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สารจากผู้ว่าราชการ
‘จังหวัดภูเก็ต’

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียง
ระดับโลก ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเท่ียว
ทัง้ไทยและต่างประเทศหลัง่ไหลเข้ามา
พักผ่อนในจังหวัดเป็นจ�านวนมาก 
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ 
ไม่น้อย ดงัน้ัน ส่ิงส�าคญัของการบริหาร
และพัฒนาจังหวัดภูเก็ต คือ เรื่องของ
การรกัษาสภาพสิง่แวดล้อมและแหล่ง
ท่องเทีย่วให้คงความสมบรูณ์ การดแูล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ี
อ�านวยความสะดวกให้กับผูท้ีพั่กอาศยั

ในจงัหวัดภูเก็ต  สิง่เหล่าน้ี คอื เป้าหมาย
เบื้องต้นของจังหวัด

ในฐานะผู ้ว ่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในบริหารงาน 
การบูรณาการการท�างานของส่วน
ราชการและเอกชนทั้งในพ้ืนที่และ
จากส่วนกลาง ผมรู้สึกยินดีที่จังหวัด
ภูเก็ตได้รับมอบหมายให้เป็นจังหวัด
ต้นแบบของการพัฒนาเมืองภายใต้
แนวคดิ Smart City หรอืเมอืงอัจฉรยิะ 
ซึ่งผมเองได้วางแนวทางการบริหาร
ไว้สองส่วนท่ีส�าคัญ คือ ประการแรก 
การท�างานในเชิงรุกของเจ้าหน้าที ่
ของรฐัท่ีมส่ีวนส�าคญัในการดแูลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
พ่ีน้องประชาชนและนักท่องเท่ียว 
กลไกการท�างานของเจ้าหน้าท่ีจะ
ต้องมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง 
เทคโนโลยีที่น�าเข้ามาปรับใช้ จะเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการสนับสนุนและ

อ�านวยความสะดวกในการท�างาน
ของเจ้าหน้าที่ และมีข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ผูบ้รหิารสามารถน�ามา
วางแผนและสั่งการในการท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ังน้ี ผมเน้นการท�างานร่วมกันระหว่าง
คนและเทคโนโลยี  เราจะพ่ึงพา
เพียงด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่สามารถ
สร ้างเมืองท่ีเป ็นเมืองอัจฉริยะได้ 
ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้มีเทคโนโลยีที่ 
ตอบสนองเมืองอัจฉริยะเป็นบางจุด 
ซึ่ งผมจะพยายามขยายพ้ืนที่การ
ให้บริการดังกล่าวไปท่ัวพ้ืนท่ีของ
จงัหวัดภเูก็ต และในอนาคตคนของเรา 
ได้เรียนรู ้การใช้เทคโนโลยีและการ
บรหิารโครงการในพ้ืนท่ีน�าร่องมาแล้ว 
ผมจึงมั่นใจว่าจะเกิดความย่ังยืนใน
อนาคต เพราะสิ่งท่ีเกิดขึ้น เกิดจาก
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
อย่างแท้จริง

นายนรภัทร ปลอดทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
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... การพัฒนาเมืองธรรมดาให้กลายเป็น 
Smart City สามารถท�าได้อย่างไร อะไรคือ
องค์ประกอบ ...

ปัจจุบัน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็น 
กระแสทีม่กีารผลกัดันและพัฒนากันท่ัวโลก 
เพราะเป็นเรื่องของการน�าเทคโนโลยีดจิิทลั
มาปรับใช้กับเมืองเพ่ือให้มีความน่าอยู ่
มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การ
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพ่ือช่วยพัฒนาระบบ
บรกิารให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุส�าหรบัพ้ืนท่ี 
มกีารพัฒนาคณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ สร้างความ
ปลอดภัยได้มากขึ้น โดยจุดส�าคัญในการ 
น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้มีความ
อัจฉริยะนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล และ
ประชาชนในพื้นที่

ประเทศไทยได้มีการประกาศนโยบาย 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมดจิทัิล (Digital 
Economy) ท่ีเน้นการผลักดัน Smart City 
ให้เป็นกลไกทีจ่ะเพ่ิมคณุภาพชวีติและสร้าง
โอกาสในการขยายตัวของเศรษฐกิจใน

สารจากผู้อำานวยการ 
‘เนคเทค’

ระดบัพ้ืนทีใ่ห้ดขีึน้ แต่มคี�าถามต่างๆ ตามมา
ว่า การที่จะผลักดันให้มีความส�าเร็จและ
เกิดความย่ังยืนได้เช่นเดียวกับประเทศท่ี
พัฒนาเมืองอัจฉริยะมาแล้ว อะไรคือ 
องค์ประกอบ มีวิธีการอย่างไร และควร
เปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีความเป็นไทย น่ีคือโจทย์
ส�าคัญท่ีทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เป็นค�าถาม
ตัง้ต้นในการเข้าไปร่วมด�าเนินงานในโครงการ 
Smart City จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวทาง
ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” 

ปี พ.ศ.2559 เนคเทค-สวทช. ได้รับมอบ
หมายจากรัฐบาล ให้เข้าร่วมสนับสนุนการ
ด�าเนินโครงการเพ่ือขับเคล่ือนโครงการ 
Smart City ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ในขณะนั้น)  
โดยเนคเทค-สวทช. ได้ตั้งเป้าหมายชี้วัด 

ที่ส�าคัญไว้ คือ “ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใน 
ด ้านการเพ่ิมความปลอดภัยของเมือง 
(Smart Living) และเพ่ิมความคล่องตวัของ
การเดินทาง (Smart Mobility) ท�าให้ภูเก็ต
เริ่มเห็นแนวทางการขับเคลื่อน Smart City 
ที่สมบูรณ์แบบในปี พ.ศ.2563 นอกจากน้ี 
โครงสร้างพ้ืนฐานหรือแพลตฟอร์มที่วางไว้
สามารถขยายผลและบ�ารุงรักษาได้ด้วย 
งบประมาณของท้องถ่ินเองในปีต่อไป อกีทัง้

สามารถน�าไปปรับใช้เพ่ือขยายผลใช้กับ 
เมื่องอื่นๆ ได้ทันที” โดยมุ ่งหมายที่จะ
เป็นการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนเพราะ
โครงการทีด่�าเนินงานเกิดจากความต้องการ
ของพ้ืนอย ่างแท ้จริง และที่ส�าคัญอีก
ประการหน่ึงคือ ทีมนักวิจัยของเนคเทค-
สวทช. ได้น�าผลงานวิจยัของเนคเทค-สวทช. 
ที่ใช้ได้จริงไปปรับใช้ในพื้นที่อย่างได้ผล  

หนังสือถอดบทเรียนฉบับนี้  จะช่วยให้ 
ผู ้สนใจเห็นภาพตัวอย่างของการพัฒนา
เมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งผมหวังว่า
ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู ้อ่านสามารถ 
น�าไปปรับใช้ให้เข้าบริบทการพัฒนาเมือง
ของตนเอง หนงัสอืเล่มนีไ้ม่ได้น�าเสนอภาพ
ภาพของความส�าเรจ็เพียงอย่างเดียว แต่จะ
มภีาพของบทเรยีนทีจ่ะช่วยให้ท่านสามารถ
ด�าเนินโครงการ Smart City ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)



Smart Tourism
“Happy Travels with Digital Phuket”
Smart Wi-Fi & Smart Growth
+ High Speed Public Free Wi-Fi & 
 Private to Public Wi-Fi
+ Smart City Tourism Big Data
 (Tourists’ Behavior, Foreigner 
 Database)
+ Phuket Application
+ Tourist SOS
+ Digital Guide
+ Digital Payment for Tourist
+ LoraWan for Tourism

Smart Safety
“Phuket Safe City”
CCTV
+ Integrate CCTV
+ CCTV Analytics
+ Setting up Command Center
+ Setting up Disaster Command Center
+ Phuket Smart Gateway
+ Increase CCTV follow Master Plan
+ Traffic Law Enforcement
+ Investment and Management 
 Plan CCTV
MARITIME
+ Maritime Safety Directions
+ Maritime Safety Extended

Smart City จังหวัดภูเก็ต

Smart Environment
“Phuket Green City”
IoT Environment Sensors
+ IoT Sensors at Patong / 
 Phuket Old Town
+ City of IoT Environment Sensors
+ Reservoir Monitoring
+ LoraWan for IoT Environment 
 Sensors
Smart Lighting
+ One Map Solution

Smart Health
“Patient’s Single ID”
Smart Health Care Information
+ Integrate Patients’ database from 
 8 hospitals
+ Patients’ Transfer
+ Pestilence Control Map
Smart Health Care Service
+ Develop the hospital’s process 
 to be completely Digital
Smart Hospital
+ Transformation of Vachira Phuket 
 Hospital
+ Process to Completely Digital

Smart Education
“Smart Learning Community”
+ Manpower Development
+ Educational Infrastructure 
 Development

Smart Governance
“Smart and Sustainable Phuket”
+ City Investment Model
+ City Data Plattform
+ Integration Smart City 
 Management Center
+ People – Driven Smart City Project
+ Smart City World Congress 2020

Smart Economy
“Hub of Creative Economy”
Innovation Park
+ Investment Phuket
 • Phuket Investment Info
 • Fast Track Office
 • Roadshow
 • Smart City Investment Model
 • Startup Ecosystem
Compare eCosystem Study
+ Boost IoT Startup eCosystem
+ Boost Investment eCosystem
+ Boost Digital Workers eCosystem
International Creative Entrepreneur 
Academy
+ Set up International Creative 
 Entrepreneur Academy
+ Transform SMEs to Creative 
 Entrepreneurs

ที่มา :
Initiative Project

โดย สำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
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ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลายเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคมมนุษย์ หลายๆ ประเทศ
ทั่วโลกต่างมองเห็น และให้ความสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยอำานวย

ความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ 
สร้างประสิทธิภาพในการทำางาน 

และกระบวนการผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน

และในอีกหลากหลายมิติทางสังคม

แรกก้าว
ต้อง ‘เข้าใจ’
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ดังน้ัน ประเทศไทยเองก็ควรให้ความ
ส�าคญั และขบัเคลือ่นประเทศให้เท่าทนั 
โลกทีก่�าลงัหมนุไป รฐับาลจงึมนีโยบาย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
หรอื Digital Economy เพ่ือให้ประเทศ 
มคีวามสามารถในการแข่งขันทัดเทยีม 
นานาอารยประเทศ โดยมกีารวางแนวทาง 
พัฒนาผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy)  
ท่ีมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
หลากหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
พัฒนาบรกิารภาครฐัผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึบรกิารได้อย่างท่ัวถึงและ
เท่าเทียม และพัฒนาบคุลากรด้านไอซทีี 
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Thailand

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันนี้ดิจิทัลเปลี่ยนไปเยอะ 
พฤติกรรมของเราก็
เปลี่ยนไปเยอะ จะโดยรู้ตัว
หรือไม่ก็ตาม แต่ดิจิทัล
เข้ามาในชีวิตเราแล้ว
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“วันน้ีดจิทัิลเปลีย่นไปเยอะ พฤตกิรรม
ของเราก็เปลี่ยนไปเยอะ จะโดยรู้ตัว
หรือไม่ก็ตาม แต่ดิจิทัลเข้ามาในชีวิต
เราแล้ว และสิ่งท่ีสังคมไทยจะเผชิญ
ใน 10-15 ปี ข้างหน้า คือ สงัคมผูส้งูอายุ 
(Aging Society) ซึ่งไม่ได้พูดในเชิง
ประชากรศาสตร์อย่างเดียว แต่รวม
ไปถึงในเชงิว่า แล้วชวิีตจะเอาอย่างไร
ในอนาคต? ชีวิตของประชากร 3  
ช่วงอายุ คือ เด็ก วัยแรงงาน และ 
ผู้สูงวัย ซึ่ง วัยแรงงานจะหดตัวลง  
วิธีแก้คือ ก�าลังผลิต (Productivity)  
ต่อหัวแรงงานต้องสูงขึ้น ซึ่งจะสูงขึ้น
ได้เขาต้องยกระดับขึ้นมา และเขา
ต้องพัฒนาเชิงดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น  
ผูใ้ช้งาน (User) ผูผ้ลติ (Manufacturer) 
ช่างฝีมือ (Artist) ฯลฯ ต้องใช้ดิจิทัล 
มาช่วย เพราะฉะนัน้จะเห็นได้ว่า ถนน
ทุกสายมุ่งสู่ดิจิทัลท้ังสิ้น” ดร.พิเชฐ 
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าว 1

หากยุทธศาสตร์การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
และสงัคมดจิทิลัของประเทศ เปรยีบได้
กับหัวรถจักรใหญ่น�าพาตู้โดยสารที่
เป็นภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไปสู่
การพัฒนาแล้ว โครงการหรือกจิกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมีความ
ส�าคัญไม่ต่างไปจากวงล้อแต่ละวง 
ที่จะขยับขับเคลื่อนส ่งแรงถึงกัน 
ให ้แผนยุทธศาสตร ์ เดินทางไปสู ่
เป้าประสงค์

1
ปาฐกถาหัวข้อ “Smart City 
ที่ประเทศไทยต้องมี” 
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน
Smart City ประชารฐัพฒันาเมอืง 
จัดโดย สำานักงานส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 
26 มกราคม 2560 
ณ The Campus โรงแรม
แกรนด์ไฮแอท กรุงเทพมหานคร
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หรอื Smart Province หรอืเมอืงอจัฉรยิะ คอืโครงการหน่ึงภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เป็นแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ ที่น�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์
ใช้กับเมอืง เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการเมอืงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน ให้เป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะใน 6 ด้าน อันได้แก่

Smart
City

Smart Economy
เมืองที่เอื้อต่อการทำาธุรกิจ มีนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่ช่วยในการดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

Smart Environment
เมืองประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและมลพิษต่างๆ

Smart Governance
เมืองที่บริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
อย่างมีประสิทธิภาพ

Smart Living
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย มีบริการและสิ่งอำานวย
ความสะดวกด้านการศึกษาและสาธารณสุข

Smart Mobility
เมืองที่ประชาชนสามารถเดินทางและติดต่อ
สื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบายและ
มีประสิทธิภาพ

Smart People
เมืองที่ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
มีสิ่งอำานวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส หรือผู้สูงอายุ รวมถึงมีการเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในเมืองมีส่วนร่วมในบริการต่างๆ และ
ร่วมแสดงความเห็นในการบริหารจัดการเมือง

ที่มา : นโยบายขับเคลื่อน Smart City
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“สังคมไทยมีปัญหาทั้งแนวกว้างและ
แนวลกึนะครบั แนวกว้าง (Horizontal) คือ 
เราต้องลดความเหลือ่มล�า้ ประเทศไทย
เดินหน้าต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ลดความ
เหลื่อมล�้าลง ปัญหาสังคมก็จะเกาะ
ติดเราตลอดไป เราต้องเอาเครื่องไม้
เครือ่งมอืมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ความ
เหลื่อมล�้าค่อยๆ ลด ส่วนแนวลึกหรือ
แนวตัง้ (Vertical) Smart City จะเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหา เพราะแนวตั้งน้ันเรา
ต้องไปสู้กับการแข่งขันระดับสากล  
ถ้าคุณไม่ดจีรงิเขาไม่มาลงทุน ถ้าไม่ดี 
จริงก็ส่งสินค้าออกไม่ได้ 

20 ปีท่ีผ่านมาสังคมเรามีการใช้ IT 
บานสะพรั่ง แต่ปัญหาคือมันไม่ยั่งยืน 
เพราะนีเ่ป็นโลกของนวตักรรม ผูท่ี้ไม่มี

นวัตกรรมก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆ ประเทศ
เราคืออุตสาหกรรมเก่า เราไม่รู ้ว ่า
อุตสาหกรรมใหม่คืออะไร เพราะเรา
ไม่มี Technological Development 
ดัง น้ันเราต ้องคิดใหม ่และเป ็นผู  ้
ผลติบ้าง การจะเป็นผู้ผลิตได้ต้องเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เพราะฉะน้ัน ต้อง
ท�าให้ Digital Innovation เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย” ดร.พิเชฐ กล่าว

โดยจากแผนยุทธศาสตร์ของชาตินั้น 
ระบใุห้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบด�าเนนิการ
ขับเคลื่อนโครงการ Smart City ให้ 
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีจังหวัดที่มี
บริบทเหมาะสมเป็นจังหวัดน�าร่อง 
ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต
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ดร.ภาสกร ประถมบุตร
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารคลัสเตอร์
และโปรแกรมวิจัย สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)
ปัจจุบัน : รองผู้อำานวยการสำานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ตอนที่จะทำานั้น
เราอ้างอิงบนพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่เรามี 
เรารู้ว่าเราทำาอะไรได้ 
ซึ่งหลักๆ ก็คือ 
Internet of Things
ทำาเซนเซอร์ที่ตัวเมือง
ภูเก็ตผ่านเน็ตเวิร์ก
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ภูเก็ตเป็นจงัหวัดหน่ึงทีศ่นูย์เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
หรอื เนคเทค ภายใต้ส�านกังานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่ง
ในผู้รับผิดชอบร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการ

“เมือ่ 2 ปีทีแ่ล้วผมไปช่วยราชการอยู่ท่ี
กระทรวงไอซีที มีหน้าที่ไปท�าแผน 
Digital Economy กับบรหิารโครงการ 
ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ Smart City จังหวัด
ภูเก็ต มีอยู่ 3 กิจกรรมหลัก เราเป็น
หน่ึงในสาม อีก 2 หน่วยงานที่ร่วม 
แบ่งงานกันท�าคือ CAT และ SIPA” 
ดร.ภาสกร ประถมบตุร ผูอ้�านวยการ
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมบริการ 
สวทช. ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการ 
Smart City เล่าถึงความเป็นมา



2726

ภูเก็ตเป็นจังหวัด
ที่ไม่ใหญ่มากครับ 
เป็นจังหวัดที่น่าสนใจ 
ทั้งในเชิงพื้นที่ ซึ่งมีความ
สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และ
ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน
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ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค-สวทช.) “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากครับ 

เป็นจังหวัดที่น่าสนใจทั้งในเชิงพ้ืนท่ี 
ซึง่มคีวามสมบรูณ์ระดบัหนึง่ และในแง่
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน มโีจทย์น่าสนใจ 
เช่น การจราจร การท่องเทีย่ว สิง่แวดล้อม 
รวมถึงเรื่องความมั่นคง ทั้งหมดอยู่ใน
พ้ืนที่ เดียวที่มีขนาดไม ่ใหญ่มาก  
จงึน่าลอง ถ้าภเูก็ตท�าส�าเรจ็ อาจจะเป็น
ตุ๊กตาเบ้ืองต้นหากเราจะขยายไปที่
จงัหวัดอืน่” ดร.ศรณัย์ สมัฤทธิเ์ดชขจร 
ผู ้อ� านวยการศูนย ์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) เล่าถึง
เหตุผลที่ภูเก็ตถูกเลือกเป็นจังหวัด
น�าร่องของโครงการ Smart City

ก่อนที ่ดร.อุตตม สาวนายน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) ในขณะนั้น 
จะกล่าวเสริมว่า

“ที่ภูเก็ตถูกเลือกเพราะโครงสร้างใน
จังหวัดค่อนข้างพร้อมนะครับ และ
คนในจังหวัดเองก็ตื่นตัว ผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ตได้น�าทีมผู ้บริหารส่วน
ท ้อง ถ่ินและเอกชน ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษา เข้ามาหารือกับ
กระทรวงไอซีที เกี่ยวกับข้อเสนอ และ
ทมีผูช่้วยรัฐมนตรีไอซทีีก็ได้ลงพ้ืนท่ีไป
ส�ารวจหลายรอบแล้ว เราต่างเห็น 
ร ่วมกันว ่า  ภู เ ก็ตเป ็นจังหวัดที่มี
ศกัยภาพ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงใน 
ตวัเอง ซึง่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้
อีกมาก”

ว่าแต่ทำาไมต้องเป็น
จังหวัดภูเก็ต?
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หากจะกล่าวถึงเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางการท่องเที่ยว ภูเก็ตถือเป็นเมืองแห่ง

การท่องเที่ยวระดับต้นๆ ของประเทศ
และของโลก เป็นจังหวัดที่มีสาธารณูปโภค
จัดว่าครบครัน ขณะที่ฉากหน้าของภูเก็ต
คือเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่พร้อมสรรพ

ทั้งความเป็นเมืองและธรรมชาติ 
หากพิเคราะห์ถึงเบื้องหลังของภูเก็ตแล้ว

ยังมีปัญหาที่น่ากังวลหลายประการ
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1.

ด้านสิ่งแวดล้อม

2.

ด้านการคมนาคมขนส่ง

3.

ด้านกฎหมายและ
อาชญากรรม

4.

ด้านภัยพิบัติ

5.

ด้านการพัฒนา

ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเท่ียวและมี
นักท่องเท่ียวเข้าเมืองจ�านวนมาก 
ท�าให ้จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะ 
ในระดับสูง แต่ชุมชนและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบยังขาดเทคโนโลยีที่จะ 
เข้ามาช่วยหนนุเสรมิระบบการบรหิาร
จดัการการจดัเก็บขยะได้อย่างรวดเรว็
และทั่วถึง ท�าให้มีขยะคงค้าง ซึ่ง 
ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

ด้วยความท่ีมนีกัท่องเทีย่วจ�านวนมาก 
แต่ยังขาดระบบขนส่งมวลชนท่ีเชือ่มโยง
สนามบนิ ท่าเรอืและสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ท�าให้สภาพการจราจรในภูเก็ต
มคีวามหนาแน่น ส่งผลต่อคณุภาพชวิีต
ของคนในพ้ืนท่ี ความประทับใจของ
นักท่องเท่ียว ไปจนถึงสวัสดิภาพบน
ท้องถนนของผู้สัญจร

ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียว มีนักท่อง
เท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าสู ่
เมอืงเป็นจ�านวนมาก แต่การบงัคบัใช้
กฎหมายในพ้ืนที่ ยังไม่รัดกุม โดย
เฉพาะในสถานท่ีท่องเท่ียว ท�าให้มเีหตุ
การละเมดิกฎหมายและอาชญากรรม
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับขาด 
การบันทึกและบูรณาการข้อมูลของ 
ผู้เข้าเมือง ท�าให้เมื่อเกิดเหตุแล้วยาก
แก่การด�าเนินคดี

จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีสุ่มเสี่ยงท่ี
จะเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยพิบัติระดับย่อม
อย่างวาตภัย หรือน�้าท่วมฉับพลัน 
จนถึงภัยพิบัติระดับความเสียหาย
รุนแรงอย่าง สึนามิ แต่ทางจังหวัด 
ยังขาดเทคโนโลยีสนับสนุนในการ
ป้องกัน การเตอืนภยั และการกู้ภัยทีม่ี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ก็เช่นเดียว
กับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในประเทศ 
ที่มีการบูรณาการข้อมูลค่อนข้างน้อย 
ท�าให้การพัฒนาเมืองเดินหน้าได ้
ไม่เต็มที่
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ความท้าทายของเมืองคือ การที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันไม่แน่นอน 
เราก็พยายามว่า ทำาอย่างไรถึงจะนำา 
Smart City มาช่วยให้จังหวัดภูเก็ต
ยั่งยืน (Sustainable) มากยิ่งขึ้น

ก้าวแรก “เข้าใจ”
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นายประชา อัศวธีระ
ผู้จัดการสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) สาขาภูเก็ต

2
GPP (Gross Provincial 
Products) คือ 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
จังหวัด 
หมายถึง สถิติที่วัดผลรวมของ
มูลค่าของสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นในจังหวัด
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี

“ภูเก็ตมีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เข้มแข็งมากนะครับ อย่างปีที่แล้วเรา
สร้างรายได้ 346,000 ล้านบาท เป็น
อันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ เท่านั้น 
ตวัเลขนกัท่องเทีย่วภูเก็ตมถึีง 16 ล้าน
คนต่อปี ขณะทีเ่รามปีระชากรในพ้ืนที่
ประมาณ 380,000 คนท่ีลงทะเบียน 
ซึ่งป ัญหาของภูเก็ตก็คือเรื่องการ 
ท่องเท่ียวน่ีแหละ เรามองว่าอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมท่ีไม่ได้
มีความย่ังยืนและมีความอ่อนไหวสูง 
ถึงแม้มันก่อให้เกิดรายได้มหาศาล
ก็ตาม แต่ถ ้ากลับไปดูกราฟจีพีพี 
(GPP) 2 ของส�านักงานสถิต ิเราจะเห็น
ว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตขึ้นลงตลอด
เวลา บางที +7 +10 บางปี -1 ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เน่ืองจากภูเก็ตมอุีตสาหกรรมท่องเท่ียว
เป็นอุตสาหกรรมเดยีวเลย เพราะฉะน้ัน 
ความท ้าทายของเมืองคือการที่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท ่ อ ง เ ท่ี ย ว มั น 
ไม ่แน ่นอน มีความอ ่อนไหวสู ง  
ไม่ ย่ังยืน (Unsustainable) เราก็
พยายามว่า ท�าอย่างไรถึงจะน�า Smart 
City มาช่วยให้จังหวัดภูเก็ตย่ังยืน 
(Sustainable) มากย่ิงขึ้น” นาย
ประชา อศัวธรีะ ผูจ้ดัการส�านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
สาขาภูเก็ต กล่าว
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จากความส�าคัญดังกล่าว ในขณะ
เดียวกัน บริบทพ้ืนท่ีท่ีแตกต่าง ท�าให้
หน ่วยงานภาคีความร ่วมมือและ 
เนคเทคต้องร่วมท�าความเข้าใจความ
เป ็น ภู เก็ ต  เ พ่ือวางแผนการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศลงไปสนับสนุน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเมืองให้
เจริญยั่งยืนในบั้นปลาย

“ตอนที่จะท�านั้นเราอ้างอิงบนพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีท่ีเราม ีเรารูว่้าเราท�าอะไรได้ 
ซึ่งหลักๆ ก็คือ Internet of Things  
ท�าเซนเซอร ์ ท่ีตัวเมืองภูเ ก็ตผ ่าน
เน็ตเวิร์ก แต่พอไปลงพ้ืนท่ีจริง เรื่องท่ี
จะท�าก็ต้องปรับครับ” ดร.ภาสกร 
กล่าว

“อย่างแรกเราเอาข้อมูลมาดูก่อนเลย
ว่าอะไรทีเ่ป็นปัญหา หลงัจากน้ันเราก็
ไปคุยกับหลายๆ ภาคส่วน ทั้งสมาคม
ธุรกิจท่องเท่ียว ท้องถ่ิน ภาครัฐ ซึ่ง
แต่ละคนก็จะมมีมุมองท่ีต่างกัน คยุกับ
ต�ารวจ ต� ารวจจะมองเ ร่ืองห น่ึง 
สาธารณสุขก็มองเรื่องหน่ึง เพราะ
ฉะนัน้ต้องคยุรวมกันก่อน แต่เราไม่ได้
คยุกลุม่ใหญ่ เน้นกลุม่ท่ีเป็น Key หรือ
หัวหลักๆ ก่อน” นายประชา เล่าถึง

การท�าความเข้าใจพ้ืนท่ี ผ่านการพูด
คุยกับเจ้าของพ้ืนท่ีในมิติต่างๆ จนได้
วิสัยทัศน์หลกั หรือ Key Vision ในการ
ขับเคลื่อนโครงการออกมา น่ันคือ 
Smile, Smart and Sustainable 
Phuket 

“ S m i l e  คื อ  ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
นักท่องเท่ียวภูเก็ตรู้สึกมีความสุขท่ี 
เข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต Smart คือ 
ท�าอย่างไรให้เมืองสมาร์ท บริหาร
จดัการอย่างชาญฉลาดได้ เมอืงจะต้อง
ได้ข้อมูลในการบริหารจัดการเมืองท่ี
เป็นปัจจบุนัทีส่ดุ ท่ามกลางบรบิททีม่นั
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา และ Sustain-
able คือท�าอย่างไรให้เมืองเติบโตได้
อย่างมั่นคง ซึ่งอันแรกคือ อยู ่บน
อุตสาหกรรมเดิม สองคือ น�าปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
มาจัดการได้ เช่น ท�าอย่างไรให้การ
แพทย์มาผนวกกับการท่องเท่ียวได้ 
สามคอื การสร้างอตุสาหกรรมใหม่ขึน้
มารองรบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ซึง่เรา
มองอตุสาหกรรมด้านดจิทัิล ท่ีสามารถ
มีการเติบโตท่ีสูงพอท่ีจะมารองรับ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมได้” นายประชา กล่าว
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และจาก Key Vision น้ีเอง คณะท�างานจึงร่วมกันสกัดออกมาเป็นแผนพัฒนา 
Smart City ในบริบทของจังหวัดภูเก็ต 7 ด้าน ได้แก่

1.

Smart
Tourism

3.

Smart
Environment

2.

Smart
Safety

ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ของ 
นักท่องเท่ียวสู่สังคมให้สูงที่สุด โดย
การท�าระบบ Hi-Speed Free Wi-Fi 
และแอปพลิเคชัน ให้นักท่องเที่ยว
สามารถท่องเท่ียวในภูเก็ตได้ง่ายข้ึน 
เข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกขึ้น

ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานของการ
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้
ระบบ IoT (Internet of Things) Smart 
Sensor ในการวัดคณุภาพน�า้ คณุภาพ
อากาศ และระดับน�้า ซึ่ง DEPA ร่วม
กับเนคเทคแบ่งพ้ืนท่ีกันท�า โดย DEPA 
โฟกัสในพ้ืนทีเ่มอืง ท�าการตดิเซนเซอร์
ตามแนวคลองบางใหญ่ท่ีไหลออก
ทะเลตรงสะพานหิน ส่วนเนคเทค 
ท�าในส่วนของคลองปากบางท่ีไหล
ออกทะเลที่ป่าตอง 

ยกระดับความปลอดภัยในการท่อง
เที่ ยวและการใช ้ ชี วิต  ท้ั งความ
ปลอดภัยบนบก โดยท�าเรื่อง CCTV  
ที่แยกเป็น 3 ส่วนคือ

+ CCTV integration ท่ีเป็นการเชือ่ม
ต่อ CCTV จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมี 
อยูแ่ล้วเข้ามาที่ศูนย์รวมเดี่ยว
+ การท�า Video Analytic วิเคราะห์
ข้อมูลจากกล้อง CCTV เพ่ือส่งเสริม
ความปลอดภัย

+ การบรหิารจดัการการใช้งานกล้อง 
CCTV ที่ยั่งยืน

และความปลอดภยัทางทะเล ด้วยการ
ใช้สายรัดข้อมือ (Wristband) ส�าหรับ
ให้นักท่องเที่ยวใส่ลงเรือเวลาเดินทาง
ข ้ าม เกาะ  เ พ่ือตรวจสอบความ
ปลอดภัยของตัวนักท่องเท่ียว และ
สร้างรายได้จากการให้เช่าริสแบนด ์
อีกทางหนึ่ง 
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4.

Smart
Economy

6.

Smart
Education

5.

Smart
Health Care

7.

