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“เกษตรกรรม” ในประเทศไทย

เราจะนําเทคโนโลยี
มาช่วยทําการเกษตร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูง
ได้อย่างไร?

*ผลสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร สิงหาคม พ.ศ. 2565, สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

13.48
ล้านคน

ปี 63ปี 62

12.69
ล้านคน

ผู้มีงานทํา
ภาคเกษตรกรรม

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ปี 64 ขยายตัว 1.5%

มีปริมาณนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ
เพ่ิมขึ้น สภาพอากาศเอื้ออํานวย (ฤดู
ฝนมาเร็วกว่าปี 63) ราคาสินค้าพืช
หลายชนิดปรับตัวสูงข้ึน จูงใจให้
เกษตรกรเพ่ิมการผลิต

*กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่

เกษตรกรเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ยาก

ไม่คุ้มต่อการลงทุน
ของเกษตรกรรายย่อย

ราคาสูง

ปี 64

12.60
ล้านคน

ปี 65

11.66
ล้านคน

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ต้นทุนอาหารสัตว์สูงข้ึน ราคากุ้งไม่จูงใจ
เกษตรกรลดอัตราการเล้ียงสัตว์

ด้านปศุสัตว์และประมง ปี 64 
ความต้องการบริโภคชะลอตัว
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Food Value Chain Stakeholders

Ref : https://agriculture.basf.com
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Food Value Chain Stakeholders

Precision Farming Demand-Supply Matching

Quality Inspection / Traceability
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Precision Farming : Devices 
HandySense ระบบเกษตรแม่นยําฟาร์มอัจฉริยะ 
ผนวกเทคโนโลยีเซนเซอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัด ควบคุม
สภาพแวดล้อมสําหรับการเพาะปลูก เพ่ือให้เกษตรกร
ทําการเกษตรได้อย่างแม่นยํา การติดตัง้ ใช้งานได้สะดวก
ในราคาที่เข้าถึงได้

ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานพันธมิตร
ปี 63 เปิดพิมพ์เขียวเผยแพร่เป็น Open Innovation
ปี 65 จัดทําและเปิดตัวมาตรฐาน  IoT สําหรับเกษตรอัจฉริยะ

> ติดตั้ง 35 จุด
> ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มิตรผล, 
ซีพีเอฟ, ซีพีแรม, มูลนิธิชัยพัฒนา, AIS, 
เจียไต๋ และ สท. สวทช.

> สร้าง Agricultural System Integrator
ในรูปแบบ open innovation เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสร้างเครือข่าย Ecosystem IoT  
Platform ให้กับภาคเอกชน จํานวน 15 ราย

WiMaRC ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบ
เครือข่ายไร้สายเพ่ือการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ
มาพร้อมกับแพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูลเพ่ือสร้าง
แนวทางการจัดการแปลงเพาะปลูกที่ถูกต้อง แม่นยํา 
และเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

Aqua-IoT ระบบตรวจติดตามสภาพบ่อเลี้ยง
สัตว์นํ้าเศรษฐกิจ ทัง้ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
ด้วยเทคโนโลยี IoT สามารถติดตามการใช้งานได้แบบ 
online

การใช้งาน ณ ปัจจุบัน
> ดาวน์โหลดการใช้งาน มากกว่า 4,500 ครัง้
> ชุดข้อมูลด้านการเกษตร  131 ชุดข้อมูล
> ติดตัง้ใช้งาน 114 จุด 
> เครือข่ายผู้ประกอบการ 38 ราย
เตรียมขยายผล HandySense Version 2

> ติดตั้งแล้ว 15 ฟาร์ม ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก
> บริษัทเอกชนรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 ราย
> พร้อมเผยแพร่ผลงานท้ังในประเทศ และต่างประเทศ
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Precision Farming : Data & AI
THAGRI : Thailand Agricultural Data Collaboration Platform
แพลตฟอร์มความร่วมมือข้อมูลเกษตรประเทศไทย

> ร่วมกับกรมพัฒนาท่ีดิน ขยายผล ผ่าน Line Chat Bot “คุยกับน้องดินดี
> ร่วมกับ GBDi และ สศก. สู่พ้ืนท่ี BCG สาขาเกษตร จังหวัดนําร่อง ราชบุรี ขอนแก่น 
> นําข้อมูล Crop Calendar ร่วมกับ Agri-Map วางแผนการเพาะปลูกให้เกษตรกร
> ร่วมกับ GBDi และ สสน. สร้าง Application แนะนําการปลูกข้าว ราคา และการตลาด
ให้ชาวนา นําร่องในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้

> ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย แก้ปัญหาหน้ีสินเกษตร ด้วยข้อมูลศักยภาพดิน 
และข้อมูลลูกหน้ีเกษตรท่ีกู้ยืมสินเชื่อจาก ธกส.

