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ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรก าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน



1. เทคโนโลยทีี่ใชเ้ก็บข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลระยะใกล้จาก sensor ที่วัดสภาพดินและค่าต่าง ๆ ในแปลง
เพาะปลูก การเก็บข้อมูลระยะกลางจากกล้องที่ติดกับโดรน และการเก็บข้อมูลระยะไกลจากภาพถ่ายดาวเทียม
ที่สามารถน ามาใช้ระบุสภาพพื้นท่ีเพาะปลูก ชนิดพืช สถานะการเจริญเติบโต และปัญหาต่าง ๆ ได้ละเอียดถึง
ระดับแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

2. ข้อมูลขนาดใหญห่รอื big data ที่สามารถสะท้อนรายละเอียดของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการท า
เกษตรในระดับแปลงและเกษตรกรทั้งในปัจจุบันและย้อนหลังไปในอดีตในทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้เข้าใจ
ปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของเกษตรกรได้

3. Internet of Things (IoT) ที่สามารถเชื่อมโยงการท างานของเครื่องวัดและอุปกรณ์ท าการเกษตรต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ท าให้สามารถสั่งงานการท ากิจกรรมการเกษตร เช่น รดน้ า
และใส่ปุ๋ยตามเวลาและปริมาณท่ีก าหนดอย่างแม่นย าโดยไม่ต้องใช้คน และสามารถติดตามสภาวะและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในแปลงเพาะปลูกได้อย่างรวดเร็ว
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Digital technology 6 ประเภทหลักที่มีศักยภาพในการช่วยยกระดับการท าเกษตรได้ คือ



4. Mobile technology ที่ช่วยเชื่อมต่อเกษตรกรเข้ากับตลาด ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่รัฐ 
รวมถึงระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และช่วยให้เกษตรกรสามารถช่วยสร้างและเข้าถึงข้อมูลและความรู้ เช่น 
ราคา พยากรณ์อากาศ และวิธีการแก้ปัญหาโรคพืช ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ าลง

5. การวเิคราะหข์อ้มูลด้วยวธิีทาง data analytics อย่าง machine learning และ artificial intelligence (AI)
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ร่วมกับ big data ในมิติต่าง ๆ จะสามารถช่วยหาแนวทางในการท าการเกษตรที่เหมาะสม แม่นย า
และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อพื้นที่และเกษตรกรนั้น ๆ หรือ precision farming

6. แพลตฟอรม์ ที่จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากผู้ให้บริการไปยังเกษตรกรผู้ใช้งาน และเชื่อมต่อผู้ใช้งานแต่ละประเภท
เข้าด้วยกัน เช่น เกษตรกรกับผู้ซื้อผลผลิต ผู้ขายหรือให้เช่าปัจจัยการผลิต ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร 
หรือกับเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งสามารถส่งเสริม sharing economy ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทั้ง internet และ 
mobile technology
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อุตสาหกรรมสาร 2564.(63) :ฉบับเดือนมกราคม-กมุภาพันธ์ 



ส าหรับประเทศไทย เราเห็นความตื่นตัว
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา 
digital technology เพื่อภาคเกษตร
ไทย ดังที่เห็นได้ชัดจากตลาดแอปพลิเค
ชันเพื่อการเกษตรทีม่จี านวนมากใน                   

ปัจจุบัน แต่ส่วน
ใหญ่ให้บริการไม่

ครบวงจร คุณภาพไม่
ดีนัก และยังมีผู้ใช้งานนอ้ย จาก

การสืบค้นแอปพลิเคชันใน 

Play store
องค์ความรู้ สู่เกษตรกร 

การตดิตัง้ : 10,000+
คะแนน : 4.4
ให้บริการโดย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การตดิตัง้ : 500,000+
คะแนน : 4.5
ให้บริการโดย : Total access communication Public Company Limited

ใบไม้ - รีคัลท์ การเกษตร ฝนฟ้าอากาศ วัดทีด่นิ
การตดิตัง้ : 100,000+
คะแนน : 4.4
ให้บริการโดย : Ricult

ฟ ฟาร์ม คู่คิดเกษตรกร
การตดิตัง้ : 100,000+
คะแนน : 4.1
ให้บริการโดย : ฟ.ฟาร์ม

การตดิตัง้ : 10,000+
คะแนน : 4.7
ให้บริการโดย : กรมวิชาการเกษตร

ฟาร์มโตะ
การตดิตัง้ : 10,000+
คะแนน : 4.6
ให้บริการโดย : SITRON CO., LTD.

