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รายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัลของประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ
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รายงานเชิ ง ลึ ก เรื่ อ งการพั ฒ นาเข้ า สู่ เ ศรษฐกิ จ ฐานดิ จิ ทั ล ของ
ประเทศไทยฉบับนี้จะไม่สามารถประสบความสำ�เร็จลบได้หากขาด
การสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลเหล่านี้
อั น ดั บ แรกขอขอบพระคุ ณ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลเชิงลึก ความคิดเห็น และคำ�แนะนำ�ใน
การจั ด ทำ � โรดแม็ ป ในการพั ฒ นาเชิ ง ดิ จิ ทั ล และขอขอบพระคุ ณ
กระทรวงที่ดูแลและพัฒนาความสามารถของทั้งสามภาคส่วน นั่น
คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ สำ � หรั บ คำ � แนะนำ � ในการพั ฒ นาเชิ ง ดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่
สังคมสูงอายุในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำ�หรับ
คำ�แนะนำ�ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาค
การเกษตรของประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำ�หรับคำ�แนะนำ�ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการท่องเที่ยวโลก
อีกทั้งต้องขอขอบคุณสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) เป็นการพิเศษสำ�หรับคำ�แนะนำ�และความคิดเห็นอันเป็น
ส่วนสำ�คัญในการร่างข้อเสนอการพัฒนาด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาทั้งสามภาคส่วน
อนึ่ง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งจากภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อ
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะ
ผู้จัดทำ�ในการพัฒนารายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัลของประเทศไทยอันจะตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพในการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากภาค Startup
ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ให้ความคิดเห็น แบ่งปัน
ประสบการณ์ แ ละความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทีม
งานร่วมจัดทำ�รายงานจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด และ บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นทีมงานที่จัด
ทำ�การสำ�รวจ วิเคราะห์ และพัฒนาจนเกิดเป็นรายงานเชิงลึกฉบับนี้
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
เพื่อยกระดับโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการ
ผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ โดยเป็น
ที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีความจำ�เป็นที่จะต้องเร่งนำ�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาขีดความ
สามารถของภาคส่วนต่างๆ
รายงานฉบับนี้ ได้มีการบูรณาการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และภาคเอกชน ในการวางทิศทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลของภาคสังคม
สูงอายุ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว พร้อมทั้งปัจจัยสนับสนุน
ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการเติบโตของ Startup ในประเทศ และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำ�เป็น

รัฐบาลไทยได้มีการประกาศโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติรูป
แบบใหม่ภายใต้ชื่อ "Thailand 4.0" ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาที่จะ
นำ�พาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและพัฒนาเข้าสู่
ประเทศรายได้สูง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้
เน้นย้ำ�ถึงสามภาคส่วนที่มีความสำ�คัญในด้านการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศนั่นคือ ภาคสังคมสูงอายุ ภาคการเกษตร และ
ภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อตอบรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท หั ว เว่ ย
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำ�กัด
ในการจัดทำ�รายงานเชิงลึกเพื่อทำ�การศึกษาถึงบริบทในการพัฒนา
และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทั้งสามภาคส่วนนี้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการพัฒนาระยะ 5 ปีในรายงานฉบับนี้
จะเป็นคู่มือที่ช่วยกำ�หนดทิศทางการพัฒนาทั้งสามภาคส่วน และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดกระบวนการจั ด ทำ � และคาดหวั ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประเทศ
เศรษฐกิจฐานดิจิทัลต่อไป

(ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ดร.อรรชกา สีบุญเรือง )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยควรเริ่มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด การปฏิรูปรูปแบบการบริการและการทำ�งาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคือปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยยกระดับภาคสังคมสูงอายุ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยวของประเทศ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ภาคการเกษตร

โลกของเรากำ�ลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรอย่าง
เห็นได้ชัด ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จำ�นวน
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าและมีจำ�นวน
ถึง 10.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยส่ง
ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการบริการสุขภาพและความต้องการงบ
ประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น อีกทั้งผู้สูงวัยในประเทศไทย
ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น การขาดการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ การเพิม่ ขึน้ ของโรคเรือ้ รัง การต้องอยูต่ ามลำ�พัง และการ
พึง่ พาด้านการเงิน เป็นต้น ซึง่ มีเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั หลากหลายรูปแบบที่
สามารถตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้

ภาคการเกษตรเป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
ประเทศไทยเป็ น อย่ า งมากทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ภาค
การเกษตรสร้างงานให้ประชากรของประเทศกว่าหนึ่งในสาม แต่ทว่า
ทั้งอุตสาหกรรมกลับคิดเป็นเพียง 9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ เกษตรกรในประเทศไทยยังทำ�งานกันอย่างกระจัดกระจาย
และยังได้ผลผลิตตำ�่ ยกตัวอย่างเช่น ในเกษตรกรรมด้านการปลูกข้าว
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สามารถผลิตข้าวใหญ่ที่สุดในอาเซียน
แต่ทว่าผลิตภาพกลับตำ�่ กว่าหลายประเทศในภูมิภาค เทคโนโลยี
ดิจิทัลสามารถเป็นส่วนสำ�คัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาค
การเกษตร โดยได้มีการระบุเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายประเภทที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนี้

ในขัน้ แรกควรมีการจัดตัง้ ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National
Health Information System, NHIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลหลักที่จัด
เก็บระเบียนสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศ แพลตฟอร์มบูรณาการ
ทำ�งานร่วมกับพอร์ทัลสำ�หรับผู้ป่วยในการจัดเก็บข้อมูลและประวัติ
ด้านสุขภาพ แบ่งปันข้อมูลให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ นำ�มาวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบในระดับชาติ ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลนี้จะเป็นฐานข้อมูล
เดียวที่รวบรวมประวัติด้านสุขภาพของผู้ป่วยรายบุคคลตลอดทั้งช่วง
ชีวิต อีกทั้งความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real-time ช่วย
สร้างความต่อเนือ่ งของการรักษาและยกระดับมาตรฐานในการบริการ
ด้านสุขภาพ ส่วนความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) มีส่วนสำ�คัญในการช่วยวิเคราะห์และยับยั้งการระบาดของโรค
อีกทั้งช่วยหน่วยงานต่างๆในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่สองคือการพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกลหรือ
Telehealth ซึ่งมอบความสามารถในการให้การรักษาผู้ป่วยที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ระบบ
Telehealth ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
ให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มความเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพสูงแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้ง Telehealth ยังเพิ่ม
ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังและเก็บ
รวบรวมข้อมูลสุขภาพจากผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ
ประการที่ ส ามคื อ การพั ฒ นาระบบ Smart Home ซึ่ ง รวมเอา
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) สำ�หรับผูส้ งู อายุ ของใช้
ในบ้านทีต่ ดิ เทคโนโลยี การเชือ่ มโยงของสรรพสิง่ (Internet of Things
Appliances) และหุ่นยนต์ดูแล (Care Robots) เทคโนโลยีทั้งสาม
ชนิดนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่อยู่
อาศัยในบ้าน อีกทั้งระบบ Smart Home ยังมีประโยชน์ในการช่วย
อำ�นวยความสะดวกและช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตัว
เองได้มากยิ่งขึ้น
สุ ด ท้ า ยคื อ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล สำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ (Digital
Social Interaction Solutions) ประกอบไปด้วย สังคมออนไลน์
แพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชันเกี่ยวกับใช้ชีวิต (Lifestyle Apps)
และเกมฝึกสมรรถภาพทางความคิด การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่
มีสุขภาพดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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ประการแรกคือการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (National
Agricultural Information System, NAIS) เพื่อเป็นระบบกลาง
ของประเทศทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ก็บข้อมูลและองค์ความรูท้ างการเกษตรในรูป
แบบดิจิทัล เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจการเกษตร
องค์ ก รอิ ส ระ และสาธารณชน สามารถนำ � ไปใช้ ง านและพั ฒ นา
ต่อยอดได้อย่างสะดวก
ประการทีส่ องคือการพัฒนาแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง (Precision
Agriculture, PA) ซึง่ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำ�ลังแรงงาน โดยเทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง ประกอบด้วย เซ็นเซอร์และระบบจินตภาพ
การเชือ่ มต่อเครือข่าย ซอฟต์แวร์ส�ำ หรับการจัดการไร่นา และหุน่ ยนต์
และเครื่องจักรอัตโนมัติ
ประการที ่ ส ามคื อ การพั ฒ นาการทำ � ฟาร์ ม ปศุ ส ั ต ว์ แ ม่ น ยำ �
สู ง (Precision Livestock Farming, PLF) ซึ่งหมายถึง การใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ผลผลิต ช่วยในการทำ�ฟาร์มปศุสตั ว์ในสภาวะ
ควบคุม ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมสวัสดิภาพของปศุสัตว์ เทคโนโลยีที่
เกีย่ วข้องจะครอบคลุมถึงเครือ่ งมือติดตามสัตว์ เซ็นเซอร์ การเชือ่ มต่อ
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ และหุ่นยนต์และเครื่องจักร
อัตโนมัติ
สุดท้ า ยคื อ การพั ฒ นาระบบการกระจายสิ น ค้ า ผ่ า นระบบดิจิทัล
(Digital Distribution) หมายถึง การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการกระจายสินค้าการเกษตรสู่ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์
ควบคุมคุณภาพสินค้า จัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
และทำ�การซื้อขายสินค้าได้อย่างง่ายดายขึ้น ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ระบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรขาดแคลนช่องทางการ
กระจายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตร
เตรียมพร้อมด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรที่กำ�ลังทวีความ
เข้มงวดมากขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน

ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ โดยมีมูลค่าคิดเป็นกว่า 17% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศและมีสดั ส่วนการจ้างงานคิดเป็น 10% ของจำ�นวน
แรงงานในประเทศ การจะยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้ขึ้นเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ประเทศไทยควรเร่งปรับปรุงและ
แก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรม นั่นคือปัญหา
การกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วเพียงไม่กแี่ ห่ง ปัญหา
การปรับตัวและตอบสนองทีช่ า้ ของอุตสาหกรรมต่อพฤติกรรมนักท่อง
เที่ยวที่เข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น การยกระดับความสะดวกสบาย
และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับตลอดการเดินทาง และปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัย อุปสรรคเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการประยุกต์เอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นนำ�ของโลก โดยได้มีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

นอกเหนือจากเทคโนโลยีดิจิทัลพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแล้ว ยังได้มี
การวิเคราะห์ถึงปัจจัยสนับสนุนด้านดิจิทัลต่างๆที่มีความจำ�เป็นต่อ
ความสำ�เร็จของการพัฒนา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างบรอดแบรนด์ โครง
สร้างคลาวด์ ความสามารถทางนวัตกรรม และทุนมนุษย์ (Human
Capital) ที่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมดิจิทัล การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
เหล่านี้เป็นสิ่งสำ�คัญในการเข้าถึงประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาเชิง
ดิจิทัลของทั้งสามภาคส่วน

ประการแรกคื อ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ชาติ (National Tourism Information System) ซึ่งหมายถึง
การบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และเปิดเผยชุดข้อมูลสู่สาธารณะ
(Open Data) เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการบริหารจั ด การอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วโดยรวม และ
ส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวทั้งระบบ
ประการที่ ส องคื อ การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ช่ ว ยวางแผนการท่ อ ง
เที่ยวแห่งชาติ (National Trip Planning Platform) ซึ่งหมายถึง
การพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อการ
จัดทำ�ระบบช่วยวางแผนท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวรายบุคคลอย่างทันท่วงทีและเต็มรูปแบบ ผ่านการ
อำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการนำ�เสนอแผนการท่อง
เที่ยว รวมถึงการทำ�การตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางดิจิทัลในกลุ่มตลาด
เป้าหมายและกลุ่มความสนใจเฉพาะให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว
ประการที่สามคือการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อัจฉริยะ (Smart Tourism Destination) นั่นคือ การเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถของแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์
โดยรวมสำ�หรับนักท่องเที่ยว โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่ท่อง
เทีย่ ว ระบบขนส่งและคมนาคม และสิง่ อำ�นวยสะดวกในการชำ�ระเงิน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินใน
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สุดท้ายคือการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นกั ท่อง
เที่ยว (Public Safety and Security System) คือ การบูรณาการ
ข้อมูลและใช้ระบบดิจิทัลในการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำ�หรับนักท่องเที่ยวตลอดวงจรการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 4
ระบบย่อย ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัยชายแดนและการ
ตรวจคนเข้าเมือง ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับ
ความเสี่ยง ระบบศูนย์บัญชาการความปลอดภัย และระบบการแจ้ง
เตือนในภาวะฉุกเฉิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัย
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
งานของเจ้าหน้าที่และการบริหารจัดการในภาวะต่างๆ อันจะเสริม
สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
และน่าเยี่ยมเยือน

ประการแรกคือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
บรอดแบรนด์อันจะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและช่วย
ในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น ประเทศไทยยังล้าหลังใน
เรื่องการครอบคลุมและความเร็วของบรอดแบรนด์ ดังนั้นจึงควร
เร่งพัฒนาในด้านการครอบคลุม (Coverage) ราคา (Affordability)
และความเร็ว (Speed) ของบรอดแบรนด์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึง
และอัตราการใช้บรอดแบรนด์ (Penetration) โดยธุรกิจและชุมชน
ประการที่สองคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการคลาวด์
เพื่อมอบตัวเลือกในการจัดการกับข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
และมีความคุ้มค่า ประเทศไทยควรเน้นการพัฒนาทั้งเรื่องโครงสร้าง
พื้ น ฐาน การสนั บ สนุ น การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมบริ ก ารบน
คลาวด์ และการส่งเสริมการใช้งานบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้การทำ�ให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ�ด้านดิจิทัลในภูมิภาค
จะต้องมีการดึงดูดผู้บริการศูนย์ข้อมูลระดับนานาชาติให้พัฒนา
ฐานในประเทศไทยและมอบบริการบนคลาวด์อย่างหลากหลายใน
ประเทศ
ประการที่สามคือการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นแรงขับ
เคลื่อนสำ�คัญของการพัฒนาเชิงดิจิทัลที่ยั่งยืนของประเทศ แนวคิด
การพัฒนาด้านนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อ
อำ�นวยต่อการเติบโตของ Startup และการสนับสนุนการเติบโต
ของการวิจัยและพัฒนาในประเทศ (R&D) ดังนั้นประเทศไทยจึง
ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมและการนำ�
นวัตกรรมต่างๆมาใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์
สุ ด ท้ า ยคื อ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital) ให้ พ ร้ อ ม
ต่อการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ดิจิทัล ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยังไม่สอดรับกับความต้องการในตลาดงานยัง
เป็นอุปสรรคหลักที่ลดความสามารถในการแข่งขันของทุนมนุษย์
ในประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทั่วไปควรได้รับ
การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะพร้อมที่จะปรับตัวและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจฐานดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประยุกต์เนื้อหาที่สอดคล้องกับความเป็นไปของอุตสาหกรรม
โลกเป็นสิ่งที่จำ�เป็นในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีความพร้อมสำ�หรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกในอนาคต
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทั้ ง สามภาคส่ ว นจะช่ ว ยให้ ภ าค
ส่วนเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่เผชิญและส่งเสริมความ
ยั่ ง ยื น ในการพั ฒ นาต่ อ ยอดในระยะยาว อี ก ทั้ ง ความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยี แ ละการประยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายจะสนั บ สนุ น
ให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำ�ด้านดิจิทัลใน
ภูมิภาคได้ ด้วยการสนับสนุนของทุนมนุษย์ในประเทศที่มีความ
พร้อมและความสามารถ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศอย่างต่อเนื่อง
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8

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่การเป็นประเทศฐานรายได้สูงและก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
ฐานความรู้
ในช่ ว งสี่ ท ศวรรษที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ใน
ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม และสามารถยกระดั บ จากการเป็ น
ประเทศรายได้ ตํ่ า สู่ ป ระเทศรายได้ ป านกลางระดั บ สู ง โดยก่ อ น
วิ ก ฤติ ก ารณ์ ท างการเงิ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย เศรษฐกิ จ ของไทย
เติบโตด้วยอัตราราว 7% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมในภาคส่วนที่มีความสำ�คัญสูงต่างๆ และการเติบโต
ของการค้ า ระหว่ า งประเทศ ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ การลดลงของภาวะ
ความยากจนอย่างมีนัยสำ�คัญ รวมถึงการพัฒนาสวัสดิภาพสังคมใน
วงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบกับ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยได้ลดลงเป็น 3.5% ต่อปี นอกจากนี้ ตัวเลข
GDP มีความผันผวนสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโต
ช้าลง ราคาสินค้าทีผ่ นั ผวนสูง และความไร้เสถียรภาพภายในประเทศ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ
อาทิ ความไม่เท่าเทียมของรายได้ภาคครัวเรือน สัดส่วนของผู้สูงอายุ
ต่อประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะการว่างงาน และ
ปัญหาการศึกษาที่มีคุณภาพตํ่า
เพื ่ อ รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายดั ง กล่ า วและผลั ก ดั น ประเทศไปสู ่
เป้าหมายการเป็นประเทศฐานรายได้สูงและมีเศรษฐกิจฐานความรู้
ประเทศไทยจำ�เป็นต้องปฏิรูปเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้จะสามารถสร้างโอกาสหลายประการให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาสวัสดิภาพสังคม การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
ความสามารถแข่งขันสูง รวมถึงการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมที่สำ�คัญ
หลายกลุ่ม อีกทั้งยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อที่จะ
ขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไป

รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการ
พัฒนาเชิงดิจิทัลได้ถูกระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนที่
มุ่งพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วผ่านกลไก
ปฏิรปู หลายๆ ด้าน รวมถึงมีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ภายใต้แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า Digital Thailand คือ
ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม
ข้อมูล ทุนมนุษย์ (Human Capital) และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความ
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลได้ มี ก ารผลั ก ดั น
โครงการต่ า งๆเพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว เช่ น โครงการ
นำ�ร่ อ งเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart City) และการพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นต้น
โครงการเหล่านี้ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลใน
ระยะยาว สำ�หรับในระยะถัดไปนั้น ประเทศไทยควรมุ่งเน้นพัฒนา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหลั ก รวมถึ ง พั ฒ นาปั จ จั ย
สนับสนุนที่สำ�คัญ เช่น นวัตกรรม ทุนมนุษย์ (Human Capital)
และโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ เป็นต้น
รายงานเชิงลึกฉบับนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการสนับสนุนวิสัยทัศน์
ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์แก่
ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐใน 3 ภาคส่วนทีส่ ำ�คัญของประเทศไทย
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ ภาคสังคมสูงอายุ ภาคการเกษตร
และภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาตลอด
ระยะ 5 ปี นับจากนี้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงและความท้าทายทัง้ ในระดับโลกและในประเทศไทย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) การใช้ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ การพัฒนาอินเตอร์เฟส
แบบดิ จิ ทั ล สำ�หรั บ ลู ก ค้ า ผู้ ใช้ ง าน เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
นวัตกรรมรวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ จะช่วยให้ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจรับมือกับความท้าทายหลายประการ สำ�หรับภาคประชาชน
โครงการดิจทิ ลั ไทยแลนด์ จะช่วยเพิม่ การเข้าถึงข้อมูล เพิม่ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ และเพิม่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม อีกทัง้ สนับสนุน
การพั ฒ นาภาคครั ว เรื อ นในชนบทและลดความไม่ เ ท่ า เที ย มทาง
รายได้ของประเทศ สำ�หรับภาคธุรกิจนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
ช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การสร้างนวัตกรรม
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รายงานเชิ ง ลึ ก ฉบั บ นี้ จั ด ทำ�ขึ้ น เพื่ อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การพัฒนา
ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสามภาคส่วนล้วนแล้ว
แต่มคี วามสำ�คัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนา
เชิงดิจิทัลของทั้งสามภาคส่วนจะมีส่วนยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันและโอกาสสู่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
แนวทางการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยมีความครอบคลุมทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแนวทางการพัฒนาสู่ดิจิทัลในระยะ 5 ปี
โดยกระบวนการจั ด ทำ�รายงานเชิ ง ลึ ก ฉบั บ นี ้ ประกอบไปด้ ว ย 4
ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินระดับการพัฒนาดิจทิ ลั (Digital Maturity
Assessment) การวิเคราะห์อตุ สาหกรรม การทบทวนกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
และการสร้างฉันทามติ

1. การประเมินระดับการพัฒนาเชิงดิจิทัล
รายงานฉบับนี้มีการประเมินระดับการพัฒนาเชิงดิจิทัลของกิจกรรม
ต่างๆ ในสามภาคส่วน โดยได้มกี ารออกแบบกรอบการวิเคราะห์ระดับ
การพัฒนาเชิงดิจทิ ลั ซึง่ แบ่งได้เป็น 5 ระยะ และใช้กรอบดังกล่าวในการ
ประเมินระดับการพัฒนาในปัจจุบนั ของประเทศไทย โดยเริม่ จากระยะ
"Static/ Analog" ซึง่ เป็นระยะทีไ่ ม่มคี วามก้าวหน้าในเชิงดิจทิ ลั ไปจนถึง
ระดับ "Predictive/ Engaged" ซึ่งมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวง
กว้างรวมถึงมีการใชรูปแบบขัน้ สูงต่างๆ ทีส่ ามารถช่วยคาดการณ์ได้ ใน
ขั้นตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งช่วยทบทวนผลการวิเคราะห์

2. การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวิ เ คราะห์ อุ ต สาหกรรมโดยละเอี ย ดรวมไปถึ ง แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลง และแนวปฏิบัติต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ทั้งสามภาคส่วน โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาโดยละเอียดกว่า 100
ตัวอย่าง อีกทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา เพื่อกำ�หนด
ประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาของประเทศไทย

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำ�รายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งจากผู้เชี่ยวชาญจากสามภาคส่วนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตลอดกระบวนการศึกษา มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกว่า
150 ท่าน เพื่ อ รวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากทั้ ง ภาค
เอกชน ผู้ เชี่ ย วชาญจากภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และ
เจ้าของธุรกิจในประเทศ

4. การสร้างฉันทามติ
รายงานฉบั บ นี้ เ สนอแนวทางการพั ฒ นาเชิ ง ดิ จิ ทั ล ในระยะ 5 ปี
ของทั้ ง สามภาคส่ ว น และผู้ จั ด ทำ�ทบทวนกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ที่ สำ�คั ญ ทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคเอกชน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร้ า งความเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ใน
ผลการศึกษา
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กรอบการ
พัฒนาดิจิทัล
5 ระยะ

กรณีศึกษา
มากกว่า
100 เรื่อง

สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ
150 ครั้ง

Roadmap
ระยะ 5 ปี

การทบทวนระดับ
การพัฒนา ICT

การวิเคราะห์
ตัวอย่างต่างประเทศ

ความเห็นของ
เอกชนกว่า 50 ราย

แนวทางการพัฒนา
39 แนวทาง

การทบทวนกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

การประเมินสภาวะ
ตลาด

วิเคราะห์เป้าหมาย
ICT ของแต่ละกลุ่ม
กิจกรรม

แนวโน้ม
อุตสาหกรรมและ
ปัจจัยขับเคลื่อน

ความเห็นของ
หน่วยงานภาครัฐ
กว่า 30 แห่ง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า
200 คน

ความเห็นจาก
นักวิชาการและ
startups
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ตลอดกระบวนการจัดทำ�มีการสัมภาษณ์และทบทวนผลการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ภาคส่วน เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
การได้รบั ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ทำ�ให้แนวทาง
การพัฒนาทีเ่ สนอแนะในรายงานฉบับนีม้ คี วามสอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาของชาติ
การหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนและเป้าหมายการพัฒนา
ของประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(EGA) ยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแผนการพัฒนารัฐบาล
ดิ จ ิ ท ั ล รวมถึ ง ให้ ข ้ อ เสนอแนะตลอดกระบวนการศึ ก ษาและวิจัย

นักวิชาการและผู้แทนจากองค์กรอิสระยังได้ร่วมให้ความเห็นเกี่ยว
กับประเด็นท้าทายในปัจจุบันรวมถึงโอกาสในการพัฒนาของแต่ละ
ภาคส่วนอีกด้วย
สุดท้ายนี้การสัมภาษณ์ภาคเอกชนรายใหญ่ยังช่วยให้คณะทำ�งาน
มีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวโน้มของตลาด รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาเชิงดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยระบุประเด็นความ
ท้าทายสำ�หรับภาคเอกชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ SME และ
Startup ยังได้ช่วยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางกำ�ลังเผชิญอยู่

หน่วยงานเจ้าภาพ
3 ภาคธุรกิจและสังคม
ที่สำ�คัญ

หน่วยงานภาครัฐ
ที่ให้สัมภาษณ์

ภาควิชาการ/องค์กรอิสระ
ที่ให้สัมภาษณ์

ภาคเอกชน
ที่ให้สัมภาษณ์
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สังคมสูงอายุ

การเกษตร

การท่องเที่ยว

ในขั้นตอนการจัดทำ�ข้อเสนอแนวทางพัฒนาเชิงดิจิทัล ได้มีการคำ�นึง
ถึงแผนและกรอบนโยบายของภาครัฐเป็นสำ�คัญ โดยได้มีการทบทวน
รายละเอียดของแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของประเทศและลำ�ดับความสำ�คัญในการ
พัฒนาของแต่ละภาคส่วน

ทัง้ นี้ แนวทางพัฒนาเชิงดิจทิ ลั ของรายงานฉบับนีจ้ ะช่วยสนับสนุนและ
ตอบสนองยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
สู่ยุคดิจิทัลของรัฐบาล (ประเทศไทย 4.0) ซึ่งข้อเสนอแนะในการ
ศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึง่ มุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมลํ้า และการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยั ง สอดรั บ กั บ แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)

ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สร้างความเข้มแข็งให้กับนวัตกรรม
ซึ่งจะช่วยยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการพัฒนาสังคมของประเทศ

พัฒนาและบูรณาการระบบ ICT
เพื่อบรรลุการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์

ส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์
และเนือ้ หาดิจทิ ลั ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารยกระดับ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย

แนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัล (พ.ศ. 2560 - 2564) : สังคมสูงอายุ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับ
ภาคธุรกิจและ
สังคมทั้งสาม

ภาคสังคมสูงอายุ
(กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
และกระทรวงสาธารณสุข)

ภาคการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ภาคการท่องเทีย่ ว
(กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา)

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564)

แผนพัฒนาการเกษตร
(พ.ศ. 2555-2559)

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

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์
(พ.ศ. 2556-2560)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2559)

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

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

และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564)
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ภายใต้กรอบการศึกษารายงานเชิงลึกฉบับนี้ สามารถเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือหลักสำ�หรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม
ในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้ า ประเทศไทยจึ ง มี ค วามจำ�เป็ น ต้ อ งเปิ ด รั บ โอกาสในการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง กล่ า วเพื่ อ สร้ า ง
สมรรถนะ ยกระดับศักยภาพในการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้นำ�ไปสู่การจัดทำ�
วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2564 (Vision 2021) ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2564

“

เทคโนโลยีดิจิทัลนำ�พาประเทศไทยไปสูส่ ังคมที่มีการเชื่อมต่อกัน
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้มากขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันพลเมืองไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
นำ�ไปสู่การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและเศรษฐกิจ
และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

“

สังคมที่มีเชื่อมต่อกัน สามารถเข้าถึงข้อมูล นวัตกรรม
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สังคมทีเ่ ชือ่ มต่อซึง่ กันและกัน ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจยกระดับความร่วมมือ การ
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการจัดเก็บข้อมูลที่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
ภาคสังคมสามารถเข้าถึงได้ และสามารถนำ�
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และใช้ออกแบบนโยบาย

การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารที่ มี
มู ล ค่ า เพิ่ ม และมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
ประเทศไปสู่ความเป็น Smart Nation

พี่งพาตนเองได้

ลดความเหลือ่ มลํา้ ทาง ขีดความสามารถ
สังคมและเศรษฐกิจ
ในการแข่งขัน

พลเมืองไทยได้รับการพัฒนาทักษะและมี
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถขยายโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจและลดการพึง่ พาความช่วยเหลือ
จากภาครัฐบาลและภาคส่วนอื่นๆ

พลเมืองไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
การบริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย ม ด้ ว ยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของเศรษฐกิจ
ไทย และขยายไปสู่ตลาดใหม่

วิสยั ทัศน์ พ.ศ. 2564 ถูกนำ�มาใช้วางทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา
เชิงดิจทิ ลั ในภาคสังคมสูงอายุ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเทีย่ วอย่าง
เป็นองค์รวม โดยในแต่ละภาคส่วน หลังจากทีไ่ ด้มกี ารประเมินระดับการ
พัฒนาเชิงดิจิทัล และได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม จึงมีการ
พัฒนาข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Solution)
ซึ่งในแต่ละเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นประกอบไปด้วยแนวทางการพัฒนา
ต่างๆ ทีจ่ ะช่วยริเริม่ การเปลีย่ นแปลงในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

อีกทั้งมีการวิเคราะห์ศักยภาพและวางเป้าหมายการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ อันจะเอื้ออำ�นวยต่อความสำ�เร็จของการพัฒนาเชิง
ดิจิทัลในทั้งสามภาคส่วน สุดท้ายมีการทบทวนนโยบาย กฎระเบียบ
และแรงจูงใจต่างๆจากภาครัฐ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาในทั้งสาม
ภาคส่วน เพือ่ ให้ขอ้ เสนอการพัฒนาเชิงดิจทิ ลั ในรายงานฉบับนีม้ คี วาม
ครอบคลุมและสามารถพัฒนาได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ภาคสวนหลัก

ด
บรอ
Digital
Solution

ด

คล

าว

ด

แ

น
บร

ภาคสังคมสูงอายุ

ภาคเกษตรกรรม

• ระบบจัดการขอมูลสุขภาพ
แหงชาติ

• ระบบสารสนเทศ
เกษตรแหงชาติ

• การดูแลสุขภาพทางไกล

• เกษตรกรรมแมนยำสูง

• Smart Home และหุนยนต
• เคร�่องมือดิจิทัลเพ�่อการ
มีสวนรวมทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ว�สัยทัศน
พ.ศ. 2564

• ฟารมปศุสัตวแมนยำสูง
• การกระจายสินคาผานระบบดิจิทัล

ปจจัยสนับสนุน

มน

ุษ ย



• ระบบรักษาความปลอดภัย
แกนักทองเที่ยว

• แพลตฟอรมชวยวางแผน
การทองเที่ยวแหงชาติ

• แหลงทองเที่ยวอัจฉร�ยะ

รร

ทุน

นโยบาย
กฎระเบียบ
และแรงจ�งใจตางๆ

• ระบบสารสนเทศ
การทองเที่ยวแหงชาติ

ม

ภาคการทองเที่ยว

ัต
นว

ก

มุมมองการพัฒนาเชิงดิจิทัลในองค์รวมของทั้ง 3 ภาค

4 ปัจจัยสนับสนุนที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาเชิงดิจิทัล อันได้แก่ โครงสร้างบรอดแบนด์
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ความพร้อมของทุนมนุษย์ และนวัตกรรม

39 แนวทางพัฒนา พร้อมทั้งข้อเสนอการปฏิบัติและตัวชี้วัด
มีการวิเคราะห์และแนะนำ�บทบาทของภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
นโยบายและแรงจูงใจอันจะสนับสนุนการแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในทั้งสามภาคส่วน
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ประเทศไทยนั้นกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างรวดเร็ว
หลายประเทศทั่ ว โลกกำ�ลั ง ประสบภาวะการเปลี่ ย นแปลงด้ า น
โครงสร้างของประชากร โดยอายุเฉลีย่ ของประชากรในหลายประเทศ
นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจากประชากรมีอายุยืนยาว
ขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดลดลง กล่าวคือสัดส่วนของประชากรผู้
สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กและวัยทำ�งาน จากข้อมูล
พ.ศ. 2528 ประชากรผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วน 9% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก อย่างไร
ก็ตามใน พ.ศ. 2558 สัดส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 12% และคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นเป็น 17% ใน พ.ศ. 2573 ด้วยภาวะการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวการจัดการกับสังคมสูงอายุจงึ นับเป็นประเด็นทีส่ ำ�คัญในระดับ
ชาติของรัฐบาลในหลายประเทศโดยประเด็นสำ�คัญคือ การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ (Quality Of Life) การบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของสังคมสูงอายุ (Socio-Economic
Impacts) และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Resource Management)
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยนั้นก็กำ�ลังเผชิญภาวะการเปลี่ยนแปลง
ในด้านโครงสร้างของประชากร ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สัดส่วน
ของประชากรผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยใน พ.ศ. 2528
ประชากรผู้สูงอายุมีจำ�นวนเพียง 3.2 ล้านคนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 6%
ของประชากรทัง้ ประเทศ แต่ระหว่าง พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2558 นัน้
จำ�นวนผูส้ งู อายได้เพิม่ ขึน้ กว่า 3 เท่า เป็นจำ�นวน 10.7 ล้านคน แผนภาพ
ที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งสูงเกิน
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกและค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(APAC) โดยใน พ.ศ. 2558 ผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วน 15.8% ของ
ประชากรทั้งประเทศ สัดส่วนดังกล่าวนั้นสูงกว่ากลุ่มประเทศกำ�ลัง
พัฒนา (Emerging Market Economies) แต่ยังน้อยกว่าประเทศ
พัฒนาแล้ว (Developed Economies) เช่น ประเทศญี่ปุ่น และ
สหราชอาณาจักร เป็นต้น

แผนภาพที่ 2 : สัดส่วนของประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปีหรือมากกว่า

[%, พ.ศ. 2558]

33.4%

ญี่ปุน

27.6%

เยอรมนี

23.0%

UK
USA

20.7%

สิงคโปร

18.8%

เกาหลีใต
ไทย

18.5%
15.8%

จีน

15.5%

บราซิล

11.7%

เว�ยดนาม

10.3%

เม็กซิโก

9.6%

มาเลเซีย

9.1%

เมียนมาร

8.9%

อินเดีย

8.6%

อินโดนีเซีย

8.2%

ฟ�ลิปปนส

7.3%

ที่มา : The United Nations, Euromonitor

แผนภาพที่ 1 : สัดส่วนของประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปีหรือมากกว่า [%, พ.ศ. 2528 ถึง 2558]

15.8%

ประเทศไทย
โลก
ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟ�ก

12.3%
11.9%

8.8%
7.1%
6.1%
2528

2530

2535

2540

2545

2550

2558

ที่มา : The United Nations, Euromonitor
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บทที่ 3: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

สองปัจจััยหลักที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูง
อายุ คือการลดลงของอัตราการเกิด (Fertility Rate หรือ Births
Per Female) และการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากร (Life
Expectancy) โดยอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมหลายประการ เช่น ประชากรเพศหญิงได้รับการศึกษาสูง
ขึ้น และมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) และสังคม
เมือง (Urbanization) ทำ�ให้วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและมีแนว
โน้มต้องการมีจำ�นวนบุตรที่น้อยลง

ดังนั้น จำ�นวนและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์โดยองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุใน
ประชากรไทยจะสูงถึง 27% ใน พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก
ที่ 17% และค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 18% ทั้งนี้ สัดส่วน
ของประชากรผูส้ งู อายุในไทยจัดอยูใ่ นกลุม่ สูงมากเมือ่ เทียบกับประเท
ศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และภายใน พ.ศ. 2573 สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในไทยจะ
เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิเช่น สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา

แผนภาพที่ 3 : อัตราการเกิดของประชากรไทย [การเกิดต่อประชากร
เพศหญิงหนึ่งคน, พ.ศ. 2528 ถึง 2573]

แผนภาพที่ 5 : ปิรามิดประชากรไทยแสดงถึงประชากรตามเพศและ
กลุ่มอายุ

-42.3%

2.6

ชาย

2.6

ปัจจัยสนับสนุน

2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4

-6.7%

1.5

1.4

1.2
1.0
2528

2573

ที่มา : Euromonitor

อายุขยั เฉลีย่ (Life Expectancy) ของประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากใน
ช่วง 20 ปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ซึ่งทำ�ให้สามารถรักษาโรคได้มากขึ้น อีกทั้งการที่
รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการลงทุนทางด้าน
การบริการสุขภาพในพืน้ ทีช่ นบทส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
บริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น รวมไปถึงสภาพการดำ�รงชีวิตทีม่ สี ขุ
อนามัยที่ดีขึ้นจากพัฒนาการทางด้านความสะอาด (Sanitation) โดย
ปัจจัยทั้งหมดนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 4 : อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย
[ปี, พ.ศ. 2528 ถึง 2573]
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ที่มา : Euromonitor

6.1% ของ
ประชากรมีอายุ
60 ปขึ้นไป

พ.ศ. 2528
ชาย
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15.8% ของ
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60 ปขึ้นไป

พ.ศ. 2558

+3.6%
+9.9%
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พ.ศ. 2573
ที่มา : The United Nations, Euromonitor
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26.9% ของ
ประชากรมีอายุ
60 ปขึ้นไป

สืบเนื่องจากสัดส่วนของประชาการผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประเทศไทยจำ�ต้องเตรียมรับมือกับประเด็นท้าทายในด้านต่างๆ
โดยต้องบริ ห ารผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะเกิ ด และสร้ า งเสริ ม
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน จากการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยกำ�ลังประสบกับความท้าทายที่สามารถอภิปรายได้ใน
6 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ (Total Healthcare Expenditure) ของประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 20 ปีทผ่ี า่ นมา โดยเฉพาะตัง้ แต่ พ.ศ. 2545
เป็นต้นมา ซึง่ เป็นปีทมี่ กี ารประกาศใช้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(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 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ในแง่ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ของประเทศเพิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งจาก 3.7% ของ GDP ใน
พ.ศ. 2544 เป็ น 6.5% ของ GDP ใน พ.ศ. 2557
แผนภาพที่ 6 : ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากรหนึ่งคน
[เหรียญสหรัฐฯ, พ.ศ. 2538 ถึง 2557]
360

+14% 259

109

124

74

2538

2543

2548

2553

2557

ที่มา : The World Health Organization

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มาจากภาครัฐ (State-Funded Healthcare
Expenditure) เป็นส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ประเทศไทย โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มาจากภาครัฐ
นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 51% ใน พ.ศ. 2538 เป็น 73% ใน
พ.ศ. 2548 และ 86% ใน พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ประเทศไทยมีสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มาจากภาครัฐสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก (66%)
และอยู่ใน 15 อันดับแรกของโลก
แผนภาพที่ 7 : ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข แบ่งต่ามที่มา
[%, พ.ศ. 2538 ถึง 2557]
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2. ความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น
ภาวะสุ ข ภาพทางกายเป็ น ปั จ จั ย สำ�คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
จากการสำ�รวจผู้ สู ง อายุ ข องสำ�นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ พ บว่ า ผู้ สู ง
อายุ ไ ทยประเมิ น สุ ข ภาพของตั ว เองอยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บ
กั บ ในอดี ต โดยใน พ.ศ. 2557 พบว่ า กว่ า 45% ของผู้ สู ง อายุ
ประเมิ น ว่ า ตนเองมี สุ ข ภาพที่ ดี หรื อ ดี ม าก เที ย บกั บ 38% ใน
พ.ศ. 2538 อย่างไรก็ตาม เมือ่ ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับโรคเรือ้ รังกลับพบว่า
ผู้สูงอายุจำ�นวนมากยังเป็นโรคเรื้อรัง โดยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานเป็นตัวอย่างของโรคเรื้อรังที่พบบ่อย อีกทั้งความชุก
ของโรคต่ า งๆนั้ น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง 10 ปีที่ผ่านมา
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ พ.ศ. 2545 พบว่า 20% ของผู้สูงอายุเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง และ 9% ของผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน แต่ใน
พ.ศ. 2557 พบว่าตัวเลขข้างต้นได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็น 37%
และ 15% ตามลำ�ดับ
โรคเรื้อรังหลายโรคนั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิถีการใช้ชีวิต เช่น
การออกกำ�ลังกายและการรับประทานอาหาร เป็นต้น จากการ
สำ�รวจผู้สูงอายุของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติพบว่าน้อยกว่าหนึ่งใน
สามของผู้สูงอายุออกกำ�ลังกายเป็นประจำ� และสัดส่วนดังกล่าว
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น การผลักดันให้
ผูส้ งู อายุกลับมาสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ มีความสำ�คัญอย่างยิง่
ในการลดความชุกของโรคเรื้อรังต่างๆ
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศจะพบว่ายัง
มีช่องว่างสำ�หรับการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่มาก ตัวแปรหนึ่ง
ที่ใช้ในการวัดสุขภาพของผู้สูงอายุคืออายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (Heathy
Life Expectancy) โดยตัวแปรดังกล่าววัดจำ�นวนปีที่ประชากร
มีสุขภาพดีก่อนที่ภาวะการเสื่อมของสุขภาพจะเปลี่ยนการใช้ชีวิต
ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพดีของประชากรไทยใน พ.ศ. 2558 อยู่
ที่ 63 ปีในเพศชาย และ 69 ปีในเพศหญิงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประชากรโลกที่ 60 ปี ใ นเพศชาย และ 64 ปี ใ นเพศหญิ ง แต่
ยั ง น้ อ ยกว่ า ค่ า เฉลี่ ย ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ที่ 67 ปี ใ นเพศชาย
และ 72 ปี ใ นเพศหญิ ง ผลลั พ ธ์ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด อั น ดั บ
สุขภาพของผู้สูงอายุใน 96 ประเทศจาก Global Age Watch
โดยประเทศไทยอยู่ ที่ อั น ดั บ 34 ซึ่ ง สู ง กว่ า ประเทศกำ�ลั ง พั ฒ นา
ส่วนมาก แต่ตามหลังประเทศที่พัฒนาแล้ว
"สุขภาพกายนัน้ มีผลอย่างยิง่ ต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
โดยผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังนั้นจะเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูง
และจะทำ�ให้กิจกรรมที่สามารถทำ�ได้ถูกจำ�กัดลง"
แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ
"การรณรงค์ให้คนดำ�เนินชีวิตแบบสุขภาพดีนั้นควรทำ�
ตั้งแต่ก่อนสูงอายุ คนวัยกลางคนในวันนี้ก็คือผู้สูงอายุใน
วันหน้า การดูแลตัวเองเมือ่ อายุ 40-50 มีผลต่อสุขภาพใน
ช่วงอายุ 60-70 เป็นอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60-70
นั้นถ้ามีสุขภาพดีอยู่อาจสามารถใช้วิถีชีวิตที่คล้ายกับเมื่อ
ตอนอายุ 40 หรือ 50 ได้"
แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ

ที่มา : The World Health Organization
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3. ปัญหาการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ

ภาคการเกษตร

จำ�นวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเขตชนบท
(เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ 42%) โดยภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (อีสาน) มีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไปมากที่สุด แม้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมีการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณสุข (Infrastructure) และบุคลากรทาง
สุขภาพ (Medical Personnel) เพิ่มขึ้นมาก แต่ในพื้นที่ชนบทก็ยงั
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อัตราส่วนของประชากรต่อเตียงในโรงพยาบาลหนึง่ เตียงอยูท่ ี่ 657 คน
และอัตราส่วนของประชากรต่อแพทย์หนึง่ คนอยูท่ ี่ 4153 คน ในขณะ
ที่อัตราดังกล่าวของกรุงเทพฯ อยู่ที่ 203 คนต่อเตียงในโรงพยาบาล
หนึ่งเตียงและ 722 คนต่อแพทย์หนึ่งคน

ภาคการท่องเที่ยว

แผนภาพที่ 8 : จำ�นวนประชากรต่อแพทย์หนึ่งคนในบางพื้นที่
ของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ [ข้อมูลล่าสุด]

ปัจจัยสนับสนุน

กรุงเทพฯ
ภาคเหนือตอนบน
ภาคกลางตอนบน
ภาคอีสานตอนบน
ภาคอีสานตอนลาง
ภาคใตตอนลาง
สหรัฐอเมร�กา
ญี่ปุน
เม็กซิโก
มาเลเซีย
เว�ยดนาม
เมียนมา

722

2,275

408
435
477
633
840
1,634

3,329
4,153
3,906
2,613

“แม้ อ าสาสมั ค รตามหมู่ บ้ า นจะช่ ว ยเหลื อ ใน
การนำ � ผู้ สู ง อายุ ไ ปพบพยาบาลที่ อ ยู่ ใ นโรง
พยาบาลสุขภาพตำ�บล แต่ในชนบทที่ห่างไกล
การเดินทางเข้ามาพบแพทย์ใน รพ. จังหวัด
ยั ง อาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาเป็ น วั น หลายครั้ ง
ที่ ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ดิ น ทางไกลต้ อ งมานอนรอหน้ า
โรงพยาบาลเพื่อให้ทันรอรับบัตรคิวในการเข้า
พบแพทย์เพียงแค่ไม่กี่นาที"
แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, The World Health Organization, The OECD

นอกจากนี้ ประชากรผูส้ งู อายุยงั ประสบปัญหาในการเข้าถึงการบริการ
ทางสุขภาพ บุคลากรทางสุขภาพส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับตำ�บลคือพยาบาลและอาสาสมัคร ในขณะที่แพทย์
เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioners หรือ GPs) ทำ�งานอยู่
ในโรงพยาบาลอำ�เภอ และแพทย์เฉพาะทาง (Specialists) ทำ�งาน
ส่วนใหญ่อยูใ่ นโรงพยาบาลจั ง หวั ด ความลำ�บากในการเคลื ่ อ นที ่
ของผู้สูงอายุ แ ละค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางที ่ ส ู ง ทำ�ให้ ก ารเข้ า ถึ ง
แพทย์เป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องเลื่อนหรือยกเลิกการเข้า
พบแพทย์และการตรวจสุขภาพบ่อยครั้ง

“ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ใ นเขตชนบทถื อ เป็ น กลุ่ ม ที่ ป ระสบปั ญ หา
รุนแรงที่สุดในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
เพราะต้องประสบความยากลำ�บากที่จะเข้าถึง
แพทย์ทงั้ ในแง่ของปัจจัยกายภาพ และฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำ�นวย”
นักวิชาการ
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4. สภาพแวดล้อมในการดำ�รงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ

5. อัตราส่วนของการช่วยเหลือคํ้าจุนผู้สูงอายุที่ลดลง

การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) และสังคมเมือง
(Urbanization) ทำ�ให้ประชากรวัยทำ�งานเดินทางเข้ามาอาศัยในเมือง
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุจำ�นวนมากต้องอาศัยอยู่ตามลำ�พัง โดยใน
พ.ศ. 2537 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังคิดเป็น 3.6%
ของผู้สูงอายุทั้งหมด และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรคิดเป็น 73%
ของผู้สูงอายุ ในขณะที่ ในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ตามลำ�พัง เพิ่มขึ้นเป็น 8.7% และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตร
ลดลงเป็น 55% การทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งอาศัยอยูเ่ พียงลำ�พังเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง เช่น ผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะหกล้ม หรือ
หัวใจวายเฉียบพลันโดยที่ไม่มีผู้อื่นรับรู้และไม่สามารถให้การช่วย
เหลือได้ทันท่วงที

ตัวเลขอัตราส่วนของการช่วยเหลือคํ้าจุนผู้สูงอายุ (Elderly Support
Ratio) คำ�นวณจากจำ�นวนประชากรวัยทำ�งาน (อายุ 15-60 ปี) ต่อ
ประชากรผูส้ งู อายุ 1 คน (อายุมากกว่า 60 ปี) คาดว่าจะลดลงจาก 4.2
ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 2.2 ใน พ.ศ. 2573 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้
จะส่งผลต่อความพอเพียงและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและ
บุคลากรทางการแพทย์ นอกเหนือจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเรื่อง
การขาดคนดูแลผู้สูงอายุแล้วนั้น สัดส่วนจำ�นวนประชากรที่จ่ายภาษี
จะลดลงและจำ�นวนผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์
ดังกล่าวทำ�ให้ต้องมีการคำ�นึงถึงประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ และการเปลี ่ ย นแปลงของการดำ�รงชี ว ิ ต ประจำ�วันของ
ผู้สูงอายุ เช่น ความจำ�เป็นที่จะต้องลดการพึ่งพาของผู้สูงอายุใน
การดำ�รงชีวิตประจำ�วัน เป็นต้น

แผนภาพที่ 9 : สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรและอาศัย
อยู่ตามลำ�พัง [%, พ.ศ. 2537 ถึง 2557]

แผนภาพที่ 10 : จำ�นวนประชากรวัยทำ�งานต่อผู้สูงอายุ 1 คน
[พ.ศ. 2543 ถึง 2573]

อยูกับบุตร

-37%

อยูตามลำพัง

6.7

6.1

-48%
5.2

4.2

3.3

2.7

2.2

2558

2563

2568

2573

73%
66%
59%

6.3%

7.7%

2543
57%

55%

8.6%

8.7%

2554

2557

2548

2553

ที่มา : The United Nations, Euromonitor

3.6%

2537

2545

2550

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากนี้ ผู้ สู ง อายุ จำ�นวนมากยั ง อาศั ย อยู่ ใ นบ้ า นที่ มี ส ภาพ
แวดล้ อ มเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ยกตั ว อย่ า ง เช่ น ราวจั บ
(Handrails) ที่ ช่ ว ยลดโอกาสในการพลั ด ล้ ม แต่ ท ว่ า ประชากร
ผูส้ งู อายุไทยกว่า 90% อาศัยอยูใ่ นบ้านทีไ่ ม่มรี าวจับในห้องนํา้ และห้อง
นอน เมือ่ พิจาณาถึงสถานทีใ่ นการเกิดอุบตั เิ หตุ พบว่าบันไดและห้องนํา้
เป็นสถานที่ที่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด อีกทั้ง 54% ของ
ผู้สูงอายุไทยยังอาศัยอยู่ในบ้านที่มีห้องนํ้าแบบส้วมหลุมซึ่งทำ�ให้
ยากลำ�บากแก่ผู้สูงอายุในการเข้าขับถ่ายด้วยวิธีนั่งยองและลุกขึ้น
นอกจากนี้ 35% ของผู้สูงอายุยังอาศัยในห้องนอนที่ไม่ได้อยู่บริเวณ
ชั้นล่างซึ่งสร้างความจำ�เป็นในการต้องขึ้นลงบันไดเป็นประจำ�และ
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
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6. ภาวะพึ่งพาทางเศรษฐกิจ

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน
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ในประเทศไทย ระดับรายได้รวมของประชากรในแต่ละช่วงอายุมี
ความแตกต่างกันมาก ประชากรสูงอายุไทยมีรายได้ต่อปีน้อยกว่า
ประชากรที่มีอายุ 40-44 ปีถึง 30% ความแตกต่างดังกล่าวนับว่าสูง
มากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้อง
พึง่ พารายได้จากบุตรหลาน โดยจากการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิตแิ ห่ง
ชาติ 80% ของประชากรผูส้ งู อายุได้รบั การช่วยเหลือคํา้ จุนทางการเงิน
จากบุตรหลาน รวมไปถึง 37% ของประชากรผู้สูงอายุรายงานว่าเงิน
ช่วยเหลือคํ้าจุนจากบุตรหลานเป็นรายได้หลักของตน

แผนภาพที่ 11 : ผู้สูงอายุแบ่งตามแหล่งที่มาของรายได้หลัก

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�มาใช้เพื่อที่จะบริหารจัดการกับ
ความท้าทายต่างๆ ที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญในบริบทของสังคมสูง
อายุ โดยเทคโนโลยีต่างๆ นี้สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

16%
3%
29%
52%

2007

15%
15%

อืน่ ๆ
คงสมช ว ยเหลื อ จากรั ฐ

34%

การจ า งงาน

37%

บุ ต รหลาน

2014

A

ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information System, NHIS) ประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลประวัติ
การรักษาของผู้ป่วยแบบ Real-time การบันทึกข้อมูลบนฐานข้อมูลระดับชาติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การแบ่งปันข้อมูลให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการนำ�ข้อมูลมาวิเคระห์ โดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ข้อมูลทัง้ หมดนีจ้ ะช่วยสนับสนุนให้การดูแลรักษามีความต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพของการดูแลรักษา อีกทั้งผลวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับช่วยในการวางแผนเชิงนโยบายต่างๆ

B

การดูแลสุขภาพทางไกล (Telehealth) เป็นแนวทางที่ทำ�ให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถให้บริการในสถานที่ห่างไกลโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ ยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ผา่ นระบบโทรเวชกรรม เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างแพทย์ทวั่ ไปในพืน้ ทีช่ นบทและแพทย์เฉพาะทางในเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ Telehealth จะช่วยในการจัดการโรคเรือ้ รังต่างๆ ใน
ผู้สูงอายุ โดยเปิดช่องทางให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถติดตามอาการของผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านได้ผ่านเทคโนโลยี Remote Patient
Monitoring (RPM)

C

Smart Home และหุ่นยนต์ ประกอบไปด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆในบ้านของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุในชีวิตประจำ�วัน ทั้งนี้ Smart Home รวมถึงการใช้เครื่องตรวจจับภายในบ้าน (Home Sensors)
นานาชนิด เช่น เครื่องตรวจจับการล้ม เครื่องตรวจจับการอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว รวมไปถึงการใช้เครื่องใช้ในบ้านที่ติดตั้งเทคโนโลยี
Internet of Things (IoT appliances) และการใช้หุ่นยนต์ดูแล (Care Robots)

D

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม (Digital Social Interaction Solutions) ประกอบ
ไปด้วย Online Communities, Digital Platforms, Lifestyle Apps และ Cognitive Games ซึง่ การใช้อปุ กรณ์เหล่านีส้ ามารถส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผู้ สู ง อายุ (Socio-Economic Participation) รวมทั้ ง สนั บ สนุ น วิ ถี ดำ�เนิ น ชี วิ ต
ที่มีสุขภาพดี และช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพทางไกล
(Telehealth)

เป็นแนวทางที่ทำ�ให้ผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพสามารถให้บริการ
ในสถานที่ห่างไกลโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความท้าทายและอุปสรรคของภาคสังคมสูงอายุ
ในประเทศไทย
1. การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ

รวมทั้งค่าใช้จ่ายของรัฐ

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

A

ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพ
แห่งชาติ (National Health
Information System)

B

การดูแลสุขภาพทางไกล
(Telehealth)

C

Smart Home และหุ่นยนต์

D

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคม
(Digital Social
Interaction Solutions)

2. ความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น
3. ปัญหาการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ
4. สภาพแวดล้อมในการดำ�รงชีวิตที่เสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ

5. อัตราส่วนของการช่วยเหลือคํ้าจุนผู้สูงอายุ

ที่ลดลง

6. ภาวะพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
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บทที่ 3: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ความต่ อ เนื่ อ งและคุ ณ ภาพของการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยด้ ว ย
ข้อมูลและการวิเคราะห์ต่างๆ

ภาคการเกษตร

การเจ็บป่วยเรื้อรังและภาวะทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนเป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อยในสังคมสูงอายุ ซึ่งการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรค
เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ที่ครบถ้วน
รวมทั้งประวัติการเจ็บป่วยและประวัติการรักษา ถ้าหากข้อมูลเหล่า
นี้ถูกบันทึกไว้เฉพาะในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งอย่าง
แบ่งแยกกัน จะทำ�ให้การเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มีประวัติเป็น
ไปอย่างล่าช้า แพทย์จะต้องทำ�การติดต่อโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่
เคยรักษาผู้ป่วยรายนั้นเพื่อขอข้อมูลมาประกอบกันให้ได้ภาพรวม

ภาคการท่องเที่ยว

ประวัติที่ครบสมบูรณ์ บ่อยครั้งที่ข้อมูลการรักษาในอดีตได้มาจาก
การสอบถามและการซักประวัติปากเปล่าซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะได้ข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งนี้ การจัดทำ�ศูนย์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
(NHIS) นั้นจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวโดยมีการจัดทำ�ระบบเก็บ
ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยและประวัติการรักษาของประชากรไว้ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ (National Data Platform) ที่โรงพยาบาลทุก
โรงพยาบาลมีสิทธิ์ในการเข้าถึง

ภาพรวม

ปัจจัยสนับสนุน

ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) ประกอบด้วยการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบ Real-time การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล
ระดับชาติ (National Data Platform) การแบ่งปันข้อมูลให้
กับผู้ที่เกี่ยวข้องและการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลหลักของ
ระบบ NHIS คือฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ ง ชาติ (National Electronic Health Record) โดย
ประวั ติ สุ ข ภาพนี้ คื อ ประวั ติ อ ย่ า งละเอี ย ดของประชากรแต่ ล ะ
รายที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ช่ ว งชี วิ ต ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลระบบประกันสุขภาพ ข้อมูลการแพ้
ยา ประวั ติ ก ารเป็ น โรค ประวั ติ ก ารรั ก ษาโรค ประวั ติ ก ารใช้ ย า
และประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อีกทั้งข้อมูลอื่นๆ
ที่อาจจะถูกบันทึกไว้ในระบบ NHIS คือฐานข้อมูลของแพทย์และ
โรงพยาบาล เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการจัดทำ�ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) นั้น
นอกจากการจัดทำ�ฐานข้อมูลระดับชาติ (National Data Platform)
แล้ว จะต้องมีการพัฒนาอินเตอร์เฟสหรือพอร์ทลั (Portal) ต่างๆ เพือ่
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลต่างๆ ใน
ฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก
อินเตอร์เฟสหรือพอร์ทัลสำ�หรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ (Medical
Portal) นั้นเป็นระบบที่ให้ผู้ให้บริการทางสุขภาพทุกรายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลตามสิทธิที่ผู้ให้บริการ
แต่ละรายมี โดยแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยและการรักษา นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ยังสามารถ
แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ป่วยในฐานข้อมูลระดับชาติผ่าน Medical
Portal นี้ ไ ด้ ด้ ว ย การเพิ่ ม เติ ม แก้ ไขข้ อ มู ล จะมี ก ารอั พ เดทแบบ
Real-time และพร้อมที่จะให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้โดยทันที นอกจากนี้ Medical
Portal สามารถให้บุคลากรทางการแพทย์ติดต่อสื่อสารเพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและความชำ�นาญพิเศษ อาทิเช่น แพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป (GP) สามารถค้นหาชื่อแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสมและ
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ใช้ Medical Portal ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์คนนั้นถึงแม้ว่า
แพทย์คนนั้นจะไมได้อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันก็ตาม
อินเตอร์เฟสหรือพอร์ทัลสำ�หรับผู้ป่วย (Patient Portal) เป็น
ระบบที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติสุขภาพส่วนบุคคล
อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลแห่งชาติ โดยที่ผู้ป่วยสามารถ
เข้าดูข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ที่บันทึกอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาและ
ยังสามารถแก้ไขข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
ด้านการประกัน ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อในภาวะฉุกเฉิน ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยทานเองโดยไม่มี
ใบสั่งแพทย์ ค่าความดันโลหิตประจำ�วันที่วัดเอง จำ�นวนแคลอรีที่ได้
รับในแต่ละวัน ข้อมูลการออกกำ�ลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ ผูป้ ว่ ยยัง
สามารถใช้ Patient Portal ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล
และแพทย์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อเลือกผู้ให้บริการ
ทางสุขภาพที่เหมาะสม และทำ�การนัดหมายกับบุคลากรทางการ
แพทย์โดยตรง ทั้งนี้ Patient Portal อาจเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ สินค้าและบริการหรือแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการดูแล
สุขภาพ
รัฐบาลนั้นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลแห่งชาติ
เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางแผนนโยบาย โดยประวัติสุขภาพจะแปรเป็น
ข้อมูลนิรนาม (Anonymize) เพือ่ นำ�มารวบรวมและจัดการในรูปแบบ
ที่เอื้อต่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) โดย
การวิเคราะห์นั้นจะทำ�ให้สามารถเห็นภาพรวมในด้านสภาวะทาง
สุขภาพและการได้รับบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ผลจากการ
วิเคราะห์จะสามารถเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและโรคต่างๆ
โดยความเข้ า ใจที่ ดี ขึ้ น จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการออกแบบ
นโยบาย การวางแผนการป้ อ งกั น โรค และการวางแผนจั ด การ
ทรัพยากรทางสาธารณสุข

แผนภาพที่ 12 : ส่วนประกอบต่างๆของ ระบบบริการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

ฐานข้อมูลระดับชาติ (National Data Platform) รวมถึง ฐานข้อมูลประวัตผิ ปู้ ว่ ยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National Electronic Health Record)

พอร์ทัลสำ�หรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ
(Medical Portal)

พอร์ทัลสำ�หรับผู้ป่วย
(Patient Portal)

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) โดยรัฐบาล

ที่มา : Roland Berger

กรณีศึกษา : One Patient, One Record –
ความลับสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพของประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health
Record, NEHR) ในระดับประเทศจากการทีส่ งิ คโปร์มจี ำ�นวนประชากรทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป สูงถึง 20% ใน พ.ศ. 2558 เมือ่ เทียบกับตัวเลข
12% ของประเทศทั่วโลกสิงคโปร์มีจำ�นวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังสูง และผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการการดูแลทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องระบบนี้มีข้อมูล
แบบ Real Time ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งเปิดให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ในระดับต่างๆ เช่น คลินิกสำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง และบ้านพักคนชรา (Nursing Home) สามารถเข้าถึงและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ป่วยล่าสุดบนฐานข้อมูลเดียวนี้
ได้ ยกตัวอย่างเช่น พยาบาลในบ้านพักคนชราสามารถแก้ไขข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุในระบบให้เป็นปัจจุบัน และแพทย์สามารถที่
จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเหล่านั้นได้ทันที และตัดสินใจปรับเปลี่ยนการให้ยาได้ตามความเหมาะสมโดยที่ผู้ป่วยคนดังกล่าวไม่ต้องเดินทาง
ไปโรงพยาบาล
ใน พ.ศ. 2559 สิงคโปร์ได้ริเริ่มใช้ Health Hub ซึ่งเป็นพอร์ทัลสำ�หรับผู้ป่วยเพื่อให้คนสิงคโปร์มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการจัดการดูแล
สุขภาพของตนเองและเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ นอกเหนือจากจะให้ผู้ป่วยเข้าไปดูประวัติสุขภาพของตัวเองใน Patient
Portal ได้แล้ว ยังมีการให้คำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพ และมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถดาวน์โหลด
เพื่อนำ�มาใช้ดูแลสุขภาพอีกด้วย
ดูประวัติส่วนตัว

ดาวน์โหลด
health
applications

ค้นหาผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพ

การตอบรับที่ดีจากประชาชน :

90%
รายงานว่าคุณภาพ
การให้บริการดีขึ้น
หลังจากที่มีระบบ NEHR

87%
เต็มใจที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อ
ป้อนเข้าสู่ระบบ NEHR

ที่มา : Singapore's Ministry of Health, National University of Singapore,
Health Hub's website, Channel News Asia, Accenture
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บทที่ 3: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประโยชน์

ภาคการเกษตร

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
การวิเคราะห์จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ Big Data Analytics
ยังเพิ่มโอกาสในการค้นพบความสัมพันธ์ (Correlation) ใหม่ๆ อาทิ
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างโรคต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างโรค
และวิถีการดำ�เนินชีวิต อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลใน NHIS จะเพิ่ม
ความเข้ า ใจในผลข้ า งเคี ย ง (Side Effects) และประสิ ท ธิ ภ าพ
(ffectiveness) ของการรักษาและยาต่างๆ

ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโรคต่างๆ สามารถเพิ่มความสามารถของ
รัฐบาลในการคาดการณ์สภาวะสุขภาพของประชากร ยกตัวอย่าง
เช่น การเข้าใจถึงคุณลักษณะเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกับโรคแต่ละชนิดจะ
ทำ�ให้สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำ�ขึ้นว่าประชากรกลุ่มใดและคน
ใดมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนั้นมากที่สุดจากการศึกษาคุณลักษณะ
เสี่ยงเหล่านี้ในบุคคล ทั้งนี้ การวิเคราะห์จะทำ�ให้รัฐบาลสามารถ

คาดการณ์ ส ภาวะทางสุ ข ภาพในอนาคต และความต้ อ งการ
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) ได้แม่นยำ�ขึ้น เช่น จำ�นวนประชากรที่มีความเสี่ยงจะ
เจ็บป่วยจากโรคแต่ละชนิด หรือความต้องการเตียงในโรงพยาบาล
ทั่ ว ประเทศ เป็ น ต้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ รั ฐ บาลสามารถ
เตรี ย มทรั พ ยากรต่ า งๆ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการในอนาคต
รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การวิจัย
เกีย่ วกับโรคทีค่ ดิ ว่ามีโอกาสพบได้บอ่ ยทีส่ ดุ การให้บริการทางสุขภาพ
กับกลุ่มประชากรและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูง เป็นต้น
ความสามารถในการคาดการณ์ ที่ ดี ขึ้ น จะทำ�ให้ ก ารป้ อ งกั น
โรคมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อี ก ทั้ ง เพิ่ ม โอกาสในการแทรกแซง
จั ด การโรคในระยะเริ่ ม แรกแก่ ก ลุ่ ม ประชากรที่ มี ค วามเสี่ ย งอั น
จะลดความรุ น แรงของโรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดูแลสุขภาพในภาพรวม การนำ�ประวัตผิ ปู้ ว่ ยไปเชือ่ มโยงกับข้อมูล
ทางพันธุศาสตร์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์โรคใน
ประชากรแต่ละรายรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการรักษาที่เฉพาะ
เจาะจงในรายบุคคล (Personalized Medicine)

แผนภาพที่ 13 : ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

และการป้องกัน...
ที่มีประสิทธิภาพ (Preventive)
นำ�ไปสู่...
ความสามารถในการคาดการณ์
(Predictive)
เริ่มต้น...
จากความเข้าใจ
(Descriptive)
∆

ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับโรค การรักษา
และยา

ที่มา : Roland Berger
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∆

การค้นหาประชากร
กลุ่มเสี่ยงในแต่ละโรค

∆

การคาดการณ์การเกิดโรค
ในแต่ละบุคคล

∆

การคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรทางสาธารณสุข

∆

∆

การมีมาตรการแทรกแซง
ตัง้ แต่ระยะแรกเริม่ ในกลุม่
คนที่มีความเสี่ยงสูง
การพัฒนาการรักษาที่มี
ความเฉพาะเจาะจงกับ
บุคคล (Personalized
medicine)

กรณีศึกษา : Estonia – ผู้เริ่มต้น
ระบบ NHIS และตัวอย่างของ
ความสำ�เร็จด้านการปรับใช้ในระดับสูง
ผู้ ป่ ว ยรวมทั้ ง ผู้ สู ง อายุ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ ม ากมายจากระบบ
NHIS อั น ดั บ แรก NHIS ก่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการดู แ ล
รักษาผู้ป่วยโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศและทุกต้น
สังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยจากฐานข้อมูลเดียวกัน
ได้ ระบบนี้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนแล้ว ยังช่วยทำ�ให้การดูแลและติดตามอาการของโรคมี
คุณภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กในชุมชน
สามารถติดตามและรักษาอาการของผู้ป่วยภายหลังจากการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวจะช่วยลดความจำ�เป็น
ในการเดิ น ทางไกลเข้ า เมื อ งเพื่ อ ไปพบแพทย์ เ ป็ น เวลาสั้ น ๆ เพื่ อ
การติดตามอาการและช่วยแก้ปญ
ั หาการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
นอกจากนี้ NHIS ทำ�ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระยะ
ยาวซึง่ พบบ่อยในผูส้ งู อายุได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ ประวัติ
ข้อมูลการป่วยและข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยตลอดช่วงชีวิตจะถูก
บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเดียวกัน ซึ่งการเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลายาวเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดตามและการรักษา
นอกจากนี้ NHIS ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจการจัดการ
สุขภาพของตัวเองมากขึ้น พอร์ทัลสำ�หรับผู้ป่วยช่วยอำ�นวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าดูสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการ
เข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการแพทย์และการนัดหมายกับ
แพทย์ อีกทั้งการเปิดการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ใน NHIS (Open Data)
จะช่วยให้มี Startup ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่ง Startup เหล่านี้จะมี
บทบาทสำ�คัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพต่างๆที่จะช่วย
ทำ�ให้ประชาชนทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการดู แ ลสุ ข ภาพตน
ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพที่ ดี และลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษา
พยาบาล
ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ (Healthcare Providers) จะได้รับ
ประโยชน์อย่างมากจากระบบ NHIS อันดับแรก NHIS ช่วยให้การ
ทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยช่วยลดค่าใช้จา่ ยและเวลาทีเ่ สียไปใน
การจัดการเอกสารกระดาษ นอกจากนี้ NHIS ทำ�ให้บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อนำ�ไปใช้ในการวินิจฉัยโรค
และการตัดสินใจเกีย่ วกับการรักษา อีกทัง้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับ
ชาติและการแบ่งปันผลการวิเคราะห์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและการตัดสินใจต่างๆ
สุดท้าย Medical Portal ช่วยทำ�ให้การแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วยและการ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

“ผู้ป่วยสูงอายุมักมีอาการเจ็บป่วยที่ซับซ้อน ต้องอาศัย
ความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแพทย์เฉพาะ
ทางในสาขาต่างๆ”
แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ

ประเทศเอสโทเนียเริ่มใช้ NHIS เมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของโครงการ e-Government โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จะพัฒนาคุณภาพของการดูแลรักษา และลดภาระค่า
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โดยระบบ NHIS มีข้อมูลประวัติ
ทางสุขภาพของประชาชนบันทึกไว้ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และผู้ให้บริการทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
90% ของ
จดหมายที่ ให้
ผู้ป่วยก่อนออก
จากโรงพยาบาล

อยู่ในรูปแบบดิจิทัลภายใน
5 ปีหลังเริ่มใช้ระบบ

90% ของ
ประชากร
มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลชาติ
ภายใน 5 ปีหลังเริ่มใช้ระบบ

ปั จ จั ย สู่ ค วามสำ�เร็ จ ที่ ทำ�ให้ มี ก ารปรั บ ใช้ ร ะบบอย่ า ง
กว้างขวางได้แก่
1. การเน้นในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความ
ลับของข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจในระบบ
ผู้ป่วยสามารถรู้ว่าใครเข้าถึงข้อมูลของตนเองและผู้ป่วย
สามารถจำ�กัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางประเภท
เช่นสุขภาพจิต และสุขภาพที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
2. การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วและเป็นที่ไว้
วางใจจากประชาชนในแง่ของการรักษาความปลอดภัย เช่น
ระบบ X-Road และระบบบัตรประจำ�ตัวประชาชน เป็นต้น
3. การเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารผ่ า นการต่ อ
ประสาน (Interface) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยาก
สำ�หรับผู้ให้บริการในการเข้าร่วม
ที่มา: European Commissions, Software Technology &
Application Competence Center, E-Tervis

กรณีศึกษา: Denmark – ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำ�งานของแพทย์
ด้วยระเบียนสุขภาพแบบดิจิทัล
ประเทศเดนมาร์กเปิดตัวระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
(NHIS) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและลด
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการสำ�หรับผู้ให้บริการ การที่แพทย์
ส่วนมากเห็นประโยชน์และยอมรับในระบบทำ�ให้การปรับใช้
ระบบประสบความสำ�เร็จอย่างมาก เพราะบุคลากรทาง
การแพทย์มสี ว่ นร่วมในการพัฒนา NHIS ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการ
ออกแบบ ซึ่งจะทำ�ให้ระบบได้รับการออกแบบเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกให้แพทย์ในการทำ�งานอย่างแท้จริง
98% ของ
แพทย์ GP

ใช้ระบบนี้ภายใน 4 ปี
หลังจากเริ่มใช้

30 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
ต่อแพทย์ GP

ที่เคยเสียไปกับงานเอกสาร
ได้กลับมาใช้ดูแลคนไข้แทน

ที่มา: Gartner, IBM Danish Department of Health
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บทที่ 3: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 14 : ระดับการพัฒนาด้าน National Health Information System ของประเทศไทย

ภาคการเกษตร

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)

• ไม่มีการจัดเก็บ
บันทึก และแบ่งปัน
ข้อมูลทางดิจิทัลเลย

• มีการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลดิจิทัล
แบบแบ่งแยก
(isolated efforts)
• ข้อมูลยังไม่ถูก
นำ�มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์

• มีความร่วมมือระดับ
ชาติในการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลดิจิทัล
• เริ่มมีการใช้ข้อมูล
ในการวิเคราะห์
สถานการณ์และ
การวางแผน

• มีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics)
เพื่อประโยชน์ในการ
บริการให้คำ�แนะนำ�
การวางแผน และ
กำ�หนดนโยบาย

• ระบบมีการบูรณาการ
อย่างเต็มรูปแบบ
• ความสามารถใน
การคาดการณ์ที่เป็นเลิศ
และมีการนำ�ข้อมูล
ที่เก็บมาใช้ในการ
คาดการณ์แบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง

ภาคการท่องเที่ยว

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ที่มา : Roland Berger
ปัจจัยสนับสนุน

สถานะของโครงการ NHIS ของภาครัฐ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

ฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกซ์ Thai Care Cloud

มีการปรับใช้ใน 2,300 โรงพยาบาล
จาก 11,000 โรงพยาบาล
ภายใต้กระทรวง สธ.

