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 การมองอนาคต (Foresight)  

      เนื่ อ งจาก เป็ นจั งหวั ดขนาด เ ล็ก  มี

สถาบั นอุ ดม ศึกษา เพี ย ง แห่ ง เ ดี ย ว  คื อ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งอยู่ในพื้นที่และมีความ

ร่วมมือกันอย่างดีในกิจกรรมที่ทาง NIA ให้

การสนับสนุนโดยตรง เช่น หน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพื่ อ สังคมภาคใต้ ฝ่ังอ่ าว ไทย 

(Social Innovation Driving Unit, SID) 

โดยท าหน้าที่ในการประสานการค้นหาและ

พัฒนาผู้ประกอบการหรือชุมชนให้จัดท า

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม และได้สนับสนุน

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานส่งเสริม

การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

นอกจากนั้นได้ขอความร่วมมือ ให้ด าเนินการ

สร้างเครือข่ายนวัตกรในภาคใต้ (Pioneer 

Innovator Network, PIN) และกิจกรรม

อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องการพัฒนานวัตกรรมเชิง

พื้นที่อีกด้วย 

 

     ซึ่ งมีผลต่ อการก าหนดทิศทาง  (Direction 

setting) ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดทาง 

เลือกและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้สอด คล้องกับ

เงื่อนไขการเปล่ียน แปลงในอนาคต โครงการศึกษา

ภาพอนาคตแนวโน้มการเปล่ียน แปลงเชิงพื้นที่ของ

จังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

(Social Foresight) จึงมีเป้าหมายในการน าเครื่อง 

มือการมองอนาคตมาใช้ในการออกแบบภาพอนาคต

เชิงพื้นที่ในกรอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2563 - 

2573) เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับพื้นที่ในการ

วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  และน าไปสู่การก าหนด

นโยบาย และแผนการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรม

ในพื้นที่อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง  
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1 

การมองอนาคต เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สัญญาณความเปลี่ยนแปลง  

รวมถึงประเมินประเด็นความไม่แน่นอน (Uncertainties)  

เพ่ือรับรู้และคาดการณ์ภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 

จังหวัดพัทลุง ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายที่
ทางส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ให้ความสนใจท า

การ ศึกษาภาพอนาคตในช่วง 10 ปีข้างหน้า  
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Deep horizon scanning    

2 

      จากผลการส ารวจสภาพแวดล้อมเชิง ลึก

(Deep horizon scanning)ด้วยการรวบ รวม

และวิเคราะห์ ข้อมูลด้านต่างๆ ด้วยเทคนิค STEEP 

หรือเทคนิคการน าประเด็นสังคม(Social) เทคโน 

โลยี (Technological) ส่ิงแวดล้อม (Environ 

ment) เศรษฐกิจ (Economy) และการเมือง 

(Political) มาใช้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ

จังหวัดพัทลุงย้อนหลังไปนั้นประมาณ 10 ปี จาก

เอกสารต่างๆ รวมถึงการระดมความเห็นจากผู้ 

ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพ 

รวมทางสังคมของคนพัทลุงมีความภาคภูมิใจใน

ด้านวัฒนธรรมและวิถีดั้ง เดิมที่มีคุณค่า มีวิถีชีวิต

ที่เรียบง่าย เป็นเมืองรองที่มีเสน่ห์โดดเด่น มีประ 

วัติศาสตร์ และมีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่แวด 

ล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม มีวิถีชีวิตแบบ 

Slow life โดดเด่นด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยา 

กรธรรมชาติ หันมองทางไหนก็รายล้อมไปด้วย

ธรรมชาติที่สวยงาม ไม่สามารถเห็นได้ในเมืองใหญ่ 

ท าให้พัทลุงโดดเด่นด้วยต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมและ

การเกษตรกรรม  
 

      จังหวัดพัทลุงจึงได้กลายเป็นเมืองที่มีความ

น่าสนใจ และมีศักยภาพในการพัฒนาให้กลายเป็น

เมืองที่มีความเจริญในรูปแบบที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งจากการทบทวนและ

