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Eco-Delta Smart City เมืองแห่งอนาคตในปูซาน เกาหลีใต้
คำจำกัดควำมของเมืองอัจฉริยะ (Smart city) อำจจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้ว
จะหมำยถึงเมืองที่มีกำรใช้เทคโนโลยีมำพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน เสริมสร้ำงควำมยั่งยืนของเมือง รวมถึง
ส่งเสริมอุตสำหกรรมใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 เช่น กำรใช้งำน
ระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หุ่นยนต์ และ Big data เป็นต้น
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2561 รัฐบำลกลำงเกำหลีใต้ ได้เลือกพื้นที่ริมน้ำเซมุนมอรี ในเขตคังซอ เมืองปูซำน
ให้เป็น Eco-Delta Smart City ซึง่ เป็นโครงกำรนำร่องเมืองอัจฉริยะแห่งชำติ โดยโครงกำรนี้จะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่
เป็นกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อสร้ำงระบบนิเวศทำงนวัตกรรม และเป็นแบบอย่ำงสำหรับกำรพัฒนำเมือง
อัจฉริยะในอนำคต
กำรนำเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 มำใช้ใน Eco-Delta Smart City
(EDC) แห่งนี้ ประชำชนทุกคนจะได้รับประโยชน์ และโอกำสที่เท่ำเทียมกันและกำรเติบโตไปด้วยกันในฐำนะเมือง
แห่งอุตสำหกรรมในอนำคต พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชน ทั้งในแง่กำรศึกษำ วัฒนธรรม ควำม
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
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Busan Eco Delta City (EDC)1
ที่ตั้ง
พื้นที่
ระยะเวลา
จานวนประชากร

บริเวณเขต Gangseo เมืองปูซำน

11.8k ㎡
พ.ศ. 2555-2566
76,000 คน (30,000 ครัวเรือน)
ที่อยู่อำศัย กำรค้ำ กำรวิจัยและพัฒนำ
จุดเด่น
โลจิสติกส์ และอื่นๆ
Busan Metropolitan City, K-water (80%),
ผู้รับผิดชอบโครงการ
Busan Metropolitan Corporation (20%)
แผนผังการใช้พื้นที่

เป้าหมายของโครงการ2
โครงกำรนี้มีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นใหม่ และเพิ่มคุณค่ำของพื้นที่สำธำรณะในสังคม
โดยยึดหลัก 'Smart Life, Smart Link, Smart Place' ซึ่งเป็นแบบต้นแบบของเมืองแห่งอนำคต นอกจำกนี้ เมือง
แห่งนี้ยังส่งเสริม 5 อุตสำหกรรมแห่งนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ นวัตกรรม public autonomous นวัตกรรมทำง
กำรแพทย์ และหุ่ นยนต์ นวัตกรรมพลั งงำนควำมร้อนใต้พิภ พ นวัตกรรมพลังงำนทำงน้ำ และนวัตกรรม New
Hallyu VR/AR ซึ่นำไปสู่กำรสร้ำงงำนที่มีคุณภำพและช่วยเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจของเมือง
นอกจำกนี้ Eco-Delta Smart City ยังวำงแผนเมืองใน 3 รูปแบบ ได้แก่ เมืองดิจิทัล เมืองเสริม และเมือง
หุ่นยนต์ ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมของเมืองและส่งเสริม "10 นวัตกรรมบริกำร" ที่จะเพิ่มคุณค่ำให้กับชีวิตของ
ประชำชน ได้แก่ วิถีชีวิตที่มีหุ่นยนต์เข้ำมำมีส่วนร่วม สังคมผสมผสำนกำรเรียนรู้-กำรทำงำน-กำรเล่น กำรบริหำร
และกำรจัดกำรเมืองอย่ำงอัจฉริยะ ระบบน้ำอัจฉริยะ เมืองที่ใช้พลังงำนเป็นศูนย์ กำรศึกษำและกำรใช้ชีวิตอย่ำง
อัจฉริยะ กำรแพทย์อัจฉริยะ กำรเคลื่อนย้ำยและกำรเดินทำงอัจฉริยะ ควำมปลอดภัยอัจฉริยะและสวนสำธำรณะ
อัจฉริยะ ซึง่ หวังว่ำกำรสร้ำงโมเดลเมืองอัจฉริยะนี้จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมในเขตเมือง
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https://www.busan.go.kr/eng/ecodelta01
https://smartcity.go.kr/en/
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นวัตกรรมหลักที่นามาใช้3
1. พลังงาน
พัฒนำให้เป็นเมืองที่ใช้พลังงำนอย่ำงพอเพียงด้วยกำรใช้พลังงำน
จำกแหล่งใหม่ เช่น โรงงำนผลิตเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงำนควำม
ร้อนใต้พิภพ
2. หุ่นยนต์
พัฒนำให้เป็นเมืองหุ่นยนต์ระดับโลกด้วยอุตสำหกรรมหุ่นยนต์
และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นมิตรต่อหุ่นยนต์ ซึ่งจะรวมหุ่นยนต์
เข้ำกับชีวิตประจำวันของมนุษย์
3. น้า
พัฒนำให้เป็นเมืองเฉพำะทำงด้ำนกำรใช้น้ำของเกำหลีใต้ โดยกำร
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับน้ำตลอดทั้งวงจรน้ำ
(น้ำฝน-แม่น้ำ-น้ำเสีย-กำรนำกลับมำใช้ใหม่)
3

