
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการสงเสริม SME
ศึกษาแนวทางการสงเสริม SME เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ



CONTENT

PREFACE

แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ SME

ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจทองเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

หนา

หนา

หนา

หนา



ธุรกิจเครื่องมือ
และอุปกรณการแพทย

ธุรกิจยานยนตชิ้นสวน
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

เทคโนโลยีสำหรับ
ผูประกอบการ SME

แนวทางการประเมินความพรอม
(Self Assessment)

ของผูประกอบการ SME

หนา

หนา

หนา

หนา



      จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาวะ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย นับต้ังแตป 2563 เปนตนมา รวมถึงการกาวเขาสูเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล การเปล่ียนผานเทคโนโลยีใหมๆ ฯลฯ ส่ิงเหลาน้ีไดสงผลใหความสามารถใน
การแขงขัน โดยเฉพาะในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ SME ลดลง ผูประกอบการ 
จํานวนไมนอย ไมสามารถฝาวิกฺติจนตองปดกิจการ 
      สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารและขับเคล่ือนแผนการสงเสริม SME จึงไดศึกษาแนวทางการสงเสริม SME เพ่ือรองรับ 
การเปล่ียนแปลงธุรกิจ โดยศึกษาวิเคราะหสถานการณธุรกิจ ศึกษาตนแบบจากในประเทศและ
ตางประเทศ สัมภาษณและจัดประชุมระดมความคิดเห็นหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู
ประกอบการ SME ใน 4 ธุรกิจสําคัญ ไดแก ธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ธุรกิจการเกษตร 
ธุรกิจเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย ธุรกิจยานยนตและช้ินสวน เพ่ือใหเห็นถึงแนวทางการเพ่ิม
ขีดความสามารถ การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดทําขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายในการสงเสริมผูประกอบการ SME 
      พรอมท้ัง จัดทําหนังสือ “SME Revival เติม ตอ เพ่ือเติบโต” เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพ SME ในกลุมธุรกิจท่ีศึกษา รวมถึงกรณีตัวอยางผูประกอบการในแตละธุรกิจ ท่ีมีแนวทาง 
ในการพัฒนาศักยภาพ ใหเปนแบบอยางกับ SME ท่ีสนใจ นําไปปรับใชเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันและสรางโอกาสใหธุรกิจเติบโตตอเน่ือง ตอไปได

ฝายนโยบายและแผนสงเสริม SMEs
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
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นับต้ังแตปลายป 2562 เปนตนมาตอเน่ืองมาจนถึงป 2564 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมหรือ SME ท่ีมีจํานวนกวา 3 ลานรายท่ัวประเทศ ตองเผชิญภาวะวิกฤติและความทาทาย
รอบดาน ไมวาจะเปนวิกฤติสําคัญของโลก คือการแพรระบาดของโรค COVID-19 การเปล่ียน
ผานเทคโนโลยีเขาสู Digital รวมไปจนถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค สงผลกระทบ
ตอผูประกอบการ SME อยางถวนหนา เห็นไดจากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมหรือ GDP SME 
ไตรมาสแรกของป 2564 หดตัวรอยละ 3.3 จากไตรมาสกอนหนา หรือมีมูลคา 1,450,476 
ลานบาท และคาดวาจะหดตัวลงตอเน่ืองตลอดป 2564 

ผูประกอบการจํานวนมากไมสามารถฝาฟนปญหาจนตองปดกิจการ และจํานวนไมนอยตอง
มีการปรับตัว ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือใหสามารถอยูรอดได ดังน้ัน แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ 
ธุรกิจใหผูประกอบการ จึงเปนประเด็นสําคัญ ท่ีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) ใหความสําคัญท่ีจะศึกษาเพ่ือหาชองทางการสงเสริม

10

การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ SME
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กรอบแนวคิดสําคัญในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการสงเสริม SME เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงธุรกิจคร้ังน้ี มีแนวคิดจากแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือน
เศรษฐกิจประเทศ ซ่ึงกําหนด 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ท่ีจะเปนกลไกการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางดานการผลิต ท้ังเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
ของประเทศใหกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยเฉพาะในชวงท่ีผานมาระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ 
ไดถูกขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย กอรปกับภาวะ
วิกฤติจากการแพรระบาดของโรค CIVID-19 ท่ีสงผลกระทบตอทุกธุรกิจอยาง
ถวนหนา

การศึกษาคร้ังน้ี จึงครอบคลุมธุรกิจท่ีสําคัญ ไดแก ธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย ธุรกิจยานยนต 
และช้ินสวน ดวยเปาหมายเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหผูประกอบการ SME การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาเพ่ือเสริมศักยภาพ ขยายโอกาส 
SME รองรับการปรับตัวใหพรอมเขาสูยุค Next Normal โดยมีกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ดังน้ี

กรอบแนวคิดในการศึกษา
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Resilience
“ลมแลวลุกไหว”

รูปท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการศึกษาแนวทางการสงเสริม SME เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงธุรกิจ
(ท่ีมา : ทีมท่ีปรึกษาฯ)

11
22
33
44

ผูประกอบการ
SME

ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

อยูรอด
Survive

อยูเปน
Sustainability

ปจจัยแวดลอม
Eco-system

นโยบายภาครัฐ
Supporting Policy

ลดความเปราะบาง
สรางภูมิคุมกัน

ปรับตัวเร็ว
กาวใหทันโลก

ยกระดับ ปรับโครงสราง
แปลงความเสี่ยง เปนโอกาส

Adapt
“ปรับตัว”

Transform
“เปลี่ยนแปลง
เพื่อเติบโต”

Resist
“ตั้งรับ”
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รูปแบบและกลไก
การพัฒนาศักยภาพ

ภาครัฐ ภาคเอกชน
สมาคม ผูเชี่ยวชาญ
สถาบันการศึกษา

สถาบันวิจัย
องคความรู
(Knowledge)

ประสบการณ
(Experience)

ความรวมมือ
(Collaboration)

เทคโนโลยี
นวัตกรรม

ตนทุนต่ำ
(Saving Cost)

ตอบสนอง
ความตองการ

แกไขปญหาได
(Problem Solving)

เกิดความชำนาญ
(Be Expert)

กลไกการประยุกตใช
และขยายผลในวงกวาง

กลไกการถายทอด
และบมเพาะ

กลไกการระบุโจทยผาน
กลุม SME แนวหนา
หรือ กลุมสมาคม

ปญหา ผูประกอบการ
SME

ผูประกอบการ
SME

ขาย/ถายทอด
สูสาธารณะ
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กลไกสําคัญประการหน่ึงของความสําเร็จ คือ ตัว
ผูประกอบการเอง ซ่ึงคุณสมบัติของผูประกอบการ
ท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการขับเคล่ือนและ
พัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ จะประกอบดวย 
3 ดาน 10 คุณลักษณะ ไดแก

11 22 33

ปจจัยความสำเร็จ
ในการพัฒนาศักยภาพ

ดานศักยภาพ
แหงความสําเร็จ

ดานศักยภาพ
แหงการวางแผน

ดานศักยภาพ
แหงอํานาจ

มีความสามารถในการช้ีชวนชักจูง
และมีเครือขาย มีความเปนผูนํา
และมีวิสัยทัศน 

มีการต้ังเปาหมาย มีการวางแผน
ติดตามและประเมินผลอยางเปน
ระบบและแสวงหาขอมูลความรู
อยูเสมอ

การแสวงหาโอกาส มีความมุงม่ัน
มีความผูกพันรับผิดชอบในงาน
ใฝหาคุณภาพและประสิทธิภาพ
และมีความกลาเส่ียง 
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ธุรกิจทองเที่ยว
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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ธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง นับเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีทํารายไดใหกับประเทศไทย 
คิดเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 จากขอมูลของ สสว. ป 2563 พบวา ผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 447,626 ราย สวนใหญ
เปนธุรกิจบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจดานขนสง ธุรกิจ 
กีฬาและนันทนาการ ธุรกิจนําเท่ียว ฯลฯ กอใหเกิดการจางงานรวมไมนอยกวา 1,557,917 
ราย ท้ังน้ี ผูประกอบการสวนใหญอยูในกลุม Micro เปนหลัก

แตนับต้ังแตป 2563 เปนตนมา สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 สงผลกระทบ 
อยางรุนแรงตอผูประกอบการ SME ผลจากนักทองเท่ียวตางชาติ ท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว
ในประเทศลดลงกวา 79.46% รายไดจากการทองเท่ียวลดลง 69.12% และการประกาศ
ล็อคดาวนในพ้ืนท่ีสําคัญๆ ดานการทองเท่ียวในประเทศ ไดสงผลกระทบซ้ําใหธุรกิจทองเท่ียว 
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองตองหยุดชะงักเปนจํานวนมาก

ธุรกิจทองเที่ยว
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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หวงโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เขาถึงผาน
website

ผานทางบริษัท
นำเที่ยว / ตัวแทน

บริษัทนำเที่ยว

การจัดทริปการจัดทริป

การขนสง
ผูโดยสารทางอากาศ

ลูกคา
นักทองเที่ยว

การขนสง
ผูโดยสาร

กอนเดินทาง
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ผูใหบริการ

การขนสงสินคา

อาหารและ
เครื่องดื่ม

โครงสราง
พื้นฐาน อุปกรณ น้ำและ

พลังงาน

ผูใหบริการดานการทองเที่ยว

บริการจัดสง

ที่พัก สถานที่
ทองเที่ยว งานจัดเลี้ยง การขนสง

การขนสง
ผูโดยสารทางอากาศ

การขนสง
ผูโดยสารภาคพื้น

ลูกคา
นักทองเที่ยว

ระหวางการเดินทาง
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จากการระดมความเห็นรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวเน่ือง พบวาผูประกอบการตองการใหภาครัฐใหความชวยเหลือเพ่ือใหสามารถดําเนิน 
กิจการตอไปได โดยมีประเด็นสําคัญ อาทิ 

ปญหาอุปสรรค และความตองการ
รับความชวยเหลือของผูประกอบการ

พัฒนาทักษะ (Upskill/ Reskill/ New skill) ใหกับผูประกอบการและแรงงาน
โดยจัดหลักสูตรฝกอบรบเพ่ือพัฒนาศักยภาพ หรือสรางอาชีพใหมๆ ระหวางท่ี
ไมสามารถประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียวได

พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว เชน การพัฒนา
Platform ท่ีรวมขอมูล องคความรูสําหรับผูประกอบการทองเท่ียวท้ัง Supply
Chain ท่ีเขาถึงไดงายและสะดวก และมีการถายทอดความรูตามความตองการ
ของผูประกอบการ 

พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความพรอม ท้ังดานกายภาพ สภาพแวดลอม และ
ปจจัยเอ้ือตาง ๆ ผานการเช่ือมโยงซอฟตแวร เพ่ือสรางความเปนมืออาชีพ 

สรางพ้ืนท่ีตนแบบในการพัฒนา โดยการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน
ท่ีเก่ียวของ ในการพัฒนาบนแนวคิดและความตองการจากเจาของพ้ืนท่ีเปนหลัก
เพ่ือสรางอัตลักษณและจุดดึงดูด รวมถึงการเปนตนแบบใหกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

ความชวยเหลือในการเขาถึงแหลงเงินทุน และมาตรการทางการเงินของภาครัฐ
เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ือง

ความตองการดังกลาวไดถูกนํามากําหนดเปนประเด็นในการศึกษาในสวนธุรกิจ
ทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจํานวน 2 เร่ือง ไดแก 

1) การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวรองรับ Next Normal และ 
2) แนวทางการเพ่ิมศักยภาพ SME กลุมธุรกิจทองเท่ียวชุมชน

โดยมีผลการศึกษาท่ีสรุปได ดังน้ี
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สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดเปล่ียนวิถีชีวิตของคนท่ัวโลกให
กลายเปน Next Normal สงผลใหผูบริโภคจํานวนมากเปดรับนวัตกรรมและพรอมท่ีจะใช
เทคโนโลยีใหม ๆ ซ่ึงสามารถตอบโจทยไลฟสไตลท่ีไมเหมือนเดิมอีกตอไป เชนเดียวกันกับ 
ทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางของนักทองเท่ียว ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปเชนกัน โดย
เฉพาะในชวงระยะกลางและระยะยาว ท่ีนักทองเท่ียวจะใหความสําคัญกับปจจัยดาน
สาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึนกวาแตกอน รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของปจจัยท่ีผลักดัน
ใหตองการทองเท่ียว โดยจะมองหาความคุมคาท้ังในเชิงนามธรรมและรูปธรรมในการทอง
เท่ียวเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 

หลังการฟนตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวภายใตสถานการณ Post-COVID19 สามารถ
จําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ดังน้ี 

พฤติกรรมนักทองเที่ยวเปลี่ยนแปลง

•    กลุมนักทองเที่ยวจำแนกตามทัศนคติและพฤติกรรม
•    เสนทางประสบการณของนักทองเที่ยว
•    การเปลี่ยนผานของ Customer Path
•    แนวทางสงเสริมผูประกอบการ
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กลุมนักทองเที่ยวจำแนกตามทัศนคติและพฤติกรรม

หมายเหตุ:  แนวคิดท่ีนําเสนอเปนแนวคิดท่ีท่ีปรึกษาไดคิดคนข้ึน โดยประยุกตใชโมเดลของ
Copenhagen Institute for Future Studies และโมเดลของ Deloitte

Customer Path: Post-COVID19’s Attitude and Behavior for Tourism
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โดยรายละเอียดองคประกอบของแผนภาพสามารถอธิบายได ดังนี้

: พฤติกรรมในการเดินทางของนักทองเท่ียวยังอยูในวงจํากัด คือ อาจจะเดินทางทองเท่ียว
  ในจังหวัดใกลเคียงหรือในจังหวัดท่ีคิดวาปลอดภัย โดยใชรถสวนตัว หรือเลือกการเชารถ
  เพ่ือลดความเส่ียง
: นักทองเท่ียวจะไมจํากัดตนเองในการเดินทาง คือจะเดินทางทองเท่ียวไดในทุกพ้ืนท่ี และ
  สามารถใชรถสาธารณะไดอยางไมกังวล แตอาจจะยังคงใชรถสวนตัวในการเดินทาง
  เพราะเปนหวงสุขภาพของคนท่ีเดินทางดวย 

แกนตั้ง

แกนนอน

แสดงถึง Stage of Mind (ทัศนคติท่ีมีตอการระบาดของ COVID-19) Stage of Mind
มีอยู 2 ปจจัย คือ Fear และ Fun ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมาก ดังน้ี

: หากนักทองเท่ียวมีความวิตกกังวลสูง จะอยูในโซนของ Fear คือ กลัวการเดินทาง
  ทองเท่ียว เพราะอาจทําใหเกิดการติดเช้ือ COVID-19 ได
: หากนักทองเท่ียวมีความวิตกกังวลต่ํา จะอยูในโซนของ Fun คือ ไมไดวิตกและคิดวา
  การเดินทางทองเท่ียว จะชวยใหชีวิตผอนคลายและเกิดความสนุกสนานมากข้ึน

Fun Factor 

Fear Factor

แสดงถึง Stage of Journey (พฤติกรรมในการเดินทางจากการระบาดของ COVID-19)  
Stage of Journey มีอยู 2 ปจจัยคือ Containment และ Boundless ซ่ึง มีความ
แตกตางกันอยางมากดังน้ี

Containment
Factor 

Boundless
Factor
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เสนทางประสบการณของนักทองเที่ยว
กลาวไดวา Customer Path ของนักทองเท่ียวในชวง Post-COVID19

จากแกนท้ัง 2 แกน (4 ปจจัย) จําแนกเปน 4 Phase ดังน้ี

Beginning Over Boosting Fun

นักทองเท่ียวจะยังคงมีความวิตกกังวลกับ 
การติดเช้ือ COVID-19 และประชาชนโดย
สวนใหญยังไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน 
ดังน้ัน นักทองเท่ียวจะอยูในโซน Fear และ 
โซน Containment โดยในบางกลุมอาจจะ 
มีการเดินทางทองเท่ียว แตยังคงมีความวิตก 
กังวลสูง อาจจะไมเดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเส่ียง และอาจจะใชยานพาหนะสวนตัว 
ในการเดินทาง

นักทองเท่ียวเร่ิมคลายความวิตกกังวลเพราะ 
ภาครัฐและผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว มีมาตรการท่ีนาเช่ือถือ และสราง 
ความม่ันใจ สงผลให Stage of Mind ยาย
ไปอยูในโซนของ Fun คือ เร่ิมรูสึกสนุกและ 
ผอนคลายกับการเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน 
แตยังคงเดินทางอยู ในพ้ืนท่ีท่ีจํากัดท่ีมี
ความเส่ียงนอยและใชรถสวนตัว เพ่ือลด
โอกาสในการติดเช้ือ 
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Branching Out Being Confidence

นักทองเที่ยวเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาจ
จะเริ่มเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่ม
มากขึ้น หรือเริ่มใชรถสาธารณะเพิ่มขึ้น สง
ผลให Stage of Journey ยายไปอยูในโซน 
Boundless อยางไรก็ตาม เมื่อนักทองเที่ยว 
เขามาอยูใน Phase 3 ความวิตกกังวลใน
การติดเชื้อจะกลับมา เพราะสิ่งแวดลอมมี
การเปลี่ยนแปลง (ไมวาจะเปนพื้นที่หรือ 
ยานพาหนะ) ทำให Stage of Mind ยาย
กลับมาอยูในโซน Fear (แตระดับความ 
วิตกกังวล อาจจะไมเทากับระดับความ
วิตกกังวลใน Phase 1)

นักทองเท่ียวคลายความวิตกกังวล ทุกอยาง 
กลับมาสูภาวะปกติ (หรือเกือบปกติ) ซึ่ง 
อาจจะมาจากการที่ประชาชนสวนใหญใน
ประเทศไดรับการฉีดวัคซีน และไมมีขาว 
การติดเชื้อระลอกใหม สงผลให Stage of 
Mind ยายกลับมาอยูในโซนของ Fun อีก
ครั้งหนึ่ง โดยพฤติกรรมในการทองเที่ยว
จะยิ่งเปดกวางมากขึ้น เชน หันไปใชรถ
สาธารณะมากขึ้น หรือเดินทางทองเที่ยว
ทุกพื้นที่ โดยมีความกังวลที่ต่ำมากหรือไมมี
ความกังวลอีกตอไป
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Traditional Path Mind Path

Journey Path Confident Path

เปนการเปล่ียนผานของ Customer Path 
ตามรูปแบบท้ัง 4 คือ เร่ิมตนท่ี Beginning 
Over แลวยายไปท่ี Boosting Fun จาก
น้ันเปล่ียนผานไปสู Branching Out และ
ยายไปสู Being Confidence

เปนการเปล่ียนผานตามแกน Stage of Mind 
โดยเร่ิมตนท่ี Beginning Over เปล่ียนผาน
ไปท่ี Boosting Fun และยายไป Being 
Confidence (โดยไมผาน Branching Out)

เปนการเปล่ียนผานตามแกน Stage of 
journey โดยเร่ิมตนท่ี Beginning Over 
เปล่ียนผานไปท่ี Branching Out และยาย
ไปท่ี Being Confidence (โดยไมผาน 
Boosting Fun)

เปนการขาม Phase 2 และ Phase 3 โดย
เร่ิมตนท่ี Beginning Over และเปล่ียนผาน 
ไปท่ี Being Confidence เลย

อยางไรก็ตาม นักทองเท่ียวทุกคนไมจําเปนท่ีจะตองมี Customer Path ท่ีเหมือนกัน
ดังน้ัน เสนทางการเปล่ียนผานของ Customer Path สามารถจําแนกไดเปน 4 รูปแบบดังน้ี

การเปลี่ยนผานของ Customer Path
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ท้ังน้ี เสนทางในการเปล่ียนผานของนักทองเท่ียวแตละคนหรือแตละกลุม จะตกอยูใน 4 รูปแบบ 
ดังกลาว แตระยะเวลารวมถึงปจจัยท่ีสงผลอาจจะแตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม
เดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน ไมวาจะเปน รูปแบบการทองเท่ียว ชวงเวลาการเดินทาง การใช
จายระหวางทองเท่ียว ปจจัยในการเลือกพ้ืนท่ี (Destination) ทองเท่ียว ปจจัยท่ีผลักดันให 
เดินทางทองเท่ียว วิธีในการสืบคนขอมูล เปนตน

การประยุกตใชแนวคิดดังกลาว จะเปนประโยชนกับท้ังผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
และหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถพัฒนาสินคาและบริการ ตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว
มากข้ึน ขณะท่ีหนวยงานภาครัฐ สามารถชวยเหลือ สนับสนุนผูประกอบการไดอยางตรงจุด 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเด็นสําคัญ คือ แนวคิด Workation หรือ Digital Nomad จะ
มีเพ่ิมมากข้ึน คือ สามารถทํางานจากท่ีใดก็ได ตราบเทาท่ีมีอุปกรณและระบบสาธารณูปโภค 
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการทํางาน เชน ไฟฟา ประปา สัญญาณโทรศัพทมือถือ และสัญญาณ
อินเตอรเน็ต เปนตน
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สําหรับแนวทางในการกําหนดกลยุทธ นโยบายในการสงเสริม สนับสนุนผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว ตาม Phase ของนักทองเท่ียวภายใต Customer Path จําแนก
เปน 3 นโยบายหลัก โดย Key Message และ Campaign Theme ในแตละ Phase 
อธิบายไดดังน้ี

แนวทางสงเสริมผูประกอบการ

Fun

Fear

BoundlessContainment

Reinvent

Reframe

Reconnect
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Reconnect : Key Message ท่ีสําคัญ คือ การสรางความเช่ือม่ันใหกับนักทองเท่ียว ใน
การกลับมาเดินทางทองเท่ียวอีกคร้ังหน่ึง โดยอาจจะใชช่ือ Campaign ท่ีเนน Theme ใน
เร่ืองของ Cleanliness, Hygiene และ Safety 

Reframe: Key Message ท่ีสําคัญ คือ การนําเสนอรูปแบบการทองเท่ียวท่ีตรงกับ 
ความตองการของนักทองเท่ียว ท่ีเนน Theme เก่ียวกับรูปแบบใหมๆ ในการทองเท่ียว
ภายใต Concept ตางๆ เชน Eco-Conscious, Sustainability หรือ More bangs for 
your buck เปนตน 

Reinvent Key Message ท่ีสําคัญ คือ การสรางความม่ันใจใหนักทองเท่ียว ในการ
ทองเท่ียวในประเทศไทย ท่ีเนน Theme ในเร่ือง Technology การทองเท่ียว หรือแหลง
ทองเท่ียวใหมๆ 

ท้ังน้ี การทําความเขาใจทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวหลังการแพรระบาดของ 
โควิด-19 มีความสําคัญมาก เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด ดังน้ัน 
ผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ ตองใหความสําคัญและทําความเขาใจ เพ่ือใชเปนขอมูล 
ในการสงเสริม หรือเดินหนาธุรกิจไดอยางตรงจุด
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การแพรระบาดของ COVID-19 ไมเพียงแตสงผลกระทบตอธุรกิจทองเท่ียวในระยะส้ัน 
แตยงัสงผลกระทบใหเกิดการเปล่ียนแปลงของทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางของ
นักทองเท่ียว รวมถึงการใชงบประมาณในการทองเท่ียว รวมท้ังเม่ือตลาดแรงงานท่ัวโลก
เผชิญความทาทายจาก Technology Disruption การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพ่ือ
รองรับ Next Normal จึงเปนการพัฒนา ทักษะ ท้ังตัวเจาของกิจการและพนักงาน ไมวา 
จะเปนการ Reskill, Upskill และ New Skill เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง

การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
รองรับ 
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จากผลการสํารวจ HR Trend for The Next Normal 2021 ของสมาคมการจัดการ 
งานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) พบวา ประเด็นสําคัญ 10 อันดับแรก ท่ีองคกรใหความ
สําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยในป 2021 มีดังน้ี 

ทักษะที่สำคัญสำหรับผูประกอบการ
ในยุค 

การพัฒนาทักษะของพนักงานท้ัง Reskill, Upskill และ New skill เพ่ือใหทันตอ
การเปล่ียนแปลง ตองเนนสรางวัฒนธรรมการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหพนักงานเปน
Active Learner หรือผูท่ีกระตือรือรนในการเรียนรู นําเทคโนโลยีการเรียนรูมาใช

1

2 การพัฒนาความสามารถของผูนําทุกระดับขององคกร (Leadership at All Level)
ใหสามารถพัฒนาคน สรางศักยภาพคนทํางาน และทีมงาน

3 การสรางความพรอมรับการเปล่ียนแปลงของพนักงาน (Change Readiness)
ตอการเปล่ียนแปลงขององคกร

5 พัฒนาทักษะดานดิจิทัล และนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานของพนักงาน

6 ใชกําลังพลอยางมีเหตุผล ควบคุมตนทุนแรงงานและปรับโครงสรางการทํางาน

8 การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในการทํางานขององคกร

9 ออกแบบงานใหมใหสอดคลองกับทิศทางและรูปแบบธุรกิจในอนาคตขององคกร

7 พัฒนาความสามารถของพนักงานในทุกระดับขององคกร พรอมท้ังส่ือสารและ
กระตุนใหพนักงานเกิดเปาหมายการเรียนรู

4 ปรับโครงสรางองคกรใหเกิดความคลองตัว ทําความเขาใจกลยุทธใหมขององคกร
และกําหนดกลุมงานท่ีจําเปนสําหรับความสําเร็จ ประเมินความพรอมของพนักงาน
ฝกอบรม พรอมท้ังกําหนดกระบวนการและวัฒนธรรมในการทํางาน 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ
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• ปรับ Mindset ดวยการมองวิกฤติในมุมบวก ไมยึดติดกับความสําเร็จในอดีต
  เรียนรูส่ิงใหม ๆ และมุงใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนทางรอด

• มองหาโอกาสในการตอยอดธุรกิจใหม ๆ โดยใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ พรอม
  ท้ังสรางเครือขายความรวมมือและหาผูเช่ียวชาญมาชวยทําในส่ิงท่ีไมถนัด โดย
  สรางโอกาสใหธุรกิจเติบโตไดเร็ว ดวยตนทุนท่ีถูกกวาและเขาใจลูกคาไดดีกวา

• พัฒนาทักษะบุคลากรใหรูรอบดาน (Multi-Skill) เพ่ิมทักษะและความคิด
  สรางสรรคใหม ๆ ใหพรอมรับความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะความรูดานเทคโนโลยี
  ดิจิทัล เชน Digital Marketing/ Social Media/ Data Analytics/ Storytelling
  พรอม Unlearn ความสําเร็จเกา ๆ และ Relearn องคความรูใหม ๆ เพ่ือคิดและ
  ตัดสินใจใหเร็ว

• เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการเวลาเพ่ือสรางผลผลิตสูงสุดในเวลาท่ี
  กําหนด รวมท้ังความสามารถในการตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
  ไดอยางรวดเร็ว

• ใชประโยชนจากขอมูล (Data) ในการกําหนดทิศทางธุรกิจ และตอบโจทยผูบริโภค
  และสรางวัฒนธรรมองคกรใหกลายเปน Data-Driven Organization
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Cash Flow Problem: 
เกิดปญหาสภาพคลองของเงินในการดําเนินธุรกิจ
Asymmetric Information: 
ขาดขอมูลท่ีเก่ียวของกับโควิด-19 อยางครบถวน  
และถูกตอง
Difficult To Adapt: 
ปรับตัวไดยาก เน่ืองจากการประกอบอาชีพ
ในสายงานดังกลาวมาเปนเวลานาน

Expense Reduction
ลดรายจายท่ีไมมีความจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน 
Cash Flow Problem
ลดจํานวน/เลิกจางพนักงาน ปดสาขา/หยุดกิจการ และลดคาใชจายตาง ๆ 
Re-skill & New-skill Acquisition
เร่ิมหาชองทางอ่ืน ๆ ในการดําเนินธุรกิจ และหาความรูเพ่ิมเติมมาตรการ
ท่ีตองทําหลังการแพรระบาดของโควิด-19 
Adaptation Struggling
มีอุปสรรคในการปรับตัว เน่ืองจากมีความรู ความชํานาญเพียงดานเดียว

Shift &
Reshaping

•
•
•

•

•
•

•

Internal Shock
(SME side)

Controllable FactorControllable Factor

Shock &
Problem
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Uncontrollable FactorsUncontrollable Factors

Content Creation
ตองเรียนรูการสรางสรรคเน้ือหา/การใชอัตตลักษณสําหรับการเลาเร่ืองของ
สินคา/บริการ
Sustainability & Social Responsibility
ตองใหความสําคัญกับการเติบโตอยางยั่งยืน และการคืนผลกําไรใหกับสังคม 
Health & Outbreak Conscious
ตองมีมาตรการดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของตนเองและลูกคา
Agile & Lean
บุคลากรในองคกรตองสามารถทําไดหลายตําแหนงงาน (Multiple Skills) และ
พรอมท่ีจะปรับเปล่ียน 
Demand & Behavior Analysis
ตองศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไป (หลังจากการแพรระบาด)
ของนักทองเท่ียว (ลูกคากลุมเปาหมาย) 

Future
Action

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

External Shock
(Tourist Demand)

Demand Shock:
นักทองเท่ียวไมสามารถเดินทางทองเท่ียวได 
(ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ)
Pandemic Anxiety:
ความกังวลของประชาชนตอการติดเช้ือ
Vaccine Shortage: 
จํานวนวัคซีนไมเพียงพอ/ไมมีวัคซีนใหเขารับการฉีด
Reduced Income: 
รายไดท่ีลดลงของฝงนักทองเท่ียว 