ปัจจุบนั ในประเทศไทยระดับการพัฒนาของ NHIS อยูใ่ นระยะที่ 2 ซึง่
เป็นระดับที่มีการพัฒนาและการใช้แบบกระจัดกระจาย (Scattered
Stage) โดยทั้งภาครัฐและเอกชนมีการเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลแต่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการประสานงานกันในการเก็บข้อมูลและไม่มีฐานข้อมูลรวม
ในระดับชาติสำ�หรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย นอกจากนี้ การแบ่งปัน
ข้อมูลผู้ป่วยก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและข้อมูลที่เก็บไว้ไม่ได้ถูกนำ�ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนอย่างสมํ่าเสมอ
รัฐบาลไทยกำ�ลังดำ�เนินการทดลองระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ โดย
รัฐบาลวางแผนที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของโรงพยาบาลรัฐต่างๆ
เข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างฐานข้อมูลระดับชาติสำ�หรับบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วย โครงการระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health
Records) ริเริ่มโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (SIPA) และ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มีการทดลองทำ�โครงการนำ�ร่องในจังหวัด
นครนายก โดยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ป่วย 2,500 รายที่ถูกเก็บไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลของจังหวัดซึ่งเปิดให้ผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์
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มีข้อมูลของผู้ป่วย 23 ล้านคน
จาก 67 ล้านคนทั่วประเทศ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 60 แห่งในจังหวัด สามารถเข้าถึง
ได้โดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ทั้งนี้ในช่วงกลาง พ.ศ. 2559 โครงการ
ดังกล่าวได้มกี ารขยายไปเพิม่ เติมอีก 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์ และร้อยเอ็ด
นอกจากนี้กรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และในภายหลังทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำ�ระบบขึ้นภายใต้
ชื่อ Thai Care Cloud ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web
Aplication) ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำ�หรับ
โรงพยาบาลทีส่ นใจทางมหาวิทยาลัยจะทำ�การติดตัง้ บอทในระบบฐาน
ข้อมูลประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพื่อดึงข้อมูลชุดเดียวกับที่ทาง
โรงพยาบาลส่งให้ทางสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย
ไม่คำ�นึงถึงระบบฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลใช้อยู่
กล่าวคือไม่ว่าโรงพยาบาลจะใช้ระบบภายในรูปแบบไหนบอทของ
ทางมหาลั ย ก็ ส ามารถดึ ง ข้ อ มู ล นั้ น ได้ โ ดยไม่ มี ปั ญ หาในด้ า นการ

ทำ�งานกับระบบอื่น (Interoperability) นอกจากนี้ทางโรงพยาบาล
ไม่จำ�เป็นต้องมีการเปิดพอร์ท (Port) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ จึง
ไม่จำ�เป็นต้องกังวลถึงเรื่องของความปลอดภัยและการรักษาความลับ
ของข้ อ มู ล ซึ่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพหรื อ การรั ก ษาของผู้ ป่ ว ยที่ ท าง
โรงพยาบาลได้ทำ�การอัปโหลดขึ้นไปบน Thai Care Cloud นั้นมี
เครื่องมือสำ�หรับการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งสามารถทำ�ให้ทางโรงพยาบาล
แชร์ข้อมูลให้กับสมาชิกอื่นๆ ในระบบหรือหน่วยงานสาธารณะได้
หากทางเจ้าของข้อมูลอนุญาติ นอกจากนี้เจ้าของข้อมูลยังสามารถ
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อัปโหลดใน Thai Care Cloud ได้อย่าง
ง่ายดาย โดยเพียงการคลิกเพียงครัง้ เดียวก็สามารถได้ผลการวิเคราะห์
ในแม่แบบรายงานมาตรฐาน หรือยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออก
มาสำ�หรับการวิเคราะห์ที่ที่มีความซับซ้อนหรือวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ
ใดๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่พวกเขาต้องการ ซึ่ง
ฟอร์มเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับเลขรหัสประจำ�ตัวประชาชน จึง
ทำ�ให้ ท างโรงพยาบาลอื่ น ๆ สามารถร้ อ งขอประวั ติ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย
จากเจ้าของข้อมูลโดยอ้างอิงจากเลขรหัสประจำ�ตัวประชาชน โดย
ณ ปัจจุบัน Thai Care Cloud มีหน่วยงานหรือโรงพยาบาลกว่า
2,300 แห่งที่เป็นสมาชิก โดยกว่า 1,900 แห่งเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และมีข้อมูลของประชาชนกว่า 23 ล้านคน
อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี ค วามท้ า ทายหลายปะการในการพั ฒ นาฐาน
ข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ อุปสรรคที่
พบบ่อยคือความพร้อมด้านดิจิทัลของบุคลากรทางการแพทย์ บาง
โรงพยาบาลรายงานว่าบุคลากรจำ�นวนมากยังไม่มคี วามคุน้ เคยกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์หลายคนมีความ
"แพทย์เฉพาะทางของเราเป็นแพทย์ชั้นนำ�ของประเทศ
ทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้ computer ได้
อย่างคล่องแคล่ว การทำ�ให้ interface ใช่ง่ายจึงเป็นสิ่ง
ที่สำ�คัญยิ่ง"
แพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำ�ในกรุงเทพฯ

เห็นว่าเครือ่ งมือดิจทิ ลั เป็นสิง่ ทีย่ ากจะใช้และเป็นการเพิม่ ภาระในการ
ทำ�งาน อีกอุปสรรคที่พบคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ การ
ที่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอนั้นทำ�ให้การเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็ น ไปอย่ า งไม่ ร าบรื่ น อาทิ การที่ ไ ม่ มี ค อมพิ ว เตอร์ อ ยู่ ใ นห้ อ ง
ตรวจทุกห้องทำ�ให้แพทย์ไม่สามารถบันทึกประวัติผู้ป่วยเป็นระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ทั น ที ห ลั ง จากตรวจ ปั ญ หาด้ า นการทำ�งานกั บ
ระบบอื่น (Interoperability) เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึง
จากบุคลากรด้านไอทีและผู้บริหารของโรงพยาบาล ที่จำ�กัดการ
รวบรวมข้อมูลในระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจาก
โรงพยาบาลใช้ระบบแตกต่างกันส่งผลให้การรวบรวมบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยลงในฐานข้อมูลเดียวใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้แพทย์
และผู้ป่วยต่างมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ
การรักษาความลับของผู้ป่วย อีกทั้งระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้
รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเพียงพอ ทำ�ให้ประชาชนทั่วไป
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จำ�นวนมากไม่ตระหนักถึงการมีอยูแ่ ละ
ประโยชน์ของระบบ รวมไปถึงการที่ระบบในปัจจุบันสามารถรองรับ
ข้อจำ�กัดด้านการทำ�งานกับระบบอื่น
เป้าหมายในอนาคตคือการมีฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวสำ�หรับ
การรวบรวมฐานข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ ข้อมูลผู้ป่วยจะมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น และจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ และมีการเชือ่ มโยงไปยังอุปกรณ์สวมใส่สว่ นบุคคล (Pesonal
Wearables) อีกทั้งภาครัฐกำ�ลังทำ�งานร่วมกับบริษัทด้านซอฟต์แวร์
จากภาคเอกชนในการพั ฒ นานวั ต กรรมการดู แ ลสุ ข ภาพรวมถึ ง
แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในประวัติสุขภาพ
ส่วนบุคคล (Personal Health Record) โดยแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพเหล่านี้จะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตัวเอง
และมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการบริหารสุขภาพตัวเอง
"โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลในเครือข่ายของเราจะใช้
ระบบทีแ่ ตกต่างกัน การรวบรวมข้อมูลจึงทำ�ยาก และต้อง
มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานาน"
แพทย์ในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน

"บั น ทึ ก สุ ข ภาพมี ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เกี่ ย วกั บ บุ ค คล
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามกั ง วลว่ า การใส่ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ลง
ในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันโดยโรงพยาบาลหลาย
แห่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ข้อมูลจะมีการรั่วไหล
ให้กับบุคคลที่ไม่ต้องการ รวมถึงการใช้ข้อมูลเหล่า
นั้นอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้นการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มี
การรักษาความปลอดภัย กฎหมายที่เคร่งครัด และ
กฎระเบี ย บในการปกป้ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ข้อมูลและความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลโดยผู้ป่วย
จึงเป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็น"
แพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำ�ในกรุงเทพ
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บทที่ 3: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

NHIS มีความสำ�คัญยิ่งในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่ประเทศไทย
เผชิญในบริบทของสังคมผ้สูงอายุ จำ�นวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุ
ที่สูงขึ้นนั้นจะเพิ่มจำ�นวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีผลต่อค่าใช้จ่ายจาก
รัฐบาลในด้านสาธารณสุข อนึ่ง การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขยัง
คงเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับประชากรสูงอายุที่ยากจน
และอาศัยอยู่ในชนบท

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

การสนับสนุน ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จาก NHIS ที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบันทึกฐานข้อมูลประวัตผิ ปู้ ว่ ยในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health Records,
NEHR) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
จะสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการด้านสาธารณสุข
สำ�หรับประชาชน และจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
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ใน 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) โดยเน้นที่ความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายทั่วประเทศ
เพื่อรวบรวมและจัดทำ�บันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในฐานข้อมูลเดียวคือฐานข้อมูลระดับชาติ อีกทั้ง ข้อมูลเหล่านั้นควร
นำ�มาใช้ในการสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ การวางแผนนโยบาย
และการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ นโยบายการเปิดข้อมูล (Open
Data Policy) จะช่วยในการแบ่งปันสถิติและผลการวิเคราะห์ต่างๆ
ให้ประชาชนและผู้ให้บริการทางการแพทย์พร้อมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาของ Health Startup ซึ่งจะมีบทบาทสำ�คัญในการเติบโต
ของนวัตกรรมแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะสำ�หรับ
แนวทางการพัฒนา NHIS สำ�หรับประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

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

ปัจจัยสนับสนุน

• สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์มีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ
• จัดทำ�มาตรฐานระดับชาติ (national standards) ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ให้
บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกต้นสังกัดใช้มาตรฐานเดียวกันหมด
• กำ�หนดกรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรองรับการจัด
ทำ�ระบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ใช้ cloud-based platform ในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลระดับชาติโดยใช้ผู้ให้บริการ คลาวด์
ที่เชื่อถือได้ และมีระบบป้องกันความปลอดภัยด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• นำ�ข้อมูลที่มีการเก็บอยู่แล้วมาทำ�ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและนำ�ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้าบันทึกในฐาน
ข้อมูลชาติ
• สร้างอินเตอร์เฟสสำ�หรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ (doctor portal) ที่ทำ�ให้บุคลากรทางการแพทย์
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
• ใช้ขอ้ มูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพือ่ ใช้ในการวางแผนนโยบาย
และแนวทางการป้องกันโรค โดยเน้นการชี้ตัวกลุ่มเสี่ยง (risk group identification) และทำ�การ
แซกแทรงในระยะแรก ในกลุ่มเสียงเหล่านั้นเพื่อลดการเกิดและความรุนแรงของโรคต่างๆ
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พัฒนา National Patient Portal สำ�หรับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลในฐาน
ข้อมูลระดับชาติผ่านแอปพลิเคชัน และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
สถิติและบทวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ
(Healthcare Applications)

• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์ เพื่อจัดทำ�
National Patient Portal โดยเริ่มจาก Portal พื้นฐานที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ในฐานข้อมูลระดับชาติ รวมถึงประวัติของตัวเองผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
• เพิม่ คุณสมบัตใิ หม่ๆใน National Patient Portal อย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น eAppointment ทีส่ ามารถ
ให้ประชาชนสามารถนัดกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศได้
• สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) สถิติและผลการวิเคราะห์ต่างๆในฐานข้อมูลระดับชาติให้
แก่ประชาชน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ นักวิชาการ และภาคเอกชนรวมถึง Healthcare Startup
เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนับสนุนให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพ
30

ข้อเสนอตัวชี้วัด
% ของผู้ให้บริการ

ที่นำ�ส่งข้อมูลผู้ป่วย
ลงในฐานข้อมูลประวัติ
ผู้ป่วยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

% ของประชากร

ที่มีประวัติผู้ป่วยของตน
อยู่ในฐานข้อมูลแห่งชาติ

จำ�นวนผู้ใช้

National
Patient Portal

จำ�นวนแอปพลิเคชั่น
ด้านสุขภาพที่
ถูกพัฒนาขึ้นใหม่
และจำ�นวนผู้ใช้งาน

การให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดด้วย Telehealth
อุ ต สาหกรรมการแพทย์ อ ยู่ใ นระดั บ แนวหน้ า ในด้ า นการพั ฒ นา
นวั ต กรรมโดยมี ค วามพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ผู้ ป่ ว ย
ในขณะเดียวกัน ประชาชนสูงอายุในพื้นที่ชนบทในประเทศกำ�ลัง
พัฒนาหลายประเทศยังคงพบอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
ดูแลสุขภาพ ความก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้นทำ�ให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์

สามารถให้บริการแก่ผปู้ ว่ ยในพืน้ ทีผ่ า่ นเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทาง
ไกล (Telehealth) ทัง้ นี้ Telehealth จึงทำ�ให้ผใู้ ห้บริการด้านการดูแล
สุขภาพสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการและขยายพื้นที่การให้
บริการแก่ประชาชนทีก่ ว้างขวางขึน้ และในเวลาเดียวกันก็ชว่ ยให้ผสู้ งู
อายุในพืน้ ทีช่ นบทเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงได้มาก
ขึน้ อีกทัง้ Telehealth ยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยสำ�หรับภาครัฐในการ
ขยายการให้บริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ชนบท

ภาพรวม
Telehealth คือการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพในระยะทางไกลและสามารถนำ�มา
ใช้โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Provider-to-Provider) และ 2) ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ปว่ ย
(Provier-to-Patient)
แผนภาพที่ 15 : ภาพอธิบาย Telehealth สองรูปแบบ
โรงพยาบาลใหญ่
ที่มีแพทย์เฉพาะทาง

Telehealth
Platform

โรงพยาบาลขนาดเล็กในพิ้นที่

1

2
บ้านผู้ป่วย
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

1) Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Provider-to
Provider) ช่วยสนับสนุนการทำ�งานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพแต่ละราย ยกตัวอย่างเช่น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) ใน
โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลสามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่
อยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งผ่านวิดีโอภาพคมชัดสูง ทั้งนี้ การทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างแพทย์เฉพาะทางจากสาขาต่างๆ จะมีความจำ�เป็นมากขึ้นใน
สังคมสูงอายุ เนื่องจากผู้สุงอายุมักประสบภาวะเจ็บป่วยที่ซับซ้อน (ดู
กรณีตัวอย่างแสดงการใช้งานในหน้าถัดไป)

ล่วงหน้า ภาพดิจิทัล (เอกซเรย์และรูปถ่าย) รวมทั้งผลตรวจต่างๆ
เป็นต้น โดยการส่งข้อมูลวิธนี สี้ ว่ นมากใช้สำ�หรับการส่งต่อข้อมูลคนไข้
จากเจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ทวั่ ไปไปยังเจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์เฉพาะทาง ยก
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กอาจไม่มีรังสีแพทย์ (Radiologist)
ประจำ�ตลอด ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในโรงพยาบาลเล็ ก สามารถใช้
Telehealth Platform ส่งฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่บันทึกไว้ส่ง
ต่อไปให้รังสีแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เพื่อที่จะได้รับคำ�ปรึกษา
เกี่ยวกับสภาวะของผู้ป่วย

2) Telehealth ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและผู้ ป่ ว ย
(Provider-to-Patient) ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถ
ตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น (ดูกรณีตัวอย่างแสดงการใช้งาน
ในหน้าถัดไป)

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

ปัจจัยสนับสนุน

การให้บริการ Telehealth สามารถนำ�มาใช้ได้กับหลากหลาย
สาขาการแพทย์ อาทิ เช่ น Tele-Radiology, Tele-Stroke
Tele-Dermatology (ตจวิทยาทางไกล) และแม้กระทั่งการศึกษาทาง
ไกล โดยการส่งข้อมูลในการใช้ Telehealth นั้นมีหลายวิธี ดังนี้
i) Asynchronous Approach (จัดเก็บและส่งต่อ, Store-and-Forward)
คือการบันทึกข้อมูลเสร็จเเล้วค่อยส่งข้อมูลนั้นต่อ เช่น วิดีโอที่บันทึกไว้

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

กรณีศึกษา : Apollo – ความสำ�เร็จในการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
1)

ประชากรมากกว่า 700 ล้านคนในประเทศอินเดียไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพได้โดยตรง ดังนั้น Apollo ซึ่งเป็น
เครือโรงพยาบาลในประเทศอินเดียจึงได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง ICT เพื่อนำ� Telemedicine มาใช้ในการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนในพืน้ ทีช่ นบท โครงการ Telemedicine ของ Apollo ได้มกี ารสร้างศูนย์การแพทย์ให้คำ�ปรึกษาในพืน้ ทีช่ นบท
และใช้ Telemedicine เชื่อมศูนย์การแพทย์เหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆในเครือของ Apollo (ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางของ
เครือข่าย) โครงการนีไ้ ด้ชว่ ยให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สามารถ
ขอคำ�ปรึกษาจากแพทย์ระยะไกลได้ โดยใช้ Broadband, ISDN lines หรือ VSATs เพื่อ
ส่งข้อมูล (ผลตรวจ ไฟล์เสียง รูปภาพ และวิดีโอ) ผ่านชุดคำ�สั่งผ่านเว็บเบราวเซอร์ (WebBased Software) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายในองค์กร ชื่ อ "Medintegra" ทั้ ง นี้ ใ น
ปัจจุบัน Apollo มีศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแบบ Telemedicine มากกว่า 135 แห่ง และ
นับเป็นเป็นเครือข่ายการแพทย์ทางไกลเฉพาะทางหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียใต้และได้มีการขยายเครือข่ายไปยังทวีปแอฟริกา

มีการให้บริการการให้คำ�ปรึกษา
Tele-Consultation
มามากกว่า 80,000 ครั้ง
ในแพทย์เฉพาะทาง 25 สาขา
(Medical Specialties)
ที่มา : Apollo Hospitals Group
1) Apollo Hospitals Group – หนึ่งในเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
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กรณีตัวอย่าง : วิธีการที่ Telehealth ในรูปแบบระหว่างผู้ให้บริการสามารถลดความจำ�เป็นในการเดินทาง
ของผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลประจำ�จังหวัดที่อยู่ห่างไกล

ผู้สูงอายุเข้าพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
(GPs) ที่โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
∆

∆

วันหนึ่ง ผู้สูงอายุตื่นขึ้นมาพร้อมกับ
ความผิดปกติของผิวหนัง แต่เขาไม่
สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาล
ที่มีแพทย์เฉพาะทาง เพราะไม่มีรถ
และลูกสาวทำ�งานอยู่อีกเมืองหนึ่ง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs)
สามารถให้การตรวจรักษาขั้นพื้นฐาน
∆

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs)
สามารถถ่ายภาพผิวหนังที่มีความ
ผิดปกติ และใช้ความรู้ทางการ
แพทย์ขั้นพื้นฐานเพื่อวินิจฉัย

∆

ผลการวินิจฉัยเบื้องต้นและภาพถ่าย
จะถูกส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคผิวหนังในโรงพยาบาลศูนย์
สำ�หรับการวินิจฉัยทางไกล

แต่ผู้สูงอายุสามารถเลือกที่จะเข้ารับ
การบริการในโรงพยาบาลชุมชน
ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs)
โดยให้อาสาสมัครท้องถิ่นขับรถ
ไปส่ง

คำ�ปรึกษาทางไกลจาก
แพทย์เฉพาะทาง
∆

แพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล
ในเมืองใหญ่ สามารถแนะนำ�การ
วางแผนการรักษา ให้แก่
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs)
ที่ศูนย์สุขภาพท้องถิ่น ผ่านทาง
Telehealth Platform

∆

ในกรณีที่จำ�เป็น แพทย์เฉพาะทาง
สามารถใช้การให้คำ�ปรึกษาทางไกล
Tele-Consultation ผ่านวิดีโอแบบ
ถ่ายทอดสดสำ�หรับการตรวจสอบ
ผิวหนังเพิ่มเติมโดยตรงได้อีกด้วย

กรณีตัวอย่าง : วิธีการที่ Telehealth ในรูปแบบระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพและโรคเรื้อรังของตัวเอง

ข้อมูลทางการแพทย์ที่บันทึก
เป็นประจำ�ที่บ้าน

การแจ้งเตือนให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์หากมีปัญหาเกิดขึ้น

การแทรกแซงตั้งแต่ระยะแรก
(Early Intervention)
เพื่อการป้องกันและการรักษา

∆

ผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานและเธอ
ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สำ�หรับวัด
สัญญาณชีพและระดับนํ้าตาลของ
ตัวเองทุกวันที่บ้าน

∆

แพทย์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รับและปรับแผนการรักษา
และการให้ยาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์

∆

ทีมดูแลด้านสุขภาพสามารถ
เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อให้การรักษา
ที่บ้าน หรืออาจขอให้ไปโรงพยาบาล
ในกรณีที่จำ�เป็น

∆

ในช่วงแรกผู้สูงอายุต้องป้อนข้อมูล
ที่อ่านได้เข้าไปในสถานี
Telehealth ด้วยตนเอง แต่ใน
อนาคต อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้
จะสามารถเก็บรวบรวมและถ่ายโอน
ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเข้าสู่ระบบ
ของโรงพยาบาล

∆

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจะได้รับ
การแจ้งเตือนถ้าระดับนํ้าตาลและ
สัญญาณชีพมีค่าเกินเกณฑ์ปกติ
เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที

∆

สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมาตรการ
ป้องกันต่างๆ ที่ลดการเกิดและ
ความรุนแรงของโรคเรื้อรัง
ของผู้สูงอายุ
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ประโยชน์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพสามารถขยายการให้บริการไปยังพืน้ ทีช่ นบท
ด้วย Telehealth วิธีให้คำ�ปรึกษาทางไกล (Tele-Consultation) จะ
ช่วยให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GPs) หรือแม้กระทั้งพยาบาลในพื้นที่
ชนบท สามารถขอคำ�ปรึกษาและทำ�งานร่วมกันกับแพทย์เฉพาะทาง
นอกจากนี้ Telehealth ยังเปิดช่องทางใหม่ให้บคุ ลากรทางการแพทย์
จากหลายสาขามาประชุมร่วมกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ทีซ่ บั ซ้อนทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ยสูงอายุ นอกจากนี้ Telehealth ยังอำ�นวย
ความสะดวกให้ บ ุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ นการส่ ง ข้ อ มู ล ขนาด
ใหญ่ ใ ห้ ก ั นและกั น เช่น ฟิล์ม เอกซเรย์ เป็นต้น

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

สำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ Telehealth ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง การเข้ า ถึ ง
บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพต่ า งๆ ซึ่ ง จะทำ�ให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถได้ รั บ
บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจากแพทย์ เ ฉพาะทางที่ อ ยู่ ใ นโรงพยาบาล
ที่ มี ขี ด ความสามารถระดั บ ตติ ย ภู มิ โดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปที่
โรงพยาบาลเหล่ า นั้ น ทั้ ง นี้ Telehealth จะช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ยวข้องและภาระจากการเดินทางระยะทางไกล

ปัจจัยสนับสนุน

อีกทั้ง Telehealth เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง โดย Telehealth ทำ�ให้แพทย์สามารถติดตามอาการ
ของผูป้ ว่ ยสูงอายุได้จากระยะไกลอย่างต่อเนือ่ งโดยแพทย์จะได้รบั ข้อมูล
ล่าสุดผ่านระบบการติดตามผู้ป่วยระยะไกล (Remote Patient
Monitoring) และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม
กั บ สถานการณ์ แ ละจะช่ ว ยให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทั้งนี้ Telehealth จะช่วยควบคุม

อาการและบรรเทาความรุนแรงของโรคเรื้อรัง รวมทั้งลดโอกาสของ
การเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในส่วนของรัฐบาล Telehealth สามารถช่วยในการลดค่าใช้จา่ ยในการ
ดูแลสุขภาพ การใช้ Telehealth ช่วยลดความจำ�เป็นในการสร้างสถาน
พยาบาลเพิ่มเติมในพื้นที่ชนบท และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองสามารถให้บริการ Tele-Consultation
แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นหรือในพื้นที่ชนบทได้ให้้คำ�ปรึกษาทางไกล
นอกจากนัน้ ระบบการแพทย์ทางไกลยังสามารถใช้เป็นช่องทางพัฒนาผู้
เชีย่ วชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวผ่านกระบวนการศึกษาทางไกลระหว่างแพทย์ประจำ�โรง
พยาบาลกับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญของศูนย์แพทยศาสตร์ชน้ั คลินกิ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ Telehealth จะช่วยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยในการ
บริ ห ารสุ ข ภาพของตนเองผ่ า นการใช้ อุป กรณ์ ส วมใส่ ส่ว นบุ ค คล
(Personal Wearables) อี ก ทั้ ง Telehealth จะช่ ว ย
ในการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการดู แ ลสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น
และลดความจำ�เป็ น ในการเดิ น ทางเข้ า เมื อ งเพื่ อ พบแพทย์
ทั้ ง นี้ จะทำ�ให้ ปั ญ หาเตี ย งไม่ พ อในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ในเมื อ ง
ทุ เ ลาลงรวมไปถึ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ ใช้ ชี วิ ต ในช่ ว งสู ง วั ย
ที่บ้านและในชุมชนของตัวเองมากขึ้น

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 16 : ระดับการพัฒนาด้าน Telehealth ของประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ไม่มีการใช้
Telehealth เลย

• มีการใช้ Telehealth
อย่างกระจัดกระจาย
• Telehealth มีการ
ใช้โดยแพทย์อย่างจำ�กัด
ในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า

• มีการใช้บริการ
Telehealth ที่มี
มาตรฐานและ
แบบแผน โดย
ครอบคลุม
หลากหลายสาขา
เฉพาะทาง

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• มีระบบที่สามารถ
บูรณาการระหว่างผู้ให้
บริการแต่ละรายและ
ต้นสังกัดได้มากขึ้น
• สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
ความซับซ้อน

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• มีความสามารถในการ
ทำ�งานกับระบบอืน่ (Inter
Operability) แบบเต็มรูป
แบบเพือ่ บูรณาการระหว่างผูใ้ ห้
บริการทัว่ ประเทศและรับรอง
การกรอกข้อมูลโดยผูป้ ว่ ย
• ข้อมูลมีการรวบรวม
กับระบบ NHIS

ที่มา : Roland Berger
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รัฐบาลมีโครงการพัฒนาระบบ
Telehealth

ส่วนมากเป็นการใช้เพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ให้บริการทางการ
แพทย์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
ศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปกว่า
116 แห่งให้มีความทันสมัย

และเป็นการใช้งานที่ไม่ได้ผ่าน
ระบบ Telehealth
ที่เป็นแบบแผน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในปัจจุบัน ระดับการพัฒนาด้าน Telehealth ของประเทศไทยอยู่
ในระยะที่ 2 หรือระดับที่มีการพัฒนาและการใช้แบบกระจัดกระจาย
(Scattered Stage) การบริการ Telehealth ทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนนัน้ ยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย โดยยังไม่คอ่ ยมีการให้บริการ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานและเป็นระบบ (Standardized and Programmatic
Telehealth Services) ส่วนใหญ่แล้ว การบริการ Telehealth ใน
ปัจจุบันยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะกิจ เช่น แพทย์อาจใช้ Email หรือ
การส่งข้อความทางโปรแกรมไลน์ (Line) เพือ่ ขอความเห็นทีส่ อง หรือ
ให้คำ�แนะนำ�เพื่อนและครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้มีแผนในการพัฒนาและนำ� Telehealth มาใช้เพิ่มขึ้น
ภาครัฐมีโครงการนำ�ร่องหลายโครงการ เช่น การเชือ่ มต่อโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลกับโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถ
สูงกว่าผ่านทางแพลตฟอร์ม Telehealth หรือโครงการ "สุขศาลา
(Sukka Sala)" ได้นำ� Telehealth มาใช้เพือ่ ปรับปรุงการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์สำ�หรับชุมชนในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น นอกจากนี้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาทิ โรงพยาบาลศิรริ าช มีการใช้ Telehealth
เพื่อให้บริการการประชุมผ่านวิดีโอ และใช้สำ�หรับการศึกษาและฝึก
อบรมทางไกล
นอกจากนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จับมือ
กับทางกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาระบบ Telehealth ตลอดจนร่วมมือกันวางโครงสร้าง
ทั้งระบบเครือข่าย ระบบไอที แอปพลิเคชัน เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ให้
บริการทางการแพทย์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์หรือ
โรงพยาบาลทั่วไปกว่า 116 แห่งให้มีความทันสมัย โดยจะมีการใช้
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศภาครั ฐ (Government Infrastructure
Network : GIN) ในการสื่อสารข้อมูลภาพ และเสียงในพื้นที่ต้นแบบ
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาประชาชน
สำ�หรั บ ภาคเอกชนนั้ น เครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เริ่ ม ใช้
Telehealth ในสาขาการแพทย์ต่างๆ มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
โรงพยาบาลในเครื อ ข่ า ยของกรุ ง เทพดุ สิ ต เวชการ (BDMS) ได้
มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ Telehealth เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารรั ง สี วิ ท ยาทางไกล
(Tele-Radiology) และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (TeleConference) นอกจากนี้ BDMS ยังได้นำ�ระบบ Robodoctor มา
ใช้ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์กลาง (Hub
Hospitals) ให้การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่าย (Spoke
Hospitals) ผ่ า นการสื่ อ สารแบบดิ จิ ทั ล ระบบจะมี ก ล้ อ งและ
ไมโครโฟนที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลและภาพต่างๆ แบบ Real-Time
จากโรงพยาบาลเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลศูนย์กลาง และให้แพทย์
เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์กลางให้คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการ
รักษาทัง้ แก่ผปู้ ว่ ยโดยตรงและแก่แพทย์อนื่ ๆ ในโรงพยาบาลเครือข่าย
ระบบดังกล่าวได้มกี ารเริม่ ให้บริการแก่ผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการทางสมองและ
ระบบประสาทในโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่งของ BDMS ที่ไม่มี
แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา หรือโรงพยาบาลพญาไท 1 ทีไ่ ด้
เปิดตัวเครือ่ ง CT Scan และหน่วยการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
เคลื่อนที่ (Mobile CT & Stroke Treatment Unit) ซึ่งเป็นหน่วย
รถพยาบาลพิเศษที่ติดตั้งเครื่อง CT scan และมีห้องปฏิบัติการและ
ระบบ Telehealth ซึง่ จะทำ�ให้ผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองสามารถได้

รับการรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น อีกทั้ง
โรงพยาบาลเอกชนชัน้ นำ�อีกหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
ได้พัฒนาความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นๆ กว่า 10 แห่งทั่วประเทศ
เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบ Telehealth
นอกจากนี้โรงพยาบาลหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนมีแผนนำ�
เทคโนโลยีการตรวจติดตามผู้ป่วยระยะไกล (Remote Patient
Monitoring) มาใช้เพิม่ ขึน้ สำ�หรับการจัดการโรคเรือ้ รัง ในขณะทีบ่ ริษัท
และ Startup จำ�นวนมากกำ�ลังพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานและ
เป็นแบบแผนสำ�หรับการให้บริการ Telehealth

กรณีศึกษา : สุขศาลา –
การนำ�แพทย์เข้าใกล้บ้าน
จากการเดินทาง 12 ชั่วโมง
เหลือแค่เพียงคลิกเดียว
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช ายแดนที่ ห่ า งไกลเผชิ ญ ความยากลำ�บาก
ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ สำ�หรั บ หลายๆ คน
การเดินทางสู่ รพ.สต. ที่ใกล้ที่สุดอาจใช้เวลาถึง 12 ชั่วโมง
โครงการ "สุขศาลา" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
6 องค์กร ซึ่งเป็นโครงการในพระดำ�ริของสมเด็จพระเทพฯ
โดยจุดเริ่มต้นของโครงการใน พ.ศ. 2549 คือการจัดตั้ง
ศู น ย์ ก ารแพทย์ ข นาดเล็ ก 18 แห่ ง บนพื้ น ที่ ข องโรงเรี ย น
ตำ�รวจตระเวนชายแดนโดยมีพยาบาลในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล
ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2551 มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ Telehealth ใน
ศู น ย์ ก ารแพทย์ เ หล่ า นี้ แ พทย์ ใ นโรงพยาบาลสามารถใช้
ระบบ Telehealth พูดคุยกับผู้ป่วยและพยาบาลในศูนย์
การแพทย์ ดั ง กล่ า ว โดยแพทย์ จ ะทำ�การวิ นิ จ ฉั ย และให้
คำ�แนะนำ�ในการรั ก ษาแก่ พ ยาบาลในท้ อ งถิ่ น และผู้ ป่ ว ย
โดยผู้ป่วยจะเดินทางไปพบแพทย์เฉพาะในกรณีที่จำ�เป็น
เท่านั้นแผนในอนาคตคือการติดตั้งอุปกรณ์วินิจฉัยเพิ่มเติม
ในศูนย์การแพทย์เพื่อให้ระบบ Telehealth ครอบคลุมโรค
ที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น นอกจากนี้ การขยายบริการ บร
อดแบรนด์ไปยังพืน้ ทีช่ นบทจะช่วยเพิม่ คุณภาพของระบบการ
ส่งต่อข้อมูลทำ�ให้ภาพและข้อมูลขนาดใหญ่สามารถส่งต่อกัน
ได้โดยมีประสิทธิภาพขึ้น

มีการใช้ Telehealth
กว่า 18,000 ครั้งใน 7 จังหวัด
ใน พ.ศ. 2559
ที่มา : MOPH, TOT
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตร

โดยสรุ ป การใช้ Telehealth ในประเทศไทยยั ง ไม่ แ พร่ ห ลาย
เนื่องจากสาเหตุสำ�คัญ 3 ประการ ประการแรกคือโครงสร้างพื้นฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในพื้นที่ชนบทยังไม่พร้อมทั้ง
ในแง่ของความเร็วและความครอบคลุม ประการที่สองคือประชาชน
ทั่วไปและผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำ�นวนมากยังไม่ได้ตระหนักรู้ถึง
เทคโนโลยี Telehealth และประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ ประการ
ที่สามคือกฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องของการให้บริการรักษาผ่าน Telehealth จึงยังไม่เอื้อสำ�หรับ
การนำ� Telehealth ไปใช้จริง โดยสิทธิของแพทย์และผู้ป่วยต้องมี
การกำ�หนดให้ชัดเจนขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

"ตอนนี้เรายังไม่มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพทางไกล ซึ่งทำ�ให้การพัฒนาเป็น
ไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การบริการดูแลสุขภาพทางไกล ระหว่าง
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย"
ผูร้ ว่ มก่อตั้ง Startup ในบริการด้านสุขภาพ
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ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
เทคโนโลยี Telehealth สามารถช่วยบรรเทาปัญหาหลายอย่าง
ที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญในการให้บริการสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ความ
ขาดแคลนผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หรือความชุกของโรคเรื้อรังที่
เพื่มขึ้น การพัฒนาเครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ
(Provider-to-Provider) จะสามารถเพิม่ การเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ที่มีคุณภาพสำ�หรับผู้สูงอายุและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์ในพืน้ ทีช่ นบท ในขณะทีก่ ารนำ�การบริการ Telehealth
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย (Provider-to-Patient) โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการตรวจติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล สามารถช่วยเหลือผู้
สูงอายุในการดูแลสุขภาพและโรคเรื้อรัง และเป็นการลดการเกิดโรค
และความรุนแรงของโรคต่างๆ

3

ในอี ก 5 ปี ข้ า งหน้ า ประเทศไทยควรมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการให้
บริการTelehealth ในรูปแบบระหว่างผู้ให้บริการ เพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป อีกทั้งควร
พัฒนาและส่งเสริมบริการตรวจติดตามผูป้ ว่ ยจากระยะไกล เพือ่ ให้การ
จัดการโรคเรื้อรังดีขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องทำ�งานร่วมกันเพื่อให้
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและยังต้องส่งเสริมการรับรู้
และความเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ Telehealth ทั้งนี้ ข้อเสนอ
แนะสำ�หรับแนวทางการพัฒนา Telehealth สำ�หรับประเทศไทยมี
ดังต่อไปนี้

พัฒนาเครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ (Provider-To-Provider)
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุใน
พื้นที่ชนบท
• ออกแบบเครือข่าย Telehealth ระหว่างผูใ้ ห้บริการ โดยในช่วงแรกควรมุง่ เน้นการพัฒนาระบบ
Telehealth ในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัว่ ไป เพือ่ ให้การสือ่ สารกับโรงพยาบาลชุมชน
มีความชัดเจนและรวดเร็ว ลดปัญหาความเข้าเข้าใจที่ไม่ถุกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
• สร้างความร่วมมือกันหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร และแอปพลิเคชันให้มคี วามพร้อมสำ�หรับการให้บริการ Telehealth โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์
• อบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมที่จะให้บริการ Telehealth
• แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเริ่มใช้งานของ Telehealth โดยกำ�หนดสิทธิ์
ของแพทย์และผู้ป่วยอย่างชัดเจน
• ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบริการ Telehealth ทัง้ ในส่วนของบุคลา
การทางการแพทย์ ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ

4

สนับสนุนให้มีการให้บริการ Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย
มากขึ้น (Provider-To-Patient) โดยเฉพาะเทคโนโลยี
Remote Patient Monitoring
• สนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนนำ�เทคโนโลยี Remote Patient Monitoring
ไปใช้ สำ�หรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ท่ี มี ค วามลำ�บาก
ในการเดินทางเข้าพบแพทย์
• พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์ เ พื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก าร
Telehealth ประเภท Provider-To-Patient รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สำ�หรับวัดข้อมูล
ที่บ้านและอุปกรณ์รับข้อมูลที่โรงพยาบาล
• รณรงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจของงานบริ ก าร Telehealth ประเภท
Provider-To-Patient ให้แก่บุคลาการทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และครอบครัวของผู้สูงอายุ
• ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนรวมถึ ง Startup ในการผลิ ต อุ ป กรณ์ แ บบสวมใส่ เ ฉพาะบุ ค คล
(Personal Wearables) สำ�หรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการวัดตัวชี้วัดทางสุขภาพต่างๆ โดย
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ ใช้ ข้ อ มู ล จากอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วในการบริ ห ารสุ ข ภาพตั ว เองและให้
เชื่อมข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นเข้ากับระบบ Remote Patient Monitoring ของโรงพยาบาล
• แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการบริการ Telehealth ประเภท ProvierTo-Patient โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการจ่ายยา

ข้อเสนอตัวชี้วัด
% ของโรงพยาบาล
ที่มีระบบ
Telehealth

จำ�นวนผู้ป่วย

ที่ใช้บริการ Telehealth

จำ�นวนโรงพยาบาล
ที่มีการให้บริการ
Remote Patient
Monitoring

จำ�นวนผู้สูงอายุ

ที่ใช้บริการ Remote
Patient Monitoring
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

การเสริมสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของผู้สูงอายุขณะอยู่บ้าน

ภาคการเกษตร

ความปลอดภัยของผูส้ งู อายุขณะอยูบ่ า้ นนัน้ เป็นสิง่ ทีบ่ ตุ รหลานหลาย
คนกังวล ครอบครัวของผู้สูงอายุอาจไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุตลอด 24
ชั่วโมง ดังนั้น หากผู้สูงอายุได้รับอุบัติเหตุ การที่ครอบครัวและ
โรงพยาบาลจะได้รับการแจ้งเตือนโดยทันทีจึงเป็นสิ่งสำ�คัญมาก
เพราะการล่าช้าเพียงไม่กี่นาทีอาจมีผลต่อความรุนแรงของอาการ
ได้ Smart Home นั้นคือกลุ่มของเทคโนโลยีที่นำ�มาใช้ในที่พักอาศัย
ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่
ผู้สูงอายุ

ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

"ผู้สูงอายุหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุหกล้มหรือเส้นเลือด
ในสมองแตกต้องเสียชีวิตหรือเป็นอัมพาตโดยไม่จำ�เป็น
เนื่องจากถึงมือแพทย์ช้าไป Smart Home จะช่วยทำ�ให้
ญาติและโรงพยาบาลรู้ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและนำ�ส่งโรง
พยาบาลได้ทันที"
แพทย์ห้องฉุกเฉิน

ภาพรวม
เทคโนโลยีที่นำ�มาใช้ใน Smart Home มีหลากหลาย โดยหลักๆ นั้น
สามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ เครือ่ งตรวจจับภายในบ้าน (Home
Sensors) ของใช้ในบ้านทีต่ ดิ เทคโนโลยีการเชือ่ มโยงของสรรพสิง่ (Internet Of Things Appliances) และหุ่นยนต์ดูแล (Care Robots)
Home Sensors สำ�หรับผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งอยู่รอบๆ บ้าน
ของผูส้ งู อายุเพือ่ วัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เช่น การเคลือ่ นไหวและ
อุณหภูมิเซ็นเซอร์เหล่านี้จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งทีเ่ รียกว่า "ปกติ" หรือ
"เป็นกิจวัตร" เช่น การเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นปกติ อุณหภูมหิ อ้ งทีป่ กติ เป็นต้น
เมื่อการเคลื่อนไหวหรืออุณหภูมิเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน "กิจวัตร"
จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้รับทราบถึงสิ่งผิดปกติและสามารถ
แทรกแซงได้ โดยการแจ้งเตือนนี้อาจถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนของ
ผู้สูงอายุ ครอบครัว หรืออาจแจ้งเตือนไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์แผนภาพที่ 17 ด้านล่างแสดงตัวอย่าง
ของเซ็นเซอร์บางชนิดที่สามารถนำ�มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
อำ�นวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจากประเทศ
ออสเตรเลียในหน้าถัดไปจะแสดงให้เห็นตัวอย่างในชีวิตจริงของการ
ใช้ Home Sensors ทั้งนี้ เซ็นเซอร์เหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานไม่
ยากและสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง

แผนภาพที่ 17 : ตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ในบ้านของผู้สูงอายุได้

ตรวจวัด…

ส่งสัญญาณเตือน...

Inactivity
Sensors

การเคลื่อนไหวตามปกติในบ้าน
และบริเวณรอบๆ

กรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ไปรอบๆ บ้าน

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

Fall
Sensors

บนบันไดและในห้องนํ้า
(เป็นสถานที่ที่พบการล้มบ่อย)

การเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นปกติ
ที่อาจแสดงว่ามีการหกล้ม

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

Occupancy
Sensors

ดูวา่ มีคนอยูบ่ นเตียงในช่วงเวลา
กลางคืนหรือเปล่า (เป็นเวลาที่
พบการหกล้มบ่อย)

การที่หายไปจากเตียง
นานกว่าปกติ

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

Wandering
Sensors

ประตูบ้านของผู้ป่วยที่เป็น
โรคความจำ�เสื่อม

มีการเปิดประตูในเวลาที่
ธรรมดาไม่มีการเปิด

ไปยังญาติ หรือโรงพยาบาล
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ

Cupboard
Sensors (Reed
Switches)

การเปิดตู้ หรือ
กล่องยา

ไม่มีการเปิดตู้
ในช่วงที่ควรจะมี

ไปยังตัวผูส้ งู อายุ หรือครอบครัว
เพื่อเตือนให้ทานยา

ที่มา : Roland Berger
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ตรวจพบ…

กรณีศึกษา: Life Link –
ช่วยให้ผู้สูงอายุออสเตรเลียมีชีวิต
ที่ดีขึ้นในบ้านของตนเอง
ประเทศออสเตรเลียมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึง 20% ของ
ประชากรทั้งประเทศ และมีปัญหาการขาดแคลนบ้านพัก
คนชราเทคโนโลยี Smart Home นั้นจึงมีความสำ�คัญอย่าง
ยิ่งเพราะเสริมสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายใน
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัย
อยู่ในบ้านของตนเองได้ (Aging at Home)
ผู้สูงอายุหลายคนมองว่า Smart Home นั้นเป็นเทคโนโลยี
ที่ ใช้ ย ากและแพงแต่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Life Link ของ Feros
Care เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อ Smart Home
โดยการเสนอการซื้อขาย Smart Home ทั้งชุดในราคาที่
สามารถจับต้องได้ Life Link นั้นเน้นการขาย sensors ที่
ใช้งานง่ายและราคาไม่แพงโดยเซ็นเซอร์จะสามารถทำ�งาน
ได้เองโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องทำ�กับอะไรกับมันเลยเซ็นเซอร์
จะคอยวั ด ความเคลื่ อ นไหวภายในบ้ า นและหากพบการ
เคลื่อนไหวที่อาจแสดงว่ามีการหกล้มจะมีการแจ้งเตือนส่ง
ไปยั ง ศู น ย์ บ ริ ก ารฉุ ก เฉิ น โดยเจ้ า หน้ า ที่ จ ะพยายามติ ด ต่ อ
ผู้สูงอายุหนึ่งหนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการเตือนที่ผิดพลาด
หรือไม่ หากไม่มีการตอบสนองจากผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
ฉุกเฉินจะติดต่อให้รถพยาบาลไปรับผู้สูงอายุทันที
Life Link ไม่ เ สนอขายเซ็ น เซอร์ แ ต่ ล ะชิ้ น แยกต่ า งหาก
แต่ จ ะเป็ น การขายในรู ป แบบเหมาทั้ ง ชุ ด ที่ เ หมาะสมกั บ
ความต้ อ งการในผู้ สู ง อายุ เ ฉพาะราย โดยบริ ษั ท จะให้ คำ�
แนะนำ�เกี่ยวกับการเลือกรายการเหมาที่เหมาะสม และเมื่อ
ซื้อแล้วทางบริษัทจะช่วยในการให้บริการติดตั้งอีกด้วย อีก
ทั้ง Life Link ยังมีราคาไม่แพงมาก โดยค่าใช้จ่ายในการติด
ตั้งเท่ากับ 75-150 เหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่
ที่ 25-50 เหรียญสหรัฐฯขึ้นกับชนิดของรายการ

ค่าใช้จ่ายในการใช้ Life Link
หนึ่งปีอยู่ที่ประมาณ

1%

ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ผู้สูงอายุเท่านั้น

การตอบรับที่ดีจากผู้ใช้โดย

90 %

ของผู้ใช้งาน

รายงานว่ามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังใช้

ที่มา : Life Link website,
Feros Care website, Huffington Post

ของใช้ในบ้านทีต่ ดิ เทคโนโลยีการเชือ่ มโยงของสรรพสิง่ หรือ Internet
of Things Appliances) ทำ�ให้ของใช้สามารถเชื่อมต่อและสื่อสาร
กับผู้ใช้และกับของใช้อื่นๆ ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้
ในชีวิตประจำ�วัน โดย Internet of Things Appliances มีสอง
ประเภทหลัก ดังนี้
ประเภทแรกคือ ของใช้ที่สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับสมาร์ทโฟน
ของผูใ้ ช้ได้รวมถึงขณะทีผ่ ใู้ ช้ไม่ได้อยูใ่ นบ้าน อุปกรณ์จะสามารถส่งการ
แจ้งเตือนต่างๆ ไปยังสมาร์ทโฟนเมือ่ มีการตรวจพบกิจกรรมทีผ่ ดิ ปกติ
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ที่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานสามารถปิดการ
ใช้งานเนื่องจากตรวจพบการใช้งานในระดับที่มากกว่าปกติ เป็นต้น
นอกจากนี้ การที่ของใช้เหล่านี้มีความสามารถในการสื่อสารจะทำ�ให้
ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านทางสมาร์ทโฟนได้
ยกตัวอย่างเช่น การควบคุ ม สวิ ต ช์ ไ ฟผ่ า นทางสมาร์ ท โฟน ซึ ่ ง จะ
ลดภาระจากการเดินไปรอบๆห้องโดยไม่จำ�เป็น เป็นต้น
ประเภทที่สองคือ อุปกรณ์ชนิดที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ได้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถประสานงานกันเอง และตอบสนองโดย
อัตโนมัติต่อกิจกรรมของคนหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น
เตียงที่รู้ว่าผู้ใช้กำ�ลังจะลุกขึ้นจากเตียงและทำ�การส่งคำ�สั่งเพื่อเปิด
ไฟอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่จำ�เป็นต้องเดินในที่มืด 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
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บทที่ 3: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

หุ่นยนต์ดูแล (Care Robots) สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำ�
วันได้ที่บ้าน โดยหุ่นยนต์สามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ตอบสนองแบบอัตโนมัติเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน ปัจจุบันนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้มีการใช้หุ่นยนต์มาก
ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้สูงอายุและลดภาวะพึ่งพิง หนึ่งใน
ตัวอย่างหุน่ ยนต์ดแู ลทีพ่ บบ่อยคือหุน่ ยนต์ทใี่ ช้ชว่ ยเหลือในการเดิน ซึง่
อาจจะมาในรูปแบบของรถเข็นเดินหรืออุปกรณ์ทสี่ ามารถสวมใส่ทขี่ า
ของผูส้ งู อายุ หุน่ ยนต์จะสามารถรับรูส้ ภาพแวดล้อม เช่น ทางลาดหรือ
บันได และสามารถเรียนรู้ความสามารถในการเดินของแต่ละบุคคล
โดยหุ่นยนต์จะปรับเปลี่ยนแรงสนับสนุนและความเร็วโดยอัตโนมัติให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการเดิน

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

กรณีศึกษา : หุ่นยนต์ - ผู้ดูแลรุ่น
ต่อไปของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจัยสนับสนุน

ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึง 33% ของประชากรทั้ง
ประเทศและยังมีปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล ดังนั้น จึงมี
การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
และหุ่นยนต์เหล่านี้ได้ถูกนำ�มาใช้มากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ
ตัวอย่างของหุ่นยนต์มีดังต่อไปนี้
Walking Assistant by Honda

เป็นอุปกรณ์สวมใส่ได้ (wearable)
ซึ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเดิน
Lifting Assistant wearable
by Smart

เป็นอุปกรณ์สวมใส่ได้ (wearable)
ซึ่งช่วยเหลือผู้ดูแลในการยกเคลื่อนย้าย
ผู้สูงอายุ
Toilet Care Machine by NWIC

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

ขนาดของตลาดหุ่นยนต์ดูแล
ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
ในปี พ.ศ. 2578 คาดว่าจะมี
มูลค่าถึง 3700 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
ที่มา : PC world, Tech in Asia, OECD,
Network world, Financial times
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ประโยชน์
ผู้สูงอายุสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ Smart Home
ประการแรก Smart Home สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดย
ลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เช่น เมื่อเซ็นเซอร์พบการ
เคลื่อนไหวที่แสดงว่าอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เป็นต้น เซ็นเซอร์จะ
สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปให้ญาติและโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้
มีการจัดส่งความช่วยเหลือมาได้อย่างทันเวลา นอกจากนี้ Smart
Home จะช่วยลดภาวะการพึ่งพาคนอื่นในการดำ�รงชีวิตประจำ�
วันของผู้สูงอายุซึ่งสำ�คัญยิ่งเมื่อผู้ดูแลนั้นหายากขึ้นเรื่อยๆ Smart
Home จะทำ�ให้ผู้สูงอายุสามารถดำ�เนินกิจกรรมประจำ�วันต่างๆ
ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัว
หรือผู้ดูแล ยกตัวอย่าง เช่น เซ็นเซอร์ที่ตู้ยา (Cupboard Sensor)
จะช่วยเตือนผู้สูงอายุให้ทานยาตามเวลา ในขณะที่หุ่นยนต์ช่วยเดิน
(Walking Assistant Robot) จะช่วยให้ผสู้ งู อายุสามารถเคลือ่ นไหวได้
เอง ทั้งนี้ การเพิ่มความปลอดภัยและการลดภาวะการพึ่งพาผู้อื่นของ
ผู้สูงอายุจะทำ�ให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองได้นาน
ขึ้น อีกทั้ง Smart Home ยังช่วยลดความกังวลถึงความปลอดภัย
ของผู้สูงอายุให้กับสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย
"นอกจากความปลอดภัยทางกายภาพและความสะดวก
สบายทีเ่ พิม่ ขึน้ แล้ว ผูส้ งู อายุยงั จะรูส้ กึ มัน่ ใจมากขึน้ ในการ
อาศัยอยู่คนเดียว และมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากการ
ลดการพึ่งพาจากคนอื่นในการใช้ชีวิตประจำ�วัน"
แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ

รัฐบาลสามารถใช้แนวคิด Smart Home ในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โดย Smart
Home สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น อีกทั้งยัง
ลดแรงกดดันต่อรัฐบาลที่ต้องสร้างสถานพยาบาลของรัฐเพิ่มเติม
เพราะผู้สูงอายุจำ�นวนมากขึ้นสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและ
สะดวกสบายในบ้านของตนเอง นอกจากนี้ Smart Home ช่วยลด
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และจะลดความจำ�เป็นที่จะต้อง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาของภาครัฐ
"การเสริมสร้างความปลอดภัยในบ้านสามารถลดโอกาส
ในการเกิดอัมพาต ซึ่งนอกจากจะเป็นเหตุการณ์เศร้า
แล้ว ยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายจำ�นวนมาก
สำ�หรับทั้งครอบครัวและรัฐบาล"
แพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยสูงอายุ

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 18 : ระดับการพัฒนาด้าน Smart Home ของประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)

• ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
Smart Home และ
ไม่มีการใช้ Smart
Home เลย

• มีการพัฒนา
Smart Home
แต่ยังไม่เป็นที่
แพร่หลาย
• มีการใช้ Smart
Home ที่จำ�กัด

• เริ่มมีการพัฒนา
สินค้า Smart Home
ที่แพร่หลายขึ้น และ
มีการใช้มากขึ้นใน
ประชาชนบางกลุ่ม

• การใช้ Smart
Home นั้นแพร่หลาย
ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
• มีสินค้า Smart
Home ที่มีความ
ก้าวหน้าออกมาสู่
ตลาดอย่างแพร่หลาย

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

ที่มา: Roland Berger

ยังมีสินค้าไม่เยอะ

สินค้าราคาแพง

สินค้า Smart Home ที่วางจำ�หน่าย
มีไม่เยอะ โดยหุ่นยนต์ดินสอมินิ
ซึ่งเป็นสินค้า Smart Home ชั้นนำ�ของ
ประเทศไทยเริ่มวางขายในปี พ.ศ. 2559

ราคาขายปลีกของหุ่นยนต์ Dinsow Mini
คิดเป็น 70% ของรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ
ต่อปีในไทย แต่คิดเป็นเพียง 9% ของ
รายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

ปั จ จุ บั น ระดั บ การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี Smart Home ของ
ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 หรือระดับที่มีการพัฒนาและการใช้
แบบกระจัดกระจาย (Scattered Stage) ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
มีการวิจัยและพัฒนา Smart Home อย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและทดลองสินค้าที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีสินค้า Smart Home ขายอย่างแพร่หลายเนื่องจากความ
ต้องการในตลาดยังไม่มากเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์
ในปริมาณมาก
ทั้งนี้ ประชาชนไทยโดยทั่วไปยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้า Smart Home โดยประชาชนมักมอง Smart Home ว่า
เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน นอกจากนี้
ประชาชนจำ�นวนมากไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของ Smart Home และ
มองว่าเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อความหรูหราแต่ไม่มีประโยชน์มาก ความรู้
และความเข้าใจทีผ่ ดิ นีท้ ำ�ให้ประชาชนไม่เห็นถึงความสำ�คัญและความ
เกี่ยวข้องของ Smart Home ต่อชีวิตประจำ�วันของตน ส่งผลทำ�ให้
ความต้องการในตลาดยังไม่สูง

"ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่การพัฒนา
รูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวได้ ภาค
เอกชนและภาครั ฐ ควรทำ � งานร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจใน Smart Home และเพิ่ม
ความต้องการในการใช้"
ผู้ก่อตั้งธุรกิจที่พัฒนาและผลิต Home Sensors

"สิ่งสำ�คัญที่จะเพิ่มความเข้าใจคือการอธิบายแนวคิด
ของ Smart Home ว่าเป็นการนำ�เทคโนโลยีที่เรียบ
ง่าย อาทิเช่น sensors มาใช้ ทำ�ให้มีการใช้งานที่ง่าย
และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมาก แต่ ใ นตอนนี้ ค นยั ง
คงรั บ รู้ ว่ า วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยใช้ Smart Home มี
ราคาแพง เป็นเหมือนของเท่ๆ มากกว่าสิ่งที่พวกเขา
สามารถนำ�มาใช้เพื่อช่วยในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน"
นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ความต้องการในตลาดที่น้อยทำ�ให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ Smart
Home ที่ได้รับการผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ในจำ�นวนจำ�กัดที่จริง
แล้ว มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัย และภาคเอกชนหลายแห่งมีการ
ดำ�เนินการวิจัยเกี่ยวกับ Smart Home อย่างต่อเนื่อง แต่อุปสรรค
ต่อการนำ�สินค้าต่างๆ ไปขายในเชิงพาณิชย์นั้นเกิดขึ้นจากความ
ต้องการทางตลาดที่ตํ่า อนึ่ง หุ่นยนต์ดินสอมินิ (Dinsow Mini) เป็น
หุน่ ยนต์ดแู ลผูส้ งู อายุรนุ่ แรกทีไ่ ด้รบั การพัฒนาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ไทยซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดูแลผู้สูงอายุโดยมีการขายทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แต่ราคาขายปลีกของหุ่นยนต์อยู่ที่
85,000 บาท (2,600 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นกว่า 70% ของรายได้
เฉลี่ยต่อปีของผู้สูงอายุไทย ดังนั้น การสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย
จึงจำ�เป็นยิง่ ในการเพิม่ ความนิยมในการใช้ Smart Home ของคนไทย

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

แผนภาพที่ 19 : รายได้เฉลี่ยต่อปีของผู้สูงอายุ เทียบกับราคาของ
หุ่นยนต์ [พันเหรียญสหรัฐฯ]

รายไดเฉลี่ยตอป

ราคา

กรณีศกึ ษา: Dinsow Mini – หุน่ ยนต์
ดูแลผู้สูงอายุไทยรุ่นแรก

ปัจจัยสนับสนุน

ดินสอมินเิ ป็นหุน่ ยนต์ดแู ลผูส้ งู อายุตงั้ โต๊ะทีผ่ ลิตโดยบริษทั CT
Asia Robotics ตัวหุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบการล้ม
และการไม่เคลือ่ นไหว (Fall And Inactivity Sensors) และหุน่
ยนต์น้สี ามารถส่งสัญญาณไปที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลของผู้สูง
อายุเมือ่ มีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ นอกจากนี้ หุน่ ยนต์ยงั สามารถเตือน
ผู้สูงอายุให้ทานยาตามเวลาที่ก ำ�หนด อีกทั้ง ยังสามารถ
ใช้งานในการสนทนาทางวิ ดี โ อและให้ ค วามบั น เทิ ง ต่างๆ
หลังจากประสบความสำ�เร็จในการทดลองใช้ในประเทศญีป่ นุ่
และในโรงพยาบาลกล้วยนํ้าไทในประเทศไทย ทางบริษัท
ผู้ผลิตได้รับคำ�สั่งซื้อหุ่นยนต์แล้วกว่า 500 ชิ้นใน พ.ศ. 2558
โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ ใน พ.ศ. 2559 บริษัท
คาดว่าจะขายหุ่นยนต์ได้อย่างน้อย 1,000 ชิ้นและหวังว่าจะ
มีลูกค้าชาวไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

27.5

Japan
Elderlies

3.6

2.6

Thailand
Elderlies

Dinsow

9.2

Ryosand

ที่มา : Euromonitor, Providers' website, Roland Berger
ที่มา : Euromonitor, Providers' website, Roland Berger

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
Smart Home มีความสำ�คัญยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาและบรรเทา
ความท้าทายต่างๆ ที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญ ด้วยสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลี่ยนไป ผูส้ ูงอายุในประเทศไทยอาจไม่ได้
อาศัยอยู่กับบุตรของตน ยิ่งไปกว่านั้น ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ด้วยกันแต่
อาจมีช่วงที่บุตรต้องออกไปนอกบ้าน อีกทั้ง การหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพ
ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาและการ
ปรับใช้ Smart Home จึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในการเพิ่มความปลอดภัย
และความสะดวกสบายของชีวิตผู้สูงอายุ
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ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการ
พัฒนาสินค้า Smart Home และเพิ่มการปรับใช้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ควรมีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาค
เอกชนในการพัฒนาสินค้า Smart Home ต่างๆ โดยสินค้านั้นควรได้
รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายในชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันอย่างต่อ
เนื่องในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจใน Smart Home และส่ง
เสริมการนำ�มาใช้เพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้ ข้อเสนอแนะสำ�หรับแนวทาง
การพัฒนา Smart Home สำ�หรับประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

5

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาสินค้าเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors)
สำ�หรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการใช้งานที่แพร่หลายขึ้นโดยเน้นสินค้าพื้นฐาน
ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีราคาย่อมเยา
• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการในการร่วมพัฒนาเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home
Sensors) สำ�หรับผู้สูงอายุ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) พื้นฐานที่ใช้งานได้ง่ายและราคา
ย่อมเยาเพื่อสนับสนุนให้มีการนำ�ไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเน้นสินค้าที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดผู้มี
รายได้ปานกลางด้วย
• ร่วมกันออกแบบรูปแบบธุรกิจสำ�หรับเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) ที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ในเชิงพาณิชย์โดยควรคำ�นึงถึงความหลากหลายของสินค้า การตั้งราคาสินค้าและการให้บริการต่างๆ
ที่มาพร้อมกับสินค้า
• ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) สำ�หรับผู้สูงอายุ ให้กับตัวผู้สูงอายุเอง
สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อสร้างความต้องการในตลาดให้กับสินค้า
• พิจารณาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (subsidies) แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อให้สามารถนำ�
เซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors) พื้นฐานไปใช้เพื่อความปลอดภัยโดยอาจเริ่มจากผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ตามลำ�พังก่อน
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่สนับสนุนให้มีการใช้เซ็นเซอร์ในบ้าน (Home Sensors)
สำ�หรับผู้สูงอายุ เช่น แพลตฟอร์มคลาวด์และศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน
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สนับสนุนภาคเอกชน รวมทั้ง Startup ในการพัฒนา IoT Appliances และ
Care Robots ที่มีการออกแบบให้เหมาะสำ�หรับผู้สูงอายุ
• สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีการผลิตสินค้า Smart Home อยู่แล้วหรือมีความสนใจในการผลิตสินค้า
Smart Home หันมาสนใจผลิตสินค้า Smart Home ที่มีประโยชน์ต่อสังคมสูงอายุมากขึ้น
• สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมถึง Startup ที่มีความสนใจในสินค้า Smart Home
สำ�หรับผู้สูงอายุและผู้วิจัยที่ทำ�งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้มีการทำ�งานร่วมกัน
• ส่งเสริมการเติบโตของ Startup ที่พัฒนาสินค้า Smart Home สำ�หรับผู้สูงอายุ รวมถึงสินค้า IoT
Appliances และหุ่นยนต์ เช่น การเพิ่มความคล่องตัวสำ�หรับการดำ�เนินการทางธุรกิจ (Streamlined
Business Process) หรือสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) เป็นต้น
• สร้างความรู้และความเข้าใจในสินค้า Smart Home ต่างๆ โดยเน้นถึงประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

ข้อเสนอตัวชี้วัด

สัดส่วนของครัวเรือน
ที่มีผู้สูงอายุอาศัย
ที่ใช้สำ�หรับ
ผู้สูงอายุ

จำ�นวน Startup
ที่ขาย
IoT Appliances
และ หุ่นยนต์ดูแล

จำ�นวนผู้ใช้

IoT Appliances
และ หุ่นยนต์ดูแล

"นั ก วิ จั ย ได้ ทำ � การศึ ก ษาเทคโนโลยี home
sensors และมีความต้องการที่จะทำ�งานร่วมกับ
ภาคเอกชนในการทีี่จะช่วยพัฒนาต้นแบบธุรกิจการ
ค้าและส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยเทคโนโลยี
home sensors"
			
นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
"พวกเราได้ทำ�การวิจัยเกี่ยวกับ Smart Home
สำ�หรับผู้สูงอายุเป็นจำ�นวนมาก แต่ความต้องการ
ในการใช้ยังมีน้อย รัฐบาลน่าจะมีส่วนร่วมในการ
ช่วยภาคเอกชนเพิม่ ความต้องการของตลาด สำ�หรับ
Smart Home ซึ่งอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักพร้อมกับการให้การช่วยเหลือทางการเงิน
สำ�หรับผู้มีรายได้น้อย"
เจ้าของธุรกิจที่สนใจจะเริ่มขายสินค้า Smart Home
ต่างๆ
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

กุญแจสำ�คัญสำ�หรับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้น
อาจอยู่ใกล้ตัวเพียงนิดเดียว

ภาคการเกษตร

การเตรียมความพร้อมสำ�หรับประชากรสูงอายุเป็นความท้าทาย
ที่ สำ�คั ญ ในระดั บ ชาติ เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ คนเรานั้ น จะผ่ า น
การเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย เช่น การเกษียณอายุ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่ลดลง การอยู่อาศัยตามลำ�พัง สุขภาพ
กายและสมรรถภาพสมองเสื่อมลง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เหล่ า นี้ ทำ�ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ จ ะทำ�ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต เสื่ อ มถอยลง

ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในทางสังคมตํ่ามักมีอัตราการ
เจ็บป่วยที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นตาม
ลำ�ดับ ทั้งนี้ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี แ ละการพัฒ นาเครื่ อ ง
มื อ ใหม่ ๆ ทางดิ จิ ทั ล จะมี บ ทบาทสำ�คั ญ ในการเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต
ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในสังคม

ภาคการท่องเที่ยว

ภาพรวม

ปัจจัยสนับสนุน

เครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุ (Digital Social Interaction Solutions) เป็นกลุ่มของเครื่องมือทางดิจิทัลที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ การพัฒนาสมอง การเพิ่มการมีส่วนร่วมในสังคม การหางานและสร้าง
รายได้ การส่งเสริมการติดต่อกับญาติมิตร หรือการหาสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งนี้ เครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น
3 กลุ่มหลักตามภาพข้างล่างนี้

Online Communities
& Communications
Online Communities Apps
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้สูงอายุท่านอื่น
และไม่ขาดการติดต่อกับสังคมภายนอก เช่น
สื่อสังคมออนไลน์และเว็บบอร์ด
Digital Communication Apps
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อและ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว
ได้ตลอดเวลา

Caregivers Platforms
Caregiver Platforms
ช่วยในการค้นหาและ
การจ้างงานผู้ดูแลได้อย่าง
สะดวกสบาย
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Lifestyle
Promotion Tools
Lifestyle Apps ช่วยส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการให้
เคล็ดลับสุขภาพ และช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในการจัดการภาวะสุขภาพของตัวเอง
โดยอาจเชื่อมโยงกับอุปกรณ์สวมใส่ได้
(Personal Wearables)
การเล่นเกมและการฝึกสมรรถภาพทาง
ความคิด ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมอง
เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยรวมถึง
โรคความจำ�เสื่อมบางชนิด
Telework Platforms ช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถหางานและทำ�งานทางไกล
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสหารายได้สำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ที่มีปัญหากับการเดินทางและมี
ความต้องการที่จะหากิจกรรมทำ�/
หารายได้เสริม

ประโยชน์
Digital Social Interaction Solutions ไม่เพียงทำ�ให้เกิดประโยชน์
แก่ผสู้ งู อายุแต่ยงั ให้ประโยชน์แก่ครอบครัวของผูส้ งู อายุรวมทัง้ รัฐบาล
สำ�หรับผู้สูงอายุ เครื่องมือดิจิทัลเป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับการดำ�เนิน
ชีวิตที่มีคุณภาพหรือ Active Aging โดยเครื่องมือดิจิทัลจะช่วย
ให้ผู้สูงอายุสามารถสามารถรักษาคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัยไม่ให้ต่าง
จากสมัยวัยกลางคน ผู้สูงอายุหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความ
บกพร่องในการคิดวิเคราะห์ (Cognitive Impairments) และความ
สามารถในการเคลื่อนไหวที่ลดลง (Decreased Mobility) ซึ่งทำ�ให้
การออกไปมีสังคมนอกบ้านอย่างที่เคยทำ�สมัยวัยกลางคนเป็นเรื่อง
ยากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือดิจิทัล อาทิ สังคมออนไลน์และ
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถ
ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งการมีปฎิสัมพันธ์กับ
มนุษย์อื่น (Human Interaction) และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าจากการขาดการติดต่อกับโลกภายนอก

เกมส์ที่ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรักษา
สมรรถภาพทางความคิ ด (Cognitive Ability) และกายภาพ
ไว้ ไ ด้ อี ก ทั้งแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มสำ�หรับหาผู้ดูแล
(Caregivers Platform) จะช่วยผู้สูงอายุในการสรรหาผู้ดูแลได้
อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุจากการที่สุขภาพกายและใจดี ขึ้ น ประกอบกั บ การมี ส่ ว น
ร่วมในสังคม ที่สูงขึ้น
ครอบครัวและญาติของผู้สูงอายุสามารถติดตามความเป็นอยู่และ
สุ ข ภาวะผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นการสื่ อ สารออนไลน์ แ ละ
แอปพลิเคชันการสื่อสารซึ่งจะช่วยลดความกังวลให้แก่ครอบครัวได้
นอกจากนี้ ครอบครัวยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ
ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
และลดการเจ็บป่วย

นอกจากนี้ เครือ่ งมือในการส่งเสริมการดำ�เนินชีวติ (Lifestyle Apps)
จะช่วยในการส่งเสริมร่างกายที่แข็งแรง เช่น แอปพลิเคชันที่ให้เคล็ด
ลับสุขภาพสามารถเพิ่มความรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคต่างๆ และ
ส่งเสริ ม การบริ ห ารจั ด การสุ ข ภาพของตั ว เองในเชิ ง รุ ก นอกจาก
นี้แอปพลิเคชันเกมฝึกสมรรถภาพทางความคิด หรือระบบวิดีโอ

ในส่วนของภาครัฐบาล เครื่องมือดิจิทัลช่วยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
มากขึ้นในการทำ�กิจกรรมทางสังคมและการทำ�งาน ซึ่งเป็นการลด
ภาระของรัฐบาล อีกทั้งการปรับปรุงคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านยังสามารถลดความจำ�เป็นในการสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม
และไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยไม่จำ�เป็น ซึ่งจะช่วยลดแรง
กดดันในด้านทรัพยากรทางสาธารณสุขอีกด้วย

"สังคมออนไลน์และการสื่อสารออนไลน์เป็นเครื่องมือที่
สำ�คัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำ�หรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเมือง ที่มักประสบ
ปัญหาความเหงา เนื่องจากสังคมทีไ่ ม่แน่นแฟ้นเหมือนใน
ชนบท"

"Apps ที ่ เ ป็ น เกมส์ ป ระลองสมองมี ศ ั ก ยภาพที ่ จ ะ
ช่ ว ยรั ก ษาสมรรถภาพทางความคิ ด โดยเฉพาะอย่ า ง
ยิ่งในการป้องกันโรคบางชนิด เช่น ภาวะสมองเสื่อ ม
(Dementia)"

ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ

กรณีศึกษา : Lumosity – เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิวัติการฝึกสมรรถภาพ
ทางความคิด (Cognitive) สำ�หรับผู้สูงอายุ
อายุที่มากขึ้นนั้นย่อมมาพร้อมกับการลดลงของสมรรถภาพของความคิด (Cognitive Abilities) งานวิจัย
ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกสมรรถภาพทางความคิดจะมีส่วนช่วยสำ�คัญในการทำ�งานของสมอง รวมทั้ง
ป้องกันโรคบางชนิด อาทิเช่น ภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
Lumosity จึงได้มีการคิดค้นโปรแกรมเกมส์ฝึกสมอง (Brain Game Training Program) โดย
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการฝึ ก สมรรถภาพทางความคิ ด อาทิ ความจำ� ความสนใจ ความเร็ ว ในการ
ประมวลผล ความสามารถในการระบุตำ�แหน่ง เหตุผลเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหา ในการออกแบบ
เกมส์ ฝึ ก สมรรถภาพทางความคิ ด นี้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ทำ�งานร่ ว มกั บ นั ก ออกแบบเกมส์ ใ นการ
ที่จะเปลี่ยนความรู้ของงานวิจัยทางประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiological) และสมรรถภาพทาง
ความคิด (Cognitive Function) ให้อยู่ในรูปแบบของเกมส์ทางสมรรถภาพทางความคิด (Cognitive
Games) ในปัจจุบัน Lumosity มีผู้ใช้บริการกว่า 70 ล้านคนทั่วโลกและได้รับการแนะนำ�โดยแพทย์ที่
ดูแลผู้สูงอายุชั้นนำ�ในประเทศไทย

ที่มา : Cogstate, Frontiers
journal, Elsevier, NCBI
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 20 : ระดับการพัฒนาด้าน Digital Social Interaction Tools ของประเทศไทย

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ผู้สูงอายุไม่มีการใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือ
ดิจิทัลใดๆ เลย

• ผู้สูงอายุมีการใช้
อินเทอร์เน็ตและ
เครื่องมือดิจิทัลแต่ไม่
เป็นที่แพร่หลาย
• การพัฒนาเครื่องมือ
ดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุ
ยังมีจำ�กัด

• มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของการใช้งาน
เครื่องมือดิจิทัลโดย
ผู้สูงอายุ
• มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วในการพัฒนา
เครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับ
ผู้สูงอายุในประเทศ

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• ผู้สูงอายุมีการใช้งาน
เครื่องมือดิจิทัลอย่าง
แพร่หลาย
• มีการพัฒนา
เครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับ
ผู้สูงอายุโดย Startup
ในประเทศไทย

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• เครือ่ งมือดิจทิ ลั
กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ใน
ชีวติ ประจำ�วันของ
ผูส้ งู อายุสว่ นมาก

ที่มา : Roland Berger

ปริมาณคนใช้จำ�กัด
เพียงแค่ 3.9% ของ

แต่ผู้สูงอายุที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต
มีการใช้งานอย่างหนัก โดยมี
การใช้ถึง 4.5 ชั่วโมงต่อวัน

ปัจจัยสนับสนุน

ผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างสมํ่าเสมอ

ปัจจุบันในประเทศไทย ระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลของ Digital
Social Interaction Solution อยู่ในระยะที่ 2 หรือระดับที่มีการ
พัฒนาและการใช้แบบกระจัดกระจาย (Scattered Stage) โดยผู้
สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในจำ�นวนที่ตํ่ามาก
เพียง 3.9% ของผูส้ งู อายุไทยในประเทศ เมือ่ เทียบกับอัตรา 58% ของ
ผูส้ งู อายุในประเทศสหรัฐอเมริกา อันเนือ่ งจากทีผ่ สู้ งู อายุไทยส่วนใหญ่
ไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ไม่มีความรู้และทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต และไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เครือ่ งมือดิจทิ ลั ต่างๆ

การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
สำ�หรับผู้สูงอายุโดย Startup
ไทยยังมีจำ�กัด แต่มีกรณีศึกษา
ที่สำ�เร็จอยู่บ้าง

"ผู้สูงอายุจำ�นวนหนึ่งมีความสามารถในการซื้อเครื่องมือ
ดิจทิ ลั และสามารถเรียนรูก้ ารใช้งานได้ แต่หลายคนไม่เห็น
ประโยชน์ของการทำ�เช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ สิง่ สำ�คัญคือการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้งานเครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่แล้วไป
พร้อมๆกับการสนับสนุนการพัฒนาของเครื่องมือที่ความ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในผู้สูงอายุ"
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย

แผนภาพที่ 21 : อัตราการใช้อินเทอร์เน็ต [% ของประชากร]
อัตตราการใชอินเทอรเน็ตโดยประชากรทั่วไป
อัตราการใชอินเทอรเน็ตในหมูผูสูงอายุ
24.5%

26.7%
2.2%

2.0%
2555

2556

31.6%

3.3%
2557

36.0%

3.9%
2558

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

แต่ถ้าดูเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุท่ใี ช้งานอินเทอร์เน็ตจะพบว่ามีการใช้ท่ี
ค่อนข้างสูง และมีการใช้เฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.5 ชัว่ โมงต่อวัน โดย 78% ของผูส้ งู
อายุทใ่ี ช้อนิ เทอร์เน็ตนัน้ ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นอกจาก
นี้ 53% ของผูส้ งู อายุทใ่ี ช้อนิ เทอร์เน็ตนัน้ ใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารดิจทิ ลั เป็น
ประจำ�ทุกวันในการติดต่อกับลูกหลาน อีกทั้ง 90% ของผู้สูงอายุที่ใช้
อินเทอร์เน็ตมีการใช้สงั คมออนไลน์ (Social Media) เป็นประจำ�การที่
กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีการใช้สูงแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ
ดิ จิ ทั ล เหล่ า นี้ ที่ จ ริ ง มี ค วามหมายและความสำ�คั ญ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ สู ง
โดยผู้อายุที่ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเหล่านี้ต่างชื่นชอบและมีการใช้
อย่างต่อเนื่อง
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"ผู้สูงอายุต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้
แต่ไม่มีคนที่คอยชี้แนะ เพราะเหตุนี้ผู้สูงอายุส่วนมาก
รู้สึกว่าเครื่องมือที่สามารถใช้ได้มีความหลายหลายมาก
เกิ น จนเลื อ กไม่ ถู ก ดั ง นั้ น สมาชิ ก ในครอบครั ว ควรมี
บทบาทในการแนะนำ�ผู้สูงอายุและสอนวิธีการใช้งานของ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง"
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดิจิทัลที่พัฒนาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย
สำ�หรับผู้สูงอายุไทยนั้นยังมีจำ�กัด ปัจจุบันเครื่องมือดิจิทัลประเภท
สังคมออนไลน์ เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ และเครื่องมือเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพส่วนมากเป็นเครื่องมือที่พัฒนาจากต่างประเทศ แต่
ในช่วงไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมานัน้ Startup ในประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาเครือ่ ง
มือดิจทิ ลั สำ�หรับผูส้ งู อายุมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แพลตฟอร์มในการ
ค้นหาและจ้างงานผูด้ แู ลในรูปแบบสือ่ กลางการติดต่อซือ้ ขายต่างๆ เช่น
Health At Home และ www.chiiwii.com เป็นต้น

กรณีศึกษา: สังคมสูงอายุทำ�ให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ Startup ในประเทศไทย
เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำ�คัญในการทำ�ให้เกิด "การใช้ชีวิตสูงวัยที่บ้าน (Aging at Home)"
Health at Home เป็น Startup มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การใช้ชีวิตสูงวัยที่บ้าน (Aging at Home)”
โดยการจั ด สรรผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพไปให้ บ ริ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นสถานที่ ท่ี ผู้ สู ง อายุ อ าศั ย อยู่ รวมทั้ ง
การให้คำ�ปรึกษาแก่ครอบครัวผู้สูงอายุเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำ�เป็นในบ้าน Health at Home มีความ
มุ่งมั่นที่จะตั้งมาตรฐานของการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลบ้านใน 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้ 1) การสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้สูงอายุสามารถค้นหาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เชื่อถือได้ 2) การสร้างช่องทางในการ
ให้การประกันสุขภาพทีค่ รอบคลุมการดูแลทีบ่ า้ น และ 3) การพัฒนาการวิเคราะห์ Real-Time เพือ่ ช่วยให้ครอบครัว
สามารถตรวจติดตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา
แพทย์กลุม่ หนึง่ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดช่องว่างและปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ จึงตัดสินใจทีจ่ ะตัง้ สังคมออนไลน์
"www.chiiwii.com" เพือ่ ให้ขอ้ มูลเคล็ดลับสุขภาพและให้คำ�ปรึกษาทางการแพทย์โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยอีกทัง้ ในตอน
นีก้ ำ�ลังพัฒนาแพลตฟอร์ม Telehealth Platform เพือ่ ให้บริการเสริมด้านการแพทย์แก่ผปู้ ว่ ยผ่านทางสมาร์ทโฟน
ที่มา : Health At Home, หรือคอมพิวเตอร์พกพา ทัง้ นี้ www.Chiiwii.com ยังวางแผนทีจ่ ะทำ�งานร่วมกับผูใ้ ห้บริการผูด้ แู ล บริษทั ประกันภัย และ
www.chiiwii.com
โรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพครบวงจรสำ�หรับประชากรไทย

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
Digital Social Interaction Solutions สามารถสนับสนุนการเต
รียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับสังคมสูงอายุ โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเวลาที่ อั ต ราส่ ว นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Elderly
Support Ratio) น้ อ ยลงเรื่ อ ยๆ การแก้ ปั ญ หานี้ ยั ง จะช่ ว ยให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนารูปแบบของการให้การดูแลที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community-Based Care Approach) ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขโดยรวมได้
ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรสนับสนุนการพัฒนา Digital
Social Interaction Solutions สำ�หรับผูส้ งู อายุ และสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์เหล่านี้ โดยขั้นแรก ประเทศไทยจำ�ต้องสร้าง

7

8

ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ส่งเสริมให้เกิด
การรับรูด้ า้ นสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Health Literacy) และสร้าง
แพลตฟอร์ ม ที่ จ ะสามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมของผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั น ไปด้ ว ย การเริ่ ม ต้ น ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ดิ จิ ทั ล เหล่ า นี้ ค วรจะเน้ น ในพื้ น ที่ เ ขตเมื อ งก่ อ นเนื่ อ งจาก
ผูส้ งู อายุในเมืองมีโอกาสทีจ่ ะประสบปัญหามากกว่าผูส้ งู อายุในชนบท
อันเนื่องมาจากการบริการด้านสาธารณสุขและความแน่นแฟ้นของ
สังคมที่ตํ่ากว่า อีกทั้งรัฐบาลควรสนับสนุน Startup ของไทยใน
การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆทางดิจิทัล ที่คำ�นึงถึงความต้องการของผู้
สูงอายุไทย ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะสำ�หรับแนวทางการพัฒนา Digital
Social Interaction Solutions ในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

พัฒนาแพลตฟอร์มสาธารณะที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับสนับสนุนการใช้
ICT ในผูส้ งู อายุ โดยเน้นการใช้เครือ่ งมือดิจทิ ลั เป็นทีน่ ยิ มแล้วและสอดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ
• สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ทั้งผู้สูงอายุและครอบครัว โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาอุปกรณ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด
• ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Health Literacy) และเสริมสร้างทักษะของ
ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัล
• ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่จำ�เป็นในการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล
เช่น สมาร์ทโฟนที่มีราคาย่อมเยาและใช้ไม่ยาก
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกผู้สูงอายุในการหางานและทำ�งาน

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
• สนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มของผู้ดูแลผู้สูงอายุและ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลโดยภาคเอกชน
เช่น การบริการคลาวด์ ในรูปแบบ "Platform as a Service"
• สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
• สร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่สนับสนุนการเติบโตของ Startup ที่พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุ

ข้อเสนอตัวชี้วัด
สัดส่วนของผู้สูงอายุ
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต

จำ�นวนเครื่องมือ
ดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุ
ที่พัฒนาในประเทศไทย
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บทที
่
4
การพั ฒ นาเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ในภาคการเกษตร
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ภาคการเกษตรไทยแม้จะมีการพัฒนา
อย่างกระจัดกระจายแต่ยังมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในการผลิต
การเติบโตของประชากรโลกและพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในปัจจุบันนับเป็นสองปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยจากการประมาณการณ์ใน
ช่วง พ.ศ. 2558 ถึง 2568 พบว่าอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% ต่อปี สืบเนื่องมาจาก
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของประชากรโลก (มากกว่า 1% ต่อปี) และ
ลักษณะการบริโภครายบุคคลที่มีความต้องการอาหารจำ�พวกเนื้อ
สัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากนมที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ผลผลิตทางการ
เกษตรทั่วโลกกลับไม่ได้เติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มของอุปสงค์ที่เพิ่ม
สูงขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศที่กำ�ลังพัฒนา กำ�ลัง
ประสบปัญหาการเพิ่มผลผลิตจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ดินเสื่อม
คุณภาพ การขยายตัวของเขตเมือง และทรัพยากรบุคคลทางการ
เกษตรที่ลดลงในส่วนของการจ้างงานในภาพรวมของภาคการเกษตร
นัน้ กำ�ลังเผชิญกับภาวะหดตัวที่ 1.8% ต่อปี (2.9% ต่อปี สำ�หรับกลุม่
ประเทศกำ�ลังพัฒนา) ซึง่ ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นให้กลุม่ ประเทศที่
พัฒนาแล้วได้เริ่มนำ�เทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
เพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

สำ�หรับประเทศไทย ภาคการเกษตรนับเป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยสร้างเม็ดเงินเป็นสัดส่วนกว่า 9% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ใน
พ.ศ. 2558 แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กำ�ลั ง คนที่ ใช้
(ภาคการเกษตรมีการใช้แรงงานกว่า 32% ของประเทศ) เปรียบเทียบ
กับผลลัพธ์ทไี่ ด้ จะเห็นว่าประเทศไทยยังสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการใช้แรงงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรได้อีกมาก โดย
สามารถดูตัวอย่างได้จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ที่ใช้
แรงงานเพียง 11% ของประเทศแต่สามารถสร้างมูลค่าได้ประมาณ
9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย
(ดูแผนภาพที่ 22)

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

แผนภาพที่ 23 : การเติบโตของ GDP ประเทศไทยและสัดส่วนของ
มูลค่าจากภาคการเกษตร [หมืน่ ล้านบาท, พ.ศ. 2543-2573]

GDP
การจางงาน

ประมาณการจนถึง พ.ศ. 2573 คาดว่ามูลค่า GDP ของประเทศไทย
จะเติบโตอยู่ที่ 3% ต่อปี ในขณะที่มูลค่าของภาคการเกษตรจะเติบโต
อยูท่ ี่ 2% ต่อปี จากแนวโน้มนีจ้ ะส่งผลให้สดั ส่วนความสำ�คัญของภาค
การเกษตรลดน้อยลงไปอยู่ที่เพียง 7% ของ GDP ตั้งแต่ พ.ศ. 2568
เป็นต้นไป (ดูแผนภาพที่ 23)

GDP ประเทศไทย
สัดสวนของภาคการเกษตรตอ GDP ประเทศไทย
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29
32

19
14

17
14 14
9
2

2

4

11

11
8

9

5

4

แคนาดา ออสเตรเลีย กร�นแลนด

ที่มา : IHS Global Insight

มาเลเซีย

เว�ยดนาม

ไทย

9%

9%

11%

9%

7%

7%

2543

2548

2553

2558

2568

2573

ที่มา : CIA
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ในขณะที่อุปสงค์ต่อสินค้าการเกษตรในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (โดยมีอัตราการเติบโตของอุปสงค์เฉลี่ยอยู่
ที่ 4.2% ต่อปี) ประเทศไทยกลับประสบปัญหาด้านผลผลิต เมื่อ
พิจารณาจากพืชเศรษฐกิจเช่น ข้าว หรือ ข้าวโพด พบว่าผลผลิตต่อไร่
ในช่วง พ.ศ. 2556 ถึง 2558 นัน้ มีคา่ ตํา่ กว่าค่าเฉลีย่ ของภูมภิ าคอาเซียน
โดยเมือ่ นับเป็นรายประเทศแล้วถึงแม้ประเทศไทยจะผลิตข้าวได้สงู สุด
เป็นลำ�ดับที่สามของอาเซียนเมื่อนับปริมาตรรวมแต่กลับสามารถ
ผลิตข้าวเฉลี่ยเพียง 456 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยภูมิภาค
อยู่ที่ 698 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้อมูลปี 2558, แผนภาพที่ 24) ในส่วนของ
ข้าวโพดผลิตได้ที่ 644 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยภูมิภาคอยู่ที่
684 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้อมูลปี 2558, แผนภาพที่ 25)