https://smartcity.go.kr/wp-content/uploads/2019/08/Smart-city-broschureENGLISH.pdf
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แนวคิดการพัฒนา4
1. Waterfront Eco city
• เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยผืนน้ำและทุ่งหญ้ำริมน้ำ
• เพิ่มสวนสำธำรณะและพื้นที่สีเขียวใจกลำงเมือง
• พัฒนำมุ่งเน้นด้ำนกำรคมนำคมเพื่อสิ่งแวดล้อมและอนำคต
• เป็นเมืองที่คุณสำมำรถเพลิดเพลินกับกำรเดินและวิ่ง
• มีสภำพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ที่เกิดจำกกำรวำงผังเมืองอย่ำงชำญฉลำด
2. Global Waterfront Cultural city
• ส่งเสริมย่ำนกำรค้ำและธุรกิจริมคลอง
• สร้ำงพื้นทีบ่ ริเวณแม่น้ำให้นำมำซึ่งควำมเพลิดเพลินในกำรใช้งำนด้ำน
ต่ำงๆ ทั้งวัฒนธรรมและสันทนำกำร
• พัฒนำพืน้ ที่ริมน้ำสำหรับคนเดินเท้ำ
• สร้ำงสถำนที่พักผ่อนริมน้ำและคอมเพล็กซ์พิเศษเพื่อกำรเพลิดเพลินกับ
สภำพแวดล้อมริมน้ำ
3. Future Logistic and Service city
• เป็นตำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Logistics Hub
• พัฒนำอุตสำหกรรมไฮเทคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอุตสำหกรรม
MICE แห่งอนำคต
• สร้ำงแผนกำรขนส่งและกำรก่อสร้ำงถนนเชื่อมต่อหลำยภูมิภำค
• สร้ำงศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงทะเลระหว่ำงประเทศและบริกำรท่ำเรือ
รวมถึงศูนย์กลำงทำงกำรเงินและกำรประกันภัย
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https://www.kwater.or.kr/website/ecodeltacity/english/a2.html
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หมู่บ้านอัจฉริยะ Eco-Delta Smart village

หมู่บ้ำนอัจฉริยะ Eco-delta เป็นโครงกำรที่อยู่อำศัยในเมืองอัจฉริยะ Eco-delta มีพื้นที่ 21.7%5 ของทั้ง
โครงกำร มีบ้ำนทั้งหมด 30,000 หลัง โดยดำเนินกำรร่วมกับบริษัทใหญ่ๆ เช่น Samsung C&T และ Samsung
Electronics
ผู้อยู่อำศัยหมู่บ้ำนอัจฉริยะ Eco-delta จะเพลิดเพลินกับบริกำรสุดทันสมัยและอัจฉริยะ ตั้งแต่บ้ำนไป
จนถึงร้ำนค้ำและโรงพยำบำลที่ไร้มนุษย์ โดยสุขภำพของผู้อยู่อำศัยจะถูกตรวจสอบโดยกำไลข้อมืออัจฉริยะที่พวก
เขำสวมใส่ และแผนกำรออกกำลังกำยจะถูกกำหนดไว้สำหรับแต่ละบุคคลโดยโปรแกรมที่ทำงำนโดย AI นอกจำกนี้
ขยะต่ำงๆในเมืองจะถูกเก็บโดยหุ่นยนต์ คุณภำพน้ำในเมืองจะถูกประเมินคุณภำพโดยเครื่องจักรอย่ำงต่อเนื่อง และ
พืชผักจะมำจำกฟำร์มอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในกำรเพำะปลูก
หนึ่งในผู้อยู่อำศัยในหมู่บ้ำนอัจฉริยะกล่ำวว่ำ “ควำมแตกต่ำงที่ใหญ่ที่สุดที่รู้สึกตอนนี้ คือ ไม่ต้องลุกจำก
เตียงเมื่อต้องกำรปิดไฟในตอนกลำงคืน เพียงแค่ใช้คำสั่งจำกเสียง ซึ่งสะดวกกว่ำที่คุณคิด” ด้วยควำมร่วมมือจำก
หลำยฝ่ำย รวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่ำง Samsung Electronics ทีจ่ ัดหำเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด 15 รำยกำร รวมถึง
ตู้เย็นสำหรับครอบครัว เครื่องซักผ้ำ เครื่องอบผ้ำ เครื่องปรับอำกำศ เครื่องล้ำงจำน เครื่องดูดฝุ่น ทีวี QLED เครื่อง
ควบคุมอำกำศในบ้ ำน และ

