โดรนเพื่อการเกษตร...กาลังมาแรงเพือ่ สร้างทางเลือกใหม่ในยุคเกษตร4.0

โดรน เครื่องบินอัตโนมัติ หรืออากาศยานไร้คนขับ ที่ปจั จุบนั กาลังเป็ นที่นิยมกันอย่างมากในยุคดิจิตอล
เนื่ อ งจากสามารถท างานแทนมนุ ษ ย์ไ ด้ใ นหลากหลายประเภทงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางการทหาร เพื่อ การสื่อ สาร
การคมนาคม ขนส่ง หรือแม้กระทัง่ กับภาคการเกษตรที่ได้มกี ารนาโดรนมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการผลิต ทัง้ การ
ลดต้นทุนการผลิตและลดแรงงานรวมถึงประหยัดเวลาด้วย
สาหรับในปัจจุบนั โดรนได้เข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการรดนา้
การให้ฮอร์โมน การให้ป๋ ุย ทางใบ รวมถึงการถ่ายภาพวิเคราะห์ตรวจโรคพืช ที่สามารถแก้ปญั หาได้ตรงจุดและแม่ นยา
มากขึ้น นอกจากนี้ยงั สามารถช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนด้านแรงงานและลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการรับ
สารเคมีโดยตรงจากการฉีดพ่นยาอีกด้วย
ทัง้ นี้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยก็ได้ประเมินว่า “หากไทยมีการนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเช่นโดรนเพือ่ การเกษตร
เข้ามาประยุกต์ใช้ตามนโยบายนาแปลงใหญ่ของภาครัฐในปี 2560 จะทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้รวม
ราว 1,100 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ราว 6,000 ล้านบาทในอีก 4 ปี ขา้ งหน้า ภายใต้เงือ่ นไข
พื้นทีน่ าแปลงใหญ่ทเ่ี ป็ นไปตามเป้ าหมายของภาครัฐ”
ในส่วนของภาครัฐนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กาหนดเป้ าหมายในการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรใน
ยุ ท ธศาสตร์เ กษตรและสหกรณ์ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมถึง แนวทางและตัว ชี้ว ดั ต่ า งๆที่ส อดคล้อ งกับ
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตร
มากขึ้น

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ฉบับส่งสือ่ มวลชน

โดรนเพื่ อการเกษตร...ก าลั งมาแรงเพื่ อสร้าง
ทางเลือกใหม่ในยุคเกษตร 4.0
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วันที่ 6 ตุลาคม 2560

