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โดรน เครื่องบนิอตัโนมตัิ หรืออากาศยานไรค้นขบั ที่ปจัจุบนัก าลงัเป็นที่นิยมกนัอย่างมากในยุคดิจิตอล 

เน่ืองจากสามารถท างานแทนมนุษย์ไดใ้นหลากหลายประเภทงาน ไม่ว่าจะเป็นทางการทหาร เพื่อการสื่อสาร  

การคมนาคม ขนส่ง หรือแมก้ระท ัง่กบัภาคการเกษตรที่ไดม้กีารน าโดรนมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธภาพในการผลติ ท ัง้การ

ลดตน้ทนุการผลติและลดแรงงานรวมถงึประหยดัเวลาดว้ย 

 ส าหรบัในปจัจุบนั โดรนไดเ้ขา้มามบีทบาทในภาคการเกษตรของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการรดน า้ 

การใหฮ้อรโ์มน การใหปุ้๋ ยทางใบ รวมถงึการถ่ายภาพวิเคราะห์ตรวจโรคพชื ที่สามารถแกป้ญัหาไดต้รงจุดและแม่นย า

มากขึ้น นอกจากน้ียงัสามารถช่วยในเรื่องของการลดตน้ทุนดา้นแรงงานและลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการรบั

สารเคมโีดยตรงจากการฉีดพ่นยาอกีดว้ย 

 ทัง้น้ี ศูนยว์จิยักสกิรไทยก็ไดป้ระเมนิว่า “หากไทยมกีารน าเทคโนโลยกีารเกษตรอย่างเช่นโดรนเพือ่การเกษตร

เขา้มาประยุกตใ์ชต้ามนโยบายนาแปลงใหญ่ของภาครฐัในปี 2560 จะท าใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดร้วม

ราว 1,100 ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถลดตน้ทุนการผลติไดร้าว 6 ,000 ลา้นบาทในอีก 4 ปีขา้งหนา้ ภายใตเ้งือ่นไข

พื้นทีน่าแปลงใหญ่ทีเ่ป็นไปตามเป้าหมายของภาครฐั” 

 ในส่วนของภาครฐันัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไดก้ าหนดเป้าหมายในการเขา้ถงึเทคโนโลยกีารเกษตรใน

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมถึงแนวทางและตวัชี้ วดัต่างๆที่สอดคลอ้งก ับ 

ยุทธศาตรช์าต ิ20 ปี ในดา้นการเพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถงึเทคโนโลยทีางการเกษตร

มากขึ้น 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 
 

 
   
  

  

 ในปัจจุบันท่ีกระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกใหม่แบบ Knowledge-Based และเข้าสู่ยุค Digital 
Economy ท่ีมีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งอากาศยานไร้
คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) หรือโดรน (Drone) นบัเป็นหนึ่งเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทต่อ
รูปแบบการท าธุรกิจมากขึน้ ซึ่งหลายฝ่ายก าลังจับตาอยู่ในขณะนี ้เพราะโดรนสามารถท าหน้าท่ีในการบังคับ
เคร่ืองบินแทนมนษุย์ได้ จงึถกูน ามาใช้ในงานตา่งๆ มากขึน้ ไมจ่ ากดัเฉพาะทางการทหาร ดงัเช่นในอดีต (ศตวรรษ
ท่ี 20) แต่ล่าสุด โดรนถูกน ามาใช้ในภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต 
ประหยดัเวลาและแรงงานคน โดยสามารถพ่นยา/ปุ๋ ย เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัสามารถควบคุมคณุภาพการผลิตได้
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 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โดรนเพื่อการเกษตรเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในฐานะเคร่ืองมือ
ทางการเกษตรที่มีความแม่นย าสูง ซึ่งก าลังมาแรงในยุคเกษตร 4.0 ที่เน้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต 
ประหยัดเวลา และประหยัดการใช้แรงงานคนท่ามกลางภาวะที่แรงงานภาคเกษตรมี
แนวโน้มปรับตัวลดลง อีกทัง้โดรนเพื่อการเกษตรยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของ
สินค้าเกษตรได้อย่างแม่นย า 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า หากไทยมีการน าเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเช่นโดรนเพื่อ
การเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ตามนโยบายนาแปลงใหญ่ของภาครัฐในปี 2560 จะท าให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้รวมราว 1,100 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ราว 6,000 ล้านบาทในอีก 4 ปีข้างหน้า ภายใต้เงื่อนไขพืน้ที่นาแปลงใหญ่
ที่เป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐ 

