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กิตติกรรมประกาศ

รายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนาเข้าสู่ เศรษฐกิจฐานดิจิทัลของ
ประเทศไทยฉบับนี้จะไม่สามารถประสบความสำาเร็จลบได้หากขาด
การสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลเหล่านี้ 

อันดับแรกขอขอบพระคุณความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลเชิงลึก ความคิดเห็น และคำาแนะนำาใน
การจัดทำาโรดแม็ปในการพัฒนาเชิงดิจิทัล และขอขอบพระคุณ
กระทรวงที่ดูแลและพัฒนาความสามารถของทั้งสามภาคส่วน นั่น
คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์สำาหรับคำาแนะนำาในการพัฒนาเชิงดิจิทัลให้แก่
สังคมสูงอายุในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำาหรับ
คำาแนะนำาในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาค
การเกษตรของประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำาหรับคำาแนะนำาในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการท่องเที่ยวโลก 
อีกทั้งต้องขอขอบคุณสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) เป็นการพิเศษสำาหรับคำาแนะนำาและความคิดเห็นอันเป็น
ส่วนสำาคัญในการร่างข้อเสนอการพัฒนาด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จำาเป็นต่อการพัฒนาทั้งสามภาคส่วน 

อนึ่ง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งจากภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อ
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะ
ผู้จัดทำาในการพัฒนารายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัลของประเทศไทยอันจะตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพในการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากภาค Startup 
ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ให้ความคิดเห็น แบ่งปัน
ประสบการณ์และความกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทีม
งานร่วมจัดทำารายงานจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 
จำากัด และ บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำากัด ซึ่งเป็นทีมงานที่จัด
ทำาการสำารวจ วิเคราะห์ และพัฒนาจนเกิดเป็นรายงานเชิงลึกฉบับนี ้
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คำานิยม

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
เพื่อยกระดับโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการ
ผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ โดยเป็น
ที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีความจำาเป็นที่จะต้องเร่งนำาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาขีดความ
สามารถของภาคส่วนต่างๆ 

รายงานฉบับนี้ ได้มีการบูรณาการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และภาคเอกชน ในการวางทิศทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลของภาคสังคม
สูงอายุ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว พร้อมทั้งปัจจัยสนับสนุน
ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการเติบโตของ Startup ในประเทศ และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำาเป็น 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการพัฒนาระยะ 5 ปีในรายงานฉบับนี้ 
จะเป็นคู่มือที่ช่วยกำาหนดทิศทางการพัฒนาทั้งสามภาคส่วน และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

รัฐบาลไทยได้มีการประกาศโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติรูป
แบบใหม่ภายใต้ชื่อ "Thailand 4.0" ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาที่จะ
นำาพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและพัฒนาเข้าสู่
ประเทศรายได้สูง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้
เน้นย้ำาถึงสามภาคส่วนที่มีความสำาคัญในด้านการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศนั่นคือ ภาคสังคมสูงอายุ ภาคการเกษตร และ
ภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อตอบรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด และ บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำากัด 
ในการจัดทำารายงานเชิงลึกเพื่อทำาการศึกษาถึงบริบทในการพัฒนา
และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทั้งสามภาคส่วนนี้

ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดกระบวนการจัดทำา และคาดหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประเทศ
เศรษฐกิจฐานดิจิทัลต่อไป

(ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ดร.อรรชกา สีบุญเรือง )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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บทสรุปผู้บริหาร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

โลกของเรากำาลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรอย่าง
เห็นได้ชัด ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จำานวน
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าและมีจำานวน
ถึง 10.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยส่ง
ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการบริการสุขภาพและความต้องการงบ
ประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น อีกทั้งผู้สูงวัยในประเทศไทย
ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น การขาดการเข้าถึงบริการ
ด้านสขุภาพ การเพิม่ขึน้ของโรคเรือ้รัง การตอ้งอยูต่ามลำาพงั และการ
พึง่พาดา้นการเงนิ เป็นต้น ซึง่มเีทคโนโลยีดิจทิลัหลากหลายรูปแบบที่
สามารถตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้

ในข้ันแรกควรมีการจัดต้ัง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National 
Health Information System, NHIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลหลักที่จัด
เก็บระเบียนสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศ แพลตฟอร์มบูรณาการ
ทำางานร่วมกับพอร์ทัลสำาหรับผู้ป่วยในการจัดเก็บข้อมูลและประวัติ
ดา้นสขุภาพ แบ่งปันขอ้มลูใหแ้กผู่ท้ีเ่ก่ียวขอ้งเพือ่นำามาวเิคราะหอ์ยา่ง
เป็นระบบในระดับชาติ ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลนี้จะเป็นฐานข้อมูล
เดียวที่รวบรวมประวัติด้านสุขภาพของผู้ป่วยรายบุคคลตลอดทั้งช่วง
ชีวิต อีกทั้งความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real-time ช่วย
สรา้งความตอ่เนือ่งของการรกัษาและยกระดบัมาตรฐานในการบรกิาร
ด้านสุขภาพ ส่วนความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) มีส่วนสำาคัญในการช่วยวิเคราะห์และยับยั้งการระบาดของโรค 
อีกทั้งช่วยหน่วยงานต่างๆในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประการที่สองคือการพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกลหรือ 
Telehealth ซ่ึงมอบความสามารถในการให้การรักษาผู้ป่วยที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ระบบ 
Telehealth ช่วยอำานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
ให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มความเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพสูงแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้ง Telehealth ยังเพ่ิม
ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังและเก็บ
รวบรวมข้อมูลสุขภาพจากผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ 

ประการที่สามคือการพัฒนาระบบ Smart Home ซึ่งรวมเอา
เทคโนโลยเีซน็เซอรใ์นบา้น (Home Sensors) สำาหรบัผูส้งูอาย ุของใช้
ในบ้านท่ีติดเทคโนโลย ีการเชือ่มโยงของสรรพสิง่ (Internet of Things  
Appliances) และหุ่นยนต์ดูแล (Care Robots) เทคโนโลยีทั้งสาม
ชนิดนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่อยู่
อาศัยในบ้าน อีกทั้งระบบ Smart Home ยังมีประโยชน์ในการช่วย
อำานวยความสะดวกและช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตัว
เองได้มากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายคือการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลสำาหรับผู้สูงอายุ (Digital 
Social Interaction Solutions) ประกอบไปด้วย สังคมออนไลน์  
แพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชันเกี่ยวกับใช้ชีวิต (Lifestyle Apps) 
และเกมฝึกสมรรถภาพทางความคิด การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่
มีสุขภาพดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ภาคการเกษตร

ภาคการเกษตรเป็นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่มีความสำาคัญต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาค
การเกษตรสร้างงานให้ประชากรของประเทศกว่าหนึ่งในสาม แต่ทว่า
ทั้งอุตสาหกรรมกลับคิดเป็นเพียง 9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ เกษตรกรในประเทศไทยยังทำางานกันอย่างกระจัดกระจาย
และยังได้ผลผลิตต ่ำา ยกตัวอย่างเช่น ในเกษตรกรรมด้านการปลูกข้าว
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สามารถผลิตข้าวใหญ่ที่สุดในอาเซียน
แต่ทว่าผลิตภาพกลับต่ำากว่าหลายประเทศในภูมิภาค เทคโนโลยี
ดิจิทัลสามารถเป็นส่วนสำาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาค
การเกษตร โดยได้มีการระบุเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายประเภทที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนี้

ประการแรกคือการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (National 
Agricultural Information System, NAIS) เพื่อเป็นระบบกลาง
ของประเทศทีท่ำาหนา้ทีเ่กบ็ขอ้มลูและองคค์วามรูท้างการเกษตรในรปู
แบบดิจิทัล เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจการเกษตร 
องค์กรอิสระ และสาธารณชน สามารถนำาไปใช้งานและพัฒนา
ต่อยอดได้อย่างสะดวก 

ประการทีส่องคือการพฒันาแนวคิดเกษตรกรรมแมน่ยำาสงู (Precision 
Agriculture, PA) ซึง่หมายถงึ การใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัเพือ่เพิม่ผลผลติ 
ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำาลังแรงงาน โดยเทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำาสูง ประกอบด้วย เซ็นเซอร์และระบบจินตภาพ 
การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ซอฟตแ์วร์สำาหรับการจดัการไรน่า และหุ่นยนต์
และเครื่องจักรอัตโนมัติ

ประการที ่สามคือการพัฒนาการทำาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำา
สูง (Precision Livestock Farming, PLF) ซึ่งหมายถึง การใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่เพิม่ผลผลติ ชว่ยในการทำาฟารม์ปศสุตัวใ์นสภาวะ
ควบคุม ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมสวัสดิภาพของปศุสัตว์ เทคโนโลยีที่
เกีย่วขอ้งจะครอบคลมุถงึเครือ่งมอืตดิตามสตัว์ เซน็เซอร ์การเชือ่มต่อ
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ และหุ่นยนต์และเครื่องจักร
อัตโนมัติ 

สุดท้ายคือการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Distribution) หมายถึง การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการกระจายสินค้าการเกษตรสู่ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถติดตามการเคล่ือนไหวของผลิตภัณฑ์ 
ควบคุมคุณภาพสินค้า จัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทำาการซื้อขายสินค้าได้อย่างง่ายดายขึ้น ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ระบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรขาดแคลนช่องทางการ
กระจายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตร
เตรียมพร้อมด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีกำาลังทวีความ
เข้มงวดมากขึ้น

ประเทศไทยควรเริ่มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด การปฏิรูปรูปแบบการบริการและการทำางาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคือปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยยกระดับภาคสังคมสูงอายุ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยวของประเทศ 
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ภาคการท่องเที่ยว

ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ โดยมีมูลค่าคิดเป็นกว่า 17% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศและมีสดัสว่นการจ้างงานคิดเป็น 10% ของจำานวน
แรงงานในประเทศ การจะยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้ข้ึนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ประเทศไทยควรเร่งปรับปรุงและ
แก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรม น่ันคือปัญหา
การกระจุกตวัของนกัท่องเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วเพยีงไมก่ีแ่ห่ง ปญัหา
การปรบัตวัและตอบสนองท่ีช้าของอตุสาหกรรมตอ่พฤตกิรรมนกัทอ่ง
เที่ยวท่ีเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น การยกระดับความสะดวกสบาย
และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับตลอดการเดินทาง และปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัย อุปสรรคเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการประยุกต์เอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นนำาของโลก โดยได้มีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ประการแรกคือการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่ง
ชาติ (National Tourism Information System) ซึ่งหมายถึง  
การบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และเปิดเผยชุดข้อมูลสู่สาธารณะ 
(Open Data) เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายด้านการท่องเที่ยว  
ส่งเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม และ 
ส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวทั้งระบบ

ประการที่สองคือการพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่อง
เที่ยวแห่งชาติ (National Trip Planning Platform) ซึ่งหมายถึง  
การพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อการ
จัดทำาระบบช่วยวางแผนท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวรายบุคคลอย่างทันท่วงทีและเต็มรูปแบบ ผ่านการ
อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการนำาเสนอแผนการท่อง
เที่ยว รวมถึงการทำาการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางดิจิทัลในกลุ่มตลาด
เป้าหมายและกลุ่มความสนใจเฉพาะให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว

ประการท่ีสามคือการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อัจฉริยะ (Smart Tourism Destination) นั่นคือ การเพิ่มศักยภาพ
และขดีความสามารถของแหลง่ท่องเท่ียว เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์
โดยรวมสำาหรับนักท่องเท่ียว โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่ท่อง
เทีย่ว ระบบขนสง่และคมนาคม และสิง่อำานวยสะดวกในการชำาระเงนิ 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินใน
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

สดุทา้ยคอืการพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัสาธารณะแกน่กัทอ่ง
เที่ยว (Public Safety and Security System) คือ การบูรณาการ
ข้อมูลและใช้ระบบดิจิทัลในการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำาหรับนักท่องเที่ยวตลอดวงจรการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 4 
ระบบย่อย ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัยชายแดนและการ
ตรวจคนเข้าเมือง ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับ
ความเสี่ยง ระบบศูนย์บัญชาการความปลอดภัย และระบบการแจ้ง
เตือนในภาวะฉุกเฉิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความม่ันคงปลอดภัย
แก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนิน
งานของเจ้าหน้าท่ีและการบริหารจัดการในภาวะต่างๆ อันจะเสริม
สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
และน่าเยี่ยมเยือน

ปัจจัยสนับสนุน

นอกเหนือจากเทคโนโลยีดิจิทัลพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแล้ว ยังได้มี
การวิเคราะห์ถึงปัจจัยสนับสนุนด้านดิจิทัลต่างๆที่มีความจำาเป็นต่อ
ความสำาเร็จของการพัฒนา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างบรอดแบรนด์ โครง
สร้างคลาวด์ ความสามารถทางนวัตกรรม และทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ที่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมดิจิทัล การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
เหล่านี้เป็นสิ่งสำาคัญในการเข้าถึงประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาเชิง
ดิจิทัลของทั้งสามภาคส่วน 

ประการแรกคือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี 
บรอดแบรนด์อันจะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและช่วย
ในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น ประเทศไทยยังล้าหลังใน
เรื่องการครอบคลุมและความเร็วของบรอดแบรนด์ ดังนั้นจึงควร
เร่งพัฒนาในด้านการครอบคลุม (Coverage) ราคา (Affordability) 
และความเร็ว (Speed) ของบรอดแบรนด์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึง
และอัตราการใช้บรอดแบรนด์ (Penetration) โดยธุรกิจและชุมชน 

ประการที่สองคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการคลาวด์
เพื่อมอบตัวเลือกในการจัดการกับข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
และมีความคุ้มค่า ประเทศไทยควรเน้นการพัฒนาทั้งเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐาน การสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการบน 
คลาวด์ และการส่งเสริมการใช้งานบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ทั้งนี้การทำาให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาด้านดิจิทัลในภูมิภาค 
จะต้องมีการดึงดูดผู้บริการศูนย์ข้อมูลระดับนานาชาติให้พัฒนา
ฐานในประเทศไทยและมอบบริการบนคลาวด์อย่างหลากหลายใน
ประเทศ 

ประการที่สามคือการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นแรงขับ
เคลื่อนสำาคัญของการพัฒนาเชิงดิจิทัลที่ยั่งยืนของประเทศ แนวคิด
การพัฒนาด้านนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อ
อำานวยต่อการเติบโตของ Startup และการสนับสนุนการเติบโต
ของการวิจัยและพัฒนาในประเทศ (R&D) ดังนั้นประเทศไทยจึง
ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมและการนำา
นวัตกรรมต่างๆมาใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์

สุดท้ายคือการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้พร้อม
ต่อการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ดิจิทัล ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยังไม่สอดรับกับความต้องการในตลาดงานยัง
เป็นอุปสรรคหลักที่ลดความสามารถในการแข่งขันของทุนมนุษย์
ในประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทั่วไปควรได้รับ
การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะพร้อมที่จะปรับตัวและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจฐานดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประยุกต์เนื้อหาที่สอดคล้องกับความเป็นไปของอุตสาหกรรม
โลกเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีความพร้อมสำาหรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกในอนาคต 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทั้งสามภาคส่วนจะช่วยให้ภาค
ส่วนเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่เผชิญและส่งเสริมความ
ยั่งยืนในการพัฒนาต่อยอดในระยะยาว อีกทั้งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายจะสนับสนุน
ให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำาด้านดิจิทัลใน
ภูมิภาคได้ ด้วยการสนับสนุนของทุนมนุษย์ในประเทศที่มีความ
พร้อมและความสามารถ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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ก�รเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทัลจะช่วยขับเคล่ือนประเทศไทย
สู่ก�รเป็นประเทศฐ�นร�ยได้สูงและก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
ฐ�นคว�มรู้

ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม และสามารถยกระดับจากการเป็น
ประเทศรายได้ตํ่าสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง โดยก่อน
วิกฤติการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจของไทย
เติบโตด้วยอัตราราว 7% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมในภาคส่วนท่ีมีความสําคัญสูงต่างๆ และการเติบโต
ของการค้าระหว่างประเทศ ผลท่ีได้รับคือการลดลงของภาวะ 
ความยากจนอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงการพัฒนาสวัสดิภาพสังคมใน
วงกว้าง 

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบกับ 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยได้ลดลงเป็น 3.5% ต่อปี นอกจากนี้ ตัวเลข 
GDP มีความผันผวนสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโต
ช้าลง ราคาสนิค้าทีผ่นัผวนสงู และความไรเ้สถยีรภาพภายในประเทศ 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ 
อาทิ ความไม่เท่าเทียมของรายได้ภาคครัวเรือน สัดส่วนของผู้สูงอายุ
ต่อประชากรท่ีเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะการว่างงาน และ
ปัญหาการศึกษาที่มีคุณภาพตํ่า

เพื ่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวและผลักดันประเทศไปสู ่ 
เป้าหมายการเป็นประเทศฐานรายได้สูงและมีเศรษฐกิจฐานความรู้  
ประเทศไทยจําเป็นต้องปฏิรูปเพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
นี้จะสามารถสร้างโอกาสหลายประการให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาสวัสดิภาพสังคม การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมี
ความสามารถแข่งขันสูง รวมถึงการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมที่สําคัญ
หลายกลุ่ม อีกทั้งยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อที่จะ
ขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไป

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ  การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) การใช้ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ การพัฒนาอินเตอร์เฟส
แบบดิจิทัลสําหรับลูกค้าผู้ใช้งาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมรวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ จะช่วยให้ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกจิรบัมือกับความทา้ทายหลายประการ สําหรับภาคประชาชน 
โครงการดจิทัิลไทยแลนด ์จะชว่ยเพ่ิมการเข้าถึงข้อมลู เพิม่โอกาสทาง
เศรษฐกิจ และเพิม่ปฏสัิมพนัธ์ระหว่างบคุคลในสังคม อกีทัง้สนบัสนนุ
การพัฒนาภาคครัวเรือนในชนบทและลดความไม่เท่าเทียมทาง 
รายได้ของประเทศ สําหรับภาคธุรกิจนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
ช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การสร้างนวัตกรรม 

รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการ
พฒันาเชิงดิจิทัลได้ถูกระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนที่
มุ่งพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วผ่านกลไก
ปฏรูิปหลายๆ ด้าน รวมถึงมีการกําหนดวิสัยทัศน์ภายใต้แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า Digital Thailand คือ 
ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ (Human Capital) และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการผลักดัน
โครงการต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว เช่น โครงการ
นําร่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นต้น 
โครงการเหล่านี้ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลใน
ระยะยาว สําหรับในระยะถัดไปนั้น ประเทศไทยควรมุ่งเน้นพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก รวมถึงพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนที่สําคัญ เช่น นวัตกรรม ทุนมนุษย์ (Human Capital) 
และโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ เป็นต้น  

รายงานเชิงลึกฉบับน้ีจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสนับสนุนวิสัยทัศน์
ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์แก่
ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐใน 3 ภาคส่วนท่ีสําคัญของประเทศไทย
ในเชงิเศรษฐกจิและสังคม อนัไดแ้ก ่ภาคสังคมสงูอาย ุภาคการเกษตร 
และภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาตลอด
ระยะ 5 ปี นับจากนี้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงและความทา้ทายทัง้ในระดบัโลกและในประเทศไทย
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รายงานเชิงลึกฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การพัฒนา
ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสามภาคส่วนล้วนแล้ว
แตม่คีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ และการพฒันา
เชิงดิจิทัลของทั้งสามภาคส่วนจะมีส่วนยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันและโอกาสสู่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

แนวทางการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยมีความครอบคลุมทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแนวทางการพัฒนาสู่ดิจิทัลในระยะ 5 ปี 
โดยกระบวนการจัดทํารายงานเชิงลึกฉบับนี ้ ประกอบไปด้วย 4 
ขั ้นตอน ไดแ้ก ่การประเมินระดบัการพฒันาดจิทิลั (Digital Maturity 
Assessment) การวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม การทบทวนกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
และการสร้างฉันทามติ

1. การประเมินระดับการพัฒนาเชิงดิจิทัล

รายงานฉบับน้ีมีการประเมินระดับการพัฒนาเชิงดิจิทัลของกิจกรรม
ต่างๆ ในสามภาคสว่น โดยไดม้กีารออกแบบกรอบการวเิคราะหร์ะดบั
การพัฒนาเชิงดิจทิลัซึง่แบ่งไดเ้ปน็ 5 ระยะ และใชก้รอบดงักลา่วในการ
ประเมนิระดบัการพฒันาในปจัจบุนัของประเทศไทย โดยเริม่จากระยะ 
"Static/ Analog" ซึง่เปน็ระยะท่ีไม่มีความก้าวหน้าในเชิงดิจิทัล ไปจนถึง
ระดับ "Predictive/ Engaged" ซึ่งมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวง
กวา้งรวมถึงมีการใชรปูแบบขัน้สงูตา่งๆ ทีส่ามารถชว่ยคาดการณไ์ด ้ใน 
ขั้นตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งช่วยทบทวนผลการวิเคราะห์

2. การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยละเอียดรวมไปถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง และแนวปฏิบัติต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ทั้งสามภาคส่วน โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาโดยละเอียดกว่า 100 
ตัวอย่าง อีกทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา เพื่อกําหนด
ประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาของประเทศไทย

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ

การจัดทํารายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งจากผู้เชี่ยวชาญจากสามภาคส่วนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตลอดกระบวนการศึกษา มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 
150 ท่าน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งภาค
เอกชน ผู้เชี ่ยวชาญจากภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และ
เจ้าของธุรกิจในประเทศ 

4. การสร้างฉันทามติ

รายงานฉบับนี้เสนอแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในระยะ 5 ปี
ของทั้งสามภาคส่วน และผู้จัดทําทบทวนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ท่ีสํา คัญท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน อีก ท้ัง ยัง มีการ จัด
สัมมนา เชิงป ฏิ บั ติการ เ พ่ือส ร้างความ เ ห็น พ้อง ต้อง กันใน 
ผลการศึกษา

1 2 3 4
การประเมินระดับ
การพัฒนาเชิงดิจิทัล

การวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้ม

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้เชี่ยวชาญ

การสร้างฉันทามติ

กรอบการ
พัฒนาดิจิทัล 
5 ระยะ

การทบทวนระดับ
การพัฒนา ICT 

การทบทวนกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์เป้าหมาย 
ICT ของแต่ละกลุ่ม
กิจกรรม

กรณีศึกษา
มากกว่า 
100 เรื่อง

การวิเคราะห์ 
ตัวอย่างต่างประเทศ

การประเมินสภาวะ 
ตลาด

แนวโน้ม 
อุตสาหกรรมและ 
ปัจจัยขับเคลื่อน

สัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
150 ครั้ง

ความเห็นของ 
เอกชนกว่า 50 ราย

ความเห็นของ 
หน่วยงานภาครัฐ
กว่า 30 แห่ง

ความเห็นจาก 
นักวิชาการและ
startups

Roadmap
ระยะ 5 ปี

แนวทางการพัฒนา
39 แนวทาง 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 
200 คน
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ตลอดกระบวนการจดัทำามกีารสมัภาษณแ์ละทบทวนผลการศกึษากับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง 3 ภาคส่วน เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อคิด
เห็นเก่ียวกับประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การไดร้บัความรว่มมอือยา่งใกลช้ดิระหวา่งกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ทำาให้แนวทาง
การพฒันาทีเ่สนอแนะในรายงานฉบบันีม้คีวามสอดคลอ้งกับแนวทาง
พัฒนาของชาติ 

การหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้องช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนและเป้าหมายการพัฒนา
ของประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(EGA) ยังได้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับแผนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลรวมถึงให้ข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการศึกษาและวิจัย 

นักวิชาการและผู้แทนจากองค์กรอิสระยังได้ร่วมให้ความเห็นเกี่ยว
กับประเด็นท้าทายในปัจจุบันรวมถึงโอกาสในการพัฒนาของแต่ละ
ภาคส่วนอีกด้วย 

สุดท้ายนี้การสัมภาษณ์ภาคเอกชนรายใหญ่ยังช่วยให้คณะทำางาน
มีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวโน้มของตลาด รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาเชิงดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยระบุประเด็นความ
ท้าทายสำาหรับภาคเอกชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ SME และ 
Startup ยังได้ช่วยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางกำาลังเผชิญอยู่

การท่องเที่ยวการเกษตรสังคมสูงอายุ

หน่วยงานเจ้าภาพ

หน่วยงานภาครัฐ
ที่ให้สัมภาษณ์

ภาควิชาการ/องค์กรอิสระ
ที่ให้สัมภาษณ์

ภาคเอกชน
ที่ให้สัมภาษณ์

3 ภาคธุรกิจและสังคม
ที่สำาคัญ
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หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง

ในขั้นตอนการจัดทำาข้อเสนอแนวทางพัฒนาเชิงดิจิทัล ได้มีการคำานึง
ถึงแผนและกรอบนโยบายของภาครัฐเป็นสำาคัญ โดยได้มีการทบทวน
รายละเอียดของแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของประเทศและลำาดับความสำาคัญในการ
พัฒนาของแต่ละภาคส่วน 

ทัง้นี ้แนวทางพฒันาเชงิดจิทิลัของรายงานฉบบันีจ้ะชว่ยสนบัสนนุและ
ตอบสนองยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
สู่ยุคดิจิทัลของรัฐบาล (ประเทศไทย 4.0) ซึ่งข้อเสนอแนะในการ
ศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมลำ้า และการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2545-2564)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
(พ.ศ. 2560-2564) 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2559) 

 
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการเกษตร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์  
(พ.ศ. 2556-2560)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พ.ศ. 2557-2561)

และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (พ.ศ. 2558-2562)

แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564)

และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์
ประเทศ

หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับ
ภาคธุรกิจและ
สังคมทั้งสาม
 

ภาคสังคมสูงอายุ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
และกระทรวงสาธารณสุข)

ภาคการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ภาคการท่องเท่ียว
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)

พัฒนาและบูรณาการระบบ ICT 
เพื่อบรรลุการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับนวัตกรรม 
ซึ่งจะช่วยยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการพัฒนาสังคมของประเทศ 

ส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์
และเน้ือหาดิจิทัล ซ่ึงจะนำาไปสู่การยกระดับ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์

แนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัล (พ.ศ. 2560 - 2564) : สังคมสูงอายุ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
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ภายใต้กรอบการศึกษารายงานเชิงลึกฉบับนี้ สามารถเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือหลักสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม
ในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นต้องเปิดรับโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้าง
สมรรถนะ ยกระดับศักยภาพในการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้นําไปสู่การจัดทํา
วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2564 (Vision 2021) ดังต่อไปนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มและมีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความเป็น Smart Nation

พลเมืองไทยได้รับการพัฒนาทักษะและมี
เครื่องมือ ที่สามารถขยายโอกาสในการ
พฒันาธุรกจิและลดการพึง่พาความช่วยเหลอื
จากภาครัฐบาลและภาคส่วนอื่นๆ

มีการจัดเก็บข้อมูลที่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
ภาคสังคมสามารถเข้าถึงได้ และสามารถนํา
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และใช้ออกแบบนโยบาย

พลเมืองไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
การบริการอย่างเท่าเทียม ด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

สงัคมทีเ่ชือ่มต่อซึง่กันและกนั ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจยกระดับความร่วมมือ การ
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
หน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของเศรษฐกิจ
ไทย และขยายไปสู่ตลาดใหม่

เทคโนโลยีดิจิทัลนำ�พ�ประเทศไทยไปสูส่ังคมที่มีการเชื่อมต่อกัน 
ประช�ชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและก�รบริก�รได้ม�กขึ้น มีก�รใช้ประโยชน์จ�กนวัตกรรม

อย่�งมีประสิทธิภ�พ  เพื่อผลักดันพลเมืองไทยให้ส�ม�รถพึ่งพาตนเองได้ 
นำ�ไปสู่ก�รลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและเศรษฐกิจ

และก�รยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

พี่งพ�ตนเองได้ ลดคว�มเหล่ือมลำ�้ท�ง
สังคมและเศรษฐกิจ

ขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน

นวัตกรรมส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลสังคมที่มีเชื่อมต่อกัน

“

“

บทที่ 2: หลักก�รศึกษ�และวิธีก�รวิจัย

วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2564
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วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2564 ถูกนํามาใช้วางทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา
เชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเท่ียวอย่าง
เป็นองค์รวม โดยในแต่ละภาคส่วน หลังจากท่ีได้มีการประเมินระดับการ
พัฒนาเชิงดิจิทัล และได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม จึงมีการ
พัฒนาข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Solution) 
ซ่ึงในแต่ละเทคโนโลยีดิจิทัลน้ันประกอบไปด้วยแนวทางการพัฒนา
ต่างๆ ท่ีจะช่วยริเร่ิมการเปล่ียนแปลงในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

อีกทั้งมีการวิเคราะห์ศักยภาพและวางเป้าหมายการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ อันจะเอื้ออํานวยต่อความสําเร็จของการพัฒนาเชิง
ดิจิทัลในทั้งสามภาคส่วน สุดท้ายมีการทบทวนนโยบาย กฎระเบียบ
และแรงจูงใจต่างๆจากภาครัฐ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาในท้ังสาม
ภาคสว่น เพือ่ใหข้อ้เสนอการพฒันาเชงิดจิทิลัในรายงานฉบบัน้ีมีความ
ครอบคลุมและสามารถพัฒนาได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

มุมมองก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในองค์รวมของทั้ง 3 ภ�ค

4 ปัจจัยสนับสนุนที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�เชิงดิจิทัล อันได้แก่ โครงสร้�งบรอดแบนด์
โครงสร้�งพื้นฐ�นคล�วด์ คว�มพร้อมของทุนมนุษย์ และนวัตกรรม

39 แนวท�งพัฒน� พร้อมทั้งข้อเสนอก�รปฏิบัติและตัวชี้วัด

มีก�รวิเคร�ะห์และแนะนำ�บทบ�ทของภ�ครัฐบ�ลและหน่วยง�นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในก�รออกแบบ
นโยบ�ยและแรงจูงใจอันจะสนับสนุนก�รแนวท�งก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในทั้งส�มภ�คส่วน

ว�สัยทัศน
พ.ศ. 2564

• ระบบสารสนเทศ
 เกษตรแหงชาติ

•  เกษตรกรรมแมนยำสูง

• ฟารมปศุสัตวแมนยำสูง

•  การกระจายสินคาผานระบบดิจิทัล

ภาคเกษตรกรรม

ภาคการทองเที่ยว

ภาคสังคมสูงอายุ

• ระบบสารสนเทศ
 การทองเที่ยวแหงชาติ

•  แพลตฟอรมชวยวางแผน
 การทองเที่ยวแหงชาติ

•  ระบบรักษาความปลอดภัย
 แกนักทองเที่ยว

• แหลงทองเที่ยวอัจฉร�ยะ

  
 

   
  บ

รอ
ดแบ

รนด 
 

คลาวด

  
 

 
ท ุนมนุษย  

 
 

นวัตกรรม

• ระบบจัดการขอมูลสุขภาพ
 แหงชาติ

•  การดูแลสุขภาพทางไกล

•  Smart Home และหุนยนต

• เคร�่องมือดิจิทัลเพ�่อการ
 มีสวนรวมทางเศรษฐกิจ
 และสังคม

Digital
Solution

ปจจัยสนับสนุน

นโยบาย
กฎระเบียบ
และแรงจ�งใจตางๆ

ภาคสวนหลัก
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ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัล
ในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

บทที่ 3
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หลายประเทศท่ัวโลกกําลังประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสรา้งของประชากร โดยอายเุฉลีย่ของประชากรในหลายประเทศ
นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจากประชากรมีอายุยืนยาว
ขึ้นในขณะท่ีอัตราการเกิดลดลง กล่าวคือสัดส่วนของประชากรผู้
สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กและวัยทํางาน จากข้อมูล 
พ.ศ. 2528 ประชากรผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วน 9% ของประชากรท้ังหมดทั่วโลก อย่างไร
ก็ตามใน พ.ศ. 2558 สัดส่วนนี้ได้เพิ่มข้ึนเป็น 12% และคาดว่า
จะเพ่ิมข้ึนเป็น 17% ใน พ.ศ. 2573 ด้วยภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ดงักลา่วการจดัการกับสังคมสูงอายจึุงนบัเปน็ประเด็นทีสํ่าคญัในระดบั
ชาติของรัฐบาลในหลายประเทศโดยประเด็นสําคัญคือ การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ (Quality Of Life) การบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของสังคมสูงอายุ (Socio-Economic  
Impacts) และการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  
(Resource Management) 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยนั้นก็กําลังเผชิญภาวะการเปลี่ยนแปลง
ในด้านโครงสร้างของประชากร ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สัดส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใน พ.ศ. 2528 
ประชากรผู้สูงอายุมีจํานวนเพียง 3.2 ล้านคนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 6% 
ของประชากรท้ังประเทศ แต่ระหว่าง พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2558 น้ัน
จํานวนผู้สูงอายได้เพ่ิมข้ึนกว่า 3 เท่า เป็นจํานวน 10.7 ล้านคน แผนภาพ
ที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งสูงเกิน
ค่าเฉล่ียท่ัวโลกและค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(APAC) โดยใน พ.ศ. 2558 ผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วน 15.8% ของ
ประชากรท้ังประเทศ สัดส่วนดังกล่าวน้ันสูงกว่ากลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนา (Emerging Market Economies) แต่ยังน้อยกว่าประเทศ
พัฒนาแล้ว (Developed Economies) เช่น ประเทศญี่ปุ่น และ
สหราชอาณาจักร เป็นต้น

แผนภาพที่ 2 : สัดส่วนของประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า 
[%, พ.ศ. 2558]

ที่มา : The United Nations, Euromonitor
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แผนภาพที่ 1 : สัดส่วนของประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า [%, พ.ศ. 2528 ถึง 2558]

ที่มา : The United Nations, Euromonitor

ประเทศไทยนั้นกำ�ลังก้�วเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุ 
อย่�งรวดเร็ว
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บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

สองปัจจััยหลักที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูง
อายุ คือการลดลงของอัตราการเกิด (Fertility Rate หรือ Births 
Per Female) และการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากร (Life 
Expectancy) โดยอตัราการเกดิของประชากรไทยลดลงอย่างรวดเร็ว 
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมหลายประการ เช่น ประชากรเพศหญิงได้รับการศึกษาสูง
ข้ึน และมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) และสังคม
เมือง (Urbanization) ทําให้วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและมีแนว
โน้มต้องการมีจํานวนบุตรที่น้อยลง

อายขุยัเฉลีย่ (Life Expectancy) ของประชากรทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากใน
ช่วง 20 ปีน้ี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ซึ่งทําให้สามารถรักษาโรคได้มากขึ้น อีกทั้งการที่
รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการลงทุนทางด้าน
การบรกิารสขุภาพในพืน้ทีช่นบทสง่ผลใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึการ
บริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น รวมไปถึงสภาพการดํารงชีวิตท่ีมสีขุ
อนามัยที่ดีขึ้นจากพัฒนาการทางด้านความสะอาด (Sanitation) โดย
ปัจจัยทั้งหมดนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง 

ดังน้ัน จํานวนและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมี 
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์โดยองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุใน
ประชากรไทยจะสูงถึง 27% ใน พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก
ที่ 17% และค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 18% ทั้งนี้ สัดส่วน
ของประชากรผูส้งูอายใุนไทยจดัอยูใ่นกลุม่สงูมากเมือ่เทยีบกบัประเท
ศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
และภายใน พ.ศ. 2573 สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในไทยจะ
เทียบเท่ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อาทิเช่น สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา 
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แผนภาพที ่3 : อัตราการเกดิของประชากรไทย [การเกดิตอ่ประชากร
เพศหญิงหนึ่งคน, พ.ศ. 2528 ถึง 2573]

แผนภาพที่ 5 : ปิรามิดประชากรไทยแสดงถึงประชากรตามเพศและ
กลุ่มอายุ

แผนภาพที่ 4 : อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย 
[ปี, พ.ศ. 2528 ถึง 2573]

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

ที่มา : Euromonitor

ที่มา : The United Nations, Euromonitor

ที่มา : Euromonitor
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สืบเนื่องจากสัดส่วนของประชาการผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ประเทศไทยจําต้องเตรียมรับมือกับประเด็นท้าทายในด้านต่างๆ 
โดยต้องบริหารผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดและสร้างเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน จากการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยกําลังประสบกับความท้าทายที่สามารถอภิปรายได้ใน 
6 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

คา่ใช้จา่ยด้านสุขภาพ (Total Healthcare Expenditure) ของประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะต้ังแต่ พ.ศ. 2545 
เปน็ต้นมา ซ่ึงเป็นปทีีม่กีารประกาศใชน้โยบายประกนัสขุภาพถว้นหนา้  
(Universal HealthCare Coverage Scheme) จากข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพเฉลี่ยต่อคนของประเทศไทยใน พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 360 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า จากใน พ.ศ. 2543 ที่มีค่าใช้จ่าย 
ด้านสุขภาพเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 74 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ
ในแง่ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ของประเทศเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องจาก 3.7% ของ GDP ใน  
พ.ศ. 2544 เป็น 6.5% ของ GDP ใน พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มาจากภาครัฐ (State-Funded Healthcare 
Expenditure) เป็นส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ประเทศไทย โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีมาจากภาครัฐ
น้ันเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 51% ใน พ.ศ. 2538 เป็น 73% ใน 
พ.ศ. 2548 และ 86% ใน พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ประเทศไทยมีสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีมาจากภาครัฐสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก (66%) 
และอยู่ใน 15 อันดับแรกของโลก
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แผนภาพที่ 6 : ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากรหนึ่งคน 
[เหรียญสหรัฐฯ, พ.ศ. 2538 ถึง 2557]

แผนภาพที่ 7 : ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข แบ่งต่ามที่มา  
[%, พ.ศ. 2538 ถึง 2557]

ที่มา : The World Health Organization

ที่มา : The World Health Organization

2. ความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น

ภาวะสุขภาพทางกายเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
จากการสํารวจผู้สูงอายุของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้สูง
อายุไทยประเมินสุขภาพของตัวเองอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับในอดีต โดยใน พ.ศ. 2557 พบว่ากว่า 45% ของผู้สูงอายุ
ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพที่ดี หรือดีมาก เทียบกับ 38% ใน  
พ.ศ. 2538 อยา่งไรกต็าม เมือ่ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัโรคเรือ้รงักลบัพบว่า  
ผู้สูงอายุจํานวนมากยังเป็นโรคเรื้อรัง โดยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานเป็นตัวอย่างของโรคเรื้อรังที่พบบ่อย อีกทั้งความชุก
ของโรคต่างๆนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ พ.ศ. 2545 พบว่า 20% ของผู้สูงอายุเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง และ 9% ของผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน แต่ใน 
พ.ศ. 2557 พบว่าตัวเลขข้างต้นได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็น 37% 
และ 15% ตามลําดับ

โรคเรื้อรังหลายโรคนั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิถีการใช้ชีวิต เช่น 
การออกกําลังกายและการรับประทานอาหาร เป็นต้น จากการ
สํารวจผู้สูงอายุของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าน้อยกว่าหนึ่งใน
สามของผู้สูงอายุออกกําลังกายเป็นประจํา และสัดส่วนดังกล่าว
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น การผลักดันให้
ผูส้งูอายกุลบัมาสนใจดแูลสขุภาพตนเองมากขึน้มคีวามสําคญัอยา่งยิง่
ในการลดความชุกของโรคเรื้อรังต่างๆ

นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศจะพบว่ายัง
มีช่องว่างสําหรับการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่มาก ตัวแปรหนึ่ง
ที่ใช้ในการวัดสุขภาพของผู้สูงอายุคืออายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (Heathy  
Life Expectancy) โดยตัวแปรดังกล่าววัดจํานวนปีที่ประชากร
มีสุขภาพดีก่อนที่ภาวะการเสื่อมของสุขภาพจะเปลี่ยนการใช้ชีวิต 
ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพดีของประชากรไทยใน พ.ศ. 2558 อยู่
ที่ 63 ปีในเพศชาย และ 69 ปีในเพศหญิงซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประชากรโลกที่ 60 ปีในเพศชาย และ 64 ปีในเพศหญิง แต่
ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ 67 ปีในเพศชาย 
และ 72 ปีในเพศหญิง ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับการจัดอันดับ
สุขภาพของผู้สูงอายุใน 96 ประเทศจาก Global Age Watch 
โดยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 34 ซึ่งสูงกว่าประเทศกําลังพัฒนา 
ส่วนมาก แต่ตามหลังประเทศที่พัฒนาแล้ว 

"สขุภาพกายนัน้มผีลอย่างยิง่ตอ่คณุภาพชีวติของผูส้งูอาย ุ
โดยผู้สูงอายุที่มีโรคเร้ือรังนั้นจะเผชิญกับค่าใช้จ่ายท่ีสูง
และจะทำาให้กิจกรรมที่สามารถทำาได้ถูกจำากัดลง"

แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ

"การรณรงค์ให้คนดำาเนินชีวิตแบบสุขภาพดีนั้นควรทำา
ตั้งแต่ก่อนสูงอายุ คนวัยกลางคนในวันน้ีก็คือผู้สูงอายุใน
วนัหน้า การดแูลตวัเองเมือ่อาย ุ40-50 มผีลตอ่สขุภาพใน
ช่วงอายุ 60-70 เป็นอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60-70 
นั้นถ้ามีสุขภาพดีอยู่อาจสามารถใช้วิถีชีวิตที่คล้ายกับเมื่อ
ตอนอายุ 40 หรือ 50 ได้"  

แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
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3. ปัญหาการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ 

จํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเขตชนบท 
(เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ 42%) โดยภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (อีสาน) มีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึน
ไปมากที่สุด แม้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมีการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณสุข (Infrastructure) และบคุลากรทาง
สขุภาพ (Medical Personnel) เพิ่มขึ้นมาก แต่ในพื้นที่ชนบทก็ยงั
ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการ เชน่ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน
อตัราสว่นของประชากรตอ่เตยีงในโรงพยาบาลหนึง่เตยีงอยูท่ี ่657 คน
และอตัราสว่นของประชากรตอ่แพทยห์นึง่คนอยูท่ี ่4153 คน ในขณะ
ที่อัตราดังกล่าวของกรุงเทพฯ อยู่ที่ 203 คนต่อเตียงในโรงพยาบาล
หนึ่งเตียงและ 722 คนต่อแพทย์หนึ่งคน

นอกจากนี ้ประชากรผูส้งูอายยุงัประสบปญัหาในการเขา้ถงึการบริการ
ทางสุขภาพ บุคลากรทางสุขภาพส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพระดับตําบลคือพยาบาลและอาสาสมัคร ในขณะที่แพทย์ 
เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioners หรือ GPs) ทํางานอยู่
ในโรงพยาบาลอําเภอ และแพทย์เฉพาะทาง (Specialists) ทํางาน
สว่นใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลจังหวัด ความลําบากในการเคลื ่อนที ่
ของผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที ่สูงทําให้การเข้าถึง
แพทย์เป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องเลื่อนหรือยกเลิกการเข้า
พบแพทย์และการตรวจสุขภาพบ่อยครั้ง

“แม้อาสาสมัครตามหมู่บ้านจะช่วยเหลือใน
การนำาผู้สูงอายุไปพบพยาบาลท่ีอยู่ในโรง
พยาบาลสุขภาพตำาบล แต่ในชนบทท่ีห่างไกล
การเดินทางเข้ามาพบแพทย์ใน รพ. จังหวัด 
ยังอาจต้องใช้ระยะเวลาเป็นวัน หลายครั้ง
ที่ ผู้สูงอายุท่ีเดินทางไกลต้องมานอนรอหน้า 
โรงพยาบาลเพ่ือให้ทันรอรับบัตรคิวในการเข้า
พบแพทย์เพียงแค่ไม่กี่นาที"

แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ

“ผู้สูงอายุท่ียากจนและไม่สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในเขตชนบทถือเป็นกลุ่มท่ีประสบปัญหา
รุนแรงที่สุดในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
เพราะต้องประสบความยากลำาบากที่จะเข้าถึง
แพทยท์ัง้ในแงข่องปจัจยักายภาพ และฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำานวย” 

นักวิชาการ

722
2,275

3,329
4,153

3,906
2,613

408
435
477

633
840

1,634

กรุงเทพฯ
ภาคเหนือตอนบน
ภาคกลางตอนบน
ภาคอีสานตอนบน
ภาคอีสานตอนลาง

ภาคใตตอนลาง
สหรัฐอเมร�กา

ญี่ปุน
เม็กซิโก
มาเลเซีย
เว�ยดนาม
เมียนมา

แผนภาพที่ 8 : จํานวนประชากรต่อแพทย์หนึ่งคนในบางพื้นที่
ของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ [ข้อมูลล่าสุด]

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, The World Health Organization, The OECD

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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4. สภาพแวดล้อมในการดำารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ

การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) และสังคมเมือง 
(Urbanization) ทําให้ประชากรวัยทํางานเดินทางเข้ามาอาศัยในเมือง
มากข้ึน ส่งผลให้ผู้สูงอายุจํานวนมากต้องอาศัยอยู่ตามลําพัง โดยใน 
พ.ศ. 2537 สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามลําพังคิดเป็น 3.6% 
ของผู้สูงอายุท้ังหมด และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรคิดเป็น 73% 
ของผู้สูงอายุ ในขณะที่ ในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ตามลําพัง เพิ่มข้ึนเป็น 8.7% และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตร 
ลดลงเปน็ 55% การทีผู่ส้งูอายตุอ้งอาศยัอยูเ่พยีงลําพงัเพิม่ความเสีย่ง
ตอ่การเกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรง เชน่ ผูส้งูอายมุคีวามเสีย่งทีจ่ะหกลม้ หรือ
หัวใจวายเฉียบพลันโดยที่ไม่มีผู้อื่นรับรู้และไม่สามารถให้การช่วย
เหลือได้ทันท่วงที

นอกจากน้ี ผู้สูงอายุจํานวนมากยังอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพ
แวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุ ยกตัวอย่าง เช่น ราวจับ 
(Handrails) ที่ช่วยลดโอกาสในการพลัดล้มแต่ทว่าประชากร 
ผู้สูงอายไุทยกวา่ 90% อาศยัอยูใ่นบา้นทีไ่มม่รีาวจับในห้องนํา้และหอ้ง
นอน เม่ือพิจาณาถึงสถานทีใ่นการเกดิอบุตัเิหต ุพบวา่บนัไดและหอ้งนํา้
เป็นสถานที่ที่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด อีกทั้ง 54% ของ 
ผู้สูงอายุไทยยังอาศัยอยู่ในบ้านที่มีห้องน้ําแบบส้วมหลุมซึ่งทําให้ 
ยากลําบากแก่ผู้สูงอายุในการเข้าขับถ่ายด้วยวิธีนั่งยองและลุกขึ้น 
นอกจากนี้ 35% ของผู้สูงอายุยังอาศัยในห้องนอนที่ไม่ได้อยู่บริเวณ
ชั้นล่างซึ่งสร้างความจําเป็นในการต้องขึ้นลงบันไดเป็นประจําและ
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

73%

66%

59%
57% 55%

2537

3.6%

6.3%
7.7%

8.6% 8.7%

2545 2550 2554 2557

อยูกับบุตร

อยูตามลำพัง

2543

6.7 6.1
5.2 4.2 3.3 2.7 2.2

2548 2553 2558 2563 2568 2573

-37%
-48%

แผนภาพที่ 9 : สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรและอาศัย
อยู่ตามลําพัง [%, พ.ศ. 2537 ถึง 2557]

แผนภาพที่ 10 : จํานวนประชากรวัยทํางานต่อผู้สูงอายุ 1 คน  
[พ.ศ. 2543 ถึง 2573]

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : The United Nations, Euromonitor

5. อัตราส่วนของการช่วยเหลือคำ้าจุนผู้สูงอายุที่ลดลง

ตัวเลขอัตราส่วนของการช่วยเหลือคํ้าจุนผู้สูงอายุ (Elderly Support
Ratio) คํานวณจากจํานวนประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-60 ปี) ต่อ
ประชากรผู้สูงอายุ 1 คน (อายุมากกว่า 60 ปี) คาดว่าจะลดลงจาก 4.2
ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 2.2 ใน พ.ศ. 2573 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้
จะสง่ผลตอ่ความพอเพียงและคุณภาพของโครงสร้างพื ้นฐานและ
บุคลากรทางการแพทย์ นอกเหนือจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเรื่อง
การขาดคนดูแลผู้สูงอายุแล้วนั้น สัดส่วนจํานวนประชากรที่จ่ายภาษี
จะลดลงและจํานวนผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอาจเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ สถานการณ์
ดงักล่าวทําให้ต้องมีการคํานึงถึงประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ และการเปลี ่ยนแปลงของการดํารงชีว ิตประจําวันของ
ผู้สูงอายุ เช่น ความจําเป็นที่จะต้องลดการพึ่งพาของผู้สูงอายุใน
การดํารงชีวิตประจําวัน เป็นต้น
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ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information System, NHIS) ประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลประวัติ
การรักษาของผู้ป่วยแบบ Real-time การบันทึกข้อมูลบนฐานข้อมูลระดับชาติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การแบ่งปันข้อมูลให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการนําข้อมูลมาวิเคระห์ โดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
ขอ้มลูทัง้หมดนีจ้ะชว่ยสนบัสนนุใหก้ารดูแลรักษามีความต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพของการดูแลรักษา อีกทั้งผลวิเคราะห์ขอ้มลู
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับช่วยในการวางแผนเชิงนโยบายต่างๆ

การดูแลสุขภาพทางไกล (Telehealth) เป็นแนวทางที่ทําให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถให้บริการในสถานที่ห่างไกลโดยอาศัย
เทคโนโลยสีารสนเทศ อกีท้ังยงัสนบัสนนุใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งบคุลากรทางการแพทยผ์า่นระบบโทรเวชกรรม เชน่ ความรว่มมอื
ระหวา่งแพทยท์ัว่ไปในพืน้ทีช่นบทและแพทยเ์ฉพาะทางในเมือง เปน็ตน้ นอกจากนี ้Telehealth จะชว่ยในการจัดการโรคเรือ้รงัตา่งๆ ใน 
ผู้สูงอายุ โดยเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถติดตามอาการของผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านได้ผ่านเทคโนโลยี Remote Patient 
Monitoring (RPM)

Smart Home และหุ่นยนต์ ประกอบไปด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆในบ้านของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ Smart Home รวมถึงการใช้เครื่องตรวจจับภายในบ้าน (Home Sensors) 
นานาชนิด เช่น เครื่องตรวจจับการล้ม เครื่องตรวจจับการอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว รวมไปถึงการใช้เครื่องใช้ในบ้านที่ติดต้ังเทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT appliances) และการใช้หุ่นยนต์ดูแล (Care Robots)

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม (Digital Social Interaction Solutions) ประกอบ 
ไปด้วย Online Communities, Digital Platforms, Lifestyle Apps และ Cognitive Games ซ่ึงการใชอ้ปุกรณเ์หลา่นีส้ามารถสง่เสริม 
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ (Socio-Economic Participation) รวมทั้งสนับสนุนวิถีดําเนินชีวิต 
ที่มีสุขภาพดี และช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

A

B

C

D

6. ภาวะพึ่งพาทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย ระดับรายได้รวมของประชากรในแต่ละช่วงอายุมี
ความแตกต่างกันมาก ประชากรสูงอายุไทยมีรายได้ต่อปีน้อยกว่า
ประชากรที่มีอายุ 40-44 ปีถึง 30% ความแตกต่างดังกล่าวนับว่าสูง
มากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว อีกท้ังผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้อง
พึง่พารายไดจ้ากบุตรหลาน โดยจากการสํารวจของสํานกังานสถติแิหง่
ชาต ิ80% ของประชากรผูส้งูอายไุด้รบัการชว่ยเหลอืคํา้จนุทางการเงนิ
จากบุตรหลาน รวมไปถึง 37% ของประชากรผู้สูงอายุรายงานว่าเงิน
ช่วยเหลือคํ้าจุนจากบุตรหลานเป็นรายได้หลักของตน 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาใช้เพื่อที่จะบริหารจัดการกับ 
ความท้าทายต่างๆ ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญในบริบทของสังคมสูง 
อายุ โดยเทคโนโลยีต่างๆ นี้สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

2007 2014

อ ืน่ๆ

คงสมช วยเหล ือจากร ัฐ

การจ างงาน

บุตรหลาน
52%

37%

34%

15%
15%

29%
3%

16%

แผนภาพที่ 11 : ผู้สูงอายุแบ่งตามแหล่งที่มาของรายได้หลัก

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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ความท้าทายและอุปสรรคของภาคสังคมสูงอายุ   
ในประเทศไทย

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

A
ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพ
แห่งชาติ (National Health 
Information System) 

 1. การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของรัฐ

B

C

D

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

การดูแลสุขภาพทางไกล 
(Telehealth)
เป็นแนวทางที่ทำาให้ผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพสามารถให้บริการ
ในสถานที่ห่างไกลโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น

ปัญหาการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ 

สภาพแวดล้อมในการดำารงชีวิตที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราส่วนของการช่วยเหลือคำ้าจุนผู้สูงอายุ
ที่ลดลง

ภาวะพึ่งพาทางเศรษฐกิจ

การดูแลสุขภาพทางไกล 
(Telehealth)

Smart Home และหุ่นยนต์ 

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Social 
Interaction Solutions) 
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คว�มต่อเน่ืองและคุณภ�พของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วย
ข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ต่�งๆ

ภ�พรวม

ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) ประกอบด้วยการ
จัดเก็บข้อมูลแบบ Real-time การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
ระดับชาติ (National Data Platform) การแบ่งปันข้อมูลให้
กับผู้ที่เกี่ยวข้องและการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลหลักของ
ระบบ NHIS คือฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National Electronic Health Record) โดย
ประวัติสุขภาพนี้คือประวัติอย่างละเอียดของประชากรแต่ละ
รายที่ครอบคลุมทั้งช่วงชีวิตที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน 
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลระบบประกันสุขภาพ ข้อมูลการแพ้
ยา ประวัติการเป็นโรค ประวัติการรักษาโรค ประวัติการใช้ยา  
และประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อีกท้ังข้อมูลอื่นๆ  
ที่อาจจะถูกบันทึกไว้ในระบบ NHIS คือฐานข้อมูลของแพทย์และ 
โรงพยาบาล เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการจัดทําระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) นั้น 
นอกจากการจัดทําฐานข้อมูลระดับชาติ (National Data Platform) 
แลว้ จะตอ้งมกีารพฒันาอนิเตอรเ์ฟสหรอืพอรท์ลั (Portal) ตา่งๆ เพือ่
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลต่างๆ ใน
ฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก

อินเตอร์เฟสหรือพอร์ทัลสำาหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ (Medical  
Portal) นั้นเป็นระบบที่ให้ผู้ให้บริการทางสุขภาพทุกรายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลตามสิทธิที่ผู้ให้บริการ
แต่ละรายมี โดยแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยและการรักษา นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ยังสามารถ
แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ป่วยในฐานข้อมูลระดับชาติผ่าน Medical 
Portal นี้ได้ด้วย การเพ่ิมเติมแก้ไขข้อมูลจะมีการอัพเดทแบบ  
Real-time และพร้อมที่จะให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้โดยทันที นอกจากนี้ Medical  
Portal สามารถให้บุคลากรทางการแพทย์ติดต่อสื่อสารเพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและความชํานาญพิเศษ อาทิเช่น แพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป (GP) สามารถค้นหาชื่อแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสมและ

การเจ็บป่วยเรื้อรังและภาวะทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนเป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อยในสังคมสูงอายุ ซึ่งการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรค
เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ท่ีครบถ้วน 
รวมทั้งประวัติการเจ็บป่วยและประวัติการรักษา ถ้าหากข้อมูลเหล่า
นี้ถูกบันทึกไว้เฉพาะในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งอย่าง
แบ่งแยกกัน จะทําให้การเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มีประวัติเป็น
ไปอย่างล่าช้า แพทย์จะต้องทําการติดต่อโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่
เคยรักษาผู้ป่วยรายนั้นเพื่อขอข้อมูลมาประกอบกันให้ได้ภาพรวม 

ใช้ Medical Portal ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์คนนั้นถึงแม้ว่า
แพทย์คนนั้นจะไมได้อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันก็ตาม
 
อินเตอร์เฟสหรือพอร์ทัลสำาหรับผู้ป่วย (Patient Portal) เป็น
ระบบที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติสุขภาพส่วนบุคคล
อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลแห่งชาติ โดยที่ผู้ป่วยสามารถ
เข้าดูข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ที่บันทึกอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาและ
ยังสามารถแก้ไขข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
ดา้นการประกนั ทีอ่ยูต่ดิตอ่ในภาวะฉกุเฉนิ ยาทีผู่ป้ว่ยทานเองโดยไมม่ี
ใบสั่งแพทย์ ค่าความดันโลหิตประจําวันท่ีวัดเอง จํานวนแคลอรีที่ได้
รับในแต่ละวัน ข้อมูลการออกกําลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยยัง
สามารถใช้ Patient Portal ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล
และแพทย์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแห่งชาติเพ่ือเลือกผู้ให้บริการ
ทางสุขภาพท่ีเหมาะสม และทําการนัดหมายกับบุคลากรทางการ
แพทย์โดยตรง ทั้งนี้ Patient Portal อาจเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคและคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ สินค้าและบริการหรือแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการดูแล
สุขภาพ 
 
รัฐบาลนั้นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลแห่งชาติ 
เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนนโยบาย โดยประวัติสุขภาพจะแปรเป็น
ขอ้มลูนรินาม (Anonymize) เพือ่นาํมารวบรวมและจดัการในรปูแบบ
ที่เอื้อต่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) โดย 
การวิเคราะห์นั้นจะทําให้สามารถเห็นภาพรวมในด้านสภาวะทาง
สุขภาพและการได้รับบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ผลจากการ
วิเคราะห์จะสามารถเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและโรคต่างๆ 
โดยความเข้าใจที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ
นโยบาย การวางแผนการป้องกันโรค และการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรทางสาธารณสุข

ประวัติที่ครบสมบูรณ์ บ่อยครั้งที่ข้อมูลการรักษาในอดีตได้มาจาก
การสอบถามและการซักประวัติปากเปล่าซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะได้ข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งนี้ การจัดทําศูนย์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ 
(NHIS) นั้นจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวโดยมีการจัดทําระบบเก็บ
ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยและประวัติการรักษาของประชากรไว้ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ (National Data Platform) ที่โรงพยาบาลทุก
โรงพยาบาลมีสิทธิ์ในการเข้าถึง 

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

24



ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health 
Record, NEHR) ในระดบัประเทศจากการทีส่งิคโปรม์จํีานวนประชากรท่ีมอีายุตัง้แต ่60 ปีข้ึนไป สงูถึง 20% ใน พ.ศ. 2558 เมือ่เทียบกับตัวเลข 
12% ของประเทศทั่วโลกสิงคโปร์มีจํานวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังสูง และผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการการดูแลทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องระบบนี้มีข้อมูล
แบบ Real Time ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่ละรายซ่ึงเปิดให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ในระดับต่างๆ เช่น คลินิกสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติ 
ทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง และบ้านพักคนชรา (Nursing Home) สามารถเข้าถึงและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ป่วยล่าสุดบนฐานข้อมูลเดียวนี้
ได้ ยกตัวอย่างเช่น พยาบาลในบ้านพักคนชราสามารถแก้ไขข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุในระบบให้เป็นปัจจุบัน และแพทย์สามารถที่
จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเหล่านั้นได้ทันที และตัดสินใจปรับเปลี่ยนการให้ยาได้ตามความเหมาะสมโดยที่ผู้ป่วยคนดังกล่าวไม่ต้องเดินทาง
ไปโรงพยาบาล 

ใน พ.ศ. 2559 สิงคโปร์ได้ริเริ่มใช้ Health Hub ซึ่งเป็นพอร์ทัลสําหรับผู้ป่วยเพื่อให้คนสิงคโปร์มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการจัดการดูแล
สุขภาพของตนเองและเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ นอกเหนือจากจะให้ผู้ป่วยเข้าไปดูประวัติสุขภาพของตัวเองใน Patient  
Portal ได้แล้ว ยังมีการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ และมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถดาวน์โหลด
เพื่อนํามาใช้ดูแลสุขภาพอีกด้วย

กรณีศึกษา : One Patient, One Record – 
ความลับสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพของประเทศสิงคโปร์

ดูประวัติส่วนตัว ค้นหาผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพ

การตอบรับที่ดีจากประชาชน :

รายงานว่าคุณภาพ
การให้บริการดีขึ้น
หลังจากที่มีระบบ NEHR

เต็มใจที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อ
ป้อนเข้าสู่ระบบ NEHR 

90% 87%

แผนภาพที่ 12 : ส่วนประกอบต่างๆของ ระบบบริการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ 

ฐานขอ้มูลระดบัชาต ิ(National Data Platform) รวมถงึ ฐานขอ้มูลประวตัผิูป้ว่ยในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์
แห่งชาติ (National Electronic Health Record) 

พอร์ทัลสําหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ
(Medical Portal)

พอร์ทัลสําหรับผู้ป่วย
(Patient Portal)

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics) โดยรัฐบาล

ที่มา : Roland Berger

ที่มา : Singapore's Ministry of Health, National University of Singapore, 
Health Hub's website, Channel News Asia, Accenture

ดาวน์โหลด 
health 
applications
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ประโยชน์

รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Analytics) โดย Big Data Analytics จะสร้างเสริมความเข้าใจ
ในตัวโรค การรักษา และยาขนานต่างๆ  ระบบ NHIS นั้นครอบคลุม
ข้อมูลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลใน NHIS ด้วยวิธี Big Data Analytics จึงครอบคลุม
ข้อมูลที่มีความหลากหลายและแตกต่าง (Heterogeneity) มากกว่า
การวิเคราะหจ์ากข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง นอกจากนี้ Big Data Analytics 
ยังเพิ่มโอกาสในการค้นพบความสัมพันธ์ (Correlation) ใหม่ๆ อาทิ
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างโรคต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างโรค 
และวิถีการดําเนินชีวิต อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลใน NHIS จะเพิ่ม 
ความเข้าใจในผลข้างเคียง (Side Effects) และประสิทธิภาพ  
(ffectiveness) ของการรักษาและยาต่างๆ 

ความเข้าใจที่ดีข้ึนเกี่ยวกับโรคต่างๆ สามารถเพิ่มความสามารถของ
รัฐบาลในการคาดการณ์สภาวะสุขภาพของประชากร ยกตัวอย่าง
เช่น การเข้าใจถึงคุณลักษณะเสี่ยงท่ีเกี่ยวโยงกับโรคแต่ละชนิดจะ
ทําให้สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยําขึ้นว่าประชากรกลุ่มใดและคน
ใดมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนั้นมากที่สุดจากการศึกษาคุณลักษณะ
เสี่ยงเหล่านี้ในบุคคล ทั้งน้ี การวิเคราะห์จะทําให้รัฐบาลสามารถ 

คาดการณ์สภาวะทางสุขภาพในอนาคต และความต้องการ
ท า ง สุ ข ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  ( N a t i o n a l  H e a l t h c a r e  
Demand) ได้แม่นยําขึ้น เช่น จํานวนประชากรที่มีความเส่ียงจะ 
เจ็บป่วยจากโรคแต่ละชนิด หรือความต้องการเตียงในโรงพยาบาล 
ท่ัวประเทศ เ ป็นต้น สิ่ ง เหล่ า น้ีจะช่วยให้ รั ฐบาลสามารถ
เตรียมทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต  
รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การวิจัย
เกีย่วกบัโรคทีค่ดิวา่มโีอกาสพบไดบ้อ่ยทีส่ดุ การใหบ้รกิารทางสุขภาพ
กับกลุ่มประชากรและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูง เป็นต้น

ความสามารถในการคาดการณ์ที่ดีขึ้นจะทําให้การป้องกัน
โรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังเพิ่มโอกาสในการแทรกแซง
จัดการโรคในระยะเริ่มแรกแก่กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงอัน
จะลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลสขุภาพในภาพรวม การนาํประวัตผิูป้ว่ยไปเชือ่มโยงกบัขอ้มลู 
ทางพันธุศาสตร์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์โรคใน
ประชากรแต่ละรายรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการรักษาที่เฉพาะ
เจาะจงในรายบุคคล (Personalized Medicine)

เริ่มต้น...
จากความเข้าใจ 
(Descriptive)

นำาไปสู่...
ความสามารถในการคาดการณ์ 
(Predictive)

และการป้องกัน...
ที่มีประสิทธิภาพ (Preventive)

ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับโรค การรักษา 
และยา

การค้นหาประชากร
กลุ่มเสี่ยงในแต่ละโรค

การคาดการณ์การเกิดโรค
ในแต่ละบุคคล

การคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรทางสาธารณสุข

การมีมาตรการแทรกแซง
ตัง้แตร่ะยะแรกเริม่ ในกลุม่
คนที่มีความเสี่ยงสูง

การพัฒนาการรักษาที่มี
ความเฉพาะเจาะจงกับ
บุคคล (Personalized 
medicine)

∆

∆

∆

∆

∆

∆

แผนภาพที่ 13 : ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

ที่มา : Roland Berger 

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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กรณีศึกษา : Estonia – ผู้เริ่มต้น
ระบบ NHIS และตัวอย่างของ
ความสำาเร็จด้านการปรับใช้ในระดับสูง

กรณีศึกษา: Denmark – ปรับปรุง
ประสทิธภิาพการทำางานของแพทย์
ด้วยระเบียนสุขภาพแบบดิจิทัล

ประเทศเอสโทเนียเริ่มใช้ NHIS เมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็น
สว่นหน่ึงของโครงการ e-Government โดยมีวัตถปุระสงค์
ที่จะพัฒนาคุณภาพของการดูแลรักษา และลดภาระค่า
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โดยระบบ NHIS มีข้อมูลประวัติ
ทางสุขภาพของประชาชนบันทึกไว้ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และผู้ให้บริการทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ประเทศเดนมาร์กเปิดตัวระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ 
(NHIS) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและลด 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับผู้ให้บริการ การที่แพทย์ 
ส่วนมากเห็นประโยชน์และยอมรับในระบบทาํให้การปรับใช้ 
ระบบประสบความสําเร็จอย่างมาก เพราะบุคลากรทาง 
การแพทยม์สีว่นรว่มในการพฒันา NHIS ตัง้แตข่ัน้ตอนการ
ออกแบบ ซึ่งจะทําให้ระบบได้รับการออกแบบเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แพทย์ในการทํางานอย่างแท้จริง

ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่ทําให้มีการปรับใช้ระบบอย่าง
กว้างขวางได้แก่
1. การเน้นในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความ
ลับของข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจในระบบ  
ผู้ป่วยสามารถรู้ว่าใครเข้าถึงข้อมูลของตนเองและผู้ป่วย
สามารถจํากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางประเภท 
เช่นสุขภาพจิต และสุขภาพที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
2. การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่แล้วและเป็นท่ีไว้
วางใจจากประชาชนในแงข่องการรกัษาความปลอดภยั เชน่ 
ระบบ X-Road และระบบบัตรประจําตวัประชาชน เปน็ตน้
3. การเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการผ่านการต่อ
ประสาน (Interface) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยาก
สําหรับผู้ให้บริการในการเข้าร่วม

98% ของ
แพทย์ GP

90% ของ
จดหมายที่ให้
ผู้ป่วยก่อนออก
จากโรงพยาบาล

90% ของ
ประชากร

30 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
ต่อแพทย์ GP

ใช้ระบบนี้ภายใน 4 ปี
หลังจากเริ่มใช้

อยู่ในรูปแบบดิจิทัลภายใน 
5 ปีหลังเริ่มใช้ระบบ

ที่เคยเสียไปกับงานเอกสาร
ได้กลับมาใช้ดูแลคนไข้แทน

มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลชาติ
ภายใน 5 ปีหลังเริ่มใช้ระบบ

ผู้ป่วยรวมทั้งผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์มากมายจากระบบ 
NHIS อันดับแรก NHIS ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศและทุกต้น
สังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยจากฐานข้อมูลเดียวกัน
ได้ ระบบนี้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนแล้ว ยังช่วยทําให้การดูแลและติดตามอาการของโรคมี
คุณภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน
สามารถติดตามและรักษาอาการของผู้ป่วยภายหลังจากการเข้า 
รับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวจะช่วยลดความจําเป็น
ในการเดินทางไกลเข้าเมืองเพื่อไปพบแพทย์เป็นเวลาส้ันๆ เพื่อ 
การตดิตามอาการและชว่ยแกป้ญัหาการเขา้ถงึบรกิารทางสาธารณสขุ 
นอกจากนี้ NHIS ทําให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระยะ
ยาวซึง่พบบอ่ยในผู้สูงอายุไดอ้ย่างตอ่เนือ่งและมีประสิทธภิาพ ประวติั
ข้อมูลการป่วยและข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยตลอดช่วงชีวิตจะถูก
บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเดียวกัน ซึ่งการเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลายาวเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดตามและการรักษา

นอกจากน้ี NHIS ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจการจัดการ
สุขภาพของตัวเองมากขึ้น พอร์ทัลสําหรับผู้ป่วยช่วยอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าดูสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการ
เข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการแพทย์และการนัดหมายกับ
แพทย์ อีกทั้งการเปิดการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ใน NHIS (Open Data) 
จะช่วยให้มี Startup ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่ง Startup เหล่าน้ีจะมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพต่างๆที่จะช่วย
ทําให้ประชาชนทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพตน 
ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล

ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ (Healthcare Providers) จะได้รับ
ประโยชน์อย่างมากจากระบบ NHIS อันดับแรก NHIS ช่วยให้การ
ทาํงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยช่วยลดค่าใช้จา่ยและเวลาทีเ่สยีไปใน
การจัดการเอกสารกระดาษ นอกจากนี้ NHIS ทําให้บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อนําไปใช้ในการวินิจฉัยโรค
และการตัดสินใจเก่ียวกับการรกัษา อกีทัง้ การวเิคราะห์ขอ้มลูในระดบั
ชาติและการแบ่งปันผลการวิเคราะห์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและการตัดสินใจต่างๆ 
สุดท้าย Medical Portal ช่วยทําให้การแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วยและการ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

“ผู้ป่วยสูงอายุมักมีอาการเจ็บป่วยที่ซับซ้อน ต้องอาศัย
ความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแพทย์เฉพาะ
ทางในสาขาต่างๆ” 

แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ

ที่มา: European Commissions, Software Technology & 
Application Competence Center, E-Tervis 

ที่มา: Gartner, IBM Danish Department of Health
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• ไม่มีการจัดเก็บ 
บันทึก และแบ่งปัน
ข้อมูลทางดิจิทัลเลย

• มีความร่วมมือระดับ
ชาติในการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลดิจิทัล 

• เริ่มมีการใช้ข้อมูล
ในการวิเคราะห์
สถานการณ์และ
การวางแผน

• มีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) 
เพื่อประโยชน์ในการ
บริการให้คําแนะนํา 
การวางแผน และ
กําหนดนโยบาย

• ระบบมีการบูรณาการ
อย่างเต็มรูปแบบ

• ความสามารถใน
การคาดการณ์ที่เป็นเลิศ
และมีการนําข้อมูล
ที่เก็บมาใช้ในการ
คาดการณ์แบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง

• มีการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลดิจิทัล
แบบแบ่งแยก 
(isolated efforts)

• ข้อมูลยังไม่ถูก
นํามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

สถานะของโครงการ NHIS ของภาครัฐ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

ที่มา : Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

ฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกซ์ -
Thai Care Cloud

มีการปรับใช้ใน 2,300 โรงพยาบาล 
จาก 11,000 โรงพยาบาล 

ภายใต้กระทรวง สธ. 