ติดตามข้อมูลและสัญ ญาณการเปล่ียน แปลงใน

ด้านต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุงในรอบทศวรรษที่

ผ่านมามีประ เด็นที่ท้าทายส าคัญๆ หรือแนวโน้ม 

(Trend) ใหญ่ๆ  5 ด้านดังนี ้

พัทลุงมีสัดส่วนครอบครัวยากจน               

และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้น 

เศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงชะลอตัว 

และมีความเหลื่อมล้ าสูง  

03 

04 

พัทลุงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

01 
ปรากฏการณ์ส่ิงใหม ่/ New Normal  

หลังสถานการณ์ COVID-19  

05 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์                          

ของจังหวัดพัทลุง 

02 

ท่ีมา : ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญา                                   

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง 



คณะผู้วิจัยน ามาใช้ก าหนดภาพในอนาคตเพ่ือให้

จังหวัดพัทลุงมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ได้

น าเสนอประเด็นความท้าทายของจังหวัดพัทลุงในอีก 

10 ปีข้างหน้า 

Phatthalung        

    2030 
คือ “Phatthalung forward 2030” หรือ “อนาคตของพัทลุง 2573” โดยมีปัจจัยขับเคลือ่น

ไปสู่เป้าหมาย (Driving force) 2 ปัจจัย ดังนี้ 

Forward  

1.ภูมปิัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และ สังคม  

(Creative wisdom for economy and society)  

หมายถึง การสร้างมูลค่าสินค้า หรือบริการผ่านภูมิปัญญา

สร้ า ง ส ร ร ค์ เ พื่ อ ขั บ เ ค ล่ื อ น เ ศ ร ษ ฐกิ จ บน ฐ า นคว าม รู้ 

(Knowledge) การศึกษา (Education) และความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (Creative industry) แบ่งเป็น 2 ระดับ 

ระดับสากล หมายถึง การน าภูมิปัญญาจากหลากหลายประเทศ

ผ่านการเรียนรู้และสะสมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่อยู่ใน

เอกสารทางวิชาการหรือในรูปแบบการเรียนรู้จากส่ือออนไลน์

ต่างๆ  

ระดับท้องถิ่น หมายถึง การน าภูมิปัญญาที่มาจากการสะสม

องค์ความรู้ ประสบการณ์ เรื่องเล่าขานที่มีการจดบันทึกใน

รูปแบบเอกสารหรือการถ่ายทอดผ่านตัวบุคคลจากรุ่นสู่รุ่น ผ่าน

จากครอบครัว สถาบันการศึกษา และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนนั้น ๆ  

หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อน จัดการ กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก มีการแบ่งเป็น 2 ระดับ

ระดับสากล หมายถึง การใช้ระบบรวบรวมข้อมูลดิจิทัลแบบอัจฉริยะที่มาจากต่างประเทศหรือแพลตฟอร์ม

ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีผู้นิยมใช้ในประเทศไทยจากกว้างขวางอยู่แล้ว เช่น Facebook Twitter และLINE 

เป็นต้น โดยที่ระบบดังกล่าวจะมีการพัฒนาและมีการคิดหรือสังเคราะห์ข้อมูลไว้ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence, AI) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านธุรกิจ สังคมหรือการเมือง 

ระดับภายในจังหวัดพัทลุง หมายถึง การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล

และคิดหรือสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บในพื้นที่ด้วยเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ

และภาคเอกชน แบบมีการบริหารจัดการร่วมกัน  

2.ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะ(Smart Digital Center)  

Social Foresight Phatthalung 3 



โดยแกนตั้งเป็น “ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” โดยแบ่งเป็นระดับก าหนดให้

แกนตั้งที่ด้านบนสุดเป็นระดับสากลและด้านล่างสุดเป็นระดับจังหวัดพัทลุง ส่วนแกนนอนเป็น 

“ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะ” โดยแบ่งเป็นระดับก าหนดให้ด้านขวาสุดเป็นระดับสากล ส่วน

ด้านซ้ายสุดเป็นระดับจังหวัดพัทลุง  ผลของการสร้างฉากทัศน์ของแต่ละคู่ปัจจัยขับเคลื่อนได้ 

ได้เป็น 4 ฉากทัศน์ ดังต่อไปนี้ 

ผลจากการน าปัจจัยขับเคล่ือนทั้งสองมาพัฒนาเป็นฉากทัศน์  

ด้วยการน าไปใส่ไว้ที่เส้นแกน 2 เส้นตัดกันก่อให้เกิดเป็น 4 ฉากทัศน์ 

Social Foresight Phatthalung 4 



ฉากทัศน ์Phatthalung        

    2030 
Forward  

เมืองแห่งนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง  

(Innovative Phatthalung)  

