รายงานการเดินทางศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสือสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันอาทิตย์ที ๘ – วันจันทร์ที ๙ มีนาคม ๒๕๕๒
...............................................................
กรรมาธิการผูร้ ว่ มเดินทาง คือ
๑. นายประสิทธิ โพธสุธน
๒. นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกลุ
๓. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
๔. นายอนันต์ วรธิติพงศ์
๕. พลโท พงศ์เอก อภิรกั ษ์โยธิน
๖. นายจรัล จึงยิงเรืองรุ่ง
๗. นายสิงห์ชยั ทุ่งทอง
๘. พลตํารวจตรี เกริก กัลยาณมิตร
๙. นายพรพจน์ กังวาล
๑๐. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๑๑. นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีหนึง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีสอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีสาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีสี
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและประธานทีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและทีปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ด้ านวิทยาศาสตร์
กรรมาธิการและทีปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ด้ านเทคโนโลยี
กรรมาธิการและทีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ผูร้ ว่ มเดินทาง คือ
๑. ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๒. นายสมเกียรติ อึงอารี
๓. นายวิบูลย์ ว่องวีรชัยเดชา
๔. ดร.ฉกาจ วิสยั
๕. นายเสกสรรค์ เกิดพิพัฒน์
๖. นายวสันต์ ฝี มอื ช่าง
๗. นางสาวเปรมจิตต์ ตันพิชยั
๘. นายปรีชา ไพภัทรกุล
๙. นายพันธ์ศกั ดิ ศรีทรัพย์
๑๐. นายพิทกั ษ์ วังวรางกูร
๑๑. พันเอก พิเชษฐ คงศรี
๑๒. นายธีรรัตน์ จึงยิงเรืองรุ่ง

อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการโทรคมนาคม
อนุกรรมาธิการโทรคมนาคม
อนุกรรมาธิการโทรคมนาคม
อนุกรรมาธิการโทรคมนาคม

เจ้าหน้าทีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. นายศุภโชค คําแฝง

เลขานุการคณะเดินทาง

๒

๒. นายวุฒิชยั ลีละสุนทเลิศ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง

วัตถุประสงค์ในการเดินทางศึกษาดูงาน
เพือติดตามความก้าวหน้ าของการดําเนินการด้ านการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
โครงการภูเก็ต Phuket ICT City ในพืนทีจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนรับทราบข้ อมูลข้ อเท็จจริงจากแต่ละภาค
ส่วนทีเกียวข้ อง
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปตามกําหนดการ สรุปได้ดงั นี
วันอาทิตย์ที ๘ มีนาคม ๒๕๕๒
คณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเครืองบินของ
ิ และเดินทางถึง
บริษทั การบินไทย จํากัด(มหาชน) เทียวบินที TG ๑๒๐๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬกา
ิ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เวลา ๑๑.๕๐ นาฬกา
ิ คณะกรรมาธิการฯ เดินทางถึงห้ องประชุม ภูเก็ต คันทรีคลับ(เฟส ๒)
เวลา ๑๒.๓๐ นาฬกา
โดยมีนายปรีชา จันทร์เรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ร้ อยโท ภูมศิ กั ดิ หงษ์หยก สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดภูเก็ต ให้ การต้ อนรับ และได้ บรรยายสรุปถึงความเป็ นมาและการดําเนินงานโครงการภูเก็ต Phuket
ICT City ตลอดจนสภาพของปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดําเนินโครงการโดยมีรายละเอียด
โดยสรุปได้ ดังนี
นายแพทย์กอ้ งเกียรติ เกษเพ็ชร ผูอ้ าํ นวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต
ได้ ให้ ข้อมูลเกียวกับความคืบหน้ า โครงการภูเก็ต Phuket ICT City สรุปได้ดังนี
ข้อมูลทัวไปของจังหวัดภูเก็ต
พืนที ๕๗๐,๐๓๔ ตารางกิโลเมตร , ประชากร ๒๘๕,๙๐๑ คน , GDP : ๕๒.๒ พันล้ าน
บาท/ปี รายได้ ประชากร ๑๖,๐๐๐ บาท/คน/เดือน, ค่าแรงขันตํา ๑๘๖ บาท/วัน , อัตราการว่างงาน ๑.๓
เปอร์เซ็นต์
จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็ นพืนทียุทธศาสตร์ ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ เพราะเป็ น
จังหวัดทีมชี อื เสียงว่าเป็ นแหล่งท่องเที ยวชันนําระดับโลก แต่จากความไม่แน่นอนของการท่องเทียว ซึงเป็ น
อุตสาหกรรมหลักของภูเก็ตในการสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศไทยกว่า ๘๐,๐๐๐ ล้ านบาท (ข้ อมูลจาก ททท
ปี ๒๕๕๐ รายได้ จากนักท่องเทียวต่างประเทศ)
จากแนวโน้ มของนักท่องเทียวมีปริมาณสูงขึนทุกปี หรืออาจจะกล่าวได้ ว่า ในระยะเวลา ๑๐ ปี
มีนักท่องเทียวเพิมขึน ๑ เท่าตัว แต่เมือดูคา่ ใช้ จ่ายต่อวันของนักท่องเที ยว ในปี ๒๐๐๑ นักท่องเทียวใช้จ่าย
ต่อวันเป็ นเงิน ๔,๐๗๙.๓๙ บาท ในปี ๒๐๐๗ นักท่องเทียวใช้ จ่ายต่ อวัน ๔,๕๖๕.๗๔ บาท หรือเพิมขึน
เพียง ๑๐ % ในช่วง ๖ ปี หากคิดถึงภาวะเงินเฟ้ อ การปรับเพิมขึนของค่าจ้ าง นับว่าเป็ นการเพิ มทีไม่สมดุลย์
หากจะต้ องการรายได้ จากนักท่องเทียวเพิมขึน ก็จาํ เป็ นทีจะต้ องเพิมจํานวนนักท่องเทียวให้ มากขึน และจะ
ได้ นักท่องเทียวคุณภาพตําลง เพราะนักท่องเทียวคุณภาพ ทีต้ องการความสงบและใช้ สอยมากก็จะไม่เดิ
ทางเข้ ามาพักทีภูเก็ตอีกต่อไป ดังข้ อมูลทีพบว่า นักท่องเทียวชาวสวีเดน เพิมขึนอย่างมากทีเกาะลันตา
จ. กระบี และเข้ าพักทีภูเก็ตลดลงทังทีภูเก็ตเป็ นทีท่องเทียวหลักของกลุ่มนีมาตลอด

