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กรอบการพัฒนาย+านนวัตกรรม  
(Innovation District Framework) 

1. ท่ีมาและความสำคัญ 

ย$านนวัตกรรม (Innovation District) เป<น
พ้ืน ท่ีทางภ ู ม ิ ศาสตรI ท่ี มี สถา บันหลัก ช้ันนำ 

(Anchored Intuition) และกลุ$มธุรกิจ (Cluster of 
Business) ตั ้งอยู $รวมกันโดยมีความเชื ่อมโยงกับ
วิสาหกิจเริ่มตbน (Startup)  ศูนยIบ$มเพาะและศูนยI

เร$งการเติบโตทางธุรกิจ (Business Incubator and 
Accelerator) และมีความเชื ่อมโยงผ$านศูนยIการ
เปล่ียนถ$ายการขนส$ง (Node) มีการประยุกตIใชb

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)  และ พ้ืน ท่ีการอยู$ อา ศัย 
รวมทั้งการลงทุน เพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

ต$าง ๆ หรือที ่รู bจักในอีกชื ่อหนึ ่งว$าย$านวิสาหกิจ
เริ่มตbน (Startup District)1 ซึ่งเป<นส$วนสำคัญในการ
สรbางเมืองนวัตกรรม (Innovation City) 

ย$ าน ดั งกล$ า ว จัด เป< น เค ร่ื อ งม ื อทาง
ยุทธศาสตรIสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม บนฐานการพัฒนานวัตกรรมเช ิงพื ้นท่ี 

(Area-based Innovation) ขนาดเล็ก และกรอบ
แนวค ิดของส ินทร ัพยIบนพ้ืน ท่ี ท่ีม ีศ ักยภาพ  
3 ประเภท ไดbแก$ (1) สินทรัพยIดbานเครือข$าย 

(Networking Assets) (2) สินทรัพยIดbานเศรษฐกิจ 
(Economic Assets) และ (3) ส ินทร ัพย Iด bาน
กายภาพ (Physical Assets) (ดูภาพประกอบที่ 1)  

โดยแต$ละพื้นที่จะมีความโดดเด$นของการจัดการ
สินทรัพยIทางดbานนวัตกรรมที่แตกต$างกัน ซึ่งมีผูbมี
ส$วนเกี ่ยวขbอง 4 กลุ $มสำคัญในการทำเกิดพื ้นท่ี

ดังกล$าว คือ (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน (3) ภาค
กา ร ศึ กษา  และ  ( 4)  ช ุ ม ชน เ จ b า ขอ ง พ้ื น ท่ี   

 
1 Katz & Wagner, 2014 

 
 

 
 
ในการร $วมผลักด ันใหbม ีการเก ิดก ิจกรรมทาง

นวัตกรรมเพื ่อพัฒนาทางธุรกิจและสังคมอย$าง
เข bมข bน  โดยอัตลักษณ I  ( Identity)  ของย $ าน
นว ัตกรรมใด ๆ จะแตกต $างก ันออกไป จ ึงมี

เอกลักษณIร$วมกัน (Uniqueness)  ผ$านกิจกรรม
และการจัดการร$วมกันระหว$างชุมชนและคน
ภายในพ้ืนท่ีอย$างชัดเจนและสม่ำเสมอ ร$วมแบ$งปàน

ทรัพยากรและร$วมรังสรรคIนวัตกรรมใหbตรงกับ
เปâาหมายของแต$ละองคIกร หรือตรงความตbองการ
ของชุมชนภายในย$านน้ัน ๆ  

พื้นที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา

เป<นย$านนวัตกรรมมีลักษณะที่ชัดเจน 3 ประเภท 
ดังน้ี 

1) ตั้งอยู$บริเวณพื้นที่ใจกลางเมือง หรือพื้นท่ี
ต ัวเมือง (Anchor Plus) เช $น Kendall Square, 
Silicon Alley NYC, East London Tech City, ย$าน

นวัตกรรมการแพทยIโยธี (YMID) และย$านนวัตกรรม
ไซเบอร I เทค กร ุ ง เทพ (Bangkok CyberTech 
District) 

2) ต้ังอยู $บริเวณพื ้นท่ีนอกเมือง หรือเป<น
อุทยานวิทยาศาสตรIที่ตั้งอยู$ในเขตชานเมือง (Sub–
urban Science Park)  เ ช $ น  The Research 

Triangle Park สหรัฐอเมริกา หรือ จงกวนชุน 
(Zhongguancun) ในกรุงปàกก่ิง ประเทศจีน 

3) เป<นพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

เก$า ซ่ึงอยู$ไม$ไกลกับพ้ืนท่ีใจกลางเมือง (Urban 
Renovation) มีทัศนียภาพท่ีเหมาะสมแก$การจัด

กรอบการพัฒนาย+านนวัตกรรม  
(Innovation District Framework) 
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กิจกรรมดbานนวัตกรรม เข bาถ ึงง$ายด bวยระบบ
คมนาคมประเภทต$าง ๆ เช$น 22@ เมืองบาเซโลน$า 

ประเทศสเปน และ Boston’s South Waterfront 
บอสตัน สหรัฐอเมริกา 

การมีพื้นที่ที่มีความเขbมขbนของกิจกรรมทาง

นวัตกรรมและ “นวัตกร” ที่มีความสามารถและเกิด
งานใหม$ ท่ีมีค ุณค$าผ$านการใช bองคIความรูbทาง
วิทยาการหลากหลายสาขาบน “Collision Space”  

ที่อยู$ภายในบริเวณเดียวกัน โดยมีเปâาหมายเพื่อเร$ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของย$าน
และการแพร $กระจายนว ัตกรรม (Deflection)  

ดึงดูดทุนมนุษยIทางนวัตกรรม เช$น Startup, SMEs, 
Innovators, Anchored รวมท้ังก$อใหbเกิดผลิตภัณฑI
และสินคbาใหม$ที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งการสรbางงาน

แห$งอนาคต (Future Job) 
 

2. แนวความคิดการพัฒนาย;านนวัตกรรม  

สำนักงานนวัตกรรมแห$งชาติ (องคIการ

มหาชน) ไดbกำหนดยุทธศาสตรIของการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพื ้นที ่ (Area-based Innovation)  

ใน รูปแบบของ เมทร ิ กซI ความส ัมพ ันธ I ของ

องคIประกอบในการพัฒนานวัตกรรม กับ มิติเชิง

พื้นที่ (ภาพที่ 1) โดยมีองคIประกอบในการพัฒนา

นวัตกรรม 3 ประเภท ไดbแก$ โครงสรbางพื ้นฐาน

ขนาดใหญ$ (Mega Infrastructure) การพัฒนา

เมือง (Urban Development) และการมีส$วนร$วม

ของคน (People Engagement) และมีม ิ ติเ ชิง

พ้ืนท่ี 3 ระดับ ไดbแก$ ภูมิภาค (Region) ระดับเมือง 

(City) และระดับย$าน (District) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงเมทริกซ-ความสัมพันธ-ขององค-ประกอบ 

ในการพัฒนานวัตกรรม กับมิติเชิงพื้นที ่

สำหรับการกำหนดแนวทางในการพัฒนาย$าน
นวัตกรรม ประกอบดbวยหลายแนวคิดที่ใชbในการ

พัฒนา เช$น Sustainable development, Smart 
city, Transit Oriented Development (TOD)  
เป<นตbน ทั ้งนี ้การนำแนวคิดดังกล$าวมาใชbจะตbอง

คำนึงองคIประกอบสำคัญที่เป<นปàจจัยในการพัฒนา
พื้นท่ีย$านนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนและชุมชนในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงศักยภาพดbาน

เศรษฐกิจใหbพัฒนามากยิ่งขึ้น และสามารถเป<นพื้นท่ี
ที ่มีรองรับกิจกรรมไดbตลอด 24 ชั ่วโมง (Livable 
District) ซ่ึงมีองคIประกอบ ดังน้ี 