มีข้อมูลของผู้ป่วย 23 ล้านคน
จาก 67 ล้านคนทั่วประเทศ

ปจัจบุนัในประเทศไทยระดบัการพฒันาของ NHIS อยูใ่นระยะที ่2 ซ่ึง
เป็นระดับที่มีการพัฒนาและการใช้แบบกระจัดกระจาย (Scattered 
Stage) โดยทั้งภาครัฐและเอกชนมีการเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลแต่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการประสานงานกันในการเก็บข้อมูลและไม่มีฐานข้อมูลรวม
ในระดับชาติสําหรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย นอกจากนี้ การแบ่งปัน
ข้อมูลผู้ป่วยก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและข้อมูลที่เก็บไว้ไม่ได้ถูกนําไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนอย่างสมํ่าเสมอ
 
รัฐบาลไทยกําลังดําเนินการทดลองระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ โดย
รัฐบาลวางแผนที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของโรงพยาบาลรัฐต่างๆ  
เข้าด้วยกันเพื่อท่ีจะสร้างฐานข้อมูลระดับชาติสําหรับบันทึกข้อมูล 
ผู้ป่วย โครงการระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health 
Records) ริเริ่มโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (SIPA) และ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มีการทดลองทําโครงการนําร่องในจังหวัด
นครนายก โดยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ป่วย 2,500 รายที่ถูกเก็บไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลของจังหวัดซึ่งเปิดให้ผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 60 แห่งในจังหวัด สามารถเข้าถึง
ได้โดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ทั้งนี้ในช่วงกลาง พ.ศ. 2559 โครงการ 
ดงักลา่วไดม้กีารขยายไปเพิม่เตมิอกี 4 จงัหวดั ไดแ้ก ่ภเูกต็ กาญจนบรุ ี
เพชรบูรณ์ และร้อยเอ็ด

นอกจากนี้กรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และในภายหลังทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําระบบขึ้นภายใต้
ชื่อ Thai Care Cloud ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web 
Aplication) ท่ีทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สําหรับ 
โรงพยาบาลทีส่นใจทางมหาวิทยาลยัจะทาํการตดิตัง้บอทในระบบฐาน
ข้อมูลประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพื่อดึงข้อมูลชุดเดียวกับที่ทาง 
โรงพยาบาลส่งให้ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย 
ไม่คํานึงถึงระบบฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลใช้อยู่ 
กล่าวคือไม่ว่าโรงพยาบาลจะใช้ระบบภายในรูปแบบไหนบอทของ
ทางมหาลัยก็สามารถดึงข้อมูลนั้นได้โดยไม่มีปัญหาในด้านการ

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 14 : ระดับการพัฒนาด้าน National Health Information System ของประเทศไทย

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

28



ทํางานกับระบบอ่ืน (Interoperability) นอกจากน้ีทางโรงพยาบาล
ไม่จําเป็นต้องมีการเปิดพอร์ท (Port) เพ่ือเช่ือมต่อกับระบบ จึง 
ไม่จําเป็นต้องกังวลถึงเร่ืองของความปลอดภัยและการรักษาความลับ
ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลด้านสุขภาพหรือการรักษาของผู้ป่วยที่ทาง 
โรงพยาบาลได้ทําการอัปโหลดขึ้นไปบน Thai Care Cloud นั้นมี
เคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งสามารถทําให้ทางโรงพยาบาล
แชร์ข้อมูลให้กับสมาชิกอื่นๆ ในระบบหรือหน่วยงานสาธารณะได้
หากทางเจ้าของข้อมูลอนุญาติ นอกจากนี้เจ้าของข้อมูลยังสามารถ
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อัปโหลดใน Thai Care Cloud ได้อย่าง
งา่ยดาย โดยเพียงการคลกิเพยีงครัง้เดยีวกส็ามารถไดผ้ลการวเิคราะห์
ในแม่แบบรายงานมาตรฐาน หรือยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออก
มาสําหรับการวิเคราะห์ที่ที่มีความซับซ้อนหรือวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ
ใดๆ ได้ตลอดเวลาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีพวกเขาต้องการ ซึ่ง
ฟอร์มเหล่านี้สามารถเช่ือมต่อกับเลขรหัสประจําตัวประชาชน จึง
ทําให้ทางโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถร้องขอประวัติข้อมูลผู้ป่วย
จากเจ้าของข้อมูลโดยอ้างอิงจากเลขรหัสประจําตัวประชาชน โดย 
ณ ปัจจุบัน Thai Care Cloud มีหน่วยงานหรือโรงพยาบาลกว่า  
2,300 แห่งที่เป็นสมาชิก โดยกว่า 1,900 แห่งเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และมีข้อมูลของประชาชนกว่า 23 ล้านคน  
 
อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายหลายปะการในการพัฒนาฐาน
ข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ อุปสรรคที่
พบบ่อยคือความพร้อมด้านดิจิทัลของบุคลากรทางการแพทย์ บาง 
โรงพยาบาลรายงานวา่บคุลากรจํานวนมากยงัไมม่คีวามคุน้เคยกบัการ
ใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์หลายคนมีความ

"แพทย์เฉพาะทางของเราเป็นแพทย์ชั้นนำาของประเทศ
ทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้ computer ได้
อย่างคล่องแคล่ว การทำาให้ interface ใช่ง่ายจึงเป็นสิ่ง
ที่สำาคัญยิ่ง"

แพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพฯ

"โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลในเครือข่ายของเราจะใช้
ระบบทีแ่ตกตา่งกนั การรวบรวมขอ้มลูจงึทำายาก และตอ้ง
มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานาน"

แพทย์ในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน

"บันทึกสุขภาพมีข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคล  
ผู้ป่วยที่มีความกังวลว่าการใส่ข้อมูลเหล่านั้นลง
ในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันโดยโรงพยาบาลหลาย
แห่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงที่ข้อมูลจะมีการร่ัวไหล 
ให้กับบุคคลที่ไม่ต้องการ รวมถึงการใช้ข้อมูลเหล่า
นั้นอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้นการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มี
การรักษาความปลอดภัย กฎหมายที่เคร่งครัด และ 
กฎระเบียบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลและความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลโดยผู้ป่วย 
จึงเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็น" 

แพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพ

เหน็วา่เครือ่งมอืดจิทิลัเปน็สิง่ทีย่ากจะใชแ้ละเปน็การเพิม่ภาระในการ
ทํางาน อีกอุปสรรคที่พบคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ การ 
ท่ีมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอน้ันทําให้การเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น อาทิ การที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้อง
ตรวจทุกห้องทําให้แพทย์ไม่สามารถบันทึกประวัติผู้ป่วยเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีหลังจากตรวจ ปัญหาด้านการทํางานกับ
ระบบอื่น (Interoperability) เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึง
จากบุคลากรด้านไอทีและผู้บริหารของโรงพยาบาล ที่จํากัดการ
รวบรวมข้อมูลในระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจาก 
โรงพยาบาลใช้ระบบแตกต่างกันส่งผลให้การรวบรวมบันทึกข้อมูล 
ผู้ป่วยลงในฐานข้อมูลเดียวใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้แพทย์
และผู้ป่วยต่างมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ
การรักษาความลับของผู้ป่วย อีกทั้งระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้
รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเพียงพอ ทําให้ประชาชนทั่วไป
รวมถงึบคุลากรทางการแพทยจ์าํนวนมากไมต่ระหนกัถงึการมอียูแ่ละ
ประโยชน์ของระบบ รวมไปถึงการที่ระบบในปัจจุบันสามารถรองรับ
ข้อจํากัดด้านการทํางานกับระบบอื่น

เป้าหมายในอนาคตคือการมีฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวสําหรับ
การรวบรวมฐานข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ ข้อมูลผู้ป่วยจะมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น และจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางอุปกรณ์
เคลือ่นที ่และมกีารเชือ่มโยงไปยงัอุปกรณส์วมใสส่ว่นบคุคล (Pesonal 
Wearables) อีกท้ังภาครัฐกําลังทํางานร่วมกับบริษัทด้านซอฟต์แวร์
จากภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพรวมถึง 
แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในประวัติสุขภาพ
ส่วนบุคคล (Personal Health Record) โดยแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพเหล่านี้จะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตัวเอง
และมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการบริหารสุขภาพตัวเอง
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NHIS มีความสําคัญยิ่งในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่ประเทศไทย
เผชิญในบริบทของสังคมผ้สูงอายุ จํานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุ
ที่สูงขึ้นนั้นจะเพิ่มจํานวนผู้ป่วยโรคเร้ือรังและมีผลต่อค่าใช้จ่ายจาก
รัฐบาลในด้านสาธารณสุข อน่ึง การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขยัง
คงเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับประชากรสูงอายุที่ยากจน
และอาศัยอยู่ในชนบท

การสนับสนุน ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จาก NHIS ท่ีมีอยู่แล้วใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบันทึกฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health Records, 
NEHR) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
จะสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการด้านสาธารณสุข
สําหรับประชาชน และจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร

พัฒนาระบบการบันทึกฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health 
Records, NEHR) บนฐานข้อมูลระดับชาติ โดยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
และสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางนโยบายและการป้องกันโรค

พัฒนา National Patient Portal สำาหรับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลในฐาน
ข้อมูลระดับชาติผ่านแอปพลิเคชัน และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
สถิติและบทวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ  
(Healthcare Applications)

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนผู้ใช้
National 

Patient Portal

จำานวนแอปพลิเคชั่น 
ด้านสุขภาพที่ 

ถูกพัฒนาขึ้นใหม่  
และจำานวนผู้ใช้งาน

% ของผู้ให้บริการ
ที่นำาส่งข้อมูลผู้ป่วย

ลงในฐานข้อมูลประวัติ
ผู้ป่วยในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

% ของประชากร 
ที่มีประวัติผู้ป่วยของตน
อยู่ในฐานข้อมูลแห่งชาติ

ใน 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) โดยเน้นที่ความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายทั่วประเทศ
เพื่อรวบรวมและจัดทําบันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในฐานข้อมูลเดียวคือฐานข้อมูลระดับชาติ อีกทั้ง ข้อมูลเหล่านั้นควร
นํามาใช้ในการสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ การวางแผนนโยบาย
และการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ นโยบายการเปิดข้อมูล (Open 
Data Policy) จะช่วยในการแบ่งปันสถิติและผลการวิเคราะห์ต่างๆ 
ให้ประชาชนและผู้ให้บริการทางการแพทย์พร้อมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาของ Health Startup ซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญในการเติบโต
ของนวัตกรรมแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะสําหรับ
แนวทางการพัฒนา NHIS สําหรับประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์ เพื่อจัดทํา 
National Patient Portal โดยเริ่มจาก Portal พื้นฐานที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ในฐานข้อมูลระดับชาติ รวมถึงประวัติของตัวเองผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

• เพ่ิมคณุสมบตัใิหม่ๆ ใน National Patient Portal อยา่งตอ่เนือ่ง อาทเิชน่  eAppointment ทีส่ามารถ
ให้ประชาชนสามารถนัดกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศได้ 

• สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) สถิติและผลการวิเคราะห์ต่างๆในฐานข้อมูลระดับชาติให้
แก่ประชาชน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ นักวิชาการ และภาคเอกชนรวมถึง Healthcare Startup 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนับสนุนให้ประชาชน 
ดูแลสุขภาพ

1

2

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

• สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์มีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ
• จัดทํามาตรฐานระดับชาติ (national standards) ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ให้

บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกต้นสังกัดใช้มาตรฐานเดียวกันหมด
• กําหนดกรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรองรับการจัด

ทําระบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ใช้ cloud-based platform ในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลระดับชาติโดยใช้ผู้ให้บริการ คลาวด์ 

ที่เชื่อถือได้ และมีระบบป้องกันความปลอดภัยด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• นําข้อมูลท่ีมีการเก็บอยู่แล้วมาทําให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและนําข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้าบันทึกในฐาน

ข้อมูลชาติ
• สร้างอินเตอร์เฟสสําหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ (doctor portal) ที่ทําให้บุคลากรทางการแพทย์

สามารถเข้าสู่ประวัติผู้ป่วยในฐานข้อมูลแห่งชาติ สามารถ update ประวัติผู้ป่วยในฐานข้อมูลแห่งชาติ
และสามารถส่งต่อผู้ป่วยให้กับแพทย์คนอื่นๆ ได้

• ใช้ทั้งกฎข้อบังคับ (regulation) และแรงจูงใจ (incentives) เพื่อให้ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพเข้าร่วม
และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

• สนับสนุนให้มีการการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในทักษะด้านดิจิทัล 
• สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• เชื่อมโยงข้อมูลในระบบการบันทึกฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กับข้อมูล

จากกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน
• ใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics software) เพื่อบริหารและวิเคราะห์

ข้อมูล โดยเน้นถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจในโรคต่างๆ 
• ใชข้อ้มลูเชงิลกึจากการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่(Big Data Analytics) เพือ่ใช้ในการวางแผนนโยบาย

และแนวทางการป้องกันโรค โดยเน้นการชี้ตัวกลุ่มเสี่ยง (risk group identification) และทําการ
แซกแทรงในระยะแรก ในกลุ่มเสียงเหล่านั้นเพื่อลดการเกิดและความรุนแรงของโรคต่างๆ
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อุตสาหกรรมการแพทย์อยู่ในระดับแนวหน้าในด้านการพัฒนา
นวัตกรรมโดยมีความพยายามอย่างต่อเ น่ือง ท่ีจะปรับปรุ ง
คุณภาพและประสิ ท ธิ ภ าพขอ งก า ร ให้ บ ริ ก า ร แก่ ผู้ ป่ ว ย  
ในขณะเดียวกัน ประชาชนสูงอายุในพื้นที่ชนบทในประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศยังคงพบอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
ดูแลสุขภาพ ความก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้นทําให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์

ภ�พรวม

Telehealth คือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพในระยะทางไกลและสามารถนํามา
ใช้โดยมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Provider-to-Provider) และ 2) ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย 
(Provier-to-Patient)

ก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุขแก่ผู้สูงอ�ยุในพื้นท่ีห่�งไกล 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและประหยัดด้วย Telehealth

โรงพยาบาลใหญ่
ที่มีแพทย์เฉพาะทาง

Telehealth
Platform

บ้านผู้ป่วย

โรงพยาบาลขนาดเล็กในพิ้นที่

1

2

แผนภาพที่ 15 : ภาพอธิบาย Telehealth สองรูปแบบ

สามารถใหบ้ริการแกผู่ป้ว่ยในพืน้ทีผ่า่นเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทาง
ไกล (Telehealth) ท้ังน้ี Telehealth จึงทําให้ผูใ้ห้บรกิารดา้นการดูแล
สุขภาพสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการและขยายพื้นที่การให้
บรกิารแกป่ระชาชนทีก่วา้งขวางขึน้ และในเวลาเดยีวกนักช็ว่ยใหผู้ส้งู
อายใุนพืน้ทีช่นบทเขา้ถงึบรกิารทางดา้นสขุภาพทีม่คีณุภาพสงูไดม้าก
ขึน้ อกีทัง้ Telehealth ยงัชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยสําหรบัภาครฐัในการ
ขยายการให้บริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ชนบท
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1) Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Provider-to
Provider) ช่วยสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพแต่ละราย ยกตัวอย่างเช่น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) ใน
โรงพยาบาลในพื้นท่ีห่างไกลสามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่
อยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งผ่านวิดีโอภาพคมชัดสูง ทั้งนี้ การทํางานร่วมกัน
ระหว่างแพทย์เฉพาะทางจากสาขาต่างๆ จะมีความจําเป็นมากขึ้นใน
สังคมสูงอายุ เนื่องจากผู้สุงอายุมักประสบภาวะเจ็บป่วยที่ซับซ้อน (ดู
กรณีตัวอย่างแสดงการใช้งานในหน้าถัดไป)

2) Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย 
(Provider-to-Patient) ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถ
ตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง 
เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น (ดูกรณีตัวอย่างแสดงการใช้งาน
ในหน้าถัดไป)

การให้บริการ Telehealth สามารถนํามาใช้ได้กับหลากหลาย 
สาขาการแพทย์ อาทิเช่น Tele-Radiology, Tele-Stroke 
Tele-Dermatology (ตจวิทยาทางไกล) และแม้กระทั่งการศึกษาทาง
ไกล โดยการส่งข้อมูลในการใช้ Telehealth นั้นมีหลายวิธี ดังนี้

i) Asynchronous Approach (จัดเก็บและส่งต่อ, Store-and-Forward) 
คือการบันทึกข้อมูลเสร็จเเล้วค่อยส่งข้อมูลนั้นต่อ เช่น วิดีโอที่บันทึกไว้ 

ล่วงหน้า ภาพดิจิทัล (เอกซเรย์และรูปถ่าย) รวมทั้งผลตรวจต่างๆ 
เป็นต้น โดยการสง่ขอ้มลูวธินีีส้ว่นมากใชสํ้าหรบัการสง่ตอ่ขอ้มลูคนไข้
จากเจา้หนา้ทีก่ารแพทยท์ัว่ไปไปยงัเจา้หนา้ท่ีการแพทยเ์ฉพาะทาง ยก
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กอาจไม่มีรังสีแพทย์ (Radiologist)  
ประจําตลอด ดังนั้น บุคลากรในโรงพยาบาลเล็กสามารถใช้  
Telehealth Platform ส่งฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยท่ีบันทึกไว้ส่ง 
ต่อไปให้รังสีแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เพ่ือที่จะได้รับคําปรึกษา 
เกี่ยวกับสภาวะของผู้ป่วย 

ii) Synchronous Approach คือการสื่อสารสองทางแบบ Real 
time เช่น การปรึกษาหารือแบบ Real time ระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์ต่างๆ การตรวจวินิจฉัยแบบ Real time ผ่านกล้องที่
ส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์ (Webcam) โดยส่งภาพวิดีโอ
ของผู้ป่วยไปให้แพทย์ที่อยู่อีกสถานที่หนึ่ง เป็นต้น

iii) Remote Patient Monitoring (RPM) คือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสุขภาพ เช่น ความดันโลหิต ชีพจร จากผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเรื้อรัง
ที่อาศัยอยู่ที่บ้านโดยการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการบันทึกและ
ส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยัง Telehealth Platform ของผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพ วิธีนี้สามารถใช้ในการสังเกตการณ์และรักษาโรคเรื้อรัง
ต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรค
หัวใจ เป็นต้น 

ประชากรมากกว่า 700 ล้านคนในประเทศอินเดียไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพได้โดยตรง ดังนั้น Apollo ซึ่งเป็น
เครือโรงพยาบาลในประเทศอินเดียจึงได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง ICT เพื่อนํา Telemedicine มาใช้ในการให้บริการ
สขุภาพแกป่ระชาชนในพืน้ท่ีชนบท โครงการ Telemedicine ของ Apollo ได้มีการสร้างศนูย์การแพทยใ์ห้คาํปรึกษาในพ้ืนท่ีชนบท 
และใช้ Telemedicine เชื่อมศูนย์การแพทย์เหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆในเครือของ Apollo (ซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ

กรณีศึกษา : Apollo – ความสำาเร็จในการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้1)

มีการให้บริการการให้คำาปรึกษา 
Tele-Consultation 
มามากกว่า 80,000 ครั้ง
ในแพทย์เฉพาะทาง 25 สาขา
(Medical Specialties)

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ที่มา : Apollo Hospitals Group

เครอืข่าย) โครงการนีไ้ดช้ว่ยใหผู้ป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยส์ามารถ
ขอคําปรึกษาจากแพทย์ระยะไกลได้  โดยใช้ Broadband, ISDN lines หรือ VSATs เพื่อ
ส่งข้อมูล (ผลตรวจ ไฟล์เสียง รูปภาพ และวิดีโอ) ผ่านชุดคําสั่งผ่านเว็บเบราวเซอร์ (Web-
Based Software) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายในองค์กร ชื่อ "Medintegra" ทั้งนี้ใน
ปัจจุบัน Apollo มีศูนย์ให้คําปรึกษาแบบ Telemedicine มากกว่า 135 แห่ง และ
นับเป็นเป็นเครือข่ายการแพทย์ทางไกลเฉพาะทางหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียใต้และได้มีการขยายเครือข่ายไปยังทวีปแอฟริกา

1) Apollo Hospitals Group – หนึ่งในเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

32



กรณีตัวอย่าง : วิธีการที่ Telehealth ในรูปแบบระหว่างผู้ให้บริการสามารถลดความจำาเป็นในการเดินทาง
ของผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลประจำาจังหวัดที่อยู่ห่างไกล

กรณีตัวอย่าง : วิธีการที่ Telehealth ในรูปแบบระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพและโรคเรื้อรังของตัวเอง

ผู้สูงอายุเข้าพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
(GPs) ที่โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) 
สามารถให้การตรวจรักษาขั้นพื้นฐาน

คำาปรึกษาทางไกลจาก
แพทย์เฉพาะทาง

ข้อมูลทางการแพทย์ที่บันทึก
เป็นประจำาที่บ้าน

การแจ้งเตือนให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์หากมีปัญหาเกิดขึ้น

การแทรกแซงตั้งแต่ระยะแรก 
(Early Intervention) 
เพื่อการป้องกันและการรักษา

วันหนึ่ง ผู้สูงอายุตื่นขึ้นมาพร้อมกับ
ความผิดปกติของผิวหนัง แต่เขาไม่
สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาล
ที่มีแพทย์เฉพาะทาง เพราะไม่มีรถ
และลูกสาวทํางานอยู่อีกเมืองหนึ่ง

แต่ผู้สูงอายุสามารถเลือกที่จะเข้ารับ
การบริการในโรงพยาบาลชุมชน
ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) 
โดยให้อาสาสมัครท้องถิ่นขับรถ
ไปส่ง

ผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานและเธอ
ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับวัด
สัญญาณชีพและระดับนํ้าตาลของ
ตัวเองทุกวันที่บ้าน

ในช่วงแรกผู้สูงอายุต้องป้อนข้อมูล
ที่อ่านได้เข้าไปในสถานี 
Telehealth ด้วยตนเอง แต่ใน
อนาคต อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้
จะสามารถเก็บรวบรวมและถ่ายโอน
ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเข้าสู่ระบบ
ของโรงพยาบาล

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) 
สามารถถ่ายภาพผิวหนังที่มีความ
ผิดปกติ และใช้ความรู้ทางการ
แพทย์ขั้นพื้นฐานเพื่อวินิจฉัย

ผลการวินิจฉัยเบื้องต้นและภาพถ่าย
จะถูกส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคผิวหนังในโรงพยาบาลศูนย์ 
สําหรับการวินิจฉัยทางไกล

แพทย์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รับและปรับแผนการรักษา
และการให้ยาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจะได้รับ
การแจ้งเตือนถ้าระดับนํ้าตาลและ
สัญญาณชีพมีค่าเกินเกณฑ์ปกติ
เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที

แพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล
ในเมืองใหญ่ สามารถแนะนําการ
วางแผนการรักษา ให้แก่
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) 
ที่ศูนย์สุขภาพท้องถิ่น ผ่านทาง 
Telehealth Platform

ในกรณีที่จําเป็น แพทย์เฉพาะทาง
สามารถใช้การให้คําปรึกษาทางไกล 
Tele-Consultation ผ่านวิดีโอแบบ
ถ่ายทอดสดสําหรับการตรวจสอบ
ผิวหนังเพิ่มเติมโดยตรงได้อีกด้วย

ทีมดูแลด้านสุขภาพสามารถ
เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อให้การรักษา
ที่บ้าน หรืออาจขอให้ไปโรงพยาบาล
ในกรณีที่จําเป็น

สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมาตรการ
ป้องกันต่างๆ ที่ลดการเกิดและ
ความรุนแรงของโรคเรื้อรัง
ของผู้สูงอายุ

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆
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แผนภาพที่ 16 : ระดับการพัฒนาด้าน Telehealth ของประเทศไทย 

ประโยชน์

ผูใ้ห้บรกิารด้านสุขภาพสามารถขยายการใหบ้รกิารไปยงัพืน้ท่ีชนบท
ด้วย Telehealth วิธีให้คําปรึกษาทางไกล (Tele-Consultation) จะ
ช่วยให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) หรือแม้กระทั้งพยาบาลในพื้นที่
ชนบท สามารถขอคําปรึกษาและทํางานร่วมกันกับแพทย์เฉพาะทาง 
นอกจากน้ี Telehealth ยงัเปดิชอ่งทางใหมใ่หบ้คุลากรทางการแพทย์
จากหลายสาขามาประชุมร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ทีซั่บซ้อนทีพ่บบอ่ยในผูป่้วยสงูอายุ นอกจากนี ้Telehealth ยงัอาํนวย
ความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ในการส่งข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้กันและกัน เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ เป็นต้น 

สำ าหรับผู้ สู งอายุ  Teleheal th ช่วยปรับปรุ งการ เข้ าถึ ง
บริการด้านสุขภาพต่างๆ ซึ่งจะทําให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับ
บริการด้านสุขภาพจากแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ในโรงพยาบาล
ท่ีมี ขีดความสามารถระดับตติยภูมิ  โดยไม่ต้องเดินทางไปที่  
โรงพยาบาลเหล่าน้ัน ทั้งนี้ Telehealth จะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องและภาระจากการเดินทางระยะทางไกล

อีกท้ัง Telehealth เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง โดย Telehealth ทําให้แพทย์สามารถติดตามอาการ 
ของผู้ป่วยสูงอายุได้จากระยะไกลอย่างต่อเน่ืองโดยแพทยจ์ะได้รับข้อมูล
ล่าสุดผ่านระบบการติดตามผู้ป่วยระยะไกล (Remote Patient 
Monitoring) และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และจะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทั้งนี้ Telehealth จะช่วยควบคุม

อาการและบรรเทาความรุนแรงของโรคเร้ือรัง รวมทั้งลดโอกาสของ
การเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ในสว่นของรัฐบาล Telehealth สามารถช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพ การใช้ Telehealth ช่วยลดความจําเป็นในการสร้างสถาน
พยาบาลเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีชนบท และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนท่ีชนบท เน่ืองจากแพทย์เฉพาะทางใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองสามารถให้บริการ Tele-Consultation 
แก่โรงพยาบาลในท้องถ่ินหรือในพ้ืนท่ีชนบทได้ให้้คําปรึกษาทางไกล 
นอกจากน้ันระบบการแพทย์ทางไกลยังสามารถใช้เป็นช่องทางพัฒนาผู้
เช่ียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวผ่านกระบวนการศึกษาทางไกลระหว่างแพทย์ประจําโรง
พยาบาลกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญของศูนย์แพทยศาสตร์ช้ันคลินิกในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากน้ี Telehealth จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการ
บริหารสุขภาพของตนเองผ่านการใช้อุปกรณ์สวมใส่ส่วนบุคคล  
(Personal  Wearables )  อีก ท้ัง  Teleheal th  จะ ช่วย
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพในพื้นท่ีท้องถิ่น
และลดความจําเป็นในการเดินทางเข้าเมืองเพื่อพบแพทย์   
ทั้งนี้ จะทําให้ปัญหาเตียงไม่พอในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในเมือง
ทุเลาลงรวมไปถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในช่วงสูงวัย 
ที่บ้านและในชุมชนของตัวเองมากขึ้น  

• ไม่มีการใช้ 
Telehealth เลย

• มีการใช้บริการ 
Telehealth ที่มี
มาตรฐานและ
แบบแผน โดย
ครอบคลุม
หลากหลายสาขา
เฉพาะทาง

• มีระบบที่สามารถ
บูรณาการระหว่างผู้ให้
บริการแต่ละรายและ
ต้นสังกัดได้มากขึ้น
• สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
ความซับซ้อน

• มีความสามารถในการ
ทํางานกับระบบอ่ืน (Inter 
Operability) แบบเต็มรูป
แบบเพ่ือบูรณาการระหว่างผู้ให้
บริการท่ัวประเทศและรับรอง
การกรอกข้อมูลโดยผู้ป่วย
• ข้อมูลมีการรวบรวม
กับระบบ NHIS

• มีการใช้ Telehealth 
อย่างกระจัดกระจาย
• Telehealth มีการ
ใชโ้ดยแพทยอ์ยา่งจํากดั
ในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา : Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

รัฐบาลมีโครงการพัฒนาระบบ  
Telehealth 

เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ให้บริการทางการ
แพทย์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล

ศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปกว่า 
116 แห่งให้มีความทันสมัย

ส่วนมากเป็นการใช้เพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

และเป็นการใช้งานที่ไม่ได้ผ่าน
ระบบ Telehealth 

ที่เป็นแบบแผน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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ในปัจจุบัน ระดับการพัฒนาด้าน Telehealth ของประเทศไทยอยู่
ในระยะที่ 2 หรือระดับที่มีการพัฒนาและการใช้แบบกระจัดกระจาย 
(Scattered Stage) การบริการ Telehealth ทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนนัน้ยงัไมเ่ปน็ทีแ่พรห่ลาย โดยยงัไมค่่อยมกีารใหบ้รกิาร
ทีเ่ปน็มาตรฐานและเปน็ระบบ (Standardized and Programmatic 
Telehealth Services) ส่วนใหญ่แล้ว การบริการ Telehealth ใน
ปัจจุบันยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะกิจ เช่น แพทย์อาจใช้ Email หรือ
การสง่ขอ้ความทางโปรแกรมไลน ์(Line) เพือ่ขอความเหน็ทีส่อง หรอื
ให้คําแนะนําเพื่อนและครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้มีแผนในการพัฒนาและนํา Telehealth มาใช้เพิ่มขึ้น
 
ภาครัฐมโีครงการนาํรอ่งหลายโครงการ เชน่ การเช่ือมตอ่โรงพยาบาล
สง่เสรมิสุขภาพตาํบลกับโรงพยาบาลสว่นภมูภิาคท่ีมีขดีความสามารถ
สูงกว่าผ่านทางแพลตฟอร์ม Telehealth หรือโครงการ "สุขศาลา 
(Sukka Sala)" ไดนํ้า Telehealth มาใชเ้พือ่ปรบัปรงุการเขา้ถงึบรกิาร
ทางการแพทย์สําหรับชุมชนในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น นอกจากนี้
วทิยาลยัแพทยศาสตร ์อาท ิโรงพยาบาลศริริาช มกีารใช ้Telehealth 
เพื่อให้บริการการประชุมผ่านวิดีโอ และใช้สําหรับการศึกษาและฝึก
อบรมทางไกล

นอกจากนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จับมือ
กับทางกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อพัฒนาระบบ Telehealth ตลอดจนร่วมมือกันวางโครงสร้าง
ทั้งระบบเครือข่าย ระบบไอที แอปพลิเคชัน เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ให้
บริการทางการแพทย์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์หรือ 
โรงพยาบาลทั่วไปกว่า 116 แห่งให้มีความทันสมัย โดยจะมีการใช ้
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Infrastructure  
Network : GIN) ในการสื่อสารข้อมูลภาพ และเสียงในพื้นที่ต้นแบบ
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาประชาชน
สําหรับภาคเอกชนนั้น เครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่เริ่มใช้  
Telehealth ในสาขาการแพทย์ต่างๆ มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น   
โรงพยาบาลในเครือข่ายของกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ได้
มีการจัดต้ังศูนย์ Telehealth เพื่อให้บริการรังสีวิทยาทางไกล  
(Tele-Radiology) และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Tele- 
Conference) นอกจากนี้ BDMS ยังได้นําระบบ Robodoctor มา
ใช้ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์กลาง (Hub  
Hospitals) ให้การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่าย (Spoke  
Hospitals) ผ่านการส่ือสารแบบดิจิทัล ระบบจะมีกล้องและ
ไมโครโฟนที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลและภาพต่างๆ แบบ Real-Time 
จากโรงพยาบาลเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลศูนย์กลาง และให้แพทย์
เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์กลางให้คําแนะนําในการวางแผนการ
รกัษาทัง้แกผู่ป้ว่ยโดยตรงและแกแ่พทยอ์ืน่ๆ ในโรงพยาบาลเครอืขา่ย 
ระบบดงักลา่วไดม้กีารเริม่ใหบ้รกิารแกผู่ป้ว่ยทีม่อีาการทางสมองและ
ระบบประสาทในโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่งของ BDMS ท่ีไม่มี
แพทยเ์ฉพาะทางดา้นประสาทวทิยา  หรอืโรงพยาบาลพญาไท 1 ทีไ่ด้
เปิดตวัเครือ่ง CT Scan และหนว่ยการดแูลรกัษาโรคหลอดเลอืดสมอง
เคลื่อนที่ (Mobile CT & Stroke Treatment Unit) ซึ่งเป็นหน่วย
รถพยาบาลพิเศษที่ติดตั้งเครื่อง CT scan และมีห้องปฏิบัติการและ
ระบบ Telehealth ซึง่จะทําใหผู้ป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองสามารถได้

รับการรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นต้น อีกทั้ง
โรงพยาบาลเอกชนชัน้นาํอกีหลายแห่ง อาท ิโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์
ได้พัฒนาความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นๆ กว่า 10 แห่งทั่วประเทศ 
เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบ Telehealth
 
นอกจากนี้โรงพยาบาลหลายแห่งท้ังภาครัฐและเอกชนมีแผนนํา
เทคโนโลยีการตรวจติดตามผู้ป่วยระยะไกล (Remote Patient  
Monitoring) มาใช้เพ่ิมข้ึนสําหรับการจัดการโรคเร้ือรัง ในขณะท่ีบริษัท 
และ Startup จํานวนมากกําลังพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานและ
เป็นแบบแผนสําหรับการให้บริการ Telehealth
 

กรณีศึกษา : สุขศาลา – 
การนำาแพทย์เข้าใกล้บ้าน 
จากการเดินทาง 12 ชั่วโมง
เหลือแค่เพียงคลิกเดียว

ชุมชนในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลเผชิญความยากลําบาก
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สําหรับหลายๆ คน 
การเดินทางสู่ รพ.สต. ที่ใกล้ที่สุดอาจใช้เวลาถึง 12 ชั่วโมง 
โครงการ "สุขศาลา" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง  
6 องค์กร ซึ่งเป็นโครงการในพระดําริของสมเด็จพระเทพฯ 
โดยจุดเริ่มต้นของโครงการใน พ.ศ. 2549 คือการจัดตั้ง  
ศูนย์การแพทย์ขนาดเล็ก 18 แห่งบนพื้นที่ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนโดยมีพยาบาลในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีการติดตั้งระบบ Telehealth ใน
ศูนย์การแพทย์เหล่านี้แพทย์ในโรงพยาบาลสามารถใช้
ระบบ Telehealth พูดคุยกับผู้ป่วยและพยาบาลในศูนย์
การแพทย์ดังกล่าว โดยแพทย์จะทําการวินิจฉัยและให้ 
คําแนะนําในการรักษาแก่พยาบาลในท้องถ่ินและผู้ป่วย  
โดยผู้ป่วยจะเดินทางไปพบแพทย์เฉพาะในกรณีที่จําเป็น
เท่านั้นแผนในอนาคตคือการติดตั้งอุปกรณ์วินิจฉัยเพิ่มเติม
ในศูนย์การแพทย์เพื่อให้ระบบ Telehealth ครอบคลุมโรค
ที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น นอกจากนี้ การขยายบริการ บร
อดแบรนด์ไปยงัพืน้ทีช่นบทจะชว่ยเพิม่คณุภาพของระบบการ
ส่งต่อข้อมูลทําให้ภาพและข้อมูลขนาดใหญ่สามารถส่งต่อกัน
ได้โดยมีประสิทธิภาพขึ้น

มีการใช้ Telehealth 
กว่า 18,000 ครั้งใน 7 จังหวัด

ใน พ.ศ. 2559

ที่มา : MOPH, TOT
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โดยสรุป การใช้ Telehealth ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย 
เนื่องจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ ประการแรกคือโครงสร้างพื้นฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในพื้นท่ีชนบทยังไม่พร้อมท้ัง
ในแง่ของความเร็วและความครอบคลุม ประการที่สองคือประชาชน
ทั่วไปและผู้ให้บริการด้านสุขภาพจํานวนมากยังไม่ได้ตระหนักรู้ถึง
เทคโนโลยี Telehealth และประโยชน์ของเทคโนโลยีน้ี ประการ
ที่สามคือกฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนใน
เร่ืองของการให้บริการรักษาผ่าน Telehealth จึงยังไม่เอื้อสําหรับ
การนํา Telehealth ไปใช้จริง โดยสิทธิของแพทย์และผู้ป่วยต้องมี
การกําหนดให้ชัดเจนขึ้น

"ตอนนี้เรายังไม่มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพทางไกล ซึ่งทำาให้การพัฒนาเป็น
ไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การบริการดูแลสุขภาพทางไกล ระหว่าง
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย"    

ผู้ร่วมก่อตั้ง Startup ในบริการด้านสุขภาพ

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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เทคโนโลยี Telehealth สามารถช่วยบรรเทาปัญหาหลายอย่าง
ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญในการให้บริการสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ความ
ขาดแคลนผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หรือความชุกของโรคเรื้อรังท่ี
เพื่มข้ึน การพัฒนาเครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ  
(Provider-to-Provider) จะสามารถเพิม่การเข้าถึงการรกัษาพยาบาล
ที่มีคุณภาพสําหรับผู้สูงอายุและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทยใ์นพ้ืนทีช่นบท ในขณะทีก่ารนําการบรกิาร Telehealth 
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย (Provider-to-Patient) โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการตรวจติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล สามารถช่วยเหลือผู้
สูงอายุในการดูแลสุขภาพและโรคเร้ือรัง และเป็นการลดการเกิดโรค
และความรุนแรงของโรคต่างๆ
 

พัฒนาเครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ (Provider-To-Provider) 
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุใน
พื้นที่ชนบท

สนับสนุนให้มีการให้บริการ Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย
มากขึ้น (Provider-To-Patient) โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
Remote Patient Monitoring

ข้อเสนอตัวชี้วัด

• ออกแบบเครือขา่ย Telehealth ระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร โดยในชว่งแรกควรมุง่เน้นการพฒันาระบบ 
Telehealth ในโรงพยาบาลศนูยห์รอืโรงพยาบาลทัว่ไป เพือ่ให้การส่ือสารกับโรงพยาบาลชุมชน
มีความชัดเจนและรวดเร็ว ลดปัญหาความเข้าเข้าใจที่ไม่ถุกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

• สรา้งความร่วมมอืกันหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งเพือ่พฒันาระบบเครอืข่าย เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร และแอปพลเิคชนัใหม้คีวามพรอ้มสําหรบัการใหบ้รกิาร Telehealth โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์

• อบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมที่จะให้บริการ Telehealth
• แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเริ่มใช้งานของ Telehealth โดยกําหนดสิทธิ์

ของแพทย์และผู้ป่วยอย่างชัดเจน
• สง่เสรมิการสรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจในการบรกิาร Telehealth ทัง้ในสว่นของบคุลา

การทางการแพทย์ ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ

• สนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนนําเทคโนโลยี Remote Patient Monitoring  
ไปใช้สําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยสูงอายุที่มีความลําบาก 
ในการเดินทางเข้าพบแพทย์

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ  
Telehealth ประเภท Provider-To-Patient รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับวัดข้อมูล
ที่บ้านและอุปกรณ์รับข้อมูลที่โรงพยาบาล

• รณรงค์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของงานบริการ Telehealth ประเภท  
Provider-To-Patient ให้แก่บุคลาการทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และครอบครัวของผู้สูงอายุ

• ส่งเสริมภาคเอกชนรวมถึง Startup ในการผลิตอุปกรณ์แบบสวมใส่เฉพาะบุคคล 
(Personal Wearables) สําหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการวัดตัวชี้วัดทางสุขภาพต่างๆ  โดย
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าวในการบริหารสุขภาพตัวเองและให้
เชื่อมข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นเข้ากับระบบ Remote Patient Monitoring ของโรงพยาบาล

• แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการบริการ Telehealth ประเภท Provier- 
To-Patient โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการจ่ายยา

3

4 จำานวนโรงพยาบาล
ที่มีการให้บริการ 

Remote Patient 
Monitoring

จำานวนผู้สูงอายุ
ที่ใช้บริการ Remote 
Patient Monitoring

% ของโรงพยาบาล 
ที่มีระบบ 

Telehealth

จำานวนผู้ป่วย
ที่ใช้บริการ Telehealth 

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร

ในอีก 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยควรมุ่งเน้นการพัฒนาการให้
บริการTelehealth ในรูปแบบระหว่างผู้ให้บริการ เพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป อีกท้ังควร
พัฒนาและสง่เสรมิบรกิารตรวจตดิตามผูป้ว่ยจากระยะไกล เพือ่ใหก้าร
จัดการโรคเรื้อรังดีขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและยังต้องส่งเสริมการรับรู้
และความเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ Telehealth ทั้งนี้ ข้อเสนอ
แนะสําหรับแนวทางการพัฒนา Telehealth สําหรับประเทศไทยมี
ดังต่อไปนี้
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ความปลอดภยัของผูส้งูอายขุณะอยูบ่า้นนัน้เปน็สิง่ทีบ่ตุรหลานหลาย
คนกังวล ครอบครัวของผู้สูงอายุอาจไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุตลอด 24 
ชั่วโมง ดังนั้น หากผู้สูงอายุได้รับอุบัติเหตุ การที่ครอบครัวและ
โรงพยาบาลจะได้รับการแจ้งเตือนโดยทันทีจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก 
เพราะการล่าช้าเพียงไม่ก่ีนาทีอาจมีผลต่อความรุนแรงของอาการ 
ได้ Smart Home นั้นคือกลุ่มของเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในที่พักอาศัย
ของผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ 
ผู้สูงอายุ   

ก�รเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยและคว�มสะดวกสบ�ย
ของผู้สูงอ�ยุขณะอยู่บ้�น

"ผู้สูงอายุหลายคนท่ีประสบอุบัติเหตุหกล้มหรือเส้นเลือด
ในสมองแตกต้องเสียชีวิตหรือเป็นอัมพาตโดยไม่จำาเป็น
เนื่องจากถึงมือแพทย์ช้าไป Smart Home จะช่วยทำาให้
ญาติและโรงพยาบาลรู้ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและนำาส่งโรง
พยาบาลได้ทันที"

แพทย์ห้องฉุกเฉิน

ภ�พรวม

เทคโนโลยีที่นํามาใช้ใน Smart Home มีหลากหลาย โดยหลักๆ นั้น
สามารถแบง่เปน็ 3 กลุม่ใหญ่ๆ  คอื เคร่ืองตรวจจบัภายในบา้น (Home 
Sensors) ของใช้ในบ้านท่ีติดเทคโนโลยีการเช่ือมโยงของสรรพส่ิง (In-
ternet Of Things Appliances) และหุ่นยนต์ดูแล (Care Robots)

Home Sensors สําหรับผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งอยู่รอบๆ บ้าน
ของผูส้งูอายุเพ่ือวัดสภาพแวดลอ้มภายในบา้น เชน่ การเคลือ่นไหวและ
อุณหภูมิเซ็นเซอร์เหล่านี้จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า "ปกติ" หรือ 
"เป็นกิจวัตร" เช่น การเคล่ือนไหวท่ีเป็นปกต ิอณุหภมูห้ิองทีป่กต ิเปน็ตน้ 
เมื่อการเคลื่อนไหวหรืออุณหภูมิเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน "กิจวัตร" 
จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้รับทราบถึงสิ่งผิดปกติและสามารถ
แทรกแซงได้ โดยการแจ้งเตือนน้ีอาจถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนของ 
ผู้สูงอายุ ครอบครัว หรืออาจแจ้งเตือนไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินท้ังน้ี
ข้ึนอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์แผนภาพที่ 17 ด้านล่างแสดงตัวอย่าง
ของเซ็นเซอร์บางชนิดที่สามารถนํามาใช้เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจากประเทศ
ออสเตรเลียในหน้าถัดไปจะแสดงให้เห็นตัวอย่างในชีวิตจริงของการ
ใช้ Home Sensors ทั้งนี้ เซ็นเซอร์เหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานไม่
ยากและสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง 

ตรวจวัด… ตรวจพบ… ส่งสัญญาณเตือน...

Inactivity
Sensors 

การเคลื่อนไหวตามปกติในบ้าน
และบริเวณรอบๆ

บนบันไดและในห้องนํ้า 
(เป็นสถานที่ที่พบการล้มบ่อย) 

ดูว่ามคีนอยูบ่นเตียงในชว่งเวลา
กลางคืนหรือเปล่า (เป็นเวลาที่
พบการหกล้มบ่อย)

ประตูบ้านของผู้ป่วยที่เป็น
โรคความจําเสื่อม

การเปิดตู้ หรือ 
กล่องยา

กรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ไปรอบๆ บ้าน

การเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นปกติ 
ที่อาจแสดงว่ามีการหกล้ม

การที่หายไปจากเตียง
นานกว่าปกติ

มีการเปิดประตูในเวลาที่
ธรรมดาไม่มีการเปิด

ไม่มีการเปิดตู้
ในช่วงที่ควรจะมี 

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

ไปยงัตวัผูส้งูอาย ุหรอืครอบครวั
เพื่อเตือนให้ทานยา

Fall 
Sensors 

Occupancy 
Sensors

Wandering 
Sensors 

Cupboard 
Sensors (Reed 

Switches)

แผนภาพที่ 17 : ตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในบ้านของผู้สูงอายุได้

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ที่มา : Roland Berger

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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กรณีศึกษา: Life Link – 
ช่วยให้ผู้สูงอายุออสเตรเลียมีชีวิต
ที่ดีขึ้นในบ้านของตนเอง

ประเทศออสเตรเลียมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึง 20% ของ
ประชากรทั้งประเทศ และมีปัญหาการขาดแคลนบ้านพัก
คนชราเทคโนโลยี Smart Home นั้นจึงมีความสําคัญอย่าง
ยิ่งเพราะเสริมสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายใน 
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัย 
อยู่ในบ้านของตนเองได้ (Aging at Home) 

ผู้สูงอายุหลายคนมองว่า Smart Home นั้นเป็นเทคโนโลยี 
ที่ใช้ยากและแพงแต่ผลิตภัณฑ์ Life Link ของ Feros 
Care เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อ Smart Home 
โดยการเสนอการซื้อขาย Smart Home ท้ังชุดในราคาท่ี
สามารถจับต้องได้ Life Link นั้นเน้นการขาย sensors ที่
ใช้งานง่ายและราคาไม่แพงโดยเซ็นเซอร์จะสามารถทํางาน
ได้เองโดยท่ีผู้ใช้งานไม่ต้องทํากับอะไรกับมันเลยเซ็นเซอร์
จะคอยวัดความเคลื่อนไหวภายในบ้านและหากพบการ
เคลื่อนไหวที่อาจแสดงว่ามีการหกล้มจะมีการแจ้งเตือนส่ง
ไปยังศูนย์บริการฉุกเฉินโดยเจ้าหน้าที่จะพยายามติดต่อ 
ผู้สูงอายุหนึ่งหนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการเตือนที่ผิดพลาด 
หรือไม่ หากไม่มีการตอบสนองจากผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
ฉุกเฉินจะติดต่อให้รถพยาบาลไปรับผู้สูงอายุทันที

Life Link ไม่เสนอขายเซ็นเซอร์แต่ละช้ินแยกต่างหาก 
แต่จะเป็นการขายในรูปแบบเหมาทั้งชุดที่เหมาะสมกับ 
ความต้องการในผู้สูงอายุเฉพาะราย โดยบริษัทจะให้คํา
แนะนําเกี่ยวกับการเลือกรายการเหมาที่เหมาะสม และเมื่อ
ซื้อแล้วทางบริษัทจะช่วยในการให้บริการติดตั้งอีกด้วย อีก
ทั้ง Life Link ยังมีราคาไม่แพงมาก โดยค่าใช้จ่ายในการติด
ตั้งเท่ากับ 75-150 เหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่
ที่ 25-50 เหรียญสหรัฐฯขึ้นกับชนิดของรายการ

1%

90%
  ของผู้ใช้งาน

ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ผู้สูงอายุเท่านั้น

รายงานว่ามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังใช้

ค่าใช้จ่ายในการใช้ Life Link 
หนึ่งปีอยู่ที่ประมาณ

การตอบรับที่ดีจากผู้ใช้โดย

ของใชใ้นบา้นท่ีตดิเทคโนโลยกีารเชือ่มโยงของสรรพสิง่หรือ Internet 
of Things Appliances) ทําให้ของใช้สามารถเชื่อมต่อและสื่อสาร
กับผู้ใช้และกับของใช้อื่นๆ ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้
ในชีวิตประจําวัน โดย Internet of Things Appliances มีสอง
ประเภทหลัก ดังนี้

ประเภทแรกคือ ของใช้ที่สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับสมาร์ทโฟน
ของผูใ้ชไ้ดร้วมถงึขณะทีผู่ใ้ชไ้มไ่ดอ้ยูใ่นบา้น อปุกรณจ์ะสามารถสง่การ
แจง้เตือนต่างๆ ไปยงัสมาร์ทโฟนเมือ่มีการตรวจพบกจิกรรมทีผ่ดิปกติ 
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ที่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานสามารถปิดการ
ใช้งานเนื่องจากตรวจพบการใช้งานในระดับที่มากกว่าปกติ เป็นต้น 
นอกจากนี้ การที่ของใช้เหล่าน้ีมีความสามารถในการสื่อสารจะทําให้ 
ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมสวิตช์ไฟผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ ่งจะ
ลดภาระจากการเดินไปรอบๆห้องโดยไม่จําเป็น เป็นต้น

ประเภทท่ีสองคือ อุปกรณ์ชนิดที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ได้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถประสานงานกันเอง และตอบสนองโดย
อัตโนมัติต่อกิจกรรมของคนหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น 
เตียงท่ีรู้ว่าผู้ใช้กําลังจะลุกขึ้นจากเตียงและทําการส่งคําสั่งเพื่อเปิด
ไฟอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องเดินในที่มืด เป็นต้น 

ตัวอย่างของ Internet of Things Appliances ได้ถูกแสดงไว้ข้าง
ล่างนี้

Smart Air Con by Kuhl
ควบคุมอุณหภูมิบ้านจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เวลา
อยู่นอกบ้าน

Smart Lighting by Philips
ควบคุมความสว่างของหลอดไฟผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่

Smart Washing Machine  
by Samsung 
ได้รับข้อมูลสถานะการซักผ้า

Smart Lock by Lockitron
ล็อกและปลดล็อกผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

Smart Switch – MeterPlug
ปรับระดับการใช้ตามอัตโนมัติให้สอดคล้องกับ
ราคาไฟฟ้าแบบ Real-time

ที่มา : Life Link website,
Feros Care website, Huffington Post
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หุ่นยนต์ดูแล (Care Robots) สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจํา
วันได้ที่บ้าน โดยหุ่นยนต์สามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ตอบสนองแบบอัตโนมัติเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ชีวิต
ประจําวัน ปัจจุบันนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้มีการใช้หุ่นยนต์มาก
ข้ึนเพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายให้ผู้สูงอายุและลดภาวะพึ่งพิง หนึ่งใน
ตวัอยา่งหุน่ยนตด์แูลทีพ่บบอ่ยคอืหุน่ยนตท์ีใ่ชช้ว่ยเหลอืในการเดนิ ซ่ึง
อาจจะมาในรปูแบบของรถเขน็เดนิหรอือปุกรณท์ีส่ามารถสวมใสท่ีข่า
ของผูส้งูอาย ุหุน่ยนตจ์ะสามารถรบัรูส้ภาพแวดลอ้ม เชน่ ทางลาดหรอื
บันได และสามารถเรียนรู้ความสามารถในการเดินของแต่ละบุคคล 
โดยหุ่นยนต์จะปรับเปลี่ยนแรงสนับสนุนและความเร็วโดยอัตโนมัติให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการเดิน 

ประโยชน์

ผู้สูงอายุสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ Smart Home 
ประการแรก Smart Home สามารถช่วยเพ่ิมความปลอดภัยโดย
ลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เช่น เมื่อเซ็นเซอร์พบการ
เคล่ือนไหวท่ีแสดงว่าอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เป็นต้น เซ็นเซอร์จะ
สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปให้ญาติและโรงพยาบาลเพื่อท่ีจะได้
มีการจัดส่งความช่วยเหลือมาได้อย่างทันเวลา นอกจากนี้ Smart 
Home จะช่วยลดภาวะการพึ่งพาคนอื่นในการดํารงชีวิตประจํา
วันของผู้สูงอายุซ่ึงสําคัญยิ่งเมื่อผู้ดูแลนั้นหายากขึ้นเรื่อยๆ Smart 
Home จะทําให้ผู้สูงอายุสามารถดําเนินกิจกรรมประจําวันต่างๆ
ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัว
หรือผู้ดูแล ยกตัวอย่าง เช่น เซ็นเซอร์ที่ตู้ยา (Cupboard Sensor) 
จะช่วยเตือนผู้สูงอายุให้ทานยาตามเวลา ในขณะที่หุ่นยนต์ช่วยเดิน 
(Walking Assistant Robot) จะชว่ยใหผู้้สูงอายสุามารถเคล่ือนไหวได้
เอง ทั้งนี้ การเพิ่มความปลอดภัยและการลดภาวะการพึ่งพาผู้อื่นของ 
ผู้สูงอายุจะทําให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองได้นาน
ขึ้น อีกทั้ง Smart Home ยังช่วยลดความกังวลถึงความปลอดภัย
ของผู้สูงอายุให้กับสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย 

"นอกจากความปลอดภัยทางกายภาพและความสะดวก
สบายทีเ่พ่ิมขึน้แล้ว ผูสู้งอายยุงัจะรูสึ้กมัน่ใจมากขึน้ในการ
อาศัยอยู่คนเดียว และมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากการ
ลดการพึ่งพาจากคนอื่นในการใช้ชีวิตประจำาวัน"

แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ

"การเสริมสร้างความปลอดภัยในบ้านสามารถลดโอกาส
ในการเกิดอัมพาต ซึ่งนอกจากจะเป็นเหตุการณ์เศร้า
แล้ว ยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายจำานวนมาก
สำาหรับทั้งครอบครัวและรัฐบาล"

แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ

รัฐบาลสามารถใช้แนวคิด Smart Home ในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โดย Smart
Home สามารถช่วยให้ผู ้สูงอายุพึ ่งพาตัวเองได้มากขึ ้น อีกทั้งยงั
ลดแรงกดดันต่อรัฐบาลที่ต้องสร้างสถานพยาบาลของรัฐเพิ่มเติม 
เพราะผู้สูงอายุจํานวนมากขึ้นสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและ
สะดวกสบายในบ้านของตนเอง นอกจากน้ี Smart Home ช่วยลด
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และจะลดความจําเป็นที่จะต้อง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาของภาครัฐ

กรณีศึกษา : หุ่นยนต์ -  ผู้ดูแลรุ่น
ต่อไปของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึง 33% ของประชากรทั้ง
ประเทศและยังมีปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล ดังนั้น จึงมี
การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
และหุ่นยนต์เหล่านี้ได้ถูกนํามาใช้มากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ 
ตัวอย่างของหุ่นยนต์มีดังต่อไปนี้

ตลาดหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะมี
การเติบโตอยู่ที่ 17% ต่อปีในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
จากมูลค่า 0.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2558

Walking Assistant by Honda
เป็นอุปกรณ์สวมใส่ได้ (wearable) 
ซึ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเดิน

Lifting Assistant wearable 
by Smart 
เป็นอุปกรณ์สวมใส่ได้ (wearable) 
ซึ่งช่วยเหลือผู้ดูแลในการยกเคลื่อนย้าย
ผู้สูงอายุ

Toilet Care Machine by NWIC
เครื่องช่วยผู้สูงอายุในการใช้ห้องนํ้า

ขนาดของตลาดหุ่นยนต์ดูแล
ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
ในปี พ.ศ. 2578 คาดว่าจะมี
มูลค่าถึง 3700 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ที่มา : PC world, Tech in Asia, OECD, 
Network world, Financial times

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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"ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่การพัฒนา 
รูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวได้ ภาค
เอกชนและภาครัฐควรทำางานร่วมกันเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจใน Smart Home และเพิ่ม 
ความต้องการในการใช้"                        

ผู้ก่อตั้งธุรกิจที่พัฒนาและผลิต Home Sensors

ปัจจุบันระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี Smart Home ของ
ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 หรือระดับที่มีการพัฒนาและการใช้
แบบกระจัดกระจาย (Scattered Stage) ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
มีการวิจัยและพัฒนา Smart Home อย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและทดลองสินค้าที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีสินค้า Smart Home ขายอย่างแพร่หลายเนื่องจากความ
ตอ้งการในตลาดยังไม่มากเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการผลิตเชงิพาณชิย์
ในปริมาณมาก

ท้ังน้ี ประชาชนไทยโดยทั่วไปยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้า Smart Home โดยประชาชนมักมอง Smart Home ว่า
เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน นอกจากนี้ 
ประชาชนจํานวนมากไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของ Smart Home และ
มองว่าเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อความหรูหราแต่ไม่มีประโยชน์มาก ความรู้
และความเขา้ใจทีผ่ดินีทํ้าใหป้ระชาชนไมเ่หน็ถงึความสําคญัและความ
เกี่ยวข้องของ Smart Home ต่อชีวิตประจําวันของตน ส่งผลทําให้
ความต้องการในตลาดยังไม่สูง

• ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ 
Smart Home และ
ไม่มีการใช้ Smart 
Home เลย

• เริ่มมีการพัฒนา
สินค้า Smart Home 
ที่แพร่หลายขึ้น และ
มีการใช้มากขึ้นใน
ประชาชนบางกลุ่ม

• การใช้ Smart 
Home นั้นแพร่หลาย
ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
• มีสินค้า Smart 
Home ที่มีความ
ก้าวหน้าออกมาสู่
ตลาดอย่างแพร่หลาย

• การใช้ Smart Home 
นั้น เป็นที่แพร่หลาย
ในประชาชนทั่วไป
• มีการเชื่อมข้อมูล
จากอุปกรณ์ Smart 
Home เข้ากับระบบ 
NHIS

• มีการพัฒนา
Smart Home
แต่ยังไม่เป็นที่
แพร่หลาย
• มีการใช้ Smart 
Home ที่จํากัด

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

ยังมีสินค้าไม่เยอะ 

สินค้า Smart Home ที่วางจำาหน่าย
มีไม่เยอะ โดยหุ่นยนต์ดินสอมินิ 

ซึ่งเป็นสินค้า Smart Home ชั้นนำาของ
ประเทศไทยเริ่มวางขายในปี พ.ศ. 2559

สินค้าราคาแพง

ราคาขายปลีกของหุ่นยนต์ Dinsow Mini 
คิดเป็น 70% ของรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ

ต่อปีในไทย แต่คิดเป็นเพียง 9% ของ
รายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น 

แผนภาพที่ 18 : ระดับการพัฒนาด้าน Smart Home ของประเทศไทย 

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

"สิ่งสำาคัญท่ีจะเพิ่มความเข้าใจคือการอธิบายแนวคิด
ของ Smart Home ว่าเป็นการนำาเทคโนโลยีที่เรียบ
ง่าย อาทิเช่น sensors มาใช้ ทำาให้มีการใช้งานที่ง่าย
และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก แต่ในตอนนี้คนยัง
คงรับรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ Smart Home มี
ราคาแพง เป็นเหมือนของเท่ๆ มากกว่าสิ่งที่พวกเขา
สามารถนำามาใช้เพื่อช่วยในการดำารงชีวิตประจำาวัน"                                                                                                      

นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
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ความต้องการในตลาดที่น้อยทําให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ Smart 
Home ที่ได้รับการผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ในจํานวนจํากัดที่จริง
แล้ว มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัย และภาคเอกชนหลายแห่งมีการ
ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ Smart Home อย่างต่อเนื่อง แต่อุปสรรค
ต่อการนําสินค้าต่างๆ ไปขายในเชิงพาณิชย์นั้นเกิดขึ้นจากความ
ต้องการทางตลาดที่ตํ่า อนึ่ง หุ่นยนต์ดินสอมินิ (Dinsow Mini) เป็น
หุน่ยนตด์แูลผูส้งูอายรุุน่แรกทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยนกัพฒันาซอฟต์แวร์
ไทยซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดูแลผู้สูงอายุโดยมีการขายทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แต่ราคาขายปลีกของหุ่นยนต์อยู่ที่ 
85,000 บาท (2,600 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นกว่า 70% ของรายได้ 
เฉลี่ยต่อปีของผู้สูงอายุไทย ดังนั้น การสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย
จงึจําเปน็ยิง่ในการเพิม่ความนยิมในการใช ้Smart Home ของคนไทย

รายไดเฉลี่ยตอป

27.5

3.6 2.6
9.2

Japan
Elderlies

Thailand
Elderlies

Dinsow Ryosand

ราคา

Smart Home มีความสําคัญย่ิงในการช่วยแก้ปัญหาและบรรเทา
ความท้าทายต่างๆ ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ ด้วยสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลี่ยนไป ผูสู้งอายุในประเทศไทยอาจไมไ่ด้
อาศัยอยู่กับบุตรของตน ยิ่งไปกว่านั้น ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ด้วยกันแต่
อาจมีช่วงที่บุตรต้องออกไปนอกบ้าน อีกทั้ง การหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพ
ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาและการ
ปรับใช้ Smart Home จึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการเพิ่มความปลอดภัย 
และความสะดวกสบายของชีวิตผู้สูงอายุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร
ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการ
พัฒนาสินค้า Smart Home และเพิ่มการปรับใช้เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ ควรมีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาค
เอกชนในการพัฒนาสินค้า Smart Home ต่างๆ โดยสินค้านั้นควรได้
รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายในชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันอย่างต่อ
เนื่องในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจใน Smart Home และส่ง
เสรมิการนาํมาใชเ้พือ่ดแูลผูส้งูอาย ุทัง้นี ้ขอ้เสนอแนะสําหรบัแนวทาง
การพัฒนา Smart Home สําหรับประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

กรณศีกึษา: Dinsow Mini – หุน่ยนต์
ดูแลผู้สูงอายุไทยรุ่นแรก

ดนิสอมนิเิปน็หุน่ยนตด์แูลผูส้งูอายตุัง้โตะ๊ทีผ่ลติโดยบรษิทั CT 
Asia Robotics ตัวหุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์ท่ีใช้ตรวจสอบการล้ม
และการไมเ่คลือ่นไหว (Fall And Inactivity Sensors) และหุ่น
ยนต์น้ีสามารถส่งสัญญาณไปที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลของผู้สูง
อายเุมือ่มอีบุตัเิหตเุกดิขึน้ นอกจากนี ้หุน่ยนตย์งัสามารถเตอืน 
ผู ้สูงอายุให้ทานยาตามเวลาที ่กําหนด อีกทั ้ง ยังสามารถ
ใช้งานในการสนทนาทางวิดีโอและให้ความบันเทิงต่างๆ 
หลงัจากประสบความสาํเรจ็ในการทดลองใชใ้นประเทศญีปุ่น่
และในโรงพยาบาลกล้วยนํ้าไทในประเทศไทย ทางบริษัท
ผู้ผลิตได้รับคําสั่งซื้อหุ่นยนต์แล้วกว่า 500 ชิ้นใน พ.ศ. 2558 
โดยส่วนใหญม่าจากประเทศญีปุ่น่ ทัง้นี ้ใน พ.ศ. 2559 บริษัท
คาดว่าจะขายหุ่นยนต์ได้อย่างน้อย 1,000 ชิ้นและหวงัวา่จะ
มีลูกค้าชาวไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ที่มา : Euromonitor, Providers' website, Roland Berger

ที่มา : Euromonitor, Providers' website, Roland Berger

แผนภาพที่ 19 : รายได้เฉลี่ยต่อปีของผู้สูงอายุ เทียบกับราคาของ
หุ่นยนต์ [พันเหรียญสหรัฐฯ]

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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"นักวิจัยได้ทำาการศึกษาเทคโนโลยี  home  
sensors และมีความต้องการที่จะทำางานร่วมกับ
ภาคเอกชนในการทีี่จะช่วยพัฒนาต้นแบบธุรกิจการ
ค้าและส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยเทคโนโลยี 
home sensors" 
   
นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

"พวกเราได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับ Smart Home  
สำาหรับผู้สูงอายุเป็นจำานวนมาก แต่ความต้องการ
ในการใช้ยังมีน้อย รัฐบาลน่าจะมีส่วนร่วมในการ
ชว่ยภาคเอกชนเพิม่ความตอ้งการของตลาด สำาหรบั 
Smart Home ซึ่งอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักพร้อมกับการให้การช่วยเหลือทางการเงิน
สำาหรับผู้มีรายได้น้อย" 

เจ้าของธุรกิจที่สนใจจะเริ่มขายสินค้า Smart Home 
ต่างๆ

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาสินค้าเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) 
สำาหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการใช้งานที่แพร่หลายขึ้นโดยเน้นสินค้าพื้นฐาน
ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีราคาย่อมเยา

สนับสนุนภาคเอกชน รวมทั้ง Startup ในการพัฒนา IoT Appliances และ 
Care Robots ที่มีการออกแบบให้เหมาะสำาหรับผู้สูงอายุ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวน Startup 
ที่ขาย

IoT Appliances 
และ หุ่นยนต์ดูแล

จำานวนผู้ใช้
IoT Appliances 
และ หุ่นยนต์ดูแล

สัดส่วนของครัวเรือน 
ที่มีผู้สูงอายุอาศัย

ที่ใช้สำาหรับ
ผู้สูงอายุ

• สรา้งความรว่มมือระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และนกัวิชาการในการรว่มพฒันาเซน็เซอรใ์นบ้าน (Home 
Sensors) สําหรับผู้สูงอายุ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

• สนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) พ้ืนฐานท่ีใช้งานได้ง่ายและราคา
ย่อมเยาเพื่อสนับสนุนให้มีการนําไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเน้นสินค้าที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดผู้มี
รายได้ปานกลางด้วย

• ร่วมกันออกแบบรูปแบบธุรกิจสําหรับเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) ที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ในเชิงพาณิชย์โดยควรคํานึงถึงความหลากหลายของสินค้า การตั้งราคาสินค้าและการให้บริการต่างๆ
ที่มาพร้อมกับสินค้า

• ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) สําหรับผู้สูงอายุ ให้กับตัวผู้สูงอายุเอง 
สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อสร้างความต้องการในตลาดให้กับสินค้า

• พิจารณาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (subsidies) แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อให้สามารถนํา 
เซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) พื้นฐานไปใช้เพื่อความปลอดภัยโดยอาจเริ่มจากผู้สูงอายุท่ีอาศัย
อยู่ตามลําพังก่อน

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่สนับสนุนให้มีการใช้เซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) 
สําหรับผู้สูงอายุ เช่น แพลตฟอร์มคลาวด์และศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน

• สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีการผลิตสินค้า Smart Home อยู่แล้วหรือมีความสนใจในการผลิตสินค้า 
Smart Home หันมาสนใจผลิตสินค้า Smart Home ที่มีประโยชน์ต่อสังคมสูงอายุมากขึ้น

• สร้างแพลตฟอร์มท่ีเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมถึง Startup ที่มีความสนใจในสินค้า Smart Home 
สําหรับผู้สูงอายุและผู้วิจัยที่ทํางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้มีการทํางานร่วมกัน

• ส่งเสริมการเติบโตของ Startup ที่พัฒนาสินค้า Smart Home สําหรับผู้สูงอายุ รวมถึงสินค้า IoT 
Appliances และหุ่นยนต์ เช่น การเพิ่มความคล่องตัวสําหรับการดําเนินการทางธุรกิจ (Streamlined 
Business Process) หรือสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) เป็นต้น

• สร้างความรู้และความเข้าใจในสินค้า Smart Home ต่างๆ โดยเน้นถึงประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

5

6
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กุญแจสำ�คัญสำ�หรับคุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ยุท่ีดีขึ้น
อ�จอยู่ใกล้ตัวเพียงนิดเดียว

ภ�พรวม

เคร่ืองมือดิจิทัลสําหรับผู้สูงอายุ (Digital Social Interaction Solutions) เป็นกลุ่มของเครื่องมือทางดิจิทัลที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตท่ีดีต่อสุขภาพ การพัฒนาสมอง การเพ่ิมการมีส่วนร่วมในสังคม การหางานและสร้าง
รายได้ การส่งเสริมการติดต่อกับญาติมิตร หรือการหาสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งนี้ เครื่องมือดิจิทัลสําหรับผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น  
3 กลุ่มหลักตามภาพข้างล่างนี้

Online Communities 
& Communications

Lifestyle 
Promotion Tools

Caregivers Platforms

Online Communities Apps 
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้สูงอายุท่านอื่น
และไม่ขาดการติดต่อกับสังคมภายนอก เช่น 
สื่อสังคมออนไลน์และเว็บบอร์ด

Lifestyle Apps ช่วยส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการให้
เคล็ดลับสุขภาพ และช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในการจัดการภาวะสุขภาพของตัวเอง
โดยอาจเชื่อมโยงกับอุปกรณ์สวมใส่ได้ 
(Personal Wearables)

Caregiver Platforms 
ช่วยในการค้นหาและ
การจ้างงานผู้ดูแลได้อย่าง
สะดวกสบาย

Digital Communication Apps 
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อและ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว
ได้ตลอดเวลา การเล่นเกมและการฝึกสมรรถภาพทาง

ความคิด ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมอง 
เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยรวมถึง 
โรคความจำาเสื่อมบางชนิด

Telework Platforms ช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถหางานและทำางานทางไกล 
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสหารายได้สำาหรับ
ผู้สูงอายุที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ที่มีปัญหากับการเดินทางและมี
ความต้องการที่จะหากิจกรรมทำา/
หารายได้เสริม

การเตรียมความพร้อมสําหรับประชากรสูงอายุเป็นความท้าทาย 
ที่สําคัญในระดับชาติ เมื่ออายุมากขึ้นเร่ือยๆ คนเรานั้นจะผ่าน 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย เช่น การเกษียณอายุ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่ลดลง การอยู่อาศัยตามลําพัง สุขภาพ
กายและสมรรถภาพสมองเส่ือมลง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เหล่าน้ีทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้คุณภาพชีวิตเสื่อมถอยลง  

ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในทางสังคมตํ่ามักมีอัตราการ 
เจ็บป่วยที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นตาม
ลําดับ ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาเครื่อง
มือใหม่ๆ ทางดิจิทัลจะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในสังคม

บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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"สังคมออนไลน์และการส่ือสารออนไลน์เป็นเครื่องมือที่
สำาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเมือง ที่มักประสบ
ปัญหาความเหงา เนื่องจากสังคมทีไ่ม่แน่นแฟ้นเหมอืนใน
ชนบท" 

ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

"Apps ที ่ เป็นเกมส์ประลองสมองมีศักยภาพที่จะ
ช่วยรักษาสมรรถภาพทางความคิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งในการป้องกันโรคบางชนิด เช่น ภาวะสมองเสื ่อม 
(Dementia)" 

แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ

ประโยชน์

Digital Social Interaction Solutions ไม่เพียงทําให้เกิดประโยชน์
แกผู่ส้งูอายแุต่ยงัใหป้ระโยชน์แก่ครอบครวัของผูส้งูอายรุวมทัง้รฐับาล

สําหรับผู้สูงอายุ เครื่องมือดิจิทัลเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการดําเนิน
ชีวิตที่มีคุณภาพหรือ Active Aging โดยเครื่องมือดิจิทัลจะช่วย
ให้ผู้สูงอายุสามารถสามารถรักษาคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัยไม่ให้ต่าง
จากสมัยวัยกลางคน ผู้สูงอายุหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความ
บกพร่องในการคิดวิเคราะห์ (Cognitive Impairments) และความ
สามารถในการเคลื่อนไหวที่ลดลง (Decreased Mobility) ซึ่งทําให้
การออกไปมีสังคมนอกบ้านอย่างที่เคยทําสมัยวัยกลางคนเป็นเรื่อง
ยากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือดิจิทัล อาทิ สังคมออนไลน์และ
แอปพลิเคช่ันการสื่อสารต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถ
ติดต่อกับครอบครัวและเพ่ือนฝูง เพื่อดํารงไว้ซึ่งการมีปฎิสัมพันธ์กับ
มนุษย์อื่น (Human Interaction) และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าจากการขาดการติดต่อกับโลกภายนอก 

นอกจากนี ้เครือ่งมอืในการสง่เสรมิการดาํเนนิชวีติ (Lifestyle Apps)
จะช่วยในการส่งเสริมร่างกายท่ีแข็งแรง เช่น แอปพลิเคชันที่ให้เคล็ด
ลับสุขภาพสามารถเพ่ิมความรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคต่างๆ และ
ส่งเสริมการบริหารจัดการสุขภาพของตัวเองในเชิงรุกนอกจาก
นี้แอปพลิเคชันเกมฝึกสมรรถภาพทางความคิด หรือระบบวิดีโอ

กรณีศึกษา : Lumosity –  เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิวัติการฝึกสมรรถภาพ
ทางความคิด (Cognitive) สำาหรับผู้สูงอายุ

อายุที่มากขึ้นนั้นย่อมมาพร้อมกับการลดลงของสมรรถภาพของความคิด (Cognitive Abilities) งานวิจัย
ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกสมรรถภาพทางความคิดจะมีส่วนช่วยสําคัญในการทํางานของสมอง รวมทั้ง
ป้องกันโรคบางชนิด อาทิเช่น ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) 

Lumosity จึงได้มีการคิดค้นโปรแกรมเกมส์ฝึกสมอง (Brain Game Training Program) โดย
มีวัตถุประสงค์ในการฝึกสมรรถภาพทางความคิด อาทิ ความจํา ความสนใจ ความเร็วในการ
ประมวลผล ความสามารถในการระบุตําแหน่ง เหตุผลเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหา ในการออกแบบ
เกมส์ฝึกสมรรถภาพทางความคิดนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทํางานร่วมกับนักออกแบบเกมส์ในการ 
ที่จะเปลี่ยนความรู้ของงานวิจัยทางประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiological) และสมรรถภาพทาง 
ความคิด (Cognitive Function) ให้อยู่ในรูปแบบของเกมส์ทางสมรรถภาพทางความคิด (Cognitive 
Games) ในปัจจุบัน Lumosity มีผู้ใช้บริการกว่า 70 ล้านคนทั่วโลกและได้รับการแนะนําโดยแพทย์ที่
ดูแลผู้สูงอายุชั้นนําในประเทศไทย

เกมส์ที่ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรักษา
สมรรถภาพทางความคิด (Cognitive Ability) และกายภาพ
ไว้ได้ อีกทั้งแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มสําหรับหาผู้ดูแล 
(Caregivers Platform) จะช่วยผู้สูงอายุในการสรรหาผู้ดูแลได้
อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุจากการที่สุขภาพกายและใจดีขึ้น ประกอบกับการมีส่วน
ร่วมในสังคม ที่สูงขึ้น

ครอบครัวและญาต ิของผู้สูงอายุสามารถติดตามความเป็นอยู่และ 
สุขภาวะผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารออนไลน์และ 
แอปพลิเคชันการส่ือสารซ่ึงจะช่วยลดความกังวลให้แก่ครอบครัวได้ 
นอกจากนี้ ครอบครัวยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น แอปพลิเคชันเก่ียวกับเคล็ดลับสุขภาพ 
ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
และลดการเจ็บป่วย

ในส่วนของภาครัฐบาล เครื่องมือดิจิทัลช่วยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
มากขึ้นในการทํากิจกรรมทางสังคมและการทํางาน ซึ่งเป็นการลด
ภาระของรัฐบาล อีกท้ังการปรับปรุงคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านยังสามารถลดความจําเป็นในการสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม 
และไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็น ซึ่งจะช่วยลดแรง
กดดันในด้านทรัพยากรทางสาธารณสุขอีกด้วย

ที่มา : Cogstate, Frontiers 
journal, Elsevier, NCBI
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ปริมาณคนใช้จำากัด
เพียงแค่ 3.9% ของ
ผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างสมำ่าเสมอ

แต่ผู้สูงอายุที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต
มีการใช้งานอย่างหนัก โดยมี
การใช้ถึง 4.5 ชั่วโมงต่อวัน

การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
สำาหรับผู้สูงอายุโดย Startup 
ไทยยังมีจำากัด แต่มีกรณีศึกษา
ที่สำาเร็จอยู่บ้าง

ปัจจุบันในประเทศไทย ระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลของ Digital 
Social Interaction Solution อยู่ในระยะที่ 2 หรือระดับท่ีมีการ
พัฒนาและการใช้แบบกระจัดกระจาย (Scattered Stage) โดยผู้
สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในจํานวนที่ตํ่ามาก
เพยีง 3.9% ของผูส้งูอายไุทยในประเทศ เมือ่เทยีบกบัอตัรา 58% ของ 
ผูส้งูอายใุนประเทศสหรฐัอเมรกิา อนัเนือ่งจากทีผู่ส้งูอายไุทยสว่นใหญ่
ไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ไม่มีความรู้และทักษะในการใช้
อนิเทอรเ์นต็ และไมเ่ขา้ใจถงึประโยชนข์องการใชเ้คร่ืองมอืดจิทิลัตา่งๆ 

แต่ถ้าดูเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีใช้งานอินเทอร์เน็ตจะพบว่ามีการใช้ท่ี 
ค่อนข้างสูง และมีการใช้เฉล่ียอยู่ท่ี 4.5 ช่ัวโมงต่อวัน โดย 78% ของผู้สูง
อายุท่ีใช้อินเทอร์เน็ตน้ันใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นอกจาก
น้ี 53% ของผู้สูงอายุท่ีใช้อินเทอร์เน็ตน้ันใช้เคร่ืองมือการส่ือสารดิจิทัลเป็น
ประจําทุกวันในการติดต่อกับลูกหลาน อีกทั้ง 90% ของผู้สูงอายุที่ใช้
อนิเทอรเ์นต็มกีารใชส้งัคมออนไลน ์(Social Media) เปน็ประจําการท่ี 
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมีการใช้สูงแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ
ดิจิทัลเหล่านี้ที่จริงมีความหมายและความสําคัญต่อผู้สูงอายุสูง 
โดยผู้อายุที่ได้มีโอกาสใช้เคร่ืองมือเหล่านี้ต่างชื่นชอบและมีการใช้ 
อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดิจิทัลที่พัฒนาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย
สําหรับผู้สูงอายุไทยนั้นยังมีจํากัด ปัจจุบันเครื่องมือดิจิทัลประเภท
สังคมออนไลน์ เครื่องมือการส่ือสารออนไลน์ และเครื่องมือเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพส่วนมากเป็นเครื่องมือท่ีพัฒนาจากต่างประเทศ แต่ 
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ัน Startup ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเคร่ือง
มือดิจิทัลสําหรับผู้สูงอายุมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแพลตฟอร์มในการ
ค้นหาและจา้งงานผูด้แูลในรปูแบบสือ่กลางการตดิตอ่ซือ้ขายตา่งๆ เช่น  
Health At Home และ www.chiiwii.com เป็นต้น

"ผู้สูงอายุจำานวนหนึ่งมีความสามารถในการซ้ือเครื่องมือ
ดจิทิลัและสามารถเรยีนรูก้ารใชง้านได ้แตห่ลายคนไมเ่ห็น
ประโยชนข์องการทำาเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้สิง่สำาคญัคอืการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้งานเครื่องมือดิจิทัลท่ีมีอยู่แล้วไป
พร้อมๆกับการสนับสนุนการพัฒนาของเครื่องมือที่ความ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในผู้สูงอายุ"  

นักวิชาการในมหาวิทยาลัย

"ผู้สูงอายุต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้  
แต่ไม่มีคนที่คอยชี้แนะ เพราะเหตุนี้ผู้สูงอายุส่วนมาก
รู้สึกว่าเครื่องมือที่สามารถใช้ได้มีความหลายหลายมาก
เกินจนเลือกไม่ถูก ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวควรมี
บทบาทในการแนะนำาผู้สูงอายุและสอนวิธีการใช้งานของ 
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง"

นักวิชาการในมหาวิทยาลัย

แผนภาพที่ 21 : อัตราการใช้อินเทอร์เน็ต [% ของประชากร]
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บทที่ 3: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คสังคมสูงอ�ยุ

แผนภาพที่ 20 : ระดับการพัฒนาด้าน Digital Social Interaction Tools ของประเทศไทย 

• ผู้สูงอายุไม่มีการใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือ
ดิจิทัลใดๆ เลย

• มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของการใช้งาน
เครื่องมือดิจิทัลโดย
ผู้สูงอายุ
• มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วในการพัฒนา
เครื่องมือดิจิทัลสําหรับ
ผู้สูงอายุในประเทศ

• ผู้สูงอายุมีการใช้งาน
เครื่องมือดิจิทัลอย่าง
แพร่หลาย
• มีการพัฒนา
เครื่องมือดิจิทัลสําหรับ
ผู้สูงอายุโดย Startup 
ในประเทศไทย

• เคร่ืองมือดิจิทัล
กลายเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวันของ
ผู้สูงอายุส่วนมาก

• ผู้สูงอายุมีการใช้
อินเทอร์เน็ตและ
เครื่องมือดิจิทัลแต่ไม่
เป็นที่แพร่หลาย
• การพัฒนาเครื่องมือ
ดิจิทัลสําหรับผู้สูงอายุ
ยังมีจํากัด

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา : Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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กรณีศึกษา: สังคมสูงอายุทำาให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ Startup ในประเทศไทย
เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำาคัญในการทำาให้เกิด "การใช้ชีวิตสูงวัยที่บ้าน (Aging at Home)" 

Health at Home เป็น Startup มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การใช้ชีวิตสูงวัยที่บ้าน (Aging at Home)” 
โดยการจัดสรรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไปให้บริการดูแลผู้สูงอายุในสถานที่ที่ ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ รวมทั้ง 
การให้คําปรึกษาแก่ครอบครัวผู้สูงอายุเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นในบ้าน Health at Home มีความ 
มุ่งมั่นที่จะตั้งมาตรฐานของการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลบ้านใน 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 1) การสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้สูงอายุสามารถค้นหาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เชื่อถือได้ 2) การสร้างช่องทางในการ
ใหก้ารประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการดแูลทีบ้่าน และ 3) การพัฒนาการวเิคราะห ์Real-Time เพ่ือช่วยใหค้รอบครวั
สามารถตรวจติดตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา

แพทย์กลุ่มหน่ึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะลดช่องว่างและปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ จึงตัดสินใจท่ีจะต้ังสังคมออนไลน์ 
"www.chiiwii.com" เพ่ือให้ข้อมูลเคล็ดลับสุขภาพและให้คําปรึกษาทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกท้ังในตอน
น้ีกําลังพัฒนาแพลตฟอร์ม Telehealth Platform เพ่ือให้บริการเสริมด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วยผ่านทางสมาร์ทโฟน  
หรอืคอมพวิเตอรพ์กพา ทัง้นี ้www.Chiiwii.com ยงัวางแผนท่ีจะทาํงานร่วมกับผูใ้หบ้รกิารผูด้แูล บริษทัประกนัภยั และ 
โรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพครบวงจรสําหรับประชากรไทย 

 

Digital Social Interaction Solutions สามารถสนับสนุนการเต
รียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับสังคมสูงอายุ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในเวลาที่อัตราส่วนการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly  
Support Ratio) น้อยลงเรื่อยๆ การแก้ปัญหานี้ยังจะช่วยให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนารูปแบบของการให้การดูแลที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community-Based Care Approach) ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขโดยรวมได้

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรสนับสนุนการพัฒนา Digital 
Social Interaction Solutions สําหรับผูส้งูอายุ และสนบัสนุนการใช ้
ประโยชน์จากอุปกรณ์เหล่านี้ โดยข้ันแรก ประเทศไทยจําต้องสร้าง

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ส่งเสริมให้เกิด
การรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Health Literacy) และสร้าง  
แพลตฟอร์มท่ีจะสามารถให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผู้สู งอายุร่ วมกันไปด้วย การเริ่ม ต้นใช้ เครื่ อง มือ
ดิ จิ ทั ล เหล่ า น้ีควรจะ เ น้นในพื้ น ท่ี เขต เมื องก่ อน เ น่ืองจาก 
ผูส้งูอายใุนเมอืงมโีอกาสทีจ่ะประสบปญัหามากกวา่ผู้สงูอายใุนชนบท 
อันเนื่องมาจากการบริการด้านสาธารณสุขและความแน่นแฟ้นของ
สังคมที่ตํ่ากว่า อีกทั้งรัฐบาลควรสนับสนุน Startup ของไทยใน
การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆทางดิจิทัล ที่คํานึงถึงความต้องการของผู้
สูงอายุไทย ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการพัฒนา Digital 
Social Interaction Solutions ในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

พัฒนาแพลตฟอร์มสาธารณะที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับสนับสนุนการใช้ 
ICT ในผู้สูงอายุ โดยเน้นการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเป็นท่ีนิยมแล้วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุมากท่ีสุด

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนเครื่องมือ
ดิจิทัลสำาหรับผู้สูงอายุ
ที่พัฒนาในประเทศไทย

สัดส่วนของผู้สูงอายุ 
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต

• สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ทั้งผู้สูงอายุและครอบครัว โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาอุปกรณ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด

• ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Health Literacy) และเสริมสร้างทักษะของ
ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัล

• ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล  
เช่น สมาร์ทโฟนที่มีราคาย่อมเยาและใช้ไม่ยาก

• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่ออํานวยความ
สะดวกผู้สูงอายุในการหางานและทํางาน

• สนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มของผู้ดูแลผู้สูงอายุและ
 แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลโดยภาคเอกชน 
 เช่น การบริการคลาวด์ ในรูปแบบ "Platform as a Service"
• สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
• สร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่สนับสนุนการเติบโตของ Startup ที่พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลสําหรับผู้สูงอายุ

7

8

ที่มา : Health At Home, 
www.chiiwii.com 
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ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัล
ในภ�คก�รเกษตร

บทที่ 4
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ภ�คก�รเกษตรไทยแม้จะมีก�รพัฒน�
อย่�งกระจัดกระจ�ยแต่ยังมีโอก�สพัฒน�
คว�มส�ม�รถในก�รผลิต
การเตบิโตของประชากรโลกและพฤตกิรรมการบรโิภคท่ีเปลีย่นแปลง
ไปในปัจจุบันนับเป็นสองปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเนือ่ง โดยจากการประมาณการณใ์น
ช่วง พ.ศ. 2558 ถึง 2568 พบว่าอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% ต่อปี สืบเนื่องมาจาก
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของประชากรโลก (มากกว่า 1% ต่อปี) และ
ลักษณะการบริโภครายบุคคลที่มีความต้องการอาหารจําพวกเนื้อ
สัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากนมที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ผลผลิตทางการ
เกษตรทั่วโลกกลับไม่ได้เติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มของอุปสงค์ที่เพิ่ม
สูงขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา กําลัง
ประสบปัญหาการเพ่ิมผลผลิตจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ดินเสื่อม
คุณภาพ การขยายตัวของเขตเมือง และทรัพยากรบุคคลทางการ
เกษตรที่ลดลงในส่วนของการจ้างงานในภาพรวมของภาคการเกษตร
นัน้ กําลงัเผชญิกบัภาวะหดตวัที ่1.8% ตอ่ป ี(2.9% ตอ่ป ีสําหรบักลุม่
ประเทศกําลงัพัฒนา) ซึง่ปัญหาเหลา่นีเ้ปน็จดุเร่ิมต้นใหก้ลุม่ประเทศที่
พัฒนาแล้วได้เริ่มนําเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
เพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

สําหรับประเทศไทย ภาคการเกษตรนับเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยสร้างเม็ดเงินเป็นสัดส่วนกว่า 9% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ใน 
พ.ศ. 2558 แต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงกําลังคนที่ใช้  
(ภาคการเกษตรมกีารใชแ้รงงานกวา่ 32% ของประเทศ) เปรยีบเทยีบ
กบัผลลพัธท์ีไ่ด ้จะเหน็วา่ประเทศไทยยงัสามารถพฒันาประสทิธภิาพ
ในการใช้แรงงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรได้อีกมาก โดย
สามารถดูตัวอย่างได้จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ท่ีใช้
แรงงานเพียง 11% ของประเทศแต่สามารถสร้างมูลค่าได้ประมาณ 
9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย 
(ดูแผนภาพที่ 22)

ประมาณการจนถึง พ.ศ. 2573 คาดว่ามูลค่า GDP ของประเทศไทย
จะเติบโตอยู่ที่ 3% ต่อปี ในขณะที่มูลค่าของภาคการเกษตรจะเติบโต
อยูท่ี ่2% ตอ่ป ีจากแนวโนม้นีจ้ะสง่ผลใหส้ดัสว่นความสาํคญัของภาค
การเกษตรลดน้อยลงไปอยู่ที่เพียง 7% ของ GDP ตั้งแต่ พ.ศ. 2568 
เป็นต้นไป (ดูแผนภาพที่ 23)

แคนาดา ออสเตรเลีย กร�นแลนด มาเลเซีย เว�ยดนาม ไทย
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สัดสวนของภาคการเกษตรตอ GDP ประเทศไทย

แผนภาพท่ี 22 : เปรียบเทียบสัดส่วนของภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GDP) และการจ้างงานในประเทศ [%, พ.ศ. 2558]

แผนภาพท่ี 23 :  การเติบโตของ GDP ประเทศไทยและสัดส่วนของ
มูลค่าจากภาคการเกษตร [หม่ืนล้านบาท, พ.ศ. 2543-2573]

ที่มา : IHS Global Insight ที่มา : CIA
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ในขณะท่ีอุปสงค์ต่อสินค้าการเกษตรในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (โดยมีอัตราการเติบโตของอุปสงค์เฉลี่ยอยู่
ที่ 4.2% ต่อปี) ประเทศไทยกลับประสบปัญหาด้านผลผลิต เม่ือ
พิจารณาจากพืชเศรษฐกิจเช่น ข้าว หรือ ข้าวโพด พบว่าผลผลิตต่อไร่ 
ในช่วง พ.ศ. 2556 ถงึ 2558 นัน้มคีา่ตํา่กวา่คา่เฉลีย่ของภมูภิาคอาเซยีน 
โดยเมือ่นบัเปน็รายประเทศแลว้ถงึแมป้ระเทศไทยจะผลติขา้วไดส้งูสดุ
เป็นลําดับที่สามของอาเซียนเม่ือนับปริมาตรรวมแต่กลับสามารถ
ผลิตข้าวเฉลี่ยเพียง 456 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยภูมิภาค 
อยู่ที่ 698 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้อมูลปี 2558, แผนภาพที่ 24) ในส่วนของ
ข้าวโพดผลิตได้ที่ 644 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยภูมิภาคอยู่ท่ี 
684 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้อมูลปี 2558, แผนภาพที่ 25)

นอกจากนี้ มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การเกษตรไทยต่อหัวแรงงาน
ในภาคการเกษตร ยังจัดว่าอยู่ในระดับท่ีไม่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ การขาด
ประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ของการทําการเกษตร ปัญหาคุณภาพ
ของแรงงานด้านเกษตร การขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาด 
และการขาดการนํานวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ 

แผนภาพที่ 24 :  เปรียบเทียบการผลิตและผลผลิตต่อไร่ข้าว ของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

แผนภาพที่ 25 :  เปรียบเทียบการผลิตและผลผลิตต่อไร่ข้าวโพด ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร
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บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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สืบเนื่องจากอุปสงค์ของอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
ประเทศไทยมีสูงขึ้นจากจํานวนประชากรไทยและอัตราการบริโภค
ต่อหัวที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ภาคการเกษตรไทยจําเป็นต้องเผชิญหน้าและ
ทําความเข้าใจกับความท้าทายต่างๆ เพ่ือท่ีจะหาทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม จากการศึกษาพบว่าขณะน้ี ภาคการเกษตร
ไทยกําลังประสบกับความท้าทายที่สามารถอภิปรายได้ใน 6 หัวข้อ
หลัก ดังนี้

1. ตลาดที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วน
ใหญ่ขาดการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเกษตรที่จำาเป็น

ภาคการเกษตรของประเทศไทยนัน้สว่นใหญป่ระกอบไปดว้ยเกษตรกร
รายย่อยที่ถือครองที่ดินขนาดเล็กในการประกอบอาชีพเพาะปลูก
หรือทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากการรวบรวมสถิติพบว่า ในตลาดข้าวของ
ประเทศไทยนัน้ประกอบไปดว้ยเกษตรกรทีทํ่าไรน่าดว้ยพ้ืนทีน่อ้ยกวา่ 
10 ไร่ มากถึง 38% ใน พ.ศ. 2557 ซึ่งถึงแม้ว่าสัดส่วนนี้จะลดลง
จากพ.ศ. 2552 ที่ 42% ก็ยังนับว่าเป็นปริมาณที่สูง (แผนภาพที่ 26)
ขณะเดียวกันหากพิจารณาจากตลาดปศุสัตว์จะพบว่าประกอบไป
ด้วยฟาร์มขนาดย่อยมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น มีเกษตรกรรายย่อยท่ี
เลี้ยงสุกรน้อยกว่า 50 ตัวในฟาร์ม เป็นสัดส่วนถึง 92% ของจํานวน
ฟาร์มสุกรทั้งหมดในประเทศไทย (แผนภาพที่ 27) ปัญหาข้างต้นน้ี
ทําให้การกระจายความรู้สู่ทุกครัวเรือนเกษตรกรเป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่
จะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการทํางานในฟาร์ม การคัดเลือก
พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เหมาะสม การเพิ่มผลผลิต และการนําผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดอย่างเหมาะสม

แผนภาพที่ 26 : สัดส่วนนาข้าวในประเทศไทยตามขนาด 
[%, พ.ศ. 2552/2557]

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร

ขนาดเฉลี่ย [ไร]
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20 ถึง 40 ไร

40 ถึง 60 ไร

ใหญกวา 60 ไร

แผนภาพที่ 27 : สัดส่วนฟาร์มสุกรในประเทศไทยตามจํานวน
สุกรที่เลี้ยง [%, พ.ศ. 2557]

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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ฟารมครัวเร�อน ฟารมอุตสาหกรรม
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501-5000 ตัว

มากกวา 5000 ตัว

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและ
ความรู้ที่จะสามารถช่วยยกระดับความ
สามารถในการผลิตของตนได้
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2. ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมาพบว่า ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจไทย
ประสบกับภาวะคงตัว (แผนภาพที่ 28) โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2556 
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สําหรับข้าวและยางพาราทั่วประเทศปรับตัว 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของภาคปศุสัตว์ มีผลผลิตท่ีปรับตัวสูงขึ้นในฟาร์มไก่  
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ซึ่งต่างจากผลผลิตของฟาร์มโคเนื้อและสุกร 
ที่ค่อนข้างคงตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (แผนภาพที่ 29) 
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แผนภาพที่ 28 :  ผลผลิตต่อไรของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย [พ.ศ. 2550 -2558]

แผนภาพที่ 29 : ผลผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย [พ.ศ. 2550-2558]

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
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3. การขาดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบัน เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลสําหรับ
ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าใน พ.ศ. 2558 เกษตรกรไทยต้องใช้เงินจํานวน  
1.8 เท่าตัว เมื่อเทียบกับเกษตรกรเวียดนาม เพื่อทําการเกษตรกรรม
แบบเดียวกัน โดยมีค่าปุ๋ยที่สูงเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนรวมเป็น
ปัญหาหลักในความเป็นจริงแล้ว อัตราการใช้ปุ๋ยในหมู่เกษตรกรไทย
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สวนทางกับผลผลิตที่ไม่
ได้เติบโตข้ึนด้วยอัตราเดียวกันแต่อย่างใด สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้
ปัจจัยการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการแก้ไขอย่างตรงจุด 
เกษตรกรไทยจะมีภาระค่าใช้จา่ยทีต่ํ่าลงพรอ้มกบัสามารถเพ่ิมผลผลิต
ได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน

4. ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร

ภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนที่ใช้แรงงานกว่าหน่ึงในสามของกําลัง
แรงงานทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้ทรัพยากรมนุษย์จํานวน
มหาศาลยังคงส่งผลกระทบเชิงบวกไม่ชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่าภาค
การเกษตรไทยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียง 9% 
ของ GDP ใน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ อัตราการจ้างงานในภาค
การเกษตรกําลังปรับตัวลดลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงอายุ รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและ
บริการในปัจจุบัน (แผนภาพที่ 31) แนวโน้มการลดลงของแรงงาน 
ภาคการเกษตรนี้ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของภาคการเกษตรไทยจะลดตํ่าลงอีกในอนาคตหากไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ที่จะมาช่วยฟื้นฟูและพัฒนาภาคการเกษตร 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนภาพที่ 30 : ต้นทุนการผลิตต่อไร่ – ไทยและเวียดนาม 
[บาท, พ.ศ. 2558]
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ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

แผนภาพที่ 31 : สัดส่วนการจ้างงานในประเทศไทย 
[พ.ศ. 2530 - 2558]
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ภาคบร�การ ภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม

5. การขาดแคลนช่องทางการตลาดและการจำาหน่าย
สินค้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรและผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมี 
ความรู้ด้านการตลาดที่จํากัด ทําให้กลุ่มคนเหล่าน้ียังต้องพึ่งพา
พ่อค้าคนกลางเพื่อกระจายผลผลิต ซ่ึงสร้างปัญหาให้กับห่วงโซ่
มูลค่าทางการเกษตรโดยก่อให้เกิดปัญหาด้านกลไกราคา การเพิ่ม
ระยะเวลาในวงจรการกระจายผลผลิต และผู้บริโภคต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น ในขณะนี้ ช่องทางการขายสินค้าแบบออนไลน์
หลายช่องทางกําลังอยู่ระหว่างการพัฒนา หากประสบความสําเร็จ 
ได้รับการตอบรับที่ดีและมีการใช้งานจริงก็จะช่วยสร้างเคร่ืองมือ
สาํหรบัเกษตรกรในท้องถ่ินสําหรบัการเริม่ตน้ธรุกิจของตวัเอง อยา่งไร
ก็ตาม การยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ยังจํากัดในวงการเกษตรของไทย 
เนื่องจากการขาดความไว้ใจในเทคโนโลยี ยึดติดกับวิถีปฏิบัติเดิม 
ประกอบกับระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมายังขาดเสถียรภาพในระยะยาว

6. ข้อจำากัดในการพัฒนาการควบคุมคุณภาพและการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ภาคการเกษตรไทยกําลงัเผชญิกบัแรงกดดันท่ีเพ่ิมขึน้ในเรือ่งมาตรฐาน
การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระหว่าง
ประเทศที่เข้มข้นขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสืบค้นย้อนกลับ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถ
เตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม  
ในสภาพความเป็นจริง มีเพียงภาคเอกชนรายใหญ่เท่านั้นที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทุนทรัพย์ในการติดตั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ ในขณะ
ที่ผู้ผลิตขนาดย่อมและขนาดกลางส่วนใหญ่ยังคงมองไม่เห็นความ
สําคัญและโอกาสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น การพัฒนาการ
จัดการพัสดุและคลังสินค้า รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

จากความท้าทายท้ังหกประการท่ีไดก้ล่าวมา ได้มกีารนาํเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถจัด
ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ :

53



A

B

C

D

ระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Information System, NAIS) เป็นระบบกลางของประเทศ 
ที่ทําหน้าท่ีเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ทางการเกษตรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจการเกษตร  
องค์กรอิสระ เกษตรกร และสาธารณชน ได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการผลิตใช้ประกอบการตัดสินใจ และการวาง
แผนหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

เกษตรกรรมแม่นยำาสูง (Precision Agriculture, PA) คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้กําลังแรงงาน ซึ่งเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยําสูง ประกอบด้วย ตัวรับรู้ (Senser) และระบบจินตภาพ การเชื่อมต่อเครือข่าย 
ซอฟต์แวร์สําหรับการจัดการไร่นา และหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ 

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง (Precision Livestock Farming, PLF) คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยในการทํา
ฟาร์มปศุสัตว์ในสภาวะควบคุม ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมสวัสดิภาพของปศุสัตว์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะครอบคลุมถึงเครื่องมือ
ติดตามสัตว์ตัวรับรู้ (Senser)์ การเชื่อมต่อเครือข่าย ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ และหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ  

การกระจายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล (Digital Distribution) หมายถึง การใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
กระจายสินค้าการเกษตรสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพสินค้า 
จัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และทําการซื้อขายสินค้าได้อย่างง่ายดายขึ้น ทั้งในภายในและระหว่างประเทศ ระบบนี้จะ
ชว่ยแกป้ญัหาเกษตรกรขาดแคลนชอ่งทางการกระจายผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัช่วยใหธ้รุกจิการเกษตรเตรยีมพร้อมในดา้น
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรที่กําลังทวีความเข้มงวดมากขึ้น

ความท้าทายและอุปสรรคของภาคการเกษตรไทย ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

A
ระบบสารสนเทศเกษตรแห่ง
ชาติ (National Agricultural 
Information System; NAIS)

 1. ตลาดที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรรายย่อย
เป็นส่วนใหญ่และขาดการเข้าถึงองค์ความรู้
ทางการเกษตรที่จำาเป็น

B เกษตรกรรมแม่นยำาสูง

C ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง

D การกระจายสินค้าผ่าน
ระบบดิจิทัล

ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่

การขาดใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร

การขาดแคลนช่องทางการตลาดและการ
จำาหน่ายสินค้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อจำากัดในการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ
และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

54



ระบบส�รสนเทศกล�งของประเทศเพื่อเสริมสร้�ง
ก�รเข้�ถึงและก�รใช้ข้อมูลสำ�หรับภ�คก�รเกษตรไทย

ภ�พรวม

ระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติเช่ือมต่อทุกภาคส่วนในภาค
การเกษตรไทยในการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 
และใช้ประโยชน์ข้อมูลในระบบ โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยคลัง
ขอ้มลูดจิทิลัแบบครบวงจร แหลง่เกบ็ขอ้มลูแบบคลาวด ์การประสาน
เชื่อมต่อข้อมูลแบบ Real-time ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลที่สําคัญได้จาก

ข้อมูลและข่าวสารทางการเกษตรกําลังเริ่มมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้น 
ในวงการเกษตรไทย เกษตรกรในปัจจุบันเริ่มทําการเสาะหาข้อมูล
สภาพอากาศในพื้นที่ และแนวโน้มราคาผลผลิตเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนทําไร่ เช่นเดียวกันกับภาครัฐ ที่ใช้สถิติข้อมูล
ผลผลิตในแต่ละภูมิภาคมาประกอบการวางแผนพัฒนาการเกษตร
ในแต่ละพื้นที่ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของประโยชน์อีกมากมายที่
แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นของการจัดการข้อมูลและข่าวสารทาง 

การเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ต้องการใช้
ประโยชน์ ระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติจะทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
ทางการเกษตรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และทําการบริหารจัดการ
ชุดข้อมูลเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้ใช้ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
รวมไปถึงภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
วงการเกษตรไทย

ขอมูลอากาศ
และภูมิศาสตร

ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
สังคม และประชากรศาสตร

ขอมูลเกษตร
จากทั่วประเทศ

การว�จัย
และองคความรู

ระบบสารสนเทศ
เกษตรแหงชาติ

ภาครัฐ
ติดตามและประเมินโครงการ 
ออกแบบนโยบาย

เกษตรกร
เพ�่มประสิทธิภาพการจัดการไรนา/ 
พัฒนากระบวนการตัดสินใจ

ธุรกิจการเกษตร
เขาใจพลวัตของตลาด/ 
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

องคกรอิสระ
ประเมินความตองการของทองถิ�น/ 
จัดทำรายงาน/ วางแผนกิจกรรมตางๆ

ภาคการศึกษาและว�จัย
แลกเปลี่ยนองคความรู/  
พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ

เก็บรวบรวมขอมูล

ว�เคราะห

แลกเปลี่ยน

ใชงาน

แผนภาพที่ 32 : แผนภาพอย่างง่ายแสดงระบบ NAIS

ที่มา : Roland Berger

ระบบ เช่น สภาวะภูมิอากาศ พื้นที่เพาะปลูก คุณภาพดิน ราคาตลาด 
ข้อมูลประชากรเกษตรกร รวมถึงงานวิจัยและเทคโนโลยีโดยข้อมูล 
Big Data จะถูกนํามาใช้เพื่อประมวลข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับพลวัตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกษตร 

55



จากการศึกษาตัวอย่างในต่างประเทศ พบว่าทั่วโลกได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเกษตรในระดับประเทศหลากหลายรูปแบบ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช้ระบบให้บริการข้อมูลสถิติการเกษตร
แห่งชาติ (National Agricultural Statistics Service, NASS) ที่
ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยระบบดังกล่าวรวบรวมข้อมูลสถิติ
ทางการเกษตร เช่น ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจและราคา การวิจัย
และเทคโนโลยี และข้อมูลแบบแผนภูมิและแผนที่ เป็นต้น ซึ่งมีข้อมูล
ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2409 และมีจํานวนมากถึง 6 ล้านชุดข้อมูล 
และเปดิใหผู้ใ้ชส้ามารถดาวนโ์หลดไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ในแตล่ะเดอืน
จะมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวมากกว่า130,000 คน. 

