
IoT
โอกาสของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรรุน่ใหม่

April 2020

เกษตร

ในยุค Decentralized

+เทคโนโลยี



2

Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ เมษายน 2020

ธุรกิจเกษตรไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น 
ผลิตภาพต่า การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติ รวมท้ัง
พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ท าให้ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ต่าง
มองว่า การก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกษตรเป็นเร ื่องยากและอาจไม่คุ้มค่า ขณะท่ีปัจจุบัน
เทคโนโลยีเกษตร (Agritech: Agricultural Technology) ก้าวหน้าไปมาก จึงมีค าถาม
ว่าแล้วผู้ประกอบการจะใช้ Agritech เพ่ือปลดล็อกอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างไร?

บทความน้ี Krungthai COMPASS น าเสนอเทคโนโลยีในกลุ่ม Internet of Things 
(IoT) หรอื "อินเทอรเ์น็ตในทุกส่ิง" ซึ่งเป็นหน่ึงในเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคต และ
เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ท้ังน้ี หัวใจหลักของ IoT คือ การใช้เทคโนโลยี “เซ็นเซอร”์ 
ในการวัด”ข้อมูล”เพ่ือช่วยใน”การตัดสินใจและการบริหารจัดการการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ” ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตท้ังระบบ 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า เทคโนโลยี IoT จะเปล่ียนรูปโฉมธุรกิจเกษตร
ไทยให้เป็นในลักษณะ Decentralized ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบการแต่ละราย
สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีใช้ในการบรหิารจัดการผลิตได้ด้วยตนเองด้วยฐานข้อมูล
แบบเรยีลไทม์ ซึ่งนอกจากจะลดความเสียหายของผลผลิตจากสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว ยังช่วยรับมือกับความท้าทายของผู้ประกอบการใน
ยุคท่ีสินค้าออร์แกนิคก าลังเป็นท่ีนิยม ขณะเดียวกันยังเป็นเทรนด์เทคโนโลยีท่ี
ภาครัฐให้การส่งเสริมตามหลักเกษตร 4.0 นอกจากน้ี การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ยังเป็นแรงผลักดันให้ภาคเกษตรปรบัตัวมาใช้เทคโนโลยีน้ีมากย่ิงขึ้น 

ท้ังน้ี เทคโนโลยี IoT จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในหลากหลาย
กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าเพ่ิมหรอืเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) 2) ผู้ผลิตสินค้าตามเง ื่อนไขเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) และ 
3) ผู้ประกอบการธุรกิจรา้นอาหารท่ีควบคุมห่วงโซ่การผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มรา้นอาหารท่ีเน้นตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ซึ่งเหล่าน้ีมี
มูลค่าตลาดรวมกันไม่ต่ากว่า 1 แสนล้านบาท 

Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการท่ีต้องการก้าวเข้าสู่โลกของ IoT
เริ่มจากการถอดบทเรียนบริษัทท่ีประสบความส าเร็จในการน าเทคโนโลยี IoT มา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตร รวมท้ังแนะน าให้ผู้ประกอบการเป็น Partnership กับ
หน่วยงานท่ีมีความเชี่ ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น 1) หน่วยงานวจิัยจากภาครัฐ 
2) ผู้ให้บรกิารระบบส่ือสารและโทรคมนาคม (Telco) 3) ผู้ผลิตเคร ื่องจักรกล
เกษตร 4) กลุ่ม Agritech Startup และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอที (IT Solution) 
ซึ่งเราได้รวบรวมไว้บางส่วนในบทความน้ี 

พชรพจน์ นันทรามาศ อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ พิมฉัตร เอกฉันท์
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ในอนาคต 
AI จะเข้ามาควบคุม
แทนแรงงานคน

IoT ส าหรบัธุรกิจเกษตรท างานอย่างไร?
การใช้เทคโนโลยี “เซ็นเซอร”์ ติดตามและตรวจสอบสถานะข้อมูลท่ีจ าเป็นในการเพาะปลูกแบบเรยีลไทม์ 

เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ”ตัดสินใจและบรหิารจดัการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ฟังเสียงพืชด้วย 
ระบบเซน็เซอร์

วเิคราะห์ข้อมูล
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ส่งข้อมูลและค าแนะน า
กลับไปยังผู้ประกอบการ

ผ่านแอปพลิเคชัน

ความเข้มของแสง
อณุหภูมิ ความชื้นในดิน

สภาพอากาศ

ท าไมธุรกิจเกษตรไทยต้องปรบัตัวมาใช้ IoT? 

ผู้ประกอบการกลุ่มไหนควรใช้ ? 

หากอยากเริม่ต้นใช้ IoT ควรรูจ้กัใครบ้าง? 

เป็นตัวช่วยให้ 
Young Farmer 

ประสบความส าเรจ็ได้
งา่ยขึ้น

ลดความเสียหาย
ของผลผลิต

จากสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็

รองรบัเทรนด์และ
พฤติกรรมผู้บรโิภค
ท่ีเน้นสินค้าปลอด
สารพิษมากข้ึน
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เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ี
ภาครฐัส่งเสรมิอย่าง

จรงิจงั

COVID-19 กลายเป็น
แรงผลักดันให้ต้อง

ปรบัตัวมาใช้ IoT มากข้ึน

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ี
มีมูลค่าเพ่ิมหรอืเจาะ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Market) 
เชน่ สินค้าเกษตรที่ปลอด
สารเคมี 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีเป็น Contract 
Farming ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
ที่มีตลาดรองรบัชดัเจน 

ผู้ประกอบการธุรกิจ
รา้นอาหารท่ีผลิต
วตัถุดิบทางการ
เกษตรเอง โดยเฉพาะใน
กลุ่มรา้นอาหารที่เน้นตอบ
โจทย์ด้านสุขภาพ 

หน่วยงานวจิัยจากภาครฐั 
(NECTEC, TMEC, Depa)

ผู้ให้บรกิารระบบส่ือสารและ
โทรคมนาคม (Telco) 
(AIS TRUE DTAC CAT)

ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 
(KUBOTA, YANMAR)

กลุ่ม Agritech Startup 
และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอที 

(IT Solution)
(Smart farm DIY, Evergrow, 

Ricult, SP smartplants)
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เทคโนโลยี IoT1 ถือเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจท่ีเข้ามาช่วยปลดล็อกปัญหาและสรา้งความ

ท้าทายหลายประการให้กับธุรกิจเกษตรไทย รวมท้ังเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

ใ ห้ กับธุ ร กิ จ  ซึ่ ง ใ นบทความ ส่ วน น้ี  Krungthai COMPASS จะน า เสนอ ส่ิ ง ท่ี

ผู้ประกอบการควรรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยี IoT อาทิ เทคโนโลยี IoT ส าหรบัธุรกิจเกษตรมี

อะไรบ้าง ท าไมธุรกิจเกษตรไทยต้องปรับตัวมาใช้ IoT และเราควรรู้จักใครบ้าง 

ตลอดจนถอดบทเรยีนจากบรษัิทประสบความส าเร็จ เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยี

ดังกล่าวให้ประสบความส าเรจ็ได้ง่ายข้ึน

1 IoT หรอื Internet of Things หมายถึง การท่ีส่ิงต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกส่ิงทุกอยา่งสู่โลกอินเทอรเ์น็ต ท าให้มนษุย์สามารถส่ังการควบคุม
การใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็ (อ้างอิงจากกรมส่งเสรมิการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
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Agritech คือ การน าเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน จากเดิมท่ีใช้ “องค์ความรูแ้ละประสบการณ์เดิม (Knowhow)” ในการจัดการ

ผลิต และพ่ึงพาการใช้ “แรงงาน” แต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นการใช้ “เทคโนโลยีเพ่ือ

เพ่ิมความแม่นย าในการเพาะปลูก (Precision Farming)” ในการเพ่ิมผลิตภาพให้กับ

ธุรกิจเกษตรไทยซึ่งถือเป็นปัญหาเร ื้อรงัมายาวนาน (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

Box 1: ธุรกิจข้าวไทยกับปัญหาการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน) รวมท้ังลด

การพ่ึงพาแรงงานซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากระบบนิเวศของภาคการเกษตรตามข้ันตอนการผลิต 

(Stages of Production) ดังรูปท่ี 1 จะเห็นได้ว่า Agritech สามารถสอดแทรกอยู่

ในทุกข้ันตอนการผลิต ต้ังแต่ต้นน้าหรอืผู้ผลิตวัตถุดิบส าหรบัการเพาะปลูก (Input 

suppliers) ไปจนถึงปลายน้าหรอืผู้บรโิภคได้โดยตรง (Consumers) ขณะเดียวกัน

พบวา่เทคโนโลยี IoT เข้าไปมีบทบาทในหลายกิจกรรมทางการเกษตร ต้ังแต่การเตรยีม 

การเพาะปลูก ไปจนถึงการเพาะปลูก เช่น การติดตามสภาพดิน (Soil Monitoring) 

การควบคุมโรคและศัตรูพืช (Pest and Disease Control System) เป็นต้น ดังน้ัน 

ในบทความน้ีจะให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในกระบวนการผลิต

ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นหลัก

รปูท่ี 1

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ กรอบเส้นประสีฟา้ คือ กระบวนการที่มีการใชเ้ทคโนโลยี IoT เปน็องค์ประกอบ

>> “Agritech” คืออะไร? IoT เชื่อมโยงกับ “Agritech” อย่างไร?

Preparation
In-field 
management

Harvesting
Value chain enabler 
(Post-harvesting)

Conventional Traditional knowhow Labor management Physical machines
Marketplace and 

logistics

Agritech

Knowledge and 
acquisition application

Remote sensing Processing technology
Trading E-commerce

platform

Supply analytics Satellite for monitoring Logistic management Track and Trace

Soil sensing/analysis Precision Irrigation E-matching Blockchain

Input E-commerce 
platform

Drone and IoT for 
farm management

E-marketing

Yield forecasting Insect sensing
Crowdfunding/

P2P lending

Resource sharing
Field operation

software

Data aggregators for 
Credit assessment 

and scoring

Robotics and 
Automation

Digital footprint for 
certification

Smart farming (Vertical 
farming/Plant factory)

IoT เป็นหัวใจส าคัญของ Agritech มาใช้ในแต่ละกระบวนการผลิต 

Ecosystem ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเกษตรในแต่ละข้ันตอนการผลิต
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IoT ส าหรบัธรุกิจเกษตรเริม่ต้นจากการใช้เทคโนโลยี “เซ็นเซอร”์ ติดตามและตรวจสอบ

สถานะข้อมูลท่ีจ าเป็นในการเพาะปลูกแบบเรียลไทม์ เพ่ือช่วยผู้ประกอบการในการ 

”ตัดสินใจและการบรหิารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เช่น ความเข้มของ

แสง อุณหภูมิ ความชื้นในดิน สภาพอากาศ เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเชื่อมโยง

ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต และเก็บเข้าไปอยู่ในระบบคลาวด์ (Cloud)2 ก่อนน าข้อมูลท่ีได้

ไปวเิคราะห์และประมวลผล แล้วส่งกลับไปยังผู้ใช้งาน ซึ่ งเรามองว่า ในอนาคต

เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นจุดต้ังต้นส าคัญท่ีจะน ามาใช้พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ท่ีจะท าหน้าท่ีคิด วเิคราะห์ วางแผน 

และตัดสินใจในกระบวนการเพาะปลูกแทนมนุษย์มากยิ่งข้ึน

รปูท่ี 2 ตัวอย่างการเช่ือมโยงธุรกิจเกษตรกับเทคโนโลยี IoT

ที่มา: อ้างอิงจาก  https://www.enveve.com

>> แล้ว IoT ส าหรบัธรุกิจเกษตรท างานอย่างไร?

