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“Agritech” คืออะไร?

Agritech คือ การน าเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขัน

เพ่ิมความแม่นย าในการเพาะปลูก 
(Precision Farming)

องค์ความรู ้
(Knowhow)

พ่ึงพา “แรงงาน”เป็นหลัก
(Labor intensive)

ประสบการณ์
(Experience)

เพ่ิมผลิตภาพ
(Productivity)

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

Vertical farming Plant factory

ลดการพ่ึงพาแรงงาน 
เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตลดลง

จากการท าธุรกิจ
เกษตรรูปแบบเดิม

…สู่การใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน
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“Agritech” สอดแทรกอยู่ในทกุขั้นตอนการผลิต 

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)

Ecosystem ของการน าเทคโนโลยี Agritech มาใช้ในธุรกิจเกษตรในแต่ละข้ันตอนการผลิต

เกษตรด้ังเดิม

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ตัวหนังสือสีฟา้ คือ กระบวนการท่ีมีการใช้เทคโนโลยี IoT เป็นองค์ประกอบ

Agritech

IoT มีบทบาทส าคัญต้ังแต่การเตรยีมการเพาะปลูกไปจนถึงการเพาะปลูก
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แล้ว IoT ส าหรบัธุรกิจเกษตรท างานอย่างไร?

การเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรกับเทคโนโลยี IoT

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

ข้อมูลจะถูกอพัเดทแบบ
เรยีลไทม์
บน Cloud

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและ
แปรผล เพ่ือจดัท า

แบบจ าลองทางการเกษตร 
คาดการณ์ผลผลิตและ
เตือนภัยสภาพภูมิอากาศ 
บรหิารจดัการตามความผัน
แปรของปัจจยัภายนอก

ผู้ประกอบการจะได้รบั
ข้อมูลและค าแนะน าด้าน
การเกษตรท่ีเป็นประโยชน์

สูงสุด เช่น ระบบ
ชลประทาน ระดับการให้

สารเคมีและปุ๋ย

ระบบอตัโนมัติถูกควบคมุ
โดยระบบตัดสินใจ ภายใต้
การเก็บรวบรวมข้อมูล

จ านวนมาก

จากแปลงพืช
สู่ดิจทัิล

จากดิจทัิล
สู่ข้อมูล

จากข้อมูลสู่
สารสนเทศ

จากสารสนเทศ
สู่ข้อแนะน า

ในอนาคตให้ AI ช่วย 
ควบคุมแทนคน

ท าให้สามารถเข้าถึง รบัรู ้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับแปลงพืชของตนได้อย่างตรงจดุ และน าไปสู่ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

ท่ีมา: อ้างอิงจาก  https://www.enveve.com
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การควบคมุการให้นา้ 
(Water Controlling)

SweetSense Inc. พัฒนาระบบการจัดการน้าให้กับประเทศในทวฟีแอฟริกา โดยมีการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์

ตรวจวดัแหล่งน้าใต้ดินในแต่ละพ้ืนท่ี ช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้า โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีห่างไกล

การติดตามปศุสัตว ์
(Livestock Monitoring)

Startup อนิเดียท่ีมีชื่อวา่ Stellapps Technologies ใช้เครื่องมือท่ีมีชื่อวา่ moOn ซ่ึงท าหน้าท่ีคล้ายนาฬิกา

สุขภาพ เพ่ือติดตามสุขภาพของแม่ววั อกีท้ังช่วยวเิคราะห์วา่ช่วงไหนท่ีแม่ววัมีไข่สุกเหมาะสมท่ีสุดต่อการผสม

เทียม ซ่ึงท าให้ผู้ประกอบการมีก าไรเพ่ิมข้ึนถึง 5 เท่า

การควบคมุโรงเรอืนระบบปดิ 
(Smart Greenhouse)

บรษัิท อินเทลอะโกร จ ากัด พัฒนาระบบปลูกพืชในระบบปิด โดยมีการน าเซ็นเซอร์ และแอปพลิเคชัน มาช่วยใน

การเพาะปลูกและบรหิารจัดการผลิต เช่น ควบคุมความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องแมลง 

และใช้น้าน้อยกวา่ปกติ 90% รวมท้ังพืชโตไวกวา่ปกติ

ประเภท

กลุ่มเทคโนโลยี IoT ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรไทยมีศักยภาพในการใชไ้ด้ก่อน 

