมย ์ลานพระบรมรปูสมเดจ็
พระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช สวนสันติชัยปราการ 
สวนสราญรมย์ และปอ้มมหากาฬ โดยส่วนมากใช้เปน็
สถานที่ออกก�าลังกายและที่ พักผ่อนหย่อนใจของ
คนในชุมชนเป็นหลัก จากการศึกษาพ้ืนที่ สีเขียวใน
เกาะรตันโกสินทรม์คีวามเหน็วา่ เมือ่เกดิการพัฒนาพ้ืนที่
เหล่าน้ี จะดึงดูดคนในพ้ืนท่ีให้ออกมาใช้พ้ืนที่กันมากขึ้น
และคนภายนอกใหเ้ขา้มาใชง้านในพ้ืนท่ี เกิดกิจกรรมและ
การพัฒนาพ้ืนท่ีในอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งพ้ืนที่ที่สามารถ
น�ามาพัฒนาไดน้ัน้แบง่เป็น 5 ประเภท คอื 1) พ้ืนทีร่มิน�้า 
2) พ้ืนที่ถนน 3) พ้ืนที่บริเวณสะพาน 4) พ้ืนท่ี
ส�านักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ 
วดั พ้ืนท่ีเอกชน (ลานอเนกประสงค ์ลานจอดรถ อืน่ ๆ  ) 
และ 5) พ้ืนที่ในชุมชน

ANALYSIS OF SPECIFIC POTENTIAL FEATURES
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
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    ภาพที ่16 ภาพแสดงรูปแบบการปรับปรุง
                ภูมิทัศน์บริเวณถนนราชด�าเนินกลาง

ขอบเขตในการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
เป็นการก�าหนดขอบเขตในการพัฒนาที่ครอบคลุม
เกาะรัตนโกสินทร์ทั้งช้ันนอกและชั้นใน โดยในพ้ืนท่ี
ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์สามารถแบ่งเปน็ย่านย่อย ๆ  
ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในย่าน จะเชื่อมโยง
กันเป็นองค์รวมด้วยสินทรัพย์ทางด้านเครือข่าย  
สินทรัพย์ทางด้านเศรษฐกิจและสินทรัพย์ทางกายภาพ 

ดังภาพที่ 16 แสดงพัฒนาการใช้ประโยชน์อาคาร 
บริเวณอาคารริมถนนราชด�าเนินกลาง ด�าเนินการ
ปรบัปรงุอาคารรมิถนนราชด�าเนนิกลาง โดยพัฒนาพ้ืนที่
ใช้สอยภายในอาคาร ให้ส่งเสริมการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนารูปแบบการใช้สอยประโยชน์
อาคารให้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Use) เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า 
ร้านอาหาร พ้ืนที่ส�าหรับให้เช่าท�าส�านักงานของเหล่า 
Start up ศูนย์บ่มเพาะ พ้ืนที่พักอาศัย ฯลฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนราชด�าเนินกลาง 
ด� า เ นิ น ก า รป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ โดยรอบ
ถนนราชด� า เนินกลาง โดยปรับปรุงทางเดินเท้ า
(Pavement) เพ่ือส่งเสริมการเดินเท้าที่ดี รวมไปถึง
ออกแบบ อารยสถาปัตย์ (Universal Design) และ
วางรูปแบบ ภูมิสถาปัตย์ (Landscape) ที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม

พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและการใช้
จกัรยาน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เชน่ รถประจ�าทาง 
และรถรางไฟฟ้า (Tram) เลนส� าหรับป่ันจักรยาน 
(Bike Lane) เพ่ือให้ส่งเสริมการเปน็Smart City
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วิสัยทัศน์
ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้
A Leading Creative Hub of Southeast Asia

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาคือ การท�าให้

ย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะ 3 ประการ 
ได้แก่
1) วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Culture)
2) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
3) เมืองสร้างสรรค์ (Creative Urban Environment)

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Culture) 
1) แหล่งชุมนุมของคนท�างานและวิสาหกิจ
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)   
คณะท�างานมุ่งหมายให้ คนท�างานในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เหล่านี้  อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในย่านเป็น
หลักด้วยตามแนวคิด Live/Work/Play/Create
2) สังคมหรือเครือข่ายคนท�างานและวิสาหกิจ
ในอตุสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีป่ฏสัิมพันธกั์นอยา่งแนบแน่น 
และสม�่าเสมอ
3) แหล่งผลิตนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง และมีการใช้
นวัตกรรมอย่างเข้มข้น
4) วัฒนธรรมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Culture) บนฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ยอมรบัและเชดิชคูวามหลากหลาย การแขง่ขนั
และร่วมมือกันเพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อยู่ตลอดเวลา
5)  การผสมผสานกนัของส่ิงเกา่กบัส่ิงใหม่ ทัง้ในแงผู่ค้น 
เศรษฐกิจสังคม และกายภาพ

6) เปน็ยา่นทีม่กีจิกรรมทางศิลปวฒันธรรมเชงิสรา้งสรรค ์
อย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 
1) เปน็แหลง่รวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industries) โดยวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
2) มีพลวัตของการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ระหว่าง
นวตักร (Innovators) การหมนุเวยีนบคุลากรสรา้งสรรค์
ระหว่างองค์กรธุรกิจ และถ่ายทอดนวัตกรรม
3) สินทรัพย์นวัตกรรมในย่านได้รับการต่อยอด เพ่ือ
การพาณิชย์และจรรโลงสังคม
4) เปน็แหลง่บม่เพาะและเรง่รดัวสิาหกจิเร่ิมตน้ (Startups) 
เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์
5) เปน็แหล่งที่มีสินค้าและบริการเฉพาะตัวที่สอดรับกับ
ความต้องการของกลุ่มคนท�างานสร้างสรรค์ และกลุ่ม
คนที่ต้องการบริโภคสินค้าและบริการสร้างสรรค์
6) เป็นเขตท่ีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบุคลากร
สร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นพิเศษ
ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น ภาษี เงินอุดหนุน เงินกู้และ
กฎระเบยีบ

เมืองสร้างสรรค์ 
(Creative Urban Environment) 
1) เปน็แหลง่ทีม่รดกทางวฒันธรรมได้รบัการอนรุกัษ์และ
มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2) มีลักษณะพิเศษที่ให้แรงบันดาลใจแก่การท�างาน
สร้างสรรค์ และมีเสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือน
3) มพ้ืีนทีท่ีส่่งเสรมิให้เกดิการพบปะแลกเปลีย่นความคดิ 
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรม

4)เปน็เมืองน่าอยู่ ยั่งยืน และเปน็ธรรม (Livable, 
Sustainable and Just City) ทัง้ในเชงิกายภาพ สังคม
และส่ิงแวดล้อม
5) เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) พร้อม

การสร้างสภาพแวดล้อมเมืองอยู่ดีมีสุข 
(Green and Happiness City)

การตระเตรียมพ้ืนที่ของย่านให้เอื้ออ�านวยต่อ
การท�างานของระบบนิเวศย่านนวัตกรรมจึงเป็นส่วน
ส�าคัญของการวางแผนพัฒนาย่านนวัตกรรม โดย
มีแนวทางดังต่อไปนี้
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในย่าน
2) ส่งเสริมชุมชนดั้งเดิม
3) ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์โดยวิสาหกิจเริ่มต้น และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างเครือข่าย
ระหว่างกัน
4) ส่งเสริมสภาพแวดล้อม ทั้งในแง่ความงาม 
การประหยัดพลังงาน และการควบคุมมลภาวะ
5) อนุรักษ์และต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ทั้งท่ี
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
6) ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่แบบผสมผสาน
7) ส่งเสริมการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างผู้คน ธุรกิจและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางออนไลน์และทางกายภาพ
8) เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่ท�า
กิจกรรมร่วม
9) ส่งเสริมธุรกิจบริการแบบไลฟ์สไตล์ที่ให้บริการ
กลุ่มคนท�างานสร้างสรรค์

VISION AND CONCEPT OF AREA DEVELOPMENT PLANNING
วสัิยทศัน์ และแนวคดิการวางผงัพัฒนาพ้ืนทีย่า่นนวตักรรมรตันโกสินทร์
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    ภาพที ่17 ภาพแสดงทัศนียภาพหลังการพัฒนา
                พ้ืนทีส่าธารณะย่านสะพานเหล็ก

ดังภาพที่ 17 แสดงการเกิดย่านนวัตกรรมขึ้นและ
พ้ืนที่เปา้หมายจะสอดคล้องกับระยะการเดินเท้าบริเวณ
คลองรอบกรุงที่เหมาะสม รายละเอียดมีดังนี้

1) บริเวณพ้ืนที่สาธารณะป้อมพระสุเมรุ ปรับภูมิทัศน์
พ้ืนที่ใกล้เคียงสวนสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานพ้ืนที่สอดคล้องเข้ากัน

2) บริเวณทา่เรอืท่องเทีย่วบางล�าพู ในปัจจบุนัมทีา่เรอื
ท่องเที่ยวของเอกชน ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ท่าเรือเเละ
สามารถเปน็จุดเชื่อมต่อกับตลาดบางล�าพู

3) บริเวณซอยเข้าคลองวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
บางล�าพู ปรบัภมูทิศันพ้ื์นทีซ่อยเชือ่มตอ่กับถนนมหาราช 
ในพ้ืนที่มีหลายซอย มีการใช้ประโยชน์อาคารเป็น
ที่พักอาศัย ตลาด พ้ืนที่สาธารณะที่สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เข้าด้วยกันได้ดี

4) บริเวณสะพานผ่านฟา้ลีลาศ ปอ้มมหากาฬ (Living 
Museum) พ้ืนที่ปอ้มมหากาฬจะเปน็จุดเริ่มต้นเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางเรือ คลองรอบกรุงส่วนใต้ไปสู่ย่าน 
สะพานเหล็กและพาหุรัด

5) บรเิวณสถานนรีถไฟฟา้สามยอดและสถานรีถไฟฟา้ 
วงับรูพา เปน็จดุเชือ่มตอ่ พ้ืนทีส่าธารณะย่านสะพานเหลก็ 
เเละท่าเรือท่องเที่ยวคลองรอบกรุง

6) บริเวณย่านสะพานเหล็ก พาหุรัด (Little India 
Fashion District) ย่านสะพานเหล็กมีพ้ืนที่สาธารณะ
ขนาดใหมเ่เละเชือ่มตอ่กับยา่นพาหรุดัทีจ่ะเปน็ย่านแฟชัน่
ของพ้ืนที่ 

7) บริเวณสวนสาธารณะสะพานพุทธ 
อาคารไปรษณยีาคาร ปรับภูมิทัศน์พ้ืนท่ีสาธารณะจาก
สะพานหันไปถึงสวนสาธารณะเเละเป็นโครงการ
พัฒนาถนนมหาราช
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ROLE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION  DISTRICT
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
โครงการพัฒนา Quick Win

ย่านนวัตกรรมเมอืงเก่ากรงุเทพมหานคร  ในบรรดา
โครงการทัง้เจด็ 3 โครงการ ไดแ้ก่ OBID Smart Citizens, 
Open Workshops และ Design Connections ได้ถูก
ด�าเนนิการไปบางส่วนแล้ว ขณะทีอ่กี 3 โครงการ Open 
Workshops และ OBID Smart Citizensเปน็ ‘โครงการ
น�าร่อง’ (Pilot Projects) โครงการทั้งสองจะเดินหน้า
ไปบ้างและมีผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มเข้าร่วมแล้ว 
ยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย ได้เป็น
จ�านวนมากและหลากหลาย จึงเป็นแรงขับแผนพัฒนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว 
โครงการ City Lab กลุ่มวิจัยและปฏิบัติการชุมชนเมือง 
ซึ่งเปน็หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีอยู่เดิม  
ภารกจิด้ังเดิมของ City Lab คอืการวจิยัในประเดน็เมือง
และการออกแบบวางผังชุมชนเมือง  

โครงการ 1: Open Workshops พ้ืนทีป่ฏบิตักิาร
สร้างสรรค์สาธารณะ
ลักษณะส�าคัญของโครงการ
1) เป็นแหล่งกิจกรรมที่ เ ก่ียวโยงกับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries)
2) น�าเสนอกจิกรรมสรา้งสรรคใ์น 3 มติ ิไดแ้ก่ งานชา่ง
ฝมืีอ (Craft) งานออกแบบ (Design) และเทคโนโลย ี
(Technology) กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรมมลูคา่สูง
3) ผสมผสานสินทรพัยว์ฒันธรรมในยา่นทัง้ของชาวบ้าน 
ชาววังและวัด กับความร่วมสมัย ความเปน็สากล และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
4) มอีงค์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนกลาง เปน็สถานที่ 
ที่จัดตั้งขึ้นอย่างถาวร เพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และส่วนย่อย เปน็พ้ืนที่
จดัตัง้ชัว่คราวกระจายอยู่ในส่วนตา่ง ๆ  ของยา่นเมอืงเกา่ 

เช่น ชุมชน โรงเรียน วัด และสถาบัน เพ่ือจัดกิจกรรม
สร้ างสรรค์ ท่ี เกี่ ยวข้องกับการต่อยอดสินทรัพย์
วัฒนธรรมในส่วนนั้น ๆ
5) ให้บริการเครื่องมือเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์และ
ผลงานต้นแบบ ทั้งเครื่องมือที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
เชน่ Laser Cutting, 3D Printings, CNC router เคร่ืองมือ 
เครือ่งจกัรเพ่ือการท�างานไม ้งานโลหะ และงานพลาสตกิ 
รวมทั้งอุปกรณ์ดิจิทัลและอิเลคโทรนิกส์ต่าง ๆ

สถานที่ตั้ง
1) อาคาร River Walk ตลาดยอดพิมาน 
2) อาคารใหม่บริเวณท่าช้างของส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

โครงการ 2: ศูนย์วจัิยและปฏบัิตกิารชุมชนเมือง
เพ่ือการพัฒนาเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์
City Laboratory Unit for Creative and 
Innovative Development (CITY LAB)
ลักษณะส�าคัญของโครงการ
ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนา
เชิงนวัตกรรม สร้างสรรค์ (CITY LAB) มุ่งสนอง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป ีพ.ศ. 2560-2564 CITY LAB เป็นหน่วยงานในสังกัด
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการบรหิารจดัการเปน็อสิระ
ในลักษณะนิติบุคคล ผู้รับผิดชอบจัดตั้งหน่วยงานคือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนของ
ส�านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน
1) เพ่ือผลักดันการฟื้ นฟูและพัฒนาเมืองโดยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ในมหาวิทยาลัยและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
และส่ิงประดษิฐ์ทีเ่ปน็ทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย
3) เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ภาคเอกชน ชุมชน รัฐ และสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศในการผลิตนวัตกรรม และสร้างพันธมิตร
อุตสาหกรรม
4) เพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ในแวดวงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และให้บริการวิชาการ
แก่สังคม
5) เพ่ือเปน็ศูนยก์ลางการถา่ยทอดและแลกเปลีย่นความรู้ 
และนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6) เพ่ือน�าองค์ความรู้ นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญาในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
เชงิพาณชิยท์ีม่ขีดีความสามารถในการแขง่ขันระดับโลก
7) เพ่ือน�าภูมิปัญญาและทักษะวิชาชีพในชุมชนมา
ต่อยอดสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์ทีม่ขีดีความสามารถ 
ในการแข่งขันระดับโลก
8) เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
และความคิดสร้างสรรค์แก่กลุ่มเปา้หมาย
9) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ค�าปรึกษา และฝึกอบรมแก่
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านเพ่ือเสริมทักษะความรู้
ในการประกอบการธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการ 
10) เพ่ือสร้างพ้ืนที่ องค์กร และกิจกรรมส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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   ภาพที ่18 แสดงทัศนียภาพการพัฒนาโครงข่าย
               ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

ดงัภาพที่ 18 แสดงทศันยีภาพการพัฒนาโครงขา่ย
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

รถรางไฟฟา้ (Tram)
สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

ซ่ึงการให้บริการรถรางจะอยู่บริเวณถนนท่ีเปน็เส้นหลัก 
เส้นที่มีรถยนต์หนาแน่น ผ่านย่าน ชุมชน สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่�าคญัตา่ง ๆ  ทัง้วดั โรงเรยีน สวนสาธารณะ 
พ้ืนที่สีเขียว และเชื่อมต่อระบบคมนาคมอื่น ๆ ท�าให้
สะดวกแก่การเดินทาง ส�าหรับรถรางที่น�ามาใช้เป็น
รถรางระบบพลังงานไฟฟา้ที่สามารถขับเคล่ือนได้ด้วย
ตนเอง เปน็รางคู่ วิ่งสวนกัน โดยใช้ช่องจราจรหนึ่งช่อง
จราจรและปรบัปรงุถนนดว้ยการปพ้ืูนถนนใหม ่เพ่ิมตน้ไม้ 
เพ่ือความรม่รืน่ เพ่ิมแสงสวา่ง ซึ่งอาจใชเ้สาไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น

เส้นทางจักรยาน
เสนอแนะให้มเีส้นทางจกัรยานมากข้ึนในพ้ืนทีศึ่กษา

เกาะรัตนโกสินทร์ โดยหลักการ คือ จักรยานสามารถ
ไปได้ทุกทีภ่ายในเกาะรัตนโกสินทรแ์บง่โดย ถนน 2 เลน 
จะเป็นลักษณะการใช้พ้ืนที่ร่วมกันระหว่างรถยนต์และ
จักรยาน ถนน 3 เลน จะกั้นเลนส�าหรับจักรยาน 1 เลน 
ถนน 4 เลนขึ้นไป จะกั้นพ้ืนที่ส�าหรับจักรยาน 2 เลน 
ส�าหรบัป่ันสวนกนั มจีดุจอด 9 จุด ตามจุดเชือ่มต่อระบบ
ขนส่งต่าง ๆ ตามสถานีรถไฟฟ้า ตามจุดจอดรถราง 
ใกล้กับท่าเรือด่วนเจ้าพระยา เปน็ต้น
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(The Leading Hub of Creative Economy in Southeast Asia)

เชิงกายภาพ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงส่ิงแวดล้อม
นโยบายและแผน

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการริเริ่มที่ส่งผลส�าเร็จเร็ว

พ้ืนทีท่ีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ 
และสถาปัตยกรรม

พ้ืนทีท่่องเทีย่วส�าคญัของประเทศ คุณค่าเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์

ความเส่ียงของภัยพิบัติน�้ าท่วม
บริเวณริมแม่น�้า

แผนพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์

การสร้างเครือข่ายคนท�างานสร้างสรรค์ (ผ่านทั้ง Online และ Offline Platform)
กิจกรรมการฟื้นฟูเมืองโดยการออกแบบและงานศิลปะ
การเตรียมพ้ืนที่รองรับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ผ่านกลไกตลาด
การเตรียมองค์กรส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

สรุปศักยภาพและปัญหา

1)
2)
3)
4)
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   ภาพที ่19 แสดงทัศนียภาพย่านรัตนโกสินทร์
               ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ

โอกาส

Physical Assets Economic Assets Networking Assets

ขอบเขตอยูภ่ายในพ้ืนท่ี ระหว่างแมน่�้าเจ้าพระยา
ทางตะวันตกกับคลองหลอด หรือคลองคูเมือง
เดิมทางตะวันออก
พ้ืนท่ีเมอืงเกา่ และมวีฒันธรรมในพ้ืนท่ีอนัด�ารง
มายาวนาน
มีสถาปัตยกรรมที่เปน็เอกลักษณ์
เปน็ทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการ วดั และพระราชวงั

สภาพแวดล้อมที่มีพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่
และมลภาวะต�่า - รถโดยสารประจ�าทางทั้งรถธรรมดา 

รถปรับอากาศ และรถร่วมบริการ วิ่งผ่าน
เขตเกาะรัตนโกสินทร์จ�านวนมาก
เส้นทางเดินเรอืท่ีส�าคญัในการเดินทางข้ามฟาก
ทั้งส�าหรับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว
มีโครงการในแผนแม่บทโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางท้ังหมด 3 สาย ได้แก่ 
สายสีน�้าเงิน สายสีม่วง และสายสีส้ม

ชมุชนมีภมิูปัญญาท้องถิน่ท่ีหลากหลาย
เปน็สถานท่ีท่องเท่ียวยา่นเมืองเกา่

ประชาคมบางล�าพู
กลุม่อนรัุกษ์บาตรไทย

Innovation Assets

1)
2)

1)

2)

3)
4)

1)

2)

3)

1)
2)
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ท่าเรือด่วนใหม่

วสัิยทศัน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมรตันโกสินทรร์ะยะส้ัน (5 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

การปรับปรุงภูมิทัศน์  
สร้างท่าเรือใหม่

เพ่ิมพ้ืนที่ Co-Working Space
หลักสูตรเฉพาะทาง 
(เช่น Design Innovation, 
Design Entrepreneurship) 

ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้เข้าถึงการ
บริการที่มีมูลค่าสูง

สร้างเครือข่าย (1) คนท�างาน
สรา้งสรรค ์ (ผ่านทัง้ Online และ 
Offline Platform) (2) ผูป้ระกอบการ 
และชมุชนในยา่น และ (3) ผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สร้ า ง พ้ื นที่ ส่ ง เ สริ มกิ จกรรม
สร้างสรรค์ (เช่น Incubator, 
Workshops และ Performing Space)
สร้างพ้ืนท่ีเป้าหมายส� าหรับการ
ประกอบการและอยู่อาศัยของคน
ท�างานสร้างสรรค์ 1-2 พ้ืนที่

1)
2)

1)
2)

1)

2)

3)

RATTANAKOSIN Innovation District
ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์44



ท่าเรือด่วนใหม่    ภาพที ่20 แสดงทัศนียภาพย่านรัตนโกสินทร์
                ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ปรับใช้อาคารทีม่ีอยู่, พ้ืนทีท่�างานทีใ่ช้ร่วมกัน ,
ห้องท�างาน, ศูนย์ค้าปลีก

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์
โครงการ พัฒนาริ ม ฝ่ั งแม่น�้ า
เจ้าพระยา

แผนการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

การเผยแพร่ส่ือออนไลน์ และ
ส่ือออฟไลน์

ส่งเสริมกิจกรรมบริการเพ่ือคน
ท�างานสร้างสรรค์ หรือเกี่ยวโยง
กบังานสรา้งสรรค ์(เชน่ รา้นอาหาร 
ร้านกาแฟ บาร์ ผับ คลับ ฟติเนส 
ร้านเสริมสวย Health Club Spa 
โรงแรม Hostel Guest Houses) 
ในพ้ืนที่เปา้หมาย
ปรับปรุงสภาพชุมชนดั้งเดิมโดย
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในพ้ืนที่เปา้หมาย
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
เปา้หมายให้เปน็เมืองน่าอยู่
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงย่านด้วยระบบราง

