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»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ (Eﬃcient) ÃÇ´àÃçÇáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»

องคประกอบที่สำคัญสำหรับการเปน Smart City คือ การใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งดานสารสนเทศ คอมพ�วเตอร การสื่อสาร IoT
รวมถึงการว�เคราะหขอมูล เพ�่อเปลี่ยนระบบการดำเนินงานและการให
บร�การเพ�่อให ประชาชนมีสวนรวมดึงดูดธุรกิจ และนักทองเที่ยวสราง
ความสนใจอยางตอเนื่องที่จะใหบร�การเพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตและ
ภาวะเศรษฐกิจของเมือง

(ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¹ÇÑµ¡ÃÃÁàÁ×Í§ÍÑ¨©ÃÔÂÐ)
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ÃÈ.ÇÔÃØÌË ÈÃÕºÃÔÃÑ¡É ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò
sriborrirux@gmail.com 089 7809963

“

Smart Livin á¾Åµ ÍÃÁÊÓËÃÑºàÁ×Í§ÍÑ¨©ÃÔÂÐ
Smart Living Platform for Smart City
ประเทศ ทยกาลังกาวเขาสูสังคม ูสูงอายุโดยสมบูรณ
ึ่งมี ลกระทบในแงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต แพลต อรมนี้มุงเนนใหเกิดระบบ
o y t m ที่ใหบริการสุขภาพพื้นฐานสาหรับ ูสูงอายุและประชาชนภายในเมืองดวย
นวัตกรรมใหม ภายใตระบบนิเวศการดูแลสาธารณะ มีการพั นาเทคโนโลยีในระดับ ับ อน
แตประชาชนสามารถนามาใชโดยงาย าน ลิตภัณ นวัตกรรมที่ ดรับมาตรฐาน ประกอบ ปดวย

1.

2.

ชุ ด อุ ป กรณ สาหรั บ ติ ด ตั้ ง ในชุ ม ชน
และที่พักอาศัย รองรับการสื่อสารดวย
เทคโนโลยี รสายพลังงานต่า เชน การ
ตรวจจับการลมอัตโนมัติ การวัดคา
สุขภาพที่ ิดปกติ ป

ชุดอุปกรณ i t r t o t i I T
at ay สาหรับ Smart i i และ
Smart Sa ty ภายในที่พักอาศัย

3.

4.

ระบบบริ ก ารสมาชิ ก สาหรั บ พื้ น ที่ อ ยู
อาศัย ประกอบ ปดวย ระบบประวัติ
สุขภาพ ระบบเชื่อมตอระหวางบาน และ
โรงพยาบาลภายในพื้นที่ ระบบดูแล
ติดตาม และเ าระวัง ูสูงอายุ เมื่อ
เกิดเหตุการณ ุกเ ิน โรงพยาบาลและ
หนวยงาน ุกเ ินจะเขา ปชวยเหลือ ู
สูงอายุและประชาชน ดอยางทันทวงที

“

SMART
LIVING

ระบบบริการ Smart City สาหรับบริหาร
จัดการกลองวงจรปดและวิเคราะหภาพ
เพื่ อ ใชทางดานความปลอดภั ย ภายใน
เมือง โดยปจจุบัน ดเริ่มในเทศบาลเมือง
หนวยงานทองถิน่ โรงพยาบาล หนวยแพทย
กุ เ นิ ของจังหวัดชลบุรี

16:23

74
BPM

ÃÈ.´Ã.ÇÑ²¹¾§È à¡Ô´·Í§ÁÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³
kwattana@wu.ac.th 094 4429651

Hardware Intellectual
Property (IP) Core of
Real-Time Object
Detection Inference Stage
โปรแกรมตรวจจับวัตถุแบบเรียล ทม
a Tim ทางาน
บนคอมพิวเตอรที่ปราศจากตัวเรงการประมวล ล สามารถ
ติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอรที่ทางานรวมกัน านเครือขาย
คอมพิ ว เตอร ดโดยโปรแกรมสามารถบอกชนิ ด ของและ
ตาแหนงของวัตถุ ในภาพถาย ด และสามารถกาหนดชนิด
ของวัตถุที่ตองการตรวจจับ ด เชน ตรวจจับคน ึ่งเขาอยูใน
บริเวณที่กลองวิดีโอติดตั้งเพื่อถายภาพ
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¼È.´Ã.ªØµÔàÁÉ¯ ÈÃÕ¹ÔÅ·Ò Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
chutimet.sr@kmitl.ac.th