Use Case

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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1. ชว่ยให้ Young Farmer ประสบความส าเรจ็ในธุรกิจเกษตรได้งา่ยขึ้น

“IoT จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Young Farmer) ประสบความส าเร็จใน
ธุ ร กิ จ เ กษตร ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น ” เ น่ื อ ง จ า ก
เทคโนโลยี IoT จะเปล่ียนรูปโฉมธุรกิจ
เ ก ษ ต ร ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ใ น ลั ก ษ ณ ะ 
Decentralized ซ่ึงท าให้การบริหารจัดการ
ผลิตไม่ยากดังเช่นแต่ก่อน ส่งผลให้การใช้
ปัจจัยการผลิต (Input) มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ท่ีมา: วเิคราะห์และรวบรวมข้อมูลโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงข้อมูลจากบทความ “Smart Livestock Farming: Potential of Digitalization for 
Global Meat Supply, 2018
ภาพโดย : www.sentangsedtee.com

จาก 
Centralized

สู่ 
Decentralized

เกษตรสามารถตัดสินใจและจัดการข้อมูลในการผลิตได้ด้วย

ตนเอง โดยเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และเฉพาะ เจาะจงกับพ้ืนท่ี

ผลิตจรงิ

เกษตรกรจะต้องอาศัยข้อมูลจากภาครัฐหรอืองค์กรส่วนกลาง

เป็นหลัก และเป็นข้อมูลภาพรวมในแต่ละพ้ืนท่ี

เกษตรกรรุ่นใหม่ อดีตเจ้าของ บ.ซอฟต์แวร์ ผันตัวเองเป็นผู้ผลิตคราฟเบียร์ไทยแบรนด์เทพพนม (Devanom)
แห่งแรกของไทย ได้พัฒนาโรงเรือนในการปลูกฮอปส์เองเพ่ือทดแทนการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยเป็น
โรงเรือนระบบปิดท่ีใช้เทคโนโลยี IoT เพ่ือวัดอุณหภูมิความชื้น ความเข้มแสง ความเร็วลม และปรมิาณน้าฝนให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม 

ตัวอย่างผู้ประกอบการ
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2. IoT ชว่ยคาดการณ์-วางแผนลดความเสียหายจากสภาพภมูิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็

ท่ีมา: Germanwatch.org

หมายเหตุ: *ค านวณจากอัตราการเสียชีวติจากภัยพิบัติ หรอื ภัยพิบัติท่ีสรา้งความเสียหายมากกวา่ 1 แสนดอลลารฯ์ ซึ่งจะประเมินจากกลุ่มรายได้ของแต่ประเทศตามท่ีถูกจัด
กลุ่มโดย World Bank 

Meteorological events 
(Tropical storm, extratropical storm, convective storm, local storm)

Hydrological events 
(Flood, mass movement)

Climatological events 
(Extreme temperature, drought, forest fire)
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จ านวนครัง้ท่ีเกิดภัยพิบัติท่ัวโลก*

จ านวนครัง้ท่ีเกิดภัยธรรมชาติท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนในระยะหลัง

ชาวสวนฟาร์มบลูเบอรี่ในรัฐ Oregon สหรัฐฯ ได้น าอุปกรณ์  Soil sensor มาใช้วดัความชื้นในดินในแต่ละระดับความลึก เพ่ือรับมือสภาพอากาศท่ีหนาว
จดั-รอ้นจดั โดยจะประเมินการใช้น้าและการใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับช่วงการดูดซับอาหารของรากพืช ช่วยลดการใช้สารก าจัดเชื้อรา รวมไปถึงยังมีฟงัก์ชันแจ้ง
เตือนในช่วงท่ีสภาพอากาศรอ้นจดัและหนาวจดั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลผลิตต่อไรไ่ด้มากข้ึน

ตัวอย่างผู้ประกอบการ

การท างานของเครื่องตรวจวดัคุณภาพดิน ( Soil sensor)
ท่ีเช่ือมโยง IoT ช่วยลดความเสียหายจาก Climate change
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3. รองรบัพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีเน้นสินค้าปลอดสารพิษมากขึ้น