Laggard Government Policy: 
มาตรการภาครัฐในการรับมือ
กับโควิด-19 ไมรวดเร็ว
Inaccurate & Ineffective  
Government Coping Policy: 
นโยบาย/มาตรการการเยียวยา
ของภาครัฐไมตรงจุดและไมมี
ประสิทธิภาพ

Policy Shock
(Government Side)
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แนวทางการเพิ่มศักยภาพ
SME กลุมธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
การทองเท่ียวชุมชน หรือการทองเท่ียววิถีไทย (Community-Based Tourism) เปนรูปแบบ
การจัดการทองเที่ยวที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรที่เปนตนทุน
ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดลอม และวิถี
วัฒนธรรมของชุมชน ท่ีสำคัญเปนกลไกในการกระจายรายไดและสรางเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตตั้งแตระดับฐานราก

หลักการทองเที่ยวโดยชุมชน
ประกอบดวย 

ชุมชนเปนเจาของ
01

ชาวบานเขามามีสวนรวม
ในการกำหนดทิศทางและ
ตัดสินใจ

02
สงเสริมความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

03

มีความยั่งยืนทางดาน
สิ่งแวดลอม

05
ชุมชนยังคงเอกลักษณ
และวัฒนธรรมทองถิ่น

06
ยกระดับคุณภาพชีวิต
04

เขาใจและเคารพในวัฒนธรรม
ที่แตกตางและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย

08
เกิดผลตอบแทนที่เปน
ธรรมแกคนทองถิ่น

09

มีการกระจายรายไดสู
สาธารณประโยชนของ
ชุมชน

10

กอใหเกิดการเรียนรู
ระหวางคนตางวัฒนธรรม

07

ดังนั้น แนวทางการเพิ่มศักยภาพ SME กลุมธุรกิจทองเที่ยว
ชุมชน จึงควรหาเรียนรูเพิ่มเติมดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การทำธุรกิจการทองเที่ยว ไมวาจะเปนการใช Social Media 
ในการสื่อสารและประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย อีกทั้งตอง
มีการปรับปรุงชุมชนใหเหมาะสม สอดรับมาตรการและมาตรฐาน 
ดานสาธารณสุข การเพิ่มความคิดสรางสรรคและการใชอัตลักษณ 
ของชุมชน

ที่มา : องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)
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Cash Flow Problem: 
เกิดปญหาสภาพคลองของเงินในการดําเนินธุรกิจ
Asymmetric Information: 
ขาดขอมูลท่ีเก่ียวของกับโควิด-19 อยางครบถวน  
และถูกตอง
Difficult To Adapt: 
ปรับตัวไดยาก เน่ืองจากการประกอบอาชีพ
ในสายงานดังกลาวมาเปนเวลานาน

Cash Flow Management
ลดเงินเดือนพนักงานและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ
Information Seeking
หาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโควิด-19 ท้ังในเร่ืองการปองกันตนเองและ
การดําเนินธุรกิจ
Learning to Adapt
พยายามปรับตัวในดานตางๆ เพ่ือใหตัวเองและชุมชนอยูรอด เชน
ทําการเกษตร ปศุสัตว เปนตน
Health Protection
ใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาดและการปองกันตนเอง
จากการติดเช้ือ

Shift &
Reshaping

•
•

•

•

•
•

•

Internal Shock
(SME Side)

Controllable FactorControllable Factor

Shock &
Problem
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Uncontrollable FactorsUncontrollable Factors

Technology Literacy
ตองมีเคร่ืองมือและเรียนรูเพ่ิมเติมดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจ
Digital Media Literacy
ตองเรียนรูการใช Social Media ในการประชาสัมพันธและส่ือสาร
กับกลุมเปาหมาย 
Infrastructure Improvement
ตองมีการปรับปรุงชุมชนใหเหมาะสมกับมาตรการดานสาธารณสุข
Content Creation
ตองเรียนรูการสรางสรรคเน้ือหา/การใชอัตลักษณสําหรับการเลาเร่ือง
ของสินคา/บริการ
Sustainability & Social Responsibility
ตองใหความสําคัญกับการเติบโตอยางยั่งยืน และการคืนผลกําไรใหกับ
ชุมชนและคนท่ีอยูรวมกัน

Future
Action

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

External Shock
(Tourist Demand)

Demand Shock:
นักทองเท่ียวไมสามารถเดินทางทองเท่ียวได 
(ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ)
Pandemic Anxiety:
ความกังวลของประชาชนตอการติดเช้ือ
Vaccine Shortage: 
จํานวนวัคซีนไมเพียงพอ/ไมมีวัคซีนใหเขารับการฉีด
Reduced Income: 
รายไดท่ีลดลงของฝงนักทองเท่ียว 

Laggard Government Policy: 
มาตรการภาครัฐในการรับมือ
กับโควิด-19 ไมรวดเร็ว
Inaccurate & Ineffective  
Government Coping Policy: 
นโยบาย/มาตรการการเยียวยา
ของภาครัฐไมตรงจุด
และไมมีประสิทธิภาพ

Policy Shock
(Government Side)
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จากการศึกษาวิเคราะหผูประกอบการกลุมธุรกิจทองเท่ียวใน 2 ประเด็นสําคัญ ไดแก 
การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวรองรับ Next Normal และการ
สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ SME กลุมธุรกิจทองเท่ียวชุมชน ไดสรุปออกมาเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซ่ึงเปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนผูประกอบการ
กลุมธุรกิจทองเท่ียว ดังน้ี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ
กลุมธุรกิจทองเที่ยว

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ (Skill) กำลัง
คนของภาคการทองเที่ยวและบริการ ทั้ง
ตัวผูประกอบการ และบุคลากรของธุรกิจ 
เชน การเพิ่มทักษะดานภาษา การเพิ่ม
ทักษะดานเทคโนโลยี และ Reskill การ
เปลี่ยนองคความรูเดิมเพื่อรับมือกับสาย
อาชีพใหมที่จะเกิดขึ้น

01

สงเสริมและพัฒนาความรูดาน Digital 
Marketing อยางครบวงจร รวมถึงการทำ
เพจใหสรางรายไดจากการโฆษณาได 

02

พัฒนาทักษะผูประกอบการใหมีความรู 
ความเขาใจในมาตรฐานความปลอดภัย
ดานสุขอนามัยเพื่อนักทองเที่ยว เชน 
มาตรฐาน SHA และมาตรฐานตาง ๆ เพื่อ 
สรางความมั่นใจแกนักทองเที่ยว 

03

เชื่อมโยง สงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ระหวางผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ ใน
การถายทอดความรู ทักษะ (Skill) ใหม ๆ 
ที่เปนประโยชนตอธุรกิจ รวมถึงเปน
ชองทางสรางรายไดเสริม

04

หนุนเสริมการวิจัยเพื่อคนหานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม ในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑและบริการการทองเที่ยว รวม
ถึงทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว เชน เทคโนโลยีในการติดตาม
และชวยเหลือนักทองเที่ยว

05

สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการพัฒนา
ทักษะและแรงงาน ดวยเงินทุน หรือ
สิทธิประโยชนทางภาษี

06

ขยายบทบาทหนวยงานดานการทองเท่ียว 
โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาผูประกอบ
การ SME ใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
มีทักษะหลากหลาย ชวยสรางผลิตภัณฑ 
ทองเท่ียวคุณภาพอยางย่ังยืนใหกับประเทศ

07

ดานการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับ
Next Normal
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สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของในพื้นที่ทองเที่ยวชุมชน เพื่อ
กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่มาจากความตองการของชุมชนหรือ
เจาของพื้นที่เปนหลัก โดยหนวยงาน
ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

01

สรางคุณคา คุณภาพและประสบการณ 
(Quality & Experience) ของการให
บริการทองเที่ยว โดยการสรางฐานขอมูล
ธุรกิจทองเท่ียวครบวงจรเขาสูระบบท่ีเปน
มาตรฐานสากล และกระจายองคความรู 
(Caring & Sharing) ไปสูผูประกอบการ
ในวงกวาง  

02

สรางความปลอดภัย (Hygiene) มาตรฐาน 
การใหบริการ ดวยแนวคิดที่มุงเนน New 
Service & Hygiene อยูในกระบวนการ
ใหบริการทุกมิติและทุกขั้นตอน เพื่อสราง 
ความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว

03

จัดแผนกระตุนตลาดการทองเที่ยวใน
ประเทศอยางเขมขน โดยความรวมมือ
ระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
และการเพิ่มสิทธิพิเศษทางภาษี เชน 
การนำคาใชจายในการทองเที่ยว มาเปน
สิทธิประโยชนทางภาษี เปนตน

04

ดานการเพิ่มศักยภาพทองเที่ยวชุมชน

36





ตนแบบผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง



คุณบูรณาการ จตุพรไพศาล

บริษัท จัมโบ เจอรนีย
แอนดอีเวนท จำกัด
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ธุรกิจทองเที่ยวตองไมหยุดนิ่งการพัฒนา
เม่ือธุรกิจทองเท่ียวโดยเฉพาะกลุมบริษัทนําเท่ียว 
เปนกลุมแรกๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของ COVID-19 ทําใหผูประกอบการตองปรับตัวให
อยูรอด ท้ังพัฒนาทักษะใหมๆ พัฒนาผลิตภัณฑทองเท่ียว 
ใหมๆ หรือหาอาชีพเสริม เพ่ือใหยังคงกิจการไวใหได 
ซ่ึงไมเวนกับกิจการของ “บูรณาการ จตุพรไพศาล” 
กรรมการผูจัดการ บริษัท จัมโบ เจอรนีย แอนดอีเวนท 
จํากัด และ “จิตตินทร ฤทธิรัตน” กรรมการผูจัดการ 
โรงแรม เดอะเจอรนียเฮาส ไลฟสไตล บูติกโฮเทล 
ผูใหบริการดานการทองเท่ียวอันดับตนๆ ของจังหวัด
กาญจนบุรี ท่ีใหความสําคัญกับเสนห ธรรมชาติ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมทองถ่ินและมรดกไทย จนไดรับการช่ืนชม
ในฐานะผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวเชิงคุณภาพและ
เชิงสรางสรรค 

“กาญจนบุรี ไมไดมีเฉพาะแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตรท่ีสวยงาม แตยังมีกิจกรรมการทองเท่ียว
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงกวา 31 ป ในการทําทัวรท่ีจังหวัด 
กาญจนบุรี เราไมไดหยุดน่ิง แมเกิดวิกฤติ COVID-19 
ท่ีทําใหไมสามารถจัดการทองเท่ียวในแบบเดิมๆ ไดก็ 
ตองเสาะหาเสนทางทองเท่ียวดีๆ คิดสรางสรรคท่ีจะ
ออกแบบและนําเสนอแหลงทองเท่ียวเสนทาง และ
กิจกรรมและการทองเท่ียวใหมๆ ท่ีตอบความตองการ
ของกลุมลูกคาอยูเสมอ เชน เสนทางสีเขียว การทอง
เท่ียว Health & Wellness และ กิจกรรมลาสุดคือ 
Glamping Tour หรือการต้ังแคมปทัวรแบบหรูหรา 
เพ่ือสรางความประทับใจและประสบการณใหมๆ ให
กับนักทองเท่ียวและนักผจญภัยปาเมืองกาญจน รวม
ถึงการทองเท่ียวแบบคารบอนต่ํา (Low Carbon) 
มุงสูการทองเท่ียวแบบ Carbon Neutral” 

ขณะเดียวกันไดพัฒนาปรับปรุงท้ังการใหบริการท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน ไมวาจะเปนมาตรฐานการทองเท่ียว 
มาตรฐานดานสาธารณสุขความปลอดภัย พัฒนา
โรงแรมเดอะเจอรนียเฮาส ไลฟสไตลบูติกโฮเทล ใน
เครือของบริษัทจนไดรับมาตรฐาน SHA ศึกษาวิจัย 
และเช่ือมโยงเครือขายชุมชน ใหเขามามีสวนรวม
สรางการทองเท่ียวคุณภาพ การทองเท่ียวคารบอน
เครดิตเปนศูนย ฯลฯ ท่ีจะเปนโอกาสใหมๆ ของธุรกิจ 
ทองเท่ียวไทย เพ่ือสรางการยอมรับจากกลุมลูกคา 
เชน บริษัทนําเท่ียวในประเทศ กลุมองคกรในตลาด 
MICE นักทองเท่ียวตางชาติ และหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีผูประกอบการทองเท่ียวจะสามารถ
สรางความเช่ือม่ันกับลูกคาได ตองพัฒนาตัวเอง ตอง 
เขาใจสถานการณ และเรียนรูการปรับตัว เสริมสราง
ทักษะในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ความปลอดภัยดานสาธารณสุข สรางการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนและคืนรายไดสูชุมชน ซ่ึงเปนทักษะและ
ความรูท่ีจําเปนสําหรับตลาดการทองเท่ียว มูลคาสูง 
ซ่ึงเปนเทรนดการทองเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนนับจากน้ี

กรรมการผูจัดการ โรงแรมเดอะเจอรนียเฮาส
ไลฟสไตล บูติกโฮเทล

คุณจิตตินทร ฤทธิรัตน
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คุณพรรษา พวงมะลิ

วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยว
โดยชุมชนไทลื้อเมืองลวงเหนือ
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ผูริเริ่มสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ
แหลงทองเที่ยวชุมชนบานลวงเหนือ
ดวยความมุงหวังท่ีจะร้ือฟนวิถีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
ชาว “ไทล้ือ” ท่ีอพยพมาจากสิบสองปนนา สืบทอด
กันมากวา 600 ป ใหคงอยู สืบทอด และไมสูญหาย
ไปตามกาลเวลา “ปาปุก” หรือ “พรรษา พวงมะลิ” 
อดีตครูโรงเรียนประชาบาล ท่ีเออร่ีตัวเองเม่ืออายุ
ราชการครบ 25 ป ออกมาทําความฝนในวัย 49 ป 
ต้ังแตยุคท่ีการทองเท่ียวชุมชนยังไมเปนท่ีรูจักของ
ใคร ๆ มุงม่ันสานตอมากวา 10 ป จนทุกวันน้ี ชุมชน
บานลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
เปนแหลงทองเท่ียวชุมชนเชิงวัฒนธรรมไทยล้ือ ท่ี
รวบรวมท้ังประวัติศาสตร ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ความเปนอยู อาหาร ฯลฯ ซ่ึงเปนท่ีรูจักของนักทอง
เท่ียวชาวไทยและตางชาติ

ส่ิงท่ี “ปาปุก” ทํา แมจะเก็บเงินไดบางไมไดบาง แต
เปนจุดเร่ิมตนในการเขาสูกิจการทองเท่ียวและเรียน
รูการสรางความยั่งยืนใหกับส่ิงท่ีทํา เร่ิมต้ังแตเทศบาล 

“ตอนท่ียังรับราชการได รวมทําหลักสูตรสถานศึกษา 
ซ่ึงทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน ทําให คิด
ถึงชุมชนตัวเองวามีความเปนไทล้ืออยูในตัว แตเรา
ไมรูวิถีชีวิต ลืมรากฐานตัวเองไปแลว จึงอยากจะสืบสาน 
เร่ืองน้ี เม่ือลาออกจากราชการเลยเอาบานซ่ึงมีวัฒน- 
ธรรมไทล้ืออยูแลว เปดเปนศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
ไทยไทล้ือ บานใบบุญ ในชวงแรกดวยความเปนครู
นาฏศิลป จึงเปดสอนดนตรีและฟอนรําใหกับเด็กใน
ชุมชน ไมไดมีความรูดานการทองเท่ียว ไมไดมีการ
วางแผนใด ๆ ทําทุกอยางไปตามโอกาสท่ีมีเขามา”

เขามาเห็นจึงชักชวนปาปุกและคนในชุมชนทําโฮม-
สเตย และเม่ือสถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) 
ชักชวนใหเปนนักวิจัยชุมชน พรอมท้ังชวยเปนพ่ีเล้ียง
ให ไดชวยเพ่ิมเติมความรู พัฒนาวิธีคิดดานการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชน และตอยอดทําใหการทองเท่ียวเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืน 

กระบวนการสําคัญท่ีปาปุกนํามาใชในการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชนบานลวงเหนือ คือการสรางความมี
สวนรวมของชาวบานและผูเก่ียวของในชุมชน ไมวา 
จะเปนการทําโฮมสเตย กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เชน 
กาดม่ัว ทําตุกตาไม กระดาษสา การเกษตร สปา
สมุนไพร และแหลงทองเท่ียว เช่ือมโยงใหเปนกิจกรรม 
ทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว โดยยึดจากความคิด 
เห็นของชุมชน ขณะเดียวกันก็ตองตอบความตองการ
ของนักทองเท่ียวไดดวย และสรางงาน สรางรายได
ใหเกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงรายไดท่ีเกิดข้ึนทุกคนมีการ
แบงปนเขาสูกลุม 5% เพ่ือเปนเงินทุนในการพัฒนา
ชุมชน 

ขณะเดียวกันไดเปดรับโอกาสท้ังในเร่ืองความรู 
ความชวยเหลือจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี อยาง
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ รวมถึงบริษัทนําเท่ียวอยาง Local 
Alike ท่ีเขามาชวยใหคําแนะนําและตอยอดการใช
เทคโนโลยี จนทําใหชุมชนบานลวงเหนือเปนท่ีรูจัก
ของนักทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ
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คุณศานนท หวังสรางบุญ

Once Again Hostel
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Once Again Hostel เชื่อมตอวิถีชีวิต
กับการยกระดับทองเที่ยวชุมชน

Delivery ในช่ือ Locall.BKK ใหเปนหนาราน 
ออนไลนของรานตัวเองและรานคาในยานประตูผี 
พัฒนาทักษะดานการสรางคอนเทนต สรางชองทาง 
การขายสินคา

และส่ิงสําคัญ คือ การเช่ือมโยงเครือขายกับรานคาใน
ชุมชนและละแวกใกลเคียง เพ่ือชวยใหกิจการรานคา 
เล็ก ๆ ของ ลุง ปา นา อา สามารถเดินตอไปดวยกัน 
กลุมมอเตอรไซครับจางในชุมชนมีรายไดจากการทํา
หนาท่ีขนสงสินคา เชนเดียวกับเพ่ือนผูประกอบการ
ในกลุมโฮสเทลดวยกัน ศานนทไมละเวนท่ีจะเช่ือม
เครือขายใหกิจการรอดไปดวยกัน ดวยการสราง
แพลตฟอรมช่ือ mutual+ เพ่ือสราง Community 
ใหกับธุรกิจท่ีพักแบบ “โฮสเทล” ไวตอนรับคนไทย
ท่ีตองการสรางประสบการณใหม ๆ 

ความไมยอทอไมหยดุคิด ปรับปรุง แสวงหาโอกาสอยู 
เสมอในชวงท่ี COVID-19 ระบาดหนักศานนทยังได 
ออกแคมเปญ “ไทยมุง รุมกันส่ัง” โดยให Locall.BKK 
เปนชองทางเช่ือมตอผูท่ีตองการซ้ืออาหารกับรานคา
ตางๆ ในชุมชน เพ่ือบริจาคใหกับชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 
บุคลากรทางการแพทยตามโรงพยาบาล โรงพยาบาล 
สนาม หรือศูนยดูแลผูปวย COVID-19 โดยทีมงานจะ
ประเมิน การชวยเหลือแตละรานคา ใหไดยอดขายใน
ปริมาณท่ีรานคาสามารถอยูไดไปอีก 1 เดือน และ
จัดสรรแบงปนใหท่ัวถึง นับต้ังแตทําแคมเปญจนถึง
กันยายน 2564 มียอดส่ังซ้ืออาหารแลวไมนอยกวา 
1 แสนกลอง ซ่ึงส่ิงน้ีไดชวยเยียวยา เพ่ือตอลมหายใจ
ใหรานอาหาร ในยานประตูผีและชุมชนอ่ืนๆ เดินหนา 
ตอไปดวยกัน

ทองเท่ียวชุมชน นับเปนวิถีการทองเท่ียวท่ีไดรับความ
นิยมจากนักทองเท่ียวไทยและตางชาติ โดยเฉพาะใน 
“ยานประตูผี” ซอยสําราญราษฎร เขตพระนคร กทม. 
แหลงทองเท่ียวยานเกาะรัตนโกสินทร ท่ีรวมยานการ
คาเกาแก สถานท่ีเท่ียว-ท่ีกินช่ือดัง เชน ภูเขาทอง 
ชุมชนบานบาตร ผัดไททิพยสมัย รานเจไฝ ฯลฯ และ
เช่ือมตอไปถึงยานการคากลางเมืองอ่ืนๆ ไดงาย เสนห
ของวิถีชีวิตน้ีทําให “ศานนท หวังสรางบุญ” ผูรวม 
กอต้ัง Once Again Hostel มุงจะพลิกวิกฤติ ดวย 
การสานตอกิจการโฮสเทลพรอมๆ กับการรวมแบง
ปนกับชุมชน อยางไมยอมหมดหวัง 

“แนวคิดของ Once Again คือการใหโฮสเทลเขาไป 
มีบทบาทเปนสวนหน่ึงของชุมชน เพ่ือรวมจัดการและ 
แกปญหาของชุมชน เชน งานบริการตางๆ ของเรา
จะใชแรงงานในชุมชน รานอาหาร ซัก อบ รีด ท่ีคน 
ในชุมชนทํา เราเอามาใหบริการกับนักทองเท่ียว มี
การนําเท่ียวโดยมัคคุเทศกของชุมชน ท่ีทําส่ิงเหลาน้ี 
เพราะตองการใหนักทองเท่ียว ไดเปดประสบการณ
การทองเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง ขณะเดียวกันเราก็ได
แชรประโยชนรวมกับชุมชนดวย”

ท่ีผานมา แมกิจการดานการทองเท่ียวจะถูกซ้ําเติม
ซ้ําแลวซ้ําเลาจากพิษ COVID-19 แตดวยแนวคิดการ
ทําธุรกิจแบบ Inclusive Business ท่ีวางเปาหมาย
วาอยูตรงไหนตองทําใหยานน้ันดี จึงเร่ิมจากหาวิธี
ปรับธุรกิจตัวเองใหรอด โดยมองหาส่ิงท่ีจะเปนรายได 
หลักในยุคท่ียังไมมีนักทองเท่ียว และลงตัวท่ีการทํา
คาเฟและรานอาหาร มีการพัฒนาทักษะของทีมงาน 
เนนเร่ืองการทําอาหาร สรางแพลตฟอรม
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คุณสัจจพงศ เหรียญโมรา
คุณอรุษ หอยมุข
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“HuaHin Town” ชุมชนออนไลน
ธุรกิจทองเที่ยวหัวหิน
ในยุคท่ีเคร่ืองมือการตลาดออนไลนเปนส่ิงสําคัญตอ 
ธุรกิจ ยิ่งในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
สงผลใหมีการประกาศล็อคดาวนพ้ืนท่ีตางๆ อยางตอ 
เน่ือง ชองทางออนไลนก็ยิ่งเปนทางรอดของผูประ- 
กอบการ ดวยเหตุน้ี “สัจจพงศ เหรียญโมรา-เขม” 
และ “อรุษ หอยมุข” 2 หัวเรือใหญพรอมทีมงานท่ี
ไดสรางชุมชนออนไลน “HuaHin Town” ใหเปน
ชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธการทองเท่ียวใน
หัวหินมากวา 10 ป และจากประสบการณของการ
ทํางานในบทบาทท่ีปรึกษาในธุรกิจ Digital Agency 
จึงสามารถชวยสนับสนุนกลุม SME ดานการทองเท่ียว 
ในหัวหิน ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือให
ผานพนวิกฤติ ในชวงการระบาดของโควิด 19 ไปได 

“ในกรุงเทพ ผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจผานการ
วางแผนกลยุทธดานตลาดออนไลนอาจจะไมใช
เร่ืองยากมากนัก แตธุรกิจ SME ในตางจังหวัดจะมี
ความแตกตางกันอยูบาง โดยเฉพาะผูประกอบการยัง
ขาดองคความรูดานตลาดออนไลน  และตองยอมรับ
วาธุรกิจทองเท่ียวมีความเก่ียวของกับ Digital 
Marketing สูงมาก และปจจัยความสําเร็จของธุรกิจ 
ก็คือ “Key Success = Data Driven & Hyper 
Localization” หัวหินทาวน จึงเกิดข้ึนมาเพ่ือชวย
ผูประกอบการในกลุมน้ีใหเขาถึงผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ”

ปญหาหลักของ SME ดานการทองเท่ียวในหัวหิน
กวา 80% ไมสามารถกําหนดกลยุทธดานการส่ือสาร
ประชาสัมพันธและการขาย ใหตรงกับกลุมลูกคา
เปาหมาย ไมวาจะเปนการสรางตัวตนบนโลกออนไลน 
การสรางคอนเทนตเน้ือหา ตลอดจนการบริหารจัด 
การแคมเปญโฆษณาท่ีสามารถสรางผลตอบรับในแง 
ของรายไดใหกับธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวอยาง กลุมผูประกอบการทองเท่ียวท่ีตองปรับตัว 
มารับกลุมนักทองเท่ียวคนไทย ซ่ึงเปนกลุมลูกคาใหม 
จําเปนตองเรียนรูและใชเคร่ืองมือส่ือสารใหมๆ  ท่ีตรง
กับกลุมเปาหมาย ส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองท่ีผูประกอบการ 
ตองปรับตัว ตองพัฒนาทักษะใหมๆ ใหธุรกิจดําเนิน
ไปได โดยเฉพาะทักษะดานการทําตลาดออนไลน 

(Digital Marketing) การใช Social Media ซ่ึงเร่ือง
เหลาน้ีมีความสําคัญ

“เรามีลูกคาบางรายท่ีกอนหนาน้ีจับเฉพาะกลุมนัก
ทองเท่ียวตางชาติ เม่ือตองหันมาจับกลุมลูกคาคนไทย 
เราแนะนําใหเขาปรับตัวทํา Normalization เร่ิมสราง
รากฐานดานดิจิทัลท่ีแข็งแรงใหกับธุรกิจ โดยเร่ิมสราง 
เว็บไซต มุงเนนการสรางเน้ือหาท่ีจะชวยกระตุนให
เกิดการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ เรียนรู
การวิเคราะหขอมูลการทองเท่ียวในจังหวัด ปรับกลยุทธ 
มาขายทัวรใหแกลูกคาโดยตรง และสรางแบรนดสําหรับ 
การทองเท่ียวกลุมคนไทย โดยเฉพาะ ส่ิงเหลาน้ีก็ชวย
ใหเขาสามารถเปดตลาดนักทองเท่ียวไทยไดสําเร็จ”

อยางไรก็ดีเม่ือ Platform Online รวมถึงการทํา 
Digital Marketing มีความสําคัญ ทีมหัวหินทาวน 
จึงพัฒนาใหเว็บไซต “HuaHin Town” ทําหนาท่ี
เปน Online Community ท่ีนําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียว 
ของกับหัวหิน ท้ังแหลงรวมท่ีพัก ท่ีกิน ท่ีเท่ียว และ
ขอมูลตางๆ ท่ีนาสนใจ เพ่ือเช่ือมโยงใหนักทองเท่ียว
และผูสนใจ สามารถเขามาคนหาขอมูลไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว สรางพ้ืนท่ีซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน สรางเครือขาย 
ผานเว็บไซตทําใหผูประกอบการเขาถึงลูกคาไดมากข้ึน 
นอกจากน้ียังใหบริการดานตางๆ กับผูประกอบการ 
ไมวาจะเปนการพัฒนาเว็บไซต งานกราฟฟคดีไซน 
การทําตลาดออนไลน 

นอกจากน้ียังใหขอมูลความรูเร่ือง Digital Marketing 
เพ่ือใหผูประกอบการเพ่ิมทักษะความรู ความเขาใจ
กระบวนการการตลาดออนไลน การอานวิเคราะห
ขอมูลสถิติหลังบาน เพ่ือใชประโยชนในการวางแผน
การขาย การเขาถึงลูกคา และสามารถพัฒนาตัวเอง
เขาสูโลกยคุดิจิทัล ชวยใหกิจการสามารถอยูรอดและ
เดินหนาในยุค Next Normal ไดตอไป 

สนใจสามารถติดตามขอมูล HuaHin Town เพ่ิมเติม
ไดท่ี HuaHin Town เว็บไซต https://huahin.town 
Email : info@huahin.town
Tel : 082-829-9909
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บริษัท โฟล คอรปอเรชั่น จำกัด

คุณธนภัทร ทั่วไตรภพ
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“ทาเทียบเรืออาวปอ” ใชเทคโนโลยีสรางมาตรฐาน
ความปลอดภัยการทองเที่ยวทางทะเล
ปฏิเสธไมไดวาชวงท่ีผานมาธุรกิจท่ีบาดเจ็บหนักและ
ยาวนานท่ีสุดในยุค COVID-19 แพรระบาด คือธุรกิจ 
ดานการทองเท่ียว ยิ่งโดยเฉพาะพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต ท่ีเปน
เสมือนเมืองหลักรับนักทองเท่ียวตางชาติ ผูประกอบการ 
SME ตองเจอวิกฤติน้ีจนตองหยุดกิจการจํานวนมาก 
หลายรายพยายามฟนฝาแสวงหาโอกาสใหมๆ ใหอยูรอด 
เชนเดียวกับ “ภีม-ธนภัทร ท่ัวไตรภพ” บริษัท โฟล 
คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบ 
มาตรฐาน ความปลอดภัยในการทองเท่ียวทางทะเล 
ใหกับทาเทียบเรืออาวปอ ท่ีผูเปนลุง คือไชยา ระพือพล 
ประธานกรรมการ บริษัท พัชทรีทัวร กรุป จํากัด 
ไดรับสิทธิสัมปทานการบริหารทาเทียบเรือมาจาก
กรมธนารักษ

