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ขอคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เปนความเห็นของผูเขียน ซึ่งไมจำเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย

คำนำ
โลกกำลังกาวเขาสูยุคดิจิทัลอยางรวดเร็ว อินเทอรเน็ตกลายเปนสวนสำคัญในการสงเสริมธุร กิจตาง ๆ
รวมถึงภาคการเกษตร โดยเกษตรกรยุคใหมหันมาใชอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น เพื่อหาขอมูลตาง ๆ อาทิ สภาพดินฟา
อากาศลวงหนา เพื่อใชวางแผนและลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก รวมถึงศึกษาเทคนิควิธีการพัฒนาผลผลิตใหม ๆ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของตน ตลอดจนศึกษาวิธีบริหารตนทุนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ เชน การติดตั้งระบบ
ปลอยน้ำอัตโนมัติ เพื่อชวยประหยัดตนทุนคาแรงงานและเวลาของเกษตรกร และการใชโดรนสำรวจพื้นที่ เพื่อ
วางแผนเพาะปลูกใหไดผลผลิตมากที่สุดภายใตพื้นที่จำกัด เปนตน นอกจากนั้น อินเทอรเน็ตยังชวยใหเกษตรกร
สามารถเพิ่มชองทางการขายสินคาของตนผานตลาดออนไลน ลดการพึ่งพอคาคนกลางเหมือนสมัยกอน
จากที่กลาวข างตน แสดงใหเห็นวาอิน เทอรเ น็ตชวยเพิ ่ม ประสิทธิภาพการทำเกษตรแทบทุกขั้นตอน
ตั้งแตกอนทำการเพาะปลูก จนถึงชองทางการขายผลผลิต ทำใหเกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ตนทุนลดลง กำไรและ
รายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่ใชอินเทอรเน็ตไดจึงมีความไดเปรียบในการทำธุรกิจและชวยใหชีวิตความเปนอยูของตน
ดีขึ้น สอดคลองกับขอมูลสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ ที่พบวาเกษตรกรที่ใชอินเทอรเน็ตจะมีรายไดสูงกวากลุม
ที่ไมใชอินเทอรเน็ต โดยรายไดเฉลี่ยของเกษตรกรที่ใชอินเทอรเน็ตอยูที่ 10,398 ตอเดือน สูงกวาเกษตรกรที่ไมใช
อินเทอรเน็ตที่ 8,684 ตอเดือน1
อยางไรก็ดี เกษตรกรไทยยังมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) คอนขาง
จำกัด และสวนใหญยังไมสามารถเขาถึงและใชแอพพลิเคชั่นได โดยจากขอมูลสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวาสัดสวน
เกษตรกรทีใ่ ชอินเทอรเน็ตมีเพียง 29% ของเกษตรกรทั้งหมด ถือวาอยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกลุมธุรกิจอื่น ๆ (ภาพที่
1) นอกจากนี้ หากพิจารณาการใชอินเทอรเน็ตของเกษตรกร พบวามีเพียง 57% ที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหา
ขอมูล2 ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของอาชีพอื่นที่ 71% สะทอนวาเกษตรกรยังไมไดใหความสำคัญกับเรื่องการศึกษาหาขอมูล
ในอินเทอรเน็ตเพื่อนำมาใชประโยชนในการทำเกษตรมากนัก

1
2

แบบสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ป 2561 สำนักงานสถิติแหงชาติ
คนหาขอมูลเกีย่ วกับสินคาและบริการ คนหาขอมูลภาครัฐ และ/หรือ คนหาขาวสาร
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ภาพที่ 1: สัดสวนแรงงานที่ใชอินเทอรเน็ต (แบงตามกลุมอุตสาหกรรม)
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ที่มา: แบบสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ป 2561 สำนักงานสถิติแหงชาติ คำนวณโดยผูเขียน

