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รายงานการศึกษาดูงาน 
 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต  
การบริหารจัดการของจังหวัดในช่วงสภาวะวิกฤต ิ

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) และแนวทาง 
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนหลังสภาวะวิกฤต 
 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 1 

 นางแก้วกาญจน์       วสพุรพงศ์   กรมบัญชีกลาง 
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 นายวรพล   จันทร์งาม   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  ส านักกิจการยุติธรรม 
 นายชัยพล   สุขเอี่ยม   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
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รายงาน กลุ่มที่ 1  
นโยบายและทศิทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการของจังหวัดในช่วงสภาวะวิกฤติ 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม  
และคุณภาพชีวติของประชาชนหลังสภาวะวิกฤตขอ้มูลโครงสร้างจังหวัดภูเก็ต 

 
1.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน   

   1.1 ความเป็นมา 

  มีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้ทราบว่ามีมนุษย์อาศัยในดินแดนแถบน้ีไม่ต่่า 
กว่า 3,000 ปีมาแล้ว ที่บ้านกมลา อ่าเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต และเมื่อปีพ.ศ.700 หรือ คริสต์ศตวรรษที่2 ใน 
บันทึกของนักเดินเรือ ช่ือ คลอดิอุส ปโตเลมีกล่าวถึงแผ่นดินในส่วนน้ีว่า แหลมตะโกลา เป็นผืนดินที่ถูกดัน 
ออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาวๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของรอย 
เล่ือนของเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่เรียกว่า รอยเล่ือนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาว 
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคล่ืนลมในทะเลกัดเซาะ และ 
ตัดพื้นที่ดังกล่าวน้ีออกจากผืนแผ่นดินใหญ่จนกลายเป็นเกาะในปัจจุบัน 
  การเรียกภูเก็ตช่ือต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่แหลมตะโกลา จังซีลอน มณิคราม หมายถึง 
เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับช่ือ ภูเก็จ ที่ปรากฏในจดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่1 ในปี พ.ศ. 2328 และ
ได้มีการเรียกขานเรื่อย ๆ จนกลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา มาต้ังแต่ พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา 
และมีค่าขวัญว่า  

" ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม " 
 

  1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
      1.2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
   ที่ต้ัง 
  จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ต้ังอยู่ ระหว่างละติจูดที่7 องศา 
45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และ ลองจิจูดที่98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มี
ลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอัน
ดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาว
ที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมี 
พื้นที่27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 356 ,271.25 ไร่อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวม ระยะทาง 
867 กิโลเมตร หรือ ระยะทาง ทางอากาศ คิดเป็น 688 กิโลเมตร 
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  พื้นที่ 543.034 ตร.กม. 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ : ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา   
ทิศตะวันออก : ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 
ทิศใต้  : ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันตก  : ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
   
 
 
 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 มีลักษณะเป็นหมู่เกาะวางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 70 เป็นภูเขา        
มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน่้าทะเลปานกลาง 529 เมตร และประมาณร้อยละ 
30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นที่ชายฝ่ังด้านตะวันออกเป็น ดินเลนและป่าชายเลน 
ส่วนชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม 

 1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปีมี2 ฤดูประกอบ ด้วย ฤดูฝน และฤดูร้อน 

 1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร        
         
                 1.3.1 ข้อมูลการปกครอง   
 
 อ าเภอ  ต าบล  หมู่บ้าน  อบจ.  เทศบาล อบต. 
 1.เมืองภูเก็ต 8 44 1 6 1 
 2.ถลาง 6 46 - 4 4 
 3.กะทู ้ 3 6 - 2 1 
 รวม 17 96 1 12 6 
 ประชากร 416,582 คน (ชาย 197,036คน หญิง 219,546 คน) ปี 2562 
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1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.4.1 ไฟฟ้า 
 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีไฟฟ้าใช้จ่าแนกเป็นรายอ่าเภอ 

อ าเภอ  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน) ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน) 
1.เมืองภูเก็ต  102,325 - 
2.ถลาง  46,927 288 
3.กะทู ้  18,010 - 

 
1.4.2 ประปา 

ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 
1.เมืองภูเก็ต 38,136 
2.ถลาง 14,129 
3.กะทู ้ 1,323 
 

พื้นที่การให้บริการน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอ พื้นที่ให้บริการ 

1.เมืองภูเก็ต จ่านวน 6 ต่าบล ได้แก่ ต.รัษฎา ต.วิชิต ต.เกาะแก้ว ต.ฉลอง ต.ราไวย์ ต.กะรน 
2.ถลาง จ่านวน 4 ต่าบล ได้แก่ ต.เชิงทะเล ต.เทพกระษัตรีต.ศรีสุนทร ต.ป่าคลอก 
3.กะทู ้ จ่านวน 3 ต่าบล ได้แก่ ต.กะทู้ ต.ป่าตอง ต.กมลา 
   

1.4.3 โทรศัพท์ จ่านวนชุมสายและเลขหมายโทรศัพท์ 
   - จ่านวนชุมสาย 187 ชุมสาย 
   - จ่านวนเลขหมายโทรศัพท์103,255 เลขหมาย  
    
  1.4.4 การคมนาคม 
   การคมนาคมทางบก 
  - ทางหลวงแผ่นดิน มีจ่านวน 18 เส้นทาง ดังน้ี 
 

หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ระยะทาง (กม.) 
402 หมากปรก – เมืองภูเก็ต 27.102 
4024 บางคู– ตีเขา 11.650 
4020 เมืองภูเก็ต – กะทู้ 1.642 
4022 โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุรกุล 0.488 
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หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ระยะทาง (กม.) 
4026 แยกทางหลวงหมายเลข 402 – สนามบิน 4.130 
4027 ท่าเรือ – เมืองใหม่ 19.538 
4031   มุดดอกขาว – สนามบิน 13,093 
4021 เมืองภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 6.473 
4023 เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา 8,770 
4024 ตีนเขา – หาดราไวย์ 11.070 
4025 ท่าเรือ – เชิงทะเล 6.950 
4028 ห้าแยกฉลอง – กะรน 8.608 
4029 กะทู้– ป่าตอง 2.836 
4030 ถลาง – หาดราไวย์ 40.540 
4129 ทางเข้าอ่าวมะขาม 0.380 
4233 ตีนเขา – นาบอน 1.514 
4302 หาดทรายแก้ว – ท่านุ่น 4.818 
4353 ทางแยกไปท่าฉัตรไชย 0.825 

 สถานีรถไฟ ขบวนรถ และระยะทางจากหัวล่าโพง (ไม่มี) 
  
 การคมนาคมทางอากาศ 
 ท่าอากาศยานภูเก็ต มีสายการบินที่ให้บริการ 52 สายการบิน 
 

สายการบินระหว่างประเทศ (45 สายการบิน) สายการบินภายในประเทศ (7 สายการบิน) 
  ประเภทท่าการบินประจ่า  ประเภทเช่าเหมาล่า ประเภทท่าการบินประจ่า  ประเภทเช่าเหมาล่า 

32 13 6  1 
  
         การคมนาคมทางน้ า 
 

ท่าเรือ จ านวน (ท่า) 
ท่าเรือพาณิชย์  1 
ท่าเรือท่องเที่ยว  4 
ท่าเรือประมงเข้า-ออก (ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอสส์)  10 

 
 
 
 



6 
 

 1.5 ลักษณะทางสังคม (ข้อมูลปัจจุบัน)  
      1.5.1 การศึกษา   

ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน/นักศึกษา (คน) 
อนุบาล 10,787 

ประถมศึกษา 33,225 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14,931 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,434 
ปวช.-ปวส. 6,263 
ปริญญาตรี 14,516 
ปริญญาโท 421 
ปริญญาเอก 40 

 
 1.5.2 การสาธารณสุข จ่านวนประชากร จ่าแนกตามสิทธ์ิการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ ประกันสังคม 
ประกันสุขภาพ บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิอ่ืนๆ)   
 

สิทธ์ิ   ร้อยละ  
ข้าราชการ       3.66  
ประกันสังคม       38.17  
ประกันสุขภาพ     47.71  
มีปัญหาสถานะและสิทธ์ิ     0.20  
อ่ืน ๆ       10.26  

 
 1.5.3 ศาสนา จ่านวนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ 
  - ศาสนาพุทธ  71.06 % 
  - ศาสนาอิสลาม  27.60 % 
  - คริสต์     1.01 % 
  - อ่ืนๆ      0.33 % 
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 1.5.4 จ่านวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพรายเดือน 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ (คน) 
1.อบจ.     0 
2.เทศบาลนครภูเก็ต     6,151 
3.เทศบาลเมืองป่าตอง     832 
4.เทศบาลเมืองกะทู ้     1,517 
5.เทศบาลต่าบลเชิงทะเล     559 
6.เทศบาลต่าบลกะรน     473 
7.เทศบาลต่าบลเทพกระษัตรี   692 
8.เทศบาลต่าบลรัษฎา     2,764 
9.เทศบาลต่าบลราไวย์     1,127 
10.เทศบาลต่าบลวิชิต     4,000 
11.เทศบาลต่าบลฉลอง     1,657 
12.เทศบาลต่าบลศรีสุนทร   1,570 
13.เทศบาลต่าบลป่าคลอก   1,154 
14.องค์การบริหารส่วนต่าบลกมลา   527 
15.องค์การบริหารส่วนต่าบลเชิงทะเล   1,010 
16.องค์การบริหารส่วนต่าบลเทพกระษัตรี   1,325 
17.องค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะแก้ว   937 
18.องค์การบริหารส่วนต่าบลสาคู   503 
19.องค์การบริหารส่วนต่าบลไม้ขาว   1,164 

   รวม   2,7962 
  
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1.6.1 ดิน ลักษณะดิน จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขาและ
บริเวณที่ราบ สภาพดินเกิดจากการสลายตัวของหิน กรวดและศิลาแลง ดินดังกล่าวปกคลุมทั่วทั้งบริเวณพื้นที่
เชิงเขาและ ชายฝ่ัง เกิดจากการพัดพาทับถมกระแสน่้าและคล่ืนลม ทางด้านตะวันตกและตอนกลางของเกาะ
เป็นพื้นที่ราบ ต่่ากว่าบริเวณอ่ืน ๆ จึงถูกทับถมด้วยดินและตะกอนใหม่ซึ่งเกิดจากการพัดพามาทับถมโดย
กระแสน่้าบริเวณ ชายหาดเกิดจากการทับถมโดยการกระท่าของคล่ืนลม ชายหาดมีสภาพเป็นหาดทรายขาว
สวยงาม ทาง ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มมีการทับถมของตะกอนดินโคลน สภาพโดยทั่วไปของดินในภูเก็ตเป็นดินที่
มีการระบาย น้าได้ดีแต่ขาดประสิทธิภาพในการอุ้มน่้าสลายตัวได้ง่าย เหมาะแก่การปลูกยางพารา และสับปะรด 
โดยเฉพาะ สับปะรดภูเก็ตพันธ์ุพื้นเมือง 
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  1.6.2 ป่าไม้และสัตว์ป่า จ่านวนพื้นที่ป่าไม้ (อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน ป่าสงวนฯ) จังหวัด
ภูเก็ตมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 169.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 107,578 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.70 ของพื้นที่
ทัง้หมด ซ่ึงป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 19 ป่า แบ่งเป็นป่าบก 10 ป่า และ ป่าชายเลน 9 ป่า 

- มีอุทยานแห่งชาติ  1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
 - มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้าล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว 

 1.6.3 แหล่งน่้า 

  แหล่งน่้าผิวดิน (แม่น่้า ล่าคลอง เขื่อน อ่างเก็บน่้า บึง ฯ) 
  แมน่้่า ล่าคลอง ได้แก่คลองถลาง คลองเสน่ห์โพธ์ิคลองบางเหนียวด่า คลองกะทะ คลองบางใหญ่  
  โครงการชลประทานขนาดเล็ก จ่านวน 60 แห่ง ได้แก่ฝาย อาคารอัดน่้า ท่านบดินและสระเก็บน่้า 
  เขื่อนและอ่างเก็บน่้าขนาดกลาง จ่านวน 2 อ่าง 
   1.อ่างฯ บางวาด อ่าเภอกะทู ้ความจุ 10.60 ล้าน ลบ.ม. 
   2.อ่างฯ บางเหนียวด่า อ่าเภอถลาง ความจุ 7.20 ลบ.ม. 

 1.6.4   ปริมาณขยะ (ตัน)   

 ภูเก็ต ปี 2560 ปี 2561 

เมืองภูเก็ต ถลาง กะทู้ 
859 ตันต่อวัน 925 ตันต่อวัน 

8.2 ล้านตันต่อปี 8.7 ล้านตันต่อปี 
 
2. ข้อมูลเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  

          2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  

 ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) มีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ่าปี 234,028 ล้านบาท (ปี 2561) 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) 403,534 บาทต่อปี (ปี 2560) 
 จังหวัดภูเก็ตจัดอยู่ในล่าดับที่ 10 ของประเทศ   และล่าดับที่1 ของภาคใต้ 
    ผลิตภัณฑ์รายสาขา 
   - ภาคการท่องเที่ยว 94 % 
  - ภาคการเกษตร 3 % 
  - ภาคอุตสาหกรรม 3 %  
 หนี้สินต่อครัวเรือน  239,552 บาท (ข้อมูล : สนง.สถิติจังหวัดภูเก็ต) 
 สร้างรายได้ 471,605.9 ล้านบาท นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเฉลี่ย 7,765 บาท/วัน ปี 2562)  
           การจัดเก็บรายได้ของ อปท. 1,419,088,631.71 บาท (เป็นล่าดับที่ 5 ของประเทศ) (ปี 2562) 
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2.2 ด้านการเกษตร 
             2.2.1 ผลผลิตด้านเกษตร 

      การเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่ และมูลค่าการผลิต (พืชเศรษฐกิจ 5 
ล่าดับแรก) จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ท่าการเกษตร 109,238 ไร่ครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึน ทะเบียน   6,169 ครัวเรือน 
 

ชนิดพืช พื้นที่ปลูก(ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 
ยางพารา 88,813 79,932 19,760 1,802.14 
มะพร้าว 7,687 5,642 12,874 98.24 
พืชผัก 2,743 2,743 3,908 195.40 
สับปะรดภูเก็ต 2,175 2,175 5,464 110.32 
ไม้ดอกไม้ประดับ 310 310 1,000 1,250 
รวม 101,728 90,802 43,006 3,456.10 
   
การเล้ียงสัตว์(สัตว์เศรษฐกิจ 5 ล าดับแรก) 
 ชนิดสัตว์ จ่านวน(ตัว) มูลค่า (ล้านบาท)  
 ไก่  357,504 53,625,600  
 สุกร  13,976 97,832,000  
 โคเน้ือ  1,040 30,120,000  
 กระบือ  1,004 30,120,000  
 แพะ  1,346 5,384,000  
 รวม 217,081,600  
 
             2.2.2 การทา่ประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น่้าชายฝ่ัง (จ่านวนผลิตและมูลค่า)  

 รายการ จ านวนผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
การท าประมงพาณิชย์และการประมง
พื้นบ้าน 

  

การท่าประมงพาณิชย์ 49,028.59 1,399.13 
การประมงพื้นบ้าน 1,400.01 111.77 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง   
การประมงน่้ากร่อย 180.01 51.30 
กุ้งทะเล 3,970.32 552.28 
หอยทะเล 134.99 0.14 
การประมงน่้าจืด 11.75 0.56 
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2.3 ด้านการค้าและอุตสาหกรรม 

 2.3.1 จ่านวนทะเบียนนิติบุคคล จ่าแนกตามประเภทจดทะเบียน จังหวัดภูเก็ต มีองค์กรทางธุรกิจ 
ประเภท ห้างหุ้นส่วน บริษัท หอการค้า และสมาคมการค้าที่จด ทะเบียนและยังมีสถานะภาพนิติบุคคล ดังน้ี 
 
        1) บริษัทจ่ากัด   จ่านวน  15,772  ราย 
        2) บริษัทมหาชน จ่ากัด  จ่านวน         7  ราย 
        3) ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  จ่านวน    2,602 ราย 
        4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ่านวน        20 ราย 
        5) หอการค้า   จ่านวน         1  หอการค้า 
        6) สมาคมการค้า   จ่านวน       12  สมาคมการค้า 
 
 2.3.2 จ่านวนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ล่าดับแรก จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 21 หมวด เงินทุนจดทะเบียน และ
อัตราการจ้างงาน รวมเงินทุน 9,140.91 ล้านบาท อัตราการจ้างงาน 7,040 คน 
 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน 
1.ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

88 

2.ผลิตภัณฑ์อโลหะ 63 
3.การผลิตอ่ืนๆ 51 
4.อุตสาหกรรมอาหาร 50 
5.ผลิตภัณฑ์โลหะ 43 
 
 2.4 ด้านการท่องเที่ยว 
  2.4.1 จ่านวนห้องพักในปี 2561 มีจ่านวน 92,145 ห้อง จากจ่านวนโรงแรม 1,789 แห่ง  
  2.4.2 จ่านวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 มีจ่านวน 14,545,187 คน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยว ชาว 
ไทย 3,908,872 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10,636,315 คน 
  2.4.3 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน่า 10 ล่าดับแรก 
 

  1. แหลมพรหมเทพ  6. เกาะเฮ  
  2. วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)   7. ชายทะเล  หาดกะตะ กะรน หาดป่าตอง 

    หาดสุรินทร ์หาดในหาน  
  3. ภูเก็ตแฟนตาซี  8. จุดชมวิวเขารัง 
 4. ย่านการค้าเมืองเก่า สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส  9. สยามนิรมิต 
 5.  เกาะราชา   10.พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 
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2.4.5 ร้านอาหารเด่น 10 ล่าดับแรก                     
  1. ร้านระย้า   6.ร้านหมอหมูดง ภูเก็ต 
  2. ร้านกันเอง 2 อ่าวฉลอง   7. ร้านอาหารกาบกล้วย หาดป่าตอง ภูเก็ต 
  3. ร้านหมี่ต้นโพธ์ิ   8. ร้านบุญรัตน์ต่ิมซ่า 
  4. ร้านทุ่งคากาแฟ   9. ร้านอาหารปากน่้าซีฟู้ด 
  5. ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด ภูเก็ต 10.ร้านอาหารเขารังบรีซ 

  
สถิติเที่ยวบิน : 115,568 เที่ยว/ปี 
   - ผู้โดยสารรวม 18,104,621 คน (ปี 2562)  
   - เฉล่ียวันละ 317 เที่ยว 
   - เฉล่ียผู้โดยสารวันละ (เข้าออก) 49,602 คน 

 
 

แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หลังสภาวะวิกฤต 
 
 นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้บรรยายสรุปถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หลังสภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดภูเก็ต 

  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติและการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
(A hub of international standard for sustainable development of tourism, education, and 
innovations in service providing) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูง
ระดับนานาชาติ (Value base economy and high value service) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Smart City) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3  : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management) 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  - ปิดสถานประกอบการ : โรงแรม ร้านอาหาร สถานบริการ นวด สปา ตลาด 
  - ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่งทุกขนาด สถานีขนส่ง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ฯลฯ 
  - LOCKDOWN เขตจังหวัด วันที่ 29 มี.ค.63  
  - LOCKDOWN รอยต่อระหว่างต่าบล วันที่ 13 เม.ย.63  
   - ผู้ประกอบการหยุดประกอบกิจการ  ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้  ไม่มีเงินดูแล ครอบครัว ค่าผ่อน
บ้าน ผ่อนรถ ดูแลลูก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่เคยรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจกอาหารกล่อง 
แจกถุงยังชีพ ดูแลกลุ่มเปราะบาง รัฐบาลแจกเงินเยียวยา ชดเชยเงินประกันสังคม แจกหน้ากากอนามัยแก่กลุ่ม
เปราะบาง 
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แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
  แผนระยะส้ัน (6 เดือน) 
  * การกระตุ้นการท่องเที่ยว 
  * ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถประคับประคองตนเองได้ 
 
  แผนระยะกลาง (2 ปี) 
  * จัดท่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 
  * จ้างงานระยะส้ัน ส่าหรับกลุ่มตกงาน ถูกเลิกจ้าง  
  * เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
 
  แผนระยะยาว (ต่อเนื่อง) 
  * ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด  
  * แก้ไขปัญหาส่าคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัด  
 
การด าเนินการตามแผนระยะส้ัน (6 เดือน) ประกอบด้วย 
  ด้านการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
  - คนภูเก็ตเที่ยว ภูเก็ต 
  - คนไทยทั้ง 75 จังหวัดมาเท่ียวภูเก็ต 
  - นักท่องเที่ยวต่างชาติ  มาเท่ียวภูเก็ต 

แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต หลัง Covid-19 
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ด้านการกระตุ้นการท่องเที่ยว 

  1. จัด Roadshow (ภาคเอกชนร่วมกับ ททท.) งานแถลงข่าวที่สยามพารากอนเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2563 ในแคมเปญ “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ลดราคาค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถโดยสาร นวด สปา โดย จัดท าเว็ป
เพจ “Phuket great time” โดยความร่วมมือของประกอบการโรงแรม ร้านอาหารและรถโดยสาร เป็นต้น 

 2. ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนเป็นหมู่คณะ มาจัดประชุม สัมมนาที่จังหวัดภูเก็ต 
 3. จัดกิจกรรมเทศกาลกินอาหารทะเล (หรอย-ริม-เล) จ่านวน 6 ครั้ง เศรษฐกิจแพร่สะพัดในจังหวัดไม่
ต่่ากว่า 300 ล้านบาท ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 
 4.ของบประมาณสนับสนุนจาก ครม.เพื่อจัดต่อเน่ืองอีก 1 ปีจ่านวน 54 ครั้งทั่วเกาะภูเก็ต ร่วมกับจัด
มหกรรมการกีฬา 
 5.จัดท่าคลิปเชิญชวนเที่ยวภูเก็ต “ปลอดโรค ปลอดภัย น่าไปจัง” เน้น  “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 
ชายหาด เกาะแก่ง พักผ่อนในโรงแรมที่สวย สะอาด นวดสปาที่มืออาชีพ เดินชมย่านเมืองเก่า สไตล์ชิโน-ยูโร
เปี้ยน และการให้บริการทางการแพทย์ที่มือช่ือเสียงด้านโรคหัวใจหลอดเลือด  ทันตกรรมและศัลยกรรมตกแต่ง 
ของโรงพยาบาลในภูเก็ต 
 6. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถประคับประคองตนเองได้ กลุ่มเปราะบางทางสังคม ดังน้ี 
    6.1 คนที่ขาดหลักประกันทางสังคม ขาดหลักประกันพื้นฐานในการด่ารงชีวิต เข้าไม่ถึงการบริการทาง
สังคม กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนพิการ/บกพร่องทางสติปัญญา/จิต ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยหมดสติ ผู้มีปัญหา
สถานะบุคคล แรงงานข้ามชาติ คนไร้บ้าน ชายขอบ คนสูงอายุ เด็ก คนยากจน ดูแลหน้ากากอนามัย (ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์จนถึง เดือนกรกฎาคม 2563) จัดต้ังโรงทาน (ตามวัด โรงเรียน ชุมชน) แจกถุงยังชีพ ต้ังตู้ปันสุข 
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    6.2 การช่วยเหลือ แบ่งปันโดยน่าภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ เช่น ให้ร่วมกันหุงข้าวด้วยกระทะใบ
บัว ใช้ฟืน  การท่าปุ๋ยหมัก ดูแลกันเองในพื้นที่ (กศน.) 
    6.3 กลุ่มตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงาน หรือ No-work No-pay  จ่านวนประมาณ 58,265 
คน (จากข้อมูล พนักงานที่อยู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนมกราคา 63 จ่านวน 179 ,112 คน 
และในปัจจุบันเดือนกันยายน 63 จ่านวน 120,847 คน) ส่ารวจข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้ังโต๊ะเจรจา
เจ้าหน้ี-ลูกหน้ี เมื่อ16-17 มิถุนายน และต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
    6.4 การดูแลปัญหาความเดือดร้อนจากสถานประกอบการไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (ไกล่เกล่ีย 
เปรียบเทียบปรับและฟ้องร้องคดี) ประกันสังคมเบิกจ่ายล่าช้า (หน้ีสินกับเจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน เช่น 
ธนาคาร และหน้ีสินกับผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงิน เช่น ลีสซิ่ง ไฟแนนซ์ แคพปิตอล บัตรเครดิต  
    6.5 จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันส่าหรับผู้ประสงค์จะเปล่ียนอาชีพหรือหาอาชีพช่ัวคราว เช่น จัดหา
สถานที่ขายของ หาอาชีพเสริม 
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แผนระยะกลาง (2 ปี ) 
  1. จัดท่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 ได้แก่ งานมหกรรมอาหารทะเลและ
มหกรรมกีฬา งานแสดงและจ่าหน่ายสินค้า OTOP 
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 2. จ้างงานระยะส้ัน ส่าหรับกลุ่มตกงาน ถูกเลิกจ้าง ที่ประสงค์จะท่างาน ในปี 2564 จ่านวน 8,500 คน 
ได้แก่งานดูแลรักษาความสะอาดและวัชพืชคูคลอง แหล่งน่้าสาธารณะ ถนน ทางเท้า ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงปลูก
สร้างสาธารณะงานเพาะพันธ์ุกล้าไม้ป่าชายเลน ส่ารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ส่ารวจกลุ่มเปราะบางทางสังคม 
แรงงานต่างด้าวที่ตกค้าง ฯลฯ   