- มีกลุ$มธุรกิจ (Cluster) และมีความเช่ือมโยงกับ

ผูbประกอบการใหม$  

- มีศูนยIบ$มเพาะและเร$งรัดการเติบโตทางธุรกิจ

นวัตกรรม 

- มี ก า ร ใ ช b ง า น พ้ื น ท่ี อ ย$ า ง เ ขb ม ขb น เ ต็ ม

ประสิทธิภาพ และเอ้ือต$อการดำเนินกิจกรรม  

- เป<นพื้นที่ที่เขbาถึงไดbง$ายและสะดวก ทั้งทางเทbา

และทางจ ักรยาน รวมถึงขนส$งสาธารณะ
รูปแบบต$าง ๆ และการเขbาถึงอินเตอรIเน็ต

ความเร็วสูง 

- ดำเนินกิจกรรมร$วมกับสถาบันขนาดใหญ$ 

บริษัท และนักลงทุน  

- แบ$งปàนความรูbและความคิดสรbางสรรคI  

- การผสมผสานที ่อยู $อาศัยและพื ้นที ่ดำเนิน

กิจกรรมเชิงพาณิชยIภายในย$านนวัตกรรม  
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2.1 ระบบนิ เวศย ;านนว ัตกรรม (Innovation 

District Ecosystem) 

ระบบนิเวศย$านนวัตกรรม (Innovation 

District Ecosystem) ประกอบดbวย 3 ส$วน ซึ่งเป<น
ความสัมพันธIก ันระหว$าง คน (People) บริษัท 

(Firm) และสถานที่ (Place) ท่ีสรbางแนวความคิด
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเร$งพัฒนาพื้นท่ีเชิง
พาณิชยIและสังคม ผ$านการบริหารจัดการสินทรัพยI 

3 ประเภทขbางตbน ดังน้ี (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงองค-ประกอบของระบบการจัดการเมือง

นวัตกรรม (Innovation District Ecosystem) 

      ดัดแปลงจาก : Katz & Wagner, 2014 

1) สินทรัพยQดRานเครือข;าย (Networking 

assets) กิจกรรมดbานเครือข$ายท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาย$านนวัตกรรม โดยตbองมีคุณสมบัติ คือ  
เป<นแหล$งขbอมูลที่สำคัญ ส$งเสริมความคิด มีความ

น$าเชื ่อถือ และมีความร$วมมือกันหลายภาคส$วน  
ช$วยใหbบริษัทไดbเขbาสู$ตลาดใหม$ ๆ 

 

2) สินทรัพยQดRานเศรษฐกิจ (Economic 

Assets) องคIประกอบสินทรัพยIดbานเศรษฐกิจ 

ท่ีสนับสนุนการพัฒนาย$านนวัตกรรม ไดbแก$  
 

2.1) ตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Drivers) 
ซึ่งมุ$งเนbนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิตภัณฑI

บริการสำหรับตลาด ประกอบไปดbวย 4 ปàจจัย 
สำคัญ คือ  

- กลุ$มอุตสาหกรรมย$อย เป<นไปตามแนวโนbม

เศรษฐกิจ ประชากร และวัฒนธรรม โดยจะมีมูลค$า
ของภาคมุ$งเนbนการวิจัยสูง มีความคิดสรbางสรรคIสูง
ความเช่ียวชาญในการผลิตชุดเล็กสูง 

- บทบาทของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิจัย
และกิจกรรมนวัตกรรมมีความสัมพันธIเชิงบวกอย$าง
มีนัยสำคัญ และมีผลการศึกษาวิจัยที ่สนับสนุน

แนวความคิด “มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื ่อน
ชุมชนไดb”  

- ผู bประกอบการ ผลักดันใหbเกิดการจbางงาน 

ในพื้นที่ ผูbประกอบการแต$ละคนจะมีความเท$าเทียม
กัน โดยการสนับสนุนและส$งเสร ิมภายในย$าน
นวัตกรรม  

- การบ$มเพาะผู bประกอบการ ทำใหbบริษัท
สามารถสรbางสภาพแวดลbอมที่เหมาะสมสำหรับการ
พัฒนานวัตกรรม 

 
2.2) การใชbประโยชนIจากนวัตกรรม (Innovation 
Cultivation) เป<นการสนับสนุนการเจริญพัฒนา

ความคิดของผูbประกอบการ 
 
2.3) ส ิ ่งอำนวยความสะดวกของพ้ืนท่ีใกลbเค ียง 

(Neighborhood-building Amenities) ใหbบริการ
เพ่ือท่ีอยู$อาศัยและคนงาน การเชิญชวนกลุ$มคน 
ที่หลากหลาย การลงทุนในการริเริ ่มแนวระเบียง 

(Corridor) หรือการฟöõนฟูพื้นที่ใกลbเคียงช$วยบรรเทา
ภาษีและแรง จู ง ใจสำหร ั บ ธุ ร กิ จ ในทb อง ถ่ิ น 
ต ัวอย$างเช $น ร bานอาหาร ร bานกาแฟ และบารI 

สะทbอนใหbเห็นถึงรูปแบบใหม$ของการบริโภคในเมือง
ผสมผสานกับความร$วมสมัยของพ้ืนท่ี 

Economic 
Assets 

Networking 
Assets 

Physical 
Assets 

Innovation 

Ecosystem 
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3) ส ินทรัพยQด Rานกายภาพ (Physical 

Assets) มีองคIประกอบสำคัญในการพัฒนาย$าน
นวัตกรรม 3 ส$วน คือ 

 
3.1) สินทรัพยIทางกายภาพในที่สาธารณะ (Public 
Realm) เป<นพื้นที่ที ่สามารถเขbาถึงของประชาชน 

(ไดbแก$ สวนสาธารณะ, พลาซ$า) 
 
3.2) ส ินทรัพยIทางกายภาพในพ้ืนท่ีส$วนบุคคล 

(Private Realm) เช$น อาคารส$วนบุคคล และพื้นท่ี
ท่ีมีการกระตุbนการพัฒนาในรูปแบบใหม$ 
 

3.3) สินทรัพยIทางกายภาพที่เชื่อมต$อระหว$างย$าน
และเมือง (Neighborhood-building Amenities)  
ทำใหbเกิดการลงทุน โดยมีวัตถุประสงคIเพ่ือขจัด

อุปสรรคระหว$างการเดินทาง รวมไปถึงใหbเกิดการ
สรbางความสัมพันธIระหว$างการเดินทาง 

2.2 กรณีศึกษาย;านนวัตกรรม 

หลาย ๆ ประเทศใชbแนวคิดการพัฒนาย$าน
นวัตกรรมมาข ับเคล่ือนการพ ัฒนาเช ิง พ้ืนท่ี  
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งประสบผลสำเร็จเป<นอย$าง

มากเมืองเหล$านั้นสามารถพัฒนาพื้นท่ีไปพรbอม ๆ 
กับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนา
เศรษฐกิจไดbอย$างแทbจริง ดังตัวอย$างย$านนวัตกรรม

ต$อไปน้ี 

1) ย;านนวัตกรรมใจกลางเมือง (Anchor Plus)  

: Silicon Alley, NYC 

มหานครนิวยอรIกเป<นมหานครที่มีความโดด
เด$นและเป <นผูb นำภาคธ ุ รก ิ จทางด b านดิ จิ ทัล
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต เ ป< น อั น ดั บ  2 ข อ ง โ ล ก  

 
2 Center for an Urban Future,2012 

การพัฒนามหานครนิวยอรIกใหbเป<นเมืองดิจิทัล 
เ ร่ิมข้ึนในปú  2010 นายกเทศมนตรี Michael R. 