ในภูมิภาคเอเชียประเทศเกาหลีใต้มีศูนย์กลางระบบสารสนเทศ
การเกษตรสําหรับเกษตรกรซ่ึงเรียกว่า Rural Development  
Administration (RDA) ทําหน้าที่ บูรณาการหน่วยงานด้าน
การเกษตรทุกหน่วยให้เป็นเครือข่ายร่วมแบ่งปันข้อมูลด้านเทคโนโลยี
และแนวปฏิบัติท่ีดี โดย RDA มีบริการให้คําปรึกษาผ่านทางจดหมา
ยอิเล็กทรอนิกส์และข้อความส้ันทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซ่ึงมีเกษตรกร
กว่า 35,000 ราย และนักวิจัยกว่า 8,000 รายลงทะเบียนในระบบ 
ดังกล่าว นอกจากน้ียังให้บริการการฝึกอบรมทางการเกษตรผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเกษตรกรและผู้ส่งเสริมและเผยแพร่ทักษะ  
(Extension Workers) เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 1,000 รายต่อปี ในแต่ละ
เดือนมีจํานวนผู้เย่ียมชม เว็บไซต์ RDA มากกว่า 50,000 ราย 

สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่มีระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ 
ท่ีน่าสนใจได้แก่ ระบบ NAIS ของประเทศจอร์แดน และระบบ  
KrishiKosh ของประเทศอินเดีย เป็นต้น

ระบบ NAIS ของประเทศจอร์แดนเป็นระบบเว็บระดับสถาบันแบบผสมผสาน 
สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร อยู่
ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งจอร์แดน  

ระบบ NAIS ถูกพัฒนาขึ้นผ่านหลายขั้นตอนและเปิดตัวใน พ.ศ. 2555 ให้บริการ
ข้อมูลที่แบ่งออกเป็น 17 หมวดท่ีมีความเชื่อมโยงกัน โดยให้บริการใน 2 ภาษา 
คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอารบิก รูปแบบของข้อมูลจะรวมถึงเอกสาร/บทความ
ตีพิมพ์ ข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ การทําโครงการ ข่าวสาร การจัด 
ประชุมและกิจกรรม ข้อมูลแนวปฏิบัติท่ีดี ประสบการณ์ความสําเร็จ รายงาน
สถานการณ์ของประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบ สนธิสัญญาและข้อตกลง ฐาน
ข้อมูลความรู้สําหรับผู้หญิงในชนบท ศูนย์รวมสื่อ ข้อมูลตั๊กแตนทะเลทราย (Desert 
Locust) ตําแหน่งงานว่าง ความร่วมมือทางการเกษตร และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  

กรณีศึกษา : การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจอร์แดน 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ                                                             
1. วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้                        
2. การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง                                                               
3. การได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                
4. โครงสร้างพืน้ฐานที่ครบครัน                                                          
5. เนื้อหาและข้อมูลที่มีคุณภาพ 

NAIS

ที่มา : CIARD Jordan

ประโยชน์

ผู้ที่ได้รับประโยชน์หลักๆจากระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ ได้แก่ 
ภาครัฐ เกษตรกร ภาคการศึกษาและการวิจัย และองค์กรอิสระ โดย
ประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะได้รับนั้น มีดังนี้

หน่วยงานภาครัฐเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสถิติด้าน
การเกษตรของประเทศในปัจจุบัน สามารถนําข้อมูลมาจัดทําทิศทาง
การพัฒนาและวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพภูมิอากาศในอดีตเพ่ือการตัดสินใจเลือกส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเกษตรท่ีอยู่ในระบบยัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการ เช่น การให้บริการข้อมูล โดย 
ภาครัฐสามารถขายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ภาคเอกชน 
เป็นต้น

เกษตรกรและผู้ผลิตได้รับข้อมูลด้านการเกษตรที่สําคัญ สามารถเข้า
ถึงความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนําไปสู่การวางแผนการผลิต เช่น 
การใช้ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณนํ้าฝน และคุณภาพดิน 
มาประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตและวางแผนการเก็บเก่ียว 
เป็นต้น

ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการเกษตร และเข้าใจถึงสถานการณ์ความ
เป็นไปในตลาด สามารถมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดโดย 
พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เช่น ซอฟตแ์วร์จดัการไร่นาโดยใชข้อ้มูลเกษตร
จากระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ เป็นต้น

ภาคการศกึษาและวจิยัสามารถสร้างความเข้มแข็งใหก้บัการวจิยัและ
พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดระบบแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
และพัฒนาให้เกิดการศึกษาด้านการเกษตรที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

องค์กรอิสระสามารถเข้าใจถึงปัญหาในท้องถิ่นจากข้อมูล อีกทั้ง
สามารถติดตามผลลัพธ์จากโครงการเพื่อประกอบการวางแผนใน
อนาคต

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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ททททท: e-GRANTH

ที่มา : CIARD Jordan

ที่มา : e-GRANTH

การแบ่งปันความรู้มีจำากัด
ขาดเครือข่ายแบ่งปันความรู้และ
ความชํานาญด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่เข้มแข็ง

ข้อมูลกระจัดกระจาย
ข้อมูลทางสถิติ เศรษฐศาสตร์ 
ตลาด สภาพอากาศ ถูกจัดเก็บ
อย่างกระจัดกระจายตามเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

กรณีศึกษา :  KrishiKosh – ระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเกษตร
ของประเทศอินเดีย

ระบบการวิจัยและการศึกษาทางการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Na-
tional Agricultural Research and Education System, NARES) 
เปน็ระบบข้อมูลทางวชิาการดา้นการเกษตรทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ 
ระบบ KrishiKosh ถกูพฒันาขึน้มาเปน็คลงัขอ้มลูระดบัสถาบนั ซึง่ทาํ
หน้าที่จัดเก็บรักษาและให้บริการข้อมูลที่เป็นผลผลิตทางปัญญาแก่
ผู้ใช้  ระบบถูกพัฒนาและเปิดใช้ใน พ.ศ. 2555 ระบบ KrishiKosh 
จดัเกบ็ขอ้มลูไวก้วา่ 50,000 รายการซึง่สามารถคน้หาและดาวนโ์หลด
ได้รูปแบบของข้อมูลในระบบ ได้แก่ บทความ หนังสือ บทความตี
พิมพ์ของหน่วยงาน วารสารทางวิชาการ เอกสารการประชุมวิชาการ 
รายงาน และวิทยานิพนธ์ หลักคิดที่สําคัญคือการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เสรีซึ่งนําไปสู่การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันแก่ผู้ใช้ทั่ว
ประเทศ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ ครู ผู้ผลิต บุคลากรภาครัฐ และ
ประชาชนทั่วไป   

ต้นทุนโครงการ 86 ล้านรูปี 
(1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล
มากกว่า 16 ล้านเพจ 
มีรายการข้อมูลดิจิทัลประมาณ 
50,000 รายการ

แผนภาพที่ 33 : ระดับการพัฒนาของระบบ NAIS ของประเทศไทย

• ไม่มีข้อมูลแบบดิจิทัล 
• ไม่มีการรวบรวม
ข้อมูล

• มีฐานข้อมูลแบบ 
คลาวด์ ซึ่งรวมเป็น
หนึ่งเดียวและมี
ความสมบูรณ์

• ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล Big Data
สําหรับการบริการให้
คําปรึกษาหรือ
การกําหนดนโยบาย

• เช่ือมโยงอย่าง
สมบูรณ์ไปสู่
ทุกช่องทาง 
• การวิเคราะห์เชิง
ทํานายสามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลได้
โดยอัตโนมัติ

• ระบบข้อมูลไม่มี
ความเคลื่อนไหว
• การรวบรวมข้อมูล
มีจํากัดและเป็นไป
อย่างกระจัดกระจาย

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา : Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
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ขอ้มลูดา้นการเกษตรของประเทศไทยถกูจัดเกบ็อยา่งกระจดักระจาย
อยู่ตามระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลหลากหลายถือเป็นอุปสรรค
ต่อการนําข้อมูลไปใช้เพ่ือการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร
ของประเทศ หากประเมินภาพรวมของสถานการณ์ ถือว่ากําลัง 
อยู่ในระยะที่ 2 (แผนภาพที่ 33) ซึ่งคือระดับการพัฒนาที่ยัง
กระจัดกระจาย

ในปัจจุบัน มีหน่วยงานหลายแห่งทําหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเกษตรของตนเอง ทําให้การจัดการและการบูรณาการ
ข้อมูลมีความซับซ้อน เช่น เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานภายใต้กระทรวง เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
ด้านเศรษฐกิจ สถิติการผลิต และข้อมูลตลาด เว็บไซต์ของกรม
อุตุนิยมวิทยารวบรวมข้อมูลด้านสภาพอากาศและการพยากรณ์
อากาศในแต่ละท้องที่ ในส่วนของข้อมูลด้านการวิจัยทางการเกษตร 
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
พบได้กระจัดกระจายตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้าน
การเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ีข้อมูล 
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละท้องถิ่นจะจัดเก็บอยู่ในศูนย์

สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และในเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์บางแห่ง บางหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกัน 
ทําให้เกิดความสับสนถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บางแหล่งข้อมูล
ไม่ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ หรือฐานข้อมูลไม่ได้รับดูแลอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งหมดน้ีเป็นความท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยการ
จัดการข้อมูลทางการเกษตรและเพิ่มความตระหนักต่อการมีอยู่ของ
ข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน

รัฐบาลไทย นําโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว และพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศการเกษตร
ระดับชาตินําร่องเพื่อศึกษาวิธีแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นด้วยโครงการ 
"Farmer One" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ที่เชื่อมโยงข้อมูล 
จากฐานข้อมูลทางการเกษตรต่างๆเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมี
โครงการ "Thailand Agriculture Mobile Information System 
(TAMIS)" ที่ทําการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้เกษตรกรรายย่อยได้ 
ลงทะเบียนกับภาครัฐ อย่างไรก็ตามโครงการเหล่านี้ยังจัดอยู่ในช่วง 
เริ่มต้น และกําลังอยู่ในช่วงการพัฒนาก่อนการใช้งานจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําโดยสํานักเศรษฐกิจการเกษตร  
โครงการที่กําลังดําเนินการอยู่ปัจจุบันคือ "Farmer One" เพื่อบูรณา
การการขึน้ทะเบียนเกษตรกรของหนว่ยงานระดบักรม 3 แหง่คอื กรม
ประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ ซึ่งในอดีต เกษตรกร
คนเดียวกันสามารถลงทะเบียนในทั้งสามระบบได้อย่างอิสระ ส่งผล
ให้กลไกเงินอุดหนุนเกษตรกรของท้ัง 3 กรมถูกใช้ผิดวิธี ซึ่งการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบกลางจะช่วยขจัดปัญหานี้ อีกทั้งส่งเสริม
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซํ้าซ้อนกันอีกด้วย  

กรณีศึกษา : Farmer One ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศไทย

โครงการ Farmer One ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) โดยปัจจุบันกําลังดําเนินการจัดระบียบ
ข้อมูลที่กระจัดกระจายและถ่ายโอนข้อมูลไปสู่ระบบจัดเก็บแบบ
คลาวด์ เพื่อใช้สําหรับกําหนดนโยบายและแผนด้านการเกษตรกรรม
ของประเทศ หากโครงการดําเนนิไปดว้ยด ีสํานกัเศรษฐกจิการเกษตร
จะมีแผนเพ่ิมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเข้าไปในระบบ เช่น 
ผลผลิตรายครัวเรือน ขนาดที่ดินที่ถือครอง เพื่อให้ระบบ Farmer 
One มีความสมบูรณ์และให้ประโยชน์มากขึ้น

“ฐานข้อมูลการเกษตรที่ผมเคยรู้จัก เท่าที่ทราบไม่ได้ถูก 
update เลย"           

นักวิจัยมหาวิทยาลัยของรัฐ

“ฉันไม่ทราบมาก่อนว่ามีระบบสารสนเทศด้านการเกษตร
อยู่ในประเทศไทย" 

เจ้าของกิจการ SME ด้านการเกษตร

"ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ
ออกมาเพ่ือบูรณาการข้อมูลทางการเกษตรท่ีมีอยู่เข้าด้วยกัน  
งานนีจ้ดัวา่มคีวามทา้ทายมาก โดยเราเริม่การจดัเกบ็กนัที่
ข้อมูลเกษตรกรเป็นลำาดับแรก"

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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กรณีศึกษา : ระบบ Agri-Map สำาหรับช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการไร่นาเชิงรุก

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และแผนท่ี เช่น ข้อมูลคุณภาพดิน ระดับของ
พ้ืนที่ ถูกรวบรวมโดยหน่วยงานหลายแห่งที่อยู่ภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อมูลเหล่านี้มีความซ้ําซ้อนและขาดการบูรณาการออกมาเป็นแผนที่ 
หนึ่งเดียวท่ีเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบ 
แผนที่สารสนเทศออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเกษตรกรรม 
(Agri-Map) ระบบแผนที่ดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความ 
รว่มมอืในการพฒันาระบบสารสนเทศระดับชาติท่ีมคีวามสมบรูณแ์บบ 
นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีระบบแผนที่สารสนเทศที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภายใต้ช่ือ "GIS Agro" การผนวก 
ระบบ Agri-Map และ GIS Agro เข้าด้วยกันจะนําไปสู่ระบบแผนที่
สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์แบบและเป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น

กรณีศึกษาต่างๆที่ได้ถูกหยิบยกมานับเป็นก้าวแรกสู่การจัดทําระบบ
สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ โดยในการพัฒนาสู่ระยะต่อไป 
(แผนภาพท่ี 33) จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เจ้าของชุดข้อมูล ในการสร้างความเชื่อมโยง เปิดเผยข้อมูล 
และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างท่ีจําเป็น ในที่สุดแล้วระบบสารสนเทศ
การเกษตรแห่งชาตินี้จะเป็นศูนย์กลางการเก็บและกระจายข้อมูล 
ด้านการเกษตรท้ังหมดของประเทศไทย เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ 
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ระบบ Agri-Map ให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับชนิดของ
พืชที่ควรปลูกในแต่ละพ้ืนที่ คุณภาพของดินในแต่ละท้องถิ่น 
และตําแหน่งตลาดและสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้วางแนวคิดของระบบนี้ให้เป็น “แผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก” ระบบ Agri-Map นี้ได้
รับการพัฒนามากจากระบบสารสนเทศ What2Grow โดย
รวบรวมข้อมูลดิบจากหน่วยงานทั้งหมดภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ระบบ Agri-Map ถือเป็นก้าวแรกในการบูรณาการข้อมูลทาง 
การเกษตรจากหลายหน่วยงาน ในปัจจุบันระบบ Agri-Map 
ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติม โดยยังคงขาดข้อมูล 10 ป ี
ย้อนหลังที่มีความสมบูรณ์ ประกอบกับข้อมูลที่มียังขาดความ
แม่นยํา น่าเชื่อถือ ดังนั้นระบบจึงอยู่ในระหว่างการผนวกข้อมูล
ย้อนหลังเพิ่มเติมโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของข้อมูลที่
เก่ียวข้อง นอกจากนี้การปรับปรุงข้อมูลรายปีถือเป็นการดําเนิน
งานที่สําคัญและเป็นเป้าหมายสําคัญในระยะถัดไปเช่นกัน

ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศประเภทเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า GIS Agro ซึ่ง
มีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็น 
ผู้รับผิดชอบ โดยข้อแตกต่างระหว่างของระบบ Agri-Map กับ 
GIS Agro คือ ระบบ GIS Agro แสดงข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล 
เช่น พื้นที่เพาะปลูก และ ผลผลิตรายครัวเรือน ดังนั้นการบูรณา
การข้อมูลของทั้งสองระบบนี้ จะช่วยให้ประเทศไทยมีระบบ
สารสนเทศทางการเกษตรกลางเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
สําหรับเกษตรกรทุกคน

การใช้งาน 
Agri-Map – แสดง
พื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การปลูกข้าวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย

การใช้งาน 
GIS Agro – แสดง
พื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการปลูกข้าวใน
จังหวัดสิงห์บุรี

นายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กับงานนิทรรศการ 
Agri-Map 
เมื่อเดือน เมษายน 
พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

ที่มา : Agri-Map 
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ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร
ประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ 
ให้เป็นระบบกลางเพ่ือบูรณาการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
ที่สําคัญสําหรับการวิเคราะห์ แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มอันจะเป็น
ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติในระยะเวลา 5 ปี 
นับจากนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแนวทาง 4 ประการ โดยใน 

ข้อแรก ต้องมีการจัดต้ังและพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร 
แห่งชาติภายใต้ความร่วมมือระหว่างเจ้าของข้อมูลในฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ เม่ือรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรได้ทั้งหมด
แล้ว จึงจะนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจบริการข้อมูลซึ่งดําเนินการโดย 
ภาครัฐ และนําไปสู่การให้บริการข้อมูลสาธารณะด้านการเกษตรแก่ 
Startup นอกจากนี้เกษตรกรควรพัฒนาตนเองผ่านการแบ่งปันข้อ
มูลและหลักสูตรการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเพิ่มความตระหนักต่อการใช้
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและการทําการเกษตรกรรม

จัดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ

สนับสนุน Startup ด้านการเกษตรท่ีใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเกษตรของประเทศ 

พัฒนาเกษตรกรท้องถิ่นรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษา 

พัฒนาบริการของภาครัฐด้วยข้อมูลทางการเกษตรโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นภาคธุรกิจ (G2B)

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนชุดข้อมูลที่เปิดเผย
และอยู่ในรูปแบบ 
API-ready format

จำานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ที่มีโครงการด้านการศึกษา
สำาหรับเกษตรกรรุ่นใหม่

จำานวนบริการแบบ G2B 
ที่เกิดขึ้นใหม่

การจัดตั้งระบบ

จำานวนผู้เยี่ยมชมระบบ

• บูรณาการชุดข้อมูลด้านการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล 
• พัฒนาศูนย์กลางระบบแบบออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทยจาก

ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียว 
• ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ควรบรรจุอยู่ในระบบ NAIS
• เผยแพร่ระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติให้มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้และประชาชนทั่วไปเป็นหลัก

• ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศเก่ียวกับ Startup ด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐในการดําเนินธุรกิจ 

• เตรียมชุดข้อมูลที่มีศักยภาพและที่จะนําไปใช้ประโยชน์โดย Startup ให้พร้อมใช้งาน 
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาและสนับสนุน 

การดําเนินงานของ Startup ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
• สนับสนุนและส่งเสริม Startup ที่อยู่ภายใต้โครงการอย่างต่อเนื่อง

• จัดตั้งคณะทํางานระดับท้องถ่ินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นกิจกรรม 
ด้านการเผยแพร่ความรู้และให้การศึกษาแก่เกษตรกรท้องถิ่น  

• พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับคณะทํางานเพ่ือให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ 

• พัฒนากิจกรรมการศึกษาในท้องถิ่นสําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่มุ่งเน้นให้มีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น  

• ให้เกษตรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

• แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดขอบเขตของงานและจัดทําแผนกลยุทธ์ 
• พัฒนาและจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต่อการผลักดันโครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการนําร่อง 
• สนับสนุนการดําเนินโครงการ และพิจารณาจัดทําสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ม ี

ส่วนร่วม

9

11

12

10

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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ก�รพัฒน�เกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรอัจฉริยะ
ด้วยเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง

ภ�พรวม

เกษตรกรรมแม่นยําสูงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับข้ันตอนต่างๆ
ของการเพาะปลูก เช่น การเลือกปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการเก็บเกี่ยว เป็นต้น องค์
ประกอบที่สําคัญของเกษตรกรรมแม่นยําสูง ได้แก่ เซ็นเซอร์และ
ระบบจนิตภาพ ซอฟตแ์วรสํ์าหรบัจดัการไรน่า หุน่ยนตแ์ละเครือ่งยนต์
อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อเครือข่าย 

เซ็นเซอร์และระบบจินตภาพ ทําให้การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เป็น
ไปอย่างง่ายดาย และช่วยให้เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดิน
เพาะปลูกของตนเองและสามารถเลือกชนิดเมล็ดโดยนําข้อมูลจาก
การตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ ระดับนํ้า และสภาวะของดินมาใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ถูกนํามาใช้เ พ่ือ 
เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันใน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 
ประมวลผล และเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน

หุ่นยนต์และเครื่องยนต์อัตโนมัติ ถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทําการเกษตรและอํานวยความสะดวกในการทํางาน เช่น รถ
แทรกเตอร์แบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ โดรนในการใส่ปุ่ยและสาร
เคมี

ซอฟต์แวร์สำาหรับจัดการไร่นา เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ต้อง
อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่เพาะปลูก และแปลผล
การวิเคราะห์เป็นข้อแนะนําที่ควรดําเนินการเช่น ข้อแนะนําเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดของปุ๋ยที่ควรใช้ในพื้นที่ เป็นต้น 

ประโยชน์

เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยํามีประโยชน์ในทุกขั้นตอนการดําเนิน
งานการเกษตร โดยสามารถช่วยเกษตรกรค้นหาระดับปัจจัยการผลิต
ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกโดยจะช่วยคํานวณปริมาณของปุ๋ยที่ต้อง
ใช้ในแต่ละพื้นที่อย่างแม่นยํา ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในพื้นท่ีเพาะปลูกและข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีรวบรวมได้ ช่วยให้
เกษตรกรลดตน้ทนุและลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสือ่มโทรมของดนิจาก
การใช้ปุย๋และสารเคมเีกินขนาด เกษตรกรรมแมน่ยาํยังช่วยเกษตรกร
ในการเลือกเมล็ดพนัธุ ์ปจัจยัการผลิต ธาตุอาหาร และชว่งเวลาในการ
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การบริหารจัดการไร่นาช่วยพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงผลิต
ภาพการผลิตและปริมาณผลผลิต เครื่องจักรกลท่ีมีระบบควบคุม
ทิศทางอัตโนมัติ เช่น รถแทรกเตอร์ซึ่งควบคุมโดย GPS สามารถลด
ภาระงาน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และช่วยรักษาคุณภาพดิน

เกษตรกรรมแมน่ยาํสงู (Precision Agriculture, PA) คือการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมแม่นยําสูงมีความหลากหลาย 
และสามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
กระบวนการตัดสินใจ วิเคราะห์หาต้นทุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
และเพิ่มประสิทธิภาพให้กําลังแรงงาน (แผนภาพที่ 34)
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แผนภาพที่ 34 : การประยุกต์ใช้เกษตรกรรมแม่นยําในทางปฏิบัติ

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรรมแม่นยำาจะช่วยประหยัดปัจจัยการผลิตได้ถึง 10-20% 
ลดการใช้กำาลังแรงงานในไร่ข้าวโพดลง 20-30% และเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ 10-30% 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำา

การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

การใช้ภาพถ่ายจาก Drone
และข้อมูลคุณภาพดินที่ได้
จากเซ็นเซอร์ เพื่อทําความ
เข้าใจพื้นที่เพาะปลูกและ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

เกษตรกรสามารถลดการ
ใช้นํ้าและปุ๋ยโดยการใช้
ระบบควบคุมตามสภาวะ 
โดยใช้เซ็นเซอร์ที่อยู่ใน
พื้นที่และซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการไร่นาซึ่งมีรูปแบบให้
คําแนะนํา

กระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยการ
ใช้รถแทรกเตอร์ที่ควบคุม
ทิศทางด้วยระบบ GPS 
และเกษตรกรยังใช้เคร่ืองบิน
บังคับเพื่อติดตามสภาวะ
ของผลผลิต

เกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบสภาวะอากาศ
ผ่านสถานีเซ็นเซอร์และ
นําข้อมูลที่ได้มาประกอบ
การตัดสินใจเก็บเกี่ยว
ผลผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการไร่นา
ด้วยเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์

ใช้กําลังแรงงานน้อยลง
ด้วยระบบอัตโนมัติ

วางแผนการเก็บเกี่ยว
ด้วยการพยากรณ์อากาศ
ที่มีความแม่นยํา

การใช้หลักการเกษตรกรรมแม่นยําสูงในทางปฏิบัติมีอยู่ทั่วโลกทั้งใน
พื้นท่ีไร่นาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยํา
มีความก้าวหน้าอย่างสูงในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย เกษตรกรในประเทศเหล่านี้มักมีพื้นที่
เพาะปลูกขนาดใหญ่ (10 - 10,000 เฮกตาร์ขึ้นไป) และกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรมีการใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรรม
แมน่ยาํสงูไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
และเพิ่มผลิตภาพไปพร้อมกัน 

นอกจากนีเ้กษตรกรรมแมน่ยําสงูสามารถสรา้งประโยชนแ์กเ่กษตรกร
ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อรับเอาหลักการเกษตรกรรมแม่นยําสูงมา
ปรับใช้ในทางปฏิบัติ

ในประเทศจีนได้มีโครงการด้านเกษตรกรรมแม่นยําซึ่งนําโดยภาค
รัฐ โดยระยะแรกโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา แต่ต่อมามีการนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้จริงในทางปฏิบัติมาก
ขึ้น ตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ คือ การใช้เกษตรกรรมแม่นยําสูง
ในพ้ืนทีเ่พาะปลกูขนาดใหญ่ของมณฑลเฮย์หลงเจียงซึง่เปน็แหลง่ผลิต
ธัญพืชและถั่วเหลืองที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่ง 

อีกตัวอย่างหน่ึงคือ โครงการนาข้าวแม่นยําสูงแห่งมาเลเซีย  
(Malaysian Rice Paddy Precision Farming program) ซึ่งเป็น
โครงการริเริ่มของภาครัฐและมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวของชาวนาในท้องถ่ินด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยําสูง

มณฑลเฮย์หลงเจียงเป็นแหล่งผลิตธัญพืชและถั่วเหลืองที่สําคัญ 
แห่งหนึ่ง คิดเป็น 1/10 ของพ้ืนที่เพาะปลูกของทั้งประเทศ มณฑล 
เฮย์หลงเจียงมีโอกาสที่จะขยายผลการใช้เกษตรกรรมแม่นยําสูง
เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบ กว้างขวาง และเปิดโล่ง แต่มี 
ปริมาณผลผลิตทีเ่กบ็เกีย่วไดต้ํา่ โครงการเกษตรกรรมแมน่ยาํสงูไดถ้กู
ริเริ่มโดยภาครัฐใน พ.ศ. 2552 และขยายผลมาจนถึง พ.ศ. 2559 มี
การใชเ้ทคโนโลยทีีห่ลากหลายซึง่รวมถงึเคร่ืองมอืโทรมาตร เช่น ระบบ
นาํทางอัตโนมตั ิและเทคโนโลยกํีาหนดการตัง้คา่ขอ้มลูพชืศาสตร ์เชน่ 
ข้อมูลจินตภาพ/ดาวเทียม และข้อมูลการสํารวจระยะไกล เป็นต้น 

กรณีศึกษา : การปฏิรูปเกษตรกรรมในมณฑลเฮย์หลงเจียงด้วยเกษตรกรรมแม่นยำาสูง  

ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
แบบคลาวด์ เทคโนโลยเีกษตรกรรมแมน่ยาํสงูถูกนาํไปใช้ในพืน้ท่ีเพาะ
ปลูกในมณฑลเฮย์หลงเจียงมากกว่า 1 ล้านเฮกตาร์

25% ของพื้นที่เพาะปลูกในเฮย์หลงเจียง
ใช้ประโยชน์จากเกษตรกรรมแม่นยำาสูง
ภายในปี พ.ศ. 2558 

>1 ล้านเฮกตาร์
ใช้เกษตรกรรม

แม่นยําสูง

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ที่มา : ISPA Report, Shandong University of Science and Technology

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

62



กรณีศึกษา : มาเลเซียสู่การผลิตข้าวแบบพอเพียง

มาเลเซียกําลังดําเนินโครงการนาข้าวแม่นยําสูงใน Sawah Sempadan 
ซ่ึงถือเป็นยุ้งฉางท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของมาเลเซีย โครงการดังกล่าวมุ่งเน้น
ไปท่ีการบริหารจัดการธาตุอาหารสําหรับการเพาะปลูกและการติดตาม
สภาวะของนาข้าวโดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภาพ
จากดาวเทียมรวมท้ังการสํารวจระยะไกลซ่ึงเป็นความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน โครงการนําร่องโครงการแรกเร่ิมต้น 
ในปี พ.ศ. 2554 บนพ้ืนท่ี 2,300 เฮกตาร์ และมีชาวนาเข้าร่วม
โครงการจํานวน 86 ราย ชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการได้ใช้ระบบ GIS 
แบบคลาวด์ออนไลน์ซ่ึงมีอินเตอร์เฟสท่ีใช้งานง่าย และให้บริการฐาน
ข้อมูลออนไลน์ เช่น ข้อมูลด้านศัตรูพืชและโรคพืช ให้ข้อมูลแผนท่ี
แบบมีปฏิสัมพันธ์รวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ย โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของเป้าหมายของภาครัฐในการนําไปสู่การผลิตข้าวอย่างพอเพียง 
ให้ได้ปริมาณ 5 ตัน/เฮกตาร์ ภายใน พ.ศ. 2563

ปร�มาณผลผลิตขาวเฉลี่ยในมาเลเซีย (ตัน/เฮกตาร)

+46%

2.6

2543 2553 2558 2563

3.6

โครงการนำรองเกษตรกรรม
แมนยำ โครงการแรก

ขยายผลเกษตรกรรม
แมนยำ

3.8
5.0

โครงการของภาครัฐ
ยังอยู่ในระยะของการนำาร่อง 

ควรสนับสนุนการนำาไปใช้จริง 
โดยชาวนาในประเทศให้มากขึ้น

เกษตรกรรมแม่นยำาสูงส่วนใหญ่ 
ภาคเอกชนรายใหญ่เป็นผู้ใช้

ฟาร์มขนาดเล็ก
และขนาดกลางนำาไปใช้จริงน้อย

แผนภาพที่ 35 : ระดับการพัฒนาด้านเกษตรกรรมแม่นยําสูงของประเทศไทย

• ขาดข้อริเริ่มด้าน
เกษตรกรรมแม่นยําสูง 
• เครื่องจักรกลแบบ
พื้นฐาน

• การปรับใช้
เกษตรกรรมแม่นยําสูง
ในพื้นที่มีมากขึ้น
• ใช้ระบบอัตโนมัติ

• ขยายจํานวน
เกษตรกรรมแม่นยําสูง 
• บูรณาการเทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยําสูง
ต่างๆ

• เกษตรกรรมแม่นยําสูง
ถูกผนวกเข้าไปในพ้ืนท่ี
ไร่นาส่วนใหญ่

• โครงการนาํรอ่งมแีบบ
กระจัดกระจาย
• จํากัดอยู่ที่การใช้ 
เซ็นเซอร์และเครื่องมือ
อัตโนมัติอย่างง่าย

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา : Roland Berger

ที่มา: ISPA Report, Shandong University of Science and Technology

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
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ในประเทศไทย โครงการริเริ่มด้านเกษตรกรรมแม่นยําสูงยังคงมี
ไม่มาก โครงการนําร่องส่วนใหญ่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย และกลุ่มบริษัทที่ดําเนินธุรกิจด้านเกษตรกรรม อย่างไร
ก็ตาม แนวคิดด้านเกษตรกรรมแม่นยําสูงยังคงเป็นแนวคิดที่ใหม่
สําหรับชาวนาไทยซึ่งมีศักยภาพที่จะนําแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่
ยังขาดองค์ความรู้และการสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ 
ต่อการประยุกต์ใช้หลักการเกษตรกรรมแม่นยําสูง ดังนั้น ระดับการ
พัฒนาด้านเกษตรกรรมแม่นยําสูงของประเทศไทยจึงถูกจัดให้อยู่ใน
ระยะที่ 2 Scattered (แผนภาพที่ 35)

ในประเทศไทยมโีครงการรเิริม่ดา้นเกษตรกรรมแมน่ยาํสงูจาํนวนหนึง่ 
ที่ริเริ่มโดยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

NECTEC1) ไดพ้ฒันาเทคโนโลยเีกษตรกรรมแมน่ยําสงูหลายรายการที่
มีราคาที่เข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น สถานีพยากรณ์อากาศซึ่งใช้เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์อย่างง่ายที่พัฒนาโดย TMEC2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่
เพาะปลูกและส่งต่อข้อมูลแก่ชาวนาผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์
เคลื่อนที่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือกล่องควบคุมการชลประทานซึ่งใช้การ
เชื่อมต่อแบบบลูทูธควบคุมการรดนํ้าจากระยะไกล 

กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ร่วมมือกับ NECTEC, AIT3) และองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนเพ่ือ
นําแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยําสูงไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่
นําร่อง นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังได้
ริเริ่มโครงการวิจัยด้านเกษตรกรรมแม่นยําสูง ผ่านเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัยซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศไทยซ่ึงสามารถผลักดันเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยําสูงได้
ในระดับหนึ่ง 

ไม่นานมาน้ี กลุ่มประชารัฐได้ริเริ่มโครงการต้นแบบระบบ “Thai 
Smart Farmer“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภาพของภาค
การเกษตรและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโดยการใช้
เทคโนโลยีและการใช้แนวคิดฟาร์มสมัยใหม่ 

องค์กรเอกชนที่สําคัญในโครงการนี้ได้แก่ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จํากดั บรษิทันําต้าลมิตรผล จํากดั 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือเบทาโกร ภาคเอกชนเหล่านี้เป็นกลุ่ม
แรกๆที่นําเอาแนวคิดด้านเกษตรกรรมแม่นยําสูงไปปฏิบัติใช้ทั้งใน
กระบวนการผลิตภายในหรือกับหน่วยงานพันธมิตรอ่ืนๆ ในประเทศ 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีศึกษาของมิตรผลในหน้าถัดไป)

การเปลี่ยนผ่านระดับการพัฒนาเกษตรกรรมแม่นยําสูงของประเทศ 
ไทยจากระยะที่ 2 (Scattered) เป็นระยะที่ 3 (Connected) ได้
นั้น จําเป็นต้องปฏิรูปแนวทางการผลักดันเกษตรกรรมแม่นยําสูงจาก
การดาํเนนิโครงการวจิยั หรือการทดลองเชิงสาธติ ไปสูก่ารนาํแนวคดิ
ไปให้เกษตรกรไทยปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตามการขยายผลแนวคิดนี้ใน 
วงกว้างยังคงเป็นความท้าทายอย่างมากเนื่องจากเกษตรกรไทยยัง
ขาดองค์ความรู้และเงินทุน ดังนั้น มาตรการสนับสนุนทางการเงิน
สําหรับวิสาหะกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และสําหรับฟาร์มขนาด
เล็กเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของกันจึงถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานแรกเริ่ม
กอ่นท่ีเกษตรกรไทยและภาคธรุกิจขนาดเลก็จะสามารถรบัเอาแนวคดิ
เกษตรกรรมแม่นยําสูงไปใช้ได้จริง ในระยะแรกนั้น ต้องมีการระบุ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน เช่น การสร้างการ
ยอมรับจากผู้นําท้องถ่ิน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานในวงกว้างประสบความสําเร็จ

“เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีอะไร
อยู่บ้างและไม่รู้ด้วยว่าจะใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างไร”  

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรกรรม

“เกษตรกรยังคงทำาการเกษตรตามความเคยชิน การ
เลือกชนิดพืชผลที่ไม่เหมาะสมต่อพื้นที่รวมถึงระยะเวลา
ที่ไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมทางการเกษตรถือเป็นปัจจัยที่
ทำาให้ปริมาณผลผลิตตำ่าและต้นทุนการผลิตสูง”

ผู้แทนจาก NECTEC

“ผู้ใช้และผู้พัฒนาเป็นคนละกลุ่มกัน 
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำาสูงส่วนใหญ่
ถูกนำาไปใช้ในโครงการนำาร่องในศูนย์วิจัย
แต่ไม่ได้ถูกนำาไปใชโ้ดยเกษตรกร”                                                               

เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

1) ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center)
2) ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center)
3) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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Drone นับว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่เริ่มนำามาใช้ในวงการเกษตรกรรม
อย่างแพร่หลาย

กรณีศึกษา : ระบบไร่อ้อยสมัยใหม่ของมิตรผล 

กรณีศึกษา: โครงการ "Smart Farm Model“ 
โครงการนำาร่องด้านเกษตรกรรมแม่นยำาสูงโครงการแรกของรัฐบาลไทย    

มิตรผล ซึ่งเป็นผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของประเทศไทยได้ทําลองนํา
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยําสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อแก้
ปัญหาผลิตภาพการผลิตตํ่า มิตรผลได้ริเริ่มโครงการ "Mitr Kalasin 
Driving Productivity (MDP)"  ในไรอ่อ้ยในจงัหวดักาฬสนิธุ ์มกีารนาํ
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยําชนิดต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น GPS 
สาํหรับเก็บขอ้มลูจากพืน้ที ่และระบบ GIS สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู  
เป็นต้น ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้จะถูกส่งต่อไปยังอุปกรณ์
อัจฉริยะของเจ้าหน้าที่ประจําพื้นที่ของมิตรผลเพื่อให้สามารถติดตาม
การดําเนินงานได้อย่างทันเวลา รวมถึงสามารถวางแผนการดูแล 
ต้นอ้อยในที่ดินแต่ละแปลงได้ทั้งในเร่ืองปริมาณผลผลิตและการ
ติดตามโรค โครงการน้ีทําให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 7.5 ตัน/ไร่ เป็น 
10.2 ตัน/ไร่ และกําไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น 5% อันเป็นผลมาจากต้นทุน
การผลิตที่ลดลง

ใน พ.ศ. 2556 โครงการได้แนะนําวิธีการปลูกข้าวโดยอาศัย 
หลักการเกษตรกรรมแม่นยําสูงให้กับเกษตรกรจํานวน 86 รายใน 
พื้นท่ีเพาะปลูกข้าว 3,000 ไร่ในจังหวัดสระบุรี โครงการนี้เป็นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และเกษตรกรใน
ท้องถิ่น มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehi-
cle, UAV) เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์และนําข้อมูลที่ได้มารวมกับ 
ข้อมูลจากสถานีพยากรณ์อากาศและจัดทําเป็นแผนที่นาข้าว ถือ
เป็นการนําเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยําสูงขั้นพื้นฐานมาประยุกต์
ใช้จริงในนาข้าวของเกษตรกร

โครงการ Smart Farm Model
ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในหลายสาขาอย่างดี

ผลผลิต (ตัน/ไร่) กำาไรที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม

เกษตรกรรม
แม�นยำสูง

+36%

7.5%
10.2

5%

ที่มา : มิตรผล

ที่มา : NECTEC
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การสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเป็นส่ิงท่ีจําเป็นต่อการผลัก
ดันระบบเกษตรกรรมแม่นยําสูงให้ประสบความสําเร็จในประเทศไทย 
หากพิจารณาลักษณะของภาคการเกษตรไทยจะพบว่ากิจกรรมของ
ภาคการเกษตรไทยค่อนข้างกระจัดกระจายและขาดการบูรณาการ
ความพร้อมเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ของเกษตรกรไทยรายย่อยยัง 
ไม่สูง ภาครัฐจึงควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างการยอมรับแนวคิด 
ดังกล่าวสู่ผู้ผลิตรายย่อย 

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร

นอกจากนี้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพผลักดันโครงการขนาดใหญ่และ 
มีความสามารถในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นผู้มีส่วนสําคัญ 
ที่จะช่วยพัฒนาการผลิตของภาคการเกษตรไทยในภาพรวมให้สูงขึ้น 
เพื่อผลักดันการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยําสูงในประเทศไทย 
ควรมีการดําเนินการในสองเรื่องหลักๆ ได้แก่

ผลักดันเกษตรกรรมแม่นยำาสูงแก่ผู้ผลิต/ เกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ 
โดยมีภาครัฐสนับสนุน 

ผลักดันให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการเกษตรกรรมแม่นยำาสูง

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนภาคเอกชน
รายใหมท่ี่นำาแนวคิด

เกษตรกรรมแม่นยำาสูงไปใช้

% พื้นที่เพาะปลูก 
ที่ใช้เทคโนโลยี

เกษตรกรรมแม่นยำาสูง

จำานวนโครงการ
เกษตรกรรมแม่นยำาสูง

ที่เกิดใหม่

% พื้นที่เพาะปลูก 
ที่ใช้เทคโนโลยี

เกษตรกรรมแม่นยำาสูง

• ผลักดันโครงการนําร่องเกษตรกรรมการแม่นยําสูงสําหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มี 
ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง

• คัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สําคัญในระดับท้องถ่ินเพ่ือนําไป 
สู่การผลักดันโครงการที่ประสบความสําเร็จ

• สนบัสนนุใหเ้กดิการใชเ้กษตรกรรมแมน่ยาํสงูโดยเกษตรทอ้งถิน่ โดยใชเ้ทคโนโลยเีซน็เซอร์
ขั้นพื้นฐานและมีราคาที่เข้าถึงได้ (5,000-10,000 บาท) และสนับสนุนให้มีศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

• เพิ่มการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยําสูงโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ด้วยการจัด
สัมมนาด้านเกษตรกรรมแม่นยําสูง การฝึกอบรม และบริการให้คาํปรึกษาแก่ผู้ผลิตขนาด
กลางและขนาดเล็ก 

• สนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมให้ปรับใช้แนวคิดเกษตรกรรม
แม่นยําสูงผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนความรู้ การสนับสนุนทางการเงิน และบริการให้ 
คําปรึกษาโดยหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

13

14

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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เพิ่มผลผลิตและคุณภ�พของปศุสัตว์
ด้วยเทคโนโลยีทำ�ฟ�ร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง

ภ�พรวม

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือติดตาม
ตัวแปรที่สําคัญในการเลี้ยงปศุสัตว์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพของสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต 

เซ็นเซอร์ติดตามปศุสัตว์ หรือ RFID ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากฟาร์ม
และข้อมูลของปศุสัตว์ เช่น ตําแหน่งนํา้หนักและการเคลื่อนไหวของ
ปศุสัตว์ และสภาพแวดล้อม(ความช้ืนและอุณหภูมิในฟาร์ม) เป็นต้น 
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับสภาวะการเลี้ยงในฟาร์ม
ตามความเหมาะสม 

เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการส่ือสาร เชน่ บลทูธู บรอดแบนด ์
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ถูกนํามาใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลและสื่อสาร
ระหว่างหน่วยควบคุมต่างๆภายในฟาร์ม

ซอฟตแ์วรก์ารจดัการฟารม์ สามารถวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ ่แปล
ผลตัวแปรต่างๆ ในฟาร์ม และสามารถปรับสภาวะการเลี้ยงในฟาร์ม
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่วิเคราะห์ได้โดยอัตโนมัติ 

เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยําสูงเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น  
เครื่องรีดนมและเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เป็นต้น

ประโยชน์

เกษตรกรได้รับประโยชน์หลายประการจากการใช้ฟาร์มปศุสัตว์
แม่นยําสูง ในเบื้องต้น ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงจะช่วยพัฒนาสภาวะ
ในฟารม์และความเปน็อยูข่องปศสัุตว์ ซ่ึงนาํไปสูก่ารเพิม่ผลติภาพการ
ผลิต ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรสามารถปรับสภาวะการให้อาหารและ
อุณหภูมิภายในฟาร์มโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เซ็นเซอร์ติดตาม
สัตว์เลี้ยงเก็บรวบรวมได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้านมวัวหรือ
เพ่ิมอัตราการเติบโตของไก่เน้ือ เกษตรกรสามารถตรวจจับการเกิด
โรคของสัตว์ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทําให้สามารถเตรียมพร้อมควบคุม
สถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดในระยะถัดไป  

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงช่วยให้เกษตรกรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น ระบบควบคุมการ
ให้อาหารที่ปรับตามสภาวะฟาร์ม สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของ
เกษตรกรในการทํางานที่มีรูปแบบซํ้าไปซํ้ามา เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตเนื่องจากสามารถควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้อาหารแก่สัตว์เล้ียปศุสัตว์ได้ สําหรับฟาร์มขนาดใหญ่ เกษตรกร
สามารถใช้ระบบติดตามตําแหน่งของสัตว์และซอฟต์แวร์บริหาร
จดัการฟารม์อืน่จะทาํใหค้วามสามารถในการดูแลฟารม์จากระยะทาง
ไกลเป็นระบบมากขึ้น

Animal-Centric Approach กําลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเป็นการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ด้วย 
ความแม่นยําสูง เป็นแนวปฏิบัติที่ช่วยเกษตรกรติดตามพฤติกรรมของสัตว์และสภาวะแวดล้อม ตรวจจับโรคต้ังแต่ระยะแรก และเพ่ิมอัตรา 
การผลิตปศุสัตว์ มีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายแบบในฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูง เช่น ระบบเซ็นเซอร์ติดตาม ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
และเครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น (แผนภาพที่ 36)
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แผนภาพที่ 36 : ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงในทางปฏิบัติ

คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้วยเซ็นเซอร์และ
ระบบควบคุมตามสภาวะ

ติดตามสุขภาพ
และการเจริญเติบโต
ของปศุสัตว์ 

ใช้กําลังแรงงานน้อยลง
ด้วยระบบหุ่นยนต์และ
เครื่องจักรอัตโนมัติ

การใช้หลักการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงในต่างประเทศได้แสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ 
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงมีความก้าวหน้าในประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์รวม
ทั้งในทวีปยุโรปยกตัวอย่างเช่น โครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะ 
(Smart Dairy Farming, SDF) ในประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นความร่วมมือระหว่างเกษตรกรในท้องถิ่นและหน่วยงาน
หลายแห่งในการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงในฟาร์มโคนม 

ส่วนในภูมิภาคเอเชีย ภาคเอกชนหลายแห่งได้มีการพัฒนาฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยําสูง กรณีศึกษาอีกตัวอย่างหนึ่งคือบริษัท eFishery 
ซ่ึงเป็น Startup สัญชาติอินโดนีเซียซ่ึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงช่วยเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย
การผลิตในการเพาะเลี้ยงปลา

กรณีศึกษา : การใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงช่วยเกษตรกรชาวดัตช์เฝ้าติดตามโค   

โครงการฟารม์โคนมอจัฉริยะ (Smart Dairy Farming, SDF) รวบรวม
องค์ความรู้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเนเธอร์แลนด์ อาทิ SME 
สถาบันวิจัย และเกษตรกรเพื่อเร่งรัดการพัฒนาฟาร์มโคนมแม่นยํา
สูง โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เกษตรกรโคนมสามารถเฝ้าติดตาม
คุณภาพของสัตว์เลี้ยง ในโครงการนี้มีการใช้เทคโนโลยีหลักๆ อยู่
สองอย่าง คือ ระบบเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ปศุสัตว์แม่นยําสูง ระบบ
เซ็นเซอร์ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลของโคแต่ละตัว เช่น นํ้าหนัก การ
เคลือ่นไหว และอณุหภูมิ ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากท้ังเซ็นเซอรแ์ละฐาน
ข้อมูลอื่นๆ จะถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โดยระบบวิเคราะห์เพียง
แห่งเดียว เกษตรกรแต่ละรายสามารถเข้าถึงระบบนี้เพื่อนําข้อมูลเชิง
ลกึเกีย่วกบัฟารม์และโคแตล่ะตวันอกจากนี ้สถาบนัวจิยัและสหกรณ์
ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลมหภาคด้านฟาร์มโคนมและใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่อยู่ในระบบนี้ได้

“โครงการ Smart Dairy Farming ช่วยสนับสนุน
ข้อมูลและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาสุขภาพ
และยืดช่วงอายุของโคในฟาร์ม”

ตัวแทนจากโครงการ Smart Dairy Farming

การปศุสัตว
การทำประมง

Farm รถแทรกเตอร

อินเตอรเฟส
สำหรับผูใช

การเช่ือมตอ ใชเทคโนโลยี ICT ชวยตรวจจับและถายโอนขอมูล สื่อสารอยางไรสาย 
และควบคุมเคร�่องมือและเคร�่องจักรในฟารม 

ระบบบร�หารจัดการฟารม
แบบคลาวด

เซ็นเซอรติดตามปศุสัตว / RFID
• เคร�อขายเซ็นเซอร – ระบบวัดและ
   สงขอมูลทางไกล
• เซ็นเซอรติดตามสัตวในที่รม  
• ระบบใหอาหารอยางแมนยำ

ระบบบร�หารจัดการฟารม 
• ระบบว�เคราะหขอมูล Big Data
• การเพ�่มประสิทธิภาพการใชเคร�่องมือ 
• การควบคุมแบบกำหนดคาในฟารม

หุนยนตและเคร�่องจักรอัตโนมัติ 
• คอกสัตวอัตโนมัติ
• เคร�่องร�ดนมและเคร�่องใหอาหาร
   อัตโนมัติ 
• เคร�่องกกไขอัตโนมัติ 

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ที่มา : Smart Dairy Farmingที่มา : Smart Dairy Farming ประเทศเนเธอร์แลนด์

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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กรณีศึกษา : เครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะช่วยเกษตรกรกำาหนดปริมาณอาหารปลาที่เหมาะสม 

eFishery เป็น Startup ในอินโดนีเซียซ่ึงให้บริการเทคโนโลยีฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยําสูงเพ่ือลดปัญหาการให้อาหารสัตว์เลี้ยงเกินขนาด 
ระบบจะช่วยเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารสัตว์โดยการ
ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ชว่ยตัง้คา่การใหอ้าหาร เทคโนโลยดีงักลา่วประกอบ
ด้วยระบบการให้อาหารตามเวลาซ่ึงใช้เซ็นเซอร์ช่วยคาดคะเนความ
อยากอาหารของปลาโดยวัดจากอัตราการพร่องของอาหารที่ให้
และการเคลื่อนไหวของปลา ระบบจะเช่ือมต่อกับซอฟต์แวร์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ทําให้สามารถใช้สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์พกพา
ควบคุมระบบจากระยะทางไกลได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลที่รวบรวม
ได้จะเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ eFishery จะถูกนําไปใช้ติดตามและ
วิเคราะห์การให้อาหารปลา 

ธรุกิจ eFishery ให้บรกิารโดยใหล้กูคา้สมคัรสมาชกิเปน็รายเดอืนเพือ่
ใช้แอปพลิเคชั่น eFishery ธุรกิจ eFishery ช่วยลดต้นทุนด้านอาหาร
ปลาแก่เกษตรกรได้ประมาณ 20% ต่อเดือน

$4,800
$6,000

Traditional eFishery

-20%

ต้นทุนอาหารปลาที่ลดลง 
(ต้นทุนอาหารปลาเฉลี่ย/ เดือนต่อฟาร์มหนึ่งแห่ง)

โครงการนำาร่องฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง
เป็นไปอย่างกระจัดกระจาย มักดำาเนินการโดย

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในรูปแบบ
เกษตรพันธะสัญญา

ระบบเซ็นเซอร์และเครื่องจักรอัตโนมัติ
ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นจากการวิจัย

ของหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย

ที่มา : eFishery, FAO

แผนภาพที่ 37 : ระดับการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงในประเทศไทย

• ขาดกิจกรรมด้าน
การแปลงสภาพข้อมูล
เป็นแบบดิจิทัล  
• ใช้เครื่องจักร
ขั้นพื้นฐาน

• จํานวนฟาร์ม
แม่นยําสูงมีการเติบโต 
• การใช้ระบบอัตโนมัติ
ในการผลิตเพิ่มขึ้น

• จํานวนฟาร์ม
แม่นยําสูง
มีการขยายตัว
• บูรณาการเทคโนโลยี
ฟาร์มแม่นยําสูง
เข้าด้วยกัน

• แนวคิดฟาร์ม
แม่นยําสูงถูกนําไป
ประยุกต์ใช้ในฟาร์ม
ส่วนใหญ่

• โครงการนําร่อง
ด้านปศุสัตว์แม่นยําสูง
กระจัดกระจาย 
• ใช้เซ็นเซอร์และ
เครื่องมืออัตโนมัติ
ขั้นพื้นฐาน

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา : Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

69



การพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงในประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ระยะ 
ที่ 2 (Scattered) (แผนภาพที่ 37) เนื่องจากการรับเอาแนวคิด
ดังกล่าวไปใช้ยังคงถูกจํากัดอยู่ในบริษัทเอกชนรายใหญ่ ส่วนฟาร์ม
ขนาดเล็กภายในครัวเรือนยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว
ได้ นอกจากนี้กิจกรรมสาธิตการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงของ 
หน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ก็ยังถือว่าจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น

การเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ
เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ตามปกติแล้ว ผู้ผลิต
ขนาดใหญ่จะว่าจ้างให้ผู้ผลิตรายย่อยเป็นผู้ผลิตแทน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก ซ่ึงเกษตรกรรายย่อยจะได้
ใช้โอกาสน้ีในการเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการฟาร์มในระบบ
ปิดและวิธีการในการพัฒนาการผลิตและคุณภาพของปศุสัตว์  
ผู้ เ ล่ นที่ สํ า คัญ ในอุ ตสาหกรรมการ เพาะ เลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ใ น
ประเทศไทยได้แก่ Thai Foods Group, เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
และ เครือเบทาโกร บริษัทเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
บ ริห า ร จั ดก า รฟา ร์ ม ขั้ น สู ง แ ละ ไ ด้ ป ร ะยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ก า ร
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงในกิจการอยู่แล้ว ซึ่ งแตกต่างจาก 
ผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่ได้ใช้หลักการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงในกิจการ  
โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีปศุสัตว์แม่นยําสูงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์  
รวมถึงการมีความสามารถทางการเงินตํ่าและไม่เพียงพอท่ีจะหาซื้อ
เครื่องมือสําหรับการทําฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงซึ่งมีราคาแพง 

“ฟาร์มขนาดใหญ่มีความรู้ความชำานาญ 
แต่เกษตรกรที่อยู่ในฟาร์มขนาดใหญ่มีจำานวนน้อย
เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งประเทศ"

อาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐ

“เกษตรกรรายย่อยมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะลงทุน
ในเทคโนโลยีได้"

ผู้บริหารด้านธุรกิจสัตว์ปีกในประเทศไทย

กรณีศึกษา : ฟาร์มระบบปิดของ CP 
ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
พัฒนาการเพาะเลี้ยง 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (CPF) ถือเป็นผู้นําใน
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ดําเนินธุรกิจด้านอาหาร
อย่างครบวงจร ธุรกิจของบริษัทในเครือประกอบด้วยการ
ผลิตอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อและการก
ระจายผลิตภัณฑ์ CPF ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการ
เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยซึ่งนําไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ป้อนสินค้า
และวัตถุดิบให้แก่ CPF โครงการของ CPF ช่วยสนับสนุน
ให้เกษตรกรพัฒนาฟาร์มระบบปิดโดยการใช้ระบบปรับ
อากาศแบบวิธีการระเหยของนํ้า มีการใช้เซ็นเซอร์เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในฟาร์ม นอกจากนี้  
เกษตรกรสามารถใช้ระบบควบคุมจากระยะไกลเพื่อปรับ
อณุหภมิูให้กับไกใ่นแต่ละชว่งของวงจรชวิีต เทคโนโลยเีหลา่นี ้
ช่วยให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตในภาพรวม โดย 
ช่วยเร่งวงจรชีวิตของสัตว์ปีกในฟาร์มจาก 45-50 วัน เป็น 
34-36 วนั เพิม่จํานวนรอบของการผลติจาก 4-5 รอบ/ป ีเป็น 
5-6 รอบ/ปี และช่วยลดการเกิดโรคในฟาร์มสัตว์ปีก 

วงจรชีวิต
ของไก่เนื้อสั้นลง 

10-15 วัน
เพิ่มวงจร
การผลิต 
1 รอบ/ปี

“เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกนำาไปใช้
ประโยชน์เนื่องจากเกษตรกรไทยยังขาดความรู ้
และความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าว"

เจ้าของกิจการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ที่มา : CPF
ภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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กรณีศึกษา : โครงการ
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะ 
(Thai Smart Shrimp Farm)

โครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะเป็นหน่ึงในโครงการวิจัยจาก
โครงการทั้งหมด 600 โครงการภายใต้วิสัยทัศน์ “การวิจัย
และพฒันาเพือ่เสถยีรภาพ ความเจรญิเตบิโต และความยัง่ยนื
ของประเทศไทย” ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ โครงการนี้ดําเนินการโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (WSN) ในการบริหารจัดการ 
คุณภาพนํ้าในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ระบบเซ็นเซอร์จะช่วยวัดตัวแปร
ทีส่าํคญัตา่งๆ เช่น ระดบัออกซเิจนในนํา้ คา่ pH และอณุหภมิู 
ค่าที่ตรวจวัดได้พร้อมคําแนะนําในการดําเนินงานจะถูกส่งไป
ใหเ้กษตรกรผา่นแอปพลเิคช่ันในโทรศพัท์มอีถือ โดยโครงการ
นีไ้ดม้กีารดําเนนิโครงการนํารอ่งในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมซึง่ได้
ชว่ยเพ่ิมคณุภาพนํา้ในฟารม์เลีย้ง และทาํใหเ้กษตรกรสามารถ
ลดตน้ทนุการผลติกุง้ในแตล่ะรอบวงจรการผลติลงได ้12.6% 

อุตสาหกรรมการประมงของไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ
จับสัตว์นํ้ามากกว่าการเพาะเล้ียงเอง หลายทศวรรษที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาอัตราการจับสัตว์นํ้าที่ลดลงเน่ืองมาจาก
การทําประมงที่มากเกินกว่ากําลังการผลิตและการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงสามารถ
สนับสนุนการทําฟาร์มสัตว์นํา้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรม
การประมงของไทยกลับมาเติบโตอีกครั้ง ปัจจุบันทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ดําเนินการวิจัยในประเด็นดังกล่าว แต่
การดําเนินงานส่วนใหญ่ยังคงมีขนาดเล็กหรืออยู่ในขั้นตอนทดลอง 
ตัวอย่างเช่น โครงการวิจัยฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะ (Thai Smart 
Shrimp Farm) โดยสํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิมเีปา้หมาย 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
  
การยกระดับระบบฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงของประเทศไทยจาก
ระยะที่ 2 (Scattered) ไปสู่ระดับ ระยะที่ 3 (Connected) นั้น 
จําเป็นต้องพัฒนาให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ราคาไม่สูงเกินไปสําหรับเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้าน 
องค์ความรู้และทางการเงินแก่เกษตรกรรายย่อยถือเป็นกลยุทธ์
ที่สําคัญที่ต้องดําเนินการ ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกับ 
ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และ 
เครื่องมือบริหารจัดการแก่เกษตรกรในท้องถิ่น หากแนวคิดฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยําถูกนําไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทย 
ก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้นําด้านการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนของโลก 

ลดต้นทุนการผลิตลง  

12.6% 

ในแต่ละรอบการผลิต

เพื่อท่ีจะผลักดันการประยุกต์ใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงนั้น ภาครัฐ
จําเป็นต้องสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นทั้งในด้านองค์ความรู้และ 
การเงิน กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งคือบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ยัง
ไม่มีการใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยํา นอกจากนี้ยังควรมีการสร้างความ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร

ผลักดันโครงการด้านฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงแก่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ 

ผลักดันการประยุกต์ใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงโดยภาคเอกชน

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนผู้เล่นรายใหม่
ที่ประยุกต์ใช้หลักการ

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง

จำานวนโครงการฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยำาสูงใหม่

% พื้นที่เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ 
ที่ใช้เทคโนโลยี

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง

ตระหนักถึงความสําคัญของฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ประเทศไทยควรมีการดําเนินงานที่สําคัญในสองข้อเพื่อนําพา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นําในการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ในระดับโลก

• ผลักดันโครงการนําร่องด้านฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ในพื้นที่สําคัญ 

• คัดเลือกโครงการที่โดดเด่นและผู้ที่เก่ียวข้องในระดับท้องถิ่นที่มีความสําคัญเพื่อนําไปสู่
การผลักดันโครงการที่ประสบความสําเร็จ 

• สนับสนุนการผลักดันฟาร์มปศุสัตว์แม่นยําสูงแก่เกษตรกรรายย่อยด้วยการใช้เทคโนโลยี
ท่ีราคาไม่แพง (ประมาณ 200 – 1,000 บาท) สนับสนุนให้มีศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอยู่ใน
องค์กร

• เพ่ิมการยอมรับแนวคิดฟาร์มปศสุตัว์แมน่ยําสงูให้แกบ่รษิทัขนาดใหญผ่า่นกจิกรรมสมัมนา
และการฝึกอบรม 

• สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้หลักการฟาร์ม
ปศสุตัว์แมน่ยาํสงูผา่นกจิกรรมแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ การสนบัสนนุทางการเงิน บริการให้ 
คําปรึกษาโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่

15

16

ที่มา : CPF

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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เทคโนโลยีดิจิทัลสำ�หรับเกษตรกรและผู้ประกอบก�ร
เพื่อก�รนำ�ผลิตภัณฑ์จ�กฟ�ร์มออกสู่ตล�ด

ภ�พรวมและประโยชน์

E-Commerce Platform เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ให้
เกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรง โดยกระบวนการ 
ดังกล่าวทําให้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้พ่อค้าคนกลางอีกต่อไป  
ทั้งยังช่วยลดระยะทางในวงจรการกระจายสินค้า ผู้ผลิตได้รับผล
กําไรท่ีเหมาะสม ส่วนผู้บริโภคก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ยิ่งขึ้น  
ผู้ใช้ E-Commerce Platform สามารถติดตามการเคล่ือนไหวของ
สินค้าและระบบธุรกรรม ทําให้เข้าใจตลาดและพฤติกรรมของผู้
บริโภคมากขึ้น และผู้บริโภคเองก็สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
สินค้าได้อีกด้วย 

E-Commerce Platform มีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือ 
ระบบที่สร้างขึ้นเองซ่ึงวิสาหกิจด้านเกษตรขนาดใหญ่นิยมใช้เป็น 
ช่องทางการค้าเสริม ทั้งนี้ รูปแบบนี้ต้องมีการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน อีกทั้งอาศัยการบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบด้วย

ที่มา : Roland Berger

แผนภาพที่ 38 : แนวทางสามแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในการนําผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
ออกสู่ตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเกษตร (E-Commerce Platform)
ตลาดแบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้ผลิต 
ผู้ค้าและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน

ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ 
(Smart Supply Chain Management)
ระบบการสืบค้นย้อนกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อติดตามเส้นทางเดินของผลิตภัณฑ์และ
การจัดการสินค้าคงคลังแบบดิจิทัล

ระบบ National Single Window
ระบบที่ช่วยอํานวยความสะดวกใน
การยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
กระบวนการอนุมัติสําหรับการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์เกษตรต่างประเทศ

เสริมสร้างศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้
∆  สื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค
∆  ขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
∆  ลดระยะเวลาการกระจายสินค้าให้สั้นลง

พัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับและการควบคุมคุณภาพ  
∆  เพิ่มความสามารถในการติดตามที่มาที่ไปของสินค้าการเกษตร
∆  เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวของกับการถ่ายเทสินค้า
∆  จัดการสินค้าการเกษตรคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยกระดับการค้าขายสินคาการเกษตรระหว่างประเทศ
∆  กระตุ้นกิจกรรมการซื้อขายในระดับประเทศโดยการเพิ่ม
 ประสิทธิภาพของกระบวนการศุลกากรและกระบวนการอนุมัติ 
∆  ลดค่าเวลาและใช้จ่ายในการดําเนินการ

ลูกค้า

ลูกค้�บุคคล        

ผู้ค้�ส่ง 
ผู้ค้�ปลีก

โรงแรม 
ร้�นอ�ห�ร

ลูกค้�ต่�งช�ติ

เกษตรกรผู้ผลิต

บริษัทเอง E-Commerce Platform รูปแบบที่สอง คือระบบที่เป็น
ความรว่มมอืในการพฒันาระหว่างวสิาหกจิดา้นเกษตรหลายแหง่ โดย
ปจัจยัแหง่ความสําเรจ็ของระบบนีก้ค็อื ความรว่มมอืในดา้นเทคโนโลย ี
เช่น สถาปัตยกรรมบริการเชิงรุก และมิดเดิลแวร์ ด้านแอปพลิเคชั่น  
เช่น ระบบลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และด้านการ
ใหบ้รกิาร E-Commerce Platform รปูแบบสดุทา้ยคอืระบบทีพ่ฒันา
ขึ้นโดยบุคคลท่ีสาม ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยระบบดังกล่าวเหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็นบริษัทขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรรายบุคคล 
ซึ่งผู้ที ่ดูแลระบบรูปแบบนี้อาจเป็นหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐ
ก็ได้ ตัวอย่างของระบบ E-Commerce Platform รูปแบบสุดท้ายที่
ประสบความสําเร็จในการเชื่อมต่อเกษตรกรสู่ตลาด ได้แก่ Wechat 
จากประเทศจีน และ Esoko จากประเทศกานา

เกษตรกรไทยกําลังเผชิญกับปัญหาในข้ันตอนการนําผลิตภัณฑ์
จากฟาร์มออกสู่ตลาด โดยส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง
ในกระบวนการกระจายสินค้าซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อผลกําไรของ
เกษตรกรโดยตรง และขัดขวางความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง
ของผู้บริโภคอีกด้วย ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรมีความจําเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของตน
ในด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
กฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเข้มงวดมากขึ้น นอกจาก
น้ีการค้าขายสินค้าการเกษตรกับต่างชาตินั้นก็ยังมีความท้าทายอยู่

ไม่น้อย เนื่องจากระบบเอกสารและข้ันตอนการอนุมัติต่างๆ ยังขาด
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ประกอบการท้ังขนาดย่อมไปถึงขนาดใหญ่ รับมือ
กับความท้าทายที่กล่าวมาข้าวต้นนี้ได้ โดยในหัวข้อนี้จะเน้นไปที่
สามประเด็นหลักคือ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร 
(E-Commerce Platform) ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ 
(Smart Supply Chain Management) และการพัฒนาระบบ  
National Single Window ของประเทศไทย

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ

72



กรณีศึกษา : WeChat ช่วยเปิด
ตลาดใหม่สำาหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

กรณีศึกษา : Esoko กับการให้บริการ
ข้อมูล และการสร้างตลาดให้แก่
เกษตรกรแอฟริกา

กรณีศึกษา : Nortura กับ
การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
อาหารและการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานด้วยเทคโนโลยี 

แอปพลิเคชั่นสําหรับส่งข้อความน้ีช่วยเช่ือมโยงผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภคเข้าด้วยกัน โดยสามารถตอบสนองความต้องการ 
ด้านการใช้งานแก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ พร้อมกับช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม WeChat ให้บริการข้อมูลเชิงลึกด้วยระบบ 
Big Data Analytics ซึ่งถือเป็นบริการที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการตลาดดิจิทัล ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรผู้ประกอบการในประเทศจีนมากมายไม่ว่าจะมี
ขนาดเล็กเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มนักเรียนจํานวนหกคนใน
มณฑลซานตงได้ทําธุรกิจจําหน่ายผลไม้ให้แก่เพื่อนร่วมชั้น 
ผ่านแอปพลิเคชั่น WeChat และสามารถสร้างรายได้ต่อเดือน
ให้แก่สมาชิกแต่ละคนได้มากถึง 500 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 
2557 ซึ่งคิดเป็น 70% ของระดับรายได้เฉลี่ยในมณฑลซานตง
เลยทีเดียว

Esoko เป็น E-Commerce Platform ที่ก่อตั้งข้ึนในประเทศ
กานา ซ่ึงสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยการกระจาย
ข้อมูลทางการตลาดและสร้างช่องทางการค้าขายซ่ึงช่วย
ให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน Esoko ให้บริการระบบซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ บริการข้อมูลราคา ข่าวสารและความรู้ ที่ตั้งของ
ร้านค้าและตลาด และสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์และการส่ง
ข้อความทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ข้อมูลต่างๆใน ระบบนั้นมาจาก
การรวบรวมโดย Esoko และการแบ่งปันของผู้ใช้ ลูกค้าหลักที่
ใช้ระบบของ Esoko ได้แก่ เกษตรกร พ่อค้า สมาคมเกษตรกร 
ภาคธรุกิจการเกษตร และหนว่ยงานภาครัฐดา้นการเกษตรกรรม 
เป็นต้น โดยพบว่า Esoko น้ันช่วยทําให้เกษตรกรผู้ใช้งานมี 
รายได้สูงขึ้นเฉลี่ย 30-40% 

ปัจจุบัน Esoko มีโครงการระดับนานาชาติทั้งสิ้น 7 โครงการ 
ซ่ึงครอบคลุมมากกว่า 15 ประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
ทวีปแอฟริกาเป็นหลัก 

Nortura เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฐานการผลิตอยู่ท่ี
ออสโล ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกๆท่ีเป็นผู้นําด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนอร์เวย์ ด้วยความร่วมมือ
กับบริษัทด้าน IT Nortura ได้ดําเนินการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสําหรับระบบ RFID ซึ่งจะเอ้ือให้ผู้ผลิตและ
ผู้ค้าปลีกสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวกับท่ีมาของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค 
จึงสามารถติดตามการเคล่ือนไหวของผลิตภัณฑ์และสามารถ
ตรวจสอบงวดการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ในกรณีที่มี
ปัญหาเกิดขึ้น Nortura ใช้ระบบนี้เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการต่างๆของห่วงโซ่คุณค่า อาทิ การบริหาร
จัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าและการวางแผนกลยุทธ์ 
การตลาด 

Smart Supply Chain Management จะชว่ยอํานวยความสะดวก 
ให้กับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ช่วยยกระดับการควบคุม
คุณภาพและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ในปัจจุบันผู้ผลิตกําลัง
เผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับความต้องการใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมา
จากมาตรฐานและกฎระเบียบของสินค้าอาหารที่เข้มงวดข้ึน ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับมีบทบาทสําคัญในการตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว ทําให้ผู้ผลิตสามารถติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์ และทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ เทคโนโลยีที่สําคัญที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ได้แก่ RFID และ QR code โดยเทคโนโลยี 
RFID จะช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามเส้นทางเดินการเคลื่อน
ย้ายสินค้าจากฟาร์มไปสู่โรงงานจนถึงตลาด ในส่วนของ QR code  
จะช่วยยกระดับการถ่ายโอนข้อมูลจากเดิมท่ีเป็นการใช้บาร์โค้ด  
โดยจะเชื่อมโยงผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ได้โดยตรง การใช้ RFID และ QR code นี้จัดว่าเป็นระบบสืบค้น
ย้อนกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Traceability) ที่จะช่วยให้ข้อมูลที่
สําคัญในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เช่น การพบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์  
โดยผู้ผลิตสามารถระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และหมายเลข
งวดการผลิตสินค้าได้ทันท่วงที อีกทั้งหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ
ก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ผู้ผลิตยัง
สามารถใช้ข้อมูลจากระบบมาช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสามารถกําหนด
ปริมาณการผลิตและปริมาณสินค้าในคลังที่เหมาะสมได้หากทราบ
ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีก เป็นต้นที่มา : Statista, Bentham Open, J. Chem. Pharm. Res

ที่มา : World Bank, IFC, Accenture, Growing Inclusive Markets,
Esoko

ที่มา : IBM, RFID journal, Nortura, ICT works
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ระบบ National Single Window (NSW) จะช่วยให้การค้าขาย
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาก
ปกต ิการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้จะมขีัน้ตอนทีย่าวและจําเปน็ตอ้งใช้
เอกสารเป็นจํานวนมาก ระบบ NSW นี้จะช่วยอํานวยความสะดวกใน
การยื่นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์และการปรับลดขั้นตอนการอนุมัติ
การซื้อขายผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้าเกษตร ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมกิจกรรม
การค้าระหว่างประเทศ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทางศุลกากร ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ลดระยะเวลาใน
กระบวนการ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆ หลายประเทศ
ซึ่งรวมถึงบรรดาประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้พัฒนาระบบ NSW ขึ้น 
อย่างไรก็ตามการผลักดันระบบดังกล่าวต้องเผชิญกับปัญหามากมาย
ทั้งในด้านเทคนิคของระบบ ความท้าทายระดับองค์กรและระหว่าง
องค์กร การบริหารจัดการ การเงิน การเมือง กฎหมายของแต่ละ
ประเทศและระหว่างประเทศ การผลักดันให้เกิดระบบนี้ต้องอาศัย 
ผู้กําหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องที่มีทักษะด้านการ
บริหารจดัการข้ันสูง มคีวามรูเ้กีย่วกบันโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การดําเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย 
และสถาปัตยกรรมของระบบ NSW

กรณีศึกษา : ระบบ TradeNet 
ของประเทศสิงคโปร์สร้างมาตรฐาน
ที่ดีสำาหรับระบบ NSW สำาหรับ
การซื้อขายสินค้าการเกษตร

สิงคโปร์นับเป็นประเทศแรกๆท่ีมีการจัดตั้งระบบ NSW ขึ้น
ในภูมิภาคอาเซียน โดยระบบของสิงคโปร์น้ันมีช่ือเรียกว่า 
TradeNet ซึ่งระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการซื้อขาย 
สินค้าระหว่างประเทศให้กับสิงคโปร์ได้อย่างมาก โดยต้ังแต่
มีการเริ่มใช้งานใน พ.ศ. 2532 ระบบ TradeNet ปัจจุบันมี
ผู้ใช้งานมากกว่า 8,000 คนต่อวันเพื่อการดําเนินการซื้อขาย 
สนิค้าระหวา่งประเทศกว่า 30,000 รายการ ซึง่ท้ังหมดเปน็การ
ทํางานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการใช้เอกสารแบบ 
กระดาษอีกต่อไป นอกจากนี้ การชําระเงินทั้งหมดก็เป็น
ระบบออนไลน์เช่นกัน ซ่ึง 90% ของการทํารายการใช้เวลา
ทั้งสิ้นน้อยกว่า 10 นาทีในการดําเนินการ ระบบ TradeNet 
นี้นับเป็นเครื่องมือสําคัญในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร
ของสิงโปร์เนื่องจากสิงคโปร์มีการนําเข้าสินค้าจําพวกอาหาร
มากกว่า 90% ของอุปทานในประเทศนั่นเอง

E-Commerce Platform 
ที่พัฒนายังไม่ถูกใช้อย่าง

แพร่หลายเท่าใดนัก 

SMEs ขาดความรู้และเงินทุน 
สำาหรับการประยุกต์ใช้ 

Smart Supply Chain 
Management

NSW เปิดใช้แล้ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 แต่ยังต้องการ

การเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

แผนภาพที่ 39 : ระดับการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าแบบดิจิทัลของประเทศไทย

• ไม่มีระบบ                           
E-Commerce 
Platform 
• สืบค้นย้อนกลับ
ด้วยวิธีดั้งเดิม
• ไม่มีระบบ NSW

• ใช้ระบบ 
E-Commerce 
Platform เป็นช่องทาง
สู่ตลาดอย่างกว้างขวาง
• ใช้ระบบสืบค้นย้อน
กลบัแบบอเิลก็ทรอนกิส์
อย่างแพร่หลาย 
• ระบบ NSW ใช้การ
ได้ดี และมีการใช้อย่าง
แพร่หลาย

• มีระบบ 
E-Commerce 
Platform ที่แข็งแกร่ง
และทุกคนเช่ือม่ันท่ีจะใช้
• มีเครือข่ายสืบค้นย้อน
กลบัแบบอเิลก็ทรอนกิส์
เป็นรูปเป็นร่าง 
• ระบบ NSW ที่ถูก
เชื่อมต่อเสร็จสิ้น พร้อม
กับได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

• มีระบบ E-Commerce 
Platform กลางท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมเติม
• มีเครือข่ายสืบค้นย้อน
กลับแบบอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีถูกพัฒนาให้มีฟังก์ช่ัน
คาดการณ์ได้ 
• มีระบบ NSW ท่ีสมบูรณ์
และทุกภาคส่วนใช้งานจริง

• มี E-Commerce 
Platform แต่ไม่ได้ใช้
อย่างแพร่หลาย 
• มีการใช้ระบบสืบค้น
ย้อนกลับแบบ
อิเล็กทรอนิกส์บ้าง
• มีการใช้งานระบบ 
NSW บ้าง

