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ภารกิจ
ตามกฎหมายจัดตั้ง

เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้เทคโนโลยีดจิิทัลให้เป็นประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

“องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและน าไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

วิสัยทัศน์
(มาตรา 34)

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมฯ นโยบำย ดัชนี รำยงำนสถำนกำรณ์
และติดตำมควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอ่ืนหรือประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจิทัล

พัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรม 
และชุมชน สังคมและท้องถ่ิน

พัฒนำก ำลังคนและบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือมำตรกำรเกี่ยวกับ
กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

มาตรา 35
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มาตรา 43
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่ำง ๆ

ก่อตั้งสิทธิหรือท ำนิติกรรมทุกประเภท

ท ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ถือหุ้น เข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำร่วมทุนกับบุคคลอ่ืน

กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน หรือค่ำบริกำรในกำรด ำเนิน
กิจกำรต่ำงๆ
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Digital 

Startups
6 Techs

Standard

เกษตร

Transform
Smart

City

Manpower Literacy Advance Expert

Digital 
Thailand

Employment Rate

Purchasing Power

Quality of Life

Strong Community

Civil Society

Sustainable 

Economic Growth

Development &
Matching Opportunities

• ส่งเสริมบุคคลทักษะสงู - White hackers
• สร้างโอกาสการท างานผ่าน Platform Job d2u

FinTech

EdTech

AgriTech

TravelTech

HealthTech

IndustryTech

Agriculture SMEs

Industry Community

• รวมพลัง 6 Tech
• กิจกรรมพัฒนา เช่น hackathon 
• กองทุน Digital Startup

ร่วมมือกับ Partner ส่งเสริมการ Transform
ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

สร้างตลาด / ระบบนิเวศเติบโตเช่น กำรให้สินเชื่อ
ผ่ำนสถำบันกำรเงิน

Build EcosystemCollaborationReinforcement
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SMEs

อุตสาหกรรม ชุมชน
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สร้างตลาด / ระบบนิเวศเติบโตเช่น กำรให้สินเชื่อ
ผ่ำนสถำบันกำรเงิน

Build EcosystemCollaborationReinforcement

5

Transform

เกษตร SMEs

อุตสาหกรรม ชุมชน



6

สภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งผลให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมำใหม่ที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม 



ธุรกิจท่ีมีดิจิทัลเป็นองค์ประกอบ กลายเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง

2008 2018
https://tdri.or.th/2019/11/thinkx321/

https://tdri.or.th/2019/11/thinkx321/


The worlds 

largest taxi 

company owns 
no taxis

Uber
The largest 

accommodation provider 
owns no real estate

Airbnb

The largest 

phone 

companies own 

no Telco 
infrastructure

Skype 

WeChat

The most popular 

media owner creates 
no content

The world’s most 

valuable retailer has 

no inventory

Alibaba

The fastest 

growing banks 

have no actual 
money

Facebook

SocietyOne

The world’s largest 

movie house owns no 
cinemas

Netflix
The largest 

software 

vendors don’t 

write the apps

Apple 

& 



New Normal

Physical Non-Physical

Platform

Value AddedIndigenous

Non-Platform
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Before Afterการเกษตรในพื้นที่
ภาคใต้ 

• เดิมเก็บข้อมูลบันทึกลงกระดำษ
และน ำมำบันทึกลง Excel 

• ท ำให้ข้อมูลไม่ Real Time และมี
ควำมคลำดเคลื่อน

Agricultural Industry

น า Digital Platform มาใช้งาน
Smart RSPO Palm Oil Plantation and Logistic Management

• บริหำรจัดกำรวัตถุดิบและวำงแผนผลผลิตจำกเกษตรกรให้เข้ำสู่กระบวนกำร
ผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง ตรวจสอบข้อมูลได้ 

• เช่ือมโยงกับสินค้ำคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิตให้เกิด
ควำมสมดุลระหว่ำงปริมำณวัตถุดิบและควำมต้องกำรของตลำด
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Before After
Manufacturing

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
บริษัท พรพัฒน์ โอโตพาร์ท จ ากัด

น ำข้อมูลจำกโปรแกรมไปวำงแผนกำรผลิตแบบ Real Time 
• เพิ่มยอดกำรผลิต 20%ต่อวันต่อเครื่อง ท ำให้สำมำรถเพิ่มขำยได้ 20% 

ของเคร่ืองจักรท้ังหมด 10 เคร่ือง หรือคิดเป็นมูลค่ำ 1,400,000 บำท ต่อปี 
• ลดปริมำณงำนเสียระหว่ำงกระบวนกำร 3%หรือ10,000 ชิ้นต่อปี 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อลูมิเนียม
บริษัท แอลเมทไทย จ ากัด

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดย 
Lean Automation และ Enterprise Resource Planning (ERP)

