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โครงการรเิริ�มิน่�ได้้รบัเงนิทุ่นจาก UK Aid จากรฐับาลสหราช
อาณาจักร และได้้รบัการสนับสนนุจาก GSMA และสมิาชกิ โด้ยมุิมิ
มิองท่่�แสด้งน่�ไม่ิจำาเป็นต้องสะท้่อนถึุงนโยบายอยา่งเป็นท่างการ
ของรฐับาลสหราชอาณาจักร

GSMA หรอื GSM Association คือองค์กรระดั้บโลกท่่�รวมิระบบ
นิเวศของอุปกรณ์เคลื�อนท่่�ให้เป็นหนึ�งเด่้ยว เพื�อค้นพบ พัฒนา และ
ส่งมิอบนวตักรรมิท่่�เป็นพื�นฐานของสภาพแวด้ล้อมิท่างธุุรกิจและ
การเปล่�ยนแปลงท่างสังคมิท่่�เป็นบวก วสัิยทั่ศน์ของเราคือการปลด้
ปล่อยพลังของการเชื�อมิต่อออกมิาทั่�งหมิด้ เพื�อให้ผู้้้คน 
อุตสาหกรรมิ และสังคมิเจรญิก้าวหน้า GSMA เป็นตัวแท่นของผู้้้ให้
บรกิารโครงข่ายและองค์กรโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่�ทั่�วทั่�งระบบนิเวศของ
อุปกรณ์เคลื�อนท่่�และอุตสาหกรรมิใกล้เค่ยง และด้ำาเนินงานเพื�อ
สรา้งผู้ลลัพธุด้์้านบวกให้กับสมิาชกิในเสาหลักกวา้ง ๆ สามิเสาหลัก: 
การเชื�อมิต่ออยา่งยั �งยนื บรกิารและโซล้ชนัของอุตสาหกรรมิ และ
การสื�อสารในเชงิรุก กิจกรรมิน่�รวมิถึุงการพัฒนานโยบาย การ
จัด้การรบัมืิอกับความิท้่าท่ายท่างสังคมิท่่�ใหญ่ท่่�สุด้ในปัจจุบัน การ
สนับสนนุเท่คโนโลยแ่ละความิสามิารถุในการท่ำางานรว่มิกันซึ�ง
ท่ำาให้อุปกรณ์เคลื�อนท่่�ท่ำางานได้้ และการจัด้หาแพลตฟอรม์ิท่่�ใหญ่
ท่่�สุด้ในโลกเพื�อจัด้การประชุมิระบบนิเวศของอุปกรณ์เคลื�อนท่่�ท่่�
งานกิจกรรมิ MWC และ M360

เราขอเชญิชวนให้คุณด้้ข้อม้ิลเพิ�มิเติมิท่่� gsma.com
ติด้ตามิ GSMA บน Twitter: @GSMA

Central Insights Unit

Central Insights Unit (CIU) เป็นหัวใจหลักของ GSMA Mobile for 
Development (M4D) และจัด้ท่ำางานวจัิยเชงิลึกเก่�ยวกับบท่บาท่
และผู้ลกระท่บของเท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�และเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ล
เพื�อท่ำาให้การพัฒนาอยา่งยั �งยนืและไม่ิทิ่�งใครไวเ้บื�องหลังเดิ้นหน้า
ไปได้้ CIU ได้้ติด้ต่อผู้้้ปฏิิบัติงานจากภาครฐัและภาคเอกชนเพื�อให้ได้้
รบัข้อม้ิลเชงิลึกในหลาย ๆ มุิมิมิอง และจัด้ท่ำาการวเิคราะห์
นวตักรรมิเกิด้ใหม่ิในด้้านเท่คโนโลยเ่พื�อการพัฒนา เราให้การ
สนับสนนุผู้้้บรจิาคจากต่างประเท่ศผู้่านข้อม้ิลเชงิลึกของเรา เพื�อ
สรา้งความิชำานาญและข่ด้ความิสามิารถุในขณะท่่�ผู้้้บรจิาคพยายามิ
นำาโครงการรเิริ�มิด้้านการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชม้ิาด้ำาเนินการ
ในประเท่ศท่่�ม่ิรายได้้ระดั้บตำ�าและปานกลางผู้่านการเป็นพันธุมิิตร
ภายในระบบนิเวศดิ้จิทั่ล 

ติด้ต่อเรา: centralinsights@gsma.com 
ติด้ตามิเราบน Twitter: @GSMAm4d 

ผู้้�เขียีน: 
Sone Osakwe (GSMA Mobile for Development) และ Nigham Shahid (GSMA Mobile for Development), David Leal Ayala (IfM), 
อจัฉรย่ ์ลิมิปมินต์ (ขวญั) (คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ่มิหาวทิ่ยาลัยธุรรมิศาสตร)์ และพิชญ์วด่้ กิตติปัญญางามิ (คณะ 
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ่มิหาวทิ่ยาลัยธุรรมิศาสตร)์

ผู้้�ส่ง่เรื่่�องไปตีีพิมิพิ:์
Abbie Phatty-Jobe (GSMA Mobile for Development), Daniele Tricarico (GSMA Mobile for Development) และ Clara Aranda 
(GSMA Mobile for Development) 

กิิตีติีกิรื่รื่มปรื่ะกิาศ:
รายงานฉบับน่�ต่อยอด้จากงานวจัิยท่่� IfM Engage (มิหาวทิ่ยาลัยเคมิบรดิ้จ์) และคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ่มิหาวทิ่ยาลัย
ธุรรมิศาสตร ์ได้้ด้ำาเนินการให้กับ GSMA เราขอขอบคุณผู้้้เช่�ยวชาญและผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยหลายท่่านท่่�ได้้มิอบข้อม้ิลเชงิลึกแก่เรา โปรด้ด้้
รายชื�อองค์กรทั่�งหมิด้ท่่�ได้้ให้คำาปรกึษาท่่�ส่วนท้่ายของรายงานฉบับน่�
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AI ปัญญาประดิ้ษฐ ์(artificial intelligence)

API ส่วนต่อประสานโปรแกรมิประยุกต์ 
(application programming interface) 

AR ความิเป็นจรงิเสรมิิ (augmented reality)

CBT การท่่องเท่่�ยวโด้ยชุมิชน  
(community-based tourism) 

CRM การจัด้การความิสัมิพันธุล้์กค้า 
(customer relationship management) 

CRS ระบบการจองท่างคอมิพิวเตอร ์
(computerised reservation system) 

DEPA สำานักงานส่งเสรมิิเศรษฐกิจดิ้จิทั่ล 
(Digital Economy Promotion Agency) 

DMO องค์กรจัด้การด้้านการท่่องเท่่�ยว 
(Destination Management 
Organisation)

ERP การวางแผู้นท่รพัยากรขององค์กร 
(enterprise resource planning) 

FAARMis ระบบสารสนเท่ศรุน่ตัวแบบเพื�อการ
ปฏิิร้ปด้้านอาหารและการเกษตร  
(Food and Agriculture Revolution 
Model Information System) 

GPS ระบบการหาตำาแหน่งทั่�วโลก (Global 
Positioning System)

ICT เท่คโนโลยส่ารสนเท่ศและการสื�อสาร 
(information and communication 
technology)

IT เท่คโนโลยส่ารสนเท่ศ (information 
technology)

KTB ธุนาคารกรุงไท่ย (Krung Thai Bank) 

MaaS การให้บรกิารระบบขนส่ง  
(Mobility as a Service)

MICE การเดิ้นท่างเพื�อรว่มิการประชุมิของ
องค์กร การท่่องเท่่�ยวจากรางวลัท่่�ได้้รบั 
การเข้ารว่มิงานประชุมินานาชาติ หรอื
การเข้ารว่มิงานแสด้งสินค้าหรอื
นิท่รรศการนานาชาติ (meetings, 
incentives, conferences, exhibitions)

ML การเรย่นร้ข้องเครื�อง (machine learning)

MNO ผู้้้ให้บรกิารโครงข่ายโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่� 
(mobile network operator)

MSME วสิาหกิจขนาด้กลาง ขนาด้ยอ่มิ  
และรายยอ่ย (micro, small and 
medium-sized enterprise)

NECTEC ศ้นยเ์ท่คโนโลยอ่เิล็กท่รอนิกส์และ
คอมิพิวเตอรแ์ห่งชาติ (National 
Electronics and Computer 
Technology Center) 

NGO องค์การนอกภาครฐั  
(non-governmental organisation)

OTA ตัวแท่นท่่องเท่่�ยวออนไลน์  
(online travel agency) 

OTOP หนึ�งตำาบลหนึ�งผู้ลิตภัณฑ์์ (one tambon 
one product)

PA การเกษตรแม่ินยำาส้ง (precision 
agriculture)

PMS ระบบการบรหิารจัด้การโรงแรมิ 
(property management system) 

PPP การรว่มิลงทุ่นระหวา่งรฐักับเอกชน 
(public-private partnership)

SME วสิาหกิจขนาด้กลางและขนาด้ยอ่มิ 
(small and medium-sized enterprise)

SMS บรกิารข้อความิสั�น (short message 
service)

UAV อากาศยานไรค้นขับ (unmanned  
aerial vehicle)

กษ. กระท่รวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry 
of Agriculture and Cooperatives)

ธุ.ก.ส. ธุนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives)

สนำช้. สำานักงานนวตักรรมิแห่งชาติ (National 
Innovation Agency)

สพื่ร. สำานักงานพัฒนารฐับาลดิ้จิทั่ล (Digital 
Government Development Agency)

สสว. สำานักงานส่งเสรมิิวสิาหกิจขนาด้กลาง
และขนาด้ยอ่มิ (The Office of SMEs 
Promotion)

อาเซียีนำ สมิาคมิประชาชาติแห่งเอเชย่ตะวนัออก
เฉ่ยงใต้ (Association of Southeast 
Asian Nations)

ตัีวยอ่และอกัิษรื่ยอ่
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รื่ายกิารื่รื่ป้ภาพิ:
รูปที� 1: ส่วนแบ่งการจ้างงานในภาคการเกษตรต่อการจ้างงานทั่�งหมิด้ในประเท่ศไท่ย
รูปที� 2: สัด้ส่วนของภาคการเกษตรใน GDP ของประเท่ศไท่ย (ส่วนแบ่งเป็นรอ้ยละ)

รูปที� 3: ความิท้่าท่ายท่่�คาบเก่�ยวหลายสาขาท่่�เกษตรกรไท่ยเผู้ชญิในห่วงโซอุ่ปท่านปกติ
รูปที� 4: ตัวอยา่งโซล้ชนัดิ้จิทั่ลสำาหรบัเกษตรกรรายยอ่ย
รูปที� 5: สัด้ส่วนของภาคการท่่องเท่่�ยวใน GDP ของประเท่ศไท่ย (ส่วนแบ่งเป็นรอ้ยละ)

รูปที� 6: ส่วนแบ่งการจ้างงานในภาคการท่่องเท่่�ยวต่อการจ้างงานทั่�งหมิด้ในประเท่ศไท่ย
รูปที� 7: ผู้ลกระท่บของการระบาด้ใหญ่ของโรคโควดิ้ 19 ต่อการใชห้้องพักแบ่งตามิภาค
รูปที� 8: ความิท้่าท่ายสำาคัญท่่�ส่งผู้ลกระท่บต่อความิยั�งยนืของธุุรกิจท่่�พักในภาคการท่่องเท่่�ยวในชนบท่
รูปที� 9: การจัด้การการท่่องเท่่�ยวโด้ยชุมิชนในประเท่ศไท่ย

รื่ายกิารื่ตีารื่าง:
ต์ารางที� 1: คำาแนะนำาเพื�อเรง่การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชใ้นการเกษตรในชนบท่
ต์ารางที� 2: คำาแนะนำาเพื�อเรง่การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชใ้นการท่่องเท่่�ยวในชนบท่
ต์ารางที� 3: อุปสรรคในการนำามิาใชใ้นระดั้บ MSME

ต์ารางที� 4: อุปสรรคของผู้้้ให้บรกิารเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ
ต์ารางที� 5: ความิท้่าท่ายในระดั้บระบบนิเวศ
ต์ารางที� 6: จำานวนธุุรกิจท่่�พักในภาคการท่่องเท่่�ยวในประเท่ศไท่ยแบ่งตามิขนาด้
ต์ารางที� 7: ส่วนแบ่งของธุุรกิจเก่�ยวกับการท่่องเท่่�ยวท่่�ใช ้ICT

ต์ารางที� 8: การใชเ้ท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลโด้ยธุุรกิจท่่�พักท่่�ตั�งอย้ใ่นเมืิองภายในเมืิองหลักและเมืิองรอง
ต์ารางที� 9: บท่บาท่ของเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลขั �นส้งในอุตสาหกรรมิการท่่องเท่่�ยว
ต์ารางที� 10: การด้ำาเนินนโยบายท่่�จำาเป็นเพื�อเรง่การนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชส้ำาหรบัเกษตรกรรายยอ่ย
ต์ารางที� 11: ผู้ังผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยเพื�อเรง่การนำาระบบดิ้จิทั่ลมิาใชส้ำาหรบัเกษตรกรรายยอ่ย
ต์ารางที� 12: การด้ำาเนินนโยบายท่่�จำาเป็นเพื�อเรง่การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชใ้นการท่่องเท่่�ยวในชนบท่
ต์ารางที� 13: ผู้ังผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยเพื�อเรง่การนำาระบบดิ้จิทั่ลมิาใชใ้นภาคการท่่องเท่่�ยว 

รื่ายกิารื่กิล่องขี�อม้ล:
กล่องข้้อมูล 1: ผู้ลกระท่บของโรคโควดิ้ 19 ต่อการท่่องเท่่�ยวในประเท่ศไท่ยและโครงการรเิริ�มิของรฐับาลเพื�อให้การ

สนับสนนุในชว่งการระบาด้ใหญ่
กล่องข้้อมูล 2: Apptivo: นวตักรรมิเครื�องมืิอ CRM

กล่องข้้อมูล 3: Winding Tree: OTA ท่่�ใชง้านบล็อกเชนได้้
กล่องข้้อมูล 4: ผู้้้ให้บรกิารโครงข่ายโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่� Telefonica กำาลังเป็นผู้้้นำาในด้้านการท่่องเท่่�ยวอจัฉรยิะ
กล่องข้้อมูล 5: การขยายการท่่องเท่่�ยวจากเมืิองหลักไปยงัพื�นท่่�ชนบท่: กองทุ่น Discover England Fund

กล่องข้้อมูล 6: กรณ่ศึกษา: การปรบัโครงสรา้งบรกิารส่งเสรมิิการเกษตรเพื�อผู้ลกระท่บท่่�มิากขึ�น 
กล่องข้้อมูล 7: กรณ่ศึกษา: การจัด้นิท่รรศการโด้ยชุมิชนและฟารม์ิดิ้จิทั่ลนำารอ่ง
กล่องข้้อมูล 8: กรณ่ศึกษา: แพลตฟอรม์ิการแชรข์้อม้ิลการเกษตรแบบบ้รณาการ
กล่องข้้อมูล 9: กรณ่ศึกษา: คลังข้อม้ิลระดั้บประเท่ศสำาหรบัผู้้้ให้บรกิารด้้านการท่่องเท่่�ยว
กล่องข้้อมูล 10: กรณ่ศึกษา: การรวมิข้อม้ิลจากเมืิองต่าง ๆ โด้ยใช ้Open API เพื�อการพัฒนาการท่่องเท่่�ยวอจัฉรยิะ

รื่ายกิารื่รื่ป้ภาพิ ตีารื่าง และกิล่องขี�อม้ล

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี



 บทส่รื่ปุผู้้�บรื่หิารื่
ประเท่ศไท่ยเผู้ชญิกับความิท้่าท่ายสองท่าง นั�นคือการต้องรบัมืิอจากการหยุด้ชะงกัท่่�เกิด้จาก
การระบาด้ของโรคติด้เชื�อไวรสัโคโรนา พ.ศ. 2562 หรอืโรคโควดิ้ 19 ใหไ้ด้้อยา่งรวด้เรว็ ในขณะท่่�ยงั
ต้องเปิด้ท่างให้ม่ิการพัฒนาอยา่งยั �งยนืและไม่ิทิ่�งใครไวเ้บื�องหลังด้้วย เพื�อเปิด้ท่างให้ม่ิการ
พัฒนาท่่�ไม่ิทิ่�งใครไวเ้บื�องหลัง ประเท่ศไท่ยจึงต้องมุ่ิงเน้นท่่�การสรา้งความิสามิารถุในการปรบัตัว 
(resilience) และการเพิ�มิผู้ลิตภาพของวสิาหกิจขนาด้กลาง ขนาด้ยอ่มิ และรายยอ่ย (MSME) 
ซึ�งเป็นส่วนท่่�สำาคัญท่่�สุด้ของเศรษฐกิจของประเท่ศ ซึ�งเท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่� เท่คโนโลย่
ดิ้จิทั่ล และเท่คโนโลยแ่นวหน้าม่ิบท่บาท่สำาคัญในกระบวนการน่�

ดั้งนั�น การสนับสนนุความิสามิารถุในการปรบัตัว การเติบโต และความิสามิารถุในการท่ำากำาไรของ MSME และชุมิชน
ชนบท่จึงเป็นสิ�งสำาคัญเพื�อให้ประเท่ศไท่ยบรรลุเป้าหมิายเชงิกลยุท่ธุท่์่�จะท่ำาการพัฒนาอยา่งยั �งยนืและไม่ิทิ่�งใครไวเ้บื�อง
หลัง รายงานฉบับน่�สำารวจบท่บาท่ของเท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�และเท่คโนโลยแ่นวหน้าในการสนับสนนุการพัฒนา 
ความิสำาเรจ็ และความิสามิารถุในการปรบัตัวของ MSME ในชนบท่ในภาคการเกษตรและการท่่องเท่่�ยวของ
ประเท่ศไท่ย การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชส้ามิารถุชว่ยเพิ�มิประสิท่ธุภิาพ ปรบัปรุงคุณภาพของผู้ลิตภัณฑ์์/บรกิาร และ
เพิ�มิโอกาสท่างธุุรกิจ ซึ�งจะส่งผู้ลให้ผู้ลิตภาพเพิ�มิขึ�น ศักยภาพในการแข่งขันมิากขึ�น และความิเป็นอย้ด่่้ขึ�น

ข้องธุุรกิิจทัี่ง้ห้มดื่ใน
เศรษฐกิิจค่อ MSME

แม้วา่จะม่กิารพัฒันาอุตสำาห้กิรรมเป็นวงกิวา้ง แต่ ภาคกิารื่เกิษตีรื่และกิารื่ท่องเที�ยว 
ยีงัคงเป็นภัาคส่ำวนสำำาคัญข้องเศรษฐกิิจ โดื่ยีเฉพัาะอยีา่งยีิ�งในภูัมิภัาคช้นบที่

ข้องกิารจ้างงานทัี่ง้ห้มดื่อยูี่
ใน ภาคกิารื่ท่องเที�ยว

ข้อง GDP ข้องประเที่ศมา
จากิ MSME

ข้องกิารจ้างงานในภัาค
เอกิช้นมาจากิ MSME

99.5% 35.3% ~70%

33%

11%

ข้องประช้ากิรที่ำางานใน 
ภาคกิารื่เกิษตีรื่

8% ขีอง GDP มาจำากิภาค
กิารื่เกิษตีรื่

18% ขีอง GDP มาจำากิ
ภาคกิารื่ท่องเที�ยว

พ.ศ. 2562 (ก่อนการระบาดิของโรค้โค้วดิิ 19) (ก่อนการระบาดิของโรค้โค้วดิิ 19)

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี

บทสรุุปผู้้�บรุหิารุ4



 ภาคกิารื่เกิษตีรื่

1 ตััวอย่า่งของโซลูิชันัดิิจิิทัลิด้ิานการเกษตัรรวมถึึง: แพลิตัฟอรม์การพาณิิชัย่อ์เิล็ิกทรอนิกส์ิท่�สินับสินนุการเข้าถึึงระบบค้้าขาย่ผลิิตัผลิทางการเกษตัรทางออนไลิน์เพ่�อให้เ้กษตัรกรสิามารถึเข้าถึึงตัลิาดิ
ให้ม่ ๆ เค้ร่�องม่อการทำาเกษตัรกรรมอจัิฉรยิ่ะเพ่�อติัดิตัาม/ตัรวจิสิอบตััวแปรท่�สิำาคั้ญแลิะวเิค้ราะห้ข์้อมูลิภาค้สินาม ข้อมูลิแลิะบรกิารให้ค้้ำาแนะนำาท่�เกษตัรกรเข้าถึึงได้ิด้ิวย่อุปกรณ์ิเค้ล่ิ�อนท่� ชัอ่ง
ทางการพย่ากรณ์ิอากาศแลิะสิภาพภูมิอากาศ แลิะผลิิตัภัณิฑ์์ทางการเงนิดิิจิิทัลิ เป็นต้ัน

กิารื่เกิษตีรื่รื่ายยอ่ยยงัคงเปน็วธิีกีิารื่ทำามาหากิินที�
ส่ำาคัญส่ำาหรื่บัปรื่ะชากิรื่ในชนบทขีองปรื่ะเทศไทย 
การจ้างงานในภาคการเกษตรคิด้เป็นสองในสามิของการ
จ้างงานในชนบท่ทั่�งหมิด้ของประเท่ศ อยา่งไรก็ตามิ 
เนื�องจากความิไรป้ระสิท่ธุภิาพและผู้ลิตภาพท่่�ตำ�า ภาค
ส่วนน่�จึงม่ิสัด้ส่วนของผู้ลผู้ลิตระดั้บประเท่ศน้อยกวา่หนึ�ง
ในสิบ เกษตรกรไท่ยส่วนใหญ่หากินในฐานะเกษตรกรราย
ยอ่ย และส่�จากสิบรายจัด้ได้้วา่ม่ิฐานะยากจน การระบาด้
ใหญ่ของโรคโควดิ้ 19 ส่งผู้ลกระท่บต่อเกษตรกรเป็นวงกวา้ง
โด้ยม่ิเกษตรกรประมิาณ 10 ล้านคนท่่�ต้องรบัการ 
ชว่ยเหลือเยย่วยาจากรฐับาลเพื�อจัด้การกับรายได้้ท่่�ลด้ลง

เกิษตีรื่กิรื่ที�หากิินในภาคกิารื่เกิษตีรื่ขีองปรื่ะเทศไทย
เผู้ชญิกัิบขี�อจำำากัิดหลายปรื่ะกิารื่ที�ทำาให�เจำรื่ญิ
กิ�าวหน�าและส่รื่�างความส่ามารื่ถในกิารื่ปรื่บัตัีวได�
ยากิ ความิท้่าท่ายเหล่าน่�รวมิถึุงการม่ิไรน่าขนาด้เล็กและ
การไม่ิได้้ถืุอครองท่่�ดิ้น การม่ิเครอืข่ายและการเข้าถึุง
ข้อม้ิลเพื�อช่�นำาการบรหิารจัด้การไรน่าอยา่งม่ิประสิท่ธุภิาพ
ได้้จำากัด้ แรงงานท่่�อายุมิากขึ�น ต้นทุ่นการผู้ลิตท่่�ส้งขึ�น 
การไม่ิสามิารถุเข้าถึุงท่รพัยากรนำ�า/การชลประท่าน 
เหตุการณ์สภาพอากาศสุด้ขั�วท่่�ม่ิความิถุ่�เพิ�มิขึ�น และ
ลักษณะหน่�สินท่่�เพิ�มิขึ�น เป็นต้น

เทคโนโลยอุีปกิรื่ณ์์เคล่�อนที�และเทคโนโลยแีนวหน�า
ส่ามารื่ถชว่ยรื่บัมอ่กัิบจำดุที�เปน็ปญัหาเหล่านี�ได� ท่่�
ผู้่านมิาม่ิการขยายโครงสรา้งพื�นฐานท่่�เอื�ออำานวยการใช้
ระบบดิ้จิทั่ล (เชน่ การเป็นเจ้าของโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่�และ
สมิารท์่โฟน ความิครอบคลุมิของเครอืข่ายบรอด้แบนด์้) 
เพิ�มิขึ�นอยา่งต่อเนื�องในประเท่ศไท่ย ดั้งนั�น โซล้ชนั
เท่คโนโลยใ่หม่ิท่างการเกษตร (เท่คโนโลยก่ารเกษตร
สมัิยใหม่ิ [agritech]) จึงม่ิมิากขึ�นเรื�อย ๆ ในประเท่ศ และ
ได้้รบัการสนับสนนุจากรฐับาลเชน่กัน

อยา่งไรื่กิต็ีาม หลักิฐานแส่ดงให�เหน็วา่เกิษตีรื่กิรื่รื่าย
ยอ่ยส่ว่นใหญย่งัคงมกีิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช� 
(digitalisation) ที�รื่ะดับพิ่�นฐาน และยงัไมม่กีิารื่นำา
โซล้ชนัดิจิำทัลด�านกิารื่เกิษตีรื่มาใช� จากการสำารวจโด้ย
สำานักงานสถิุติแห่งชาติของประเท่ศไท่ย พบวา่ม่ิ
เกษตรกรเพ่ยงรอ้ยละ 23 ท่่�นำาเครื�องมืิอ

ท่่�เก่�ยวกับเท่คโนโลยส่ารสนเท่ศและการสื�อสาร (ICT) 
บางอยา่งมิาใชใ้นการท่ำางานของตน ซึ�งเหตุผู้ลของการนำา
ระบบดิ้จิทั่ลมิาใชใ้นระดั้บตำ�าอาจท่ำาความิเข้าใจได้้หาก
มิองในแงข่องอุปสรรคในการนำามิาใชใ้นระดั้บบรษัิท่ 
อุปสรรคของผู้้้ให้บรกิารเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ 
และความิท้่าท่ายในระบบนิเวศ

เม่�อคำานึงถึงขีนาดขีองกิิจำกิรื่รื่มขีองตีนแล�ว 
เกิษตีรื่กิรื่รื่ายยอ่ยมคีวามยากิลำาบากิในกิารื่
วเิครื่าะห์ตี�นทุน/ปรื่ะโยชน์ขีองกิารื่ลงทุนในโซล้ชนั
ดิจิำทัลด�านกิารื่เกิษตีรื่ใหม1่ นอกจากน่�เกษตรกรยงัขาด้
ความิเชื�อถืุอในเท่คโนโลยแ่ละขาด้ทั่กษะท่างดิ้จิทั่ล ผู้้้ให้ 
บรกิารโซล้ชนัเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิไม่ิสามิารถุ
เข้าถึุงตลาด้แยกยอ่ยน่�ได้้ด้้วยตัวเอง ท่ำาให้เกษตรกรมิอง
ไม่ิเห็นและเข้าไม่ิถึุงโซล้ชนัเหล่าน่� ผู้้้ให้บรกิารยงัม่ิข้อม้ิล
และสารสนเท่ศเก่�ยวกับเกษตรกรไม่ิเพ่ยงพอท่่�จะปรบั
แต่งผู้ลิตภัณฑ์์ให้ตรงตามิความิต้องการท่่�หลากหลายของ
เกษตรกรประเภท่ต่าง ๆ ท่่�ท่ำางานในบรบิท่ท่่�แตกต่างกัน 
(เชน่ ประเภท่ของพืชผู้ลท่่�ปล้ก ตำาแหน่งท่่�ตั�งท่าง
ภ้มิิศาสตร ์ผู้ลกระท่บจากสภาพอากาศ) แม้ิวา่รฐับาลจะ
ให้บรกิารสนับสนนุส่งเสรมิิการเกษตรจากภาครฐัแก่
เกษตรกร แต่การเข้าถึุงบรกิารเหล่าน่�ยงัไม่ิเพ่ยงพอท่่�จะ
เรง่ให้เกิด้การนำาระบบดิ้จิทั่ลมิาใชไ้ด้้ ปัญหาเชงิโครงสรา้ง
อก่ประการหนึ�งคือการขาด้แพลตฟอรม์ิข้อม้ิลแบบบ้รณา
การท่่�ฝ่า่ยต่าง ๆ ในห่วงโซคุ่ณค่าสามิารถุนำามิาใชไ้ด้้

กิรื่ะทรื่วงเกิษตีรื่และส่หกิรื่ณ์์ (กิษ.) ตีรื่ะหนักิถึง
ความส่ำาคัญขีองกิารื่นำาเทคโนโลยดิีจิำทัลมาใช�
เปลี�ยนแปลงกิารื่ทำาธีรุื่กิิจำ (digital transformation) 
ส่ำาหรื่บัภาคส่ว่น และกิำาลังผู้ลักิดันกิลยทุธีเ์ชงิ
นโยบายท่่�ใชเ้ท่คโนโลยแ่ละนวตักรรมิท่างการเกษตรเพื�อ
ปรบัปรุงคุณภาพการผู้ลิต ปรมิิาณ และศักยภาพในการ
แข่งขันให้ด่้ขึ�น อยา่งไรก็ตามิ ม่ิมิาตรการแท่รกแซงเพิ�มิ
เติมิท่่�ต้องให้ความิสำาคัญเป็นอนัดั้บต้น ๆ เพื�อเรง่การนำา
เท่คโนโลยม่ิาใช ้ซึ�งการนำามิาตรการแท่รกแซงดั้งกล่าวมิา
ใชจ้ำาเป็นต้องม่ิการท่ำางานรว่มิกันจากผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ย
หลากหลายฝ่า่ย ดั้งท่่�แสด้งไวใ้นตารางท่่� 1

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี
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 ตารางท่ี่� 1
คำาแนะนำาเพิ่�อเรื่ง่กิารื่นำาเทคโนโลยดิีจิำทัลมาใช�ในกิารื่เกิษตีรื่ในชนบท

การสนัำบสนำนุำระดัิบ MSME
การสนัำบสนำนุำผูู้้ใหบ้รกิารเทคโนำโลยีี
การเกษต์รสมัยีใหม่ มาต์รการแทรกแซงระดัิบระบบนิำเวศ

• ให้การฝ่กึอบรมิและให้ความิร้เ้ก่�ยวกับ
ระบบดิ้จิทั่ลเพื�อสรา้งข่ด้ความิ
สามิารถุของเกษตรกร และชว่ยให้
เกษตรกรเปิด้รบัและเต็มิใจท่่�จะลอง
นวตักรรมิดิ้จิทั่ลใหม่ิ ๆ

• ใชบ้รกิารให้คำาแนะนำาแบบม่ิส่วนรว่มิ
จากระยะไกลท่างระบบดิ้จิทั่ลท่่�ม่ิวงจร
การป้อนกลับ (feedback loop) 
ระหวา่งผู้้้ให้บรกิารเนื�อหาและผู้้้ใช้
สุด้ท้่ายอย้ภ่ายในระบบ

• ใชป้ระโยชน์จากเครอืข่ายชุมิชนและ
สถุาบันเกษตรกรท่่�สามิารถุรว่มิจ่าย
ต้นทุ่นและท่ำาให้เท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลม่ิ
ราคาจับต้องได้้มิากขึ�นสำาหรบัสมิาชกิ
ของตน

• เพิ�มิการให้การสนับสนนุให้ครอบคลุมิ
มิากกวา่แค่การให้เงนิทุ่นในการจัด้หา
นวตักรรมิเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ล การ
สนับสนนุเพิ�มิเติมิสามิารถุรวมิถึุงการ
สาธุติท่างกายภาพและการแสด้ง
นิท่รรศการเท่คโนโลยท่่่�ม่ิอย้เ่พื�อเพิ�มิ
ความิตระหนัก ช่�ให้เห็นถึุงแนวโน้มิ 
และแสด้งประโยชน์ของโซล้ชนัและ
วธิุก่ารนำาโซล้ชนัมิาใช้

• การเป็นพันธุมิิตรด้้านการวจัิยและ
พัฒนาเป็นสิ�งจำาเป็นในการสนับสนนุ
ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) เพื�อ
พัฒนาโซล้ชนัท่่�เก่�ยวข้องสำาหรบั
เกษตรกร

• ปรบัโครงสรา้งระบบการส่งเสรมิิ
การเกษตรเพื�อให้รวมิถึุงการรว่มิ
ลงทุ่นระหวา่งรฐักับเอกชน (PPP) ท่่�
ขยายความิครอบคลุมิและผู้ลกระท่บ
ของการสนับสนนุน่� 

• ลงทุ่นในแพลตฟอรม์ิการรวบรวมิ
ข้อม้ิลการเกษตรระดั้บชาติท่่�บุคลากร
ท่างการเกษตรสามิารถุเข้าถึุง แบ่ง
ปัน และใชข้้อม้ิลการเกษตรในเวลา
จรงิได้้ 

 ภาคกิารื่ท่องเที�ยว

ภาคกิารื่ท่องเที�ยวเปน็ตัีวขีบัเคล่�อนเศรื่ษฐกิิจำที�ส่ำาคัญ
ขีองปรื่ะเทศไทย ทั�งนี�เปน็ภาคส่ว่นที�ได�รื่บัผู้ลกิรื่ะทบ
จำากิกิารื่รื่ะบาดใหญข่ีองโรื่คโควดิ 19 เปน็อยา่งมากิ 
สัด้ส่วนในผู้ลิตภัณฑ์์มิวลรวมิในประเท่ศ (GDP) ของภาค
การท่่องเท่่�ยวลด้ลงจากรอ้ยละ 18 ในปี พ.ศ. 2562 เหลือเพย่ง
รอ้ยละหกนิด้ ๆ ในปี พ.ศ. 2563 และธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวม่ิ
อุปท่านส่วนเกินท่่�สรา้งรายได้้ไม่ิเพย่งพอเป็นจำานวนมิาก

กิารื่ท่องเที�ยวจำากิต่ีางปรื่ะเทศที�ลดลงในรื่ะหวา่งกิารื่
รื่ะบาดใหญไ่ด�ทำาให�กิารื่ท่องเที�ยวโดยชมุชน (CBT) ใน
พิ่�นที�ชนบทเปน็วารื่ะแหง่ชาติี อนัเปน็ส่ว่นหนึ�งขีอง
กิลยทุธีที์�กิว�างกิวา่เพิ่�อขียายตีลาดและผู้ลิตีภัณ์ฑ์์กิารื่
ท่องเที�ยวทั�วปรื่ะเทศ ภายใต้แบบจำาลอง CBT น่� ชุมิชน
ชนบท่หรอืหม่้ิบา้นจะท่ำางานรว่มิกันเพื�อเป็นเจ้าบ้านต้อนรบั
นักท่่องเท่่�ยว และใหนั้กท่่องเท่่�ยวม่ิส่วนรว่มิในวถ่ิุชว่ติและ
วฒันธุรรมิของชุมิชน แม้ิวา่ขณะน่�อุปสงค์สำาหรบั CBT จะอย้่
ในระดั้บตำ�า แต่ก็คาด้วา่แบบจำาลองน่�จะกลายเป็นบรรทั่ด้ฐาน
ในอก่ไม่ิก่�ปีขา้งหน้า และม่ิโอกาสท่่�จะนำาเท่คโนโลยม่ิา
ประยุกต์ใชใ้น MSME ในชนบท่ท่่�จัด้หาท่่�พกัใหนั้กท่่องเท่่�ยว
เพื�อใหม่้ิประสิท่ธุภิาพและม่ิความิสามิารถุในการปรบัตัวต่อ
การเปล่�ยนแปลงท่างการเงนิท่่�ไม่ิคาด้คิด้ในอนาคตมิากขึ�น

ธีรุื่กิิจำกิารื่ท่องเที�ยวในชนบทมกีิารื่ใช�เครื่่�องมอ่
เคล่�อนที�และเครื่่�องมอ่ดิจิำทัลในรื่ะดับตีำ�า เน่�องจำากิ
ความท�าทายด�านความส่ามารื่ถในกิารื่เขี�าถึงและ
กิารื่นำามาใช�หลายปรื่ะกิารื่ ณ ปัจจุบันม่ิธุุรกิจท่่�พัก 
อาหาร และเครื�องดื้�มิเพ่ยงครึ�งจากทั่�งหมิด้ในประเท่ศไท่ย
ท่่�รายงานวา่ม่ิการใชอ้นิเท่อรเ์น็ต ม่ิธุุรกิจน้อยกวา่หนึ�งใน
เจ็ด้ท่่�ม่ิหน้าเวบ็ไซต์ และม่ิธุุรกิจน้อยกวา่รอ้ยละ 20 
ท่่�ท่ำาการซื�อขายท่างธุุรกิจท่างออนไลน์ MSME ในชนบท่ใน
ภาคการท่่องเท่่�ยวต้องเผู้ชญิกับอุปสรรคในการนำาเครื�อง
มืิอดิ้จิทั่ลมิาใชท่้่�สำาคัญหลายประการ ซึ�งรวมิถึุงระดั้บ
ความิตระหนักและการร้ดิ้้จิทั่ล (digital literacy) ท่่�ตำ�า 
การมิองวา่เท่คโนโลยม่่ิต้นทุ่นส้งและคุณค่าตำ�า และการ
ขาด้ความิสามิารถุในการเข้าถึุงโครงสรา้งพื�นฐานดิ้จิทั่ลท่่�
ม่ิคุณภาพและราคาจับต้องได้้ในพื�นท่่�ชนบท่

กิรื่ะทรื่วงกิารื่ท่องเที�ยวและกีิฬาในปรื่ะเทศไทย
ตัีดส่นิใจำที�จำะใช�เครื่่�องมอ่ดิจิำทัลเพิ่�อส่นับส่นุนธีรุื่กิิจำ
กิารื่ท่องเที�ยวในชนบทและกิารื่ท่องเที�ยวโดยชมุชน 
และขีณ์ะนี�ได�มกีิารื่ดำาเนินโครื่งกิารื่รื่เิรื่ิ�มไปแล�ว
หลายโครื่งกิารื่ เพื�อเรง่ให้ธุุรกิจท่่�พักขนาด้ยอ่มิในชนบท่
ท่่�ให้บรกิารนักท่่องเท่่�ยวหันมิาใชเ้ท่คโนโลย ่จำาเป็นต้องให้
ความิสำาคัญกับการด้ำาเนินนโยบายดั้งต่อไปน่�: 

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี
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  ตารางท่ี่� 2
คำาแนะนำาเพิ่�อเรื่ง่กิารื่นำาเทคโนโลยดิีจิำทัลมาใช�ในกิารื่ท่องเที�ยวในชนบท