2 ระบบ Cloud หรอื Cloud Computing เปรยีบเสมือนระบบคอมพิวเตอรข์นาดใหญ ่โดยประกอบด้วยฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรส์ าหรบัใชเ้พ่ือ
การประมวลผลและเก็บขอ้มูล ซึง่สามารถรองรบัการใชง้าน การประมวลผล ตลอดจนการจดัเก็บขอ้มูลได้อยา่งมหาศาล

Function
Listening to the 

crops
Moving data Analyzing data

Sending 
recommendation

Field automation

Technology Sensors Internet Cloud
Application 

(via smartphone)
AI

Benefit
เซ็นเซอรต์รวจวดัความเข้ม
ของแสง  ความชื้นในดิน

ข้อมูลจะถูกอัพเดทแบบ
เรยีลไทม์
บน Cloud

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและ
แปรผล เพ่ือจัดท า

แบบจ าลองทางการเกษตร 
คาดการณ์ผลผลิตและ
เตือนภัยสภาพภูมิอากาศ 
บรหิารจัดการตามความ
ผันแปรของปัจจัย

ภายนอก

ผู้ประกอบการจะได้รบั
ข้อมูลและค าแนะน าด้าน
การเกษตรท่ีเป็นประโยชน์

สูงสุด เช่น ระบบ
ชลประทาน ระดับการให้

สารเคมีและปุ๋ย

ระบบอัตโนมัติถูกควบคมุ
โดยระบบตัดสินใจ ภายใต้
การเก็บรวบรวมข้อมูล

จ านวนมาก

จากแปลงพืช
สู่ดิจทัิล

จากดิจทัิล
สู่ข้อมูล

จากข้อมูลสู่
สารสนเทศ

จากสารสนเทศ
สู่ข้อแนะน า

ในอนาคตให้ AI ช่วย 
ควบคุมแทนคน

IoT ท าให้สามารถเข้าถึง รบัรู ้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับแปลงพืชของตนได้อย่างตรงจดุ รวมถึงยังน าไปสู่ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้ประกอบการ
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IoT ส าหรบัธุรกิจเกษตรท่ีเป็นท่ีนิยม

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

การติดตามสภาพดิน 

(Soil Monitoring)

การใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณสมบัติของดิน เพ่ือ

ปรบัปรงุดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช รวมถึงสามารถ

น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกและการ

ดูแลพืชได้

ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปที่ได้รบัการสนับสนุนจากโครงการ EU-

funded IoF2020 (Internet of Food and Farm 2020) มีการ

ประยุกต์ใช้ IoT ในการกลุ่มการติดตามสภาพดินกับการปลูกมันฝรั่ง 

ซึ่งจากข้อมูลดินที่รวบรวมได้ท าให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดสารก าจัดศัตรูพืชได้ถึง 15% และลดการใช้น้า

ได้ถึง 25% ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตท้ังหมดได้ถึงเกือบ 20%

การควบคุมการให้นา้ 

(Water 

Controlling)

การใช้เซ็นเซอรว์ดัค่าความชื้น รวมท้ังปรมิาณน้าใต้ดิน 

เพ่ือให้สามารถค านวณปรมิาณน้าและเวลาในการรดน้า

ที่เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของพืชได้

SweetSense Inc. บริษัทที่ปรีกษาการจัดการน้าพัฒนาระบบการ

จดัการน้าให้กับประเทศในทวฟีแอฟรกิา เชน่ โซมาเลีย เอธิโอเปยี โดยมี

การใชเ้ทคโนโลยีเซ็นเซอรต์รวจวดัแหล่งน้าใต้ดินในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้

สามารถแบ่งปันและใช้ทรัพยากรน้ารวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด รวมถึงชว่ยลดปญัหาขาดแคลนน้า โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล

การควบคุมโรคและ

ศัตรูพืช (Pest and 

Disease Control 

System)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ

เพ่ือบง่ชีถึ้งการแพรก่ระจายของศัตรูพืชเพ่ือลดต้นทุน

การใช้สารก าจัดวัชพืช ช่วยให้การควบคุมโรคและ

ศัตรพืูชมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาการเกษตรในเขตนวตักรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi) จงัหวดัระยอง มีการน า

เ ท ค โ น โ ล ยี  IoT ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง โ ร ค แ ล ะ แ ม ล ง

ที่มารบกวนต้นทุเรยีนในสวน เพ่ือชว่ยลดความเสียหายของผลผลิต 

การติดตามสภาพ

อากาศ (Climate 

Change 

Monitoring)

การเชื่อมโยงข้อมูลเรดาห์ติดตามสภาพอากาศและ

ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือตรวจสอบสภาพอากาศใน

ปัจจุบันและล่วงหน้า รวมถึงสามารถแจ้งเตือนข่าวสาร

เก่ียวกับภัยพิบตัิต่างๆ เชน่ เส้นทางพายุ ปรมิาณน้าฝน 

AllMETTEO บริษัทในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการติดตาม

สภาพอากาศ (Climate Change Monitoring) กับเกษตรกร ใช้

ระบบเซ็นเซอร์ควบคู่กับระบบฐานข้อมูลสภาพอากาศท่ัวโลก และใช ้

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอากาศ ช่วยให้เกษตรกร

ลดต้นทุนจากความเสียหายของผลผลิตจากปญัหาภัยธรรมชาติ

การติดตามปศุสัตว ์

(Livestock 

Monitoring)

การใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

สถานที่และต าแหน่งของฝูงปศุสัตว์ รวมถึงตรวจ

สุขภาพสัตว์ หรือตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ภายใน

โรงเรอืน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และป้องกัน

การแพรก่ระจายโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Startup อินเดียที่มีชื่อวา่ Stellapps Technologies คิดค้นวธิีเพ่ิม

ผลผลิตของววันม โดยใชเ้ครื่องมือที่มีชื่อวา่ moOn ซึ่งท าหน้าที่คล้าย

นาฬิกาสุขภาพ เพ่ือติดตามสุขภาพของแม่วัว อีกท้ังช่วยวิเคราะห์ว่า

ช่วงไหนที่แม่วัวมีไข่สุกเหมาะสมที่สุดต่อการผสมเทียม ซึ่งท าให้

ผลิตภาพเพ่ิมขึน้ 38% และผู้ประกอบการมีก าไรเพ่ิมขึน้ถึง 5 เท่า

เครื่องจักรกลเกษตร

อัจฉรยิะ 

(Driverless 

Tractors)

การน าระบบพิกัด GPS มาใช้ในการควบคุมเส้นทาง

เครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือให้มีความเที่ยงตรง และไม่
ด าเนินการซ้าซ้อน ท้ังยังสามารถหาอุปกรณ์เสรมิหรือ
เซ็นเซอร์อื่นๆ มาติดกับเครื่องจักรเพ่ือสร้างแผนที่

แปลงปลู ก เป็ นก า ร เ ฉพา ะ  ท้ั งนี้  พบว่ า  ตล าด
เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะท่ัวโลกมีอัตราการเติบโต
สูง และปจัจบุนัมีผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรไทยเข้ามา

ท าตลาดนี้แล้ว (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี Box 2: 
ตลาดเครื่องจกัรกลเกษตรอัจฉรยิะท่ัวโลกเติบโตแค่ไหน 
แล้วในไทยส่วนใหญ่เปน็เทคโนโลยีกลุ่มไหน?)

มหาวิทยาลัยฮอกไกโดพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

การเกษตรโดยใช้ IoT กับรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ เพ่ือช่วยทดแทน

แรงงาน โดยการติดต้ังเซ็นเซอร์บนรถแทรกเตอร์ซึ่งถูกควบคุม

ทิศทางการขับเคล่ือนด้วยระบบดาวเทียม GPS ท่ีถูกส่ังการผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเกษตรกรสามารถป้อนค าส่ังให้แทรกเตอร์ไรค้นขับ

ท ากิจกรรมอื่นๆ ในแปลง เช่น การไถ การหว่านเมล็ด การให้ปุ๋ย 

การก าจดัวชัพืช การพ่นยาฆ่าแมลง และการเก็บเก่ียว 

การควบคุมโรงเรอืน

ระบบปิด 

(Smart 

Greenhouse)

การควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยโรงเรือนระบบปิด 

ซึง่จะใชก้ารควบคุมระบบน้า ระบบระบายและปรบัอากาศ 

ระบบแสงสว่าง และระบบตรวจจับอื่นๆ โดยโรงเรือน

อั จ ฉ ริ ย ะ จ ะ มี ท้ั ง แ บ บ  Hydroponic แ ล ะ  Non-

Hydroponic 

บรษัิท อินเทลอะโกร จ ากัด พัฒนาระบบปลูกพืชในระบบปิดที่สามารถ

ควบคุมสภาพแวดล้อมเพ่ือการเพาะปลูกได้ โดยมีการน าเซ็นเซอร ์และ

แอปพลิเคชัน มาช่วยในการเพาะปลูกและบรหิารจัดการ เช่น ควบคุม

ความเข้มแสง อุณหภูมิ  ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ น้า และ

สารอาหาร ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องแมลง และใช้น้าน้อยกว่าปกติ 90% 

รวมท้ังพืชโตไวกวา่ปกติ

การใช้อุปกรณ์อากาศ

ยานไรค้นขับส าหรบั

จัดการแปลงเกษตร 

(Drone for farm 

management)

การใช้โดรน (Drone) เพ่ือการเกษตร เพ่ือพ่นปุ๋ย 

ยาฆ่าแมลง หรือเก็บข้อมูลผลผลิต โดยสามารถ

เชื่อมโยงขอ้มูลกับระบบแผนที่ในการก าหนดพิกัดแปลง

พืช เพ่ือให้โดรนเข้าไปท างานได้อัตโนมัติ จึงช่วยลด

ต้นทุนแรงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท มิตรผล 

พัฒนาโดรนเพ่ือประเมินค่าความหวานของอ้อยทดแทนระบบจัดการ

เดิมที่เก็บตัวอย่างโดยใช้แรงงานคนซึ่งมีความผิดพลาดถึง 40% โดย

ระบบดังกล่าวใช้ซอฟต์แวร์ภาพถ่ายดาวเทียมน ามาวิเคราะห์ค่าความ

หวานของอ้อย การวิเคราะห์โรคพืช ภาวะการเก็บเก่ียวในเวลาที่

เหมาะสม รวมท้ังค านวณการจัดคิวการเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเวลาดี

ที่สุด เพ่ือให้อ้อยมีความหวานดีสุด ท าให้ชว่ยลดต้นทุนการผลิต

หลักการท างาน ตัวอย่างบรษัิท/ผู้ประกอบการท่ีใช้ประเภท

เทคโนโลยี IoT เป็นตัวช่วยส าคัญต่อการติดตามสุขภาพของพืชและปศุสัตว ์ขณะท่ีท่ัวโลกได้พัฒนา-ประยุกต์ใช้ IoT
ส าหรบัภาคการเกษตรอย่างแพรห่ลาย
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ธรุกิจข้าวไทยกับปัญหาการสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน

BOX 1 “ข้าว”ซึง่เป็นสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญของไทยนั้น ต้องเผชิญการแข่งขัน

ท่ีรุนแรง เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวส าคัญของโลกท้ังหมดมีผลผลิต

ข้าวเปลือกต่อไร่สูงกว่าไทย ท าให้การแข่งขันด้วยราคาแต่เพียงอย่างเดียว

ท าได้อย่างยากล าบาก โดยเฉพาะคู่แข่งส าคัญอย่างเวียดนาม ซ่ึงมีผลผลิต

ข้าวต่อไรสู่งกวา่ไทยถึง 2 เท่า ส่งผลให้ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ราคาข้าว

ไทยแพงกวา่ข้าวเวียดนามมาโดยตลอด ขณะท่ีหากราคาข้าวไทยแพงกว่าข้าว

เวียดนามเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลง ท้ังน้ี หากประเมินจาก

ระดับการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจเกษตรของประเทศผู้ผลิตและส่งออกมี

ผลผลิตข้าวต่อไร่อยู่ในระดับสูง เช่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น โดย 

Krungthai COMPASS มองว่า หากไทยมีการน าเทคโนโลยี IoT มาใช้

อย่างจริงจัง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมอื่นๆ 

ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยมีโอกาสเพ่ิมข้ึนจาก 456 กก./ไร่ เป็น 638-933

กก./ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนถึง 1.4-2.0 เท่า จะท าให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาด

ส่งออกข้าวได้ง่ายข้ึน

รปูท่ี 3 ผลผลิตข้าวต่อไรใ่นแต่ละประเทศปี 2018 (ซ้าย) และราคาข้าวไทยเปรยีบเทียบกับคู่แข่งอย่างเวยีดนาม (ขวา)

ประเทศผู้ส่งออกข้าวมีผลผลิตข้าวเปลือกต่อไรสู่งกวา่ไทย ท าให้การแข่งขันด้วยราคาท าได้ล าบาก ส่งผลให้ในช่วง 
10 ปีท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ราคาข้าวไทยแพงกวา่ข้าวเวยีดนามซึ่งเป็นคู่แข่งส าคัญของไทยมาโดยตลอด 

ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (ขอ้มูล ณ พ.ย. 2019) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
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Section2

5 เหตผุล
ท่ีธุรกิจเกษตรไทย

ต้องปรบัตัวมาใช้ 

IoT
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Krungthai COMPASS มองว่าเทคโนโลยี IoT จะเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่ 

(Young Farmer) ประสบความส าเรจ็ได้ง่ายข้ึน จากการท่ีในอนาคตธุรกิจเกษตรไทย

จะเป็นในลักษณะ Decentralized3 ซึ่ งท าให้ ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถ

บรหิารจัดการผลิตได้ด้วยตนเองจากการใช้ฐานข้อมูลท่ีมีแบบเรยีลไทม์และมีความ

เฉพาะเจาะจงกับพ้ืนท่ีผลิตจรงิ ซึ่ งจะช่วยลดความเสียหายของผลผลิตจาก

สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่ างรวดเร็ว  อีกท้ังรับมือความท้าทายของ

ผู้ประกอบการในยุคสินค้าออรแ์กนิคก าลังเป็นท่ีนิยม ขณะเดียวกันยังเป็นหน่ึงเทรนด์

เทคโนโลยีแห่งอนาคตท่ีภาครัฐต้องการส่งเสรมิ นอกจากน้ี ผลกระทบล่าสุดอย่าง 

COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกก็จะเป็นแรงผลักดันส าคัญให้ภาคเกษตรปรับตัวมาใช้

เทคโนโลยีน้ีมากข้ึน

3 ความหมายของ “Decentralized” ในบทความนี้ อ้างอิงจากบทความ “Smart Livestock Farming: Potential of Digitalization 
for Global Meat Supply, 2018 
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Krungthai COMPASS มองว่า IoT จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young 

Farmer) ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี IoT จะ

เปลี่ยนรูปโฉมธุรกิจเกษตรไทยให้เป็นในลักษณะ Decentralized ซึ่งท าให้การบรหิาร

จัดการผลิตไม่ยากดังเช่นแต่ก่อน ส่งผลให้การใช้ปัจจัยการผลิต (Input) มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากผู้ประกอบการรุน่ใหม่อย่างบรษัิท Deva Farm 

ท่ีเร ิ่มจากการเป็นผู้ผลิตคราฟเบียร์ไทยแบรนด์เทพพนม (Devanom) แต่ต่อมา

ได้พัฒนาโรงเรอืนในการปลูกฮอปส์4 เองเพ่ือทดแทนการน าเข้าวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกท่ีเร ิม่ต้นการปลูกฮอปส์เชิงพาณิชย์

ในประเทศ โดยเป็นโรงเรอืนระบบปิดท่ีใช้เทคโนโลยี IoT ซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์

และระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือวัดอุณหภูมิความชื้น ความเข้มแสง ความเรว็ลม 

และปรมิาณน้าฝนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

รปูท่ี 4 IoT จะเปล่ียนรูปโฉมธุรกิจเกษตรไทยให้เป็นในลักษณะ Decentralized

ที่มา: วเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงขอ้มูลจากบทความ “Smart Livestock Farming: Potential of 
Digitalization for Global Meat Supply, 2018

1. ช่วยให้ Young Farmer ประสบความส าเรจ็ในธรุกิจเกษตรได้ง่ายขึน้ 
จากการท่ีในอนาคตธรุกิจเกษตรไทยจะเป็นในลักษณะ Decentralized 

4 ฮอปส์ (Hops) คือ พืชพันธุ์ไม้เล้ือยชนิดหนึ่ง ซึง่ดอกของฮอปส์เปน็เสมือนสารกันบูดธรรมชาติท่ีให้รสขม และมีกล่ินเฉพาะตัวในแต่ละสายพันธุ์ 
ซึง่นิยมน าไปใส่ในเครื่องดื่มเบยีร ์

จาก 
Centralized

สู่ 
Decentralized

 ตัดสินใจโดยพ่ึงพาฐานข้อมูลจากส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาพรวม

 ตัดสินใจและจัดการข้อมูลในการผลิตได้

ด้วยตนเอง

ข้อมูลเป็นแบบเรยีลไทม์และเฉพาะเจาะจง

กับพ้ืนท่ีผลิตจรงิ

ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการเพาะปลูก

ท่ีผ่านมา เกษตรกรจะต้องอาศัยข้อมูลจากภาครฐัหรอืองค์กรส่วนกลางเป็นหลัก และเป็นข้อมูลภาพรวมในแต่ละพ้ืนท่ี 
แต่ในปัจจบุัน IoT ได้ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรยีลไทม์ และ สะดวกรวดเรว็ ท าให้ประสิทธภิาพการ
ผลิตดีขึ้น
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รปูท่ี 5 ดัชนี Oceanic Niño Index (ONI) (ซ้าย) จ านวนครัง้ท่ีเกิดภัยธรรมชาติท่ัวโลกต้ังแต่ปี 2000-2018 (ขวา)

ที่มา: NOAA Center for Weather and Climate Prediction และ Germanwatch.org

2. ช่วยลดความเสียหายของผลผลิตจากสภาพภูมอิากาศท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเรว็

ปรากฏการณ์เอลนิโญ่มีความถี่มากขึ้นในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้สภาวะการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยรวมมีความแปรปรวน และส่งผลกระทบมากขึ้นเป็น

ล าดับ สะท้อนจากดัชนีชี้วัดปรากฎการณ์เอลนิโญ่ (El Niño) และลานิญ่า (La Nina)5

หรอื Oceanic Niño Index (ONI) ซึ่งค านวณจากค่าอุณหภูมิท่ีผิวน้าทะเล (SST) ท่ี

เปล่ียนไปจากค่าอุณหภูมิปกติ โดยจะเห็นได้ว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ่รุนแรงและ

บ่อยครั้งข้ึนในระหว่างปี 2010-2019 เม่ือเทียบกับช่วง 10 ปีก่อนหน้า สอดคล้องกับ

รูปท่ี 5 ท่ีแสดงให้เห็นถึงจ านวนครัง้ท่ีเกิดภัยพิบัติท่ีเพ่ิมข้ึนกว่า 30 เท่าในช่วงเวลาไม่

ถึงหน่ึงศตวรรษ โดยภัยพิบัติท่ัวโลกระหว่างปี 1950-1962 เกิดข้ึนเพียง 20 ครัง้ต่อปี 

แต่ในช่วงปี 2000-2008 เพ่ิมข้ึนเป็น 400-500 ครั้งต่อปี และในช่วงปี 2009-2018

กลับเพ่ิมสูงถึง 600-700 ครั้งต่อปี โดยได้สร้างความเสียหายท่ัวโลกสะสมถึง 

3.54 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในช่วงปี 1999-20186 นอกจากน้ี รายงานของ UNEP

Adaptation Gap Report ปี 2016 ก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนว่าการเปล่ียนแปลง

สภาพอากาศโลกในปี 2030 จะรุนแรงข้ึนกว่าในปัจจุบันราว 2 ถึง 3 เท่า และจะเพ่ิม

ความรุนแรงข้ึนอีก 4 ถึง 5 เท่าในปี 2050

5 โดยทาง NOAA ก าหนดให้ค่า ONI มีค่าเปน็บวกต้ังแต่ +0.5 ขึน้ไปจะถือวา่เปน็ชว่งของปรากฎการณ์เอลนิโญ่ และหากค่า ONI มีค่าเปน็ลบต้ังแต่ -0.5 ลงมาให้
ถือเปน็ชว่งของปรากฎการณ์ลานิญ่า ซึง่สรปุได้วา่เกิดปรากฏการณ์อย่างเต็มรปูแบบก็ต่อเมื่อค่า ONI เกินกวา่ค่าที่ก าหนดไวต้ิดตอ่กันไมน่้อยกวา่ 3 เดือน 
6 ขอ้มูลจาก Germanwatch.org
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ปรากฎการณ์เอลนิโญ่และลานิญ่าท่ีเกิดบ่อยขึ้นในช่วง 10 ปีล่าสุด ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นตาม
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อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกท่ีสูงขึ้น ย่ิงส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในภูมิภาคเขตร้อน 

โดย Germanwatch.org ได้วเิคราะห์ผลกระทบของ Climate Change ผ่านดัชนี

ความเส่ียงสภาพอากาศโลก (Global Climate Risk Index: CRI) ซึ่งพบว่า ประเทศท่ี

ได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในโซน

เขตรอ้นหรอืแถบเส้นศูนย์สูตร เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะเรง่ระดับการระเหย

ของผิวน้าทะเล และระดับน้าใต้ดินให้มีความแห้งแล้งอย่างหนัก จนไม่เพียงพอ

ต่อการเจรญิเติบโตของพืช (ตารางท่ี 2) ท้ังน้ี Krungthai COMPASS มองว่า พ้ืนท่ี

เกษตรกรรมในภูมิภาคเขตรอ้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเกษตรแปลงเล็ก ซึ่งจะส่งผล

โดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปราะบางอยู่แล้วน้ัน ยิ่งขยายวงกว้างออกไปจนถึง

ระดับการจ้างงานและรายได้ของประชากร สอดคล้องกับข้อมูลของ United Nations 

ท่ีได้ยืนยันอีกเสียงว่า ในช่วงปี 2011-2050 ผลผลิตทางการเกษตรท่ัวโลกคาดว่าจะ

ลดลงราว 1.1% โดยผลผลิตในประเทศเขตรอ้น เช่น แอฟรกิา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับความเสียหายอย่างหนัก สวนทางกับประเทศ

เขตหนาวอย่างแคนาดา รสัเซีย และฟินแลนด์ กลับได้รบัอานิสงส์จากสภาพภูมิอากาศ

ท่ีอบอุ่นข้ึน 

ตารางท่ี 2 ดัชนีความเส่ียงสภาพอากาศโลก (CRI) แสดงจ านวน 10 ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพอากาศมากท่ีสุดในโลกช่วงปี 1999-2018

ที่มา: Germanwatch.org
หมายเหต:ุ ตัวหนังสือสีฟา้ หมายถึง ประเทศที่อยู่ใกล้เขตเส้นศูนย์สูตร

CRI 
1999-2018

Country CRI Score Death toll
Deaths per 

100,000 
inhabitants

Total losses 
in million 
US$ PPP

Losses per 
unit GDP 

in %

Number of
events (total 
1999-2018)

1 Puerto Rico 6.67 149.90 4.09 4,567.06 3.76 25

2 Myanmar 10.33 7,052.40 14.29 1,630.06 0.83 55

3 Haiti 13.83 274.15 2.81 388.93 2.38 78

4 Philippines 17.67 869.80 0.96 3,118.68 0.57 317

5 Pakistan 28.83 499.45 0.30 3,792.52 0.53 152

6 Vietnam 29.83 285.80 0.33 2,018.77 0.47 226

7 Bangladesh 30.00 577.45 0.39 1,686.33 0.41 191

8 Thailand 31.00 140.00 0.21 7,764.06 0.87 147

9 Nepal 31.50 228.00 0.87 225.86 0.40 180

10 Dominica 32.33 3.35 4.72 133.02 20.80 8

ประเทศท่ีอยู่ในเขตรอ้นหรอือยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง
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ส าหรับตัวอย่างบริษัทท่ีมีการน าเทคโนโลยี IoT ในกลุ่ม Soil Sensors มาช่วยลด

ความเส่ียงจาก Climate Change กล่าวคือ รัฐบาลท้องถ่ินเมือง Oregon ได้ร่วม

สนับสนุนให้แก่ชาวสวนฟารม์บลูเบอรีน่ าอุปกรณ์ HydraProbe มาใช้เพ่ือวดัความชื้น

ในดินในแต่ละระดับความลึก เน่ืองจากพืชสวนอย่างบลูเบอร ีค่่อนข้างอ่อนไหวต่อการ

ขาดน้าอย่างมาก โดย HydraProbe จะประเมินการใช้น้าและการใส่ปุ๋ยได้อย่าง

แม่นย าให้สอดคล้องกับช่วงการดูดซับอาหารของรากพืช และยังช่วยลดการใช้สาร

ก าจัดเชื้อราท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบในการควบคุมคุณภาพน้า รวมไปถึงยังมีฟังก์ชัน

แจ้งเตือนท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงท่ีสภาพอากาศรอ้นจัดและหนาวจัด ซึ่งจะช่วย

เพ่ิมผลผลิตต่อไรไ่ด้มากข้ึนจากการประหยัดต้นทุนน่ันเอง 

ท้ังน้ี อุปกรณ์ HydraProbe จะมีลักษณะเป็นแท่งตรวจจับความชื้ นท่ี หุ้มด้วย

ฉนวนไฟฟ้าอย่างโพลีเอทิลีนท่ีมีความแข็งแรง ทนแดด กันน้า และสามารถใช้ได้ทุก

สภาพดิน โดยใช้หลักการวัดความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ (Dielectric 

Impedance) ด้วยคล่ืนความถ่ีวทิยุ 50 เมกะเฮิทซ์ท างานรว่มกับหน่วยประมวลผลกลาง 

เพ่ือตรวจหาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพดินอย่างเช่น ความชื้น (Moisture) ความเค็ม

ของดิน (Soil Salinity) และอุณหภูมิ (Temperature) ซึ่งข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จะถูก

ส่งไปเก็บท่ีแอปพลิเคชัน HydraGO ผ่านระบบบลูทูธเพ่ือเชื่อมกับสมารท์โฟนต่อไป 

รปูท่ี 6 ตัวอย่างลักษณะการท างานของเครื่องตรวจวดัคุณภาพดิน

ที่มา: stevenswater.com และ geneq.com

eTracker You
Sensor data directly to the cloud

Power

อุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพดินจะส่งข้อมูลไปเก็บยังคลาวด์โดยตรง โดยผู้ใช้สามารถเรยีกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา
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“Climate Change” ส่งผลต่อผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างไร?