เพื่อน านวัตกรรมต่างๆ มาช่วยสร้างการ

เป ล่ียนแปลงในการปรับปรุงผลผลิต 

บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิภาพ

ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการ

สร้างมูลค่าใหม่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

จังหวัดพัทลุง 

Social Foresight Phatthalung 

พัทลุงอัจฉริยะ  

(Smart Phatthalung)  

พัทลุงอัจฉริยะ (Smart Phatthalung) เพื่อให้มีการ

ครอบครองข้อมูลที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นของตนเอง 

และใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อลดความยากจนและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในจังหวัดพัทลุง ในขณะ 

เดียวกันสภาพสังคมของจังหวัดพัทลุงเป็นสังคมที่มีการให้

และแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยมีความคาดหวังในการพัฒนา

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart City, Smart Community, 

Smart Learning, Smart Green Agriculture, 

Smart Holistic Health และ Smart Governance  
5 

เมืองศูนย์กลางความเชื่อมโยงนานาประเทศ 

(Phatthalung Wordwide)  

เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองแห่งศูนย์กลาง

ด้านผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการระดับ

โลก โดยใช้จุดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม รวมถึงอาจจะมีการพัฒนา

ระบบขนส่งขนาดใหญ่ อาทิเช่น โครงการ

รถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างสนามบิน

พัทลุง และโครงการขุดคลองไทย เป็นต้น 

อาจส่งผลให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองท่าและ

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือการลงทุนในบาง

อุตสาหกรรมเพิ่มเติมขึ้น   

เมืองอารยะ  

(Civilized Phatthalung)  

เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ เน้นแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular economy) บนพื้นฐานเกษตรกรรมที่เข้มแข็งจน

บรรลุสู่ความเป็นศูนย์ กลางของแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

ดึงดูดนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหาร และ

นักพัฒนาจากทั่วโลกภายใต้โครงสร้างพื้นฐานการใช้พลังงาน

ทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในการประกอบการ 



โดยภาพรวมการด าเนินการของโครงการดังกล่าว อาจ 

ยังไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนภาพอนาคตของ

จังหวัดพัทลุงในอีก 10 ปีข้างหน้าได้  
 

ส่วนผลจากการร่วมตัดสินใจโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 30 ท่าน เลือกฉากทัศน์ในอนาคต

ข้างหน้าอีก 10 ปี ของ Phatthalung forward 2030 

ได้ลงมติเลือก Smart Phatthalung พัทลุงเมือง

อัจฉริยะ เป็นฉากทัศน์ที่จะมีการน าไปพัฒนาข้อเสนอแนะ

ในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

จัดการในอนาคตน าไปขับเคล่ือน โดยมีข้อมูลประกอบใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ฉากทัศน์                                   

Smart Phatthalung  

(พัทลุงอัจฉริยะ)     

1. Smart City เมืองพัทลุงอัจฉริยะ 

ที่มีความเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

มีการใช้ IoT มาใช้ในการบริหารเมืองและ

การมีส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

แก่ประชาชน ทั้งระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่มีค่าใช้จ่ายลดลงโดยมีความ

ปลอดภัยในการใช้ เมืองพัทลุงมีการใช้

พลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังสะอาดและ

ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ าย  มี ร ะบบการขน ส่ง         

ที่ เชื่อมต่อภายในเมืองพัทลุงและระหว่าง

เมืองอื่นๆ ทั้งในระดับอ าเภอ และระดับ

จังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ท าให้สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย  
 

นอกจากนี้เมืองพัทลุงต้องมีระบบอัจฉริยะ

ป้องกันเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการ

เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย รวมทั้งระบบ

ป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและมี

การควบคุมความปลอดภัยในการจราจรของ

เมืองอีกด้วย 
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เมื่อมีการน าฉากทัศน์ทั้ง 4 ไปเปรียบเทียบกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2560 - 

