
พลังงานกับการเกษตร

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0



SMART FARM คือเร่ืองไกลตัว ?



ตัวอย่างเทคโนโลยีและพลังงานท่ีใช้ทางการเกษตร 

ใช้คล่ืน Sonar ในทะเล

ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ
สถาพอากาศก่อนท าประมง

ใช้เช้ือเพลิงทางพลังงาน
ในการเดินเรือ

การท าประมง



ตัวอย่างเทคโนโลยีและพลังงานท่ีใช้ทางการเกษตร 

การท านาเกลือ

กังหันวิดน ้าเข้านาเกลือ



การเกษตร
เริ่มที่ฟาร์ม จบบนโต๊ะอาหาร



การผลิตสินค้าเกษตร

การผลิต

พืชเกษตร

การ

เตรียมการ

ก่อนการ

ปลูก
การปลูก

พืช

การดูแล

บ ารุงรักษา

พืช

การเก็บ

เกี่ยว

ผลผลิต

การจัดเก็บ

ผลผลิต

การแปร

รูป/การ

ขนส่ง

ผลผลิต

การเกษตร (อาหาร)
= 

*ค่าครองชีพ

*เป็นมากกว่าการซ้ือมาขายไป 

แต่เป็นความม่ันคงของข้อมูล

การเกษตรและของชาติ
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*การใช้น ้ามันหรือไฟฟา้ ล้วนเป็นการใช้พลังงาน

Demand Side

ต้นทุนพลังงาน 
=

*ค่าครองชีพ

พลังงาน
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Energy Supply Side = (ค่าไฟฟา้/เช้ือเพลิง)

Biogas

Biomass

Biodiesel



ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน (พพ.)

โดยประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปี
*ไม่รวมต้นทนุการขนสง่และการแปรรูป



ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)



51%

10%

20%

5%

3%

11%

เป้าหมายแผนพลังงานทดแทน พ.ศ.2561-2580 
(พลังงานไฟฟ้า)

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ (น ้าเสีย/
ของเสีย/พืชพลังงาน)

ขยะ

พลังงานน ้า

85%

5%
2% 0% 8%

เป้าหมายแผนพลังงานทดแทน พ.ศ.2561-2580 
(พลังงานควมร้อน)

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

พลังงานขยะ

พลังงานแสงอาทิตย์

ไบโอมีเทน

ที่มา : แผน AEDP2018 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



47%

50%

3%

เป้าหมายแผนพลังงานทดแทน พ.ศ.2561-2580 
(เชื อเพลิงชีวภาพ)

เอทานอล ไบโอดีเซล น ้ามันไพโรไลซิส
2% 1%

7%
7%

10%

73%

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพลังงาน
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล

ขยะ พลังงานน ้า ก๊าซชีวภาพ

ที่มา : แผน AEDP2018 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



เทคโนโลยีดิจิทัล 5.0

เครื่องมือการเปล่ียนแปลงเพ่ืออนาคต 
สามารถบูรณาการพลังงานและการเกษตรเข้าด้วยกนั
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เทคโนโลยีพลังงานกับการเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0

• IoT Platform

• Energy Management

• การท าเกษตรแบบแม่นย า (Precision Ag.)

• ระบบการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ (Smart farming)

• Application เพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรและ AI



Farming

Harvest

• GPS

• GIS

• Wireless Sensor Networks/IOT

• RFID

• Image processing

• Remote Sensing 

Farm Storage

Application of  Precision Agriculture



Livestock

• RFID: Animal Tracking

• Wireless Sensor Networks

• Image processing 

Logistics & Warehouse

• GPS & RFID

• Image processing



• GAP online

• Farmers Registering system & Farm SCADA

• Crop Yield Prediction

• Crop planning and monitoring

• Decision support system

• Traceability

Farm Mobile application

ERP/BI

Smart Farming and Smart Solution
*ข้อมูล = ความม่ันคงของชาติ



Smart Irrigation system 



Smart Fertilizing system & Mobile Application 



IOT Plant Factory System



LED Light for plant seeding



Wireless Sensor Networks (WSNs)/IoT sensor



Soil Sensor on-the-go
Penetration resistance, moisture and texture



Radio Frequency Identification (RFID/NFC)



Drone for agriculture (UAV)

