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Internet of Things
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IoT หรือ Internet of Things (อินเทอรเ์นต็ของสรรพสิง่)

หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ ส่ิงของเครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในชีวิตอื่น ๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ ให้สามารถวัด เก็บบันทึกและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลได้  ควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐาน

การเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน และสิ่งเหล่านี้การเช่ือมต่อกันบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือท่ีจะส่ือสารกันได้
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Smart Industry Smart City Smart Life
Smart Mobility Smart Safety     Smart Environment    Smart Tourism    Smart Farming

Internet of Things
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Advantage:

 Ability to access information from anywhere at any time on 

any device.

 Improved communication between connected electronic 

devices.

 Transferring data packets over a connected network saving

time and money.

 Improve the quality of a business's services and reducing

the need for human intervention. 7



Disadvantages

 A hacker could steal confidential information.

 Enterprises have to deal with massive numbers of IoT devices, 

and collecting and managing the data from all those devices.

 All connected device is possible to be corrupted by a bug in 

the system.

 Since there's no international standard of compatibility for IoT, 

it's difficult for devices from different manufacturers to 

communicate with each other. 8



Benefits to organization (Specific and multiple industries)

 Monitor their overall business processes;

 Improve the customer experience

 Save time and money

 Enhance employee productivity

 Integrate and adapt business models;

 Make better business decisions

 Generate more revenue. 9
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Blockchain : Transfer of Trust in a Trustless World
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Artificial intelligence (AI)
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ปัญญาประดษิฐ์ (AI : Artificial Intelligence)

เครื่องจักร (machine) ท่ีมีฟังก์ชันท่ีสามารถท าความเข้าใจ เรียนรู้
องค์ความรู้ต่างๆ เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา

ต่างๆ คล้ายมนุษย์ หรือเลียนแบบทักษะของมนุษย์

AI แบ่งเป็น 3 ระดับตามความสามารถหรือความฉลาดดังนี้
1. Narrow AI ) หรือ Weak AI : คือ AI ท่ีมีความสามารถเฉพาะทางได้
ดีกว่ามนุษย์ เช่น AI ท่ีช่วยในการผ่าตัด(AI-assisted robotic surgery)

2.  General AI : คือ AI ท่ีมีความสามารถระดับเดียวกับมนุษย์ สามารถท า
ทุกๆอย่างท่ีมนุษย์ท าได้และได้ประสิทธิภาพท่ีใกล้เคียงกับมนุษย์

3. Strong AI : คือ AI ท่ีมีความสามารถเหนือมนุษย์ในหลายๆด้าน 15



Digital technology
in Food supply chain
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Retailer
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Different network structures.
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Sensing
layer

Communication
layer

Application
layer

Food supply chains in the era of Internet-of-Things 20



Comparison of traditional and developed models
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A model of logistic process
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Overall architecture

of the deployment

of IoT
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 Online ordering,  Voice ordering and chatbots

 Online Table Bookings

 Automated kitchen operation

 Online payment systems

 Food delivery system

 Inventory management software

 Restaurant POS system

 Marketing automation and loyalty programs

Technology Trends in Restaurant
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IoT sensors coupled with Blockchain

 Improve traceability, tranparency and sustainability 

 Maintain food safety

 Improve quality of food products

 Adequate communication between all involved parties

 Minimizing supply chain cost to make food affordable

 Track and control inventory in warehouses and stores

 Support risk management and solution 26



Sorting food

 Managing the supply chain

 Ensuring employees follow 
personal hygiene procedures27



Developing
new products

Cleaning processing equipment

Growing better food: Food processing
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www.depa.or.th
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กจิการสาขา
ดป้ีาขบัเคลือ่นการพฒันาดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมผ่าน

7 กจิการสาขา

4 ภมูภิาคของไทย 

• สาขาภาคเหนือตอนบน : จ.เชยีงใหม่

• สาขาภาคเหนือตอนลา่ง : จ.พษิณุโลก

• สาขาภาคอสีานตอนกลาง : จ.ขอนแกน่

• สาขาภาคอสีานตอนลา่ง : จ.อุบลราชธานี

• สาขาภาคตะวนัออก : จ.ชลบุร ี

• สาขาภาคใตต้อนบน : จ.ภูเก็ต

• สาขาภาคใตต้อนลา่ง : จ.สงขลา

เพือ่ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัใหก้บั

ประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างท ัว่ถงึ

ส านกังานใหญ่

ลาดพรา้ว 

กรุงเทพ
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กลไกการขบัเคลื่อน SMEs 
ของ depa

depa ชว่ย SMEs ไทย 
“ประยุกตใ์ชด้จิทิลั”สนับสนุนให ้SMEs เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัดว้ย