มุ่งหวังให้ THAGRI เป็นแหล่งข้อมูลจากพันธมิตรทัว่ประเทศ 
ส่งออกมาในรูปแบบ Data API เปิดให้นักพัฒนาเช่ือมต่อ

ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease LINE BOT)
บริการวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย ผ่าน Line Application นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพ (Image Processing)  ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กับเกษตรกร หรือผู้ใช้งานทัว่ไป ให้สามารถจําแนกโรคข้าวได้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา ให้ผลวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย ได้ภายใน 3-5 วินาที

ปัจจุบันวินิจฉัยโรคข้าว ได้ 10 โรค
มีเกษตรกร และนักวิชาการ ใช้งาน  จํานวนกว่า  3000 คน

ร่วมกับภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 6



Precision Farming : Eco Plant Factory
ระบบเกษตรอัจฉริยะสําหรับควบคุม ปรับสภาพแวดล้อม
การเพาะปลูกในระบบปิด สําหรับปลูกพืช Hydroponics หรือ
พืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่ต้องการควบคุมคุณภาพ และ
ความสมํ่าเสมอของผลผลิต เช่น สมุนไพร หรือพืชที่ต้องการ
ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยภายในมีการติดตั้งระบบต่าง ๆ เพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และคุณภาพของผลผลิต

ü อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์
ü ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ü แสงสว่างจากหลอดไฟ LED
ü ความเข้ม และความเป็นกรดด่างของสารละลายปุ๋ย
ü การทํางานของระบบลําเลียงปุ๋ย
ü PhenoRobot เก็บข้อมูลจากพืช นําไปวิเคราะห์

ประมวลผลด้วย AI ร่วมกับระบบเซ็นเซอร์
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
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Quality Inspection / Traceability
Coffee Bean Trace
ระบบบล็อกเชนเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับเมล็ดกาแฟ
โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแบบกลุ่มปิด ป้องกันการแก้ไขในการบันทึก
ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเมล็ดกาแฟของประเทศไทย ทําให้ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับเมล็ดกาแฟที่บริโภคจนถึงต้นทางได้

8
บันทึกและตรวจสอบด้วย “เครือข่ายบล็อกเชน” โปร่งใส ตรวจสอบได้ มัน่ใจ

ONSPEC : NECTEC SERS Chips 
ชิปตรวจวัดสัญญาณ Fingerprint ของสารชีวโมเลกุลหรือสาร
ชีวภาพท่ีมีปริมาณน้อยมากได้อย่างแม่นยํา

การใช้งานด้านการเกษตร

üตรวจวัดคุณภาพผลผลิตผักปลอดสารพิษ
üตรวจสอบสารกําจัดวัชพืช เช่น Paraquat ที่
ตกค้างในดินและแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ทําการเกษตร 
และการตรวจวัดยาปฏิชีวนะปนเปื้ อนในอาหาร
สัตว์เศรษฐกิจ

ü ศึกษาการตรวจวัดสารสําคัญในกัญชา เช่น 
THC, CBD, CBN เพ่ือต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง

üผลิตจําหน่ายไปแล้วกว่า 6,500 ชิป
Current Partners



Demand-Supply 
Matching

เช่ือมโยงข้อมูลความต้องการผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน



วัตถุประสงค์

Open Innovation
นวัตกรรมแบบเปิด 

นวัตกรรม ท่ีอนุญาตให้สาธารณะนําไปผลิตและ
ใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

พัฒนาหรือต่อยอด
องค์ความรู้/

เทคโนโลยีในอนาคต

แลกเปล่ียน
องค์ความรู้
ร่วมกัน

สร้างนวัตกรรม/
เครือข่าย/ขยายผล
การใช้งานในวงกว้าง

ส่ง เสริมการใ ช้งาน
นวัตกรรมแบบเปิดเ พ่ือ
ช่วยกันพัฒนาและต่อยอด
เทคโนโลยีในอนาคต

สนับสนุนการขยายผล 
ให้สามารถใช้งานได้ ในวง
กว้าง

สนับสนุนการสร้าง 
Community ของผู้พัฒนา
และผู้ประกอบการ



เราไม่หยุดที่จะสร้าง

ฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ืออนาคตที่ดีขึ้น
ของเกษตรกรไทย



หนังสือ
รวมผลงานเด่น
(eBook)

เร่ืองราวของ 19 ผลงานเด่น 
จากเนคเทค สวทช. และพันธมิตร