Bloomberg มีนโยบายการใช b โครงข $ายดิจิ ทัล
ใหbบริการและเป<นตัวกลางระหว$างประชาชนกับ
รัฐบาล และสร bางความเจร ิญเต ิบโตทางด bาน

เศรษฐกิจใหbกับมหานคร โดยไดbแกbไขกฎระเบียบ 
ต$าง ๆ เพ่ือเปûดโอกาสใหbมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที ่ช$วยอำนวยความสะดวกการใชbชีวิตประจำวัน

ใหbแก$ชาวนิวยอรIก เช $น Mobile Applications, 
Social Media, การคbนหาเครือข$าย Startup รวมถึง
การใหbบริการขbอมูลต$าง ๆ เป<นตbน สำหรับโครงการ

ที่สำคัญซึ่งช$วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการพัฒนา
ภาคธุรกิจทางดbานดิจิทัลคือโครงการ Silicon Alley 
ท่ีพัฒนาพ้ืนท่ีใหbเป<น Digital Hub ภายในเมืองมีจะ

ความหนาแน$นสูง ดังนั้นบริษัททางดbานเทคโนโลยี
ต$าง ๆ สามารถเดิน ขี่จักรยาน หรือใชbรถไฟฟâาใตbดิน
ไปยังพื้นท่ีต$าง ๆ ของเมืองไดb ภาคธุรกิจดbานดิจิทัล

ของ New York ส $วนใหญ$จะประกอบกิจการท่ี
เช่ือมโยงก ับภาคธ ุรก ิจม ีเด ีย แฟชั ่น และการ
ออกแบบ โดยในช$วงปú 2007 -2012 ภาคธุรกิจ 

Digital media เติบโตอย$างรวดเร็วมาก มหานคร
นิวยอรIกมีวิสาหกิจเริ่มตbนที่ไดbรับการสนับสนุนอย$าง
นbอย 121 บริษัท จากทุกกลุ $มธุรกิจจำนวน 484 

บริษัท2 (ตารางที่ 1) มีช$องทางการเขbาถึง Social 
Media มากกว$า 200 ช$องทาง ภาคอุตสาหกรรม 
High-Tech มีอัตราการจbางงานเพิ ่มขึ ้นมากกว$า 

90,000 ตำแหน$ง  
 

ตารางที่ 1 สถิติวิสาหกิจเริ่มตbนในมหานครนิวยอร-ก  

ตั้งแตdปe 2007-2012 
 

 

ท่ีมา : Center for an Urban Future, 2012 
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ในปàจจุบันมหานครนิวยอรIก มีวิสาหกิจเริ่มตbน

กว $า 8,792 บร ิษ ัท กลุ$มท ุนท่ีสามารถให bการ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอีก 208 บริษัท ซึ่งส$วน
ใหญ$กระจุกตัวในเขตแมนแฮตตัน ดังภาพท่ี 3 

สำหรับโครงการ Silicon Alley ต้ังอยู$ใน เขต
แมนแฮตตัน ไดb พัฒนาเป<นเขตอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ข้ันสูง ท่ีมีท้ังดbานอินเตอรIเน็ต New 

Media การ ส่ื อสาร โทรคมนาคม  ( Telecom 
-munications) ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) การ
พัฒนาซอฟแวรI (Software Development) การ

ออกแบบเกมสI (Game Design) เทคโนโนลีทางดbาน
การเงิน (Financial Technology: FinTech) และ
ในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขbองกับเทคโนโลยีสำหรับ

สนับสนุนขbอมูลแก$ผูbประกอบการ ใชbเงินลงทุนจาก
ภาครัฐ 3 ลbานดอลลารIสหรัฐ และเงินจากบริษัทต$าง 
ๆ ภายในพื้นที่ 19 ลbานดอลลารIสหรัฐ ภายในเมือง 

มีพ้ืนท่ีเพ่ือส$งเสริมการทำงานและมีหน$วยงานท่ี
ใหbบริการใหbคำปรึกษารวมทั ้งเครือข$ายต$าง ๆ 
นอกจากนี ้ย ังมีแผนการสรbางมหาวิทยาลัยที ่ใหb

ความรูbทางดbานวิทยาศาสตรIและวิศวกรรมศาสตรI
ประยุกตIเพื่อเป<นศูนยIกลางของเมืองวิทยาศาสตรI 
โดยม ี ความร$ วมมือระหว$ าง  รั ฐบาลทbอง ถ่ิน 

มหาวิทยาลัยคอรIแนล (Cornell University) และ 
สถาบันเทคโนโลยีเทคเนียน-อิสราเอล (Technion- 
Israel Institute of Technology) โครงการดังกล$าว

ทำ ใหb เ กิ ด มู ลค$ าทาง เศรษฐ กิ จแก$ ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา 7.5 พันลbานดอลลารIสหรัฐ รวมท้ังเกิด
บริษัทภายในพื้นที่อีก 600 บริษัท มีตำแหน$งงาน

เพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตำแหน$งภายในเมือง สามารถ
สรุปความร$วมมือในการพัฒนา Silicon Alley ไดbดัง
ตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตำแหนdงวิสาหกิจเริ่มตbน 

ในมหานครนิวยอร-ก ปe 2017 

ที่มา : http://www.digital.nyc, 2017 
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: East London Tech City, London 

 เป<นศูนยIกลางการพัฒนาเทคโนโลยี (Hub for 

Technology) ท่ี ต้ั งอยู$ทางตะวันออกของกรุง
ลอนดอน ที ่มีการรวมกลุ $มธุรกิจวิสาหกิจเริ ่มตbน 
(Startup Cluster) ใหญ$เป <นอันดับสามของโลก 

รองจากซานฟรานซิสโก และมหานครนิวยอรIก  
การพัฒนาพื้นที่นี้เริ่มขึ้นประมาณปú 2009 ไดbมีการ
รวมกลุ$มคลัสเตอรI Web Businesses บริเวณ Old 

Street Roundabout เน่ืองจากพ้ืนท่ีบร ิ เวณน้ีมี
ราคาค$าเช$าไม$แพงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื ่น ๆ  
ในเมือง กลุ$มวิสาหกิจเร่ิมตbนดbานเทคโนโลยีจึง 

มีความสามารถในการเช$าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
ของตนเองไดb ต$อมาภาครัฐ (David Cameron PM) 
เขbามาสนับสนุนใหb เจร ิญเต ิบโตย่ิงข้ึนโดยการ

วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีและใหbอำนวยความสะดวก
ทางดbานโครงสรbางพื้นฐานที่จำเป<นต$อการพัฒนา
ธุรกิจ เช$น ระบบเสbนใยแกbวนำแสง (Fiber Optic 

Cable) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทขนาดใหญ$ 
เข bามาในพ้ืนท่ี และสนับสนุนใหbเก ิดคลัสเตอรI
ทางดbานเทคโนโลยี สรbางความเขbมแข็งใหbกลุ$ม 

วิสาหกิจเร่ิมตbน และ SMEs (ภาพท่ี 4) นอกจากน้ียัง 

 

เป<นแรงดึงดูดกิจกรรมที ่เกี ่ยวขbองกับเทคโนโลยี 
ขั้นสูงในอนาคต เพื่อรองรับโอลิมปûกฤดูรbอน ในปú 
2012  

 

ภาพที่ 4 ตำแหนdงบริษัทวิสาหกิจเริ่มตbน  

ใน East London Tech City ปe 2017 

ที่มา: http://www.techcitymap.com, 2017 
 

ผลจากการดำเนินการดังกล$าวทำใหbในปú 2010 

มีบริษัทวิสาหกิจเริ่มตbน 85 บริษัท ปú 2011 เพิ่มข้ึน
เป<น 200 บริษัท มีพนักงานกว$า 1 ลbานคน สรbาง
มูลค$าทางเศรษฐกิจใหbกับประเทศอังกฤษ 66.4 

พันล bานปอนดI  และป ú  2012 มีบริษัททางด bาน
เทคโนโลย ีอยู$ ในพ้ืนท่ีอย$างหนาแน$นถ ึง 5,000  