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ที่มา : TradeNet 

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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กรณีศึกษา : "Agrimart" 
และ "Ortorkor.com" :                                            
แพลตฟอร์มออนไลน์สำาหรับ
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรไทยโดยภาครัฐ

กรณีศึกษา : Folkrice กับ
การช่วยเหลือชาวนาไทย

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรซ่ึงอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้พัฒนา E-Commerce Platform 2 ระบบ
เพื่ออํานวยความสะดวกการค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร ได้แก่ Agrimart.in.th และ Ortorkor.com สําหรับ 
Agrimart.in.th นั้นให้บริการข้อมูลราคาตลาด ความรู้ด้าน
การเกษตรและรายการสินค้าเกษตรออนไลน์ซ่ึงจะเชื่อมต่อผู้
ใช้ไปสู่เว็บไซต์ของพ่อค้าสินค้าดังกล่าว ส่วน Ortokor.com 
เปน็ตลาดออนไลนซ์ึง่ผูใ้ชส้ามารถซ้ือขายผลติภณัฑ ์(บางส่วน
มาจาก Agrimart) ผ่านเว็บไซต์ได้

แพลตฟอร์มท้ังสองเปดิตวัในช่วงตน้ พ.ศ. 2559 และยงัอยูใ่น
ขั้นตอนการพัฒนา และโครงการทดลองใช้นําร่อง ให้บริการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพียงไม่กี่รายการและยังมี
จํานวนผู้ขายไม่มากนัก โครงการนี้เป็นความริเริ่มของภาค
รัฐที่จะเชื่อมโยงผู้ผลิตในประเทศสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงยังคงต้องการการสนับสนุนและการ
พัฒนาต่อไป

จากการประเมนิสถานการณข์องประเทศไทยในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการนําผลิตภัณฑ์จากฟาร์มออกสู่ตลาดนั้น สามารถสรุป 
ได้ว่าอยู่ในระยะที่ 2 (Scatttered) กล่าวคือประเทศไทยนั้น 
มีการพัฒนาเหล่านี้บ้างแล้ว แต่โดยมากยังไม่ได้มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมีเพียงผู้ที่มีความรู้และกําลังทรัพย์ เช่น  
ผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยจะสามารถวิเคราะห์ในสามหัวข้อได้ ดังนี้

“สิ่งที่สำาคัญเป็นอันดับแรกคือการช่วยเหลือผู้ผลิต
รายเล็กให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ได้"                                                               

ข้าราชการ

"เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่อย่าลืมว่าพวกเขาก็ใช้
สมาร์ทโฟนเป็น ดังน้ันทำาไมจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้"

อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการเกษตร

E-Commerce Platform

ประเทศไทยมีการพัฒนา e-commerce platform สําหรับการซื้อ
ขายสินค้าทางการเกษตรบ้างแล้วทั้งที่เป็นโครงการของภาครัฐและ
เอกชน ในส่วนของภาครัฐนั้นมีโครงการ Agrimart และ Ortorkor.
com ที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
โดย Agrimart น้ันเปน็เพยีงแพลตฟอรม์ทีช่ว่ยเช่ือมโยงผูผ้ลติกบัลกูคา้ 
ส่วน Ortorkor.com นั้นจะคัดเลือกสินค้าบางอย่างมา และเปิดให้มี
การซือ้ขายบนระบบออนไลนไ์ด ้นอกจากนีย้งัมโีครงการ Co-opclick 
พัฒนาโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ที่เป็นตลาด
สินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ที่เปิดให้มีการซ้ือขายสินค้าการเกษตรบน
แพลตฟอร์มอย่างไรก็ดีเกษตรกรกว่า 90% ในชนบทก็ยังคงอาศัย
พ่อค้าคนกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ และยังไม่เปิดรับการใช้ 
E-Commerce Platform จากภาครัฐ

ในส่วนของภาคเอกชนแอปพลิเคชั่นอย่าง FolkRice และ GetKaset 
กําลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้าน
การตลาดได้พยายามดึงผู้ผลิตในประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมและใช้
ประโยชน์จากระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา FolkRice ปรากฏตัวขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญในสื่อหลายๆ ประเภท ในขณะที่ GetKaset มีผู้เข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์มากกว่า 7,000 รายต่อเดือน 

Folkrice ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2557 โดยเป็นแอปพลิเคชันท่ี
มุ่งเน้นการให้บริการเช่ือมต่อเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาใน
ชนบทกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการใช้งาน Folkrice นั้นมีท้ัง
ในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตกว่า 1,000 รายสนใจสมัครเข้าใช้บริการ
เป็นร้านค้าออนไลน์ ซึ่งกว่า 100 รายได้รับคัดเลือกและลง
ทะเบียนเป็นร้านค้าบนระบบนี้ Folkrice คิดค่านายหน้า
เพียง 10% จากยอดขาย ในขณะที่พ่อค้าคนกลางปกติจะได้
ส่วนแบ่งมากถึง 30% รูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้ได้ช่วยเพิ่ม
ผลกําไรให้แก่เกษตรกร ทําให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้
บริโภคมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการกระจายสินค้า
ไปถึงมือผู้บริโภคได้อีกด้วย

ที่มา : Agrimart, Ortorkor

ที่มา : Folkrice

Agrimart.in.th Ortorkor.com
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กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกิจการ ผู้นําตลาด
อย่างเช่น เครือเจริญโภคภณัฑ ์และ เครอืเบทาโกร ไดต้ดิตัง้ระบบ RFID 
E-Traceability เป็นที่เรียบร้อย ในขณะเดียวกันสํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้พยายามสร้างความตระหนักด้าน
ความสาํคญัของการสบืคน้ย้อนกลับแกวิ่สาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจส่วนใหญ่ยังขาดองค์ 
ความรู้และเงินทุนในการรับเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติ 
ดังนั้น นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักแล้ว ควรต้องมีการ
ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเพิ่ม 
อัตราการรับเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้จริง ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่ม
ความสามารถให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการ
ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งระดับ
ชาตแิละระดบันานาชาตเิทา่นัน้ แตย่งัชว่ยใหว้สิาหกจิเหลา่นีส้ามารถ
สื่อสารกับผู้บริโภค และช่วยพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการ
คลังสินค้าของกิจการให้ดีขึ้น 

National Single Window System

ประเทศไทยเปิดใช้ระบบ NSW ต้ังแต่ พ.ศ. 2554 แต่ระบบก็ยังคง
ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการค้าขายผลิตภัณฑ์ข้าว นํ้า
ตาล เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลแช่แข็ง ในปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW 
เพียงบางส่วน และตั้งเป้าที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบอย่าง
สมบรูณเ์พ่ือให้กจิกรรมการคา้ขายสนิคา้เกษตรใช้ระบบดิจทัิลท้ังหมด 
ซึง่หากสาํเรจ็ เชือ่วา่จะทาํใหข้ั้นตอนการคา้ขายสนิคา้ยทุธศาสตร ์(นํา้
ตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง ฯลฯ) ลดลงไป 27% และค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการลดลงถึง 70%

บทที่ 4: ก�รพัฒน�เชิงดิจิทัลในภ�คก�รเกษตร

ภ�คก�รเกษตร
ภ�คก�รท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภ�คสังคมผู้สูงอ�ยุ
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เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยลดช่องว่างอันเกิดจากโครงสร้างของ
ระบบการกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในปัจจุบัน และช่วยให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และอีกท้ังยังช่วยกระตุ้นกิจกรรม
การซ้ือขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาต ิโดยชว่ยเหลือผูป้ระกอบการไมว่า่จะเปน็ขนาดใดให้มคีวาม
สามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะสามประการในการปฏิรูประบบการกระจายสินค้าผ่าน
ระบบดิจิทัล ประกอบไปด้วย การพัฒนา E-Commerce Platform 

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไร

ที่มีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับโดยกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายทั่ว 
ประเทศ การพัฒนา Smart Supply Chain Management โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความสามารถในการใช้ระบบสืบค้นย้อนกลับแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และท้ายที่สุด ต้องมีการเร่งพัฒนาระบบ NSW 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐด้าน
การเกษตรที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในกิจกรรมค้าขาย
สินค้าทางการเกษตรระหว่างประเทศ 

พัฒนา E-Commerce Platform ที่มีความน่าเชื่อถือสำาหรับ
กระจายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในประเทศสู่ผู้บริโภค

สร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เกษตรโดยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบค้นย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพ 
และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

พัฒนาระบบ National Single Window สำาหรับการซ้ือขายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวน SME 
ที่มีระบบสืบค้นย้อนกลับ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จำานวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ                       
E-Traceability 

และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

% ระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ที่ลดลง จากการใช้ระบบ 

NSW 

การจัดตั้ง
และจำานวนผู้เยี่ยมชม 

e-commerce platform 
ของกระทรวงเกษตรฯ

ที่ควบรวมแล้ว

• ควบรวมระบบ Agrimart และ Ortorkor.com เข้าด้วยกันและพัฒนาให้เป็นตลาดออนไลน์
สําหรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากทั่วประเทศเพียงแห่งเดียว

• จดักจิกรรมการตลาดและการใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการสารสนเทศและ
การสื่อสาร แก่เกษตรกรและผู้ผลิตในประเทศโดยตรงหรือโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   

• โฆษณาประชาสมัพนัธก์ารใชแ้พลตฟอรม์ใหมโ่ดยใชส้ือ่ทีห่ลากหลายและแรงจงูใจทางการเงนิ 
• สนับสนุนการพัฒนา Startup ท่ีดําเนินธุรกิจตลาดออนไลน์ทางเลือกสําหรับผลิตภัณฑ์

การเกษตร

• เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านการสืบค้นย้อนกลับและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อมปฏิบัติตามมาตรฐานการสืบค้น
ย้อนกลับแบบ GS1

• พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกับผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่เพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่จําเป็นในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตราย
เล็ก

• มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ NSW ที่มีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ 
• พัฒนาการเชื่อมต่อและการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังระบบ NSW ให้สมบูรณ์   
• สนับสนุนการใช้ระบบ NSW สําหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์เกษตร
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การพัฒนาเชิงดิจิทัล
ในภาคการท่องเที่ยว

บทที่ 5
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ภาคการท่องเที่ยวคือแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี การส่ือสารท่ีสะดวกข้ึน และ 
การคมนาคมที่มีราคาถูกลง คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเดินทางไป
ต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ในปี พ.ศ. 2558 มีจำานวน 
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากกว่า 1 พันล้านคน และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ภาคการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในกำาลังสำาคัญที่ช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
โลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาด
ใหญ่และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สภาการเดินทางและท่องเท่ียว
โลก (WTTC) ประเมินว่าใน พ.ศ. 2558 ภาคการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวมีมูลค่าประมาณ 7.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 
9.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ัวโลก (Gross Domestic 
Product: GDP) นอกจากนี้ ภาคบริการและการท่องเท่ียวยังเป็น
แหล่งการจ้างงานสำาคัญซึ่งมีแรงงานอยู่ถึง 284 ล้านคน หรือคิด 
เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดของการจ้างงานทั้งหมดทั่วโลก อีกทั้งคาดว่าในอีก 
10 ปขีา้งหนา้ ผลติภณัฑม์วลรวมจากภาคการทอ่งเทีย่วจะเตบิโตดว้ย 
อัตราเฉลี่ย 3.8% ต่อปี เพ่ิมขึ้นเป็น 11.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และสร้างงานกว่า 357 ล้านตำาแหน่งทั่วโลก

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม
สภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้นนานาประเทศได้
มีการปรับตัวตามกระแสโลกและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการท่องเท่ียวของประเทศให้สามารถครองตำาแหน่งแหล่ง 
ท่องเที่ยวชั้นนำาของโลกได้

ประเทศไทยเปน็หน่ึงในจดุหมายปลายทางยอดนิยมของนักทอ่งเทีย่ว
ทั่วโลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม อีกทั้งประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอัน
งดงามและมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับอัธยาศัยไมตรีท่ีด ี
ของคนไทย ทัง้นี ้อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วนัน้ถือเปน็หนึง่ในอตุสาหกรรม
หลักของประเทศไทยท่ีมีบทบาทสำาคัญและมีการขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มจำานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ 
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2558 ประเทศ 
ไทยมจีำานวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตถิงึ 29.8 ลา้นคน สงูเปน็อนัดบัที ่11 
ของโลก และสร้างรายไดก้วา่ 1.44 ลา้นลา้นบาท ซึง่สงูเป็นอนัดบัที ่6  
ของโลก อีกท้ัง การท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นตัวจักรสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังเป็นส่วนสำาคัญใน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ ก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในประเทศ เป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศและ 
นำามาซึ่งการจ้างงานกว่า 4.4 ล้านตำาแหน่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่สร้างความ
ท้าทาย การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมนักท่อง
เที่ยวที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งนักท่องเที่ยวมีความ
คาดหวังสูงขึ้นขณะท่องเที่ยว ดังนั้นการวางรากฐานและแก้ไขปัญหา
สำาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่ง
ในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อคง
ตำาแหน่งแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำาในเวทีโลกต่อไปในอนาคต

แผนภาพที่ 40 : เปรียบเทียบสัดส่วนของภาคการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) และการจ้างงาน [%, พ.ศ. 2558]

แผนภาพที่ 41 : รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
[ล้านล้านบาท, พ.ศ. 2554-2558]

แผนภาพที่ 42 : 10 อันดับสูงสุดของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทย [สัดส่วนของทั้งหมด, พ.ศ. 2558]

ที่มา : UNWTO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความสำาคัญสูงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มูลค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
คิดเป็นกว่า 17% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและค่าเฉลี่ยของโลก อีก
ทั้งยังเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศและนำามาซึ่งการจ้างงาน
จำานวนมาก

ภาคการทอ่งเทีย่วสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศเปน็จำานวนมาก
และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2558 มีรายได้จากการท่อง
เทีย่วทัง้หมดกว่า 2.2 ลา้นลา้นบาท (รวมนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตแิละ
ชาวไทย) แม้การขยายตัวของจำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติได้หดตัวลง
บา้งเมือ่มเีหตกุารณไ์มป่กต ิเช่น ภยัธรรมชาตแิละความไมส่งบทางการ
เมือง เป็นต้น แต่ภาคการท่องเที่ยวก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
สูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่อง
เทีย่วในไทยมากทีส่ดุใน พ.ศ. 2558 ไดแ้ก ่จนี มาเลเซยี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้
และลาว โดยแนวโน้มการใชจ่้ายของนักทอ่งเทีย่วโดยรวมมกีารปรบัตวั
สูงขึ้นแม้จำานวนวันพักเฉลี่ยจะค่อนข้างนิ่ง

19

ฮ�องกง ไทย เว�ยดนาม มาเลเซีย สิงคโปร� สิงคโปร� จ�น อินเดีย
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35%
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แผนภาพที่ 43 : การกระจายตัวของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติใน
ประเทศไทย จำาแนกตาม 77 จังหวัด (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
หมายเหตุ :  ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (Visitor) หมายถึง นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (Tourist) + นักทัศนาจรต่างชาติ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลก รัฐบาลของหลายประเทศจึง
ให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ 
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ถึง
แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำาเร็จในแง่ของจำานวนและรายได้
จากการท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมา แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทยยังมีข้อจำากัดหลายประการที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้น เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งการเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติม 
ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญในการเร่งดำาเนินการรับมือกับความ
ท้าทายที่สำาคัญทั้ง 4 ประการ ดังนี้

= มากกว่า 4 ล้านคนต่อปี (8 จังหวัด)
= 3-4 ล้านคนต่อปี (2 จังหวัด)
= 2-3 ล้านคนต่อปี (6 จังหวัด)
= 1-2 ล้านคนต่อปี (15 จังหวัด)
= ตำ่ากว่า 1 ล้านคนต่อปี (46 จังหวัด)

1) รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางผ่านช่องทางดิจิทัลท่ัวโลกหมายถึงการท่องเท่ียวหรือการเดินทางเพ่ือธุรกิจท่ีไม่ได้มีการวางแผนจองผ่านส่ือออนไลน์หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ัวโลก

1. การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก 

ในช่วง พ.ศ. 2554 ถึง 2558 รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยมี 
การขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 16% ต่อปี (CAGR) แต่นักท่องเที่ยวยังคง
กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
ภเูกต็ ชลบุรี สรุาษฎร์ธาน ีและเชียงใหม ่โดยกว่า 50% ของนกัทอ่งเทีย่ว 
ท้ังหมด กระจุกอยู่ใน 6 จังหวัดเท่านั้น (แผนภาพที่ 43) การ 
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวสร้างแรงกดดันต่อขีดความสามารถใน 
การรองรับของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ การขาดการเตรียมพร้อม
และการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวหลักๆ ของประเทศไทย
นั้นอาจทำาให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและ 
ศิลปวัฒนธรรม ปัญหาขยะ นำ้าเสีย หรือมลพิษต่อระบบนิเวศวิทยา  
นอกจากนี้ การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวทำาให้รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวไม่มีการกระจายไปในหลากหลายพื้นที่เท่าที่ควร

ประเด็นสำาคัญท่ีควรพิจารณาในการส่งเสริมการกระจายตัวของ 
นักท่องเที่ยวให้ทั่วถึงมากขึ้น คือ การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุมข้อมูลที่สำาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่นิยมสูง เช่น เส้นทางในการเดินทางเข้าถึง
การเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาช่องทางให้ 
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดายทั้งก่อน
การเดินทางและระหว่างการเดินทาง เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม 

2. การตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ช่องทางออนไลน์   

จากรายงาน "Traveler's Road to Decision" โดย Google ใน 
พ.ศ. 2557 พบว่า 65% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการพักผ่อน 
หย่อนใจเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการพิจารณาและวางแผนใน
การเดินทาง ในขณะเดียวกัน eMarketer ประเมินว่ารายได้ที่ 
เก่ียวข้องกับการเดินทางผ่านช่องทางดิจิทัลทั่วโลก (Global Digital  
Travel Sales1)) มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 15% ใน พ.ศ. 2558  
(คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และคาดว่า 
ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่า 10% ต่อปี (CAGR)  
โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อัตราการโต
ที่สูงน้ีแสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายและความสำาคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในพิจารณาและวางแผนเดินทางสำาหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และชอ่งทางออนไลน์เพ่ือตอบสนองนักทอ่งเทีย่วยคุใหมใ่นระดับหนึง่ 
เช่น การจัดทำาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และอำานวยความสะดวกใน 
การค้นหาข้อมูล อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยัง 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ เห็นได้จาก 
การจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเท่ียว 
ของ 141 ประเทศท่ัวโลกใน พ.ศ. 2558 (Travel & Tourism  
Competitiveness Index 2015 จัดทำาโดย World Economic 
Forum) ซึง่พบวา่ ประเทศไทยยงัคงลา้หลงัประเทศเพือ่นบา้นในด้าน
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ
ทอ่งเทีย่ว (อนัดบัที ่48  ในธรุกจิ B2C และ 59 ในธรุกจิ B2B) โดยแม้มี
การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรมการ
บินและโรงแรมที่พัก จากการเติบโตของตัวกลางท่องเที่ยวออนไลน์ 
(Online Travel Agents) แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน อีก
ทั้งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในไทยยังมีจำากัดหรือไม่มีข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ  

ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถ
ทางการแข่งขันอย่างยิ่ง หากปราศจากข้อมูลข่าวสารและช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารที่สะดวกครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นกัทอ่งเทีย่วในการวางแผนและตัดสนิใจ ดงันัน้ การจดัทำาระบบขอ้มลู
ออนไลน์ที่เพียงพอและเข้าถึงได้สำาหรับนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำาคัญ

บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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"ฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือ
ของไทยอยู่บ้างและอยากไปเยี่ยมชม แต่ว่าฉันไม่มั่นใจว่า
จะสามารถหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้และ
การเดินทางไปสถานที่เหล่านั้นจากไหน สุดท้ายวันหยุด
ของฉันก็อยู่ที่รีสอร์ทริมทะเลในภาคใต้และสองสามวัน
ในกรุงเทพฯ"                      

นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย (TripAdvisor, พ.ศ. 2557)

3. ความสะดวกสบายและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับ
ตลอดการเดินทาง  

ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางบ่อยครั้งข้ึน แต่ด้วยระยะเวลา
พำานักที่สั้นลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความจำาเป็นต้องวางแผนในการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมสถานท่ี
ต่างๆ การตัดสินใจเลือกพาหนะเดินทาง หรือการบริหารตารางเวลา
ในการเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้ข้อจำากัดด้านเวลาและงบประมาณ 
ซึ่งในขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวเองก็มีช่วงเวลาที่สั้นลงในการ 
นำาเสนอประสบการณแ์ละสร้างความประทบัใจแกน่กัทอ่งเทีย่ว ดงันัน้ 
ความสะดวกสบายและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับ ณ แหล่งท่องเที่ยว 
และตลอดการเดินทาง จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์
ท่องเที่ยวโดยรวม  

ระบบขนส่งและคมนาคมภายในประเทศถือเป็นหน่ึงในปัญหาหลัก
ที่ส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวมของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยมา
เป็นเวลานาน ระบบข้อมูลและการจองบัตรโดยสารของการขนส่ง
สาธารณะทีม่อียูใ่นปจัจบุนัคอ่นขา้งกระจดักระจายและมกัมีข้อจำากดั
ในการรับรองภาษาต่างประเทศ เห็นได้จากกรุงเทพฯ ซึ่งแม้จะเป็น
เมืองท่ีมีการเช่ือมโยงทางระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ที่ดีที่สุดในประเทศ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางสำาหรับตารางเวลาการเดินทางและระบบบัตรโดยสารร่วม ทั้งนี้ 
ประเทศไทยนัน้ไดม้กีารวางแผนจดัทำาบัตรโดยสารรว่ม "บตัรแมงมมุ"  
โดยโครงการนำาร่องซ่ึงคาดว่าจะเปิดให้บริการใน พ.ศ. 2560 จะ
รองรับการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และ
แอร์พอร์ตลิงค์ คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางมากขึ้น  

ในส่วนของการทัศนาจรและเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเท่ียวน้ัน พบ
ว่าการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หรือธรรมชาติต่างๆในปัจจุบันนั้นยังไม่ครบถ้วนทุกจุด อีกทั้ง การ
ให้ข้อมูลมักอยู่ในรูปแบบป้ายข้อมูลหรือแผ่นพับทั่วไป ซ่ึงอาจไม่น่า
ดงึดดูหรือไมน่่าประทบัใจเทา่ทีค่วร ดงัน้ัน เพ่ือสง่เสรมิใหนั้กทอ่งเทีย่ว 
ได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ประเทศไทย
ควรผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกในการให้ข้อมูล  
ณ แหล่งท่องเที่ยวและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักท่องเท่ียวอย่าง
ลึกซึ้ง เช่น หน้าจออัจฉริยะ (Smart Display) และ เครื่องมือนำาเที่ยว
ด้วยระบบเสียง (Audio Guide)

4. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

"Is it safe to travel to Thailand now?" (สถานการณ์ใน
ประเทศไทยตอนนี้ปลอดภัยต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือยัง)  
นี่คือหนึ่งในคำาถามที่พบบ่อยที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยวท่ีวางแผน 
เดินทางมาสู่ประเทศไทย โดยในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวให้ความสำาคัญ
กับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากขึ้น จากข้อมูลของ Travel 
& Tourism Competitiveness Index ใน พ.ศ. 2558 จัดอันดับ
ให้ประเทศไทยอยู่ท่ีอันดับ 132 จาก 141 ประเทศท่ัวโลก ในด้าน
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่อันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ถือเป็นจุดอ่อนที่สำาคัญของการท่องเที่ยวไทย โดยมีปัจจัย
หลักมาจากปัญหาการก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง อาชญากรรม
และการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุในการเดินทาง 
องค์กรอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับความเสี่ยงอยู่ใน
ลำาดับต้นๆในด้านความปลอดภัยในการเดินทางภายในประเทศ โดย
มีอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเท่ียวในประเทศไทยจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนนสูงถึง 34 คนใน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศไทย

"ตอนนั้นที่พวกเราเดินทางออกจากถนนข้าวสาร
เพื่อเดินทางกลับโรงแรม พวกเราเข้าไปถามทางใน
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวว่าสามารถหาขนส่งสาธารณะ
กลับโรงแรมได้ทางไหนบ้างแต่เจ้าหน้าที่ดูจะไม่รู้ 
แล้วพวกเราก็ไม่มีทางอื่นที่จะหาวิธีเดินทางกลับโรงแรม"

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 
(TripAdvisor, พ.ศ. 2557)

"ที่ผ่านมาประเทศไทยนับว่าเป็นผู้นำาด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
กระทรวงฯได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ เราต้องดูแลนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดและต้องแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ"

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แผนภาพที่ 44 : การประเมินประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดวงจรของนักท่องเที่ยว

ที่มา : Tourismthailand.org, Roland Berger

ข้ันตอนท่ี 1: รับรู พ�จารณา วางแผน

การสืบคนขอมูลผานเว็บไซตการทองเท่ียวแหงชาติ

รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว

ขอมูลขาวสารดานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีทองถ่ิน

ระบบวางแผนการทองเท่ียวดวยตนเองอยางครบวงจร

ระบบจองและชำระเงินออนไลน

เน้ือหาจากประสบการณจริง (User-generated content)

การเช่ือมโยงกับส่ือสังคมออนไลน

?
?
?

ข้ันตอนท่ี 2: เดินทางทองเท่ียว

การเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะระหวางจังหวัด

ตารางเวลา
เปนภาษาอังกฤษ

ตารางเวลา
ออนไลน

ระบบจอง
ออนไลน

ปายขอมูลและ
การใหบริการ
เปนภาษาอังกฤษ

?

?

?

?

?

?

ข้ันตอนท่ี 3: �เก็บเก่ียวประสบการณ

การทัศนาจร ณ แหลงทองเท่ียว

ตัวอยาง :  
เศียรพระในตนไม วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา 

ปายขอมูลและแผนพับ

มัคคุเทศกภายในแหลงทองเท่ียว

ส่ือขอมูลแบบแสง สี เสียง เชน VDO

จอแสดงขอมูลแบบ Interactive

ชุดทัวรไกดหรือชุดบรรยายในภาษาตางๆ

?
?
?

รถทัวร
  

รถไฟ รถตู

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวของไทยยังมีจุดอ่อนและข้อ
จำากัดที่จะต้องมีการพิจารณาและได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง
ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้เต็มตามศักยภาพ
เพื่อสร้างรายได้ท่ีม่ันคง ยั่งยืน และมีการกระจายอย่างทั่วถึง โดยสิ่ง
ท่ีสำาคญัทีส่ดุทีท่กุภาคสว่นตอ้งตระหนักถึงคอืการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
ของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีการเติบโตและขยาย

ตวัอยา่งรวดเรว็ ประเทศไทยไมส่ามารถดำาเนนิการอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ย
ไปได้อีกต่อไป ดังนั้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย
สู่อันดับชั้นนำาของโลกและเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่าง
มั่นคงในอนาคต จึงมีการวิเคราะห์ข้อเสนอการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สำาคัญ 4 ประการ สำาหรับการขับเคล่ือนการพัฒนาการท่อง
เที่ยวไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560–2564) ดังนี้

บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ที่มา : Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 by World Economic Forum, Roland Berger

A

B

C

D

ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Information System) คือ การบูรณาการระบบฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics) และเปิดเผยชุดข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Data) เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม และส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวทั้งระบบ

แพลตฟอรม์ชว่ยวางแผนการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิ(National Trip Planning Platform) คอื การพฒันาตอ่ยอดระบบสารสนเทศ
การท่องเท่ียวแห่งชาติเพื่อการจัดทำาระบบช่วยวางแผนท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวรายบุคคลอย่าง 
ทนัทว่งทีและเต็มรปูแบบ ผา่นการอำานวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูและการนำาเสนอแผนการทอ่งเทีย่ว รวมถงึการทำาการตลาด
เชิงรุกผ่านช่องทางดิจิทัลในกลุ่มตลาดเป้าหมายและกลุ่มความสนใจเฉพาะให้สอดคล้องต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism Destination) คือ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์โดยรวมสำาหรับนักท่องเที่ยว โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ระบบขนส่งและคมนาคม และสิ่งอำานวยสะดวกในการชำาระเงิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบายและความเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว (Public Safety and Security System) คือ การบูรณาการข้อมูลและ
ใช้ระบบดิจิทัลในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยสำาหรับนักท่องเที่ยวตลอดวงจรการท่องเที่ยว ซ่ึงประกอบด้วย 4 ระบบย่อย  
ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัยชายแดนและการตรวจคนเข้าเมือง ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยง 
ระบบศูนย์บัญชาการความปลอดภัย และระบบการแจ้งเตือนในภาวะฉุกเฉิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแก่
ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว และเพิม่ประสทิธิภาพในการดำาเนนิงานของเจา้หนา้ทีแ่ละการบรหิารจดัการในภาวะต่างๆ เพือ่เสรมิสรา้ง 
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและน่าเยี่ยมเยือน

ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของข้อเสนอการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำาคัญทั้ง 4 ประการ โดยจะครอบคลุมภาพรวมและแนวคิด 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บสำาหรับผูท้ีมี่สว่นเก่ียวข้อง กรณีศกึษาจากประเทศตน้แบบและประเทศชัน้นำา สถานการณ์ของประเทศไทยในปจัจบุนั
ในการดำาเนินการพัฒนาภายใต้แนวทางนั้นๆ และแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ความท้าทายและอุปสรรคของ
ภาคการท่องเที่ยวไทย

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

A

B

C

D

ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (National Tourism 
Information System)

แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (National 
Trip Planning Platform)

แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ
(Smart Tourism 
Destination)

ระบบรักษาความปลอดภัย
สาธารณะแก่นักท่องเที่ยว 
(Public Safety and 
Security System)

 1.

 2.

3.

4.

การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวหลัก

การตอบสนองต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
การใช้ช่องทางออนไลน์

ความสะดวกสบายและ
คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับ
ตลอดการเดินทาง 

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

การประเมินขีดความ
สามารถทางการแข่งขัน

ด้านการท่องเที่ยว 
ใน พ.ศ. 2558
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ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ศูนย์กลางในการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนที่สุดแห่งเดียวของประเทศ

ภาพรวม

แม้ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นจะมีปริมาณมาก
จนยากท่ีจะจัดเก็บและจัดการแต่ข้อมูลจำานวนมากเหล่านีท้ีม่ปีระโยชน์
มหาศาล จงึถอืเปน็สิง่ทีท่า้ทายสำาหรับประเทศในการจดัเก็บ รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด หลายประเทศท่ัวโลกจึงได้มีการจัดทำาระบบสารสนเทศ
การท่องเท่ียวแห่งชาติซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายนี้ โดยมี
เป้าหมายในการเชื่อมโยงบุคลากรและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดเผยและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูต่างๆ ดา้นการทอ่งเทีย่ว รวมถงึการนำาขอ้มลูเหลา่นี ้
ไปใช้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

โครงสร้างข้อมูลของระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาตินั้น 
ประกอบด้วยข้อมูลอุปสงค์ด้านการท่องเท่ียว (Demand) ข้อมูล
อุปทานด้านการท่องเที่ยว (Supply) และข้อมูลการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว (Governance) ข้อมูลอุปสงค์ด้านการท่องเท่ียว
ครอบคลุมผลการดำาเนินงานของภาคการท่องเที่ยว ข้อมูลด้านการ
ตลาดและการสือ่สาร พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว สถานการณ์ในประเทศ
และสถานการณ์ต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย 
เป็นต้น ข้อมูลอุปทานด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมข้อมูลแหล่ง 
ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก แรงงานด้าน
การท่องเที่ยว เป็นต้น ในส่วนสุดท้าย คือข้อมูลการบริหารจัดการ
ของภาครัฐซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้านประสิทธิภาพการดำาเนินการด้าน
การท่องเที่ยวของภาครัฐ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านการท่องเที่ยว 

หลักการของระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติที่สำาคัญนั้น จะ
ต้องมีการพัฒนาคลังข้อมูลที่เป็นระบบศูนย์กลางและได้มาตรฐาน 
ช่องทางในการแสดงผลและเข้าถึงข้อมูลที่ใช้งานง่าย และการกล่ัน
กรองวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ระบบคลาวด์และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real-time 
ก็เป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศนั้นสามารถเปรียบได้กับร่างกายของคนเราที่
กลไกต่างๆ จะต้องทำางานอย่างสัมพันธ์กันซึ่งมีองค์ประกอบที่สำาคัญ 
3 ประการ  

ประการที่หนึ่ง ชุดข้อมูลหรือคลังข้อมูล (Data Records/ Data 
Repositories) เปรียบได้กับเส้นเลือดที่เป็นเส้นใยหล่อเล้ียงชีวิต 
ซึ่งในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น มีข้อมูลจำานวนมากเกิดขึ้นจาก 
นักท่องเที่ยวแต่ละคน โดยช่องทางในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้มี 
หลากหลายและมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน นับตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้น 
ของนักท่องเที่ยวที่รวบรวมจากจากแบบฟอร์มคนเข้าเมือง ไปจนถึง
ข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จากการระบุตำาแหน่งโดย
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประการที่สอง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
เปรียบได้กับสมองที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาลให้เกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อนำาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่มีบทบาทอย่างยิ่งในบริบทของการท่องเที่ยวในการ
คาดการณ์ความต้องการของนักท่องเที่ยว และประเมินรูปแบบและ
แนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  เพื่อช่วยให้ภาครัฐวางแผน
พัฒนา บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ภาคเอกชนเองก็จะสามารถปรับปรุงสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดีข้ึน เช่น การ
ศึกษารูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ สามารถช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นวางนโยบายเพื่อปรับปรุง 
การแออัดของนักท่องเที่ยวในบางจุดได้ เป็นต้น

ประการที่สาม ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล (Information Portals) 
เปรยีบไดก้บัอวยัวะสว่นตา่งๆ ทีส่ง่ตอ่และสือ่สารขอ้มลูเพือ่ตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการทีห่ลากหลาย ขอ้มูลทีถ่กูรวบรวมและจดัเกบ็จะต้อง
มีการกลั่นกรองและวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ ท่ีสำาคัญ และทำา 
การสื่อสารข้อมูลเหล่าน้ีต่อผู้ใช้ผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานระดับสูงหรือหน่วยงานในการดำาเนินงาน เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลการคาดการณ์แนวโน้มระดับมหภาค 
เพื่อนำาไปใช้ในการวางกลยุทธ์ระดับประเทศ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ
ท่องเที่ยวต่างๆ สามารถเรียนรู้จากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆหรือแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพ่ือ
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เป็นต้น

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการจอง 
เที่ยวบิน โรงแรม หรือกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ในทุกเสี้ยววินาทีจาก
ท่ัวทุกมุมโลกและมีหลากหลายหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นจำานวนมากส่งผลให้อุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำานวนมาก ที่หากนำามา

จัดกลุ่ม/หมวดหมู่และทำาการวิเคราะห์ จะมีบทบาทท่ีสำาคัญอย่างยิ่ง 
ในการช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำาเนินงานของ 
หน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
ยิ่งขึ้น

บทที่ 5A : ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTIS)

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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แผนภาพที่ 45 : องค์ประกอบที่สำาคัญของระบบสารสนเทศ

ที่มา : Roland Berger

  

  

  

1. ชุดข้อมูลและคลังข้อมูล - เส้นเลือด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ – สมอง

3. ช่องทางเข้าถึงข้อมูล – อวัยวะส่วนต่างๆ

แผนภาพที่ 46 : ภาพรวมแนวคิดระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ที่มา : Roland Berger

หลังจากที่ได้มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแล้ว การนำาข้อมูลมา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลคือสิ่งที่สำาคัญ ซึ่งแนวคิดการ
วเิคราะห์ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะจะสรา้ง
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมหาศาล 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลผ่านการประมวลผลข้ันสูง ซึ่ง
ข้อมูลนั้นมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอัพเดทแบบ Real-time และ
มีรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อดึงเอาข้อมูลเชิงลึก (Insights) มา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ ในปัจจุบันมีการนำา Big Data มาประยุกต์ใช้กัน
อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของหลายภาคส่วน
เศรษฐกจิ ในบรบิทของการทอ่งเท่ียวน้ัน Big Data มีความสำาคญัอยา่ง
ยิ่งเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของ
การเดินทาง การเคลือ่นยา้ย และความไมแ่นน่อนของนกัทอ่งเทีย่วอยู่
ตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่จะช่วยให้ภาคสว่นต่างๆ ไดเ้รยีนรูค้วาม
เป็นไปในภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมและ
ความชอบของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหรือเพื่อการยกระดับสินค้าและ
บริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ภาครัฐ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้นที่และระบุแนวโน้มที่สำาคัญในการท่องเที่ยวสาขาเฉพาะ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นๆ ให้
ตอบสนองกับความเป็นไปในตลาดได้อย่างทันท่วงที ผู้ให้บริการด้าน

การขนส่งสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถหรือปรับปรุงเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในสื่อ
โฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอมูลอุปทานดานการทองเที่ยว 

(Tourism Supply)

สินค�าและบร�การด�านการท�องเที่ยว,

 แหล�งท�องเที่ยว โครงสร�างพ�้นฐาน, 

แรงงานด�านการท�องเที่ยว, …

ขอมูลอุปทานดานการทองเที่ยว 

(Tourism Demand)

ผลการดำเนินงานของภาคการท�องเที่ยว,

ข�อมูลด�านการตลาดและการสื่อสาร, 

พฤติกรรมนักท�องเที่ยว, …

ขอมูลดานการบร�หารจัดการการทองเที่ยว 

�(Tourism Governance)

ประสิทธิภาพการดำเนินการ, 

กฎหมายและข�อบังคับ, …

ขอมูลขนาดใหญดานการทองเที่ยว

ระบบสารสนเทศ
การทองเที่ยว

แหงชาติ

หนวยงานภาครัฐ

ธุรกิจทองเที่ยว

สาธารณชน และชุมชน

ขอมูลเปดดานการทองเที่ยว

กรณีศึกษา: Big Data Analytics 
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่นได้มีใช้แนวคิด
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยข้อมูลที่รวบรวม
นั้น มีทั้งข้อมูลตำาแหน่งของนักท่องเที่ยว (GPS) และข้อมูล
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ทั้งนี้ ระบบมีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคและหาแนวทางใน
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้จาก
การทอ่งเทีย่ว ตวัอยา่งเชน่ จากการวเิคราะหพ์บวา่นกัท่องเท่ียว 
ส่วนใหญ่เดินทางจากเมืองโยโกฮาม่าไปยังภูเขาไฟฟูจิ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว โยโกฮาม่า-ภูเขาไฟฟูจิ เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวรองที่อยู่ระหว่างต้นทางและ
ปลายทางของเส้นทางนี้

ที่มา : Nikkei, datanami
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การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data) คือ การจัดทำาชุด
ข้อมูลที่เหมาะสมสำาหรับการเผยแพร่ และเปิดเผยต่อสาธารณะอย่าง
เป็นเสรี เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน 
การทำางาน ทำาให้เกิดข้อมูลสารสนเทศข้ึนอย่างมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลของภาครัฐที่มีการจัดเก็บมาเป็นเวลานานและเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสำาหรับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการส่งเสริมแนวคิด วิธีการ รูป
แบบทางธุรกิจ วิถีชีวิตใหม่ๆ 

ในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น การแบ่งปันข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ นำามาใช้
ประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ข้อมูลที่มีความสำาคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวนั้นรวมถึงพิกัดจุดสนใจต่างๆ ทั้งร้านอาหาร 
โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เส้นทางใน
เมือง รวมทั้งข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยว 
การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจรวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล 
ที่มีคุณภาพได้ง่าย และที่สำาคัญนักพัฒนาแอปพลิ เคชันจะ
สามารถคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ในการเสริมสร้างประสบการณ์ของ 
นักท่องเที่ยวในประเทศ หรือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้
ตอบสนองต่อแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น การเปิดเผย
ขอ้มลูตอ่สาธารณะยงัช่วยลดตน้ทนุตอ่ภาคธรุกจิโดยรวม สง่ผลใหเ้กดิ 
การแข่งขันที่สูงขึ้น อันจะนำามาซึ่งสินค้าและบริการที่มีตัวเลือกเพ่ิม
มากขึ้นและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสำาหรับผู้บริโภค 

อย่างไรก็ตาม ภารกิจในการดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วน
บุคคล หรือความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งต้อง
มกีารพจิารณาอยา่งรอบคอบและกำาหนดแนวทางการกำากบัดแูลอยา่ง
เคร่งครัด

กรณีศึกษา: สหภาพยุโรปได้ผลักดัน
การเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ต่อสาธารณะเพื่อช่วยให้นักพัฒนา
โปรแกรมทำางานง่ายขึ้น

สหภาพยุโรปได้ให้ความสำาคัญในการผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยทำาการเปิดเผยข้อมูลด้านการ 
ท่องเที่ยวที่สำาคัญ เช่น จุดสนใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ 
ท่องเที่ยว ร้านค้า จุดกิจกรรม หรือเส้นทางการเดินทาง 
ท่องเท่ียวในรูปแบบของช่องทางการเช่ือมต่อระหว่างโปรแกรม
โดยใช้ชุดกระบวนการที่กำาหนดไว้แล้ว (API) เพื่อให้ง่ายต่อการ
ทำางานและประยุกต์ใช้สำาหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และธุรกิจ
ทั่วไป ในปัจจุบันมี 5 เมืองในยุโรปซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลและ
ประยกุต์ใช้ API น้ี และยงัมแีอปพลเิคชนัทีใ่ช ้API นีใ้นการพฒันา 
และประสบความสำาเร็จ ตัวอย่างเช่น 'Crash & Play' ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวจากต่างเมืองที่มีความสนใจ
ในการเล่นดนตรี พบปะกับผู้คนในท้องถิ่นเพื่อเช่าเครื่องดนตรี
และร่วมเล่นดนตรีด้วยกันได้

ที่มา : CitySDK

ประโยชน์
ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน ในการวางแผนและ 
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงและ 
ความคาดหวังที่สูงขึ้นของนักท่องเที่ยว

รัฐบาล สามารถนำาข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวไปประกอบการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
วางนโยบายในการควบคุมและตรวจสอบ เช่น การจัดพ้ืนที่การ 
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล โดยพิจารณาจากแหล่งทรัพยากรและกาบริ
โภคในบริเวณนั้น หรือการออกมาตรการเพื่อลดมลภาวะทางเสียใน
พื้นที่ท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวยังช่วยส่งเสริมการ
กำาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการตรวจสอบคุณภาพ 
โดยการจัดประเภทสินค้า บริการด้านการท่องเท่ียวโดยอิงจากฐาน
ข้อมูลกลาง เช่น การจัดระดับโรงแรมโดยใช้ระบบาการให้ดาว (star 
ratings) และการจัดกลุ่มประเภทที่พัก การจัดการควบคุมคุณภาพ
ของห้องนำ้าสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูล
ดา้นการทอ่งเทีย่วตอ่สาธารณะและการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูยงัชว่ยสง่
เสรมิธรรมาภบิาลและการบรูณาการในการทำางานของหนว่ยงานตา่งๆ 
ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ธุรกิจด้านการท่องเท่ียว สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติในการเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการ
แข่งขันได้

ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างง่ายดายขึ้น ทำาให้
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ทันท่วงที ธุรกิจ
ตา่งๆ สามารถนำาข้อมลูเชงิลึกด้านรปูแบบพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว 
มาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาสินค้าและบริการทาง 
การท่องเที่ยวให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 
ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมได้
แบบ Real-Time ยังช่วยให้ภาคธุรกิจปรับปรุงแผนการดำาเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ เช่น การปรับกลยุทธ์การตั้ง
ราคาสินค้าและบริการแบบพลวัต (Dynamic Pricing) ให้สอดคล้อง
กับระดับความต้องการของในตลาดอย่างทันทีทันใด 

สาธารณชนและชุมชน จะได้รับประโยชน์จากการวางแผนและ
นโยบายด้านการท่องเท่ียวท่ีดีข้ึน โดยจะได้รับความรู้ด้านการ 
ท่องเท่ียวและความสำาคัญของภาคการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศจากการใช้ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศโดยรวม

“แม้ผลประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยจะอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี แต่จะทำาอย่างไรให้การท่องเที่ยวพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน หน่วยงานทั้งหลายต่างมีข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้มหาศาล  เราต้องทำาความเข้าใจตัวเลข
เหล่านี้ให้มากขึ้น เพื่อจะได้วางแผนได้ดีขึ้น”

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บทที่ 5A: ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTIS)

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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“หมู่บ้านของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำาให้มีข้อจำากัด
ในการพัฒนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ คงจะดีถ้ามีฐานข้อมูล
กลางซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียงให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่ใหญ่ขึ้น ก็อาจจะทำาให้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น" 

หัวหน้าโครงการนำาร่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน

“ปัญหาอันดับ  1 ที่ผู้ประกอบการอย่างผมมักเจออยู่
เป็นประจำา คือ  การค้นหาข้อมูล สถิติด้านการท่องเที่ยว
ที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย  ผมเคยพยายามหาข้อมูล
ทำาเนียบโฮมสเตย์ในประเทศไทย แต่ข้อมูลก็มีจำากัดมาก 
บางครั้งข้อมูลในแต่ละเว็บไซต์ของรัฐก็ไม่ตรงกันอีก”
 
เจ้าของธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

กรณีศึกษา: Australian Tourism Data Warehouse – ระบบคลังข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
แห่งชาติของประเทศออสเตรเลียที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ด้านท่องเที่ยว ทั้งรายใหญ่และรายย่อย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาใน
ระดับท้องถ่ินและระดับชาติของประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิด
การจ้างงานกว่า 500,000 ตำาแหน่ง และคิดเป็น 10% ของรายได้
จากการส่งออกของประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียต้อง
เผชิญกับอุปสรรคที ่ท้าทายในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที ่ยวของประเทศ และการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ด้วย
เหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ATDW 
: Australia Tourism Data Warehouse ) ขึ้นใน พ.ศ. 2554 โดย
มีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางออนไลน์ในบูรณาการข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียวแห่งเดียวของประเทศ โดยระบบนี้จะเป็นศูนย์กลางในการ
เก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ATDW นั้นมุ่งเน้น
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและตัวกลางด้านการ

ที่มา : Australian Tourism Data Warehouse

ท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
ท้องถิ่น โดย ATDW จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลที่หลาก
หลายและมีคุณภาพ อย่างครบวงจรและทันท่วงที นอกจากนี้ ATDW 
ยังมีระบบที่รองรับการจองและการซื้อขายออนไลน์ระหว่างธุรกิจอีก
ด้วย ในปัจจุบัน ฐานข้อมูลของ ATDW มีข้อมูลสินค้าและบริการด้าน 
การท่องเที่ยวของประเทศกว่า 40,000 รายการ ใน 11 ประเภท 
และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับตัวกลางด้านการท่องเที่ยวกว่า 150 ราย
ทั่วโลก ศูนย์ข้อมูล ATDW นี้เข้ามาแทนที่ระบบคลังข้อมูลในอดีตซึ่ง
กระจดักระจายตามหนว่ยงานรฐัตา่งๆ ดว้ยการบรูณาการระหว่างฐาน
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทำาให้ประเทศออสเตรเลียสามารถลดค่า
ใช้จ่ายของภาครัฐและพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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การพัฒนาและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลกจำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศทั้งในภาพรวม
และเชิงลึกจำานวนมาก ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการจัด
เก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แต่ข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย
และขาดการใชง้านอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ สามารถประเมนิระดบัการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยอยูใ่นระยะที ่3

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลอยู่ในระดับค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยวมีหน้าท่ีจัดเก็บ 
รวบรวม และเผยแพร่ สถิติด้านการท่องเที่ยวและผลดำาเนินงาน 
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในภาพรวม รวมถึงเผยแพร่ 
กฎระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐานดา้นการทอ่งเทีย่ว ในขณะเดยีวกัน  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหน้าที่เผยแพร่สถานการณ์ของตลาด
ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงรายงานผลการสำารวจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผ่านศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT 
Intelligence Center) 

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยนั้นมีอยู่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการ 
ท่องเที่ยวโดยตรง และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ด้านคมนาคม 
ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและธรรมชาติ ด้านการจ้างงาน หรือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งผลให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
บางข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างกระจัดกระจายตามหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งนำาไปสู่การขาดมาตรฐานและการบริหารจัดการในการนำา
เอาข้อมลูไปใชใ้นการวเิคราะห ์นอกจากนี ้คลังขอ้มลูและชอ่งทางการ
เขา้ถงึขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่วในปจัจุบนัยงัคอ่นขา้ง 'ปดิ' แปลว่าขาด 
การเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนและง่ายต่อการใช้งาน โดยช่องทาง

ขาดการบริหารจัดการ 
และขาดการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โครงการบูรณาการข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว โดย กก.

คาดว่าแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560

จำานวนของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวที่มีการเปิดเผยโดย

ภาครัฐบนฐานข้อมูลเปิด data.go.th

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 20

และระบบข้อมูลในปัจจุบันยังค่อนข้างล้าหลังและยากต่อการใช้งาน
สืบค้นข้อมูล อีกทั้งรูปแบบการจัดเก็บสถิติ ระยะเวลาของข้อมูล และ
ลักษณะการเผยแพร่เอกสารมีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน 
ในบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลแต่ยากต่อการทำาความเข้าใจหรือผู้ใช้
ไม่สามารถนำาไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การเปิดเผยข้อมูลใน 
รูปแบบของรูปภาพหรือไฟล์ PDF เป็นต้น

เนื่องด้วยข้อจำากัดในการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดเก็บอย่าง 
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวมา ทำาให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มลูไดอ้ยา่งไมเ่ตม็ที ่โดยเฉพาะในด้านการวางแผนและวางนโยบาย
ดา้นการทอ่งเทีย่วระดบัประเทศ ทัง้หมดนีเ้ปน็อปุสรรคตอ่การพฒันา
อุปทานด้านการท่องเท่ียวให้ตอบสนองต่ออุปสงค์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประกอบกับการพัฒนาเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ข้อมูลจะสร้างประโยชน์อย่างมาก กระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬาได้ตระหนักถึงความสำาคัญในประเด็นเหล่านี้และ 
ได้ดำาเนินการพัฒนาภายใต้แผน "การท่องเที่ยวดิจิทัล (Digital 
Tourism)" เพื่อจัดทำาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เป็น 
ศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหาร และให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่ 
ผู้ประกอบธรุกจิการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่ว และประชาชนทัว่ไปอยา่ง
ทั่วถึง โดยคาดว่าระบบดังกล่าวจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560 ซึ่งจะช่วย
ยกระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวของประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยได้อย่างยิ่ง 

บทที่ 5A: ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTIS)

แผนภาพที่ 47 : ระดับการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวของประเทศไทย

• ยังไม่มีการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวในระดับ
ชาติในระบบดิจิทัล

• มีการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ทั่วถึง
• มีการวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ในลักษณะ manual

• มีการใช้ระบบ
คลาวด์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลระดับชาติ 
• มีการใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
การตลาด

•  มีการบูรณาการ
ช่องทางในการรวบรวม
และส่ือสารข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
•  ทุกภาคส่วนใช้
ประโยชน์จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่อย่างเต็มท่ี

• มีการเก็บข้อมูลอย่าง
จำากัดเป็นส่วนๆ
• ขาดการประยุกต์ใช้
ข้อมูล

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา : Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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กรณศีกึษา : Tourism Intelligence Center – ศนูยก์ลางขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
เพื่อภาครัฐและเอกชนในการวางแผน

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาข้อมูลเชิงลึก
ในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดทำา
ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Intelligence Center) ซึ่งบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้าน
อาหาร ข้อมูลการเดินทาง เป็นต้น และจัดทำาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน โดยการพัฒนาระบบฯนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการบูรณาการระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักด้านการ
ท่องเที่ยว และคาดว่าการพัฒนาทั้งระบบจะแล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี

ขั้นตอนที่ 1: การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง
(กก. กทท. ททท.)

ขั้นตอนที่ 2 : การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว (ทอท. กต. ฯลฯ)

ชั้นตอนที่ 3 : การบูรณาการทั้ง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ประเทศไทยควรดำาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
แห่งชาติอย่างจริงจัง และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ 
ออกแบบ กลั่นกรอง และแสดงผลข้อมูลเพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง การจัดตั้งระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติและการส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่เพ่ือการท่องเที่ยวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่าง 
หนว่ยงานตัง้แตร่ะดบัประเทศไปจนถงึระดบัทอ้งถิน่ทัง้ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวางแผนและนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
และพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานจากการใช้เทคโนโลยีใน 
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลด้าน 
การท่องเที่ยวสู่สาธารณะจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนา
ศักยภาพของระบบนิเวศการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมได้

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมความ 

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism 
Information System) เพื่อเป็นศูนย์กลางออนไลน์ในการให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานต่างๆและสาธารณะ

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Open Data) และจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยว

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนแอปพลิเคชั่นหรือ
โซลูชั่นด้านการท่องเที่ยว

ที่พัฒนาโดยสำาเร็จ
โดยใช้ข้อมูลจาก 

Tourism Open Data

จำานวนผู้เข้าชมระบบ

สัดส่วนของนโยบายด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศ 

ที่ใช้ประโยชน์จาก 
Tourism Big Data

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบูรณาการระบบข้อมูล 
และผลักดันระบบสารสนเทศการท่องเท่ียวแห่งชาติเป็นศูนย์กลาง
ของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่จะเป็นแหล่งข้อมูล
และแหล่งความรู้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ วางแผน กำาหนดนโยบาย
สำาหรับภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ประเทศไทย
ควรให้ความสำาคัญในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการเปิดเผย
และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจถึงรูปแบบพฤติกรรมและ 
แนวโน้มของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายควรมีการสนับสนุน
ทางด้านการเงินและการให้ความรู้แก่ธุรกิจ Startup เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

ในภาพรวมดำาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
สามารถสรุปเป็นแนวทางหลัก 2 แนวทาง ดังนี้

•  บูรณาการฐานข้อมูลและชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในปัจจุบันระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

• ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพ่ือรวบรวมข้อมูลอื่นๆที่จำาเป็นในการสร้าง 
ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data) ของประเทศ

• พัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และช่องทางในการเข้าถึง
ระบบฯ

• ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะนำาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยว

• สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากระบบฯ เพื่อ
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

• พัฒนาชุดข้อมูลที่สำาคัญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยอิงจาก 
ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

• พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อการเปิดเผยชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่สาธารณะ
• ส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชัน โซลูชันด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลจาก Tourism Open 

Data
• ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเท่ียวผ่านการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ

การเงิน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
• สนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน Startup และท้องถ่ิน 

เพื่อพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

20

21

บทที่ 5A: ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTIS)

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
ได้ทันที ด้วยแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยว

ภาพรวม

พฤติกรรมนักท่องเท่ียวกำาลังเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการนำาเทคโนโลยี
มาใช้ตลอดช่วงประสบการณ์การท่องเท่ียว นานาประเทศจึงให้ 
ความสำาคัญกับการยกระดับประสบการณ์เชิงดิจิทัลของนักท่องเที่ยว  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในข้ันตอนการพิจารณาและวางแผน ด้วยการพัฒนา 
แพลตฟอร์มแห่งชาติเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มนี้
สามารถให้คำาแนะนำาในการวางแผนกิจกรรมท่องเที่ยว ที่พักและ
การเดินทางแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร รวมท้ังช่วยยกระดับ
การตลาดผ่านสื่อดิจทิัลเพือ่ดงึดูดนักท่องเที่ยวตามความต้องการและ
ความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Trip 
Planning Platform) ถือเป็นสิ่งสำาคัญในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้น
อย่างในทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างเผชิญกับความท้าทายใน
การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างสะดวกรวดเร็วเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการท่องเที่ยว ในการเดินทางท่องเที่ยวไปใน
สถานที่ใหม่ๆ นักท่องเที่ยวมักจะมีคำาถามที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำา จึง
ต้องการที่จะรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่นั้นๆ เช่น ทำาเล 
ที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ ความโดดเด่นของประเทศ หลังจากพวกเขา
เริ่มมีความสนใจแล้วก็จะเกิดคำาถามเช่นว่า จะเดินทางไปได้อย่างไร 
ใชเ้วลานานเทา่ใด คำาแนะนำาในการเดนิทางจงึชว่ยเพิม่ความเชือ่มัน่ใน
การเดินทางมากขึ้น ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวต่างมีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางและความสนใจที่แตกต่างกัน ดังน้ันข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มต้องมีอยู่อย่างพร้อม
เพรียง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือการท่องเที่ยว 
ฮันนีมูน และเมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจจองและเลือกซื้อตามแผนท่ี 
วางไว้ สิ่งที่สำาคัญคือการเช่ือมต่อระหว่างเว็บไซต์ที่ใช้หาข้อมูลและ
เว็บไซต์ในการจองและซื้ออย่างราบรื่น

ทั้งนี้ภาครัฐของหลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ 
อยู่แล้ว การนำาข้อมูลนี้มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยวางแผน 
การท่องเที่ยว จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว
ในการเข้าถึงในข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างดี อีกทั้งแพลตฟอร์ม
นีค้วรทำาหนา้ทีม่ากกวา่เปน็เพยีงเครือ่งมอืใหข้อ้มลูแตม่คีวามสามารถ
ในการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวยุคใหม่อย่างแท้จริง กล่าวคือ

สะดวกและทันกาล – มีการบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
จากแหล่งต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นและมีการปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด เช่น เวลาเปิดทำาการ สภาพอากาศ ตารางเทศกาลและ
กิจกรรม ฯลฯ

เรียบง่ายและใช้งานง่าย – มีการออกแบบระบบและเว็บไซต์ที่เข้าใจ
ง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป ใช้ภาษาหรือข้อความท่ีเรียบง่ายและเน้น
การสือ่ความเปน็ประสบการณห์รอืเรือ่งราว มากกวา่เปน็การบรรยาย  
เช่น การให้ข้อมูลในการเดินทางแบบเล่าเรื่องในไดอารี่ หรือการใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เพ่ือให้รู้สึกเหมือนอยู่ใน
สถานที่จริง เป็นต้น

ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ – มีการแนะนำาข้อมูลหรือข้อเสนอ
ต่างๆ ที่ 'รู้ใจ' หรือสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความสนใจ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
หรือระยะเวลาและงบประมาณในการท่องเที่ยว ซึ่งอิงจากข้อมูลส่วน
บุคคลหรือบริบทต่างๆของนักท่องเที่ยว เช่น ใช้ประวัติการค้นหา
ขอ้มลูบนอนิเทอรเ์นต็เพือ่คาดการณค์วามสนใจเฉพาะ หรอืเทยีบเวลา
และตำาแหน่งในการสืบค้นเพื่อนำาเสนอกิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง 

รองรับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน 
– นักท่องเที่ยวในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการหาข้อมูล 
ดังนั้น ระบบข้อมูลนี้จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ และพร้อม 
ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศน้ันเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ 
ของนักท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่เตรียมตัวจะเดินทาง

ท่องเท่ียวจำานวนมากใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพ่ือเตรียมตัว 
ในการเดินทาง รวมไปถึงการจองและเลือกซ้ือเท่ียวบิน โรงแรม หรือ
โปรแกรมท่องเท่ียว
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การหลังจากที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มฯแล้วนั้น การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับการตลาด (Digital Marketing) จะชว่ยสง่เสรมิแพลตฟอรม์ฯ
ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม อีกท้ังยังเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจเฉพาะของนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การตลาดเป็นเครื่องมือสำาคัญที่หน่วยงานและธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ 
ในการจัดอุปทานทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของ 
นักท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท่ีขาย
ประสบการณ์และอารมณ์เช่น ความพอใจ ความตื่นเต้น ดังนั้น 
ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมักใช้อารมณ์และความรู้สึก
ในการตัดสินใจมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ดังนั้นการตลาดดิจิทัลจึง
เข้ามามีบทบาทในการช่วยตอบสนองลักษณะเหล่านี้ โดยยกระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้ทันต่อเวลาและสามารถสื่อสารความเป็น 
"ประสบการณ์" ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม 

แผนภาพที่ 48 แสดงถึงตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลใน 
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตาม 4 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว ดังนี้

ตระหนักและสนใจ – การทำาการตลาดผ่านระบบค้นหา (Search 
Engine Marketing) การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ใน 
การใช้ระบบค้นหา (Search Engine Optimization) การทำาการ
ตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) และ 

ผ่านแอปพลิเคชันเพ่ือการติดต่อสื่อสารต่างๆ (Over-the-Top  
applications) 

พจิารณาและตดัสนิใจ – การทำาการตลาดผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์
การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายกลับมาใช้บริการบน
เว็บไซต์อีก (Retargeting) 

เตรียมการจองและเลือกซื้อ – การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศและผูใ้ห้บรกิารการจองทีพ่กั
และการเดนิทางชัน้นำาระดบัโลก เชน่ Expedia Kayak Booking.com  

เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและบอกต่อ – การทำาการตลาดผ่าน
แอปพลิเคช่ันเพื่อการติดต่อสื่อสารต่างๆ และการทำากิจกรรมทาง 
การตลาดเพื่อส่งเสริมการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้ข้อมูลและ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุม่เปา้หมายและการสือ่สารขอ้ความ อกีทัง้ยงัยกระดบัประสบการณ์
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลง
ไปในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่สำาคัญของอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวในแต่ละประเทศ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 

กรณีศึกษา: Newzealand.com แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยวางแผนท่องเที่ยว
ในประเทศนิวซีแลนด์อย่างครบวงจร

ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมี
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทางการเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์กว่า 2 ล้านคนต่อ
เดือน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ทางการของประเทศที่ประสบความสำาเร็จเป็นอย่าง
มาก เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นำาเสนอแผนการท่องเที่ยวที่สามารถปรับ
แตง่ไดต้ามการตัง้คา่ระยะเวลาและพืน้ทีท่ีส่นใจ ประกอบไปดว้ยการแสดงเนือ้หาใน
รูปแบบบล็อก การให้ข้อมูลเส้นทางเดินทางและการนำาทางที่เข้าใจง่าย ระยะเวลา
ในการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมและโรงแรมที่พักต่างๆ นอกจากน้ียังมีการเชื่อมต่อ
กับเว็บไซต์โรงแรมหรือผู้ให้บริการทัวร์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของ
ประเทศอีกด้วย

“ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำาคัญมากสำาหรับแต่ละ
ประเทศที่จะมีเว็บไซต์ทางการสำาหรับนักท่องเที่ยว 
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรม
ต่างๆอย่างถูกต้องและครบถ้วน เปรียบเสมือน
ประตูหน้าบ้านที่คุณจะต้องสร้างให้ดีและทำาให้
ผู้เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเยือน" 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

ที่มา : Newzealand.com

บทที่ 5B : แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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แผนภาพ 48 : การเปรียบเทียบช่องทางและสื่อในการทำาการตลาดแบบดั้งเดิมและผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดกระบวนการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว

ที่มา : Roland Berger

 
การตลาดดั้งเดิม การตลาดดิจิทัล

Awareness
& Interest

Consideration
& Evaluation

Reservation
& Purchase

Experience
& Advocacy

∆ ป้ายโฆษณา 
∆ แผ่นพับ
∆ วิทยุ
∆ นิตยสาร
∆ โทรทัศน์ 
∆ กิจกรรมต่างๆ
∆ งานจัดแสดงสินค้า
∆ SMS
∆ การพบปะพูดคุย

∆ เว็บไซต์
∆ ป้ายโฆษณาออนไลน์ 
∆ สื่อสังคมออนไลน์
∆ แอปพลิเคชัน
∆ ตัวกลางในการเปรียบเทียบและสืบค้นออนไลน์
∆ กระทู้สนทนา
∆ การสนทนาออนไลน์

กรณีศึกษา: การท่องเที่ยวแห่งสหราชอาณาจักรใช้แคมเปญการตลาด 
"GREAT China Welcome" เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วชาวจนี

ตลาดการท่องเท่ียวของโลกในปัจจุบันนั้นมีจำานวนนักท่องเที่ยว 
ชาวจนีมากทีสุ่ดเป็นอนัดับหนึง่และมแีนวโนม้เตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนนี้ การท่อง
เที่ยวแห่งสหราชอาณาจักรได้ริเร่ิมโครงการทางการตลาด "GREAT 
China Welcome" เพือ่พฒันาภาพลกัษณข์องสหราชอาณาจกัรให้เปน็ 
จุดหมายท่ีพรอ้มตอ้นรบัชาวจนี โดยสง่เสรมิให้ธรุกจิตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวพัฒนาสนิคา้ และการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่น การให้ข้อมูลเป็นภาษาจีน การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ ยังได้มี
การทำาการตลาดเฉพาะในกลุ่มเปา้หมายชาวจีนผ่านชอ่งทางออนไลน์ 
เช่น การจัดทำาเว็บไซต์เฉพาะสำาหรับชาวจีน  "Visitbritain.cn"  
ซึ่งนอกจากมีการใช้ภาษาจีนแล้วน้ันยังมีการนำาเสนอเนื้อหาที่ 
สอดคลอ้งกบัความนยิมของชาวจีนอกีดว้ย อกีทัง้ยงัการทำาการตลาด 
ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวจีน เช่น Baidu 
WeChat และ Weibo หนึ่งในแคมเปญที่น่าสนใจ คือ การชักชวน
ใหช้าวจนีตัง้ชือ่หอนาฬกิา Big Ben และสถานทีท่อ่งเทีย่วสำาคญัอืน่ๆ 
ในอังกฤษเป็นภาษาจีน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 600,000 คน

ที่มา : VisitBritain
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ประโยชน์

แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติและใช้การเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการตลาดจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว 
และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน 

นักท่องเที่ยว จะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ท่ีดีขึ้นในการ
วางแผนก่อนการเดินทาง โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่จำาเป็นได้สะดวก
และแม่นยำาขึ้น อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอสินค้า บริการต่างๆ ท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการและความสนใจของตนมากขึน้ แพลตฟอรม์ชว่ยวางแผน
ทอ่งเทีย่วยงัชว่ยประหยัดเวลาในการสืบค้นขอ้มลู ดว้ยการบูรณาการ
ขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ มารวมอยูใ่นทีเ่ดยีว นอกจากนี ้การเข้าถงึข้อมลู
จากหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของประเทศอย่างเป็นทางการยัง 
ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ 

ธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาโอกาสทางธุรกิจได้อย่างตรง 
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านศูนย์กลางข้อมูลที่เชื่อมต่อ 
กบันกัทอ่งเทีย่วโดยตรง ตวัอยา่งเชน่ เจา้ของธรุกจิรสีอรท์รมิชายหาด
สามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคู่รักได้ดีขึ้นด้วยการนำาเสนอรีสอร์ท 
อยา่งนา่สนใจบนแพลตฟอรม์ช่วยวางแผนการทอ่งเทีย่วและการตลาด
ดจิทัิลในระดบันานาชาต ินอกจากนี ้ผูป้ระกอบการยงัสามารถพัฒนา
และออกแบบสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็น 
ไปของระบบนิเวศการท่องเท่ียวได้ดีขึ้น อาทิเช่น เจ้าของโรงแรมใน
ทอ้งถิน่สามารถศกึษาแพลตฟอรม์ฯ เพือ่ทำาความเขา้ใจถงึสภาพธุรกจิ
ในบรเิวณใกลเ้คยีงเพือ่พัฒนาโรงแรมของตนใหมี้เอกลกัษณท์ีโ่ดดเดน่
และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น  
 
ภาครัฐ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการการท่องเท่ียว
แบบองค์รวมผ่านการกำากับดูแลแบบบูรณาการจากแพลตฟอร์มช่วย
วางแผนการท่องเท่ียว ที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำาคัญในระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นภาคการเดินทางคมนาคม ภาค
บริการและการโรงแรม และภาคการค้าต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดึงดูดนักท่องเท่ียวและพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ประเทศผ่านแคมเปญการตลาดต่างๆโดยใช้สื่อดิจิทัล

นอกจากน้ี การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ทั้ง
ในรูปแบบของการให้ข้อมูลและการตลาด ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ขอ้มูลขนาดใหญ่ด้านการทอ่งเทีย่วของประเทศ (Tourism Big Data) 
เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อันจะช่วย
ส่งเสริมในการวางนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้

กรณีศึกษา : "Inspired by 
Iceland" แคมเปญการตลาดที่ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ช่วยพลิกวิกฤติการ
ท่องเที่ยวของประเทศไอซ์แลนด์
หลังจากภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิด

จากเหตุการณ์ภูเขาไฟ Eyjafjallajokull ระเบิดใน พ.ศ. 
2553 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไอซ์แลนด์ต้องเผชิญ
ภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศใน
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเงียบสงบและปลอดภัย เพ่ือรับมือ
กับเหตุการณ์นี้ รัฐบาลและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันจัดตั้ง
แคมเปญ "Inspired by Iceland" ขึ้น โดยมีจุดประสงค์
มุ่งเน้นการเปลี่ยนโฉมประเทศ เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า
สถานการณ์ในประเทศเป็นไปด้วยดีแล้ว แคมเปญน้ีชักชวน
ให้ชาวไอซ์แลนด์ช่วยกันโพสต์เน้ือหาทางสื่อสังคมออนไลน์
เพ่ือแสดงถึงความสวยงามของประเทศไอซ์แลนด์และความ
เป็นมิตรของชาวไอซ์แลนด์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ นอกจากนี ้ยงัมกีารคดิคน้แคมเปญซึง่เจาะเปา้หมาย 
กลุ่มวัยรุ่น โดยการจัดเทศกาลดนตรีซึ่งมีวงดนตรีระดับ 
ท้องถิ่นและนานาชาติที่มีชื่อเสียง และนำาเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์เพื่อชักจูงให้ผู้คนเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศ  

แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ไอซ์แลนด์ฝ่าฟันอุปสรรคจาก
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไปได้ แต่ยังประสบความสำาเร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวได้
อีกด้วย

ที่มา : Inspired by Iceland

บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ตัวอย่าง : การตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนให้สเตฟานีตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ขณะที่สเตฟานีกำาลังเดินทาง
กลับจากที่ทำางานในคืนหนึ่งอัน
แสนเหน็บหนาว เธอเหลือบไป
เห็นป้ายโฆษณาที่อยู่บน
ชานชาลาระหว่างที่เธอกำาลังยืน
รอรถไฟ ป้ายนั้นแสดงภาพและ
เรื่องราวเกี่ยวกับชายหาดแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย ด้วยจอสามมิติ
และเทคโนโลยีซึ่งส่งรังสีความร้อน
ทำาให้เธอรู้สึกเสมือนกำาลังยืน
อยู่ที่ชายหาดนั้นจริงๆ

ตระหนักและสนใจ

เธอรู้สึกประทับใจมากและเริ่ม
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมบนอินเทอร์เน็ต 
เธอเจอโฆษณาบน Facebook 
เกี่ยวกับชายหาดนั้น ซึ่งนำาเธอ
เข้าสู่แพลตฟอร์มช่วยวางแผน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ทันทีที่เธอเปิดเว็บไซต์ ก็เจอป้าย
ข้อความว่าคุณกำาลังหาจุดหมาย
ในการฮันนีมูนบนเกาะส่วนตัว
อยู่หรือเปล่า? ซึ่งทำาให้เธอสนใจ
อย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่เธอกำาลัง
พยายามหาข้อมูลอยู่พอดี

พิจารณาและตัดสินใจ

สเตฟานีใช้แพลตฟอร์มนี้ใน
การวางแผนการท่องเที่ยว 
สำาหรับทริปฮันนีมูน ซึ่งใช้งานง่าย
และมีตัวเลือกที่ครบถ้วน 
ทั้งโรงแรมในท้องถิ่น สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
กิจกรรมที่เหมาะสำาหรับคู่ฮันนีมูน 
หลังจากที่เธอตัดสินใจจองก็ได้
รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สรุป
แผนการท่องเที่ยว และอัพเดทใน
แอปพลิเคชั่นช่วยวางแผนการท่อง
ที่ยวฯ บน
สมาร์ทโฟนของเธอทันที

จองและเลือกซื้อ

เธอได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือสถานที่ใกล้เคียง 
ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ซึ่งเธอรู้สึกประทับใจเป็นอย่าง
มากเพราะมันตรงกับความสนใจ
ของเธอ และจากประสบการณ์
ที่ดีทั้งก่อนและระหว่าง
การเดินทาง เธอจึงเข้าไปรีวิว
สถานที่ต่างๆ ในไทยบน Trip 
Advisor อย่างชื่นชมและ
โพสต์ข้อความบน Facebook 
เพื่อชักชวนให้เพื่อนๆ ของเธอไป
เที่ยวเมืองไทย

เพลิดเพลินและบอกต่อ

อันดับของประเทศไทย 
ในการจัดอันดับขีด
ความสามารถทาง
การท่องเที่ยวของ WEF 
ด้านประสิทธิภาพใน
การทำาการตลาดเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
จาก 141 ประเทศ

ได้รับรางวัล 
E-tourism Asia 
Awards: Most 
Engaging Digital 
Presence จาก 
Digital Innovation 
Asia ใน พ.ศ. 2557

ประเทศไทยมี
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทางการของ
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศ น้อยกว่า
ประเทศนิวซีแลนด์
ถึง 5 เท่า

 

5x#23

แผนภาพที่ 49 : ระดับการพัฒนาด้านแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวและการตลาดดิจิทัลในประเทศไทย

• การตลาดแบบ
ออฟไลน์
• นักท่องเที่ยวค้นหา
ข้อมูลจากหนังสือหรือ
แผ่นพับ

• การตลาดออนไลน์
เริ่มแพร่หลายแต่ยังมี
ข้อจำากัดในการตอบ
โจทย์เฉพาะกลุ่มนทท.
• มีระบบช่วย
วางแผนท่องเที่ยวแต่
กระจัดกระจาย

• การตลาดผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย
• มีระบบช่วยวางแผน
ท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร

• การตลาดเชิงรุกผ่าน
ส่ือดิจิทัลแบบคาดการณ์
ตามบริบทของกลุ่ม
เป้าหมาย
• การตลาดและโฆษณา
แบบ Real-Time และ
มีการใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
เช่น Virtual Reality

• เริ่มมีการทำา
การตลาดออนไลน์
แต่ยังค่อนข้างจำากัด
• นักท่องเที่ยวสามารถ
ค้นข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
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“การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยจะเป็นการสร้างรากฐานให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน" 

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในประเทศไทยนั้น ภาคการท่องเท่ียวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม  
ท่ีได้มีการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค อยา่งไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศคูแ่ขง่
ระดับโลก เช่น สิงค์โปร์หรือออสเตรเลีย พบว่าประเทศไทยมีโอกาส
พัฒนาเพิ่มเติมได้อีก ทั้งน้ี ได้ประเมินระดับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ช่วยวางแผนการท่องเท่ียวและการตลาดดิจิทัลของประเทศไทยอยู่
ในระยะที่ 3 (Connected)

ปจัจบุนัขอ้มลูออนไลนเ์กีย่วกบัอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วในประเทศไทย
ถือว่ามีพร้อมในระดับหนึ่ง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและที่พัก
บนแพลทฟอร์มออนไลน์ส่วนหนึ่ง โดยฉพาะจากสายการบินชั้นนำา
และกลุ่มโรงแรมต่างประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งมีความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรและเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลออนไลน์เก่ียวกับ
ธุรกิจในท้องถิ่น เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ทัวร์และกิจกรรมต่างๆ นั้น
ยังมีอยู่จำากัดหรือส่วนใหญ่ที่มีอยู่ยังคงเป็นภาษาไทย อันเป็นผลจาก
การขาดความพร้อมของธุรกิจท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี และการขาด
ศูนย์กลางในการจัดทำาและรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน นอกจากนี้  
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก็มักจะเกี่ยวข้องกับเมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ ดังนั้นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆที่ไม่เป็นที่นิยมมักจะต้อง
พึ่งพาการสืบค้นข้อมูลผ่านบันทึกการเดินทางของนักท่องเที่ยวคน
อื่นๆ หรือเว็บไซต์รีวิว สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วางแผนจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
พฒันาขอ้มลูเพือ่ตอบสนองนกัทอ่งเทีย่วในจดุนีแ้ละไดร้เิริม่การดำาเนิน
การปรบัปรงุทัง้ในชอ่งทางของทัง้ภาครฐัและเอกชน เชน่ การปรบัปรุง
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งชาติ (tourismthailand.org) ให้มีฟังก์ชั่น 
'Trip Planner' ช่วยวางแผนการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่าง
เต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2560 ความท้าทายในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
น้ีให้ประสบความสำาเร็จคือการดึงดูดให้มีผู้เข้าใช้แพลตฟอร์มอย่าง 
ตอ่เนือ่ง รวมถึงการปรับปรงุเนือ้หาและรปูแบบการนำาเสนอใหโ้ดดเดน่ 
และนา่สนใจ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศคูแ่ข่งด้านการทอ่งเทีย่วแลว้ 
พบว่าประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาได้อีก (ดังแผนภาพที่ 50)
 
ในแงข่องการตลาดนัน้ เปน็ทีย่อมรบักนัดวีา่การทำาการตลาดดา้นการ
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทยนัน้ทำาไดดี้ โดยไดร้บัการยกยอ่งจากสายตา
โลกดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดร้บัรางวลั 
E-tourism Asia Awards: Most Engaging Digital Presence จาก 
Digital Innovation Asia ใน พ.ศ. 2557 แต่ด้วยสถานการณ์การ
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
กลุ่มประเทศในแถบอาเซียนซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ประเทศไทยจึงไม่ควรหยุดย้ังการพัฒนา 
และควรมุ่งเน้นท่ีจะยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำาการตลาดผ่าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษา: Smart Trip Planner แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยว 
เพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ร่วมมือกัน
ภายใต้แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลเพ่ือการท่อง
เท่ียว (Digital Tourism) ในการพัฒนา "Smart Trip Planner" 
ระบบที่จะช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ผ่านเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันสำาหรับอำานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการค้นหา
ขอ้มลูเพือ่การตัดสนิใจและวางแผนในการเดนิทางเขา้มาทอ่งเท่ียวใน
ประเทศไทย ดว้ยระบบขอ้มลูท่ีมคีณุภาพ และรวดเรว็ ซ่ึงนกัทอ่งเทีย่ว 
สามารถระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการ
เดินทาง โดยระบบจะนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอแผนการ 
ทอ่งเทีย่วท่ีตรงตามความตอ้งการรายบคุคลโดยเฉพาะ ปัจจบุนั ระบบ
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา และคาดว่ามีการเปิดให้
ใช้อย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะพัฒนา
แพลตฟอร์มให้รองรับรูปแบบการจองและการชำาระเงินในอนาคต ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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แผนภาพที่ 50 : เปรียบเทียบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์

ที่มา : tourismthailand.org, yoursingapore.com, newzealand.com, Roland Berger

513K 775K 2.70M

www.tourismthailand.org www.yoursingapore.com www.newzealand.com

จำานวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน

ตัวอย่างรูปภาพ
บนเว็บไซต์

ข้อมูลบนเว็บไซต์
และฟังก์ชั่นการ
ช่วยวางแผน
ท่องเที่ยว

ตัวอย่าง
คำาบรรยาย
แหล่งท่องเที่ยว

∆  รูปแบบการนำาเสนอแบบดั้งเดิม 
 โดยเป็นการบรรยายเนื้อหาในลักษณะ
 ข้อเท็จจริง (Fact-Based) และใช้
 ภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการ
∆  การจัดวางเนื้อหา เช่น แหล่ง
 ท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม ยัง
 ค่อนข้างกระจัดกระจายและ
 ไม่น่าสนใจ

∆  มีการนำาเสนอแผนการท่องเที่ยวที่
 เตรียมเฉพาะสำาหรับแต่ละกลุ่ม
 เป้าหมายและตอบโจทย์ความสนใจ 
 เช่น ผู้รักแมว ผู้รักการถ่ายรูป
∆  รูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 
 มีการใช้รูปภาพที่มีความคมชัดสูง 
∆  มีการใช้คำาบอกเล่าจากนักท่องเที่ยว
 จริง (User-Generated Content)

∆  มีการนำาเสนอแผนการท่องเที่ยวใน
 รูปแบบการเล่าเรื่อง หรือการเขียน
 ไดอารี่เพื่อรู้สึกถึงประสบการณ์
 จากการท่องเที่ยวจริง
∆  มีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
 ระดับประเทศ 'qualmark' เพื่อเพิ่ม
 ความน่าเชื่อถือและทำาให้นักท่องเที่ยว
 รู้สึกมั่นใจ

Doi Inthanon National 
Park - Part of the 

Himalayan mountain range, Doi 

Inthanon is Thailand’s tallest peak 

at 2,565 m. above the sea level… 

covers an area of 482.4 sq. km. 

in three districts of Chiang Mai 

province… cool climate during 

December….

Gardens by the Bay 
- The waterfront 

destination for cool cats, along with 

stylish humans 

- where locals and visitors alike 

flock to see and be seen. Bella the 

ginger cat loves exploring this 

futuristic park, which is filled with 

statuesque ‘Supertrees’ and lush 

lakeside views.

SKYCITY Auckland 
- a fantastic selection of bars, 

award-winning restaurants and 

cafes, two first-class hotels and 

the world-class SKYCITY Casino. 

If you’re visiting Auckland for just 

one day then a trip up the Sky 

Tower which stands above all 

other high rise buildings high is a 

must.