2565) พบว่า ส่วนใหญ่มีการสอดคล้องไปด้วยกันได้ใน

ระดับการก าหนดเป็นแผนงานซึ่งจะมีโครงการย่อยๆ ที่

ดูแลรับผิดชอบโดยส่วนราชการต่าง ๆ อีกเป็นจ านวน

มากตามระบบราชการทั่วไป อย่างไรก็ตามในความเป็น

จริงมีแ ค่บางโครงการเท่านั้นที่ ได้ รับงบประมาณ

สนับสนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
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คนในชุมชนมีความสามารถเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารปกครอง

ด้วยตนเองมากขึ้น มีส่วนร่วมใน

การวางแผน พัฒนา ควบคุมและ

ประเมินทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อมของชุมชน โดยมี

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ และอินเตอร์เน็ต 

เพื่อการบริหารจัดการชุมชนมาก

ขึ้น และมีส่วนช่วยสนับสนุนการ

ด าเนินภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

น ามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

ท้องถิ่นมาสร้างงานและสร้าง

รายได้ ให้ แก่คนในชุมชนอย่าง

กว้างขวาง  

2. Smart Community  

ฉากทัศน์                                   

Smart Phatthalung  

(พัทลุงอัจฉริยะ)     

ภาคประชาชนสามารถเรียนรู้  เท่าทัน

ความเป็นโลกาภิวัตน์  โดยมีสถาบัน 

การศึกษาต่างๆ ให้การสนับสนุนส่งเสริม

การเรียนรู้ของประชา ชนทั้งในระบบและ

นอกระบบหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Life-Long Learning) เพื่อให้สามารถ

น าข้อมูลความรู้ในระดับสากลมาเชื่อมโยง

กับภูมิปัญญาท้องถิ่ น  รวมถึ งมีการ

จัดการความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์

ต่อยอดความรู้เดิมที่จะช่วยในการปรับตัว

กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นใหม่ใน

อนาคต  

 

3. Smart Learning  

ท าให้เกิดการน าไปพัฒนาต่อยอดความรู้ให้กับตัวเอง ชุมชน 

และสังคมในจังหวัดพัทลุงได้ ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและ

สังคมต่อประเทศได้อีกทางหน่ึง 



ฉากทัศน์ Smart Phatthalung  

(พัทลุงอัจฉริยะ)     

ภายใต้การสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐและ

เอกชนเพื่อพัฒนาภาคการ เกษตรของจังหวัดพัทลุง

ให้ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้นการใช้ IoT มาพัฒนา

ระบบการผลิตขั้นพื้น ฐานทั้งกระบวนการ เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตต่อเนื้อที่อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

สากล มีการบริหารจัดการดูแลด้านส่ิงแวดล้อมให้

เหมาะสมรองรับการท าเกษตรอินทรีย์ให้โดดเด่น

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีเร่งน านวัตกรรมมาช่วยการยก  

ระดับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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4. Smart Green Agriculture  

5. Smart Holistic Health  

เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สูงขึ้น  

หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและประชาชนในจังหวัด

พัทลุงมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการจัดการสาธารณสุขที่

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาสุขภาพที่ลดลง โดยมีพัฒนาระบบสาธารณสุข

ทั้งในเชิงรับ (การรักษาสุขภาพ) และเชิงรุก (การ

ป้องกันโรค) โดยการใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะที่ดี 

ท าให้นอกจากดูแลประชาชนภายในจังหวัดให้มีสุขภาพ

และคุณภาพดีแล้วยังช่วยส่งเสริมให้มีคนจากต่างถิ่นมา

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดพัทลุงได้อีกทางหนึ่งด้วย 

       ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ที่มีการสานพลังเครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใช้ทั้งมาตรการทางวินัย การปกครอง และทาง

กฎหมาย รวมถึงมีการสร้างระบบแจ้งเตือนที่เหมาะสม ได้แก่การท า

การประเมินความเส่ียงการทุจริตหรือการก าหนดมาตรการป้องการ

รับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านทางระบบเว็บไซต์ เป็นต้น 

สนับสนุนให้คนพัทลุงมีบทบาทการบริหารจังหวัดโดยตนเอง โดยใช้

ฐานข้อมูล Big data ที่ทันสมัย ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อวางแผน

ตัดสินใจในการจัดการด้วยตนเองรวมทั้งการกระจายอ านาจทรัพยา 

กรงบประมาณให้แต่ละรวมทั้งการกระจายอ านาจ ทรัพยากร 

งบประมาณให้แต่ละท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงเพิ่มมากขึ้นและเป็นไป