ประเด็นสาคัญ
 ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่า โดรนเพื่อการเกษตรเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจในฐานะเครื่ องมือ
ทางการเกษตรที่มีความแม่ นยาสูง ซึ่งกาลังมาแรงในยุคเกษตร 4.0 ที่เน้ นเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม เพื่ อเข้ า มาช่ ว ยเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
ประหยั ด เวลา และประหยั ด การใช้ แ รงงานคนท่ า มกลางภาวะที่ แ รงงานภาคเกษตรมี
แนวโน้ มปรั บตัวลดลง อีกทัง้ โดรนเพื่อการเกษตรยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของ
สินค้ าเกษตรได้ อย่ างแม่ นยา
 ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า หากไทยมีการนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่ างเช่ นโดรนเพื่อ
การเกษตรเข้ ามาประยุ กต์ ใช้ ตามนโยบายนาแปลงใหญ่ ของภาครั ฐในปี 2560 จะทาให้
เกษตรกรสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ รวมราว 1,100 ล้ านบาท และคาดว่ าจะสามารถลด
ต้ นทุนการผลิตได้ ราว 6,000 ล้ านบาทในอีก 4 ปี ข้ างหน้ า ภายใต้ เงื่อนไขพืน้ ที่นาแปลงใหญ่
ที่เป็ นไปตามเป้าหมายของภาครั ฐ
 นอกจากนี ้ หากภาครั ฐมีการสนั บสนุ นการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเช่ นโดรนเพื่อการเกษตรมาก
ขึน้ ตลอดจนกลุ่มทุนมีการถ่ ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีอย่ างต่ อเนื่อง รวมถึงเทรนด์ ของ
สินค้ าจาพวกเทคโนโลยีท่ ีมีแนวโน้ มแพร่ หลายมากขึน้ และมีราคาถูกลง ก็จะช่ วยให้ ภาค
เกษตรไทยสามารถยกระดับการพัฒนาขึน้ ไปได้ อีกขัน้
ในปั จ จุบัน ที่ กระแสโลกได้ เปลี่ ย นเข้ าสู่ยุค โลกใหม่แ บบ Knowledge-Based และเข้ าสู่ยุค Digital
Economy ที่มีการคิดค้ น วิจัยและพัฒนา โดยใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งอากาศยานไร้
คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) หรื อโดรน (Drone) นับเป็ นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ ามามีบทบาทต่อ
รู ปแบบการทาธุรกิ จมากขึน้ ซึ่ง หลายฝ่ ายกาลังจับตาอยู่ในขณะนี ้ เพราะโดรนสามารถทาหน้ าที่ในการบังคับ
เครื่ องบินแทนมนุษย์ได้ จึงถูกนามาใช้ ในงานต่างๆ มากขึ ้น ไม่จากัดเฉพาะทางการทหาร ดังเช่นในอดีต (ศตวรรษ
ที่ 20) แต่ ล่า สุด โดรนถู ก น ามาใช้ ใ นภาคการเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
ประหยัดเวลาและแรงงานคน โดยสามารถพ่นยา/ปุ๋ ย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้
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อย่ างแม่น ย าอี ก ด้ วย จึงนับ ได้ ว่าโดรนเพื่ อการเกษตรเป็ นทางเลื อ กที่ น่ า สนใจของการท าเกษตรสมัย ใหม่ ที่
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ควรนามาปรับใช้ เพื่อพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
โดรนเพื่อการเกษตร...อุปกรณ์ ท่ กี าลังมาแรงในยุคเกษตร 4.0
โดรน 1 คือ เครื่ องบินอัตโนมัติที่ มีให้ เห็น
แล้ วบนท้ องฟ้ าในเวลานี ้ โดยโดรนสามารถ
:
45.2
นาไปใช้ ประโยชน์ ได้ หลายวัตถุประสงค์ เช่น การ
32.4
ส ารวจท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ การเก็ บ ข้ อมูล สภาพอากาศ
13
10
สภาพการจ ราจร การล าเลี ย ง ขนส่ ง การ
8.8
บัน ทึ ก ภาพหรื อ เหตุ ก ารณ์ จ ากมุ ม สู ง และการ
6.8
สารวจพื น้ ที่ ก ารเกษตรและชลประทาน เป็ นต้ น
6.3
4.4
โดยคาดว่ า ในปี 2563 มู ล ค่ า ตลาดโดรนเชิ ง
0
10
20
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40