a

al áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹¤Œ¹ËÒÊØ¹Ñ¢ËÒÂ

แอปพลิเคชันที่สามารถลงทะเบียนสุนัข บันทึกการ ดรับวัค ีน บันทึกปองกันเหบหมัด สามารถนัดพบกับสัตวแพทย ูดูแล ดงาย
ข้น มตองโทรนัดทุกครั้งอีกตอ ป เพ�่มความสามารถในการคนหาสุนัขสูญหายและรับแจงการพบสุนัข หรอหาก มมี ู ใดแสดงความ
เปนเจาของของสุนัขที่ถูกพบ สุนัขตัวนั้นกจะถูกนำ ปอยูในกลุมสุนัขที่ตองการ ูอุปการะ คนทั่ว ปที่มีความพรอมในการเลี้ยงสุนัข
สามารถมาเลือกสุนัข ปอุปการะ ด เปนการชวยลดปญหาสังคมอันเกิดจากสุนัขจรจัด ในระบบมีการแจงเตือน และการใหขอมูล
ทางสถิติ
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เปนการนำนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี i t r t o t i
I T มาใชพั นาเศรษฐกิจ
ในทองถิน มวาจะเปนดานเกษตรกรรมหรอการทองเที่ยว เนนสรางราย ดใหแกชุมชนโดย ม
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม นำขอมูลทรัพยากรจดเดนของเมืองมาเพ�่ม
ศักยภาพ และประสิทธิภาพสรางราย ดใหแกประชาชน กอใหเกิดการหมุนเวยนของราย ด
และเกิดนิเวศนทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตัวอยางโครงการ เชน

¼È.´Ã.ÇÃÃ³ÃÑª ÊÑ¹µÔÍÁÃ·Ñµ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã
wannarat@coe.psu.ac.th 088 7848879

ÃÐººâÃ§àÃ×Í¹àÁÅ‹Í¹ËÃ×Í¼Ñ¡ÊÅÑ´ÍÑµâ¹ÁÑµÔ
ออกแบบและพั นาระบบควบคุมปจจัยแวดลอมตาง เชน การรดน้ำ
ใสปุย การควบคุมธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความชื้น แสง ใหสามารถทำงาน
แบบอัตโนมัติ ตามการตั้งคาของ ูดูแล ารมหรอเกษตรกร ูเชี่ยวชาญ
ชวยอำนวยความสะดวกใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูล ดแบบเรยล ทม
สามารถเรยกดูขอมูลยอนหลัง ด ใชเทคโนโลยีอานคาจากเ นเ อรชนิด
ตาง และสั่งควบคุมอุปกรณภายใน ารมหรอโรงเรอนเมลอน ดจากทุกที่
ทุกเวลาที่อินเตอรเนตเขาถึง ูดูแล ารมเมลอนหรอ ักสลัด สามารถ
ติดตามคาจากเ นเ อรตรวจวัดสิ งแวดลอมหรอความเขมขนของสาร
อาหารตาง นำขอมูลที่เกบรวบรวม ด มาว�เคราะหและวางแ นบร�หาร
จัดการโรงเรอนใหสามารถสราง ล ลิตที่มีคุณภาพมากยิงข้น

Town portal

รวบรวมขอมูลดานตาง ของเมือง
ว อย างครบถ วนและหลากหลาย
เนนกลุมนักทองเที่ยวมุสลิม ถือเปน
โอกาสและชองทางของการเพ�่มราย ด
มีการเชื่อมโยงการทำงานกันทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชนและ ูประกอบการ

´Ã.¹ÔÂÁ âÎ‹§ÊÔ·¸Ôì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ
hongsith@gmail.com

ÒÃÁà¾×èÍ¹ºŒÒ¹

100%

ชวยเกษตรกรปลูกขาวหอมมะลิอินทรย
สามารถสรางราย ดเพ�่มข้น ดโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาชวยเพ�่มความสามารถของการสรางตลาด
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¼È.´Ã.ÇÃÃ³ÃÑª ÊÑ¹µÔÍÁÃ·Ñµ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã
wannarat@coe.psu.ac.th 088 7848879

ENVIRONMENT

Smart Environment
น้ำทวมถือเปนอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความสูญเสีย มแพใคร อีกทั้งยังเกิดข้นบอยในแถบภาคใตของ
ประเทศ ทย เมื่อเลงเหนปญหาจึง ดนำนวัตกรรมทางดานดิจิทัลเขามาพั นาแพลต อรมที่ชวยเร่องการ
เตือนภัยพ�บัติทางธรรมชาติ ใสระบบตรวจวัดทางกายภาพสิงแวดลอมเขา ปในหลายดาน เชน

