เอทีไอ เทคโนโลยีส สง “เจาเอี ้ยง” โดรนเกษตร
อัจฉริยะ ยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย พรอมวาง
จําหน ายไตรมาสแรกปี 2564 ดวยโปรโมช่น
ั เปิ ดตัว
ราคาสุดพิเศษ
เอทีไอ เทคโนโลยีส จัดสาธิตการทดสอบโดรน ภายใตแบรนด “เจาเอี ้ยง” โดรนเกษตรสัญชาติไทย
ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรโดยคนไทย มุงเสริมประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตดานการเกษตร ตลอด
จนพัฒนาองครวมภาคเกษตรกรรมของไทย

บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด (เอทีไอ) ผูพัฒนาสินคาและบริการเกี่ยวกับอากาศยานไรคนขับหรือโดรน รวม
ถึงแพลตฟอรมวิเคราะหขอมูล และบริการดานการเกษตรแบบครบวงจร จัดสาธิตและทดสอบประสิทธิภาพ โดรน
เพื่อการเกษตร “เจาเอีย
้ ง” เน นการใชนวัตกรรมมาประยุกตใชกับภาคเกษตรกรรมแบบหลากมิติครอบคลุมทุกดาน
ชูจุดเดนในการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรของโดรนโดยคนไทย เน นฟังกชน
ั ่ การใชงานที่เหมาะสมกับการใชงาน
จริงในประเทศไทย สามารถเก็บและนําขอมูลมาวิเคราะหตอยอด มุงเสริมประสิทธิภาพใหแกภาคเกษตรกรรมของ
ไทยอยางยงั ่ ยืน

โดรนเพื่อการเกษตร “เจาเอีย
้ ง” เป็ นโดรนอัจฉริยะชนิด 4 กานใบพัดและ 4 หัวฉีด ควบคุมการบินดวยระบบ
อัตโนมัติพรอมรีโมทแบบจอสัมผัส สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อระบุพ้ น
ื ที่ที่ควรใสปุย และทําการฉีดพนปุยน้ํ าไดอยาง
สมํ่าเสมอ แมนยํา และทว
ั ่ ถึง จึงชวยใหเกษตรกรลดคาใชจาย ประหยัดเวลาการทํางาน และเพิ่มความปลอดภัยโดย
ไมตองสัมผัสสารเคมีโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บภาพและประมวลผลขอมูลเพื่อพยากรณและแบงเกรดผล

ผลิต ทําใหวางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ

ดร.ธนา สราญเวทยพันธุ ประธานกรรมการ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด กลาววา “ภาคเกษตรกรรมนับ
วามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะเศรษฐกิจฐานรากที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เอทีไอจึงมีความมุงมน
ั่
ในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับหรือโดรนเพื่อใชในการเกษตรอัจฉริยะ โดยไดนําความรูและ
ประสบการณความเชี่ยวชาญดานปัญญาประดิษฐและหุนยนต มาพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการเกษตรที่ใชกับโดรนเจา
เอีย
้ ง ซึ่งเน นความเป็ นโดรนเกษตรของคนไทย เพื่อคนไทยอยางแทจริง โดยเริ่มตงั ้ แตกระบวนการออกแบบดวย
หลักวิศวกรรมที่เหมาะสมกับการใชงานจริงในประเทศไทย มีเมนูภาษาไทยรองรับ และในสวนของซอฟตแวรระบบ
ประมวลผล เชน ขอมูลผูใช (User Data) ขอมูลการบิน (Flight Path) ขอมูลการใชงาน และขอมูลฉีดพน (Data
Usage) รวมถึงขอมูลอ่ น
ื ๆ จะไดรับการเก็บไวออนไลนบนระบบคลาวด Cloud Service ที่อยูในประเทศไทย จึงชวย
ทดแทนการใชซอฟตแวรโดรนที่ออกแบบโดยบริษท
ั จากตางประเทศ ขอมูลจึงไมรว
ั ่ ไหลออกนอกประเทศ โดยใน
อนาคต เอทีไอยังตงั ้ เป าหมายที่จะเป็ นตัวกลางในการนํ าขอมูลที่จัดเก็บได สงตอใหกับภาครัฐเพื่อใชในการวิเคราะห
ตอยอด และวางแผนเพื่อแกปัญหาใหกับเกษตรกรของไทย และเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะของ
ประเทศไทยไดอยางครบวงจร”