จากผลการส ารวจผู้บริโภคในสหรัฐฯ กว่า 38% 

ยินดี ท่ีจะจ่ าย สินค้าออร์แกนิคใน

ราคาท่ีสูงกว่าสินค้าท่ัวไปราว 

11%-20%

มูลค่ายอดขายสินค้าออรแ์กนิคในสหรฐัฯ 

ท่ีมา: Organic Trade Association และ www.808factory.jp
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ยอดขาย 
(ล้านดอลลารฯ์)

Organic food

Organic non-food

ความต้องการสินค้าออรแ์กนิคเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเรว็ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา

38% 

808 Factory ผู้ผลิตผักสลัดสดพร้อมทานท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น

ภายใต้โรงงานระบบปิดท่ีควบคุมด้วย IoT ท าให้ราคาสูงกว่า

ท้องตลาด 2-3 เท่า ภายใต้พ้ืนท่ีโรงงานกว่า 10,000 ตรม. ท่ีมี

อัตราการผลิตสูงถึง 120,000 ต้น โดยจะเป็นโรงงานผลิตพืชด้วย

แสง LED ซ่ึงใช้เซ็นเซอร์เพ่ือควบคุมปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแสง

สวา่ง ระบบน้า สภาพอากาศ และการให้ปุ๋ย เพ่ือคงมาตรฐานท้ังใน

แงข่องคณุภาพ สี ขนาดและรสชาติ ท้ังยังปราศจากสารเคมีและยา

ฆ่าแมลง

ตัวอย่างผู้ประกอบการ
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4. “IoT for Agriculture” เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีภาครฐัเน้นส่งเสรมิอย่างจรงิจงั 

ผลักดันเกษตรแม่นย า (Precision 
Farming) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีต้องอาศัยการ
ท างานรว่มกับเทคโนโลยี IoT เพ่ือลดปัญหา

ขาดแคลนแรงงาน

พยายามผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา Agritech โดยเฉพาะแปลงเกษตรในท่ี
รม่ (Indoor Farming) เพ่ือลดการน าเข้า

สินค้าเกษตรจากต่างประเทศ 

IoT เป็นหน่ึงในเทคโนโลยี Agritech ซ่ึง
เป็นอตุสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม 

S-Curve ตามการส่งเสรมิของภาครฐั 

ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย 

ท่ีมา: Embassy of Switzerland in Tokyo (2018) และ Design of Smart Agriculture Model in Japan (2017), รายงาน “Thailand 4.0 โมเดลขับเคล่ือนสู่
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” (2016) ภาพโดย thebridge.jp และ nia.or.th
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5. โรคระบาด COVID-19 เป็นแรงผลักดันให้ภาคเกษตรปรบัตัวมาใช ้IoT มากขึ้น

บริษัทผู้ผลิตโดรน XAG ในเมืองกวางโจวของจีน ได้
ออกมาเปิดเผยว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2020
บริษัทสามารถขายโดรนทางการเกษตรได้มากถึง 
4,000 เครื่อง

ท่ีมา: FAO อ้างอิงจากข้อมูล PwC (2016) , CNBC.com และ XAG

หน่วย: พันล้านดอลลารฯ์

มูลค่าทางธุรกิจของตลาดโดรนเชิงพาณิชย์ในปี 2016

Infrastructure 45.2

Agriculture 32.4

Transport 13.0

Security 10.5

Entertainment 
and Media 8.8

Insurance 6.8

Telecommunication 6.3Mining 4.3

ตลาดโดรนเชิงพาณิชย์กลุ่มเกษตรกรรมมีมูลค่าสูงเป็นอนัดับ 2 
รองจากกลุ่มโครงสรา้งพ้ืนฐาน

COVID-19 ท าให้ IoT ถูกน ามาใช้ทดแทนการใช้แรงงานคน เพ่ือลดโอกาสการสัมผัสและการติดต่อกัน
ระหวา่งมนุษย์ 

บริ ษั ท  Yifei Technology ซ่ึ ง เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต แล ะ
จ าหน่าย โดรนและหุ่นยนต์เกษตร คาดวา่ปีน้ีรายได้จะ
เติบโตเป็น 4 เท่าหรอืมากกวา่ 4.31 ล้านดอลลารฯ์

ตัวอย่างผู้ประกอบการ



ท าความรูจ้กักับ

เทคโนโลยี IoT
หัวใจส าคัญของ Agritech

5 เหตผุล
ท่ีธุรกิจเกษตรไทย

ต้องปรบัตัวมาใช ้IoT

SMEs กลุ่มไหน
เหมาะท่ีจะใช้ IoT?
ถอดบทเรยีนผู้ประกอบการ

เราควรรูจ้กัใครบา้ง?