 นอกจากนี ้หากภาครัฐมีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นโดรนเพื่อการเกษตรมาก
ขึน้ ตลอดจนกลุ่มทุนมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเทรนด์ของ
สินค้าจ าพวกเทคโนโลยีที่ มีแนวโน้มแพร่หลายมากขึน้และมีราคาถูกลง ก็จะช่วยให้ภาค
เกษตรไทยสามารถยกระดับการพัฒนาขึน้ไปได้อีกขัน้ 

             ประเดน็ส าคัญ 

โดรนเพื่อการเกษตร...ก าลังมาแรงเพื่อสร้าง

ทางเลือกใหม่ในยุคเกษตร 4.0 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
 



 

 

2 CURRENT ISSUE 

อย่างแม่นย าอีกด้วย จึงนับได้ว่าโดรนเพ่ือการเกษตรเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจของการท าเกษตรสมัยใหม่ท่ี
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ควรน ามาปรับใช้เพ่ือพฒันาไปสูก่ารเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)   
 

โดรนเพื่อการเกษตร...อุปกรณ์ที่ก าลังมาแรงในยุคเกษตร 4.0 
 

 โดรน1 คือ เคร่ืองบินอัตโนมัติท่ีมีให้เห็น
แล้วบนท้องฟ้าในเวลานี  ้  โดยโดรนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้หลายวตัถุประสงค์ เช่น การ
ส ารวจท่อส่งก๊าซ การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ 
สภาพการจ ราจร  กา รล า เลี ย ง ขนส่ ง  กา ร
บันทึกภาพหรือเหตุการณ์จากมุมสูง และการ
ส ารวจพืน้ท่ีการเกษตรและชลประทาน เป็นต้น 
โดยคาดว่า ในปี 2563 มูลค่าตลาดโดรนเชิง
พาณิชย์ของโลกอาจอยู่ ท่ีราว 127,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4.4 ล้านล้านบาท โดยโดรน
เพ่ือการเกษตรคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดโดรนสูงเป็นอันดับ 2 ท่ีราว 32,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เน่ืองจากใน
ประเทศท่ีการเกษตรมีความก้าวหน้าสงู โดรนจะมีราคาถูก เพ่ือน าไปใช้ในการส ารวจพืน้ท่ีทางการเกษตรขนาด
ใหญ่ รวมถึงวิเคราะห์ดิน การปลูกเมล็ดพันธุ์  และคาดการณ์เวลาในการเก็บเก่ียวได้อย่างแม่นย า ด้วย
ความสามารถในการสร้างแผนท่ีในรูปแบบสามมิติ (3D Mapping) ท าให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และ
วางแผนในการเพาะปลกูได้ง่ายขึน้ อนัแสดงถงึแนวโน้มท่ีดีของความต้องการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรในอนาคต 
 

 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน โดรนเพ่ือการเกษตรเข้ามามีบทบาทมากขึน้ในลักษณะของการท า
การเกษตรแบบแมน่ย า เช่น  

  การรดน า้ การให้ฮอร์โมน การให้ปุ๋ยทางใบ เพ่ือลดข้อจ ากัดของต้นพืชท่ีสูง ท าให้เกษตรกรไม่
สามารถรดได้อย่างทัว่ถงึ รวมถงึช่วงเวลาของการให้ปุ๋ ยทางใบ ควรจะให้ปุ๋ ยในช่วงเวลา 6.00-7.00 น. ซึง่
เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีพืชก าลงัเปิดปากใบ ท าให้พืชสามารถดดูซมึอาหารผ่านปากใบได้ทนัทีโดยไม่ต้องผ่าน
ราก ซึง่อาจต้องท าในเวลาอนัรวดเร็ว การใช้โดรนจึงประหยดัเวลามากกว่าการใช้แรงงานคน นอกจากนี ้
หากเป็นต้นพืชไมส่งูนกัเช่นข้าว ก็จะเป็นข้อดีท่ีเกษตรกรไมต้่องเหยียบย ่าต้นข้าวจนเกิดความเสียหาย 

 การถ่ายภาพวิเคราะห์/ตรวจโรคพืช ท าให้เกษตรกรสามารถดแูลรักษาโรคพืชได้อย่างตรงจุด ด้วยการ
ใช้โดรนเอาสารน า้/ยา มาฉีดพ่นเพื่อรักษาโรคพืชเข้าตรงจุดและแม่นย ามากขึน้ โดยโดรน 1 ล า 