 
 
 
 
 
  
  

 
 3. การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่กลุ่ม STV โดยเลือกกลุ่มประเทศที่มีความเส่ียงต่่า โดย
นักท่องเที่ยวต้องยอมรับเงื่อนไข ที่ ศบค.ก่าหนด 
  - ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (COE) 
  - มีใบรับรองสุขภาพพร้อมเดินทาง (Fit to Travel) 
  - หนังสือรับรองว่าผ่านการตรวจหาเชื้อ Covid free 
  - มีหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ 
  - ยอมรับการกักตัวในราชอาณาจักรไทยในสถานที่ทางราชการก่าหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน 
  - มีหลักฐานการจองและช่าระเงินค่าใช้จ่ายการกักตัว ณ สถานกักตัวทางเลือก (ALQ) 
  - มีหลักฐานการจองและช่าระเงินค่าท่ีพักหลังการกักตัวแล้ว 
 ทั้งน้ี จังหวัดภูเก็ต ก่าหนดให้ตรวจหาเชื้อที่สนามบินในวันแรกที่เดินทางถึงด้วยวิธี RT-PCR และ
นักท่องเที่ยวยอมรับเงื่อนไขน้ีและยินยอมช่าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี จะเริ่มให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัด
ภูเก็ตได้หลังจากผ่านพ้นเทศกาลถือศีลกินผักไปแล้ว 
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แผนระยะยาว 
 
  1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นอาชีพใหม่เพื่อกระจายความเส่ียง ช่วยพยุง
เศรษฐกิจจังหวัดหากเกิดวิกฤตการณ์ในอนาคต ได้แก่ 
  อุตสาหกรรมมารีน่า (Marina Hub) 
  อุตสาหกรรมการศึกษานานาชาติ 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & wellness Tourism) 
  อุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) 
  อุตสาหกรรมปลาทูน่าและตลาดสัตว์น่้า 
  เป็นศูนย์การจัดงานและมหกรรมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ (Sport & Event)  
          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & wellness Tourism) 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  2. การแก้ไขปัญหาส่าคัญเพื่อสร้างความเข็มแข็งของจังหวัด เช่น ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาน่้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะ และน่้าเสีย 
      
 

 
 
 

เป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต หลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
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  การแก้ไขปัญหาให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐ ก็คือ
การให้เขาได้มีงานท่าและมีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างถาวร น่ันคือ การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีก่าลังซื้อ
สูง สถานประกอบการก็จะฟื้นกลับมา พนักงานทุกคนจะกลับเข้าสู่สถานประกอบการเช่นเดิม ทั้งน้ี ต้องอาศัย
ความร่วมมือทั้งรัฐบาล ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต่อจากน้ีไป ภูเก็ตต้อง
พัฒนาอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้หากเกิดวิกฤตกรณีดังกล่าวอีกในอนาคต 
การวิเคราะห์ปัญหาการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต 
 จากนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการของจังหวัดในช่วงสภาวะวิกฤติของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หลังสภาวะวิกฤต  คณะผู้ดูงานจึงได้น่าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ด้วยเครื่องมือ แผนภูมิ
ก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือ Ishikawa Diagram เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยของ
ปัญหาที่ท่าให้การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ท่าให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตยังไม่ฟื้นตัว ดังน้ี 
 

        การวิเคราะห์ปัญหาในการท าข้อเสนอโดยใช้ Fishbone Diagram 
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1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง  
    สาเหตุ การเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตต้องเดินทางอากาศ โดยสายการบินไปยังสนามบินนานาชาติ

ภูเก็ตเพียงเส้นทางเดียว นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางโดยรถยนต์เน่ืองจากเส้นทางไกลและใช้เวลา และเมื่อถึง
สนามบินต้องเช่ารถไปยังแหล่งท่องเที่ยว ส่วนรถโดยสารก็มีให้บริการแต่ไม่สามารถน่านักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่
ท่องเที่ยว จึงนิยมเช่ารถเป็นรายวันเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง และชายหาด
ต่างๆ รวมถึงการเดินทางไปขึ้นเรือน่าเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆ ส่งผลท่าให้การจราจรในจังหวัดภูเก็ตประสบ
ปัญหา ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยว 

2. ปัญหาด้านบริหารจัดการและกฎหมาย 
    สาเหตุ การส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องมีการบูรณากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการบังคับใช้

กฎหมายที่ซ้่าซ้อน เช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร และกรมประมง เป็นต้น ยกตัวอย่าง การส่งเสริม  Marina 
Hub ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางโดยใช้เรือยอร์ท เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจอด
เรือและเสียภาษีปากเรือ ค่าทอดสมอเรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จุกจิก ไม่เอ้ืออ่านวยประโยชน์และความสะดวกกับ
นักท่องเที่ยว ท่าให้ขาดโอกาสและเสียเปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง
ทีให้สิทธิประโยชน์มากกว่า 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    สาเหตุ  จังหวัดภูเก็ตต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก เช่น ข้าว พืชผัก เน้ือสัตว์ ไม่สามารถ

เล้ียงตัวเองได้ ท่าให้ค่าครองชีพในการด่ารงชีวิตสูง ส่งผลท่าให้ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ค่ารถขนส่ง ค่าเรือโดยสาร 
และค่าอาหารของนักท่องเที่ยวสูงตามไปด้วย ดังน้ัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี
คุณภาพและมีก่าลังซื้อสูงเท่าน้ัน ที่มาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต หากแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตต้องพึ่งพา
นักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก จึงต้องมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ และการลดราคาค่าท่องเที่ยวลงให้ เหมาะสม
กับการคุ้มทุนเป็นการเฉพาะหน้าก่อน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด่าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 

4. ปัญหาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
    สาเหตุ เศรษฐกิจหลักของจังหวัดภูเก็ตจะข้ึนอยู่กับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนถึง  
94 %ส่วนการท่าการเกษตร 3 % และอุตสาหกรรม 3 % ตามล่าดับ เมื่อการท่องเที่ยวซบเซาลง จากสถานการณ์โรค

โควิด-19 ท่าให้ภูเก็ตประสบปัญหา เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว ท่าให้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และการขนส่งหยุดชะงักลงไป  
การที่จะท่าให้จังหวัดภูเก็ตขับเคล่ือนต่อไปได้จึงต้องเพิ่มพื้นที่การเกษตรและการจัดหาแหล่งน่้าเพิ่มเติมให้มากย่ิงให้มากพอ
ส่าหรับเล้ียงดูประชากรในจังหวัด โดยการเพาะปลูกพืชที่ใช้ในชีวิตประจ่าวันของครัวเรือน และผู้ประกอบการร้านอาหาร มีการ
สร้างฟาร์มปศุสัตว์ กระชังเล้ียงปลา กุ้ง และบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นการบรรเทาภาวะ
เดือดร้อนของประชาชนในระยะเร่งด่วน 

5. ปัญหามาตรการการเฝ้าระวังและการกักกันโรคโควิด-19 
    สาเหตุ การที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต นอกจากมีการคัด

กรองและตรวจเช้ือในประเทศต้นทางแล้ว เมื่อมาถึงประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวจะต้องผ่าน
มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ก่าหนดให้มีการตรวจคัดกรองโรคถึง 2 รอบ และยังต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการ
อีก 14 วัน ส่าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเรือยอร์ท ต้องให้ทีมแพทย์ไปตรวจนักท่องเที่ยวบนเรือท่าให้เสีย
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ค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ จึงต้องหาวิธีการผ่อนปรนและสร้างความมั่นใจว่าคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า
จะไม่มีการระบาดรอบ 2 เกิดขึ้น  

6. การใช้เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ ์
    สาเหตุ แม้ว่าภูเก็ตจะได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) มีการพัฒนา Application ใน Feature ที่ตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ เช่น ร้านอาหาร 
(Gastronomy) ภูเก็ตเมืองแห่งอาหาร การจองโรงแรมที่พัก การเช่ารถ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจและการตัดสินใจมาเที่ยวภูเก็ตอย่างเพียงพอ เน่ืองจากยังไม่
สามารถเปล่ียนแนวคิดว่า การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งในความจริงแล้ว ค่าโรงแรมที่พักมีการ
ลดราคามากกว่า 60% ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินถูกลงกว่า 40%  รวมทั้งมีมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละ
ครึ่งของรัฐบาล ย่ิงท่าให้ค่าใช้จ่ายถูกลงไปอีก ปัจจัยที่ต้องค่านึงถึงคือ ประชาสัมพันธ์ ที่จะส่ือสารถึงประชาชน
ชาวไทย ที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ให้ทราบและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวภูเก็ต โดยใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย เป็นดังแคมเปญที่ว่า ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ  
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คณะผู้ศึกษาดูงานได้น่าทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) และกลยุทธ์การตลาด 
(4Cs) ซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาด และ Power of 10 หรือคุณสมบัติ 10 ประการของตลาดสาธารณะที่ประสบ
ความส่าเร็จน่ามาใช้ร่วมกัน เพื่อหาทางแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ดังน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 
 การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดจังหวัดภูเก็ต มีข้อจ่ากัดบางประการในการด่าเนินงานตามโครงการ
ตามแผนงานการพัฒนาเมืองภูเก็ต โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แหล่งน่้า และ
การเกษตร แม้ว่าหลายโครงการต้องใช้เวลา แต่เพื่อให้โครงการต่างๆมีความก้าวหน้าและมีโอกาสในการได้รับ
การขับเคล่ือนอย่างเร็วที่สุด เน่ืองจากเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก ซึ่งหากเกิดขึ้นได้เร็วจะช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ในระยะยาว รวมถึงต้องเร่งรัดการจ้างงานเร่งด่วนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ด้วยการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งมาตรการการจัดประชุมสัมมนา จะท่าให้คนมีรายได้เพิ่มข้ึน  
 ที่ส่าคัญต้องสร้างความเช่ือมั่นว่า ต่อจากน้ีไปการพัฒนาการเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จะปรับไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิม และต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ต้องมี
มาตรการส่งเสริมการตลาด โดยให้ยังคงมีจัดโปรโมช่ันลดราคาต่อไปอีก เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมาท่องเที่ยว
ภูเก็ต และการจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ผ่านเข้ามาตามกระบวนการตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ซึ่งจะท่าให้เศรษฐกิจภูเก็ตได้รับการฟื้นฟู พร้อมกับไม่
มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 แต่หากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น จะต้องจัดการได้ทันที  โดยคาดการณ์ว่า
ในปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวหลักเข้ามามากข้ึนจากเดิม  แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและรูปแบบการบริหารจัดการ
รับนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ทางส่าคัญคือ ทางบก ทางอากาศ และทางน่้า สร้างความมั่นใจในการเป็น Safe 
Destination อีกทั้งยังมีมาตรการการคัดกรอง แบบ Multi Screening Process ณ ด่านประจ่าการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด ทั้งน้ี คณะผู้ศึกษาดูงานมีข้อเสนอต่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต ดังน้ี 
 
ระยะเร่งด่วน 

 1. ด้านการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เร่งด่วน เช่น 
ขอให้ออกมาตรการกระตุ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานของนักท่องเที่ยวถึงส้ินปี และให้มีการจัดเก็บรายได้อุทยาน 15% เข้า
กองทุนพัฒนาส่ิงแวดล้อม ที่ส่าคัญ ควรเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการพักช่าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเหลือ 2% ส่าหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดเป็นเวลา 3 ปี ขอให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์เข้าถึงแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่่า ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถด่าเนินกิจการต่อไปได้ และไม่ถูกกลุ่มทุนจากต่างชาติ
มากว้านซื้อกิจการของคนไทยไปทั้งหมด 

 2. การเร่งรัดการด าเนินการโครงสร้างโครงข่ายคมนาคม เช่น โครงการก่อสร้างถนนแนวใหม่สาย
เมืองใหม่-เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต งบประมาณ 30,000 ล้านบาท โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง การขยายถนนสายจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร รวมงบประมาณ 2,250 ล้านบาท และโครงการก่อสร้าง
ถนน 3 ช่องจราจร บริเวณเขาท่ากะได อ.กะปง จ.พังงา งบฯ 140 ล้านบาท ซึ่งหากเกิดได้เร็วจะช่วยแก้ปัญหา
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เรื่องการจราจรที่ติดขัดและขยายฐานเศรษฐกิจ ส่วนเรื่องของอุโมงค์ป่าตอง และ มีการผลักดันให้มีการศึกษา
เช่ือมโยงโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ทางน่้า ทางบกซึ่งมีทั้งระบบราง และถนน ยกระดับ
ท่องเที่ยวชุมชนให้ดีขึ้น 
 3. การจัดงานถนนคนเดิน และสถานที่ส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ย่านเมืองเก่าชิโน โปร
ตุกีส  ถนนถลาง หาดป่าตอง เป็นต้น โดยเพิ่มวันและขยายพื้นที่การจัดงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มาจ่าหน่ายสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการสร้าง เพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  4. สร้างกระแสการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความนิยมของชาวไทย  ชิม นอน ช๊อป ระหว่างรอ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นิยมการท่องเที่ยวแบบ sand sun shine โดยผ่านนโยบายคนละครึ่ง และเราเที่ยว
ด้วยกัน ของรัฐบาล เพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ท่าให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวภูเก็ตว่า ไม่แพงอย่างที่คิด  
ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยวกระแสหลักท่ีเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
   5. การสนับสนุนให้มีการท าประมงนอกน่านน้ า อาทิ เรือเบ็ดราวทูน่า และการเพาะเล้ียงปลากะพง
ขาวสัตว์น่้าเศรษฐกิจตัวใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   6. เร่งรัดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ(SMART CITY) ที่สมบรูณ์แบบ โดยการใช้ application 
Online ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น การจองห้องพัก รถโดยสาร     
รถเช่า และการก่าหนดจุดท่องเที่ยวตามความต้องการ รวมถึง การส่ังอาหาร  และแหล่งช๊อปปิ้งทั่วเมือง ตลอดจน
การก่าหนดกิจกรรมในปฏิทินประจ่าเดือน ประจ่าปี ล่วงหน้า เช่น เทศกาลอาหาร เทศกาลหรอยริมเล ถนนคนเดิน 
กิจกรรมประเภท Extreme เช่น พายเรือเที่ยวเกาะ ปีนเขา ด่าน่้า ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธ์ุต่างๆ  
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจ ให้มาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
 
ระยะกลาง 
 1. ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
     1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและสัตว์ทะเลหายาก เพื่อใช้ในเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและสัตว์ทะเลหายากและเป็น
สถานที่ส่าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธ์ุอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ุและ
สัตว์ทะเลที่มศีักยภาพต่อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชายเลน ตลอดจนทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
      1.2 การจัดต้ังศูนย์บ่อบ่าบัดน่้าเสียในเขตเมืองที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่ส่าคัญของประเทศไทย ท่ารายได้จากการบริการนักท่องเที่ยวปีละหลายแสนล้านบาท การขยายตัว
ของนักท่องเที่ยวและการบริการ จะท่าให้เกิดปริมาณน่้าเสียจ่านวนมากจาก โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ชุมชนและ
แหล่งก่าเนิดมลพิษทางน่้าอ่ืนๆ ไหลลงสู่แหล่งน่้า และทะเล  หากไม่มีการก่าจัดที่ดีแล้วก็จะส่งผลกระทบไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเหล่าน้ันได้ ปัจจุบันบ่อบ่าบัดน่้าเสียยังมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะเขตเมืองที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ส่าคัญซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวเป็นอย่างมากจึงจ่าเป็นต้องจัดต้ังศูนย์บ่อบ่าบัดน่้าเสียให้เพียงพอ 
       1.3 การจัดการขยะ โดยก่องสร้างโรงงานก่าจัดขยะเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง เกาะภูเก็ตมีปริมาณขยะ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 7 และก่าลังเผชิญปัญหาด้านโรงคัดแยกขยะไม่สามารถด่าเนินการได้ ระบบ
เตาเผาขยะก่าจัดได้ไม่เพียงพอ  บ่อฝังกลบขยะมีพื้นที่เต็มแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง 
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ส่งผลให้การจัดการขยะบนเกาะภูเก็ตเป็นปัญหาอยู่ในระดับสูงมาก จึงมีความจ่าเป็นต้องก่อสร้างโรงงานก่าจัด
ขยะเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร และนักท่องเที่ยวในอนาคต 
        1.4 การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
งดงาม ผลจากการเจริญเติบโตแบบกระจัดกระจาย(Urban Sprawl)ของพื้นที่เมืองภูเก็ต นอกจากจะส่งผลให้
พื้นที่ สีเขียวลดลงเป็นอย่างมากแล้วพื้นที่ทั้งในระดับย่านและชุมชนจากทุกเขตการพัฒนายังขาดแคลน
ส่วนประกอบส่าคัญของเมือง เช่น พื้นที่สาธารณะ (Public Space) พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ (Open Space) 
พื้นที่ศูนย์กลางของย่านหรือชุมชน(Communities Center) ที่มีองค์ประกอบของศูนย์บริการชุมชนที่ได้
มาตรฐาน เป็นต้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมืองและชุมชนให้งดงามจึงจ่าเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องด่าเนินการ เพื่อประโยชน์ในการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน  
        1.5 การก่าหนดขอบเขตการก่อสร้างอาคารบนที่ราบเชิงเขาและริมชายหาดมิให้รุกล่้าพื้นที่
สาธารณะ  ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการก่อสร้างอาคารบนที่ราบเชิงเขาและริมชายหาดโดยรุกล่้าพื้นที่สาธารณะเป็น
จ่านวนมากในหลายพื้นที่การก่าหนดขอบเขตการก่อสร้างมิให้รุกล่้าพื้นที่สาธารณะจะเป็นมาตรการทางกฎหมายที่
ส่าคัญ ซึ่งจะท่าให้การด่าเนินการบุกรุกดังกล่าวลดลง แต่ทั้งน้ีจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
 
 2. ด้านการเกษตร  

     2.1 การสนับสนุนด้านนโยบาย Thailand Green Rubber ขับเคล่ือนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ยางพาราของโลก โดยการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตการเกษตรในสวนยาง โดยให้สวนยางพาราไทยได้รับการ
รับรองการจัดการสวนป่าแบบย่ังยืน สร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นป่าปลูก ไม่บุกรุกท่าลายป่า 
ภายใต้มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล PEFCและให้น่าร่องยางพาราภาคใต้ 9 ล้านไร่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 14061 และ มอก.2861 เทียบเท่าสากล PEFC ในระยะเวลา 5 ป ี
     2.2 ด้านทรัพยากรน่้าและการพัฒนาในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน่้าภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตกไม่มีแม่น่้าสายหลัก คงมีแต่เพียง ล่าห้วย และ คลองขนาดเล็กรวม 9 สายเท่าน้ัน  มีการพัฒนาแหล่ง
น่้าเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง 2 โครงการ อาคารทดน่้าขนาดเล็กจ่านวน 63 โครงการ รวม 65 
โครงการ สามารถกักเก็บน่้าได้เพียง 14.51 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่าน้ัน (ประกอบด้วยอ่างเก็บน่้าบางเหนียวด่า ต.
ศรีสุนทร อ.ถลาง ความจุ 7.20 ล้านลูกบาศก์เมตร และ อ่างเก็บน่้าบางวาด ต.กระทู้ ความจุ 7.31 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร)  ในขณะที่จังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวล้วน
ต้องใช้น่้าในปริมาณมาก จ่าต้องพิจารณาด้านการพัฒนาแหล่งน่้าให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว และการต่อยอดเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองภูเก็ต 
เป็นเมืองอาหารคุณภาพของโลก รองรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 
 3. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ผลักดันจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ 
(Medical Plaza)  โดยการสนับสนุนโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยว
ระ ดับ โลก  เ ช่น  โ ร งพยาบาลว ชิระภู เ ก็ ต  และโครงการศูน ย์ สุขภาพนานาชา ติ อันดามัน  ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการดูแลสุขภาพ
ส่าหรับผู้สูงอายุที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาวขึ้น พร้อมดูแลสุขภาพควบคู่กันไป ซึ่งจะท่าให้ภูเก็ต
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เปล่ียนโฉมจากเมืองท่องเที่ยวปกติ กลายเป็นท่องเที่ยวแบบคุณภาพ แต่เพื่อมาดูแลสุขภาพ จะท่าให้เมืองไทย
ประกาศความเป็น medical hub อย่างเป็นรูปธรรม  
 4. การส่งเสริมอุตสาหกรรมมารีน่า โดยการต้ังกองทุนฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองขอให้
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมมารีน่า โดยขยายเวลาให้เรืออยู่ในประเทศไทยได้ 3 ปี จากปัจจุบันอยู่ได้ 6 
เดือนและอนุญาตให้คนประจ่าเรืออยู่ในประเทศไทยได้เท่ากับเรือ ปัจจุบันอยู่ได้ 30 วัน และการส่งเสริมมาริ
ไทม์ ฮับ(Maritime Hub) ธุรกิจเรือส่าราญทั่วโลกซึ่งก่าลังเติบโต หากแต่ประเทศไทยยังมีข้อจ่ากัดที่ต้องผ่อน
คลายปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการของภาคเอกชน 
 5. การผ่อนปรนและเยียวยาทางกฎหมาย 
      5.1 เสนอให้มีมาตรการยกเว้นหรือผ่อนผันการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งจัดเก็บตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ภาษีบ่ารุงท้องที่ ซึ่งจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีบ่ารุง
ท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ภาษีป้าย ซึ่งจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และภาษีบ่ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจัดเก็บจากสถานค้าปลีกน่้ามันและยาสูบในเขตจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
      5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อาทิ  จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
เชียงใหม่ โดยเสนอให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงการหักลดหย่อนภาษี ซึ่งออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยให้ประชาชนผู้มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถน่าค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้าและบริการในเขตจังหวัดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและจูงใจให้มีการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากข้ึน 
      5.3 เสนอให้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าหรือผ่อนผันการช่าระค่าเช่า พร้อมยกเว้นเบี้ยปรับ 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  ให้สามารถด่าเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง และเสริมสภาพ
คล่องให้แก่ผู้เช่าและสมาชิกในครัวเรือน 
 