ภีมยืนยันวาวิถีใหมท่ีจะเกิดข้ึนนับจากน้ี โดยเฉพาะ
ในธุรกิจทองเท่ียวและทุกหวงโซท่ีเก่ียวเน่ือง ปจจัย
สําคัญของความสําเร็จคือมาตรฐานดานสุขอนามัย 
และความปลอดภัย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทาเทียบเรืออาวปอ
ใหความสําคัญ ดวยการพัฒนาจากทาเรือธรรมดาสู
การเปนทาเรืออัจฉริยะท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย
รอบดาน โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีต้ังแตการติดต้ังกลอง CCTV  
กลองและระบบตรวจจับใบหนา (Face Recognition) 
และอุณหภูมิรางกาย ระบบเขา-ออกทาเทียบเรือโดย 
ใชสายรัดขอมือ QR code /GPS ประกันภัยอุบัติเหตุ 
และระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) ใน
นาม FLOWPAY เปนตน ซ่ึงท้ังหมดรวมอยูใน Platform 
ของ FLOWLOW แมระบบดังกลาวยังไมไดใชอยาง
จริงจังเต็มรูปแบบ เพราะการแพรระบาดของ COVID-19

ทําใหตองหยุดใหบริการ แตเม่ือกิจการตองเดินหนา
ภีมก็หาวิธีปรับตัวตอธุรกิจอยางตอเน่ือง

“เราปรับตัวทุกวิถีทางใหอยูรอด แลวก็ไดรับโอกาส
เม่ือจังหวัดภูเก็ต มีโครงการกักตัววิถีใหมบนเรือยอชต 
(Digital Yacht Quarantine) เห็นวาเรามีศักยภาพ 
จึงใหนําแพลตฟอรม FLOWLOW มาใชดูแลและ
บริหารจัดการนักทองเท่ียวท่ีเดินทางโดยเรือยอรช 
โดยมีนาิกาอัจฉริยะเปนอุปกรณสําคัญของระบบ
ท่ีรวมถึงขอมูลสุขภาพซ่ึงสามารถมอนิเตอรเช่ือมตอ
แพทยท่ีรับผิดชอบได และพิกัดของนักทองเท่ียวแบบ 
Real Time ตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงขอมูลดังกลาว สามารถ 
ใชวิเคราะหความเส่ียง COVID-19 กอนอนุญาตให
นักทองเท่ียวข้ึนฝงภูเก็ตเม่ือครบกําหนดได”

นอกจากน้ีเม่ือโครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ นํารองเปด
รับนักทองเท่ียว ทาเทียบเรืออาวปอ ยังเปน 1 ใน 3 
แหงของภูเก็ต ท่ีไดรับอนุญาตใหเปดใหบริการนัก
ทองเท่ียวได และมีผูใหบริการทาเทียบเรือไมนอยกวา 
10 แหง ติดตอขอนําเทคโนโลยีทาเรืออัจฉริยะไปใช
งาน ขณะเดียวกันยังไดขยายขีดความสามารถของ
ระบบ FLOWLOW ไปสูระบบติดตามและดูแลสุขภาพ
ผูปวย COVID-19 ดวยโครงการ Flowcare ใหเปน
บริการสําหรับผูปวยท่ีรักษาตัวนอกโรงพยาบาล เชน 
Home Isolation, Hotel Isolation และ Hospitel 
ซ่ึงเร่ิมทดลองใชในพ้ืนท่ีภูเก็ตเปนแหงแรก ซ่ึงท้ังหมด
น้ีเพ่ือให FLOWLOW ตอบโจทยการทองเท่ียว
ปลอดภัยและมอบประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคา 
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คุณมโนสิทธิ์ แจงจบ

บีไฮฟ ภูเก็ต โอลดทาวน โฮสเทล
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พลิกวิกฤติจากธุรกิจทองเที่ยว
สูการทำเกษตรสมัยใหม
ในวันท่ีธุรกิจทองเท่ียวภูเก็ตตองหยุดชะงัก เพราะนัก 
ทองเท่ียวตางชาติซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักเดินทาง
เขามาทองเท่ียวไมได ผูประกอบการท้ังท่ีพัก โรงแรม 
รานอาหาร บริษัทนําเท่ียว ฯลฯ ตองหยุดกิจการรอ
เวลาฟนตัว แตรายท่ีสายปานไมยาวพอถึงกับตองปด 
ตัวไปอยางถาวร และจํานวนไมนอยตองเปล่ียนไป
ทําธุรกิจอ่ืนเพ่ือความอยูรอด เชนเดียวกัน “หน่ึง- 
มโนสิทธ์ิ แจงจบ” เจาของบีไฮฟ ภูเก็ต โอลดทาวน 
โฮสเทล ท่ีพักใกลยานเมืองเกาภูเก็ต

วิกฤติ COVID ระลอกแรกทําเขาใหตองหยุดกิจการ
ช่ัวคราว เม่ือสถานการณเร่ิมคล่ีคลาย ไดหาโอกาส
ใหมดวยการเจาะกลุมนักทองเท่ียวคนไทย ขายการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร แตยังไมทันฟน
ก็ตองหยดุกิจการอีกรอบเม่ือเจอวิกฤติระลอก 2 และ
ซ้ําเติมไมหยุด เขาพยามพลิกวิกฤติดวยการปรับมา
ขายบะหม่ีออรแกนิกในช่ือ “บะหม่ีจินหู” (JIMHU 
NOODLE) ใชสูตรโบราณของคนภูเก็ต เปนเสนสด 
5 สี ท่ีทําจากไขและผักออรแกนิก ไดแก บะหม่ีอําพัน 
จากไขอนามัย บะหม่ีหยกสีเขียวจากผักคะนา บะหม่ี 
ทับทิมสีแดงจากบีทรูท บะหม่ีไพลินจากกะหล่ํามวง
กับอัญชัน บะหม่ีแสดจากแครอท และพัฒนาหมูกรอบ 
หมูแดง เพ่ือเปนสินคาสงขายท่ัวประเทศ แมกิจการจะ
เดินหนาไปไดแตตองคิดสรางอาชีพในระยะยาว 

“ในชวงวิกฤติ COVID ทําใหคิดอะไรไดหลายอยาง
ท่ีสําคัญคือเราตองมีอาชีพท่ี 2 รองรับ ถึงแมการ
ทองเท่ียวจะกลับมา และอาชีพท่ีสําคัญคือเกษตร 
เพราะตองยอมรับวาท่ีผานมาคนภูเก็ตไมปลูกผักกิน
เอง มีแตส่ังซ้ือมาจากท่ีอ่ืน ทําใหตนทุนสินคาพวกน้ี
แพง จึงวางแผนทําฟารมปลูกผัก เพ่ือลดตนทุน และ
เพ่ือใหม่ันใจวาผักท่ีนํามาใชปลอดสารเคมี 100% โดย
จะยึดเปนอีกอาชีพในการสรางรายไดระยะยาว”

ผักคือวัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในการทําบะหม่ีออรแกนิก 
ดวยพ้ืนฐานวิศวกร จึงใชความรูความชํานาญเดิม มา
ออกแบบโรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะในรูปแบบ Smart 
Farm และลงมือทําดวยตัวเองทุกข้ึนตอน ในชวงแรก
ของการปลูกผักออรแกนิค ทําเพ่ือปอนกิจการบะหม่ี

พรอมกันน้ียังไดทดลองปลูกแคล (Kale) ซ่ึงเปนผัก 
ท่ีมีคุณประโยชนสูงมาก เพ่ือตอยอดสูการทําบะหม่ี
ซูเปอรฟูดท่ีมีโปรตีนและแคลเซียมสูง และวางแผน
จะทําน้ําปนเพ่ือสุขภาพ รวมถึงแคลสดและแคลผง 
เพ่ือสงขายท่ัวประเทศ เพราะเช่ือวายุคหลัง COVID 
คนจะยิ่งใสใจสุขภาพ สินคาสุขภาพยิ่งจะมีโอกาส
มากข้ึนโดยมีพ้ืนฐานสําคัญอยูท่ีการเกษตร และเตรียม 
แผนปรับธุรกิจไปสู Food and Travel ในเชิงสุขภาพ 

ในวิกฤติยังมีโอกาส ผักสลัดท่ีปลูกดวยดิน และสาร
ชีวภัณฑไดรับความนิยมอยางมาก มียอดส่ังจองลวง
หนานานนับสัปดาห เน่ืองจากท่ีดินภูเก็ตมีราคาแพง 
พ้ืนท่ีปลูกมีจํากัด คุณหน่ึงจึงไดไอเดีย นําหองพักสวน
หน่ึงของ Hostel มาดัดแปลงเปน Indoor Farming 
หรือการปลูกพืชในหองพักน่ันเอง ซ่ึงสามารถสราง
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงปลอดโรคและแมลง ท่ีสําคัญ
ใหผลผลิตสูงมากกวา 1 ตันตอเดือน นํามาแปรรูป
เปนสลัดกลองในแบรนด “ชอปเกษตร” Shop Kaset 
ต้ังเปาสรางรายไดจากการจําหนายผักสลัดในชวง
กินเจ 10 วัน ไมต่ํากวา 300,000 บาท 

จากตนแบบน้ีเองคุณหน่ึง จึงได สราง Shop Kaset 
โมเดล เปนธุรกิจ Startup ในนามวา Shop Kaset 
Platform เปน Platform เกษตรรูปแบบใหม ท่ี 
Transform ธุรกิจโรงแรม/ท่ีพัก ดัดแปลงเปน Indoor 
Farming แบบใชดิน และสารชีวภัณฑ 100% ไปจนถึง
การจําหนาย และสงผักถึงมือผูบริโภค โดยเร่ิมท่ี
จังหวัดภูเก็ต และต้ังเปาจะขยายไปยังพ้ืนท่ีเมือง
ท่ีมีราคาท่ีดินสูง ทําใหมีโรงแรม/ท่ีพัก อ่ืนๆ สนใจ
ท่ีจะนําหองพักท่ีไมไดใชประโยชนมาปลูกผัก เพ่ือ
สรางรายไดในชวงโควิด ปจจุบันโรงแรมออรคิด
รีซอเทล ตกลงเปนพันธมิตร ติดต้ังระบบ Indoor 
Farming ของ Shop Kaset และสามารถสรางราย
ไดระยะยาว โดยขายผักผาน Shop Kaset Platform 
จะเห็นไดวา Shop Kaset ซ่ึงถือเปนธุรกิจ Startup 
รายใหมท่ีนาจับตามอง ผูใดสนใจสามารถ ติดตอ 
สอบถามรายละเอียด ไดท่ี หน่ึง-มโนสิทธ์ิ แจงจบ 
เบอรโทรศัพท 098-789-4191
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การเกษตรของประเทศไทยในปจจุบันอยูในชวง “การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม” ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงจากเกษตรแบบด้ังเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ิมผลการผลิต ในตนทุนท่ี
นอยลง มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกจํากัด โดยใชนวัตกรรมตางๆ เขามาชวยในการทําการเกษตร
สมัยใหม ซ่ึงถือวาเปนการยกระดับการเกษตรในประเทศไทย และมีความจําเปนอยางมาก
สําหรับการทําการเกษตรในอนาคตท่ีสามารถตอยอดเพ่ือใหเกิดเปนธุรกิจทางการเกษตรได

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน ไดกระทบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงัก ท้ังระบบหวงโซการผลิตท่ัวโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน 
ท่ัวโลกเกิดความกังวลเร่ืองการขาดแคลนอาหาร เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 
ไทยฝดเคือง แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในประเทศถูกเลิกจาง และปรับเปล่ียน
หันมาประกอบอาชีพทางการเกษตร เพ่ือเปนทางรอด อยางไรก็ตามหากมองในทางการ
กลับกัน ถือเปนโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกษตรในวิธีใหม Next Normal ท่ีทาทายเพราะ
เปนโอกาสของธุรกิจเกษตรไทย เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนน้ัน เปล่ียน 
แปลงไป คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน จึงสามารถพลิกวิกฤตเปนโอกาส 
สรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร พัฒนาใหอาหารของไทยปลอดภัย เนน
จุดขายเร่ืองอัตลักษณดานอาหารผสมผสานระหวางวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตรูปแบบใหม 
(Fusion Food) ขยายชองทางตลาดสินคาเกษตรออนไลน (E-Commerce) พัฒนาระบบ 
โลจิสติกสดานการเกษตร และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรไดมากข้ึน อีกท้ังวิกฤตการณ 
คร้ังน้ี ยังเปนโอกาสใหมในการทําเกษตรพันธะสัญญากับกลุมธุรกิจยาและเวชภัณฑ โดย
สงเสริมการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร เพ่ือพัฒนาตอยอดจากพ้ืนฐานความพรอมของ
เกษตรกร รองรับตอความตองการของตลาดโลกในอนาคตไดอีกดวย

ธุรกิจการเกษตร
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การเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจเกษตรใหกาวสูความสําเร็จ นอกจากการเร่ืองการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการผลิตท้ัง Supply Chain แลว ส่ิงสําคัญอีกดานคือ จะตองใชตลาด
นําการผลิต สรางความสามารถในการแขงขันทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมชองทางและโอกาสใน
การทําการตลาดสมัยใหม การพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดยไมตองแทรกแซงกลไกราคา 
แตสรางความสามารถในการแขงขันและการเขาถึงชองทางการตลาดในทันทีของเกษตรกร 

นอกจากน้ี ดวยพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีเปล่ียนไปของผูบริโภค (Customers 
Behavior) จึงมีการพัฒนากลยุทธการตลาดใหมๆ เพ่ือตอบโจทยกลุมลูกคาไดตรงประเด็น 
เชน กลยุทธการตลาดแบบ 4C ประกอบดวย

1) Consumer ความตองการของผูบริโภค ตองรูวาผูบริโภคสวนใหญตองการอะไร เพ่ือจะได  
   ผลิตสินคาหรือบริการไดตรงความตองการ

2) Cost ตนทุนของผูบริโภค การต้ังราคาสินคาควรคํานึงถึงตนทุนและกําลังซ้ือของผูบริโภค 
   แตราคาตองไมต่ํากวาตนทุนการผลิตจนทําใหขาดทุน

3) Convenience ความสะดวกในการซ้ือ โดยตองเลือกชองทางท่ีกลุมลูกคาเปาหมายมี
   ความสะดวกในการซ้ือสินคา

4) Communication การส่ือสาร การส่ือสารท่ีดีระหวางผูขายและลูกคา จะชวยสรางความ 
   นาเช่ือถือ และเพ่ิมโอกาสในการขายสินคาเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จท่ี
   สําคัญคือ ความเขาใจในพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภค (Customers 
   Behavior) นําไปสูการกําหนดคุณคาท่ีสงมอบ (Value Proposition) ท่ีสอดรับกับความ
   ตองการของลูกคา

และทายสุดคือ การกําหนดกลยุทธทางการตลาด 4Ps ท่ีเหมาะสมกับตลาดเกษตรอัจฉริยะ
ในภาวะน้ันๆ ทําใหสามารถสรุปกลไกการประยุกตใชเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ท่ีเกิด
จากกลไกการขับเคล่ือนดวยการตลาดได

กลไกการเพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการธุรกิจเกษตร
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รูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ

คุณคาสงมอบ
(Value Behaviors)

กลยุทธ
(Strategy)

พฤติกรรมลูกคา
(Customer Behaviors)

แนวคิด
Farming 4.0

การตลาด
(Marketing)

กลไกการเกิด
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ผูประกอบการ
SME ที่เปนผูผลิต

เทคโนโลย

ผูประกอบการ
SME

การสงผาน
ขอมูล

(Data Transfer)

ลดตนทุน
(Reduce Cost)

ราคาที่ดีกวา
(Better Prices)

กลไกการประยุกตใชกลไกการถายทอดและบมเพาะ

การวิเคราะหขอมูล
(Data Analytic)

การบริการที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล
(Data Driven Services)

ตอบสนองลูกคา
(Customers Response)

ความพึงพอใจของลูกคา
(Customers Satisfactions)

56



ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจเกษตร สามารถแบงไดเปน 4 กลุม คือ 1) ศักยภาพของผู
ประกอบการ 2) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) การตลาดและขยายโอกาสทางการแขงขัน 4) การสราง
เครือขาย และ 5) การสราง Ecosystem ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ปญหาและอุปสรรคของ
ผูประกอบการ

- ผูประกอบการธุรกิจเกษตรตนน้ําท่ีเปนเกษตรกรสวนใหญสูงอายุ
- ใชประสบการณในการทํางาน โดยไมมีการเก็บขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ตอยอด
- ไมตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี เน่ืองจากตนทุนสูง และราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
- ยงัเขาไมถึงสัญญาณอินเทอรเน็ต ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลและเทคโนโลยีได

ศักยภาพของผูประกอบการ

- ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ราคาเคร่ืองจักร/อุปกรณยังมีราคาสูง โดยเฉพาะสําหรับผูประกอบการรายเล็ก 
- ผูประกอบการเทคโนโลยีดานการเกษตรมีจํานวนไมมากเทาท่ีควร ทําใหระบบนิเวศ
  การลงทุนเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเกษตรไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจังและตอเน่ือง 
- ไมมีความรู ความเขาใจในเร่ืองการแปรรูป  บรรจุภัณฑและมาตรฐานของผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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- ขาดการสงเสริมการทําตลาดลวงหนารวมกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 
- การเช่ือมโยงขอมูลความตองการของตลาดสําหรับผลิตภัณฑสินคาเกษตร ยังมีอยูจํากัด
  และไมตอเน่ือง
- ผูบริโภคขาดขอมูลและไมเขาใจถึงประโยชนและคุณคาของสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ
  และมาตรฐาน 

การตลาดและขยายโอกาสทางการแขงขัน

- ขาดการรวมกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิต การแปรรูปและการตลาด
- ไมมีการบริหารจัดการภาพรวมผานแพลตฟอรมการวางแผนขอมูลการเกษตร 
- ไมมีระบบฐานขอมูลสนับสนุนผูประกอบการเกษตรยุคใหม  
- ขาดกลไกบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร

การสรางเครือขาย

- ขาดงบประมาณสําหรับการลงทุนและหมุนเวียนธุรกิจใหตอเน่ือง 
- ขาดโอกาสการเขาถึงแหลงทุนหรือปจจัยการผลิตสําหรับ SME รายยอยไมมีเครดิต
  ตองกูเงินนอกระบบและมีหน้ีนอกระบบ 
- กลไกของภาครัฐ เชน กฎหมาย ระเบียบและขอปฏิบัติบางสวนยังเปนอุปสรรค
  ไมเอ้ือตอการลงทุน

การสราง Ecosystem
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ
กลุมธุรกิจการเกษตร

สรางเสริมและเรงพัฒนาศักยภาพของ SME เกษตรใหพรอมเปนผูประกอบการเกษตรโดย
มีการปลูกฝงความรู ทักษะดานการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีการเกษตร ใหเขาถึงและใช
ประโยชนจากเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยดิีจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผน ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต
สินคาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด

01 การเสริมศักยภาพผูประกอบการ
SME กลุมธุรกิจการเกษตร

พัฒนาชองทางการใหขอมูลองคความรูดานการเกษตร
สงเสริมผูประกอบการเกษตรยุคใหมตนแบบ
เช่ือมโยงผูประกอบการเกษตรกับผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองตลอดหวงโซอุปทาน
ควรมีศูนยสนับสนุนและชวยเหลือหรือเปนผูใหบริการผูประกอบการเกษตรแบบครบวงจร
(One stop service)
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ควรสงเสริมการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณการเกษตร
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแหงอนาคต เชน เกษตรแมนยํา เกษตรในรม และเกษตร
แนวต้ัง เพ่ือนํามาใชในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตลอดจนเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใหสามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตรท่ีลดลงและเขาสูสังคมสูงอายุ
สงเสริมและสนับสนุนการสรางผูประกอบการท่ีผลิตหรือใหบริการเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน
สรางความเช่ือมโยงองคความรูและขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและตอยอดในเชิงพาณิชย
ผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยี อุปกรณ เคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือแปรรูป แทนแรงงานคน / ทุน
แรงคน / เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม
สรางเสริมกลไกใหเกิดการใชงานระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแตง/คัด บรรจุ และบรรจุภัณฑ และ
ระบบสงเสริมการวางแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานท่ีถูกตองและเหมาะสม
ผลิตโดยใชผลพลอยไดและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการแปรรูปผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานท้ังในและตางประเทศ 
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบในทองถ่ิน
พัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะกับตลาด เชน บรรจุภัณฑท่ีผลิตจากชีวภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสินคา
และดึงดูดผูบริโภค
การข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร และสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 
สงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา IP

02 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย
เทคโนโลยีและการสรางมูลคาเพิ่ม
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พัฒนารูปแบบและชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศใหแกผูประกอบการ เชน ตลาดนํา
การผลิตโดยใช Big DaTa อาทิ สมุนไพร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ประสาน / เช่ือมโยงใหมีการต้ังจุดกระจายหรือจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
การเจรจาการคา / การเปดตลาด / ความรวมมือ / ลดอุปสรรคทางการคา 
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร 
สรางความรูความเขาใจและกระตุนการใหความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาเกษตรแกผูบริโภค
สงเสริมการใชตราสินคาและความเช่ือม่ันใหกับสินคาและบริการเกษตร 
ความตระหนักรูถึงความสําคัญของความปลอดภัยของสินคา / ดานโภชนาการ
การถายทอดองคความรูดานการบริหาร จัดการดานการตลาดเฉพาะการประชาสัมพันธ การ
จัดแสดงงานสินคา
สงเสริมองคความรูดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และจัดการตลาดอัจฉริยะ จัดสรางแพลตฟอรม
ตลาด Online Offline

หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการกําหนดเปาหมายรวมกันในการพัฒนาผูประกอบการเกษตร หรือ
สินคาเกษตรท่ีมีมูลคาสูง ต้ังแตการเลือกสายพันธุท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดจนถึง
ตลาดเปาหมาย 
หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนพัฒนาแพลตฟอรมสําหรับการรวบรวมและกระจายขอมูล
ดานการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ
สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับประโยชนของการรวมกลุมแกเกษตรกรและผูประกอบการเกษตร
ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรในอนาคต
พัฒนากลไกการตรวจสอบยอนกลับและระดับความเขมขนในการสงเสริมการใชมาตรฐานการเกษตร
และขอกําหนดคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาเกษตร
สรางแรงจูงใจในการรวมกลุมของเกษตรกรและผูประกอบการเกษตร เพ่ือใหเปนระบบในการ
วางแผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล

การเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
และขยายโอกาสทางการแขงขัน03

สนับสนุนการรวมกลุมและสราง
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ04
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ควรสนับสนุนใหมีกองทุนเพ่ือการ (รวม) ลงทุนใน SMAEs (Venture Fund) ปฏิรูประบบสินเช่ือ
เกษตรกรและพัฒนาระบบประกันสินเช่ือและความเส่ียงทางการผลิต เปนตน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต (พันธุพืช พันธุสัตวและอ่ืนๆ ท่ีตรงกับความตองการของตลาด)
เรงรัดการจัดต้ังศูนยขอมูลเกษตร (War Room) เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลจากทุกภาคสวนใหครอบคลุม
ท้ังในดานแหลงผลิต ฤดูกาลท่ีผลผลิตออกสูตลาด ปริมาณผลผลิต และสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
ราคาสินคาท้ังในและตางประเทศ ใหท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ
มีการจัดทําระบบการบริหารจัดการ / ฐานขอมูล / ระบบการจัดทํามาตรฐานตาง ๆ และระบบ
รับรองมาตรฐานท้ังในและตางประเทศ (การรับรองแหลงผลิตตามมาตรฐานของเกษตร ปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย / ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานกํากับดูแล ควบคุม และการตรวจสอบ
ยอนกลับ ระบบโลจิสติกส /คลังสินคาอัจฉริยะ เปนตน
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานหรือสนับสนุนใหเกิดบริการดานการเกษตร อาทิ โครงสรางพ้ืนฐาน และ
การบริหารจัดการดานการขนสง การบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน (Co-working space/Lab testing)

ผลักดันใหเกิดแฟลตฟอรมฐานขอมูลสินคาเกษตร/สถาบันเกษตรกร/เกษตรกร ท่ีผานการรับรอง
มาตรฐาน สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทย
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนา /สรางมูลคาเพ่ิมของสินคา
เกษตรแปรรูป เชน การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรมประมง ปาไม ปศุสัตว เปนตน

สรางระบบนิเวศ/สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้น
และยั่งยืน

05
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ตนแบบผูประกอบการ
ธุรกิจการเกษตร



คุณลี อายุ จือปา

รานกาแฟอาขา อามา
(AKHA AMA Coffee)
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พัฒนาและยกระดับกาแฟบานแมจันใต
จ.เชียงราย ใหดังไกลในเวทีโลก

จากความตองการท่ีจะชวยใหครอบครัวและชาวบาน 
ซ่ึงเปนเกษตรกรผูปลูกกาแฟ ท่ีบานแมจันใต อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย ไดมีโอกาสกําหนดราคาขายผลผลิตของ
ตนเองโดยไมถูกกดข่ีราคาจากพอคาคนกลาง “ลี อายุ 
จือปา” เม่ือตัดสินใจแลววา “กาแฟ คือสวนหน่ึงของ
ชีวิต” หลังลาออกจากงานมุงกลับบาน ดวยเปาหมาย
จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พัฒนา
อาชีพเกษตรกรของคนรุนพอ รุนแม ใหมีโอกาสและ
มีอํานาจในการตอรองมากข้ึน

“กาแฟ คนบริโภคเยอะมาก คนท่ีมีสวนไดสวนเสีย
รวมแลวมีมูลคาเปนรองแคน้ํามัน จึงไมมีเหตุผลใดเลย 
วาถาเราทําดีแลวมันจะเจง เปาหมายหลักเราจึงทํา
เร่ืองกาแฟ ภายใตปรัชญาใน 3 เร่ือง คือ เศรษฐกิจ 
การศึกษาในชุมชน และส่ิงแวดลอม เพราะเราถูกมอง
วามีสวนในการทําลายส่ิงแวดลอม” 

ลีเร่ิมจากเขาไปเรียนรูการปลูกกาแฟจากพอ-แม ให
รูจริง คนหาปญหา-อุปสรรค ส่ิงสําคัญท่ีไดเรียนรู คือ 
ผลผลิตการเกษตรถาไมแปรรูป สิทธิในการตอรอง
ของเกษตรกรจะนอยลง จึงวางแนวทางการพัฒนา 
กาแฟโดยเร่ิมจากตัวเองใหเปนตัวอยางกอน เร่ิมต้ังแต 
การดูแลดิน ปุย การปลูก การเก็บผลผลิต จนถึงการ
แปรรูป พรอมท้ังสรางรานกาแฟ “AKHA AMA” ท่ี
จังหวัดเชียงใหม ใหเปนจุดกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภค

การทํากิจการชวงแรก ลีเปน Startup ท่ีเดินหนา Pitch 
งานเพ่ือใหมีเม็ดเงินเขามาใชในกระบวนการพัฒนา 
และแสวงหาโอกาสทางการตลาด ดวยการนําเม็ดกาแฟ 
เขาประกวดในเวทีระดับโลก ทําใหกาแฟ AKHA AMA 
และชุมชนแมจันใต เร่ิมเปนท่ีรูจักจากนักทองเท่ียว

และส่ือตางชาติ รวมถึงส่ือและผูบริโภคชาวไทย ซ่ึง 
การเติบโตของ AKHA AMA ไดจุดประกายใหเกษตรกร 
และคนรุนใหมในชุมชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
กาแฟ โดยลีทําหนาท่ีเช่ือมโยงความรูท้ังจากนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา ผูเช่ียวชาญท้ังในประเทศและตาง
ประเทศ เขามารวมวิจัย-พัฒนาผลผลิต การแปรรูป 
ใหไดมาตรฐาน โดยมีกลุมเครือขายรวมอาชีพ เชน 
สมาคมกาแฟพิเศษไทย กลุมสหายกาแฟ ฯลฯ มารวม 
สะทอนพฤติกรรมและความตองการของตลาด เพ่ือ
ใหเกษตรกรและผูประกอบการ ทําสินคาไดตามความ
ตองการของตลาด 

“ผมทําหนาท่ีส่ือสารและเช่ือมโยงใหคนท่ีอยูตนน้ํา 
มาเจอกับปลายน้ํา ชาวบานเขาไมรูเร่ืองการผลิตท่ีผู
บริโภคตองการ เราก็เอาส่ิงน้ีไปบอกดวยภาษาของ
เขา ดึงคนหนุมสาวในชุมชนเขามาชวยกันสรางการ
เปล่ียนแปลง และโชคดีท่ีมีเพ่ือนๆ ท่ีเขาพรอมไปรวม
ใหขอมูลและแลกเปล่ียนกับชาวบาน เพียงแตเราสราง
ระบบนิเวศใหเขาไดไปเจอกัน” 

ทุกวันน้ี หมูบานแมจันใตซ่ึงมีไมถึง 40 หลังคาเรือน 
แตมีรุนลูกหลานพัฒนาตัวเองจนเปนผูประกอบการ 
ธุรกิจกาแฟ ท่ีมีแบรนดเปนของตัวเองไมนอยกวา 10 
แบรนด ขณะท่ี AKHA AMA ก็สามารถเติบโตขามน้ํา 
ขามทะเล นํากาแฟไทยไปรวมหุนกับชาวญ่ีปุน เปด 
ราน AKHA AMA โตเกียว ประเทศญ่ีปุน เปนผลสําเร็จ 
ดวยปณิธานเดียวกันในการสรางความเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม ดวยรูปแบบของกิจการเพ่ือสังคมเปนตัว 
ขับเคล่ือน