ตารางที ่2 ความรdวมมือในการพัฒนา Silicon Alley 

Area 
Anchored 

Institution 

Sectorial 

Concentration 
Center of Gravity 

Physical 

Accessibility 

Innovation 

Infrastructure 

Anchored 

Company/Partner 

Silicon Alley, 

NYC 

- Center for an 

Urban Future 

- Cornell 

University 

- Technion-

Israel Institute 

of Technology 

- High tech 

- Digital media 

- New media 

- Software 

development 

- fin-tech 

- Social 

networking 

- Sciences and 

engineering 

campus 

- The 

Squarefoot 

- Metropolitan 

Transportation 

Authority 

(MTA) NYC 

- Internet - Facebook 

- Linked in 

- Vimeo 

- Twitter 

- UBER 

- Yodel 

- Bonobos 

- Songza 

- Urban 

Compass 
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บริษัท 3 ภาคเอกชนใหญ$ ๆ ท่ีเขbามาลงทุนในพ้ืนท่ี  

เ ช$ น  Cisco, Facebook, Google, Intel and 
McKinsey & Company นอกจากนี ้มหาวิทยาลัย
หลายแห$งในลอนดอนก็ไดbเขbามาใหbความร$วมมือใน

การพัฒนาพื้นที่ร$วมทั้งใหbองคIความรูbทางวิชาการ 
ไ ดb แ ก$  University of London, London 
Metropolitan University, Imperial College 

London, Queen Mary University of London  
 

 

 

 
3 searchofficespace,2017 

 
and University College London ก า ร ล ง ทุ น 

ตั้งแต$ปú 2010 บริษัทที่เกี ่ยวขbองกับเทคโนโลยีใน
ลอนดอนร$วมลงทุนมากกว$า 5.2 พันลbานดอลลารI
สหรัฐ และในปú 2015 ลงทุนในภาคเทคโนโลยี 2.28  

พันลbานลbานดอลลารIสหรัฐ สามารถสรุปความ
ร$วมมือในการพัฒนา East London Tech City ไดb
ดังตารางท่ี 3 

 
 
 

 

ตารางที ่3 ความรdวมมือในการพัฒนา East London Tech City 

Area 
Anchored 

Institution 

Sectorial 

Concentration 
Center of Gravity 

Physical 

Accessibility 

Innovation 

Infrastructure 

Anchored 

Company/Partner 

East London 

Tech City 

- City of London 

Corporation 

- University of 

London  

- London 

Metropolitan 

University 

- Imperial 

College 

London  

- Queen Mary 

University of 

London  

- University 

College 

London 

- ICT 

- Digital 

technology 

- Software 

- Tech city UK - Railways (Old 

Street Station) 

- fiber optic 

cable 

- internet 

- Barclays 

- KPMC 

- McKinsey & 

Company 

- Silicon Valley 

Bank 

- Capco 

- Taylor Wessing 

- Tech City 

Investment 

Organisation 

(TCIO) 

- Google 

- Cisco 

- Facebook 

- Intel  

- McKinsey & 

Company 
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: จัตุรัสแคนเดิล สหรัฐอเมริกา (Kendall 

Square, Cambridge, Massachusetts, U.S.)  

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 5 Kendall Square, Cambridge, 

Massachusetts, U.S. 

ดัดแปลงจาก: Cambridge Community Development 

Department, 2013 
 

 Kendall Square (ภาพท่ี 5) เป<นแหล$งรวม
ความหลากหลายของกิจกรรมภายในเมืองทั้งดbาน

ธ ุรก ิจ ว ิทยาศาสตร I  ศ ิลปะและการออกแบบ 
สำนักงานต$าง ๆ รวมถึงที ่อยู $อาศัย มีการจัดสรร
พื ้นที ่สำหรับคนทุกกลุ $มใหbสามารถดำเนินชีวิต 

ทำงาน พักผ$อนหย$อนใจ รวมถึงแสดงผลงานต$าง ๆ 
เพื่อสรbางโอกาสทางธุรกิจสำหรับผูbประกอบการใหม$ 
พรbอมกันนี้ยังเปûดโอกาสใหbนักศึกษาไดbเขbามาร$วม

ฝ´กงานเพื่อเป<นประสบการณIในการทำงานอีกดbวย 
ภายในย$าน Kendall Square จะมีหน$วยงานท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนค$อยใหbคำปรึกษาการพัฒนา

ธุรกิจและนวัตกรรมต$าง ๆ  เช$น มหาวิทยาลัย 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
รวมถึง Innovation Lab ต$าง ๆ ที่เป<นส$วนสำคัญใน

การใหbองคIความรูb และสรbางเทคโนโลยีทั้งทางดbาน
วิศวกรรมศาสตรI วิทยาศาสตรI ชีววิเศรษฐศาสตรI 
มนุษยศาสตรI และการบริหารจัดการ เป<นตbน ช$วย

สนับสนุนผูbประกอบการใหbสามารถเริ่มตbนธุรกิจไดb 
เป<นการสรbางอาชีพใหbแก$ประชาชนภายในเมือง 

 
4  Cambridge Community Development 
Department, 2013 

ผ$านผู bประกอบการที ่ข ับเคลื ่อนดbวยนวัตกรรม  
( Innovation Driven Entrepreneurship:  IDE)  

และในที่สุดก็จะทำใหbเศรษฐกิจภายในเมืองรวมถึง
ภูมิภาคเจริญเติบโตข้ึนดbวย 

 

การพัฒนา Kendall Square จากอดีต-
ปàจจุบัน4 ก$อนปú 1960 Kendall Square เนbนการ

พัฒนาทางดbานอุตสาหกรรมและโครงสรbางพื้นฐาน
ขนาดใหญ$ มีการสรbางถนน สถาบันศึกษาโดยเฉพาะ
ด bานเทคโนโลย ี  ต $อมาป ú  2000 ภายหล ังจาก

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดbมีการปรับปรุงเมือง (Urban 
Renewal) โดยหน$วยงานทbองถ่ินเมืองบอสตัน มีการ
จัดต้ังองคIกรที ่ไม $แสวงหาผลกำไร (R&D) และ

สำนักงานต$าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช$น Cambridge 
Center,  Cambridge Research Park แ ล ะ
บริษัทเอกชนต$าง ๆ จนในปú 2012 มีการปรับปรุง

เมืองที่เนbนความมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น แผนพัฒนา
ส$วนใหญ$จะใหbความสำคัญกับการปรับทัศนียภาพ 
เช$น แผนพัฒนาพ้ืนท่ีริมน้ำ แผนการปรับเปล่ียนโซน

การใชbประโยชนIที ่ดินภายในเมืองโดยเนbนการใชb
ประโยชนIที่ดินแบบผสมผสาน เพิ่มพื้นที่เปûดโล$งและ
ทางเทbา เป<นตbน และในปàจจุบัน Kendall Square 

ไดbยกระดับการพัฒนาเป<นย$านนวัตกรรม เป<น
ศูนยIกลางของการอยู $อาศัย ทำงานและพักผ$อน
หย$อนใจ ของคนในเมือง (ภาพท่ี 6) 

 การวางผังการใชbประโยชนIที ่ดินบริเวณ 
Kendall Square ใชbแนวความคิดในการพัฒนาเมือง
หลักๆ  3 แนวความคิด คือ District Innovation 

Sustainable development และ  Eco Districts 
การออกแบบมีการแบ$งการใชbประโยชนIที่ดินเป<น  
 



  
 

9 
 

FRAMEWORK

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Superblocks ตัดถนนและทางเทbาใหbกวbาง คำนึงถึง

ความร$วมสมัยรวมถึงใหbความสำคัญกับพื้นที่ชั้นล$าง
ของอาคาร ซึ่งส$วนใหญ$จะใชbประโยชนIอาคารแบบ
ผสมผสาน ภายในย$านมีทั้ง บริษัทหลากหลายขนาด

และหลายประเภทที่สามารถดึงดูดคนใหbเขbามาทำ
กิจกรรมภายในเมือง โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบ
สถานี Kendall ซึ่งเป<นศูนยIกลางที่สำคัญของพื้นท่ี 