Section

1
Section

2
Section

3
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ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทไหนท่ีมี Potential ในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี IoT?

มูลค่าตลาดผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพมากกวา่ 1 แสนล้านบาท

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

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็น 
Contract Farming ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ี
ปลอดสารเคมี

รา้นอาหารท่ีผลิตวตัถุดิบ
ทางการเกษตรเอง โดยเฉพาะ
รา้นอาหารท่ีเน้นตอบโจทย์ด้าน
สุขภาพ

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 

เทคโนโลยี IoT ช่วยเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพท้ังต้นน้า-ปลายน้า

1 2 3

94,000 6,000 5,100 300-400 >1,000 100
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ถอดบทเรยีนผู้ประกอบการท่ีน า IoT มาใชใ้นธุรกิจเกษตร

Key success:

• ให้ความส าคัญกับผู้ให้ค าปรึกษาด้านไอที (IT Solution) ในการขอรับค าปรึกษาและ

ออกแบบเทคโนโลยี IoT ให้เหมาะกับฟารม์ 

• มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาว การลงทุนระบบ Smart Irrigation ท่ี เชื่ อมต่อกับ

แอปพลิเคชันอาจใช้เงินลงทุนสูงในครั้งแรกมากกว่า 2 ล้านบาท แต่กลับมีความคุ้มค่าเมื่อ

เทียบกับการช่วยเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนได้มากถึง 1 ใน 3 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดน า AI

มาใช้ควบคมุฟารม์ท้ังระบบแบบอตัโนมัติในอนาคตอกีด้วย

”เทคโนโลยี IoT ช่วยลดต้นทุนได้ถึง 30-40% และช่วยเพ่ิมผลผลิตต่อไรไ่ด้ถึง 1.4-1.9 เท่า”

Key success: 

• เริ่มต้นใช้ IoT จาก Pilot Project โดยทดลองจากไร่อ้อยเพียง 2,000 ไร่ หรือไม่ถึง 

1% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเข้าสู่โรงงานท้ังประเทศ จึงง่ายต่อการบรหิารจัดการและใช้เงิน

ลงทุนน้อยกวา่ 

• ผลักดัน R&D อย่างต่อเน่ืองและครบวงจร โดยจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะท่ีเน้นการวิจัย

และพัฒนาการส่งเสริมการปลูกพืชอ้อย และการน าเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการปลูก 

รวมถึงต่อยอดสินค้าในกลุ่มปลายน้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง

• หาพารท์เนอรกั์บหน่วยงานเฉพาะท่ีมคีวามเชี่ยวชาญ เช่น IBM ในการน า AI การส ารวจ

ระยะไกลผ่านดาวเทียม และระบบพยากรณ์อากาศขั้นสูง และ สวทช. ในการให้ค าปรกึษา

และการต่อยอดเทคโนโลยี ในอนาคต

บริษัท ริมปิง ออร์แกนิคฟาร์ม (เชียงใหม่) เป็นผู้น าด้าน
ฟารม์เกษตรอนิทรยี์ 100% ในเชียงใหม่ โดยน าเทคโนโลยี 
Smart Irrigation และเซ็นเซอรอ์จัฉรยิะตรวจวดัคุณภาพ
พืชมาใชแ้ล้วกวา่ 4 ปี

บรษัิท มิตรผล ประสบความส าเรจ็จากการน า IoT มาใช้
ในการส ารวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และใช้ข้อมูล
พยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพ้ืนท่ี ท าให้ผลผลิตอ้อย
สูงขึ้นเฉล่ียจาก 7-8 ตันต่อไร ่เป็น 10-15 ตันต่อไร่

ท่ีมา: รวบรวมจากบทความต่างๆ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโดยตรง
ภาพโดย: www.mitrpholmodernfarm.com และ www.facebook.com/rimpingorganicfarm

ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

”หา IT Solution ท่ีเข้าใจธุรกิจเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมุ่งสรา้งผลตอบแทนระยะยาว”

”เริม่ต้นท า IoT จาก Scale เล็กๆ ท า R&D
และหาพารท์เนอรช์่วยเสรมิทัพ“
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หากผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้องการประยุกต์ใช ้IoT ต้องรูจ้กัใครบ้าง?

