
คู่แฝดดิจิทัลของกรุงเทพฯ 
Digital Twin of Bangkok 

กรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะ
	 การทีเ่มืองเมืองหนึง่จะประกาศตัวเป็น	"เมืองอัจฉริยะ"	(Smart	City)	 

จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?	แนวคิดเมืองอัจฉริยะ	คือ	การน�าข้อมูล 

ท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประมวลผล	

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ	 การขับเคลื่อนพลเมืองให้มี 

ส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพชวีติในเมืองทีด่ข้ึีน	และการสรรหารปูแบบ 

ธุรกจิใหม่ๆ	ในโลกดจิทิลั	อุปกรณ์เซน็เซอร์และเกตเวย์ทีถ่กูติดต้ังไว้ 

จะท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมูลต่างๆ	จากโครงสร้างพืน้ฐาน	เช่น	ไฟตามถนน 

พี้นที่จอดรถ	 ระดับน�้าท่วม	 เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังระบบคลาวด์ 

ซึ่งจะถูกจัดระเบียบตามมาตรฐาน	 ส�าหรับการวิเคราะห์และแปลผล 

แบบทันทีทันใด	 ซึ่งผู ้บริหารเมืองสามารถน�าผลท่ีได้เหล่านั้น	 

มาตัดสินใจในการบริหารงานบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานแบบเชิง

รุก	 หรือเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 เช่น	 น�้าท่วมฉับพลัน	

กล่าวสรุปง่ายๆ	 คือ	 เมืองจะเป็นอัจฉริยะเพราะการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลขนาดใหญ่	 เพื่อน�ามาจัดการกับการให้บริการของเมือง 

ให้มีคุณภาพดีข้ึน	 ตัวอย่างเช่น	 เราสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากสภาพ 

การจราจรปัจจบุนั	เพือ่จดัการและลดความแออัดของถนนในกรงุเทพฯ	 

ในเวลาต่อเนือ่งกนั	หรอืใช้สถติิน�า้ใต้ดนิในปัจจบุนัเพือ่บรหิารควบคมุ

ไม่ให้น�า้ท่วมในเวลาต่อมา	ดงันัน้แนวคิดทีอ่ยูเ่บือ้งหลังเมืองอัจฉรยิะ 

คือ	 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บได้ให้มากท่ีสุด	 เพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin)
	 คู่แฝดดิจิทัล	(Digital		Twin)	เป็นโมเดลดิจิทัลของทรัพย์สินทาง

กายภาพ	 เช่น	 อาคาร	 โครงสร้างพื้นฐาน	 จนถึงเมือง	 ซึ่งนอกจาก

เป็นการจ�าลองทางกายภาพในสามมิติแล้ว	 ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านอุปกรณ์เซน็เซอร์	โดรน	หรอือินเทอร์เนต็เพือ่สรรพสิง่	(Internet	

of	Things:	IoT)	 อย่างต่อเนื่องในระหว่างการใช้งาน	 เพื่อรวบรวม

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถน�าไปแปลผลถึงประสิทธิภาพ

การท�างาน	 โดยใช้การวิเคราะห์ข้ันสูง	 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร 

(Machine	Learning)	และปัญญาประดษิฐ์	เพือ่น�าผลนีก้ลบัไปปรงุแต่ง 

ทรัพย์สินนั้น	แนวคิดเดิมของคู่แฝดดิจิทัลนั้นพัฒนาขึ้นส�าหรับระบบ

การผลิตในอุตสาหกรรม	 แนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปสู่การปฏิบัติการ

ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

	 เทคโนโลยีคู ่แฝดดิจิทัลเป็นแนวทางแบบองค์รวมในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพข้ามแนวตัง้ของการออกแบบ	การจดัการ	และการด�าเนนิงาน 

ของโครงสร้างพ้ืนฐานในเมือง	 การสร้างแบบจ�าลองคู่แฝดดิจิทัล

ของเมืองมีประโยชน์ต่อการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน	ไปจนถึงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 การประหยัดต้นทุน	 การปรับปรุง

บริการส�าหรับประชาชน	การยกระดบัความปลอดภยัและความม่ันคง	

ตลอดจนความเป็นไปได้ในการออกแบบอัตโนมัต	ิกรณมีาตรฐานของ 

การใช้งาน	 ได้แก่	 การสร้างแบบจ�าลองความเสี่ยงจากน�้าท่วม	 

การจัดการพลังงานหลายอาคาร	 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ทดแทน	การเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของการจราจร	การตดิตามการ

เข้าพัก	การจ�าลองการอพยพ	และการออกแบบส่วนขยายของเมือง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย กรรมการบริหาร (กิจการต่างประเทศ) ทีมกรุ๊ป
Prof. Emeritus Dr. Worasak Kanok-Nukulchai, Executive Director (International), TEAM GROUP

Bangkok as A Smart City
	 What	 makes	 a	 city	 "smart	 city?"	 Smart	 city	 concept	

involves	 the	 implementation	 of	 communication	 and	

information	technology	hardware,	software	and	services	to	

improve	 operational	 efficiency,	 drive	 citizen	 engagement	

for	better	quality	of	life,	and	identify	new	business	models. 