BOX 2 “แสงและความร้อนท่ีเกินความจ าเป็น” คือ อุปสรรคส าคัญต่อการเติบโต

ของพืช พืชมักมีววิัฒนาการเก่ียวกลไกของเซลล์ท่ีค่อนข้างซับซ้อน โดยจะมี

ระบบการป้องกันตนเองจากปริมาณแสงท่ีมากจนเป็นอันตรายต่อ

กระบวนการสังเคราะห์แสง กล่าวคือ ความเข้มข้นแสงท่ีมากเกินไปจะน ามาสู่

พลังงานแสงท่ีมากเกินความจ าเป็น ซ่ึงจะเข้าไปท าลายระบบการสังเคราะห์

แสงของพืช และเข้าไปขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชในท่ีสุด นอกจากน้ี 

ความรอ้นท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงฤดูร้อนก็ส่งผลต่อผลผลิตด้วยเช่นกัน โดยจาก

ข้อมูลการส ารวจรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในบังกลาเทศ (HIES)

ร่วมกับข้อมูลจาก Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

(MODIS) ระหวา่งปี 2000-2010 เพ่ือวเิคราะห์ความเสียหายของผลผลิตข้าว

ในระดับครัวเรือน พบว่า ภาวะแล้งมีความสัมพันธ์กับผลผลิตข้าว โดยเม่ือ

ระดับความแล้งเพ่ิมข้ึน 1% จะท าให้ผลผลิตข้าวลดลง 693 กิโลกรัมต่อ

ครวัเรอืนโดยเฉล่ียต่อปีในเดือน มิ.ย.-ก.ค. (Aus) และจะท าให้ผลผลิตลดลง

มากถึง 1,382 กิโลกรัมต่อครัวเรือนโดยเฉล่ียรายปีในช่วงเก็บเก่ียวในเดือน 

พ.ย.-ธ.ค. (Aman)7

รปูท่ี 7 ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนต่อผลผลิตของพืช

ที่มา: National Drought Mitigation Center และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

7 อ้างอิงจาก Khondoker A. et.al (2015)

ภาวะโลกรอ้น 
(Global Warming)

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ท าให้เกิดก๊าซ

เรอืนกระจก

ก๊าซเรอืนกระจกจะดูดกลืน
คล่ืนอินฟราเรด ก่อนจะคาย

พลังงานความรอ้น

ภาวะโลกรอ้น 
(Global Warming)

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ

ความแห้งแล้งทาง
อุตุนิยมวทิยา
(Meteorological 
drought)

ความแห้งแล้งทาง
เกษตรกรรม
(Agricultural drought)

ความแห้งแล้งจาก
สภาวะขาดน้า
(Hydrological drought)

ผลกระทบในวงกวา้ง 
(Macro impact)

ปรมิาณฝนไม่เพียงพอ 
(ท้ังเชิงปรมิาณ ความ
หนาแน่น และช่วงเวลา)

การระเหยของน้าและการ
คายน้าของพืชเพ่ิมสูงข้ึน

แหล่งน้าใต้ดินซึมหายไป

อุณหภูมิสูง ลมแรง 
ความชื้นต่า ความเข้มข้น

ของแสงแดดสูง 
เมฆปกคลุมนอ้ยกวา่ปกติ

ความชื้นในดินไม่เพียงพอ

พืชขาดน้ากระทบกระบวนการท างานภายใน

ลดการระบายน้า ส ารองน้าในเข่ือนเพ่ิม

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม

ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นท่ีเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมโดยตรง ก่อนส่งทอดมายังเศรษฐกิจโดยรวม
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ย่ิงกว่าน้ัน Climate Change ท่ีมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นและถ่ีมากขึ้น ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรอ้นภายในตัวพืช (Heat Stress) โดย

ทีมวิจัยมหาวิทยาลัย Cornell ได้ท าการทดลองทดสอบปริมาณผลผลิต

ข้าวโพดและข้าวสาลีภายใต้สภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต้ังแต่ระดับอ่อน 

(Mild) ไปจนถึงระดับรุนแรง (Severe) พบว่า Climate Change ส่งผลให้

ผลผลิตต่อไรข่องข้าวโพดและข้าวสาลีลดลง 8%-48% เม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียใน

ภาวะปกติ นอกจากน้ี ยังพบว่า ค่าความช้ืนในดินเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีดีท่ีสุดอย่าง

หน่ึงในการประเมินผลผลิตต่อไร่ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น หาก

ปรับค่าความช้ืนในดินลง 30% จากค่าเฉล่ียในอดีต จะท าให้ผลผลิตข้าวโพด

ลดลงราว 18% แต่หากสภาพอากาศมีความแห้งเพียงเล็กน้อย (Slightly

dry condition) กลับส่งผลดีต่อผลผลิตพืชบางชนิดในช่วงฤดูเก็บเก่ียว 

รปูท่ี 8 ประมาณการผลผลิตต่อไรท่ี่ลดลงภายใต้ความรุนแรงในการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: งานวจิยัจากมหาวทิยาลัย Cornell

Scenario ระดับ

อ่อน
ระดับ

รุนแรง

ประมาณการผลผลิต
ต่อไรท่ี่ลดลง

8%-19%
20%-48%

ย่ิงสภาพอากาศมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไร ย่ิงกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดและข้าวสาลีมากขึ้นเท่าน้ัน
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รปูท่ี 9 มูลค่ายอดขายสินค้าออรแ์กนิคในสหรฐัฯ 

ที่มา: Organic Trade Association

3. รองรบัพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีเน้นสินค้าปลอดสารพิษมากขึน้

เทคโนโลยี IoT จะเป็นผู้ช่วยส าหรับธุรกิจเกษตรในการรับมือความท้าทายของ

ผู้ประกอบการในยุคสินค้าออรแ์กนิคท่ีต้องลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก แต่ยังให้

คงคุณภาพของผลผลิตและผลผลิตต่อไรดี่เท่าเดิม โดยจากการส ารวจของ Organic 

Trade Association ของสหรฐัฯ พบว่า ยอดขายสินค้าออรแ์กนิค8 ในสหรฐัฯ ปี 2018 

เพ่ิมข้ึนถึง 6.3% ท าสถิติสูงสุดท่ียอดขายแตะระดับ 5.25 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ ขณะท่ี

สินค้าออรแ์กนิคท่ีเป็นอาหาร (Organic food markets) เติบโตถึง 5.9% และสินค้า

ออร์แกนิคท่ีไม่ใช่อาหาร (Organic non-food markets) อยู่ท่ี 10.6% นอกจากน้ี 

ยอดขายผักและผลไม้ออรแ์กนิคซึ่งคิดเป็นเกือบคร ึ่งหน่ึงของสินค้าออรแ์กนิคท่ีเป็น

อาหารหรอืประมาณ 1.74 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ ยังเติบโตถึง 5.6% ในปี 2018 เม่ือเทียบ

กับยอดขายผักและผลไม้ท่ัวไปท่ีเติบโตเพียง 1.7% 

นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้บรโิภคยินดีท่ีจะจ่ายสินค้าออรแ์กนิคในราคาท่ีสูงกวา่สินค้าท่ัวไป 

สะท้อนได้จากการศึกษาในปี 2018 พบว่า ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ราว 38% ยินดีท่ีจะจ่าย

ส าหรับการอุปโภคบรโิภคสินค้าออร์แกนิคในราคาท่ีสูงกว่าสินค้าท่ัวไปราว 11%-20% 

(Ramu et al., 2018)

8 สินค้าออรแ์กนิค (Organic products) หมายถึง สินค้าที่ไม่มีส่วนประกอบของวตัถุดิบที่มีการตัดแต่งทางพันธกุรรม (Non-GMO) ไม่ใช้
สารพิษ ยาฆ่าแมลง และสารเคมี (No toxic pesticides or chemicals) และไม่มีส่วนผสมของสารย้อมสีหรอืสารกันเสีย (No dyes or 
preservatives) (ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนด/นิยามของแต่ละประเทศ)

0

20,000

40,000

60,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ยอดขาย 
(ล้านดอลลารฯ์)

Organic food

Organic non-food

ความต้องการสินค้าออรแ์กนิคเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเรว็ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา
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ส าหรบัตัวอย่างบรษัิทท่ีน าเทคโนโลยี IoT มาใช้ในโรงงานผลิตพืชท่ีปลอดสารเคมี ได้แก่ 

บริษัท 808 Factory (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตพืชด้วยแสง LED (Plant Factory 

with Artificial LED: PFAL) เชิงพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น โดยเน้นผลิตผัก

สดพรอ้มทานในกลุ่มผักสลัด ภายใต้พ้ืนท่ีโรงงานกว่า 10,000 ตรม. ท่ีมีอัตราการผลิต

สูงถึง 120,000 ต้น ท าให้ในแต่ละวันสามารถจ าหน่ายผักได้ถึง 20,000 ต้นต่อวัน (80 

กรัมต่อต้น) กระจายไปยังร้านค้าและร้านอาหารในเขตคันโตและชูบูเป็นส่วนใหญ่ 

ยิ่งกว่าน้ัน ด้วยโรงงานผลิตพืชแบบระบบปิด และใช้เซ็นเซอรเ์พ่ือควบคุมปัจจัยต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่าง ระบบน้า สภาพอากาศ และการให้ปุ๋ย เพ่ือคงมาตรฐานท้ังในแง่

ของคุณภาพ สี ขนาดและรสชาติ ท้ังยังปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง ท าให้ราคา

ผักสลัดของ 808 Factory สูงกว่าผักสลัดในแปลงปลูกท่ัวไปราว 2-3 เท่า 

รปูท่ี 10 การน า IoT มาใช้ในโรงงานผลิตพืชของ 808 Factory 

ที่มา: อ้างอิงจากหนังสือ Plant Factory: An Indoor Vertical Farming System for Efficient Quality Food Production, Second 
Edition (2019), รปูภาพจาก https://www.808factory.jp/

พลังงานแสงอาทิตย์ผลิต
กระแสไฟฟ้า 500 kW

หวา่นและเพาะเมล็ด/ต้นกล้า
ใน Cultivated racks 

กวา้ง 15 เมตร x ยาว 12 เมตร + ไฟ LED

เคลื่อนย้ายต้นอ่อน
ด้วย Transplant robots

2,000 plants/hr/robot

บรรจหีุบห่อด้วย
เครื่องจกัรอัตโนมตัิ

เพาะปลูกในโรงเรอืนระบบปิด

Management control
- Security video camera
- Web camera

- Remote monitoring
- Hygienic condition controls 

(Microorganism, Pest control)
- Photosynthetic and Stomatal 

conductance monitors
- Loading panel machine

Groundwater circulation pump + Nutrient solutions

- Auto-filming machine
- Metal detector
- Automatic weight 

tracker

PFAL 1 PFAL 2

10-15 วนั 15 วนั

808 Factory น าเทคโนโลยี IoT มาใช้ในทุกขั้นตอนการผลิตผักสลัด ส่งผลให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ไปพรอ้ม
กับราคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเทียบกับผักสลัดในแปลงปลูกท่ัวไป
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4. IoT for Agriculture เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตท่ีภาครฐั
เน้นส่งเสรมิอย่างจรงิจงั 

รัฐบาลญี่ปุ่นผลักดัน ”เกษตรแม่นย า (Precision Farming)” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี

ต้องอาศัยการท างานรว่มกับเทคโนโลยี IoT เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยแบ่ง

แผนออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การน าเกษตรแบบด้ังเดิมผสมผสานกับเคร ื่องจักร

สมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์รถแทรกเตอร ์2) การพัฒนาเทคโนโลยี Mapping-oriented

variable-rate application และ 3) การผสมผสาน Mapping-oriented และ 

Wisdom-oriented ส าหรบัพัฒนาอุปกรณ์แบบ 0n-the-go เพ่ือให้เกิด “Sensing 

as a service”ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูก นอกจากน้ี 

รัฐบาล ญ่ี ปุ่ น ไ ด้ ร่วม มือ กับ  Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

ออกแบบระบบดาวเทียมน ารอ่ง Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) ท่ีมีความ