Smart
Governance

มุ่งสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลที่โฟกัส
เร่ืองอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เกิดข้ึน 
ทั้งชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเที่ยว
แล้วสนใจลงทุนท�าบริษัท โดยมีการ
หนุนเสริมจากนโยบายของ BOI เรื่อง 
Digital Cluster ทีใ่ห้สทิธปิระโยชน์ใน
ระดบัดมีาก รวมถึงการหนุนเสรมิจาก 
DEPA ผ่านโครงการ Smart City 
Startup Challenge ที่สนับสนุนให้ 
Startup ชาวไทยริเริ่มท�าธุรกิจภายใต้
โจทย์ของเมืองภูเก็ต

มุ่งสร้าง Smart People for Smart 
City ด้วยการท�า Smart Learning 
Community ทีเ่ป็นการย้ายการศกึษา
ออกจากห้องเรียน และจัดท�าเน้ือหา
ต่างๆ แบบออนไลน์ โดยมีระบบ 
โครงข่าย Free Wi-Fi เป็นช่องทาง 
การเข้าถึงการเรียนรู้ของชาวภูเก็ต

สร้างรปูแบบของการบรกิารสาธารณสขุ
ท่ีดีขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของ 
โรงพยาบาลในภูเ ก็ตทั้ ง  8  แห ่ง 
เข้าด้วยกัน

ท�าให้ภาครัฐมีการบริการและการ
บริหารจัดการ Smart City ที่ยั่งยืน 
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“สรุปคือ ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเท่ียว
รายได้สูง เราจะเข้าไปเพ่ิมเติมเพ่ือ
ต่อยอดธุรกิจ และสร้างอตุสาหกรรมท่ี 
สอง รองรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ดึงดูดนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ
ครับ" ดร.อุตตม กล่าว 3 

“ซึง่หากโครงการแล้วเสร็จเตม็รูปแบบ 
จะสร้างผลกระทบเชงิเศรษฐกิจ รวมถึง
ดึงเงินลงทุนเข้าประเทศได้มูลค่าหลัก
แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ความท้าทายที่
ส�าคญัคอืการสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนการใช้ชีวิตจากแบบดั้งเดิม 
มาสู่ความสมาร์ท ซึ่งหัวใจส�าคัญของ
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาน้ัน ท้ังคน สงัคม 
และเมืองต ้องร ่วมกันครับ”  นาย
จ�าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา อดตีผู้ว่า
ราชการจงัหวดัภเูก็ต กล่าว 4

3
ดร.อุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในงาน 
Software Expo Asia: Digital 
Integration เมือ่วนัท่ี 22 มกราคม 
2559 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์

4
นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต กล่าวในงานเปิดศูนย์ Phuket Smart 
City Innovation Park (Phuket SCIP) 
นำาร่องโครงการเสริมพื้นที่พิเศษสำาหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต

นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

หัวใจสำาคัญของการเรียนรู้
และพัฒนานั้น ทั้งคน สังคม 
และเมือง ต้องร่วมกัน
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สอดคล้องกับ นายนรภทัร ปลอดทอง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัภเูก็ตคนปัจจบุนั 
กล่าวไว้ว่า

“Smart City เป็นเรื่องที่ดีท่ีสมควรท�า
ครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่า หลายอย่าง
เป็นความฝัน สิง่ส�าคญัคอืเราจะท�าให้
มันเป ็นจริ งได ้อย ่างไร  เพราะมี 
ข้อจ�ากัดเยอะ บางเรือ่งอาจติดขัดเรือ่ง
ข้อกฎหมาย ท�าให้ขับเคลื่อนยากมาก 
แต่เราอาจจะเลือกบางเรือ่งทีส่ามารถ
ท�าได้ก่อน ให้สอดคล้องกับความ

สามารถหรือสมรรถนะเดิมของเรา 
โดยไม่ต้องเริ่มท�าใหม่และท่ีส�าคัญ
ต้องมคีวามต่อเนือ่งในการด�าเนินงาน 
สุดท ้ายสิ่งที่ท�าน้ันต ้องก ่อให ้เกิด
ประโยชน์กับเมืองและประชาชน 
อย่างแท้จริง”

เป็น 2 ค�าส�าคัญที่คณะท�างานเห็น
พ้องต้องกัน ว่า Smart City จังหวัด
ภูเก็ต นั้นต้องย่ังยืนและประชาชนได้
ประโยชน์เป็นส�าคัญ

ท่ีสำาคัญต้องมีความต่อเน่ือง
ในการดำาเนินงาน สุดท้าย
สิ่งที่ทำานั้นต้องก่อให้
เกิดประโยชน์กับเมืองและ
ประชาชนอย่างแท้จริง
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“ปัญหาหลักๆ ของงานส่วนใหญ่คือ 
ท�าอย่างไรให้ย่ังยืน เราจึงต้องชวน
เจ้าของพ้ืนที่มาช่วยกันคิด ให้เขา
สามารถบริหารงบประมาณของพ้ืนท่ี
เ พ่ือดูแลระบบท้ังหลายให ้ ย่ังยืน  
กับอีกอย่างท่ีส�าคัญคือ ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต้องได้ประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีก็ต้อง
ได้ประโยชน์ ถ้า 2 ส่วนส�าคัญนี้ท�าได้
ส�าเร็จ มันจะช่วยเสริมความย่ังยืน 
ต่อไปเรื่อยๆ” ดร.ศรัณย์ กล่าว

“ท้ังหมดก็เพ่ือเป้าหมายของ Smart 
City จังหวัดภูเก็ต ซึ่งก็คือ การเพ่ิม
ประสทิธิภาพ (Efficiency) ความน่าอยู่ 
(Livability) และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development)” 
ดร.ภาสกร สรุปทิ้งท้าย

ปัญหาที่ภูเก็ตประสบนี้ เกิดขึ้นกับ
หลายๆ เมืองหลักของประเทศและ
ของโลก ซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีแนวทาง

การหาวิ ธีแก ้ป ัญหาที่ต ่างกันไป  
บางพ้ืนท่ีอาจใช้การปรับนโยบาย
โครงสร ้างของเมือง บางพ้ืนที่ ใช ้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย กล่าวคือไม่มี
สูตรส�าเร็จแต่ขึ้นอยู ่กับบริบทของ 
เมืองนั้นๆ เป็นส�าคัญ

ตลอดเวลาที่ผ ่านมา จังหวัดภูเก็ต 
มีความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการ
หาวิ ธีแก ้ป ัญหา ทั้ ง เชิงนโยบาย  
เชิงกฎหมาย รวมถึงเชิงเทคโนโลยี 
และนี่คืออีกรูปแบบหนึ่งในการแก้
ปัญหาของเมอืง ด้วยการเชือ่มหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ เข้ามาร่วม 
พัฒนาบนฐานของการตอบโจทย์ของ
เมือง ท่ีส�าคัญคือถ้าเราตั้งโจทย์ผิด 
การแก้ไขปัญหาก็จะผิดตามไปด้วย

ดังนั้นการเข ้า ใจป ัญหาท่ี 
แท้จริงของเมืองให้ได้จะมีผล
ต่อความสำาเรจ็ของโครงการ



ก้าวให้ ‘เข้าถึง’ แก่น2
บทที่
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เมืองทุกเมืองล้วนมีปัญหา ใหญ่บ้างเล็กบ้าง
ปะปนกันไป และปัญหาเดียวกันของเมืองหนึ่ง 

ก็อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่าง
จากอีกเมืองหนึ่ง วิธีที่จะแก้ปัญหา 

การพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล อันดับแรก
นักพัฒนาจึงต้องเข้าให้ถึงปัญหาของ

เมืองนั้นเสียก่อน ซึ่งวิธีการเข้าถึงปัญหา
ก็ไม่มีวิธีใดที่จะให้ผลชัดเจนมากไปกว่า 
การเข้าให้ถึงเจ้าของพื้นที่เพื่อรับทราบ

ปัญหาโดยตรง

เข้าถึงซึ่ง 
‘ปัญหา’
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ดงัเช่นแผนพัฒนา Smart City จงัหวัด
ภูเก็ต ในบรบิทของจงัหวัดภูเก็ต 7 ด้าน 
ก็มาจากการที่คณะท�างาน Smart 
City Phuket ลงไปเก็บข้อมูลและ
สงัเคราะห์ร่วมกับเจ้าของพ้ืนท่ีออกมา

“อย่างท่ีเรยีนไปนะครบั ว่าเราพอจะได้
ทิศทางปัญหาแล้วจากการศึกษา
ข ้อมูลและเสียงสะท ้อนจากภาค
เอกชน รวมไปถึงที่เราคุยกลุ่มย่อยกับ
หลายๆ ภาคส่วน ซึ่งท่ีสุดแล้วมันน�า 
ไปสูก่ารจัดประชุมเวทีใหญ่ ท�า work-
shop คุยเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละคนเสนอ

ปัญหากันมา จนพัฒนามาเป็นแผน 
ในการท�า Smart City ซึ่งตรงน้ีการ 
มีส่วนร่วมจากคนท�างานในพ้ืนท่ีและ
การมส่ีวนร่วมจากท้องถ่ินส�าคญัมาก” 
นายประชา อัศวธีระ ผู ้จัดการ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA) สาขาภูเก็ต กล่าว
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เสียงสะท้อน
จากคนท้องที่

Smart
Tourism

“สโลแกนของเราคือ ป่าตองเมือง 
น่าเท่ียว น่าอยู่ อย่างย่ังยืน ค�าว่า 
น่าเท่ียวคือ ไม่ว ่านักท่องเที่ยวมา 
ตอนไหนเขาต้องปลอดภัย เขาต้อง
สะดวก เขาต้องสบาย เรื่องพวกน้ี
จ�าเป็น” 

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 1 
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

“ปัญหาของภูเกต็คอืนกัท่องเทีย่วเข้ามา
เยอะมาก แต่ปัญหาคอืมาแล้วไปเทีย่ว
ได้ไม่ทั่ว เพราะเขารู ้จักเฉพาะท่ีท่ีม ี
ชื่อเสียง กลายเป็นว ่าเงินของนัก 
ท่องเท่ียวไปกองอยู่แค่จุดหน่ึง แต ่
ชาวบ้าน ชาวสวน คนที่ท�าอะไรต่างๆ 
อยู่ในภูเก็ตรายได้ไปไม่ถึงเขา” 

นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล 2
กรรมการบริหาร 
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำากัด

“เมื่อ 7 ปีท่ีแล้วผมสร้างโรงแรมเล็กๆ 
เจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเอง  
มนีกัท่องเทีย่ว walk in เข้ามาเยอะ แต่
เมื่อเริ่มมี  agoda และ booking  
เข้ามา เราจงึเริม่สงัเกตเหน็ว่าต่างชาติ
เอา innovation มาจบัเรือ่งการท่องเท่ียว 
ในเมื่อรายได้เรามาจากนักท่องเที่ยว 
แล้วท�าอย่างไรนักท่องเที่ยวจะได ้
ตัวช่วยหรือตัวอ�านวยความสะดวก 
ที่เข้าถึงเขา” 

นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ 3
CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Travelism
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Smart
Safety

Smart
Environment

“ต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เรามีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ คื อ  ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยทุกอย่าง ท้ังความปลอดภัย
ทางด้านอาชญากรรมและสาธารณภยั
ต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุทั้งทางบกและ
ทางน�้า ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความเจริญเติบโตทาง
ด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง เราจึงไม่ได้
รบัผดิชอบเฉพาะประชาชน แต่รวมถึง
นักท่องเท่ียวปีหนึ่งสิบกว่าล้านคน 
นอกจากนั้นยังมีคนอพยพเข้ามาใน
พ้ืนที่ค่อนข้างเยอะ เมื่อเศรษฐกิจสูง
ท�าให้อาชญากรรมก็แตกต่างจากทีอ่ืน่ 
ไม่ได้มีเพียงอาชญากรรมในท้องถ่ิน 
ยังมีอาชญากรรมข ้ามชาติด ้ วย  

“การมาท ่องเ ท่ียวท่ีภู เ ก็ต ผมให ้ 
ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยเป็น
อันดับแรก โดยเฉพาะความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยความที่ผม
และลูกสาวต ้องเดินเ ท่ียวหรือใช ้
บริการรถสาธารณะตลอดเวลา” 

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ

“นโยบายของท่านนายกฯ ป่าตอง วาง
เป้าหมายว่า ป่าตองสะอาด 24 ชัว่โมง 
จึงมีการจัดเก็บขยะ โดยแบ่งเป็นรอบ 
คือ รอบกลางคืน รอบก่อนเช้า และ
รอบ 10 โมงกว่าอีกรอบหนึ่ง แต่การ
ท่องเท่ียวปัจจบุนัไม่ได้อยู่แค่หน้าหาด 
สถานที่ท่องเท่ียวเยอะขึ้น การท้ิงขยะ
เลยกระจัดกระจาย เราควบคุมเรื่อง
เวลาท้ิงก็ควบคุมได้แค่ระดับหน่ึง  
คนไม่ท้ิงตามเวลาท่ีเราก�าหนด...  
ทั้งนักท่องเท่ียวและประชาชน เรา 
เก็บเสร็จ อีก 5 นาทีขยะมาอีกแล้ว  
ก็ไม่มีวันหมด” 

นางเฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์ 5
บริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบ
การจัดการขยะเทศบาลเมืองป่าตอง

“ป่าตองมปีรมิาณน�า้เสยีมาก เราอยากรู้
ว่าน�้าเสียในแต่ละคลองที่จะออกสู ่
คลองปากบางมีค่า BOD 6 ต่างๆ  
เท่าไหร่ รวมถึงในท่อระบายน�้าแต่ละ
ท่อท่ีไหลผ่านมค่ีาสกปรกมากระดบัไหน 
ถ้าเรารู้ค่าน้ีเราจะสามารถปรับแก้ได้
ว่า ในชมุชนนีม้ค่ีาสกปรก เราจะแก้ไข
อย่างไร แต่ตอนน้ีเราไม่สามารถดูได้ 
ถ้าสามารถสร้างเทคโนโลยีท่ีสามารถ
วิเคราะห์ค่านี้ได้ก็จะดี” 

นายศุภกร มีแก้ว 7
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพนำ้า 
รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ
กองช่างสขุาภิบาล เทศบาลเมืองป่าตอง

ซึ่งปัญหาท่ีเป็นมาตลอดของเรา คือ 
การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและ 
งบประมาณ” 

พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ 4
ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
(ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต)

6
BOD หรือ 

Biochemical
Oxygen
Demand
หมายถึง ปริมาณออกซิเจน
ที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการ
ย่อยสลายอินทรียสารที่มีอยู่
ในนำ้า ค่า BOD จึงเป็นค่าหนึ่ง
ที่บ่งบอกคุณภาพของนำ้า ถ้า
ค่า BOD สูง แสดงว่านำ้านั้น
ต้องการออกซิเจนจำานวนมาก
เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสาร
อินทรีย์ในนำ้า ซึ่งแสดงว่านำ้านั้น
มีคุณภาพไม่ดี ตรงข้าม หาก
ค่า BOD ตำ่า แสดงว่านำ้านั้นมี
คุณภาพดีกว่า
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“ปัจจุบันดิจิทัลสามารถเป็นสื่อกลาง
ให ้ลูกค ้าหรือนักท ่องเ ท่ียวไปถึง 
จุดก�าเนิดของวัฒนธรรมของเมืองได้ 
ประเทศที่สะท้อนเรื่องน้ีดีคือ ญ่ีปุ ่น  
เราจะเห็นว่าญ่ีปุ ่นมีรากความเป็น
วัฒนธรรม แต่คนก็ใช ้เทคโนโลยี 
หมดเลย อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นส่ิงท่ี
จะท�าให้ตรงนี้เกิดได้ แต่จังหวัดใน
ระดบัภมูภิาคของเราค่อนข้างขาดแคลน
บคุลากรทีม่คีวามรูท้างด้านไอที อย่าง
เกาหลเีมอืงทุกเมอืงทีเ่ป็น Smart City 
จะมศีนูย์ Center of Creative Economy 

“ เราอยากมีแอปพลิ เคชัน ท่ีหมอ
สามารถคีย์ดูข้อมูลคนไข้ได้ เหมือน
เอาข้อมลูวิง่มากองไว้ก่อน ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนรับรู ้ว ่าคนคนนี้เดินเข้ามาที่ 
โรงพยาบาลเพ่ือท�าอะไร ไม่ต้องมา
เสียเวลาถ่ายบัตรประชาชน” 

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม 9
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต และอุปนายกสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

and Innovation (CCEI) ท่ีท�าหน้าที่
เป็น City Awareness ในเรื่องการ 
บ ่มเพาะ Startup ของตัวเอง ท�า  
Training ท�า Digital Transformation 
ก็เป็นสิ่งที่เราควรท�า” 

นายประชา อัศวธีระ 8
ผู้จัดการสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) สาขาภูเก็ต
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“ถามว่าอะไรท�าให้เมืองไปได้เร็วมาก 
ในโลกนี้มันมีอยู่ 2 อย่าง คือ มีเงิน แต่
มีเงินก็ยังไม่เท่ากับมีคนที่ Smart รู้จัก
ใช้เงนิ การจะเป็น Smart City คณุต้อง
มีคนที่ Smart 

...แล้วคนที่ smart คือคนแบบไหน? 
อาจเป็นคนที่มีส ่วนร ่วมกับสังคม  
ไม่เห็นแก่ตัว เป็นผู้น�าที่ดี แต่ถ้ามอง
ในแง่ของการลงทุนที่ Smart เราต้อง
ท�าให้เกิดผู ้เชี่ยวชาญท่ีรู ้ว ่าจะขาย
อะไร ซึ่งตรงน้ีเทคโนโลยีช่วยสร้างได้ 
ทั้งในแง่การสื่อสาร คือท�าให้โลก 
แคบลง กับในแง่ข้อมูลท่ีมีการเก็บ 
เป็นระบบ เมือ่คนเราได้ข้อมลูก็จะเกิด
ความรู้ เมืองหน่ึงๆ ต้องสามารถที่จะ

“ผมมองว ่าการบริการสาธารณะ 
(Public Service) ต้อง Simulate  
แปลว่า ผมจะขอเอกสารอะไรจาก
ราชการ ผมไม่ต้องไปเทศบาล อย่าง
ประเทศอิสราเอลมีแอปพลิเคชันที่
เทศบาลเป็นคนเขยีนขึน้มา คณุสามารถ
ท�าอะไรบนมอืถือได้หมดโดยท่ีไม่ต้อง
ไปเทศบาลเลย เช่น จ่ายภาษี สารพัด
สิ่งบนมือถือ นั่นคือ Smart คนรู้สึกได้
เลยว่า Smart จริงๆ” 

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม 11
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต และอุปนายกสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

น�าข้อมลูไปท�าให้เกิด Know-how หรือ 
Knowledge ให้ได้ เมืองนั้นถึงจะ 
Smart การได ้มาซึ่ง  Know-how 
Education น้ันเราต้องสร้างตัวเองให้
เป็น Education Center หรอื Academy 
City” 

นายแพทย์โกศล แตงอุทัย 10
อดีตรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
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จ ะ เ ห็ น ไ ด ้ ว ่ า ป ั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ต ้องการของภู เ ก็ตนั้นมีมากมาย
หลายด้าน การจะพัฒนาเมืองให้เป็น 
Smart City จงึไม่ใช่สิง่ทีค่นใดคนหนึง่
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่จะท�า
เพียงล�าพัง แต่ต้องอาศยัความร่วมมอื
ในระดับภาคี เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน

“Smart City มีหลายเรื่องมากนะครับ 
ท้ังเรือ่งสุขภาพ จราจร ความมัน่คง ซึง่
ท้ังหมดน้ีไม่ใช่หน้าท่ีเนคเทค แต่เรา
ต ้องท�าร ่ วมกับเ พ่ือนๆ ใครเป ็น 
เจ้าภาพอยู่ ก็ต้องไปขอความรู ้ ขอ
ความร่วมมือจากเขา ท�าให้เราท�างาน
อย่างเต็มที่มากขึ้น” ดร.ศรัณย์ กล่าว
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หา ‘เพื่อนร่วมทาง’ 
หา ‘เจ้าภาพร่วมทำา’

กล่าวได้ว่า Smart City จังหวัดภูเก็ตนั้น
เริ่มต้นขับเคลื่อนจากขั้นตอนของ
การหาแนวร่วมมาเป็นคณะทำางาน 

ทั้งในระดับหน่วยงานแห่งชาติ 
หน่วยงานท้องถิ่น และรวมไปถึง

ระดับเอกชนในท้องถิ่นเอง
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ทำาอย่างไรให้นักท่องเที่ยว
มาแล้วรู้สึกสะดวก
ปลอดภัย และภูเก็ต
สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีอยู่ได้นาน หรือ
มีความยั่งยืน

“ตั้งแต่ที่รัฐบาลบอกว่าอยากให้ภูเก็ต
เป็นเมืองน�าร่อง เราก็พยายามหาคน
ที่จะขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีครับ เราไปเจอ
คุณประชา เจอคุณหมอโกศล เจอ
ต�ารวจ เรามีโอกาสเดินทางไปดูงาน
เรื่อง Smart City กับผู้ว่าฯ จ�าเริญ 
(ด�ารงต�าแหน่ง ปี พ.ศ. 2558 - 2559) 
ได้แลกเปลี่ยนกันเยอะว่าจริงๆ ภูเก็ต
ต้องการอะไร ซึ่งจากที่คุยกันก็ได้ 
ข้อสรปุว่า ภเูก็ตเป็นจงัหวดัท่ีขึน้อยู่กับ
การท่องเทีย่ว เศรษฐกิจหลกัรายได้หลกั

ดร.ศุภกร สิทธิไชย 
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ
วิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG) 
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ (HCCRU) เนคเทค
หัวหน้าโครงการ Smart City 
จังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบัน : ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ สำานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

เป็นเรือ่งการท่องเท่ียว ทุกคนก็มองว่า 
ท�าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวมาแล้วรูส้กึ
สะดวก ปลอดภัย และภูเก็ตสามารถ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่อยู่ได้นานหรือมี
ความย่ังยืน พูดกันถงึเร่ืองสิง่แวดล้อม
ที่ดีด้วยว่าท�าอย่างไรการท่องเที่ยวจะ
ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ท�าให้เรากลบัไป
คิดกันในเนคเทคว่า จากโจทย์แบบนี้ 
เราจะตอบโจทย์ภูเก็ตอย่างไรให้
ยั่งยืน” ดร.ศุภกร สิทธิไชย นักวิจัย
เนคเทค หัวหน้าโครงการ Smart City 
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ขับเคลื่อนโครงการ

ซึ่งถือเป็นโชคดี ที่เนคเทคได้ร่วมเป็น
คณะท�างานกับหน่วยงานแห่งชาตท่ีิมี
สาขาการด�าเนินงานอยู่ในพ้ืนท่ีจริง
อย่าง DEPA ท�าให้การส�ารวจเพ่ือเข้าถึง
ปัญหาและความต้องการ รวมไปถึง
หาเพ่ือนร่วมทางและเจ้าภาพงาน 
ในพื้นที่ เกิดขึ้นได้เร็ว

“เรามีส�านักงานสาขาอยู ่ในพ้ืนท่ี 
อยู่แล้วครบั บทบาทเราจงึเหมอืนเป็น
ผู้ประสานงานประจ�าโครงการ ในการ

ประสานหน่วยงานและภาคเอกชน 
ในท้องถ่ิน เพ่ือรวบรวมปัญหาว่าอะไร
คือสิ่งท่ีท้องถ่ินอยากพัฒนา เพราะ 
Smart City ต้องเป็นเรื่องของคนใน
พ้ืนท่ีในการเลือกว่า ต้องการพัฒนา 
Smart City ไปเพ่ืออะไร สิ่งท่ีเราต้อง
ท�างานกันอย่างหนักก็คือ ท�าอย่างไร
ให้เราสามารถได้ความต้องการของ
คนในพ้ืนท่ีจริงๆ แล้วกลัน่กรองมาเป็น
แผนว่าเราจะท�า Smart City ใน 
รูปแบบนี้” นายประชา กล่าว

แผนพัฒนาเมืองภูเก็ต 7 ด้าน เกิดขึ้น
พร้อมๆ กับการหาเจ้าภาพร่วมท�าใน
แต่ละด้าน ซึ่งแน่นอนว่า เพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนอย่างแท้จริง หน่วยงาน
หรือภาคเอกชนในท้องถ่ินต้องเข้ามา
มีส่วนร่วม ทั้งในการลงแรงและลงทุน

ภาพของคณะท�างาน Smart City 
จังหวัดภูเก็ต จึงออกมาในรูปของ
ไตรภาคีประชารัฐ อันประกอบด้วย
ส่วนกลาง (หน่วยงานแห่งชาติ) ส่วน
ท้องถิ่น และเอกชน ซึ่งภาคีทั้งสามได้
เข้ามามีบทบาทที่เกื้อหนุนกัน ดังนี้

1.

ส่วนท้องถิ่น
+ เจ้าภาพหลักในการกำาหนดโจทย์
+ เจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ
+ ประสานงานกลาง
+ ลงทุนและบริหารจัดการ

3. 

เอกชน
+ ร่วมดำาเนินการตาม 
   PPP Model
   หรือ Business Model
+ ให้คำาปรึกษา
+ ร่วมกำาหนดมาตรฐาน
+ ร่วมลงทุน

2.

ส่วนกลาง
+ กำาหนดมาตรฐานและ Platform
+ วางโครงสร้างพื้นฐาน ICT
+ เชื่อมโยงหน่วยงานระดับนานาชาติ
+ เชื่อมโยงหน่วยงานระดับประเทศ
+ สนับสนุนเม็ดเงินลงทุนแก่ผู้ประกอบการ
+ สนับสนุนเทคโนโลยี
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“การท�างานเราต้องสร้างเพ่ือน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือครับ เพราะ 
นี่เป็นงานระดับจังหวัด ต้องคุยกับ
หลายหน่วยงาน ได้เพ่ือน ได้เรียนรู้
แนวคิดของเขา อุปสรรคในอดีต แล้ว
ช่วยกันคิดว่า ถ้าจะเดินต่อควรเดิน
แบบไหนดี ด้วยเทคโนโลยีแบบไหน 
และเร่ืองคนของเราต้องสร้างความ
เข้าใจกบัเขาเรือ่งอะไรบ้าง” ดร.ศรณัย์ 
กล่าว

มากกว่าเพ่ือน คือการจัดตั้งเจ้าภาพ
งานหลักในการด�าเนินงาน

“งานต้องมเีจ้าภาพตัวจรงิครบั ใครจะ
ดูแลต่อ ใครจะตั้งงบ ใครจะบ�ารุง
ซ่อมแซมในปีถัดไปหลังจากเราออก
มาแล้ว และเจ้าภาพตัวจริงก็ต้องตั้ง
คณะท�างานท่ีเป็นกลุ่มขึน้มา มอีอฟฟิศ
ส�าหรับท�างานโดยเฉพาะ เพราะงาน
ต้องเชื่อมโยงไปทั่ว ต้องเจอแผนโยธา
จังหวัด ต้องข้ามไปเจอต�ารวจ ต้องไป
เจอเทศบาล ตั้งหน่วยงานข้ึนมาเป็น
คณะท�างานประชารฐัทีม่ทีัง้รฐั เอกชน 
และภาคประชาสังคม” ดร.ภาสกร 
กล่าว

ซึ่งในกรณีของจังหวัดภูเก็ต ถือว่า 
มีโครงสร้างการปกครองท่ีเอื้อต ่อ 
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ได้ไม่ยากนัก 

“ภูเก็ตมีขนาดที่ก�าลังดีนะครับ มี 3 
อ�าเภอ พ้ืนท่ี 540 ตารางกิโลเมตร  
มีอยู่ 19 ท้องถ่ิน ขนาดก�าลังดี ไม่ถึง
กับยากมากในการเรียกทุกคนมาคยุกัน 
แล้วทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายท่ีค่อนข้าง
ชัดเจน คือ การพัฒนาภูเก็ตไปใน
ทิศทางที่อยากจะเป็น ตอนคุยก็ไม่ได้
ยากมากนกั บรหิารจดัการได้ แต่เหน่ือย 
(หวัเราะ) เพราะม ี19 ท้องถ่ิน 19 นายกฯ 
ทั้งเทศบาลและต�าบล ก็ต้องคุยกัน  
ผู ้บริหารท้องถ่ินส�าคัญมาก เพราะ
รัฐบาลกลางคงสนับสนุนเราได้แค่ 
ช่วงเริ่มต้น สุดท้ายคนท่ีจะท�าให้การ
ด�าเนนิงานมคีวามต่อเน่ืองคอืท้องถ่ิน” 
นายประชา กล่าว

ห า ก ไ ม ่ นั บ ก า ร ร ่ ว ม มื อ กั น ข อ ง 
ส่วนกลางแล้ว คณะท�างานได้เริ่มต้น
การหาเจ้าภาพหลกัในการด�าเนนิงาน
จากภาคเอกชน ซึ่งในจังหวัดภูเก็ต  

ม ี5 สมาคมหลกัท่ีเรยีกว่า 5 เสอืภูเก็ต 
ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 
สภาอตุสาหกรรมจงัหวัดภเูก็ต สมาคม
ธุรกิจการท ่องเ ท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
สมาคมโรงแรมภูเก็ต และสมาคม
อสงัหารมิทรพัย์ภูเก็ต ซึง่ทัง้ 5 สมาคมนี้
มกีารเชือ่มโยงความร่วมมอืระหว่างกัน 
และมีความสัมพันธ์อันดีกับ DEPA 
ภูเก็ตอยู่ก่อนแล้ว ท�าให้การประสาน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นไป
อย่างราบรื่น

แต่ท�าไมคณะท�างานจงึเลอืกเชือ่มโยง
ความร่วมมอืกับภาคเอกชนก่อน นาย
ประชา ให้ค�าตอบว่า

“ภูเก็ตเป็นเมอืงทีเ่อกชนเป็นคนน�าครบั 
ไม่ใช่รัฐเป็นคนน�า ถ้าเราท�าให้ภาค
เอกชนเข้าใจและเห็นความชัดเจนได้ 
ภาครัฐจะตามมา ต่างจากจังหวัดอื่น
ที่ภาครัฐเป็นคนน�า”

หลังจากเชื่อมโยงความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนได้ การท�างานของคณะ
ท�างานก็เชือ่มโยงต่อไปยังส่วนท้องถ่ิน 
ซึง่ต้องยอมรบัว่า ช่วงรเิริม่โครงการนัน้ 
จ�าเป็นต้องเลอืกท้องถ่ินท่ีมคีวามพร้อม 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็น 
รปูธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ท้องถ่ิน
อื่นๆ ให้เกิดการตื่นตัว

“เราไม่ได้ท�าทุกท้องทีน่ะครบั เราเลอืก
ท้องถ่ินที่ดูแล้วมีศักยภาพ สามารถ
เข้าใจและไปต่อได้ เราเลยเลือกพ้ืนที่
เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลเมือง
ป่าตอง ส่วนทางจังหวัดตอนนั้นท่าน 
ผู ้ว ่าฯ ก็ให ้การสนับสนุนที่ดีมาก  
พอเราคุยกันรู้เรื่องหมดแล้ว เราก็ขอ
ค�าสั่งฉบับแรกจากท่านผู้ว่าฯ เลย คือ
การตัง้คณะท�างาน Smart City จงัหวัด 
เพ่ือท่ีเราจะท�างานภายใต้กลไกของ
ค�าสั่งฉบับนี้” นายประชา อธิบาย
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หา ‘พันธมิตร
ร่วมทุน’

แม้การดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในภาระงาน เพื่อสร้างกลไกผู้รับผิดชอบ

ซึ่งจะทำาให้เกิดการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว 
แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า งานทุกงานบนโลก

นอกจากการลงแรง การลงทุนหรือ
งบประมาณที่จะนำามาใช้ในการดำาเนินงาน 

ก็เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้โครงการ
ดำาเนินไปสู่ความยั่งยืนได้
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และส่ิงทีด่กีว่าการรอคอยงบประมาณ
จากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดยีว ก็คอื
การท่ีส่วนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ อันจะน�าไปสู่ความรู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการ และเกดิการขับเคลือ่น
งานอย่างยั่งยืนต่อไป

“เรื่องงบประมาณ ทางเจ้าของพ้ืนที ่
ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด คือ ผู้ว่า-
ราชการจงัหวัด กบัระดบัรองลงไป คอื 
อ�าเภอหรอืเทศบาล เขามงีบประมาณอยู่ 
จากภาษีบ�ารุงท ้องที่บ ้าง จากงบ
พัฒนาจังหวัดบ้าง ถ ้าเราบริหาร
จัดการตรงนี้ได้ดี เรื่องงบประมาณ 
จะช่วยได้เยอะมากๆ นะครบั แต่ก็ต้อง
ต้ังอยู ่บนพ้ืนฐานท่ีประชาชนและ 
เจ้าหน้าท่ีต้องได้ประโยชน์ จึงจะ
จัดสรรเร่ืองงบประมาณให้เห็นผลได้ 
ซึ่งงบประมาณตรงนี้ต้องเปิดเผยให้
ประชาชนตรวจสอบว่าทุกองคาพยพ
ในจังหวัดค�านึงถึงประชาชนเป็นหลัก 
บริหารภาษี บริหารงบประมาณได้ดี  
ก็จะท�าให้ Smart City เป็นเมือง 
ที่น ่าอยู ่และตอบโจทย์ประชาชน” 
ดร.ศรัณย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดหน่ึงของส่วน
ท้องถ่ินก็คือก�าลงัคน ซึง่มเีสยีงสะท้อน
จากเจ้าของพื้นที่หลายภาคส่วน อาทิ

“งานเรามีมากครับ แต่จ�านวนต�ารวจ
เราทั้งจังหวัดมีแค่พันสี่ร้อยคน ถ้าคิด
ในแง่คนกับงาน เรารบัภาระหนักมาก” 
พล.ต.ต.ธีระพล กล่าว

“ถ้าดิฉันอยากท�าให้ป่าตองเป็นเมือง
น่าเท่ียว ดิฉันต้องดูว่าอะไรท่ีจะช่วย
ท�าให้นักท่องเท่ียวมั่นใจและมาเท่ียว 
อย่างวันน้ีเราเริม่มองว่าเมอืงปลอดภัย
ต้องไม่มโีจร ไม่มกีารฉกชงิว่ิงราว ไม่มี
ระเบิด เราก็มีเจ ้าหน้าท่ีคอยดูแล  
เจ ้าหน้าที่ เทศบาล เทศกิจ อบต. 
ต�ารวจ ซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกภาคส่วน 
พูดเหมอืนกันหมดว่าเจ้าหน้าทีไ่ม่พอ” 
นางสาวเฉลิมลักษณ์ กล่าว

จากเสยีงสะท้อนข้างต้น จงึเกิดแนวคิด
เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ
จากส่วนท้องถ่ิน มาช่วยแก้ปัญหาเรือ่ง
บุคลากรคนท�างานในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
ช ่ ว ย ห นุ น เ ส ริ ม ค ว า ม ย่ั ง ยื น ข อ ง
โครงการ โดยการจัดจ้างภาคเอกชน

“ถ ้าเรื่องงบประมาณจากท้องถ่ิน 
ท�าส�าเรจ็ เรือ่งการดแูลรักษาระบบให้
ย่ังยืนต่อไปจะง่ายครับ โจทย์หน่ึงที ่
คดิกันก็คอืว่า เมือ่เราเริม่ท�า แล้วใครจะ
ดแูลต่อ Smart City มเีอกชนไทยเข้ามา
ร่วมด้วย เพราะฉะนั้นงบประมาณ 
จากท้องถ่ิน ก็สามารถไปจ้างให้เขาช่วย
ดแูลรกัษาต่อ รวมไปถึงผลงานบางอย่าง
ท่ีเป็นของเนคเทคหรือหน่วยงานอื่น 
ของรฐั ถ้าดแูล้วสามารถน�าไปใช้ได้ ก็
อาจช่วยให้เอกชนน�าลิขสิทธ์ิของ 
ผลงานไปประกอบธุรกิจต่อ และในพ้ืนท่ี
อาจจ้างหน่วยงานเหล่านั้นดูแลต่อได้
อกี” ดร.ศรณัย์ กล่าว
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แต่มากกว่าการน�างบประมาณส่วน
ท้องถ่ินไปจัดจ้างภาคเอกชนในการ
ดแูลโครงการ อกีแนวคดิหน่ึงทีส่ามารถ
สร้างการมีส่วนร่วม และตอบโจทย์
ความย่ัง ยืนเรื่ องงบประมาณได ้ 
ชัดเจนกว่า ก็คือ การดึงภาคเอกชน 
เข้ามาร่วมทุนในโครงการ ในรูปแบบ
ของ Public Private Partnership 
(PPP) หรือพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