การสนัำบสนำนุำระดัิบ MSME
การสนัำบสนำนุำผูู้้ใหบ้รกิารโซลูช้นัำ
เทคโนำโลยีี มาต์รการแทรกแซงระดัิบระบบนิำเวศ

ใหก้ารฝ่กึอบรมิท่างดิ้จิทั่ลเก่�ยวกับเครื�อง
มืิอการท่ำาการตลาด้ผู้่านโซเชย่ลม่ิเด่้ย 
เพื�อให้สามิารถุเข้าถึุงตลาด้การท่่อง
เท่่�ยวได้้กวา้งขึ�นด้้วยต้นทุ่นท่่�ประหยดั้

ประเมิินผู้ลกระท่บ สนับสนนุ และลงทุ่น
ในผู้้้ให้บรกิารเท่คโนโลยท่่่�กำาลังสรา้ง
ผู้ลกระท่บท่่�สามิารถุพิส้จน์ได้้ 

ลงทุ่นในการเพิ�มิขอบเขตและความิ
สามิารถุของแพลตฟอรม์ิข้อม้ิลเปิด้ด้้าน
การท่่องเท่่�ยว (open data) เพื�อให้เข้าใจ
พฤติกรรมิและความิต้องการของนัก
ท่่องเท่่�ยวได้้ด่้ขึ�นและให้บรกิารได้้
สอด้คล้องกับพฤติกรรมิและความิ
ต้องการของนักท่่องเท่่�ยว 

ประเมิินและสาธุติคุณค่าของการลง
ท่ะเบ่ยนกับตัวแท่นการท่่องเท่่�ยว
ออนไลน์ (OTA) และการใชร้ะบบการ
จองท่างคอมิพิวเตอร ์(CRS) และระบบ
อปัเด้ตสถุานะห้องพัก (channel 
manager) เพื�อให้สามิารถุให้บรกิารและ
เข้าถึุงตลาด้ได้้ด่้ขึ�น

เนื�องจากความิท้่าท่ายในการหาล้กค้า
เป็นรายบุคคล ผู้้้ให้บรกิารเท่คโนโลยจึ่ง
ใชโ้มิเด้ลธุุรกิจแบบธุุรกิจถึุงธุุรกิจ 
(business-to-business model) แท่น 
ซึ�งก็คือการสรา้งโซล้ชนัให้กับองค์กร ดั้ง
นั�นจึงควรหาสิ�งจ้งใจเพื�อให้ม่ิการลงทุ่น
ในโซล้ชนัแบบธุุรกิจถึุงผู้้้บรโิภคท่่�เหมิาะ
สำาหรบัวสิาหกิจรายยอ่ย

ลงทุ่นในการรว่มิลงทุ่นระหวา่งรฐักับ
เอกชนเพื�อท่ำาความิเข้าใจความิต้องการ 
แนวโน้มิ และการเคลื�อนท่่�ของนักท่่อง
เท่่�ยวผู้่านบิ�กด้าต้า (Big Data) เพื�อส่ง
เสรมิิการท่่องเท่่�ยวในท้่องถิุ�นอยา่งม่ิ
กลยุท่ธุ์

ให้การฝ่กึอบรมิผู้้้ประกอบการเก่�ยวกับ
การใชเ้ครื�องมืิอดิ้จิทั่ลในการประกอบ
ธุุรกิจเพื�อชว่ยลด้ต้นทุ่นแรงงานและ
ท่ำาให้ธุุรกิจม่ิประสิท่ธุภิาพมิากขึ�น โด้ย
เฉพาะการฝ่กึอบรมิเก่�ยวกับการใชร้ะบบ
การบรหิารจัด้การโรงแรมิ (PMS)

ส่งเสรมิิให้มิหาวทิ่ยาลัยและธุุรกิจ 
สตารท์่อพั (startup) ด้้านการท่่องเท่่�ยว
ท่ำางานรว่มิกันเพื�อกระตุ้นให้เกิด้การสรา้ง
นวตักรรมิ และสรา้งโซล้ชนัท่่�เหมิาะสมิ
สำาหรบัผู้้้ใชใ้นชนบท่มิากขึ�น

นำาเสนอข้อม้ิลภ้มิิภาคและผู้ลิตภัณฑ์์
การท่่องเท่่�ยวโด้ยชุมิชนอยา่งเป็นระบบ
บนเวบ็ไซต์ท่างการ และให้ข้อม้ิลเพิ�มิ
เติมิเก่�ยวกับเส้นท่างการเดิ้นท่าง สื�อท่่�ม่ิ
การติด้แท็่กข้อม้ิลตำาแหน่งท่่�ตั�ง 
(geotagged location) บรกิารออกตั �ว 
และกระเป๋าเงนิอเิล็กท่รอนิกส์ 
(e-wallet) เพื�อให้การเดิ้นท่างทั่�ว
ประเท่ศไท่ยสะด้วกขึ�น

จัด้ท่ำาแผู้นท่่�ภ้มิิภาคการท่่องเท่่�ยวท่่�
สำาคัญ และให้ข้อม้ิลภ้มิิภาคเหล่าน่�อยา่ง
เป็นระบบผู้่านการท่่องเท่่�ยวแห่ง
ประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) และสำารวจโอกาส
การท่ำาการตลาด้โด้ยใชเ้ท่คโนโลยค่วามิ
เป็นจรงิเสมืิอน (VR) 

แต่งตั�งองค์กรจัด้การด้้านการท่่องเท่่�ยว 
(DMO) และผู้้้นำาชุมิชนเพื�อจัด้ระเบ่ยบ
และให้การฝ่กึอบรมิกับชุมิชน เพื�อจัด้ท่ำา
เนื�อหาสำาหรบัสื�อออนไลน์และสรา้งตัว
ตนท่างออนไลน์ให้กับชุมิชนโด้ยรวมิ

จัด้หาข้อม้ิลเก่�ยวกับการขนส่งมิวลชน
และเส้นท่างให้นักท่่องเท่่�ยวเข้าถึุงได้้
งา่ยขึ�น พรอ้มิทั่�งข้อม้ิลราคายุติธุรรมิ
จากผู้้้ให้บรกิารขนส่งเอกชน

สนับสนนุให้ม่ิการใชก้ระเป๋าเงนิดิ้จิทั่ล ซึ�ง
หลังจากนั�นจะสามิารถุนำามิาใชเ้พื�อจัด้ท่ำา
คะแนนความิเส่�ยงด้้านเครดิ้ตและให้
เครดิ้ตกับธุุรกิจท่่�พกัในระหวา่งชว่งโลวซ์ซ่นั 
(low season)

ปรบัปรุงโครงสรา้งพื�นฐานด้้านเครอืข่าย
เพื�อให้เชื�อมิต่อชุมิชนชนบท่ได้้งา่ยขึ�นใน
ราคาท่่�เข้าถึุงได้้
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ในฐานะท่่�เป็นเศรษฐกิจท่่�ใหญ่ท่่�สุด้เป็นอนัดั้บสองใน
อาเซย่น ประเท่ศไท่ยม่ิความิปรารถุนาท่่�จะพัฒนาจากการ
ม่ิสถุานะเป็นประเท่ศรายได้้ส้ง-ปานกลางเป็นรายได้้ส้ง
ภายในปี พ.ศ. 2580 ตามิท่่�ระบุในยุท่ธุศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - พ.ศ. 2580) ด้้วยวสัิยทั่ศน์ Thailand 4.0 ท่่�เพิ�งนำามิาใช้
เมืิ�อไม่ินานมิาน่� ประเท่ศไท่ยจึงมุ่ิงหมิายท่่�จะเดิ้นหน้าส่้
ระบบเศรษฐกิจท่่�เน้นคุณค่าและขับเคลื�อนด้้วยนวตักรรมิ 
และก้าวออกจากการผู้ลิตสินค้าโภคภัณฑ์์และการผู้ลิตท่่�
ม่ิม้ิลค่าเพิ�มิตำ�า Thailand 4.0 มุ่ิงท่่�จะส่งเสรมิิเท่คโนโลย ่

2 OECD. (พ.ศ. 2564). OECD Investment Policy Reviews: Thailand.
3 สิำานักงานส่ิงเสิรมิวสิิาห้กิจิขนาดิกลิางแลิะขนาดิย่อ่ม - สิสิว. (พ.ศ. 2563). MSME Profile.
4 Statista. (พ.ศ. 2564). Impact of the COVID-19 pandemic on small and medium enterprises.

ความิคิด้สรา้งสรรค์ และนวตักรรมิในอุตสาหกรรมิท่่�มุ่ิง
เน้น และเพิ�มิขึ�นเรื�อย ๆ ในอุตสาหกรรมิการบรกิาร เป้า
หมิายน่�ต่อยอด้มิาจาก Thailand 3.0 ซึ�งมุ่ิงเน้นท่่�
อุตสาหกรรมิท่่�ซบัซอ้นและการดึ้งด้้ด้การลงทุ่นจากต่าง
ประเท่ศ และได้้ท่ำาให้ประเท่ศไท่ยกลายเป็นศ้นยร์วมิการ
ผู้ลิตเพื�อการส่งออก2 ดั้งนั�นผู้ลิตภาพ ความิยั�งยนื และ
การเติบโตของ MSME ซึ�งเป็นส่วนท่่�สำาคัญท่่�สุด้ของ
เศรษฐกิจของประเท่ศไท่ย จึงเป็นองค์ประกอบท่่�สำาคัญ
ท่่�สุด้ในความิสำาเรจ็ของ Thailand 4.0

ท่่�มิา: สสว.3

ท่่�มิา: Statista4

ข้องผลผลิต
ข้องประเที่ศ

เส่ำ�ยีงท่ี่�จะต้อง
ปิดื่ตัวลง

ข้องวสิำาห้กิิจ
ทัี่ง้ห้มดื่ใน
ประเที่ศไที่ยี

ได้ื่รบัรายีได้ื่น้อยี
ลงในระห้วา่ง
กิารระบาดื่ให้ญ่
ข้องโรคโควดิื่ 19

ข้องกิารจ้างงานใน
ภัาคเอกิช้นใน
ประเที่ศ

เผช้ญิกัิบกิารสูำญ
เส่ำยีเน่�องจากิ
ต้นทุี่นจม

ข้้อเทจ็ิจิรงิที�สำาคัญ: MSME

ผู้ลกระทบข้องโรคโควดิิ 19 ต่์อ MSME

99.5%

~62% ~50% มากิกิวา่ 
1/3

69.5% 35.3%
MSME คิดิเป็นำ MSME คิดิเป็นำ MSME มีส่วนำในำ

ท่่�มิา: Statista4

ท่่�มิา: OSMEP3
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MSME ในประเท่ศไท่ยได้้รบัผู้ลกระท่บอยา่งรุนแรงจากการ
ระบาด้ใหญ่ของโรคโควดิ้ 19 โด้ยเผู้ชญิปัญหาผู้ลประกอบการ
และรายได้้ท่่�ลด้ลง และหลาย ๆ แหง่ม่ิความิเส่�ยงท่่�จะต้องปิด้ลง 
ความิท้่าท่ายท่่�สำาคัญสำาหรบั MSME คือการไรค้วามิสามิารถุท่่�
จะท่ำาธุุรกิจท่างออนไลน์ ธุนาคารกลางของประเท่ศไท่ยคำานวณ
วา่งานรอ้ยละ 63 ในประเท่ศไท่ยไม่ิสามิารถุท่ำาจากท่างไกลได้้ 
โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งใน MSME ท่่�ไม่ิเป็นท่างการซึ�งม่ิการวางวา่
จ้างงานประมิาณรอ้ยละ 55 ของประเท่ศ

แม้ิวา่ในชว่งหลายท่ศวรรษมิาน่�จะม่ิการพัฒนา
อุตสาหกรรมิเป็นวงกวา้งในประเท่ศ แต่ภาคการเกษตร
และการท่่องเท่่�ยวยงัคงเป็นภาคส่วนสำาคัญของเศรษฐกิจ 
และเก่�ยวข้องกับการให้วธิุท่่ำากินกับผู้้้ประกอบการใน
ชุมิชนชนบท่เป็นสำาคัญ 

5 สิห้ประชัาชัาติั ประเทศไทย่. (2 ธิ์นัวาค้ม พ.ศ. 2563). Thai Agricultural Sector; From Problems to Solutions. 
6 Statista. (2021). Impacts of the COVID-19 pandemic on farming households in Thailand from March to May 2021.
7 Reuters. (29 ม่นาค้ม พ.ศ. 2564). “Thailand loses 1.45 million tourism jobs from pandemic: tourism group”. 
8 Statista. (2021). Impact of COVID-19 on the number of international visitors in Thailand between March 2019 and March 2020 (in 1,000s), by region of origin.

อยา่งไรก็ตามิ ภาคการเกษตรประสบปัญหาผู้ลิตผู้ลตำ�า5 
นอกจากน่� ครวัเรอืนเกษตรกรในประเท่ศยงัม่ิความิ
สามิารถุในการปรบัตัวและความิสามิารถุในการตอบ
สนองต่อการเปล่�ยนแปลงท่่�ไม่ิคาด้คิด้ตำ�า เกษตรกรราย
ยอ่ยส่วนใหญ่รายงานวา่ได้้รบัผู้ลกระท่บด้้านลบจากยอด้
ขาย และม่ิมิากกวา่หนึ�งในสามิท่่�ม่ิปัญหาในการชำาระหน่�
ในระหวา่งการระบาด้ใหญ่ของโรคโควดิ้ 196 ในขณะท่่�ภาค
การท่่องเท่่�ยวได้้รบัผู้ลกระท่บจากการระบาด้ใหญ่ของโรค
โควดิ้ 19 มิากกวา่มิาก ม่ิผู้้้คนมิากกวา่หนึ�งล้านห้าแสน
คนในภาคการท่่องเท่่�ยวตกงานในปี พ.ศ. 2563 อก่ทั่�งกิจกรรมิ
การท่่องเท่่�ยวก็ลด้ลงอยา่งม่ินัยสำาคัญ7 ทั่�งน่�จำานวนนัก
ท่่องเท่่�ยวจากต่างชาติในประเท่ศไท่ยลด้ลงรอ้ยละ 76.40 
ระหวา่งเดื้อนม่ินาคมิ พ.ศ. 2562 และม่ินาคมิ พ.ศ. 25638

ข้้อเทจ็ิจิรงิที�สำาคัญ

ข้้อเทจ็ิจิรงิที�สำาคัญ

สัำดื่ส่ำวนใน GDP

สัำดื่ส่ำวนใน GDP

สัำดื่ส่ำวนใน GDP

ผลกิระที่บข้องโรคโควดิื่ 19 ท่ี่�รายีงานโดื่ยีครวัเรอ่นเกิษตรกิร

กิารจ้างงาน 

กิารจ้างงาน

กิารจ้างงาน

รายีงานวา่ไม่สำามารถึ
ช้ำาระค่นห้น้่ได้ื่

กิารื่เกิษตีรื่

กิารื่ท่องเที�ยว

8% 64.6%

6.78%

18.21% 11%

31.7%33%

รายีงานวา่ยีอดื่ข้ายี
ผลิตภััณ์ฑ์ที่างกิาร
เกิษตรลดื่ลง

ตกิงาน
1.65 ล�าน

ก่ิอนกิารื่รื่ะบาดขีอง
โรื่คโควดิ 19

หลังกิารื่รื่ะบาดขีอง
โรื่คโควดิ 19
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การสรา้งความิสามิารถุในการปรบัตัวของ MSME ใน
ประเท่ศไท่ย (โด้ยเฉพาะรายท่่�ประกอบการในภาค
การเกษตรและภาคการท่่องเท่่�ยว) เพื�อให้ม่ิความิพรอ้มิ
รบัมืิอได้้ด่้ขึ�นในกรณ่ท่่�เกิด้การเปล่�ยนแปลงท่างการเงนิท่่�
ไม่ิคาด้คิด้ในอนาคตจึงเป็นพื�นฐานของการฟ้� นตัวหลังการ
ระบาด้ใหญ่และการพัฒนาในอนาคตของประเท่ศ จาก
การสำารวจ "การศึกษาการปฏิิร้ป SME ในอาเซย่น 
(ASEAN SME Transformation Study) ปี พ.ศ. 2564" พบวา่ 
SME ทั่�งในชนบท่และในเมืิองต่างตระหนักวา่การนำา

9 สิำาห้รบัภาค้การท่องเท่�ย่วจิะมุ่งเน้นท่�ธุิ์รกิจิท่�พักราย่ย่อ่ย่แลิะขนาดิย่อ่มท่�ให้บ้รกิารกับนักท่องเท่�ย่ว

เท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชใ้นธุุรกิจของตนจะท่ำาให้ตน
สามิารถุใชป้ระโยชน์จากเศรษฐกิจดิ้จิทั่ลและเพิ�มิความิ
สามิารถุในการปรบัตัวของตนต่อเหตุการณ์ท่่�ไม่ิคาด้ฝ่นัได้้ 
แม้ิวา่จะม่ิธุุรกิจท่่�ใชแ้ละได้้ประโยชน์จากโครงการรเิริ�มิ
การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชเ้ปล่�ยนแปลงการท่ำาธุุรกิจใน
ประเท่ศไท่ยเป็นจำานวนมิากขึ�นแล้ว แต่ MSME จำานวน
มิากยงัคงเผู้ชญิกับความิท้่าท่าย เชน่ การขาด้ความิ
ชำานาญและทั่กษะท่่�จำาเป็นสำาหรบัการนำาเท่คโนโลยม่ิา
ประยุกต์ใชแ้ละวฒันธุรรมิดิ้จิทั่ลท่่�ยงัเป็นสิ�งใหม่ิ

1.1 วตัีถุปรื่ะส่งค์และวธิีกีิารื่ขีองโครื่งกิารื่
วตัถุุประสงค์ของรายงานฉบับน่�คือ เพื�อท่ำาความิเข้าใจ
บท่บาท่ของเท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�และเท่คโนโลย่
แนวหน้าในการสนับสนนุการพัฒนา ความิสำาเรจ็ และ
ความิสามิารถุในการปรบัตัวของ MSME ในชนบท่ในภาค
การเกษตรและการท่่องเท่่�ยว9 ของประเท่ศไท่ย โด้ยจะมุ่ิง
เน้นท่่�ธุุรกิจท่่�พักในกรณ่ของภาคการเกษตร 

กล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจงคือ การวจัิยน่�พยายามิท่่�จะระบุ:

• เท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลสามิารถุชว่ยปรบัปรุงผู้ลิตภาพและ
เพิ�มิโอกาสให้กับ MSME ในชนบท่ในภาคการเกษตร
และการท่่องเท่่�ยวอยา่งไร

• อุปสรรคสำาคัญท่่�ต้องจัด้การเพื�อสนับสนนุการใช้
เท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลในภาคส่วนเหล่าน่�

• เครื�องมืิอท่างนโยบายท่่�สามิารถุนำามิาใชเ้พื�อเอาชนะ
อุปสรรคเหล่าน่� และ

• ประเท่ศไท่ยสามิารถุสรา้งระบบนิเวศท่่�เอื�ออำานวยด้้วย
การใชเ้ท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�และเท่คโนโลยแ่นว
หน้าเพื�อปรบัปรุงผู้ลการด้ำาเนินงานของ MSME ใน
ชนบท่ได้้อยา่งไร

งานวจัิยน่�ด้ำาเนินการระหวา่งเดื้อนธุนัวาคมิ พ.ศ. 2564 และ
เดื้อนม่ินาคมิ พ.ศ. 2565 ประกอบด้้วยการวจัิยโด้ยการค้นควา้
ข้อม้ิลอา้งองิและการสัมิภาษณ์ผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยกวา่ 30 
ท่่านจากอุตสาหกรรมิและจากรฐับาล รายชื�อผู้้้ม่ิส่วนได้้
ส่วนเส่ยทั่�งหมิด้สามิารถุด้้ได้้ในภาคผู้นวก 1

ข้้อเทจ็ิจิรงิที�สำาคัญ

ข้้อเทจ็ิจิรงิที�สำาคัญ

สัำดื่ส่ำวนใน GDP

สัำดื่ส่ำวนใน GDP

สัำดื่ส่ำวนใน GDP

ผลกิระที่บข้องโรคโควดิื่ 19 ท่ี่�รายีงานโดื่ยีครวัเรอ่นเกิษตรกิร

กิารจ้างงาน 

กิารจ้างงาน

กิารจ้างงาน

รายีงานวา่ไม่สำามารถึ
ช้ำาระค่นห้น้่ได้ื่

กิารื่เกิษตีรื่

กิารื่ท่องเที�ยว

8% 64.6%

6.78%

18.21% 11%

31.7%33%

รายีงานวา่ยีอดื่ข้ายี
ผลิตภััณ์ฑ์ที่างกิาร
เกิษตรลดื่ลง

ตกิงาน
1.65 ล�าน

ก่ิอนกิารื่รื่ะบาดขีอง
โรื่คโควดิ 19

หลังกิารื่รื่ะบาดขีอง
โรื่คโควดิ 19
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2.1 ส่ถานกิารื่ณ์์กิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�ในปจัำจำบุัน

10 ยุ่ทธิ์ศาสิตัรช์ัาติัของประเทศไทย่ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580).
11 วสัิิย่ทัศน์ Thailand 4.0
12 นโย่บาย่แลิะแผนระดัิบชัาติัวา่ด้ิวย่การพัฒนาดิิจิิทัลิเพ่�อเศรษฐกิจิแลิะสัิงค้ม.
13 ข้อมูลิค้วามเรว็อนิเทอรเ์น็ตัจิาก Speedtest Global Index.
14 GSMA. (2021). The Mobile Economy: Asia Pacific 2021.
15 เร่�องเด่ิย่วกัน
16 Statista. (2021). “Digital Quality of Life Index in the Asia-Pacific region, by country”.

เป้าหมิายการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชแ้ละการใช้
เท่คโนโลยแ่นวหน้าของประเท่ศไท่ยเพื�อเปล่�ยนจากการ
เป็นประเท่ศรายได้้ส้ง-ปานกลาง เป็นประเท่ศรุง่เรอืงราย
ได้้ส้งอยา่งยั �งยนืและเท่่าเท่่ยมิ ม่ิระบุชดั้เจนในเอกสาร
นโยบายท่่�สำาคัญ ๆ เชน่ Thailand 4.0 และยุท่ธุศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2580) หนึ�งในเป้าหมิายของยุท่ธุศาสตร ์20
ปีคือการเพิ�มิศักยภาพในการแข่งขันของประเท่ศไท่ยผู้่าน
การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ซึ�งรวมิถึุงระบบการขนส่ง 
โลจิสติกส์ วทิ่ยาศาสตร ์เท่คโนโลย ่และระบบดิ้จิทั่ลขั �นส้ง
ท่่�ด่้ขึ�น10 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกซึ�งเป็น
โครงการท่่�นำาโด้ยรฐับาลและส่งเสรมิินวตักรรมิและ
โครงการรเิริ�มิเก่�ยวกับเมืิองอจัฉรยิะ (Smart City) เป็น
ส่วนหนึ�งของความิพยายามิน่� และวาระการปฏิิร้ปภาค
ส่วนท่่�ม่ิระบุใน Thailand 4.0 ก็ระบุเชน่กันวา่เท่คโนโลย่
ดิ้จิทั่ลและเท่คโนโลยแ่นวหน้าเป็นปัจจัยสำาคัญท่่�เอื�อให้
เกิด้ความิเจรญิรุง่เรอืง และการพัฒนาอยา่ง “ชาญฉลาด้” 
และยั�งยนืในประเท่ศไท่ย11 ในท่ำานองเด่้ยวกัน นโยบาย
และแผู้นระดั้บชาติวา่ด้้วยการพัฒนาดิ้จิทั่ลเพื�อเศรษฐกิจ
และสังคมิระบุแผู้นการปฏิิร้ปประเท่ศไท่ยเป็นประเท่ศท่่�ม่ิ
รายได้้ส้งผู้่านการนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชเ้ปล่�ยนแปลง
การท่ำาธุุรกิจในกิจกรรมิด้้านเศรษฐกิจและสังคมิมิากมิาย12 
และในปี พ.ศ. 2560 ได้้ม่ิการจัด้ตั�งสำานักงานส่งเสรมิิเศรษฐกิจ
ดิ้จิทั่ล (DEPA) เพื�อส่งเสรมิิและสนับสนนุการพัฒนา
อุตสาหกรรมิและนวตักรรมิดิ้จิทั่ล

ปัจจัยท่่�เอื�อให้เกิด้การปฏิิร้ปเศรษฐกิจให้กลายเป็น
เศรษฐกิจดิ้จิทั่ลนั�นประกอบไปด้้วยกฎระเบ่ยบท่่�เอื�อ
อำานวย โครงสรา้งพื�นฐานดิ้จิทั่ลท่่�ม่ิคุณภาพ ความิ
สามิารถุในการเข้าถึุงและการใชอุ้ปกรณ์เคลื�อนท่่� การร้ ้
ดิ้จิทั่ล ผู้้้ม่ิทั่กษะด้้านดิ้จิทั่ล และการลงทุ่น โด้ยโครงสรา้ง
พื�นฐานดิ้จิทั่ลท่่�ม่ิอย้ใ่นประเท่ศไท่ยก็ให้การเข้าถึุงท่่�ด่้ทั่�ว
ประเท่ศอย้แ่ล้ว แม้ิวา่จะม่ิปัญหาคอขวด้ในพื�นท่่�ห่างไกล
บ้างก็ตามิ และถึุงแม้ิวา่ในขณะน่�ประเท่ศไท่ยจะอย้ใ่น
อนัดั้บท่่� 56 ของโลกในด้้านความิเรว็บรอด้แบนด์้เคลื�อนท่่� 
(mobile broadband) แต่ความิเรว็บรอด้แบนด์้ประจำาท่่� 
(fixed broadband) ในประเท่ศไท่ยก็อย้ใ่นระดั้บท่่�น่า
ประทั่บใจ โด้ยอย้ท่่่�อนัดั้บ 4 จากทั่�วโลก13 นอกจากน่� 
ประเท่ศไท่ยยงัเป็นหนึ�งในตลาด้แรก ๆ ในเอเชย่แปซฟิิกท่่�
เปิด้ตัวการให้บรกิาร 5G ในเชงิพาณิชย1์4 คาด้วา่รอ้ยละ
การใชส้มิารท์่โฟนในประเท่ศไท่ยจากการเชื�อมิต่อทั่�งหมิด้
จะเพิ�มิขึ�นจากรอ้ยละ 81 เป็นรอ้ยละ 89 ภายในปี พ.ศ. 256815

อยา่งไรก็ตามิ จากข้อม้ิลดั้ชน่คุณภาพชว่ติด้้านดิ้จิทั่ล 
(Digital Quality of Life Index) พบวา่ แม้ิวา่ประเท่ศไท่ย
จะอย้ใ่นอนัดั้บด่้ในด้้านคุณภาพอนิเท่อรเ์น็ต แต่ก็ตามิ
หลังประเท่ศสิงคโปรแ์ละมิาเลเซย่ในเรื�องอื�น ๆ เชน่ การ
รกัษาความิปลอด้ภัยอเิล็กท่รอนิกส์ (e-security) การ
บรหิารจัด้การของภาครฐัแบบอเิล็กท่รอนิกส์ 
(e-government) และความิสามิารถุในการจับจ่ายซื�อได้้16 
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2.2 MSME ในปรื่ะเทศไทย: ความท�าทายที�ยิ�งใหญใ่นกิารื่นำาเทคโนโลยมีาใช�

17 สิสิว. (พ.ศ. 2563). MSME Profile.

นโยบาย MSME หา้ปีของประเท่ศไท่ยได้้รบัการคิด้ขึ�นโด้ย
สำานักงานส่งเสรมิิวสิาหกิจขนาด้กลางและขนาด้ยอ่มิ 
(สสว.) จากขอ้ม้ิลของ สสว. พบวา่ประเท่ศไท่ยม่ิกิจการ
มิากกวา่สามิล้านกิจการ ซึ�งรอ้ยละ 99.5 เป็น MSME ม่ิ 
MSME น้อยกวา่รอ้ยละสองท่่�ถืุอเป็นขนาด้กลาง ในขณะท่่� 
MSME ท่่�เหลือเป็นรายยอ่ย (มิากกวา่ 2.5 ล้านกิจการ และ
ม่ิการวา่จ้างคนน้อยกวา่ 5 คน) และขนาด้ยอ่มิ (น้อยกวา่
หา้แสนกิจการ และม่ิการวา่จ้างคนน้อยกวา่ 50 คน) ในปี 
พ.ศ. 2562 ขอ้ม้ิลสถิุติอยา่งเป็นท่างการจาก สสว. พบวา่ 
MSME ในประเท่ศไท่ยม่ิการจ้างคนประมิาณสองในสามิของ
ประชากร และสรา้งรายได้้มิากกวา่รอ้ยละ 35 ของ GDP17

แม้ิวา่จะม่ิขอ้ม้ิลแยกตามิประเภท่ของ MSME ในชนบท่ท่่�
ประกอบการในประเท่ศไท่ยอย้เ่พย่งจำานวนน้อย แต่
วสิาหกิจขนาด้ยอ่มิในภาคการท่่องเท่่�ยวและการเกษตร
เป็นลักษณะสำาคัญของประเท่ศไท่ยในชนบท่ อก่ทั่�งยงัเป็น
แหล่งรายได้้ท่่�สำาคัญ โรคโควดิ้ 19 ได้้แสด้งให้เหน็ถึุงความิ
จำาเป็นท่่�กิจการในชนบท่ควรต้องสรา้งความิสามิารถุในการ
ปรบัตัวผู้า่นการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใช ้

การนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชเ้พื�อชว่ยเหลือสนับสนนุ 
MSME ในชนบท่โด้ยรวมิม่ิความิท้่าท่ายมิากกวา่ MSME 
ในเมืิอง ซึ�งเป็นเพราะความิแตกต่างในด้้าน:

• โครื่งส่รื่�างพิ่�นฐานดิจิำทัล: เนื�องจากม่ิการใชง้าน
โครงสรา้งพื�นฐานด้้านเครอืข่ายหนักมิากกวา่ในพื�นท่่�ใน
เมืิอง การสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานด้้านเครอืข่ายในพื�นท่่�
ชนบท่จึงม่ิแนวโน้มิจะไม่ิม่ิความิเหมิาะสมิในเชงิ
พาณิชยแ์ละจำาเป็นต้องม่ิการสรา้งแรงจ้งใจ

• ความตีรื่ะหนักิ กิารื่รื่้�ดิจิำทัล และกิารื่ได�รื่บัขี�อม้ล
เกีิ�ยวกัิบเครื่่�องมอ่ดิจิำทัล: ประชากรในเมืิองม่ิแนวโน้มิ
จะม่ิความิตระหนักมิากกวา่และได้้รบัข้อม้ิลเก่�ยวกับการ
ใชเ้ท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลต่าง ๆ มิาก จึงม่ิความิร้ใ้นการใชง้าน
มิากกวา่ประชากรในชนบท่ท่่�อาจขาด้ความิตระหนัก 
การร้ดิ้้จิทั่ล และการได้้รบัข้อม้ิลแบบเด่้ยวกัน

• ขีอบเขีตี: SME ในชนบท่อาจร้สึ้กวา่การนำาเท่คโนโลย่
มิาประยุกต์ใชใ้ห้คุณค่าจำากัด้เพราะขนาด้การประกอบ
การท่่�เล็กของตนและต้นทุ่น (ท่่�รบัร้)้ ท่่�ส้งในการนำา
เท่คโนโลยม่ิาใช้

แผู้นการส่งเสรมิิ SME ฉบับท่่�ส่�ของประเท่ศไท่ย (พ.ศ. 2560 
- พ.ศ. 2564) มุ่ิงเน้นท่่�การปรบัปรุงผู้ลิตภาพของ MSME ผู้่าน
เท่คโนโลยแ่ละนวตักรรมิ และแผู้นดิ้จิทั่ลไท่ยแลนด์้มุ่ิงท่่�
การเพิ�มิความิแข็งแกรง่ของเศรษฐกิจด้้วยการเตรย่มิ 
MSME ให้พรอ้มิด้้วยเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลเพื�อให้สามิารถุ
แข่งขันในระดั้บสากลได้้มิากขึ�น เพื�อเป็นส่วนหนึ�งของ
ความิพยายามิน่� รฐับาลจึงให้ความิสำาคัญกับการเข้าถึุง
อนิเท่อรเ์น็ต โด้ยจัด้ตั�งพื�นท่่� Wi-Fi ในทุ่กหม่้ิบ้านและ
ให้การฝ่กึอบรมิในด้้านทั่กษะดิ้จิทั่ล อยา่งไรก็ตามิ แม้ิวา่
จะม่ินโยบายท่่�เอื�ออำานวยและสนับสนนุเหล่าน่� แต่ MSME 
ในชนบท่ในประเท่ศไท่ยก็ยงัคงไม่ิใชป้ระโยชน์จาก
เท่คโนโลยใ่นการปรบัปรุงผู้ลิตภาพ ความิยั�งยนื และ
ความิสามิารถุในการปรบัตัวอยา่งเพ่ยงพอ 

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี

การนำำาเทคโนำโลยีดิีิจิิทัลมาใช้เ้ปลี�ยีนำแปลงการทำาธุุรกิจิ และ MSME ในำประเทศไทยี14



03

 กิารื่นำาเทคโนโลย ี
มาปรื่ะยกุิต์ีใช� 
ในกิารื่ทำาเกิษตีรื่กิรื่รื่ม 
ขีองเกิษตีรื่กิรื่ 
รื่ายยอ่ยในปรื่ะเทศไทย
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3.1 ภาพิรื่วมขีองภาคกิารื่เกิษตีรื่ 

18 สิำานักงานค้ณิะกรรมการส่ิงเสิรมิการลิงทุน. (พ.ศ. 2560). Food Industry BOI Report.
19 ธิ์นาค้ารโลิก. (พ.ศ. 2562). World Development Indicators for Thailand.
20 Townsend, R.M. (2018). Townsend Thai Project Household Annual Resurvey, 2017 (Rural). 
21 Statista. (2020). “Thailand: Share of economic sectors in GDP”.
22 อรรถึวานิชั, ว. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). จุลท่รรศน์ภาคเกษตรไท่ยผู้่านข้อม้ิลท่ะเบ่ยนเกษตรกรและสำามิะโนเกษตร.
23 เร่�องเด่ิย่วกัน
24 Kenan Foundation Asia. (2020). “Thai farmers to get 5,000-Baht monthly relief grant”.
25 Kittiyopas, D. (2020). “Impact of Covid-19 on Agriculture in the Asia-Pacific and the Role of Mechanization: Thailand Perspective”. CSAM Webinar.

เนื�องจากสภาพภ้มิิอากาศเขตรอ้นและความิอุด้มิสมิบ้รณ์
ของความิหลากหลายท่างชว่ภาพของประเท่ศไท่ย 
การเกษตรจึงเป็นหวัเร่�ยวหวัแรงหลักของเศรษฐกิจของ
ประเท่ศ ประเท่ศไท่ยได้้รบัการยอมิรบัวา่เป็นผู้้น้ำาของโลก
ประเท่ศหนึ�งในด้้านการส่งออกผู้ลิตภัณฑ์์ท่างการเกษตร
มิากมิาย เชน่ ขา้ว ผู้ลิตภัณฑ์์จากออ้ย และนำ�าตาล18 ภาค
ส่วนน่�คิด้เป็นหนึ�งในสามิของการจ้างงานทั่�งหมิด้ของ
ประเท่ศ (ร้ปท่่� 1) และยงัคงเป็นแหล่งท่ำามิาหากินท่่�สำาคัญ
ของประชากรชนบท่ในประเท่ศไท่ย โด้ยม่ิประชากรในชนบท่
มิากกวา่สองในสามิเป็นผู้้้ประกอบกิจกรรมิท่างการเกษตร1920

แต่แม้ิวา่ภาคการเกษตรจะเป็นหนึ�งในภาคส่วนท่่�ใช้
แรงงานมิากท่่�สุด้ในประเท่ศไท่ย ภาคส่วนน่�กลับให้ผู้ล
การด้ำาเนินงานท่่�ตำ�าท่่�สุด้ด้้วย เพราะม่ิสัด้ส่วนใน GDP 
น้อยกวา่รอ้ยละ 10 (ร้ปท่่� 2)21 ซึ�งบ่งช่�วา่ภาคส่วนม่ิความิ
จำาเป็นท่่�จะต้องม่ิประสิท่ธุภิาพและผู้ลิตภาพมิากขึ�น 

แม้ิวา่การส่งออกอาหารของประเท่ศไท่ยจะม่ิอนัดั้บส้งใน
ระดั้บโลก แต่ก็ไม่ิได้้แปรเปล่�ยนผู้ลกำาไรสำาหรบัผู้้้ประกอบ
การในชนบท่แต่อยา่งใด้ นั�นหมิายความิวา่คุณภาพของ
งานท่่�สรา้งขึ�นจากภาคส่วนน่�ยงัคงอย้ใ่นระดั้บตำ�า22 
นอกจากน่� เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเท่ศไท่ยเป็นรายยอ่ย
ท่่�ม่ิท่่�ดิ้นสำาหรบัการเพาะปล้กต่อครวัเรอืนจำากัด้มิาก23

รายได้้ท่่�ตำ�ารวมิกับกิจกรรมิท่างการเกษตรในขนาด้เล็ก
หมิายความิวา่เกษตรกรไท่ยจำานวนมิากม่ิความิสามิารถุ
ในการปรบัตัวไม่ิเพ่ยงพอเมืิ�อเกิด้เหตุการณ์ท่่�ไม่ิคาด้ฝ่นั 
เชน่การระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 เกษตรกรสิบล้านคนได้้รบั
มิาตรการเยย่วยาเรง่ด่้วนเพื�อรบัมืิอกับรายได้้ท่่�ขาด้ไป 
และ24ลักษณะหน่�สินในภาคส่วนเพิ�มิขึ�นมิากกวา่รอ้ยละ 
25 ในระหวา่งการระบาด้ใหญ่น่�25 ในส่วนต่อไปเราจะพ้ด้
ถึุงปัจจัยบางส่วนท่่�ท่ำาให้ผู้้้ประกอบการในภาคส่วนไม่ิ
สามิารถุเจรญิก้าวหน้าได้้

ท่่�มิา: ท่ะเบ่ยนเกษตรกรของประเท่ศไท่ย ปี พ.ศ. 2560

รูปท่ี่� 1
ส่วนำแบ่งการจ้ิางงานำในำภาคการเกษต์รต่์อการ
จ้ิางงานำทั�งหมดิในำประเทศไทยี

ท่่�มิา: ธุนาคารโลก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

31.4%

32.1%

31.4%
31.2%

32.2%

รูปท่ี่� 2
สัดิส่วนำข้องภาคการเกษต์รในำ GDP ข้อง
ประเทศไทยี

ท่่�มิา: ธุนาคารโลก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8.6%

8.1%
8.2%

8.4%
8.5%

ข้องเกิษตรกิรใช้ช้้ว่ติโดื่ยีม่รายีได้ื่
ตำ�ากิวา่ข้่ดื่แบ่งความยีากิจนข้อง
ประเที่ศ (รายีได้ื่ต่อปีน้อยีกิวา่ 
32,000 บาที่ / 905 ดื่อลลาร์
สำห้รฐัต่อห้วัในครวัเรอ่น)

รายีได้ื่ต่อปีโดื่ยีเฉล่�ยีข้องเกิษตรกิร

เกิษตรกิรคร่�งห้น่�งในประเที่ศม่ท่ี่�ดิื่นเพัาะปลูกิ
น้อยีกิวา่ 10 ไรื่ ่(~1.6 เฮกิตีารื่)์

40% 57,032 บาท
(1,613 ดื่อลลารส์ำห้รฐัฯ)

 รูปท่ี่� 1
ส่ว่นแบ่งกิารื่จำ�างงานในภาคกิารื่เกิษตีรื่ต่ีอกิารื่
จำ�างงานทั�งหมดในปรื่ะเทศไทย

ท่่�มิา: ธุนาคารโลก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

31.4%

32.1%

31.4%
31.2%

32.2%

 รูปท่ี่� 2
ส่ดัส่ว่นขีองภาคกิารื่เกิษตีรื่ใน GDP  
ขีองปรื่ะเทศไทย

ท่่�มิา: ธุนาคารโลก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8.6%

8.1%
8.2%

8.4%
8.5%
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3.2 ความท�าทายส่ำาคัญที�ส่ง่ผู้ลต่ีอความส่ามารื่ถในกิารื่ปรื่บัตัีวและผู้ลิตีภาพิ

26 อรรถึวานิชั, ว. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). Farms, Farmers and Farming: A Perspective through Data and Behavioural Insights. PIER Discussion Paper, สิถึาบันวจัิิย่เศรษฐกิจิป๋วย่ อึ�งภากรณ์ิ. 
27 Kwanmuang, K. et al. (2020). Small-Scale Farmers under Thailand’s Smart Farming System. FFTC Agricultural Policy Platform (FFTC-AP). 
28 รตัันวรารกัษ์, ลิ. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). Digital technology กับการย่กระดัิบคุ้ณิภาพชัว่ติัเกษตัรกรไทย่
29 กระทรวงวทิย่าศาสิตัรแ์ลิะเทค้โนโลิย่,่ กระทรวงดิิจิิทัลิเพ่�อเศรษฐกิจิแลิะสัิงค้ม แลิะ Huawei. (พ.ศ. 2560). Insights on Digitalisation of Thailand Industry White Paper. Digital Roadmap for 

Aging Society, Agriculture and Tourism.
30 ดึิงผลิการวเิค้ราะห้จ์ิาก: Arthey, T. et al. (2018). Cassava Production and Processing in Thailand. การวเิค้ราะห้ห์้ว่งโซ่คุ้ณิค่้าท่�สัิ�งให้ด้ิำาเนินการโดิย่ FAO. 