คล้ายคลึงกับระบบดาวเทียม GPS ของสหรัฐฯ โดย QZSS จะสามารถระบุข้อมูลของ

ต าแหน่งและเวลาท่ีมีความแม่นย าและซับซ้อนสูงในระดับ Sub-meters level

ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เพ่ือให้เอ้ือต่อการออกแบบเคร ื่องมือท่ีต้อง

อาศัยการระบุต าแหน่งท่ีแม่นย าอย่าง Drone positioning หรอืหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

ยิ่งกว่าน้ัน ยังมีความรว่มมือระหว่าง SoftBank CKD Corporation และ Ericsson 

ในการจัดท าเซ็นเซอรแ์พลตฟอรม์ท่ีเรยีกว่า “e-kkashi” ท่ีได้รวบรวมเซ็นเซอร์วัด

อุณหภูมิ และความชื้นในดิน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะถูกควบคุมด้วยระบบ 

Cloud-based AI ท่ีสามารถส่ังการเปิดปิดอุปกรณ์อัตโนมัติได้ เช่น Sprinkler,

liquid-fertilizer pumps, heat pumps, and CO2 generators or open/close 

windows9

รัฐบาลสิงคโปร์พยายามผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการพัฒนา Agritech

โดยเฉพาะแปลง ”เกษตรในท่ีร่ม (Indoor Farming)” เพ่ือลดการน าเข้าสินค้า

เกษตรจากต่างประเทศ เน่ืองจากสิงคโปรมี์พ้ืนท่ีเกษตรกรรมน้อยกว่า 1% และต้อง

น าเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศมากถึง 92% เพ่ือให้เพียงพอต่อการบรโิภค

ภายในประเทศ โดย Indoor Farming จะช่วยเพ่ิมอัตราการผลิตให้เพียงพอกับความ

ม่ันคงทางอาหารส าหรบัประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก โดยคาดว่าตลาดเกษตรในท่ีรม่จะ

ขยายตัวถึง 20% ต่อปีไปจนถึงปี 2023 รวมไปถึงรัฐบาลสิงคโปร์ยังต้ังเป้าเป็น

ศูนย์กลางด้านการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรของโลก เพ่ือการ

จัดการระบบพ้ืนท่ีปลูกให้เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเต็มรูปแบบ

9 อ้างอิงจาก Embassy of Switzerland in Tokyo (2018) และ Design of Smart Agriculture Model in Japan (2017)
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ส าหรบัประเทศไทย Krungthai COMPASS มองวา่ IoT เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Agritech 

ซึง่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve จงึท าให้ได้รบัประโยชน์จากการส่งเสรมิ

ของภาครฐั โดยเป็นรูปแบบการสนับสนุนผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจเกษตรด้วยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนเงนิให้เปล่าในการลงทุนระบบ

ซอฟต์แวร์ในการเช่าใช้บรกิารระบบ ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device และ

มาตรการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบัผู้ให้บรกิาร IoT และผู้พัฒนาแพลตฟอรม์ส าหรบั

ธุรกิจเกษตร อาทิ การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคล 8 ปี โดยไม่จ ากัดวงเงนิ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ภาครฐัยังต้ังเป้าเปล่ียน “Survived Farmer” ให้เป็น “Smart Farmer”10

ผ่านโครงการ Digital Agriculture เช่น การพัฒนา Big Data/IoT ในภาคเกษตร 

การพัฒนา Cloud Service ส าหรบัภาคเกษตร รวมท้ังการใช้ Precision Technology 

รปูท่ี 11 Indoor Farming ในสิงคโปร์

สิงคโปรใ์ช้ IoT data analytics ในการควบคุมการเติบโตของพืชภายใต้สภาพแวดล้อมแบบปิด

ที่มา: UNDP

10 อ้างอิงจากรายงาน “Thailand 4.0 โมเดลขบัเคล่ือนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (2016)
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5.  โรคระบาด COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ท่ัวโลกจะเป็นแรงผลักดันให้ภาค
เกษตรปรบัตัวมาใช้ IoT มากขึน้

ความกังวลโรคระบาด COVID-19 ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกจะเป็นแรงผลักดันให้ภาคเกษตร

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ IoT มาทดแทนการใช้แรงงานคน เพ่ือลดโอกาสการสัมผัสและ

การติดต่อกันระหวา่งมนุษย์ โดยบรษัิทผู้ผลิตโดรน XAG ในเมืองกวางโจวของจีน ได้

ออกมาเปิดเผยว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2020 บรษัิทสามารถขายโดรนทาง

การเกษตรได้มากถึง 4,000 เคร ื่อง เช่นเดียวกับบรษัิท Yifei Technology ซึ่งเป็น

ผู้ผลิตและจ าหน่ายโดรนและหุ่นยนต์เกษตรท่ีคาดว่าปีน้ีรายได้จะเติบโตเป็น 4 เท่า

หรอืมากกว่า 4.31 ล้านดอลลารฯ์ จากผลของ COVID-19 นอกจากน้ี ตลาดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตรในจีนท่ีเติบโตไปอย่างรวดเรว็น้ัน ส่วนหน่ึงได้รบั

การสนับสนุนจากทางการจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี (ฉบับท่ี 13) ท่ีให้

เงนิสนับสนุนจากส่วนกลางในการซื้ อโดรนและอุปกรณ์ต่างๆ 20 ล้านดอลลาร์ฯ 

รวมท้ังเงนิกู้ดอกเบ้ียต่าและสนับสนุนค่าเช่าเคร ื่องมืออีกกว่า 14 ล้านดอลลารฯ์ โดย

ทางการจีนต้ังเป้าให้เกษตรกรสามารถใช้โดรนได้อย่างแพรห่ลายถึง 30,000 เคร ื่อง

ในปี 2020

ปั จจุ บั นมี การน าอากาศยานไร้คนขับ  (Unmanned aerial 

vehicles: UAVs) หรอืท่ีเรารูจ้ักกันดีในชื่อ “โดรน”(Drone) มาใช้

ในฟังก์ชันทางการเกษตรมากขึ้น เน่ืองจากมีขนาดเล็กและมีระบบการ

บินอัตโนมัติ จึงท าให้สามารถควบคุมการท างานได้ง่าย สะดวก และมีความ

แม่นย าสูง โดยรายงานของ FAO ท่ีอ้างอิงข้อมูลจาก PwC (2016) ประเมินว่า 

มูลค่าทางธุรกิจของตลาดโดรนเชิงพาณิชย์ในภาคการเกษตรมีมูลค่าสูงเป็น

อันดับ 2 หรอื 3.24 หม่ืนล้านดอลลาร์ฯ รองจากโดรนท่ีใช้ในงานโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (รูปท่ี 12) เช่นเดียวกับข้อมูลของ Markets and Markets รายงานว่า 

มูลค่าตลาดโดรนท่ัวโลกมีเติบโตเฉล่ียสูงถึง 31.4% ต่อปี จาก 1.2 พันล้านดอลลารฯ์ 

ในปี 2019 เป็น 4.8 พันล้านดอลลารฯ์ ในปี 2025 

รูห้รอืไม่
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ท้ังน้ี โดรนส าหรบัภาคการเกษตรอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 

1. โดรนส ารวจพ้ืนท่ี (Data-mapping drone) เป็นเสมือน “Bird-eye-

view” ของเกษตรกร ท่ี ถูกออกแบบเพ่ือการใช้งานเฉพาะทาง 

(Commercial-grade) โดยใช้เทคโนโลยีสูงกว่าโดรนฉีดพ่น เพ่ือให้

สามารถเก็บข้อมูลได้แบบเรยีลไทม์ ก่อนจะน าข้อมูลดิบมาประมวลผล

ด้วยโมเดลทางการเกษตรเฉพาะ ซึ่งโดรนประเภทน้ีมักถูกน ามาใช้

รว่มกับเซ็นเซอรท่ี์เชื่อมโยงกับ IoT เพ่ือเก็บข้อมูล Big data เช่น การ

ส ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูก การตรวจสุขภาพของพืช ตลอดจนการวางแผน

เพาะปลูก

2. โดรนฉีดพ่น (Spraying drone) เช่น โดรนพ่นสารเคมีหรอืปุ๋ย ซึ่งเป็น

อากาศยานไร้คนขับในกลุ่มผู้บรโิภคท่ัวไป (Consumer-grade) 

เน่ืองจากไม่ต้องการความซับซ้อนในการเก็บข้อมูลหรอืประมวลผลใดๆ 

โดยโดรนฉีดพ่นมักถูกน ามาใช้เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานมนุษย์ 

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกร และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ผลผลิต

รปูท่ี 12 มูลค่าทางธุรกิจของตลาดโดรนเชิงพาณิชย์ในปี 2016

ที่มา: FAO อ้างอิงจากขอ้มูล PwC (2016) 
หน่วย: พันล้านดอลลารฯ์

Infrastructure 45.2

Agriculture 32.4

Transport 13.0

Security 10.5

Entertainment and 
Media 8.8

Insurance 6.8

Telecommunication 6.3
Mining 4.3

ตลาดโดรนเชิงพาณิชย์กลุ่มเกษตรกรรมมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มโครงสรา้งพ้ืนฐาน
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Section3

SMEs กลุ่มไหน
เหมาะท่ีจะใช้เทคโนโลยีน้ี 

เราเรยีนรูอ้ะไรบ้าง
จากบรษัิทท่ีประสบความส าเรจ็ 

รวมท้ังควรรูจ้กัใครบ้าง?
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ในบทความส่วนน้ี Krungthai COMPASS น าเสนอธุรกิจท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และถอดบทเรยีนบรษัิทท่ีประสบความส าเร็จในการน า

เทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตร รวมท้ังแนะน าให้ผู้ประกอบการท าความ

รูจ้ักและเป็น Partnership กับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย 1) หน่วย

งานวจิัยจากภาครฐั  2) ผู้ให้บรกิารระบบส่ือสารและโทรคมนาคม (Telco) 3) ผู้ผลิต

เคร ื่องจักรกลเกษตร และ 4) กลุ่ม Agritech Startup และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอที 

(IT Solution) 
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Krungthai COMPASS มองว่า เทคโนโลยี IoT จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้กับธุรกิจเกษตรใน 

Segments 1) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าเพ่ิมหรอืเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche

Market) เช่น สินค้าเกษตรท่ีปลอดสารเคมี 2) ผู้ผลิตสินค้าในโครงการเกษตร

พันธสัญญา (Contract Farming) ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีตลาดรองรับ

ชัดเจน และ 3) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารท่ีผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเอง 

โดยเฉพาะในกลุ่มรา้นอาหารท่ีเน้นตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ซึ่งท้ัง 3 กลุ่มน้ีมีมูลค่าตลาด

รวมกันไม่ต่ากว่า 1 แสนล้านบาท 

>> ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทไหนท่ีม ีPotential ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT?

ผู้ประกอบการ SMEs: สามารถประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT 

ได้ไม่ยาก โดยจากการวเิคราะห์และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า บรษัิท รมิปิง 

ออร์แกนิคฟาร์ม (เชียงใหม่) เป็นผู้น าด้านฟาร์มเกษตรอินทรยี์ 100% ในจังหวัด

เชียงใหม่ ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีกว่า 100 ไร ่โดยบรษัิทได้น าเทคโนโลยี Smart Irrigation

และเซ็นเซอรอั์จฉรยิะตรวจวัดคุณภาพพืชมาใช้แล้วกว่า 4 ปี สามารถให้ผลผลิตพืชผัก

ปลอดสารเคมีให้ผู้บรโิภคได้ถึงปีละ 100 ตัน และช่วยลดต้นทุนได้ถึง 30-40% หรอืลด

การสูญเสียผลผลิตไปครั้งละ 100-200 กิโลกรัม ท้ังยังช่วยลดการจ้างแรงงานจาก

เดิม 3 คน เหลือเพียง 1 คนเท่านั้น โดยท่ีมาของการน า IoT มาใช้ในฟารม์ออรแ์กนิคก็

มาจากต้นทุนในการปลูกพืชผักต่างๆ เพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด โดยเฉพาะต้นทุนด้าน

แรงงานท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกันกับท่ีคุณภาพของผลผลิต

กลับไม่ได้มีแนวโน้มดีข้ึนตาม ประกอบกับการใช้แรงงานจ านวนมากเพ่ือคอย

มอนิเตอรค์ุณภาพผักออรแ์กนิค อาจมีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนได้สูง 

>> ถอดบทเรยีนก่อนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT

รปูท่ี 13 มูลค่าตลาดและจ านวนผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพ

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ บมจ. เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็น 
Contract Farming ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่

ผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีปลอดสารเคมี

รา้นอาหารท่ีผลิตวตัถุดิบทางการ
เกษตรเอง โดยเฉพาะรา้นอาหาร
ท่ีเน้นตอบโจทย์ด้านสุขภาพ