Galaxy

tabs ซึ่งผลิ ตภัณฑ์ทั้งหมดสำมำรถควบคุมได้ โ ดยใช้ แอปพลิ เคชั่ น

SmartThings ซึง่ ดูแลทั้งระบบแสงสว่ำงและอุณหภูมิในบ้ำนแต่ละหลัง และยังสำมำรถใช้คำสั่งเสียงได้
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นอกจำกนี้ ในตัว บ้ำนมีกำรติดตั้งกระจกอัจฉริยะที่
ผนัง ซึ่งสำมำรถตรวจสอบสุขภำพของผู้อยู่อำศัยได้ ตั้งแต่อัตรำ
กำรเต้ น ของหั ว ใจจนถึ ง กำรนอนหลั บ เมื่ อ คื น พร้ อ มรั บ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอำหำรและกำรออกกำลังกำยสำหรับวัน
นั้น และยังตรวจสอบสภำพอำกำศและข่ำวประจำวันได้
Samsung Electronics และ Samsung C&T เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรหลักในโครงกำร โดย Samsung C&T
สร้ำงบ้ำน 37 หลัง ขณะที่ Shindongah Engineering & Construction สร้ำงอีก 19 หลัง โดยในส่วนของ
กำรออกแบบหมู่บ้ำน GS E&C, Samoo Architecture & Engineers และ Unsangdong Architects
Cooperation ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
แนวคิดที่สำคัญสำหรับกำรพัฒนำโครงกำรนี้ คือ ควำมยั่งยืน แม้ว่ำหมู่บ้ำนอัจฉริยะนี้จะยังคงเป็นส่วน
หนึ่งของเมืองปูซำน แต่ก็จะมีระบบบำบัดน้ำเสี ยและระบบไฟฟ้ำผ่ำนพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังน้ำเป็นของ
ตัวเอง พื้นที่สีเขียวทั้งหมดจะถูกรดน้ำด้วยน้ำเสียที่ผ่ำนกำรกรองแล้วนำกลับมำใช้ใหม่ น้ำดื่มจะมำจำกแม่น้ำนักดง
และกรองโดยใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพจำกน้ำใต้ดินจำนวน
มำกรวมกับพลังงำนจำกแผงโซลำร์เซลล์จะถูกใช้เป็นพลังงำนในบ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และยังมีโดรนจัดส่งพัสดุ และหุ่นยนต์ขนำดเล็กจะทำควำมสะอำด
และตรวจสอบถนนเพื่อควำมปลอดภัยอีกด้วย
แผนในอนาคตสาหรับ Eco-delta Smart city แห่งที่ 26
เมืองปูซำนมีแผนจะสร้ำง Eco-Delta Smart City แห่งที่ 2 ให้เป็นเมืองริมน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยวำงแผนที่จะสร้ำงเมืองในพื้นที่ประมำณ 10 ล้ำนตำรำงเมตร ฝั่งตะวันตกของสนำมบิน นำนำชำติกิมแฮ และ
บริเวณเขตคังดงและเขตคังซอ และมีเป้ำหมำยจะพัฒนำปูซำนตะวันตกให้เป็นศูนย์กลำงระดับโลกเช่นเดียวกับเขต
กังนัมในกรุงโซล ซึ่งเมืองปูซำนเคยมีแผนที่จะขยำยสนำมบิน นำนำชำติกิมแฮโดยกำรสร้ำงรันเวย์เพิ่มเติม แต่
เนื่องจำกแผนขยำยสนำมบินถูกยกเลิก จึงจะนำมำใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะแทน
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https://www.hapskorea.com/city-of-busan-announces-plan-to-create-second-eco-delta-city/
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Eco Delta Smart City แห่งที่ 2 จะถูกพัฒนำต่อจำก Eco Delta Smart City ในปัจจุบัน และมีแผนจะ
พัฒ นำเมืองให้เสร็จ สมบู ร ณ์ทีล ะขั้น ตอนภำยในปี 2580 ภำยใต้กำรลงทุนประมำณ 6.4 ล้ ำนล้ ำนวอน โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อสร้ำงพื้นที่อยู่อำศัย ที่ครบครัน มีพื้นที่สีเขียว ใช้พลังงำนเป็นศูนย์ และรักษำกลไกขับเคลื่อนกำร
เติบโตสำหรับอุตสำหกรรมนวัตกรรมและส่งเสริมอุตสำหกรรมด้ำนกำรบิน