ผู้้้ประกอบการท่่�ประกอบกิจการในภาคการเกษตรของ
ประเท่ศไท่ยเผู้ชญิกับข้อจำากัด้หลายประการ (ด้้ร้ปท่่� 3) 
ตั�งแต่การม่ิไรน่าขนาด้เล็กและการไม่ิได้้ถืุอครองท่่�ดิ้น 
การม่ิเครอืข่ายและการเข้าถึุงข้อม้ิลเพื�อช่�นำาการบรหิาร

จัด้การไรน่าได้้จำากัด้ แรงงานท่่�อายุมิากขึ�น ต้นทุ่นการ
ผู้ลิตท่่�ส้งขึ�น การไม่ิสามิารถุเข้าถึุงท่รพัยากรนำ�า/การ
ชลประท่าน เหตุการณ์สภาพอากาศสุด้ขั�วท่่�ม่ิความิถุ่�เพิ�มิ
ขึ�น และหน่�สินท่่�เพิ�มิขึ�น เป็นต้น 

 รูปท่ี่� 3
ความท�าทายที�คาบเกีิ�ยวหลายส่าขีาที�เกิษตีรื่กิรื่ไทยเผู้ชญิในห่วงโซอุ่ปทานปกิติีรูปท่ี่� 3
ความท้าทายีที�คาบเกี�ยีวหลายีสาข้าที�เกษต์รกรไทยีเผู้ช้ญิในำหว่งโซ่อุปทานำปกติ์

วตั์ถุิ่ดิิบ การผู้ลิต์ การเกบ็เกี�ยีว การแปรรูป ต์ลาดิ

ต้นทุ่นแรงงานส้ง
เนื�องจากแรงงาน

ขาด้แคลน

เกษตรกรท่่�ม่ิอายุ
มิากขึ�น

การไม่ิได้้เป็นเจ้าของ
ท่่�ดิ้น

ต้นทุ่นการผู้ลิตส้ง

การขาด้การบรหิาร
จัด้การวตัถุุดิ้บอยา่ง

เหมิาะสมิ

จำานวนผู้้้จัด้หาน้อย

การขาด้การเข้าถึุง
นำ�าและการ
ชลประท่าน

การท่ำาไรน่าขนาด้
เล็กส่งผู้ลให้เกิด้การ
ไม่ิประหยดั้ต่อขนาด้

ผู้ลผู้ลิตตำ�าและ
ต้นทุ่นการผู้ลิตส้ง

การขาด้เครื�องมืิอ
การจัด้การและการ

วางแผู้นการผู้ลิตท่่�ม่ิ
ประสิท่ธุภิาพ

ความิเส่ยหายท่่�เกิด้
จากศัตร้พืช

การขาด้ข้อม้ิล 
สารสนเท่ศ และองค์
ความิร้ท่้่�จะปรบัปรุง
การปฏิิบัติงานด้้าน

การเกษตร

ความิถุ่�ของ
เหตุการณ์สภาพ

อากาศสุด้ขั�วเพิ�มิขึ�น

การขาด้สถุานท่่�จัด้
เก็บท่่�เหมิาะสมิ

ต้นทุ่นการขนส่งส้ง
และความิเส่�ยงท่่�จะ
เกิด้ความิเส่ยหาย
ระหวา่งการจัด้ส่ง

การเพิ�มิม้ิลค่าตำ�า

การใชข้่ด้ความิ
สามิารถุในการผู้ลิต

ตำ�า

คุณภาพเครื�องจักร
ตำ�า

อำานาจในการต่อรอง
ในตลาด้ตำ�า

ชอ่งท่างตลาด้ไม่ิ
เพ่ยงพอและ

แพลตฟอรม์ิการค้า
ไม่ิม่ิประสิท่ธุภิาพ

การตัด้ราคาจาก
คนกลาง

ความิชำานาญไม่ิ
เพ่ยงพอท่่�จะสรา้ง
กลยุท่ธุก์ารท่ำาการ
ตลาด้/การสรา้ง

แบรนด์้เพื�อดึ้งด้้ด้
ล้กค้า/ตลาด้ใหม่ิ 

การขาด้ข้อม้ิลและสารสนเท่ศ

ความิร้เ้รื�องธุุรกิจและทั่กษะการ
เป็นผู้้้ประกอบการจำากัด้

ลักษณะหน่�สินส้ง

ความิครอบคลุมิของบรกิารสนับสนนุส่ง
เสรมิิการเกษตรและข่ด้ความิสามิารถุในการ
สนับสนนุความิต้องการของเกษตรกรจำากัด้

ท่่�มิา: การสัมิภาษณ์และงานวรรณกรรมิ26,27,28,29,30
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ตัวอยา่งเชน่ เกษตรกรไท่ยมัิกไม่ิสามิารถุระบุพืชผู้ลท่่�
เหมิาะสมิท่่�สุด้ท่่�ควรปล้ก ไม่ิสามิารถุเลือกเท่คนิคการ
ผู้ลิตท่่�ม่ิประสิท่ธุภิาพท่่�สุด้และปรมิิาณและคุณภาพท่่�
เหมิาะสมิของวตัถุุดิ้บ ไม่ิสามิารถุเฝ่า้ติด้ตามิการเจรญิ
เติบโตของพืชผู้ลหรอืคาด้การณ์ผู้ลผู้ลิตได้้เพราะไม่ิม่ิ
ข้อม้ิลท่่�น่าเชื�อถืุอท่่�จะนำามิาใชช้ว่ยวางแผู้นการผู้ลิต อก่ทั่�ง
ข้อม้ิลท่่�ไม่ิเพ่ยงพอเก่�ยวกับแนวโน้มิตลาด้และผู้้้เก่�ยวข้อง
ในห่วงโซคุ่ณค่ายงัท่ำาให้เกษตรกรสรา้งเครอืข่ายและเข้า
ถึุงตลาด้ได้้ยากเชน่กัน เกษตรกรในชุมิชนชนบท่ใน
ประเท่ศไท่ยประสบกับความิยากลำาบากในการเข้าถึุงผู้้้
บรโิภคหรอืตลาด้ใหม่ิด้้วยตัวเอง จึงบ่บบังคับให้เกษตรกร
ต้องอาศัยคนกลางซึ�งท่ำาให้ผู้ลกำาไรของตนลด้ลง ในกรณ่
ท่่�ม่ิข้อม้ิลเก่�ยวกับไรน่า ก็ขาด้ทั่กษะท่่�จะวเิคราะห์ตัวบ่งช่�ท่่�
สำาคัญ เชน่ ท่รพัยากรนำ�าหรอืการตรวจหาศัตร้พืช แม้ิวา่
รฐับาลจะจัด้หาบรกิารสนับสนนุส่งเสรมิิการเกษตรให้ แต่
ตัวแท่นของรฐัก็ติด้ต่อเกษตรกรรายเล็ก ๆ ในหม่้ิบ้านได้้
ยาก นอกจากน่�ทั่กษะและข่ด้ความิสามิารถุท่่�จำาเป็นใน

31 ดึิงผลิการวเิค้ราะห้จ์ิาก: Pongsrihadulchai, A. (2018). Thailand’s rice industry and current policies towards high-value rice products. FFTC Agricultural Policy Platform (FFTC-AP).

การสนับสนนุความิต้องการท่่�หลากหลายของเกษตรกรก็
ขาด้แคลนเชน่กัน 

การขาด้แคลนวตัถุุดิ้บท่่�เก่�ยวกับแรงงานและท่่�ดิ้นเป็น
ความิกังวลอก่ประการหนึ�ง สำาหรบัด้้านแรงงาน ปัญหา
ส่วนหนึ�งเป็นผู้ลจากอุปสงค์แข่งขันจากภาคส่วนท่่�ม่ิผู้ลิต
ภาพมิากกวา่ เชน่การบรกิารและการผู้ลิต และแรงงานท่่�
ม่ิอายุมิากขึ�น (อายุโด้ยเฉล่�ยของชาวนาไท่ยคือ 56 ปี)31 
ส่วนด้้านท่่�ดิ้น ประมิาณรอ้ยละ 40 ของครวัเรอืนเกษตร
ไม่ิได้้ม่ิท่่�ดิ้นเพาะปล้กเป็นของท่่�ดิ้น นั�นหมิายความิวา่ครวั
เรอืนเหล่าน่�อย้ใ่นฐานะผู้้้รบัจ้าง จึงไม่ิสามิารถุเก็บเก่�ยว
ผู้ลผู้ลิตของไรน่าหรอืรายได้้ทั่�งหมิด้ได้้ และม่ิโอกาสท่่�จะ
เพิ�มิผู้ลิตภาพได้้จำากัด้

อยา่งไรก็ตามิ เท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�และเท่คโนโลย่
แนวหน้าม่ิศักยภาพท่่�จะจัด้การความิท้่าท่ายเหล่าน่�ทั่�งท่่�
ระดั้บวสิาหกิจและระดั้บระบบ 
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3.3 โซล้ชนัดิจิำทัลส่ำาหรื่บัเกิษตีรื่กิรื่รื่ายยอ่ย

32 รตัันวรารกัษ์, ลิ. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). Digital technology กับการย่กระดัิบคุ้ณิภาพชัว่ติัเกษตัรกรไทย่ PIER Abridged.

โซล้ชนัดิ้จิทั่ลม่ิความิสำาคัญในการพัฒนาภาคส่วนและให้
โอกาสมิากมิายกับเกษตรกรรายยอ่ย ซึ�งรวมิถึุง
ประสิท่ธุภิาพในการใชท้่รพัยากรท่่�ด่้ขึ�น และการเข้าถึุง
ตลาด้ใหม่ิ ๆ ท่่�ให้ผู้ลกำาไรมิากขึ�น (ร้ปท่่� 4) ม่ิหลักฐาน
วา่การปรบัการปฏิิบัติงานของไรน่าผู้่านการใชเ้ท่คโนโลย่
ดิ้จิทั่ลส่งผู้ลด่้ต่อรายได้้ของเกษตรกรโด้ยตรง ตัวอยา่ง
เชน่ ในประเท่ศอนิเด่้ย เมืิ�อเกษตรกรเข้าถึุงบรกิารให้คำา
แนะนำาท่่�เป็นประโยชน์และเข้าถึุงข้อม้ิลบนโท่รศัพท์่
เคลื�อนท่่�ของตน รายได้้ของเกษตรกรเพิ�มิขึ�นปีละ 100 
ด้อลลารส์หรฐัฯ และอตัราส่วนต้นทุ่น-ประโยชน์ท่่�คาด้
การณ์อย้ท่่่� 10 เท่่า32 

โซล้ชนัดิ้จิทั่ลเก่�ยวกับการเกษตรท่่�เก่�ยวข้องบางส่วน
สำาหรบัเกษตรกรรวมิถึุง:

• แอปบนมืิอถืุอท่่�ขยายบรกิารส่งเสรมิิการเกษตรให้
ครอบคลุมิเกษตรกรในชุมิชนชนบท่ 

• แพลตฟอรม์ิการพาณิชยอ์เิล็กท่รอนิกส์ท่่�ท่ำาให้
เกษตรกรสามิารถุขายผู้ลิตภัณฑ์์ของตนได้้โด้ยตรง

• แพลตฟอรม์ิท่่�เชื�อมิต่อเกษตรกรกับบรกิารเชา่อุปกรณ์
ท่ำาการเกษตรท่่�ราคาไม่ิแพง

• ข้อม้ิลเกษตรกรท่่�เก็บรวบรวมิผู้่านอนิเท่อรเ์น็ตในทุ่ก
สรรพสิ�ง (IoT) เพื�อสนับสนนุบรกิารให้คำาแนะนำาของ
รฐับาลและเข้าใจความิต้องการของเกษตรกร

• ระบบข้อม้ิลกลุ่มิผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยและแพลตฟอรม์ิ
ฐานข้อม้ิลท่่�เอื�อให้เกิด้การแบ่งปันและแลกเปล่�ยน
ความิร้ ้การสรา้งเครอืข่าย การบ้รณาการ และการเข้า
ถึุงนวตักรรมิ 

• การใชปั้ญญาประดิ้ษฐ ์(AI) ซึ�งรวมิถึุงโด้รน หุ่นยนต์ 
และผู้้้ชว่ย AI เพื�อการท่ำาการเกษตรแม่ินยำาส้ง 
(precision agriculture) และเท่คนิคเกษตรกรรมิ
อจัฉรยิะ (smart farming) เท่คโนโลยน่่�สามิารถุ
ปรบัปรุงผู้ลผู้ลิตได้้ด้้วยการระบุข้อกำาหนด้ท่่�แม่ินยำาใน
การปล้กพืชผู้ล หรอืการเข้าถึุงอุปกรณ์ไรน่าหรอืการ
ติด้ตามิตัวแปรท่่�สำาคัญจากระยะไกล

• ข้อม้ิลจากเซน็เซอรแ์ละภาพถุ่ายด้าวเท่่ยมิ รว่มิกับบิ�
กด้าต้าและรอยเท้่าบนโลกดิ้จิทั่ล (digital footprint) ท่่�
สามิารถุชว่ยให้ผู้้้ให้บรกิารท่างการเงนิประเมิินข้อม้ิล
ความิเส่�ยงของเกษตรกรได้้ด่้ขึ�น และปรบัปรุงความิ
สามิารถุของผู้้้ให้บรกิารในการประเมิินการจัด้หาเงนิทุ่น
ท่่�เหมิาะสมิ 

 รูปท่ี่� 4
ตัีวอยา่งโซล้ชนัดิจิำทัลส่ำาหรื่บัเกิษตีรื่กิรื่รื่ายยอ่ย
รูปท่ี่� 4
ตั์วอยีา่งโซลูช้นัำดิิจิิทัลสำาหรบัเกษต์รกรรายียีอ่ยี

การบรหิารจัด้การพืช
ผู้ลอจัฉรยิะ

การบรหิารจัด้การ
ปศุสัตวอ์จัฉรยิะ

บรกิารเพื�อการเข้าถึุง
การใชร้ะบบเครื�องจักร

การบ้รณาการห่วงโซ่
คุณค่า

บรกิารด้้านการ
พาณิชยอ์เิล็กท่รอนิกส์

การจัด้ซื�อ

ความิสามิารถุในการ
ติด้ตามิและการรบัรอง

การประกันคุณภาพ
และการปลอมิแปลง

โลจิสติกส์

การชำาระเงนิ

การประกันภัย

เครดิ้ต
และเงนิก้้ การออมิ 

คะแนน
เครดิ้ต

การระด้มิ
ทุ่น

การให้คำาแนะนำาเก่�ยว
กับการเกษตรแม่ินยำา

ส้ง

บรกิารข้อม้ิลสำาหรบั
เกษตรกร

การให้คำาแนะนำาแบบ
ม่ิส่วนรว่มิ

การบรหิารจัด้การไรน่า
และการเก็บรกัษา

บันทึ่ก

การเข้้าถึิ่งบรกิาร การเข้้าถึิ่งต์ลาดิ การเข้้าถึิ่งสินำทรพัื่ยี์

เกิษตรกิรรมอจัฉรยิีะกิารเช้่�อมโยีงข้องตลาดื่กิารบรหิ้ารจัดื่กิารห้ว่ง
โซ่ึ่อุปที่านกิารเงนิกิารบรหิ้ารจัดื่กิารไรน่า

และกิารให้ค้ำาแนะนำา

ท่่�มิา: GSMA AgriTech programme 
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3.4 รื่ะดับกิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�ในปจัำจำบุัน และความท�าทายใน
กิารื่นำามาปฏิิบัติีที�เกิษตีรื่กิรื่รื่ายยอ่ยเผู้ชญิ 

33 ดูิภาค้ผนวก 2 เพ่�อดูิตััวอย่า่งบรกิารแลิะเค้ร่�องม่อดิิจิิทัลิด้ิานการเกษตัรท่�ม่ในประเทศไทย่
34 DEPA. (2020). Agriculture Landscape in Thailand. 
35 รตัันวรารกัษ์, ลิ. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). Digital technology กับการย่กระดัิบคุ้ณิภาพชัว่ติัเกษตัรกรไทย่: What? Why? and How?

ท่่�ผู้่านมิาม่ิการขยายโครงสรา้งพื�นฐานท่่�เอื�ออำานวยการใช้
ระบบดิ้จิทั่ล (เชน่ การเป็นเจ้าของโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่�และ
สมิารท์่โฟน ความิครอบคลุมิของเครอืข่ายบรอด้แบนด์้) 
เพิ�มิขึ�นอยา่งต่อเนื�องในประเท่ศไท่ย และม่ิโซล้ชนั
เท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิเกิด้ใหม่ิท่่�ได้้รบัการ
สนับสนนุจากความิพยายามิเป็นอยา่งมิากของรฐั33 การ
ศึกษาวจัิยของ DEPA พบวา่ขณะน่�ม่ิการให้บรกิารโซล้ชนั
ดิ้จิทั่ลด้้านการเกษตรในท้่องถิุ�นมิากกวา่ 100 รายการ
ผู้่านแอปบนมืิอถืุอ34 อยา่งไรก็ตามิ ธุุรกิจสตารท์่อพั 
(startup) ด้้านเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิส่วนใหญ่
ประสบปัญหาในการเข้าถึุงผู้้้ใชท่้่�มุ่ิงหมิาย นั�นก็คือ
เกษตรกรรายยอ่ย ส่งผู้ลให้ม่ิจำานวนผู้้้ด้าวน์โหลด้และ
จำานวนผู้้้ใชท่้่�ใชง้านน้อยมิาก35 นั�นหมิายความิวา่ม่ิปัญหา
ในเชงิระบบท่่�ท่ำาให้การนำามิาใชแ้ละการปรบัใชโ้ซล้ชนั
เหล่าน่�ในระดั้บท่่�กวา้งขึ�นติด้ขัด้

นอกจากน่� แม้ิวา่อุปท่านของเท่คโนโลยจ่ะกำาลังเติบโต 
แต่การท่บท่วนเครื�องมืิอและแพลตฟอรม์ิดิ้จิทั่ลโด้ย 
DEPA บ่งช่�วา่ยงัคงม่ิชอ่งวา่งในฝ่ั� งอุปท่านอย้ ่ม่ิโซล้ชนัท่่�
สนับสนนุกิจกรรมิการแปรร้ปท่างการเกษตร (เชน่ การ
ด้ำาเนินการอตัโนมัิติและวทิ่ยาการหุ่นยนต์) บรกิารด้้าน
การจัด้จำาหน่าย (เชน่ ตลาด้ผู้ลิตภัณฑ์์) และการท่ำางาน
สนับสนนุ (เชน่ การบรหิารจัด้การไรน่าและบรกิารให้คำา
แนะนำา การชำาระเงนิท่างดิ้จิทั่ล และเครื�องมืิอการให้
คะแนนเครดิ้ต) เป็นจำานวนไม่ิมิาก 

หลักฐานช่�แนะวา่เกษตรกรรายยอ่ยส่วนใหญ่ใน
ประเท่ศไท่ยยงัคงม่ิการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชท่้่�
ระดั้บพื�นฐาน และการนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชเ้พื�อการ

ประกอบธุุรกิจอย้ใ่นระดั้บตำ�า การสำารวจท่่�ด้ำาเนินการโด้ย
สำานักงานสถิุติแห่งชาติของประเท่ศไท่ยเรื�องการใชเ้ครื�อง
มืิอท่่�เก่�ยวกับ ICT โด้ยครวัเรอืนเกษตรแสด้งให้เห็นวา่ม่ิ
เกษตรกรเพ่ยงรอ้ยละ 23 ท่่�ใชเ้ครื�องมืิอเก่�ยวกับ ICT บาง
อยา่งในการประกอบการของตน สำาหรบัธุุรกิจการเกษตร
ท่่�ใชเ้ครื�องมืิอ ICT พบวา่เครื�องมืิอหลักคือสมิารท์่โฟนท่่�ใช้
เพื�อแบ่งปันข้อม้ิลผู้่านชอ่งท่างโซเชย่ลม่ิเด่้ยกับกลุ่มิ
เกษตรกร กลุ่มิเกษตรกรไท่ยท่่�ม่ิการนำาโซล้ชนัดิ้จิทั่ลด้้าน
การเกษตรมิาใชแ้ล้วม่ิแนวโน้มิจะเป็นผู้้้ท่่�อย้ใ่นห่วงโซ่
คุณค่าท่่�เป็นท่างการและปล้กพืชผู้ลท่่�ม่ิม้ิลค่าส้ง เชน่ 
ด้อกไม้ิ ผู้ัก ผู้ลไม้ิ และอาหารเกษตรอนิท่รย่ ์เกษตรกร
เหล่าน่�มิองเห็นประโยชน์ของเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลทั่�วทั่�งวงจร
การเกษตร ตั�งแต่การผู้ลิตและการเก็บเก่�ยว ไปจนถึุง
การนำาพืชผู้ลเข้าส่้ตลาด้ อยา่งไรก็ตามิ โด้ยปกติเกษตรกร
ไท่ยส่วนใหญ่เพาะปล้กพืชผู้ลท่่�เป็นอาหารหลักท่่�คนส่วน
ใหญ่บรโิภค (staple crops) และม่ิแนวโน้มิจะเห็น
ประโยชน์ของโซล้ชนัดิ้จิทั่ลด้้านการเกษตรน้อยกวา่ 

ถึุงแม้ิวา่การนำาระบบดิ้จิทั่ลมิาใชใ้นกลุ่มิเกษตรกรราย
ยอ่ยในประเท่ศไท่ยจะม่ิความิแตกต่างกันอย้ม่ิาก แต่
เท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�และเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลให้
โอกาสท่่�จะให้บรกิารสนับสนนุไรน่าเพิ�มิเติมิ ซึ�งจะสามิารถุ
ปรบัปรุงผู้ลลัพธุส์ำาหรบัเกษตรกรให้ด่้ขึ�นได้้ในสภาพ
แวด้ล้อมิท่่�เหมิาะสมิ อยา่งไรก็ตามิ การเข้าใจเรื�องท่่�กำาลัง
ขัด้ขวางเกษตรกรรายยอ่ยไม่ิให้นำาระบบดิ้จิทั่ลมิาใชเ้ป็น
สิ�งสำาคัญ จากการสัมิภาษณ์กับเกษตรกรรายยอ่ย ผู้้้
จัด้หาเท่คโนโลย ่และเจ้าหน้าท่่�รฐั รว่มิกับการท่บท่วนงาน
วรรณกรรมิสนับสนนุ เราได้้ระบุอุปสรรคท่่�สำาคัญของ
การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชใ้นประเท่ศไท่ย ดั้งต่อไปน่� 
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 ตารางท่ี่� 3
อุปส่รื่รื่คในกิารื่นำามาใช�ในรื่ะดับ MSME 

ความเช่�อถ่อและปญัหาด�านพิฤติีกิรื่รื่ม:

• เกษตรกรไท่ยม่ิแนวคิด้อนรุกัษ์นิยมิและกลัวความิเส่�ยง
และความิไม่ิแน่นอน น่�เป็นสิ�งสำาคัญท่่�ขัด้ขวางไม่ิให้
เกษตรกรไท่ยลองใชเ้ท่คโนโลยใ่หม่ิ และท่ำาให้เกษตรกร
ยดึ้ติด้กับวธิุก่ารท่ำาไรน่าแบบเดิ้มิ ๆ36 

• เกษตรกรต้องการผู้ลการพิส้จน์หรอืหลักฐานท่่�จับต้องได้้
วา่ม่ิกรณ่การใชง้านท่่�ประสบความิสำาเรจ็ก่อนท่่�จะตัด้สิน
ใจนำาเท่คโนโลยเ่ฉพาะใด้ ๆ มิาใช3้7 

• เกษตรกรไท่ยจำานวนมิากเป็นเกษตรกรท่่�ท่ำาการเกษตร
ในบางชว่งเวลาและม่ิแหล่งรายได้้อื�น และบางรายปล้ก
ผู้ลิตผู้ลท่างการเกษตรเพ่ยงเพื�อให้ม่ิคุณสมิบัติท่่�จะรบั
สิท่ธุปิระโยชน์ตามิมิาตรการจ้งใจของรฐัเท่่านั�น 
เกษตรกรเหล่าน่�ขาด้แรงจ้งใจท่่�จะคิด้หานวตักรรมิและ
เสรมิิสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

• เกษตรกรลังเลท่่�จะเชื�อในตัวแท่นการเปล่�ยนแปลง 
(change agent) เพราะเคยม่ิเหตุการณ์ท่่�ให้เหตุผู้ลอนั
สมิควรวา่คลางแคลงใจไวจ้ะด่้กวา่ ฟารม์ินำารอ่งหรอืการ
สนับสนนุจากผู้้้ใหญ่บ้านอาจเป็นวธิุก่ารท่่�ม่ิประสิท่ธุผิู้ล
มิากกวา่ในการสรา้งความิเชื�อถืุอ

ส่มรื่รื่ถนะด�านดิจิำทัล:

• เกษตรกรไท่ยม่ิการร้ดิ้้จิทั่ลในระดั้บตำ�า 
การนำาเท่คโนโลยม่ิาใชม่้ิแนวโน้มิจะลด้ลง
อยา่งม่ินัยสำาคัญเมืิ�ออายุของหัวหน้า
ครอบครวัเกษตรกรเพิ�มิขึ�น ซึ�งเป็นเพราะ
การขาด้การเข้าถึุงความิร้เ้ก่�ยวกับระบบ
ดิ้จิทั่ล38 

• เกษตรกรไท่ยชอบโซล้ชนัดิ้จิทั่ลท่่�ท่ำาให้ใช้
งานงา่ยอยา่งยิ�งมิากกวา่มิาก

กิารื่เงนิ:

• การม่ิท่รพัยากรจำากัด้ในการลงทุ่นในเท่คโนโลยแ่ละกระบวนการใหม่ิ ๆ และความิไม่ิแน่นอนของประโยชน์
ท่างเศรษฐกิจท่่�จะให้เหตุผู้ลสำาหรบัการลงทุ่นท่่�จำาเป็น39 

• เกษตรกรรายยอ่ยเห็นวา่การลงทุ่นในโซล้ชนัเท่คโนโลยห่รอืบรกิารใหม่ิเป็นสิ�งท่่�ไม่ิคุ้มิค่าเนื�องจากต้นทุ่นท่่�ส้ง
และขนาด้ไรน่าท่่�เล็ก

• เกษตรกรบางรายไม่ิสามิารถุเข้าถึุงเครดิ้ตหรอืเงนิก้้เพิ�มิเติมิได้้เนื�องจากม่ิหน่�คงค้างท่่�ส้งอย้แ่ล้ว

ชอ่งวา่งรื่ะหวา่งขี�อม้ล:

• เกษตรกรมัิกไม่ิม่ิความิเข้าใจท่่�ชดั้เจนเก่�ยวกับม้ิลค่าท่่�
เท่คโนโลยส่ามิารถุเพิ�มิได้้และประโยชน์ม่ิความิคลุมิเครอื
เกินไป ส่งผู้ลให้ม่ิการนำามิาใชต้ำ�า

โซล้ชนัไมเ่หมาะส่ำาหรื่บัวตัีถุปรื่ะส่งค์:

• ผู้้้จัด้หาเท่คโนโลยไ่ม่ิพิจารณาเอกลักษณ์
และความิหลากหลายของความิต้องการ
ของเกษตรกร ท่ำาให้ม่ิขอบเขตท่่�จะปรบั
ผู้ลิตภัณฑ์์และโซล้ชนัใหเ้หมิาะสมิได้้จำากัด้

36 อรรถึวานิชั, ว. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). เร่�องเดิิม; Srivetbodee, S. and Igel, B. (2021). เร่�องเดิิม; Wongsim, M. et al. (2018). เร่�องเดิิม
37 Poapongsakorn, N. et al. (2020). เร่�องเดิิม
38 Kwanmuang, K. et al., (2020). เร่�องเดิิม; รตัันวรารกัษ์, ลิ. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). เร่�องเดิิม
39 Kwanmuang, K. et al. (2020). Small-Scale Farmers under Thailand’s Smart Farming System. FFTC Agricultural Policy Platform (FFTC-AP); Poapongsakorn, N. et al. (2020). นโย่บาย่

เกษตัรกรรม 4.0.
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 ตารางท่ี่� 4
อุปส่รื่รื่คขีองผู้้�ให�บรื่กิิารื่เทคโนโลยกีิารื่เกิษตีรื่ส่มยัใหม ่

กิารื่มองเหน็:

การท่ำาการตลาด้เท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลท่างออนไลน์ยงั
ไม่ิม่ิประสิท่ธุผิู้ลเท่่าท่่�ควร ผู้้้จัด้หามัิกต้องท่ำาการ
ตลาด้ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล และจัด้งาน
กิจกรรมิเพื�อพบปะพ้ด้คุยกับเกษตรกร กลยุท่ธุ์
การตลาด้ประเภท่น่�ม่ิค่าใชจ่้ายส้ง จำาเป็นต้องใช้
พนักงานจำานวนมิากเพื�อการสนท่นาแบบตัวต่อ
ตัว อก่ทั่�งยงัต้องใชเ้วลามิาก เนื�องจากผู้้้ให้บรกิาร
เท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิไม่ิม่ิข่ด้ความิ
สามิารถุเชน่น่� โซล้ชนัของตนจึงยงัไม่ิเป็นท่่�ร้จั้ก

กิารื่เงนิ:

• ความิยากลำาบากในการขอรบัเงนิทุ่น เนื�องจากนัก
ลงทุ่นท่่�ไม่ิใชร่ฐับาลสนใจผู้ลตอบแท่นท่างการเงนิ
ในทั่นท่่มิากกวา่ผู้ลกระท่บต่อสังคมิ

• ส่วนในกรณ่ท่่�สามิารถุเข้าถึุงการลงทุ่นจาก
กองทุ่นของรฐัได้้นั�น ปัญหาคือการเบิกจ่ายเงนิ
ต้องใชเ้วลา ท่ำาให้ผู้้้ให้บรกิารเกิด้ปัญหากระแส
เงนิสด้ 40

• เกษตรกรมัิกรอ้งเรย่นวา่โซล้ชนัดิ้จิทั่ลด้้าน
การเกษตรม่ิต้นทุ่นส้ง และขอให้โซล้ชนัใชง้านงา่ย 
ม่ิเพ่ยงคุณสมิบัติพื�นฐาน และม่ิการให้คำาแนะนำา
เป็นพิเศษด้้วย แม้ิวา่การปรบัเปล่�ยนโซล้ชนัอาจ
ชว่ยเหลือเกษตรกรได้้ แต่ก็ไม่ิได้้คุ้มิต้นทุ่นสำาหรบั
ผู้้้จัด้หาเสมิอไป

• การจัด้หาโซล้ชนัให้แก่เกษตรกรท่่�ประกอบกิจการ
ขนาด้เล็กเป็นรายบุคคลไม่ิคุ้มิค่าเสมิอไปเมืิ�อ
พิจารณาจากด้้านต้นทุ่น 

กิารื่วจัิำยและพิฒันา:

เมืิ�อด้ำาเนินการท่ด้สอบนำารอ่งกับผู้ลิตภัณฑ์์ ธุุรกิจ
สตารท์่อพั (startup) ไท่ยด้้านเท่คโนโลย่
การเกษตรสมัิยใหม่ิจะได้้รบัข้อม้ิลและข้อเสนอ
แนะจากผู้้้ใชเ้พ่ยงจำานวนจำากัด้เท่่านั�น ดั้งนั�นจึงม่ิ
ข้อกังวลอย้เ่สมิอวา่ผู้ลิตภัณฑ์์บางอยา่งอาจไม่ิ
เหมิาะสมิสำาหรบัวตัถุุประสงค์ เนื�องจากธุุรกิจไม่ิ
ได้้พิจารณาถึุงความิหลากหลายในความิต้องการ
ของเกษตรกร 

40 สิำานักงานนวตัักรรมแห้ง่ชัาติั. (พ.ศ. 2564). Thailand Agtech Startup Ecosystem Development White Paper.
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 ตารางท่ี่� 5
ความท�าทายในรื่ะดับรื่ะบบนิเวศ

41 Poapongsakorn, N. et al. (2020). เร่�องเดิิม

บรื่กิิารื่ส่นับส่นุนส่ง่เส่รื่มิกิารื่เกิษตีรื่ 
จำากิภาครื่ฐั:

กรมิส่งเสรมิิการเกษตรในสังกัด้ของ กษ. คือ
กรมิหนึ�งของรฐับาลท่่�รบัผู้ิด้ชอบในการ
สนับสนนุและส่งเสรมิิวสิาหกิจชุมิชน กรมิน่�ม่ิ
สำานักงานระดั้บภ้มิิภาคในทุ่กจังหวดั้ทั่�ง 76 
จังหวดั้ ซึ�งสำานักงานเหล่าน่�ให้ความิชว่ยเหลือใน
การขึ�นท่ะเบ่ยน ให้บรกิารให้คำาแนะนำาท่าง
เท่คนิค โครงการฝ่กึอบรมิ การสนับสนนุ
ท่างการเงนิ และบรกิารอื�น ๆ แก่วสิาหกิจชุมิชน
ขนาด้ยอ่มิและขนาด้กลาง อยา่งไรก็ตามิ 
คุณภาพของบรกิารสนับสนนุส่งเสรมิิการเกษตร
จากภาครฐัม่ิปัญหาในแงข่องความิครอบคลุมิ
หม่้ิบ้านท่่�น้อยและข่ด้ความิสามิารถุด้้านความิร้้
ระบบดิ้จิทั่ล 

นอกจากน่�ยงัม่ิการให้ความิสำาคัญท่่� “การติ�ก
เครื�องหมิายถุ้ก” เป็นอยา่งมิาก เชน่ การลง
ท่ะเบ่ยนผู้้้เข้ารว่มิให้ได้้เป็นจำานวนมิากใน
โครงการฝ่กึอบรมิ แท่นท่่�จะมุ่ิงเน้นท่่�ผู้ลกระท่บ
ท่่�โครงการเหล่าน่�จะม่ิต่อการประกอบการของ
เกษตรกร เป็นต้น41 

โครื่งส่รื่�างพิ่�นฐาน:

โครงสรา้งพื�นฐานสาธุารณะท่่�สำาคัญขาด้แคลน เชน่ 
แพลตฟอรม์ิบิ�กด้าต้าสำาหรบัผู้้้เก่�ยวข้องต่าง ๆ ในห่วง
โซคุ่ณค่าสำาหรบัการเข้าถึุงและนำามิาใช้

รื่ะบบนิเวศขีองเทคโนโลย:ี

• ความิล่าชา้ในการออกนโยบายและกฎระเบ่ยบ
สำาหรบัเท่คโนโลยแ่นวหน้าใหม่ิท่่�ม่ิการนำาเข้ามิาใน
ตลาด้

• การให้การสนับสนนุท่่�ไม่ิเพ่ยงพอท่่�จะเจาะตลาด้ให้
ลึก จึงไม่ิเอื�อให้เกิด้การเติบโตและความิหลาก
หลายของโซล้ชนัดิ้จิทั่ลท่่�ม่ิ

• ภาครฐัลงทุ่นในการวจัิยและพัฒนานวตักรรมิ
โซล้ชนัดิ้จิทั่ลด้้านการเกษตรอยา่งจำากัด้

เพื�อให้ภาคการเกษตรตระหนักถึุงศักยภาพของการนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชเ้ปล่�ยนแปลงการท่ำาธุุรกิจ จะจำาเป็นต้อง
จัด้การกับอุปสรรคในการนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชทั้่�งหมิด้น่�
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3.5 กิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�ในธีรุื่กิิจำกิารื่เกิษตีรื่: ทิศทางนโยบาย
ขีองปรื่ะเทศไทย 

42 Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2017). Twenty year Agriculture and Cooperative Strategy. 
43 National Strategy (2018–2037).