การบรรยายไม่น่าดึงดูดใจ
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ในการยกระดับประสบการณ์เชิงดิจิทัลของนักท่องเที่ยวเพื่อ 
ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกำาลังเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล
นั้น ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ช่วยวางแผนการท่องเท่ียวแห่งชาติ (National Trip Planning  
Platform) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ในการวางแผนท่องเที่ยว พร้อมกับส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือยก
ระดับการตลาด (Digital Marketing) เพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์มฯ
ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Trip 
Planning Platform) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

ยกระดับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อเสนอตัวชี้วัด

#อันดับของประเทศไทย
ด้านประสิทธิภาพ 

ของการตลาดเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว1)

#อันดับประเทศไทย
ด้านอุปสงค์เชิงดิจิทัลใน
ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม

ของประเทศ2)

CPA 
(Cost-Per-Acquisition) 

ของแต่ละแคมเปญ

สถิติชี้วัดคุณภาพของ
ระบบแพลตฟอร์ม เช่น 

Bounce Rate, Traffic

จำานวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ

ช่วยวางแผนการท่องเที่ยว

กรอบการดำาเนินงานในระยะ 5 ปีข้างหน้าภายใต้แนวทางการพัฒนา
ดังกล่าวน้ี ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาความพร้อมทางด้านเครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มฯและ 
การตลาดดิจิทัล  และควรให้ความสำาคัญการพัฒนาแคมเปญเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้การผลการวิเคราะห์เชิงลึกจาก Tourism Big 
Data เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการทำาการตลาด นอกจากน้ี ควรมุง่เนน้ 
ในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการสื่อสารภาพลักษณ์ 
ของประเทศให้สอดคล้องกัน ในภาพรวมดำาเนินการพัฒนา
แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติและการตลาดดิจิทัล 
สามารถสรุปเป็นแนวทางหลัก 2 แนวทาง ดังนี้

• ประเมนิและรวบรวมขอ้มลูทีจ่ำาเปน็สำาหรบันกัทอ่งเทีย่วในการวางแผนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
โดยเนน้การบรูณาการขอ้มลูจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องในแต่ละองค์ประกอบของการทอ่งเทีย่ว 
เช่น ข้อมูลโรงแรมและที่พัก ข้อมูลการเดินทางคมนาคมและข้อมูลกิจกรรมประเพณี เป็นต้น

• พัฒนารูปแบบการนำาเสนอให้น่าสนใจและปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มและเชื้อชาติ 

• พัฒนาระบบและช่องทางในการนำาเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้ได้ท้ังทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน 
รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ

•  ส่งเสริมการติดตามผลและประเมินสถานะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยบนโลก
ออนไลน์อย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีผ่านสื่อออนไลน์ (Online Social Listening)

• พัฒนาแคมเปญการตลาดโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว 
แห่งชาติและ Tourism Big Data เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของ 
นักท่องเที่ยว 

• ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ Rich Media หรือสื่อดิจิทัลอื่นๆ และ 
ใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลในแคมเปญระดับชาติ  

• ส่งเสริมความร่วมมือในระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำาแคมเปญการตลาดร่วมทั้งใน 
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

• ส่งเสริมการติดตามผลและประเมินสถานะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยบนโลก
ออนไลน์อย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีผ่านสื่อออนไลน์ (Online Social Listening)

22

23

1) "Effectiveness of Marketing and Branding to Attract Tourists" จาก Travel and Tourism Competitiveness Index 
 ซึ่งจัดทำาโดย World Economic Forum ทุก 2 ปี
2) "Digital Demand on Natural and Cultural Tourism Resources" จาก Travel and Tourism Competitiveness Index 
 ซึ่งจัดทำาโดย World Economic Forum ทุก 2 ปี

บทที่ 5B : แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ประสบการณ์ท่องเที่ยวแสนแปลกใหม่
และสะดวกสบายอย่างสูงสุด ณ แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
(Smart Tourism Destination)

ภาพรวม

แนวคิด Smart Tourism Destination คือการบูรณาการเทคโนโลยี
และการบรกิารแบบดิจทิลัเขา้กบัแหลง่ท่องเทีย่วเพือ่เพิม่คณุคา่ใหก้บั
ประสบการณ์การท่องเที่ยว แนวคิดนี้เน้นในเรื่องการนำาเสนอข้อมูล
และเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ เข้าถึงได้ และมีความ
เฉพาะสว่นตัวมากขึน้ อกีท้ังยงัเนน้ในเรือ่งการอำานวยความสะดวกแก่
นกัทอ่งเทีย่วตลอดการเดนิทางท้ังในเร่ืองการคมนาคมและการใชจ้า่ย 
ทั้งนี้ แนวคิด Smart Tourism Destination นี้มีองค์ประกอบสาม
อย่างนั่นคือ การยกระดับประสบการณ์ (Enhanced Experience), 
การเดนิทางไรร้อยตอ่ (Seamless Transport), และการอำานวยความ
สะดวกในการชำาระเงิน (Payment Convenience)

การยกระดับประสบการณ์ (Enhanced Experience) – แหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(Smart Technologies) และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง  
(Internet-of-Things หรือ IoT) เพื่อจัดแสดงเรื่องราวและ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างน่าสนใจและเพิ่มอรรถรส 
ของเรื่องราว ทั้งหมดน้ีจะช่วยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่อันน่า
จดจำาและควรคา่แกก่ารบอกตอ่ เชน่ เทคโนโลยเีสมอืนจรงิสามารถพา
นกัทอ่งเทีย่วเขา้สูอ่ารยธรรมโบราณผา่นแอปพลเิคชนั หรอื เครือ่งมอื
นำาเทีย่วด้วยระบบเสยีง (Audio Guide) สามารถเลา่เรือ่งราวนา่สนใจ
ตลอดเส้นทางท่องเที่ยว หรือจอข้อมูลอัจฉริยะท่ีสามารถให้ข้อมูลได้
หลากหลายภาษา เป็นต้น

การเดินทางไร้รอยต่อ (Seamless Transport) – การคมนาคม
เป็นอีกองค์ประกอบสำาคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 
เทคโนโลยีหลักสำาหรับการเดินทางไร้รอยต่อ คือบริการดิจิทัลท่ี
สามารถคน้หาขอ้มลูการเดนิทาง จองและซือ้บัตรโดยสาร และนำาทาง
สู่สถานที่ท่องเที่ยวบนมือถือหรือหน้าเว็บไซต์ได้โดยสะดวกทุกท่ีทุก
เวลา บริการดิจิทัลนี้รวบรวมข้อมูลจากบริการขนส่งสาธารณะไว้บน
แพลตฟอร์มเดียวเพื่อความสะดวกอย่างสูงสุดในการใช้งาน นอกจาก
นีร้ะบบบตัรโดยสารรวมจะสามารถชว่ยเพิม่ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งความสะดวก
ในการเดินทางนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวรอง 
โดยการทำาให้การค้นหาและนำาทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นง่าย
และสะดวกมากขึ้น

 
 

 
 

 
 

 

 

แผนภาพ 51 : องค์ประกอบสามประการของแนวคิด
แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

Smart
Destination

Enhanced
Experience

Seamless
Transport

Payment
Convenience

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันของ
มนุษย์ เริ่มตั้งแต่การดูข่าวสารจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการเดิน
ทางโดยการนำาทางของแผนที่ Google จนไปถึงการจ่ายค่าสินค้า
ด้วยการแตะโทรศัพท์ผ่านเทคโนโลยีส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบ
ไร้สาย (New Field Communication หรือ NFC) อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเองได้มีการพัฒนาให้ทันกับความต้องการของนัก
ท่องเที่ยวยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ในแหล่งท่องเที่ยว

หลายแห่งที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าให้แหล่งท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ 
นักท่องเท่ียว เช่น แท่นแสดงข้อมูลท่ีมีการโต้ตอบสองทาง (interactive) 
เคร่ืองแนะนำาสถานที่ด้วยเทคโนโลยี GPS แอปพลิเคชั่นการเดินทาง 
ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ จนไปถึงเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเสมือนจริง  
(Augmented Reality tour)
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กรณีศึกษา : ต้องเดินทางไปสิงคโปร์
โดยด่วน? หนังสือเดินทางและ
สมาร์ทโฟนคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ 

สงิคโปรจ์ดับรกิารดจิทิลัทีส่มบูรณแ์บบใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุ
จุดที่ไปถึงนักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับจากบริการตรวจ
คนเข้าเมืองอัตโนมัติที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของสนาม
บินชางงี นอกจากน้ีนักท่องเที่ยวสามารถซื้อ NFC ซิมการ์ด
ที่สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ตามร้านค้ากว่า 30,000 ร้าน
ค้าและระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ประเทศ
สิงคโปร์เน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้ธุรกิจและ Startup ด้าน
เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น โรงแรม W 
สิงคโปร์ใช้เทคโนโลยี NFC ในโทรศัพท์แทนคีย์การ์ดเพ่ือ
เข้าห้องพัก อีกตัวอย่างหนึ่งคือ แท็กซี่ไร้คนขับที่พัฒนาโดย 
Startup ในสิงคโปร์ ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการได้ใน พ.ศ.2561

การอำ านวยความสะดวกในการชำ าระ เงิน  (Payment  
Convenience) - แนวคิดนี้เน้นการพัฒนาความแพร่หลายของ
ระบบชำาระเงินแบบดิจิทัลซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับการซื้อสินค้า
และบริการตลอดการท่องเที่ยว ธรรมดาแล้วนักท่องเที่ยวจำาเป็น
ต้องใช้เงินสดในการจับจ่ายซื้อของตลอดการท่องเที่ยว ซึ่งหลายครั้ง 
การขาดเงินสดทำาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถจับจ่ายซื้อของตาม 
แหลง่ท่องเท่ียวได้ตามทีต่อ้งการ ดังนัน้การเพิม่ความหลากหลายของ
ช่องทางการชำาระเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยระบบชำาระเงินแบบ
ดิจิทัลจะช่วยอำานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้า
และบริการได้ทุกที่ทุกเวลา การพัฒนาสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่การ
เพ่ิมความแพร่หลายของช่องทางจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต 
จนถึงการให้บริการซิมการ์ดนักท่องเที่ยวที่มีเทคโนโลยี New Field 
Communication (NFC) เพื่อช่วยสำาหรับการทำาธุรกรรมด้วยมือถือ

ที่มา : Your Singapore, SmartNation.sg

ประโยชน์
Smart Tourism Destination สามารถสร้างประสบการณ์อันน่า 
ตื่นตาให้กับนักท่องเท่ียว อีกท้ังยังเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการ
เดนิทาง ดังนัน้การพฒันาตามแนวคดิ Smart Tourism Destination 
นอกจากจะสรา้งความทรงจำาท่ีดใีห้กบันกัทอ่งเทีย่วแลว้ ยงัมสีว่นชว่ย
ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศได้

นักท่องเที่ยว สามารถสนุกไปกับการเรียนรู้เรื่องราวเชิงลึกเสมือนได้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น หน้าจอข้อมูลแบบที่มีการโต้ตอบสองทาง (Interactive) 
สามารถนำาเสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจงท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ Digital 
Audio Guide สามารถเล่าประวัติของสถานที่เป็นเรื่องราวอย่างน่า
สนใจขณะที่เดินเท่ียวแอปพลิเคชันรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุ
เสมอืนเขา้ด้วยกนั (Augmented Reality) สามารถทำาใหบ้คุคลสำาคญั
ในอดีตกลับมามีชีวิตเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ เป็นต้น เทคโนโลยี
ดิจิทัลเหล่านี้เปลี่ยนการไปเยี่ยมชมสถานที่แบบธรรมดาให้กลายเป็น
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

การบริการแบบดิจิทัลยังช่วยพัฒนารูปแบบการเดินทางระหว่างการ
ท่องเที่ยว แอปพลิเคชั่นที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางจะช่วยให้
นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและ
งา่ยดายมากขึน้ ขณะเดยีวกนัชอ่งทางการชำาระเงินแบบดจิทิลัจะช่วย
เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการ 
การเดินทาง และการเข้าพักแรม ซึ่งบริการดิจิทัลทั้งหมดนี้เป็นส่วน
สำาคัญในการสร้างประสบการณ์เดินทางท่องเท่ียวท่ีคล่องตัว สะดวก 
และง่ายดาย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ได้ด้วยแนวคิด Smart Tourism Destination เทคโนโลยีดิจิทัลจะ
ชว่ยเพิม่ความนา่สนใจใหก้บัเรือ่งราวของแตล่ะสถานทีท่่องเทีย่ว ซ่ึงสง่
ผลต่อการสร้างความประทับใจและความทรงจำาที่ควรค่าแก่การแบ่ง
ปัน ความประทับใจนี้เองที่เป็นตัวสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเขียนรีวิว 
เชิงบวกซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่สำาคัญอย่างมากในการสร้างความนิยม
ให้กับแหล่งท่องเที่ยว 

ธุรกิจท่องเที่ยวเองก็สามารถสร้างประโยชน์และรายได้เพิ่มเติมจาก
บริการดิจิทัล ณ แหล่งท่องเที่ยวได้ ความแพร่หลายของระบบชำาระ
เงินดิจิทัลจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการ
จัดการการซื้อขายในธุรกิจท่องเที่ยว

นอกจากนี้ จุดบริการดิจิทัลยังมีความสามารถในการเก็บข้อมูลเชิง
ลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยว การแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอ
อัจฉริยะสามารถเก็บสถิติได้ว่านักท่องเท่ียวนิยมอ่านเนื้อหาส่วนใด 
หรืออ่านเนื้อหาในภาษาใด หรือพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมค้นหามาก
ที่สุดคือที่ใด 

ชุดข้อมูลนี้มีค่าอย่างยิ่งต่อเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในการปรับแผน 
การตลาด การจัดหาข้อมูล สื่อ และบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถนำาแนวคิด 
Smart Tourism Destination ไปใช้เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร 
เชิงสถานที่ได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนำาเสนอ 
เรื่องราว มรดกวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของแต่ละ
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ

บทที่ 5C : แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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“พระบรมมหาราชวังมีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งมาก แต่
น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลอธิบายสิ่งที่เราเห็น นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เลยเดินเที่ยวโดยไม่มีจุดหมาย”

รีวิวของนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor

“ประเทศไทยมักจะจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ที่มันเป็นอยู่ โดยไม่ได้พยายามที่จะนำาเสนอเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว
ความงามที่แท้จริงอยู่ที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ของเรา“
 
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ตัวอย่าง : ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครของ Kai ในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน  Smart Tourism Destination 

การหาตำาแหน่ง
และการเดินทาง
ไปยังจุดหมาย

ซึมซับเรื่องราว
เบื้องหลังก้อนหิน

สมาร์ทโฟนเป็นเหมือน
เพื่อนท่องเที่ยวครบครัน

แบ่งปันความทรงจำา
เพื่อการเดินทางครั้งหน้า

เมื่อถึงสนามบิน ไค ได้เข้าใช้ 
Wi-Fi ฟรีของสนามบิน ซึ่งก่อน
การเข้าใช้ เขาจะต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวไทย
(Thailand Tourism App) 
ก่อน ภายหลังเขาได้ชมวีดีโอ
เกี่ยวกับวัดโบราณทางภาคเหนือ
ของไทย เขาเปิดแอปพลิเคชั่น
ขึ้นมา เพื่อสแกน QR code 
ที่ขึ้นในวิดีโอ ซึ่งแสดงผลออกมา
เป็นตำาแหน่งของวัดและ
เส้นทางการเดินทางไปวัด
อย่างละเอียด

เมื่อมาถึงวัดเขาก็ใช้รูปแบบ 
จำาลองเหตุการณ์เสมือนจริง 
(Augmented Reality) ใน
แอปเดียวกันนี้ เขามองดู
โบราณสถานผ่านทางสมาร์ทโฟน 
และประทับใจกับภาพจำาลอง
ของวัดเมื่อในอดีต ระหว่างที่เขา
เดินเที่ยวชมนั้น ไฟล์เสียง
นำาเที่ยวในแอปนี้ได้เล่าเรื่องราวที่
น่าสนใจของสถาปัตยกรรมตลอด
สองข้างทางที่เขาเดินผ่าน

ขณะที่เขาเดินเที่ยวเมืองเก่าของ
เชียงใหม่ แอปก็ได้แนะนำาร้าน
อาหารในบริเวณใกล้เคียง 
พร้อมบอกเรตติ้งและรีวิวจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าใช้บริการ
ให้ด้วย แต่ทว่าเขาไม่มีเงินสด
ติดตัว โชคดีที่ร้านอาหาร
มีบริการชำาระเงินผ่าน NFC 
เขาจึงสามารถชำาระค่าอาหาร
ด้วย NFC Tourist SIM ได้
อีกแอปพลิเคชั่น "Smart 
Transport" ช่วยเขาวางแผน
การเดินทาง จองและจ่ายค่า
บัตรโดยสารรถไฟกลับมา
กรุงเทพฯ

ไค แชร์เรื่องราวการท่องเที่ยว
ที่ไม่เหมือนใครของเขา 
ผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์คโดยง่าย
ผ่านแอปพลิเคชัน 
Thailand Tourism 
ภายหลังในปีนั้นแอปเดียวกันนี้
ก็ได้เสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยให้เขาอีกครั้ง 
โดยแนะนำาเทศกาลดนตรี 
ซึ่งเขาเคยพูดถึงก่อนหน้านี้
ใน Facebook
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รีวิวในเกณฑ์ยอดเยี่ยมและ
ดีมากแก่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติของไทยและของ
ประเทศอังกฤษ

แอปการเดินทางของไทย
ยังทำางานแยกจากกัน ขาด
การบูรณาการ และขาด
ความหลากหลายทางภาษา

ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบของ
ประเทศในการพัฒนาเป็น
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีการเน้นเรื่อง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

65%

93%

การพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะของประเทศไทย 
ขณะนี้อยู่ในระยะท่ี 2 แม้กรุงเทพฯได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมือง 
ท่ีมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกใน พ.ศ. 2558 แต่ทว่าไม่มีสถานที่ 
ท่องเที่ยวใดของประเทศที่ได้รับการโหวตเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
น่าประทับใจ 20 อันดับแรกของโลกในปีเดียวกัน สิ่งนี้แสดงว่า 
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีจำานวนนักท่องเที่ยวเข้ามามาก แต่แหล่ง 
ท่องเที่ยวของไทยยังไม่สามารถสร้างความประทับใจอันน่าจดจำาและ
น่าแบ่งปันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทย สามารถได้รับ 
การนำาเสนออย่างน่าสนใจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยกตัวอย่าง 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติทั่วโลกนั่นคือ เป็นสถานที่หลักในการจัดแสดงวัฒนธรรมและ
ประวติัศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณข์องชาต ิอยา่งไรกต็าม พพิธิภัณฑสถาน
แห่งชาติของได้รับคะแนนความนิยมตำ่ากว่าของประเทศอื่นมากจาก
การจดัอนัดบัของนักทอ่งเที่ยวใน TripAdvisor อาท ิพพิธิภณัฑสถาน 
แห่งชาติของประเทศอังกฤษ ดังนั้นประเทศไทยควรริเริ่มและ
พัฒนาการนำาเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความ
ประทับใจมิรู้ลืมแก่นักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์  
สื่อเสียงนำาเที่ยวลักษณะเรื่องราว สื่อข้อมูลที่ตอบโต้ได้ เป็นต้น

อีกทั้ง ประเทศไทยยังขาดแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลการคมนาคม
และตารางเวลาในภาษานานาชาต ิยกตวัอยา่งนกัทอ่งเทีย่วทีต้่องการ
เดนิทางจากกรงุเทพฯสูเ่มอืงพทัยาขณะนีจ้ะยงัไมม่แีพลตฟอร์มกลาง
ที่เขาสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการเดินทางได้ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว
นักท่องเที่ยวจะค้นหาวิธีการเดินทางจากรีวิวหรือบล็อกท่องเที่ยว ซึ่ง
สร้างความยุ่งยากและอาจได้ข้อมูลที่ไม่ทันสมัย

การทีป่ระเทศไทยจะสามารถพัฒนาสูร่ะยะตอ่ๆ ไปได ้จะต้องมกีารนำา
เทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีการเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง Internet 
of Things  (IoT) มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการนำาเสนอขอ้มลูในแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ สามารถนำา
เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมอืนจริง มาใช้เพือ่ให้การชมสถานท่ีนัน้เห็น
ภาพได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งควรทำาให้การคมนาคมขนส่งและการใช้จ่าย
ง่ายขึ้นด้วยบริการดิจิทัล

รฐับาลไดร้เิริม่การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วอจัฉรยิะในโครงการ Phuket 
Smart City โดยภูเก็ตตั้งเป้าที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น  
การติดตั้งจุดบริการ Wi-Fi ฟรีในสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง การจัดทำา 
แอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ 

“ประเทศไทยมีวัดที่สวยงามหลายแห่ง แต่เมื่อไปเที่ยว
สักสอง-สามที่แล้ว จะรู้สึกว่ามันดูคล้ายกันไปหมด ถ้า
เราเข้าใจความเป็นมาของสถาปัตยกรรม และความ
สำาคัญทางสังคม ของแต่ละที่ก็คงจะดีมาก” 

รีวิวจากนักท่องเที่ยว

บทที่ 5C: แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

แผนภาพ 52 : ระดับการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะของประเทศไทย

• ข้อมูลในแหล่ง
ท่องเที่ยวนำาเสนอ
อย่างไม่น่าสนใจ
• การบริการดิจิทัล
มีจำากัด

• สถานที่ท่องเที่ยว
บางแหง่ตดิตัง้ Internet 
of Things (IoT)
• สามารถชำาระเงิน
ออนไลน์ในสถานที่
ท่องเที่ยวได้
• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ข้ามผ่านอุปสรรคทาง
ภาษา

• การคมนาคมขนส่งเป็นไป
อย่างไร้รอยต่อ
• Internet of Things (IoT) 
ถูกนำาไปใช้ในท่ีท่องเท่ียว
อย่างแพร่หลาย
• มีการใช้เทคโนโลยีการ
จำาลองสภาพแวดล้อมให้
เสมือนจริง (Virtual 
Rality) รวมสภาแวดล้อม
จริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วย
กัน (Augmented Reality)  
อย่างกว้างขวาง

• สถานท่ีท่องเท่ียว
สามารถเช่ือมโยงกับ
ตัวตนดิจิทัลของ
นักท่องเท่ียว เพ่ือ
มอบประสบการณ์
ส่วนบุคคลได้
• Internet of Things 
(IoT)  มีให้ใช้ท่ัวไปใน
แหล่งท่องเท่ียว และ 
จุดเช่ือมโยงกับ
นักท่องเท่ียวท่ัวไป

• มีสื่อบางประเภท
ในสถานที่ท่องเที่ยว
• มีข้อมูลด้านการ
คมนาคมออนไลน์

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา : Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ผู้ให้บริการรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนีหรือ Deutsche Bahn ได้พัฒนาแอปพลิเคชันวางแผนการ
เดินทางในชื่อ Qixxit ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแนะนำาเส้นทางการเดินทางจากระบบขนส่งสาธารณะ การ
คมนาคมแบบแบ่งปัน (Shared Ride) และการคมนาคมส่วนตัว รวมกันแล้วกว่า 15 รูปแบบการเดินทาง เช่น 
รถไฟ แท็กซี่ รถประจำาทาง รถยนต์แบบเดินทางร่วมกัน จักรยานสาธารณะ การขนส่งสาธารณะอื่นๆ รวมทั้ง
รถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานส่วนบุคคล โดยระบบสามารถคำานวนรูปแบบการเดินทางที่รวมเอารูปแบบการ
เดินทางแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ขั้นตอนการเดินทางที่เร็วที่สุด ถูกที่สุด หรือรักษาสภาพแวดล้อมมากที่สุด

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันนี้ยังมีบริการซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่เริ่มให้บริการใน พ.ศ. 2557 
มีการดาวน์โหลด Qixxit มาใช้แล้วว่า 5 แสนครั้ง

มหกรรมกีฬาโอลิมปิกส์ฤดูหนาวปี 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้เตรียมพร้อมที่
จะต้อนรับผู้เข้าชมกว่าสองล้านคนจากร้อยประเทศทั่วโลก ดังนั้นแล้วรัฐบาล
ประเทศเกาหลีใต้มีความคิดริเร่ิมท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันแปลภาษาแบบ 
Real-Time เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนชาวต่างชาติในการติดต่อ 
สื่อสาร แอปพลิเคชั่นนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชั่นเดิมชื่อ  
"Genie Talk" ซึ่งการพัฒนานี้จะทำาให้แอปสามารถแปลภาษาด้วยเสียง 
โดยทันทีใน 8 ภาษาได้แก่ อังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน 
รัสเซยีและเกาหล ีเทคโนโลยนีีส้ามารถใหบ้รกิารไดใ้น 3 รปูแบบ ได้แก ่รปูแบบ 
แอปพลิเคชันสำาหรับสมาร์ทโฟน อุปกรณ์แปลภาษาแบบ Real-time  
(Dedicated Physical Devices) และ อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกับ 
สมาร์ทโฟนท่ีสามารถแปลภาษาด้วยเสียงแบบ Real-Time ได้แม้ไม่มีการ 
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum เป็นพิพิธภัณฑ์
เดียวในสหรัฐอเมริกาที่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์การออกแบบและ
การออกแบบร่วมสมัย การเพิ่มขึ้นของกระแสดิจิทัลในหมู่นักท่อง
เที่ยวได้จุดประกายให้พิพิธภัณฑ์พัฒนาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติโต้ตอบ
กับผู้เข้าชมได้ และหนึ่งในอุปกรณ์ที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุด
คือ "The Pen” ซึ่งก็คือปากกาที่ทำาหน้าที่เป็น Stylus หรือปากกา
สัมผัสหน้าจอที่ผู้ เข้าชมสามารถใช้วาดลวดลายลงบนวัตถุต่างๆ  
ในห้องจดัแสดงและโตต้อบกบัวตัถทุีจั่ดแสดงโดยรอบได้ ภาพการออกแบบ
ของผู้เข้าชมจะถูกอัพโหลดไว้บนเว็บไซต์ ผู้ข้าชมสามารถเข้าไปชมและ
ดาวนโ์หลดผลงานของตวัเองได้หลงัจากการเทีย่วชม นอกจากนีพ้พิธิภณัฑ์
ยังจัดแสดงภาพแบบสามมิติในห้องหนึ่งที่ เรียกว่าห้องเสมือนจริง  
"Immersion Room" ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเลือกหรือออกแบบวอลเปเปอร์
เพื่อให้ฉายบนผนังห้องได้

ที่มา : Hacon, Red-dot

ที่มา : PyeongChang Winter Olympics, Business Korea

กรณีศกึษา : Qixxit –  แพลตฟอรม์ทีบู่รณาการขอ้มลูการเดนิทางทัง้หมดของประเทศในหน่ึงเดยีว

กรณีศึกษา : กีฬาโอลิมปิกส์ฤดูหนาวปี 2018 ที่เกาหลีใต้ จะเป็นมหกรรมกีฬาแรกของโลก
ที่ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นแปลภาษาแบบ Real-time

กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบไม่เหมือนที่ใดด้วยปากกา NFC 
ที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบสมิธโซเนียน (Smithsonian Design Museum)

มีการดาวน์โหลดแอป
ไปแล้วมากกว่า 
2.2 ล้านครั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2012

ที่มา : Cooperhewitt.org, smithsonianmag.com

"The Pen" ที่ Cooper 
Hewitt Museum

การแสดงภาพสามมิติใน 
Immersion Room

โต๊ะหน้าจอความละเอียดสูง HD 
แบบที่มีการโต้ตอบสองทาง

ผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น
เป็น 9% ต่อปี 
นับตั้งแต่ใช้ "The Pen" 
ซึ่งเพิ่มจาก 7% ก่อนที่จะใช้

“ฉันรักพิพิธภัณฑ์นี้และการจัดแสดงแบบโต้ตอบได้ เมื่อเข้าไปแล้ว คุณจะได้รับแจกปากกาอิเล็คทรอนิก สำาหรับใช้ในระหว่าง
ชมพิพิธภัณฑ์ คุณสามารถเซฟการจัดแสดงที่คุณชอบและการออกแบบที่คุณสร้างเองบนโต๊ะได้ด้วย”

รีวิวจากผู้เข้าชมใน TripAdvisor
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แนวคิดแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism Destination) 
สามารถช่วยนำาเสนอเรื่องราวอันโดดเด่นของประเทศไทยและ 
สร้างประสบการณ์อันน่าจดจำาให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยให้ 
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วอยา่งสะดวกทีส่ดุ อตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันสูง ดังนั้นประเทศไทยจึง
ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่
แปลกใหม่และเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว (One-of-a-Kind 
Experience) ในทุกๆ จุดที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่ออำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรม
ในสถานที่ท่องเที่ยว

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่อพัฒนาและเพิ่มการอำานวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยว

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่มีการชำาระค่าสินค้าและ
บริการดิจิทัลเป็นทางเลือก

ปริมาณของการซื้อขาย
ผ่านระบบดิจิทัล

จำานวนดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชัน 

Smart Transport  

จำานวนแหล่งท่องเที่ยว ที่มี 
Smart Display/AR/VR

% การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
ณ จุดขายดิจิทัล

ในห้าปีข้างหน้าประเทศไทยควรจะส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดแหล่ง
ท่องเท่ียวอัจฉริยะให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยการพัฒนาควร
ครอบคลุมองค์ประกอบสามหลักของแนวคิดแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
นั่นคือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ ณ แหล่ง 
ท่องเที่ยว การเดินทางไร้รอยต่อ และการอำานวยความสะดวกในการ
ชำาระเงิน ภาคเอกชนจะเป็นแกนหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อัจฉริยะ ดังน้ันการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ของความสำาเร็จในการพัฒนา

• พัฒนาเทคโนโลยีนำาเสนอข้อมูลและสื่อเพื่อนำาเสนอเรื่องราวของสถานท่ีท่องเท่ียวอย่าง 
น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และเทคโนโลยี 
การเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง (Internet Of Things)

• พัฒนาเทคโนโลยีแบบโต้ตอบสองทาง (Interactive Technology) และเทคโนโลยีเสมือน
จริง (Virtual Technology) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว

• สง่เสรมิการปรบัใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในกลุม่ธรุกิจทอ่งเทีย่ว  รวมทัง้ผูด้ำาเนนิการและมัคคเุทศก์ 
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำา

• สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินและผู้ให้บริการดิจิทัล เพ่ือพัฒนาระบบ
ธุรกรรมดิจิทัลที่เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าและบริการระหว่างการ
ท่องเที่ยว 

• ให้ความรู้และสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวให้พัฒนาและติดตั้งตัวเลือกในการจ่ายเงินแบบดิจิทัล
สำาหรับนักท่องเที่ยว

• สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการทำาธุรกรรมแบบดิจิทัล โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้กำากับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิด

• พัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Transport สำาหรับนักท่องเที่ยวด้วยตารางเดินรถแบบ  
Real-time รวบรวมขอ้มลูการเดนิทางออนไลน ์และสามารถบตัรโดยสารผา่นทางออนไลนไ์ด้

• พัฒนาเทคโนโลยีแปลภาษา Real-time และใช้เทคโนโลยีนี้แก้ปัญหาด้านภาษาตลอดการ
เดินทางและในแหล่งท่องเที่ยว

24

26

25

บทที่ 5C: แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยระบบรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะเพื่อนักท่องเที่ยวครบวงจร

ภาพรวม

ความปลอดภัยสาธารณะมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบท่ี
สำาคญั (แผนภาพที ่53) หรอืการปอ้งกันและรกัษาความปลอดภยัลว่ง
หน้า เช่น การระบุองค์ประกอบแรกคือ Preemptive หรือการยับยั้ง
อันตรายที่กำาลังเข้าสู่ประเทศ ดังนั้นองค์ประกอบนี้เน้นในเรื่องการ
รกัษาความปลอดภัยชายแดนและการตรวจคนเขา้เมอืง องคป์ระกอบ
ทีส่อง คือ Prevention หรอืการปอ้งกนัเหตกุารณอ์นัตรายเชงิรกุผา่น
การรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุมทั่วท้ังพื้นที่ องค์ประกอบ
ที่สาม คือ Detection หรือการเฝ้าระวังและระบุความผิดปกติท่ัว 
ท้ังบริเวณอย่างทันท่วงที องค์ประกอบสุดท้ายคือ Response หรือ 
ข้ันตอนการปฏิบัติการเพื่อควบคุม ดูแล และช่วยเหลือในสภาวะ
คับขัน

ดังน้ันแล้วจึงได้มีการระบุ 4 ระบบเทคโนโลยีจะสามารถทำาหน้าที่
ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันจนถึงการเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
ซึ่งทั้ง 4 ระบบน้ีจะเป็นพื้นฐานที่สำาคัญเพื่อสร้างประสบการณ์ 
การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยไร้กังวล อันประกอบไปด้วย ระบบรักษา
ความปลอดภัยชายแดน ระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ 
ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร และระบบแจ้งเตือนใน 
ภาวะวิกฤต

 

 

 

แผนภาพที ่53 : องคป์ระกอบของการรกัษาความปลอดภยัสาธารณะ
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ระบบรักษาความปลอดภัยชายแดน – สนามบินถือเป็นสถานที่แรก
ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องใช้บริการและเป็นจุดแรกท่ีสามารถสร้าง
ความประทับใจ แต่ทว่าสนามบินก็เป็นจุดที่ต้องมีความรักษาความ
ปลอดภัยเพ่ือกันการเดินทางเข้ามาของบุคคลไม่พึงประสงค์ ดังนั้น
ระบบรักษาความปลอดภัยชายแดนและระบบตรวจคนเข้าเมืองจึงมี
ความสำาคัญในการเฝ้าระวังและระบุวัตถุหรือบุคคลน่าสงสัย รวมทั้ง 
ยับยั้งการเข้ามาของภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที แต่การรักษาความ
ปลอดภัยที่ชายแดนจะต้องคำานึงถึงความสมดุลระหว่างความเข้ม
งวดกับการอำานวยความสะดวกแก่ผู้เย่ียมเยือนทั่วไประบบรักษา
ความปลอดภัยชายแดนประกอบไปด้วย ระบบประเมินความเสี่ยง 
ผูโ้ดยสารขา้มแดนลว่งหนา้ (APP)  เคานเ์ตอรต์รวจคนเขา้เมอืงอตัโนมตั ิ 
(Automate Immigration Gate) ผ่านการพิสูจน์ตัวตนผ่านข้อมูล
ทางชีวภาพแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบล่วงหน้า และระบบ
รักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

ระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ – ความครอบคลุมและ
ความพร้อมของระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดท่ัวทั้งประเทศ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในแหล่งท่องเท่ียว ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สร้าง
ความม่ันใจในความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
จากกล้องวงจรปิดเชิงลึก (Video Analytic System) จะช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและตรวจจับความเส่ียงก่อนเกิดเหตุได้ 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำางานของเจ้าหน้าที่และลดความเสี่ยงของ
การเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 

ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร – ข้อมูลที่ครบถ้วนถือ
เป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หน่วยงาน 
ด้านความปลอดภัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การต่างประเทศ ล้วนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร 
(Convergent Command Center) มีหน้าที่บูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยแก่ 
นักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลและสถิตินักท่องเที่ยว สถานที่พำานักของ 
นักท่องเที่ยว ข้อมูลสถานพยาบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic System) สามารถประมวล
และดึงเอาข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเดินทางท่องเที่ยวคือการแสวงหาความผ่อนคลายและความ
สนุกสนานจากการพบเจอสิ่งใหม่ๆ หรือพบปะผู้คนจากวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง แต่การไปในสถานท่ีใหม่ๆ นั้นย่อมมาพร้อมกับความ
กังวลในเร่ืองความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ก่อการร้าย 
อาชญากรรม และภัยธรรมชาติ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีทำาให้นักท่องเที่ยว

ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเท่ียวหรือบางส่วนเลือกที่จะเดิน
ทางไปในสถานที่ที่เช่ือถือได้ด้านความปลอดภัยเท่าน้ัน ดังนั้นการท่ี
ประเทศไทยจะสามารถกา้วขึน้มาเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วชัน้นำาของโลกได ้
จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรเสียก่อน
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ระบบแจ้งเตือนในภาวะวิกฤต  - การแจ้งเตือนถึงภาวะวิกฤต เช่น 
ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ก่อการร้าย อย่างทันท่วงทีและท่ัวถึงมี
ความสำาคัญอย่างยิ่งในการยับยั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ที่ผ่านมานักท่องเท่ียวมักไม่ได้รับการเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเตือนภัยส่วนใหญ่มาในภาษาท้องถิ่นหรือ 
นักท่องเที่ยวขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือขาดความเข้าใจในระบบ
การจัดการรักษาความปลอดภัยในภาวะวิกฤตของประเทศ ดังน้ัน
ระบบแจ้งเตือนควรคำานึงถึงความต้องการพิเศษของนักท่องเที่ยวโดย
การแจ้งเตือนควรมาในหลายภาษาผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
เป็นสากลและเข้าถึงได้ง่าย

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบท้ัง 4 ในการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ต้องคำานึงถึงการสื่อสารในภาษาสากล 
(Multilingual) และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility)  และสะดวก (Convenience)

ประโยชน์

ระบบรกัษาความปลอดภยัครบวงจรเปน็พืน้ฐานทีค่วามมัน่ใจในความ
ปลอดภัยและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยให้กับประเทศ ทั้ง
นักท่องเที่ยว ประชาชน และรัฐบาลล้วนได้รับประโยชน์จากระบบ
รักษาความปลอดภัยครบวงจร 

นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปมีความมั่นใจในความปลอดภัย 
ท่ีสูง ข้ึน ระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมและ 
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยแบบ Real-time จะช่วยให้นักท่องเที่ยว 
และประชาชนมคีวามมัน่ใจในความปลอดภยัของตนมากขึน้ นอกจาก
นี้ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแบบบูรณาการมีส่วนช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมและส่งเสริมความสงบของชุมชน
ทัว่ไปได ้อกีท้ัง นกัทอ่งเทีย่วและประชาชนสามารถไดรั้บการเตอืนภยั
และขอ้มลูแนะนำาไดอ้ย่างทนัทว่งท ีซ่ึงจะชว่ยลดความเสยีหายตอ่ชวิีต
และทรพัยส์นิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเตอืนภยัลว่งหนา้สามารถช่วยให้
ธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์อันตราย การเตรียมพร้อมนี้จะ
ช่วยลดความเสียหายและเวลาในการฟื้นฟูสู่สภาพปกติ

"ตำารวจท่องเที่ยวมีกำาลังเพียง 900 นาย 
ที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน 
เราต้องโยกย้ายกำาลังจากภาคเหนือมาภาคใต้
เพราะเป็นจุดเสี่ยงและเราไม่มีกำาลังเพียงพอ"

ตำารวจท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยฉุกเฉิน จะ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 
ฐานข้อมูลบูรณาการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามารถให้ข้อมูลเชิง
ลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ได้อย่างรวดเร็ว ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยงอัจฉริยะ 
(Intelligence Surveillance System) สามารถสนับสนุนและเพ่ิม
ความแม่นยำาในการระบุสิ่งของและบุคคลต้องสงสัย นอกจากนี้ระบบ
คาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้าจะสามารถช่วยในการจัดสรรกำาลัง 
เจ้าหน้าท่ีเข้าดูแลตามจุดต่างๆ โดยระบบสามารถวิเคราะห์สถานที่ 
ท่ีมีความเสี่ยงสูงในภาวะวิกฤตระดับชาติ อีกทั้งเทคโนโลยีในรักษา 
ความปลอดภัยสมัยใหม่จะช่วยเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน 
การเขา้ถงึและระบุตำาแหนง่ของผูป้ระสบภยั รวมทัง้ชว่ยสือ่สารขอ้มูล
ที่จำาเป็นแก่กลุ่มคนจำานวนมากได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถใน
การดึงข้อมูลจากฝูงชน (Crowd-Source) จะมีส่วนช่วยในการระบุ
อันตรายได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 

รฐับาลกไ็ดป้ระโยชนจ์ากระบบรกัษาความปลอดภยัครบวงจรเชน่กนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาความมั่นคงของประเทศ ผ่าน
ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและระบบตรวจ
คนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนสำาคัญ 
ที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเข้ามาของภัยจากภายนอก เช่น การ
ก่อการร้ายหรืออาชญากรรมข้ามชาติ ในขณะเดียวกันระบบตรวจคน 
เข้าเมืองอัตโนมัติก็มีส่วนช่วยอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
อันจะส่งผลต่อประสบการณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  
นอกจากนี้ ระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมสามารถช่วยรัฐบาล 
โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น การใช้
ระบบกล้องวงจรปิดในการบริหารการจราจร หรือเพื่อการบริหาร 
ฝูงชนในงานเทศกาล

บทที่ 5D : ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว

"ความปลอดภัยจะเกิดได้ต่อเมื่อทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลเฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตาให้กันและกัน" 

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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กรณีตัวอย่าง : ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะครบวงจร

ระบบ
ตรวจคนเข้าเมือง

ที่สะดวกและปลอดภัย

เพลิดเพลินกับ
สถานที่ท่องเที่ยว

อย่างไร้ความกังวล

ระบบเตือนภัย
ความครอบคลุมสูง

หน่วยงานรักษา
ความปลอดภัยที่รวดเร็ว

และเชื่อถือได้

เจนกรอกประวัติของตนก่อนจะ
ขึ้นเครื่องเพื่อมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลของ
เธอได้รับการตรวจสอบ
การเข้าเมืองล่วงหน้าทำาให้เธอ
สามารถเข้าใช้ประตูตรวจคน
เข้าเมืองอัตโนมัติด้วยการสแกน
ใบหน้าและลายนิ้วมือ ซึ่งช่วย
ประหยัดเวลาในกระบวนการ
ตรวจคนเข้าเมืองได้มาก

เจนสังเกตว่ากระเป๋าเงินของ
เธอตกหายไปขณะเที่ยวชม
วัดโบราณ เธอรีบขอความ
ช่วยเหลือจากตำารวจในพื้นที่
ซึ่งเร่งให้การช่วยเหลือโดยการ
เปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ครอบคลุมทั่วบริเวณวัด 
ไม่นานเจนก็เห็นจุดที่เธอลืม
กระเป๋าเงินทิ้งไว้

ระหว่างการเดินทาง 
เจนได้รับข้อความเตือนภัยจาก
แอปพลิเคชันเตือนภัยเกี่ยวกับ
มรสุมขนาดใหญ่ในพื้นที่ 
เธอรีบปฏิบัติตามคำาแนะนำา
ในแอปพลิเคชันเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือ และเร่ง
กลับไปที่โรงแรมเพื่อ
ความปลอดภัย

ขณะที่เจนกำาลังเดินเที่ยวในเทศกาล 
เธอพลัดหลงกับลูกชาย เจนรีบโทร
แจ้งตำารวจเพื่อขอความช่วยเหลือ 
ซึ่งตำารวจได้ร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่และตำารวจท่องเที่ยวในการตาม
หาลูกชายของเธอ โดยการปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านศูนย์
บัญชาการความปลอดภัยในพื้นที่
ซึ่งช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทั่วทั้งบริเวณ ไม่นานเธอก็พบ
ลูกชายของเธอ

"นักท่องเที่ยวมักส่งอีเมลมาถามเราเสมอว่าประเทศไทย
ตอนนี้ปลอดภัยพอที่จะไปเที่ยวได้หรือไม่" 

CEO ของ Startup ในประเทศด้านการท่องเที่ยว
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มีตำารวจท่องเที่ยวเพียง 
0.03 นายต่อนักท่องเที่ยว 
1,000 คนใน พ.ศ. 2558

ความครอบคลุมของระบบ
กล้องวงจรปิดในเมืองท่องเที่ยว
หลักยังตำ่ากว่าลอนดอน
กว่า 10 เท่า

ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบของ
ประเทศในการพัฒนาเป็น
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีการเน้น
เรื่องการพัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยครบวงจร

ประเทศไทยนับว่ามีความตื่นตัวในการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาธารณะใน
หลายๆ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุก่อการร้ายหลายครั้ง
ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนายังเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย
และยังขาดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ันถือได้ว่าระดับ
การพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะครบวงจรของประเทศไทย
ยังอยู่ในระยะที่ 2 

ถึงแม้ว่าระบบกล้องวงจรปิดจะมีการติดต้ังกันอย่างแพร่หลาย แต่
ทว่าส่วนมากการทำางานของระบบยังขาดประสิทธิภาพและขาดการ
ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในบางจังหวัดท่องเที่ยว ระบบกล้องวงจรปิด
สามารถใช้งานได้เพียง 40-50% เท่านั้น ส่วนมากเป็นเพราะการขาด
การเชื่อมโยงระบบที่ดี การใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพตำ่า และการดำาเนิน
แผนก่อนกำาหนดโดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ภาพจากระบบ
กล้องวงจรปิดส่วนมากมีการรวบรวมไว้ที่สถานีตำารวจในแต่ละท้องที่ 
หรือที่ศาลากลางจังหวัด โดยส่วนมากแล้วข้อมูลภาพดังกล่าวมีจุด
ประสงค์เพ่ือการเฝ้าระวังและจัดการจราจร อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดในความ
ดูแลของตนกับหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการได้ง่าย อีกทั้งคุณภาพความ
ชัดเจนของภาพส่วนใหญ่มักไม่ได้มาตรฐานจึงไม่สามารถนำามาใช้ 
เพื่อการสืบสวนได้

หลายจังหวัดมีโครงการที่จะพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น เช่น จังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการร่วมมือกับ
ธรุกจิในทอ้งถิน่เพือ่สง่เสรมิการตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิด้วยเงนิสนบัสนนุ
จากรัฐ ซึ่งธุรกิจจะเป็นเจ้าของระบบกล้องวงจรปิดโดยรัศมีของกล้อง
ต้องรวมถึงพื้นที่สาธารณะและตำารวจสามารถเรียกดูข้อมูลภาพเพื่อ
การสืบสวนได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วความครอบคลุม
ของระบบกล้องวงจรปิดในจังหวัดหลักของประเทศไทยยังตำ่ากว่า 
เมืองท่องเที่ยวในประเทศพัฒนาแล้วอยู่มาก (ดูแผนภาพที่ 55)

นอกเหนือจากการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยแล้ว ตำารวจท่องเที่ยวได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่รวมเอา
เทคโนโลยีเสมือนจริงมาเพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ ‘Thailand Tourist Trips and Tips 
AR Book’ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ
ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่ิงจำาเป็นที่จะป้องกัน
ไม่ให้นักท่องเที่ยวนำาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์อันตราย นอกจากนี้ 
แอปพลิเคชันยังได้รวบรวมหมายเลขฉุกเฉินท่ีจำาเป็นที่นักท่องเท่ียว
สามารถโทรออกได้ผ่านแอปพลิเคชันไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม
การใชง้านแอปพลเิคชัน่ยงัไมแ่พรห่ลายและยงัมโีอกาสพฒันาระบบให้
ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ระบบแจ้งเหตุโดยฝูง
ชน (Crowd-Source Reporting) ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน และระบบ
แปลภาษาอัตโนมัติเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทยสู่ระยะที่ 3 จะ
ตอ้งมกีารพฒันาระบบเพือ่บูรณาการขอ้มลูทีส่นบัสนนุการรกัษาความ
ปลอดภัย และมีการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบความปลอดภัยทั้งหมดจะต้องมีการพัฒนา
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย

ที่มา : Manager News Agency, BMA, The Guardian, Roland Berger

แผนภาพ 55 : เปรียบเทียบความครอบคลุมของกล้องวงจรปิดใน
เมืองท่องเที่ยว [พ.ศ. 2558]

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

ประชากรและ
นักท่องเที่ยว 
(ล้านคน)

จำานวนกล้อง
วงจรปิด

กล้องวงจรปิดต่อ 
1,000 คน

กรุงทพฯ

พัทยา

ภูเก็ต

ลอนดอน

61.7 58,614 1.05

13.6 1,422 0.11

11.0 501 0.05

39.7 422,000 10.6

บทที่ 5D : ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว

แผนภาพ 54 : ระดับการพัฒนาด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทย

• ขาดการวางระบบ
รักษาความปลอดภัย
การเฝ้าระวังดำาเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่เป็นหลัก

• ระบบรักษาความ
ปลอดภัยแบบดิจิทัล
มีแพร่หลาย
• ข้อมูลเพื่อรักษา
ความปลอดภัยจาก
หลายหน่วยงานมี
การบูรณาการกัน

• ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเชื่อมโยงกัน
ผ่านคลาวด์
• การรักษาความ
ปลอดภัยเชิงรุกมีใช้
แพร่หลาย

• ระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวประเทศ
บูรณาการกันบนคลาวน์
• ระบบคาดการณ์และ
ป้องกันอันตรายล่วงหน้า
มีใช้แพร่หลาย

• ข้อมูลเพื่อรักษา
ความปลอดภัยยังไม่
บูรณาการ
• กล้องวงจรปิดส่วน
มากเป็นระบบอนาล็อก

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ที่มา : Manager News

ที่มา : Honeywell

ศูนย์บัญชาการด้าน
ความปลอดภัยแบบบูรณาการ

กำาลังพลรักษาความปลอดภัย
กว่าแสนนาย

"Safety Tips" มีผู้ดาวน์โหลด
กว่า  5.5 ล้านคน
ตั้งแต่เริ่มให้บริการ

• ระบุสถานะปัจจุบัน
• ทิ้งข้อความสั้นแก่ผู้ที่
 เข้ามาค้นหา
• ค้นหาผู้ประสบภัยผ่าน
 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่         

ที่มา : NTT DOCOMO, Japan Tourism 
Official Guide, World Bank

กรณีศึกษา : ระบบเตือนภัยสาธารณะอย่างครอบคลุมของญี่ปุ่น - 
ผู้ช่วยหลักของนักท่องเที่ยวในยามวิกฤต

ประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวกว่า 1,500 ครั้งต่อปีโดยเฉลี่ย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้พัฒนาระบบ
ตรวจจับความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวและสึนามิที่มีความแม่นยำาและรวดเร็ว ซึ่งระบบตรวจจับนี้จะ
เช่ือมต่อกับระบบส่งสัญญานเตือนภัยด้วยดาวเทียมทั่วประเทศหรือ National Satellite Emergency 
Broadcasting system (J-Alert) ระบบนี้จะส่งข้อความและเสียงเตือนภัยไปยังโทรทัศน์ วิทยุ เคร่ือง 
ส่งเสียงสาธารณะ และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งเสาสัญญาณโทรศัพท์นี้จะส่งข้อความฉุกเฉินใน 4 
ภาษาไปหาเครื่องโทรศัพท์บนเครือข่ายเพียง 4 วินาทีหลังจากการตรวจพบแผ่นดินไหว ผู้ที่ใช้ซิมการ์ด
ญ่ีปุน่และผูท้ีเ่ปดิโรมมิง่จะไดก้ารแจง้เตอืนทัง้สิน้โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ีความเสีย่งสงู สำาหรับผูท่ี้อยู่นอก
พืน้ทีเ่สีย่งภยั หรอืไมไ่ดใ้ช้เครอืขา่ยโทรศพัท์ของประเทศจะไดร้บัการเตอืนภยัผา่นแอปพลเิคชนัเตอืนภยั 
เช่น Yurekuru ซึ่งมีความสามารถในการแจ้งเตือนและรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากผู้ใช้ผ่านระบบ 
Crowd Source Reporting เพื่อระบุความรุนแรงและความเสียหายในแต่ละพื้นท่ี หรือ แอปพลิเคชั่น 
Safety Tips ซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยระบบข้อความเตือนภัยหลายภาษา มี
การแนะนำาขัน้ตอนการอพยพและสถานทีป่ลอดภยัทีใ่กลน้กัทอ่งเทีย่วทีส่ดุ และการด์ภาษาเพือ่ชว่ยเหลอื
นักท่องเที่ยวในการสื่อสารภาษาท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ 

ภายหลังเหตุการณ์ ระบบค้นหาและระบุตำาแหน่งของผู้ประสบภัยถือว่ามีความสำาคัญอย่างมาก J-anpi 
คอืระบบคน้หาและระบุสถานะของผู้ประสบภัยทัว่ประเทศ นอกเหนอืจากน้ันยงัผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม
หลายรายเช่น DOCOMO ได้พัฒนาระบบค้นหาผู้ประสบภัยด้วยเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งหมดนี้แสดง
ใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของระบบและการร่วมมอืกนัระหวา่งภาครฐัและเอกชนอยา่งเขม้แขง็ ในการจดัการ
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์อันตรายซึ่งช่วยลดความเสียหายและระยะเวลาที่ต้องการเพื่อฟื้นฟู
ประเทศสู่สภาพปกติ 

ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการนำาร่องของประเทศในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
โครงการน้ีต้ังข้ึนภายใต้การร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิสำานักงานส่งเส
ริมเศรษฐกิจดิจิตอล (SIPA), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทเอกชนรวมไปถึง
มหาวิทยาลัยชัน้นำาของประเทศ รฐับาลไดส้นบัสนนุเงนิลงทนุกวา่ 400 ลา้นบาทในโครงการนี ้โดย
แบง่การพฒันาออกเปน็สองชว่ง ชว่งแรกเนน้ในเร่ืองของการพฒันาโครงสรา้งบรอดแบนด์และการ
รวมระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเกาะ อีกทั้งการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ในช่วงที่สองจะ
เป็นการลงทุนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเล เช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดบนเรือ การติดตั้ง
เซน็เซอรต์รวจจบัสภาพอากาศเพือ่การเดนิเรอื การพฒันาสายข้อมอืระบุตำาแหน่งนักทอ่งเทีย่วทีล่ง
ดำานำา้ อกีท้ังมีความคิดรเิริม่ทีจ่ะพัฒนาฐานขอ้มลูนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินจังหวัด เพือ่สนบัสนนุการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

โอลิมปิกเกมส์เมืองปักกิ่งต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 6.5 ล้านคนและมีนักกีฬา
เข้าร่วมกว่า 100,000 คนจากท่ัวโลก คณะผู้จัดงานได้ลงทุนไปกว่า 6.5 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในการวางระบบความปลอดภยัครบวงจรท่ีครอบคลมุ
ทัง้พืน้ทีข่องเกมส์และพืน้ทีส่าธารณะรอบเมอืงปักก่ิง ระบบความปลอดภัย
ของโอลิมปิกเกมส์เมืองปักกิ่งมีทั้งหมด 5 ระบบ คือ ระบบรวบรวมข้อมูล
จากหลายชอ่งทาง (Multi Information Gathering Channels System) 
ระบบฐานข้อมูลกลาง (Centralized Database) ระบบเฝ้าระวังด้วย
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Intelligent Surveillance System) ระบบศูนย์
บญัชาการดา้นความปลอดภัยแบบบรูณาการ (Convergent Command 
System) และระบบเตือนภัยและกู้ภัย (Response and Alert System) 
ซึง่การวางระบบอยา่งเตม็รปูแบบนีก้อปรกบักำาลงัพลรกัษาความปลอดภยั
กว่าแสนนาย ทำาให้โอลิมปิกเกมส์เมืองปักกิ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น 
"โอลิมปิกที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก"

กรณีศึกษา : ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

กรณีศึกษา : "วงแหวนที่แกร่งดังเหล็ก" ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดของ
โอลิมปิกเกมส์เมืองปักกิ่ง พ.ศ. 2551

"ความปลอดภัยเป็นแก่นสำาคัญของความสำาเร็จของ
โอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตำารวจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ปัญหาด้านความปลอดภัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขัดขวางการเติบโต
และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย 
ระบบความปลอดภัยสาธารณะครบวงจรจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ประชาชนเองก็ได้
ประโยชน์เช่นกัน ขณะเดียวกันการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางานของเจ้าหน้าที่และส่งผลไปถึงการรักษาความมั่นคงของ
ชาติที่ดียิ่งขึ้น 

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่บูรณาการทุกภาคส่วน

จัดตั้งศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจรและวางระบบวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเฝ้าระวัง การเข้าช่วยเหลือ 
และการเข้าฟื้นฟูในสภาวะคับขัน

พัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินและแอปพลิเคชันเตือนภัยเพื่อช่วยเหลือ
และอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในสภาวะคับขัน

พัฒนาระบบความปลอดภัยชายแดนและระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัย อำานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคนเข้าเมือง

ข้อเสนอตัวชี้วัด

% องค์กรส่วนท้องถิ่น
ที่จัดตั้งศูนย์บัญชาการ

ความปลอดภัยครบวงจร

% ของเหตุการณ์อันตราย
ที่ตรวจพบและ

แจ้งเตือนล่วงหน้า

จำานวนการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นเตือนภัย

จำานวนสนามบินนานาชาติ
ที่มีระบบตรวจสอบ

ผู้โดยสารล่วงหน้าและ
ระบบตรวจคนเข้าเมือง

อัตโนมัติ

% การครอบคลุม
ของระบบกล้องวงจรปิด

ในพื้นที่ท่องเที่ยว

• ตรวจสอบและระบุพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง 

• พฒันาโครงการตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิและระบบวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึเพือ่เพิม่สมรรถภาพ
ในการเฝ้าระวังภายใต้การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มการพัฒนา
จากพื้นที่ความสำาคัญสูงเป็นต้นไป

• ร่างกฎระเบียบข้อบังคับในการบูรณาการข้อมูลรวมทั้งวางโครงสร้างระบบบูรณาการข้อมูล
ในแต่ละจังหวัด 

• ตั้งฐานข้อมูลความปลอดภัยสูงและศูนย์บัญชาการความปลอดภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ

• พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบเตือนภัย
• พัฒนาแอปพลิเคชันเตือนภัยหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลอัน 

เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
• พัฒนาระบบเตอืนภยัประสทิธิภาพสูงทีส่ามารถสื่อสารข้อความสู่สาธารณชนได้แมใ้นสภาวะ

คับขัน

• สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง (Thailand Immigration Center) 
และการวางระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าในสนามบินนานาชาติและ
ชายแดนที่มีความพร้อมทั่วประเทศ

• พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (Automate Immigration Gate) ในสนามบิน
นานาชาติทั่วประเทศและส่งเสริมการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน

27

28

29

30

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะอย่างครบวงจรซึ่งสามารถยก
ระดับความสามารถต้ังแต่การคาดการณ์อันตรายจนถึงการเข้าช่วย
เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาระบบด้านความ
ปลอดภัยท้ัง 4 ระบบประกอบไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัย
ชายแดน ระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ศูนย์บัญชาการ
ความปลอดภัยครบวงจร และระบบแจ้งเตือนในภาวะวิกฤต ซึ่ง 
ขั้นตอนในการพัฒนามีทั้งหมด 4 ขั้นตอนสำาคัญดังกล่าวด้านล่าง

บทที่ 5D : ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาเชิงดิจิทัล

บทที่ 6
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ประเทศไทยต้องเพิ่มความพร้อมในด้าน ICT 
เพื่อการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค 

ประเทศไทยยงัมชีอ่งวา่งในการพฒันาดา้นความพรอ้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Readiness) ในปัจจุบันประเทศไทย 
อยู่ที่อันดับท่ี 62 จาก 139 ประเทศในการจัดอันดับ Network 
Readiness Index พ.ศ. 2558 ของ World Economic Forum ถึง
แม้ว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค 
แต่ยังตามหลังประเทศผู้นำาด้านดิจิทัลอย่างประเทศมาเลเซียและ 
ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ International Telecommuni-
cation Union จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 74 จาก 167 
ประเทศในด้านดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 
Development Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่ครอบคลุมด้านการเข้า
ถึง (Access) การใช้ (Use) และทักษะ (Skills) ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่นเดียวกับการจัดอันดับข้างต้น  
ประเทศไทยในดัชนีนี้สูงกว่าประเทศกำาลังพัฒนาส่วนมากในภูมิภาค
แต่ยังตำ่ากว่าประเทศผู้นำาอย่างประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
เช่นเดิม 

คะแนนของประเทศตางๆ [พ.ศ. 2559]
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4.9 4.2 4.0 4.0

คะแนนและอันดับของประเทศไทย
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คะแนนของประเทศตางๆ [พ.ศ. 2559]

คะแนนและอันดับของประเทศไทย
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#74

#81#81

#95
#94

#89

อันดับของประเทศไทยในดัชนีสากลต่างๆ นั้นปรับปรุงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น อันดับในด้าน ICT 
Development Index ของ ITU เพิ่มขึ้นถึง 20 อันดับจากอันดับ 
ท่ี 94 ใน พ.ศ. 2554 เป็นอันดับท่ี  74 ใน พ.ศ. 2558 การท่ี
อันดับเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากการพัฒนาความครอบคลุมและการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ประกอบกับการที่ธุรกิจและองค์กรรัฐมีการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มากขึ้น เช่น การใช้
บริการคลาวด์ อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่ง
ในผู้นำาด้านดิจิทัลได้นั้น มีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาความพร้อมใน
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อบรรลุขีดความ
สามารถในการแข่งขนัและเพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศไทยอยา่ง
เป็นรูปธรรม

แผนภาพที ่56 : การจัดอนัดบั Network Readiness Index (NRI)  
โดย World Economic Forum

แผนภาพที่ 57 : การจัดอันดับ ICT Development Index (IDI) 
โดย International Telecommunication Union 

ที่มา : World Economic Forum ที่มา : International Telecommunication Union 

บทที่ 6: ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเชิงดิจิทัล

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

112



ว�สัยทัศน� 
พ.ศ. 2564

• ระบบสารสนเทศเกษตร
 แหงชาติ

•  เกษตรกรรมแมนยำสูง

•  ฟารมปศุสัตวแมนยำสูง

• การกระจายสินคา
 ผานระบบดิจิทัล

ภาคการเกษตร

ภาคการทองเที่ยว

ภาคสังคมสูงอายุ

• ระบบสารสนเทศ
 การทองเที่ยวแหงชาติ

•  แพลตฟอรมชวย
 วางแผนการทองเที่ยว
 แหงชาติ

•  ระบบรักษาความปลอดภัย
 แกนักทองเที่ยว

• แหลงทองเที่ยว
 อัจฉริยะ

  
 

บร
อด
แบ

รน
ด  

คลาวด

  
 

       ทุนมนุษย 
 

          
     

นว
ัตก

รร
ม

• ระบบจัดการขอมูล
 สุขภาพแหงชาติ

•  การดูแลสุขภาพทางไกล

•  Smart Home และหุนยนต

• เครื่องมือดิจิทัล
 เพื่อการมีสวนรวม
 ทางเศรษฐกิจ
 และสังคม

A

A.

D.

B.

C.

B

C

D

เทคโนโลยีบรอดแบนด์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงดิจิทัล ใหม่ๆ และการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน ประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นที่จะพัฒนายกระดับในด้านการครอบคลุม (Coverage) ความสามารถใน
การจ่ายค่าบริการ (Affordability) และความเร็ว (Speed) ของบรอดแบนด์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงและอัตราการใช้บรอดแบนด์  
(Penetration) โดยธุรกิจและชุมชน 

คลาวด์ (Cloud) ช่วยในการบริหารข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และมีความต้องการเข้าถึงได้จากหลายหน่วยงาน 
Cloud เป็นเทคโนโลยีที่มอบช่องทางการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ยืดหยุ่น (Scalable) มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัด 
ประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นที่จะพัฒนาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน คลาวด์ พร้อมกับทั้งส่งเสริมการให้
บริการทาง คลาวด์ ให้กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรรัฐและภาคเอกชนในการเข้าถึง
บริการ คลาวด์ 

นวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital Innovation) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
สู่การพัฒนาแบบมั่นคงและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างย่ังยืน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรมและการนำานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจเกิด
ใหม่ (Startup) และการสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในด้านของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นรากฐานท่ีจำาเป็นในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ทางดจิทิลัของภมูภิาค การพัฒนาทกัษะของประชากรในทกัษะดา้นเทคโนโลย ีด้านภาษาและการคดิวเิคราะหจ์ะชว่ยเพิม่ผลผลติและ
มลูคา่ของอตุสาหกรรมตา่งๆ ของประเทศ ความรูค้วามเขา้ใจดา้นดจิทิลัจะสนบัสนนุใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการพฒันาและไดร้บั
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั ทัง้นี ้ประเทศไทยควรพฒันาระบบการศกึษาเพือ่ผลติทรพัยากรมนษุยท์ีม่ทีกัษะตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาด ประกอบกับสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะของแรงงานในปัจจุบันและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง

ทั้งน้ี ได้มีการศึกษาปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers) ที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน และนำาเสนอข้อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาต่างๆ

ในการพัฒนาและนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (Digitalization) เพื่อบริหารสังคมสูงอายุ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามที่ได้มีการวิเคราะห์มานั้น ประเทศไทยจำาเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ (Enablers) อันเป็นพื้นฐานของ 
การพัฒนาเชิงดิจิทัลทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน โดยปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลหลักสามารถแบ่งได้เป็นสี่ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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บรอดแบนด์ – เส้นเลือดหล่อเลี้ยงหลักของเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

การที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลของภูมิภาคได้
นั้น ต้องมีการปรับปรุงการเชื่อมต่อกับนานาชาติ (International 
Connectivity) เสียก่อน โดยความต้องการในแบนด์วิดธ์ระหว่าง
ประเทศ (International Bandwidth) ของประเทศไทยคาดว่าจะ
เติบโตอย่างรวดเร็ว จาก 1.5 Tbps ใน พ.ศ. 2558 เป็น 8.3 Tbps 
ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเทียบเท่ากับ CAGR ประมาณ 40% นอกจากนี้ 
ประเทศไทยคาดว่าจะเป็นจุดรวมสาย (Conduit) สำาหรับการเช่ือม
ตอ่ใชง้านในอนภุมูภิาคอนิโดจนีอกีดว้ย ประเทศไทยมสีายเคเบลิใตน้ำา้  
6 สายที่เชื่อมประเทศเข้ากับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยสายเคเบิล
ใต้นำ้า 6 สายน้ีมีความสามารถในการรองรับรวมแล้วประมาณ 41 
Tbps (ความสามารถในการรองรับตลอดเครือข่าย ไม่ใช่เฉพาะ
สำาหรับประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม ประเทศสิงคโปร์ยังคงเป็น 
ศูนย์รวม IP Transit หลักของภูมิภาคโดยมีความสามารถในการ
รองรับแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศท่ีสูงและมีราคา IP Transit ที่ตำ่า 
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

การเชื่อมต่อกับนานาชาติ (International Connectivity)

แผนภาพที่ 58 : ความต้องการแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศ 
ในประเทศไทย [Gbps]

แผนภาพที่ 59 : การขยายระบบเคเบิลใต้นำ้าที่จะเพิ่ม
ความสามารถในการรองรับ โดยความต้องการในแบนด์วิดธ์
ระหว่างประเทศของประเทศไทย

ที่มา : NBTC

ที่มา : Development of Thailand International Network 
Infrastructures, CAT

56%

159

2553 2558 2563F

1,478

8,28841%
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SJC Branch

ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค 
ประเทศไทยจำาเป็นต้องลงทุนในการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านทาง
เชื่อมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในต่าง
ประเทศ หรอื International Internet Gateway (IIG) เพ่ือเพิม่ความ
สามารถในการรองรับความต้องการในการใช้งาน โดยในอีก 2 ถึง 3 
ปีข้างหน้านี้มีแผนที่จะเพิ่มเคเบิลใต้นำ้า 3 สายเพื่อเชื่อมประเทศไทย
กับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน คือ 1.AAE-1 จะเช่ือมประเทศไทย
กับแอฟริกาและยุโรป 2.SEA-ME-WE 5 จะเชื่อมประเทศไทยกับ

สัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
ต่อจำานวนประชากร 
(Broadband Penetration Rate)

สัดส่วนจำานวนผู้ใชบ้รกิารบรอดแบนด์ชนดิไร้สายตอ่จำานวนประชากร 
(Mobile Penetration Rate) ของประเทศไทยอยู่ที่136% ซึ่งอยู่
ในอันดับต้นๆ ของ Asean แต่สำาหรับบรอดแบนด์มีสาย (Fixed 
Broadband) มีสัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการประมาณ 15% ของครัว
เรือนเท่าน้ัน นอกจากน้ี สัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการบรอดแบรนด์มี
สายมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่ในเมือง 
โดยสดัสว่นจำานวนผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบรนดม์สีายตอ่จำานวนประชากร 
Fixed Broadband Penetration Rate ในพื้นที่ชนบทตำ่ากว่าครึ่ง
หนึ่งของสัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการบรอดแบรนด์มีสายต่อจำานวน
ประชากร Fixed Broadband Penetration Rate ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ 
อกีท้ัง สดัสว่นจำานวนผูใ้ช้บริการอนิเทอร์เนต็ความเร็วสงูจากเครือขา่ย 
Fiber-to-the-Home นัน้ตำา่กวา่ 1% ของครวัเรอืน โดยการใช้บริการ
ในต่างจังหวัดนั้นแทบไม่ปรากฏเลย

ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตกและ 3.SJC จะเช่ือมประเทศไทยกับ
ประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี ความสามารถในการรองรับ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในอาเซียนคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจาก
การพัฒนาเคเบิลใต้นำ้า MYTHIC และ MCT ที่เชื่อมประเทศไทยเข้า
กับประเทศเมียนมา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ 

การพัฒนาโครงสร้างบรอดแบนด์เป็นการวางรากฐานที่สำาคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การขยายเครือข่ายและ 
การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์มาก
ขึ้นจะช่วยสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ การปรับปรุงคุณภาพ
และความเร็วของการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ (Connection Speed) 
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการทางดิจิทัลต่างๆ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

บทที่ 6A : บรอดแบนด์

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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แผนภาพที่ 60 : สัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการบรอดแบรนด์เคลื่อนที่ 
ต่อจำานวนประชากร 
[Mobile Penetration Rate เป็น %, พ.ศ. 2558]

แผนภาพที่ 61 : ราคา mobile data 
[เหรียญสหรัฐฯ ต่อ Gigabyte, พ.ศ.2558]

แผนภาพที่ 62 : ความเร็วเฉลี่ยของการเชื่อมต่อ หรือ Average 
Connection Speed [Mbps, ไตรมาส 1 พ.ศ. 2559]

ทีม่า : WCIS, The Global Information Technology Report 2016, Thailand 
National Statistic Office

ที่มา : Tech in Asia

ที่มา : Akamai

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อสัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์แต่ละ
ชนิด ได้แก่ ความครอบคลุมของบรอดแบนด์แต่ละชนิด (Coverage)  
ความสามารถในการจ่ายค่าบริการบรอดแบนด์แต่ละชนิด  
(Affordability) และความเรว็ของการเช่ือมตอ่บรอดแบนดแ์ตล่ะชนดิ 
(Connection Speed)

ความครอบคลุมของบรอดแบนด์ (Coverage)

ความครอบคลมุของบรอดแบนด ์(Coverage) ในประเทศไทยนัน้เพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในพื้นท่ีชนบท ตามการประมาณของ Open Signal นั้น ความ
ครอบคลุมในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 50-60% 
สำาหรับบรอดแบนด์เลคื่อนที่ และอยู่ที่ประมาณ 15-25% สำาหรับ
บรอดแบนด์มีสาย ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาดิจิทัลชุมชนให้ครอบคลุมลงไปในระดับหมู่บ้าน 
ทั้งหมดที่มีกว่า 7 หมื่นหมู่บ้าน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ ได้
เดินหน้าขับเคล่ือนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยจะมี
ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิล
ใยแก้วนำาแสง หรือ FTTx  นำาร่อง “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน” ทั้ง 
5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และจะติดตั้งให้ครบตามเป้าหมาย 24,700 
หมู่บ้านภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 การพัฒนานี้จะสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในหลายๆ ด้าน โดยการนำาระบบ 
E-Commerce สู่ชุมชน จะก่อเกิดการสร้างงานนำาไปสู่การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจในท้องถ่ิน ระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth) 
ส่งผลให้การรักษาพยาบาลท่ัวถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบ 
E-Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่
ใหก้บัชมุชน รวมถงึบรกิารภาครฐั E-Government เพิม่ความสะดวก 
รวดเร็ว และลดเวลาในการทำาธุรกรรมต่างๆของประชาชน นอกจาก
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานแลว้ยงัจะมกีารจดัอบรมใหก้ลุม่เปา้หมาย
ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีดิจิทัลให้ก่อประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ีหลังจากการ
ประมูลคลื่นความถ่ีใน พ.ศ. 2558 บริการ 4G ได้ขยายตัวอย่างต่อ
เนื่อง และมีการประเมินว่าผู้ใช้บริการ 4G จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ใน
อนาคต และจะมีผู้ใช้บริการกว่า 20 ล้านคนใน พ.ศ. 2560

อันดับที่ 39 ของโลก29.0
19.9 18.2 16.5

10.8
6.4 5.0 3.5

MYS PHLJPNHKGKOR SGP THA VNM

ความสามารถในการจ่ายค่าบริการบรอดแบนด์ 
(affordability)

ราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บรอดแบนด์และชนิดของบรอดแบนด์ที่
ใช้ หากเปรียบเทียบราคาจะพบว่าราคาของขนาดข้อมูล (Data) ใน
ประเทศไทยน้ันเทยีบเทา่กบัประเทศพัฒนาแลว้อยา่งประเทศเยอรมนี
ท่ีมีรายได้ต่อประชากรสูงกว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า ในทางกลับกัน 
ประเทศไทยมีราคาบรอดแบรนด์เคลื่อนที่ที่ตำ่ากว่าประเทศส่วนมาก
ในภูมิภาค โดย ใน พ.ศ. 2558 พบว่า ราคาของขนาดข้อมูล (Data) 
ของ บรอดแบรนด์เคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ 2.7 เหรียญสหรัฐฯต่อจิ
กะไบต์ซึ่งเป็นเพียง 63% ของราคาเฉลี่ยในภูมิภาคอาเซียนซึ่งอยู่ที่
ประมาณ 4.4 เหรียญสหรัฐฯต่อจิกะไบต์ทั้งนี้ราคาของบรอดแบรนด์
มสีายในประเทศไทยทีส่งูเมือ่เทยีบกบัราคาของบรอดแบรนดเ์คลือ่นที่
มีส่วนทำาให้สัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการของบรอดแบรนด์มีสายตำ่ากว่า 
สัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการของบรอดแบรนด์เคลื่อนที่

ความเร็วของการเชื่อมต่อ (Connection Speed)

จากการศึกษาของ Akamai พบว่าประเทศไทยมีความเร็วเฉลี่ยของ
การเช่ือมต่อ (Average Connection Speed) และความเร็วสูงสุด
เฉลี่ย (Average Peak Connection Speed) ที่เร็วกว่าประเทศส่วน
มากในภูมิภาค แต่ยังไม่สูงเท่าประเทศช้ันนำา เช่น ประเทศสิงคโปร์
และประเทศเกาหลีใต้  ทั้งนี้ ความเร็วของการเชื่อมต่อจะเพิ่มข้ึน
จากการขยายการให้บริการ 4G และการลงทุนเพิ่มเติมในโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ เช่น การลงทุนในเคเบิลใต้นำ้าเพ่ือขยายความสามารถ
ในการรองรับของแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศ
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อันดับที่ 63
อันดับที่ 63 (จาก 139 ประเทศ)

ใน ดังนี้ Network Readiness  

อันดับที่ 74  
(จาก 167 ประเทศ)

ใน ดังนี้ ICT Development Index 

136% ของประชากร
สำาหรับ mobile และ 

15% ของครัวเรือน 
สำาหรับ fixed

อัตราการใช้บรอดแบนด์
ของประชากรประมาณ  

กรณีศึกษา : ประเทศเกาหลีใต้ – 
ประเทศช้ันนำาในเรือ่ง บรอดแบรนด์
เคลื่อนที่

กรณศีกึษา : สหราชอาณาจกัร – การ
ใช้สายใยแก้วนำาแสง (Fiber Optic) 
สำาหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 

การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมช่วยทำาให้
ความเร็วมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังความคาดหวังท่ีสูงข้ึน
ของผู้บริโภคยังเป็นแรงช่วยผลักดันให้ผู้บริการลงทุนปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจของลูกค้า เช่น ใน พ.ศ. 2557 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน
ฐานทำาให้ความเร็วของบรอดแบรนด์เคล่ือนท่ีในประเทศเกาหลีใต้
เร็วกว่าเทคโนโลยี Long Term Evolution หรือ LTE ถึง 4 เท่า

รัฐบาลได้มีการลงทุนกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานจากบรอดแบนด์ทองแดงให้
เป็นสายไฟเบอร์โดยรัฐบาลมีแผนที่ให้บริการนี้ครอบคลุม 
95% ของครัวเรือนภายในพ.ศ. 2560 โดยมีความเร็วสูงสุด
ถึง 1 Gbps

รัฐบาลลงทุนกว่า 

2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

บทที่ 6A : บรอดแบนด์

แผนภาพที่ 64 : ระดับการพัฒนาด้าน broadband ของประเทศไทย

• ไม่มีการใช้ 4G/LTE 
โดยส่วนมากใช้ 2G
• ความครอบคลุม 
ของบรอดแบนด์
มีน้อยมาก

• มี 4G ครอบคลุม 
10-50% ของประชากร
• ม ีมคีวามเรว็เฉลีย่ของ
การเชือ่มตอ่  ระหว่าง 5 
ถึง 15 Mbps

• มี 4G ครอบคลุม 
50-90% ของประชากร
• มีความเร็วเฉลี่ยของ
การเช่ือมต่อ ระหว่าง 
15 ถึง 30 Mbps

• มี 4G ครอบคลุม
มากกว่า 90% ของ
ประชากร
• มีความเร็วเฉลี่ยของ
การเชื่อมต่อมากกว่า 
30 Mbps
• มีการใช้เทคโนโลยี
ท่ีลำา้หน้าข้ึนเร่ือยๆ

• มี 3G ครอบคลุม
เกือบทั่วประเทศ
• มี 4G ครอบคลุม
น้อยกว่า 10% ของ
ประชากร
• มีความเร็วเฉลี่ยของ
การเชื่อมต่อ 
ตำ่ากว่า 5 Mbps

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

แผนภาพที่ 63 : ความเร็วสูงสุดเฉลี่ยของการเชื่อมต่อ หรือ 
Average Peak Connection Speed [Mbps, 
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2559]

ที่มา : Akamai

อันดับที่ 20 ของโลก147
110 104

85 70
46 34 30
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ในการปรับปรุงคุณภาพของบรอดแบนด์ในประเทศไทยนั้น ต้องให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาการครอบคลุม (Coverage) และความ
สามารถในการจ่ายค่าบริการ (Affordability) เพื่อสนับสนุนให้
ประชากรจำานวนมากขึ้นมีความสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
และรับประโยชน์จากบรอดแบนด์ได้ นอกจากนี้ การเพิ่มความเร็วใน
การเช่ือมต่อจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานพรอ้มทัง้สนบัสนนุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านความครอบคลุมและความเร็วของ Broadband 
พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสังคมสูงอายุ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อัคราการใช้ 

Fixed Broadband 
(ครัวเรือนที่ใช้ต่อ
ครัวเรือนทั้งหมด)

% การครอบคลุมของ 
Broadband
ในพื้นที่ชนบท

ความเร็ว
ในการดาวน์โหลด

โดยเฉลี่ย

การนำาบรอดแบนด์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้ การขยาย
ความสามารถในการรองรับความต้องการแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศ
ก็เป็นส่ิงจำาเป็นในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของ
ภูมิภาค ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะสำาหรับแนวทางการพัฒนาบรอดแบรนด์
สำาหรับประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

• ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ท้ังในด้านการครอบคลุมและคุณภาพ เพ่ือ
สนับสนุนแนวทางที่กำาหนดไว้ในเอกสารนี้

 - ลงทุนเพิ่มในความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อตอบสนอง ความ 
 ต้องการการใช้งานที่สูงขึ้นสำาหรับ Internet Bandwidth 

 - สนับสนุนการขยายการให้บริการ 4G ให้ครอบคลุมพ้ืนที่และประชากรในวงกว้างขึ้นเพ่ือ 
 พัฒนาความเร็วต่อไป

 - ลงทนุใน Fixed Broadband ใหค้รอบคลมุครวัเรอืนมากขึน้รวมถงึหมูบ่า้นหา่งไกลในพืน้ที ่
 ชนบท (Last Mile Investment)

• สนับสนุนการเข้าถึงและการใช้บรอดแบนด์ในประชาชนทั่วไปโดย พื้นที่เกษตรกรรม  
โรงพยาบาล และโรงเรียน

• พิจารณาแนวทางต่างๆ ที ่จะสนับสนุนการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์โดยครัวเรือนที ่มี
รายได้น้อยในพื ้นที ่ห่างไกล 

30 ข้อเสนอตัวชี้วัด
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เป้าหมายการพัฒนาบรอดแบนด์

 

  
 

 

 
 

 

ภาคสังคมสูงอายุ

ภาคการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

ความครอบคลุม

0.5 Mbps

1 Mbps

4 Mbps สำาหรับ 
HDและ 25 Mbps 
สำาหรับ ultra HD

อีเมล และ VoIP
0.5 Mbps

Video Streaming
1 Mbps สำาหรับ SD 

4 Mbps สำาหรับ HD 25 
Mbps สำาหรับ ultra HD

0.5 Mbps

2 Mbps

100% ของ 
โรงพยาบาลชุมชน

80% ของหมู่บ้าน 
100% ของพื้นที่ 
ตัวเมือง

80% ของหมู่บ้าน 
100% ของพื้นที่ 
ตัวเมือง

100% ของ
แหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่พักอาศัย 
และสนามบิน 

100% ของ 
โรงพยาบาลชุมชน

100% ของ
แหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่พักอาศัย 
และสนามบิน 

ความเร็ว
ดาวน์โหลดเฉลี่ย

การดูแลสุขภาพ
ทางไกล - มาตรฐาน

การท่องเว็ปไซต์

การดูแลสุขภาพ
ทางไกล - ขั้นสูง

การส่ือสาร
แบบดิจิทัล

Smart Home 
– มาตรฐาน

Smart Home 
– ขั้นสูง

ระบบสื่อสารทางวีดีโอแบบพื้นฐาน
สำาหรับการปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล 
โดยสามารถสื่อสารแบบ สด และ
ภาพวีดีโอแบบคมชัดมาตรฐาน (SD)

นักท่องเที่ยวสามารถค้นหา
ข้อมูลออนไลน์เข้าใช้บริการต่างๆ
บนอินเทอร์เน็ต และแบ่งปัน
ประสบการณ์ได้อย่างสะดวก

ระบบสื่อสารทางวีดีโอขั้นสูงปานกลาง 
เพื่ออำานวยความสะดวกการรักษา
ค่อนข้างเฉพาะทาง โดยสามารถ 
สื่อสารด้วยวีดีโอแบบ สด ภาพระดับ
ความคมชัด (HD) และสามารถส่งผ่าน
ไฟล์ขนาดใหญ่ได้ เช่น ภาพเอกซเรย์

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสื่อสาร
กับครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ประเทศ
ของตนได้อย่างสะดวก เช่น การใช้งาน 
การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VOIP)  
และการถ่ายวิดิโอสด  เป็นต้น

การใช้งานเซ็นเซอร์มาตรฐาน เช่น 
เครื่องควบคุมความร้อนสวิตช์อัตโนมัติ
และเซ็นเซอร์ตรวจจับการหกล้ม เป็นต้น

การใช้งานเครื่องมือประเภทเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) และเซ็นเซอร์ที่ต้องการแบนด์ 
วิดช์สูง เช่น กล้องที่เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ (Webcom) และ หุ่นยนต์

บทที่ 6B : คลาวด์ (Cloud)

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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 ภาคการเกษตร

เป้าหมาย

ความครอบคลุม

0.5 Mbps

4 Mbps

80% ของหมู่บ้าน

80% ของหมู่บ้าน

ความเร็ว
ดาวน์โหลดเฉลี่ย

แนร์โรว์แบนด์
(Narrowband)

บรอดแบนด์
(Broadband)

สำาหรับระบบที่ต้องการการส่งผ่านข้อมูล
ในระยะไกล ต่อเนื่อง และเป็นเวลานาน
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เช่น 
ระบบจัดการนำ้าอัจฉริยะ หรือ 
ระบบเก็บข้อมูลในพื้นที่

สำาหรับระบบที่ต้องการการส่งผ่านข้อมูล
ขนาดใหญ่ เช่น ระบบควบคุมดูแลปศุสัตว์
แบบสดด้วยความคมชัดสูง

ในภาคการเกษตร มีระบบเชื่อมต่อเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และ
ปศุสัตว์มากมายในท้องตลาด ตั้งแต่เซ็นเซอร์แบบมาตรฐานไปจนถึง
ระบบแบบอัจฉริยะ ซึ่งเซ็นเซอร์มาตรฐาน เช่น เซ็นเซอร์สำาหรับ
ตรวจวัดสภาพอากาศ สภาพดิน และความชื้น สามารถเชื่อมต่อเข้า
กับบรอดแบนด์ทั้งแบบมีสายและไร้สายได้ ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อม
ต่อผ่าน Wi-Fi LTE หรือ บลูทูธ อย่างไรก็ตาม ระบบที่ต้องทำางาน
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ จำาเป็นจะต้องมีความสามารถ
ในการส่งผ่านข้อมูลระยะไกล เช่น เซ็นเซอร์รถแทรกเตอร์ หรือ
เซ็นเซอร์โดรน ซึ่งต้องการโครงสร้างการเชื่อมต่อด้วยแนร์โรว์แบนด์
ซึ่งสามารถครอบคลุมการเชื่อมต่อได้กว่า 10 กิโลเมตร โครงสร้าง 
การเชื่อมต่อแบบแนร์โรว์แบนด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Lora และ  
Sigfox เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำางานได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่
ต้องการการเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้ง ทำาให้สะดวกและเหมาะสม 
กับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ (ดูแผนภาพที่ 65)

NB-IoT หรือ (เทคโนโลยีแนร์โรว์แบนด์บน Internet of Things) 
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และบริการหลากหลายรูปแบบผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ ซ่ึงเทคโนโลยี NB-IoT น้ีมีความสามารถ
รองรับที่หลากหลายกว่า ทำาให้สามารถนำาอุปกรณ์ เช่น ไมโคร
ชิป หรือเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรมต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน
ได้ สิ่งนี้ทำาให้เทคโนโลยีนี้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาระบบ
นิเวศดิจิ ทัลของหลากหลายอุตสาหกรรม อีกท้ังเทคโนโลยี 
ชนิดนี้ยังทำางานบนสเปกตรัมที่ควบคุมโดยผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความเชือ่ถอืไดข้องระบบ และลดการแทรกแซงระบบทีอ่าจจะเกิดข้ึน 
ทำาใหเ้ทคโนโลยชีนดินีม้คีวามเหมาะสมกับงานทีค่รอบคลมุพืน้ทีข่นาด
ใหญ่ และต้องการความเสถียรสูง เช่น ระบบเมืองอัจฉริยะ ระบบ
การเกษตรอัจฉริยะ และระบบป้องกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ เป็นต้น ความสามารถในการเชื่อมต่อที่หลากหลายทำาให้
เทคโนโลยีชนิดนี้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้จากอุปกรณ์และ
ระบบเดมิทีม่อียูใ่นพืน้ที ่อกีทัง้ผูใ้หบ้รกิารระบบมากมายใหก้ารรองรบั
เทคโนโลยีชนิดนี้ 

ที่มา : Roland Berger

แผนภาพที่ 65 : ภาพรวมของเทคโนโลยี

10 Mbs

เทคโนโลยีแนรโรวแบนด

NB-loT

1 m 10 m 100 m 1,000 m >5,000 m

1 Mbs

100 kbps

20 kbps

ปร
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ตัวเลือกการจัดการข้อมูลที่ง่าย ยืดหยุ่นและคุ้มค่า 
ด้วยการทำางานบนคลาวด์

โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ในประเทศไทยถือว่ายังช้ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับดัชนี 
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ในประเทศต่างๆ (Cloud 
Readiness Index) ของ Asia Cloud Computing Association 
(ACCA) ซึ่งใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 14  
ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ซึ่งยังตามหลัง
ประเทศผู้นำาในภูมิภาค เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และ
ออสเตรเลีย อีกทั้งยังตามหลังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซียและฟิลิปปินส์

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) คือองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง 
พื้นฐานคลาวด์ขณะนี้ประเทศไทยมีศูนย์ข้อมูลอยู่ทั้งหมด 16 แห่ง 
โดยสว่นมากตัง้อยูใ่กลก้รงุเทพมหานครฯ และอยูภ่ายใต้หน่วยงานทัง้
ภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 
และภาคเอกชน เช่น ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT), บริษัท ซีเอสล๊อกซ์อิน
โฟ จำากัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน), ไอดีซี 
และ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นต้น
อย่างไรก็ตามพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในประเทศไทยคิดเป็น 4% 
ของพืน้ท่ีศนูยข์อ้มลูทัง้ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้
โครงสรา้งพืน้ฐานของศนูย์ขอ้มลูในไทยยังถอืวา่ลา้หลงัหลายประเทศ
ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เซิร์ฟเวอร์ความปลอดภัยสูง (Secured Servers) คืออีกหน่ึง 
องค์ประกอบสำาคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ฐานข้อมูลสุขภาพ 
ส่วนบุคคล ขณะนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 81 จาก
ประเทศทั่วโลกในเรื่องจำานวนเซิร์ฟเวอร์ความปลอดภัยสูงต่อ
ประชากร โดยประเทศไทยมจีำานวนเซริฟ์เวอรค์วามปลอดภยัสงูเพยีง 
23 เซิร์ฟเวอร์ต่อประชากร 1 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคมาก เช่น มาเลเซีย (89 เซิร์ฟเวอร์ต่อประชากร 1 ล้านคน) 
สิงคโปร์ (822 เซิร์ฟเวอร์ต่อประชากร 1 ล้านคน) และญี่ปุ่น (912 
เซิร์ฟเวอร์ต่อประชากร 1 ล้านคน)

ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อรองรับ
การพัฒนาเชิงดิจิทัลของประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆ ตามแนวคิด 
Thailand 4.0 โครงสร้างพื้นฐานจะต้องเพียงพอที่จะรองรับความ
ตอ้งการในอนาคต ในขณะเดยีวกนัการพฒันาจำาเปน็จะต้องมคีณุภาพ
สูงและได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
คลาวด์นั้นถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เช่น การลงทุนในการสร้าง
ศนูยข์อ้มลู ดงันัน้รฐับาลควรดงึดดูและสนบัสนนุการเขา้มาลงทนุของ

แผนภาพ 66 : พื้นที่ของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ [ตร.ม.]