๓

การหากลุ่มนักท่องเทียว หรือผู้เดินทางเข้ าสู่จังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหม่จึงเป็ นสิงสําคัญ และ
หากได้ นักท่องเทียวกลุ่มทีเป็ นนักท่องเทียวคุณภาพทีมีการจับจ่ายใช้ สอยมาก ก็จะสร้ างรายได้ ให้ กบั จังหวัด
และประเทศได้ อย่างมากโดยไม่ต้องมีจาํ นวนทีมากจนก่อให้ เกิดปัญหาสิงแวดล้ อมทีกระทบต่อธรรมชาติ
ซึงจากแนวนโยบายในการพัฒนาภูเก็ตเมืองนานาชาติทมีี การเน้ นในเรืองความทันสมัยทางด้ านสารสนเทศ
จึงเป็ นโอกาสทีดีอกี อันหนึงทีภูเก็ตจะขยายฐานการท่องเทียวไปสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการสัมมนา การประกอบ
ธุรกิจทาง ICT จนถึงการสร้ างมูลค่าเพิมในอุตสาหกรรม ICT ได้ ในอนาคต
ความพร้อมในเชิงนโยบาย
จากการทีจังหวัดภูเก็ตได้ รบั การยอมรับจากนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ ามาเยือนปี ละไม่น้อย
กว่า ๔ ล้ านคน และเพิมขึนเป็ นกว่า ๕ ล้ านคนในปี ๒๕๕๑ นับว่าเป็ นทีรู้จักเป็ นอย่างดีของชาวโลก รัฐบาล
(สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็ นนายกรัฐมนตรี) ได้ ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เป็ นเมือง
นานาชาติ และได้ มอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตัง
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิการภูเก็ตเมืองนานาชาติ ซึงสาระสําคัญของแผนปฏิบตั ิการภูเก็ต เมืองนานาชาติ
(พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๔) ซึงได้ รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภูเก็ตไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ด้วยกันได้ แก่
ยุทธศาสตร์ที
๑. การพัฒนาพืนทีควบคู่กบั การรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
๒. การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานให้ มคี ุณภาพและบริการทีได้ มาตรฐาน
๓. การพัฒนาคนและสังคม
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. การบริหารจัดการ ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
ได้ มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดภูเก็ต
ภายใต้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาภูเก็ต (The Greater Phuket Digital Paradise Project: PhD)
โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ มกี ารดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมขันต้ น (Pre-feasibility Study) ภายใต้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาภูเก็ต
โดยมีวัตถุประสงค์ทสํี าคัญคือ
๑. เพือดําเนินการศึกษาขันต้ นเกียวกับโอกาส ความเหมาะสม แนวทางการพัฒนา และความ
เป็ นไปได้ ในการพัฒนาและการลงทุนทังของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนระดับท้องถิน
(Local Investment)
๒. เพือกําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ มกี ารพัฒนาและการลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม เพือให้ เกิดการดําเนินธุรกิจทีครบวงจร ทังการบริหารจัดการ การพัฒนา และการบริการ
๓. เพือให้ มคี วามร่วมมือกําหนดกิจกรรมทีจะดําเนินการในระยะสันหรือโครงการนําร่อง และการ
กําหนดกิจกรรมและพืนที โครงการ เพือการศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในระยะยาวต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑. ศึกษานโยบายและแผนทีเกียวข้ อง
๒. ศึกษานโยบาย แนวทาง และเป้ าหมายการพัฒนาระดับพืนที