รฐับาลไท่ยตระหนักถึุงความิสำาคัญของเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ล
ในภาคการเกษตร และให้คำามัิ�นในโครงการรเิริ�มิของตน
อยา่งแข็งขันวา่จะส่งเสรมิิการนำาเท่คโนโลยม่ิาใชใ้นกลุ่มิ
เกษตรกร กษ. ม่ิความิรบัผู้ิด้ชอบหลักในการวางแผู้น
ยุท่ธุศาสตรเ์พื�อการพัฒนาสำาหรบัภาคส่วน และปรบั
โครงการรเิริ�มิเพื�อการนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใช้
เปล่�ยนแปลงการท่ำาธุุรกิจให้สอด้คล้องกับยุท่ธุศาสตร์
การนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชท่้่�กวา้งกวา่ในระดั้บ
ประเท่ศ ได้้แก่ Thailand 4.0 โด้ยด้ำาเนินการผู้่านกรมิต่าง 
ๆ ของกระท่รวง 

ท่าง กษ. ม่ิแผู้นท่่�จะปฏิิร้ปการเกษตรแบบดั้�งเดิ้มิให้เป็น
เกษตรกรรมิ 4.0 (Farming 4.0) เพื�อเป็นส่วนหนึ�งของ
แผู้นพัฒนาการเกษตร 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 
ของประเท่ศไท่ย เพื�อการน่� จึงได้้ม่ิการแต่งตั�งคณะ
กรรมิการด้้านเกษตรกรรมิอจัฉรยิะท่่�ได้้รบัหน้าท่่�ให้
วางแผู้นนโยบายการท่ำาเกษตรกรรมิอจัฉรยิะ42 
วตัถุุประสงค์หลักท่่� กษ. ต้องการท่ำาให้ลุล่วงคือ การใช้
เท่คโนโลยแ่ละนวตักรรมิท่างการเกษตรเพื�อปรบัปรุง
คุณภาพและปรมิิาณการผู้ลิต และศักยภาพในการ
แข่งขันของภาคส่วน อก่ทั่�งยงัต้องการปรบัปรุงการเข้าถึุง
โครงสรา้งพื�นฐานด้้านข้อม้ิลเพื�อการวางแผู้นการผู้ลิต43 
กษ. หวงัวา่การสนับสนนุเกษตรกรให้สรา้งโมิเด้ลการผู้ลิต
ท่่�เสรมิิด้้วยเท่คโนโลยม่ิากขึ�นจะท่ำาให้รายได้้เฉล่�ยต่อหัว
ของเกษตรกรเพิ�มิขึ�นเป็น 390,000 บาท่ / 11,028 ด้อลลาร์
สหรฐัฯ ต่อปีหลังจากท่่�ยุท่ธุศาสตรน่์�เสรจ็สิ�นสมิบ้รณ์ ขั �น
ตอนบางส่วนท่่�ได้้ม่ิการระบุเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมิายน่�รวมิถึุง:

• การลงทุ่นและการท่ำางานรว่มิกันในการวจัิย เพื�อพฒันา
นวตักรรมิระบบการท่ำาเกษตรกรรมิแบบใชเ้ท่คโนโลยส้่งท่่�
มุ่ิงเน้นท่่�การท่ำาเกษตรกรรมิแบบแม่ินยำาส้ง และด้้วยวธิุ่
ดั้งกล่าวจะสามิารถุกำาหนด้ต้นทุ่นการผู้ลิต การใช้
ท่รพัยากร และการท่ำาการตลาด้โด้ยการใชเ้ท่คโนโลย่
เพื�อควบคุมิการใชน้ำ�า การใส่ปุ๋ย การควบคุมิศัตร้พืช การ
เพาะพนัธุุ ์การเก็บเก่�ยว เป็นต้น

• การปรบัปรุงข่ด้ความิสามิารถุของเกษตรกรในการเข้า
ถึุงและใชป้ระโยชน์จากเท่คโนโลย ่แนวท่างปฏิิบัติอยา่ง
ยั �งยนื ความิร้เ้รื�องการท่ำาการตลาด้ และการใช้
เท่คโนโลยด่้าวเท่่ยมิและฐานข้อม้ิลอื�น ๆ

• การให้ความิร้แ้ละการเข้าถึุงเท่คโนโลยท่่่�ราคาท่่�จับต้อง
ได้้ผู้่านการให้เงนิอุด้หนนุ ซึ�งรวมิถึุงเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ล
เพื�อเตรย่มิพรอ้มิสำาหรบัการผู้ลิตท่่�ขับเคลื�อนด้้วย
อุปสงค์

• การพัฒนาความิเชื�อมิโยงของข้อม้ิลการเกษตรเพื�อให้ม่ิ
การไหลของข้อม้ิลผู้ลิตภัณฑ์์การเกษตรอยา่งเป็นอสิระ
ตามิความิต้องการ ซึ�งจะท่ำาให้เกษตรกรสามิารถุ
วางแผู้นการผู้ลิตของตนโด้ยใชแ้นวท่างท่่�ขับเคลื�อน
ด้้วยอุปสงค์ อก่ทั่�งจะยงัชว่ยนำา กษ. ในการวางแผู้น
และการตัด้สินใจด้้วยเชน่กัน

• การสนับสนนุสถุาบัน/องค์กรสำาหรบัเกษตรกรด้้วยการ
ให้คำาแนะนำาเก่�ยวกับการท่ำาการพาณิชยอ์เิล็กท่รอนิกส์
อยา่งม่ิประสิท่ธุภิาพ
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กษ. ท่ำางานรว่มิกับหน่วยงานอื�น ๆ ของรฐัหลายหน่วยงาน
เพื�อนำาวสัิยทั่ศน์การพัฒนาท่่�ม่ิให้กับภาคส่วนน่�มิาปฏิิบัติ 
ตัวอยา่งเชน่ DEPA ได้้รเิริ�มิกองทุ่นการนำาเท่คโนโลย่
ดิ้จิทั่ลมิาใชเ้ปล่�ยนแปลงการท่ำาธุุรกิจและกองทุ่นธุุรกิจ 
สตารท์่อพั (startup) ด้้านระบบดิ้จิทั่ล เพื�อให้เงนิทุ่นแก่
ธุุรกิจท่่�สนใจการพัฒนานวตักรรมิโซล้ชนัต้นแบบ (ส้งสุด้ 
1 ล้านบาท่ / 28,295 ด้อลลารส์หรฐัฯ เป็นระยะเวลาสามิปี) 
หรอืแผู้นแนวคิด้ระบบดิ้จิทั่ลเชงิกลยุท่ธุ ์(ส้งสุด้ 50,000 
บาท่ / 1,415 ด้อลลารส์หรฐัฯ) ซึ�งม่ิเท่คโนโลยก่ารเกษตร
สมัิยใหม่ิบางส่วนในท้่องถิุ�นได้้รบัประโยชน์จากกองทุ่น
เหล่าน่� นอกจากน่� DEPA ยงัจัด้ตั�งระบบการตรวจสอบ
ยอ้นกลับท่างดิ้จิทั่ล (TraceThai) โด้ยใชเ้ท่คโนโลยบ่ล็อก
เชน เพื�อส่งเสรมิิให้ม่ิการใชม้ิาตรฐานสากลในธุุรกิจ
การเกษตรเพื�อเพิ�มิความิโปรง่ใสและความิเชื�อมัิ�นใจ
อาหารส่งออกของประเท่ศ44 ระบบน่�รองรบัการท่วนสอบ
ใบรบัรองคุณภาพของผู้้้ผู้ลิตและผู้้้ส่งออก และสามิารถุ
ติด้ตามิผู้ลิตภัณฑ์์แต่ละชิ�นยอ้นกลับไปยงัจุด้เริ�มิต้นของ
ห่วงโซอุ่ปท่านได้้ 

โครงการรเิริ�มิท่่�โด้ด้เด่้นอก่โครงการหนึ�งสำาหรบัภาคส่วน
คือระบบสารสนเท่ศรุน่ตัวแบบเพื�อการปฏิิร้ปด้้านอาหาร
และการเกษตร (FAARMis) ท่่�ได้้รบัการพัฒนาขึ�นโด้ย
ศ้นยเ์ท่คโนโลยอ่เิล็กท่รอนิกส์และคอมิพิวเตอรแ์ห่งชาติ 
(NECTEC)45 วตัถุุประสงค์ของโครงการน่�คือเพื�อสรา้ง
ฐานข้อม้ิลดิ้จิทั่ลเก่�ยวกับเกษตรกรและไรน่าของเกษตรกร 
ข้อม้ิลท่่�เก็บรวบรวมิได้้จะชว่ยระบุโซนปล้กพืชผู้ลท่่�เหมิาะ
สมิท่่�สุด้ด้้วยการจับค่้พืชกับดิ้นท่่�เหมิาะสมิท่่�สุด้ในแต่ละ
พื�นท่่�เพื�อผู้ลิตภาพและประสิท่ธุภิาพท่่�เพิ�มิขึ�น นอกจากน่�
ฐานข้อม้ิลน่�จะเป็นข้อกำาหนด้แรกก่อนท่่�เกษตรกรจะ
สามิารถุเข้ารว่มิในโครงการของรฐั เชน่ เงนิชว่ยเหลือ
แบบให้เปล่าหรอืเงนิอุด้หนนุได้้ 

44 ดูิ: https://tracethai.com
45 ดูิ: https://faarmis.in.th/
46 Jansuwan, P. and Zander, K.K. (2021). “Getting Young People to Farm: How Effective Is Thailand’s Young Smart Farmer Programme?” Sustainability, 13(21), p. 11611.
47 อรรถึวานิชั, ว. แลิะค้ณิะ. (พ.ศ. 2562). เร่�องเดิิม

เพื�อตอบสนองต่อประชากรเกษตรกรท่่�ม่ิอายุมิากขึ�น กษ. 
จึงเปิด้ตัวโครงการ “Young Smart Farmer” ขึ�นเพื�อ
ดึ้งด้้ด้เกษตรกรรุน่ใหม่ิเข้าส่้ภาคส่วนและพัฒนาข่ด้ความิ
สามิารถุท่างเท่คโนโลยข่องเกษตรกรเหล่านั�น เพื�อให้คน
รุน่ใหม่ิเหล่าน่�สามิารถุเป็นผู้้้ประกอบการท่่�พึ�งพาตัวเองได้้
และเป็นผู้้้นำาด้้านการเกษตรในท้่องถิุ�นในภ้มิิภาคของตน 
โด้ยหลักแล้วโครงการน่�ให้การสนับสนนุและแรงจ้งใจท่่�
ไม่ิใชตั่วเงนิ เชน่ การถุ่ายท่อด้ความิร้แ้ละข้อม้ิลให้แก่
เกษตรกร รวมิทั่�งการพัฒนาเครอืข่ายอยา่งเป็นท่างการ
และไม่ิเป็นท่างการในหม่้ิเกษตรกรรุน่ใหม่ิด้้วย46

จุด้ออ่นของสภาพแวด้ล้อมิท่างกฎระเบ่ยบคือ เมืิ�อผู้่านไป
ในระยะยาวนโยบายท่่�ม่ิอย้จ่ะมุ่ิงเน้นท่่�การให้ความิชว่ย
เหลือในระยะสั�น เชน่ การให้เงนิชด้เชยค่าใชจ่้ายการเก็บ
เก่�ยว ไม่ิใชเ่งนิทุ่นเพื�อการลงทุ่นในระยะยาว47 ซึ�งท่ำาให้
เกษตรกรไม่ิม่ิแรงจ้งใจท่่�จะปรบัตัวให้เข้ากับความิท้่าท่าย
สำาคัญ ๆ ผู้่านการใชเ้ท่คโนโลย ่เพราะร้ว้า่ตนจะได้้รบัเงนิ
ชด้เชยในฤด้้เพาะปล้กท่่�ม่ิโรคหรอืสภาพอากาศท่่�ไม่ิพึง
ประสงค์ เป็นต้น การกำาหนด้นโยบายท่่�ไม่ิสอด้คล้อง
เนื�องจากการเปล่�ยนแปลงผู้้้ด้ำารงตำาแหน่งในภาครฐัก็
เป็นอก่ปัจจัยท่่�ท่ำาให้เกิด้ข้อจำากัด้ นอกจากน่� การ
แท่รกแซงของรฐับาลในภาคส่วนน่�ยงัด้ำาเนินการโด้ยรฐั
เป็นหลัก ภาคเอกชนจึงม่ิส่วนรว่มิเป็นพันธุมิิตรเพ่ยงเล็ก
น้อย ส่งผู้ลให้ม่ิการปรบัใชโ้ครงการรเิริ�มิด้้านการเกษตร
ดิ้จิทั่ลในประเท่ศอยา่งไม่ิยั �งยนื
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 กิารื่นำาเทคโนโลยมีา
ปรื่ะยกุิต์ีใช�เพิ่�อชว่ย
เหล่อส่นับส่นุน MSME 
ในชนบทในภาคกิารื่
ท่องเที�ยวขีอง
ปรื่ะเทศไทย
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 รื่ป้ที�ห�า  รื่ป้ที�หกิ

4.1 ภาพิรื่วมภาคกิารื่ท่องเที�ยวและทิศทางนโยบาย

48 World Tourism Organization. (2021). Yearbook of Tourism Statistics.
49 Statista โดิย่ได้ิรบัข้อมูลิจิากกระทรวงการท่องเท่�ย่วแลิะก่ฬา (ประเทศไทย่)
50 สิสิว. (พ.ศ. 2564). Analysis of MSMEs in Tourism Sector 2021 and Trends for 2022. 
51 สิสิว. (พ.ศ. 2564). SME Development Plan in the Tourism Industry.

การท่่องเท่่�ยวเป็นหนึ�งในกิจกรรมิท่างเศรษฐกิจท่่�สำาคัญ
ของประเท่ศไท่ย ในปี พ.ศ. 2562 การท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศ
นำาเงนิเข้าประเท่ศไท่ยรวมิ 65 พันล้านด้อลลารส์หรฐัฯ ซึ�ง
ส้งสุด้เป็นอนัดั้บสามิของโลก โด้ยม่ิยอด้นักท่่องเท่่�ยวจาก
ต่างประเท่ศเพ่ยงไม่ิถึุง 40 ล้านคนเท่่านั�น48 ในปีเด่้ยวกัน 
การท่่องเท่่�ยวม่ิสัด้ส่วนในผู้ลิตภัณฑ์์มิวลรวมิในประเท่ศ 
(GDP) ของประเท่ศไท่ยมิากกวา่รอ้ยละ 18 (ร้ปท่่� 5) ใน

ขณะท่่�ม่ิการวา่จ้างแรงงานเกือบรอ้ยละ 12 จากแรงงาน
ทั่�งหมิด้ (ร้ปท่่� 6)49 ประเท่ศไท่ยอย้ใ่นอนัดั้บ 31 จาก 140 
ประเท่ศในรายงานดั้ชน่ความิสามิารถุในการแข่งขันด้้าน
การเดิ้นท่างและการท่่องเท่่�ยวของ World Economic 
Forum ประจำาปี พ.ศ. 2562 และเป็นอนัดั้บท่่� 9 ในภ้มิิภาค 
เอเชย่แปซฟิิก

รูปท่ี่� 5
ส่วนำแบ่งข้องการท่องเที�ยีวต่์อมูลค่าข้อง 
GDP ในำประเทศไทยี

รูปท่ี่� 6 
ส่วนำแบ่งการจ้ิางงานำในำภาคการท่องเที�ยีวต่์อการ
จ้ิางงานำทั�งหมดิในำประเทศไทยี

ท่่�มิา: Statista โด้ยได้้รบัข้อม้ิลจากกระท่รวงการท่่องเท่่�ยวและก่ฬา (ประเท่ศไท่ย) ท่่�มิา: Statista โด้ยได้้รบัข้อม้ิลจากกระท่รวงการท่่องเท่่�ยวและก่ฬา (ประเท่ศไท่ย)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

6.78%

18.21%17.98%17.95%

11.60%

11.92%

11.60%
11.53%

โรคโควดิ้ 19 ส่งผู้ลกระท่บต่อรายได้้จากการท่่องเท่่�ยว
อยา่งม่ินัยสำาคัญ และภาคส่วนน่�ม่ิสัด้ส่วนเพ่ยงรอ้ยละ 
6.78 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2563 ในรายได้้น่� มิากกวา่ครึ�งมิา
จาก MSME ท่่�วา่จ้างพนักงานรอ้ยละ 86.8 จากพนักงาน
ในภาคการท่่องเท่่�ยวทั่�งหมิด้50

สสว. จัด้ประเภท่ธุุรกิจท่่�สำาคัญในอุตสาหกรรมิการท่่อง
เท่่�ยวออกเป็นสามิประเภท่51 ในประเภท่เหล่าน่� งานวจัิยน่�
จะมุ่ิงเน้นท่่�ธุุรกิจท่่�พัก

• ธุุรกิจหลัก ซึ�งรวมิถึุงท่่�พัก รา้นอาหาร และมัิคคุเท่ศก์
• ธุุรกิจท่่�เก่�ยวข้อง ซึ�งรวมิถึุงกิจกรรมิสันท่นาการและ

รา้นค้า และ
• ธุุรกิจสนับสนนุ ซึ�งรวมิถึุงการขนส่ง โลจิสติกส์ และ

บรกิารข้อม้ิล 
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ทิศทางนโย่บาย่ในปัจิจุิบันในด้ิานการท่องเท่�ย่ว

52 Shaokhrueamuang, A. (2014). Sustainability of Rural Tourism in Thailand: A Comparative Analysis of Remote Area and Urban Fringe Area.
53 ดูิ LocalAlike. (2021). Survey on Community based Tourism Market in Thailand. ซึ�งได้ิรบัค้ำาสัิ�งให้ด้ิำาเนินการโดิย่ Japan International Cooperation Agency (JICA).
54 สิย่ามรฐัออนไลิน์. (พ.ศ. 2564). Thailand’s Third National Tourism Development Plan, Guiding Thailand’s Tourism Industry. ห้นังส่ิอพิมพ์สิย่ามรฐั, วนัท่� 2 กันย่าย่น.
55 กรมประชัาสัิมพันธิ์.์ (พ.ศ. 2565). Thailand’s New Tourism Concept for 2022. กรมประชัาสัิมพันธิ์ข์องรฐับาลิ, 1 มกราค้ม พ.ศ. 2565.
56 สิำานักงานส่ิงเสิรมิเศรษฐกิจิดิิจิิทัลิ. (ไม่ปรากฏปีพิมพ์). DEPA mini–Transformation Voucher.

รฐับาลไท่ยม่ินโยบายสองทิ่ศท่างในด้้านการท่่องเท่่�ยว 
ตามิท่่�กล่าวถึุงในแผู้นพัฒนาการท่่องเท่่�ยวแห่งชาติฉบับ 
ท่่�สอง (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) และ Thailand 4.0 
นโยบายแรกเชื�อมิโยงกับการสรา้งการท่่องเท่่�ยวระหวา่ง
ประเท่ศท่่�ม่ิม้ิลค่าส้งขึ�นด้้วยการขยายฐานล้กค้าเพื�อให้
ครอบคลุมิกลุ่มิประเท่ศท่่�กวา้งขึ�นมิาก นอกจากน่� 
นโยบายน่�ยงัมุ่ิงท่่�จะเพิ�มิการเดิ้นท่างเพื�อรว่มิการประชุมิ
ขององค์กร การท่่องเท่่�ยวจากรางวลัท่่�ได้้รบั การเข้ารว่มิ
งานประชุมินานาชาติ หรอืการเข้ารว่มิงานแสด้งสินค้า
หรอืนิท่รรศการนานาชาติ (MICE) การท่่องเท่่�ยวเชงิการ
แพท่ย ์การท่่องเท่่�ยวเชงิสุขภาพ การท่่องเท่่�ยวเชงิอาหาร 
การท่่องเท่่�ยวเชงินิเวศ และการท่่องเท่่�ยวเชงิก่ฬา และ
เพื�อกำาหนด้ข้อเสนอการท่่องเท่่�ยวให้ม่ิเป้าหมิายท่่�นักเดิ้น
ท่างกลุ่มิมัิ�งคั�งจากต่างประเท่ศ

ทิ่ศท่างนโยบายท่่�สองคือการเพิ�มิการท่่องเท่่�ยวในพื�นท่่�
ชนบท่ทั่�งจากต่างประเท่ศและในประเท่ศ แท่นการท่่อง
เท่่�ยวเมืิองหลักท่่�ม่ิการไปท่่องเท่่�ยวมิาก และสนับสนนุ
โมิเด้ล CBT ท่่�นักท่่องเท่่�ยวสามิารถุสัมิผู้ัสกับชว่ติคนใน
ท้่องถิุ�นและวฒันธุรรมิของหม่้ิบ้านไท่ยได้้ การท่่องเท่่�ยว
เชงิเกษตรและการท่่องเท่่�ยวเชงินิเวศต่างเป็นส่วนหนึ�ง
ของการผู้ลักดั้นน่� โด้ยม่ิความิคาด้หวงัวา่ชุมิชนชนบท่จะ
สามิารถุสรา้งเศรษฐกิจท่่�พึ�งพาตนเองได้้อยา่งยั �งยนืโด้ย
รวมิจากผู้ลิตภัณฑ์์การเกษตรและวฒันธุรรมิของตน ใน
ขณะท่่�ม่ิการกระจายรายได้้จากการท่่องเท่่�ยวอยา่งเท่่า
เท่่ยมิกันมิากขึ�นระหวา่งภ้มิิภาคต่าง ๆ

CBT ได้้ถุ้กนำามิาใชเ้ป็นเครื�องมืิอท่่�สำาคัญในการกำาจัด้
ความิยากจนในชุมิชนชนบท่ในประเท่ศไท่ยนับตั�งแต่
วกิฤตการณ์การเงนิในเอเชย่ (ต้มิยำากุ้ง) ในปี 1997 ใน
ตอนแรก CBT ด้ำาเนินการผู้่านโครงการ “หนึ�งตำาบลหนึ�ง
ผู้ลิตภัณฑ์์” ท่่�รบัโมิเด้ลมิาจากโครงการรเิริ�มิ “หนึ�ง
หม่้ิบ้านหนึ�งผู้ลิตภัณฑ์์” ท่่�เปิด้ตัวในจังหวดั้โออติะใน
ประเท่ศญ่�ปุ่น ในปี พ.ศ. 2551 กระท่รวงมิหาด้ไท่ยสนับสนนุให้
ชุมิชนชนบท่นำาหลัก “เศรษฐกิจพอเพ่ยง” โด้ยเฉพาะใน
ด้้านการเกษตรมิาปฏิิบัติ ด้้วยการเริ�มิโครงการหม่้ิบ้าน
เศรษฐกิจพอเพ่ยงต้นแบบซึ�ง ณ ปัจจุบันยงัคงม่ิอย้แ่ละ

ได้้รบัการสนับสนนุจาก CBT52 คาด้การณ์วา่ชุมิชนไท่ย
มิากกวา่ 3,000 ชุมิชนจะเข้ารว่มิใน CBT53 เมืิ�อไม่ินานมิา
น่� ประเท่ศไท่ยได้้รบัโมิเด้ลเศรษฐกิจชว่ภาพ เศรษฐกิจ
หมุินเวย่น และเศรษฐกิจส่เข่ยว (BCG) มิาใช ้เพื�อให้
แน่ใจวา่การท่่องเท่่�ยวรว่มิกับอุตสาหกรรมิท่่�สำาคัญอื�น ๆ 
ม่ิความิยั�งยนื เป็นมิิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมิ เต็มิไปด้้วย
นวตักรรมิ และใชเ้ท่คโนโลยเ่ป็นเครื�องมืิอ 

รฐับาลไท่ยเล็งเห็นความิสำาคัญของการนำาเท่คโนโลยม่ิา
ประยุกต์ใชส้ำาหรบัภาคการท่่องเท่่�ยวโด้ยรวมิ โด้ยเฉพาะ
อยา่งยิ�งในวสิาหกิจด้้านการท่่องเท่่�ยวในชนบท่ทั่�งขนาด้
ยอ่มิและขนาด้กลาง เพื�อให้ม่ิความิยั�งยนืและม่ิส่วนชว่ย
ในการสรา้งรายได้้ การจ้างงาน และความิพึ�งพาตนเองได้้
ของชุมิชน โด้ยแผู้นพัฒนาการท่่องเท่่�ยวแห่งชาติของ
ประเท่ศไท่ย ซึ�งขณะน่�อย้ใ่นระยะรา่งแผู้นฉบับท่่�สามิ 
(พ.ศ. 2566–พ.ศ. 2570) และ Thailand 4.0 ก็ช่�ให้เห็นถึุง
ความิตั�งใจของรฐับาลท่่�จะใชเ้ท่คโนโลยแ่ละนวตักรรมิ
เพื�อให้บรรลุเป้าหมิายสำาหรบัภาคการท่่องเท่่�ยว54ผู้่าน
กลไกห้าประการ: การจัด้การการท่่องเท่่�ยวอยา่งยั �งยนื 
การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อสนับสนนุการท่่องเท่่�ยว 
การท่ำาการตลาด้สมัิยใหม่ิ การสนับสนนุวสิาหกิจด้้านการ
ท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ินวตักรรมิและธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) 
และการม่ิองค์กรเอกชนและองค์กรภาครฐัท่่�ม่ิประสิท่ธุผิู้ล
ในการจัด้การห่วงโซอุ่ปท่านของการท่่องเท่่�ยว โครงการ
รเิริ�มิการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชท่้่�โด้ด้เด่้นรวมิถึุง 
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้้้ประกอบการท่่องเท่่�ยวยุค
ดิ้จิทั่ล (Empowering Tech Tourism)” ท่่�นำาโด้ยการท่่อง
เท่่�ยวแห่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ซึ�งเป็นหน่วยงานรฐัท่่�รบั
ผู้ิด้ชอบการส่งเสรมิิการท่่องเท่่�ยวในประเท่ศไท่ย และ
โครงการรเิริ�มิ “Amazing Thailand, Amazing New 
Chapters”55 ทั่�งสองโครงการม่ิจุด้มุ่ิงหมิายท่่�จะปรบัปรุง
ผู้ลิตภาพของธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวผู้่านเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ล 
เพื�อจ้งใจให้เกิด้การนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใช ้ท่่�ผู้่านมิา 
DEPA จึงจัด้หาเงนิอุด้หนนุให้แก่ MSME ซึ�งรวมิถึุงรายท่่�
อย้ใ่นภาคการท่่องเท่่�ยวสำาหรบัใชจั้ด้ซื�อเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ล
หรอืการชำาระเงนิท่างดิ้จิทั่ลสำาหรบัธุุรกิจตน56 
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 กิล่องขี�อม้ล 1  ผู้ลกิรื่ะทบขีองโรื่คโควดิ 19 ต่ีอกิารื่ท่องเที�ยวในปรื่ะเทศไทยและโครื่งกิารื่รื่เิรื่ิ�ม
ขีองรื่ฐับาลเพิ่�อให�กิารื่ส่นับส่นุนในชว่งกิารื่รื่ะบาดใหญ ่

การระบาด้ใหญ่ของโรคโควดิ้ 19 ท่ำาให้การท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศหยุด้ชะงกัโด้ยสมิบ้รณ์ในประเท่ศไท่ยเชน่
เด่้ยวกับในประเท่ศอื�นส่วนใหญ่ รฐับาลให้การสนับสนนุธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวในเชงิรุก โด้ยการเสนอเงนิทุ่นแบบไม่ิ
คิด้ด้อกเบ่�ยแก่ MSME ท่่�ประสบปัญหา และการเปิด้ตัวแคมิเปญ “เราเท่่�ยวด้้วยกัน” ท่่�อุด้หนนุเงนิค่าท่่�พัก ค่าเดิ้น
ท่าง และค่าอาหารแก่นักท่่องเท่่�ยวในประเท่ศเพื�อส่งเสรมิิการท่่องเท่่�ยวในประเท่ศ เนื�องจากนักท่่องเท่่�ยวในพื�นท่่�
ส่วนใหญ่ชอบพักในโรงแรมิมิากกวา่57,58 กระท่รวงการท่่องเท่่�ยวและก่ฬาจึงเปิด้ตัวโครงการรเิริ�มิ “โฮมิสเตยเ์พื�อ
สุขภาพและท่่องเท่่�ยวชุมิชนปลอด้ภัย” เพื�อชว่ยนำารายได้้มิาส่้หม่้ิบ้านผู้่านบรกิารด้้านสุขภาพและความิสุข
สมิบ้รณ์ในชนบท่ 

ในปี พ.ศ. 2562 นักท่่องเท่่�ยวในประเท่ศไท่ยม่ิการเดิ้นท่าง 167 ล้านครั �งในประเท่ศไท่ย59 แม้ิวา่การท่่องเท่่�ยวในประเท่ศ
จะส้งกวา่การท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศ แต่รายได้้จากการท่่องเท่่�ยวในประเท่ศนั�นก็ตำ�ากวา่มิาก ดั้งนั�น 
ประเท่ศไท่ยต้องกลับมิารื�อฟ้� นการท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศ ภาคส่วนจึงจะฟ้� นตัวจนถึุงระดั้บก่อนเกิด้การระบาด้
ใหญ่ได้้60 เพื�อให้การท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศกลับมิาเดิ้นหน้าต่อได้้บ้าง รฐับาลไท่ยจึงรเิริ�มิโครงการ “ภ้เก็ต
แซนด์้บ็อกซ”์ ในเดื้อนกรกฎาคมิ พ.ศ. 2564 ซึ�งนักท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศท่่�ได้้รบัวคัซน่ครบแล้วสามิารถุพักใน
จังหวดั้ภ้เก็ตในโรงแรมิท่่�กำาหนด้เป็นเวลาสองสัปด้าห์ก่อนจะท่่องเท่่�ยวไปท่่�อื�นในประเท่ศไท่ยโด้ยไม่ิต้องกักตัว

แต่แม้ิวา่จะมิาตรการเชงิรุกเหล่าน่� โรคโควดิ้ 19 ก็ยงัคงส่งผู้ลกระท่บต่อภาคส่วนอยา่งต่อเนื�อง อตัราการเข้าพัก
ในโรงแรมิในระหวา่งการระบาด้ใหญ่อย้ใ่นระดั้บตำ�า เนื�องจากม่ิอุปท่านส่วนเกินในฝ่ั� งของธุุรกิจท่่�พักในขณะท่่�
อุปสงค์อย้ใ่นระดั้บตำ�า (ร้ปท่่� 7) 

 รูปท่ี่� 7
ผู้ลกิรื่ะทบขีองกิารื่รื่ะบาดใหญข่ีองโรื่คโควดิ 19 ต่ีอกิารื่ใช�ห�องพิกัิแบ่งตีามภาค

รูปท่ี่� 7
ผู้ลกระทบข้องการระบาดิใหญข่้องโรคโควดิิ 19 ต่์อการใช้ห้อ้งพื่กัแบ่งต์ามภาค

ค่าเฉล่�ยของประเท่ศไท่ย

ภาคกลาง (รวมิกรุงเท่พฯ) ภาคใต้์ ภาคเหน่ำอ ภาคต์ะวนัำออกเฉียีงเหน่ำอ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ก.ย่.

พ.ศ. 2564
ก.ย่.

พ.ศ. 2564
ก.ย่.

พ.ศ. 2564
ก.ย่.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

100

0

100

0

100

0

100

0

ท่่�มิา: McKinsey. (2021). Reimagining travel: Thailand tourism after the COVID-19 pandemic.

57 เร่�องเด่ิย่วกัน
58 เร่�องเด่ิย่วกัน
59 Daengnoy, J. and Kamp, C. (21 November 2020). Thailand: Emerging Stronger and Better. Perspectives on Domestic Tourism in Thailand. Tourism Watch. 
60 เร่�องเด่ิย่วกัน 
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4.2 ความท�าทายส่ำาคัญที�ส่ง่ผู้ลต่ีอความส่ามารื่ถในกิารื่ปรื่บัตัีวและผู้ลิตีภาพิ

61 สิำานักงานส่ิงเสิรมิวสิิาห้กิจิขนาดิกลิางแลิะขนาดิย่อ่มแห้ง่ประเทศไทย่ (สิสิว.) ไม่ได้ิแย่กค้ำานิย่ามระห้วา่งค้ำาวา่วสิิาห้กิจิราย่ย่อ่ย่ออกจิากวสิิาห้กิจิขนาดิย่อ่ม ห้รอ่แย่กข้อมูลิสิถิึติัสิำาห้รบัวสิิาห้กิจิราย่
ย่อ่ย่เท่ย่บกับวสิิาห้กิจิขนาดิย่อ่ม ดัิงนั�น วสิิาห้กิจิราย่ย่อ่ย่ในบรบิทของการวจัิิย่น่�จึิงใชัค้้ำานิย่ามท่�ม่ค้วามเป็นสิากลิมากกวา่ นั�นค่้อการม่พนักงานน้อย่กวา่ห้า้ค้น

62 Bank of Thailand and Visa. (2021). Revitalising Thailand’s tourism sector; in search of enablers for future sustainability.

