
การเกษตรดวยวิทยาการหุนยนต (Robotic Farming) เปนกุญแจสําคัญท่ีจะเปล่ียน
อุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยการใชประโยชนจากเทคโนโลยีข้ันสูงรวมกัน ไดแก
การผสมผสานการใชเทคโนโลยีเซ็นเซอร (Sensor Fusion) และการใชขอมูลเชิงลึก
ทางเกษตรในระดับโอมิกส (Agricultural Multiomics) อาทิ จีโนมิกส (Genomics)
ทรานสคริปโตมิกส (Transcriptomics ) เมตาโบโทมิกส (Metabotomics) และ
โปรติโอมิกส (Proteomics) เปนตน เพ่ือวิเคราะหขอมูลการเก็บเก่ียวผลผลิต
ทางการเกษตร แลวส่ังงานหุนยนตทางานรวม (Cobots) ทางการเกษตรและ
Drone เพ่ือทํางานอยางการไถเตรียมดิน การเพาะเมล็ดพืช การจัดการวัชพืช
การใสปุย การคัดเลือกพืช

NIA : National Innovation Agency

www.nia.or.th

: @niathailand : NIA Channel

02-017 5555info@nia.or.th



NIA : National Innovation Agency

www.nia.or.th

: @niathailand : NIA Channel

02-017 5555info@nia.or.th

การผสมผสานเทคโนโลยี
(converging technology)

การเก็บขอมูล (Data Collection)
• ติดตามการเพาะปลูก (Crop Monitoring)  
• ทําแผนท่ีดิน (Soil Mapping) 
• บันทึกขอมูลประวัติ (Historical Records)  
• ติดตามกิจกรรมในฟารม (Activity Tracking)
• ขอมูลจากการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) 
• สอดสองพืชผล (Field Scouting)

การประมวลผลและขอมูลเชิงลึก
(Processing and Insights)
• ความแปรปรวนของพืช (Field Variability) 
• ระบุโอกาสทางธุรกิจ (Opportunity Identification)  
• ใชเปนแนวทางการตัดสินใจ (Decision Guidance)

ผูใช (End Users)
• เกษตรกร (Farmers)  
• ผูคาปลีก (Retailers) 
• ผูแทนจําหนาย (Distributors)  
• บริการสงตรงถึงบาน (Home Delivery)

Sensor
Fusion

Agriculture
4.0

Drones

AI Accelerator

Multiomics

Distributed
Energy

5G
Chipset

Extended
Reality

Cobots

ผลลัพธสุดทาย (Final Outcome)
• เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณในฟารม
  (Farm Equipment Optimization) 
• เคร่ืองจักรอัตโนมัติ (Automation) 
• ประสิทธิภาพการใชปุยและสารกําจัดศัตรูพืช
  (Efficiency Fertilizers and Pesticides Usage) 
• ปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิต
  (Improved Quality and Quantity of Produce)
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เทคโนโลยีอุบัติใหม (Emerging Technology)

Drones
โดรนหรืออากาศยานไรคนขับกําลังถูกนํามา
ปรับใชในภาคการเกษตร โดยเฉพาะเพ่ือการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร และกําลังเปล่ียนแปลง
อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการเกษตร

5G Chipset
เทคโนโลยี 5G ทําใหการสงขอมูล
ปริมาณมากทําไดเร็วข้ึน ครอบคลุม
และสามารถเช่ือมตอเขากับหุนยนต
การเกษตรไดแบบเรียลไทม รวมถึง
สามารถสงขอมูลส่ือสาร
ระหวางอุปกรณได

AI Accelerator
AI  Accelerator มีบทบาทในการใชประโยชนขอมูล

และสารสนเทศทางการเกษตร โดยใชเทคโนโลยี
อัตโนมัติข้ันสูง ขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

เพ่ือวิเคราะหพยากรณขอมูล (Predictive Analytics)
สําหรับทําการเกษตร บริหารจัดการเฉพาะพ้ืนท่ี

ชวยใหสามารถวางแผนเพาะปลูกไดดี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน

Cobots
หุนยนตทางานรวม (Cobots) ถูกนํามา

ใชงานทางการเกษตรอัตโนมัติมากข้ึน อาทิ
การใชไถ การใสปุย การควบคุมวัชพืช

และการเก็บเก่ียว เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร และลดการใชแรงงาน

Agriculture 4.0
เกษตรกรรม 4.0 เนนการบริหารจัดการปจจัย

การเพาะปลูกใหมีความแมนยําและเหมาะสม
ตอการเติบโตของพืช โดยเนนการใชทรัพยากร

และตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

Sensor Fusion
เซ็นเซอรท่ีติดต้ังเขากับยานพาหนะในฟารม
สามารถชวยสํารวจขอมูลเพ่ือประเมินระดับ
ธาตุอาหารในดินและสุขภาพพืช ขณะท่ีเซ็นเซอร
ท่ีติดต้ังในดินจะชวยบันทึกขอมูลสภาพอากาศ
และวัดความช้ืนในดิน การผสมผสานเทคโนโลยี
เซ็นเซอร จึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับการเกษตร
ดวยวิทยาการหุนยนต ในการประเมินเวลาการใหน้ํา
ปุย การเก็บเก่ียว หรือการฉีดพุนสารกําจัดศัตรูพืช
และแมลงอยางเหมาะสม