ระยะยาว 
 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดงานเมกะอีเว๊นท์และเทศกาลนานาชาติ โดยการจัดงานระดับโลก
มาจัดในจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อท่าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะท่าให้เกิดการสร้างมรดกใหม่ทางเศรษฐกิจ (Legacy) โดยเน้นความย่ังยืนและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย ทั้งจะเป็นการแสดง
ศักยภาพให้โลกเห็นถึง ขีดความสามารถในการจัดงานระดับนานาชาติ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภูเก็ต
และเมืองรอบข้างในการเป็นไมซ์ซิต้ี ถือเป็นการฟื้นฟู และสร้างอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ตามวิถี New Normal ของจังหวัดภูเก็ตหลังประสบโควิด-19 เช่น  
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     1.1 การจัดงาน Travel Blog Exchange2021 (TBEX Asia 2021 Thailand) ซึ่งงานที่
รวบรวม blogger ช้ันน่าจากทั่วโลก ถือเป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายส่ือสังคม
ออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจ่านวนมากและมีอิทธิพลระดับโลก  
     1.2 การจัดโครงการมหกรรมอาหาร (Gastronomy) ภายใต้หัวข้อ ภูเก็ตเมืองแห่งอาหาร  
     1.3 การจัดแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชายฝ่ังอันดามัน 6 จังหวัด เช่น การว่ิง
มาราธอน การแข่งจักรยาน การแข่งขันกีฬาประเภท Extreme และไตรกีฬา  
 
 2. การเสนอให้มีการศึกษาเร่ืองรูปแบบการปกครองพิเศษของจังหวัดภูเก็ต เช่นเดียวกับ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา เน่ืองจากภูเก็ตสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 4 แสนล้านบาทต่อไป แต่กลับได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพียง 10 % ของรายได้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเมืองที่ต้องรองรับผู้มาเยือนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศ ท่าให้ประสบปัญหาที่ยากจะแก้ไขให้ทันเวลา ทั้งในด้านการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทางบก ทาง
เรือ และทางอากาศ ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์และส่ิงอ่านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและการประชุม สัมมนา
ระดับนานาชาติ และการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการสุขภาพ ส่วนด้านส่ิงแวดล้อมยังต้องบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
เพื่อการเกษตรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ปัญหาน่้าเสีย และขยะล้นเมือง ซึ่งเมืองภูเก็ตมีรายได้หลักจากการ
ท่องเที่ยว จึงต้องมีการบริหารที่มีความคล่องตัว สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มิฉะน้ันจะส่งผล
กระทบในระยะยาวและยากต่อการแก้ไขปัญหา 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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รายงานการศึกษาดูงาน 
 
 

การศึกษาดูงานในประเทศ จงัหวัดภเูก็ต 
ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ ากัด 

(Phuket City Development Co.. Ltd. : PKCD) 
 

 

 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 2 
นางธาริน ี แสงสว่าง   กรมคุมประพฤต ิ
นายเจตนิพิฐ รอดภัย   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นายไกรวัลย์ โรจนานุกูล   กรมทางหลวงชนบท 
นายสุรเดช สมิเปรม   กรมปศุสัตว ์
นายสถาพร ใจอารีย์   กรมพัฒนาที่ดิน 
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ   กรมอุตุนิยมวทิยา 
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รายงาน กลุ่มที่ 2  
การศึกษาดูงานในประเทศ จังหวัดภูเก็ต 

ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ ากัด 
 

1. ที่มา 

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ่ากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจ
ภาคเอกชนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีถือหุ้นทั้งหมด 47 คน รวมทุนจดทะเบียน 156 ล้านบาทจัดต้ังขึ้นภายใต้
แนวคิด "วิสาหกิจเพื่อสังคม" ประกอบด้วยนักธุรกิจจังหวัดภูเก็ตเป็นส่วนใหญ่และมีกรุงเทพเข้าร่วมแต่มีจ่านวนไม่
มาก มีบอร์ดบริหารจ่านวน 12 คน โดยได้รับแรงบันตาลใจและแนวคิดในการพัฒนาเมืองจากการฟังบรรยายกรพัฒนา
เมืองขอนแกน่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อต้ังบริษัท ใช้เวลา 1 ปี ในการรวบรวมผู้ถือหุ้นชุดแรก  

ธุรกิจต้ังเดิมของบริษัทมาจากการท่าเหมืองแร่ ต่อมาเปล่ียนเป็นศูนย์ยางพาราการด่าเนินกิจการ 
ดังกล่าวมีระยะเวลาส้ันมาก่อนจะเปล่ียนธุรกิจเป็นด้านท่องเที่ยวในที่สุด ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจต่าง ๆ ของ
จังหวัดภูเก็ต ไม่มีการบูรณการการท่างาน เป็นลักษณะต่างคนต่างท่า การใช้ทรัพยากรส้ินเปลือง ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมามีการเติบโตอย่างมากอย่างก้าวกระโดด เน่ืองจากมีเงินทุนข้ามาค่อนข้างมาก การด่าเนินกิจการของ
บริษัทต่างๆ ยังคงมีลักษณะต่างคนต่างท่าไร้ทิศทาง จึงท่าให้เกิดปัญหาหลาย ๆ เรื่องเน่ืองจากเจ้าของบริษัท
เป็นคนจังหวัดภูเก็ตจึงมีวามต้องการที่จะพัฒนาภูเก็ตอย่างย่ังยืนและไม่ต้องการรับนักท่องเที่ยวปริมาณมากที่
ผ่านมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดปัญหาขยะ จาก
การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ่านวน 14 ล้านคนต่อปี ขณะงบประมาณที่ได้รับค่านวณจากคนภูเก็ตที่มีการ
ลงทะเบียนอยู่ประมาณ 4 แสนคนซึ่งแท้จริงแล้ว มีคนอาศัยอยู่มากกว่า ล้านคน ท่าให้งบประมาณที่ได้รับจึงไม่
เพียงพอในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ  

กฎเหล็ก กฎเหล็กของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ่ากัด คือ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และต้องส่งต่อ
แนวคิดไปยังคนรุ่นหลัง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นร่วมกิจการ ที่มีอายุน้อยที่สุด อายุ 25 ปี 

เจตนารมณ์ เจตนารมณ์ของบริษัท คือ การดูแลบ้านเมืองและช่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นหลัก 
ต้องการให้คนภูเก็ตมาเป็นผู้ถือหุ้น รายได้หลักจากการขายสินค้าและบริการ น่าก่าไรมาสร้างและพัฒนาขยาย
เมืองภูตให้เติบโตย่ังยืน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนทุกระดับ ซึ่งเจตนารมณใ์นการจัดต้ังบริษัทฯ มีดังน้ี 

1. มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อสร้างก่าไรสุดให้กับบริษัท ภายใต้แนวคิด
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

2 เปิดโอกาสให้คนภูเก็ตทุกคนมีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการของบริษัท 
3 เป็นการประกอบกิจการที่มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าหรือบริการ 
4. ผลก่าไรที่ได้มุง่น่าไปขยายผลในการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เกิดความย่ังยืน 
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5 มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะงานที่จะต้องร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนในการปรับปรุงพื้นฟูเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) 

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

การพัฒนาเมืองภูเก็ต เริ่มต้นเมื่อต้นปี 2560 มีการท่าประชาพิจารณ์ 3 อ่าเภอคืออ่าเภอถลาง อ่าเภอกะทู้ 
และอ่าเภอเมือง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองภูเก็ตในอีก 10 ปีข้างหน้า ได้ข้อสรุปเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 Smart Transit 
กลุ่มที่ 2 Smart Energy 
กลุ่มที่ 3 Smart Tourism 
กลุ่มที่ 4 Smart City 

การท่างานบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง มกีารท่างานควบคู่กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีการท่า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการน่าเทคโนโลยี และ Big Data มา
ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาเมือง 

ทั้งน้ี บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ่ากัด จัดต้ังขึ้นเพื่อผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยค่านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของชาวภูเก็ต จึงจัดต้ังบริษัทในเครือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เติบโตอย่างย่ัง ยืน
ประกอบด้วย บริษัทในเครือ 4 บริษัท โดยมีแนวคิดการก่อต้ัง ดังน้ี 

1.บริษัทภูเก็ต สมาร์ท บัส จ่ากัด (PKSB) เป็นการให้บริการรถบัสโดยสารประจ่าทางอัจฉริยะ  
( Phuket smart Bus ) แนวคิดการต้ังบริษัท มาจาก ค่าโดยสารสาธารณะที่เดินทางมาภูเก็ต บางครั้งค่าต๋ัวถูก
กว่าการเดินทางจากสนามไปโรแรม บริษัทจึงขอสัมปทานจากจังหวัดฯ เลือกเส้นฝ่ังตะวันตกของจังหวัด  
สาย 8357 (สนามบินภูเก็ต – หาดราไวย์) รวมเส้นหางประมาณ 52 กิโลเมตร ว่ิงผ่านหาดช่ือดังในจังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกระรน จนไปจบที่หาดราไวย์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีหาด
ที่สวยที่สุด โดยเน้นคา่โดยสารราคาถูก และเป็นธรรม การเดินทางปลอดภัย 

กลยุทธ์ น่าระบบสมาร์ท บัส มาใช้และมีการอ่านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการระหว่างเดินทาง
กล่าวคอื มีการจ่ายค่าต๋ัวด้วย Rabbit Card ซึ่งสมารถน่าไปใช้ ที่กรุงเทพฯ หรือที่ไหนก็ได้การคิดค่าโดยสาร จะเริ่ม
จากราด 50 บาท ถึง 170 บาท โดยคิดตามระยะทาง หรือผู้โดยสารจะใช้เงินสดก็ได้ มีการติดต้ังเครื่องwifi, 
GPS และก็มีลิฟต์ส่าหรับผู้โดยสารใช้วิลแชร์ มีกล้อง CCTV ทั้งข้างในและข้างนอกรถ และมี บริการ USB ให้
ส่าหรับชาร์ตโทรศัพท์ระหว่างโดยสาร การเดินทางเส้นทางน้ีเริ่มต้ังแต่สนามบินไปจนถึงหาดราไวย์ ใช้เวลา
ประมาณ 2 ช่ัวโมงครึ่ง เป็นเส้นทางชมหาดที่สวยสุดของภูเก็ต เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 มีรถ
ให้บริการจ่านวน 4 คัน ในเดือนแรก รายรับประมาณ 100,000 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 
1,600,000-1,700,000 บาท ท่าให้ขาดทุน ต่อมามีการโปรโมทให้มากขึ้นท่าให้ในเดือนธันวาคม 2561 รายได้
เพิ่มเป็นประมาณ 2 ล้านบาทต่อเตือน ซึ่งมีก่าไรทุกเดือน ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้โดยสารประมาณ 80% เป็น
นักท่องเที่ยวนิยมใช้เน่ืองจากค่าโดยสารที่ถูก สะดวกสบาย และปลอดภัย อย่างไรก็ตามในปี 2563 เน่ืองจาก
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สถานการณ์ COVD 19 ไม่มีผู้โดยสารจากต่างประเทศ จึงต้องหยุดว่ิงรถต้ังแต่เดือนมีนาคม2563 และจะเริ่มว่ิง
ใหม่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

2.บริษัทพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จ่ากัด (ECD) เป็นการให้บริการพื้นที่ Co - Working space ณ ห้างบ้าน
แอนด์บียอนด์ มีแนวคิดในการท่าศูนย์กลางเมืองให้กระจายไปทั่วภูเก็ต โดยมีต้นแบบอยู่ที่สถานที่ ณ ปัจจุบันน้ี
ซึ่งเช่าพื้นที่จากกลุ่มเซ็นทรัล มีพื้นที่ประมาณ 1,600 กว่าตารางเมตร ท่าเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น มี Office ให้เช่า
บริษัทในเครือทั้งหมดอยู่บนพื้นที่น้ี และมีแนวโน้มว่า หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และสมาคมต่าง ๆ จะย้ายมาอยู่ที่น่ี
นอกจากน้ีมีความพยายามให้ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ในภูเก็ตเป็น One Stop Service ซึ่งองค์กรเหล่าน้ี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเน่ืองจากผู้ถือหุ้นหลาย ๆ ท่านกระจายอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ในภูเก็ต มีบริการห้อง
ประชุม และมี Co - working space ส่าหรับนักเรียนทุกวันศุกร์ โดยมี Wifi ให้ฟรี ณ ปัจจุบันโรงเรียนขจร
เกียรติอินเตอร์ก็มาเปิดสาขาอยู่ที่น่ี ด่าเนินกิจการ ได้แก่ 

2.1 Business Matching หาโอกาสลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ 
2.2 Office Rental พื้นที่เริ่มตันธุรกิจใหมใ่จกลางเมือง 
2.3 Meeting room ห้องประชุมหลากหลาย 
2.4 Co - Working Area แบ่งขันไอเดียใหม ่ๆ น่ังท่างานแบบคลู ๆ 

3. บริษัทซิต้ี ดีเวลลอปเมนท์ โซลูช่ัน (CDS) Phuket Rabbit Card บัตรเดียวท่องเที่ยวทั่วภูเก็ตให้บริการ
บัตรอัจฉริยะ มีแนวคิดในการพยายามยกระดับของจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Cashless Society (สังคมไร้เงินสด) เริ่มต้น
ด้วยการใช้บัตร Rabit เป็นตัวขับเคล่ือน คู่กับ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส แล้วก็มีการคุยกับทาง วีซ่าเอง ทาง 
Adrepay หลาย ๆ อย่าง รวมทั้งเป็น Gateway ที่จะเข้ามาเป็นอีก 1 ทางเลือกให้กับสังคมภูเก็ต จะได้ใช้เป็น 
Cashless Society อีกจุดหน่ึงที่เน้น Cashless Society คือ การพยายามดึงร้านค้าท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตเข้ามา
ร่วมกับบัตร "ภูเก็ตแรบบิทการ์ด" เพื่อโปรโมทร้านท้องถิ่น อย่างเช่น ถ้านักท่องเที่ยวใช้บัตรแรบบิทการ์ดผ่านร้น
ท้องถิ่นเหล่าน้ี อาจได้รับส่วนลด 5-10% ลักษณะมารวมน้ีมีประโยชน์ในเรื่องจะได้โฆษณาฟรี 

4. บริษัทซิต้ี เดต้า อนาไลติกส์ (CDA) พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็น Smart City บนความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกขน โดยได้ข้อมูล Big Data และเทคโนโลยี AI ได้แก่ Realistic City Planning Law 
Environmental Law Transportation Sustainable and Security เพื่อน่าไปสู่การบริหารจัดการควบคู่กับ 
Digital Twin (เป็นโมเดลดิจิทัลของทรัพย์สินทางปัญญา) โดยมีความร่วมมือกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมและองค์กรเอกชน โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา อาทิเช่นในปี 2018 ร่วมงาน Big Bang กับ
ท่านประจินฯ ท่านพิ เชฐฯ นอกจากน้ีมีการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เ ช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่าหรับ Digital Twin คือการเอาข้อมูล
ของจริงบนพื้นที่จริง ๆ ไปอยู่บนระบบ Digital ทั้งหมด แล้วท่านายให้ได้ว่าจะเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น 
บริษัท Microsoft ใช้วิธีน้ีเพื่อหาว่าลิฟต์สามารถว่ิงขึ้น-ลง จริง ๆ กี่ครั้งถึงจะพัง หรือการหาว่ารถสามารถอยู่บน
ท้องถนนได้จ่านวนเท่าไหร่ที่จะไม่ท่าให้รถติด Digital Twin เป็น 1 ใน 5 ของเทรนใหม่ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่
หน่วยงานรัฐต้องม ี
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นอกจากน้ีจังหวัดภูเก็ตยังมีการท่าเรื่อง City Data Platform (CDA) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เงื่อนไขที่เมืองที่
ต้องการเป็น smart city ต้องมี CDA ของภูเก็ตประกอบด้วยเรื่องของ จ่านวนแหล่งน่้า จ่านวนท่อประปา กล้อง
วงจรปิด หรือข้อมูลจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูล ส่ิงแวดล้อม ถนน หรือแปลนที่ดิน เบื้องตัน ที่เป็นข้อมูล
ทางกายภาพ โครงการ CDA น้ีเริ่มต้นมา 3 ปีแล้ว โดย CDA น่าข้อมูลเข้ามาท่าการประมวลผล และส่งผลลัพธ์
ออกไปเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ โดยภูเก็ต มีนโยบายด้าน CDA รวม 3 เรื่องท่ีส่าคัญ คือ 

1.รองรับเรื่องการท่องเที่ยว 
2.ข้อมูลสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
3.ขอมูลสนับสนุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ 

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจาก CDA เมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 ที่เมืองอู่ฮ่ันใหม่ ๆ 
เมื่อประมาณเดือนมกรดม 2563 ซึ่งมีข้อสงสัยว่านักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ไหน จึงน่าข้อมูลจาก CDA มาวิเคราะห์ท่า
ให้ทราบว่าว่านักท่องเที่ยวจีนอยู่ป่าตอง จ่านวนเท่าไร โดยได้รับความร่วมมือจากทาง ส่านักงานตรวจคนเข้า
เมืองแล้วท่า Virtualization ท่าให้ทราบความเคล่ือนไหวของนักท่องเที่ยวจีน นอกจากน้ีท่าให้ทราบ ความ
หนาแน่นของนักท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละเวลา จากการ Chat ของนักท่องเที่ยว และเพื่อท่านายพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวส่าหรับความปลอดภัยเรื่องส่ิงแวดล้อมจะเป็นเรื่องการป้องกันภัยพิบัติมี Application ที่มีการ
เตือนเรื่อง น่้าจะล้นตล่ิง การรับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ สมารถท่าได้ผ่านการบูรณาการและใช้ IT น่าข้อมูล
เข้าระบบ CDA และแชร์ข้อมูลร่วมกัน นอกจากน้ีข้อมูลในระบบ CDA มีประโยชน์อย่างมากต่อนักลงทุนภูเก็ต 
อาทิ ข้อมูลผังเมืองช่วยท่าให้ทราบว่าสามารถสร้างอะไรได้หรือไม่ได้บ้างจากข้อมูลกฎหมายผังเมืองสร้างอะไรได้
ไม่ได้ จ่านวนบ้านกี่หลังคาเรือน บ้านแฝดกี่หลังคาเรือน ราคาประเมินกับโครงการ รถว่ิงผ่าน รถสมาร์ทบัส ผ่าน
ไหม จ่านวนร้านอาหารเท่าไร จ่านวนโรงแรมดาว จ่านวนห้องของโรงแรม นักลงทุนจึงมีความสะดวกสามารถดู
ข้อมูลได้รวดเร็วน่าไปสู่การบริหารที่ดี นอกจากน้ีมีการใช้โดรนในการควบคุม 3 มิติ ซึ่งท่าต้ังแต่ 3 ปีที่แล้วที่
เทศบาลต่าบลวิชิตบนพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร สามารถวัดป้ายได้ วัดระยะ โดยไม่ต้องลงภาคสนาม 100 % 
สามารถเอาข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้งานได้ ทั้งข้อมูลจากแผนที่ภาษีที่เป็นข้อมูลของภาครัฐจะบอกบริบทของเมือง 
เช่นท่อประปา น่้าไหลลงเขื่อน ข้อมูลเดินรถ เป็นต้น ข้อมูลต่าง ๆ สามารถน่ามาซ้อนทับกันได้ 
 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย/การพัฒนา 

จากการศึกษาดูงาน สามารถวิเคราะห์จุดแข็งของบริษัท ภูเก็ตการพัฒนาเมือง จ่ากัด ในการพัฒนา
ภูเก็ตให้เป็น Smart City โดยค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของชาวภูเก็ต ได้แก่ 

- การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะงานที่จะต้องร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

- มีการท่า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีต่าง ๆ 
- มีการน่าเทคโนโลยี และ Big Data มาช่วยในการปรับปรุงพัฒนาเมือง 
- จัดต้ังบริษัทในเครือเพื่อส่งเสริการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เติบโตอย่างย่ังยืน ได้แก่ บนความร่วมมือ 
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ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต เป็น Smart City สมารถรองรับสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้ จึงขอ 

เสนอแนะเชิงนโยบาย/การพัฒนา ดังน้ี 
1. ด้านบริหารจัดการ ต้ังคณะท่างานเพื่อฟื้นฟูเมืองภูเก็ตและการท่องเที่ยว เพื่อก่าหนดยุทธศาสตร์ใน

การช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างความเช่ือมั่นให้นักท่องเที่ยว และการปรับเปล่ียน
การให้บริการด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครื่องมือเป็นมาตรวัดสุขภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นตัน 

2. ด้านการเจริญเติบโต เป็นการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเปล่ียน
แนวคิด/มุมมองการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรืออาจเป็นลักษณะ "อุตสาหกรรม
บันเทิงเชิงวัฒนธรรม" หรือการท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่าให้คนภูเก็ตมีอาชีพ มีรายได้ อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูเก็ตท่าให้เกิดความภาคภูมิใจ นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถมาท่องเที่ยวได้ อีกทั้งท่าให้ลด
ปัญหาสังคม ลดปัญหาอาชญากรรม 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและด้านส่ิงแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือ 
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรน่้า การบ่าบัดน่้าเสียและปรับปรุงคุณภาพน่้า ผลิตน่้าสะอาดให้
โรงแรม ก่าจัดพลาสติกบรรจุขวด ส่ิงปลูกสร้าง เมืองและชุมชน เห็นสมควรจัดการน่้าทิ้ง จัดระบบระบายน่้า
หมุนเวียน เตรียมน่้าสะอาดไว้ให้ ณ จุดบริโภค เป็นตัน 

4. ด้านความเช่ือมั่น สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย เพิ่มแพ็คเกจ 
การท่องเที่ยวให้มากขึ้นและมีความหลากหลาย ปรับเปล่ียนเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เน้น
นักท่องเที่ยวชาวไทย ช่วยเหลือพนักงานด้านธุรกิจก่องเที่ยวให้มีงานท่า จัดให้มีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม 

5. ด้านประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการโฆษณาให้มากขึ้น เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ค่าใช่จ่ายใน
ราคาที่คนไทยสามารถท่องเที่ยวได้ บนหลักคิด "นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในราคาคนภูเก็ต" 
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รายงานการศึกษาดูงาน 
 
 

รายงานการศึกษาดูงานในประเทศ จังหวัดภูเก็ต 
การจัดการภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  