ภายใตนโยบายไทยแลนด 4.03 ภาครัฐไดใหความสำคัญในการผลักดันใหเกษตรกรใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น
โดยมีแผนจะพลิกโฉมภาคเกษตรใหกลายเปนเกษตรสมัยใหมที่เนนใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต และในชวงที่ผานมา ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นดานการเกษตรบนโทรศัพทมือถือ และ
พยายามผลักดันใหเกษตรกรใชแอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือชวยเกษตรกรใหมีความรูและเขาถึงขอมูลตาง ๆ เพื่อ
นำมาชวยตัดสินใจวางแผนการทำเกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพผลิตและเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร แตคำถามสำคัญ
คือ ดวยทรัพยากรทั้งเงินทุนและกำลังคนที่มีอยูจำกัด ภาครัฐควรเนนสงเสริมเกษตรกรที่ใดหรือปลูกพืชใดกอน
เพื่อใหการสงเสริมไดผลเร็วที่สุด (quick win) บทความนี้ จึงตองการศึกษา digital literacy ของเกษตรกรแยก
รายจังหวัด เพื่อนำมาเปนปจจัยคัดกรองจังหวัดที่ภาครัฐควรลงพื้นที่สงเสริมความรูดานดิจิทัลและรณรงคให
เกษตรกรใชแอพพลิเคชั่นเกษตรบนโทรศัพทมือถือ โดยเนนเกษตรกรที่ป ลูกพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดหลัก คือ ขาว
ยางพารา มันสำปะหลัง และออย
การคัดกรองเลือกจังหวัดนำรองเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชแอพพลิเคชั่นมือถือ
การรณรงคใหเกษตรกรหันมาใช แอพพลิเคชั่นนั้น จะตองมีการใหความรูดานดิจิ ทัลและมีแผนสงเสริม
ใหเกษตรกรแตละกลุมอยางเหมาะสม โดยในระยะสั้น ควรเนนไปที่เกษตรกรกลุมที่ใชอินเทอรเน็ต ซึ่งถือเปนกลุมที่
มีความรูดานดิจิทัลเบื้องตนและบางสวนอาจมีประสบการณการใชแอพพลิเคชั่นอยูแลว ทำใหแผนการสงเสริม
มีโอกาสสำเร็จไดเร็ว สวนแผนในระยะยาว ควรเนนที่กลุมเกษตรกรที่มีโทรศัพทมือถือแตกลับไมใชอินเทอรเน็ต
ซึ่งกลุมนี้ตองใชเวลาในการสงเสริมคอนขางมาก เนื่องจากเปนกลุมที่มีความรูดานดิจิทัลจำกัด ทำใหไมกลาที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชดิจิทัล ภาครัฐจึงจำเปนตองใหความรูดานดิจิทัลกอนสงเสริมใหใชแอพพลิเคชั่นตอไป
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ดร. สุวทิ ย เมษินทรีย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดเปดเผยแนวคิดเรื่อง Thailand 4.0 ตอสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
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ในการเลือ กจังหวัดนำรอง พิจารณาจากสัด สว นเกษตรกรที่ใ ชอ ินเทอรเน็ต และไมใ ช อิน เทอรเ น็ต
ของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแตละจังหวัด โดยตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่มีสัดสวนมากที่สุด 5 อันดับแรก
ของประเทศ ซึ่งพบวาสวนใหญกระจุกตัวอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงเกษตรกรปลูกยางพาราที่กระจุกตัวใน
ภาคใต (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1: Top 5 จังหวัดที่มีเกษตรกรที่ใชอินเทอรเน็ต และไมใชอินเทอรเน็ต (แตมโี ทรศัพทมือถือ)
กลุมเกษตรกร
ใชอนิ เทอรเน็ต

ขาว

ยางพารา

มันสำปะหลัง

ออย

1. อุดรธานี (8%)
1. สุราษฎรธานี (13%)
1. อุบลราชธานี (22%) 1. นครราชสีมา (15%)
2. รอยเอ็ด (6%)
2. นครศรีธรรมราช (13%) 2. กำแพงเพชร (10%) 2. ลพบุรี (11%)
3. สกลนคร (6%)
3. สงขลา (10%)
3. นครราชสีมา (7%)
3. ขอนแกน (11%)
4. ยโสธร (5%)
4. ยะลา (6%)
4. บุรีรัมย (7%)
4. ชัยภูมิ (9%)
5. นครราชสีมา (5%)
5. ตรัง (6%)
5. กาญจนบุรี (5%)
5. อุดรธานี (7%)
1. นราธิวาส (13%)
1. อุบลราชธานี (17%) 1. ชัยภูมิ (15%)
ไมใชอินเทอรเน็ต 1. สกลนคร (8%)
2. อุดรธานี (7%)
2. นครศรีธรรมราช (9%) 2. นครราชสีมา (11%) 2. นครราชสีมา (13%)
(แตมโี ทรศัพท
3. เชียงราย (7%)
3. สุราษฎรธานี (8%)
3. กำแพงเพชร (7%) 3. ขอนแกน (8%)
มือถือ)
4. รอยเอ็ด (6%)
4. ยะลา (8%)
4. สกลนคร (7%)
4. ลพบุรี (7%)
5. นครราชสีมา (5%)
5. บึงกาฬ (8%)
5. บุรีรัมย (6%)
5. บุรีรัมย (7%)
หมายเหตุ: ( ) คือ สัดสวนเกษตรกรในแตละจังหวัดที่ใช (ไมใช) อินเทอรเน็ต ตอ จำนวนเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้น ๆ ที่ใช (ไมใช) อินเทอรเน็ตทั้งหมด
โดยแยกตามประเภทพืชที่ปลูก
ที่มา: แบบสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน ป 2561 สำนักงานสถิติแหงชาติ คำนวณโดยผูเขียน