๔

๓. ศึกษาการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศของต่างประเทศ
๔. ศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบนั
๕. ศึกษาสถานภาพและแนวทางการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานสารสนเทศ ศึกษาสภาพการพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
๖. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการลงทุนทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. ศึกษาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
๘. ศึกษาโครงการและกิจกรรมทีมคี วามเป็ นไปได้ ในการลงทุนธุรกิจและอุตสาหกรรม
ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ Phuket ICT City
วัตถุประสงค์
๑. เพือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เ ชือมโยงกับการพัฒนาในระดั บนานาชาติ ตามแนวทาง
ภูเก็ตเมืองนานาชาติ และเมืองน่าอยู่
๒. เอืออํานวยประโยชน์ตอ่ การลงทุน การค้ า การท่องเทียว และการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. เน้ นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการท่องเทียว
ทิศทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต
๑. เพือให้ จังหวัดภูเก็ตสามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพเศรษฐกิจทีตกตําได้ ในอนาคต
๒. เพือสร้ างและรองรับนักท่องเทียวกลุ่มใหม่ทเป็
ี นการท่องเทียวเชิงธุรกิจและการสัมมนา
๓. ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพือเสริมความสามารถในการแข่งขัน
๔. ดําเนินการพัฒนาให้ เกิดอุตสาหกรรมใหม่ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
การผลิตบัณฑิตด้าน ICT ในภูเก็ต ปี การศึกษา ๒๕๕๒
๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๑.๑. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑๒๐ คน
๒.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๔๕ คน
๑.๒ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๘๐ คน
๒.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๕ คน
๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๐ คน
๒.๓ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ๘๐ คน
๑.๔ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ๘๐ คน
๒.๔ คอมพิวเตอร์ศกึ ษา ๘๐ คน
๑.๕ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๘๐ คน (เฉพาะปี ๑ และ ๒)
๒.๕ เทคโนโลยี อินเตอร์ เน็ต ๘๐ คน
ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ผลิตบัณฑิตได้ ประมาณ ๓๖๐ คน
ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๑ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้
ประมาณ ๒๕๐
การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการสนับสนุนโครงการภูเก็ต ICT City
(การพัฒนาไอทีในภาคเอกชน)
- ดําเนินการโดยสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)สาขาภูเก็ต
วิสยั ทัศน์
“ซิป้าภูเก็ต จะพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสนับสนุนการเป็ น ICT City เพือจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดในภาคใต้”
พันธกิจ
๑. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กรด้ านซอฟต์แวร์ให้ ได้ มาตรฐาน
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๒. มุ่งส่งเสริมพัฒนาท้องถินตามยุทธศาสตร์ ภูเก็ต ICT City
๓. มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาด และการประชาสัมพันธ์
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ
๔. มุ่งประสานงานและแก้ปัญหาเกียวกับการดําเนินการทางด้ านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ให้ มบี ริการแบบเบ็ดเสร็จ
๕. มุ่งส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของภูเก็ต
และจังหวัดใกล้ เคียง
๖. มุ่งส่งเสริมให้ เกิดการคุ้มครองด้ านทรัพย์สนิ ทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที ๑ การพัฒนาบุคลากรทางด้ าน ICT โดยสร้ างนักพัฒนาในสาขาต่างๆ
เพือตอบสนองอุตสาหกรรมในพืนที
ยุทธศาสตร์ที ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ICT ในภาครัฐและเอกชนโดยการประชาสัมพันธ์
เป็ นแหล่งข้ อมูลและให้ คาํ แนะนําในการเลือกเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที ๓ ส่งเสริมโครงการ ภูเก็ต ICT City โดยเป็ นผู้สนับสนุนการพัฒนาในระดับ
Prove of Concept และการทํา Technology Transfer ให้ กบั ภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ
ซิป้าภูเก็ตได้ ดาํ เนินการมาประมาณ ๓ ปี กว่า โดยได้ มกี ารดําเนินงานตามภารกิจ
แนวทางของซิป้าในการทีจะรวมนําซอฟต์แวร์ไทยไปตลาดโลก โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์
ได้ แก่ ๑) Enterprise Software ๒) Animation & Multimedia ๓) Embedded Software ๔) Computer games
& Mobile Applications ซึงในช่วงทีผ่านมาซิป้าภูเก็ตได้ ดาํ เนินการในส่วนของ Enterprise Software และ
Animation & Multimedia โดยอีก ๒ ยุทธศาสตร์นัน ยังมิได้ เริมดําเนินการ
การสนับสนุนภูเก็ต ICT City
ซิป้าภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต ICT City ตามแนวทาง ๕ E ในส่วนทีเกียวข้ องกับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
๑. E - Government ส่งเสริมภาครัฐให้ นาํ ICT มาใช้ ในการบริหารและบริการ
๒. E – Society ใช้ ICT ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทย
๓. E - Commerce/ E – Tourism ส่งเสริม SME และธุรกิจท่องเทียว ใช้ ICT
๔. E – Industry พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และบุคลากรทีตรงความต้ องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
๕. E – Education ส่งเสริมภาคการศึกษาให้ ใช้ ICT
ทังนี ซิป้าภูเก็ต ได้นาํ เสนอโครงการทีซปิ ้ าภูเก็ตดําเนินการซึงมี ๓ ส่วนหลัก คือ Enterprise
Software, Animation & Multimedia และ Business Development ในด้ านทีตอบสนองแนวทาง ๕ E
ของโครงการภูเก็ต ICT City ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไรบ้ าง อาทิ เช่น โครงการ Enterprise Software
จะตอบโจทย์ของ E – Government , E – Society , E – Commerce และ E – Industry ส่วนโครงการ
Animation & Multimedia จะตอบโจทย์ของ E – Government , E – Education, E – Commerce และ
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E – Industry และโครงการ Business Development จะตอบโจทย์ของ E – Industry เป็ นต้ น ตลอดจนนําเสนอ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆทีมีความเชือมโยงกับแนวทางการพัฒนาโครงการภูเก็ต ICT City ในด้ านต่างๆ
พัฒนาการทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคเอกชน - มีการลงทุนเพิมขึนในภูเก็ต อย่างน้ อย ๒๒ บริษทั ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙
- บริษทั ส่วนใหญ่มงี านเป็ นจํานวนมากขึ นโดยเฉพาะในช่วงฤดูทอ่ งเทียว
- มีบริษทั จากกรุงเทพ มาตังสาขา(ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ )ทีจังหวัดภูเก็ต
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นํา ๓D Visualization มาใช้ แทบทุกโครงการ
ภาคการศึกษา - มีความพร้ อมและเปิ ดสอนด้ าน Animation & Multimedia มากขึน
เปิ ดเป็ นวิชาเลือกหรือจัดอบรม
- อาจารย์เห็นความสําคัญใน Certification (Java,Dot Net)
ภาคราชการ - โครงการภูเก็ต One Stop Service มีหลายจังหวัดสนใจ มีการนําไปใช้ ในจังหวัด
อืนๆแล้ ว เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ โรงพยาบาลชุมชนทัวประเทศ
- ระบบบริการข้ อมูลสาธารณสุขทีซิป้าสนับสนุน ลําหน้ ามากเมือเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ๒๐๐๘ – ๒๐๑๐
แผนหลักในช่วง ๓ ปี นีประกอบด้วย
๑. แผนการพัฒนาบุคลากรทางไอที เช่น สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาด้ านไอทีกบั
มหาวิทยาลัยในพืนที เป็ นต้น
๒. แผนพัฒนาคุณภาพ และความสามารถผู้ประกอบการ เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขันต้ น
และการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพืนที ,แผนการพัฒนา
คุณภาพซอฟต์แวร์และการสนับสนุนการรองรับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็ นต้ น
๓. แผนการพัฒนาเพือเป้ าหมายภูเก็ต ICT City ได้ แก่ การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพือการเข้ าถึงของคนในพืนทีและเอือต่อการท่องเทียว, การสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ ภาครัฐเพือใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับการวางแผนและการบริหารด้ านการท่องเทียว
และคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัด ,การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเทียวให้ ใช้ ระบบสารสนเทศ
อย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ ภายในปี ค.ศ.๒๐๑๐
๔. แผนการขยายตลาดซอฟต์แวร์ ได้ แก่ การทําการประชาสัมพันธ์และการตลาดในพืนทีสําหรับ
ผู้ประกอบการ โดยปรับปรุงฐานข้ อมูลผู้ประกอบการให้ ทนั สมัยและสร้ างตลาดทุก ๒ ปี ,การทํา
การตลาดในประเทศร่วมกับซิป้าและสาขาต่างๆ,การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดงานประจําปี
๕. แผนการส่งเสริมการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ได้ แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบเพือลดต้นทุน
ผู้ประกอบการ
จากนัน ดร.สุพทั ธ์ พู่ผกา รองผูอ้ าํ นวยการ ศู นย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ ให้ ข้อมูลเกียวกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคกับการพัฒนา ภูเก็ต
ไอซีที ซิตี สรุปได้ ดงั นี
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ความหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์
๑. เป็ นพืนที/สถานทีอาํ นวยความสะดวกในการทําวิจัยและพัฒนา
๒. เป็ นพืนทีมีการเชือมโยงกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยทีอยู่ใกล้ เคียง
๓. ออกแบบและก่อสร้ างอย่างดีเพือช่วยการเติบโตของธุรกิจฐานความรู้
๔. มีบริการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวม
เริมต้ นขึนในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ทีประเทศสหรัฐอเมริกา ด้ วย Science Park Stanford
Universityขยายไปยังทวีปยุโรปช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ทีประเทศอังกฤษ ฝรังเศส และเบลเยียม และได้ มกี าร
สร้ างอุทยานวิทยาศาสตร์ในทวีปเอเชียในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๐ (ช่วงScience Park Boom) ทีประเทศญีปนุ่
และสิงค์โปร์ สร้ างในประเทศมาเลเซียและจีนช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๐
ส่ว นประเทศไทยได้ มี แ นว คิ ด ที จะสร้ างอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ใ นปี ค.ศ. ๑๙๘๙ (๒๕๓๒)
และเปิ ดดําเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งแรกได้ ในปี ๒๐๐๒ (๒๕๔๕)
ความเป็ นมาของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
แนวคิดในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริมต้นจากความจําเป็ นทีประเทศไทย