1) หน่วยงานวจิยัจากภาครฐั

โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านข้อมูล
อุปกรณ์ตรวจวดั
สภาพภายในแปลง
Sensor/Drone/

Infrared camera

การประมวลผลและแปรผล
SOFTWARE/MODELLING

ระบบควบคุม
อุปกรณ์อัตโนมัติ

Smart farming/
Auto-steer 
equipment

ระบบเชื่อมต่อกับ
ผู้ใช้/การส่งข้อมูล
กลับโดยผู้ใช้

System
Integrator

ข้อมูลแผนท่ี
เพ่ือการอ้างอิง

Geoinfomatics
data

ข้อมูลดิจิทัล
ประกอบการ

ประมวลผล เช่น 
NDVI หรอืข้อมูลพืช

แผนท่ีสภาพแปลง
ความละเอียดสูง

Nitrogen/Water/
Status Map

แผนท่ีให้ปุ๋ยและน้า
Application Map

แผนท่ีผลผลิต
Yield Map

ระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรรายแปลง 
TAMIS NECTEC

ข้อมูลพืช
ม.มหิดล

ชุดตรวจดิน
ม.เกษตร/ 
NECTEC/

กรมพัฒนาท่ีดิน

ก าลังจะรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผ่านกลไก NDE

แบบจ าลอง
คาดการณ์ผลผลิต

อ้อย
BIOTEC/

ม.ขอนแก่น/มิตรผล

โรงเรอืนอัตโนมัติ
ม.แม่โจ้/ม.เกษตร/

เอกชน

App Food 
Wisdom 

บจ. ดูอินไทย

ข้อมูลดาวเทียมเพ่ือน
การเกษตร

GIS-Agro GISDA

ข้อมูล NDVI อ้อย
BIOTEC ม.เกษตร

กล้องอินฟราเรด
ตรวจสอบสภาพ
แปลงปลูกอ้อย

BIOTEC

App ปุ๋ยรายแปลง
กรมพัฒนาท่ีดิน

ตู้คอนเทนเนอรป์ลูก
ผักควบคุมแสง

อัตโนมัติ 
หอการค้าภาคเหนือ

App Growup
Crops 

บรษัิท T-Tech 
Innovation

แผนท่ีเพ่ือการบรหิาร
จัดการ เกษตร

Agri-Map
ก.เกษตร

เซ็นเซอรต์รวจวดั
แบบ real-time 
มหาวทิยาลัย/รฐั/

เอกชน

แทรกเตอรค์วบคุม
ด้วย GNSS 

ม.เกษตร/มิตรพล/
บจ.ธาอัส

โมเดลพืชทดแทน
What2Grow 

NECTEC

โดรนเพ่ือการเกษตร
มจธ./AIT/Jfox

Aircraft

App กดดูรูดิ้น 
สวทน./กรมพัฒนา

ท่ีดิน

หน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยี IoT ด้านการเกษตรของไทย

ที่มา: NECTEC และ ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพ่ือขบัเคล่ือนแผนปฏิบตัิการด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศการปรบัตัวภาคเกษตร (สวทน.,2016)

พัฒนาเทคโนโลยี IoT ส าหรบัธุรกิจการเกษตรในหลากหลายมิติ

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน Aqua Grow 

ปรมิาณจุลินทรย์ีกลุ่มก่อโรคมีมาก
เกินไป
ควรเติมจลุินทรย์ีที่มีประโยชน์เพ่ือนปรบัสภาพบ่อ

ค่า pH ต่ากวา่เกณฑ์ท่ีต้ัง
ควรเติมด่างทับทิม

ค่า DO ต่ากวา่เกณฑ์
ควรเปิดการท างานของเครื่องตีน้าเพ่ิม

“Aqua Grow” แพลตฟอร์มบริหาร

จดัการฟาร์มและการเพาะเล้ียงสัตว์น้าแบบ
เรยีลไทม์เช่ือมโยงข้อมูลแบบครบวงจรราย
แรกของไทย โดย NECTEC