“เพราะเรามองว่าการท�า Smart City 
ให้ย่ังยืน แหล่งของเงนิมาจาก 2 แหล่ง 
คือ เงินของรัฐบาลกับเงินของเอกชน 
ถ้าเราพอจะหาเงินจากรัฐบาลได้แล้ว 
เราต้องหาวิธีว่าท�าอย่างไรจะดึงเงิน
จากเอกชนได้ เผือ่วันหน่ึงทีร่ฐับาลเลกิ
สนใจหรือไปท�าท่ีอื่น ก็ยังมีแหล่งเงิน
จากภาคเอกชนอยู ่ เพราะเราเชื่อ
ศักยภาพของภูเก็ตอยู่แล้วว่าภูเก็ตมี 
Branding มโีอกาสทีส่ามารถลงทุนได้ 
เมื่อไหร่เราปลดล็อคเรื่องการใช้เงิน
จากภาคเอกชนได้ ผมคิดว่ามันจะไป
ถึงการรนัโครงการได้ด้วยตนเอง” นาย
ประชา กล่าว

และจากแนวคิดน้ีเอง ได้น�ามาสู่การ
เกิดขึน้ของ บรษัิท ภเูก็ตพฒันาเมือง 
จ�ากัด 12

แนวคิดบริษัทพัฒนาเมืองน้ี คณะ
ท�างานได้แรงบนัดาลใจมาจากจงัหวัด
ขอนแก่น ที่ภาคเอกชนกว่า 20 บริษัท 
ได้มาร่วมแรงและร่วมทุนกัน ก่อตั้ง 
บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเค 
ทีที) จ�ากัด ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกลไกทาง 
งบประมาณส�าหรับการขับเคลื่อน
โครงการไปสู่ความยั่งยืน

“เราได้ไอเดยีของทางขอนแก่นมาครบั 
เอกชนออกมารวมตัวกัน และลงทุน
เรื่ องการพัฒนาเมืองของตนเอง  
แนวความคิดน้ีก็สืบทอดมาท่ีภูเก็ต 
ภูเก็ตเป ็นจังหวัดท่ีสองที่มีบริษัท
พัฒนาเมือง คือเป็นภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีมาลงขนักัน แล้วออกแบบแผนว่า
จะพัฒนาเมืองอย่างไร” นายประชา 
เล่าถึงความเป็นมา

12 

บริษัทภูเก็ต
พัฒนาเมือง 
จำากัด 
(Phuket City Development: 
PKCD) เป็นบริษัทร่วมทุนของนัก
ธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต
จำานวน 25 ท่าน มีทุน
จดทะเบียนเร่ิมต้น 100 ล้านบาท
(ตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทนุในกจิการ
ของรฐั พ.ศ. 2556) จัดตั้ง
บริษัทขึ้นภายใต้แนวคิดวิสาหกิจ
เพื่อสังคม โดยจะร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ใน
ทุกระดับ เพื่อพัฒนาภูเก็ตให้เป็น
เมืองที่ความเจริญเทียบเท่ากับ
เมืองชั้นนำาระดับโลกอื่นๆ
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“เพราะการพัฒนาเมืองไม่ใช่เรื่องของ
ใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นเรื่องของทุก
หน่วยงานนะครับ คือภาครัฐ เช่น 
จังหวัดก็ท�าอยู่แล้ว อบจ.ก็ท�าอยู่แล้ว
ในแต่ละเ ร่ือง เทศบาลก็มีหน ้าท่ี
พัฒนาเมอืงอยู่แล้ว แม้กระทัง่หน่วยงาน 
สวทช. ก็พัฒนาเมือง แต่ภูเก็ตพัฒนา
เมืองเกิดขึ้นจากโจทย์ท่ีว่า ภูเก็ตต้อง
เป็นเมืองชั้นน�าด้านการท่องเท่ียว เรา
จะท�าอย่างไรให้ภูเก็ตเราตอบโจทย์
ลูกค้า นักท่องเที่ยวจะต้องมาแบบ
สะดวก สบาย ปลอดภัย มาใช้จ่าย
ตามก�าลังท่ีเขาพอจะจ่าย และท�า
อย่างไรให้กลุม่ลกูค้าเจอกับผลติภัณฑ์
ของเรา ซึ่ ง เทคโนโลยีคือตัวแปร
ทั้งหมด” นายก้าน ประชุมพรรณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ�ากัด เล่าถึง
แนวคิดของบริษัท

“การเกิดบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง 
ขึ้นมา เรามองว่าจะเป็นข้อต่อกลาง 
ที่ดีในการรับเงินลงทุนได้ เพราะเขามี
การลงทุนของตัวเอง และเขาสามารถ
เอาการลงทุนจากส ่วนกลางหรือ 

เพราะการพัฒนาเมือง
ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง 
แต่เป็นเรื่องของทุกหน่วยงาน

ต่างประเทศมาลงในภูเก็ตได้ เขาเป็น
เอกชนทีอ่ยู่ในพ้ืนท่ีซึง่เป็นบ้านของเขา 
ไม่ว่าผู้บริหารจะเปล่ียนไปกี่คน เขาก็
ไปเกาะติดผู้บริหารทุกคนเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาตรงน้ีได้ เรามองว่านี่เป็น
นวัตกรรมท่ีดี จากท่ีภาครัฐหรือเมือง 
มีข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการเมือง
ค่อนข้างเยอะ แต่เมือ่เกิดการรวมกลุ่ม
ของเอกชนขึ้นมา และกลุ ่มเอกชน
สามารถพัฒนาบ ้านเมืองตัวเอง 
ได้ด้วย ดมีากๆ เพราะ Smart City บาง 
service ต้องการการดูแลและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ง” นายประชา กล่าว
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การด�าเนินงานของภูเก็ตพัฒนาเมือง 
ตัง้ต้นท่ีการบรูณาการแผนงานร่วมกับ
ทางจังหวัด ซึ่งแต่เดิมนั้นทางจังหวัด
ภูเก็ตมีแผนพัฒนาจังหวัด 12 เร่ือง 
อยู ่แล้ว เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ภูเก็ตพัฒนาเมือง
จึงใช้แผนพัฒนาจังหวัดน้ันมาจัดท�า
เป็น แผนแม่บทการพัฒนาเมือง
ภูเก็ต (พ.ศ.2560-2569) 4 กลุ ่ม  
12 เรื่อง ซึ่งแตกต่างจากแผนพัฒนา 
Smart City จังหวัดภูเก็ต 7 ด้าน  
ตรงท่ีแผนแม่บทการพัฒนาเมือง 
ภูเก็ตนี้ จะใช้รูปแบบของการท�าธุรกิจ
หรือตั้งหน่วยธุรกิจเข้าไปด�าเนินการ
พัฒนาประเด็นหรือโจทย์ท้ัง 12 เรื่อง 
อันได้แก่
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กลุ่มที่ 1
การวางผังเมือง
และการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟู
เมืองภูเก็ตตามเกณฑ์ 
Smart Growth, LEED-ND 
and Form-Based Codes

+ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
 และระบบขนส่งทางทะเล
+ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง
+ การพัฒนาท่าเรือ

กลุ่มที่ 2
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา และระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

+  การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
 จากพลังงานทางเลือก

+  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำา
 เพื่อการอุปโภคและบริโภค
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กลุ่มที่ 3
การพัฒนาภูเก็ตให้เป็น

เมืองท่องเที่ยวชั้นนำาระดับโลก

กลุ่มที่ 4
การพัฒนาภูเก็ต
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

+  การพัฒนาแอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว

+  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
 การส่งเสริมการลงทุน

+  การจัดกิจกรรมประชุมและ
นิทรรศการในระดับเอเชีย

+  การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
 เชิงสัญลักษณ์ของเมือง

+ การพัฒนาระบบไฟส่องสว่าง
 สาธารณะอัจฉริยะ
+ การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ
+ การพัฒนาระบบคลังความรู้
 ในการพัฒนาเมือง
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ดร.เผด็จ จินดา 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำากัด

ภูเก็ตพัฒนาเมือง
ก็เหมือนกับเป็นอีกองค์กร
ที่มาร่วม มาช่วย ภายใต้
แนวคิดคือ เราจะต้อง
เดินไปด้วยกัน

“อนัดบัแรกต้องสร้างแผนร่วมกันครบั 
เพราะงานสร ้างเมืองเป ็นงานที่มี 
หน่วยงานต่างๆ ท�าอยู่แล้ว ภูเก็ต
พัฒนาเมอืงก็เหมอืนกับเป็นอกีองค์กร
ที่มาร่วมมาช่วย ภายใต้แนวคิดคือ 
เราจะต้องเดินไปด้วยกัน เดินไปกับ
หน่วยงานอื่นๆ หากถามว่าจะร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ด้วยวิธีไหน ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งรัฐและเอกชน ก็ต้องประสานแผน
ร่วมกัน” ดร.เผด็จ จินดา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง 
จ�ากัด กล่าว
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ประการที่ 1
เพือ่การพฒันาเมอืงภเูกต็เป็นหลัก 
ไม่ใช่การสร้างกำาไรสูงสุดให้กับ
บริษัท 
ประการที่ 2
เปิดโอกาสให้คนภูเก็ตทุกคน
มีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการ
ของบริษัท 
ประการที่ 3
เป็นการประกอบกิจการที่มี
รายได้หลักมาจากขายสินค้า
และบริการ 
ประการที่ 4
ผลกำาไรที่ได้ มุ่งนำาไปขยายผล
ในการพัฒนาเมืองภูเก็ตเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน 
ประการที่ 5
มีการบริหารการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โดยแผนการพัฒนา 12 เรือ่งข้างต้นน้ัน 
ภูเก็ตพัฒนาเมอืงก็ได้มกีารแตกหน่วย
ธุรกิจออกเป็น 12 หน่วย เพ่ือแยกกัน
รับผิดชอบและลงทุนด�าเนินธุรกิจ 
ในแต่ละเรือ่งโดยเฉพาะ และในแต่ละ
หน่วยธุรกิจ ก็สามารถแตกย่อยออก
เป็นบรษิทัลกูได้อกีตามความเหมาะสม
ของเนื้องาน แต่อย่างไรก็ตาม การ
ด�าเนินงานของภูเก็ตพัฒนาเมืองและ
หน่วยธุรกิจทั้งหมดนั้น ต้องตั้งอยู่บน
เป้าหมายหลัก 5 ประการ นั่นคือ
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“สิ่งที่เราท�า ไม่ได้หวังก�าไรสูงสุดนะครับ  
แค่เลีย้งตวัเองได้ ไม่ต้องเอาก�าไรสงูสดุ แต่
ต้องมผีลกับเมอืงในวงกว้าง ก�าไรทีเ่ราได้มา
ก็จะน�าไปขยายพัฒนาเมืองต่อ และการ
บริหารของเราก็จะเน้นหลักธรรมาภิบาล 
ในการบรหิารจดัการ บรษิทัลกูทีแ่ตกออกมา
ก็จะมผีูถื้อหุน้ใน 25 ท่านนีแ่หละลงไปดแูล 
เพราะแต่ละท่านก็มปีระสบการณ์ในการท�า
ธุรกิจหรอืการวางแผนธุรกิจอยู่แล้ว โดยการ
ร่วมกับท้องถิ่น เพราะงานของเราเชื่อมร้อย
มาจากท้องถ่ิน คือมีท้องถิ่นที่ท�าอยู่แล้ว 
ฉะนั้นเราจะเน้นการประสานงานหรือการ
ร่วมมือกันระหว่างธุรกิจกับท้องถ่ินเป็น
อันดับแรก จะมีการคุยกันว่าเราจะท�าตัวนี้ 
คณุจะท�าอยู่แล้ว อย่างน้ันมาท�าร่วมกนัไหม” 
นายพัทธนันท์  อธิบาย 

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ�ากัด ถือเป็น 
ฟันเฟืองส�าคญัทีเ่ข้ามาช่วยสนบัสนนุกลไก
การท�างานของโครงการจากภาครัฐได้เป็น
อย่างดี ซึ่งในอนาคต ภูเก็ตพัฒนาเมืองเอง
ก็จะขยายศักยภาพในการท�างานมากขึ้น 
ทัง้ในแง่ความชดัเจนด้านกฎหมาย ด้วยการ
ประสานกับจังหวัด ร่างพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมกิจการบรรษัทพัฒนาเมือง และ 
ในแง่ของการเพ่ิมทุน ด้วยการจดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชนต่อไป 
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เข้าใจในแผน
ก่อร่างเป็นกิจกรรม

พร้อมๆ ไปกับการแสวงหาเพื่อนร่วมทาง
เจ้าภาพร่วมทำา และมิตรร่วมทุนนั้น
ภารกิจที่ดำาเนินไปควบคู่กันก็คือ

การวิเคราะห์แผนพัฒนาเมืองภูเก็ต 7 ด้าน 
ออกมาเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

โดยมีการเริ่มต้นใน 4 แผนนำาร่อง 
ดังนี้



92 93

ถอ
ดบ
ทเ
รีย
น 

S
M

A
R

T
 P

H
U

K
E

T
ก้าวให้ ‘เข้าถึง’ แก่น

แผนที่ 1

Smart
Tourism

เพราะแม้จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง 
ที่ชื่นชอบการผจญภัย ชอบความ 
ตื่น เต ้นในการเที่ ยวไปแบบไม ่รู ้  
ส�าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี สิ่งอ�านวย 
ความสะดวกต่างๆ จึงอาจไม่จ�าเป็น
มากนัก

แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า ยงัมนีกัท่องเทีย่ว
อีกกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ที่ต้องการ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว 
การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส�าหรับ
นกัท่องเท่ียวกลุม่นี ้จงึเป็นโจทย์ส�าคญั
ของเมืองท่ีตั้งเป้าจะเป็นผู้น�าด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างภูเก็ต ซึ่งส่ิงอ�านวย
ความสะดวกท่ีว่าน้ี นอกจากจะช่วย
อ�านวยให ้นักท ่องเที่ยวสามารถ 
ท่องเท่ียวในภูเก็ตได้อย่างรื่นรมย์ 
สะดวกสบาย เกิดเป็นความประทับใจ
จนอยากจะกลับมาเท่ียวใหม่แล้ว  
ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให ้
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงความเป็น
ภูเก็ตท่ีอาจไม่เคยเข้าถึงมาก่อนได ้
อีกด้วย

“Smart Tourism ทีเ่ราท�า แน่นอนครบั
ว่าอันดับแรกคือการวางโครงข่าย  
Hi -speed WiF i  เ พ่ือให ้ รองรับ 
นั กท ่ อ ง เที่ ย ว ได ้  ให ้ เ ขา เข ้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตได้ กับแอปพลิเคชันที่ให้
นักท่องเท่ียวหรือประชาชนสามารถ
เข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น” 
นายประชา กล่าวน�า

“ภูเก็ตมีป ัญหา หรือ Pain Point  
อย่างหน่ึงครับ คือ พนักงานมีการ
เคลือ่นย้ายจากโรงแรมหนึง่ไปโรงแรม
หนึ่งบ่อย ยิ่งโรงแรมเล็กๆ จะมีปัญหา
มากเลย คือมีพนักงานเข้ามาแป๊บนึง
แล ้วก็ออกไป กับอีกส ่วนคือการ 
ท่องเที่ยวภูเก็ต พนักงานจ�าเป็นต้อง
พูดภาษาได้ เราก็ถอดบทเรียนว่า  
ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะมีอุปกรณ์หรือ
แพลตฟอร์มสกัตวัหน่ึงส�าหรบัจองการ
ท่องเท่ียวและมันสามารถแปลภาษา
ได้ด้วย คนไทยก็จะได้ก้าวข้ามข้อจ�ากัด
ที่ตัวเองมี และส�าหรับโรงแรมเล็กๆ 
การใช้พนักงาน 24 ชั่วโมงอาจจะ 
ไม่คุม้ค่ากับการลงทุน แพลตฟอร์มท่ีว่า
จึงน่าจะตอบโจทย์ คือลูกค้าสามารถ
จองได้ 24 ชัว่โมง ท้ังวันท้ังคนื เราอาจจะ
มีพนักงานในช่วงกลางวันหรือช่วง

หัวค�่า แต่ตอนดึกๆ เป็นต้นไปให้ใช้
แพลตฟอร ์มนี้ เป ็นตัวช ่วย” นาย 
มโนสิทธิ์ กล่าว

โดยในส่วนของแอปพลิเคชั่นนั้น จะมี
ความเก่ียวโยงกับแผนพัฒนาเรื่อง 
Smart Economy คือการสนับสนุน 
ให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลด้าน
การท่องเท่ียวขึ้น ซึ่งหากสามารถ 
ขบัเคลือ่นให้เกิดผูป้ระกอบการได้จรงิ 
นวัตกรรมดจิทิลัท่ีเกิดขึน้ก็จะสามารถ
เข้ามาเสรมิในส่วนของ Smart Tourism 
นีไ้ด้เป็นอย่างดี

+ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ 
 (Hi-Speed Free Wi-Fi)
+ โครงการ Smart Tourism Application
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แผนที่ 2

Smart
Safety

+ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV ที่มีอยู่แล้วในจังหวัดภูเก็ต 
 และการประมวลผลภาพเพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก
 • ระบบบูรณาการเชื่อมโยงกล้อง CCTV
 • ระบบรู้จำาใบหน้าคน (ตรวจสอบคนเข้า-ออกภายในจังหวัด)
 • ระบบประมวลผลอ่านป้ายทะเบียนรถ (ตรวจสอบรถ
  เข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตและในพ้ืนท่ีต่างๆ ตรวจจับความเร็ว
  ต้นทางปลายทาง และคำานวณความเร็วเฉลี่ย
  ในการเดินทาง)
+ การพัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจรแบบ Real-time 
 และระบบบอกเวลารถเข้าป้าย
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจราจร เพื่อการบริหารจัดการ 
  และวางผังเมือง (วิเคราะห์ข้อมูลจราจรจากกล้อง CCTV 
  ประมวลผลข้อมูล GPS จากรถสาธารณะในจังหวัด 
  และแอปพลิเคชันรายงานเวลาเข้าป้ายของรถสาธารณะ)
 • โครงการการดำาเนินกิจการรถขนส่งประจำาทาง (รถโพถ้อง)
  (การติดตั้ง Multi GNSS)
+ การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการกวดขันวินัยจราจร
 • ระบบตรวจจับฝ่าไฟแดง
 • ระบบตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกกันน็อค
 • ระบบตรวจจับรถวิ่งย้อนศร
 • ระบบตรวจจับรถจอดในที่ห้ามจอด
+ การพัฒนาศูนย์ส่ังการอัจฉริยะ Control and Command 
 Center (ระบบแสดงข้อมูลจากทั่วทั้งเกาะ)
+ ระบบ Tourist Rescue และ Maritime Safety

แผนพัฒนา Smart Safety ของจงัหวัด
ภูเก็ตน้ันมีหลายมิติ ท้ังในมิติของ
อาชญากรรม การจราจรทั้งทางบก
และทางน�้า และรวมไปถึงเรื่องของ 
ภัยพิบัติ

ในส่วนของมิติอาชญากรรมและการ
จราจรน้ัน ภาคส่วนผู้รับผิดชอบโดยตรง
อย่างต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มีเสียง
สะท้อนออกมาอย่างชดัเจนว่า ปัจจบุนั
มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ือรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้อย่าง 
ทั่วถึง

“เพราะฉะน้ันเราต้องน�าเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาช่วยครับ ถ้าไม่มี เรา
ล�าบากมาก” พล.ต.ต.ธีระพล กล่าว

ซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งท่ีทางจังหวัดได้
ด�าเนินการลงมาก็คือ การติดตั้งกล้อง 
CCTV

“มีกล้องท้ังหมด 160 ตัว เป็นระบบ 
GPS ระบบเทยีบหน้าบคุคล ระบบสาย
ตรวจตดิยานพาหนะ” พ.ต.อ.พรียุทธ 
การะเจดย์ี รองผู้บังคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัดภูเก็ต (รอง ผบก.ภ.จว.
ภูเก็ต) อธิบาย

แต่...การมีกล้อง CCTV อาจตอบ
โจทย์ของผู้ใช้อย่างเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

“เทคโนโลยีที่เราน�ามาช่วย ถ้าในเรื่อง
ของการรกัษาความปลอดภัย โครงการ 
Face Recognition (ระบบจดจ�า
ใบหน้า) ก็เป็นประโยชน์ครบั แต่การท่ี
จะให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
จริงๆ ต้องมีโปรแกรมในการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพด้วย ไม่ใช่ว ่าเรามี
กล้องเป็นพันตัว เวลาท่ีเราหาใคร 
สักคน เราต้องมาน่ังไล่ทีละเฟรม” 
พล.ต.ต.ธีระพล ชี้ประเด็น

การบูรณาการเชื่อมโยงกล้อง CCTV 
มาไว้ที่จุดศูนย์รวมเดียวกัน และมี
โปรแกรมท่ีสามารถวเิคราะห์จดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
อย่างมาก

“กล้องมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงแน่นอน
ครับ เพราะช่วยเพ่ิมตาของเราในการ
เฝ้าระวัง เรามตีาเป็นพันๆ ดวง มข้ีอมลู

มาแล้ว แต่การจัดการข้อมูลเป็นเรื่อง
ส�าคัญ การเป็น Smart City ต่างคน 
ต่างเรียนรู้เทคโนโลยี เอาเทคโนโลยี 
มาใช้ การท่ีไม่บรูณาการในภาพรวม...
มนัเป็นการแยกส่วน พอแยกส่วนหมด
มันจะเป็นการใช้งบประมาณอย่าง 
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณ 
สูงมากแต่ใช้ประโยชน์ได้ต�่ามาก” 
พล.ต.ต.ธีระพล กล่าว

จงึเป็นทีม่าของการบรูณาการเชือ่มโยง 
CCTV ท่ีมอียู่แล้วในจงัหวัดภเูก็ต และ
การประมวลผลภาพเพ่ือป ้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก การใช้เทคโนโลยี
ดจิทัิลเพ่ือการกวดขันวินัยจราจร และ
ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาระบบ
ร า ย ง า น ส ภ า พ ก า ร จ ร า จ ร แ บ บ  
Real- t ime และระบบบอกเวลา 
รถเข้าป้าย โดยข้อมลูจากกล้อง CCTV 
ทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลด้าน Smart  
Environment ในส่วนของภัยพิบัติ)  
จะถูกส่งไปยังศูนย์สั่งการอัจฉริยะ 
Control and Command Center เพ่ือ
ให้เกิดการบรหิารจดัการข้อมลูได้อย่าง
มปีระสทิธิภาพ อนัน�าไปสูก่ารวางแผน
จัดการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหา 
ได้อย่างทันท่วงที
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แผนที่ 3

Smart
Environment

+ ระบบบริหารจัดการเส้นทางการจัดเก็บขยะ 
 (เซนเซอร์ GPS ติดตามรถขยะและวัดปริมาณขยะ 
 แอปพลิเคชันจัดการรถขยะ)
+ ระบบทันระบาด (บันทึกข้อมูลการสำารวจลูกน้ำายุงลาย 
 ติดตามสถานการณ์ระบาดแบบ Real-time สร้างรายงาน 
 ที่มีการใช้งานเป็นประจำา และสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ตาม
 มุมมองที่สนใจ)
+ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยดินโคลนถล่ม
 • สถานีวัดสภาพอากาศ
 • ระบบแสดงผลพื้นที่เสี่ยงภัย
 • ระบบวัดปริมาณน้ำาฝน อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ 
  เพื่อเฝ้าระวังน้ำาท่วมดินถล่ม
+ ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 (เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำาและตรวจวัดปริมาณ
 ฝุ่นละอองในอากาศ)

ปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหา
หนักอกส�าหรบัเมอืงท่องเท่ียวทุกเมอืง
บนโลก ภูเก็ตก็เช่นกัน ด้วยความท่ีมี
นักท่องเท่ียวจ�านวนมาก มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน 
ท�าให้ปริมาณขยะในแต่ละวันมีมาก
ตลอด 24 ชั่วโมง การใช้ก�าลังคน 
เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถจัดเก็บ
ขยะตกค้างได้หมด

“พูดกันตรงๆ นะคะ ปัจจบุนัความเจรญิ
และคนกระจายไปถึงในป่าในเขา ทกุท่ี
มีคนมาอยู่หมด มีขยะตกค้างเพราะ
คนท้ิงไม่เป็นท่ี ไม่มีใครอยากให้ขยะ
อยู ่ในบ้านตัวเอง แต่เอาไปท้ิงใน 
ท่ีสาธารณะกันได้ ในเบื้องต้นเราก็ 
เ ก็บก ่อนท�าก ่อน แล ้วต ้องหาวิธี 
เข้ามาช่วย มนัไม่สามารถบอกได้หรอก
ว่าเก็บแล้วจะสะอาด แต่เราคิดว่าเรา
จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เอาวิชาการ
เข้ามาช่วย วันหน่ึงมันจะต้องดีข้ึน” 
นางเฉลิมรัตน์ กล่าว

และขยะส่วนหนึ่งน้ัน ก็ปะปนลงไปสู่
แม่น�้าล�าคลอง บวกกับน�้าท้ิงจาก
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการต่างๆ 

ท�าให้น�า้เสยี ก็เป็นอกีปัญหาใหญ่ท่ีรอ
เวลาแก้ไขของภูเก็ต

“ปัญหาเจ้าของกิจการที่ปล่อยน�้าเสีย
ที่ไม่ได้รับการบ�าบัดลงสู ่สาธารณะ
และลงทะเล ต้องน�า Smart City มา
จดัการครบั ถ้าเราสามารถใส่เซนเซอร์
ลงไปในทุกท่อระบายน�า้ได้ เราจะรูเ้ลย
ว ่าโรงแรมนี้ปล ่อยน�้าเสียออกมา 
เท่าไหร่ มนัจะดมีากส�าหรบัเมอืงในการ
บริหาร ซึ่งท่ีสิงคโปร์ท�าได้แล้ว รัฐก็
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็ว
ย่ิงขึ้น แต ่ตอนนี้กว ่า ท่ีภู เ ก็ตจะรู ้ 
ก็ต่อเมือ่มนี�า้ด�าทะลกัออกมา แต่ผ่านมา
ก่ีโรงแรมก็ไม่รู้ โรงแรมไหนปล่อยมา 
ก็ไม่รู ้ ถ้าติดเซนเซอร์แล้วทุกตัวส่ง
ข้อมูล Real-time มาได้หมดเลยก็จะ
เห็นภาพ” นายประชา กล่าว

จงึเป็นทีม่าของการจดัท�าระบบบรหิาร
จัดการเส้นทางการจัดเก็บขยะ และ
ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงระบบทันระบาด และระบบ
เฝ้าระวังและเตือนภัยดินโคลนถล่ม 
ซึ่งเป็นการวางระบบเพ่ือป้องกันภัย
จากสตัว์และภัยจากธรรมชาตทิีจ่ะส่งผล
ต่อชีวิตของพลเมืองภูเก็ตโดยตรง

“อย่างภัยธรรมชาตขิองภูเก็ตท่ีร้ายแรง
ที่สุดคือ สึนามิ ภัยธรรมชาติที่แรง 
รองลงมาคือ น�้าท่วม ท่ีจะเกิดเมื่อน�้า
ทะเลหนุน คลองบางใหญ่ท่ีจะออก
ทะเล ในจังหวะที่น�้าทะเลหนุนขึ้นมา
และฝนตกหนักมาก น�้าไม่สามารถ
ระบายออกคลองได้ทัน เป็นจังหวะท่ี
เมืองต้องมอนิเตอร์คลองตลอดเวลา
ว่าน�้าจะเต็มไหม ท�ายังไงจะเร่งการ
ระบายได้อีก การมเีซนเซอร์ท่ีมอนิเตอร์
ระดบัน�า้ทะเลอยู่ตรงปลายทาง จะท�าให้
เราเห็นตลอดว่าน�า้ทะเลจะหนุน แต่ละ
จุดเสี่ยงของตัวเมืองที่น�้าจะทะลัก 
เข้ามาจะมีเซนเซอร์ตรวจตลอด เกือบ 
10 สถานีในแต่ละที่ ต่อไปเมืองก็จะมี
ข้อมลูบรหิารจดัการได้สะดวกมากข้ึน” 
นายประชา กล่าว
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แผนที่ 4

Smart
Economy

+ โครงการ Certified Digital Workers/Investors 
 เพื่อรับรองและให้สิทธิประโยชน์ Digital Workers 
 และ Digital Investors
+ โครงการจัดตั้ง Innovation Park เพื่อสนับสนุน 
 Super Cluster Digital
+ โครงการศึกษาและพัฒนา Ecosystem and Incentive 
 Study and Roadshow เพื่อรวบรวมมาตรการส่งเสริม
 และพัฒนาพื้นที่พิเศษสำาหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
 (Smart City)

ในยุคท่ีโลกขบัเคล่ือนด้วยไอซทีี ธุรกิจ
ดิจิทัลกลายมาเป็นฟันเฟืองส�าคัญ 
ในการขบัเคลือ่นสงัคมและประเทศ แต่
ป ัญหาก็คือ ประเทศไทยเรามีผู ้
ประกอบการด้านน้ีเพียงพอต่อการ 
ยกระดับประเทศหรือยัง? ล�าพังแค่
เสยีงสะท้อนจากชาวภเูก็ตเอง ก็บ่งบอก
ได้แล้วว่า ยังไม่เพียงพอ

การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจดิจิทัล จึงเป็นแผนพัฒนาหนึ่ง 
ท่ีคณะท�างาน Smart City จงัหวัดภูเก็ต 
มุง่มัน่จะขบัเคลือ่นให้เกิดข้ึน

“ท่ีผ่านมาทาง CAT และ DEPA ได้ร่วม
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตภูเก็ต ท�างานอบรมคนไทย
กับส่งเสริมกลุ่มฝรั่งแบกเป้ที่มาด้วย
วีซ ่าท ่องเท่ียวแต่ท�างาน Digital  
Economy เพราะอยากส่งเสริมให้
ท�างานถูกกฎหมาย คนกลุ ่มน้ีเป็น
ก�าลังส�าคัญนะครับ ถ้าสนับสนุนให้
เกิดธุรกิจดิจิทัลได้ ก็จะช่วยเสริมเรื่อง
การท่องเที่ยวได้ อย่างส่วนหน่ึงท่ีทาง 
CAT ท�าพวก Wi-Fi รอบเกาะ เน้นท่ีจดุ
ท่องเที่ยว และมีตัว Beacons 13  
เหมือนพวกแท็กอุปกรณ์ คอยแท็ก

ข้อความบอกนักท่องเที่ยวว่าบริเวณ 
ที่เขาอยู่น้ันมีร้านอาหารอยู่ตรงน้ัน 
ร้านกาแฟอยู่แถวน้ี มันก็ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้นักท ่องเท่ียวได ้” 
ดร.ภาสกร กล่าว
 
“ เทคโนโลยี กับวัฒนธรรมผมว ่า 
ไปด้วยกันได้ดีมากนะครับ อย่างด้าน
การท่องเทีย่ว สนิค้าทีเ่ราขายนอกจาก
วิวทวิทศัน์ก็คือวฒันธรรม เพราะฉะนัน้
เราก็เอาสิ่งเหล่าน้ีเข้ามาขายให้หมด 
อย่างเรื่อง Gastronomy ท่ีเราเป็น
เมืองแห่งอาหาร เราก็ต้องเอาเรื่องน้ี
เข้าสู่ Digital Format ให้หมด แล้ว 
ส่งต่อไป เพราะทุกวันนี้คนเข้าถึงเรื่อง
พวกน้ีง่าย อยากกินอะไรสักอย่าง 
ตอนน้ีเชื่อมถึงกันหมดแล้ว” นาย
ประชา กล่าว

โครงการและกิจกรรมท้ังหมดข้างต้น 
เกิดมาจากการหารือร่วมกันระหว่าง
คณะท�างาน ในฐานะของผู ้ที่จะน�า
เทคโนโลยีหรือเครื่องมือลงไปสู่พ้ืนที่ 
กับผูใ้ช้หรอืเจ้าของพ้ืนท่ีตวัจรงิ ซึง่การ
ท�างานน้ันแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ 
คือ การน�าเทคโนโลยีท่ีหน่วยงาน 
ในคณะท�างานมีอยู ่ลงไปใช้ และ  

การพัฒนาสิ่งใหม่ตามความต้องการ
ของเจ้าของพื้นที่

“เริ่มต้นเราท�า 2 ทางขนานกันครับ 
ทางหนึ่งคือ เรามีแนวคิด มีของอยู่ 
ในมอือยู่แล้ว จงึน่าจะน�าไปใช้ท่ีภูเก็ต
ได้เลย กับอีกทางคือ ต้องลงไปดูพื้นที่
ภูเก็ตว่าสิง่ทีเ่ขาต้องการจรงิๆ คืออะไร 
มันอาจจะไม่ใช่อย่างท่ีเราคิดก็ได้ 
เพราะฉะน้ันสิ่งท่ีได้จากการลงพ้ืนที่
บวกกับสิ่งท่ีเราคิด มันประกบกันได้ 
ท�าให้เริม่เห็นว่า อะไรทีส่ามารถเดนิได้
ก่อน แม้บางอย่างเราจะไม่มีในมือ  
แต่เอกชนสามารถช่วยได้” ดร.ศรณัย์ 
กล่าว

13 
Beacons คือ อุปกรณ์ตรวจจับ
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
และกระจายสัญญาณเพื่อ
ส่งข้อมูลที่ผู้สร้างจัดทำาไว้ 
ไปสู่เครื่องสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตนั้นๆ
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เพราะการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ัน ไม่ใช่
การให้โดยไม่ถาม หรอืท�าโดยไม่ใส่ใจ 
แต่ต้องเกิดจากการประสานความ 
ร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  
ทั้งผู ้ที่ได้รับมอบหมายงาน เจ้าของ
พ้ืนท่ี ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ผูใ้ช้ประโยชน์ 