ตัวเรงทางเกษตรเชิงปริมาณจากการปรับปรุงตนทุน ผลตอบแทน และมูลคาผลิตผลในฟารม

Emerging

Technology

L



โอกาสทางการตลาด
(Market Opportunities)
การปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของผลิตผล
การใชเทคโนโลยี AI, Sensor Data, Robotic Robotic และ
Drone รวมกันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการฟารม
และปรับปรุงการผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

แนวโนมตลาด
(Market Trends)
หุนยนตการเกษตรจะแกไขปญหาแรงงาน
แนวโนมเกษตรกรสูงวัยมีจํานวนมากข้ึนท่ัวโลก อาชีพเกษตรกร
ไมนาสนใจ ดังน้ันหุนยนตเพ่ือการเกษตรต้ังแต UAV ไปจนถึง
รถยนตไรผูขับข่ี (Driverless Car) กําลังเปนส่ิงท่ีเขามาทดแทน
แรงงานมนุษย

ประสิทธิภาพการใชปุย
และสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
การใชเทคโนโลยีชวยใหเกษตรกรสามารถระบุปริมาณ
ความตองการปุยและสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ไดอยางแมนยําและเหมาะสม

เปล่ียนแปลงรูปแบบการทําการเกษตร
เทคโนโลยีทําใหรูปแบบการทําการเกษตรแบบด้ังเดิมเปล่ียนแปลง
ไป อาทิ การเกษตรแนวต้ัง (Vertical Farming) การเกษตรในรม
(Indoor Farming) การเกษตรแบบโมดูลาร (Modular Farming)
ระบบปลูกพืชแบบปดท่ีใชแสงไฟเทียมท่ีควบคุมการทํางาน
ดวยระบบ IoT และใชพลังงานแสงอาทิตยในการทํางาน

การลดรอยเทาทางนิเวศ (Environmental
Footprint) ท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ
การใชเทคโนโลยีจะชวยลดปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการเกษตร
อาทิ การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชรถแทรกเตอร
หรือการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพชวยลดไนตรัสออกไซดในดิน
ปองกันการสูญเสียธาตุอาหารในดิน

หนวยวัดผลิตภาพ (New Metrics)
จากเดิมเวลาเปนตัวสําคัญในการวัดผลิตภาพ (Productivity)
ของเกษตรกร แตหุนยนตท่ีมาแทนเกษตรกรจะถูกวัดดวย
อัตราสวน Robotics-to-Human
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บริษัท See Tree พัฒนาโดรนเพ่ือการเกษตรท่ีฝง AI ในโดรน
พรอมติดต้ังเซนเซอรสําหรับวัดขอมูลหลายมิติ โดยทํางาน
รวมกับเซ็นเซอรท่ีฝงในพ้ืนดิน เพ่ือวัดขอมูลท่ีสําคัญๆ เชน
ความเปนกรดเปนดางของดิน ความช้ืน และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสงผล
ตอการเจริญเติบโตของพืช โดยสงขอมูลไปยังแพลตฟอรม AI
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีน้ันๆ สามารถบอกไดถึง
ตารางการเก็บเก่ียวกับขนาดพืชผล และการเจริญเติบโต

บริษัท The Small Robot Company สตารอัพในประเทศอังกฤษ
พัฒนาหุนยนตอัจฉริยะท่ีออกแบบใหสามารถเรียนรูสภาพแวดลอม
ไดเองดวย AI เพ่ือใชเพาะเมล็ดพืช พนน้ํา ใสปุย และดูแลพืชในฟารม
ใหเหมาะสมตามสภาพแวดลอม

บริษัทผลิตโดรนของจีนพัฒนา AI+Drone โดยออกแบบเปนระบบ
JetSeed Granule Spreading System เพ่ือใชพนปุย สารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชแบบฝอยละอองน้ําผานการไหลของอากาศ
ดวยความเร็วสูง

บริษัท Agerris เร่ิมตนจากการพัฒนาหุนยนตอัตโนมัติภาคพ้ืน
ท่ีทํางานดวยปญญาประดิษฐ (AI) เพ่ือชวยในกิจกรรมการเพาะปลูก
อาทิ การกําจัดวัชพืช การตรวจสอบบริเวณท่ีมีหญา และพัฒนา
หุนยนต Digital Farmhand เพ่ือดูแลและทํางานในฟารมบนพ้ืนท่ี
เกษตรขนาดเล็กซ่ึงชวยลดตนทุนแกเกษตรกร

บริษัท Iron Ox สตารทอัพการเกษตรในอเมริกาไดสรางหุนยนต
ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด  AI และหุนยนตเขาดวยกัน เพ่ือ
ทําหนาท่ีแทนเกษตรกรท้ังหมด ต้ังแตข้ันตอนหยอดเมล็ดพันธุ
ยายตนกลา จนถึงข้ันตอนเก็บเก่ียวผลผลิตดวยแขนกล ท่ีมีการ
ติดต้ังกลอง เซ็นเซอรเก็บขอมูลภาพ 3 มิติของตนพืช
เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของพืช

บริษัท Taranis สตารทอัพดานบริการสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกร พัฒนาแอปพลิเคชันโดยผสมผสานเทคโนโลยี AI,
Big Data และการประมวลผลภาพ (Computer Vision) เพ่ือใช
ติดตามขอมูลภาพถายดาวเทียม ปริมาณน้ํา ฝน แรงลม
ความช้ืน การระบาดของศัตรูพืช

บริษัทหุนยนตทางการเกษตรที่นาสนใจ
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