
ตะลุยทุ่งนา กับ
เทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่
วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

นายวศนิ สินธุภิญโญ

นักวิจยัอาวโุส ทีมวิจัยการประมวลผลและเขา้ใจภาพ 

กลุ่มวิจยัปัญญาประดษิฐ ์

ศูนย์เทคโนโลยอีิเลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชาติ
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เจ้าหนา้ทีด่แูลระบบ
• มีคนใชง้านมาก แต่ดูแลไม่ยาก
• ปรับปรงุ (upgrade) ท าได้ง่าย

ที่มา

เจ้าหนา้ทีด่แูลระบบ
• มีคนใชง้านมาก แต่ดูแลไม่ยาก
• ปรับปรงุ (upgrade) ท าได้ง่าย

เกษตรกร 
• ต้องการวนิจิฉยัทีร่วดเรว็
• ง่าย สะดวก



กลุ่มไลนบ์อทโรคขา้ว
ปัจจุบันมีกลุ่มย่อย 22 
กลุ่ม มีสมาชิกรวมกว่า
3,000คน
ผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา
วิเคราะห์ได้10โรค

เข้าเปน็สมาชิกกลุ่ม
ไลน์

ระบบส่งค าวินิจฉัยตอบกลับ

ถ่ายรู
ป

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบผล
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เก็บข้อมูลภาพ

Rice Disease Detection Development
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https://www.researchgate.net/figure/The-main-structure-diagram-of-YOLOv4-
36_fig1_349396029

ออกแบบโมเดล

ฝึกฝนโมเดล

73.98%
94.32% 91.05% 89.56% 84.06% 85.24%

Recognition accuracy

ทดสอบ
โมเดล

1

2

3

ให้บริการด้วยโมเดลท่ีดีท่ีสดุ
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เปิดให้กลุ่มเกษตรกรทดสอบ เวอร์ชั่น 16 โรค

โรคไหม้ (Blast Disease)
โรคใบขีดโปร่งแสง (Bacterial Leaf Streak 
Disease)
โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Blight Disease)
โรคใบจุดสีน ้าตาล (Brown Spot Disease)
โรคใบขีดสีน ้าตาล (Narrow Brown Spot 
Disease)
โรคใบแถบแดง (Red Stripe Disease)
โรคเขียวเต้ีย (Grassy Stunt Disease)
โรคไหม้คอรวง (Rice Blast Disease)

โรคดอกกระถิน (False Smut) 
โรคใบสีแสด (Orange Leaf Disease)
โรคกาบใบแห้ง (Sheath Blight Disease)
โรคกาบใบเน่า (Sheath Rot Disease)
โรคใบวงสีน ้าตาล (Leaf Scald Disease)
โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
โรครากปม (Root-knot Disease)
โรคใบหงิก (Rice ragged stunt Disease)
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เปิดให้กลุ่มเกษตรกรใช้งาน เวอร์ชั่น 10 โรค

โรคไหม้ (Blast Disease)
โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Blight Disease)
โรคใบจุดสีน ้าตาล (Brown Spot Disease)
โรคใบขีดสีน ้าตาล (Narrow Brown Spot 
Disease)
โรคใบขีดโปร่งแสง (Bacterial Leaf Streak 
Disease)
โรคไหม้คอรวง (Rice Blast Disease)

โรคดอกกระถิน (False Smut) 
โรคใบวงสีน ้าตาล (Leaf Scald Disease)
โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
โรคใบหงิก (Rice ragged stunt Disease)
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กลุ่มผู้เชีย่วชาญศนูยว์จิยักรมการขา้ว แยกตามจงัหวดั

เชียงราย

สกลนคร

นครนายก
ชัยนาท

ราชบุรี

เชียงใหม่

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

แม่ฮ่องสอน

สะเมิง

แพร่

พัทลุง

จ านวนกลุม่ที่ใหบ้รกิาร 12 กลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 500 คน

219

21 30
69 73

33 20 10 19 8 12 20

1

เชียงราย ฉะเชิงเทรา สกลนคร นครนายก

ชัยนาท ราชบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี

แม่ฮ่องสอน ฃะเมิง แพร่ พัทลุง
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กลุ่มตามโครงการ BCG-Naga Belt Road แยกตามจังหวดั

จ านวนกลุม่ที่ใหบ้รกิาร 4 กลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 1,300 คน

299

366
448

202

นครพนม

ล าปาง

เชียงราย

อุดรธานี

อุดรธานี

ล าปาง

เชียงราย

นครพนม
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กลุ่มอื่นๆ

จ านวนกลุม่ที่ใหบ้รกิาร 11 กลุ่ม
มีสมาชิกในกลุม่ประมาณ 1,400 คน

24

113

60 16 57 22 33

479

366

224

26

1ไลน์บอทโรคข้าว สนง.เกษตร สตูล ไลน์บอทโรคข้าว ร้อยเอ็ด – สุรินทร์

ไลน์บอทโรคข้าวทดสอบverล่าสุด ไลน์บอทโรคข้าว ข้าวอ่ิมสุขก าแพงแสน

ไลน์บอทโรคข้าว พันธมิตรสวทช. ไลน์บอทโรคข้าว EECi

ไลน์บอทโรคข้าว สงขลา บอทโรคข้าวชาวนาไทย

บอทโรคข้าวชาวนาไทย2 บอทโรคข้าวชาวนาไทย3

บอทโรคข้าวชาวนาลดโลกร้อน
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แหล่งทนุภาครฐัเพ่ือพัฒนาโจทยใ์หม ่

(ช่วยค่าดูแล Server)

มันส าปะหลงั : สวก.

สตรอวเ์บอรร์ ี: มูลนิธโิครงการหลวง

แหล่งทนุภาคเอกชน

ร่วมแบง่ปันคา่ใช้จา่ย

แหล่งทนุภาครฐัเพ่ือดแูลระบบ

PMC (เอกชนออก 20%)

งบประมาณ

แผนด าเนินการ

ค่าดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server)

ค่าวิจัยและพัฒนา