มีความหนาแน$นของการใชbประโยชนIที่ดินโดยรอบ
สถานีสูง และถนนหมายเลขที่ 3 (Third Street) ท่ี
เป<นทั้งที่อยู$อาศัยและรbานคbา รbานอาหาร เป<นตbน 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธารณะ เช$น พล$าซ$า ซึ่งใกลb
กับโรงแรม สถานี และรbานอาหารภายในพื ้นท่ี 
สวนสาธารณะบนอาคารต$าง ๆ พื้นที่เปûดโล$ง เป<น

ตbน (ภาพท่ี 7) 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลจากการพัฒนาย$านนวัตกรรม Kendall 

Square สอดคลbองกับแนวคิดระบบนิเวศนวัตกรรม
ซึ่งมีองคIประกอบครบทั้ง 3 ส$วน คือ การทำใหbมี
บริษัทเกี ่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี

สารสนเทศตั้งอยู$อย$างหนาแน$นมากที่สุดในโลก มี
การขยายต ัวอ ุตสาหกรรมเช ิ งนว ัตกรรม ท้ัง 
เทคโนโลย ีสะอาด อ ุตสาหกรรมไฮเทค และ

เทคโนโลยีชีวภาพ เป<นตbน ซึ่งถือเป<นสินทรัพยIดbาน
เครือข$าย (networking assets)  โดยสามารถเพ่ิม
วิสาหกิจเริ ่มตbน (Startup) ไดbจำนวนมาก ซึ่งเป<น

ปàจจัยสำคัญในการสรbางงาน สรbางความเขbมแข็งและ
กระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในเมือง 
Cambridge ที ่ไม$ไดbพึ ่งพาภาคธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง

เพียงสาขาเดียว  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 การใชbประโยชน-ที่ดินบริเวณ Kendall Square 

ที่มา: Cambridge Community Development Department, 2013 

 

1960 2000 2012 2016 

Industrial 

District 

Office Park 

District 

Mixed-use 

District 

Innovation 

Community 

ภาพที่ 6 การพัฒนา Kendall Square จากอดีต-ป~จจุบัน 

ดัดแปลงจาก: Cambridge Community Development Department, 2013 
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นับเป<นสินทรัพยIดbานเศรษฐกิจ (Economic Assets) 

นอกจากนี้การปรับปรุงเมืองใหbทันสมัย น$าอยู$มาก
ขึ้น ประชาชนเปลี่ยนมาใชbระบบขนส$งสาธารณะ
และเดินแทนการใชbรถยนตIส$วนตัวเพิ ่มขึ ้น เป<น

องคIประกอบของระบบนิเวศนวัตกรรมประเภท
สินทรัพยIดbานกายภาพ (Physical Assets) (ตารางท่ี 
4) ส $วนผลกระทบดbานลบที ่อาจจะเก ิดข ึ ้นคือ  

ปรากฏการณI Gentrification กล$าวคือ ราคาที่ดิน 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
ภายในเมืองสูงข้ึนจนผูbท่ีอยู$อาศัยภายในย$านเดิมไม$มี

กำลังในการจ$ายจึงตbองยbายออกและถูกแทนที่ดbวย
คนกลุ$มใหม$ที่มีความรูbความสามารถและกำลังจ$าย
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันวิสาหกิจเริ่มตbนท้ังหลายก็ยัง

ไม$มีกำลังจ$ายเพียงพอจึงเป<นความทbาทายในการ
วางแผนพัฒนาย$านนวัตกรรมที่ตbองมีแผนสำหรับ
รองรับคนกลุ$มใหม$ วิสาหกิจเริ่มตbน พรbอมทั้งรักษา

คนกลุ$มเดิมไวbใหbไดb 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ตารางที ่4 ความรdวมมือในการพัฒนา Kendall Square 

Area 
Anchored 

Institution 

Sectorial 

Concentration 
Center of Gravity 

Physical 

Accessibility 

Innovation 

Infrastructure 

Anchored 

Company/Partner 

Kendall Square, 
Cambridge, 

Massachusetts, 

U.S. 

 

- Cambridge 

Department 

- Mobility 

- Education & 

Community 

Resources 

(Information 

Technology / 

Data, 

Research) 

- Clean Energy 

- BIO/Pharma 

- Cambridge 

Innovation 

Center 

- Cambridge 

Research Park 

- MRT - Google 

- Microsoft 

- Etc. 

- Massachusetts 

Institute of 

Technology  

- Cambridge 

Department 

ภาพที่ 8 ผูbประกอบการธุรกิจใน Silicon Valley, Southern San Francisco 

ที่มา: http://www.swissnexsanfrancisco.org/,2017 
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2) ย;านนวัตกรรมบริเวณชานเมือง 

:Silicon Valley, Southern San Francisco 

Bay Area 

 ซิลิคอนวัลเลยI เป<นพื้นที่ส$วนใตbของพื้นท่ีอ$าว

ซานฟรานซิสโก (Southern San Francisco Bay 
Area) สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมพื้นที่หุบเขาซานตา
คลารา (Santa Clara Valley) ทั้งหมด รวมทั้งนคร

ซานโฮเซ (และชุมชนติดกัน), คาบสมุทรทางใตb, และ
อ$าวตะวันออกทางใตb ซ ึ ่งม ีจ ุดเด $นที ่ เป <นที ่ ต้ัง
สำนักงานใหญ$ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ$ที่สุดของ

โลก นอกจากนี ้  ย ังเป<นที ่ต ั ้งของมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรI ด  ( Stanford University)  ซ่ึ ง เ ป< น
มหาวิทยาลัยชั ้นนำทางดbานเทคโนโลยีและธุรกิจ

ซิล ิคอนวัลเลยI ผลิตซิล ิคอนชิป (Silicon Chip) 
จำนวนมากแต$ป àจจุบ ันได bกลายมาเป <นธุรกิจ
เทคโนโลยีขั้นสูง (High – Technology) ทั้งหมดใน

พ้ืนท่ีแทน ถึงแมbจะมีการพัฒนาศูนยIเศรษฐกิจไฮเทค
อื่น ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ซิลิคอนวัลเลยI
ย ังคงเป<นศูนย Iกลางนวัตกรรมและการพัฒนา 

 
5 22 ARROBA BCN, S. A. U.  ( The 

miunicipal society of the Barcelona City 
Council), 2012 

 
เทคโนโลยีขั ้นสูงชั้นนำ เป<นหนึ่งในสามของมูลค$า 

การร$วมลงทุนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และยังคง
เป <นท่ี ท่ีม ีการเต ิบโตและเป <นท่ีสนใจของผูbคน
ห ล า ก ห ล า ย  ท้ั ง ผูb ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ  

นักลงทุน และแรงงานในตลาดงานสายเทคโนโลยี 

ในทางภูมิศาสตรI ดังแสดงในภาพท่ี 8 และตารางท่ี 5 
 

3) ย;านนวัตกรรมที่เป|นพื้นท่ีอุตสาหกรรมหรือ

พาณิชยกรรมเก;า 

: ย$านนวัตกรรม 22@ บาเซโลน$า, ประเทศ

สเปน (22@ Barcelona Innovation District)5 
 22@ บาเซโลน$า เป<นหนึ่งในโครงการฟöõนฟู

เมือง (Urban Renewal) ของโลก จุดเริ ่มตbนของ

โครงการเริ่มจากรัฐบาลตbองการเปลี่ยนแปลงย$าน
อุตสาหกรรมประวัต ิศาสตรIเขตพื ้นท่ีโพเบิลนู 
( Poble Nou Neighborhood)  ใ ห b เ ป < นพ ื ้ น ท่ี

ขับเคลื ่อนความรู bด bานเศรษฐกิจ โรงไฟฟâาและ
เทคโนโลยี ย$าน 22@ ประกอบไปดbวย มหาวิทยาลัย 
ศูนยIวิจัยและฝ́กอบรม (Research and Training  