66



คุณเจตน มาหามะ

SAN FROZEN FRUIT

67



SAN FROZEN FRUIT
ผูนำผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมไทยสูตลาดโลก
สินคาเกษตรถาสามารถนําไปแปรรูปใหไดตามความ
ตองการของตลาด ก็หมายถึงมูลคาของผลผลิตท่ีจะ
เพ่ิมมากข้ึน ตามโอกาสทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปน 
แนวทางของ ซัน โฟรเซน ฟรุต (SAN Frozen Fruit) 
ท่ีมี “เจตน มาหามะ” เปนหัวเรือใหญ เดินหนาธุรกิจ
อยูท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลาดกลางการเกษตร 
เพ่ือการสงออกจังหวัดชายแดนภาคใต จ.นราธิวาส 
ท่ีมองเห็นชองทางท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถมีอาชีพท่ีม่ันคง 
เพราะแมวาธุรกิจเกษตรดานผลไมในพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคใต คิดเปนเพียง 6% ของท้ังประเทศ แตมีจุดแข็ง 
ดานสงออกไปมาเลเซีย สิงคโปร

เจตนเดินหนาธุรกิจโดยตอยอดจากการเปนตัวแทน
สงออกผลไมไทยไปมาเลเซีย มาสูการเปนผูแปรรูป
และทําผลไมสดแชแข็งตามฤดูกาล เชน ทุเรียน ลองกอง 
มังคุด เงาะ สับปะรด สะตอ ฯลฯ และ ผลิตภัณฑ
แปรรูปผลไมสด เชน น้ําผลไมเขมขน เวเฟอรผลไมท่ี
ใชเน้ือผลไมสดในการทําครีม ภายใตแบรนด BUDO 
พรอมท้ังเช่ือมโยงเครือขายสหกรณ-วิสาหกิจชุมชน 
ผูปลูกทุเรียนหมอนทองจากปาฮาลาบาลา เทือกเขา
บูโด เขารวมเปนเครือขายนําสงผลผลิตในรูปแบบ
คอนแทรกฟารมม่ิง เพ่ือตอยอดเปนผลิตภัณฑทุเรียน
เฟรชคัท แบรนด ฮาลาบูลัน (HALABULAN)

“SAN Frozen Fruit เกิดข้ึนเพราะเห็นความสําคัญ
ของเกษตรกรในทองถ่ิน ตองการชวยตอยอดและ
แกปญหาผลผลิตลนตลาด เราทําต้ังแตพัฒนาการ
ผลิตตนน้ําโดยเฉพาะทุเรียน โดยสรางเครือขาย
เกษตรกรผูปลูกผลไมซ่ึงมีผูเขารวมกวา 300 ครอบครัว 
รานปุย ระบบใหสินเช่ือ ฯลฯ เขามารวมกันสรางระบบ

ตนน้ําท่ีเขมแข็งเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีเขาสูกระบวนการ 
แปรรูปซ่ึงเปนกลางน้ํา และปลายน้ําคือผูบริโภคท่ีมี
ท้ังตลาดในประเทศ และตลาดสงออก เชน มาเลเซีย 
สิงคโปร จีน”

และเพราะปญหาหลักดานการเกษตรของไทย คือ 
เร่ืองขอมูล เจตนจึงสรางฐานขอมูลของตัวเองข้ึนมา
จากเกษตรกรท่ีเขารวมเปนเครือขาย เพ่ือวางแผน
การจัดการผลิตภัณฑ อาทิ ผลไมสด ผลไมแปรรูป 
ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ ขณะเดียวกันพัฒนาทักษะ
แรงงานท่ีขาดแคลน เชน คนเคาะ คนตัดทุเรียน ฯลฯ 
เพ่ือทําหนาท่ีคัดสรรผลผลิตท่ีดี นอกจากน้ียังเช่ือม
โยงสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เขารวมวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ พรอมท้ังสรางความรวมมือกับบริษัทสง
ออกอ่ืน ๆ เพ่ือชวยกระจายสินคา คาดวาป พ.ศ. 
2564 จะสามารถสงทุเรียนไปประเทศจีนไดประมาณ 
100 ตู สวนตลาดในประเทศมีแหลงกระจายสินคาท่ี
อยูท่ีหวยขวาง กทม. บริษัททัวร รานขายของฝาก 
และลาสุดไดมีการลงทุนรวมกับบริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาจัดหาทุเรียน
เพ่ือสรางความยั่งยืนใหกับเกษตรกรผูปลูก

อยางไรก็ดี เจตนเช่ือม่ันวาธุรกิจจะเติบโตยั่งยืนได ตัว 
ผูประกอบการตองพัฒนาตัวเอง คิดใหรอบตัว ทําธุรกิจ 
ท่ีแกปญหาใหกับผูอ่ืนและเปนผูให ขณะเดียวกันตอง
รูจักสรางแบรนดหรือสรางตัวตน มีกระบวนการ
วางแผน และการบริหารจัดการท่ีดี มีเครือขายท้ังผู
เช่ียวชาญ ท่ีปรึกษาคอยใหคําปรึกษาแนะนํา รวมท้ัง 
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
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สินคาเกษตรถาสามารถนําไปแปรรูปใหไดตามความ
ตองการของตลาด ก็หมายถึงมูลคาของผลผลิตท่ีจะ
เพ่ิมมากข้ึน ตามโอกาสทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปน 
แนวทางของ ซัน โฟรเซน ฟรุต (SAN Frozen Fruit) 
ท่ีมี “เจตน มาหามะ” เปนหัวเรือใหญ เดินหนาธุรกิจ
อยูท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลาดกลางการเกษตร 
เพ่ือการสงออกจังหวัดชายแดนภาคใต จ.นราธิวาส 
ท่ีมองเห็นชองทางท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถมีอาชีพท่ีม่ันคง 
เพราะแมวาธุรกิจเกษตรดานผลไมในพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคใต คิดเปนเพียง 6% ของท้ังประเทศ แตมีจุดแข็ง 
ดานสงออกไปมาเลเซีย สิงคโปร

เจตนเดินหนาธุรกิจโดยตอยอดจากการเปนตัวแทน
สงออกผลไมไทยไปมาเลเซีย มาสูการเปนผูแปรรูป
และทําผลไมสดแชแข็งตามฤดูกาล เชน ทุเรียน ลองกอง 
มังคุด เงาะ สับปะรด สะตอ ฯลฯ และ ผลิตภัณฑ
แปรรูปผลไมสด เชน น้ําผลไมเขมขน เวเฟอรผลไมท่ี
ใชเน้ือผลไมสดในการทําครีม ภายใตแบรนด BUDO 
พรอมท้ังเช่ือมโยงเครือขายสหกรณ-วิสาหกิจชุมชน 
ผูปลูกทุเรียนหมอนทองจากปาฮาลาบาลา เทือกเขา
บูโด เขารวมเปนเครือขายนําสงผลผลิตในรูปแบบ
คอนแทรกฟารมม่ิง เพ่ือตอยอดเปนผลิตภัณฑทุเรียน
เฟรชคัท แบรนด ฮาลาบูลัน (HALABULAN)

“SAN Frozen Fruit เกิดข้ึนเพราะเห็นความสําคัญ
ของเกษตรกรในทองถ่ิน ตองการชวยตอยอดและ
แกปญหาผลผลิตลนตลาด เราทําต้ังแตพัฒนาการ
ผลิตตนน้ําโดยเฉพาะทุเรียน โดยสรางเครือขาย
เกษตรกรผูปลูกผลไมซ่ึงมีผูเขารวมกวา 300 ครอบครัว 
รานปุย ระบบใหสินเช่ือ ฯลฯ เขามารวมกันสรางระบบ

การสรางความโดดเดนท่ีแตกตางใหกับผลิตภัณฑ 
เปนหน่ึงในปจจัยสูความสําเร็จ แมผลิตภัณฑธรรมดาๆ 
ท่ีทุกคนรูจักอยาง “ไขไก” ซ่ึงมีกรณีตัวอยางจาก
แสงทองฟารมของ “ธนาวุฑ เอ้ือละพันธ” กรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท แสงทองสหฟารม จํากัด กลุมบริษัท 
อัครา กรุป ผูผลิตไขไกสดออรแกนิค ไขไกเคสฟรี 
และผลิตภัณฑจากไขไก ท่ีพัฒนาตัวเองข้ึนมาจาก
ฟารมเล้ียงไกไขและโรงงานในหองแถวเพียง 4-5 
คูหา สงไขขายท้ังในตลาดสด ตลาดท่ัวไป แตเม่ือ
สงครามการแขงขันในตลาดสูงมาก จึงตองหาชอง
ทางสรางความแตกตาง โดยเฉพาะการสรางมาตร- 
ฐานผลิตภัณฑ จนเปนรายแรกของประเทศท่ีผลิต
ไขไกออรแกนิคจากฟารมออรแกนิคท่ีไดมาตรฐาน
รับรองจากกรมปศุสัตว

“ทุกวันน้ีผูบริโภคใหความสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน 
ในอดีตการเล้ียงไกไขเชิงพาณิชยก็ยงัไมมีมาตรฐาน
บังคับใดๆ มากนัก เม่ือไดรับการชักชวนจากคูคา 
ท่ีเปนหางสรรพสินคา จึงสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือตอบสนองกลุมผูรักสุขภาพ เร่ิมต้ังแตการพัฒนา 
โรงเรือนแบบปดจนไดมาตรฐาน GAP พัฒนามาตรฐาน 
การเล้ียงไกไขแบบเกษตรอินทรีย รวมถึงโรงคัดแยก 
และบรรจุไขไกในมาตรฐาน GMP HACCP และ 
ISO 2200 แมจะมีความยุงยาก ตนทุนสูง แตผลผลิต 
ท่ีเปนพรีเม่ียมควอลิต้ี มีตลาดเฉพาะท่ีพรอมจะ
รองรับ”

กระบวนการผลิตไขไกออรแกนิกของ AKARA เร่ิม
จาก “ซับใหญ ชัยภูมิฟารม” ทําหนาท่ีเปนฟารม

พอพันธุ แมพันธุ เม่ือไขไกฟกเปนลูกเจ๊ียบจะสงไป 
ท่ีฟารมไกรุน จากน้ันจึงสงไปยังฟารมไขไกออรแกนิค 
ซ่ึงในการเล้ียงตองดูแลทุกข้ันตอนใหเปนตามแนว
ทางออรแกนิค ต้ังแตน้ําท่ีใช อาหารเล้ียงไกตองมา
จากพืชออรแกนิค ฟารมท่ีเล้ียงตองไมแออัด มีพ้ืนท่ี
ใหไกเดินเลน บริเวณโรงเรือนมีการปลูกหญา ปลูก
พืชออรแกนิกพืชสมุนไพร และเล้ียงใหไกมีความสุข 

ปจจุบันผลผลิตจากฟารมไขไกอัครามีท้ังขายเปน
ไขสด ทํา OEM ใหกับแบรนดอ่ืน ๆ และแปรรูป เชน 
เตาหูหลอด เตาหูถวย ไขตม ไขตุน ฯลฯ สงขายใน
ประเทศ ผานท้ัง Modern trade / Traditional 
Trade รวมถึงขายผานชองทางออนไลน และสง
ออกไปตางประเทศ เชน เกาหลี ฮองกง สิงคโปร 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑภายใตแบรนด “AKARA” ถูก 
วางใหเปนสินคาคุณภาพท่ีเขากับคนไดทุกเพศทุกวัย 
และทุกชวงเวลาของชีวิต 

นอกจากน้ีในกระบวนการบริหารจัดการของ AKARA 
ท่ีมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอน 
ยังมุงสูการสรางเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถนําส่ิง 
ท่ีเกิดข้ึนไปใชประโยชนโดยไมมีของเหลือท้ิง เชน 
ไขบุบทําผลิตภัณฑท่ีตองตอกไข เปลือกไข ข้ีไกขาย
ไปทําปุย ทําบอกาซชีวมวล (Biogas) ใหเปนไฟฟา 
ใชในฟารมท่ี จ.ชัยภูมิ ฯลฯ นอกจากน้ีมีแผนจะ
สรางอัครา Academy ทําคอรสการเรียนระยะส้ัน 
เก่ียวกับธุรกิจเกษตร ระบบฟารม เพ่ือตอยอดการ
สรางบุคลากรใหอุตสาหกรรมเกษตรตอไป

แสงทองฟารม ไขไกออรแกนิค อัครา
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ธุรกิจเครื่องมือ
และอุปกรณการแพทย
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ธุรกิจเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย เปนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม
เติบโตตอเน่ือง ท้ังผลจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ท่ีกําหนดใหอุตสาหกรรม 
ดังกลาว หน่ึงใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (First S-Curve and New S-Curve) 
เปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ใหกาวไปขางหนาอยาง
มีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญดวยเปาหมายท่ีกําหนดใหประเทศเปนศูนยกลางสุขภาพ 
นานาชาติ (Medical Hub) แหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และเปนผูนําการสงออก 
เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทยท่ีสําคัญของภูมิภาคอาเซียน และผลจากการ
แพรระบาดของไวรัส COVID 19 รวมถึงการท่ีประเทศไทยกาวเขาสูสังคมสูงวัย 
อยางสมบูรณ สงผลใหธุรกิจมีโอกาสเติบโตเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง  

จากขอมูลของ สสว. ป 2563 พบวา ผูประกอบการ SME ในกลุมอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย มีจํานวนไมนอยกวา 33,380 ราย สวนใหญ
อยูในภาคการคา โดยเฉพาะรานขายปลีกสินคาทางเภสัชภัณฑและเวชภัณฑ 
มีจํานวนถึง 24,692 ราย รองลงมาคือ การขายสงสินคาทางเภสัชภัณฑและ
ทางการแพทย คิดเปนจํานวน 4,189 ราย และการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ
ในทางทันตกรรม 

ท้ังน้ี ประเทศไทยมีการสงออกและนําเขาเคร่ืองมือแพทยสูงเปนอันดับ 1 ของ
อาเซียน ในป พ.ศ. 2562 สินคาสงออกสําคัญสวนใหญเปนกลุมวัสดุส้ินเปลือง 
เชน ถุงมือยางทางการแพทย หลอดสวน หลอดและเข็มฉีดยา อุปกรณทําแผล 
ตลาดสงออกหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เนเธอรแลนด และเยอรมนี สวน
สินคานําเขา สวนใหญเปนกลุมครุภัณฑและวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย เชน 
เคร่ืองอัลตราซาวน เคร่ืองเอ็กซเรย เคร่ืองตรวจวัดคล่ืนหัวใจ ฯลฯ

ธุรกิจเครื่องมือ
และอุปกรณการแพทย
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สามารถจําแนกไดหลากหลายแบบ แตเม่ือพิจารณาตามรูปแบบ
การใชงาน จะแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

ประเภทของเครื่องมือ
อุปกรณการแพทย

11
22
33

กลุมวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย (Single-use Device) 
เปนผลิตภัณฑท่ีใชท่ัวไป ใชคร้ังเดียวท้ิง เชน เข็มและหลอด
ฉีดยา สายยาง หลอดสวน ถุงมือยาง อุปกรณเคร่ืองมือ
ทางทันตกรรม เปนตน

กลุมครุภัณฑทางการแพทย (Durable Medical Device) 
เปนผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะคงทน มีอายุการใชงานไมนอย
กวา 1 ป เชน ชุดปฐมพยาบาล รถเข็นผูปวย เตียงคนไข 
เคร่ืองเอ็กซเรย เคร่ืองวินิจฉัยโรคดวยไฟฟา 

กลุมน้ํายาและชุดวินิจฉัยโรค (Reagent and test Kit)
ไดแก ผลิตภัณฑน้ํายาเพ่ือใชเตรียมหรือเก็บตัวอยางจาก
รางกาย เชน น้ํายาทดสอบ



KPMG International (2018) ไดจัดทําแผนท่ีนําทางแนวโนมเทคโนโลยี
เคร่ืองมือและอุปกรณในอีก 15 ป ระหวางป ค.ศ. 2015 - 2030 แสดงถึง
แนวโนมนวัตกรรมอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีจะเติบโตอยางกาว
กระโดดในอนาคต 4 กลุม ไดแก 

ซ่ึงเปนประโยชนตอกลุมเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย รวมถึงวงจรการดูแล
สุขภาพใน 4 มิติ ไดแก 1) การปองกัน 2) การวินิจฉัย 3) การรักษา และ 4) 
การฟนฟู ท่ีแตกตางกันตามวัตถุประสงคการใชงาน กอใหเกิดตลาดและกลุม
ผูใชงานใหม ๆ  ท่ีอาจจะไมใชแพทยและพยาบาลโดยตรง ไมใชเพ่ือการวินิจฉัย
หรือรักษาโรคอีกตอไป แตจะใชงานเพ่ือปองกันหรือฟนฟูบําบัดโดยยังไมมี
อาการเจ็บปวย สงผลใหตลาดเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยจะเปล่ียน
ไปและมีขนาดใหญกวาเดิม

กลุมเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีชวยในการผาตัด อาทิ หุนยนตอัตโนมัติ
แอปพลิเคชันท่ีใชรวมกับหุนยนตในการผาตัด สายสวนบอลลูนอัจฉริยะ
เปนตน 

กลุมเคร่ืองมือในการวินิจฉัยแมนยําและการถายภาพระดับ DNA โดยใช
ระบบสมองกล (Artificial Intelligence: AI) ในการประมวลผลแทนการ
ใชแพทย

กลุมเคร่ืองมือและอุปกรณทดแทนอวัยวะ อาทิ ไอโอคิดนีย ใชแทนไตเทียม
ทําใหการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนในราคาท่ีต่ํากวา

กลุมเคร่ืองมือการแพทยท่ีใชในการจัดสงยาและการเฝาติดตามอาการ
ของผูปวย รวมท้ังแจงเตือนผูปวยในการกินยา โดยทําผานแพลตฟอรม
คลาวดในการประมวลผลขอมูล

1

2

3
4

แนวโนมเทคโนโลยีเครื่องมือ
และอุปกรณการแพทยของโลก
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แผนท่ีนําทางแนวโนมเทคโนโลยีเคร่ืองมืออุปกรณ ป ค.ศ. 2015 - 2030
ท่ีมา: KPMG International (2018)
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KPMG International (2018) คาดการณวา ป ค.ศ. 2030
รูปแบบธุรกิจเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทยจะเปล่ียนแปลง
ไปอยางมาก โดยจะมี 3 แนว ทางหลัก ไดแก

การปรับตัวของผูผลิตรายเดิมในอุตสาหกรรม (Reinvent) จะเปล่ียนจาก
การแขงขันดวยตนทุน มาเปนการสรางมูลคาจากบริการท่ีใหคุณคา เพ่ือตอบ
โจทย ความตองการของลูกคา โดยลงทุนเทคโนโลยีดิจิตัลในรูปแบบแพลตฟอรม 
การใหบริการท่ีสามารถเช่ือมตอกับลูกคาโดยตรง สามารถเก็บขอมูลลูกคา 
นํามาวิเคราะหเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสามารถติดตามและให
คําแนะนําไดทันที ซ่ึงเปนกลยุทธการสรางรายไดใหมของธุรกิจ

การปรับตัวของผูผลิตรายเดิมในอุตสาหกรรม (Reinvent)
ที่มา: KPMG International (2018)

โมเดลธุรกิจเครื่องมือ
และอุปกรณการแพทยในอนาคต

Reinvent

แนวทาง
ที่ 1
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การปรับเปล่ียนตําแหนงธุรกิจ (Reposition) พบวา ผูประกอบการท่ีเปนเจาของ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถทดแทนเคร่ืองมือทางการแพทย จะเขามา
แขงขันในตลาดมากข้ึน เชน กลุมธุรกิจอีคอมเมิรซ กลุมแอปพลิเคชันมือถือ ฯลฯ 
ซ่ึงมีฐานขอมูลผูบริโภค และความสามารถดานโลจิสติกส จะเขามาผลิตสินคา 
และบริการท่ีไมเคยมีมากอน ตอบโจทยการใหบริการสุขภาพใหมๆ โดยอาศัย
จุดแข็งดานความสามารถใชเทคโนโลยีอุปกรณอัจฉริยะ เทคโนโลยี IoT เทคโนโลยี 
การวิเคราะหบนคลาวด ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

การปรับเปลี่ยนตำแหนงธุรกิจ (Reposition)
ที่มา: KPMG International (2018)

การผสมผสานรูปแบบธุรกิจใหมรวมกับพันธมิตร (Reconfigure) คาดการณวา 
ป ค.ศ. 2030 หวงโซอุปทานในธุรกิจจะเปล่ียนไป ผูผลิตเคร่ืองมือแพทยเดิม 
ตองหาตําแหนงของตัวเองในหวงโซคุณคาใหม และเช่ือมกับผูซ้ือหรือผูใชงาน
ผานเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน ในการวินิจฉัยโรคและการดูแลปองกัน 
ผานอุปกรณสวมใสอัจฉริยะ เกิดรูปแบบธุรกิจท่ีเนนการสรางพันธมิตรใน
แนวนอน ต้ังแตผูผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย สถานพยาบาล สถาน
บริการ สุขภาพ ฯลฯ เกิดการสงตอบริการดานสุขภาพท่ีเช่ือมโยงครบวงจร 

การผสมผสานรูปแบบธุรกิจใหมรวมกับพันธมิตร (Reconfigure)
ที่มา: KPMG International (2018)

Reposition

แนวทาง
ที่ 2

แนวทาง
ที่ 3

Suppliers Manufacturer + Distributor + Provider + Payer Patients / Consumers
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ประเทศท่ีมีความโดดเดนในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณแพทย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม
ท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เชน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเยอรมนี และกลุมท่ีใชเทคโนโลยีระดับกลาง
และต่ํา เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย ซ่ึงแนวทางการพัฒนา สามารถสรุปได ดังน้ี 

ตนแบบการพัฒนา
ในตางประเทศ

Image courtesy of GE Healthcare.
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เปนประเทศผูผลิตและผูบริโภคอุปกรณทางการ
แพทยท่ีใหญใน 3 อันดับแรกของโลก โดยไดรับ 
การยกยองวามีบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือแพทย เปน
ผูนําดานนวัตกรรมและผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยี
ข้ันสูงของโลก เชน Baxter, Beckman Coulter, 
Becton Dickinson, Boston Scientific, GE 
Healthcare Technologies, Johnson&Johnson, 
Medtronic, St.Jude และ Stryker Corporation 
เปนตน มีการลงทุนวิจัยนวัตกรรมและสงออก
อุปกรณการแพทยท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เนนนําเขา 
ผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีข้ันต่ําจากตางประเทศ 

การเติบโตของอุตสาหกรรม เกิดจากปจจัยขับ 
เคล่ือนในเชิงระบบ โดยมีสมาคมการคาอุตสาหกรรม 
อุปกรณการแพทย ทําหนาท่ีวิเคราะหติดตามและ
กําหนดทิศทางอยางใกลชิด และรวมกันพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทยรองรับเทคโนโลย ี
ใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ียังมีโรงเรียนแพทย 
ท่ีไดรับการรับรอง 141 แหง โรงพยาบาลท่ีมี
การเรียนการสอน และระบบสุขภาพประมาณ 
400 แหง ท่ีรวมมือกับบริษัทเคร่ืองมือแพทย
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
แพทยใหม ๆ 

เปนผูสงออกอุปกรณทางการแพทยใหญเปนอันดับ 
1 ของโลก ภายใตแบรนด “Made in Germany” 
ผูประกอบการสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง จํานวนกวา 1,200 ราย มีการพัฒนา
นวัตกรรมอยางเขมขน ครอบคลุมผลิตภัณฑกวา 
500,000 รายการ มีความโดดเดนในการกําหนด 
มาตรฐานสากล ท้ังคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย 
มีความรวมมือระหวางหนวยงานดานวิทยาศาสตร 
ผูประกอบการ ภาคเอกชน และหนวยงานรับรอง
มาตรฐาน อาทิ  the German Joint Federal 
Committee (JFC) TÜV และ DEKRA ท่ีทําหนาท่ี 
ทดสอบความปลอดภัยและความนาเช่ือถือของ
สินคาท่ีผลิตในประเทศ 

ภาครัฐเนนสรางความรวมมือภายใตมาตรการ 
go-cluster Initiative โดยสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
ใหคลัสเตอร medtech มีบทบาทสําคัญในการรวม 
พัฒนาผลิตภัณฑ นอกจากน้ียงัมีฐานบุคลากรและ
ผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรจํานวนมาก มีการเรียน 
การสอนสาขาเคร่ืองมือการแพทย ระบบการเรียน
อาชีวะท่ีทํางานควบคูไปดวย ทําใหการทําวิจัยและ 
นวัตกรรมมีประสิทธิผล รวมท้ังมีแหลงเงินทุนใน
การวิจัยและพัฒนาหลากหลายรูปแบบ

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี

© photo Christian Morel /
www.christianmorel.net ©



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 ของจีน 
กําหนดเปาหมาย Healthy China 2030 และแผน Made 
in China 2025 มุงสงเสริมการสรางนวัตกรรมในทองถ่ิน 
และการถือครองเทคโนโลยีของผูประกอบการในประเทศ 
โดยมีผูผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทยในทองถ่ินหลาย
พันราย ท่ีสําคัญภาครัฐเปดทางใหอีคอมเมิรซ เปนชองทาง 
การขายอุปกรณทางการแพทยท่ีไดรับอนุญาต ทําใหเกิดผู
ใชงานใหมๆ ท่ีไมเคยมีมากอน 

จีนมีความโดดเดนในการเปล่ียนผานจากผูผลิตเทคโนโลยี
ข้ันต่ํา มาเปนผูผลิตเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูง 
ผลิตภัณฑสวนใหญครอบคลุม อุปกรณและน้ํายาสําหรับการ
วินิจฉัยภายนอกรางกาย การสรางภาพเพ่ือการวินิจฉัย
อุปกรณหัวใจและหลอดเลือด เคร่ืองชวยฟง อุปกรณสวม
ใสอัจฉริยะ เปนตน ท่ีสําคัญบริษัทในประเทศมีจุดแข็งดาน
ฐานขอมูลของผูใชงานท่ีโดดเดนและชวยกีดกันบรรษัทขาม
ชาติท่ีจะเขามาแขงขันไดอยางดี

มีความโดดเดนในฐานะผูสงออกอุปกรณทางการแพทย ท้ัง
กลุมถุงมือยาง และกลุมท่ีไมใชถุงมือยาง เชน กลุมสายสวน
ทางหลอดเลือดดํา และผลิตภัณฑเก่ียวกับศัลยกรรมกระดูก 
มีการเปล่ียนผานจากผูผลิตท่ีใชเทคโนโลยีปานกลาง มาเปน
ผูผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลและอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณ 
ท่ีมีความซับซอนมากข้ึน เชน เคร่ืองกระตุนหัวใจ อุปกรณ
กระดูกและขอตอทางการแพทย อุปกรณ X-ray

การสงเสริมของภาครัฐใหความสําคัญในการดึงดูดผูผลิตจาก
ตางชาติ เชน B.Braun, Cochlear, St Jude และ Japan 
Lifeline ใหเขามาลงทุนต้ังฐานการผลิตและต้ังศูนยวิจัยและ
พัฒนาในประเทศ มีคลัสเตอรเคร่ืองมือแพทยครอบคลุม
ตลอดหวงโซการผลิต โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเมืองปนัง 
ดวยจุดแข็งของซัพพลายเชนท่ีมีศักยภาพ แรงงานมีทักษะ 
และความสามารถดานภาษา มีกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
ท่ีดึงดูดบริษัทตางชาติใหเขามาถายทอดเทคโนโลยี และมี
หนวยงานสงเสริมการลงทุนเชน MIDA และ Invest Penang 
ทําหนาท่ีออกแบบและรวมพัฒนาโปรแกรมยกระดับความสามารถ 
ผูผลิตในทองถ่ินในกลุมเทคโนโลยีใหมอยางตอเน่ือง

Infographic: 'Healthy China 2030' Plan (1)
Jiang Xingguang (en.nhfpc.gov.cn)
National Health Commission of the PRC

จีน

มาเลเซีย

81



กลุม
ผลิตภัณฑ

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี

เทคโนโลยีข้ันสูง โดยมีความ
พรอมดานไมโครอิเล็กทรอนิกส 
และเทคโนโลยีชีวภาพ

บริษัทผูผลิตเคร่ืองมือแพทย
เปนผูนําดานนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีข้ัน
สูงของโลก

เทคโนโลยีข้ันสูง โดยเฉพาะ
ทันตกรรมและอุปกรณดิจิทัล 
เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพท่ี
อาศัยการสงขอมูล Mhealth

เทคโนโลยีข้ันต่ําและกลาง โดย
เปนฐานการผลิตช้ินสวนอุปกรณ 
ตาง ๆ และเปล่ียนผานไปพัฒนา 
อุปกรณท่ีเปนเทคโนโลยีข้ันสูง

ลักษณะ
อุตสาหกรรม

กลยุทธ
เอกชน

บริษัทสวนใหญเปน SME ท่ีทํา
นวัตกรรมเขมขน

ผูผลิตช้ินสวนในประเทศผลิต
ช้ินงานเทคโนโลยีข้ันต่ํา ขาย
และสงออกไปอเมริกา

บรรษัทขามชาติทําการผลิต
อุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
และเนนการนําเขาจากอเมริกา 
เยอรมนีและญ่ีปุน

มาตรการ
ภาครัฐ

เนนการสรางความสามารถใน
การแขงขันระดับโลก ดวยการ
ขายตางประเทศ รวมทุน ควบ
รวมกิจการและต้ังศูนยวิจัยใน
ตางประเทศ

มีระบบเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
รับรองผลิตภัณฑท่ีโดดเดน
ระดับโลก

มีโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
แพทยช้ันนํารวมการวิจัย

มีระบบประกันสุขภาพและเปน
ประเทศเปาหมายในการรักษา
พยาบาลของภูมิภาคยุโรป

มีมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีโดดเดน

มีการเช่ือมตอใหภาครัฐสามารถ
ซ้ือผลิตทีพัฒนาข้ึนมาใหมได

รัฐใหเงินอุดหนุนเพ่ือใหบริษัท
ภายในประเทศสามารถทําวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงได

ปฏิรูปชองทางการจัดจําหนาย
ผานโรงพยาบาลใหโปรงใสและ
สรางตลาดใหมผานทางอีคอม
เมิรช

มีการรวมกลุมเปนคลัสเตอรเพ่ือ
ทําการวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะ

ดึงดูดใหเอกชนเขามาต้ังฐาน
การผลิตท่ีเยอรมนี

ผูประกอบการในประเทศเร่ิม
พัฒนาและผลิตอุปกรณท่ีใช
เทคโนโลยีข้ันสูง

มีการขายผลิตภัณฑทางชอง
ทางอีคอมเมิรชทําใหเกิดตลาด
บริการทางการแพทยใหมข้ึนมา

มาเลเซีย

เทคโนโลยีข้ันต่ําและกลาง โดย
มีความพรอมอุตสาหกรรมท่ีมี
ซัพพลายเชนดานอิเลกทรอนิกส 
และผลิตภัณฑยาง

เปนฐานการผลิตของบริษัทตาง
ประเทศข้ันนําท่ีเขามาต้ังฐาน
การผลิตและวิจัยในประเทศ

ผูผลิตช้ินสวนในประเทศยังคง
ทําการผลิตเทคโนโลยข้ัีนต่ําอยู

ภาครัฐเนนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีเพ่ือการสงออกเพราะ
ขนาดตลาดในประเทศเล็กมาก

เนนการดึงดูดบริษัทตางชาติ
เขามาต้ังฐานการผลิตและวิจัย 
และการถายทอดเทคโนโลยี

บริษัทตางชาติเขามาต้ังฐานการ
วิจัย

ยังเนนการนําเขาช้ินสวนจาก
ตางประเทศมาประกอบเปน
อุปกรณท่ีซับซอน

สรุปจุดเดนนโยบาย
ตางประเทศดานเครื่องมือแพทย

จีน

ที่มา: คณะผูวิจัย
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แนวทางการพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย 
ของไทย ตามนโยบายรัฐบาล ท่ีกําหนดใหเปนหน่ึง 
ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม (New S-curve) 
โดยใหสิทธิพิเศษดานการลงทุนแกผูผลิตเคร่ืองมือ 
แพทยประเภทเทคโนโลยีข้ันสูง เชน เคร่ือง X-ray 
เคร่ือง MRI เคร่ือง CT scan และวัสดุฝงในรางกาย 
รวมถึงผูผลิตท่ีนําผลงานวิจัยจากภาครัฐ หรือดําเนินการ 
รวมกับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย จะไดรับการยกเวน 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ขณะท่ีผูผลิต
เคร่ืองมือแพทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดตาก สระแกว เชียงราย นครพนม และพ้ืนท่ี  
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับ 
การเปนศูนยกลางการแพทยและการขยายตลาด
สงออกเคร่ืองมือแพทย 

ไปยังประเทศเพ่ือนบาน (CLMV) จะไดรับการ
ลดหยอนภาษีตามนโยบายท่ีรัฐกําหนด ซ่ึงแนวทาง 
ดังกลาวชวยใหผูผลิตมีตนทุนการวิจัยและพัฒนา
อุปกรณการแพทยถูกลง  และสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก

สําหรับหนวยงานท่ีเปนกลไกขับเคล่ือนการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการ อาทิ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุน สวนภาคเอกชนท่ีมีบทบาทสําคัญ เชน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริม 
การรับชวงการผลิตไทย เปนตน

แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ
และอุปกรณการแพทยในประเทศไทย
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นอกเหนือจากการสนับสนุนดานการวิจัยพัฒนา การผลิต และการสงเสริมการลงทุน
แลว มาตรการท่ีภาครัฐออกมาเพ่ือสนับสนุนการเขาสูตลาดภาครัฐ ใหกับผลิตภัณฑ
เคร่ืองมือ และอุปกรณการแพทย ผานกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือ
จัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมและสนับสนุน ไดแก

เร่ิมดําเนินการนับต้ังแตป 2558 เปนตนมา โดยมีสํานักงบประมาณ ทําหนาท่ีตรวจสอบ
ราคาของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงชาติ (สวทช.) เปนผูตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึน 
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยหนวยงานภาครัฐสามารถจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผลการดําเนินงานนับต้ังแตป 2568-พฤษภาคม 2563 มีผล
งานนวัตกรรมท่ีข้ึนบัญชีท้ังส้ิน 388 ผลงาน โดยเปนผลิตภัณฑและบริการดานการแพทย 
มากท่ีสุดรวม 226 ผลงาน หรือคิดเปนรอยละ 58 และเปนผลิตภัณฑท่ีมีการจัดซ้ือ
จัดจางจากหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุดเชนกัน

มาตรการสนับสนุน SME เขาถึงการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (THAI SME-GP) เร่ิมดําเนิน
การต้ังแต 22 ธันวาคม 2563 โดยมี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) เปนหนวยงานรับผิดชอบ ในการข้ึนทะเบียนรายการพัสดุและรายช่ือ
ผูประกอบการ SME ท่ี www.thaismegp.com มาตรการน้ีกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจัดซ้ือจัดจางจาก SME ท่ีข้ึนทะเบียนฯ ไมนอยกวารอยละ 30 ของรายการสินคา 
และบริการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบ โดย SME ท่ีข้ึนทะเบียนซ่ึงครอบคลุมผูประกอบการ 
เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย จะไดรับสิทธิประโยชน ขณะท่ี SME จะไดรับสิทธิ- 
ประโยชน 2 ลักษณะ คือ 1. สงเสริม SME ในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ 
เชิญ SME ในพ้ืนท่ีของหนวยงานหรือพ้ืนท่ีท่ีจะใชพัสดุ ไมนอยกวา 6 ราย เพ่ือจัดซ้ือ 
จัดจางดวยวิธีคัดเลือก และ 2. ใหแตมตอไมเกินรอยละ 10 ในวิธีประกวดราคาอิเล็ก- 
ทรอนิกส (e-Bidding) และวิธีการคัดเลือก ท่ีใชเกณฑราคา

มาตรการสงเสริมพัสดุท่ีผลิตในประเทศ (Made in Thailand) มีสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปนหนวยงานรับผิดชอบ ในการข้ึนทะเบียนรายช่ือผูประกอบการ
ท่ีไดรับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินคา Made in Thailand ไดท่ี www.mit.fti.or.th 
การดําเนินงานประกอบดวย 1) หนวยงานของรัฐตองกําหนดใหใชพัสดุท่ีผลิตภายใน
ประเทศ กรณีท่ีมีผูประกอบการข้ึนทะเบียนไมนอยกวา 3 ราย สําหรับงานกอสราง 
ผูประกอบการตองใชวัสดุหรือครุภัณฑท่ีผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 และ
ใชเหล็กท่ีผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 สวนงานท่ีไมใชกอสรางจะตองใชวัสดุ
หรือครุภัณฑท่ีผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 เปนตน ซ่ึงผูประกอบการท่ีจะข้ึน 
ทะเบียนได ครอบคลุมผูประกอบการไทยหรือตางประเทศท่ีมีโรงงานผลิตในประเทศไทย 
เปนตน

การสรางโอกาสผูประกอบการเขาสูตลาดภาครัฐ

บัญชีนวัตกรรมไทย

มาตรการสนับสนุน
SME เขาถึงการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐ

มาตรการสงเสริมพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ
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การลงทุนในธุรกิจตองใชเงินทุนสูง ต้ังแตสรางสถานท่ีผลิต จนถึงผลิตเปน
สินคาออกสูตลาด

มีกระบวนการ ข้ันตอนจํานวนมาก และเก่ียวพันกับหลายหนวยงานต้ังแต
การคิดคน วิจัย พัฒนา การขอมาตรฐาน การจัดการดานวัตถุดิบ ฯลฯ 

ขาดหนวยงานทดสอบคุณภาพมาตรฐานในประเทศ สงผลใหตนทุนในการ
ดําเนินการสูง

ความเช่ือม่ัน หรือการยอมรับในผลิตภัณฑไทย ของผูเก่ียวของท้ังบุคลากร
ทางการแพทย และผูบริโภค มีนอยกวาผลิตภัณฑจากตางประเทศ

ตลาดการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ยังมีปญหาเร่ืองการยอมรับจากแพทยและ
บุคลากรทางการแพทย และอุปสรรคเก่ียวกับการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานภาครัฐ 

ตลาดมีการแขงขันสูง มีคูแขงท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ปญหาและอุปสรรคของ
ผูประกอบการ

จากการระดมความคิดเห็นผูประกอบการในกลุมธุรกิจเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย 
พบปญหาอุปสรรคท่ีผูประกอบการประสบ มีท้ังปจจัยภายในท่ีมาจากการดําเนินการ
ของผูประกอบการ และปจจัยภายนอกจาก เชน 
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สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเคร่ืองมือ
และอุปกรณการแพทย ระดับงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
พรอมท้ังเงินทุนในการเตรียมความพรอมของ
ผลิตภัณฑ มาตรฐาน และการทดสอบตลาด 
ใหกับสถานบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองมือ 
แพทย ท้ังการวิจัยผลิตภัณฑใหม หรือการวิจัย
ตอยอดผลิตภัณฑเดิมใหดีข้ึน รวมถึงการพัฒนา
กําลังคนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
แพทย ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศไทย

พัฒนาหนวยงานดานการทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทย 
(Testing Lab) ความพรอมศูนยทดสอบมาตรฐาน 
และระเบียบมาตรฐาน เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ 
ท่ีวิจัย พัฒนา และผลิตในประเทศใหได
มาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับ

สนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางหนวย
งานภาครัฐ ผูประกอบการ SME สถาบันการ
ศึกษา ท่ีมีการเรียนการสอนดานการแพทย 
ในการวิจัยพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑท่ีตอบ
ความตองการของผูใชงาน และเกิดการ
ทดลองใชผลิตภัณฑ เพ่ือสรางการยอมรับจาก
กลุมนักศึกษาแพทยต้ังแตอยูในมหาวิทยาลัย

ใชมาตรการจูงใจใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุน
สรางฐานการผลิต การวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ 
รวมถึงจัดต้ังหองปฏิบัติการทดสอบท่ีใหบริการ 
ทดสอบแบบครบวงจร ในประเทศไทย เพ่ือลด
คาใชจายในการสงสินคาไปทดสอบในตาง
ประเทศ

พัฒนากฎหมาย กําหนดมาตรฐานสําหรับการ
ผลิตเคร่ืองมืออุปกรณการแพทย ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย (Quality 
Assurance) ดานการผลิตเพ่ือสรางความเช่ือม่ัน 
และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน

สงเสริมผูประกอบการ เขาสูตลาดจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐ ท้ังมาตรการสนับสนุนให SME เขา 
ถึงตลาดจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (THAI SME-GP) 
โดย สสว. ทาง www.thaismegp.com 
มาตรการสนับสนุนสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ 
(Made in Thailand) โดย ส.อ.ท. รวมถึงการ
ข้ึนบัญชีนวัตกรรม ของ สวทช. เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ใหผูประกอบการเขาถึงตลาดจัดซ้ือจัดจางภาค
รัฐไดงายและสะดวกมากข้ึน 

สงเสริมใหมีหนวยงานเขาไปรวมมือกับองคกร
ระดับโลก ท่ีทําเทคโนโลยีแบบแพลตฟอรมเปด 
เพ่ือเขาถึงองคความรูในระดับการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ (Design Capability) และสนับสนุน 
ใหมีหนวยงานกลางของรัฐทําหนาท่ีจัดทํา
มาตรฐาน (Guideline) การเช่ือมตอกับเทค- 
โนโลยตีางประเทศ เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกลาว 

ขยายบทบาท สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการทําการทดสอบ
และศูนยทดสอบเคร่ืองมือแพทย เปนตน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับธุรกิจ
เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

จากการศึกษา วิเคราะหและประมวลผลการศึกษา เพ่ือหาแนวทางการสงเสริม สนับสนุน
ผูประกอบการ SME กลุมเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย ใหสามารถดําเนินกิจการเติบโตได
พบวาภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนสงเสริม ดังน้ี 
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ตนแบบผูประกอบการ
เครื่องมือและอุปกรณ
การแพทย



คุณรุงรัตน ศิริรัตนาพานิชย

บริษัท แมน้ำเมคคานิกา จำกัด
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ผูพลิกวิกฤติ COVID-19 สรางอุปกรณ
PAPR เปนรายแรก

จากผูผลิตและพัฒนาระบบอัตโนมัติในคลังสินคา 
ใหแกกลุมผูประกอบการท้ังในภาครัฐและเอกชน
ช้ันนํา เปนบริษัทรายแรกท่ีขอสงเสริมการลงทุน 
BOI ดาน Automated Warehouse System 
Integrator ไดสําเร็จ เคยไดรับทุนสงเสริมโครงการ 
นวัตกรรมทางดานระบบอัตโนมัติ จากกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและ นวัตกรรมและ 
ดวยภาวะวิกฤติจากการแพรระบาดของ COVID-19 
บริษัทฯ ดวยความบังเอิญ ไดรับโอกาสพัฒนา
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจและชวยหายใจ 
หรืออุปกรณ PAPR (Powered Air-Purifying 
Respirators) ไดเปนผลสําเร็จ

“เร่ิมจากเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2563 คุณหมอจาก
โรงพยาบาลแหงหน่ึง ติดตอสมาคม Thai Subcon
หาผูผลิตอุปกรณ PAPR บริษัทจึงตัดสินใจรับมา
ดําเนินการพัฒนา ทดสอบ ชุดอุปกรณตนแบบให
ตอบโจทยความตองการ โดยใชทุนสวนตัว และเงิน
บริจาคจากเครือขายสมาคม และกลางป 2563 
ไดยื่นขอ รับทุนวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) จนปลายป 2563 ไดเกิดการแพรระบาด
ระรอกท่ี 2 จึงไดยื่นขอทุนโครงการเฟส 2 ไปยัง
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑรุนท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิมและ
ใหทันกับความตองการใชงานของบุคคลากรทาง
การแพทย”

จากการสนับสนุนของ วช. ทําใหสามารถผลิตชุด 
PAPR ไดสําเร็จในราคาขาย 9,800 บาท/ชุด ถูกนํา
ไปใชทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ ท่ีมีราคา
สูงถึง 48,000 บาท/ชุด ท่ีสําคัญยังมีคุณสมบัติท่ี
ชวยแกปญหาสินคาจากตางประเทศท่ีใชแลวท้ิง 
เปนชุดท่ีสามารถใชซ้ํา ดวยการถอดอุปกรณซัก 
ไดไมนอยกวา 20 คร้ัง ทําใหตนทุนการใชตอคร้ัง
ลดเหลือเทากับหนากาก N95 และชวยใหรัฐบริหาร 
งบประมาณไดดีกวา โดยบุคลากรทางการแพทย
ใหการยอมรับและนําไปใชต้ังแตชวงการแพรระบาด 
ท่ีชุมชนคลองเตยเปนตนมา 

แมวาท่ีผานมาผลิตภัณฑท่ีพัฒนาโดยผูประกอบการ 
ไทย มักมีอุปสรรคดานการยอมรับจากผูใชงาน
แตดวยวิกฤติการณดังกลาว ไดชวยใหผูประกอบ
การท่ีมีความพรอม และมีเครือขายความรวมมือ 
จากโรงพยาบาล สถาบันวิจัย รวมถึงผูประกอบการ 
ดวยกันเอง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑออกมาใชงาน 
และไดรับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย
ไดเปนผลสําเร็จ
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คุณลัดดาวัลย ชดชอย

บริษัท ซี.ซี.อินเตอร จำกัด
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เจาะเสนทางอุปกรณทันตกรรมจากงานซอม
และดัดแปลง
จากทายาทรุนท่ี 2 ของกิจการผลิตช้ินสวนอะไหล 
รถยนตและรถมอเตอรไซคมาถึง 33 ป เม่ือตระหนัก 
วากิจการท่ีทําอยูอาจจะไมยั่งยืน เพราะทํากําไร
ไดนอย คูคาซ่ึงเปนบริษัทตางชาติมีนโยบายลด
ตนทุน ทุกป สวนทางกับบริษัทท่ีตองเพ่ิมคาแรง
ใหลูกจางทุกป เม่ือ “ลัดดาวัลย ชดชอย” เขามา
สานตอกิจการ บริษัท ซี.ซี.อินเตอร จํากัด ของ
ครอบครัว จึงเร่ิมมองหาธุรกิจใหมๆ บนพ้ืนฐานท่ี
อาศัยเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีมีอยูเดิมใหเปนประโยชน 
เร่ิมจากการรับซอมเกาอ้ีทันตกรรมใหกับคลินิก
ทันตกรรม ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตาง
ประเทศ เพ่ือเรียนรูจุดเดน จุดดอยของสินคาแตละ 
แบรนด กอนจะทดลองพัฒนาเกาอ้ีทันตกรรมของ
บริษัทท่ีมีความแตกตางจากสินคานําเขา และตอบ
โจทยการใชงานของทันตแพทยและผูใชงานไดเปน
อยางดี 

“เม่ือ 10 ป กอน ตลาดเคร่ืองมือทันตกรรมท่ี
จําหนายในประเทศไทยสวนใหญเปนการนําเขา 
อยางเกาอ้ีทันตกรรม แมแตโครงสรางอุปกรณ
ช้ินสวนเหล็กโลหะ ระบบลม ระบบน้ํา ระบบไฟ 
นําเขาหมด โดยไมมีบริการซอมแซมหลังการขาย 
เม่ือเห็นแบบน้ี บริษัทจึงศึกษาและบมเพาะประสบ- 
การณ จากการรับซอมแบรนดตางประเทศออกแบบ 
และพัฒนาเกาอ้ีหมอฟนจนเปนผลิตภัณฑของตัวเอง 
ท่ีมีจุดเดนตรงสามารถปรับเล่ือนไดและใชเหล็กหลอ 
แทนการประกอบ แตเม่ือจะเร่ิมขายก็ตองเจอ
ปญหาลูกคาไมเช่ือม่ันแบรนดไทย แมวาบริษัทจะ
ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14000 และ ISO 
16949 ซ่ึงเปนมาตรฐานของบริษัทผลิตช้ินสวน

ยานยนตและทํา ISO เฉพาะดานสําหรับผูผลิตและ 
ทะเบียนสถานท่ีกักเก็บเคร่ืองมือแพทยแลวก็ตาม”

การหาตลาดในชวงเร่ิมตนเปนเร่ืองท่ียากมาก ใน
ชวงแรก ๆ จึงใชวิธีบริจาคใหหนวยแพทยเคล่ือนท่ี 
ไดทดลองใชจริง ๆ พอมีการใชงานจริงก็มี Feedback 
กลับมา ทําใหบริษัทไดพัฒนาเกาอ้ีใหเหมาะกับการ 
ใชงานของทันตแพทยออกมาอีกหลายโมเดล เปน 
การทํา Reverse engineer จากของท่ีขายในตลาด
และรับคําแนะนําในการปรับปรุงจากทันตแพทย
ท่ีใช ทําใหสามารถอางอิงการใชงานของหนวย
ทันตกรรม ในการขายสินคากับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 
นอกจากน้ี ยังเนนการแขงขันดานราคา ความงาย
ในการหาอะไหลซอม ตลอดจนบริการหลังการขาย 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยเจาะตลาดคลินิกทันตกรรม
เอกชนท่ีคุณหมอสามารถตัดสินใจซ้ือขายไดเอง 

ปจจุบัน บริษัทมีความสามารถในการผลิตชุดเกาอ้ี 
ทันตกรรมและอุปกรณในคลินิกทันตกรรม (ยกเวน 
อุปกรณในชองปาก) รวม 38 รายการ เชน เคร่ือง
กรอฟน เคร่ืองดูดน้ําลาย ฯลฯ นอกจากน้ียังทํา
เกาอ้ี รถเข็นแบบใชคนเข็นและเกาอ้ีชวยเดิน ซ่ึง
เปนอุปกรณสําหรับบําบัดผูปวยใหกับโรงพยาบาล
เฉพาะทางดานกระดูก 

กลาวไดวาความสําเร็จในการพัฒนาเกิดจากความ
กลาท่ีจะสรางโอกาสใหมๆ ใหกับตัวเอง อาศัยจุดแข็ง
เดิมท่ีมีอยู กลาลองผิด ลองถูก แมวาจะยังไมมี
ตลาด ใชวิธีการรวมพัฒนากับผูใชงานจริง จนทํา
ใหปจจุบัน บริษัทมีสัดสวนยอดขายเคร่ืองมือแพทย 
เพ่ิมข้ึนคิดเปน 30% ของยอดขายรวมของบริษัท
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ธุรกิจยานยนตและ
ชิ้นสวนและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง
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อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตของไทย ถือเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย ซ่ึงรัฐบาล
ไทยไดสงเสริมมาอยางตอเน่ือง หากทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตรสนับสนุนการใชยานยนต
พลังงานไฟฟา (Electric Vehicle: EV) ในประเทศ ท่ีมีเปาหมาย เพ่ือลดการปลอยกาซพิษ
ไอเสียรถยนตสูช้ันบรรยากาศ จะมีผลบังคับใชในอีกไมก่ีปขางหนา

ธุรกิจยานยนตและชิ้นสวนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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ผูประกอบการช้ินสวนยานยนตจะตองมีการปรับตัวจากการเปล่ียนผานอุตสาหกรรม ซ่ึงปญหา
และอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับเปล่ียนของผูประกอบการช้ินสวนยานยนตไปสูยานยนต
ไฟฟาในอนาคตน้ัน เกิดจาก 3 ปจจัย คือ 1) ทิศทางนโยบายในการสงเสริมการใชรถยนตไฟฟา
และระยะเวลาท่ีเอ้ือใหผูผลิตช้ินสวนในประเทศปรับตัว 2) จํานวนช้ินสวนของยานยนตไฟฟาท่ี
ลดลงจากเดิม เม่ือเปรียบเทียบกับยานยนตสันดาปภายใน และ 3) ลักษณะของการซอมแซมบํารุง 
ท่ีลดนอยลงและการใชงานรวมกัน (Sharing economy) หากรถยนตไฟฟาไดรับความนิยมอยาง
ท่ีคาด อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดรับผลกระทบโดยตรง ท้ังตลาดรถยนตและตลาดช้ินสวนและ
สวนประกอบ OEM (ช้ินสวนประกอบรถยนต) และ REM (ช้ินสวนอะไหลทดแทน/ช้ินสวน
ซอมแซม) ซ่ึงจะสงผลใหหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตส้ันลงเปนอยางมาก

จากขอมูลของ สสว. ป 2563 พบวา ผูประกอบการ SME กลุมธุรกิจยานยนตและช้ินสวน มีจํานวน
รวมท้ังส้ิน 164,280 กิจการ สวนใหญอยูในภาคการคา กลุมบํารุงรักษาและซอมยานยนต และ
จักรยานยนตเปนหลัก สวนภาคการผลิต สวนใหญอยูในกลุมผลิตช้ินสวนและอุปกรณเสริมสําหรับ 
รถยนต  กอใหเกิดการจางงานรวมท้ังส้ิน 642,548 ราย  

ปจจัยท่ีกําหนดความรวดเร็วในการสงเสริมตลาดยานยนตท่ีขับเคล่ือนดวยไฟฟาจะข้ึนกับ 5 ปจจัย 
ดังตอไปน้ี กฎระเบียบและเปาหมายในการลดมลพิษส่ิงแวดลอมของประเทศ ความพรอมดานโครงสราง 
พ้ืนฐาน/มาตรฐานท่ีรองรับ อาทิ ราคาตอหนวยของไฟฟา สถานีอัดประจุ ความพรอมของเทคโนโลยี 
ในระบบกักเก็บพลังงานซ่ึงจะชวยทําใหตนทุนยานยนตไฟฟาถูกลง เม่ือเทียบกับรถยนตสันดาป
ภายใน ความพรอมของผูบริโภคในการใชยานยนตไฟฟาและโมเดลธุรกิจท่ีทําใหประหยัดตนทุน 
ระยะยาว ความสามารถในการแขงขันของผูผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง
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โครงสรางผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนตไทย

ผูผลิตหรือผูประกอบรถยนต (Assembler) คือ ผูผลิตข้ันสุดทายใหไดมาซ่ึง
รถยนตหรือรถจักรยานยนตสําเร็จรูป เพ่ือจําหนายในประเทศและเพ่ือสงออก
ท้ังน้ีสวนใหญจะเปนบริษัทขามชาติยกัษใหญของโลก ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิต
รถยนตและรถจักรยานยนตล้ําหนา โดยเฉพาะจากประเทศญ่ีปุน เชน โตโยตา
อีซูซุ ฮอนดา และยามาฮา เปนตน

01

อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตของไทย แบงลักษณะของผูประกอบการ
ในหวงโซอุปทานการผลิต (Supply chain) ออกเปน 2 กลุมหลักๆ
ไดแก
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ผูผลิตช้ินสวนและสวนประกอบรถยนต (Partmaker) คือ ผูท่ีทําการผลิต
ช้ินสวนและสวนประกอบยานยนต เพ่ือปอนใหกับผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต
สําเร็จรูปไปใชในการประกอบยานยนตและเปนช้ินสวนอะไหลทดแทน โดย
แบงเปน 2 กลุม02

ผูผลิตชิ้นสวน
Tier 1

เปนผูผลิตช้ินสวนคุณภาพสูงตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยบริษัทผูผลิตยานยนต 
เพ่ือใชในโรงงานประกอบยานยนต (ตลาด OEM) และบางสวนจําหนายใน
ตลาดช้ินสวนทดแทน (ตลาด REM) มีท้ังบริษัทตางชาติ บริษัทรวมทุน และ
บริษัทสัญชาติไทย

ผูผลิตชิ้นสวน
Tier 2 และ

Tier 3

สวนใหญเปน SME สัญชาติไทยท่ีมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ในระดับต่ํากวาผูผลิตช้ินสวน Tier 1 เปนเพียงผูจัดหาวัตถุดิบและ/หรือ ผลิต
สวนประกอบใหกับผูผลิตช้ินสวนในตลาด REM ผลิตช้ินสวน 2 ประเภทหลัก 
คือ อะไหลแท และอะไหลเทียม 

โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนต 
(ที่มา: สถาบันยานยนต) 

Foreign
Joint

Ventures

Assemblers
    • 25 automobile companies
    • 13 motorcycle companies

Tier-1 Auto Part Producers
(720 companies)

Tier-2 & -3
Auto Part Producers
(>1,100 companies)

Foreign Majority 47%
Thai Majority 30%
Wholly Thai 28%

Mostly Local Auto Parts Producers

Large - scale
Enterprises

Small & Medium
Enterprises
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จากทิศทางนโยบายยุทธศาสตรสนับสนุนการใชยานยนตไฟฟา ทําใหมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ยานยนตท่ัวโลก หลายประเทศไดมีการลงทุนดานการพัฒนาผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาและระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน รองรับการเปล่ียนผานไปสูยานยนตไฟฟา โดยแนวทางการสงเสริมใหเกิดตลาด 
ทําใหเกิดแนวโนม เทคโนโลยี นวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจในอนาคต 2  กลุม ไดแก

แนวโนมเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจชิ้นสวน
ยานยนตของโลก

แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคตจนถึงป 2030
และปจจัยขับเคลื่อน 7 มิติ ที่มา: Wyman (2018)

แนวโนมเทคโนโลยี นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีกาวล้ําอยางท่ีไมเคยมีมากอน เทคโนโลยียานยนต 
สมัยใหม (Mobility Technology) นอกจากจะเปนการเปล่ียนแปลงตัวผลิตภัณฑท่ีเปน
ตัวยานยนตในมิติของยานยนตท่ีมีเช่ือมโยงส่ือสารกัน (Connected) ขับข่ีอัตโนมัติ (Auto- 
nomous) และยานยนตท่ีขับเคล่ือนดวยไฟฟา (E-Mobility) แลวยังเปนการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีทําใหเกิดธุรกิจการใชรถยนตรวมกัน (Shared Mobility) เนนการจาย 
คาบริการการใช ตามบริการจริงมากกวาท่ีจะซ้ือรถมาใชและจอดท้ิงไวไมใชงานซ่ึง ทําให
สรางโอกาสธุรกิจบริการใหเชารถยนตในระยะส้ัน (car sharing) ท่ีสําคัญคือเกิดจากการ
นําเทคโนโลยีดิจิตัลเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพ ทําใหความตองการของผูบริโภคในการ
ขับข่ีมีการเปล่ียนแปลง Human Machine Interface
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02 แนวโนมโมเดลธุรกิจท่ีจะเปล่ียนแปลงไป Oliver Wyman (2018) มีการคาดการณ
รูปแบบธุรกิจยานยนตสมัยใหมท่ีจะเขามาแทนท่ีน้ันจะเปนการสรางโอกาสใหผูประกอบการ
เกิดใหมในธุรกิจท่ีไมเคยมีมากอน นอกจากการใชหุนยนตและระบบการทํางานอัตโนมัติ 
(Robotics and Automation) มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความแมนยําในกระบวนการผลิตแลว 
รูปแบบความตองการในการใชงานรถยนตของผูบริโภคยังเปล่ียนแปลงไป ทําใหตัวรถตอง
มีการติดต้ังระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาทิ ระบบใหความชวยเหลือผูขับข่ี ระบบปองกัน
การชนรอบดาน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ รวมถึงระบบเช่ือมตออินเตอรเน็ตเพ่ือ
เช่ือมโยงขอมูลเพ่ือชวยใหการขับข่ีสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงทําใหหวงโซคุณคาของ
อุตสาหกรรมยานยนตท่ีมีมูลคาสูง ไมจํากัดเพียงกลุมผูผลิตช้ินสวน tier หากแตขยาย
รวมและตอยอดไปสูธุรกิจท่ีเก่ียวของกับระบบขับเคล่ือนอัตโนมัติในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสง
ผลใหเกิดรูปแบบธุรกิจผูใหบริการคมนาคมขนสง (Mobility service provider) ท่ีมี
การบริหารจัดการขอมูลการขับข่ีและผูใหบริการตลาดหลังการขาย (Aftermarket / 
Service provider) ท่ีเนนการซอมบํารุงปลายน้ํา เปนธุรกิจท่ีสรางมูลคาไดอยางสูง 

แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคตจนถึงป 2030
และปจจัยขับเคลื่อน 7 มิติ ที่มา: Wyman (2018)
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ธุรกิจใหมที่จะเกิดขึ้นบนหวงโซคุณคาของ
อุตสาหกรรมยานยนต

01 กลุมผูผลิตช้ินสวน Smart component อาทิ Electronics,
Software หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ IT อ่ืนๆ (น่ีเปนโอกาส
ท่ีผูผลิต tier-2 จะไดหารือกับ OEM หรือผูใหบริการ Mobility
โดยตรง)

รูปแบบธุรกิจ ความหมาย

Digital Technology 
Specialist 

02 กลุม System integrator ท่ีนําช้ินสวน Smart component
อาทิ Electronics, Software หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ IT
อ่ืนๆ มาประกอบเปนระบบหลักสําคัญของรถยนต

Digital Module/
System Integrator

03 พัฒนาและผลิตช้ินสวนหรือ Module เฉพาะสําหรับ EV เชน 
เซลลแบตเตอร่ี อุปกรณ Power electronics

E-drive And Battery
Specialist

04 ธุรกิจท่ีจัดการกับเทคโนโลยีท่ีกลายเปน “เทคโนโลยีลาสมัย”
เพ่ือเพ่ิมหรือรักษามูลคาใหไดมากท่ีสุด

Ramp-down Of
Fading Technologies 
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05 เปน System integrator เสมือนเปน mini-OEM และเช่ือมโยง
ผูเลนตาง ๆ ในอุตสาหกรรม (tier-1, OEM) เขาดวยกัน

รูปแบบธุรกิจ ความหมาย

Tier 0.5 

06 ขายรถ รับซอม หรือกลุมบริหาร Fleet operators ผานทาง
Offline และ Online ครบวงจร

Direct Channel
Aftersales 

07 มีศักยภาพและความยืดหยุนสูงในการผลิตรถแบรนดตัวเองWhite-label Vehicle
Manufacturer 

08 เปนผูจัดการและใหบริการขอมูล Application ท่ีผูใชบริการ
รถยนต

Data-based Service
Provider

09 พัฒนาเทคโนโลยีดาน Software ข้ันสูง CAD/Deep AI /
Machine Learning

Advance Engineer /
Software Provider

ท่ีมา: Wyman (2018)
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ดังน้ัน การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมรถยนตท่ัวโลกจากยานยนตสันดาปภายในไปสูยานยนต 
สมัยใหม จะสงผลทําใหหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมรถยนตเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีมี
ลักษณะความสัมพันธแบบเสนตรง (Linear Supply Chain) คือ ในการผลิตรถยนตสันดาป
ภายในมีการสงผานการผลิตช้ินสวนฯ ของแตละกลุมสงตอไปเปนลําดับ ประกอบดวย

ผูผลิตช้ินสวนฯ Tier 1 คือ ผูผลิตช้ินสวนฯ ท่ีมีมาตรฐานการผลิตตามท่ีผูประกอบรถยนต
กําหนด และจัดสงใหผูประกอบยานยนตโดยตรง

ผูผลิตช้ินสวนฯ Tier 2 คือ ผูผลิตช้ินสวนประกอบเพ่ือจัดสงใหแกผูผลิต Tier 1 และ

ผูผลิตช้ินสวนฯ Tier 3 คือ ผูผลิตช้ินสวนยอยเพ่ือจัดสงใหแกผูผลิตช้ินสวนฯ Tier 1 และ 
Tier 2 ในขณะท่ีหวงโซอุปทานรถยนตไฟฟาท่ีมีลักษณะเครือขายแบบวงกลม (Circular Supply 
Chain) ประกอบดวย ผูผลิตช้ินสวนฯ และอุปกรณ (Auto parts Supplier) ผูผลิตอุปกรณ
เช่ือมตอสัญญาณ (Device Manufactures) ผูใหบริการดาน IT (IT Suppliers) ผูใหบริการ
เครือขายโทรคมนาคม (Telecom Companies) และผูใหบริการระบบออนไลน (Online 
players) ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงถึงกันโดยไมมีการแบงลําดับ ทําใหการผลิตจําเปนตองมี
ความยืดหยุน รวดเร็ว และไมจําเปนตองสต็อกสินคาเปนจํานวนมาก ท้ังยังสามารถรองรับ
การผลิตท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนและสงผลใหปจจัยท่ีกําหนดความสามารถในการแขงขัน
ของผูผลิตช้ินสวนยานยนตเปล่ียนแปลงไป โดยตองเขาถึงเทคโนโลยีผานการรวมทุน การลด
ตนทุนการผลิต การสรางแบรนดท่ีโดดเดน และการหาโอกาสใหมและการรักษาธุรกิจเดิมใน
ชวงเปล่ียนผาน
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หวงโซอุปทานแบบเสนตรง
ในเครื่องยนตสันดาป
(ที่มา: สถาบันยานยนต, 2562)

หวงโซอุปทานรถยนตไฟฟา
แบบวงกลม

(ที่มา: สถาบันยานยนต, 2562)

OEM IT Supplier

Online
Supplier

Telecom
Companies

Device
Manufacturers

Auto parts
Supplier

OEM

Tier 1 Supplier

Tier 2 Supplier

Tier 3 Supplier
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ตนแบบการพัฒนา
ในตางประเทศ 
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สําหรับการสรางตลาดรถยนตไฟฟาน้ัน รัฐบาลสิงคโปร
ต้ังเปายุติการใชงานรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตสันดาป 
ภายในท่ีขับเคล่ือนดวยน้ํามันเช้ือเพลิงท้ังหมด ภายใน
ป 2040 โดยนับเปนประเทศแรกในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตท่ีประกาศกรอบเวลาชัดเจน ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปร 
ไดมีมาตรการสนับสนุน ใหผูซ้ือรถอีวีมีสิทธิไดรับเงิน 
คาจดทะเบียนรถคันใหมคืนสูงสุดถึง 20,000 ดอลลาร 
สิงคโปร และรัฐบาลยงัไดรวมมือกับภาคเอกชนขยาย
จุดชารจไฟฟารถอีวีจากท่ีมีอยูราว 1,600 จุด เปน 
28,000 จุด ตามพ้ืนท่ีสาธารณะตาง ๆ ภายในป 2030

ต้ังแตป 2019 ท่ีผานมา สิงคโปรไดมีมาตรการหลาย
ดานในการขับเคล่ือนการใชยานยนตไรคนขับ โดยใน 
ปจจุบันไดมีการออกมาตรฐานระดับประเทศ สําหรับ 
การใชรถยนตไรคนขับ และยังอนุญาตใหมีการทดสอบ 
การใชยานยนตไรคนขับไดบนทองถนนถึง 1 ใน 10 
ของถนนสาธารณะท้ังหมดของประเทศและเปนผูนํา
ในการขับเคล่ือนการใชยานยนตไฟฟา (EVs) ซ่ึงเปน
เทคโนโลยีนํารองของยานยนตไรคนขับ เพ่ือการพลิก
โฉมดานการขนสงสาธารณะ และการขนสงสินคา

สิงคโปร เปนประเทศท่ีไมมีการผลิตรถยนตภายใน
ประเทศ ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนเดิน
ทางโดยใชขนสงมวลชนสาธารณะ แตเปนประเทศ
ท่ีมีความสําคัญท่ีบริษัทยานยนตจากท่ัวโลกเขามา
ลงทุนจัดต้ังสํานักงานใหญเพ่ือจัดหาช้ินสวน/อะไหล 
ยานยนต บริษัทผูผลิตช้ันนําท่ีเปน Original Equip- 
ment Manufacturers (OEMs) ยังไดมีการจัดต้ัง 
ศูนยวิจัยเพ่ือวิจัยดานการผลิตสินคาท่ีสรางมูลคาเพ่ิม 
นอกจากน้ี บริษัท OEMs หลายรายยังใชสิงคโปรเปน
ฐานจัดสงช้ินสวน/อะไหล ช้ินสวนยานยนต ใหแก
ลูกคาในภูมิภาค เน่ืองจากสิงคโปรมีฐานท่ีต้ังดาน
โลจิสติกส สามารถเช่ือมตอไปยังตลาดตางๆ ในภูมิภาค 
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีโครงสรางพ้ืนฐาน
การเงิน/การคลัง ท่ีม่ันคงและบุคลากรท่ีมีความรู 
ความชํานาญสงผลใหสิงคโปรเปนเสมือนศูนยกลาง
แหงยานยนตในภูมิภาค  

นอกจากน้ียังมีพ้ืนฐานอุตสาหกรรมท่ีมีความแข็งแกรง
ในดานอิเล็กทรอนิกส การโทรคมนาคม สารสนเทศ
และ Mechanical  Engineering  ซ่ึงชวยสงเสริม
การคนควาวิจัยท่ีเก่ียวของกับยานยนตใหขยายตัว
เพ่ิมข้ึน

สิงคโปร
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กลยุทธการสรางแบรนดยานยนตระดับชาติ (National 
Brand) มารองรับการเติบโตทางดานอุปสงคและใช
วิธีการดึงผูนําดานเทคโนโลยีตางชาติ มารวมลงทุน 
กับเอกชนในประเทศเพ่ือสราง National Brand และ
ยนระยะเวลาในการสราง High-Level Technology 
Supply Chain เพ่ือเร่ิมตนอุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหมในประเทศ 

การสรางความเขมแข็งโดยผูประกอบการในประเทศ 
เห็นไดจาก Vingroup เปนบริษัทใหญและมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในเวียดนาม ป 2019 Vingroup VinFast ลงทุน
ในธุรกิจยานยนตดวยแบรนด VinFast ในป 2017 เร่ิม
จัดจําหนายรถยนตรุนแรกในชวงกลางป 2019 และ
ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคในประเทศเปนอยางดี 
ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตท่ีไดรับลิขสิทธ์ิจาก
แบรนดดังระดับโลก

เวียดนาม ใชยุทธศาสตร China+1 เพ่ือดึงดูดการ
ลงทุนจากตางชาติใหมาลงแทนท่ีการต้ังฐานการผลิต
อยูท่ีจีน โดยอาศัยความไดเปรียบจากสงครามการคา 
ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา รัฐบาลเวียดนามไดมี
การต้ังเปายุทธศาสตรท่ีเนนการผลิตเทคโนโลยีระดับ
สูงเปนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และมีการกําหนด
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและยานยนตไฟฟาเปน
อุตสาหกรรมหลัก ไดมีการทําขอตกลงสิทธิพิเศษ
ทางการคากับประเทศตาง ๆ ทําใหเกิดบริษัทตางชาติ
สนใจเขาไปลงทุนและทําใหเกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางรวดเร็ว

รัฐบาลยังมีนโยบายการสนับสนุนการผลิตรถยนต
ภายในประเทศ เพ่ือใหการนําเขารถยนตจากตาง
ประเทศเปนไปไดยากข้ึน และลดภาษีนําเขาช้ินสวน
รถยนตท่ีไมไดมีการผลิตในประเทศใหเหลือรอยละ 0 
เพ่ือใหตนทุนการประกอบรถยนตในประเทศลดลง 

เวียดนาม

107



นโยบายสําคัญในการดึงบริษัทตางชาติผูนําดาน
ยานยนตไฟฟาและแบตเตอร่ีระดับโลก ไปลงทุน 
หรือรวมทุนในประเทศมาจากการออกกฎหมายการ
หามสงออกแรธาตุ Nickel ต้ังแตป 2563 พรอม
กลยุทธเชิงรุกในการออกนโยบายสงเสริมการลงทุน
ในหวงโซอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ท่ีใหสิทธิ- 
ประโยชนสูง ท้ังสิทธิประโยชนดานภาษีและการให
ใชพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมโดยไมมีคาใชจายเปนระยะ
เวลาหน่ึง รวมกับมาตรการการกําหนด Local Content 
สําหรับการผลิตยานยนตไฟฟาประเภทตาง ๆ ในรูปแบบ 
ข้ันบันไดสูเปาหมาย Local Content 

การท่ีอินโดนีเซียเปนแหลงผลิตเซลลแบตเตอร่ี Li-ion 
ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีสูงรอยละ 25 ของตนทุนการผลิต
รถยนต BEV ออกสูตลาด สงผลใหตนทุนการผลิต
รถยนต BEV ในอินโดนีเซียลดลงอยางชัดเจน ประ- 
กอบกับแรงสนับสนุนของนโยบายภาครัฐและการ
เตรียมความพรอมดานสถานีชารจท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
ควบคูกันไปอยางแนนอนในระยะอันใกล

อินโดนีเซีย เปนแหลงผลิตแรนิกเกิลรายใหญของโลก 
ครองสวนแบงกวา 1 ใน 4 ของท้ังตลาด สงผลให
นักลงทุนท้ังจากจีน เกาหลีใต ญ่ีปุน และสหรัฐฯ แสดง
ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอร่ี Li-ion 
อาทิ บริษัท เทสลา (Tesla) และโดยประเทศอินโดนีเซีย 
ไดเนนยํ้าถึงความต้ังใจท่ีจะยุติการผลิต ICEV ภายใน 
ป 2035

อินโดนีเซีย มีตลาดขนาดใหญดวยจํานวนประชากร 
ในประเทศ 270 ลานคน โดยในกลุมประชากรท่ีมี
กําลัง ซ้ือรถยนตขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา จึงเปน
เหตุผลหน่ึงท่ีสงผลใหปจจุบันอินโดนีเซียเปนประเทศ
ท่ีมียอดขายรถยนตในประเทศมากท่ีสุดในอาเซียน 

ภาครัฐมีมาตรการเพ่ือกระตุนอุปสงคในประเทศ โดย
มีมาตรการดานการเงินและการลดฐานภาษีตามคา 
การปลอยมลพิษ การประหยัดพลังงาน และประเภท
ตัวถังรถยนต (Body Types) ทําใหราคายานยนต
ไฟฟาเทียบเทากับยานยนตเคร่ืองยนต  พรอมกับการ 
ประกาศ Roadmap เปาหมายการสรางสถานีอัด 
ประจุ และสถานีสลับแบตเตอร่ี (Battery Swapping) 
เพ่ือสรางความม่ันใจใหผูบริโภคและผูลงทุน

อินโดนีเซีย
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นโยบายสงเสริมยานยนตสมัยใหมของประเทศในกลุมอาเซียน
ที่มา: ดัดแปลงจาก สอวช.

SINGAPORE VIETNAM INDONESIA

- ประชากร 96 ลานคน อายุ
  เฉลี่ยต่ำ 30.5 ป
- CHINA +1 : FTAs เพิ่มตลาด
  สงออก ดึงดูด FDI เชิงรุก
- National Brand VINFAST
  รวมทุนตางชาติ
- นโยบายเลิกใชมอเตอรไซค
  เมืองฮานอย 2030 ลดมลพิษ
  ทางอากาศกระตุนอุปสงค
- เนนสรางฐานผลิต High Value

- ประชากร 5.7 ลานคน
- จุดแข็ง Power Electronics ,
  R&D และดึงตางชาติลงทุน เชน
  HYUNDAI เพ่ือสงออก  ASEAN
- นโยบายการสราง Demand
  ที่ชัดเจนโดยมีเปาการเลิกใช
  ยานยนตเครื่องยนตทั้งหมด
  2040
- เปาลงทุนสถานีอัดประจุ
  28,000 จุด และกลยุทธดาน
  สิทธิประโยชนดานการเงิน
- เนนสรางฐานผลิตชิ้นสวน
  High Value

- ประชากร 270 ลานคน
- ยุทธศาสตรการสงเสริมทั้ง
  หวงโซอุตสาหกรรมยานยนต
  ไฟฟา ตนน้ำ - ปลายน้ำ 
- กลยุทธการประกาศการหาม
  สงออกแรธาตุ Nickle ดึงดูด
  ตางชาติหรือรวมทุนในประเทศ
  เชน TESLA
- กำหนด Local Content
  เพิ่มขึ้นเปนขั้นบันไดสู 80%
  ในป 2030
- มาตรการดานการเงินทำภาษี
  ยานยนตไฟฟาต่ำกวายานยนต
  เครื่องยนต
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ปญหาและอุปสรรคของ
ผูประกอบการ
จากการระดมความคิดเห็นผูประกอบการในกลุมธุรกิจยานยนตและชิ้นสวนและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง พบปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการประสบ มีทั้งปจจัยภายในที่มา
จากการดำเนินการของผูประกอบการเอง และปจจัยภายนอกจาก โดยแบงไดเปน 
3 กลุมใหญ คือ

01 กลุม OEM ภายใตคายรถยนต
- Technology Shock การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี EV ใช Software
  ระบบไฟฟา และแบตเตอรี่ ทำใหชิ้นสวน ภายใน ICE หายไป
- Demand shock สูญเสียความสามารถในการแขงขันเนื่องจากการเปด
  เสรีการคาอาเซียน-จีน ที่ภาษีนำเขารถยนตไฟฟา 0%
- Difficult to Adapt ปรับตัวไดยาก เนื่องจากเทคโนโลยีอยูในมือบริษัท
  คายรถตางชาติ

02 กลุมผูประกอบการเกิดใหมตลาดเฉพาะทาง
- Technology Shock ผูประกอบการขาดเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอให
  เกิดการซึมซับเทคโนโลยีใหม
- Demand shock ตลาดยังมีขนาดเล็กและอยูในระยะเริ่มตน ยังไมมียอดขาย
  ที่ทำใหเกิดความคุมคาในการลงทุนและแขงขันในระยะยาว
- Consumer anxiety ความกังวลของประชาชนตอคุณภาพและมาตรฐาน
  ของผลิตภัณฑ

03 กลุมอูรถยนต
- Technology Shock เทคโนโลยีใหมที่ชางในอูไมสามารถซอมได 
- Demand shock ในอนาคตชิ้นงานซอมแซมจะลดนอยลง และเปนการ
  เปลี่ยนชิ้นสวนแบบสำเร็จรูป 
- Difficult to Adapt ปรับตัวไดยาก เนื่องจากความรูทักษะของชางเปลี่ยน
  จากดาน mechanic ไปเปนดานไฟฟากำลัง และมีมาตรฐานความ
  ปลอดภัยมาเกี่ยวของ
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สำหรับธุรกิจยานยนตและชิ้นสวนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จากการศึกษา วิเคราะหและ
ประมวลผลการศึกษา เพื่อหาแนวทางการสงเสริม สนับสนุนผูประกอบการ SME กลุม
ยานยนตและชิ้นสวนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใหสามารถดำเนินกิจการเติบโตในธุรกิจได
พบวา ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนสงเสริม ดังนี้

01 การดึงดูดบริษัทขามชาติใหเขามาลงทุนสรางฐานการผลิตยานยนต
ไฟฟา XEV โดยการ 
ใชมาตรการจูงใจใหบริษัทขามชาติเขามาลงทุนสรางฐานการผลิต การวิจัย
พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ และ
เนนใหเกิดการถายทอด Knowhow ในสายการผลิตเพื่อรักษาฐานการ
ผลิตและ Economies of scale

สงเสริมใหมีหนวยงานเขาไปรวมมือกับองคกรระดับโลก ที่ทำเทคโนโลยี
แบบแพลตฟอรมเปด เพ่ือใหหนวยงานหรือองคกรในประเทศเขาถึงองค
ความรูในระดับการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Capability) อาทิ แบต- 
เตอรี่ รวมถึงสนับสนุนใหมีหนวยงานกลางของรัฐ เขามารับผิดชอบจัดทำ
มาตรฐาน (Guideline) รองรับทิศทางในอนาคต

02 การรักษาฐานการผลิตยานยนตสันดาปภายใน Fading strategy
ขยายตลาดชิ้นสวนยานยนตไปสูตลาดตางประเทศ โดยสงเสริมใหเกิด
ชองทางการขายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการรับจางผลิตภายใต OEM เพ่ือ
ชวยให SME สามารถเขาถึงตลาดในตางประเทศ ทั้งในรูปแบบแพลตฟอรม
สำหรับการสงออก (Export trading platform) ซึ่งมีฐานขอมูลผูผลิต 
SME ชิ้นสวนยานยนตที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตเทคโนโลยีตางๆ 
ขอมูลผลิตภัณฑ ตลอดจน การใหเงินอุดหนุนบางสวนเพื่อเขารวมงาน
นิทรรศการ Expo ในตางประเทศ เพื่อใหเปนที่รูจักในบริษัทผูซื้อตางชาติ
และเปนการเปดตลาดสงออกที่มีการเติบโตได 

สนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ 
SME สถาบันการศึกษา ในการวิจัยพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีวัสดุ (Composite 
material) เพื่อตอบความตองการของผูใชงานทั้งในกลุมยานยนตไฟฟา
และยานยนตสันดาปภายใน ซึ่งการปรับตัวนี้จะชวยตอยอดศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของผูผลิตที่มีอยูเดิม ไปสูความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ 
ใหมๆ อาทิ ชิ้นสวนเครื่องมือแพทย ชิ้นสวนเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาที่มี 
คุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงการผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ท้ังการวิจัย
ผลิตภัณฑใหม หรือการวิจัยตอยอดผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น รวมถึงการผลิต 
บุคลากรที่เกี่ยวของ จะยกระดับศักยภาพของประเทศไทยไดอยางเปน
รูปธรรม

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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03 การสรางตลาดยานยนตไฟฟาในตลาดเฉพาะทาง (Niche product) 
การผลักดันใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑในตลาดเฉพาะ (Niche product) 
ยานยนตที่ขับเคลื่อนโดยใชไฟฟา อาทิ รถเมล เรือไฟฟา ตุกตุกไฟฟา ฯลฯ 
โดยเปนการสนับสนุนงบประมาณโปรแกรมการวิจัยพัฒนายานยนตตน 
แบบที่มีคุณภาพตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมีการเตรียมความพรอม
ของผลิตภัณฑ มาตรฐานและการทดสอบตลาดใหกับผูประกอบการเอกชน 
เนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกันระหวางผูประกอบการเอกชน 
และสถานบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนการสรางมาตรฐานรองรับเพื่อใหเปนที่ยอมรับใน
ตลาดในประเทศใหเกิดการใชงานจริง  

การพัฒนาหนวยงานดานการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ (Testing Lab) 
ความพรอมของศูนยทดสอบมาตรฐาน และระเบียบมาตรฐาน เพ่ือใหพรอม 
สำหรับการรับรองยานยนตไฟฟาในตลาดเฉพาะทางที่วิจัย พัฒนา และ
ผลิตในประเทศใหไดมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เปนท่ียอมรับใน
ประเทศ ซึ่งจะเปนการสรางระบบ (Ecosystem) ที่ครบวงจรในการผลิต
ยานยนตเฉพาะทาง (Niche Product) ในประเทศไทย เพื่อเปนแนวทาง
ในการตอยอดสรางโอกาสใหกับผูประกอบการในตลาดอื่นๆ ตอไป

การสรางตลาดภาครัฐ (Government Procurement) ในกลุมยานยนต
ไฟฟา โดยเจาะกลุมเปาหมายหนวยงานภาครัฐ อาทิ รถเมลที่ใชในองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเปนการดำเนินการเพื่อใหสามารถเขาถึง
ตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และมีการทดลองใชผลิตภัณฑจนเปนที่ยอมรับ 
ในตลาดภายในประเทศ

04 การยกระดับอูซอม
รัฐควรจัดใหมีหนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีอบรมเก่ียวกับหลักสูตรไฟฟา
กำลังสำหรับรถยนตไฟฟา ตลอดจนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับชาง
ซอมยานยนตไฟฟาเพ่ือใหเกิดมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานความปลอดภัย 
ที่เหมาะสมใหแกผูประกอบการในกลุมอูรถยนต ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการ 
รายเล็ก สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตได
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ตนแบบผูประกอบการ
ธุรกิจยานยนตและชิ้นสวน
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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คุณอนุษฐา เชาววิศิษฐ

บริษัท โตโยตาทูโช ไทย โฮลดิ้งส จำกัด
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ผูนำหญิงจาก บริษัท โตโยตา
ทูโช ไทย โฮลดิ้งส จำกัด
แมจะเปนทายาทรุนท่ี 3 ของ โตโยตา ทูโช ไทย
โฮลด้ิงส บริษัทรวมทุนไทย-ญ่ีปุน ผูนําเขา-สงออก 
วัตถุดิบและช้ินสวนยานยนตของไทย แตการเขามา
สานตอกิจการของครอบครัวท่ีเปนหุนสวนของ“ณิณี 
อนุษฐา เชาววิศิษฐ” ดวยประสบการณท้ังจากบริษัท 
เงินทุนและบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
รวมถึงเศรษฐกรสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย ไมไดมีความหมายเทากับการพิสูจน
ตัวเอง ท่ีตองเร่ิมต้ังแตเปนพนักงานฝายบัญชี และ
คอยๆ เติบโตมาจนถึงฝายวางแผนองคกร โดยปจจุบัน 
ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท โตโยตา ทูโช ไทย
โฮลด้ิงส จํากัด

ในฐานะผูนําฝายไทยท่ีตองรวมนําพาธุรกิจท่ีเดินหนา
มามากกวา 6 ทศวรรษ ใหเติบโต มีการพัฒนา ปรับปรุง 
ขยายไลนสินคาใหมโดยมีบริษัทในเครือถึง 42 บริษัท 
ครอบคลุม 7 กลุมธุรกิจ และปรับโครงสรางองคกร
ใหทําธุรกิจไดคลองตัวมากข้ึน ตามทิศทางของผูรวม
ทุนจากญ่ีปุน ดวยการกระจายความเส่ียงไปใน 3 กลุม 
หลัก ไดแก กลุมอุตสาหกรรมยานยนต (Mobility) กลุม
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม (Earth and Resources) 
กลุมชีวิตและชุมชน (Life and Community) พรอม
กับวางเปาหมายวาทุกธุรกิจท่ีทําจะมองถึงผลประโยชน 
ใหเกิดแกคูคาและสังคมและในยามท่ีประเทศปกหมุด 
การเดินหนาอุตสาหกรรมยานยนต จากเคร่ืองยนต 
สันดาปสูยานยนตไฟฟา ยอมหมายถึงโอกาสของผูผลิต 
ช้ินสวนยานยนตจะลดลงหากไมปรับตัว หลายราย

พยายามปรับไปสูธุรกิจอ่ืนๆ เชน เคร่ืองมือและอุปกรณ 
การแพทย เคร่ืองจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรม
อากาศยาน ฯลฯ และทางกลุมบริษัท Toyota Tsusho 
ไดจัดต้ัง หนวยงาน DX and Next Mobility ซ่ึงจะ
รับผิดชอบดูแลในธุรกิจการขับเคล่ือนแหงอนาคต 
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองดานดิจิทัล โดยรวมลงทุนกับ
บริษัท startup ตาง ๆ เชน บริษัทพัฒนาระบบการ
เก็บขอมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผานแอปฯ
โทรศัพทมือถือ FlareDash ดวยการแทร็คก้ิงขอมูล 
เชน การขับรถยนตของพนักงานขับรถ และบูรณาการ 
ดวย Flare Analytics แพลตฟอรมของการเก็บขอมูล 
เพ่ือใชสําหรับวิเคราะหขอมูลและพฤติกรรมการ
ขับรถของผูขับรถ

“ในอนาคตอุตสาหกรรมยานยนตจะเนนธุรกิจบริการ 
หรือ Mobility as a Service และจะมีความสําคัญ
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน แมวาใน Ecosystem แตเดิมผูผลิต
ยานยนตจะอยูในลําดับสูงท่ีสุด แตปจจุบันผูบริโภค
ตองการ Service การทําธุรกิจจึงตองสราง Platform 
ใหมๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีจะเปนการ Link Automotive 
and Service มากข้ึน” 

โดยเช่ือวาพัฒนาการของรถยนตจะไปสูการเปน
ยานยนตไฟฟาแนนอน แตการจะไปถึงไดตองมีหลาย 
Step ต้ังแต Hybrid, Plug-in Hybrid ไปจนถึงแบต- 
เตอร่ี EV สุดทายก็เปน Hydrogen ซ่ึงการเปล่ียน 
แปลงน้ีตองคอยเปนคอยไป ผูประกอบการก็ตอง
มองวาจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดแลวใหคุณคา 
หรือใหประโยชนมากท่ีสุดกับส่ิงท่ีมีอยู
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คุณไพศาล ตั่งยะฤทธิ์

บริษัท อีวี คาร (ไทยแลนด) จำกัด
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ทัพหนาของผูดัดแปลงรถยนตใช
พลังงานไฟฟาของไทย
เม่ือโลกตองประสบปญหาส่ิงแวดลอมไมเวนประเทศไทย 
ท่ีเผชิญปญหามลพิษทางอากาศ ความส้ินเปลืองสําหรับ
คาใชจายในการใชพลังงาน เปนจุดเร่ิมตนให “ไพศาล 
ต่ังยะฤทธ์ิ” กรรมการผูจัดการ บริษัท อีวี คาร (ไทยแลนด) 
จํากัด อูติดต้ังแกสรถยนต ซอมชวงลางรถยนต ช่ือดัง 
ในยานปทุมธานี มองหาหนทางการใชพลังงานทาง
เลือกสําหรับรถยนต และเดินหนาพัฒนาปรับปรุง
รถยนตเกามาใชพลังงานไฟฟา จนข้ึนช่ือวาเปนทัพ-
หนา ของกิจการ SME ท่ีปรับตัวเขาสูธุรกิจยานยนต 
ไฟฟาอยางจริงจัง

