
โครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) 

(โครงการน าร่องโดยความร่วมมือระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและอาเซียน)

ประเทศเป้าหมาย

10ประเทศในภมูิภาคอาเซียน
（อินโดนีเซีย, กมัพชูา, สงิคโปร์, ไทย, ฟิลปิินส,์ บรูไน, เวียดนาม, มาเลเซีย, เมียนมา, ลาว）

เนือ้หาการสนับสนุน

・การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในโครงการน าร่อง
（กิจการขนาดใหญ่ : 1 ใน 2 ของคา่ใช้จ่าย, กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม :2 ใน 3 ของคา่ใช้จ่าย ）

・การร่วมมือกบั เช่น รัฐบาลท้องถ่ิน, องค์กรที่เก่ียวข้อง เป็นต้น

⚫ เจโทรสนบัสนนุบริษัทญ่ีปุ่ นในการด าเนินโครงการน าร่องโดยความร่วมมือระหวา่ง บริษัทและองค์กรในประเทศอาเซียน เพื่อมีสว่นร่วมในการแก้ไขประเด็นและปัญหาเศรษฐกิจ
และสงัคมในประเทศอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

⚫ ภายใต้โครงการนี ้ บริษัทญ่ีปุ่ นมีสว่นร่วมออกมาตรการเพื่อเผยแพร่นวตักรรมดิจิทลัและสร้างสภาพแวดล้อมทางธรุกิจโดยร่วมมือกบัรัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศอาเซียน

เงื่อนไขการเข้าร่วม

・ระบปุระเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเปา้หมาย การมีสว่นร่วมน าเสนอโซลชูัน่
・เป็นโครงการท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อมีสว่นร่วมสง่เสริมการปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้ที่ 4
・มีความร่วมมือกบับริษัทหรือองค์กรในประเทศอาเซียนเพื่อร่วมด าเนินโครงการ
・สามารถเร่ิมโครงการหรือด าเนินโครงการโดยเร็วได้ในประเทศเป้าหมายหรือประเทศอื่นๆในอาเซียน (ภายใน 2 ปีหลงัสิน้สดุโครงการน าร่อง) และโครงการต้องได้รับการประเมินวา่สามารถด าเนินได้ตอ่เน่ือง

ระยะเวลาโครงการ

สามารถเลอืกระยะเวลาด าเนินโครงการน าร่องที่ระบดุ้านลา่งนี ้
① ตัง้แตว่นัท่ีได้รับการอนมุตัิโครงการถึงวนัท่ี 29 ม.ค. พ.ศ. 2564
② ตัง้แตว่นัท่ีได้รับการอนมุตัิโครงการถึงวนัท่ี 31 ม.ค. พ.ศ. 2565 １



ผลของการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในรอบแรก

２

ไทย เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว บูรไน

จ านวนโครงการ 7 4 3 2 2 2 1 1 1

การแพทย์ / สขุภาพ 1 1 1 1 1 1

เกษตรกรรม 2 1 1 1

การประมง 2

พลงังานและ
สิง่แวดล้อม 1 1 1

ทอ่งเที่ยว / 
Mobility

1 1 1 1

อตุสาหกรรมการผลติ / 
การพฒันาบคุคลากร １ １ 1

ทัง้หมด 23 โครงการ (บริษัทขนาดใหญ่ 10 บริษัทและบริษัทเอสเอมอี 13 บริษัท)

⚫ มีผู้ เข้าร่วมสมคัรทัง้หมด 55 โครงการในรอบแรกของการรับสมคัรตัง้แตว่นัท่ี 22 กรกฎาคมถึง 19 สิงหาคม พ.ศ.2563
⚫ มี23 โครงการได้รับการคดัเลือก
⚫ 7โครงการจากประเทศไทยได้รับการคดัเลือกเป็นจ านวนมากท่ีสดุ

＊มีแผนการรับสมคัรรอบสอง แตย่งัไมไ่ด้ระบวุนัท่ีแนช่ดั



โครงการน าร่องในประเทศไทย (รวม 7 โครงการ)

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

S
iz

e สาขา
พาร์ทเนอร์

ในประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ

Hitachi, Ltd.

B
IG

การแพทย์
และ

สขุภาพ

กลุม่กิจการโรงพยาบาล
เอกชนรายใหญ่

【พัฒนาโมเดลบริการเพื่อตรวจหาสัญญาณความเส่ียงของโรคในประเทศไทย】
・พฒันา "Risk Simulator” เวอร์ชัน่ภาษาไทย เพ่ือตรวจหาความเสี่ยงโรคในมนษุย์โดยใช้ ข้อมลูการแพทย์ของกลุม่โรงพยาบาล
ในประเทศไทยและให้ข้อมลูแก่บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัสขุภาพ บริษัทเก่ียวข้องการสง่เสริมสขุภาพ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ี
จะสร้างเสริมสขุภาพโดยการปอ้งกนัโรคตา่งๆ และลดคา่ใช้จ่ายการแพทย์

Sagri Co., Ltd.