และผู้ได้ประโยชน์

และแม้ว่าการท�างานร่วมกันหลายฝ่าย 
จะท�าให้ต้องใช้เวลามากตามไปด้วย 
แต่ก็คงไม่เป็นการเสยีเปล่า เพราะการ
คุยกันให้ชัด ด้วยบทบาทของผู้หวังดี
ต่อเมอืงท่ีทกุคนมอียู่ สดุท้ายแล้วผลดี
ย่อมบังเกิดแก่เมืองและประชาชน 

ในเมืองนั้นๆ เอง

คณะทำางาน Smart City 
จังหวัดภูเก็ต ก็เช่นกัน



3 ก้าวสู่การ ‘พัฒนา’
บทที่
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‘พัฒนา’

การจะพัฒนาสิ่งใดให้ลุล่วง จ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมาร่วมกันวางแผน 

เพื่อก�าหนดทิศทางของการพัฒนา
ให้มีความชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ 

การลงแรง การลงทุน การลงเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการประสาน

ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทไม่ทับซ้อนกัน
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“เรารู้ว่าปัญหาที่มีคืออะไรแล้ว แล้วมี
ใครเก่ียวข้อง ใครมีหน้าที่แก้ปัญหานี้ 
และใครที่อยากแก้ปัญหานี้ เราก็ต้อง
ไปคุยว่าเขาเคยท�าอะไร หรือเขามี
อะไรอยู่ ถ้าเรามีของแบบน้ีเขาจะ 
ใช้ไหม มนัจะช่วยเขาได้ไหม” ดร.ศภุกร 
สิทธิไชย 1 ย�้ำถึงกระบวนกำรท�ำงำน
ของคณะท�ำงำน Smart City จังหวัด
ภูเก็ต

ภำพกำรท�ำงำนของแต่ละโครงกำร
และกิจกรรมของ Smart City จังหวัด

ภูเก็ต จึงออกมำในรูปของประชำรัฐ  
ท่ีแต่ละฝ่ำยต่ำงเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรคดิต่อยอดแผนงำนไปสู่กำรลงมอื
ท�ำจริง ซึ่งขั้นตอนนี้จ�ำเป็นต้องอำศัย
พลั งกำยและพลั งควำมคิดของ 
คนท�ำงำน และมำกกว ่ำ น้ัน คือ 
พลังใจในกำรเผชิญหน้ำกับอุปสรรค
น้อยใหญ่ที่ขวำงอยู่ตรงหน้ำ

เพรำะในกำรด�ำเนินงำนน้ี ไม่ได้มีแค่
เทคโนโลยีอย่ำงเดยีว แต่มผีูค้นมำกมำย
เข้ำมำร่วม 

“เทคโนโลยไีม่ใช่ปัญหาครบั แต่มนัอยู่ที่
เราจะเลือกหยิบมาใช้อย่างไร อันดับ
แรกต้องดวู่า เนคเทคมคีวามเชีย่วชาญ
หรือประสบการณ์ในเทคโนโลยีไหน 
ดูให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีแล้วน�าไปใช้ 
แต่ความยากคือเรื่องคน เพราะเรามี
เป้าหมายว่าท�าแล้วย่ังยืน หมายความ
ว่าเรารู ้ปัญหาจริงๆ สิ่งท่ีเราเอาไป
ช่วยแก้ปัญหาได้ และเทคโนโลยีนั้น
ควรมีเจ้าของหรือคนท่ีจะดูแลต่อได้” 
ดร.ศุภกร กล่ำว

องค ์ประกอบในขั้นตอนของกำร 
พัฒนำน้ี จงึประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคญั 
คือ เทคโนโลยี กระบวนกำร และคน

กล่ำวคือ เทคโนโลยี ต้องตอบโจทย์
พ้ืนที่ ตอบโจทย์คนทั้งในมิติของผู้ใช้
และผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนน้ี
สำมำรถสร้ำงให้เกิดขึ้นได้โดยใช้ 
กระบวนการ ในกำรดึง คน เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรพูดคุยหำรือ ร่วมกัน
คิดร่วมกันท�ำ และสร้ำงควำมย่ังยืน
ด ้ ว ย ก ำ ร ท่ี ค น เ ห ล ่ ำ น้ั น ต ้ อ ง ใ ช ้
เทคโนโลยีเป็นและดูแลรักษำเองได้

“เราต้องเน้นการคยุกับคนเยอะๆ ครบั 
เพราะถ้าเขาเข ้าใจสักอย่างแล้ว  
เรื่องอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ตราบใดที่
เขายังต่อต้าน ยังไม่เข้าใจ ยังไม่เห็น
ประโยชน์ มองว่าเราเอางานไปเพ่ิม 
ให้เขา หรอืเอาความรบัผดิชอบไปเพ่ิม
ให้เขา ต่อให้เราท�าอะไรไปดีแค่ไหน
มันก็ไม ่รอด ซึ่ งหน ้า ท่ีในมุมของ 
เนคเทค คือ เริ่มต้นเราต้องแปลง
เทคโนโลยีให้เป็นอะไรที่ชาวบ้าน
เข้าใจง่าย ไม่ต้องเอาเทคโนโลยีมาพูด 
เพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตเขา 
เพราะฉะน้ันเราต้องท�าให้เขาเห็นว่า
มันจะไปช ่วยเขาอย ่างไร จนเขา 
เห็นภาพ เขาเข้าใจ และคิดต่อยอด 
ไปได้” ดร.ศุภกร กล่ำวถึงแนวคิด 
ในกำรท�ำงำนของทีมวิจัยเนคเทค

ดร.ศุภกร สิทธิไชย 
นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีภาพ (IMG) หน่วยวิจัย
วิทยาการสื่อสารของมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (HCCRU) เนคเทค 
และหัวหน้าโครงการ Smart City 
จังหวัดภูเก็ต

1
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เพรำะกำรท่องเที่ยวคือยุทธศำสตร์
ส�ำคัญในกำรพัฒนำเมืองของภูเก็ต 
และกำรพัฒนำแอปพลิเคชันส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวคือเครื่องมือส�ำคัญที่
คณะท�ำงำนเห็นพ้องต้องกันว่ำ เป็น
ตัวแปรท่ีจะกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของ
ภูเก็ตให้คกึคกั และช่วยกระจำยรำยได้
จำกกำรท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและ
เข้ำถึงคนท้องถิ่นมำกยิ่งขึ้น

“ นักท ่อง เ ท่ียวท�าให ้ เ ราต ้อง เร ่ ง  
D ig i t i se  บริการท ่อง เ ท่ียวครับ  

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม
อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต

ถ้าเรามี Wi-Fi ที่เชื่อมต่อดี 
และเขาก็มีเครื่องมือของเขา
อยู่แล้ว เราก็สามารถเข้าถึง
อะไรที่เขาต้องการได้

Smart
Tourism

+ โครงการ Smart Tourism Application
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แปลว่า นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา
ภูเก็ตสามารถจ ่ายเงินทุกอย่างที่  
เซเว่นอิเลฟเว่นได้ เป็นต้น มันท�าให้
ชวิีตเขาง่ายขึน้ ในแง่ของนกัท่องเทีย่ว
คือ เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี
ทกุเวลาในภูเก็ต เขาสามารถได้ข้อมลู
ที่เขาจ�าเป็นต้องรู ้และข้อมูลท่ีเขา
อยากเข้าถงึโดยใช้สมาร์ทโฟนได้อย่าง
สะดวก ถ้าเรามี Wi-Fi ที่เชื่อมต่อดี 
และเขาก็มีเครื่องมือของเขาอยู่แล้ว 
เราก็สามารถเข้าถึงอะไรทีเ่ขาต้องการ
ได้” นายภมูกิิตติ ์รกัแต่งาม อปุนายก
สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด
ภูเก็ต กล่ำว

โครงกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
สำธำรณะ (Hi-Speed Free Wi-Fi) จงึ
ถูกด�ำเนินกำรเป็นล�ำดับแรก โดยมี 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ CAT เป็นเจ้ำภำพหลัก
ในกำรติดตั้ง Wi-Fi ทั่วจังหวัดภูเก็ต 
โดยน�ำร่องตดิตัง้ Wi-Fi ควำมเรว็สงูสดุ 
100/25 Mbps ในเขตเทศบำล 
เมืองป่ำตองเป็นแห่งแรก ก่อนขยำย
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป

ขณะที่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอที
อย่ำง Free Wi-Fi ก่อร่ำงสร้ำงตัวข้ึน 
อกีด้ำนหน่ึงคอืกำรพัฒนำแอปพลิเคชนั
ส�ำหรบักำรท่องเท่ียวภเูก็ต ซึง่มสี�ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA 
เป็นเจ้ำภำพหลัก ก็ถูกขับเคลื่อนไป
พร้อมๆ กัน โดยมีกำรประสำนควำม
ร่วมมือกันระหว่ำงส่วนกลำง ท้องถ่ิน 
และภำคเอกชน พัฒนำแอปพลิเคชัน
ออกมำอย่ำงต่อเนือ่ง ท้ังส่วนท่ีเป็นภำค
รัฐ บริษัทเอกชน และกลุ่ม Start- up  
รุ่นใหม่

ตัวอย่ำงของบริษัทเอกชน คือ แอป-
พลิ เคชัน Smart  Tour is t  Card  
ผลงำนกำรพัฒนำของ บริษัท ทัช 
เทคโนโลยี จ�ากัด ที่เปิดตัวอย่ำงเป็น
ทำงกำรเมื่อปลำยเดือนธันวำคม  
ปี 2559 เป ็นแอปพลิเคชันที่ช ่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่ว
ท่ีมำเท่ียวจังหวัดภูเก็ต ให้สำมำรถรู้
พิกัดและสภำพอำกำศของร้ำนค้ำ 
หรือสถำนท่ีที่ต ้องกำรจะไปเท่ียว 
แบบ Real-time มีกำรแจกคูปองและ 
น�ำเสนอโปรโมชั่นของร้ำนค้ำ หรือ
บริกำรต่ำงๆ ในจังหวัด ซึ่งมีฟังก์ชั่น 
ท�ำงำนร่วมกับ Beacons คอยแจ้ง

เตือนโปรโมชั่นพิเศษของร้ำนค้ำหรือ
บริกำรที่อยู่ในพ้ืนท่ีที่นักท่องเท่ียวอยู่  
มีบริกำรติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจกรณี
เกิดเหตรุ้ำยหรอืต้องกำรควำมช่วยเหลอื 
รวมถึงมีโหมดเชื่อมต่อกับ Hi-Speed 
Free Wi-Fi ของจังหวัดภูเก็ตได้แบบ
อัตโนมัติ เป็นต้น

อีกหนึ่งตัวอย่ำงจำกทำงภำครัฐ คือ 
แอปพลิเคชัน มาภูเก็ตกดภูเก็ต ซึ่ง
ทำงจงัหวัดภเูกต็ได้เปิดตวัไปเมือ่ต้นปี 
2560 เป็นแอปพลิเคชันท่ีให้บริกำร
ข ้อมูลข ่ำวสำรด้ำนกำรท่องเท่ียว  

แนะน�ำย่ำนกำรค้ำย่ำนเศรษฐกิจ  
ย่ำนอำหำรกำรกิน ย่ำนโรงแรมท่ีพัก 
ให้นักท่องเท่ียวและประชำชนใน
จังหวัดภูเก็ตได้ใช้เป็นตัวช่วยในกำร
ท่องเที่ยวหรือท�ำกิจกรรมต่ำงๆ

กับอีกตัวอย่ำงท่ีเป็นกลุ่ม Start-up  
รุน่ใหม่ นัน่คอื แพลตฟอร์ม Travelism 2 
ระบบจองทัวร์อัตโนมัติ ผลงำนของ 
นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ CEO และ 
ผู้ร่วมก่อตั้ง Travelism

2



4

112 113

ระบบจอง
แพ็คเกจทัวร์แบบ 
Real-time ลูกค้า
สามารถกด จอง 
จ่าย และยืนยันทริป
ทันที ไม่ต้องรอ

ถอ
ดบ
ทเ
รีย
น 

S
M

A
R

T
 P

H
U

K
E

T
ก้าวสู่การ ‘พัฒ

นา’

“จากท่ีผมเก็บข้อมลูมาพบว่า นกัท่องเทีย่ว
ที่มาภูเก็ตเขารู ้สึกว่าไม่มีเครื่องมือ
อ�านวยความสะดวก และถึงมก็ีไม่เป็น
มาตรฐานครับ เรายังไม่มีระบบการ
จองแพ็คเกจท ่องเที่ ยวที่ อ� านวย 
ความสะดวกให้เขาทางมือถือหรือ 
ทางเว็บแอปพลิเคชันเลย ถึงมีก็เป็น
แบบไม่ Real-time เช่น อีเมล ต้องรอ
ไม่รู้ก่ีชัว่โมงกว่าจะตอบกลบั ซึง่การท�า
ระบบนี้ค่อนข้างยาก คนไทยจึงท�า
น ้อยมาก ท�าให ้เราเสียดุลกับคน 
ต่างชาติอย่างเช่น Booking Agoda 
เขามาท�าในหมวดโรงแรมจนตอนน้ี
เป็นเจ้าตลาดแล้ว แต่ในหมวดของ
การท ่อง เ ที่ ยวหรือแพ็คเกจทัวร ์  
ณ ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนเข้ามาท�า 
แบบ Real-time และยังไม่มแีพลตฟอร์ม
เกิดขึ้นเลย” นายมโนสิทธิ์ เล่ำถึง
สถำนกำรณ ์ที่ผ ่ ำนมำของตลำด 
กำรท่องเที่ยวดิจิทัลในประเทศไทย

Travelism
ทัวร์ง่ายๆ
ด้วยปลายนิ้ว

จึงเป็นที่มำท่ีท�ำให้นำยมโนสิทธ์ิเห็น
ช่องทำง และพัฒนำแพลตฟอร์ม
ระบบกำรจองแพ็คเกจทัวร์อตัโนมตัขิึน้ 
โดยตั้งต้นผลิตภัณฑ์แรกที่กำรท�ำเป็น
ตู้กดคีออส

“ผลิตภัณฑ์ท่ีออกไปคือคีออสครับ 3 

เริ่มจากใช้ท่ีโรงแรมเราก่อน แล้วก็
กระจายไปตามโรงแรมอื่นๆ เช ่น  
ชิโนเฮ้าส์ ชิโนอิมพิเรียล โฟโต้โฮเทล 
รวมถึงไปตั้งตามแหล่งชุมชนท่ีคน 
ผ่านเยอะๆ เช่น ถนนถลาง เขตเมอืงเก่า 
ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ของ DEPA 
ปรากฏว่าคนให้ความสนใจกันเยอะ” 
นายมโนสิทธิ์ กล่ำว

ตูก้ดคอีอส Travelism เป็นแพลตฟอร์ม
ท่ีช่วยให้นักท่องเท่ียวสำมำรถมำกด
เลือกดูแพ็คเกจทัวร์ในจังหวัดภูเก็ต 
และจองแพ็คเกจทัวร์ท่ีสนใจได้ง่ำยๆ 

นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ
CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง 
Travellism

ด้วยปลำยน้ิว โดยนอกจำกจะมำกด
เลอืกดเูองทีตู่ค้อีอสแล้ว นำยมโนสทิธ์ิ
ยังพัฒนำต่อเป็นเวอร์ชัน่แอปพลเิคชนั 
ทั้งเ ว็บแอปพลิเคชัน และโมบำย
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  4  ที่ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช ้
คอมพิวเตอร์หรอื Smart Device ต่ำงๆ 
เชื่อมต่อได้อีกด้วย

“แทนท่ีนักท่องเท่ียวจะมาจองท่ีตู ้
อย่างเดียว Travelism ยังมีระบบจอง
แพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีสามารถจองผ่าน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ครับ 

จะดูแพ็คเกจเท่ียวเกาะ แพ็คเกจสปา 
ไปดูโชว์ ดูแฟนตาซี หรือดูนก สมมุติ
ว่าสนใจจะไปเท่ียวเกาะเจมส์บอนด์  
ก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ว่าไปแล้ว
จะเป็นอย่างไร เราจะได้ด�าน�้า ดูปลา 
ก็จะมรีาคาโชว์ สามารถเลอืกได้เลยว่า
เด็กกี่คน ผู้ใหญ่กี่คน รอบไหน ระบุชื่อ
นามสกุลเบอร์โทรไป แล้วพักที่ไหน 
เช่น เราพักที่ชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ตทาวน์ 
ระบบก็จะส่งแผนท่ีไปบรษิทัเรอื พรุง่นี้
บรษิทัเรอืก็จะส่งรถมารบัเลยอตัโนมตัิ 
จองผ ่านบัตรเครดิตได ้ เลย ง ่าย  

3
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นอนอยู่บนเตียงก็สามารถจองได้” 
นายมโนสิทธิ์ กล่ำวด้วยรอยยิ้ม

และมำกกว่ำอ�ำนวยควำมสะดวกสบำย
ให้นักท่องเท่ียวแล้ว ปัจจุบัน Travel-
ism ยังขยำยกลุ่มลูกค้ำไปยังบริษัท
ทวัร์หรอืกลุม่ตัวแทนจ�ำหน่ำยแพ็คเกจ
ทัวร์ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่ำงดี
อีกด้วย

“คนที่ท�าธุรกิจทัวร ์  การติดต ่อหา
เจ้าของเรอืหรอืเจ้าของโชว์ต้องเสยีค่า
โทรศัพท์เยอะครับ และไม่สามารถ
คอนเฟิร์มได้แบบ Real-time จริงๆ 
กว่าจะยกหูโทรศัพท์ได้ก็ต้องรอให้ 
นักท่องเท่ียวมาถึงแล้ว มันไม่สมาร์ท
เลย (หวัเราะ) แต่ระบบน้ีพอเราถามไป
ปุ๊บ มันจะตอบกลับอัตโนมัติเลยว่า 
มีไหม ณ เสี้ยววินาทีนั้นเลย ลูกค้า 
ไม่ต้องมารอ อีกอย่างคือ เมื่อก่อน 
การจองกว่าจะคุยกว่าจะเขียนเสร็จ 
ใช้เวลา 30 นาที ตอนนี้ลูกค้ามาใช้
ระบบนี้  ผมดูเขากดจองจ ่ายบัตร
เครดติ 2 นาทคีรึง่ก็เสรจ็แล้ว ซึง่มนัเรว็
และสมาร์ทมาก ตอนน้ีเคาน์เตอร์ทัวร์ 
เคาน์เตอร์ Exchange หรือแม้แต่
แท็กซี่ ท่ี เจอกับลูกค ้า ก็มาสมัคร 

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายกับเรานะครับ” 
นายมโนสิทธิ์ กล่ำว

โดยผู ้ ท่ีสนใจเข ้ำมำเป ็นตัวแทน
จ�ำหน ่ำยแพ็คเกจทัวร ์จำกระบบ  
Travelism น้ี ต้องเสียค่ำสมัคร 300 
บำทต่อวำระ 5 ปี และต้องผ่ำนกำร
อบรมและสอบผ่ำนกำรเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำย จงึจะสำมำรถน�ำแพ็คเกจไป
เสนอขำยผ่ำนในนำมของ Travelism ได้ 
ซึ่งนำยมโนสิทธ์ิบอกว่ำ ถือเป็นกำร
สร้ำงงำนให้แก่คนท่ัวไปได้เป็นอย่ำงดี
อีกด้วย

“ตอนน้ีมีผู ้ให้ความสนใจเยอะครับ 
เพราะไม่ต้องลงทุนมากก็สามารถ
ท�างานตรงน้ีได้ ถือเป็นการสนับสนุน
คนฐานรากท่ีอาจไม่มีเงินทุนมาก แต่
มีความตั้งใจดีอยากท�าธุรกิจ ซึ่งใน
อนาคตเราจะขยายขอบเขตออกจาก
ภูเก็ต ไปกระบี่ พังงา ซึ่งเป็นโซนธุรกิจ
ท่องเท่ียวท่ีมมีลูค่าเกือบ 10,000 ล้าน
บาท และเฟสต่อไปก็จะขยายให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ทั้งเชียงใหม่ 
อุดรธานี กาญจนบุรี เราจะเป็นศูนย์
รวมของแพ็คเกจท ่องเที่ยวครับ”  
นายมโนสทิธิ ์จบประโยคด้วยรอยย้ิม

นี่คือรูปแบบของ Smart Tourism ท่ี
คณะท�ำงำน Smart City จงัหวัดภเูก็ต 
ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เกิดขึ้น 
ในฐำนะที่เป็นยุทธศำสตร์เรือธงของ
จงัหวัด ทีท่กุฝ่ำยปรำรถนำท่ีจะพัฒนำ
ภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นน�ำ
ระดับโลก

“การพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการ 
ท่องเท่ียวคือพระเอกของเนื้องาน
ทั้งหมดครับ เป็นการตอบโจทย์นัก 
ท่องเท่ียว ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 
ตอบโจทย์ห้องอาหาร ห้องพัก ทัวร์ 
เมือ่นักท่องเท่ียวเข้ามาในแอปพลเิคชนั 
การใช้จ ่ายเงินและพฤติกรรมการ 
ท่องเทีย่วจะอยู่ในน้ันท้ังหมด เงนิก็จะ
หมุนเวียนในจังหวัด แต่สิ่งที่จะลืม 
ไม่ได้ก็คือ เราต้องพัฒนาการของการ
ท่องเทีย่วให้มคีณุภาพ เป็น Premium 
Quality และพัฒนาสัญลักษณ์ของ
เมืองให ้เป ็นแลนด์มาร ์ค การจัด
ประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย
จะตามมามากข้ึนอีก”  นายก ้าน 
ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง 
จ�ากัด ให้แนวทำง

กับอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรประชำ-
สัมพันธ์ในวงกว้ำง เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้
ในหมู่ผู้ใช้และผู้ได้ประโยชน์

“ตอนนี้เราท�าผลิตภัณฑ์ของเราเอง
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการเป็น 
Smart City ซึ่งต้องมี การจัดการ คือ
ท�าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวมั่นใจกับ 
ค�าว่า Smart City หลงัจากนัน้ต้องรูว่้า 
Smart City มอีะไรบ้างทีช่่วยสนับสนุน
เขา ตอนน้ีสื่อต่างๆ ในประเทศเราก็
เริ่มโฆษณาเผยแพร่แต่ยังไม่ไปถึง 
ต่างชาติ ซึ่งต้องท�าโปรโมทไปให้ถึง 
สมาร์ทเว็บแอปพลเิคชนัหรอืเครือ่งมอื
ต่างๆ ที่รัฐสนับสนุนอยู่ต้องท�าให้นัก
ท่องเท่ียวรับรู ้ กับอีกอย่างคือ ต้อง
สร้างคน อย่างคนที่มาเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายกับเรา เรามีการอบรมและ 
มีการสอบ เพ่ือให้เขารู ้ว ่า ยุคที่นัก 
ท่องเทีย่วมาแล้วบอกว่าเราเอาเปรยีบ
เขา ต่อไปจะไม่ใช่แล้ว ราคาต่างๆ  
จะเป็นมาตรฐานและมีตัวช่วยในการ
ท�าธุรกจิมากขึน้ เขาจะมรีายได้มากข้ึน 
บรกิารได้ดมีากขึน้ในราคาทีม่าตรฐาน 
ฉะนั้นก่อนท่ีจะเป็น Smart City เรา
ต้องท�า Smart People ควบคูกั่นด้วย” 
นายมโนสิทธิ์ กล่ำว
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Smart
Safety

การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV ที่มีอยู่แล้วในจังหวัดภูเก็ต
และการประมวลผลภาพเพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

+ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV ที่มีอยู่แล้วในจังหวัดภูเก็ต 
 และการประมวลผลภาพเพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก
+ การพัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจรแบบ Real-time 
 และระบบบอกเวลารถเข้าป้าย
+ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการกวดขันวินัยจราจร
+ การพัฒนาศูนย์สั่งการอัจฉริยะ 
 Control and Command Center

กล้อง CCTV เป็นเทคโนโลยีที่หลำย
ภำคส่วนทั้งภำครัฐและเอกชนใน
ประเทศมีใช้กันอยู่ แตกต่ำงกันตำม
วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรใช้

ในระดับของหน่วยงำนภำครัฐระดับ
จังหวัด โดยเฉพำะในงำนด้ำนจรำจร
และอำชญำกรรม แน่นอนว่ำจ�ำเป็น
ต้องมกีำรใช้กล้อง CCTV จ�ำนวนมำก 
ซึง่กำรมมีำกถือเป็นเรือ่งด ีแต่จะดกีว่ำ
ถ้ำมรีะบบประมวลผลข้อมลูจำกกล้อง
ทุกตัว เข้ำมำรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลำง 
และมีกำรเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรเรยีกดแูละใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงทันท่วงที 

“สิ่งจ�าเป็นคือ เทคโนโลยีที่ใช้ต้องเป็น
มาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมดครบั ทกุวันนี้
มนัแยกส่วนกัน เทคโนโลยีอาจจะเท่ากัน 
แต่ความสามารถต่างกันเยอะมาก เรา
มีกล้องสองพันกว่าตัว แต่เราไม่เป็น
เน้ือเดยีวกัน การท�าโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับเทคโนโลยี ทั้งระบบ Fiber 
Optic หรอื Wi-Fi ความเรว็สงูจงึส�าคญั
เป็นอย่างย่ิง รวมถึงการเชือ่มโยงข้อมลู
จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน 
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เพราะปัจจบุนัต่างคนต่างมอีาณาจกัร
ของตัวเอง ต่างคนต่างมีข้อมูลแต ่
ไม่เชื่อมโยงกัน ทั้งๆ ท่ีข้อมูลเป็นสิ่งท่ี
ส�าคัญมากนะครบั ถ้าแชร์กันได้จะยิ่ง
ทวีค่ามหาศาล แต่ละหน่วยงานเก็บ
ข้อมูลไว ้เองคนเดียว เขาเองก็ใช ้
ประโยชน์ได้ไม่เตม็ที”่ พล.ต.ต.ธีระพล 
ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการต�ารวจภูธร

หรือทะเบียนผู้ก่อกำรร้ำย ระบบท่ีว่ำ 
ก็แทบไม่มีประโยชน์อะไร

กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกล้อง CCTV 
ทัง้ท่ีมอียู่แล้วในจงัหวัดภเูก็ตและทีจ่ะ
ติดตั้งเพ่ิมเติมในอนำคต พร้อมระบบ 
กำรประมวลผลภำพเพ่ือป ้องกัน
อำชญำกรรมเชิงรุก จึงเป็นภำรกิจ
ส�ำคัญที่เนคเทคได้รับมอบหมำยให้
เป็นเจ้ำภำพหลัก โดยมี ดร.ศุภกร ใน
ฐำนะ หัวหน้ำโครงกำร Smart City 
จังหวัดภูเก็ต รับหน้ำท่ีเป็นเจ้ำภำพ
งำนนี้

ซึ่ งบอกได ้ เลยว ่ำงำนน้ีไม ่ง ่ำย.. . 
โดยเฉพำะในประเด็นเรื่องควำม 
ซ�้ำซ้อนของผู้รับผิดชอบ

“การตดิตัง้กล้อง CCTV มงีบประมาณ
จาก อบจ. มาครับ กับอีกหลายส่วนก็
เป็นของเอกชน ซึ่งปัญหาคือขาดการ 
บูรณาการร่วมกัน บางจุดก็ติดกัน 
ซ�้าซ้อน ไม่สอบถามต�ารวจอย่างเรา 
ว่าควรจะตดิตรงไหน” พ.ต.อ.พรียุทธ 
การะเจดีย์ รองผู้บังคับการต�ารวจ
ภูธรจังหวัดภูเก็ต (รอง ผบก.ภ.จว.
ภูเก็ต) กล่ำวถึงปัญหำ 

รวมไปถึงในแง่ของบทบำทผูร้บัผดิชอบ 
ก็มีซ�้ำซ้อนกันหลำยหน่วยงำน

“ตอนแรกเราเสนอตัวว ่าจะช ่วย 
เชื่อมโยง CCTV ของแต่ละหน่วยงาน
ในภูเก็ตให ้มารวมไว ้และดูได ้ใน 
ที่เดียวครับ แต่ก็ไปซ�้าซ้อนกับทาง
จังหวัด ซึ่งเห็นปัญหานี้เหมือนกัน 
แล้วก็ด�าเนินการจัดจ้างไปแล้ว เราก็
เลยต้องปรับแผน” ดร.ศุภกร กล่ำว

เพ่ือให้เกิดกำรท�ำงำนร่วมทีเ่ป็นเอกภำพ 
พล.ต.ต.ธีระพล และ พ.ต.อ.พีรยุทธ 
จึงเสนอว่ำในอนำคต ควรมีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำร CCTV ประจ�ำจังหวัด 
เพ่ือบริหำรจัดกำรเฉพำะเรื่องของ
กล้อง CCTV อย่ำงเป็นเอกภำพ

ข้อมูลเป็นสิ่งที่
ส�าคัญมากนะครับ 
ถ้าแชร์กันได้
จะยิ่งทวีค่า
มหาศาล 

พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ 
ผู้บังคับการต�ารวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต 
(ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต)

จังหวดัภเูก็ต (ผบก.ภ.จว.ภเูก็ต) กล่ำว

เพ่ือให ้เห็นภำพชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  
พล.ต.ต.ธีระพล จึงยกตัวอย่ำงกรณี
ของ Face Recognition หรือระบบ 
รูจ้�ำใบหน้ำ ทีห่ำกน�ำมำใช้เดีย่วๆ โดย
ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนรำษฎร 
ทะเบยีนหมำยจบั ทะเบยีนผู้ต้องสงสัย 
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อย่ำงไรก็ตำม จำกปัญหำท่ีเกิดขึ้น 
คณะวิจัยของเนคเทคก็ได้ร่วมหำรือ
หลำยฝ่ำย จนได้แนวทำงของกำร
พัฒนำใหม่ นั่นคือ กำรท�ำให้กล้อง 
CCTV ฉลำดขึ้น

“แทนท่ีจะเชื่อมต่อ CCTV เรำก็ไปใส่
ระบบให้ CCTV ฉลำดขึ้นครับ ให้มัน
สำมำรถประมวลผลได้ด้วย ดูป้ำย
ทะเบียนรถได้ ดูรถฝ่ำไฟแดงได้ ดูคน
ไม่ใส่หมวกกันน็อคได้ ซึ่งตอบโจทย์ 
2 เรื่อง คือ อำชญำกรรมกับอุบัติเหตุ” 
ดร.ศุภกร อธิบำย

สิ่งที่  ดร.ศุภกร กล่ำว คือกำรเพ่ิม 
ควำมฉลำดให้กล้อง CCTV ด้วยกำร
ประมวลผลภำพเพ่ือแจ้งเตือนเหตุ

อัตโนมัติกรณีที่มีเหตุร้ำยเกิดขึ้น หรือ
ช่วยในกำรสืบค้นคนร้ำยหรือยำน
พำหนะจำกกล้องท่ีมีอยู่ โดยท�ำกำร
ประมวลผลภำพส�ำหรับอ ่ำนป้ำย
ทะเบียน รู ้จ�ำอัตลักษณ์รถ ป้องกัน 
กำรบกุรกุ นบัจ�ำนวนคน และนับจ�ำนวน
รถ และส่งข้อมลูไปยังศนูย์กลำง (ซึ่งมี
ทรัพยำกรโครงข่ำยสำย Fiber Optic 
ห้องควบคุม และเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่ำย (Server) ท่ี อบจ. มีอยู่) เป็น
ศนูย์ปฏิบตักิำรกลำงท่ีเชือ่มโยงข้อมลู
จำกกล้อง CCTV ของหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจและสั่งกำรของผู ้บริหำร  
รวมไปถึงน�ำเสนอกำรตรวจจับกรณี
กระท�ำผดิต่อไป

“ทุกจังหวัดควรมีคณะกรรมการกล้อง 
จากที่ระดับชาติออกค�าสั่งให้มีคณะ
กรรมการ CCTV มีผู ้ตรวจราชการ 
มาเป็นประธาน แล้วในพ้ืนที่ก็มีคณะ
ท�างานขนาดใหญ่มาก ซึ่งไม่เวิร ์ค  
เราต้องการคณะท�างานชุดเล็กที่เป็น
ส่วนของจงัหวัด มอบหมายให้รองผูว่้าฯ 
เป็นประธาน ต�ารวจ เทศบาลทีส่�าคญัๆ 
อบจ. นักวิชาการเพ่ือสร้างเอกภาพ 
เอาข้อมูลมาน่ังดูว่ากล้องมีเท่าไหร่ 
เพ่ือท่ีจะวางแผนพัฒนาทั้งของเก่า
และของใหม่” 

พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ 
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
(ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต)

“ควรมีคณะท�างานชุดเล็กของจังหวัด 
10-15 คน ประชมุเดอืนละครัง้ เพ่ือให้
ข ้อมูลกล้อง CCTV เป็นเอกภาพ 
ท้ังจังหวัด บูรณาการตรงน้ีให้ชัดเจน
เผือ่ส�าหรบัอกีหลายโครงการท่ีจะเกิดขึน้ 
ท้ังจากส่วนกลางลงมา หรือท้องท่ี 
เทศบาล อบต. อบจ. ตัง้งบประมาณปี
ต่อไป ต้องมาให้คณะท�างานพิจารณา
ว่าถ้าจะติดตั้ง ของเดิมมีอยู่แล้วไหม 
ใช้ได้ไหม ถ้าจะตดิของใหม่ต้องให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด”

พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์
รองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด
ภูเก็ต (รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต)
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ในส่วนของกำรพัฒนำกล้อง CCTV ใน
พ้ืนที่เป้ำหมำย โดยเฉพำะที่ด่ำนท่ำ 
ฉัตรไชย ซึ่งเป็นทำงเข้ำ-ออกทำงบก 
แห่งเดียวของจงัหวัดภูเก็ต รวมถงึพ้ืนที่
เสีย่งภยัอ่ืนๆ ให้มคีวำมอจัฉรยิะข้ึนน้ัน 
ที่ด่ำนท่ำฉัตรไชยเดิมมีระบบรู้จ�ำป้ำย
ทะเบยีนรถ (ด้ำนหน้ำรถ) ทีต่ดิตัง้โดย
ส�ำนักงำนปรำบปรำมยำเสพติด และ
ระบบรูจ้�ำป้ำยทะเบยีน (ด้ำนหลงัรถ) ท่ี
ติดตั้งโดยกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภยั จงัหวดัภูเก็ต อยู่ก่อนแล้ว 
ทีมวิจัยของเนคเทคได้เข้ำไปพัฒนำ
ระบบเพิ่มขึ้น 2 ระบบ นัน่คอื

1.