ของจังหวัดภูเก็ต ในช่วง COVID - 19  
 

 

 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 3 
นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
นายยงยุทธ นาคแดง  กรมการขนส่งทางบก 
นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง  กรมการข้าว 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นายธนะ อัลภาชน ์  รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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 รายงาน กลุ่มที่ 3  
การจัดการภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ของจังหวัดภูเกต็ ในช่วง COVID19 

  
1. ที่มา 

 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรประมาณ 400,000 คน รายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95 
ของรายได้ทั้งหมด ที่เหลือจะมาจากภาคเกษตร ภาคประมง ภาคปศุสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม และอ่ืน  ๆ ดังน้ัน 
เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (Covid - 19) ส่งผลให้ให้นักท่องเที่ยวที่มีประมาณปีละ 10 ล้าน
คน ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ จึงเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้ประชากรที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขาดรายได้ และมีประชากรที่ว่างงาน
ประมาณ 80,000 คน นอกจากน้ัน ยังส่งผลกระทบให้กับภาคส่วนอ่ืนเพราะการขาดก่าลังซื้อ เช่น ภาค
อสังหาริมทรัพย์ อีกด้วย 

 แต่ก็ยังมีภาคเกษตร ภาคประมง ภาคปศุสัตว์ และภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถปรับตัวและด่าเนิน
กิจการต่อไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจาก Covid - 19 มากนัก และยังช่วยรองรับรวมถึงบรรเทาปัญหา
บางส่วนจากภาคการท่องเที่ยวได้ โดยจะขอสรุปผลการสอบถามผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนดังกล่าวที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน ดังต่อไปน้ี 

2. ยุทธศาสตร์การบริหาร 

2.1 ภาคการเกษตร  
 จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่การเกษตรไม่ถึง 100,000 ไร่ มีการเพาะปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมา

ปลูกมะพร้าว สับปะรด และทุเรียน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ Covid - 19 ท่าให้ประชาชนบางส่วนที่ว่างงาน
กลับเข้าสู่ภาคการเกษตร โดยส่านักงานเกษตรจังหวัดมีการจัดอบรมความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนที่
เคยอยู่ในภาคการท่องเที่ยว  

 มีการปรับกลยุทธ์ด้านการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่เดิมต้องรับสินค้าเกษตรมาจาก
จังหวัดอ่ืน ๆ หันมาบริโภคผลผลิตทางการเกษตรภายในจังหวัด มีการน่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
เช่น การผลิตเพื่อบริโภคภายในจังหวัดก่อน สินค้าการเกษตรส่วนที่เหลือก็จะน่าไปจ่าหน่ายยังต่างจังหวัด หรือ 
น่าไปแปรรูปเพื่อจ่าหน่ายต่อไป 

นอกจากน้ียังมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมภาคการเกษตร ดังน้ี 
- มีการน่านวัตกรรม Smart Farming มาใช้ในการเพาะปลูก เช่น เมล่อน องุ่น เป็นต้น  
- มีการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรของภูเก็ต เช่น ทุเรียนภูเก็ต  
- มีการสนับสนุนจากภาครัฐให้ประชาชนใช้พื้นที่ที่มีอยู่บริเวณบ้านปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน 
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2.2 ภาคการประมง 
 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรในที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่าประมงประมาณ 5,200 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่มีการท่าการประมงดังน้ี 
- การเพาะเล้ียงกุ้งทะเล สามารถสร้างรายได้ประมาณ 2,500 ล้านบาทต่อปี การท่าประมงในส่วนน้ี

ไม่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19 มากนัก 
- การเพาะเล้ียงกุ้งกุลาด่า จากสถานการณ์ Covid - 19 ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการส่งออก  
- การเพาะเล้ียงกุ้งขาว สามารถจ่าหน่ายภานในจังหวัดภูเก็ตได้ทั้งหมด 
- มีการสนับสนุนให้เพาะเล้ียงปลาช่อนทะเล และปลากระพงทอง  
- มีการน่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน เช่น โครงการกระชังบก 
- มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจ่าหน่าย โดยหันไปจ่าหน่ายในช่องทางออนไลน์ 

2.3 ภาคปศุสัตว์ 
 จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ในการท่าปศุสัตว์น้อยมาก สามารถผลิตได้เพียงร้อยละ 10 ของความ
ต้องการของประชากรในพื้นที่ ส่วนที่เหลือจะรับมาจากภายนอก ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จาก 
Covid - 19 แต่อย่างใด ตัวอย่างของผลผลิตภาคปศุสัตว์ เช่น สุกร ไข่ไก่ นมแพะ เป็นต้น 

2.4 ภาคอุตสาหกรรม 
 ภาคอุตสาหกรรมของภูเก็ตแต่เดิมมีไม่มากนัก หลังจากหมดยุคการท่าเหมืองแร่ในจังหวัด
ภูเก็ต ปัจจุบันจังหวัดเริ่มหันมาให้ความส่าคัญกับภาคอุตสาหกรรมอีกครั้ง เช่น อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ 
อุตสาหกรรมปลาทูน่า นอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีการน่ามาจ่าหน่าย
ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในจังหวัดภูเก็ต 

3. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จังหวัดภูเก็ตยังคงใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของจังหวัด ในช่วงของภาวะการแพร่
ระบาดของ Covid - 19 ต้องพึ่งพาภาคส่วนอื่น ๆ ดังน้ัน แม้ว่าในอนาคตการท่องเที่ยวจะกลับมาเฟื่อง
ฟูดังเดิม ก็ไม่ควรละทิ้งภาคการผลิตอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต นอกจากน้ัน ควร
พัฒนาเครื่องจักร 6 ตัว ที่เป็นยุทธศาสตร์ส่าคัญของจังหวัด คือ การศึกษา Medical Hub 
อุตสาหกรรมปลาทูน่า Sports Event  
อู่ต่อเรือ และศูนย์การประชุม อย่างจริงจังและต่อเน่ือง ส่าหรับภาคเกษตรควรท่าการเกษตรแบบพึ่งพา
ตัวเอง เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก  พืชผัก เล้ียงสุกร เล้ียงไก่  เล้ืยงเป็ด เล้ียววัว ไว้บริโภคในจังหวัด แทนจะ
ส่ังซื้อจากจังหวัดใกล้เคียง สร้างอ่างเก็บน่้า เพิ่มให้พอการบริโภค อุปโภค อุตสาหกรรม เพิ่มแปรรูป
ขยะ เพราะขยะเยอะ และยังช่วยก่าจัดขยะ เพิ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีทรัพยากรทางทะเล 
อุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ และเมืองแห่งการซ่อมบ่ารุงเรือเดินทะเล สร้างท่าเรือ  รองรับเรือยอร์จ ผูมี
ก่าลังซื้อสูง เป็นต้น   
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รายงานศึกษาดูงาน  
 
 

การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดตามแนวนโยบาย 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

Phuket Smart City : DEPA สาขาภาคใต้ 
 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 4 

นายพลเชษฐ์   ตราโช           ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร 
นายวุฒิพงศ์   เนียมหอม             ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
นายอภิรัฐ   ไชยวงศ์น้อย          กรมทางหลวง 
นายชัยยศ   เหลืองภัทรเชวง       กรมที่ดิน 
นางสาวพะเยาว์           ค ามุข           ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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รายงาน กลุ่มที่ 4 

การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวดัตามแนวนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
     

  ต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ตซิต้ี (Smart City) ถือเป็นโครงการที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นพลัง
ขับเคล่ือนดิจิทัลที่ส่าคัญของประเทศ โดยท่าให้เมืองเช่ือมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี และ
เพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
  “เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญ
ฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร
ของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคความสุข อย่างย่ังยืน 
  รัฐบาล ได้แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี  
(พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) เป็นประธาน และมีส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นกรรมการ
และ เลขานุการร่วม โดยคณะกรรมการฯ น้ี มีอ่านาจหน้าที่ในการเสนอ ร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะให้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ พร้อมบูรณาการติดตาม  ประเมินผลการ
ด่าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมือง อัจฉริยะทั้งประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ก่าหนด เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แก่  
  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2562) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 10 พื้นที่   
 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2563) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 24+ จังหวัด 30+ พื้นที ่
  ปีที่ 3 –5(พ.ศ. 2563 - 2565) ขยายเมืองอัจฉริยะผ่านการรับสมัครเมืองอัจฉริยะ และคาด ว่าจะ
ครอบคลุมการให้บริการเมืองอัจฉริยะ และระบบ City Data Platform ในทุกจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูเก็ต Smart City 

   การที่ภาครัฐได้เริ่มโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ตซิต้ี (Smart City) ที่เกาะภูเก็ต เน่ืองจากด้วย
ขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป และโครงสร้างประชากรในพื้นที่ที่มีอยู่เพียง 378,364 คน แต่มี
นักท่องเที่ยวในปี 2557 สูงถึง 11,855,000 คน หรือคิดเป็น 3 เท่าของประชากรในพื้นที่ และในจ่านวน
นักท่องเที่ยวน้ีเป็นชาวต่างชาติถึง 70% ดังจะเห็นได้ว่ากิจการส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติแทบทั้งส้ิน จึงเป็นพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมในการดึงชาวต่างชาติที่มีความช่านาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามาจัดต้ังบริษัทหรือสาขาที่
ภูเก็ต ซึ่งจะผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) 

 ระยะแรกได้เริ่มจัดท่าโครงการน่าร่อง Phuket Smart City เมืองน่าอยู่ 2 แห่ง ประกอบด้วย เขต
เทศบาลเมืองป่าตอง และ เขตเทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งควบคุมบริเวณพื้นที่ประมาณ 28.4 ตารางกิโลเมตร จาก
พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต 540 ตารางกิโลเมตรในการด่าเนินการโครงการ โดยเน้นใน 2 เรื่องหลัก 
ประกอบด้วย Smart Economy และ Smart Living Community 
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   โดยส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA  ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม ในคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักภาครัฐที่ร่วมขับเคล่ือนโครงการ ภูเก็ต Smart City 
ร่วมกับภาคเอกชน  ได้ศึกษาโมเดลเมืองอัจฉริยะจากท่ัวโลกซึ่งมีจุดเด่น จุดด้อย และรายละเอียดต่าง ๆ ตามภูมิ
สังคม นโยบาย วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกัน  เพื่อน่ามาเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา
สร้างทางเลือกในการพัฒนาภูเก็ตสมาร์ตซิต้ี ได้แก่ 

  1) Sidewalk Labs  นครโตรอนโต้ แคนาดา  
     : น่าเสนอระบบรถยนต์ขับเคล่ือนอัตโนมัติ, ระบบพลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไปจนถึงการ
สร้างชุมชนที่เข้าถึงได้ ล่าสุดต้องพับโครงการไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นทั่วโลกและในตลาดอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นการยากถ้าจะสร้างโครงการขนาดใหญ่  
  2) โซดอง  สาธารณรัฐเกาหลี 
     : เมืองศูนย์กลางการค้าเสรีที่เกิดจากการถมทะเล คือต้นแบบของเมืองที่มีการเช่ือมต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนจากการประหยัดพลังงานในอาคาร ให้
ความส่าคัญกับการพัฒนาความปลอดภัย และการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   
  3) มหานครนิวยอร์ค  อเมริกา 
     : Smart City ที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เป็นเมืองอัจฉริยะที่ส่งเสริมระบบทุนนิยม ส่งเสริมกลไก
ตลาดให้ท่างานได้มากที่ สุด โดยผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาและแข่งขันสูง เช่น Google 
Facebook ฯลฯการแข่งขันทางการตลาดมีสูงมาก จึงเป็นพื้นที่เฉพาะส่าหรับคนรวย ท่าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
คนจนกับคนรวย เกิดภาวะคนไร้บ้านเป็นจ่านวนมาก 
  4) เวียนนา ออสเตรเลีย 
      : แนวทางสมาร์ทซิต้ีของกรุงเวียนนาคือคุณภาพชีวิตของประชาชน การดูแลสังคมครอบคลุมทุก
ภาคส่วน (social inclusion) โดยเทคโนโลยี นวัตกรรม ส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มทรัพยากรต่าง ๆ 
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย การมีคุณภาพชีวิตในระดับที่สูงของประชาชน 
  5) Woven City  ญี่ปุ่น 
              : ให้ความส่าคัญกับพื้นที่สาธารณะของเมือง ยานยนต์ไร้คนขับ เทคโนโลยีอัจฉริยะและหุ่นยนต์
ผู้ช่วยในชีวิตประจ่าวัน โดยสามารถรองรับคนอยู่อาศัยได้ราว 2 ,000 คน ผู้คนในอาคารบ้านเรือนและ
ยานพาหนะทั้งหมด จะสามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกันผ่านดาต้าเเละระบบเซ็นเซอร์  
  6) อัมสเตอดัม  เนเธอร์แลนด์ 
     : เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการใช้จักรยาน  ให้ความส่าคัญกับการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
เพิ่มความย่ังยืนให้สูงขึ้น พัฒนาระบบการลดการใช้พลังงาน ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพให้บริการฟรี 
ท่าให้ประชาชนนิยมใช้บริการ บนถนนมีรถยนต์ว่ิงน้อยลง ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้อย่างมากและส่งผลให้ฝุ่น 
PM 2.5 ลงลงอย่างเห็นได้ชัด 
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  7) เมืองอัจฉริยะ เอสโตเนีย 
      : ใช้เทคโนโลยี “บล็อกเชน” เป็นแพลตฟอร์มขับเคล่ือน โดยลงทุนในการพัฒนา HR อย่างมาก 
ก่อนประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป  มีการพัฒนา “X-road” หรือระบบการเช่ือมข้อมูลของภาครัฐ เป็นการเช่ือมข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในเอสโตเนีย เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติการรักษา หมู่เลือด ประวัติการแพ้ยา ที่
สามารถเช่ือมต่อจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ได้ และประชาชนชาวเอสโตเนียสามารถท่างานได้จากทุกท่ีในโลก 
  8) นครโซล  เกาหลี 
      : เป็นเมืองอัจฉริยะที่มรการพัฒนา Application เป็นเครื่องมือส่าคัญส่าหรับการส่ือสารของ
ประชาชนในเมือง  โดยใช้ประชามติของประชาชนชนผ่านการลงคะแนนโหวตบน Application เพื่อพัฒนา
เมืองตามที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ โดยหลังจากการโหวตส้ินสุดลง จะน่ามติเสียงส่วนใหญ่ไปพิจารณา
ด่าเนินการในทันที 
   
เมืองอัจฉริยะ  2 – 7 – 5  

  2 ประเภทเมืองอัจฉริยะ 

  1) Smart Livable City กลุ่มเมืองเดิมที่มีประชากรอยู่อาศัยที่ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
การน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาใช้ตามบริบทความต้องการ ของเมือง โดยพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของ
เมือง สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย พื้นที่พักผ่อน แหล่งงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมืองอย่าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ของเมือง  
  2) Smart New City  เมืองที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ขึ้นใหม่ ให้เป็นเมืองทันสมัยมีการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาใช้ ตามบริบทความต้องการของเมือง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย 
พื้นที ่พักผ่อน แหล่งงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมืองอย่าง เหมาะสม 
 
  7 ด้าน เมืองอัจฉริยะ 
  1) ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองที่ค่านึงถึง ผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อม
และสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ เช่น 
การจัดการน่้า การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยว
อัจฉริยะ เป็นต้น 
  3) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) หมายถึง เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก 
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  4) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) หมายถึง เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่อ
อ่านวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ 
  5) การด่ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาส่ิงอ่านวยความสะดวกโดย
ค่านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย 
และมีความสุขในการด่ารงชีวิต 
  6) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและ
ขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคล่ือนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเช่ือมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่
หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  7) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และส่ิงแวดล้อม ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหล่ือมล่้าทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างส่าหรับความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 5 แนวทาง การสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยใช้เคร่ืองมือ  BUSINESS MODEL CANVAS  
   1) ก่าหนดขอบเขตและวิสัยทัศน์ของเมือง ตามความต้องการของพื้นที่ 
   2) วางแนวทางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน 
  3) ออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง  (City Data 
Platform) โดยมีการ เช่ือมโยงหรือการให้ใช้งานข้อมูลในการบริหารจัดการ การให้บริการในพื้นที่เมือง 
  4) บริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรมหรือโครงการ ที่สอดคล้องกับประเภทและลักษณะของ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
  5) แนวทางการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ทั้งในรูปแบบภาครัฐ
หรือภาครัฐร่วม เอกชนหรือภาคชนหรืออ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก่าหนด 
 

  สรุปการขับเคล่ือนและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ 
  1. เริ่มต้นที่คน ไม่ใช้เทคโนโลยี 
  2. เห็นคุณค่า ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพ 
  3. ส่ือสารกับคนอย่างสม่่าเสมอ ใช้เทคโนโลยี เช่น โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ 
  4. เปิดข้อมูลให้เห็นความโปร่งใสและเกิดการน่าไปใช้เกิดประโยชน์ 
  5. มผู้ีน่าที่ดีและการเรียนรู้เพิ่มเติม 
  6. การสร้างระบบนิเวศทางวัฒนธรรมให้กับทุกกลุ่ม 
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บทวิเคราะห์สะท้อนการดูงาน 

1. ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะต้องให้ความส าคัญกับผู้คน 

      หลายเมืองทั่วโลกมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง ( Internet of 
Things: IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อเข้ามาจัดการปัญหาที่เกิดจากการเติบโต
ของเมือง เช่น การจราจร การก่าจัดของเสีย และการดูแลรักษาความปลอดภัย  ซึ่งทั้งหมดน้ี มีความเป็นไปได้ที่
จะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมาก  แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (smart city) จะไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ หากมุ่งเน้นเฉพาะกับการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยไม่มีการให้ความส่าคัญมากพอ
เกี่ยวกับความต้องการและประสบการณ์ของผู้คน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ่าเป็นต้องเร่งพัฒนาการศึกษาของ
ประชาชนในภูเก็ตไปพร้อมกันอย่างเร่งด่วน  ทั้งน้ี แรงงานในภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากต่างจังหวัดอพยพ
เข้ามาท่างาน ฐานความรู้จึงเป็นส่ิงส่าคัญ ที่จะท่าให้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 
2. วิถีชีวิตของภูเก็ต คือจุดแข็งในการพัฒนา 
      จังหวัด “ภูเก็ต” เป็นเพียงเกาะเล็กๆ แต่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย  
      ตึกเก่าที่ออกแบบสไตล์ ชิโน-โปรตุกีส ก่อสร้างขึ้นมาในยุคพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี ( 
คอซิมบี้ ณ ระนอง ) โดยผสมผสานรูปแบบการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแบบยุโรปได้รับอิทธิพลจากยุคนีโอ
คลาสสิคและโรมันยุโรป  แต่ขณะเดียวกันก็แฝงกล่ินอายความเป็นจีนฮกเก้ียนไว้ด้วย  
        ขนมพื้นเมือง ได้แก่  
        - ขนมสดประกอบไปด้วย ขนมมอจ๋ี ขนมช้ันภูเก็ต แปะถึ่งโก้ย เหนียวหีบ อังกู๊ โกสุ้ย ต๋าวป่าวอ๊ะ
โก้ย โก้ยตาล้าม ขนมเปียก และหยกมณี  
      - ขนมแห้งให้ได้ล้ิมรสกัน ไม่ว่าจะเป็น ป่าวหล้าง ขนมเทียน เต้าส้อ อาโป๊ง ข้าวเหนียวน่ังห้าง และ
ขนมหน้าแตก ทานคู่เครื่องด่ืมชาหรือกาแฟพื้นเมืองที่เรียกว่า เฮงยินชา เซล้องอูเล้ง และโกปี้อูเล้ง เป็นต้น 
      การแต่งกาย การแต่งกายของคนภูเก็ตจะเป็นการผสมผสานของหลายชนชาติออกมาอย่างสวยงาม 
ซึ่งปัจจุบันชาวภูเก็ตยังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบจีนบาบ๋าไว้ โดยปรับเปล่ียนรายละเอียดให้เหมาะสม
กับยุคสมยัอย่างสวยงาม อาทิ ชุดเส้ือคอต้ังแขนจีบ ชุดนายเหมืองและภรรยา ชุดเจ้าสาว ชุดย่าหยา 
      วัฒนธรรมและวิถีชีวิต นับเป็นจุดแข็งอีกประการหน่ึงของภูเก็ต  ซึ่งยุคก่อนการระบาดของ COVID 
นักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ตส่วนใหญ่มักให้ความส่าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นอย่างมาก  ทั้งน้ี หลังจาก
การระบาดของ COVID ส่งผลกระทบอย่างมากท่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช่ืนชอบธรรมชาติทางทะเลไม่
สามารถเดินทางมาได้  ในขณะที่ภูเก็ตก่าลังพัฒนา Smart City อีกมิติหน่ึงควรหันกลับมาพิจารณาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งยังสามารถรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นช่องทางเสริม เพื่อออกแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสัมผัส เมื่อสถานการณ์ COVID ปลอดภัย       
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เอกสารอ้างอิง 

https://drive.google.com/file/d/1uMILz0SE4xs73gYfvYDvryOikYbr1V_R/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/1numhzfSWiYsPKvXTMFTKnKusCXLqQAxo/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/1EJiUDrOz6U-mUYrtgxQw8rFboBB6QQEg/view?usp=drivesdk 
https://www.smartcitythailand.or.th/ 
https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan 
https://www.thumbsup.in.th/phuket-smart-city-sipa 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv4se-fZ2Ag 
https://www.jll.co.th/th/newsroom/smart-cities-risk-curtailing-potential-by-prioritising-
technology-over-people 
https://smartcitythailand.or.th/face/images/card/1555662395.pdf 
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รายงานผลการศึกษาดูงาน   

  
  

การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยบูรณาการงบประมาณ
และความร่วมมือ ของภาคราชการ ท้องถิ่นและเอกชน  

กรณีศึกษา  
“การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า” 

 

 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 5  
นางนงลักษณ์   เกตุเวชสุริยา   กรมหม่อนไหม 
นายอัชฌา   สุวรรณนิตย์  กรมส่งเสริมสหกรณ ์
นายจิระศักดิ์   ชูความดี   กรมป่าไม ้
นายนิวัติ   น้อยผาง   กรมการพัฒนาชุมชน 
นายศุภกิจ   บุญศิริ    กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รายงาน กลุ่มที่ 5 
การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยบูรณาการงบประมาณและความร่วมมือ  

ของภาคราชการ ท้องถิ่นและเอกชน  
 กรณีศึกษา “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า” 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ต้ังอยู่ ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา 

ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และ ลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะ
เป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของ
เกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมี พื้นที่ 
27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวม ระยะทาง 
867 กิโลเมตร หรือ ระยะทาง ทางอากาศ คิดเป็น 688 กิโลเมตร 