ชาวนาไทย
การตดิตัง้ : 100,000+
คะแนน : 4.3
ให้บริการโดย : บริษัท มีดี ดิจิทัล จ ากัด

การตดิตัง้ : 10,000+
คะแนน : 4.3
ให้บริการโดย : NECTEC

เกษตร
การตดิตัง้ : 10,000+
คะแนน : 4.2
ให้บริการโดย : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อนเกษตร
การตดิตัง้ : 5,000+
คะแนน : 4.2
ให้บริการโดย : CPO Group

ฟาร์มเพรส แอพดา้นการเกษตร
การตดิตัง้ : 1,000+
คะแนน : 5.0
ให้บริการโดย : farmthailand

ฟาร์มเอไอ - บริการแอปพลเิคชันจากลิสเซินฟีลด์
การตดิตัง้ : 10,000+
คะแนน : 4.3
ให้บริการโดย : ListenField Inc

รู้ดินรู้ปุ๋ย
การตดิตัง้ : 1,000+
คะแนน : 4.5
ให้บริการโดย : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เก็ทแทรค ผู้ให้บริการ
การตดิตัง้ : 1,000+
คะแนน : 4.2
ให้บริการโดย : Getztrac



เกษตรกรไทยค่อนข้างมีความพร้อมในการเปิดรับ digital technology หากเห็นว่ามีประโยชน์ และกลไกกลุ่มเป็นสิ่งส าคัญ
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เยาวลักษณ์ แสนค า,2563: การศึกษาภาวะเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
ของชาวนา,ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

ตารางที ่7 อายุหัวหน้าครัวเรือนชาวนาที่ปลูกข้าวจ าแนกตามรายภาค ปีเพาะปลูก 2560/61 ตารางที ่8 อายุสมาชิกในครัวเรือนชาวนาทั้งประเทศจ าแนกตามเพศ ปีเพาะปลูก 2560/61

อายุชาวนาไทย



เยาวลักษณ์ แสนค า,2563: การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าว ของชาวนา,ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

การศึกษาของชาวนาไทย

ตารางที ่9 ระดับการศึกษาหัวหน้าครัวเรือนชาวนาจ าแนกตตามรายภาค ปีเพาะปลูก 2560/61 ตารางที ่10 ระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนจ าแนกตามรายภาค ปีเพาะปลูก 2560/61



เยาวลักษณ์ แสนค า,2563: การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
ของชาวนา,ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

แหล่งความรูข้องชาวนาไทย

ตารางที ่16 แหล่งความรู้ของชาวนาจ าแนกตามรายภาค ปีเพาะปลูก 2560/61 ตารางที ่93 แหล่งท่ีปรึกษาและแนะน าการป้องกันก าจัดศัตรูข้าวในการผลิตข้าวของชาวนา 
ปีเพาะปลูก 2560/61
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การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว
ของภาคเกษตรไทยซึ่งอาจสร้าง

ข้อจ ากัดในการเรียนรู้

เราพบว่าเกษตรกรไทยค่อนข้างมีความพร้อมในการเปิดรับ digital technology หากเห็นว่ามีประโยชน์ แต่ความท้าทายที่ส าคัญ คือ 

การสร้างความตระหนักรู้ถึง
เทคโนโลยีส าหรับการเกษตรให้
เกษตรกรอย่างแพร่หลาย

การให้ความส าคัญกับความเข้าใจถึง
ปัญหาพฤติกรรมล าเอียงของเกษตรกร 
และแนวทางในการน าหลักเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมเข้ามาแก้ไข 