ภาคการเกษตร

นอกจากนี้ มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การเกษตรไทยต่อหัวแรงงาน
ในภาคการเกษตร ยังจัดว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น สิงคโปร์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ การขาด
ประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ของการทำ�การเกษตร ปัญหาคุณภาพ
ของแรงงานด้านเกษตร การขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาด
และการขาดการนำ�นวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้

503
474
456

ไทย

กัมพ�ชา

ฟ�ลิปปนส

เมียนมา

ลาว

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

เว�ยดนาม

3
3
3

มาเลเซีย

อาเซียน

3
4
4

ลาว

กัมพ�ชา

ฟ�ลิปปนส

เมียนมา

ไทย

เว�ยดนาม

อินโดนีเซีย

อาเซียน

9
9
9

18
19
18

29
28
28

37
32
27

44
45
45

508
506
493

615
640
628

513
624
629

610

598
669
682

901
921
922
683
694
698

69
71
75

ปัจจัยสนับสนุน

767
700

ผลผลิตตอไรขาว [กิโลกรัม, พ.ศ. 2556-2558]

211
211
210

ผลผลิตขาวตอป [ลานตัน, พ.ศ. 2556-2558]

822
822
846

ภาคการท่องเที่ยว

แผนภาพที่ 24 : เปรียบเทียบการผลิตและผลผลิตต่อไร่ข้าว ของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

แผนภาพที่ 25 : เปรียบเทียบการผลิตและผลผลิตต่อไร่ข้าวโพด ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ไทย

5
5
5

เว�ยดนาม

ไทย

2556

ที่มา : สำ�นักเศรษฐกิจการเกษตร
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2557

ฟ�ลิปปนส

เมียนมา

เว�ยดนาม

อินโดนีเซีย

ลาว

1
1
1

กัมพ�ชา

อาเซียน

1
1
1

ลาว

เมียนมา

ฟ�ลิปปนส

อินโดนีเซีย

อาเซียน

2
2
2

5
5
5

7
8
8

461
467
471

676
669
644

กัมพ�ชา

582
591
601

683
683
646

709
705
714

19
19
20

655
671
684

39
40
41

774
793
822

ผลผลิตตอไรขาวโพด [กิโลกรัม, พ.ศ. 2556-2558]
843
848
888

ผลผลิตขาวโพดตอป [ลานตัน, พ.ศ. 2556-2558]

2558

สืบเนื่องจากอุปสงค์ของอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
ประเทศไทยมีสูงขึ้นจากจำ�นวนประชากรไทยและอัตราการบริโภค
ต่อหัวที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ภาคการเกษตรไทยจำ�เป็นต้องเผชิญหน้าและ
ทำ�ความเข้าใจกับความท้าทายต่างๆ เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม จากการศึกษาพบว่าขณะนี้ ภาคการเกษตร
ไทยกำ�ลังประสบกับความท้าทายที่สามารถอภิปรายได้ใน 6 หัวข้อ
หลัก ดังนี้

1. ตลาดที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วน
ใหญ่ขาดการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเกษตรที่จำ�เป็น
ภาคการเกษตรของประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเกษตรกร
รายย่อยที่ถือครองที่ดินขนาดเล็กในการประกอบอาชีพเพาะปลูก
หรือทำ�ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากการรวบรวมสถิติพบว่า ในตลาดข้าวของ
ประเทศไทยนัน้ ประกอบไปด้วยเกษตรกรทีท่ ำ�ไร่นาด้วยพืน้ ทีน่ อ้ ยกว่า
10 ไร่ มากถึง 38% ใน พ.ศ. 2557 ซึ่งถึงแม้ว่าสัดส่วนนี้จะลดลง
จากพ.ศ. 2552 ที่ 42% ก็ยังนับว่าเป็นปริมาณที่สูง (แผนภาพที่ 26)
ขณะเดียวกันหากพิจารณาจากตลาดปศุสัตว์จะพบว่าประกอบไป
ด้วยฟาร์มขนาดย่อยมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น มีเกษตรกรรายย่อยที่
เลี้ยงสุกรน้อยกว่า 50 ตัวในฟาร์ม เป็นสัดส่วนถึง 92% ของจำ�นวน
ฟาร์มสุกรทั้งหมดในประเทศไทย (แผนภาพที่ 27) ปัญหาข้างต้นนี้
ทำ�ให้การกระจายความรู้สู่ทุกครัวเรือนเกษตรกรเป็นไปด้วยความ
ยากลำ�บาก ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่
จะสามารถนำ�ไปใช้ในการพัฒนาวิธีการทำ�งานในฟาร์ม การคัดเลือก
พันธุ์พืชหรือสัตว์ท่ีเหมาะสม การเพิ่มผลผลิต และการนำ�ผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดอย่างเหมาะสม

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและ
ความรู้ที่จะสามารถช่วยยกระดับความ
สามารถในการผลิตของตนได้

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

15.46

แผนภาพที่ 27 : สัดส่วนฟาร์มสุกรในประเทศไทยตามจำ�นวน
สุกรที่เลี้ยง [%, พ.ศ. 2557]

17.50
8%

ใหญกวา 60 ไร
40 ถึง 60 ไร

5%

2%

22%

6%

6 ถึง 10 ไร
2 ถึง 6 ไร
< 2 ไร

30%

23%
31%

18%

18%

21%

19%

2%

1%

ที่มา : สำ�นักเศรษฐกิจการเกษตร

27%

2%

20 ถึง 40 ไร
10 ถึง 20 ไร

2%

ฟารมครัวเร�อน
1-50 ตัว

ฟารมอุตสาหกรรม

92%
71%

มากกวา 5000 ตัว
501-5000 ตัว
50-500 ตัว

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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2. ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
ในช่ ว ง 8 ปี ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ข องพื ช เศรษฐกิ จ ไทย
ประสบกับภาวะคงตัว (แผนภาพที่ 28) โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2556
ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ สำ�หรั บ ข้ า วและยางพาราทั่ ว ประเทศปรั บ ตั ว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในส่ ว นของภาคปศุ สั ต ว์ มี ผ ลผลิ ต ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ในฟาร์ ม ไก่
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ซึ่งต่างจากผลผลิตของฟาร์มโคเนื้อและสุกร
ที่ค่อนข้างคงตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (แผนภาพที่ 29)

อ้อย

[พันกิโลกรัมต่อไร่]

2557

237

2558

2556

2553

2550

2552

274 278 266
253 262 263 263 251

2551

11.1

2558

2557

12.2 12.3 12.1 12.3

2555

2553

2551

2550

11.2 11.1 10.9

2552

10.2

2558

2557

2556

2555

2553

2554

2551

ปัจจัยสนับสนุน

2552

487 480 465 475 510 509 503 474
456

-2%

2556

ภาคการท่องเที่ยว

+1%

-1%

2550

[กิโลกรัมต่อไร่]

2555

[กิโลกรัมต่อไร่]

ยางพารา

2554

ข้าว

2554

ภาคการเกษตร

แผนภาพที่ 28 : ผลผลิตต่อไรของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย [พ.ศ. 2550 -2558]

ที่มา : สำ�นักเศรษฐกิจการเกษตร

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

สุกร

[พันตัว]

[ล้านตัว]

[ล้านตัว]

ที่มา : สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1,339

1,210

1,103

1,055

994

917

921

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

880

1,084

1,095

1,067

1,022

982

911

841

786

729

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

13.6

13.0

13.1

12.8

12.1

11.9

11.8

13.5

12.1

971

+5%

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

991

975

995

1,087

1,026

1,173

1,130

1,197

[พันตัว]

+0.02%

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

1,187

ไก่เนื้อ

+5%

-2%
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โคนม

3. การขาดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบัน เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลสำ�หรับ
ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าใน พ.ศ. 2558 เกษตรกรไทยต้องใช้เงินจำ�นวน
1.8 เท่าตัว เมื่อเทียบกับเกษตรกรเวียดนาม เพื่อทำ�การเกษตรกรรม
แบบเดียวกัน โดยมีค่าปุ๋ยที่สูงเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนรวมเป็น
ปัญหาหลักในความเป็นจริงแล้ว อัตราการใช้ปุ๋ยในหมู่เกษตรกรไทย
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สวนทางกับผลผลิตที่ไม่
ได้เติบโตขึ้นด้วยอัตราเดียวกันแต่อย่างใด สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้
ปัจจัยการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการแก้ไขอย่างตรงจุด
เกษตรกรไทยจะมีภาระค่าใช้จา่ ยทีต่ าํ่ ลงพร้อมกับสามารถเพิม่ ผลผลิต
ได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน

แผนภาพที่ 30 : ต้นทุนการผลิตต่อไร่ – ไทยและเวียดนาม
[บาท, พ.ศ. 2558]
ไทย
เว�ยดนาม

4,575
2,200
2,464

1,301
995
576

376

125

ตนทุนรวม

เมล็ดพันธุ

ปุย

171

ยาปราบ
ศัตรูพช�

1,060

122 113

อืน่ ๆ

แรงงาน

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร
ภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนที่ใช้แรงงานกว่าหนึ่งในสามของกำ�ลัง
แรงงานทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้ทรัพยากรมนุษย์จำ�นวน
มหาศาลยังคงส่งผลกระทบเชิงบวกไม่ชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่าภาค
การเกษตรไทยสามารถสร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ได้ เ พี ย ง 9%
ของ GDP ใน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ อัตราการจ้างงานในภาค
การเกษตรกำ�ลังปรับตัวลดลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงอายุ รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและ
บริการในปัจจุบัน (แผนภาพที่ 31) แนวโน้มการลดลงของแรงงาน
ภาคการเกษตรนี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
ของภาคการเกษตรไทยจะลดตํ่าลงอีกในอนาคตหากไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่จะมาช่วยฟื้นฟูและพัฒนาภาคการเกษตร

แผนภาพที่ 31 : สัดส่วนการจ้างงานในประเทศไทย
[พ.ศ. 2530 - 2558]
ภาคบร�การ
23%
13%

64%

2530

ภาคการผลิต

29%

33%

19%

18%

37%
20%

ภาคเกษตรกรรม
42%

44%

20%

21%

52%

49%

43%

38%

35%

2538

2543

2548

2553

2558

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

5. การขาดแคลนช่องทางการตลาดและการจำ�หน่าย
สินค้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
เกษตรกรและผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมี
ความรู้ ด้ า นการตลาดที่ จำ�กั ด ทำ�ให้ ก ลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พา
พ่ อ ค้ า คนกลางเพื่ อ กระจายผลผลิ ต ซึ่ ง สร้ า งปั ญ หาให้ กั บ ห่ ว งโซ่
มูลค่าทางการเกษตรโดยก่อให้เกิดปัญหาด้านกลไกราคา การเพิ่ม
ระยะเวลาในวงจรการกระจายผลผลิต และผู้บริโภคต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ในขณะนี้ ช่องทางการขายสินค้าแบบออนไลน์
หลายช่องทางกำ�ลังอยู่ระหว่างการพัฒนา หากประสบความสำ�เร็จ
ได้รับการตอบรับที่ดีและมีการใช้งานจริงก็จะช่วยสร้างเครื่องมือ
สำ�หรับเกษตรกรในท้องถิน่ สำ�หรับการเริม่ ต้นธุรกิจของตัวเอง อย่างไร
ก็ตาม การยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ยังจำ�กัดในวงการเกษตรของไทย
เนื่องจากการขาดความไว้ใจในเทคโนโลยี ยึดติดกับวิถีปฏิบัติเดิม
ประกอบกับระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมายังขาดเสถียรภาพในระยะยาว

6. ข้อจำ�กัดในการพัฒนาการควบคุมคุณภาพและการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตรไทยกำ�ลังเผชิญกับแรงกดดันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในเรือ่ งมาตรฐาน
การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระหว่าง
ประเทศที่เข้มข้นขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสืบค้นย้อนกลับ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถ
เตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
ในสภาพความเป็นจริง มีเพียงภาคเอกชนรายใหญ่เท่านั้นที่มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทุนทรัพย์ในการติดตั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ ในขณะ
ที่ผู้ผลิตขนาดย่อมและขนาดกลางส่วนใหญ่ยังคงมองไม่เห็นความ
สำ�คัญและโอกาสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น การพัฒนาการ
จัดการพัสดุและคลังสินค้า รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
จากความท้าทายทัง้ หกประการทีไ่ ด้กล่าวมา ได้มกี ารนำ�เสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถจัด
ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ :
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บทที่ 4: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

A

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

B

เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง (Precision Agriculture, PA) คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้กำ�ลังแรงงาน ซึ่งเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง ประกอบด้วย ตัวรับรู้ (Senser) และระบบจินตภาพ การเชื่อมต่อเครือข่าย
ซอฟต์แวร์สำ�หรับการจัดการไร่นา และหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ

C

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

D

การกระจายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล (Digital Distribution) หมายถึง การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
กระจายสินค้าการเกษตรสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพสินค้า
จัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และทำ�การซื้อขายสินค้าได้อย่างง่ายดายขึ้น ทั้งในภายในและระหว่างประเทศ ระบบนี้จะ
ช่วยแก้ปญ
ั หาเกษตรกรขาดแคลนช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และยังช่วยให้ธรุ กิจการเกษตรเตรียมพร้อมในด้าน
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรที่กำ�ลังทวีความเข้มงวดมากขึ้น

ปัจจัยสนับสนุน

ความท้าทายและอุปสรรคของภาคการเกษตรไทย
1. ตลาดที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรรายย่อย

เป็นส่วนใหญ่และขาดการเข้าถึงองค์ความรู้
ทางการเกษตรที่จำ�เป็น

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

A

ระบบสารสนเทศเกษตรแห่ง
ชาติ (National Agricultural
Information System; NAIS)

B

เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง

C

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง

D

การกระจายสินค้าผ่าน
ระบบดิจิทัล

2. ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
3. การขาดใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร
5. การขาดแคลนช่องทางการตลาดและการ

จำ�หน่ายสินค้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

6. ข้อจำ�กัดในการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ

และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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ระบบสารสนเทศกลางของประเทศเพื่อเสริมสร้าง
การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลสำ�หรับภาคการเกษตรไทย
ข้อมูลและข่าวสารทางการเกษตรกำ�ลังเริ่มมีบทบาทที่สำ�คัญมากขึ้น
ในวงการเกษตรไทย เกษตรกรในปัจจุบันเริ่มทำ�การเสาะหาข้อมูล
สภาพอากาศในพื้นที่ และแนวโน้มราคาผลผลิตเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนทำ�ไร่ เช่นเดียวกันกับภาครัฐ ที่ใช้สถิติข้อมูล
ผลผลิตในแต่ละภูมิภาคมาประกอบการวางแผนพัฒนาการเกษตร
ในแต่ละพื้นที่ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของประโยชน์อีกมากมายที่
แสดงให้เห็นถึงความจำ�เป็นของการจัดการข้อมูลและข่าวสารทาง

การเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ต้องการใช้
ประโยชน์ ระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติจะทำ�หน้าที่จัดเก็บข้อมูล
ทางการเกษตรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำ�การบริหารจัดการ
ชุดข้อมูลเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้ใช้ทั้งภาครัฐ และเอกชน
รวมไปถึงภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใน
วงการเกษตรไทย

ภาพรวม
ระบบสารสนเทศเกษตรแห่ ง ชาติ เชื่ อ มต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นในภาค
การเกษตรไทยในการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
และใช้ประโยชน์ข้อมูลในระบบ โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยคลัง
ข้อมูลดิจทิ ลั แบบครบวงจร แหล่งเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ การประสาน
เชื่อมต่อข้อมูลแบบ Real-time ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลที่สำ�คัญได้จาก

ระบบ เช่น สภาวะภูมิอากาศ พื้นที่เพาะปลูก คุณภาพดิน ราคาตลาด
ข้อมูลประชากรเกษตรกร รวมถึงงานวิจัยและเทคโนโลยีโดยข้อมูล
Big Data จะถูกนำ�มาใช้เพื่อประมวลข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับพลวัตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกษตร

แผนภาพที่ 32 : แผนภาพอย่างง่ายแสดงระบบ NAIS
ขอมูลอากาศ
และภูมิศาสตร

ขอมูลดานเศรษฐกิจ
สังคม และประชากรศาสตร

เก็บรวบรวมขอมูล
ว�เคราะห

เกษตรกร
เพ�่มประสิทธิภาพการจัดการไรนา/
พัฒนากระบวนการตัดสินใจ

ระบบสารสนเทศ
เกษตรแหงชาติ

ขอมูลเกษตร
จากทั่วประเทศ

การว�จัย
และองคความรู

ภาครัฐ
ติดตามและประเมินโครงการ
ออกแบบนโยบาย

แลกเปลี่ยน
ใชงาน

ธุรกิจการเกษตร
เขาใจพลวัตของตลาด/
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาและว�จัย
แลกเปลี่ยนองคความรู/
พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ
องคกรอิสระ
ประเมินความตองการของทองถิ�น/
จัดทำรายงาน/ วางแผนกิจกรรมตางๆ

ที่มา : Roland Berger
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ประโยชน์
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ผู้ที่ได้รับประโยชน์หลักๆจากระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ ได้แก่
ภาครัฐ เกษตรกร ภาคการศึกษาและการวิจัย และองค์กรอิสระ โดย
ประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะได้รับนั้น มีดังนี้

ภาคการเกษตร

หน่ ว ยงานภาครั ฐ เกิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ด้ า น
การเกษตรของประเทศในปัจจุบัน สามารถนำ�ข้อมูลมาจัดทำ�ทิศทาง
การพัฒนาและวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพภูมิอากาศในอดีตเพื่อการตัดสินใจเลือกส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ
ที่ เ หมาะสม นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ทางการเกษตรที่ อ ยู่ ใ นระบบยั ง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการ เช่น การให้บริการข้อมูล โดย
ภาครัฐสามารถขายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ภาคเอกชน
เป็นต้น

ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

เกษตรกรและผู้ผลิตได้รับข้อมูลด้านการเกษตรที่สำ�คัญ สามารถเข้า
ถึงความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำ�ไปสู่การวางแผนการผลิต เช่น
การใช้ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณนํ้าฝน และคุณภาพดิน
มาประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตและวางแผนการเก็บเกี่ยว
เป็นต้น
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการเกษตร และเข้าใจถึงสถานการณ์ความ
เป็นไปในตลาด สามารถมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดโดย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ซอฟต์แวร์จดั การไร่นาโดยใช้ขอ้ มูลเกษตร
จากระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ เป็นต้น
ภาคการศึกษาและวิจยั สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั การวิจยั และ
พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดระบบแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และพัฒนาให้เกิดการศึกษาด้านการเกษตรที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

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 และมีจำ�นวนมากถึง 6 ล้านชุดข้อมูล
และเปิดให้ผใู้ ช้สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ในแต่ละเดือน
จะมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวมากกว่า130,000 คน.
ในภู มิภ าคเอเชี ย ประเทศเกาหลี ใ ต้ มีศูน ย์ ก ลางระบบสารสนเทศ
การเกษตรสำ�หรับเกษตรกรซึ่งเรียกว่า Rural Development
Administration (RDA) ทำ�หน้ า ที่ บู ร ณาการหน่ ว ยงานด้ า น
การเกษตรทุกหน่วยให้เป็นเครือข่ายร่วมแบ่งปันข้อมูลด้านเทคโนโลยี
และแนวปฏิบัติท่ดี ี โดย RDA มีบริการให้คำ�ปรึกษาผ่านทางจดหมา
ยอิเล็กทรอนิกส์และข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่งึ มีเกษตรกร
กว่า 35,000 ราย และนักวิจัยกว่า 8,000 รายลงทะเบียนในระบบ
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังให้บริการการฝึกอบรมทางการเกษตรผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเกษตรกรและผู้ส่งเสริมและเผยแพร่ทักษะ
(Extension Workers) เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 1,000 รายต่อปี ในแต่ละ
เดือนมีจำ�นวนผูเ้ ยีย่ มชม เว็บไซต์ RDA มากกว่า 50,000 ราย
สำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนาที่มีระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ
ที่น่าสนใจได้แก่ ระบบ NAIS ของประเทศจอร์แดน และระบบ
KrishiKosh ของประเทศอินเดีย เป็นต้น

องค์กรอิสระสามารถเข้าใจถึงปัญหาในท้องถิ่นจากข้อมูล อีกทั้ง
สามารถติดตามผลลัพธ์จากโครงการเพื่อประกอบการวางแผนใน
อนาคต

กรณีศึกษา : การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจอร์แดน
ระบบ NAIS ของประเทศจอร์แดนเป็นระบบเว็บระดับสถาบันแบบผสมผสาน
สำ�หรับแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร อยู่
ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งจอร์แดน
ระบบ NAIS ถูกพัฒนาขึ้นผ่านหลายขั้นตอนและเปิดตัวใน พ.ศ. 2555 ให้บริการ
ข้อมูลที่แบ่งออกเป็น 17 หมวดที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยให้บริการใน 2 ภาษา
คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอารบิก รูปแบบของข้อมูลจะรวมถึงเอกสาร/บทความ
ตีพิมพ์ ข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ การทำ�โครงการ ข่าวสาร การจัด
ประชุมและกิจกรรม ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์ความสำ�เร็จ รายงาน
สถานการณ์ของประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบ สนธิสัญญาและข้อตกลง ฐาน
ข้อมูลความรู้สำ�หรับผู้หญิงในชนบท ศูนย์รวมสื่อ ข้อมูลตั๊กแตนทะเลทราย (Desert
Locust) ตำ�แหน่งงานว่าง ความร่วมมือทางการเกษตร และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
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NAIS
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
1. วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้
2. การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
3. การได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. โครงสร้างพืน้ ฐานที่ครบครัน
5. เนื้อหาและข้อมูลที่มีคุณภาพ
ที่มา : CIARD Jordan

ที่มา: e-GRANTH

กรณีศึกษา : KrishiKosh – ระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเกษตร
ของประเทศอินเดีย

ระบบการวิจัยและการศึกษาทางการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian National Agricultural Research and Education System, NARES)
เป็นระบบข้อมูลทางวิชาการด้านการเกษตรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกแห่งหนึง่
ระบบ KrishiKosh ถูกพัฒนาขึน้ มาเป็นคลังข้อมูลระดับสถาบัน ซึง่ ทำ�
หน้าที่จัดเก็บรักษาและให้บริการข้อมูลที่เป็นผลผลิตทางปัญญาแก่
ผู้ใช้ ระบบถูกพัฒนาและเปิดใช้ใน พ.ศ. 2555 ระบบ KrishiKosh
จัดเก็บข้อมูลไว้กว่า 50,000 รายการซึง่ สามารถค้นหาและดาวน์โหลด
ได้รูปแบบของข้อมูลในระบบ ได้แก่ บทความ หนังสือ บทความตี
พิมพ์ของหน่วยงาน วารสารทางวิชาการ เอกสารการประชุมวิชาการ
รายงาน และวิทยานิพนธ์ หลักคิดที่สำ�คัญคือการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เสรีซึ่งนำ�ไปสู่การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันแก่ผู้ใช้ทั่ว
ประเทศ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ ครู ผู้ผลิต บุคลากรภาครัฐ และ
ประชาชนทั่วไป
ที่มา : e-GRANTH

ต้นทุนโครงการ 86 ล้านรูปี
(1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล
มากกว่า 16 ล้านเพจ
มีรายการข้อมูลดิจิทัลประมาณ
50,000 รายการ

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 33 : ระดับการพัฒนาของระบบ NAIS ของประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ไม่มีข้อมูลแบบดิจิทัล
• ไม่มีการรวบรวม
ข้อมูล

• ระบบข้อมูลไม่มี
ความเคลื่อนไหว
• การรวบรวมข้อมูล
มีจำ�กัดและเป็นไป
อย่างกระจัดกระจาย

• มีฐานข้อมูลแบบ
คลาวด์ ซึ่งรวมเป็น
หนึ่งเดียวและมี
ความสมบูรณ์

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล Big Data
สำ�หรับการบริการให้
คำ�ปรึกษาหรือ
การกำ�หนดนโยบาย

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• เชือ่ มโยงอย่าง
สมบูรณ์ไปสู่
ทุกช่องทาง
• การวิเคราะห์เชิง
ทำ�นายสามารถ
สังเคราะห์ขอ้ มูลได้
โดยอัตโนมัติ

ที่มา : Roland Berger

ข้อมูลกระจัดกระจาย

ข้อมูลทางสถิติ เศรษฐศาสตร์
ตลาด สภาพอากาศ ถูกจัดเก็บ
อย่างกระจัดกระจายตามเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

การแบ่งปันความรู้มีจำ�กัด
ขาดเครือข่ายแบ่งปันความรู้และ
ความชำ�นาญด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่เข้มแข็ง
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทยถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย
อยู่ตามระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลหลากหลายถือเป็นอุปสรรค
ต่ อ การนำ�ข้ อ มู ล ไปใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นากิ จ กรรมทางการเกษตร
ของประเทศ หากประเมินภาพรวมของสถานการณ์ ถือว่ากำ�ลัง
อยู่ ใ นระยะที่ 2 (แผนภาพที่ 33) ซึ่ ง คื อ ระดั บ การพั ฒ นาที่ ยั ง
กระจัดกระจาย

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ในปัจจุบัน มีหน่วยงานหลายแห่งทำ�หน้าที่ดูแลฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเกษตรของตนเอง ทำ�ให้การจัดการและการบูรณาการ
ข้อมูลมีความซับซ้อน เช่น เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานภายใต้กระทรวง เช่น สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ สถิติการผลิต และข้อมูลตลาด เว็บไซต์ของกรม
อุตุนิยมวิทยารวบรวมข้อมูลด้านสภาพอากาศและการพยากรณ์
อากาศในแต่ละท้องที่ ในส่วนของข้อมูลด้านการวิจัยทางการเกษตร
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถ
พบได้กระจัดกระจายตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้าน
การเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น จะจั ด เก็ บ อยู่ ใ นศู น ย์

ปัจจัยสนับสนุน

“ฐานข้อมูลการเกษตรที่ผมเคยรู้จัก เท่าที่ทราบไม่ได้ถูก
update เลย"
นักวิจัยมหาวิทยาลัยของรัฐ

สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และในเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์บางแห่ง บางหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลที่ซํ้าซ้อนกัน
ทำ�ให้เกิดความสับสนถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บางแหล่งข้อมูล
ไม่ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ หรือฐานข้อมูลไม่ได้รับดูแลอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยการ
จัดการข้อมูลทางการเกษตรและเพิ่มความตระหนักต่อการมีอยู่ของ
ข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน
รั ฐ บาลไทย นำ�โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนั ก ถึ ง
ปัญหาดังกล่าว และพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศการเกษตร
ระดับชาตินำ�ร่องเพื่อศึกษาวิธีแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นด้วยโครงการ
"Farmer One" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ที่เชื่อมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูลทางการเกษตรต่างๆเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมี
โครงการ "Thailand Agriculture Mobile Information System
(TAMIS)" ที่ ทำ�การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น ให้ เ กษตรกรรายย่ อ ยได้
ลงทะเบียนกับภาครัฐ อย่างไรก็ตามโครงการเหล่านี้ยังจัดอยู่ในช่วง
เริ่มต้น และกำ�ลังอยู่ในช่วงการพัฒนาก่อนการใช้งานจริง

"ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ
ออกมาเพือ่ บูรณาการข้อมูลทางการเกษตรทีม่ อี ยูเ่ ข้าด้วยกัน
งานนีจ้ ดั ว่ามีความท้าทายมาก โดยเราเริม่ การจัดเก็บกันที่
ข้อมูลเกษตรกรเป็นลำ�ดับแรก"
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

“ฉันไม่ทราบมาก่อนว่ามีระบบสารสนเทศด้านการเกษตร
อยู่ในประเทศไทย"
เจ้าของกิจการ SME ด้านการเกษตร

กรณีศึกษา : Farmer One ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ�โดยสำ�นักเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ปัจจุบันคือ "Farmer One" เพื่อบูรณา
การการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานระดับกรม 3 แห่งคือ กรม
ประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ ซึ่งในอดีต เกษตรกร
คนเดียวกันสามารถลงทะเบียนในทั้งสามระบบได้อย่างอิสระ ส่งผล
ให้กลไกเงินอุดหนุนเกษตรกรของทั้ง 3 กรมถูกใช้ผิดวิธี ซึ่งการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบกลางจะช่วยขจัดปัญหานี้ อีกทั้งส่งเสริม
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซํ้าซ้อนกันอีกด้วย
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โครงการ Farmer One ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำ�นักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) โดยปัจจุบันกำ�ลังดำ�เนินการจัดระบียบ
ข้อมูลที่กระจัดกระจายและถ่ายโอนข้อมูลไปสู่ระบบจัดเก็บแบบ
คลาวด์ เพื่อใช้สำ�หรับกำ�หนดนโยบายและแผนด้านการเกษตรกรรม
ของประเทศ หากโครงการดำ�เนินไปด้วยดี สำ�นักเศรษฐกิจการเกษตร
จะมีแผนเพิ่มชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเข้าไปในระบบ เช่น
ผลผลิตรายครัวเรือน ขนาดที่ดินที่ถือครอง เพื่อให้ระบบ Farmer
One มีความสมบูรณ์และให้ประโยชน์มากขึ้น

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และแผนที่ เช่น ข้อมูลคุณภาพดิน ระดับของ
พื้นที่ ถูกรวบรวมโดยหน่วยงานหลายแห่งที่อยู่ภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ข้อมูลเหล่านี้มีความซํ้าซ้อนและขาดการบูรณาการออกมาเป็นแผนที่
หนึ่งเดียวที่เข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบ
แผนที่สารสนเทศออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเกษตรกรรม
(Agri-Map) ระบบแผนที่ดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับชาติทมี่ คี วามสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีระบบแผนที่สารสนเทศที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ภายใต้ ชื่ อ "GIS Agro" การผนวก
ระบบ Agri-Map และ GIS Agro เข้าด้วยกันจะนำ�ไปสู่ระบบแผนที่
สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์แบบและเป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น
กรณีศึกษาต่างๆที่ได้ถูกหยิบยกมานับเป็นก้าวแรกสู่การจัดทำ�ระบบ
สารสนเทศการเกษตรแห่ ง ชาติ โดยในการพั ฒ นาสู่ ร ะยะต่ อ ไป
(แผนภาพที่ 33) จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เจ้าของชุดข้อมูล ในการสร้างความเชื่อมโยง เปิดเผยข้อมูล
และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างที่จำ�เป็น ในที่สุดแล้วระบบสารสนเทศ
การเกษตรแห่งชาตินี้จะเป็นศูนย์กลางการเก็บและกระจายข้อมูล
ด้ า นการเกษตรทั้ ง หมดของประเทศไทย เพื่ อ ให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ
สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

กรณีศึกษา : ระบบ Agri-Map สำ�หรับช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการไร่นาเชิงรุก
ระบบ Agri-Map ให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับชนิดของ
พืชที่ควรปลูกในแต่ละพื้นที่ คุณภาพของดินในแต่ละท้องถิ่น
และตำ�แหน่งตลาดและสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้วางแนวคิดของระบบนี้ให้เป็น “แผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก” ระบบ Agri-Map นี้ได้
รับการพัฒนามากจากระบบสารสนเทศ What2Grow โดย
รวบรวมข้อมูลดิบจากหน่วยงานทั้งหมดภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ระบบ Agri-Map ถือเป็นก้าวแรกในการบูรณาการข้อมูลทาง
การเกษตรจากหลายหน่วยงาน ในปัจจุบันระบบ Agri-Map
ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติม โดยยังคงขาดข้อมูล 10 ปี
ย้อนหลังที่มีความสมบูรณ์ ประกอบกับข้อมูลที่มียังขาดความ
แม่นยำ� น่าเชื่อถือ ดังนั้นระบบจึงอยู่ในระหว่างการผนวกข้อมูล
ย้อนหลังเพิ่มเติมโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การปรับปรุงข้อมูลรายปีถือเป็นการดำ�เนิน
งานที่สำ�คัญและเป็นเป้าหมายสำ�คัญในระยะถัดไปเช่นกัน
ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศประเภทเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า GIS Agro ซึ่ง
มีสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยข้อแตกต่างระหว่างของระบบ Agri-Map กับ
GIS Agro คือ ระบบ GIS Agro แสดงข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล
เช่น พื้นที่เพาะปลูก และ ผลผลิตรายครัวเรือน ดังนั้นการบูรณา
การข้อมูลของทั้งสองระบบนี้ จะช่วยให้ประเทศไทยมีระบบ
สารสนเทศทางการเกษตรกลางเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
สำ�หรับเกษตรกรทุกคน

นายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กับงานนิทรรศการ
Agri-Map
เมื่อเดือน เมษายน
พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
การใช้งาน
Agri-Map – แสดง
พื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การปลูกข้าวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย
การใช้งาน
GIS Agro – แสดง
พื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการปลูกข้าวใน
จังหวัดสิงห์บุรี

ที่มา : Agri-Map
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บทที่ 4: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

ภาคการเกษตร

ประเทศไทยจำ�เป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
ให้เป็นระบบกลางเพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการเกษตรที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ที่สำ�คัญสำ�หรับการวิเคราะห์ แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มอันจะเป็น
ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติในระยะเวลา 5 ปี
นั บ จากนี้ จ ะสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยแนวทาง 4 ประการ โดยใน

ภาคการท่องเที่ยว

9

ปัจจัยสนับสนุน

10

ข้อแรก ต้องมีการจัดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร
แห่งชาติภายใต้ความร่วมมือระหว่างเจ้าของข้อมูลในฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ เมื่อรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรได้ทั้งหมด
แล้ว จึงจะนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจบริการข้อมูลซึ่งดำ�เนินการโดย
ภาครัฐ และนำ�ไปสู่การให้บริการข้อมูลสาธารณะด้านการเกษตรแก่
Startup นอกจากนี้เกษตรกรควรพัฒนาตนเองผ่านการแบ่งปันข้อ
มูลและหลักสูตรการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเพิ่มความตระหนักต่อการใช้
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและการทำ�การเกษตรกรรม

• บูรณาการชุดข้อมูลด้านการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล
• พัฒนาศูนย์กลางระบบแบบออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทยจาก
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียว
• ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ควรบรรจุอยู่ในระบบ NAIS
• เผยแพร่ระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติให้มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้และประชาชนทั่วไปเป็นหลัก

พัฒนาบริการของภาครัฐด้วยข้อมูลทางการเกษตรโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นภาคธุรกิจ (G2B)
• แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อกำ�หนดขอบเขตของงานและจัดทำ�แผนกลยุทธ์
• พัฒนาและจัดหาทรัพยากรที่จำ�เป็นต่อการผลักดันโครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการนำ�ร่อง
• สนับสนุนการดำ�เนินโครงการ และพิจารณาจัดทำ�สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่มี
ส่วนร่วม

11

12

60

ข้อเสนอตัวชี้วัด

จัดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ

การจัดตั้งระบบ
จำ�นวนผู้เยี่ยมชมระบบ

จำ�นวนบริการแบบ G2B
ที่เกิดขึ้นใหม่

สนับสนุน Startup ด้านการเกษตรทีใ่ ช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเกษตรของประเทศ
• ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของต่างประเทศเกี่ยวกับ Startup ด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐในการดำ�เนินธุรกิจ
• เตรียมชุดข้อมูลที่มีศักยภาพและที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์โดย Startup ให้พร้อมใช้งาน
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาและสนับสนุน
การดำ�เนินงานของ Startup ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
• สนับสนุนและส่งเสริม Startup ที่อยู่ภายใต้โครงการอย่างต่อเนื่อง

จำ�นวนชุดข้อมูลที่เปิดเผย
และอยู่ในรูปแบบ
API-ready format

พัฒนาเกษตรกรท้องถิ่นรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษา
• จัดตั้งคณะทำ�งานระดับท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นกิจกรรม
ด้านการเผยแพร่ความรู้และให้การศึกษาแก่เกษตรกรท้องถิ่น
• พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมสำ�หรับคณะทำ�งานเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้
• พัฒนากิจกรรมการศึกษาในท้องถิ่นสำ�หรับเกษตรกรรุ่นใหม่มุ่งเน้นให้มีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น
• ให้เกษตรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

จำ�นวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ที่มีโครงการด้านการศึกษา
สำ�หรับเกษตรกรรุ่นใหม่

การพัฒนาเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรอัจฉริยะ
ด้วยเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง (Precision Agriculture, PA) คือการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงมีความหลากหลาย
และสามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
กระบวนการตัดสินใจ วิเคราะห์หาต้นทุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
และเพิ่มประสิทธิภาพให้กำ�ลังแรงงาน (แผนภาพที่ 34)

ภาพรวม

ประโยชน์

เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับขั้นตอนต่างๆ
ของการเพาะปลูก เช่น การเลือกปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการเก็บเกี่ยว เป็นต้น องค์
ประกอบที่สำ�คัญของเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง ได้แก่ เซ็นเซอร์และ
ระบบจินตภาพ ซอฟต์แวร์สำ�หรับจัดการไร่นา หุน่ ยนต์และเครือ่ งยนต์
อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อเครือข่าย

เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�มีประโยชน์ในทุกขั้นตอนการดำ�เนิน
งานการเกษตร โดยสามารถช่วยเกษตรกรค้นหาระดับปัจจัยการผลิต
ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกโดยจะช่วยคำ�นวณปริมาณของปุ๋ยที่ต้อง
ใช้ในแต่ละพื้นที่อย่างแม่นยำ� ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในพื้นที่เพาะปลูกและข้อมูลเชิงพื้นที่ที่รวบรวมได้ ช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทุนและลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสือ่ มโทรมของดินจาก
การใช้ปยุ๋ และสารเคมีเกินขนาด เกษตรกรรมแม่นยำ�ยังช่วยเกษตรกร
ในการเลือกเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหาร และช่วงเวลาในการ
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การบริหารจัดการไร่นาช่วยพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงผลิต
ภาพการผลิตและปริมาณผลผลิต เครื่องจักรกลที่มีระบบควบคุม
ทิศทางอัตโนมัติ เช่น รถแทรกเตอร์ซึ่งควบคุมโดย GPS สามารถลด
ภาระงาน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และช่วยรักษาคุณภาพดิน

เซ็นเซอร์และระบบจินตภาพ ทำ�ให้การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เป็น
ไปอย่างง่ายดาย และช่วยให้เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดิน
เพาะปลูกของตนเองและสามารถเลือกชนิดเมล็ดโดยนำ�ข้อมูลจาก
การตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ ระดับนํ้า และสภาวะของดินมาใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้ ถู ก นำ�มาใช้ เ พื่ อ
เชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น ใน เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
ประมวลผล และเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน
หุ่นยนต์และเครื่องยนต์อัตโนมัติ ถูกนำ�มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�การเกษตรและอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งาน เช่น รถ
แทรกเตอร์แบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ โดรนในการใส่ปุ่ยและสาร
เคมี
ซอฟต์แวร์สำ�หรับจัดการไร่นา เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ต้อง
อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่เพาะปลูก และแปลผล
การวิเคราะห์เป็นข้อแนะนำ�ที่ควรดำ�เนินการเช่น ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับ
ข้อกำ�หนดของปุ๋ยที่ควรใช้ในพื้นที่ เป็นต้น
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บทที่ 4: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

แผนภาพที่ 34 : การประยุกต์ใช้เกษตรกรรมแม่นยำ�ในทางปฏิบัติ

ภาคการเกษตร

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรรมแม่นยำ�จะช่วยประหยัดปัจจัยการผลิตได้ถึง 10-20%
ลดการใช้กำ�ลังแรงงานในไร่ข้าวโพดลง 20-30% และเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ 10-30%
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�

ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและ
ข้อมูลเชิงพื้นที่

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการไร่นา
ด้วยเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์

ใช้กำ�ลังแรงงานน้อยลง
ด้วยระบบอัตโนมัติ

วางแผนการเก็บเกี่ยว
ด้วยการพยากรณ์อากาศ
ที่มีความแม่นยำ�

การใช้ภาพถ่ายจาก Drone
และข้อมูลคุณภาพดินที่ได้
จากเซ็นเซอร์ เพื่อทำ�ความ
เข้าใจพื้นที่เพาะปลูกและ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

เกษตรกรสามารถลดการ
ใช้นํ้าและปุ๋ยโดยการใช้
ระบบควบคุมตามสภาวะ
โดยใช้เซ็นเซอร์ที่อยู่ใน
พื้นที่และซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการไร่นาซึ่งมีรูปแบบให้
คำ�แนะนำ�

กระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยการ
ใช้รถแทรกเตอร์ที่ควบคุม
ทิศทางด้วยระบบ GPS
และเกษตรกรยังใช้เครือ่ งบิน
บังคับเพื่อติดตามสภาวะ
ของผลผลิต

เกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบสภาวะอากาศ
ผ่านสถานีเซ็นเซอร์และ
นำ�ข้อมูลที่ได้มาประกอบ
การตัดสินใจเก็บเกี่ยว
ผลผลิต

การใช้หลักการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงในทางปฏิบัติมีอยู่ทั่วโลกทั้งใน
พื้นที่ไร่นาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�
มีความก้าวหน้าอย่างสูงในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย เกษตรกรในประเทศเหล่านี้มักมีพื้นที่
เพาะปลูกขนาดใหญ่ (10 - 10,000 เฮกตาร์ขึ้นไป) และกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรมีการใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรรม
แม่นยำ�สูงได้ถกู นำ�ไปใช้อย่างกว้างขวางเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
และเพิ่มผลิตภาพไปพร้อมกัน
นอกจากนีเ้ กษตรกรรมแม่นยำ�สูงสามารถสร้างประโยชน์แก่เกษตรกร
ในประเทศกำ�ลั ง พั ฒ นา ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การพั ฒ นาที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อรับเอาหลักการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงมา
ปรับใช้ในทางปฏิบัติ

ในประเทศจีนได้มีโครงการด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�ซึ่งนำ�โดยภาค
รัฐ โดยระยะแรกโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา แต่ต่อมามีการนำ�แนวคิดดังกล่าวมาใช้จริงในทางปฏิบัติมาก
ขึ้น ตัวอย่างที่ประสบความสำ�เร็จ คือ การใช้เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขนาดใหญ่ของมณฑลเฮย์หลงเจียงซึง่ เป็นแหล่งผลิต
ธัญพืชและถั่วเหลืองที่สำ�คัญที่สุดแห่งหนึ่ง
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ โครงการนาข้ า วแม่ น ยำ�สู ง แห่ ง มาเลเซี ย
(Malaysian Rice Paddy Precision Farming program) ซึ่งเป็น
โครงการริเริ่มของภาครัฐและมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวของชาวนาในท้องถิ่นด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูง

กรณีศึกษา : การปฏิรูปเกษตรกรรมในมณฑลเฮย์หลงเจียงด้วยเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
มณฑลเฮย์ ห ลงเจี ย งเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ธั ญ พื ช และถั่ ว เหลื อ งที่ สำ�คั ญ
แห่งหนึ่ง คิดเป็น 1/10 ของพื้นที่เพาะปลูกของทั้งประเทศ มณฑล
เฮย์หลงเจียงมีโอกาสที่จะขยายผลการใช้เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ กว้างขวาง และเปิดโล่ง แต่มี
ปริมาณผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ตาํ่ โครงการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงได้ถกู
ริเริ่มโดยภาครัฐใน พ.ศ. 2552 และขยายผลมาจนถึง พ.ศ. 2559 มี
การใช้เทคโนโลยีทหี่ ลากหลายซึง่ รวมถึงเครือ่ งมือโทรมาตร เช่น ระบบ
นำ�ทางอัตโนมัติ และเทคโนโลยีกำ�หนดการตัง้ ค่าข้อมูลพืชศาสตร์ เช่น
ข้อมูลจินตภาพ/ดาวเทียม และข้อมูลการสำ�รวจระยะไกล เป็นต้น

ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
แบบคลาวด์ เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงถูกนำ�ไปใช้ในพืน้ ทีเ่ พาะ
ปลูกในมณฑลเฮย์หลงเจียงมากกว่า 1 ล้านเฮกตาร์

>1 ล้านเฮกตาร์
ใช้เกษตรกรรม
แม่นยำ�สูง

25% ของพื้นที่เพาะปลูกในเฮย์หลงเจียง
ใช้ประโยชน์จากเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ภายในปี พ.ศ. 2558

ที่มา : ISPA Report, Shandong University of Science and Technology
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กรณีศึกษา : มาเลเซียสู่การผลิตข้าวแบบพอเพียง
มาเลเซียกำ�ลังดำ�เนินโครงการนาข้าวแม่นยำ�สูงใน Sawah Sempadan
ซึง่ ถือเป็นยุง้ ฉางทีส่ ำ�คัญแห่งหนึง่ ของมาเลเซีย โครงการดังกล่าวมุง่ เน้น
ไปทีก่ ารบริหารจัดการธาตุอาหารสำ�หรับการเพาะปลูกและการติดตาม
สภาวะของนาข้าวโดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) และภาพ
จากดาวเทียมรวมทั้งการสำ�รวจระยะไกลซึ่งเป็นความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน โครงการนำ�ร่องโครงการแรกเริม่ ต้น
ในปี พ.ศ. 2554 บนพื้นที่ 2,300 เฮกตาร์ และมีชาวนาเข้าร่วม
โครงการจำ�นวน 86 ราย ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ระบบ GIS
แบบคลาวด์ออนไลน์ซ่งึ มีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย และให้บริการฐาน
ข้อมูลออนไลน์ เช่น ข้อมูลด้านศัตรูพืชและโรคพืช ให้ข้อมูลแผนที่
แบบมีปฏิสัมพันธ์รวมถึงคำ�แนะนำ�การใช้ป๋ยุ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเป้าหมายของภาครัฐในการนำ�ไปสู่การผลิตข้าวอย่างพอเพียง
ให้ได้ปริมาณ 5 ตัน/เฮกตาร์ ภายใน พ.ศ. 2563

ปร�มาณผลผลิตขาวเฉลี่ยในมาเลเซีย (ตัน/เฮกตาร)
+46%

2.6

2543

3.6

3.8

2553

2558

โครงการนำรองเกษตรกรรม
แมนยำ โครงการแรก

5.0

2563

ขยายผลเกษตรกรรม
แมนยำ

ที่มา: ISPA Report, Shandong University of Science and Technology

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 35 : ระดับการพัฒนาด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงของประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ขาดข้อริเริ่มด้าน
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
• เครื่องจักรกลแบบ
พื้นฐาน

• โครงการนำ�ร่องมีแบบ
กระจัดกระจาย
• จำ�กัดอยู่ที่การใช้
เซ็นเซอร์และเครื่องมือ
อัตโนมัติอย่างง่าย

• การปรับใช้
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ในพื้นที่มีมากขึ้น
• ใช้ระบบอัตโนมัติ

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• ขยายจำ�นวน
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
• บูรณาการเทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ต่างๆ

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ถูกผนวกเข้าไปในพืน้ ที่
ไร่นาส่วนใหญ่

ที่มา : Roland Berger

โครงการของภาครัฐ
ยังอยู่ในระยะของการนำ�ร่อง

เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงส่วนใหญ่
ภาคเอกชนรายใหญ่เป็นผู้ใช้

ควรสนับสนุนการนำ�ไปใช้จริง
โดยชาวนาในประเทศให้มากขึ้น

ฟาร์มขนาดเล็ก
และขนาดกลางนำ�ไปใช้จริงน้อย
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ในประเทศไทย โครงการริเริ่มด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงยังคงมี
ไม่มาก โครงการนำ�ร่องส่วนใหญ่ดำ�เนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัย และกลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจด้านเกษตรกรรม อย่างไร
ก็ตาม แนวคิดด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงยังคงเป็นแนวคิดที่ใหม่
สำ�หรับชาวนาไทยซึ่งมีศักยภาพที่จะนำ�แนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่
ยังขาดองค์ความรู้และการสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ต่อการประยุกต์ใช้หลักการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง ดังนั้น ระดับการ
พัฒนาด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงของประเทศไทยจึงถูกจัดให้อยู่ใน
ระยะที่ 2 Scattered (แผนภาพที่ 35)

ภาคการเกษตร

ในประเทศไทยมีโครงการริเริม่ ด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงจำ�นวนหนึง่
ที่ริเริ่มโดยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

NECTEC1) ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงหลายรายการที่
มีราคาที่เข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น สถานีพยากรณ์อากาศซึ่งใช้เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์อย่างง่ายที่พัฒนาโดย TMEC2) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่
เพาะปลูกและส่งต่อข้อมูลแก่ชาวนาผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์
เคลื่อนที่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือกล่องควบคุมการชลประทานซึ่งใช้การ
เชื่อมต่อแบบบลูทูธควบคุมการรดนํ้าจากระยะไกล
กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ร่วมมือกับ NECTEC, AIT3) และองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อ
นำ�แนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่
นำ�ร่อง นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังได้
ริเริ่มโครงการวิจัยด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง ผ่านเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของ
ประเทศไทยซึ่งสามารถผลักดันเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงได้
ในระดับหนึ่ง
ไม่นานมานี้ กลุ่มประชารัฐได้ริเริ่มโครงการต้นแบบระบบ “Thai
Smart Farmer“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภาพของภาค
การเกษตรและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโดยการใช้
เทคโนโลยีและการใช้แนวคิดฟาร์มสมัยใหม่

องค์ ก รเอกชนที่ สำ�คั ญ ในโครงการนี้ ไ ด้ แ ก่ สภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด บริษทั นำ�้ตาลมิตรผล จำ�กัด
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือเบทาโกร ภาคเอกชนเหล่านี้เป็นกลุ่ม
แรกๆที่นำ�เอาแนวคิดด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงไปปฏิบัติใช้ทั้งใน
กระบวนการผลิตภายในหรือกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ในประเทศ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีศึกษาของมิตรผลในหน้าถัดไป)
การเปลี่ยนผ่านระดับการพัฒนาเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงของประเทศ
ไทยจากระยะที่ 2 (Scattered) เป็นระยะที่ 3 (Connected) ได้
นั้น จำ�เป็นต้องปฏิรูปแนวทางการผลักดันเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงจาก
การดำ�เนินโครงการวิจยั หรือการทดลองเชิงสาธิต ไปสูก่ ารนำ�แนวคิด
ไปให้เกษตรกรไทยปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตามการขยายผลแนวคิดนี้ใน
วงกว้างยังคงเป็นความท้าทายอย่างมากเนื่องจากเกษตรกรไทยยัง
ขาดองค์ความรู้และเงินทุน ดังนั้น มาตรการสนับสนุนทางการเงิน
สำ�หรับวิสาหะกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และสำ�หรับฟาร์มขนาด
เล็กเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของกันจึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกเริ่ม
ก่อนทีเ่ กษตรกรไทยและภาคธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถรับเอาแนวคิด
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงไปใช้ได้จริง ในระยะแรกนั้น ต้องมีการระบุ
เทคโนโลยีพื้นฐานและกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน เช่น การสร้างการ
ยอมรับจากผู้นำ�ท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานในวงกว้างประสบความสำ�เร็จ
“เกษตรกรยังคงทำ�การเกษตรตามความเคยชิน การ
เลือกชนิดพืชผลที่ไม่เหมาะสมต่อพื้นที่รวมถึงระยะเวลา
ที่ไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมทางการเกษตรถือเป็นปัจจัยที่
ทำ�ให้ปริมาณผลผลิตตํ่าและต้นทุนการผลิตสูง”
ผู้แทนจาก NECTEC
“เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีอะไร
อยู่บ้างและไม่รู้ด้วยว่าจะใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างไร”
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรกรรม

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

“ผู้ใช้และผู้พัฒนาเป็นคนละกลุ่มกัน
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงส่วนใหญ่
ถูกนำ�ไปใช้ในโครงการนำ�ร่องในศูนย์วิจัย
แต่ไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้โดยเกษตรกร”
เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ
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กรณีศึกษา : ระบบไร่อ้อยสมัยใหม่ของมิตรผล
มิตรผล ซึ่งเป็นผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของประเทศไทยได้ทำ�ลองนำ�
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อแก้
ปัญหาผลิตภาพการผลิตตํ่า มิตรผลได้ริเริ่มโครงการ "Mitr Kalasin
Driving Productivity (MDP)" ในไร่ออ้ ยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการนำ�
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�ชนิดต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น GPS
สำ�หรับเก็บข้อมูลจากพืน้ ที่ และระบบ GIS สำ�หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็นต้น ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้จะถูกส่งต่อไปยังอุปกรณ์
อัจฉริยะของเจ้าหน้าที่ประจำ�พื้นที่ของมิตรผลเพื่อให้สามารถติดตาม
การดำ�เนินงานได้อย่างทันเวลา รวมถึงสามารถวางแผนการดูแล
ต้นอ้อยในที่ดินแต่ละแปลงได้ทั้งในเรื่องปริมาณผลผลิตและการ
ติดตามโรค โครงการนี้ทำ�ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 7.5 ตัน/ไร่ เป็น
10.2 ตัน/ไร่ และกำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 5% อันเป็นผลมาจากต้นทุน
การผลิตที่ลดลง

ผลผลิต (ตัน/ไร่)

กำ�ไรที่เพิ่มขึ้น

+36%

7.5%

เกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม

10.2

5%

เกษตรกรรม
แมนยำสูง

ที่มา : มิตรผล

กรณีศึกษา: โครงการ "Smart Farm Model“
โครงการนำ�ร่องด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงโครงการแรกของรัฐบาลไทย
ใน พ.ศ. 2556 โครงการได้ แ นะนำ�วิ ธี ก ารปลู ก ข้ า วโดยอาศั ย
หลักการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงให้กับเกษตรกรจำ�นวน 86 รายใน
พื้นที่เพาะปลูกข้าว 3,000 ไร่ในจังหวัดสระบุรี โครงการนี้เป็นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และเกษตรกรใน
ท้องถิ่น มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์และนำ�ข้อมูลที่ได้มารวมกับ
ข้อมูลจากสถานีพยากรณ์อากาศและจัดทำ�เป็นแผนที่นาข้าว ถือ
เป็นการนำ�เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงขั้นพื้นฐานมาประยุกต์
ใช้จริงในนาข้าวของเกษตรกร

โครงการ Smart Farm Model
ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในหลายสาขาอย่างดี

ที่มา : NECTEC

Drone นับว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่เริ่มนำ�มาใช้ในวงการเกษตรกรรม
อย่างแพร่หลาย
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ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

ภาคการเกษตร

การสนับสนุนจากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสิง่ ทีจ่ ำ�เป็นต่อการผลัก
ดันระบบเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงให้ประสบความสำ�เร็จในประเทศไทย
หากพิจารณาลักษณะของภาคการเกษตรไทยจะพบว่ากิจกรรมของ
ภาคการเกษตรไทยค่อนข้างกระจัดกระจายและขาดการบูรณาการ
ความพร้อมเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ของเกษตรกรไทยรายย่อยยัง
ไม่สูง ภาครัฐจึงควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างการยอมรับแนวคิด
ดังกล่าวสูผ่ ผู้ ลิตรายย่อย

ภาคการท่องเที่ยว

13

นอกจากนี้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพผลักดันโครงการขนาดใหญ่และ
มีความสามารถในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นผู้มีส่วนสำ�คัญ
ที่จะช่วยพัฒนาการผลิตของภาคการเกษตรไทยในภาพรวมให้สูงขึ้น
เพื่อผลักดันการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงในประเทศไทย
ควรมีการดำ�เนินการในสองเรื่องหลักๆ ได้แก่

ผลักดันเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงแก่ผู้ผลิต/ เกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ
โดยมีภาครัฐสนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุน

• ผลักดันโครงการนำ�ร่องเกษตรกรรมการแม่นยำ�สูงสำ�หรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มี
ความสำ�คัญอย่างต่อเนื่อง
• คัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำ�คัญในระดับท้องถิ่นเพื่อนำ�ไป
สู่การผลักดันโครงการที่ประสบความสำ�เร็จ
• สนับสนุนให้เกิดการใช้เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงโดยเกษตรท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
ขั้นพื้นฐานและมีราคาที่เข้าถึงได้ (5,000-10,000 บาท) และสนับสนุนให้มีศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

14

ผลักดันให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
• เพิ่มการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ด้วยการจัด
สัมมนาด้านเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง การฝึกอบรม และบริการให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ผลิตขนาด
กลางและขนาดเล็ก
• สนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมให้ปรับใช้แนวคิดเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูงผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนความรู้ การสนับสนุนทางการเงิน และบริการให้
คำ�ปรึกษาโดยหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ข้อเสนอตัวชี้วัด
จำ�นวนโครงการ
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ที่เกิดใหม่

% พื้นที่เพาะปลูก

ที่ใช้เทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง

จำ�นวนภาคเอกชน
รายใหม่ที่นำ�แนวคิด

เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงไปใช้

% พื้นที่เพาะปลูก

ที่ใช้เทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
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เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของปศุสัตว์
ด้วยเทคโนโลยีทำ�ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
Animal-Centric Approach กำ�ลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเป็นการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ด้วย
ความแม่นยำ�สูง เป็นแนวปฏิบัติที่ช่วยเกษตรกรติดตามพฤติกรรมของสัตว์และสภาวะแวดล้อม ตรวจจับโรคตั้งแต่ระยะแรก และเพิ่มอัตรา
การผลิตปศุสัตว์ มีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายแบบในฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง เช่น ระบบเซ็นเซอร์ติดตาม ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และเครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น (แผนภาพที่ 36)

ภาพรวม
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตาม
ตัวแปรที่สำ�คัญในการเลี้ยงปศุสัตว์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพของสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต
เซ็นเซอร์ติดตามปศุสัตว์ หรือ RFID ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากฟาร์ม
และข้อมูลของปศุสัตว์ เช่น ตำ�แหน่งนำ�้หนักและการเคลื่อนไหวของ
ปศุสัตว์ และสภาพแวดล้อม(ความชื้นและอุณหภูมิในฟาร์ม) เป็นต้น
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับสภาวะการเลี้ยงในฟาร์ม
ตามความเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสือ่ สาร เช่น บลูทธู บรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ถูกนำ�มาใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลและสื่อสาร
ระหว่างหน่วยควบคุมต่างๆภายในฟาร์ม
ซอฟต์แวร์การจัดการฟาร์ม สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ แปล
ผลตัวแปรต่างๆ ในฟาร์ม และสามารถปรับสภาวะการเลี้ยงในฟาร์ม
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่วิเคราะห์ได้โดยอัตโนมัติ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้ถูกนำ�มาใช้อย่างกว้างขวางในฟาร์ม
ปศุ สั ต ว์ แ ม่ น ยำ�สู ง เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำ�งาน เช่ น
เครื่องรีดนมและเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เป็นต้น

ประโยชน์
เกษตรกรได้รับประโยชน์หลายประการจากการใช้ฟาร์มปศุสัตว์
แม่นยำ�สูง ในเบื้องต้น ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงจะช่วยพัฒนาสภาวะ
ในฟาร์มและความเป็นอยูข่ องปศุสตั ว์ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ผลิตภาพการ
ผลิต ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรสามารถปรับสภาวะการให้อาหารและ
อุณหภูมิภายในฟาร์มโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เซ็นเซอร์ติดตาม
สัตว์เลี้ยงเก็บรวบรวมได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้านมวัวหรือ
เพิ่มอัตราการเติบโตของไก่เนื้อ เกษตรกรสามารถตรวจจับการเกิด
โรคของสัตว์ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำ�ให้สามารถเตรียมพร้อมควบคุม
สถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดในระยะถัดไป
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงช่วยให้เกษตรกรสามารถทำ�งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น ระบบควบคุมการ
ให้อาหารที่ปรับตามสภาวะฟาร์ม สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของ
เกษตรกรในการทำ�งานที่มีรูปแบบซํ้าไปซํ้ามา เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตเนื่องจากสามารถควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยปศุสัตว์ได้ สำ�หรับฟาร์มขนาดใหญ่ เกษตรกร
สามารถใช้ระบบติดตามตำ�แหน่งของสัตว์และซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการฟาร์มอืน่ จะทำ�ให้ความสามารถในการดูแลฟาร์มจากระยะทาง
ไกลเป็นระบบมากขึ้น
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แผนภาพที่ 36 : ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงในทางปฏิบัติ
คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้วยเซ็นเซอร์และ
ระบบควบคุมตามสภาวะ

ภาคการเกษตร

การปศุสัตว

การทำประมง

ใช้กำ�ลังแรงงานน้อยลง
ด้วยระบบหุ่นยนต์และ
เครื่องจักรอัตโนมัติ

ติดตามสุขภาพ
และการเจริญเติบโต
ของปศุสัตว์

อินเตอรเฟส
สำหรับผูใช

ระบบบร�หารจัดการฟารม
แบบคลาวด

ภาคการท่องเที่ยว

Farm

การเชือ่ มตอ

ปัจจัยสนับสนุน

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

รถแทรกเตอร

ใชเทคโนโลยี ICT ชวยตรวจจับและถายโอนขอมูล สื่อสารอยางไรสาย
และควบคุมเคร�่องมือและเคร�่องจักรในฟารม
ระบบบร�หารจัดการฟารม
• ระบบว�เคราะหขอมูล Big Data
• การเพ�่มประสิทธิภาพการใชเคร�่องมือ
• การควบคุมแบบกำหนดคาในฟารม

การใช้ ห ลั ก การฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ แ ม่ น ยำ�สู ง ในต่ า งประเทศได้ แ สดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมต่ อ อุ ต สาหกรรมปศุ สั ต ว์
ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ แ ม่ น ยำ�สู ง มี ค วามก้ า วหน้ า ในประเทศที่ พั ฒ นา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์รวม
ทั้ ง ในทวี ป ยุ โรปยกตั ว อย่ า งเช่ น โครงการฟาร์ ม โคนมอั จ ฉริ ย ะ
(Smart Dairy Farming, SDF) ในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเกษตรกรในท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
หลายแห่ ง ในการพั ฒ นาฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ แ ม่ น ยำ�สู ง ในฟาร์ ม โคนม

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

ส่วนในภูมิภาคเอเชีย ภาคเอกชนหลายแห่งได้มีการพัฒนาฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยำ�สูง กรณีศึกษาอีกตัวอย่างหนึ่งคือบริษัท eFishery
ซึ่งเป็น Startup สัญชาติอินโดนีเซียซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงช่วยเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย
การผลิตในการเพาะเลี้ยงปลา

กรณีศึกษา : การใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงช่วยเกษตรกรชาวดัตช์เฝ้าติดตามโค
โครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะ (Smart Dairy Farming, SDF) รวบรวม
องค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเนเธอร์แลนด์ อาทิ SME
สถาบันวิจัย และเกษตรกรเพื่อเร่งรัดการพัฒนาฟาร์มโคนมแม่นยำ�
สูง โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เกษตรกรโคนมสามารถเฝ้าติดตาม
คุณภาพของสัตว์เลี้ยง ในโครงการนี้มีการใช้เทคโนโลยีหลักๆ อยู่
สองอย่าง คือ ระบบเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ปศุสัตว์แม่นยำ�สูง ระบบ
เซ็นเซอร์ทำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูลของโคแต่ละตัว เช่น นํ้าหนัก การ
เคลือ่ นไหว และอุณหภูมิ ข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากทัง้ เซ็นเซอร์และฐาน
ข้อมูลอื่นๆ จะถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โดยระบบวิเคราะห์เพียง
แห่งเดียว เกษตรกรแต่ละรายสามารถเข้าถึงระบบนี้เพื่อนำ�ข้อมูลเชิง
ลึกเกีย่ วกับฟาร์มและโคแต่ละตัวนอกจากนี้ สถาบันวิจยั และสหกรณ์
ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลมหภาคด้านฟาร์มโคนมและใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่อยู่ในระบบนี้ได้
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“โครงการ Smart Dairy Farming ช่วยสนับสนุน
ข้อมูลและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาสุขภาพ
และยืดช่วงอายุของโคในฟาร์ม”
ตัวแทนจากโครงการ Smart Dairy Farming
ที่มา : Smart Dairy Farming ประเทศเนเธอร์แลนด์

กรณีศึกษา : เครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะช่วยเกษตรกรกำ�หนดปริมาณอาหารปลาที่เหมาะสม
ต้นทุนอาหารปลาที่ลดลง

eFishery เป็น Startup ในอินโดนีเซียซึ่งให้บริการเทคโนโลยีฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยำ�สูงเพื่อลดปัญหาการให้อาหารสัตว์เลี้ยงเกินขนาด
ระบบจะช่วยเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารสัตว์โดยการ
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ ช่วยตัง้ ค่าการให้อาหาร เทคโนโลยีดงั กล่าวประกอบ
ด้วยระบบการให้อาหารตามเวลาซึ่งใช้เซ็นเซอร์ช่วยคาดคะเนความ
อยากอาหารของปลาโดยวัดจากอัตราการพร่องของอาหารที่ให้
และการเคลื่อนไหวของปลา ระบบจะเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ทำ�ให้สามารถใช้สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์พกพา
ควบคุมระบบจากระยะทางไกลได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลที่รวบรวม
ได้จะเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ eFishery จะถูกนำ�ไปใช้ติดตามและ
วิเคราะห์การให้อาหารปลา
ธุรกิจ eFishery ให้บริการโดยให้ลกู ค้าสมัครสมาชิกเป็นรายเดือนเพือ่
ใช้แอปพลิเคชั่น eFishery ธุรกิจ eFishery ช่วยลดต้นทุนด้านอาหาร
ปลาแก่เกษตรกรได้ประมาณ 20% ต่อเดือน

(ต้นทุนอาหารปลาเฉลี่ย/ เดือนต่อฟาร์มหนึ่งแห่ง)
-20%
$6,000

Traditional

$4,800

eFishery

ที่มา : eFishery, FAO

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 37 : ระดับการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงในประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ขาดกิจกรรมด้าน
การแปลงสภาพข้อมูล
เป็นแบบดิจิทัล
• ใช้เครื่องจักร
ขั้นพื้นฐาน

• โครงการนำ�ร่อง
ด้านปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
กระจัดกระจาย
• ใช้เซ็นเซอร์และ
เครื่องมืออัตโนมัติ
ขั้นพื้นฐาน

• จำ�นวนฟาร์ม
แม่นยำ�สูงมีการเติบโต
• การใช้ระบบอัตโนมัติ
ในการผลิตเพิ่มขึ้น

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• จำ�นวนฟาร์ม
แม่นยำ�สูง
มีการขยายตัว
• บูรณาการเทคโนโลยี
ฟาร์มแม่นยำ�สูง
เข้าด้วยกัน

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• แนวคิดฟาร์ม
แม่นยำ�สูงถูกนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในฟาร์ม
ส่วนใหญ่

ที่มา : Roland Berger

โครงการนำ�ร่องฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
เป็นไปอย่างกระจัดกระจาย มักดำ�เนินการโดย
บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในรูปแบบ
เกษตรพันธะสัญญา

ระบบเซ็นเซอร์และเครื่องจักรอัตโนมัติ
ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นจากการวิจัย
ของหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย
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บทที่ 4: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

การพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงในประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ระยะ
ที่ 2 (Scattered) (แผนภาพที่ 37) เนื่องจากการรับเอาแนวคิด
ดังกล่าวไปใช้ยังคงถูกจำ�กัดอยู่ในบริษัทเอกชนรายใหญ่ ส่วนฟาร์ม
ขนาดเล็กภายในครัวเรือนยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว
ได้ นอกจากนี้กิจกรรมสาธิตการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ก็ยังถือว่าจำ�กัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

การเพาะเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ใ นประเทศไทยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบ
เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ตามปกติแล้ว ผู้ผลิต
ขนาดใหญ่จะว่าจ้างให้ผู้ผลิตรายย่อยเป็นผู้ผลิตแทน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งเกษตรกรรายย่อยจะได้
ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการฟาร์มในระบบ
ปิ ด และวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาการผลิ ต และคุ ณ ภาพของปศุ สั ต ว์
ผู้ เ ล่ น ที่ สำ�คั ญ ในอุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ใ น
ประเทศไทยได้แก่ Thai Foods Group, เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ เครื อ เบทาโกร บริ ษั ท เหล่ า นี้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ฟ า ร์ ม ขั้ น สู ง แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ก า ร
ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ แ ม่ น ยำ�สู ง ในกิ จ การอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
ผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่ได้ใช้หลักการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงในกิจการ
โดยสาเหตุ ห ลั ก เนื่ อ งมาจากการขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีปศุสัตว์แม่นยำ�สูงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
รวมถึงการมีความสามารถทางการเงินตํ่าและไม่เพียงพอที่จะหาซื้อ
เครื่องมือสำ�หรับการทำ�ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงซึ่งมีราคาแพง

กรณีศึกษา : ฟาร์มระบบปิดของ CP
ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
พัฒนาการเพาะเลี้ยง

ปัจจัยสนับสนุน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (CPF) ถือเป็นผู้นำ�ใน
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ดำ�เนินธุรกิจด้านอาหาร
อย่างครบวงจร ธุรกิจของบริษัทในเครือประกอบด้วยการ
ผลิตอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อและการก
ระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ CPF ได้ ริ เริ่ ม โครงการสนั บ สนุ น การ
เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยซึ่งนำ�ไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ป้อนสินค้า
และวัตถุดิบให้แก่ CPF โครงการของ CPF ช่วยสนับสนุน
ให้ เ กษตรกรพั ฒ นาฟาร์ ม ระบบปิ ด โดยการใช้ ร ะบบปรั บ
อากาศแบบวิ ธี ก ารระเหยของนํ้ า มี ก ารใช้ เซ็ น เซอร์ เ พื่ อ
ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ใ นฟาร์ ม นอกจากนี้
เกษตรกรสามารถใช้ระบบควบคุมจากระยะไกลเพื่อปรับ
อุณหภูมใิ ห้กบั ไก่ในแต่ละช่วงของวงจรชีวติ เทคโนโลยีเหล่านี้
ช่วยให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตในภาพรวม โดย
ช่วยเร่งวงจรชีวิตของสัตว์ปีกในฟาร์มจาก 45-50 วัน เป็น
34-36 วัน เพิม่ จำ�นวนรอบของการผลิตจาก 4-5 รอบ/ปี เป็น
5-6 รอบ/ปี และช่วยลดการเกิดโรคในฟาร์มสัตว์ปีก

“เกษตรกรรายย่อยมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะลงทุน
ในเทคโนโลยีได้"
ผู้บริหารด้านธุรกิจสัตว์ปีกในประเทศไทย
“ฟาร์มขนาดใหญ่มีความรู้ความชำ�นาญ
แต่เกษตรกรที่อยู่ในฟาร์มขนาดใหญ่มีจำ�นวนน้อย
เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งประเทศ"
อาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐ

เพิ่มวงจร
การผลิต
1 รอบ/ปี

วงจรชีวิต
ของไก่เนื้อสั้นลง
10-15 วัน

ที่มา : CPF

“เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้
ประโยชน์เนื่องจากเกษตรกรไทยยังขาดความรู้
และความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าว"
เจ้าของกิจการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์
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อุตสาหกรรมการประมงของไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ
จั บ สั ต ว์ นํ้ า มากกว่ า การเพาะเลี้ ย งเอง หลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาอัตราการจับสัตว์นํ้าที่ลดลงเนื่องมาจาก
การทำ�ประมงที่มากเกินกว่ากำ�ลังการผลิตและการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงสามารถ
สนับสนุนการทำ�ฟาร์มสัตว์นำ�้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรม
การประมงของไทยกลั บ มาเติ บ โตอี ก ครั้ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง หน่ ว ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ดำ�เนินการวิจัยในประเด็นดังกล่าว แต่
การดำ�เนินงานส่วนใหญ่ยังคงมีขนาดเล็กหรืออยู่ในขั้นตอนทดลอง
ตัวอย่างเช่น โครงการวิจัยฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะ (Thai Smart
Shrimp Farm) โดยสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ มีเป้าหมาย
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรในการบริ ห ารจั ด การฟาร์ ม กุ้ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การยกระดับระบบฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงของประเทศไทยจาก
ระยะที่ 2 (Scattered) ไปสู่ระดับ ระยะที่ 3 (Connected) นั้น
จำ�เป็นต้องพัฒนาให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ราคาไม่สูงเกินไปสำ�หรับเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้าน
องค์ความรู้และทางการเงินแก่เกษตรกรรายย่อยถือเป็นกลยุทธ์
ที่ สำ�คั ญ ที่ ต้ อ งดำ�เนิ น การ ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ควรร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ ป ระกอบการเอกชนรายใหญ่ ใ นการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แ ละ
เครื่องมือบริหารจัดการแก่เกษตรกรในท้องถิ่น หากแนวคิดฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยำ�ถูกนำ�ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทย
ก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำ�ด้านการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนของโลก

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

เพื่อที่จะผลักดันการประยุกต์ใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงนั้น ภาครัฐ
จำ�เป็นต้องสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นทั้งในด้านองค์ความรู้และ
การเงิน กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งคือบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ยัง
ไม่มีการใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ� นอกจากนี้ยังควรมีการสร้างความ
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กรณีศึกษา : โครงการ
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะ
(Thai Smart Shrimp Farm)
โครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยจาก
โครงการทั้งหมด 600 โครงการภายใต้วิสัยทัศน์ “การวิจัย
และพัฒนาเพือ่ เสถียรภาพ ความเจริญเติบโต และความยัง่ ยืน
ของประเทศไทย” ของสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ โครงการนี้ดำ�เนินการโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (WSN) ในการบริหารจัดการ
คุณภาพนํ้าในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ระบบเซ็นเซอร์จะช่วยวัดตัวแปร
ทีส่ ำ�คัญต่างๆ เช่น ระดับออกซิเจนในนํา้ ค่า pH และอุณหภูมิ
ค่าที่ตรวจวัดได้พร้อมคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินงานจะถูกส่งไป
ให้เกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มอี ถือ โดยโครงการ
นีไ้ ด้มกี ารดำ�เนินโครงการนำ�ร่องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมซึง่ ได้
ช่วยเพิม่ คุณภาพนํา้ ในฟาร์มเลีย้ ง และทำ�ให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตกุง้ ในแต่ละรอบวงจรการผลิตลงได้ 12.6%

ลดต้นทุนการผลิตลง

12.6%

ในแต่ละรอบการผลิต

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตระหนักถึงความสำ�คัญของฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ประเทศไทยควรมี ก ารดำ�เนิ น งานที่ สำ�คั ญ ในสองข้ อ เพื่ อ นำ�พา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำ�ในการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ในระดับโลก

ผลักดันโครงการด้านฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงแก่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ
• ผลักดันโครงการนำ�ร่องด้านฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงสำ�หรับการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ในพื้นที่สำ�คัญ
• คัดเลือกโครงการที่โดดเด่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นที่มีความสำ�คัญเพื่อนำ�ไปสู่
การผลักดันโครงการที่ประสบความสำ�เร็จ
• สนับสนุนการผลักดันฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงแก่เกษตรกรรายย่อยด้วยการใช้เทคโนโลยี
ที่ราคาไม่แพง (ประมาณ 200 – 1,000 บาท) สนับสนุนให้มีศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอยู่ใน
องค์กร

ผลักดันการประยุกต์ใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงโดยภาคเอกชน
• เพิม่ การยอมรับแนวคิดฟาร์มปศุสตั ว์แม่นยำ�สูงให้แก่บริษทั ขนาดใหญ่ผา่ นกิจกรรมสัมมนา
และการฝึกอบรม
• สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้หลักการฟาร์ม
ปศุสตั ว์แม่นยำ�สูงผ่านกิจกรรมแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ การสนับสนุนทางการเงิน บริการให้
คำ�ปรึกษาโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่

ข้อเสนอตัวชี้วัด
จำ�นวนโครงการฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยำ�สูงใหม่
% พื้นที่เพาะเลี้ยงปศุสัตว์
ที่ใช้เทคโนโลยี
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง

จำ�นวนผู้เล่นรายใหม่

ที่ประยุกต์ใช้หลักการ
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
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บทที่ 4: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

เทคโนโลยีดิจิทัลสำ�หรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เพื่อการนำ�ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มออกสู่ตลาด

ภาคการเกษตร

เกษตรกรไทยกำ�ลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาในขั้ น ตอนการนำ�ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากฟาร์มออกสู่ตลาด โดยส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง
ในกระบวนการกระจายสินค้าซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อผลกำ�ไรของ
เกษตรกรโดยตรง และขัดขวางความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง
ของผู้บริโภคอีกด้วย ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรมีความจำ�เป็นที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของตน
ในด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
กฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเข้มงวดมากขึ้น นอกจาก
นี้การค้าขายสินค้าการเกษตรกับต่างชาตินั้นก็ยังมีความท้าทายอยู่

ภาคการท่องเที่ยว

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

ภาพรวมและประโยชน์

ปัจจัยสนับสนุน

E-Commerce Platform เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ให้
เกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรง โดยกระบวนการ
ดังกล่าวทำ�ให้ไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้พ่อค้าคนกลางอีกต่อไป
ทั้งยังช่วยลดระยะทางในวงจรการกระจายสินค้า ผู้ผลิตได้รับผล
กำ�ไรที่เหมาะสม ส่วนผู้บริโภคก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ยิ่งขึ้น
ผู้ใช้ E-Commerce Platform สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ
สินค้าและระบบธุรกรรม ทำ�ให้เข้าใจตลาดและพฤติกรรมของผู้
บริโภคมากขึ้น และผู้บริโภคเองก็สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
สินค้าได้อีกด้วย
E-Commerce Platform มีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือ
ระบบที่สร้างขึ้นเองซึ่งวิสาหกิจด้านเกษตรขนาดใหญ่นิยมใช้เป็น
ช่องทางการค้าเสริม ทั้งนี้ รูปแบบนี้ต้องมีการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน อีกทั้งอาศัยการบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบด้วย

บริษัทเอง E-Commerce Platform รูปแบบที่สอง คือระบบที่เป็น
ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวิสาหกิจด้านเกษตรหลายแห่ง โดย
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของระบบนีก้ ค็ อื ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี
เช่น สถาปัตยกรรมบริการเชิงรุก และมิดเดิลแวร์ ด้านแอปพลิเคชั่น
เช่น ระบบลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และด้านการ
ให้บริการ E-Commerce Platform รูปแบบสุดท้ายคือระบบทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นโดยบุคคลที่สาม ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยระบบดังกล่าวเหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็นบริษัทขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม รวมไปถึ ง ผู้ ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น เกษตรกรรายบุ ค คล
ซึ่งผู้ที่ดูแลระบบรูปแบบนี้อาจเป็นหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐ
ก็ได้ ตัวอย่างของระบบ E-Commerce Platform รูปแบบสุดท้ายที่
ประสบความสำ�เร็จในการเชื่อมต่อเกษตรกรสู่ตลาด ได้แก่ Wechat
จากประเทศจีน และ Esoko จากประเทศกานา

แผนภาพที่ 38 : แนวทางสามแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในการนำ�ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
ออกสู่ตลาด
เกษตรกรผู้ผลิต
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ลูกค้า
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเกษตร (E-Commerce Platform)
ตลาดแบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้ผลิต
ผู้ค้าและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน

เสริมสร้างศักยภาพให้สามารถพึง่ พาตัวเองได้
∆ สื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค
∆ ขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
∆ ลดระยะเวลาการกระจายสินค้าให้สั้นลง

ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ
(Smart Supply Chain Management)
ระบบการสืบค้นย้อนกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อติดตามเส้นทางเดินของผลิตภัณฑ์และ
การจัดการสินค้าคงคลังแบบดิจิทัล

พัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับและการควบคุมคุณภาพ
∆ เพิ่มความสามารถในการติดตามที่มาที่ไปของสินค้าการเกษตร
∆ เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวของกับการถ่ายเทสินค้า
∆ จัดการสินค้าการเกษตรคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบ National Single Window
ระบบที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกใน
การยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
กระบวนการอนุมัติสำ�หรับการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์เกษตรต่างประเทศ

