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Girl in ICT Day 2018

Girls in ICT Day 26 April 2018: จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ความรู้และการตระหนักว่าประชากรหรือ
คนรุ่นใหม่มีการใช้ ICT เข้ามาช่วยเพื่อความ
มั่ น ค ง ท า ง อ า ห า ร เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิมมาเป็น
เกษตรที่ มี ก ารใช้ ICT เข้ า มาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ให้ เ พี ย งพอต่ อ
ประชากรโลกที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การใช้ Smart
Phone ช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกปีละ 20% ดังนั้นการให้สตรีใช้
ICT หรือSmart Phone เพื่อสร้างรายได้จากภาคการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย จึงต้องวาง
แผนการบริหารจัดการ ขนส่ง บริการด้วย ICT มากขึ้น
การตรวจสอบสภาพอากาศต่ า งๆผ่ านช่ อ งทางICT เช่ น www.thaiwater.net เกษตรกร
จาเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Agri-Tech เช่น โดรน เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมเช่น ฉีดพ่นยา การให้ปุ๋ย การถ่ายภาพเพื่อทาแผนที่เพื่อวางแผนการปลูก การตรวจสอบ
ธาตุอาหารในดิน เป็นต้น
DTAC Smart Farmer ทางานร่วมกั บ NECTEC ช่ว ยออกแบบ smart farm ทั้ งระบบ เช่ น
การสร้างโรงเรือนอัจฉริยะให้กับเกษตรกรและมีการสอนการใช้ Agri-Tech ต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิต
ที่มีประสิทธิภาพและรายได้ รวมทั้งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ เน้นคนรุ่นใหม่อายุ 18-45 ปี เน้น
การผลิ ต อาหารปลอดภั ย จากนั้ น จึ ง สอนเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการตลาดสิ น ค้ า เกษตรออนไลน์ เช่ น
Facebook สอนเกี่ยวกับการทาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ อย่างครบวงจร
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Girl in ICT Day 26 April 2018: From Kasetsart University’s students
To gain more awareness and
information about the more numbers
of ICT users as well as how ICT can
help in food security. Because the
agricultural system has been
transformed from traditional one to be
the smart one by using more ICT in
order to increase more effective farm
production to feed all the world population.
Also some relevant information about the value created by Smart Phone such
as its 20% GDP value and will even higher. So, ICT or Smart Phone can be used to
generate more income from agricultural sector. ICT or the Agri-tech can be used to
plan and operate all farming system to be more precisely as well as other relevant
services.
Weather information is also can access via ICT such as www.thaiwater.net. So,
farmers must adjust themselves and learn about Agri-Tech, such as Drones, so that
they can adapt it properly, such as spraying, fertilizing, farm photography for zoning,
soil nutrient monitoring, etc.
DTAC Smart Farm with other partners such as NECTEC to design holistic smart
farm systems, such as the smart green house, the production value, the marketing
mechanism, etc. So, Agri Tech has been trained both of the farm productivity and
value, the other is to train the smart farmers to be the farm entrepreneurs by their
own. The new generation with around 8-45 years of age as well as safety farm products
is the priority. Online marketing channels such as Facebook, brand building, packaging
is also trained.
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