• ลด Breakdown Time กำรสูญเสียกำรใช้ไฟฟ้ำลดต้นทุน 2,400,000 บำท
• ลดกำรสูญเสียในกำรผลิต ประมำณ 4 ล้ำนบำท

พัฒนาระบบการผลิตโดยการติดตั้งระบบควบคุมดูแลเครื่องจกัรต่างๆ
ในโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการดูแล (Monitoring)

และการจัดเก็บข้อมูลและการท ารายงาน (Data Logger Report)
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Before After

• ร้ำนตัดผมได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โควิด 

• ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ตำมขั้นตอน
ปกติ

SMEs

เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ร้านใช้งาน
ระบบกำรช ำระ Payment  
ระบบบริหำรลูกค้ำและร้ำน 

วิเครำะห์ วินิจฉัย ให้ค ำปรึกษำ

ใช้ระบบจัดการคิว
• การจัดการคิวมีระบบ ลดความยุ่งยาก
• เก็บฐานข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้า
• ได้ฐานลูกค้าใหม่
• ลูกค้าสะดวกมากขึ้น

13



New Normal

ต้นทุนลดลงใช้เวลาลดลง ใช้คนน้อยลง ผลิตได้มากขึ้น

พัฒนาสินค้า
และบริการ

สร้างประสบการณ์ดีๆ 
ให้ลูกค้า

ถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้น



New Normal

ต้นทุนลดลงใช้เวลาลดลง ใช้คนน้อยลง ผลิตได้มากขึ้น

พัฒนาสินค้า
และบริการ

สร้างประสบการณ์ดีๆ 
ให้ลูกค้า

ถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้น

ความรวดเร็ว

ราคา

ความแตกต่าง



How to 

SURVIVE

Speed

Cost Leadership Differentiation

Enabling: 

Digital & Innovation



สินค้าและบริการ
ของชุมชน
คืออะไร?

ประสบปัญหา
หรืออยากพัฒนา

เรื่องอะไร?

ใครเป็นกลุ่มลูกค้า? /
ลูกค้าต้องการอะไร?





IoT ส าหรับปลูกพืชในโรงเรือน

IoT ส าหรับปลูกพืชนอกโรงเรือน

IoT ส าหรับโรงเรือนเห็ด

IoT ส าหรับการอบแห้ง

IoT ส าหรับขจัดความชื้นเมล็ดกาแฟ

IoT ควบคุมระบบรดน้ า
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Before After
เกษตรกร ในพื้นที่

จังหวัดสระบุรี

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำนสูง

ขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ

เกษตรกรสูงวัย

• ลดต้นทุนแรงงำน 18,000 บำทต่อเดือน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทำง หจก.อัคคีเจริญ
• ประหยัดเวลำ เนื่องจำก ไม่ต้องลงพื้นที่ สำมำรถควบคุมได้จำกมือถือ

กำรรดน้ ำฝรั่งและดูดน้ ำเข้ำนำข้ำว โดยกำรใช้ ระบบ IoT ควบคุมกำรลดน้ ำอัจฉริยะ 
“Smart Controlling System of water droping” 

ควบคุมการรดน้ าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

20

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาและอ านวยความสะดวก 



IoT ส าหรับปลูกพืชในโรงเรือน IoT ส าหรับปลูกพืชนอกโรงเรือน

IoT ส าหรับโรงเรือนเห็ด IoT ส าหรับการอบแห้ง และ ขจัดความชื้นเมล็ดกาแฟ



ลดต้นทุนเฉลี่ยเพ่ิมรายได้เฉลี่ย

+25% 20%

+25-30% 15-20%
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Before Afterเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกษตรกรสูงวัย

สุขภาพแย่จากการใช้สารเคมี

ขำดแคลนแรงงำน

ใช้ระบบรดน้ าโดยใชม้ือเปิด-ปิด

• ลดกำรใช้สำรเคมี ทดแทนด้วยอินทรีย์สำร ท ำให้สุขภำพดี 
ไม่เจ็บป่วย ผลผลิตมีควำมปลอดภัย และมีกำรต่อยอดจำกต้น
น้ ำ กลำงน้ ำ จนถึงปลำยน้ ำ ครบทั้งห่วงโซ่คุณค่ำ

• หมดปัญหำเรื่องแรงงำน เนื่องจำกเทคโนโลยีช่วยทดแทนได้ ทั้ง
กำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์ กำรใส่ปุ๋ย กำรฉีดพ่นฮอร์โมน แม้กระท่ัง
เกษตรกรสูงวัยก็ยังสำมำรถใช้งำนได้

• ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 10% – 20%
• ต้นทุนลดลง 10% - 20%

โดรนเพื่อการเกษตร

• ประหยัดแรงงำน
• ควบคุมกำรให้น้ ำได้อย่ำงเหมำะสม
• ผลผลิตได้คุณภำพ

ระบบรดน้ าอัจฉริยะ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาและอ านวยความสะดวก 