แผนภาพ  67 : แผนทีแ่สดงจำานวนศูนยข้์อมลูในประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา : Data Center Map, BroadGroup

ที่มา : Data Center Map, BroadGroup
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ในทศวรรษทีผ่า่นมา จำานวนข้อมลูทีเ่กดิข้ึนบนโลกเพ่ิมข้ึนอยา่งทวคีณู 
การจดัการและจดัเกบ็ข้อมูลขนาดมหาศาลเหลา่นีอ้ยา่งเปน็ระบบเพือ่
ให้งา่ยมคีวามสำาคญัยิง่ต่อการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ขอ้มลูเพือ่ให้ได้
มาซ่ึงความรู้เชิงลึกมาใช้ประโยชน์ เช่น ในการการวางกลยุทธ์บริษัท
และในการวางนโยบายระดับชาติ เป็นต้น 

คลาวดม์คีวามสามารถในการรองรบัและจดัการขอ้มลูขนาดใหญอ่ยา่ง 
ยืดหยุ่นและประหยัด โดยผู้ใช้จะสามารถขยายฐานข้อมูลได้โดยไม่ 
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
คลาวดร์วมถงึการส่งเสรมิการใหบ้รกิารคลาวดท้ั์งจากภาครฐัและภาค
เอกชนจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประเทศได้ 

บทที่ 6B : คลาวด์ (Cloud)

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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การให้บริการ Cloud

มูลค่าของตลาดบริการคลาวด์เพ่ือลูกค้าองค์กรในประเทศไทยใน 
พ.ศ. 2559 อยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตขึ้น
เป็น 6,500 ล้านบาทใน พ.ศ. 2563
 
ความต้องการในการใช้จากภาคเอกชนเกิดจากความต้องการระบบจัดการ
ข้อมูลท่ีมีราคาคุ้มค่าและมีความยืดหยุ่น จากการศึกษาของ IMC Institute 
ใน พ.ศ. 2558 มีองค์กรเอกชนในประเทศไทยกว่า 57% ท่ีใช้บริการคลาวด์ 
โดย 92% ของผู้ท่ีใช้ ใช้งานคลาวด์ ในรูปแบบ Software as a Service 
(SaaS) และ 58% ในรูปแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ผู้ใช้
บริการคลาวด์ ส่วนมากเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ แต่ว่ามีการคาดการณ์
ว่าในอนาคตกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และ Startup 
จะมีการปรับใช้บริการคลาวด์มากข้ึนเพราะความคุ้มค่าและความยืดหยุ่น 
ขณะน้ีผู้ให้บริการคลาวด์ เพ่ือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 
Startup อาทิ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน), ไอดีซี, บริษัท ซี
เอสล๊อกซ์อินโฟ จำากัด (มหาชน), กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรช่ัน (TCC), กสท 
โทรคมนาคม และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

รัฐบาลมีหน้าที่สำาคัญในการส่งเสริมการใช้บริการคลาวด์โดยสามารถ
ส่งเสริมการนำามาใช้ในภาคเอกชนและภาครัฐบาลในหน่วยงานต่างๆ 
รัฐบาลอาจมีบทบาทในการสนับสนุนและอำานวยความสะดวกใน 
การใช้งานคลาวด์สำาหรับและ Startup ซึ่งอาจเริ่มใช้บริการคลาวด์
เป็นครั้งแรก ตัวอย่างเช่น รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาฐาน
ข้อมูลกลางของผู้ให้บริการคลาวด์และบริการท่ีมีอยู่ท้ังหมดเพื่อให้
ง่ายต่อ และ Startup ในการค้นหาและเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของบริการกับความต้องการของตน อีกทั้ง รัฐบาลยังสามารถส่งเสริม
การใช้บริการคลาวด์ได้ด้วยการปรับปรุงระเบียบและนโยบายให้เอื้อ
อำานวยและสร้างแรงจูงใจสำาหรับการเริ่มใช้บริการคลาวด์

แผนภาพ 68 : ภาพรวมของบริการ G-cloud ในประเทศไทย

ที่มา : EGA

กรณีศึกษา : SUPERNAP 
ศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัย
ที่สุดในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูล SUPERNAP ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชคาดว่าจะ
แล้วเสร็จพร้อมให้บริการภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2560  
โดย SUPERNAP เป็นโครงการร่วมพัฒนาระหว่างบริษัท  
Super Nap International จากสหรฐัอเมรกิา ธนาคารกสกิรไทย  
ธนาคารไทยพาณิชยบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน), 
ไอดีซและสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อแล้ว
เสร็จ SUPERNAP จะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ด้วยเซิร์ฟเวอร์กว่า 6,000 ตัว บนพื้นที่กว่า 12 เฮคเตอร์ 
ซึ่งสถานที่ที่ตั้งห่างจากจุดเชื่อมต่อกับเคเบิลใต้นำ้าระหว่าง
ประเทศที่เช่ือมต่อประเทศไทยกับอาเซียนและท่ัวโลกเพียง 
27 กิโลเมตร นอกจากนี้ SUPERNAP จะเป็นศูนย์ข้อมูล
แห่งแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองการป้องกันการผิดพลาด 
ของระบบระดับ Tier IV Gold จาก Uptime Institute ซ่ึง
มีศูนย์ข้อมูลเพียง 5 แห่งบนโลกเท่านั้นท่ีผ่านการรับรอง ท้ังนี้  
SUPERNAP ตั้งเป้าที่จะดึงดูดบริษัทท่ีต้องการขยายธุรกิจ 
ในอาเซียนและบริษัทข้ามชาติที่มีธุรกิจในภูมิภาค อีกทั้ง  
SUPERNAP จะมีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตเชิงดิจิทัล
ของธุรกิจและ Startup ในไทยอีกด้วย

กรณีศึกษา : ออสเตรเลียกับ
การส่งเสริมการปรับใช้บริการ Cloud
ในหน่วยงานรัฐ

รัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ออกนโยบายการประมวลผลบน
คลาวด์ (Cloud Computing) ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นข้อ
บังคับแก่หน่วยงานภาครัฐให้ปรับมาใช้ฐานข้อมูลบนคลาวด์
เม่ือมีความเหมาะสมกับความต้องการ สามารถให้การคุ้มครอง
ข้อมูลได้อย่างเพียงพอ และมีความคุ้มค่ากับการลงทุน ในเวลาที่
หนว่ยงานรฐับาลจำาเปน็ตอ้งปรบัปรงุฐานขอ้มลูของตน  ประเทศ
ออสเตรเลยีอยูใ่นอนัดบัที ่4 จากประเทศทัว่โลกในเรือ่งของความ
พร้อมของคลาวด์ ใน พ.ศ. 2559 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากอันดับที่ 7 
ใน พ.ศ. 2555

 

174 ระบบ สำานักนายกรัฐมนตรี, 
สำานักงานอัยการสูงสุด 
และรัฐสภา

19 กระทรวง

องค์การนอกภาครัฐ (NGO) 
และหน่วยงานอื่นๆ

1,461 ระบบ

51 ระบบ

รฐับาลไดม้โีครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิารคลาวด์ โดยสำานกังานรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ได้พัฒนาโครงสร้างบริการคลาวด์ เพื่อให้
หน่วยงานรัฐบาลใช้ภายใต้ชื่อ "G-Cloud" ขณะนี้ "G-Cloud" รองรับ
ระบบอยู่ประมาณ 1,680 ระบบ โดยขณะนี้ทุกกระทรวงได้เริ่มมีการ
ปรับใช้ "G-Cloud" แล้ว แต่ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงจะยังคง
เก็บรวบรวมในระบบของแต่ละองค์กรเอง

ภาคเอกชนทัง้จากภายในและภายนอกประเทศเพือ่ใหก้ารพฒันาเปน็
ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อาจมีการสนับสนุนให้เกิดการร่วมทุน
พัฒนาระหว่างผู้ให้บริการในประเทศกับผู้ให้บริการชั้นนำาจากต่าง
ประเทศ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถ อันจะ
นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพสู่ระดับแนวหน้าของโลก
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ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cybersecurity)

การขาดความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นอุปสรรคหนึ่งต่อ
การเร่ิมปรับใช้บริการคลาวด์ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านบริการคลาวด์ของประเทศลด
ลง ดังน้ันรัฐบาลจึงสนับสนุนการร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่ประเทศ ภายใน พ.ศ. 2560 จะมี
การออกร่างพระราชบัญญัติต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง เช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิ
เล็กทรอนิกส์ฯพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพระราช
บัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติ 
การกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติเหล่านี้จะ
กำาหนดขอบเขต การละเมิด และบทลงโทษที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ชว่ยจดัระเบยีบและสง่เสรมิความมัน่คงปลอดภยั
ในไซเบอร์โดยสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบจากทุกภาค
ส่วนในเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

แผนภาพ 69 : ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ [ดัชนีเต็ม 10]

ที่มา : Asia Cloud Computing Association 
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ในด้านความพร้อมของคลาวด์
จากการจัดอันดับในภูมิภาคอาเซียน

ของพื้นที่ศูนย์ข้อมูล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในประเทศ

ได้มีการปรับใช้บริการ 
G-Cloud ของ EGA

อันดับที่ 10 
(จาก 14 ประเทศ) คิดเป็นเพียง 4%

1,680 ระบบของ 
หน่วยงานภาครัฐ

บทที่ 6B : คลาวด์ (Cloud)

แผนภาพ 70 : ระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างคลาวด์ของประเทศไทย

• ขาดโครงสร้างศูนย์
ข้อมูลที่ทันสมัย
• ไม่มีการใช้บริการ 
คลาวด์
• ขาดกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
คลาวด์

• ศูนย์ข้อมูลมี
ความเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ลูกค้าองค์กร 
• มีการใช้บริการ 
คลาวด์ในภาครัฐ

• มีการปรับใช้บริการ
บนคลาวด์อย่างมาก
ในบางอุตสาหกรรม
• ประเทศเป็น
ศูนย์กลางศูนย์ข้อมูล
ของภูมิภาคซึ่งดึงดูด
การเข้ามาของธุรกิจ
ในภูมิภาค

•  มีการปรับใช้บริการ
คลาวด์อย่างมาก
ในทุกภาคอุตสาหกรรม
•  กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับ
คลาวด์มีความครอบคลุม
•  ประเทศเป็นหน่ึงใน
ศูนย์กลางศูนย์ข้อมูล
ของโลก ซ่ึงดึงดูด
การเข้ามาของธุรกิจ
ข้ามชาติ (MNCs)

• ศูนย์ข้อมูลที่มีไม่
เพียงพอกับ
ความต้องการ
• ภาครัฐและเอกชน
เพียงบางส่วนเท่านั้น
ที่เริ่มปรับใช้บริการ 
คลาวด์

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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การยกระดับเชิงดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆส่งผลให้เกิดข้อมูลดิจิทัล
ขนาดใหญ่ที่ต้องได้รับการบริการจัดการและใช้ประโยชน์ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
เพื่อให้มีความพร้อมในด้านความปลอดภัยและเพียงพอต่อความ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

สนับสนุนการขยายโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
และการนำาไปใช้

พัฒนากฎระเบียบและสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนและสาธารณชน
ในการพัฒนาและปรับใช้บริการ Cloud

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวนระบบ 
บนบริการคลาวด์

ภาครัฐ

สมรรถภาพ
ของบริการคลาวด์

ภาครัฐ

ความพึงพอใจ
ต่อบริการคลาวด์ 

ภาครัฐ

มูลค่าของตลาด
บริการคลาวด์ในประเทศ

จำานวนผู้ให้บริการ
คลาวด์สาธารณะ

จำานวนผู้ใช้บริการ
คลาวด์สาธารณะ

• พัฒนากฎระเบียบและแรงจูงใจในการปรับใช้บริการคลาวด์ภาครัฐในหน่วยงานต่างๆของ
รัฐบาล

• พัฒนาคุณภาพของบริการคลาวด์ภาครัฐโดยการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

• ทำางานอยา่งตอ่เน่ืองกับหน่วยงานภาครฐัตา่งๆเพือ่รบัรูถ้งึอปุสรรคและขอ้เสนอแนะในการ
พัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐ

• สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของบริการคลาวด์ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

• เสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการปรับปรุงกฎหมายและข้อปฏิบัติในด้าน 
การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวเพื่อสร้างความม่ันใจของบริษัทนานาชาติในด้าน
ความปลอดภัยของบริการคลาวด์ในประเทศไทย

• ส่งเสรมิให้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และ Startup มีการปรบัใชบ้รกิารคลาวดม์าก
ขึ้นด้วยการสนับสนุนของรัฐ เช่น การให้บริการคลาวด์แก่ Startup ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีความสำาคัญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

• พัฒนาทะเบียนกลางของชาติ (National Registry) ทีร่วบรวมผู้ใหบ้รกิารคลาวดแ์ละบรกิาร 
คลาวด์ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เปรียบเทียบและเลือกใช้บริการ 

• สง่เสรมิความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชนข์องบรกิารคลาวดแ์กส่าธารณชน
และธุรกิจต่างๆในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกลุ่ม้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 
Startup 

• สนับสนุนการพัฒนาบริการคลาวด์ใหม่ๆในประเทศไทยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลาย รวมถึงบริการคลาวด์สาธารณะให้แก่กลุ่ม้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และ Startup

• สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รองรับและเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

32

33

ต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เพื่อลดต้นทุนการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆ จึงควรมีการสนับสนุนการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่สามารถใช้ร่วมกันได้
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นวัตกรรม – พลังขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

 ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุน Startup

Startup เป็นหนึ่งในตัวจักรท่ีสำาคัญท่ีช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมซ่ึง
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รายงานฉบับหนึ่ง
ของสถาบัน MIT สภาพแวดล้อมของ Startup ในสหรัฐอเมริกาได้ 
คาดการณ์ว่า “หากจำานวน Startup ที่ประสบความสำาเร็จเพิ่มขึ้น 2 
เทา่ จะนำาไปสู่การเพ่ิม GDP ถงึ 6.8% ภายในเวลา 11 ป”ี ยิง่ไปกวา่นัน้ 
การเพ่ิม หากจำานวนของ Startup ยงัชว่ยสรา้งงานและยกระดบัทกัษะ 
ของแรงงาน ดังนั้น นวัตกรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดย Startup จึงถือเป็น
สิ่งท่ีเปลี่ยนโฉมหน้าของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเปลี่ยนแปลงวิถี 
การใช้ชีวิตและการทำางานของผู้คนอีกด้วย

ปัจจยัสำาคญั 3 ประการทีช่ว่ยสนบัสนนุการเตบิโตของ Startup ทีค่วร
พิจารณา ได้แก่ เงินทุน การสนับสนุนจากภาครัฐ และนโยบายและ
กระบวนการดำาเนนิธรุกิจ ถือเปน็องคป์ระกอบสำาคญัทีจ่ะมบีทบาทใน
การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนา Startup ในประเทศ
 
เงินทุนสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจในระยะแรกมีความจำาเป็นต่อการ
เติบโตของ Startup อย่างมาก ประเภทของแหล่งเงินทุนที่พบได้มาก
ที่สุดในประเทศไทยก็คือเงินร่วมลงทุน หรือ Venture Capital (VC) 
อนึ่ง จำานวนเงินทุนสนับสนุน Startup ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
จาก 4 ล้านบาทใน พ.ศ. 2555 เป็น 35 ล้านบาทใน พ.ศ. 2558 
(แผนภาพที่ 71) อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2558 พบว่าเงินทุนที่เป็น
เงินประเภทร่วมลงทุนในประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็นเพียง 3% ของ
เงินร่วมลงทุนทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน เทียบกับสิงคโปร์ที่มีสัดส่วน
ตัวเลขสูงถึง 73% (แผนภาพท่ี 72) รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโลก หรือ Global Information Technology Report ประจำา  
พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำาโดย WEF ได้ให้คะแนนประเทศไทยในด้านการ
มีอยู่ของเงินร่วมลงทุนอยู่ที่ระดับ 3.3 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน 
ซึ่งตามหลังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย (4.8 คะแนน) สิงคโปร์  
(4.6 คะแนน) และอินโดนีเซีย (3.8 คะแนน) นอกจากเงินร่วมลงทุน
แล้ว ภาครัฐและบริษัทเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การเติบโตของ Startup ด้วย โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย
ได้มีโปรแกรมสนับสนุนการเร่งพัฒนา Startup มากขึ้นจากทั้ง
โปรแกรมของภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ตามจำานวนเงินที่
สนับสนุนโดยรวมแล้วก็ยังคงน้อยกว่าประเทศผู้นำาอื่นๆ ในภูมิภาค

แผนภาพ 71 : จำานวนเงินทุนที่สนับสนุน Startup 
(พ.ศ. 2555-2558) [ล้านบาท]

ที่มา : โครงการ StartupThailand, Techsauce, MaGIC

ภาครฐัถอืเปน็ผูส้นบัสนนุการเตบิโตของ Startup ท่ีสำาคัญ หนว่ยงาน 
ภาครัฐหลายแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน Startup ในประเทศ  
เช่น สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตัวอย่างเช่น 
NIA ได้ริเริ่มโครงการ “คูปองนวัตกรรม” ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเปิด
โอกาสให้ Startup และ ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เชื่อม
โยงกับผู้ให้บริการนวัตกรรม หรือ Innovation Service Provid-
er (ISP) ซึ่งมาจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน อีกทั้ง แนวคิด
ธุรกิจจาก Startup และ ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับ
การคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดด้วยการให้ 
คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดย ISP นอกจากนี้ ได้มีการริเริ่มโครงการ
ส่งเสริมการเติบโตของ Startup ระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "Startup 
Thailand" ใน พ.ศ. 2559 ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี  
ภายใต้โครงการนี้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ  
ซ่ึงรวมถึงการจัดงาน "Startup Thailand“ จำานวน 3 รอบเพื่อ 
เผยแพร่ธุรกิจของบรรดา Startup ในประเทศให้เป็นที่รู้จักและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่สาธารณชน พร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสทาง 
ธุรกิจให้แก่ Startup ในประเทศและบริษัทต่างชาติอีกด้วย
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักท่ีขับเคลื่อน
การเติบโตและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลายๆ
ประเทศกำาลังพัฒนาสภาพแวดล้อมในประเทศของตนให้เอ้ือต่อการ
สร้างนวัตกรรมโดยการสนบัสนนุ Startup และการลงทนุด้านการวิจยั
และพฒันาภายใตก้ารรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัภาคเอกชน พรอ้มไปกบั

การสรา้งทศันคติดา้นนวตักรรมและเพิม่ขดีความสามารถของประเทศ 
ทัง้นี ้การท่ีจะพฒันาประเทศไปสูค่วามเปน็ศูนยก์ลางนวัตกรรมจะตอ้ง
สนับสนุนการเติบโตและการรว่มมือกนัระหวา่ง Startup ภาควชิาการ 
ภาคเอกชน และภาครัฐ 

บทที่ 6C : นวัตกรรม

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

124



สิงคโปร

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย ประเทศอื่นๆ

ไทย

73%

73%

7%
3%

2%

แผนภาพ 72 : สัดส่วนเงินร่วมลงทุน VC ในประเทศ ASEAN 
ปี พ.ศ. 2558 [%]

ที่มา : โครงการ StartupThailand, Techsauce, MaGIC

กระบวนการดำาเนินธุรกิจและนโยบายสนับสนุนธุรกิจเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการคำานึงถึงก่อนที่จะเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ แม้
ในประเทศไทยข้ันตอนในการจัดตั้งธุรกิจจะมีเพียง 6 ข้ันตอน แต่
กระบวนการดังกล่าวใช้เวลายาวนานถึง 28 วัน เมื่อเทียบกับสิงคโปร์
ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 3 วนั และมาเลเซยีซึง่ใชเ้วลา 4 วนั ข้ันตอนท่ียาวนาน
ถอืเป็นหนึง่ในอุปสรรคในการจดัตัง้ธรุกจิในประเทศไทยของ Startup 
ทั้งสัญชาติไทยและจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การปกป้องทรัพย์สิน
ทางปญัญาก็ยงัเปน็ปจัจยัสำาคญัอยา่งยิง่ท่ีกระทบต่อการตดัสนิใจของ
นักลงทุน รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 โดย WEF ได้จัด
อันดับด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้อยู่ใน
อันดับที่ 113 จากจำานวนทั้งหมด 139 ประเทศที่เข้ารับการจัดอันดับ 
ทิ้งห่างจากประเทศเพื่อนบ้าน (สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 3 มาเลเซียอันดับ
ที่ 23 อินโดนีเซียอันดับที่ 48) สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควร
มีนโยบายระดบัชาตเิพือ่ช่วยสง่เสรมิการก่อตัง้และการดำาเนนิงานของ 
Startup ซ่ึงจะนำาไปสูก่ารยกระดบัความมัน่ใจในการดำาเนินธรุกจิของ
บรรดาผู้ประกอบการ 

กรณีศึกษา : MaGIC – แพลตฟอร์มบริการ Startup แบบเบ็ดเสร็จของมาเลเซีย

กรณีศึกษา : Silicon Valley

Malaysian Global Innovation & Creative Center (MaGIC) ก่อต้ังข้ึนใน 
พ.ศ. 2556 โดยกระทรวงการคลังประเทศมาเลเซีย เป็นศูนย์บ่มเพาะ Startup  
ที่ดำาเนินการโดยภาครัฐโดยเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสำาหรับ 
Startup MaGIC ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาและ
นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ศูนย์นี้ได้รับการสนับสนุน
จากผู้นำาด้าน Startup ระดับนานาชาติ เช่น มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ซึ่งถือเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมใหม่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ UP Global ชุมชน
บ่มเพาะธุรกิจที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลก 

MaGIC มีบริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเริ่มต้นรายใหม่หลากหลายรูปแบบ
มีค่าบริการเพียง 35 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการพื้นที่
ทำางานร่วมกัน ห้องประชุม โปรแกรมการฝึกอบรมและการสัมมนา บริการให้ 
คำาปรึกษาด้านกฎหมาย และบริการด้านการบริหารทั่วไปจากศูนย์นี้ ศูนย์ MaGiC  
ดังกล่าวได้จัดตั้งเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในมาเลเซียในทุกๆ สาขาอุตสาหกรรม  
เครือข่ายดังกล่าวให้บริการให้คำาปรึกษาแก่ Startup ท่ีต้องการคำาแนะนำาเก่ียวกับ
ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและข้อแนะนำาในการขยายธุรกิจ

Silicon Valley เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นต้นกำาเนิดของบริษัทระดับโลก เช่น Apple, 
Google, eBay, และ Startup อื่นๆ อีกกว่า 27,000 แห่ง Silicon Valley เป็น
แหล่งที่รวมฐานแรงงานที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม รวมถึงมีสิ่งอำานวย
ความสะดวกที่จำาเป็นต่อการก่อตั้งธุรกิจ เช่น พื้นที่ทำางานร่วมกัน (Co-Working 
Space) ห้องปฏิบัติการดิจิทัล รวมถึงโอกาสในการได้คลุกคลีกับผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆ Silicon Valley มีเงินทุนร่วมลงทุนและหน่วยบ่มเพาะ
ธรุกจิอยูห่ลายรายซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะเปน็แหลง่เงนิทนุสนบัสนนุผูป้ระกอบการใหมไ่ด ้
ประมาณ 40% ของเงินร่วมลงทุนในสหรัฐอเมริกาอยู่ใน Silicon Valley และ เมือง
ซานฟรานซิสโก ซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศสำาหรับ Startup เติบโตขึ้นได้

พื้นที่ทำางานร่วมกันใน MaGIC
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กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัล
 
การวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น 
การลงทุนยังคงเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย และมีสิ่งอำานวยความ
สะดวกดา้นการวจัิยทีจ่ำากดั กจิกรรมดา้นการวจิยัและพัฒนายังคงอยู่
จำากัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท่ีตั้งของศูนย์วิจัยส่วนใหญ่
รวมถึงบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยถือเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการสร้างนวัตกรรม 
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมยังคงอยู่ในวงจำากัดและยังต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีผลิตได้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยและ 
สถาบันวิจัยที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ยังคงจำากัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยได้พัฒนา
ศักยภาพในการทำาวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสาขาต่างๆ ซึ่งรวมถึง  
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานวิจัยใน
ภาพรวมยังคงตำ่ากว่ามาตรฐานนานาชาติ ซึ่งพิจารณาได้จากจำานวน
ครั้งที่งานวิจัยในประเทศได้รับการอ้างอิงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
การอ้างอิงของงานวิจัยในสาขาใกล้เคียงกันทั่วโลก

ภาคเอกชนได้ริเร่ิมกิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลายโครงการ แต่ยัง
คงขาดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ บริษัทเอกชนในประเทศหลายราย
มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือ
กับบริษัทต่างชาติ งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยี
ชวีภาพ เนือ่งจากจำานวนของบรษิทัในอตุสาหกรรมอาหารและเกษตร
ในประเทศมีอยู่มาก เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท นำา้ตาล
มิตรผล จำากัด อย่างไรก็ตาม การลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่โดย
บริษัทข้ามชาติยังคงมีจำากัด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ใน พ.ศ. 2557 
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ประกาศ
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับโครงการวิจัยและพัฒนาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติเข้า
มาลงทุนพัฒนาในประเทศไทย
  
ภาครัฐถือเป็นผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาทั้ง
ในภาคการศึกษาและภาคเอกชน ตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือ “อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย” (Thailand Science Park) ซึ่งก่อตั้งและ
บริหารจัดการโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร์บริหารจัดการหน่วยวิจัย 5 แห่ง และหน่วยบ่มเพาะ
พัฒนา อีก 4 แห่ง โดยมีบุคลากรกว่า 2,000 คนที่มาจากสถาบันวิจัย 
4 แห่งและบริษัทเอกชน 70 แห่ง นอกจากนี้ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) ซึ่งอยู่ภายใต้ สวทช. 
ยังมีบริการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่สามารถสร้างความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารรายใหญ่ของโลก เช่น  Intel และ Microsoft 
ปัจจุบันประเทศไทยมีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อยู่ทั้งหมด 6 แห่ง
ทั่วประเทศ

กรณีศึกษา : ดินแดนแห่งนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาในเยอรมนีเจริญรุ่งเรืองขึ้น
มาไดเ้นือ่งจากความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน กฎระเบยีบ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ศูนย์วิจัยที่มีเคร่ืองมือครบครัน และ
ทรพัยากรมนุษยท์ีมี่คณุภาพสงู ประเทศเยอรมนีมีสถาบันวิจัย
ทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมกันกว่า 1,000 แห่ง มีบุคลากร
วจิยักวา่ 600,000 คน มคีวามรว่มมือกบัสถาบันศึกษาทัว่โลก
กว่า 32,000 ความร่วมมือ และมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาในประเทศสูงถึง 88 ล้านเหรียญสหรัฐ

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐน้อย
กว่าประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเห็นได้ชัด ใน พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่าย
ทางการวิจัยและพัฒนา หรือ Gross Domestic Expenditure on 
R&D (GERD) ของประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็น 0.48% ของ GDP 
ในขณะท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.3%  
ในปีเดียวกัน (แผนภาพที่ 73) ใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย GERD อยู่ท่ี 24% ในขณะท่ีสัดส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
สิงคโปร์คิดเป็น 39% อีกทั้ง ภาคเอกชนไทยยังมีการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจำากัด ทำาให้จำากัดศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในการมี 
ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ และ
สามารถแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้

แผนภาพที่ 73 : % ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาเทียบกับ 
GDP [%, พ.ศ. 2558]

เกาหลี ญี่ปุ น สิงคโปร จีน มาเลเซีย ไทย

4.29
3.58

2.19 2.05
1.26

0.48

ที่มา : UNESCO Institute for Statistic

“บริษัทเอกชนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาเนื่องจากมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า
เป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต"

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ประเทศไทย, 
บางกอกโพสต์, 2559

บทที่ 6C : นวัตกรรม

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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“การนำางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไทยยัง
คงขาดการพัฒนา  มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจำานวนจำากัดที่
สามารถจดสิทธิบัตรได้ นำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
หรือสามารถนำาไปถ่ายทอดได้ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยัง
มีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และการเติบโตของ
จำานวนบุคลากรนั้นก็ไม่ทันเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดงาน” 

Science, Technology & Innovation Policy Review, 
UNCTAD, ปี พ.ศ. 2558

ทรพัยากรมนุษยเ์ปน็หนึง่ในอปุสรรคทีข่ดัขวางการเตบิโตของการวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศไทยมีสัดส่วนของนักวิจัย
เพียง 3.3 คนต่อประชากร 10,000 คน ในขณะที่สัดส่วนของสิงคโปร์
อยู่ที่ 64 คนและของมาเลเซียอยู่ที่ 8 คนต่อประชากร 10,000 คน 
บุคลากรที่มีความสามารถส่วนใหญ่จะทำางานอยู่ในสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ สาเหตุมาจากการมีสถาบันอุดมศึกษาและทุนการศึกษาของ
ภาครัฐที่สนับสนุนในสาขาดังกล่าวอยู่เป็นจำานวนมาก ทุนการศึกษา
ประเภทอื่นๆมักไม่มีการระบุเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงเพ่ือตอบสนอง
อุตสาหกรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐกำาลังพิจารณา 
จัดทำามาตรการสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักวิจัยต่างชาติ
เข้ามาในประเทศ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับ
นักวิจัยต่างชาติ กระบวนการอำานวยความสะดวกการขอวีซ่าและ 
ใบอนุญาตทำางาน เป็นต้น

กรณีศึกษา : One-North – 
ศูนย์รวมด้านการวิจัยและพัฒนา
ของสิงคโปร์

One-North ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2544 บนพื้นที่ 490 เอเคอร์ 
เป็นศูนย์รวมและที่ตั้งของบริษัทและสถาบันวิจัยกึ่งภาค
รัฐและภาคเอกชนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ วิทยาศาสตร์กายภาพ
ในสิงคโปร์ การมีอาณาบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันช่วย
ให้องค์กรเหล่านี้ เกิดความร่วมมือและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ระหว่างกัน One-North ต้ังอยู่ในบริเวณ
ใกล้กับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เช่น NUS 
และ INSEAD ซึ่ งช่วยสนับสนุนความร่วมมือด้าน 
การทำาวิจัยและพัฒนาจากภาคการศึกษามากยิ่งขึ้นไปอีก

หน่ึงในตัวอย่างของหน่วยวิจัยที่โดดเด่นของ One-North  
ก็คือ Biopolis ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
และชีวเคมีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ภายพื้นที่ของ  
Biopolis เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติ
การทางเภสัชศาสตร์ บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพหลาย
ราย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง ศูนย์แห่งนี้ 
มีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถาบันวิจัยซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประเมินผลงานทางวิชาการ
ระหวา่งกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ และการสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง
ประชาคมวิทยาศาสตร์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

∆ One-North Map

∆ Biopolis Facility

Biopolis
(Biomedical 
& Life Sciences)

Mediapolis

Vista Xchange
(Business & 
Lifestyle)

Fusionopolis
(ICT, Science, 
Engineering 
& Media)

Wessex
Estate
(Arts & 
Creative)
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เงินลงทุน VC 

ของไทยคิดเป็น 3% 
ของเงินทุน VC 
สำาหรับ Startup ทั้งหมด
ในอาเซียน 

นักวิจัย 3 คน 
ต่อประชากร 10,000 คน 

นวัตกรรมด้านดิจิทัล 

กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ

บทที่ 6C : นวัตกรรม

แผนภาพที่ 74 : ระดับการพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

• R&D จำากัดอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่กี่แห่ง 
• ขาดเงินทุน VC 
ที่เพียงพอ

• เริ่มมีความร่วมมือ
ด้าน R&D ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 
• พัฒนากฎระเบียบ
ที่เอื้อต่อ Startup 
และ  VC

• มีมาตรการ
สิทธิประโยชน์สำาหรับ 
Startup ที่เข้มแข็ง 
• มีโครงการ R&D 
และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ชัดเจน

• เป็นต้นแบบของ
ศูนย์กลาง R&D 
• ระบบนิเวศสำาหรับ 
Startup ท่ีสมบูรณ์แบบ 
• อุทยานนวัตกรรมท่ีมี
ความเป็นเลิศ

• ขาดการวางแผน 
R&D จากส่วนกลาง 
• กลุ่มคลัสเตอร์ดิจิทัล
ในเมืองหลักๆ อยู่
อย่างกระจัดกระจาย
• เงินทุน VC มีจำากัด

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถในการวิจัย
และพัฒนาสาขาดิจิทัลมีความสำาคัญต่อการผลักดันประเทศไทยให้
พัฒนายกระดับขึ้นในสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลก การสร้างความเข้มแข็ง

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศ
ของ Startup 

สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาสาขาดิจิทัล
ของประเทศ

ผลักดันให้มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยให้บริการด้านการสร้างนวัตกรรม
แก่ภาคเอกชน 

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จำานวน Startup 
ที่เติบโตขึ้นในประเทศ

จำานวนศูนย์บ่มเพาะ

มูลค่าของ
การลงทุนจาก VC

จำานวนนักวิจัย 
ต่อประชากร

จำานวนโครงการ
ความร่วมมือ

ขีดความสามารถ
ของสถาบันวิจัย 

ทั่วประเทศ 

จำานวนนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้น

• ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Startup โดยอาศัย
 ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน  
• พัฒนากิจกรรมสำาหรับประชาชนระดับรากหญ้า และโครงการฝึกอบรมสำาหรับ 
 Startup
• พัฒนาโปรแกรมเร่งรัดการเติบโตและบ่มเพาะที่ Startup ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
 ทั่วประเทศ
• พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ Startup ทั่วประเทศ จัดให้มีการสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้าง
 พื้นฐานและการดำาเนินงานสำาหรับธุรกิจรายใหม่ 
• จัดตั้งบริการให้คำาปรึกษาสำาหรับ Startup 

• สรา้งเครือขา่ยองคค์วามรูด้า้นดจิทิลัระดับชาตผิา่นการพฒันาขีดความสามารถของนกัวจิยั
ในประเทศในจำานวนที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 
• สรา้งแรงจงูใจแกภ่าคเอกชนในการลงทนุดา้นการวจิยัและพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ

และสังคมสูง

• ออกแบบรูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและภาคเอกชน 
• สร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและภาคเอกชนเกิดกิจกรรมความร่วมมือ 
 และประชาสัมพันธ์โปรแกรมดังกล่าวทั่วประเทศ

34

35

36

ของระบบนเิวศสำาหรบั Startup จะชว่ยให้ผูป้ระกอบการใหม่เป็นแรง
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ของ Startup แห่งอาเซียน
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ทุนมนุษย์สำาหรับอนาคต
เพื่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ระบบการศึกษา

คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทย

สังคมไทยให้คุณค่ากับการศึกษาอย่างสูง ดังจะเห็นได้จาก
การลงทุนในภาคการศึกษาที่สูงถึง 4% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศซ่ึงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์
และอินโดนีเซีย ถึงกระนั้นระบบการศึกษาของไทยก็ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น ประเทศไทยยังคงตามหลัง
ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศในแง่ของคุณภาพของระบบ 
การศึกษา (แผนภาพที่ 75) ซึ่งรวมถึงคุณภาพของการศึกษาขั้นสูง 
(Higher Education) และขีดความสามารถในบางสาขาวิชา เช่น 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (หรือ 
STEM) อีกท้ังในสาขาภาษาต่างประเทศและธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความสำาคัญต่อขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ

แผนภาพที่ 75 : คุณภาพของระบบการศึกษาในภาพรวม  
[พ.ศ. 2558, จากคะแนนเต็ม 7]

แผนภาพที่ 76 : คะแนนคุณภาพของอุดมศึกษา 
[พ.ศ. 2559, จากคะแนนเต็ม 100]

ที่มา : The World Economic Forum Global Competitive Index ที่มา : Universitas 
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สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Institutes) มีบทบาท 
สำาคัญอย่างยิ่งในการผลิตกำาลังแรงงานท่ีทันสมัยและสามารถช่วย
รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสำารวจ 
ผูจ้้างงานหลายฉบับไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าบัณฑติไทยยงัไมม่ทีกัษะการทำางาน
ที่เพียงพอและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน จากการศึกษา
ของ Universitas พบว่าคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นตำ่า
กว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 46  
จากท้ังหมด 50 ประเทศ และมีอันดับท่ีตำ่ากว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย 
และจีน

80.6
70.9 64.2

54.4 51.8
40.7 38.0 36.9
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ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่เข้มแข็ง ถือ
เป็นแรงขับเคล่ือนหลักของการเพิ่มผลิตภาพและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การพลิกโฉมของเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ในช่วงไม่กี่
ปีที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศอื่นๆ ให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นกลยุทธ์หลักในการยกระดับ
ขีดความสามารถและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นักเรียน
ในปัจจุบันคือกำาลังแรงงานในอนาคต ดังนั้นจึงควรให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตกำาลังแรงงานที่มีความพร้อม
ต่อการทำางานในโลกอนาคต ระบบการศึกษาจะต้องพัฒนาให้ผู้
เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์
ของประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน ์ในขณะเดยีวกันควรมกีารยกระดบั
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของกำาลัง
แรงงานในปัจจุบันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
อุตสาหกรรมและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล

บทที่ 6D : ทุนมนุษย์

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตรควรมีการปรับให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มของ
ภาคอุตสาหกรรม อีกท้ังแนวทางการเรียนการสอนควรเน้นการใช้
การทำาโครงงานเพ่ือพัฒนาทกัษะในการปฏบัิติงาน ทัง้น้ี นักวชิาการ
หลายท่านได้ช้ีให้เห็นว่า อันดับของคุณภาพระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยค่อนข้างตำ่าโดยระบบการศึกษายังไม่สามารถพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้ ทำาให้ผู้ที่เรียนจบไม่พร้อมที่จะ
ทำางาน อีกทั้งการถ่ายทอดความรู้และความสามารถก็ยังทำาได้อย่าง
จำากัด  

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ถือเป็นสมรรถนะหลักของการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน
ดจิทิลั อยา่งไรกต็าม ความสามารถในสาขาวชิาเหลา่นีใ้นประเทศไทย
ยงัคงตำา่กวา่ประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค โดย World Economic Forum 
ได้จัดอันดับ Quality of Maths and Science Education ของ
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 79 ซึ่งตามหลังประเทศอื่นๆในภูมิภาค ยิ่งไป
กว่านั้น ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS University ก็ไม่มี
มหาวิทยาลัยไทยติดอยู่ในอันดับ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดของโลก 
ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน
การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้จึงจำาเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนากำาลังแรงงานในอนาคตให้มีทักษะที่จำาเป็นต่อการ
ทำางาน

นอกจากสมรรถนะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์แล้ว ความสามารถด้านธุรกิจก็มีความสำาคัญต่อ
การแปลงองค์ความรู้และทักษะเชิงเทคนิคให้เป็นนวัตกรรมดิจิทัล
ที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ คุณภาพของสถาบันการศึกษาด้านการ
บริหารจัดการในประเทศไทยยังคงตามหลังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 
โดย World Economic Forum ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 77 จากทุกๆประเทศทั่วโลกในด้าน Quality of Management 
Schools จัดการ ในขณะที่สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 4 และมาเลเซีย
อยู่ในอันดับที่ 22

คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังคงต้องการการพัฒนาอีกมาก 
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับควรมีการปรับให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เนื้อหาการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและ
ความตอ้งการของประเทศ ตวัอยา่งเชน่ ทักษะภาษาตา่งประเทศและ
ความสามารถทางด้านดิจิทัลได้กลายเป็นทักษะที่สำาคัญท่ีจะผลักดัน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล

หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทยมักมุ่งเน้นไปที่การสอน “ข้อมูลและความรู้” แก่ผู้เรียน 
สิ่งนี้ควรปรับเปลี่ยนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา 
หรือความรู้ในทางปฏบิติัมากขึน้เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเชือ่มโยงเนือ้หา
จากการเรียนเข้าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง และสามารถประยุกต์ใช้
ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้เข้ากับสถานการณ์ในความเป็นจริงได้ นอกจากนี้ 
ควรมีการสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)  
ตั้งแต่ในวัยเรียน โดยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในชั้นเรียนซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง รู้จักการวิเคราะห์ และมี
วิจารณญาณมากขึ้น

กรณีศึกษา : การเรียนรู้แบบเปิด
เพื่อการศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ
ในฟินแลนด์ 

กรณีศึกษา : การเรียนการสอนวิชา 
Coding ในโรงเรียน สำาหรับเตรียม
กำาลังแรงงานเพื่ออนาคต 

World Economic Forum ได้จัดอันดับด้านคุณภาพของ
ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์อยู่ในอันดับที่ 3 ของ
โลก ความสำาเร็จของฟินแลนด์เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมท่ี 
เอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้แบบเปดิ การเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การให้
คุณค่าและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาชีพครู รวมไปจนถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อย่างมีนวัตกรรม 
ครูถูกคัดเลือกมาจากผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายท่ีมี
ผลการเรียนสูงในลำาดับ 10% ต้นและมีอิสระในการจัดเนื้อหา
และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ประเทศเอสโตเนียมีการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรม
หรือ (Coding) ให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับอายุ 7 ปีข้ึนไปผ่าน
โครงการริเร่ิมท่ีมีช่ือว่า ProgeTiiger โครงการน้ีเป็นความร่วม
มือระหว่างรัฐบาลและบริษัท Tiesto ซ่ึงเป็นบริษัทเทคโนโลยี
สารสนเทศ สัญชาติฟินแลนด์ และเป็นการต่อยอดของโครงการ
ดำาเนินการติดต้ังการเช่ือมต่อผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารความเร็ว
สูงผ่านสายโทรศัพท์ หรือ Disiter Subscriter Line ในโรงเรียน
ทุกแห่ง มีการออกแบบส่ือการเรียนรู้แบบพิเศษสำาหรับโครงการ 
รวมถึงมีการฝึกอบรมครูเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรเร่ิมจากการสอนตรรกศาสตร์ (Logic) 
และคอมพิวเตอร์อย่างง่ายสำาหรับเด็กเล็กสำาหรับเด็กท่ีโตข้ึนมา
ก็จะเร่ิมมีการสอนเร่ืองการเขียนโค้ดและการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ประเทศในสหภาพยุโรปหลายแห่งซ่ึงรวมถึงสหราชอาณาจักร
และเดนมาร์กได้บรรจุวิชา Coding เข้าไปอยู่ในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อย  

131



ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนจะช่วยทำาให้
ทักษะของบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมมากข้ึนในการออกแบบหลักสูตร 
และควรมีการเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนให้เป็นอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรรับเชิญในมหาวิทยาลัย ส่ิงน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะแก่นักศึกษา แต่ประสบการณ์ของวิทยากรภาค
เอกชนยังช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ที่เรียนมากขึ้นด้วย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาค
เอกชนจะช่วยขยายโอกาสสำาหรับนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนใน
การเข้าฝึกงานหรือการทำาโครงงาน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำาใน
ประเทศไทยจะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น รายงาน
ของ Universitas ช้ีให้เห็นประเทศไทยังสามารถปรับปรุงในด้านนี้
เพิ่มเติมได้อีก

ความชำานาญทางด้านภาษาจะช่วยเพิ่มโอกาสแก่นักเรียนไทยใน 
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ และจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนในยุคที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากข้ึนในปัจจุบัน  
อย่างไรก็ตาม นักเรียนไทยมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ตำ่าเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ดังจะเห็นได้จากระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบ TOEFL และ IELTS  ของนกัเรยีนไทยทีต่ำา่กว่านกัเรยีน
จากสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความ
เชี่ยวชาญ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงการ
ทำาวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรผู้สอน และนักวิจัย 
ทั้งนี้ ในพ.ศ. 2559 Times University Ranking ได้ให้คะแนนด้าน
ความเป็นนานาชาติแก่มหาวิทยาลัยไทยไว้ที่ 44.1 คะแนน ในขณะที่
สิงคโปร์ได้ 96.2 คะแนน นอกจากนี้รายงานของ Universitas ยังช้ี
ให้เห็นวา่ประเทศไทยมสีดัสว่นของนกัศกึษาตา่งชาตแิละความรว่มมอื 
ในการทำาวิจัยกับต่างประเทศที่น้อยกว่าทั้งสิงคโปร์และมาเลเซีย

ทรัพยากรการศึกษา

บุคลากรผู้สอนที่มีความสามารถและมีจำานวนเพียงพอมีความ 
สำาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษา ข้อมูลของ UNESCO เปิดเผยว่า
สัดส่วนจำานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Tertiary 
Education) ในประเทศไทยกำาลังลดลงอย่างมีนัยสำาคัญจาก 34  
ต่อ 1 ใน พ.ศ. 2547 เหลือเพียง 23 ต่อ 1 ใน พ.ศ. 2557 ใน
ขณะที่สัดส่วนในมาเลเซียอยู่ที่ 11 ต่อ 1 และเยอรมนีอยู่ที่ 8 ต่อ 1  
นอกจากจำานวนของครูที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว ควรมีการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรผู้สอนอย่างต่อเนื่องด้วย บุคลากรผู้สอน
นอกจากจะตอ้งมคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีส่อนแล้ว ยงัจะตอ้งเขา้ใจวธิกีาร 
ถา่ยทอดความรูสู้ผู้่เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ คณุภาพการสอนเปน็
ปัจจัยท่ีสำาคัญยิ่งในการพัฒนาความเข้าใจและความสนใจในวิชาที่
เรียนอยู่ของผู้เรียน  ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่ต้องส่งเสริมให้บุคลากร
ผู้สอนในประเทศไทยได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

อินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในประเทศไทยยังคงพัฒนาไม่ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆภูมิภาค 
จากข้อมูลดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกหรือ Global 
Competitive Index (GCI) ใน พ.ศ. 2558/2559 จัดทำาโดย World 
Economic Forum ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 จากทุก
ประเทศทั่วโลกในด้าน “การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน” ในขณะ
ที่สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 2 มาเลเซียอันดับที่ 26 อินโดนีเซียอันดับที่ 43 
และจีนอันดับที่ 47 นอกจากนี้ข้อมูลการสำารวจโดย OECD ก็ยังชี้ให้
เห็นว่าการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารซึง่รวมถงึฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ปน็อปุสรรค
ต่อคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทย

แผนภาพท่ี 77 : ดัชนีการประเมินระดับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน [พ.ศ. 2559, จากคะแนน
เต็ม 100]

ที่มา : Universitas 

สิงคโปร์: 97 

ฟิลิปปินส์:   90 

มาเลเซีย: 89 

อินโดนีเซีย: 84 

เวียดนาม: 80 

เมียนมา: 80 

ไทย: 77

สิงคโปร์: 7.2 

มาเลเซีย:  6.8 

ฟิลิปปินส์: 6.4 

อินโดนีเซีย: 6.4 

เวียดนาม: 5.9 

ไทย: 5.9

85.9 83.8 83.8

61.9 58.8 56.4 50.9 50.5

MYS JPNSGP THAIDN CHN INDHKG

บทที่ 6D : ทุนมนุษย์

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ที่มา : The World Economic Forum Global Competitive Index

ทรัพยากรแรงงาน 

ผู้จ้างงานน้ันควรให้ความสำาคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เพ่ิมข้ึนจะช่วยให้ทักษะของบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมและดึงดูดกำาลัง
แรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าวมากข้ึน ท้ังน้ี ภาครัฐอาจช่วย
สนับสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และ Startup ในการฝึกอบรมทกัษะกำาลังแรงงานในด้านต่างๆ 
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการทำาธุรกิจ อีกท้ังควร
จัดให้มีโปรแกรม Train the Trainer โดยให้ผู้เช่ียวชาญอบรมเจ้าของ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ Startup และให้พวกเขา 
ไปอบรมพนักงานของพวกเขาต่อไป

ทักษะของกำาลังงานแรงงานไทยไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีสัดส่วนของกำาลังแรงงานมีทักษะ
น้อยโดยเพียง 16% ของกำาลังแรงงานเป็นแรงงานมีทักษะ และมี
กำาลังแรงงานเพียง 39% ที่นายจ้างให้ความเห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีทักษะ
เหมาะสมกับงานท่ีทำา ในขณะที่การพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วย
ในการผลิตกำาลังแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
นายจ้างก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนากำาลังแรงงานในระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ข้อมูลจาก 
World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 
(On-the-Job Training) ในประเทศไทยยังคงตำ่ากว่าประเทศเพ่ือน
บ้าน โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 53 จากประเทศทั่วโลก 
ในขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียติดอันดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
ของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 5 และ 6 ตามลำาดับ

แผนภาพที ่78 : ดชันชีีว้ดัระดบัของการฝกึอบรมบุคลากรในงาน หรอื 
On-the-Job Training  [พ.ศ. 2558,  จากคะแนนเต็ม 7] – ระดับ
การลงทุนด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

5.6 5.5 5.4
4.6 4.5 4.2 4.2

3.8

MYS JPNSGP THAIDN CHNPHL VNM

“ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักในด้าน
การขาดแคลนกำาลังแรงงานที่มีความสามารถและมีทักษะ
ด้าน IT บุคลากรด้าน IT ของไทยส่วนใหญ่มักจะทำางาน
อยู่ในตำาแหน่งระดับล่าง ในขณะที่กว่า 90% ของตำาแหน่ง
งานที่สูงกว่าหรือระดับผู้บริหารล้วนแต่เป็นชาวต่างชาติ
เนื่องจากมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ”

หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรการตลาดสัมพันธ์ของธุรกิจนำาเที่ยว
ออนไลน์รายหนึ่ง

กรณีศึกษา: การสนับสนุนการเพิ่มทักษะ
ให้กับกำาลังแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) 

กองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซีย หรือ  Human 
Resources Development Fund (HRDF) มีเป้าหมายเพื่อ
สนับสนุนให้นายจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME จัดการฝึกอบรม
ให้กำาลังแรงงานในกิจการ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน
ทุกเดือน และนายจ้างมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ในสัดส่วน 100% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม นอกจากนี้
กองทุน HRDF ยังให้บริการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคอุตสาหกรรม และกองทุนยังสนับสนุนในกรณีท่ี
กิจการ SME ต้องการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเอง การ
ฝึกอบรมและบริการให้คำาปรึกษาจะจัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มา
จากภาคเอกชน การสนับสนุนจากกองทุน HRDF จะช่วยให้
ทักษะของบุคลากรแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และยกระดับขีดความสามารถ 
ของกำาลังแรงงาน ซึ่งจะช่วยตอบเป้าหมายของประเทศที่จะ
พัฒนาแรงงานจำานวน 35% ให้เป็นแรงงานทักษะภายใน 
พ.ศ. 2563
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84% เป็นแรงงาน
ไร้ทักษะ ในขณะที่เพียง 
39% มีทักษะที่เหมาะสม
กับงาน 

#47 ในด้าน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
จัดโดย OECD

ไม่มี มหาวิทยาลัยไทย
ติดใน 200 อันดับแรกของโลก
ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาทุนมนุษย์ในความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นรากฐาน
ท่ีสำาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานดิจิทัล คุณภาพของระบบ
การศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะผลิตกำาลังแรงงานที่มีความพร้อมต่อ 
โลกอนาคต และมีทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

บรรจุวิชาการเขียนโปรแกรมเข้าไปในหลักสูตรโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา และเพิ่มความสนใจในวิชาด้าน STEM ให้แก่นักเรียน 

ข้อเสนอตัวชี้วัด

การมีการจัดทำา 
หลักสูตรแห่งชาติ

วิชา coding 

จำานวนโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่จัดการเรียน

การสอนวิชา coding

จำานวนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่จัดการเรียน

การสอนวิชา coding

% ของนักเรียนไทย
ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

ด้านการเขียนโปรแกรม

• ออกแบบหลกัสตูรมาตรฐานดา้นการเขยีนโปรแกรมรวมท้ังการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานสำาหรับ
โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  

• พัฒนาบุคลากรผู้สอนในวิชาการเขียนโปรแกรม (Coding)  โดยโปรแกรมการฝึกอบรมครู
• พฒันาระบบการเรยีนรูแ้บบทางไกลสำาหรบัวชิาการเขยีนโปรแกรม (Coding) เพือ่ใหก้ารศกึษา

แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีบุคลากรผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรม (Coding) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม

• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน IT ในโรงเรยีนเพือ่อำานวยความสะดวกแกก่ารเรียนรูว้ชิาการเขยีน
โปรแกรม (Coding) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

• สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร  อย่างต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนเป็นประจำา รวม
ถงึผนวกการเรยีนรูภ้าคปฏบัิติและตัวอยา่งในโลกความเปน็จรงิเขา้ไปในหลักสูตร เพิม่เตมิจาก
การเรียนรู้ภาคทฤษฎี 

• สนับสนุนการสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจในเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ให้แก่นักเรียน ด้วยการสร้างความร่วมมือ
กับนายจ้างในการออกแบบชั้นเรียนหรือโปรแกรมการเรียนรู้พิเศษ 

• สนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนากำาลังคนที่มีศักยภาพสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร ตั้งแต่ในวัยเรียนผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเรียน
หลักสูตรพิเศษ หรือการแข่งขันด้านวิชาการระหว่างโรงเรียน เป็นต้น

37

ความต้องการของโลก ประเทศไทยต้องเร่งผลิตทุนมนุษย์ท่ีมีความ
สามารถสอดคล้องกับการพัฒนาของเศรษฐกิจในอนาคต นอกจาก
นี้กำาลังแรงงานท่ีอยู่ในระบบควรได้รับโอกาสในการเข้าฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

บทที่ 6D : ทุนมนุษย์

แผนภาพที่ 79 : ระดับการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของประเทศไทย

• ขาดแคลนเครื่องมือ 
IT ที่ช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้  
• สิ่งแวดล้อมด้าน IT 
ไม่เข้มแข็ง

• ระดับการรู้ดิจิทัล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในระดับภูมิภาค
• การศึกษาด้าน IT 
ได้รับการพัฒนาและ
มีผู้เลือกศึกษาเป็น
วงกว้าง

• มีกำาลังคนด้าน IT 
ทำางานอย่างแพร่หลาย
ในทุกๆ ระดับ 
• มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้นำาในด้านคุณภาพ
ในระดับภูมิภาค

•  การศึกษาด้านใน IT 
ในสาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว
•  มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้นำาด้านคุณภาพใน
ระดับโลก

• หลักสูตรเฉพาะ
ทางด้าน IT ในระดับ
อุดมศึกษามีจำากัด

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/ 
Automated)

ที่มา: Roland Berger

ระยะที่ 5
(Predictive/ 
Engaged)

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย
เพื่อผลิตกำาลังแรงงานเพื่ออนาค

สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนากำาลังแรงงาน 
โดยเน้นการเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

ข้อเสนอตัวชี้วัด

• ร่วมมือกับภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตรที่มีความสอดคล้องระหว่างทักษะและความรู้
ของบัณฑิตกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  

• ผนวกความรู้ภาคปฏิบัติเข้าไปในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพในสาขาต่างๆให้แก่
บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา  

• สนบัสนนุการสร้างความตระหนกัและความสนใจในเส้นทางอาชีพด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

• เชิญอาจารย์พิเศษจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมสอนในบางรายวิชาให้มากข้ึน เชิญวิทยากร 
หรือศิษย์เก่าที่เป็นผู้มีชื่อเสียง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และประสบความสำาเร็จในอาชีพต่างๆ 
เช่น นักวิจัย บุคลากรในบริษัทขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น มาพบปะพูดคุย
กับนักเรียน 

• ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ค้นหาความสนใจนอกชั้นเรียน เช่น กิจกรรมการแข่งขันแผนธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น 

• รว่มมือกับภาคเอกชนจดัโครงการฝกึงานและสนบัสนนุใหน้ายจา้งเขา้ร่วมกจิกรรมนทิรรศการ
ด้านอาชีพเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพต่างๆ  

• สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร  ในการพัฒนาทักษะนอกเหนือสาขาวิชาหลักของตน เช่น ภาษา และ การทำาธุรกิจ 
เป็นต้น 

• สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันของต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียน
นักศึกษา บุคลากรผู้สอน และนักวิจัย รวมถึงความร่วมมือในการทำาวิจัย เป็นต้น

• ออกแบบและริเริ่มโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยภาครัฐ โดย
เน้นไปที่การสร้างครูฝึกจากตัวแทนของบริษัทหรือเจ้าของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

• จูงใจให้ภาคเอกชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ลงทุนด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ให้มากขึ้น  

• สนบัสนนุทางด้านการเงนิและสือ่การเรยีนรู้เพือ่การฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร แก่บุคลากรในกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

• สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของทักษะและการรู้ดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไป 
• พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายเพื่อให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนได้

38

39

จำานวนมหาวิทยาลัยไทย
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก

ของโลก จัดโดย 
QS University 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาคณิตฯและวิทย์ฯ 

จัดโดย 
World Economic Forum 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา 
จัดโดย Universitas 

การถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย

และบริษัทเอกชน 
จัดโดย Universitas 

ระดับของการฝึกอบรม
บุคลากร โดยนายจ้าง
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แผนการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา
โดยละเอียด

บทที่ 7

136



แผนการพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ข้อเสนอการพัฒนา
ด้วยดิจิทัล

ระบบจัดการข้อมูล
สุขภาพแห่งชาติ 

การดูแลสุขภาพทางไกล
(Telehealth)

Smart Home 
และหุ่นยนต์ดูแล

เครื่องมือดิจิทัล
สำาหรับผู้สูงอายุ 

เกษตรกรรมแม่นยำาสูง
(Precision Farming)

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง
(Precision Livestock)

ระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติ 

แพลตฟอร์มช่วยวางแผน
การท่องเที่ยวแห่งชาติ 

บรอดแบนด์

Cloud

นวัตกรรมด้านดิจิทัล
(Digital innovation)

ทุนมนุษย์ (Human Capital)

พัฒนาเองในประเทศไทย
เป็นส่วนมาก

นำาเข้าเป็นส่วนมาก ICT ICT และ Hardware

แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
(Smart Tourism Destination)

ระบบรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ

ระบบการกระจายสินค้า
ผ่านระบบดิจิทัล 

ระบบสารสนเทศ
เกษตรแห่งชาติ 

สัง
คผ

ู้สูง
อา

ยุ
เก

ษต
รก

รร
ม

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
ปัจ

จัย
สน

ับส
นุน

2560 2561 2562 2563 2564
แหล่งเงินทุน

      รัฐ       PPP     เอกชน

1. ฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health Record) ในฐานข้อมูลแห่งชาติ

2. National Patient Portal และ แอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลแห่งชาติ

4. เทคโนโลยีการตรวจติดตามผู้ป่วยในระยะไกล (Remote Patient Monitoring) 

9. ระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ 

10 บริการของภาครัฐด้วยข้อมูลทางการเกษตร 
(G2B solutions)

26. เทตโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงิน

28. ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร

36. การสร้างนวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยบริการให้แก่ภาคเอกชน 

37. วิชาการเขียนโปรแกรมเข้าไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

6. สินค้า Smart Home ขั้นสูง เช่น IoT Appliances, หุ่นยนต์ดูแล

3. เครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ 

5. เครื่องตรวจจับภายในบ้านสำาหรับผู้สูงอายุ (Home Sensors)

7. สนับสนุนการใช้ ICT ในผู้สูงอายุ + เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในสังคม  

8. เครื่องมือดิจิทัลสำาหรับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต  (Online Community,  Lifestyle, Apps, Cognitive Apps, Platforms)

11. Startup ด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทางการเกษตรของประเทศ 

12. เกษตรกรท้องถิ่นรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษา 

13. เกษตรกรรมแม่นยำาสูงในเกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ 

14. เกษตรกรรมแม่นยำาสูงในผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่

15. ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงแก่เกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ 

16. ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงในผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่

17. แพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)

18. ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Supply Chain)

19. ระบบ Single Window แห่งชาติ (Nation Single Window)

20. ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

21. การเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Open Data) 

22. แหล่งข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

23. การตลาดดิจิทัลเป็นเลิศ

24. เทคโนโลยีดิจิทัล ณ แหล่งท่องเที่ยว

25. เทตโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว

27. ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

29. ระบบเตือนภัยฉุกเฉินและแอปพลิเคชั่นเตือนภัย

30. ระบบความปลอดภัยชายแดนและระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน

31 ความเร็วและความครอบคลุมของบรอดแบนด์ 

32. โครงการบริการ Cloud ภาครัฐ (G-Cloud) 

33. การส่งเริมการใช้บริการ Cloud สำาหรับภาคเอกชนและสาธารณชน

34. ระบบเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศของ Startup 

35. การวิจัยและพัฒนาสาขาดิจิทัลของประเทศ

38. คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย

39. กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนากำาลังแรงงาน 
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พัฒนาระบบการบันทึกฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National Electronic Health Records, NEHR) บนฐานข้อมูลระดับชาติ
โดยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และสนับสนุน
ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางนโยบายและการป้องกันโรค

1
บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ ประเทศไทยมีความจำาเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุข  

 •  รายจ่ายทางสุขภาพเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็ และรายจา่ยของรฐัเทา่กบั  
 86% ของรายจ่ายทางสุขภาพทั้งหมด

 • ความชุกของโรคเรื้อรังจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสัดส่วนของผู้สูงอายุ 
 ที่สูงขึ้น

 • จำานวนประชากรในวัยทำางานต่อผู้สูงอายุ 1 คนคาดว่าจะลดลง 
  ครึ่งหนึ่งระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2573

1.  ควรใช้ประโยชน์จากระบบที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว อาทิ Thai Care Cloud และ จัดทำา
มาตรฐานระดับชาติ (National Standards) ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศและทุกต้นสังกัดใช้มาตรฐานเดียวกันหมด

2.  กำาหนดกรอบกฎหมายและกฎระเบียบทีป่กปอ้งความเปน็สว่นตวัของขอ้มลูผูป้ว่ย เพือ่รองรบั
การจัดทำาระบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3.  ใชแ้พลตฟอรม์คลาวดใ์นการจดัเกบ็ขอ้มลูในฐานขอ้มลูระดับชาตแิละเพือ่รวบรวมขอ้มลูจาก
หลากหลายผู้ให้บริการทางสุขภาพ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเริ่มต้นด้วยโรงพยาบาลภายใน
เครือของกระทรวงสาธารณสุข

 ∆ ใชผู้ใ้ห้บริการคลาวดท่ี์เชือ่ถอืได ้และจดัทำาระบบปอ้งกนัความปลอดภยัดา้นขอ้มลูทีส่อดคลอ้ง 
 กับมาตรฐานสากล

 ∆ ทำางานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการสร้างการเช่ือมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ 
 แต่ละโรงพยาบาลให้เข้ากับฐานข้อมูลระดับชาติกลางที่ติดตั้งใหม่ โดยเริ่มจากผู้ท่ีอยู่ภายใต ้
 การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขก่อน รวมถึงช่วยกันพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

 ∆ จัดตั้งทีมรับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบ การบำารุงรักษาระบบข้อมูลส่วนกลาง  
 และให้ทีมงานดังกล่าวทำางานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม

4.  นำาข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วมาบันทึกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและนำาข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้า
บันทึกในฐานข้อมูลชาติ เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุที่อาสาสมัครหมู่บ้านได้เก็บมาแล้ว เป็นต้น

5. ทำาการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความตระหนักของผู้ให้บริการทางการแพทย์รวมถึงประชาชน
ทั่วไปต่อระบบที่มีอยู่

6.  สนบัสนนุใหบุ้คลากรทางการแพทย์มีส่วนรว่มกบัในการออกแบบระบบเพือ่ใหก้ารพฒันาเปน็
ไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการและเพื่อให้ระบบจะสร้างประโยชน์สูงสุดสำาหรับการ
ทำางานของบุคลากรทางการแพทย์  โดยมีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำาระบบ 
เช่น ข้อมูลใดควรมีการจัดเก็บในฐานข้อมูลชาติ ควรออกแบบ Medical Providers Portal 
อย่างไรให้ใช้ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น

7.  สร้างอินเตอร์เฟสสำาหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ (Medical Providers Portal)  
ที่ทำาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าสู่ประวัติผู้ป่วยในฐานข้อมูลแห่งชาติ สามารถแก้ไข 
ประวัติผู้ป่วยในฐานข้อมูลแห่งชาติด้วยข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาใหม่ และสามารถส่งต่อ 
ผู้ป่วยให้กับแพทย์คนอื่นๆ ได้

8. สร้างการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล 
และสนับสนุนผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพเข้าร่วมและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบการ
บันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ

 ∆ พิจารณาการสนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในโรงพยาบาลรัฐเพ่ือให้ 
 สามารถเข้าร่วมในระบบได้

 ∆ พิจารณาการใช้สิ่งจูงใจ เช่น สิ่งจูงใจทางการเงิน การให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ 
 ตอบแทนการแบ่งปัน เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมในระบบ

9. สนับสนุนให้มีการการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในทักษะด้านดิจิทัล 
 ∆  ดำาเนินการฝึกอบรมในตำาบลและระดับต่างจังหวัด – โปรแกรมที่สั้นและมีประสิทธิภาพ
 ∆ สรรหาและอบรมผู้นำาในส่วนท้องถิ่น และให้คนเหล่าน้ีมีหน้าท่ีทำาการอบรมในระดับท้องถ่ิน 

 อย่างต่อเนื่อง
10. ใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics Software) เพื่อทำาจัด

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจในโรคต่างๆ  โดยข้อมูลที่นำามา
วิเคราะห์ต้องเป็นข้อมูลนิรนาม

11. นำาข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อใช้ในการ
วางแผนนโยบายและแนวทางการป้องกันโรค โดยเน้นการชี้ตัวกลุ่มเสี่ยง (Risk Group  
Identification) และการเข้าแทรกแซงในระยะเร่ิมแรกในกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อลดการเกิดและ
ความรุนแรงของโรคต่างๆ

∆  % ของประชากรที่มีบันทึกฐานข้อมูล
ประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
บนฐานข้อมูลระดับชาติ

∆  % ของผู้ให้บริการทางสุขภาพที่มีการ 
ส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ

∆  การดูและผู้ป่วยมีความต่อเนื่องขึ้น
∆  ลดความจำาเป็นที่จะต้องเดินทาง 

ไปยังโรงพยาบาลใหญ่
∆  สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนโดย 

บุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

∆  สามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อประโยชน์ในการวางนโยบายและ 
จัดทำามาตรการป้องกันโรค

∆  ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีการพัฒนาผ่าน
ความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Thai Care Cloud

∆  การทดลองใช้ของระบบ Personal 
Health Records ใน 5 จังหวัดโดย 
NECTEC SIPA และกระทรวงสาธารณสุข

∆  กระทรวงสาธารณสุขกำาลังใช้อาสาสมัคร 
ในหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน 1800 ตำาบล

∆  โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง 
ตั้งจุดประสงค์ที่จะทำาให้บันทึกผู้ป่วย 
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายใน 2-3 ปี 
และใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ 
ของการบริการทางสุขภาพ

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

∆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มมีการเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล โดยส่วนมาก 
เป็นการเก็บในฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลแยกกัน 
•  ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบ NEHR ที่มีอยู่

 • ขาดความต่อเนื่องในการรักษา
∆ ขอ้มลูทีเ่กบ็ไวไ้มไ่ด้ใชถ้กูนำาไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการประกอบ

การออกแบบนโยนายและวางแผนเก่ียวกับทรัพยากรดา้นสาธารณสขุ

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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ระยะเวลาในการดำาเนินการแนวทางการพัฒนา

∆ ความชุกของโรคเร้ือรังในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคเบา
หวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

∆ พฤตกิรรมการใชชี้วิตมีผลตอ่การเกดิของโรคเรือ้รงัเหลา่นี ้แต่ผูส้งูอายุ
ไทยยังคงมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกับการเกิดของโรคเหล่านี้ เช่น น้อยกว่า 
50% ของผู้สูงอายุออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ และสัดส่วนนี้มีการ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

1. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ, และบริษัทเอกชนที่มี
ประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์เพื่อจัดทำา National Patient Portal โดยเริ่มจาก 
Portal พื้นฐานท่ีให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูล
ระดับชาติได้

 ∆ ทำางานร่วมกับภาคเอกชนท่ีมีประสบการณ์ในการทำาซอฟแวร์เพ่ือพัฒนา National  
 Patient Portal ท่ีสามารถให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 ∆ ใน Patient Portal นั้น ควรมีแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลหรือตัวเลข (Dashboard)    
 ที่สรุปสุขภาพของแต่ละคนในรูปแบบที่ครบถ้วนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชน  
 สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงสุขภาพของตัวเองมากขึ้น

2. ปรับขยาย National Patient Portal ด้วยลักษณะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ∆ เพิ่มเติมรูปแบบที่ให้ผู้ใช้สามารถมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางสุขภาพได้  

 ย ก ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  ก า ร นั ด แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e A p p o i n t m e n t ) 
 การจา่ยยาแบบอเิลก็ทรอนกิส ์(ePrescription) การขอใบรบัรองแบบอเิลก็ทรอนกิส ์ 
 (eCertificate)

 ∆ เพ่ิมเติมรูปแบบที่ให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบสภาพสุขภาพพื้นฐานของผู้ป่วย  
 กับค่าเฉลี่ยของชาติ  เช่น ค่าเฉลี่ยของนำ้ าตาลในเลือดในอายุที่ เจาะจง  
 และส่งข้อความเตือนและให้คำาแนะนำากับผู้ป่วยเมื่อค่าหลุดมาตรฐาน เช่น  
 ไขมันในตับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรในกลุ่มอายุ - ให้ไปพบแพทย์และลดการ 
 บริโภคคาร์โบไฮเดรต

 ∆ อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถใส่ข้อมูลลงในประวัติส่วนตัวในฐานข้อมูลแห่งชาติผ่าน  
 Patient Portal ได้ เช่น การบริโภคแคลลอร่ี การอ่านค่าความดันเลือดประจำาวัน  
 ระดับการออกกำาลังกาย 

3.  สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) สถิติและผลการวิเคราะห์ต่างๆ ในฐาน
ข้อมูลระดับชาติให้แก่ประชาชน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ นักวิชาการ และภาค
เอกชนรวมถึง Startup ด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดย
เนน้การพฒันา แอปพลเิคชนัดา้นสขุภาพ (Healthcare Applications) ทีส่นบัสนนุ
ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

 ∆ สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลแและผลวิเคราะห์ของข้อมูลในฐานข้อมูลแห่งชาติ เพ่ือ 
 สนับสนุน Startup 

 ∆ ส่งเสริมให้ Startup หารือกับนักวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนา 
 แอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ โดยการสานต่อจากการวิจัยที่ได้ทำาไปแล้วหรือกำาลังทำาอยู่  
 เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันด้านสุขภาพสำาหรับสุขภาพที่ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

 ∆ ส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนในการพัฒนาของ Startup ต่างๆ เช่น การจัด 
 โปรแกรมการแข่งขันสำาหรับ Startup ด้านสุขภาพเพ่ือได้รับเงินลงทุน การช่วย  
 จับคู่ Startup เข้ากับผู้ลงทุน 

 ∆ ช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ของ Startup ผ่านช่องทางต่างๆ National Patient Portal
 ∆ ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่เชื่อมกับ 

 ฐานข้อมูลแห่งชาติ เช่น การใช้ช่องทางเชื่อมระหว่างแอปพลิเคชัน (API)
 ∆ ปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เอื้อต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ 

∆ สร้างแรงจูงใจในการเกิดของ Startups ด้านสุขภาพ เช่น การอำานวยความสะดวกใน 
 การจัดตั้งธุรกิจ

∆ จำานวนของผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวใน 
National Patient Portal

∆ จำานวนของแอปพลิเคชันใหม่ที่ถูกพัฒนา
ขึ้นโดยคนในพื้นที่ ที่ถูกปล่อยออกมา 

∆ จำานวนทั้งหมดของการดาวน์โหลด
 และผู้ใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ

∆ พัฒนา National Patient Portal ที่ทำาให้
คนไช้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใน ฐาน
ข้อมูลระดับชาติได้ 

∆ การเติบโตของระบบนิเวศ Startup ด้าน
สุขภาพในประเทศไทย  

∆ แอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่มีจำานวนมาก
ขึ้นและมีความน่าสนใจมากขึ้น

∆ ประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุมีความใส่ใจใน
การบริหารสุขภาพของตนมากขึ้น และ
ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพดีขึ้น

∆ บริษัทซอฟต์แวร์กว่า 30 แห่งกำาลังทำางาน
ร่วมกับรัฐบาลเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพที่เชื่อมกับฐานข้อมูลแห่งชาติ 

∆ EGA กำาลังดำาเนินงานในเรื่อง Open Data 
ในหลายๆ ด้านรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

 ผู้ให้บริการทางสุขภาพ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

พัฒนา National Patient Portal สำาหรับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลในฐาน
ข้อมูลระดับชาติผ่านแอปพลิเคชัน และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
สถิติและบทวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพ (Healthcare Applications)

2
บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ ประชาชนจำานวนมากนั้นไม่รับรูถ้ึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งสว่น
หนึ่งเกิดข้ึนจากการที่ยังไม่มีฐานข้อมูลกลางที่มีประวัติสุขภาพครบ
ถ้วนของผู่ป่วยแต่ละคนที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

∆ จำานวนแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพที่พัฒนาในประเทศไทยเริ่มมีมาก
ขึน้ โดยการพฒันาแอปพลเิคชัน่ดา้นสขุภาพเพิม่เตมินัน้จะชว่ยทำาให้
ประชาชนไทยสนใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นและใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
มากขึ้น
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พัฒนาเครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ 
(Provider-To-Provider Telehealth) ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท

3
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ ปัญหาความเพียงพอของบริการด้านสุขภาพ 
 • เชน่ ในจังหวัดทางตอนเหนอืของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มคีนไข ้ 

 657 คนต่อ 1 เตียงโรงพยาบาล และ 4,153 คนต่อแพทย์ 1 คน
∆ ปัญหาร้ายแรงในด้านการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ  

โดยเฉพาะสำาหรับผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ที่
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชนบท โดยค่าใช้จ่ายการเดินทางที่สูงและระยะทาง
ไกลเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการ

 

1. ออกแบบเครือข่าย Telehealth ประเภทระหว่างผู้ให้บริการ 
 ∆ ในช่วงแรกควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Telehealth ในโรงพยาบาลศูนย์หรือ 

 โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้การสื่อสารกับโรงพยาบาลชุมชนมีความชัดเจนและรวดเร็ว  
 ลดปัญหาความเข้าเข้าใจที่ไม่ถุกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา  

 ∆ มุ่งเน้นการพัฒนา Telehealth ในพื้นที่ที่ห่างไกลแพทย์และประสบปัญหาการ 
 ขาดแคลนแพทย์ที่รุนแรงกว่าก่อน แล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆจนครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ทั้งนี้ควรจัดอันดับด้วยเกณฑ์ที่โปร่งใส เช่น ดัชนีอายุ อัตราความยากจน จำานวนของ 
 คนต่อแพทย์  เป็นต้น

 ∆ มุ่ ง เน้นการให้บริการ Telehealth กับโรคที่ มีความสำ าคัญและความ 
 ต้องการสูง รวมถึงการให้บริการสามารถทำาได้ไม่ยากก่อนแล้วค่อยขยายให้ 
 ครอบคลุมภายหลัง เช่น รังสีวิทยาทางไกล พยาธิวิทยาทางไกล หรือการรักษาโรค 
 หลอดเลือดในสมองทางไกล เป็นต้น

 ∆ ตั้งศูนย์ Telehealth ในโรงพยาบาลรัฐชั้นนำา เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
 ∆ ใช้เทคโนโลยีด้าน Telehealth เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการอบรมระหว่าง 

 บุคลากรทางการแพทย์
2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมท้ังการติดต้ังระบบ Telehealth ในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบล และในโรงพยาบาลท่ีจะทำาหน้าที่เป็นศูนย์สำาหรับการให้บริการ 
Telehealth พร้อมกับสนับสนุนความพร้อมให้การเริ่มดำาเนินงาน 

 ∆ สรรหาประเภทของการเชือ่มตอ่ทีเ่หมาะสม เครือ่งมอืทีต่อ้งการ และระบบทีส่นบัสนนุ  
 Telehealth ในทั้งโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ที่จะทำาหน้าที่เป็นศูนย์ 
 สำาหรับการให้บริการ ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.