ยกระดับการค้าขายสินคาการเกษตรระหว่างประเทศ

ที่มา : Roland Berger

∆
∆

กระตุ้นกิจกรรมการซื้อขายในระดับประเทศโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการศุลกากรและกระบวนการอนุมัติ
ลดค่าเวลาและใช้จ่ายในการดำ�เนินการ

ลูกค้าบุคคล

ผู้ค้าส่ง
ผู้ค้าปลีก

โรงแรม
ร้านอาหาร

ลูกค้าต่างชาติ

กรณีศึกษา : WeChat ช่วยเปิด
ตลาดใหม่สำ�หรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
แอปพลิ เ คชั่ น สำ�หรั บ ส่ ง ข้ อ ความนี้ ช่ ว ยเชื่ อ มโยงผู้ ผ ลิ ต และ
ผู้ บ ริ โ ภคเข้ า ด้ ว ยกั น โดยสามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ด้านการใช้งานแก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ พร้อมกับช่วย
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม WeChat ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ด้ ว ยระบบ
Big Data Analytics ซึ่ ง ถื อ เป็ น บริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สำ�หรั บ การตลาดดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ช่ ว ยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
เกษตรกรผู้ ป ระกอบการในประเทศจี น มากมายไม่ ว่ า จะมี
ขนาดเล็กเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มนักเรียนจำ�นวนหกคนใน
มณฑลซานตงได้ทำ�ธุรกิจจำ�หน่ายผลไม้ให้แก่เพื่อนร่วมชั้น
ผ่านแอปพลิเคชั่น WeChat และสามารถสร้างรายได้ต่อเดือน
ให้แก่สมาชิกแต่ละคนได้มากถึง 500 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.
2557 ซึ่งคิดเป็น 70% ของระดับรายได้เฉลี่ยในมณฑลซานตง
เลยทีเดียว
ที่มา : Statista, Bentham Open, J. Chem. Pharm. Res

กรณีศึกษา : Esoko กับการให้บริการ
ข้อมูล และการสร้างตลาดให้แก่
เกษตรกรแอฟริกา
Esoko เป็น E-Commerce Platform ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศ
กานา ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยการกระจาย
ข้ อ มู ล ทางการตลาดและสร้ า งช่ อ งทางการค้ า ขายซึ่ ง ช่ ว ย
ให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น Esoko ให้บริการระบบซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ บริการข้อมูลราคา ข่าวสารและความรู้ ที่ตั้งของ
ร้านค้าและตลาด และสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์และการส่ง
ข้อความทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ข้อมูลต่างๆใน ระบบนั้นมาจาก
การรวบรวมโดย Esoko และการแบ่งปันของผู้ใช้ ลูกค้าหลักที่
ใช้ระบบของ Esoko ได้แก่ เกษตรกร พ่อค้า สมาคมเกษตรกร
ภาคธุรกิจการเกษตร และหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรกรรม
เป็นต้น โดยพบว่า Esoko นั้นช่วยทำ�ให้เกษตรกรผู้ใช้งานมี
รายได้สูงขึ้นเฉลี่ย 30-40%
ปัจจุบัน Esoko มีโครงการระดับนานาชาติทั้งสิ้น 7 โครงการ
ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 15 ประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
ทวีปแอฟริกาเป็นหลัก
ที่มา : World Bank, IFC, Accenture, Growing Inclusive Markets,
Esoko

Smart Supply Chain Management จะช่วยอำ�นวยความสะดวก
ให้กับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ช่วยยกระดับการควบคุม
คุณภาพและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ในปัจจุบันผู้ผลิตกำ�ลัง
เผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับความต้องการใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมา
จากมาตรฐานและกฎระเบียบของสินค้าอาหารที่เข้มงวดขึ้น ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับมีบทบาทสำ�คัญในการตอบสนองความต้องการ
ดั ง กล่ า ว ทำ�ให้ ผู้ ผ ลิ ต สามารถติ ด ตามและตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม า
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และทำ�ให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ได้ เทคโนโลยีที่สำ�คัญที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ได้แก่ RFID และ QR code โดยเทคโนโลยี
RFID จะช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามเส้นทางเดินการเคลื่อน
ย้ายสินค้าจากฟาร์มไปสู่โรงงานจนถึงตลาด ในส่วนของ QR code
จะช่วยยกระดับการถ่ายโอนข้อมูลจากเดิมที่เป็นการใช้บาร์โค้ด
โดยจะเชื่อมโยงผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ได้โดยตรง การใช้ RFID และ QR code นี้จัดว่าเป็นระบบสืบค้น
ย้อนกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Traceability) ที่จะช่วยให้ข้อมูลที่
สำ�คัญในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เช่น การพบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
โดยผู้ ผ ลิ ต สามารถระบุ แ หล่ ง ที่ ม าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และหมายเลข
งวดการผลิตสินค้าได้ทันท่วงที อีกทั้งหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ
ก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ผู้ผลิตยัง
สามารถใช้ข้อมูลจากระบบมาช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสามารถกำ�หนด
ปริมาณการผลิตและปริมาณสินค้าในคลังที่เหมาะสมได้หากทราบ
ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีก เป็นต้น

กรณีศึกษา : Nortura กับ
การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
อาหารและการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานด้วยเทคโนโลยี
Nortura เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฐานการผลิตอยู่ที่
ออสโล ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกๆที่เป็นผู้นำ�ด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนอร์เวย์ ด้วยความร่วมมือ
กับบริษัทด้าน IT Nortura ได้ดำ�เนินการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับระบบ RFID ซึ่งจะเอื้อให้ผู้ผลิตและ
ผู้ค้าปลีกสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค
จึงสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์และสามารถ
ตรวจสอบงวดการผลิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆได้ ใ นกรณี ที่ มี
ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น Nortura ใช้ ร ะบบนี้ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
พัฒนากระบวนการต่างๆของห่วงโซ่คุณค่า อาทิ การบริหาร
จัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าและการวางแผนกลยุทธ์
การตลาด

ที่มา : IBM, RFID journal, Nortura, ICT works
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บทที่ 4: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ระบบ National Single Window (NSW) จะช่วยให้การค้าขาย
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาก
ปกติ การนำ�เข้าและส่งออกสินค้าจะมีขนั้ ตอนทีย่ าวและจำ�เป็นต้องใช้
เอกสารเป็นจำ�นวนมาก ระบบ NSW นี้จะช่วยอำ�นวยความสะดวกใน
การยื่นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์และการปรับลดขั้นตอนการอนุมัติ
การซื้อขายผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรม
การค้าระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทางศุ ล กากร ลดการใช้ เ อกสารแบบกระดาษ ลดระยะเวลาใน
กระบวนการ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆ หลายประเทศ
ซึ่งรวมถึงบรรดาประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้พัฒนาระบบ NSW ขึ้น
อย่างไรก็ตามการผลักดันระบบดังกล่าวต้องเผชิญกับปัญหามากมาย
ทั้งในด้านเทคนิคของระบบ ความท้าทายระดับองค์กรและระหว่าง
องค์กร การบริหารจัดการ การเงิน การเมือง กฎหมายของแต่ละ
ประเทศและระหว่างประเทศ การผลักดันให้เกิดระบบนี้ต้องอาศัย
ผู้กำ�หนดนโยบายและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องที่มีทักษะด้านการ
บริหารจัดการขัน้ สูง มีความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การดำ�เนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
และสถาปัตยกรรมของระบบ NSW

กรณีศึกษา : ระบบ TradeNet
ของประเทศสิงคโปร์สร้างมาตรฐาน
ที่ดีสำ�หรับระบบ NSW สำ�หรับ
การซื้อขายสินค้าการเกษตร

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

สิงคโปร์นับเป็นประเทศแรกๆที่มีการจัดตั้งระบบ NSW ขึ้น
ในภูมิภาคอาเซียน โดยระบบของสิงคโปร์นั้นมีชื่อเรียกว่า
TradeNet ซึ่งระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศให้กับสิงคโปร์ได้อย่างมาก โดยตั้งแต่
มีการเริ่มใช้งานใน พ.ศ. 2532 ระบบ TradeNet ปัจจุบันมี
ผู้ใช้งานมากกว่า 8,000 คนต่อวันเพื่อการดำ�เนินการซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศกว่า 30,000 รายการ ซึง่ ทัง้ หมดเป็นการ
ทำ�งานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการใช้เอกสารแบบ
กระดาษอีกต่อไป นอกจากนี้ การชำ�ระเงินทั้งหมดก็เป็น
ระบบออนไลน์เช่นกัน ซึ่ง 90% ของการทำ�รายการใช้เวลา
ทั้งสิ้นน้อยกว่า 10 นาทีในการดำ�เนินการ ระบบ TradeNet
นี้นับเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร
ของสิงโปร์เนื่องจากสิงคโปร์มีการนำ�เข้าสินค้าจำ�พวกอาหาร
มากกว่า 90% ของอุปทานในประเทศนั่นเอง

ปัจจัยสนับสนุน

ที่มา : TradeNet

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 39 : ระดับการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าแบบดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

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

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

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

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• มีระบบ
E-Commerce
Platform ที่แข็งแกร่ง
และทุกคนเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะใช้
• มีเครือข่ายสืบค้นย้อน
กลับแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นรูปเป็นร่าง
• ระบบ NSW ที่ถูก
เชื่อมต่อเสร็จสิ้น พร้อม
กับได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• มีระบบ E-Commerce
Platform กลางทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาเพิม่ เติม
• มีเครือข่ายสืบค้นย้อน
กลับแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทีถ่ กู พัฒนาให้มฟี งั ก์ชน่ั
คาดการณ์ได้
• มีระบบ NSW ทีส่ มบูรณ์
และทุกภาคส่วนใช้งานจริง

ที่มา: Roland Berger

E-Commerce Platform
ที่พัฒนายังไม่ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายเท่าใดนัก
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SMEs ขาดความรู้และเงินทุน
สำ�หรับการประยุกต์ใช้
Smart Supply Chain
Management

NSW เปิดใช้แล้ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 แต่ยังต้องการ
การเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

จากการประเมินสถานการณ์ของประเทศไทยในด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการนำ�ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มออกสู่ตลาดนั้น สามารถสรุป
ได้ ว่ า อยู่ ใ นระยะที่ 2 (Scatttered) กล่ า วคื อ ประเทศไทยนั้ น
มีการพัฒนาเหล่านี้บ้างแล้ว แต่โดยมากยังไม่ได้มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมีเพียงผู้ที่มีความรู้และกำ�ลังทรัพย์ เช่น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยจะสามารถวิเคราะห์ในสามหัวข้อได้ ดังนี้
“สิ่งที่สำ�คัญเป็นอันดับแรกคือการช่วยเหลือผู้ผลิต
รายเล็กให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ได้"
ข้าราชการ

"เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ แต่อย่าลืมว่าพวกเขาก็ใช้
สมาร์ทโฟนเป็น ดังนัน้ ทำ�ไมจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้"
อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการเกษตร

E-Commerce Platform
ประเทศไทยมีการพัฒนา e-commerce platform สำ�หรับการซื้อ
ขายสินค้าทางการเกษตรบ้างแล้วทั้งที่เป็นโครงการของภาครัฐและ
เอกชน ในส่วนของภาครัฐนั้นมีโครงการ Agrimart และ Ortorkor.
com ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
โดย Agrimart นัน้ เป็นเพียงแพลตฟอร์มทีช่ ว่ ยเชือ่ มโยงผูผ้ ลิตกับลูกค้า
ส่วน Ortorkor.com นั้นจะคัดเลือกสินค้าบางอย่างมา และเปิดให้มี
การซือ้ ขายบนระบบออนไลน์ได้ นอกจากนีย้ งั มีโครงการ Co-opclick
พัฒนาโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ที่เป็นตลาด
สินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ที่เปิดให้มีการซื้อขายสินค้าการเกษตรบน
แพลตฟอร์มอย่างไรก็ดีเกษตรกรกว่า 90% ในชนบทก็ยังคงอาศัย
พ่อค้าคนกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ และยังไม่เปิดรับการใช้
E-Commerce Platform จากภาครัฐ
ในส่วนของภาคเอกชนแอปพลิเคชั่นอย่าง FolkRice และ GetKaset
กำ�ลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้าน
การตลาดได้พยายามดึงผู้ผลิตในประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมและใช้
ประโยชน์จากระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา FolkRice ปรากฏตัวขึ้นอย่างมี
นัยสำ�คัญในสื่อหลายๆ ประเภท ในขณะที่ GetKaset มีผู้เข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์มากกว่า 7,000 รายต่อเดือน

กรณีศึกษา : "Agrimart"
และ "Ortorkor.com" :
แพลตฟอร์มออนไลน์สำ�หรับ
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรไทยโดยภาครัฐ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้พัฒนา E-Commerce Platform 2 ระบบ
เพื่ อ อำ�นวยความสะดวกการค้ า ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการ
เกษตร ได้แก่ Agrimart.in.th และ Ortorkor.com สำ�หรับ
Agrimart.in.th นั้นให้บริการข้อมูลราคาตลาด ความรู้ด้าน
การเกษตรและรายการสินค้าเกษตรออนไลน์ซึ่งจะเชื่อมต่อผู้
ใช้ไปสู่เว็บไซต์ของพ่อค้าสินค้าดังกล่าว ส่วน Ortokor.com
เป็นตลาดออนไลน์ซงึ่ ผูใ้ ช้สามารถซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ (บางส่วน
มาจาก Agrimart) ผ่านเว็บไซต์ได้
แพลตฟอร์มทัง้ สองเปิดตัวในช่วงต้น พ.ศ. 2559 และยังอยูใ่ น
ขั้นตอนการพัฒนา และโครงการทดลองใช้นำ�ร่อง ให้บริการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพียงไม่กี่รายการและยังมี
จำ�นวนผู้ขายไม่มากนัก โครงการนี้เป็นความริเริ่มของภาค
รัฐที่จะเชื่อมโยงผู้ผลิตในประเทศสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งยังคงต้องการการสนับสนุนและการ
พัฒนาต่อไป

Agrimart.in.th

Ortorkor.com

ที่มา : Agrimart, Ortorkor

กรณีศึกษา : Folkrice กับ
การช่วยเหลือชาวนาไทย
Folkrice ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2557 โดยเป็นแอปพลิเคชันที่
มุ่งเน้นการให้บริการเชื่อมต่อเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาใน
ชนบทกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการใช้งาน Folkrice นั้นมีทั้ง
ในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตกว่า 1,000 รายสนใจสมัครเข้าใช้บริการ
เป็นร้านค้าออนไลน์ ซึ่งกว่า 100 รายได้รับคัดเลือกและลง
ทะเบียนเป็นร้านค้าบนระบบนี้ Folkrice คิดค่านายหน้า
เพียง 10% จากยอดขาย ในขณะที่พ่อค้าคนกลางปกติจะได้
ส่วนแบ่งมากถึง 30% รูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้ได้ช่วยเพิ่ม
ผลกำ�ไรให้แก่เกษตรกร ทำ�ให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้
บริโภคมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการกระจายสินค้า
ไปถึงมือผู้บริโภคได้อีกด้วย
ที่มา : Folkrice
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บทที่ 4: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตร

ภาคสังคมผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน
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Smart Supply Chain Management

National Single Window System

กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกิจการ ผู้นำ�ตลาด
อย่างเช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ เครือเบทาโกร ได้ตดิ ตัง้ ระบบ RFID
E-Traceability เป็นที่เรียบร้อย ในขณะเดียวกันสำ�นักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้พยายามสร้างความตระหนักด้าน
ความสำ�คัญของการสืบค้นย้อนกลับแก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจส่วนใหญ่ยังขาดองค์
ความรู้และเงินทุนในการรับเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติ
ดังนั้น นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักแล้ว ควรต้องมีการ
ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเพิ่ม
อัตราการรับเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้จริง ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่ม
ความสามารถให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการ
ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งระดับ
ชาติและระดับนานาชาติเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้วสิ าหกิจเหล่านีส้ ามารถ
สื่อสารกับผู้บริโภค และช่วยพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการ
คลังสินค้าของกิจการให้ดีขึ้น

ประเทศไทยเปิดใช้ระบบ NSW ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 แต่ระบบก็ยังคง
ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการค้าขายผลิตภัณฑ์ข้าว นํ้า
ตาล เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลแช่แข็ง ในปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW
เพียงบางส่วน และตั้งเป้าที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบอย่าง
สมบูรณ์เพือ่ ให้กจิ กรรมการค้าขายสินค้าเกษตรใช้ระบบดิจทิ ลั ทัง้ หมด
ซึง่ หากสำ�เร็จ เชือ่ ว่าจะทำ�ให้ขนั้ ตอนการค้าขายสินค้ายุทธศาสตร์ (นํา้
ตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง ฯลฯ) ลดลงไป 27% และค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการลดลงถึง 70%

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยลดช่องว่างอันเกิดจากโครงสร้างของ
ระบบการกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในปัจจุบัน และช่วยให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นกิจกรรม
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ โดยช่วยเหลือผูป้ ระกอบการไม่วา่ จะเป็นขนาดใดให้มคี วาม
สามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะสามประการในการปฏิรูประบบการกระจายสินค้าผ่าน
ระบบดิจิทัล ประกอบไปด้วย การพัฒนา E-Commerce Platform
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ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับโดยกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายทั่ว
ประเทศ การพัฒนา Smart Supply Chain Management โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มมี ค วามสามารถในการใช้ ร ะบบสื บ ค้ น ย้ อ นกลั บ แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และท้ า ยที่ สุ ด ต้ อ งมี ก ารเร่ ง พั ฒ นาระบบ NSW
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐด้าน
การเกษตรที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในกิจกรรมค้าขาย
สินค้าทางการเกษตรระหว่างประเทศ

พัฒนา E-Commerce Platform ที่มีความน่าเชื่อถือสำ�หรับ
กระจายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในประเทศสู่ผู้บริโภค
• ควบรวมระบบ Agrimart และ Ortorkor.com เข้าด้วยกันและพัฒนาให้เป็นตลาดออนไลน์
สำ�หรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากทั่วประเทศเพียงแห่งเดียว
• จัดกิจกรรมการตลาดและการให้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดา้ นการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสาร แก่เกษตรกรและผู้ผลิตในประเทศโดยตรงหรือโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
• โฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์มใหม่โดยใช้สอื่ ทีห่ ลากหลายและแรงจูงใจทางการเงิน
• สนับสนุนการพัฒนา Startup ที่ดำ�เนินธุรกิจตลาดออนไลน์ทางเลือกสำ�หรับผลิตภัณฑ์
การเกษตร
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สร้างความเข้มแข็งให้หว่ งโซ่อปุ ทานผลิตภัณฑ์เกษตรโดยการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ พัฒนากระบวนการสืบค้นย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพ
และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
• เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านการสืบค้นย้อนกลับและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อมปฏิบัติตามมาตรฐานการสืบค้น
ย้อนกลับแบบ GS1
• พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกับผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่เพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่จำ�เป็นในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตราย
เล็ก
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พัฒนาระบบ National Single Window สำ�หรับการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
• มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ NSW ที่มีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์
• พัฒนาการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังระบบ NSW ให้สมบูรณ์
• สนับสนุนการใช้ระบบ NSW สำ�หรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์เกษตร

ข้อเสนอตัวชี้วัด
การจัดตั้ง
และจำ�นวนผู้เยี่ยมชม
e-commerce platform
ของกระทรวงเกษตรฯ
ที่ควบรวมแล้ว

จำ�นวน SME

ที่มีระบบสืบค้นย้อนกลับ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

จำ�นวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ
E-Traceability
และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

% ระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ที่ลดลง จากการใช้ระบบ
NSW

77

บทที
่
5
การพัฒนาเชิงดิจิทัล
ในภาคการท่องเที่ยว
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ภาคการท่องเที่ยวคือแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ด้ ว ยความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี การสื่ อ สารที่ ส ะดวกขึ้ น และ
การคมนาคมที่มีราคาถูกลง คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเดินทางไป
ต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ในปี พ.ศ. 2558 มีจำ�นวน
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากกว่า 1 พันล้านคน และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในอีก 10 ปีข้างหน้า
ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกำ�ลังสำ�คัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาด
ใหญ่และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สภาการเดินทางและท่องเที่ยว
โลก (WTTC) ประเมินว่าใน พ.ศ. 2558 ภาคการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวมีมูลค่าประมาณ 7.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
9.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก (Gross Domestic
Product: GDP) นอกจากนี้ ภาคบริการและการท่องเที่ยวยังเป็น
แหล่งการจ้างงานสำ�คัญซึ่งมีแรงงานอยู่ถึง 284 ล้านคน หรือคิด
เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดของการจ้างงานทั้งหมดทั่วโลก อีกทั้งคาดว่าในอีก
10 ปีขา้ งหน้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจากภาคการท่องเทีย่ วจะเติบโตด้วย
อัตราเฉลี่ย 3.8% ต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 11.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
และสร้างงานกว่า 357 ล้านตำ�แหน่งทั่วโลก
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วนั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาตาม
สภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้นนานาประเทศได้
มีการปรับตัวตามกระแสโลกและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศให้ ส ามารถครองตำ � แหน่ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวชั้นนำ�ของโลกได้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความสำ�คัญสูงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มูลค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
คิดเป็นกว่า 17% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและค่าเฉลี่ยของโลก อีก
ทั้งยังเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศและนำ�มาซึ่งการจ้างงาน
จำ�นวนมาก

ภาคการท่องเทีย่ วสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำ�นวนมาก
และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2558 มีรายได้จากการท่อง
เทีย่ วทัง้ หมดกว่า 2.2 ล้านล้านบาท (รวมนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติและ
ชาวไทย) แม้การขยายตัวของจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หดตัวลง
บ้างเมือ่ มีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภัยธรรมชาติและความไม่สงบทางการ
เมือง เป็นต้น แต่ภาคการท่องเที่ยวก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่อง
เทีย่ วในไทยมากทีส่ ดุ ใน พ.ศ. 2558 ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้
และลาว โดยแนวโน้มการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วโดยรวมมีการปรับตัว
สูงขึ้นแม้จำ�นวนวันพักเฉลี่ยจะค่อนข้างนิ่ง

ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว
ทั่วโลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม อีกทั้งประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอัน
งดงามและมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับอัธยาศัยไมตรีที่ดี
ของคนไทย ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วนัน้ ถือเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรม
หลั ก ของประเทศไทยที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ และมี ก ารขยายตั ว อย่ า ง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มจำ�นวนนักท่องเที่ยวและรายได้
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2558 ประเทศ
ไทยมีจ�ำ นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติถงึ 29.8 ล้านคน สูงเป็นอันดับที่ 11
ของโลก และสร้างรายได้กว่า 1.44 ล้านล้านบาท ซึง่ สูงเป็นอันดับที่ 6
ของโลก อีกทั้ง การท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นตัวจักรสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังเป็นส่วนสำ�คัญใน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ ก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในประเทศ เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศและ
นำ�มาซึ่งการจ้างงานกว่า 4.4 ล้านตำ�แหน่งทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่สร้างความ
ท้าทาย การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมนักท่อง
เที่ยวที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งนักท่องเที่ยวมีความ
คาดหวังสูงขึ้นขณะท่องเที่ยว ดังนั้นการวางรากฐานและแก้ไขปัญหา
สำ�คัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่ง
ในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อคง
ตำ�แหน่งแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ�ในเวทีโลกต่อไปในอนาคต

แผนภาพที่ 40 : เปรียบเทียบสัดส่วนของภาคการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) และการจ้างงาน [%, พ.ศ. 2558]
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แผนภาพที่ 41 : รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย
[ล้านล้านบาท, พ.ศ. 2554-2558]
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แผนภาพที่ 42 : 10 อันดับสูงสุดของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทย [สัดส่วนของทั้งหมด, พ.ศ. 2558]
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ที่มา : UNWTO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว
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บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคสังคมผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตร

การท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของหลายประเทศจึง
ให้ความสําคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึง
แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในแง่ของจํานวนและรายได้
จากการท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมา แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทยยังมีข้อจำ�กัดหลายประการที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้น เพื่อรักษา
ไว้ ซึ่ ง การเป็ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มและพั ฒ นาศั ก ยภาพเพิ่ ม เติ ม
ประเทศไทยควรให้ความสำ�คัญในการเร่งดำ�เนินการรับมือกับความ
ท้าทายที่สำ�คัญทั้ง 4 ประการ ดังนี้

ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาในการส่งเสริมการกระจายตัวของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ทั่ ว ถึ ง มากขึ้ น คื อ การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และ
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุมข้อมูลที่สำ�คัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่นิยมสูง เช่น เส้นทางในการเดินทางเข้าถึง
การเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาช่องทางให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดายทั้งก่อน
การเดินทางและระหว่างการเดินทาง เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม

ประเทศไทย จำ�แนกตาม 77 จังหวัด (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)

จากรายงาน "Traveler's Road to Decision" โดย Google ใน
พ.ศ. 2557 พบว่า 65% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการพิจารณาและวางแผนใน
การเดิ น ทาง ในขณะเดี ย วกั น eMarketer ประเมิ น ว่ า รายได้ ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางผ่านช่องทางดิจิทัลทั่วโลก (Global Digital
Travel Sales1)) มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 15% ใน พ.ศ. 2558
(คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และคาดว่า
ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่า 10% ต่อปี (CAGR)
โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อัตราการโต
ที่สูงนี้แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายและความสำ�คัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในพิจารณาและวางแผนเดินทางสำ�หรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ภาคการท่องเที่ยว

2. การตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
แผนภาพที่ 43 : การกระจายตัวของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติใน เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ช่องทางออนไลน์

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

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

1. การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ในช่วง พ.ศ. 2554 ถึง 2558 รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยมี
การขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 16% ต่อปี (CAGR) แต่นักท่องเที่ยวยังคง
กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ โดยกว่า 50% ของนักท่องเทีย่ ว
ทั้ ง หมด กระจุ ก อยู่ ใ น 6 จั ง หวั ด เท่ า นั้ น (แผนภาพที่ 43) การ
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวสร้างแรงกดดันต่อขีดความสามารถใน
การรองรั บ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ การขาดการเตรี ย มพร้ อ ม
และการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของประเทศไทย
นั้นอาจทำ�ให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม ปัญหาขยะ นํ้าเสีย หรือมลพิษต่อระบบนิเวศวิทยา
นอกจากนี้ การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวทำ�ให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวไม่มีการกระจายไปในหลากหลายพื้นที่เท่าที่ควร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และช่องทางออนไลน์เพือ่ ตอบสนองนักท่องเทีย่ วยุคใหม่ในระดับหนึง่
เช่น การจัดทำ�เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และอำ�นวยความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูล อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ เห็นได้จาก
การจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
ของ 141 ประเทศทั่วโลกใน พ.ศ. 2558 (Travel & Tourism
Competitiveness Index 2015 จัดทำ�โดย World Economic
Forum) ซึง่ พบว่า ประเทศไทยยังคงล้าหลังประเทศเพือ่ นบ้านในด้าน
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว (อันดับที่ 48 ในธุรกิจ B2C และ 59 ในธุรกิจ B2B) โดยแม้มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการ
บินและโรงแรมที่พัก จากการเติบโตของตัวกลางท่องเที่ยวออนไลน์
(Online Travel Agents) แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน อีก
ทั้งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในไทยยังมีจำ�กัดหรือไม่มีข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ
ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถ
ทางการแข่งขันอย่างยิ่ง หากปราศจากข้อมูลข่าวสารและช่องทาง
การติดต่อสื่อสารที่สะดวกครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วในการวางแผนและตัดสินใจ ดังนัน้ การจัดทำ�ระบบข้อมูล
ออนไลน์ที่เพียงพอและเข้าถึงได้สำ�หรับนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ

1) รายได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเดินทางผ่านช่องทางดิจทิ ลั ทัว่ โลกหมายถึงการท่องเทีย่ วหรือการเดินทางเพือ่ ธุรกิจทีไ่ ม่ได้มกี ารวางแผนจองผ่านสือ่ ออนไลน์หรืออุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ ว่ั โลก
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"ฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือ
ของไทยอยู่บ้างและอยากไปเยี่ยมชม แต่ว่าฉันไม่มั่นใจว่า
จะสามารถหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้และ
การเดินทางไปสถานที่เหล่านั้นจากไหน สุดท้ายวันหยุด
ของฉันก็อยู่ที่รีสอร์ทริมทะเลในภาคใต้และสองสามวัน
ในกรุงเทพฯ"
นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย (TripAdvisor, พ.ศ. 2557)

3. ความสะดวกสบายและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับ
ตลอดการเดินทาง
ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางบ่อยครั้งขึ้น แต่ด้วยระยะเวลา
พำ�นักที่สั้นลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความจำ�เป็นต้องวางแผนในการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมสถานที่
ต่างๆ การตัดสินใจเลือกพาหนะเดินทาง หรือการบริหารตารางเวลา
ในการเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้ข้อจำ�กัดด้านเวลาและงบประมาณ
ซึ่งในขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวเองก็มีช่วงเวลาที่สั้นลงในการ
นำ�เสนอประสบการณ์และสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว ดังนัน้
ความสะดวกสบายและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับ ณ แหล่งท่องเที่ยว
และตลอดการเดินทาง จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์
ท่องเที่ยวโดยรวม
ระบบขนส่งและคมนาคมภายในประเทศถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลัก
ที่ส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวมของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยมา
เป็นเวลานาน ระบบข้อมูลและการจองบัตรโดยสารของการขนส่ง
สาธารณะทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ค่อนข้างกระจัดกระจายและมักมีขอ้ จำ�กัด
ในการรับรองภาษาต่างประเทศ เห็นได้จากกรุงเทพฯ ซึ่งแม้จะเป็น
เมืองที่มีการเชื่อมโยงทางระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ที่ดีที่สุดในประเทศ แต่ก็ยังมีข้อจำ�กัดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางสำ�หรับตารางเวลาการเดินทางและระบบบัตรโดยสารร่วม ทั้งนี้
ประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารวางแผนจัดทำ�บัตรโดยสารร่วม "บัตรแมงมุม"
โดยโครงการนำ�ร่องซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการใน พ.ศ. 2560 จะ
รองรับการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และ
แอร์พอร์ตลิงค์ คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางมากขึ้น

"ตอนนั้นที่พวกเราเดินทางออกจากถนนข้าวสาร
เพื่อเดินทางกลับโรงแรม พวกเราเข้าไปถามทางใน
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวว่าสามารถหาขนส่งสาธารณะ
กลับโรงแรมได้ทางไหนบ้างแต่เจ้าหน้าที่ดูจะไม่รู้
แล้วพวกเราก็ไม่มีทางอื่นที่จะหาวิธีเดินทางกลับโรงแรม"

ในส่วนของการทัศนาจรและเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น พบ
ว่าการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หรือธรรมชาติต่างๆในปัจจุบันนั้นยังไม่ครบถ้วนทุกจุด อีกทั้ง การ
ให้ข้อมูลมักอยู่ในรูปแบบป้ายข้อมูลหรือแผ่นพับทั่วไป ซึ่งอาจไม่น่า
ดึงดูดหรือไม่นา่ ประทับใจเท่าทีค่ วร ดังนัน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ประเทศไทย
ควรผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการให้ข้อมูล
ณ แหล่งท่องเที่ยวและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวอย่าง
ลึกซึ้ง เช่น หน้าจออัจฉริยะ (Smart Display) และ เครื่องมือนำ�เที่ยว
ด้วยระบบเสียง (Audio Guide)

4. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
"Is it safe to travel to Thailand now?" (สถานการณ์ใน
ประเทศไทยตอนนี้ปลอดภัยต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือยัง)
นี่ คื อ หนึ่ ง ในคำ � ถามที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด ในหมู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ว างแผน
เดินทางมาสู่ประเทศไทย โดยในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ
กับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากขึ้น จากข้อมูลของ Travel
& Tourism Competitiveness Index ใน พ.ศ. 2558 จัดอันดับ
ให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 132 จาก 141 ประเทศทั่วโลก ในด้าน
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่อันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ถือเป็นจุดอ่อนที่สําคัญของการท่องเที่ยวไทย โดยมีปัจจัย
หลักมาจากปัญหาการก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง อาชญากรรม
และการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุในการเดินทาง
องค์กรอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับความเสี่ยงอยู่ใน
ลำ�ดับต้นๆในด้านความปลอดภัยในการเดินทางภายในประเทศ โดย
มีอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนนสูงถึง 34 คนใน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศไทย
"ที่ผ่านมาประเทศไทยนับว่าเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจท่องเที่ยว
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
กระทรวงฯได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ เราต้องดูแลนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดและต้องแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ"
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
(TripAdvisor, พ.ศ. 2557)
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บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

แผนภาพที่ 44 : การประเมินประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดวงจรของนักท่องเที่ยว

ขัน้ ตอนที่ 1: รับรู พ�จารณา วางแผน
ภาคการเกษตร

การสืบคนขอมูลผานเว็บไซตการทองเทีย่ วแหงชาติ

ขัน้ ตอนที่ 2: เดินทางทองเทีย่ ว
การเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะระหวางจังหวัด

รถทัวร

ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

รายละเอียดเกีย่ วกับสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ขอมูลขาวสารดานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีทอ งถิน่
ระบบวางแผนการทองเทีย่ วดวยตนเองอยางครบวงจร
? ระบบจองและชำระเงินออนไลน
? เนือ้ หาจากประสบการณจริง (User-generated content)
? การเชือ่ มโยงกับสือ่ สังคมออนไลน

ขัน้ ตอนที่ 3: �เก็บเกีย่ วประสบการณ

รถไฟ

รถตู

ตารางเวลา
เปนภาษาอังกฤษ

?

ตารางเวลา
ออนไลน

?

ระบบจอง
ออนไลน
ปายขอมูลและ
การใหบริการ
เปนภาษาอังกฤษ

?
?

การทัศนาจร ณ แหลงทองเทีย่ ว

?
?

ตัวอยาง :
เศียรพระในตนไม วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา
ปายขอมูลและแผนพับ
มัคคุเทศกภายในแหลงทองเทีย่ ว
? สือ่ ขอมูลแบบแสง สี เสียง เชน VDO
? จอแสดงขอมูลแบบ Interactive
? ชุดทัวรไกดหรือชุดบรรยายในภาษาตางๆ

ที่มา : Tourismthailand.org, Roland Berger

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวของไทยยังมีจุดอ่อนและข้อ
จํากัดที่จะต้องมีการพิจารณาและได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง
ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้เต็มตามศักยภาพ
เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และมีการกระจายอย่างทั่วถึง โดยสิ่ง
ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีท่ กุ ภาคส่วนต้องตระหนักถึงคือการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีการเติบโตและขยาย
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ตัวอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยไม่สามารถดำ�เนินการอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปได้อีกต่อไป ดังนั้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย
สู่อันดับชั้นนำ�ของโลกและเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่าง
มั่นคงในอนาคต จึงมีการวิเคราะห์ข้อเสนอการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สำ�คัญ 4 ประการ สำ�หรับการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่อง
เที่ยวไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560–2564) ดังนี้

A

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

B

แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (National Trip Planning Platform) คือ การพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อการจัดทำ�ระบบช่วยวางแผนท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวรายบุคคลอย่าง
ทันท่วงทีและเต็มรูปแบบ ผ่านการอำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการนำ�เสนอแผนการท่องเทีย่ ว รวมถึงการทำ�การตลาด
เชิงรุกผ่านช่องทางดิจิทัลในกลุ่มตลาดเป้าหมายและกลุ่มความสนใจเฉพาะให้สอดคล้องต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆ

C

แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism Destination) คือ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์โดยรวมสำ�หรับนักท่องเที่ยว โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ระบบขนส่งและคมนาคม และสิ่งอำ�นวยสะดวกในการชำ�ระเงิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบายและความเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

D

ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว (Public Safety and Security System) คือ การบูรณาการข้อมูลและ
ใช้ระบบดิจิทัลในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยสำ�หรับนักท่องเที่ยวตลอดวงจรการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบย่อย
ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัยชายแดนและการตรวจคนเข้าเมือง ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยง
ระบบศูนย์บัญชาการความปลอดภัย และระบบการแจ้งเตือนในภาวะฉุกเฉิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแก่
ประชาชนและนักท่องเทีย่ ว และเพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าทีแ่ ละการบริหารจัดการในภาวะต่างๆ เพือ่ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและน่าเยี่ยมเยือน

ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของข้อเสนอการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำ�คัญทั้ง 4 ประการ โดยจะครอบคลุมภาพรวมและแนวคิด
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั สำ�หรับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง กรณีศกึ ษาจากประเทศต้นแบบและประเทศชัน้ นำ� สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั
ในการดำ�เนินการพัฒนาภายใต้แนวทางนั้นๆ และแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต
การประเมินขีดความ
สามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว
ใน พ.ศ. 2558
#1

สเปน

#2

ฝรั่งเศส

#3

เยอรมนี

#4

USA

#5

UK

#9

ญี่ปุ่น

#11

สิงคโปร์

#25

มาเลเซีย

#35

ไทย

#44

ตุรกี

#50

อินโดนีเซีย

#144

…..

ความท้าทายและอุปสรรคของ
ภาคการท่องเที่ยวไทย
1. การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวหลัก

2. การตอบสนองต่อพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
การใช้ช่องทางออนไลน์

3. ความสะดวกสบายและ

คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับ
ตลอดการเดินทาง

4. ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

A

ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (National Tourism
Information System)

B

แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (National
Trip Planning Platform)

C

แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ
(Smart Tourism
Destination)

D

ระบบรักษาความปลอดภัย
สาธารณะแก่นักท่องเที่ยว
(Public Safety and
Security System)

ที่มา : Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 by World Economic Forum, Roland Berger
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บทที่ 5A : ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTIS)

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ศูนย์กลางในการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนที่สุดแห่งเดียวของประเทศ

ภาคการเกษตร

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการจอง
เที่ยวบิน โรงแรม หรือกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ในทุกเสี้ยววินาทีจาก
ทั่วทุกมุมโลกและมีหลากหลายหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นจำ�นวนมากส่งผลให้อุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำ�นวนมาก ที่หากนำ�มา

ภาคการท่องเที่ยว

ภาพรวม

ปัจจัยสนับสนุน

แม้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นจะมีปริมาณมาก
จนยากทีจ่ ะจัดเก็บและจัดการแต่ขอ้ มูลจำ�นวนมากเหล่านีท้ มี่ ปี ระโยชน์
มหาศาล จึงถือเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายสำ�หรับประเทศในการจัดเก็บ รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด หลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการจัดทำ�ระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายนี้ โดยมี
เป้าหมายในการเชื่อมโยงบุคลากรและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดเผยและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ ด้านการท่องเทีย่ ว รวมถึงการนำ�ข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
โครงสร้างข้อมูลของระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาตินั้น
ประกอบด้วยข้อมูลอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยว (Demand) ข้อมูล
อุปทานด้านการท่องเที่ยว (Supply) และข้อมูลการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว (Governance) ข้อมูลอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยว
ครอบคลุมผลการดำ�เนินงานของภาคการท่องเที่ยว ข้อมูลด้านการ
ตลาดและการสือ่ สาร พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว สถานการณ์ในประเทศ
และสถานการณ์ต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย
เป็ น ต้ น ข้ อ มู ล อุ ป ทานด้ า นการท่ อ งเที่ ยวครอบคลุ ม ข้ อ มู ลแหล่ ง
ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวก แรงงานด้าน
การท่องเที่ยว เป็นต้น ในส่วนสุดท้าย คือข้อมูลการบริหารจัดการ
ของภาครัฐซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้านประสิทธิภาพการดำ�เนินการด้าน
การท่องเที่ยวของภาครัฐ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านการท่องเที่ยว
หลักการของระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติที่สำ�คัญนั้น จะ
ต้องมีการพัฒนาคลังข้อมูลที่เป็นระบบศูนย์กลางและได้มาตรฐาน
ช่องทางในการแสดงผลและเข้าถึงข้อมูลที่ใช้งานง่าย และการกลั่น
กรองวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ระบบคลาวด์และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real-time
ก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศนั้นสามารถเปรียบได้กับร่างกายของคนเราที่
กลไกต่างๆ จะต้องทำ�งานอย่างสัมพันธ์กันซึ่งมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ
3 ประการ
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จัดกลุ่ม/หมวดหมู่และทำ�การวิเคราะห์ จะมีบทบาทที่สำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายและการดำ � เนิ น งานของ
หน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
ยิ่งขึ้น

ประการที่หนึ่ง ชุดข้อมูลหรือคลังข้อมูล (Data Records/ Data
Repositories) เปรียบได้กับเส้นเลือดที่เป็นเส้นใยหล่อเลี้ยงชีวิต
ซึ่งในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น มีข้อมูลจำ�นวนมากเกิดขึ้นจาก
นักท่องเที่ยวแต่ละคน โดยช่องทางในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้มี
หลากหลายและมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน นับตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้น
ของนักท่องเที่ยวที่รวบรวมจากจากแบบฟอร์มคนเข้าเมือง ไปจนถึง
ข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จากการระบุตำ�แหน่งโดย
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประการที่สอง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
เปรียบได้กับสมองที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาลให้เกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อนำ�ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่มีบทบาทอย่างยิ่งในบริบทของการท่องเที่ยวในการ
คาดการณ์ความต้องการของนักท่องเที่ยว และประเมินรูปแบบและ
แนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยให้ภาครัฐวางแผน
พัฒนา บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ภาคเอกชนเองก็จะสามารถปรับปรุงสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น เช่น การ
ศึกษารูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ สามารถช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นวางนโยบายเพื่อปรับปรุง
การแออัดของนักท่องเที่ยวในบางจุดได้ เป็นต้น
ประการที่สาม ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล (Information Portals)
เปรียบได้กบั อวัยวะส่วนต่างๆ ทีส่ ง่ ต่อและสือ่ สารข้อมูลเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการทีห่ ลากหลาย ข้อมูลทีถ่ กู รวบรวมและจัดเก็บจะต้อง
มีการกลั่นกรองและวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ ที่สำ�คัญ และทำ�
การสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ใช้ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานระดับสูงหรือหน่วยงานในการดำ�เนินงาน เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลการคาดการณ์แนวโน้มระดับมหภาค
เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางกลยุทธ์ระดับประเทศ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ
ท่องเที่ยวต่างๆ สามารถเรียนรู้จากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆหรือแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพื่อ
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เป็นต้น

แผนภาพที่ 45 : องค์ประกอบที่สำ�คัญของระบบสารสนเทศ
1. ชุดข้อมูลและคลังข้อมูล - เส้นเลือด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ – สมอง
3. ช่องทางเข้าถึงข้อมูล – อวัยวะส่วนต่างๆ

ที่มา : Roland Berger

แผนภาพที่ 46 : ภาพรวมแนวคิดระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ขอมูลอุปทานดานการทองเที่ยว
(Tourism Supply)
สินคาและบร�การดานการทองเที่ยว,
แหลงทองเที่ยว โครงสรางพ�้นฐาน,
แรงงานดานการทองเที่ยว, …
ขอมูลอุปทานดานการทองเที่ยว
(Tourism Demand)
ผลการดำเนินงานของภาคการทองเที่ยว,
ขอมูลดานการตลาดและการสื่อสาร,
พฤติกรรมนักทองเที่ยว, …
ขอมูลดานการบร�หารจัดการการทองเที่ยว
�(Tourism Governance)
ประสิทธิภาพการดำเนินการ,
กฎหมายและขอบังคับ, …

ขอมูลขนาดใหญดานการทองเที่ยว
หนวยงานภาครัฐ

ระบบสารสนเทศ
การทองเที่ยว
แหงชาติ

ธุรกิจทองเที่ยว

สาธารณชน และชุมชน

ขอมูลเปดดานการทองเที่ยว

ที่มา : Roland Berger

หลังจากที่ได้มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแล้ว การนำ�ข้อมูลมา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลคือสิ่งที่สำ�คัญ ซึ่งแนวคิดการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะสร้าง
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมหาศาล
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลผ่านการประมวลผลขั้นสูง ซึ่ง
ข้อมูลนั้นมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอัพเดทแบบ Real-time และ
มีรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อดึงเอาข้อมูลเชิงลึก (Insights) มา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ ในปัจจุบันมีการนำ� Big Data มาประยุกต์ใช้กัน
อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของหลายภาคส่วน
เศรษฐกิจ ในบริบทของการท่องเทีย่ วนัน้ Big Data มีความสำ�คัญอย่าง
ยิ่งเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของ
การเดินทาง การเคลือ่ นย้าย และความไม่แน่นอนของนักท่องเทีย่ วอยู่
ตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่จะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เรียนรูค้ วาม
เป็นไปในภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมและ
ความชอบของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวหรือเพื่อการยกระดับสินค้าและ
บริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ภาครัฐ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้นที่และระบุแนวโน้มที่สำ�คัญในการท่องเที่ยวสาขาเฉพาะ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ ให้
ตอบสนองกับความเป็นไปในตลาดได้อย่างทันท่วงที ผู้ให้บริการด้าน

การขนส่งสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถหรือปรับปรุงเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในสื่อ
โฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรณีศึกษา: Big Data Analytics
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นได้มีใช้แนวคิด
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยข้อมูลที่รวบรวม
นั้น มีทั้งข้อมูลตำ�แหน่งของนักท่องเที่ยว (GPS) และข้อมูล
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ทั้งนี้ ระบบมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคและหาแนวทางใน
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้จาก
การท่องเทีย่ ว ตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์พบว่านักท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่เดินทางจากเมืองโยโกฮาม่าไปยังภูเขาไฟฟูจิ ดังนั้น
รัฐบาลจึงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โยโกฮาม่า-ภูเขาไฟฟูจิ เพื่อ
ช่วยส่งเสริม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วรองที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งต้ น ทางและ
ปลายทางของเส้นทางนี้
ที่มา : Nikkei, datanami
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บทที่ 5A: ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTIS)

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data) คือ การจัดทำ�ชุด
ข้อมูลที่เหมาะสมสำ�หรับการเผยแพร่ และเปิดเผยต่อสาธารณะอย่าง
เป็นเสรี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการนำ�เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การทำ�งาน ทำ�ให้เกิดข้อมูลสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลของภาครัฐที่มีการจัดเก็บมาเป็นเวลานานและเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสำ�หรับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการส่งเสริมแนวคิด วิธีการ รูป
แบบทางธุรกิจ วิถีชีวิตใหม่ๆ

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น การแบ่งปันข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วสามารถช่ ว ยให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ นำ � มาใช้
ประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ข้อมูลที่มีความสำ�คัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวนั้นรวมถึงพิกัดจุดสนใจต่างๆ ทั้งร้านอาหาร
โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เส้นทางใน
เมือง รวมทั้งข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยว
การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน
ภาคธุรกิจรวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล
ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ง่ า ย และที่ สำ � คั ญ นั ก พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น จะ
สามารถคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ในการเสริมสร้างประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวในประเทศ หรือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้
ตอบสนองต่อแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น การเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะยังช่วยลดต้นทุนต่อภาคธุรกิจโดยรวม ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันที่สูงขึ้น อันจะนำ�มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีตัวเลือกเพิ่ม
มากขึ้นและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสำ�หรับผู้บริโภค

ปัจจัยสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม ภารกิจในการดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วน
บุคคล หรือความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งต้อง
มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและกำ�หนดแนวทางการกำ�กับดูแลอย่าง
เคร่งครัด

กรณีศึกษา: สหภาพยุโรปได้ผลักดัน
การเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ต่อสาธารณะเพื่อช่วยให้นักพัฒนา
โปรแกรมทำ�งานง่ายขึ้น
สหภาพยุ โรปได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ในการผลั ก ดั น การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วโดยทำ � การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นการ
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ เช่น จุดสนใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว ร้ า นค้ า จุ ด กิ จ กรรม หรื อ เส้ น ทางการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในรูปแบบของช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม
โดยใช้ชุดกระบวนการที่กำ�หนดไว้แล้ว (API) เพื่อให้ง่ายต่อการ
ทำ�งานและประยุกต์ใช้สำ�หรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และธุรกิจ
ทั่วไป ในปัจจุบันมี 5 เมืองในยุโรปซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลและ
ประยุกต์ใช้ API นี้ และยังมีแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ API นีใ้ นการพัฒนา
และประสบความสำ�เร็จ ตัวอย่างเช่น 'Crash & Play' ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวจากต่างเมืองที่มีความสนใจ
ในการเล่นดนตรี พบปะกับผู้คนในท้องถิ่นเพื่อเช่าเครื่องดนตรี
และร่วมเล่นดนตรีด้วยกันได้
ที่มา : CitySDK
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ประโยชน์
ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน ในการวางแผนและ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงและ
ความคาดหวังที่สูงขึ้นของนักท่องเที่ยว
รัฐบาล สามารถนำ�ข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวไปประกอบการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
วางนโยบายในการควบคุมและตรวจสอบ เช่น การจัดพื้นที่การ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล โดยพิจารณาจากแหล่งทรัพยากรและกาบริ
โภคในบริเวณนั้น หรือการออกมาตรการเพื่อลดมลภาวะทางเสียใน
พื้นที่ท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวยังช่วยส่งเสริมการ
กำ�หนดมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการตรวจสอบคุณภาพ
โดยการจัดประเภทสินค้า บริการด้านการท่องเที่ยวโดยอิงจากฐาน
ข้อมูลกลาง เช่น การจัดระดับโรงแรมโดยใช้ระบบาการให้ดาว (star
ratings) และการจัดกลุ่มประเภทที่พัก การจัดการควบคุมคุณภาพ
ของห้องนํ้าสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูล
ด้านการท่องเทีย่ วต่อสาธารณะและการให้บริการด้านข้อมูลยังช่วยส่ง
เสริมธรรมาภิบาลและการบูรณาการในการทำ�งานของหน่วยงานต่างๆ
ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติในการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการ
แข่งขันได้
ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างง่ายดายขึ้น ทำ�ให้
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ทันท่วงที ธุรกิจ
ต่างๆ สามารถนำ�ข้อมูลเชิงลึกด้านรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
มาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาสินค้าและบริการทาง
การท่องเที่ยวให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมได้
แบบ Real-Time ยังช่วยให้ภาคธุรกิจปรับปรุงแผนการดำ�เนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ เช่น การปรับกลยุทธ์การตั้ง
ราคาสินค้าและบริการแบบพลวัต (Dynamic Pricing) ให้สอดคล้อง
กับระดับความต้องการของในตลาดอย่างทันทีทันใด
สาธารณชนและชุมชน จะได้รับประโยชน์จากการวางแผนและ
นโยบายด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ขึ้ น โดยจะได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวและความสำ�คัญของภาคการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศจากการใช้ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศโดยรวม
“แม้ผลประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยจะอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี แต่จะทำ�อย่างไรให้การท่องเที่ยวพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน หน่วยงานทั้งหลายต่างมีข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้มหาศาล เราต้องทำ�ความเข้าใจตัวเลข
เหล่านี้ให้มากขึ้น เพื่อจะได้วางแผนได้ดีขึ้น”
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“หมู่บ้านของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำ�ให้มีข้อจำ�กัด
ในการพัฒนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ คงจะดีถ้ามีฐานข้อมูล
กลางซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียงให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่ใหญ่ขึ้น ก็อาจจะทำ�ให้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น"
หัวหน้าโครงการนำ�ร่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
“ปัญหาอันดับ 1 ที่ผู้ประกอบการอย่างผมมักเจออยู่
เป็นประจำ� คือ การค้นหาข้อมูล สถิติด้านการท่องเที่ยว
ที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย ผมเคยพยายามหาข้อมูล
ทำ�เนียบโฮมสเตย์ในประเทศไทย แต่ข้อมูลก็มีจำ�กัดมาก
บางครั้งข้อมูลในแต่ละเว็บไซต์ของรัฐก็ไม่ตรงกันอีก”
เจ้าของธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

กรณีศึกษา: Australian Tourism Data Warehouse – ระบบคลังข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
แห่งชาติของประเทศออสเตรเลียที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ด้านท่องเที่ยว ทั้งรายใหญ่และรายย่อย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติของประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิด
การจ้างงานกว่า 500,000 ตำ�แหน่ง และคิดเป็น 10% ของรายได้
จากการส่งออกของประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียต้อง
เผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคที ่ ท ้ า ทายในการบริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศ และการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ด้วย
เหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ATDW
: Australia Tourism Data Warehouse ) ขึ้นใน พ.ศ. 2554 โดย
มีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางออนไลน์ในบูรณาการข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวแห่งเดียวของประเทศ โดยระบบนี้จะเป็นศูนย์กลางในการ
เก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ATDW นั้นมุ่งเน้น
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและตั ว กลางด้ า นการ

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
กระจัดกระจายตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ด้วยการบูรณาการระหว่างฐาน
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทำ�ให้ประเทศออสเตรเลียสามารถลดค่า
ใช้จ่ายของภาครัฐและพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ที่มา : Australian Tourism Data Warehouse
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

แผนภาพที่ 47 : ระดับการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ภาคการเกษตร

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ยังไม่มีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวในระดับ
ชาติในระบบดิจิทัล

• มีการเก็บข้อมูลอย่าง
จำ�กัดเป็นส่วนๆ
• ขาดการประยุกต์ใช้
ข้อมูล

• มีการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ทั่วถึง
• มีการวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ในลักษณะ manual

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• มีการใช้ระบบ
คลาวด์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลระดับชาติ
• มีการใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
การตลาด

ภาคการท่องเที่ยว

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• มีการบูรณาการ
ช่องทางในการรวบรวม
และสือ่ สารข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• ทุกภาคส่วนใช้
ประโยชน์จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาด
ใหญ่อย่างเต็มที่

ที่มา : Roland Berger
หน่วยงานหลัก

20

หน่วยงานสนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุน

ขาดการบริหารจัดการ
และขาดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โครงการบูรณาการข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว โดย กก.
คาดว่าแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560

การพัฒนาและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลกจำ�เป็นต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศทั้งในภาพรวม
และเชิงลึกจำ�นวนมาก ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการจัด
เก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แต่ข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย
และขาดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถประเมินระดับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเทีย่ วของประเทศไทยอยูใ่ นระยะที่ 3

และระบบข้อมูลในปัจจุบันยังค่อนข้างล้าหลังและยากต่อการใช้งาน
สืบค้นข้อมูล อีกทั้งรูปแบบการจัดเก็บสถิติ ระยะเวลาของข้อมูล และ
ลักษณะการเผยแพร่เอกสารมีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน
ในบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลแต่ยากต่อการทำ�ความเข้าใจหรือผู้ใช้
ไม่สามารถนำ�ไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การเปิดเผยข้อมูลใน
รูปแบบของรูปภาพหรือไฟล์ PDF เป็นต้น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลอยู่ในระดับค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ กระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าและกรมการท่ อ งเที่ ย วมี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ
รวบรวม และเผยแพร่ สถิติด้านการท่องเที่ยวและผลดำ�เนินงาน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในภาพรวม รวมถึงเผยแพร่
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ ว ในขณะเดียวกัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหน้าที่เผยแพร่สถานการณ์ของตลาด
ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงรายงานผลการสำ�รวจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผ่านศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT
Intelligence Center)

เนื่องด้วยข้อจำ�กัดในการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวมา ทำ�ให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลได้อย่างไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในด้านการวางแผนและวางนโยบาย
ด้านการท่องเทีย่ วระดับประเทศ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุปทานด้านการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยนั้นมีอยู่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการ
ท่องเที่ยวโดยตรง และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น ด้านคมนาคม
ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและธรรมชาติ ด้านการจ้างงาน หรือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งผลให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
บางข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างกระจัดกระจายตามหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งนำ�ไปสู่การขาดมาตรฐานและการบริหารจัดการในการนำ�
เอาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ คลังข้อมูลและช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วในปัจจุบนั ยังค่อนข้าง 'ปิด' แปลว่าขาด
การเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนและง่ายต่อการใช้งาน โดยช่องทาง
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จำ�นวนของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวที่มีการเปิดเผยโดย
ภาครัฐบนฐานข้อมูลเปิด data.go.th

การพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประกอบกับการพัฒนาเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ข้อมูลจะสร้างประโยชน์อย่างมาก กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในประเด็นเหล่านี้และ
ได้ ดำ � เนิ น การพั ฒ นาภายใต้ แ ผน "การท่ อ งเที่ ย วดิ จิ ทั ล (Digital
Tourism)" เพื่อจัดทำ�ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เป็น
ศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหาร และให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่
ผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ ว และประชาชนทัว่ ไปอย่าง
ทั่วถึง โดยคาดว่าระบบดังกล่าวจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560 ซึ่งจะช่วย
ยกระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวของประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยได้อย่างยิ่ง

กรณีศกึ ษา : Tourism Intelligence Center – ศูนย์กลางข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
เพื่อภาครัฐและเอกชนในการวางแผน
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาข้อมูลเชิงลึก
ในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดทำ�
ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism
Intelligence Center) ซึ่งบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้าน
อาหาร ข้อมูลการเดินทาง เป็นต้น และจัดทำ�ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน โดยการพัฒนาระบบฯนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการบูรณาการระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักด้านการ
ท่องเที่ยว และคาดว่าการพัฒนาทั้งระบบจะแล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขั้นตอนที่ 1: การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง
(กก. กทท. ททท.)
ขั้นตอนที่ 2 : การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว (ทอท. กต. ฯลฯ)
ชั้นตอนที่ 3 : การบูรณาการทั้ง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

ภาคการเกษตร

ประเทศไทยควรดำ�เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
แห่งชาติอย่างจริงจัง และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ออกแบบ กลั่นกรอง และแสดงผลข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง การจัดตั้งระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติและการส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานตัง้ แต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิน่ ทัง้ ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวางแผนและนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยว
และพัฒนาประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานจากการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลด้าน
การท่ อ งเที่ ย วสู่ ส าธารณะจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและพั ฒ นา
ศักยภาพของระบบนิเวศการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมได้

ภาคการท่องเที่ยว

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมความ

ปัจจัยสนับสนุน
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ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบูรณาการระบบข้อมูล
และผลักดันระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นศูนย์กลาง
ของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่จะเป็นแหล่งข้อมูล
และแหล่งความรู้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ วางแผน กำ�หนดนโยบาย
สำ�หรับภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ประเทศไทย
ควรให้ความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการเปิดเผย
และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจถึ ง รู ป แบบพฤติ ก รรมและ
แนวโน้มของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายควรมีการสนับสนุน
ทางด้านการเงินและการให้ความรู้แก่ธุรกิจ Startup เพื่อยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ในภาพรวมดำ�เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
สามารถสรุปเป็นแนวทางหลัก 2 แนวทาง ดังนี้

พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism
Information System) เพื่อเป็นศูนย์กลางออนไลน์ในการให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานต่างๆและสาธารณะ
•		บูรณาการฐานข้อมูลและชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆที่จำ�เป็นในการสร้าง
ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data) ของประเทศ
• พัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และช่องทางในการเข้าถึง
ระบบฯ
• ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะนำ�ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
• สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากระบบฯ เพื่อ
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
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ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Open Data) และจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยว
• พัฒนาชุดข้อมูลที่สำ�คัญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยอิงจาก
ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
• พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อการเปิดเผยชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่สาธารณะ
• ส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชัน โซลูชันด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลจาก Tourism Open
Data
• ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวผ่านการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
การเงิน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
• สนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน Startup และท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
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ข้อเสนอตัวชี้วัด
จำ�นวนผู้เข้าชมระบบ
สัดส่วนของนโยบายด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศ
ที่ใช้ประโยชน์จาก
Tourism Big Data

จำ�นวนแอปพลิเคชั่นหรือ
โซลูชั่นด้านการท่องเที่ยว
ที่พัฒนาโดยสำ�เร็จ
โดยใช้ข้อมูลจาก
Tourism Open Data

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
ได้ทันที ด้วยแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ เข้ามามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่เตรียมตัวจะเดินทาง

ท่องเที่ยวจำ�นวนมากใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัว
ในการเดินทาง รวมไปถึงการจองและเลือกซือ้ เทีย่ วบิน โรงแรม หรือ
โปรแกรมท่องเทีย่ ว

ภาพรวม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการนำ�เทคโนโลยี
มาใช้ตลอดช่วงประสบการณ์การท่องเที่ยว นานาประเทศจึงให้
ความสำ�คัญกับการยกระดับประสบการณ์เชิงดิจิทัลของนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขัน้ ตอนการพิจารณาและวางแผน ด้วยการพัฒนา
แพลตฟอร์มแห่งชาติเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มนี้
สามารถให้คำ�แนะนำ�ในการวางแผนกิจกรรมท่องเที่ยว ที่พักและ
การเดินทางแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร รวมทั้งช่วยยกระดับ
การตลาดผ่านสื่อดิจทิ ัลเพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวตามความต้องการและ
ความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Trip
Planning Platform) ถือเป็นสิ่งสำ�คัญในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้น
อย่างในทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างเผชิญกับความท้าทายใน
การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการท่องเที่ยว ในการเดินทางท่องเที่ยวไปใน
สถานที่ใหม่ๆ นักท่องเที่ยวมักจะมีคำ�ถามที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ� จึง
ต้องการที่จะรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่นั้นๆ เช่น ทำ�เล
ที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ ความโดดเด่นของประเทศ หลังจากพวกเขา
เริ่มมีความสนใจแล้วก็จะเกิดคำ�ถามเช่นว่า จะเดินทางไปได้อย่างไร
ใช้เวลานานเท่าใด คำ�แนะนำ�ในการเดินทางจึงช่วยเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ใน
การเดินทางมากขึ้น ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวต่างมีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางและความสนใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มต้องมีอยู่อย่างพร้อม
เพรี ย ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพหรื อ การท่ อ งเที่ ย ว
ฮันนีมูน และเมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจจองและเลือกซื้อตามแผนที่
วางไว้ สิ่งที่สำ�คัญคือการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์ที่ใช้หาข้อมูลและ
เว็บไซต์ในการจองและซื้ออย่างราบรื่น

ทั้งนี้ภาครัฐของหลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้
อยู่แล้ว การนำ�ข้อมูลนี้มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยวางแผน
การท่องเที่ยว จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในการเข้าถึงในข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างดี อีกทั้งแพลตฟอร์ม
นีค้ วรทำ�หน้าทีม่ ากกว่าเป็นเพียงเครือ่ งมือให้ขอ้ มูลแต่มคี วามสามารถ
ในการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวยุคใหม่อย่างแท้จริง กล่าวคือ
สะดวกและทันกาล – มีการบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
จากแหล่งต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นและมีการปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด เช่น เวลาเปิดทำ�การ สภาพอากาศ ตารางเทศกาลและ
กิจกรรม ฯลฯ
เรียบง่ายและใช้งานง่าย – มีการออกแบบระบบและเว็บไซต์ที่เข้าใจ
ง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป ใช้ภาษาหรือข้อความที่เรียบง่ายและเน้น
การสือ่ ความเป็นประสบการณ์หรือเรือ่ งราว มากกว่าเป็นการบรรยาย
เช่น การให้ข้อมูลในการเดินทางแบบเล่าเรื่องในไดอารี่ หรือการใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อให้รู้สึกเหมือนอยู่ใน
สถานที่จริง เป็นต้น
ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ – มีการแนะนำ�ข้อมูลหรือข้อเสนอ
ต่างๆ ที่ 'รู้ใจ' หรือสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความสนใจ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
หรือระยะเวลาและงบประมาณในการท่องเที่ยว ซึ่งอิงจากข้อมูลส่วน
บุคคลหรือบริบทต่างๆของนักท่องเที่ยว เช่น ใช้ประวัติการค้นหา
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพือ่ คาดการณ์ความสนใจเฉพาะ หรือเทียบเวลา
และตำ�แหน่งในการสืบค้นเพื่อนำ�เสนอกิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง
รองรับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน
– นักท่องเที่ยวในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการหาข้อมูล
ดังนั้น ระบบข้อมูลนี้จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ และพร้อม
ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
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บทที่ 5B : แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตร

“ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากสำ�หรับแต่ละ
ประเทศที่จะมีเว็บไซต์ทางการสำ�หรับนักท่องเที่ยว
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรม
ต่างๆอย่างถูกต้องและครบถ้วน เปรียบเสมือน
ประตูหน้าบ้านที่คุณจะต้องสร้างให้ดีและทำ�ให้
ผู้เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเยือน"
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

ภาคการท่องเที่ยว

กรณีศึกษา: Newzealand.com แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยวางแผนท่องเที่ยว
ในประเทศนิวซีแลนด์อย่างครบวงจร

ปัจจัยสนับสนุน

ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมี
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทางการเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์กว่า 2 ล้านคนต่อ
เดือน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ทางการของประเทศที่ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่าง
มาก เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นำ�เสนอแผนการท่องเที่ยวที่สามารถปรับ
แต่งได้ตามการตัง้ ค่าระยะเวลาและพืน้ ทีท่ สี่ นใจ ประกอบไปด้วยการแสดงเนือ้ หาใน
รูปแบบบล็อก การให้ข้อมูลเส้นทางเดินทางและการนำ�ทางที่เข้าใจง่าย ระยะเวลา
ในการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมและโรงแรมที่พักต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อ
กับเว็บไซต์โรงแรมหรือผู้ให้บริการทัวร์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของ
ประเทศอีกด้วย
ที่มา : Newzealand.com

การหลังจากที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มฯแล้วนั้น การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับการตลาด (Digital Marketing) จะช่วยส่งเสริมแพลตฟอร์มฯ
ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และได้ รั บ ความนิ ย ม อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจเฉพาะของนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตลาดเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่หน่วยงานและธุรกิจการท่องเที่ยวใช้
ในการจัดอุปทานทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ข าย
ประสบการณ์และอารมณ์เช่น ความพอใจ ความตื่นเต้น ดังนั้น
ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมักใช้อารมณ์และความรู้สึก
ในการตัดสินใจมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ดังนั้นการตลาดดิจิทัลจึง
เข้ามามีบทบาทในการช่วยตอบสนองลักษณะเหล่านี้ โดยยกระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้ทันต่อเวลาและสามารถสื่อสารความเป็น
"ประสบการณ์" ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม

ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารต่ า งๆ (Over-the-Top
applications)

แผนภาพที่ 48 แสดงถึงตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลใน
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตาม 4 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว ดังนี้

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้ข้อมูลและ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายและการสือ่ สารข้อความ อีกทัง้ ยังยกระดับประสบการณ์
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่สำ�คัญของอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวในแต่ละประเทศ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

ตระหนักและสนใจ – การทำ�การตลาดผ่านระบบค้นหา (Search
Engine Marketing) การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ใน
การใช้ระบบค้นหา (Search Engine Optimization) การทำ�การ
ตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) และ
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พิจารณาและตัดสินใจ – การทำ�การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การกระตุ้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เป้ า หมายกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารบน
เว็บไซต์อีก (Retargeting)
เตรียมการจองและเลือกซื้อ – การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานด้านการท่องเทีย่ วของประเทศและผูใ้ ห้บริการการจองทีพ่ กั
และการเดินทางชัน้ นำ�ระดับโลก เช่น Expedia Kayak Booking.com
เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและบอกต่อ – การทำ�การตลาดผ่าน
แอปพลิเคชั่นเพื่อการติดต่อสื่อสารต่างๆ และการทำ�กิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อส่งเสริมการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)

แผนภาพ 48 : การเปรียบเทียบช่องทางและสื่อในการทำ�การตลาดแบบดั้งเดิมและผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดกระบวนการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว
การตลาดดั้งเดิม
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

ป้ายโฆษณา
แผ่นพับ
วิทยุ
นิตยสาร
โทรทัศน์
กิจกรรมต่างๆ
งานจัดแสดงสินค้า
SMS
การพบปะพูดคุย

การตลาดดิจิทัล
Awareness
& Interest
Consideration
& Evaluation
Reservation
& Purchase

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

Experience
& Advocacy

ที่มา : Roland Berger

กรณีศึกษา: การท่องเที่ยวแห่งสหราชอาณาจักรใช้แคมเปญการตลาด
"GREAT China Welcome" เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ วชาวจีน
ตลาดการท่องเที่ยวของโลกในปัจจุบันนั้นมีจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ชาวจีนมากทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่ และมีแนวโน้มเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนนี้ การท่อง
เที่ยวแห่งสหราชอาณาจักรได้ริเริ่มโครงการทางการตลาด "GREAT
China Welcome" เพือ่ พัฒนาภาพลักษณ์ของสหราชอาณาจักรให้เป็น
จุดหมายทีพ่ ร้อมต้อนรับชาวจีน โดยส่งเสริมให้ธรุ กิจต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท่องเทีย่ วพัฒนาสินค้า และการให้บริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่น การให้ข้อมูลเป็นภาษาจีน การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ ยังได้มี
การทำ�การตลาดเฉพาะในกลุม่ เป้าหมายชาวจีนผ่านช่องทางออนไลน์
เช่น การจัดทำ�เว็บไซต์เฉพาะสำ�หรับชาวจีน "Visitbritain.cn"
ซึ่ ง นอกจากมี ก ารใช้ ภ าษาจี น แล้ ว นั้ น ยั ง มี ก ารนำ � เสนอเนื้ อ หาที่
สอดคล้องกับความนิยมของชาวจีนอีกด้วย อีกทัง้ ยังการทำ�การตลาด
ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวจีน เช่น Baidu
WeChat และ Weibo หนึ่งในแคมเปญที่น่าสนใจ คือ การชักชวน
ให้ชาวจีนตัง้ ชือ่ หอนาฬิกา Big Ben และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสำ�คัญอืน่ ๆ
ในอังกฤษเป็นภาษาจีน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 600,000 คน
ที่มา : VisitBritain
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บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประโยชน์

ภาคการเกษตร

แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติและใช้การเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการตลาดจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
และส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการด้ า นท่ อ งเที่ ย วและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน

ภาคการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว จะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการ
วางแผนก่อนการเดินทาง โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่จำ�เป็นได้สะดวก
และแม่นยำ�ขึ้น อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอสินค้า บริการต่างๆ ที่ตรงต่อ
ความต้องการและความสนใจของตนมากขึน้ แพลตฟอร์มช่วยวางแผน
ท่องเทีย่ วยังช่วยประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูล ด้วยการบูรณาการ
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มารวมอยูใ่ นทีเ่ ดียว นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูล
จากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นทางการยัง
ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

ปัจจัยสนับสนุน

ธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาโอกาสทางธุรกิจได้อย่างตรง
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านศูนย์กลางข้อมูลที่เชื่อมต่อ
กับนักท่องเทีย่ วโดยตรง ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจรีสอร์ทริมชายหาด
สามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคู่รักได้ดีขึ้นด้วยการนำ�เสนอรีสอร์ท
อย่างน่าสนใจบนแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเทีย่ วและการตลาด
ดิจทิ ลั ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการยังสามารถพัฒนา
และออกแบบสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็น
ไปของระบบนิเวศการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น อาทิเช่น เจ้าของโรงแรมใน
ท้องถิน่ สามารถศึกษาแพลตฟอร์มฯ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจ
ในบริเวณใกล้เคียงเพือ่ พัฒนาโรงแรมของตนให้มเี อกลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น
ภาครัฐ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว
แบบองค์รวมผ่านการกำ�กับดูแลแบบบูรณาการจากแพลตฟอร์มช่วย
วางแผนการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำ�คัญในระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นภาคการเดินทางคมนาคม ภาค
บริการและการโรงแรม และภาคการค้าต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ประเทศผ่านแคมเปญการตลาดต่างๆโดยใช้สื่อดิจิทัล
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ทั้ง
ในรูปแบบของการให้ข้อมูลและการตลาด ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ นการท่องเทีย่ วของประเทศ (Tourism Big Data)
เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อันจะช่วย
ส่งเสริมในการวางนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้
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กรณีศึกษา : "Inspired by
Iceland" แคมเปญการตลาดที่ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ช่วยพลิกวิกฤติการ
ท่องเที่ยวของประเทศไอซ์แลนด์
หลังจากภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิด
จากเหตุการณ์ภูเขาไฟ Eyjafjallajokull ระเบิดใน พ.ศ.
2553 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไอซ์แลนด์ต้องเผชิญ
ภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เงียบสงบและปลอดภัย เพื่อรับมือ
กับเหตุการณ์นี้ รัฐบาลและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันจัดตั้ง
แคมเปญ "Inspired by Iceland" ขึ้น โดยมีจุดประสงค์
มุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นโฉมประเทศ เพื่ อ แสดงให้ โ ลกเห็ น ว่ า
สถานการณ์ในประเทศเป็นไปด้วยดีแล้ว แคมเปญนี้ชักชวน
ให้ชาวไอซ์แลนด์ช่วยกันโพสต์เนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสดงถึงความสวยงามของประเทศไอซ์แลนด์และความ
เป็นมิตรของชาวไอซ์แลนด์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการคิดค้นแคมเปญซึง่ เจาะเป้าหมาย
กลุ่ ม วั ย รุ่ น โดยการจั ด เทศกาลดนตรี ซึ่ ง มี ว งดนตรี ร ะดั บ
ท้ อ งถิ่ น และนานาชาติ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และนำ � เสนอผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์เพื่อชักจูงให้ผู้คนเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศ
แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ไอซ์แลนด์ฝ่าฟันอุปสรรคจาก
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไปได้ แต่ยังประสบความสำ�เร็จในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวได้
อีกด้วย

ที่มา : Inspired by Iceland

ตัวอย่าง : การตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนให้สเตฟานีตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ตระหนักและสนใจ

พิจารณาและตัดสินใจ

จองและเลือกซื้อ

เพลิดเพลินและบอกต่อ

ขณะที่สเตฟานีกำ�ลังเดินทาง
กลับจากที่ทำ�งานในคืนหนึ่งอัน
แสนเหน็บหนาว เธอเหลือบไป
เห็นป้ายโฆษณาที่อยู่บน
ชานชาลาระหว่างที่เธอกำ�ลังยืน
รอรถไฟ ป้ายนั้นแสดงภาพและ
เรื่องราวเกี่ยวกับชายหาดแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย ด้วยจอสามมิติ
และเทคโนโลยีซึ่งส่งรังสีความร้อน
ทำ�ให้เธอรู้สึกเสมือนกำ�ลังยืน
อยู่ที่ชายหาดนั้นจริงๆ

เธอรู้สึกประทับใจมากและเริ่ม
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมบนอินเทอร์เน็ต
เธอเจอโฆษณาบน Facebook
เกี่ยวกับชายหาดนั้น ซึ่งนำ�เธอ
เข้าสู่แพลตฟอร์มช่วยวางแผน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทันทีที่เธอเปิดเว็บไซต์ ก็เจอป้าย
ข้อความว่าคุณกำ�ลังหาจุดหมาย
ในการฮันนีมูนบนเกาะส่วนตัว
อยู่หรือเปล่า? ซึ่งทำ�ให้เธอสนใจ
อย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่เธอกำ�ลัง
พยายามหาข้อมูลอยู่พอดี

สเตฟานีใช้แพลตฟอร์มนี้ใน
การวางแผนการท่องเที่ยว
สำ�หรับทริปฮันนีมูน ซึ่งใช้งานง่าย
และมีตัวเลือกที่ครบถ้วน
ทั้งโรงแรมในท้องถิ่น สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
กิจกรรมที่เหมาะสำ�หรับคู่ฮันนีมูน
หลังจากที่เธอตัดสินใจจองก็ได้
รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สรุป
แผนการท่องเที่ยว และอัพเดทใน
แอปพลิเคชั่นช่วยวางแผนการท่อง
ที่ยวฯ บน
สมาร์ทโฟนของเธอทันที

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

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 49 : ระดับการพัฒนาด้านแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวและการตลาดดิจิทัลในประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• การตลาดแบบ
ออฟไลน์
• นักท่องเที่ยวค้นหา
ข้อมูลจากหนังสือหรือ
แผ่นพับ

• เริ่มมีการทำ�
การตลาดออนไลน์
แต่ยังค่อนข้างจำ�กัด
• นักท่องเที่ยวสามารถ
ค้นข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์

• การตลาดออนไลน์
เริ่มแพร่หลายแต่ยังมี
ข้อจำ�กัดในการตอบ
โจทย์เฉพาะกลุ่มนทท.
• มีระบบช่วย
วางแผนท่องเที่ยวแต่
กระจัดกระจาย

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• การตลาดผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย
• มีระบบช่วยวางแผน
ท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• การตลาดเชิงรุกผ่าน
สือ่ ดิจทิ ลั แบบคาดการณ์
ตามบริบทของกลุม่
เป้าหมาย
• การตลาดและโฆษณา
แบบ Real-Time และ
มีการใช้เทคโนโลยีขน้ั สูง
เช่น Virtual Reality

ที่มา: Roland Berger

#23

อันดับของประเทศไทย
ในการจัดอันดับขีด
ความสามารถทาง
การท่องเที่ยวของ WEF
ด้านประสิทธิภาพใน
การทำ�การตลาดเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จาก 141 ประเทศ

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

5x

ประเทศไทยมี
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทางการของ
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศ น้อยกว่า
ประเทศนิวซีแลนด์
ถึง 5 เท่า
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บทที่ 5: การพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยว

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยนั้น ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ที่ได้มีการนำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่ง
ระดับโลก เช่น สิงค์โปร์หรือออสเตรเลีย พบว่าประเทศไทยมีโอกาส
พัฒนาเพิ่มเติมได้อีก ทั้งนี้ ได้ประเมินระดับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ช่วยวางแผนการท่องเที่ยวและการตลาดดิจิทัลของประเทศไทยอยู่
ในระยะที่ 3 (Connected)

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจุบนั ข้อมูลออนไลน์เกีย่ วกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ถือว่ามีพร้อมในระดับหนึ่ง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและที่พัก
บนแพลทฟอร์มออนไลน์ส่วนหนึ่ง โดยฉพาะจากสายการบินชั้นนำ�
และกลุ่มโรงแรมต่างประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งมีความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรและเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ
ธุรกิจในท้องถิ่น เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ทัวร์และกิจกรรมต่างๆ นั้น
ยังมีอยู่จำ�กัดหรือส่วนใหญ่ที่มีอยู่ยังคงเป็นภาษาไทย อันเป็นผลจาก
การขาดความพร้อมของธุรกิจท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี และการขาด
ศูนย์กลางในการจัดทำ�และรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน นอกจากนี้
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก็มักจะเกี่ยวข้องกับเมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ ดังนั้นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆที่ไม่เป็นที่นิยมมักจะต้อง
พึ่งพาการสืบค้นข้อมูลผ่านบันทึกการเดินทางของนักท่องเที่ยวคน
อื่นๆ หรือเว็บไซต์รีวิว สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วางแผนจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
พัฒนาข้อมูลเพือ่ ตอบสนองนักท่องเทีย่ วในจุดนีแ้ ละได้รเิ ริม่ การดำ�เนิน
การปรับปรุงทัง้ ในช่องทางของทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น การปรับปรุง
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งชาติ (tourismthailand.org) ให้มีฟังก์ชั่น
'Trip Planner' ช่วยวางแผนการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่าง
เต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2560 ความท้าทายในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
นี้ให้ประสบความสำ�เร็จคือการดึงดูดให้มีผู้เข้าใช้แพลตฟอร์มอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมถึงการปรับปรุงเนือ้ หาและรูปแบบการนำ�เสนอให้โดดเด่น
และน่าสนใจ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งด้านการท่องเทีย่ วแล้ว
พบว่าประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาได้อีก (ดังแผนภาพที่ 50)

ปัจจัยสนับสนุน

ในแง่ของการตลาดนัน้ เป็นทีย่ อมรับกันดีวา่ การทำ�การตลาดด้านการ
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยนัน้ ทำ�ได้ดี โดยได้รบั การยกย่องจากสายตา
โลกดังจะเห็นได้จากการทีก่ ารท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้รบั รางวัล
E-tourism Asia Awards: Most Engaging Digital Presence จาก
Digital Innovation Asia ใน พ.ศ. 2557 แต่ด้วยสถานการณ์การ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศในแถบอาเซียนซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ประเทศไทยจึงไม่ควรหยุดยั้งการพัฒนา
และควรมุ่งเน้นที่จะยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่าง
สร้ า งสรรค์ พร้ อ มกั บ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำ � การตลาดผ่ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษา: Smart Trip Planner แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยว
เพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ร่วมมือกัน
ภายใต้แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลเพื่อการท่อง
เที่ยว (Digital Tourism) ในการพัฒนา "Smart Trip Planner"
ระบบที่จะช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ผ่านเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันสำ�หรับอำ�นวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการค้นหา
ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจและวางแผนในการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วใน
ประเทศไทย ด้วยระบบข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และรวดเร็ว ซึง่ นักท่องเทีย่ ว
สามารถระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการ
เดินทาง โดยระบบจะนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอแผนการ
ท่องเทีย่ วทีต่ รงตามความต้องการรายบุคคลโดยเฉพาะ ปัจจุบนั ระบบ
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา และคาดว่ามีการเปิดให้
ใช้อย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะพัฒนา
แพลตฟอร์มให้รองรับรูปแบบการจองและการชำ�ระเงินในอนาคต

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยจะเป็นการสร้างรากฐานให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน"
รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แผนภาพที่ 50 : เปรียบเทียบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์

จำ�นวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน

513K

775K

2.70M

www.tourismthailand.org

www.yoursingapore.com

www.newzealand.com

ตัวอย่างรูปภาพ
บนเว็บไซต์

ข้อมูลบนเว็บไซต์
และฟังก์ชั่นการ
ช่วยวางแผน
ท่องเที่ยว

ตัวอย่าง
คำ�บรรยาย
แหล่งท่องเที่ยว

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

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….