ต้ องพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน
ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและก้ าวทันกระแสของการเปลี ยนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึน
และเสริมสร้ างระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะความเชือมโยงระหว่างภาคการศึกษาและวิจัย กับ
ภาคการผลิต รวมทังความเชือมโยงระหว่างภาคการผลิตด้วยกันเอง ดังนัน การพัฒนาประเทศในอนาคต
จึงจําเป็ นทีจะต้ องพัฒนากลไกทีมปี ระสิทธิภาพ เพือเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั โครงสร้ างพืนฐานของ
ประเทศ และแก้ไขจุดอ่อนทีเป็ นอยู่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงได้ ถกู พัฒนาขึนโดยปรากฏให้ เห็น
อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๖ ซึงกําหนดให้ มกี ารจัดตังและพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ และมอบหมายให้ ๔ กระทรวง ได้ แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบนั ) ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ รับไปศึกษา
เพือดําเนินการในช่วงปี ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๓๐
คณะรัฐมนตรีได้ มมี ติเมือวันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้ ดาํ เนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย และมอบหมายให้ สาํ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็ น
ผู้ดาํ เนินการในเวลาต่อมา เพือผลักดันการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศในอนาคต เพือรองรับการพัฒนาประเทศทังทางเศรษฐกิจและสังคม และเพือเสริมสร้ างศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศอย่างยังยืน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีสถานทีตังอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที ๔๒
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิตและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of
Technology, AIT) ในปัจจุบนั อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้ดาํ เนินการก่อสร้ างระยะที 1 แล้ วเสร็จ โดย
มีอาคารชุดแรกมีพืนทีใช้ สอยโดยรวม ๙๐,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้ วย อาคารสํานักงานกลาง อาคาร
วิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อาคารวิจัยของศูนย์พันธุวศิ วกรรมและ
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เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ อาคารวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อาคารสาธารณูปโภค
และอาคารโรงงานต้นแบบของทังสามศูนย์แห่งชาติ และได้ เริมเปิ ดดําเนินการตังแต่ปี ๒๕๔๕
วิสยั ทัศน์
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็ นสถานทีชันนําของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึงผู้ประกอบการได้ ใช้ ความรู้เป็ นองค์ประกอบสําคัญ สามารถกําเนิด เติบโต และเจริญรุ่งเรืองได้ อย่างยังยืน
พันธกิจ
๑. เป็ นศูนย์รวมของการวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทครบวงจร
ี
๒. เป็ นแหล่งพัฒนากําลังคนด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
๓. ส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคี ระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคอุตสาหกรรม
๔. สนับสนุนให้ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนําเทคโนโลยีไปใช้ เชิงพาณิชย์
๕. กระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการทําวิจยั และพัฒนาโดยภาคเอกชน
โครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวก
๑. หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
๑.๑ พืนทีขนาดเล็กสําหรับการจัดตังธุรกิจหรือโครงการขนาดเล็ก
๑.๒ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยและพัฒนา
๑.๓ เข้ าถึงและใช้ บริการนักวิจัยของศูนย์วจิ ัยฯ และเครืองมือราคาแพง
๒. พืนทีและสิงอํานวยความสะดวก
๒.๑ พืนทีให้ เอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่เช่าสําหรับการทําวิจัยพัฒนา
๒.๒ บริการการสือสารความเร็วสูง เช่น อินเทอร์เน็ต ท้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผ่านวิดีโอ
ศูนย์ประชุมและฝึ กอบรม
๒.๓ โรงงานต้นแบบ อาคารปลูกพืชทดลอง และศูนย์บริการออกแบบ
๓. พืนทีเช่าระยะยาว
- ให้ เช่าระยะยาวสําหรับเอกชนขนาดใหญ่เพื อสร้ างหน่วยวิจัยและพัฒนาขององค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๑. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สถานทีตังจังหวัดปทุมธานี (ผ่าน ครม. ล่าสุด ๒๕๓๘)
๒. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่าน ครม. ๒๕๔๖)
๓. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา (๒ แกนนํา)
มหาสารคาม อุบลราชธานี
๔. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา (แกนนํา) ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
กลยุทธ์การดําเนินการ
๑. มุ่งเม้ นอุตสาหกรรมในภูมภิ าคทีมีศกั ยภาพสูง
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๒. ใช้ ประโยชน์จากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
๓. เริมต้ นด้ วยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
๓.๑ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีใช้ เงินลงทุนตํา หากผิดพลาดไม่สญ
ู เสียมาก และช่วยสร้ างฐา
ลูกค้ าสําหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต
๓.๒ เหมาะกับสภาวะตลาดท้องถินซึงภาคอุตสาหกรรมยังไม่พร้ อมลงทุนวิจัยและพัฒนา
๓.๓ ช่วยเตรียมความพร้ อมให้ มหาวิทยาลัยซึงยังไม่ค้ ุนเคยกับการทํางานร่วมกับภาคเอกชน
๔. เตรียมความพร้ อมทังมหาวิทยาลัยและเอกชนโดยจัดให้ มบี ริการ Soft services เช่น
๔.๑ การสนับสนุนผู้เชียวชาญเพือแก้ปัญหาในโรงงาน (iTAP)
๔.๒ จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบียตําเพือปรับปรุงเทคโนโลยี
๔.๓ การให้ บริการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
๔.๔ การถ่ายทอดและการให้ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
๔.๕ การให้ บริการข้ อมูลและการจับคู่ธรุ กิจ
๔.๖ การให้ บริการวิเคราะห์และทดสอบ
๔.๗ การร่วมวิจัยและการรับจ้ างวิจัย
แนวทางการพัฒนาต่อไปของ Phuket ICT city
ด้ วยโครงสร้ างพืนฐานทีเอือให้ คุณภาพชีวติ ของคนในพืนทีได้ ประโยชน์จากโครงการ
Phuket ICT city แล้ ว ทําให้ โครงการ Phuket ICT city สามารถต่อยอดให้ เกิดการขยายเป็ นอุตสาหกรรม
ใหม่ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีสาํ คัญเพือตอบสนองอุตสาหกรรมการบริการ (Service
Industry) Service Science จึงเป็ นโอกาสใหม่ทีจะสร้ างเสริมจุดแข็งด้านการท่องเทียวโดยใช้เทคโนโลยี
ทีก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด value creation ให้ กบั ประเทศในอนาคต
จากนัน นายสันติ สุรรัตน์ รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ICT
ระดับโลก สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (Sipa) ได้ ให้ ข้อมูลเกียวกับ โครงการ
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ICT ระดับโลก สรุปได้ ดังนี
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ความเป็ นมา
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ Software Industry
Promotion Agency ; SIPA กําเนิดขึนเมือวันที ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ ภายใต้ พระราชกฤษฎีกาจัดตัง
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้ การกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสืออิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ด้ วยการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ กลุ่มองค์กรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง เพือสร้ างรายได้
เป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ าสู่ประเทศ ทังในด้ านการลงทุน การส่งออก การสร้ างงาน และการพัฒนาตลาด
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อุตสาหกรรมซอฟแวร์ภายในประเทศให้ มกี ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เพือการสร้ าง
ศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
เป้าหมาย
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพือสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ เข้ าสู่ประเทศไทย
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้ านบาทภายใน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔) ปัจจุ บัน ในปี ๒๕๕๑ มูลค่าอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทยประมาณอยู่ที ๘๐,๐๐๐ ล้ านบาท
วัตถุประสงค์
๑. เป็ นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของ
ประเทศให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้ นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้ บริการทีได้ มาตรฐานสากล
รวมถึงการสร้ างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้ านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้ าน
ภาษี และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ต่อคณะรัฐมนตรี
๓. สนับสนุนการค้นคว้ าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้ มกี ฎ ระเบียบ และมาตรการ
ทีจําเป็ นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
๔. ส่งเสริมให้ เกิดการคุ้มครองด้ านทรัพย์สนิ ทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
๕. เป็ นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกียวกับการดําเนินการทางด้ าน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้ มบี ริการแบบเบ็ดเสร็จ
พันธกิจ
๑. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กร ด้ านซอฟต์แวร์ให้ ได้ มาตรฐาน
๒. มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการด้ านซอฟต์แวร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล
๓. มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาด และการประชาสัมพันธ์
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ
๔. มุ่งประสานงานและแก้ไขปัญหาเกียวกับการดําเนินการทางด้ านอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ให้ มี
บริการแบบเบ็ดเสร็จ
๕. มุ่งส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
๖. มุ่งส่งเสริมให้ เกิดการคุ้มครองด้ านทรัพย์สนิ ทางด้ านปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)SIPA สาขาภูเก็ต กับการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
โครงการด้าน Enterprise Software Phuket One Stop Services E Government
๑. เพือให้ หน่วยงานของรัฐสามารถให้ บริการประชาชนแบบ One Stop Services หรือมีระบบ
เชือมโยงข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ SOA/Web Services เพือการบริหารจัดการและวางแผน
๒. เพือเป็ นการพัฒนาทักษะด้ าน SOA/Web Services ให้ แก่บริษทั ซอฟต์แวร์ในภาคใต้
๓. เพือกระตุ้นความต้ องการ การใช้ SOA/Web Services ในภาคใต้