1)

2)

4)

5)

6)

7)
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การขยายตัวของส่วนประกอบทีค่ล้ายกันของแผน 5 ปี ในอาคารใหม่ส�าหรับ
ศูนย์ข้อมูลชุมชน, ศูนย์บ่มเพาะ, พ้ืนทีท่�างาน, ส�านักงานใช้ผสม ฯลฯ

การขยายตัว(โปรแกรมทีค่ล้ายกัน) โดยรอบท่าเรือด่วน

วสัิยทศัน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมรัตนโกสินทร์ระยะกลาง (10ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

โครงการรถไฟฟา้ ทั้งใต้ดินและ
ยกระดับ

พัฒนาโครงการอสังหาฯ รปูแบบผสม 
(โดยวธิ ีInfill หรือ Adaptive Reuse)

ทดลองรูปแบบธุรกิจใหม่ที่มีมิติ
เชิงอนุรักษ์

ขยายพ้ืนที่ด�าเนินการไปยังพ้ืนที่
อื่น ๆ ในย่าน
สรา้งอตัลกัษณข์องยา่นทีผ่สมผสาน 
ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์
ส ร้างสภาพแวดล้อมย่านตาม
แนวคิด Green City

1)

2)

3)
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การขยายตัวของส่วนประกอบทีค่ล้ายกันของแผน 5 ปี ในอาคารใหม่ส�าหรับ
ศูนย์ข้อมูลชุมชน, ศูนย์บ่มเพาะ, พ้ืนทีท่�างาน, ส�านักงานใช้ผสม ฯลฯ

การขนส่งทางรถไฟ / สถานีรถไฟใต้ดิน

   ภาพที ่21 แสดงทัศนียภาพย่านรัตนโกสินทร์
               ช่วงระยะเวลา 10 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ าเงิน 
ช่วงหัวล�าโพง-บางแค
โครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง ช่วง
เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
รถไฟฟา้สายสีส้ม (ใต้ดินและ
ยกระดับ) ช่วงตลิ่งชัน-
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การปรบัปรงุภมูทิศันร์อบ ๆ  ทา่เรอื
การฟื้นฟูเมอืงแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป 
(Regeneration)

การจัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มคนท�างาน
สร้างสรรค์  เช่น งานศิลปะและ
หัตถกรรม การออกแบบ และ/หรือ
ดนตรีในย่าน

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอัจฉริยะ 
Smart Infrastructure
แหลง่ผลติวสิาหกจิเริม่ตน้ แนวคดิ
ใหม่ ๆ และนวัตกรรม
ย่านท่องเที่ยวคุณภาพ
เชิงศิลปวัฒนธรรม และ
เชงิประสบการณ ์(Smart Tourism)
ผสานชุมชนดั้งเดิมกับชุมชนคน
ท�างานสร้างสรรคเ์ปน็เนือ้เดยีวกนั

1)

2)

3)

1)
2)

4)

5)

6)

7)
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การขยายตัว (โปรแกรมทีค่ล้ายกัน)
ริมถนนตะนาว, ถนนเฟื่ องนคร, ถนนปากคลองตลาด

วสัิยทัศน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมรัตนโกสินทร์ระยะยาว (20 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในย่าน
ให้เปน็พ้ืนที่ Mixed-Use โดยเฉพาะ
ในถนนตะนาว เฟื่องนคร และบา้นหมอ้
จนถึงปากคลองตลาด

มีการพัฒนาโครงการรูปแบบผสม
มากขึ้น (ภายในอาคารเก่า) 

มีกิจกรรมเชิงธุรกิจและการอนุรักษ์
ควบคู่ไปด้วยกัน

วั ฒ น ธ ร ร ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศูนย์รวมกลุ่มสังคมท่ียึดโยงกับ
วัฒนธรรมร่วมสมัย

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)

2)
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   ภาพที ่22 แสดงทัศนียภาพย่านรัตนโกสินทร์
                ช่วงระยะเวลา 20 ปี

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์
ตามแผนกรุงเทพมหานคร 20 ปี

การฟื้นฟูเมือง กิจกรรมหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์

Smart City, TOD และ Green City
Growth Poles ที่ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
สร้างความเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกิจของไทยยุค 4.0

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

3)
4)
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สถานีรถไฟหัวล�าโพง

เดอะรอยัลบางกอกสปอร์ตคลับ

เซ็นทรัลเวิลด์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สยามพารากอน

สกายวอร์ค

สวนสาธารณะจุฬาฯ

ทีอ่ยู่อาศัยราคาไม่แพง

สกายวอร์ค

สวนลุมพินี

โรงพยาบาลจุฬาฯ

จามจุรีสแควร์

สามย่านมิตรทาวน์

One Bangkok

แพลทินัม

พาลาเดียม

   ภาพที ่23 ทัศนียภาพมุมสูงย่านนวัตกรรมปทุมวัน
                ทีพั่ฒนาในอนาคต 

“Central Innovation District”

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
ย่านนวัตกรรมปทุมวันในด้านกายภาพ คือ

การออกแบบเมืองและส่ิงแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ 
ในย่ านย่อย ให้มีความเชื่ อมโยงในเชิ ง พ้ืนที่
และเชิงเวลา ทั้งนี้แนวคิดของการออกแบบเมืองจะเกิด 
การผสมผสานกนัระหวา่งการสรา้งยา่น (Place Making) 
และแผนก�าหนดการ ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
โดยแบง่กรอบ ในการพัฒนาออกเป็นระยะส้ัน (5 ปี) 
ระยะกลาง (10 ป)ี และระยะยาว (20 ป)ี โดยในระยะส้ัน
การเชื่อมต่อของย่านราชประสงค์กับย่าน Create LAB 
เชื่อมโยงพ้ืนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านพ้ืนท่ี
การค้าบริเวณสยามสแควร์และสยามพารากอนไปสู่
ย่านราชประสงค์ รวมถึงการเชื่อมต่อพ้ืนที่อื่น ๆ  ในย่าน 
ในรูปแบบของทางเดินเท้า และทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อ
สถานนีสามย่าน-สีลม-ลุมพินี เชื่อมต่อโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ 
จ ามจุ รี สแควร์  โครงการ พัฒนา พ้ืนที่ เ ดิ มของ
โรงแรมดุสิตธานี และ One Bangkok ในระยะกลาง
เมือ่การด�าเนินโครงการ Chula Smart City ส�าเรจ็ไปบางส่วน 
และโครงขา่ยของระบบขนส่งมวลชนจะมพ้ืีนทีค่รอบคลมุ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากข้ึน รวมถึงบทบาทของ
ถนนพระราม 4 ในฐานะ Innovation Avenue จะมี
ความส� าคัญมากขึ้ น และในระยะยาวย่านต่าง ๆ 
ในปทุมวันจะมีความชัดเจนในบทบาท ในการพัฒนา
ทีชั่ดเจน โครงการขนาดใหญต่่าง ๆ  ในพ้ืนทีมี่การด�าเนินการ
ที่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนาของเอกชนรายย่อย

ที่มีทิศทางในการพัฒนาสอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
นิเวศนวัตกรรมของย่าน

ย่านนวัตกรรมปทุมวันในด้านการบริหารจัดการ คือ 
การพัฒนาเครือข่ายของนวัตกร นักลงทุน เจ้าของพ้ืนที่ 
และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยจุฬาลงกรณ์ในฐานะ
สถาบันการศึกษาและวิจัย รวมถึงเป็นเจ้าของท่ีดิน 
จะมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาย่านนวัตกรรม 
ดังภาพที่ 23

บทบาทเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของย่าน
ปทุมวัน

เป็นย่านส�าคัญทางการค้า การเดินทางและ
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร และที่ตั้งของย่านอยู่ใน
พ้ืนท่ีใจกลางเมือง ติดกับศูนย์กลางธุรกิจ (Central 
Business District) และพ้ืนทีธุ่รกจิสรา้งสรรค ์(Creative 
District) น�าไปสู่วสัิยทศันใ์นการพัฒนา ยา่นนวตักรรม
ปทุมวันในการเป็นพ้ืนที่ ศูนย์กลางการพัฒนา
นวัตกรรม “Central Innovation District” ท่ีเชือ่มโยง 
กับบริบทของพ้ืนที่เดิมทั้งพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมและ
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของย่านปทุมวัน 
โดยสนบัสนนุใหเ้กดิธรุกจิของผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมศัีกยภาพในปัจจบัุนและ
อนาคต รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตผล
งานเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยแนวทางการพัฒนา
ตามการด�าเนินโครงการของผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้ 

2 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ ซึ่งเปน็ไปตามแนวคิดเรื่อง
สินทรัพยก์ายภาพ และ 2) ด้านการบรหิารจัดการซึ่งเปน็
ไปตามแนวคดิเรือ่งสินทรพัย์ทางเศรษฐกจิและสินทรพัย์
เครือข่าย ตามองค์ประกอบของระบบนิเวศนวัตกรรม

ขอบเขตการศึกษาของย่านปทุมวัน
ย่านปทุมวัน ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุม

เขตพ้ืนทีก่ารปกครองเขตปทุมวนั โดยมีสถานะเปน็ 1 ใน 
50 เขตการปกครองรายเขตของกรุงเทพมหานคร 
ตั้ งอยู่ ในกลุ่มกรุงเทพมหานครใต้  (แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 250 ปี, 2555) มีบทบาทเป็นพ้ืนท่ี
ยา่นธุรกจิใจกลางเมือง (Central Business District: CBD) 
เปน็ศูนย์กลางการค้า ธุรกิจ ภาคการค้าและการบริการ 
รวมถงึภาคการศึกษา ของกรงุเทพมหานคร มเีนือ้ทีร่วม 
8.37 ตารางกิโลเมตร (5,231 ไร่) และมีจ�านวน
ประชากร ณ ฐานข้อมูลประชากร ป ี2559 รวมทั้งส้ิน 
49,594 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 
5,925 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ส�านักงานสถิติ, 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) 
มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่
ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เขตดุสิต และเขตราชเทวี
เขตวฒันา และเขตคลองเตย
เขตปอ้มปราบศัตรพู่าย
เขตสาทร และเขตบางรกั

PATUMWAN
Innovation District

ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
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ย่านนวัตกรรมปทุมวันจากการศึกษาและวิเคราะห์
สินทรัพย์ทางกายภาพ สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ และ
สินทรัพย์ทางเครือข่าย สามารถก�าหนดการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ได้ดังนี้ 

1) พ้ืนที่บรรทัดทองนอกจุฬาฯ บทบาท คอื การเปน็
พ้ืนท่ีสนับสนุนในเชิงพาณิชยกรรม ส� าหรับ พ้ืนที่ 
Chula Smart city & Create Lab ภายในพ้ืนที่บริเวณ
สวนหลวง  พ้ืนที่ประมาณ  43,288  ตารางเมตร

2) พ้ืนที่นวัตกรรมสวนหลวง บทบาท คือ การเปน็
พ้ืนที่ Education and continuous learning Center 
และ Create Lab รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ทดลองนวัตกรรม 
พ้ืนที่ประมาณ   342,315  ตารางเมตร

3) พ้ืนที่การศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นพ้ืนที่ทดลองนวัตกรรมและการวิจัย มีบริเวณพ้ืนที่
ประมาณ 1,456,612  ตารางเมตร

4) พ้ืนที่สยามสแควร์ บทบาทในการเปน็พ้ืนที่แสดง
นวัตกรรมของจฬุาฯ และพ้ืนท่ีนวัตกรรมด้านพาณชิยกรรม 
พ้ืนที่ประมาณ  148,263  ตารางเมตร

5) พ้ืนที่สยามเซนเตอร์-ศูนย์การค้าพารากอน 
บทบาทในการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมเชิงพาณิชยกรรม 
มีบริเวณพ้ืนที่ประมาณ 77,391 ตารางเมตร

6) พ้ืนทีร่าชประสงค ์บทบาทในการเปน็ยา่นนวตักรรม
ตน้แบบทีใ่ช ้Big data พ้ืนทีท้ั่งในเชงิการจัดการเมอืงและ 
พาณิชยกรรม มีบรเิวณพ้ืนทีป่ระมาณ 336,563  ตารางเมตร

7) พ้ืนที่พระรามที่ 1 เป็นย่านนวัตกรรมรองรับ
นักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่  บริเวณพ้ืนท่ี
ประมาณ  236,562  ตารางเมตร

8) พ้ืนทีส่ามยา่น Mitrtown บทบาทในการเปน็พ้ืนที่
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย มีบริเวณพ้ืนท่ีประมาณ  
139,168 ตารางเมตร

9) พ้ืนที่พระรามที่ 4 เป็นพ้ืนท่ีนวัตกรรมเพ่ือการ
อยู่อาศัยและท�างาน รวมถึงส�าหรับคนอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี 
เชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่หัวล�าโพง และย่านนวัตกรรมอื่น ๆ
บนถนนพระรามที่ 4 มีบริเวณพ้ืนที่ประมาณ  139,168 
ตารางเมตร

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงพ้ืนที่
1) พัฒนาสวนหลวงและแยกราชประสงค์สร้าง
ย่านปทุมวัน ให้เป็นศูนย์กลางย่านนวัตกรรมของไทย 
เร่งการสร้างภาพลักษณ์เป็นหนึ่งในย่านอาเซียน
2) ดงึองค์ความรู้และบคุลากรคุณภาพของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมาสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 
แหล่งงาน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งคนภายใน
และนอกย่าน
3) เชือ่มตอ่ระบบการคมนาคมทกุระบบเขา้กบัการเชือ่มตอ่ 
Sky Walked เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับการสัญจรและ
กระจายการเชื่อมต่อเข้าสู่ทุกพ้ืนที่ของย่านปทุมวัน 
4) ปรับปรุงและพัฒนาทางเชื่อมลอยฟา้จากสวนหลวง, 
จุฬาฯ, สยาม และราชประสงค์ เพ่ือใช้แลกเปลี่ยน
กระบวนความคิดระหว่างการศึกษาและพาณิชยกรรม
5) ขยายกลุ่มความร่วมมือทางการค้าไม่ใช่แค่มีเฉพาะ
ย่านราชประสงค์ เพ่ิมทั้งเรื่องการศึกษา แหล่งงานให้มี 
การเชื่อมต่อกันอย่างเปน็ระบบ
6) ใช้ความหลากหลายของย่านพาณิชยกรรมบริเวณ
สยามปรับเปน็จุดการท่องเที่ยว
7)เชื่อมต่อย่านนวัตกรรมปทุมวันทั้งหมดเข้ากับย่าน
การทอ่งเทีย่วรตันโกสินทรด์ว้ยพ้ืนทีข่องหวัล�าโพงทีจ่ะท�า 
การปรับตัวสถานีเปน็พิพิธภัณฑ์

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ
1) เพ่ิมความเขม้ขน้ของระบบเศรษฐกจิในแยกราชประสงค์ 
กระตุ้นการลงทุนของนักธุรกิจ รองรับการขยายตัวของ
ตลาดการค้าและการบริการ
2) ใช้บุคลากร และกลุ่มความรู้วิชาชีพของการเรียนรู้

ภายในตัวมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้กับ
บุคคลภายในและภายนอก
3) เชื่อมโครงการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหลังสวนเข้ากับ
พ้ืนทีท่างนวตักรรมราชประสงค ์สนับสนุนด้านท่ีอยู่อาศัย 
และเชื่อมต่อไปยังเพลินจิตและชิดลม
4) ผลกัดนัใหย้า่นหลงัสวนเปน็พ้ืนทีเ่ริม่ตน้ทางเศรษฐกจิ
ของเหล่านักธุรกิจประเภท Startup และนิสิตนักศึกษา
ที่ก�าลังศึกษาหรือเพ่ิงจบใหม่

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงสังคม
1) ดงึองคค์วามรูแ้ละบคุลากรคณุภาพของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมาสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่พาณิชยกรรม 
2) เชื่อมโยงองค์กรความร่วมมือทางการค้า เช่น ตั้งแต่
แยกเจรญิผลทีจ่ะเปน็พ้ืนทีร่องรบันกัทอ่งเทีย่วยาวตลอด 
จนถึงชิดลมที่เปน็พ้ืนที่ของส�านักงาน
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง
ความเชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ให้เป็นย่านที่มีชื่อเสียง
ด้านการค้าและการบริการ
4) สนับสนุนให้สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจใน
ยา่นราชประสงค์ มขีนาดใหญข่ึ้น โดยมรีาชประสงคเ์ปน็
ศูนย์กลางทางการค้า

คุณลักษณะและศักยภาพเชิงส่ิงแวดล้อม
1) สวนจุฬาฯ 100 ป ีที่เปน็มากกว่าพ้ืนที่สวนสาธารณะ 
แต่เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ของกรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางของ
ย่านสวนหลวงเชื่อมย่านนวัตกรรมในส่วนต่าง ๆ
2) ให้สวนลุมพินีเปน็พ้ืนที่สีเขียวใจกลางย่าน พ้ืนที่โล่ง
ในการส่งเสริมกิจกรรมทางนวัตกรรม ราชประสงค์กับ
ย่านสนับสนุนพระราม 4
3) วางโครงขา่ยทางเดนิสีเชือ่มตอ่พุ่งเขา้สู่ยา่นสวนหลวง
เชื่อมต่อสยาม ราชประสงค์ ด้วยทางเชื่อมลอยฟา้
4) ใช้พ้ืนท่ีว่างสาธารณะของย่านเป็นพ้ืนท่ี
ในการฟอกอากาศของเมือง

ANALYSIS OF SPECIFIC POTENTIAL FEATURES
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมปทุมวัน
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   ภาพที ่24 ทัศนียภาพบริเวณลานหน้า 
                Central  World ทีพั่ฒนาในอนาคต

บทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่โดยสามารถระบุรายละเอียด
ออกมาเปน็โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

ดังภาพที่ 24 แสดงแบบรายละเอียดการใช้งาน
พ้ืนที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Central 
World ส่งเสริมเป็นย่านนวัตกรรม ซึ่งสามารถเสนอ
แนวทางการใช้งานพ้ืนที่ออกแบบ 4 ส่วนดังนี้

1) พ้ืนที่ทางนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ความบันเทิง หรือ นิทรรศการ องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
Innovation Dome ซึ่งสามารถใช้งานได้ท้ังในพ้ืนที่
ภายในและภายนอกอาคาร

2) พ้ืนที่ทางนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทาง
ด้านการค้า หรือ Commercial Display เป็นเสมือน
ห้องกระจก ในการจัดแสดงสินค้า สนับสนุนในการค้า
และบริการรูปแบบใหม่ โดยการพ่ึงพานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระบบไร้สาย ซื้อขายสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต

3) พ้ืนที่ทางนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ทางการส่ือสาร Internet Outdoor Café เปน็พ้ืนที่นั่ง
ส�าหรับการนั่งเล่นและนั่งท�างาน โดยจัดพ้ืนที่
อ�านวยความสะดวกด้านไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยพ่ึงพาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เกิดเป็นพ้ืนที่
สนับสนุนทางพาณิชยกรรม

4) พ้ืนที่ทางนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
การพักผ่อนหย่อนใจ Meeting Space เปน็พ้ืนที่จัดไว้
ส�าหรบัการนัง่พักผอ่นหยอ่นใจ และพบปะพูดคยุของคน
ทีเ่ขา้มาในยา่นราชประสงค ์เกดิการแลกเปล่ียนความคดิ
เห็นและความรู้ทัศนียภาพแสดงการเชื่อมต่อจาก
ภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคารด้วยทางเชื่อมลอยฟา้ 
(Sky Walk) บริเวณแยกราชประสงค์
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พ้ืนที่ย่านสวนหลวง บริเวณพ้ืนที่ระหว่าง
ถนนบรรทัดทองและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีย่านสวนหลวงจึงมุ่งเน้น
ให้เกิดสถาบันระดับนานาชาติที่มีบทบาทส� าคัญต่อ
การท�าให้ “นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือสังคม” 
ถูกพัฒนาและได้รับการยอมรับ มีการใช้งานอย่าง
กวา้งขวาง ในทกุภาคส่วนของสังคม เปน็เครือ่งมอืส�าคญั
ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
(INCLUVICE & SUSTAINABLE) ในทุกระดับโดยมี
เป้าหมายในการให้บริการด้านนวัตกรรมการออกแบบ
เพ่ือสังคมอย่างมืออาชีพ โดยเน้นการท�างาน ร่วมกับ
กลุม่เปา้หมายเฉพาะและเครอืข่ายหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน (Shared Vision & 
Mission-based) ตัง้อยูบ่นฐานวชิาการใหบ้รกิารในทกุมติิ
และหลากหลายระดับ ท้ังในระดับผลิตภัณฑ์ อาคาร 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การวางผงั วางแผน และ 
นโยบายสาธารณะ ซึ่งมกีลุม่เป้าหมายส�าหรับผู้ที่เข้ามา
ใช้งานพ้ืนที่ (POTENTIAL CUSTOMERS) กลุม่นสิิต 
บคุลากร และ หน่วยงานในสังกัดของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาชีพ ผู้ประกอบการสังคม 
และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เครือข่ายองค์กร
ภาคประชาสังคม (NPO/ NGO/ SOCIAL ENTERPRISE) 
หนว่ยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. 
และ เทศบาล)  องค์กร ภาคเอกชน (โดยเฉพาะ
ในส่วนงาน CSR/ SOCIAL ENTERPRISE) เป็นต้น 
ส�าหรบัผลงานเชงินวตักรรมทีส่ามารถเกดิขึ้นในพ้ืนทีต่าม
โครงการพัฒนาเดิม ประกอบดว้ย

1) DESIGN INNOVATION KNOWLEDGE  
-คลงัขอ้มลูความรู ้ ชดุส่ือสาธารณะ และ กิจกรรมทาง
วชิาการ ด้าน Design Innovation 

2) DESIGN INNOVATION SERVICE 
- บริการให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบสินค้าเพ่ือสังคม

ส�าหรับองค์กรชุมชน และ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
(Social Design Product) 
- บริการให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
(Inclusive Design Service) ส�าหรับกลุ่มผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 
-บริการให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ (Built Environment Design Service) 
ส�าหรบัอาคารและพ้ืนท่ีสาธารณะ 