มีการนำ�เสนอแผนการท่องเที่ยวที่
เตรียมเฉพาะสำ�หรับแต่ละกลุ่ม
เป้าหมายและตอบโจทย์ความสนใจ
เช่น ผู้รักแมว ผู้รักการถ่ายรูป
∆ รูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
มีการใช้รูปภาพที่มีความคมชัดสูง
∆ มีการใช้คำ�บอกเล่าจากนักท่องเที่ยว
จริง (User-Generated Content)
∆

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.

มีการนำ�เสนอแผนการท่องเที่ยวใน
รูปแบบการเล่าเรื่อง หรือการเขียน
ไดอารี่เพื่อรู้สึกถึงประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวจริง
∆ มีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ระดับประเทศ 'qualmark' เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือและทำ�ให้นักท่องเที่ยว
รู้สึกมั่นใจ
∆

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

ที่มา : tourismthailand.org, yoursingapore.com, newzealand.com, Roland Berger
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บทที่ 5B : แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

ภาคการเกษตร

ในการยกระดั บ ประสบการณ์ เชิ ง ดิ จิ ทั ล ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล
นั้ น ประเทศไทยควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม
ช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Trip Planning
Platform) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ในการวางแผนท่องเที่ยว พร้อมกับส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยก
ระดับการตลาด (Digital Marketing) เพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์มฯ
ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว

22

ปัจจัยสนับสนุน

23

กรอบการดำ�เนินงานในระยะ 5 ปีข้างหน้าภายใต้แนวทางการพัฒนา
ดังกล่าวนี้ ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาความพร้อมทางด้านเครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มฯและ
การตลาดดิจิทัล และควรให้ความสำ�คัญการพัฒนาแคมเปญเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้การผลการวิเคราะห์เชิงลึกจาก Tourism Big
Data เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�การตลาด นอกจากนี้ ควรมุง่ เน้น
ในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการสื่อสารภาพลักษณ์
ของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั น ในภาพรวมดำ � เนิ น การพั ฒ นา
แพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติและการตลาดดิจิทัล
สามารถสรุปเป็นแนวทางหลัก 2 แนวทาง ดังนี้

พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Trip
Planning Platform) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

ข้อเสนอตัวชี้วัด

• ประเมินและรวบรวมข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับนักท่องเทีย่ วในการวางแผนการเดินทางท่องเทีย่ ว
โดยเน้นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว
เช่น ข้อมูลโรงแรมและที่พัก ข้อมูลการเดินทางคมนาคมและข้อมูลกิจกรรมประเพณี เป็นต้น
• พัฒนารูปแบบการนำ�เสนอให้น่าสนใจและปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มและเชื้อชาติ
• พัฒนาระบบและช่องทางในการนำ�เสนอแพลตฟอร์มที่ใช้ได้ทั้งทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน
รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ
• ส่งเสริมการติดตามผลและประเมินสถานะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยบนโลก
ออนไลน์อย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีผ่านสื่อออนไลน์ (Online Social Listening)

สถิติชี้วัดคุณภาพของ
ระบบแพลตฟอร์ม เช่น

Bounce Rate, Traffic
จำ�นวนแหล่งท่องเที่ยว

ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ
ช่วยวางแผนการท่องเที่ยว

ยกระดับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
• พัฒนาแคมเปญการตลาดโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
แห่งชาติและ Tourism Big Data เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
• ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ Rich Media หรือสื่อดิจิทัลอื่นๆ และ
ใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลในแคมเปญระดับชาติ
• ส่งเสริมความร่วมมือในระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำ�แคมเปญการตลาดร่วมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
• ส่งเสริมการติดตามผลและประเมินสถานะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยบนโลก
ออนไลน์อย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีผ่านสื่อออนไลน์ (Online Social Listening)

CPA

(Cost-Per-Acquisition)
ของแต่ละแคมเปญ

#อันดับของประเทศไทย
ด้านประสิทธิภาพ
ของการตลาดเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว1)

#อันดับประเทศไทย
ด้านอุปสงค์เชิงดิจิทัลใน
ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของประเทศ2)
1) "Effectiveness of Marketing and Branding to Attract Tourists" จาก Travel and Tourism Competitiveness Index
ซึ่งจัดทำ�โดย World Economic Forum ทุก 2 ปี
2) "Digital Demand on Natural and Cultural Tourism Resources" จาก Travel and Tourism Competitiveness Index
ซึ่งจัดทำ�โดย World Economic Forum ทุก 2 ปี
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ประสบการณ์ท่องเที่ยวแสนแปลกใหม่
และสะดวกสบายอย่างสูงสุด ณ แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ
(Smart Tourism Destination)
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ประจำ � วั น ของ
มนุษย์ เริ่มตั้งแต่การดูข่าวสารจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการเดิน
ทางโดยการนำ�ทางของแผนที่ Google จนไปถึงการจ่ายค่าสินค้า
ด้วยการแตะโทรศัพท์ผ่านเทคโนโลยีส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบ
ไร้สาย (New Field Communication หรือ NFC) อุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วเองได้ มี ก ารพั ฒ นาให้ ทั น กั บ ความต้ อ งการของนั ก
ท่ อ งเที่ ย วยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ในแหล่งท่องเที่ยว

หลายแห่งที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น แท่นแสดงข้อมูลทีม่ กี ารโต้ตอบสองทาง (interactive)
เครื่องแนะนำ�สถานที่ด้วยเทคโนโลยี GPS แอปพลิเคชั่นการเดินทาง
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ผู้ ใช้ จนไปถึ ง เทคโนโลยี ก ารท่ อ งเที่ ย วเสมื อ นจริ ง
(Augmented Reality tour)

ภาพรวม
แนวคิด Smart Tourism Destination คือการบูรณาการเทคโนโลยี
และการบริการแบบดิจทิ ลั เข้ากับแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ เพิม่ คุณค่าให้กบั
ประสบการณ์การท่องเที่ยว แนวคิดนี้เน้นในเรื่องการนำ�เสนอข้อมูล
และเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ เข้าถึงได้ และมีความ
เฉพาะส่วนตัวมากขึน้ อีกทัง้ ยังเน้นในเรือ่ งการอำ�นวยความสะดวกแก่
นักท่องเทีย่ วตลอดการเดินทางทัง้ ในเรือ่ งการคมนาคมและการใช้จา่ ย
ทั้งนี้ แนวคิด Smart Tourism Destination นี้มีองค์ประกอบสาม
อย่างนั่นคือ การยกระดับประสบการณ์ (Enhanced Experience),
การเดินทางไร้รอยต่อ (Seamless Transport), และการอำ�นวยความ
สะดวกในการชำ�ระเงิน (Payment Convenience)

แผนภาพ 51 : องค์ประกอบสามประการของแนวคิด
แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

Enhanced
Experience

Smart
Destination
Seamless
Transport

การยกระดับประสบการณ์ (Enhanced Experience) – แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ
(Smart Technologies) และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
(Internet-of-Things หรื อ IoT) เพื่ อ จั ด แสดงเรื่ อ งราวและ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างน่าสนใจและเพิ่มอรรถรส
ของเรื่องราว ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่อันน่า
จดจำ�และควรค่าแก่การบอกต่อ เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถพา
นักท่องเทีย่ วเข้าสูอ่ ารยธรรมโบราณผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เครือ่ งมือ
นำ�เทีย่ วด้วยระบบเสียง (Audio Guide) สามารถเล่าเรือ่ งราวน่าสนใจ
ตลอดเส้นทางท่องเที่ยว หรือจอข้อมูลอัจฉริยะที่สามารถให้ข้อมูลได้
หลากหลายภาษา เป็นต้น
การเดินทางไร้รอยต่อ (Seamless Transport) – การคมนาคม
เป็นอีกองค์ประกอบสำ�คัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีหลักสำ�หรับการเดินทางไร้รอยต่อ คือบริการดิจิทัลที่
สามารถค้นหาข้อมูลการเดินทาง จองและซือ้ บัตรโดยสาร และนำ�ทาง
สู่สถานที่ท่องเที่ยวบนมือถือหรือหน้าเว็บไซต์ได้โดยสะดวกทุกที่ทุก
เวลา บริการดิจิทัลนี้รวบรวมข้อมูลจากบริการขนส่งสาธารณะไว้บน
แพลตฟอร์มเดียวเพื่อความสะดวกอย่างสูงสุดในการใช้งาน นอกจาก
นีร้ ะบบบัตรโดยสารรวมจะสามารถช่วยเพิม่ ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งความสะดวก
ในการเดินทางนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวรอง
โดยการทำ�ให้การค้นหาและนำ�ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นง่าย
และสะดวกมากขึ้น

Payment
Convenience
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บทที่ 5C : แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

การอำ � นวยความสะดวกในการชำ � ระเงิ น (Payment
Convenience) - แนวคิดนี้เน้นการพัฒนาความแพร่หลายของ
ระบบชำ�ระเงินแบบดิจิทัลซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับการซื้อสินค้า
และบริการตลอดการท่องเที่ยว ธรรมดาแล้วนักท่องเที่ยวจำ�เป็น
ต้องใช้เงินสดในการจับจ่ายซื้อของตลอดการท่องเที่ยว ซึ่งหลายครั้ง
การขาดเงินสดทำ�ให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถจับจ่ายซื้อของตาม
แหล่งท่องเทีย่ วได้ตามทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การเพิม่ ความหลากหลายของ
ช่องทางการชำ�ระเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยระบบชำ�ระเงินแบบ
ดิจิทัลจะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้า
และบริการได้ทุกที่ทุกเวลา การพัฒนาสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่การ
เพิ่มความแพร่หลายของช่องทางจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต
จนถึงการให้บริการซิมการ์ดนักท่องเที่ยวที่มีเทคโนโลยี New Field
Communication (NFC) เพื่อช่วยสำ�หรับการทำ�ธุรกรรมด้วยมือถือ

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

กรณีศึกษา : ต้องเดินทางไปสิงคโปร์
โดยด่วน? หนังสือเดินทางและ
สมาร์ทโฟนคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ
สิงคโปร์จดั บริการดิจทิ ลั ทีส่ มบูรณ์แบบให้กบั นักท่องเทีย่ วทุก
จุดที่ไปถึงนักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับจากบริการตรวจ
คนเข้าเมืองอัตโนมัติท่ีอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของสนาม
บินชางงี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อ NFC ซิมการ์ด
ที่สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ตามร้านค้ากว่า 30,000 ร้าน
ค้าและระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ประเทศ
สิงคโปร์เน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้ธุรกิจและ Startup ด้าน
เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น โรงแรม W
สิงคโปร์ใช้เทคโนโลยี NFC ในโทรศัพท์แทนคีย์การ์ดเพื่อ
เข้าห้องพัก อีกตัวอย่างหนึ่งคือ แท็กซี่ไร้คนขับที่พัฒนาโดย
Startup ในสิงคโปร์ ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการได้ใน พ.ศ.2561

ประโยชน์

Smart Tourism Destination สามารถสร้างประสบการณ์อันน่า
ตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทาง ดังนัน้ การพัฒนาตามแนวคิด Smart Tourism Destination
นอกจากจะสร้างความทรงจำ�ทีด่ ใี ห้กบั นักท่องเทีย่ วแล้ว ยังมีสว่ นช่วย
ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศได้
นักท่องเที่ยว สามารถสนุกไปกับการเรียนรู้เรื่องราวเชิงลึกเสมือนได้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น หน้าจอข้อมูลแบบที่มีการโต้ตอบสองทาง (Interactive)
สามารถนำ�เสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่นักท่องเที่ยวต้องการ Digital
Audio Guide สามารถเล่าประวัติของสถานที่เป็นเรื่องราวอย่างน่า
สนใจขณะที่เดินเที่ยวแอปพลิเคชันรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุ
เสมือนเข้าด้วยกัน (Augmented Reality) สามารถทำ�ให้บคุ คลสำ�คัญ
ในอดีตกลับมามีชีวิตเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ เป็นต้น เทคโนโลยี
ดิจิทัลเหล่านี้เปลี่ยนการไปเยี่ยมชมสถานที่แบบธรรมดาให้กลายเป็น
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
การบริการแบบดิจิทัลยังช่วยพัฒนารูปแบบการเดินทางระหว่างการ
ท่องเที่ยว แอปพลิเคชั่นที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางจะช่วยให้
นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและ
ง่ายดายมากขึน้ ขณะเดียวกันช่องทางการชำ�ระเงินแบบดิจทิ ลั จะช่วย
เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการ
การเดินทาง และการเข้าพักแรม ซึ่งบริการดิจิทัลทั้งหมดนี้เป็นส่วน
สำ�คัญในการสร้างประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวที่คล่องตัว สะดวก
และง่ายดาย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ได้ด้วยแนวคิด Smart Tourism Destination เทคโนโลยีดิจิทัลจะ
ช่วยเพิม่ ความน่าสนใจให้กบั เรือ่ งราวของแต่ละสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ซึง่ ส่ง
ผลต่อการสร้างความประทับใจและความทรงจำ�ที่ควรค่าแก่การแบ่ง
ปัน ความประทับใจนี้เองที่เป็นตัวสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเขียนรีวิว
เชิงบวกซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่สำ�คัญอย่างมากในการสร้างความนิยม
ให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ธุรกิจท่องเที่ยวเองก็สามารถสร้างประโยชน์และรายได้เพิ่มเติมจาก
บริการดิจิทัล ณ แหล่งท่องเที่ยวได้ ความแพร่หลายของระบบชำ�ระ
เงินดิจิทัลจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการ
จัดการการซื้อขายในธุรกิจท่องเที่ยว
นอกจากนี้ จุดบริการดิจิทัลยังมีความสามารถในการเก็บข้อมูลเชิง
ลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยว การแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอ
อัจฉริยะสามารถเก็บสถิติได้ว่านักท่องเที่ยวนิยมอ่านเนื้อหาส่วนใด
หรืออ่านเนื้อหาในภาษาใด หรือพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมค้นหามาก
ที่สุดคือที่ใด

ที่มา : Your Singapore, SmartNation.sg
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ชุดข้อมูลนี้มีค่าอย่างยิ่งต่อเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในการปรับแผน
การตลาด การจัดหาข้อมูล สื่อ และบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถนำ�แนวคิด
Smart Tourism Destination ไปใช้เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร
เชิงสถานที่ได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนำ�เสนอ
เรื่องราว มรดกวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของแต่ละ
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ

“พระบรมมหาราชวังมีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งมาก แต่
น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลอธิบายสิ่งที่เราเห็น นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เลยเดินเที่ยวโดยไม่มีจุดหมาย”
รีวิวของนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor

“ประเทศไทยมักจะจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ที่มันเป็นอยู่ โดยไม่ได้พยายามที่จะนำ�เสนอเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว
ความงามที่แท้จริงอยู่ที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ของเรา“
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตัวอย่าง : ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครของ Kai ในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน Smart Tourism Destination
การหาตำ�แหน่ง
และการเดินทาง
ไปยังจุดหมาย

ซึมซับเรื่องราว
เบื้องหลังก้อนหิน

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

เมื่อมาถึงวัดเขาก็ใช้รูปแบบ
จำ�ลองเหตุการณ์เสมือนจริง
(Augmented Reality) ใน
แอปเดียวกันนี้ เขามองดู
โบราณสถานผ่านทางสมาร์ทโฟน
และประทับใจกับภาพจำ�ลอง
ของวัดเมื่อในอดีต ระหว่างที่เขา
เดินเที่ยวชมนั้น ไฟล์เสียง
นำ�เที่ยวในแอปนี้ได้เล่าเรื่องราวที่
น่าสนใจของสถาปัตยกรรมตลอด
สองข้างทางที่เขาเดินผ่าน

สมาร์ทโฟนเป็นเหมือน
เพื่อนท่องเที่ยวครบครัน

แบ่งปันความทรงจำ�
เพื่อการเดินทางครั้งหน้า

ขณะที่เขาเดินเที่ยวเมืองเก่าของ
เชียงใหม่ แอปก็ได้แนะนำ�ร้าน
อาหารในบริเวณใกล้เคียง
พร้อมบอกเรตติ้งและรีวิวจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าใช้บริการ
ให้ด้วย แต่ทว่าเขาไม่มีเงินสด
ติดตัว โชคดีที่ร้านอาหาร
มีบริการชำ�ระเงินผ่าน NFC
เขาจึงสามารถชำ�ระค่าอาหาร
ด้วย NFC Tourist SIM ได้
อีกแอปพลิเคชั่น "Smart
Transport" ช่วยเขาวางแผน
การเดินทาง จองและจ่ายค่า
บัตรโดยสารรถไฟกลับมา
กรุงเทพฯ

ไค แชร์เรื่องราวการท่องเที่ยว
ที่ไม่เหมือนใครของเขา
ผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์คโดยง่าย
ผ่านแอปพลิเคชัน
Thailand Tourism
ภายหลังในปีนั้นแอปเดียวกันนี้
ก็ได้เสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยให้เขาอีกครั้ง
โดยแนะนำ�เทศกาลดนตรี
ซึ่งเขาเคยพูดถึงก่อนหน้านี้
ใน Facebook
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บทที่ 5C: แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

แผนภาพ 52 : ระดับการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะของประเทศไทย

ภาคการเกษตร

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

• ข้อมูลในแหล่ง
ท่องเที่ยวนำ�เสนอ
อย่างไม่น่าสนใจ
• การบริการดิจิทัล
มีจำ�กัด

• มีสื่อบางประเภท
ในสถานที่ท่องเที่ยว
• มีข้อมูลด้านการ
คมนาคมออนไลน์

ระยะที่ 3
(Connected)

ภาคการท่องเที่ยว

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• การคมนาคมขนส่งเป็นไป
• สถานที่ท่องเที่ยว
บางแห่งติดตัง้ Internet อย่างไร้รอยต่อ
• Internet of Things (IoT)
of Things (IoT)
ถูกนำ�ไปใช้ในที่ท่องเที่ยว
• สามารถชำ�ระเงิน
อย่างแพร่หลาย
ออนไลน์ในสถานที่
• มีการใช้เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยวได้
จำ�ลองสภาพแวดล้อมให้
• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เสมือนจริง (Virtual
ข้ามผ่านอุปสรรคทาง Rality) รวมสภาแวดล้อม
จริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วย
ภาษา
กัน (Augmented Reality)
อย่างกว้างขวาง

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
สามารถเชือ่ มโยงกับ
ตัวตนดิจทิ ลั ของ
นักท่องเทีย่ ว เพือ่
มอบประสบการณ์
ส่วนบุคคลได้
• Internet of Things
(IoT) มีให้ใช้ทว่ั ไปใน
แหล่งท่องเทีย่ ว และ
จุดเชือ่ มโยงกับ
นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป

ที่มา : Roland Berger
ปัจจัยสนับสนุน

65%
93%

รีวิวในเกณฑ์ยอดเยี่ยมและ
ดีมากแก่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติของไทยและของ
ประเทศอังกฤษ

แอปการเดินทางของไทย
ยังทำ�งานแยกจากกัน ขาด
การบูรณาการ และขาด
ความหลากหลายทางภาษา

การพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะของประเทศไทย
ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 แม้กรุงเทพฯได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมือง
ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกใน พ.ศ. 2558 แต่ทว่าไม่มีสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วใดของประเทศที่ ไ ด้ รั บ การโหวตเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
น่าประทับใจ 20 อันดับแรกของโลกในปีเดียวกัน สิ่งนี้แสดงว่า
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเข้ามามาก แต่แหล่ง
ท่องเที่ยวของไทยยังไม่สามารถสร้างความประทับใจอันน่าจดจำ�และ
น่าแบ่งปันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทย สามารถได้รับ
การนำ � เสนออย่ า งน่ า สนใจด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ยกตั ว อย่ า ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติทั่วโลกนั่นคือ เป็นสถานที่หลักในการจัดแสดงวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์ของชาติ อย่างไรก็ตาม พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติของได้รับคะแนนความนิยมตํ่ากว่าของประเทศอื่นมากจาก
การจัดอันดับของนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor อาทิ พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่ ง ชาติ ข องประเทศอั ง กฤษ ดั ง นั้ น ประเทศไทยควรริ เริ่ ม และ
พัฒนาการนำ�เสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความ
ประทับใจมิรู้ลืมแก่นักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
สื่อเสียงนำ�เที่ยวลักษณะเรื่องราว สื่อข้อมูลที่ตอบโต้ได้ เป็นต้น
อีกทั้ง ประเทศไทยยังขาดแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลการคมนาคม
และตารางเวลาในภาษานานาชาติ ยกตัวอย่างนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการ
เดินทางจากกรุงเทพฯสูเ่ มืองพัทยาขณะนีจ้ ะยังไม่มแี พลตฟอร์มกลาง
ที่เขาสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการเดินทางได้ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว
นักท่องเที่ยวจะค้นหาวิธีการเดินทางจากรีวิวหรือบล็อกท่องเที่ยว ซึ่ง
สร้างความยุ่งยากและอาจได้ข้อมูลที่ไม่ทันสมัย
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ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบของ
ประเทศในการพัฒนาเป็น
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีการเน้นเรื่อง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

การทีป่ ระเทศไทยจะสามารถพัฒนาสูร่ ะยะต่อๆ ไปได้ จะต้องมีการนำ�
เทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีการเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง Internet
of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการนำ�เสนอข้อมูลในแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ สามารถนำ�
เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริง มาใช้เพือ่ ให้การชมสถานทีน่ นั้ เห็น
ภาพได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งควรทำ�ให้การคมนาคมขนส่งและการใช้จ่าย
ง่ายขึ้นด้วยบริการดิจิทัล
รัฐบาลได้รเิ ริม่ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอัจฉริยะในโครงการ Phuket
Smart City โดยภูเก็ตตั้งเป้าที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น
การติดตั้งจุดบริการ Wi-Fi ฟรีในสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง การจัดทำ�
แอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ
“ประเทศไทยมีวัดที่สวยงามหลายแห่ง แต่เมื่อไปเที่ยว
สักสอง-สามที่แล้ว จะรู้สึกว่ามันดูคล้ายกันไปหมด ถ้า
เราเข้าใจความเป็นมาของสถาปัตยกรรม และความ
สำ�คัญทางสังคม ของแต่ละที่ก็คงจะดีมาก”
รีวิวจากนักท่องเที่ยว

กรณีศกึ ษา : Qixxit – แพลตฟอร์มทีบ่ รู ณาการข้อมูลการเดินทางทัง้ หมดของประเทศในหนึง่ เดียว
ผู้ให้บริการรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนีหรือ Deutsche Bahn ได้พัฒนาแอปพลิเคชันวางแผนการ
เดินทางในชื่อ Qixxit ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแนะนำ�เส้นทางการเดินทางจากระบบขนส่งสาธารณะ การ
คมนาคมแบบแบ่งปัน (Shared Ride) และการคมนาคมส่วนตัว รวมกันแล้วกว่า 15 รูปแบบการเดินทาง เช่น
รถไฟ แท็กซี่ รถประจำ�ทาง รถยนต์แบบเดินทางร่วมกัน จักรยานสาธารณะ การขนส่งสาธารณะอื่นๆ รวมทั้ง
รถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานส่วนบุคคล โดยระบบสามารถคำ�นวนรูปแบบการเดินทางที่รวมเอารูปแบบการ
เดินทางแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ขั้นตอนการเดินทางที่เร็วที่สุด ถูกที่สุด หรือรักษาสภาพแวดล้อมมากที่สุด
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันนี้ยังมีบริการซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่เริ่มให้บริการใน พ.ศ. 2557
มีการดาวน์โหลด Qixxit มาใช้แล้วว่า 5 แสนครั้ง
ที่มา : Hacon, Red-dot

กรณีศึกษา : กีฬาโอลิมปิกส์ฤดูหนาวปี 2018 ที่เกาหลีใต้ จะเป็นมหกรรมกีฬาแรกของโลก
ที่ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นแปลภาษาแบบ Real-time
มหกรรมกีฬาโอลิมปิกส์ฤดูหนาวปี 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้เตรียมพร้อมที่
จะต้อนรับผู้เข้าชมกว่าสองล้านคนจากร้อยประเทศทั่วโลก ดังนั้นแล้วรัฐบาล
ประเทศเกาหลีใต้มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันแปลภาษาแบบ
Real-Time เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนชาวต่างชาติในการติดต่อ
สื่อสาร แอปพลิเคชั่นนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชั่นเดิมชื่อ
"Genie Talk" ซึ่งการพัฒนานี้จะทำ�ให้แอปสามารถแปลภาษาด้วยเสียง
โดยทันทีใน 8 ภาษาได้แก่ อังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน
รัสเซียและเกาหลี เทคโนโลยีนสี้ ามารถให้บริการได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
แอปพลิ เ คชั น สำ � หรั บ สมาร์ ท โฟน อุ ป กรณ์ แ ปลภาษาแบบ Real-time
(Dedicated Physical Devices) และ อุ ป กรณ์ เ สริ ม เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ
สมาร์ทโฟนที่สามารถแปลภาษาด้วยเสียงแบบ Real-Time ได้แม้ไม่มีการ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

มีการดาวน์โหลดแอป
ไปแล้วมากกว่า
2.2 ล้านครั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2012

ที่มา : PyeongChang Winter Olympics, Business Korea

กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบไม่เหมือนที่ใดด้วยปากกา NFC
ที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบสมิธโซเนียน (Smithsonian Design Museum)
Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum เป็นพิพิธภัณฑ์
เดี ย วในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ เ น้ น เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ก ารออกแบบและ
การออกแบบร่ ว มสมั ย การเพิ่ ม ขึ้ น ของกระแสดิ จิ ทั ล ในหมู่ นั ก ท่ อ ง
เที่ยวได้จุดประกายให้พิพิธภัณฑ์พัฒนาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติโต้ตอบ
กั บ ผู้ เข้ า ชมได้ และหนึ่ ง ในอุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วขานมากที่ สุ ด
คือ "The Pen” ซึ่งก็คือปากกาที่ทำ�หน้าที่เป็น Stylus หรือปากกา
สั ม ผั ส หน้ า จอที่ ผู้ เข้ า ชมสามารถใช้ ว าดลวดลายลงบนวั ต ถุ ต่ า งๆ
ในห้องจัดแสดงและโต้ตอบกับวัตถุทจี่ ดั แสดงโดยรอบได้ ภาพการออกแบบ
ของผู้เข้าชมจะถูกอัพโหลดไว้บนเว็บไซต์ ผู้ข้าชมสามารถเข้าไปชมและ
ดาวน์โหลดผลงานของตัวเองได้หลังจากการเทีย่ วชม นอกจากนีพ้ พิ ธิ ภัณฑ์
ยั ง จั ด แสดงภาพแบบสามมิ ติ ใ นห้ อ งหนึ่ ง ที่ เรี ย กว่ า ห้ อ งเสมื อ นจริ ง
"Immersion Room" ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเลือกหรือออกแบบวอลเปเปอร์
เพื่อให้ฉายบนผนังห้องได้
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 สำ�หรับใช้ในระหว่าง
ชมพิพิธภัณฑ์ คุณสามารถเซฟการจัดแสดงที่คุณชอบและการออกแบบที่คุณสร้างเองบนโต๊ะได้ด้วย”
รีวิวจากผู้เข้าชมใน TripAdvisor
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บทที่ 5C: แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

ภาคการเกษตร

แนวคิดแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism Destination)
สามารถช่ ว ยนำ � เสนอเรื่ อ งราวอั น โดดเด่ น ของประเทศไทยและ
สร้างประสบการณ์อันน่าจดจำ�ให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยให้
นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางท่องเทีย่ วอย่างสะดวกทีส่ ดุ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นประเทศไทยจึง
ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่
แปลกใหม่และเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว (One-of-a-Kind
Experience) ในทุกๆ จุดที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ภาคการท่องเที่ยว

24

ในห้าปีข้างหน้าประเทศไทยควรจะส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดแหล่ง
ท่องเที่ยวอัจฉริยะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการพัฒนาควร
ครอบคลุมองค์ประกอบสามหลักของแนวคิดแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ
นั่นคือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ ณ แหล่ง
ท่องเที่ยว การเดินทางไร้รอยต่อ และการอำ�นวยความสะดวกในการ
ชำ�ระเงิน ภาคเอกชนจะเป็นแกนหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อัจฉริยะ ดังนั้นการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ของความสำ�เร็จในการพัฒนา

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน

• พัฒนาเทคโนโลยีนำ�เสนอข้อมูลและสื่อเพื่อนำ�เสนอเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง
น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง (Internet Of Things)
• พัฒนาเทคโนโลยีแบบโต้ตอบสองทาง (Interactive Technology) และเทคโนโลยีเสมือน
จริง (Virtual Technology) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว
• ส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในกลุม่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ผูด้ �ำ เนินการและมัคคุเทศก์
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำ�

25
26

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่อพัฒนาและเพิ่มการอำ�นวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยว
• พัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Transport สำ�หรับนักท่องเที่ยวด้วยตารางเดินรถแบบ
Real-time รวบรวมข้อมูลการเดินทางออนไลน์ และสามารถบัตรโดยสารผ่านทางออนไลน์ได้
• พัฒนาเทคโนโลยีแปลภาษา Real-time และใช้เทคโนโลยีนี้แก้ปัญหาด้านภาษาตลอดการ
เดินทางและในแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทำ�ธุรกรรม
ในสถานที่ท่องเที่ยว
• สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินและผู้ให้บริการดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบ
ธุรกรรมดิจิทัลที่เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าและบริการระหว่างการ
ท่องเที่ยว
• ให้ความรู้และสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวให้พัฒนาและติดตั้งตัวเลือกในการจ่ายเงินแบบดิจิทัล
สำ�หรับนักท่องเที่ยว
• สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการทำ�ธุรกรรมแบบดิจิทัล โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้กำ�กับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิด
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ข้อเสนอตัวชี้วัด
จำ�นวนแหล่งท่องเที่ยว ที่มี
Smart Display/AR/VR

% การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ณ จุดขายดิจิทัล

จำ�นวนดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
Smart Transport

จำ�นวนสถานที่ท่องเที่ยว

ที่มีการชำ�ระค่าสินค้าและ
บริการดิจิทัลเป็นทางเลือก

ปริมาณของการซื้อขาย
ผ่านระบบดิจิทัล

ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยระบบรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะเพื่อนักท่องเที่ยวครบวงจร
การเดินทางท่องเที่ยวคือการแสวงหาความผ่อนคลายและความ
สนุกสนานจากการพบเจอสิ่งใหม่ๆ หรือพบปะผู้คนจากวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง แต่การไปในสถานที่ใหม่ๆ นั้นย่อมมาพร้อมกับความ
กังวลในเรื่องความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ก่อการร้าย
อาชญากรรม และภัยธรรมชาติ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำ�ให้นักท่องเที่ยว

ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวหรือบางส่วนเลือกที่จะเดิน
ทางไปในสถานที่ที่เชื่อถือได้ด้านความปลอดภัยเท่านั้น ดังนั้นการที่
ประเทศไทยจะสามารถก้าวขึน้ มาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วชัน้ นำ�ของโลกได้
จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรเสียก่อน

ภาพรวม
ความปลอดภัยสาธารณะมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบที่
สำ�คัญ (แผนภาพที่ 53) หรือการป้องกันและรักษาความปลอดภัยล่วง
หน้า เช่น การระบุองค์ประกอบแรกคือ Preemptive หรือการยับยั้ง
อันตรายที่กำ�ลังเข้าสู่ประเทศ ดังนั้นองค์ประกอบนี้เน้นในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยชายแดนและการตรวจคนเข้าเมือง องค์ประกอบ
ทีส่ อง คือ Prevention หรือการป้องกันเหตุการณ์อนั ตรายเชิงรุกผ่าน
การรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ องค์ประกอบ
ที่สาม คือ Detection หรือการเฝ้าระวังและระบุความผิดปกติทั่ว
ทั้งบริเวณอย่างทันท่วงที องค์ประกอบสุดท้ายคือ Response หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อควบคุม ดูแล และช่วยเหลือในสภาวะ
คับขัน
ดังนั้นแล้วจึงได้มีการระบุ 4 ระบบเทคโนโลยีจะสามารถทำ�หน้าที่
ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันจนถึงการเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ซึ่ ง ทั้ ง 4 ระบบนี้ จ ะเป็ น พื้ น ฐานที่ สำ � คั ญ เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยไร้กังวล อันประกอบไปด้วย ระบบรักษา
ความปลอดภัยชายแดน ระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ
ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร และระบบแจ้งเตือนใน
ภาวะวิกฤต
แผนภาพที่ 53 : องค์ประกอบของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
Multilingual Communication
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ระบบรักษาความปลอดภัยชายแดน – สนามบินถือเป็นสถานที่แรก
ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องใช้บริการและเป็นจุดแรกที่สามารถสร้าง
ความประทับใจ แต่ทว่าสนามบินก็เป็นจุดที่ต้องมีความรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อกันการเดินทางเข้ามาของบุคคลไม่พึงประสงค์ ดังนั้น
ระบบรักษาความปลอดภัยชายแดนและระบบตรวจคนเข้าเมืองจึงมี
ความสำ�คัญในการเฝ้าระวังและระบุวัตถุหรือบุคคลน่าสงสัย รวมทั้ง
ยับยั้งการเข้ามาของภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที แต่การรักษาความ
ปลอดภัยที่ชายแดนจะต้องคำ�นึงถึงความสมดุลระหว่างความเข้ม
งวดกับการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมเยือนทั่วไประบบรักษา
ความปลอดภัยชายแดนประกอบไปด้วย ระบบประเมินความเสี่ยง
ผูโ้ ดยสารข้ามแดนล่วงหน้า (APP) เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
(Automate Immigration Gate) ผ่านการพิสูจน์ตัวตนผ่านข้อมูล
ทางชีวภาพแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบล่วงหน้า และระบบ
รักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ
ระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ – ความครอบคลุมและ
ความพร้อมของระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดทั่วทั้งประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
จากกล้องวงจรปิดเชิงลึก (Video Analytic System) จะช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุได้
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำ�งานของเจ้าหน้าที่และลดความเสี่ยงของ
การเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร – ข้อมูลที่ครบถ้วนถือ
เป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หน่วยงาน
ด้านความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การต่างประเทศ ล้วนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร
(Convergent Command Center) มีหน้าที่บูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลและสถิตินักท่องเที่ยว สถานที่พำ�นักของ
นักท่องเที่ยว ข้อมูลสถานพยาบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic System) สามารถประมวล
และดึงเอาข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

105

บทที่ 5D : ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ระบบแจ้งเตือนในภาวะวิกฤต - การแจ้งเตือนถึงภาวะวิกฤต เช่น
ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ก่อการร้าย อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงมี
ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการยับยั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมักไม่ได้รับการเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเตือนภัยส่วนใหญ่มาในภาษาท้องถิ่นหรือ
นักท่องเที่ยวขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือขาดความเข้าใจในระบบ
การจัดการรักษาความปลอดภัยในภาวะวิกฤตของประเทศ ดังนั้น
ระบบแจ้งเตือนควรคำ�นึงถึงความต้องการพิเศษของนักท่องเที่ยวโดย
การแจ้งเตือนควรมาในหลายภาษาผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
เป็นสากลและเข้าถึงได้ง่าย

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4 ในการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ต้องคำ�นึงถึงการสื่อสารในภาษาสากล
(Multilingual) และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) และสะดวก (Convenience)

ประโยชน์
ปัจจัยสนับสนุน

ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรเป็นพืน้ ฐานทีค่ วามมัน่ ใจในความ
ปลอดภัยและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยให้กับประเทศ ทั้ง
นักท่องเที่ยว ประชาชน และรัฐบาลล้วนได้รับประโยชน์จากระบบ
รักษาความปลอดภัยครบวงจร
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในความปลอดภัย
ที่ สู ง ขึ้ น ระบบเฝ้ า ระวั ง ด้ ว ยกล้ อ งวงจรปิ ด ที่ ค รอบคลุ ม และ
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยแบบ Real-time จะช่วยให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนมีความมัน่ ใจในความปลอดภัยของตนมากขึน้ นอกจาก
นี้ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแบบบูรณาการมีส่วนช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมและส่งเสริมความสงบของชุมชน
ทัว่ ไปได้ อีกทัง้ นักท่องเทีย่ วและประชาชนสามารถได้รบั การเตือนภัย
และข้อมูลแนะนำ�ได้อย่างทันท่วงที ซึง่ จะช่วยลดความเสียหายต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเตือนภัยล่วงหน้าสามารถช่วยให้
ธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์อันตราย การเตรียมพร้อมนี้จะ
ช่วยลดความเสียหายและเวลาในการฟื้นฟูสู่สภาพปกติ

"ตำ�รวจท่องเที่ยวมีกำ�ลังเพียง 900 นาย
ที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน
เราต้องโยกย้ายกำ�ลังจากภาคเหนือมาภาคใต้
เพราะเป็นจุดเสี่ยงและเราไม่มีกำ�ลังเพียงพอ"
ตำ�รวจท่องเที่ยว
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เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยฉุกเฉิน จะ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ฐานข้อมูลบูรณาการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามารถให้ข้อมูลเชิง
ลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ได้อย่างรวดเร็ว ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยงอัจฉริยะ
(Intelligence Surveillance System) สามารถสนับสนุนและเพิ่ม
ความแม่นยำ�ในการระบุสิ่งของและบุคคลต้องสงสัย นอกจากนี้ระบบ
คาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้าจะสามารถช่วยในการจัดสรรกำ�ลัง
เจ้าหน้าที่เข้าดูแลตามจุดต่างๆ โดยระบบสามารถวิเคราะห์สถานที่
ที่มีความเสี่ยงสูงในภาวะวิกฤตระดับชาติ อีกทั้งเทคโนโลยีในรักษา
ความปลอดภัยสมัยใหม่จะช่วยเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน
การเข้าถึงและระบุต�ำ แหน่งของผูป้ ระสบภัย รวมทัง้ ช่วยสือ่ สารข้อมูล
ที่จำ�เป็นแก่กลุ่มคนจำ�นวนมากได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถใน
การดึงข้อมูลจากฝูงชน (Crowd-Source) จะมีส่วนช่วยในการระบุ
อันตรายได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
รัฐบาลก็ได้ประโยชน์จากระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาความมั่นคงของประเทศ ผ่าน
ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและระบบตรวจ
คนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนสำ�คัญ
ที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเข้ามาของภัยจากภายนอก เช่น การ
ก่อการร้ายหรืออาชญากรรมข้ามชาติ ในขณะเดียวกันระบบตรวจคน
เข้าเมืองอัตโนมัติก็มีส่วนช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
อั น จะส่ ง ผลต่ อ ประสบการณ์ แ ละภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องประเทศ
นอกจากนี้ ระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมสามารถช่วยรัฐบาล
โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น การใช้
ระบบกล้องวงจรปิดในการบริหารการจราจร หรือเพื่อการบริหาร
ฝูงชนในงานเทศกาล
"ความปลอดภัยจะเกิดได้ต่อเมื่อทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลเฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตาให้กันและกัน"
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

"นักท่องเที่ยวมักส่งอีเมลมาถามเราเสมอว่าประเทศไทย
ตอนนี้ปลอดภัยพอที่จะไปเที่ยวได้หรือไม่"
CEO ของ Startup ในประเทศด้านการท่องเที่ยว

กรณีตัวอย่าง : ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะครบวงจร
ระบบ
ตรวจคนเข้าเมือง
ที่สะดวกและปลอดภัย

เพลิดเพลินกับ
สถานที่ท่องเที่ยว
อย่างไร้ความกังวล

ระบบเตือนภัย
ความครอบคลุมสูง

เจนกรอกประวัติของตนก่อนจะ
ขึ้นเครื่องเพื่อมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลของ
เธอได้รับการตรวจสอบ
การเข้าเมืองล่วงหน้าทำ�ให้เธอ
สามารถเข้าใช้ประตูตรวจคน
เข้าเมืองอัตโนมัติด้วยการสแกน
ใบหน้าและลายนิ้วมือ ซึ่งช่วย
ประหยัดเวลาในกระบวนการ
ตรวจคนเข้าเมืองได้มาก

เจนสังเกตว่ากระเป๋าเงินของ
เธอตกหายไปขณะเที่ยวชม
วัดโบราณ เธอรีบขอความ
ช่วยเหลือจากตำ�รวจในพื้นที่
ซึ่งเร่งให้การช่วยเหลือโดยการ
เปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ครอบคลุมทั่วบริเวณวัด
ไม่นานเจนก็เห็นจุดที่เธอลืม
กระเป๋าเงินทิ้งไว้

ระหว่างการเดินทาง
เจนได้รับข้อความเตือนภัยจาก
แอปพลิเคชันเตือนภัยเกี่ยวกับ
มรสุมขนาดใหญ่ในพื้นที่
เธอรีบปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
ในแอปพลิเคชันเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือ และเร่ง
กลับไปที่โรงแรมเพื่อ
ความปลอดภัย

หน่วยงานรักษา
ความปลอดภัยที่รวดเร็ว
และเชื่อถือได้

ขณะที่เจนกำ�ลังเดินเที่ยวในเทศกาล
เธอพลัดหลงกับลูกชาย เจนรีบโทร
แจ้งตำ�รวจเพื่อขอความช่วยเหลือ
ซึ่งตำ�รวจได้ร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่และตำ�รวจท่องเที่ยวในการตาม
หาลูกชายของเธอ โดยการปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านศูนย์
บัญชาการความปลอดภัยในพื้นที่
ซึ่งช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทั่วทั้งบริเวณ ไม่นานเธอก็พบ
ลูกชายของเธอ
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บทที่ 5D : ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ภาคสังคมผู้สูงอายุ

แผนภาพ 54 : ระดับการพัฒนาด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทย

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ขาดการวางระบบ
รักษาความปลอดภัย
การเฝ้าระวังดำ�เนินการ
โดยเจ้าหน้าที่เป็นหลัก

• ข้อมูลเพื่อรักษา
ความปลอดภัยยังไม่
บูรณาการ
• กล้องวงจรปิดส่วน
มากเป็นระบบอนาล็อก

• ระบบรักษาความ
ปลอดภัยแบบดิจิทัล
มีแพร่หลาย
• ข้อมูลเพื่อรักษา
ความปลอดภัยจาก
หลายหน่วยงานมี
การบูรณาการกัน

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ ประเทศ
บูรณาการกันบนคลาวน์
• ระบบคาดการณ์และ
ป้องกันอันตรายล่วงหน้า
มีใช้แพร่หลาย

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเชื่อมโยงกัน
ผ่านคลาวด์
• การรักษาความ
ปลอดภัยเชิงรุกมีใช้
แพร่หลาย

ที่มา: Roland Berger

ปัจจัยสนับสนุน

มีตำ�รวจท่องเที่ยวเพียง
0.03 นายต่อนักท่องเที่ยว
1,000 คนใน พ.ศ. 2558

ประเทศไทยนั บ ว่ า มี ค วามตื่ น ตั ว ในการพั ฒ นาระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาธารณะใน
หลายๆ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุก่อการร้ายหลายครั้ง
ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนายังเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย
และยังขาดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นถือได้ว่าระดับ
การพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะครบวงจรของประเทศไทย
ยังอยู่ในระยะที่ 2
ถึงแม้ว่าระบบกล้องวงจรปิดจะมีการติดตั้งกันอย่างแพร่หลาย แต่
ทว่าส่วนมากการทำ�งานของระบบยังขาดประสิทธิภาพและขาดการ
ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในบางจังหวัดท่องเที่ยว ระบบกล้องวงจรปิด
สามารถใช้งานได้เพียง 40-50% เท่านั้น ส่วนมากเป็นเพราะการขาด
การเชื่อมโยงระบบที่ดี การใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพตํ่า และการดำ�เนิน
แผนก่อนกำ�หนดโดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ภาพจากระบบ
กล้องวงจรปิดส่วนมากมีการรวบรวมไว้ที่สถานีตำ�รวจในแต่ละท้องที่
หรือที่ศาลากลางจังหวัด โดยส่วนมากแล้วข้อมูลภาพดังกล่าวมีจุด
ประสงค์เพื่อการเฝ้าระวังและจัดการจราจร อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดในความ
ดูแลของตนกับหน่วยงานอื่นที่ต้องการได้ง่าย อีกทั้งคุณภาพความ
ชัดเจนของภาพส่วนใหญ่มักไม่ได้มาตรฐานจึงไม่สามารถนำ�มาใช้
เพื่อการสืบสวนได้
หลายจังหวัดมีโครงการที่จะพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น เช่น จังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการร่วมมือกับ
ธุรกิจในท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมการติดตัง้ กล้องวงจรปิดด้วยเงินสนับสนุน
จากรัฐ ซึ่งธุรกิจจะเป็นเจ้าของระบบกล้องวงจรปิดโดยรัศมีของกล้อง
ต้องรวมถึงพื้นที่สาธารณะและตำ�รวจสามารถเรียกดูข้อมูลภาพเพื่อ
การสืบสวนได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วความครอบคลุม
ของระบบกล้องวงจรปิดในจังหวัดหลักของประเทศไทยยังตํ่ากว่า
เมืองท่องเที่ยวในประเทศพัฒนาแล้วอยู่มาก (ดูแผนภาพที่ 55)
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ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบของ
ประเทศในการพัฒนาเป็น
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีการเน้น
เรื่องการพัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยครบวงจร

ความครอบคลุมของระบบ
กล้องวงจรปิดในเมืองท่องเที่ยว
หลักยังตํ่ากว่าลอนดอน
กว่า 10 เท่า

แผนภาพ 55 : เปรียบเทียบความครอบคลุมของกล้องวงจรปิดใน
เมืองท่องเที่ยว [พ.ศ. 2558]
ประชากรและ
นักท่องเที่ยว
(ล้านคน)

จำ�นวนกล้อง
วงจรปิด

กล้องวงจรปิดต่อ
1,000 คน

กรุงทพฯ

61.7

58,614

1.05

ภูเก็ต

13.6

1,422

0.11

พัทยา

11.0

501

0.05

ลอนดอน

39.7

422,000

10.6

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

นอกเหนือจากการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยแล้ว ตำ�รวจท่องเที่ยวได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่รวมเอา
เทคโนโลยีเสมือนจริงมาเพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ ‘Thailand Tourist Trips and Tips
AR Book’ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ
ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะป้องกัน
ไม่ให้นักท่องเที่ยวนำ�ตัวเองเข้าไปในสถานการณ์อันตราย นอกจากนี้
แอปพลิเคชันยังได้รวบรวมหมายเลขฉุกเฉินที่จำ�เป็นที่นักท่องเที่ยว
สามารถโทรออกได้ผ่านแอปพลิเคชันไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม
การใช้งานแอปพลิเคชัน่ ยังไม่แพร่หลายและยังมีโอกาสพัฒนาระบบให้
ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ระบบแจ้งเหตุโดยฝูง
ชน (Crowd-Source Reporting) ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน และระบบ
แปลภาษาอัตโนมัติเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทยสู่ระยะที่ 3 จะ
ต้องมีการพัฒนาระบบเพือ่ บูรณาการข้อมูลทีส่ นับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัย และมีการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบความปลอดภัยทั้งหมดจะต้องมีการพัฒนา
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย

กรณีศึกษา : ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ
ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการนำ�ร่องของประเทศในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0
โครงการนี้ตั้งขึ้นภายใต้การร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิสำ�นักงานส่งเส
ริมเศรษฐกิจดิจิตอล (SIPA), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทเอกชนรวมไปถึง
มหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของประเทศ รัฐบาลได้สนับสนุนเงินลงทุนกว่า 400 ล้านบาทในโครงการนี้ โดย
แบ่งการพัฒนาออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเน้นในเรือ่ งของการพัฒนาโครงสร้างบรอดแบนด์และการ
รวมระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเกาะ อีกทั้งการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ในช่วงที่สองจะ
เป็นการลงทุนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเล เช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดบนเรือ การติดตั้ง
เซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพอากาศเพือ่ การเดินเรือ การพัฒนาสายข้อมือระบุต�ำ แหน่งนักท่องเทีย่ วทีล่ ง
ดำ�นาํ้ อีกทัง้ มีความคิดริเริม่ ทีจ่ ะพัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเทีย่ วต่างชาติในจังหวัด เพือ่ สนับสนุนการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ที่มา : Manager News

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

โอลิมปิกเกมส์เมืองปักกิ่งต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 6.5 ล้านคนและมีนักกีฬา
เข้าร่วมกว่า 100,000 คนจากทั่วโลก คณะผู้จัดงานได้ลงทุนไปกว่า 6.5
พันล้านเหรียญสหรัฐในการวางระบบความปลอดภัยครบวงจรทีค่ รอบคลุม
ทัง้ พืน้ ทีข่ องเกมส์และพืน้ ทีส่ าธารณะรอบเมืองปักกิง่ ระบบความปลอดภัย
ของโอลิมปิกเกมส์เมืองปักกิ่งมีทั้งหมด 5 ระบบ คือ ระบบรวบรวมข้อมูล
จากหลายช่องทาง (Multi Information Gathering Channels System)
ระบบฐานข้อมูลกลาง (Centralized Database) ระบบเฝ้าระวังด้วย
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Intelligent Surveillance System) ระบบศูนย์
บัญชาการด้านความปลอดภัยแบบบูรณาการ (Convergent Command
System) และระบบเตือนภัยและกู้ภัย (Response and Alert System)
ซึง่ การวางระบบอย่างเต็มรูปแบบนีก้ อปรกับกำ�ลังพลรักษาความปลอดภัย
กว่าแสนนาย ทำ�ให้โอลิมปิกเกมส์เมืองปักกิ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น
"โอลิมปิกที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก"

ศูนย์บัญชาการด้าน
กำ�ลังพลรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยแบบบูรณาการ กว่าแสนนาย

ที่มา : Honeywell

"ความปลอดภัยเป็นแก่นสำ�คัญของความสำ�เร็จของ
โอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตำ�รวจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรณีศึกษา : ระบบเตือนภัยสาธารณะอย่างครอบคลุมของญี่ปุ่น ผู้ช่วยหลักของนักท่องเที่ยวในยามวิกฤต
ประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวกว่า 1,500 ครั้งต่อปีโดยเฉลี่ย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้พัฒนาระบบ
ตรวจจับความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวและสึนามิที่มีความแม่นยำ�และรวดเร็ว ซึ่งระบบตรวจจับนี้จะ
เชื่อมต่อกับระบบส่งสัญญานเตือนภัยด้วยดาวเทียมทั่วประเทศหรือ National Satellite Emergency
Broadcasting system (J-Alert) ระบบนี้จะส่งข้อความและเสียงเตือนภัยไปยังโทรทัศน์ วิทยุ เครื่อง
ส่งเสียงสาธารณะ และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งเสาสัญญาณโทรศัพท์นี้จะส่งข้อความฉุกเฉินใน 4
ภาษาไปหาเครื่องโทรศัพท์บนเครือข่ายเพียง 4 วินาทีหลังจากการตรวจพบแผ่นดินไหว ผู้ที่ใช้ซิมการ์ด
ญีป่ นุ่ และผูท้ เี่ ปิดโรมมิง่ จะได้การแจ้งเตือนทัง้ สิน้ โดยเฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นพืน้ ทีค่ วามเสีย่ งสูง สำ�หรับผูท้ อี่ ยูน่ อก
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย หรือไม่ได้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ของประเทศจะได้รบั การเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันเตือนภัย
เช่น Yurekuru ซึ่งมีความสามารถในการแจ้งเตือนและรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากผู้ใช้ผ่านระบบ
Crowd Source Reporting เพื่อระบุความรุนแรงและความเสียหายในแต่ละพื้นที่ หรือ แอปพลิเคชั่น
Safety Tips ซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยระบบข้อความเตือนภัยหลายภาษา มี
การแนะนำ�ขัน้ ตอนการอพยพและสถานทีป่ ลอดภัยทีใ่ กล้นกั ท่องเทีย่ วทีส่ ดุ และการ์ดภาษาเพือ่ ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในการสื่อสารภาษาท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ

"Safety Tips" มีผู้ดาวน์โหลด
กว่า 5.5 ล้านคน
ตั้งแต่เริ่มให้บริการ
• ระบุสถานะปัจจุบัน
• ทิ้งข้อความสั้นแก่ผู้ที่
เข้ามาค้นหา
• ค้นหาผู้ประสบภัยผ่าน
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายหลังเหตุการณ์ ระบบค้นหาและระบุตำ�แหน่งของผู้ประสบภัยถือว่ามีความสำ�คัญอย่างมาก J-anpi
คือระบบค้นหาและระบุสถานะของผูป้ ระสบภัยทัว่ ประเทศ นอกเหนือจากนัน้ ยังผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม
หลายรายเช่น DOCOMO ได้พัฒนาระบบค้นหาผู้ประสบภัยด้วยเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งหมดนี้แสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมของระบบและการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ในการจัดการ ที่มา : NTT DOCOMO, Japan Tourism
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์อันตรายซึ่งช่วยลดความเสียหายและระยะเวลาที่ต้องการเพื่อฟื้นฟู Official Guide, World Bank
ประเทศสู่สภาพปกติ
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บทที่ 5D : ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร

ภาคการเกษตร

ปัญหาด้านความปลอดภัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขัดขวางการเติบโต
และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
ระบบความปลอดภัยสาธารณะครบวงจรจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ประชาชนเองก็ได้
ประโยชน์เช่นกัน ขณะเดียวกันการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานของเจ้าหน้าที่และส่งผลไปถึงการรักษาความมั่นคงของ
ชาติที่ดียิ่งขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว

27

ปัจจัยสนับสนุน

28

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะอย่างครบวงจรซึ่งสามารถยก
ระดับความสามารถตั้งแต่การคาดการณ์อันตรายจนถึงการเข้าช่วย
เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบด้านความ
ปลอดภัยทั้ง 4 ระบบประกอบไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัย
ชายแดน ระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ศูนย์บัญชาการ
ความปลอดภัยครบวงจร และระบบแจ้งเตือนในภาวะวิกฤต ซึ่ง
ขั้นตอนในการพัฒนามีทั้งหมด 4 ขั้นตอนสำ�คัญดังกล่าวด้านล่าง

พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่บูรณาการทุกภาคส่วน
• ตรวจสอบและระบุพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำ�เป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง
• พัฒนาโครงการติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิดและระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเพือ่ เพิม่ สมรรถภาพ
ในการเฝ้าระวังภายใต้การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มการพัฒนา
จากพื้นที่ความสำ�คัญสูงเป็นต้นไป

จัดตั้งศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจรและวางระบบวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเฝ้าระวัง การเข้าช่วยเหลือ
และการเข้าฟื้นฟูในสภาวะคับขัน
• ร่างกฎระเบียบข้อบังคับในการบูรณาการข้อมูลรวมทั้งวางโครงสร้างระบบบูรณาการข้อมูล
ในแต่ละจังหวัด
• ตั้งฐานข้อมูลความปลอดภัยสูงและศูนย์บัญชาการความปลอดภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ

29

พัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินและแอปพลิเคชันเตือนภัยเพื่อช่วยเหลือ
และอำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในสภาวะคับขัน
• พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบเตือนภัย
• พัฒนาแอปพลิเคชันเตือนภัยหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
• พัฒนาระบบเตือนภัยประสิทธิภาพสูงทีส่ ามารถสื่อสารข้อความสู่สาธารณชนได้แม้ในสภาวะ
คับขัน

30

พัฒนาระบบความปลอดภัยชายแดนและระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัย อำ�นวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคนเข้าเมือง
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง (Thailand Immigration Center)
และการวางระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าในสนามบินนานาชาติและ
ชายแดนที่มีความพร้อมทั่วประเทศ
• พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (Automate Immigration Gate) ในสนามบิน
นานาชาติทั่วประเทศและส่งเสริมการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน
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ข้อเสนอตัวชี้วัด
% การครอบคลุม

ของระบบกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ท่องเที่ยว

% องค์กรส่วนท้องถิ่น

ที่จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
ความปลอดภัยครบวงจร

% ของเหตุการณ์อันตราย
ที่ตรวจพบและ
แจ้งเตือนล่วงหน้า

จำ�นวนการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นเตือนภัย

จำ�นวนสนามบินนานาชาติ
ที่มีระบบตรวจสอบ
ผู้โดยสารล่วงหน้าและ
ระบบตรวจคนเข้าเมือง
อัตโนมัติ
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การพัฒนาเชิงดิจิทัล
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บทที่ 6: ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเชิงดิจิทัล

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยต้องเพิ่มความพร้อมในด้าน ICT
เพื่อการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

ประเทศไทยยังมีชอ่ งว่างในการพัฒนาด้านความพร้อมของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Readiness) ในปัจจุบันประเทศไทย
อยู่ที่อันดับที่ 62 จาก 139 ประเทศในการจัดอันดับ Network
Readiness Index พ.ศ. 2558 ของ World Economic Forum ถึง
แม้ว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค
แต่ยังตามหลังประเทศผู้นำ�ด้านดิจิทัลอย่างประเทศมาเลเซียและ
ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ International Telecommunication Union จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 74 จาก 167
ประเทศในด้ า นดั ช นี ก ารพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT
Development Index) ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นการเข้ า
ถึง (Access) การใช้ (Use) และทักษะ (Skills) ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่นเดียวกับการจัดอันดับข้างต้น
ประเทศไทยในดัชนีนี้สูงกว่าประเทศกำ�ลังพัฒนาส่วนมากในภูมิภาค
แต่ยังตํ่ากว่าประเทศผู้นำ�อย่างประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
เช่นเดิม

อันดับของประเทศไทยในดัชนีสากลต่างๆ นั้นปรับปรุงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น อันดับในด้าน ICT
Development Index ของ ITU เพิ่มขึ้นถึง 20 อันดับจากอันดับ
ที่ 94 ใน พ.ศ. 2554 เป็นอันดับที่ 74 ใน พ.ศ. 2558 การที่
อันดับเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากการพัฒนาความครอบคลุมและการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ประกอบกับการที่ธุรกิจและองค์กรรัฐมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มากขึ้น เช่น การใช้
บริการคลาวด์ อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่ง
ในผู้นำ�ด้านดิจิทัลได้นั้น มีความจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาความพร้อมใน
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อบรรลุขีดความ
สามารถในการแข่งขันและเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม

แผนภาพที่ 56 : การจัดอันดับ Network Readiness Index (NRI)
โดย World Economic Forum

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

คะแนนของประเทศตางๆ [พ.ศ. 2559]

คะแนนของประเทศตางๆ [พ.ศ. 2559]
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ในการพัฒนาและนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (Digitalization) เพื่อบริหารสังคมสูงอายุ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามที่ได้มีการวิเคราะห์มานั้น ประเทศไทยจำ�เป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ (Enablers) อันเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาเชิงดิจิทัลทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน โดยปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลหลักสามารถแบ่งได้เป็นสี่ประเด็นดังต่อไปนี้

A

เทคโนโลยีบรอดแบนด์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญในการสนับสนุนการพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงดิจิทัล ใหม่ๆ และการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน ประเทศไทยจึงมีความจำ�เป็นที่จะพัฒนายกระดับในด้านการครอบคลุม (Coverage) ความสามารถใน
การจ่ายค่าบริการ (Affordability) และความเร็ว (Speed) ของบรอดแบนด์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงและอัตราการใช้บรอดแบนด์
(Penetration) โดยธุรกิจและชุมชน

B

คลาวด์ (Cloud) ช่วยในการบริหารข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการเข้าถึงได้จากหลายหน่วยงาน
Cloud เป็นเทคโนโลยีที่มอบช่องทางการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ยืดหยุ่น (Scalable) มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัด
ประเทศไทยจึงมีความจำ�เป็นที่จะพัฒนาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน คลาวด์ พร้อมกับทั้งส่งเสริมการให้
บริการทาง คลาวด์ ให้กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรรัฐและภาคเอกชนในการเข้าถึง
บริการ คลาวด์

C

นวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital Innovation) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
สู่การพัฒนาแบบมั่นคงและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรมและการนำ�นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจเกิด
ใหม่ (Startup) และการสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในด้านของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

D

ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นรากฐานที่จำ�เป็นในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ทางดิจทิ ลั ของภูมภิ าค การพัฒนาทักษะของประชากรในทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์จะช่วยเพิม่ ผลผลิตและ
มูลค่าของอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ ความรูค้ วามเข้าใจด้านดิจทิ ลั จะสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและได้รบั
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทัง้ นี้ ประเทศไทยควรพัฒนาระบบการศึกษาเพือ่ ผลิตทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ที กั ษะตรงกับความต้องการ
ของตลาด ประกอบกับสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะของแรงงานในปัจจุบันและประชาชนทั่วไป เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers) ที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน และนำ�เสนอข้อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาต่างๆ

A.
บรอ

ดแบ

รน

คลา

ด

ภาคสังคมสูงอายุ

วด

B.


ภาคการเกษตร

• ระบบจัดการขอมูล
สุขภาพแหงชาติ

• ระบบสารสนเทศเกษตร
แหงชาติ

• การดูแลสุขภาพทางไกล

• เกษตรกรรมแมนยำสูง

• Smart Home และหุนยนต
• เครื่องมือดิจิทัล
เพื่อการมีสวนรวม
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ว�สัยทัศน
พ.ศ. 2564

• ฟารมปศุสัตวแมนยำสูง
• การกระจายสินคา
ผานระบบดิจิทัล

มน

D.



• ระบบรักษาความปลอดภัย
แกนักทองเที่ยว

• แพลตฟอรมชวย
วางแผนการทองเที่ยว
แหงชาติ

• แหลงทองเที่ยว
อัจฉริยะ

กร

ทุน

ุษ ย

• ระบบสารสนเทศ
การทองเที่ยวแหงชาติ

รม

ภาคการทองเที่ยว

นว

ัต

C.
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บทที่ 6A : บรอดแบนด์

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

บรอดแบนด์ – เส้นเลือดหล่อเลี้ยงหลักของเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ภาคการเกษตร

การพั ฒ นาโครงสร้ า งบรอดแบนด์ เ ป็ น การวางรากฐานที่ สำ � คั ญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การขยายเครือข่ายและ
การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์มาก
ขึ้นจะช่วยสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ การปรับปรุงคุณภาพ
และความเร็วของการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ (Connection Speed)
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการทางดิจิทัลต่างๆ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน

ภาคการท่องเที่ยว

การเชื่อมต่อกับนานาชาติ (International Connectivity)

ปัจจัยสนับสนุน

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) สำ�หรับการเชื่อม
ต่อใช้งานในอนุภมู ภิ าคอินโดจีนอีกด้วย ประเทศไทยมีสายเคเบิลใต้นาํ้
6 สายที่เชื่อมประเทศเข้ากับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยสายเคเบิล
ใต้นํ้า 6 สายนี้มีความสามารถในการรองรับรวมแล้วประมาณ 41
Tbps (ความสามารถในการรองรับตลอดเครือข่าย ไม่ใช่เฉพาะ
สำ � หรั บ ประเทศไทย) อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศสิ ง คโปร์ ยั ง คงเป็ น
ศูนย์รวม IP Transit หลักของภูมิภาคโดยมีความสามารถในการ
รองรับแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศที่สูงและมีราคา IP Transit ที่ตํ่า
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
แผนภาพที่ 58 : ความต้องการแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย [Gbps]
41%

1,478
2563F

ที่มา : NBTC

ในการพั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางดิ จิ ทั ล ของภู มิ ภ าค
ประเทศไทยจำ�เป็นต้องลงทุนในการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านทาง
เชื่อมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในต่าง
ประเทศ หรือ International Internet Gateway (IIG) เพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการรองรับความต้องการในการใช้งาน โดยในอีก 2 ถึง 3
ปีข้างหน้านี้มีแผนที่จะเพิ่มเคเบิลใต้นํ้า 3 สายเพื่อเชื่อมประเทศไทย
กับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน คือ 1.AAE-1 จะเชื่อมประเทศไทย
กับแอฟริกาและยุโรป 2.SEA-ME-WE 5 จะเชื่อมประเทศไทยกับ
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2013

Added

2014

AAE-1

2015

Planned

2016

SJC Branch

2017

SEA-ME-WE 5

ที่มา : Development of Thailand International Network
Infrastructures, CAT

สัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
ต่อจำ�นวนประชากร
(Broadband Penetration Rate)

159
2558

APC

SJC Trunk

8,288

56%

2553

ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตกและ 3.SJC จะเชือ่ มประเทศไทยกับ
ประเทศจีนและประเทศญีป่ นุ่ นอกจากนี้ ความสามารถในการรองรับ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆในอาเซียนคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ จาก
การพัฒนาเคเบิลใต้นํ้า MYTHIC และ MCT ที่เชื่อมประเทศไทยเข้า
กับประเทศเมียนมา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
แผนภาพที่ 59 : การขยายระบบเคเบิลใต้นํ้าที่จะเพิ่ม
ความสามารถในการรองรับ โดยความต้องการในแบนด์วิดธ์
ระหว่างประเทศของประเทศไทย

สัดส่วนจำ�นวนผูใ้ ช้บริการบรอดแบนด์ชนิดไร้สายต่อจำ�นวนประชากร
(Mobile Penetration Rate) ของประเทศไทยอยู่ที่136% ซึ่งอยู่
ในอันดับต้นๆ ของ Asean แต่สำ�หรับบรอดแบนด์มีสาย (Fixed
Broadband) มีสัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการประมาณ 15% ของครัว
เรือนเท่านั้น นอกจากนี้ สัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการบรอดแบรนด์มี
สายมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่ในเมือง
โดยสัดส่วนจำ�นวนผูใ้ ช้บริการบรอดแบรนด์มสี ายต่อจำ�นวนประชากร
Fixed Broadband Penetration Rate ในพื้นที่ชนบทตํ่ากว่าครึ่ง
หนึ่งของสัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการบรอดแบรนด์มีสายต่อจำ�นวน
ประชากร Fixed Broadband Penetration Rate ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
อีกทัง้ สัดส่วนจำ�นวนผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากเครือข่าย
Fiber-to-the-Home นัน้ ตาํ่ กว่า 1% ของครัวเรือน โดยการใช้บริการ
ในต่างจังหวัดนั้นแทบไม่ปรากฏเลย

แผนภาพที่ 60 : สัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการบรอดแบรนด์เคลื่อนที่
ต่อจำ�นวนประชากร
[Mobile Penetration Rate เป็น %, พ.ศ. 2558]
139%

136%

7.1
114%

SGP

THA

แผนภาพที่ 61 : ราคา mobile data
[เหรียญสหรัฐฯ ต่อ Gigabyte, พ.ศ.2558]
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ทีม่ า : WCIS, The Global Information Technology Report 2016, Thailand
National Statistic Office

ที่มา : Tech in Asia

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อสัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์แต่ละ
ชนิด ได้แก่ ความครอบคลุมของบรอดแบนด์แต่ละชนิด (Coverage)
ความสามารถในการจ่ า ยค่ า บริ ก ารบรอดแบนด์ แ ต่ ล ะชนิ ด
(Affordability) และความเร็วของการเชือ่ มต่อบรอดแบนด์แต่ละชนิด
(Connection Speed)

ความสามารถในการจ่ายค่าบริการบรอดแบนด์
(affordability)

ความครอบคลุมของบรอดแบนด์ (Coverage)
ความครอบคลุมของบรอดแบนด์ (Coverage) ในประเทศไทยนัน้ เพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพื้นที่ชนบท ตามการประมาณของ Open Signal นั้น ความ
ครอบคลุมในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 50-60%
สำ�หรับบรอดแบนด์เลคื่อนที่ และอยู่ที่ประมาณ 15-25% สำ�หรับ
บรอดแบนด์มีสาย ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาดิจิทัลชุมชนให้ครอบคลุมลงไปในระดับหมู่บ้าน
ทั้งหมดที่มีกว่า 7 หมื่นหมู่บ้าน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ ได้
เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยจะมี
ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิล
ใยแก้วนำ�แสง หรือ FTTx นำ�ร่อง “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน” ทั้ง
5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และจะติดตั้งให้ครบตามเป้าหมาย 24,700
หมู่บ้านภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 การพัฒนานี้จะสามารถ
สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนในหลายๆ ด้ า น โดยการนำ � ระบบ
E-Commerce สู่ชุมชน จะก่อเกิดการสร้างงานนำ�ไปสู่การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น ระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth)
ส่งผลให้การรักษาพยาบาลทั่วถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบ
E-Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่
ให้กบั ชุมชน รวมถึงบริการภาครัฐ E-Government เพิม่ ความสะดวก
รวดเร็ว และลดเวลาในการทำ�ธุรกรรมต่างๆของประชาชน นอกจาก
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานแล้วยังจะมีการจัดอบรมให้กลุม่ เป้าหมาย
ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีดิจิทัลให้ก่อประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้หลังจากการ
ประมูลคลื่นความถี่ใน พ.ศ. 2558 บริการ 4G ได้ขยายตัวอย่างต่อ
เนื่อง และมีการประเมินว่าผู้ใช้บริการ 4G จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ใน
อนาคต และจะมีผู้ใช้บริการกว่า 20 ล้านคนใน พ.ศ. 2560

KHM

ราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บรอดแบนด์และชนิดของบรอดแบนด์ที่
ใช้ หากเปรียบเทียบราคาจะพบว่าราคาของขนาดข้อมูล (Data) ใน
ประเทศไทยนัน้ เทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศเยอรมนี
ที่มีรายได้ต่อประชากรสูงกว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า ในทางกลับกัน
ประเทศไทยมีราคาบรอดแบรนด์เคลื่อนที่ที่ตํ่ากว่าประเทศส่วนมาก
ในภูมิภาค โดย ใน พ.ศ. 2558 พบว่า ราคาของขนาดข้อมูล (Data)
ของ บรอดแบรนด์เคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ 2.7 เหรียญสหรัฐฯต่อจิ
กะไบต์ซึ่งเป็นเพียง 63% ของราคาเฉลี่ยในภูมิภาคอาเซียนซึ่งอยู่ที่
ประมาณ 4.4 เหรียญสหรัฐฯต่อจิกะไบต์ทั้งนี้ราคาของบรอดแบรนด์
มีสายในประเทศไทยทีส่ งู เมือ่ เทียบกับราคาของบรอดแบรนด์เคลือ่ นที่
มีส่วนทำ�ให้สัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการของบรอดแบรนด์มีสายตํ่ากว่า
สัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการของบรอดแบรนด์เคลื่อนที่

ความเร็วของการเชื่อมต่อ (Connection Speed)
จากการศึกษาของ Akamai พบว่าประเทศไทยมีความเร็วเฉลี่ยของ
การเชื่อมต่อ (Average Connection Speed) และความเร็วสูงสุด
เฉลี่ย (Average Peak Connection Speed) ที่เร็วกว่าประเทศส่วน
มากในภูมิภาค แต่ยังไม่สูงเท่าประเทศชั้นนำ� เช่น ประเทศสิงคโปร์
และประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ความเร็วของการเชื่อมต่อจะเพิ่มขึ้น
จากการขยายการให้บริการ 4G และการลงทุนเพิ่มเติมในโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เช่น การลงทุนในเคเบิลใต้นํ้าเพื่อขยายความสามารถ
ในการรองรับของแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศ
แผนภาพที่ 62 : ความเร็วเฉลี่ยของการเชื่อมต่อ หรือ Average
Connection Speed [Mbps, ไตรมาส 1 พ.ศ. 2559]
29.0
19.9

KOR

HKG

ที่มา : Akamai

18.2

JPN

อันดับที่ 39 ของโลก
16.5

SGP

10.8

THA

6.4

5.0

3.5

MYS

VNM

PHL
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แผนภาพที่ 63 : ความเร็วสูงสุดเฉลี่ยของการเชื่อมต่อ หรือ
Average Peak Connection Speed [Mbps,
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2559]
อันดับที่ 20 ของโลก

147
110

ภาคการเกษตร

SGP

กรณีศกึ ษา : สหราชอาณาจักร – การ
ใช้สายใยแก้วนำ�แสง (Fiber Optic)
สำ�หรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด

HKG

104

KOR

85

JPN

70

THA

46

MYS

34

30

VNM

PHL

ภาคการท่องเที่ยว

ที่มา : Akamai

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

2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรณีศึกษา : ประเทศเกาหลีใต้ –
ประเทศชัน้ นำ�ในเรือ่ ง บรอดแบรนด์
เคลื่อนที่

เพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ปัจจัยสนับสนุน

การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมช่วยทำ�ให้
ความเร็วมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ความคาดหวังทีส่ งู ขึน้
ของผู้บริโภคยังเป็นแรงช่วยผลักดันให้ผ้บู ริการลงทุนปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ ความพึง
พอใจของลูกค้า เช่น ใน พ.ศ. 2557 การปรับปรุงโครงสร้างพืน้
ฐานทำ�ให้ความเร็วของบรอดแบรนด์เคลือ่ นทีใ่ นประเทศเกาหลีใต้
เร็วกว่าเทคโนโลยี Long Term Evolution หรือ LTE ถึง 4 เท่า

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 64 : ระดับการพัฒนาด้าน broadband ของประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

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

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

• มี 4G ครอบคลุม
10-50% ของประชากร
• มี มีความเร็วเฉลีย่ ของ
การเชือ่ มต่อ ระหว่าง 5
ถึง 15 Mbps

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• มี 4G ครอบคลุม
50-90% ของประชากร
• มีความเร็วเฉลี่ยของ
การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
15 ถึง 30 Mbps

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• มี 4G ครอบคลุม
มากกว่า 90% ของ
ประชากร
• มีความเร็วเฉลี่ยของ
การเชื่ อ มต่ อ มากกว่ า
30 Mbps
• มีการใช้เทคโนโลยี
ทีล่ า้ํ หน้าขึน้ เรือ่ ยๆ

ที่มา: Roland Berger

อันดับที่ 63 (จาก 139 ประเทศ)

อันดับที่ 74

(จาก 167 ประเทศ)

136% ของประชากร

ใน ดังนี้ Network Readiness

ใน ดังนี้ ICT Development Index

15% ของครัวเรือน

อันดับที่ 63
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สำ�หรับ mobile และ
สำ�หรับ fixed

อัตราการใช้บรอดแบนด์
ของประชากรประมาณ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
ในการปรับปรุงคุณภาพของบรอดแบนด์ในประเทศไทยนั้น ต้องให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาการครอบคลุม (Coverage) และความ
สามารถในการจ่ายค่าบริการ (Affordability) เพื่อสนับสนุนให้
ประชากรจำ�นวนมากขึ้นมีความสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
และรับประโยชน์จากบรอดแบนด์ได้ นอกจากนี้ การเพิ่มความเร็วใน
การเชือ่ มต่อจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งานพร้อมทัง้ สนับสนุน

30

การนำ�บรอดแบนด์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ การขยาย
ความสามารถในการรองรับความต้องการแบนด์วิดช์ระหว่างประเทศ
ก็เป็นสิ่งจำ�เป็นในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของ
ภูมิภาค ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะสำ�หรับแนวทางการพัฒนาบรอดแบรนด์
สำ�หรับประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านความครอบคลุมและความเร็วของ Broadband
พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสังคมสูงอายุ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
• ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ทั้งในด้านการครอบคลุมและคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนแนวทางที่กำ�หนดไว้ในเอกสารนี้
- ลงทุนเพิ่มในความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการการใช้งานที่สูงขึ้นสำ�หรับ Internet Bandwidth
- สนับสนุนการขยายการให้บริการ 4G ให้ครอบคลุมพื้นที่และประชากรในวงกว้างขึ้นเพื่อ
พัฒนาความเร็วต่อไป
- ลงทุนใน Fixed Broadband ให้ครอบคลุมครัวเรือนมากขึน้ รวมถึงหมูบ่ า้ นห่างไกลในพืน้ ที่
ชนบท (Last Mile Investment)
• สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง และการใช้ บ รอดแบนด์ ใ นประชาชนทั่ ว ไปโดย พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
โรงพยาบาล และโรงเรียน
• พิจารณาแนวทางต่ างๆ ที ่ จ ะสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ งบริ ก ารบรอดแบนด์ โ ดยครั ว เรื อ นที ่ ม ี
รายได้ น ้ อยในพื ้ น ที ่ ห ่ างไกล

ข้อเสนอตัวชี้วัด
อัคราการใช้
Fixed Broadband
(ครัวเรือนที่ใช้ต่อ
ครัวเรือนทั้งหมด)

% การครอบคลุมของ
Broadband
ในพื้นที่ชนบท

ความเร็ว
ในการดาวน์โหลด
โดยเฉลี่ย
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บทที่ 6B : คลาวด์ (Cloud)
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เป้าหมายการพัฒนาบรอดแบนด์
ภาคสังคมสูงอายุ

ภาคการเกษตร

เป้าหมาย
ความครอบคลุม

ภาคการท่องเที่ยว

ระบบสื่อสารทางวีดีโอแบบพื้นฐาน
การดูแลสุขภาพ
ทางไกล - มาตรฐาน สำ�หรับการปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล
โดยสามารถสื่อสารแบบ สด และ
ภาพวีดีโอแบบคมชัดมาตรฐาน (SD)

ระบบสื่อสารทางวีดีโอขั้นสูงปานกลาง
เพื่ออำ�นวยความสะดวกการรักษา
ค่อนข้างเฉพาะทาง โดยสามารถ
สื่อสารด้วยวีดีโอแบบ สด ภาพระดับ
ความคมชัด (HD) และสามารถส่งผ่าน
ไฟล์ขนาดใหญ่ได้ เช่น ภาพเอกซเรย์

Smart Home
– มาตรฐาน

การใช้งานเซ็นเซอร์มาตรฐาน เช่น
เครื่องควบคุมความร้อนสวิตช์อัตโนมัติ
และเซ็นเซอร์ตรวจจับการหกล้ม เป็นต้น

Smart Home
– ขั้นสูง

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

ปัจจัยสนับสนุน

การดูแลสุขภาพ
ทางไกล - ขั้นสูง

ความเร็ว
ดาวน์โหลดเฉลี่ย

100% ของ
โรงพยาบาลชุมชน

0.5 Mbps

100% ของ
โรงพยาบาลชุมชน

4 Mbps สำ�หรับ
HDและ 25 Mbps
สำ�หรับ ultra HD

80% ของหมู่บ้าน
100% ของพื้นที่
ตัวเมือง

0.5 Mbps

80% ของหมู่บ้าน
100% ของพื้นที่
ตัวเมือง

2 Mbps

ภาคการท่องเที่ยว

118

การท่องเว็ป ไซต์

นักท่องเที่ยวสามารถค้นหา
ข้อมูลออนไลน์เข้าใช้บริการต่างๆ
บนอินเทอร์เน็ต และแบ่งปัน
ประสบการณ์ได้อย่างสะดวก

100% ของ
แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่พักอาศัย
และสนามบิน

1 Mbps

การสือ่ สาร
แบบดิจทิ ลั

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

100% ของ
แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่พักอาศัย
และสนามบิน

อีเมล และ VoIP

0.5 Mbps

Video Streaming

1 Mbps สำ�หรับ SD
4 Mbps สำ�หรับ HD 25
Mbps สำ�หรับ ultra HD

ภาคการเกษตร
เป้าหมาย
ความครอบคลุม
แนร์โรว์แบนด์
(Narrowband)