  จ่านวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตใน 3 อ่าเภอ คือ อ่าเภอเมืองภูเก็ต อ่าเภอกะทู้ และอ่าเภอถลาง มี
จ่านวน 402,017 คน ความหนาแน่นประชากร 740.32 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2560 จาก
ส่านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)  
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2. ความส าคัญ ที่มาและจุดเร่ิมต้นโครงการเตาเผาขยะและผลิตพลังงานไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทย
และต่างชาติมาที่ภูเก็ตแบบล้นหลามแทบจะทุกฤดู จ่านวนเที่ยวบินของปี 2560 ท่าอากาศไทย มีทั้งหมด 823,574 
เที่ยวบิน สัดส่วน 12.73% เป็นของ “ท่าอากาศยานภูเก็ต” เรียกว่าสูงเป็นอันดับ 1 ระดับภูมิภาค และเป็นอันดับ 
3 ของประเทศไทย รองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง และในช่วงปี พ.ศ. 2560 -
2561 ท่าอากาศยานภูเก็ต รองรับผู้เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรกว่า 776,000-995,000 คนต่อเดือน ทุกวันจะมี
ผู้เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานภูเก็ตราว 25,000-32,000 คนต่อวัน ในแต่ละปี “ภูเก็ต” รองรับนักท่องเที่ยว
หล่ังไหลกว่า 12 ล้านคน สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 3.77แสนล้านบาทต่อปี นักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 70 เป็น
ชาวต่างชาติ มักใช้จ่ายเฉล่ีย 6,400- 7,200 บาทต่อคนต่อวัน และใช้เวลาพักผ่อนในภูเก็ตเฉล่ีย 4-5 วัน ท่าให้ 
“ภูเก็ต” มีอัตราการเข้าพักเฉล่ีย (Occupancy Rate) เฉล่ียร้อยละ 70 มาโดยตลอด และเมื่อเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
ที่ยอดฮิต การจ้างงานของที่น่ีจึงสูงขึ้นด้วย ดังน้ันนอกจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้ชีวิตในระยะส้ัน ๆ แล้ว เหล่าคนต่าง
ถิ่นที่มาท่างานเล้ียงชีพที่ภูเก็ตก็มีปริมาณมากไปด้วยเช่นกัน และเมื่อปริมาณคนเยอะขึ้น ก็ส่งผลให้ปริมาณขยะ
เยอะขึ้นตามเป็นเงา จนท่าให้ภูเก็ตเกิดปัญหาขยะล้นเมือง และปัญหาขยะภูเก็ตย่ิงมาช่้าหนัก เมื่อโรงงานคัดแยก
วัสดุรีไซเคิลภายใต้การด่าเนินการของเอกชน เป็นเวลา 5 ปี ประสบปัญหาขาดทุนจนต้องยุติการเดินระบบ แต่กลับ
ทิ้งขยะที่เหลือจากการเผาและคัดแยกในแต่ละวัน เทกองในพื้นที่ฝังกลบต้ังแต่ปีแรก ๆ ที่เอกชนเข้ามาด่าเนินการ 
ส่งผลให้เถ้าที่ทับถมกันมาหลายปีมีน่้าเสียไหลล้นลงสู่ทะเลและบริเวณคลองเกาะผี สัตว์น่้าของชาวบ้านที่เล้ียงอยู่
ในกระชังบริเวณน้ันจึงตายทั้งหมด 

จากปัญหาขยะล้นเมืองดังที่กล่าวไปข้างต้น เทศบาลนครภูเก็ตจึงร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ก่าหนดรูปแบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน ทั้งลดและคัด
แยกขยะต้ังแต่ต้นทาง และน่าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคม กระทั่งในปี 2539 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เริ่มก่อต้ังเตาเผาแบบ
ตะกรับในจังหวัดภูเก็ต นับว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่มีการก่อต้ังเตาเผาขยะขนาดใหญ่ 

3. ข้อมูลทั่วไปของศูนย์บริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต มีโรงเตาเผาขยะมูลฝอย 2 โรงงาน ดังน้ี  
3.1) โรงงานที่ 1 โรงงานเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบกิจการ เผาท่าลายขยะมูลฝอยชุมชน และ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 3-101-1/45ภก ต่าบลวิชิต อ่าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ก่าลังการ
ผลิต 250 ตันต่อวัน เป็นเตาเผาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถ่ายโอนให้เทศบาลนครภูเก็ตดูแล งบประมาณ 788 
ล้านบาท ปัจจุบัน หยุดประกอบกิจการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติให้เอกชนร่วมด่าเนินการ  แสดงดังตารางที่ 3.1 

 
 
 
 
 



47 
 

 
ตารางที่ 3.1 โรงงานเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โรงงานที่ 1 

3.2) โรงงานที่ 2 บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ่ากัด ประกอบกิจการ เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ทะเบียน
โรงงาน 3-101-2/54 ภก. ต่าบลวิชิต อ่าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งร่วมด่าเนินการจัดการขยะของเทศบาลนคร
ภูเก็ตก่าลังการผลิตของเตาเผา 700 ตันต่อวัน และผลิตกระแสไฟฟ้า 14 MW แสดงดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 โรงงานเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โรงงานที่ 2 

 
 

 
 
 

 

ข้อมูลเฉพาะ โรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 1 เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น และเยอรมนี 
เผาขยะ 250 ตัน/วัน 
แบบตะกรับ 800-950 

0
C 

เผาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 7,000 ชั่วโมง/ปี 
ผลิตไฟฟ้าสูงสุด 2.5 เมกะวัตต์ 
ค่าด าเนินการและซ่อม 730 บาท/ตัน (ไม่รวมค่าลงทุน) 
ผลิตไฟฟ้า 144 หน่วย/ตันขยะ 
หยุดด าเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติให้เอกชนร่วมด าเนินการก าจัดขยะ 
ตามประกาศ มท. เร่ืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 17 

ข้อมูลเฉพาะ โรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 2เทคโนโลยีจากประเทศจีน 
เผาขยะ 2 ชุด 700 ตัน/วัน 
แบบตะกรับ 800-950 

0
C 

เผาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 7,000 ชั่วโมง/ปี 
ผลิตไฟฟ้าสูงสุด 12 เมกะวัตต์ (VSPP, >10 MW) 
ค่าด าเนินการและซ่อม 650 บาท/ตัน (ไม่รวมค่าลงทุน) 
ผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 350 หน่วย/ตันขยะ 
เร่ิมด าเนินการ 14 มี.ค. 2555   
ปัจจุบันด าเนินการตามปกติ 

file:///C:/Users/DELL3070/Downloads/garbage.PDF
file:///C:/Users/DELL3070/Downloads/garbage.PDF
file:///C:/Users/DELL3070/Downloads/garbage.PDF
file:///C:/Users/DELL3070/Downloads/garbage.PDF
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โครงการ “เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 700 ตันต่อวัน ที่จังหวัดภูเก็ต” ของ
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ่ากัด เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการประเภทเดียวกันที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย โดยเริ่มต้นการเดินระบบต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และด้วยความสามารถในการเดินระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง จึงท่าให้โครงการน้ีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  

โดยเทศบาลเมืองภูเก็ตให้เอกชนด่าเนินการภายใต้โครงการก่อสร้างและบริหารโรงเผาขยะมูลฝอย
ชุมชนขนาดไม่น้อยกว่า 350 ตันต่อวัน อยู่บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ โดยมีสัญญาบริหารเป็นเวลา 15 ปี ส่งคืนใน
สภาพดี (BOOT) และประเมินผลด่าเนินการเพื่อต่อสัญญาอีก 15 ปี โดยเอกชนจะต้องเป็นผู้ด่าเนินการก่อสร้าง
เตาเผาขยะทั้ง 2 ชุด โดยผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ 12 mw และต้องมีระบบควบคุมมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กฎหมาย ใช้เช้ือเพลิงสะอาด และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
จังหวัดภูเก็ตส่ังสมประสบการณ์การบริหารจัดการขยะในรูปแบบการรวมกลุ่มของท้องถิ่นโดยมีคณะ

กรรมการบริหารจัดการขยะเป็นกลไกขับเคล่ือน ก่ากับดูแล ท่าให้เกิดความร่วมมือของท้องถิ่นต่าง ๆ ในการ
จัดท่าแผน การให้ข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะจากแหล่งก่าเนิดในทิศทางเดียวกัน ร่วมกัน
ก่าหนดค่าธรรมเนียมก่าจัดขยะ โดยแต่ละภาคส่วนให้ความร่วมมือดังน้ี  

● คนในชุมชน 
  จังหวัดภูเก็ตการรณรงค์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการลดปริมาณขยะที่แหล่งก่าเนิด ต้ังแต่การลดใช้ คัด

แยกขยะ และน่าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากน้ียังใช้นิยามการทิ้งขยะที่เรียกว่า “ถังข้าวหมู” เพื่อจัดการ
กับขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก ที่มีสัดส่วนมากถึง 60% ของน่้าหนักขยะทั้งหมด ซึ่งวิธีน้ีก็ช่วยให้ชาวบ้านร่วมมือ
และแยกขยะอย่างดีและเข้าใจถูกต้อง จากที่เคยสับสนว่าถุงพลาสติกเปียกจะเป็นขยะเปียกหรือขยะรีไซเคิลกัน
แน่ ก็แยกออกจากถังข้าวหมูได้เพราะเข้าใจชัดเจนว่าพลาสติก หรือกระดาษเปียกสัตว์กินไม่ได้ ส่งผลให้ขยะ
เปียกจากชุมชน เป็น Wet Waste ตามนิยามท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง 

● ภาครัฐ 
  จังหวัดภูเก็ต คือตัวอย่างการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะที่

เกิดขึ้นต้ังแต่ปี 2542 และยังคงด่าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงปัจจุบัน โดยวางแบบแผนจัดการขยะด้วยการ
จัดรถขนขยะแยกประเภท และก่าหนดวันเก็บขยะอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการรณรงค์การท่าปุ๋ยชีวภาพจากเศษ
อาหารหรือขยะเปียกอีกด้วย ในส่วนขยะรีไซเคิลก็ส่งเสริมให้มีธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากครัวเรือน 
เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัด ส่วนขยะอันตราย ก็ได้ส่งเสริมในหลายรูปแบบ เช่น โครงการขยะ
อันตรายแลกยา ภายใต้การร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต จากน้ันขยะอันตรายก็จะ
ถูกแยกไปก่าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

● เอกชน 
  เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการด่าเนินการลดภาระการลงทุนที่รัฐและส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับไปกับ

เตาเผาขยะ แต่ทั้งน้ีแม้ทางภูเก็ตจะมีเอกชนเข้ามาช่วย แต่ก็ยังเผชิญกับปัญหา เมื่อเอกชนผู้ลงทุนและเดิน
โรงงานคัดแยกขยะประสบปัญหาขาดทุน เน่ืองจากไม่สามารถท่าได้ตามเป้า จากที่ต้ังเป้าไว้ว่าจะคัดแยกขยะให้
ได้ประมาณ 90-100 ตัน ทว่าหลังจากเดินระบบกลับคัดแยกขยะได้เพียงประมาณ 30 ตันเท่าน้ัน ซ้่ายังคัดแยก
ได้เพียงวัสดุที่มีราคาขายต่่า เช่น ขวดแก้ว เลยต้องยุติการด่าเนินการ แถมยังทิ้งวิกฤตขยะเอา ไว้ให้ดูต่างหน้า 
ดังน้ันภูเก็ตจึงเป็นจังหวัดที่มีประสบการณ์ในด้านก่าจัดขยะร่วมกับเอกชนมาเป็นเวลานาน จนเป็นต้นแบบให้
จังหวัดอ่ืน ๆ มาเรียนรู้ความส่าเร็จและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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5. การด าเนินการเปล่ียนขยะเป็นพลังงาน โดยใชเ้ทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration) และการผลิตไฟฟ้า 
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การจัดการขยะในจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด ได้ก่าหนดค่าธรรมเนียมก่าจัดขยะที่อัตรา 200 บาทต่อตัน ในปี 2542 ก่อนจะขยับมาเพิ่มเป็น 
300 บาทต่อตัน ในปี 2550 และล่าสุด ที่ 520 บาทต่อตัน เพื่อด่าเนินการน่าขยะเศษอาหารที่ชุมชนคัดแยกมา
ต้ังแต่ต้นทาง ไปท่าปุ๋ยอินทรีย์ มีการก่าหนดวันจัดเก็บขวดแก้วเพื่อลดปริมาณขยะก่อนน่าไปเผา รวมไปถึงการ
แยกขยะอันตรายในครัวเรือน จนเหลือปริมาณขยะมูลฝอยน้อยที่สุด น่าไปฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล และขยะ
ส่วนที่เผาได้ ก็ส่งเข้าเตาเผาเอกชน เพื่อน่าไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ในโรงงานและขายให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ส่วนเถ้าจากการเผาขยะ ก็จะถูกน่าไปฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลต่อไป 
 การก่าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผา  เป็นกระบวนการเผาไหม้ขยะมูลฝอยที่ใช้อากาศมากกว่าความ
ต้องการอากาศในการเผาไหม้ทางทฤษฎี (Stoichiometric Condition) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ดังน้ัน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ความร้อน (Heat) ซึ่งสามารถใช้งานกับหม้อต้มไอน่้าเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ และสามารถก่าจัด
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ ประมาณร้อยละ 80-90  โดยต้องมีการออกแบบเตาเผาให้เหมาะสมกับปริมาณและ 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยและปัจจัยส่าคัญ 2 ประการ คือ ค่าความช้ืน และค่าความร้อนของขยะมูลฝอยซึ่ง
มีการผันแปรตามฤดูกาล และลักษณะองค์ประกอบของขยะมูลฝอย นอกจากน้ี ปัญหามลภาวะเป็นอีกประเด็น
หน่ึงที่ต้องให้ความส่าคัญ โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศ การปนเปื้อนของขยะอันตรายจากครัวเรือนไม่เพียงแต่
จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยสารพิษดังกล่าวออกสู่บรรยากาศ แต่ยังคงมีสารพิษค้างในขี้เถ้าที่เหลือจากการไหม้ 
ซึ่งต้องน่าไปก่าจัดด้วยการฝังกลบในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 5.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 ระบบเตาเผาขยะแบบ Incineration 
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6.  แนวทางการด าเนินการในอนาคต 

  จากแนวโน้มปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองปีละประมาณร้อยละ 7 และไม่
มีแนวโน้มว่าจะลดลงแต่อย่างใด ขณะน้ีปริมาณขยะทั่วทั้งเกาะภูเก็ตที่ส่งเข้าสู่เตาเผาขยะที่สะพานหิน ซึ่งอยู่ใน
การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ต เฉล่ียอยู่ที่วันละ 970 ตัน ซึ่งเกินความสามารถที่เตาเผาขยะทั้ง 2 หัว จะรองรับ
ได้ โดยเตาเผาขยะทั้ง 2 หัวที่มีอยู่น้ัน สามารถรองรับขยะได้วันละ 950 ตัน ส่วนขยะส่วนที่เกินน้ันจะต้องน่าไป
ฝังกลบ ที่มีพื้นที่ฝังกลบประมาณ 100 ไร่ แต่ก็มีขยะเดิมอยู่แล้วประมาณ 6-7 หมื่นตัน เพื่อให้การจัดการขยะ
ของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องต่อปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น ทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ท่าการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาออกแบบรายละเอียด รวมทั้งผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โรงเตาเผาขยะภูเก็ตเพิ่มอีก 1 โรง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขออนุญาตใช้พื้นป่าไม้และป่าชายเลน 
จากกรมป่าไม้ กรมป่าชายเลน และเสนอ ครม.ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าในการก่อสร้างโรงเตาเผาขยะตัว
ที่ 3 ต่อไป รวมทั้งน่าข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุน 

  ตามแผนที่วางไว้ของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตน้ัน การก่อสร้างเตาเผาขยะที่ 3 น้ี จะสามารถรองรับ
ขยะได้วันละ 500-600 ตัน มีทั้งหมด 2 หัว อาจจะเป็นหัวละ 250 ตัน หรือหัวละ 300 ตัน จะด่าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี นับจากที่ ครม.อนุมัติให้ใช้พื้นที่ โดยการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดโครงการจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 หลังจากน้ันจะเข้าสู่ระบบราชการ คือ การเสนอขอใช้
พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ และกรมป่าชายเลน ก่อนเสนอ ครม.ขอความเห็นชอบ เมื่อ ครม.
เห็นชอบก็จะเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาลงทุน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี หลังจากน้ันก็จะใช้เวลาในการ
ก่อสร้างอีก 2 ปี รวมเป็นเวลา 3 ปี เมื่อเตาเผาที่ 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับการเผาขยะได้ถึงวันละ 
1,500-1,600 ตัน หากปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นจากน้ี จังหวัดภูเก็ตจะต้องหาสถานที่ในการก่อสร้างเตาเผาขยะใน
พื้นที่อ่ืนต่อไป เพราะขณะน้ีรถขยะที่เข้ามายังเตาเผาที่สะพานสูงถึงวันละ 400 กว่าเที่ยว 
  นอกจากน้ี จังหวัดภูเก็ตยังได้ก่าหนดกรอบทิศทางและแนวทางการด่าเนิน โครงการ "Phuket Smart 
City" ว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดน่าร่องในการขับเคล่ือน Smart City ด่าเนินการด้านยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคล่ือน Smart City 7 ด้าน ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบส่าหรับประเทศไทย ต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูง และ
ใช้ข้อมูลเป็นจ่านวนมาก จังหวัดภูเก็ต มีข้อจ่ากัดหลาย ๆ ด้าน ท่าให้การขับเคล่ือนยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งบุคลากร
ในการบริหารข้อมูล รูปแบบการน่าข้อมูลไปใช้ควรจะมีรูปแบบใด หรือการออกแบบฐานข้อมูลควรมีลักษณะใด 
และใช้ทรัพยากรเช่นไรในการบริหารจัดการ ปัญหาที่ส่งผลกระทบในการด่าเนินโครงการมากที่สุด คือ ปัญหา
ด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างยังมีข้อจ่ากัด เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา  
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7.  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตยังต้องเผชิญกับวิกฤตขยะในจังหวัด ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณ
ขยะที่มีมากข้ึน ขาดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ส่งผลให้การบริหารจัดการได้ไม่ดีนัก รวมถึงต้องมีการจ่ายค่าซ่อม
บ่ารุงจ่านวนมาก เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับจ่านวนมาก ไม่คุ้มค่าต่อการด่าเนินการ ดังน้ัน เพื่อให้มีการ
ด่าเนินการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จังหวัดภูเก็ตจ่าเป็นต้องขยายก่าลังการผลิตของเตาเผาขยะให้สามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งหากมีการขยายเตาเผาขยะเพิ่มข้ึนตามแผนของจังหวัด จะสามารถจะสามารถ
รองรับการเผาขยะได้ถึงวันละประมาณ 1,500-1,600 ตัน และสามารถน่าความร้อนจากเตาเผาขยะไปผลิต
พลังงานไฟฟ้า ทั้งน้ี การด่าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยเรื่องการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใน
การจัดการต้ังแต่ต้นทางจนถึงผู้บริโภคและผู้รับก่าจัด เทคโนโลยีการเผาไหม้ เทคโนโลยีด้านการป้องกันมลพิษ
ส่ิงแวดล้อม การตรวจติดตามด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบครบวงจร และหากมี
การจัดการที่ดีร่วมกับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "Phuket Smart City" ทั้งด้านส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 
Environment ) และด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy ) จังหวัดภูเก็ตอาจสามารถบริหารจัดการพลังงาน 
และส่ิงแวดล้อมในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 

จังหวัดภูเก็ตจึงต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้ังแต่ภาคประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่นจึงต้องวาง
แผนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีการท่างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด และมีการต้ัง
คณะกรรมการจัดการขยะระดับจังหวัด ก่อนจะมีประกาศกระทรวงตามแนวทางของ Roadmap เพื่อการ
จัดการขยะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง รวมไปถึงการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านประสบการณ์ทั้ง
ส่าเร็จและล้มเหลวในการให้เอกชนลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ ซึ่งโครงสร้างการจัดการขยะและ
การใช้เตาเผาของจังหวัดภูเก็ตมีคุณค่ามาก จังหวัดอ่ืน ๆ ควรมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาการและประสบการณ์การ
จัดการขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะภายในชุมชนของตัวเองต่อไป  ทั้งน้ีการบริหารจัดการขยะของ
จังหวัดภูเก็ต จ่าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต ควรวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกับนโยบาย SMART 
CITY ของจังหวัด โดยการส่ารวจสภาพปัญหาและสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของหน่วยงาน เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น สภาพพื้นที่ และ
งบประมาณการก่าจัดขยะมูลฝอย เพื่อที่จะสามารถน่าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้วิเคราะห์เพื่อก่าหนด
นโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเริ่มต้ังแต่นโยบายการลดที่แหล่งก่าเนิด รณรงค์ และให้ความรู้
เกี่ยวกบัการลด และแยกขยะแก่ประชาชน ก่าหนดวางแผนการทิ้งขยะ การรวบรวมขนส่ง การก่าจัด และการรี
ไซเคิล อัตราค่าธรรมเนียมการก่าจัดขยะ  

 นอกจากน้ี ภาครัฐยังต้องก่าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเป็นกฎหมาย ดังน้ี เช่น ก่าหนดอัตราค่าบริการที่
เหมาะสมกับความสามารถและการยินยอมจ่ายของประชาชน ก่าหนดบทลงโทษกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
อย่างชัดเจน รวมไปถึงการก่าหนดสิทธิประโยชน์ส่าหรับประชาชน และการร่วมลงทุนและบริหารจัดการโดย
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
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2) ภาคประชาชน  ควรต้องตระหนักถึงการลดที่แหล่งก่าเนิด โดยลดการใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์
แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การใช้ซ้่า หรือการน่ามารีไซเคิล หรือแลกเปล่ียนระหว่างกัน เช่น ของที่หมดประโยชน์
ของครัวเรือนหน่ึง อาจสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้กับครัวเรือนอ่ืนได้  ภายใต้หลักการพึ่งพาอาศัยกัน 
(Symbiosis) รวมทั้งการคัดแยกขยะก่อนทิ้งต่อไป 

3) ภาคเอกชน สามารถร่วมลงทุนกับภาครัฐให้เกิดการด่าเนิน โดยรัฐต้องสนับสนุนให้เอกชนสามารถมี
ผลก่าไร และมีระยะเวลาคืนทุน นอกจากน้ี เอกชนควรน่าเทคโนโลยีการเผาขยะที่สามารถลดปัญหามลพิษ
ส่ิงแวดล้อม และสร้างผลก่าไรคืนทุนให้กับองค์กรได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

โดย 

ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนานักบรหิารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12 



คํานํา 

  รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรผูบริหาร 
สวนราชการ (นบส.2) รุน 12 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมเทคนิค 
การบริหารงานและความรูท่ีไดจากการบริหารกิจการตางๆของตางประเทศ  ซ่ึงรายงานนี้มีเนื้อหาเก่ียวของกับ 
การบริหารงานในชวงสภาวะวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเนื้ อหาจะประกอบไปดวย  
1) กรอบความคิด ทักษะ และคุณสมบัติของผูนํายุคใหมสําหรับวิถีแบบ  New  Normal  2) แนวคิดในการทํางาน
รูปแบบใหมท่ีเปนทักษะความเปนมืออาชีพระดับโลก 3) การสรางองคกรท่ีมีวัฒนธรรมดานนวัตกรรม innovation 
culture ของ ประเทศญี่ปุน  สิงคโปร  สหรัฐอเมริกา  สวีเดน และตองขอขอบคุณบริษัท(LIMEX) ผลิตกระดาษ
และพลาสติกจากหินปูน(Limestone)ประเทศญี่ปุน บริษัท Hans Premium Water และบริษัท Carbon 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีใหความรูและเปดเผยขอมูลการบริหารงานกิจการตางๆ ผูจัดทําหวังวารายงานฉบับนี้
จะใหความรู และเปนประโยชนแกผูอานทุก ๆ ทาน 