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 

94,000 6,000 5,100 300-400 >1,000 100

เทคโนโลยี IoT ช่วยเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพท้ังต้นน้า-ปลายน้า
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สาเหตุท่ีริมปิง ออร์แกนิคฟาร์ม ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT

เนื่องจากประการแรก การให้ความส าคัญในการรว่มมือกับผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอที (IT

Solution) บรษัิทมองว่า IT Solution มีบทบาทส าคัญท่ีให้ค าปรกึษาและออกแบบ

เทคโนโลยี IoT ให้เหมาะกับฟาร์ม โดยบรษัิทได้ร่วมมือกับ IT Solution ในการวาง

ระบบบรหิารจัดการน้าท่ีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถก าหนด

ระยะเวลาเปิด-ปิดระบบน้าได้อย่างแม่นย า และมีเซ็นเซอร์ส าหรับอ่านค่ารังสี UV

ตรวจวัดคุณภาพดิน ค่าความเข้มข้นปุ๋ย และอุณหภูมิน้าได้แบบเรยีลไทม์ รวมถึงการ

คาดการณ์สภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันในการบรหิารจัดการน้าในฟารม์และการฉีด

พ่นสารชีวภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการท่ีสอง มุ่งผลตอบแทนระยะยาว

มากกว่าระยะส้ัน แม้บรษัิทมองว่าการลงทุนระบบ Smart Irrigation ท่ีเชื่อมต่อกับ

แอปพลิเคชันอาจต้องใช้เงนิลงทุนสูงในครั้งแรก (ในปี 2016 เงนิลงทุนประมาณ 2 

ล้านบาท ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าดูแลอ่ืนๆ) แต่หากมองในระยะยาว บรษัิทประเมิน

ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีความคุ้มค่า รวมท้ังเทคโนโลยีเหล่าน้ีก็มีแนวโน้มถูกลงกว่าแต่

ก่อน นอกจากน้ี ทางบรษัิทยังมีแนวคิดจะน าเทคโนโลยี AI มาใช้เพ่ิมเติมเพ่ือ

วเิคราะห์ต้นทุนและคาดการณ์ผลผลิตท่ีได้ รวมถึงควบคุมการจัดการฟารม์ท้ังระบบ

แบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกอีกด้วย

ผู้ประกอบการรายใหญ่: เริม่ต้นท า IoT จาก Scale เล็กๆ ท า R&D และหาพารท์เนอร์

ช่วยเสรมิทัพ อย่าง “มิตรผล” ท่ีประสบความส าเรจ็ในการน า IoT มาใช้ในการส ารวจ

ระยะไกลผ่านดาวเทียม และใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพ้ืนท่ี ท าให้ผลผลิต

อ้อยสูงข้ึนเฉล่ียจาก 7-8 ตันต่อไร ่เป็น 10-15 ตันต่อไร ่โดยจากรูปท่ี 14 แสดงให้เห็น

ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยประเมินข้อมูลความชื้นของดิน ภาวะการขาดน้าและอาหารท่ี

ส่งผลต่อการเติบโตของอ้อย ความเส่ียงของโรคและศัตรูพืช และคาดการณ์ปรมิาณ

ผลผลิตและดัชนีคุณภาพความหวานของอ้อย รวมท้ังใช้เทคโนโลยีคาดการณ์สภาพ

อากาศมาช่วยในการบรหิารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

รปูท่ี 14 ลักษณะฐานข้อมูลท่ีได้จากการประยุกต์ใช้ IoT มาใช้ในการส ารวจระยะไกลผ่านดาวเทียมของมิตรผล

ที่มา: www.sugar-asia.com

มิตรผลได้น า IoT มาใช้ในการส ารวจระยะไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือน ามาวเิคราะห์ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
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ปัจจัยท่ีท าให้มิตรผลประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เนื่องจาก

มิตรผลให้ความส าคัญในการผลักดันและส่งเสรมิในการวจิัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และครบวงจร เห็นได้จากมิตรผลมีการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยมี

หน่วยงานเฉพาะในการวจิัยและพัฒนาของบรษัิท คือ “บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนา

อ้อยและน้าตาล จ ากัด” ท่ีเน้นการวจิัยและพัฒนาการส่งเสรมิการปลูกพืชอ้อย และ

การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการส่งเสรมิการปลูก รวมถึงมีการต่อยอดและ

พัฒนาสินค้าในกลุ่มปลายน้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงอีกท้ังมีระบบถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กับ

เกษตรกร ท าให้มีความต่อเน่ืองในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมท้ังมีเจ้าภาพท่ีดูแล

รบัผิดชอบชัดเจน

อีกท้ังบรษัิทเริม่จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ใน Scale ท่ีไม่ใหญ่นัก โดยเริม่จาก

การท า Pilot Project แล้วค่อย Scale Up ให้ใหญ่ขึ้น ท าให้มีความยืดหยุ่นในการ

บริหารจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น รวมท้ังมีการก าหนดกรอบเวลาท่ี

ชัดเจนในการด าเนินการ คือ 2 ปี และทดลองผ่านไรอ้่อยเพียง 2,000 ไร ่แบ่งเป็น

จังหวัดชัยภูมิ 1 จุด และจังหวัดสุพรรณบุร ี2 จุด หรอืคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของ

พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีส่งอ้อยเข้าโรงงานมิตรผลท้ังประเทศ ท าให้ไม่ต้องใช้เงนิลงทุนสูง

เกินความจ าเป็น 

รวมท้ังยังเป็นพาร์ทเนอร์กับหน่วยงานเฉพาะท่ีมีความเชี่ยวชาญ ท้ังจากหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน ได้แก่ 1) ผู้ให้บรกิาร Solution เช่น IBM ในการน าเทคโนโลยี AI 

การส ารวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และระบบพยากรณ์อากาศข้ันสูงมาใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท าไร่อ้อย 2) สถาบันวจิัย เช่น สวทช. ซึ่ งเป็นหน่วยงานท่ีมี

องค์ความรูใ้นการให้ค าปรกึษาและการต่อยอดเทคโนโลยี 
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สอดคล้องกับบทเรยีนในต่างประเทศท่ีแสดงให้เห็นวา่การรว่มมือกันระหวา่งหน่วยงาน

เฉพาะด้านท่ีมีความเชี่ยวชาญจะเป็นปัจจัยท่ีท าให้การประยุกต์ใช้ IoT ในธุรกิจเกษตร

ประสบความส าเรจ็ง่ายขึ้น  เช่น ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศท่ีประสบความส าเรจ็ใน

การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยจากรายงานของ KPMG พบว่า ในปี 2016 

ออสเตรเลียมีผลผลิตต่อเฮกตารใ์นการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์เฉล่ียอยู่ท่ี 19.2 ตันต่อ

เฮกตาร์สูงกว่าผลิตโลกท่ี 14.6 ตันต่อเฮกตาร์ แต่อัตราการเติบโตของผลผลิตต่อ

เฮกตารก์ลับอยู่ท่ีเพียง 1.4% ซึ่งต่ากว่าค่าเฉล่ียท่ัวโลกท่ี 1.7% ซึ่งจากการศึกษา Pain

Point ของเกษตรกรในออสเตรเลีย พบว่า ส่วนใหญ่ยังใช้ประสบการณ์ในการจัดการ

ผลิตมากกว่าใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ท าให้ผลผลิตต่อเฮกตารย์ังไม่เพ่ิมข้ึนมากนัก 

ส่งผลให้ท่ีผ่านมาออสเตรเลียให้ความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตรอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุด บรษัิท Data61 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน 

Data Science มหาวทิยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (UNSW) และ Cisco Systems รว่มมือกับ

สหพันธ์เกษตรกรแห่งชาติ และสมาคม NSW Farmers Association จึงได้ท าความ

รว่มมือระหว่างกันในการเชื่อมโยงองค์ความรูข้องแต่ละหน่วยงาน ท าให้ออสเตรเลีย

สามารถสรา้ง Ecosystem ท่ีช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรให้สามารถ

ประยุกต์ใช้ IoT ให้ประสบความส าเรจ็ได้ง่ายข้ึน 

ในเบ้ืองต้น แม้ผู้ประกอบการต้องศึกษาและท าความเข้าใจในการเลือกใช้ระบบ

เซ็นเซอร์ แต่เน่ืองจากปัจจุบันมี IoT Solution ให้บรกิารจากหลายหน่วยงานท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรรูจ้ักพารท์เนอรท้ั์ง 4 กลุ่ม ซึ่งแบ่งได้เป็น

1) หน่วยงานวจิัยจากภาครฐั 

2) ผู้ให้บรกิารระบบส่ือสารและโทรคมนาคม (Telco)

3) ผู้ผลิตเคร ื่องจักรกลเกษตร 

4) กลุ่ม Agritech Startup และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอที (IT Solution)

1) หน่วยงานวจิยัจากภาครฐั

ปัจจุบันมีหน่วยงานวจิัยจากภาครัฐท่ีเชี่ยวชาญ และสามารถให้ค าปรกึษาในการ

ประยุกต์ใช้ IoT ส าหรับธุรกิจเกษตร ซึ่งผู้ประกอบการอาจเลือกพิจารณาเบ้ืองต้น

จากผลงานวจิัยในช่วงท่ีผ่านมา จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีวจิัยและพัฒนาจนออกสู่ตลาดใน

เชิงพาณิชย์ 

>> หากผู้ประกอบการธรุกิจเกษตรต้องการประยุกต์ใช้ IoT ต้องรูจ้กัใครบ้าง?
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โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านข้อมูล
อุปกรณ์ตรวจวดั
สภาพภายในแปลง
Sensor/Drone/
Infrared camera

การประมวลผลและแปรผล
SOFTWARE/MODELLING

ระบบควบคุมอุปกรณ์
อัตโนมัติ

Smart farming/
Auto-steer 
equipment

ระบบเชื่อมต่อกับ
ผู้ใช/้การส่งข้อมูล
กลับโดยผู้ใช้

System
Integrator

ข้อมูลแผนที่
เพ่ือการอา้งองิ

Geoinfomatics
data

ข้อมูลดิจิทัล
ประกอบการ

ประมวลผล เช่น 
NDVI หรอืข้อมูลพืช

แผนที่สภาพแปลง
ความละเอยีดสูง

Nitrogen/Water/
Status Map

แผนที่ให้ปุ๋ยและน้า
Application Map

แผนที่ผลผลิต
Yield Map

ระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรรายแปลง 
TAMIS NECTEC

ข้อมูลพืช
ม.มหิดล

ชุดตรวจดิน
ม.เกษตร/ NECTEC/
กรมพัฒนาที่ดิน

ก าลังจะรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผ่านกลไก NDE

แบบจ าลองคาดการณ์
ผลผลิตออ้ย
BIOTEC/

ม.ขอนแก่น/มิตรผล

โรงเรอืนอตัโนมัติ
ม.แม่โจ/้ม.เกษตร/

เอกชน

App Food Wisdom 
บจ. ดูอนิไทย

ข้อมูลดาวเทียมเพ่ือน
การเกษตร

GIS-Agro GISDA

ข้อมูล NDVI ออ้ย
BIOTEC ม.เกษตร

กล้องอนิฟราเรด
ตรวจสอบสภาพแปลง

ปลูกออ้ย
BIOTEC

App ปุ๋ยรายแปลง
กรมพัฒนาที่ดิน

ตู้คอนเทนเนอรป์ลูก
ผักควบคุมแสง

อตัโนมัติ 
หอการค้าภาคเหนือ

App Growup Crops 
บรษัิท T-Tech 
Innovation

แผนที่เพ่ือการบรหิาร
จัดการ เกษตร

Agri-Map
ก.เกษตร

เซ็นเซอรต์รวจวดัแบบ 
real-time 

มหาวทิยาลัย/รฐั/
เอกชน

แทรกเตอรค์วบคุม
ด้วย GNSS 

ม.เกษตร/มิตรพล/
บจ.ธาอสั

โมเดลพืชทดแทน
What2Grow 

NECTEC

โดรนเพ่ือการเกษตร
มจธ./AIT/Jfox

Aircraft

App กดดูรูด้ิน 
สวทน./กรมพัฒนา

ที่ดิน

นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังสามารถขอรบัค าปรกึษากับหน่วยงานรฐัด้านเทคโนโลยี 

IoT เฉพาะด้านได้ไม่ยาก อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ 

(NECTEC) ผู้ให้บรกิารคลาวด์แพลตฟอรม์ NETPIE ส าหรบัให้บรกิารเชื่อมต่อส่ือสาร

ในรูปแบบ IoT ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ด้านการเกษตร เช่น เซ็นเซอรว์ัดความชื้น เซ็นเซอรค์วามดัน 