นอกจากพิจารณาเรื่องจำนวนเกษตรกรในแตละจัง หวัดแลว เพื่อใหสามารถเจาะจงจังหวัดนำรองที ่มี
ศักยภาพไดชัดเจนขึ้น จึงเพิ่มปจจัยคัดกรองเพิ่มเติม คือ อายุของเกษตรกร และจำนวนเกษตรกรที่ขอสินเชื่อจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจากเกษตรกรที่มีอายุนอยมีโ อกาสปรับตัวเขากับ
เทคโนโลยีใหม ๆ ไดงาย โดยบทความนี้จะพิจ ารณาจากสัดสวนเกษตรกรที่มีอายุต่ำกวา 50 ป4 สวนเกษตรกรที่
ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จะมีโอกาสยอมปรับตัวมาใชแอพพลิเคชั่นไดงาย หากภาครัฐมีการเสนอแรงจูงใจ เชน การให
ดอกเบี้ยต่ำกับเกษตรกรที่ใชแอพพลิเคชั่นเกษตร เปนตน
เมื่อนำจังหวัดนำรองในตารางที่ 1 มาคัดกรองเพิ่มเติม พบวาภาครัฐควรลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร
สำหรับขา ว สราษฎรธ านี สงขลา บึง กาฬสำหรับยางพารา อุบ ลราชธานี กาญจนบุร ี สกลนครสำหรับมั น
สำปะหลัง และนครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมยสำหรับออย (ภาพที่ 2) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแยกเกษตรกรที่ใช
อินเทอรเน็ตและไมใชอินเทอรเน็ต สามารถสรุปจังหวัดที่ควรสงเสริมในระยะสั้น และระยะยาวไดตามตารางที่ 2 ซึ่งมี
ขอนาสังเกตคือ จังหวัดอุดรธานี และ สกลนคร เปนจังหวัดที่ควรลงพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเปน
จังหวัดที่ครอบคลุมเกษตรกรที่ปลูกพืชหลายชนิด (ขาว มันสำปะหลัง และ ออย) ดังนั้น ภาครัฐอาจพิจารณาจังหวัด
อุดรธานี และ สกลนคร เปนจังหวัดแรกๆ ในการลงพื้นที่สนับสนุน
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การกำหนดเกณฑอายุที่ 50 ป เนื่องจากอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยอยูที่ประมาณ 50 ป และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กำหนดอายุของ
เกษตรรุนใหม (young smart farmer) ซึ่งเปนกลุมที่ปรับตัวเขากับเทคโนโลยีไดงาย อยูที่ต่ำกวา 50 ปเชนกัน (17-45 ป)
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ภาพที่ 2: สัดสวนเกษตรกรแตละจังหวัด แยกตามอายุของเกษตรกร และการขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.
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หมายเหตุ: ขนาดของวงกลมแสดงถึงจำนวนเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้น ๆ ในแตละจังหวัด
ที่มา: แบบสำรวจการมีก ารใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารในครัว เรือน ป 2561 และแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของ
ครัวเรือน ป 2562 สำนักงานสถิติแหงชาติ คำนวณโดยผูเขียน

ตารางที่ 2: จังหวัดนำรองที่ควรสงเสริมใหเกษตรกรใชแอพพลิเคชั่นเกษตรบนโทรศัพทมือถือ
ลักษณะการสงเสริม
ระยะสั้น