        ผูบริหารสวนราชการ (นบส.2) รุน 12 

 



สารบัญ 

เรื่อง หนา 

กลุมท่ี 1 บริษัทผลิตกระดาษและพลาสติกจากหินปูน (Limestone) 
Japan : LIMEX 
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กลุมท่ี 2 Singapore : The Tourism and Events Hub in Asia 8 

กลุมท่ี 3 หนวยงาน บริษัท Hans Premium Water ประเทศสหรัฐอเมริกา 14 

กลุมท่ี 4 หนวยงาน บริษัท Carbon ประเทศสหรัฐอเมริกา 19 
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รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
บริษัทผลิตกระดาษและพลาสติกจากหินปูน (Limestone) 

Japan : LIMEX 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 1 
 

นางแก้วกาญจน์   วสุพรพงศ์   กรมบัญชีกลาง 
นายสุชาติ    เจริญศรี   กรมชลประทาน 
นายบัญชา    สุขแก้ว   กรมประมง 
นายวรพล    จันทร์งาม   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาวสุพรรณี   ประเสริฐทองกร  ส านักกิจการยุติธรรม 
นายชัยพล    สุขเอี่ยม   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
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หน่วยดูงาน Japan : LIMEX 
  บริษัทผลิตกระดาและพลาสติกจากหินปูน (Limestone) 

ประเด็น การปฏิวัติการน าวัตถุดิบทางธรรมชาติมาแปรรูปเพ่ือใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและการค้า
พาณิชย์เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา  
นาย YamaZaki ชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นอดีตช่างไม้และอดีตเซลล์ขายรถยนต์ ได้เริ่มทดลองผลิต

กระดาษโดยใช้วัสดุที่แปรรูปจากหินปูน (Limestone) ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่ต้องใช้น  าหรือ
เยื่อไม้ในการผลิต โดยเป็นว่าหินปูนมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความแข็งแรง และไม่ซึมน  า ต่ อมาในปี พ.ศ. 
2557 ได้ก่อตั งบริษัท TBM (Time Bridge Management Co.,Ltd., ) เริ่มผลิตกระดาษและพลาสติกจาก
วัสดุที่แปรรูปจากหินปูนอย่างจริงจัง นับเป็นการปฏิวัติการน าวัตถุดิบทางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นวัสดุในการ
ผลิตสินค้า อันเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ต่อมาบริษัทได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนธุรกิจการค้าในญี่ปุ่น มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเกียวโต วัสดุแปรรูปจากหินปูนของบริษัทใช้ชื่อว่า 
“LIMEX” 
 พ.ศ. 2556 TBM ได้รับเลือกจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในธุรกิจ
ส่งเสริมฐานนวัตกรรมที่ได้รับความช่วยเหลือจาก "เงินอุดหนุนส าหรับขั นสูง การสาธิตเทคโนโลยีและการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการประเมินผล" 
 พ.ศ. 2557 การอนุมัติสิทธิบัตรส าหรับเทคโนโลยีวัสดุใหม่ในญี่ปุ่น การขอจดสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศได้รับการอนุมัติหรือรอการอนุมัติใน 43ประเทศ 
 พ.ศ. 2558 โครงสร้างของ ชิโรอิชิ แพลนเม่น แล้วเสร็จ (เมืองชิโรอิชิ มิยากิ) ก าลังการผลิตของ
โรงงาน   ชิโรอิชิคือ6,000ตันต่อป ี
 พ.ศ. 2559 TBM ได้รับรางวัลผลกระทบทางสังคมโดย Plug and Play Tech Center 
 พ.ศ. 2560 TBM ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในห้าบริษัทชั นน าที่เข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมของ
โปรแกรมรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น 
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 บริษัท ทีบีเอ็ม จ ากัด ส านักงานใหญ่2-7-17-6F, กินซ่า, ชูโอคุ, โตเกียว, ญี่ปุ่น มีนายยามาซากิ โนบุ
โยชิ เป็น CEO ทุนจดทะเบียน 9,194ล้านเยน (รวมส่วนเกินของเงินทุนตามกฎหมาย) 

ความก้าวหน้า 
  ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ สามารถผลิตกระดาจากวัสดุแปรรูปจากหินปูนได้ในปริมาณ 6,000 
ตัน ทั งนี  คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะสามารถผลิตได้ในปริมาณ 30,000 ตัน 
  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีบริษัทมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกซื อวัสดุแปรรูปจากบริษัทฯ  
ไปผลิตสินค้าส าคัญๆ เช่น นามบัตร เล่มเมนูตามร้านอาหาร ป้ายสติ๊กเกอร์ ปกหนังสือ ปกแฟ้ม ภาชนะใส่
อาหาร จาน ชาม ถุง เป็นต้น สินค้าของบริษัทรับประกันความแข็งแรง คงทน ไม่อาจบิดงอหรือฉีกได้ 
  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปใน 43 ประเทศทั่วโลก และให้ความส าคัญต่อประเทศ/
พื นที่ขาดแคลนน  า เช่น สหรัฐอเมริกา (ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพื นที่แห้งแล้ง) และซาอุดิอาระเบีย (ซึ่งเป็น
ประเทศทะเลทราย) 
           บริษัทในวันนี คาดว่าจะด าเนินการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุความยั่งยืน เป้าหมาย
การพัฒนา (SDGs) และเพ่ือต่อสู้กับมลพิษพลาสติก มีการบังคับใช้กฎระเบียบต่อพลาสติกในเดือนที่ผ่านมา
ในระดับสากลและมีความต้องการที่เพ่ิมขึ นส าหรับวัสดุทางเลือกพลาสติก คาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์
ส าหรับเรซินย่อยสลายได้ทางชีวภาพ TBM ได้ประกาศ 'LIMEX ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ' ในงาน 
'Brussels SDG Summit 2018' ซึ่ง TBM ได้ร่วมมือกับ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ LIMEX ประกอบด้วย
หินปูนเป็นวัตถุดิบหลักและเรซินย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
          นอกจากนี โดยการท างานร่วมกับงานชีวภาพ บริษัทย่อยของ TBM ที่พัฒนาตัวดัดแปลงที่มี
ประสิทธิภาพสูง ส าหรับพลาสติกชีวภาพเราจะส่งเสริมการประยุกต์ใช้ตลาดของ Plax (สารประกอบกรดโพ
ลีแลคติกดัดแปลง) วัสดุใหม่ชีวมวล เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในสังคมที่ถูกท าลายและเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เนื่องจากสถานการณ์ที่มีเพียง 9 % ของขยะพลาสติกซึ่งสะสมคิดเป็น 6.3 พันล้านตันจนถึงปี 2015 ทั่วโลก
ถูกน ากลับมาใช้ใหม่ TBM มีร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 'LIMEX Up cycle' เพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มทรัพยากรประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

          ทางเลือกส าหรับถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียวที่ท าจาก LIMEX บรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมถึง
บัญชีถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียวส าหรับส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพลาสติก เมื่อ
พิจารณาถึงปัญหาขยะพลาสติกกฎระเบียบที่ก้าวหน้าต่อพลาสติกแบบใช้ครั งเดียว และการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีความส าคัญในการเปลี่ยนถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียวทั่วไปด้วย  โดยมากกว่า 50% ของ
องค์ประกอบของวัสดุคือหินปูน นี่คือความส าเร็จผ่านสารประกอบ เทคโนโลยีของ LIMEX วัสดุให้ความรู้สึก
นุ่มนวลและยืดออกแม้จะมีวัสดุหลักหินปูน มันก่อให้เกิดปัญหาของการสูญเสียทรัพยากรและมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรน  ามันลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียวทั่วไป  
ถุงที่ท าจากวัสดุใหม่โดยการผสมเรซินย่อยสลายได้ทางชีวภาพและหินปูนและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 
Plax วัสดุย่อยสลายเป็นหินปูนน  าและ CO2 ภายใต้เงื่อนไขปุ๋ยหมัก และก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม วัสดุที่ใช้กรดโพลีแลคติกค่อนข้างยาก เรซินที่ใช้ชีวมวลเป็นวัสดุหลักและให้ความรู้สึกนุ่มนวล
และยืด 
  ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท Time Bridge Management ได้รับการยกย่องว่าเป็น 
สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น ซึ่งประสบความส าเร็จจากการน าหินปูนมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่า LIMEX 
สามารถใช้ในการผลิตเป็นกระดาษและพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ตอบโจทย์การพัฒนาที่
ยั่งยืน ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแบบ Circular Economy ให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างยั่งยืน 
สามารถน า LIMEX กลับมาใช้ใหม่ได้ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. จากปัจจุบัน การที่จะผลิตกระดาษได้ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้ประมาณ 20 ต้น และน  า 100 

ตัน ซึ่งเป็นการสิ นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่การผลิตกระดาษโดยวัสดุแปรรูปจากหินปูนใน
ปริมาณ 1 ตัน  จะใช้วัสดุแปรรูปจากหินปูนเพียง 0.6 - 0.8 ตัน โดยไม่ต้องตัดต้นไม้และใช้น  าแต่อย่างใด 
การผลิตกระดาษจากวัสดุที่แปรรูปจากหินปูนจะช่วยลดปริมาณน  าที่ใช้ในการผลิตกระดาษแบบดั งเดิมได้ถึง 
98% นับเป็นการช่วยลดปัญหาที่โลกก าลังประสบความเสี่ยงเกี่ยวกับน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค (ซึ่งที่ประชุม 
World Economic Forum  ปี พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เป็นความเสี่ยงอันดับ 1 และในปี พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้เป็นความเสี่ยงอันดับ 3) และคาดว่าเพียง 5% ของกระดาษที่ผลิตกันในปัจจุบันหากถูกผลิตโดย
วัสดุแปรรูปจากหินปูนจะสามารถประหยัดน  าที่ต้องใช้ส าหรับประชากรโลกจ านวน 220 ล้านคนได้ 

2. กระดาษที่ผลิตจากวัสดุแปรรูปจากหินปูนยังสามารถน าไปใช้ซ  า (recycle) ได้อีก
หลายครั งเพ่ือผลิตสินค้าต่างๆ ได้ต่อไป 

3. การผลิตกระดาษโดยวัสดุแปรรูปจากหินปูนจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ 50% เมื่อเทียบ
กับการผลิตกระดาษแบบดั งเดิม (ปัจจุบัน ราคากระดาษที่ผลิตโดยวัสดุแปรรูปจากหินปูนก็ยังต่ ากว่าราคา
กระดาษสังเคราะห์) 

4. การผลิตพลาสติกโดยวัสดุแปรรูปจากหินปูนจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ได้ 
40% และลดการใช้น  ามันได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการผลิตแบบดั งเดิม รวมทั งการผลิตกระดาษโดย
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วัสดุแปรรูปจากหินปูนจะช่วยลดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกได้ 20% เมื่อเทียบกับการผลิตกระดาษ 
แบบดั งเดิม 
 
 
ค าถาม 
1. Q : As policy makers, what can we do to support companies like TBM?  What policies? 
       (ในฐานะที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย พวกเราสามารถท าอะไรได้บ้างที่จะสนับสนุนบริษัทอย่างเช่น TBM  
มีนโยบายไหนที่จะท าได้?)  
 A :  ในการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้น  า 100 ตัน และต้องตัดต้นไม้ถึง 20 ต้น ทางบริษัท TBM 
Co., Ltd (TBM) ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนา ผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้งานกระดาษ และ
พลาสติก ได้พัฒนาวัสดุจากหินปูนภายใต้ชื่อ “LIMEX” และได้น ามาพัฒนาเป็นถุง เพ่ือใช้แทนกระดาษและ
พลาสติกได้โดยไม่ต้องใช้น  าหรือเยื่อไม้ในการผลิตเลย 
 ในประเทศไทย หากมีการน า LIMEX ซึ่งเป็นวัสดุใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่ผลิตจากหินปูนร่วมกับ 
เรซิ่นชนิ ดย่อยสลายได้  เพราะท าจากวัตถุชี วมวล โดยจะย่อยสลายเป็ นหิ นปูน  น  า  และก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่น ามาใช้แทนกระดาษและพลาสติก จากข้อมูลทางสถิติที่ทาง TBM ได้คาดการณ์ว่า 
หาก 5% ของกระดาษทั งหมดที่ท าจาก LIMEX จะช่วยประหยัดน  าให้ผู้คนทั่วโลกได้กว่า 8,500 ล้านคนได้ 
ที่ส าคัญ เมื่อประเทศไทย ใช้ LIMEX แล้ว ยังช่วยลดการใช้พลาสติกที่ท าจากปิโตรเลียม และยังช่วยอนุรักษ์
ป่าไม่ให้โดนท าลาย อีกทั งยังตอบโจทย์ในแง่การใช้งานและการลงทุน เพราะเป็นวัสดุที่ทนทาน กันน  า ไม่ฉีก
ขาดง่าย และยังสามารถน าไปรีไซเคิลได้อีกด้วย 
   
2. Q : How can Thailand benefit from what TBM is doing? 

(ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างจากการท างานของ TBM?)  
 A : ผลิตภัณฑ์ LIMEX เกือบไม่มีการใช้น  าและตัดต้นไม้ ในขณะที่กระดาษ 1ตัน ท าจากต้นไม้
ประมาณ    20ต้น และน  า 100 ตัน ในทางกลับกัน หนึ่งตันของแผ่น LIMEX ท าจาก0.6~0.8ตันของหินปูน
และ 0.2~0.4ตันของเรซินโพลีโอเลฟิน 
 ผู้ผลิตกระดาษในประเทศ สามารถประหยัดทรัพยากรต้นไม้ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน หากใช้ผลิตภัณฑ์ LIMEX สามารถน ามา Recycle และ Upcycle ได้  
 ในขณะที่พลาสติกธรรมดาท าจากเรซินที่ได้จากปิโตรเลียม เม็ด LIMEX ส่วนใหญ่ท าจากหินปูน เม็ด 
LIMEX สามารถลดปริมาณเรซินที่ได้จากปิโตรเลียมที่ใช้ ต้นทุนหินปูนต่ ากว่าเรซินที่ได้จากปิโตรเลียม อีกทั ง
ประเทศไทยมีแหล่งหินปูนอยู่มากมาย จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการใช้ผลิตภัณฑ์แบบ LIMEX มาใช้
แทนกระดาษและพลาสติก  
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3. Q : can you share with us about what you hope to achieve in our country now that you’re 
here?  

(ท่านสามารถแบ่งปันความคาดหวังของท่าน ที่สามารถได้รับได้จากประเทศของเราได้อย่างไรบ้าง 
ในขณะทีท่่านอยู่ที่แห่งนี ) 

A : บริษัท ทีบีเอ็ม จ ากัด (TBM) ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนา ผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเลือก
กระดาษและพลาสติก ท าจากวัสดุที่ ใช้หินปูนที่เรียกว่า 'LIMEX' และเป็นตลาดเป็นทางเลือกให้กับ
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียว น าไปสู่แนวคิด "หินปูนปูถนนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบ de-carbonised" เป็น
ทางเลือกส าหรับการใช้กระดาษและถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียว 

ซึ่งในอนาคตกับ LIMEX ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
มีบทบาทส าคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และถือเป็นสตาร์ทอัพญี่ปุ่นที่พัฒนาวัสดุใหม่ที่ใช้หินปูน 
'LIMEX' เป็นวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนแทนการท าลายสิ่งแวดล้อมทั งน  าและต้นไม้ ถือเป็นการ
แบ่งปันประสบการณ์ในเชิงความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการขยาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

  
สะท้อนการเรียนรู้ 
ข้อ 1 กรอบความคิด ทักษะ และคุณสมบัติของผู้น ายุคใหม่ส าหรับวิถีแบบ New Normal 

ตอบ :  
 การสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ท างานเป็นทีม เป็นต้นแบบที่ดี 
 ใช้วัฒนธรรมองค์กร 
 มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ระดับพื นที่ ทั่วโลก นานาชาติ  
 ผู้น าไม่ย่อท้อสร้างฝันให้เป็นจริงการศึกษาไม่ได้ตัดสินว่าจะประสบความส าเร็จ 
 สิ่งแวดล้อม ของเดิม-ดีกว่าเดิม-ลดการใช้ทรัพยากร-ต้นทุนต่ า 

             ของใหม่ 50%up > ท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ข้อ 2 แนวคิดในการท างานรูปแบบใหม่ที่เป็นทักษะความเป็นมืออาชีพระดับโลก 

ตอบ : 
 ใช้วิกฤติเป็นโอกาส(ดูตัวอย่างจากประเทศไต้หวัน) 
 ไม่หยุดพัฒนาคิดและท า 
 เรียนรู้ประสบการณ์ทั่วโลก 
 ไม่แข่งในสัดส่วนการตลาดแต่ขอมีส่วนร่วมในการตลาดที่ พัฒนาแบบ  Friendly 

Environment 
 ปรับตัวได้รวดเร็วทันสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 มีมาตรฐานสูง  
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ข้อ 3 การสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม innovation culture 
ตอบ : 
 กระตุ้นและเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นบุคลากรในองค์กรให้สร้างแนวคิดใหม่ (ไม่อยู่ใน

กรอบ) 
 พยายามหา Technology ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม Try to be 
 การให้รางวัลผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ 
 ให้ความรู้แนวคิดในการคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอยู่เสมอ 
 Chirring Vision &Knowledge Management 
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รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ครั้งที่  2  

Singapore : The Tourism and Events Hub in Asia 

 

 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 2 

นางธารินี  แสงสว่าง  กรมควบคุมประพฤต ิ

นายเจตนิพิฐ รอดภัย   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นายไกรวัลย์  โรจนานุกูล  กรมทางหลวงชนบท 

นายสุรเดช   สมิเปรม  กรมปศุสัตว ์

นายสถาพร  ใจอารีย์  กรมพัฒนาที่ดิน 

นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ  กรมอุตุนิยมวทิยา 
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หน่วยดูงาน Singapore : The Tourism and Events Hub in Asia 

ประเด็น  นโยบายและมาตรการฟื้นตัวด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม 

   หลังโรคติดเชื อไวรัสโคโรนาโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 

  

 สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในรอบ 56 ปี 

ประสบการณ์ที่ผ่านมา 

 จากประสบการณ์ที่เคยมีภาวะวิกฤติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคซาร์ (เมื่อปี พ.ศ. 2546)  
ในช่ วงต้นปี  พ.ศ. 2563 รัฐบาลสิ งคโปร์จึ งได้ วางแผนเตรียมการรับมือกับการภาวะวิกฤติ อันเกิด  
จากการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยเฉพาะการวางแผนการฟ้ืนตัวด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของ
ประเทศ 

มาตรการด าเนินการ 

 1 . คณ ะกรรมการการท่ อ งเที่ ย วแห่ งสิ งค โป ร์  (The Singapore Tourism Board) ได้ ตั ง 
คณะท างานเพ่ือการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวหรือ “Tourism Recovery Action Task Force”ประกอบด้วย
ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน มีหน้าที่ในการวางยุทธศาสตร์ในการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู เยียวยา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะท างานดังกล่าว ประกอบด้วยผู้บริหารจากองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
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ส่งเสริมด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ทั งในด้านโรงแรม การให้บริการ การบิน บริษัทท่องเที่ยว ร้านอาหาร การ
จัดนิทรรศการ 
 2. คณะท างานได้วางแผนการเตรียมการ ดังนี  
  (1) การสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติในการมาเยือนสิงคโปร์ 
  (2) การจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านมาร่วมพลังกันในการฟื้นตัวเยียวยา 
ด้านการท่องเที่ยว 
  (3) การสร้างขีดความสามารถธุรกิจการท่องเที่ยวและแสวงหาโอกาสให้แก่ธุรกิจ 
การท่องเที่ยวในช่วงภาวะวิกฤติ 
  (4) การพัฒนากลยุทธ์ในการฟ้ืนตัวเยียวยาเพื่อให้สิงคโปร์ได้เปรียบคู่แข่งขัน 
  (5) ให้ความส าคัญสูงต่อการผนึกก าลังร่วมกันของทุกฝ่ายมากกว่าจะเป็นการแข่งขันกันเอง 
“We are all in this together : Cooperation not Competition” โดยจะให้ทุกฝ่ายร่วมกันแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ท่ีต่างก็จะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการฟื้นตัวในธุรกิจการท่องเที่ยวที่ตนรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
 จากการท างานของคณะท างานดังกล่าว ท าให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาธุ รกิจการท่องเที่ยว 
และการโรงแรมเป็นอันดับแรก เพราะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น 
 - การช่วยเหลือพนักงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจ านวน 164,000 ต าแหน่ง ให้มีงานท า 
 - สถาบัน “SkillsFuture Singapore” ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านการท่องเที่ยว (เป็น
หน่วยงานของรัฐ) ได้จัดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของภาคธุรกิจ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
อบรมทั งหมด 
 - การจัดคลินิกให้ความรู้และค าแนะน าแก่ภาคธุรกิจทั งขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีจ านวน เป็น
ส่วนใหญ่ของประเทศ ในเรื่องการแก้ปัญหาการด าเนินธุรกิจในภาวะวิกฤติ การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารจัดการด้านการเงิน เพ่ือให้ทุกคนอยู่รอดท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการท้าทาย 
 - ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ เช่น Pan Pacific Hotel Group ได้ถือโอกาสในภาวะวิกฤติ ด้วยการ
ซ่อมแซมโรงแรมใหม่ พร้อมทั งพัฒนาให้พนักงานมีสมรรถนะที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถย้ายไปท างาน
ต าแหน่งอื่น ๆ ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 
 - การท่องเที่ ยวแห่ งสิ งคโปร์ร่วมมือกับหน่ วยงานสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  “The National 
Environment Agency (NEA)” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ช่วงภาวะวิกฤติในการรักษาและฟ้ืนฟูสิงคโปร์ 
ให้กลับมาเป็นประเทศสะอาดเหมือนในอดีต “Singapore Clean ; SG Clean”เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่า 
สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่สะอาดและถูกสุขอนามัย รวมทั งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันสร้าง “SG 
Clean”พร้อมทั งยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกประกาศรับรองมาตรฐานสุขอนามัยให้แก่สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทั่วประเทศประมาณ 32,000 แห่ง 
 - การท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ได้สร้างเครื่องมือที่เรียกว่า Tourism Transformation Index หรือ 
TXI เพ่ือให้ ธุรกิจด้ านการท่องเที่ ยวใช้ เป็นมาตรวัดสุขภาพของธุรกิจ ในด้านความ พร้อมของธุรกิจ 
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ในการฟ้ืนตัวหลังภาวะวิกฤติและการพัฒนาธุรกิจให้เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวดิจิตอล โดยเครื่องมือดังกล่าว 
จะตรวจวัดความพร้อม 6 ด้าน คือ Leadership and Organization, Process and Operations, Customer, 
Innovation, Technology and Data 
 - การท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ยังได้สร้างเครื่องมืออีกหลายตัว เพ่ือให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมาใช้ 
ประโยชน์ในการฟ้ืนตัวของธุรกิจของตน เช่น Three House (คลับส าหรับนักธุรกิจการท่องเที่ยวมาประชุม 
หารือเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือกัน) Singapore Tourism Analytics Network - STAN (แหล่งข้อมูลรวม 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั งหมดของสิงคโปร์อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้านนี ) 
 โดยที่ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่มีวี่แววว่าจะ
คลี่คลายในระยะเวลาอันสั น ทางคณะท างานจึงมีการวางแผนเตรียมรับมือการแพร่ระบาดระลอกสองที่อาจ
เกิดขึ นได้อีก 
 การท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ยังมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 คลี่คลายลงธุรกิจการท่องเที่ยวของสิงคโปร์น่าจะฟ้ืนตัวได้ เร็วเพราะเศรษฐกิจของสิงคโปร์  
มีความมั่นคงก้าวหน้าติดต่อกันมา 4 ปี อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาด และเชื่อมั่น 
ว่าสิงคโปร์ ก็จะยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี  การท่องเที่ยวก็มีแผน  
ที่จะฟ้ืนตัวธุรกิจ การท่องเที่ยวหลายประการ เช่น สร้างบริการใหม่ ๆ การยกเว้นภาษีธุรกิจโรงแรม ยกเว้น
ภาษีบริษัทท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ การออกค่าใช้จ่ายค่าท าความสะอาดให้แก่โรงแรมที่รับผู้ติดเชื อมาเข้า
พักในช่วงการกักตัว 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1 .สามารถวิ เคราะห์ เทคนิ คการท่ องเที่ ยวในยุ ค New normal เช่ น การท่ องเที่ ยวเชิ งธุ รกิ จ  
ที่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี  ความปลอดภัย การโปรโมต การประกันภัย การอนุญาตเข้าเมือง 
การบริหารความเสี่ยง การ Up skill การใช้เทคโนโลยี และโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่น 
 2.มีหลักการและแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมที่ดี  เช่น เหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดที่จะเกิ ดขึ น 
ท าให้คนสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ นมาได้ ภาวะที่ต้องคิดเกี่ยวกับข้อดี - ข้อเสียของสถานการณ์
ปัจจุบัน ความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด  
และความนิยมใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ล้วนเป็นสาเหตุท าให้มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ น 
 3. ได้เทคนิคการสื่อสารแบบ Hybrid communication การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มในการ
สื่อสารหรือการท่องเที่ยวภายในประเทศ การใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน 
 4. สร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับชุมชนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดรายได้และเกิดความหวงแหนต่อวัฒนธรรม
ชุมชนมากยิ่งขึ น 
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ค าถาม 
1. Q: คิดอย่างไรกับสถานการณ์ในประเทศไทย และปัญหาฟองสบู่ที่เกิดขึ น ?  