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

ส่งเสรมิ สนบัสนุ

น
• พฒันาองคค์วามรู ้ทกัษะ ใน

การประยุกตใ์ชด้จิทิลัเพือ่ยกระดบั

ธรุกจิ

การสนบัสนุน แบ่งเป็น 

• คปูองดจิทิลัส าหรบั SMEs

• ทนุสนับสนุนการประยุกตใ์ชด้จิทิลั

ส าหรบั SMEs
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การพฒันาองคค์วามรู ้ทกัษะ ในการประยุกตใ์ชด้จิทิลั

เพือ่ยกระดบัธุรกจิhttps://www.facebook.com/depathai/

ซ ีรยี ์“การปรบัตวัใหท้นัดว้ยดจิทิลั New Normal 
Economy”

 EP.1 ระบบบรหิารจดัการรา้นและระบบบรหิารจดัการควิ 

 EP.2 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัดา้น E-

commerce และ Logistic ในธรุกจิ

 EP.3 กลยุทธท์างรอดรา้นอาหารกบัการขายแบบ New 

Normal

 EP.4 เกษตรอจัฉรยิะดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

 EP. Special-แนะน าการขอรบัการส่งเสรมิและสนับสนุนการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัซ ีรยีอ์ืน่ๆ 
• เปิดเสน้ทางจาก ฟารม์..สู่อาหารจานอรอ่ย ดว้ยระบบตรวจสอบยอ้นกลบั

• “New skills in New-Normal world" การมาของทกัษะใหม่ส าหรบัยุคหลงั Covid-19 และการปรบัตวัเพือ่ความอยู่รอด

แบบฉบบั Gen Z
33
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เรยีนออนไลนฟ์ร‼ี

depa MOOC คลงัความรูท้ีร่วบรวมหลกัสูตร
ออนไลนท์ีเ่หมาะสมกบั ผูป้ระกอบการ SMEs วสิาหกจิชมุชน 

และเกษตรกร สอนโดยกูรูผูเ้ช ีย่วชาญในดา้นเกษตรและ

เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่เพิม่ทกัษะใหต้วัเอง เตรยีมความพรอ้มกบั

การเปลีย่นแปลงของประเทศและต่างประเทศ

สามารถลงทะเบยีนและเขา้เรยีน โดยสแกน QR Code หรอืจะ

เป็นลิง้คด์า้นล่างนีไ้ดเ้ลย!!!

##หลกัสูตร depa005 : หลกัสูตรเกษตรสมยัใหม่ทีต่อ้งรู ้
(Smart 
Farmer) https://forms.gle/kvYprmcR7heHhfTj8

##หลกัสูตร depa002 : หลกัสูตรพลกิโฉมโลกดว้ยดจิทิลั
( Digital 
Transformation) https://forms.gle/dWvxQvWN8
dGU34wa8 34
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การสนบัสนุน

Transformation Fund (SMEs)

ส่งเสรมิให ้“SMEs” เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนั

ดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัใน

ธุรกจิ เพื่อสรา้งรายได ้ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการผลิต

Mini Transformation Voucher

ส่งเสรมิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
ดิจิทลัใน “ธุรกจิ”
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ตวัอย่าง

การส่งเสรมิการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

ผ่านมาตรการ Transformation
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Before Afterการเกษตรในพื้นที่

• เดิมเก็บข้อมูลบันทึกลงกระดาษ
และน ามาบันทึกลง Excel 

• ท าให้ข้อมูลไม่ Real Time และมี
ความคลาดเคลื่อน

Agricultural Industry

น า Digital Platform มาใช้งาน
Smart RSPO Palm Oil Plantation and Logistic Management

• บริหารจัดการวัตถุดิบและวางแผนผลผลิตจากเกษตรกรให้เข้าสู่กระบวนการ
ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบข้อมูลได้ 

• เชื่อมโยงกับสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้เกิด
ความสมดุลระหว่างปริมาณวัตถุดิบและความต้องการของตลาด
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ตวัอย่าง

การส่งเสรมิการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

ผ่านมาตรการคูปองดจิทิลั
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บรษิทั แอบ๊โซลูท บอดี ้