ระบบประมวลผล
อ่านป้ายทะเบียนรถ

2.

ระบบ
รู้จ�าใบหน้าคน

นอกจำกน้ี ทีมวิจยัยังได้จดัท�ำ CCTV 
Analytic ท่ีแตกต่ำงตำมสถำนกำรณ์
และต�ำแหน่งท่ีตัง้ของกล้อง อย่ำงน้อย 5 
รปูแบบ ได้แก่ ควำมปลอดภัยระดบัตวั
บคุคล (ตรวจจบักำรว่ิงรำว กำรชกต่อย 
กำรบกุรกุเขตหวงห้ำม) ควำมปลอดภัย
ระดบัยำนพำหนะ (ตรวจจบัอบุตัเิหตรุถ
ชนกัน) กำรตรวจนับ (นับจ�ำนวนคน 
เข้ำออก จ�ำนวนคนในพ้ืนทีจ่ดังำน) กำร
ค้นหำยำนพำหนะจำกฐำนข้อมลูภำพ 
และอืน่ๆ ตำมท่ีหน่วยงำนเจ้ำของกล้อง
ต้องกำร รวมถึงจดัท�ำ Video Analytic 
ในกำรดึงภำพควำมละเอียดสูงจำก
กล้อง และแปลงผลทำงหน้ำจอได้

ผลตอบรบัจำกผูใ้ช้งำน ซึง่ก็คอืเจ้ำหน้ำท่ี
ต�ำรวจ บอกว่ำดมีำก

“แต่เดมิอาชญากรรมส่วนใหญ่ทีจ่บัได้ 
ก็มาจาก CCTV ถึง 80-90% นะครับ 
พวกผมน่ีช�านาญอย่างย่ิงในการไล่ดู
กล้อง ซึง่ต้องดเูป็นวนัๆ (หัวเราะ) แต่
ปัจจบุนัมซีอฟต์แวร์มาช่วยหา จากท่ีใช้
เวลาเป็นวันๆ เหลือแค่สิบนาที ไม่ถึง
ชัว่โมง (ย้ิม) คอืพอท�าแบบนีไ้ด้ เมอืงเรา
ก็จะปลอดภยั ส่งผลดต่ีอการท่องเท่ียว
ครบั” พล.ต.ต.ธรีะพล กล่ำว

ท่ีสำมำรถตรวจนับรถ และค้นหำข้อมลู
รถท่ีถูกตรวจนับในช่วงเวลำทีต้่องกำรได้ 
โดยกำรแปลงข้อมูลจำกกล้อง เพ่ือ
ตรวจสอบรถเข้ำ-ออกจังหวัดภูเก็ต
และในพื้นที่ต่ำงๆ

เป็นกำรใช้กล้องตรวจดใูบหน้ำผูโ้ดยสำร
พำหนะทำงบก โดยเชื่อมต่อกับฐำน
ข ้อมูลอำชญำกรเพ่ือคัดกรองคน 
เข้ำเมือง ซึ่งระบบฐำนข้อมูลมีข้อมูล
ใบหน้ำของผู ้ต ้องสัยกว่ำ 10,000 
ใบหน้ำ โดยระบบทีพั่ฒนำขึน้นีม้คีวำม
แม่นย�ำ และสำมำรถเปรียบเทียบ
ใบหน้ำได้ในเวลำอันรวดเรว็
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การพัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจรแบบ Real-time
และระบบบอกเวลารถเข้าป้าย

ปัญหำเรือ่งรถโดยสำรสำธำรณะถือเป็น
หน่ึงในปัญหำใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต  
ที่ชำวภูเก็ตและนักท่องเท่ียวต่ำงรับรู้
กันดีถึงควำมยำกล�ำบำกในกำรใช้
บริกำร เน่ืองด้วยสภำพกำรจรำจรท่ี
ติดขัดเป็นทุนเดิม ท�ำให้ผู ้โดยสำร 
ไม่สำมำรถค�ำนวณเวลำในกำรรอใช้
บริกำรรถสำธำรณะได้ ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภำพชีวิตของผู้โดยสำรโดยตรง

เมื่อถึงวำระของกำรพัฒนำเมือง 
ปัญหำน้ีจึงถูกยกขึ้นมำเป็นประเด็นที่
ต้องได้รับกำรแก้ไขล�ำดับต้นๆ ซึ่ง 
ทีมวิจัยเนคเทค โดย ดร.มนต์ศักดิ์  
โซ่เจริญธรรม นักวิจัย ห้องปฏิบัติ
การวิจัยระบบขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ (ITS) หน่วยวิจัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการค�านวณ 
(DACRU)รับหน้ำท่ีเป็นเจ้ำภำพหลกั
ในงำนนี ้เนือ่งจำกมปีระสบกำรณ์ตรง
กับกำรแก้ปัญหำรถโดยสำรสำธำรณะ

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม 
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่ง
และจราจรอัจฉริยะ (ITS) 
หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การค�านวณ (DACRU) เนคเทค
ปัจจุบัน : วิศวกรอาวุโส ฝ่ายส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

คนในพ้ืนท่ีเองเขาก็ยังนึกไม่ออก
ว่าจะให้ท�าอะไร จู่ๆ ไปถาม 
เขาตรงๆ เขาก็ไม่รู้จะตอบ
อย่างไร เราก็เลยต้องคุย
ทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งผู้ประกอบการ
และฝั่งผู้ใช้

“ผมท�างานด้านระบบขนส่งจราจร 
มาก่อนหน้านี้แล้วครับ ท�าเรื่องรถบัส 
รถเมล์ ในกรุงเทพ โดยใช้ไอที พวก
แอปพลเิคชนัตดิตามรถเมล์ ตอนได้รบั
โจทย์ก็เลยอยากน�ามาขยายผลท่ี
ภูเก็ต ตอนแรกก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ท�าอะไร (หัวเราะ) 
คนในพ้ืนท่ีเองเขาก็ยังนึกไม่ออกว่า 
จะให้ท�าอะไร จู่ๆ ไปถามตรงๆ เขาก็
ไม่รู้จะตอบอย่างไร เราก็เลยต้องคุย 
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ทัง้สองฝ่ัง ทัง้ฝ่ังผู้ประกอบการและฝ่ัง
ผูใ้ช้” ดร.มนต์ศกัดิ ์เล่ำถึงควำมเป็นมำ
ของโครงกำร

หลงัจำกใช้เวลำร่วม 4 เดอืนก็ยังไม่ได้
ค�ำตอบ ดร.มนต์ศักดิ์ จึงตัดสินใจ
แปลงร่ำงเป็นเซลล์แมน น�ำผลงำนท่ีมี
อยู่ไปเสนอขำย แทนกำรเข้ำไปถำม
ปำกเปล่ำ

“ช่วงหลังแทนท่ีจะไปถามอย่างเดียว 
ผมปรบักลยุทธ์โดยเอาของไปน�าเสนอ
เขาบ้างครบั คล้ายกับเป็นแคตตาลอ็ก
ให้เลือก เขาจึงเริ่มมองเห็นภาพขึ้น  
ใช้การคุยแบบส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ 
อบจ. ท่ีดูแลเร่ืองรถรถโพถ้อง 5 ของ
ภูเก็ตอยู่ สอบถามความต้องการทาง
โทรศัพท์ ถกกันเพ่ือลงรายละเอียด” 
ดร.มนต์ศักด์ิ เล่ำถึงกระบวนกำร
ท�ำงำนเพ่ือให้ได้ควำมต้องกำรท่ีแท้จรงิ
ของพื้นที่

จำกกำรหำรือร่วมกับผู้ประกอบกำร
และผูใ้ช้ ทมีวิจยัของ ดร. ก็ได้รบัโจทย์
ในกำรพัฒนำมำ 3 เรื่อง น่ันคือ เรื่อง 
กำรระบุต�ำแหน่งรถโพถ้อง กำรศึกษำ
สภำพกำรจรำจรเพ่ือวิเครำะห์ด้ำน

ผังเมือง และกำรศึกษำเรื่องปริมำณ
มลภำวะภำยในเมือง

“เรื่องแรกคือติดตามให้รู ้ว ่ารถเมล ์
จะมาเมื่อไหร่ ซึ่งเราก็ต้องรู้ว่ารถเมล์
อยู่ไหน นั่นก็คือติด GPS ไว้ที่รถ พอรู้
ว่าอยู่ไหน เราก็สามารถพัฒนาแอป-
พลิเคชันมารายงานผู้โดยสารได้ว่า 
รถก�าลังจะมา ประกอบรถเมล์มักมี
ปัญหาอาชญากรรม มีข่าวเรื่องรถตู ้
ฉุดเด็ก รวมไปถึงเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ 
นอกจากติด GPS แล้วเราจึงคิดว่าติด 
CCTV บนรถไปด้วยเลย รถมี GPS 
ติดตามอยู่แล้ว แล้วมี CCTV ส่อง
ตรวจการไปด้วย ก็จะมีประโยชน์ 
มากข้ึน” ดร.มนต์ศกัดิ ์อธิบำยแนวคิด

ทีมวิจัยได้ด�ำเนินกำรติดต้ัง GPS 
เซนเซอร์ และจัดท�ำเส้นสีแสดงสภำพ
จรำจรตำมมำตรฐำน iTIC (Intelligent 
Traffic Information Center) เพ่ือ
ประมวลผลสภำพกำรจรำจรแบบ 
Real-time และน�ำเสนอรำยงำนผ่ำน
เว็บไซต์และโมบำยแอปพลิเคชัน
รำยงำนเวลำเข้ำป้ำยของรถโดยสำร
สำธำรณะส�ำหรับผู้โดยสำร เพ่ือให ้
ผู้โดยสำรรู้ช่วงเวลำท่ีรถจะเข้ำป้ำย 

พร้อมทั้งยังจัดท�ำอัลกอริท่ึมท�ำนำย
สภำพจรำจรล่วงหน้ำและค�ำนวณ
เวลำเดินทำงได้อีกด้วย

นอกจำกน้ี ข้อมลูทีไ่ด้จำก GPS เซนเซอร์
ต่ำง  ๆและกล้อง CCTV ทัง้บนรถโดยสำร
สำธำรณะและบนภำคพ้ืนดิน ยังมี
ประโยชน์ในแง่ของกำรน�ำมำประมวลผล 
พัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลจรำจร
เพ่ือกำรบรหิำรจดักำรและวำงผงัเมอืง

ในเขตพ้ืนที่อ�ำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในระยะยำวได้อีกด้วย

“ได้คุยกับคุณหมอโกศล (นายแพทย์
โกศล แตงอทุยั อดตีรองนายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต) ซึ่งท่านสนใจเรื่องผังเมือง
ครับ ท่านบอกว่าเมืองภูเก็ตบางพื้นท่ี
ก็มคีนหนาแน่น บางพ้ืนท่ีก็ไม่ค่อยมคีน 
อย่างพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมีคนอยู่น้อย 

5

รถโพถ้อง
เป็นรถโดยสารประจ�าทาง
ในจังหวัดภูเก็ต ด�าเนินกิจการ
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ตในรูปแบบของการบริการ
สาธารณะ โดยค�าว่า 
“รถโพถ้อง” เป็นภาษาถิ่น
แปลว่า รถสองแถวไม้

5
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เศรษฐกิจไม่ค่อยโต แต่น่ีไม่มีข้อมูล
สถิติยืนยันว ่าคนอยู ่น ้อยจริงไหม  
ที่ผ่านมาเขาใช้วิธีจ้างคนไปยืนเก็บ
ข้อมูลจดใส่กระดาษ ติ๊กว่ามีรถก่ีคัน 
คนท่ีมามหีนุม่สาวอายเุท่าไหร่ เพ่ือน�า
ข้อมลูกลบัมาวเิคราะห์ว่าพาณิชยกรรม
ของเมืองเป็นอย่างไร แต่ก็ไม่ค่อยดี
เพราะไม่มีความต่อเน่ือง ซึ่งทีน้ีเรามี
กล้องจราจร CCTV นอกจากบนรถ  
ก็มตีดิอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่แล้วเป็นร้อยๆ ตวั 
จึงคุยกันว่าถ้าเราเอาภาพจาก CCTV 

มานบัรถด้วยซอฟต์แวร์จะดไีหม แยก
ประเภทรถ นับรถว่ิงเร็วว่ิงช้า เพราะ
ถ้าเรารู้ว่ารถประเภทไหนมีเท่าไหร่ 
ว่ิงเข้ามาในพ้ืนท่ีน้ันๆ เราก็จะวเิคราะห์
ย้อนกลับได้ว่า กิจกรรมพาณิชยกรรม
ของเมืองเยอะหรือน้อย ดีอย่างไร” 
ดร.มนต์ศักดิ์ กล่ำว

กับอกีงำนหนึง่ คอื กำรตดิเซนเซอร์บน
รถโพถ้อง เพ่ือใช้วัดค่ำควันพิษในอำกำศ
ในเมอืง ซึง่เป็นมติิเรือ่งสิง่แวดล้อม

“ผมไปคุยกับ อบจ. คุยกับส�านัก
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า ไม่อยากให้ภูเก็ตมี
ควันพิษ แต่เราจะน�าเอาเทคโนโลยี 
ไปช่วยอย่างไร ก็ถามว่ามีสถานีวัด
อากาศไหม เขาก็บอกมีสถานีเดียว 
ทั้งภูเก็ต เราก็ถามไปเรื่อยเพ่ือที่จะ 
ได้ข้อมูล ว่าวัดอะไรบ้าง ส่งข้อมูล
อย่างไร ใครเป็นคนวดั เงนิมาจากไหน 
ดีไม่ดี เกิดปัญหาไหม ละเอียดไหม 
หยาบไปไหม (หัวเราะ) คือถาม 
เยอะมากจนเข้าใจว่า ปัญหาหนึ่ง 
คือควันไฟที่พัดมาจากทางตอนใต้ 
หรืออินโดนีเซีย ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเกือบ
ทุกปี” ดร.มนต์ศักดิ์ กล่ำว

ควำมต้องกำรของพื้นที่ คือ กำรติดตั้ง
เซนเซอร์ตรวจจบัควัน แต่หลงัจำกทีม
วิจัยหำรือบนหลักวิชำกำรแล้วพบว่ำ 
กำรติดเซนเซอร์ตรวจจับควันไม่มี
ประโยชน์ เพรำะสำมำรถมองเหน็และ
สัมผัสได ้อยู ่แล ้วเมื่อควันมำ แต ่
ประเด็นอยู่ท่ีว่ำ ควันแค่ไหนท่ีจะเป็น
อันตรำยต ่อสุขภำพและชี วิตของ
ประชำชน

“ควนัน้ันเราดดู้วยตารูว่้ามคีวัน แต่ไม่รู้
ว่าอันตรายแค่ไหน จึงควรมีตัวเลข 
การวัดทางวิทยาศาสตร์ ถ้ามีตัวเลขก็
จะสามารถไปจับกับมาตรฐานได้ว่า
ระดับไหนต้องเตอืนภัย เราจึงต้องติด
เซนเซอร์ แต่สถานวัีดอากาศทีเ่ขามอียู่
บนที่สูงนอกเมืองออกไป มันก็วัดได้
แค่ตรงจุดน้ัน ถ้าอย่างนั้นมีเซนเซอร์
หลายๆ ที่ดีไหม ก็มีความเห็นตรงกัน
ว่าตดิหลายๆ พ้ืนทีน่่าจะด ีก็เลยเสนอ
ไปว่าถ้าเอาเซนเซอร์ติดรถโพถ้องล่ะ 
เพราะไหนๆ ผมก็ท�าเรือ่ง GPS อยู่แล้ว 
ท�าท่ีเดียวแต่ท�าหลายอย่าง คือเอา
เซนเซอร์ไปติดที่รถ วัดปริมาณฝุ่น วัด
ปรมิาณควันพิษในเมอืง เพราะรถก็ว่ิง
ไปท่ัวเมืองอยู่แล้ว” ดร.มนต์ศักดิ์ 
กล่ำว

เรยีกได้ว่ำโครงกำรน้ีถือเป็นกำรยิงปืน
นัดเดียวได้นกหลำยตัว ท้ังในแง่ของ
กำรยกระดบัคุณภำพชวิีตของผูโ้ดยสำร
รถสำธำรณะ ช่วยแก้ปัญหำจรำจร ได้
ข้อมูลในกำรน�ำไปวิเครำะห์พัฒนำ
เรื่องผังเมือง และได้พ้ืนที่ศึกษำเรื่อง
มลภำวะในเมืองอีกด้วย
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เส้นหยุด ระบบตรวจสอบรถขวำง 
ทำงแยก ระบบตรวจจับผู ้ที่ฝ ่ำฝืน 
ไม่สวมหมวกกันน็อค และระบบตรวจจบั
รถจอดในท่ีห้ำมจอด โดยผลจำกกำร
ประมวลจะเชื่อมโยงไปยังโทรศัพท์ 
มือถือของเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ เพ่ือ
ใช้ในกำรออกหลกัฐำนในกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยต่อไป และในอนำคตมี
แนวทำงท่ีจะพัฒนำระบบให้สำมำรถ
เชื่อมโยงกับระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ
ได้อีกด้วย

เพรำะหำกปัญหำเรือ่งกำรจรำจรตดิขัด 
รวมถึงอุบตัเิหตบุนท้องถนน ส่วนใหญ่
เกิดจำกกำรไม่เคำรพกฎจรำจร กำร
บงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดก็เป็นวิธี
แก้ไขที่มีประสิทธิภำพ แต่ที่ผ่ำนมำ 
ตดิปัญหำเรือ่งของทรพัยำกรเจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจไม่เพียงพอต่อกำรสอดส่องและ
ควบคมุ รวมถึงเทคโนโลยีทีม่อียู่ไม่เอือ้
ในกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำที่

เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนำให้มีควำม
อจัฉรยิะข้ึน กำรบงัคบัใช้กฎหมำยของ

เจ้ำหน้ำท่ีจึงน่ำจะสะดวกสบำยและ
ง่ำยขึน้ ยังผลไปสูก่ำรแก้ปัญหำจรำจร
ในจังหวัดภูเก็ตได้ไม่มำกก็น้อย

“ตราบใดท่ีเรายังไม่สามารถเพ่ิมจ�านวน
คนได้ เทคโนโลยีมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง
ครบั แทนท่ีเราจะมานัง่ไล่กล้อง เราก็มี
ซอฟต์แวร์มาช่วยแล้ว มีการเชื่อมโยง
บุคคลได้ภายใน 5-10 นาที เห็นหน้า 
รู้ว่าเป็นใคร หรือเลขทะเบียนรถอะไร 
มันคือกระบวนการในการป้องกัน กับ
อกีเรือ่งคอืการตดัโอกาส ทกุวนันีเ้ราขี่
มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปตามจุดเสี่ยง 
แต ่ตอนน้ีมีการติดกล ้อง  ติดไฟ  
อีกหน่อยจะมีการแจ้งเตือนได้ ก็ลด
จ�านวนเจ้าหน้าที่ไปได้เยอะ แทนที่
ต้องจัดคนไปตรวจ ต้องใช้น�้ามันรถ
ตระเวนดู มีเหตุเราก็ว่ิงไปตรงจุด 
ได้เลย เราก็ตรวจสอบได้เร็วขึ้น ลงทุน
ครั้งแรกดูเหมือนเยอะ แต่ไปลดค่าใช้
จ่ายได้เยอะ ทั้งก�าลังคน ค่าน�้ามัน  
ซึ่งผมว่าในระยะยาวมันคุ ้มมาก” 
พล.ต.ต.ธีระพล กล่ำว

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการกวดขันวินัยจราจร

นอกจำกกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้โดยสำร 
รถสำธำรณะแล้ว ต้นเหตทุีแ่ท้จรงิของ
ปัญหำกำรจรำจรติดขัดในเมืองใหญ่
หลำยๆ เมืองของโลก ก็เกิดจำกกำร 
ไม่เคำรพกฎจรำจร

ประเด็นเรื่องกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำ
กวดขันวิจัยจรำจรในพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ต จงึเป็นอกีหน่ึงหน้ำงำนทีที่มวิจยั
เนคเทครับเป ็นเจ ้ำภำพ โดยกำร
ท�ำงำนร่วมกับต�ำรวจภธูรจงัหวัดภเูก็ต
และเทศบำลเมืองป่ำตอง พัฒนำ
เทคโนโลยีกล้อง CCTV ทั้งที่มีอยู่เดิม
และติดตัง้ใหม่ในกำรตรวจจบัผูฝ่้ำฝืน
กฎจรำจรตำมนโยบำย 5 จอม ได้แก่ 
จอมปำด-ขบัปำดแซงเส้นทบึ จอมล�ำ้-
หยุดรถล�ำ้เส้นหยุด จอมขวำง-หยุดรถ
ขวำงทำงแยก จอมย้อน-ขบัรถย้อนศร 
และจอมปลอม-ใช้ป้ำยทะเบยีนปลอม 
รวมทั้งกำรฝ่ำฝืนสัญญำณไฟแดง ซึ่ง
หำกสำมำรถน�ำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรตรวจจับกำรกระท�ำผิดเหล่ำน้ีได้
โดยอตัโนมตั ิคณะท�ำงำนก็เชือ่ว่ำ จะช่วย

ลดอุบัติเหตุและเพ่ิมประสิทธิภำพให ้
กำรจรำจรในเมอืงภูเก็ตได้มำกข้ึน

“เป็นจงัหวะดคีรบั เพราะตอนทีเ่ราเข้าไป 
มีโครงการจากหน่วยงานต่างประเทศ
เข้ามาศึกษาเรื่องการจับรถฝ่าไฟแดง 
ไม่สวมหมวกกันน็อค ว่ิงย้อนศรอยู่  
ซึง่เขาก็ไปลงพ้ืนท่ีศกึษาว่า แยกไหนเกิด
อุบัติเหตุบ่อย ควรต้องแก้ไข เราก็
เหมอืนกับเข้าไปเสรมิพอด ีและข้อมลู
ที่เขามีก็เสริมในการท�างานของเรา” 
ดร.ศุภกร กล่ำว

โดยกิจกรรมกำรใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี
เพ่ือกำรกวดขันวินัยจรำจรน้ี ทีมวิจัย
เนคเทคได้ด�ำเนินกำรติดตั้งกล้อง 
CCTV ร่วมกับกำรใช้กล้องท่ีมีอยู่เดิม
ในพ้ืนท่ีอ�ำเภอเมืองภูเก็ตเทศบำล
เมืองป่ำตอง เพ่ือกำรประมวลผลแจ้ง
เตือนกำรกระท�ำผิด (ในรูปแบบของ
กำรออกใบเตือน) ส�ำหรับกำรกระท�ำ
ผดิกฎจรำจร ได้แก่ ระบบตรวจจบักำร
ฝ่ำฝืนสญัญำณไฟจรำจร ระบบตรวจจบั
รถว่ิงย้อนศร ระบบตรวจจบัรถหยุดล�ำ้
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การพัฒนาศูนย์สั่งการอัจฉริยะ
Control and Command Center

เพ่ือกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธิภำพ
และเป็นเอกภำพในระดบัจงัหวัด ข้อมลู
จำกกล้อง CCTV ด้ำนอำชญำกรรม
และจรำจรทั้งหมด รวมถึงเซนเซอร์
ต่ำงๆ ในภำคของสิ่งแวดล้อม จะถูก
รวมศูนย์มำไว้ที่ศูนย์สั่งกำรอัจฉริยะ 
เพ่ือประเมินผลและน�ำเสนอข้อมูล 
เพ่ือกำรสั่งกำรที่แม่นย�ำขึ้น ซึ่งเป็น 
รูปแบบของกำรใช้ IoT (Internet of 
Things) ในกำรช่วยให้กำรบริหำร
จัดกำรทุกสิ่งบนเกำะภูเก็ตมีควำม
อัจฉริยะ แม่นย�ำ และทันท่วงที

โดยทีมวิจยัเนคเทคได้ร่วมกับภำคจีดัท�ำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง ได้แก่ พัฒนำ
ระบบเช่ำ Cloud storage วำงโครงข่ำย 
และพัฒนำซอฟต์แวร์ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลจำกกล้อง CCTV และเซนเซอร์ 
พร้อมแปลงผลเป็นรำยงำนและกำร
แจ้งเตือน ท้ังด้ำนควำมมั่นคงและ 
สิ่งแวดล้อม

นายประชา อัศวธีระ ผู ้ จัดการ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA) สาขาภูเก็ต 6 กล่ำวว่ำ นี่คือ
รูปแบบของกำรจัดท�ำ Big Data ที่จะ
เป็นกลไกส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
เมอืงในอนำคต โดยกำรจดัท�ำโครงกำร 
Smart City จังหวัดภูเก็ตนี้  มีกำร 
แบ่งชั้นของข้ันตอนกำรด�ำเนินงำน 
ออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่

1.

Instrument
การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV 
เซนเซอร์ Wi-Fi หรือแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ซึ่งล้วนมีหน้าที่ในการ 
จัดเก็บข้อมูลแต่ละด้านของเมือง

2.

Interconnection 

คือ การรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง
จากชั้น Instrument เข้ามาไว้
ที่จุดเดียว 

3.

Intelligent
คือ การแปลงข้อมูลทุกอย่าง
ให้เป็นรูปแบบ Big Data ที่
สามารถน�าไปใช้บริหารจัดการได้ 
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“เราเรียกชั้นที่เป็น Intelligent ว่าเป็น 
Smart City Data Platform ครับ  
ที่ผ ่านมาเราบริหารงานบนข้อมูล 
ย้อนหลัง จนเมื่อเริ่มต้น Smart City 
เราก็พยายามน�า Instrument เข้าไปจบั
เพื่อให้ได้ข้อมูล Real-time เราเริ่มท�า 
Interconnection คือดึงข้อมูลเข้ามา
ศูนย์กลาง สุดท้ายเราท�าชั้น Intelli-
gent มันจะเป็นข้อมูล Big Data  
ที่ ใหญ ่มาก เราสามารถรู ้ ข ้อมูล 
หลายๆ อย่างท่ีเป็น Real-time ซึง่ง่าย
ต่อการบริหารจัดการ” นายประชา 
อธิบำย

ระบบ Tourist Rescue
และ Maritime Safety

กำรพัฒนำศนูย์ส่ังกำรอจัฉรยิะ Control 
and Command Center หรอื Intelli-
gent Operation Center (IOC) เป็น
แผนงำนระยะยำว ท่ีต ้ อ งอำศั ย
ทรัพยำกรเทคโนโลยีมำกมำยและ
คณะท�ำงำนหลำยฝ่ำย ซึ่งถ้ำสำมำรถ
พัฒนำได้เป็นผลส�ำเร็จ จะเกิดเป็น
ศูนย ์ปฏิบัติกำรของภำครัฐแบบ
อัจฉริยะ ท่ีประมวลผลสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์และ
เชงิสถำนกำรณ์ท่ีมกีำรเชือ่มโยงข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องกันอย่ำงครบวงจร ซึ่งจะ
เป็นมิติใหม่ของกำรบริหำรจัดกำร
เมืองอย่ำง Smart City และเป็น 
ต้นแบบของ Smart City เมืองอื่นๆ  
ได้เป็นอย่ำงดี

นอกจำกควำมปลอดภัยของผู้สัญจร
ทำงบกแล้ว ภูเก็ตยังมีประเด็นเรื่อง
ควำมปลอดภัยของผู ้สัญจรทำงน�้ำ
ร่วมด้วย เพรำะสภำพภูมิประเทศที่
เป็นเกำะ และมีสถำนท่ีท่องเท่ียวทำง
น�้ำ โดยเฉพำะทำงทะเลจ�ำนวนมำก 
ท�ำให้ในแต่ละวันของภูเก็ตมีผู้สัญจร
ทำงทะเลถึงกว่ำ 20,000 คน ซึง่ถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของจังหวัดและ 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ที่ต ้องรักษำ
สวัสดิภำพชีวิตของผู้สัญจรทำงทะเล 
ทั้งประชำชนและนักท่องเที่ยว

“สิ่งท่ียากท่ีสุดในเรื่องการดูแลความ
ปลอดภัยของภูเก็ต คือ การเดินทาง
ทางทะเลครบั” นายประชา กล่ำวยืนยัน

ทีผ่่ำนมำจงัหวดัภูเก็ตเองก็มมีำตรกำร
ดแูลรกัษำควำมปลอดภัยกำรเดนิทำง
ทำงทะเลในระดับมำตรฐำนสำกล 
กล่ำวคือ มีระบบที่สำมำรถรู้ต�ำแหน่ง
เรือท่ีอยู่ในทะเลฝั่งอันดำมันแต่ละล�ำ 

และสำมำรถมองเห็นเรือที่วิ่งอยู่ใน
ทะเลอันดำมันได้ทั้งหมด แต่ก็ยัง 
ไม่สำมำรถทรำบข้อมูลเฉพำะของ 
ผู้โดยสำรบนเรือแต่ละล�ำได้

จึงเป็นที่มำท่ี DEPA ได้เข้ำไปร่วม 
พัฒนำระบบเพ่ือเพ่ิมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยให้แก่ผู ้สัญจรทำงทะเล 
มำกขึ้น โดยพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
กลำงผู้โดยสำรทำงทะเล และระบบ
กำรดแูลควำมปลอดภยั ณ ท่ำเทยีบเรอื
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1.

ระบบฐานข้อมูลกลาง
ผู้โดยสารทางทะเล

2.