3) DESIGN INNOVATION POLICY 
- บรกิารใหค้�าปรึกษาและออกแบบระบบบริการสาธารณะ 
(Public Service Design)
-บรกิารใหค้�าปรกึษาและจดักระบวนการออกแบบนโยบาย
สาธารณะ (Policy Design Lab)

พ้ืนที่ย่านราชประสงค์  
บริเวณพ้ืนที่ ส่ีแยกราชประสงค์ประกอบด้วย

ศูนยก์ารคา้และพ้ืนท่ีพาณชิยกรรมมากมาย โดยในปัจจบุนั 
มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากการร่วมมือกัน
ของเครือข่ายประชาสังคม และเอกชนในพ้ืนท่ี (สมาคม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ RSTA) 
ซึ่งมโีครงการพัฒนาทางเดินลอยฟา้ Ratchaprasong – 
Walk (R-Walk) ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ 
(Economic Assets) ท่ีส�าคัญของพ้ืนท่ี มีการเสนอการ
พัฒนารว่มกัน นอกจากน้ีสินทรัพยเ์ครอืข่าย (Networking 
Assets)ของพ้ืนท่ีน้ัน ภาคเอกชนได้มีการด�าเนินการไป
แลว้แตต่อ้งประสานกบัมหาวทิยาลยัเพ่ือใหเ้กดิการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยรายละเอียดในการเป็น
ย่านนวัตกรรม และย่านพาณิชยกรรมรูปแบบใหม่ คือ 
การมี พ้ืนที่ส� าหรับเปิดตัวสินค้า และทดลองสินค้า
ซึ่งเปน็การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของพ้ืนทีเ่ดมิซึ่งเนน้
ไปท่ีพ้ืนทีส่�าหรบัขายสินคา้ใหก้ลายเปน็พ้ืนท่ีส�าหรบัทดลอง
และจัดแสดงสินค้า

เป้าหมายในการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
1) การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Open-
Innovation Ecosystem) ที่สนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิในพ้ืนที ่ เชน่ ธรุกิจเริม่ตน้ของผูป้ระกอบ
การวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตัง้แตก่ารพัฒนา
ผลติภณัฑ ์การตลาด และชอ่งทางการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
โดยเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2) การพัฒนานโยบายเชงินวัตกรรม (platform 
for innovation system) ทีเ่ชือ่มโยงผูป้ระกอบการ 
ทางด้านการค้า (สมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่าน
ราชประสงค์ RSTA) และ ผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์
ประเภทอุตสากรรมศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(Art & Craft) ซึ่งเปน็แนวทางการพัฒนานวตักรรมการ
ออกแบบเพ่ือสังคมของหน่วยการศึกษาภายในพ้ืนท่ี 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ยังเป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางสังคมเข้าด้วยกันของผู้ที่มีประสบการณ์ 
ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน เพ่ือการพัฒนาคณุภาพ
ของพ้ืนท่ีท้ังในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิง
แวดลอ้มใหแ้กย่า่นนวตักรรมปทุมวนัตอ่ไป

3) การก�าหนดทิศทางพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้อง
กบันโยบายการพัฒนาพ้ืนทีแ่ละแผนการพัฒนา
พ้ืนทีอ่ืน่ๆ ในยา่นปทมุวนัทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุใหเ้กดิ
การเปน็ยา่นนวัตกรรม เชน่ การพัฒนา Education and 
Continuous Learning Center ในพ้ืนที่บริเวณ
สวนหลวงตามผังแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย การพัฒนาศูนย์จุฬานวัตกรรมการ
ออกแบบเพ่ือสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
แผนพัฒนาโครงการ Ratchaprasong Walk หรือ R 
Walk (เดิมชื่อ “Bangkok Skyline”) ของสมาคมผู้
ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA)

VISION AND CONCEPT OF AREA DEVELOPMENT PLANNING
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนทีย่่านนวัตกรรมปทุมวัน
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   ภาพที ่25  ทัศนียภาพพ้ืนที ่Create Lab 
                 ทีพั่ฒนาในอนาคต

ในปัจจุบันและอนาคต ย่านปทุมวันยังคงเป็น
ย่านส�าคัญทางการค้า การเดินทางและการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร และทีต่ัง้ของยา่นอยูใ่นพ้ืนทีใ่จกลางเมอืง 
ตดิกบัศูนยก์ลางธรุกจิ (Central Business District) และ
พ้ืนที่ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative District) บทบาทนี้
น�าไปสู่วิสัยทัศน์ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
ในการเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมที่
เช่ือมโยงกับบริบทของพ้ืนที่เดิมทั้งพ้ืนที่พาณิชยกรรม
และสถาบนัการศึกษาซึ่งเปน็เอกลักษณข์องยา่นปทมุวัน 
โดยสนับสนุนให้เกิดธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตผล
งานเชงินวัตกรรมสร้างสรรค์  ภายใต้ วิ สัยทัศน์ที่
มี ชื่ อว่ า  “Central Innovation District” 

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มจัดตั้ง 
โครงการ “พ้ืนที่ทดลองและบ่มเพาะนวัตกรรม หรือ 
Create LAB” ดังภาพที่ 25 โดยบทบาทท่ีส�าคัญ คือ 
เปน็หน่วยงานที่รองรับความต้องการ และเพ่ิมศักยภาพ 
ในการริเริ่มสร้างนวัตกรรมในระดับนานาชาติ รวมถึง
การสนับสนนุและผลกัดนัใหเ้กดิ “ระบบนิเวศนวตักรรม
แบบครบวงจร (Innovation Ecosystem)” ส่งเสริม
การพัฒนารปูแบบการใชง้านพ้ืนทีแ่บบยดืหยุน่ (Flexible 
Space) เพ่ือให้สอดคล้องต่อกิจกรรมและกลุ่มผู้ใช้งาน
ที่หลากหลายในอนาคต ของย่านนวัตกรรมปทุมวัน 
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แผนการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน

1) Big Data
ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคล่ือนด้วยข้อมูล ผู้คน

พ่ึงพิงข้อมูลในการตัดสินใจต่าง ๆ กระบวนการคิดของ
คนทั่วไปหรือแม้แต่องค์กรต่าง ๆ ในทุกวันนี้ส่วนใหญ่
อยู่บนฐานของการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจท�าอะไรบางอย่าง แต่ด้วย
ความทีข่อ้มลูในปัจจบุนัมอียูม่ากมายและกระจดักระจาย 
ค�าถามส�าคัญ คือ เราจะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลเหล่าน้ัน
และใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร 
จากค�าถามดังกล่าวจึงท�าให้คนหันมาสนใจส่ิงที่เรียกว่า 
Big data กนัมากขึ้นจนกลายเปน็กระแสสังคมในปัจจบุนั

2) Smart Districts 
ย่านอจัฉรยิะ (Smart districts) ยา่นน้ีจะขบัเคลือ่น

โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการส่ือสาร
บนโครงขา่ยอเิล็กทรอนกิส์ เปน็ยา่นทีมี่ขอบเขตของพ้ืนท่ี
และประชากรที่คาดเคลื่อนจากพ้ืนที่ย่านในโลกแห่ง
ความเป็นจริง พัฒนาความเป็นทันสมัยในการค้าและ
พาณิชยกรรม เกิดเปน็ความสะดวกสบายในการการค้า 
ใช้เทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศให้เปน็ส่ือกลางระหว่าง
ผู้ค้าและผู้ซื้อ และระหว่างผู้ค้าด้วยกันเอง

3) การร่วมกลุ่มความร่วมมือทางการค้า 
บรเิวณยา่นราชประสงคม์จี�านวนพ้ืนทีพ่าณชิยกรรม

เป็นจ�านวนมาก เกิดการร่วมมือกันเป็นองค์กร สมาคม
ผู้ประกอบวิสาหกิจใน ย่านราชประสงค์ (RSTA) เพ่ือ
การสนับสนุนความเป็นย่านการค้าท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริม
การเป็นย่านพาณิชยกรรมและพ้ืนที่ส� านักงานเพ่ือ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างครบครัน จะช่วยเข้ามา
เติมเต็มทัศนียภาพของย่านราชประสงค์-ย่านราชด�าริ 
และทีแ่หง่นีจ้ะเปน็แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่ทีพ่รอ้มสรา้งสีสัน 
และเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้คนกรุงเทพมหานคร 
และเพ่ือเปน็ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในรุ่นนี้และรุ่น
ต่อ ๆ ไป

4) ground zero 
คือการใช้งานพ้ืนที่ในอาคารส่วนใหญ่ บนชั้นลอย

หรือชั้น 2 อันเนื่องมาจากอุปสรรคบนระดับพ้ืนที่ไม่
เอือ้ตอ่การใชง้าน ซึ่งพบวา่บรเิวณยา่นราชประสงค ์มพ้ืีนท่ี 
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ภายในอาคารและสามารถเข้าถึง
โดยจากชัน้ 2 ดว้ยทางเดนิลอยฟา้ เกิดเปน็ระบบโครงขา่ย 
การเชื่อมต่อภ่ายในอาคารอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนผ่านของการค้าและการบริการ 
ดว้ยนวตักรรมบนทางเชือ่มเกดิเปน็ ระเบียงทางเศรษฐกจิ

การค้าและการบริการ เชื่อมต่อเข้ากับการค้าโดยรอบ 
ไม่ว่าจะเปน็ ย่านสยามสแควร์ เปน็ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค ์ยา่นประตนู�้า เปน็ศูนย์กลางการคา้ส่งเส้ือผา้
และแฟชั่น และย่านชิดลม เปน็พ้ืนที่สนับสนุนทางธุรกิจ

โครงการพัฒนา Quick Win
การพัฒนาพ้ืนท่ี Quick Win ย่านปทุมวันเน้น

การเชื่อมโยงด้วยแกนทางเดินเท้าหลักตามแนว
ถนนพระราม 1 และพ้ืนท่ีมหาวทิยาลยั แนวทางเดนิรอง 
และแนวทางเดินย่อย เชื่อมต่อด้านในพ้ืนที่จากแนว
ทางเดินหลัก เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มสินทรัพย์นวัตกรรม
ดา้นศิลปะในพ้ืนทีเ่พ่ือส่งเสรมิพ้ืนท่ีนวัตกรรมด้านศิลปะ
และการออกแบบ  จากแกนทางเดนิหลกัทัง้ระดบัลอยฟา้
ตามแนวถนนพระรามท่ี 1 และถนนพญาไท ผ่านพ้ืนท่ี
พาณิชยกรรมหลักของย่าน ได้แก่ สยามพารากอน 
เซ็นทรัลเวิร์ล และอมรินทร์พลาซ่าเชื่อมโยงพ้ืนท่ีหลัก
สองพ้ืนที ่และทางเดินระดบัดนิเปน็เส้นทางเดนิรองและ
ย่อยเพ่ือเพ่ิมการเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่พาณิชยกรรมของ 
พ้ืนท่ีมหาวทิยาลยัและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในย่านโดยรอบ
ดังภาพที ่24

ROLE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION  DISTRICT
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
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   ภาพที ่26 การใช้งานพ้ืนที ่Create Lab ใน
                โครงการ Zy Walk ย่านสวนหลวง

Education
Lab & Workshop
Micro Factory
Office & Digital farm
Multipurpose Art Space Gallery
Storage Warehouse & Co Working Space
Residential & Co Working Space
Shop & Retail
Food & Beverage

โครงการพัฒนา Quick Win 
เปน็การปรบัปรงุพ้ืนทีเ่ดมิและเพ่ิมรปูแบบการใชง้าน

ในกลุ่มอาคารและพ้ืนที่โล่งว่างเดิมที่มีศักยภาพรวมถึง
เพ่ิมคุณภาพในการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มสินทรัพย์
ทางนวตักรรมภายในพ้ืนที ่โดยการวเิคราะหค์วามเชือ่มโยง 
ระหวา่งรปูแบบการใชง้านพ้ืนทีท่ีต่า่งกนัและศักยภาพใน
การพัฒนาภายในย่านนวัตกรรมปทุมวัน พบว่าพ้ืนที่
พาณิชยกรรมย่านราชประสงค์ โครงการ Create Lab 
บรเิวณพ้ืนทีพ่าณชิยกรรมส่งเสรมิการศึกษายา่นสวนหลวง 
และพิพิธภณัฑม์หาวทิยาลัยภายในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นตัวกระตุ้นการเกิด
ย่านนวัตกรรม และเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่มีการใช้งาน
ทีต่า่งกนัภายในยา่น มโีครงการหลกัคอืพ้ืนทีพ่าณชิยกรรม 
ย่านราชประสงค์และโครงการ Create Lab ที่มี
การใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายและเข้มข้น
มากที่สุด ดังภาพที่ 26
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
ศูนย์นวัตกรรม (Center of Innovation)

เชิงกายภาพ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงส่ิงแวดล้อม
นโยบายและแผน

ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์กลางของเมือง ที่สามารถ
เขา้ถงึได้ด้วยระบบรางทัง้ลอยฟา้
และใต้ดิน

พ้ืนที่ศูนย์กลางทางการศึกษา 
เศรษฐกิจและคมนาคม

พ้ืนท่ีศูนย์กลางทางการศึกษา 
และวัฒนธรรมเมือง

พ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน่นของพ้ืนท่ี
สีเขียวมากที่สุดในกรุงเทพ

สังคมผู้สูงอายุที่จะส่งผล
ต่อความต้องการบริการทาง
การแพทย์

โครงการริเริ่มที่ส่งผลส�าเร็จเร็ว

Siam Square เปน็ที่พบกันของ Innovator, Industrial Designers, & Venture Capital (TCDC เข้ามาตั้ง)

สรุปศักยภาพและปัญหา
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   ภาพที ่27 แสดงทัศนียภาพย่านปทุมวันในช่วง
                ระยะเวลาปัจจุบัน

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ

โอกาส

Physical Assets Economic Assets Networking Assets

เปน็จุดบรรจบของถนนสายเศรษฐกิจ 
ที่มีบทบาทหลักของกรุงเทพฯ ตอนใต้ คือ
ถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท
มีการกระจุกตัวของแหล่งพาณิชยกรรม
ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาของเมือง
มีความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่ง
โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ
มีความหลากหลายของกิจกรรมเชิงพ้ืนที่ 
อันเนื่องมาจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่หลากหลาย

ท�าเลที่ตั้งมีศักยภาพในการพัฒนา และ
การเติบโตของนวัตกรรม โดยเฉพาะทางด้าน
การศึกษา และการค้า
มศัีกยภาพทางดา้นการเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว โดย
เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ส�าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีแผน นโยบาย การพัฒนาเชิงโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการเติบโตของพ้ืนที่

มีกลุ่มนักลงทุน/นักธุรกิจท่ีหลากหลาย โดย
เฉพาะนักลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์
มีการกระจุกตัวของแหล่งงาน ท�าให้เกิด
การหมนุเวยีนของแรงงาน และเกดิการจา้งงาน
ตลอดเวลา
มเีมด็เงนิ และมลูคา่ทางเศรษฐกจิในย่านมหาศาล

มีกลุ่มนวัตกรรุ่นใหม่ และกลุ่ม Co – Working 
Space ในพ้ืนที่
มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมต่อถึงกัน
อยา่งเปน็ระบบ สามารถดงึกลุม่คนจากภายนอก
ให้เข้ามามีกิจกรรมในพ้ืนที่

มีกลุ่มผู้ประกอบการที่หลากหลาย และ
มีความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรม
มีกลุ่มแรงงานที่มีความรู้ และมีความพร้อม
ในการพัฒนา
เป็นพ้ืนที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เปน็พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
มีพ้ืนท่ีพาณชิยกรรมส�าคัญ ท้ังในระดับย่าน 
ระดับเมือง รวมถึงระดับภาคและภูมิภาค

มีการกระจุกตัวของกลุ่มผู้มีทักษะ และความรู้
เฉพาะทาง อันเนื่องมาจากการกระจุกตัว
ของสถาบันทางด้านการศึกษา
มีกลุ่มโครงข่ายพาณิชยกรรมและการค้าที่มี
ความเข้มแข็ง และเปน็กลุ่มก้อน
กลุ่มโครงข่าย Co – Working Space ในพ้ืนที่
มีความพร้อม และความสนใจในการพัฒนา
เชิงนวัตกรรม

Innovation Assets

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)
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สามย่านมิตรทาวน์ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี หมอน 33

วิสัยทัศน์เบื้องต้นและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมปทุมวันระยะส้ัน (5 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
หัวข้อหลัก

บทบาท 
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

โครงการศูนย์น วัตกรรมของ
จุฬาลงกรณ์ในสยามสแควร์
โครงพัฒนาทางเดินและภูมิทัศน์
เชื่อมต่อภายในจุฬาลงกรณ์กับ
โครงการ Skywalk เชื่อมต่อ
แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์

หลกัสูตร International Graduate 
Program in Design and Innovation 
Management และ Creative Lab 
ส่งเสรมิ Art & Craft และธรุกจิ SME
ส่งเสริมการพัฒนา Cluster 
นวตักรรม ภายในย่าน เช่น พ้ืนที่
พาณชิยกรรมของบรเิวณบรรทดัทอง 
และ Innovation Sub-District ท่ี 
One Bangkok และราชประสงค์

โครงการ Speed Dating ของบคุลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก 
สร้างเครือข่ายนวัตกรรม

Samyan MitrTown
หมอน33
สวนจุฬา 100 ปี
รถไฟฟา้ลอ้ยาง (เส้นทางใหป้ระโยชน์ 
กบัชมุชนบนบรรทดัทองดว้ย ไมใ่ช่
แค่จุฬา)
ทิศเหนือของ ถ.พระราม 1 
เป็นท่ีอยู่อาศัย Gallery โรงแรม 
และกิจกรรมเพ่ือรองรับนักท่อง
เที่ยว More Internationalized

1)

2)

1)

2)

1)
2)
3)
4)

5)
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ทีอ่ยู่อาศัย Gallery

โรงแรม สยามสแควร์

   ภาพที ่28 แสดงทัศนียภาพย่านปทุมวันในช่วง
                ระยะเวลา 5 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

ย่านนวัตกรรมที่อยู่ใน
ศูนย์กลางเมือง ศูนย์กลางการ
ศึกษา การค้า และคมนาคม 
โครงการ Skywalk เชื่อมต่อ
แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์
พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของพ้ืนที่
สีเขียวมากที่สุดในกรุงเทพ
เริ่มต้นโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น 
สามย่านมติรทาวน์ หมอน33 
One Bangkok 

ศูนยก์ลางเมอืง ศูนยก์ลางการศึกษา 
การค้า และคมนาคม
การพัฒนาธุรกิจของ
ส� านักทรัพย์ สินและโครงการ 
Smart City ของจุฬาลงกรณ์
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
ที่สามารถช่วยพัฒนานวัตกรรม
สู่พาณิชย์
ทรัพยากรมนุษย์ของจุฬาลงกรณ์
ที่มีคุณภาพ

การสร้างความร่วมมือของบุคคลากร
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา 
และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ภายนอก

ถ.พระราม 1 More Walking 
Friendly 
ฝ่ังตะวันตกของ ถ.บรรทัดทอง 
เปน็การใชป้ระโยชนข์องอาคารปรบั
เปน็ Warehouse ของ Startup
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นบน ซอยจุฬา 5 
ที่กลายเปน็ถนนหลักอีกเส้น
ของจุฬาฝ่ังตะวันตก
เพ่ิมบทบาทของ Siam Square 
ในการพบกันของ Innovator, 
Industrial Designers, & 
Venture Capital (TCDC เขา้มาตัง้)
โครงการ Chula Smart City

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)
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พ้ืนทีสี่เขียว จุฬาฯสมาร์ทซิตี้ ถนนคนเดินทีเ่ปน็มิตร

ทีอ่ยู่อาศัยราคาไม่แพงและ SME

วสัิยทศัน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมปทมุวนัระยะกลาง (10ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

โครงการ Smart City 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บางส่วนแล้วเสร็จ มีพ้ืนที่พัฒนา
ธุรกิจและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่ เชน่ สามยา่นมติรทาวน์ 
หมอน33 One Bangkok 
เสร็จสมบูรณ์ ท�าให้ย่านปทุมวัน
เปน็พ้ืนที่ Smart City ขนาดใหญ่

โครงการสนบัสนุนการเปลีย่นแปลง 
รูปแบบธุรกิจในย่านเปลี่ยนจาก
ค้าปลีกเป็นพ้ืนท่ีจัดแสดงสินค้า
และนวัตกรรม
สนับสนุน พ้ืนที่  I nnovat ion 
Sub-District ที่ One Bangkok 
และราชประสงค์

โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมของ
บคุลากรจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัและ
หน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก

สยามสแควร์เปน็พ้ืนที่ Showcase 
of Innovation มี FAR เพ่ิมขึ้น
พ้ืนที่ริม ถ. พระราม 4 ฝ่ังทิศใต้
เริ่มเปน็ High Rise Mixed Use
ถ.พระราม 4 และบรรทัดทอง 
More Walking Friendly 

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)
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พ้ืนทีผ่สมซับซ้อน

แสดงโชว์นวัตกรรม

ทีอ่ยู่อาศัยราคาไม่แพงและ SME    ภาพที ่29 แสดงทัศนียภาพย่านปทุมวันในช่วง
                ระยะเวลา 10 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

โครงการ Smart City ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางส่วน
แล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่เสร็จสมบูรณ์
ระบบขนส่งมวลชนระบบรางใน
กรุงเทพมหานครครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริการมากขึ้น

ศูนยก์ลางเมอืง ศูนยก์ลางการศึกษา 
การค้า คมนาคม และนวัตกรรม
ประชากรในยา่นเพ่ิมขึ้น เนือ่งจาก
โครงการอหงัสารมิทรพัยท์ีม่มีากขึ้น
รูปแบบธุริจในย่านเปลี่ยนจาก
ค้าปลีกเปน็พ้ืนที่จัดแสดง

โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
บุ คคล าก รภ าย ในจุ ฬ า ล งกรณ์
มหาวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ ภาควิชา และหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนภายนอก

พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว เ พ่ิ ม ข้ึ น บ น ต า ม 
โครงการ Chula Smart City
ฝ่ังตะวันตกของ ถ.บรรทัดทอง 
เป็นการใช้ประโยชน์ของอาคาร
ปรับเปน็ Affordable housing & 
SME เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ 
Chula Smart City

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)
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Mixed use complex

Mixed use complex

วสัิยทัศน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมปทมุวนัระยะยาว (20 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

โครงการ Smart City ของ
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเสรจ็สมบรูณ์ 
เปน็พ้ืนที่กลุ่มอาคารประหยัดพลังงาน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
ดา้นนวตักรรมและไมใ่ชน่วัตกรรม
ในย่านเพ่ิมขึ้น 
สนับสนุนพ้ืนท่ี Innovation 
Commune บริเวณอุเทนถวาย