1
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ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) 
ให้บรกิารคลาวด์แพลตฟอรม์ NETPIE ส าหรบัให้บรกิารเชื่อมต่อส่ือสารในรปูแบบ IoT 

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอเิล็กทรอนิกส์ (TMEC) 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเซ็นเซอรด้์านการเกษตร เช่น เซ็นเซอรว์ดัความชื้น เซ็นเซอรค์วามดัน 
เพ่ือควบคมุระบบน้าหยด เซ็นเซอรว์ดัธาตุอาหารพืช N-P-K เพ่ือใช้ในระบบจา่ยปุ๋ยผ่านท่อ

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทัิล (Depa)
ให้บรกิารให้ค าปรกึษา อบรมและให้เงนิทุนสนับสนุนส าหรบัผู้ประกอบการให้สามารถน าเทคโนโลยี IoT 
ไปประยุกต์ใช้ได้จรงิในภาคเกษตร

หากผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้องการประยุกต์ใช ้IoT ต้องรูจ้กัใครบ้าง?

1) หน่วยงานวจิยัจากภาครฐั

ผู้ประกอบการสามารถขอรบัค าปรกึษากับหน่วยงานรฐัด้านเทคโนโลยี IoT เฉพาะด้านได้

1
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หากผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้องการประยุกต์ใช ้IoT ต้องรูจ้กัใครบ้าง?

2) ผู้ให้บรกิารระบบส่ือสารและโทรคมนาคม (Telco)

CAT ได้ติดต้ังเทคโนโลยี IoT ควบคุม

อุณหภูมิ วัดระดับความช้ืนของดินและ

สภาพอากาศ สามารถควบคุมการเปิด-

ปิ ดน้ า ไ ด้ต ามความ ต้องการ  โดยมี

โครงการน าร่อง Smart Farmer ใน

พ้ืนท่ี อ.วงัน้าเขียว จ.นครราชสีมา 

ให้บรกิาร IoT Solution package ส าเรจ็รูปแก่เกษตรกร  

AIS ไ ด้ ส ร้ า ง แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  IoT

“Intelligent Farm ( iFarm)” ซ่ึ ง

เป็นฟาร์มอัจฉริย ะ ท่ี เชื่ อมต่อผ่าน

โครงข่ายอินเทอร์เ น็ตความเร็วสูง 

รวมถึงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ในพ้ืนท่ี

ได้สะดวกมากขึ้น

DTAC ได้พัฒนาโครงการ “ฟาร์ม

แม่นย า” โดยเป็นระบบเซ็นเซอร์ท่ี

กระจายอยู่ในโรงเรือนเพาะปลูก เพ่ือ

วัดค ว ามชื้ น ใ น ดินแล ะ ในอ าก าศ 

อุณหภูมิ และแสง ก่อนจะประมวลผล

แล้วส่งข้อมูลไปยังเกษตรกรแบบ

เรยีลไทม์

TRUE ร่ ว มมื อ กั บพ า ร์ ท เ น อ ร์ น า

เทคโนโลยีท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เล้ียงวัวท่ีช่ือ “ทรูดิจิทัลคาว” โดยวัด

พฤติกรรมการเคล่ือนไหว การกิน และ

การเ ค้ียวเอื้ องของวัว  เ พ่ือน ามา

วเิคราะห์และช่วยในการบรหิารจัดการ 

2
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หากผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้องการประยุกต์ใช ้IoT ต้องรูจ้กัใครบ้าง?

3) ผู้ผลิตเครื่องจกัรกลเกษตร

คู โ บ ต้ า ไ ด้ พัฒนา เ ทค โน โลยี  KUBOTA Intelligent
Solutions (KIS) โดยใช้ระบบ GPS Telematics ในการ
ระบุพิกัดของเครื่องจักรกล และสามารถดึงรายงานข้อมูล
ต่างๆ เช่น แจ้งเตือนการบ ารุงรักษา การก าหนดขอบเขต
พ้ืนท่ีการท างานของเครื่องจักร 