เป้ำหมำยหลักในกำรใช้พื้นที่นี้จะครอบคลุมทั้งธุรกิจระหว่ำงประเทศ กลุ่มอุตสำหกรรมกำรบิน ที่อยู่อำศัย
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรค้นคว้ำและวิจัย UAM (Urban Air Mobility) และอุตสำหกรรมโดรน นอกจำกนี้
จะส่งเสริมกำรขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เครือข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ควำมสำเร็จของ
โครงกำรสร้ำง Eco Delta City แห่งที่ 2 โดยคำดกำรณ์ว่ำแผนดังกล่ำวจะแล้วเสร็จในฐำนะเมืองอัจฉริยะ ที่มี
ประชำกรในปัจจุบัน 140,000 และเพิ่มเป็น 400,000 คนขึ้นไปในอนำคตอันใกล้จำกกำรพัฒนำพื้นที่ภูเขำทำงทิศ
ตะวันตก
“เขตกังนัมในกรุงโซลกลำยเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้โซลกลำยเป็นเมืองระดับโลกผ่ำนกำรพัฒนำเมืองตั้งแต่
ช่วงปีทศวรรษ 2503-2523 ด้วยควำมสำเร็จในกำรผลักดันโครงกำร Eco-Delta City แห่งที่ 2 นี้จะเปลี่ยนพื้นที่
ภู เ ขำทำงทิ ศ ตะวั น ตก รวมทั้ ง เขตคั ง ซอให้ ก ลำยเป็ น ศู น ย์ ก ลำงระดั บ โลกอย่ ำ งเขตกั ง นั ม ในกรุ ง โซล”
นำยกเทศมนตรีเมืองปูซำนกล่ำว
ความเห็นสานักงานฯ แนวคิดกำรพัฒนำเมืองปูซำนให้เป็น Eco Delta Smart City นอกจำกประชำชน
ได้ทดลองกำรใช้ชีวิตโดยมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยขึ้น มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ยังเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรสร้ำงงำนใหม่ๆ ที่เหมำะกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โครงกำรนี้ไม่เพียงแต่ จะเป็น
ต้นแบบของวิถีชีวิตของชำวเกำหลีในอนำคต แต่ยังแสดงถึงวิธีที่ภำครัฐและเอกชนร่วมมือสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยใช้พลังงำนสะอำด ตลอดจนรูปแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ทันสมัยและประหยัดพลังงำนมำก
ขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมนวัตกรรมต่ำงๆ ทั้งกำรสร้ำงศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรส่งเสริมค้ำระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะใน Eco-Delta Smart City แห่งที่ 2 เพื่อให้
เมืองปูซำนมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป
ประเทศไทยสำมำรถเอำโมเดลนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนำเมือง พัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชน และใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชย์สู งสุด เพื่อให้ตรงกับแนวคิด BCG นอกจำกนี้ ควรติดตำมข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง
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เนื่ อ งจำกจะกระทบต่ อ กำรใช้ชี วิ ต ของประชำชน และส่ ง ผลกำรสั่ ง ซื้อ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรต่ ำ งๆ ซึ่ งต้ อ งมี ก ำร
ปรับเปลี่ยนเทรนด์ตำมควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงแน่นอน

**************************************
สำนักงำนผู้แทนกำรค้ำ ณ เมืองปูซำน
19 พฤษภำคม 2565
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