S
M

E

เกษตร
กรรม

Listenfield, สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ จ ากดั
（MOAC）

【การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดจิิทัลของข้อมูลพืน้ท่ีเกษตรกรรมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม】
・พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือปอ้นข้อมลูรูปแบบดจิิทลัและเรียบเรียง รวบรวมและประมวลผลข้อมลูสถานการณ์ปัจจบุนัของ
พืน้ท่ีการเกษตรในวงกว้างโดยใช้ประโยชน์จากข้อมลูจากดาวเทียมและ AI

Nihon Agri, Inc.

S
M

E

เกษตร
กรรม

DENSO 
INTERNATIONA
L ASIA Co., Ltd.

【การปลูกสตรอเบอรร่ีในโรงเร่ือนในภูมภิาคเขตร้อน】
・การแนะน าโรงเรือนปลกูพืชเพ่ือท าการเพาะปลกูพืชท่ีไม่เหมาะสมในเขตร้อนของทวีปเอเชีย และจดัท าหว่งโซ่อาหารเพ่ือ
ผลผลติท่ีมีคณุภาพสงูอย่างมีเสถียรภาพและผลติซ า้โดยใช้ข้อมลูจากสภาพแวดล้อมอินดอร์และเง่ือนไขการเพาะปลกู

Umitron Pte. Ltd.

S
M

E การประมง
Charoen 

Pokphand Foods 
co., Ltd.

【การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลการเพาะเลีย้งกุ้งโดยใช้ประโยชน์จาก IoT/AI ในภูมภิาคอาเซียน】
・พฒันาเทคโนโลยีประมวลผลอตัโนมตัขิองกุ้ งในบ่อเลีย้งเป็นครัง้แรกในโลก โดยใช้ IoT/AI ส าหรับการเพาะเลีย้งกุ้ งซึง่เป็นหนึง่
ในอตุสาหกรรมหลกัของไทย ครัง้นีไ้ด้ท าการทดลองโดยใช้อปุกรณ์ IoTท่ีมีความสามารถแปลผลลพัธ์ได้

Optex Co., Ltd.

S
M

E การประมง

HAPPY FARM 
KERDPHOL Co., 

Ltd.

【การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นของบริการมอนิเตอร์คุณภาพน า้ในบ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้อย่างง่ายโดยใช้ DX ในไทย】
・ก่อตัง้ ”บริการประมวลผลคณุภาพน า้โดยใช้ DX” เพ่ือดแูลคณุภาพน า้ในสถานท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ โดยไม่จ ากดัเฉพาะในบ่อ
เพาะเลีย้งขนาดใหญ่ แตร่วมถึงขนาดกลางและย่อมเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ หลงัจากนีจ้ะ
พิจารณาขยายบริการสูป่ระเทศอ่ืนๆท่ีรุ่งเรืองในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในอาเซียนรวมถึงอินเดียเป็นต้น

JERA Co., Inc.

B
IG

พลงังาน
และ

สิ่งแวดล้อม

KHANOM 
ELECTRICITY 
GENERATING 

Co., Ltd.

【การพสูิจน์โมเดลธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีดจิิทัลและมาตราฐานของโรงไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน】
・น าเทคโนโลยีดจิิทลัมาวิเคราะห์ข้อมลูการเดนิเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน เพ่ือสามารถคาดการณ์จดุเสียลว่งหน้า  รักษา
ประสทิธิภาพทางความร้อนของโรงไฟฟ้า ลดคา่ใช้จ่ายซอ่มบ ารุงและคา่เชือ้เพลงิ นอกจากนีมุ้่งเพ่ือลดภาระทางสิง่แวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าและมุ่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเช่นลดคา่ประกนัของการขอมาตราฐาน ISO เป็นต้น

The Asahi Shimbun 

Company

B
IG

การพฒันา
บคุคลากร

Ozaki 
Consulting 

Co,.Ltd

【โครงการแพลตฟอร์มมีเดียเพื่อพ ฒนาทักษะการท างานส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยของไทย】
・ร่วมมือกบับริษัทบริหารเว็ปไซด์จดัหางานส าหรับนกัศกึษาจบใหม่หรือก าลงัศกึษาอยู่ในไทยช่ือ “Jobsugoi.com” โดยหลกั
แล้วจะแนะน าข้อมลูบทความหรือวีดีโอคลปิ เก่ียวกบัรายละเอียดของงาน และแชร์ข้อมลูการฝึกงานของบริษัทญ่ีปุ่ นซึง่จ าเป็น
ส าหรับนกัศกึษา นอกจากนีมี้การสง่เสริมความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัท้องถ่ืนโดยการให้ข้อมลูการจ้างงานอีกด้วย

https://sagri.tokyo/

https://www.hitachi.co.jp/

https://nihon-agri.com/

https://umitron.com/

https://www.jera.co.jp/

https://www.asahi.com/

https://www.optex.co.jp/

３

https://sagri.tokyo/
https://www.hitachi.co.jp/
https://nihon-agri.com/
https://umitron.com/
https://www.jera.co.jp/
http://asahi.com/shimbun/medialab/
https://www.optex.co.jp/