นายภานุมาส แสนทวี ผูจัดการท่ว
ั ไป บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด กลาววา “ปั จจุบันตลาดโดรนเพื่อ
การเกษตรในประเทศไทยมีแนวโน มที่เติบโตข้ น
ึ  และมีบทบาทมากข้ น
ึ โดยเฉพาะกับระบบเกษตรอัจฉริยะ ซึ่ง
เป็ นการทําการเกษตรรูปแบบใหมที่เน นการใชเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูงเขามาชวยตงั ้ แตกระบวนการฉีดพน ป ุย
นํ้ า และกําจัดศัตรูพืช รวมถึงการเก็บขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับแปลงเกษตร เอทีไอ
จึงไดนําความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจโดรน มาพัฒนาข้ น
ึ เป็ น ‘โดรนเจาเอีย
้ ง’ ที่เน น
ความใสใจในทุกรายละเอียดตงั ้ แตการผลิตจนถึงขน
ั ้ ตอนของการใชงาน เพื่อสงมอบโดรนเกษตรคุณภาพใหกับ
เกษตรกรของไทย อาทิ การเลือกใชอุปกรณทุกชน
ิ้ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล การเลือก
ใชสีของตัวโดรนซ่ งึ เป็ นสีสม ที่มีการวิจัยวาสามารถชวยในการมองเห็นไดในระยะที่ไกลที่สุด (Line of Sight) รวม
ถึง คุณสมบัติเดนของโดรนเจาเอีย
้ งกับฟังกชน
ั ่ การควบคุมโดรนใหทํางานพรอมกันไดหลายตัวโดยใชผูบังคับเพียง
คนเดียว ซึ่งสามารถชวยลดการใชแรงงานคนไดอยางมีประสิทธิภาพ เอทีไอมุงหวังใหโดรนเจาเอีย
้ งเป็ นตัวชวยที่ดี
สําหรับเกษตรกร ที่จะชวยลดตนทุนควบคูไปกับการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็ นหัวใจของการทําเกษตรกรรม ชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ตลอดจนการพัฒนาองครวมภาคเกษตรกรรมของไทยในอนาคต”

โดรนเพื่อการเกษตร “เจาเอีย
้ ง” กําหนดวางจําหนายในชวงไตรมาสแรกปี 2564 และเพื่อเป็ นการตอนรับเจาเอีย
้ งสู
แปลงเกษตร เอทีไอจึงไดจัดโปรโมชันเปิ ดตัว “โดรน-โดนใจ!!” ในราคาเริ่มตน 1.98 แสนบาท พรอมขอเสนอสุด
พิเศษสําหรับผูสงั ่ จองเจาเอีย
้ ง 30 ทานแรก สอบถามขอมูลไดแลววันนี้ ที่ 02-950-9005

ติดตามความเคลื่อนไหวของโดรนเจาเอีย
้ งไดทาง www.aiangdrone.com และ facebook.com/aiangdrone

———————————————————

เกี่ยวกับ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด

บริษท
ั  เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด เป็ นบริษท
ั รวมทุนระหวาง บริษท
ั  เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (เออา
รวี) บริษท
ั ในเครือของ บริษท
ั  ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษท
ั  ไทย
แอดวานซ อินโนเวชัน
่ จํากัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็ นบริษท
ั ในเครือของ บมจ.ไทยคม ผูใหบริการดาวเทียมไทย โดยมี
เป าหมายเพื่อรวมกันพัฒนา ผลิต จําหนายนวัตกรรมโดรน รวมถึงการใหบริการแบบครบวงจร โดยในระยะแรกจะ
เริ่มจากการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อเสริมศักยภาพ
ภาคเกษตรกรรมของไทย

บริษท
ั  เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด จัดตงั ้ ข้ น
ึ ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และมี
สัดสวนการถือหุนระหวาง เออารวี และ ไทย เอไอ เทากันที่รอยละ 50