(Pressure sensor) เพ่ือควบคุมระบบน้าหยด เซ็นเซอรว์ัดธาตุอาหารพืช N-P-K เพ่ือใช้

ในระบบจ่ายปุ๋ยผ่านท่อ เป็นต้น และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

ท่ีให้บรกิารให้ค าปรกึษา อบรมและให้เงนิทุนสนับสนุนส าหรับผู้ประกอบการให้

สามารถน าเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ได้จรงิในภาคเกษตร

รปูท่ี 15 หน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยี IoT ด้านการเกษตรของไทย

ที่มา: ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพ่ือขบัเคล่ือนแผนปฏิบตัิการด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศการปรบัตัวภาคเกษตร (สวทน.,2016)

ภาครฐัและเอกชนได้เข้ามาพัฒนาเทคโนโลยี IoT ส าหรบัธุรกิจการเกษตรอย่างจรงิจงัในหลากหลายมิติ
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ตัวอย่างผลงานจาก NECTEC: Aqua Grow ระบบอัจฉริยะเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

เศรษฐกิจ

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการฟาร์มและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบเรียลไทม์และ

เชื่อมโยงข้อมูลแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย โดย Aqua Grow ได้รบัการ

วจิัยและพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวจิัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL) ภายใต้ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นระบบสามารถ

ประเมินคุณภาพน้าเบ้ืองต้น ประกอบไปด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก คือ ระบบบรหิาร

จัดการคุณภาพน้า อุปกรณ์ตรวจวัดปรมิาณสารเคมี และอุปกรณ์ตรวจวัดการ

เจรญิเติบโตของแบคทีเรยี โดยจะมีระบบบันทึกและรวบรวมข้อมูลแบบเรยีลไทม์ผ่าน

เครอืข่าย IoT พรอ้มระบบแจ้งเตือน และยังมีบรกิารให้ค าแนะน าการปรบัสภาพบ่อ

เล้ียงในเบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้เม่ืออยู่ในสถานะสุ่มเส่ียงอีกด้วย 

ดังน้ัน ระบบ Aqua Grow จึงเหมาะกับธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้า และยังสามารถ

น าไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้า เช่น 

โรงงานผลิตอาหาร สินค้าแปรรูป ผู้ผลิตและจ าหน่ายจุลินทรยี์ และผู้รบัเหมาติดต้ัง 

Smart Farm เป็นต้น

รปูท่ี 16 ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน Aqua Grow 

ที่มา: NECTEC

ปรมิาณจลุินทรยี์กลุ่มก่อโรคมีมากเกินไป
ควรเติมจุลินทรย์ีท่ีมปีระโยชนเ์พ่ือนปรบัสภาพบ่อ

ค่า pH ต่ากวา่เกณฑ์ท่ีต้ัง
ควรเติมด่างทับทิม

ค่า DO ต่ากวา่เกณฑ์
ควรเปิดการท างานของเครื่องตีน้าเพ่ิม

แอปพลิเคชัน Aqua Grow แสดงถึงคุณภาพน้าได้แบบเรยีลไทม์ เช่น ปรมิาณจลิุนทรยี์ ค่า pH และ ค่า DO
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โดยในปัจจุบัน Aqua Grow มีการใช้งานจรงิในฟารม์เล้ียงกุ้งแล้วกว่า 14 ฟารม์ท้ังใน

ไทยและต่างประเทศ รวมถึง NECTEC ยังได้จัดต้ังเครอืข่ายความร่วมมือการใช้งาน

ระบบ Aqua Grow ซึ่งมีฟาร์ม บรษัิทค้าปัจจัยการผลิต และชมรมผู้เล้ียงกุ้งจาก

ท่ัวประเทศเข้าร่วมแล้วกว่า 20 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการสนใจในการใช้ระบบ 

Aqua Grow สามารถติดต่อได้ท่ีทีมวจิัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT) กลุ่มวจิัยอุปกรณ์

สเปกโทรสโกปีและเซ็นเซอร ์(SSDRG) 

2) ผู้ให้บรกิารระบบส่ือสารและโทรคมนาคม (Telco)

ส าหรบัผู้ประกอบการ Telco ในไทยมีผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ AIS 

DTAC TRUE และ CAT ซึ่ งในการเลือกท่ีจะเป็นพาร์ทเนอร์กับบรษัิทรายใด อาจ

พิจารณาเบ้ืองต้นจากเทคโนโลยีท่ีน าเสนอซึ่งมีท้ังรูปแบบ Solution ส าเร็จรูป หรอื

การพัฒนา Solution ท่ีเหมาะกับของผู้ประกอบการแต่ละราย รวมท้ังพิจารณาบรกิาร

หลังการขาย การติดต้ัง การให้ค าปรกึษาด้านการใช้งาน และการซ่อมบ ารุง โดยพบว่า

ผู้ประกอบการ Telco มีการน าเสนอเทคโนโลยี ท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ งมี

รายละเอียดดังน้ี

สุพรรณบุรี

3
ฟารม์

3
ฟารม์

สงขลา

ฉะเชิงเทรา

จนัทบุรี

มาเลเซยี

1
ฟารม์

5
ฟารม์

2
ฟารม์

การใช้งานจรงิ
ในฟารม์กุ้ง

14 ฟารม์ ในไทยและมาเลเซีย

ที่มา: NECTEC
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โรงเรือนอัจฉริยะ  ( Intelligent Green House) โดย AIS ไ ด้สร้าง

แพลตฟอร์ม IoT ภายใต้ชื่ อ Intelligent Farm (iFarm) เป็นฟาร์ม

อัจฉรยิะท่ีเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือช่วยให้แก่

เกษตรกรสามารถบรหิารจัดการและควบคุมการผลิต รวมถึงอุปกรณ์

อัจฉรยิะต่างๆ ในพ้ืนท่ีได้สะดวกมากข้ึน พรอ้มเปิด API และ Interface 

เพ่ือให้นักพัฒนาอุปกรณ์น าไปต่อยอดในการคิดค้นอุปกรณ์ Smart 

Farm โดยไม่ต้องลงทุนสรา้งระบบคลาวด์ด้วยตัวเอง 

ตั วอย่ า ง  :  ส่ ง เสริมอง ค์ค ว ามรู้ เ กษตรสมั ย ใหม่ ด้ วย  “iFarm” 

AIS ร่วมกับไร่ก านัลจุลพัฒนาโรงเรอืนปลูกเมล่อน ท่ีปรับลดอุณหภูมิ

ภายในโรงเรอืนให้ต่าลงได้ 4 – 8 °C พรอ้มเชื่อมต่อระบบเซ็นเซอรว์ัดผล

แบบไรส้าย รวมท้ังการปลูกผักในระบบแปลงเปิด สามารถวัดความชื้นใน

ดินและระบบวาล์วน้าไฟฟ้าแบบไรส้าย โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมดูแล

ผ่านแพลตฟอรม์ฟารม์อัจฉรยิะ iFarm ท าให้สามารถควบคุมดูแลฟารม์

ได้ผ่านสมารท์โฟน

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลจากผู้ประกอบการ
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โครงการ “ฟารม์แม่นย า IoT” ซึ่งเป็นการรว่มมือระหว่าง DTAC กับศูนย์เทคโนโลยี

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ท่ีกระจายอยู่ในโรงเรอืนเพาะปลูก 

ท าหน้าท่ีวัดความช้ืนในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง จากน้ันจะท าการ

ประมวลผลแล้วส่งข้อมูลจากแปลงเพาะปลูกไปยังสมาร์ทโฟน หรอืแท็บเล็ตของ

เกษตรกรแบบเรยีลไทม์ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลสภาพในแปลง

เพาะปลูกได้อย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาได้หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่งช่วยเพ่ิม

ปรมิาณและคุณภาพของผลผลิตโดยเฉล่ีย 20% ของผลผลิตเดิม

แอปพลิเคชัน Farmer Info ได้รบัความรว่มมือระหว่างดีแทค บรษัิท รกับ้านเกิด 

จ ากัด และ บรษัิท รคัีลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยใช้ระบบดาวเทียม EU-Sentinel

และ NASA-Landset มาใช้วเิคราะห์ข้อมูลพ้ืนท่ีในบรเิวณแปลงเพาะปลูกเพ่ือช่วย

ให้พยากรณ์สภาพอากาศ ตรวจสุขภาพพืช และวางแผนเพาะปลูก 

ตัวอย่าง:  แอปพลิเคชัน “ฟาร์มแม่นย า” กับการแก้ปัญหา Climate Change ของสวนทุเรียนลุงแกละ 

สวนทุเรยีนลุงแกละ อ.วังจันทร ์จ.ระยอง ได้ใช้บรกิารแอปพลิเคชัน “ฟารม์แม่นย า” เน่ืองจากปลูกไม้ผลทุเรยีน

มักจะต้องค านึงถึงปรมิาณน้าไม่ให้มากเกินไปและน้อยจนเกินไป ดังน้ัน การควบคุมปรมิาณน้าในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีนับวันจะแปรปรวนและรุนแรงบ่อยครัง้ ซึ่งหากสภาพอากาศไม่เอ้ือ

และเป็นช่วงเวลาเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเก่ียว จะยิ่งท าให้ผลผลิตเสียหายได้หากไม่มีข้อมูลท่ีแม่นย าเพียงพอในการ

วางแผนการเพาะปลูก 

ดังน้ัน แอปพลิเคชัน “ฟาร์มแม่นย า” จึงตอบโจทย์ในการคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้ ท าให้สามารถวาง

แผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีภาพถ่ายดาวเทียมจะท าให้เกษตรกรสามารถติดตามสุขภาพพืชได้

อย่างท่ัวถึง โดยไม่ต้องลงไปตรวจสอบพ้ืนท่ีสวนเอง พรอ้มท้ังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนหากเกิดความผิดปกติ เช่น เกิด

โรคแมลงศัตรูพืช หรอืพืชขาดสารอาหาร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที โดยในปัจจุบัน สวนทุเรยีน

ลุงแกละมีเน้ือท่ี 60 ไร ่แบ่งเป็นพ้ืนท่ี 90% ปลูกทุเรยีน อีก 10% ปลูกมังคุด ลองกอง ลางสาด จึงท าให้รายได้หลัก

มาจากทุเรยีน ซึ่งสามารถสรา้งผลผลิตทุเรยีนได้ถึง 30-40 ตันต่อปี โดยอาศัยใช้แรงงานเพียง 2 คนเท่าน้ัน

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลจากผู้ประกอบการ
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บรษัิท TRUE ร่วมมือกับ บรษัิท Allflex ซึ่งเป็นผู้น าเทคโนโลยี ด้าน Animal 

Identification แ ล ะ  livestock Monitoring น า เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี ช่ ว ย เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการเล้ียงวัวท่ีชื่อ “ทรูดิจิทัลคาว” โดยวัดพฤติกรรมการเคล่ือนไหว 

การกิน และการเค้ียวเอ้ืองของวัว (ท้ังวัวนม และวัวเน้ือ) เพ่ือน ามาวเิคราะห์และ

ช่วยในการบรหิารจัดการ เช่น การแจ้งเตือนเม่ือวัวถึงรอบของการผสมพันธุ์ การ

แจ้งเตือนระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการผสมพันธุ์ รวมท้ังการแจ้งเตือนเม่ือวัวมี

อาการป่วย อีกท้ังยังมีระบบการบันทึกติดตามประสิทธิภาพการผสมพันธุ์วัว 

ตัวอย่าง: เรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยี "ทรดิูจิทัลคาว"จากผู้ประกอบการรุน่ใหม่ท่ีใช้งานจรงิ ทรูได้รว่มมือกับวราภรณ์

ฟารม์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีซึ่งเป็นผู้ประกอบการฟารม์โคนมรุน่ใหม่ท่ีมีการน าเทคโนโลยีน้ีมาใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเล้ียงวัว แต่เดิมผู้ประกอบการจะใช้วธิีการสังเกตการจับสัด (รอบในการผสมพันธุ์) ซึ่งต้องใช้

เวลาค่อนข้างมาก และมีโอกาสผิดพลาดสูงเน่ืองจากต้องคอยเฝ้าสังเกตท่ีคอกเล้ียงตลอดเวลา ตลอดจนการ

ตรวจพบปัญหาสุขภาพวัวท่ีสายจนเกินไป ท าให้อาการของโรคเข้าสู่ระยะวกิฤตแล้ว และเข้าสู่กระบวนการรกัษา

ได้ยากและมักเกิดอาการป่วยเร ื้อรงัในเวลาต่อมา 

”ทรูดิจิทัลคาว” ท าให้สามารถบรกิารจัดการเวลาในช่วงท่ีต้องจับสัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังยัง

สามารถแจ้งเตือนโรคต่างๆ ท่ีเกิดในวัวก่อนจะแสดงอาการ (โดยเฉพาะโรคเต้านมอักเสบและพยาธิเม็ดเลือด 

หรอืแม้แต่ความผิดปกติอ่ืน ๆ เช่น เศษหินเข้าไปติดง่ามน้ิวเท้าของวัว) ท าให้สามารถดูแลรกัษาอาการต่างๆ ให้

อย่างทันท่วงที จึงท าให้อัตราการสูญเสียต่าลง และสามารถประหยัดค่ายารกัษาสัตว์ได้มากถึง 50% ซึ่งจะท าให้

ไม่ต้องงดส่งน้านมเป็นเวลานานจากการท่ีวัวป่วย ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

โดยจากการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีให้บรกิารเทคโนโลยีน้ี พบว่า การติตต้ังไม่ได้มีความซับซ้อน 

เพียงติดต้ังอินเทอรเ์น็ตและกล่องสัญญาณไว้รบัข้อมูลและส่งข้อมูลไปเก็บยังคอมพิวเตอรห์รอืสมารท์โฟนโดย

รศัมีสัญญาณ 500 เมตร ส่วนค่าเช่าอุปกรณ์ติดท่ีหูของวัว (แท็กหูท่ีใช้ระบบเซ็นเซอร์) จะอยู่ท่ีประมาณ 200-

350 บาท/เดือน/ตัว และอุปกรณ์ตัวรบัส่งสัญญาณก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าอีกด้วย

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลจากผู้ประกอบการ
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3) ผู้ผลิตเครื่องจกัรกลเกษตร

ปัจจุบัน ผู้ผลิตเครื่องจกัรกลเกษตรรายใหญข่องประเทศได้หันมาปรบัรูปแบบและเพ่ิม

ฟังก์ชันเทคโนโลยีทางการเกษตร IoT แบบใหม่ๆ มากขึ้นกว่าแต่ก่อน อย่างบรษัิท 

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“คูโบต้า”) และ บรษัิท ยันม่าร์ เอส.พี. จ ากัด 

(“ยันม่าร”์) ก็ได้เข้ามาพัฒนาเคร ื่องจักรกลเกษตรแบบไฮเทคท่ีมีให้เลือกหลายรุน่

หลายฟังก์ชันท่ีให้ประสิทธิภาพมากกว่ารุน่ก่อนๆ และเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงมีบรกิารเสรมิในการให้ค าปรกึษาด้านเทคโนโลยี IoT 

ท่ีจ าเป็นต่างๆ ต่อธุรกิจการเกษตรอีกด้วย 

ส าหรับคูโบต้า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพัฒนารถแทรกเตอร์และรถฉีดพ่น 

รวมถึงยังมีบรกิารให้ค าปรกึษาในการใช้เทคโนโลยี IoT ส าหรบัธุรกิจเกษตร ท่ีเรยีกว่า 

“KUBOTA Agri Solution (KAS)” เช่น เทคโนโลยีเคร ื่องจักรกลอัจฉรยิะ หรอื 

KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในสินค้าข้าว 

โดยจะเป็นการใช้ระบบ GPS Telematics เพ่ือให้ระบบระบุพิกัดของเคร ื่องจักรกล 

และสามารถดึงรายงานข้อมูลต่างๆ เช่น แจ้งเตือนการบ ารุงรกัษา ก าหนดขอบเขต

พ้ืนท่ีการท างานของเคร ื่องจักร เป็นต้น (รูปท่ี 17-18)

CAT ได้ติดต้ังเทคโนโลยี IoT ในการควบคุมอุณหภูมิ วัดระดับความชื้น
ของดินและสภาพอากาศ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดน้าได้ตามความ
ต้องการ

ตัวอย่าง: โครงการน าร่อง Smart Farmer ในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาโครงการกสิกรรมไรส้ารพิษอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอ
วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลจากผู้ประกอบการ
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รปูที่ 17 การท างานเครื่องจักรกลเกษตรอัจฉรยิะของคูโบต้า

ที่มา: คูโบต้า

รปูท่ี 18 แนวทางการประยุกต์ใช้ IoT กับเครื่องจักรกลเกษตรของคูโบต้าในอนาคต

ดาวเทียมท าหน้าท่ีส่ง
พิกัดของเครื่องจกัร

เครื่องจกัรท่ีติดต้ังระบบ KIS จะมีกล่องรบั-ส่งข้อมูล
อจัฉรยิะ (Telemetrics Device) ท่ีจะคอยรบั-ส่ง

สัญญาณกับดาวเทียมเพ่ือบอกพิกัดและข้อมูลต่างๆ

กล่องรบัส่งข้อมูลอจัฉรยิะจะประมวลผลข้อมูล
ต่างๆ ภายในกล่อง และส่งข้อมูลด้วยระบบ

อนิเตอรเ์น็ตผ่านทางเครอืข่ายโทรศัพท์

ข้อมูลการใช้งานของ
เครื่องจกัร จะถูกส่งไป

เก็บไวท่ี้ Server

เจา้ของสามารถเรยีกดูข้อมูลรายงาน
การท างานของเครื่องจกัรผ่าน 
Application ในสมารท์โฟน แท็บเล็ต 
หรอืคอมพิวเตอร ์ผ่านทางเวบ็ไซต์

KIS หรอืนวตักรรมส่ือสารด้าน IoT ท่ีคอยรบัส่งข้อมูลพิกัดและข้อมูลต่างๆ ผ่านดาวเทียม แปลงโฉมให้เครื่องจกัรกล
เกษตรมีความ “อัจฉรยิะ” มากย่ิงขึ้น

คูโบต้ามีแนวคิดท่ีจะท าให้เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉรยิะถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติท่ีปราศจากการควบคุมด้วยมนุษย์ 100% 
ในระยะข้างหน้า

ที่มา: คูโบต้า
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รปูท่ี 19 การใช้ระบบ SMARTASSIST Remote กับรถแทรกเตอรข์องยันม่าร ์

ในส่วนของยันม่าร์ ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีในรถแทรกเตอร์ โดยใช้ระบบควบคุม

ทางไกลเข้า หรอื SMARTASSIST Remote: SA-R เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ

พิกัด และ สถานะการท างาน รวมท้ังค านวณพ้ืนท่ีการท างานได้อย่างแม่นย า ซึ่งจะ

ช่วยในการประเมินการท างานของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังรูปท่ี 19

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลจากผู้ประกอบการ

ตลาดเครื่ องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ ท่ัวโลกเติบโตสูงกว่า

เครื่องจกัรกลเกษตรท่ัวไป

ตลาดเครื่องจกัรกลเกษตรอัจฉรยิะทั่วโลกมีอัตราการเติบโตสูงถึง 13.5% ต่อปี 

เม่ือเทียบกับเคร ื่องจักรกลการเกษตรท่ัวไปท่ีโต 5-7% ต่อปี ซึ่งเคร ื่องจักรกล

เกษตรอัจฉรยิะเป็นเทคโนโลยีท่ีอาศัยการท างานรว่มกับระบบเซ็นเซอร ์โดยใน

ปี 2016 เทคโนโลยีเคร ื่องจักรกลเกษตรอัจฉรยิะมีมูลค่าคิดเป็น 50% ของ

ตลาดอุปกรณ์เกษตรอัจฉรยิะท้ังหมด ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นรถแทรกเตอร์

ขับเคล่ือนอัตโนมัติ เน่ืองจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูงและ

มักถูกพัฒนาข้ึนส าหรับพืชไร่ ซึ่งเป็นพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดในโลก ท้ังน้ี 

คาดว่าภายในปี 2022 มูลค่าตลาดเคร ื่องจักรกลเกษตรอัจฉรยิะจะเพ่ิมข้ึนจาก

ปัจจุบันเกือบ 2 เท่า หรอืมีมูลค่าประมาณ 7,870 ล้านดอลลารฯ์ (ข้อมูลจาก 

Markets and Markets)

รูห้รอืไม่

ระบบ SA-R ช่วยให้สามารถค านวณพ้ืนท่ีการท างานได้อย่างแม่นย า
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4) กลุ่ม Agritech Startup และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอที (IT Solution)

กลุ่ม Agritech Startup และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอทีถือเป็นผู้ให้บรกิารออกแบบ “Solution” 

แบบบูรณาการให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีท้ังแบบง่ายไปจนถึง

แบบซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การให้บรกิาร IT แบบครบวงจร 

(IT Solution) และการอัพเกรดหรอืการให้บรกิารสนับสนุนงาน IT ท่ีมีอยู่เดิม (Service 

Support) ท้ังน้ี จะให้ค าปรกึษาในการออกแบบระบบไอทีให้ตรงกับความต้องการ 

ฟังก์ชัน พ้ืนท่ี/ขนาด และงบประมาณ 

รปูท่ี 20 ตัวอย่าง Agritech Startup และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอทีทางด้านเกษตรในประเทศไทย 

“Smart Farm DIY”บรกิารรบัติดต้ัง จัดหาอุปกรณ์ Smart Farm Indoor

และ Outdoor ท่ีเป็นการปลูกพืชในรม่จากแสงแดดเทียมหรอืในท่ีแจง้จากแสงอาทิตย์
จรงิควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

“Evergrow” เป็นโมเดลการท าฟารม์ยุคใหม่ในแบบครบวงจร ต้ังแต่การขาย
อุปกรณ์ติดต้ัง บรกิารท่ีปรกึษาในการจัดการฟารม์และวางระบบในธุรกิจฟารม์ขนาด
ใหญ่ รวมถึงเกษตรกรรายเล็กในเมืองท่ีหันมาสนใจปลูกพืชผักท่ีมีราคาและปลูกใน
ระบบปิดด้วยการควบคุมการปลูกผ่านอินเทอรเ์น็ตด้วยตัวคอนโทรลเลอร์

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

“Ricult” เป็นแอปพลิเคชันพิจารณาให้สินเช่ือเกษตรกร โดยมีการใช้เทคโนโลยีข้ัน

สูงอย่าง Machine Learning และภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้ในโมเดลธุรกิจน้ีด้วย 
เพ่ือลดปัญหาขาดปัจจัยด้านเงินทุนของเกษตรกร

“SP smartplants” บรกิารให้ค าปรกึษาด้านนวตักรรมการเกษตร การเริม่ต้น
ท าสมารท์ฟารม์ การจัดการระบบรดน้าเเละให้ปุ๋ยน้าส าหรบัสวน ฟารม์ และโรงเรอืน 
ท้ังการปลูกเเบบ Indoor และ  Outdoor ส าหรบัพืชท่ีต้องการการควบคุมสภาพแวดล้อม
เเละการเจรญิเติบโตเป็นพิเศษ ซ่ึงจะดูแลผลผลิตต้ังเเต่ข้ันตอนเริม่ปลูก การเก็บเก่ียว
ผลผลิต และการจัดจ าหน่าย

ปัจจบัุนคนรุน่ใหม่ให้ความสนใจพัฒนาด้านไอทีส าหรบัธุรกิจเกษตรในรูปแบบการให้บรกิารมีท้ังแบบครบวงจรมากข้ึน
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...บทสรุป

IoT เป็นเทคโนโลยีท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ

เกษตรสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก 

เพียงผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจ

ก่อนวา่ ข้อมูลอะไรท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท า

ใ ห้กระบวนการผลิตมีประ สิทธิภาพ

เ พ่ิมขึ้ น  นอกจาก น้ี  การร่วม มือ กับ

ผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือท า 

R&D จ ะ เ ป็ น  Quick Win ท่ี ท า ใ ห้

ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ีได้

ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการต้อง

เ ข้ า ใจ ด้ วยว่ า เ ทค โน โล ยี  IoT ไม่ ใ ช่ 

Solution แบบ One-size-fits-all แต่

เป็นการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจง (Customization) 

ซ่ึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน 

รวมท้ังรูปแบบของเทคโนโลยีให้เหมาะ

กับสินค้าเกษตรแต่ละประเภทด้วย
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

อภินันทร ์มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี 

ปัจจุบันดูแลวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้า

อภินันทรมี์ประสบการณ์วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ (MBA) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

Analyst

พิมฉัตร  มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์และการพัฒนาตลาดทุน 

รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า 3 ปี โดยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย 

เคยรว่มงานกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อีกท้ังยังมีประสบการณ์

ด้านงานวจิัยรายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการ

ลงทุนใน EEC ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

พิมฉัตร จบการศึกษาระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ด้านเศรษฐศาสตร ์

(หลักสูตรสองภาษา) จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และปรญิญาโทด้าน 

Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจักร
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