• Farm Surveying

• Spraying 

• NDVI, Normalized Difference 

Vegetation Index

• Image processing technology



RGB NIR

NDVI

+

Image Processing



Application for Organics Vegetable Tracking

GAP Online Application

บันทึกรูปภาพ สถานที่ และรายละเอียด

ลงในแอพพลิเคช่ัน ทุกกระบวนการ

ตั้งแต่ เริ่มเพาะปลูก รดน ้า ให้สารอาหาร 

ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และเก็บเก่ียว



ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีพลังงานในการเกษตร

หุ่นยนต์ส าหรับวิเคราะห์ความผิดปกติ
ของพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เรือก าจัดแมลงแบบอัตโนมัติ
โดรนเพ่ือการพัฒนาผลิตผล

ทางการเกษตร



ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีพลังงานในการเกษตร

Robotic Plant Buggy หุ่นยนต์
เพ่ือการเกษตร ส าหรับตรวจสอบ

การเจริญเติบโตของพืช

หุ่นยนต์ส าหรับฉีดพ่นสารเคมีและปุ๋ย



ฟาร์มกุ้งอัจฉริยะด้วยไอโอที

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีพลังงานในการเกษตร

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ



กระชังปลาอัจฉริยะ

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีพลังงานในการเกษตร

ระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ
เพ่ือช่วยเหลือ ชาวประมงให้เตรียมรับมือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา “ปลาน็อกน ้า”



การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing Economy) 

บริการเช่าโดรนทางการเกษตร

Farmer to Farmer
บริการเช่ารถเก็บเก่ียว
ผ่านระบบออนไลน์

ที่มา : ศูนย์กลางข้อมลูเกษตรทนัสมยัหนึง่เดียวในไทย

solar charging station



Blockchain Technology

บล็อกเชนเพ่ือการตรวจสอบ

ย้อนกลับสินค้าเกษตร



Blockchain Technology

Blockchain

สมาชิกแต่ละคนมีข้อมูลทั้งหมด

ของทุกคนในเครือข่าย

แฮกไม่ได้เพราะต้องแฮกเครือข่าย

ทั้งหมดพร้อมกันเพ่ือเปล่ียนข้อมูล

การใส่ข้อมูลต้องได้รับการ

พิสูจน์จากสมาชิกในเครือข่าย

ระบบแบบเดิม

สมาชิกทุกคนในเครือข่าย

ฝากข้อมูลเฉพาะของตัวเอง

ไว้ที่ตัวกลาง

มีโอกาสถูกแฮกเข้าไปเปล่ียนข้อมูล
การควบคุมการใส่ข้อมูลขึ้นอยู่

กับสมาชิกเพียงหนึ่งเดียว



Smart Farming

Product Prediction
Traceability 

E-Marketing

Data center and analytics

Smart Agriculture 
production

Farm Accounting software

Smart Energy Farming for 
Sustainable Digital Economy



ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีพลังงานกับการเกษตร

การวัดผลส าเร็จ 3 ด้านอย่างสมดุล (Triple Bottom Line)

ก าไร (Profit) โลก (Planet) คน (People)

• มีก าไรเพ่ิมขึ้นจากการลดต้นทุน
การผลิต (ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่าย
ในการเกษตร)

• สามารถช่วยพยากรณ์สภาพ
อากาศท่ีจะเกิดขึ้นได้ จะได้
วางแผนการเกษตรได้อย่าง
แม่นย า

• ใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

• ลดปริมาณการใช้
สารเคมี

• ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาค
การเกษตร

• สามารถบริหารจัดการข้อมูลภายใน
ฟาร์มให้อยู่ในระบบออนไลน์ได้และ 
สะดวกต่อการใช้งาน

• เกษตรกรลดการสัมผัสกับสารเคมี
โดยตรง

• พัฒนา skills ให้ผู้ใช้งานด้าน
เทคโนโลยีร่วมกับการเกษตร

• ลดปริมาณสารเคมีตกค้างในผลผลิต



ท าไมต้องท า ท าแล้วได้อะไร ?

ใครท่ีควรท า ?

จะเลือกท าอะไรดี ?

เพ่ือเพ่ิม Yield และลด Risk 
สามารถ Predict สถานการณ์ได้

ทุกคนควรท า (Technology 
Disruption/Ageing Society)  

อะไรท่ีตอบโจทย์ Pain Point ของเรา 

Digital Farmer



เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมอย่างไร ?

เลือกเพ่ืออะไร? (เช่น ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมผลผลิต สามารถพยากรณ์ได้)

คุ้มค่าต่อการลงทุน

เรียนรู้ได้ ดูแลได้ ใช้งานได้ รู้คุณค่า



Commercial Case Study



Commercial Case Study





สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

Thank you for your attention

ผู้บรรยาย สุภกิณห์ สมศรี
โทร. 085-924-2465