อย่างยุติธรรม  

 

6. Smart Governance  
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จากแผนการน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการ

พัฒนาน าไปประกอบการวางแผนของจังหวัดพัทลุงเพื่อการ

บรรลุฉากทัศน์ของ Smart Phatthalung ในปี 2030 สามารถ

สรุปเป็นแผนการด าเนินได้ 3 ระยะดังนี้ เพื่อให้น าไปใช้ในการ

ขยายผลให้เป็นรูปธรรมได้ดังนี้ 

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะของจัง 

หวัดพัทลุง เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์

ข้อมูลด้านต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน

และด าเนินการที่สอดคล้องกับภารกิจ

ปกติของแต่ละส่วนราชการและภาคส่วน

ประชาสังคม การน าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มาตั้ ง เป็นคณะอนุกรรมการในการ

พัฒนาระบบและการใช้เทคโนโลยีด้าน

สารสนเทศและระบบปัญญา ประ ดิษฐ์ที่

เหมาะสมจะต้องท าอย่างเร่งด่วนสอด  

คล้องข้อเสนอแนะในข้อที่ 1 - 8 : ซึ่งจะ

ท าให้เกิดการพัฒนาด้าน Smart City, 

Smart Community และ Smart 

Learning เป็นพื้นฐานที่จะได้รับการ

สนับสนุนและช่วยท าให้การพัฒนาประ   

เด็นอื่นๆ ตามมาภายหลังโดยเฉพาะ

ด้าน Smart Governance ซึ่งจะเห็น

ผลได้เป็นรูปธรรมเมื่อมีการเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนา เมื อ ง

อัจฉริยะในทุกภาคส่วนในทิศทางเดียว 

กัน ตัวอย่างโครงการที่สามารถเร่ง

ด าเนินการในช่วงแรกนี้ อาทิเช่น การ

พัฒนาระบบการท าแผนที่จังหวัดและ

การก าหนดผังเมืองใหม่ของจังหวัด

พัทลุง และการจัดตั้งระบบป้องกันภัย

พิบัติต่างๆ ของจังหวัดพร้อมการสร้าง

เครือข่ายจากทุกภาคส่วน (ผ่านระบบ

ออนไลน์) เป็นต้น 

ในระยะแรกนี้มีความจ าเป็นที่ส านักงานจังหวัดพัทลุงและคณะ 

กรรมการขับเคล่ือนเชิงนโยบายหรือคณะกรรมการกลางของ

จังหวัดพัทลุงซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนมา

ร่วมงานกันเพื่อน านโยบายไปขับเคล่ือน Smart Phatthalung 

อย่างจริงจังภายใต้การบริหารจัดการของผู้น าสูงสุดของจังหวัด 

ระยะเร่งด่วน (1 - 3 ปี) : จัดการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและการก าหนดหน่วยงานประสานงานหลัก

และรอง  

ระบบป้องกันอุทกภัย 

ท่ีมา : iURBAN 



ระยะเวลาเร่งด่วนปานกลาง (4 - 6 ปี) : จัดการด้านการพัฒนาคนและ 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบ 

เมื่อมีการน านโยบายไปสู่การจัดท าแผนกล

ยุทธ์ในการขับเคล่ือนพัทลุงเมืองอัจฉริยะใน

ระยะเร่งด่วน และระยะกลาง การน าองค์ประ 

กอบต่างๆ ที่เริ่มมีความพร้อมในระดับที่เพียง 

พอในการเริ่มต้นใช้ในการบริหารจัดการเมือง

ได้ท าให้การใช้ประโยชน์จากระบบ IoT และ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีความพร้อมในการ

น าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโต

อย่างรวดเร็วและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ใน

อนาคตที่มากกว่า 10 ปีข้างหน้า  

ระยะยาว (7 - 10 ปี) : การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบ  

ระยะเวลาเร่งด่วนปานกลาง (4 - 6 ปี) : จัดการด้านการพัฒนาคนและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ

เมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบเมื่อมีการออกแบบคณะท างานในชุดต่าง ๆ ที่สอดรับกับนโยบายกลางของจังหวัด

พัทลุง การจัดการด้านก าลังคนหรือการพัฒนาคนที่รองรับกับการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่นี้ต้องมีการระดม

สรรพก าลังจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกจังหวัด (ส่วนกลางหรือต่างประเทศ) การพัฒนา