ระบบ
วัดปร�มาณ
น้ำ น

ระดับน้ำ

คุณภาพน้ำ

อุณหภูมิ
ความชื้นใน
อากาศ

ความเขมแสง

ปร�มาณกา
คารบอน ดออก ด

ตัวระบบจะถูกจัดเกบ วในฐานขอมูลบน C o
ู ใชงาน
สามารถตรวจสอบขอมูลและติดตาม ล ดแบบ
a Tim
เมื่อดูขอมูลเรยบรอย กสามารถนำมาว�เคราะหและคาดการณ
เหตุการณที่จะเกิดข้น ดในอนาคตปจจบัน ดนำ ปใชกับเทศบา
ลเมืองตาง ในจังหวัดสงขลาเพ�่อเ าระวังและปองกันภัยพ�บัติ
จากน้ำทวม และนำ ปใชกับโรงงานอุตสาหกรรมในการดูแลคา
ุนละอองในอากาศ ควบคุมปร�มาณน้ำเสีย หรอนำ ปใชกับ
ภาคเกษตรกรเพ�่อควบคุม ล ลิตใหมีประสิทธิภาพตามความ
ตองการของตลาด

ÃÈ.´Ã.Ç¹Ô´Ò á¡‹¹ÍÒ¡ÒÈ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹
wanida@kku.ac.th

Smart Trash Tracking System
สืบเนื่องจากสำนักหอสมุดมีการใชงานพ�้นที่ ชั่วโมงโ น มี ูเขามาใชงานประมาณ พันคนตอวัน
โดยเ พาะในชวงสอบพ่งข้นสูงถึง พันคน ปญหาที่เกิดข้นกคือ ปร�มาณที่ ูคนทิงขยะลงถังตลอด
ชั่วโมง สง ลใหมีขยะจำนวนมากลนออกมา จึง ดพั นานำอุปกรณเ นเ อรวัดปร�มาณขยะ
คุณภาพของกลินขยะ และตำแหนงที่เราควรจะตองรบ ปจัดเกบติดตั้งเขา ปที่ถังขยะ ทำใหสามารถ
จัดการในเร่องคาใชจาย และกล กการจัดเกบใหสะอาดอยูเสมอ ด
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¼È.´Ã.¸ÕÃ¸ÃÃÁ ºØ³ÂÐ¡ØÅ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
teratam@myrealbox.com

“

à¤Ã×èÍ§µÃÇ¨ÇÑ´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä Ò¢Í§ËÁŒÍá»Å§¨ÓË¹‹ÒÂ
(Distribution transformer load monitoring)
áÅÐà¤Ã×èÍ§ªÒÃ¨Ã¶Â¹µä Ò·ÕèÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº¤‹Ò¡ÃÐáÊªÒÃ¨ä´ŒÍÑµâ¹ÁÑµÔ

การพั นาโครงขาย าอัจ ร�ยะของ ทย เพ�่อตอบรับการเติบโต
ของรถยนต าที่จะเกิดข้นในอนาคต โดยพั นาระบบตรวจวัด
ภาระ oa ที่สามารถวัดคาแรงดัน า กระแส า กำลัง
าจร�ง กำลัง าเสมือน กำลัง าปราก ความถี่ ตัว
ประกอบกำลัง และคาพลังงาน า แลวสงคาเหลานี้ ปเกบที่
ata a S r r ตามชวงเวลาที่เรากำหนด หมอแปลง าใน
ระบบจำหนาย T
และการจัดสรางตนแบบเคร่องชารจ า
C ar r ที่สามารถปรับคากระแสชารจ ดอัตโนมัติ ที่ทำงาน
รวมกันกับระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของคาภาระ oa ของ
หมอแปลงจำหนายในแตละชวงเวลา ดเพ�่อ มใหหมอแปลง o r oa

¼È.´Ã.¾§ÉÈÑ¡´Ôì ¡ÕÃµÔÇÔ¹·¡Ã ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í
phongsak.k@eng.kmutnb.ac.th 081 8558741