๑๑

๔. พัฒนาระบบ Phuket One Stop Services ๕ หน่วยงานได้ แก่ บริการข้ อสาธารณสุข บริการด่าน
ตรวจคนเข้ าเมือง บริการข้ อมูลการศึกษาขันพืนฐาน บริการข้ อมูลอุดมศึกษา และบริการจัดหางาน
๕. พัฒนาระบบ Phuket One Stop Servies เพิมใหม่อกี ๑๐ บริการ โดยเน้ นทีการ reuse ข้ อมูลจาก
บริการเดิมทีพัฒนาในปี ๒๕๔๙ เพือให้ เกิดบริการใหม่ขึน
๖. พัฒนาระบบ Phuket One Stop Services เพิมเติมตามความต้ องการของหน่วยงานเพือให้
สามารถส่งมอบระบบให้ แต่ละหน่วยงาน และสร้ าง Reused Assets จากระบบ
หลังจากนัน คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้สนทนาแลกเปลียนความคิดเห็น
กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆของจังหวัดภูเก็ต ,ผู้บริหารศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,ผู้บริหารซิป้าสาขาภูเก็ต และ
ตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในพืนทีจังหวัดภูเก็ต โดยมีประเด็นข้ อคิดเห็น ข้ อสังเกตและ
ข้ อเสนอแนะ โดยสรุปได้ ดังนี
๑. ปัญหาและอุปสรรคสําคัญทีเป็ นตัวขัดขวางการพัฒนาโครงการภูเก็ต ICT City ได้ แก่
๑) ระบบไฟฟ้ าทีไม่สามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ ดับบ่อย ไม่เสถียร ทําให้
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเสียหาย ทังในตัวเมืองภูเก็ตและนอกเมือง
๒) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ งานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ ในช่วงไฟตกหรือฤดู มรสุม
สําหรับในช่วงปกติความเร็วของการเชือมต่อช้ ากว่าที ได้ มกี ารประกาศโฆษณาไว้ ประมาณ ๑๐-๒๐ เท่า และ
มีแนวโน้ มทีแย่ลงทุกวัน (อินเทอร์เน็ตเป็ นหัวใจของการพัฒนาและภูเก็ตเป็ นเมืองทีนักท่องเทียวนิยมใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนัน จึงเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการภูเก็ต ICT City และการทําธุรกิจของ
เอกชน) ดังนันจึงต้ องสร้ างเครือข่ายภูเก็ตอินทราเน็ตความเร็วสูงแยกต่างหากจากอินเทอร์เน็ตและเร่งสร้ าง
โครงข่ายต่อตรงจากภูเก็ตไปยังต่างประเทศเพื อรองรับความต้ องการของนักท่องเทียวและสิงสําคัญระบบ
ดังกล่าวต้ องให้ ประชาชนเข้าถึงได้ ง่าย ราคาถูก มีประสิทธิภาพ และเสถียร
๓) โทรศัพท์ ไม่สามารถให้ บริการได้ เพียงพอ หรือเมือให้ ค่สู าย แต่ไม่สามารถให้ บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ เนืองจากไม่มชี ่องสัญญาณ
๔) ขาดแคลนบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาทีจบใหม่มไี ม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการและบุคลากรทีมอี ยู่กไ็ ม่มคี วามรู้เพียงพอ ต้ องมีการอบรมกันใหม่เนืองจากสิงทีเรียนมาไม่ตรงกับ
ความต้ องการของตลาด ดังนันจึงควรทีจะมีการจัดตังมหาวิทยาลัยทีมีการเรียนการสอนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะให้ มากยิงขึน
๒. นายประทีป กุละปาลานนท์ ตัวแทนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในภูเก็ต ได้ ให้ ข้อมูล
ข้ อเท็จจริงเกียวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการด้ านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในภูเก็ต
โดยมีข้อเสนอโดยสรุปได้ ดังนี
ประเทศไทย ควรมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ในด้ านซอฟต์แวร์ ใหม่ โดยต้ องมิใช่เป็ นการ
ดําเนินการในทุกด้ านอย่างทีมีการดําเนินการในปัจจุบนั เนืองจากประเทศไทยไม่มปี ัจจัยพืนฐานต่างๆ
ทีเอือต่อการดําเนินการด้ านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทังในด้ านงบประมาณ ฐานกําลังคน และวิสยั ทัศน์หรือ
ความคิดสร้ างสรรค์อย่างทีประเทศอืนมี แต่ประเทศไทยมีจุดเด่นคือ ด้ านการบริการและการ COPY ดังนัน
ทิศทางทีควรดําเนินการในสภาวการณ์ปัจจุบนั คือ การนํารูปแบบหรือจุดเด่นในแต่ละประเทศมาใช้ รวมกัน