โครงการสาธิตอื่น ๆ ในอาเซียน (รวม 16 โครงการ)①

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

ARUN Seed, Certified Non-Profit 
Organization เกษตรกรรม

แพลตฟอร์มการสนบัสนนุการเกษตรโดยใช้โมเดลการจดจ าภาพ AI ในการสาธิตการตรวจสอบคณุภาพและการ
ตรวจสอบย้อนกลบัของสนิค้าเกษตร

Nippon Koei Co., Ltd. ทอ่งเที่ยว โครงการท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทลัในมาตรการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19ของการทอ่งเที่ยวที่เมืองพกุาม ประเทศพมา่

Studist Corporation พฒันาบคุคลากร โครงการทดลองสาธิตเร่ืองประสทิธิภาพในการฝึกอบรม/ศกึษาตามคูม่ือขัน้ตอน Visual-based ในประเทศพมา่

FUJITA MEDICAL INSTRUMENTS 
CO.,LTD.

การแพทย์ / 
สขุภาพ

โครงการทดลองการใช้และเผยแพร่โปรแกรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพเพื่อปรับปรุงความผิดปกติของระบบขบัถ่าย
ในประเทศพมา่

４

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา（４โครงการ）

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

KOBELCO Construction 
Machinery Co.,Ltd. สิ่งแวดล้อม โครงการน าร่องการรีไซเคิลรถยนต์โดยใช้ระบบการจดัการรถยนต์ที่ใช้ IoT ในประเทศมาเลเซีย

Allm Inc. การแพทย์ / 
สขุภาพ

โครงการการสร้างแพลตฟอร์มการรักษาทางการแพทย์ด้วยระบบออนไลน์ตาม Personal Health Code ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหมใ่นประเทศมาเลเซีย

Artisan Inc. Mobility โครงการน าร่องในการใช้ Smart City Bus เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขดัใน Cyberjaya ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย（3โครงการ）

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

Sojitz Corporation เกษตรกรรม โครงการแนะน าระบบจดัการการเลีย้งสกุรแบบ DX “Pig Net”ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งสกุรในประเทศเวียดนาม

Medring Co., Ltd.
การแพทย์ / สขุภาพ โครงการการพฒันาเครือขา่ยคลนิิกอจัฉริยะเพื่อวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมเร่ือง DX ส าหรับคลนิิกในประเทศเวียดนามและ

การพฒันาแพลตฟอร์มข้อมลูขนาดใหญ่ทางการแพทย์

ประเทศเวียดนาม（2โครงการ）



โครงการสาธิตอื่น ๆ ในอาเซียน (รวม 16 โครงการ)②

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

Sojitz Corporation การทอ่งเที่ยว โครงการการสนบัสนนุInboundและการให้บริการระบบโซเชียลIoTในหมูเ่กาะบาหลปีระเทศอินโดนีเซีย

Fuso Machine Works, LTD. อตุสาหกรรมการผลติ โครงการการพฒันาและการแนะน าระบบวิเคราะห์การสญูเสยี OEE (OLA)

５

ประเทศอินโดนีเซีย（2โครงการ）

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

SkymatiX, Inc. เกษตรกรรม โครงการแนะน าและสง่เสริมระบบDXเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์สใีบไม้ของญ่ีปุ่ น “Iroha” ในประเทศกมัพชูา

Toyota Tsusho Corporation การทอ่งเที่ยว โครงการน าร่องพฒันาแพลตฟอร์มMaaSดิจิทลัเพื่อการทอ่งเที่ยวในเมืองหลวง

ราชอาณาจักรกัมพูชา（2โครงการ）

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

Ubie, Inc. การแพทย์และสขุภาพ โครงการน าร่อง “การตรวจโรคโดย AI” ในคลนีิคเอกชนในประเทศสงิคโปร์

ประเทศสิงคโปร์（1โครงการ）

ประเทศฟิลิปปินส์（1โครงการ）

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

Challenergy Inc. พลงังานและสิง่แวดล้อม พฒันาหมูเ่กาะอยา่งยัง่ยืนโดยการวางโครงสร้างแพลตฟอร์มการผลติพลงังานแบบกระจาย

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สาขา ชื่อโครงการ

Ryobi Systems Co., Ltd. การแพทย์และสขุภาพ โครงการเสนอแพลตฟอร์มดแูลสขุภาพโดยระบบ Personal Health Record

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว（1โครงการ）