ตารางที ่5 ความรdวมมือในการพัฒนา  Silicon Valley  

Area 
Anchored 

Institution 

Sectorial 

Concentration 
Center of Gravity 

Physical 

Accessibility 

Innovation 

Infrastructure 

Anchored 

Company/Partner 

Silicon Valley, 

Southern San 

Francisco Bay 

Area 

- Stanford 

University 

- Silicon Chip 

- Software 

- Media 

- Internet 

- Stanford 

Research Park 

- Cal Train 

- Valley 

Transportation 

Authority 

- Super Shuttle 

- Bay Area 

Rapid Transit 

- Google - Microsoft 

- Google 

- Hewlett 

Packard 

- Apple 

- Yahoo 

- Facebook 
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Centers) มีภาคธุรกิจกว$า 3,000 บริษัทที่ยbายเขbา

มาใน 22@ และมีพน ักงานกว $า 100,000 คน 
โดยประมาณ จึงทำใหbมีที ่อยู $อาศัยภายในเมือง
เพ่ิมข้ึนประมาณรbอยละ 25  

โครงการดังกล$าวช$วยสรbางสรรคIกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยมีการสนับสนุนและการแบ$งบัน
องคIความรู b  (Knowledge Clusters) ทั ้ง 5 ดbาน 

ไดbแก$ สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรI 
(Information and Computer Technology: ICT), 
ช ี วการแพทย I  (Bio-Medical) , การออกแบบ 

(Design), พล ั งงาน (Energy) และส่ือ (Media) 
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ คือ การเชื่อมชุมชนทbองถ่ิน
กับนานาชาติ โดยการสรbางสรรคIกายภาพ สังคม 

การติดต$อที่ส$งเสริมใหbเกิดความร$วมมือกันพัฒนา 
จัดกลุ$มสภาพแวดลbอมทางธุรกิจที่มีความสามารถ
และพัฒนาเพื ่อความยั ่งยืนเป<น “พื ้นที ่ตbนแบบ 

บาเซโลน$า” (Barcelona’s model) ที ่ช $วยฟöõนฟู
พื้นที่เสื่อมโทรมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
ความยั่งยืน ใหbเหมือนกับเมืองระดับโลก (Global 

Cities) วิธีการรวมกลุ$มขbางตbนทำใหbภาคธุรกิจไดb
พูดคุย เกิดการแบ$งปàนองคIความรูbซึ่งกันและกันช$วย
กระตุbนความคิดสรbางสรรคIและนวัตกรรมทั้งแบบ

ทางตรงและทางอbอม มีกิจกรรม Urban Cluster 
Day เป<นกิจกรรมประจำปúที ่ใหbตัวแทนจาก 700 
บริษัทในพื้นท่ี 22@ มาร$วมเสนอแนวความคิดและ

แผนการพัฒนาอนาคต  

เครือข$ายในการพัฒนา 22@ เป<นกลุ$ม

บริษัทที ่ม ีความคิดริเร ิ ่มสรbางสรรคIเพื ่อพัฒนา

นวัตกรรมใหbกbาวหนbา ซึ่งเป<นองคIประกอบของการ
พัฒนาระบบนิเวศย$านนวัตกรรม (Innovation 
District Ecosystem)  นอกจากนี้ยังสามารถจัดโซน

พื้นที ่ใหbบริษัททbองถิ ่นและนานาชาติอยู $ในพื ้นท่ี 

 
เดียวกันไดb โดยตั ้งอยู $ห$างจากศูนยIกลางเมือง 2 

กิโลเมตร  กระบวนการฟö õนฟูเมืองประกอบดbวย 
พื ้นที ่เมือง เศรษฐกิจ และการฟö õนฟูสังคม โดยมี 
220,0002 ตารางเมตรสำหรับพื้นที่สาธารณะและท่ี

อยู$อาศัย โดยโครงการถูกหbอมลbอมดbวยสิ่งปลูกสรbาง
ของเมืองขนาดใหญ$ (ภาพที่ 9) พื้นที่ใจกลางสำคัญ
ของโพเบลนู ค ือ The Media-TIC building เป<น

เทคโนโลยีดbานนิวเคลียรIที่เช่ือมอวกาศและสื่อ เป<น
จุดรวมของบริษัทและผูbเชียวชาญ ซึ่งเป<นสินทรัพยI
ทางกายภาพ (physical assets) ที่ช$วยใหbเกิดการ

กระตุbนการพัฒนา (ตารางท่ี 6) 
 
 

 

ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีย$านนวัตกรรม 22@ บาเซโลน$า 
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2.3 5 Innovative Working Process: 5i 

การกำหนดแนวค ิดในการพ ัฒนาย $าน
นวัตกรรม มีเป âาหมายสำคัญเพื ่อใหbเก ิดพื ้นท่ี

นว ัตกรรมท่ีส $งเสร ิมการพัฒนาดbานเศรษฐกิจ 
กายภาพ และสังคม ของเมือง พรbอมทั้งสามารรถต$อ
ยอดใหbเกิดนวัตกรรมในพื้นที่ เป<นการสรbางความ

ยั่งยืนแก$พื้นที่นั้น ๆ สำหรับกระบวนการพัฒนาย$าน
นวัตกรรมมีข้ันตอนท่ีสำคัญในการพัฒนา ดังน้ี  

 

1. Inform 

เป<นการเผยแพร$ขbอมูลและสรbางความรูb

ความเขbาใจถึงความสำคัญ ความเป<นเอกลักษณI
และอัตลักษณIของย$านนวัตกรรมตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาย$าน โดยมีขั้นตอนสำคัญ ไดbแก$ การ

กำหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนา (Identify 
Issues and Options) เปâาหมาย วัตถุประสงคI การ
ลำดับความสำคัญ (State of Goals, Objectives  

 

 
and Priorities) และการจัดเก็บ วิเคราะหIขbอมูล
พื้นฐานภายในย$าน (Collect and Interpret Data) 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 
1.1 การกำหนดวิสัยทัศนI เปâาหมายและ

วัตถุประสงคI 
การดำเนินการพัฒนาย$านนวัตกรรม เพ่ือ

ส$งเสริมใหbเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาย$านโดยการ

ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจดbวยนวัตกรรมและส$งเสริม
วิสาหกิจเริ่มตbน (Startup) จำเป<นตbองมีการกำหนด
วิสัยทัศนI เปâาหมาย วัตถุประสงคIในการพัฒนา และ

แสดงใหbผูbมีส$วนไดbส$วนเสียทราบถึงทิศทางในพัฒนา 
ซึ่งช$วยใหbการดำเนินการพัฒนาย$านนวัตกรรมไดbรับ
การสนับสนุนจากทุกภาคส$วนและเป<นไปตาม

เปâาหมายท่ีไดbวางไวb 
 

ตารางที ่6 ความรdวมมือในการพัฒนา  22@ Barcelona  

Area 
Anchored 

Institution 

Sectorial 

Concentration 
Center of Gravity 

Physical 

Accessibility 

Innovation 

Infrastructure 

Anchored 

Company/Partner 

22@ Barcelona - Barcelona 

Centre Disseny 

(DesignCentre) 

- Universitat de 

Barcelona 

- Government 

- Computer 

Technology 

(ICT) 

- Media 

- Bio-Medical 

- Energy 

- Design 

- The Media-TIC 

Building 

- Ronda del 

Litoral Ring 

Road 

- Tren d’Alta 

Velocitat (High 

Speed Train) 

- Media-TIC - MEdiaKIS 

- The 

Competitiveness 

Institute (TCI) 

- Xcpat 

- International 

Association of 

Science Parks 

(IASP) 

- Association de 

Parques 

Cientificosy 

Technologicos 

de Espana 

- Living Lap 

Global 
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ทั ้งนี ้วิสัยทัศนIการพัฒนาย$านนวัตกรรม 