50
พาณิ ช ย์ ข องโลกอาจอยู่ ที่ ร าว 127,000 ล้ าน
ที่มา: Clarity from above, PwC Poland market assessment
รวบรวมโดยศูน ย์วิจ ัยกสิ กรไทย
ดอลลาร์ สหรั ฐฯ หรื อ 4.4 ล้ านล้ านบาท โดยโดรน
เพื่ อการเกษตรคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดโดรนสูงเป็ นอันดับ 2 ที่ ราว 32,400 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ เนื่ องจากใน
ประเทศที่การเกษตรมีความก้ าวหน้ าสูง โดรนจะมีราคาถูก เพื่อนาไปใช้ ในการสารวจพื ้นที่ทางการเกษตรขนาด
ใหญ่ รวมถึ ง วิ เ คราะห์ ดิ น การปลูก เมล็ ด พั น ธุ์ และคาดการณ์ เ วลาในการเก็ บ เกี่ ย วได้ อ ย่ า งแม่ น ย า ด้ ว ย
ความสามารถในการสร้ างแผนที่ในรู ปแบบสามมิติ (3D Mapping) ทาให้ ผ้ ูประกอบการสามารถวิเคราะห์ และ
วางแผนในการเพาะปลูกได้ ง่ายขึ ้น อันแสดงถึงแนวโน้ มที่ดีของความต้ องการใช้ โดรนเพื่อการเกษตรในอนาคต
สาหรั บ ประเทศไทยในปั จ จุบัน โดรนเพื่ อการเกษตรเข้ ามามีบ ทบาทมากขึน้ ในลัก ษณะของการท า
การเกษตรแบบแม่นยา เช่น
 การรดนา้ การให้ ฮอร์ โมน การให้ ป๋ ุ ยทางใบ เพื่ อลดข้ อจ ากัด ของต้ นพื ชที่ สูง ทาให้ เกษตรกรไม่
สามารถรดได้ อย่างทัว่ ถึง รวมถึงช่วงเวลาของการให้ ปยทางใบ
ุ๋
ควรจะให้ ปยในช่
ุ๋
วงเวลา 6.00-7.00 น. ซึง่
เป็ นช่วงเวลาที่ดีที่พืชกาลังเปิ ดปากใบ ทาให้ พืชสามารถดูดซึมอาหารผ่านปากใบได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องผ่าน
ราก ซึง่ อาจต้ องทาในเวลาอันรวดเร็ ว การใช้ โดรนจึงประหยัดเวลามากกว่าการใช้ แรงงานคน นอกจากนี ้
หากเป็ นต้ นพืชไม่สงู นักเช่นข้ าว ก็จะเป็ นข้ อดีที่เกษตรกรไม่ต้องเหยียบย่าต้ นข้ าวจนเกิดความเสียหาย
 การถ่ ายภาพวิเคราะห์ /ตรวจโรคพืช ทาให้ เกษตรกรสามารถดูแลรักษาโรคพืชได้ อย่างตรงจุด ด้ วยการ
ใช้ โดรนเอาสารนา้ /ยา มาฉี ดพ่ นเพื่อรั กษาโรคพืชเข้ าตรงจุดและแม่ นยามากขึน้ โดยโดรน 1 ลา
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การทางานของโดรนแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1.Multirotor UAVs เป็ นประเภทที่พบเห็นบ่อยมากที่สดุ เคลื่อนตัวได้ รวดเร็ วและคล่องแคล่ว เนื่องจากมีทงั ้ แบบ 4 6 และ 8 ใบพัด และไม่ต้องใช้ รันเวย์ในการบิน แต่มี
ข้ อเสียคือ ขีดความเร็ วของการบินน้ อยกว่าโดรนประเภทอื่นๆ จึงทาให้ บินได้ ช้ากว่า โดยโดรนประเภทนี ้ครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึงร้ อยละ 77
2.Fixed-wing drones มีลกั ษณะการทางานคล้ ายคลึงกับเครื่ องบิน จึงต้ อ งมีรันเวย์ ซึ่งโดรนประเภทนีส้ ามารถบิ นได้ นานและเร็ วกว่า เหมาะกับการใช้ ง านเพื่อสารวจใน
พื ้นที่กว้ างใหญ่ อีกทังยั
้ งบรรทุกของหนักได้ ในระยะไกล และใช้ พลังงานน้ อย
3.Hybrid model (tilt-wing) สามารถบินได้ เร็ วกว่า ไกลกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบที่สอง โดยไม่ต้องใช้ รันเวย์ แต่โดรนประเภทนี ้มีอยูน่ ้ อยในตลาดโลก
(ข้ อมูลจาก pwc)
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สามารถฉีดพ่นพืชในตระกูลพืชไร่ อย่างข้ าว มันสาปะหลัง และอ้ อยได้ จานวน 100-200 ไร่ ต่อวัน ซึ่งใช้
แรงงานมาควบคุมโดรน 1-2 คน เท่านัน้ ขณะที่เมื่อเทียบกับแรงงานคนอย่างเดียวอาจต้ องใช้ คน 10-20
คน นอกจากนี ้ การใช้ โดรนเพื่อการเกษตรยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารเคมีที่เกษตรกรอาจได้ รับทัง้
การสัมผัสและสูดดมขณะฉีดพ่นอีกด้ วย
เปรี ยบเทียบการทางานของโดรนและแรงงานคนต่ อวั น
โดรน 1 ลา