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุงต้องมีการ

ออกแบบหลักสูตรระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาวเพื่อเตรียมก าลังคนรองรับที่ทันต่อแผนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ในขณะที่การช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีความจ าเป็นต้องน ามา

ปรับใช้อย่างต่อเนือง นอกจากนี้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ

การขนส่งมวลชนและระบบจราจรให้เป็นระบบ IoT และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของจังหวัดให้มี

ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ และประหยัดต้นทุนการขนส่ง ในระยะนี้ควรเร่งส่งเสริมให้ประชาชน

เกิดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งกายและใจ มีการแพทย์สมัยใหม่ทีเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจังหวัด

และมีระบบ AI สนับสนุนในการบริการสาธารณสุขพร้อมระบบประกันสุขภาพของจังหวัดพัทลุงเพิ่มเติมจาก

ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผลการด าเนินการในระยะที่สองนี้จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน Smart 

Learning, Smart Community Smart Holistic Health และ Smart Green Agriculture ตัวอย่าง

โครงการที่ควรด าเนินการในช่วงนี้ อาทิเช่น การบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดให้

สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ  และ ก าหนดนโยบายให้เป็นจังหวัดพัทลุงเป็นเมืองที่ปลดปล่อย

คาร์บอนต่ า การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น 
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รวมถึงรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง 

หรือ ระดับประเทศและโลกได้อย่างดี หากมีการเกิด

เหตุการณ์ในสถานการณ์ที่ปั่นป่วน (Disruption) และ

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ๆ เช่น การขุดคลองไทย เป็นต้น 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการที่สามารถน าไปด าเนินการในช่วง

นี้ อาทิเช่น พัฒนาอ าเภอเมืองพัทลุงให้เป็นเมืองแห่งการ

เรียนรู้ตามแนวทางของ UNESCO เป็นต้น 



ตารางที่ 1 Roadmap / แผนการน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาน าไปประกอบการ

วางแผนของจังหวัดพัทลุงเพื่อการบรรลุฉากทัศน์ของ Smart Phatthalung ในปี 2030  

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการ

พัฒนา 

เป้าหมายการ

พัฒนา 

ระยะการด าเนินการ 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ

พัฒนา Smart Phattalung  

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(ผู้รับผิดชอบร่วม) 

เร่งด่วน

มาก 

เร่งด่วน

ปาน

กลาง 

ระยะยาว 

  

(1-3 ปี) (4-6 ปี) (7-10 ปี) 

1. ส่งเสริมบทบาทของพล 

เมืองในจังหวัดพัทลุงให้เกิด

ความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา

ตนเองสร้างความเท่าเทียมใน

สังคมผ่านศูนย์ส่งเสริมภาค

พลเมืองที่เชื่อมโยงกับระบบ

ฐาน ข้อมูลของจังหวัด  

- Smart 

Governance 

- Smart 

Community 

- Smart City  

    1. การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพัทลุงให้เป็นหน่วยงานน า

ร่องในการปกครองท้องถิ่นแบบ

อิ ส ร ะ แ ล ะน า น โ ย บาย  Smart 

Phatthalung ประยุกต์ใช้  

2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

เพื่ อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ใน

สถาบันการศึกษาในจังหวัดพัทลุง 

1. ส านักงานจังหวัด 

(ส านักงานสถิติ

จังหวัดพัทลุง และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

2. สร้างฐานข้อมูลใหม่และน า

ฐานข้อมูลเดิมมา วิ เคราะห์ 

สังเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงกัน

ภาย ในและภายนอกจนถึ ง

ระดับสากลในรูปแบบศูนย์

ข้อมูลจังหวัดส าหรับประกอบ

ในการตัดสินใจและก าหนด

นโยบาย  

- Smart City 

- Smart 

Governance  

- Smart 

Community 

    1. การจัดตั้งคณะท างานพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลกลางของจังหวัด 