การท่่องเท่่�ยวเป็นภาคส่วนท่่�ยากต่อการนำาเท่คโนโลยม่ิา
ประยุกต์ใช ้ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นเพราะความิหลากหลายของ
ธุุรกิจท่่�เก่�ยวข้อง ธุุรกิจท่่�พักในประเท่ศไท่ยค่อนข้างม่ิ
ความิหลากหลาย โด้ยม่ิตั�งแต่ห้องเชา่ในท่่�อย้อ่าศัย ไป
จนถึุงโฮมิสเตยแ์ละฟารม์ิสเตย ์ท่่�พักแบบลอด้จ์ เกสต์ 
เฮาส์ คอนโด้ให้เชา่ โรงแรมิ และรส่อรท์่ท่่�ม่ิขนาด้และ
คุณภาพแตกต่างกันไป 

จากการสำารวจข้อม้ิลสถุานพักแรมิประจำาปี พ.ศ. 2563 โด้ย
กระท่รวงดิ้จิทั่ลเพื�อเศรษฐกิจและสังคมิ พบวา่ธุุรกิจท่่�พัก
รอ้ยละ 85 จากทั่�งหมิด้จ้างพนักงาน 1-15 คน ดั้งนั�นจึง
เป็นธุุรกิจรายยอ่ยและขนาด้ยอ่มิ (ตารางท่่� 6)61 ธุุรกิจ
ท่่�พักท่่�ม่ิขนาด้ใหญ่กวา่และม่ิพนักงาน 51-200 คนเป็น
ธุุรกิจในเมืิองเป็นหลัก และส่วนใหญ่ตั�งอย้ใ่นกรุงเท่พฯ

 ตารางท่ี่� 6
จำำานวนธีรุื่กิิจำที�พิกัิในภาคกิารื่ท่องเที�ยวในปรื่ะเทศไทย (แบ่งตีามขีนาด)

จิำานำวนำธุุรกิจิ 
ที�พื่กัทั�งหมดิ 

รอ้ยีละ ข้นำาดิธุุรกิจิ 
(แบ่งต์ามจิำานำวนำพื่นัำกงานำ)

24,269 100%

20,979 86.4% 1–15 คน

1108 4.6% 16–25 คน

301 1.2% 26–30 คน

688 2.8% 31–50 คน

993 4.1% 51–200 คน

200 0.8% 200 คนขึ�นไป

ท่่�มิา: การสำารวจข้อม้ิลสถุานพักแรมิประจำาปี พ.ศ. 2563 ท่่�ด้ำาเนินการโด้ยกระท่รวงดิ้จิทั่ลเพื�อเศรษฐกิจและสังคมิ

นักเดิ้นท่างจากต่างประเท่ศม่ิแนวโน้มิจะเท่่�ยวเมืิองหลัก 
จึงส่งผู้ลให้ม่ิการสรา้งรายได้้จากการท่่องเท่่�ยวไม่ิเท่่า
เท่่ยมิกันในแต่ละภ้มิิภาค อก่ทั่�งยงัส่งผู้ลให้เกิด้ภาวะ
เสื�อมิโท่รมิของสิ�งแวด้ล้อมิในสถุานท่่�ท่่�ม่ิการท่่องเท่่�ยว

มิากด้้วย นักท่่องเท่่�ยวต่างชาติรอ้ยละแปด้สิบเท่่�ยวเพ่ยง
จังหวดั้ระดั้บหนึ�ง เชน่ กรุงเท่พฯ ภ้เก็ต ชลบุร ่
สุราษฎรธ์ุาน่ และเชย่งใหม่ิ และชว่งท่่�ม่ิการท่่องเท่่�ยวจาก
ต่างประเท่ศส้งสุด้คือระหวา่งเดื้อนกันยายนถึุงม่ินาคมิ62
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การท่บท่วนงานวรรณกรรมิและการปรกึษาผู้้้เช่�ยวชาญ 
ซึ�งรวมิถึุงเจ้าหน้าท่่�รฐัและผู้้้ให้บรกิารโซล้ชนัเท่คโนโลย ่
รว่มิกับ MSME ในชนบท่ ช่�ให้เห็นถึุงความิท้่าท่ายบางส่วน
ท่่�ธุุรกิจท่่�พักในชนบท่ในขนาด้ต่าง ๆ ต้องเผู้ชญิเหมืิอนกัน
เป็นวงกวา้งท่่�สุด้: 

กิารื่เขี�าถึงตีลาด 
การเขา้ถึุงตลาด้เป็นหนึ�งในความิท้่าท่ายท่่�ใหญ่ท่่�สุด้ท่่� 
MSME ในชนบท่เผู้ชญิ นักท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศชอบ
ไปยงัพื�นท่่�ในเมืิองหรอืเมืิองหลักและเขตต่อเมืิองของเมืิอง
หลักมิากกวา่ ส่วนภาคเหนือและภาคกลางของประเท่ศม่ิ
นักท่่องเท่่�ยวไปเท่่�ยวน้อยกวา่ ธุุรกิจท่่�พกัในชนบท่ขาด้
ความิตระหนักและเครื�องมืิอท่่�จะท่ำาการตลาด้ใหกั้บธุุรกิจ
ตัวเองอยา่งม่ิประสิท่ธุผิู้ล และพบความิยากลำาบากในการ
ท่ำาให้ล้กค้ามิองเหน็แบรนด์้ของตนเมืิ�อเท่่ยบกับเครอื
โรงแรมิท่่�ได้้รบัการยอมิรบัมิากกวา่ นอกจากน่� การขาด้
ทั่กษะด้้านภาษาต่างประเท่ศก็เป็นอก่ความิท้่าท่ายหนึ�งใน
การดึ้งด้้ด้นักท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศ 

โฮมิสเตยแ์ละเกสต์เฮาส์ท่่�คนในพื�นท่่�เป็นเจ้าของต้อง
แขง่ขนักับธุุรกิจท่่�พกัท่่�ม่ินักลงทุ่นในเมืิองเป็นเจ้าของ ซึ�ง
ธุุรกิจเชน่น่�อาจม่ิการท่ำาการตลาด้ท่่�ด่้กวา่และประสบความิ
สำาเรจ็ในการแข่งขนัมิากกวา่63 ในท่ำานองเด่้ยวกัน นักท่่อง
เท่่�ยวอาจบรโิภคผู้ลิตภัณฑ์์ซ้เปอรม์ิารเ์ก็ตท่่�เป็นมิาตรฐาน
มิากกวา่อาหาร เครื�องดื้�มิ และงานฝ่มืีิอท่่�ผู้ลิตขึ�นโด้ย
ชุมิชน จึงท่ำาใหก้ารสรา้งรายได้้จากการท่่องเท่่�ยวม่ิจำากัด้ 

ความท�าทายในกิารื่ดำาเนินงาน
โด้ยทั่�วไปธุุรกิจท่่�พักในชนบท่ดึ้งด้้ด้คนท่ำางานท่่�ม่ิทั่กษะ
น้อยกวา่ ธุุรกิจในความิก้าวหน้าท่างอาชพ่จำากัด้ ดั้งนั�นจึง
ม่ิการลาออกของพนักงานส้ง การด้ำาเนินงานของธุุรกิจ 
เชน่ การจองห้องพัก การจัด้การสินค้าคงคลัง การด้้แล
ท่ำาความิสะอาด้ การท่ำาบัญช ่การขายและการตลาด้ และ
การจัด้การพนักงาน ต่างเป็นระบบท่่�บรหิารจัด้การโด้ย
พนักงาน ส่งผู้ลให้เกิด้ความิไรป้ระสิท่ธุภิาพ ข้อผู้ิด้พลาด้ 
และการขาด้การเก็บรวบรวมิข้อม้ิลอยา่งเป็นระบบ 

สำาหรบัธุุรกิจท่่�พกัในชนบท่กลุ่มิหนึ�ง ธุุรกิจท่่�พกัเป็นแหล่ง
รายได้้รองในขณะท่่�การเกษตรเป็นแหล่งรายได้้หลัก ท่ำาให้
เจ้าของม่ิเวลาและท่รพัยากรไวล้งทุ่นในธุุรกิจของตนจำากัด้

63 Rattanasuwongchai, N. et al. (ไม่ปรากฏปีพิมพ์). เร่�องเดิิม
64 ท่�มา: การสัิมภาษณ์ิ MSME ในชันบท ผู้ให้บ้รกิารเทค้โนโลิย่ ่แลิะเจ้ิาห้น้าท่�รฐัในประเทศไทย่ ท่�มาของงานวรรณิกรรมต่ัาง ๆ: กระทรวงวทิย่าศาสิตัรแ์ลิะเทค้โนโลิย่แ่ห้ง่ประเทศไทย่, กระทรวงดิิจิิทัลิ

เพ่�อเศรษฐกิจิแลิะสัิงค้ม แลิะ Huawei. (พ.ศ. 2560). Insights on Digitalisation of Thailand Industry White Paper. Digital Roadmap for Aging Society, Agriculture and Tourism; สิสิว. (พ.ศ. 2561). 
Digital Technology for Tourism Service and Related Businesses; Krungsri Research (2021). Business & Industry Trends 2021–2023: Hotel Business; Euromonitor. (2021). Travel in Thailand; 
Bangkok Biz News. (10 กันย่าย่น พ.ศ. 2564). “Restauranteurs Operating Businesses on ‘Fear’”.

65 ทั�งน่� ประเทศไทย่อยู่ใ่นอนัดัิบท่� 111 จิาก 140 ประเทศในด้ิานค้วามปลิอดิภัย่แลิะการรกัษาค้วามปลิอดิภัย่ในราย่งานดัิชัน่ค้วามสิามารถึในการแข่งขันด้ิานการเดิินทางแลิะการท่องเท่�ย่วของ World 
Economic Forum ประจิำาปี พ.ศ. 2562

ความท�าทายด�านโครื่งส่รื่�างพิ่�นฐานดิจิำทัล64

ชุมิชนชนบท่ม่ิความิพรอ้มิใชแ้ละความิสามิารถุเข้าถึุง
อนิเท่อรเ์น็ตท่่�ตำ�ากวา่ในพื�นท่่�ในเมืิอง แม้ิวา่รฐับาลจะ
ลงทุ่นในโครงสรา้งพื�นฐานไปมิาก แต่ผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยก็
ม่ิรายงานวา่ผู้้้ค้าในพื�นท่่�ชนบท่อาจต้องชำาระเงนิค่า
อนิเท่อรเ์น็ตมิากกวา่ ท่ำาให้เป็นอุปสรรคต่อการนำา
อนิเท่อรเ์น็ตมิาใช ้

ความท�าทายในกิารื่ขีนส่ง่
การเข้าถึุงพื�นท่่�ชนบท่ของนักท่่องเท่่�ยวยงัอาจเป็นความิ
ท้่าท่าย เนื�องจากตารางเวลาของระบบการขนส่งมิวลชน
และพอรทั์่ลการจองท่ำางานแยกจากกัน และมัิกม่ิข้อม้ิลใน
ภาษาไท่ยเท่่านั�น อุปสรรคเพิ�มิอก่ประการคือการขาด้การ
กำาหนด้ราคาอยา่งโปรง่ใสจากผู้้้ให้บรกิารขนส่งเอกชน 
โซล้ชนัการขนส่งท่่�ไม่ิสะด้วกสบายท่ำาให้นักท่่องเท่่�ยว
เข้าไปสำารวจพื�นท่่�ท่่�อย้ห่่างไกลได้้ยาก

ความท�าทายในกิารื่จัำดหาเงนิทุนและความ
ส่ามารื่ถในกิารื่ทำากิำาไรื่
ผู้้้ประกอบการ MSME เผู้ชญิกับความิท้่าท่ายในการเข้าถึุง
เครดิ้ต โด้ยเฉพาะเงนิทุ่นหมุินเวย่นระยะสั�น และปัญหาน่�
เลวรา้ยลงเพราะการท่่องเท่่�ยวม่ิลักษณะท่่�องิตามิฤด้้กาล 
แม้ิวา่ประเท่ศไท่ยจะม่ิจำานวนนักท่่องเท่่�ยวจากต่าง
ประเท่ศในระดั้บส้งตั�งแต่เดื้อนตุลาคมิถึุงกุมิภาพันธุ ์และ
ม่ิการท่่องเท่่�ยวในประเท่ศในระดั้บส้งสุด้ในเดื้อนเมิษายน 
แต่เดื้อนอื�น ๆ ก็เงย่บเหงา และเงนิทุ่นหมุินเวย่นเป็นสิ�ง
จำาเป็นเพื�อให้ธุุรกิจด้ำาเนินต่อไปได้้ 

นอกจากน่� ต้องปรบัปรุงอนัดั้บความิปลอด้ภัยและการ
รกัษาความิปลอด้ภัยของประเท่ศไท่ยให้ด่้ขึ�น65 เชน่เด่้ยว
กับการบังคับใชก้ฎหมิายท่่�กำากับด้้แลธุุรกิจการท่่องเท่่�ยว
ด้้วย อก่ทั่�งยงัต้องม่ิการตรวจสอบมิาตรฐานธุุรกิจท่่�พัก
ด้้วยเชน่กัน ข้อกำาหนด้ท่่�รฐับาลกำาหนด้สำาหรบันักท่่อง
เท่่�ยวจากต่างประเท่ศเนื�องจากการระบาด้ใหญ่ของโรคโค
วดิ้ 19 (แม้ิวา่จะม่ิการคาด้การณ์วา่ประเท่ศไท่ยจะเปิด้รบั
นักท่่องเท่่�ยวต่างชาติอยา่งเต็มิท่่�เรว็ ๆ น่�ก็ตามิ) และข้อ
กำาหนด้ในการเดิ้นท่างท่่�รฐับาลประเท่ศจ่นกำาหนด้กับนัก
ท่่องเท่่�ยวจ่นท่ำาให้ความิท้่าท่ายเหล่าน่�เพิ�มิขึ�นในระยะสั�น 

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี
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 รูปท่ี่� 8
ความท�าทายส่ำาคัญที�ส่ง่ผู้ลกิรื่ะทบต่ีอความยั�งยน่ขีองธีรุื่กิิจำที�พิกัิในภาคกิารื่ท่องเที�ยวในชนบท

กิารื่เขี�าถึงตีลาด
 การท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศในพื�นท่่�ชนบท่จำากัด้เนื�องจากนักท่่องเท่่�ยวชอบไปเมืิอง

หลักมิากกวา่

 ธุุรกิจท่่�พักในชนบท่ขนาด้ยอ่มิแข่งขันกับเครอืโรงแรมิในด้้านการท่ำาการตลาด้และการ
มิองเห็นแบรนด์้ไม่ิได้้

กิารื่ดำาเนินงานขีองธีรุื่กิิจำ
 กระบวนการท่ำาธุุรกิจ เชน่ การจอง การจัด้การท่่�พัก การบัญช ่และการจัด้ซื�อเป็นระบบท่่�

ต้องใชพ้นักงานด้ำาเนินการ ต้องใชแ้รงงานมิาก และไม่ิม่ิประสิท่ธุภิาพ

แรื่งงานและทักิษะ
 MSME ด้้านท่่�พักในชนบท่ดึ้งด้้ด้แรงงานท่่�ม่ิทั่กษะตำ�าเนื�องจากม่ิความิก้าวหน้าท่างอาชพ่

จำากัด้

 ปัจจัยท่างฤด้้กาลส่งผู้ลกระท่บต่อการจ้างงาน

 ข้อจำากัด้ด้้านภาษาส่งผู้ลเส่ยต่อการท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศเข้าในพื�นท่่�ชนบท่

โครื่งส่รื่�างพิ่�นฐาน
 เพื�อการเข้าถึุงชนบท่ จะจำาเป็นต้องม่ิโครงสรา้งพื�นฐานการขนส่ง ระบบขนส่งมิวลชน 

และความิปลอด้ภัยบนท้่องถุนน

 โครงสรา้งพื�นฐานด้้านเครอืข่ายขาด้แคลนในชุมิชนชนบท่บางแห่ง

กิารื่จัำดหาเงนิทุนและความส่ามารื่ถในกิารื่ทำากิำาไรื่
 ลักษณะท่่�อาศัยฤด้้กาลของการท่่องเท่่�ยวท่ำาให้เงนิทุ่นหมุินเวย่นเพื�อรกัษาการด้ำาเนิน

ธุุรกิจต่อไปเป็นความิท้่าท่าย

 เมืิ�อผู้ลกำาไรจากธุุรกิจอย้ใ่นระดั้บเพ่ยงยงัชพ่ได้้ ก็ม่ิแรงจ้งใจท่่�จะลงทุ่นในโซล้ชนัท่าง
ธุุรกิจน้อยมิาก

รูปท่ี่� 8
ความท้าทายีสำาคัญที�ส่งผู้ลกระทบต่์อความยีั�งยีน่ำข้องธุุรกิจิที�พื่กัในำภาคการท่องเที�ยีวในำช้นำบท

ท่่�มิา: GSMA Mobile for Development

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี
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4.3 โซล้ชนัดิจิำทัลส่ำาหรื่บั MSME ด�านกิารื่ท่องเที�ยวในชนบท
เครื�องมืิอดิ้จิทั่ลให้ประโยชน์กับธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวในชนบท่อยา่งม่ินัยสำาคัญ ซึ�งรวมิถึุงการเข้า
ถึุงล้กค้าและผู้้้จัด้หาได้้กวา้งขวางขึ�น ประสิท่ธุภิาพท่่�เพิ�มิขึ�น ต้นทุ่นท่่�ตำ�า และผู้ลกำาไรท่่�ส้งขึ�น ม่ิ
เครื�องมืิอดิ้จิทั่ลแตกต่างกันหลายประเภท่ท่่�ให้โซล้ชนักับธุุรกิจท่่�พักในชนบท่

 อเ่มิลและซอฟต์แวรก์ารท่ำาการตลาด้ท่างอเ่มิล

 ซอฟต์แวรส์ำานักงาน

 โซเชย่ลม่ิเด่้ย

 เวบ็ไซต์

 การธุนาคารท่างดิ้จิทั่ล

 การจัด้เก็บข้อม้ิลท่างออนไลน์

 ระบบการจองท่างคอมิพิวเตอร ์(CRS) หรอื
ตัวแท่นการท่่องเท่่�ยวออนไลน์ (OTA) และ

 การจัด้ซื�อท่างออนไลน์และการพาณิชย์
อเิล็กท่รอนิกส์

 ระบบจัด้การความิสัมิพันธุล้์กค้า (CRM)

 แอปบนมืิอถืุอ

 การวเิคราะห์ข้อม้ิล

 การโต้ตอบกับผู้้้จัด้หาและล้กค้าท่างออนไลน์

 ระบบอปัเด้ตสถุานะห้องพัก

 การจัด้การท่รพัยากรองค์กร (ERM) และ

 ระบบการบรหิารจัด้การโรงแรมิ (PMS)

เคร่�องม่อข้ั�นำพื่่�นำฐ์านำ เคร่�องม่อข้ั�นำกลาง

การเข้้าถึิ่งต์ลาดิและความผูู้กพื่นัำข้องลูกค้า

66 Yiamjanya, S. (2016). “Endogenous and Exogenous Factors for e-Marketing Technology and Innovation in Homestay Establishments: A Case Study of Samut Songkhram Province, 
Thailand”. Journal of Economics, Business and Management, 4(1), pp. 40–46; SCB 10X. (2021). “TravelTech Big Trends Returning Post-Covid 19”.

67 Ditta-Apichai, M., Kattiyapornpong, U. and Gretzel, U. (2020). “Platform-mediated tourism micro-entrepreneurship: implications for community-based tourism in Thailand”. Journal of 
Hospitality and Tourism Technology, 11(2), pp. 223–240.

68 Weforum. (2020). How Thailand’s social enterprises are helping locals survive COVID-19.

ในการสัมิภาษณ์ พบวา่ผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยในพื�นท่่�มิองวา่
คุณค่าท่่�ยิ�งใหญ่ท่่�สุด้ของการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใช้
สำาหรบั MSME ด้้านการท่่องเท่่�ยวในชนบท่คือความิ
สามิารถุในการให้การเข้าถึุงตลาด้ท่่�กวา้งขึ�นด้้วยการ
ปรบัปรุงการมิองเห็นแบรนด์้ท่างออนไลน์และการจอง
ท่างออนไลน์ สำาหรบั MSME แล้ว แพลตฟอรม์ิโซเชย่ลม่ิ
เด่้ยเป็นโซล้ชนัท่่�เรย่บงา่ยท่่�สุด้และนำามิาใชไ้ด้้งา่ยท่่�สุด้
เพื�อการเข้าถึุงตลาด้และความิผู้้กพันของล้กค้า ตามิด้้วย
การสรา้งเวบ็ไซต์ธุุรกิจโด้ยเฉพาะ ความิสามิารถุในการใช้
อเ่มิลในการสื�อสารกับผู้้้ท่่�สนใจเป็นล้กค้าก็เป็นอก่เครื�อง
มืิอท่่�สำาคัญในการส่งเสรมิิธุุรกิจ

ส่วนโซล้ชนัดิ้จิทั่ลท่่�ซบัซอ้นกวา่เพื�อปรบัปรุงการท่ำาการ
ตลาด้และการเข้าถึุงตลาด้ ซึ�งเป็นหนึ�งในความิท้่าท่ายท่่�
ยิ�งใหญ่ท่่�สุด้ท่่� SME ในชนบท่เผู้ชญิ รวมิถึุงระบบการจอง
ท่างคอมิพิวเตอร ์เชน่ การจองห้องพักท่างออนไลน์ และ
แพลตฟอรม์ิการรว่วิห้องพัก (ตัวอยา่งท่่�เป็นท่่�นิยมิเชน่ 
Expedia และ Agoda) แพลตฟอรม์ิการจองห้องพักเหล่า
น่�ท่ำาให้ล้กค้าจากต่างประเท่ศมิองเห็น MSME ได้้มิากขึ�น 
และชว่ยในการบรกิารส่วนหลัง เชน่ การจองห้องพัก การ
บันทึ่กคำาขอของล้กค้า และการประมิวลผู้ลการชำาระเงนิ66 
แพลตฟอรม์ิท่่�ม่ิความิเก่�ยวข้องกับชุมิชนชนบท่เป็นพิเศษ

คือแพลตฟอรม์ิการจองการเดิ้นท่างในประเท่ศไท่ย เชน่ 
LocalAlike และ TakeMeTour ซึ�งส่งเสรมิิการท่่องเท่่�ยว
โด้ยชุมิชนและในชนบท่กับนักท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศ
อยา่งเฉพาะเจาะจง67 

รายได้้ส่วนหนึ�งท่่�สรา้งขึ�นจาก CBT มิาจากการขาย
ผู้ลิตภัณฑ์์ท่ำามืิอเชงิวฒันธุรรมิในท้่องถิุ�นให้แก่นักท่่อง
เท่่�ยว เนื�องจากจำานวนนักท่่องเท่่�ยวลด้ลงในระหวา่งการ
ระบาด้ใหญ่ ชุมิชนท่่�สามิารถุเสนอขายผู้ลิตภัณฑ์์ของตน
ท่างออนไลน์อาจยงัสามิารถุสรา้งรายได้้จากการขายได้้ 
เมืิ�อเท่่ยบกับรายท่่�ไม่ิได้้ใชก้ารพาณิชยอ์เิล็กท่รอนิกส์ เมืิ�อ
เกิด้การระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 กิจการเพื�อสังคมิ 
LocalAlike ให้ชุมิชนท่่�ได้้รบัผู้ลกระท่บจากการท่่องเท่่�ยวท่่�
ลด้ลงสามิารถุขายผู้ลิตภัณฑ์์ของตนท่างออนไลน์ได้้ ยอด้
ขายผู้ลิตภัณฑ์์ท้่องถิุ�นในชนบท่ดั้งกล่าวประสบความิ
สำาเรจ็อยา่งท่่�ไม่ิเคยม่ิมิาก่อน จน LocalAlike ประกาศ
ความิตั�งใจท่่�จะตั�งธุุรกิจการพาณิชยอ์เิล็กท่รอนิกส์เพิ�มิ
เติมิจากบรกิารตัวแท่นการท่่องเท่่�ยวของตนเพื�อชว่ยใน
การท่่องเท่่�ยวโด้ยชุมิชน68
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กิารื่ดำาเนินงานขีองธีรุื่กิิจำ

69 Campiranon, K. (พ.ศ. 2562). “Examining the Competitiveness of Smart Tourism in Thailand by Using the Diamond Model”. Suthiparithat Journal of Business Innovation (SJBI), 
33(107), pp. 39–50.

การไม่ิใชร้ะบบดิ้จิทั่ลในการบรหิารจัด้การการด้ำาเนินงาน
ของธุุรกิจท่่�พักในชนบท่ท่่�ม่ิห้องพักให้บรกิารจำานวนพอ
สมิควรเป็นการด้ำาเนินงานท่่�ต้องใชเ้วลาและแรงงานค่อน
ข้างมิาก จึงม่ิโซล้ชนัระบบการบรหิารจัด้การโรงแรมิ 
(PMS) ซึ�งก็คือเครื�องมืิอบนเวบ็ท่่�ชว่ยท่ำาให้การประกอบ
กิจการต้อนรบัม่ิประสิท่ธุภิาพมิากขึ�น เครื�องมืิอเหล่าน่�
รวมิถึุงเครื�องมืิอด้้านการด้้แลท่ำาความิสะอาด้ การส่ง
อเ่มิลถึุงแขก การรบัการจองท่างออนไลน์ และการจัด้การ
การชำาระเงนิ 

แม้ิวา่ PMS จะม่ิบรกิารจองห้องพักผู้่านเครื�องมืิอออนไลน์
ให้ แต่เพื�อให้ธุุรกิจเข้าถึุงคนจำานวนมิากขึ�นได้้ ธุุรกิจเอง
ต้องโพสต์โฆษณาท่่�พักของตนบนหลายชอ่งท่างหรอืบน
เวบ็ไซต์การจองท่างออนไลน์หลาย ๆ เวบ็ด้้วย ซึ�งเวบ็ไซต์
ท่่�เป็นท่่�นิยมิท่่�สุด้ได้้แก่ Expedia, Agoda และ Booking.
com นอกจากน่�ยงัม่ิระบบอปัเด้ตสถุานะห้องพัก ซึ�งก็คือ
เครื�องมืิอท่่�อปัเด้ตข้อม้ิลจากชอ่งท่างทั่�งหมิด้ท่่�ม่ิการโพสต์
โฆษณาท่่�พักไว ้โด้ยจะอปัเด้ตข้อม้ิลโด้ยอตัโนมัิติเมืิ�อม่ิ
การจองห้องพัก ท่ำาให้หมิด้ความิเส่�ยงท่่�จะม่ิการจองซำ�า
ซอ้น ทั่�งน่�ผู้้้สัมิภาษณ์รายงานวา่ PMS และระบบอปัเด้ต
สถุานะห้องพัก ซึ�งในประเท่ศไท่ยรวมิถึุงธุุรกิจสตารท์่อพั 
(startup) ด้้านเท่คโนโลย ่เชน่ HMS Thailand และ Ace 
Marketing Solutions ม่ิราคาจับต้องได้้มิากขึ�นเรื�อย ๆ 
โด้ยม่ิค่าใชจ่้ายประมิาณ 7,000 บาท่ / 198 ด้อลลาร์
สหรฐัฯ ต่อเดื้อนโด้ยเฉล่�ยสำาหรบัท่่�พกัท่่�ม่ิหอ้งพกั 30 ห้อง

PMS และระบบอปัเด้ตสถุานะห้องพักอาจถุ้กรวมิไวกั้บ
ระบบอื�น ๆ เชน่ระบบการจัด้การความิสัมิพันธุล้์กค้า 
(CRM) ระบบ CRM ท่่�ม่ิชื�อเส่ยงในประเท่ศไท่ยได้้แก่ 
Buzzebees, Readyplanet และ Gofive นอกจากน่�ยงัอาจ
รวมิอย้กั่บซอฟต์แวร ์ERP ตัวอยา่งในประเท่ศไท่ยเชน่ 
Zort, Humanica, Trizeri และ Rhbus ระบบแบบบ้รณา
การเหล่าน่�ท่ำาให้การด้ำาเนินงานและการจัด้การล้กค้าม่ิ
ประสิท่ธุภิาพ 

ประการสุด้ท้่าย ธุุรกิจท่่�พักสามิารถุใชก้ารวเิคราะห์ข้อม้ิล
โด้ยใชข้้อม้ิลท่่�ได้้เก็บรวบรวมิจากระบบการบรหิารจัด้การ
โรงแรมิ เพื�อให้เข้าใจธุุรกิจและล้กค้าของตนได้้ด่้ขึ�นเพื�อ
ท่ำาการปรบัปรุงกระบวนการต่อไป69 ข้อม้ิลจาก PMS 
สามิารถุปรบัปรุงการคาด้การณ์การเข้าพัก ชว่ยกำาหนด้
ราคา ระบุชอ่งท่างท่่�ให้กำาไรมิากท่่�สุด้ ปรบัการจัด้ซื�อวสัดุ้
ให้เหมิาะสมิ และระบุตลาด้ท่่�ม่ิความิเก่�ยวข้องสำาหรบั
บรกิารต่าง ๆ มิากท่่�สุด้ 

 กิล่องขี�อม้ล 2  Apptivo: นวตัีกิรื่รื่มเครื่่�องมอ่ CRM ที�รื่าคาจัำบตี�องได�

Apptivo คือบรษัิท่ท่่�ตั�งอย้ใ่นกรุงเท่พฯ ท่่�ให้บรกิารซอฟต์แวร ์CRM เพื�อชว่ยบรษัิท่ในการจัด้การความิสัมิพันธุกั์บ
ล้กค้าของตนจากชุด้ซอฟต์แวรค์ลาวด์้เด่้�ยวท่่�สามิารถุปรบัแต่งเพื�อธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวได้้ ตัวแท่นการท่่องเท่่�ยว
และธุุรกิจท่่�พักท่่�ให้บรกิารมิากกวา่แค่ไม่ิก่�ห้องจะสามิารถุจัด้การการดึ้งด้้ด้วา่ท่่�ล้กค้า การท่ำาการตลาด้ท่างอเ่มิล 
การจองและการติด้ตามิการชำาระเงนิ และการรายงานขั�นส้งได้้ การสมัิครสมิาชกิระดั้บเริ�มิต้นของ Apptivo 
สำาหรบัธุุรกิจขนาด้ยอ่มิม่ิราคา 8 ด้อลลารส์หรฐัฯ ต่อเดื้อน ท่ำาให้ Apptivo เป็นโซล้ชนัท่่�จับต้องได้้ 
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การชำาระเงนิท่างดิ้จิทั่ล ซึ�งรวมิถึุงระบบชำาระเงนิแบบไร้
สัมิผู้ัส เชน่ PromptPay หรอืการชำาระเงนิท่างดิ้จิทั่ลผู้่าน
แอป เชน่ WeChat และ AliPay ม่ิการใชง้านเพิ�มิขึ�นนับ
ตั�งแต่ม่ิการระบาด้ใหญ่ของโรคโควดิ้ 1970 รฐับาลได้้เปิด้
ตัวหลายแคมิเปญเพื�อเพิ�มิการชำาระเงนิท่างดิ้จิทั่ลในภาค
การท่่องเท่่�ยวด้้วยการเชื�อมิโยงเงนิชว่ยเหลือกับการโอน
เงนิสด้ท่างดิ้จิทั่ล ท่ำาให้ธุุรกรรมิท่างการเงนิม่ิ
ประสิท่ธุภิาพ ปลอด้ภัย และสะด้วก71 

ตัวอยา่งเชน่ แอปเป๋าตังเป็นแอปท่่�ให้บรกิารกระเป๋าเงนิ
อเิล็กท่รอนิกส์ ซึ�งรฐับาลไท่ยใชเ้พื�อส่งการชำาระเงนิท่าง
ดิ้จิทั่ลให้แก่ประชาชน ปัจจุบันม่ิผู้้้ใชง้านแอปมิากกวา่ 30 
ล่านคน ท่ำาให้แอปน่�เป็นแอปพลิเคชนับรกิารท่างการเงนิ
บนระบบดิ้จิทั่ลท่่�ใหญ่ท่่�สุด้ในประเท่ศ นับตั�งแต่ท่่�ม่ิการ
ระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 รฐับาลไท่ยได้้ให้การสนับสนนุแก่ 
MSME ในอุตสาหกรรมิการท่่องเท่่�ยว ซึ�งรวมิถึุงธุุรกิจท่่�พัก 
อาหาร และการขนส่ง ด้้วยการให้เงนิอุด้หนนุการชำาระ
เงนิท่่�นักท่่องเท่่�ยวในประเท่ศไท่ยใชจ่้ายผู้่านกระเป๋าเงนิ
ระหวา่งรอ้ยละ 40 ถึุงรอ้ยละ 60 จากค่าใชจ่้ายทั่�งหมิด้ 
การให้เงนิอุด้หนนุผู้่านกระเป๋าเงนิเพ่ยงอยา่งเด่้ยวท่ำาให้
รฐับาลสรา้งแรงจ้งใจให้ม่ิการลงท่ะเบ่ยนอยา่งรวด้เรว็
และการใชก้ระเป๋าเงนิเพื�อท่ำาธุุรกรรมิต่าง ๆ 

อยา่งไรก็ตามิ การสำารวจความิชอบในการชำาระเงนิของผู้้้
บรโิภคโด้ยธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ยในปี พ.ศ. 2564 พบ
วา่ผู้้้บรโิภคไท่ยส่วนใหญ่ โด้ยเฉพาะผู้้้ส้งอายุ ชอบใช้
เงนิสด้มิากกวา่ เพราะเป็นท่่�ยอมิรบัจากผู้้้ขายอาหารและ
เครื�องดื้�มิ ผู้้้ค้าขนาด้ยอ่มิในตลาด้ และรา้นค้าในท้่องถิุ�น
มิากกวา่ การวจัิยน่�ท่่�ได้้รบัการประเมิินในชว่งต้นปี พ.ศ. 
2564และเผู้ยแพรใ่นเดื้อนธุนัวาคมิ พ.ศ. 256472 สรุป
วา่การใชโ้ซล้ชนัการชำาระเงนิอเิล็กท่รอนิกส์ท่่�ส้งขึ�นโด้ยผู้้้
ขายและผู้้้ค้าในตลาด้ม่ิแนวโน้มิจะสนับสนนุให้เกิด้การ
เปล่�ยนไปใชก้ารชำาระเงนิท่างดิ้จิทั่ล 

เมืิ�อไม่ินานมิาน่�รฐับาลประเท่ศเวย่ด้นามิได้้รว่มิมืิอกับ
กลุ่มิบรษัิท่โท่รคมินาคมิ Viettel Money เพื�อเปิด้ตัวแอป 
บนมืิอถืุอสำาหรบัผู้้ข้ายในตลาด้สด้ท่่�ขายสินค้าอาหารท่่�เน่า 
เส่ยได้้ในเมืิองด้านังเพื�อเพิ�มิการใชก้ารชำาระเงนิท่าง
ดิ้จิทั่ล73 หากม่ิกลยุท่ธุแ์บบม่ิเป้าหมิายท่่�คล้ายกันเพื�อเข้า
ถึุงและท่ำาให้การชำาระเงนิด้ำาเนินการผู้่านระบบดิ้จิทั่ลใน
ตลาด้ชนบท่ในประเท่ศไท่ยก็อาจชว่ยส่งเสรมิิการใชก้าร
ชำาระเงนิท่างดิ้จิทั่ลได้้

นอกจากน่� อตัราการเก็บภาษ่ของประเท่ศไท่ยอย้ใ่นระดั้บ
ตำ�า โด้ยคาด้การณ์วา่ม่ิเพ่ยง 3 ล้านคนจากทั่�งหมิด้
ประมิาณ 70 ล้านคนท่่�เส่ยภาษ่ MSME อาจลังเลท่่�จะจด้
ท่ะเบ่ยนและรบัเงนิสนับสนนุบนแอปเป๋าตัง เพราะจะไม่ิ
สามิารถุประกอบการในระบบเศรษฐกิจเงาต่อไปได้้

นอกเหนือจากโซล้ชนัเหล่าน่�แล้ว การนำาเครื�องมืิอและ
แอปพลิเคชนัออนไลน์ท่่�ให้บรกิารแปลระหวา่งภาษาไท่ย
กับภาษาท้่องถิุ�นและภาษาต่างประเท่ศมิาใชอ้าจท่ำาให้ 
MSME สื�อสารกับนักท่่องเท่่�ยวได้้ด่้ขึ�น ซึ�งจะส่งผู้ลให้ความิ
พึงพอใจของล้กค้าเพิ�มิขึ�น

ความิเป็นไปได้้ของโซล้ชนัดิ้จิทั่ลเหล่าน่�ขึ�นอย้่
ตำาแหน่งท่่�ตั�งและขนาด้ของธุุรกิจ แม้ิวา่ธุุรกิจรายยอ่ย 
เชน่ โฮมิสเตยห์รอืท่่�พักแบบลอด้จ์ท่่�ม่ิห้องพักหนึ�งและ
สองห้อง จะได้้รบัประโยชน์จากการม่ิตัวตนท่างออนไลน์
และโซล้ชนัการท่ำาการตลาด้ท่างดิ้จิทั่ลเชน่กัน แต่
เท่คโนโลยท่่่�ปรบัมิาเพื�อบรหิารจัด้การการด้ำาเนินธุุรกิจ
อาจม่ิการนำามิาใชไ้ด้้ด่้กวา่โด้ยสถุานประกอบการท่่�ม่ินัก
ท่่องเท่่�ยวงานมิากกวา่และม่ิขนาด้ใหญ่กวา่ซึ�งตั�งอย้่
บรเิวณเขตต่อเมืิองของเมืิองท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ิชื�อเส่ยง เชน่ 
กรุงเท่พฯ ภ้เก็ต และพัท่ยา
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4.4 รื่ะดับกิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�ในปจัำจำบุันเพิ่�อชว่ยเหล่อ
ส่นับส่นุน MSME ด�านกิารื่ท่องเที�ยวในชนบท
หนึ�งในความิท้่าท่ายในการประเมิินการนำาเท่คโนโลยม่ิา
ประยุกต์ใชเ้พื�อชว่ยเหลือสนับสนนุ MSME ในชนบท่และ 
CBT อยา่งถุ้กต้องคือการขาด้ข้อม้ิลสถิุติ โด้ยเฉพาะสถิุติ
ท่่�ม่ิการแยกประเภท่ข้อม้ิลเป็นข้อม้ิลในเมืิองและข้อม้ิลใน
ชนบท่ แม้ิวา่จะไม่ิม่ิสถิุติท่่�แยกข้อม้ิลตามิประเภท่เก่�ยวกับ
การใชเ้ครื�องมืิอดิ้จิทั่ลโด้ยธุุรกิจท่่�พักด้้านการท่่องเท่่�ยวใน
ชนบท่ แต่การสำารวจการใชเ้ท่คโนโลยส่ารสนเท่ศและการ

สื�อสาร (พ.ศ. 2564) ท่่�ด้ำาเนินการโด้ยสำานักงานสถิุติแห่งชาติ
ให้ข้อม้ิลเชงิลึกบางส่วนเก่�ยวกับการใชเ้ครื�องมืิอดิ้จิทั่ลพื�น
ฐานโด้ยธุุรกิจท่่�เก่�ยวกับการท่่องเท่่�ยว (ตารางท่่� 7) แม้ิวา่
ธุุรกิจการให้บรกิารท่่�พัก อาหาร และเครื�องดื้�มิเกือบครึ�ง
จะรายงานวา่ใชอ้นิเท่อรเ์น็ต แต่การม่ิตัวตนท่างออนไลน์
และการใชก้ารพาณิชยอ์เิล็กท่รอนิกส์ก็อย้ใ่นระดั้บค่อน
ข้างตำ�า 

 ตารางท่ี่� 7
ส่ว่นแบ่งขีองธีรุื่กิิจำเกีิ�ยวกัิบกิารื่ท่องเที�ยวที�ใช� ICT

จิำานำวนำสถิ่านำ
ประกอบการ

การใช้้
คอมพื่วิเต์อร์

การใช้้
อนิำเทอรเ์น็ำต์

มีตั์วต์นำ
ทาง

ออนำไลน์ำ

ซ่�อผู้่านำ
อนิำเทอรเ์น็ำต์

ข้ายีผู้่านำ
อนิำเทอรเ์น็ำต์

กิิจกิรรมกิารให้้
บรกิิารท่ี่�พักัิ 
อาห้าร และเคร่�อง
ด่ื่�ม

353,919 35% 49.4% 13.3% 14.3% 21.3%

ท่่�มิา: การสำารวจการม่ิการใชเ้ท่คโนโลยส่ารสนเท่ศและการสื�อสาร ประจำาปี พ.ศ. 2564, สำานักงานสถิุติแห่งชาติ, กระท่รวงดิ้จิทั่ลเพื�อเศรษฐกิจและสังคมิ

เมืิ�อเปรย่บเท่่ยบกันแล้ว การสำารวจธุุรกิจท่่�พักในเมืิอง
ท่่องเท่่�ยวหลักและเมืิองรองท่่�ด้ำาเนินการโด้ยกระท่รวง
การท่่องเท่่�ยวและก่ฬาในปี พ.ศ. 2561 ช่�แนะวา่ธุุรกิจท่่�พัก

ในเมืิองส่วนใหญ่ใชเ้ครื�องมืิอดิ้จิทั่ลในการบรหิารจัด้การ
ธุุรกิจ การบรกิารล้กค้า และการท่ำาการตลาด้ (ตารางท่่� 8) 
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 ตารางท่ี่� 8
กิารื่ใช�เทคโนโลยดิีจิำทัลโดยธีรุื่กิิจำที�พิกัิที�ตัี�งอย้ใ่นเมอ่งภายในเมอ่งหลักิและเมอ่งรื่อง

การใช้เ้ทคโนำโลยีี เม่องท่องเที�ยีวหลัก (%) เม่องท่องเที�ยีวรอง (%)

กิารบรหิ้ารจัดื่กิาร
ธุุรกิิจ

การสื�อสารธุุรกิจ 95.9 81.1

การบัญชแ่ละการเงนิ 95.1 80.6

การจัด้ซื�อ 93.9 65.8

กิารบรกิิาร 
ลูกิค้า

อเ่มิล 96.7 78.2

Facebook 93.5 86.1

การส่งข้อความิผู้่าน Line 60.4 50.2

การจอง (OTA) 95 77.7

การจอง (เวบ็ไซต์ของตนเอง) 93 70.4

กิารใช้ฐ้านข้้อมูล
ลูกิค้า เพื�อปรบัปรุงการให้บรกิาร 95.7 70.1

ท่่�มิา: กระท่รวงการท่่องเท่่�ยวและก่ฬา (พ.ศ. 2561). สำานักงานเลขาธุกิารสภาผู้้้แท่นราษฎร.