ขาว
- อุดรธานี
- สกลนคร

ยางพารา
- สุราษฎรธานี
- สงขลา

มันสำปะหลัง
- อุบลราชธานี
- กาญจนบุรี

ออย
- นครราชสีมา
- อุดรธานี

ระยะยาว

- อุดรธานี
- สกลนคร

- สุราษฎรธานี
- บึงกาฬ

- อุบลราชธานี
- สกลนคร

- นครราชสีมา
- บุรรี ัมย

ที่มา: แบบสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ป 2561 สำนักงานสถิติแหงชาติ คำนวณโดยผูเขียน
หมายเหตุ: เกณฑพิจารณา คือ 1. สัดสวนเกษตรกรที่ใช / ไมใชอินเทอรเน็ต (แตมโี ทรศัพทมอื ถือ) โดย ระยะสั้น เนนจังหวัดที่มีสัดสวนเกษตรกร
.ที่ใชอินเทอรเน็ตสูง สวนระยะยาวเนนจังหวัดที่มีสัดสวนเกษตรกรที่ไมใชอินเทอรเน็ตสูง 2. สัดสวนเกษตรกรที่มีอายุนอย (ต่ำกวา 50 ป) สูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศ และ 3. สัดสวนของครัวเรือนเกษตรที่ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (ยกเวนกรณีของ ยางพารา ที่ผอน
คลายเกณฑน้ลี งเล็กนอย เนื่องจากครัวเรือนที่ปลูกยางพารามีสดั สวนการขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. คอนขางนอยเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น)