àÊÒä ¶¹¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐ áÅÐ Smart tility as b ar
สรางระบบควบคุ ม การจราจรเขาออกบร� เ วณปาก อยในชั ่ ว โมง
เรงดวน ดวยเสา ถนนอัจ ร�ยะที่มีกลอง CCT สำหรับการตรวจ
สภาพจราจรใน อยตาง และปายสัญญาณ จราจรแบบเปลี่ยน
รูป ด เพ�่อควบคุมการเขาออกบร�เวณปาก อย ระบายรถเขาออก
ใหมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการเดินทางและลดอุบัติเหตุการจราจร
เสา ถนนอัจ ร�ยะ นอกจากจะเปนเสา แอลอีดีสำหรับสองสวาง
แลวยังเปน at ay ที่ใชในการเชื่อมตออุปกรณภาคสนามที่เปน
i t r t o t i I T ตาง เชน กลอง CCT เคร่องวัดอุณหภูมิ
และความชื้น มิเตอรวัดสภาพพลังงาน า ตอนนี้ถือเปนชวงแรก
ของโครงการ โดยจะมีการตอยอดโครงการ ปยังพ�้นที่ตาง เพ�่มข้น
รวมถึงการใชงานกับแอปพลิเคชันอื่น เชน การตรวจสภาพอากาศ
การตรวจวัดมลพ�ษ เปนตน อีกทั้งมีการทำ a oar บร�หาร
จัดการที่ ู ใชงานสามารถเลือกดูรายละเอียดการทำงานของอุปกรณ
ทุกประเภทใน Smart ti ity ด มีระบบการแสดง ลการทำงานของ
อุปกรณ Smart
i ในรูปแบบ ra i เพ�่อความสวยงาม
และสามารถดู ดงาย รวมทั้งสามารถสั่งงาน และแสดง ลจดติดตั้ง
ของอุปกรณเหลานั้นบน oo
a

“
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Ò àËÅ‹ÒÍ¹Ñ¹µ¸¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ
fengpyl@ku.ac.th 092 2520155

ÃÐºº»
Ò»ÃÐ´ÔÉ°¢Í§¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»´
(Smart CCTV System)
เพ�่มประสิทธิภาพระบบกลองวงจรปดทั้งระบบดวยปญญาประดิษฐ
โดยพั นาทั้ง ar ar และ So t ar ของกลองวงจรปด รวม
ถึงระบบ S i o a a m t Sy t m ข้นเอง เนนเร่อง
ความปลอดภัย ความมั่นคงของขอมูล การจัดการขอมูลขนาดใหญ
และการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ เพ�่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยภายในประเทศ

¼È.´Ã.ÇÑ¹ªÑÂ ¢Ñ¹¹ÒÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ
wanchaik@nu.ac.th 061 9546658

ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¶Ñ§¢ÂÐÍÑ¨©ÃÔÂÐ ( et
Smart Bin System)

r

ระบบชวยบร�หารจัดการการเกบขยะ ใชเ นเ อรวัดน้ำหนักและบอก
ปร�มาณขยะ มีการแสดงแ นที่ในการบอกตำแหนงของถังขยะ สงเขา
ปสูระบบแมขายเพ�่อนำ ปประมวล ลในการวางแ นเสนทางสำหรับ
รถเกบขยะเพ�่อลดเวลาและคาเชื้อเพลิง เปนการเพ�่มประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ และมีแอปพลิเคชันบนมือถือแสดงปร�มาณขยะและ
ตำแหนงของถังขยะเพ�่อใหประชาชนที่อยู กลเคียงทราบ

¼È.´Ã.ÈÃÒÇØ²Ô à¶×Í¹¶ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ
sarawutt@nu.ac.th 086 9159778

ªØ´¤Çº¤ØÁä Ê‹Í§ÊÇ‹Ò§º¹¶¹¹â´Â¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ¡ÒÃµÃ
Ç¨¨Ñº¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¼‹Ò¹¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»´ (àÊÒä )
ชุดควบคุม สองสวางบนถนนโดยการประยุกตการตรวจจับความ
เคลื่อน หว านกลองวงจรปด มุงเนน ปที่การควบคุมการใช า
สองสวางบนถนน ดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคิดคนชุดควบคุม
สองสวางที่ประมวล ล านกลองวงจรปด เพ�่อใหระบบควบคุม
ดังกลาวระบุความเคลื่อน หว และชนิดของวัตถุที่ านเขามาในกลอง
จากนั้นทำการประมวล ลในการเปดหรอปด ดโดยอัตโนมัติ
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´Ã. àÍ¡ªÑÂ ÊØÁÒÅÕ asumalee@gmail.com
´Ã.¸¹Ñ ªÑÂ µÃÕ Ò¤ ktthanun@yahoo.com
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§