2. การสนับสนุนงบประมาณพัฒ 

นาเครื่องมือและระบบที่รองรับการ

จัดศูนย์ข้อมูลกลางฯ 

1. ส านักงานจังหวัด 

(ส านักงานสถิติ

จังหวัดพัทลุง และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

3. จัดการที่ดินในจังหวัด

พัทลุงให้มีประสิทธิภาพโดย

การอาศัยเทคโนโลยี IoT ใน

การวางผังเมืองให้เป็นระบบ

ดิจิทัลเพื่อรองรับการขยาย

ของเมืองในอนาคต รวมทั้ง

ระบบป้องกันและฟื้นฟูจาก

กรณีภัยพิบัติ  

- Smart City  

- Smart 

Community 

    1. การพัฒนาระบบการท าแผนที่

จังหวัดและการก าหนดผังเมือง

ใหม่ของจังหวัดพัทลุง 

2. การจัดตั้งระบบป้องกันภัย

พิบัติต่างๆ ของจังหวัดพร้อมการ

สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. ส านักงานจังหวัด

พัทลุง  

2. ส านักงานที่ดิน

จังหวัดพัทลุง 

3. ส านักงาน

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด

พัทลุง 

4. ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด

พัทลุง 
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ตารางที่ 1 Roadmap / แผนการน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาน าไปประกอบการ

วางแผนของจังหวัดพัทลุงเพื่อการบรรลุฉากทัศน์ของ Smart Phatthalung ในปี 2030 

ข้อเสนอแนะ / แนว

ทางการพัฒนา 

เป้าหมายการ

พัฒนา 

ระยะการด าเนินการ 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ

พัฒนา Smart 

Phattalung  

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(ผู้รับผิดชอบร่วม) 

เร่งด่วน

มาก 

เร่งด่วน

ปาน

กลาง 

ระยะยาว 

  

(1-3 ปี) (4-6 ปี) (7-10 ปี) 

4. น าระบบตัดสินใจ

อัจฉริยะ (AI System) 

 และเชื่อมโยงกับระบบ

ฐาน ข้อมูลของจังหวัด

มาใช้ในภาคการเกษตร

และกระบวนการผลิต

ตลอดจนแปรรูปและส่ง

มอบถึ ง มื อผู้ บ ริ โ ภ ค 

(Agro - foodInno 

polis)   

- Smart Green 

Agriculture 

- Smart City 

- Smart 

Learning 

- Smart 

Community 

    1. การพัฒนาเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. ร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา

อุ ท ย านวิ ท ย าศ าสตร์  กั บ

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

1. ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด

พัทลุง 

2. ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด

พัทลุง 

3. ส านักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดพัทลุง 

(ส านักงานสถิติ

จังหวัดพัทลุง และ 

มหาวิทยาลัย

ทักษิณ) 

5. เน้นการเรียนรู้ เพื่อ

สร้างบุคลากรในอนาคต

ที่ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

และ IoT 

  

- Smart City 

 

- Smart 

Learning 

 

- Smart 

Community 

    1. สร้างเครือข่ายสถาบันการ 

ศึกษาในจังหวัดพัทลุง ที่มีการ

พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีและ 

IoT  

1. ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง 

2. มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

6. น าภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาสร้างรายได้ผ่านศูนย์

ส่ง เสริมเศรษฐกิจภูมิ

ปัญญาชุมชนและนิคม

เกษตรอุตสาหกรรม

เ ก ษ ต ร อั จ ฉ ริ ย ะ ที่

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ

ฐานข้อมูลของจังหวัด

จังหวัดโดยใช้แนวคิด

เศรษฐกิจแบ่งปัน  

- Smart City 

 

- Smart 

Community 

 

- Smart   

Learning 

 

- Smart 

Green  

Agriculture  

    1. พัฒนาอ าเภอเมืองพัทลุงให้

เป็น เ มืองแห่งการ เรียนรู้ตาม

แนวทางของ UNESCO 

2. พัฒนาศูนย์พัทลุงศึกษา

ร่วมกับเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรม

จังหวัดและมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ใ น ก า ร จั ด แ ส ด ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์

ออนไลน์ 

1. ส านักงาน

พาณิชย์จังหวัด

พัทลุง 

2. ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

พัทลุง 

3. ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด

พัทลุง 

4. ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง 
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ตารางที่ 1 Roadmap / แผนการน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาน าไปประกอบการ

วางแผนของจังหวัดพัทลุงเพื่อการบรรลุฉากทัศน์ของ Smart Phatthalung ในปี 2030 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการ

พัฒนา 

เป้าหมาย

การ

พัฒนา 

ระยะการด าเนินการ 
ตัวอย่างข้อเสนอ

โครงการพัฒนา 

Smart Phattalung  

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(ผู้รับผิดชอบร่วม) 