                                                                                 
1 การท างานของโดรนแบง่เป็น 3 ประเภท คือ  
1.Multirotor UAVs เป็นประเภทท่ีพบเห็นบ่อยมากท่ีสดุ เคลื่อนตัวได้รวดเร็วและคล่องแคล่ว เน่ืองจากมีทัง้แบบ 4 6 และ 8 ใบพดั และไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบิน แต่มี
ข้อเสียคือ ขีดความเร็วของการบินน้อยกวา่โดรนประเภทอ่ืนๆ จึงท าให้บินได้ช้ากวา่ โดยโดรนประเภทนีค้รองสว่นแบง่การตลาดมากถึงร้อยละ 77 
2.Fixed-wing drones มีลกัษณะการท างานคล้ายคลึงกับเคร่ืองบิน จึงต้องมีรันเวย์ ซึ่งโดรนประเภทนีส้ามารถบินได้นานและเร็วกว่า เหมาะกับการใช้งานเพ่ือส ารวจใน
พืน้ท่ีกว้างใหญ่ อีกทัง้ยงับรรทกุของหนกัได้ในระยะไกล และใช้พลงังานน้อย 
3.Hybrid model (tilt-wing) สามารถบินได้เร็วกวา่ ไกลกวา่ และมีประสิทธิภาพมากกวา่แบบท่ีสอง โดยไมต้่องใช้รันเวย์ แต่โดรนประเภทนีม้ีอยูน้่อยในตลาดโลก  
(ข้อมลูจาก pwc) 
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ที่มา: Clarity from above, PwC Poland market assessment 
         รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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สามารถฉีดพ่นพืชในตระกูลพืชไร่อย่างข้าว มนัส าปะหลงั และอ้อยได้จ านวน 100-200 ไร่ต่อวนั ซึ่งใช้
แรงงานมาควบคมุโดรน 1-2 คน เท่านัน้ ขณะท่ีเมื่อเทียบกบัแรงงานคนอย่างเดียวอาจต้องใช้คน 10-20 
คน นอกจากนี ้การใช้โดรนเพ่ือการเกษตรยงัช่วยลดการฟุ้ งกระจายของสารเคมีท่ีเกษตรกรอาจได้รับทัง้
การสมัผสัและสดูดมขณะฉีดพ่นอีกด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า หากไทยมี
การน าเทคโนโลยีการเกษตรอย่างโดรนเพื่ อ
การเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ตามนโยบายนาแปลง
ใหญ่ของภาครัฐในปี 25602 จะท าให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้รวมราว 1,100 ล้าน
บาท และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
กว่า 6,000 ล้านบาทในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยการ
ประมาณการดังกล่าวอยู่ ภายใต้สมมติฐานของ
พืน้ที่ เป้าหมายนาแปลงใหญ่ที่  1,512 แปลงในปี 
2560 และ 7,000 แปลงในปี 2564 ตลอดจนได้รวม
ผลของค่าเส่ือมราคาของโดรนเข้าไว้ด้วยแล้ว และ
ยงัคาดวา่ ในอนาคตจะมีการใช้โดรนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองมือทางการเกษตรมากขึน้อย่างแน่นอน โดยการ

                                                                                 
2 ผลการด าเนินโครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ณ เม.ย.2560 มีทัง้สิน้จ านวน 1,175 แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 77.7 จากพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้หมดในปี 
2560 (ท่ีมา: กรมการข้าว) 

                                          
                               

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร คาดการณ์โดยศูนย์วิจ ัยกสิกรไทย
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ที่มา: โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

โดรน 1 ล า แรงงานคน

พืน้ที่การเกษตร 100-200 ไร่
ในการฉีดยา/หว่านปุ๋ ย

ผู้ควบคุมโดรน 2 คน แรงงานคน 10-20 คน

100 ไร่/คน/วัน 10 ไร่/คน/วัน

                                                      

เปรียบเทียบการท างานของโดรนและแรงงานคนต่อวัน

ประสิทธิภาพ

ต้นทุนการผลิต
50 บาท/ไร่120 บาท/ไร่

•                                                                                       
                                    
•                                                                                            



 

 

4 CURRENT ISSUE 

ลดต้นทนุการผลิตดงักลา่ว ตัง้อยู่บนสมมติฐานวา่เกษตรกรสามารถเข้าสู่โครงการนาแปลงใหญ่ได้ และพืน้ท่ีท่ีท า
การใช้โดรนมีความพร้อมแล้ว อย่างไรก็ดี ประเด็นด้านพืน้ท่ีนาแปลงใหญ่อาจมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในทางปฏิบัติ 
เน่ืองจากต้องเป็นขนาดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ซึง่ต้องเป็นท่ีดินของตนเองหรือเช่ามีเอกสารสิทธ์ิถูกต้อง หรือพืน้ท่ีท่ีได้รับ
อนญุาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีมีสิทธ์ิรับรอง แตเ่กษตรกรสว่นใหญ่เป็นรายย่อยท่ีเช่าพืน้ท่ีท ากินซึง่อาจไม่
มีเอกสารสิทธ์ิ ซึง่เป็นอปุสรรคส าคญัท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ได้ทัง้หมด  
 