โครงการสนับสนุนความสามารถใน
การแข่งขันของของเครือข่าย
การพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก

พ้ืนที่อุเทนถวายเป็น Innovation 
Commune 
พ้ืนทีร่มิถนนฝ่ังตะวนัตกของ ถนน
บรรทัดทอง และพ้ืนทีถ่นนพระราม 4 
ฝ่ังทิศใต้เปน็ High Rise Mixed Use

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)

2)

1)

2)
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Innovation Commune

   ภาพที ่30 แสดงทัศนียภาพย่านปทุมวันในช่วง
                ระยะเวลา 20 ปี

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

โครงการ Smart City ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสร็จสมบูรณ์
ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ ผ น ข อ ง
กรุงเทพมหานคร
ระบบขนส่งมวลชนระบบราง
ในกรุงเทพมหานครครอบคลุม
พ้ืนที่บริการมากขึ้น ความต้องการ
ในการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง

ศูนยก์ลางเมอืง ศูนยก์ลางการศึกษา 
การค้า คมนาคม และนวัตกรรม
การจ้างงานด้านนวัตกรรมและ
ไม่ใช่นวัตกรรมในย่านเพ่ิมขึ้น 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
สูงขึ้น
น�าทีด่นิในกรรมสิทธิข์องจฬุามาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
ให้กับย่านนวัตกรรมปทุมวัน

พ้ืนท่ีอุเทนถวายเป็น Innovation 
Commune 
พ้ืนที่ริมถนนฝ่ังตะวันตกของ 
ถนนบรรทัดทอง และพ้ืนที่
ถนนพระราม4 ฝ่ังทิศใต้เปน็ 
High Rise Mixed Use

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

1)

2)
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ส่งเสริมการสัญจรทางเท้า ปรับปรุงคุณภาพน�้า

ส่งเสริมการใช้พาหนะขนาดเล็ก

การผสมผสานทีอ่ยู่อาศัยกับพ้ืนทีท่�างาน
พ้ืนทีเ่อือ้ให้เกิดการพบปะ

ศูนย์กลางการแชร์ยานพาหนะ
เชือ่มต่อการเดินทาง

   ภาพที ่31 ภาพแสดงทัศนียภาพการใช้พ้ืนที่
               ย่านคลองสานในอนาคต

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“Community-Based Innovation”



แนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรม
จากผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

การพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน จะพบจุดเด่นใน
การพัฒนาเปน็ย่านนวัตกรรม ดังภาพที่ 31 คือ
1) การเป็นย่านที่มีปัจจัยทางด้านกายภาพ โดยเฉพาะ
ดา้นคมนาคมทีค่ลอ่งตวั โดยมทีัง้การคมนาคมทางบก เช่น
ถนนสายส�าคัญ การมีรถไฟฟ้า และเป็นพ้ืนที่ติด
แม่น�้ าเจ้าพระยา โดยมีท่าเรือเพ่ือการคมนาคมและ
ขนส่งหลายแหง่
2) การเปน็ย่านที่มีวัฒนธรรมมีประวิติยาวนาน เปน็ทั้ง
แหลง่ชมุชน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจด้ังเดิม เปน็ยา่นทีเ่งยีบสงบ 
3) การเปน็ย่านที่เปน็ศูนย์กลางของฝ่ังธนบุรี เชื่อมต่อ
กับพ้ืนที่เศรษฐกิจใจกลางเมือง

โอกาสในการพัฒนาย่านนวัตกรรม
กลุม่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียไดใ้หค้วามเห็นในโอกาสของ

การพัฒนาเปน็ย่านนวตักรรมคลองสานในพ้ืนที ่โดยทาง
ทีมวิจัยเลือกในประเด็นที่สอดคล้องกับจุดเด่นของพ้ืนที่
เปน็ส�าคัญ

1) เนื่องด้วยความเหมาะสมทางด้านกายภาพ ดังนั้น 
หากมีความต้องการปรับปรุงพ้ืนที่คลองสานเป็น
ย่านนวัตกรรม อาจจ�าเป็นต้องมีการสร้างจุดเด่นใน
การพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับชุมชน
2) ความมีชื่อเสียงของพ้ืนที่ และสภาวะเศรษฐกิจที่
มีค่าครองชีพไม่สูงมากนัก อาจมีโอกาสในการพัฒนา
ที่เหมาะสม ประกอบกับมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ใจกลางของประเทศ พ้ืนท่ีของคลองสานจึงมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเปน็ย่านนวัตกรรมค่อนข้างมาก

ขอบเขตการศึกษาของย่านคลองสาน
อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนบุรี ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์

เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมทางฝ่ังธนบรุ ีตัง้อยูบ่รเิวณตะวนัออกสุด
ของฝ่ังธนบุรี ริมแม่น�้าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก 
พ้ืนทีป่ระมาณ 6.87 ตารางกโิลเมตร มอีาณาเขตตดิตอ่
กับพ้ืนที่การปกครองต่าง ๆ ดังนี้

 ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

เขตพระนครและเขต
สัมพันธวงศ์ มีแนว 
กึ่งกลางแม่น�้าเจ้าพระยา
เปน็เส้นแบ่งเขต
เขตบางรักและเขตสาทร มีแนว 
กึ่ งกลางแม่น�้ าเจ้าพระยา 
เปน็เส้นแบ่งเขต
เขตบางคอแหลม มีแนว
กึ่งกลางแม่น�้าเจ้าพระยา
เปน็เส้นแบ่งเขตเช่นกัน
เขตธนบุรี มีคลองบางไส้ไก่ 
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
และถนนประชาธิปก

KHLONGSAN
Innovation District
ย่านนวัตกรรมคลองสาน
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ศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมคลองสาน

1) ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม 
Biotechnology ในพ้ืนที่คลองสาน

ผูป้ระกอบการกลุม่ Biotechnology พบวา่ ในพ้ืนที่
เขตคลองสานมีจ�านวนผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
ประเภทนี้ค่อนข้างมาก มีผู้ประกอบการตามโซ่อุปทาน
ครบทุกช่วง มีผู้น�าผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
หลายราย และเมื่อพิจารณาความเข้มแข็งของธุรกิจ
ด้วยทุนจดทะเบียน พบว่า แม้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ
การขนาดเล็ก มสิีนทรพัยไ์มสู่งมาก แตก่ลบัมผู้ีประกอบ
การที่มีความเข้มแข็งจ�านวนหนึ่ง ความสามารถสร้าง
รายได้ในกลุ่มผู้ประกอบการมีความน่าสนใจ

2) ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม Electronic 
ในพ้ืนที่คลองสาน

ผู้ประกอบการกลุ่ม Electronic พบว่า ในพ้ืนที่
เขตคลองสานมีจ�านวนผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
ประเภทนี้จ�านวนไม่มาก แม้จะมีผู้ประกอบการตาม
โซ่อุปทานครบทุกช่วง แต่ผู้ประกอบการช่วงกลางน�้ า
ค่อนข้างน้อย มีผู้น�าผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
น้อยราย และเมื่อพิจารณาความเข้มแข็งของธุรกิจ
ด้วยทุนจดทะเบียน พบว่า แม้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ
การขนาดเล็ก มีสินทรัพย์ไม่สูงมาก ความสามารถสร้าง
รายได้ของผู้ประกอบการบางรายมีความน่าสนใจ

3) ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม Network 
ในพ้ืนที่คลองสาน 

ผู้ประกอบการกลุ่ม Network พบว่า ในพ้ืนที่
เขตคลองสานมีจ�านวนผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
ประเภทนี้จ�านวนมาก แม้จะมีผู้ประกอบการตามโซ่
อุปทานครบทุกช่วง แต่ผู้ประกอบการช่วงกลางน�้ า
ค่อนข้างน้อย มีผู้น�าผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
น้อยราย และเม่ือพิจารณาความเข้มแข็งของธุรกิจ
ด้วยทุนจดทะเบียน พบว่า แม้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ
การขนาดเล็ก มีสินทรัพย์ไม่สูงมาก ส่วนมากเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการขายส่ง ความสามารถสร้างรายได้ของ
ผู้ประกอบการค่อนข้างน้อยส่งผลให้เกิดการขาดทุนใน
ผู้ประกอบการบางกลุ่ม

4) ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม Software 
ในพ้ืนที่คลองสาน

ผู้ประกอบการกลุ่ม Software พบว่า ในพ้ืนที่
เขตคลองสานมีจ�านวนผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
ประเภทนี้ค่อนข้างมาก มีผู้ประกอบการตามโซ่อุปทาน
ครบทุกช่วง มีผู้น�าผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
หลายราย และเมื่อพิจารณาความเข้มแข็งของธุรกิจ
ด้วยทุนจดทะเบียน พบว่า แม้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ
การขนาดเล็ก มีสินทรัพย์ไม่สูงมาก แต่กลับมี
ผู้ประกอบการท่ีมีความเข้มแข็งจ�านวนหน่ึง 

ความสามารถสร้างรายได้ในกลุ่มผู้ประกอบการ
มีความน่าสนใจ

โดยสรุป จากการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในพ้ืนที่
คลองสาน จะพบความน่าสนใจในกลุ่มผู้ประกอบการ
กลุ่ม Biotechnology กลุ่ม Network และกลุ่ม Software 
เน่ืองด้วยเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทางตลาด
อย่างเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปเป็นผู้น�าทางธุรกิจ
ในพ้ืนที่ได้เปน็อย่างดี

โดยสรุป จากการวิเคราะห์ท้ังธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 
ณ ปัจจุบัน และธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่ สามารถสรุป
ประเภทธุรกิจ/สถานประกอบการท่ีมีความสามารถ
ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในพ้ืนท่ีคลองสานได้ คือ 
ผูป้ระกอบการกลุม่ ธรุกจิการผลติ ขายส่ง และขายปลกี 
ของผู้ประกอบการที่มีความแข็งแกร่งด้านเครื่องหนัง 
ผ้า เคร่ืองหนัง ด้าย อัญมณีและโลหะ และ
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม Biotechnology 
กลุ่ม Network และกลุ่ม Software

ANALYSIS OF SPECIFIC POTENTIAL FEATURES
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมคลองสาน
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    ภาพที ่32 โครงการจับใจคลองสานเปน็การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่ 
                 โดยความร่วมมือกับส�านักงานเขตคลองสาน ล้ง1919 และผู้สนับสนุน

ณ ปัจจุบัน จะพบความน่าสนใจของผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจการผลิต ขายส่ง และขายปลีก 
ของผู้ประกอบการทีม่คีวามแข็งแกร่งด้านเครือ่งหนัง ผ้า 
เครื่องหนัง ด้าย อัญมณีและโลหะ ซึ่งธุรกิจเก่าแก่ใน
พ้ืนที่  มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพมาก รวมทั้ง
มีประวัติความเปน็มาในการผลิตที่ยาวนาน มีชื่อเสียงใน
พ้ืนที่อย่างชัดเจน แม้ปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวในพ้ืนท่ี
จะเหลือเพียงขายส่งและขายปลีก อีกทั้งยังมีแนวโน้ม
ทางธุรกิจที่คงตัว แต่ก็เปน็ธุรกิจที่น่าสนใจ

ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการผลิต ขายส่ง และ
ขายปลีก ของผู้ประกอบการที่มีความแข็งแกร่ง
ด้านเครื่องหนัง ผ้า เครื่องหนัง ด้าย อัญมณีและโลหะ 
พบว่า ในพ้ืนที่คลองสานมีผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง
กับกลุ่มการผลิต ขายส่ง และขายปลีก ของผู้ประกอบ
การที่มีความแข็งแกร่งด้านเครื่องหนัง ผ้า และด้าย 
จ�านวนมาก และเมือ่พิจารณาประเภทตามโซอ่ปุทาน พบ
วา่มกีลุม่ผู้ประกอบการครบทกุชว่งของโซอ่ปุทาน แตเ่นน้
ไปทางด้านปลายน�้า พิจารณาความเข้มแข็งของธุรกิจ
ดว้ยทุนจดทะเบยีน พบวา่ เปน็ผูป้ระกอบการหลากหลาย
ขนาด มีสินทรัพย์ในระดับปานกลาง ความสามารถสร้าง
รายได้ในระดับดี จึงเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใน
พ้ืนที่มาก จนมีความร่วมมือกันจนเกิดการพัฒนา 
ดังภาพที่ 32

 โครงการจับใจคลองสานเปน็การปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับส� านักงานเขต
คลองสาน ล้ง1919 และผู้สนับสนุน
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เป้าหมายและขอบเขตในการพัฒนา
เป้าหมายย่านนวัตกรรมน้ันจะสอดคล้องกับระบบ

นิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecology) คือการพัฒนา
ในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านเครือข่าย 

1) ด้านกายภาพ 
ในดา้นกายภาพนัน้สามารถแบง่ออกเปน็ส่ิงแวดลอ้ม

และพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
พ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ส�าหรับการประกอบอาชีพ โดย
ส่ิงแวดล้อม 

ต้องมีนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน�้า เพ่ือฟื้ นฟู
ศักยภาพของเครือข่ายคลอง ดึงเอาอัตลักษณ์เดิม
ของย่านกลบัมาเปน็ประสบการณใ์หมข่องการใชพ้ื้นทีใ่น
ปัจจุบันและอนาคต เพ่ิมทางเลือกการเดินทาง และ
เชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะเข้ากับพ้ืนที่อาศัยส่วนใหญ่
ของย่าน ลดภาระของเครอืขา่ยถนนทีห่นาแน่นในปัจจุบนั
พ้ืนที่สาธารณะ 

เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของย่านที่จะสามารถดึงดูด
การใชง้านของคน ใหก้ลายเปน็ยา่นทีม่ชีวีติ เกดิกจิกรรม 
การพบปะ และน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่าง
คนในย่าน พ้ืนที่สาธารณะจึงจ�าเป็นต้องตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ที่เข้าถึงง่ายและสมเหตุสมผล เพ่ือให้เกิดการใช้งาน
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 

เนื่องจากคลองสานเป็นย่านส�าคัญของฝ่ังธนบุรี 
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจ

ของชาวฝ่ังธนฯ พ้ืนทีท่างวัฒนธรรมจงึนับเปน็เอกลักษณ์ 
ที่ส่งเสริมความส�าคัญของย่าน เช่น พ้ืนที่การค้าดั้งเดิม 
พ้ืนที่ทางศาสนา และพ้ืนที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิม
พ้ืนที่อยู่อาศัย 

ปัจจุบันในย่านท่ีอยู่อาศัยเก่าแก่ได้ถูกรายล้อม
ไปด้วยอาคารสูง แม้ว่าสถิติของผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมลดลง 
แต่จ�านวนประชากรมแีนวโนม้หนาแนน่ขึ้นตามการขยาย
ของเมืองพร้อมกับการคมนาคมที่มาถึง ท�าให้พ้ืนท่ี
คับแคบและมีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ประโยชน์
อาคารแบบผสมผสาน (Mixed-Use) จึงเป็นทางเลือก
ที่เหมาะสมกับการสร้างกายภาพของย่านนวัตกรรม 
ส่งเสรมิใหเ้กดิการกระชับของพ้ืนที่ (Compact City) 
ไม่ก่อให้ เ กิดการกระจายตัวอย่างไร้ทิศทาง และ
สามารถสร้างมาตรการที่เอื้อประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย
แก่คนทุกกลุ่มได้
พ้ืนที่ส�าหรับการประกอบอาชีพ 

คลองสานมตีน้ทนุทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 
และภมูปัิญญาอยูใ่น 3 กจิการ คือ อาหาร เคร่ืองหนงั 
และเครื่องประดับ ซึ่งกิจการเหล่านี้อยู่รวมกันเปน็กลุ่ม 
แยกตามยา่นถนนทีช่ดัเจน รวมถงึ มีพ้ืนที่อตุสาหกรรม
และโกดังเก่าท่ีมีศักยภาพในการถูกพัฒนากลับมา
เป็นจุดดึงดูดของย่าน ซึ่งสามารถโยงไปถึงการ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจได้

2) ด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั้นจะเน้นที่การสร้าง

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมโดยการจับคู่ธุรกิจ
ดัง้เดมิทีม่ศัีกยภาพไดแ้ก ่กลุม่อาหาร การคา้เครือ่งหนงั 
และอัญมณีเครื่องประดับ เข้ากับกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม
ใหม่ เช่น กลุ่ม Biotechnology, กลุ่ม Network, และ
กลุ่ม Software โดยมีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนานวัตกรรม (Academic 
Research Lead) เชน่ การสรา้งนวตักรรมในกลุม่ชวีภาพ
และสุขภาวะ กลุ่มเทคโนโลยีสวมใส่ได้ (Wearable 
Technology) กลุม่พลังงานทางเลือก เปน็ตน้ ผลิตภณัฑ์
และบรกิารใหมเ่หลา่นีจ้ะเปน็ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของ
ยา่นดว้ยอปุสงคแ์ละอปุทานใหม ่และสรา้งอัตลกัษณใ์หม่
ของยา่นดว้ยธรุกจินวัตกรรมท่ีมีรากฐานมาจากธรุกิจเดิม

3) ด้านเครือข่าย 
เครือขา่ยคนสามารถสร้างไดด้ว้ยการสรา้งพ้ืนทีแ่ละ

กิจกรรม การสร้างพ้ืนท่ีทางกายภาพทีเ่ปน็สาธารณะและ
เข้าถึงได้ง่าย เปน็เครื่องมือส�าคัญที่จะรองรับการสร้าง
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้คนได้ออกมาพบปะกันก็เป็นอีก
แนวทางหนึ่ง ในเชิงการสรา้งเครอืขา่ยเพ่ือใหเ้กดิธรุกจิ
นวัตกรรมอาจได้แก่การจัด Meetups, Networking 
Events  ท่ีมีจดุประสงค์และบรรยากาศทีเ่ฉพาะเจาะจง 
นอกจากน้ันแล้วการสร้างเครือข่ายออนไลน์ก็เป็นอีก
เคร่ืองมือหนึ่งทีเ่ขา้ถงึและพัฒนาได้งา่ยในปัจจบุนั เริม่ได้
จากการวางระบบการส่ือสารทีค่รอบคลมุ (Wifi Coverage)

VISION AND CONCEPT OF AREA DEVELOPMENT PLANNING
วสัิยทศัน์ และแนวคดิการวางผงัพัฒนาพ้ืนทีย่า่นนวตักรรมคลองสาน
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    ภาพที ่33 แผนนวัตกรรมพ้ืนทีเ่มือง Mixed-Income Ages and Culture
                 เพ่ือสร้าง Innovation Ecosystem อย่างแท้จริง

ย่านนวัตกรรมคลองสาน “เป็นพ้ืนท่ีนวัตกรรม
ในการพัฒนาองค์ความรู้  รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
ประยกุตก์ลไกขบัเคลือ่น และนโยบาย ดว้ยวทิยาการ
และความคิดสร้างสรรค์ เ พ่ือสร้างความเป็น
เอกลักษณ์เชิงบวกของพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพ้ืนที่ และภาคีใหม่” 
จะสามารถก�าหนดรูปแบบการพัฒนาย่านนวัตกรรม
คลองสานในแบบ “การพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมโดยน�า
ชมุชนเปน็ฐาน (Communty-Based Innovation)” 
โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในการเปน็ตัวกลาง และเชือ่มหลักไปยังกลุ่มผูป้ระกอบการ 
และชุมชน เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาครอบคลุมไปยัง
วถิกีารใชช้วีติ และวฒันธรรมของพ้ืนทีเ่ปน็ส�าคญั อกีทัง้
ยังคงให้ความส�าคัญกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ด้วย 
ดังภาพที่ 33 แสดงแผนนวัตกรรมพ้ืนที่เมือง Mixed-
Income Ages and Culture เพ่ือสร้าง Innovation 
Ecosystem อย่างแท้จริง
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โครงการพัฒนา Quick Win
ส� าหรับแนวทางการปฏิบั ติ เ พ่ือให้การพัฒนา

ย่านนวตักรรมคลองสานสามารถบรรลุผลส�าเรจ็ จะเปน็
แนวทางที่เสริมให้มิติทั้งทางด้าน Economic Assets, 
Physical Assets และ Networking Assets ของ
ย่านนวัตกรรมคลองสานมีความสมบูรณ์ ตรงเปา้หมาย 
อกีทัง้สามารถเชือ่มโยงกนัเปน็ Innovation Ecosystem 
ได้อย่างครบถ้วน

กอ่นทีจ่ะท�าการเสรมิมิตทิัง้สามดา้นข้างต้น แนวทาง
การปฏิบัติในการด�าเนินการย่านนวัตกรรมจ�าเป็นต้อง
วิเคราะห์หาผู้ที่มีบทบาทในการด�าเนินการแต่ละจุด
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ 
ซึ่งมบีทบาทในการเปน็ Innovation Driver อกีทัง้บทบาท
ของ Anchor และ Supported Agents ที่ต้องมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของย่านนวัตกรรม โดยสามารถ
ก�าหนดการด�าเนินการอย่างเปน็ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
การพิจารณา Innovation Driver ทีเ่หมาะสมในการ

พัฒนา จากการที่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน แต่อาจมีการเติบโตในคนละลักษณะ 
ดังนั้นการพิจารณาแบ่งประเภทผู้ประกอบการ จะช่วย
ให้แนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมสามารถมุ่งไปใน
ลักษณะที่เหมาะสมได้

เสนอการแบ่งประเภทกลุ่มผู้ประกอบการ 
ตามลักษณะความต้องการของผู้ประกอบการ หรือ
ตามลักษณะตามความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ เนื่องด้วย
ผู้ประกอบการในย่านนวัตกรรมคลองสาน ณ ปัจจุบัน 
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ด�าเนินการมาระยะหนึ่ ง 
ประสบปัญหาในการด�าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น 
จงึมคีวามต้องการในการพัฒนานวตักรรมทีไ่มเ่หมอืนกนั 
การแบ่งประเภทผู้ประกอบการจะช่วยให้การพัฒนา
ย่านนวัตกรรม สามารถสร้างปัจจัยเอื้ อ  รวมท้ัง
การสนบัสนนุใหเ้กดิพันธมิตรทางธรุกจิไดอ้ยา่งเหมาะสม
มากขึ้น โดยสามารถแบ่งประเภท ได้แก่

1) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมมูลค่าสูง (High 
Value, Research Oriented Sector) 
2) กลุม่ผูป้ระกอบการทีมี่นวตักรรมสรา้งสรรค ์(Highly 
Creative Filed) 
3) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมที่มีความพิเศษ/
เฉพาะทาง (Highly Specific)
โดยกลุ่มผู้ประกอบการต่างประเภทกัน จะมีความ
ต้องการสิทธิประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ด้วยแผนการพัฒนาที่แตกต่างกันด้วย

ขั้นตอนที่ 2 
การพิจารณาบทบาทของมหาวทิยาลัยหรอืหน่วยงาน

ทางการศึกษา ในฐานะทีเ่ปน็ทัง้innovation Cultivator 
และ Anchor Institutes โดยบทบาทและความรบัผดิชอบ 
ทีด่�าเนนิการ ตอ้งสอดคลอ้งกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ระดับพ้ืนที่หรือศูนย์กลาง โดยการวิจัยนี้ เสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็น
ผูมี้บทบาทหลกัในการขบัเคลือ่นกจิกรรมทางดา้นนวตักรรม 
มุ่งรวมกลุ่มทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก�าหนดทิศทาง
การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 
การพิจารณาสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม

ให้สามารถสร้างนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมท้ังสนับสนุนการจ้างแรงงาน
นวัตกรรม รวมท้ังการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับย่านนวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 4 
การเริม่บม่เพาะผูป้ระกอบการในพ้ืนที ่และการสรา้ง

กิจกรรมนวัตกรรมต่าง ๆ ในย่านนวัตกรรมคลองสาน 
ดงันัน้อาจตอ้งมหีนว่ยบม่เพาะ หอ้งทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
หรือส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้ม 
ของยา่นนวัตกรรมใหมี้ความเหมาะสมตอ่ไป

ROLE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION  DISTRICT
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน
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    ภาพที ่34 ปรับภูทัศน์ และเพ่ิมการใช้งานของพ้ืนทีส่าธารณะ
                 พ้ืนทีส่่วนร่วม ในชุมชนวัดเศวตฉัตรผ่านกิจกรรม

บทบาทการพัฒนาที่เหมาะสมของย่านนวัตกรรม
คลองสาน จะประกอบด้วยผู้ด�าเนินการส�าคัญ 3 ฝา่ย 
อันได้แก่ 

ฝ่ายภาคการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เปน็ผู้เล่นหลัก ร่วมด้วยกับสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถก�าหนดทิศทาง
การพัฒนาที่เหมาะสม

ฝ่ายผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรม ด้ังเดิม และผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม ผ่านการรวมกลุ่มด้วยการประสานงานของ
เขตพ้ืนที่คลองสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการในการพัฒนาได้

ฝา่ยชมุชน โดยมชีมุชนต่าง ๆ  ในเขตพ้ืนทีค่ลองสาน 
ผ่านการรวมกลุ่มด้วยการประสานงานจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือให้การพัฒนา
สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิต และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
ดงัภาพท่ี 34 ปรบัภมูทิศัน ์และเพ่ิมการใชง้านของพ้ืนที่
สาธารณะ พ้ืนที่ส่วนร่วม ในชุมชนวัดเศวตฉัตร
ผ่านกิจกรรม
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
การพัฒนาพ้ืนทีน่วตักรรมโดยน�าชมุชนเปน็ฐาน (Community-Based Innovation)

เชิงกายภาพ

สรุปศักยภาพและปัญหา

เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงส่ิงแวดล้อม
นโยบายและแผน

ที่เกี่ยวข้อง

พ้ืนที่ริมน�้าทางฝ่ังตะวันตก
ของกรุงเทพ

พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาโครงการ
อสังหาฯ จ�านวนมาก เปน็ทีม่ท้ัีงเขต
เศรษฐกจิใหมแ่ละอตุสาหกรรมเดมิ

พ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่น
เ พ่ิมขึ้ นจากการพัฒนาระบบ
คมนาคมและอสังหาริมทรัพย์

ความเส่ียงของภัยพิบัติน�้ าท่วม
บริเวณริมแม่น�้า

ผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่

โครงการริเริ่มที่ส่งผลส�าเร็จเร็ว

1) KX  2) Icon Siam  3) โรงพยาบาลตากสิน

KHLONGSAN Innovation District
ย่านนวัตกรรมคลองสาน74



   ภาพที ่35 แสดงทัศนียภาพย่านคลองสานในช่วง
                ระยะเวลาปัจจุบัน

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ

โอกาส

Physical Assets Economic Assets Networking Assets

พ้ืนที่ในเขตคลองสานมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และความแข็งแกร่ง
ของชุมชนในระดับมาก 
พ้ืนที่เมืองเก่า และมีวัฒนธรรมในพ้ืนที่
อันด�ารงมายาวนาน

- - เส้นทางรถไฟฟา้สายสีเขียวเข้ม
ท่าเรือโดยสารท้ังเรอืดว่นเจา้พระยาและเรอืขา้ม
ฟากใหบ้รกิารในพ้ืนท่ีเขตคลองสานมากกวา่ 10 
ท่าเรือ 

ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการผลิต ขายส่ง และ
ขายปลีก มีศักยภาพในด้านเครื่องหนังผ้า 
เครื่องหนังด้าย อัญมณีและโลหะ
กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม Biotechnology กลุ่ม 
Network และกลุ่ม Software เปน็ผู้ประกอบ
การที่มีศักยภาพทางตลาดอย่างเข้มแข็ง

พ้ืนทีเ่ขตคลองสาน มกีารเชือ่มตอ่กับเขตเศรษฐกิจ
ในฝ่ังพระนคร ผ่านสะพานตากสิน เพ่ือเชื่อมไปยัง
เขตบางรัก และสะพานพระพุทธยอดฟา้ เพ่ือเชื่อม
ไปยังเขตสัมพันธ์วงศ์

Innovation Assets

1)

2)

1)

2)

1)
2)
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Infill / Adapted / Re-Built: Mixed Use
ส�านักงาน / ทีอ่ยู่อาศัย / อพาร์ตเมนต์

การสร้างอาคารเสริม / ขยายแบบ 
Infill-Adaptive: การแบ่งปันความรู้

โรงพยาบาลตากสิน

วสัิยทัศน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมคลองสานระยะส้ัน (5 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

การปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวโดยรอบ
การปรับปรุงศูนย์กีฬาในบริเวณ
พ้ืนที่ใต้สะพานตากสิน
การพัฒนาเครือข่ายทางจักรยาน
และระบบไฟถนนอัจฉริยะ
การปรับปรุงคุณภาพน�้าในคลอง

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในบริเวณเจริญรัถ-เจริญนคร 
การผลกัดนักลุม่ 3 ธรุกจิผลติภณัฑ์
เดมิ คือ อาหาร เครื่องหนัง และ
เครื่องประดับ ให้เกิดการต่อยอด
และวิวัฒนาการเชิงธุรกิจ-บริการ
การสร้างเสริมอัตลักษณ์ใหม่ให้
ถนนทา่ดนิแดง (อาหาร) 
ถนนเจรญิรัถ (เคร่ืองหนงั) และ
วงเวียนใหญ่ (การศึกษา)
การก�าหนดพ้ืนทีเ่พ่ือสรา้งให้เกดิ 3 กลุม่ 
ธรุกจิบรกิารใหม่ คือ ชวีภาพและสุข
ภาวะ การเรยีนรู้ และการทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมท่ีจัดโดยศูนย์ KX และ
สมาคม Thai FinTech (ที่ชั้น 13) 
กิจกรรมกีฬาและเทศกาลใน
บริเวณพ้ืนที่ใต้สะพานตากสิน 
โครงการออกแบบนวัตกรรม
ตัวอย่างในพ้ืนที่  (เน้นการแก้
ปัญหาเดิมในพ้ืนที่)

ความร่วมมือในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลาย
องค์กรธุรกิจนวัตกรรมขนาดเล็ก
ใหม่เริ่มก่อตั้งขึ้น
ปรึกษากับผู้มีอ�านาจรับผิดชอบ
ในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ในการเปลี่ยนแปลงบางพ้ืนที่ เช่น 
วงเวียนใหญ่ เปน็Land Mark 
ของย่าน

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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เจริญนครพัฒนาใหม่    ภาพที ่36 แสดงทัศนียภาพย่านคลองสานในช่วง
                ระยะเวลา 5 ปี

การสร้างอาคารเสริม / ขยายแบบ 
Infill-Adaptive: การแบ่งปันความรู้

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

รถไฟฟ้าสายสีทอง (Monorail) 
ซึ่ งจะเชื่ อมต่อกับศูนย์การค้ า
ไอคอนสยาม 
จ�านวนคลองในพ้ืนทีเ่ขตคลองสาน 
มีทั้งหมด 37 คลอง แต่การขนส่ง
ระบบทางน�้าถูกลดความส�าคัญลง
เนื่องจากปัญหาคุณภาพน�้า

อาคารเคเอกซ์ (Knowledge 
Exchange Building : KX) 
ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICON 
SIAM) ซ่ึงมีสวนสนุก ศูนย์กีฬา 
และพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
กลุ่มกิจการเดิม คือเคร่ืองหนัง 
เครือ่งประดบั และอาหาร อยา่งละ
กว่า 40 แห่ง

กิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ ความร่วมมือในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลาย
องค์กรธุรกิจนวัตกรรมขนาดเล็ก
ใหม่เริ่มก่อตั้งขึ้น
ปรึกษากับผู้มีอ�านาจรับผิดชอบ
ในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ในการเปลี่ยนแปลงบางพ้ืนที่ เช่น 
วงเวียนใหญ่ เปน็Land Mark 
ของย่าน

1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)

3)
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ชุมชนวงเวียนใหญ่: การใช้หลากหลาย การขยายตัวโรงพยาบาลตากสิน

ใช้แบบผสมมากขึ้นรอบ ๆ KX

วสัิยทศัน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมคลองสานระยะกลาง (10ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

พ้ืนที่สาธารณะที่เพ่ิมขึ้น
การปรับปรุงพ้ืนที่ริมน�้า

การพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ 
รูปแบบผสมเพ่ิมขึ้นในบริเวณ
วงเวียนใหญ่ เจริญนคร และ KX
การสนับสนุนด้าน EduTech 
เพ่ือให้การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21

กิจกรรมในและรอบศูนย์ KX 
การใหท้นุเพ่ือแกไ้ขประเดน็ปัญหา
ในพ้ืนที่
การจดัการองคค์วามรูเ้พ่ือ
การสรา้งสรรค ์และ
ต่อยอดนวัตกรรม

ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่จะเกิดข้ึน
จากความรว่มมอืทีแ่ขง็แกรง่ ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัและ BMA เพ่ือใหบ้รกิาร
ดา้นการดแูลสุขภาพทีช่าญฉลาดใน
ฐานะเมืองตน้แบบแหง่ใหม่
พ้ืนท่ีนวัตกรรมจะเกิดข้ึนตามแบบ
ดั้งเดิม ระหว่างหน่วยนวัตกรรม
ท่ีต้ังรกรากอยูใ่นพ้ืนท่ี

1)
2)

1)

2)

1)
2)

3)

1)

2)
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การพัฒนาเพ่ิมเติมตามเจริญนากร:
ทีอ่ยู่อาศัย / โรงแรม / เชิงพาณิชย์ / การใช้งานแบบผสม

   ภาพที ่37 แสดงทัศนียภาพย่านคลองสานในช่วง
                ระยะเวลา 10 ปีใช้แบบผสมมากขึ้นรอบ ๆ KX

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

รถ ไฟฟ้ า ส า ย สี ม่ ว ง  ( เ ต าปู น -
ราษฎร์บูรณะ) ซ่ึงจะเชื่อมโยงย่าน
คลองสานกับสถานีวงเวียนใหญ่และ
สถานีสะพานพุทธ

โครงการอสังหาริมทรัพย์โดยรอบ
สถานีรถไฟฟา้

กิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ ความรว่มมอืทางธุรกจิใหมท่ีเ่กิดขึ้น
ระหวา่งผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียที่
แตกตา่งกนัและมหาวิทยาลยั
ท่ีสรา้งตวัอยา่งทีช่ดัเจนของผลลพัธ์
จากเขตนวัตกรรม

3)
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การขยายทุกอย่างรอบ ๆ KX สู่ทุกส่ิงรอบตัว การขยายทุกอย่างรอบ ๆ KX สู่ทุกส่ิงรอบตัว

วสัิยทศัน์เบือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมคลองสานระยะยาว (20 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคม 
โดยเฉพาะจักรยานและรถไฟฟา้

การพัฒนาโครงการอสังหาฯ รูปแบบ
ผสมรอบตึก KX อย่างเข้มข้น

กิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องของคนที่อยู่ในพ้ืนที่
กลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีอย่างเป็นทางการ
และไม่เปน็ทางการ

มกีารสรา้งภาพลกัษณท่ี์แขง็แกรง่
ของเขตนวตักรรม
คลองสานกลายเปน็พ้ืนทีท่ีน่า่อยู่อาศัย 
ท�างาน และท�ากจิกรรม

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)

2)

1)

2)

KHLONGSAN Innovation District
ย่านนวัตกรรมคลองสาน80



การขยายทุกอย่างรอบ ๆ KX

การขยายทุกอย่างรอบ ๆ KX

   ภาพที ่38 แสดงทัศนียภาพย่านคลองสานในช่วง
                ระยะเวลา 20 ปี

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร 20 ป ี แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี กิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

มกีารสรา้งภาพลกัษณท่ี์แขง็แกรง่
ของเขตนวตักรรม
คลองสานกลายเปน็พ้ืนทีท่ีน่า่อยู่อาศัย 
ท�างาน และท�ากจิกรรม

1)

2)
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   ภาพที ่39 ภาพตัวอย่างแสดงการพัฒนาพ้ืนทีเ่พ่ือส่งเสริม
                คุณภาพของย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“The Mixed Innovative Industries District that Compound with the E-commerce Hub 
of Bangkok + Digital Media Industries + Innovative Manufacturing Industries”



ช่วงพัฒนาเป็นย่านกล้วยน�้าไท
ลงทุนสมัยใหม่ (พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน)

ในป ีพ.ศ. 2531 รฐับาลโดยนายกชาตชิาย ชนุหะวณั 
ด� า เนิ นนโยบายพัฒนาประ เทศให้ เป็นประ เทศ
อุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Countries: 
NIC) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมไปเปน็ภาคอุตสาหกรรม 
โดยมีการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น 

ในป ีพ.ศ. 2533 รฐับาลไดด้�าเนินการสรา้งทา่เรอืใหม่ 
ทีแ่หลมฉบงั เพ่ือรองรบัอตุสาหกรรมใหม ่เศรษฐกจิของ
ท่าเรือคลองเตยจึงได้ลดอัตราความเจริญเติบโต 
พ้ืนที่ท่าเรือเริ่มเปน็ที่สนใจของนักลงทุน 

ในปี พ.ศ. 2542 มีการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟา้ 
เริ่มจากการรถไฟฟา้บีทีเอส สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต
ถึงสถานีอ่อนนุช สภาพพ้ืนที่ตามแนวถนนสุขุมวิท
เปลี่ยนสภาพจากที่เป็นย่านพักอาศัยบ้านเดี่ยวปรากฏ
เป็นอาคารสูง 

นบัจากป ีพ.ศ. 2540 เกิดการเคล่ือนยา้ยเงนิลงทุน
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโครงการท้ังโครงการ
ขนาดเล็กและใหญ่บริเวณถนนสุขุมวิท มีการก่อสร้าง
อาคารสูง ทั้งคอนโดมิเนียม ส�านักงาน โรงพยาบาล 
ศูนย์สรรพสินค้า ร้านอาหารจากต่างประเทศ บริเวณ
ท่าเรือคลองเตยมีการเสนอแผนโครงการพัฒนาที่ดิน
คลองเตยคอมเพล็กซ์ โดยรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นศูนย์โทรคมนาคม โรงแรม และ

ท่าเรือ ต่อมาโครงการดังกล่าวถูกล้มเลิกไป แต่อย่างไร
ก็ดียังมีความพยายามในการจัดท�าข้อเสนอโครงการ
พัฒนาที่ดินท่าเรืออยู่เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 2-3 ทศวรรษนี้ มีแรงงานต่างถิ่นหลั่งไหล
เข้ามาท�างานในท่าเรือคลองเตย ชุมชนแออัดจึงเผชิญ
กับปัญหาคนต่างถิ่นและการระบาดของยาเสพติด 
รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แต่ในขณะ
เดียวกัน ชุมชนได้พยายามสร้างกระบวนการพัฒนา
รูปแบบใหม่ โดยท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษา

ในช่วงป ีพ.ศ. 2550 ระบบทางด่วนและรถไฟฟา้
ขยายตัวออกไปถึงรอบนอกกรุงเทพฯ เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
อาเซียน โครงสร้างประชากรในย่านกล้วยน�้ าไท 
เริม่มคีวามหลากหลาย มทีัง้คนไทยจนีดัง้เดมิ คนในชมุชน 
ดั้งเดิม คนชั้นกลาง คนต่างชาติใหม่ และแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ใหม่

ในปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รัฐบาลโดยนายก
รฐัมนตรพีลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาคี เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ท่าเรือ
คลองเตยยงัคงไดร้บัความสนใจจากนกัลงทนุเพ่ือพัฒนา
ให้เปน็แลนดม์าร์คของประเทศ ในขณะท่ียา่นกลว้ยน�้าไท
ซึ่ งมีหลายภาคีก็ก�าลังเผชิญกับความท้าทายในการ
ก�าหนดอนาคต

ขอบเขตการศึกษาของย่านกล้วยน�้าไท

กรอบการพัฒนาพ้ืนทีด่งักล่าวนัน้คดิเปน็รอ้ยละ 70 
ของการก�าหนดกรอบการศึกษาพ้ืนที่จ�านวน 7.2 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่นอกรัศมีการเดินเท้า 
1.6 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แต่พ้ืนที่ในส่วน
ดงักลา่วเปน็พ้ืนทีก่รรมสิทธิข์องการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นผู้ใช้พ้ืนที่หลักภายในย่าน ภายในขอบเขตการ
พัฒนาพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้ าไทจากการเสวนา
กลุ่มย่อยน้ันจะเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดขอบเขต
การพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไทที่เหมาะสม

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ครอบคลุมพ้ืนที่ช่วงต้นซอย
สุขมุวทิ 63 หรอื ถนนเอกมยั
จนถึงพ้ืนที่เอกมัยซอย 6 
ใช้ขอบเขตทางกายภาพเปน็
ตัวก�าหนด คือ บริเวณริม
คลอง พระโขนงจนถึง
บริเวณวัดสะพานและพ้ืนที่
ตามแนวถนนเลยีบทางรถไฟ
สายเก่ าจรดพ้ืนที่ท่ า เรือ
กรุงเทพบริเวณคลองเจ๊ก 
ใชข้อบเขตทางกายภาพของ
ย่าน คือ ถนนเกษมราษฎร์
จรดพ้ืนท่ีรมิแม่น�้าเจ้าพระยา
ภายในพ้ืนที่ท่าเรือกรุงเทพ

KLUAYNAMTHAI
Innovation District
ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท

KLUAYNAMTHAI Innovation District
ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไทย 83



ANALYSIS OF SPECIFIC POTENTIAL FEATURES
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท

ศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรม
ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ย่านกล้วยน�้ าไทมีกรอบ

ในการประเมิน จากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เชิงนวัตกรรมผ่านการส�ารวจสินทรัพย์ 3 ด้าน คือ 
1) สินทรพัย์ด้านกายภาพและสภาพแวดลอ้มภายในพ้ืนที่ 
2) สินทรพัย์เชงิเศรษฐกจิภายในยา่น 3) สินทรพัยด์า้น
การสรา้งเครอืขา่ยและการรวมตวัของกลุม่อุตสาหกรรม
และธรุกจิในพ้ืนที่ 

1) สินทรัพย์ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
ภายในพ้ืนที่

การพัฒนาพ้ืนทีก่ลว้ยน�้าไทสู่การเปน็ยา่นนวัตกรรม
นั้นมีโอกาสค่อนข้างสูง เนื่องจากพ้ืนที่ย่านกล้วยน�้าไท

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองซึ่งเปน็พ้ืนทีว่า่งและมอีาคารทีใ่ชง้าน
แบบผสมผสานมากมาย รวมถงึการลงทนุพัฒนาศักยภาพ 
ของถนนพระรามที่ 4 ท่ีสามารถรองรับการพัฒนา
ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับเขต
เมอืงชัน้ในและพ้ืนท่ีศูนยก์ลางธรุกจิของกรุงเทพมหานคร 
ดา้นถนนสีลม-สาทร และการเข้าถงึถนนสุขุมวิทไดอ้ยา่ง
สะดวก มพ้ืีนทีน่นัทนาการตา่ง ๆ  ทีส่่งเสรมิคณุภาพชวิีต
ทีด่ขีองยา่น และท่ีส�าคญัมพ้ืีนทีร่องรบัการอยูอ่าศัยและ
ส� านักงานให้เช่าในราคาที่สามารถจ่ายไหวส� าหรับ
ผู้เริ่มต้นการท�าธุรกิจนวัตกรรม 

2) สินทรัพย์เชิงเศรษฐกิจภายในย่าน
การพิจารณาสินทรัพย์เชิงเศรษฐกิจจะประเมิน

จากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มอตุสาหกรรม

เกีย่วเนือ่งกบัการผลติ และขอ้มลูบรษัิททีด่�าเนนิกจิการอยู่ 
ดังน้ี กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve & 
Creative Industries) มีจ�านวน 162 อาคาร รวมพ้ืนที่
อาคารท้ังหมดประมาณ 130,833 ตารางเมตร

บริษัทท่ีด�าเนินกิจการ จ�านวน 1,632 กิจการ 
โดยพบว่า เปน็บริษัทขนาดใหญ่ 60% SME 39% และ
เปน็ Startup 1.7% ส�าหรับ จ�านวน Startups ที่เปน็ไป
ได้ในการผลักดันให้เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2,000 คน 
ซึ่ งพิจารณาจาก นักศึกษาปริญญาโทคณะต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง และนักศึกษาปริญญาตรีในคณะการสร้าง
ผูป้ระกอบการของมหาวิทยาลยักรงุเทพท้ังหลักสูตรไทย
และนานาชาติ ในวิทยาเขตกล้วยน�้ าไทอย่างไรก็ตาม
เม่ือพิจารณาข้อมูลสินทรัพย์เชิงเศรษฐกิจดังกล่าว

KLUAYNAMTHAI Innovation District
ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท84