๑๒

เช่นประเทศจีนลดการนําเข้ าซอฟต์แวร์ เพือมุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในประเทศ ดังนัน การทีประเทศไทย
จะส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แต่ไม่มกี ระบวนการจัดการโดยรวมเพื อลดการนําเข้ าซอฟต์แวร์
จากต่างประเทศ จึงส่งผลให้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยไม่ประสบผลสําเร็จ เป็ นต้น
ในส่วนของการผลิตบุคลากรเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมซอฟต์แวร์คอ่ นข้ างมีปัญหา เนืองจากสร้ าง
บุคลากรไม่มคี ุณภาพ โดยไม่สามารถทํางานได้จริงในทันที จะต้ องมีการฝึ กอบรมใหม่ ทําให้ ผู้ประกอบการ
เสียเปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ดังนัน ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละภาคส่วนทีเกียวข้ องควรมีวิสยั ทัศน์
ทีถูกต้ อง จึงจะสามารถผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลกได้
หากวิสยั ทัศน์ผดิ จะส่งผลให้ โครงการต่างๆทีตามมาผิดพลาด ทําให้ สนเปลื
ิ องเวลาและงบประมาณ
๓. ระบบการศึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในประเทศไทยมีปัญหา
ค่อนข้ างมาก จึงควรมีการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น การพัฒนาหลักสูตรในระบบการศึกษาเพือรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ของประเทศไทย และเร่งเพิ มมหาวิทยาลัยทีมีการเรียนการสอน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
๔. โครงการต่างๆทีอยู่ระหว่างดําเนินการเพื อรองรับ โครงการ Phuket ICT City
ในการทีจะขยายขีดความสามารถและเพิมโอกาสการเข้ าถึงการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ มแี ผนงาน
ต่างๆในปี 2551 เช่น โครงการ Broadband Internet รอบเกาะภูเก็ต ประมาณ 50 Node ,โครงการ Local NIX
โครงการ Gigabit WAN รอบเกาะภูเก็ต , โครงการ GPON (FTTH) , โครงการเปิ ด Getway ภาคใต้ ที
อําเภอหาดใหญ่ , ติดตัง Getway Broadband Internet , สร้ างโครงข่าย Fiber Optic ทีจังหวัดภูเก็ต –พังงา
จะเห็นได้ว่ามีโครงการต่างๆมากมายทีเป็ นโครงสร้ างพืนฐานในการรองรับโครงการ Phuket ICT City
ทําให้ จังหวัดภูเก็ตมีความพร้ อมในการดําเนินโครงการ Phuket ICT City แต่ในเรืองการกําหนดราคาการ
ให้ บริการนันไม่ควรกําหนดราคาการให้ บริการเป็ นการเหมือนกันทัวประเทศ เนืองจากจังหวัดภูเก็ตเป็ น
เกาะจึงควรทีจะมีราคาถูกกว่าเพือดึงดูดหรือจูงใจให้ นักท่องเทียวหรือนักลงทุนเดินทางมาท่องเทียวหรือ
ลงทุนทีจังหวัดภูเก็ต
๔. ดําเนินการพัฒนาภูเก็ตให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวทียังยืนพร้ อมกับการสร้ างความเข้ มแข็ง
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศควบคู่กนั ไป ซึงจังหวัดภูเก็ตเป็ นเมืองทีมีโครงสร้ างพืนฐาน
พร้ อมทีจะดําเนินการได้ ทนั ที เช่น การมีสนามบินนานาชาติ มีถนนหนทางทําให้ การคมนาคมมีความสะดวก
พอสมควร มีกระแสไฟฟ้ าทีเพียงพอต่อความต้ องการ มีสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม รวมทังมีโครงสร้ าง
พืนฐานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีได้ ดาํ เนินการไปแล้ วอยู่พอสมควร โดยทําการพิจารณาศึกษาและ
จัดทําเป็ นข้ อเสนอแนะไปยังรัฐบาลซึงเป็ นผู้กาํ กับดูแลเรืองนโยบายเพือเร่งรัดผลักดันให้ ดาํ เนินโครงการ
พัฒนาภูเก็ตให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวทียังยืนพร้ อมกับการสร้ างความเข้ มแข็งทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศควบคู่กนั ไป โดยเป้ าหมายเพือ
๑) พัฒนาและสร้ างบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มคี ุณภาพและปริมาณมากขึน
๒) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครืองมือในการดึงดูดให้ นักลงทุนจากต่างประเทศมา
ลงทุนทีจังหวัดภูเก็ตและเสริมสร้ างให้ จังหวัดภูเก็ตเป็ นแหล่งลงทุนของต่างประเทศ
๓) สร้ างจังหวัดภูเก็ตให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวทียังยืนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นเครืองมือในการดึงดูด อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทียว
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๔) สร้ างให้ จังหวัดภูเก็ตเป็ นศูนย์การประชุมนานาชาติ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
เครืองมือสําคัญในการผลักดัน
๕) ประชาสัมพันธ์ให้ นักท่องเทียวทีมีความเชียวชาญ มีความเข้ าใจเกียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างดียิง เดินทางมาเทียวทีจังหวัดภูเก็ตพร้ อมทังอํานวยความสะดวกด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นักท่องเทียวเหล่านันเพือคนไทยได้ มโี อกาสเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึงหากโครงการดังกล่าวได้ ดาํ เนินการสําเร็จจะทําให้ รฐั บาลมีรายได้ จากการผลิตและการ
ให้ บริการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นจํานวนมหาศาล และมีบุคลากรทีมคี วามรู้ ความเข้ าใจทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิงขึน
หลังจากนัน ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
และผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านทีได้ ให้ ข้อมูล และข้ อคิดเห็นตลอดจนข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมาธิการ และหากผู้เข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อมูล ข้ อคิดเห็นเพิมเติม
กรุณาส่งไปยังคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา เพือจะได้นาํ ไปดําเนินการในส่วนทีเกียวข้ อง
ต่อไป
ภาพการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์กบั ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
และผู้บริหารของหน่วยงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๔
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วันจันทร์ที ๙ มีนาคม ๒๕๕๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ิ คณะกรรมาธิการฯ เดินทางถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬกา
ศรีนครินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวสดศรี ตันสุธญ
ั ลักษณ์ ผู้อาํ นวยการโรงเรียนและคณะ
ผู้บริหารให้ การต้ อนรับคณะกรรมาธิการฯ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เดิมชือโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม
เป็ นโรงเรียนทีเปิ ดสอนระดับ ม.ปลาย ทีก่อตังเมือวันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙
กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทําโครงการจัดตัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีททรงมี
ี
ตอ่ การศึกษา และเพือเป็ น
อนุสรณ์สถานให้ อนุชนรุ่นหลังได้ ราํ ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทา่ นและเห็นว่า โรงเรียนภูเก็ต
พิทยาคม เป็ นโรงเรียนทีมีสภาพเหมาะสมจึงได้เปลียนชือจากโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม มาเป็ นโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เมือวันที ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตามโครงการมีเป้ าหมายทีจะ
รับนักเรียนแบบสหศึกษาระดับ ม.ต้ น และ ม.ปลาย ทังประเภทประจําและไปกลับ โดยมุ่งหวังให้ โรงเรียน
เป็ นโรงเรียนทีมีลกั ษณะสมบูรณ์ มีความพร้ อมทังในด้ านอาคารเรียน และอาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และเครืองมือต่าง ๆ เพือให้ เป็ นโรงเรียนทีพึงประสงค์ของสังคม และสามารถดํารงตนอยู่
ในสังคมได้ อย่างมีคุณภาพ
วิสยั ทัศน์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็ นผู้นาํ การจัดการศึกษาขันพืนฐาน
โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ส่คู วามเป็ นสากล ภายในปี ๒๕๕๒
พันธกิจ
๑. บริหารจัดการโดยใช้ หลักการมีสว่ นร่วมรูปแบบการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน (SBM)
๒. พัฒนาและส่งเสริมครูเป็ นมืออาชีพ
๓. พัฒนานักเรียนให้ มคี ณ
ุ ธรรม มีทกั ษะการดํารงชีวิต มีคณ
ุ ภาพ มีความเป็ นเลิศทางภาษา
วิทยาศาสตร์ ICT
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อนุรกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม
๕. สร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและภาคีเครือข่าย
๖. น้ อมนําพระราชดําริส่กู ารปฏิบตั ิ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
๒. พัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา
๓. พัฒนาอาคาร สถานที และสภาพแวดล้ อม
๔. พัฒนากลไกการประสานงานส่งเสริมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