สำ�หรับระบบที่ต้องการการส่งผ่านข้อมูล
ในระยะไกล ต่อเนื่อง และเป็นเวลานาน
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เช่น
ระบบจัดการนํ้าอัจฉริยะ หรือ
ระบบเก็บข้อมูลในพื้นที่

บรอดแบนด์
(Broadband)

สำ�หรับระบบที่ต้องการการส่งผ่านข้อมูล
ขนาดใหญ่ เช่น ระบบควบคุมดูแลปศุสัตว์
แบบสดด้วยความคมชัดสูง

ในภาคการเกษตร มีระบบเชื่อมต่อเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และ
ปศุสัตว์มากมายในท้องตลาด ตั้งแต่เซ็นเซอร์แบบมาตรฐานไปจนถึง
ระบบแบบอัจฉริยะ ซึ่งเซ็นเซอร์มาตรฐาน เช่น เซ็นเซอร์สำ�หรับ
ตรวจวัดสภาพอากาศ สภาพดิน และความชื้น สามารถเชื่อมต่อเข้า
กับบรอดแบนด์ทั้งแบบมีสายและไร้สายได้ ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อม
ต่อผ่าน Wi-Fi LTE หรือ บลูทูธ อย่างไรก็ตาม ระบบที่ต้องทำ�งาน
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ จำ�เป็นจะต้องมีความสามารถ
ในการส่งผ่านข้อมูลระยะไกล เช่น เซ็นเซอร์รถแทรกเตอร์ หรือ
เซ็นเซอร์โดรน ซึ่งต้องการโครงสร้างการเชื่อมต่อด้วยแนร์โรว์แบนด์
ซึ่งสามารถครอบคลุมการเชื่อมต่อได้กว่า 10 กิโลเมตร โครงสร้าง
การเชื่อมต่อแบบแนร์โรว์แบนด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Lora และ
Sigfox เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำ�งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
ต้องการการเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้ง ทำ�ให้สะดวกและเหมาะสม
กับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ (ดูแผนภาพที่ 65)
แผนภาพที่ 65 : ภาพรวมของเทคโนโลยี

ความเร็ว
ดาวน์โหลดเฉลี่ย

80% ของหมู่บ้าน

0.5 Mbps

80% ของหมู่บ้าน

4 Mbps

NB-IoT หรือ (เทคโนโลยีแนร์โรว์แบนด์บน Internet of Things)
สามารถเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ แ ละบริ ก ารหลากหลายรู ป แบบผ่ า น
เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ ซึ่ ง เทคโนโลยี NB-IoT นี้ มี ค วามสามารถ
รองรับที่หลากหลายกว่า ทำ�ให้สามารถนำ�อุปกรณ์ เช่น ไมโคร
ชิ ป หรื อ เครื่ อ งมื อ เฉพาะอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ มาเชื่ อ มต่ อ กั น
ได้ สิ่ ง นี้ ทำ � ให้ เ ทคโนโลยี นี้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การพั ฒ นาระบบ
นิ เ วศดิ จิ ทั ล ของหลากหลายอุ ต สาหกรรม อี ก ทั้ ง เทคโนโลยี
ชนิดนี้ยังทำ�งานบนสเปกตรัมที่ควบคุมโดยผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความเชือ่ ถือได้ของระบบ และลดการแทรกแซงระบบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ทำ�ให้เทคโนโลยีชนิดนีม้ คี วามเหมาะสมกับงานทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีข่ นาด
ใหญ่ และต้องการความเสถียรสูง เช่น ระบบเมืองอัจฉริยะ ระบบ
การเกษตรอัจฉริยะ และระบบป้องกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ เป็นต้น ความสามารถในการเชื่อมต่อที่หลากหลายทำ�ให้
เทคโนโลยีชนิดนี้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้จากอุปกรณ์และ
ระบบเดิมทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริการระบบมากมายให้การรองรับ
เทคโนโลยีชนิดนี้

ปร�มาณขอมูลที่สงผาน

10 Mbs

1 Mbs

เทคโนโลยีแนร โรวแบนด
100 kbps

NB-loT

20 kbps

1m

10 m

100 m

1,000 m

>5,000 m

ที่มา : Roland Berger
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บทที่ 6B : คลาวด์ (Cloud)

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ตัวเลือกการจัดการข้อมูลที่ง่าย ยืดหยุ่นและคุ้มค่า
ด้วยการทำ�งานบนคลาวด์

ภาคการเกษตร

ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา จำ�นวนข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ บนโลกเพิม่ ขึน้ อย่างทวีคณ
ู
การจัดการและจัดเก็บข้อมูลขนาดมหาศาลเหล่านีอ้ ย่างเป็นระบบเพือ่
ให้งา่ ยมีความสำ�คัญยิง่ ต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ให้ได้
มาซึ่งความรู้เชิงลึกมาใช้ประโยชน์ เช่น ในการการวางกลยุทธ์บริษัท
และในการวางนโยบายระดับชาติ เป็นต้น

ภาคการท่องเที่ยว

โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

ปัจจัยสนับสนุน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศไทยถือว่ายังช้ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับดัชนี
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ในประเทศต่างๆ (Cloud
Readiness Index) ของ Asia Cloud Computing Association
(ACCA) ซึ่งใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 14
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ เข้ า ร่ ว มการจั ด อั น ดั บ ซึ่ ง ยั ง ตามหลั ง
ประเทศผู้ นำ � ในภู มิ ภ าค เช่ น ฮ่ อ งกง สิ ง คโปร์ นิ ว ซี แ ลนด์ และ
ออสเตรเลีย อีกทั้งยังตามหลังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซียและฟิลิปปินส์
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) คือองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง
พื้นฐานคลาวด์ขณะนี้ประเทศไทยมีศูนย์ข้อมูลอยู่ทั้งหมด 16 แห่ง
โดยส่วนมากตัง้ อยูใ่ กล้กรุงเทพมหานครฯ และอยูภ่ ายใต้หน่วยงานทัง้
ภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
และภาคเอกชน เช่น ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT), บริษัท ซีเอสล๊อกซ์อิน
โฟ จำ�กัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน), ไอดีซี
และ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นต้น
อย่างไรก็ตามพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในประเทศไทยคิดเป็น 4%
ของพืน้ ทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลทัง้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านัน้ ทัง้ นี้
โครงสร้างพืน้ ฐานของศูนย์ขอ้ มูลในไทยยังถือว่าล้าหลังหลายประเทศ
ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
แผนภาพ 66 : พื้นที่ของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ [ตร.ม.]
ไทย

มาเลเซีย
19%

อื่นๆ

4%

4%

52%

สิงคโปร
ที่มา : Data Center Map, BroadGroup
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21%

อินโดนีเซีย

คลาวด์มคี วามสามารถในการรองรับและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง
ยืดหยุ่นและประหยัด โดยผู้ใช้จะสามารถขยายฐานข้อมูลได้โดยไม่
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์รวมถึงการส่งเสริมการให้บริการคลาวด์ทงั้ จากภาครัฐและภาค
เอกชนจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประเทศได้
แผนภาพ 67 : แผนทีแ่ สดงจำ�นวนศูนย์ขอ้ มูลในประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เว�ยดนาม
8

ไทย
16

4

กัมพ�ชา

ฟ�ลิปปนส
มาเลเซีย

25

28

สิงคโปร
38

อินโดนีเซีย

ที่มา : Data Center Map, BroadGroup

เซิร์ฟเวอร์ความปลอดภัยสูง (Secured Servers) คืออีกหนึ่ง
องค์ประกอบสำ�คัญของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ฐานข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคล ขณะนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 81 จาก
ประเทศทั่ ว โลกในเรื่ อ งจำ � นวนเซิ ร์ ฟ เวอร์ ค วามปลอดภั ย สู ง ต่ อ
ประชากร โดยประเทศไทยมีจ�ำ นวนเซิรฟ์ เวอร์ความปลอดภัยสูงเพียง
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
ต้องการในอนาคต ในขณะเดียวกันการพัฒนาจำ�เป็นจะต้องมีคณ
ุ ภาพ
สูงและได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์นั้นถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เช่น การลงทุนในการสร้าง
ศูนย์ขอ้ มูล ดังนัน้ รัฐบาลควรดึงดูดและสนับสนุนการเข้ามาลงทุนของ

กรณีศึกษา : SUPERNAP
ศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัย
ที่สุดในประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูล SUPERNAP ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชคาดว่าจะ
แล้วเสร็จพร้อมให้บริการภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2560
โดย SUPERNAP เป็ น โครงการร่ ว มพั ฒ นาระหว่ า งบริ ษั ท
Super Nap International จากสหรัฐอเมริกา ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน),
ไอดีซและสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อแล้ว
เสร็จ SUPERNAP จะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ด้ ว ยเซิ ร์ ฟ เวอร์ ก ว่ า 6,000 ตั ว บนพื้ น ที่ ก ว่ า 12 เฮคเตอร์
ซึ่ ง สถานที่ ที่ ตั้ ง ห่ า งจากจุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ เคเบิ ล ใต้ นํ้ า ระหว่ า ง
ประเทศที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับอาเซียนและทั่วโลกเพียง
27 กิ โ ลเมตร นอกจากนี้ SUPERNAP จะเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล
แห่งแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองการป้องกันการผิดพลาด
ของระบบระดับ Tier IV Gold จาก Uptime Institute ซึ่ง
มีศูนย์ข้อมูลเพียง 5 แห่งบนโลกเท่านั้นที่ผ่านการรับรอง ทั้งนี้
SUPERNAP ตั้ ง เป้ า ที่ จ ะดึ ง ดู ด บริ ษั ท ที่ ต้ อ งการขยายธุ ร กิ จ
ในอาเซี ย นและบริ ษั ท ข้ า มชาติ ที่ มี ธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าค อี ก ทั้ ง
SUPERNAP จะมีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตเชิงดิจิทัล
ของธุรกิจและ Startup ในไทยอีกด้วย
ภาคเอกชนทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศเพือ่ ให้การพัฒนาเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อาจมีการสนับสนุนให้เกิดการร่วมทุน
พัฒนาระหว่างผู้ให้บริการในประเทศกับผู้ให้บริการชั้นนำ�จากต่าง
ประเทศ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถ อันจะ
นำ�ไปสู่การยกระดับคุณภาพสู่ระดับแนวหน้าของโลก

การให้บริการ Cloud
มูลค่าของตลาดบริการคลาวด์เพื่อลูกค้าองค์กรในประเทศไทยใน
พ.ศ. 2559 อยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตขึ้น
เป็น 6,500 ล้านบาทใน พ.ศ. 2563
ความต้องการในการใช้จากภาคเอกชนเกิดจากความต้องการระบบจัดการ
ข้อมูลทีม่ รี าคาคุม้ ค่าและมีความยืดหยุน่ จากการศึกษาของ IMC Institute
ใน พ.ศ. 2558 มีองค์กรเอกชนในประเทศไทยกว่า 57% ทีใ่ ช้บริการคลาวด์
โดย 92% ของผูท้ ใ่ี ช้ ใช้งานคลาวด์ ในรูปแบบ Software as a Service
(SaaS) และ 58% ในรูปแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ผูใ้ ช้
บริการคลาวด์ ส่วนมากเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ แต่วา่ มีการคาดการณ์
ว่าในอนาคตกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และ Startup
จะมีการปรับใช้บริการคลาวด์มากขึน้ เพราะความคุม้ ค่าและความยืดหยุน่
ขณะนีผ้ ใู้ ห้บริการคลาวด์ เพือ่ กลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
Startup อาทิ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน), ไอดีซ,ี บริษทั ซี
เอสล๊อกซ์อนิ โฟ จำ�กัด (มหาชน), กลุม่ ไทยเจริญคอร์ปอเรชัน่ (TCC), กสท
โทรคมนาคม และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

รัฐบาลได้มโี ครงการส่งเสริมการใช้บริการคลาวด์ โดยสำ�นักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ได้พัฒนาโครงสร้างบริการคลาวด์ เพื่อให้
หน่วยงานรัฐบาลใช้ภายใต้ชื่อ "G-Cloud" ขณะนี้ "G-Cloud" รองรับ
ระบบอยู่ประมาณ 1,680 ระบบ โดยขณะนี้ทุกกระทรวงได้เริ่มมีการ
ปรับใช้ "G-Cloud" แล้ว แต่ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงจะยังคง
เก็บรวบรวมในระบบของแต่ละองค์กรเอง
แผนภาพ 68 : ภาพรวมของบริการ G-cloud ในประเทศไทย
174 ระบบ
1,461 ระบบ
51 ระบบ
ที่มา : EGA

สำ�นักนายกรัฐมนตรี,
สำ�นักงานอัยการสูงสุด
และรัฐสภา
19 กระทรวง
องค์การนอกภาครัฐ (NGO)
และหน่วยงานอื่นๆ

รัฐบาลมีหน้าที่สำ�คัญในการส่งเสริมการใช้บริการคลาวด์โดยสามารถ
ส่งเสริมการนำ�มาใช้ในภาคเอกชนและภาครัฐบาลในหน่วยงานต่างๆ
รัฐบาลอาจมีบทบาทในการสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกใน
การใช้งานคลาวด์สำ�หรับและ Startup ซึ่งอาจเริ่มใช้บริการคลาวด์
เป็นครั้งแรก ตัวอย่างเช่น รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาฐาน
ข้อมูลกลางของผู้ให้บริการคลาวด์และบริการที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้
ง่ายต่อ และ Startup ในการค้นหาและเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของบริการกับความต้องการของตน อีกทั้ง รัฐบาลยังสามารถส่งเสริม
การใช้บริการคลาวด์ได้ด้วยการปรับปรุงระเบียบและนโยบายให้เอื้อ
อำ�นวยและสร้างแรงจูงใจสำ�หรับการเริ่มใช้บริการคลาวด์

กรณีศึกษา : ออสเตรเลียกับ
การส่งเสริมการปรับใช้บริการ Cloud
ในหน่วยงานรัฐ
รัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ออกนโยบายการประมวลผลบน
คลาวด์ (Cloud Computing) ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นข้อ
บังคับแก่หน่วยงานภาครัฐให้ปรับมาใช้ฐานข้อมูลบนคลาวด์
เมื่อมีความเหมาะสมกับความต้องการ สามารถให้การคุ้มครอง
ข้อมูลได้อย่างเพียงพอ และมีความคุ้มค่ากับการลงทุน ในเวลาที่
หน่วยงานรัฐบาลจำ�เป็นต้องปรับปรุงฐานข้อมูลของตน ประเทศ
ออสเตรเลียอยูใ่ นอันดับที่ 4 จากประเทศทัว่ โลกในเรือ่ งของความ
พร้อมของคลาวด์ ใน พ.ศ. 2559 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากอันดับที่ 7
ใน พ.ศ. 2555
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ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity)

ภาคการเกษตร

การขาดความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นไซเบอร์ เ ป็ น อุ ป สรรคหนึ่ ง ต่ อ
การเริ่มปรับใช้บริการคลาวด์ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ค่ อ นข้ า งตํ่า เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นบริ ก ารคลาวด์ ข องประเทศลด
ลง ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง สนั บ สนุ น การร่ า งกฎหมายเพื่ อ เพิ่ ม ความ
มั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ก่ ป ระเทศ ภายใน พ.ศ. 2560 จะมี
การออกร่างพระราชบัญญัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล อย่ า งมั่ น คง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กรรมทางอิ
เล็กทรอนิกส์ฯพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพระราช
บั ญ ญั ติ รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ และพระราชบั ญ ญั ติ
การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติเหล่านี้จะ
กำ�หนดขอบเขต การละเมิด และบทลงโทษที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ ช่วยจัดระเบียบและส่งเสริมความมัน่ คงปลอดภัย
ในไซเบอร์โดยสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบจากทุกภาค
ส่วนในเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

แผนภาพ 69 : ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ [ดัชนีเต็ม 10]
7.6
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ภาคการท่องเที่ยว

ที่มา : Asia Cloud Computing Association

ปัจจัยสนับสนุน

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพ 70 : ระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างคลาวด์ของประเทศไทย
ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ขาดโครงสร้างศูนย์
ข้อมูลที่ทันสมัย
• ไม่มีการใช้บริการ
คลาวด์
• ขาดกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
คลาวด์

• ศูนย์ข้อมูลที่มีไม่
เพียงพอกับ
ความต้องการ
• ภาครัฐและเอกชน
เพียงบางส่วนเท่านั้น
ที่เริ่มปรับใช้บริการ
คลาวด์

• ศูนย์ข้อมูลมี
ความเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ลูกค้าองค์กร
• มีการใช้บริการ
คลาวด์ในภาครัฐ

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• มีการปรับใช้บริการ
บนคลาวด์อย่างมาก
ในบางอุตสาหกรรม
• ประเทศเป็น
ศูนย์กลางศูนย์ข้อมูล
ของภูมิภาคซึ่งดึงดูด
การเข้ามาของธุรกิจ
ในภูมิภาค

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• มีการปรับใช้บริการ
คลาวด์อย่างมาก
ในทุกภาคอุตสาหกรรม
• กฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับ
คลาวด์มคี วามครอบคลุม
• ประเทศเป็นหนึง่ ใน
ศูนย์กลางศูนย์ขอ้ มูล
ของโลก ซึง่ ดึงดูด
การเข้ามาของธุรกิจ
ข้ามชาติ (MNCs)

ที่มา: Roland Berger

อันดับที่ 10

(จาก 14 ประเทศ)

ในด้านความพร้อมของคลาวด์
จากการจัดอันดับในภูมิภาคอาเซียน
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ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในประเทศ

คิดเป็นเพียง 4%

ของพื้นที่ศูนย์ข้อมูล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

1,680 ระบบของ

หน่วยงานภาครัฐ
ได้มีการปรับใช้บริการ
G-Cloud ของ EGA

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
การยกระดับเชิงดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆส่งผลให้เกิดข้อมูลดิจิทัล
ขนาดใหญ่ที่ต้องได้รับการบริการจัดการและใช้ประโยชน์ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงมีความจำ�เป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
เพื่อให้มีความพร้อมในด้านความปลอดภัยและเพียงพอต่อความ
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ต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เพื่อลดต้นทุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆ จึงควรมีการสนับสนุนการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่สามารถใช้ร่วมกันได้

สนับสนุนการขยายโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
และการนำ�ไปใช้
• พัฒนากฎระเบียบและแรงจูงใจในการปรับใช้บริการคลาวด์ภาครัฐในหน่วยงานต่างๆของ
รัฐบาล
• พัฒนาคุณภาพของบริการคลาวด์ภาครัฐโดยการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
• ทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆเพือ่ รับรูถ้ งึ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐ
• สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของบริการคลาวด์ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอตัวชี้วัด
จำ�นวนระบบ

บนบริการคลาวด์
ภาครัฐ

สมรรถภาพ

ของบริการคลาวด์
ภาครัฐ

ความพึงพอใจ

ต่อบริการคลาวด์
ภาครัฐ
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พัฒนากฎระเบียบและสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนและสาธารณชน
ในการพัฒนาและปรับใช้บริการ Cloud
• เสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการปรับปรุงกฎหมายและข้อปฏิบัติในด้าน
การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวเพื่อสร้างความมั่นใจของบริษัทนานาชาติในด้าน
ความปลอดภัยของบริการคลาวด์ในประเทศไทย
• ส่งเสริมให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ Startup มีการปรับใช้บริการคลาวด์มาก
ขึ้นด้วยการสนับสนุนของรัฐ เช่น การให้บริการคลาวด์แก่ Startup ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีความสำ�คัญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• พัฒนาทะเบียนกลางของชาติ (National Registry) ทีร่ วบรวมผูใ้ ห้บริการคลาวด์และบริการ
คลาวด์ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เปรียบเทียบและเลือกใช้บริการ
• ส่งเสริมความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับประโยชน์ของบริการคลาวด์แก่สาธารณชน
และธุรกิจต่างๆในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกลุ่ม้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
Startup
• สนับสนุนการพัฒนาบริการคลาวด์ใหม่ๆในประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลาย รวมถึงบริการคลาวด์สาธารณะให้แก่กลุ่ม้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และ Startup
• สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รองรับและเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

มูลค่าของตลาด

บริการคลาวด์ในประเทศ

จำ�นวนผู้ให้บริการ
คลาวด์สาธารณะ

จำ�นวนผู้ใช้บริการ
คลาวด์สาธารณะ
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บทที่ 6C : นวัตกรรม

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

นวัตกรรม – พลังขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ภาคการเกษตร

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน
การเติ บ โตและการพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม หลายๆ
ประเทศกำ�ลังพัฒนาสภาพแวดล้อมในประเทศของตนให้เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรมโดยการสนับสนุน Startup และการลงทุนด้านการวิจยั
และพัฒนาภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับภาคเอกชน พร้อมไปกับ

การสร้างทัศนคติดา้ นนวัตกรรมและเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศ
ทัง้ นี้ การทีจ่ ะพัฒนาประเทศไปสูค่ วามเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมจะต้อง
สนับสนุนการเติบโตและการร่วมมือกันระหว่าง Startup ภาควิชาการ
ภาคเอกชน และภาครัฐ

ภาคการท่องเที่ยว

ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุน Startup

ปัจจัยสนับสนุน

Startup เป็นหนึ่งในตัวจักรที่สำ�คัญที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมซึ่ง
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รายงานฉบับหนึ่ง
ของสถาบัน MIT สภาพแวดล้อมของ Startup ในสหรัฐอเมริกาได้
คาดการณ์ว่า “หากจำ�นวน Startup ที่ประสบความสำ�เร็จเพิ่มขึ้น 2
เท่า จะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ GDP ถึง 6.8% ภายในเวลา 11 ปี” ยิง่ ไปกว่านัน้
การเพิม่ หากจำ�นวนของ Startup ยังช่วยสร้างงานและยกระดับทักษะ
ของแรงงาน ดังนั้น นวัตกรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดย Startup จึงถือเป็น
สิ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเปลี่ยนแปลงวิถี
การใช้ชีวิตและการทำ�งานของผู้คนอีกด้วย
ปัจจัยสำ�คัญ 3 ประการทีช่ ว่ ยสนับสนุนการเติบโตของ Startup ทีค่ วร
พิจารณา ได้แก่ เงินทุน การสนับสนุนจากภาครัฐ และนโยบายและ
กระบวนการดำ�เนินธุรกิจ ถือเป็นองค์ประกอบสำ�คัญทีจ่ ะมีบทบาทใน
การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนา Startup ในประเทศ
เงินทุนสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจในระยะแรกมีความจำ�เป็นต่อการ
เติบโตของ Startup อย่างมาก ประเภทของแหล่งเงินทุนที่พบได้มาก
ที่สุดในประเทศไทยก็คือเงินร่วมลงทุน หรือ Venture Capital (VC)
อนึ่ง จำ�นวนเงินทุนสนับสนุน Startup ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
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% (แผนภาพที่ 72) รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโลก หรือ Global Information Technology Report ประจำ�
พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำ�โดย 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
ได้ มี โ ปรแกรมสนั บ สนุ น การเร่ ง พั ฒ นา Startup มากขึ้ น จากทั้ ง
โปรแกรมของภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ตามจำ�นวนเงินที่
สนับสนุนโดยรวมแล้วก็ยังคงน้อยกว่าประเทศผู้นำ�อื่นๆ ในภูมิภาค
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ภาครัฐถือเป็นผูส้ นับสนุนการเติบโตของ Startup ทีส่ �ำ คัญ หน่วยงาน
ภาครัฐหลายแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน Startup ในประเทศ
เช่ น สำ � นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (NIA) สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม
อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ แ ห่ ง ชาติ (SIPA) และศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตัวอย่างเช่น
NIA ได้ริเริ่มโครงการ “คูปองนวัตกรรม” ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเปิด
โอกาสให้ Startup และ ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เชื่อม
โยงกับผู้ให้บริการนวัตกรรม หรือ Innovation Service Provider (ISP) ซึ่งมาจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน อีกทั้ง แนวคิด
ธุรกิจจาก Startup และ ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับ
การคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดด้วยการให้
คำ�ปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดย ISP นอกจากนี้ ได้มีการริเริ่มโครงการ
ส่งเสริมการเติบโตของ Startup ระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "Startup
Thailand" ใน พ.ศ. 2559 ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ
ภาครั ฐ และเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น และเทคโนโลยี
ภายใต้ โ ครงการนี้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว ทั้ ง ประเทศ
ซึ่งรวมถึงการจัดงาน "Startup Thailand“ จำ�นวน 3 รอบเพื่อ
เผยแพร่ธุรกิจของบรรดา Startup ในประเทศให้เป็นที่รู้จักและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่สาธารณชน พร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจให้แก่ Startup ในประเทศและบริษัทต่างชาติอีกด้วย
แผนภาพ 71 : จำ�นวนเงินทุนที่สนับสนุน Startup
(พ.ศ. 2555-2558) [ล้านบาท]
+239%
60

-25%

40

+262%
46

20
0

4

14

2555

2556

2557

ที่มา : โครงการ StartupThailand, Techsauce, MaGIC

35
2558

แผนภาพ 72 : สัดส่วนเงินร่วมลงทุน VC ในประเทศ ASEAN
ปี พ.ศ. 2558 [%]
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กระบวนการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และนโยบายสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ เป็ น อี ก
ปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการคำ�นึงถึงก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ แม้
ในประเทศไทยขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจจะมีเพียง 6 ขั้นตอน แต่
กระบวนการดังกล่าวใช้เวลายาวนานถึง 28 วัน เมื่อเทียบกับสิงคโปร์
ซึง่ ใช้เวลาเพียง 3 วัน และมาเลเซียซึง่ ใช้เวลา 4 วัน ขัน้ ตอนทีย่ าวนาน
ถือเป็นหนึง่ ในอุปสรรคในการจัดตัง้ ธุรกิจในประเทศไทยของ Startup
ทั้งสัญชาติไทยและจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญาก็ยงั เป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างยิง่ ทีก่ ระทบต่อการตัดสินใจของ
นักลงทุน รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 โดย WEF ได้จัด
อันดับด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้อยู่ใน
อันดับที่ 113 จากจำ�นวนทั้งหมด 139 ประเทศที่เข้ารับการจัดอันดับ
ทิ้งห่างจากประเทศเพื่อนบ้าน (สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 3 มาเลเซียอันดับ
ที่ 23 อินโดนีเซียอันดับที่ 48) สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควร
มีนโยบายระดับชาติเพือ่ ช่วยส่งเสริมการก่อตัง้ และการดำ�เนินงานของ
Startup ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารยกระดับความมัน่ ใจในการดำ�เนินธุรกิจของ
บรรดาผู้ประกอบการ

กรณีศึกษา : MaGIC – แพลตฟอร์มบริการ Startup แบบเบ็ดเสร็จของมาเลเซีย
Malaysian Global Innovation & Creative Center (MaGIC) ก่อตั้งขึ้นใน
พ.ศ. 2556 โดยกระทรวงการคลังประเทศมาเลเซีย เป็นศูนย์บ่มเพาะ Startup
ที่ดำ�เนินการโดยภาครัฐโดยเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสำ�หรับ
Startup MaGIC ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาและ
นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ศูนย์นี้ได้รับการสนับสนุน
จากผู้นำ�ด้าน Startup ระดับนานาชาติ เช่น มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ซึ่งถือเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมใหม่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ UP Global ชุมชน
บ่มเพาะธุรกิจที่สำ�คัญแห่งหนึ่งของโลก

พื้นที่ทำ�งานร่วมกันใน MaGIC

MaGIC มีบริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเริ่มต้นรายใหม่หลากหลายรูปแบบ
มีค่าบริการเพียง 35 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการพื้นที่
ทำ�งานร่วมกัน ห้องประชุม โปรแกรมการฝึกอบรมและการสัมมนา บริการให้
คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย และบริการด้านการบริหารทั่วไปจากศูนย์นี้ ศูนย์ MaGiC
ดังกล่าวได้จัดตั้งเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในมาเลเซียในทุกๆ สาขาอุตสาหกรรม
เครือข่ายดังกล่าวให้บริการให้คำ�ปรึกษาแก่ Startup ที่ต้องการคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและข้อแนะนำ�ในการขยายธุรกิจ

กรณีศึกษา : Silicon Valley
Silicon Valley เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นต้นกำ�เนิดของบริษัทระดับโลก เช่น Apple,
Google, eBay, และ Startup อื่นๆ อีกกว่า 27,000 แห่ง Silicon Valley เป็น
แหล่งที่รวมฐานแรงงานที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม รวมถึงมีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกที่จำ�เป็นต่อการก่อตั้งธุรกิจ เช่น พื้นที่ทำ�งานร่วมกัน (Co-Working
Space) ห้องปฏิบัติการดิจิทัล รวมถึงโอกาสในการได้คลุกคลีกับผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆ Silicon Valley มีเงินทุนร่วมลงทุนและหน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจอยูห่ ลายรายซึง่ มีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนผูป้ ระกอบการใหม่ได้
ประมาณ 40% ของเงินร่วมลงทุนในสหรัฐอเมริกาอยู่ใน Silicon Valley และ เมือง
ซานฟรานซิสโก ซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศสำ�หรับ Startup เติบโตขึ้นได้
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บทที่ 6C : นวัตกรรม

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัล

ภาคการเกษตร

การวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น
การลงทุนยังคงเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย และมีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกด้านการวิจยั ทีจ่ �ำ กัด กิจกรรมด้านการวิจยั และพัฒนายังคงอยู่
จำ�กัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยส่วนใหญ่
รวมถึงบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยี

ภาคการท่องเที่ยว

มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มหลั ก ในการสร้ า งนวั ต กรรม
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมยังคงอยู่ในวงจำ�กัดและยังต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยที่ผลิตได้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยและ
สถาบั น วิ จั ย ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ยั ง คงจำ � กั ด อยู่ ใ นพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒ นา
ศักยภาพในการทำ�วิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสาขาต่างๆ ซึ่งรวมถึง
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานวิจัยใน
ภาพรวมยังคงตํ่ากว่ามาตรฐานนานาชาติ ซึ่งพิจารณาได้จากจำ�นวน
ครั้งที่งานวิจัยในประเทศได้รับการอ้างอิงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
การอ้างอิงของงานวิจัยในสาขาใกล้เคียงกันทั่วโลก

ปัจจัยสนับสนุน

ภาคเอกชนได้ริเริ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลายโครงการ แต่ยัง
คงขาดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ บริษัทเอกชนในประเทศหลายราย
มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือ
กับบริษัทต่างชาติ งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ เนือ่ งจากจำ�นวนของบริษทั ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
ในประเทศมีอยู่มาก เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท นำ�้ตาล
มิตรผล จำ�กัด อย่างไรก็ตาม การลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่โดย
บริษัทข้ามชาติยังคงมีจำ�กัด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ใน พ.ศ. 2557
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ประกาศ
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ�หรับโครงการวิจัยและพัฒนาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติเข้า
มาลงทุนพัฒนาในประเทศไทย
ภาครัฐถือเป็นผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาทั้ง
ในภาคการศึกษาและภาคเอกชน ตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือ “อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย” (Thailand Science Park) ซึ่งก่อตั้งและ
บริหารจัดการโดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
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
และการสื่ อ สารรายใหญ่ ข องโลก เช่ น Intel และ Microsoft
ปัจจุบันประเทศไทยมีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อยู่ทั้งหมด 6 แห่ง
ทั่วประเทศ
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กรณีศึกษา : ดินแดนแห่งนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาในเยอรมนีเจริญรุ่งเรืองขึ้น
มาได้เนือ่ งจากความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน กฎระเบียบ
ที่เอื้อต่อการพัฒนา ศูนย์วิจัยที่มีเครื่องมือครบครัน และ
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง ประเทศเยอรมนีมสี ถาบันวิจยั
ทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมกันกว่า 1,000 แห่ง มีบุคลากร
วิจยั กว่า 600,000 คน มีความร่วมมือกับสถาบันศึกษาทัว่ โลก
กว่า 32,000 ความร่วมมือ และมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาในประเทศสูงถึง 88 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐน้อย
กว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเห็นได้ชัด ใน พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่าย
ทางการวิจัยและพัฒนา หรือ Gross Domestic Expenditure on
R&D (GERD) ของประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็น 0.48% ของ GDP
ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3%
ในปีเดียวกัน (แผนภาพที่ 73) ใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย GERD อยู่ที่ 24% ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
สิงคโปร์คิดเป็น 39% อีกทั้ง ภาคเอกชนไทยยังมีการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจำ�กัด ทำ�ให้จำ�กัดศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในการมี
ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ และ
สามารถแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้
แผนภาพที่ 73 : % ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาเทียบกับ
GDP [%, พ.ศ. 2558]
4.29
3.58
2.19

2.05
1.26
0.48

เกาหลี

ญี่ปุน

สิงคโปร

จีน

มาเลเซีย

ไทย

ที่มา : UNESCO Institute for Statistic

“บริษัทเอกชนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาเนื่องจากมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า
เป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต"
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ประเทศไทย,
บางกอกโพสต์, 2559

ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึง่ ในอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการเติบโตของการวิจยั
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศไทยมีสัดส่วนของนักวิจัย
เพียง 3.3 คนต่อประชากร 10,000 คน ในขณะที่สัดส่วนของสิงคโปร์
อยู่ที่ 64 คนและของมาเลเซียอยู่ที่ 8 คนต่อประชากร 10,000 คน
บุคลากรที่มีความสามารถส่วนใหญ่จะทำ�งานอยู่ในสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ สาเหตุมาจากการมีสถาบันอุดมศึกษาและทุนการศึกษาของ
ภาครัฐที่สนับสนุนในสาขาดังกล่าวอยู่เป็นจำ�นวนมาก ทุนการศึกษา
ประเภทอื่นๆมักไม่มีการระบุเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนอง
อุตสาหกรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐกำ�ลังพิจารณา
จัดทำ�มาตรการสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักวิจัยต่างชาติ
เข้ามาในประเทศ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับ
นักวิจัยต่างชาติ กระบวนการอำ�นวยความสะดวกการขอวีซ่าและ
ใบอนุญาตทำ�งาน เป็นต้น

กรณีศึกษา : One-North –
ศูนย์รวมด้านการวิจัยและพัฒนา
ของสิงคโปร์
∆ One-North Map

Vista Xchange
(Business &
Lifestyle)
Fusionopolis
(ICT, Science,
Engineering
& Media)

Biopolis
(Biomedical
& Life Sciences)
Wessex
Estate
(Arts &
Creative)
Mediapolis

∆ Biopolis Facility

“การนำ�งานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไทยยัง
คงขาดการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจำ�นวนจำ�กัดที่
สามารถจดสิทธิบัตรได้ นำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
หรือสามารถนำ�ไปถ่ายทอดได้ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยัง
มีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และการเติบโตของ
จำ�นวนบุคลากรนั้นก็ไม่ทันเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดงาน”
Science, Technology & Innovation Policy Review,
UNCTAD, ปี พ.ศ. 2558

One-North ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2544 บนพื้นที่ 490 เอเคอร์
เป็นศูนย์รวมและที่ตั้งของบริษัทและสถาบันวิจัยกึ่งภาค
รัฐและภาคเอกชนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ วิทยาศาสตร์กายภาพ
ในสิงคโปร์ การมีอาณาบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันช่วย
ให้ อ งค์ ก รเหล่ า นี้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และการถ่ า ยทอด
องค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งกั น One-North ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เวณ
ใกล้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและสถาบั น วิ จั ย เช่ น NUS
และ INSEAD ซึ่ ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ด้ า น
การทำ�วิจัยและพัฒนาจากภาคการศึกษามากยิ่งขึ้นไปอีก
หนึ่งในตัวอย่างของหน่วยวิจัยที่โดดเด่นของ One-North
ก็คือ Biopolis ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
และชี ว เคมี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ นานาชาติ ภายพื้ น ที่ ข อง
Biopolis เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติ
การทางเภสัชศาสตร์ บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพหลาย
ราย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง ศูนย์แห่งนี้
มีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถาบันวิจัยซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประเมินผลงานทางวิชาการ
ระหว่างกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประชาคมวิทยาศาสตร์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
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บทที่ 6C : นวัตกรรม

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 74 : ระดับการพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• R&D จำ�กัดอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่กี่แห่ง
• ขาดเงินทุน VC
ที่เพียงพอ

• ขาดการวางแผน
R&D จากส่วนกลาง
• กลุ่มคลัสเตอร์ดิจิทัล
ในเมืองหลักๆ อยู่
อย่างกระจัดกระจาย
• เงินทุน VC มีจำ�กัด

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

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• มีมาตรการ
สิทธิประโยชน์สำ�หรับ
Startup ที่เข้มแข็ง
• มีโครงการ R&D
และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ชัดเจน

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• เป็นต้นแบบของ
ศูนย์กลาง R&D
• ระบบนิเวศสำ�หรับ
Startup ทีส่ มบูรณ์แบบ
• อุทยานนวัตกรรมทีม่ ี
ความเป็นเลิศ

ที่มา: Roland Berger

ปัจจัยสนับสนุน

เงินลงทุน VC
ของไทยคิดเป็น 3%
ของเงินทุน VC
สำ�หรับ Startup ทั้งหมด
ในอาเซียน
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นักวิจัย 3 คน

ต่อประชากร 10,000 คน

นวัตกรรมด้านดิจิทัล

กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถในการวิจัย
และพัฒนาสาขาดิจิทัลมีความสำ�คัญต่อการผลักดันประเทศไทยให้
พัฒนายกระดับขึ้นในสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลก การสร้างความเข้มแข็ง

34

ของระบบนิเวศสำ�หรับ Startup จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการใหม่เป็นแรง
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ของ Startup แห่งอาเซียน

พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศ
ของ Startup
• ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Startup โดยอาศัย
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
• พัฒนากิจกรรมสำ�หรับประชาชนระดับรากหญ้า และโครงการฝึกอบรมสำ�หรับ
Startup
• พัฒนาโปรแกรมเร่งรัดการเติบโตและบ่มเพาะที่ Startup ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ทั่วประเทศ
• พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ Startup ทั่วประเทศ จัดให้มีการสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการดำ�เนินงานสำ�หรับธุรกิจรายใหม่
• จัดตั้งบริการให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับ Startup

ข้อเสนอตัวชี้วัด
จำ�นวน Startup

ที่เติบโตขึ้นในประเทศ

จำ�นวนศูนย์บ่มเพาะ

มูลค่าของ
การลงทุนจาก VC

35

สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาสาขาดิจิทัล
ของประเทศ
• สร้างเครือข่ายองค์ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ระดับชาติผา่ นการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั
ในประเทศในจำ�นวนที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
• สร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาทีม่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมสูง

36

ผลักดันให้มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยให้บริการด้านการสร้างนวัตกรรม
แก่ภาคเอกชน
• ออกแบบรูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและภาคเอกชน
• สร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและภาคเอกชนเกิดกิจกรรมความร่วมมือ
และประชาสัมพันธ์โปรแกรมดังกล่าวทั่วประเทศ

จำ�นวนนักวิจัย
ต่อประชากร

ขีดความสามารถ
ของสถาบันวิจัย
ทั่วประเทศ

จำ�นวนโครงการ
ความร่วมมือ
จำ�นวนนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้น
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บทที่ 6D : ทุนมนุษย์

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

ทุนมนุษย์สำ�หรับอนาคต
เพื่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาคการเกษตร

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่เข้มแข็ง ถือ
เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มผลิตภาพและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การพลิกโฉมของเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ในช่วงไม่กี่
ปีที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศอื่นๆ ให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นกลยุทธ์หลักในการยกระดับ
ขีดความสามารถและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นักเรียน
ในปัจจุบันคือกำ�ลังแรงงานในอนาคต ดังนั้นจึงควรให้ความสำ�คัญ

ภาคการท่องเที่ยว

กับการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตกำ�ลังแรงงานที่มีความพร้อม
ต่อการทำ�งานในโลกอนาคต ระบบการศึกษาจะต้องพัฒนาให้ผู้
เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์
ของประเทศในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ในขณะเดียวกันควรมีการยกระดับ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกำ�ลัง
แรงงานในปัจจุบันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
อุตสาหกรรมและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล

ระบบการศึกษา

ปัจจัยสนับสนุน

คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทย
สั ง คมไทยให้ คุ ณ ค่ า กั บ การศึ ก ษาอย่ า งสู ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
การลงทุ น ในภาคการศึ ก ษาที่ สู ง ถึ ง 4% ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล
รวมในประเทศซึ่ ง สู ง กว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น สิ ง คโปร์
และอิ น โดนี เซี ย ถึ ง กระนั้ น ระบบการศึ ก ษาของไทยก็ ยั ง ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วรจะเป็ น ประเทศไทยยั ง คงตามหลั ง
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นหลายประเทศในแง่ ข องคุ ณ ภาพของระบบ
การศึกษา (แผนภาพที่ 75) ซึ่งรวมถึงคุณภาพของการศึกษาขั้นสูง
(Higher Education) และขีดความสามารถในบางสาขาวิชา เช่น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (หรือ
STEM) อีกทั้งในสาขาภาษาต่างประเทศและธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความสำ�คัญต่อขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ

สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Institutes) มีบทบาท
สำ�คัญอย่างยิ่งในการผลิตกำ�ลังแรงงานที่ทันสมัยและสามารถช่วย
รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสำ�รวจ
ผูจ้ า้ งงานหลายฉบับได้ชใี้ ห้เห็นว่าบัณฑิตไทยยังไม่มที กั ษะการทำ�งาน
ที่เพียงพอและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน จากการศึกษา
ของ Universitas พบว่าคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นตํ่า
กว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 46
จากทั้งหมด 50 ประเทศ และมีอันดับที่ตํ่ากว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย
และจีน

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

แผนภาพที่ 76 : คะแนนคุณภาพของอุดมศึกษา
[พ.ศ. 2559, จากคะแนนเต็ม 100]
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ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ถือเป็นสมรรถนะหลักของการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน
ดิจทิ ลั อย่างไรก็ตาม ความสามารถในสาขาวิชาเหล่านีใ้ นประเทศไทย
ยังคงตํา่ กว่าประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค โดย World Economic Forum
ได้จัดอันดับ Quality of Maths and Science Education ของ
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 79 ซึ่งตามหลังประเทศอื่นๆในภูมิภาค ยิ่งไป
กว่านั้น ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS University ก็ไม่มี
มหาวิทยาลัยไทยติดอยู่ในอันดับ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น
การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้จึงจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนากำ�ลังแรงงานในอนาคตให้มีทักษะที่จำ�เป็นต่อการ
ทำ�งาน
นอกจากสมรรถนะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์แล้ว ความสามารถด้านธุรกิจก็มีความสำ�คัญต่อ
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
เพื่อให้เนื้อหาการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและ
ความต้องการของประเทศ ตัวอย่างเช่น ทักษะภาษาต่างประเทศและ
ความสามารถทางด้านดิจิทัลได้กลายเป็นทักษะที่สำ�คัญที่จะผลักดัน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล

หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การเรี ย นการสอนในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาใน
ประเทศไทยมักมุ่งเน้นไปที่การสอน “ข้อมูลและความรู้” แก่ผู้เรียน
สิ่งนี้ควรปรับเปลี่ยนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา
หรือความรูใ้ นทางปฏิบตั มิ ากขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเชือ่ มโยงเนือ้ หา
จากการเรียนเข้าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง และสามารถประยุกต์ใช้
ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้เข้ากับสถานการณ์ในความเป็นจริงได้ นอกจากนี้
ควรมีการสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
ตั้งแต่ในวัยเรียน โดยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในชั้นเรียนซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง รู้จักการวิเคราะห์ และมี
วิจารณญาณมากขึ้น

กรณีศึกษา : การเรียนรู้แบบเปิด
เพื่อการศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จ
ในฟินแลนด์
World Economic Forum ได้จัดอันดับด้านคุณภาพของ
ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์อยู่ในอันดับที่ 3 ของ
โลก ความสำ�เร็จของฟินแลนด์เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่
เอือ้ ให้เกิดการเรียนรูแ้ บบเปิด การเน้นการเรียนรูร้ ว่ มกัน การให้
คุณค่าและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาชีพครู รวมไปจนถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีนวัตกรรม
ครูถูกคัดเลือกมาจากผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มี
ผลการเรียนสูงในลำ�ดับ 10% ต้นและมีอิสระในการจัดเนื้อหา
และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

กรณีศึกษา : การเรียนการสอนวิชา
Coding ในโรงเรียน สำ�หรับเตรียม
กำ�ลังแรงงานเพื่ออนาคต
ประเทศเอสโตเนียมีการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรม
หรือ (Coding) ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอายุ 7 ปีข้นึ ไปผ่าน
โครงการริเริ่มที่มีช่อื ว่า ProgeTiiger โครงการนี้เป็นความร่วม
มือระหว่างรัฐบาลและบริษัท Tiesto ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยี
สารสนเทศ สัญชาติฟนิ แลนด์ และเป็นการต่อยอดของโครงการ
ดำ�เนินการติดตัง้ การเชือ่ มต่อผ่านเทคโนโลยีการสือ่ สารความเร็ว
สูงผ่านสายโทรศัพท์ หรือ Disiter Subscriter Line ในโรงเรียน
ทุกแห่ง มีการออกแบบสือ่ การเรียนรูแ้ บบพิเศษสำ�หรับโครงการ
รวมถึงมีการฝึกอบรมครูเพือ่ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ หลักสูตรเริม่ จากการสอนตรรกศาสตร์ (Logic)
และคอมพิวเตอร์อย่างง่ายสำ�หรับเด็กเล็กสำ�หรับเด็กทีโ่ ตขึน้ มา
ก็จะเริ่มมีการสอนเรื่องการเขียนโค้ดและการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเทศในสหภาพยุโรปหลายแห่งซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร
และเดนมาร์กได้บรรจุวชิ า Coding เข้าไปอยูใ่ นหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นทีเ่ รียบร้อย

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรควรมีการปรับให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มของ
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งแนวทางการเรียนการสอนควรเน้นการใช้
การทำ�โครงงานเพือ่ พัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ นักวิชาการ
หลายท่านได้ช้ีให้เห็นว่า อันดับของคุณภาพระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยค่อนข้างตํ่าโดยระบบการศึกษายังไม่สามารถพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้ ทำ�ให้ผู้ที่เรียนจบไม่พร้อมที่จะ
ทำ�งาน อีกทั้งการถ่ายทอดความรู้และความสามารถก็ยังทำ�ได้อย่าง
จำ�กัด
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ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนจะช่วยทำ�ให้
ทักษะของบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมมากขึ้นในการออกแบบหลักสูตร
และควรมีการเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนให้เป็นอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรรับเชิญในมหาวิทยาลัย สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะแก่นักศึกษา แต่ประสบการณ์ของวิทยากรภาค
เอกชนยังช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ที่ เรี ย นมากขึ้ น ด้ ว ย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และภาค
เอกชนจะช่วยขยายโอกาสสำ�หรับนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนใน
การเข้าฝึกงานหรือการทำ�โครงงาน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำ�ใน
ประเทศไทยจะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น รายงาน
ของ Universitas ชี้ให้เห็นประเทศไทยังสามารถปรับปรุงในด้านนี้
เพิ่มเติมได้อีก

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

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

ปัจจัยสนับสนุน

85.9 83.8

MYS

HKG

IDN

58.8

JPN

56.4 50.9 50.5

CHN

IND

THA

ที่มา : Universitas

ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ไทยและมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง
ประเทศจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความ
เชี่ยวชาญ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงการ
ทำ�วิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรผู้สอน และนักวิจัย
ทั้งนี้ ในพ.ศ. 2559 Times University Ranking ได้ให้คะแนนด้าน
ความเป็นนานาชาติแก่มหาวิทยาลัยไทยไว้ที่ 44.1 คะแนน ในขณะที่
สิงคโปร์ได้ 96.2 คะแนน นอกจากนี้รายงานของ Universitas ยังชี้
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนของนักศึกษาต่างชาติและความร่วมมือ
ในการทำ�วิจัยกับต่างประเทศที่น้อยกว่าทั้งสิงคโปร์และมาเลเซีย
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สิงคโปร์:
ฟิลิปปินส์:
มาเลเซีย:
อินโดนีเซีย:
เวียดนาม:
เมียนมา:
ไทย:

97
90
89
84
80
80
77

สิงคโปร์:
มาเลเซีย:
ฟิลิปปินส์:
อินโดนีเซีย:
เวียดนาม:
ไทย:

7.2
6.8
6.4
6.4
5.9
5.9

83.8
61.9

SGP

ความชำ�นาญทางด้านภาษาจะช่วยเพิ่มโอกาสแก่นักเรียนไทยใน
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ และจะเป็นประโยชน์ต่อ
นั ก เรี ย นในยุ ค ที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ มากขึ้ น ในปั จ จุ บั น
อย่างไรก็ตาม นักเรียนไทยมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ดังจะเห็นได้จากระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบ TOEFL และ IELTS ของนักเรียนไทยทีต่ าํ่ กว่านักเรียน
จากสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

ทรัพยากรการศึกษา
บุ ค ลากรผู้ ส อนที่ มี ค วามสามารถและมี จำ � นวนเพี ย งพอมี ค วาม
สำ�คัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษา ข้อมูลของ UNESCO เปิดเผยว่า
สัดส่วนจำ�นวนนักศึกษาต่ออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Tertiary
Education) ในประเทศไทยกำ�ลังลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญจาก 34
ต่อ 1 ใน พ.ศ. 2547 เหลือเพียง 23 ต่อ 1 ใน พ.ศ. 2557 ใน
ขณะที่สัดส่วนในมาเลเซียอยู่ที่ 11 ต่อ 1 และเยอรมนีอยู่ที่ 8 ต่อ 1
นอกจากจำ�นวนของครูที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว ควรมีการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรผู้สอนอย่างต่อเนื่องด้วย บุคลากรผู้สอน
นอกจากจะต้องมีความรูใ้ นสาขาวิชาทีส่ อนแล้ว ยังจะต้องเข้าใจวิธกี าร
ถ่ายทอดความรูส้ ผู่ เู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพการสอนเป็น
ปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งในการพัฒนาความเข้าใจและความสนใจในวิชาที่
เรียนอยู่ของผู้เรียน ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่ต้องส่งเสริมให้บุคลากร
ผู้สอนในประเทศไทยได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
อินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารในประเทศไทยยังคงพัฒนาไม่ทดั เทียมกับประเทศอืน่ ๆภูมภิ าค
จากข้อมูลดัชนีขดี ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกหรือ Global
Competitive Index (GCI) ใน พ.ศ. 2558/2559 จัดทำ�โดย World
Economic Forum ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 จากทุก
ประเทศทั่วโลกในด้าน “การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน” ในขณะ
ที่สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 2 มาเลเซียอันดับที่ 26 อินโดนีเซียอันดับที่ 43
และจีนอันดับที่ 47 นอกจากนี้ข้อมูลการสำ�รวจโดย OECD ก็ยังชี้ให้
เห็นว่าการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารซึง่ รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นอุปสรรค
ต่อคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทย

ทรัพยากรแรงงาน
ผูจ้ า้ งงานนัน้ ควรให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เพิม่ ขึน้ จะช่วยให้ทกั ษะของบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ จะเพิม่ มูลค่าให้กบั อุตสาหกรรมและดึงดูดกำ�ลัง
แรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐอาจช่วย
สนับสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และ Startup ในการฝึกอบรมทักษะกำ�ลังแรงงานในด้านต่างๆ
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และการทำ�ธุรกิจ อีกทัง้ ควร
จัดให้มโี ปรแกรม Train the Trainer โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญอบรมเจ้าของ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ Startup และให้พวกเขา
ไปอบรมพนักงานของพวกเขาต่อไป
“ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักในด้าน
การขาดแคลนกำ�ลังแรงงานที่มีความสามารถและมีทักษะ
ด้าน IT บุคลากรด้าน IT ของไทยส่วนใหญ่มักจะทำ�งาน
อยู่ในตำ�แหน่งระดับล่าง ในขณะที่กว่า 90% ของตำ�แหน่ง
งานที่สูงกว่าหรือระดับผู้บริหารล้วนแต่เป็นชาวต่างชาติ
เนื่องจากมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ”
หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรการตลาดสัมพันธ์ของธุรกิจนำ�เที่ยว
ออนไลน์รายหนึ่ง
ทักษะของกำ�ลังงานแรงงานไทยไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีสัดส่วนของกำ�ลังแรงงานมีทักษะ
น้อยโดยเพียง 16% ของกำ�ลังแรงงานเป็นแรงงานมีทักษะ และมี
กำ�ลังแรงงานเพียง 39% ที่นายจ้างให้ความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีทักษะ
เหมาะสมกับงานที่ทำ� ในขณะที่การพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วย
ในการผลิตกำ�ลังแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของนายจ้าง
นายจ้ า งก็ ค วรมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นากำ � ลั ง แรงงานในระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ข้อมูลจาก
World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
(On-the-Job Training) ในประเทศไทยยังคงตํ่ากว่าประเทศเพื่อน
บ้าน โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 53 จากประเทศทั่วโลก
ในขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียติดอันดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
ของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 5 และ 6 ตามลำ�ดับ

กรณีศึกษา: การสนับสนุนการเพิ่มทักษะ
ให้กับกำ�ลังแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME)
กองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซีย หรือ Human
Resources Development Fund (HRDF) มีเป้าหมายเพื่อ
สนับสนุนให้นายจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME จัดการฝึกอบรม
ให้กำ�ลังแรงงานในกิจการ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน
ทุกเดือน และนายจ้างมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ในสัดส่วน 100% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม นอกจากนี้
กองทุน HRDF ยังให้บริการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคอุ ต สาหกรรม และกองทุ น ยั ง สนั บ สนุ น ในกรณี ที่
กิจการ SME ต้องการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเอง การ
ฝึกอบรมและบริการให้คำ�ปรึกษาจะจัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มา
จากภาคเอกชน การสนับสนุนจากกองทุน HRDF จะช่วยให้
ทักษะของบุคลากรแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และยกระดับขีดความสามารถ
ของกำ�ลังแรงงาน ซึ่งจะช่วยตอบเป้าหมายของประเทศที่จะ
พัฒนาแรงงานจำ�นวน 35% ให้เป็นแรงงานทักษะภายใน
พ.ศ. 2563

แผนภาพที่ 78 : ดัชนีชวี้ ดั ระดับของการฝึกอบรมบุคลากรในงาน หรือ
On-the-Job Training [พ.ศ. 2558, จากคะแนนเต็ม 7] – ระดับ
การลงทุนด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5.6

SGP

5.5

MYS

5.4

JPN

4.6

4.5

4.2

4.2

PHL

IDN

THA

CHN

3.8

VNM

ที่มา : The World Economic Forum Global Competitive Index
133

บทที่ 6D : ทุนมนุษย์

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 79 : ระดับการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของประเทศไทย

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ระยะที่ 1
(Static/Analog)

ระยะที่ 2
(Scattered)

ระยะที่ 3
(Connected)

• ขาดแคลนเครื่องมือ
IT ที่ช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้
• สิ่งแวดล้อมด้าน IT
ไม่เข้มแข็ง

• หลักสูตรเฉพาะ
ทางด้าน IT ในระดับ
อุดมศึกษามีจำ�กัด

• ระดับการรู้ดิจิทัล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในระดับภูมิภาค
• การศึกษาด้าน IT
ได้รับการพัฒนาและ
มีผู้เลือกศึกษาเป็น
วงกว้าง

ระยะที่ 4
(Optimized/
Automated)
• มีกำ�ลังคนด้าน IT
ทำ�งานอย่างแพร่หลาย
ในทุกๆ ระดับ
• มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้นำ�ในด้านคุณภาพ
ในระดับภูมิภาค

ระยะที่ 5
(Predictive/
Engaged)
• การศึกษาด้านใน IT
ในสาขาต่างๆ เพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว
• มหาวิทยาลัยเป็น
ผูน้ �ำ ด้านคุณภาพใน
ระดับโลก

ที่มา: Roland Berger

84%

ปัจจัยสนับสนุน

เป็นแรงงาน
ไร้ทักษะ ในขณะที่เพียง
39% มีทักษะที่เหมาะสม
กับงาน

#47 ในด้าน

คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
จัดโดย OECD

ไม่มี มหาวิทยาลัยไทย

ติดใน 200 อันดับแรกของโลก
ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเทศไทยควรมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร
การพัฒนาทุนมนุษย์ในความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นรากฐาน
ที่ สำ � คั ญ ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานดิ จิ ทั ล คุ ณ ภาพของระบบ
การศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะผลิตกำ�ลังแรงงานที่มีความพร้อมต่อ
โลกอนาคต และมีทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
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ความต้องการของโลก ประเทศไทยต้องเร่งผลิตทุนมนุษย์ที่มีความ
สามารถสอดคล้องกับการพัฒนาของเศรษฐกิจในอนาคต นอกจาก
นี้กำ�ลังแรงงานที่อยู่ในระบบควรได้รับโอกาสในการเข้าฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

บรรจุวิชาการเขียนโปรแกรมเข้าไปในหลักสูตรโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา และเพิ่มความสนใจในวิชาด้าน STEM ให้แก่นักเรียน
• ออกแบบหลักสูตรมาตรฐานด้านการเขียนโปรแกรมรวมทัง้ การทดสอบทีเ่ ป็นมาตรฐานสำ�หรับ
โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
• พัฒนาบุคลากรผู้สอนในวิชาการเขียนโปรแกรม (Coding) โดยโปรแกรมการฝึกอบรมครู
• พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ บบทางไกลสำ�หรับวิชาการเขียนโปรแกรม (Coding) เพือ่ ให้การศึกษา
แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีบุคลากรผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรม (Coding) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม
• พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน IT ในโรงเรียนเพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่การเรียนรูว้ ชิ าการเขียน
โปรแกรม (Coding) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
• สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนเป็นประจำ� รวม
ถึงผนวกการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั แิ ละตัวอย่างในโลกความเป็นจริงเข้าไปในหลักสูตร เพิม่ เติมจาก
การเรียนรู้ภาคทฤษฎี
• สนับสนุนการสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจในเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ให้แก่นักเรียน ด้วยการสร้างความร่วมมือ
กับนายจ้างในการออกแบบชั้นเรียนหรือโปรแกรมการเรียนรู้พิเศษ
• สนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนากำ�ลังคนที่มีศักยภาพสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ตั้งแต่ในวัยเรียนผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเรียน
หลักสูตรพิเศษ หรือการแข่งขันด้านวิชาการระหว่างโรงเรียน เป็นต้น
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ข้อเสนอตัวชี้วัด
การมีการจัดทำ�

หลักสูตรแห่งชาติ
วิชา coding

จำ�นวนโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่จัดการเรียน
การสอนวิชา coding

จำ�นวนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่จัดการเรียน
การสอนวิชา coding

% ของนักเรียนไทย

ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ด้านการเขียนโปรแกรม
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย
เพื่อผลิตกำ�ลังแรงงานเพื่ออนาค
• ร่วมมือกับภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตรที่มีความสอดคล้องระหว่างทักษะและความรู้
ของบัณฑิตกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
• ผนวกความรู้ภาคปฏิบัติเข้าไปในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพในสาขาต่างๆให้แก่
บัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษา
• สนับสนุนการสร้างความตระหนักและความสนใจในเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
• เชิญอาจารย์พิเศษจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมสอนในบางรายวิชาให้มากขึ้น เชิญวิทยากร
หรือศิษย์เก่าที่เป็นผู้มีชื่อเสียง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และประสบความสำ�เร็จในอาชีพต่างๆ
เช่น นักวิจัย บุคลากรในบริษัทขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น มาพบปะพูดคุย
กับนักเรียน
• ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ค้นหาความสนใจนอกชั้นเรียน เช่น กิจกรรมการแข่งขันแผนธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
• ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโครงการฝึกงานและสนับสนุนให้นายจ้างเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
ด้านอาชีพเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพต่างๆ
• สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ในการพัฒนาทักษะนอกเหนือสาขาวิชาหลักของตน เช่น ภาษา และ การทำ�ธุรกิจ
เป็นต้น
• สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันของต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา บุคลากรผู้สอน และนักวิจัย รวมถึงความร่วมมือในการทำ�วิจัย เป็นต้น

ข้อเสนอตัวชี้วัด
จำ�นวนมหาวิทยาลัยไทย
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก
ของโลก จัดโดย
QS University

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาคณิตฯและวิทย์ฯ
จัดโดย
World Economic Forum

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา

จัดโดย Universitas

การถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย
และบริษัทเอกชน
จัดโดย Universitas
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สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนากำ�ลังแรงงาน
โดยเน้นการเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
• ออกแบบและริเริ่มโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยภาครัฐ โดย
เน้นไปที่การสร้างครูฝึกจากตัวแทนของบริษัทหรือเจ้าของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
• จูงใจให้ภาคเอกชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงทุนด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ให้มากขึ้น
• สนับสนุนทางด้านการเงินและสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ การฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร แก่บุคลากรในกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของทักษะและการรู้ดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไป
• พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนได้

ระดับของการฝึกอบรม
บุคลากร โดยนายจ้าง
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บทที
่
7
แผนการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนา
โดยละเอียด
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แผนการพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี
ข้อเสนอการพัฒนา
ด้วยดิจิทัล

2560

2561

2562

2563

2564

แหล่งเงินทุน

สังคผู้สูงอายุ

รัฐ
ระบบจัดการข้อมูล
สุขภาพแห่งชาติ

1. ฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health Record) ในฐานข้อมูลแห่งชาติ

การดูแลสุขภาพทางไกล
(Telehealth)

3. เครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ

2. National Patient Portal และ แอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลแห่งชาติ
4. เทคโนโลยีการตรวจติดตามผู้ป่วยในระยะไกล (Remote Patient Monitoring)

Smart Home
และหุ่นยนต์ดูแล
เครื่องมือดิจิทัล
สำ�หรับผู้สูงอายุ

PPP เอกชน

5. เครื่องตรวจจับภายในบ้านสำ�หรับผู้สูงอายุ (Home Sensors)
6. สินค้า Smart Home ขั้นสูง เช่น IoT Appliances, หุ่นยนต์ดูแล
7. สนับสนุนการใช้ ICT ในผู้สูงอายุ + เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในสังคม
8. เครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

(Online Community, Lifestyle, Apps, Cognitive Apps, Platforms)

9. ระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ

เกษตรกรรม

ระบบสารสนเทศ
เกษตรแห่งชาติ

10 บริการของภาครัฐด้วยข้อมูลทางการเกษตร
(G2B solutions)
11. Startup ด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทางการเกษตรของประเทศ
12. เกษตรกรท้องถิ่นรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษา

เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
(Precision Farming)

13. เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงในเกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ

ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
(Precision Livestock)

15. ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงแก่เกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ

14. เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงในผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่
16. ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงในผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่
17. แพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)

ระบบการกระจายสินค้า
ผ่านระบบดิจิทัล

18. ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Supply Chain)
19. ระบบ Single Window แห่งชาติ (Nation Single Window)

การท่องเที่ยว

ระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวแห่งชาติ

20. ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
21. การเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Open Data)

แพลตฟอร์มช่วยวางแผน
การท่องเที่ยวแห่งชาติ

22. แหล่งข้อมูลสำ�หรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
23. การตลาดดิจิทัลเป็นเลิศ
24. เทคโนโลยีดิจิทัล ณ แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ
(Smart Tourism Destination)

25. เทตโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
26. เทตโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
27. ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

ระบบรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ

28. ศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร
29. ระบบเตือนภัยฉุกเฉินและแอปพลิเคชั่นเตือนภัย
30. ระบบความปลอดภัยชายแดนและระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน

บรอดแบนด์
Cloud

31 ความเร็วและความครอบคลุมของบรอดแบนด์
32. โครงการบริการ Cloud ภาครัฐ (G-Cloud)

ปัจจัยสนับสนุน

33. การส่งเริมการใช้บริการ Cloud สำ�หรับภาคเอกชนและสาธารณชน
34. ระบบเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศของ Startup

นวัตกรรมด้านดิจิทัล
(Digital innovation)

35. การวิจัยและพัฒนาสาขาดิจิทัลของประเทศ
36. การสร้างนวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยบริการให้แก่ภาคเอกชน
37. วิชาการเขียนโปรแกรมเข้าไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทุนมนุษย์ (Human Capital)

38. คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย
39. กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนากำ�ลังแรงงาน

พัฒนาเองในประเทศไทย
เป็นส่วนมาก

นำ�เข้าเป็นส่วนมาก

ICT

ICT และ Hardware
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

1

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

ภาคการเกษตร

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

ภาคการท่องเที่ยว

ประเทศไทยมีความจำ�เป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุข
• รายจ่ายทางสุขภาพเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และรายจ่ายของรัฐเท่ากับ
86% ของรายจ่ายทางสุขภาพทั้งหมด
• ความชุกของโรคเรื้อรังจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสัดส่วนของผู้สูงอายุ
ที่สูงขึ้น
• จำ�นวนประชากรในวัยทำ�งานต่อผู้สูงอายุ 1 คนคาดว่าจะลดลง
		 ครึ่งหนึ่งระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2573

∆

∆

ทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มมีการเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล โดยส่วนมาก
เป็ น การเก็ บ ในฐานข้ อ มู ล ของแต่ ล ะโรงพยาบาลแยกกั น
• ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบ NEHR ที่มีอยู่
• ขาดความต่อเนื่องในการรักษา
ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ไม่ได้ใช้ถกู นำ�ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการประกอบ
การออกแบบนโยนายและวางแผนเกีย่ วกับทรัพยากรด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์
นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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1. ควรใช้ประโยชน์จากระบบที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว อาทิ Thai Care Cloud และ จัดทำ�
มาตรฐานระดับชาติ (National Standards) ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศและทุกต้นสังกัดใช้มาตรฐานเดียวกันหมด
2. กำ�หนดกรอบกฎหมายและกฎระเบียบทีป่ กป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผูป้ ว่ ย เพือ่ รองรับ
การจัดทำ�ระบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลระดับชาติและเพือ่ รวบรวมข้อมูลจาก
หลากหลายผู้ให้บริการทางสุขภาพ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเริ่มต้นด้วยโรงพยาบาลภายใน
เครือของกระทรวงสาธารณสุข
∆ ใช้ผใู้ ห้บริการคลาวด์ทเี่ ชือ
่ ถือได้ และจัดทำ�ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านข้อมูลทีส่ อดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
∆ ทำ�งานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ
แต่ละโรงพยาบาลให้เข้ากับฐานข้อมูลระดับชาติกลางที่ติดตั้งใหม่ โดยเริ่มจากผู้ที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขก่อน รวมถึงช่วยกันพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
∆ จัดตั้งทีมรับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบ การบำ�รุงรักษาระบบข้อมูลส่วนกลาง
และให้ทีมงานดังกล่าวทำ�งานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม
4. นำ�ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วมาบันทึกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและนำ�ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้า
บันทึกในฐานข้อมูลชาติ เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่อาสาสมัครหมู่บ้านได้เก็บมาแล้ว เป็นต้น
5. ทำ�การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความตระหนักของผู้ให้บริการทางการแพทย์รวมถึงประชาชน
ทั่วไปต่อระบบที่มีอยู่
6. สนับสนุนให้บคุ ลากรทางการแพทย์มสี ว่ นร่วมกับในการออกแบบระบบเพือ่ ให้การพัฒนาเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการและเพื่อให้ระบบจะสร้างประโยชน์สูงสุดสำ�หรับการ
ทำ�งานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ�ระบบ
เช่น ข้อมูลใดควรมีการจัดเก็บในฐานข้อมูลชาติ ควรออกแบบ Medical Providers Portal
อย่างไรให้ใช้ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น
7. สร้ า งอิ น เตอร์ เ ฟสสำ � หรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางสุ ข ภาพ (Medical Providers Portal)
ที่ทำ�ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าสู่ประวัติผู้ป่วยในฐานข้อมูลแห่งชาติ สามารถแก้ไข
ประวัติผู้ป่วยในฐานข้อมูลแห่งชาติด้วยข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาใหม่ และสามารถส่งต่อ
ผู้ป่วยให้กับแพทย์คนอื่นๆ ได้
8. สร้างการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล
และสนับสนุนผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพเข้าร่วมและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบการ
บันทึกประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ
∆ พิจารณาการสนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในโรงพยาบาลรัฐเพื่อให้
สามารถเข้าร่วมในระบบได้
∆ พิ จ ารณาการใช้ สิ่ ง จู ง ใจ เช่ น สิ่ ง จู ง ใจทางการเงิ น การให้ ข้ อ มู ล และบทวิ เ คราะห์
ตอบแทนการแบ่งปัน เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมในระบบ
9. สนับสนุนให้มีการการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในทักษะด้านดิจิทัล
∆		ดำ�เนินการฝึกอบรมในตำ�บลและระดับต่างจังหวัด – โปรแกรมที่สั้นและมีประสิทธิภาพ
∆ สรรหาและอบรมผู้นำ�ในส่วนท้องถิ่น และให้คนเหล่านี้มีหน้าที่ทำ�การอบรมในระดับท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
10. ใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics Software) เพื่อทำ�จัด
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจในโรคต่างๆ โดยข้อมูลที่นำ�มา
วิเคราะห์ต้องเป็นข้อมูลนิรนาม
11. นำ�ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อใช้ในการ
วางแผนนโยบายและแนวทางการป้องกันโรค โดยเน้นการชี้ตัวกลุ่มเสี่ยง (Risk Group
Identification) และการเข้าแทรกแซงในระยะเริ่มแรกในกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อลดการเกิดและ
ความรุนแรงของโรคต่างๆ

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆

% ของประชากรที่มีบันทึกฐานข้อมูล
ประวัติผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
บนฐานข้อมูลระดับชาติ
% ของผู้ให้บริการทางสุขภาพที่มีการ
ส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆

∆

การดูและผู้ป่วยมีความต่อเนื่องขึ้น
ลดความจำ�เป็นที่จะต้องเดินทาง
ไปยังโรงพยาบาลใหญ่
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนโดย
บุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
สามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อประโยชน์ในการวางนโยบายและ
จัดทำ�มาตรการป้องกันโรค

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

∆

∆

ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีการพัฒนาผ่าน
ความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Thai Care Cloud
การทดลองใช้ของระบบ Personal
Health Records ใน 5 จังหวัดโดย
NECTEC SIPA และกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขกำ�ลังใช้อาสาสมัคร
ในหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพ
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน 1800 ตำ�บล
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
ตั้งจุดประสงค์ที่จะทำ�ให้บันทึกผู้ป่วย
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายใน 2-3 ปี
และใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการทางสุขภาพ
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พัฒนา National Patient Portal สำ�หรับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลในฐาน
ข้อมูลระดับชาติผ่านแอปพลิเคชัน และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
สถิติและบทวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพ (Healthcare Applications)
ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

∆
∆

ความชุกของโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคเบา
หวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
พฤติกรรมการใช้ชวี ติ มีผลต่อการเกิดของโรคเรือ้ รังเหล่านี้ แต่ผสู้ งู อายุ
ไทยยังคงมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกับการเกิดของโรคเหล่านี้ เช่น น้อยกว่า
50% ของผู้สูงอายุออกกำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และสัดส่วนนี้มีการ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

∆

∆

ประชาชนจำ�นวนมากนั้นไม่รับรูถ้ ึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งส่วน
หนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ยังไม่มีฐานข้อมูลกลางที่มีประวัติสุขภาพครบ
ถ้วนของผู่ป่วยแต่ละคนที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
จำ�นวนแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพที่พัฒนาในประเทศไทยเริ่มมีมาก
ขึน้ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ด้านสุขภาพเพิม่ เติมนัน้ จะช่วยทำ�ให้
ประชาชนไทยสนใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นและใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
มากขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ, และบริษัทเอกชนที่มี
ประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์เพื่อจัดทำ� National Patient Portal โดยเริ่มจาก
Portal พื้นฐานที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูล
ระดับชาติได้
∆ ทำ�งานร่วมกับภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการทำ�ซอฟแวร์เพื่อพัฒนา National
Patient Portal ทีส่ ามารถให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่
∆ ใน Patient Portal นั้น ควรมีแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลหรือตัวเลข (Dashboard)
ที่สรุปสุขภาพของแต่ละคนในรูปแบบที่ครบถ้วนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
2. ปรับขยาย National Patient Portal ด้วยลักษณะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
∆ เพิ่ ม เติ ม รู ป แบบที่ ใ ห้ ผู้ ใช้ ส ามารถมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางสุ ข ภาพได้
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 )
การจ่ายยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePrescription) การขอใบรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์
(eCertificate)
∆ เพิ่ ม เติ ม รู ป แบบที่ ใ ห้ ผู้ ใช้ ส ามารถเปรี ย บเที ย บสภาพสุ ข ภาพพื้ น ฐานของผู้ ป่ ว ย
กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของชาติ เช่ น ค่ า เฉลี่ ย ของนํ้ า ตาลในเลื อ ดในอายุ ที่ เ จาะจง
และส่ ง ข้ อ ความเตื อ นและให้ คำ � แนะนำ � กั บ ผู้ ป่ ว ยเมื่ อ ค่ า หลุ ด มาตรฐาน เช่ น
ไขมันในตับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรในกลุ่มอายุ - ให้ไปพบแพทย์และลดการ
บริโภคคาร์โบไฮเดรต
∆ อนุ ญ าตให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถใส่ ข้ อ มู ล ลงในประวั ติ ส่ ว นตั ว ในฐานข้ อ มู ล แห่ ง ชาติ ผ่ า น
Patient Portal ได้ เช่น การบริโภคแคลลอรี่ การอ่านค่าความดันเลือดประจำ�วัน
ระดับการออกกำ�ลังกาย
3. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) สถิติและผลการวิเคราะห์ต่างๆ ในฐาน
ข้อมูลระดับชาติให้แก่ประชาชน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ นักวิชาการ และภาค
เอกชนรวมถึง Startup ด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดย
เน้นการพัฒนา แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ (Healthcare Applications) ทีส่ นับสนุน
ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
∆ สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลแและผลวิเคราะห์ของข้อมูลในฐานข้อมูลแห่งชาติ เพื่อ
สนับสนุน Startup
∆ ส่ ง เสริ ม ให้ Startup หารื อ กั บ นั ก วิ จั ย และหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ พั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ โดยการสานต่อจากการวิจัยที่ได้ทำ�ไปแล้วหรือกำ�ลังทำ�อยู่
เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันด้านสุขภาพสำ�หรับสุขภาพที่ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์
∆ ส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนในการพัฒนาของ Startup ต่างๆ เช่น การจัด
โปรแกรมการแข่งขันสำ�หรับ Startup ด้านสุขภาพเพื่อได้รับเงินลงทุน การช่วย
จับคู่ Startup เข้ากับผู้ลงทุน
∆ ช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ของ Startup ผ่านช่องทางต่างๆ National Patient Portal
∆ ใช้ เ ทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ด้ า นสุ ข ภาพที่ เชื่ อ มกั บ
ฐานข้อมูลแห่งชาติ เช่น การใช้ช่องทางเชื่อมระหว่างแอปพลิเคชัน (API)
∆ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ด้ า นสุ ข ภาพ
∆ สร้างแรงจูงใจในการเกิดของ Startups ด้านสุขภาพ เช่น การอำ�นวยความสะดวกใน
การจัดตั้งธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

จำ�นวนของผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวใน
National Patient Portal
จำ�นวนของแอปพลิเคชันใหม่ที่ถูกพัฒนา
ขึ้นโดยคนในพื้นที่ ที่ถูกปล่อยออกมา
จำ�นวนทั้งหมดของการดาวน์โหลด
และผู้ใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆
∆
∆

พัฒนา National Patient Portal ที่ทำ�ให้
คนไช้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใน ฐาน
ข้อมูลระดับชาติได้
การเติบโตของระบบนิเวศ Startup ด้าน
สุขภาพในประเทศไทย
แอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่มีจำ�นวนมาก
ขึ้นและมีความน่าสนใจมากขึ้น
ประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุมีความใส่ใจใน
การบริหารสุขภาพของตนมากขึ้น และ
ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพดีขึ้น

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

บริษัทซอฟต์แวร์กว่า 30 แห่งกำ�ลังทำ�งาน
ร่วมกับรัฐบาลเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน
สุขภาพที่เชื่อมกับฐานข้อมูลแห่งชาติ
EGA กำ�ลังดำ�เนินงานในเรื่อง Open Data
ในหลายๆ ด้านรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ให้บริการทางสุขภาพ
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

3

พัฒนาเครือข่าย Telehealth ระหว่างผู้ให้บริการ
(Provider-To-Provider Telehealth) ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท
ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

∆

ภาคการท่องเที่ยว

ปัญหาความเพียงพอของบริการด้านสุขภาพ
• เช่น ในจังหวัดทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคนไข้
657 คนต่อ 1 เตียงโรงพยาบาล และ 4,153 คนต่อแพทย์ 1 คน
ปัญหาร้ายแรงในด้านการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะสำ�หรับผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท โดยค่าใช้จ่ายการเดินทางที่สูงและระยะทาง
ไกลเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการ

∆

• พวกเขาสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำ�บลเท่านัน้
ซึ่งส่วนมากมีแต่พยาบาล
• แพทย์อยู่ในโรงพยาบาลในระดับอำ�เภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป็น
ไปได้ว่าอยู่ในที่ห่างไกลออกไป
• แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักจะอยุ่ในโรงพยาบาลระดับจังหวัดเท่านั้น
กฎหมายและข้อปฎิบัติในปัจจุบัน และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอเป็น
อุปสรรคต่อการเริ่มใช้บริการ Telehealth แบบผู้บริการถึงผู้ป่วย

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. ออกแบบเครือข่าย Telehealth ประเภทระหว่างผู้ให้บริการ
∆ ในช่ ว งแรกควรมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบ Telehealth ในโรงพยาบาลศู น ย์ ห รื อ
โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้การสื่อสารกับโรงพยาบาลชุมชนมีความชัดเจนและรวดเร็ว
ลดปัญหาความเข้าเข้าใจที่ไม่ถุกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
∆ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา Telehealth ในพื้ น ที่ ที่ ห่ า งไกลแพทย์ แ ละประสบปั ญ หาการ
ขาดแคลนแพทย์ที่รุนแรงกว่าก่อน แล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆจนครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั้งนี้ควรจัดอันดับด้วยเกณฑ์ที่โปร่งใส เช่น ดัชนีอายุ อัตราความยากจน จำ�นวนของ
คนต่อแพทย์ เป็นต้น
∆ มุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก าร Telehealth กั บ โรคที่ มี ค วามสำ � คั ญ และความ
ต้ อ งการสู ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารสามารถทำ � ได้ ไ ม่ ย ากก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยขยายให้
ครอบคลุมภายหลัง เช่น รังสีวิทยาทางไกล พยาธิวิทยาทางไกล หรือการรักษาโรค
หลอดเลือดในสมองทางไกล เป็นต้น
∆ ตั้งศูนย์ Telehealth ในโรงพยาบาลรัฐชั้นนำ� เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
∆ ใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า น Telehealth เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและการอบรมระหว่ า ง
บุคลากรทางการแพทย์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการติดตั้งระบบ Telehealth ในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บล และในโรงพยาบาลที่จะทำ�หน้าที่เป็นศูนย์สำ�หรับการให้บริการ
Telehealth พร้อมกับสนับสนุนความพร้อมให้การเริ่มดำ�เนินงาน
∆ สรรหาประเภทของการเชือ
่ มต่อทีเ่ หมาะสม เครือ่ งมือทีต่ อ้ งการ และระบบทีส่ นับสนุน
Telehealth ในทั้งโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ที่จะทำ�หน้าที่เป็นศูนย์
สำ�หรับการให้บริการ ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.
∆ เริ่มด้วยเครื่องมือระบบ Telehealth พื้นฐานก่อน เช่น กล้องและจอสังเกตการณ์
ที่ช่วยในการให้คำ�ปรึกษาทางไกลผ่านบทสนทนาสด เป็นต้น
∆ หลังจากที่เครื่องมือพื้นฐานพร้อมแล้วค่อยติดตั้งเครื่องมือที่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการต่อไป เช่น การทำ�ให้สามารถตรวจส่องกล้องสดได้
∆ ใช้เทคโนโลยีที่ขยายตัวได้และทำ�งานร่วมกับระบบอื่นได้ (Scalable และ InterOperable) เพื่อความง่ายในการขยายระบบและการนำ�ระบบไปเชื่อมกับระบบของ
โรงพยาบาลอื่น
3. ให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพร้อมที่จะให้บริการ Telehealth
∆ ออกแบบหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม และให้ ก ารฝึ ก อบรมแก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์
เรื่อง Telehealth เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่ครอบคลุมทั้งโปรโตคอลและ
รายละเอียดของการใช้ Telehealth
∆ ให้เน้นระบบ "Train the Trainer" คือให้มีผู้นำ�ในแต่ละโรงพยาบาลที่มีหน้าที่อบรม
คนอื่นในโรงพยาบาลนั้นๆ
4. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเริ่มใช้งานของ Telehealth
∆ จัดทำ�ระบบใบรับรอง (Certification and License) สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการ Telehealth
∆ กำ�หนดสิทธิของแพทย์และผู้ป่วยอย่างชัดเจน และแก้ไขข้อปฎิบัติในปัจจุบันเพื่อ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของ ผู้ให้บริการถึงผู้ให้บริการ Telehealth ยกตัวอย่าง
เช่น กฎเรื่องการจ่ายยา การคุ้มครองแพทย์และผู้ป่วย เป็นต้น
5. ส่งเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบริการ Telehealth

นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

% ของโรงพยาบาลที่มีระบบ
Telehealth
จำ�นวนของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยใช้
Telehealth

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆
∆

การเช้าถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพของ
ประชากรสูงอายุในชนบท – ผูส้ งู อายุ
สามารถได้รบั การดูแลสุขภาพทีจ่ าก
โรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง จากแพทย์ผู้
เชีย่ วชาญทีอ่ ยูใ่ นโรงพยาบาลนอกพืน้ ทีผ่ า่ น
Telehealth
การร่วมมือกันระหว่างแพทย์เป็นไปอย่าง
ง่ายดายขึ้น
การศึกษาทางไกลจะถูกใช้เพื่อพัฒนา
ทักษะและฝึกอบรมมืออาชีพด้านการ
แพทย์ในพื้นที่ชนบท

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

∆

โครงงานหลายโครงงานของกระทรวง
สาธารณสุขช่วยเชื่อมต่อโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลทั่วไป สู่ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ชนบท
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำ�ลังใช้
เทคโนโลยี Telehealth มากขึ้น สำ�หรับการให้
คำ�ปรึกษาและการศึกษาทางไกล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและสำ�นักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบ
Telehealth เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ให้ยบริการ
ทางการแพทย์ของไทยกว่า 116 แห่ง

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

4

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

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

∆

ความเข้าถึงของการดูแลสุขภาพที่ตํ่าในพื้นที่ชนบท
• มีแพทย์ที่ว่างให้การรักษาน้อยในพื้นที่ชนบท
•		โรงพยาบาลชุมชน & โรงพยาบาลทั่วไปอยู่ห่างออกไป
สภาวะโรคเรื้อรังที่แพร่หลายมากขึ้น - 37.9% และ 14.2% ของผู้สูง
อายุกำ�ลังเจ็บป่วยด้วยความดันเลือดสูงและโรคเบาหวานตามลำ�ดับ

∆
∆

รายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพกำ�ลังเพิ่มขึ้น จากการเข้าโรงพยาบาล
โดยไม่จำ�เป็น และการอยู่โรงพยาบาลซํ้าๆ
ประชาชนรวมถึ ง ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ รั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี
Telehealth แบบผู้บริการถึงคนไข้้ รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจ
ติดตามผู้ป่วยในระยะไกล (Remote Patient Monitoring)

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนนำ�เทคโนโลยี Remote Patient
Monitoring ไปใช้สำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ป่วย
สูงอายุที่มีความลำ�บากในการเดินทางเข้าพบแพทย์
∆ ระบุรายชื่อโรคที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ป่วยทางไกล
∆ เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น การที่ผู้ป่วยใช้เครื่องมือที่บ้านในการวัดความดัน
และกรอกข้อมูลด้วยมือลงในระบบของโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถ
ติดตามอาการผู้ป่วยได้
∆ ในระยะหลังอาจมีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นเช่น การเชื่อมต่อเครื่องมือที่สวมใส่
ส่วนบุคคลและเครื่องมือทางการแพทย์ที่บ้านเข้ากับระบบของโรงพยาบาลซึ่งทำ�ให้
ข้อมูลที่ถูกคำ�นวณสามารถส่งผ่านได้ ณ เวลานั้นๆ ทันที
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ที่รองรับการให้บริการ Remote Patient
Monitoring รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดที่บ้านและอุปกรณ์รับข้อมูลที่โรงพยาบาล
∆ สร้างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท
∆ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน เช่น ศูนย์รับแจ้งและทีมตอบรับฉุกเฉิน
∆ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ส วมใส่ ส่ ว นบุ ค คลที่ ใ ช้ เ ฝ้ า สั ง เกตการณ์ ผู้ ป่ ว ย
ทางไกลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและอาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้ให้อุปกรณ์ดังกล่าว
กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3. ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนรวมถึ ง Startup ในการผลิ ต อุ ป กรณสวมใส่ ส่ ว น
บุ ค คล สำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ใช้ ใ นการวั ด ตั ว ชี้ วั ด ทางสุ ข ภาพต่ า งๆ โดย
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ ใช้ ข้ อ มู ล จากอุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น ในการบริ ห ารสุ ข ภาพ
ตัวเองและให้เชื่อมข้อมูลจากเข้ากับระบบ Remote Patient Monitoring ของ
โรงพยาบาล
∆ ส่งเสริมการพัฒนาและการนำ�เครือ
่ งสวมใส่สว่ นตัวไปใช้ทมี่ าพร้อมกับแอปพลิเคชันใน
สมาร์ทโฟนและพอร์ทลั ทีใ่ ห้ผสู้ งู อายุสามารถบันทึกและดูสภาพสุขภาพของตนเองได้
∆ เชื่อมต่อเครื่องสวมใส่ส่วนบุคคลเข้ากับระบบของโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเฝ้า
สังเกตการณ์ผู้ป่วย
4. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการบริการ Provider-To-Patient
Telehealth โดยเฉพาะย่างยิ่งเรื่องความเป็นส่วนตัวและการจ่ายยา
5. รณรงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของงานบริการ Provider-To-Patient
Telehealth โดยเฉพาะ Remote Patient Monitoring ให้แก่บุคลาการทาง
การแพทย์ ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ
∆ ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เ ป็ น ผู้ ที่ เริ่ ม แนะนำ � บริ ก าร Provider-To-Patient
Telehealth และระบบ Remote Patient Monitoring ให้กับผู้ป่วย เพื่อที่จะ
สร้างความน่าเชื่อถือ
∆ สนั บ สนุ น ความรู้ แ ละความเข้ า ใจในบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก ในสาธารณชน
ต่อเทคโนโลยีนี้

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จำ�นวนโรงพยาบาลที่มีการให้บริการ
Remote Patient Monitoring
จำ�นวนผู้สูงอายุที่ใช้บริการ Remote
Patient Monitoring

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆

ความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นใน
การติดตามอาการผู้ป่วยที่บ้าน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพทั้งสำ�หรับ
ผู้สูงอายุและรัฐบาลลดลง
การป้องกันและการจัดการปัญหาสุขภาพ
เรื้อรังที่ดีขึ้น

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆

โรงพยาบาลหลายแห่งกำ�ลังพัฒนาบริการ
Remote Patient Monitoring
Startup ในประเทศไทยมีการพัฒนา
อุปกรณ์สวมใส่ส่วนบุคคลสำ�หรับผู้สูงอายุ
(Personal Wearables) ซึ่งมีศักยภาพใน
การนำ�ไปใช้ในการให้บริการ Remote
Patient Monitoring โดยเชื่อมกับระบบ
ของโรงพยาบาลต่างๆ
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

5

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาสินค้า Home Sensors
สำ�หรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการใช้งานที่แพร่หลายขึ้นโดยเน้นสินค้าพื้นฐาน
ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีราคาย่อมเยา
ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

∆

ภาคการท่องเที่ยว

∆

มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น จำ�นวนน้อยลงที่อยู่กับบุตรหลาน
- 9% อยู่คนเดียวใน พ.ศ. 2557 เทียบกับ 6% ใน พ.ศ. 2545 และ
4% ใน พ.ศ. 2537
สัดส่วนการพึ่งพาผู้สูงอายุ (Elderly Support Ratio) ที่ลดลงสร้าง
ความกดดันให้ผสู้ งู อายุทจี่ ะต้องอยูด่ ว้ ยตัวเองมากขึน้ - อัตราส่วนคาด
ว่าจะตกลงจาก 4.2 ในขณะนี้ เป็น 2.2 ใน พ.ศ. 2573
การเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุร้ายแรงกับอัตราการเสียชีวิตจากการล้ม
ที่เพิ่มเป็น 2 เท่า จากปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557

∆

∆

ผู้สูงอายุมากมายที่ยังคงอาศัยในสภาพแวดล้อมบ้านที่มีความเสี่ยง
เช่น ห้องนอนไม่ได้อยู่ชั้นล่าง (35%),ไม่มีที่จับประคองตัวในห้องนํ้า
(92%) เป็นต้น
ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเซ็นเซอร์สำ�หรับผู้สูงอายุท้ัง
โดยภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนแต่ยังไม่มีการนำ�มาขาย
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่มีความต้องการเพียงพอประกอบกับ
ประชาชนส่วนมากยังไม่มคี วามตระหนักและความเข้าใจในประโยชน์
ของสินค้าเหล่านี้

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ ในการร่วมพัฒนาธุรกิจ
Home Sensors สำ�หรับผู้สูงอายุ
∆ ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
∆ สนับสนุนให้มีการร่วมมือในการทำ�ธุรกิจ Home Sensors สำ�หรับผู้สูงอายุระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ
2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้า Home Sensors พื้นฐานที่ราคาย่อมเยาเพื่อ
สนับสนุนให้มีการนำ�ไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเน้นมีสินค้าที่มีศักยภาพในการเจาะ
ตลาดผู้มีรายได้ปานกลาง
∆ ให้รูปแบบของเซ็นเซอร์มีความเรียบง่าย และง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดการนำ�
ไปใช้ที่สูง
∆ เริ่มต้นเจาะกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก่อน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดียว
∆ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในการพั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและ
หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ
3. ออกแบบรูปแบบธุรกิจสำ�หรับ Home Sensors ที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในเชิง
พาณิชย์ (Commercially Viable Business Model)
∆ คำ�นึงถึงความหลากหลายของสินค้า โดยอาจมีทั้งสินค้าพื้นฐานและสินค้าคุณภาพดี
∆ พิจารณาการตั้งราคาสำ�หรับสินค้าแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจ
มีทั้งการขายและการปล่อยเช่า
4. พิจารณาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Subsidies) แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
เพือ่ ให้สามารถนำ� Home Sensors พืน้ ฐานไปใช้เพือ่ ความปลอดภัยโดยอาจเริม่ จาก
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังก่อน
∆ ประเมินความคุ้มทุนของมาตรการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สูงอายุในการจัดซื้อ
เครือ่ งมือเซ็นเซอร์ และการสร้างบ้านพักคนชราเพิม่ เติมผ่านการวิเคราะห์มลู ค่าลงทุน
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆ วางโครงร่างขอบเขตของการสนับสนุน และกฎเกณฑ์เรื่องผู้ได้รับผลประโยชน์อย่าง
ชัดเจนเช่น ให้ความสำ�คัญผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวก่อน
5. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการทีส่ นับสนุนเครือ่ งตรวจจับในบ้านสำ�หรับผูส้ งู อายุ
เช่น แพลตฟอร์มที่นำ�ไปเก็บบนออนไลน์พอร์ทัลศูนย์รับเรื่องฉุกเฉิน และหน่วยงาน
ตอบรับ
6. ประชาสัมพันธ์เครื่องตรวจจับในบ้านแบบง่ายสำ�หรับผู้สูงอายุ และให้กับสาธารณะ
โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุ, ครอบครัว, และผู้ดูแล
∆ เน้นถึงการสร้างความเข้าใจในประโยชน์ของเซ็นเซอร์ให้ผู้สูงอายุและครอบครัว โดย
ในเรือ่ งความสามารถในการซือ้ ได้ (Affordability) ความง่ายในการใช้ (Ease Of Use)
และประโยชน์ต่างๆ
∆ เพิ่ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซ็ น เซอร์ ห ลากหลายชนิ ด เช่ น การจั ด ทำ � รายชื่ อ
ของผู้ให้บริการและสินค้าต่างๆ

นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

สัดส่วนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัย
ที่ใช้เซ็นเซอร์สำ�หรับผู้สูงอายุ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

∆

คนในครอบครัวมีความมั่นใจมากขึ้น
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
อัตราการเข้าโรงพยาบาล และค่าใช้จ่าย
ลดลงจากการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ด้วยความสามารถในการเข้าไปช่วยเหลือ
ให้ทันท่วงทีได้ เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ
ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในบ้านของตัวเองได้
และลดความต้องการในการสร้างบ้านพัก
คนชราเพิ่ม (Aging At Home)

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

∆

หลากหลายสถาบันและผู้เข้าร่วมภาค
เอกชนกำ�ลังทำ�การวิจัยในเรื่องเซ็นเซอร์
เช่น NECTEC
นักวิจัยขอความช่วยเหลือจากภาค
เอกชนในการพัฒนาแผนธุรกิจ และ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
หน่วยงานภาคเอกชนยังต้องการ
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบ
ของนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมอุปสงค์

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

6

สนับสนุนภาคเอกชน รวมทั้ง Startup ในการพัฒนา IoT Appliances
และ Care Robots ที่มีการออกแบบให้เหมาะสำ�หรับผู้สูงอายุ

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

∆

มีผู้สูงอายุมากขึ้นที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียว และมีบุตรน้อยลง – เพียง
54.7% ของผู้สูงอายุใน พ.ศ. 2557 อาศัยอยู่กับบุตร เมื่อเทียบกับ
72.8% ใน พ.ศ. 2537
ผูส้ งู อายุจ�ำ นวนมากจำ�เป็นทีจ่ ะต้องพึง่ พาคนอืน่ ในการดำ�เนินชีวติ ซึง่
สร้างความลำ�บากอย่างมาก

∆

∆

ผลิตภัณฑ์ Smart Home เช่น เครื่องใช้อัจฉริยะและหุ่นยนต์นั้น ยัง
มีจ�ำ นวนจำ�กัด และมีราคาแพง เมือ่ เทียบกับรายได้เฉลีย่ ของผูส้ งู อายุ
ในประเทศไทย
ประชาชนมีความเข้าใจผิดว่าอุปกรณ์ Smart Home เหล่านี้ใช้ยาก
และมีประโยชน์น้อย

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนให้ภาคเอกชนทีม่ กี ารผลิตสินค้า Smart Home อยูแ่ ล้วหรือมีความสนใจใน
การผลิตสินค้า Smart Home หันมาสนใจผลิดสินค้า Smart Home ที่มีประโยชน์
ต่อสังคมสูงอายุมากขึ้น รวมถึงสินค้า IoT appliances และหุ่นยนต์ดูแลต่างๆ
∆ กำ�หนดเกณฑ์ทช
ี่ ดั เจนในการให้การสนับสนุนจากภาครัฐสำ�หรับสินค้า Smart Home
โดยเน้นการสนับสนุนเฉพาะสินค้าที่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2. สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมถึง Startup ที่มีความสนใจในสินค้า
Smart Home สำ�หรับผู้สูงอายุและผู้วิจัยที่ทำ�งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้มีการทำ�งาน
ร่วมกัน
∆ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ เพื่อให้สินค้า Smart Home
ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นได้ตอบโจทย์ความท้าทายในชีวิตของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง และ
มีการออกแบบสินค้าเหล่านี้ที่เอื้อต่อการนำ�ไปใช้ได้ง่ายโดยผู้สูงอายุ
3. ตั้งนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของ Startup ที่พัฒนาสินค้า Smart Home
สำ�หรับผู้สูงอายุ รวมถึงสินค้า IoT Appliances และหุ่นยนต์
∆ เพิ่มความคล่องตัวสำ�หรับการตั้งต้นธุรกิจ (Streamlined Business Process)
∆ สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data)
4. สร้างความรู้และความเข้าใจในสินค้า Smart Home ชนิดต่างๆ รวมถึงสินค้า Iot
Appliances และหุ่นยนต์ดแู ลต่างๆโดยเน้นถึงประโยชน์ต่อผู้สงู อายุในด้านการเพิ่ม
ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิต
∆ เน้ น ถึ ง การสร้ า งความเข้ า ใจในประโยชน์ ข องเซ็ น เซอร์ ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ แ ละครอบครั ว
โดยยํ้าในเรื่องความสามารถในการซื้อ (Affordability) ความง่ายในการใช้ (Ease
Of Use) และประโยชน์ต่างๆ
∆ เพิม
่ ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆทีห่ ลากหลาย เช่น การจัดทำ�รายชือ่ ของผูใ้ ห้บริการ
และสินค้าต่างๆ

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จำ�นวนของผลิตภัณฑ์ Smart Home
ใหม่ที่ออกมาจำ�หน่าย
จำ�นวนของ Startup ที่จำ�หน่าย Smart
Home

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆
∆
∆

Aging at Home – ผู้สูงอายุสามารถที่จะ
อยู่ที่บ้านของตนเอง ไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่
บ้านพักคนชรา
ความสะดวกสบายภายในบ้านของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ลดภาวะการพึ่งพิงต่างๆของผู้สูงอายุ
ในการใช้ชีวิตประจำ�วัน
การเติบโตของระบบนิเวศ Smart Home
Startup มีมากขึ้น

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

ภาคเอกชนมากมาย มีการวิจัยเรื่อง
Smart Home ครบวงจร และกำ�ลังมอง
หาแผนธุรกิจ ที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
ในการที่จะจำ�หน่ายสินค้า ภายใต้ราคา
ที่เหมาะสม สำ�หรับสร้างอุปสงค์
ในขณะที่ครอบคลุมต้นทุน
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บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

7

พัฒนาแพลตฟอร์มสาธารณะที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม
พร้อมกับสนับสนุนการใช้ ICT ในผู้สูงอายุ โดยเน้นการใช้เครื่องมือดิจิทัล
เป็นที่นิยมแล้วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุมากที่สุด
ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

การใช้อนิ เทอร์เน็ตในหมูผ่ สู้ งู อายุในไทยอยูใ่ นเกณฑ์ตา่ํ แต่ก�ำ ลังเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
• เพียง 4% ของผุ้สุงอายุคือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
2% ในปี พ.ศ. 2544 แต่สำ�หรับผู้ท่ใี ช้งานเป็นประจำ� เครือข่าย
สังคมคือสิ่งที่ถูกใช้มากที่สุด ตามด้วยการค้นหาข้อมูลจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์อา่ นบทความและวิดโี อ

∆

∆

ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นมากไม่ เ ห็ น ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สำ � หรั บ
ตนพวกเขาได้เห็นสินค้าดิจิทัลมากมาย แต่ไม่เห็นประโยชน์ที่สินค้า
และบริการทางดิจิทัลต่างๆ แก่ตนเอง
ผู้สูงอายุจำ�นวนมากยังคงพึ่งพาบุตรและการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในด้านของรายได้

ภาคการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. ส่งเสริมความเข้าใจและความน่าสนใจของเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ทั้งผู้สูงอายุ โดยมุ่ง
เน้นถึงอุปกรณ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด รวมไปถึง
ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
∆ สาธิตแสดงการทำ�งาน และเน้นถึงความง่ายในการใช้
∆ เน้นถึงประโยชน์ของเครื่องมือทางดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุและครอบครัว
2. เสริมสร้างทักษะของผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัล
∆ เน้นการให้สมาชิกครอบครัว ให้เข้ามามีบทบาทหลักในการฝึกสอนผู้สูงอายุในการใช้
เครื่องมือดิจิทัล
∆ ติดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่
∆ สร้างแพลตฟอร์มเปิดให้กับการศึกษาทางไกล (การศึกษาด้วยตนเอง)
3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่จำ�เป็นในการเข้าถึง
เครื่องมือดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนราคาย่อมเยา
∆ สนับสนุนให้มสมาร์ทโฟนที่มีราคาย่อมเยา เหมาะแก่ผู้ใช้สูงอายุ
∆ สนับสนุนการติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบ้าน
4. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล เพื่ออำ�นวยความสะดวกผู้สูงอายุในการหางานและทำ�งาน (Telework
Platform)
∆ ทำ�งานร่วมกับผู้ว่าจ้าง และผู้สูงอายุ เพื่อระบุสายงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
∆ ออกแบบแรงจูงใจแก่นายจ้างในการว่าจ้างแรงงานสูงวัย
∆ พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถโพสงานลงบนอินเทอร์เน็ต และผู้สูงอายุ
สามารถทำ�งานที่บ้านได้

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ

คลาวด์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

นวัตกรรม

∆
∆
∆

ผู้สูงอายุมีความสามารถมากขึ้น
และเต็มใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มความสามารถของผู้สูงอายุใน
การมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจและสังคม
หากิจกรรมเพิ่มเติมใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุทำ�
เพื่อลดภาวะการซึมเศร้า
เพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุและลดภาระ
ทางการเงินต่อบุตรและรัฐบาล

ทุนมนุษย์

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
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แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
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8

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ
ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เพิ่มความต้องการเครื่องมือดิจิทัลมาก
ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับครอบครัวและ
สังคมทั่วไปได้
• มีจำ�นวนผู้สูงอายุน้อยลงที่อาศัยอยู่กับบุตร
• มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้น

∆
∆

ผู้ดูแลยังขาดแคลน ส่วนที่มีมักไม่มีมาตรฐานหรือใบรับรองที่ชัดเจน
อีกทั้งยังไม่รับการฝึกอบรม
จำ�นวนแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาในประเทศไทยยังไม่มากนัก แต่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดย เช่น Health At Home
www.chiiwii.com เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการร่วมมือและการทำ�งานร่วมกันระหว่าง ผูพ้ ฒ
ั นาเครือ่ งมือดิจทิ ลั (Digital
Tools) นักวิจัยและสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา
เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ นั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
2. ใช้นโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพื่อแบ่งปันสถิติ ข้อมูลเชิงลึก, และบท
วิเคราะห์ต า่ งๆ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเครือ่ งมือดิจทิ ลั สำ�หรับผูส้ งู อายุโดยภาคเอกชน
รวมถึง Startup
3. ให้โครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆสนับสนุนผู้พัฒนาในภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น พื้นที่ทำ�งานร่วมกันการให้บริการคลาวด์ในรูปแบบแพลตฟอร์ม
4. สร้างแรงจูงใจแก่ Startup ที่มุ่งพัฒนาบริการการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล เช่น แรง
จูงใจในแง่การเงินและภาษี กระบวนการที่เอื้ออำ�นวยต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
5. สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มสำ�หรับการหาผู้ดูแล (Caregivers'
Platform)
∆ จัดมาตรฐานที่เป็นทางการและใบรับรองสำ�หรับผู้ดูแลเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
แพลตฟอร์มสำ�หรับการหาผู้ดูแล
∆ สนับสนุนให้อต
ุ สาหกรรมซือ้ ขายสินค้าและบริการออนไลน์ (E-Commerce) มีสนิ ค้า
และบริการสำ�หรับผู้สูงอายุมากขึ้น
6. สนับสนุนนักพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยผู้สูงอายุในการรักษาสุขภาพและใช้ชีวิตที่
ดีต่อสุขภาพ (Promotion of Healthy Lifestyle)
∆ สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้สูงอายุด้านสมรรถภาพทางความคิด
∆ สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
∆ สนับสนุนให้แอปพลิเคชันบริหารสุขภาพต่างๆ ออกแบบที่เอื้อต่อการใช้งานโดยผู้สูง
อายุมากขึ้น
7. สนั บ สนุ น นั ก พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล ที่ ช่ ว ยผู้ สู ง อายุ ใ นการสร้ า งสั ง คมออนไลน์
(Online Communities)และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆
∆

จำ�นวนเครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุ
(เช่น แอปพลิเคชั่น) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
ในประเทศไทย
จำ�นวนของผู้สูงอายุที่ใช้งานสังคม
ออนไลน์/ โซเชียลมีเดีย
จำ�นวนของผู้สูงอายุที่ใช้แอปพลิเคชั่น
ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆
∆

Startup ในประเทศไทยที่พัฒนา
แอปพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนสังคมสูงอายุ
มีมากขึ้น
ตัวเลือกในเครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับผู้สูงอายุ
มีมากขึ้น
คุณภาพชีวิตดีขึ้นสำ�หรับผู้สูงอายุ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

ตัวแทนรัฐบาลและบริษัทเอกชน รวมถึงผู้ให้
บริการด้านโทรคมนาคมใหญ่ๆ กำ�ลังลงทุนใน
แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วม
ใช้งานได้โดยง่าย
Startup ในประเทศไทยได้พัฒนาสังคม
ออนไลน์มากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพ เช่น Health at Home,
www.chiiwii.com
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

9

จัดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (NAIS) ให้เป็นแพลตฟอร์ม
การให้ข้อมูลออนไลน์กลางสำ�หรับผู้เกี่ยวข้องทางการเกษตรในประเทศไทย
สถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

∆

ฐานข้อมูลทางการเกษตรมีความกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ
• ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน และไม่สอดคล้องกันระหว่างหลายๆ
หน่วยงาน และไม่มีแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือเพียงแห่งเดียว
ปัญหาในการเข้าถึงฐานข้อมูลทางการเกษตร
• ข้อมูลที่จำ�เป็นหลายๆอย่างไม่ได้ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
• ผู้ใช้ไม่มีความรู้ หรือไม่ทราบวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็น

ระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในระดับตํ่า
∆ ขาดบุคลากรทีม
่ คี วามสามารถในการดูแล ตรวจสอบ และบำ�รุงรักษา
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
∆ ผู้ใช้งานฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกษตรกรในชนบท ไม่มค
ี วามรู้
ความเข้าใจการใช้งานฐานข้อมูล และไม่ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การนำ�ข้อมูลมาใช้ในการเกษตร

ภาคการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. บูรณาการฐานข้อมูลการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง
ระดับชาติ และกำ�หนดประเภทของข้อมูลใหม่ๆ ที่มีมูลค่า ที่ควรจัดเก็บไว้ในระบบ
สารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (NAIS)
∆ ให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลทำ�งานร่วมกัน
และสื่อสารกันมากขึ้นเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ
จากภาคอุตสาหกรรม
∆ ระบุชุดข้อมูลที่ยังไม่มีในปัจจุบันแต่ควรมีการจัดเก็บ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการจัดกิจกรรม hackathons
เป็นต้น
∆ กำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมชุดข้อมูลเพิ่มเติม
2.. พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรแห่งชาติ (NAIS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร
ทั้งหมดของภาครัฐ
∆ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้าน IT เพื่อพัฒนา NAIS
∆ จัดตั้งทีมรับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบ การบำ�รุงรักษาระบบข้อมูล
ส่วนกลาง และการปรับปรุงข้อมูล โดยเป็นตัวกลางในการประสานงานกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างการเชื่อมต่อระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและการใช้
ข้อมูลจาก NAIS
∆ จัดการฝึกอบรมให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการใช้ NAIS
ที่ถูกต้อง
∆ ออกแบบแผนการดำ�เนินการที่ชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำ�การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลในปัจจุบันให้เป็นฐานข้อมูลกลางบน NAIS
4. ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใช้ประโยชน์จาก NAIS เพื่อการ
พัฒนาทางการเกษตร
∆ ประชาสัมพันธ์ NAIS ในสื่อต่าง ๆ
∆ ทำ�การฝึกอบรมวิธก
ี ารใช้ NAIS ให้กบั ตัวแทนและผูเ้ กีย่ วข้องในในระดับอำ�เภอ/ตำ�บล

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

การจัดตั้ง NAIS
จำ�นวนผู้เข้าชม NAIS
จำ�นวนองค์กรเข้าร่วมในการให้ข้อมูล NAIS

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

นวัตกรรม

∆
∆
∆

ทุนมนุษย์

∆

ข้อมูลเกษตรถูกจัดเก็บเป็นระบบ
โดยมีฐานข้อมูลส่วนกลางเป็นตัวเชื่อมต่อ
ขจัดการเก็บข้อมูลซํ้าซ้อนกันระหว่าง
หน่วยงาน
เพิ่มการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
พัฒนาการทำ�การเกษตรโดยใช้ข้อมูล
ที่จำ�เป็นมาช่วยในการตัดสินใจและ
ดำ�เนินการในอุตสาหกรรมการเกษตร
รัฐบาลสามารถพัฒนานโยบายให้ดีขึ้น
โดยใช้ข้อมูล เพื่อทำ�ความเข้าใจ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆
∆
∆
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Agri-Map – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
What2Grow - กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
Farmer One database - EGA
Thai National AGRIS center
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10

พัฒนาบริการของภาครัฐด้วยข้อมูลทางการเกษตร
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคธุรกิจ (G2B)

สถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงานและการนำ�ข้อมูลมาบูรณาการยังมีน้อย
• สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำ�ข้อมูลการเกษตร
ที่มีอยู่มาบูรณาการ และใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร

∆

∆

ภาคเอกชนมีความต้องการข้อมูลการเกษตรเพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรม
การผลิตด้านการเกษตร
• ภาคเอกชนมีความต้องการและจำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถ
เก็บได้เองมาช่วยในการตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจภาคการเกษตร
หน่วยงานเกษตรของรัฐมีโอกาสในการจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมจาก
การให้บริการข้อมูล
• หน่วยงานรัฐมีงบประมาณประจำ�ปีที่จำ�กัด

แนวทางการพัฒนา
1. แต่งตั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อกำ�หนดขอบเขตของงานและจัดทำ�แผนกลยุทธ์
∆ สรรหาบุคลากรทีม
่ คี วามเชีย่ วชาญในการประเมินสถานภาพของข้อมูลด้านการเกษตร
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดำ�เนินการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรของภาค
เอกชน และออกแบบรูปแบบธุรกิจการใช้ข้อมูล
∆ กำ�หนดแผนกลยุทธ์ และการสร้างความเห็นพ้องกับเจ้าของข้อมูล เช่น หน่วยงาน
ของรัฐ
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของทรัพยากรที่จำ�เป็นในการริเริ่มโครงการ รวมทั้ง
โครงการนำ�ร่องการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสร้างความพร้อมในการพัฒนาและริเริ่มโครงการ
∆ เริ่ ม โครงการนำ � ร่ อ ง โดยกำ � หนดพั น ธมิ ต รจากภาคเอกชนให้ ชั ด เจน (เน้ น กลุ่ ม
เป้าหมายหลักเป็นบริษัทหรือภาคธุรกิจการเกษตร)
∆ รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ พ ร้ อ มในการใช้ ง าน เช่ น รู ป แบบ Application
Programming Interface (API)
∆ ติ ด ตามการดำ � เนิ น งานอย่ า งใกล้ ชิ ด ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รจากภาคเอกชนเพื่ อ ทำ � การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและบริการอย่างต่อเนื่อง
∆ ประมวลผลข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของโครงการนำ � ร่ อ ง โดยการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ระหว่างคณะทำ�งานและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพิ่อนำ�ข้อคิดเห็นมาพัฒนา
แพลตฟอร์ม G2B ที่สามารถใช้งานและตอบสนองความต้องการของตลาดได้จริง
3. ส่งเสริมการดำ�เนินงานของโครงการ และพิจารณาการให้สทิ ธิประโยชน์ทางด้านภาษี
กับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
∆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการผ่านสื่อต่างๆ โดยกำ�หนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นภาคเอกชนที่มีความต้องการบริการที่เกี่ยวข้อง
∆ สร้างแรงจูงใจหรือผลประโยชน์ดา้ นภาษีและผลประโยชน์อน
ื่ ๆ เพือ่ ดึงดูดภาคเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จำ�นวนบริการแบบ G2B ที่เกิดขึ้นใหม่
รายได้จากการทำ�ธุรกิจ G2B

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

∆
∆

นำ�ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้และบูรณาการให้เป็น
ประโยชน์ต่อภาคเอกชน
การช่วยเหลือและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
นำ�ข้อมูลทางการเกษตรมาใช้เพื่อช่วยใน
การดำ�เนินงาน
สร้างความตระหนักเรื่องความสำ�คัญของ
ข้อมูลให้กับภาคเอกชน
กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐสร้างนวัตกรรม
หรือพัฒนาธุรกิจการเกษตรใหม่ๆ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

N/A
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

11

สนับสนุน Startup ด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทางการเกษตรของประเทศ

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

∆

ขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการสร้าง Startup ด้านเกษตร
• Startup มีการเจริญเติบโตมากขึ้นในเมืองไทย แต่มีเพียงส่วนน้อย
ที่อยู่ในภาคการเกษตร
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ของรัฐสำ�หรับการพัฒนาธุรกิจการเกษตรยังอยู่ในระดับตํ่า
• สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ จากชุดข้อมูลการเกษตรทีม่ อี ยู่

∆

ภาคการท่องเที่ยว

ขาดการพัฒนาความคิดริเริ่มใหม่ๆ ด้านการเกษตร
• อุตสาหกรรมการเกษตรมีการพัฒนานวัตกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อ
เทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทย
• คนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรเป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเกษตร
• Startup สามารถนำ�ความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงภาคการเกษตร
และช่วยเหลือเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากต่างประเทศในด้าน Startup ภาคการเกษตรโดยใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลของภาครัฐ
∆ ประเมิ น กรณี ศึ ก ษาจากบริ ษั ท ภาคเอกชนชั้ น นำ � ที่ นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากภาครั ฐ มาใช้
ดำ�เนินงานจริงและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมความพร้อมให้กับฐานข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการพัฒนา Startup ภาคการเกษตร
ในไทย
∆ ทำ�งานร่วมกับเจ้าของชุดข้อมูลบน NAIS เพื่อจัดหาข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการเติบโตของ
Startup ในไทย เช่น ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลโรคระบาด
จากกรมปศุสัตว์ หรือข้อมูลภูมิศาสตร์ จากกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ควรระดม
ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อระดมความเห็น (Focus Group) และการจัดกิจกรรม Hackathon เพื่อให้เข้าใจ
ถึงความต้องการของ Startup ให้มากขึ้น
∆ ประเมินความสมบูรณ์และคุณภาพของชุดข้อมูลที่ได้มา
∆ ทำ � งานร่ ว มกั บ EGA เพื่ อ จั ด เตรี ย มชุ ด ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ Application
Programming Interface (API)
3. เพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและภาคเอกชนเพื่อทำ�การส่งเสริม Startup
การเกษตร
∆ ร่วมมือกับสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา Startup ในประเทศไทย เพิ่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทยมี Startup
ด้านการเกษตรมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลทางการเกษตรจากภาครัฐ
4. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ Startup ทางการเกษตรภายใต้โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
∆ เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและระบบการจัดการเพือ
่ ทำ�งานร่วมกับ Startup ใหม่ๆ
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
5. ให้การสนับสนุน Startup ที่ได้รับความสำ�เร็จในช่วงการทดลอง ให้มีการขยายใน
ตลาดอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง

นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จำ�นวนชุดข้อมูลที่เปิดเผยและอยู่ใน
รูปแบบ API-ready format
จำ�นวน Startup ภาคการเกษตรในไทย
ที่มีการนำ�ข้อมูลจากฐานข้อมูลรัฐมา
ประยุกต์ใช้งาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆

ส่งเสริมการริเริ่ม Startup การเกษตร
ในไทย
สร้างนวัตกรรมการเกษตรจากข้อมูลที่มีอยู่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆

โครงการและธุรกิจ Startup ต่างๆ ใน
ภาคเอกชน
EGA Open Data Initiative
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12

พัฒนาเกษตรกรท้องถิ่นรุ่นใหม่
ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษา

สถานการณ์ ในปัจจุบัน
เกษตรกรทั่วไปยังมีการยึดติดกับการทำ�เกษตรแบบดั้งเดิม โดยไม่มี
การพัฒนาหรือปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันยังมีข้อจำ�กัดและการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรโดย
เกษตรกร
∆ เกษตรกรยั ง ไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของข้ อ มู ล สาธารณะด้ า น
การเกษตรและไม่ทราบว่ามีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระบบออนไลน์
∆ เกษตรกรมีข้อจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการสนับสนุน
อุตสาหกรรม
∆ เกษตรกรในท้องถิ่นไม่ทราบว่าจะติดต่อหน่วยงานใดเมื่อต้องการ
ข้อมูลที่จำ�เป็น

การใช้งานทางข้อมูลการเกษตรในระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ของรัฐยังมีระดับตํ่า
∆ ขาดการประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ยั ง มี น้ อ ย
เนื่องจากขาดวัฒนธรรมในการแบ่งปันความรู้และข้อมูล

แนวทางการพัฒนา
1. กำ�หนดขอบเขต และจัดตั้งคณะทำ�งานระดับท้องถิ่นให้มีความชัดเจน โดยคำ�นึง
ถึงการร่วมมือกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำ�กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น
∆ กำ�หนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทำ�งานของคณะทำ�งานระดับท้องถิ่นให้
ชัดเจน รวมถึงการวางแผนงานและหน้าที่ต่างๆ เช่น การออกแบบการเรียนการสอน
สำ�หรับเกษตรกร การเตรียมการด้านทรัพยากรบุคคล การเตรียมการเพื่อลงพื้นที่
2. จัดโปรแกรมการฝึกอบรมสำ�หรับทีมงานในท้องถิน่ ทีจ่ ะเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร
∆ สอนการใช้และเข้าใจข้อมูลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้บน NAIS สร้าง
ความเข้าใจระบบ NAIS และชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญการนำ�ข้อมูลการเกษตรมา
ใช้ในการดำ�เนินการและวิธีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สำ�คัญ เช่น เทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง ตลาดออนไลน์ ให้กับสมาชิกในคณะทำ�งาน
3. เปิดตัวโปรแกรมการศึกษา Smart Farmer ในประเทศเพี่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพกับเกษตรกรรายย่อยให้มากขึ้น
∆ ดำ�เนินการตามแผนที่วางไว้ โดยจัดอบรมวิธีการใช้ข้อมูลจาก NAIS ลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�สูงในภาคปฏิบัติ
เยี่ยมชมฟาร์มสาธิตเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ค�ำ ปรึกษาบริการในแต่ละท้องถิ่น
โดยความร่วมมือกับคณะทำ�งาน
∆ จัดตั้งช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การบริการให้คำ�ปรึกษา และการตั้งสายด่วน
ในท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่พนักงานได้
4. ติดตามประเมินผลการทำ�งานของเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
∆ จั ด ตั้ ง ระบบการลงทะเบี ย นเกษตรกรในท้ อ งถิ่ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามความคื บ หน้ า การ
ตรวจสอบและติดตามผลกับเกษตรกร

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆

จำ�นวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีโครงการด้านการศึกษาสำ�หรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่
จำ�นวนเกษตรกรที่ลงทะเบียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆
∆

ให้ความรู้ใหม่ๆกับเกษตรกร
เพิ่มการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการเกษตร
ใช้เทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้
ในการเกษตร
การปรับปรุงการดำ�เนินงานทางการเกษตร
ผ่านการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเกษตรกร

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

"Smart Farmer & Smart Officer" –
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

13

ผลักดันเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงแก่ผู้ผลิต
ที่เป็นเกษตรกรรายเล็กทั่วประเทศ โดยมีภาครัฐสนับสนุน

สถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

∆
∆

การทำ�เกษตรแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
หรื อ นำ � ข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น มาใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต
ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเข้าถึงของข้อมูลโดยเกษตรกรมีระดับตาํ่
การรับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหมู่เกษตรกรมีระดับตํ่า

∆

อุตสาหกรรมการเกษตรประเทศไทยประกอบด้วยชาวนาจำ�นวน
มากที่ทำ�นาในพื้นที่ขนาดเล็ก กระจายเป็นวงกว้างในแต่ละพื้นที่
ทำ�ให้ยากต่อการได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economy
of Scale) และเกษตรกรไม่มีความสามารถด้านเงินลงทุนในการนำ�
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ภาคการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. เลือกพืชที่สำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทยที่จะดำ�เนินการในโปรแกรมเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
∆ เลือกพืชที่เหมาะกับการใช้เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง โดยเน้นพืชเศรษฐกิจไทย มีความ
สำ�คัญต่อภาคการเกษตร
∆ พิ จ ารณาลั ก ษณะการเพาะปลู ก ที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ เ กษตรกรรมแม่ น ยำ � สู ง เช่ น
สภาพภูมิศาสตร์ ขนาดของไร่ เป็นต้น
2. ระบุพื้นที่ที่เหมาะสมสำ�หรับการทำ�เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง – ระดับอำ�เภอหรือตำ�บล
ที่ มีศักยภาพสูงสำ�หรับการทำ�เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
∆ เลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำ�เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง (ความสามารถของบุคลากร
สหกรณ์ท้องถิ่น ฯลฯ)
3. ระบุผู้รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้องของโครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำ�เนิน
งานประสบความสำ�เร็จ
∆ ระบุผู้รับผิดชอบหลักระดับท้องถิ่น เช่น สหกรณ์การเกษตร ทีมวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรกร ฯลฯ
∆ ออกแบบแผนการดำ � เนิ น การที่ ชั ด เจน บทบาท และความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
∆ เพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในท้องถิ่น – ทำ�การถ่ายโอนความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพื่อทำ�ให้เกษตรกรสามารถดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองในอนาคต
		 (Capability Transfer)
4. เริ่มการดำ�เนินงานของเกษตรกรรมแม่นยำ�ในพื้นที่
∆ ริเริ่มใช้เทคโนโลขั้นพื้นฐานสำ�หรับเกษตรกรขนาดเล็กและกลาง เช่น เซ็นเซอร์วัด
ความชื้น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
5. ให้คำ�แนะนำ�แก่เกษตรกร
∆ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบ และจัดทำ�
ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรในท้องถิ่น

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จำ�นวนโครงการริเริ่มเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูง
% พื้นที่ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูง

คลาวด์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

นวัตกรรม

∆
∆
∆

ปรับปรุงเครือข่ายท้องถิ่นการเกษตร
ในการถ่ายทอดความรู้
เพิ่มการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้
ในระดับท้องถิ่น
เพิ่มการทำ�งานร่วมกันของหน่วยงาน
ท้องถิ่น
เกษตรกรในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำ�เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�เกษตรกรรมโดย
เกษตรกรท้องถิ่น

ทุนมนุษย์

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆
∆
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ผลักดันให้ภาคเอกชน
พัฒนาโครงการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง

สถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆
∆
∆

ภาคเอกชนมี ศั ก ยภาพสู ง และมี ค วามพร้ อ มในการใช้ เ ทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ภาคเอกชนมีการดำ�เนินการผลิตขนาดใหญ่ สามารถได้ผลประโยชน์
จากการประหยัดจากขนาด (Economy Of Scale)
ภาคเอกชนหรือผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่มคี วามสามารถทางการเงิน
ความรู้และการจัดการ

∆
∆
∆
∆

ภาคเอกชนมีศักยภาพในการพัฒนาการจัดการและการลดต้นทุน
ผลผลิต
ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่มกี ารทำ�งานใกล้ชดิ กับเกษตรกรท้องถิน่ ราย
ย่อย ในรูปแบบการทำ�เกษตรกรพันธะสัญญา (Contract Farming)
ภาคเอกชนมีศักยภาพสูงที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
และเกษตรกรขนาดเล็กในการนำ�เทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้
โครงการนำ�ร่องโดยภาคเอกชน แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี
เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงและการนำ�ไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนา
1. ผลักดันให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
∆ เพิ่มการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงโดยบริษัทเอกชนด้วยการจัดสัมมนา
ด้ า นเกษตรกรรมแม่ น ยำ � สู ง การฝึ ก อบรม และให้ คำ � ปรึ ก ษาและแนะนำ � แก่
ผู้ประกอบการในประเทศ
∆ มีการสื่อสารถึงข้อดี และผลประโยชน์ของการนำ�แนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงไปใช้
เพื่อเพิ่มการยอมรับให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
2. เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง และความพร้ อ มของตลาดเทคโนโลยี เ กษตรกรรมแม่ น ยำ � สู ง ใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการเกษตร
∆ กำ � หนดทิ ศ ทางและนโยบายเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลราคาในตลาดให้ ยุ ติ ธ รรมสำ � หรั บ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องมือ/ซอฟต์แวร์ ในตลาดไทย
∆ เพิม
่ นโยบายทางด้านภาษีเพือ่ สนับสนุนให้เอกชนนำ�เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ�สูง
ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร
3. ขับเคลื่อนเกษตรกรรมแม่นยำ�สูงในประเทศไทย โดยให้บริษัทเอกชนชั้นนำ�เป็นผู้นำ�
การขับเคลื่อน
∆ บริ ษั ท เอกชนชั้ น นำ � ริ เริ่ ม การใช้ เ กษตรกรรมแม่ น ยำ � สู ง ในการประกอบการเพื่ อ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรม และผลักดันการยอมรับโดยรวมในตลาด
∆ เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น การแบ่งปันความรู้ ข้อมูลและ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
4. สนับสนุนและส่งเสริมผูผ้ ลิตขนาดกลางและขนาดย่อมให้ปรับใช้แนวคิดเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูง
∆ สนับสนุนด้านความรู้ การเงิน และการให้คำ�ปรึกษาโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย
∆ หน่วยงานภาครัฐให้การเอื้อหนุนและผลักดันการปฏิบัติการของบริษัทเอกชน

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จำ�นวนโครงการริเริ่มเกษตรกรรมแม่นยำ�
สูงของภาคเอกชน
% พื้นที่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูงของภาคเอกชน (การเติบโต
ของจำ�นวนพื้นที่ที่ใช้เกษตรกรรมแม่นยำ�)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาการนำ�เกษตรกรรม
แม่นยำ�สูงมาใช้
ภาคเอกชนมีการพัฒนาปรับปรุง
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยการนำ�
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
เพิ่มการเข้าถึงและความพร้อม
ของตลาดเทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูงในประเทศไทย

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆
∆
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (2011-2020)
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15

ผลักดันโครงการด้านฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
แก่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ

สถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆
∆
∆

ภาคการท่องเที่ยว

∆

การเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ยังเป็นแบบดั้งเดิม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ
พัฒนาการผลิตและคุณภาพของสัตว์ยังมีอยู่อย่างจำ�กัด
ปัญหาคุณภาพของการผลิตและการดูแลฟาร์มปศุสัตว์
ปัญหาการใช้วิธีการผลิตที่ไม่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่นการทำ�ประมงใน
ประเทศไทยโดยไม่คำ�นึงถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและพันธุ์
สัตว์ ทำ�ให้จำ�นวนผลผลิตลดลง
มีข้อจำ�กัดในการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ในหมู่เกษตรกรท้องถิ่น

∆
∆

การเข้าถึงและการรับรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ ในหมูเ่ กษตรกรทีจ่ �ำ กัด ทำ�ให้
ไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ประเทศไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการ
จำ�นวนมากที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและกระจายอย่างกว้างขวางในแต่ละ
พืน้ ที่ ทำ�ให้ไม่ได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economy
of Scale) และเกษตรกรไม่มีความสามารถด้านเงินลงทุนในการนำ�
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. เลือกชนิดของสัตว์ที่จะดำ�เนินการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
2. เลือกปศุสัตว์ที่มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย – วัว ไก่เนื้อ สุกร ประมง ฯลฯ
∆ เลือกพืน
้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการทำ�ฟาร์มปศุสตั ว์แม่นยำ�สูง (ความสามารถของบุคลากร
สหกรณ์ท้องถิ่น ฯลฯ)
3. ระบุผู้รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้องของโครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำ�เนิน
งานประสบความสำ�เร็จ
∆ ระบุผรู้ บ
ั ผิดชอบหลักระดับท้องถิน่ เช่น สหกรณ์การเกษตร คณะนักวิจยั มหาวิทยาลัย
เกษตรกร ฯลฯ
∆ ออกแบบแผนการดำ�เนินการที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
∆ เพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในท้องถิ่น โดยสนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการนำ�ไปใช้ เพื่อทำ�ให้เกษตรกรสามารถดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยตนเองในอนาคต
4. เริ่มการดำ�เนินงานของฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
∆ ริเริ่มใช้เทคโนโลยึ้นพื้นฐานสำ�หรับเกษตรกรขนาดเล็กและกลาง เช่น เซ็นเซอร์วัด
การเคลื่อนไหวของสัตว์ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในโรงปิด
5. ให้คำ�แนะนำ�แก่เกษตรกร
∆ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ได้รับการมอบหมาย และให้
ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรในท้องถิ่น

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จำ�นวนโครงการริเริ่มเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูง
% พื้นที่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นยำ�สูง

คลาวด์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

นวัตกรรม

∆
∆
∆

ปรับปรุงเครือข่ายท้องถิ่นการเกษตร
ในการถ่ายทอดความรู้
เพิ่มการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้
ในระดับท้องถิ่น
เพิ่มการทำ�งานร่วมกันของหน่วยงาน
ท้องถิ่น
เกษตรกรในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำ�เกษตรกรรมแม่นยำ�สูงมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�เกษตรกรรมโดย
เกษตรกรท้องถิ่น

ทุนมนุษย์

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆
∆
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"Smart Agriculture" – แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2011-2020)
"Smart Farmer & Smart Officer" –
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
e-Services for Livestock –
กรมปศุสัตว์

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

16

ผลักดันการประยุกต์ใช้
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงโดยภาคเอกชน

สถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆
∆
∆
∆

ภาคเอกชนมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีฟาร์ม
ปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
ภาคเอกชนมีการดำ�เนินการผลิตขนาดใหญ่ สามารถได้รับประโยชน์
จากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)
ภาคเอกชน หรือผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่มคี วามสามารถทางการเงิน
ความรู้และการจัดการ
ภาคเอกชนมีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและพัฒนาการ
จัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต

∆
∆

∆

ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่มกี ารทำ�งานใกล้ชดิ กับเกษตรกรท้องถิน่ ขนาด
ย่อย ในรูปแบบการทำ�เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming)
ภาคเอกชนรายใหญ่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ จ ะส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการและเกษตรกรขนาดเล็กในการนำ�เทคโนโลยีแบบใหม่
มาใช้
โครงการนำ � ร่ อ งโดยภาคเอกชนแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงและการนำ�ไปใช้ได้จริง

แนวทางการพัฒนา
1. ผลักดันให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
∆ เพิ่มการยอมรับแนวคิดฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงโดยบริษัทเอกชนด้วยการจัดสัมมนา
เกี่ยวกับฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง การฝึกอบรม และให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�แก่
ผู้ประกอบการในประเทศ
∆ มีการสื่อสารถึงข้อดีและผลประโยชน์ของการนำ�แนวคิดฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงไป
ใช้ เพื่อเพิ่มการยอมรับให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
2. เพิ่มการเข้าถึงและความพร้อมของตลาดเทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงใน
ประเทศไทยในการรองรับความต้องการอุตสาหกรรมปศุสัตว์
∆ กำ � หนดทิ ศ ทางและนโยบายเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลราคาในตลาดให้ ยุ ติ ธ รรมสำ � หรั บ
เทคโนโลยีในตลาดไทย
∆ เพิ่มนโยบายทางด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการนำ�ไปใช้ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้าน
การปศุสัตว์
3. ขั บ เคลื่ อ นฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ แ ม่ น ยำ � สู ง ในประเทศไทย โดยให้ บ ริ ษั ท เอกชนชั้ น นำ �
เป็นผู้นำ�การขับเคลื่อน
∆ บริ ษั ท เอกชนชั้ น นำ � ริ เริ่ ม การใช้ ฟ าร์ ม ปศุ สั ต ว์ แ ม่ น ยำ � สู ง ในการประกอบกิ จ การ
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรม และผลักดันการยอมรับโดยรวมในตลาด
∆ เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น การแบ่งปันความรู้ ข้อมูลและ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
4. สนับสนุนและส่งเสริมผูผ้ ลิตขนาดกลางและขนาดย่อมให้ปรับใช้แนวคิดฟาร์มปศุสตั ว์
แม่นยำ�สูง
∆ สนับสนุนด้านความรู้ การเงิน และการให้คำ�ปรึกษาโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย
∆ หน่วยงานภาครัฐให้การเอื้อหนุนและผลักดันการปฏิบัติการของบริษัทเอกชน

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

จำ�นวนโครงการฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
โดยภาคเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆
∆

เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาภาคเกษตรด้วยการใช้
ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูง
เพิ่มการยอมรับการใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�
สูงในภาคเอกชน
การเข้าถึงและความพร้อมของตลาด
เทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์แม่นยำ�สูงใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

Modern Farming – ประชารัฐ
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

17

พัฒนาแพลตฟอร์ม E-Commerce Platform ที่มีความน่าเชื่อถือ
สำ�หรับกระจายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในประเทศสู่ผู้บริโภค

ภาคการเกษตร

สถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการท่องเที่ยว

ปัญหาพ่อค้าคนกลาง
∆ เกษตรกร หรือ ผูผ
้ ลิตส่วนใหญ่ยงั พึง่ พาพ่อค้าคนกลางในการจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ตลาด
∆ มีปัญหาการกดราคาผลิตภัณฑ์เกษตรกร
∆ เกษตรกรรายย่อยไม่ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเข้าถึงลูกค้าและผูบ
้ ริโภค
ด้วยตนเอง
∆ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยึดติดต่อวิธีการเดิมๆ โดยพึ่งพ่อค้า
คนกลาง
∆ ผู้ผลิตท้องถิ่นขาดช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

∆
∆
∆
∆

เกษตรกรไม่มคี วามเข้าในความต้องการของตลาด จึงไม่สามารถปรับ
การผลิตตามความต้องการของตลาดได้
วงจรผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเกษตรสู่ ต ลาดไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจาก
ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน
ช่องทางตลาดประกอบไปด้วยคนกลางหลายฝ่ายซื่งทำ�ให้เกิดความ
ล่าช้าในการจัดส่ง ทำ�ให้สินค้าอาจไม่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
เกษตรกรท้องถิ่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในการหารายได้ เนื่องจาก
ไม่มีช่องทางการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

บรอดแบนด์

แนวทางการพัฒนา

คลาวด์

1. ควบรวมแพลตฟอร์มซือ้ ขายออนไลน์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั : เช่น การรวม Agrimart และ
Ortorkor.com เพื่อเป็นศูนย์กลางของการซื้อขาย
∆ ออกแบบขอบข่ า ยหน้ า ที่ ข องแพลตฟอร์ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ กิ ด จากการควบรวม
ใหม่ (Agrimart และ Ortorkor.com) และผนวกรูปแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพของทัง้ สอง
แพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน
∆ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรทีเ่ กีย
่ วข้องและหน่วยงานพันธมิตรด้าน IT
เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมพร้อมสู่การเปิดใช้งานจริง
∆ พัฒนาและปรับปรุงระบบบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสำ�เร็จของต่างประเทศ
2. ให้การศึกษาแก่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้ความรูท้ างด้านการตลาดและการ
นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน
∆ ทำ�งานร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำ�ปรึกษา
และสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของการตลาดและความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อช่วยในการนำ�ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ตลาด
∆ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แรงจูงใจทางการ
เงินเพื่อเพิ่มจำ�นวนผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
3. ใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการสื่อสารถึงผลประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้
รับ โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจริง ส่งเสริมให้เกษตรกร / ผู้ผลิตท้องถิ่นหันมาใช้
แพลตฟอร์ม
4. สนับสนุนการพัฒนา Startup ด้านธุรกิจตลาดทางเลือกออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
และตัวเลือกสำ�หรับผลิตภัณฑ์เกษตร
∆ สนับสนุนและทำ�งานร่วมกับ Startup ที่ดำ�เนินธุรกิจแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

จัดตั้งศูนย์รวมของภาครัฐด้านการค้าขาย
ผลิตภัณฑ์เกษตรบนช่องทางออนไลน์
จำ�นวนผู้เช้าเยื่ยมชมแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นวัตกรรม

∆
∆
∆

ทุนมนุษย์

∆

เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น
เปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่าง
เกษตรกรกับลูกค้า
ลดระยะเวลาและขั้นตอนของการกระจาย
สินค้า ทำ�ให้ได้สินค้าที่สดใหม่
เปิดโอกาสให้ Startup เข้ามามีบทบาท
ในการสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำ�หรับสินค้าเกษตร

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆
∆

154

2562

MoAC Agrimart และ Ortorkor.com
Co-opclick
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: FolkRice, GetKaset
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สร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เกษตร
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการสืบค้นย้อนกลับ
การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

สถานการณ์ ในปัจจุบัน
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความเข้มงวดขึ้น
∆ ตั ว อย่ า งเช่ น GS1 Traceability Standard, GAP/GHP/Q,
ISO22000:2005, ISO22005:2007, และ (EC) No 178/2002
∆ ผู้บริโภคเริ่มมีความตื่นตัว และให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพของสินค้า
และ "Healthy Lifestyle" มากขึ้น ทั้งในระดับนานาชาติและใน
ประเทศไทย
∆ การเติบโตของสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาททำ�ให้ผู้คนตระหนักถึง
อาหารที่บริโภคมากขึ้น

∆

∆
∆

ผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และไม่ มี ค วามรู้ เรื่ อ ง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทำ�ให้สูญเสียโอกาสในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง
ขาดศักยภาพทางการเงินเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำ�เป็น
ขาดความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบควบคุมมาตรฐานสินค้า
เกษตร

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องตรวจสอบย้อนกลับและการควบคุณ
คุณภาพสินค้าเกษตร (Traceability and Quality Control)
∆ สร้างแคมเปญเพื่อส่งเสริมความรู้และความสำ�คัญของการตรวจสอบย้อนกลับและ
การควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
∆ ทำ�งานร่วมกับผู้นำ�ท้องถิ่นในการจัดสัมมนาหรือการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร /
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมความสำ�คัญของการตรวจสอบย้อนกลับและการคุณภาพของสินค้าเกษตร/
อาหารผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ
∆ สนับสนุนให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรของไทยเป็นสมาชิก
ของกลุ่ม GS1 Thailand เพื่อเป็นก้าวแรกในการนำ�ระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้
ในอุตสาหกรรมการเกษตร
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการนำ�เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้า
คงคลัง
∆ ร่วมมือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำ�ในการผลักดันความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
การปรับปรุง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า
∆ จัดทำ�มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อดึงดูดให้ภาค
เอกชนรายใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆

จำ�นวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีระบบสืบค้นย้อนกลับแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
จำ�นวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบสืบค้นย้อนกลับ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

∆
∆
∆
∆

เพิ่มมาตรฐานคุณภาพของสินค้าทาง
การเกษตรไทย
บริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทยมีความสามารถในการนำ�ระบบตรวจ
สอบย้อนกลับเข้ามาใช้ในระบบการจัดการ
เพิ่มการควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า
โดยรวมในภาคการเกษตร
ลดปัญหาสินค้ามีตำ�หนิหรือตํ่ากว่า
มาตรฐาน
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาของสินค้า
และบริการได้
บริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทางการเกษตรมีความสามารถในการ
ควบคุม ดูแลจัดการระบบสินค้าคงคลังได้

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

ACFS SME Traceability Program
โปรแกรมระบบตรวจสอบสินค้าเกษตร
สำ�หรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
โครงการ Traceability Technology
Center Project – สถาบันส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
แห่งประเทศไทย
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พัฒนาระบบ Single Window แห่งชาติ
เพื่อกระตุ้นการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างประเทศ

สถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

ประเทศไทยมีระบบ NSW ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มศักยภาพ
∆ หน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรได้รเิ ริม
่ พัฒนาการเชือ่ มต่อไปสูร่ ะบบ
NSW แต่การเชื่อมต่อยังคงไม่สมบูรณ์
∆ หน่วยงานบางแห่งภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผน
โครงการเพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อสู่ระบบ NSW
∆ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ย อมรั บ การใช้ ง านระบบ NSW
เนื่ อ งจากแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี แ นวทางการบริ ห ารจั ด การการค้ า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างประเทศเป็นของตัวเอง

ภาคการท่องเที่ยว

ศุลกากรของไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ
และดูแลรักษาระบบ NSW
∆ ปั จ จุ บั น กรมศุ ล กากรมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การระบบ
NSW แต่ยังขาดสมรรถนะในการดูแลและบำ�รุงรักษาระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
∆ ขาดงบประมาณที่เพียงพอสำ�หรับการบริหารจัดการระบบ NSW
ขาดหน่วยที่ทำ�หน้าที่พัฒนาระบบ NSW อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. มอบหมายหน่วยรับผิดชอบด้านการพัฒนาและจัดทำ�ระบบ NSW ทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์
∆ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กำ�หนดขอบข่ายการดำ�เนินงาน
และคัดเลือกคณะทำ�งานหรือทีมงานเฉพาะกิจทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาการเชือ่ มต่อ
ของระบบเพื่อให้เกิดการใช้งานระบบ NSW อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการเชื่อมต่อและระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ เข้าสู่ระบบ NSW อย่างสมบูรณ์
∆ ระบุชด
ุ ข้อมูลทีย่ งั ไม่มใี นปัจจุบนั แต่มคี วามจำ�เป็นต่อกิจกรรมการซือ้ ขายสินค้าเกษตร
ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ NSW
∆ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และเชื่ อ มต่ อ ระบบให้ ส มบู ร ณ์
ติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สนับสนุนการใช้งานระบบ NSW สำ�หรับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
∆ สื่อสารให้ผู้นำ�องค์กรภาครัฐด้านการเกษตรเห็นถึงผลดีของการใช้ระบบ NSW เพื่อ
สร้างการยอมรับการใช้ระบบ NSW
∆ สร้างความตระหนักและจัดกิจกรรมการสัมมนาและการฝึกอบรมในด้านระบบ NSW
เพื่อการซื้อขายสินค้าเกษตร แก่บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

% กิจกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตร
ที่ปราศจากเอกสารผ่านระบบ NSW
% ต้นทุนที่ลดลงในกระบวนการ
ซื้อขายสินค้าเกษตร
% ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการ
ซื้อขายสินค้าเกษตร

นวัตกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆

ทุนมนุษย์

∆

ลดจำ�นวนขั้นตอนการซื้อขายสินค้าเกษตร
ลดการใช้เอกสารสำ�หรับการซื้อขายสินค้า
เกษตร
ลดระยะเวลาในการกระบวนการซื้อขาย
สินค้าเกษตร
ลดค่าใช้จ่ายในการบวนการซื้อขาย
สินค้าเกษตร

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
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พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(National Tourism Information System) เพื่อเป็นศูนย์กลางออนไลน์
ในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะ

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

1. บูรณาการฐานข้อมูลและชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
∆ รวบรวมชุดข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว
∆ จัดลำ�ดับความสำ�คัญของชุดข้อมูลและเปรียบเทียบกับความต้องการของหน่วยงาน
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย กำ�หนดชุดข้อมูลทีข่ าดหายหรือยังไม่สมบูรณ์ซงึ่ ต้องมีการรวบรวม
เพิ่มเติม
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพือ่ รวบรวมข้อมูลอืน่ ๆทีจ่ �ำ เป็นในการ
สร้างฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data) ของประเทศ
∆ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน ใน
การสร้างฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data) ของประเทศ
เพือ่ เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึกเกีย่ วกับพฤติกรรมและแนวโน้มของนักท่องเทีย่ ว
เช่ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตำ � แหน่ ง การใช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
(Mobile-Location Analysis) เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมเชิงลึกในการเดินทางและ
รูปแบบการเดินทางระหว่างพื้นที่ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยว เพื่อประเมินสถานะและภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในสายตาโลก หรือการวิเคราะห์เชิงลึกด้านพฤติกรรมและแนวโน้มในการจับจ่าย
ใช้สอยของนักท่องเที่ยว จากข้อมูลการใช้บัตรเครดิต เป็นต้น
∆ กำ�หนดมาตรการและข้อบังคับทางกฎหมายด้านการเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว โดยเน้นการทำ�ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและ
การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
3. พัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการท่องเทีย่ ว และช่องทางในการเข้า
ถึงระบบฯ
∆ พัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยให้เป็นศูนย์กลาง
แห่งเดียวของประเทศซึ่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
∆ พัฒนาจอแสดงผลการวิเคราะห์ขอ
้ มูลหรือตัวเลข (Dashboard) ผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและมีการอัพเดทข้อมูลและแสดงผลอย่างทันท่วงที
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะ นำ�ผลวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว
∆ ประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
∆ จัดให้มีการฝึกอบรมในการใช้ระบบฯ และการนำ�ข้อมูลและผลวิเคราะห์ไปใช้อย่าง
สมํ่าเสมอ
5. สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีการใช้ข้อมูลเชิงลึก
จากระบบฯ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในระดับนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
∆ การบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานในการท่องเที่ยว เช่น การบริหารความจุและ
ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนทรัพยากร การ
บรรเทาปัญหาความแออัดในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
∆ การวางนโยบายและแผนกลยุทธ์ระยะยาว เช่น การกำ�หนดพื้นที่การท่องเที่ยว การ
จัดสรรใบอนุญาตสำ�หรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ

ภาคการท่องเที่ยว

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

บรอดแบนด์

แนวทางการพัฒนา

ภาคการเกษตร

กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ มี ก ารจั ด ทำ � ระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center)
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแห่ง
ชาติ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่ครบถ้วน
และแม่นยำ�ที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560 โดยประเด็น
สำ�คัญในการพัฒนาคือ การสนับสนุนและการให้ขอ้ มูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนอย่างแข็งขัน

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

การจัดตั้งระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว และจำ�นวนผู้เข้าระบบฯ
จำ�นวนของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและสมํ่าเสมอ
ความตรงต่อเวลาและความครบถ้วนใน
การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูล

คลาวด์

∆

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

∆

ส่งเสริมการบริหารจัดการและการวางแผน
นโยบาย/กลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการกำ�หนดมาตรฐาน
และการควบคุมคุณภาพของสินค้า บริการด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศ
เสริมสร้างการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่
ธุรกิจท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิด
จิตสำ�นึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวและสามารถ
นำ�ไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
ช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงานของภาครัฐในการจัดเก็บและเปิด
เผยข้อมูลที่ซํ้าซ้อน
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และ
ยกระดับความพร้อมทางด้านดิจิทัลของ
อุตสาหกรรม

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

∆

ระบบข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
(Tourism Intelligence Center)
โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว
(TAT Intelligence Center) โดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
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นวัตกรรม

∆

ในปัจจุบัน ข้อมูลเชิงมหภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นมีการ
รวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังขาดการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานมักมีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วเป็นของตนเอง
และขาดการเชื่อมต่อกัน
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล และผลการวิ เ คราะห์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วแก่
หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะยังมีจำ�กัด ธุรกิจด้านท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่มักไม่ได้รับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เพียงพอ
เพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ทุนมนุษย์

∆

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

21

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Open Data) และจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
Startup ด้านการท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

ภาคการท่องเที่ยว

∆

การสนับสนุนธุรกิจ Startup ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยยังค่อนข้างมีจำ�กัด ทั้งจากภาครัฐแลภาคเอกชน ในด้าน
การเงิน การให้ความรู้ การกำ�หนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา
เป็นต้น อีกทั้งขาดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจ
Startup และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลออนไลน์ดา้ นการท่องเทีย่ วยังมีจ�ำ กัด หรือขาดการเปิดเผย
ต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ธุรกิจ Startup ไม่สามารถ
พัฒนาเครื่องมือ หรือโซลูชั่นต่างๆ ได้ดีเท่าที่ควร

∆

บริ ษั ท ต่ า งชาติ มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดในภาคการท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำ�ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีข้อจำ�กัดในการเติบโตและ
พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. พัฒนาชุดข้อมูลทีส่ �ำ คัญด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ วเพือ่ เปิดเผยสูส่ าธารณะ โดยอิง
จากระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งชาติ
∆ ระบุ ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามสำ � คั ญ และเป็ น ที่ ต้ อ งการสำ � หรั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด้ า น
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการ Startup
หรือประชาชนทั่วไป ผ่านการระดมความคิดเห็นและการถอดบทเรียนกรณีศึกษา
จากประเทศต้นแบบ
∆ กำ�หนดชุดข้อมูลที่มีความสำ�คัญและมีความต้องการสูงแต่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือ
ขาดความพร้อมของข้อมูล พร้อมกำ�หนดผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินงาน
∆ ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานในการพั ฒ นาและเผยแพร่ ชุ ด ข้ อ มู ล สู่
สาธารณะ เช่น หน่วยงานจัดทำ�ข้อมูล หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานเผยแพร่
ข้อมูล หน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมจรรยาบรรณและข้อปฏิบัติที่ดี
ในการใช้ชุดข้อมูล
2. พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อการเปิดเผยชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่สาธารณะ
∆ พั ฒ นาช่ อ งทางออนไลน์ เ พื่ อ การเผยแพร่ ชุ ด ข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสู่ ส าธารณะ
โดยต้องเป็นระบบที่มีความเสถียรและมีรูปแบบการนำ�เสนอที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่น
การใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ในทุกระดับ
∆ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเมิน
ผลจากผู้ใช้งานจริง
3. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น /โซลู ชั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ ข้ อ มู ล จาก
Tourism Open Data
4. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวผ่านการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและการเงิน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
∆ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยภาครั ฐ และภาคเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ
Startup ด้านการท่องเทีย่ ว โดยจัดสรรให้มกี ารช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านการแบ่งปัน
ความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี โปรแกรมการให้คำ�ปรึกษาและ
การช่วยเหลือด้านการเงินผ่านทุนหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ
∆ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวในหมู่สาธารณะ
และท้องถิ่น ผ่านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Startup ต้นแบบ ที่ประสบความสำ�เร็จ
เพื่อส่งเสริมโดยการชี้นำ�ด้วยแบบอย่างที่ดี
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน Startup และ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
∆ สนับสนุนการจัดตัง้ เครือข่ายเพือ
่ พัฒนาธุรกิจ Startup ด้านการท่องเทีย่ วของประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้และโอกาสทางธุรกิจสำ�หรับผู้เล่นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการพบปะและการฝึกอบรมเป็นประจำ� รวมถึงส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันด้านธุรกิจและการมอบสิทธิประโยชน์และโอกาสทางการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ Startup
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
∆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อควรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆
∆
∆

จำ�นวนชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ที่มีการเปิดเผยบนฐานข้อมูลเปิด
(Open Data Platform) ของรัฐบาล
แอปพลิเคชัน/โซลูชันด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้ข้อมูลจาก Tourism Open Data
การจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการและ
ธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยว
จำ�นวนและอัตราการเติบโตของธุรกิจ
Startup ด้านการท่องเที่ยวที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
ของภาครัฐในการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล
และใช้ช่องทางออนไลน์
ยกระดับศักยภาพบุคลากรและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ผ่าน Tourism Open Data
และการสนับสนุนธุรกิจ Startup
ส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ของระบบนิเวศการท่องเที่ยวของประเทศ
โดยรวม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆
∆

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (พ.ศ. 2558 - 2562) โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
โครงการ Startup Thailand
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พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(National Trip Planning Platform)
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

∆

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในชีวิตและสังคม
ของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันผู้ที่เตรียมตัวจะเดินทางท่องเที่ยว
จำ�นวนมากใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการ
เดินทาง รวมไปถึงการจองและเลือกซื้อเที่ยวบิน โรงแรม หรือทัวร์
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยถือว่ามี
พร้อมในระดับหนึง่ โดยมีขอ้ มูลเกีย่ วกับการเดินทางและทีพ่ กั สำ�หรับ
สายการบินชั้นนำ�และกลุ่มโรงแรมต่างประเทศขนาดใหญ่ อย่างไร

∆

ก็ตาม ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจในท้องถิ่น เช่น โรงแรม ร้าน
อาหาร โปรแกรมท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ นั้นยังมีอยู่จำ�กัดหรือ
ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ยังคงเป็นภาษาไทย
ตัวเลือกเพื่อช่วยในการวางแผนท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและนิยมใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่พัฒนาโดยต่างชาติ เช่น Trip Advisor, Expedia,
Kayak โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยผู้ประกอบการไทยแต่ยังมี
ข้อจำ�กัดด้านความพร้อมของเนื้อหาและการใช้งาน

แนวทางการพัฒนา
1. ประเมินและรวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับนักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง
ท่องเที่ยว
∆ เน้นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลโรงแรมและที่พัก ข้อมูลการเดินทางคมนาคม ข้อมูลกิจกรรม
ประเพณี
∆ พั ฒ นาระบบและการเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด ปิด ของสถานที่
ท่องเที่ยว
2. พัฒนารูปแบบการนำ�เสนอให้น่าสนใจและปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและเชื้อชาติ
∆ พัฒนาเนื้อหาของสินค้า บริการด้านทางท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว โดยอิงผล
การศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Big Data)
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งใน
ด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือความชอบ
∆ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยปรับปรุงรูปแบบการนำ�เสนอให้
สอดคล้องกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือความชอบของผู้เข้าใช้ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์
เฉพาะสำ�หรับแต่ละภาษา การพัฒนาการนำ�เสนอซึ่งอิงสถานที่และเวลาของผู้เข้าใช้
เว็บไซต์ (Geolocation Suggestions)
3. พัฒนาระบบและช่องทางในการนำ�เสนอแพลตฟอร์มที่ใช้ได้ทั้งทางเว็บไซต์และ
สมาร์ทโฟน รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ
∆ พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น
ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวเพื่อนำ�เสนอแผน
การท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการรายบุคคลเฉพาะ
∆ พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยวางแผนการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ โดยพัฒนาระบบ
และรูปแบบอินเตอร์เฟสให้รองรับช่องทางออนไลน์ตา่ งๆ ทัง้ เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่
และแอปพลิเคชั่น รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ โดยให้มีฟังก์ชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการดาวน์โหลดและนำ�ไปใช้ ผ่านการจัดทำ�แคมเปญระดับประเทศและ
ร่วมกับภาคเอกชน
∆ ประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์มและการติดตัง้ แอปพลิเคชัน ผ่านช่องทางการตลาด
ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและออนไลน์ โดยเน้นแคมเปญกระตุ้นนักท่องเที่ยวผ่านการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การนำ�เสนอนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย
ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช่วยวางแผนท่องเที่ยว เพื่อแลกกับการใช้บริการ Wi-Fi
ฟรี ณ ท่าอากาศยาน
∆ ส่งเสริมการประเมินการใช้งานแพลตฟอร์มผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง
การจัดทำ�แคมเปญร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆
∆
∆

∆

การจัดตั้งแพลตฟอร์มช่วยวางแผน
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน
จำ�นวนครั้งของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฯ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ในประสบการณ์การใช้
แพลตฟอร์ม
จำ�นวนแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า บริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่มีข้อมูลอยู่ในระบบช่วย
วางแผนการท่องเที่ยว
สถิติชี้วัดคุณภาพของระบบแพลตฟอร์ม เช่น
Bounce Rate, Traffic

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

ยกระดับประสบการณ์เชิงดิจิทัลของ
นักท่องเที่ยว ในชั้นตอนการพิจารณา
และวางแผน
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของประเทศ ด้านขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
การท่องเที่ยว (Tourism Big Data) จากข้อมูล
การใช้งานแพลตฟอร์มฯของนักท่องเที่ยว เพื่อ
นำ�ไปต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
และการวางนโยบายระดับประเทศ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

โครงการระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร (Smart Trip Planner)
ภายใต้แนวทาง Digital Tourism โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
แอปพลิเคชัน Amazing Thailand โดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
159
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ยกระดับการตลาด
เพื่อการท่องเที่ยวระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

∆

ภาคการท่องเที่ยว

การตลาดด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทยนัน้ ทำ�ได้ดี โดยได้รบั การ
ยกย่องจากสายตาโลก ยกตัวอย่างเช่น การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัล E-tourism Asia Awards: Most Engaging Digital
Presence จาก Digital Innovation Asia ใน พ.ศ. 2557
สถานการณ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทวีความรุนแรงขึ้น โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกลุ่ ม ประเทศในแถบอาเซี ย นซึ่ ง มี จุ ด เด่ น ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

∆

มีโอกาสในการพัฒนาด้านการบูรณาการในการสร้างแบรนด์และการ
ตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารภายใต้
แบรนด์เดียวในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด รวมถึงการส่งเสริม
ชุมชนท้องถิ่นในการทำ�การตลาด

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. พัฒนาแคมเปญการตลาดโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศการท่อง
เที่ยวแห่งชาติและ Tourism Big Data เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
∆ พั ฒ นาแคมเปญการตลาดโดยใช้ ข้ อ มู ล จากการใช้ แ พลตฟอร์ ม ช่ ว ยวางแผนการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติของนักท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourism Big Data) เพื่อจัดทำ�เนื้อหาและรูปแบบการนำ�เสนอแคมเปญ
การตลาดเฉพาะกลุม่ เป้าหมาย เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดงานวิวาห์ในกลุม่
นักท่องเที่ยวยุโรปเพื่อนำ�เสนอแพคเกจการท่องเที่ยวเพื่อการฮันนีมูน
∆ พั ฒ นาเนื้ อ หาและช่ อ งทางการตลาดให้ ส อดคล้ อ งกั บ เชื้ อ ชาติ แ ละวั ฒ นธรรมของ
กลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น เว็บไซต์เฉพาะสำ�หรับแต่ละประเทศ การทำ�การตลาดผ่าน
เครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing) ในแต่ละภาษา หรือการทำ�การตลาด
ผ่านนักเขียนบทความออนไลน์ (Online Blogger) ที่มีอิทธิพลในแต่ละประเทศ
2. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ โดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์ Rich Media หรือสือ่ ดิจทิ ลั อืน่ ๆ
และใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลในแคมเปญระดับชาติ
3. ส่งเสริมความร่วมมือในระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำ�แคมเปญการตลาดร่วม
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
∆ ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบการชั้ น นำ � ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ฒ นาแคมเปญส่ ง เสริ ม
การตลาดร่วมกัน เพือ่ ส่งเสริมเอกลักษณ์อนั เป็นหนึง่ เดียวในภาพลักษณ์ทางการตลาด
ของการท่องเที่ยวไทย เช่น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสื่อสารและสังคมออนไลน์
(Facebook, LINE), ธุรกิจพาณิชย์ออนไลน์ (Amazon, Alibaba), เว็บบล็อก/ ฟอรั่ม
(Pantip, TripAdvisor) ฯลฯ
∆ พัฒนาองค์ความรู้สำ�หรับชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้านการสร้างแบรนด์
และการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ รวมถึง
การส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ
4. ส่งเสริมการติดตามผลและประเมินสถานะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยบนโลกออนไลน์อย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีผ่านสื่อออนไลน์ (Online Social
Listening)
∆ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ออนไลน์ ต่ า งๆในการวิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามสถานะภาพลั ก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย (Online Social Listening) เช่น การวิเคราะห์คำ�ค้นหา
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วของประเทศไทยในเครือ่ งมือค้นหา การวิเคราะห์บทสนทนาบน
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
∆ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการวิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามสถานะภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทย (Online Social Listening) เพื่อพัฒนาแผนการดำ�เนินการเพื่อตอบ
สนองต่อเหตุการณ์และโอกาสต่างๆในการแข่งขัน เช่น การบริหารจัดการหลังเกิดเหตุ
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติอย่างทันท่วงที หรือการกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ต่อแนวโน้มการแสดงความคิดเห็นเชิงลบของนักท่องเที่ยวในเว็บไซต์รีวิวต่างๆ

คลาวด์
นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
160

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

∆

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)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆

ส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์และการตลาด
ของการท่องเที่ยวประเทศไทย
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำ�โครงการ
การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล
ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Tourism Big Data)
จากการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาการ
วางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำ�แคมเปญการ
ตลาดที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆

ยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยว
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยสู่
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
(Preferred Destination)
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร
เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

∆

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยเน้ น พึ่ ง พาแต่ ส ถานที่ สำ � คั ญ ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยไม่มีการเพิ่มมูลค่า ส่งผลในการสร้าง
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วตํ่ า และเพิ่ ม ความเสี่ ย งที่ จ ะกลายเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมักเสนอสิ่งต่างๆ "ตามที่เป็น" ด้วย
การนำ�เสนอเรื่องราวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้น่าสนใจ
มากขึ้น เช่น ป้ายบอกข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญๆ หรือ