74 DataReportal. (2022). Digital 2022: Thailand.
75 เร่�องเด่ิย่วกัน
76 ท่�มา: การสัิมภาษณ์ิ MSME ในชันบท ผู้ให้บ้รกิารเทค้โนโลิย่ ่แลิะเจ้ิาห้น้าท่�รฐัในประเทศไทย่ ท่�มาของงานวรรณิกรรมต่ัาง ๆ: กระทรวงวทิย่าศาสิตัรแ์ลิะเทค้โนโลิย่,่ กระทรวงดิิจิิทัลิเพ่�อเศรษฐกิจิแลิะ

สัิงค้ม แลิะ Huawei. (พ.ศ. 2560). Insights on Digitalisation of Thailand Industry White Paper. Digital Roadmap for Aging Society, Agriculture and Tourism; สิสิว. (2018). Digital 
Technology for Tourism Service and Related Businesses; Krungsri Research. (2021). Business & Industry Trends 2021–2023: Hotel Business; Euromonitor. (2021). “Travel in Thailand”; 
Bangkok Biz News. (10 กันย่าย่น พ.ศ. 2564). “Restauranteurs Operating Businesses on ‘Fear’”.

ความิแตกต่างในผู้ลการสำารวจช่�แนะวา่ SME ในชนบท่
ส่วนใหญ่ไม่ิได้้กำาลังใชเ้ครื�องมืิอดิ้จิทั่ล ข้อม้ิลท่่�เผู้ยแพร่
บน DataReportal เก่�ยวกับการเข้าถึุงและการใช้
อนิเท่อรเ์น็ตในประเท่ศไท่ยช่�แนะวา่คน 54.5 ล้านคนจาก
ประชากรมิากกวา่ 70 ล้านคนเป็นผู้้้ใชอ้นิเท่อรเ์น็ต และ
ในประเท่ศไท่ยม่ิอตัราผู้้้ใชอ้นิเท่อรเ์น็ต (internet 
penetration) ส้งกวา่รอ้ยละ 75 เล็กน้อย74 การใชเ้วบ็ไซต์
โซเชย่ลม่ิเด่้ยท่่�เป็นท่่�นิยมิก็อย้ใ่นระดั้บส้งเชน่กัน สถิุติ
ตามิท่รพัยากรการโฆษณาบน Meta และ Google บ่งช่�วา่ 
Facebook ม่ิผู้้้ใชใ้นประเท่ศไท่ย 50.05 ล้านคนในชว่งต้น

ปี พ.ศ. 2565 (แม้ิวา่จะต้องต่ความิสถิุติน่�โด้ยใชค้วามิ 
ระมัิด้ระวงัเนื�องจากอาจม่ิการนับผู้้้ใชบ้างรายซำ�าซอ้น
ก็ตามิ) และ YouTube ม่ิผู้้้ใชไ้ท่ยมิากกวา่ 48 ล้านคนใน
ชว่งต้นปี พ.ศ. 256575 นอกจากน่� การเริ�มิต้นระบบการชำาระ
เงนิท่างดิ้จิทั่ลของรฐับาล นั�นคือ PromptPay ก็พบความิ
สำาเรจ็อยา่งท่่�ไม่ิเคยม่ิมิาก่อน และม่ิผู้้้ใชล้งท่ะเบ่ยน
มิากกวา่ 62 ล้านคน

อยา่งไรก็ตามิ การพ้ด้คุยกับผู้้ม่้ิส่วนได้้ส่วนเส่ยช่�ใหเ้หน็วา่
สิ�งต่อไปน่�เป็นอุปสรรคต่อการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใช:้

อุปสิรรค้ต่ัอการนำาโซลูิชันัดิิจิิทัลิพ่�นฐานมาใชั้
อุปสรรคต่อการนำาเครื�องมืิอดิ้จิทั่ลมิาใชท่้่�ได้้ม่ิการรายงาน
รวมิถึุง:

• ความิไม่ิสามิารถุเข้าถึุงโครงสรา้งพื�นฐานดิ้จิทั่ล หรอื
ต้นทุ่นของโครงสรา้งพื�นฐานดิ้จิทั่ล

• การขาด้การร้ดิ้้จิทั่ลและทั่กษะ
• ความิกังวลเก่�ยวกับการโด้นโกงท่างออนไลน์

• การรบัร้ว้า่เท่คโนโลยม่่ิต้นทุ่นของเงนิทุ่นส้ง และ
• ความิไม่ิชดั้เจนเก่�ยวกับคุณค่าท่่�มิอบให้กับผู้้้บรโิภค 

สำาหรบั MSME ในชนบท่ม่ิอุปสรรคคือการขาด้ความิ
ตระหนักหรอืไม่ิม่ิหลักฐานท่่�พิส้จน์ได้้จากผู้้้ปฏิิบัติงาน
ระดั้บเด่้ยวกันวา่โซล้ชนัดิ้จิทั่ลชว่ยเพิ�มิผู้ลกำาไร ให้ความิ
สะด้วก และคุ้มิท่รพัยากรและการลงทุ่น76
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การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบทในำภาคการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี 37



กิารื่กิำาหนดเปา้หมายเครื่่�องมอ่ดิจิำทัลกัิบธีรุื่กิิจำกิารื่ท่องเที�ยวปรื่ะเภทต่ีาง ๆ และบรื่บิท 
กิารื่ท่องเที�ยวโดยชมุชน
การนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชใ้น SME ท่่�พักในภาคการ
ท่่องเท่่�ยวในชนบท่จำาเป็นต้องม่ิกลยุท่ธุท่์่�ปรบัให้เหมิาะกับ

บรบิท่และขนาด้ของธุุรกิจเหล่าน่�และโมิเด้ลการจัด้การ
การท่่องเท่่�ยว 

  รูปท่ี่� 9
กิารื่จัำดกิารื่กิารื่ท่องเที�ยวโดยชมุชนในปรื่ะเทศไทย 

รูปท่ี่� 9
การจัิดิการการท่องเที�ยีวโดิยีชุ้มช้นำในำประเทศไทยี

กระทรวงการท่องเที�ยีวและกีฬา

สำานักงานการท่่องเท่่�ยว
แห่งประเท่ศไท่ยส่วน

ภ้มิิภาค

สำานักงานการท่่องเท่่�ยว
และก่ฬาจังหวดั้

ท่่�วา่การอำาเภอ

ธุุรกิจิการท่องเที�ยีวโดิยีชุ้มช้นำ

ผู้้้นำาชุมิชน NGO/ธุุรกิจเพื�อ
สังคมิ

สมิาคมิด้้าน
การท่่องเท่่�ยว

ในชุมิชน 

องค์กรจัด้การ
ด้้านการท่่อง

เท่่�ยว

องค์การบรหิารการพัฒนา
พื�นท่่�พิเศษเพื�อการท่่อง
เท่่�ยวอยา่งยั �งยนื (อพท่.)

กรมิการท่่องเท่่�ยว

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
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แม้ิวา่เครื�องมืิอดิ้จิทั่ลขั �นกลางท่่�ปรบัปรุงการด้ำาเนินงาน
ของธุุรกิจอาจม่ิประโยชน์น้อยกวา่สำาหรบัวสิาหกิจรายยอ่ย
แต่ละรายเนื�องจากความิเป็นวสิาหกิจขนาด้ยอ่มิ แต่ก็ม่ิ
แนวโน้มิจะเป็นประโยชน์ต่อชุมิชนท่่�ปฏิิบติั CBT รว่มิกัน

ทั่�งชุมิชนต้องม่ิส่วนรว่มิและท่ำางานรว่มิกันเพื�อให้จุด้
หมิายปลายท่างของตนน่าดึ้งด้้ด้สำาหรบันักท่่องเท่่�ยว ม่ิ
การนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์และประสบการณ์ท่างวฒันธุรรมิท่่�
ม่ิคุณภาพ และลงทุ่นในชุมิชน แล้ว CBT จึงจะประสบ
ความิสำาเรจ็ได้้ เครื�องมืิอดิ้จิทั่ลท่่�ชว่ยอำานวยความิสะด้วก
ให้กับ CBT ยงัเป็นสิ�งใหม่ิ และม่ิชอ่งวา่งให้คิด้ค้น
นวตักรรมิในด้้านน่�อก่มิาก ตัวอยา่งเชน่ การนำารอ่ง
โครงการ CBT ดิ้จิทั่ลท่่�เชื�อมิโยงชุมิชนผู้่านแอปพลิเคชนั

77 Mukhopadhyay, D. and Babu, S. “The Digital Platforms and Homestay Business: A Study in Indian Context”. Ascension Centre for Research & Analytics.
78 เวบ็ไซต์ั Winding Tree. 

เพื�อให้บรกิารการท่่องเท่่�ยวรว่มิกันอาจให้นวตักรรมิและ
ผู้ลลัพธุท่์่�น่าสนใจ 

เนื�องจากการท่่องเท่่�ยวเป็นหนึ�งในภาคเศรษฐกิจท่่�สำาคัญ
ของประเท่ศ จึงอาจม่ิการจัด้หาหลักส้ตรอยา่งเป็น
โครงสรา้งเก่�ยวกับการส่งเสรมิิการท่่องเท่่�ยวท่างออนไลน์
และเครื�องมืิอ ICT อยา่งงา่ยเพื�อการจัด้การการท่่องเท่่�ยว
ในชุมิชนชนบท่ โด้ยให้เป็นแนวท่างปฏิิบัติพื�นฐาน และ
ท่ำาให้เข้าถึุงได้้ผู้่านชอ่งท่างท่างออนไลน์ท่่�เข้าถึุงได้้โด้ย
ไม่ิม่ิค่าใชจ่้าย โครงการรเิริ�มิดั้งกล่าวอาจเป็นการปฏิิร้ป
โด้ยท่ำาให้การท่่องเท่่�ยวโด้ยชุมิชนในชนบท่ม่ิศักยภาพใน
การแข่งขันมิากขึ�น

SME ในเขีตีต่ีอเมอ่ง
สำาหรบัธุุรกิจท่่�ม่ิขนาด้ใหญ่กวา่ เชน่ โรงแรมิและรส่อรท์่ 
ควรต้องม่ิการส่งเสรมิิการใชเ้ครื�องมืิอขั �นกลางอยา่งแข็ง
ขัน ระบบการจองท่างคอมิพิวเตอรท์่างออนไลน์และ
ตัวแท่นการท่่องเท่่�ยวเป็นเครื�องมืิอท่่�เป็นท่่�นิยมิท่่�สุด้ใน
การเพิ�มิการม่ิส่วนรว่มิกับตลาด้และการจอง ค่านาย
หน้าท่่�บรกิารเหล่าน่�เรย่กเก็บกับการจองแต่ละรายการ
และการแข่งขันท่่�รุนแรงอาจท่ำาให้ผู้ลกำาไรลด้ลง แม้ิวา่ค่า
ใชจ่้ายเหล่าน่�อาจมิองได้้วา่เป็นท่างเลือกหนึ�งของต้นทุ่น
การท่ำาการตลาด้ท่่�เกิด้ขึ�นผู้่านชอ่งท่างอื�น ๆ ก็ตามิ การ
สัมิภาษณ์กับบรษัิท่ GoWabi ซึ�งเป็นแพลตฟอรม์ิการจอง
ท่างออนไลน์ช่�แนะวา่ SME ในชนบท่ลังเลท่่�จะลงท่ะเบ่ยน
เพราะค่านายหน้า งานวจัิยจากบรบิท่อื�น ๆ เชน่ ใน
ประเท่ศอนิเด่้ย ช่�แนะวา่โฮมิสเตยท่์่�ลงท่ะเบ่ยนบน
แพลตฟอรม์ิออนไลน์ม่ิจำานวนการจองและผู้ลกำาไรเพิ�มิ
ขึ�นอยา่งชดั้เจน77

เพื�อเป็นจุด้เริ�มิต้น กระท่รวงการท่่องเท่่�ยวควรสั�งให้ม่ิการ
ท่ำาการวจัิยเพื�อท่ำาความิเข้าใจผู้ลกระท่บท่่� CRM และ 
OTA ม่ิต่อผู้ลกำาไรและความิยั�งยนืของธุุรกิจท่่�พักในชนบท่ 
และจัด้หาหลักฐานเพิ�มิเติมิเพื�อสนับสนนุการนำามิาใช ้

ตามิข้อม้ิลจาก Traxn ประเท่ศไท่ยม่ิธุุรกิจสตารท์่อพั 
(startup) 132 แหง่ท่่�ก็เป็น MSME เองและนำาเสนอโซล้ชนั
แก่ธุุรกิจท่่�ท่ำางานในภาคการท่่องเท่่�ยว แม้ิวา่โซล้ชนัเหล่าน่�
จะรวมิถึุงแพลตฟอรม์ิการจัด้ส่งอาหารและการพาณิชย์
อเิล็กท่รอนิกส์ แต่หลายโซล้ชนัก็เป็นตัวแท่นการท่่องเท่่�ยว
ท่างออนไลน์และแพลตฟอรม์ิการจอง, PMS และระบบ
อปัเด้ตสถุานะหอ้งพกั การท่ำาความิเขา้ใจเก่�ยวกับผู้ลกระ
ท่บท่่�โซล้ชนัเหล่าน่�ม่ิต่อ MSME ด้้านการท่่องเท่่�ยวในชนบท่ 
และความิท้่าท่ายในการเขา้ถึุงธุุรกิจในชนบท่ เป็นขั �นตอน
แรกในการท่ำางานรว่มิกันและให้การสนับสนุนและแรง
จ้งใจกับธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) ท่่�สรา้งผู้ลกระท่บ เพื�อ
เรง่ให้ม่ิบท่บาท่ของภาคเอกชนในการนำาเท่คโนโลยม่ิา
ประยุกต์ใชใ้นธุุรกิจท่่�อย้ใ่นขั �นตอนสุด้ท้่ายของกระบวนการ
ในอุตสาหกรรมิการท่่องเท่่�ยว

 กิล่องขี�อม้ล 3  Winding Tree: OTA ที�ใช�งานบลอ็กิเชนได�

ผู้้้ให้บรกิารรวบรวมิข้อเสนอบรกิารการท่่องเท่่�ยวรายใหญ่ เชน่ Expedia และ Priceline เป็นผู้้้นำาในด้้านการจอง
ตั �วเครื�องบิน และคิด้ค่าธุรรมิเน่ยมิในการจองแต่ละครั �ง ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) Winding Tree ท่่�ใชบ้ล็อกเชน
เป็นพื�นฐานเป็นบรษัิท่เอกชนท่่�ก่อตั�งขึ�นในปี พ.ศ. 2560 ในประเท่ศสวติเซอรแ์ลนด์้ และใชเ้ท่คโนโลยบ่ล็อกเชนเพื�อ
ใหม่้ิชอ่งท่างการจัด้จำาหน่ายข้อเสนอเก่�ยวกับการเดิ้นท่างท่่�ยุติธุรรมิมิากขึ�นและม่ิการแข่งขันมิากขึ�น78 บรษัิท่
พยายามิเชื�อมิต่อนักเดิ้นท่างกับผู้้้ให้บรกิารต่าง ๆ เชน่ สายการบิน โรงแรมิ และมัิคคุเท่ศก์โด้ยตรงด้้วยโท่เค็น 
LIF ของตน โด้ยม่ิเป้าหมิายเพื�อลด้ค่าธุรรมิเน่ยมิสำาหรบันักเดิ้นท่างให้เหลือน้อยท่่�สุด้ ในขณะเด่้ยวกันก็ลด้ต้นทุ่น
สำาหรบัผู้้้ให้บรกิารด้้วย ทั่�งน่� LIF คือสกุลเงนิครปิโตบนแพลตฟอรม์ิ Winding Tree

การใชสั้ญญาอจัฉรยิะและโพรโท่คอล ERC827 ท่่�ชาญฉลาด้ของบรษัิท่ท่ำาให้ผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยทุ่กรายประหยดั้
เงนิในอุตสาหกรรมิการเดิ้นท่างและการท่่องเท่่�ยวได้้มิากขึ�น สถุานะไม่ิแสวงหาผู้ลกำาไรของ Winding Tree ท่ำาให้
แน่ใจวา่จะไม่ิม่ิคนกลางท่่�เพิ�มิค่าธุรรมิเน่ยมิท่่�ไม่ิจำาเป็นในกระบวนการจอง
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4.5 บทบาทขีองเทคโนโลยแีนวหน�าในกิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�ใน
ภาคกิารื่ท่องเที�ยว
เนื�องจากธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวในชนบท่ในประเท่ศไท่ยเป็น
ธุุรกิจรายยอ่ยและขนาด้ยอ่มิเป็นหลัก จึงไม่ิม่ิความิ
สามิารถุท่่�จะนำาโซล้ชนัดิ้จิทั่ลขั �นส้งมิาใช ้อยา่งไรก็ตามิ 
เนื�องจากการท่่องเท่่�ยวเป็นตัวขับเคลื�อนการเติบโตท่่�
สำาคัญในประเท่ศไท่ย การนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชใ้น

ภาคส่วนน่�จะเพิ�มิศักยภาพในการแข่งขัน ดึ้งด้้ด้ตลาด้ทั่�ว
โลกท่่�กวา้งขึ�น และปรบัปรุงประสบการณ์ของนักท่่อง
เท่่�ยว ซึ�งทั่�งหมิด้สามิารถุปรบัปรุงธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวใน
ชนบท่โด้ยออ้มิได้้ 

 ตารางท่ี่� 9
บทบาทขีองเทคโนโลยดิีจิำทัลขีั�นส้่งในอุตีส่าหกิรื่รื่มกิารื่ท่องเที�ยว

เทคโนำโลยีี การใช้้

เที่คโนโลยี ่AI และ
เที่คโนโลยีอุ่ปกิรณ์์
เคล่�อนท่ี่� ซ่ึ่�งรวมถ่ึง 
แช้ตบอตสำำาห้รบั
อุตสำาห้กิรรมกิารต้อนรบั

 แชตบอต AI ท่ำาให้ล้กค้าสามิารถุถุามิคำาถุามิหรอืพบข้อม้ิลผู้่านแพลตฟอรม์ิได้้งา่ย

 เท่คโนโลย ่AI ท่่�ซอ้นทั่บกับเท่คโนโลยอ่นิเท่อรเ์น็ตและเท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�
สามิารถุปรบัปรุงประสิท่ธุภิาพในการค้นหาท่่�พักเพื�อการท่่องเท่่�ยวได้้อยา่งม่ินัย
สำาคัญ ม่ิการนำาเท่คโนโลย ่AI มิาใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพื�อเพิ�มิประสิท่ธุภิาพของ  
“แชตบอต (chatbot)” บนแพลตฟอรม์ิโซเชย่ลม่ิเด่้ยและแอปข้อความิโต้ตอบแบบ
ทั่นท่่อย้แ่ล้ว ซึ�งสามิารถุชว่ยให้บรษัิท่ตอบสนองความิต้องการของผู้้้บรโิภคโด้ยใช้
ระยะเวลาการตอบสนองท่่�เรว็ขึ�น และสามิารถุเข้าถึุงได้้ตลอด้ 24 ชั �วโมิงทุ่กวนั

กิารวเิคราะห้บ์ิ�กิดื่าต้าเพั่�อ
กิารวเิคราะห้เ์ช้งิคาดื่
กิารณ์์และเพั่�อให้ไ้ด้ื่ข้้อมูล
เช้งิล่กิท่ี่�มากิกิวา่เก่ิ�ยีวกัิบ
ส่ำวนลูกิค้า

 แพลตฟอรม์ิการวเิคราะห์ข้อม้ิลสำาหรบัอุตสาหกรรมิการต้อนรบั

 บิ�กด้าต้าให้ประโยชน์มิากมิายในอุตสาหกรรมิการท่่องเท่่�ยว ซึ�งรวมิถึุงความิสามิารถุ
ท่่�จะใชก้ารวเิคราะห์เชงิคาด้การณ์เก่�ยวกับอตัราการใชห้้องพัก และข้อม้ิลเชงิลึกท่่�
มิากขึ�นเก่�ยวกับส่วนล้กค้า

กิารรูจ้ำาใบห้น้าและข้้อมูล
ช้ว่มาตร (biometric 
data) เพั่�อปรบักิารให้้
บรกิิาร กิารรกัิษาความ
ปลอดื่ภััยี กิารวเิคราะห้์
ข้้อมูล และกิารช้ำาระเงนิให้้
เห้มาะกัิบแต่ละบุคคล

 เท่คโนโลยก่ารร้จ้ำาใบหน้าคือ AI เชงิชว่มิาตรร้ปแบบหนึ�งท่่�สามิารถุระบุตัวตนบุคคล
หรอืตรวจสอบตัวตนโด้ยอา้งองิลักษณะต่าง ๆ บนใบหน้า เท่คโนโลยน่่�สามิารถุนำามิา
ใชเ้พื�อปรบัการให้บรกิารให้เป็นส่วนตัว ปรบัปรุงการรกัษาความิปลอด้ภัย สนับสนนุ
การวเิคราะห์ข้อม้ิล และให้การชำาระเงนิโด้ยไม่ิต้องม่ิจุด้สัมิผู้ัสระหวา่งมินษุย ์ซึ�งลด้
ความิเส่�ยงของการแพรเ่ชื�อแบคท่่เรย่

เที่คโนโลยีบ่ล็อกิเช้นเพั่�อ
กิารเข้้าถ่ึงและเก็ิบข้้อมูล
สำำาคัญอยีา่งงา่ยีดื่ายีและ
เช้่�อถ่ึอได้ื่

 เท่คโนโลยบ่ล็อกเชนหมิายถึุงรายการบันทึ่กสาธุารณะ หรอืท่่�เรย่กวา่บัญช่
สาธุารณะ (public ledger) ท่่�ม่ิการลงรายการหรอืจัด้เก็บข้อม้ิลการท่ำาธุุรกรรมิ
ระหวา่งฝ่า่ยต่าง ๆ เอาไว ้บล็อกเชนสามิารถุท่ำาให้การเข้าถึุงและเก็บข้อม้ิลท่่�สำาคัญ
ท่ำาได้้งา่ยขึ�นและเชื�อถืุอได้้มิากขึ�น (เชน่ ข้อม้ิลการชำาระเงนิ รายละเอย่ด้
หนังสือเดิ้นท่าง ข้อม้ิลสัมิภาระ) เพราะความิรบัผู้ิด้ชอบในการจัด้เก็บข้อม้ิลนั�นแบ่ง
ปันกันกับทั่�งเครอืข่าย

ความเป็นจรงิเสำรมิ (AR) 
เพั่�อสำรา้งประสำบกิารณ์์
ให้ม่สำำาห้รบัลูกิค้าและ
ปรบัปรุงกิารที่ำากิารตลาดื่

 เท่คโนโลย ่AR คือการใชเ้ท่คโนโลยเ่พื�อสรา้งสื�อเสมืิอนจรงิท่่�รวมิความิเป็นจรงิและ
โลกเสมืิอนจรงิเข้าด้้วยกัน เพื�อนำาเสนอสถุานท่่�ท่่องเท่่�ยวใหม่ิ ๆ ท่่�น่าตื�นเต้น ความิ
สนกุสนานผู้่านแอนิเมิชนั ภาพ 3 มิิติ หรอือื�น ๆ ซึ�งรวมิถึุงการจำาลองมัิคคุเท่ศก์แบบ
เสมืิอนเพื�อดึ้งด้้ด้นักท่่องเท่่�ยวเพิ�มิเติมิ จึงเป็นการสรา้งประสบการณ์ใหม่ิสำาหรบั
ล้กค้าและการชว่ยธุุรกิจในการท่ำาการตลาด้เพื�อเพิ�มิยอด้ขาย

ท่่�มิา: Policy Links.
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ธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวท่่�ใหญ่กวา่กำาลังม่ิการนำาเท่คโนโลย่
เหล่าน่�บางส่วนมิาใชใ้นธุุรกิจของตนแล้ว เชน่ แชตบอตท่่�
ใชง้าน AI เพื�อการบรกิารล้กค้า และการวเิคราะห์ข้อม้ิล
ขั �นส้งเพื�อให้เข้าใจธุุรกิจของตนได้้ด่้ขึ�น 

นอกจากน่�กระท่รวงการท่่องเท่่�ยวของประเท่ศไท่ยยงัเป็น
พนัธุมิิตรกับบรษัิท่เอกชนหลายแหง่ เชน่ ตัวแท่นท่่อง
เท่่�ยวออนไลน์และระบบการจอง และรวมิถึุง Expedia และ 
Airbnb ซึ�งสรา้งขอ้ม้ิลมิากมิายท่่�รฐับาลกำาลังนำาไปใชเ้พื�อ
ใหเ้ขา้ใจความิต้องการและแนวโน้มิของผู้้้บรโิภคได้้ด่้ขึ�น

อยา่งไรก็ตามิ โครงการรเิริ�มิท่่�ขับเคลื�อนโด้ยรฐับาลเพื�อ
รวบรวมิบิ�กด้าต้าเก่�ยวกับการท่่องเท่่�ยวอยา่งม่ิ
ประสิท่ธุผิู้ลและลงทุ่นในเท่คโนโลยท่่่�สามิารถุปฏิิร้ปภาค
ส่วนจำาเป็นต้องม่ิการลงทุ่นและข่ด้ความิสามิารถุเพิ�มิเติมิ 
รฐับาลไท่ยได้้ประกาศความิจำานงท่่�จะสรา้งแพลตฟอรม์ิ
ขอ้ม้ิลเปิด้ด้้านการท่่องเท่่�ยวในปี พ.ศ. 2561 โด้ยม่ิจุด้มุ่ิงหมิาย
ท่่�จะให้บรกิาร API แบบเปิด้ เพื�อให้ผู้้้พัฒนาสามิารถุรวมิ
ข้อม้ิลเก่�ยวกับกิจกรรมิการท่่องเท่่�ยว เส้นท่าง และผู้้้ค้า
จาก ท่ท่ท่. ลงในแอปหรอืเวบ็ไซต์ของตนได้้ การปฏิิบัติ

79 ADB. (2021). Big Data for better tourism policy, management and sustainability.

ตามิเป้าหมิายน่�จะท่ำาให้อุตสาหกรรมิการท่่องเท่่�ยวของ
ประเท่ศไท่ยม่ิศักยภาพในการแข่งขันอยา่งยิ�ง แต่
โครงการรเิริ�มิน่�ยงัไม่ิม่ิรายงานความิคืบหน้ามิากนัก 

นอกจากน่�รฐับาลไท่ยยงัเปิด้ตัวโครงการรเิริ�มิ “Tourism 
Smart Data, The Time Is Now” เพื�อเป็นส่วนหนึ�งของ 
Thailand 4.0 เพื�อขับเคลื�อนการกำาหนด้นโยบายด้้วยการ
ใชข้้อม้ิล และปรบัปรุงประสบการณ์ของนักท่่องเท่่�ยวให้ด่้
ขึ�น โครงการภ้เก็ต สมิารท์่ซต่ิ� พ.ศ. 2563 คือโครงการ 
Smart City นำารอ่งโครงการแรกภายใต้ Thailand 4.0 
และเป็นการท่ำางานรว่มิกันระหวา่ง DEPA กระท่รวง ICT 
หน่วยงานรฐั ธุุรกิจเอกชนต่าง ๆ และมิหาวทิ่ยาลัย เพื�อ
เป็นส่วนหนึ�งของโครงการรเิริ�มิน่� เมืิองยงัจัด้ให้ม่ิฮอต
สปอต Wi-Fi ฟรม่ิากกวา่ 1,000 แห่งแก่นักท่่องเท่่�ยว 
พัฒนาระบบร้จ้ำาป้ายท่ะเบ่ยนรถุผู้่านกล้อง CCTV และติด้
ตั�งเซน็เซอรอ์จัฉรยิะเพื�อเฝ่า้ระวงัมิหาสมุิท่รและติด้ตามิ
สภาพอากาศและสภาวะความิปลอด้ภัยให้กับนักท่่อง
เท่่�ยวท่่�ชายหาด้79 
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แม้ิวา่โครงการนำารอ่งเหล่าน่�และการผู้ลักดั้นแพลตฟอรม์ิ
ข้อม้ิลเปิด้ด้้านการท่่องเท่่�ยวจะให้ความิหวงัท่่�ด่้ แต่ก็
จำาเป็นต้องม่ิความิพยายามิท่่�สมิำ�าเสมิอและประสานงาน
กันมิากขึ�น เชน่เด่้ยวกับการลงทุ่นในเท่คโนโลยแ่นวหน้า
และบิ�กด้าต้าเพื�อรวมิข้อม้ิลอยา่งม่ิความิรบัผู้ิด้ชอบจาก
แหล่งสาธุารณะต่าง ๆ เพื�อท่ำาความิเข้าใจกับความิ
ต้องการและพฤติกรรมิของนักท่่องเท่่�ยวและปรบับรกิาร
ให้เหมิาะสมิสอด้คล้อง นอกจากน่� การรว่มิลงทุ่นระหวา่ง
รฐักับเอกชนด้้านการแบ่งปันข้อม้ิลกับ OTA และผู้้้ให้
บรกิารโครงข่ายโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่� (MNO) สามิารถุท่ำาให้
ความิเข้าใจเก่�ยวกับความิต้องการของนักท่่องเท่่�ยว
แข็งแกรง่ขึ�นเพิ�มิเติมิได้้

เท่คโนโลยเ่หล่าน่�ยงัสามิารถุนำามิาใชเ้พื�อปรบัปรุง
ประสบการณ์ของนักท่่องเท่่�ยวใหด่้้ขึ�น และสนับสนนุใหนั้ก
ท่่องเท่่�ยวกลับมิาเท่่�ยวใหม่ิ บรกิารอนิเท่อรเ์น็ตท่่�ต่อเนื�องใน

80 ดูิ Telefonica Smart Tourism Transformation Handbook 2022.

พื�นท่่�ชนบท่ ตำาแหน่งท่่�ตั�งท่่�ม่ิการติด้แท็่กขอ้ม้ิล
ตำาแหน่งท่่�ตั�ง การจับค่้เส้นท่างออนไลน์ การใหบ้รกิารระบบ
ขนส่ง (MaaS) เซน็เซอรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะในสถุานท่่�ตั�งท่่�
เป็นท่่�นิยมิเพื�อท่ำาความิเขา้ใจและปรบัปรุงประสบการณ์ของ
นักท่่องเท่่�ยว ทั่�งหมิด้น่�สามิารถุชว่ยท่ำาใหป้ระเท่ศไท่ยเป็น
จุด้หมิายการท่่องเท่่�ยวท่่�น่าสนใจมิากขึ�น ด้้วยการเริ�มิต้น
การใหบ้รกิาร 5G การเสนอประสบการณ์ VR ท่่�บนัทึ่ก
ประเท่ศไท่ยในชนบท่ใหแ้ก่นักท่่องเท่่�ยวจึงสามิารถุท่ำาได้้
แบบเรย่ลไท่ม์ิ อนัจะสนับสนนุใหนั้กท่่องเท่่�ยวท่่�จะไปเท่่�ยว
ในเมืิองหลักท่่�เป็นท่่�นิยมิไปเท่่�ยวในพื�นท่่�ม่ิการท่่องเท่่�ยว
น้อยกวา่ได้้ ซึ�งเป็นสิ�งสำาคัญเป็นพเิศษ เพราะการวางแผู้น
การเดิ้นท่างระหวา่งอย้ท่่่�จุด้หมิายปลายม่ิแนวโน้มิเพิ�มิขึ�น
เรื�อย ๆ การเสนอประสบการณ์ชุมิชนชนบท่แบบ VR ใน
เมืิองจุด้หมิายปลายท่างท่่�ม่ิการท่่องเท่่�ยวส้งอาจเป็นวธิุห่นึ�ง
เพื�อชว่ยกระจายการท่่องเท่่�ยวใหส้มิดุ้ลได้้

 กิล่องขี�อม้ล 4  ผู้้�ให�บรื่กิิารื่โครื่งขีา่ยโทรื่ศพัิท์เคล่�อนที� Telefonica กิำาลังเปน็ผู้้�นำาในด�านกิารื่
ท่องเที�ยวอจัำฉรื่ยิะ

Telefonica กำาลังสนับสนนุการท่่องเท่่�ยวอจัฉรยิะเพื�อขับเคลื�อนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคส่วนน่� โด้ยใช้
เท่คโนโลยต่่าง ๆ เชน่ IoT บิ�กด้าต้า AI บล็อกเชน และความิจรงิเสมืิอน ตัวอยา่งเชน่ ด้้วยการเริ�มิต้นการให้บรกิาร 
5G ท่าง Telefonica จึงสามิารถุจัด้หาโซล้ชนัการแปลไปพรอ้มิกันเป็นภาษาอื�นมิากกวา่ 80 ภาษา ซึ�งให้ผู้ลลัพธุ์
การแปลได้้เรง่ด่้วนมิากพอท่่�จะท่ำาให้ผู้้้ใชส้ามิารถุรกัษาการสนท่นาในภาษาท่่�แตกต่างกันในเวลาจรงิได้้ 
Telefonica กำาลังรว่มิมืิอกับ Santander City Council เพื�อเปิด้ท่างให้เกิด้การพัฒนา Smart City โด้ยใช้
แพลตฟอรม์ิของตนเอง โด้ยการบ้รณาการข้อม้ิลต่าง ๆ เพื�อปรบัปรุงการวางแผู้นและปรบัปรุงประสบการณ์ของ
นักท่่องเท่่�ยวให้ด่้ขึ�น80

 กิล่องขี�อม้ล 5  กิารื่ขียายกิารื่ท่องเที�ยวจำากิเมอ่งหลักิไปยงัพิ่�นที�ชนบท: กิองทุน Discover England Fund 

เพื�อสนับสนนุให้ม่ิการท่่องเท่่�ยวนอกเมืิองหลัก ในปี พ.ศ. 2558 รฐับาลสหราชอาณาจักรจึงประกาศกองทุ่น Discover
England Fund จำานวน 45 ล้านปอนด์้ โด้ยม่ิแผู้นเพื�อระบุเส้นท่างการท่่องเท่่�ยวและท่ำางานรว่มิกับพันธุมิิตรของ
รฐัและเอกชนเพื�อปรบัปรุง นำาเสนอ และท่ำาการตลาด้เก่�ยวกับประสบการณ์การท่่องเท่่�ยวตลอด้เส้นท่าง 

กองทุ่นน่�ตระหนักถึุงความิจำาเป็นท่่�จะต้องม่ิศักยภาพในการแข่งขันอย้เ่สมิอ จึงลงทุ่นในความิชำานาญด้้านดิ้จิทั่ล
ของภาคส่วนเพื�อให้ม่ิธุุรกิจจำานวนมิากขึ�นท่่�อย้ใ่นระบบออนไลน์และล้กค้ามิองเห็นได้้ และการจองการเดิ้นท่าง
สามิารถุท่ำาได้้อยา่งงา่ยด้ายท่างออนไลน์ ในชว่งเวลาห้าปี กองทุ่นน่�ได้้ให้การสนับสนนุโครงการมิากกวา่ 51 
โครงการ และท่ำางานรว่มิกับตัวแท่นท่่องเท่่�ยวออนไลน์และบรษัิท่ต่าง ๆ เพื�อส่งเสรมิิประเท่ศองักฤษและ
ผู้ลิตภัณฑ์์ของประเท่ศ ทั่�งน่�ม่ิ DMO เจ็ด้สิบหกรายท่่�เข้ารว่มิในโครงการน่� และม่ิโครงการมิากมิายครอบคลุมิทุ่ก
ส่วนของประเท่ศ การลงทุ่นเป็นกุญแจสำาคัญในการเปิด้ท่างให้พันธุมิิตรท่ำางานรว่มิกันได้้ 

ถึุงแม้ิวา่การระบาด้ใหญ่ของโรคโควดิ้ 19 จะชะลอผู้ลกระท่บของโครงการรเิริ�มิน่� แต่การท่ำาการตลาด้ผู้ลิตภัณฑ์์ 
Discover England Fund ในระดั้บสากลของโครงการน่�ก่อนท่่�จะม่ิการระบาด้ใหญ่ได้้ก่อให้เกิด้ผู้ลตอบแท่นจาก
การลงทุ่นถึุง 22:1

ท่่�มิา: เวบ็ไซต์ Discover England Fund 
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ลำาดับความส่ำาคัญขีอง
นโยบายและคำาแนะนำา
จำากิปรื่ะส่บกิารื่ณ์์ในท�อง
ถิ�นและจำากิต่ีางปรื่ะเทศ
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ลำำ�ดัับคว�มสำำ�คัญของนโยบ�ยแลำะคำ�แนะนำ�จ�กประสำบก�รณ์์ในท้้องถ่ิ่�นแลำะจ�กต่่�งประเท้ศ 43



5.1 กิารื่รื่บัมอ่กัิบความท�าทายและโอกิาส่กิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�
ส่ำาหรื่บัเกิษตีรื่กิรื่รื่ายยอ่ยในปรื่ะเทศไทย 

การตอบสนองด้้านนโยบายในระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาวเป็นสิ�งจำาเป็น เพื�อเอาชนะอุปสรรคท่่�ขัด้ขวาง MSME 
และชุมิชนในชนบท่ในภาคการเกษตรไม่ิให้ใชป้ระโยชน์จากเท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคลื�อนท่่�และเท่คโนโลยแ่นวหน้า เราได้้
ระบุระดั้บการสนับสนนุดั้งต่อไปน่� ซึ�งสามิารถุให้ความิสำาคัญเป็นอนัดั้บต้น ๆ เพื�อเรง่การนำาเท่คโนโลยม่ิาใช:้

 ตารางท่ี่� 10

กิารื่ดำาเนินนโยบายที�จำำาเปน็เพิ่�อเรื่ง่กิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�ส่ำาหรื่บัเกิษตีรื่กิรื่รื่ายยอ่ย

การสนัำบสนำนุำระดัิบ MSME
การสนัำบสนำนุำผูู้้ใหบ้รกิารเทคโนำโลยีี
การเกษต์รสมัยีใหม่ มาต์รการแทรกแซงระดัิบระบบนิำเวศ

• การฝ่กึอบรมิและให้ความิร้เ้ก่�ยวกับ
ระบบดิ้จิทั่ลเพื�อสรา้งข่ด้ความิ
สามิารถุของเกษตรกร และชว่ยให้
เกษตรกรเปิด้รบัและเต็มิใจท่่�จะลอง
นวตักรรมิดิ้จิทั่ลใหม่ิ ๆ