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัครพัชร์ เจริญพานิช

4

การส่งเสริมให้เกษตรกรไทยใช้แอพพลิเคชั่น ควรเริ่มที่ไหน

แผนการสงเสริมในระยะสั้น ควรเนนไปที่การจูงใจใหเกษตรกรที่มีความรูดานดิจิทัลอยูแลวหันมาใช
แอพพลิเคชั่น อาทิ หา influencer มาแสดงใหเกษตรเห็นถึงประโยชนของการใชแอพพลิเคชั่นเหลานี้ ภาครัฐ
อาจใชวธิ ีจูงใจใหปราชญชาวบานที่เกษตรกรแตละพื้นที่ใหความเคารพนับถือมาใชแอพพลิเคชั่น แลวเลาประสบการณ
วาขอมูลจากแอพพลิเคชั่นชวยใหเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มรายไดของเกษตรกรไดอยางไร
สถาบันการเงินภาครัฐ โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. อาจเพิ่มบทบาทการสนับสนุนภาครัฐในการชวยสรางแรงจูงใจ
ใหเกษตรกรหันมาใชแอพพลิเคชั่นได เชน นำการใชแอพพลิเคชั่นในกระบวนการเกษตรกรรม หรือประวัติการชำระ
หนี้สินเชื่อผานแอพพลิเคชั่นมาเปนปจจัยประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหแกเกษตรกรที่ใชแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะ
ชวยใหเกษตรกรมีชองทางการเขาถึงสินเชื่อไดมากขึ้นขณะเดียวกัน สถาบันการเงิน หรือ ธ.ก.ส. เอง ก็จะไดรับ
ประโยชนจากขอมูลหรือหลักฐานในระบบดิจิทัล (digital footprint) เพื่อใชในการประเมินและติดตามความเสี่ยงจาก
การใหสนิ เชื่อดวย
สวนแผนในระยะยาว ซึ่งเกษตรกรจะเปนกลุมที่มีค วามรู ดา นดิจิทัล จำกัด ภาครัฐจึงตองสงเสริมให
เกษตรกรกลุมนี้มีความรูดานดิจิทัลเสียกอนที่จะเริ่มรณรงคใหใชแอพพลิเคชั่น เนื่องจาก influencer อาจสามารถ
จูงใจใหเกษตรกรรูจักแอพพลิเคชั่นเหลานี้ได แตการใชจริงขึ้นอยูกับทักษะการใชและความเชื่อมั่นของเกษตรกร
หากเกษตรกรไมมีความรูดานดิจิทัล ยอมทำใหเกิดความกลัว และไมกลาใชแอพพลิเคชั่น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือภาครัฐ
ตองจูงใจใหเกษตรกรกลุมนี้เปดใจ ยอมปรับตัวเขาหาดิจิทัลเสียกอน โดยใหความรูและแสดงใหเห็นถึงประโยชน
ของการใชดิจิทัลวาจะชวยใหชีวิตของตนเองดีขึ้นไดอยางไร เชน ใชแลวชวยลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต
และเพิ่มรายได เปนตน
นอกจากการสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูดานดิจทิ ัลแลว ยังมีความทาทายอื่น ๆ ที่ภาครัฐตองเผชิญเพื่อให
การรณรงคประสบความสำเร็จ อาทิ การออกแบบแอพพลิเคชั่นใหนาสนใจ ใชงานงายและขอมูลมีประโยชนตอ
เกษตรกร ครอบคลุมตั้งแตกอนทำการเพาะปลูก ไปจนถึงชองทางการขายผลผลิต การสรางความเชื่อมั่นใหเกษตรกร
กลาใชแอพพลิเคชั่น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัยดานขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการเตรียมความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน ทั้งดานความครอบคลุมของสัญญาณอินเทอรเน็ต รวมถึง ขอความรวมมือจากผูประกอบการ
โทรคมนาคมจัดโปรแกรมสงเสริมการขายคาบริการอินเทอรเน็ตรายเดือนที่ไมแพงจนเกินไป เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
เขาถึงแอพพลิเคชั่นไดงาย
สรุป
โลกกำลังกาวเขาสูยุคดิจิทัลอยางรวดเร็ว อินเทอรเน็ตชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรแทบทุกขั้นตอน
ตั้งแตกอนทำการเพาะปลูก จนถึงชองทางการขายผลผลิต ทำใหเกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกำไรและรายได
มากขึ้น ภาครัฐ จึง มีแผนจะพลิกโฉมภาคเกษตรใหกลายเปนเกษตรสมัย ใหมที่เนนใชเทคโนโลยีเข ามาชวยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต อยา งไรก็ด ี แมภ าครั ฐ และเอกชนต า งพั ฒ นาและผลั ก ดั น แอพพลิ เ คชั ่ น เกษตรบน
โทรศัพทมือถือ มาใหเ กษตรกรใช แตค ำถามสำคั ญ คือ เราควรเนน สง เสริมเกษตรกรที่ ใ ดหรือ ปลู ก พื ชใดก อ น
เพื่อเปน quick win ใหเกษตรกรหันมาใชแอพพลิเคชั่นมือถือไดเร็วที่สุด
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บทความนี้ไดคัดกรองจังหวัดนำรองเพื่อลงพื้นที่สำหรับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย โดยใชหลากหลาย
ตัวแปร อาทิ จำนวนเกษตรกรที่ใชอินเทอรเน็ต จำนวนเกษตรกรที่ไมใชอินเทอรเน็ต(แตมีโทรศัพทมือถือ) จำนวน
เกษตรกรอายุนอย (ต่ำกวา 50 ป) และ จำนวนครัวเรือนภาคการเกษตรที่กูยืมจาก ธ.ก.ส. โดยผลการศึกษา สรุปไดวา
ภาครัฐควรเริ่มการรณรงคที่จ ังหวัดอุดรธานีแ ละสกลนครสำหรับ ขาว สุราษฎรธานี สงขลา และบึงกาฬสำหรับ
ยางพารา อุบลราชธานี กาญจนบุรี และสกลนครสำหรับมันสำปะหลัง และนครราชสีมา อุดรธานี และบุรีรัมยสำหรับ
ออย
นโยบายที่รัฐบาลใชสนับสนุน ควรแบงเปนนโยบายระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นมุงเนนใหเกษตรกร
ที่ใชอินเทอรเน็ตอยูแลวหันมาใชแอพพลิเคชั่นเกษตรที่ภาครัฐและเอกชนพัฒนาขึ้น เชน หา influencer มาแสดงให
เกษตรเห็นถึงประโยชนการใชแอพพลิเคชั่นเหลานี้ รวมถึงสถาบันการเงินภาครัฐอาจสรางแรงจูงใจ เชน ปลอยสินเชื่อ
ดอกเบี้ย ต่ำ ใหเกษตรกรที่ใชแอพพลิเคชั่นเกษตร เปนตน สว นนโยบายระยะยาว ภาครัฐ จำเปน ตอ งใหความรู
ความเขาใจดานดิจิ ทัลเพื ่อ เปลี่ยนความเชื่อและพฤติ กรรมของเกษตรกร กอนสงเสริมให ใชแอพพลิเคชั่นต อ ไป
โดยเนน ไปที่ก ารทำใหเกษตรกรที่มีโทรศัพ ทมือ ถือ อยูแลวแตย ังไมใดใชอิ นเทอรเน็ตหัน มาใชอ ินเทอรเน็ตและ
แอพพลิเคชั่นมากขึ้น
อยางไรก็ดี ภาครัฐยังตองเผชิญกับความทาทายที่หลากหลาย อาทิ การออกแบบแอพพลิเคชั่นใหใชงายครบ
วงจร ตอบโจทยเกษตรกรแตละกลุม การสรางความเชื่อมั่นใหเกษตรกรกลาใชแอพพลิเคชั่น โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัยดานขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ความครอบคลุมของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต และการขอความรวมมือจากผูประกอบการโทรคมนาคมจัดโปรแกรมสงเสริมการขายคาบริการ
อินเทอรเน็ตรายเดือนทีไ่ มแพงจนเกินไป เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงแอพพลิเคชั่นไดงาย
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