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บทคดัย่อ  
 

โครงการวจิยัเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะ 
กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบันี้ มวีัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้ได้รูปแบบในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะในชุมชน การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาต้นแบบเมอืงอัจฉริยะ 
ประกอบด้วย 

การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะโดยใชเ้ทคโนโลยี
อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่(IoT) มกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีซนเซอร์ตรวจวดัคุณภาพน ้า เป็น
การพฒันาต้นแบบเซนเซอร์วดัคุณภาพน ้ า และสร้างระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลการวัด
คุณภาพน ้า และการพฒันาอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่เพือ่แสดงปรมิาณความหนาแน่นของหมอก
ควนั โดยมกีารพฒันาสถานวีดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง และแอพพลเิคชัน่แสดงปรมิาณความ
หนาแน่นของหมอกควนั 

การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะดา้นการป้องกนัไฟ
ป่า มโีครงการตรวจสอบการเกดิไฟป่าดว้ยโดรน โดยไดน้ าภาพจากโดรนบนิมาสรา้งโมเดลใหม่
ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละตรวจสอบไฟป่าเพือ่แจง้เตอืนได ้

การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉริยะดา้นสุขภาพ มกีาร
พฒันาระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรงักรณีเบาหวานและความดนัโลหติสูง ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยสามารถติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณี
เบาหวานและความดนัโลหติสงูในชุมชนได ้
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Abstract 
 

This research study about the integration of information technology, becoming 
smart city prototype; A Case Study of Muang Kaen Pattana Municipality, Chiang Mai 
aims to evolve the information technology system to transform the community to a 
smart city. With local collaboration, this action research was conducted in Muang Kaen 
Pattana Municipality in Chiang Mai.  

The findings of the study showed that using the Internet of Things (IoT) applied 
the technology of water quality measurement sensor to evolve the water quality 
measurement sensor prototype. It also created a information technology system to 
demonstrate the outcomes of water quality measurement. Additionally, IoT was 
developed to display the density of the air pollution at the dust level measurement 
station and the density of the air pollution with an application software. 

Aerial camera drone was integrated in forest fire control. Motion pictures were 
adapted and applied to analyse and investigate the forest fire early warning system. 
Lastly, public health service was also integrated. With an application software, medical 
authorities were able to follow-up and report the results to local diabetic patients and 
hypertension patients. 
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