    A: มุ่งประเด็นไปที่การท่องเที่ยว ท าการหาข้อมูล และมีการท าแบบประเมินเกี่ยวกับการหารายได้  
เข้าประเทศ ตอนนั นหลายประเทศโปรโมตการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นอย่างมากและประเทศไทย
เองก็ควรกระจายสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ หลาย ๆ ประเทศได้พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงลึก เราควรคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส าคัญมากกว่าสถานที่ที่ส าคัญ
นอกเหนือจากกรุงเทพ ภูเก็ต พัทยา ในส่วนอ่ืนของประเทศ ที่ไกลจากกรุงเทพ และกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมาก ควรเป็นกลุ่มที่มีก าลังทรัพย์สูง 

เกี่ยวกับเศรษฐกิจฟองสบู่ เป็นปัญหาที่ส าคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านนี  
ประเทศไหนที่มีความเป็นผู้น าของทางรัฐบาล ต้องมีความเชื่อม่ันต่อผู้น า  

2. Q: นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาในสิงคโปร์เกิด Second wave of Corona situation เกิดขึ นได้อย่างไร 
เกิดจากการผ่อนปรนหรือไม่? 
    A: ประเทศสิงคโปร์ยังไม่มีการเปิดประเทศ และเชื่อว่าการที่คนเราเอาตัวรอดจากสถานการณ์โควิดนี   
ท าให้คนประเทศสิงค์โปรมีทักษะเพ่ิมขึ นในการเอาตัวรอดได้ ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถแก้ไขปัญหาท า
ให้มีการใช้ชีวิตที่ดีขึ น ตัวอย่าง เช่น บริษัทเล็กๆสามารถล้มบริษัทใหญ่ได้ด้วยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
และนวัตกรรมไม่ สามารถคิดคนเดี ยวได้  ต้ องเกิ ดจากการร่ วมแรงรวม ใจจึ งจะสามารถสร้ างได้  
เช่น โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ที่มีนวัตกรรมเป็นการรับนักท่องเที่ยวที่บินมาผ่าตัดโดยเฉพาะ 

3. Q: วิธีการไหนที่รัฐบาลควรส่งต่อให้ประชาชน ในลักษณะ High Bridge Communication ? 
   A: การใช้ Digital token เพราะเขาค้นพบว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงแบบไทยชนะได้ เพราะไทยชนะ
เปรียบเสมือนเหรียญที่แปะติดกับคนที่เข้าในสถานที่นั น ๆ เวลาออกก็ต้องเรียกคืน ในกรณีประเทศไทย 
ที่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก หน่วยงานราชการควรสร้างงานใหม่ให้กับประชาชน เนื่องจาก
ผลกระทบที่ เกิ ดจากโควิด ท าให้ คนตกงานเป็ นจ านวนมาก เนื่ องจากการปั จจุ บั นไม่ เหมาะสม 
กับบุคลากร ดังนั นรัฐบาลจะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และสามารถบริการจัดการให้สามารถสร้างงานให้
ได้ และเพ่ิมทักษะที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปให้ได้เร็วที่สุด 

4. Q: เมื่อก่อนเราสนใจเพียงแค่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แต่ว่าประเทศไทยตอนนี  จะท าอย่างไรให้เกิด
การกระตุ้นที่มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ ? 
    A: ต้องท าให้การท่องเที่ ยวน่ าสนใจมากขึ น  น าเสนอเรื่องราวหรือสตอรี่ของสถานที่นั นๆ  
ที่มีจุดเด่น อาจจะต้องเริ่มโปรโมตจากครอบครัว คนรอบข้าง มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ๆ  
ที่เน้นปริมาณ ถึงแม้การท่องเที่ยวภายในประเทศจะไม่สู้การเที่ยวต่างชาติ แต่ประเทศก็ต้องพัฒนา  
การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นจะอยู่กับประเทศเราตลอดกาล ทั ง  ๆ ที่ทั่วโลกชื่นชมประเทศ
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ไทยมีอะไรดี  ๆ มาก แต่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่ทราบว่าในประเทศมีอะไรดีบ้าง ดังนั นต้องเริ่ม  
ที่การท่องเที่ยวภายในประเทศก่อน เพราะอนาคตคนภายในประเทศจะต้องน าเสนอการท่องเที่ยว  
ให้กับต่างชาติในอนาคตได้  

 
สะท้อนการเรียนรู้ 

ข้อ 1 กรอบความคิด ทักษะ และคุณสมบัติของผู้น ายุคใหม่ส าหรับวิถีแบบ New Normal 
 ตอบ :  

 การใช้เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
 Re skill / Up skill 
 Matching Job 
 ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 

 
ข้อ 2 แนวคิดในการท างานรูปแบบใหม่ที่เป็นทักษะความเป็นมืออาชีพระดับโลก 
 ตอบ : 

 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการกลับมาของความเสี่ยงต่างๆ 
 การสื่อสารให้ทุกคนรับรู้อย่างมีประสิทธิผล 
 การใช้ความคิดนอกกรอบ 

 
ข้อ 3 การสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม Innovation Culture 
 ตอบ : 

 ประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารให้กับประชาชน 
 การยอมรับธุรกิจ 
 สร้างความเชื่อม่ัน 
 เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส 
 การสร้าง Public Health 
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รายงานศึกษาดูงานต่างประเทศ (Virtual Field Trip) คร้ังที่ 4 

หน่วยงาน บริษัท Hans Premium Water 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 3 

นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

นายยงยุทธ นาคแดง  กรมการขนส่งทางบก 

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง  กรมการข้าว 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

นายธนะ อัลภาชน์  ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
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รายงานศึกษาดูงานต่างประเทศ (Virtual Field Trip) ครั งที่ 4 

หน่วยงาน บริษัท Hans Premium Water ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเด็น : Deep diving into the secret of success for world renowned Unicorn Startups : 
 “All in one water treatment solutions for Sustainable Life.” 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั นสงูในการบ าบัดน  าเสียเป็นน  าสะอาดที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ธุรกิจ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

วิทยากรผู้บรรยาย Mr. Luke A. Kelly senior Vice President,Customer Success 

ความเป็นมา 

 ระบบกรองน  า HANS Premium Water มีก าเนิดมาจากระบบ Reverse Osmosis (R.O.) 
ซึ่งเป็นกระบวนการกรองน  าโดยใช้แรงดันสูงฉีดน  าให้ซึมผ่านตัวฟอกคุณภาพสูงที่เรียกว่าเยื่อ TFC (Thin 
Film Composite) Membrane ซึ่งถูกคิดค้นขึ นมาส าหรับกองทัพเรือสหรัฐ เพ่ือที่จะน าน  าทะเลมาผ่านการ
บ าบัดและผ่านการกรองให้เป็นน  าจืด ไว้ใช้ส าหรับการเดินทางท่ามกลางมหาสมุทร ต่อมา บริษัท  HANS 
Power & Water, LLC สหรัฐอเมริกา ได้น านวัตกรรมดังกล่าวมาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ
การฟอกกรองน  าให้ก้าวหน้ามากขึ นมากกว่า 50 ปี 
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จุดเด่นของ Hans Premium Water 

 บริษัท HANS Power & Water, LLC ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั นสูงในการพัฒนาตัว
ฟอกให้ประกอบไปด้วยรูพรุนขนาดเล็กจ านวนมาก มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (เส้นผมมนุษย์ – 
100/ไมครอน/โรคต่าง ๆ เชื อไวรัส = 0.01 ไมครอน) ด้วยคุณสมบัตินี เองท าให้สามารถกรองสารละลาย 
สิ่งเจือปนในน  าที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ปรอท สารตะกั่ว โลหะหนัก เชื อโรค 
แบคทีเรีย ไวรัส โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ฯลฯ นับเป็นนวัตกรรมชั นน าด้านเทคโนโลยีการกรองน  าที่ทันสมัย 
รับประกันว่าผู้บริโภคจะได้น  าที่มีความสะอาด ใสประดุจคริสตัล ปราศจากกลิ่น ปลอดสารปนเปื้อน ได้รับ
การยอมรับว่าสามารถผลิตน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่สะอาดได้มาตรฐาน ภายใต้ชื่อสินค้าว่า Hans 
Premium Water 

 นอกจากนี  Hans Premium Water ยังมีจุดเด่นอื่น ๆ อีก เช่น  

 - ไม่ใช้การกรองน  าแบบดั งเดิมที่ต้องใช้การบ าบัดโดยสารเคมีและเกลือก่อนที่จะน าไป
บริโภคได้ผลิตโดยชิ นส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง มีระบบการควบคุมการเดินของตัวกรองที่มีประสิทธิภาพ 
มีระบบเตือนภัยและตัดไฟโดยอัตโนมัติ ใช้ตัวกรองเพียง 5 ชั น รับประกันตัวระบบยาวนานถึง 20 ปี 

 - ได้ รับการรับ รองจากส านั กงานปกป้ องสิ่ งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (The 
Environmental Protection Agency) ว่าเป็นระบบผลิตน  าบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลกปัจจุบัน 
สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ เคมี พิษวิทยา และจุลชีววิทยา น  าที่ผ่านกระบวนการ
กรองดังกล่าวเมื่อน าไปใช้ทดลองต้มจะไม่เกิดคราบตะกรัน ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการกรอง R.O. ที่จะแยก
โมเลกุลของน  า ท าให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

 ระบบกรองน  า Hans Premium Water ประกาศรับรองว่าน  าที่ผลิตโดยระบบนี  “สะอาด
กว่ามาตรฐานที่รัฐบาลก าหนด สะอาดกว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัย สะอาดกว่าน้ าที่บริโภคกันใน
ปัจจุบัน” 

ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค คือ จะได้บริโภคน  าที่มีความใสสะอาด ปราศจากกลิ่น ปลอดสาร
ปนเปือ้นได้มาตรฐาน 

2. ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ คือ จะได้น  าสะอาดไปเป็นวัตถุดิบในการท าธุรกิจด้านอาหาร  
ลดต้นทุน ประหยัดเวลา อาหารที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า 
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 นอกจากนี  ทางบริษัทยังมีสินค้าที่โดดเด่น คือ ปั๊มพ์น  าที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต มี 
ขีดความสามารถในการปั๊มพ์น  าอย่างมีประสิทธิภาพสูง ผลิตด้วยชิ นส่วนและกลไกจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน  
และทนทานแข็งแรง ใช้ต้นทุนต่ า มีความเร็วและรอบการหมุนสูง ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเดิม  

บทวิเคราะห์สะท้อนการศึกษาดูงาน 

ข้อ 1 กรอบความคิด ทักษะ และมีคุณสมบัติของผู้น ายุคใหม่ส าหรับวิถีแบบ New Normal 
สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ในฐานะผู้น าองค์กร จะต้องหา

ผลส าเร็จที่สร้างชีวิตที่ดีขึ น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้น ายุคใหม่จึงต้องเรียนรู้และสร้างแนวคิดในการใช้
เทคโนโลยี  เพ่ือท าให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมมีความปลอดภัย ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ข้อ 2 แนวคิดในการท างานรูปแบบใหม่ที่เป็นทักษะความเป็นมืออาชีพระดับโลก 
การท างานแบบบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่บริษัทแม่ และตั งบริษัทลูกกระจายไป

ในทั่วภูมิภาคของโลกเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งนโยบายและการควบคุมด้านการผลิต การก าหนดราคา
จ าหน่ายจะขึ นอยู่กับบริษัทแม่  ส่วนบริษัทลูกจะต้องท ายอดขายและสร้างทีมงานในการซ่อมบ ารุง โดยมีการ
ใช้เทคโนโลยีที่บอกสถานะของเครื่องมือว่ามีชิ นส่วนสิ นเปลืองแบบใดต้องเปลี่ยนในเวลาก าหนด เครื่อง
ท างานอย่างไร มีผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งข้อมูลทั งหมดของทุกเครื่องจะส่งไปเพ่ือท าการวิเคราะห์ที่
บริษัทแม่ ท าให้สามารถก าหนด นโยบาย การวางแผนการผลิต การจัดจ าหน่ายและก าหนดราคาที่สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกและยังสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินที่จะก่อตั งโรงงานในแถบภูมิภาคที่มีก าลังและ
ศักยภาพตามยอดขายในแถบภูมิภาคนั นอีกด้วย 

ข้อ 3 การสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม innovation culture 
การมีข้อมูลหรือไอเดียที่แปลกใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนใน

องค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ ได้ลองคิด ลองท า ได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเอง  

บทสรุป 

 ความส าเร็จของ บริษัท Hans Premium Water มาจากการที่ผู้น าองค์กร มองเห็นถึง 
Pain point ในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรน  า และความเฉลียวฉลาดในการน าเทคโนโลยีชั นสูงด้าน
การกรองน  ามาผสมผสานกับ IOT ( Internet of Things ) รวมทั งการน าเสนอรูปแบบของสินค้าและบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผนวกกับภาวะผู้น าในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและการ
สร้างทีมงาน 
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 ดังนั น ความส าเร็จของ บริษัท Hans Premium Water ดังกล่าวจึงเป็นแบบอย่างแนวคิด
ที่ดีของผู้บริหารภาครัฐ ที่ต้องเป็นผู้น าที่มีมุมมองกว้างไกล มองเห็นความเดือดร้อน ความต้องการของ
ประชาชน โดยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือรูปแบบการให้บริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ โดยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสมไปพร้อมๆกับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐทั งทางด้านส านึกที่ดีในการให้บริการประชาชน และความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการพัฒนางาน  
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รายงานศึกษาดูงานต่างประเทศ (Virtual Field Trip) คร้ังที่ 4 

หน่วยงาน บริษัท Carbon ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 

 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 4 

นายพลเชษฐ์   ตราโช   ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร 

นายวุฒิพงศ์  เนียมหอม   ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

     เพื่อการเกษตร 

นายอภิรัฐ    ไชยวงศ์น้อย   กรมทางหลวง 

นายชัยยศ   เหลืองภัทรเชวง  กรมที่ดิน 

นางสาวพะเยาว์        ค ามุข   ส านักงานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 
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รายงานศึกษาดูงานต่างประเทศ (Virtual Field Trip) ครั งที่ 4 

หน่วยงาน บริษัท Carbon ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเด็น : Deep diving into the secret of success for world renowned Unicorn Startups : 
 “A cutting edge 3 D Printing technology to unlock a new era in design and manufacturing” 

นวัตกรรมการใช้การเทนโนโลยีการพิมพ์สามมิติและเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ไป โดยเฉพาะการผลิตวัสดุทางการแพทย์ การกีฬา อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และอ่ืนๆ 

วิทยากรผู้บรรยาย Mr. Luke A. Kelly senior Vice President,Customer Success 

ความเป็นมา 

 ที่ผ่านมาการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการ จะเป็นการผลิตแบบ mass Produetion ซึ่งเป็นวิธีการ
ผลิตที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าของผู้ผลิตได้มากท่ีสุด กล่าวคือ การผลิตจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์คราวละมาก 
ๆ สามารถควบคุมมาตรฐานของสินค้าได้ การจัดเก็บขนส่งสินค้าก็ท าไดครั งละมากๆ อย่างสะดวกสบาย  
แต่ปัจจุบันประชากรโลกมากขึ นเทคโนโลยีก้าวหน้า ผู้บริโภคเรียกร้องความสะดวกสบายความเหมาะสมกับ 
แต่ละคนมากขึ น ผู้ผลิตเริ่มเห็นถึงความคุ้มค่ากับกระบวนการผลิตแบบเดิม เช่น จะต้องใช้แรงงานจ านวน
มาก ขนาดของโรงงานก็ต้องใหญ่โต สินค้าก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนได้
อย่างเหมาะสม  

 ดั งนั น จึ งได้ มี การพัฒ นาการผลิตแบบใหม่  ๆ  ที่ ต้ อ งอาศัย เทคโน โลยีมากยิ่ งขึ น  Mass 
Customization จึงเกิดขึ น Customization เป็นการผลิต เหมาะสมตรงตามความต้องการของแต่ละคน 
ขนาดของโรงานจะเล็กลง เป็นโรงงานที่สามารถกระจายไปสู่ท้องถิ่น ตัดปัญหาด้านการขนส่ง สามารถผลิต
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ปริมาณมาก  
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ก าเนิดของบริษัท Carbon 3 D  

 บริษัท Carbon (ชื่อเป็นทางการคือ Carbon 3D Inc.) เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือ 
3D printing ด าเนินการโดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลัก ตั งขึ นในปี พ.ศ. 2556 โดยนาย Joseph และนาย 
Philip DeSimone, นาย Alex และนาย Nikita Ermoshkin, นาย Edward Samulski, และนาย Steve 
Nelson  
มีสถานที่ตั งอยู่ที่ Redwood City มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  

 บริษัทได้รับการยกย่องชมเชยในโอกาสต่างๆ เช่น  

 - World Economic Forum Tech Pioneers 

 - MIT Technology Review’s 50 

 - Smartest Companies of 2017 

 - The Fast Company Innovation by Design Award 
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วิวัฒนาการของการพิมพ์ของบริษัท Carbon 

 เดิมบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์ 3D printers หรือเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์โดยการ
แปลงข้อมูลดิจิทัลที่เป็นแบบจ าลองสามมิติออกมาเป็นข้อมูล 2 มิติ หลาย ๆ ชั น ขั นตอนนี เรียกว่าการแบ่ง
ชั น (Slicing) จากนั นจึงส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ ให้เริ่มพิมพ์ชิ นงานที่ละชั นจนได้แบบจ าลองสามมิติตามที่
ได้ออกแบบไว้  การพิมพ์ลักษณะนี สามารถเรียกได้ อีกอย่ างว่าการผลิตแบบเติมเนื อ (Additive 
manufacturing, AM) การพิมพ์ลักษณะดังกล่าว ใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะใช้วิธีการพิมพ์แบบเลเยอร์
ซ้อนเลเยอร์เป็นชั น ๆ 

 ต่อมา บริษัท Carbon จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท BMW บริษัท Nikon และบริษัท GE ในการท าให้ 
การพิมพ์สามมิติเร็วขึ น โดยคิดริเริ่มการพิมพ์สามมิติ โดยอาศัยกระบวนการขึ นรูปเป็นโพลิเมอร์ (Polymer) 
คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมาก ประกอบด้วย หน่วยเล็กๆ ที่นิยมใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม เช่น สินค้าประเภท softwere hardware และใน
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์) โดยยิงแสง UV ความเข้มสูงไปยังเรซินเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เปลี่ยน
จากของเหลวกลายเป็นของแข็ง ตามกระบวนการดังกล่าว เมื่อเมพิมพ์ แสง UV จะถูกฉายผ่านแผ่น 
window ขึ นไป เพ่ือให้เรซินสามารถขึ นรูปเป็นโพลิเมอร์ได้ ก๊าซออกซิเจนที่ผ่านเข้ามานั นจะเข้าไปกัน
ไม่ให้เรซินที่ขึ นรูปนั นเกาะติดกับแผ่น window โดยจะแผ่เป็นเลเยอร์ที่บางในระดับไมโครเมตร เรียกว่า 
dead zone โพลิเมอร์ที่ถูกขึ นรูปนี จะไปเกาะติดกับฐานพิมพ์แทนซึ่งจะยกตัวสูงขึ นเรื่อยๆ วิธีการนี ท าให้
เครื่องพิมพ์สามารถขึ นรูปวัสดุได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั งพิมพ์เสร็จ 

 กระบวนการพิมพ์สามมิติแบบใหม่นี ท าให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์วัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้เร็ว
กว่าเรื่องพิมพ์ทั่วๆ ไป 25 - 100 เท่า และหากพัฒนาให้สามารถจัดการกับความร้อนในระหว่างกระบวนการ
ผลิตได้ก็จะสามารถพิมพ์วัสดุได้เร็วสูงสุดถึง 1,000 เท่า วัสดุที่ได้จากการพิมพ์จะมีความต่อเนื่องกัน คือจะ
ไม่ได้มีลักษณะเป็นชั นๆ เหมือนกับกระบวนการพิมพ์แบบก่อน สามารถพิมพ์วัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้
ละเอียดในระดับไมโครเมตรได้ นอกจากนี  ยังสามารถพิมพ์โพลิเมอร์ประเภทอ่ืนๆ เช่น โพลิเมอร์ที่มีความ
ยืดหยุ่น (elastomers) ได้อีกด้วย 

บทบาทของการพิมพ์สามมิติของ บริษัท Carbon กับวงการแพทย์และสุขภาพ 

 1. ในช่วงที่เกิดการแพพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งท าให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 
ประสบปัญหาในการรักษาคนไข้โดยฌพาะการวิจัย ทดลอง และการใช้เครื่องมือในการตรวจหาเชื อจากผู้อยู่
ในข่ายติดเชื อ บริษัท Carbon ได้ช่วยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิตไม้ส าลีแยงรูจมูกเพ่ือน าเมือก
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ไปพิสูจน์ค้นหาเชื อและช่วยสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ ภายใต้โครงการ Carbon and Resolution Medical ซึ่ง
ทางบริษัทสามารถผลิตไม้ส าลีดังกล่าวได้ 1 ล้านชิ นต่อสัปดาห์ ไม้แยงรูจมูกดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษที่
สามารถน าไปพิมพ์ถอดรหัสออกมาเป็นรายงานแสดงภาพการติดเชื อได้อย่างละเอียดถึง 75 micron pixels 