๑๖

เป้าประสงค์
๑. โรงเรียนเป็ นผู้นาํ การบริหารจัดการ โดยใช้ หลักการมีสว่ นร่วมรูปแบบการบริหารโดยใช้ โรงเรียน
เป็ นฐาน (SBM)
๒. โรงเรียนเป็ นผู้นาํ ด้ านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. โรงเรียนใช้ แหล่งเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่า
๔. โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมสืบสานงานพระราชดําริอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ครูเป็ นผู้นาํ ในการสร้ างนวัตกรรมมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
๖. นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะของลูกศรีนครินทร์ ๑๐ ประการ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน
พืนฐาน มีความเป็ นเลิศทางภาษา วิทยาศาสตร์ และ ICT
๗. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
จากนัน นางสาวสดศรี ตันสุธญ
ั ลักษณ์ ผู้อาํ นวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ภูเก็ตได้ นาํ คณะกรรมาธิการชมการแสดงโชว์หุ่นยนต์ต้นแบบทีนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็ นผู้ประดิษฐ์คดิ ค้นขึนเอง
ภาพการแสดงหุ่นยนต์ต้นแบบของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

๑๗

ิ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ ออกเดินทางจาก
จากนัน เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถึง ณ ทีทําการส่วนบริการ
ลูกค้ า บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยคณะผู้บริหารของบริษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) สาขาภูเก็ต ได้ ให้ การต้ อนรับ โดยคณะผู้บริหารของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้บรรยาย
สรุปถึงความเป็ นมาและการดําเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ตลอดจน สภาพของปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของบริษทั ฯโดยมีรายละเอียด โดยสรุปได้ ดังนี
โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สถานภาพการให้บริการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการลูกค้ า
จํานวน
๖
ศูนย์บริการฯ
ชุมสายโทรศัพท์
จํานวน
๘๙
ชุมสาย
เลขหมายเต็ม
จํานวน
๗๕,๐๐๐
เลขหมาย
เลขหมายเปิ ดใช้
จํานวน
๖๕,๐๐๐
เลขหมาย
คงเหลือเลขหมาย
จํานวน
๑๕,๐๐๐
เลขหมาย
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)
จํานวน Port ทีมี
จํานวน ๓๐,๐๐๐
Ports
จํานวน Port ทีเปิ ดให้ บริการ จํานวน ๒๐,๐๐๐
Ports
บริการอินเตอร์เน็ตไร้ สาย (Wireless Internet) จํานวน ๒๘ แห่ง
โครงการ Phuket ICT Innovation Paradise
เป้าหมาย
๑. ดําเนินการให้ จังหวัดภูเก็ตมีการบริการสารสนเทศทีครอบคลุมตามกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ
อย่างทัวถึง
๒. ดําเนินการให้ จังหวัดภูเก็ตมีการบริการอินเตอร์เน็ต และธุรกิจบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น Data Center ทีมีคุณภาพดี ให้ แก่กลุ่มเป้ าหมายของโครงการในราคาทีเหมาะสม
๓. ดําเนินการให้ ภูเก็ต มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และวงจรต่างประเทศทีมีเสถียรภาพดี
และมีการให้ บริการทีเพียงพอรองรับการขยายตัวของความต้ องการในอนาคต ตามโครงการ Phuket ICT
Innovation Paradise
การดําเนินการเพือรองรับโครงการ Phuket ICT Innovation Paradise
๑. Public Subscriber Telephone Network (PSTN)
๒. High Speed Internet (ADSL)
๓. Inter net Dada Center (IDC)
๔. Instigated Services Digital Network (ISDN)
- BAI (Basic Rate Interface)
- PRI (Primary Rate Interface)