แรงงานคน
พืน้ ที่การเกษตร 100-200 ไร่
ในการฉีดยา/หว่ านปุ๋ ย

ผู้ ควบคุมโดรน 2 คน

ประสิทธิภาพ

100 ไร่ /คน/วัน

แรงงานคน 10-20 คน
10 ไร่ /คน/วัน

ต้ นทุนการผลิต
120 บาท/ไร่

50 บาท/ไร่

•
•
ที่มา: โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ศู นย์ วิจัย กสิกรไทย ประเมินว่า หากไทยมี
การน าเทคโนโลยี ก ารเกษตรอย่ างโดรนเพื่ อ
การเกษตรเข้ ามาประยุกต์ ใช้ ตามนโยบายนาแปลง
7,000
ใหญ่ ของภาครั ฐในปี 25602 จะทาให้ เกษตรกร
5,915
6,000
สามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ รวมราว 1,100 ล้ าน
4,788
5,000
3,561
4,000
บาท และคาดว่ าจะสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้
3,000
2,328
กว่ า 6,000 ล้ านบาทในอีก 4 ปี ข้ างหน้ า โดยการ
2,000
1,088
1,000
ประมาณการดั ง กล่ าวอยู่ ภ ายใต้ ส มมติ ฐ านของ
พืน้ ที่เป้ าหมายนาแปลงใหญ่ ท่ ี 1,512 แปลงในปี
2560 และ 7,000 แปลงในปี 2564 ตลอดจนได้ รวม
ที่มา: กรมส่ งเสริมการเกษตร คาดการณ์ โดยศูน ย์วิจ ัยกสิ กรไทย
ผลของค่ าเสื่อมราคาของโดรนเข้ าไว้ ด้วยแล้ ว และ
ยังคาดว่า ในอนาคตจะมีการใช้ โดรนเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องมือทางการเกษตรมากขึ ้นอย่างแน่นอน โดยการ
2

ผลการดาเนินโครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ณ เม.ย.2560 มีทงสิ
ั ้ ้นจานวน 1,175 แปลง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.7 จากพื ้นที่เป้าหมายทังหมดในปี
้
2560 (ที่มา: กรมการข้ าว)
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ลดต้ นทุนการผลิตดังกล่าว ตังอยู
้ ่บนสมมติฐานว่าเกษตรกรสามารถเข้ าสู่โครงการนาแปลงใหญ่ได้ และพื ้นที่ที่ทา
การใช้ โดรนมีความพร้ อมแล้ ว อย่างไรก็ดี ประเด็นด้ านพื น้ ที่ นาแปลงใหญ่อาจมีข้อจากัด อยู่บ้างในทางปฏิบัติ
เนื่องจากต้ องเป็ นขนาดพื ้นที่ที่เหมาะสม ซึง่ ต้ องเป็ นที่ดินของตนเองหรื อเช่ามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้ อง หรื อพื ้นที่ที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นรายย่อยที่เช่าพื ้นที่ทากิน ซึง่ อาจไม่
มีเอกสารสิทธิ์ ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมโครงการนาแปลงใหญ่ได้ ทงหมด
ั้
แม้ ปัจจุบนั การใช้ โดรนเพื่อการเกษตรในประเทศไทยจะยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายนัก แต่คาดว่าในอนาคต
ราคาโดรนเพื่อการเกษตรจะถูกลง เนื่องจากบริ ษัทผู้ผลิตโดรนมีการแข่งขันกันหลายบริ ษัท3 ผนวกกับความนิยมใช้
โดรนของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องทุ่นแรง รวมทังเทรนด์
้
ของสินค้ าจาพวก
เทคโนโลยีที่มกั จะมีราคาลดลงอย่างรวดเร็ วตามเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ใน
อีก 5 ปี ข้ างหน้ า (ปี 2565) ราคาโดรนเพื่อการเกษตรอาจลดลงราวร้ อยละ 20-25 ต่ อปี อยู่ท่ ี 67,000106,000 บาท จากราคาเปิ ดตัวในปี 2558 ที่ราว 300,000-500,000 บาท4
ทังนี
้ ้ ภาครัฐมีการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างโดรน สาหรับผู้เข้ าร่ วมโครงการเกษตรแปลง
ใหญ่ อย่างไรก็ดี เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงมีการทาเกษตรแปลงเล็ก ทาให้ ไม่สามารถได้ รับการสนับสนุน อีกทังการ
้
ลงทุนเทคโนโลยีดงั กล่าวสาหรับเกษตรแปลงเล็กก็จะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน ดังนัน้ หากพื ้นที่ของเกษตรกรมีความ
เหมาะสมและมีคณ
ุ ลักษณะตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ เกษตรกรอาจพิจารณาการรวมกลุ่มกันทา
เกษตรแปลงใหญ่ตามแนวทางของภาครั ฐที่วางไว้ 5 นอกจากนี ้ ภาครั ฐควรสร้ างความเข้ าใจทางด้ านเทคโนโลยี
และการมีสว่ นร่ วมของเกษตรกรมากขึ ้น เพื่อให้ เกษตรกรยอมรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ ามา รวมถึง
ภาครัฐควรพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ด้วย
อนึง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นถึงปั ญหาในการเข้ าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกร จึงได้ กาหนด
เป้าหมายในการเข้ าถึงเทคโนโลยีการเกษตรในยุทธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ใน
ด้ านการเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้ วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงแนวทางในการ
ด าเนิ น การและตัว ชี ว้ ัด ต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในด้ า นการสร้ าง
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
1.ความมั่นคง
2.การสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น
3.การพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน
4.การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5.การสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
6.การปรั บสมดุลและพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครั ฐ