Sensors	and	gateways	collect	data	from	infrastructure	such	

as	street	lighting,	parking	spaces,	flood	water	level,	etc.	and	

transfer	the	data	to	the	cloud,	where	they	are	aggregated,	

normalized,	 analyzed	 and	 interpreted	 in	 real	 time.	 City	

leaders	can	use	that	information	to,	for	example,	proactively	

maintain	 infrastructure	or	quickly	respond	to	emergencies	

such	as	flash	floods.

	 In	simple	terms,	smart	cities	are	about	making	use	of	big	

data	to	manage	city	services.	For	example,	you	can	use	

traffic	data	to	manage	and	reduce	congestion	in	Bangkok	or	

utilize	underground	water	statistics	to	help	to	control	floods.	

So,	 the	 idea	behind	smart	cities	 is	about	maximizing	the	

role	that	information	can	play	in	creating	efficiencies. 

Digital Twin for Smarter Cities
 Digital	twin	is	a	digital	model	of	a	physical	asset,	which	

continuously	 collects	 information	 (via	 sensors,	 drones	 or	

IoT)	 during	 its	 operation,	 in	 order	 to	 gain	 valuable	 real-

time	 insights	 about	 its	 performance,	 using	 advanced	

analytics,	 machine-learning	 and	 artificial	 intelligence.	 
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	 เมืองท่ีมีการสร้างคู่แฝดดิจิทัลแล้วในปัจจุบัน	 ได้แก่	 นิวคาสเซิล	

ร็อตเตอร์ดัม	 บอสตัน	 นิวยอร์ก	 สิงคโปร์	 สตอกโฮล์ม	 เฮลซิงกิ	 

ชัยปุระ	 และอัมราวตี	 โดยเฉพาะเมืองอัมราวตีที่เป็นเมืองหลวงใหม่

ของรัฐอันธรประเทศ	เป็นเมืองแรกของโลกที่เกิดมาพร้อมกับคู่แฝด

ดิจิทัล

ทำาไมกรุงเทพมหานคร จึงควรมีคู่แฝดดิจิทัล?
	 กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นเมือง

อัจฉรยิะภายใต้เครือข่าย	ASEAN	Smart	Cities	Network	เม่ือปีท่ีแล้ว 

อย่างไรกต็าม	กรงุเทพฯ	ยังไม่ได้เป็นเมืองอัจฉรยิะ	เพราะยงัมีมลพษิ

ทางอากาศ	ทางบก	และทางน�้า	ควบคู่ไปกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ 

และสภาพภูมิอากาศท�าให้เกิดน�้าท่วมบ่อยครั้ง	 อีกทั้งภัยแล้ง	 

ภยัอากาศร้อนท่ีรุนแรง	สิง่ทีก่รงุเทพฯ	ต้องรบีจดัท�า	คอื	การบรหิารเมือง 

แบบองค์รวม	โดยใช้	"คู่แฝดดิจิทัล"	ของกรุงเทพฯ	เพื่อเป็นศูนย์รวม 

ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์	ส�าหรบัการวเิคราะห์และส่งผลย้อนกลับ 

ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแบบเชิงรุก	 หรือในการตอบสนอง

อย่างทันเวลาในยามฉุกเฉิน	

	 การเป็นเมืองอัจฉริยะ	 เมืองไม่ได้ฉลาดเพียงเพราะเป็นเมืองท่ี

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	แต่เมืองนั้นฉลาดได้	 เพราะใช้เทคโนโลยีใน

การปรับปรงุประสทิธิภาพการด�าเนินงาน	ในการขบัเคล่ือนให้พลเมือง

มีส่วนร่วม	 และในการจัดการกับการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมือง	

การติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์	และ	IoT	เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยให้เมือง

บรรลุเป้าหมายไปสู่ความอัจฉริยะนั้นได้

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
	 ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อนี้	 จ�าเป็นต้องมี	 "การบริหารแบบอัจฉริยะ"	

เพื่อผลักดันการริเริ่มเมืองอัจฉริยะ	 โดยต้องการการสนับสนุนที่

แข็งแกร่งจากชาวกรุงเทพฯ	 ทุกกลุ่มก้อน	 เพื่อจัดการกับความ

ท้าทายของสงัคมดจิทิลั	การประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ	 

การแบ่งปันข้อมูล	การมีส่วนร่วมของประชาชน	และความโปร่งใส 

	 ความส�าเร็จของการเปลีย่นผ่านสูสั่งคมดิจทิลัของกรุงเทพมหานคร 

จงึขึน้อยู่ว่า	ประชาชนชาวกรงุเทพฯ	จะเลอืกผู้ว่าราชการคนต่อไปเป็น

บคุคลทีมี่ความสามารถทางเทคโนโลยีหรือไม่	แนวปฏบิตัทิีด่ต่ีอไปนี ้

ควรได้รบัการพจิารณาจากผู้ว่าฯ	คนต่อไป	ถ้าต้องการสร้างความส�าเรจ็ 

ของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

	 •	 เมืองอัจฉริยะที่ประสบความส�าเร็จ	 มักมีกฎเกณฑ์ที่เปิดกว้าง

และโปร่งใสส�าหรับการแบ่งข้อมูลกันใช้	 ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดยักษ ์

ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะทั้งหมด	โดยหน่วยงานรัฐ	ท้องถิ่น	และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	สามารถแบ่งปันข้อมูลอย่างอิสระ	หรือเพียง

ชดเชยต้นทุนของการจัดการข้อมูลเท่านั้น

	 •	 หลายเมืองทีก้่าวหน้าสูเ่มืองอัจฉรยิะ	มักจะลงทุนสร้างทัง้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เครือข่ายการสื่อสาร	 และโครงสร้างพื้นฐาน

ของ	IoT	 โดยเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ	

และหลีกเล่ียงการสร้าง	'ไซโล'	ของข้อมูลระหว่างหน่วยราชการต่างๆ

	 •	 เมืองอัจฉริยะที่ประสบความส�าเร็จ	มักเปิดโอกาสให้นักลงทุน 

ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน	 โดยเฉพาะในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าแก่ผู้ได้

ประโยชน์อย่างชัดเจน	เช่น	การลงทุนในที่จอดรถอัจฉริยะ	เป็นต้น

 • โครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะต้องสามารถขยาย	 เพื่อให้เกิด

การพัฒนาและเติบโต	 และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใน

อนาคตได้

Originally	developed	for	industrial	systems,	the	digital	twin		

concept	is	now	spreading	to	the	operation	of	smart	cities	

development.	

	 Digital	twin	technology	allows	a	more	holistic	approach	

in	 terms	 of	 cross-vertical	 optimization	 of	 the	 design,	

management,	 and	 operation	 of	 urban	 infrastructure.	 The	

benefits	 of	 modeling	 a	 digital	 twin	 of	 a	 city	 range	 from	

preventive	maintenance	to	operational	efficiencies	and	cost	

savings,	improved	services	for	citizens,	increased	safety	and	

security	and	the	inherent	possibility	of	automated	generative	

design.	 Typical	 use	 cases	 include	 flood	 risk	 modeling,	 

multi-building	 energy	 management,	 renewable	 energy	

optimization,	 traffic	 flow	optimization,	 occupancy	 tracking	

and	evacuation	simulations,	and	the	generative	design	of	

city	extensions.

	 Cities	 having	 deployed	 digital	 twins	 to	 date	 include	

Newcastle,	 Rotterdam,	 Boston,	 New	 York,	 Singapore,	

Stockholm,	 Helsinki,	 Jaipur,	 and	 Amaravati.	 Specifically,	

Amaravati,	 the	new	capital	of	 the	 Indian	state	of	Andhra	

Pradesh,	is	the	first	entire	city	born	with	the	digital	twin.

Why Bangkok Needs Digital Twin?
	 Last	 year,	 Bangkok	 was	 designated	 by	 the	 Thai	

government	as	a	smart	city	under	the	ASEAN	Smart	Cities	

Network.	However,	Bangkok	continues	to	suffer	from	pollution	

of	 air,	 land	 and	 water,	 coupled	 with	 unusual	 weather	

and	 climate	 conditions	 resulting	 in	 frequent	 excessive	

flooding,	droughts,	 and	heat	 stress.	What	 is	 lacking	 is	a	

holistic	approach	of	Bangkok’s	Digital	Twin,	which	collects	 

real-time	big	data	real	time,	analyze	and	provide	a	feed-back	

loop	 to	proactively	manage	 the	 infrastructure	or	 respond	

appropriately	 in	 time	to	emergencies.	A	city	 is	not	smart	

only	 because	 it	 is	 technologically	 advanced.	 It	 is	 smart	

because	it	uses	technology	in	ways	that	improve	operational	

efficiency,	drive	citizen	engagement	and	justify	net	inward	

migration	into	a	city.	The	IoT	and	smart	sensors	help	cities	

to	achieve	those	goals.	

Success Factors
	 At	this	juncture	of	time,	a	"smart	governance"	is	required	

to	drive	smart	city	initiatives,	with	strong	supports	from	all	

walks	of	life	in	Bangkok,	addressing	the	challenges	of	the	

digital	society,	collaborative	governance,	information	sharing,	

citizen	engagement,	transparency	and	openness.		 	

	 The	success	of	Bangkok’s	digital	transformation	therefore	

depends	on	how	Bangkok	citizens	select	their	governor	as	

a	 person	 of	 technological	 competence.	 Good	 practices*	

should	be	considered	for	the	success	of	Bangkok’s	digital	

transformation.

*Reference:	 https://www.thailand-business-news.com/
business/55071-bangkok-still-early-stage-smart-city-
according-nokia-study.html
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