“เราสนใจพลังงานทางเลือกท่ีเปนพลังงานสะอาด
และประหยัด เพ่ือนํามาใชกับรถยนตท่ีเราทําอยู พอ
สงลูกชายไปเรียนท่ีประเทศจีน เปนโอกาสดีท่ีทําให
เราไดรูจักกับโรงงานท่ีทําพารทเก่ียวกับรถยนตไฟฟา 
จึงมีโอกาสไปศึกษา เรียนรู การทํารถยนตไฟฟา และ
ก็นําความรูท่ีได มาลงมือดัดแปลงรถยนตเกา ๆ ท่ีมี
อยู ใหเปนรถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟา เรียนรูผิดถูกมา
ตลอดจนประสบความสําเร็จ สามารถจดทะเบียน
เปนรถยนตใชพลังงานไฟฟาคันแรกของประเทศไทย
เม่ือตุลาคม 2558” 

โดยดัดแปลงรถยนตโตโยตา โซลูนา ดวยการถอด
เคร่ืองยนตและช้ินสวนออก นํามอเตอรไฟฟา ชุด
ควบคุมคอนโทรล และแบตเตอร่ีซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ
ของรถยนตไฟฟา พรอมอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
เขาไปแทนท่ี กวาจะสําเร็จตองใชเวลาในการทดลอง 
แกไข ปรับปรุง กวา 5 ป จนมีสมรรถนะและสามารถ
ใชงานบนถนนไดจริง ว่ิงดวยความเร็วสูงสุดไมนอย
กวา 110 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ระยะทางเฉล่ีย 100 
กิโลเมตร ตอการชารตไฟ 1 คร้ัง ซ่ึงความสําเร็จน้ี
ไดนํามาซ่ึงการดัดแปลงรถยนต รถตู รถมอเตอรไซด 
ตามมาอีกไมนอยกวา 10 คัน 

นอกจากรับดัดแปลงรถยนตเกาใหเปนรถยนตไฟฟาแลว 
ยังเปดจําหนายอุปกรณช้ินสวนของรถยนตพลังงาน
ไฟฟา ต้ังแตรถจักรยานไฟฟา มอเตอรไซดไฟฟา ท่ี
ยังไมสามารถผลิตในประเทศได และเปดเปนสถานท่ี 
ฝกอบรมระยะส้ัน เพ่ือถายทอดความรู ทักษะ เก่ียวกับ 
การดัดแปลงรถยนตไฟฟา ใหกับผูท่ีสนใจ ท้ังชาง ใน
สาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เจาของอูซอมรถ ฯลฯ เพ่ือ
นําความรูไปตอยอดกิจการ จนถึงขณะน้ีมีผูท่ีรับการ 
ถายทอดความรูไปแลวไมนอยกวา 300 คน มีท้ังคน
ไทยและตางชาติ เชน สิงคโปร  

“เทคโนโลยีท่ีเขามาเราตองเรียนรูท่ีจะปรับตัว ใครท่ีเหนือกวา เร็วกวา
ก็มีโอกาสอยูรอดและรุง ใครท่ีไมยอมพัฒนาก็จะอยูยาก”
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คุณธวัลรัตน ฉัตรจุฑานนท

อู TW Car Tuner
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ผูนำรุนใหมอู TW Car Tuner
“อยารอเวลาจนธุรกิจพัง”

เปดเผยใหลูกคาดูทุกข้ันตอน ส่ิงเหลาน้ีสรางความ
เช่ือม่ันและมีการบอกกันปากตอปาก ทําใหมีลูกคา 
เขามาใชบริการเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองถึงขนาดจองคิวกัน
ขามเดือน และแมวาธุรกิจยังไปไดดี แตเม่ือเทรนด
ของโลกและประเทศใหความสําคัญกับรถยนตไฟฟา 
คุณออย ก็ไมอยูน่ิงเปดรับความรูใหมๆ ในเร่ืองน้ี
อยางจริงจัง และเตรียมการปรับตัวเพ่ือไมใหเกิด
ประวัติศาสตรซ้ํารอย

เพราะมีความเช่ือวาไมวาจะ 5 ป หรือ 10 ป มันไม
นาน การเตรียมการใหมีความพรอมเปนเร่ืองสําคัญ 
เร่ิมต้ังแตหาความรูเก่ียวกับยานยนตไฟฟาจากทุก 
ชองทาง ซ้ือรถยนตไฮบริจมาศึกษาใหรูจริง สงทีมชาง
เขาฝกอบรมความรูจากสถาบันหรือหนวยงานตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง หาผูเช่ียวชาญจากบริษัทรถใหญๆ
เขามาชวยพัฒนาทีมงาน พรอมท้ังปรับปรุงอูใหใช
พลังงานสะอาดอยางโซลาเซลล เพ่ือพิสูจนการประ- 
หยัดคาใชจาย และขยับเขาไปเปนตัวแทนจําหนาย 
แบตเตอร่ีรถยนตไฮบริจ และรถยนตไฟฟา รวมถึง 
สรางกิจการใหม คือ ใหบริการรับติดต้ังโซลาเซลล 
ใหรูจริงเก่ียวกับเร่ืองพลังงานไฟฟา เพ่ือเตรียมความ 
พรอมรับการเขามาของเทคโนโลยียานยนตไฟฟา 
และการติดต้ังสถานีชารจรถยนตไฟฟาในอนาคต

“เราตองเปดรับความรูใหมๆ อยูเสมอ เตรียมตัว 
เตรียมทีมงานใหพรอม เม่ือโอกาสมาถึง เราจะไดเดิน
หนาไดทัน”

เม่ือยุทธศาสตรประเทศปกหมุดเดินหนาขับเคล่ือน
รถยนตไฟฟา ไมตางจากธุรกิจรถยนตของโลกท่ีปรับตัว 
สูพลังงานสะอาด จึงเปนทิศทางใหผูประกอบการใน 
Supply Chain ของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 
ตองหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหคงอยู และเติบโต 
เชนเดียวกับ “ออย ธวัลรัตน ฉัตรจุฑานนท” วิศวกร- 
เคมี เจาของกิจการ TW CAR Tuner อูซอมรถโตโยตา 
ช่ือดังในยานนนทบุรี ท่ีไมหยุดน่ิงกับการพัฒนากิจการ 
แมจะเปน SME รายเล็ก ๆ แตดวยประสบการณท่ีเจอ 
และภูมิความรูท่ีมี ทําใหเธอพรอมจะเปดรับเทคโนโลยี 
ท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงใหมๆ ของธุรกิจอยางไม
หยุดน่ิง

“เม่ือกอนใครจะคิดวาอูรถแท็กซ่ีใหเชาจะเจง ท่ีบาน
มีรถแท็กซ่ีใหเชา 100 กวาคัน ทํารายไดเล้ียงครอบครัว
มาอยางดี แตเม่ือมีคูแขงเกิดข้ึนมาก เราไมไดเตรียม
การปรับตัวหรือหาธุรกิจใหมๆ รองรับ สุดทายตอง
เจอปญหาขาดทุนอยางหนัก เปนหน้ีธนาคาร นอง
ชายซ่ึงตอนน้ันเรียนป 1 วิศวเคร่ืองกล มศว. ก็ตอง
ลาออกเพ่ือมาชวยกันแกปญหา ตอนน้ันเราตัดสินใจ
ใชความรูท่ีมีอยูและทีมชาง มาเปดเปนอูซอมรถโตโยตา 
เพ่ือแกปญหาธุรกิจ”

ดวยความต้ังใจจะใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา 
งานบริการทุกอยางจึงตรงไปตรงมา ต้ังแตการตรวจ
เช็คและประเมินอาการ แจงคาใชจาย การเปล่ียน 
แปลงแกไขอะไหลทุกช้ิน
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 แนวทางการประเมินความพรอม
(Self Assessment)
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ช่ือกิจการ/ราน/บริษัท
สาขาธุรกิจท่ีดําเนินกิจการ (การทองเท่ียว / ยานยนต / การแพทย / การเกษตร )

ช่ือ-นามสกุล

ท่ีอยู

อีเมล

โทรศัพท    โทรสาร

124



สวนที่ 2
แบบประเมินความพรอมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
การประเมินความพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ในเบ้ืองตนผูประกอบการ
สามารถประเมินตนเองในดานของเทคโนโลยี ท่ีเปนกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
ในธุรกิจซ่ึงในแตละสาขาธุรกิจจะมีมุมมองการประเมินในมิติตางๆ ท่ีแตกตางกัน แตใน
การวิเคราะหความสามารถดานเทคโนโลยีเบ้ืองตนน้ี จะทําใหเขาใจถึงความสามารถของ
ผูประกอบการดานเทคโนโลยีในปจจุบัน กอนนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ิมเติมในธุรกิจ 
ของตนเอง เกณฑการประเมินในแตละมิติจะแบงระดับความสามารถออกเปน 3 ระดับ 
ไดแก 

Basic (Adoptive) หมายถึง ผูประกอบการมีความรูความเขาใจ สามารถใชประโยชน
เทคโนโลยีไดอยางเต็มท่ี เขาใจถึงเทคโนโลยีน้ันๆ วาจําเปนตอการประกอบกิจการหรือ
การบริหารจัดการ หรือมีการใชกันท่ัวไปเปนปกติอยูแลว

Intermediate (Adaptive) หมายถึง ผูประกอบการสามารถใชเทคโนโลยีในระดับท่ี
สูงข้ึน หรือ สามารถปรับเปล่ียนคุณสมบัติของเทคโนโลยีใหเขากับการบริหารจัดการไดดี
ยิ่งข้ึน 

Advanced (Innovative) หมายถึง ผูประกอบการมีการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 
เพ่ือคิดคนและสรางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมไดในบางกิจกรรม อาจเปนการรวมวิจัย 
และพัฒนากับหนวยงานหรือสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมีความพรอมมากกวา
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ตารางการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี
เบื้องตนของผูประกอบการ SME

Production MarketingInvestment

Activity 

Basic

Level

มีการลงทุนเบ้ืองตนใน
การนําเทคโนโลยเีขามา
ใชในธุรกิจ

นําเทคโนโลยพ้ืีนฐานมา
ชวยในการผลิตสินคาและ
บริการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคา

ใชเทคโนโลยี แพลตฟอรม 
เพ่ือชวยในดานการตลาดให
เขาถึงกลุมลูกคา

Intermediate
มีการปรับใชเทคโนโลยี
พ้ืนฐานใหมีความเหมาะ
สมกับธุรกิจของตน

ตอยอดเทคโนโลยพ้ืีนฐาน
เพ่ือชวยใหการผลิตสินคา
และบริการตอบสนองตอ 
ธุรกิจของตนองมากข้ึน

ตอยอดเทคโนโลยีการตลาด
เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
ท่ีใชในธุรกิจ

Advanced
มีการพัฒนาตอยอด
เทคโนโลยีในธุรกิจ สราง 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจของตนเอง

พัฒนาเทคโนโลยกีารผลิต
สินคาและบริการใหเหมาะ
สมกับธุรกิจของตนเอง

สรางแพลตฟอรม และ
เทคโนโลยดีานการตลาดท่ี
เหมาะสมกับธุรกิจของตน

การประเมินการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยพิจารณาในดานความพรอม
ความตองการใชงานและการรับมือกับปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชงานดวยเทคโนโลยีตาง ๆ
อันเนื่องมาจากปจจัยทางธุรกิจที่สงผล ใหผูประกอบการ SME นำเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจของตน
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กรุณา       ใหคะแนนในแตละหัวขอที่สอดคลองกับตนเอง
มากที่สุด โดยคาคะแนนตาง ๆ มีความหมายดังนี้

6  =  เห็นดวยมากที่สุด 5  =  เห็นดวย
4  =  คอนขางเห็นดวย 3  =  คอนขางไมเห็นดวย 
2  =  ไมเห็นดวย 1  =  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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คาคะแนน
มีการใหความสนใจในเทคโนโลยีใหมสําหรับธุรกิจ
อยูเสมอ01
สถานการณตึงเครียดของธุรกิจไมไดมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานและการตัดสินใจ02
การใชเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ คือ ส่ิงท่ีตองทํา
เพ่ือสรางการเปล่ียนแปลงของธุรกิจไปในทิศทางท่ีดีข้ึน03
เม่ือมีการทดลองทํา/ หรือใชเทคโนโลยีอุปกรณใหมๆ
มีความเช่ือม่ันวาตัวเองจะทํา/ หรือใช ไดสําเร็จ04
มักใชการวางแผนอยางเปนระบบมากกวาการใช
สัญชาตญาณในการทําธุรกิจ 05
การใชเทคโนโลยีใหมๆ ไมไดเปนความเส่ียงในการทํา
ธุรกิจ06
มักเรียนรูจากส่ิงท่ีเคยทําผิดพลาด และหาทางแกไข
ปองกันอยูเสมอ07
หากมีวิธีการหรือเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับธุรกิจ
ก็พรอมท่ีจะทดลองใช08
จากสถานการณปจจุบัน หากไมใชเทคโนโลยีในการทํา
ธุรกิจ ถือวาไมสามารถเปล่ียนแปลงธุรกิจของตน09
มีความยินดีท่ีจะจายเงินสําหรับเทคโนโลยีใหมๆ
เพ่ือชวยแกปญหาในการทําธุรกิจ ลดปญหาท่ีเกิดข้ึน10
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนกับตัวเรา เกิดจากการตัดสินใจ
และการกระทําของเราเทาน้ัน11
สามารถรับมือกับความเครียดในการทําธุรกิจไดดี
และมองวาเปนการเรียนรูส่ิงใหมๆ 12

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1
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สวนที่ 3
แบบประเมินความตองการใชเทคโนโลยี
เปนการประเมินความตองการใชเทคโนโลยี เพื่อใหทราบวา
เทคโนโลยีอะไรที่ผูประกอบการใหความสำคัญที่จะนำมาใชใน
การดำเนินธุรกิจ

กรุณา       ใหคะแนนในแตละหัวขอที่สอดคลองกับตนเอง
มากที่สุด โดยคาคะแนนตาง ๆ มีความหมายดังนี้

6  =  สำคัญมากที่สุด 5  =  สำคัญ
4  =  คอนขางสำคัญ 3  =  คอนขางไมสำคัญ
2  =   ไมสำคัญ 1  =  ไมสำคัญอยางยิ่ง
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คาคะแนนปจจัย
การทํางานเปนประจําในทุกวัน
(Routine procedure)01
การบริหารลูกคา
(Customer relationship management)02
การบัญชี (Accounting)03
การตลาด (Marketing)04
การผลิต (Production line)05
การสรางประสบการณแปลกใหมแกลูกคา
เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
(New Normal for Customer experience) 

06
การขายสินคาออนไลนผานชองทางตางๆ
(Online Market)07
การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
(Supply chain management)08
การบริหารจัดการบุคคล (HR management)09
การวิเคราะหขอมูลท่ีมีความสําคัญกับการทําธุรกิจ
(Data analysis)10
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักร อุปกรณ (Machine,
Tools, Equipment, Automation and Robot etc.)11

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1

6     5      4      3      2      1
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เทคโนโลยีในดานใดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดสําหรับการทําธุรกิจของคุณ
(กรุณาเลือกคําตอบจากตารางเทคโนโลยีในสวนท่ี 3) พรอมบอกเหตุผล

ปญหาดานเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในตอนน้ี สําหรับการทําธุรกิจของคุณ
(กรุณาเลือกคําตอบจากตารางเทคโนโลยีในสวนท่ี 3) พรอมบอกเหตุผล
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สวนที่ 4

สวนที่ 5

ความตองการใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับธุรกิจของคุณใหอยูรอด (สามารถเลือกคําตอบจาก
ตารางเทคโนโลยีในสวนท่ี 3 หรือสามารถเขียนความตองการเพ่ิมเติมได) พรอมบอกเหตุผล

สวนที่ 6



เฉลยผลการตอบแบบประเมิน

1 - 44

45 - 88

89 - 132

ไมมีความตองการและความพรอมในการนำเทคโนโลยีมาใช
ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

มีความสนใจและมีความพรอม หรือมีการเริ่มตนนำเทคโนโลยี
มาใชในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

มีความตองการและความพรอมในการนำเทคโนโลยีมาใช
ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

ในสวนที่ 2 และ 3
คะแนนรวมท้ังหมดท่ีได จะบอกถึงภาพรวมของระดับความตองการและความพรอมใน
การนําเทคโนโลยมีาใชในการดําเนินธุรกิจ โดยนําคะแนนท่ีไดบวกรวมกัน นําผลการคํานวณ 
พิจารณาระดับความตองการและความพรอมในการนําเทคโนโลยีมาใชงาน ดังน้ี

อยางไรก็ดี คะแนนแตละขอ จะเปนการบอกถึงจุดเดนและจุดดอย ในแตละประเด็นของผูตอบ
แบบประเมิน ดังน้ี 

ในสวนท่ี 2 ผูท่ีไดคะแนนทุกประเด็นเทากับ 4 5 และ 6 เปนสวนใหญ หมายถึง เปนผูท่ีมี
ความพรอมและความตองการนําเทคโนโลยีมาใชในการเปล่ียนแปลงธุรกิจ หากไดคะแนนแตละ
ขอ เทากับ 1 2 และ 3 และผูตอบแบบประเมินตองการพัฒนาตัวเองใหมีความพรอม ควรไดรั
บการสนับสนุนดานขอมูล องคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีในดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาและเติมเต็ม
การดําเนินการใหเทียบเทาเกณฑการใหคะแนนในระดับ 6

ในสวนท่ี 3 หมายถึง ผูประกอบการรูวาเทคโนโลยีอะไรท่ีมีความสําคัญและจําเปนในการดําเนิน
ธุรกิจของตนเอง หากไดคะแนนในแตละขอสวนใหญอยูท่ี 5-6 แสดงวาผูประกอบการมีความรู
ในเร่ืองเทคโนโลยี และรูถึงความตองการของตนเองวาเทคโนโลยีตาง ๆ เหลาน้ีจะมาชวยเติมเต็ม 
ในการดําเนินธุรกิจและชวยในการเปล่ียนแปลงธุรกิจของตนไดอยางไร และหากไดคะแนนใน
แตละขอสวนใหญอยูท่ี 1-4 แสดงวา ผูประกอบการยังไมแนใจ ไมรูถึงความตองการของตนเอง
วาเทคโนโลยีเหลาน้ันจะมาชวยในการดําเนินธุรกิจไดอยางไร ผูมีสวนเก่ียวของจึงตองใหความรู
ในเร่ืองเทคโนโลยีแตละประเภท เพ่ือเติมเต็มใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม

132

คะแนน ระดับความตองการและความพรอม





ตัวอยางเทคโนโลยี
สำหรับธุรกิจการทองเที่ยว



ระบบจองหองพักหรือโรงแรมออนไลน เปนเคร่ืองมือรองรับการจองหองพักของลูกคาท่ี
สนใจจะเขาพักโรงแรมและรีสอรตท่ัวโลก สามารถเช็คหองวาง ราคาหองพัก หรือจองหอง
พักผานเว็บไซตของโรงแรม และชําระเงินลวงหนาได โดยท่ีระบบจะสงใบยืนยันการจองหองพัก 
ใหกับลูกคาแบบอัตโนมัติ ซ่ึงชวยใหผูประกอบการท่ีพัก สามารถสรางสวนลดและโปรโมช่ัน 
ตางๆ ผานระบบน้ี เพ่ือกระตุนการขายใหแกลูกคาไดอีกดวย

ระบบการจองที่พักออนไลน

(ท่ีมา https://www.sixaugust.com/index.php/tips-to-know/tipsreservhotel/)



ระบบการตรวจจับใบหนา (Face Recognition) คือ กระบวนการจดจําใบหนา ซ่ึงจะทํา
การเปรียบเทียบกับใบหนาท่ีถูกเก็บไวในฐานขอมูลท่ีไดเคยลงทะเบียนไว โดยใช Algorithm 
ในการวิเคราะหจากองคประกอบตางๆ ท่ีอยูบนใบหนา ไมวาจะเปน ค้ิว ตา ปาก ริมฝปาก 
เปนตน ปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกไดนําเทคโนโลยีน้ีมาใชงานในดานตางๆ  เชน งานดาน 
รักษาความปลอดภัย การลงทะเบียนสินคา ท่ีพัก การใชงานสถานท่ีตางๆ เพราะมีความ
สะดวกและแมนยําสงผลใหการใชงานเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน

การลงทะเบียนดวยใบหนา
(Face Recognition)

(ท่ีมา https://www.compete.co.th/เทคโนโลยีจดจําใบหนา-face-recognition/)



137

บารโคด 2 มิติหรือ QR Code เปนเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาให
มีวัตถุประสงคในการตอบสนองขอมูลท่ีรวดเร็ว ถูกรวมเขากับธุรกิจ 
การทองเท่ียวเพ่ือสรางสะพานเช่ือมระหวางการพิมพและดิจิทัลแบบ
ไมตองสัมผัส ซ่ึงนํามาใชต้ังแตการลงทะเบียนเขาพัก การเยี่ยมชม
สถานท่ีและการใหขอมูล  เพียงสแกนผานโทรศัพทมือถือเพ่ือเขาถึง 
ขอมูลรายละเอียดตางๆ ท่ีมีการใช QR Code

การใช QR Code สแกนการใชงาน
การทองเที่ยว

Augmented Reality (AR) เปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานโลกความ
เปนจริงและโลกเสมือนท่ีสรางข้ึนมาผสานเขาดวยกัน ผานซอฟตแวร 
และอุปกรณเช่ือมตอตางๆ เปนการสรางขอมูลบนโลกเสมือน (Virtual 
World) เชน ภาพกราฟก วิดีโอ รูปทรงสามมิติและขอความหรือตัวอักษร  
ใหเกิดข้ึนซอนทับกับภาพในโลกจริงท่ีปรากฏบนกลองโทรศัพทมือถือ 
คอมพิวเตอรหรือตัวจับเซ็นเซอร โดยผูใชโปรแกรมสามารถมองเห็น
และเขาถึงภาพ เร่ืองราว และสถานการณตางๆ แบบเรียลไทม 360 องศา 
หรือท่ีเรียกวา 4 มิติ เพ่ือใชโฆษณาการทองเท่ียว เพ่ิมความนาสนใจ
ของท่ีพัก สรางรูปแบบการเขาถึงใหมๆ ท่ีชวยดึงดูดนักทองเท่ียวได

การทองเที่ยวเสมือนจริงดวยเทคโนโลยี
Augmented Reality (AR)

Virtual Reality (VR) เปนเทคโนโลยีท่ีจําลองสภาพแวดลอมเสมือน
จริง ผานทางภาพ เสียง ดวยการนําผูใชงานไปสูสภาพแวดลอมจําลอง 
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือตอบโจทยการใชงาน สําหรับธุรกิจดานการทองเท่ียว
ไดนําเทคโนโลยี VR มาใชเพ่ือใหลูกคาเห็นสถานท่ี เชน โรงแรม ท่ีพัก 
ธรรมชาติโดยรอบ กอนการตัดสินใจจองหองพัก เปนการเพ่ิมความนา 
สนใจ รวมไปถึงการสรางท่ีพักจําลองใหเปนสถานท่ีพักผอนแกลูกคา

การทองเที่ยวดวยการจำลอง
สิ่งแวดลอม Virtual Reality (VR) 

Scan This Code

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE
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Mixed Reality เปนการผสมผสานโลกแหงความเปนจริงและโลก
ดิจิตอล 3 มิติ ท่ีสรางข้ึนตามความเปนไปไดจริง โดยผสมผสาน
การทํางานระหวาง VR ท่ีชวยในการมองวัตถุเสมือนจริงและมีปฏิกิริยา 
แบบ Real time และ AR ท่ีใชในการมองโลกเสมือน ซ่ึงในสวนการ
ทองเท่ียวสมัยใหมสามารถนําเทคโนโลยี MR มาเปนจุดขายใหลูกคา 
สามารถเขาถึงเอกลักษณ และการทองเท่ียวไดจากทุกท่ีท่ัวโลก

การทองเที่ยวในโลกเสมือนในแบบ
ผสมผสาน Mixed Reality (MR)

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีจะชวยเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีเขากับดาน 
ตางๆ ในชีวิตประจําวันอยางมากมาย ในสวนของการทองเท่ียว เทคโนโลยี 
5G เขามาชวยเสริมศักยภาพ ต้ังแตการขนสงท่ีชวยเพ่ิมความปลอดภัย
และความแมนยําของยานพาหนะตางๆ การสงผานขอมูลท่ีฉับไวชวย
มอบประสบการณใหมๆ ใหแกลูกคา เชน การควบคุมอุปกรณภายใน
หองพักดวยคําส่ังเสียง รวมไปถึงการใชงานดานกิจกรรม (Event) 
ท่ีสามารถใชเทคโนโลยี 5G ในการโพสตขอมูล ภาพ Live กิจกรรม
ใหบุคคลภายนอกไดรับชม

เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G

หุนยนตบริการ มีประโยชนสําหรับการชวยเหลือมนุษยในหลายๆ ดาน  
ในสวนของการทองเท่ียวมีการนําหุนยนตมาใชใน 3 ประเภทหลัก 
ไดแก 1) หุนยนตบริการ ชวยใหบริการขอมูล โตตอบส่ือสารเบ้ืองตน 
ใหแกนักทองเท่ียว 2) หุนยนตทําความสะอาด เชน หุนยนตดูดฝุน 
หุนยนตเช็ดกระจก และ 3) หุนยนตบริการดานอ่ืนๆ เชน หุนยนตผูชวย
สวนตัว หุนยนตรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

หุนยนตบริการ (Service Robot)
สำหรับการทองเที่ยว





โปรแกรมสำหรับ
การบริหารจัดการธุรกิจ



มีระบบการทํางานครอบคลุมสําหรับกิจการโรงแรม
ท้ังหมด ต้ังแตสํานักงานดานหนา จุดขาย บริการทํา
ความสะอาด วิศวกรรม การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 
ระบบจองกลาง ระบบจองอินเตอรเฟซ ซอฟตแวรและ 
บุคคลท่ีสาม บัญชีลูกหน้ี บัญชีเจาหน้ี สินคาคงคลัง 
การจัดซ้ือ การควบคุมคาใชจายและบัญชีแยกประเภท
ท่ัวไป

Easyfo

(ท่ีมา https://www.easyfo.com)

ระบบบริหารงานโรงแรม Web Application ท่ีรองรับ 
การทํางานผานอินเตอรเน็ตบนระบบ Cloud Com- 
puting เหมาะกับการใชงานของผูบริหาร พนักงาน 
ตอบโจทยการทํางาน และบริหารงานออนไลน
อยางแทจริง

Genius iHotel

ระบบบริหารจัดการโรงแรม หอพัก อพารทเมนต 
พรอมกับเว็บไซตแสดงขอมูลท่ีพักอยางเปนระบบ 
ดวยการสงใบแจงหน้ี ใบเสร็จรับเงินดวยระบบอีเมล
และ SMS ลีฟว่ิงบุกเกอร ระบบขอมูลหอพัก ลูกคา 
รายรับรายจาย สัญญา ระบบแจงซอม ระบบขาวสาร

Living Booker

(ท่ีมา https://genius-ihotel.com)

(ท่ีมา https://www.livingbooker.com/th/)
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โปรแกรมโรงแรม ท่ีเปล่ียนวิธีบริหารการจองแบบ
เดิมๆ สามารถจัดการจองหองพัก แสดงโปรโมช่ัน 
รวมถึงอํานวยความสะดวกในเร่ืองการชําระเงิน งาย 
ตอการจัดการโรงแรมของเจาของ และสะดวก สบาย 
ตอการใชงานของลูกคา

Roomscope

(ท่ีมา https://www.roomscope.com/)

ระบบจัดการโรงแรมแบบเบ็ดเสร็จ ต้ังแตการจัดการ
สวนหนาถึงสวนหลัง ซอฟตแวรหลัก ๆ ของสมารท 
ไฟนเดอร มีท้ังโปรแกรมโรงแรมสวนหนา (PMS) 
โปรแกรมบัญชีโรงแรม ระบบรานอาหาร ระบบ
อินเตอรเฟส (Interface)

Smart Finder

(ท่ีมา https://smartfinder.asia/)
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ตัวอยางแอปพลิเคชัน
สำหรับผูประกอบการ
ทองเที่ยว



แอปพลิเคชัน Google Trips ซ่ึงชวยวางแผนการทองเท่ียว 
ต้ังแตการจัดการต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม รถเชา รานอาหาร 
ไดภายในท่ีเดียว ท้ังยังมีสถานท่ีทองเท่ียวแนะนําแผน
ทองเท่ียวในแตละวันใหเลือกตามสไตลผูใชงาน และขอ
แนะนําท่ีเปนประโยชนแกนักทองเท่ียว ซ่ึงมีขอได
เปรียบมากดานความเสถียรของ Google map

แอปพลิเคชัน Google Translate ชวยในการส่ือสาร 
และแปลภาษาตางประเทศไดมากมายหลายภาษา ท้ัง ใน
รูปแบบการพิมพ  และยังมีฟงกช่ันท่ีชวยเร่ืองการออก
เสียง ทําใหสะดวกในการฝกภาษาของผูประกอบการ 
และการส่ือสารกับนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี

Google Trips &
Google Translate

แอปพลิเคชันเรียกใชบริการรถตุกตุกท่ีเปนการเหมาจาย 
จายคร้ังเดียวข้ึนก่ีคร้ังก็ได ไมปฏิเสธผูโดยสาร และไม
พาออกนอกเสนทาง เพราะมี GPS ติดตาม นอกจากน้ี
ยังมีขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว เวลาเปด-ปด และคาเขาชม
สําหรับนักทองเท่ียว ชวยเช่ือมตอการเดินทางและอํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ในการเดินทางทองเท่ียว
ตามท่ีไดออกแบบไว

Tuktuk Hop

Google Maps เปนบริการคนหาท่ีต้ังบนแผนท่ี การคน
หาเสนทาง และใหขอมูลเบ้ืองตนของสถานท่ีน้ันๆ เชน 
ท่ีต้ัง รายละเอียดการติดตอ เสนทางการเดินทาง ผูใช
งานสามารถใชนําทาง หรือ บอกรายละเอียดเสนทางของ
พ้ืนท่ีตางๆ ในโลกน้ีได

Google Maps
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เว็บไซต & แอปพลิเคชัน ผูใหบริการสํารองหองพักทางออนไลน สําหรับ 
โรงแรมในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟกเปนหลัก มีการรับประกันราคาหองพักถูก 
ท่ีสุด นอกจากน้ียังมีขอมูลการรีวิวโรงแรมจากลูกคาโดยตรงกวา 5 ลานรีวิว 
มีบริการลูกคาสัมพันธตลอด 24 ช่ัวโมง ใหบริการกวา 17 ภาษา ท้ังทาง
โทรศัพทและอีเมล ผูประกอบการสามารถย่ืนขอเสนอดานท่ีพักให Agoda 
เปนชองทางขายหองพักใหแกลูกคาท่ัวโลกได โดยราคาขายหองพักข้ึนกับ
ขอตกลงระหวางผูประกอบการและ Agoda

Agoda

เว็บไซต & แอปพลิเคชัน สําหรับการคนหา ท่ีเปรียบเทียบราคาและขอเสนอ
ของท่ีพักจากเว็บไซตการจองออนไลนหลากหลายแหง ทํางานรวมกับเว็บไซต 
การจองท่ัวโลก รวมถึงบริษัททองเท่ียวออนไลน เครือโรงแรมตางๆ และโรงแรม 
อิสระอีกมากมาย โดย Trivago จะไดรับคาธรรมเนียมจากเว็บไซตเหลาน้ัน 
เม่ือมีผูเขาใชบริการผานระบบของเว็บไซต

Trivago

เว็บไซต & แอปพลิเคชัน สําหรับใหบริการจองทางออนไลน ในฐานะ Agency  
ตัวกลางระหวางลูกคาท่ีตองการจองท่ีพักและโรงแรม หรือท่ีพักใหเชา
ช่ัวคราว/ ในชวงวันหยุด มีจุดเดนดวยการจองแบบ "จองกอนจายทีหลัง" 
หรือแมกระท่ังยกเลิกฟรีไมมีคาธรรมเนียม

Booking

เว็บไซต & แอปพลิเคชัน บริการเครือขายสังคมของประเทศไทย พัฒนาโดย
ผูใชงานเว็บไซต สามารถคนหารานอาหาร ขอมูล รูปและคําวิจารณจากผูใชงาน 
สมาชิกสามารถเพ่ิมขอมูลรานอาหาร แสดงความคิดเห็น อัพโหลดรูปภาพ หรือ
เสนอแนะใหแกไขขอมูลรานอาหารท่ีมีอยูในฐานขอมูล และติดตามความเคล่ือน 
ไหวของเพ่ือนภายในเว็บไซตไดแบบเรียลไทม นอกเหนือจากการใหบริการผาน 
ทางหนาเว็บไซต “วงใน” ไดใหบริการผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ ซ่ึงจะ
มีการนําขอมูลพิกัดภูมิศาสตรของผูใชงานไปประมวลผล เพ่ือแสดงผลการคนหา 
รานอาหารท่ีอยูใกลผูใช

Wongnai
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ตัวอยางเทคโนโลยีสำหรับ
ผูประกอบการธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตรของไทยมีปญหาขาดแคลนแรงงานและนับวันจะมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน จึงมีความตองการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร รวม
ถึงเทคโนโลยีตางๆ เขามาทดแทนแรงงาน และเปนเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีตัวอยางของเทคโนโลยีท่ีนาสนใจ อาทิ



เครื่องจักรกลเกษตร หุนยนต
โดรนและระบบอัตโนมัติ
นวัตกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร หุนยนต โดรนและระบบอัตโนมัติ มีบทบาทสําคัญตอ 
เกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจการเกษตรในปจจุบันมากข้ึน เพราะมีสวนชวยท้ัง
ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีๆ ใหแกเกษตรกร เชน หุนยนต AI ตัวแรกของอิสราเอล ท่ีจะทํางานอัตโนมัติ
เม่ือดอกไมพรอมสําหรับการผสมเกสร ในอุณหภูมิและความช้ืนเหมาะสม ชวยเพ่ิม
โอกาสสําเร็จมากกวาปลอยไวตามธรรมชาติ หรือ การนําโดรนไปใชในการปลูกขาว
ไดอยางแมนยําและสามารถเพ่ิมผลลิตไดถึง 2 เทา เปนตน

โดรนสำหรับภาคการเกษตร แบงออกไดหลายประเภท
ขึ้นอยูกับการใชงาน ในที่นี้จะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1) โดรนสำหรับการสำรวจพื้นที่
      2) โดรนสำหรับการฉีดพนหรือใหปุย
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จะมีเทคโนโลยีท่ีชวยในการสํารวจพ้ืนท่ีสามารถจัดเก็บ
และสงขอมูลไดตลอดเวลา (Real Time Monitor) ใน
เบ้ืองตนการทํางานจะเปนการใชกลองตรวจจับภาพมุมสูง 
(Bird Eye View) รวมกับเซ็นเซอร ท่ีเช่ือมโยงการทํางาน
กับระบ IoT ตัวอยางเชน การถายภาพตรวจสอบพ้ืนท่ี
เพาะปลูก การถายภาพตรวจจับอุณหภูมิดวยเซ็นเซอรวัด 
อุณหภูมิระบุตําแหนงของพืชท่ีมีผลกระทบดานอุณหภูมิ 
ตลอดจนการเก็บขอมูลเพ่ือวางแผนการเพาะปลูกพืช 
เปนตน

โดรนสำรวจพื้นที่
(Data Mapping Drone)

01

รูปท่ี 1 การทํางานของโดรนสํารวจพ้ืนท่ี
(ท่ีมา : https://government.economictimes.indiatimes.com/news/

technology/andhra-pradesh-drones-rovers-and-satellite-technology-
to-be-used-extensively-for-comprehensive-land-survey/78824481)

การทํางานไมซับซอน ไมจําเปนตองมีการเก็บบันทึกหรือ
ประมวลผลขอมูล ตางจากโดรนสํารวจพ้ืนท่ี (แตสามารถ 
ติดต้ังไดข้ึนอยูกับการนําไปใชงาน) โดยปกติมักถูกนํามา
ใชเพ่ือแกปญหาขาดแคลนแรงงานและปองกันการเกิด
อันตรายจากสารเคมี และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
ผลผลิตการเกษตรอีกดวย

โดรนสำหรีบฉีดพน
ใหปุยทางการเกษตร02

รูปท่ี 2 การทํางานของโดรนพนทางการเกษตร
(ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9630000042753)

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เปนการประยุกตศาสตรความรูท่ีหลากหลาย ท้ังชีววิทยา เคมี และองคความรูดานการ
เกษตร เพ่ือพัฒนาจุลินทรียมาใชงานทางการเกษตร การดัดแปลงยีน ปรับปรุงพืชหรือ
สัตว ใหเกิดเปนผลิตภัณฑ และแนวทางแกไขปญหาการเกษตร เชน การใชประโยชน
จากจุลินทรียในดิน เพ่ือกระตุนใหพืชเติบโตและทนตอสภาวะแลง ทนทานตอวัชพืช ลด
การใชปุยและยาฆาแมลง หรือการปรับปรุงพันธุสัตว ใหทนทานตอโรคระบาด เปนตน
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เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะหรือ
Smart Farming
เปนการนําเทคโนโลยี เชน ซอฟตแวร หรือฮารดแวร มาใชบริหารจัดการฟารมหรือ
โรงเรือน เพ่ือชวยควบคุมระบบตาง ๆ  ในการจัดการผลิตผลการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และยังชวยประหยัดตนทุน และเวลาท่ีตองใชไปกับการจางบุคลากร ท้ังน้ี  
Smart Farming ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ไดแก



เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห การเพาะปลูกและบันทึกผล โดยมีอุปกรณท่ีใชในการเก็บขอมูล เชน
- อุปกรณตรวจจับ ตรวจวัดคาตางๆ เชน เซ็นเซอร ท่ีใชในการวัดอุณหภูมิ ความช้ืน ความเขม 
  แสง เปนตน โดยรับคาขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในฟารมหรือโรงเรือน และแจงเตือนความ
  ผิดปกติ หรือเก็บขอมูลเพ่ือใชวิเคราะหการเพาะปลูก

- เคร่ืองมือสําหรับการเก็บขอมูล เปนชุดอุปกรณท่ีประกอบเปนเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 
   เชน โดรนสําหรับการถายภาพเก็บขอมูลแผนท่ีเพ่ือออกแบบการเพาะปลูก หรือการใชระบบ   
  GPS เก็บขอมูลพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนผังการทําเกษตร เปนตน

เทคโนโลยีเก็บขอมูลทั้งในฟารม
และนอกฟารม01

เพ่ือสรางเครือขายในการสงผานขอมูลจากเซ็นเซอร ไปยังอุปกรณจัดเก็บหรือเคร่ืองมืออ่ืน
ผานระบบส่ือสาร เชน อินเทอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) หรือคล่ืนวิทย ุ
ดาวเทียม เปนตน

เทคโนโลยีสื่อสารและ
บริหารขอมูล02

เพ่ือนําขอมูลท่ีถูกจัดเก็บมาวิเคราะห ประมวลผลมีท้ังแบบออนไลนท่ีเปนการประมวลผลบน
คลาวด (Cloud Computing) และการประมวลผลแบบออฟไลน นอกจากน้ียังมีการใชระบบ
ปญญาประดิษฐ (Artificial intelligent : AI) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูล
อีกดวย

เทคโนโลยีที่ชวยในการประมวลผล
และวิเคราะหขอมูล03
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การจัดการขอมูลสำหรับการเกษตร
การเก็บขอมูลตางๆ ท้ัง สภาพดิน น้ํา อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณแสง พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
การเจริญเติบโต ฯลฯ จะทําใหเขาใจถึงปญหา โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและตอยอด 
เชน ความแตกตางของวัชพืชในแปลงเกษตร เพ่ือหาวิธีกําจัด หรือสภาพดินฟาอากาศ
เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดโรค หรือการนํา AI ควบคุมดูแลแปลงพืชชวยลดเวลาให
เกษตรกร โดยขอมูลสามารถรับมาจากเซ็นเซอร ท่ีเปนเทคโนโลยีการเก็บขอมูล หรือ
เปนการบันทึกดวยมนุษยเอง
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การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนสง
ประเทศไทยเปนเมืองรอน สงผลใหสินคาเกษตรเนาเสียงาย จึงเปนท่ีมาของการพัฒนา
นวัตกรรมบรรจุภัณฑท่ียืดอายุและเก็บรักษา ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม กระบวนการยืด 
อายุแบบไมใชสารเคมี รวมถึงระบบการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตท่ีสะดวกแมนยํา และ
นวัตกรรมท่ีใชในการขนสงไดรวดเร็วหลังการเก็บเก่ียว เชน ตูคอนเทนเนอรควบคุมบรรยากาศ
ดวยโอโซน ชวยยืดอายุผลไมกลุมเบอร่ี หรือการพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม เปนตน

บริการทางธุรกิจเกษตร 
โครงสรางอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย สวนใหญทําการเกษตรขนาดเล็กถึงปานกลาง 
เกษตรกรไมสามารถลงทุนซ้ือนวัตกรรมเปนของตัวเองได จึงเกิดเทรนดการใหบริการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรเชาใช เชน ระบบจองโดรนพนปุย 
พนยาฆาแมลง ระบบจองเคร่ืองจักรดานการเกษตร ฯลฯ รวมถึงบริการแพลตฟอรมขาย
ผลผลิต การเกษตรออนไลน ชวยใหเกษตรกรเขาถึงกลุมลูกคา ท้ังผูบริโภค โรงงานอุตสาหกรรม 
รานอาหาร ฯลฯ โดยไมตองผานพอคาคนกลาง แกปญหาการกดราคา และเกษตรกรขาย
สินคาไดตอเน่ือง

นวัตกรรมการพยากรณ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการพยากรณและคาดการณส่ิงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับพืช เชน 
เคร่ืองพยากรณโรคขาว พัฒนาโดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน อาจารยจากภาควิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การทํางานของ
เคร่ืองพยากรณโรคขาว เปนการใชโปรแกรมในการประมวลผลจากฐานขอมูลเชิงสถิติ ท่ี
ไดรับมาจากเซนเซอรตางๆ ไมวาจะเปนสภาพแวดลอม สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน 
และปริมาณน้ําฝน โดยสามารถดูขอมูลไดตลอดเวลาผานทางโทรศัพทมือถือ และโปรแกรม 
วิเคราะหขอมูลเพ่ือบอกถึงแนวโนมการเกิดโรคและแนวทางปองกันใหแกเกษตรกรผูปลูก



แอปพลิเคชันการเกษตรอัจฉริยะ
(Farming 4.0) ในประเทศไทย



รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนการใหความรูเก่ียวกับโรคพืชและศัตรูพืช มีฟงกช่ันหลากหลาย ท้ัง 
องคความรู การวินิจฉัยลักษณะอาการของโรค/แมลงศัตรูพืช และการปองกัน 
กําจัด สามารถวินิจฉัยพืชไดมากกวา 30 ชนิด ครอบคลุมท้ังขาว พืชไร 
ไมดอก ไมประดับ ไมผล ฯลฯ การวินิจฉัยชนิดพืช พยากรณเตือนสภาพ- 
อากาศ พยากรณเตือนการระบาดของศัตรูพืช ท่ีอาจมีผลกระทบตอการ 
ทําเกษตร

โดยรวบรวมองคความรูดานการดูแลพืชท่ีกรมสงเสริมการเกษตรมี ผนวก
กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพรองคความรู ใหมีความสะดวกและ
รวดเร็วในการเขาถึงของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี รวมถึง
เกษตรกรและบุคคลท่ัวไป ภายใตสโลแกน “ดูแลผลผลิต เพ่ือนคูคิด
เกษตรกร” 

Protect Plants
ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : กรมสงเสริมการเกษตร

1) ขาวสารการเกษตร 
2) องคความรูดานอารักขาพืช 
3) การวินิจฉัยศัตรูพืชเบ้ืองตน ตามลักษณะอาการท่ีพบ 
4) การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชเบ้ืองตนตามชนิดพืช
   และตามชวงการเจริญเติบโตระยะตางๆ 
5) การพยากรณเตือนการระบาดศัตรูพืช ซ่ึงจะรายงานทุกสัปดาห 
6) การพยากรณสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

เมนูหลักที่สำคัญ 



รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
แหลงรวมขอมูลสารสนเทศและขาวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือประโยชน
ในการวางแผนทําการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินคาเกษตร 
ณ ตลาดกลาง เปนรายวัน ราคาสินคาเกษตร ณ ไรนา ปฏิทินสินคาเกษตร 
การติดตามสถานการณการผลิต การตลาด การเตือนภัย และขาวสาร 
การประชาสัมพันธ ตลอดจนนโยบายของรัฐ

Ag-Info
ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Rice Pest Monitoring
ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : กรมการขาว

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนการสนับสนุนการพยากรณและเตือนภัยของกรมการขาว เพ่ือการ
ติดตาม เฝาระวังและเตือนภัยลวงหนากอนท่ีจะเกิดการระบาด (Rice 
Pest Monitoring) ของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและโรคไหม ซ่ึงเปนเคร่ือง
มือท่ีสามารถนําไปประยุกตใชสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับเกษตรกร 
และเจาหนาท่ี ไดแก เจาหนาท่ีกรมการขาว นักวิจัย นักวิชาการ กลุม 
Smart farmer และกลุม Smart officer

OAE OIC

ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนศูนยรวมขอมูลปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แหลงรับซ้ือ ราคาสินคา 
เกษตร รวมท้ังขาวสารท่ีเก่ียวของ ผูสนใจสามารถดูขอมูลปฏิทินสินคา 
เกษตรท่ีสําคัญรายเดือน (Crop Calendar) เช่ือมโยงแหลงผลิต แหลง
รับซ้ือ และราคา เพ่ือใหสามารถวางแผนการผลิตและการตลาดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ



Water Watch and
Monitoring System for
Warning Center (WMSC)

ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : กรมชลประทาน

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนการรวบรวมขอมูลขาวสาร เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา ไดแก ขอมูล
ปริมาณน้ําทา ขอมูลปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ขอมูลอัตราการไหลของ
น้ําในแมน้ําตางๆ ขอมูลปริมาณน้ําฝน รวมท้ังพ้ืนท่ีเพาะปลูกของ
กรมชลประทาน เปนตน

Ldd soil Guide รูไวใชดินเปน

ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
กรมพัฒนาท่ีดิน พัฒนาแอปพลิเคชันน้ี เพ่ือใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูล 
ดิน ขอมูลการจัดการดิน การใชปุย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิด ไดแก 
ขาว มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาลมน้ํามัน และลําไย สามารถ
ระบุตําแหนงปจจุบันหรือตําแหนงท่ีตองการ ผานการเช่ือมตอระบบอางอิง 
ตําแหนงบนพ้ืนผิวโลก (Global Positioning System : GPS) โดยระบบ
จะแสดงขอมูลกลุมชุดดิน การใชประโยชนท่ีดิน ความเหมาะสมใน
การปลูกพืช การจัดการดินและปุยของพืช และสามารถซอนทับแผนท่ี
ฐาน (Base Map) แผนท่ีภาพถายออรโธสี และแผนท่ี Google Map 
ซ่ึงจะ ทําใหผูใชงานทราบเก่ียวกับขอมูลดิน คุณสมบัติดิน ขอจํากัดและ
ความเหมาะสมของดิน โดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดิน รวมถึงการ
ใชปุย ใหเหมาะสมกับชนิดพืช และขอจํากัดตาง ๆ ซ่ึงเกษตรกรสามารถ
สืบคน ไดดวยตนเองผานอุปกรณ (Smart Device) ไดทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือ
เปนขอมูลวางแผนกอนการเพาะปลูก



รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
สรางข้ึนเพ่ือใชคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตร และเปรียบเทียบตนทุน 
จากการคํานวณ กับตนทุนเฉล่ียของสํานักงานฯ ประกอบการตัดสินใจใน  
การลงทุน โดยยังมีขอมูลตลาด และความเหมาะสมของสินคาในพ้ืนท่ี เพ่ือ 
ใหเกษตรกรเลือกลงทุนกับสินคาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนมากท่ีสุด

กระดานเศรษฐี :
เกษตรกรมีโอกาส

ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

MOAC App Center
ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนศูนยกลางรวบรวมและเผยแพร Mobile Application ของหนวยงาน 
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับเกษตรกรและผูท่ีสนใจ โดยสามารถ
ขอรับบริการและคนหาความรูดานการเกษตร ผานอุปกรณ Smart Device 
ทันที มีครบทุกแอปพลิเคชันท่ีจําเปนรวมอยูในแอปพลิเคชันเดียว

เทคโนโลยีผลิตขาว

ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : กรมการขาว

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีการผลิตขาว โดยแบงเปน 4 สวน 
ไดแก การปลูก ดูแลรักษาและการใชปุยในนาขาว ศัตรูขาวและการปอง
กันกําจัดวัชพืชในนาขาวและเมล็ดพันธุ และการผลิตเมล็ดพันธุขาว



รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนเกมออนไลนท่ีกรมพัฒนาท่ีดินสรางข้ึน 
เพ่ือใหเกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป ไดทดลองปลูกพืชผาน 
การเลนเกม กอนตัดสินใจปลูกพืชจริง ซ่ึง 
ขอมูลในเกมเปนขอมูลจริง นํามาใชจําลอง 
การปลูกพืช 12 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด 
มันสําปะหลัง ออย ถ่ัวเหลือง ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน สับปะรด ลําไย เงาะ ทุเรียน 
และมังคุด โดยผูเลนสามารถเลือกตําแหนง
พ้ืนท่ี ท่ีตองการปลูกพืชแตละชนิดไดจาก
แผนท่ีฐาน (Base Map)

LDD’s IM Farm
ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : กรมพัฒนาที่ดิน

Insect Shot

ผูจัดทำแอปพลิเคชัน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน
เปนการถายภาพเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในแปลงนาดวยโทรศัพทมือถือ แทน
การสุมดวยคน โดยภาพถายจะถูกสงไปท่ีเคร่ืองแมขาย ซ่ึงจะประมวลผลนับ 
จํานวนเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลใหทันที อยางไรก็ตามในอนาคตยังมีโครงการ
พัฒนาโปรแกรมตรวจนับเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลท่ีเขาไปในกับดักแสงไฟ เพ่ือ
ลดข้ันตอนการนับดวยแรงงานคนอีกดวย

หรือเลือกจากแผนท่ีภาพถายออรโธสี โดยจําลองการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ต้ังแตเร่ิมปลูก จนถึงเก็บเก่ียว รวมถึง
การบริหารจัดการตนทุน คาแรง การตลาด ซ่ึงมีผลตอตนทุนการเพาะปลูก โดยนําขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน 
หนวยงานภายนอก รวมถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มาประกอบเปนเกมในการให
ความรู เม่ือจบเกมผูเลนจะทราบทันทีวาไดผลผลิตจํานวนเทาไร มีรายรับ-รายจาย ผลกําไร/ขาดทุน จํานวนเทาไหร
สามารถทดลองปรับเปล่ียนเปนพืชชนิดอ่ืน ๆ สําหรับเปนทางเลือกในการปลูกพืชใหเหมาะสมกับกลุมชุดดิน 
เพ่ือไดผลผลิต และมีผลกําไรมาก



แพลตฟอรมออนไลน
สำหรับขายสินคาเกษตร

แพลตฟอรมสินคาเกษตรออนไลนแบงออกเปน 4 ระบบ ไดแก

1) ระบบเจาของรวมผลิต
2) ระบบการประมูลสินคาเกษตร
3) ระบบตลาดออนไลน หรือท่ีเรียกวา Market Place และ
4) ระบบการขายออนไลนในรูปแบบ B2B และ B2C

โดยท้ัง 4 ระบบน้ีเปนของ 7 Startup ดานการเกษตรไทย ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ NIA  (SALIKA, Phatphicha
Lerksirinukul)



ชองทางการขายผลผลิตการเกษตรรูปแบบใหม 
ท่ีเช่ือม เกษตรกรและผูบริโภคเขาหากัน ผานวิธี
การรวมเปนเจาของผลผลิตการเกษตร เพ่ือให
ท้ังผูผลิตและผูบริโภคไดชวยเหลือและดูแล
คุณภาพผลผลิตไปดวยกัน

ระบบเจาของรวมผลิต
ฟารมโตะ (FARMTO)

Cropperz เปนแพลตฟอรมท่ีทําใหเกษตรกรไทย
สามารถเขาถึงขอมูลความตองการของตลาด และ
ชวยยกระดับภาคธุรกิจใหสามารถพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ควบคุมราคา และปริมาณ 
ไดตรงตามความตองการของตลาด

ระบบการประมูล
สินคาเกษตร (E-biding)

(ท่ีมา https://www.technologychaoban.com/
agricultural-technology/article_46091)

(ท่ีมา https://cropperz.co/)

มีแซด (MeZ) ศูนยกลางเช่ือมโยงและแบงปน 
ผลไมคุณภาพจากเกษตรกร ท่ีพรอมสงผลไมจาก
สวน ผานการคัดสรรและใสใจในทุกข้ันตอนการ
เพาะปลูก

ระบบตลาดออนไลน
(Marketplace)

(ท่ีมา https://mezfruit.com)

แหลงรวบรวมสินคาของเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ
สงตอใหถึงมือผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางเชน



เอิรทออรแกนิก
(Earth Organic)

ฟารมบุค (Farmbook) เปนตลาดเกษตรออนไลน 
ท่ีมีระบบนิเวศสังคมเกษตรใหแกเกษตรกรผูผลิต ผูให 
บริการ ผูจัดจําหนาย ผูซ้ือ และผูบริโภค มารวมตัวกัน 
เพ่ือสรางการเช่ือมโยงหลากหลายดาน (Multisided 
Markets) โดยสามารถเช่ือมกลุมคนจากท่ัวทุกมุมโลก 
ท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตไวดวยกันได รวมท้ังยังมีขอมูล
ตลาดท่ีชัดเจน ทุกข้ันตอนในการซ้ือ-ขายจึงทําได 
อยางมีประสิทธิภาพ

ระบบการขายออนไลน
สงมอบใหผูบริโภคและ
ธุรกิจเกษตร (B2B/B2C) 

(ท่ีมา https://farmbook.co/index.php)

(ท่ีมา https://www.facebook.com/
EarthOrganicThailand/)

มุงเนนท่ีกลุมสินคาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย 
มีการควบคุมคุณภาพแบรนดสินคารวมกับเกษตรกร 
เนนอัตลักษณจากทองถ่ิน สงตรงถึงผูบริโภคดวย 
การขนสงท่ีมีคุณภาพ



เปนแพลตฟอรมท่ีรวบรวมและจําหนายอาหาร
สด ในรูปแบบของตลาดสดออนไลน สําหรับราน 
อาหารและผูบริโภค โดยสามารถเช่ือมตอกับราน
อาหารและผูบริโภคไดตลอด 24 ช่ัวโมง

เฟรชเก็ต (Freshket)

แอปพลิเคชันสําหรับการซ้ือขายขาวอินทรียและสินคา 
เกษตรปลอดภัย ซ่ึงมีบริการสงถึงบานและบริการสง
ออกท่ัวโลกแบบ One Stop Service ท้ังยงัมีการใช
สิทธิประโยชนจาก FTA เพ่ือรวมสนับสนุนการแกไข
ปญหาราคาสินคาตกต่ํา ชวยยกระดับรายไดและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงชวยใหผูบริโภค
ปลายทางมีสุขภาพท่ีดีดวย

เนเจอร ฟูด
(Naturefood)

(ท่ีมา https://mgronline.com/smes/detail/
9620000089974)

(ท่ีมา https://www.naturefoods.co/application)



มีลักษณะเปนตู เหมาะกับการผลิตท่ีมีขนาดเล็ก ไมตองการ
กําลังการผลิตสูงมาก ไดแก การอบแหงผัก ผลไม เน้ือสัตว 
สัตวน้ํา สมุนไพร เคร่ืองเทศ กุงแหง กระชายดําแหง ฯลฯ

ตูอบแหง
Cabinet Dryer (Dryer)

เครื่องจักรเพื่อการแปรรูป
อาหารจากผลิตผลทาง
การเกษตร
เม่ือการแปรรูปอาหารมีความจําเปนในการเพ่ิม
มูลคา และสรางการคาขายเชิงอุตสาหกรรม 
เคร่ืองจักรในกระบวนการแปรรูปอาหาร จึงเขา
มามีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ลดของเสียจากกระบวนการผลิต 
ควบคุมคุณภาพไดอยางใกลชิด ผลิตภัณฑท่ี
ไดมีมาตรฐานเดียวกัน มีความปลอดภัยและ
ลดความเส่ียงจากการปนเปอนท่ีอาจเกิดข้ึนได

(ท่ีมา https://www.kittiwattana.com/en/product/
43011-38643/cabinet-dryer-6-8-10-tray)



ใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยสําหรับทําแหง
ผลิตผลทางเกษตร เชน ผัก ผลไม เคร่ืองเทศ สมุนไพร 
อาหารทะเล

เครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Dryer)

(ท่ีมา https://medium.com/@si.chabsu /โรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย-solar-green-house-284e35b09221)

เปนเคร่ืองอบแหงสําหรับของเหลวใหเปนผง เชน นมผง น้ําผลไม กาแฟ 
ไข โดยใชเคร่ืองพนละออง ทําใหอาหารเหลวกลายเปนละออง สัมผัสกับ 
กระแสลมรอนภายในหองอบแหง  ทําใหน้ําในอาหารระเหยออกไปอยาง 
รวดเร็ว ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนผงแหง ตกลงสูภาชนะรองรับ
ดานลาง ผงบางสวนท่ีรวมอยูกับลมรอนจะถูกแยกออกดวยระบบแยก 
อาหา รผงท่ีไดมีความช้ืนต่ํา (Moisture content นอยกวา 5%) นิยม
ใชในการผลิตอาหารแหงมีลักษณะเปนผง เชน นมผง ครีมเทียม กาแฟ
ผงก่ึงสําเร็จรูป เปนตน

เครื่องอบแหงแบบพนฝอย
(Spray Dryer)

(ท่ีมา http://www.acme-inter.com/product/
spray-drying-การอบแหงแบบพนฝอย)

สําหรับคัดแยกขนาดของผลิตภัณฑ หรือวัตถุดิบ เพ่ือ
การเตรียมวัตถุดิบ หรือข้ันตอนระหวางกระบวนการ
ผลิต หรือหลังจากไดผลิตภัณฑหลังแปรรูปท่ีมีขนาด
แตกตางกันออกจากกัน

เครื่องคัดขนาด
(Sizer)

(ท่ีมา http://www.foodnetworksolution.com/
wiki/word/2353/sizer-เคร่ืองคัดขนาด)
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