 ความส าเร็จของบริษัทข้างต้น เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับทีมบุคลากรทางการแพทย์และ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั นน า เช่น Harvard Medical School Harvard University Beth Israel 
Deaconess Medical Center บริษัทได้ส่งทีมงานในนาม 3D Printing for COVID-19 Taskforce ไปร่วม
ท างานกับ Stanford Medicine รวมทั งกับทีมนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักธุรกิจอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่วน 

 2. บริษัท Carbon ได้ร่วมมือกับบริษัท Adidas ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ด้านการกีฬา
ระดับโลก ในการผลิตหน้ากากพิเศษเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรทุกข์วิกฤต COVID-2019 ปัจจุบันสามารถ
ผลิตหน้ากากป้องกันชนิดนี ได้มากกว่า 1,800 ชิ นต่อสัปดาห์ และจะถูกจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หน้ากากพิเศษดังกล่าว เป็นหน้ากาก 3D หรือสามมิติ มีลักษณะเต็มใบหน้า โดยมีที่
รองศรีษะที่ผลิตพิเศษ ด้วยพิธีการพิมพ์สามมิติ และมีการพิมพ์ค าว่า Carbon ลงไปที่กลางหน้ากาก 

 3. การพิมพ์สามมิติได้ถูกน าไปใช้ในการผลิตอวัยวะเทียมทางการแพทย์และในการวางแผนการ
ผ่าตัด และได้มีการต่อยอดมาเป็นโมเดลกายวิภาคสามมิติและซอฟท์แวร์วางแผนสามมิติ นอกจากความ
สะดวกสบายในการปฏิบัติงานและการวางแผนของบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังสะดวกต่อการท าความ
เข้าใจกับผู้ป่วยด้วยเช่นกัน นอกจากนี  เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถลดระยะเวลาในการผ่าตัดลงได้ 31 
นาทีต่อกรณี และประหยัดได้กว่า 3 หมื่นบาท ต่อการผ่าตัดหนึ่งครั ง 

 4. บริษัท Adidas ได้น าเทคนิค 3D Printing มาใช้ในการผลิตรองเท้าส าหรับวิ่งออกก าลังกายรุ่น 
Futurecraft 4D ซึ่งเป็นรองเท้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติรุ่นแรกที่ท างานร่วมกับบริษัท Carbon 
โดยใช้กระบวนการผลิต Digital Light Synthesis ผลิตด้วยวัสดุเรซินเหลว และใช้แสงดิจิทัลในการเปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็งพร้อมท าให้เกิดโครงสร้างพื นรองเท้า และยังสามารถปรับโครงสร้างของพื นรองเท้าให้
รองรับเท้าส าหรับนักวิ่งได้ โดยเฉพาะส่วนรองรับนิ วเท้าที่ต้องใช้โครงสร้างที่หนาแน่นเป็นพิเศษ ส่วนพื นที่
รองรับส้นเท้าต้องการโครงสร้างที่ท าให้เกิดความนุ่มนวลกว่า โดยปกติรองเท้าที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ มัก
ต้องการความหนาแน่นในพื นรองเท้าในจุดต่าง ๆ ไม่เท่ากัน เช่น รองเท้าวิ่งอาจต้องการให้พื นรองเท้าส่วน
นิ วเท้ามีความแข็งแรงกว่าส่วนอ่ืน ๆ ผู้ผลิตรองเท้าจึงต้องท าการผลิตส่วนต่าง ๆ  ตามความหนาแน่นแล้ว
น ามาประกอบกันภายหลัง การใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการผลิตจึงจะท าให้ บริษัท Adidas สามารถ
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ผลิตพื นรองเท้าที่มีความหนาแน่นแต่ละจุดต่างกันแต่เป็นชิ นเดียวกันขึ นมาได้ และเมื่อได้พื นรองเท้ามาแล้ว 
ส่วนบนจะใช้กระบวนการผลิตเหมือนรองเท้าผ้าใบทั่วไป 

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

 บริษัทได้พัฒนาความก้าวหน้าทางธุรกิจโดนร่วมมือกับบริษัทชั นน าของโลก เช่น Ford Johnson & 
Johnson Adidas Vitamix Riddell Lamborghini Craig Carlson Tesla 

บทวิเคราะห์สะท้อนการศึกษาดูงาน 

 ในยุคคปัจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบ Disruption โดยมีการพัฒนาของเทคโนโลยี
ไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทุกคนจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง บริษัท Carbon ก็
เช่นกันได้พยายามน านวัตกรรมทางเคมีใหม่ ๆ มาใช้กับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบ
โจทย์กับอุตสาหกรรมภาคผลิต และความต้องการขอผู้บริโภคแต่ละคน 

 ดังนั น ในภาคราชการก็เช่นกันจะต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
จะต้องน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานและการบริการประชาชน เพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจ
ของประชาชนแต่ละคนโดยจะต้องไม่ขัดกับระเบียบ กฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักว่า จะต้องยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 
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สรุปผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ (Virtual Field Trip) – สวีเดน 

          สวีเดน : ดินแดนแห่งนวัตกรรม (Land of Innovation) 

 
 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 5 

นางนงลักษณ์  เกตุเวชสรุิยา  กรมหม่อนไหม 

นายอัชฌา   สุวรรณนิตย ์  กรมส่งเสริมสหกรณ ์

นายจิระศักดิ์   ชูความดี   กรมป่าไม ้

นายนิวัติ   น้อยผาง   กรมการพัฒนาชุมชน 

นายศุภกิจ   บุญศิริ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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สรุปผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ (Virtual Field Trip) – สวีเดน 

          สวีเดน :  ดินแดนแห่งนวัตกรรม (Land of Innovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       พลังงานที่ใช้บริโภคในประเทศ มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเกินครึ่ง ? 
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‘eRoad Arlanda' 

ถนนสาธารณะแห่งแรกของโลก ชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าขณะรถวิ่ง (ระยะทาง 2  กม.) 

1. สรุปข้อมูลทั่วไปของ Sweden 

 สวีเดนตั งอยู่ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศในอันดับต้นๆ ของโลกในเรื่องของ ระบบสุขภาพ  
ระบบการศึกษา ระบบบ านาญที่ครอบคลุม ดัชนีความเท่เทียมอยู่ในล าดับที่ดี อัตราความยากจนต่ า ระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ สวัสดิการรัฐที่ดี มีประชากรประมาณ 10.1 ล้านคน พื นที่ประมาณ 410,000 ตร.กม.
รายได้ต่อหัวสูง GD ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อปี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 
50-60% แต่รัฐบาลได้จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้กับประชาชน 
 สวีเดนในอดีตเคยมีระบบนิเวศ เสื่อมโทรม มลภาวะเป็นพิษรุนแรงอย่างรุนแรง การก าหนด
เป้าหมายแบบทะเยอทะยานของรัฐบาลเพ่ือน าพาสวีเดนไปสู่ประเทศที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นที่มาของการ
วางยุทธศาสตร์ด้านวัตกรมอย่างจริงจัง เนื่องจากมองว่าจะเป็นวิธีการที่จะให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ 
เร็วกว่าหรือตามก าหนด ด้วยมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมระบบนิเวศให้ดีขึ น 
 แผนการกาขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมของสวีเดนเพ่ือไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนด ประสบ
ผลส าเร็จได้โดยง่ายเนื่องด้วยลักษณะทัศนคติขอคนในประเทศ ที่มองสังคมประเทศแบบองค์รวม เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการที่ชอบการแข่งขัน ต่อยอดไม่หยุดยั ง คิดนอกกรอบ
เพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ภายใต้ข้อจ ากัดที่ประเทศของ
ตนประสบปัญหา จึงเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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2. นโยบายรัฐ 
 การที่สวีเดนมีประชากรไม่มาก ท าให้ตลาดการบริโภคภายในประเทศมีจ ากัด ดังนั นเศรษฐกิจของ
ประเทศจึงต้องพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้รัฐจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ประชากรมี
วิธีการคิดแบบผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรม สร้างความสามารถ  
แข่งขัน เพ่ิมมูลค่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจัดสวัสดิการของประชากรให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
ซึ่งสามารถบรรลุป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goal : SDGs) ได้ โดยรัฐใช้นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ค่อนข้างสูง แต่มีความโปร่งใส ดัชนีคอร์รัปชั นต่ า
ประชาชนได้รับการดูแลจากรัฐคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจกการจ่ายภาษี ซึ่งภาษีที่จัดเก็บจะน าไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศ ลงทุนเพ่ือการศึกษาวิจัย สร้างระบบสาธารณะประโยชน์ ระบบการศึกษา สนับสนุนส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม ออกกฎหมายที่เอื อต่อการพัฒนานวัตกรรม สร้างกลไกให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
3. แนวทางการพัฒนานวัตกรรม (innovation) สร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startups) 
    โดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อน 2 ทาง 
 1) การปรับความคิด ทัศนคติของคนในประเทศ สร้างกระบวนทัศน์ของคนในสังคมให้เป็นไป 
 ในทิศทางเดียวกัน ทุกคนต้องตระหนักว่าทุกปัญหาจะมีความเชื่อมโยงกัน มองสังคมของประเทศ
 แบบองค์รวม ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการผลักดันการสร้างนวัตกรรม
 เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศ 
 2) การสร้างกลไก โดยใช้กฎหมาย การก ากับ และนโยบายภาครัฐ 
  2.1) รัฐสร้าง iHubs Sweden ขึ นให้เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับชาติด้วยการใช้
นวัตกรรม มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุน โครงการที่
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความเชี่ยวชาญและการพัฒนาของ ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั งภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐ โดย Vinnova ซึ่ง
เป็นองค์กรส่งเสริมนวัตกรรมของสวีเดน จะเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน 
  2.2) รัฐส่งเสริมบทบากลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
   - หน่วยงานส่วนกลาง เช่น National Innovation Council (NIC) หรือสภานวัตกรรม
แห่งชาติ ท าหน้าที่ประสานหน่วยงานกลางและหน่วยงานระดับท้องถิ่นมาร่วมกันผลักดันนโยบายนวัตกรรม
ของรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น และดึงกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ปัญหา โดย Vinnova 
ท าหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและเอกชน รวมทั งกระทรวงต่างๆ ที่มีงานด้าน
นวัตกรรมต้องผลักดัน 
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   - หน่วยงานระดับท้องถิ่น เทศบาลนครต่างๆ ท าหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ระดับชุมชนและภาคประขาสังคม ซึ่งองค์กาบริหารงานในระดับท้องถิ่นจะมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีเพ่ือ 
ใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยการสเสริมนวัตกรรมของเทศบาลนครจะเป็นความร่วมมือกับภาควิชาการใน
ท้องถิ่นนั นๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในแต่ละชุมชน 
   - ภาควิชาการ รัฐสนับสนุนการจัดตั ง Innovation offices ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
กระจายทั่วประเทศ 13 แห่ง เพ่ือกระตุ้นการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ทางการค้า อีกทั งยังสร้างศูนย์บ่ม
เพาะ Startups ในระดับมหาวิทยาลัยและตั งบริษัทเพ่ือการลงทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยเหลือเงินตั งต้น
ธุรกิจแก่บริษัทที่ผ่านการบ่มเพาะและมีศักยภาพ 
   - ภาคเอกชน นอกจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการส่งเสริมงานนวัตกรรม
ชุมชนและเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาควิชาการแล้ว รัฐบาลได้ตั งบริษัทที่ถูกออกแบบเพ่ือสนับสนุนการเติบโต  
ของกลุ่ม Startups การเข้ไปลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่จะช่วยสร้างการฟ้ืนตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะกับ 
Startups ที่ต้องใช้เวลานานกว่า 3-5 ปี ที่จะเริ่มเห็นผลก าไรของธุรกิจ สถาบันวิจัยซึ่งเป็นเอกชนที่สนับสนุน
ให้ค าปรึกษาการท าธุรกิจรับท างานวิจัยและพัฒนา รวมทั งการใช้เช่าพื นที่ท าการทดลอง (Test bed) 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1) ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การพัฒนานวัตกรรมบรรลุผลส าเร็จ 
  - ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
  - ค่านิยม ทัศนคติของประชากรในประเทศท่ีมองประเทศแบบองค์รวม คิดพัฒนา 
    แบบเบ็ดเสร็จ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน 
  - ระบบวิจัยดึงดูดให้นวัตกรรมเข้าสู่ระบบการพัฒนานวัตกรรม 
  - ผลผลิตทางนวัตกรรมในลักษณะล่างขึ นบน (Bottom-up) 
  - การสร้างกระบวนการคิด ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
  - การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ศักยภาพ การเข้าถึงตลาด ความสามารถทางการแข่งขัน 
  - นโยบายรัฐที่เอื อต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรม เช่น  
   a. การปฏิรูประบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้คนในประเทศเข้าถึงได้ครอบคลุม 
   b. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งความรู้ การลงทุนด้านการศึกษาวิจัยและต่อยอดไปสู่ 
     นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ 
   c. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กมีการกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์กล้าคิด
     นอกกรอบแต่อยู่ในขอบเขตและเป้าหมายที่เป็นไปได้ 
   d. เชื่อมโยงภาคการศึกษา วิชาการ กับภาคธุรกิจ เพ่ือบ่มเพาะให้เด็กได้ฝึก 
     กระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ 
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   e. ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับกฎหมายที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อไม่ให้ผู้ที่
       คิดค้นนวัตกรรมหอสิ่งประดิษฐ์ รู้สึกท้อแท้ หมดก าลังใจจากการถูกละเมิด 
       ลิขสิทธิ์ 
   f. ระบบจัดเก็บภาษีสูง แต่สร้างความโปร่งใส ลดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นต่อ
     สังคม ให้ภาคธุรกิจมั่นใจต่อการลงทุน หรือการลดหย่อนภาษีส าหรับธุรกิจที่ 
     พัฒนานวัตกรรม 
   g. กฎหมาย กฎระเบียบ ยืดหยุ่นเอื อต่อการลงทุน และเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่ล้ม 
      จากการบริหารผิดพลาดสามารถกลับมาพื นตัวได้ 
   h. กฎหมายที่อนุญาตให้พนักงานบริษัท สามารถลางานได้ 6 เดือน แล้วออกไป 
       เริ่มต้นท าธุรกิจของตนเอง หรือการจ่ายค่าหุ้นแทนเงินเดือน เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
     ในการท างานของพนักงาน สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
  2) อุปสรรคต่อการพัฒนา 
   - กลัวการส้มเหลว (ไม่กล้าท า ไม่กล้าลงทุน) 

5. ตัวอย่างนโยบาย ที่ท าให้ประเทศ Sweden ประสบความส าเร็จ 

 เพ่ือให้มี Tech Company เกิดขึ นในประเทศนั น ก็ต้องมี Technology ที่เพียงพอให้ประชาชนได้
ใช้งาน Sweden จึงมีกลยุทธ์เก็บภาษีในอัตราที่สูงแล้วน ามาลงทุนในทรัพยากรของประเทศ ทั ง ทรัพยากร
บุคคล และโครงสร้างพื นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้ประชากร มีความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิด Startup ขึ นใหม่เป็นจ านวนมาก 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 เช่นมาตรการการลดหย่อนภาษีเม่ือซื อคอมพิวเตอร์และลงทุนในโครงสร้างพื นฐานอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 
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 วิธีการ 
 ระยะต้น (ในปี 1990) ออกโครงการลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี มีความรู้ มีความสามารถ และเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรรูปแบบหนึ่ง 
 ระยะกลาง (ในปี 1994) เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ผลส ารวจพบว่าคนสวีเดนใช้อินเตอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 
5 ของโลก 
 ระยะปลาย (ในปี 2015 - 2020) อัพเกรดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอินเตอร์เน็ตให้รองรับ 
ความเร็วสูงทั้งประเทศ 
 โดยการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยี
เกิดการแข่งขัน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (100 Mbps) โดยปัจจุบันคลอบคลุม ร้อยละ 
90 ของประชากรทั งประเทศ 
6. ตัวอย่าง Startup ของ Sweden ที่โดดเด่นด้านการคดิค้นนวัตกรรม 
 1) FoPo Food Powder 
 
 
 
 
 

 
 
 

 จากกลยุทธ์นโยบายการพัฒนาประเทศด้วย Startup ท าให้เกิดการวิจัยจากภาคเอกชน ขึ นมากมาย 
ยกตัวอย่างเช่น Kent Ngo นักศึกษามหาวิทยาลัย Lund ผู้ก่อตั ง FoPo Food Powder ได้คิดกันนวัตกรรม
เปลี่ยนผลไม้ที่ใกล้เสีย เช่น กล้วย หรือลูกพืช ให้กลายเป็นผงสารอาหารที่สามารถผสมกับน  าดื่มหรือโรยลงบน
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่า ช่วยให้ใช้ประโยชนจกผลไม้ที่มีเวลาเน่าเสียค่อนข้างเร็วและยังเป็นการช่วยลดของเสีย
ที่เหลือทิ ง การท าผลไม้อบแห้งช่วยให้คุณยืดเวลาหมดอายุออกไปได้จาก 2 เดือนเป็น 2 ปี และผง
สารอาหารนี ยังสามารถรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้ราว 30-809 ของผลไม้นั นๆ และท าให้การขนส่งท าได้
ง่าย เป็นกรณีที่ประเทศไทยนักศึกษา เพราะนอกจากจะเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าด้วยนวัตกรรม ยังช่วยในการ
ขนส่ง การเก็บรักษาและยังสมารถไปใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ น เป็นประโยชน์กับภาคเกษตร 
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 2) ChromaWay Application 
 
 

 
 
 
 Chromaway เป็นบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยี Blockchain รายแรกๆ ของสวีเดนที่มีการร่วมมือ
กับทางภาครัฐเพ่ือเริ่มตันโครงการน าร่องส ารวจความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้จัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกับ Lantmäteriet หรือกรมที่ดินของสวีเดน 
 ในแอปพลิเคชันจะแบ่งผู้มีส่วนร่วมในการใช้งานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้ขาย ผู้ซื อ นายหน้า
นายธนาคาร และกรมท่ีดิน 
 ชาวสวีเดนประหยัดค าใช้จ่ายทางภาษีที่เสียไปกับการด าเนินการทางเอกสาร ลดการฉ้อโกง และ 
เพ่ิมความรวดเร็วในการท าธุรกรรม ตีเป็นมูลค่ามากกว่า 106 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

 3) ระบบการบริหารจัดการเมืองแบบซิมไบโอซิตี้ "SymbioCity" 

 ซึ่งมีต้นก าเนิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้แก่ทรัพยากรเสื่อมโทรม ปัญหาด้านมลพิษ
การจราจร รัฐบาลของประเทศจึงบูรณาการตาสตร์แขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั งในด้านการวางผังเมืองอย่าง
เป็นระบบที่เน้นให้มีพื นที่สีเขียว การจัดการระบบอุตสาหกรมและพลังงาน และการจัดการขยะและน  าเสียสู่
การสร้างพลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปลูกฝังทัศนคติของคนในประเทศให้เห็น
ความส าคัญองการอยู่ร่วมกันอย่างผสาน เกื อกูลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน 
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ทั งการใช้พลังงานความร้อนส่วนเกินจากอุตสาหกรรมมาใช้ในครัวเรือน 
และการน าขยะและน  าเสียจากบ้านเรือนมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ 
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 เป็นตัวอย่างของแนวคิดในการจัดการเมืองสไตล์สวีเดนแบบองศ์รวม ที่ครอบคลุมตั งแต่การวางผัง
เมือง สถาปัตยกรรม และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุต 
 ปัจจุบัน Sweden ต้องน าเข้าขยะ กว่า 8 แสน ตัน/ปี รวมกับ ขยะในประเทศ 12 ล้านตัน/ปี เพ่ือ
น ามาผลิตเป็นพลังงาน ให้ชุมชน กว่า 950,000 ครัวเรือน น าชะจากเศษอาหารมาผลิตเป็นพลังงานใช้กับรถ
สาธารณะ 750 คัน ท าให้ปังจุบัน อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชองชาวเมืองสตอกโฮล์มและของประเทศ 
สวีเดนลดลงทุกปี ขณะที่เศรษฐกิจยังสามารถเติบโตได้เป็นปกติ 
 ซึ่งความส าเร็จมาจาก การปลูกฝังจิตส านึกของเยาวชน ต้านสิ่งแวดล้อม ท าให้เมื่อเติบโตขึ นจึงเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ หัวใจสีเขียว รักธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ นมากมาย 

7.แบบอย่างท่ีประเทศไทยสมารถน ามาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านนวัตกรรม 

 1. ก่อนอ่ืนต้องเริ่มจาดศึกษาดมูิหลัง บรบิท วฒันธรรม และสภาพปัจจุบันของประเทศไทย วา่อยู่ในจุดใด 
 2. หาจุดเปลี่ยนการปรังตรงสร้างทั งทางสังคมและเศรษฐกิจ จ าลองรูปแบบการพัฒนาการเจริญเติบโต
ของประเทศ 
 3.วางเป้าหมาย ก าหนตนโยบาย โตยศึกษาจากปัจจัยความส าเร็จและความผิตพลาดของสวีเดน 
 4. เมื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของไทย แล้วจึงเริ่มก าหนดแนวทางพัฒนา โดย 
  1) เพ่ิมความส าคัญกับการลงทุนในต้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นแต่มอง
  ว่ายังไม่พียงพอต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมของไทย 
  2) เตรียมความพร้อมของประชากร เริ่มจากปรับทัศนคติ ค่านิยมของประชากรในประเทศ 
  ให้มีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ (สร้าง Startups) เน้นให้คนเป็นผู้คิดนวัตกรรม ไม่ใช่ 
  หน่วยงานเพราะนวัตกรรมที่เริ่มตั งแต่ระตับคนจะยั่งยืนกว่า (Bottom-up) 
  3) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้คนเก่งอยู่ในระบบการสร้าง/ 
  พัฒนานวัตกรรม โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น เพ่ิมโครงสร้างปัจจัยฟื้นฐาน  
  จัดสรรงบประมาณส าหรับการศึกษาวิจัย การบริหารงานภาครัฐต้องโปร่งไส นโยบายต้อง
  ต่อเนื่องสร้างกระบวนการแปลงผลงานการศึกษา วิจัย สู่นวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง 
  4) กระตุ้นบรรยากาศการแข่งขัน สร้างโอกาส หรือ จูงใจ ผู้ที่สนใจลงทุนเป็น  
  ผู้ประกอบการด้านการพัฒนานวัตกรรม เพราะหากนวัตกรคิดค้นไต้ แต่ไม่มีผู้ต่อยอดสร้าง
  แบรนด์นวัตกรรมของประเทศไทยข้าสู่ตลาดก็ไม่มีประโยชน์ รัฐจึงจ าเป็นต้องจูงใจ 
  ผู้ประกอบการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือสร้างแบรนด์นวัตกรรม ที่สมารถสะท้อนอัต 
  ลักษณ์ความเป็นไทยออกมา 
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