  ∆ เริ่มด้วยเครื่องมือระบบ Telehealth พื้นฐานก่อน เช่น กล้องและจอสังเกตการณ์  
 ที่ช่วยในการให้คำาปรึกษาทางไกลผ่านบทสนทนาสด เป็นต้น

 ∆ หลังจากที่เครื่องมือพ้ืนฐานพร้อมแล้วค่อยติดตั้งเครื่องมือท่ีก้าวหน้าข้ึนไปเรื่อยๆ 
 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการต่อไป เช่น การทำาให้สามารถตรวจส่องกล้องสดได้

 ∆ ใช้เทคโนโลยีที่ขยายตัวได้และทำางานร่วมกับระบบอื่นได้ (Scalable และ Inter- 
 Operable) เพื่อความง่ายในการขยายระบบและการนำาระบบไปเชื่อมกับระบบของ 
 โรงพยาบาลอื่น

3. ให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพร้อมที่จะให้บริการ Telehealth
 ∆ ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ 

 เรื่อง Telehealth เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่ครอบคลุมทั้งโปรโตคอลและ 
 รายละเอียดของการใช้ Telehealth

 ∆ ให้เน้นระบบ "Train the Trainer" คือให้มีผู้นำาในแต่ละโรงพยาบาลที่มีหน้าที่อบรม 
 คนอื่นในโรงพยาบาลนั้นๆ

4. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเริ่มใช้งานของ Telehealth 
 ∆ จัดทำาระบบใบรับรอง (Certification and License) สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์  

 และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการ Telehealth 
 ∆ กำาหนดสิทธิของแพทย์และผู้ป่วยอย่างชัดเจน และแก้ไขข้อปฎิบัติในปัจจุบันเพื่อ 

 สนับสนุนการดำาเนินงานของ ผู้ให้บริการถึงผู้ให้บริการ Telehealth ยกตัวอย่าง 
 เช่น กฎเรื่องการจ่ายยา การคุ้มครองแพทย์และผู้ป่วย เป็นต้น

5.  ส่งเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบริการ Telehealth

∆  % ของโรงพยาบาลที่มีระบบ  
Telehealth

∆  จำานวนของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยใช้ 
Telehealth

∆  การเช้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพของ
ประชากรสูงอายุในชนบท – ผู้สูงอายุ
สามารถได้รับการดูแลสุขภาพท่ีจาก 
โรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้เคียง จากแพทย์ผู้
เช่ียวชาญท่ีอยู่ในโรงพยาบาลนอกพ้ืนท่ีผ่าน 
Telehealth

∆  การร่วมมือกันระหว่างแพทย์เป็นไปอย่าง
ง่ายดายขึ้น

∆  การศึกษาทางไกลจะถูกใช้เพื่อพัฒนา
ทักษะและฝึกอบรมมืออาชีพด้านการ
แพทย์ในพื้นที่ชนบท

∆  โครงงานหลายโครงงานของกระทรวง
สาธารณสุขช่วยเชื่อมต่อโรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลทั่วไป สู่ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่ชนบท

∆  โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำาลังใช้
เทคโนโลยี Telehealth มากขึ้น สำาหรับการให้
คำาปรึกษาและการศึกษาทางไกล

∆  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบ 
Telehealth เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ให้ยบริการ
ทางการแพทย์ของไทยกว่า 116 แห่ง

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

 • พวกเขาสามารถเขา้ถงึโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพในตำาบลเทา่น้ัน  
 ซึ่งส่วนมากมีแต่พยาบาล

 • แพทย์อยู่ในโรงพยาบาลในระดับอำาเภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป็น 
 ไปได้ว่าอยู่ในที่ห่างไกลออกไป

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักจะอยุ่ในโรงพยาบาลระดับจังหวัดเท่านั้น
∆ กฎหมายและข้อปฎิบัติในปัจจุบัน และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอเป็น

อุปสรรคต่อการเริ่มใช้บริการ Telehealth แบบผู้บริการถึงผู้ป่วย

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ ความเข้าถึงของการดูแลสุขภาพที่ตำ่าในพื้นที่ชนบท
 • มีแพทย์ที่ว่างให้การรักษาน้อยในพื้นที่ชนบท 
 •  โรงพยาบาลชุมชน & โรงพยาบาลทั่วไปอยู่ห่างออกไป
∆ สภาวะโรคเรื้อรังที่แพร่หลายมากขึ้น - 37.9% และ 14.2% ของผู้สูง

อายุกำาลังเจ็บป่วยด้วยความดันเลือดสูงและโรคเบาหวานตามลำาดับ

1.  สนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนนำาเทคโนโลยี Remote Patient 
Monitoring ไปใช้สำาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้ป่วย
สูงอายุที่มีความลำาบากในการเดินทางเข้าพบแพทย์

 ∆ ระบุรายชื่อโรคที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ป่วยทางไกล
 ∆ เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น การที่ผู้ป่วยใช้เครื่องมือที่บ้านในการวัดความดัน  

 และกรอกข้อมูลด้วยมือลงในระบบของโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถ 
 ติดตามอาการผู้ป่วยได้

 ∆ ในระยะหลังอาจมีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนข้ึนเช่น การเชื่อมต่อเครื่องมือท่ีสวมใส่ 
 ส่วนบุคคลและเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีบ้านเข้ากับระบบของโรงพยาบาลซึ่งทำาให้  
 ข้อมูลที่ถูกคำานวณสามารถส่งผ่านได้ ณ เวลานั้นๆ ทันที

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ที่รองรับการให้บริการ Remote Patient 
Monitoring รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดที่บ้านและอุปกรณ์รับข้อมูลที่โรงพยาบาล

 ∆  สร้างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท
 ∆ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน เช่น ศูนย์รับแจ้งและทีมตอบรับฉุกเฉิน
 ∆ สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ส่วนบุคคลที่ ใช้ เฝ้าสังเกตการณ์ผู้ป่วย 

 ทางไกลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและอาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้ให้อุปกรณ์ดังกล่าว 
 กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

3.  ส่ ง เส ริมภาคเอกชนรวมถึง  Startup ในการผลิตอุปกรณสวมใส่ ส่วน
บุคคล สำาหรับผู้ สูงอายุ เพื่อใช้ในการวัดตัวชี้วัดทางสุขภาพต่างๆ โดย
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นในการบริหารสุขภาพ 
ตัวเองและให้เชื่อมข้อมูลจากเข้ากับระบบ Remote Patient Monitoring ของ
โรงพยาบาล

 ∆ สง่เสรมิการพัฒนาและการนำาเครือ่งสวมใส่สว่นตวัไปใชท้ีม่าพรอ้มกับแอปพลเิคชนัใน 
 สมารท์โฟนและพอรท์ลั ทีใ่ห้ผูส้งูอายสุามารถบนัทกึและดสูภาพสขุภาพของตนเองได ้

 ∆ เชื่อมต่อเครื่องสวมใส่ส่วนบุคคลเข้ากับระบบของโรงพยาบาลท่ีสนับสนุนการเฝ้า 
 สังเกตการณ์ผู้ป่วย

4. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการบริการ Provider-To-Patient 
Telehealth โดยเฉพาะย่างยิ่งเรื่องความเป็นส่วนตัวและการจ่ายยา

5.  รณรงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของงานบริการ Provider-To-Patient 
Telehealth โดยเฉพาะ Remote Patient Monitoring ให้แก่บุคลาการทาง 
การแพทย์ ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ

 ∆ ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่เริ่มแนะนำาบริการ Provider-To-Patient  
 Telehealth และระบบ Remote Patient Monitoring ให้กับผู้ป่วย เพ่ือที่จะ 
 สร้างความน่าเชื่อถือ 

 ∆ สนับสนุนความรู้และความเข้าใจในบริการเพื่อเพิ่มความตระหนักในสาธารณชน 
 ต่อเทคโนโลยีนี้

∆  จำานวนโรงพยาบาลที่มีการให้บริการ 
Remote Patient Monitoring

∆  จำานวนผู้สูงอายุที่ใช้บริการ Remote 
Patient Monitoring

∆  ความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นใน 
การติดตามอาการผู้ป่วยที่บ้าน

∆  ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพทั้งสำาหรับ
 ผู้สูงอายุและรัฐบาลลดลง
∆  การป้องกันและการจัดการปัญหาสุขภาพ

เรื้อรังที่ดีขึ้น 

∆  โรงพยาบาลหลายแห่งกำาลังพัฒนาบริการ 
Remote Patient Monitoring

∆  Startup ในประเทศไทยมีการพัฒนา
 อุปกรณ์สวมใส่ส่วนบุคคลสำาหรับผู้สูงอายุ  

(Personal Wearables) ซึ่งมีศักยภาพใน
การนำาไปใช้ในการให้บริการ Remote  
Patient Monitoring โดยเชื่อมกับระบบ
ของโรงพยาบาลต่างๆ

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนให้มีการให้บริการ Telehealth 
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วยมากขึ้น (Provider-To-Patient Telehealth) 
โดยเฉพาะเทคโนโลยี Remote Patient Monitoring

4
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ รายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพกำาลังเพ่ิมข้ึน จากการเข้าโรงพยาบาล
โดยไม่จำาเป็น และการอยู่โรงพยาบาลซำ้าๆ

∆ ประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุไม่รับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี  
Telehealth แบบผู้บริการถึงคนไข้้ รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจ
ติดตามผู้ป่วยในระยะไกล (Remote Patient Monitoring)
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด
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5
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น จำานวนน้อยลงที่อยู่กับบุตรหลาน 
- 9% อยู่คนเดียวใน พ.ศ. 2557 เทียบกับ 6% ใน พ.ศ. 2545 และ 
4% ใน พ.ศ. 2537

∆ สัดส่วนการพ่ึงพาผู้สูงอายุ (Elderly Support Ratio) ท่ีลดลงสร้าง
ความกดดนัใหผู้ส้งูอายทุีจ่ะต้องอยูด้่วยตัวเองมากขึน้ - อตัราส่วนคาด
ว่าจะตกลงจาก 4.2 ในขณะนี้ เป็น 2.2 ใน พ.ศ. 2573 

∆ การเพิ่มข้ึนของอุบัติเหตุร้ายแรงกับอัตราการเสียชีวิตจากการล้ม  
ที่เพิ่มเป็น 2 เท่า จากปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557

1.  สรา้งความรว่มมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและนกัวชิาการ ในการรว่มพัฒนาธรุกิจ 
Home Sensors สำาหรับผู้สูงอายุ 

 ∆ ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 ∆ สนับสนุนให้มีการร่วมมือในการทำาธุรกิจ Home Sensors สำาหรับผู้สูงอายุระหว่าง 

 ภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ 
2.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้า Home Sensors พื้นฐานที่ราคาย่อมเยาเพื่อ

สนับสนุนให้มีการนำาไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเน้นมีสินค้าที่มีศักยภาพในการเจาะ
ตลาดผู้มีรายได้ปานกลาง

 ∆ ให้รูปแบบของเซ็นเซอร์มีความเรียบง่าย และง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดการนำา 
 ไปใช้ที่สูง 

 ∆ เริ่มต้นเจาะกลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุดก่อน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่คน 
 เดียว

 ∆ สนับสนุนให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและ 
 หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ

3.  ออกแบบรูปแบบธุรกิจสำาหรับ Home Sensors ท่ีสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในเชิง
พาณิชย์ (Commercially Viable Business Model) 

 ∆ คำานึงถึงความหลากหลายของสินค้า โดยอาจมีทั้งสินค้าพื้นฐานและสินค้าคุณภาพดี
 ∆ พิจารณาการตั้งราคาสำาหรับสินค้าแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจ 

 มีทั้งการขายและการปล่อยเช่า
4.  พิจารณาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Subsidies) แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

เพือ่ใหส้ามารถนำา Home Sensors พืน้ฐานไปใชเ้พือ่ความปลอดภยัโดยอาจเริม่จาก 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำาพังก่อน

 ∆ ประเมินความคุ้มทุนของมาตรการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สูงอายุในการจัดซื้อ 
 เครือ่งมอืเซ็นเซอร ์และการสรา้งบา้นพกัคนชราเพิม่เติมผา่นการวเิคราะหม์ลูคา่ลงทนุ 
 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ∆ วางโครงร่างขอบเขตของการสนับสนุน และกฎเกณฑ์เรื่องผู้ได้รับผลประโยชน์อย่าง 
 ชัดเจนเช่น ให้ความสำาคัญผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวก่อน

5.  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารท่ีสนับสนนุเครือ่งตรวจจบัในบา้นสำาหรับผูสู้งอายุ 
เช่น แพลตฟอร์มที่นำาไปเก็บบนออนไลน์พอร์ทัลศูนย์รับเรื่องฉุกเฉิน และหน่วยงาน 
ตอบรับ

6.  ประชาสัมพันธ์เครื่องตรวจจับในบ้านแบบง่ายสำาหรับผู้สูงอายุ และให้กับสาธารณะ 
โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุ,  ครอบครัว,  และผู้ดูแล

 ∆ เน้นถึงการสร้างความเข้าใจในประโยชน์ของเซ็นเซอร์ให้ผู้สูงอายุและครอบครัว โดย 
 ในเรือ่งความสามารถในการซือ้ได้ (Affordability) ความงา่ยในการใช้ (Ease Of Use)  
 และประโยชน์ต่างๆ

 ∆ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์หลากหลายชนิด เช่น การจัดทำารายชื่อ  
 ของผู้ให้บริการและสินค้าต่างๆ

∆  สัดส่วนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัย
 ที่ใช้เซ็นเซอร์สำาหรับผู้สูงอายุ

∆  คนในครอบครัวมีความมั่นใจมากขึ้น
 เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุ 
∆  อัตราการเข้าโรงพยาบาล และค่าใช้จ่าย

ลดลงจากการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ด้วยความสามารถในการเข้าไปช่วยเหลือ
ให้ทันท่วงทีได้ เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ

∆  ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในบ้านของตัวเองได้ 
และลดความต้องการในการสร้างบ้านพัก
คนชราเพิ่ม (Aging At Home)

∆  หลากหลายสถาบันและผู้เข้าร่วมภาค
เอกชนกำาลังทำาการวิจัยในเรื่องเซ็นเซอร์ 
เช่น NECTEC

∆  นักวิจัยขอความช่วยเหลือจากภาค
เอกชนในการพัฒนาแผนธุรกิจ และ
ประชาสัมพันธ์สินค้า

∆  หน่วยงานภาคเอกชนยังต้องการ 
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบ 
ของนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมอุปสงค์

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

∆ ผู้สูงอายุมากมายที่ยังคงอาศัยในสภาพแวดล้อมบ้านที่มีความเสี่ยง 
เช่น ห้องนอนไม่ได้อยู่ชั้นล่าง (35%),  ไม่มีที่จับประคองตัวในห้องนำ้า  
(92%) เป็นต้น

∆ ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเซ็นเซอร์สำาหรับผู้สูงอายุทั้ง
โดยภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนแต่ยังไม่มีการนำามาขาย
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่มีความต้องการเพียงพอประกอบกับ
ประชาชนสว่นมากยงัไมม่คีวามตระหนกัและความเข้าใจในประโยชน์
ของสินค้าเหล่านี้

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาสินค้า Home Sensors 
สำาหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการใช้งานที่แพร่หลายขึ้นโดยเน้นสินค้าพื้นฐาน
ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีราคาย่อมเยา

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ มีผู้สูงอายุมากขึ้นที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียว และมีบุตรน้อยลง – เพียง 
54.7% ของผู้สูงอายุใน พ.ศ. 2557 อาศัยอยู่กับบุตร เมื่อเทียบกับ 
72.8% ใน พ.ศ. 2537

∆ ผูส้งูอายจุำานวนมากจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งพึง่พาคนอืน่ในการดำาเนนิชวีติ ซึง่
สร้างความลำาบากอย่างมาก

1.  สนับสนนุใหภ้าคเอกชนท่ีมกีารผลติสนิคา้ Smart Home อยูแ่ลว้หรือมีความสนใจใน
การผลิตสินค้า Smart Home หันมาสนใจผลิดสินค้า Smart Home ที่มีประโยชน์
ต่อสังคมสูงอายุมากขึ้น รวมถึงสินค้า IoT appliances และหุ่นยนต์ดูแลต่างๆ

 ∆ กำาหนดเกณฑท์ีช่ดัเจนในการใหก้ารสนบัสนนุจากภาครฐัสำาหรบัสนิคา้ Smart Home  
 โดยเน้นการสนับสนุนเฉพาะสินค้าที่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

2.  สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมถึง Startup ที่มีความสนใจในสินค้า 
Smart Home สำาหรับผู้สูงอายุและผู้วิจัยท่ีทำางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้มีการทำางาน
ร่วมกัน

 ∆ สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้ เพ่ือให้สินค้า Smart Home  
 ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นได้ตอบโจทย์ความท้าทายในชีวิตของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง และ 
 มีการออกแบบสินค้าเหล่านี้ที่เอื้อต่อการนำาไปใช้ได้ง่ายโดยผู้สูงอายุ

3.  ต้ังนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของ Startup ที่พัฒนาสินค้า Smart Home 
สำาหรับผู้สูงอายุ รวมถึงสินค้า IoT Appliances และหุ่นยนต์

 ∆ เพิ่มความคล่องตัวสำาหรับการตั้งต้นธุรกิจ (Streamlined Business Process) 
 ∆ สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data)
4.  สร้างความรู้และความเข้าใจในสินค้า Smart Home  ชนิดต่างๆ รวมถึงสินค้า Iot 

Appliances และหุ่นยนต์ดแูลต่างๆโดยเน้นถึงประโยชนต์่อผู้สงูอายใุนด้านการเพิ่ม
ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิต

 ∆ เน้นถึงการสร้างความเข้าใจในประโยชน์ของเซ็นเซอร์ให้ผู้สูงอายุและครอบครัว  
 โดยยำ้าในเรื่องความสามารถในการซื้อ (Affordability) ความง่ายในการใช้ (Ease  
 Of Use) และประโยชน์ต่างๆ

 ∆ เพิม่ความรูเ้กีย่วกับผลติภณัฑ์ต่างๆทีห่ลากหลาย เชน่ การจัดทำารายช่ือของผูใ้หบ้ริการ 
 และสินค้าต่างๆ

∆  จำานวนของผลิตภัณฑ์ Smart Home  
ใหม่ที่ออกมาจำาหน่าย

∆  จำานวนของ Startup ที่จำาหน่าย Smart 
Home

∆  Aging at Home – ผู้สูงอายุสามารถที่จะ 
อยู่ที่บ้านของตนเอง ไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่
บ้านพักคนชรา

∆  ความสะดวกสบายภายในบ้านของ 
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

∆  ลดภาวะการพึ่งพิงต่างๆของผู้สูงอายุ 
ในการใช้ชีวิตประจำาวัน

∆  การเติบโตของระบบนิเวศ Smart Home 
Startup มีมากขึ้น

∆  ภาคเอกชนมากมาย มีการวิจัยเรื่อง 
Smart Home ครบวงจร และกำาลังมอง
หาแผนธุรกิจ ที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 
ในการที่จะจำาหน่ายสินค้า ภายใต้ราคา 
ที่เหมาะสม สำาหรับสร้างอุปสงค ์
ในขณะที่ครอบคลุมต้นทุน

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

6
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ ผลิตภัณฑ์ Smart Home เช่น เครื่องใช้อัจฉริยะและหุ่นยนต์นั้น ยัง
มจีำานวนจำากดั และมรีาคาแพง เมือ่เทยีบกบัรายได้เฉลีย่ของผูสู้งอายุ
ในประเทศไทย

∆ ประชาชนมีความเข้าใจผิดว่าอุปกรณ์ Smart Home เหล่านี้ใช้ยาก
และมีประโยชน์น้อย
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สนับสนุนภาคเอกชน รวมทั้ง Startup ในการพัฒนา IoT Appliances 
และ Care Robots ที่มีการออกแบบให้เหมาะสำาหรับผู้สูงอายุ
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ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ การใช้อินเทอร์เน็ตในหมู่ผู้สูงอายุในไทยอยู่ในเกณฑ์ตำา่ แต่กำาลังเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
 • เพียง 4% ของผุ้สุงอายุคือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ  

 2% ในปี พ.ศ. 2544 แต่สำาหรับผู้ท่ีใช้งานเป็นประจำา เครือข่าย 
 สังคมคือส่ิงท่ีถูกใช้มากท่ีสุด ตามด้วยการค้นหาข้อมูลจดหมาย 
 อิเล็กทรอนิกส์อ่านบทความและวิดีโอ

1. ส่งเสริมความเข้าใจและความน่าสนใจของเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ทั้งผู้สูงอายุ โดยมุ่ง
เน้นถึงอุปกรณ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด รวมไปถึง 
ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

 ∆ สาธิตแสดงการทำางาน และเน้นถึงความง่ายในการใช้
 ∆ เน้นถึงประโยชน์ของเครื่องมือทางดิจิทัลสำาหรับผู้สูงอายุและครอบครัว
2.  เสริมสร้างทักษะของผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัล
 ∆ เน้นการให้สมาชิกครอบครัว ให้เข้ามามีบทบาทหลักในการฝึกสอนผู้สูงอายุในการใช้ 

 เครื่องมือดิจิทัล
 ∆ ติดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่
 ∆ สร้างแพลตฟอร์มเปิดให้กับการศึกษาทางไกล (การศึกษาด้วยตนเอง)
3.  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่จำาเป็นในการเข้าถึง

เครื่องมือดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนราคาย่อมเยา
 ∆ สนับสนุนให้มสมาร์ทโฟนที่มีราคาย่อมเยา เหมาะแก่ผู้ใช้สูงอายุ
 ∆ สนับสนุนการติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบ้าน
4.  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล เพื่ออำานวยความสะดวกผู้สูงอายุในการหางานและทำางาน (Telework  
Platform)

 ∆ ทำางานร่วมกับผู้ว่าจ้าง และผู้สูงอายุ เพื่อระบุสายงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 ∆ ออกแบบแรงจูงใจแก่นายจ้างในการว่าจ้างแรงงานสูงวัย 
 ∆ พัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถโพสงานลงบนอินเทอร์เน็ต และผู้สูงอายุ 

 สามารถทำางานที่บ้านได้

∆  สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต
∆  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ

∆ ผู้สูงอายุมีความสามารถมากขึ้น  
และเต็มใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

∆  ผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 

∆  เพิ่มความสามารถของผู้สูงอายุใน 
การมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจและสังคม

∆  หากิจกรรมเพิ่มเติมใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุทำา
เพื่อลดภาวะการซึมเศร้า

∆  เพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุและลดภาระ
ทางการเงินต่อบุตรและรัฐบาล

∆  แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ซึ่งครอบคลุมการสร้างเสริมความเข้าใจ
และการใช้งานดิจิทัลในประชากรสูงวัย

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

∆ ผู้สูงอายุส่วนมากไม่เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับ 
ตนพวกเขาได้เห็นสินค้าดิจิทัลมากมาย แต่ไม่เห็นประโยชน์ที่สินค้า
และบริการทางดิจิทัลต่างๆ แก่ตนเอง 

∆ ผู้สูงอายุจำานวนมากยังคงพึ่งพาบุตรและการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ในด้านของรายได้
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาแพลตฟอร์มสาธารณะที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม 
พร้อมกับสนับสนุนการใช้ ICT ในผู้สูงอายุ โดยเน้นการใช้เครื่องมือดิจิทัล
เป็นที่นิยมแล้วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุมากที่สุด

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เพ่ิมความต้องการเครื่องมือดิจิทัลมาก
ขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับครอบครัวและ
สังคมทั่วไปได้  

 • มีจำานวนผู้สูงอายุน้อยลงที่อาศัยอยู่กับบุตร 
 • มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้น 

1. สนบัสนนุการร่วมมือและการทำางานร่วมกันระหวา่ง ผู้พฒันาเครือ่งมอืดจิทิลั (Digital 
Tools) นักวิจัยและสถาบันการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งน้ีเพ่ือให้การพัฒนา 
เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ นั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ

2.  ใช้นโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพ่ือแบ่งปันสถิติ ข้อมูลเชิงลึก,  และบท
วเิคราะห ์ตา่งๆ เพือ่สนบัสนนุการพฒันาเครือ่งมอืดจิทิลัสำาหรบัผูส้งูอายโุดยภาคเอกชน 
รวมถึง Startup 

3.  ให้โครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆสนับสนุนผู้พัฒนาในภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
อุปกรณ์ดิจิทัล  เช่น พื้นที่ทำางานร่วมกันการให้บริการคลาวด์ในรูปแบบแพลตฟอร์ม

4.  สร้างแรงจูงใจแก่ Startup ที่มุ่งพัฒนาบริการการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล เช่น แรง
จูงใจในแง่การเงินและภาษี กระบวนการที่เอื้ออำานวยต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

5.  สนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือดิจิทัลท่ีช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มสำาหรับการหาผู้ดูแล (Caregivers' 
Platform) 

 ∆ จัดมาตรฐานที่เป็นทางการและใบรับรองสำาหรับผู้ดูแลเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ  
 แพลตฟอร์มสำาหรับการหาผู้ดูแล

 ∆ สนบัสนนุใหอ้ตุสาหกรรมซือ้ขายสนิคา้และบรกิารออนไลน ์(E-Commerce) มสีนิคา้ 
 และบริการสำาหรับผู้สูงอายุมากขึ้น

6.  สนับสนุนนักพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยผู้สูงอายุในการรักษาสุขภาพและใช้ชีวิตท่ี
ดีต่อสุขภาพ (Promotion of Healthy Lifestyle)

 ∆ สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้สูงอายุด้านสมรรถภาพทางความคิด
 ∆ สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
 ∆ สนับสนุนให้แอปพลิเคชันบริหารสุขภาพต่างๆ ออกแบบท่ีเอ้ือต่อการใช้งานโดยผู้สูง 

 อายุมากขึ้น
7.  สนับสนุนนักพัฒนาเคร่ืองมือดิจิทัลที่ช่วยผู้สูงอายุในการสร้างสังคมออนไลน์  

(Online Communities)และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

∆  จำานวนเครื่องมือดิจิทัลสำาหรับผู้สูงอายุ 
(เช่น แอปพลิเคชั่น) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
ในประเทศไทย

∆  จำานวนของผู้สูงอายุที่ใช้งานสังคม
ออนไลน์/ โซเชียลมีเดีย

∆  จำานวนของผู้สูงอายุที่ใช้แอปพลิเคชั่น 
ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ  

∆  Startup ในประเทศไทยที่พัฒนา 
แอปพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนสังคมสูงอายุ
มีมากขึ้น

∆  ตัวเลือกในเครื่องมือดิจิทัลสำาหรับผู้สูงอายุ
มีมากขึ้น

∆  คุณภาพชีวิตดีขึ้นสำาหรับผู้สูงอายุ

∆  ตัวแทนรัฐบาลและบริษัทเอกชน รวมถึงผู้ให้
บริการด้านโทรคมนาคมใหญ่ๆ กำาลังลงทุนใน
แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วม
ใช้งานได้โดยง่าย

∆  Startup ในประเทศไทยได้พัฒนาสังคม 
ออนไลน์มากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
การดูแลสุขภาพ เช่น Health at Home, 
www.chiiwii.com 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

8
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ ผู้ดูแลยังขาดแคลน ส่วนท่ีมีมักไม่มีมาตรฐานหรือใบรับรองที่ชัดเจน 
อีกทั้งยังไม่รับการฝึกอบรม

∆ จำานวนแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาในประเทศไทยยังไม่มากนัก แต่มี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดย เช่น Health At Home 
www.chiiwii.com เป็นต้น 

2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ 
ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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สถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ ฐานข้อมูลทางการเกษตรมีความกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ
 • ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน และไม่สอดคล้องกันระหว่างหลายๆ 

 หน่วยงาน และไม่มีแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือเพียงแห่งเดียว 
∆ ปัญหาในการเข้าถึงฐานข้อมูลทางการเกษตร
 • ข้อมูลที่จำาเป็นหลายๆอย่างไม่ได้ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
 • ผู้ใช้ไม่มีความรู้ หรือไม่ทราบวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็น

1.  บูรณาการฐานข้อมูลการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง
ระดับชาติ และกำาหนดประเภทของข้อมูลใหม่ๆ ท่ีมีมูลค่า ท่ีควรจัดเก็บไว้ในระบบ
สารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (NAIS)

 ∆ ให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดเก็บข้อมูลทำางานร่วมกัน  
 และสื่อสารกันมากขึ้นเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ 
 จากภาคอุตสาหกรรม

 ∆ ระบุชุดข้อมูลที่ยังไม่มีในปัจจุบันแต่ควรมีการจัดเก็บ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นจาก 
 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการจัดกิจกรรม hackathons  
 เป็นต้น

 ∆ กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมชุดข้อมูลเพิ่มเติม 
2..  พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (NAIS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร

ทั้งหมดของภาครัฐ
 ∆ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้าน IT เพื่อพัฒนา NAIS
 ∆ จัดตั้งทีมรับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบ การบำารุงรักษาระบบข้อมูล 

 ส่วนกลาง และการปรับปรุงข้อมูล โดยเป็นตัวกลางในการประสานงานกับองค์กร 
 ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

3.  สร้างการเชื่อมต่อระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเก็บข้อมูลและการใช้
ข้อมูลจาก NAIS

 ∆ จัดการฝึกอบรมให้กับองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการใช้ NAIS  
 ที่ถูกต้อง

 ∆ ออกแบบแผนการดำาเนินการที่ชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำาการเชื่อมต่อ 
 ฐานข้อมูลในปัจจุบันให้เป็นฐานข้อมูลกลางบน NAIS

4.  ส่งเสริมให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใช้ประโยชน์จาก NAIS เพื่อการ 
พัฒนาทางการเกษตร

 ∆ ประชาสัมพันธ์ NAIS ในสื่อต่าง ๆ
 ∆ ทำาการฝกึอบรมวิธีการใช ้NAIS ให้กบัตวัแทนและผู้เกีย่วขอ้งในในระดบัอำาเภอ/ตำาบล

∆  การจัดตั้ง NAIS
∆  จำานวนผู้เข้าชม NAIS
∆  จำานวนองค์กรเข้าร่วมในการให้ข้อมูล NAIS

∆  ข้อมูลเกษตรถูกจัดเก็บเป็นระบบ  
โดยมีฐานข้อมูลส่วนกลางเป็นตัวเชื่อมต่อ

∆  ขจัดการเก็บข้อมูลซำ้าซ้อนกันระหว่าง
หน่วยงาน

∆  เพิ่มการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

∆  พัฒนาการทำาการเกษตรโดยใช้ข้อมูล 
ที่จำาเป็นมาช่วยในการตัดสินใจและ 
ดำาเนินการในอุตสาหกรรมการเกษตร

∆  รัฐบาลสามารถพัฒนานโยบายให้ดีขึ้น 
โดยใช้ข้อมูล เพื่อทำาความเข้าใจ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

∆  Agri-Map – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
∆  What2Grow - กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  
∆  Farmer One database - EGA  
∆  Thai National AGRIS center 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

ระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในระดับตำ่า
∆ ขาดบคุลากรทีม่คีวามสามารถในการดแูล ตรวจสอบ และบำารงุรกัษา

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
∆ ผู้ใช้งานฐานขอ้มลู โดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรในชนบท ไม่มคีวามรู้

ความเข้าใจการใช้งานฐานข้อมูล และไม่ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การนำาข้อมูลมาใช้ในการเกษตร
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

จัดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (NAIS) ให้เป็นแพลตฟอร์ม
การให้ข้อมูลออนไลน์กลางสำาหรับผู้เกี่ยวข้องทางการเกษตรในประเทศไทย

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบสารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงานและการนำาข้อมูลมาบูรณาการยังมีน้อย

 • สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำาข้อมูลการเกษตร 
 ที่มีอยู่มาบูรณาการ และใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
 การเกษตร

1. แต่งตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจเพื่อกำาหนดขอบเขตของงานและจัดทำาแผนกลยุทธ์ 
 ∆ สรรหาบุคลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญในการประเมนิสถานภาพของขอ้มลูด้านการเกษตร 

 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดำาเนินการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรของภาค 
 เอกชน และออกแบบรูปแบบธุรกิจการใช้ข้อมูล

 ∆ กำาหนดแผนกลยุทธ์ และการสร้างความเห็นพ้องกับเจ้าของข้อมูล เช่น หน่วยงาน 
 ของรัฐ

2.  พัฒนาและเตรียมความพร้อมของทรัพยากรที่จำาเป็นในการริเริ่มโครงการ รวมทั้ง
โครงการนำาร่องการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสร้างความพร้อมในการพัฒนาและริเริ่มโครงการ

 ∆ เร่ิมโครงการนำาร่อง โดยกำาหนดพันธมิตรจากภาคเอกชนให้ชัดเจน (เน้นกลุ่ม 
 เป้าหมายหลักเป็นบริษัทหรือภาคธุรกิจการเกษตร)

 ∆ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้พร้อมในการใช้งาน เช่น รูปแบบ Application  
 Programming Interface (API)

 ∆ ติดตามการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรจากภาคเอกชนเพ่ือทำาการ 
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและบริการอย่างต่อเนื่อง

 ∆ ประมวลผลข้อดีข้อเสียของโครงการนำาร่อง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ระหว่างคณะทำางานและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพิ่อนำาข้อคิดเห็นมาพัฒนา 
 แพลตฟอร์ม G2B ที่สามารถใช้งานและตอบสนองความต้องการของตลาดได้จริง

3.  สง่เสรมิการดำาเนนิงานของโครงการ และพจิารณาการใหสิ้ทธปิระโยชนท์างดา้นภาษี
กับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

 ∆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการผ่านสื่อต่างๆ โดยกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 เป็นภาคเอกชนที่มีความต้องการบริการที่เกี่ยวข้อง

 ∆ สรา้งแรงจงูใจหรอืผลประโยชนด์า้นภาษแีละผลประโยชนอ์ืน่ๆ เพือ่ดึงดดูภาคเอกชน 
 ให้เข้ามามีส่วนร่วม

∆  จำานวนบริการแบบ G2B ที่เกิดขึ้นใหม่
∆  รายได้จากการทำาธุรกิจ G2B

∆  นำาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้และบูรณาการให้เป็น
ประโยชน์ต่อภาคเอกชน

∆  การช่วยเหลือและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ 
นำาข้อมูลทางการเกษตรมาใช้เพื่อช่วยใน
การดำาเนินงาน

∆  สร้างความตระหนักเรื่องความสำาคัญของ
ข้อมูลให้กับภาคเอกชน

∆  กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐสร้างนวัตกรรม
หรือพัฒนาธุรกิจการเกษตรใหม่ๆ

∆  N/A

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

10
สถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ ภาคเอกชนมีความต้องการข้อมูลการเกษตรเพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรม
การผลิตด้านการเกษตร

 • ภาคเอกชนมีความต้องการและจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถ 
 เก็บไดเ้องมาช่วยในการตดัสนิใจในการดำาเนินธุรกิจภาคการเกษตร

∆ หน่วยงานเกษตรของรัฐมีโอกาสในการจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมจาก 
การให้บริการข้อมูล

 • หน่วยงานรัฐมีงบประมาณประจำาปีที่จำากัด 

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาบริการของภาครัฐด้วยข้อมูลทางการเกษตร
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคธุรกิจ (G2B)
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11
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ ขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการสร้าง Startup ด้านเกษตร
 • Startup มีการเจริญเติบโตมากขึ้นในเมืองไทย แต่มีเพียงส่วนน้อย 

 ที่อยู่ในภาคการเกษตร 
∆ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

ของรัฐสำาหรับการพัฒนาธุรกิจการเกษตรยังอยู่ในระดับตำ่า
 • สญูเสยีโอกาสในการสร้างมลูคา่เพิม่จากชุดขอ้มลูการเกษตรทีม่อียู่

1. ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากต่างประเทศในด้าน Startup ภาคการเกษตรโดยใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลของภาครัฐ

 ∆ ประเมินกรณีศึกษาจากบริษัทภาคเอกชนชั้นนำาที่นำาข้อมูลที่ได้จากภาครัฐมาใช้ 
 ดำาเนินงานจริงและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  เตรียมความพร้อมให้กับฐานข้อมูลที่จำาเป็นต่อการพัฒนา Startup ภาคการเกษตร
ในไทย

 ∆ ทำางานร่วมกับเจ้าของชุดข้อมูลบน NAIS เพื่อจัดหาข้อมูลที่จำาเป็นต่อการเติบโตของ  
 Startup ในไทย เช่น ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลโรคระบาด 
 จากกรมปศุสัตว์ หรือข้อมูลภูมิศาสตร์ จากกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ควรระดม 
 ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
 เพื่อระดมความเห็น (Focus Group) และการจัดกิจกรรม Hackathon เพื่อให้เข้าใจ 
 ถึงความต้องการของ Startup ให้มากขึ้น

 ∆ ประเมินความสมบูรณ์และคุณภาพของชุดข้อมูลที่ได้มา 
 ∆ ทำางานร่วมกับ EGA เพื่อจัดเตรียมชุดข้อมูลในรูปแบบ Appl icat ion  

 Programming Interface (API)
3.  เพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและภาคเอกชนเพื่อทำาการส่งเสริม Startup 

การเกษตร
 ∆ ร่วมมือกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้อง 

 ในการพัฒนา Startup ในประเทศไทย เพ่ิอส่งเสริมและผลักดันให้ไทยมี Startup  
 ด้านการเกษตรมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลทางการเกษตรจากภาครัฐ

4.  สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ Startup ทางการเกษตรภายใต้โครงการอย่าง 
ต่อเนื่อง

 ∆ เตรยีมความพร้อมดา้นขอ้มลูและระบบการจดัการเพือ่ทำางานรว่มกับ Startup ใหม่ๆ  
 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

5.  ให้การสนับสนุน Startup ท่ีได้รับความสำาเร็จในช่วงการทดลอง ให้มีการขยายใน
ตลาดอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง

∆  จำานวนชุดข้อมูลที่เปิดเผยและอยู่ใน 
รูปแบบ API-ready format

∆  จำานวน Startup ภาคการเกษตรในไทย
ที่มีการนำาข้อมูลจากฐานข้อมูลรัฐมา
ประยุกต์ใช้งาน

∆  ส่งเสริมการริเริ่ม Startup การเกษตร  
ในไทย

∆  สร้างนวัตกรรมการเกษตรจากข้อมูลที่มีอยู่
∆  ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและ

พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

∆  โครงการและธุรกิจ Startup ต่างๆ ใน 
ภาคเอกชน

∆  EGA Open Data Initiative

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2561 2562 2563 2564

∆ ขาดการพัฒนาความคิดริเริ่มใหม่ๆ ด้านการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตรมีการพัฒนานวัตกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อ 

 เทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทย
 • คนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อน 

 อุตสาหกรรมเกษตร
 • Startup สามารถนำาความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงภาคการเกษตร  

 และช่วยเหลือเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้มากขึ้น

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สนับสนุน Startup ด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทางการเกษตรของประเทศ 

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์

2560
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แนวทางการพัฒนา

เกษตรกรทั่วไปยังมีการยึดติดกับการทำาเกษตรแบบดั้งเดิม โดยไม่มี
การพัฒนาหรือปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันยังมีข้อจำากัดและการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรโดย
เกษตรกร
∆ เกษตรกรยังไม่ตระหนักถึงความสำาคัญของข้อมูลสาธารณะด้าน

การเกษตรและไม่ทราบว่ามีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระบบออนไลน์ 
∆ เกษตรกรมีข้อจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการสนับสนุน

อุตสาหกรรม
∆ เกษตรกรในท้องถิ่นไม่ทราบว่าจะติดต่อหน่วยงานใดเมื่อต้องการ

ข้อมูลที่จำาเป็น

1. กำาหนดขอบเขต และจัดตั้งคณะทำางานระดับท้องถิ่นให้มีความชัดเจน โดยคำานึง
ถึงการร่วมมือกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น

 ∆ กำาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทำางานของคณะทำางานระดับท้องถ่ินให้ 
 ชัดเจน รวมถึงการวางแผนงานและหน้าที่ต่างๆ เช่น การออกแบบการเรียนการสอน 
 สำาหรับเกษตรกร การเตรียมการด้านทรัพยากรบุคคล การเตรียมการเพื่อลงพื้นที่

2.  จดัโปรแกรมการฝึกอบรมสำาหรบัทมีงานในทอ้งถิน่ทีจ่ะเปน็ผู้รับผิดชอบจดัการศึกษา
ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร

 ∆ สอนการใช้และเข้าใจข้อมูลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้บน NAIS สร้าง 
 ความเข้าใจระบบ NAIS และชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญการนำาข้อมูลการเกษตรมา 
 ใช้ในการดำาเนินการและวิธีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สำาคัญ เช่น เทคโนโลยี  
 เกษตรกรรมแม่นยำาสูง ตลาดออนไลน์ ให้กับสมาชิกในคณะทำางาน 

3.  เปิดตัวโปรแกรมการศึกษา Smart Farmer ในประเทศเพี่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพกับเกษตรกรรายย่อยให้มากขึ้น

 ∆ ดำาเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยจัดอบรมวิธีการใช้ข้อมูลจาก NAIS ลงพื้นที่เพื่อ 
 เก็บข้อมูลภาคสนามเก่ียวกับการใช้งานเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำาสูงในภาคปฏิบัติ  
 เยี่ยมชมฟาร์มสาธิตเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ และให้คำาปรึกษาบริการในแต่ละท้องถ่ิน 
 โดยความร่วมมือกับคณะทำางาน 

 ∆ จัดตั้งช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การบริการให้คำาปรึกษา และการตั้งสายด่วน 
 ในท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่พนักงานได้

4. ติดตามประเมินผลการทำางานของเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 ∆ จัดตั้งระบบการลงทะเบียนเกษตรกรในท้องถิ่นที่เพ่ือติดตามความคืบหน้าการ 

 ตรวจสอบและติดตามผลกับเกษตรกร

∆  จำานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีโครงการด้านการศึกษาสำาหรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่

∆  จำานวนเกษตรกรที่ลงทะเบียน

∆  ให้ความรู้ใหม่ๆกับเกษตรกร
∆  เพิ่มการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

ทางการเกษตร
∆  ใช้เทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ 

ในการเกษตร
∆  การปรับปรุงการดำาเนินงานทางการเกษตร

ผ่านการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเกษตรกร

∆  "Smart Farmer & Smart Officer" –
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

12
สถานการณ์ในปัจจุบัน

การใช้งานทางข้อมูลการเกษตรในระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของรัฐยังมีระดับตำ่า
∆ ขาดการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลปัจจุบันยังมีน้อย 
   เนื่องจากขาดวัฒนธรรมในการแบ่งปันความรู้และข้อมูล

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาเกษตรกรท้องถิ่นรุ่นใหม่
ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษา 
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13
สถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ การทำาเกษตรแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
หรือ นำาข้อมูลท่ีจำาเป็นมาใช้ในการตัดสินใจ ส่งผลให้ผลผลิต 
ค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

∆ การถา่ยทอดความรูแ้ละการเขา้ถงึของขอ้มลูโดยเกษตรกรมรีะดบัตำา่
∆ การรับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหมู่เกษตรกรมีระดับตำ่า

1.  เลือกพืชที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจไทยที่จะดำาเนินการในโปรแกรมเกษตรกรรมแม่นยำาสูง
 ∆ เลือกพืชที่เหมาะกับการใช้เกษตรกรรมแม่นยำาสูง โดยเน้นพืชเศรษฐกิจไทย มีความ 

 สำาคัญต่อภาคการเกษตร
 ∆ พิจารณาลักษณะการเพาะปลูกที่ เอื้อต่อการใช้เกษตรกรรมแม่นยำาสูง เช่น  

 สภาพภูมิศาสตร์ ขนาดของไร่ เป็นต้น
2.  ระบุพื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับการทำาเกษตรกรรมแม่นยำาสูง – ระดับอำาเภอหรือตำาบล

ที่ มีศักยภาพสูงสำาหรับการทำาเกษตรกรรมแม่นยำาสูง 
 ∆ เลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำาเกษตรกรรมแม่นยำาสูง (ความสามารถของบุคลากร 

 สหกรณ์ท้องถิ่น ฯลฯ)
3.  ระบุผู้รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้องของโครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำาเนิน

งานประสบความสำาเร็จ
 ∆ ระบุผู้รับผิดชอบหลักระดับท้องถิ่น เช่น สหกรณ์การเกษตร ทีมวิจัยมหาวิทยาลัย  

 เกษตรกร ฯลฯ
 ∆ ออกแบบแผนการดำาเนินการที่ชัดเจน บทบาท และความรับผิดชอบของแต่ละ 

 หน่วยงาน
 ∆ เพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในท้องถิ่น – ทำาการถ่ายโอนความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 เพื่อทำาให้เกษตรกรสามารถดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองในอนาคต 
  (Capability Transfer) 
4.  เริ่มการดำาเนินงานของเกษตรกรรมแม่นยำาในพื้นที่
 ∆ ริเริ่มใช้เทคโนโลขั้นพ้ืนฐานสำาหรับเกษตรกรขนาดเล็กและกลาง เช่น เซ็นเซอร์วัด 

 ความชื้น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
5.  ให้คำาแนะนำาแก่เกษตรกร
 ∆ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบ และจัดทำา 

 ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรในท้องถิ่น

∆  จำานวนโครงการริเริ่มเกษตรกรรม 
แม่นยำาสูง

∆  % พื้นที่ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำาสูง

∆  ปรับปรุงเครือข่ายท้องถิ่นการเกษตร 
ในการถ่ายทอดความรู้

∆  เพิ่มการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ 
ในระดับท้องถิ่น

∆  เพิ่มการทำางานร่วมกันของหน่วยงาน 
ท้องถิ่น

∆  เกษตรกรในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำาเกษตรกรรมแม่นยำาสูงมาใช้

∆  เพิ่มประสิทธิภาพการทำาเกษตรกรรมโดย
เกษตรกรท้องถิ่น

∆  "Smart Agriculture" – แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2011-2020)

∆  "Smart Farmer & Smart Officer" –
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

∆  Modern Farming – ประชารัฐ 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

∆ อุตสาหกรรมการเกษตรประเทศไทยประกอบด้วยชาวนาจำานวน 
มากที่ทำานาในพื้นที่ขนาดเล็ก กระจายเป็นวงกว้างในแต่ละพ้ืนท่ี 
ทำาให้ยากต่อการไดป้ระโยชนจ์ากการประหยัดจากขนาด (Economy 
of Scale) และเกษตรกรไม่มีความสามารถด้านเงินลงทุนในการนำา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ผลักดันเกษตรกรรมแม่นยำาสูงแก่ผู้ผลิต 
ที่เป็นเกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ โดยมีภาครัฐสนับสนุน  

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์

2560
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 แนวทางการพัฒนา

∆ ภาคเอกชนมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำาสูง

∆ ภาคเอกชนมีการดำาเนินการผลิตขนาดใหญ่ สามารถได้ผลประโยชน์
จากการประหยัดจากขนาด (Economy Of Scale)

∆ ภาคเอกชนหรอืผูป้ระกอบการขนาดใหญม่คีวามสามารถทางการเงนิ 
ความรู้และการจัดการ

1.  ผลักดันให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการเกษตรกรรมแม่นยำาสูง
 ∆ เพิ่มการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำาสูงโดยบริษัทเอกชนด้วยการจัดสัมมนา 

 ด้านเกษตรกรรมแม่นยำาสูง การฝึกอบรม และให้คำาปรึกษาและแนะนำาแก่ 
 ผู้ประกอบการในประเทศ

 ∆ มีการสื่อสารถึงข้อดี และผลประโยชน์ของการนำาแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำาสูงไปใช้  
 เพื่อเพิ่มการยอมรับให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง

2.  เพ่ิมการเข้าถึงและความพร้อมของตลาดเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำาสูงใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการเกษตร

 ∆ กำาหนดทิศทางและนโยบายเพ่ือควบคุมดูแลราคาในตลาดให้ยุติธรรมสำาหรับ 
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องมือ/ซอฟต์แวร์ ในตลาดไทย

 ∆ เพิม่นโยบายทางด้านภาษเีพ่ือสนบัสนนุใหเ้อกชนนำาเทคโนโลยเีกษตรกรรมแมน่ยำาสงู 
 ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร

3.  ขับเคลื่อนเกษตรกรรมแม่นยำาสูงในประเทศไทย โดยให้บริษัทเอกชนชั้นนำาเป็นผู้นำา
การขับเคลื่อน

 ∆ บริษัทเอกชนชั้นนำาริเริ่มการใช้เกษตรกรรมแม่นยำาสูงในการประกอบการเพื่อ 
 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรม และผลักดันการยอมรับโดยรวมในตลาด

 ∆ เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น การแบ่งปันความรู้ ข้อมูลและ 
 อุปกรณ์เทคโนโลยี

4.  สนบัสนนุและสง่เสรมิผู้ผลติขนาดกลางและขนาดย่อมใหป้รบัใชแ้นวคดิเกษตรกรรม
แม่นยำาสูง

 ∆ สนับสนุนด้านความรู้ การเงิน และการให้คำาปรึกษาโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ กับ 
 ผู้ประกอบการรายย่อย

 ∆ หน่วยงานภาครัฐให้การเอื้อหนุนและผลักดันการปฏิบัติการของบริษัทเอกชน

∆  จำานวนโครงการริเริ่มเกษตรกรรมแม่นยำา
สูงของภาคเอกชน

∆  % พื้นที่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำาสูงของภาคเอกชน (การเติบโต 
ของจำานวนพื้นที่ที่ใช้เกษตรกรรมแม่นยำา)

∆  เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาการนำาเกษตรกรรม 
แม่นยำาสูงมาใช้

∆  ภาคเอกชนมีการพัฒนาปรับปรุง
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยการนำา
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้

∆  เพิ่มการเข้าถึงและความพร้อม 
ของตลาดเทคโนโลยีเกษตรกรรม 
แม่นยำาสูงในประเทศไทย

∆  "Smart Agriculture" – แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2011-2020)

∆  "Smart Farmer & Smart Officer" –
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

∆  Modern Farming – ประชารัฐ 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

14
สถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ ภาคเอกชนมีศักยภาพในการพัฒนาการจัดการและการลดต้นทุน
ผลผลิต

∆ ผูป้ระกอบการขนาดใหญม่กีารทำางานใกลช้ดิกบัเกษตรกรทอ้งถิน่ราย
ย่อย ในรูปแบบการทำาเกษตรกรพันธะสัญญา (Contract Farming)

∆ ภาคเอกชนมีศักยภาพสูงท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
และเกษตรกรขนาดเล็กในการนำาเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้

∆ โครงการนำาร่องโดยภาคเอกชน แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี 
เกษตรกรรมแม่นยำาสูงและการนำาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ผลักดันให้ภาคเอกชน
พัฒนาโครงการเกษตรกรรมแม่นยำาสูง 
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แนวทางการพัฒนา

∆ การเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ยังเป็นแบบดั้งเดิม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ
พัฒนาการผลิตและคุณภาพของสัตว์ยังมีอยู่อย่างจำากัด

∆ ปัญหาคุณภาพของการผลิตและการดูแลฟาร์มปศุสัตว์
∆ ปัญหาการใช้วิธีการผลิตท่ีไม่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่นการทำาประมงใน

ประเทศไทยโดยไม่คำานึงถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและพันธุ์
สัตว์ ทำาให้จำานวนผลผลิตลดลง

∆ มีข้อจำากัดในการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ในหมู่เกษตรกรท้องถิ่น

1.  เลือกชนิดของสัตว์ที่จะดำาเนินการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง
2.  เลือกปศุสัตว์ที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจไทย – วัว ไก่เนื้อ สุกร ประมง ฯลฯ
 ∆ เลอืกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการทำาฟารม์ปศสุตัวแ์มน่ยำาสงู (ความสามารถของบคุลากร 

 สหกรณ์ท้องถิ่น ฯลฯ)
3.  ระบุผู้รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้องของโครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำาเนิน

งานประสบความสำาเร็จ
 ∆ ระบผุูร้บัผดิชอบหลกัระดบัทอ้งถิน่ เช่น สหกรณก์ารเกษตร คณะนกัวจิยัมหาวทิยาลยั  

 เกษตรกร ฯลฯ
 ∆ ออกแบบแผนการดำาเนินการท่ีชัดเจน ซึ่งรวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ∆ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในท้องถิ่น โดยสนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ด้าน 

 เทคโนโลยีและการนำาไปใช้ เพื่อทำาให้เกษตรกรสามารถดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ด้วยตนเองในอนาคต

4.  เริ่มการดำาเนินงานของฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง
 ∆ ริเริ่มใช้เทคโนโลยึ้นพ้ืนฐานสำาหรับเกษตรกรขนาดเล็กและกลาง เช่น เซ็นเซอร์วัด 

 การเคลื่อนไหวของสัตว์ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในโรงปิด
5.  ให้คำาแนะนำาแก่เกษตรกร
 ∆ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นท่ีได้รับการมอบหมาย และให ้

 ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรในท้องถิ่น

∆  จำานวนโครงการริเริ่มเกษตรกรรม 
แม่นยำาสูง

∆  % พื้นที่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำาสูง

∆  ปรับปรุงเครือข่ายท้องถิ่นการเกษตร 
ในการถ่ายทอดความรู้

∆  เพิ่มการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ 
ในระดับท้องถิ่น

∆  เพิ่มการทำางานร่วมกันของหน่วยงาน 
ท้องถิ่น

∆  เกษตรกรในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำาเกษตรกรรมแม่นยำาสูงมาใช้

∆  เพิ่มประสิทธิภาพการทำาเกษตรกรรมโดย
เกษตรกรท้องถิ่น

∆  "Smart Agriculture" – แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2011-2020)

∆  "Smart Farmer & Smart Officer" –
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

∆  e-Services for Livestock –  
กรมปศุสัตว์

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

∆ การเขา้ถงึและการรบัรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในหมูเ่กษตรกรท่ีจำากดั ทำาให้
ไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม

∆ อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ประเทศไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการ
จำานวนมากที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและกระจายอย่างกว้างขวางในแต่ละ
พืน้ที ่ทำาใหไ้มไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการประหยดัจากขนาด (Economy 
of Scale) และเกษตรกรไม่มีความสามารถด้านเงินลงทุนในการนำา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ผลักดันโครงการด้านฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง
แก่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ 

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ ภาคเอกชนมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยำาสูง

∆ ภาคเอกชนมีการดำาเนินการผลิตขนาดใหญ่ สามารถได้รับประโยชน์
จากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)

∆ ภาคเอกชน หรอืผูป้ระกอบการขนาดใหญม่คีวามสามารถทางการเงนิ 
ความรู้และการจัดการ

∆ ภาคเอกชนมีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและพัฒนาการ
จัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต

1.  ผลักดันให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง
 ∆ เพิ่มการยอมรับแนวคิดฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงโดยบริษัทเอกชนด้วยการจัดสัมมนา 

 เก่ียวกับฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง การฝึกอบรม และให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาแก ่
 ผู้ประกอบการในประเทศ

 ∆ มีการสื่อสารถึงข้อดีและผลประโยชน์ของการนำาแนวคิดฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงไป 
 ใช้ เพื่อเพิ่มการยอมรับให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง

2.  เพิ่มการเข้าถึงและความพร้อมของตลาดเทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงใน
ประเทศไทยในการรองรับความต้องการอุตสาหกรรมปศุสัตว์

 ∆ กำาหนดทิศทางและนโยบายเพ่ือควบคุมดูแลราคาในตลาดให้ยุติธรรมสำาหรับ 
 เทคโนโลยีในตลาดไทย

 ∆ เพิ่มนโยบายทางด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการนำาไปใช้ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้าน 
 การปศุสัตว์

3.  ขับเคล่ือนฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงในประเทศไทย โดยให้บริษัทเอกชนชั้นนำา 
เป็นผู้นำาการขับเคลื่อน

 ∆ บริษัทเอกชนชั้นนำาริเริ่มการใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงในการประกอบกิจการ 
 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรม และผลักดันการยอมรับโดยรวมในตลาด

 ∆ เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น การแบ่งปันความรู้ ข้อมูลและ 
 อุปกรณ์เทคโนโลยี

4.  สนบัสนนุและสง่เสรมิผู้ผลติขนาดกลางและขนาดยอ่มใหป้รบัใชแ้นวคดิฟารม์ปศสุตัว์
แม่นยำาสูง

 ∆ สนับสนุนด้านความรู้ การเงิน และการให้คำาปรึกษาโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่กับ 
 ผู้ประกอบการรายย่อย

 ∆ หน่วยงานภาครัฐให้การเอื้อหนุนและผลักดันการปฏิบัติการของบริษัทเอกชน

∆  จำานวนโครงการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง
โดยภาคเอกชน

∆  เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาภาคเกษตรด้วยการใช้
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูง 

∆  เพิ่มการยอมรับการใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำา
สูงในภาคเอกชน

∆  การเข้าถึงและความพร้อมของตลาด
เทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

∆  Modern Farming – ประชารัฐ 

 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

16
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∆ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีการทำางานใกล้ชิดกับเกษตรกรท้องถ่ินขนาด
ย่อย ในรูปแบบการทำาเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming)

∆ ภาคเอกชนรายใหญ่มีศักยภาพสูงที่จะส่งเสริมและสนับสนุน 
ผู้ประกอบการและเกษตรกรขนาดเล็กในการนำาเทคโนโลยีแบบใหม่
มาใช้

∆ โครงการนำาร่องโดยภาคเอกชนแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงและการนำาไปใช้ได้จริง

2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ผลักดันการประยุกต์ใช้
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำาสูงโดยภาคเอกชน
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แนวทางการพัฒนา

ปัญหาพ่อค้าคนกลาง
∆ เกษตรกร หรอื ผูผ้ลติส่วนใหญย่งัพ่ึงพาพ่อคา้คนกลางในการจำาหนา่ย

ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ตลาด
∆ มีปัญหาการกดราคาผลิตภัณฑ์เกษตรกร
∆ เกษตรกรรายยอ่ยไมไ่ดใ้ห้ความสำาคญัตอ่การเขา้ถงึลูกคา้และผูบ้รโิภค

ด้วยตนเอง
∆ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยึดติดต่อวิธีการเดิมๆ โดยพึ่งพ่อค้า

คนกลาง
∆ ผู้ผลิตท้องถิ่นขาดช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

1.  ควบรวมแพลตฟอรม์ซือ้ขายออนไลนท์ีม่อียูใ่นปจัจบุนั: เช่น การรวม Agrimart และ 
Ortorkor.com เพื่อเป็นศูนย์กลางของการซื้อขาย

 ∆ ออกแบบขอบข่ายหน้าที่ของแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการควบรวม 
 ใหม ่(Agrimart และ Ortorkor.com) และผนวกรปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพของทัง้สอง 
 แพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน 

 ∆ รว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครัฐดา้นการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งและหนว่ยงานพนัธมติรดา้น IT  
 เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมพร้อมสู่การเปิดใช้งานจริง 

 ∆ พัฒนาและปรับปรุงระบบบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
 อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสำาเร็จของต่างประเทศ

2.  ใหก้ารศกึษาแกเ่กษตรกรและผูป้ระกอบการเพือ่ใหค้วามรูท้างดา้นการตลาดและการ
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจำาวัน

 ∆ ทำางานร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถ่ินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำาปรึกษา 
 และสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการตลาดและความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
 ดิจิทัลเพื่อช่วยในการนำาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ตลาด

 ∆ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แรงจูงใจทางการ 
 เงินเพื่อเพิ่มจำานวนผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

3.  ใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการสื่อสารถึงผลประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้
รับ โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจริง ส่งเสริมให้เกษตรกร / ผู้ผลิตท้องถิ่นหันมาใช้
แพลตฟอร์ม

4.  สนับสนุนการพัฒนา Startup ด้านธุรกิจตลาดทางเลือกออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
และตัวเลือกสำาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร

 ∆ สนับสนุนและทำางานร่วมกับ Startup ที่ดำาเนินธุรกิจแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
 เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ

∆  จัดตั้งศูนย์รวมของภาครัฐด้านการค้าขาย
ผลิตภัณฑ์เกษตรบนช่องทางออนไลน์

∆  จำานวนผู้เช้าเยื่ยมชมแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

∆  เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น

∆  เปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่าง
เกษตรกรกับลูกค้า

∆  ลดระยะเวลาและขั้นตอนของการกระจาย
สินค้า ทำาให้ได้สินค้าที่สดใหม่

∆  เปิดโอกาสให้ Startup เข้ามามีบทบาท
ในการสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำาหรับสินค้าเกษตร

∆  MoAC Agrimart และ Ortorkor.com
∆  Co-opclick
∆  แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชน 

: FolkRice, GetKaset

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2561 2562 2563 2564

∆ เกษตรกรไมม่คีวามเขา้ในความตอ้งการของตลาด จงึไมส่ามารถปรบั
การผลิตตามความต้องการของตลาดได้

∆ วงจรผลิตภัณฑ์จากเกษตรสู่ตลาดไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน 

∆ ช่องทางตลาดประกอบไปด้วยคนกลางหลายฝ่ายซื่งทำาให้เกิดความ
ล่าช้าในการจัดส่ง ทำาให้สินค้าอาจไม่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

∆ เกษตรกรท้องถิ่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในการหารายได้ เนื่องจาก
ไม่มีช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง 

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาแพลตฟอร์ม E-Commerce Platform ที่มีความน่าเชื่อถือ
สำาหรับกระจายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในประเทศสู่ผู้บริโภค

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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 แนวทางการพัฒนา

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความเข้มงวดขึ้น
∆ ตัวอย่างเช่น GS1 Traceability Standard, GAP/GHP/Q, 

ISO22000:2005, ISO22005:2007, และ (EC) No 178/2002 
∆ ผู้บริโภคเริ่มมีความตื่นตัว และให้ความสำาคัญต่อคุณภาพของสินค้า 

และ "Healthy Lifestyle" มากขึ้น ทั้งในระดับนานาชาติและใน
ประเทศไทย

∆ การเติบโตของสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาททำาให้ผู้คนตระหนักถึง
อาหารที่บริโภคมากขึ้น

1.  สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องตรวจสอบย้อนกลับและการควบคุณ
คุณภาพสินค้าเกษตร (Traceability and Quality Control)

 ∆ สร้างแคมเปญเพื่อส่งเสริมความรู้และความสำาคัญของการตรวจสอบย้อนกลับและ 
 การควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร  
 ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 

 ∆ ทำางานร่วมกับผู้นำาท้องถ่ินในการจัดสัมมนาหรือการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร /  
 ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 

2.  ส่งเสริมความสำาคัญของการตรวจสอบย้อนกลับและการคุณภาพของสินค้าเกษตร/
อาหารผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ

 ∆ สนับสนุนให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรของไทยเป็นสมาชิก 
 ของกลุ่ม GS1 Thailand เพื่อเป็นก้าวแรกในการนำาระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ 
 ในอุตสาหกรรมการเกษตร

3.  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการนำาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้า
คงคลัง

 ∆ ร่วมมือกับภาคเอกชนและบริษัทช้ันนำาในการผลักดันความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ 
 การปรับปรุง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า

 ∆ จัดทำามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อดึงดูดให้ภาค 
 เอกชนรายใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน

∆  จำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีระบบสืบค้นย้อนกลับแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

∆  จำานวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบสืบค้นย้อนกลับ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

∆  เพิ่มมาตรฐานคุณภาพของสินค้าทาง 
การเกษตรไทย

∆  บริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ไทยมีความสามารถในการนำาระบบตรวจ
สอบย้อนกลับเข้ามาใช้ในระบบการจัดการ

∆  เพิ่มการควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า 
โดยรวมในภาคการเกษตร

∆  ลดปัญหาสินค้ามีตำาหนิหรือตำ่ากว่า
มาตรฐาน

∆  ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาของสินค้า
และบริการได้

∆  บริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทางการเกษตรมีความสามารถในการ
ควบคุม ดูแลจัดการระบบสินค้าคงคลังได้

∆  ACFS SME Traceability Program 
โปรแกรมระบบตรวจสอบสินค้าเกษตร
สำาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

∆  โครงการ Traceability Technology 
Center Project – สถาบันส่งเสริม 
ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2561 2562 2563 2564

18
สถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ ผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงและไม่มีความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทำาให้สูญเสียโอกาสในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง

∆ ขาดศักยภาพทางการเงินเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำาเป็น
∆ ขาดความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบควบคุมมาตรฐานสินค้า

เกษตร

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เกษตร
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการสืบค้นย้อนกลับ 
การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
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แนวทางการพัฒนา

ประเทศไทยมีระบบ NSW ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มศักยภาพ 
∆ หนว่ยงานภาครัฐด้านการเกษตรไดร้เิริม่พัฒนาการเชือ่มต่อไปสูร่ะบบ 

NSW แต่การเชื่อมต่อยังคงไม่สมบูรณ์ 
∆ หน่วยงานบางแห่งภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผน

โครงการเพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อสู่ระบบ NSW  
∆ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ยอมรับการใช้งานระบบ NSW 

เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีแนวทางการบริหารจัดการการค้า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างประเทศเป็นของตัวเอง  

1.  มอบหมายหนว่ยรบัผดิชอบดา้นการพฒันาและจดัทำาระบบ NSW ทีเ่ชือ่มตอ่กบัระบบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์  

 ∆ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กำาหนดขอบข่ายการดำาเนินงาน  
 และคัดเลือกคณะทำางานหรือทีมงานเฉพาะกิจท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาการเช่ือมต่อ 
 ของระบบเพื่อให้เกิดการใช้งานระบบ NSW อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  พัฒนาการเชื่อมต่อและระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ เข้าสู่ระบบ NSW อย่างสมบูรณ์ 

 ∆ ระบุชุดข้อมูลทีย่งัไมม่ใีนปจัจบุนัแตม่คีวามจำาเปน็ตอ่กจิกรรมการซือ้ขายสินคา้เกษตร 
 ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ NSW 

 ∆ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลและเช่ือมต่อระบบให้สมบูรณ์  
 ติดตามและประเมินผลโครงการ

3.  สนับสนุนการใช้งานระบบ NSW สำาหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
 ∆ สื่อสารให้ผู้นำาองค์กรภาครัฐด้านการเกษตรเห็นถึงผลดีของการใช้ระบบ NSW เพื่อ 

 สร้างการยอมรับการใช้ระบบ NSW 
 ∆ สร้างความตระหนักและจัดกิจกรรมการสัมมนาและการฝึกอบรมในด้านระบบ NSW  

 เพื่อการซื้อขายสินค้าเกษตร แก่บุคลากรในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค 
 เอกชน

∆  % กิจกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตร 
ที่ปราศจากเอกสารผ่านระบบ NSW  

∆  % ต้นทุนที่ลดลงในกระบวนการ 
ซื้อขายสินค้าเกษตร

∆  % ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการ 
ซื้อขายสินค้าเกษตร

∆  ลดจำานวนขั้นตอนการซื้อขายสินค้าเกษตร  
∆  ลดการใช้เอกสารสำาหรับการซื้อขายสินค้า

เกษตร 
∆  ลดระยะเวลาในการกระบวนการซื้อขาย

สินค้าเกษตร
∆  ลดค่าใช้จ่ายในการบวนการซื้อขาย 

สินค้าเกษตร

∆  แผนแม่บทการพัฒนาระบบ  
NSW – ระยะที่ 2 โดยกรมศุลกากร 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

ศุลกากรของไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ
และดูแลรักษาระบบ NSW  
∆ ปัจจุบันกรมศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบ 

NSW แต่ยังขาดสมรรถนะในการดูแลและบำารุงรักษาระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

∆ ขาดงบประมาณที่เพียงพอสำาหรับการบริหารจัดการระบบ NSW  
ขาดหน่วยที่ทำาหน้าที่พัฒนาระบบ NSW อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาระบบ Single Window แห่งชาติ
เพื่อกระตุ้นการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างประเทศ

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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∆ ในปัจจุบัน ข้อมูลเชิงมหภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นมีการ
รวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังขาดการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละ
หนว่ยงานมกัมกีารพฒันาฐานขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่วเปน็ของตนเอง
และขาดการเชื่อมต่อกัน

∆ การเผยแพร่ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวแก่ 
หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะยังมีจำากัด ธุรกิจด้านท่องเท่ียวใน 
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่มักไม่ได้รับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เพียงพอ
เพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

1. บูรณาการฐานข้อมูลและชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ∆ รวบรวมชุดข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
 กับการท่องเที่ยว 

 ∆ จัดลำาดับความสำาคัญของชุดข้อมูลและเปรียบเทียบกับความต้องการของหน่วยงาน 
 ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี กำาหนดชดุขอ้มลูท่ีขาดหายหรอืยงัไมส่มบรูณซ์ึง่ตอ้งมกีารรวบรวม 
 เพิ่มเติม

2.  ส่งเสริมความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาคเอกชนเพือ่รวบรวมขอ้มลูอืน่ๆทีจ่ำาเป็นในการ
สร้างฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data) ของประเทศ

 ∆ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน ใน 
 การสร้างฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data) ของประเทศ  
 เพือ่เป็นขอ้มลูในการวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมและแนวโนม้ของนกัทอ่งเทีย่ว  
 เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลตำาแหน่งการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยว  
 (Mobile-Location Analysis) เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมเชิงลึกในการเดินทางและ 
 รูปแบบการเดินทางระหว่างพื้นที่ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้สื่อสังคม 
 ออนไลน์ของนักท่องเที่ยว เพื่อประเมินสถานะและภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
 ในสายตาโลก หรือการวิเคราะห์เชิงลึกด้านพฤติกรรมและแนวโน้มในการจับจ่าย 
 ใช้สอยของนักท่องเที่ยว จากข้อมูลการใช้บัตรเครดิต เป็นต้น

 ∆ กำาหนดมาตรการและข้อบังคับทางกฎหมายด้านการเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครอง 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว โดยเน้นการทำาความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและ 
 การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

3.  พัฒนาระบบบรูณาการและวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นการทอ่งเท่ียว และชอ่งทางในการเขา้
ถึงระบบฯ

 ∆ พัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยให้เป็นศูนย์กลาง 
 แห่งเดียวของประเทศซึ่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ 
 ประเทศอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน 

 ∆ พัฒนาจอแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูหรือตวัเลข (Dashboard) ผา่นชอ่งทางออนไลน์  
 ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและมีการอัพเดทข้อมูลและแสดงผลอย่างทันท่วงที 

4.  ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะ นำาผลวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 ∆ ประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทาง 
 ตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิการรบัรูแ้ละประยกุตใ์ช้อยา่งกวา้งขวางทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน

 ∆ จัดให้มีการฝึกอบรมในการใช้ระบบฯ และการนำาข้อมูลและผลวิเคราะห์ไปใช้อย่าง 
 สมำ่าเสมอ 

5.  สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน มีการใช้ข้อมูลเชิงลึก 
จากระบบฯ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในระดับนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

 ∆ การบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานในการท่องเที่ยว เช่น  การบริหารความจุและ 
 ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว การวางแผนทรัพยากร การ 
 บรรเทาปัญหาความแออัดในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

 ∆ การวางนโยบายและแผนกลยุทธ์ระยะยาว เช่น การกำาหนดพื้นที่การท่องเที่ยว การ 
 จัดสรรใบอนุญาตสำาหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ การพัฒนา 
 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ

∆  การจัดตั้งระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยว และจำานวนผู้เข้าระบบฯ

∆  จำานวนของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือใน 
การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและสมำ่าเสมอ

∆  ความตรงต่อเวลาและความครบถ้วนใน 
การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูล

∆  ส่งเสริมการบริหารจัดการและการวางแผน
นโยบาย/กลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการกำาหนดมาตรฐาน
และการควบคุมคุณภาพของสินค้า บริการด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศ

∆  เสริมสร้างการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่
ธุรกิจท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิด
จิตสำานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวและสามารถ
นำาไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

∆  ช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายใน 
การดำาเนินงานของภาครัฐในการจัดเก็บและเปิด
เผยข้อมูลที่ซำ้าซ้อน

∆  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และ
ยกระดับความพร้อมทางด้านดิจิทัลของ
อุตสาหกรรม

∆  ระบบข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว 
(Tourism Intelligence Center)  
โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

∆  ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว  
(TAT Intelligence Center) โดย  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

∆  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
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∆ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการจัดทำาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว (Tourism Intelligence Center) 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแห่ง
ชาติ ซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่ครบถ้วน 
และแม่นยำาที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560 โดยประเด็น
สำาคัญในการพฒันาคอื การสนบัสนนุและการใหข้อ้มลูจากหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนอย่างแข็งขัน

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(National Tourism Information System) เพื่อเป็นศูนย์กลางออนไลน์
ในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะ
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แนวทางการพัฒนา

∆ การสนับสนุนธุรกิจ Startup ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยยังค่อนข้างมีจำากัด ทั้งจากภาครัฐแลภาคเอกชน ในด้าน
การเงิน การให้ความรู้ การกำาหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา 
เป็นต้น อีกทั้งขาดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจ 
Startup และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

∆ ฐานขอ้มลูออนไลน์ดา้นการทอ่งเทีย่วยงัมจีำากดั หรอืขาดการเปดิเผย
ต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ธุรกิจ Startup ไม่สามารถ
พัฒนาเครื่องมือ หรือโซลูชั่นต่างๆ ได้ดีเท่าที่ควร

1.  พัฒนาชุดขอ้มลูทีส่ำาคญัดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่วเพือ่เปิดเผยสูส่าธารณะ โดยองิ
จากระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

 ∆ ระบุชุดข้อมูลที่มีความสำาคัญและเป็นที่ต้องการสำาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้าน 
 การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ทัง้หนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ Startup  
 หรือประชาชนทั่วไป ผ่านการระดมความคิดเห็นและการถอดบทเรียนกรณีศึกษา 
 จากประเทศต้นแบบ

 ∆ กำาหนดชุดข้อมูลที่มีความสำาคัญและมีความต้องการสูงแต่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือ 
 ขาดความพร้อมของข้อมูล พร้อมกำาหนดผู้รับผิดชอบในการดำาเนินงาน

 ∆ ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาและเผยแพร่ชุดข้อมูลสู่ 
 สาธารณะ เช่น หน่วยงานจัดทำาข้อมูล หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานเผยแพร่ 
 ข้อมูล หน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมจรรยาบรรณและข้อปฏิบัติที่ดี 
 ในการใช้ชุดข้อมูล

2.  พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อการเปิดเผยชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่สาธารณะ
 ∆ พัฒนาช่องทางออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่ชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่สาธารณะ  

 โดยต้องเป็นระบบที่มีความเสถียรและมีรูปแบบการนำาเสนอที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ช่ัน 
 การใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ในทุกระดับ 

 ∆ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเมิน 
 ผลจากผู้ใช้งานจริง

3.  ส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชัน/โซลูชันด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลจาก  
Tourism Open Data

4.  ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวผ่านการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและการเงิน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 ∆ ส่งเสริมการลงทุนโดยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ  
 Startup ดา้นการท่องเทีย่ว โดยจดัสรรใหม้กีารชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิผา่นการแบง่ปนั 
 ความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี โปรแกรมการให้คำาปรึกษาและ 
 การช่วยเหลือด้านการเงินผ่านทุนหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ

 ∆ ส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับธุรกิจ Startup ด้านการท่องเท่ียวในหมู่สาธารณะ 
 และท้องถิ่น ผ่านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Startup ต้นแบบ ที่ประสบความสำาเร็จ 
 เพื่อส่งเสริมโดยการชี้นำาด้วยแบบอย่างที่ดี

5.  สนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน Startup และ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

 ∆ สนบัสนนุการจดัตัง้เครือขา่ยเพ่ือพัฒนาธรุกิจ Startup ดา้นการท่องเท่ียวของประเทศ  
 เพ่ือเปิดโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้และโอกาสทางธุรกิจสำาหรับผู้เล่นต่างๆ ที่ 
 เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการพบปะและการฝึกอบรมเป็นประจำา รวมถึงส่งเสริมการ 
 จัดการแข่งขันด้านธุรกิจและการมอบสิทธิประโยชน์และโอกาสทางการตลาดเพื่อ 
 ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ Startup  
 ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 ∆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อควรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระหว่างภาค 
 ส่วนต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

∆  จำานวนชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ที่มีการเปิดเผยบนฐานข้อมูลเปิด  
(Open Data Platform) ของรัฐบาล

∆  แอปพลิเคชัน/โซลูชันด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้ข้อมูลจาก Tourism Open Data

∆  การจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการและ
ธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยว

∆  จำานวนและอัตราการเติบโตของธุรกิจ 
Startup ด้านการท่องเที่ยวที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย

∆  ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
ของภาครัฐในการเผยแพร่ข้อมูล  
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล 
และใช้ช่องทางออนไลน์

∆  ยกระดับศักยภาพบุคลากรและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  
ผ่าน Tourism Open Data  
และการสนับสนุนธุรกิจ Startup

∆  ส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ของระบบนิเวศการท่องเที่ยวของประเทศ
โดยรวม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

∆  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (พ.ศ. 2558 - 2562) โดย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

∆  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

∆  โครงการ Startup Thailand

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

∆ บริษัทต่างชาติมีส่วนแบ่งการตลาดในภาคการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำาให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น 
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีข้อจำากัดในการเติบโตและ
พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ 

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Open Data) และจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
Startup ด้านการท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเข้ามามีบทบาทสำาคัญในชีวิตและสังคม
ของผู้คนมากขึ้นเร่ือยๆ ในปัจจุบันผู้ที่เตรียมตัวจะเดินทางท่องเท่ียว
จำานวนมากใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการ 
เดินทาง รวมไปถึงการจองและเลือกซื้อเที่ยวบิน โรงแรม หรือทัวร์  

∆ ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยถือว่ามี
พรอ้มในระดบัหนึง่ โดยมีขอ้มูลเก่ียวกับการเดนิทางและทีพ่กัสำาหรบั
สายการบินชั้นนำาและกลุ่มโรงแรมต่างประเทศขนาดใหญ่ อย่างไร

1.  ประเมินและรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับนักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

 ∆ เน้นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบของการ 
 ท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลโรงแรมและที่พัก ข้อมูลการเดินทางคมนาคม ข้อมูลกิจกรรม 
 ประเพณี 

 ∆ พัฒนาระบบและการเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปรับปรุง 
 ข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด ปิด ของสถานที่ 
 ท่องเที่ยว

2.  พัฒนารูปแบบการนำาเสนอให้น่าสนใจและปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของ 
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและเชื้อชาติ 

 ∆ พัฒนาเนื้อหาของสินค้า บริการด้านทางท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว โดยอิงผล 
 การศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Big Data)  
 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งใน 
 ด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือความชอบ

 ∆ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยปรับปรุงรูปแบบการนำาเสนอให้ 
 สอดคล้องกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือความชอบของผู้เข้าใช้ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ 
 เฉพาะสำาหรับแต่ละภาษา การพัฒนาการนำาเสนอซ่ึงอิงสถานที่และเวลาของผู้เข้าใช้ 
 เว็บไซต์ (Geolocation Suggestions)

3.  พัฒนาระบบและช่องทางในการนำาเสนอแพลตฟอร์มท่ีใช้ได้ทั้งทางเว็บไซต์และ 
สมาร์ทโฟน รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ

 ∆ พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น  
 ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวเพื่อนำาเสนอแผน 
 การท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการรายบุคคลเฉพาะ

 ∆ พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ โดยพัฒนาระบบ 
 และรปูแบบอินเตอรเ์ฟสใหร้องรับชอ่งทางออนไลน์ต่างๆ ท้ังเว็บไซต ์โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ 
 และแอปพลิเคชั่น รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ โดยให้มีฟังก์ชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน 

4.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักท่องเท่ียว 
เพื่อส่งเสริมการดาวน์โหลดและนำาไปใช้ ผ่านการจัดทำาแคมเปญระดับประเทศและ
ร่วมกับภาคเอกชน 

 ∆ ประชาสมัพนัธก์ารใช้แพลตฟอรม์และการตดิตัง้แอปพลเิคชัน ผ่านชอ่งทางการตลาด 
 ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและออนไลน์ โดยเน้นแคมเปญกระตุ้นนักท่องเท่ียวผ่านการให้ 
 สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การนำาเสนอนักท่องเที่ยวที่เพ่ิงเดินทางมาถึงประเทศไทย 
 ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช่วยวางแผนท่องเที่ยว เพื่อแลกกับการใช้บริการ Wi-Fi   
 ฟรี ณ ท่าอากาศยาน

 ∆ ส่งเสริมการประเมินการใช้งานแพลตฟอร์มผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง 
 การจัดทำาแคมเปญร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

∆  การจัดตั้งแพลตฟอร์มช่วยวางแผน 
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน

∆  จำานวนครั้งของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฯ
∆  ความพึงพอใจของผู้ใช้ในประสบการณ์การใช้

แพลตฟอร์ม
∆  จำานวนแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า บริการ 

ด้านการท่องเที่ยวที่มีข้อมูลอยู่ในระบบช่วย
วางแผนการท่องเที่ยว

∆  สถิติชี้วัดคุณภาพของระบบแพลตฟอร์ม เช่น 
Bounce Rate, Traffic

∆  ยกระดับประสบการณ์เชิงดิจิทัลของ 
นักท่องเที่ยว ในชั้นตอนการพิจารณา 
และวางแผน

∆  พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ของประเทศ ด้านขีดความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี

∆  พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน 
การท่องเที่ยว (Tourism Big Data) จากข้อมูล
การใช้งานแพลตฟอร์มฯของนักท่องเที่ยว เพื่อ
นำาไปต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
และการวางนโยบายระดับประเทศ

∆  โครงการระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร (Smart Trip Planner) 
ภายใต้แนวทาง Digital Tourism โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

∆  แอปพลิเคชัน Amazing Thailand โดย 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

22
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

ก็ตาม ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจในท้องถิ่น เช่น โรงแรม ร้าน
อาหาร โปรแกรมท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ นั้นยังมีอยู่จำากัดหรือ
ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ยังคงเป็นภาษาไทย  

∆ ตัวเลือกเพื่อช่วยในการวางแผนท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักและนิยมใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่พัฒนาโดยต่างชาติ เช่น Trip Advisor, Expedia, 
Kayak โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยผู้ประกอบการไทยแต่ยังมี
ข้อจำากัดด้านความพร้อมของเนื้อหาและการใช้งาน

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(National Trip Planning Platform) 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
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แนวทางการพัฒนา

∆ การตลาดดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยนัน้ทำาไดด้ ีโดยไดร้บัการ
ยกย่องจากสายตาโลก ยกตัวอยา่งเช่น การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
ได้รับรางวัล E-tourism Asia Awards: Most Engaging Digital 
Presence จาก Digital Innovation Asia ใน พ.ศ. 2557 

∆ สถานการณ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทวีความรุนแรงขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศในแถบอาเซียนซึ่งมีจุดเด่นทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

1.  พัฒนาแคมเปญการตลาดโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศการท่อง
เท่ียวแห่งชาติและ Tourism Big Data เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 ∆ พัฒนาแคมเปญการตลาดโดยใช้ข้อมูลจากการใช้แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการ 
 ท่องเที่ยวแห่งชาติของนักท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการ 
 ท่องเที่ยว (Tourism Big Data) เพื่อจัดทำาเนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนอแคมเปญ 
 การตลาดเฉพาะกลุม่เปา้หมาย เชน่ การวเิคราะหแ์นวโนม้ในการจดังานววิาหใ์นกลุม่ 
 นักท่องเที่ยวยุโรปเพื่อนำาเสนอแพคเกจการท่องเที่ยวเพื่อการฮันนีมูน  

 ∆ พัฒนาเน้ือหาและช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับเชื้อชาติและวัฒนธรรมของ 
 กลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น เว็บไซต์เฉพาะสำาหรับแต่ละประเทศ การทำาการตลาดผ่าน 
 เครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing) ในแต่ละภาษา หรือการทำาการตลาด 
 ผ่านนักเขียนบทความออนไลน์ (Online Blogger) ที่มีอิทธิพลในแต่ละประเทศ

2.  สง่เสรมิการตลาดออนไลน ์โดยใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์Rich Media หรอืสือ่ดจิทิลัอืน่ๆ 
และใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลในแคมเปญระดับชาติ  

3.  ส่งเสริมความร่วมมือในระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำาแคมเปญการตลาดร่วม
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 ∆ ร่วมมือกับผู้ประกอบการชั้นนำาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาแคมเปญส่งเสริม 
 การตลาดรว่มกนั เพือ่ส่งเสรมิเอกลักษณอ์นัเปน็หนึง่เดยีวในภาพลกัษณท์างการตลาด 
 ของการท่องเท่ียวไทย เช่น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสื่อสารและสังคมออนไลน์  
 (Facebook, LINE), ธุรกิจพาณิชย์ออนไลน์ (Amazon, Alibaba), เว็บบลอ็ก/ ฟอรั่ม  
 (Pantip, TripAdvisor) ฯลฯ

 ∆ พัฒนาองค์ความรู้สำาหรับชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้านการสร้างแบรนด ์
 และการตลาดออนไลน์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ รวมถึง 
 การส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ

4.  ส่งเสริมการติดตามผลและประเมินสถานะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ 
ไทยบนโลกออนไลน์อย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีผ่านสื่อออนไลน์ (Online Social 
Listening)

 ∆ ใช้เคร่ืองมือออนไลน์ต่างๆในการวิเคราะห์และติดตามสถานะภาพลักษณ์การ 
 ท่องเที่ยวของประเทศไทย (Online Social Listening) เช่น การวิเคราะห์คำาค้นหา 
 เก่ียวกับการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยในเครือ่งมอืคน้หา การวเิคราะหบ์ทสนทนาบน 
 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น  

 ∆ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์และติดตามสถานะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ 
 ประเทศไทย (Online Social Listening) เพื่อพัฒนาแผนการดำาเนินการเพื่อตอบ 
 สนองตอ่เหตกุารณแ์ละโอกาสตา่งๆในการแขง่ขนั เชน่ การบรหิารจดัการหลงัเกดิเหต ุ
 ภยัพบิัตทิางธรรมชาตอิย่างทันท่วงที หรอืการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนอง 
 ต่อแนวโน้มการแสดงความคิดเห็นเชิงลบของนักท่องเที่ยวในเว็บไซต์รีวิวต่างๆ

∆  CPA (Cost-per-acquisition)  
ของแต่ละแคมเปญการตลาด

∆  ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ด้านประสิทธิภาพของการตลาด 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (Effectiveness  
of Marketing and Branding to 
Attract Tourists)

∆  ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้าน 
อุปสงค์เชิงดิจิทัลในทรัพยากรท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศ 
(Digital Demand for Tourism  
Natural and Cultural Resources)

∆  ส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์และการตลาด
ของการท่องเที่ยวประเทศไทย  

∆  พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำาโครงการ
การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล 

∆  ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ 
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data) 
จากการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาการ
วางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำาแคมเปญการ
ตลาดที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

∆  ยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยว  
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

∆  ภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยสู่ 
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  
(Preferred Destination)

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

∆ มีโอกาสในการพฒันาดา้นการบูรณาการในการสรา้งแบรนดแ์ละการ
ตลาดด้านการท่องเท่ียวของประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารภายใต้
แบรนด์เดียวในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด รวมถึงการส่งเสริม
ชุมชนท้องถิ่นในการทำาการตลาด

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ยกระดับการตลาด
เพื่อการท่องเที่ยวระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์

2560 2561 2562 2563 2564
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∆ แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยเน้นพึ่งพาแต่สถานที่สำาคัญทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยไม่มีการเพิ่มมูลค่า ส่งผลในการสร้าง 
รายได้จากการท่องเที่ยวตำ่าและเพิ่มความเสี่ยงที่จะกลายเป็น 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน

∆ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมักเสนอสิ่งต่างๆ "ตามที่เป็น" ด้วย
การนำาเสนอเรื่องราวที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาให้น่าสนใจ
มากขึ้น เช่น ป้ายบอกข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญๆ หรือ 

1.  ประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และออกแบบแผนพัฒนาการบูรณา
การเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม

 ∆ จัดให้มีการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มย่อยกับเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญเช่น วัด พิพิธภัณฑ์ แหล่งบันเทิงและกิจกรรมเพื่อการ 
 ทอ่งเทีย่ว เพือ่ประเมนิความพร้อมของแต่ละภาคสว่นในการทีจ่ะบูรณาการเทคโนโลยี 
 ดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเดิม

 ∆ พัฒนาแผนและจัดลำาดับความสำาคัญในการพัฒนาภายใต้การทำางานร่วมกันอย่าง 
 ใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนำาเสนอข้อมูลและสื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างประสบการณ์ 
แปลกใหม่น่าสนใจ และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และเทคโนโลยีการเช่ือมโยง 
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