ระบบการดแูลความปลอดภัย
ณ ท่าเทียบเรือ

เป็นกำรประยุกต์ระบบ Vessel Track-
ing Monitoring System (VTMS) ให้ 
ยกระดับเป็นระบบฐำนข้อมูลกลำง 
ในกำรรวบรวมข้อมลูของนักท่องเท่ียว 
ที่จะออกจำกท่ำเทียบเรือในแต่ละวัน 
โดยให้ผู ้ขำยตั๋วเรือ อัพโหลดไฟล์
ข ้ อมูลผู ้ ของ โดยสำรในรูปแบบ  
Microsoft Excel ลงในฐำนข้อมูลของ
จังหวัดก่อนออกเรือทุกครั้ง และมีตั๋ว
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรยืนยันข้อมูล 
ตัวบุคคล ซึ่งจะท�ำให้ทรำบว่ำเรือ
แต่ละล�ำมีจ�ำนวนนักท่องเท่ียวก่ีคน 
รวมทั้งยังช่วยให้พนักงำนประจ�ำเรือ
สำมำรถตรวจสอบจ�ำนวน ชือ่-นำมสกุล 
เลขท่ีบัตรประชำชน รวมถึงท่ีพักของ
นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

เป็นระบบกำรบริหำรจดักำรท่ำเรอืท่ีใช้
กำรจบัคู ่(Matching System) ระหว่ำง
ข้อมูลของผู้โดยสำรกับสำยรัดข้อมือ
ฝังชิพ ซึ่งชิพตัวนี้จะใช้ในกำรยืนยัน
ตัวตนของผู ้ โดยสำรก ่อน ข้ึนเรือ
ในรูปแบบของ Radio Frequency 
Identification หรือ RFID ท่ีเชื่อมต่อ
กับระบบข้อมูลของท่ำเรือ นอกจำกน้ี 
ยังมกีำรติดตัง้กล้อง CCTV เพ่ือบนัทึก
ใบหน้ำผู้โดยสำร ให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถตรวจสอบได้ว ่ำผู ้โดยสำร 
ท่ีขึ้น เ รือกลับมำครบตำมจ�ำนวน 
ที่ออกจำกท่ำหรือไม่

จำกระบบดังกล ่ำว นอกจำกจะ
สำมำรถช่วยตรวจสอบจ�ำนวนของ 
ผู้สัญจรได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งจะท�ำให้
สำมำรถระบุกำรสูญหำยและกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงรวดเร็วขึ้น
กว่ำเดิมแล้ว ยังถือเป็นกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงและป้องกันอำชญำกรรม
อีกทำงหนึ่ง เน่ืองจำกมีกำรบันทึก
ข้อมลูบคุคลและใบหน้ำของผูโ้ดยสำร
ทำงเรืออย่ำงชัดเจน และมีระบบท่ี
สำมำรถตรวจสอบต�ำแหน่งที่ตั้งของ
เรือในทะเลได้ ถือเป็นกำรป้องปรำม
อำชญำกรรมและกำรกระท�ำผิด
กฎหมำย รวมถึงใช้เป็นหลักฐำนใน
กำรด�ำเนินคดีกรณีที่เกิดเหตุข้ึนแล้ว
ได้ด้วย
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Smart
Environment 

+ ระบบบริหารจัดการเส้นทางการจัดเก็บขยะ
+ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยดินโคลนถล่ม
+ ระบบทันระบาด (TanRabad)
+ ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัญหำขยะล้นเมืองเป็นปัญหำที่เมือง
ท่องเท่ียวแทบทุกเมืองต้องประสบ  
โดยเฉพำะเมืองท่องเท่ียวท่ีมีสถำนท่ี
ท่องเทีย่วแบบเปิด เช่น ชำยหำดท่ีอยู่
ในละแวกชุมชน ซึ่งนักท ่องเท่ียว
สำมำรถเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชัว่โมง เช่น
ป่ำตอง กำรจดักำรให้ทุกซอกมมุเมอืง

ระบบบริหารจัดการ
เส้นทางการจัดเก็บขยะ

สะอำดปรำศจำกขยะตกค้ำง ย่อมเป็น
ไปไม่ได้ ซึ่งนอกจำกจะกระทบต่อ 
สุขอนำมัยของประชำชนและนัก 
ท่องเที่ยวแล้ว ปัญหำขยะยังท�ำลำย
ภำพลกัษณ์ท่ีดใีนฐำนะเมอืงท่องเทีย่ว 
อันจะส่งผลต่อสภำพคล่องทำงกำร
ท่องเที่ยวของเมืองได้ในอนำคต
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เพราะเรามีหน้าที่ต้องจัดการ 
จะด้วยวิธีไหน จะเทคโนโลยีอะไร 
เราก็ต้องระดมเข้ามาช่วยให้ได้มากที่สุด 
เพื่อให้ป่าตองสะอาดมากที่สุดค่ะ

นางเฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์ 
บริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบการจัดการขยะ
เทศบาลเมืองป่าตอง

“ป่าตองเป็นเมอืงทีอ่่อนไหวมากนะคะ 
เพราะเทคโนโลยีท�าให้โลกแบน คน
เจอขยะตกค้าง เอาไปโพสต์เฟซบุก๊ป๊ับ 
คนท่ัวโลกรู้ นักท่องเท่ียวบอก โอ้โห! 
ป่าตองสกปรก เขาไม่มาแล้ว มันเป็น
เรื่องภาพลักษณ์ที่ส่งผลกระทบเยอะ” 
นางเฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์ บริษัท
เอกชนผู้รับผิดชอบการจัดการขยะ
เทศบาลเมืองป่าตอง กล่ำว

กำรน�ำเอำเทคโนโลยีเข ้ำมำช ่วย 
แก้ปัญหำ จึงเป็นโจทย์หน่ึงที่ทีมวิจัย
เนคเทค ซึง่น�ำโดย ดร.วสันต์ ภทัรอธิคม 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบ
ขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) 
หน่วยวจิยัการวิเคราะห์ข้อมูลและ

การค�านวณ (DACRU) เนคเทค ต้อง
เข้ำมำช่วยจดักำร

“เป็นโจทย์ของท่านนายกเทศมนตรี
เมอืงป่าตอง ท่ีมคีวามตัง้ใจดมีากครบั
ที่จะให้มีระบบการจัดการขยะในเขต
เมืองป่าตอง เพราะท่านพบปัญหา 
ขยะเยอะ ล้น เกลือ่นกลาด ถังขยะเตม็ 
ซึง่เทศบาลเมอืงป่าตองจ้างเอกชนเก็บ 
ชาวบ้านก็มาโวย โทร.มาแจ้งว่าไม่มท่ีี
ทิ้งขยะ ถังขยะเต็ม พอไปถามคน 
เก็บขยะ เขาก็บอกว่าเพ่ิงเก็บไป แต่ 
ชาวบ้านเพ่ิงเอามาท้ิง หรือว่าเดี๋ยวรถ
ก�าลังจะไปเก็บ หรือรถไปเก็บมาแล้ว 
ซึง่อาจคดิหรอืมองจากคนละมมุ ท่าน
ในฐานะผูบ้รหิารไม่รูจ้ะตดัสนิใจอย่างไร 
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การพัฒนา
เทคโนโลยีต้อง
ตั้งใจและประณีต 
คือ ท�าให้ได้ ท�าให้ดี 
และตอบสนอง
ความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้ใช้

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย
ระบบขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ (ITS) หน่วยวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การค�านวณ (DACRU) 
เนคเทค

เพราะไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่รู้
ว่าความจริงเป็นอย่างไร ท่านก็เลยให้
โจทย์นี้มา” ดร.วสันต์ เล่ำถึงท่ีมำ 
ของโจทย์

จำกกำรหำรอืร่วมกัน จงึได้แนวทำงใน
กำรพัฒนำระบบขึน้มำเพ่ือแก้ไขปัญหำ
ขยะล้นเมอืงของป่ำตอง 4 โซลชูัน่ นัน่คอื

1.

การจัดท�าแอปพลิเคชัน
ส�าหรับให้ประชาชนแจ้ง
รายงานขยะเต็ม

นั่นคือแอปพลิเคชัน Patong Report 
ใช้ระบบ Cloud Sourcing ให้ผู ้ใช้
สำมำรถกดแจ้งรำยงำนจดุทีม่ขียะเตม็ 
ขยะล้น หรือขยะทิ้งเกลื่อนกลำด กำร
แจ้งรำยงำนนีจ้ะถูกส่งต่อไปยังเจ้ำหน้ำท่ี
ที่รับผิดชอบในกำรจัดเก็บขยะเพ่ือ
ด�ำเนินกำรต่อไป

“แทนที่จะปล่อยให้คนไประบายใน 
เฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีกับ
เทศบาล ก็ให้เขาแจ้งเป็นการภายใน
มาผ่านทางแอปพลิเคชันครับ ซึ่งเราก็
ท�าท้ังในส่วนท่ีเป็น iOS และ Android 
ให้เขารายงานเข้ามาว่า กองขยะนี้อยู่
ที่ไหน ซ่ึงเราได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
และลองเทสต์รับเสียงตอบกลับจาก 
ผูใ้ช้มา 8 เดอืน ก็พัฒนามาเร่ือยๆ จาก
ที่มีขั้นตอนในการแจ้งเยอะเกินไป คือ 
5 ขั้นตอน ท่านนายกฯ ป่าตองบอก 
ไม่เอา ให้ท�าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เราก็
ปรบัเหลอืแค่ 2 ขัน้ตอน ให้ถ่ายรูปและ
กดส่ง ระบบมันจะระบุจุด GPS ให้อยู่
แล้ว 7” ดร.วสันต์ กล่ำว

ขณะท่ี นางเฉลมิรัตน์ ในฐำนะผูใ้ช้งำน
แอปพลเิคชนัโดยตรง ก็บอกว่ำ Traffy นี้
ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
คล่องตัวขึ้น

“ถามว่าเทคโนโลยีช่วยได้ไหม ก็ช่วยได้ 
แต่ส ่วนหนึ่งต ้องท�าให ้คนเปลี่ยน
พฤติกรรมว่า ถ้าคุณไปโพสเฟซบุ๊ก 
มนัไม่ได้ช่วยเกบ็ขยะนะ แต่ถ้าคณุมา
ใช้แอปพลิเคชันน้ี เก็บนะ เราต้อง
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เปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ได้ ขอความ
ร่วมมือเขา ประชาชนชาวบ้านเขา 
เห็นปั ๊บ เขาสามารถแจ้งบอกเรา 
ได้เลยว่ามถัีงขยะเต็ม ก็ถ่ายรปูส่งมาให้ 
ระบบจะระบุสถานที่ว่าที่ไหน ข้อมูลก็
จะถูกส่งมาที่ เราว ่า ตรงนี้รถขยะ 
เก็บไปแล้วหรือยัง ถ้ายังเราก็บริหาร
จัดการรอบให้รถไปเก็บ พอเจ้าหน้าท่ี
เราไปเก็บ มนัก็จะข้ึนมาว่าจดัเก็บขยะ
เรียบร้อยแล้ว”

2.

การติด GPS
ที่รถเก็บขยะ 

เพ่ือให้รู ้ต�ำแหน่งและสถำนะของรถ 
ว่ำอยู่ที่ไหน เก็บขยะวันละกี่เที่ยว เก็บ
ขยะแล้วหรือยังไม่มำเก็บ ตอนนี้รถ
ว่ำงไหม และใช้เวลำเก็บนำนเท่ำไหร่ 
เป็นต้น

3.

การติดเซนเซอร์วัดปริมาณ
ขยะที่ถังขยะในจุดทิ้ง

เพ่ือให้รบัทรำบถึงปรมิำณขยะ ณ จดุทิง้ 
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบจะได้บริหำร
จดักำรเส้นทำงกำรจดัเกบ็ เพ่ือจดักำร
ขยะและบริหำรทรัพยำกรของหน่วยงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพที่สุด

“จากเดิมท่ีเราไม่รู้ว่าถังตรงไหนเต็ม
หรือไม่เต็ม วิธีท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ คือ 
ว่ิงรถไปเรื่อยๆ ตามเส้นทางเดิม ถ้า 
ถังขยะท่ีไม่เต็มก็วิ่งผ่านไป แต่ถังท่ี
เต็มอยู่แล้วยังไม่ถึงคิวก็รอไปก่อน 
ขยะก็เน่าเหมน็ไป ไม่ถูกเก็บ เพราะรถ
ว่ิงตามเส้นทาง แต่ถ้าเรามีข้อมูลว่า 
จุดไหนเต็มแล้วหรือใกล้เต็ม ก็ควรไป
เก็บท่ีตรงน้ันก่อน” ดร.วสนัต์ อธิบำย

4.

การจัดท�าระบบ
Dashboard 

รวมศูนย์ข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
กำรจัดเก็บขยะท้ังระบบ โดยข้อมูล
จำกทั้ง 3 ส่วนข้ำงต้น จะถูกรวมศูนย์
มำยัง Dashboard เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบเห็นภำพรวมท้ังหมด และ
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

“จากข้อมลูท่ีว่ารถขยะอยู่ทีไ่หน ปรมิาณ
ขยะที่จุดท้ิงเป็นอย่างไร และมีขยะ
เกลือ่นกลาดอยู่ทีไ่หนตามการแจ้งผ่าน
แอปพลิเคชัน เราก็ใช้ความฉลาดทาง
คอมพิวเตอร์มาค�านวณได้ว่า ตกลงรถ
ต้องไปเก็บที่ไหน เพ่ือที่ถังขยะท่ีเต็ม

แล้วจะถูกเก็บก่อน และขยะท่ีถูกทิ้ง
ตามรายทางก็ถูกเก็บไปด้วย” ดร.วสนัต์ 
กล่ำว

จำก 4 เทคโนโลยีข้ำงต้น ถือว่ำเป็น
ระบบท่ีจะเข้ำมำช่วยให้เจ้ำหน้ำท่ี 
ผู ้รับผิดชอบสำมำรถบริหำรจัดกำร 
กำรเก็บขยะได้ง ่ำยขึ้นไม่น้อย แต่
อย่ำงไรก็ตำม ในเมื่อต้นทำงของ
ปัญหำขยะนี้เกิดจำกคน ทำงที่ดีที่สุด
ของกำรแก้ จึงอยู่ท่ีจิตส�ำนึกของคน
เป็นส�ำคัญ

“ปัญหามันอยู ่ ท่ีคนนะคะ ซึ่งมันก็ 
ย้อนแย้งอยู่ตรงท่ีว่า ถ้าเมืองสะอาด 
แต่คนน้อย เราก็ไม่ชอบ แสดงว่าบ้าน
เราไม่ดงั (หวัเราะ) คนไม่มาเทีย่ว พวก
เราจึงไม่ท้อท่ีจะมีขยะเยอะ วิธีการ
จัดการท่ีเกิดขึ้น ระบบต่างๆ เราก็
ค่อยๆ ปรับไป ปัจจุบันก็ดีขึ้น เพราะ
เรามีหน้าที่ต้องจัดการ จะด้วยวิธีไหน 
จะเทคโนโลยีอะไร เราก็ต้องระดมเข้า
มาช่วยให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้ป่าตอง
สะอาดมากท่ีสุดค่ะ” นางเฉลิมรัตน์ 
กล่ำว



147146

ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย
การจ�าลองขนาดใหญ่ (LSR) 
หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล
และการค�านวณ (DACRU) 
เนคเทค 
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ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยดินโคลนถล่ม

นอกเหนอืจำกปัญหำขยะล้นเมอืงแล้ว 
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหำ
ของเมืองใหญ่ก็คือ ภัยธรรมชำติ ซึ่ง
ภูเก็ตมีท่ีตั้งที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
ภัยพิบตัหิลำยประกำร นอกจำกสนึำมิ 
ก็คือน�้ำท่วมและดินโคลนถล่ม

ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ นักวิจัย 
ห ้องปฏิบัติการวิ จัยการจ�าลอง
ขนาดใหญ่ (LSR) หน่วยวิจัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการค�านวณ 
(DACRU) เนคเทค จงึได้รบัมอบหมำย
ให้เข้ำมำร่วมมอื

เน่ืองจำกมีประสบกำรณ์กำรพัฒนำ
ระบบตดิตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์
ทำงธรรมชำตแิบบ Real-time จงัหวดั
เชยีงใหม่ เช่น ปรมิำณน�ำ้ฝนสะสม 24 
ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส�ำคัญ
ต่อภัยดินโคลนถล่ม

“น�้าท่วมและดินโคลนถล่ม เป็นโจทย์
ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาล

เมืองป่าตองให้ความสนใจ เราจึงได้
เข้าหารือเพ่ือรวบรวมความต้องการ
จากเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากเทศบาลฯ รวมถึง
ส� า นั ก ง า น ป ้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า
สาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะ เขต 18 
ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นผู้ใช้งานท่ีส�าคัญของ
ระบบฯ”  ดร . นัยนา  อ ธิบำยถึง
กระบวนกำรท�ำงำนของทีมวิจัย

“ความต้องการข้างต้นน้ี มีท้ังเหมือน
และต ่างจากที่ เ ราได ้ เคยพัฒนา 
ระบบฯให้กบัเชยีงใหม่ ท่ีเหมอืนกันคอื 
เจ้าหน้าท่ีฯ มีความต้องการเข้าถึง
ระบบฯ ด้วยโทรศพัท์ เน่ืองจากมคีวาม
คล่องตัวสูงเมื่อลงพ้ืนที่ (ซึ่งเรามีแผน
ด�าเนินการไว้อยู่แล้ว) และท่ีต่างคือ
เชียงใหม่เฝ้าระวังน�้าฝนสะสม 24 
ชั่วโมง ในขณะท่ีภูเก็ตเฝ้าระวังน�้าฝน 
72 ชั่วโมง เน่ืองจากลักษณะพ้ืนท่ี 
ต ่างกัน รวมถึงการใช ้งานข ้อมูล 
ย้อนหลงัในรปูแบบกราฟเพ่ือให้ทราบ
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นายจักรพงค์ พลหาญ 
ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย
การจ�าลองขนาดใหญ่ (LSR) 
หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ค�านวณ (DACRU) เนคเทค 

ถึงปริมาณน�้าฝนรายชั่วโมง ประกอบ
กับปริมาณน�้าฝนสะสม” ดร.นัยนา 
กล่ำว

เมื่อเจอผู ้ใช้ที่แท้จริง กำรหำรือถึง
ควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของผูใ้ช้จงึเกิดขึน้ 
ซึ่งแน ่นอนว ่ำไม ่ตรงกับที่ทีมวิจัย
เตรียมมำตั้งแต่ต้น

“นครภูเก็ตเขาบอกว่าเรื่องดินโคลน
ถล่มหรือ land slide ไม่ค่อยเกิดค่ะ 
แต่จะเป็นเรื่องลม ปัญหาท่ีเจอบ่อยๆ 
คือ ลมแรงพัดป้ายโฆษณาล้ม ความ
ต้องการของเขาคือ อยากรู้ทิศทางลม
และความแรงของลม เพ่ือที่เขาจะได้
ระมดัระวงัหรอืแจ้งเตอืน เพราะฉะนัน้

ตอนเอาไปเทสต์ ผู้ใช้ก็ให้
ความเห็นมาดีนะครับ แนะน�าว่า
อันนั้นควรจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ 
ได้อะไรจากผู้ใช้มาเยอะ

งานของเราเรือ่งแลนด์สไลด์จงึไม่ตอบ
โจทย์นครภูเก็ต ส่วนของเมืองป่าตอง
จะมีปัญหาเรื่องแลนด์สไลด์ส่วนหน่ึง 
และเขาก็เฝ้าระวังเรื่องฝน ขณะที่ถ้า
เป็น ปภ.ส่วนกลาง ปริมาณน�้าฝนเขา
จะดู 24 ชั่วโมงย้อนหลัง แต่ของ 
ปภ.ภูเก็ต จะดู 3 วัน ทั้งหมดคือความ
ต้องการที่ต่างกัน” ดร.นัยนา อธิบำย

ทมีวจิยัเนคเทคจงึต้องปรบักระบวนใหม่ 
โดยเฉพำะกำรปรบัรปูแบบเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
พ้ืนท่ีเป็นหลัก โดยมีท้ังในส่วนของ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

“ในส ่วนของซอฟต ์แวร ์  เราต ้อง
ปรับปรุงระบบใหม่ครับเพราะเรา
ต้องการให้เป็นระบบแห่งชาติ ยังมอีกี
หลายจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง และ
ระบบเดมิของเราก็ไม่ค่อยเป็นมติรกับ
ผู้ใช้อยู่แล้ว (หัวเราะ) คือใช้งานยาก 
จึงปรับปรุงใหม่แล้วท�าเป็นระบบ
ทดลองไปสือ่สารกับผู้ใช้เพ่ือเก็บเสียง
ตอบรับเพ่ิมเติมครับ” นายจักรพงค์ 
พลหาญ ผู้ช่วยวจัิย ห้องปฏบิตักิาร
วิจัยการจ�าลองขนาดใหญ่ (LSR) 
หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและ

การค�านวณ (DACRU) เนคเทค ใน
ฐำนะหน่ึงในทีม วิจัย เรื่ องระบบ
ติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ทำง
ธรรมชำติแบบ Real-time เล่ำถึง 
กำรปรับรูปแบบเทคโนโลยี

ซึ่งนำยจักรพงค์เล่ำต่อไปว่ำ กำรน�ำ
เทคโนโลยีท่ีปรับใหม่ลงไปให้ผู้ใช้ได้
ทดลอง ท�ำให้ท�ำงำนได้ง่ำยขึ้น เพรำะ
ผู้ใช้ได้สะท้อนควำมต้องกำรออกมำ
อย่ำงชัดเจน

“ตอนเอาไปเทสต์ ผู้ใช้ก็ให้ความเห็น
มาดีนะครับ แนะน�าว่าอันนั้นควรจะ
อยู่ตรงนั้นตรงนี้ ได้อะไรจากผู้ใช้มา
เยอะ จากเวอร์ชั่นแรกก็มาปรับกัน
เยอะเลย แม้เมื่อน�าไปใช้งานจริงแล้ว
ก็ยังคงมกีารปรบัปรงุเลก็ๆ น้อยๆ เพ่ือ
ให้สอดรับกับงานจริงมากที่สุด จนมา
เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด” นายจักรพงค  ์
กล่ำว 
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นายเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (EST)
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและ
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU) เนคเทค

ขณะที่ในส่วนของฮำร์ดแวร์ ก็ต้องมี
กำรปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกัน

“ในส่วนฮาร์ดแวร์ที่ผมรับผิดชอบคือ 
ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศครับ โดย
ดัดแปลงเพ่ิมระบบตรวจวัดปริมาณ
น�้าฝนเข้าไปด้วย ตามความต้องการ
ของ ปภ.” นายเสกสรรค์ ศาสตร์สถติ 
หัวหน้า ห้องปฏบิตักิารวจัิยเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (EST) หน่วยวิจัย
ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นสูง (AAERU) เนคเทค กล่ำว

หลังจำกปรับปรุงเทคโนโลยีให้เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่แล ้ว  
ทีมวิจัยก็ด�ำเนินกำรลงติดตั้งสถำนี
ตรวจวดัอำกำศ 16 จดุในพ้ืนท่ีเทศบำล
เมืองภูเก็ตและเทศบำลเมืองป่ำตอง 
เน ้นในจุดที่ เป ็นพ้ืนท่ีรับน�้ำ โดยมี
เซนเซอร ์ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ 
ตรวจวัดปรมิำณน�ำ้ฝน รวมถึงอณุหภมูิ
และควำมชื้นอำกำศ และมีระบบ
ประมวลผลข้อมูลกำรตรวจวัดแบบ 
Real-time ท�ำหน้ำท่ีรวมศูนย์ข้อมูล
และประมวลผลออกมำ ซึ่งสุดท้ำย
ปลำยทำง ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วก็
จะถูกส่งไปรวมท่ี ศนูย์สัง่การอัจฉรยิะ 
Control and Command Center เพ่ือ
แสดงผลของพ้ืนที่ท่ีเสี่ยงภัย และให้
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด�ำเนินกำรหรือ
สั่งกำรต่อไป

“เดมิที ปภ.ภูเก็ต ใช้ข้อมลูเร่ืองน�า้จาก
เว็บไซต์ของกรมอุตุฯ ครับ ซึ่งติดตั้ง
สถานีอยู่แค่จุดเดียวเท่าน้ัน ซึ่งเอา
จริงๆ แล้วข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน 
เพราะจดุตดิตัง้แต่เดมิไม่ใช่จดุทีร่บัน�า้ 
พ้ืนที่ เสี่ยงภัยท่ีอยู ่ข ้างล่างฝนอาจ 
ไม่ตก แต่ไปตกข้างบนทีเ่ป็นพ้ืนท่ีรบัน�า้ 
แล้วข้างล่างไม่รู้ พอข้างบนรับเยอะๆ 
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ก็อาจได้รับผลกระทบได้ เราจึงไป 
ติดต้ังสถานีในพ้ืนทีร่บัน�า้ แล้วจะแจ้ง
เตือนโอกาสเสี่ยงภัย ไม่ถึงข้ันบอกว่า
จะดนิโคลนถล่ม แต่มโีอกาสทีจ่ะเสีย่ง
ดินโคลนถล่ม” นายเสกสรรค์ กล่ำว

ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงตัวเทคโนโลยีเท่ำน้ัน
ที่ทีมวิจัยลงไปท�ำกำรติดต้ัง แต่ยัง 
ต้องสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับ 
ผู้ใช้ ทั้ง ปภ.จังหวัด และเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบอื่นๆ ด้วย

“สถานทีีม่อียู่แต่เดมิเจ้าหน้าทีบ่างคน
ไม่เคยใช้ครับ คนติดตั้งก็ไปติดตั้ง 
ไว้เฉยๆ ไม่ได้แจ้งคนในพ้ืนท่ี เขาก็เลย
ไม่กล้าไปยุ่ง และบางส่วนเขาก็มี
ทัศนคติท่ีไม่ดีจากครั้งก่อนๆ อย่าง 
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่า เคยมีคนมา
ตดิตัง้หลายครัง้แล้ว แต่ไม่ได้ใช้ข้อมลู
อะไร” นายเสกสรรค์ กล่ำว

กำรพูดคยุเพ่ือปรบัเปลีย่นทศันคตขิอง
คนในพ้ืนท่ี รวมไปถึงวำงกระบวนกำร
ให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนและดูแลรักษำ
ได้เองในระยะยำว จึงเป็นอีกหน่ึง
ภำรกิจของทีมวิจัย

“ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทุกอย่าง
ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะ อย่างน้อย
ก็ให้พ้ืนท่ีสามารถท�าการบ�ารุงรักษา
สถานตีรวจวัดอากาศให้อยู่ในสภาพทีด่ี 
เพราะถือเป็นแหล่งข้อมูลท่ีส�าคัญ 
ส่วนซอฟต์แวร์ซึง่มหีลายองค์ประกอบ 
เราตั้งใจจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ศูนย ์ เทคโนโลยีสารเทศและการ
สือ่สาร ปภ. เพ่ือดแูลให้สามารถเข้าถึง
ได้ตลอดเวลา โดยพ้ืนที่ เป ็นเพียง 
ผู้ใช้งานเท่านั้น” ดร.นัยนา กล่ำว

“เราจะจัดอบรมเรื่องการดูแลอุปกรณ์
และการใช้งานซอฟต์แวร์ให้เขาครับ 
ให ้ เขาสามารถดูแลได ้ เองจริงๆ”  
นายเสกสรรค์ กล่ำว

“ผมว่าการท่ี ปภ. มาเป็นเจ้าภาพจะ
ท�าให้งานย่ังยืนนะครับ ส่วนผู้รบัผิดชอบ
ในพ้ืนท่ีนัน้ระบบจะด�าเนินการต่อไปได้ 
เขาจะต้องดูแลรักษาตัวเซนเซอร์เอง 
ซึง่มนัจะมต้ีนทุนอยู่ อย่างน้อยก็ค่าซมิ
โทรศัพท์ ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่  ค ่า 
โซลาร์เซลล์ ก็เป็นส่ิงท่ีเขาต้องบริหาร
จัดการกัน” นายจักรพงค์ กล่ำว

ระบบทันระบาด
(TanRabad)

นอกจำกภัยธรรมชำติ สิ่งหนึ่งที่มักมำ
พร้อมกับน�้ำท่วมหรือฝนตก ก็คือ โรค
ระบำด โดยเฉพำะไข้เลือดออกท่ีมัก
แพร่ระบำดหนักในช่วงฤดูฝน

เน่ืองจำกอยู่ในขอบเขตงำนท่ีรบัผดิชอบ 
ทีมวิจัยของ ดร. นัยนำ จึงได ้ รับ 
มอบหมำยให้มำด�ำเนินกำรในส่วน
ของกำรป้องกันโรคระบำด ร่วมไปกับ
กำรเตือนภัยพิบัติด้วย

“ตอนนี้ท่ีทีมท�าจะมีเรื่องสถานการณ์
ทางธรรมชาติและโรคระบาด เราก็
น�าร่อง 2 เรือ่งน้ีก่อน แนวคดิคอืการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนให้ประชาชนรู้ทันค่ะ อย่างเรื่อง
สถานการณ์ทางธรรมชาติเราก็ใช้
แบรนด์ว่า ทันพิบัติ ส่วนโรคระบาดก็
คือ ทันระบาด” ดร.นัยนา อธิบำย

ทนัระบำด คอื ชดุซอฟต์แวร์สนบัสนุน
กำรป้องกันและควบคุมกำรระบำด 
ไข้เลือดออกเชิงรุก ซึ่งจะเข้ำไปช่วย
สนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุขในพ้ืนที่ ในกำรป้องกัน
ควบคุมกำรระบำดของโรคติดต่อ ซึ่ง
น�ำร ่องท่ีโรคไข ้เลือดออก โดยชุด
ซอฟต์แวร์น้ีประกอบด้วย 4 แอป- 
พลิเคชันหลัก ได้แก่

1.

ทันระบาดส�ารวจ 
(TanRabad-SURVEY) 

ใช ้ในกำรบันทึกข้อมูลกำรส�ำรวจ
ลูกน�้ำยุงลำย ระบุพิกัดสถำนที่ และ
รำยงำนค่ำดัชนีทำงกีฏวิทยำ พร้อม 
จัดเก็บข้อมูลบน Cloud

2. 

ทันระบาดติดตาม
(TanRabad-WATCH)

ใช้น�ำเสนอสถำนกำรณ์ระบำดของโรค
ติดต่อและดัชนีทำงกีฏวิทยำแบบ  
Real-time ในรูปแบบของแผนที่และ
ตำรำง
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3.

ทันระบาดรายงาน
(TanRabad-REPORT)

ใช้สร้ำงรำยงำนกำรระบำดของโรค
ติดต่อและดัชนีทำงกีฏวิทยำท่ีมีกำร 
ใช้งำนอยู่เป็นประจ�ำ ในรูปแบบของ
กรำฟ ตำรำง และแผนที่

4.

ทันระบาดวิเคราะห์
(TanRabad-BI)

ใช้สร้ำงรำยงำนเชงิวิเครำะห์ทีเ่ก่ียวข้อง
กับกำรระบำดของโรคและดัชนีทำง
กีฏวิทยำตำมมุมมองที่สนใจ

ระบบน้ีมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่
จะเข้ำไปช่วยเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนสำธำรณสขุ
ในพ้ืนทีต่่ำง  ๆท้ังเจ้ำพนกังำนสำธำรณสขุ 
นักกีฏวิทยำ นักระบำดวิทยำ นัก
วิชำกำรสำธำรณสุข รวมถึงผู้บริหำร
สำธำรณสุข ใช้ในกำรบนัทึกข้อมลูกำร
ส�ำรวจลกูน�ำ้ยงุลำย พร้อมพิกัดบ้ำนท่ี
ถูกส�ำรวจ ใช้วิเครำะห์ผล HI CI BI 8 
และภำชนะท่ีพบลกูน�ำ้ยุงลำยมำกท่ีสดุ

ได้ทันที ติดตำมสถำนกำรณ์ระบำด
แบบ Real-time สร้ำงรำยงำนที่มีกำร
ใช้งำนเป็นประจ�ำ และสร้ำงรำยงำน
เชิงวิ เครำะห ์ตำมมุมมองท่ีสนใจ 
พร้อมระบบแจ้งเตือนพ้ืนที่ที่ก�ำลัง 
มีกำรแพร่ระบำดของโรค เป็นต้น

“ซอฟต์แวร์น้ี ในอนาคตเราคาดว่าจะ
พัฒนาขึ้นเพ่ือเน้นการเตือนเป็นหลัก
ครับ อย่างโรคไข้เลือดออก หากผู้ใช้ 
ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่ ระบบ
ก็จะเตือนเลยว่าแถวนี้มีไข้เลือดออก
ระบาดอยู่นะให้ระมัดระวัง เป็นการ
เตอืนแบบ Real-time ท่ีมข้ีอมลูพ้ืนฐาน
อ้างอิง ท้ังนี้ ต้องหารือความเห็นชอบ
จากกรมควบคมุโรคก่อน” นายจักรพงค์ 
กล่ำว

ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทีมวิจัยใช้
เทคโนโลยีซอฟต์แวร ์ เข ้ำไปช ่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
สำธำรณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ท�ำให้กำร
ส�ำรวจและเก็บข้อมูลมีควำมสะดวก
และชัดเจน ท้ังยังสำมำรถสร้ำงฐำน
ข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงไปสูก่ำรวิเครำะห์และ
ป้องกันท่ีมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 
อีกด้วย

8

HI CI BI
คือ ค่าดัชนีที่ใช้ในการส�ารวจ
ลูกน�้ายุงลาย โดย 
HI = House Index คือ 
ค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในบ้าน 
ใช้ระบุจ�านวนร้อยละของบ้านที่
พบลูกน�้ายุงลาย 
CI = Container Index คือ 
ค่าดัชนีภาชนะที่พบลูกน�้า
ยุงลาย ใช้ระบุจ�านวนร้อยละของ
ภาชนะที่พบลูกน�้ายุงลาย 
และ BI = Breteau Index คือ
ค่าดัชนีภาชนะที่พบลูกน�้ายุงลาย
ต่อบ้าน 100 หลังคาเรือน

ระบบตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัญหำควำมสะอำดของสิ่งแวดล้อม
ในเมือง เป ็นสิ่ง ท่ี เมืองท ่องเท่ียว 
ทุกเมืองต ่ำงให ้ควำมส�ำคัญ ซึ่ ง 
นอกเหนื อจำกป ัญหำขยะแล ้ ว  
ควำมสะอำดของอำกำศและแหล่งน�ำ้
ก็เป็นสิ่งที่จะละเลยเสียไม่ได้ และ 
น่ีคือโจทย ์หน่ึงท่ีทีมวิจัยร ่วม ท่ีมี 

ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก นักวิจัย 
กลุ ่มวิจัยเพื่อทดลองให้บริการ 
NETPIE ในเชิงพาณิชย์ เนคเทค 
และ ดร.สวุฒัน์ โสภติพนัธ์ ผู้อ�านวย
การฝ่ายอาวโุส  ฝ่ายวศิวกรรม ศูนย์
เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(TMEC) ได้เข้ำมำรับผิดชอบ

ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 
นักวิจัย กลุ่มวิจัยเพื่อทดลองให้บริการ 
NETPIE ในเชิงพาณิชย์ เนคเทค 

การท�าให้ชุมชนตระหนัก
เรื่องการน�าเทคโนโลยี 
ไปลงและรักษาไว้ คือสิ่งที่
ต้องท�าให้เกิดขึ้น เพราะ
ถ้าจะให้ยั่งยืน ชุมชน
ต้องมาดูแลด้วย”
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ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

ที่ส�าคัญคือต้องมีคนดูแล 
ต้องมีคนที่เรียนรู้และน�าไป
ใช้งานให้เป็นประโยชน์

“สิง่ที ่TMEC ท�าอยู่คือการพัฒนาเรือ่ง
ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดต่างๆ ครับ ซึ่ง
หลังจากที่ไปคุยกับคนในพ้ืนท่ีหลาย
รอบ ก็เจอเรือ่งสภาพอากาศ สภาพน�า้ 
สิง่แวดล้อม ทีภู่เก็ตต้องการดแูลรกัษา
สภาพแวดล้อมให้ดีเพ่ือเอื้ออ�านวย 
ต่อการท่องเทีย่ว ซึง่มนัเป็นปัญหาทีว่่า 
เมืองขยายตัวอย ่างรวดเร็วจนไม ่
สามารถควบคุมดูแลทรัพยากรได้
อย่างท่ัวถึงท้ังกรมทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ท้ังกรมโยธาธิการ เรา
มาน่ังปรึกษาหารือกันในการประชุม
ระดมสมอง สุดท ้ายก็ได ้ข ้อสรุป 
ออกมาว่า เราจะดูแลสภาพแวดล้อม
ของเมืองก่อน โดยเริ่มต้นที่ป่าตอง”  
ดร.สุวัฒน์ เล่ำถึงควำมเป็นมำจำก
กำรประชมุระดมสมอง ดร.สวุฒัน์และ
ทีมวิจัยก็ได ้ เข ้ำไปพูดคุยกับฝ ่ำย
สุขำภิบำลของเทศบำลเมืองป่ำตอง 
กระท่ังได้โจทย์ท่ีจ�ำเพำะเจำะจงมำ 
ในที่สุด นั่นคือ กำรจัดกำรน�้ำทิ้ง