• ใชบ้รกิารให้คำาแนะนำาแบบม่ิส่วนรว่มิ
จากระยะไกลท่างระบบดิ้จิทั่ลท่่�ม่ิวงจร
การป้อนกลับระหวา่งผู้้้ให้บรกิาร
เนื�อหาและผู้้้ใชสุ้ด้ท้่ายอย้ภ่ายใน
ระบบ

• ใชป้ระโยชน์จากเครอืข่ายชุมิชนและ
สถุาบันเกษตรกรท่่�สามิารถุรว่มิจ่าย
ต้นทุ่นและท่ำาให้เท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลม่ิ
ราคาจับต้องได้้มิากขึ�นสำาหรบัสมิาชกิ
ของตน

• เพิ�มิการให้การสนับสนนุให้ครอบคลุมิ
มิากกวา่แค่การให้เงนิทุ่นในการจัด้หา
นวตักรรมิเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ล การ
สนับสนนุเพิ�มิเติมิสามิารถุรวมิถึุงการ
สาธุติท่างกายภาพและการแสด้ง
นิท่รรศการเท่คโนโลยท่่่�ม่ิอย้เ่พื�อเพิ�มิ
ความิตระหนัก ช่�ให้เห็นถึุงแนวโน้มิ 
และแสด้งประโยชน์ของโซล้ชนัและ
วธิุก่ารนำาโซล้ชนัมิาใช้

• การเป็นพันธุมิิตรด้้านการวจัิยและ
พัฒนาเป็นสิ�งจำาเป็นในการสนับสนนุ
ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) เพื�อ
พัฒนาโซล้ชนัท่่�เก่�ยวข้องสำาหรบั
เกษตรกร

• ปรบัโครงสรา้งระบบการส่งเสรมิิ
การเกษตรเพื�อให้รวมิถึุงการรว่มิ
ลงทุ่นระหวา่งรฐักับเอกชน (PPP) ท่่�
ขยายความิครอบคลุมิและผู้ลกระท่บ
ของการสนับสนนุน่� 

• ลงทุ่นในแพลตฟอรม์ิการรวบรวมิ
ข้อม้ิลการเกษตรระดั้บชาติท่่�บุคลากร
ท่างการเกษตรสามิารถุเข้าถึุง แบ่ง
ปัน และใชข้้อม้ิลการเกษตรในเวลา
จรงิได้้ 

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี

ลำำ�ดัับคว�มสำำ�คัญของนโยบ�ยแลำะคำ�แนะนำ�จ�กประสำบก�รณ์์ในท้้องถ่ิ่�นแลำะจ�กต่่�งประเท้ศ44



สามิารถุดึ้งบท่เรย่นท่่�ม่ิค่าจากประสบการณ์ในท้่องถิุ�นและระหวา่งประเท่ศเพื�อจัด้การกับลำาดั้บความิสำาคัญตามิแก่น
สาระเหล่าน่� กรณ่ศึกษาท่่�เก่�ยวข้องม่ิระบุด้้านล่าง 

 กิล่องขี�อม้ล 6  กิรื่ณี์ศกึิษา: กิารื่ปรื่บัโครื่งส่รื่�างบรื่กิิารื่ส่ง่เส่รื่มิกิารื่เกิษตีรื่เพิ่�อผู้ลกิรื่ะทบที�มากิขีึ�น

วตั์ถุิ่ประสงค์เช้งิแก่นำสาระ
เพื�อเพิ�มิความิครอบคลุมิท่างภ้มิิศาสตรข์องบรกิารส่งเสรมิิการเกษตรของประเท่ศไท่ยโด้ยใชเ้ครื�องมืิอดิ้จิทั่ลซึ�ง
นำามิาปรบัใชผู้้่าน PPP

กลไกการเปลี�ยีนำแปลง
ท่ำางานรว่มิกับภาคเอกชนเพื�อพัฒนาและให้บรกิารให้คำาแนะนำาแบบม่ิส่วนรว่มิท่างระยะไกลผู้่านแอปบนมืิอถืุอ
ซึ�งประกอบด้้วยวงจรการป้อนกลับระหวา่งผู้้้ให้บรกิารเนื�อหากับผู้้้ใชสุ้ด้ท้่าย บรกิารน่�สามิารถุเพิ�มิจำานวน
เกษตรกรรายยอ่ยท่่�ได้้รบัคำาแนะนำา อก่ทั่�งยงัให้ความิสามิารถุในการโต้ตอบกับบรกิารส้งกวา่ และอาจม่ิบท่บาท่
ให้เกษตรกรสรา้งหรอืปรบัแต่งเนื�อหาการให้คำาแนะนำาให้เหมิาะสมิ

กรณี์ศึกษา
แอป Kaset Go: แอปน่�ได้้รบัการพัฒนาโด้ยบรษัิท่ โท่เทิ่�ล แอค็เซส็ คอมิม้ินิเคชั �น จำากัด้ (ด่้แท่ค) ซึ�งเป็นผู้้้
ให้บรกิารโครงข่ายโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่�รายใหญ่ในประเท่ศไท่ย โด้ยความิรว่มิมืิอกับบรษัิท่ยารา ประเท่ศไท่ย 
แอป Kaset Go คือชุมิชนออนไลน์เพื�อให้เกษตรกรได้้แลกเปล่�ยนคำาแนะนำาเก่�ยวกับหัวข้อต่าง ๆ แอปน่�ม่ิ
ชุมิชนคำาถุามิคำาตอบ (Q&A) ท่่�เพื�อนเกษตรกรและผู้้้เช่�ยวชาญจากทั่�วประเท่ศให้การสนับสนนุด้้วยการ
ตอบคำาถุามิจากเกษตรกร 

เมืิ�อกระท้้่ Q&A ได้้รบัการตรวจสอบจากผู้้้เช่�ยวชาญ แอปจะเรย่งคำาตอบทั่�งหมิด้ในฐานข้อม้ิลขนาด้ใหญ่ 
แล้วเก็บแฟ้มิในได้เรกท่อรอ่งค์ความิร้ท่้่�เกษตรกรสามิารถุเข้าถึุงและกรองด้้คำาตอบตามิหัวข้อ นอกจากน่�
ยงัม่ิหัวข้อท่่�ใชภ้าพแสด้งข้อม้ิลหรอือนิโฟกราฟิก วด่ิ้โอ และร้ปแบบอื�น ๆ เพื�อแสด้งแนวโน้มิและข้อม้ิลเชงิ
ลึกเก่�ยวกับข้อม้ิลการเกษตรในร้ปแบบท่่�เข้าใจงา่ย 

แอปน่�เปิด้ใหด้้าวน์โหลด้บนมืิอถืุอในเดื้อนสิงหาคมิ พ.ศ. 2563 และจนถึุงวนัน่�ม่ิยอด้ผู้้ใ้ชเ้กือบ 200,000 ราย 
ขณะน่�ผู้้้พัฒนากำาลังพัฒนาคุณสมิบัติเพิ�มิเติมิ เชน่ ข้อม้ิลเก่�ยวกับประเภท่พืชผู้ลเพิ�มิเติมิ 44 ประเภท่ 
ข้อม้ิลคำาเตือนสภาพภ้มิิอากาศ ประกาศเตือนเก่�ยวกับศัตร้พืชและโรค และการวดั้เกณฑ์์มิาตรฐานราคา
ตลาด้ แผู้นในระยะยาวกวา่คือการรวมิบรกิารเสรมิิ เชน่ บรกิารให้เชา่อุปกรณ์ท่ำาการเกษตร การประกัน
ภัยพืชผู้ล และบรกิารท่างการเงนิดิ้จิทั่ล 
ท่่�มิา: DTAC

กรณี์ศึกษา
Arifu: แพลตฟอรม์ิเนื�อหาดิ้จิทั่ลและการเรย่นร้แ้บบโต้ตอบจากเคนยา่ซึ�งปรบัให้เป็นเนื�อหาท่่�ตรงตามิ
ความิต้องการของผู้้้เรย่นและไม่ิม่ิค่าใชจ่้าย แชตบอตของ Arifu ให้ทั่�งผู้้้ใชส้มิารท์่โฟนและฟีเจอรโ์ฟน  
(มืิอถืุอแบบปุ่มิกด้) เรย่นร้ไ้ด้้ผู้่านข้อความิ SMS, WhatsApp และ Facebook Messenger 

สำาหรบัธุุรกิจด้้านการเกษตร โซล้ชนัน่�เปล่�ยนการฝ่กึอบรมิแบบดั้�งเดิ้มิท่่�ต้องไปเขา้รว่มิด้้วยตัวเองและการเผู้ย
แพรข่อ้ม้ิลผู้ลิตภัณฑ์์ใหด้้ำาเนินการผู้า่นระบบดิ้จิทั่ล จึงลด้ต้นทุ่นการส่งมิอบจาก 20 ด้อลลารส์หรฐัฯ เหลือ 1 
ด้อลลารส์หรฐัฯ ต่อเกษตรกร Arifu ม่ิการนำามิาใชเ้พื�อใหค้วามิร้กั้บเกษตรกรมิากกวา่ 250,000 คนผู้า่น SMS 
แบบโต้ตอบเพื�อปรบัปรุงการปฏิิบติัด้้านการเกษตรใหด่้้ขึ�น ในระหวา่งแผู้นนำารอ่งแรก โซล้ชนัน่�ได้้ชว่ยเหลือ
เกษตรกรใหป้รบัปรุงพฤติกรรมิท่่�เก่�ยวกับการปฏิิบติัท่างการเกษตรท่่�ด่้ (good agricultural practice) จึงเพิ�มิ
ผู้ลผู้ลิตโด้ยเฉล่�ยของเกษตรกรได้้รอ้ยละ 55 และเพิ�มิรายได้้ต่อเอเคอร ์187 ด้อลลารส์หรฐัฯ 
ท่่�มิา: Arifu Insights 

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี

ลำำ�ดัับคว�มสำำ�คัญของนโยบ�ยแลำะคำ�แนะนำ�จ�กประสำบก�รณ์์ในท้้องถ่ิ่�นแลำะจ�กต่่�งประเท้ศ 45



 กิล่องขี�อม้ล 7  กิรื่ณี์ศกึิษา: กิารื่จัำดนิทรื่รื่ศกิารื่โดยชมุชนและฟารื่ม์ดิจิำทัลนำารื่อ่ง

วตั์ถุิ่ประสงค์เช้งิแก่นำสาระ 
เพิ�มิความิตระหนักเพื�อแสด้งให้เห็นถึุงคุณค่าต่อธุุรกิจจากโซล้ชนัเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิต้นทุ่นตำ�าท่่�เกิด้
ใหม่ิในประเท่ศไท่ย

กลไกการเปลี�ยีนำแปลง 
การท่ำาการสาธุติเชงิรว่มิมืิอเก่�ยวกับโซล้ชนัดิ้จิทั่ลด้้านการเกษตรของภาคเอกชนท่่�ม่ิให้บรกิารสำาหรบัเกษตรกร 
โด้ยสาธุติผู้่านเครอืข่ายกวา้ง ๆ ด้้วยงานโรด้โชวเ์ก่�ยวกับระบบดิ้จิทั่ลท่่�ม่ิชุมิชนเป็นพื�นฐาน และฟารม์ินำารอ่ง

กรณี์ศึกษา
โครงการงานำนิำทรรศการเทคโนำโลยีเีกษต์รกรรมอจัิฉรยิีะข้องประเทศไทยี
กษ. รว่มิมืิอกับ DEPA และสำานักงานนวตักรรมิแห่งชาติ (สนช.) เพื�อพัฒนาโครงการงานนิท่รรศการ
เท่คโนโลยเ่กษตรกรรมิอจัฉรยิะท่่�ม่ิชาวไรข่้าวโพด้เข้ารว่มิ 150 รายในจังหวดั้นครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2562 อก่ทั่�งยงั
ม่ิแผู้นท่่�คล้ายกันในจังหวดั้สุโขทั่ยท่่�ม่ิเกษตรกรเข้ารว่มิ 65 ราย วตัถุุประสงค์ของโครงการน่�คือเพื�อใชฟ้ารม์ิ
นำารอ่งเหล่าน่�ในการจัด้แสด้งเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลขั �นส้งหลายอยา่ง และสนับสนนุงานวจัิย การสาธุติเชงิปฏิิบัติ
บางส่วนรวมิถึุงการใชโ้ด้รนเพื�อฉ่ด้พ่นสารกำาจัด้ศัตร้พืช หรอือากาศยานไรค้นขับ (UAV) เพื�อฉ่ด้พ่นอาหาร
เสรมิิชนิด้เหลวกับพืชผู้ล แม้ิวา่โด้รนจะใชเ้วลาเพ่ยงสามินาท่่ในการฉ่ด้พ่นฟารม์ินำารอ่ง แต่แรงงานในไรน่า
จะต้องใชเ้วลาหนึ�งชั �วโมิงในการฉ่ด้พ่นพื�นท่่�หนึ�งไร ่แม้ิวา่จะไม่ิท่ราบความิสำาเรจ็ของการสาธุติเหล่าน่� แต่ก็
ยงัคงม่ิล่้ท่างท่่�จะขยายการสาธุติน่�ให้ครอบคลุมิในระดั้บประเท่ศ เพื�อให้เกษตรกรท่่�ไม่ิตระหนักถึุงเท่คโนโลย่
เหล่าน่�สามิารถุมิองเห็นประโยชน์ได้้ด้้วยตัวเอง 
แต่ทั่�งน่� การนำาโซล้ชนัดิ้จิทั่ลด้้านการเกษตรมิาใชจ้ะจำาเป็นต้องม่ิมิากกวา่แค่การท่ำาการสาธุติหรอืการนำา
รอ่ง และจำาเป็นต้องม่ิการแสด้งวธิุใ่ชโ้ซล้ชนัเหล่าน่�แก่เกษตรกรด้้วย เกษตรกรถึุงจะปรบัใชโ้ซล้ชนัเหล่าน่�
ตามิขนาด้การประกอบการของตนได้้อยา่งยั �งยนื 
ท่่�มิา: FAO

 กิล่องขี�อม้ล 8  กิรื่ณี์ศกึิษา: แพิลตีฟอรื่ม์กิารื่แชรื่ข์ี�อม้ลกิารื่เกิษตีรื่แบบบ้รื่ณ์ากิารื่

วตั์ถุิ่ประสงค์เช้งิแก่นำสาระ 
อำานวยความิสะด้วกในการท่ำางานรว่มิกันและนวตักรรมิในการพัฒนาการเกษตรซึ�งขับเคลื�อนด้้วยข้อม้ิล

กลไกการเปลี�ยีนำแปลง 
แพลตฟอรม์ิการรวบรวมิข้อม้ิลการเกษตรระดั้บชาติสำาหรบับุคลากรท่างการเกษตร เพื�อเข้าถึุง แบ่งปัน และใช้
ข้อม้ิลการเกษตร

กรณี์ศึกษา
แพื่ลต์ฟอรม์ความรว่มม่อด้ิานำข้้อมูลการเกษต์รข้องประเทศญี�ปุ�นำ (WAGRI): WAGRI คือแพลตฟอรม์ิ
ข้อม้ิลท่่�ได้้รบัการพัฒนาขึ�นโด้ยสมิาคมิอุตสาหกรรมิ รฐับาล และนักวชิาการ เพื�อรวบรวมิและจัด้ระเบ่ยบ
ข้อม้ิลเก่�ยวกับการเกษตรท่่�ก่อนหน้าน่�กระจายอย้ทั่่�วฐานข้อม้ิลและเวบ็ไซต์ต่าง ๆ แพลตฟอรม์ิน่�ท่ำาให้การ
ท่ำางานรว่มิกัน การแบ่งปัน และการให้ข้อม้ิลท่่�เป็นระบบระเบ่ยบเป็นไปได้้สำาหรบัทุ่กคนในภาคการเกษตร 
เพื�อให้การเข้าถึุงข้อม้ิลท่่�สำาคัญท่่�ม่ิอย้ทั่่�งหมิด้ และเพื�อสนับสนนุนวตักรรมิจากภาคเอกชนด้้วยการจัด้หา 
API ท่่�สามิารถุนำามิาใชไ้ด้้ไม่ิวา่โด้ยบรษัิท่ใด้ ๆ 
ในประเท่ศไท่ยม่ิแหล่งข้อม้ิลการเกษตรท่่�สามิารถุนำามิาใชส้รา้งแพลตฟอรม์ิข้อม้ิลแบบบ้รณาการท่่�กวา้ง
ขวางขึ�นอย้ม่ิากมิายแล้ว ตัวอยา่งเชน่ What2Grow, Agrimap Online และ TraceThai เป็นต้น 
ท่่�มิา: เวบ็ไซต์ WAGRI

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี
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จำาเป็นต้องม่ิการท่ำางานรว่มิกันในกลุ่มิผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ย
เพื�อผู้ลักดั้นให้เกิด้การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใช้
เปล่�ยนแปลงการท่ำาธุุรกิจในการประกอบกิจการไรน่าใน

ชนบท่ ตารางท่่� 10 ระบุโรด้แมิปเพื�อปรบัปรุงโอกาสท่่�
เกษตรกรรายยอ่ยจะใชโ้ซล้ชนัเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิย
ใหม่ิเพื�อสรา้งธุุรกิจท่่�ยั �งยนืและม่ิผู้ลกำาไรมิากขึ�น 

 ตารางท่ี่� 11
ผู้งัผู้้�มสี่ว่นได�ส่ว่นเส่ยีเพิ่�อเรื่ง่กิารื่นำารื่ะบบดิจิำทัลมาใช�ส่ำาหรื่บัเกิษตีรื่กิรื่รื่ายยอ่ย

การดิำาเนิำนำการ พื่นัำธุมิต์รหลัก ผูู้้มีส่วนำได้ิส่วนำเสียีสนัำบสนำนุำ ผู้ลลัพื่ธุที์�คาดิหวงั

การฝ่กึอบรมิและให้ความิร้เ้พื�อ
ชว่ยให้เกษตรกรเปิด้รบัและเต็มิใจ
ท่่�จะลองนวตักรรมิดิ้จิทั่ลใหม่ิ ๆ 

กษ. • PPP ภายใต้แผู้นการส่งเสรมิิ
การเกษตร

สมิรรถุนะด้้านดิ้จิทั่ลท่่�ด่้ขึ�น
เพื�อใชเ้ครื�องมืิอนวตักรรมิ
เพื�อปฏิิร้ปการท่ำากิจกรรมิ
ท่างการเกษตร

ปรบัโครงสรา้งระบบการส่งเสรมิิ
การเกษตรเพื�อให้รวมิถึุง PPP เพื�อ
ความิครอบคลุมิและผู้ลกระท่บท่่�
เพิ�มิขึ�น

• กรมิส่งเสรมิิการเกษตร 
• บรษัิท่เท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ 

โด้ยเฉพาะบรษัิท่ท่่�ม่ิความิชำานาญใน
การให้คำาแนะนำาเก่�ยวกับระบบดิ้จิทั่ล

เกษตรกรได้้รบัการสนับสนนุ
จากตัวแท่นอยา่งเพ่ยงพอ

สนับสนนุให้ม่ิการนำาเท่คโนโลย่
ดิ้จิทั่ลมิาใชผู้้่านเครอืข่ายชุมิชนท่่�
สามิารถุรว่มิจ่ายต้นทุ่นและท่ำาให้
เท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลม่ิราคาจับต้องได้้
มิากขึ�นสำาหรบัสมิาชกิเกษตรกร

• กองส่งเสรมิิวสิาหกิจชุมิชน (กษ.)

• สถุาบันพัฒนาองค์กรชุมิชน
• สหกรณ์การเกษตรในท้่องถิุ�นและ

วสิาหกิจชุมิชน
• บรษัิท่เท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ

โซล้ชนัดิ้จิทั่ลม่ิราคาจับต้อง
ได้้มิากขึ�นเมืิ�อม่ิการแชร์
ต้นทุ่นกัน

เพิ�มิการสนับสนนุให้ครอบคลุมิผู้้ใ้ห้
บรกิารโซล้ชนัดิ้จิทั่ลด้้านการเกษตร 
เพื�อท่ำาการสาธุติท่างกายภาพและ
การแสด้งนิท่รรศการเท่คโนโลยท่่่�ม่ิ
อย้เ่พื�อแสด้งให้เหน็ถึุงประโยชน์
และวธิุก่ารนำาโซล้ชนัมิาใช้

• DEPA

• สนช.

• ธุนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธุ.ก.ส.)

• ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) ด้้าน
เท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ

• สมิาคมิไท่ยสตารท์่อพั

เกษตรกรในท้่องถิุ�นม่ิ
ทั่ศนคติท่่�ด่้ขึ�นต่อการนำา
นวตักรรมิโซล้ชนัดิ้จิทั่ลมิาใช้

การลงทุ่นด้้านโครงสรา้งพื�นฐาน
ในแพลตฟอรม์ิการรวบรวมิข้อม้ิล
การเกษตรระดั้บชาติท่่�บุคลากร
ท่างการเกษตรสามิารถุเข้าถึุง แบ่ง
ปัน และใชข้้อม้ิลการเกษตรในเวลา
จรงิได้้

• สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
• ศ้นยข์้อม้ิลเกษตรแห่งชาติ (NABC)

• สำานักงานพัฒนารฐับาลดิ้จิทั่ล (สพร.)

• คณะกรรมิการคุ้มิครองข้อม้ิล
• ศ้นยก์ลางข้อม้ิลเปิด้ภาครฐัแห่ง

ประเท่ศไท่ย
• ธุ.ก.ส.

• ผู้้้ให้บรกิารรวบรวมิข้อเสนอท่างการ
เกษตรขนาด้ใหญ่ในภาคเอกชน 

• สหกรณ์

ข้อม้ิลท่่�ม่ิเพื�อการวางแผู้น 
การตัด้สินใจ การสรา้งเครอื
ข่าย เป็นต้น

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
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ลำำ�ดัับคว�มสำำ�คัญของนโยบ�ยแลำะคำ�แนะนำ�จ�กประสำบก�รณ์์ในท้้องถ่ิ่�นแลำะจ�กต่่�งประเท้ศ 47



5.2 กิารื่รื่บัมอ่กัิบความท�าทายและโอกิาส่กิารื่นำาเทคโนโลยมีาปรื่ะยกุิต์ีใช�
ส่ำาหรื่บั MSME ด�านกิารื่ท่องเที�ยวในชนบทในปรื่ะเทศไทย
งานวจัิยของเราให้คำาแนะนำาหลายประการกับรฐับาลเพื�อ
สนับสนนุการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชแ้ละผู้ลิตภาพของ
ธุุรกิจท่่�พักในชนบท่ท่่�ระดั้บ MSME, ระดั้บผู้้้ให้บรกิารโซล้ชนั

เท่คโนโลย ่และระดั้บระบบนิเวศ ซึ�งสามิารถุท่ำาให้บุคคล
เหล่าน่�สรา้งความิยั�งยนืในขณะท่่�ภาคการท่่องเท่่�ยวฟ้� นตัว
จนถึุงระดั้บก่อนเกิด้การระบาด้ใหญ่ได้้

 ตารางท่ี่� 12
กิารื่ดำาเนินนโยบายที�จำำาเปน็เพิ่�อเรื่ง่กิารื่นำาเทคโนโลยดิีจิำทัลมาใช�ในกิารื่ท่องเที�ยวในชนบท

การสนัำบสนำนุำระดัิบ MSME
การสนัำบสนำนุำผูู้้ใหบ้รกิารโซลูช้นัำ
เทคโนำโลยีี มาต์รการแทรกแซงระดัิบระบบนิำเวศ

ให้การฝ่กึอบรมิท่างดิ้จิทั่ลเก่�ยวกับ
เครื�องมืิอการท่ำาการตลาด้ผู้่านโซเชย่ลม่ิ
เด่้ย เพื�อให้สามิารถุเข้าถึุงตลาด้การท่่อง
เท่่�ยวได้้กวา้งขึ�นด้้วยต้นทุ่นท่่�ประหยดั้

ประเมิินผู้ลกระท่บ สนับสนนุ และลงทุ่น
ในผู้้้ให้บรกิารเท่คโนโลยท่่่�กำาลังสรา้ง
ผู้ลกระท่บท่่�สามิารถุพิส้จน์ได้้ 

ลงทุ่นในการเพิ�มิขอบเขตและความิ
สามิารถุของแพลตฟอรม์ิขอ้ม้ิลเปิด้ด้้าน
การท่่องเท่่�ยวเพื�อใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมิและ
ความิต้องการของนักท่่องเท่่�ยวได้้ด่้ขึ�น
และให้บรกิารได้้สอด้คล้องกับพฤติกรรมิ
และความิต้องการของนักท่่องเท่่�ยว 

ประเมิินและสาธุติคุณค่าของการลง
ท่ะเบ่ยนกับตัวแท่นการท่่องเท่่�ยว
ออนไลน์ (OTA) และการใชร้ะบบการ
จองท่างคอมิพิวเตอร ์(CRS) และระบบ
อปัเด้ตสถุานะห้องพัก (channel 
manager) เพื�อให้สามิารถุให้บรกิารและ
เข้าถึุงตลาด้ได้้ด่้ขึ�น

เนื�องจากความิท้่าท่ายในการหาล้กค้า
เป็นรายบุคคล ผู้้้ให้บรกิารเท่คโนโลยจึ่ง
ใชโ้มิเด้ลธุุรกิจแบบธุุรกิจถึุงธุุรกิจแท่น 
ซึ�งก็คือการสรา้งโซล้ชนัให้กับองค์กร ดั้ง
นั�นจึงควรหาสิ�งจ้งใจเพื�อให้ม่ิการลงทุ่น
ในโซล้ชนัแบบธุุรกิจถึุงผู้้้บรโิภคท่่�เหมิาะ
สำาหรบัวสิาหกิจรายยอ่ย

ลงทุ่นในการรว่มิลงทุ่นระหวา่งรฐักับ
เอกชนเพื�อท่ำาความิเข้าใจความิต้องการ 
แนวโน้มิ และการเคลื�อนท่่�ของนักท่่อง
เท่่�ยวผู้่านบิ�กด้าต้าเพื�อส่งเสรมิิการท่่อง
เท่่�ยวในท้่องถิุ�นอยา่งม่ิกลยุท่ธุ์

ให้การฝ่กึอบรมิผู้้้ประกอบการเก่�ยวกับ
การใชเ้ครื�องมืิอดิ้จิทั่ลในการประกอบ
ธุุรกิจเพื�อชว่ยลด้ต้นทุ่นแรงงานและ
ท่ำาให้ธุุรกิจม่ิประสิท่ธุภิาพมิากขึ�น โด้ย
เฉพาะการฝ่กึอบรมิเก่�ยวกับการใชร้ะบบ
การบรหิารจัด้การโรงแรมิ (PMS)

ส่งเสรมิิให้มิหาวิท่ยาลัยและธุุรกิจ 
สตารท์่อพั (startup)ด้้านการท่่องเท่่�ยว
ท่ำางานรว่มิกันเพื�อกระตุ้นให้เกิด้การ
สรา้งนวตักรรมิ และสรา้งโซล้ชนัท่่�
เหมิาะสมิสำาหรบัผู้้้ใชใ้นชนบท่มิากขึ�น

นำาเสนอขอ้ม้ิลภ้มิิภาคและผู้ลิตภัณฑ์์การ
ท่่องเท่่�ยวโด้ยชุมิชนอยา่งเป็นระบบบน
เวบ็ไซต์ท่างการ และใหข้อ้ม้ิลเพิ�มิเติมิ
เก่�ยวกับเส้นท่างการเดิ้นท่าง สื�อท่่�ม่ิการ
ติด้แท็่กขอ้ม้ิลตำาแหน่งท่่�ตั�ง (geotagged 
location) บรกิารออกตั �ว และกระเป๋าเงนิ
อเิล็กท่รอนิกส์ (e-wallet) เพื�อใหก้ารเดิ้น
ท่างทั่�วประเท่ศไท่ยสะด้วกขึ�น

จัด้ท่ำาแผู้นท่่�ภ้มิิภาคการท่่องเท่่�ยวท่่�สำาคัญ 
และให้ขอ้ม้ิลภ้มิิภาคเหล่าน่�อยา่งเป็นระบบ
ผู้า่นการท่่องเท่่�ยวแห่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) 
และสำารวจโอกาสการท่ำาการตลาด้โด้ยใช้
เท่คโนโลยค่วามิเป็นจรงิเสมืิอน (VR) 

แต่งตั�งองค์กรจัด้การด้้านการท่่องเท่่�ยว 
(DMO) และผู้้้นำาชุมิชนเพื�อจัด้ระเบ่ยบ
และให้การฝ่กึอบรมิกับชุมิชน เพื�อจัด้ท่ำา
เนื�อหาสำาหรบัสื�อออนไลน์และสรา้งตัว
ตนท่างออนไลน์ให้กับชุมิชนโด้ยรวมิ

จัด้หาข้อม้ิลเก่�ยวกับการขนส่งมิวลชน
และเส้นท่างให้นักท่่องเท่่�ยวเข้าถึุงได้้
งา่ยขึ�น พรอ้มิทั่�งข้อม้ิลราคายุติธุรรมิ
จากผู้้้ให้บรกิารขนส่งเอกชน

สนับสนนุให้ม่ิการใชก้ารชำาระเงนิ
อเิล็กท่รอนิกส์บนกระเป๋าเงนิดิ้จิทั่ลเพิ�มิ
เติมิ ซึ�งหลังจากนั�นจะสามิารถุนำามิาใช้
เพื�อจัด้ท่ำาคะแนนความิเส่�ยงด้้านเครดิ้ต
และให้เครดิ้ตกับธุุรกิจท่่�พักในระหวา่ง
ชว่งโลวซ์ซ่นั (low season)

ปรบัปรุงโครงสรา้งพื�นฐานด้้านเครอืข่าย
เพื�อให้เชื�อมิต่อชุมิชนชนบท่ได้้งา่ยขึ�นใน
ราคาท่่�เข้าถึุงได้้

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
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กรณ่ศึกษามิากมิายจากบรบิท่ระหวา่งประเท่ศให้บท่เรย่นอนัม่ิค่าท่่�สนับสนนุการนำาเครื�องมืิอ
ดิ้จิทั่ลมิาใชส้ำาหรบัภาคการท่่องเท่่�ยวและ MSME ด้้านการท่่องเท่่�ยว

 กิล่องขี�อม้ล 9  กิรื่ณี์ศกึิษา: คลังขี�อม้ลกิารื่ท่องเที�ยวขีองปรื่ะเทศออส่เตีรื่เลีย (ATDW)

วตั์ถุิ่ประสงค์เช้งิแก่นำสาระ
ให้การสนับสนนุโด้ยภาครฐักับวสิาหกิจขนาด้กลาง ขนาด้ยอ่มิ และรายยอ่ย เพื�อเพิ�มิการเข้าถึุงและการท่ำาการ
ตลาด้ท่างดิ้จิทั่ลของวสิาหกิจเหล่าน่� 

กลไกการเปลี�ยีนำแปลง
คลังข้อม้ิลระดั้บชาติท่่�ผู้้้จัด้หาด้้านการท่่องเท่่�ยวสามิารถุสมัิครเป็นสมิาชกิคลังข้อม้ิลน่�เพื�อให้ม่ิชื�ออย้ใ่นท่ะเบ่ยน
รายชื�อและท่ำาการตลาด้ท่างดิ้จิทั่ลได้้ 

กรณี์ศึกษา

คลังข้้อมูลการท่องเที�ยีวข้องประเทศออสเต์รเลียี (ATDW)

ข้อม้ิลการท่่องเท่่�ยวของประเท่ศออสเตรเล่ยคือตลาด้ระดั้บประเท่ศสำาหรบัผู้้้จัด้หาด้้านการท่่องเท่่�ยว 
MSME ด้้านการท่่องเท่่�ยวสมัิครเป็นสมิาชกิคลังข้อม้ิลน่�เพื�อให้ม่ิชื�ออย้ใ่นท่ะเบ่ยนรายชื�อ ได้้รบัการคัด้เลือก
โด้ยองค์กรด้้านการท่่องเท่่�ยวของรฐั จากนั�นจึงได้้รบัการบรรจุบนคลังข้อม้ิลระดั้บชาติ ผู้้้ให้บรกิารท่่อง
เท่่�ยวท่่�ได้้รบัอนญุาตจะสามิารถุดึ้งข้อม้ิลรายชื�อท่่�ตนต้องการไวบ้นเวบ็ไซต์ของตัวเอง ซึ�งจะเพิ�มิตัวตนท่าง
ออนไลน์ของผู้้้ให้บรกิารท่่�ม่ิชื�ออย้ไ่ด้้เป็นท่วค้่ณ โครงการรเิริ�มิน่�ได้้รบัการบรหิารจัด้การรว่มิกันระหวา่งการ
ท่่องเท่่�ยวแห่งประเท่ศออสเตรเล่ยและองค์กรด้้านการท่่องเท่่�ยวระดั้บรฐั
ท่่�มิา: เวบ็ไซต์ Australian Data Tourism Warehouse

 กิล่องขี�อม้ล 10  กิรื่ณี์ศกึิษา: SDK Smart Tourism API

วตั์ถุิ่ประสงค์เช้งิแก่นำสาระ
เพื�อจัด้หาข้อม้ิลด้้านการท่่องเท่่�ยวจากแหล่งต่าง ๆ ให้แก่บรษัิท่ด้้านนวตักรรมิเท่คโนโลย ่ซึ�งสามิารถุนำามิาใชเ้พื�อ
สรา้งผู้ลิตภัณฑ์์การท่่องเท่่�ยวแบบมุ่ิงเป้าหมิาย ซึ�งจะท่ำาให้ภาคส่วนม่ิศักยภาพในการแข่งขันในระดั้บโลก

กลไกการเปลี�ยีนำแปลง
ชุด้การพัฒนาบรกิาร (SDK) สำาหรบัเมืิองและผู้้้พัฒนาท่่�ม่ิจุด้มุ่ิงหมิายเพื�อท่ำาให้ส่วนต่อประสานโปรแกรมิ
ประยุกต์ (API) ม่ิความิสอด้คล้องกันในเมืิองต่าง ๆ

กรณี์ศึกษา

CitySDK คือชุด้การพัฒนาบรกิาร (SDK) สำาหรบัเมืิองและผู้้้พัฒนาท่่�ม่ิจุด้มุ่ิงหมิายเพื�อท่ำาให้ส่วนต่อ
ประสานโปรแกรมิประยุกต์ (API) ม่ิความิสอด้คล้องกันในเมืิองต่าง ๆ เนื�องจากแต่ละเมืิองให้ข้อม้ิลของ
ตนในร้ปแบบท่่�แตกต่างกัน แอปพลิเคชนัจึงไม่ิสามิารถุเคลื�อนยา้ยไปยงัเมืิองต่าง ๆ ได้้โด้ยงา่ย CitySDK 
Tourism API จัด้การปัญหาน่� โด้ยม่ิโซล้ชนัท่่�มุ่ิงเป้าท่่�ภาคการท่่องเท่่�ยว ฐานข้อม้ิลน่�ให้ธุุรกิจสตารท์่อพั 
(startup) สามิารถุเข้าถึุงข้อม้ิลการท่่องเท่่�ยวของเมืิองท่่�เข้ารว่มิผู้่าน API เด่้�ยวท่่�ท่ำางานรว่มิกันได้้ ส่วนผู้้้
พัฒนาสามิารถุใชข้้อม้ิลเพื�อพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารแบบมุ่ิงเป้าสำาหรบันักท่่องเท่่�ยว
ท่่�มิา: เวบ็ไซต์ SDK

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี

ลำำ�ดัับคว�มสำำ�คัญของนโยบ�ยแลำะคำ�แนะนำ�จ�กประสำบก�รณ์์ในท้้องถ่ิ่�นแลำะจ�กต่่�งประเท้ศ 49



ประการสุด้ท้่าย ผู้้้ม่ิส่วนได้้ส่วนเส่ยต่าง ๆ ต้องท่ำางานรว่มิกันเพื�อให้ MSME ด้้านการท่่องเท่่�ยวในชนบท่สามิารถุนำา
เครื�องมืิอดิ้จิทั่ลมิาใช ้รวมิทั่�งเพื�อสนับสนนุการนำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชโ้ด้ยรวมิของภาคส่วน (ตารางท่่� 13)

 ตารางท่ี่� 13
ผู้งัผู้้�มสี่ว่นได�ส่ว่นเส่ยีเพิ่�อเรื่ง่กิารื่นำารื่ะบบดิจิำทัลมาใช�ในภาคกิารื่ท่องเที�ยว

การดิำาเนิำนำการ พื่นัำธุมิต์รหลัก ผูู้้มีส่วนำได้ิส่วนำเสียี
สนัำบสนำนุำ

ผู้ลลัพื่ธุที์�คาดิหวงั

จัด้หาการฝ่กึอบรมิการเป็นผู้้้
ประกอบการ การฝ่กึอบรมิ
เรื�องเครื�องมืิอดิ้จิทั่ลเพื�อการ
ด้ำาเนินธุุรกิจ เชน่ ระบบการ
บรหิารจัด้การโรงแรมิ และ
การฝ่กึอบรมิการท่ำาการ
ตลาด้ท่างโซเชย่ลม่ิเด่้ย 

• กรมิการท่่องเท่่�ยว
• สำานักงานส่งเสรมิิ

เศรษฐกิจดิ้จิทั่ล
• สำานักงานส่งเสรมิิวสิาหกิจ

ขนาด้กลางและขนาด้ยอ่มิ

• สำานักงานการท่่องเท่่�ยว
และก่ฬาจังหวดั้ 

• สมิาคมิธุุรกิจท่่องเท่่�ยว
• องค์การนอกภาครฐั
• ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup)

และธุุรกิจเพื�อสังคมิท่่�
สนับสนนุการท่่องเท่่�ยวใน
ชนบท่

• สภาอุตสาหกรรมิท่่องเท่่�ยว
แห่งประเท่ศไท่ย

• องค์การบรหิารการพัฒนา
พื�นท่่�พิเศษเพื�อการท่่อง
เท่่�ยวอยา่งยั �งยนื 

• สำานักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมิแหง่ชาติ

• สถุาบันการศึกษา

การสรา้งเนื�อหาท่างออนไลน์
เพิ�มิขึ�น ท่ำาให้ม่ิการเข้าถึุง
ตลาด้การท่่องเท่่�ยวได้้กวา้ง
ขึ�นด้้วยต้นทุ่นท่่�ประหยดั้