๑๘

๕. Wi Fi (TOT Hotspot)
๖. Fttx (Fiber To The Home)
โครงการ Fiber to the Home (FTTH)
ทําการสร้ างข่ายสาย OFC ระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร รอบเกาะภูเก็ต รองรับการให้ บริการ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ Ports คาดว่าแล้ วเสร็จในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒ และเปิ ดให้ บริการแก่ลกู ค้ า จํานวน
๓,๒๐๐ Port. นอกจากนียังได้ดาํ เนินการจัดตัง IXG (Internet Exchange Gateway) ทีภาคใต้ คาดว่า
ดําเนินการติดตังแล้วเสร็จ ประมาณ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ห้องเรียนต้นแบบ ไอที “โครงการ TOT IT SHOOL”บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรภาครัฐทีให้ บริการด้ านธุรกิจคมนาคมของ
ประเทศมาตลอด ๕๕ ปี การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กบั การดําเนินงานอย่างต่อเนื อง
โดยเฉพาะอย่างยิงเรืองการศึกษาซึงเป็ นสิงสําคัญในการพัฒนาประเทศและสร้ างสังคมให้ ก้าวหน้ าสูส่ งั คม
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพือขยายโอกาสการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชน
๒. เพือลดความเลือมลําในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เพือใช้ โครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๔. เพือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในท้องถินให้ มปี ระสิทธิภาพสูงขึนด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมคี ุณภาพ
๕. ให้ เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาโดยเป็ นโครงข่ายหลักสนับสนุนโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ
แบ่งเป็ น ๔ ระยะ ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ ประกอบด้ วย
ระยะที ๑ ดําเนินการในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๗ โรงเรียน
ระยะที ๒ ดําเนินการในพืนทีภาคเหนือ จํานวน ๗ โรงเรียน
ระยะที ๓ ดําเนินการในพืนทีภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จํานวน ๒๑ โรงเรียน
ระยะที ๔ ดําเนินการในพืนทีทุกภูมภิ าคทัวประเทศ จํานวน ๔๕ โรงเรียน
รวมดําเนินการทังสิน จํานวน ๘๐ โรงเรียน การดําเนินการตามโครงการในพืนทีภาคใต้ จํานวน ๑๔ โรงเรียน
ดําเนินการแล้ วเสร็จ จํานวน ๑๒ โรงเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ โรงเรียน
สําหรับทีในพืนจังหวัดภูเก็ตได้ ดาํ เนินการมอบโรงเรียน TOT IT SHOOL ให้ กบั โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิรวิ ัฒนาพรรณวดี ทรงเป็ นประธานในพิธมี อบ เมือวันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
หลังจากนัน เจ้ าหน้ าทีของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้ แสดงโชว์การทดสอบระบบ
อินเทอร์เน็ต Fttx (Fiber To The Home) เพือให้ คณะกรรมาธิการได้ เห็นถึงคุณภาพ ความเร็ว และความเสถียร
ของระบบอินเทอร์เน็ต Fttx (Fiber To The Home)

๑๙

คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้ สนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นกับคณะ
ผู้บริหารของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต โดยมีประเด็นข้ อคิดเห็น ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
โดยสรุปได้ ดังนี
๑. ด้ วยโครงสร้ างพืนฐานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปัจจุบนั ของจังหวัดภูเก็ตถือว่า
มีความพร้ อมพอสมควรสําหรับโครงการ Phuket ICT Innovation Paradise แต่ภาครัฐควรทีจะจุดประกาย
หรือเร่งทําการประชาสัมพันธ์ให้ นักท่องเทียวหรือนักลงทุนต่างชาติทราบถึงความพร้ อมของจังหวัดภูเก็ต
ในการดําเนินโครงการ Phuket ICT Innovation Paradise เพือให้ นักท่องเทียวหรือนักลงทุนต่างชาติเดินทาง
มาท่องเทียวหรือลงทุนทีจังหวัดภูเก็ต ซึงจะเป็ นประโยชน์แก่ทงอุ
ั ตสากรรมท่องเทียวและอุตสาหกรรม
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบและทําให้ เกิดการจ้ างงานในจังหวัดภูเก็ตมากขึน
๒. บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแนวทางหรือนโยบายอย่างไรในการดูแลรักษา
ความสามารถในการให้ บริการของระบบ Fttx (Fiber To The Home) เมือคิดคํานวณจากความสามารถในการ
ให้ บริการของระบบ Fttx (Fiber To The Home) ต่อจํานวนผู้ใช้ บริการเพือไม่ให้ คณ
ุ ภาพของระบบในการ
ให้ บริการลดลงมากเกินไป เนืองจากเมือเวลาระบบ Fttx (Fiber To The Home) เปิ ดให้ บริการจริงจํานวนผู้ใช้ กม็ ี
จํานวนมากขึนอาจทําให้ คุณภาพหรือความสามารถของระบบ Fttx (Fiber To The Home) ลดลง
นายเชษฐา ขรขันฐ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ได้ ให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริงเกียวกับกรณีดังกล่าวต่อทีประชุมคณะกรรมาธิการดังนี
บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) แนวทางทีดูแลป้ องกันไม่ให้ คุณภาพและความสามารถของ
ระบบ Fttx (Fiber To The Home) ลดลง โดยแบ่งเป็ นสองแนวทาง แนวทางแรกบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
จะดูแลในเรืองของความสามารถในการให้ บริการของระบบ Fttx (Fiber To The Home) กับจํานวนผู้ใช้ บริการ
ให้ มคี วามสัมพันธ์กนั เพือไม่ให้ จาํ นวนผู้ใช้ บริการมีมากเกินกว่าความสามารถในการให้ บริการของระบบ
Fttx (Fiber To The Home) ซึงจะทําให้ คุณภาพและความสามารถของระบบ Fttx (Fiber To The Home)
ก็ยังคงอยู่ตอ่ ไป แนวทางทีสองบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะดูแลในเรืองของเส้นทางของระบบ
INTERNET ไม่ให้ เกิดการซับซ้ อนกันเองในการให้ บริการระบบ Fttx (Fiber To The Home)
หลังจากนัน นายประสิทธิ โพธสุธน ประธานคณะกรรมาธิการได้ กล่าวขอบคุณผู้บริหาร
ของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต และผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านทีได้ ให้ ข้อมูลความรู้ และความ
คิดเห็นอันเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมาธิการ และหากผู้เข้ าร่วมประชุมท่าน
ใดมีข้อมูล ข้ อคิดเห็นเพิมเติม กรุณาส่งไปยังคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา เพือจะได้นาํ ไป
ดําเนินการในส่วนทีเกียวข้ องต่อไป
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ภาพการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์กบั ผู้บริหารของบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)
สาขาจังหวัดภูเก็ต

ิ คณะกรรมาธิการออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬกา
ิ คณะกรรมาธิการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเครืองบินของ
เวลา ๑๕.๒๕ นาฬกา
บริษทั การบินไทย จํากัด เทียวบินที TG ๒๑๖
เวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
.........................................
นายวุฒิชยั ลีละสุนทเลิศ นิติกร ๓
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง
ผู้จัดทํารายงานการเดินทาง
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