เครื่องจกัรท่ีติดต้ังระบบ KIS จะมี
กล่องรบั-ส่งข้อมูลอจัฉรยิะ ท่ีจะคอย

รบั-ส่งสัญญาณกับดาวเทียม

กล่องรบัส่งข้อมูลอจัฉรยิะจะประมวลผลข้อมูล
ต่างๆ ภายในกล่อง และส่งข้อมูลด้วยระบบ

อนิเตอรเ์น็ตผ่านทางเครอืข่ายโทรศัพท์

ข้อมูลการใช้งานของ
เครื่องจกัร จะถูกส่งไป

เก็บไวท่ี้ Server

สามารถเรยีกดู
ข้อมูลได้ผ่าน 
Application 

ยันม่าร์ได้พัฒนาเทคโนโลยีในรถแทรกเตอร์ โดยใช้
ระบบควบคุมทางไกลเข้า หรือ SMARTASSIST
Remote: SA-R เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
พิกัด และ สถานะการท างาน รวมท้ังค านวณพ้ืนท่ี
การท างานได้อย่างแม่นย า

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลจากผู้ประกอบการ

ผู้เล่นหลักท่ีพัฒนาเทคโนโลยีส าหรบั “รถแทรกเตอร”์ ให้สามารถส่ือสารขอ้มูลได้ผ่านแอปพลิเคชัน
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หากผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้องการประยุกต์ใช้ IoT ต้องรูจ้กัใครบ้าง?

4) กลุ่ม Agritech Startup และผู้ให้ค าปรกึษาด้านไอที (IT Solution)

เน้นออกแบบ “Solution” แบบบูรณาการต้ังแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อนเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการ ฟังก์ชัน พ้ืนท่ี/ขนาด และงบประมาณ 

“Smart Farm DIY”บริการรับติดต้ัง จัดหาอุปกรณ์ 
Smart Farm Indoor และ Outdoor ท่ีเป็นการปลูกพืชใน
ร่มจากแสงแดดเทียมหรือในท่ีแจ้งจากแสงอาทิตย์จริง
ควบคุมด้วยระบบอตัโนมัติ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

“Ricult” เป็นแอปพลิเคชันพิจารณาให้สินเชื่ อเกษตรกร 
โดยมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning และ
ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้ในโมเดลธุรกิจน้ีด้วย เพ่ือลด
ปัญหาขาดปัจจัยด้านเงนิทุนของเกษตรกร

“SP smartplants” บริการให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรม
การเกษตร การเริม่ต้นท าสมารท์ฟารม์ การจัดการระบบรดน้า
เเละให้ปุ๋ยน้าส าหรับสวน ฟาร์ม และโรงเรือน ท้ังการปลูก
เเบบ Indoor และ  Outdoor ซ่ึงจะดูแลผลผลิตต้ังเเต่
ขั้นตอนเริม่ปลูก การเก็บเก่ียวผลผลิต และการจัดจ าหน่าย

“Evergrow” เป็นโมเดลการท าฟาร์มยุคใหม่แบบครบ
วงจร ต้ังแต่การขายอุปกรณ์ บริการท่ีปรึกษาในการจัดการ
ฟาร์มและวางระบบในธุรกิจฟาร์มขนาดใหญ่ รวมถึง
เกษตรกรรายเล็กในเมืองท่ีหันมาสนใจปลูกพืชผักท่ีมีราคา
แล ะป ลูกในร ะบบปิ ด ด้ วยการควบคุมการป ลูก ผ่ าน
อนิเทอรเ์น็ตด้วยตัวคอนโทรลเลอร์
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IoT เป็นเทคโนโลยี ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก เพียง
ผู้ประกอบการต้องมคีวามเข้าใจก่อนวา่ ข้อมูล
อะไรท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้กระบวนการ
ผลิตมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การ
ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและเอกชน
เ พ่ือท า  R&D จะเป็น Quick Win ท่ีท า ใ ห้
ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ง่าย
ขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการต้องเข้าใจด้วย
ว่า เทคโนโลยี  IoT ไม่ ใช่  Solution แบบ 
One-size-fits-all แต่เป็นการใช้เทคโนโลยี
ทางการเกษตร ท่ีมีความเฉพาะ เจา ะจง
(Customization) ซึ่งต้องพิจารณาความ
คุ้มค่าในการลงทุน รวมท้ังรูปแบบของ
เทคโนโลยีให้เหมาะกับสินค้าเกษตรแต่ละ
ประเภทด้วย

บทสรุป “

”
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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. 

Disclosures 