24



วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว
และพัฒนาอาชีพ

เกาะลิบง จังหวัดตรัง

ชุมชนท่องเที่ยวที่มีพะยูนมากท่ีสุด
ประมาณ 140 ตัว เป็น 2 ฝูงสุดท้ายในประเทศ 

ปัญหำกำรล่ำพะยูน

ลักลอบท ำประมงพำณิชย์ผิดประเภท

กำรออกเรือส ำรวจพะยูน ค่ำใช้จ่ำยสูง

Before After

ประหยัดต้นทุนการเดินเรือ
น าเที่ยวชมพะยูน 

ได้มำกกว่ำร้อยละ 50 
จำกควำมสะดวกในกำรระบุ

ต ำแหน่งของพะยูน

ลดต้นทุนในการจ้างเรือ
เพื่อออกส ารวจ

เรือประมงกระท ำผิดกฏหมำย 
และกำรลักลอบจับพยูน

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการส ารวจ

ระบุต าแหน่งที่อยู่พะยูน
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ

เดินทำงไปชมพะยูนโดย
เส้นทำงท่ีสั้นที่สุด และมีควำม

ปลอดภัยต่อพะยูนสูงสุด 

ลดการท าลายหญ้าทะเลจาก
เรือประมง 

จำกเดิมที่เรือ 1 ล ำ จะสร้ำงควำม
เสียหำยต่อหญ้ำทะเล 1 ไร่ ต่อกำร

เข้ำในเขตหวงห้ำม 1 ครั้ง

25
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แอปพลิเคชั่น “ช้างป่า I lert u” 
เป็นเครื่องมือให้ประชาชนใช้แจ้งเตือน
เมื่อพบช้างป่าในพื้นทีชุ่มชน 

เมื่อพบช้ำงป่ำในพื้นท่ีชุมชน
ระบบจะมีกำรแจ้งเตือน

ชุมชนได้รับการแจ้งเตือน
เพื่อป้องกัน/ลดความสูญเสีย

เจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือน
เพื่อด าเนินการผลักดันช้างคืนสู่ป่า

สภำองค์กรชุมชนต ำบลพวำ อ ำเภอแก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุรี



แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินของผู้ป่วยติดเตียง
สนับสนุนการตรวจเยี่ยมโดยอาสาสมัครสาธารณสขุ
และการประสานงานไปยังโรงพยาบาลชุมชน 
สภำองค์กรชุมชนต ำบลหนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
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Deliver values to consumer

Fresh

Fast

Price

Platform

Satisfaction



ภาครัฐ
ท าหน้าที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวก

ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน Digital Platform
สร้ำงกำรเชื่อมโยง พัฒนำระบบนิเวศทำงเศรษฐกิจ

กลไกสนับสนุน
ของภาครัฐ



Feedback และข้อมูล Real Time จากการใช้แพลตฟอร์ม

More efficiency  
Reduce cost 

Reduce time

Smarter Decisions 
Identify choices

Detect risks 

Check frauds

Understand 

customer needs
Customization

Improve products quality
Innovations / New product & services 

Data Driven Business



4
VR เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนStorytelling รูปแบบใหม่



New way of storytelling
จัดการข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่

ต าบลท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ในรูปแบบดิจิทัล 
นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้ Smart Phone สแกน QR 

Code เพื่อดูข้อมูล เพื่อควำมเพลิดเพลินในกำรรับข้อมูล 



Tourism

VirtualPhysical Digital

Social
Networks

Communities

Attractions

Accom-
modation

Tour 
Operators

Airlines/
Logistics

Cities

Government

Restaurants

Spa/
Wellness

AR
VR

AI

IoT

Big 
Data

Payment 
Gateway

Platform

UX/UI

Cashless

3D

NEW PRODUCTS

NEW SERVICES

NEW 

EXPERIENCES

=



โครงการดี-ซีบีที / D-CBT 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลโนนตาล
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

NEW PRODUCTS

NEW SERVICES

NEW 

EXPERIENCES

VR เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี
น ำเสนอเรื่องรำวของวัฒนธรรมกลุ่มชำติพันธุ์ไทญ้อ
ท่ีมีเครือข่ำยเชื่อมโยงในพื้นท่ีสองฝั่งแม่น้ ำโขง

น ำเทคโนโลยีมำจัดท ำไฟล์ข้อมูลดิจิทัลเสมือนจริง
สู่แพลตฟอร์ม เช่น Youtube เพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้
โดยสะดวกรวดเร็ว และดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ำสู่ชุมชน