“ปัญหาเรือ่งระบบการจดัการน�า้ทิง้ของ
ป่าตอง เดมิเขามรีะบบอยู่แล้วครบั แต่
มันดูแลล�าบาก ทั้งเรื่องคนท่ีจะดูแล 
ทั้งเรื่องระบบที่ต้องคอยตรวจสอบ  
ที่ผ่านมาก็ท�าได้แค่การตรวจวัดตาม

กฎหมายก�าหนด ซึ่งกฎหมายเป็นแค่
ข้ันต�่า ตรวจสอบจุดน้ีปีละ 2 ครั้ง แต่
คนมาทิ้งขยะและปล่อยน�้าเสียทุกวัน 
แล้วเราจะท�าอะไรได้บ้าง” ดร.สวุฒัน์ 
กล่ำว

ทีมวิจัยจึงน�ำเสนอรูปแบบกำรเก็บ
ข้อมลูใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย 
ให้รู ้สภำพควำมเป็นไปของแหล่ง
ทรัพยำกร ซึ่งคือแหล่งน�้ำ ว่ำมีกำร
เปลี่ยนแปลงดีข้ึนหรือแย่ลงอย่ำงไร
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยพัฒนำระบบที่
สำมำรถระบุตัวเลขออกมำได้อย่ำง
ชัดเจน เพ่ือใช้อ้ำงอิงในกำรด�ำเนิน
มำตรฐำนแก้ไขต่อไป

“อย่างนิคมอุตสาหกรรมแถวย่าน 
บางกะด ีมกีารตรวจวัดสภาพแวดล้อม
แล้วโชว์ตัวเลขตรงสี่แยกเลยนะครับ 
ว่าโรงงานน้ันโรงงานน้ีปล่อยของเสีย
ออกมา อยู่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนดหรอืเปล่า 

เขาไม่ถือเป็นการประจาน แต่ป้องกัน
ตัวเอง ถ้าเราบอกว่าเราท�าดี เรามี
ระบบทีเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
เราก็ต้องโชว์ตัวเลข ไม่ต้องให้ใครมา
ซบุซบิ มาประท้วงให้เสยีภาพลกัษณ์” 
ดร.สุวัฒน์ กล่ำว

จึงเป็นท่ีมำของกำรติดตั้งเซนเซอร์
ตรวจวดัคณุภำพน�ำ้ ซึง่ขบัเคลือ่นด้วย 
NETPIE (Network Platform for 
Internet of Everything) ซึง่เป็นเหตผุล
ที ่ดร.กุลชำต ิได้รบักำรเชญิเข้ำมำเป็น
หนึ่งในทีมวิจัย เนื่องจำกเป็นผู้ท�ำงำน
ในสำยของ NETPIE โดยตรง

“หลักการเบื้องต้นของโครงการนี้ คือ 
เก็บข้อมลู วัดคณุภาพน�า้ เช่น ปรมิาณ
ออกซิเจนในน�้า ความขุ่นในน�้า หรือ
สภาพต่างๆ โดยวัดจากตัวอุปกรณ์
เซนเซอร์ แล้วส่งผ่านช่องทางการ
สื่อสารขึ้นมาที่ Cloud Service หรือ
คือ NETPIE ของเรา ซึ่งผู้ใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นผูป้ฏิบตังิานหรอืผูบ้รหิารสามารถ
มาดูข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว จาก 
NETPIE เพ่ือน�าไปวเิคราะห์เพ่ือช่วยใน
การตดัสนิใจต่างๆ ได้ครบั” ดร.กลุชาติ 
อธิบำย
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นายศุภกร มีแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้�า 
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
กองช่างสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองป่าตอง

มันคงจะดีกว่า
ถ้าเรารู้แหล่งต้นก�าเนิด
ของน้�าเสียเลยว่า
มาจากตรงไหนบ้าง 
เราจะได้แก้ปัญหา
จุดนี้ได้ที่ต้นเหตุ

เป็นกำรใช้ระบบ IoT (Internet of 
Things) Smart Sensor ในกำรตรวจ
วัดคุณภำพน�้ำ ซึ่งขอบข่ำยของงำนนี้ 
ครอบคลุมรวมไปถึงกำรตรวจวัด
คณุภำพอำกำศ (ค่ำควันพิษ) ด้วยกำร
ติดต้ังเซนเซอร์บนรถโพถ้อง รวมถึง
เซนเซอร์ตรวจวัดปรมิำณน�ำ้ ทีส่ดุท้ำย
ข้อมูลทุกอย่ำงจะถูกส่งไปรวมศูนย์ 
ที่ศูนย์สั่งกำรอัจฉริยะ Control and 
Command Center นั่นเอง

ทั้งน้ีในส่วนของกำรติดตั้งเซนเซอร์
ตรวจวัดคณุภำพน�ำ้ เนคเทคได้ร่วมกับ 
DEPA แบ่งพ้ืนท่ีในกำรตดิตัง้ โดยเนคเทค

ท�ำกำรติดตั้งเซนเซอร์ในพ้ืนท่ีของ
คลองปำกบำง ท่ีไหลออกสู่ทะเลใน
พื้นที่ของเทศบำลเมืองป่ำตอง ขณะที่ 
DEPA ท�ำกำรติดเซนเซอร์ตำมแนว
คลองบำงใหญ่ท่ีไหลออกทะเลตรง
สะพำนหิน เพ่ือใช้ตรวจวัดปริมำณ 
น�้ำเสีย และสำมำรถระบุแหล่งที่ของ
น�้ำเสียได้ว่ำมำจำกพ้ืนท่ีหรือโรงงำน
แห่งใด เพ่ือด�ำเนินมำตรกำรแก้ไขสืบ
ต่อไป

“คอืปัจจบุนัระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้
แบบเติมอากาศของเราก็ยังใช้งานได้
ดอียู่นะครบั ยังปรบัปรงุได้ตามมาตรฐาน
น�า้ทิง้ แต่ตอนนีเ้รารูท่ี้ปลายเหตุ คือท่ี
ปากคลองปากบางอย่างเดียว มัน
คงจะดีกว่าถ้าเรารู ้แหล่งต้นก�าเนิด
ของน�้าเสียเลยว่า มาจากโรงแรม 
สถานท่ีประกอบการ บ้านพักอาศัย 
หรืออพาร์ตเม้นต์ต่างๆ ตรงไหนบ้าง 
หมูบ้่านนีป้ล่อยน�า้เสยีออกมาเท่าไหร่ 
เราจะได้แก้ปัญหาจุดน้ีได้ท่ีต้นเหตุ 
รวมถึงเราจะได้เตรียมการณ์ล่วงหน้า
ได้ทัน” นายศุภกร มีแก้ว หัวหน้า
ฝ่ายจัดการคณุภาพน�า้ รกัษาราชการ
แทนผู้อ�านวยการกองช่างสขุาภบิาล 
เทศบาลเมืองป่าตอง กล่ำว
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คณะท�ำงำน ก็อำจถูกผู้ประกอบกำร 
ที่เก่ียวข้องมองว่ำเป็นกำรจับผิดได้ 
กำร พูดคุยท� ำควำมเข ้ ำ ใจ กับผู ้
ประกอบกำรจงึเป็นหนึง่ภำรกิจของทีม
วิจัยและคณะท�ำงำนไปโดยปริยำย

“การท่ีเราเอาเซนเซอร์ไปติดใกล้ๆ 
โรงงาน ในมุมมองของโรงงานเขาจะ
มองว่าเราไปจับผิดเขาหรือเปล่า แต่
จริงๆ แล้วด้านกฎหมายทางท้องถิ่นก็
จะมีกฎหมายว่า โรงงานไหนปล่อย

ของเสียลงแหล ่งน�้ า ก็ต ้องมีการ 
ตรวจวัด แต่ประเด็นคือ การที่เราน�า
เทคโนโลยีไปลงในท้องที ่ต้องบอกเขา
ว่ามันเป็นการพัฒนาหรือช่วยเหลือ 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเอื้อให้
กับผู ้ ประกอบการหรือผู ้ ใช ้ งาน 
ตรงนั้นด้วย ไม่ใช่การจับผิดอะไร ซึ่ง
ในอนาคตมนัอาจจะมโีมเดลให้ WIN-
WIN ก็ได้นะครับ เช่น ถ้าคุณภาพน�้า
ที่เขาปล่อยลงแหล่งน�้าธรรมชาติมี
คณุภาพด ีเขาอาจได้เครดติไปลดภาษี
ก็ได้” ดร.กุลชาติ แนะแนวทำง

และแน่นอน ว่ำนอกจำกกำรลงไป 
ติดตั้งแล้ว กำรจะท�ำให้เทคโนโลยีน้ี
เกดิควำมยัง่ยืน ก็จ�ำเป็นต้องสร้ำงกำร
มีส่วนร่วมของผู้ใช้

“เซนเซอร์ท่ีลงไปติดตั้งตอนน้ีอาจยัง
ไม่มากครับ เนื่องจากเป็นโครงการ
น�าร่อง สิ่งที่วางไว้นี้คือต้นแบบท่ีจะ
ขยายต่อไปในอนาคต และท่ีส�าคญัคอื 
ต้องมีคนดูแล ต้องมีคนที่เรียนรู้และ
น�าไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ และ 
ในอนาคตก็อาจสร้างให้ทุกอย่างเป็น
ระบบที่ใหญ่ขึ้นได้” ดร.สุวัฒน์ กล่ำว

“อยู่ท่ีการประชาสัมพันธ์ด้วยครับ” 
ดร.กุลชาติ เสริม “การท�าให้ชุมชน
ตระหนักเรื่องการน�าเทคโนโลยีไปลง
และรักษาไว้คือสิ่งท่ีต้องท�าให้เกิดขึ้น 
เพราะถ้าจะให้ย่ังยืนชมุชนต้องเข้ามา
ดูแลด้วย เหมือนที่นักวิจัยบางท่าน
หยิบยกประเดน็ขึน้มาว่า ถ้าโครงการน้ี
จบแล้ว ควรให้ชุมชนหรือท้องถ่ินต้ัง 
งบประมาณในปีต่อๆ ไปเพ่ือเป็นค่า
บ�ารุงรักษาเครื่องมือ เพราะเครื่องมือ
บางอย่างต้องมีการดูแลเป็นระยะๆ 
อย่างพวกหัวเซนเซอร์ปีหนึ่งต้องมา

ดูแล เปลี่ยน หรือปรับค่ากัน หรือ
สถานีที่ตรวจวัดเรื่องดินโคลนถล่ม 
ท้องถ่ินก็ต้องตั้งงบประมาณมาดูแล
รักษา เพ่ือความย่ังยืนอาจต้องมีการ
วางแผน ซึ่งถ้าเขาจะวางแผนเขาก็
ต้องเข้าใจอย่างแท้จรงิว่าเทคโนโลยีน้ี
ให้ประโยชน์กับเขาอย่างไร เขาถึงจะ
กันงบประมาณไว้ในการบ�ารุงรักษา”

เพรำะทรพัยำกรต่ำงๆ ในภเูก็ต สดุท้ำย
คนภูเก็ตก็คอืเจ้ำของ และบทบำทของ
เจ้ำของ ก็จ�ำเป็นต้องดแูลรกัษำสบืต่อ
ไปสู่รุ่นลูกหลำน

เทคโนโลยีท่ีเข้ำมำช่วยหนุนเสริมกำร
ดูแลรักษำทรัพยำกรดังกล่ำวข้ำงต้น 
ก็เช่นกัน เป็นหน้ำท่ีของคณะท�ำงำน 
Smart City จังหวัดภูเก็ตที่รับผิดชอบ 
ต้องใช้กระบวนกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม 
ให้ผูใ้ช้ ผูไ้ด้ประโยชน์ และชมุชนเข้ำมำ
ร่วมเป็นเจ้ำของ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน
ให้แก่เทคโนโลยี อนัจะส่งผลต่อควำม
ยั่งยืนของทรัพยำกรในภูเก็ตสืบต่อไป



162 163

ถอ
ดบ
ทเ
รีย
น 

S
M

A
R

T
 P

H
U

K
E

T
ก้าวสู่การ ‘พัฒ

นา’

Smart
Economy

+ โครงการจัดตั้ง Innovation Park
+ การจัดตั้งส�านักงานบริการแบบครบวงจร
+ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศ
 และการศึกษาเชิงรุกเพื่อเป็นตัวอย่าง
+ โครงการออกใบรับรองเพื่อผู้ประกอบการ
 และนักลงทุน 
+ โครงการการจัดตั้ง International 
 Creative and Innovation 
 Entrepreneur Academy
+ โครงการการจัดตั้ง loT Lab 

เพรำะเศรษฐกิจของโลกทุกวันน้ี
เคลื่อนย้ำยจำกห้ำงสรรพสินค้ำไปอยู่
บนเครือข่ำยดิจิทัลเกินกว่ำครึ่ง กำร
พัฒนำธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจึง
เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ หำกประเทศ
นั้นต้องกำรก้ำวตำมโลกอย่ำงเท่ำทัน 
ซึ่งกำรจะพัฒนำธุรกิจดิจิทัลขึ้นมำได้ 
ก็หมำยควำมถึงต้องพัฒนำบุคลำกร
และผู้ประกอบกำรด้ำนธุรกิจดิจิทัล 
ขึ้นมำให้ได้อย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยง

DEPA ในฐำนะเจ้ำภำพในงำนด้ำน 
Smart Economy ของ Smart City 
จังหวัดภูเก็ต จึงพยำยำมขับเคลื่อน
โครงกำรและกิจกรรมมำกมำยที่หนุน
เสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลข้ึนใน
จังหวัดภูเก็ต อำทิ
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เพื่อสนับสนุน Super Cluster Digital 
โดย Innovation Park หรือสวน
นวัตกรรมนี้ จะเป็นสถำนที่ส่งเสริม 
พัฒนำนวัตกรรม กำรเรยีนรูเ้ทคโนโลยี 
กำรให้ค�ำปรกึษำธุรกิจในพ้ืนทเีศรษฐกิจ
ดจิทิลัจงัหวัดภูเก็ตและในกลุม่จงัหวัด
ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน ซึ่งเปรียบได้กับ
เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส�ำหรับกลุ ่ม 
ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนดิจิทัลรุ่นใหม่
หรือ Start-up

1. 

การจัดตั้งส�านักงานบริการ
แบบครบวงจร 

เป็นศูนย์ประสำนงำนกำรบริกำรและ
ให้ค�ำปรึกษำแก่นักลงทุนด้ำนดิจิทัล

2. 

โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบนิเวศและการศึกษา
เชิงรุกเพื่อเป็นตัวอย่าง
(Ecosystem and
Incentive Study and
Roadshow)

เพ่ือรวบรวมมำตรกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีพิเศษส�ำหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Smart City)

โครงการจัดตั้ง
Innovation Park

ด�าเนินร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
กระทรวงแรงงาน และส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง (ตม.) ด�าเนนิการ 3 โครงการย่อย

3

โครงการออกใบรับรองเพื่อ
ผู้ประกอบการและนักลงทุน 
(Certified Digital 
Workers/Investors)

เพ่ือกำรรับรองและให้สิทธิประโยชน์
กับผู้ประกอบกำรด้ำนดิจิทัล 
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เพ่ือใช้เป็นศนูย์กลำงกำรอบรมหลกัสตูร
ระดับนำนำชำติด้ำน Creative and 
Innovation Entrepreneur โดยมี 
ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำเป็น
วิทยำกรฝึกอบรมให้แก่นักลงทุนและ
ผู้ประกอบกำรด้ำนดิจิทัลในจังหวัด
ภูเก็ต

เพ่ือเป็นแหล่งพบปะเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่น

ของผู้ประกอบกำรด้ำนดิจิทัล ผู้ที่สนใจ

ด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงนักเรียนนักศึกษำ 

โดยมกีำรจดัหำอุปกรณ์ทีจ่�ำเป็นเก่ียวกับ 

loT อำทิ เมนบอร์ด โมดลูด้ำนกำรสือ่สำร 

หุ ่นยนต์ ฯลฯ มำไว้ให้ใช้งำนให้เกิด

ประโยชน์มำกที่สุด พร้อมทั้งจัดให้มีกำร

โครงการการจัดตั้ง International Creative 
and Innovation Entrepreneur Academy

โครงการการจัดตั้ง loT Lab
(Internet of Things Lab)

อบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับด้ำนดิจิทัล

ต้ังแต่ระดับเร่ิมต้นไปจนถึงระดับสูง  

รวมไปถึงมีกำรจัดงำนอีเวนท์ที่ เป ็น

ประโยชน์ตลอดทั้งปี เป็นต้น

ซึ่งจำกโครงกำรหรือกิจกรรมท้ังหมด
ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน น่ันคือ 
มุง่สร้ำงกลุม่ผูป้ระกอบกำรด้ำนดจิทิลั
รุน่ใหม่ให้เกิดขึน้ และผลกัดนัให้กลุม่นี้
เตบิโตขึน้ไปสร้ำงนวัตกรรมและด�ำเนนิ
ธุรกิจด้ำนดิจิทัลเพ่ือร่วมขับเคลื่อน
จังหวัดภูเก็ตต่อไป

“เป้าหมายของ Economy คอืการสร้าง 
Start-up ของเราขึ้นมาครับ ซึ่งแรกๆ 
เราอาจจ�าเป ็นต ้องซื้อเทคโนโลยี 
มาก่อน แต่ในอนาคต ด้วยโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่เราท�า ผมเชื่อว่า
จะสามารถดนัให้เดก็ของเราท�าตรงน้ีได้ 
หลายๆ เมืองก็ใช้โมเดลแบบนี้ในการ
สร้าง Start-up ขึ้นมา” นายประชา 
กล่ำว

ดงัทีก่ล่ำวไปข้ำงต้นว่ำ กำรด�ำเนินงำน
พัฒนำของเนคเทคและคณะท�ำงำน
ร่วมของโครงกำร Smart City จังหวัด
ภูเก็ต นั้นไม่ใช่เพียงกำรน�ำเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ไปติดตั้งในพื้นที่ หำกแต่เพรำะ
ค�ำนึงถึงควำมย่ังยืนของเทคโนโลยี
ต ่ ำ ง ๆ  ซึ่ ง จ ะ ส ่ ง ผ ล โ ด ย ต ร ง ต ่ อ 
กำรพัฒนำจังหวัดภูเก็ตในระยะยำว 

กำรด� ำ เ นินงำนจึ งต ้องมีกำรใช ้
กระบวนกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมจำกผูใ้ช้
และผู้ได้รับประโยชน์จำกเทคโนโลยี
นั้นๆ ท้ังในแง่ของกำรให้ผู้ใช้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และ
สำมำรถดูแลรักษำเทคโนโลยีด้วย
ก�ำลงัของตนเองหรอืหน่วยงำนได้ และ
ในแง่ของกำรดึงให้ผู้ได้รับประโยชน์ 
ทัง้ประชำชนและนักท่องเท่ียวได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรใช้งำนเทคโนโลยี
ต่ำงๆ เพ่ือขับเคลื่อน Smart City  
ไปอย่ำงพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัด

ด้วยเหตุน้ี กำรพัฒนำภูเก็ตของคณะ
ท�ำงำน Smart City จังหวัดภูเก็ต จึง
ไม่ใช่กำรลงไปพัฒนำให้จังหวัดเพียง
ฝ่ำยเดียว หำกแต่ตัวของคณะท�ำงำน 
รวมถึงคนพ้ืนที่ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรนี้ ก็ได้รับกำรพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรท�ำงำนที่ เ กิดขึ้นด ้วย 
เช่นเดียวกัน

เป็นการเติบโตและเรียนรู ้ไป
พร้อมๆ กับการเติบโตขึ้นเป็น 
Smart City ของจังหวัด

ภูเก็ตอย่างน่าภาคภูมิใจ
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เข้าใจ เข้าถึง 
‘พัฒนา’

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
เป็นพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ที่ทรงพระราชทานเพื่อเป็นยุทธศาสตร์

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้แก่ภาครัฐและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง หากแต่ความลึกซึ้งของ
พระราชด�ารัสดังกล่าว ท�าให้ค�า 3 ค�านี้

ได้กลายมาเป็นปรัชญาในการท�างานของ
นักพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย

ในเวลาต่อมา
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ด้วยควำมลุม่ลกึของปรชัญำน้ี ทีเ่ข้ำถึง
หัวใจของกำรท�ำงำนพัฒนำเพ่ือให้เกิด
ผลส�ำเร็จอย่ำงย่ังยืน ท�ำให ้คณะ
ท�ำงำนของ Smart City จังหวัดภูเก็ต
ทุกคนได้น้อมน�ำพระรำชด�ำรัสน้ีของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ-
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 มำเป็น
หลกัในกระบวนกำรท�ำงำนดงัท่ีกล่ำวถึง
ไปแล้วในบทข้ำงต้น

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมที่โครงกำร 
Smart City มีองค์ประกอบของกำร
พัฒนำหลำยส่วนทีล้่วนต้องขบัเคลือ่น
ไปพร้อมกัน ทั้งเทคโนโลยี คน และ

1.

เข้าใจ
การท�าความเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชนที่จะพัฒนา โดยการ
ศึกษาข้อมูลในทุกๆ มิติ 
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้

2.

เข้าถึง
การสื่อสารและสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและมั่นใจ พร้อมทั้ง
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนเอง

3.

พัฒนา
การด�าเนินงานพัฒนาบนฐาน
ของปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งนอกจาก
จะมุ่งแก้ปัญหาแล้ว ยังควรสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนอีกต่อหนึ่ง

กระบวนกำรสร ้ำงกำรมีส ่วนร ่วม  
ซึ่งโดยธรรมชำติแล้ว ต้องอำศัยระยะ
เวลำในกำรด�ำเนินงำนมำกกว่ำ 1 ปี
ขึน้ไป ท�ำให้ในขณะทีง่ำนหลำยๆ ส่วน
ส�ำเร็จลงได้ แต่ก็ยังมีอีกบำงส่วน 
ท่ีตดิขดั ต้องได้รบักำรแก้ไข ซึง่ท้ังหมด
ทั้งมวลนั้นสำมำรถสกัดออกมำเป็น
บทเรียนของกำรพัฒนำโครงกำร 
Smart City จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็น
แนวทำงให้แก่จังหวัดหรือพ้ืนท่ีอื่นๆ 
น�ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร 
Smart City ในพ้ืนท่ีของตนเองต่อไป 
ดังนี้
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ผู้น�าทางที่กระตือรือร้น

เพรำะงำนพัฒนำในระดับจังหวัดน้ัน 
เป็นไปได้ยำกมำกท่ีคนใดคนหน่ึงหรอื
หน ่วยงำนใดหน ่วยงำนเดียวจะ
สำมำรถขบัเคลือ่นงำนให้บรรลตุรงตำม
เป้ำหมำยได้

กำรท�ำงำนในรูปภำคีเครือข่ำยจึงเป็น
รูปแบบที่จ�ำเป็นต้องสร้ำงให้เกิดขึ้น 
รวมไปถึงกำรเข ้ำให ้ถึงพ้ืนที่  เ พ่ือ 
เสำะหำควำมต้องกำรที่แท้จริง ก็เป็น 
กระบวนกำรส�ำคัญของกำรพัฒนำ  
ซึ่งหำกกรณีที่ผู ้พัฒนำเป็นคนนอก
พ้ืนท่ี กำรจะท�ำให้เกิด 2 สิง่นีข้้ำงต้นนัน้ 
ไม่ใช่เรื่องง่ำย

กำรมองหำผูน้�ำทำงหรอืผูป้ระสำนงำน
ในพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยน�ำทำงไปหำภำคแีละ
ชุมชนในพ้ืนท่ี จึงเป็นขั้นตอนแรก 
ท่ีส�ำคัญ ซึ่งในกรณีของ Smart City 
จังหวัดภูเก็ตถือเป็นโชคดีท่ีมี DEPA 
เป็นหน่วยงำนหลักท่ีขับเคลื่อนงำน 
ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว

“กรณีของภูเก็ต คุณโน้ต (ประชา  
อัศวธีระ ผู้จัดการส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภูเก็ต) 
เขาสามารถเชื่อมได้ทุกคน ซึ่งผมก็ 
โชคดีมากที่มาเจอเขา ไม่อย่างนั้นเรา
คงไม ่สามารถไปเชื่อมกับคนที่ม ี
ความส�าคญัในการตดัสนิใจของแต่ละ
หน่วยงานได้ คืองานอย่างนี้…ต้องมี
คนแบบนี้อยู่ครับ” ดร.ศุภกร กล่ำว 1

“เพราะคีย์เวิร์ดของ Smart City คือ 
Connectivity หรือการเชื่อมต่อครับ 
เราต้องเชื่อมต่อคน เชื่อมต่อข้อมูล 
เชื่อมต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงานจึง
ส�าคญัอย่างมาก” ดร.ภาสกร ส�ำทับ 2

ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิารคลสัเตอร์
และโปรแกรมวิจัยสวทช. และ 
ที่ปรึกษาโครงการ Smart City

บทเรียนเพื่อการพัฒนา

1

2

ดร.ศุภกร สิทธิไชย 
นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีภาพ (IMG) หน่วยวิจัย
วิทยาการสื่อสารของมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (HCCRU) เนคเทค 
และหัวหน้าโครงการ Smart City 
จังหวัดภูเก็ต
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เข้าถึงโจทย์ของพื้นที่

เพรำะคนท่ีรู ้ว ่ำปัญหำของพ้ืนที่คือ
อะไร และสิง่ใดทีช่มุชนตนเองต้องกำร
มำกท่ีสุด ก็คือ คนในพ้ืนท่ี กำรจะ
พัฒนำพ้ืนที่หรือจังหวัดนั้นๆ ให้เกิด 
ผลส�ำเรจ็และเกิดประโยชน์จรงิ ผูพั้ฒนำ
จงึต้องพัฒนำบนฐำนของควำมต้องกำร
ของคนในพื้นที่เป็นส�ำคัญ

กำรเข้ำถึงโจทย์ของพ้ืนท่ีจงึเป็นขัน้ตอน
ส�ำคัญที่ผู ้พัฒนำจ�ำเป็นต้องค้นหำ
และวิเครำะห์ออกมำให้ได้ เพ่ือท่ีจะ
วำงแผนพัฒนำให้เกิดประโยชน์แก่
คนในพื้นที่อย่ำงแท้จริง

“เราต้องเข้าใจโจทย์ครับ ไม่ใช่ว่าเรา 
มีเทคโนโลยีแล้วจะลงไปท�าเลย” 
ดร.ภาสกร กล่ำว 

“ต้องรู้ตัวตนของเมือง หาปัญหาของ
เมอืงให้เจอก่อน หาว่า City Challenge 
ของเมืองคืออะไร  ซึ่ งผมเชื่ อว ่ า 
ทกุเมอืงม ีCity Challenge ของเมอืงอยู่ 
หาให้เจอแล้วจะเอาเทคโนโลยีเข้าไป

จัดการเมืองเพ่ือไปถึง Challenge  
ของเมืองได้อย่างไร นั่นเป็นโจทย์ 
ต่อไป” นายประชา เสริม 3

กำรจะได้มำซึง่โจทย์หรอืควำมต้องกำร
ของเมืองนั้น วิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปและ
จัดว่ำมีประสิทธิภำพ ก็คือ กำรระดม
สมองจำกท้ังฝั่งของผู้พัฒนำและฝั่ง
ของคนในพ้ืนท่ี ซึ่งฝั่งคนในพ้ืนท่ีน้ัน
นอกจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องแล้ว  
ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้ด้วย

“การได้มาซึ่งโจทย์ส่วนใหญ่ต้องท�า
เวิร์คชอ็ปครบั ตามทีใ่นหลวงรชักาลที ่9 
ท่านว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ต้องมี
การจัดเวทีสัมมนาหรือลงไปส�ารวจ” 
ดร.ภาสกร กล่ำว

อย่ำงไรก็ตำม กำรลงไปส�ำรวจหรือ 
จัดสัมมนำนั้น สิ่ ง ท่ีควรเน ้นก็คือ  
กำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนกันอย ่ำง 
ถูกต้องชัดเจน

“ปัญหาอย่างหนึ่ง คือ คนเราสื่อสาร
กันน้อยครับ ย่ิงเป็นนักวิจัยย่ิงสื่อสาร
น้อยกว่าคนท่ัวไป สิง่ส�าคญัคอืเราต้อง
พยายามสื่อสารกับคนมากข้ึน ไปฟัง
เขาเป็นหลัก แล้วเสนอในมุมของเรา 
กระบวนการพัฒนาจึงจะเดินไปได้  
ถ้าไม่คุยกันบางทีมันก็เดินนะ...แต่
เดินไปคนละทาง” ดร.ศุภกร กล่ำว

3

นายประชา อัศวธีระ
ผู้จัดการส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
สาขาภูเก็ต



4

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบ
ขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) 
หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การค�านวณ (DACRU) เนคเทค
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สร้างเครือข่ายคณะท�างาน

ดังที่กล่ำวไปว่ำ ในกำรจัดสัมมนำ
ระดมสมองนั้น ผู้พัฒนำควรเชิญคน 
ในพ้ืนท่ีมำท้ังฝั ่งท่ีเป็นหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำนัน้ และรวมถึง
กลุม่ผู้ใช้โดยตรง เพ่ือสร้ำงกำรร่วมคดิ 
แผนงำนและวิ ธี ในกำรพัฒนำท่ี 
เหมำะสม ทั้งเหมำะสมในส่วนของ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และเหมำะสม 
ในส่วนของผู้ใช้และรวมไปถึงสร้ำง
เครือข ่ำยควำมร ่วมมือหรือคณะ
ท�ำงำนในกำรร่วมท�ำด้วย

“หลังจากได้ City Challenge ของ
เมืองแล้ว ต่อไปเราต้องพยายามรวม
กลุม่ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง (Stakeholders) 
หาคีย์แมนที่เป็น Stakeholders มา
ช่วยกันท�าครับ คือต้องมีคณะท�างาน
ก่อน อย่าท�าคนเดียว เพราะถ้าท�า 
คนเดียว คิดเองคนเดียว ที่ผ ่านมา
ประสบการณ์ก็สอนผมหลายอย่างว่า 
มันมีอีกหลายเรื่องท่ีเราไม่รู้และเป็น
ข้อจ�ากัด ซึ่งเราต้องตามคนท่ีเป็น  
Domain Expert ในหลายๆ เรื่องนั้น

เข้ามาระดมความคดิเหน็” นายประชา 
กล่ำว 

“มนัคอืการร่วมกันสร้าง Co-Creation 
ครับ ต้องคิดด้วยกัน คนท่ีใช้ต้องมา
ร่วมออกแบบ ร่วมประเมิน เพราะ
อย่างเรือ่งขยะ Open Lab ไม่ได้อยู่ใน
ห้องประชุม แต่อยู่กลางเมืองป่าตอง 
จุดวางถังขยะจุดนี้มีคนใช้บ่อยไหม 
มนัจะ design อย่างไร ทกุคนทีเ่ก่ียวข้อง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม” ดร.ภาสกร 
ส�ำทับ

ก ่อนท่ี ดร.วสันต ์  4 จะยกกรณี
ตัวอย่ำงจำกกำรท�ำงำนจริงให้ฟังว่ำ

“เราต้องรู ้ก่อนครับว่าใครเป็นผู ้ใช้  
ซึง่วธีิก็คอืเข้าไปคยุ เพราะผู้ใช้มหีลาย
กลุ่ม เรื่องขยะน้ีนายกฯ เมืองป่าตอง 
ก็เป็นผูใ้ช้ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลกเ็ป็นผูใ้ช้ 
เอกชนเก็บขยะก็เป็นผู้ใช้ ประชาชน 
ก็เป็นผู้ใช้ 4 ส่วนน้ีแต่ละคนก็มีความ
ต้องการและจุดประสงค์คนละแบบ 

เราต้องดูว่าคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์
กันอย ่างไร  ท่ีผ ่ านมาเราคุย กับ 
เจ้าหน้าที่และเอกชนที่จัดเก็บขยะ
เยอะมาก เขาก็จะให้ข้อมูลในแบบท่ี
เขาต้องการ แต่อาจไม่ใช่สิง่ท่ีประชาชน
หรอืท่านนายกฯ ต้องการ เพราะฉะนัน้
เราต้องฟังทุกส่วนทุกคนและท�าให้
สมดุลครับ”

กลุ่มผู้ใช้อำจมีหลำยส่วนหลำยฝ่ำย 
ซึง่นัน่เป็นสิง่ท่ีผูพั้ฒนำต้องค้นหำให้พบ 
และด�ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือหรือหำโจทย์ที่แท้จริง และ
ขณะเดียวกัน ประเด็นกำรพัฒนำ 
บำงประเด็นก็มีหน่วยงำนท่ีไม่ได้เป็น

ผูใ้ช้โดยตรงเข้ำมำเก่ียวข้อง ซึง่อำจอยู่
ในฐำนะท่ีสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ
หรือร่วมขับเคลื่อนงำนได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี
ที่จะสร้ำงเครือข่ำยไว้

“การเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เป็น
ส ่วนหน่ึงครับ  แต ่อีกส ่วนหน่ึง ก็ 
ต้องเข้าใจด้วยว่า หน่วยงานไหนท่ี
เก่ียวข้องบ้าง แล้วปัจจุบันเขาท�างาน
กันมาอย่างไร เราจะไปเปลี่ยนแปลง
เขาก็คงไม่ใช่ แต่เราจะท�าอย่างไร 
ให้เราสามารถเข้าไปช่วยให้สิง่ท่ีเขาท�า
อยู่สะดวกข้ึน ซึ่งต้องคุยกับหลายคน
แล้วมาคิดต่อ” ดร.ศุภกร กล่ำว
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หาเจ้าภาพตัวจริง

และมำกกว่ำกำรคดิหำโจทย์ หำแนวทำง
หรอืวิธีในกำรพัฒนำ และหำผูท้ีจ่ะท�ำ
แล้ว สิ่งที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ 
ต ้องหำเจ ้ำภำพของประเด็นงำน 
โครงกำร หรือกิจกรรมนั้นๆ ให้ชัดเจน