∆

∆

แผ่นพับข้อมูลเท่านั้น
สถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญภาคเอกชนบางแห่งเริ่มมีการเพิ่มความ
น่าสนใจผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามก็ยังล้าหลัง
ผู้นำ�ในภูมิภาคอยู่มาก
การกระจุกของนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวความนิยมสูง
ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะนักท่องเทีย่ วให้ความสำ�คัญกับรีววิ ออนไลน์และเลือก
ทีจ่ ะไปในสถานทีท่ ไี่ ด้รวี วิ ดีขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจทีม่ จี �ำ กัดและขาดช่องทาง
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถค้นหาและนำ�ทาง สิง่ นีม้ ผี ลต่อการกระจุกของ
นักท่องเที่ยวในเพียงไม่กี่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว

แนวทางการพัฒนา
1. ประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และออกแบบแผนพัฒนาการบูรณา
การเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม
∆ จัดให้มีการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มย่อยกับเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญเช่น วัด พิพิธภัณฑ์ แหล่งบันเทิงและกิจกรรมเพื่อการ
ท่องเทีย่ ว เพือ่ ประเมินความพร้อมของแต่ละภาคส่วนในการทีจ่ ะบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเดิม
∆ พัฒนาแผนและจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการพัฒนาภายใต้การทำ�งานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนำ�เสนอข้อมูลและสื่อสารสนเทศเพื่อสร้างประสบการณ์
แปลกใหม่น่าสนใจ และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และเทคโนโลยีการเชื่อมโยง
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
∆ พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ และ IoT เช่น จอแสดงข้อมูลอัจฉริยะ, ตู้ Kiosk แสดง
ข้อมูลและเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และเปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วมีสว่ นร่วมในการเรียนรูแ้ ละการสร้างประสบการณ์ทดี่ ี
∆ พัฒนาระบบบรรยายเรือ
่ งราวสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแบบดิจทิ ลั เช่น แอปพลิเคชันนำ�เทีย่ ว
หลายภาษาเพื่อส่งเสริมความประทับใจในอารยธรรมของไทยและเพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้แก่ประสบการณ์การเดินทาง
∆ ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวนิยม เพื่อมอบประสบการณ์ที่
เฉพาะบุคคลที่ดีขึ้น เช่น การแจ้งข่าวสารแบบส่วนตัวด้วยเทคโนโลยี Beacon IoT
หรือ NFC ฯลฯ
3. พัฒนาเทคโนโลยีโต้ตอบได้และเทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนเพื่อเพิ่มอรรถรสใน
การท่องเที่ยว
∆ พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality และ Virtual Reality ทั้งเพื่อ
ส่งเสริมและเพื่อเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หรือพระบรมมหาราชวังเพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้งมากขึ้น
∆ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น บนมื อ ถื อ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะท่ า นสามารถใช้ เ พื่ อ ชมภาพ
เสมือนจริงของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ความสะดวกในการรับชมเทคโนโลยี
เสมือนจริง
∆ บู ร ณาการสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เข้ า กั บ ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การโพสต์
การกดไลค์และการแชร์ให้เพื่อน รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยว
∆ ส่ ง เสริ ม การทำ � การตลาดการท่ อ งเที่ ย วของไทยในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ผ่ า น
เทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลองเข้าถึงประสบการณ์การท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
4. ส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ดำ�เนินการและ
มัคคุเทศก์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำ�

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆
∆
∆

จำ�นวนสถานที่ท่องเที่ยวมีการเพิ่ม
ความสามารถทางดิจิทัล
(เทคโนโลยีอัจฉริยะ / AR / VR)
รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
รีวิวออนไลน์เชิงบวกต่อสถานที่
จำ�นวนการเอ่ยถึง / โพสต์ / แชร์ของสถานที่
ท่องเที่ยวไทยบนโลกสื่อสังคมออนไลน์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

∆

มีรีวิวเชิงบวกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
อันจะส่งผลต่อความนิยมของนักท่องเที่ยว
ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม และนักท่องเที่ยว
กลุ่มศักยภาพ
การพัฒนาของการแนะนำ�แบบปากต่อปาก
โดยเฉพาะในยุคที่การแนะนำ�จากเพื่อนคือ
แหล่งที่มาหลักของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมี
มากขึ้น
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวจาก
การนำ�เสนอเรื่องราวและประวัติศาสตร์
ของแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีอรรถรส
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
แหล่งท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

∆

"See Thru Thailand" Augmented
Reality แอปพลิเคชั่นการเดินทางเพื่อค้นหา
และนำ�ทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญใน
ประเทศไทยที่พัฒนาโดย SIPA
ท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพ ได้นำ�เทคโนโลยี
สมัยใหม่ "Digistar” ซึ่งเป็นจอภาพครึ่ง
วงกลม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือน
ใครในการชมดาวต่างๆ
ททท. ได้นำ�ตัวละครโปเกมอนหายากไปไว้
ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
161
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่อพัฒนา
และเพิ่มการอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆
∆

การให้บริการคมนาคมออนไลน์ในประเทศไทยนั้นสามารถมีใช้ได้
อย่างกว้างขวางอยูบ่ า้ ง แต่ยงั จำ�กัดเฉพาะในเมืองใหญ่ทสี่ �ำ คัญเท่านัน้
แอปพลิเคชันเพื่อการขนส่งตามความต้องการ เช่น Uber, Grab
ได้พัฒนาตลาดที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
การบริการยังมีให้เฉพาะในเมืองใหญ่และไม่สามารถให้บริการข้าม
เมืองได้

∆

∆

ภาคการท่องเที่ยว

บริการขนส่งระดับชาติเช่น รถไฟ รถโดยสารประจำ�ทาง และรถตู้
นั้นขาดตารางเวลาที่ครอบคลุม และช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่เป็น
ทางการ
บริการคมนาคมขนส่งของไทยส่วนมากให้บริการและข้อมูลเป็น
ภาษาไทย อีกทั้งข้อมูลและช่องทางการซื้อบัตรโดยสารส่วนมาก
ไม่มบี ริการบนออนไลน์ ฐานข้อมูลของการคมนาคมขนส่งทัว่ ประเทศ
ยังไม่ได้รับการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. พัฒนาแพลตฟอร์มการคมนาคมครบวงจรบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยรวมเอา
ข้อมูลตารางเวลาแบบReal-time ข้อมูลขนส่งสาธารณะแบบต่างๆ การนำ�ทาง และ
การซือ้ บัตรโดยสารออนไลน์ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเพือ่ ความสะดวกสบายในการเดิน
ทางในประเทศอย่างสูงสุด
∆ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การติ ด ตามยานพาหนะเพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ตำ � แหน่ ง ที่ อ ยู่
แบบ Real-time เช่น การติดตั้งเครื่องส่งสัญญาน GPS บนรถเมล์สาธารณะ
∆ พัฒนาแพลตฟอร์มทางการที่บูรณาการข้อมูลจากรูปแบบการคมนาคมในประเทศ
ทั้งหมดสำ�หรับนักท่องเที่ยว เช่น รถโดยสารประจำ�ทาง, รถไฟ, เรือ, รถทัวร์ ฯลฯ ซึ่ง
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ ประเทศ เช่นการเดินทางตัง้ แต่จากเชียงใหม่ถงึ ภูเก็ต และครอบคลุม
ทุกผู้ให้บริการ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถไฟฟ้า BTS, SRT, Transport Co. ฯลฯ
∆ ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการคมนาคมดิ จิ ทั ล ที่ เ ป็ น ที่ คุ้ น เคยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
บูรณาการบริการเข้ากับแพลตฟอร์มข้อมูลการคมนาคมทางการ เพือ่ การทำ�งานอย่าง
ไร้รอยต่อ
∆ พั ฒ นาการแจ้ ง เตื อ นข้ อ มู ล การเดิ น ทางแบบ Real-time บนแพลตฟอร์ ม เพื่ อ ให้
ผู้ใช้สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแผนการเดินทาง เช่น การล่าช้าของรถไฟ
การปิดถนนสำ�หรับการก่อสร้าง ฯลฯ
2. บูรณาการและพัฒนาเทคโนโลยีแปลภาษาด้วยเสียงแบบ Real-Time เพื่อช่วย
อำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างแดน
∆ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี
การแปลที่มีอยู่และพัฒนาการบูรณาการของบริการดิจิทัลแปลภาษาในท้องตลาด
ให้สามารถผนวกรวมกับกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น เพื่อสื่อสารระหว่างการคมนาคม หรือ
เพื่อสื่อสารในเหตุฉุกเฉิน
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้สามารถช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี
∆ สร้างการรับรู้และจัดให้มีการฝึกอบรมสำ�หรับพนักงานบริการ รวมทั้งผู้ให้บริการใน
จุดปฏิสมั พันธ์กบั นักท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้มคี วามพร้อมและความสามารถในการช่วยเหลือ
อำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการใช้บริการดิจิทัลเมื่อจำ�เป็น
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในหมู่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพื่อช่วย
ส่งเสริมการเติบโตของแนวคิดแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะในประเทศไทย
∆ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ SME และ Startup ด้ ว ยการสร้ า งความสามารถและเพิ่ ม
สิทธิประโยชน์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการคิดค้นเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

คลาวด์

∆
∆

จำ�นวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
การเดินทางอัจฉริยะ
จำ�นวนบริษัทคมนาคมที่เข้าร่วมโครงการ
ความแม่นยำ�ของข้อมูลคมนาคม
(เช่น ข้อมูลการล่าช้า)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นวัตกรรม

∆
∆

∆

ทุนมนุษย์

∆

เพิ่มความสะดวกสบายและความสบายใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มการเข้าถึงชุมชนและชาวบ้าน ด้วย
เทคโนโลยีการแปลภาษาแบบ Real-time
ที่ทำ�ให้นักท่องเที่ยวสามารถสื่อสารกับ
คนท้องถิ่นได้
ประหยัดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวใน
การคมนาคม การเงิน และบริการล่าม
ด้วยบริการดิจิทัล
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการวางผังเมือง
ผ่านการสำ�รวจการใช้งานและร่องรอง
ดิจิทัลของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

162

2562

แอปพลิเคชันรถไฟใต้ดิน MRT
แสดงให้เห็นเส้นทางใต้ดินจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
บัตร "แมงมุม" บัตรเดียวที่รวม
บัตรโดยสารของรถไฟฟ้า BTS,
รถไฟใต้ดิน MRT, แอร์พอร์ตลิงค์, และ
รถโดยสารประจำ�ทางบางสาย เข้าด้วย
กัน คาดว่าจะใช้ใน พ.ศ. 2560 หลังจากที่
เลื่อนจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

26

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินในสถานที่ท่องเที่ยว

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

∆

โครงการริเริ่มเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมักมาจากสถาบันทางการเงิน
และการร่วมมือกันของผู้ให้บริการบัตรโดยสารเพื่อการเดินทาง และ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อบริการคนไทย
โดยเฉพาะ
ผูใ้ ห้บริการต่างชาติเริม่ เข้ามาพัฒนาบริการทางการเงินโดยร่วมมือกับ
บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น ผู้ให้บริการจากจีนเช่น WeChat

∆

และ Alipay เริ่มเข้ามาพัฒนาในประเทศไทยอย่างมีรูปธรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เข้ามาในจำ�นวนสูง
สินค้าและบริการส่วนใหญ่ในประเทศรับเพียงเงินสดเท่านั้น และ
ช่องทางในการชำ�ระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำ�ระเงิน
แบบดิจิทัลยังไม่มีใช้แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยว
รอง

แนวทางการพัฒนา
1. ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาช่องทางชำ�ระเงินแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
∆ ออกแบบโมเดลการร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ เพื่อพัฒนาเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน (ทั้งภายในประเทศ
และต่ า งประเทศ) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการประมวลผลธุ ร กรรม, ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารชำ � ระเงิ น
ค่าโดยสาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และผู้ให้บริการการชำ�ระเงินดิจิทัล
∆ พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการชำ�ระเงินดิจิทัลหรือชำ�ระเงินบนมือถือ เพื่อขยาย
การบริการสู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
∆ ส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อประเมินความน่าดึงดูด
และศักยภาพของการให้บริการซิมการ์ด NFC เพื่อนักท่องเที่ยว สำ�หรับอำ�นวย
ความสะดวกในการชำ�ระเงินระหว่างการท่องเที่ยว
2. ให้ความรู้และส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาเข้าสู่สังคม
ไร้เงินสด โดยการร่วมพัฒนาจุดขายที่รองรับการชำ�ระเงินแบบดิจิทัล
∆ ประเมินความพร้อมของรูปแบบการดำ�เนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ และผู้ให้
บริการชำ�ระเงินดิจทิ ลั ในการบูรณาการช่องทางชำ�ระเงินแบบดิจทิ ลั สูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
โดยการประเมินต้องดูทั้งศักยภาพที่จะพัฒนาและรองรับ สถานะการพัฒนาปัจจุบัน
รูปแบบการดำ�เนินธุรกิจปัจจุบัน ความพร้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
∆ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารชำ � ระเงิ น ดิ จิ ทั ล หรื อ ชำ � ระเงิ น ทางโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่กับธุรกิจด้านท่องเที่ยวที่มีความพร้อม
∆ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและผู้ ป ระกอบการที่
เกี่ยวข้องในเรื่องสังคมไร้เงินสดโดยเน้นที่โครงสร้างในการพัฒนาประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ข้อควรระวัง และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ส่ ง เสริ ม ให้ Startup และผู้ ป ระกอบการ SMEs พั ฒ นาการเทคโนโลยี แ ละ
บริการดิจิทัลด้าน Fintech (นวัตกรรมการบริการทางการเงินแบบดิจิทัล) สำ�หรับ
นักท่องเที่ยว
∆ สนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อธุรกรรมทางการเงินครบวงจร (Fintech) ใน
ประเทศ เพื่อบริการและอำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยสร้างแรงจูงใจ
สำ�หรับธุรกิจในประเทศด้วยสิทธิประโยชน์ทางการเงิน, ความสามารถทางเทคนิค,
และออกระเบียบต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
4. ส่งเสริมการใช้ทางเลือกการชำ�ระเงินแบบดิจิทัลสำ�หรับนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
เปิดตัวแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมการใช้ทางเลือกในการชำ�ระเงินออนไลน์ หรือ
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

ส่วนแบ่งของการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบดิจิทัล
จำ�นวนจุดขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่
รองรับการชำ�ระเงินแบบดิจิทัล
จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่ใช้งาน NFC ซิมการ์ด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆
∆

∆

ปรับปรุงความสะดวกสบายในการ
ทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่การทำ�ธุรกรรม
ทางการเงินสำ�หรับนักท่องเที่ยว
ลดปัญหาในการหาที่แลกสกุลเงิน
ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
เพิ่มความสามารถของหน่วยงานรัฐบาลใน
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวเพื่อ
นำ�มาวิเคราะห์วางแผนพัฒนากลยุทธ์ด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจท่องเที่ยวใน
การจัดการธุรกรรมทางการเงิน ด้วย
ความช่วยเหลือของเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

AIS mPay Rabbit ซิมการ์ดที่ทำ�ให้ผู้ใช้
สามารถจ่ายค่าโดยสารบีทีเอสและร้านค้า
ปลีกที่ร่วมโครงการได้ผ่านทางเทคโนโลยี
NFC
"Prompt Pay" โครงการริเริ่มจากธนาคาร
พาณิชย์ทั่วประเทศในการพัฒนาสังคมไร้
เงินสด โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถทำ�ธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง
สะดวกปลอดภัย
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

27

พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ
ที่บูรณาการทุกภาคส่วน

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

ภาคการท่องเที่ยว

∆

การพั ฒ นาระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ของภาครั ฐ ยั ง เป็ น ไปอย่ า ง
กระจัดกระจายและขาดการบูรณาการเพิ่มประสิทธภาพสูงสุด โดย
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมักเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แต่ทว่าบางท้องถิ่นไม่ได้รับงบประมาณ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างกล้องวงจรปิด หรือใช้งบประมาณอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
ระบบกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลของเอกชน ซึ่ง
ตำ�รวจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

∆

∆
∆

เครื่องมือคุณภาพตํ่ายังเป็นอุปสรรคต่อการทำ�งานและกระบวนการ
สืบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องวงจรปิดคุณภาพตํ่า
ทำ�ให้ไม่สามารถระบุใบหน้าหรือป้ายทะเบียนเพื่อใช้ในการสืบสวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่มีความสามารถเพื่อการตรวจตราเฉพาะหน้า
เท่านั้น และขาดศักยภาพในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการใช้ภายหลัง
อุปกรณ์สว่ นใหญ่ทใี่ ช้นนั้ เป็นเทคโนโลยีเชิงตอบสนองและไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุอันตรายหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. วิเคราะห์ศักยภาพของระบบกล้องวงจรปิดสาธารณะในพื้นที่สาธารณะ
∆ ประเมินระบบในปัจจุบันเพื่อหาช่องทางที่ควรพัฒนา
∆ ตรวจสอบหาความเสียหาย, การเสื่อมของอุปกรณ์, การใช้งานไม่เต็มศักยภาพ, และ
อุปกรณ์ทีไม่ได้รับการเชื่อมต่อเพื่อพัฒนาในขั้นแรก
∆ ประเมินศักยภาพของโครงข่ายพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อ เช่น สายเคเบิล Coaxial,
สาย LAN, สายใยนำ�แสง และความครอบคลุมของสัญญาน Wi-Fi เป็นต้น
2. ตรวจสอบและระบุพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำ�เป็นต้องได้รับการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่อง
∆ ใช้ความหนาแน่นของประชากร จำ�นวนผูเ้ ข้าชมในพืน
้ ที่ จำ�นวนครัวเรือน หรือ แผนที่
จุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดอาชญากรรมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
∆ จัดลำ�ดับความสำ�คัญของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อเริ่มดำ�เนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ดำ�เนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเชิงลึก
ในพื้นที่ที่มีความสำ�คัญสูง
∆ ประเมิ น ศั ก ยภาพของโครงสร้ า งฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แวร์ ที่ มี อ ยู่ ใ นสถานที่ ที่ มี
ความพร้อม เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำ�งานร่วมกันของระบบเดิมและ
ระบบใหม่
∆ ติดตั้งโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นฐาน เช่น สาย Coaxial, สาย LAN, อุปกรณ์เชื่อมต่อ
เราเตอร์ไร้สาย และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานของระบบกล้อง
วงจรปิด
∆ พัฒนาศูนย์ข้อมูลสื่อกล้องวงจรปิดบนคลาวด์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
เข้าสูศ่ นู ย์กลางแบบ Real-time อีกทัง้ เปิดให้บางส่วนสามารถเข้าถึงได้โดยประชาชน
ทั่วไปบบ Real-time
∆ ติดตั้งระบบวิคราะห์ข้อมูลกล้องวงจรปิดเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำ�งานของ
เจ้าหน้าที่ในการระบุและแจ้งเตือนอันตรายหรือความผิดปกติแก่คนในพื้นที่แบบ
Real-time
4. พัฒนาและส่งเสริมการร่วมมือของภาคเอกชน
∆ พัฒนาโครงการร่วมติดตัง้ กล้องวงจรปิดโดยภาคเอกชนด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยระบบกล้องมีความสามารถเฝ้าระวังในพื้นที่สาธารณะและตำ�รวจท้องที่สามารถ
เข้าตรวจสอบข้อมูลจากกล้องเพื่อการทำ�งานได้โดยง่ายแบบ Real-time
∆ ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้วยการสนับสนุนการติดตั้ง
จากภาครัฐในรูปแบบเงินสนับสนุน เพื่อการติดตั้งในพื้นที่ส่วนตัวที่ส่งผลประโยชน์
ต่อพื้นที่สาธารณะ

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

% ความครอบคลุมของระบบกล้อง
วงจรปิด
จำ�นวนกล้อง CCTVs ที่เชื่อมต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์การรักษาความปลอดภัยกลาง
จำ�นวนเหตุการณ์/คดี ที่สามารถคลี่คลาย
ได้ด้วยข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นวัตกรรม

∆
∆

∆

ทุนมนุษย์

∆
∆
∆

ความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง
เพิ่มความสามารถในการป้องกันภัย
ล่วงหน้าผ่านระบบที่สามารถตรวจจับ
วัตถุและบุคคลต้องสงสัย
การจัดการความสามารถในการรองรับ
ของแหล่งท่องเที่ยวดีขึ้นด้วยการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยัง
ส่งผลในการช่วยลดอุบัติเหตุจากฝูงชนที่
เกินความจุได้
เพิ่มโอกาสสำ�เร็จในการสืบสวนและจับกุม
ยกระดับความมั่นใจในความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองและ
เพิ่มความสามารถในการจัดการอำ�นวย
ความสะดวกในภาวะอันตราย

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆
∆
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โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ: มีแผน
ติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า 2,000 จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการส่วนกลาง
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ
รูปแบบความปลอดภัยของราชประสงค์
โดยความร่วมมือของภาคเอกชนในพื้นที่
ได้รับขนานนามเป็นรูปแบบความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเที่ยว
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28

จัดตั้งศูนย์บัญชาการความปลอดภัยครบวงจร
และวางระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง การเข้าช่วยเหลือ และการเข้าฟื้นฟูในสภาวะคับขัน

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆
∆

หน่วยฉุกเฉินมักจะมีฐานข้อมูลและศูนย์บญ
ั ชาการทีไ่ ม่มกี ารเชือ่ มต่อ
กับหน่วยอื่นๆและดำ�เนินการอย่างไม่บูรณาการ
ตำ�รวจ หน่วยดับเพลิง และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทำ�งานบนช่องทางที่
แตกต่างกันและมีสายด่วนที่แตกต่างกัน มีความคิดริเริ่มในโครงการ
รวมศูนย์บญ
ั ชาการของทัง้ 3 หน่วยงานและศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนเข้า
ด้วยกัน แต่ขณะนี้ยังอยู่นในขั้นตอนการวางแผน

∆
∆
∆

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีเพียงวิทยุสื่อสารเป็นช่องทางหลักในการรับ
ข้อมูลและคำ�สั่งจากศูนย์บัญชาการ
ปัญหาการขาดแคลนกำ�ลังพลและหน่วยงานฉุกเฉินอื่นๆทำ�ให้การ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ล่าช้า
กำ�ลังพลของตำ�รวจและตำ�รวจท่องเที่ยวไม่เพียงพอที่จะดูแลจำ�นวน
นักท่องเทีย่ วทีโ่ ตขึน้ อย่างก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากโครงการอาสา
สมัครตรวจตราต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งบัน
ข้อมูลแบบ Real-time
∆ พัฒนาข้อกำ�หนดระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล (Record Keeping Protocol) และ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ในหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการรวม
ข้อมูลสู่ศูนย์กลางต่อไป
∆ สนั บ สนุ น ให้ ตำ � รวจ, หน่ ว ยดั บ เพลิ ง และหน่ ว ยงานด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
เก็บข้อมูลและบันทึกในรูปแบบดิจิทัลบนฐานข้อมูลความปลอดภัยสูงเดียวภายใน
หน่วยงานต่างๆ
2. ร่างกฎระเบียบและนโยบายในการบูรณาการข้อมูลและโครงสร้างในการบูรณาการ
จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
∆ ออกแบบนโยบายและกฎระเบียบเพื่อบูรณาการข้อมูล สร้างความร่วมมือ กำ�หนด
ขอบเขตความรับผิดชอบ กำ�หนดระดับของข้อมูลที่สามารถแบ่งปันได้ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมดูแลการทำ�งานของทั้งระบบข้อมูลความปลอดภัย
กลาง
∆ ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยอ้างอิงจาก
รูปแบบการร่วมมือกับของหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
3. จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการกลางด้านความปลอดภัยครบวงจรโดยเริม่ ในจังหวัดทีม่ ปี ระชากร
และนักท่องเที่ยวในจำ�นวนมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย
∆ ประเมิ น ความพร้ อ มและความสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาศู น ย์ บั ญ ชาการกลางด้ า น
ความปลอดภัยครบวงจรในแต่ละท้องถิ่น และแต่ละจังหวัด
∆ ประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งโครงสร้างที่จำ�เป็น
และระบบในการควบรวมการบัญชาการด้านความปลอดภัยระดับจังหวัด และเริ่ม
การจัดตั้งจากจังหวัดที่พร้อม
4. ตัง้ ฐานข้อมูลความปลอดภัยสูงบนคลาวด์เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ เพือ่ การดำ�เนินงานของศูนย์บญ
ั ชาการด้านความ
ปลอดภัยกลาง
∆ พัฒนาเซิรฟ
์ เวอร์เก็บข้อมูลบนคลาวด์ทมี่ คี วามปลอดภัยสูงและพร้อมใช้งานในรูปแบบ
Application Programming Interface (API) เพือ่ เปิดโอกาสให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
∆ พัฒนาแพลตฟอร์มทีท
่ �ำ หน้าทีจ่ ดั การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานด้านความปลอดภัย
ต่างๆ เข้าสู่ฐานข้อมูลความปลอดภัยสูงในศูนย์บัญชาการ
∆ จัดตั้งทีมวิศวกรเพื่อดำ�เนินการดูแลและพัฒนาระบบทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูง
อยู่เสมอ
5. บูรณาการความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางด้านความ
ปลอดภัย
∆ จัดตั้งระบบอัจฉริยะที่สามารถช่วยตรวจจับบุคคลหรือกิจกรรมน่าสงสัยผ่านการ
ประมวลข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดเข้ากับข้อมูลเชิงลึกในฐานข้อมูลกลาง
∆ ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับหน่วยภาคสนามโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วย
เหลือซึ่งช่วยพัฒนาการสื่อสารของศูนย์บัญชาการและหน่วยงานภาคสนาม
6. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
การประยุกต์ใช้ระบบความปลอดภัยแบบใหม่ เพื่อศักยภาพสูงสุดในการรักษาความ
ปลอดภัย

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

% ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งศูนย์
บัญชาการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร
เวลาที่ใช้ในการตอบสนองของหน่วยตอบ
สนองแรก (First Responding Unit)
จำ�นวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกฝน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

∆

การตอบสนองต่อเหตุการณ์อันตรายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยศูนย์รับคำ�
ร้องกลาง และศูนย์บัญชาการด้านความ
ปลอดภัยกลาง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่การช่วยเหลือได้
ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ
ปลอดภัยตลอดการเดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
สิ่งที่สำ�คัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวของประเทศ
ประสิทธิภาพในการทำ�งานของหน่วย
งานด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ด้วยการ
สนับสนุนของระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ
ระบบคาดการณ์อันตรายล่วงหน้าสามารถ
ช่วยจำ�กัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ไม่ปลอดภัยได้

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

โครงการ "ตำ�รวจดิจิทัล" พัฒนาเทคโนโลยี
ให้กับตำ�รวจสายตรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เช่น กล้องหน้ารถและแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อ
กับศูนย์บัญชาการกลาง
โครงการเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินกลาง 911
ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อไปถึงตำ�รวจ หน่วย
ดับเพลิง และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ กำ�ลังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนา
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

29

พัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินและแอปพลิเคชั่นเตือนภัย
เพื่อช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในสภาวะคับขัน

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

ภาคการท่องเที่ยว

แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนฉุกเฉินกับการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติยัง
กระจัดกระจาย โดยแต่ละองค์กรสร้างช่องทางที่แตกต่างกันใน
การแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น การแจ้งเตือนภัยสึนามิจากอุตุนิยมวิทยา
การแจ้งเตือนการก่อการร้ายและอาชญากรรมรุนแรงจากสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลการแจ้งเตือนจะมาจากช่องทางการสื่อสาร
ที่แตกต่างกัน

∆
∆

∆

การแจ้งเตือนเป็นไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตือนประชาชนในพื้นที่
ความรับผิดชอบ
คำ�เตือนและการแจ้งเตือนในรูปแบบของการออกอากาศรายการ
โทรทัศน์, ข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุกระจายเสียง
โดยส่วนมากแล้วเป็นภาษาไทยและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษใน
ภายหลัง
สื่อสังคมมักจะเป็นแหล่งข้อมูลแรกที่ทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด เช่น
ข้อความบน Twitter จากหน่วยงานข่าว, ข้อความบน Facebook, ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. ประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบตรวจจับเหตุอันตรายและระบบการ
แจ้งเตือนฉุกเฉินที่มีอยู่
∆ การประเมิ น ความพร้ อ มของระบบการตรวจจั บ และระบบการเตื อ นภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติที่มีอยู่ที่รวมถึงภัยนํ้าท่วม, สึนามิ, แผ่นดินถล่ม, ไฟไหม้, พายุ, แผ่นดินไหว
ฯลฯ
∆ สร้ า งช่ อ งทางเฉพาะเพื่ อ รายงานและเตื อ นเหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากมนุ ษ ย์ เช่ น
อาชญากรรม อุบัติเหตุขนาดใหญ่ การก่อการร้าย การประท้วง ความไม่สงบ
กลางเมื อ ง ฯลฯ โดยระบบมี ค วามสามารถที่ จ ะประมวลข้ อ มู ล จากฝู ง ชนได้
(Crowd-Sourcing Input)
2. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบเตือนภัย
∆ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบ Real-time และระบบเตือนภัย
อั ต โนมั ติ ที่ เชื่ อ มต่ อ หน่ ว ยงานตรวจจั บ ความผิ ด ปกติ แ ละหน่ ว ยงานที่ ส ามารถ
เตือนภัยสูส่ าธารณชน เพือ่ ลดระยะเวลาจากการตรวจพบอันตรายสูก่ ารเตือนภัยและ
ตอบสนอง
∆ พัฒนาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถเข้าถึงสาธารณชน
กลุ่มใหญ่ได้ในเวลารวดเร็วเพื่อพัฒนาระบบการเตือนภัยฉุกเฉิน เช่น การส่งข้อความ
เตือนภัยหรือ push notification สู่โทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือซึ่งต้องได้รับการร่วมมือ
จากผู้ให้บริการโทรคมนาคม
∆ พั ฒ นาข้ อ ความเตื อ นภั ย ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามสามารถในการเตื อ นภั ย คนทุ ก หมู่ เ หล่ า
ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือผู้พิการ เช่น การแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษหรือ
การแจ้งเตือนด้วยเสียงฉุกเฉิน
3. พัฒนาแอปพลิเคชันเตือนภัยหนึง่ เดียวทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการแจ้งเตือนและให้ขอ้ มูล
อันเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
∆ รวบรวมบริ ก ารเตื อ นภั ย ต่ า งๆมาอยู่ ใ นแอปพลิ เ คชั น เดี ย วเพื่ อ ความง่ า ยในการใช้
บริการ
∆ บูรณาการระบบแปลข้อความอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่
ชาวต่างชาติ
∆ พัฒนาระบบการแจ้งเตือนรายสถานที่ (Location-Based Notification) เพื่อส่ง
ข้อความฉุกเฉินแบบเฉพาะกลุ่มแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัย
∆ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักท่องเที่ยว
เช่น การรวมแอปพลิเคชันไว้กับการติดตั้งซิมการ์ดนักท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบเตือนภัยประสิทธิภาพสูงที่สามารถสื่อสารข้อความสู่สาธารณชนได้
แม้ในสภาวะคับขัน
∆ พัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบไร้สายซึ่งสามารถส่งข้อความเตือนภัยสู่โทรศัพท์
เคลื่อนที่บนเครือข่ายได้ซึ่งเป็นช่องทางพิเศษที่สามารถหลีกเลี่ยงสัญญานติดขัดใน
ช่วงคับขัน และสามารถส่งข้อความฉุกเฉินได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไปถึงกลุ่มคนให้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด

นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

% ของภัยพิบัติที่ตรวจพบและมีการแจ้ง
เตือนสู่สาธารณชน
จำ�นวนการติดตั้งแอปพลิเคชันเตือนภัยฉุกเฉิน
% ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่วิกฤตที่ได้รับการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งกับ
ทรัพย์สินและชีวิตด้วยการตรวจจับ
และเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งเปิดโอกาสให้
สาธารณชนเตรียมพร้อมรับมือ
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว ด้วยระบบเตือนภัยผ่าน
แอปพลิเคชัน และระบบประมวลข้อมูล
จากฝูงชน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนร่วมในข่าวสารได้
ระบบการจัดการในสภาวะฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถใน
การตรวจจับเหตุอันตรายแบบ
Real-time และระบบเตือนภัยอัตโนมัติ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

มีการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่าง
กระจัดกระจายและไม่มีมาตรฐานเดียวกัน
เช่น ระบบเตือนภัยนํ้าหลากที่นํ้าตก
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภายใต้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่าน
ทางเว็บไซต์โดยอาศัยการสื่อสารข้อมูลสู่
สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

30

พัฒนาระบบความปลอดภัยชายแดนและระบบประเมินความเสี่ยง
ผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัย อำ�นวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคนเข้าเมือง

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

ศูนย์อำ�นวยการควบคุมและกำ�กับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว
(Thai Immigration 24/7 Center : TIC) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2559
เพื่อศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลางซึ่งรวมข้อมูลจากการระบบ
ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า ฐานข้อมูล Blacklist,
ระบบการจัดการรายกรณี และรายชื่อของตำ�รวจสากล ที่มีหน้าที่
ดูแลการเข้าเมืองทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ

∆

∆

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าประเทศยังไม่มีการบูรณาการกับสำ�นักงานตรวจ
คนเข้าเมืองโดยกระทรวงการต่างประเทศมีอำ�นาจในการอนุมัติและ
เก็บรักษาบันทึกข้อมูลของวีซ่า ซึ่งข้อมูลยังไม่ได้รับการเชื่อมต่อสู่
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองแบบ Real-time เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
และเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลเข้าเมือง
ระบบการจัดการข้อมูลสนามบินมีการบูรณาการส่วนหนึง่ โดยเฉพาะ
ในสนามบินระหว่างประเทศขนาดใหญ่มีการติดตั้งระบบพื้นฐาน
ที่ บู ร ณาการระบบต่ า งๆ ทั่ ว สนามบิ น กว่ า 45 ระบบเข้ า บน
แพลตฟอร์มเดียว

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง (Thailand Immigration
Center) และการวางระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าในสนาม
บินนานาชาติและชายแดนที่มีความพร้อมทั่วประเทศ
∆ พัฒนาระบบประเมินความเสีย
่ งผูโ้ ดยสารข้ามแดนล่วงหน้าในสนามบินนานาชาติและ
ชายแดนที่มีความพร้อม ต่อยอดจากโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
2. พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (Automate Immigration Gate) ด้วย
เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางกายภาพ ในสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ
และส่งเสริมการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน
∆ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางกายภาพของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล สำ � หรั บ
ตรวจสอบและอำ�นวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางซำ�้ เช่น ใบหน้า ม่านตา และ
ลายนิ้วมือ
∆ บูรณาการข้อมูลทางกายภาพจากการออกวีซ่าสู่ศูนย์บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อตรวจสอบตัวตนของนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมีความ
แม่นยำ�ปลอดภัยมากขึ้น
∆ พัฒนาประตูตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัตส
ิ �ำ หรับนักท่องเทีย่ วจากกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งตํา่
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเป็นประจำ� ที่สนามบินนานาชาติขนาดใหญ่
เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง
3. ติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว
เทียบกับฐานข้อมูลผูต้ อ้ งสงสัย เพือ่ ยกระดับความสามารถในการตรวจจับและตรวจ
สอบตัวตนก่อนเข้าประเทศ
∆ ติ ด ตั้ ง และบู ร ณาการระบบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ ตรวจสอบตั ว ตนของ
นักท่องเที่ยวบนพื้นฐานของฐานข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวตนในหลายมิติ เช่น ข้อมูล
หนังสือเดินทาง จำ�นวนการเดินทาง เป็นต้น
∆ เปิดฐานข้อมูลบางส่วนให้แก่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและตำ�รวจท่องเที่ยว เพื่อ
การตอบสนองที่รวดเร็วต่อเหตุการณ์น่าสงสัยหรือเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดกับ
นักท่องเที่ยว
4. เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทีส่ นามบิน โดยการบูรณาการระบบตรวจ
จับอันตรายอัจฉริยะ และระบบคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า โดยเชื่อมต่อกับฐาน
ข้อมูลของ TIC
∆ ประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับและเปรียบเทียบใบหน้าในสนามบิน เพื่อตรวจหาและ
เผ้าระวังบุคคลต้องสงสัย
∆ สามารถต่ อ ยอดการพั ฒ นาสู่ ร ะบบคาดการณ์ เ จตนาร้ า ย (Behavioral
Mal-Intent Predictive System) เมื่อโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและมี
ความต้องการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทำ�งานร่วมกันเพือ่ การแบ่งปันข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
∆ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศขาเข้าที่สำ�คัญและประเทศปลายทางขาออกที่
สำ�คัญเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารเพื่อการตรวจสอบ
ล่วงหน้า
∆ เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความมัน
่ คงระหว่างประเทศเช่น องค์การตำ�รวจ
สากล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของบุคคลต้องสงสัยที่ทันต่อเหตุการณ์

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆

จำ�นวนสนามบินนานาชาติที่มีระบบ
ตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าและ
ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
ระยะเวลาที่ใช้เพื่อตรวจสอบคนเข้าเมือง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆

∆

∆

ยกระดับความปลอดภัยที่สนามบิน
ด้วยขั้นตอนการดำ�เนินการเชิงรุกและ
การตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า
การอำ�นวยความสะดวกดีขึ้นสำ�หรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยการประยุกต์ใช้
ประตูตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพและความแม่นยำ�ในการ
ตรวจคนเข้าเมืองสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี
ยืนยันตัวตนด้วยลักษณะทางกายภาพที่
ยากต่อการปลอมแปลง และการคัดกรอง
ผู้โดยสารขาเข้าล่วงหน้าจะช่วยยับยั้ง
ไม่ให้บุคคลต้องสงสัยเข้าประเทศ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก
การร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การจัดการอันตรายข้ามชาติ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้าได้นำ�มาใช้แล้วในสนามบิน 7 แห่ง
ภายใต้ทอท.
ระบบตรวจสอบแบบไบโอเมตริกเป็นหนึ่ง
ในหัวข้อหารือของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเพื่อการจัดการ
กับอาชญากรรมเชิงรุก
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ติดตั้งและพัฒนาความสามารถของบรอดแบนด์ทั้งด้านความเร็ว
และความครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเชิงดิจิทัลของทั้ง 3 ภาค

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

ภาคการท่องเที่ยว

การครอบคลุมและความเร็วของ 4G / LTE ของประเทศไทยยังล้า
หลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก
• ใน พ.ศ. 2558 การครอบคลุมและความเร็วของบรอดแบนด์อยู่
ที่เพียงร้อยละ 58 และประมาณ 11Mbps ตามลำ�ดับ
• มีเพียงร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่เชื่อมต่อกับ 4G
(2559) ซึ่งตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย (ร้อยละ 22)
และสิงคโปร์ (ร้อยละ 75)

∆

จำ�นวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์ยังตํ่า ซึ่งตรงข้ามกับจำ�นวนการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในประเทศ
• จำ�นวนการใช้งานอยู่ที่เพียงร้อยละ 39 ของจำ�นวนครัวเรือน
(2558) ตามหลังหลายประเทศในอาเซียน
• จำ � นวนการใช้ ง านกระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งที่ สำ � คั ญ
สืบเนื่องมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือการครอบคลุม, ความเร็ว และ
ความสามารถในการจับจ่ายของประชากรในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบรอดแบนด์โดยรวมเพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาเชิง
ดิจิทัลของทั้ง 3 ภาค
∆ ลงทุนในสมรรถนะการเชื่อมต่อกับนานาชาติ
∆ ดำ�เนินการพัฒนา 4G อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความเร็วและคุณภาพของเครือข่าย
∆ ลงทุนในบรอดแบนด์มีสายเพื่อให้เข้าถึงครัวเรือนในจำ�นวนที่มากขึ้น โดยเฉพาะ
การลงทุนในพื้นที่ห่างไกล (Last Mile)
2. พัฒนาแผนงานพัฒนาและแผนการดำ�เนินการตามลำ�ดับความสำ�คัญ
∆ สังคมสูงอายุ : เริ่มพัฒนาจากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์
∆ เกษตรกรรม : เริ่มพัฒนาจากพื้นที่ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีทางเกษตร
∆ การท่ อ งเที่ ย ว : เริ่ ม พั ฒ นาจากสถานที่ สำ � คั ญ ในเมื อ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก (สนามบิ น
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร)
3. สนับสนุนการปรับใช้บรอดแบนด์ในภาคส่วนที่สำ�คัญ เช่น เกษตรกร โรงเรียน และ
โรงพยาบาล
4. ส่งเสริมและรับประกันการเข้าถึงและราคาที่สมเหตุสมผลของบรอดแบนด์ให้แก่
ครัวเรือนที่มีรายได้ตํ่า
∆ พิจารณาให้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
∆ ส่งเสริมให้เครื่องมือสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ เช่น สมาร์ทโฟน มี
ความแพร่หลายในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้บริโภค
5. ร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์เพื่อให้กลยุทธ์
การพัฒนาโครงสร้างบรอดแบนด์มีสายและไร้สาย เป็นไปในทางเดียวกัน
∆ วางกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาร่ ว ม และปรั บ แผนพั ฒ นาของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและตั ว แทน
ธุรกิจแต่ละรายให้ดำ�เนินไปในทางเดียวกันและไปตามลำ�ดับความสำ�คัญเดียวกัน
6. ควบคุมดูแลการดำ�เนินการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
∆ ตรวจสอบการติดตั้งและการยกระดับที่จำ�เป็นเป็นไปตามที่วางแผนไว้
∆ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ตรวจผลการ
ดำ�เนินงาน
∆ ตรวจสอบและพิจารณาส่วนของงานที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด

คลาวด์

สำ�หรับบรอดแบนด์แบบมีสาย
และแบบไร้สาย:
∆ สัดส่วนของการครอบคลุม
จำ�นวนประชากร
∆ ความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ย
และความเร็วสูงสุดในพื้นที่สำ�คัญ
∆ อัตราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
∆ ราคาเฉลี่ยต่อผู้ใช้และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้

นวัตกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

ทุนมนุษย์

∆

∆
∆

ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตดีขึ้น
ในพื้นที่สำ�คัญ
การครอบคลุมและความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ราคาของบริการบรอดแบรด์ที่
สมเหตุสมผลจะนำ�ไปสู่อัตราการ
ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
อัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น
(โดยเฉพาะในปริมณฑลและพื้นที่ห่างไกล)
ลดราคาค่าบริการและรายได้เฉลี่ยต่อ
ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆
∆
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สนับสนุนการขยายโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
และการนำ�ไปใช้

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

1. พัฒนากฎระเบียบและแรงจูงใจในการปรับใช้บริการ G-Cloud ในหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐบาล
∆ ออกแบบระบบที่ ส ามารถสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารใช้ บ ริ ก าร
G-Cloud มากขึ้ น เช่ น การมอบรางวั ล แก่ ห น่ ว ยงานที่ ส ามารถใช้ บ ริ ก าร
G-Cloud ได้มากที่สุด
∆ พิ จ ารณาพั ฒ นาข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ บั ง คั บ ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ ใช้ บ ริ ก าร คลาวด์ ในการเก็ บ
ข้อมูลของรัฐบางส่วน
∆ พิ จ ารณาพั ฒ นาข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ บั ง คั บ ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ พิ จ ารณา คลาวด์ เป็ น ตั ว เลื อ ก
แรกในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการสื่อสารสำ�หรับการจัดเก็บ
ข้อมูล
2. พัฒนาคุณภาพของบริการ G-Cloud โดยการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
∆ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของบริ ก าร G-Cloud กั บ การให้ บ ริ ก ารระดั บ สากลใน
ต่างประเทศเพื่อหาช่องว่างสำ�หรับการพัฒนา
∆ พัฒนายกระดับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับผู้ให้บริการ คลาวด์ ระดับ
โลกอย่างใกล้ชิด
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเพื่อรับรู้ถึงอุปสรรคและข้อเสนอ
แนะในการพัฒนาบริการ G-Cloud
∆ ร่วมมือกับผูใ้ ช้บริการในปัจจุบน
ั เพือ่ ทำ�ความเข้าใจปัญหาเกีย่ วการใช้บริการ G-cloud
∆ ร่วมมือกับหน่วยงานและแผนกที่ไม่ได้ใช้บริการ G-Cloud (หรือใช้ในระดับที่ต ํ่า)
เพื่อทำ�ความเข้าใจอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่ขัดขวางการใช้งาน
4. สร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจในประโยชน์ของบริการ G-Cloud ภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง
∆ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละความเข้ า ใจในบริ ก าร G-cloud ในหมู่ ข้ า ราชการเพื่ อ
สนับสนุนให้มีการใช้งาน
∆ ประชาสัมพันธ์และเน้นยาํ้ ถึงข้อดีของการใช้งาน G-Cloud ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

บรอดแบนด์

แนวทางการพัฒนา

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

จำ�นวนของระบบในบริการ G-Cloud
ความจุของบริการ G-Cloud
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ G-Cloud

คลาวด์

∆

• ศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นของภาคเอกชน รัฐบาลได้
ประกาศยกเลิกแผนการสร้าง ‘ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ’ มูลค่า 1.23
พันล้านดอลล่าร์สหรัฐเมื่อไม่นานมานี้
รัฐบาลได้มีการจัดตั้งแพลทฟอร์มบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
โดยกระทรวงต่างๆมีการใช้บริการ G-Cloud ในปัจจุบันสำ�หรับการ
เก็บข้อมูล แต่มีข้อมูลจำ�นวนมากที่เป็นข้อมูลลับและมีความเสี่ยงสูง
ซึง่ จะยังคงมีการจัดเก็บบนฐานข้อมูลทีเ่ ป็นเอกเทศในแต่ละกระทรวง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆
∆
∆
∆
∆

โครงสร้างพื้นฐาน G-Cloud แบบ
บูรณาการเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการองค์ความรู้
แพลต์ฟอร์มบูรณาการเพื่อการ
ดำ�เนินการระบบ
การเข้าถึงข้อมูลดีขึ้น
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่พัฒนาขึ้น
ลดต้นทุนของการใช้บริการคลาวด์
เพื่อการเก็บรักษาข้อมูล

นวัตกรรม

ความพร้อมของบริการคลาวด์ในประเทศไทยยังคงตํ่ากว่ามาตรฐาน
แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
• ศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยทั้งหมดนับเป็นเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่
ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน โดยทั้งประเทศมีศูนย์ข้อมูล
เพียง 14 แห่ง (12 แห่งในกรุงเทพ)

ทุนมนุษย์

∆

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆
∆

มติการจัดตั้งสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงการ e-GIF
โครงการ e-CMS พ.ศ.2559
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พัฒนากฎระเบียบและสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน
และสาธารณชนในการพัฒนาและปรับใช้บริการคลาวด์

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

∆

ภาคการท่องเที่ยว

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 10 ในดัชนีความพร้อมในการใช้งาน คลาวด์
พ.ศ. 2559 โดย by Asia Cloud Computing Association (ACCA)
จากทั้งหมด 14 ประเทศในเอเชีย โดยที่การเชื่อมต่อสากลและความ
อิสระทางข้อมูลเป็นปัจจัยที่ได้คะแนนตํ่าที่สุด
ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมท้องถิ่นและผู้ให้บริการ ICT สากล
ได้ ร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและให้ บ ริ ก ารคลาวด์
สำ�หรับธุรกิจ เช่น เอไอเอส บิสิเนส คลาวด์ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง เอไอเอส และ ไมโครซอฟท์, ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์

∆

ร่วมมือกับ Google, Amazon และ Huawei โดยเป็นการให้บริการ
คลาวด์ แบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียวสำ�หรับธรุกิจผู้ใช้บริการ - ศูนย์
ข้อมูลใหม่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลด้านตะวันออก
โดยร่ ว มมื อ กั บ Switch ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารศู น ย์ ข้ อ มู ล จาก
สหรัฐอเมริกา
กฏหมายและข้อปฏิบัติที่ไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ข้อมูลและการป้องกันความเป็นส่วนตัว เป็นปัจจัยที่ขัดขวางการ
ลงทุนและการใช้บริการ คลาวด์

แนวทางการพัฒนา
บรอดแบนด์
คลาวด์

1. เสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการปรับปรุงกฎหมายและข้อปฏิบัติ
ในด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวเพื่อสร้างความมั่นใจของบริษัท
นานาชาติในด้านความปลอดภัยของบริการคลาวด์ในประเทศไทย
∆ ปรับปรุงกฎหมายและข้อปฏิบต
ั ดิ า้ นความปลอดภัยทางเทคโนโลยีเพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
สากล
∆ ปรับใช้กฎหมายและข้อปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
จากผู้ให้บริการ
∆ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อปฏิบัติท่ีปรับปรุงแล้วและเน้นไปที่
การสื่อสารกับบริษัทนานาชาติ
∆ เกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
2. สนับสนุนธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจ Startup
ในการปรับใช้บริการคลาวด์
∆ พิจารณาให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการปรับใช้
∆ เสนอบริการคลาวด์ในรูปแบบสิทธิประโยชน์แก่ Startup และ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในภาคที่สำ�คัญ เช่น เสนอแพลต์ฟอร์มสำ�หรับ Startup สำ�หรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นต้น
∆ เสนอการทดลองใช้งานบางบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อผู้บริโภคที่มีศักยภาพสูง
∆ ให้ค�ำ แนะนำ�กับลูกค้าเพือ
่ ส่งเสริมการเลือกแพคเกจทีเ่ หมาะสม และให้ค�ำ แนะนำ�หรือ
ช่วยเหลือผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาการลงทะเบียนผู้ให้บริการคลาวด์ระดับชาติ (National Registry of Cloud
Service ) เพื่อให้ผู้บริโภคที่มีศักยภาพเป็นผู้ใช้บริการสามารถเข้าดูและเลือกใช้
บริการโดยง่าย
4. ส่งเสริมบริการคลาวด์ในประเทศไทยให้กับบริษัทไทยและนานาชาติเพื่อส่งเสริม
การปรับใช้บริการคลาวด์
∆ ส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู้ แ ละความเข้ า ใจในบริ ก ารคลาวด์ ใ ห้ กั บ ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป
∆ เน้นยํ้าถึงประโยชน์ของบริการ คลาวด์ กับผู้ใช้งานองค์กรในประเทศไทยรวมไปถึง
Startup และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นที่ความสามารถในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและความคล่องตัวของบริการคลาวด์
∆ เก็บรวบรวมและประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการปรับใช้งานที่ประสบความสำ�เร็จ
∆ เน้นยํ้าคุณภาพระดับโลกและประโยชน์ของการใช้บริการ คลาวด์ ในประเทศไทยให้
กับบริษัทนานาชาติที่กำ�ลังมองหาโอกาสที่จะขยายการดำ�เนินงานเข้าในภูมิภาค
โดยสามารถใช้เวทีการประชุมนานาชาติเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
5. ปรับรูปแบบบริการคลาวด์ให้หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลาย
∆ เสนอแพคเกจ SaaS, PaaS และ IaaS ที่หลากหลาย
∆ เสนอแพคเกจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ
∆ เสนอแพคเกจทีอ
่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และ Startup
6. เสริมสร้างคุณภาพของบริการ คลาวด์ ผ่านการขยาย, ปรับปรุงและพัฒนายก
ระดับโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

จำ�นวนของผู้ให้บริการ คลาวด์ สาธารณะ
จำ�นวนผู้ใช้บริการ คลาวด์ สาธารณะ
สมรรถภาพและศักยภาพโดยรวมของ
บริการ คลาวด์ สาธารณะในประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆
∆
∆

บริการ คลาวด์ หลากหลายมากขึ้น
จำ�นวนบริษัทไทยที่ใช้บริการ คลาวด์
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น
จำ�นวนบริษัทนานาชาติที่ใช้บริการ คลาวด์
สาธารณะของไทยมากขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันด้าน คลาวด์
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
การเติบโตของ Startup และ SME
ที่ใช้แพลตฟอร์ม คลาวด์ ในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นและบริการดิจิทัลใหม่
ที่นำ�มาซึ่งนวัตกรรมมีมากขึ้น

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

∆

∆
∆

การจัดตั้ง SUPERNAP ใน พ.ศ. 2560
ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย
แพลตฟอร์มเครื่อข่ายคลาวด์
สำ�หรับการเชื่อมต่อ IoT ทั่วประเทศ
NETPIE โดย NECTEC
บริการ คลาวด์ สำ�หรับธุรกิจและ SME
จาก AIS และ TRUE
ผู้ให้บริการ คลาวด์ สำ�หรับลูกค้าระดับ
องค์กรขนาดใหญ่เช่น NEC, Fujitsu,
Microsoft

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด
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พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบนิเวศของ Startup

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนากิจกรรมสำ�หรับประชาชนระดับรากหญ้า และโครงการฝึกอบรมสำ�หรับ
การก่อตั้ง Startup เช่น ความรู้ด้านธุรกิจ การสร้างแผนธุรกิจ ปรับใช้เครื่องมือ
ICT/ดิจิทัล และอื่นๆ
2. พัฒนาโครงการเร่งการเติบโตและบ่มเพาะธุรกิจ (Acceleration and Incubation
Programs ) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำ�หรับ
Startup ทั่วประเทศ
∆ ร่ ว มมื อ กั บ โครงการเร่ ง การเติ บ โตและบ่ ม เพาะ Startup เพื่ อ ขยายโครงการไป
ทั่วประเทศ
∆ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง แพลตฟอร์ ม เร่ ง การเติ บ โตและบ่ ม เพาะ Startup ด้ ว ยการ
สนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
3. ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Startup (Startup
Nurturing Platforms)
∆ ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Startup โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
∆ ศึกษากรณีตว
ั อย่างจากต่างประเทศและปรับใช้ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากการเรียนรูใ้ นการจัดตัง้
โครงการ
4. จัดตั้งโครงการให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับ Startup (Startup Mentorship Program)
∆ ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT นักวิจัย และ Startup
ที่ประสบความสำ�เร็จให้เข้าร่วมในโครงการผ่านสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ การสร้างแบรนด์และการตลาดแก่ผู้ให้คำ�ปรึกษา
∆ ผสานแพลตฟอร์มให้คำ�ปรึกษาเข้ากับแพลตฟอร์มสร้างความเข้มแข็งให้ Startup
เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
5. พัฒนาสถานที่สำ�หรับการอบรมและส่งเสริมการเติบโตชอง Startup ทั่วประเทศซึ่ง
จัดให้มีการสนับสนุนทั้งด้านกายภาพและการดำ�เนินงานสำ�หรับธุรกิจรายใหม่
∆ ประเมินความพร้อมในการให้บริการ ความสามารถในการรองรับ ความสัมพันธ์กัน
ของตัวเลือกในปัจจุบันจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อความต้องการของตลาด
∆ เสริมสร้างศักยภาพของตัวเลือกในปัจจุบัน เช่น เขตอุตสาหกรรม(Software Park)
เพื่อตอบสนองความต้องการของ Startup เช่นพื้นที่การทำ�งานร่วมกัน, ห้องประชุม,
บริการช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการธุรกรรม เป็นต้น
∆ ร่วมมือกับผู้ให้บริการ ICT เพื่อสนับสนุนโครงสร้าง/บริการ IT ที่จำ�เป็นกับการเติบโต
ของ Startup ในโครงการบ่มเพาะ เช่น โครงสร้างคลาวด์และบรอดแบนด์และ ศูนย์
ข้อมูล เป็นต้น
6. พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบริษัทเอกชนในแพลทฟอร์ม Startup
∆ พัฒนาแพลตฟอร์มสำ�หรับภาคเอกชนในการใช้บริการจากนวัตกรรมของ Startup
∆ ดึ ง ดู ด เงิ น สนั บ สนุ น จากภาคเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการอบรมและบ่ ม เพาะ
การเติบโตของ Startup

ภาคการเกษตร
ภาคการท่องเที่ยว

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

บรอดแบนด์

∆

มีการแข่งขันสูงเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของ Startup ในภูมิภาค
• สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามมีความพยายามที่
จะสร้างเสริมระบบนิเวศที่เอื้ออำ�นวยต่อการเติบโตของ Startup
โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเติบโตของ Startup
การขาดสังคม Startup ทำ�ให้การแบ่งปันองค์ความรู้และการเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันทางธุรกิจมีน้อย
• Startup ในประเทศไทยส่ ว นมากทำ � งานที่ บ้ า นหรื อ สถานที่
ส่วนบุคคลและขาดคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆
∆

จำ�นวนของ Startup ที่เกิดในประเทศ
จำ�นวนของสถานฝึกอบรมและบ่มเพาะ
Startup
มูลค่าเงินสนับสนุน Startup
จำ�นวนของที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุน Startup

คลาวด์

∆

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆
∆
∆

นวัตกรรม

มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ Startup ในประเทศไทยคิ ด เป็ น เพี ย ง
ร้อยละ 3 ของมูลค่าการลงทุนทั้งอาเซียน
• ถึงแม้มลู ค่าทีล่ งทุนโดยรวมจะเติบโตขึน้ ถึงสองถึงสามเท่าของอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี (CAGR) ในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่เม็ดเงินโดย
รวมแล้วถือว่ายังขาดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศใกล้
เคียงอื่นๆ
• วัฒนธรรมการลงทุนโดย ผู้ร่วมลงทุนหรือVenture Capital กำ�ลัง
พัฒนาขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนในแต่ละ
ครั้งยังถือว่าเล็กมาก

สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ของ Startup ในอาเซียน
มีแรงสนับสนุน Startup อย่างเต็มที่และ
ครบวงจรจากภาครัฐ
จำ�นวนของ Startup และนวัตกรรม
ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาของสภาพแวดล้อมเอื้ออำ�นวย
ต่อการพัฒนาของ Startup
สนับสนุนนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับความคิดสร้างสรรค์

ทุนมนุษย์

∆

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆

แนวทางประชารัฐ SME Startup
และวิสาหกิจเพื่อสังคม
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน SME
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

35

สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนาสาขาดิจิทัลของประเทศ

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

ภาคการท่องเที่ยว

สัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนา (GERD) ของ
ประเทศไทยนั้นตํ่า เป็นการขัดขวางโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ในประเทศ
• สัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนา (GERD) อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ใช้ในการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ
• เงินสนับสนุนถูกใช้ในการวิจัยขั้นพื้นฐานและการพัฒนาเป็นไป
อย่างกระจัดกระจาย, ทำ�ให้เกิดการลงทุนซํ้าซ้อน

∆

ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาของประเทศนัน้ ไม่เพียงพอเพราะ
ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน
• บริษัทเอกชนจำ�นวนมากทำ�การวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ
• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อข้อบกพร่อง เช่น การขาดเทคโนโลยี
ทันสมัย (คะแนนของความพร้อมใช้งาน ‘เทคโนโลยีลา่ สุด’ ตํา่ กว่า
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกว่าร้อยละ 30) และ อัตราการเข้าศึกษา
ในสถาบันศึกษาขั้นสูงที่ตํ่า

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์
คลาวด์

1. สร้างโครงข่ายองค์ความรู้ด้านดิจิทัลระดับชาติ
∆ ดึงดูดนักวิจัยอาวุโสต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญให้ย้ายเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
โดยการให้แรงจูงใจ เช่น การงดเว้นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล การผ่อนปรนใบอนุญาต
การทำ�งานและวีซ่า เป็นต้น เพื่อนำ�ความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถใหม่ๆ
มาสู่นักวิจัยท้องถิ่น
∆ จัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนให้กับนักวิจัยท้องถิ่นสำ�หรับการโอนย้ายสถานวิจัยไปสู่
ภูมิภาค หรือประเทศอื่นๆ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้
2. สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
∆ พั ฒ นาศู น ย์ ก ารวิ จั ย ภายใต้ ก ารร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยเน้ น
การวิจัยและพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมของผู้ให้การสนับสนุน
ได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยในเชิงพาณิชย์
∆ จัดตัง้ กลุม
่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทัว่ ประเทศ เช่น พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การวิจยั และเทคโนโลยี
โดยส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยตั้งอยู่ใกล้กันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และอำ�นวย
ความสะดวกในการทำ�งานร่วมกัน
3. สร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสูง
∆ จั ด สรรงบประมาณในการวิ จั ย และพั ฒ นาให้ กั บ เทคโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมสำ � คั ญ
ที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีนัยสำ�คัญ เช่น การวิจัยและพัฒนา
ด้านศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี คลาวด์ ซึ่งจำ�เป็นต่อการเติบโตของของ Startup
และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
∆ สนั บ สนุ น การมี ส่ ว มร่ ว มของภาคเอกชนในการวิ จั ย และพั ฒ นาผ่ า นรู ป แบบการ
สนับสนุนด้านการเงินของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เช่น ศูนย์วิจัยของรัฐสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลได้ก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์การลงทุนที่ก�ำ หนด
(ร้อยละ 20-30 ของการลงทุนมาจากภาคเอกชน เป็นต้น)

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆
∆

จำ�นวนของนักวิจัยต่อจำ�นวนประชาชน
สมรรถภาพของศูนย์วิจัยทั่วประเทศ
จำ�นวนของเงินสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
จำ�นวนของบุคลากรและนักวิจัยต่างชาติ
ในประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นวัตกรรม

∆
∆
∆

ทุนมนุษย์

∆
∆
∆
∆

อัตราการเกิดนวัตกรรมด้านดิจิทัลใน
ภาคส่วนที่ได้รับการจับตามองเพิ่มขึ้น
จำ�นวนการเผยแพร่ การอ้างอิง สิทธิบัตร
และการวิจัยข้างเคียงเพิ่มขึ้น
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเฉพาะ
เสริมสร้างสมรรถภาพและความสามารถ
ในการวิจัยในท้องถิ่น
การเพิ่มขึ้นของการร่วมมือจากภาคเอกชน
อันจะนำ�มาซึ่งการวิจัยในเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น
ลดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ซํ้าซ้อน
เสริมสร้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิในข้อมูล

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆

172

โครงการการวิจัยและพัฒนา 300%
ของประชารัฐ
แนวทางการศึกษาประชารัฐ

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

36

ผลักดันให้มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย
ให้บริการด้านการสร้างนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

งบประมาณที่จำ�กัดของภาครัฐ
• สถานภาพทางการเงินที่จำ�กัดของหน่วยงานภาครัฐลดโอกาสใน
การพัฒนาทางออกในด้านดิจิทัลใหม่ๆ
• ภาคเอกชนไม่ เ ต็ ม ใจที่ จ ะลงทุ น หรื อ สนั บ สนุ น ในการวิ จั ย และ
พัฒนา ส่วนมากนับว่าการพัฒนาและวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า
การลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

∆

งานวิจัยมีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานและมีผลกระทบทางบวกต่อ
เศรษฐกิจตํ่า
• ผลการวิจัยนั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาและความท้าทาย
ในในชีวิตจริงได้ ทำ�ให้ขาดการสนับสนุนจากภาคเอกชน
• เกิดค่าเสียโอกาสจากการวิจัยและพัฒนาที่ไม่ได้นำ�มาใช้ประโยชน์
ในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและการดำ�เนินการ

แนวทางการพัฒนา
1. ออกแบบรูปแบบการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัยและภาคเอกชน
∆ ประเมินอุตสาหกรรมที่การวิจัยและพัฒนาสามารถสร้างผลลัพธ์ศักยภาพสูงได้ เช่น
เกษตรกรรม สุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยี ยานยนต์ และอื่นๆ สำ�หรับการ
พัฒนาโครงการการร่วมมือ
∆ ศึกษากรณีตัวอย่างจากทั่วโลกเกี่ยวกับรูปแบบการร่วมมือพัฒนาในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและความเป็นไปได้ในการสนับสนุนของทั้งสองฝ่าย
2. กระตุ้นการร่วมมือและเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัย และภาคเอกชน
∆ ประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ
ในการให้บริการ
∆ สนับสนุนมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัยด้วยการสนับสนุนด้านการเงินและความยืดหยุ่น
ในกระบวนการเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
∆ สนับสนุนภาคเอกชนในการเข้าร่วมโครงการ เช่น การมอบข้อเสนอทางด้านภาษี
จากการลงทุนในโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการทั่วประเทศโดยเน้นไปที่มหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัยที่มีความ
สามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
∆ จัดการประชุมเพื่อแสดงและเปรียบเทียบการบริการด้านนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
โดยเชิญบริษัทไทยขนาดใหญ่และบริษัทนานาชาติให้มาเข้าร่วม
∆ เสริ ม สร้ า งช่ อ งทางสื่ อ สารออนไลน์ ใ ห้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และศู น ย์ วิ จั ย เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ความสามารถและนวัตกรรมของสถาบัน

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆
∆

จำ�นวนโครงการความร่วมมือ
จำ�นวนของมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิจัย
และบริษัทเอกชนที่เข้าร่วม
จำ�นวนของนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกพัฒนา
ในโครงการ (สามารถวัดได้จากจำ�นวน
สิทธิบัตรหรือจำ�นวนผลิตภัณฑ์/การบริการ
ใหม่ๆ จากภาคเอกชน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆

∆

ทำ�ลายอุปสรรคในด้านงบประมาณของ
ภาครัฐได้ในส่วนหนึ่ง
ใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ
ในทางที่สร้างผลทางบวกต่อสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างจับต้องได้
เร่งกระบวนการการพัฒนาด้วย
ความร่วมมือจากภาคเอกชน

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆
∆

แนวทางการพัฒนาของประชารัฐ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และบริษัทเอกชนต่างๆ
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ภาคสังคมผู้สูงอายุ

37

บรรจุวชิ าการเขียนโปรแกรมเข้าไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และสร้างความสนใจในวิชาวิทยายาศาสตร์, เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารในหมูน่ กั เรียน

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆

ระดับความรู้ในทักษะการเข้าใจและเขียนโปรแกรมของคนไทยอยู่ใน
ระดับตํ่า
• ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ไม่ ใช่ ผู้ พั ฒ นา
เทคโนโลยี
• เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศเพราะ
ขาดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์

∆

∆

ความตระหนักรู้ในความสำ�คัญของการเขียนโปรแกรม
• นักเรียนไทยส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 89) มีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนการเขียนโปรแกรม
• ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเป็นที่ต้องการจากนายจ้าง
ขาดหลั ก สู ต รกลางด้ า นการเขี ย นโปรแกรมที่ มี ม าตรฐานและ
แพร่หลายในประเทศไทย

ภาคการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. ออกแบบหลักสูตรการเขียนโปรมแกรมมาตรฐานเพื่อปรับใช้ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทั่วประเทศ
∆ จั ด การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยสำ � หรั บ อาจารย์ แ ละผู้ เชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรม และจั ด
ประชาพิจารณ์ขึ้นเพื่อนำ�ความคิดเห็นและผลลัพธ์ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร
∆ ออกแบบหลักสูตรการเขียนโปรแกรมมาตรฐานสำ�หรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวมไปถึงการจัดสอบที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ
2. จัดหาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
∆ ประเมินความสามารถของบุคลากรในปัจจุบันทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนาเป็นเบื้องต้น
∆ พัฒนาโครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมสำ�หรับบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถนำ�ไปใช้ได้
ทันที รวมทัง้ การสรรหาผูส้ อนทีม่ คี วามสามารถในการสอนการเขียนโปรแกรมให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในแต่ละท้องถิ่น โดยสามารถให้แรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีศักยภาพ
สูง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมและการ
ศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป
∆ จัดสรรงบประมาณสำ�หรับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่จำ�เป็นในโรงเรียนทั่วประเทศ
∆ ดำ�เนินการรักษาและซ่อมบำ�รุงของโครงสร้าง IT ในโรงเรียนให้มค
ี วามพร้อมเพือ่ การเรียน
การสอนอยู่เสมอ
4. จัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมทางไกลเพื่อสอนนักเรียนในโรงเรียน
ที่ขาดบุคลากรในการสอนการเขียนโปรแกรม
∆ ค้นหาและระบุพื้นที่ที่ขาดบุคลากรที่ได้มาตรฐานในการสอนการเขียนโปรแกรม
∆ ใช้การเรียนการสอนทางไกลเพื่อสอนการเขียนโปรแกรมในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคคลากร
เช่น การเรียนการสอนด้วยวิดีโอ
5. สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมให้กับประชาชนทั่วไป
∆ ส่งเสริมความสำ�คัญและประโยชน์ของการเรียนการเขียนโปรแกรมโดยการใช้สื่อต่างๆ
ให้กับนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองด้วย
∆ จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมเพื่อขยายฐานผู้มีพรสวรรค์อย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร
∆ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ/ภาคเอกชนเพื่อออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม
∆ เพิ่มองค์ประกอบของการศึกษาจากกรณีศึกษา โดยองค์ความรู้สามารถนำ�มาปรับใช้ใน
ชีวิตจริงได้ เพื่อต่อยอดจากการเรียนภาคทฤษฎี
7. ส่งเสริมความตระหนักรู้และความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในหมู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
∆ ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนให้ ทำ � งานร่ ว มกั บ โรงเรี ย นในการส่ ง เสริ ม อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ชัน้ เรียนพิเศษ, การเยีย่ มชมสถานทีท่ �ำ งานจริง, หลักสูตร
ฝึกงาน เป็นต้น
8. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและการสื่อสารตั้งแต่วัยเรียน
∆ สนั บ สนุ น หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมพิ เ ศษให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสนใจเกี่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียนปกติ
∆ ส่งเสริมภาคเอกชนให้สนับสนุนโครงการ/หลักสูตรพิเศษสำ�หรับนักเรียนในการค้นหา
ความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การให้เงินสนับสนุนในโครงการทดลอง
∆ สนับสนุนโอกาสในรูปแบบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศสำ�หรับนักเรียนที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลาวด์
นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
174

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆
∆

จำ�นวนของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีหลักสูตรการเขียน
โปรแกรม
การจัดตั้งหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
มาตรฐานในประเทศไทย
จำ�นวนร้อยละของนักเรียนไทยที่ผ่าน
การสอบการเขียนโปรแกรมมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆

∆

ความรู้ทางด้าน IT ของ
ประชากรไทยตั้งแต่ในวัยเรียนสูงขึ้น
จำ�นวนนักปฏิรูปดิจิทัลรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภาค
ต่างๆ ถูกผลักดันโดยบุคลากรรุ่นใหม่
ที่มีความรู้ความสามารถ
อนาคตที่ดีของประเทศไทยมีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำ�ลังพิจารณาการควบรวมวิชาการเขียน
โปรแกรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนใน
โรงเรียน
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตกำ�ลังแรงงานที่พร้อมสำ�หรับอนาคต

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
∆

∆

การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยสูงที่สุดเป็น
อันดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ว่าคุณภาพของ
การศึกษายังคงตามหลังประเทศอื่นๆ จากหลายๆ การจัดอันดับรวม
ถึงการจัดอันดับใน World Economic Forum's Index และ the
Universitas Ranking
คุณภาพของวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารยังตามหลังประเทศอืน่ ดังจะเห็นได้จากไม่มี
มหาวิทยาลัยของไทยทีต่ ดิ ใน 200 อันดับสูงสุดของโลกในด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ในขณะทีส่ งิ คโปร์มี 2 แห่ง และมาเลเซียมี 4 แห่ง

∆

∆
∆

นักเรียนไทยขาดความชำ�นาญในการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ซึ่ง
ตํ่ากว่า สิงคโปร์, เมียนมา, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
จากการประเมินด้วยข้อสอบกลาง IELTS และ TOEFL
ระบบการศึกษาไทยไม่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรม
การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาขั้นสูงจึงสำ�คัญอย่างมากในการ
สร้างแรงงานที่มีความรู้ความสามารถพร้อมสำ�หรับอนาคตและเพื่อ
ทำ�ให้มนั่ ใจว่าความสามารถด้านดิจทิ ลั ของประเทศไทยจะไม่ถกู จำ�กัด
จากการขาดแรงงานที่มีทักษะ

แนวทางการพัฒนา
1. ร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการออกแบบหลั ก สู ต รและวิ ช าเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
สอดคล้องการความต้องการของอุตสาหกรรม
∆ ตรวจสอบและพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรมอย่างทันสมัย
∆ ประยุกต์เนื้อหาการเรียนการสอนจากการโลกการทำ�งานจริงเพื่อเพิ่มความสามารถและ
ทักษะของนักศึกษาที่สามารถใช้ได้จริงในสายงานที่เกี่ยวข้อง
∆ ประยุกต์เนื้อหาเป็นกรณีศึกษามากขึ้นและเน้นยํ้าถึงตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการปรับใช้ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน
∆ เพิ่ ม โอกาสในการเลื อ กวิ ช าที่ น้ อ ยลงเพื่ อ ให้ มี เวลามากขึ้ น ในการพั ฒ นาความรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญที่ลึกขึ้น และเพื่อฝึกฝนทักษะที่จำ�เป็นในด้านที่เกี่ยวข้อง
2. ส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก รู้ และความสนใจในสายอาชี พ ต่ า งๆในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
∆ จัดหาผู้บรรยายพิเศษจากภาคเอกชนเพื่อสอนวิชาเฉพาะ
∆ เชิญบุคลากรที่มีชื่อเสียงและประสบความสำ�เร็จ, รวมไปถึงศิษย์เก่าจากหลายสายอาชีพ
เช่น นักวิจัย บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ Startup เพื่อพูดคุยและให้แรงบันดาลใจแก่กับ
นักศึกษา
∆ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการและการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถค้นหาความสนใจนอกห้องเรียน เช่น การแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ด้านดิจิทัล
∆ ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อมอบโอกาสในการฝึกงานมากขึ้น
∆ ส่งเสริมให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการจัดงานแนะนำ�สายอาชีพเพื่อขยายความเข้าใจใน
สายอาชีพต่างๆ อย่างถูกต้อง
3. มอบโอกาสให้กบั นักเรียนในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเสริมสร้างทักษะที่จำ�เป็นนอกเหนือจากวิชาหลัก เช่น
ทักษะด้านธุรกิจ,และด้านภาษา
∆ จัดสอนภาษาให้กับนักเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร
∆ เปิดโอกาสให้นก
ั เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการเลือกเรียนวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และอื่นๆที่
สามารถช่วยพัฒนาทักษะในการทำ�งานและในการเริ่มธุรกิจของตนเอง
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
∆ ส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในภูมิภาคและในโลก
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนรู้
∆ ส่งเสริมมหาวิทยาลัยไทยให้กับนักเรียนต่างชาติในการมาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยรวม
ทั้งนักเรียนจากเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ
∆ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโครงการการฝึกฝนและแลกเปลี่ยนในต่างประเทศสำ�หรับนักวิจัย
และผู้ฝึกสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้รับประสบการณ์และความรู้ อีกทั้งส่งเสริมให้
นักวิจัยจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
∆ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือในด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
5. เสริมสร้างคุณภาพของผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง
∆ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประเมินคุณภาพสำ�หรับผู้สอน
∆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
∆ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นลงเรี ย นเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการสอน โดยเฉพาะนั ก เรี ย นที่ ส นใจ
ในการเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาและคงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์,
เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ห้องทดลอง, คอมพิวเตอร์
และสื่อการสอนอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาขั้นสูงทั่วประเทศ

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆

∆

∆
∆

จำ�นวนมหาวิทยาลัยไทยในติดใน
200 อันดับแรกในการประเมิน
QS University Rating ในคะแนน
โดยรวมและคะแนนสำ�หรับวิชาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
World Economic Forum's Index
สำ�หรับคุณภาพการศึกษา
ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Universitas's Score สำ�หรับคุณภาพ
การศึกษาขั้นสูง
Universitas's Score สำ�หรับ
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆

∆
∆
∆

เสริมสร้างความพร้อมในด้าน IT
ให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งผู้ที่อยู่ในวัยทำ�งาน
และผู้เข้าสู่วัยเกษียณ
พัฒนาความรู้ในด้านดิจิทัล
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีดิจิทัล
อัตราผู้ใช้งาน IT สูงขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยทำ�งาน
ที่จะต้องประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี
อยู่เสมอ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

ยังไม่มีโครงการ

175

บทที่ 7 : แผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดยละเอียด

ภาคสังคมผู้สูงอายุ

39

สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนากำ�ลังแรงงาน
โดยเน้นการเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัญหาและสถานการณ์ ในปัจจุบัน

ภาคการเกษตร

∆
∆

ระบบการศึ ก ษาของประเทศไทยไม่ ไ ด้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะที่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ
บริษัทไทยลงทุนน้อยลงในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อ้างอิงจากดัชนีด้านความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศจาก World Economic Forum

∆

ในขณะที่การพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วยในการสร้างแรงงาน
ที่มีความพรอ้มในอนาคต, การเสริมสร้างความสามารถของแรงงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงการส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัล
ก็มีความสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลเช่นกัน

ภาคการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

บรอดแบนด์

1. ออกแบบและริเริ่มโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยภาครัฐ โดยเน้นไปที่การสร้างครูฝึกจากตัวแทนของบริษัทหรือเจ้าของกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Train The Trainer Programme)
∆ ร่วมมิอกับภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความท้าทายของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
∆ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆ
∆ สรรหาผู้ฝึกสอนในแต่ละศูนย์ฝึกอบรม ที่มาจากทั้งสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสบการณ์
∆ บันทึกการฝึกสอนที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกสอนในระดับเขตและตำ�บลผ่าน
การเรียนรู้ทางไกล
∆ เน้นยํ้าไปที่การ “ฝึกอบรมผู้ฝึกสอน” เช่น การฝึกอบรมเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เป็นตัวแทนในการฝึกอบรมพนักงานในบริษัท
2. จูงใจให้ภาคเอกชน รวมทัง้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ startup ลงทุนด้าน
การฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้มากขึน้
∆ ออกแบบสิ่งจูงใจในด้านภาษีและการสนับสนุนทางการเงินที่จะส่งเสริมการฝึกฝน
ให้กับแรงงานท้องถิ่น เช่น การให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถใช้ลดหย่อน
ภาษีได้ สิ่งจูงใจพิเศษสำ�หรับบริษัทข้ามชาติที่พัฒนาโครงการฝึกอบรมให้พนักงาน
ในประเทศไทย เป็นต้น
∆ กำ�หนดสัดส่วนของแรงงานไทยขั้นตํ่าในภาคส่วนที่สำ�คัญ เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการสรรหาและฝึกอบรมแรงงานไทย
∆ ออกแบบสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมการส่งผ่านความรู้จากแรงงานต่างชาติสู่แรงงานไทย
เช่น จำ�นวนชั่วโมงขั้นตํ่าในการฝีกอบรมแรงงานไทย
∆ พัฒนากฎระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อกำ�หนดจำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมจากนายจ้างแก่
พนักงานของตน
∆ เน้นยํ้าถึงประโยชน์ของความรู้ด้านดิจิทัลแก่ธุรกิจ
3. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ startup ในการฝึกอบรมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้กับพนักงาน
∆ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
∆ อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ Startup ถึงวิธีการฝึก
อบรมพนักงานของตนเอง
∆ พิจารณาการมอบเงินสบทบ หรือจัดตัง้ กองทุนเพือ
่ สนับสนุนการฝึกอบรมในหมู่ SME
4. พัฒนาและสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
∆ ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและภาคเอกชนในการออกแบบหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้
ด้วยตัวเอง
∆ พัฒนาเครื่องมือ E-Learning และสื่อสำ�หรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
∆ ส่งเสริมความตระหนักรู้ในสื่อและช่องทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. สร้างเสริมความตระหนักรู้ของประโยชน์ของความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กับ
ประชาชนโดยรวม
∆ ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนในวงกว้างและจัดแคมเปญเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล

คลาวด์
นวัตกรรม
ทุนมนุษย์
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ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

ข้อเสนอตัวชี้วัด
∆
∆

ดัชนีขอบเขตของการฝึกอบรมโดยนายจ้าง
จาก World Economic Forum
ความพึงพอใจของนายจ้างในความรู้
ความสามารถของพนักงานและแรงงาน
ในตลาดว่าตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
∆
∆
∆

ฐานแรงงานใหม่ที่มีความรู้ด้านดิจิทัล
และทักษะด้าน IT ที่สูงขึ้น
มีการแนะนำ�และปรับใช้วิชาที่เกี่ยวกับ IT
อันทันสมัยในหลักสูตร
มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบด้าน IT
ในหลักสูตรปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
∆

ยังไม่มีโครงการ
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รายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัลของประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ
ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว
White Paper
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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