เป<นการกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตตามของ 
ย$านนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมและสอดคลbองกับ
ศักยภาพของย$านนั้น ๆ และเพื่อใหbวิสัยทัศนIในการ

พัฒนาย$านนวัตกรรมมีความชัดเจนและสามารถ
สรbางความเขbาใจต$อผูbมีส$วนไดbส$วนเสีย การกำหนด
วิสัยทัศนIมีเกณฑI ดังน้ี  

 
1) มีความเป<นไปไดbที ่จะบรรลุวิสัยทัศนIภายใตb
เง่ือนไขของสภาพแวดลbอมและขbอจำกัดท่ีมีอยู$ 

 
2) มีความทbาทาย และสามารถสรbางแรงบันดาลใจ
ใหbกับผูbที่เกี่ยวขbองทุกฝ∞ายในการดำเนินการใหbบรรลุ

ตามเปâาหมาย 
 
3) สะทbอนถึงสภาพการณIหรือบทบาทใหม$ของย$าน

ในอนาคตอย$างรอบดbาน ภายใตbการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณIและสภาพแวดลbอมที ่ยังคงไวbซ่ึง 
อัตลักษณI (Identity) และเอกลักษณI (Uniqueness) 

 
4) เป<นสิ ่งที ่ เห ็นพbองตbองกันระหว$างผู bบร ิหาร 
ประชาชน และผูbมีส$วนไดbเสียท้ังหมด 

 
5) สามารถสื ่อความเขbาใจถึงทิศทางการพัฒนา 
ย$านนวัตกรรมไดbอย$างชัดเจน 

 
นอกจากนี้ วิสัยทัศนI (Vision) เปâาหมาย 

(Goal) และวัตถุประสงคI (Objective)  จะตbอง

สอดคลbองกับนโยบายหรือแผนพัฒนาจากภาครัฐ 
ในระดับต$าง ๆ ท้ังระดับชาติ ระดับภาค หรือทbองถ่ิน 
เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและส$งเสริมใหbการ

พัฒนาย$านนวัตกรรมบรรลุผลสำเร็จ ตลอดจน
สามารถสรbางความเป<นเอกลักษณIและอัตลักษณI 

 
ของย$าน โดยการเปûดโอกาสใหbประชาชน ผูbมีส$วนไดb

ส$วนเสียไดbเขbามามีส$วนร$วมในการเสนอความคิดเห็น 
ร$วมกำหนดทิศทางการพัฒนา ซึ ่งมีประเด็นการ
พิจารณา ไดbแก$  

 
1.2 การรวบรวมและว ิ เคราะหIข bอมูล

พ้ืนฐาน 

การรวบรวมขbอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา
ย$านนวัตกรรม ไดbแก$ ข bอมูลทางดbานกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม ใหbอยู$ภายใตbขอบเขต (Scope) 

ของการพัฒนาเป<นย$านนวัตกรรม ซึ ่งผลจากการ
รวบรวมและวิเคราะหIขbอมูล จะทำใหbทราบถึง
ศ ักยภาพในการพ ัฒนาท ี ่จำเป <นต bองวางแผน

สนับสนุนและผลักดันใหbเกิดเป<นย$านนวัตกรรม
รวมถึงนวัตกรภายในย$าน การรวบรวมขbอมูลพ้ืนฐาน
สามารถแบ$งเป<นขbอมูลประเภทต$าง ๆ ดังน้ี 

 
1)  ด bานกายภาพ เช $น ทร ัพยากรภายในย $าน 
โครงสร bางพ้ืนฐาน การบร ิการสาธารณูปการ 

สาธารณูปโภค โครงข$ายการคมนาคม ลักษณะการ
ใชbประโยชนIที่ดินและอาคาร ลักษณะความเป<นเมือง 
ศูนยIกลางกิจกรรมภายในย$าน เป<นตbน 

 
2) ดbานเศรษฐกิจ เช$น กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก 
นวัตกรรมภายในย$าน รายไดbต$อหัวของประชากร 

รายไดbครัวเรือน เป<นตbน 
 
3)  ดbานสังคม เช$น ลักษณะทางประชากรและ

แรงงาน การอพยพยbายเขbา-ยbายออก การรวมกลุ$ม
ทางสังคม องคIกรต$าง ๆ ที ่มีความสำคัญต$อการ
ขับเคล่ือนใหbเกิดย$านนวัตกรรม เป<นตbน 
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1.3 ว ิ เคราะห Iศ ักยภาพในการพ ัฒนา 

ย$านนวัตกรรม โดยแสดงขbอมูลเหล$านั้นในรูปของ 
5D Visualization (มิติเชิงพื ้นที ่ เวลา และมูลค$า) 
เพ ื ่อให bง $ ายต $อการทำความเข bาใจบร ิบทและ

ความสำคัญของการพัฒนา 
 
 

2. Interface  

เป<นการสรbางพื้นที่การมีส$วนร$วมใหbผูbที ่มี
ส$วนไดbส$วนเสียไดbแสดงความคิดเห็นต$อการพัฒนา
ย$านนวัตกรรมทำใหbเกิดความเขbาใจ การยอมรับ 

และใหbความร$วมมือกับโครงการ พรbอมกันนี้คนใน
ชุมชนสามารถสร bางนว ัตกรรมเพื ่อข ับเคล ื ่อน
เศรษฐกิจของชุมชนไดbในระดับหนึ่ง และนวัตกรรม

น้ันยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคธุรกิจต$าง ๆ 
เขbามาพัฒนาพื้นที่ไดb เช$น การพัฒนาที่ดิน (Land 
Development) การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยI 

(Real-estate Development) เป<นตbน 
 

3. Identification  

การวางและจ ั ดทำแผนพ ัฒนาย $ าน
นวัตกรรมใหbบรรลุตามเปâาหมายและวัตถุประสงคI 

ท่ีไดbกำหนดไวb จะตbองวิเคราะหIสถานการณI (District 
Scenario) และเปรียบเทียบความเป<นไปไดbในการ
พัฒนาย$านนวัตกรรมกับกรณีศึกษาต$าง ๆ เพื่อระบุ

ทางเลือก (Alternative) ในการพัฒนาเป<นย$าน
นว ัตกรรมท ี ่ม ีความเหมาะสมและเป <นไปไดb   
โดยอาศัยขbอมูลและผลการวิเคราะหIในการประเมิน

ขbอดี ขbอเสียของแต$ละทางเลือก  
 

4. Ideation Transform  

เป<นการสรbางความร$วมมือและแบ$งปàน
ประสบการณIผ $านแนวค ิดเช ิงนว ัตกรรมของ 

กล ุ $ มธ ุ รก ิจ (Cluster) ภายในย $ าน โดยจ ัดทำ
แผนพัฒนา (Development Plan) ผังแม$บทการ 

 
พัฒนาย$านนวัตกรรม (Master Plan) การฉายภาพ

อนาคตของย$านนวัตกรรม (Foresight) เพื่อผลต$อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับย$านและ
ระดับเมือง รวมถึงการสรbางแบบจำลอง 3 มิติ (3D 

Model) และการว ิเคราะหIผลกระทบที ่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป<นย$านนวัตกรรมในอนาคต  
เช $น ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร I (ม ูลค $าทาง

เศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้น) ผลกระทบทางสังคม (อัตรา
การจbางงาน การเปลี่ยนแปลงโครงสรbางทางสังคม 
ฯลฯ) และผลกระทบทางส่ิงแวดลbอม เป<นตbน 

 

5. Innovate  

การทำงานร$วมกันระหว$างคนในชุมชน 
สถาบันขนาดใหญ$ บริษัท นักลงทุน และหน$วยงาน
ภาครัฐ เพื ่อส$งเสริมและสนับสนุนใหbเก ิดย$าน

นวัตกรรมที่ยั่งยืน กล$าวคือ คนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสภาพแวดลbอมน$าอยู$เหมาะแก$การอยู$อาศัย  
และดำรงชีวิต มีการกระจายความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจไปสู$คนในชุมชน  
จากกระบวนการ Innovative Working 