เพิ่มรายได้เฉลี่ย ลดต้นทุนเฉลี่ย เพิ่มรายได้เฉลี่ย ลดต้นทุนเฉลี่ย

เพิ่มรายได้เฉลี่ย ลดต้นทุนเฉลี่ย เพิ่มรายได้เฉลี่ย เพิ่มนักท่องเที่ยว

25-30% 15-20% 30% 20-25%

10% 5-10% 10% 10%

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกิดช่องทาง PR ใหม่ๆ



กลุ่มธุรกิจชุมชน
กลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจกำรเกษตร
เกษตรแปรรูป 

และเกษตรกรต้นน้ ำ

ชุมชน
เช่น 

วิสำหกิจชุมชน 
กลุ่มอำชีพ

กลุ่มเกษตรกร
ชุมชนท่ีมีสมำชิก

ตั้งแต่ 20 หลังคำเรือนขึ้น
ไป รวมตัวกัน

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เพื่อชุมชน
depa Digital Transformation 

Fund for Community



โดรน IoT โรงอบ,โรงเห็ด

สมาร์ทฟาร์ม

ระบบ ERP/POS พัฒนาบรรจุภัณฑ์

โรงอบอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ

การสื่อสารและ
การตลาด

การค้า
และบริการ

ความม่ันคงปลอดภัย

เกษตรอัจริยะ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนอัจฉริยะ

สังคมอัจฉริยะ

การท่องเที่ยวชุมชน

การค้าและบริการอัจฉริยะ



ลักษณะการช่วยเหลือ
องค์กำรเอกชน หน่วยงำนภำครัฐ สถำบัน

เฉพำะทำงของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
สถำบันกำรศึกษำของรัฐและเอกชน

ลักษณะการอุดหนุน
วิสำหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับ

ชุมชนที่มีกำรจัดตั้งตำมกฎหมำยเฉพำะหรือ
พระรำชบัญญัติเฉพำะ

ผู้ขอรับกำรสนับสนุน และบริษัท
ให้บริกำรทำงเทคโนโลยีต้อง

ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

ระยะเวลาให้การสนับสนุน
สูงสุดไม่เกิน 1 ปี

วงเงินให้การสนับสนุน 
เงินให้เปล่ำ (grant) 

สูงสุด 200,000 บำท/โครงกำร

กรณีที่เป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนโดยคิด
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าวัสดุรายการนั้นๆ



2562
โครงการจดัท าแผนโครงการเพ่ือพฒันาชมุชนดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั 
(Conceptual Plan) C1 : 20 ชุมชน
โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัเพ่ือ
พฒันาชมุชน (Digital Transformation for Community) C2 : 38 ชุมชน

2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ พั ฒ น า ชุ ม ช น ( Digital 
Transformation for Community) : C2 :
119 โครงการ

พืน้ทีด่ าเนินงาน 2563

2562 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
(เพิม่รายได้/ลดต้นทุน) 

ไม่น้อยกว่า 30,0360,000 บาท

พันธมติร

4 โครงการ

13 โครงการ

กลุ่มเทคโนโลยี15%
รายได้
เพิ่มขึน้

ลดการ
สญูเสีย50%

30%
ลด
ตน้ทนุ

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ 2563

depa Digital Transformation Fund for Community
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิทิัลเพื่อชุมชนในชนบท

o ภาคกลาง 7 โครงการ
o ภาคเหนือ 10 โครงการ
o ภาคอิสาน 10 โครงการ
o ภาคใต้    4  โครงการ
o EEC จ านวน 7 โครงการ

12 โครงการ

5 โครงการ

2 
โครงการ 2 

โครงการ

IoT Smart Farm

IoT โรงอบ

IoT โรงเห็ด

โดรน
4 โครงการ

GPSDigital 
Content 

Software และ 
Application 

พืน้ที่

1 
โครงการ

12 โครงการ

วงเงนิอนุมัต ิ22,296,652 บาท

วงเงนิอนุมัต ิ
10,736,292 บาท

ภาคเหนือตอนบน 41 โครงการ
ภาคอีสานตอนกลาง 17 โครงการ
ภาคอีสานตอนล่าง 31    โครงการ
ภาคใต้ตอนบน 7 โครงการ 
ภาคใต้ตอนล่าง 8   โครงการ
ภาคตะวันออก 6 โครงการ
ส่วนกลาง 19 โครงการ

2 
โครงการ

65 โครงการ
IoT Smart Farm

9 โครงการ
แปรรูป

โดรน
16 โครงการ

Software และ 
Application 
22 โครงการ

AR/VR
5 โครงการ

คุณภาพชีวิต
2 โครงการ





THANK YOU

Presentation for download

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชน

E-mail: dcd@depa.or.th
เบอร์โทรติดต่อ: 02-026-2333 ต่อ 4201 - 4204

ข้อมูลเพ่ิมเติม

ฝ่ำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 80 ถนนลำดพร้ำว ซอยลำดพร้ำว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

mailto:dcd@depa.or.th