การสรา้งเนื�อหาเป็นชุมิชนจะ
สนับสนนุ CBT ซึ�งจะนำาไปส่้
เศรษฐกิจระดั้บหม่้ิบ้านท่่�
พึ�งพาตนเองได้้มิากขึ�น

การด้ำาเนินธุุรกิจท่่�ม่ิ
ประสิท่ธุภิาพด้้วยต้นทุ่นท่่�
ประหยดั้มิากขึ�น

ประเมิินและสาธุติคุณค่าของ
การลงท่ะเบ่ยนกับตัวแท่น
การท่่องเท่่�ยวออนไลน์ (OTA) 
การใชร้ะบบการจองท่าง
คอมิพิวเตอร ์(CRS) และ
ระบบอปัเด้ตสถุานะห้องพัก 
(channel manager)

• กระท่รวงการท่่องเท่่�ยว • การท่่องเท่่�ยวแห่ง
ประเท่ศไท่ย 

• สำานักงานการท่่องเท่่�ยว
และก่ฬาจังหวดั้

• ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup)
ด้้านเท่คโนโลยก่ารท่่องเท่่�ยว 

การเข้าถึุงตลาด้ท่่�กวา้งขึ�น
และประสบการณ์การจอง
ของล้กค้าท่่�ด่้ขึ�น ส่งผู้ลให้ม่ิ
รายได้้มิากขึ�นและความิพึง
พอใจของล้กค้าส้งขึ�น

ส่งเสรมิิการเพิ�มิการนำาการ
ชำาระเงนิอเิล็กท่รอนิกส์มิาใช้
โด้ย MSME ในชนบท่ และ
เพิ�มิท่างเลือกการชำาระเงนิ
ท่างดิ้จิทั่ลเพื�อให้นักท่่อง
เท่่�ยวจากต่างประเท่ศท่่�ไม่ิม่ิ
บัญชธุ่นาคารในไท่ยสามิารถุ
ชำาระเงนิผู้่านชอ่งท่างดิ้จิทั่ล
ได้้อยา่งงา่ยด้าย

• ธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย
• ธุนาคารกรุงไท่ย

• คณะกรรมิการคุ้มิครอง
ข้อม้ิล

• ธุนาคารอื�น ๆ ท่่�ให้บรกิาร
ในระดั้บชาติ 

ธุุรกิจและล้กค้า โด้ยเฉพาะ
นักท่่องเท่่�ยวจากต่างประเท่ศ
ท่่�ไปเท่่�ยวในพื�นท่่�ชนบท่ 
สามิารถุท่ำาธุุรกรรมิได้้อยา่ง
สะด้วกและปลอด้ภัย

รฐับาลม่ิความิเข้าใจท่่�ด่้ขึ�น
เก่�ยวกับความิต้องการในการ
จัด้หาเงนิทุ่นของธุุรกิจ การ
ประเมิินความิเส่�ยงท่่�เชื�อถืุอ
ได้้ และสามิารถุให้การ
สนับสนนุแบบมุ่ิงเป้าหมิาย
มิากขึ�น

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี

ลำำ�ดัับคว�มสำำ�คัญของนโยบ�ยแลำะคำ�แนะนำ�จ�กประสำบก�รณ์์ในท้้องถ่ิ่�นแลำะจ�กต่่�งประเท้ศ50



ประเมิินผู้ลกระท่บ สนับสนนุ 
และลงทุ่นในผู้้้ให้บรกิาร
เท่คโนโลยท่่่�กำาลังสรา้งผู้ล 
กระท่บท่่�สามิารถุพิส้จน์ได้้

สรา้งความิตระหนักเก่�ยวกับ
โซล้ชนัเท่คโนโลยส่ำาหรบั
ธุุรกิจท่่�พักท่่�กำาลังให้ผู้ล
สำาเรจ็

หาสิ�งจ้งใจเพื�อให้ม่ิการลงทุ่น
ในโซล้ชนัแบบธุุรกิจถึุงผู้้้
บรโิภคท่่�เหมิาะสำาหรบั
วสิาหกิจรายยอ่ยในชนบท่

• กระท่รวงการท่่องเท่่�ยว
• สภาอุตสาหกรรมิท่่องเท่่�ยว

แห่งประเท่ศไท่ย
• การท่่องเท่่�ยวแห่ง

ประเท่ศไท่ย
• องค์การบรหิารการพัฒนา

พื�นท่่�พิเศษเพื�อการท่่อง
เท่่�ยวอยา่งยั �งยนื

• สำานักงานการท่่องเท่่�ยว
และก่ฬาจังหวดั้

• ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) 
ด้้านเท่คโนโลยก่ารท่่อง
เท่่�ยว

• สมิาคมิไท่ยท่่องเท่่�ยวอยา่ง
รบัผู้ิด้ชอบ

• ธุุรกิจเพื�อสังคมิด้้านการ
ท่่องเท่่�ยว (เชน่ 
SATARANA/HiveSisters)

MSME ในชนบท่ม่ิการบรกิาร
จัด้การท่่�ด่้ขึ�น ม่ิประสิท่ธุภิาพ
มิากขึ�น ด้ำาเนินงานท่่�ต้นทุ่น
ตำ�าลง และสรา้งรายได้้ได้้มิาก
ขึ�น

ม่ิโซล้ชนัดิ้จิทั่ลจำานวนมิากขึ�น
ท่่�ให้บรกิารในราคาท่่�คุ้มิ
ต้นทุ่นสำาหรบัธุุรกิจในชนบท่ 

ลงทุ่นในการเพิ�มิขอบเขตและ
ความิสามิารถุของ
แพลตฟอรม์ิข้อม้ิลเปิด้ด้้าน
การท่่องเท่่�ยวเพื�อให้เข้าใจนัก
ท่่องเท่่�ยวได้้ด่้ขึ�นและให้
บรกิารได้้อยา่งสอด้คล้อง 

ลงทุ่นในการรว่มิลงทุ่น
ระหวา่งรฐักับเอกชนเพื�อ
ท่ำาความิเข้าใจความิต้องการ
และแนวโน้มิของนักท่่อง
เท่่�ยว

• กระท่รวงการท่่องเท่่�ยว • สถุาบันภาครฐัท่่�ม่ิข้อม้ิลท่่�
เก่�ยวข้อง

• บรษัิท่ด้้านการวเิคราะห์
ข้อม้ิล

• ผู้้้ให้บรกิารเท่คโนโลย ่เชน่ 
แพลตฟอรม์ิการจองท่าง
คอมิพิวเตอรแ์ละระบบ
อปัเด้ตสถุานะห้องพัก

ภาคการท่่องเท่่�ยวท่่�ซบัซอ้น
ซึ�งให้ประสบการณ์ท่่�เหมิาะ
ท่่�สุด้และปรบัให้สอด้คล้อง
สำาหรบัทั่�งนักท่่องเท่่�ยวจาก
ในประเท่ศและจากต่าง
ประเท่ศ

การกำาหนด้นโยบายท่่�องิตามิ
หลักฐานในภาคการท่่องเท่่�ยว

การพัฒนานวตักรรมิโซล้ชนั
ภาคเอกชน เชน่ 
แอปพลิเคชนัท่่�ปรบัปรุง
บรกิารของภาคการท่่องเท่่�ยว

นำาเสนอข้อม้ิลภ้มิิภาคและ
ผู้ลิตภัณฑ์์การท่่องเท่่�ยวโด้ย
ชุมิชนอยา่งเป็นระบบบน
เวบ็ไซต์ท่างการ และให้ข้อม้ิล
เพิ�มิเติมิเก่�ยวกับเส้นท่างการ
เดิ้นท่าง สื�อท่่�ม่ิการติด้แท็่ก
ข้อม้ิลตำาแหน่งท่่�ตั�ง บรกิาร
ออกตั �ว และกระเป๋าเงนิ
อเิล็กท่รอนิกส์เพื�อให้การเดิ้น
ท่างทั่�วประเท่ศไท่ยสะด้วกขึ�น

สำารวจโอกาสการท่ำาการ
ตลาด้ท่่�ได้้รบัจากเท่คโนโลย ่
VR 

• การท่่องเท่่�ยวแห่ง
ประเท่ศไท่ย

• สำานักงานการท่่องเท่่�ยว
และก่ฬาจังหวดั้

• องค์กรจัด้การด้้านการท่่อง
เท่่�ยว

นักท่่องเท่่�ยวม่ิแรงดึ้งด้้ด้และ
ร้สึ้กวา่การไปเท่่�ยวชุมิชน
ชนบท่นั�นท่ำาได้้โด้ยสะด้วก

หาสิ�งจ้งใจให้ม่ิโครงสรา้งพื�น
ฐานด้้านการเชื�อมิต่อใน
ชนบท่ และออกนโยบายท่่�
เอื�ออำานวยเพื�อให้การเข้าถึุง
โครงสรา้งพื�นฐานม่ิราคาจับ
ต้องได้้มิากขึ�น

• กระท่รวงดิ้จิทั่ลเพื�อ
เศรษฐกิจและสังคมิ

• ผู้้้ให้บรกิารด้้าน
โท่รคมินาคมิ

ความิพรอ้มิใชง้านท่่�กวา้งขึ�น
และความิสามิารถุในการจับ
จ่ายซื�อได้้ของโซล้ชนัดิ้จิทั่ล 
ส่งผู้ลให้ม่ิการนำามิาใชแ้ละใช้
งานเพิ�มิขึ�น
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 ภาคผู้นวกิ 1:

ผู้้�มสี่ว่นได�ส่ว่นเส่ยีที�ให�คำาปรื่กึิษา
ภาคส่วนำ องค์กร ด้ิานำที�มุ่งเน้ำนำ

กิา
รื่เ

กิษ
ตีรื่

สยามิค้โบต้าคอรป์อเรชั �น บรษัิท่เท่คโนโลย่
Ricult บรษัิท่เท่คโนโลย่
อซ่ไ่รซ์ บรษัิท่เท่คโนโลย่
ด่้ ม่ิ สุข บรษัิท่เท่คโนโลย่
เก้าไร่ บรษัิท่เท่คโนโลย่
TraceThai บรกิารเก่�ยวกับเท่คโนโลย่
Biomatlink บรษัิท่เท่คโนโลย่
ฟารม์ิไท่ยแลนด์้ บรษัิท่เท่คโนโลย่
Algaeba บรษัิท่เท่คโนโลย่
ธุาราเธุรา บรษัิท่เท่คโนโลย่
ชาวนา ผู้้้ใชสุ้ด้ท้่าย
ชาวสวนทุ่เรย่น ผู้้้ใชสุ้ด้ท้่าย
ชาวไรอ่อ้ย ผู้้้ใชสุ้ด้ท้่าย
วรุณา (ปตท่.สผู้.) ภาคเอกชนท่่�สนับสนนุเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ

ภาคส่วนำ องค์กร ด้ิานำที�มุ่งเน้ำนำ

กิา
รื่ท่

อง
เที

�ยว

Expedia บรษัิท่เท่คโนโลย่
Robinhood บรษัิท่เท่คโนโลย่
Eatlab บรษัิท่เท่คโนโลย่
Readme บรษัิท่เท่คโนโลย่
Wongnai บรษัิท่เท่คโนโลย่
GoWabi บรษัิท่เท่คโนโลย่
SCB/Robinhood บรษัิท่เท่คโนโลย่
แอป “เป๋าตัง” ธุนาคารกรุงไท่ย กระเป๋าเงนิดิ้จิทั่ลของรฐับาลเพื�อเชื�อมิต่อ MSME 

กับผู้้้บรโิภคทั่�วประเท่ศ
สมิาคมิการค้าเพื�อส่งเสรมิิผู้้้ประกอบการ
เท่คโนโลยร่ายใหม่ิ ตัวแท่นผู้้้ใชเ้ท่คโนโลย่

มิะลิซอ้น เรสซเิด้้นส์ ผู้้้ใชสุ้ด้ท้่าย
กรน่โฮเต็ล แอนด์้ รส่อรท์่ ขอนแก่น ผู้้้ใชสุ้ด้ท้่าย
ครวัไท่ย ผู้้้ใชสุ้ด้ท้่าย
แนวหน้าด้้านการท่่องเท่่�ยวอเิล็กท่รอนิกส์ โครงการระดั้บโลกท่่�นำาเท่คโนโลยม่ิาประยุกต์ใชใ้น

ธุุรกิจการท่่องเท่่�ยวในตลาด้เกิด้ใหม่ิ
Telefonica ผู้้้ให้บรกิารโครงข่ายโท่รศัพท์่เคลื�อนท่่�

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
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ภาคส่วนำ องค์กร ด้ิานำที�มุ่งเน้ำนำ

รื่ฐั
บา

ล

กองส่งเสรมิิวสิาหกิจชุมิชน รฐับาล
สำานักงานส่งเสรมิิวสิาหกิจขนาด้กลางและขนาด้
ยอ่มิ (สสว.)

รฐับาล

สำานักงานพัฒนารฐับาลดิ้จิทั่ล (สพร.) รฐับาล
Techsauce รฐับาล
สำานักงานนวตักรรมิแห่งชาติ (สนช.) รฐับาล
สำานักงานส่งเสรมิิเศรษฐกิจดิ้จิทั่ล (DEPA) รฐับาล
การท่่องเท่่�ยวแห่งประเท่ศไท่ย รฐับาล

สถุาบันวจัิยเศรษฐกิจป๋วย อึ�งภากรณ์ รฐับาล (คณะท่ำางานระดั้บมัินสมิองรว่มิกับ
ธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย)

จำานวนผู้้้สัมิภาษณ์ทั่�งหมิด้: 37

 ภาคผู้นวกิ 2: 

ตัีวอยา่งโซล้ชนัดิจิำทัลด�าน
กิารื่เกิษตีรื่ในปรื่ะเทศไทย
ระยีะ ความท้าทายีในำการดิำาเนิำนำ

งานำ เทคโนำโลยีี
ผูู้้ใหบ้รกิารเทคโนำโลยีี
การเกษต์รสมัยีใหม่ในำ
ท้องถิิ่�นำ

โอกาส 

วตี
ถุดิ

บ

• เกษตรกรใชปุ๋้ยท่่�ม่ิวาง
จำาหน่ายสำาเรจ็ร้ป ซึ�งไม่ิได้้
ปรบัแต่งมิาให้เหมิาะกับ
สภาวะของดิ้น

• นำ�าและการชลประท่าน
จำากัด้ 

• ต้นทุ่นการผู้ลิตท่่�เพิ�มิขึ�น 

IoT, วทิ่ยาการ
หุ่นยนต์, แอ
ปบนมืิอถืุอ 
เป็นต้น

DJI
โด้รนท่่�ใชเ้พื�อการชลประท่าน
และการใชปุ๋้ย/การควบคุมิ
ศัตร้พืช

Ricult, อาร ์ว ่คอนเน็กซ์

การวเิคราะห์ข้อม้ิลภาพพืชผู้ล
เพื�อเฝ่า้ติด้ตามิการเจรญิ
เติบโตของพืชผู้ลและคาด้
การณ์ผู้ลผู้ลิต

GAP และ Organic 
Zoning, Ling

แอปพลิเคชนัเพื�อการวเิคราะห์
ท่่�ดิ้นท่างการเกษตร

FCS, เพื�อนเกษตร, 
คำานวณปุ๋ยสั�งตัด้

การคำานวณปุ๋ยผู้่านโท่รศัพท์่
มืิอถืุอ

แพลตฟอรม์ิ
การพาณิชย์
อเิล็กท่รอนิกส์

TALAD, เก็ท่แท่รค, Yam 
Ram Premium Club

แพลตฟอรม์ิตลาด้วตัถุุดิ้บ
ผู้่านโท่รศัพท์่มืิอถืุอ
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ระยีะ ความท้าทายีในำการดิำาเนิำนำ
งานำ เทคโนำโลยีี

ผูู้้ใหบ้รกิารเทคโนำโลยีี
การเกษต์รสมัยีใหม่ในำ
ท้องถิิ่�นำ

โอกาส 

กิา
รื่ผู้

ลิตี

• การใชท้่รพัยากรอยา่งไม่ิม่ิ
ประสิท่ธุภิาพ ส่งผู้ลให้
ต้นทุ่นผู้ลิตภัณฑ์์ส้ง

• การขาด้ระบบการจัด้การ
และการวางแผู้นการผู้ลิต

เซน็เซอรจ์าก
ระยะไกลเพื�อ
การท่ำางาน
ด้้าน
การเกษตร
แม่ินยำาส้ง

โคโมิมิิ

เซนเซอร ์IoT ท่่�เชื�อมิต่อเครอื
ข่ายและระบบการชลประท่าน
เพื�อเฝ่า้ติด้ตามิและควบคุมิ/
ด้ำาเนินการจัด้หาวตัถุุดิ้บโด้ย
อตัโนมัิติจากระยะไกล

ค้โบต้า

เครื�องจักรอตัโนมัิติท่างการ
เกษตรท่่�ใช ้GPS และรโ่มิต
คอนโท่รล ท่ำาให้ไม่ิม่ิความิ
จำาเป็นท่่�จะต้องม่ิการควบคุมิ
โด้ยมินษุยโ์ด้ยตรง

Ricult, ฟารม์ิเอไอ, ชาว
เกษตร, สมุิด้ท่ะเบ่ยน
เกษตรกรฉบับดิ้จิทั่ล

แอปสำาหรบัการวางแผู้นพืช
ผู้ลและ/หรอืปฏิิทิ่นการเพาะ
ปล้ก

ฟารม์ิเพรส
เซนเซอร ์IoT เพื�อการควบคุมิ
เปิด้/ปิด้อุปกรณ์สำาหรบั
กระบวนการผู้ลิตท่างการเกษตร

กด้ด้้ร้ดิ้้น, กด้ด้้ร้น้ำ�า การวเิคราะห์ท่รพัยากรนำ�าผู้่าน
โท่รศัพท์่มืิอถืุอ

เอสพ่สมิารท์่แพลนท์่
ระบบการปฏิิบติังานด้้าน
การเกษตรอจัฉรยิะสำาหรบัเรอืน
กระจกและการเกษตรในรม่ิ

การขาด้ความิร้เ้ก่�ยวกับการ
พยากรณ์อากาศ

การเก็บ
รวบรวมิข้อม้ิล
ผู้่านภาพถุ่าย
ด้าวเท่่ยมิ  
แอปบนมืิอถืุอ

YaraFarmWeather

การใชข้้อม้ิลประวติัสภาพ
อากาศและข้อม้ิลด้าวเท่่ยมิ
ล่าสุด้เพื�อจัด้ท่ำาแบบจำาลอง
การพยากรณ์และการ
วเิคราะห์คุณภาพดิ้นให้กับ
เกษตรกรผู้่านโท่รศัพท์่มืิอถืุอ

การขาด้ความิร้เ้ก่�ยวกับการ
ควบคุมิศัตร้พืชขัด้ขวางผู้ลิต
ภาพท่างการเกษตร

SuperFarm การวนิิจฉัยศัตร้พืชผู้่านการร้้
จำาภาพบนโท่รศัพท์่มืิอถืุอ

ตีล
าด

เกษตรกรไม่ิสามิารถุเข้าถึุง
ผู้้้บรโิภคได้้ด้้วยตนเอง 
นอกจากน่�ยงัขาด้ความิ
ชำานาญท่่�จะพัฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์์ท่่�ม่ิม้ิลค่าเพิ�มิและ
กลยุท่ธุก์ารท่ำาการตลาด้ 

แพลตฟอรม์ิ
การพาณิชย์
อเิล็กท่รอนิกส์

เฟรชเก็ต, เก็ท่แท่รค,  
แคสปี� , แฮปปี�  โกรเซอร,์ 
เก้าไร่

แพลตฟอรม์ิเพื�อเชื�อมิต่อ
เกษตรกรกับตลาด้วตัถุุดิ้บ  
(ผู้้้จัด้หาวตัถุุดิ้บ ผู้้้รบัเหมิา
ด้้านการเกษตร เป็นต้น)  
และกับผู้้้บรโิภค

ท่่�มิา: ข้อม้ิลท่่�เก็บรวบรวมิจากการสัมิภาษณ์และรายงานของ DEPA เก่�ยวกับภ้มิิทั่ศน์ด้้านการเกษตรในประเท่ศไท่ย

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี

ภาคผนวก54



 ภาคผู้นวกิ 3: 

ตัีวอยา่งโซล้ชนัดิจิำทัลส่ำาหรื่บั MSME 
ด�านกิารื่ท่องเที�ยวในปรื่ะเทศไทย
ระดัิบการนำำา
เทคโนำโลยีมีา
ประยุีกต์์ใช้้

เทคโนำโลยีี โอกาสโดิยีทั�วไป ตั์วอยีา่งผูู้้จัิดิหาในำท้องถิิ่�นำในำ
ประเทศไทยี

ขีั�น
พิ

่�น
ฐา

น

การพาณิชย์
อเิล็กท่รอนิกส์และตลาด้
ออนไลน์

• เพิม่ิการหาล้กค้าและการเข้าถึุงล้กค้า
ต่างประเท่ศ

• ปรบัปรุงการมิองเห็นแบรนด์้ท่าง
ออนไลน์

• ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารและเพิม่ิ
ความิพึงพอใจของนักท่่องเท่่่ยว

• Shopee

• Lazada

• GoWabi

การชำาระเงนิ
อเิล็กท่รอนิกส์

• ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารและเพิม่ิ
ความิพึงพอใจของนักท่่องเท่่่ยว

• เพิม่ิการหาล้กค้าและการเข้าถึุงล้กค้า
ต่างประเท่ศ

• การชำาระเงนิแบบไรสั้มิผู้ัส
• WeChat Pay

• AliPay

ระบบการจองท่าง
คอมิพิวเตอร ์(CRS)

• การลด้ต้นทุ่นการด้ำาเนินงาน
• เพิม่ิการหาล้กค้าและการเข้าถึุงล้กค้า

ต่างประเท่ศ
• ปรบัปรุงการมิองเห็นแบรนด์้ท่าง

ออนไลน์

• Booking.com

• Agoda

• Klook

• Local-A-Like

• Take Me Tour

• GoWabi

ตัวแท่นท่่องเท่่�ยว
ออนไลน์ (OTA) 

• เพิม่ิการหาล้กค้าและการเข้าถึุงล้กค้า
ต่างประเท่ศ

• ปรบัปรุงการมิองเห็นแบรนด์้ท่าง
ออนไลน์

• Expedia

โซเชย่ลม่ิเด่้ยและ
เวบ็ไซต์

• เพิม่ิการหาล้กค้าและการเข้าถึุงล้กค้า
ต่างประเท่ศ

• ปรบัปรุงการมิองเห็นแบรนด์้ท่าง
ออนไลน์

• ReadMe

• Facebook

• แอปส่งข้อความิ (เชน่ LINE)

• Google Maps

• เวบ็ไซต์ของตนเอง
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ระดัิบการนำำา
เทคโนำโลยีมีา
ประยุีกต์์ใช้้

เทคโนำโลยีี โอกาสโดิยีทั�วไป ตั์วอยีา่งผูู้้จัิดิหาในำท้องถิิ่�นำในำ
ประเทศไทยี

ขีั�น
กิล

าง

ซอฟต์แวรก์ารวางแผู้น
ท่รพัยากรขององค์กร 
(ERP)

• การลด้ต้นทุ่นการด้ำาเนินงาน

• Zort

• Humanica

• Trizeri

• Rhbus

• KINOF innovative

• Sundae Solutions

• GrowERP

ซอฟต์แวรก์ารจัด้การ
ความิสัมิพันธุล้์กค้า 
(CRM)

• การลด้ต้นทุ่นการด้ำาเนินงาน
• ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารและเพิม่ิ

ความิพึงพอใจของนักท่่องเท่่่ยว

• Buzzebees

• Readyplanet

• Gofive

ระบบการบรหิารจัด้การ
โรงแรมิ (PMO)

• การลด้ต้นทุ่นการด้ำาเนินงาน
• ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารและเพิม่ิ

ความิพึงพอใจของนักท่่องเท่่่ยว

• HMS Thailand

• Ace Marketing Solutions

ซอฟต์แวรร์ะบบอปัเด้ต
สถุานะห้องพัก

• การลด้ต้นทุ่นการด้ำาเนินงาน
• เพิม่ิการหาล้กค้าและการเข้าถึุงล้กค้า

ต่างประเท่ศ

• HMS Thailand

• Ace Marketing Solutions

ขีั�น
ส่ง

เท่คโนโลย ่AI และ
เท่คโนโลยอุ่ปกรณ์
เคลื�อนท่่� ซึ�งรวมิถึุง 
แชตบอตสำาหรบั
อุตสาหกรรมิการต้อนรบั

• การลด้ต้นทุ่นการด้ำาเนินงาน
• ปรบัปรุงสถุานท่่่ท่่องเท่่่ยวแบบการ

ท่่องเท่่่ยวโด้ยชุมิชน

• OneDee AI

• Eatlab

การร้จ้ำาใบหน้าและ
ข้อม้ิลชว่มิาตร เพื�อปรบั
การให้บรกิาร การรกัษา
ความิปลอด้ภัย การ
วเิคราะห์ข้อม้ิล และการ
ชำาระเงนิให้เหมิาะกับ
แต่ละบุคคล

• ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารและเพิม่ิ
ความิพึงพอใจของนักท่่องเท่่่ยว

เท่คโนโลยบ่ล็อกเชนเพื�อ
การเข้าถึุงและเก็บข้อม้ิล
สำาคัญอยา่งงา่ยด้ายและ
เชื�อถืุอได้้

• ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารและเพิม่ิ
ความิพึงพอใจของนักท่่องเท่่่ยว  _

ความิเป็นจรงิเสรมิิ 
(AR) เพื�อสรา้ง
ประสบการณ์ใหม่ิ
สำาหรบัล้กค้าและชว่ยใน
การท่ำาการตลาด้

• ปรบัปรุงสถุานท่่่ท่่องเท่่่ยวแบบการ
ท่่องเท่่่ยวโด้ยชุมิชน

• ปรบัปรุงการมิองเห็นแบรนด์้ท่าง
ออนไลน์

_
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 อภิธีานศพัิท์
แนำวคิดิ คำาจิำากัดิความ

วสิาหกิจิข้นำาดิ
กลาง ข้นำาดิยีอ่ม 
และรายียีอ่ยี 
(MSME)

MSME ในประเท่ศไท่ยกำาหนด้นิยามิตามิลักษณะดั้งต่อไปน่�:

1) วสิาหกิจิรายียีอ่ยี
ภาคการผู้ลิต การค้า และการบรกิาร: รายได้้ต่อปีไม่ิมิากกวา่ 1.8 ล้านบาท่ และม่ิพนักงานไม่ิ
มิากกวา่ห้าคน

2) วสิาหกิจิข้นำาดิยีอ่ม 
ภาคการผู้ลิต์
รายได้้ต่อปี: มิากกวา่ 1.8 ล้านบาท่ แต่ไม่ิมิากกวา่ 100 ล้านบาท่ 
การจ้างงาน: พนักงานมิากกวา่ 5 คน แต่ไม่ิมิากกวา่ 50 คน
ภาคการค้าและการบรกิาร
รายได้้ต่อปี: มิากกวา่ 1.8 ล้านบาท่ แต่ไม่ิมิากกวา่ 50 ล้านบาท่
การจ้างงาน: พนักงานมิากกวา่ 5 คน แต่ไม่ิมิากกวา่ 30 คน

3) วสิาหกิจิข้นำาดิกลาง
ภาคการผู้ลิต์
รายได้้ต่อปี: มิากกวา่ 100 ล้านบาท่ แต่ไม่ิมิากกวา่ 500 ล้านบาท่
การจ้างงาน: พนักงานมิากกวา่ 50 คน แต่ไม่ิมิากกวา่ 200 คน
ภาคการค้าและการบรกิาร 
รายได้้ต่อปี: มิากกวา่ 50 ล้านบาท่ แต่ไม่ิมิากกวา่ 300 ล้านบาท่ 
การจ้างงาน: พนักงานมิากกวา่ 30 คน แต่ไม่ิมิากกวา่ 100 คน

ธุุรกิจิสต์ารท์อพัื่ 
(startup)

• ธุุรกิจสตารท์่อพั (startup) หรอืสตารท์่อพั (startup) เฉย ๆ คือบรษัิท่หรอืโครงการท่่่ผู้้้
ประกอบการด้ำาเนินการเพื่อแสวงหา พัฒนา และตรวจสอบโมิเด้ลธุุรกิจท่่่ปรบัขนาด้ได้้

เทคโนำโลยีดิีิจิิทัล • เท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลคือเครือ่งมืิออเิล็กท่รอนิกส์ ระบบ อุปกรณ์ และท่รพัยากรท่่่สรา้ง จัด้เก็บ 
หรอืประมิวลผู้ลข้อม้ิล

แพื่ลต์ฟอรม์ดิิจิิทัล • แพลตฟอรม์ิการประมิวลผู้ล หรอืแพลตฟอรม์ิดิ้จิทั่ล คือสภาพแวด้ล้อมิท่่่ซอฟต์แวรห์น่ึง
ถุ้กเรย่กใชง้าน แพลตฟอรม์ิดั้งกล่าวอาจเป็นฮารด์้แวรห์รอืระบบปฏิิบัติการ แม้ิกระทั่ง่
เวบ็เบราวเ์ซอรแ์ละส่วนต่อประสานโปรแกรมิประยุกต์ (API) ท่่่เก่่ยวข้อง หรอืซอฟต์แวรท่่์่
เป็นพื้นฐานอื่น ๆ ตราบใด้ท่่่ม่ิการเรย่กใชง้านโค้ด้ของโปรแกรมิด้้วยแพลตฟอรม์ิน้ัน

การนำำาเทคโนำโลยีี
มาประยุีกต์์ใช้้

• กำาหนด้นิยามิอยา่งกวา้ง ๆ ให้หมิายถึุงการนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชโ้ด้ยรฐับาล ธุุรกิจ และ
สังคมิ

การนำำาเทคโนำโลยีดิีิจิิทัล
มาใช้เ้ปลี�ยีนำแปลงการ
ทำาธุุรกิจิ

• การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชเ้ปล่่ยนแปลงการท่ำาธุุรกิจ (digital transformation) คือ
การนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใชโ้ด้ยองค์กร เป้าหมิายทั่ว่ไปของการนำาเท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลมิาใช้
เปล่่ยนแปลงการท่ำาธุุรกิจคือเพื่อปรบัปรุงประสิท่ธุภิาพ ค่านิยมิ หรอืนวตักรรมิ

เทคโนำโลยีอุีปกรณ์์
เคล่�อนำที�

• เท่คโนโลยอุ่ปกรณ์เคล่ือนท่่่คือเท่คโนโลยท่่่่ใชเ้พื่อการส่ือสารของโท่รศัพท์่มืิอถืุอ 
เท่คโนโลยน้่่ประกอบด้้วยอุปกรณ์ส่ือสารแบบสองท่างชนิด้พกพา อุปกรณ์ประมิวลผู้ล 
และเท่คโนโลยเ่ครอืข่ายท่่่เชื่อมิโยงอุปกรณ์เหล่าน้่

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
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แนำวคิดิ คำาจิำากัดิความ

เทคโนำโลยีแีนำวหน้ำา • เท่คโนโลยแ่นวหน้า (frontier technology) กำาหนด้นิยามิเป็นเท่คโนโลยท่่่่อาจแปลก
ใหม่ิและปฏิิวติัตลาด้ในร้ปแบบเดิ้มิ (disruptive) ซึ่งสามิารถุจัด้การกับความิท้่าท่ายหรอื
โอกาสใหญ่ ๆ ได้้ เท่คโนโลยแ่นวหน้าคือระยะถัุด้ไปในววิฒันาการของเท่คโนโลยส่มัิยใหม่ิ

การเกษต์รแม่นำยีำาสูง • การเกษตรแม่ินยำาส้ง (PA) คือแนวท่างในการบรหิารจัด้การไรน่าท่่่ใชเ้ท่คโนโลย่
สารสนเท่ศ (IT) เพื่อให้แน่ใจวา่พืชผู้ลและดิ้นได้้รบัส่ิงท่่่ต้องม่ิเพื่อให้ม่ิสุขภาพและผู้ลิต
ภาพเหมิาะสมิท่่่สุด้ 

เม่องอจัิฉรยิีะ • เมืิองอจัฉรยิะคือพื้นท่่่ในเมืิองท่่่ม่ิความิทั่นสมัิยท่างเท่คโนโลย ่ซึ่งใชว้ธิุก่ารท่าง
อเิล็กท่รอนิกส์ วธิุก่ารเปิด้ใชง้านด้้วยเส่ยง และเซน็เซอรป์ระเภท่ต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมิ
ข้อม้ิลท่่่เฉพาะเจาะจง

เทคโนำโลยีี
การเกษต์รสมัยี
ใหม่

• เท่คโนโลยท่่างการเกษตร หรอืเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ (agritech) คือการใช้
เท่คโนโลยใ่นการเกษตร การปล้กพืชในเรอืนกระจก และการเกษตรใต้น้ำา โด้ยม่ิจุด้มุ่ิง
หมิายเพื่อปรบัปรุงผู้ลผู้ลิต ประสิท่ธุภิาพ และความิสามิารถุในการท่ำากำาไร เท่คโนโลย่
ท่างการเกษตรอาจเป็นผู้ลิตภัณฑ์์ บรกิาร หรอืการใชง้านท่่่ได้้จากการเกษตรซึ่งท่ำาให้
กระบวนการวตัถุุดิ้บ/ผู้ลผู้ลิตต่าง ๆ ด่้ขึ้น

• การเกษตรดิ้จิทั่ลคือกลุ่มิยอ่ยของเท่คโนโลยก่ารเกษตรสมัิยใหม่ิ และม่ิความิหมิายอยา่ง
เฉพาะเจาะจงถึุงการใชเ้ท่คโนโลยดิ่้จิทั่ลในภาคการเกษตร

ปัญญาประดิิษฐ์์ • ปัญญาประดิ้ษฐ ์(AI) หมิายถึุงการใชข้้อม้ิลเพื่อท่ำาการตัด้สินใจหรอืท่ำางานบางอยา่งท่่่
ปกติแล้วถืุอวา่จำาเป็นต้องใชค้วามิร้ ้สติปัญญา การเรย่นร้ ้และความิเข้าใจของมินษุย์

• งานดั้งกล่าวรวมิถึุงการรบัร้ท้่างสายตา การร้จ้ำาเส่ยง และการตัด้สินใจ 

บิ�กดิาต้์า • การนำาระบบไซเบอรก์ายภาพ (cyber-physical system) มิาปรบัใชเ้ป็นวงกวา้ง รว่มิกับ
การปรบัปรุงเครอืข่ายอุตสาหกรรมิ ได้้นำาไปส่้การเติบโตของปรมิิาณและการรบัส่งข้อม้ิล
ในระดั้บท่วค้่ณ 

• โด้ยทั่ว่ไปชุด้ขอ้ม้ิลขนาด้ใหญ่เหล่าน้่ ซึง่ม่ิขนาด้ท่่่เกินกวา่ท่่่ความิสามิารถุของเครือ่งมืิอ
ซอฟต์แวรฐ์านขอ้ม้ิลปกติจะรวบรวมิ จัด้เก็บ และวเิคราะหไ์ด้้ เรย่กวา่ “บิก๊ด้าต้า (big data)” 

บลอ็กเช้นำ • ระบบสำาหรบัการบนัทึ่กและแบง่ปันข้อม้ิลท่่่เขา้รหสัระหวา่งแหล่งจัด้เก็บข้อม้ิล (data store) 
จำานวนมิาก

อนิำเทอรเ์น็ำต์ในำทุก
สรรพื่สิ�ง 

• อนิเท่อรเ์น็ตในทุ่กสรรพส่ิง (IoT) หมิายถึุงเครอืข่ายวตัถุุท่างกายภาพ (อุปกรณ์ ยาน
พาหนะ อาคาร เครือ่งมืิอ เป็นต้น) ท่่่เชื่อมิต่อกับอนิเท่อรเ์น็ต 

• ใน IoT ระบบไซเบอรก์ายภาพสรา้งและเก็บขอ้ม้ิลจากโลกกายภาพและส่งขอ้ม้ิลผู่้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานเครอืขา่ยเพือ่นำามิาวเิคราะหแ์ละนำามิาใชโ้ด้ยแอปพลิเคชนัท่่่แตกต่างชดั้เจน

การเรยีีนำรูข้้อง
เคร่�อง 

• การเรย่นร้ข้องเครือ่งถืุอเป็นตัวเปิด้ใชง้าน AI ในร้ปแบบพื้นฐานท่่่สุด้ การเรย่นร้ข้อง
เครือ่งหมิายถึุงการใชอ้ลักอรทึิ่มิเพื่อวเิคราะห์ข้อม้ิล เรย่นร้จ้ากข้อม้ิล แล้วท่ำาการตัด้สินใจ
เก่่ยวกับงานท่่่เฉพาะเจาะจง 

• แท่นท่่่จะเข่ยนชุด้โค้ด้ซอฟต์แวรท่่์่เฉพาะเจาะจงเพื่อสัง่ให้เครือ่งท่ำางานเฉพาะหน่ึง ๆ อลั
กอรทึิ่มิการเรย่นร้ข้องเครือ่งจะท่ำาให้เครือ่งเรย่นร้ว้ธิุก่ารท่ำางานน้ันด้้วยการฝึ่กระบบโด้ย
ใชข้้อม้ิลจำานวนมิากหรอืบิก๊ด้าต้า

วทิยีาการหุน่ำยีนำต์์
และเทคโนำโลยีี
กระบวนำการ
อตั์โนำมัติ์

• การรวมิกันระหวา่งส่วนประกอบอเิล็กท่รอนิกส์เชงิกล เซน็เซอร ์และฟังก์ชนัการควบคุมิ
โด้ยใชค้อมิพิวเตอร ์ความิซบัซอ้นของหุ่นยนต์แตกต่างจากเครือ่งจักรอื่นเป็นอยา่งมิาก 
โด้ยม่ิระดั้บความิเป็นอสิระ ความิหลากหลาย และร้ปแบบพฤติกรรมิท่่่ส้งกวา่

การนำำาเทคโนำโลยีมีาประยุีกต์์ใช้เ้พื่่�อช้ว่ยีเหล่อสนัำบสนำนุำ MSME ในำช้นำบท: 
ภาคการเกษต์รและการท่องเที�ยีวของประเทศไทยี
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