Process: 5i สามารถสรุปกรอบการดำเนินการย$าน

นว ัตกรรมและกรอบความร $วมม ือและความ
รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาย$านนวัตกรรม 
ดังตารางท่ี 7 
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3. การดำเนินการพัฒนาย;านนวัตกรรม 

ในการดำเนินการพัฒนาย$านนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห$งชาติ (องคIการมหาชน)  
ไดbเล็งเห็นความสำคัญของการสรbางความร$วมมือกัน
พ ัฒนาย $านนว ัตกรรมท ั ้ งจากภาคร ัฐ เอกชน  

ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ ซึ่งเป<นกำลังสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในประเทศ และเป<น
แหล$งขbอมูล องคIความรูbวิทยาการ รวมถึงศูนยIวิจัย

อีกหลายแห$ง โดยเฉพาะบริเวณมหาวิทยาลัยถือเป<น 
 
 

 

 
 
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป<นจุดเริ่มตbนสำหรับการ

สรbางสรรคIนวัตกรรมและนวัตกรใหbเกิดขึ ้น ทั ้งน้ี
เพื ่อใหbการดำเนินการพัฒนาย$านนวัตกรรมใน
ประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชนIสูงสุด

ต$อสังคม จึงไดbกำหนดขอบเขตการดำเนินการพัฒนา
ย$านนวัตกรรมเพื่อเป<นแนวทางการดำเนินการใหbแก$
ผ ู bพ ัฒนาโครงการ (มหาว ิทยาล ัยต $าง ๆ ภาค

ประชาชน หรือหน$วยงานทbองถ่ิน) ไวbดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่7 กรอบการดำเนินการยdานนวัตกรรม 

ข้ันตอน 
สินทรัพยoดqานเครือขuาย 

(Networking Assets) 

สินทรัพยoดqานเศรษฐกิจ 

(Economics Assets) 

สินทรัพยoดqานกายภาพ 

(Physical Assets) 

Inform - สรqางการรับรูq 

(What is Innovation District) 

- สารสนเทศของยuาน  

(Data Specific) 

- ขqอมูลพ้ืนฐานของยuานในรูปแบบ 

5D Visualization  

(space, time, value) 

- ขqอมูลพ้ืนฐานของยuานในรูปแบบ 5D 

Visualization  

(space, time, value) 

Interface - สรqางความเขqาใจและการยอมรับ 

- สรqางความเช่ือม่ัน 

(Continually Improvement) 

- District Economic 

Development 

- Land Development 

- Real-estate Development 

Identification - ระบุศักยภาพในการพัฒนา 

(SWOT) 

- ฉายภาพอนาคต (Foresight) 

- New S Curve Development 

- Urban Economy 

- Landmark 

- Smart Building 

Ideation Transform - สรqางความรuวมมือ แบuงปäน

ประสบการณo (Innovation 

Product & Innovation 

Project) 

- Value Proposition - Value Proposition 

Innovate - ทำงานรuวมกัน - Sustainable Development - Sustainable Development 

Output - Capacity Building - Economic Transformation - Quality of Life 

- Livable District 

- Workable District 
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ตารางที ่8 ขอบเขตการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินการพัฒนายdานนวัตกรรม 

กรอบการดำเนินการ 

พัฒนายuานนวัตกรรม 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

ข5อเสนอโครงการ  
(Proposal) 

- ท่ีมาและความสำคัญของการพัฒนายuานนวัตกรรมและพ้ืนท่ีศึกษา  

- ขqอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงถึงความสำคัญของพ้ืนท่ี ความเปëนอัตลักษณo และเอกลักษณo ท่ีชuวยสuงเสริมยuานฯ 

- นโยบายการพัฒนาในระดับตuาง ๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือเปëนทิศทางและสนับสนุนการพัฒนายuานนวัตกรรม 

- วิสัยทัศนoและเปïาหมายการพัฒนา  

- แนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีใหqเกิดยuานนวัตกรรม (Conceptual Plan) 

- ระบุผูqมีสuวนไดqสuวนเสียจาการพัฒนา 

- ประมาณการผลกระทบจากการพัฒนายuานนวัตกรรมเบ้ืองตqน 

- แผนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนายuานนวัตกรรม 

- แผนงบประมาณในการพัฒนายuานนวัตกรรม (5 ปô) 

 

แผนการพัฒนาโครงการ 
ยJานนวัตกรรม 

- วิสัยทัศนo เปïาหมายและวัตถุประสงคoของการพัฒนายuานนวัตกรรมสรqางความเช่ือม่ัน (Continually Improvement) 

- ขqอมูลพ้ืนฐานทางดqานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ในรูปของ 5D Visualization (มิติเชิงเวลา พ้ืนท่ี และมูลคuา) 

- ศักยภาพในการพัฒนาเปëนยuานนวัตกรรม 

- แนวคิดท่ีใชqในการพัฒนาพ้ืนท่ีและกรณีศึกษา 

- สถานการณoในการพัฒนายuานนวัตกรรม (District Scenario) 

- ทางเลือกในการพัฒนาเปëนยuานนวัตกรรม (Alternative) 

- แผนพัฒนายuานนวัตกรรม (Development Plan) 

- ผังการพัฒนา (Master Plan) ประกอบไปดqวย 

o ผังการใชqประโยชนoท่ีดิน  
o ผังการคมนาคมและการเช่ือมตuอ  
o ผังโครงสรqางพ้ืนฐานและบริการตuาง ๆ โดยเฉพาะดqานนวัตกรรม เปëนตqน 

- ภาพอนาคตของยuานนวัตกรรม (Foresight) 

- แบบจำลอง 3 มิติ (3 D model) 

- ผลกระทบจากการพัฒนายuานนวัตกรรม (มูลคuาหรือดัชนีช้ีวัดความเจริญเติบโตท้ังเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม) 

- กิจกรรมและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูqมีสuวนไดqสuวนเสียแตuละกลุuม 
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4. ย;านนวัตกรรมในประเทศไทย 

 ป àจจ ุบ ันสำนักงานนวัตกรรมแห$งชาติ 
(องคIการมหาชน) ไดbดำเนินยุทธศาสตรIนวัตกรรม
เชิงพื้นที่เพื่อส$งเสริมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ดbานนวัตกรรมในระดับย$าน โดยกำหนดพื้นที่นำร$อง 
15 พ ื ้ นท ี ่  ไ ดb แก $  ย $ านนว ั ตกรรมในพ ื ้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ย$าน ประกอบดbวย (1) 

ย$านนวัตกรรมการแพทยIโยธี (2) ย$านนวัตกรรม
อารียI (3) ย$านนวัตกรรมปทุมวัน (4) ย$านนวัตกรรม
คลองสาน (5) ย$านนวัตกรรมรัตนโกสินทรI (6) ย$าน

นวัตกรรมกลbวยน้ำไท (7) ย$านนวัตกรรมลาดกระบัง 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
(8) ย$านนวัตกรรมปุณณวิถี ย$านนวัตกรรมในพื้นท่ี
ภาคตะวันออก ประกอบดbวย 4 ย$าน ไดbแก$ (1) ย$าน

นวัตกรรมบางแสน (2) ย$านนวัตกรรมศรีราชา (3) 
ย$านนวัตกรรมพัทยา (4) ย$านนวัตกรรมอู$ตะเภา-
บbานฉาง และย$านนวัตกรรมในพื้นท่ีภูมิภาคต$าง ๆ 

อีก 4 ย$าน ไดbแก$ (1) ย$านนวัตกรรมการแพทยI 
สวนดอก จังหวัดเชียงใหม$ (2) ย$านนวัตกรรมแม$โจb 
(3) ย$านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก$น (4) ย$าน

นวัตกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ดังภาพท่ี 11 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 การดำเนินการพัฒนายdานนวัตกรรมในประเทศไทย 