 ∆ พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ และ IoT เช่น จอแสดงข้อมูลอัจฉริยะ, ตู้ Kiosk แสดง 
 ข้อมูลและเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 และเปดิโอกาสใหน้กัทอ่งเทีย่วมสีว่นรว่มในการเรยีนรูแ้ละการสรา้งประสบการณท์ีด่ี

 ∆ พฒันาระบบบรรยายเรือ่งราวสถานทีท่อ่งเทีย่วแบบดจิทิลั เชน่ แอปพลเิคชนันำาเท่ียว 
 หลายภาษาเพ่ือส่งเสริมความประทับใจในอารยธรรมของไทยและเพื่อเพิ่มความ 
 ยืดหยุ่นให้แก่ประสบการณ์การเดินทาง

 ∆ ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวนิยม เพื่อมอบประสบการณ์ที่ 
 เฉพาะบุคคลที่ดีข้ึน เช่น การแจ้งข่าวสารแบบส่วนตัวด้วยเทคโนโลยี Beacon IoT  
 หรือ NFC ฯลฯ

3.  พัฒนาเทคโนโลยีโต้ตอบได้และเทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนเพื่อเพิ่มอรรถรสใน 
การท่องเที่ยว 

 ∆ พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality และ Virtual Reality ทั้งเพื่อ 
 ส่งเสริมและเพื่อเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น ในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  
 หรือพระบรมมหาราชวังเพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้งมากขึ้น 

 ∆ พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือที่นักท่องเที่ยวแต่ละท่านสามารถใช้เพื่อชมภาพ 
 เสมือนจรงิของสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ความสะดวกในการรบัชมเทคโนโลยี 
 เสมือนจริง

 ∆ บูรณาการสื่อสังคมออนไลน์เข้ากับประสบการณ์การท่องเท่ียว เช่น การโพสต์  
 การกดไลค์และการแชร์ให้เพื่อน รวมท้ังใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม 
 ในกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยว

 ∆ ส่งเสริมการทำาการตลาดการท่องเที่ยวของไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่าน 
 เทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลองเข้าถึงประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 ในประเทศไทย 

4.  ส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ดำาเนินการและ
มัคคุเทศก์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำา

∆  จำานวนสถานที่ท่องเที่ยวมีการเพิ่ม 
ความสามารถทางดิจิทัล  
(เทคโนโลยีอัจฉริยะ / AR / VR) 

∆  รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
∆  รีวิวออนไลน์เชิงบวกต่อสถานที่
∆  จำานวนการเอ่ยถึง / โพสต์ / แชร์ของสถานที่

ท่องเที่ยวไทยบนโลกสื่อสังคมออนไลน์

∆  มีรีวิวเชิงบวกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  
อันจะส่งผลต่อความนิยมของนักท่องเที่ยว  
ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม และนักท่องเที่ยว
กลุ่มศักยภาพ 

∆  การพัฒนาของการแนะนำาแบบปากต่อปาก
โดยเฉพาะในยุคที่การแนะนำาจากเพื่อนคือ
แหล่งที่มาหลักของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมี
มากขึ้น

∆  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวจาก
การนำาเสนอเรื่องราวและประวัติศาสตร์ 
ของแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีอรรถรส

∆  ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ 
แหล่งท่องเที่ยว 

∆  "See Thru Thailand" Augmented 
Reality แอปพลิเคชั่นการเดินทางเพื่อค้นหา
และนำาทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญใน
ประเทศไทยที่พัฒนาโดย SIPA

∆  ท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพ ได้นำาเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ "Digistar” ซึ่งเป็นจอภาพครึ่ง
วงกลม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือน 
ใครในการชมดาวต่างๆ

∆  ททท. ได้นำาตัวละครโปเกมอนหายากไปไว้ 
ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เพื่อดึงดูดให้ 
นักท่องเที่ยวเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

24
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แผ่นพับข้อมูลเท่านั้น
∆ สถานท่ีท่องเที่ยวสำาคัญภาคเอกชนบางแห่งเริ่มมีการเพิ่มความ 

น่าสนใจผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามก็ยังล้าหลัง 
ผู้นำาในภูมิภาคอยู่มาก

∆ การกระจุกของนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวความนิยมสูง  
ทัง้นีเ้ปน็เพราะนกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสำาคญักบัรวีวิออนไลนแ์ละเลอืก
ทีจ่ะไปในสถานท่ีทีไ่ด้รวีวิดีขอ้มลูทีน่า่สนใจทีม่จีำากดัและขาดชอ่งทาง
ทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถคน้หาและนำาทาง  สิง่นีม้ผีลตอ่การกระจกุของ
นักท่องเที่ยวในเพียงไม่กี่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร
เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

2560 2561 2562 2563 2564
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25
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ การให้บริการคมนาคมออนไลน์ในประเทศไทยนั้นสามารถมีใช้ได้
อยา่งกวา้งขวางอยูบ่า้ง แตย่งัจำากัดเฉพาะในเมอืงใหญท่ีส่ำาคัญเทา่นัน้

∆ แอปพลิเคชันเพื่อการขนส่งตามความต้องการ เช่น Uber, Grab 
ได้พัฒนาตลาดที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
การบริการยังมีให้เฉพาะในเมืองใหญ่และไม่สามารถให้บริการข้าม
เมืองได้

1.  พัฒนาแพลตฟอร์มการคมนาคมครบวงจรบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยรวมเอา
ขอ้มลูตารางเวลาแบบReal-time ขอ้มลูขนสง่สาธารณะแบบตา่งๆ การนำาทาง และ
การซ้ือบตัรโดยสารออนไลนไ์วบ้นแพลตฟอร์มเดียวเพ่ือความสะดวกสบายในการเดนิ
ทางในประเทศอย่างสูงสุด

 ∆ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการติดตามยานพาหนะเพื่อส่งข้อมูลตำาแหน่งที่อยู่ 
 แบบ Real-time เช่น การติดตั้งเครื่องส่งสัญญาน GPS บนรถเมล์สาธารณะ

 ∆ พัฒนาแพลตฟอร์มทางการที่บูรณาการข้อมูลจากรูปแบบการคมนาคมในประเทศ 
 ทั้งหมดสำาหรับนักท่องเที่ยว เช่น รถโดยสารประจำาทาง, รถไฟ, เรือ, รถทัวร์ ฯลฯ ซึ่ง 
 ครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศ เชน่การเดนิทางตัง้แต่จากเชยีงใหมถ่งึภเูกต็ และครอบคลมุ 
 ทุกผู้ให้บริการ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถไฟฟ้า BTS, SRT, Transport Co. ฯลฯ

 ∆ ร่วมมือกับผู้ให้บริการการคมนาคมดิจิทัลท่ีเป็นท่ีคุ้นเคยของนักท่องเที่ยวเพื่อ 
 บรูณาการบรกิารเขา้กบัแพลตฟอรม์ขอ้มลูการคมนาคมทางการ เพือ่การทำางานอยา่ง 
 ไร้รอยต่อ

 ∆ พัฒนาการแจ้งเตือนข้อมูลการเดินทางแบบ Real-time บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ 
 ผู้ใช้สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแผนการเดินทาง เช่น การล่าช้าของรถไฟ  
 การปิดถนนสำาหรับการก่อสร้าง ฯลฯ

2.  บูรณาการและพัฒนาเทคโนโลยีแปลภาษาด้วยเสียงแบบ Real-Time เพื่อช่วย
อำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างแดน

 ∆ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยี 
 การแปลที่มีอยู่และพัฒนาการบูรณาการของบริการดิจิทัลแปลภาษาในท้องตลาด 
 ให้สามารถผนวกรวมกับกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น เพื่อสื่อสารระหว่างการคมนาคม หรือ 
 เพื่อสื่อสารในเหตุฉุกเฉิน

3.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้สามารถช่วยอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี

 ∆ สร้างการรับรู้และจัดให้มีการฝึกอบรมสำาหรับพนักงานบริการ รวมทั้งผู้ให้บริการใน 
 จดุปฏิสมัพนัธ์กับนกัทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถในการชว่ยเหลอื 
 อำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการใช้บริการดิจิทัลเมื่อจำาเป็น

4.  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในหมู่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพื่อช่วย 
ส่งเสริมการเติบโตของแนวคิดแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะในประเทศไทย 

 ∆ สนับสนุนธุรกิจ SME และ Startup ด้วยการสร้างความสามารถและเพิ่ม 
 สิทธิประโยชน์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการคิดค้นเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

∆  จำานวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
การเดินทางอัจฉริยะ

∆  จำานวนบริษัทคมนาคมที่เข้าร่วมโครงการ
∆  ความแม่นยำาของข้อมูลคมนาคม  

(เช่น ข้อมูลการล่าช้า)
∆  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

∆  เพิ่มความสะดวกสบายและความสบายใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

∆  เพิ่มการเข้าถึงชุมชนและชาวบ้าน ด้วย
เทคโนโลยีการแปลภาษาแบบ Real-time 
ที่ทำาให้นักท่องเที่ยวสามารถสื่อสารกับ 
คนท้องถิ่นได้

∆  ประหยัดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวใน 
การคมนาคม การเงิน และบริการล่าม 
ด้วยบริการดิจิทัล

∆  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ 
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการวางผังเมือง 
ผ่านการสำารวจการใช้งานและร่องรอง
ดิจิทัลของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ

∆  แอปพลิเคชันรถไฟใต้ดิน MRT  
แสดงให้เห็นเส้นทางใต้ดินจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

∆  บัตร "แมงมุม" บัตรเดียวที่รวม 
บัตรโดยสารของรถไฟฟ้า BTS,  
รถไฟใต้ดิน MRT, แอร์พอร์ตลิงค์, และ
รถโดยสารประจำาทางบางสาย เข้าด้วย
กัน คาดว่าจะใช้ใน พ.ศ. 2560 หลังจากที่
เลื่อนจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

∆ บริการขนส่งระดับชาติเช่น รถไฟ รถโดยสารประจำาทาง และรถตู้
นั้นขาดตารางเวลาที่ครอบคลุม และช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่เป็น
ทางการ

∆ บริการคมนาคมขนส่งของไทยส่วนมากให้บริการและข้อมูลเป็น 
ภาษาไทย อีกทั้งข้อมูลและช่องทางการซ้ือบัตรโดยสารส่วนมาก 
ไมม่บีรกิารบนออนไลน ์ฐานขอ้มลูของการคมนาคมขนสง่ทัว่ประเทศ
ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่อพัฒนา
และเพิ่มการอำานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ โครงการริเริ่มเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมักมาจากสถาบันทางการเงิน 
และการร่วมมือกันของผู้ให้บริการบัตรโดยสารเพื่อการเดินทาง และ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อบริการคนไทย 
โดยเฉพาะ 

∆ ผูใ้หบ้รกิารตา่งชาตเิริม่เขา้มาพฒันาบรกิารทางการเงนิโดยร่วมมือกบั
บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น ผู้ให้บริการจากจีนเช่น WeChat 

1.  ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาช่องทางชำาระเงินแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

 ∆ ออกแบบโมเดลการร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ เพื่อพัฒนาเข้าสู่ 
 สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน (ทั้งภายในประเทศ 
 และต่างประเทศ) ผู้ให้บริการการประมวลผลธุรกรรม, ผู้ให้บริการชำาระเงิน 
 ค่าโดยสาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และผู้ให้บริการการชำาระเงินดิจิทัล 

 ∆ พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการชำาระเงินดิจิทัลหรือชำาระเงินบนมือถือ เพื่อขยาย 
 การบริการสู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

 ∆ ส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อประเมินความน่าดึงดูด 
 และศักยภาพของการให้บริการซิมการ์ด NFC เพื่อนักท่องเท่ียว สำาหรับอำานวย 
 ความสะดวกในการชำาระเงินระหว่างการท่องเที่ยว

2.  ให้ความรู้และส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาเข้าสู่สังคม 
ไร้เงินสด โดยการร่วมพัฒนาจุดขายที่รองรับการชำาระเงินแบบดิจิทัล 

 ∆ ประเมินความพร้อมของรูปแบบการดำาเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ และผู้ให้ 
 บรกิารชำาระเงนิดิจิทลั ในการบูรณาการช่องทางชำาระเงนิแบบดจิทิลัสูแ่หลง่ท่องเทีย่ว  
 โดยการประเมินต้องดูทั้งศักยภาพที่จะพัฒนาและรองรับ สถานะการพัฒนาปัจจุบัน  
 รูปแบบการดำาเนินธุรกิจปัจจุบัน ความพร้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
 สื่อสารหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ∆ ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ให้บริการชำาระเงินดิจิทัลหรือชำาระเงินทางโทรศัพท์ 
 เคลื่อนที่กับธุรกิจด้านท่องเที่ยวที่มีความพร้อม 

 ∆ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสำาหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและผู้ประกอบการท่ี 
 เกี่ยวข้องในเรื่องสังคมไร้เงินสดโดยเน้นที่โครงสร้างในการพัฒนาประโยชน์ท่ีจะ 
 ได้รับ ข้อควรระวัง และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.  ส่งเสริมให้ Startup และผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาการเทคโนโลยีและ 
บริการดิจิทัลด้าน Fintech (นวัตกรรมการบริการทางการเงินแบบดิจิทัล) สำาหรับ
นักท่องเที่ยว

 ∆ สนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อธุรกรรมทางการเงินครบวงจร (Fintech) ใน 
 ประเทศ เพ่ือบริการและอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยสร้างแรงจูงใจ 
 สำาหรับธุรกิจในประเทศด้วยสิทธิประโยชน์ทางการเงิน, ความสามารถทางเทคนิค,  
 และออกระเบียบต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

4.  ส่งเสริมการใช้ทางเลือกการชำาระเงินแบบดิจิทัลสำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
เปิดตัวแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมการใช้ทางเลือกในการชำาระเงินออนไลน์ หรือ
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

∆  ส่วนแบ่งของการทำาธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่านระบบดิจิทัล

∆  จำานวนจุดขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่ 
รองรับการชำาระเงินแบบดิจิทัล

∆  จำานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้งาน NFC ซิมการ์ด

∆  ปรับปรุงความสะดวกสบายในการ 
ทำาธุรกรรมทางการเงิน

∆  เพิ่มความปลอดภัยให้แก่การทำาธุรกรรม
ทางการเงินสำาหรับนักท่องเที่ยว 

∆  ลดปัญหาในการหาที่แลกสกุลเงิน 
ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

∆  เพิ่มความสามารถของหน่วยงานรัฐบาลใน
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวเพื่อ
นำามาวิเคราะห์วางแผนพัฒนากลยุทธ์ด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

∆  เพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจท่องเที่ยวใน 
การจัดการธุรกรรมทางการเงิน ด้วย 
ความช่วยเหลือของเทคโนโลยีดิจิทัล 

∆  AIS mPay Rabbit ซิมการ์ดที่ทำาให้ผู้ใช้
สามารถจ่ายค่าโดยสารบีทีเอสและร้านค้า
ปลีกที่ร่วมโครงการได้ผ่านทางเทคโนโลยี 
NFC

∆  "Prompt Pay" โครงการริเริ่มจากธนาคาร
พาณิชย์ทั่วประเทศในการพัฒนาสังคมไร้
เงินสด โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถทำาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง
สะดวกปลอดภัย

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564
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และ Alipay เริ่มเข้ามาพัฒนาในประเทศไทยอย่างมีรูปธรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ 
เข้ามาในจำานวนสูง

∆ สินค้าและบริการส่วนใหญ่ในประเทศรับเพียงเงินสดเท่านั้น และ 
ช่องทางในการชำาระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำาระเงิน
แบบดิจิทัลยังไม่มีใช้แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยว
รอง

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่ออำานวยความสะดวก
ในการทำาธุรกรรมทางการเงินในสถานที่ท่องเที่ยว
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แนวทางการพัฒนา

∆ การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดของภาครัฐยังเป็นไปอย่าง
กระจัดกระจายและขาดการบูรณาการเพิ่มประสิทธภาพสูงสุด โดย
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมักเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด แต่ทว่าบางท้องถิ่นไม่ได้รับงบประมาณ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างกล้องวงจรปิด หรือใช้งบประมาณอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

∆ ระบบกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลของเอกชน ซ่ึง
ตำารวจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

1. วิเคราะห์ศักยภาพของระบบกล้องวงจรปิดสาธารณะในพื้นที่สาธารณะ
 ∆ ประเมินระบบในปัจจุบันเพื่อหาช่องทางที่ควรพัฒนา
 ∆ ตรวจสอบหาความเสียหาย, การเสื่อมของอุปกรณ์, การใช้งานไม่เต็มศักยภาพ, และ 

 อุปกรณ์ทีไม่ได้รับการเชื่อมต่อเพื่อพัฒนาในขั้นแรก 
 ∆ ประเมินศักยภาพของโครงข่ายพื้นฐานเพ่ือการเช่ือมต่อ เช่น สายเคเบิล Coaxial,  

 สาย LAN, สายใยนำาแสง และความครอบคลุมของสัญญาน Wi-Fi เป็นต้น 
2.  ตรวจสอบและระบุพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนที่เส่ียงท่ีมีความจำาเป็นต้องได้รับการเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 
 ∆ ใชค้วามหนาแนน่ของประชากร จำานวนผูเ้ขา้ชมในพืน้ที ่จำานวนครวัเรอืน หรอื แผนท่ี 

 จุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดอาชญากรรมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
 ∆ จัดลำาดับความสำาคัญของพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงเพ่ือเริ่มดำาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.  ดำาเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเชิงลึก 

ในพื้นที่ที่มีความสำาคัญสูง
 ∆ ประเมินศักยภาพของโครงสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในสถานที่ที่มี 

 ความพร้อม เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำางานร่วมกันของระบบเดิมและ 
 ระบบใหม่

 ∆ ติดตั้งโครงข่ายเชื่อมโยงพ้ืนฐาน เช่น สาย Coaxial, สาย LAN, อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
 เราเตอร์ไร้สาย และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการทำางานของระบบกล้อง 
 วงจรปิด 

 ∆ พัฒนาศูนย์ข้อมูลสื่อกล้องวงจรปิดบนคลาวด์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 
 เขา้สูศ่นูยก์ลางแบบ Real-time อกีทัง้เปดิใหบ้างสว่นสามารถเขา้ถงึได้โดยประชาชน 
 ทั่วไปบบ Real-time 

 ∆ ติดตั้งระบบวิคราะห์ข้อมูลกล้องวงจรปิดเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำางานของ 
 เจ้าหน้าที่ในการระบุและแจ้งเตือนอันตรายหรือความผิดปกติแก่คนในพื้นท่ีแบบ 
 Real-time

4.  พัฒนาและส่งเสริมการร่วมมือของภาคเอกชน 
 ∆ พฒันาโครงการร่วมตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิโดยภาคเอกชนดว้ยการสนบัสนนุจากภาครฐั  

 โดยระบบกล้องมีความสามารถเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีสาธารณะและตำารวจท้องที่สามารถ 
 เข้าตรวจสอบข้อมูลจากกล้องเพื่อการทำางานได้โดยง่ายแบบ Real-time

 ∆ ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้วยการสนับสนุนการติดตั้ง 
 จากภาครัฐในรูปแบบเงินสนับสนุน เพื่อการติดตั้งในพื้นที่ส่วนตัวที่ส่งผลประโยชน์ 
 ต่อพื้นที่สาธารณะ

∆  % ความครอบคลุมของระบบกล้อง
วงจรปิด 

∆  จำานวนกล้อง CCTVs ที่เชื่อมต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์การรักษาความปลอดภัยกลาง

∆  จำานวนเหตุการณ์/คดี ที่สามารถคลี่คลาย
ได้ด้วยข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด 

∆  ความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรม 
และอุบัติเหตุลดลง

∆  เพิ่มความสามารถในการป้องกันภัย 
ล่วงหน้าผ่านระบบที่สามารถตรวจจับ 
วัตถุและบุคคลต้องสงสัย 

∆  การจัดการความสามารถในการรองรับ 
ของแหล่งท่องเที่ยวดีขึ้นด้วยการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยัง 
ส่งผลในการช่วยลดอุบัติเหตุจากฝูงชนที่
เกินความจุได้ 

∆  เพิ่มโอกาสสำาเร็จในการสืบสวนและจับกุม
∆  ยกระดับความมั่นใจในความปลอดภัย 

ในแหล่งท่องเที่ยว
∆  เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองและ

เพิ่มความสามารถในการจัดการอำานวย
ความสะดวกในภาวะอันตราย 

∆  โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ: มีแผน 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า 2,000 จัดตั้ง 
ศูนย์บัญชาการส่วนกลาง 

∆  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่ง 
ท่องเที่ยวต่างๆ 

∆  รูปแบบความปลอดภัยของราชประสงค์ 
โดยความร่วมมือของภาคเอกชนในพื้นที่  
ได้รับขนานนามเป็นรูปแบบความปลอดภัย 
ของแหล่งท่องเที่ยว

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

∆ เครื่องมือคุณภาพตำ่ายังเป็นอุปสรรคต่อการทำางานและกระบวนการ
สืบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องวงจรปิดคุณภาพตำ่า
ทำาให้ไม่สามารถระบุใบหน้าหรือป้ายทะเบียนเพื่อใช้ในการสืบสวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

∆ กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่มีความสามารถเพื่อการตรวจตราเฉพาะหน้า
เท่านั้น และขาดศักยภาพในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการใช้ภายหลัง

∆ อปุกรณส่์วนใหญท่ีใ่ชน้ัน้เปน็เทคโนโลยเีชงิตอบสนองและไมส่ามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุอันตรายหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ
ที่บูรณาการทุกภาคส่วน

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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∆ หนว่ยฉกุเฉนิมักจะมฐีานข้อมลูและศนูยบ์ญัชาการท่ีไมม่กีารเชือ่มตอ่
กับหน่วยอื่นๆและดำาเนินการอย่างไม่บูรณาการ

∆ ตำารวจ หน่วยดับเพลิง และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทำางานบนช่องทางท่ี
แตกต่างกันและมีสายด่วนที่แตกต่างกัน มีความคิดริเริ่มในโครงการ
รวมศนูยบ์ญัชาการของทัง้ 3 หนว่ยงานและศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนเขา้
ด้วยกัน แต่ขณะนี้ยังอยู่นในขั้นตอนการวางแผน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งบัน
ข้อมูลแบบ Real-time 

 ∆ พัฒนาข้อกำาหนดระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล (Record Keeping Protocol) และ 
 ระบบจัดเก็บข้อมูล ในหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการรวม 
 ข้อมูลสู่ศูนย์กลางต่อไป 

 ∆ สนับสนุนให้ตำารวจ, หน่วยดับเพลิง และหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
 เก็บข้อมูลและบันทึกในรูปแบบดิจิทัลบนฐานข้อมูลความปลอดภัยสูงเดียวภายใน 
 หน่วยงานต่างๆ 

2.  ร่างกฎระเบียบและนโยบายในการบูรณาการข้อมูลและโครงสร้างในการบูรณาการ
จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ

 ∆ ออกแบบนโยบายและกฎระเบียบเพื่อบูรณาการข้อมูล สร้างความร่วมมือ กำาหนด 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ กำาหนดระดับของข้อมูลที่สามารถแบ่งปันได้ และแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมดูแลการทำางานของทั้งระบบข้อมูลความปลอดภัย 
 กลาง 

 ∆ ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยอ้างอิงจาก 
 รูปแบบการร่วมมือกับของหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ 

3.  จัดต้ังศูนย์บัญชาการกลางด้านความปลอดภัยครบวงจรโดยเร่ิมในจังหวัดท่ีมีประชากร 
และนักท่องเที่ยวในจำานวนมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย

 ∆ ประเมินความพร้อมและความสำาคัญในการพัฒนาศูนย์บัญชาการกลางด้าน 
 ความปลอดภัยครบวงจรในแต่ละท้องถิ่น และแต่ละจังหวัด 

 ∆ ประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดต้ังโครงสร้างที่จำาเป็น 
 และระบบในการควบรวมการบัญชาการด้านความปลอดภัยระดับจังหวัด และเริ่ม 
 การจัดตั้งจากจังหวัดที่พร้อม 

4.  ตัง้ฐานขอ้มลูความปลอดภยัสงูบนคลาวดเ์พือ่เปน็ศนูยก์ลางในการจดัเกบ็ขอ้มลูจาก
หนว่ยงานดา้นความปลอดภยัตา่งๆ เพือ่การดำาเนนิงานของศนูยบั์ญชาการดา้นความ
ปลอดภัยกลาง 

 ∆ พฒันาเซิร์ฟเวอร์เกบ็ขอ้มลูบนคลาวดท่ี์มคีวามปลอดภัยสูงและพรอ้มใชง้านในรปูแบบ  
 Application Programming Interface (API) เพือ่เปดิโอกาสใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สามารถนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

 ∆ พฒันาแพลตฟอรม์ทีท่ำาหนา้ทีจ่ดัการรวบรวมขอ้มลูจากหนว่ยงานดา้นความปลอดภยั 
 ต่างๆ เข้าสู่ฐานข้อมูลความปลอดภัยสูงในศูนย์บัญชาการ

 ∆ จัดต้ังทีมวิศวกรเพื่อดำาเนินการดูแลและพัฒนาระบบทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูง 
 อยู่เสมอ 

5. บูรณาการความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางด้านความ
ปลอดภัย 

 ∆ จัดตั้งระบบอัจฉริยะที่สามารถช่วยตรวจจับบุคคลหรือกิจกรรมน่าสงสัยผ่านการ 
 ประมวลข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดเข้ากับข้อมูลเชิงลึกในฐานข้อมูลกลาง 

 ∆ ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับหน่วยภาคสนามโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วย 
 เหลือซึ่งช่วยพัฒนาการสื่อสารของศูนย์บัญชาการและหน่วยงานภาคสนาม 

6.  ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
การประยุกต์ใช้ระบบความปลอดภัยแบบใหม่ เพื่อศักยภาพสูงสุดในการรักษาความ
ปลอดภัย 

∆  % ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งศูนย์
บัญชาการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร

∆  เวลาที่ใช้ในการตอบสนองของหน่วยตอบ
สนองแรก (First Responding Unit)

∆  จำานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกฝน

∆  การตอบสนองต่อเหตุการณ์อันตรายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยศูนย์รับคำา
ร้องกลาง และศูนย์บัญชาการด้านความ
ปลอดภัยกลาง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่การช่วยเหลือได้

∆  ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ
ปลอดภัยตลอดการเดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
สิ่งที่สำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวของประเทศ 

∆  ประสิทธิภาพในการทำางานของหน่วย
งานด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ด้วยการ
สนับสนุนของระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ  

∆  ระบบคาดการณ์อันตรายล่วงหน้าสามารถ
ช่วยจำากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ไม่ปลอดภัยได้ 

∆  โครงการ "ตำารวจดิจิทัล" พัฒนาเทคโนโลยี
ให้กับตำารวจสายตรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
เช่น กล้องหน้ารถและแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อ
กับศูนย์บัญชาการกลาง

∆  โครงการเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินกลาง 911 
ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อไปถึงตำารวจ หน่วย
ดับเพลิง และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ กำาลังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนา 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564
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∆ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีเพียงวิทยุสื่อสารเป็นช่องทางหลักในการรับ
ข้อมูลและคำาสั่งจากศูนย์บัญชาการ

∆ ปัญหาการขาดแคลนกำาลังพลและหน่วยงานฉุกเฉินอ่ืนๆทำาให้การ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ล่าช้า 

∆ กำาลังพลของตำารวจและตำารวจท่องเที่ยวไม่เพียงพอที่จะดูแลจำานวน
นกัท่องเท่ียวท่ีโตข้ึนอย่างกา้วกระโดด ดังจะเหน็ไดจ้ากโครงการอาสา
สมัครตรวจตราต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

จัดตั้งศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร
และวางระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง การเข้าช่วยเหลือ และการเข้าฟื้นฟูในสภาวะคับขัน
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แนวทางการพัฒนา

∆ แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนฉุกเฉินกับการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติยัง
กระจัดกระจาย โดยแต่ละองค์กรสร้างช่องทางที่แตกต่างกันใน 
การแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น การแจ้งเตือนภัยสึนามิจากอุตุนิยมวิทยา 
การแจ้งเตือนการก่อการร้ายและอาชญากรรมรุนแรงจากสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ ซ่ึงข้อมูลการแจ้งเตือนจะมาจากช่องทางการสื่อสาร
ที่แตกต่างกัน 

1. ประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบตรวจจับเหตุอันตรายและระบบการ
แจ้งเตือนฉุกเฉินที่มีอยู่

 ∆ การประเมินความพร้อมของระบบการตรวจจับและระบบการเตือนภัยพิบัติทาง 
 ธรรมชาติที่มีอยู่ที่รวมถึงภัยนำ้าท่วม, สึนามิ, แผ่นดินถล่ม, ไฟไหม้, พายุ, แผ่นดินไหว  
 ฯลฯ

 ∆ สร้างช่องทางเฉพาะเพื่อรายงานและเตือนเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เช่น  
 อาชญากรรม อุบัติเหตุขนาดใหญ่ การก่อการร้าย การประท้วง ความไม่สงบ 
 กลางเมือง ฯลฯ โดยระบบมีความสามารถที่จะประมวลข้อมูลจากฝูงชนได้  
 (Crowd-Sourcing Input)

2.  พฒันาและเสริมสรา้งความรว่มมอืของภาครฐัและเอกชนในการพฒันาระบบเตอืนภยั
 ∆ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบ Real-time และระบบเตือนภัย 

 อัตโนมัติท่ีเชื่อมต่อหน่วยงานตรวจจับความผิดปกติและหน่วยงานที่สามารถ 
 เตอืนภยัสูส่าธารณชน เพือ่ลดระยะเวลาจากการตรวจพบอันตรายสูก่ารเตอืนภยัและ 
 ตอบสนอง 

 ∆ พัฒนาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถเข้าถึงสาธารณชน 
 กลุ่มใหญ่ได้ในเวลารวดเร็วเพื่อพัฒนาระบบการเตือนภัยฉุกเฉิน เช่น การส่งข้อความ 
 เตือนภัยหรือ push notification สู่โทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือซึ่งต้องได้รับการร่วมมือ 
 จากผู้ให้บริการโทรคมนาคม 

 ∆ พัฒนาข้อความเตือนภัยฉุกเฉินที่มีความสามารถในการเตือนภัยคนทุกหมู่เหล่า  
 ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือผู้พิการ เช่น การแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษหรือ 
 การแจ้งเตือนด้วยเสียงฉุกเฉิน 

3.  พฒันาแอปพลเิคชนัเตอืนภัยหนึง่เดยีวทีม่ปีระสทิธภิาพในการแจง้เตอืนและใหข้อ้มลู
อันเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

 ∆ รวบรวมบริการเตือนภัยต่างๆมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเพื่อความง่ายในการใช้ 
 บริการ 

 ∆ บูรณาการระบบแปลข้อความอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ 
 ชาวต่างชาติ

 ∆ พัฒนาระบบการแจ้งเตือนรายสถานที่ (Location-Based Notification) เพ่ือส่ง 
 ข้อความฉุกเฉินแบบเฉพาะกลุ่มแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 ∆ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักท่องเที่ยว  
 เช่น การรวมแอปพลิเคชันไว้กับการติดตั้งซิมการ์ดนักท่องเที่ยว 

4.  พัฒนาระบบเตือนภัยประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถส่ือสารข้อความสู่สาธารณชนได้ 
แม้ในสภาวะคับขัน

 ∆ พัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบไร้สายซึ่งสามารถส่งข้อความเตือนภัยสู่โทรศัพท ์
 เคลื่อนที่บนเครือข่ายได้ซ่ึงเป็นช่องทางพิเศษที่สามารถหลีกเลี่ยงสัญญานติดขัดใน 
 ช่วงคับขัน และสามารถส่งข้อความฉุกเฉินได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไปถึงกลุ่มคนให้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด 

∆  % ของภัยพิบัติที่ตรวจพบและมีการแจ้ง 
เตือนสู่สาธารณชน

∆  จำานวนการติดตั้งแอปพลิเคชันเตือนภัยฉุกเฉิน 
∆  % ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่วิกฤตที่ได้รับการแจ้ง

เตือนล่วงหน้า 

∆  ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งกับ
ทรัพย์สินและชีวิตด้วยการตรวจจับ
และเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งเปิดโอกาสให้
สาธารณชนเตรียมพร้อมรับมือ 

∆  ส่งเสริมบรรยากาศแห่งความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที่ยว ด้วยระบบเตือนภัยผ่าน
แอปพลิเคชัน และระบบประมวลข้อมูล
จากฝูงชน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมี 
ส่วนร่วมในข่าวสารได้ 

∆  ระบบการจัดการในสภาวะฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถใน
การตรวจจับเหตุอันตรายแบบ 
Real-time และระบบเตือนภัยอัตโนมัติ

∆  มีการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่าง
กระจัดกระจายและไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 
เช่น ระบบเตือนภัยนำ้าหลากที่นำ้าตก 

∆  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภายใต้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่าน
ทางเว็บไซต์โดยอาศัยการสื่อสารข้อมูลสู่
สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

∆ การแจ้งเตือนเป็นไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตือนประชาชนในพื้นท่ี
ความรับผิดชอบ

∆ คำาเตือนและการแจ้งเตือนในรูปแบบของการออกอากาศรายการ
โทรทัศน์, ข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุกระจายเสียง
โดยส่วนมากแล้วเป็นภาษาไทยและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษใน
ภายหลัง

∆ ส่ือสังคมมักจะเป็นแหล่งข้อมูลแรกท่ีทันต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด เช่น 
ข้อความบน Twitter จากหน่วยงานข่าว, ข้อความบน Facebook, ฯลฯ

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินและแอปพลิเคชั่นเตือนภัย
เพื่อช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในสภาวะคับขัน

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์

166



 แนวทางการพัฒนา

∆ ศูนย์อำานวยการควบคุมและกำากับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว  
(Thai Immigration 24/7 Center : TIC) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2559 
เพื่อศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลางซึ่งรวมข้อมูลจากการระบบ
ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า ฐานข้อมูล Blacklist, 
ระบบการจัดการรายกรณี และรายช่ือของตำารวจสากล ที่มีหน้าที่ 
ดูแลการเข้าเมืองทั้งทางบก ทางนำ้า และทางอากาศ

1.  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง (Thailand Immigration 
Center) และการวางระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าในสนาม
บินนานาชาติและชายแดนที่มีความพร้อมทั่วประเทศ

 ∆ พฒันาระบบประเมนิความเสีย่งผูโ้ดยสารขา้มแดนลว่งหนา้ในสนามบนินานาชาตแิละ
ชายแดนที่มีความพร้อม ต่อยอดจากโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 

2.  พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (Automate Immigration Gate) ด้วย
เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางกายภาพ ในสนามบินนานาชาติท่ัวประเทศ
และส่งเสริมการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน

 ∆ พัฒนาฐานข้อมูลลักษณะทางกายภาพของนักท่องเที่ยวเพ่ือเก็บข้อมูลสำาหรับ 
 ตรวจสอบและอำานวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางซำา้ เช่น ใบหน้า ม่านตา และ  
 ลายนิ้วมือ 

 ∆ บูรณาการข้อมูลทางกายภาพจากการออกวีซ่าสู่ศูนย์บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง  
 เพื่อตรวจสอบตัวตนของนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมีความ 
 แม่นยำาปลอดภัยมากขึ้น 

 ∆ พฒันาประตตูรวจคนเขา้เมอืงอตัโนมตัสิำาหรับนกัท่องเทีย่วจากกลุม่ทีม่คีวามเส่ียงตำา่  
 และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเป็นประจำา ที่สนามบินนานาชาติขนาดใหญ่  
 เพื่ออำานวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง 

3.  ติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลนักท่องเท่ียว
เทยีบกับฐานขอ้มลูผูต้อ้งสงสยั เพือ่ยกระดบัความสามารถในการตรวจจบัและตรวจ
สอบตัวตนก่อนเข้าประเทศ

 ∆ ติดตั้งและบูรณาการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบตัวตนของ 
 นักท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับตัวตนในหลายมิติ เช่น ข้อมูล 
 หนังสือเดินทาง จำานวนการเดินทาง เป็นต้น

 ∆ เปิดฐานข้อมูลบางส่วนให้แก่สำานักงานตำารวจแห่งชาติและตำารวจท่องเที่ยว เพื่อ 
 การตอบสนองที่รวดเร็วต่อเหตุการณ์น่าสงสัยหรือเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดกับ 
 นักท่องเที่ยว 

4.  เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัทีส่นามบนิ โดยการบรูณาการระบบตรวจ
จับอันตรายอัจฉริยะ และระบบคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า โดยเชื่อมต่อกับฐาน
ข้อมูลของ TIC 

 ∆ ประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับและเปรียบเทียบใบหน้าในสนามบิน เพ่ือตรวจหาและ 
 เผ้าระวังบุคคลต้องสงสัย

 ∆ สามารถต่อยอดการพัฒนาสู่ระบบคาดการณ์ เจตนาร้าย (Behavioral  
 Mal-Intent Predictive System) เม่ือโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและมี 
 ความต้องการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

5.  เสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและการทำางานรว่มกนัเพือ่การแบง่ปนัขอ้มลู
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ∆ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศขาเข้าที่สำาคัญและประเทศปลายทางขาออกที ่
 สำาคัญเพื่ออำานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารเพื่อการตรวจสอบ 
 ล่วงหน้า 

 ∆ เสรมิสรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยงานความมัน่คงระหวา่งประเทศเชน่ องคก์ารตำารวจ 
 สากล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของบุคคลต้องสงสัยที่ทันต่อเหตุการณ์

∆  จำานวนสนามบินนานาชาติที่มีระบบ 
ตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าและ 
ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

∆  ระยะเวลาที่ใช้เพื่อตรวจสอบคนเข้าเมือง 

∆  ยกระดับความปลอดภัยที่สนามบิน 
ด้วยขั้นตอนการดำาเนินการเชิงรุกและ 
การตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า 

∆  การอำานวยความสะดวกดีขึ้นสำาหรับ 
นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยการประยุกต์ใช้
ประตูตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

∆  ประสิทธิภาพและความแม่นยำาในการ 
ตรวจคนเข้าเมืองสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี
ยืนยันตัวตนด้วยลักษณะทางกายภาพที่
ยากต่อการปลอมแปลง และการคัดกรอง 
ผู้โดยสารขาเข้าล่วงหน้าจะช่วยยับยั้ง 
ไม่ให้บุคคลต้องสงสัยเข้าประเทศ

∆  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก
การร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การจัดการอันตรายข้ามชาติ 

∆  ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้าได้นำามาใช้แล้วในสนามบิน 7 แห่ง 
ภายใต้ทอท.

∆  ระบบตรวจสอบแบบไบโอเมตริกเป็นหนึ่ง 
ในหัวข้อหารือของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
และสำานักงานตำารวจแห่งชาติเพื่อการจัดการ
กับอาชญากรรมเชิงรุก

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

30
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้าประเทศยังไม่มีการบูรณาการกับสำานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองโดยกระทรวงการต่างประเทศมีอำานาจในการอนุมัติและ
เก็บรักษาบันทึกข้อมูลของวีซ่า ซึ่งข้อมูลยังไม่ได้รับการเช่ือมต่อสู่
สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงแบบ Real-time เพือ่อำานวยความสะดวก
และเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลเข้าเมือง 

∆ ระบบการจดัการข้อมูลสนามบนิมกีารบรูณาการสว่นหนึง่ โดยเฉพาะ
ในสนามบินระหว่างประเทศขนาดใหญ่มีการติดต้ังระบบพื้นฐาน 
ท่ีบูรณาการระบบต่างๆ ท่ัวสนามบินกว่า 45 ระบบเข้าบน
แพลตฟอร์มเดียว

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาระบบความปลอดภัยชายแดนและระบบประเมินความเสี่ยง
ผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัย อำานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคนเข้าเมือง
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ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ การครอบคลุมและความเร็วของ 4G / LTE ของประเทศไทยยังล้า
หลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก

 • ใน พ.ศ. 2558 การครอบคลุมและความเร็วของบรอดแบนด์อยู่ 
 ที่เพียงร้อยละ 58 และประมาณ 11Mbps ตามลำาดับ

 • มีเพียงร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่เชื่อมต่อกับ 4G  
 (2559) ซึ่งตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย (ร้อยละ 22)  
 และสิงคโปร์ (ร้อยละ 75)

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบรอดแบนด์โดยรวมเพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาเชิง
ดิจิทัลของทั้ง 3 ภาค

 ∆ ลงทุนในสมรรถนะการเชื่อมต่อกับนานาชาติ
 ∆ ดำาเนินการพัฒนา 4G อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความเร็วและคุณภาพของเครือข่าย
 ∆ ลงทุนในบรอดแบนด์มีสายเพื่อให้เข้าถึงครัวเรือนในจำานวนที่มากขึ้น โดยเฉพาะ 

 การลงทุนในพื้นที่ห่างไกล (Last Mile)
2.  พัฒนาแผนงานพัฒนาและแผนการดำาเนินการตามลำาดับความสำาคัญ
 ∆ สังคมสูงอายุ : เริ่มพัฒนาจากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์
 ∆ เกษตรกรรม : เริ่มพัฒนาจากพื้นที่ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีทางเกษตร
 ∆ การท่องเที่ยว : เริ่มพัฒนาจากสถานที่สำาคัญในเมืองท่องเที่ยวหลัก (สนามบิน  

 สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร)
3.  สนับสนุนการปรับใช้บรอดแบนด์ในภาคส่วนที่สำาคัญ เช่น เกษตรกร โรงเรียน และ

โรงพยาบาล
4.  ส่งเสริมและรับประกันการเข้าถึงและราคาท่ีสมเหตุสมผลของบรอดแบนด์ให้แก่ 

ครัวเรือนที่มีรายได้ตำ่า 
 ∆ พิจารณาให้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
 ∆ ส่งเสริมให้เครื่องมือสื่อสารที่สามารถเช่ือมต่อกับบรอดแบนด์ เช่น สมาร์ทโฟน มี 

 ความแพร่หลายในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้บริโภค
5.  ร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์เพื่อให้กลยุทธ์

การพัฒนาโครงสร้างบรอดแบนด์มีสายและไร้สาย เป็นไปในทางเดียวกัน 
 ∆ วางกลยุทธ์การพัฒนาร่วม และปรับแผนพัฒนาของผู้ให้บริการและตัวแทน 

 ธุรกิจแต่ละรายให้ดำาเนินไปในทางเดียวกันและไปตามลำาดับความสำาคัญเดียวกัน
6.  ควบคุมดูแลการดำาเนินการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ∆ ตรวจสอบการติดตั้งและการยกระดับที่จำาเป็นเป็นไปตามที่วางแผนไว้
 ∆ ติดตามและประเมินผลตัวชี้ วัดอย่างต่อเนื่องท่ัวประเทศ เพื่อตรวจผลการ 

 ดำาเนินงาน 
 ∆ ตรวจสอบและพิจารณาส่วนของงานที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่าง 

 ต่อเนื่อง 

สำาหรับบรอดแบนด์แบบมีสาย 
และแบบไร้สาย:
∆  สัดส่วนของการครอบคลุม 

จำานวนประชากร
∆  ความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ย 

และความเร็วสูงสุดในพื้นที่สำาคัญ
∆  อัตราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
∆  ราคาเฉลี่ยต่อผู้ใช้และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้

∆  ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตดีขึ้น
ในพื้นที่สำาคัญ

∆  การครอบคลุมและความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

∆  ราคาของบริการบรอดแบรด์ที่ 
สมเหตุสมผลจะนำาไปสู่อัตราการ 
ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 

∆  อัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น  
(โดยเฉพาะในปริมณฑลและพื้นที่ห่างไกล)

∆  ลดราคาค่าบริการและรายได้เฉลี่ยต่อ 
ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการ

∆  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ  
Internet Gateway ของประเทศ

∆  นโยบายการใช้งานบรอดแบนด์แห่งชาติ
∆  โครงการพัฒนาดิจิทัลชุมชน

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

∆ จำานวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์ยังตำ่า ซึ่งตรงข้ามกับจำานวนการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในประเทศ 

 • จำานวนการใช้งานอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 39 ของจำานวนครัวเรือน  
 (2558) ตามหลังหลายประเทศในอาเซียน

 • จำานวนการใช้งานกระจุกตัวอยู่ในเขตเทศบาลเมืองที่สำาคัญ  
 สืบเนื่องมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือการครอบคลุม, ความเร็ว และ  
 ความสามารถในการจับจ่ายของประชากรในพื้นที่

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ติดตั้งและพัฒนาความสามารถของบรอดแบนด์ทั้งด้านความเร็ว
และความครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเชิงดิจิทัลของทั้ง 3 ภาค

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ ความพร้อมของบริการคลาวด์ในประเทศไทยยังคงตำ่ากว่ามาตรฐาน 
แม้ว่าจะเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

 • ศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยทั้งหมดนับเป็นเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่ 
 ศูนย์ข้อมูลท้ังหมดในภูมิภาคอาเซียน โดยท้ังประเทศมีศูนย์ข้อมูล 
 เพียง 14 แห่ง (12 แห่งในกรุงเทพ)

1. พัฒนากฎระเบียบและแรงจูงใจในการปรับใช้บริการ G-Cloud ในหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐบาล

 ∆ ออกแบบระบบที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้บริการ  
 G-Cloud มากขึ้น เช่น การมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่สามารถใช้บริการ 
 G-Cloud ได้มากที่สุด

 ∆ พิจารณาพัฒนาข้อปฏิบัติที่บังคับให้หน่วยงานรัฐใช้บริการ คลาวด์ ในการเก็บ 
 ข้อมูลของรัฐบางส่วน

 ∆ พิจารณาพัฒนาข้อปฏิบัติที่บังคับให้หน่วยงานรัฐพิจารณา คลาวด์ เป็นตัวเลือก 
 แรกในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีและการสื่อสารสำาหรับการจัดเก็บ 
 ข้อมูล

2.  พัฒนาคุณภาพของบริการ G-Cloud โดยการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

 ∆ เปรียบเทียบคุณภาพของบริการ G-Cloud กับการให้บริการระดับสากลใน 
 ต่างประเทศเพื่อหาช่องว่างสำาหรับการพัฒนา

 ∆ พัฒนายกระดับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับผู้ให้บริการ คลาวด์ ระดับ 
 โลกอย่างใกล้ชิด

3.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเพื่อรับรู้ถึงอุปสรรคและข้อเสนอ
แนะในการพัฒนาบริการ G-Cloud

 ∆ รว่มมอืกับผูใ้ชบ้รกิารในปจัจบุนัเพือ่ทำาความเขา้ใจปญัหาเกีย่วการใชบ้ริการ G-cloud
 ∆ ร่วมมือกับหน่วยงานและแผนกที่ไม่ได้ใช้บริการ G-Cloud (หรือใช้ในระดับที่ตำ่า)  

 เพื่อทำาความเข้าใจอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่ขัดขวางการใช้งาน
4. สร้างความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจในประโยชนข์องบรกิาร G-Cloud ภาครฐัอยา่ง

ต่อเนื่อง 
 ∆ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในบริการ G-cloud ในหมู่ข้าราชการเพ่ือ 

 สนับสนุนให้มีการใช้งาน
 ∆ ประชาสมัพนัธแ์ละเน้นยำา้ถึงข้อดีของการใชง้าน G-Cloud ภาครัฐแก่หนว่ยงานภาครัฐ 

 ต่างๆ

∆  จำานวนของระบบในบริการ G-Cloud
∆  ความจุของบริการ G-Cloud
∆  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ G-Cloud

∆  โครงสร้างพื้นฐาน G-Cloud แบบ 
บูรณาการเพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการบริหารจัดการองค์ความรู้

∆  แพลต์ฟอร์มบูรณาการเพื่อการ
∆  ดำาเนินการระบบ
∆  การเข้าถึงข้อมูลดีขึ้น
∆  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่พัฒนาขึ้น
∆  ลดต้นทุนของการใช้บริการคลาวด์  

เพื่อการเก็บรักษาข้อมูล 

∆  มติการจัดตั้งสภานโยบายวิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ

∆  โครงการ e-GIF
∆  โครงการ e-CMS พ.ศ.2559

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
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32
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

 • ศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นของภาคเอกชน รัฐบาลได้ 
 ประกาศยกเลิกแผนการสร้าง ‘ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ’ มูลค่า 1.23  
 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐเมื่อไม่นานมานี้

∆ รัฐบาลได้มีการจัดตั้งแพลทฟอร์มบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
โดยกระทรวงต่างๆมีการใช้บริการ G-Cloud ในปัจจุบันสำาหรับการ
เก็บข้อมูล แต่มีข้อมูลจำานวนมากที่เป็นข้อมูลลับและมีความเสี่ยงสูง
ซึง่จะยงัคงมกีารจัดเกบ็บนฐานขอ้มลูทีเ่ปน็เอกเทศในแตล่ะกระทรวง 

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สนับสนุนการขยายโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
และการนำาไปใช้
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แนวทางการพัฒนา

∆ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 10 ในดัชนีความพร้อมในการใช้งาน คลาวด์ 
พ.ศ. 2559 โดย by Asia Cloud Computing Association (ACCA) 
จากทั้งหมด 14 ประเทศในเอเชีย โดยที่การเชื่อมต่อสากลและความ
อิสระทางข้อมูลเป็นปัจจัยที่ได้คะแนนตำ่าที่สุด

∆ ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมท้องถ่ินและผู้ให้บริการ ICT สากล
ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคลาวด์ 
สำาหรับธุรกิจ เช่น เอไอเอส บิสิเนส คลาวด์ ภายใต้ความร่วมมือ 
ระหวา่ง เอไอเอส และ ไมโครซอฟท,์ ทร ูอนิเทอรเ์นต็ ดาตา้เซน็เตอร ์

1. เสริมสร้างความม่ังคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการปรับปรุงกฎหมายและข้อปฏิบัติ
ในด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวเพื่อสร้างความมั่นใจของบริษัท
นานาชาติในด้านความปลอดภัยของบริการคลาวด์ในประเทศไทย

 ∆ ปรบัปรงุกฎหมายและขอ้ปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยเีพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 สากล

 ∆ ปรับใช้กฎหมายและข้อปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 จากผู้ให้บริการ

 ∆ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อปฏิบัติท่ีปรับปรุงแล้วและเน้นไปที่ 
 การสื่อสารกับบริษัทนานาชาติ

 ∆ เกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
2.  สนับสนุนธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจ Startup 

ในการปรับใช้บริการคลาวด์
 ∆ พิจารณาให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการปรับใช้
 ∆ เสนอบริการคลาวด์ในรูปแบบสิทธิประโยชน์แก่ Startup และ วิสาหกิจขนาดกลาง 

 และขนาดย่อม ในภาคที่สำาคัญ เช่น เสนอแพลต์ฟอร์มสำาหรับ Startup สำาหรับการ 
 พัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นต้น 

 ∆ เสนอการทดลองใช้งานบางบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อผู้บริโภคที่มีศักยภาพสูง 
 ∆ ใหค้ำาแนะนำากบัลกูคา้เพือ่สง่เสรมิการเลอืกแพคเกจทีเ่หมาะสม และใหค้ำาแนะนำาหรอื 

 ช่วยเหลือผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
3.  พัฒนาการลงทะเบียนผู้ให้บริการคลาวด์ระดับชาติ (National Registry of Cloud 

Service ) เพ่ือให้ผู้บริโภคที่มีศักยภาพเป็นผู้ใช้บริการสามารถเข้าดูและเลือกใช้
บริการโดยง่าย

4.  ส่งเสริมบริการคลาวด์ในประเทศไทยให้กับบริษัทไทยและนานาชาติเพ่ือส่งเสริม 
การปรับใช้บริการคลาวด์ 

 ∆ ส่งเสริมการตระหนักรู้และความเข้าใจในบริการคลาวด์ให้กับภาคเอกชนและ 
 ประชาชนทั่วไป

 ∆ เน้นยำ้าถึงประโยชน์ของบริการ คลาวด์ กับผู้ใช้งานองค์กรในประเทศไทยรวมไปถึง  
 Startup และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นที่ความสามารถในการ 
 ประหยัดค่าใช้จ่ายและความคล่องตัวของบริการคลาวด์

 ∆ เก็บรวบรวมและประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการปรับใช้งานที่ประสบความสำาเร็จ
 ∆ เน้นยำ้าคุณภาพระดับโลกและประโยชน์ของการใช้บริการ คลาวด์ ในประเทศไทยให้ 

 กับบริษัทนานาชาติที่กำาลังมองหาโอกาสท่ีจะขยายการดำาเนินงานเข้าในภูมิภาค  
 โดยสามารถใช้เวทีการประชุมนานาชาติเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์

5.  ปรับรูปแบบบริการคลาวด์ให้หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ 
หลากหลาย 

 ∆ เสนอแพคเกจ SaaS, PaaS และ IaaS ที่หลากหลาย
 ∆ เสนอแพคเกจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ
 ∆ เสนอแพคเกจทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ วสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม และ Startup
6.  เสริมสร้างคุณภาพของบริการ คลาวด์ ผ่านการขยาย, ปรับปรุงและพัฒนายก 

ระดับโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

∆  จำานวนของผู้ให้บริการ คลาวด์ สาธารณะ
∆  จำานวนผู้ใช้บริการ คลาวด์ สาธารณะ
∆  สมรรถภาพและศักยภาพโดยรวมของ

บริการ คลาวด์ สาธารณะในประเทศ

∆  บริการ คลาวด์ หลากหลายมากขึ้น
∆  จำานวนบริษัทไทยที่ใช้บริการ คลาวด์ 

สาธารณะเพิ่มมากขึ้น
∆  จำานวนบริษัทนานาชาติที่ใช้บริการ คลาวด์ 

สาธารณะของไทยมากขึ้น
∆  ความสามารถในการแข่งขันด้าน คลาวด์ 

ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
∆  การเติบโตของ Startup และ SME  

ที่ใช้แพลตฟอร์ม คลาวด์ ในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นและบริการดิจิทัลใหม่ 
ที่นำามาซึ่งนวัตกรรมมีมากขึ้น

∆  การจัดตั้ง SUPERNAP ใน พ.ศ. 2560 
ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย

∆  แพลตฟอร์มเครื่อข่ายคลาวด์  
สำาหรับการเชื่อมต่อ IoT ทั่วประเทศ 
NETPIE โดย NECTEC 

∆  บริการ คลาวด์ สำาหรับธุรกิจและ SME 
จาก AIS และ TRUE

∆  ผู้ให้บริการ คลาวด์ สำาหรับลูกค้าระดับ
องค์กรขนาดใหญ่เช่น NEC, Fujitsu, 
Microsoft

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

ร่วมมือกับ Google, Amazon และ Huawei โดยเป็นการให้บริการ 
คลาวด์ แบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียวสำาหรับธรุกิจผู้ใช้บริการ - ศูนย์
ขอ้มลูใหมอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สร้างในพืน้ท่ีชายฝัง่ทะเลดา้นตะวนัออก 
โดยร่วมมือกับ Switch ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจาก
สหรัฐอเมริกา

∆ กฏหมายและข้อปฏิบัติที่ไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ข้อมูลและการป้องกันความเป็นส่วนตัว เป็นปัจจัยที่ขัดขวางการ
ลงทุนและการใช้บริการ คลาวด์ 

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนากฎระเบียบและสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน
และสาธารณชนในการพัฒนาและปรับใช้บริการคลาวด์

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ มูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจ Startup ในประเทศไทยคิดเป็นเพียง 
ร้อยละ 3 ของมูลค่าการลงทุนทั้งอาเซียน

 • ถงึแมมู้ลคา่ทีล่งทนุโดยรวมจะเตบิโตข้ึนถงึสองถงึสามเท่าของอัตรา 
 การเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ป ี(CAGR) ในชว่งทีผ่า่นมา แตเ่มด็เงนิโดย 
 รวมแล้วถือว่ายังขาดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศใกล้ 
 เคียงอื่นๆ

 • วัฒนธรรมการลงทุนโดย ผู้ร่วมลงทุนหรือVenture Capital กำาลัง 
 พัฒนาข้ึนในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนในแต่ละ 
 ครั้งยังถือว่าเล็กมาก

1.  พัฒนากิจกรรมสำาหรับประชาชนระดับรากหญ้า และโครงการฝึกอบรมสำาหรับ 
การก่อตั้ง Startup  เช่น ความรู้ด้านธุรกิจ การสร้างแผนธุรกิจ ปรับใช้เครื่องมือ 
ICT/ดิจิทัล และอื่นๆ

2.  พัฒนาโครงการเร่งการเติบโตและบ่มเพาะธุรกิจ (Acceleration and Incubation 
Programs ) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำาหรับ 
Startup ทั่วประเทศ 

 ∆ ร่วมมือกับโครงการเร่งการเติบโตและบ่มเพาะ Startup เพื่อขยายโครงการไป 
 ทั่วประเทศ 

 ∆ สนับสนุนการจัดตั้งแพลตฟอร์มเร่งการเติบโตและบ่มเพาะ Startup ด้วยการ 
 สนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ 

3.  ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Startup  (Startup 
Nurturing Platforms)

 ∆ ออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ Startup โดยอาศัยความ 
 ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 

 ∆ ศกึษากรณตีวัอยา่งจากตา่งประเทศและปรบัใชข้อ้คดิทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นการจดัตัง้ 
 โครงการ

4.  จัดตั้งโครงการให้คำาปรึกษาสำาหรับ Startup  (Startup Mentorship Program)
 ∆ ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT นักวิจัย และ Startup  

 ที่ประสบความสำาเร็จให้เข้าร่วมในโครงการผ่านสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน  
 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ การสร้างแบรนด์และการตลาดแก่ผู้ให้คำาปรึกษา

 ∆ ผสานแพลตฟอร์มให้คำาปรึกษาเข้ากับแพลตฟอร์มสร้างความเข้มแข็งให้  Startup  
 เพื่ออำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 

5.  พัฒนาสถานที่สำาหรับการอบรมและส่งเสริมการเติบโตชอง Startup ทั่วประเทศซึ่ง
จัดให้มีการสนับสนุนทั้งด้านกายภาพและการดำาเนินงานสำาหรับธุรกิจรายใหม่ 

 ∆ ประเมินความพร้อมในการให้บริการ ความสามารถในการรองรับ ความสัมพันธ์กัน 
 ของตัวเลือกในปัจจุบันจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อความต้องการของตลาด 

 ∆ เสริมสร้างศักยภาพของตัวเลือกในปัจจุบัน เช่น เขตอุตสาหกรรม(Software Park)  
 เพื่อตอบสนองความต้องการของ Startup เช่นพื้นที่การทำางานร่วมกัน, ห้องประชุม,  
 บริการช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการธุรกรรม เป็นต้น

 ∆ ร่วมมือกับผู้ให้บริการ ICT เพื่อสนับสนุนโครงสร้าง/บริการ IT ที่จำาเป็นกับการเติบโต 
 ของ Startup ในโครงการบ่มเพาะ เช่น โครงสร้างคลาวด์และบรอดแบนด์และ ศูนย์ 
 ข้อมูล เป็นต้น

6.  พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบริษัทเอกชนในแพลทฟอร์ม Startup 
 ∆ พัฒนาแพลตฟอร์มสำาหรับภาคเอกชนในการใช้บริการจากนวัตกรรมของ Startup
 ∆ ดึงดูดเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการอบรมและบ่มเพาะ 

 การเติบโตของ Startup

∆  จำานวนของ Startup ที่เกิดในประเทศ
∆  จำานวนของสถานฝึกอบรมและบ่มเพาะ 

Startup
∆  มูลค่าเงินสนับสนุน Startup
∆  จำานวนของที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

สนับสนุน Startup

∆  สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
ของ Startup ในอาเซียน

∆  มีแรงสนับสนุน Startup อย่างเต็มที่และ 
ครบวงจรจากภาครัฐ

∆  จำานวนของ Startup และนวัตกรรม 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

∆  การพัฒนาของสภาพแวดล้อมเอื้ออำานวย 
ต่อการพัฒนาของ Startup 

∆  สนับสนุนนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์เพื่อ 
เพิ่มมูลค่าให้กับความคิดสร้างสรรค์

∆  แนวทางประชารัฐ SME  Startup 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม

∆  นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน SME

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

34
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ มีการแข่งขันสูงเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของ Startup ในภูมิภาค
 • สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามมีความพยายามที่ 

 จะสร้างเสริมระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำานวยต่อการเติบโตของ Startup  
 โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
 พื้นฐานเพื่อการเติบโตของ Startup 

∆ การขาดสังคม Startup ทำาให้การแบ่งปันองค์ความรู้และการเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันทางธุรกิจมีน้อย

 • Startup ในประเทศไทยส่วนมากทำางานที่บ้านหรือสถานท่ี 
 ส่วนบุคคลและขาดคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบนิเวศของ Startup 
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35
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ สัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนา (GERD) ของ
ประเทศไทยนั้นตำ่า เป็นการขัดขวางโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ในประเทศ

 • สัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนา (GERD) อยู่ที่ 
 ประมาณร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
 และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ใช้ในการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ

 • เงินสนับสนุนถูกใช้ในการวิจัยขั้นพื้นฐานและการพัฒนาเป็นไป 
 อย่างกระจัดกระจาย, ทำาให้เกิดการลงทุนซำ้าซ้อน

1. สร้างโครงข่ายองค์ความรู้ด้านดิจิทัลระดับชาติ 
 ∆ ดึงดูดนักวิจัยอาวุโสต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญให้ย้ายเข้ามาทำางานในประเทศไทย 

 โดยการให้แรงจูงใจ เช่น การงดเว้นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล การผ่อนปรนใบอนุญาต 
 การทำางานและวีซ่า เป็นต้น เพ่ือนำาความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถใหม่ๆ  
 มาสู่นักวิจัยท้องถิ่น

 ∆ จัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนให้กับนักวิจัยท้องถิ่นสำาหรับการโอนย้ายสถานวิจัยไปสู่ 
 ภูมิภาค หรือประเทศอื่นๆ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้

 2.  สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 ∆ พัฒนาศูนย์การวิจัยภายใต้การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้น 

 การวิจัยและพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมของผู้ให้การสนับสนุน 
 ได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยในเชิงพาณิชย์

 ∆ จดัตัง้กลุ่มศูนยว์จิยัและพฒันาทัว่ประเทศ เชน่ พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การวจิยัและเทคโนโลย ี 
 โดยส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยตั้งอยู่ใกล้กันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และอำานวย 
 ความสะดวกในการทำางานร่วมกัน

3.  สร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสูง

 ∆ จัดสรรงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาให้กับเทคโลยีและอุตสาหกรรมสำาคัญ 
 ที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีนัยสำาคัญ เช่น การวิจัยและพัฒนา 
 ด้านศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี คลาวด์ ซึ่งจำาเป็นต่อการเติบโตของของ Startup  
 และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ∆ สนับสนุนการมีส่วมร่วมของภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาผ่านรูปแบบการ 
 สนับสนุนด้านการเงินของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เช่น ศูนย์วิจัยของรัฐสามารถ 
 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลได้ก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์การลงทุนท่ีกำาหนด  
 (ร้อยละ 20-30 ของการลงทุนมาจากภาคเอกชน เป็นต้น)

∆  จำานวนของนักวิจัยต่อจำานวนประชาชน
∆  สมรรถภาพของศูนย์วิจัยทั่วประเทศ
∆  จำานวนของเงินสนับสนุนในการวิจัยและ

พัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
∆  จำานวนของบุคลากรและนักวิจัยต่างชาติ 

ในประเทศ

∆  อัตราการเกิดนวัตกรรมด้านดิจิทัลใน 
ภาคส่วนที่ได้รับการจับตามองเพิ่มขึ้น

∆  จำานวนการเผยแพร่ การอ้างอิง สิทธิบัตร 
และการวิจัยข้างเคียงเพิ่มขึ้น

∆  ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเฉพาะ 

∆  เสริมสร้างสมรรถภาพและความสามารถ 
ในการวิจัยในท้องถิ่น

∆  การเพิ่มขึ้นของการร่วมมือจากภาคเอกชน 
อันจะนำามาซึ่งการวิจัยในเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น 

∆  ลดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ซำ้าซ้อน
∆  เสริมสร้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

และสิทธิในข้อมูล

∆  โครงการการวิจัยและพัฒนา 300%  
ของประชารัฐ

∆  แนวทางการศึกษาประชารัฐ

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

∆ ความสามารถในการวจัิยและพฒันาของประเทศนัน้ไมเ่พยีงพอเพราะ
ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน

 • บริษัทเอกชนจำานวนมากทำาการวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ
 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อข้อบกพร่อง เช่น การขาดเทคโนโลยี 

 ทนัสมัย (คะแนนของความพรอ้มใชง้าน ‘เทคโนโลยลีา่สดุ’ ตำา่กวา่ 
 กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกว่าร้อยละ 30) และ อัตราการเข้าศึกษา 
 ในสถาบันศึกษาขั้นสูงที่ตำ่า

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนาสาขาดิจิทัลของประเทศ

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ งบประมาณที่จำากัดของภาครัฐ
 • สถานภาพทางการเงินท่ีจำากัดของหน่วยงานภาครัฐลดโอกาสใน 

 การพัฒนาทางออกในด้านดิจิทัลใหม่ๆ
 • ภาคเอกชนไม่เต็มใจที่จะลงทุนหรือสนับสนุนในการวิจัยและ 

 พัฒนา ส่วนมากนับว่าการพัฒนาและวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า 
 การลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

1.  ออกแบบรูปแบบการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัยและภาคเอกชน
 ∆ ประเมินอุตสาหกรรมที่การวิจัยและพัฒนาสามารถสร้างผลลัพธ์ศักยภาพสูงได้ เช่น  

 เกษตรกรรม สุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยี ยานยนต์ และอื่นๆ สำาหรับการ 
 พัฒนาโครงการการร่วมมือ

 ∆ ศึกษากรณีตัวอย่างจากทั่วโลกเกี่ยวกับรูปแบบการร่วมมือพัฒนาในสาขาเทคโนโลยี 
 ดิจิทัลและความเป็นไปได้ในการสนับสนุนของทั้งสองฝ่าย

2.  กระตุ้นการร่วมมือและเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัย และภาคเอกชน 
 ∆ ประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการนวัตกรรมเชิง 

 พาณิชย์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ 
 ในการให้บริการ

 ∆ สนับสนุนมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัยด้วยการสนับสนุนด้านการเงินและความยืดหยุ่น 
 ในกระบวนการเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 

 ∆ สนับสนุนภาคเอกชนในการเข้าร่วมโครงการ เช่น การมอบข้อเสนอทางด้านภาษ ี
 จากการลงทุนในโครงการ

3.  ประชาสัมพันธ์โครงการท่ัวประเทศโดยเน้นไปที่มหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัยที่มีความ
สามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

 ∆ จัดการประชุมเพื่อแสดงและเปรียบเทียบการบริการด้านนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย 
 โดยเชิญบริษัทไทยขนาดใหญ่และบริษัทนานาชาติให้มาเข้าร่วม 

 ∆ เสริมสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยเพื่อการ 
 ประชาสัมพันธ์ความสามารถและนวัตกรรมของสถาบัน

∆  จำานวนโครงการความร่วมมือ
∆  จำานวนของมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัย  

และบริษัทเอกชนที่เข้าร่วม
∆  จำานวนของนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกพัฒนา 

ในโครงการ (สามารถวัดได้จากจำานวน 
สิทธิบัตรหรือจำานวนผลิตภัณฑ์/การบริการ
ใหม่ๆ จากภาคเอกชน)

∆  ทำาลายอุปสรรคในด้านงบประมาณของ
ภาครัฐได้ในส่วนหนึ่ง

∆  ใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ
ในทางที่สร้างผลทางบวกต่อสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างจับต้องได้

∆  เร่งกระบวนการการพัฒนาด้วย 
ความร่วมมือจากภาคเอกชน

∆  แนวทางการพัฒนาของประชารัฐ
∆  ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

และบริษัทเอกชนต่างๆ

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

36
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ งานวิจัยมีคุณภาพตำ่ากว่ามาตรฐานและมีผลกระทบทางบวกต่อ
เศรษฐกิจตำ่า

 • ผลการวิจัยนั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาและความท้าทาย 
 ในในชีวิตจริงได้ ทำาให้ขาดการสนับสนุนจากภาคเอกชน

 • เกิดค่าเสียโอกาสจากการวิจัยและพัฒนาที่ไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์ 
 ในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและการดำาเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ผลักดันให้มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย
ให้บริการด้านการสร้างนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน 
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แนวทางการพัฒนา

∆ ระดับความรู้ในทักษะการเข้าใจและเขียนโปรแกรมของคนไทยอยู่ใน
ระดับตำ่า

 • ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ใช่ผู้พัฒนา 
 เทคโนโลยี

 • เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศเพราะ 
 ขาดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์

1.  ออกแบบหลักสูตรการเขียนโปรมแกรมมาตรฐานเพ่ือปรับใช้ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทั่วประเทศ

 ∆ จัดการประชุมกลุ่มย่อยสำาหรับอาจารย์และผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม และจัด 
 ประชาพิจารณ์ขึ้นเพื่อนำาความคิดเห็นและผลลัพธ์ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร

 ∆ ออกแบบหลกัสตูรการเขียนโปรแกรมมาตรฐานสำาหรบัการศกึษาระดบัประถมศกึษาและ 
 มัธยมศึกษา รวมไปถึงการจัดสอบที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

2.  จัดหาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
 ∆ ประเมินความสามารถของบุคลากรในปัจจุบันทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ทั่วประเทศ เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนาเป็นเบื้องต้น 
 ∆ พัฒนาโครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมสำาหรับบุคลากรท่ีมีอยู่ให้สามารถนำาไปใช้ได้ 

 ทันที รวมท้ังการสรรหาผูส้อนทีม่คีวามสามารถในการสอนการเขยีนโปรแกรมใหเ้พยีงพอ 
 ต่อความต้องการในแต่ละท้องถิ่น โดยสามารถให้แรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้สมัครท่ีมีศักยภาพ 
 สูง

3.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมและการ
ศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป

 ∆ จัดสรรงบประมาณสำาหรับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่จำาเป็นในโรงเรียนทั่วประเทศ
 ∆ ดำาเนนิการรกัษาและซอ่มบำารงุของโครงสรา้ง IT ในโรงเรยีนให้มคีวามพรอ้มเพือ่การเรยีน 

 การสอนอยู่เสมอ 
4.  จัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมทางไกลเพื่อสอนนักเรียนในโรงเรียน

ที่ขาดบุคลากรในการสอนการเขียนโปรแกรม
 ∆ ค้นหาและระบุพื้นที่ที่ขาดบุคลากรที่ได้มาตรฐานในการสอนการเขียนโปรแกรม 
 ∆ ใช้การเรียนการสอนทางไกลเพื่อสอนการเขียนโปรแกรมในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคคลากร  

 เช่น การเรียนการสอนด้วยวิดีโอ
5.  สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมให้กับประชาชนทั่วไป
 ∆ ส่งเสริมความสำาคัญและประโยชน์ของการเรียนการเขียนโปรแกรมโดยการใช้สื่อต่างๆ  

 ให้กับนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองด้วย
 ∆ จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมเพื่อขยายฐานผู้มีพรสวรรค์อย่างยั่งยืน
6.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสน

เทศและการสื่อสาร
 ∆ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ/ภาคเอกชนเพื่อออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ของอุตสาหกรรม
 ∆ เพิ่มองค์ประกอบของการศึกษาจากกรณีศึกษา โดยองค์ความรู้สามารถนำามาปรับใช้ใน 

 ชีวิตจริงได้ เพื่อต่อยอดจากการเรียนภาคทฤษฎี
7.  ส่งเสริมความตระหนักรู้และความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

และเทคโนโลยีและการสื่อสารในหมู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 ∆ ส่งเสริมภาคเอกชนให้ทำางานร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ 

 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเชน่ ชัน้เรยีนพเิศษ, การเยีย่มชมสถานทีท่ำางานจรงิ, หลกัสตูร 
 ฝึกงาน เป็นต้น

8.  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและการสื่อสารตั้งแต่วัยเรียน

 ∆ สนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกับ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียนปกติ

 ∆ ส่งเสริมภาคเอกชนให้สนับสนุนโครงการ/หลักสูตรพิเศษสำาหรับนักเรียนในการค้นหา 
 ความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การให้เงินสนับสนุนในโครงการทดลอง

 ∆ สนับสนุนโอกาสในรูปแบบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการแลกเปลี่ยนใน 
 ต่างประเทศสำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

∆  จำานวนของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีหลักสูตรการเขียน
โปรแกรม

∆  การจัดตั้งหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
มาตรฐานในประเทศไทย

∆  จำานวนร้อยละของนักเรียนไทยที่ผ่าน 
การสอบการเขียนโปรแกรมมาตรฐาน

∆  ความรู้ทางด้าน IT ของ 
ประชากรไทยตั้งแต่ในวัยเรียนสูงขึ้น

∆  จำานวนนักปฏิรูปดิจิทัลรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น
∆  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภาค 

ต่างๆ ถูกผลักดันโดยบุคลากรรุ่นใหม่ 
ที่มีความรู้ความสามารถ

∆  อนาคตที่ดีของประเทศไทยมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

∆  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำาลังพิจารณาการควบรวมวิชาการเขียน
โปรแกรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนใน
โรงเรียน

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน
∆ ความตระหนักรู้ในความสำาคัญของการเขียนโปรแกรม
 • นักเรียนไทยส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 89) มีความกระตือรือร้น 

 ท่ีจะเรียนการเขียนโปรแกรม  
• ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเป็นที่ต้องการจากนายจ้าง

∆ ขาดหลักสูตรกลางด้านการเขียนโปรแกรมที่มีมาตรฐานและ 
แพร่หลายในประเทศไทย

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

บรรจุวิชาการเขียนโปรแกรมเข้าไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
และสร้างความสนใจในวิชาวิทยายาศาสตร์, เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารในหมู่นักเรียน

ภาคการเกษตร
คลาวด์

ภาคการท่องเที่ยว
นวัตกรรม

ทุนมนุษย์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์
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แนวทางการพัฒนา

∆ การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยสูงที่สุดเป็น
อันดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ว่าคุณภาพของ
การศึกษายังคงตามหลังประเทศอื่นๆ จากหลายๆ การจัดอันดับรวม
ถึงการจัดอันดับใน World Economic Forum's Index และ the 
Universitas Ranking

∆ คุณภาพของวิชาท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารยังตามหลังประเทศอ่ืน ดังจะเห็นได้จากไม่มี
มหาวิทยาลัยของไทยท่ีติดใน 200 อันดับสูงสุดของโลกในด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ในขณะท่ีสิงคโปร์มี 2 แห่ง และมาเลเซียมี 4 แห่ง 

1.  ร่วมมือกับภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตรและวิชาเพื่อให้ความรู้และทักษะ
สอดคล้องการความต้องการของอุตสาหกรรม

 ∆ ตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
 อุตสาหกรรมอย่างทันสมัย

 ∆ ประยุกต์เนื้อหาการเรียนการสอนจากการโลกการทำางานจริงเพื่อเพิ่มความสามารถและ 
 ทักษะของนักศึกษาที่สามารถใช้ได้จริงในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

 ∆ ประยุกต์เนื้อหาเป็นกรณีศึกษามากขึ้นและเน้นยำ้าถึงตัวอย่างในชีวิตจริงเพ่ือเสริมสร้าง 
 ความเข้าใจในการปรับใช้ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

 ∆ เพิ่มโอกาสในการเลือกวิชาที่น้อยลงเพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาความรู้ความ 
 เชี่ยวชาญที่ลึกขึ้น และเพื่อฝึกฝนทักษะที่จำาเป็นในด้านที่เกี่ยวข้อง

2.  ส่งเสริมความตระหนักรู้ และความสนใจในสายอาชีพต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ∆ จัดหาผู้บรรยายพิเศษจากภาคเอกชนเพื่อสอนวิชาเฉพาะ
 ∆ เชิญบุคลากรท่ีมีชื่อเสียงและประสบความสำาเร็จ, รวมไปถึงศิษย์เก่าจากหลายสายอาชีพ  

 เช่น นักวิจัย บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ Startup เพื่อพูดคุยและให้แรงบันดาลใจแก่กับ 
 นักศึกษา

 ∆ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการและการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
 สามารถค้นหาความสนใจนอกห้องเรียน เช่น การแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ด้านดิจิทัล

 ∆ ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อมอบโอกาสในการฝึกงานมากขึ้น
 ∆ ส่งเสริมให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการจัดงานแนะนำาสายอาชีพเพื่อขยายความเข้าใจใน 

 สายอาชีพต่างๆ อย่างถูกต้อง 
3.  มอบโอกาสใหก้บันกัเรียนในหลกัสูตรทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร,์ เทคโนโลย ีและ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเสริมสร้างทักษะท่ีจำาเป็นนอกเหนือจากวิชาหลัก เช่น 
ทักษะด้านธุรกิจ,และด้านภาษา

 ∆ จัดสอนภาษาให้กับนักเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสน 
 เทศและการสื่อสาร

 ∆ เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนในหลกัสตูรวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
 การสื่อสาร ในการเลือกเรียนวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และอื่นๆที่ 
 สามารถช่วยพัฒนาทักษะในการทำางานและในการเริ่มธุรกิจของตนเอง

4.  ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 ∆ ส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยชั้นนำาในภูมิภาคและในโลก  

 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนรู้
 ∆ ส่งเสริมมหาวิทยาลัยไทยให้กับนักเรียนต่างชาติในการมาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยรวม 

 ทั้งนักเรียนจากเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ
 ∆ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโครงการการฝึกฝนและแลกเปลี่ยนในต่างประเทศสำาหรับนักวิจัย 

 และผู้ฝึกสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้รับประสบการณ์และความรู้ อีกทั้งส่งเสริมให้ 
 นักวิจัยจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้

 ∆ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือในด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
5.  เสริมสร้างคุณภาพของผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง
 ∆ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประเมินคุณภาพสำาหรับผู้สอน
 ∆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
 ∆ เปิดโอกาสให้นักเรียนลงเรียนเกี่ยวกับทักษะการสอน โดยเฉพาะนักเรียนที่สนใจ 

 ในการเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัย
6.  พัฒนาและคงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์, 

เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ห้องทดลอง, คอมพิวเตอร์ 
และสื่อการสอนอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาขั้นสูงทั่วประเทศ 

∆  จำานวนมหาวิทยาลัยไทยในติดใน  
200 อันดับแรกในการประเมิน  
QS University Rating ในคะแนน 
โดยรวมและคะแนนสำาหรับวิชาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

∆  World Economic Forum's Index 
สำาหรับคุณภาพการศึกษา 
ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

∆  Universitas's Score สำาหรับคุณภาพ 
การศึกษาขั้นสูง

∆  Universitas's Score สำาหรับ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ

∆  เสริมสร้างความพร้อมในด้าน IT  
ให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งผู้ที่อยู่ในวัยทำางาน
และผู้เข้าสู่วัยเกษียณ

∆  พัฒนาความรู้ในด้านดิจิทัล
∆  เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ

ในเทคโนโลยีดิจิทัล
∆  อัตราผู้ใช้งาน IT สูงขึ้นในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยทำางาน 
ที่จะต้องประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี
อยู่เสมอ 

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

38
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

∆ นักเรียนไทยขาดความชำานาญในการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ซึ่ง
ตำ่ากว่า สิงคโปร์, เมียนมา, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
จากการประเมินด้วยข้อสอบกลาง IELTS และ TOEFL

∆ ระบบการศึกษาไทยไม่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรม

∆ การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาขั้นสูงจึงสำาคัญอย่างมากในการ
สร้างแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมสำาหรับอนาคตและเพื่อ
ทำาใหม้ัน่ใจวา่ความสามารถดา้นดจิทิลัของประเทศไทยจะไมถู่กจำากดั
จากการขาดแรงงานที่มีทักษะ

2560 2561 2562 2563 2564

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตกำาลังแรงงานที่พร้อมสำาหรับอนาคต

∆  ยังไม่มีโครงการ
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39
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา

∆ ระบบการศึกษาของประเทศไทยไม่ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ

∆ บริษัทไทยลงทุนน้อยลงในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเมื่อ 
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อ้างอิงจากดัชนีด้านความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศจาก World Economic Forum

1.  ออกแบบและริเริ่มโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยภาครัฐ โดยเน้นไปที่การสร้างครูฝึกจากตัวแทนของบริษัทหรือเจ้าของกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Train The Trainer Programme)

 ∆ ร่วมมิอกับภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
 ความต้องการและความท้าทายของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

 ∆ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆ
 ∆ สรรหาผู้ฝึกสอนในแต่ละศูนย์ฝึกอบรม ที่มาจากทั้งสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและ 

 ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสบการณ์
 ∆ บันทึกการฝึกสอนที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกสอนในระดับเขตและตำาบลผ่าน 

 การเรียนรู้ทางไกล
 ∆ เน้นยำ้าไปที่การ “ฝึกอบรมผู้ฝึกสอน” เช่น การฝึกอบรมเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลาง 

 และขนาดย่อมให้เป็นตัวแทนในการฝึกอบรมพนักงานในบริษัท
2.  จูงใจให้ภาคเอกชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ startup ลงทุนด้าน

การฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มากข้ึน 
 ∆ ออกแบบสิ่งจูงใจในด้านภาษีและการสนับสนุนทางการเงินที่จะส่งเสริมการฝึกฝน 

 ให้กับแรงงานท้องถิ่น เช่น การให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถใช้ลดหย่อน 
 ภาษีได้ สิ่งจูงใจพิเศษสำาหรับบริษัทข้ามชาติที่พัฒนาโครงการฝึกอบรมให้พนักงาน 
 ในประเทศไทย เป็นต้น 

 ∆ กำาหนดสัดส่วนของแรงงานไทยขั้นตำ่าในภาคส่วนที่สำาคัญ เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล  
 เพื่อส่งเสริมการสรรหาและฝึกอบรมแรงงานไทย

 ∆ ออกแบบสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมการส่งผ่านความรู้จากแรงงานต่างชาติสู่แรงงานไทย  
 เช่น จำานวนชั่วโมงขั้นตำ่าในการฝีกอบรมแรงงานไทย

 ∆ พัฒนากฎระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อกำาหนดจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมจากนายจ้างแก่ 
 พนักงานของตน

 ∆ เน้นยำ้าถึงประโยชน์ของความรู้ด้านดิจิทัลแก่ธุรกิจ
3.  สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ startup ในการฝึกอบรมทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้กับพนักงาน
 ∆ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
 ∆ อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ Startup ถึงวิธีการฝึก 

 อบรมพนักงานของตนเอง
 ∆ พจิารณาการมอบเงินสบทบ หรือจัดตัง้กองทุนเพ่ือสนบัสนนุการฝึกอบรมในหมู ่SME
4.  พัฒนาและสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเพื่อเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
 ∆ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ 

 ด้วยตัวเอง
 ∆ พัฒนาเครื่องมือ E-Learning และสื่อสำาหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 ∆ ส่งเสริมความตระหนักรู้ในสื่อและช่องทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5.  สร้างเสริมความตระหนักรู้ของประโยชน์ของความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กับ

ประชาชนโดยรวม
 ∆ ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนในวงกว้างและจัดแคมเปญเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ 

 สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล 

∆  ดัชนีขอบเขตของการฝึกอบรมโดยนายจ้าง
จาก World Economic Forum 

∆  ความพึงพอใจของนายจ้างในความรู้ 
ความสามารถของพนักงานและแรงงาน
ในตลาดว่าตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมหรือไม่ 

∆  ฐานแรงงานใหม่ที่มีความรู้ด้านดิจิทัล 
และทักษะด้าน IT ที่สูงขึ้น

∆  มีการแนะนำาและปรับใช้วิชาที่เกี่ยวกับ IT 
อันทันสมัยในหลักสูตร

∆  มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบด้าน IT  
ในหลักสูตรปัจจุบัน

ระยะเวลาในการดำาเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

2560 2561 2562 2563 2564

∆ ในขณะท่ีการพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วยในการสร้างแรงงาน 
ที่มีความพรอ้มในอนาคต, การเสริมสร้างความสามารถของแรงงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงการส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัล 
ก็มีความสำาคัญสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลเช่นกัน 

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนากำาลังแรงงาน 
โดยเน้นการเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

∆  ยังไม่มีโครงการ
ภาคการเกษตร

คลาวด์
ภาคการท่องเที่ยว

นวัตกรรม
ทุนมนุษย์

ภาคสังคมผู้สูงอายุ
บรอดแบนด์
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รายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัลของประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ 
ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว
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