ÃÐººàÃÕÂ¡á·ç¡ ÕèÍÑ¨©ÃÔÂÐ
ในการบร� ห ารจั ด การเมื อ งอั จ ร� ย ะจำเปนตองใช
ขอมูลในดานตาง เชน ดานคมนาคมดานการขนสง
ึ่งมีอยู ในระบบแต มสามารถเชื่อมโยงกันหรอแลก
เปลี่ยนขอมูลกัน ด จึง ดเกิดแพลต อรมนี้ข้นมาเพ�่อ
ทำการว�เคราะหขอมูลเชิงบูรณาการ ทำใหระบบที่มีอยู
สามารถตอยอด ปสู การพั นาใหม
และสราง
นวัตกรรมสำหรับเมืองอัจ ร�ยะ ด โดยขอมูลที่เขามา
อยูในระบบประกอบ ปดวย
ึ่งกอใหเกิดการใหบร�การแ นที่ การคนหาเสนทาง
การคนหาตำแหนงที่สนใจ คำนวณสภาพจราจร ด
ใหบร�การขอมูลรถแทก ี่ การกระจายตัวของรถและ
ขอมูลความตองการของ ูโดยสาร ใหบร�การขอมูล
เชิงตำแหนง แจงเตือนเมื่อมีเหตุการณ ุกเ ินเกิดข้น
ใกลเคียง และบร�การว�เคราะหขอมูลการตรวจสอบ
มิเตอร อีกทั้งทราบพ�้นที่ที่ ูคนตองการจะเดินทาง
มากที่สุด ด

´Ã.¨ÃÔÂÒ Ã‹ÁÊÒÂËÂØ´ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ áË§ romsaiyud@gmail.com 062 4426563
´Ã.ÇÔºÙÅÂ ÂÇÑ²¹àÁ¸Ò Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
¹ÒÂà´ÇÔ´ Á¡Ã¾§È a id nterprise and e elopment o. td.

ÃÐººÍÑ¨©ÃÔÂÐà¾×èÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡µ‹Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§Ã¶©Ø¡à©Ô¹´ŒÇÂÃÐºº
¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Åáºº¡ÅØ‹ÁàÁ (Smart Emer ency e icles ti cati n
an raﬃc Clearin System via Cl u C m utin )
นวัตกรรมระบบอัจ ร�ยะเพ�่ออำนวยความสะดวกตอการเดินทางของรถ ุกเ ินดวยระบบการประมวล ล
แบบกลุมเม โดยอาศัยเทคโนโลยี I T ทำใหสามารถควบคุมการใชงาน ดงาย มวาจะอยูใกลหรอ กล
ชินงานนี้แบงออกเปนสองสวนดวยกัน คือ

1.

แอปพลิเคชันเตือนรถขางเคียงของ
รถ ุกเ ินเพื่อใหหลีกทาง ดจาก
ระยะ กล

2.

ระบบควบคุ ม สั ญ ญาณ
อัจ ริยะตามแยกตาง ทั้งแบบ
อัตโนมัติและแบบ ma a เพื่อ
ใหทางานสอดคลองกับเสนทาง
ของรถ ุกเ ิน

โดยที่มีจดประสงคหลักคือการสรางเลนดวนพ�เศษใหกับรถ ุกเ ิน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการ
เสียชีว�ตของ ูปวยที่สวนมากตองเสียชีว�ตกอนถึงโรงพยาบาล โดยมีสาเหตุหลักมาจากปญหาการจราจร
ติดขัด อีกทั้งรถ ุกเ ินยังจำเปนตองใชความเรวสูงในเคลื่อนยาย ูปวย ทำใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
หลายครั้ง
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´Ã. à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì ¢ÒÇà¹ÕÂÁ kkhownium@gmail.com 099 1919541
´Ã.ÇÔºÙÅÂ ÂÇÑ²¹àÁ¸Ò wibool@gmail.com
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
áÅÐ ºÃÔÉÑ· àÍ¹¹ÕáÇÃ ·Ùâ¡ ¨ ¡Ñ´ áÅÐ ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕàÁÕÂÃ à·ÅÅÔà¨¹· ¨ ¡Ñ´

ÃÐººÃÒÂ§Ò¹ÊÀÒ¾¾×é¹¼ÔÇ¶¹¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐ¼‹Ò¹ÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ
¼Åáºº¡ÅØ‹ÁàÁ (Smart a Sur ace
nit rin
System via Cl u C m utin )
ระบบอัจ ร�ยะเตือน ูขับข่เกี่ยวกับตำแหนงพ�้น ิวถนนที่มีปญหา เปนระบบที่นำขอมูลที่ ดจากการประมวล ล
แบบกลุมเม ที่มีขอมูลตำแหนงของหลุม บอของถนนสงตอใหหนวยงานเทศบาล เมือง เขา อมแ มจดเสียหาย
รวมทั้งนำขอมูล ปวางแ นเง�นงบประมาณโดยระบบที่พั นาข้นเปนแอปพลิเคชันที่อาศัย a
rom t r จาก
สมารทโ นเปนตัวตรวจจับแรงสั่นสะเทือนระหวางขับข่โดยสาร ู ใชถนนทุกคนสามารถชวยกันสงขอมูลของ
จดที่มีปญหาข้นระบบประมวล ลแบบเรยล ทม อีกทั้งมีการจัดอันดับความเสียหายของจดที่มีปญหาเพ�่อให
สะดวกตอการจัด อม