ซึ่ ง นิยำมควำมหมำยของค� ำว ่ ำ  
‘เจ ้ำภำพ’ น้ี ไม่ได้จ�ำกัดแค่เพียง 

ในเมื่อเจ้ำภำพที่เหมำะสมนั้น มีภำระ
งำนที่ครอบคลุมไปถึงกำรจัดหำและ
สนับสนุนงบประมำณเพ่ือให้โครงกำร
หรอืกิจกรรมเกิดควำมย่ังยืน คอืสำมำรถ
ขับเคลื่อนได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ประสบ
ปัญหำทุนขำดหรอืงบประมำณไม่มี

ด้วยเหตุนี้ กำรหวังพ่ึงพำหน่วยงำน
ภำครัฐเพียงฝ่ำยเดียวจึงเป็นควำม 
สุม่เสีย่งของโครงกำร ดงัท่ีทรำบกันดว่ีำ 
หน่วยงำนภำครัฐมีข ้อจ�ำกัดเรื่อง 
งบประมำณ ท่ีไม่สำมำรถกำรนัตไีด้ว่ำ
จะสำมำรถจัดหำและสนับสนุนได้
อย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำหลำยปี 
รวมไปถึงสถำนภำพของผู้บริหำรของ
หน่วยงำนเองก็ไม่มีควำมแน่นอน 
มีโอกำสที่จะถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ำย
ได้ตลอดเวลำ

“ปัญหาส�าคัญก็คือ หนึ่ง งบประมาณ
ที่จะลงทุนไม่มีหรือมีจ�ากัด ท�าได้ 
ไม่เต็มที่ สอง งบประมาณที่จะบ�ารุง
รกัษาไม่ม ีผมเข้าใจว่าเป็นภาระหน้าที่

ของรฐับาลท้องถ่ิน ไม่ใช่ว่ารฐับาลกลาง
ต้องมาใส่เงินให้ทุกวัน แต่ถามว่า 
ท้องถ่ินวันน้ีมอี�านาจหน้าท่ีหรอืมสีทิธ์ิ
อะไร เพ่ือเกิดประโยชน์ทางรายได้ 
มาบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เหล่าน้ีไหม” 
นายภูมิกิตติ์ ชี้ประเด็น 5

ด ้วยเหตุนี้  กำรบรรจุแผนกำรท�ำ
โครงกำรหรือกิจกรรมน้ันๆ ไว้ในแผน
ส่วนกลำงของหน่วยงำนภำครฐั จงึเป็น
ทำงเลือกหนึ่งที่น่ำสนใจ ให้โครงกำร
อยู่ในแผนระยะยำวของหน่วยงำน  
ไม่ว่ำใครจะเข้ำมำเป็นผูบ้รหิำร แผนก็
จะยังคงอยู่และถูกขับเคลื่อนตำมนั้น

อย่ำงไรก็ด ีบนควำมไม่แน่นอนท้ังหลำย
ดังกล่ำว กำรมองหำเจ้ำภำพหรือผู ้
ขับเคลื่อนโครงกำรที่ไม่ใช่หน่วยงำน
ภำครัฐ จึงเป็นทำงเลือกท่ีน่ำจะมี
ประสิทธิภำพและให ้ประสิทธิผล 
ได้ดีกว่ำ ซึ่งรูปแบบหนึ่งท่ีน่ำสนใจ
และเกิดขึน้แล้วกับ Smart City จงัหวดั
ภูเก็ตและในอีกหลำยๆ พ้ืนที่ นั่นคือ

หาทุนสร้างความยั่งยืน

ผู้ลงมือปฏิบัติกำรพัฒนำเท่ำน้ัน แต่
รวมไปถึงมิติอื่นๆ ด้วย

“ต้องมีเจ้าภาพตัวจริงครับ หลังจากที่
เราออกมาแล้ว ใครจะดูแลต่อ ใครจะ
ตัง้งบ ใครจะบ�ารงุซ่อมแซมในปีถัดไป 
เจ้าภาพตัวจริงต้องตั้งคณะท�างาน 
ขึ้นมา” ดร.ภาสกร กล่ำว

5

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม 
รองผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
และอุปนายกสมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
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นอกจำกสร้ำงเครือข่ำยคณะท�ำงำนท่ี
จะมำร ่ วมกันคิดและร ่ วมกันท�ำ
โครงกำรแล้ว อีกภำคส่วนท่ีส�ำคัญ
อย่ำงย่ิงก็คือกลุ ่มผู ้ใช ้ในวงกว้ำง  
ซึง่เป็นหน้ำทีข่องคณะท�ำงำนรวมไปถึง
ภำคส่วนขนำดใหญ่อย่ำงรัฐบำลต้อง
สื่อสำรเพ่ือท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจและ
มีส่วนร่วมจำกผู้ใช้ในวงกว้ำง

“เมืองต้องตอบประชาชนให้ได้ครับ  
ว่าสิ่งท่ีเราก�าลังท�าน้ันท�าเพ่ืออะไร  
ไม ่อย ่าง น้ันคนพ้ืนท่ี ก็จะรู ้สึกว ่า  
มาอีกแล้ว สร้างโน่นสร้างนี่แล้วเดี๋ยว
ก็ไป ท้ังๆ ท่ีบางทีหน่วยงานรฐัในพ้ืนท่ี
อาจก�าลังท�าสิ่งดีๆ แต่ไม่ได้สื่อสารให้
ประชาชนรบัรูว่้า ท่ีเขามคีวามสขุ เมอืง
น่าอยู่ เพราะเจ้าหน้าที่ก�าลังพยายาม
ท�าเรื่อง น้ีอยู ่  รวมไปถึงสิ่ ง ที่ภาค
ประชาชนแนะน�ามา เราก็ต้องรับฟัง
และหาวิธีป้องกัน คือต้องสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนให้ได้แล้วเขาจะ
ช่วยเรา และสิ่งท่ีเราสร้างประชาชนก็
จะได้ประโยชน์ที่สุด” ดร.ศรัณย์  
กล่ำว 6

โมเดลธุรกิจแบบบริษัทพัฒนำเมือง  
ทีภ่ำคเอกชนในพ้ืนทีท่ี่มคีวำมต้องกำร
จะพัฒนำบ้ำนเกิดเมืองนอนของตน 
มำจับมือกันร่วมทุนเพ่ือสร้ำงธุรกิจ
แบบวิสำหกิจเพ่ือสังคม โดยไม่หวัง 
ผลก�ำไรเป็นท่ีต้ังแต่มุ่งเห็นเมืองหรือ
จังหวัดของตนพัฒนำไปในทำงที่ดีขึ้น 
หรอืโมเดลธุรกิจแบบ PPP หรอื Public 
Private Partnership ท่ีขับเคลื่อนบน
ฐำนของพระรำชบญัญตักิำรให้เอกชน
ร่วมลงทนุในกิจกำรของรฐั พ.ศ. 2556 
และรวมไปถึงโมเดลธุรกิจอื่นๆ ท่ี 
คณะท�ำงำนจะสำมำรถสร้ำงสรรค ์
ขึ้นมำได้

“มันจะย่ังยืนไม่ได้ ถ้าไม่อยู่รอดด้วย
ตัวเองครับ นอกจาก PPP ก็ยังมีการ
คิดถึงโมเดลธุรกิจอื่นๆ ยกตัวอย่าง 
เช่น ระบบตรวจจับความเร็วท่ีอาจน�า
เงินค่าปรับมาซ่อมบ�ารุงกล้อง หรือ
ระบบขยะที่ถังขยะจะมีป้ายโฆษณา
ให้เช่า ก็สามารถน�ารายได้ตรงนั้น 
มาซ่อมบ�ารุง คือเราต้องรู้โมเดลธุรกิจ 
ที่ไม่ได้หมายถึงก�าไร แต่หมายถึง
ความอยู่รอดด้วย” ดร.ภาสกร กล่ำว

นอกจำกให้ควำมร่วมมือแล้ว ยัง 
ต่อยอดไปถึงมิติของกำรร่วมใช้ด้วย

“Smart City จะเกิดการมีส่วนร่วม 
ก็ต่อเมือ่ผูใ้ช้เห็นประโยชน์ครบั ซึง่ของ
ภูเก็ตน้ันผู้ใช้หลักๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุม่หนึง่คอืนักท่องเท่ียว อกีกลุม่หน่ึง
คือคนท้องถ่ิน Smart City จะไปได้
อย่างย่ังยืนก็ต่อเมื่อมี Citizen En-
gagement หรือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งถ้าไม่มีก็ย่ังยืนล�าบาก” 
นายภูมิกิตติ์ กล่ำว

“เมื่อเราท�าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย 
ใช้ได้แล้ว คนต้องใช้เป็น! น่ันคือ 
ความส�าเร็จค่ะ เพราะการท�าเมือง 
Smart  Ci ty  ในส ่วนของการใช ้
เทคโนโลยี เราท�าเสร็จ ทุกอย่างรันได้ 
แต่ถ้าคนไม่ใช้หรือคนใช้ไม่เป็นมันก็
ไปไม่ได้ ดังนั้นเมื่อท�าเสร็จจะต้องให้
คนหัดลองใช้ เรียนรู้ไปด้วยกันจึงจะ
ส�าเรจ็” นางสาวเฉลมิลกัษณ์ กล่ำว 7

สร้าง Smart User

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

7

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
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ซึ่งในส่วนนี้ คณะท�ำงำนอำจต้องใช้
กระบวนกำรจัดกำรในระยะยำว

“การสร้าง Smart User ที่มีความเป็น
อัจฉริยะ ต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ ไม่ได้
สอนกันแค่ครั้งเดียว อาจใช้การอบรม
ให้แล้วไปกระจายต่อและมีการก�ากับ
ดูแลท่ีดีในระยะยาว” รศ.ดร.พิทา 
จารพุนูผล ผู้อ�านวยการส�านักวทิย-
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่ำว 8

และมำกกว ่ำกำรให ้ควำมรู ้หรือ
ประชำสัมพันธ์ให้เกิดกำรใช้ในกลุ่ม 
ผู้ใช้ ไม่อำจปฏิเสธว่ำกำรเข้ำมำของ
เทคโนโลยี ส�ำหรับบำงโครงกำรก็
หมำยถึงแรงงำนคนท่ีจะถูกผลกระทบ
โดยตรง

“ต ้องให ้ความรู ้  และสร ้างความ
ตระหนักให้กับคนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
คนในท้องถ่ินไม่ต่อต้านครับ ให้เขารู้
ว่าถ้าเราน�าสิ่งนี้มาเขาจะต้องมีการ
เปลีย่นแปลงชวิีตหรอืปรบัตวั อย่างเรือ่ง 
e-ticket เข้ามา กระเป๋ารถเมล์จะตกงาน
ก็ต้องปรบับทบาท เพราะว่าในอนาคต

แรงงานราคาถูกจะถูกลดบทบาทลง 
การท�างานแบบอตัโนมตัจิะเข้ามาแทน  
เพราะฉะนั้นคนจะต้องเพิ่มทักษะของ
ตัวเองเพ่ือให้อยู่ให้ได้” ดร.ภาสกร 
กล่ำว 

ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น กำรสร้ำง Smart 
User จงึอำจไม่เพียงพอ แต่ต้องขยำย
ขอบเขตไปถึงกำรสร้ำง Smart People 
ซึง่เป็นแผนงำนในระยะยำวต่อไปด้วย

ข้อมูลคือหัวใจ

เพรำะกำรพัฒนำบนฐำนของควำมไม่รู้ 
ไม่ต่ำงอะไรกับกำรต�ำน�้ำพริกละลำย
แม่น�ำ้ ผูพั้ฒนำจงึจ�ำเป็นทีจ่ะต้องรู ้ทัง้
ก ่อนท่ีจะพัฒนำและระหว ่ำงกำร
พัฒนำ ซึง่สิง่ท่ีจะท�ำให้รูไ้ด้ ก็คอืกำรมี
ข้อมูลที่จ�ำเป็นมำกเพียงพอ

“เรือ่ง Data หรอืข้อมลูเป็นสิง่ทีเ่ราต้อง
คดิตัง้แต่เวทีแรกๆ เลยครบั เพราะการ
ท�า Smart City ที่ผ่านมาหลายคน
อาจมองไปท่ีเทคโนโลยี แต่ยังไม่เห็น
ภาพเรื่องข้อมูล ทั้งที่จริงๆ แล้วข้อมูล
เป็นเหมือนโครงสร้างของการพัฒนา 
การจะพัฒนาได้ต้องมีข้อมูลก่อน” 
นายประชา กล่ำว

“นักพัฒนาส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ
กับข้อมูลเป็นอันดับต้นๆ นะครับ  
แม้กระทั่งการเขียนวิสัยทัศน์ยังขึ้นอยู่
กับข้อมูลท่ีมาจากการส�ารวจหรือ
เซนเซอร์จากคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง

ช่วงระหว่างการพัฒนา งานจะขบัเคลือ่น
ได้ก็มาจากการมข้ีอมลูทีเ่พียงพอ อย่าง
เช่นเรือ่งดนิสไลด์ เราเอาข้อมลูน�า้ฝนมา 
ดูพ้ืนท่ีว่าสภาพดินเป็นอย่างไร และ 
ตัง้ค่าการแจ้งเตอืนไว้ ซึง่ถ้าไม่มข้ีอมลู
ก็ท�าไม่ได้” ดร.ภาสกร กล่ำว

รศ.ดร.พิทา จารุพูนผล 
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

8

การสร้าง Smart User 
ที่มีความเป็นอัจฉริยะ 
ต้องมีการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องครับ... 
และมีการก�ากับดูแลที่ดี
ในระยะยาว
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ช�าระกฎหมายเพื่อการพัฒนา

ไม่อำจปฏิเสธว่ำ ในกระบวนพัฒนำนัน้ 
ต่อให้คณะท�ำงำนมกีำรจดัตัง้ มแีผนงำน 
และมีควำมพร้อมมำกเพียงใด แต่
หำกแผนงำนน้ันไม่สอดคล้องกับ 
ข้อกฎหมำย กระบวนพัฒนำก็ย่อม 
ไม่สำมำรถเดินต่อไปได้

“ข ้อจ�ากัดท่ีเป็นอุปสรรคที่สุดของ
ประเทศท่ีจะเป็น Smart City คือ 
อ�านาจและการบริหารจัดการของ
เมอืงครับ เนือ่งจากประเทศเราบรหิาร
แบบรวมศูนย์มาตลอด ทุกอย่างข้ึน
ตรงกับกรุงเทพมหานคร จะท�าอะไร 
สกัอย่างเราต้องถามรฐับาลกลางก่อน
ว่าเราท�าได้ไหม มเีงินไหม อนญุาตให้
เราท�าไหม ถ้าเทียบกับต่างประเทศ 
เมืองในต่างประเทศมีอ�านาจในการ
บริหารจัดการเมืองตนเองสูงมาก เช่น 
ปูซาน เขาไม่สนใจรฐับาลกลาง เขาใช้
เงินเขาเอง 80% ในการลงทุน เมือง
สามารถร่วมลงทุนกับเอกชนรายไหน
ก็ได้” นายประชา เกริ่นถึงอุปสรรค

ของกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ ก่อน
จะกล่ำวต่อไปว่ำ

“อีกประเด็นหน่ึงคือเร่ือง กฎระเบียบ 
กฎหมายหลายๆ ข้อท�าให้เราจัดการ
ยาก เช่น ช่วงท่ีผ่านมาจะมีคนเอา
เทคโนโลยมีาน�าเสนอแบบคนขายของ 
แต่มันต้องผ่านระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งถูกออกแบบมาให้ซื้อของถูกเข้าว่า 
ไม่ใช่ซือ้ของด ีซึง่จะท�าให้เจอสงคราม
ราคา ขายของดีในราคาถูกแข่งกัน  
อีกรูปแบบคือ นักลงทุน ที่ไม่สนใจ 
งบประมาณภาครัฐ เขาเห็นว่ามบีริการ
อะไรท่ีเขาสามารถสร้างรายได้กลับได้ 
เขาก็พร้อมท่ีจะลงเงิน แต่เขาก็ยังติด
ระเบียบว่าจะลงทุนอย่างไร”

“จงึต้องมกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบครบั” 
ดร.ภาสกร เสริม “ก�าหนดมาตรฐาน 
แก้ระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรค  
มีการจัดท�ามาตรฐานร ่วมกัน ซึ่ง
แน่นอนว่าต้องใช้เวลานานและยาก
ที่สุด”

ต่างพื้นที่ วิธีย่อมต่าง

จำกบทเรียนกำรพัฒนำข ้ำงต ้น  
รวมไปถึงแนวทำงกำรด�ำเนนิโครงกำร
ของคณะท�ำงำน Smart City จังหวัด
ภูเก็ตตลอด 3 บทท่ีผ่ำนมำ ย่อมมกีรณี
ศึกษำท่ีเป็นแนวทำงให้แก่นักพัฒนำ
ในกำรน�ำไปปรับใช้ด�ำเนินโครงกำร 
Smart City ในพ้ืนที่หรือเมืองอื่นๆ  
ต่อไปได้

แต่อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกบทเรียน
ต่ำงๆ น้ัน สิ่งส�ำคัญที่สุดท่ีพึงระลึก 
ก็คอื แต่ละเมอืงแต่ละพ้ืนทีไ่ม่เหมอืนกัน

แต่ละพ้ืนที่ล ้วนมีบริบทที่แตกต่ำง  
ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ รวมไปถึง 
ภูมิสังคม ซึ่งควำมแตกต่ำงนี้ ย่อมจะ
ท�ำให้รำยละเอียดของแต่ละขั้นตอน
กระบวนกำรในกำรพฒันำพืน้ทีแ่ต่ละ
แห่งมีควำมแตกต่ำงกันไป

“แต่ละเมืองมีความพิเศษต่างกันไป
ครับ อย่างภูเก็ตเรื่องการท่องเที่ยวน�า

มาอันดับแรก เชียงใหม่การท่องเท่ียว
อยู่อันดับ 2 หรือ 3 แต่เรื่องการเกษตร
มาเป็นท่ี 1 เลย ขณะท่ีขอนแก่นจะมี
เรื่อง Smart Mobility กับเรื่อง Health 
Care คือแต่ละที่จะมีบริบทที่ต่างกัน 
ซึ่งความแตกต่างน้ีก็มาจาก City 
Challenge ว่า City Challenge ของ
เขาคอือะไร อย่างขอนแก่นเป็นเมอืงท่ี
ทุกคนต้องผ่านเขา กับเป็นเมืองท่ี 
ผู้สูงอายุทั้งคนไทยและต่างประเทศ
อาศัยอยู่มาก เขาจึงอยากท�าเมืองให้
สนับสนนุในเรือ่ง Health Care เพราะ
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ฉะน้ันก่อนพัฒนาเมืองจะต้องดูมิติ
ของเมอืงเป็นหลกั” นายประชา กล่ำว

แน่นอนว่ำนั่นคือข้ันตอนของกำรหำ
โจทย์หรอืระดมสมองร่วมคดิร่วมท�ำใน
แต่ละพื้นที่ แต่หลังจำกนั้น ในมิติของ
กำรสร้ำงกระบวนกำรหรือกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี อำจสำมำรถประยุกต์
ดัดแปลงกันได้

“แต่ละเมอืงต้องมวิีสยัทัศน์และความ
ต้องการของตนเอง เลียนแบบกัน
อย่างไรก็ไม่ได้ แต่ถ้ามีโจทย์ตรงกันก็
อาจไม่ต้องเริม่จากศูนย์ เช่น ทีภ่เูก็ตมี
รถสองแถว ที่อื่นก็มีเหมือนกัน กรณีนี้
อาจจะใช้แบบเดยีวกันได้” ดร.ภาสกร 
กล่ำว ก่อนจะยกตัวอย่ำงต่อไปถึง
แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี ซึง่เป็น
แนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมยืดหยุ่น

“เราพยายามกระตุ้นเครื่องมือที่มีหรือ
ที่ท�าให้เป็นแพลตฟอร์ม ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่ เข ้ามา  

ไม่ได้ถูกล็อคตายตัวไว้แค่ท่ีใดท่ีหนึ่ง 
คือสามารถใช้กับท่ีอื่นได้ ท�าให้เป็น
แพลตฟอร์มกลาง ชูให้เป็นมาตรฐาน 
ให้คนอื่นใช ้ได ้ ต ่อยอดได้ พอใช้
มาตรฐานเดยีวกันหมด ก็จะผสมผสาน
บูรณาการกันง่าย”

ทั้ งหมดนี้ คือบทเรียนหลักที่คณะ
ท�ำงำน Smart City จงัหวดัภูเก็ตได้รบั
มำจำกกำรด�ำเนินงำนพัฒนำในพ้ืนที่ 
ซึง่แน่นอนว่ำมท้ัีงส่วนท่ีสำมำรถท�ำได้ดี 
และส่วนทียั่งตดิขดั และต้องด�ำเนนิกำร
แก้ไขปรับปรุง

รวมไปถึงภำรกิจในอนำคต ท่ียังมสีิง่ท่ี
ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังต่อเน่ือง 
ต่อไป
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ก้าวต่อไปสู่
‘อนาคต’

หำกเรือต้องมีเข็มทิศคอยก�ำกับชี้ทำง
ให้ล่องไปฉนัใด เมอืงก็ต้องมแีผนงำน
คอยชี้ทิศให้พัฒนำไปได้ตำมแผน 
ฉนันัน้

แผนงำนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่ง
ส�ำหรับกำรพัฒนำเมืองหรือจังหวัด 
โดยเฉพำะแผนงำนระยะยำวหรือ 
Long Term Plan ด้ำน Smart City ถือ
เป็นสิ่งท่ีเมืองท่ีพัฒนำไปสู่กำรเป็น 
Smart City ทุกเมืองต้องมี

“ในกำรประชุม Smart City ใหญ่ๆ  
ของโลก ทุกคนจะพูดเป็นเสยีงเดยีวกัน
ครับว่ำ เทคโนโลยีไม่ได้ส�ำคัญท่ีสุด 
แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ Long Term 
Planning หรือ วิสัยทัศน์ระยะยำว
เพรำะจะท�ำให้เรำรู้ว่ำเรำจะต้องใส่ 
Resources อะไรเข้ำไป ซึง่เทคโนโลยี
ก็เป็น Resources หน่ึงท่ีเรำจะต้องใส่
เข้ำมำ” นายแพทย์โกศล กล่ำว 9

เพรำะแผนงำนระยะยำวจะท�ำให  ้
ผู้พัฒนำรู้ว่ำ สุดท้ำยปลำยทำงนั้นเรำ
ต้องกำรให้เมอืงท่ีเรำพัฒนำก้ำวไปอยู่ 
ณ จุดใด และต้องมีอะไรบ้ำง แผน 
ระยะยำวจะท�ำให้คณะท�ำงำนสำมำรถ
ก�ำหนดรูปแบบวิธีกำร และทรัพยำกร
หรือต้นทุนที่จะต้องใช้ในกระบวนกำร
พัฒนำได้อย่ำงมีควำมชัดเจน ท�ำให้
ขบัเคลือ่นงำนได้ง่ำยข้ึน และมแีนวโน้ม
ที่จะประสบควำมส�ำเร็จได้มำกกว่ำ
กำรท�ำงำนโดยปรำศจำกแผนระยะยำว 
หรือมีแต่แผนระยะสั้น ซึ่งจะท�ำให้เรำ

แผนระยะยาวเพื่อความยั่งยืน

นายแพทย์โกศล แตงอุทัย 
อดีตรองนายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต 

9
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มองไม่เห็นภำพรวมหรือจุดหมำย
ปลำยทำงที่แท้จริงของเมืองท่ีเรำจะ
พัฒนำ

“หากถามถึงวิสัยทัศน์ของเมืองภูเก็ต
ว่าเราได้ก�าหนด Long Term Planning 
หรอืยัง เราก็ยังนะ เพราะเท่าทีผ่่านมา
แผนยุทธศาสตร์ของเมืองภูเก็ตจะ 
ยึดโยงอยู่กับแค่ธุรกิจการท่องเท่ียว
เป ็นหลัก  อยากให ้มองก ่อนว ่ า  
วิสยัทัศน์ในระยะยาวอีกซัก 10-20 ปี 
ภูเก็ตจะไปอยู่ ณ จดุ ไหน UNESCO 

เพรำะในอนำคต โลกจะวิวัฒน์ไปสู่
ควำมเป็นดิจิทัลมำกย่ิงขึ้น และหำก
ประเทศไทยไม ่สำมำรถยกระดับ
ตนเองขึ้นไปเป็นผู้ผลิตด้ำนดิจิทัลได้ 
เรำก็จะอยู่ในฐำนะของผูน้�ำเข้ำตลอดไป 
ซึง่ย่อมส่งผลกระทบต่อภำคเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่ำงไม่ต้องสงสัย

กำรยกระดับขึ้ น ไปเป ็นผู ้ ผลิตที่
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมของตนเอง 
ขึ้นมำใช้เองได้ หรือมำกกว่ำนั้นคือ
สำมำรถส่งออกสร้ำงรำยได้ให้แก่
ประเทศได้ จงึเป็นภำพฝันทีท่กุภำคส่วน
ต้องกำรให้เกิดขึ้นจริง

“เราต ้องมีการท�านวัตกรรมครับ  
ไม ่อย ่างน้ันประเทศเราจะรับแต ่
เทคโนโลยีไปตลอด” ดร.ภาสกร กล่ำว

ซึง่กำรท่ีเรำจะสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ขึน้มำเองได้ ก็หมำยควำมว่ำเรำต้องมี
บุคลำกรด ้ำนดิจิ ทัล ท่ีมีศักยภำพ
นั่นเอง

นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

แนะน�าให้ทุกเมอืงเป็น Sustainability  
Development หรือ Sustainable 
Development คือความย่ังยืนท่ียืน 
อยู่บน 3 ขา อย่างสมดุล คือมี Eco-
nomic Social และ Environment”  
นายแพทย์โกศล ให้แนวทำง

เพ่ือควำมยัง่ยืนท่ีแท้จรงิ จงึเป็นหน้ำท่ี
ของคณะท�ำงำน Smart City จังหวัด
ภูเก็ตที่จะต้องสร้ำงวิสัยทัศน์และ
วำงแผนระยะยำว เพ่ือให้จงัหวดัภเูก็ต
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนสืบต่อไป
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สร้าง Smart People

ในมิติของกำรสร้ำงคน นอกจำกกำร
สร้ำง Smart User แล้ว กำรสร้ำง 
Smart People หรอืกำรสร้ำงบคุลำกร
ด้ำนดจิทิลัขึน้มำเป็นผูส้ร้ำงนวตักรรม 
ก็เป็นสิ่งที่จะท�ำให้กำรพัฒนำเติบโต
อย่ำงแท้จริง

“อกีมมุหน่ึงทีจ่ะต้องพัฒนาในระยะยาว 
ก็คือ เรื่องสร้างคน เช่น น้องอาชีวะ 
น้องนักเรียน ม.ปลาย น้องที่ก�าลัง
เรยีนอยู่ในมหาวิทยาลยั ให้เขาเหน็ว่า 
ถ้าเขาเรียนด้านน้ีหรือฝึกปรือฝีมือ 
ด้านน้ีเขาสามารถจะมงีาน หรอืมธุีรกิจ
เป็นของตัวเองได้” ดร.ศรัณย์ กล่ำว

ในแง่นี้ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำใน
พ้ืนท่ีจึงเป็นเร่ืองส�ำคัญที่คณะท�ำงำน 
Smart City จ�ำเป็นต้องสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ สร้ำงให้เกิดขึ้นจริง

“ในภาคการศกึษา อาจารย์ต้องดเูรือ่ง
หลักสูตรว่าจะปรับอย่างไรให้ลูกศิษย์
ได้เห็นว่ามีเรื่องน้ีอยู่ในจังหวัด และ 

ถ้าเขาสามารถยกระดับขึ้นไปเป็น 
ผูป้ระกอบการได้ กห็มายถึงการมงีานท�า
ในจงัหวัดไม่ต้องเข้ากรุงเทพฯ นอกจาก
จะเป็นการพัฒนาคนแล้ว ยังสามารถ
แก้ป ัญหาการย้ายถ่ินได้อีกด้วย” 
ดร.ศรัณย์ กล่ำว

หรือนอกจำกกำรพัฒนำหลักสูตร
ภำยในห้องเรียนแล้ว กำรสร้ำงสรรค์
พ้ืนทีห่รอืบรกิำรด้ำนควำมรูแ้บบใหม่ๆ 
ก็เป็นสิ่งที่น่ำสนใจไม่น้อย

“ผมอยากขับเคล่ือนเรื่องการศึกษา 
Smart Education ครับ เพราะมันจะ
เป็นตัวเปล่ียนเกมของเมือง ผมอยาก
เห็นภาพ Digital Based Learning 
Community ที่แปลว่า ถ้าอยู่ในภูเก็ต 
ผมอยากได้ความรูอ้ะไร ผมไปห้องสมดุ
ประชาชนท่ีมีความเป็นดิจิทัลแล้ว  
ผมสามารถหาคอนเทนต์ต่างๆ ใน 
โลกนี้ได้ เป็นศูนย์กลางท่ีเป็น Digital 
L ibrary ท่ี นักเ รียนหรือคนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงได้ฟรี” นายภูมิกิตติ์ 
เสนอแนวทำง

ก้าวต่อไป

จำกท้ังหมดที่กล่ำวมำ จะเห็นได้ว่ำ
ก้ำวต่อไปของโครงกำร Smart City 
จั งหวัดภู เ ก็ตนี้  ยังมีหน ้ำงำนอีก
มำกมำยหลำยเรื่องให้คณะท�ำงำน
ต้องสะสำงและฝ่ำฟัน และมำกกว่ำ
หน้ำงำนที่เกิดขึ้นน้ัน ด้วยธรรมชำติ
ของเทคโนโลยีดิจิทัลเอง ก็ท�ำให้งำน
พัฒนำ Smart City น้ี เป็นงำนทีเ่หมอืน
ไม่มีวันจบสิ้น

“ต้องยอมรับอย่างหน่ึงครับว่า ค�าว่า 
Smart City นั้นไม่มีจุดจบ เพราะ
เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และวิถี
ชวิีตของคนก็จะเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ดงันัน้
ภาพสุดท้ายจึงไม่มี” นายภูมิกิตติ์ 
กล่ำว

เพรำะฉะนั้น สิ่งที่คณะท�ำงำน Smart 
City ทุกคนจ�ำเป็นต้องมี ก็คือ ควำม
อดทน

“ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้งานส�าเรจ็ คอื 
ต้องอดทนเยอะๆ ครับ (หัวเราะ)” 
ดร.ศุภกร กล่ำวติดตลก

แต่ก็เป็นควำมจริง...

ไม่อำจปฏิเสธว่ำตลอดระยะเวลำ  
1 ปีกว่ำนับแต่วันท่ีเริ่มต้นโครงกำร 
Smart City จงัหวัดภูเก็ตมำจนถึงวันนี้ 
คณะท�ำงำนทุกคนต่ำงมุ ่งมั่นตั้งใจ 
ขับเคลื่อนงำนกันอย่ำงเต็มท่ี ฝ่ำฟัน
อุปสรรคนำนัปกำร มีทั้งเรื่องที่ส�ำเร็จ 
มท้ัีงเรือ่งท่ีผดิพลำด และมท้ัีงเรือ่งท่ีรอ
ให้สำนต่อไป เช่น กฎหมำย ระเบียบ 
ที่จะเอื้อต่อกำรพัฒนำ

ดังท่ีหลำยๆ คนกล่ำวว่ำงำนน้ีไม่มี 
วันจบง่ำยๆ แต่อย่ำงน้อยท่ีสุด 1 ปีท่ี
ผ่ำนมำ ควำมทุ่มเทของคณะท�ำงำน
ทุ ก ค น ก็ ไ ด ้ ท� ำ ใ ห ้ จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมไม่น้อย
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“Smart City ไม่มีจุดสิ้นสุดครับ ต้อง
ท�าไปเรื่อยๆ เพราะการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้เรือ่ยๆ ท่านผูว่้าฯ จ�าเรญิ บอกว่า 
ปี 2559 เหมือนเรามาเพาะเมล็ด 
Smart City ซึ่งตอนน้ันทุกคนยังไม่รู้
เลยว่า Smart City คืออะไร (หัวเราะ) 
มาจนถึงปี 2560 นีเ้ป็นปีที ่Smart City 
จังหวัดภูเก็ตเริ่มออกดอก หลายๆ คน
เร่ิมมายลโฉมดอก Smart City ว่า 
มันหน้าตาเป็นอย่างไร และหลายคน
ก็ก�าลังเฝ้ารอว่าผลของมันจะออกมา
เป็นอย่างไร” นายประชา ทิง้ท้ำยด้วย
รอยยิ้ม

เพรำะส�ำหรับคนท�ำงำนพัฒนำ ควำม
เปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้นในทำงท่ีดี  
ย่อมน�ำมำซึง่ควำมชุม่ชืน่ใจ ไม่ต่ำงไป
จำกควำมส�ำเร็จของ Smart City 
จังหวัดภูเก็ตในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ  
ก็ย่อมน�ำควำมภำคภูมิใจมำสู่คณะ 
ท�ำงำนทุกๆ คน และควำมส�ำเร็จนั้น  
ก็เป็นดังแรงพลังท่ีผลักดันให้ทุกคน
พร้อมก้ำวไปสู่กำรขับเคลื่อนงำนให้
ส�ำเร็จต่อไปในอนำคต

เพ่ือให้ประชำชนทุกคนในพ้ืนท่ีได้มี
คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น เพ่ือให้ผู้มำเยือน
ได้รับควำมประทับใจไม่รู้ลืมและเพ่ือ
ให้จังหวัดภูเก็ตเกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน

...ทกุคนจึงยงัคงก้าวต่อไป...
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