ยุ ทธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์
1.การสร้ างความเข้ มแข็ งให้ กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้ าเกษตร
3.การเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันภาคเกษตรด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.การบริ หารจัดการทรั พยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5.การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครั ฐ

แนวทางการพัฒนา
-

-

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การขับเคลื่อนเกษตร 4.0
การบริ หารจัดการเทคโนโลยีเพือ่
การเกษตรให้เกษตรกรเข้ าถึงและ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างทัว่ ถึง
พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่
เชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์ และ
เชื่อมโยงเครื อข่ายข้ อมูลในระดับโลก

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
3

ปั จจุบนั ไทยสามารถผลิตโดรนเพื่อการเกษตรขึ ้นเพื่อใช้ เองได้ แล้ ว ทัง้ จากการผลิตของบริ ษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาทาการพัฒนาและวิจัยร่ วมกับบริ ษัทเอกชน
สาหรับใช้ โดรนในการหว่านปุ๋ย หว่านเมล็ด และพ่นยา ในพื ้นที่พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิดคือ ข้ าว มันสาปะหลัง ข้ าวโพด อ้ อย และสับปะรด
4
ใช้ โดรนเพื่อการเกษตรของบริ ษัทเอกชนรายใหญ่ในตลาดที่สามารถหว่านเมล็ด หว่านปุ๋ย พ่นยา เป็ นตัวแทนในการวิเคราะห์ ทังนี
้ ้ โดรนเพื่อการเกษตรมีหลายระดับราคา
ขึ ้นอยูก่ บั ประสิทธิภาพการทางาน/ฟั งก์ชนั การใช้ งาน
5
การดาเนินการนาแปลงใหญ่ในปี 2560-2564 จานวนเป้าหมายอยูท่ ี่ 1,512 2,910 4,310 5,710 และ 7,000 แปลง ตามลาดับ (แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการเกษตร ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแนวทางการขับเคลื่อนแผน) (ที่มา: กรมส่งเสริ มการเกษตร)
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ความสามารถในการแข่งขันอีกด้ วย อย่างไรก็ดี ในระยะแรก การนาเทคโนโลยีเข้ ามาประยุกต์ใช้ เกษตรกรอาจจะ
ต้ องเตรี ยมความพร้ อม และลงทุนเบื ้องต้ น เช่น การประเมินสภาพดิน/น ้า ปรับพื ้นที่แปลง เป็ นต้ น รวมทังจะต้
้ องมี
ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนาแก่เกษตรกร ซึง่ อาจเป็ นความร่ วมมือจากภาครัฐและเอกชน อันจะทาให้ เกษตรกรสามารถ
เข้ าถึงเทคโนโลยีที่ภาครัฐสนับสนุนไว้ ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น

---------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความ
น่าเชื่อถือ หรื อความสมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิด
ต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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