เร่งด่วน

มาก 

เร่งด่วน

ปาน

กลาง 

ระยะยาว 

  

(1-3 ปี) (4-6 ปี) (7-10 ปี) 

7. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ระบบการขนส่งมวลชนและ

ระบบจราจรให้เป็นระบบ IOT 

และ เชื่อมโยงกับระบบฐาน 

ข้ อ มู ล ข อ ง จั ง ห วั ด ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ มีความสะดวก 

รวด เร็ ว  ไ ร้ มลภาว ะ  แล ะ

ประหยัดต้นทุนการขนส่ง  

- Smart 

city 

  

- Smart 

Communi

ty 

  

    1. บูรณาการแผนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานของ

จังหวัดให้สอดคลอ้งกับ

การพัฒนาเป็นเมือง

อัจฉริยะ  

2. ก าหนดให้พัทลุงเป็น

เมืองที่เน้นการดูแลด้าน

สิ่งแวดล้อมและเน้น

การเกษตรอินทรีย์ โดย

การประกาศเป็นเมืองที่

ปลดปล่อยคาร์บอนต่ า  

1. ที่ส านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดพัทลุง 

2. ส านักงานจังหวัดพัทลุง 

3. ส านักงานสถิติจังหวัด

พัทลุง 

(สถานีต ารวจภูธรจังหวัด

พัทลุง, ส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ินจังหวัด

พัทลุง, มหาวิทยาลัย

ทักษิณ) 

8. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด

องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ต น เ อ ง ทั้ ง ก า ย แ ล ะ ใ จ  มี

การแพทย์สมัยใหม่ที่เชื่อมโยง

กับฐานข้อมูลจังหวัดและมี

ระบบ AI สนับสนุนในการ

บริการสาธารณสุขพร้อม

ระบบประกั นสุ ขภาพของ

จังหวัดพัทลุงเพิ่ม เติมจาก

ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 

-Smart 

Holistic 

Health 

 

-Smart 

City 

 

-Smart 

Communi

ty 

    1. พัฒนาระบบแอพลิเค

ชันดูแลสุขภาพตนเอง

ผ่านระบบอัจฉริยะ โดยมี

การใหค้ าปรึกษาออนไลน์

ด้วยระบบ AI ผ่านการ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัล

อัจฉริยะ  

1. ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง 

2. ส านักงานสถิติจังหวัด

พัทลุง 

3. ส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

พัทลุง (มหาวิทยาลัย

ทักษิณ) 
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โดยสรุปจากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า หากมีการพัฒนาจังหวัดพัทลุงให้มุ่งไปสู่ Smart Phatthalung 

ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573) จากการด าเนินการ Roadmap ทั้ง 3 ข่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าจะต้องมี

การลงทุนในด้านการจัดเตรียม การทั้งในด้านการบูรณาการแผนและงบประมาณ จากส่วนงานต่างๆ ใน

จังหวัดพัทลุงเพื่อจัดท าแผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ Smart Phatthalung 2030 โดยใน ช่วงแรกอาจมีการ

ใช้งบประมาณ กลางที่มี อยู่ในระดับหนึ่งแล้วของส านักงานจังหวัดพัทลุงในการจัดเตรียม การท าแผนและการ

เตรียมคณะท างานชุดต่าง ๆ รวม ถึงการเตรียมของบประมาณจากรัฐบาลในการลงทุนในระยะที่สองซึ่งจะเป็น

การลง ทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น โดย เฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะในระดับจังหวัด ที่มีการ

ประสานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดย เฉพาะส านักงานจังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

และผลจากการพัฒนาจังหวัดพัทลุงในทิศทางที่ออกแบบอนาคตไว้ในด้านเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นจุดเด่นด้าน

การเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม New S – Curve โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่รองรับกับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะส่งผลตอบแทนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้สูงขึ้นจาก

ปัจจุบันได้เป็นหลายสิบเท่าภายในระยะ 10 ปีข้างหน้า หรือสามารถยกระดับรายได้เฉล่ียของคนพัทลุงได้มาก

ขึ้นจากเดิมเปล่ียนให้เป็นจังหวัดที่ความเหล่ือมล้ าทางสังคมต่ าหรือมีคนจนหมดไปได ้
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