1 2 3



• ส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับเกษตรกรมากขึน้ การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้เรา
สามารถสร้าง เก็บ เชื่อมโยงและประมวลข้อมูลที่ละเอียดระดับแปลงและเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง 
ประกอบกับการพัฒนาของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล จะท าใหเ้ข้าใจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย 
และช่วยในการเลือกใช้เทคโนโลยีและออกแบบแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เจาะจง (personalized) ต่อเกษตรกร
แต่ละรายได้

• เพิ่มประสทิธภิาพของการสง่ผ่านเทคโนโลยไีปสูเ่กษตรกร โดยการใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันในการเผยแพร่
ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนต่ า และสามารถสื่อสารแบบสองทางกับ
เกษตรกรโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรถามหรือให้ข้อมูลตอบกลับได้ ตลอดถึงสามารถใช้สื่อที่หลากหลายที่ทั้งช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ เช่น ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่เข้าใจง่ายและผ่านช่องทาง social media ที่เกษตรกรใช้งานเป็นอยู่
แล้ว และช่วยดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมายอมรับเทคโนโลยีและองค์ความรู้

• แพลตฟอรม์สามารถใชช้ว่ยสง่เสรมิการแบง่ปนัทางเศรษฐศาสตร ์หรือ sharing economy ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้
เป็นที่กลางให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าในตลาดเช่าเครื่องจักรกล โดรนมาเจอกัน ซึ่งก็สามารถลดต้นทุนในการเข้าถึง
เครื่องจักรกลสมัยใหม่ให้เกษตรกรรายย่อยได้ เป็นต้น
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• Simplicity
Digital technology ต้องเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย และใช้งานง่าย เพ่ือให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้งานยอมรับ ใช้งานเป็น และตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
น าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ ในขณะเดียวกันก็ต้องแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างครบวงจร จึงจะสามารถจูงใจให้เกษตรกรใช้อย่างยั่งยืน

• Replicability
Digital technology ต้องสามารถใช้งานได้ดีโดยไม่จ ากัดเฉพาะแค่บางพืชหรือบางพื้นที่ เทคโนโลยีที่ได้ผลกับพืช พื้นที่ หรือเกษตรกรกลุ่มหนึ่ง ๆ ต้อง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับพืช พื้นที่ หรือเกษตรกรกลุ่มอื่นได้ด้วย โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับเกษตรกรกลุ่มใหม่ทุกครั้ง

• Scalability
Digital technology ที่ประสบความส าเร็จกับการทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างหรือพ้ืนที่เล็ก ๆ ต้องสามารถขยายผลไปใช้ในวงกว้างได้ดเีช่นเดียวกัน และ
การด าเนินงานของผู้ให้บริการต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมากได้ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์จริงต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ

• Sustainability
การให้บริการ digital technology ต้องสามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน มีฐานเกษตรกรผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีช่องทางการหารายได้ที่มั่นคงสม่ าเสมอ
และคุ้มต้นทุน และเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรภายนอกตลอดเวลา

การจะสร้าง digital technology เพ่ือการเกษตรให้เกิด โต และส าเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ประสบการณ์จากต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า จะส าเร็จได้ต้องมีปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ 
ง่าย ท าซ้ าได้ ขยายผลได้ และย่ังยืน

ลัทธพร และคณะ (2562) https://www.pier.or.th/abridged/2019/19/



โมบายแอปพลเิคชนัเพือ่การวนิิจฉัยโรคข้าว 
โดยใชก้ารวเิคราะหภ์าพถ่าย และ
ปัญญาประดิษฐ ์



วสิน สินธุภิญโญ

กรรณทพิย์ กิรติรัตนพฤกษ์ พิชญกาญจน ์เต็มนิรันรัตน์

ดร.ธีระ ภัทรพรนนัท์
หัวหน้าโครงการ

ชาญชัย จันฤาชัย

อภิชน กิจวิมลรัตน์

นุจรินทร ์จังขันธ์

จารุวี อันเซตา คนึงนิจ ศรีวิลัย

ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพิช

รศ.ดร. จินตนา อันอาตม์งาม
ภาควิชาโรคพืช

ดร.ศิวดล เสถรียรพัฒนากูล
คณะวิศวะกรรมศาสตร์

ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
คณะวิศวะกรรมศาสตร์