   แม้ปัจจุบนัการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรในประเทศไทยจะยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายนัก แต่คาดว่าในอนาคต 

ราคาโดรนเพ่ือการเกษตรจะถกูลง เน่ืองจากบริษัทผู้ผลิตโดรนมีการแข่งขนักนัหลายบริษัท3 ผนวกกบัความนิยมใช้
โดรนของเกษตรกร/ผู้ประกอบการท่ีมีมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองทุ่นแรง รวมทัง้เทรนด์ของสินค้าจ าพวก
เทคโนโลยีท่ีมกัจะมีราคาลดลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ใน
อีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565) ราคาโดรนเพื่อการเกษตรอาจลดลงราวร้อยละ 20-25 ต่อปี อยู่ที่  67,000-
106,000 บาท จากราคาเปิดตัวในปี 2558 ที่ราว 300,000-500,000 บาท4  
 

 ทัง้นี ้ภาครัฐมีการสนบัสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างโดรน ส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลง
ใหญ่ อย่างไรก็ดี เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัคงมีการท าเกษตรแปลงเลก็ ท าให้ไมส่ามารถได้รับการสนบัสนุน อีกทัง้การ
ลงทนุเทคโนโลยีดงักลา่วส าหรับเกษตรแปลงเลก็ก็จะไมคุ่้มคา่กบัการลงทุน ดงันัน้ หากพืน้ท่ีของเกษตรกรมีความ
เหมาะสมและมีคณุลกัษณะตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ เกษตรกรอาจพิจารณาการรวมกลุ่มกนัท า

เกษตรแปลงใหญ่ตามแนวทางของภาครัฐท่ีวางไว้5 นอกจากนี ้ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี
และการมีสว่นร่วมของเกษตรกรมากขึน้ เพ่ือให้เกษตรกรยอมรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเข้ามา รวมถึง
ภาครัฐควรพิจารณาความคุ้มคา่ในการลงทุนเพ่ือน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วย 
 

 อนึง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เลง็เห็นถงึปัญหาในการเข้าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกร จึงได้ก าหนด
เป้าหมายในการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรในยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ใน
ด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงแนวทางในการ
ด าเนินการและตัวชีว้ัดต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในด้านการสร้าง

                                                                                 
3 ปัจจบุนัไทยสามารถผลิตโดรนเพ่ือการเกษตรขึน้เพ่ือใช้เองได้แล้ว ทัง้จากการผลิตของบริษัทเอกชน และสถาบนัการศึกษาท าการพฒันาและวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชน 
ส าหรับใช้โดรนในการหวา่นปุ๋ ย หวา่นเมล็ด และพน่ยา ในพืน้ท่ีพืชเศรษฐกิจหลกั 5 ชนิดคือ ข้าว มนัส าปะหลงั ข้าวโพด อ้อย และสบัปะรด 
4 ใช้โดรนเพื่อการเกษตรของบริษัทเอกชนรายใหญ่ในตลาดท่ีสามารถหวา่นเมล็ด หวา่นปุ๋ ย พน่ยา เป็นตวัแทนในการวิเคราะห์ ทัง้นี ้โดรนเพ่ือการเกษตรมีหลายระดับราคา 
ขึน้อยูก่บัประสิทธิภาพการท างาน/ฟังก์ชนัการใช้งาน  
5 การด าเนินการนาแปลงใหญ่ในปี 2560-2564 จ านวนเป้าหมายอยูท่ี่ 1,512 2,910 4,310 5,710 และ 7,000 แปลง ตามล าดับ (แผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแนวทางการขบัเคลื่อนแผน) (ท่ีมา: กรมสง่เสริมการเกษตร) 

- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การขบัเคล่ือนเกษตร 4.0

- การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพือ่
การเกษตรให้เกษตรกรเข้าถึงและ
น าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างทัว่ถึง

- พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่
เชิงพาณิชย ์ประชาสัมพันธ์ และ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในระดับโลก

1.ความมั่นคง
2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม
5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
3.การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

แนวทางการพัฒนา



 

 

5 CURRENT ISSUE 

ความสามารถในการแข่งขนัอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในระยะแรก การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เกษตรกรอาจจะ
ต้องเตรียมความพร้อม และลงทนุเบือ้งต้น เช่น การประเมินสภาพดิน/น า้ ปรับพืน้ท่ีแปลง เป็นต้น รวมทัง้จะต้องมี
ผู้ เช่ียวชาญมาแนะน าแก่เกษตรกร ซึง่อาจเป็นความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อนัจะท าให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถงึเทคโนโลยีท่ีภาครัฐสนบัสนนุไว้ได้ง่ายย่ิงขึน้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิด
ตอ่ผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเหน็หรือค าแนะน าในการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจ แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 