´Ã. ¸ÕÃ¾¨¹ ÈÔÃÔ ¾âÃ¨¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
treerapot eng@yahoo.com 089 6371555

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁà¾×èÍãªŒÇÔà¤ÃÒÐËÅÑ¡É³ÐáÅÐ»ÃÔÁÒ³
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§µÒÁ¨Ø´µŒ¹·Ò§ »ÅÒÂ·Ò§ËÃ×Í
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áºº ur ¢Í§Ã¶ºÃÃ·Ø¡â´ÂãªŒ¢ŒÍÁÙÅ
assive
S
ขอมูลปร�มาณการเดินทางและจดตนทาง ปลายทางการเดินทางและขนสงสินคาโดยรถบรรทุก
เปนขอมูลที่มีความสำคัญในการว�เคราะหดานการจราจรและขนสงของประเทศ โครงการนี้จะ
ชวยประหยัดคาใชจายในการดำเนินการการสำรวจหรอปรับปรุงขอมูลปร�มาณการเดินทางขอ
งรถบรรทุกลง ดเปนอยางมาก อีกทั้งขอมูลการเดินทางที่ ดจากระบบ S ยังมีความถูกตอง
แมนยำมากกวา โดยพั นาระเบียบว�ธีในการว�เคราะห สวนคือ
ËÒ»ÃÐàÀ·¢Í§
¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÃ¶
ºÃÃ·Ø¡ËÂØ´

ËÒµÒÃÒ§¡ÒÃ
à´Ô¹·Ò§¢Í§Ã¶
ºÃÃ·Ø¡

ËÒÅÑ¡É³Ð¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
áÅÐ»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁ
µŒÍ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

³¡Ã ÍÔ¹·Ã¾ÂØ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò
nakorn.ii@gmail.com 094-5521228

ÃÐººÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅÊÓËÃÑºá¹Ð¹ÓÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÍÑµâ¹ÁÑµÔ
ec mmen er ata nalytics System

SERVICE
TOURIST

PRICING

เมืองทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวในวันหยุดจำนวนมาก ทำใหจราจรติดขัด มีที่จอดรถ
มเพยงพอ เปนอุปสรรคตอการเขาถึงบร�การ การ ื้อขายสินคาและบร�การ โดยเ พาะ
นักทองเที่ยวที่ตองการ ื้อของพ�้นเมือง ในขณะที่ ู ลิตอาจ มมีหนารานจึงตองนำ ป าก
รานคาพอคาคนกลาง ดังนั้น o a
omm r จะเปนเปนการสรางมูลคาเพ�่มใหกับ
เศรษฐกิจชุมชน จึง ดพั นาระบบว�เคราะหขอมูลสำหรับแนะนำสินคาและบร�การ โดยทำงาน
รวมกับแอปพลิเคชัน o a
omm r ในการประยุกตใชกับโรงแรม ที่พัก รานคา
บร�การ รานอาหาร ภายในพ�้นที่ เพ�่มชองทางการขายสินคาและบร�การ อีกทั้งมีระบบ
omm
rที่พั นาข้นโดยใชเทคโนโลยีการว�เคราะหหาความสัมพันธของขอมูล
ภายในฐานขอมูลขนาดใหญ จากยอดขายสินคาหรอบร�การเพ�่อแนะนำสินคาและบร�การให
กับลูกคาอยางอัตโนมัติเพ�่อเพ�่มยอดขายและสรางความพอใจใหกับลูกคา

CITY DATA

PRODUCTS
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ÃÐººµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁäÁ‹ÃÒºàÃÕÂºàªÔ§ÅÒ´ÊÐ¾Ò¹áÅÐ
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¶¹¹â´ÂãªŒÊÁÒÃ·â ¹
ปญหาการเสื่อมโทรมของโครงสรางถนนและการทรุดตัวที่แตกตางกันระหวางถนนและ
โครงสรางสะพาน รวมถึงปญหาของการกอสรางที่ ม ดมาตรฐาน ทำใหเกิดความ ม
ราบเรยบของถนนและบร�เวณรอยตอ สง ลกระทบตอความปลอดภัย และความ
สะดวกสบายของ ูขับ ระบบการตรวจสอบจึงถือเปนสิงสำคัญ จึงนำเอาสมารทโ น
เขามาใชในการเกบขอมูลการสั่นสะเทือน
ตรวจจับความขรุขระของถนนและความ
มตอเนื่องของถนนบร�เวณคอสะพาน ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้นและสามารถเขา อมแ ม
ดอยางเหมาะสม