โซลูช ัน่ จ ากดั
ประกอบกจิการใหบ้รกิารยมิฟิตเนส

โดยไดน้ าระบบซอฟตแ์วรม์าบรกิาร

จดัการการเขา้ใชง้านของสมาชกิ การ

จดัการคลาสการใหบ้รกิารของฟิตเนส

Runsanook Coperation Co.,ltd
บรษิทัรบัจดังานตา่งๆ อาท ิงานวิง่ งานการ

กศุล ซ ึง่ทางบรษิทัไดน้ าระบบ 

Phuektsoftevents.com มาใชบ้รหิาร

จดัการกรอกขอ้มูลผูเ้ขา้รว่มงาน การรบัสมคัร

เขา้รว่มงาน การคน้หาขอ้มูลผูเ้ขา้รว่ม และ

การพมิพส์ลปิใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มงาน
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การบริหารจัดการการใชข้อ้มูล

ลกูคา้ผ่าน ระบบ Chatbot

เพือ่ใหข้อ้มูลลกูคา้ชว่ยการขาย

และการเขา้ถงึสนิคา้และบรกิาร

ไดร้วดเรว็ง่ายขึน้
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การใหบ้รกิารคลงัสนิคา้แบบครบวงจร

ส าหรบัรา้นคา้ออนไลน ์ชว่ยเก็บของ 

แพ็คของ ส่งของ และมรีะบบบรหิารสตอ๊ก
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เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นภาคการเกษตร

การบรหิารจดัการฟารม์อจัฉรยิะ (Smart Farm)
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IoT system 
for smart 
agriculture
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เกษตรแม่นย า ระบบการจดัการวาง

แผนการปลกู
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ระบบท างานแบบออนไลน ์(เชา่ใช)้ ช าระรายปี

ตามจ านวนผูใ้ชท้ตีอ้งการ พรอ้มระบบส ารอง

ขอ้มูลรายวนั และป้องกนัไวรสั หรอืจะซือ้ไลเซนต ์

ตดิดัง้ทีส่ านักงานหรอืแบบออนไลนส์ว่นตวัได ้

โดยครอบคลมุระบบบรหิารจดัการฟารม์ ระบบ

คลงัสนิคา้ ระบบจดัซือ้ ระบบขาย ระบบบรหิาร

ผลติ ระบบตน้ทนุผลติ ระบบบญัชเีจา้หนี ้ระบบ

บญัชลีกูหนี ้ระบบทรพัยส์นิ ระบบบญัชทีัว่ไป 
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Smart catalogue
: แคตตาลอ็กออนไลน์

 สรา้งไดเ้องดว้ย Digital Publishing Platform 

for Magazines, Catalogs, E-book, 

Marketing online 

 สามารถน า Catalogue หรอื Company Profile 

หรอืเอกสารประชาสมัพนัธอ์ืน่ๆ ทีเ่ป็นรปูแบบ

กระดาษธรรมดา เปลีย่นเป็น Digital Catalogue 

และ Digital Company Profile Catalogue 

 เป็นชอ่งทางใหล้กูคา้สามารถเขา้หาองคก์รของ

ทา่นไดง้่ายขึน้โดยผ่าน Quick Connect 

Features
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เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกเสมอืน 

(Augmented Reality) หรอื AR โดยน าเสนอ

เร ือ่งราวของชมุชน ดว้ยการสรา้งประสบการณ์

รปูแบบใหม่ในการถา่ยทอดเร ือ่งราวประวตัศิาสตร ์

และวถิชีวีติของชมุชน ผ่านสถานทีจ่รงิภายใน

ชมุชน 

เพือ่เพิม่จ านวนนักทอ่งเทีย่วและผูท้ีส่นใจมาใช ้

บรกิารเทคโนโลยกีารผสมผสานโลกเสมอืนใน

พืน้ทีช่มุชน 

Augmented Reality (AR)
เทคโนโลยทีีผ่สมผสานสือ่ดจิทิลัเขา้กบัโลกความเป็นจรงิ

ทีถ่กูสรา้งขึน้มาผ่านแอปพลเิคช ัน่หรอืโปรแกรม โดยสือ่ดจิทิลั

จะท าการซอ้นทบัไปบนภาพจากกลอ้ง



บรกิารหุน่ยนตแ์ละยานพาหนะไรค้นขบั (โดรน) 
ส าหรบัการเกษตรทีม่คีวามแมน่ย า 
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