    ภาพที ่40 แสดงการเชือ่มโยงโครงข่ายรถไฟฟา้ในพ้ืนทีก่ารท่าเรือ
                 แห่งประเทศไทย ย่านคลองเตย ทีพั่ฒนาในอนาคต

สามารถสรุปได้ว่า ย่านกล้วยน�้ าไทมีความเป็น 
Mixed-Use Area ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้เริ่มธุรกิจ
นวัตกรรม การเพ่ิมจ�านวน Startups จึงเป็นประเด็น
ท้าทายในล�าดับแรก ๆ ของการผลักดันย่านกล้วยน�้าไท
สู่การเปน็ย่านนวัตกรรม 

3) สินทรัพย์ด้านการสร้างเครือข่ายและ
การรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ

ในการส�ารวจศักยภาพของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียในยา่น
เริม่จากการจดักจิกรรมเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
จ�านวนทั้งหมด 74 ท่าน พบว่า บทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแตล่ะกลุม่เปน็ระบบนิเวศหน่ึงทีช่ว่ยขับเคล่ือน
การเกิด Startups ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
กต็ามการมอียูข่องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียดังกล่าวยงัมลัีกษณะ 

ไม่ เชื่อมโยงกัน ต่างคนต่างขับเคลื่อนในบทบาท
ของตนเองขาดการประสานและขาดแผนการพัฒนา
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเช่ือว่าเม่ือประสานและได้รู้ถึง
ทรัพยากรท่ีแต่ละกลุ่มมีอยู่ การแบ่งปันทรัพยากรร่วม
จะเอือ้ประโยชนใ์หก้บัทกุฝา่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม จะน�าไป
สู่การเพ่ิมขึ้นของนวัตกรและการเกิดนวัตกรรมที่มีฐาน
มาจากอุตสาหกรรมในย่านอย่างแท้จริง

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ท�าให้สามารถ
สรุปได้ว่า ย่านกล้วยน�้ าไทเป็นย่านท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอดพ้ืนที่อุตสาหกรรมเดิมจากยุค
ไทยแลนด์ 2.0 และ 3.0 สู่กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในอนาคตเพ่ือยกระดับการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของย่าน และพัฒนาพ้ืนที่สู่การเป็น

ย่านนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการต่อยอด
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม เช่น การสร้างศูนย์รวม
กลุ่มอุตสาหกรรมส่ือสมัยใหม่บริ เวณย่านอาคาร
ส�านักงานใกล้อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ การสร้างพ้ืนที่
สรา้งสรรคด์้านศิลปะบริเวณแยกพระโขนง และการ
ส่ง เส ริมการส ร้ าง ศูนย์กลางธุ ร กิจการค้ าแบบ
ออนไลน์หรือ E-Commerce ในระดับภมูภิาคในบรเิวณ
ท่าเรือกรุงเทพ ดังภาพที่ 40 โดยมีพ้ืนที่
มหาวิทยากรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไทเป็นศูนย์กลาง
ด้านการสร้างองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ
ย่านกล้วยน�้าไทในอนาคต
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VISION AND CONCEPT OF AREA DEVELOPMENT PLANNING
วสัิยทศัน์ และแนวคดิการวางผงัพัฒนาพ้ืนทีย่า่นนวตักรรมกลว้ยน�้าไท
เป้าหมายและขอบเขตในการพัฒนา

เป้ าหมายหลักในการพัฒนาย่ านนวัตกรรม
กล้วยน�้าไทมีทั้งส้ิน 3 ประการ คือ 
1) การดึงดูดกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น 
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตภายในย่าน 
3) ภายในย่านต้องมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม
ที่สามารถแข่งขันได้ และกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ
ภายในย่านต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใช้พ้ืนที่ 24 ชั่วโมง ดังนั้นการพัฒนาย่านนวัตกรรม
จ�าเปน็ตอ้งสรา้งรปูแบบการใชพ้ื้นทีท่ีม่คีวามหลากหลาย
และตอบสนองการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนา
พ้ืนที่ 4 องค์ประกอบหลักของย่าน 
1) พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจการผลิตส�าคัญของย่าน 
(Innovative Industries Sector: WORK)  
2) พ้ืนท่ีรองรบัการด�าเนนิชวีติภายในย่าน 
(Services and Support Areas: LIVE)  
3) พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการภายในย่าน 
(Park and Recreation Facilities: PLAY) 
4) พ้ืนที่เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของย่าน
(Learning and Skill Improvement Facilities: 
LEARN) ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ภายในย่านนั้น ต้องอาศัยการขับเคลื่อน

ขอบเขตในการพัฒนา
เพ่ือใหก้ลไกการพัฒนานวตักรรมภายในยา่นขบัเคลือ่น 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพและหน่วยงานสถาบันวิจัยในพ้ืนท่ี
จะเปน็เฟอืงตัวแรกในการด�าเนินการ โดยท�าหน้าที่เปน็
ศูนย์แบ่งปันองค์ความรู้ เชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลบริเวณถนน
พระรามท่ี 4 ต่อไปยังถนนสุขุมวิท เช่น บริเวณแยก
พระโขนง และซอยเอกมัย เข้ากับกลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตและการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมหนัก เช่น 
กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ เคร่ืองหนัง เย็บผ้า และ
การขนส่ง ในบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าและพ้ืนท่ีของ
การท่าเรือกรุงเทพ อันจะน�าไปสู่การเกิดอุตสาหกรรม
และธุรกิจใหม่ ๆ บนฐานอุตสาหกรรมเดิมท่ีใช้องค์
ความรู้เปน็พ้ืนฐานในการสร้างมูลค่า

เมื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมบนฐานของ
การต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมได้ถูกส่งเสริมอย่าง
จรงิจงั ยา่นนวตักรรมกลว้ยน�้าไทจะกลายเปน็ศูนยก์ลาง
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมด้าน
ดิจิตอล เช่น ศูนย์กลางของระบบขนส่งอัจฉริยะ พ้ืนท่ี
สนับสนุนกิจกรรมการท�างานและนันทนาการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะมีพ้ืนที่โกดังว่างที่สามารถปรับปรุงเป็นพ้ืนที่
ท�างานร่วมกัน หรือพ้ืนที่รองรับกิจกรรมด้านการผลิต
ส่ือสมัยใหม่ รวมถึงพ้ืนที่ด้านวัฒนธรรม และพ้ืนที่สร้าง
องค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์แสดงงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พิพิธภัณฑ์ และพ้ืนที่แสดงงานศิลปะ พ้ืนที่
เหลา่นีล้ว้นแลว้แตเ่ปน็พ้ืนทีส่่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมทัง้ส้ิน 
ยิ่งไปกว่านั้นด้วยย่านมีพ้ืนที่ติดริมแม่น�้ าเจ้าพระยา
ท่ีมีการใช้ประโยชน์ยังไม่เต็มศักยภาพ ซึ่งในปัจจุบัน
เจ้าของพ้ืนที่หรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยใช้พ้ืนท่ีน้ี
รองรับกิจกรรมด้านการขนส่งเป็นหลัก โดยคิดเป็น
พ้ืนท่ีเพียงร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 1,000 ไร่
เมือ่พิจารณารว่มกบัแนวทางในการพัฒนาคณุภาพชวีติ
ของประชาชนภายในย่าน พบว่า พ้ืนที่ริมแม่น�้าดังกล่าว
มศัีกยภาพสูงในการเปน็จดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเท่ียว 
และพักผ่อนของประชาชนในเขตเมือง นักท่องเที่ยว 
ตลอดจนกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ธุรกิจจากต่างประเทศ ดังภาพที่ 40

ในเชงิยทุธศาสตรจ์งึมองถงึการสรา้งความเชือ่มโยง 
กับพ้ืนท่ีริมน�้ าดังกล่าวเข้ากับถนนสุขุมวิทที่มี
ความหนาแน่นสูงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
การทอ่งเทีย่ว ผา่นระบบขนส่งมวลชนเข้าสู่รมิแม่น�้าเพ่ือ
ดึงดูดกลุ่มนักลงทุน และนักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่ 
ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงข้ามแม่น�้าไปยังพ้ืนที่สีเขียว
ขนาดใหญ่ของสวนสาธารณะนครเขื่อนขันธ์ เส้นทาง 
การเข้าถึงพ้ืนที่ริมน�้ านี้จะส่งผลกระทบต่อการปรบัปรงุ
พ้ืนท่ีโดยรอบ และการปรับเปลีย่น รูปแบบการใช้พ้ืนที่
ในย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไทในอนาคตอย่างมหาศาล
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   ภาพที ่41 แสดงการปรับทางเดินเท้าบริเวณ
                ซอยสุขมุวทิ 42 เพ่ือคนทกุคนในอนาคต

ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท มุ่งการพัฒนา
ย่านนวัตกรรมบนฐานองค์ความรู้ 
(Knowledge-Based Development) 

โดยมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นส่ือกลางในการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกร พร้อมทั้งช่วยผลักดันกลุ่ม
ธุรกิจด้ังเดิมปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจนวัตกรรม ทั้งกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และการขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมหนัก รวมถึงเน้นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
เพ่ือเปน็เครือข่ายในการพัฒนาย่าน

โดยการพัฒนาย่านเน้นการพัฒนาผังแบบกระชับ 
(Compact Development) ที่รูปแบบชุมชนมีลักษณะ
เกาะกลุ่ม (Cluster) มีขอบเขตชัดเจน การใช้พ้ืนท่ี
เปน็แบบผสมผสาน (Mixed-Use) มีศูนย์พาณิชยกรรม 
หน่วยการค้าปลีก หน่วยบริการสาธารณะ พ้ืนที่ท�างาน 
และส่ิงอ�านวยความสะดวกตา่ง ๆ  ครอบคลมุภายในยา่น 
นอกจากนีส้นับสนนุใหช้มุชนมแีหลง่งานทีส่ามารถเขา้ถงึ
ไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยการเดินเทา้ ป่ันจกัรยาน หรอืใชร้ะบบ
ขนส่งมวลชน รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียม 
ดว้ยการใหค้วามส�าคญัตอ่การออกแบบทางเทา้เพ่ือทกุคน 
ดังภาพที่  41 อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและ
การสร้างรายได้บริเวณโครงข่ายทางเดินต่างๆ รวมถึง
ออกแบบการเชื่อมต่อย่านกับพ้ืนที่ใจกลางเมืองด้วย
ทางเดินลอยฟา้สีเขยีวและระบบรถไฟฟา้รางเบาเพ่ือเปน็ 
การกระจายความหนาแน่นทางเศรษฐกิจและประชากร
ให้เข้ามาภายในย่าน ดังภาพที่ 42 โดยเริ่มต้นจากพ้ืนที่
ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและพ้ืนที่ศูนย์วิจัยใน
ซอยตรีมิตรเป็นพ้ืนที่กลางที่จะเชื่อมความมั่งคั่ง
จากบริเวณสุขุมวิทต่อไปยังพ้ืนที่ริมแม่น�้ าบริเวณ
ท่าเรือกรุงเทพ ดังภาพที่ 40
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ROLE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION  DISTRICT
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
แนวทางการพัฒนาโครงการน�าร่อง

แนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมเพ่ือให้บรรลุ
ผลส�าเรจ็ มุง่เนน้ไปทีก่ารสรา้งความเชือ่มโยงและกลไก
การสรา้งความสัมพันธ ์ส่งเสรมิการพบปะ เรง่การพัฒนา 
นวัตกรรมและธุรกิจภายในย่าน ตลอดจนการดึงดูด
กลุม่บุคลากร กลุ่มนักสร้างสรรค์นวัตกรรม และกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่พ้ืนท่ี โดยสามารถ
สรุปแนวทางการพัฒนาโครงการน�าร่องได้ ดังนี้ 

1) การพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยก์ลางกระจายองคค์วามรู้ 
และพ้ืนท่ีกระตุ้นการสร้างกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Innovation and Business Incubation 
Center) 

เปน็การพัฒนาโครงการเพ่ือท�าหนา้ทีเ่ปน็ศูนยก์ลาง
การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจของย่านโดยเปน็อาคาร
ที่อยู่ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท�าหน้าที่เปน็
ศูนย์กระจายความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ช่างฝมีือ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีความรู้

ทั้งในเชิงเทคนิคและการท�าธุรกิจ ตลอดจนมีพ้ืนท่ี
สร้างเครือข่ายและแสดงผลงานการสร้างนวัตกรรม 
พ้ืนที่ส่งเสริมธุรกิจ เช่น การจัดกิจกรรมน�าเสนอผลงาน
เพ่ือระดมทุน (Pitch Event) หรือการระดมทุนจาก
นักลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม

2) การพัฒนากายภาพเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่รอบ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และพ้ืนท่ีกลุ่มศูนย์วิจัย
ของรัฐบาล (Innovative Corridor Skywalk)

เพ่ือสร้างการเชื่อมต่อทางกายภาพภายในย่าน 
ซึ่งปัจจุบันพ้ืนท่ีระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและพ้ืนท่ี
ศูนย์วิจัยต่าง ๆ นั้นถูกแยกจากกันด้วยถนนขนาดใหญ่
บริ เวณถนนกล้วยน�้ าไท และไม่มี พ้ืนที่กิจกรรม
นันทนาการ และพ้ืนที่พาณิชยกรรมท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการอุปโภคบริโภคของบุคลากรในย่าน นอกจาก
น้ันโครงการนี้จะเชื่อมต่อพ้ืนท่ีศูนย์กลางของย่านเข้ากับ
พ้ืนที่ ส่วนอื่น ๆ ที่จะพัฒนาขึ้ นตามล�าดับ โดยให้
ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรม

การเดินเท้าของกลุ่มประชากรภายในย่านนวัตกรรม
กล้วยน�้าไท นอกจากนี้การพัฒนาโครงการดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์การพัฒนาย่านนวัตกรรม
กล้วยน�้าไททั้ง 3 ระยะเพ่ือสร้างโครงข่ายการเดินเท้า
อย่างทั่วถึงในอนาคต ดังภาพที่ 39

ธุรกิจที่ส่งเสริมภายในย่านนวัตกรรม 
อตุสาหกรรมเปา้หมายทีมุ่ง่ส่งเสรมิในระยะแรก คอื 

E-Logistic,  E-Commerce และ New Media 
เนื่องด้วยเปน็กลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมหลักในย่าน และ
มีศักยภาพในการพัฒนาสูง  ส� าหรับอุตสาหกรรม
เปา้หมายอื่น (New S-curve & Creative Industries) 
ที่ส�ารวจพบมาก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ธุรกิจ
การพิมพ์และส่ือส่ิงพิมพ์  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิตอล ธุรกิจด้านการออกแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และ อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน
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   ภาพที ่42 แสดงลักษณะทางเดินลอยฟา้สีเขียวและ
                ระบบรถไฟฟา้รางเบาทีพั่ฒนาในอนาคต

ยา่นกล้วยน�้าไทเปน็ยา่นทีมี่ความส�าคญัตอ่เศรษฐกิจ
ของเมอืงมาตัง้แตใ่นอดีต และในปัจจุบนัยา่นกล้วยน�้าไท
เป็นศูนย์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและ
การขนส่งสินคา้อตุสาหกรรมหนัก เชน่ กลุ่มอตุสาหกรรม
โลหะ เครื่องหนัง และเย็บผ้า ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ทีก่�าลงัสูญเสียศักยภาพในการแขง่ขนั  จงึจ�าเปน็อยา่งยิง่ 
ที่จะต้องสร้างกลไกการพัฒนานวัตกรรมข้ึนภายในย่าน
เพ่ือกระตุน้ให้เกดิการสรา้งกลุม่อตุสาหกรรมและธรุกิจใหม่ 
โดยมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะศูนย์รวมองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรม ท�าหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมเก่า
และใหม่เข้าด้วยกัน อันเป็นการยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรมบนฐานอุตสาหกรรมเดิมให้มี ศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านธุรกิจ การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมส่ือใหม่ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่พัฒนาบนฐาน
อุตสาหกรรมเดิมในย่าน นอกจากนี้การต่อยอด
กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ จะช่วยให้ย่าน
กล้วยน�้ าไทกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านดิ จิทัล 
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และขนส่งที่ทันสมัย 

เครือข่ายอุตสาหกรรมและความหลากหลายของ
ส่ิงอ�านวยความสะดวกในพ้ืนที ่ถอืเปน็ทรพัยากรทีส่�าคญั
ในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม รวมถึง
แรงบนัดาลใจทีไ่ด้จากแหลง่เรยีนรูท้ีม่ากมายชว่ยส่งเสรมิ 
ให้เกิดนวัตกรและสตาร์ทอัพของความเป็นผู้ประกอบ
การทีจ่ะมาชว่ยพัฒนาพ้ืนทีน่ีใ้หก้ลายเปน็ยา่นนวตักรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้แสดงให้เห็น
ถึงโอกาสและศักยภาพของย่านในการที่จะพัฒนาให้
เป็นย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท 
Kluaynamthai Innovative Industries District 
หรือในชื่อเรียกส้ัน ๆ ว่า KiiD
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
The Mixed Innovative Industries District that Compound with the E-commerce Hub 
of Bangkok + Digital Media Industries + Innovative Manufacturing Industries

เชิงกายภาพ

สรุปศักยภาพและปัญหา

เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงส่ิงแวดล้อม
นโยบายและแผน

ที่เกี่ยวข้อง

พ้ืนที่ตั้งของท่าเรือกรุงเทพ และ
กลุ่มธุรกิจส่ือดิจิทัล

ศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์ พ้ืนที่ที่มีความเหลื่อมล�้าของ ที่อยู่
อาศัย และที่ตั้งของชุมชนแออัด

ความเส่ียงของภัยพิบัติน�้ าท่วม
บริเวณริมแม่น�้า

ผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่ 
และแผนการ พัฒนาท่ า เ รื อ
กรุงเทพ

โครงการริเริ่มที่ส่งผลส�าเร็จเร็ว

การพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางการกระจายองค์ความรู้และพ้ืนที่กระตุ้นการสร้างกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น
การพัฒนากายภาพเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และพ้ืนที่กลุ่มศูนย์วิจัยของรัฐบาล

1)
2)
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    ภาพที ่43 แสดงทัศนียภาพย่านกล้วยน�้าไท
                 ในช่วง ระยะเวลาปัจจุบัน

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ

โอกาส

Physical Assets Economic Assets Networking Assets

มี พ้ืนที่ สี เขียวขนาดใหญ่เ พ่ือรองรับกิจกรรม
นันทนาการ

- - เปน็พ้ืนทีเ่ชือ่มตอ่กบัระบบขนส่งสาธารณะทางราง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถเชื่อมต่อกับย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ

พ้ืนที่กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Innovation Assets

1)
2)
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พ้ืนทีท่�างานทีอ่�านวยความสะดวก

วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกิจกรรมของยา่นนวัตกรรมกล้วยน�้าไทระยะส้ัน (5 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไทย
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

การสร้างแนวทางเดินเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ
พ้ืนที่ท่าเรือที่จะถูกพัฒนาเข้าด้วยกัน 

การยกระดบักลุ่มอตุสาหกรรมการ
ผลิตและขนส่งเดิมให้ทันสมัย เช่น 
การพัฒนาสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะ 
การใชหุ้น่ยนตใ์นระบบอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการพัฒนากลุม่อตุสาหกรรม 
ดิ จิ ตอล  และธุ ร กิ จพ า ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนท่ี 
สนับสนุนกิจกรรมการท�างานและ
นันทนาการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุง
พ้ืนทีโ่กดงัว่างเปน็พ้ืนท่ี 
Co-Working เปน็ต้น

การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและ
กระจายความรู้และเทคโนโลยี

กระตุ้นและพัฒนาศูนย์กลาง
ของย่านด้านการสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
กระตุ้นการสร้างการรับรู้ด้านการ
พัฒนาย่านนวัตกรรมและสร้าง
เครือขา่ยการพัฒนายา่นนวัตกรรม
มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนท่ีศูนย์กลาง
การกระจายความรู้ และ พ้ืน ท่ี
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
ภายในย่านในรัศมีประมาณ 400 
เมตร โดยมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปน็ศูนย์กลาง

1)

2)

1)

2)
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ศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลห้องปฏิบัติการส่ิงทอ / เครือ่งหนัง     ภาพที ่44 แสดงทัศนียภาพย่านกล้วยน�้าไท
                 ในช่วง ระยะเวลา 5 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

โครงการรถไฟฟา้สายสีเทา (Monorail) 
สถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แผนพัฒนาพ้ืนทีข่องทา่เรอืกรงุเทพ 
/แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองเตย
สถาบนั สมาคม และหนว่ยงานดา้น
การวิจัยต่าง ๆ กว่า 20 แห่ง
โครงการวัน แบงค็อก 
(One Bangkok) ซึ่งเปน็โครงการ
เชิงพาณิชย์กรรมแบบประสม 
ภายใตแ้นวคดิ Smart City ซึ่งนบั
เป็นการลงทุนสูงท่ีสุดใน
ประวตัศิาสตรด์า้นอสังหารมิทรพัย์
ของไทย

ชุมชนและผู้ประกอบการแถวตลาด
คลองเตย 

ลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ส่งเสริมธุรกิจ
วสิาหกจิรเิริม่ต้น (Startup Space)
และพ้ืนทีบ่่มเพาะธรุกจิและกระตุน้การ
พัฒนาธรุกจิภายในย่าน (Incubation
and Accelerate Space) โดยอาจเริม่
ต้นจากการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ของ
มหาวทิยาลยักรงุเทพ หรอืพ้ืนทีโ่ดย
รอบมหาวทิยาลยัในรศัม ี400 เมตร
สร้างแนวทางเดินเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่ศูนย์กลางด้านการศึกษาและ
พ้ืนทีว่จิยัพัฒนาของรฐัเข้าดว้ยกนั
เช่น การพัฒนาพ้ืนที่รอยต่อและ
ทางเชื่อมอาคารต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

1)

2)

3)

3)

4)
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ศูนย์ความรู้พ้ืนทีผ่สมซับซ้อน ศูนย์ความรู้

วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวัตกรรมกลว้ยน�า้ไทระยะกลาง (10ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

การเชื่อมต่อทางคมนาคมจากถนน
สุขุมวิทและสถานีรถไฟฟ้าให้เข้าถึง
พ้ืนที่ท่าเรือหรือพ้ืนที่ริมแม่น�้า

พัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางด้าน
พาณิชยกรรมของย่านใกล้สถานี
รถไฟฟา้สายสีเทา 
พัฒนาพ้ืนท่ีนันทนาการรองรับ
การใช้ชีวิตของกลุ่มบุคลากรด้าน
วจัิยและพัฒนา ตลอดจนนกัธรุกจิ
และนักลงทุน
พัฒนาพ้ืนท่ีการใช้งานแบบผสม 
และพ้ืนที่พัฒนาทักษะและอาชีพ
ภายในย่าน 

การส่งเสริมและการบ่มเพาะธุรกิจ 
Startup และการกระตุ้นการพัฒนา
ธุรกิจภายในย่าน (Incubator & 
Accelerator)

กระตุน้การพัฒนาธรุกจิบนพ้ืนฐาน
นวัตกรรมและพัฒนาพ้ืนทีส่นบัสนุน
และโครงสรา้งพ้ืนฐานในรศัมี
สนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ส�านักงาน (Workplace)
และพ้ืนท่ีซึ่งมีความเหมาะสมกับ
การรองรบัการพัฒนาอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
การพัฒนาพ้ืนทีน่นัทนาการรองรบั
การใช้ชีวิตของกลุ่มบุคลากรด้าน
วิจัยและพัฒนาตลอดจนนักธุรกิจ
และนักลงทุนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

1)

2)

3)

1)

2)
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สนับสนุนส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับส่ือ / ท่าเรือศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซ     ภาพที ่45 แสดงทัศนียภาพย่านกล้วยน�้าไท
                 ในช่วง ระยะเวลา 10 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

การเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟฟา้
ในพ้ืนที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการสนับสนุน UrbanTech และ 
Logistics

การพัฒนาพ้ืนทีก่ารใชง้านแบบผสม 
ทัง้ทีอ่ยูอ่าศัยพ้ืนทีค้่าปลกีและพ้ืนที่
การพัฒนาทกัษะ และอาชพีภายใน
ย่านที่กลุ่มนักวิจัยและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมสามารถแบกรับค่าใช้
จ่ายได้
การพัฒนาพ้ืนที่ ศูนย์กลางด้าน
พาณิชยกรรมของย่านใกล้สถานี
รถไฟฟา้สายสีเทา สถาน ีกลว้ยน�้าไท

3)

4)

KLUAYNAMTHAI Innovation District
ย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไทย 95



ค้าปลีกพ้ืนทีผ่สมซับซ้อน

วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมกล้วยน�า้ไทยระยะยาว (20 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการขนส่งมวลชน
ภายในย่านที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทา 
เช่น BRT
พัฒนาพ้ืนที่ริมน�้า และเชื่อมต่อกับพ้ืนที่สีเขียว
ฝ่ังบางกระเจ้า ซึ่งอยู่อีกฝ่ังของแม่น�้า

สนบัสนนุการลงทนุโครงการแบบผสมขนาดใหญ่ 
เชน่ พ้ืนทีแ่สดงสินคา้ด้านนวตักรรม และพ้ืนที่
ห้องทดลองและพัฒนานวัตกรรม 
พัฒนาพ้ืนที่ใช้งานแบบผสม เพ่ือรองรับอาชีพ
ท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ภายในย่านและรองรับกลุ่ม
นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญ

การหล่อเล้ียงระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมท่ีมีความ
สมบรูณแ์ละยัง่ยนื โดยมภีาคเอกชนเปน็กลไกหลกั
ในการขับเคลื่อนย่านนวัตกรรม

การสร้างระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมโดยสมบูรณ์และมีภาคเอกชนเปน็กลไกหลักในการขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
การสนบัสนนุการลงทุนโครงการแบบผสมขนาดใหญ ่เชน่พ้ืนทีแ่สดงสินค้าดา้นนวตักรรม(Convention Center) และพ้ืนท่ีหอ้งทดลองและพัฒนานวตักรรม (Enterprise Office 
and InnovationLab) ดา้นอตุสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนในพ้ืนท่ีรอบ ๆ  ท่าเรือกรุงเทพรวมท้ังพ้ืนกลุม่อตุสาหกรรมสนบัสนนุการประชมุสัมมนา เชน่ โรงแรมและพ้ืนทีค่า้ปลกี
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งมวลชนภายในย่านที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟา้สายสีเทาเช่น ระบบรถรางขนาดเบา หรือ BRT ในพ้ืนที่บริการ รัศมี 1.6 กิโลเมตร
รอบศูนย์กลางย่านนวัตกรรม 

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets

กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)

2)

1)

2)

1)

2)
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E-port / ศูนย์รวมโลจิสติกส์     ภาพที ่46 แสดงทัศนียภาพย่านกล้วยน�้าไท
                 ในช่วง ระยะเวลา 20 ปี

ศักยภาพและ
ปัญหาในการ
พัฒนาพ้ืนที่สู่
การเป็นย่าน
นวัตกรรม

แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร 20 ป ี แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี
การเชือ่มโยงกับฝ่ังบางกระเจา้

โครงการสนับสนุน UrbanTech, Logistics และ 
EcoTech

การพัฒนาพ้ืนที่การใช้งานแบบผสม ทั้งที่อยู่อาศัยพ้ืนที่ค้าปลีกและพ้ืนที่การพัฒนาทักษะ และอาชีพภายในย่านรองรับกลุ่มนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
การพัฒนาพ้ืนที่กิจกรรมและนันทนาการขนาดใหญ่ของย่าน เช่นการพัฒนาพ้ืนที่ริมน�้าในบริเวณพ้ืนที่รัศมี 800 เมตร จากพ้ืนที่ศูนย์กลางย่าน และการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่
สีเขียวฝ่ังบางกระเจ้า

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets

กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)
2)

3)
4)
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เส้นทางเดินเชือ่มคนในชุมชน

ลานอเนกประสงค์ และพ้ืนทีส่าธารณะ
ออกก�าลังกาย

จุดนัดพบ

จุดพักผ่อนหย่อนใจและท�ากิจกรรม
ยามว่างของคนในชุมชน

ไปตลาดหัวตะเข้

    ภาพที ่47 แหล่งพ้ืนทีพั่ฒนาส�าหรับทุกคนในย่าน  เพ่ือการปลูกฝังความคิด
                 มีจิตส�านึกในแหล่งทีอ่ยู่ และเปน็พ้ืนทีแ่ห่งการแลกเปลีย่นของชุมชน

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“Ladkrabang Inno Tech for Life”



ย่านลาดกระบังเป็นย่านที่มีศักยภาพและสมควร
ได้รับโอกาสในการพัฒนาไปสู่การเป็นย่านนวัตกรรม 
เนือ่งจากม ีท�าเลทีต่ัง้เปน็จดุยทุธศาสตรใ์นดา้นการขนส่ง 
คมนาคมหลักของประเทศ และเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก เป็นที่ต้ังของท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิที่ก�าลังขยายตัว และเป็นที่ตั้งของศูนย์
โลจสิตกิส์เพ่ือ ขนส่งสินคา้ไปยงัทกุภมิูภาคของประเทศ  
สามารถเข้าถึงย่านได้ด้วยการคมนาคมหลากรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็น ทางอากาศ ถนน ขนส่งมวลชนระบบราง 
หรือแม้แต่ทางเท้า จึงกล่าวได้ว่าย่านลาดกระบังน้ัน
มโีครงสรา้ง พ้ืนฐานเพียงพอที่จะมีการลงทุนต่อยอดใน
การรองรบัเศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็บรเิวณ
ชาน กรุงเทพมหานคร และของประเทศไทย 

ในด้านของเศรษฐกิจและการผลิต  ลาดกระบังมีผู้
ประกอบธรุกจิในทกุระดบั แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารขยายตวั
ของวิสาหกจิในทกุขนาดอยา่งรวดเรว็  มกีารจา้งงานเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่องในภาคการผลิตขนาดใหญ่ที่ยังต้องการ
บุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ิมเติมอีกเป็นจ�านวนมาก 
ด้านทรัพยากรบุคคลที่จะน�าย่านลาดกระบังไปสุู่ความ
เป็นย่านนวัตกรรมเพ่ือสร้างเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ

การบริการรูปแบบใหม่ที่ จะช่วยปฏิวัติและผลักดัน
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญไปได้ไกล

ในเขตลาดกระบงันีม้ศัีกยภาพในการสรา้งเศรษฐกจิ  
อีกท้ังการพัฒนาย่านลาดกระบังอย่างมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน น้ันจะมีความส�าคัญต่อการรองรับต่อ
ความต้องการของนวัตกรในอนาคตกลุ่มนี้ 

จดุเดน่ท่ีส�าคญัอกีดา้นของลาดกระบงั คือการท่ียา่น
มีลักษณะเป็นเมืองที่ มีการใช้ พ้ืนท่ีแบบผสมผสาน 
(Mixed Use) อยู่โดยรอบสถานศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
นวัตกรรม เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง (สจล.)  ซึ่งให้ความส�าคัญกับการขยาย
เครือข่ายความร่วมกันกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
พันธมิตรทั้งที่อยู่รายรอบในพ้ืนที่ และทั้งที่มีความสนใจ
การผลิตเทคโนโลยีในด้าน เดียวกัน 

ศักยภาพด้านบุคลากรและศักยภาพเชิงพ้ืนที่
กายภาพ ในดา้นชมุชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
มีชุมชนช่างฝีมือและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอันเป็น
เสน่ห์ ประกอบท้ังยังมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   
และมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั เปน็แหลง่หลอ่หลอมความคดิ สามารถท่ีจะ
สร้างโอกาสเพ่ือผลักดันสังคมลาดกระบัง ให้เปน็สังคม
แห่งการ พัฒนาด้านองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยน 
เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวีติของผูค้นในย่านลาดกระบังได้ 
ชุมชนยังต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ิมเติม ในด้าน
นวตักรรมส่งเสรมิคณุภาพชวีติ ดังภาพที ่47

เขตลาดกระบังเปน็เขตที่มีพ้ืนที่ใหญ่เปน็อันดับสอง
ของกรุงเทพมหานครรองจากเขตหนองจอก 
เขตลาดกระบงั มพ้ืีนทีท่ัง้หมด 123.859 ตารางกโิลเมตร 
(77,406.1ไร่) พ้ืนที่อาณาเขตติดต่อกับเขตปกครอง
อื่น ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เขตมีนบุร ีและเขตหนองจอก
อ�าเภอบางพล ีและอ�าเภอบาง
เสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ
ประเวศ  และเขตสะพานสูง
อ�าเภอเมอืงจงัหวดัฉะเชงิเทรา

LADKRABANG
Innovation District
ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
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ANALYSIS OF SPECIFIC POTENTIAL FEATURES
การวิเคราะห์คุณลักษณะศักยภาพเฉพาะของย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
1) สินทรัพย์ด้านกายภาพ (Physical Assets) 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายไปสู่ชุมชนและ
บริเวณรอบ ข้าง สจล. จึงเสนอแนวคิดดังต่อไปน้ีเพ่ือ
ใชใ้นการปรบัปรงุทรพัยากรและสภาพแวดลอ้มกายภาพ
ให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 

Start Up Accelerators ธุรกิจใหม่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับอัตราการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันการสร้าง
สภาพแวดลอ้มทีเ่รง่สนบัสนนุใหเ้กดิธรุกจิเริม่ตน้ (Start Up) 
เช่น Co-Working Spaces และการเพ่ิมความหนาแน่น 
ของและความร่วมมือในการท�างานผู้คนในพ้ืนที่ จึงเปน็
ลกัษณะส�าคญัของ ยา่นนวตักรรม (Innovation District) 

Third Place (สัปปายะสถาน) นี้มีความเป็นย่าน 
(District) ในตัว และมีอาณาบริเวณประมาณไม่เกิน
สองช่วงจุดเชื่อมต่อการขนส่ง (Transit Stops) และ
อยูใ่นระยะเดนิไดก้ารใชง้านพ้ืนทีใ่นบรเิวณน้ีเปน็แบบผสม 
ประกอบด้วยธุรกิจรายย่อยหลายประเภท รวมถึงพ้ืนที่ 
ท�างาน พักอาศัย พักผ่อน สันทนาการ อยู่ด้วยกัน
ในชีวิตประจ�าวัน ระบบนิเวศที่ดีของพ้ืนที่เหล่าน้ีควร
มีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นใหญ่เกิดการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม เกดิการพบปะโดยบงัเอิญ มพ้ืีนทีแ่ลกเปลีย่น 
ความคิดส�าหรับบุคคลที่มาจากต่างส�านักงานกัน 
ดังภาพที่ 47 

2) สินทรัพย์ด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Assets)

ต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีส� าคัญต่อการสร้าง
ยา่นนวัตกรรม โดยมีผูขั้บเคล่ือนนวตักรรม (Innovation 
Drivers) ไดแ้ก ่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งในขณะนี้ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาล ให้เป็น Innovation Hub ในมิติของการ
ขบัเคลือ่นนวตักรรมดา้น Smart City สจล. เปน็สถาบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยคณาจารย์ประมาณ 1,100 คน พนักงาน
สายสนับสนุนวิชาการ ประมาณ 1,000 คน และ 
นักศึกษา ประมาณ 20,000 คน มีการสร้าง
การถ่ายทอด และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์ ทดสอบ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
อย่างสม�่าเสมอ และมีหน่วยงานย่อยที่เปน็องค์ประกอบ
ส�าคัญของย่านนวัตกรรมอย่างครบถ้วน ได้แก่

High-value, research-oriented sectors เช่น 
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นน�าของประเทศ 

Highly Creative เช่น Industrial Design, 
Graphic Arts, Media and Architecture  

Highly Specialized, Small Batch Manufacturing 
Innovation Cultivators Incubators Accelerators, 
Proof-of-Concept Centers Tech Transfer Offices 
เช่น ส�านักวิจัยและนวัตกรรม 

3) สินทรัพย์ด้านเครือข่าย (Networking 
Assets)

เขตลาดกระบังเป็นพ้ืนที่ มีสถานศึกษาหนาแน่น
ทุกระดับ และมีบริษัทและอุตสาหกรรมจ�านวนมาก
จากย่าน นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถจะเปน็หุ้นส่วนกับ 
สจล. ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม  

ในขณะเดียวกันนี้ลาดกระบังเป็นย่านศูนย์กลาง
การขนส่ง มีความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อ และ
เข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเปน็ทางการขนส่งสาธารณะ 
เชน่ รถไฟ Airport Link ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู หรอื
ระบบ Paratransit อื่นๆ เช่น ทางน�้าโดยคลองประเวศ
บุรีรมย์หรือเส้นทางจักรยานโดยรอบย่าน  

ปรับปรุงและรณรงค์ให้เกิดการใช้งานเส้นทาง
การเชื่อมต่อด้าน Paratransit เพ่ือเอื้อต่อการเดินทาง 
และการปฏิสัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชว่ยในการแลกเปลีย่นความคดิและสรา้ง
เครือข่ายระหวา่งองค์กร ขับเคลือ่นนวตักรรม ธรุกจิเริม่ตน้ 
และชุมชน 
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    ภาพที ่48 ทัศนียภาพโครงการศูนย์การเรียนรู้
                 พระจอมเกล้า (KMITL Tech Square)

การปรบัปรงุและพัฒนาในยา่นลาดกระบงัใหเ้อือ้ตอ่
การเกดินวตักรรมตาม โดยมสีถาบนัเทคโนโลยพีระจอม 
เกลา้ฯลาดกระบงัเปน็ผูข้บัเคลือ่น มคีวามเหมาะสม และ
ความตอ้งการในการปรบัปรงุด�าเนนิการเพ่ือใหก้ารสรา้ง
ย่านนวัตกรรมสัมฤทธิผล

ปัจจุบัน สจล.ก�าลังด�าเนินการพัฒนาผังแม่บท 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการพัฒนาประเทศ และวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยระดับ World 
Class University ซึ่งจากการวเิคราะหโ์ดย คณะท�างาน
โครงการจัดท�าผังแม่บท สจล.ได้ก�าหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้ สจล.เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรม เน้นการสร้างคนโดยให้ สจล.เปน็ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู ้ส่งเสรมิพ้ืนทีท่ีส่นบัสนนุความคิด สรา้งสรรค์ 
เป็นพ้ืนที่ ส� าหรับการใช้ชีวิตของทั้งนักศึกษา และ
บุคลากร มีความเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมมีพ้ืนที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ พัฒนาระบบ
ขนส่งภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่
ส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมต่อยอด 
เช่น ศูนย์การแพทย์และคณะแพทยศาสตร์นานาชาติ 
คณะศิลปศาสตร์ที่มีหลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัย
อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
พระจอมเกลา้ พ้ืนที ่Student Hub ซึ่งเปน็ศูนยร์วมของ
นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ 
ดังภาพที่ 48
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VISION AND CONCEPT OF AREA DEVELOPMENT PLANNING
วสัิยทศัน์ และแนวคดิการวางผงัพัฒนาพ้ืนทีย่า่นนวตักรรมลาดกระบงั
แนวทางพัฒนายา่นลาดกระบงั เป็นยา่นนวตักรรม 

ซ่ึงสามารถแบง่มติ ิของการพัฒนานวตักรรมออกเปน็ 
4 ดา้น คอื  
1) นวัตกรรมทางวัฒนธรรม เนือ่งจากลาดกระบงั
เป็นย่านด้ังเดิมที่มีชุมชนเก่า มีรูปแบบการผลิตเชิง
เกษตรกรรมท�าให้มวีฒันธรรมทีเ่ชือ่มโยงกับการเพาะปลูก 
การใชแ้หลง่น�้ารว่มกนั การแลกเปล่ียนหรอื ซือ้ ขายวัตถดิุบ
ทางการเกษตรและอาหาร  
2) นวัตกรรมด้านคมนาคม เนือ่งจากพ้ืนทีใ่นยา่น
ลาดกระบงั มรีปูแบบการคมนาคมทีห่ลากหลาย โดดเดน่ดา้น 
อตุสาหกรรมการขนส่งโลจสิตกิส์ และเนือ่งจากยา่นนีเ้ปน็
พ้ืนท่ีสุดทา้ยดา้นตะวนัออกของกรงุเทพทีจ่ะผา่นไปยงัพ้ืนที่
เขตเศรษฐกจิทีก่�าลงัอยูใ่นแผนเรง่พัฒนาของรฐับาล หรอื 
ระเบยีงเศรษฐกจิดา้นตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor-EEC) ซึ่งจะเอือ้ตอ่การพัฒนานวตักรรมในดา้นนี้ 
เพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกจิระดบัทอ้งถิน่ เชือ่มกบัระดบัประเทศ 
และ ระดับภูมิภาค รวมถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เชือ่มตอ่ไปยงัภูมภิาคตะวันออก ของประเทศ  
3) นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและตอ่ยอดธรุกจิขนาด
ยอ่มและขนาดกลาง หรอื SMEs ในยา่นลาดกระบงั 
มีรูปแบบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 3 ระดับที่
แตกตา่งกัน คอื ระดับการผลติและขายในครวัเรือน โดยใช้ 
เครือ่งมอื หรอื เทคโนโลยทีีไ่มซ่บัซอ้น เชน่ การแปรรปู
อาหาร อุตสาหกรรมลาดกระบัง ในเบื้องต้น แนวคิด
ในการพัฒนากลุ่ม SMEs นี ้สามารถน�าเทคโนโลยอีอนไลน์
และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 
จากภาควิชาการ จะช่วยพัฒนาระบบการให้บริการที่มี 
ประสิทธภิาพมากขึ้น  
4) นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในย่านนี้ มีชุมชนขนาดใหญ่ หากน�าเอาเทคโนโลยี

และส่ือออนไลน์กระบวนการ ส่ือสารสาธารณะเข้ามาใช้
รว่มกบัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัสุขภาวะ จะสามารถส่งเสรมิ
การสร้างนวัตกรรมคุณภาพ ชีวิตในย่านน้ีส� าหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้นได้

การปรับปรุงและพัฒนาในยา่นลาดกระบงัให้เอือ้ต่อ
การเกิดนวตักรรมตาม โดยมีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม 
เกลา้ฯ ลาดกระบงัเปน็ผูข้บัเคลือ่น โดยอาศัยกรอบแนวคดิ
โมเดลระบบนิเวศน์นวัตกรรมของ Katz & Wagner 
(2014) มคีวามเหมาะสม และความตอ้งการในการปรบัปรงุ 
ด�าเนินการเพ่ือให้การสร้างย่านนวัตกรรมสัมฤทธิ์ 
ผลดังตอ่ไปนี้ 
สินทรัพยด์า้นเศรษฐกิจ (Economic Assets) 

ต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีส� าคัญต่อการสร้างย่าน
นวัตกรรม โดยมีผู้ขับเคล่ือนนวัตกรรม (Innovation 
drivers) ได้แก ่สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั (สจล.) ซึ่งในขณะน้ีได้รบัมอบหมายจาก
รฐับาล ใหเ้ปน็ Innovation Hub ในมติขิองการขบัเคลือ่น
นวตักรรมดา้น Smart City 

High-Value, Research-Oriented Sectors เชน่ 
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศชัน้น�าของประเทศ 

Highly Creative เชน่ Industrial Design, Graphic 
Arts, Media and Architecture  

Highly Specialized, Small Batch Manufacturing 
Innovation Cultivators Incubators Accelerators, 
Proof-of-Concept Centers Tech Transfer Offices เชน่ 
ส�านกัวิจยัและนวตักรรม
สินทรัพยด์า้นเครอืขา่ย (Networking Assets) 

เขตลาดกระบังเป็นพ้ืนที่ มีสถานศึกษาหนาแน่น
ทุกระดับ และมีบริษัทและอุตสาหกรรมจ�านวนมากจาก

ย่านนิคมอุตสาหกรรมท่ีสามารถจะเปน็หุ้นส่วนกับ สจล. 
ในการขบัเคลือ่นนวตักรรม  

ในขณะเดียวกันนี้ลาดกระบังเป็นย่านศูนย์กลาง
การขนส่ง เช่น รถไฟ Airport Link ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ หรือระบบ paratransit อื่นๆ มีความจ�าเปน็
ในการตอ้งสรา้งพ้ืนท่ีทางกายภาพทีใ่ชเ้ปน็พ้ืนทีป่ฏสัิมพันธ์
เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่าง องค์กรท่ีท�าหน้าที่ขับเคล่ือน
นวตักรรม และระหวา่งองคก์รฯกับชมุชนและธรุกิจเริม่ตน้ 

ปรับปรุงและรณรงค์ให้เกิดการใช้งานเส้นทาง
การเชือ่มตอ่ด้าน paratransit เพ่ือเอือ้ตอ่การเดินทาง และ
การปฏิสัมพันธ์เพ่ือสรา้งเครอืขา่ย 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการแลกเปลี่ยน
ความคิดและสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ขับเคลื่อน
นวตักรรม ธรุกิจเริม่ต้น และชมุชน 
สินทรัพยด์า้นกายภาพ (Physical Assets) 

เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม
กายภาพใหเ้อือ้ตอ่การ สรา้งนวตักรรม: 
Start Up Accelerators: งานทีเ่พ่ิมขึ้น ดงันัน้การสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีเ่รง่สนบัสนนุใหเ้กิดธรุกจิเริม่ตน้ (Start 
Up) เชน่ Co-Working Spaces และการเพ่ิมความหนาแนน่
และความร่วมมือในการท�างานผูค้นในพ้ืนที ่จงึเปน็ลักษณะ
ส�าคัญของ ยา่นนวตักรรม (Innovation District) 
Third Place (สัปปายะสถาน) สรา้งนวัตกรรม และการท�า
งานของกลุ่มอุตสาหกรรม Hi-Tech น้ัน ไม่ได้จ�ากัด
อยู่แต่เฉพาะในส�านักงาน แต่ ครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่
ร้านค้าย่อยในชมุชน เชน่ ร้านกาแฟ รา้นอาหาร ทางเดิน 
ขา้งทาง สวนสาธารณะ จตัรุสั และพ้ืนท่ีเปดิโลง่ ซ่ึงท�าหนา้ท่ี
เปน็เครือ่งเรง่ และหลักประกนัท่ีแน่นอนของความส�าเรจ็ท่ี
จะเกดิขึ้นกบัย่านนวัตกรรม Third Place น้ีมีความเปน็ย่าน 
(District)
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    ภาพที ่49 แบบตัวอย่างน�าเสนอแผนแม่บท 
                 “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า”

จากการวิเคราะห์เบื้องต้น สามารถน�าเสนอแนวคิด
พ้ืนฐานในการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง โดยมุ่ง
เปา้ท่ี คณุภาพชวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีองประชากรในพ้ืนท่ี 
หรือ Innovation Technology for Life โดยอาศัย 
กรอบ การพัฒนาตามแนวความคิด Well Being ที่เน้น
ตอบสนองกจิกรรมทีเ่กดิจากพฤติกรรมในชวีติประจ�าวัน
ของ ประชากรในพ้ืนที่ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสร้างเมือง
แหง่สังคมอยูเ่ยน็เปน็สุข หรอื Inclusive City ภายใตช้ือ่ 
“Ladkrabang Inno Tech for Life” โดยมี สจล. 
เปน็ศูนยก์ลางของการส่งผา่นองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี 
(knowledge and technology transfer) และมีบทบาท
เป็นตัวกระตุ้นสร้างการรับรู้ของแผนพัฒนาประเทศ 
ผ่านกิจกรรมของโครงการ ซึ่งได้ก�าหนดเปน็กรอบเวลา 
20 ป ีโดยแบ่งออกเปน็สามช่วงดังในหัวข้อต่อไป 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาแผนพัฒนาโครงการ 
เคหะร่มเกล้า (Smart City) ได้เชื่อมโยงกับย่าน
นวตักรรม ลาดกระบงั ในดา้นการคมนาคม คอืการเชือ่ม
ต่อสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีรถไฟฟ้าสาย
สีส้ม และ สายสีชมพู (มีนบุรี) ซึ่งพ้ืนที่โครงการพัฒนา
เคหะร่มเกล้า ใกล้กับย่านลาดกระบัง จึงสะดวกต่อ
การเดินทาง ระหว่างพ้ืนที่โดยเฉพาะดูแนวทางพัฒนา
ด้านที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่นันทนาการ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยท�าให้ 

เคหะร่มเกล้าเป็นพ้ืนท่ีน่าจับตามองกลุ่มคนรุ่นใหม่
กลุ่ม Start Up ที่เข้ามามีบทบาทร่วมพัฒนาย่าน
ลาดกระบังในอนาคต ดังภาพที่ 49
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ROLE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION  DISTRICT
บทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
แผนพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบังและ
กลยุทธ์ด�าเนินการในระยะ 5 ปี 

เกดิพ้ืนทีส่่วนกลางภายในยา่น หลากหลายขนาด เชน่ 
ภายในมหาวทิยาลัย เพ่ือใหค้นทัว่ไปเขา้ใชพ้ื้นทีแ่ลกเปล่ียน 
และแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ และพ้ืนที่ได้ปฏิบัติจริง
จากความคดิสรา้งสรรค ์(Makers’ space) เกดิพ้ืนทีร่ว่ม
กลางชุมชน สวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 
ในย่าน ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการTransfer 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
ของคน รวมถงึ technology and management transfer 
ด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
เริ่มต้นหรือรายย่อยพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ดว้ยนวตักรรม ภายใตแ้นวคดิ Ladkrabang Innovation 
For Equal living (LIFE) 

แผนพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบังและ
กลยุทธ์ด�าเนินการในระยะ 10 ปี 

ระบบขนส่งสาธารณะภายในยา่นทีเ่ชือ่มตอ่กบัรอบ ๆ  
ยา่นท่ีทกุคนสามารถเขา้ถงึและใชส้อยไดส้ะดวกเทา่เทยีม 
กันเกิดการแชร์พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์
ของคนภายในและรอบๆย่าน เกิดการพัฒนาอาคารเก่า 
ในย่าน เพ่ือเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น ส�าหรบักลุม่
คนเพ่ิงจบการศึกษาร่วมกับคนในย่าน 

แผนพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบังและ
กลยุทธ์ด�าเนินการในระยะ 20 ปี 

ย่านลาดกระบังเป็น Hub ด้านการคมนาคมที่
ครบวงจร ทั้งระดับท้องถิ่น เชื่อมกับการท่องเที่ยวกับ
นานาชาติ เป็นพ้ืนที่ย่านตะวันออกสุดของ กทม.ที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาท่ีมาจากฐานรากและส่งผล
กระทบเชงิบวก ต่อนโยบายระดับมหภาค เช่น แผนพัฒนา
ระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก (EEC) บทบาทของ สจล. จะ
เปน็ศูนย์กระจายองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองความรว่มมอืกนัระหวา่ง สถาบนัการศึกษา 

อุตสาหกรรมใหม่ๆ และรัฐ ร่วมกับภาคประชาสังคม
อย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงแนวคิดพัฒนาเมืองของรัฐกับ
โครงการย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 

บทสรุปเสนอแนะการพัฒนาในการด�าเนินการ
ในย่าน ของภาครัฐจากการจัดท�าแผนและมาตรการ
บริหารจัดการเ มืองเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชนริมน้ํ า
เขตลาดกระบัง การด�าเนินการจัดท�าแผนและมาตรการ
บริหารจัดการเมืองเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนริมน้ํา 
เขตลาดกระบัง ได้มีการท�าพ้ืนที่ตัวอย่างในเขต บริเวณ
เดียวกับย่าน ได้มีบทสรุปการพัฒนาท่ีแสดงให้เห็นถึง
แนวทางการพัฒนา ยา่นจากส�านกัผงัเมือง ไดด้งัน้ี พ้ืนท่ี
มคีวามเหมาะสมกับ ศักยภาพ พ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม และแหล่งน้ําธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์
ของพ้ืนทีช่านเมืองตะวันออกทีจ่ะส่งเสริมความเชือ่มโยง
ระหว่างกรุงเทพมหานคร ชุมชน วัด โรงเรียน ของย่าน
ชานเมืองตะวันออก เพ่ือ ปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่วัฒนธรรม
ชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน 
ดงัภาพที ่47  โดยสามารถส่งเสรมิการพัฒนาพ้ืนทีร่มิน้ํา
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ในบริเวณ ชุมชนหัวตะเข้  ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม
ในกลุม่การทอ่งเท่ียว และการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ โดย
เชื่อมโยงกับ อุตสาหกรรมใหม่ ด้านอุตสาหกรรม
การแพทยท์างเลอืก และ อตุสาหกรรมการบนิ เน่ืองจาก
ย่านน้ีมีท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งมีนักท่องเท่ียว มาใช้
บริการในช่วงป ี2559 สูงถึง 55,892,428 คน (ข้อมูล
จาก สภาท่าอากาศ ยานสากล (ACI)) ในพ้ืนที่ส่งเสริม
สภาพแวดลอ้ม ยา่นท่ีอยูอ่าศัยใหมี้พ้ืนท่ีเปดิโลง่และพ้ืนท่ี
นันทนาการแก่ประชาชน เปน็การบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบ
แนวทางการมีส่วนร่วมจากภาค ประชาชน มีการ
สนับสนุนการพัฒนาทีส่อดคลอ้งกบั การคมนาคมของยา่น 

ท้ังปัจจุบันและอีก 20 ปีข้างหน้า ให้เกิดความสะดวก 
ทันกับการพัฒนาด้านอื่นๆในย่านนวัตกรรม 
มีการสนับสนุนโครงข่ายการสัญจรเข้าถึง ระบบขนส่ง
สาธารณะได้อย่างสะดวก ทัง้การเดินเท้า การใชจั้กรยาน 
และการสัญจรทางน้ํา  ให้กับคนในพ้ืนที่ และรับกับการ
เจริญในอนาคตของธุรกิจในพ้ืนที่ย่านนวัตกรรม 
การล�าดับแผนพัฒนาที่ส�าคัญ 

การล�าดับแผนพัฒนาท่ีส�าคัญที่เชื่อมโยงต่อการ
พัฒนาย่านลาดกระบังในอนาคต โดยแผนพัฒนาเปน็ 2 
ระดับคือ 
1) แผนพัฒนาระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ  
2) แผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ย่าน อธิบายได้ดังนี้ 

1) แผนพัฒนาระดบัประเทศทีเ่ชือ่มโยงกบันานาชาติ  
โดยประกอบด้วยแผนพัฒนาต่างๆดังนี้ 
รายงานฉบับสมบูรณ์       
- แผนพัฒนา โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ตะวันออก EEC
- แผนพัฒนา โครงการน�าร่อง “ร่มเกล้า” 
- แผนพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2  

2) แผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ย่าน โดยประกอบด้วย
แผนพัฒนาต่างๆดังนี้ 
- แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Innovation 
Hubs) 
- แผนพัฒนาโครงการจดัท�าผังแมบ่ทสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั (สจล. – KMITL) ได้รว่มมือกับมหาวทิยาลัย 
คาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  จัดตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเค แอล 
(CMKL Uiversity)
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   ภาพที ่50 มุมมองของภูมิทัศน์หน้า
                ลานพระจอมเกล้า

จากภาพรวมของโครงการจัดท�าแผนแม่บทสจล. 
มีวิสัยทัศน์เปน็สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี1 ใน 10 ของภมูภิาคอาเซยีน ในป ีค.ศ.2020 
โดยได้การก�าหนดแนวทางในการปรบัปรุงพ้ืนที่ให้ สจล.
เปน็สถาบนัศูนยร์วมแหง่นวตักรรมเน้นการผลิตบคุลากร 
นักศึกษา และนักวิจัย เปน็พ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์ มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆและมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย  
โดยสจล. จะเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปน็ Hub ที่ท�าให้
เกิดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ 
นักศึกษา และประชาชน  

จากการวเิคราะหพ์บวา่ ยา่นลาดกระบังมมีหาวทิยาลยั 
เปน็ศูนย์กลางของนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ การศึกษา 
วจิยั ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีปน็รากฐานท่ีดขีอง
การพัฒนาประเทศ ซึ่งที่มีศักยภาพเอ้ือ การดึงดูด
การสร้างทรัพยากรบุคคลทั้งนักศึกษาและนกัวิจัยรุ่น
ใหม่ เกิดเป็นแหล่งพ้ืนที่สร้างองค์ความรู้แก่นักวิจัย
หรือผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุนและคนในย่านลาดกระบัง 
เพ่ือพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบังต่อไปในอนาคต 
ดังภาพที่ 50
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เชิงกายภาพ

สรุปศักยภาพและปัญหา

เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงส่ิงแวดล้อม
นโยบายและแผน

ที่เกี่ยวข้อง

พ้ืนท่ีชานเมอืงของกรงุเทพมหานคร 
ใกล้สนามบินนานาชาติ

ศูนยก์ลางของระบบโลจสิตกิส์ ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสียง
ด้านวิศวกรรม และชุมชน
ที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรม

มลพิษทางเสียงจากสนามบิน ผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่ 
และแผนการพัฒนาทา่อากาศยาน

โครงการริเริ่มที่ส่งผลส�าเร็จเร็ว

ศูนย์ KMITL Inno Tech for Life ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ลาดกระบงัอินโนเทคเพ่ือชีวิต 
Ladkrabang Inno Tech for Life

LADKRABANG Innovation District
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   ภาพที ่51 แสดงทัศนียภาพย่านลาดกระบัง
                ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ

โอกาส

Physical Assets Economic Assets Networking Assets

พ้ืนที่ชุมชนหัวตะเข้
ตลาดนัดสุวรรณภูมิ
ชุมชน (วัดปลูกศรัทธา)
รถไฟฟา้แอร์พอร์ตลิ้งค์
เปน็ Hub ของการคมนาคมขนส่งแบบครบวงจร 

อยู่ในรศัมกีารใหบ้รกิารของสนามบนิสุวรรณภูมิ
แผนพัฒนาระบบขนส่งระบบรางทั้งในเมือง 
และระหว่างเมือง
โครงการทางพิเศษ ศรีรัช–วงแหวนรอบนอก

มีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเป็นนิคม
อตุสาหกรรมขนาดใหญมี่มูลค่า และ
ความตอ้งการแรงงาน และกลไกการพัฒนาใน
ระดบัมหาศาล
มีกลุม่แรงงานท่ีมีความรู้ หรือท่ีเรียกงานคุณภาพ

เปน็พ้ืนทีเ่ชือ่มโยงการคมนาคมทีส่�าคญั ระหวา่ง
กรุงเทพฯ กับพ้ืนที่ภาคตะวันออก
มีสนามบินสุวรรณภูมิเปน็จุดเปลี่ยน
ถ่ายคมนาคมที่ส�าคัญ
มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีส�าคัญ
ตั้งอยู่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนฯ ลาดกระบัง

มีความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และมีกลุ่มผู้ประกอบการตั้งแต่ในระดับกลุ่ม
ย่อยไปจนถึงกลุ่มผู้ค้าส่งออก
มีกลุ่มผู้ประกอบการในหลายภาคธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
กลุ่มหอพักนักศึกษา
มีความเขม้แขง็ของกลุม่ความรว่มมอืตา่ง ๆ 
เชงิพ้ืนท่ี ท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา

Innovation Assets

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)

3)

1)

2)

1)
2)
3)

1)

2)

1)

2)

3)

LADKRABANG Innovation District
ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 107



การปรับปรุงพ้ืนทีใ่กล้เคียง

การขยายวิทยาเขต

วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกิจกรรมของยา่นนวัตกรรมลาดกระบังระยะส้ัน (5 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
หัวข้อหลัก

บทบา
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

เกิดพ้ืนท่ีสาธารณะหลากหลายขนาด 
ซึ่งเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าใช้พ้ืนที่
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด 

Co-Working Space ท่ีเปิดให้
บริการ 24 ชั่วโมง 
Incubator, Accelerator และ 
Knowledge Center
Maker Space
เครือข่ายนักวิจัยและพันธมิตร
อุตสาหกรรม

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
ด้านนวัตกรรมและด้านบริหารเพ่ือ
ส่งเสริมธุรกิจ Startup และ SME

เกิดพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในย่าน
หลากหลายขนาด เช่น ภายใน
มหาวทิยาลยั เพ่ือใหค้นทัว่ไปเขา้ใช้
พ้ืนที่แชร์ไอเดียและลองท�า 
เกิดพ้ืนที่ร่วมกลางชุมชน 
สวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนในย่าน

1)

2)

3)
4)

1)
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การขยายตัวโลจิสติกส์ไฮเทค    ภาพที ่52 แสดงทัศนียภาพย่านลาดกระบัง
                ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะส้ัน (5 ปี)

สนามบินสุวรรณภูมิ
มคีวามหลากหลายของรปูแบบการ
เข้าถึงและเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็น
ทางการขนส่งสาธารณะ เช่น 
รถไฟ Airport Link หรือระบบ
ทางน�้า โดยคลองประเวศบุรีรมย์ 
หรือเส้นทางจักรยานโดยรอบย่าน

มีความหลากหลายของรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีทั้ ง
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ธรุกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม จนถึงธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่ท�าการค้าระหว่าง
ประเทศ เชน่ ส่งออกและน�าเขา้ 
มคีวามหลากหลายของวิถกีารผลิต 
เช่น เชิงเกษตรกรรมที่ใช้ พ้ืนที่
เพาะปลูก แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรจนถึงวิธีการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีระดับ
พ้ืนฐานและข้ันสูงท่ีสามารถพบได้
ในนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั
มแีรงงานตา่งดา้วเปน็จ�านวนมากการ
จัดตัง้วทิยาเขต Carnegie Mellon

การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้า
หมาย (New S-Curves) ให้เกิด

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การ  Transfer  ความรู้ ด้ าน
เทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาการอยู่อาศัย
ที่ดีขึ้นของคนในย่าน
Tech transfer ดา้นนวตักรรมส่ง
เสริมธรุกจิเริม่ต้นหรอืรายยอ่ย

1)
2)

1)

2)

3)

2)

3)

LADKRABANG Innovation District
ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 109



รถไฟฟา้ความเร็วสูง

การขยายวิทยาเขต การขยายวิทยาเขต

วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวัตกรรมลาดกระบงัระยะกลาง (10ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
หัวข้อหลัก

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

ระบบขนส่งสาธารณะภายในย่าน
ที่ เชื่อมต่อกับรอบ ๆ ย่านที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้สอยได้สะดวก
เทา่เทยีมกนั

เ กิ ด ก า ร แ ช ร์ พ้ื น ท่ี ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์
ของคนภายในและรอบ ๆ ย่าน
เกิดการพัฒนาอาคารเก่าในย่าน 
เพ่ือเปน็ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น
ส�าหรับกลุ่มคนเพ่ิงจบการศึกษา
ร่วมกับคนในย่าน

กิจกรรมและโครงการบ่มเพาะธุรกิจ 
Startup ส�าหรับกลุ่มคนเพ่ิงจบการ
ศึกษาร่วมกับคนในย่าน 

ระบบขนส่งสาธารณะภายในย่านที่
เชื่อมต่อกับรอบ ๆ ย่าน ที่ทุกคน
สามารถเขา้ถงึและใชส้อย
ไดส้ะดวกเทา่เทยีมกนั

1)

2)

1)
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อุตสาหกรรมไฮเทค

   ภาพที ่53 แสดงทัศนียภาพย่านลาดกระบัง
                ในช่วงระยะเวลา 10 ปี

หัวข้อหลัก

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (10ปี)

การขยายสนามบนิสุวรรณภมู ิในเฟส 3 แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
มาตรการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยี (Tech Transfer) 
เพ่ือพัฒนาการอยู่อาศัยท่ีดี ข้ึน
ของคนในย่าน

การสร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย

เ กิ ด ก า ร แ ช ร์ พ้ื น ที่ ภ า ย ใ น
มหาวทิยาลยั เพ่ือประโยชน์ของคน
ภายในและรอบ ๆ ย่าน
เกิดการพัฒนาอาคารเก่าในย่าน 
เพ่ือเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น
ส�าหรับกลุ่มคนเพ่ิงจบการศึกษา
ร่วมกับคนท้องถิ่น

1)

2)

2)

3)

LADKRABANG Innovation District
ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 111



การขยายวิทยาเขต

วสัิยทศันเ์บือ้งตน้และกจิกรรมของยา่นนวตักรรมลาดกระบังระยะยาว (20 ปี)
สรุปศักยภาพและบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง

บทบาท
ของย่าน

นวัตกรรม

พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการขนส่งมวลชน
ภายในยา่นทีเ่ชือ่มตอ่กบัรถไฟฟา้สายสีเทา เชน่ 
BRT
พัฒนาพ้ืนที่ริมน�้า และเชื่อมต่อกับพ้ืนที่สีเขียว
ฝ่ังบางกระเจ้า ซึ่งอยู่อีกฝ่ังของแม่น�้า

การสร้างระบบนิเวศส� าหรับหุ่นยนต์เ พ่ือ
อตุสาหกรรม (รว่มกับคณะวศิวะและคณะ IT) 
เพ่ือสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (ร่วมมือกับ
วทิยาลัยแพทยน์านาชาตแิละโรงพยาบาลในยา่น)
อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์ (รว่มมอืกบั
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)
การเกษตรและ Biotech (ร่วมมือกับคณะ
เทคโนโลยีเกษตร) ในพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบ
บริเวณย่าน
นวตักรรมเชงิสังคม (ร่วมมือกับคณะสถาปัตย์ 
/วิศวะ/IT) เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ของโครงการเคหะฯและหมู่บ้านจัดสรร

การหล่อเล้ียงระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมท่ีมีความ
สมบรูณแ์ละยัง่ยนื โดยมภีาคเอกชนเปน็กลไกหลกั
ในการขับเคลื่อนย่านนวัตกรรม

1) ย่านลาดกระบังเปน็ Hub ด้านการคมนาคมที่ครบวงจร ทั้งระดับท้องถิ่น เชื่อมกับการท่องเที่ยวกับนานาชาติ

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets

กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)
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การขยายโลจิสติกส์    ภาพที ่54 แสดงทัศนียภาพย่านลาดกระบัง
                ในช่วงระยะเวลา 20 ปี

ศักยภาพ
และปัญหา

ในการ
พัฒนา

พ้ืนที่สู่การ
เป็นย่าน

นวัตกรรม

ปรบัปรงุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตามยทุธศาสตร์
ตามแผนกรงุเทพมหานคร 20 ป ีและ
โครงการขยายสนามบนิสุวรรณภมูิ

แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเปา้หมาย

เปน็พ้ืนที่ย่านตะวันออกสุดของ กทม. 
ที่ เป็นตัวอย่างที่ดี ในการพัฒนาที่
มาจากฐานรากและส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อนโยบายมหภาค

หัวข้อหลัก Physical Assets Economic Assets Networking Assets กิจกรรมในระยะกลาง (20ปี)

LADKRABANG Innovation District
ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 113



โครงการศึกษาวสัิยทัศน ์ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนายา่นนวตักรรม (Innovation District) ในระดบัภมูภิาค (กรงุเทพมหานครและภาคตะวนัออก)
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสาน
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน�้าไท
โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการด�าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สนับสนุนข้อมูลการศึกษา

BANGKOK Innovation District
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