´Ã.ÅÅÔµÒ ¹ ÂÐ¡ØÅ alita.nar@mahidol.edu 084 1308088
´Ã.¡Å¡Ã³ Ç§È ÒµÔ¡ÐàÊÃÕ ¹ÒÂ ¹Ñ· ¾ÙÅÊÇÑÊ´Ôì
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ÃÐººµÔ´µÒÁµÒáË¹‹§Ã¶ÃÒ§à¾×èÍ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÁËÔ´ÅÈÒÅÒÂÒ¼‹Ò¹áÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹º¹â·ÃÈÑ¾·áººÊÁÒÃ·â ¹
ระบบติดตามตำแหนงรถรางเพ�่อการเดินทางในมหาว�ทยาลัยมหิดล ว�ทยาเขตศาลายา
านแอปพลิเคชันบนโทรศัพทแบบสมารทโ น อำนวยความสะดวกใหกับบุคลากรและ
นักศึกษาที่อาศัยอยูในพ�้นที่ศาลายาที่มีมากกวา
คน โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อ
พั นาเทคโนโลยีการขนสงในชุมชนศาลายาและสรางความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพ�่อตอยอดการแลกเปลี่ยนขอมูลรถขนสงสาธารณะในรูปแบบอื่น

´Ã.ÍÃÃ³¾ ¸¹Ñ ª¹Ð ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ ËÁ‹
annop@cmuic.net 094 1592445
ÃÐººÊ×º¤Œ¹ ÃÇºÃÇÁ áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËËÒ¨Ø´Ê¹ã¨
( int
nterest
) ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ
eb Cra ler ¨Ò¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹
(S cial et r )

ยกระดับการทองเที่ยวของประเทศ ทยใหมีความแขงแกรงมากข้นกับโครงการ
การพั นาระบบสืบคน รวบรวม และว�เคราะหหาจดสนใจ oi t o I t r t
I ดวยเทคโนโลยี
Cra r จากเครอขายสังคมออน ลน So ia
t or โดยเกบขอมูลและคำนวณ สถานที่ที่กำลังเปนจดสนใจ oi t o
I t r t ของการทองเที่ยวมาจัดลำดับและเกบขอมูล ว สามารถรู ดวามี ูมา
ทองเที่ยวจำนวนเทา หร มีการคอมเมนต หรอ แสดงความคิดเหนวาอยาง ร
บาง จากนั้นนำขอมูลที่ ดนี้ ปว�เคราะห ปรับปรุงนโยบาย ดในลำดับตอ ป
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หุนจา มเ ย สามารถใหขอมูลพ�้นที่เบื้องตนสำหรับประชาชน มีระบบกลองดูแลความ
ปลอดภัยตลอด ชั่วโมง โดยเจาหนาที่จะคอยดูแล านระบบ a tim านศูนย
บังคับการ สามารถโตตอบระยะ กลกับ ูที่ใชงาน รวมถึงสงสัญญาณเตือนระยะ กล
ใหคนในพ�้นที่ระวังตัว คอยดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนในพ�้นที่

SMART MOBILITY
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nte rate Smart City Cl u

lat rm

ระบบที่สรางข้นเพ�่อเปนศูนยกลางในการรับสง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานและองคกร ตาง ทำหนาที่
เชื่อมตอระบบอัจ ร�ยะในดานตาง ที่มีอยูแลวจำนวน ดาน เขาดวยกัน คือ Smart i i Smart mo i ity
Smart o omy Smart
iro m t และ Smart ti ity ทำใหสามารถตอยอด ปสูการว�เคราะห
เชิงบูรณาการ และสรางนวัตกรรมสำหรับเมืองอัจ ร�ยะ ด

INTEGRATED
SMART CITY
CLOUD
PLATFORM

â¤Ã§¡ÒÃ ÃÐ¡Íº ´ŒÇÂ

2 Ê‹Ç¹ËÅÑ¡ ¤×Í

1.

á¾Åµ ÍÃÁ

เปนสวนหลักในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบอัจ ร�ยะตาง ปจจบันมี

ensity

ata

itter
ata
Sentimental
e le in
t e l cati n

พรอมใหบร�การ ดแก

ata
envir nment
at u et

Taxi

aceb
ata

ulati n
in
t e l cati n

และอีก

กวา I ที่กำลังดำเนินการพั นาอยู ู ใชสามารถเกบขอมูลบนระบบ S a a
ata Stora ที่ทางโครงการพั นาข้น
หรอจะเกบบนระบบของตนเองก ด ขอมูลที่เกบระบบ S a a
ata Stora จะรองรับการขยายตัวของขอมูลรวมถึง
รองรับการดึงขอมูล ปใชในการว�เคราะหแบบกระจายตัว i tri t Com ti นอกจากนี้ยังมีบร�การ
tio
i ใหกับ
o r
หรอนักว�จัยให สามารถสรางแอพพลิเคชัน ดสะดวกและรวดเรวมากข้น โดยจะใหบร�การ แบบ tio a a S r i นั่นคือ
o r มตองสราง
r r เปนของตัวเอง อีกตอ ป ระบบจะ
t o ของ
o r ใหตาม
t ที่เขามาจร�ง หรอที่เรยกวา S r r Com ti

2.

Ê‹Ç¹áÊ´§¼Å

ึ่งสามารถแสดงในรูปแบบของ
a และ
m t r a ity
i atio
โดย ู ใชสามารถใส ata I ใหกับระบบ
a ที่พั นาข้น ึ่งระบบจะทำการหา y
i ormatio แสดงแนะนำการ แสดง ลบน
a ใหทันที ทำใหชวยลดเวลาของ
o r ในการหาว�ธีแสดง ล ใหเขาใจงาย ในขั้นตอ ปจะนำตัวอยาง o ทั้งแบบ
a และ
เปดเปนแบบ o
o r ทำใหนักพั นา นักว�จัย หรอ Start
สามารถนำ ปพั นาตอยอดการสรางเมื อ งอั จ ร� ย ะใหมี ค วามสมบู ร ณมากยิ งข้ น
รวมถึงนำ
ta ของ ระบบ
a ใหคนทั่ว ป ดทดลองใช
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Elastic e tem ral st ra e en ine
a ti
o t m ora tora
i ระบบ จัดเกบขอมูลเพ�่อรองรับขอมูลจาก i t r t o t i
ในการออกแบบจะมีจดสำคัญ จด ดแก
ÃÍ§ÃÑº¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÁÕ¢¹Ò´
àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ä´Œ
ãË ‹áÅÐËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐà»š¹àÇÅÒ¹Ò¹

I T และระบบ mart ity อื่น

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¢ŒÍÁÙÅ
ÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº¼ÙŒãªŒ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡
áÅÐÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÊÔ·¸Ô¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§
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i e

eality

licati n

r Smart City isuali ati n
สวนแสดง ล ดจัดทำ
ri t o ของ Smart City ข้นเพ�่อ
ใหรองรับการใชงาน าน m t r a ity
i atio
i
a ity าน o o
แวนตาที่พั นาข้นจากความ
รวมมือของ S และ i ro o tสามารถแสดง ลภาพโ โลแกรม
หรอภาพ มิติของวัตถุในโลกดิจิทัลหรอวัตถุสมมติใหมีจร�งข้นมา
เปนการสรางความดึงดูด นาสนใจและมุมมองเพ�่มเติมใหกับการ
แสดง ล
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City i

ata isuali ati n

r Smart City

ระบบแสดง ลขอมูลที่ ดสรางข้นนั้นจะทำการรับขอมูลจาก ู ใชงานกอนนำขอมูลนั้นมาว�เคราะหหาโครงสรางขอมูล
และแปลงใหเปนชนิดขอมูลของระบบแสดง ลที่ ดนิยามข้น กอนนำชนิดขอมูลมาทำการจำแนกประเภทการแสดง ลที่เหมาะสม
โดยอางอิงจากประเภทการแสดง ลที่ ดมีการแบง วกอนหนาโดยอาจมีการแสดง ลบนระบบเมืองจำลองตามความเหมาะสมของรูปแบบการแสดง ลที่ ดรับ
มา ึ่งระบบที่ ดสรางข้นนี้จะลดระยะเวลาในการทำงาน ดเมื่อเทียบกับกระบวนการที่ ูแสดง ลตองกระทำในขั้นตอนการแสดง ลขอมูลแบบปกติ
รวมถึงสามารถรองรับการนำเขาขอมูลในปร�มาณมากที่ตองการแสดง ลอยางรวดเรว ดเชนกัน

isit s smartcity mitl i

INTEGRATED SMART CITY CLOUD PLATFORM
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